
- Kod l naujien  agent ros 
fotografo darb  iškeitei  žurna-
l  fotografo?

- Negaliu sakyti, kad man nepa-
tiko reportažin  fotografija. Tiesiog 
gavau pasi lym  išbandyti save nau-
joje srityje. Dabar esu laisvai sam-
domas fotografas ir nesivadovauju 
jokiomis kliš mis, kuri  paprastai 
iš savo fotograf  reikalauja leidini
redaktoriai. Tai varžo. O aš galiu pa-
sidžiaugti, kad pats si lau id jas 
žurnalams ir jie jas perka.

- Ar fotografuoji vestuves?
- Žinoma. Ir jau labai seniai. Ki-

taip nei daug kit  fotograf , nesikra-
tau vestuvi  fotografo darbo. Tai 
galimyb  nepamiršti fotoreporterio 
darbo. Nesu tradicin s vestuvi  fo-
tografijos, kai visi pozuoja prie ber-
ž , šalininkas. Aš bandau užfiksuo-
ti nesuvaidintas akimirkas. O foto-
grafija ir gyja vert  tada, kai jos 
nebepakartosi.

- Gal tum apib dinti savo 
stilistik ?

- Ji lanksti. Esu universalus fo-
tografas, nes fotografuoju vairiems
žurnalams žmones, mad . Man pa-
tinka stebinti save ir kitus. Nieko 
n ra blogiau, jei pama ius nuotrau-
k  iš karto galima pasakyti, kas jos 
autorius. Geras fotografas turi veng-
ti kartot s.

- Ar b na nefotogenišk  žmo-
ni ?

- Amžinas klausimas... Aš visada 
sakau, kad n ra nefotogenišk , tik 
sunkiau nufotografuojami.

- O kokie žmon s fotoge-
niški?

- Tie, kuri  veidai proporcingi. 
Jie gerai atrodo esant vairiam ap-
švietimui. Pavyzdžiui, m s , euro-
pie i , problema - tams s paakiai, 
kuri  negali visai panaikinti joks gri-
mas. Sakote, galima panaikinti 
“Photoshop”? Galb t, bet esu prieš 
besaik  jo naudojim , nes žmogus 
fotografijoje tampa kibernetinis.

- Kokius žmones tau patinka 
fotografuoti?

- Visus. Na, gal sunku b na, kai 
žmogus nenusiteik s fotografuotis, 
arba dar blogiau - nori visk  atlikti 
labai greitai. Tada tenka kalb tis, 
sukurti ger  atmosfer , nes kitaip 
nebus ger  nuotrauk .

- Ar turi koki  nors fotogra-
fijos tabu?

- Nefotografuo iau smurto ir dar 
nenor iau b ti karo fotografu.

- Kokia tavo svajoni  foto-
sesija?

- Nor iau fotografuoti tarptauti-
nio lygio žurnalams. Pavyzdžiui, su-
kurti nuotrauk  “Vogue” žurnalui.

- Neseniai 
pristatei foto-
grafij  parod
“Erotica ‘09”. 
Kod l daugu-
ma fotograf
žavisi erotin mis fotosesijo-
mis?

- Ne tik fotografai žavisi eroti-
n mis nuotraukomis. Paži r kite
reklamas, spaud .

- Kas tave kv p  kurti ero-
tines nuotraukas?

- Penkerius metus dirbdamas 

mados fotografu atradau savit  po-
ži r  moters k n . Nor jau j  pa-
teikti dekoratyviai. Be to, fotogra-
fuoti nuog  k n  kiekvienam foto-
grafui yra išš kis.

- K  jauti, kai fotografuoji 
graži  apsinuoginusi  moter ?

- Atsakomyb  ir nor gyvendin-
ti vizij . Jei norite sužinoti, ar k
nors jau iu kaip vyras, turiu nuvilti. 
Tuo metu galvoju tik apie darb . Jei 
 kiekvien  fotografuojam  moter

ži r iau kaip  sekso objekt  - iš-
prot iau. Kam to reikia?

- Ar šiandien sunku kalb -

ti moteris išsirengti prieš 
objektyv ?

- Lietuvoje labai sunku. Moteris 
nori suprasti mano vizij , turi jaus-
tis saugi. Be to, fotografija, kuri pa-
teks  viešum , turi b ti m s  abie-
j  palaiminta.

- Ar buvo to-
ki  atvej , kai 
nuotraukos ne-
palaimino mo-
delis, nors, tavo 
galva, ji buvo 
verta parodos?

- Tikrai buvo. Pasitaik , kad vai-
kinas uždraud : “Kaip  mano mo-
ter  ži r s kiti?” M s  vyrai labai 
savininkiški.

- Kaip pasirenki modelius 
erotin ms fotosesijoms?

- Spontaniškai. Moteris turi ma-
ne suintriguoti, joje turiu matyti 

moter  iš didžiosios raid s. Žinoma, 
svarb s ir fiziniai duomenys.

- Ar moki joms už fotose-
sijas?

- Ne. Ta iau visada padovanoju 
nuotraukas. Nenoriu, kad menas b t
nupirktas. Moteris turi nor ti bendra-
darbiauti ne už pinigus, o iš id jos.

- Kokia moteris graži tau?
- Tai tikrai ne išoriniai duome-

nys, o jausmas.

- Ir d l to draugauji su mode-
liu Dite?

- Taip sutapo. Man s visiškai ne-
intrigavo tai, kad ji modelis. Bet ne-
neigsiu, kaip ir kiekvien  vyr , ma-
ne traukia gražios moterys.

- Kaip susipažinote?
- Viename mad  renginyje už-

sukau  užkulisius, bendravau su pa-
ž stamomis maneken mis. Pamat s
Dit , pagalvojau, kad gražus mode-
lis, ir pasi liau jai nusifotografuoti 
vieno žurnalo viršeliui. Paskui taip 
sutapo, kad vienu metu lank m s
Niujorke. Aš jai atvežiau t  žurnal
ir taip susidraugavome. Kartu esa-
me dvejus metus.

- Ar Dit  nepavyduliauja, kad 
tavo darbas susij s su gražiomis 
moterimis?

- Visa laim , kad ji pati yra mo-
delis ir visk  supranta, nes bet kuri 
kita grei iausiai pavyduliaut . Be to, 
ji pasitiki savimi.

- O tu nepavydi, kai j  foto-
grafuoja kitas fotografas?

- Pavydžiu tik vieno - kad jis pada-
rys graži  nuotrauk  su ja. (Juokiasi.)

- Koki  turi hobi ?
- Anks iau daužydavau bokso 

kriauš , dabar pam gau važin tis 
dvira iu nuo kaln .

- K  dar m gsti veikti laisva-
laikiu?

- Dievinu kin . Kino teatre ga-
liu praleisti vis  laisvalaik . Deja, 
pastaruoju metu nebeskaitau kny-
g  - neberandu laiko. Skaitau tik 
akimis. (Šypsosi.) Dažnai susitinku 
su draugais.

- Ar pats m gsti fotogra-
fuotis?

- Anks iau labai nem gau. Dabar 
pasidar domu pažinti kit  pus .

- Sklando kalbos, kad j s su 
kolega Tomu Kaunecku esate 
pasip t . Ar teko susidurti su 
tokia nuomone?

- Taip. Tik nežinau, kod l ji su-
siformavo. Gal d l kai kuri  koleg
pavydo...

- Kur m gsti leisti pinigus?
- Niekada negailiu pinig  fotoa-

parat rai. Kaip ir dauguma vyr , ne-
galiu atsispirti technikai: automobi-
liams, dvira iams ar laikrodžiams. 
Stengiuosi negail ti pinig  laisvalai-
kiui ir maistui.

- M gsti gaminti maist ?
- Taip. Renkuosi geros kokyb s

produktus. Su Dite nevalgome m -
sos, deriname maisto produktus.
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“Mūsų vyrai labai 
savininkiški”

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

Ką jaučia Gediminas fotografuodamas nuogą moterį
GEDIMINAS ŽILINSKAS (34) 
iš fotografijos gyventi pradėjo 
prieš trylika metų, įsidarbinęs 
naujienų agentūroje ELTA. Šian-
dien jis laikomas vienu geriausių 
madą ir žmones fotografuojan-
čių profesionalų. O jo svajonė - 
sukurti nuotrauką “Vogue” virše-
liui. Universalus, stebinti save ir 
kitus siekiantis menininkas ne-
fotografuotų tik smurto ir karo.

Laima KARALIŪTĖ

Gediminui Žilinskui niekada negaila pinigų naujai fotoaparatūrai Visvaldo Morkevičiaus nuotr.
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Pra jus  šeštadien  pra ž  tre-
iasis “Olialia” pristatomas Lietu-

vos karaok s empionato rengi-
nys. Veiksmas prasid jo dar dien ,
kai renginio siela “Dangaus” da-
lyvis Marius, dalydamas prizus, 
žmones prad jo kviesti papl di-
myje ir Palangos širdyje - J.Basa-
navi iaus gatv je. Pats konkursas, 

kaip prasta, vyko “Paj rio žibin-
to” kavin je. Š  kart  dalyvi  vo-
kalinius sugeb jimus vertino gru-
p s “Kastaneda” vyrukai bei So-
liaris. Šmaikštusis vakaro ved jas
Marius nepraleisdavo progos ir 
pats padainuoti ir prajuokinti su-
sirinkusiuosius.

Vakaro dalyviai - j  buvo pen-

kiolika - susirinko ne tik iš visos 
Lietuvos. Konkurse dalyvavo ir bri-
tas Kristianas, jis išjudino visus su-
sirinkusiuosius  “Paj rio žibint ”. 
Antr j  viet  už m  pedagogikos 
student  Inga Jepšait , rugpj io
29 dien  finale ji susitiks su savo 
broliu Mindaugu, pirmojo renginio 
lyderiu. Pirm  viet  pasidalijo visus 
vyrus seil  varvinti privertusi an-
gl  kalbos mokytoja iš Marijampo-
l s Rita Žindži t  bei n  kiek jai 
nenusileidusi politikos moksl  stu-
dent  iš Gargdžd  Asta Deniskait ,
privertusi suabejoti praeivius, ar 
ia tikrai ne Violeta Riaubiškyt

dainuoja. Mikrofon  taip pat išban-
d  Soliaris, “Power Hit Radio” lai-
d  ved jas Vygantas bei kiekvienas 
nor j s savo balso galimybes pade-
monstruoti renginio sve ias.

“Smagu matyti linksmai nusi-
teikusius bei humor  suprantan-
ius žmones ir kaskart vis stipres-

nius dalyvius. Ta iau tai tik pradžia, 
linksminsim s vis  vasar !” - sak
vakaro ved jas Marius. Konkursas 
vyksta kiekvien  šeštadienio vaka-
r  J.Basanavi iaus gatv je Palan-
goje sik rusiame bare “Paj rio 
žibintas”.

Regis, legendin  lietuviškos popscenos atlik ja 
Džordana Butkut  ir v l populiarumo virš n je. Tiesa, 
kol kas jos populiarumas labiau gr stas skandalais ir 
skyrybomis su ilgame iu draugu Sergejumi Gorbonu 
bei naujais romantiškais santykiais su naujuoju draugu 
Elegijumi nei dainomis. Dar daugiau intrig  ir apkalb
suk l  pra jusi  savait  dienos švies  išvydusi 
biografin  Džordžos knyga “Prarastas rojus”. Sakoma, 
kad Dž.Butkut  knyg  surašiusiai žurnalo “Panel ”
redaktorei Jurgai Baltrukonytei atskleid  nemaža 
pikantišk  savo gyvenimo detali . Paskaitysim - 
pamatysim. O gal ši  simbolin  išpažint  galim
laikyti atsisveikinimu su praeitimi ir naujo gyvenimo 
etapo pradžia? To ir linkime skandal  išvargintai 
žvaigždei.

Į praeitą savaitę vykusį knygos 
pristatymą Džordana Butkutė 
atvyko su naujuoju širdies 
draugu Elegijumi ir teksto 
autore Jurga Baltrukonyte

Mykolo Ambrazo nuotr.

Biografinėje Džordanos Butkutės 
knygoje - ne vienas šokiruojantis žvaigždės 
gyvenimo faktas Eltos nuotr.

Pirmąją vietą pasidalijo dviese

Karaokės konkurso laimėtojos bučiniais apdovanojo šmaikštųjį vakaro 
vedėją Marių Organizatorių nuotr.

Džordžos “išpažintis” - 
jau prekyboje
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Naujas dainas rašin janti at-
lik ja Donata Virbilait  nuspren-
d  savo repertuar  pagyvinti 
spalvomis akinan iu vaizdžiu ir 
cirko elementais. “Kriz s metu 

visi spaudžiasi kiek manoma, tai 
aš sugalvojau pad ti si lydama 
program  - “du viename”. Ir kon-
certas,  ir cirko žanras - už t  pa-
i  kain !” - juokiasi atlik ja. 

D.Virbilait  sako,  kad dar prieš 
metus jai kilo id ja scenoje su-
jungti muzik  ir cirko elementus. 
 pagalb  ji pasikviet  cirko meno 

atlik j  Gret  Jurkonyt . “Ži ro-

vai šauniai reaguoja,  kai man dai-
nuojant  scen  užlipa žavi mer-
gina ir vairiausiais b dais ant 
sav s išsuka iki 30 lank ! Nu-
sprendžiau,  kad ir man metas iš-

bandyti lank  sukim . Taigi jau 
m nes , tikiuosi s kmingai, lan-
kau cirko subtilybi  pamokas ir 
žadu nustebinti savo gerb jus”, 
- prisipažino ji.

Donata ėmėsi cirko triukų

Donata 
Virbilaitė (centre) 

žada nustebinti 
savo gerbėjus 

ne tik spalvomis 
akinančiu įvaizdžiu

Asmeninio albumo nuotr.

Liepos 23 dien , ketvirtadien , sostin s klube “House of Music” rengiamas 
koncertas “Tabami Goes George Michael”. Didelio populiarumo sulauk s pro-
jektas rengiamas tre i  kart . Tai nestebina, nes garsiausias Džordžo Maiklo 
dainas atlieka Sasha Son(g). O apie jo bals  žinomas rus  atlik jas Valerijus 
Meladz  taip pasak : “Sashos Son(g) balso tembras ir dainavimo maniera labai 
panaši  Džordžo Maiklo ir n  kiek ne prastesn ”. Pats Sasha Son(g) brit  at-
lik jo dainomis žavisi nuo vaikyst s. “Jis mane kvepia kaip dainininkas, k r -
jas, dr si  tekst  autorius. Jau iu didel  atsakomyb k nydamas Džordž
Maikl . Manau, kad man neblogai sekasi”, - sak  “Eurovizijos” dalyvis. Kartu 
su muzikant  ir pritarian i  vokalist  trupe Sasha Son(g) atliks 20 žinom  bri-
to k rini . Tarp j  ir m gstamiausi  dain  “Jesus To A Child”.

Bilieto kaina - 25 Lt. Su “Laisvalaikio” kortele dviem bilietams taikoma 15 
proc. nuolaida

V.Meladzė: “Sashos Son(g) balsas nė kiek ne prastesnis už Dž.Maiklo”

Puslapius pareng  Laima KARALI T , Elena NIKONOVAIT

Sasha Son(g) Džordžo Maiklo (dešinėje) 
dainomis žavisi nuo vaikystės 

“Reuters” nuotr.



Dainininkas Deivis Norvilas 
specialiai “Laisvalaikiui” 
apie laisvalaik  ir keliones.

- Kiek vidutiniškai turi laisv
dien  per savait ?

- Kokias tris. Viskas priklauso 
nuo koncert  ir raš  kiekio.

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

- B tinai, nes man domi id -
ja, jud jimas, o ne turtas. Daug 
domiau taupyti kokiam nors 

daiktui, nei nueiti ir j sigyti t
pa i  dien .

- Kada ir kur paskutin  kart
atostogavai?

- Prieš savait  Kretoje su drau-
ge Renata.

- Be ko ne sivaizduoji savo 
atostog ?

- Be pinig .
- M gstamiausi laisvalaikio 

praleidimo b dai?
- Žvejyba, žirgai, kaljanas.
- Idealus vasaros savaitga-

lis?
- Saul tas savaitgalis Juodkran-

t je. Tai m gstamiausia mano vieta 
Lietuvoje, kurioje ir gryb , ir m ly-
ni , ir žal i  daug.

- Kiek jam maždaug reik t
pinig ?

- Bijau, kad tiek pat, kiek kokio-
je Turkijoje.

- Nepriimtinas laisvalaikis?
- Nesuprantu žmoni , kurie nu-

skrid  5000 kilometr  ir daugiau 
s di ir geria viešbutyje.
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Deivio kelion s

simintiniausios šalys, vietov s - 
Maldyv  salos, Šri Lanka, Paryžius, 
Kreta.

Brangiausiai atsi jusi kelion  - 
 Maldyv  salas.

Tolimiausia aplankyta vieta - 
Maldyvai.

Gražiausias papl dimys - 
Maldyv  sal .

Svajoni  kelion  - Japonija, 
Madagaskaras, Naujoji Zelandija, 
Indonezija ir Rusijos giluma.

Šalis, vieta, kurioje nenor tum 
atostogauti - ten, kur kr vos zy zian-
i  prekeivi  neduoda ramyb s - 

Egiptas, Turkija.
Egzotiškiausias patiekalas - 

vakarien  iš omar .
Svarbiausi daiktai lagamine - 

pasas ir pinigai.

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

“Tokie žmon s gali b ti tautos 
vadovais ir pasiekti dideli  rezul-
tat . Jie taip pat - teisyb s ieško-
tojai. Už j  kaunasi iki galo be joki
kompromis . Šie žmon s tur t
rinktis gydytojo, mokytojo ar gel-
b tojo profesijas”.

Norite sužinoti apie save? 
Užeikite  interneto svetain

www.injan.com

Pareng  Laima KARALI T

Kur Deivis randa grybų, mėlynių ir žalčių
Deivio laisvalaikio gidas

Barai, restoranai - “Pekino 
antis”, “Fortas”.

Klubai - “Relax”.
Prekybos vietos - “Maxima” 

Mindaugo gatv je.
Kurortai - Juodkrant ,

Priekul , Druskininkai.

Egipte

Deivis Norvilas 
Maldyvuose

Šri Lankoje 
tarp dramblių

Prieš savaitę Deivis grįžo iš Kretos, 
kurioje atostogavo su mylimąja 

Renata Voitechovskaja
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Grafitai yra menas

Gabrielius LIAUDANSKAS-
SVARAS, grup s “G&G Sindika-
tas” vokalistas

- Kalbama, kad esi grafiti-
ninkas?

- Ne, nesu, nes piešti grafitus 
yra draudžiama. (Šypsosi.) Aš iš 
tikr j  tuo neužsiimu, nes nemo-
ku gražiai paišyti, - va tokia mano 
b da.

- Ar grafitai yra menas?
- Mano nuomone, taip. Grafitai 

yra menas. Aišku, nereik t  pai-
nioti grafit  k r j  su papras iau-
siais sien  terliotojais.

- Ar grafitai turi teis  egzis-
tuoti?

- Susidariusi situacija yra para-
doksali. Viena vertus, kai kuri
grafitinink  darbai pasaulyje verti-
nami milijonais, jie eksponuojami 
galerijose. Pavyzdžiui, Didžiojoje 
Britanijoje yra namas, kuris parduo-
damas už milžiniškus pinigus vien 
d l to, kad ant jo yra vieno “bi o” 

piešinys. O kita vertus, visus tuos, 
kurie paišo gatv se, gaudo policija, 
jiems skiriamos baudos... Va tokia 
ta meno r šis. Bet man asmeniškai 
ji labai patinka. Grafitai turi teis
gyvuoti ir gyvuos.

- Kaip vertini kompromis ,
kur  si lo Vilniaus miesto savi-
valdyb , skirianti tam tikrus 
plotus grafitams kurti?

- Manau, kad plotas ir vieta yra 
puiki galimyb  grafitininkams pra-
dinukams negadinti miesto. (Šyp-
sosi.) Gal  gale yra labai daug jau-
nimo, kuriems reikia pabandyti. 
Grafit  pieš jais tampa ne visi, bet 
daug pabando. Tai geriau, tegu pa-
bando tokioje vietoje, kur galima 
tai daryti, o ne ant miesto sienos.

Kad skiriamos vietos jaunimui 
piešti, žvelgiu dar vien  labai 
svarb  aspekt  - tai yra valdžios 
bandymas kalb tis, o tai pas mus 
yra labai retas ir man netgi ne ti-
k tinas dalykas, nes dažniausiai 
m s  miesto vadovyb  visk
sprendžia draudimais. Ypa  kal-
bant apie jaunim . Visk  reikia 
drausti ir bausti. Duok Dieve, kad 
tai b t  gražios pradžios pradžia. 
Bet koks dialogas, kai jis atsiranda, 
yra gerai.

- Ar legalios vietos grafi-
tams gali apsaugoti miest  nuo 
nelegali  piešini ?

- Nelegalus grafitas, be abejo, 
bus. Valdžia niekada nepadarys taip, 
kad visi paišyt  tik tam skirtose 
vietose, nes tada mes prarasime 
pa ius grafitus. Manau, nesutari-
mas bus amžinas. Nes tai, kas yra 
legalu, jau labiau dizainas nei grafi-
tai. Grafitai visada siejami su šiek 
tiek adrenalino ir šiek tiek nelega-
lumo. D l to jie ir gimsta tokiose 
vietose, kokiose gimsta, ir yra pa-
daryti taip, kaip yra padaryti. Aš 
esu už grafitus, nors puikiai suvo-
kiu, kad tai prieštarauja statymui.

- Kaip reaguotum, jei vien
ryt  savo nuosav  nam  ras-
tum išpiešt ?

- Jei tur iau nam , pats papra-
šy iau, kad man j  išpiešt . (Juokia-
si.) D l grafit  neturiu problem .

Simono Švitros nuotr.

Didžiojo muzikos 
eksperimentatoriaus garbei 
Frankui Zapai (Frank Zappa) 
sukurtas specialus grafitas jau tapo 
ne tik miesto, bet ir gamtos dalimi

Mykolo Ambrazo nuotr.

Kai kurie grafitai į aplinką 
įsilieja ypač natūraliai
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Piešti ar kitaip terlioti ant 
pastat  draudžiama

Marius ŠVAIKAUSKAS,
Vilniaus miesto savivaldyb s

administracijos Saugaus miesto de-
partamento Viešosios tvarkos sky-
riaus Kontrol s poskyrio ved jas

- Ar piešti grafitus yra nu-
sikalstama veikla?

- Rašyti, braižyti, piešti ar ki-
taip terlioti ant pastat , tvor  ir 
kit  statini , išskyrus savivaldy-
b s tam numatytas vietas, yra 
draudžiama. Tai yra administra-
cin s teis s pažeidimas - vienas 
iš tvarkymo ir švaros taisykli
pažeidim .

- Kaip kovojama su nele-
galias grafitininkais?

- Ir mes, ir policija labiausiai 
suinteresuoti pagauti t  asmen ,
kuris piešia grafitus - terlioja. 
Bet tai padaryti labai sunku. Yra 
miesto kameros, nukreiptos 
problemiškiausias vietas, kur ži-
nome, kad piešiama nuolat. Kitas 
problemos sprendimo b das - jei 
nepagauname piešian iojo, pas-
tato savininkas pats turi nuvaly-
ti sienas. Taip siekiama, kad ir 
patys pastat  šeimininkai b t
labiau suinteresuoti pasteb ti 
miesto terliotojus.

- Ar pastato savininkas 
privalo valyti grafitus?

- Taip.
- Net jei grafitas pastato 

savininkui patinka ar yra su-
kurtas jo pageidavimu?

- Fasadas turi b ti tvarkin-
gas. Grafitui piešti reikalingas 
leidimas.

- Kas gaudo grafitinin-
kus?

- Vyriausiasis policijos komi-
sariatas ir tam tikri savivaldyb s
padaliniai.

- Kaip baudžiama už gra-
fit  piešim ?

- Rašomas sp jimas arba ski-
riama bauda nuo 20 iki 2000 lit
- priklausomai nuo padarytos ža-
los ir pažeid jo elgesio, amžiaus.

-  kal jim  už tai nesodi-
nama?

- Ne. Bet jei žmogus elgia-
si piktybiškai ir už grafitus pa-
gaunamas nuolat, baudos didi-
namos.

- Ar baudžiami ir pastat
savininkai, jei nevalo grafit ?

- Jiems taikoma tokia pati at-
sakomyb  kaip ir pieš jui.

- Kiek šiuo metu Vilniuje 
yra apipaišyt  pastat ?

- Vilniaus senamiestyje nu-
statyta apie 100 objekt .

- Iš koki  pinig  tvarkomi 
pastatai?

- Miesto kio departamentas 
yra numat s l š  grafitams nu-
valyti, bet kadangi tos l šos iš-
senka, pareigojame ir nam  sa-
vininkus prisiimti atsakomyb .

- Kokio amžiaus žmon s
piešia grafitus?

- Sprendžiant iš to, kas atei-
na prašyti leidim , - 16-18 met
jaunimas.

Jei kurį rytą pakeliui į darbą paieškotumėte grafitų - piešinių ar užrašų 
ant sienų, savomis akimis įsitikintumėte: jais apraizgytos ištisos Vil-
niaus gatvės. Vieniems tai menas, urbanistinės kultūros dalis, jaunimo 
saviraiškos būdas. Kitiems - teplionės, vandalizmas. Grafitas grafitui 
nelygu, bet kad ir koks jis būtų, piešti ant sienų draudžiama, grafiti-
ninkus gaudo policija, jiems skiriamos baudos. Vis dėlto kovoti su gra-
fitininkais sudėtinga: juos pričiupti sunku, o jų darbus nuvalyti nuo 
sienų užtrunka, kainuoja. Vilniaus miesto savivaldybė atvira dialogui 
ir siūlo kompromisą: požeminėse savivaldybės (Konstitucijos g.3) ir 
po Vinco Kudirkos aikšte esančiose automobilių aikštelėse yra legalios 
grafitams piešti numatytos vietos. Tiesa, tai daryti galima tik iš anksto 
suderinus piešinio eskizą ir gavus leidimą. Tik ar legaliai kuriamas pie-
šinys ant sienos apskritai gali būti vadinamas grafitu, kai pačia savo 
kilme ir esme jis yra nelegalus: reiškiantis galimybę rašyti ar piešti ką 
nori, kaip nori ir kur nori, po kūną srūvant adrenalinui? Regis, proble-
ma neišsprendžiama iš esmės.

Elena NIKONOVAITĖ

Grafitai: 
už ir prieš. 
Amžinas nesutarimas?

Sauliaus Venckaus nuotr.

Grafitai atsirado 1960-1970 m. 
JAV, Niujorke, kai parduotuv se 
atsirado vandeniui atspar s flo-
masteriai.

Pirmieji grafitai buvo pieš j
vardai ir pavard s, pseudonimai 
(angl. “tagg”); patyrin j  Vilniaus 
gatves pasteb tum te toki  ne 
vien , o t  pat  ženkl -vard  ras-
tum te besikartojant vairiose 
miesto vietose, pvz., gana dažnas 
užrašas yra “Cabri”.

 JAV grafitai buvo ne tik vaik
žaidimas - užrašus ant sien  sa-
vais tikslais m  naudoti nusikal-
t li  gaujos; grafitais žym tos 
bandit takos zonos.

Grafitai tapo neatsiejama ga-
tv s kult ros dalis, jie dažnai ma-
tyti ekstremalaus miesto sporto, 
gatv s šokio kontekste.

Vieni grafitininkai liko ištikimi 
gatvei, kiti m  tapyti ant sien
legaliai ir pavert  tai atlygintina 
veikla; vilnietis grafitininkas pasa-
kojo ištap s piešin  už 8000 lit .

3-iojo policijos komisariato 

duomenimis, per pra jus  pusme-
t  Vilniaus senamiestyje regis-
truota 11 švaros taisykli  pažei-
dim , susijusi  su piešimu ant 
pastat . Pasak komisariato virši-
ninko pavaduotojo Gedimino Vil-
dži no, grafitai n ra dažnas pažei-
dimas.

Pastatai nuo grafit  valomi 
specialia chemija ir karšto vandens 
srove. Nuvalyti vien  kvadratin
metr  kainuoja apie 30 lit .

 Nors dažniausiai grafitininkai 
yra jauno amžiaus, neseniai Vil-
niaus 3-iasis policijos komisaria-
tas nustebo sulaik s jau link 
penktojo dešimtme io art jant
sien  margintoj .

Per šiuos metus Vilniaus mies-
to savivaldyb sipareigojusi nu-
valyti nuo grafit  156 gatves. Per-
nai toki  gatvi  buvo mažiau.

JAV mokslininkai teigia, kad 
grafitais išpiešta aplinka skatina 
nusikalsti; pasirodo, žmon s
lengviau numeta šiukšl  prie 
grafitais išpieštos sienos nei ten, 
kur viskas spindi švara.

GRAFITAI:
DOMYB S IR FAKTAI

Legaliai sukurti grafitai puošia po Vinco 
Kudirkos aikšte esančią požeminę 
automobilių stovėjimo aikštelę

Kažin ar tokie užrašai 
puošia pastatus

Vilniuje ypač dažnas 
užrašas “Cabri”
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Paryžiuje - mados elitas
Paryžiaus mados savaitėje savo 

naujausias 2009-2010 metų 
rudens-žiemos kolekcijas pristatė 

žymiausi pasaulyje dizaineriai ir 
garsiausi mados namai. Siūlome 

žvilgtelėti į vokiečių dizainerio 
KARLO LAGERFELDO pakankamai 

žemišką aukštosios 
mados kolekciją.

Karlo Lagerfeldo 
aukštosios mados 
kolekcijoje ypatingas 
dėmesys skirtas 
galvos apdangalams

“Reuters” nuotr.

Variacijos frako 
tema Karlo 
Lagerfeldo 
kolekcijoje 

Rasa Balčiūnienė pirmoji “nusikabina idėjas iš informacinio lauko”

- Iš 1993 m. kurto “Lady Ana” grožio salono išaugo 
“Femina Bona” grožio institutas. Šiandien jis apima ir 
kosmetik , ir rang  profesionalams, mokymus, SPA vers-
lo sprendimus, SPA namus, “Nature Shop” parduotuves. 
Kuria sritimi labiausiai didžiuojat s?

- Didžiuojam s, kad savo veikl  pl tojame pasitelkdami no-
vatoriškum , diegdami naujoves  Lietuvos grožio pasaul : be-
ne vieni iš pirm j  atidar me šiuolaikišk  grožio centr , prad -
jome mokyti ir suteikti kosmetik s specialist s profesijos kva-
lifikacij , atitinkan i  tarptautinius standartus, dieg me Lietu-
voje permanentin  makiaž , plauk  priauginim , specializuot
SPA rang , prad jome rengti specializuotus mokymus SPA spe-
cialistams. Pirmieji SPA centr  pavadinome SPA namais, sukur-
dami specifin  aur . Dabar tokie SPA namai atsiranda vairiuose 
Lietuvos kampeliuose ir tampa bendriniu žodžiu. Dar didžiuoja-
m s, kad savo partneryst  su klientais pl tojame per mokymus: 
parduodami kosmetik  profesionalams - padedame jiems stiprin-
ti sav j  versl , stipriname klient  psichologin  pasirengim  - 
lojalumo programas traukiame asmenyb s stiprinimo 
seminarus.

- Prieš ketverius metus “Femina 
Bona” grožio salon  tinkl  par-
dav te tarptautinio kapitalo 
monei “Baltic Cosmetic 

Holding” ir salonai tapo 
“Sarma Style” grožio 
salonais. Tai paskati-
no imtis antro vers-
lo - kurti “Harmo-
ningos asmenyb s
institut ”?

- Noriu patiks-
linti, kad mes par-
dav me tik grožio 
salon  tinkl  be 
“Feminos Bonos” 
vardo. Mums liko 
kosmetikos pro-
dukt  ir rangos pla-
tinimas, profesiniai 
mokymai. Prad jome 
pl toti SPA paslaug
versl  - steigti “Femina 
Bona SPA namus”. “Har-
moningos asmenyb s insti-
tutas”, kaip antras verslas, gi-
m  iš mano gyvenimo b do ir ho-
bio, nes sav s ugdymo praktikomis 
užsiimu jau daugiau nei dešimt met .

- Kaip tapti harmoninga asmenybe?
- Žmogaus harmonija yra žmogaus gyvenimo kelio 

rezultatas. Jeigu sieksi b ti harmoningas - gali to siekti vis
gyvenim , bet vis tiek harmoningas netapsi. Pastangas reikia 
sujungti su tam tikru gyvenimo stiliumi: gyventi santarv je su 
gamtos d sniais. Gamtos statym  nežinojimas nuo atsakomy-
b s neatleidžia. Tad pirmas žingsnis harmonijos link - aplinkos 
ir savo elgsenos suvokimas.

- Papasakokite apie rugpj io m nes  Druskininkuose 
duris atversiant  “Life energy s.p.a.”. K  reiškia žodžiai 
“life energy”?

- Druskinink  “Lietuvos” sanatorijos gydykl  patalpose du-
ris atvers m s  naujasis SPA centras, kuriame SPA terapijos bus 
susietos su asmenyb s ugdymo praktikomis. “Life energy” - 
“gyvenimo energija” - reiškia pagrindin  žmogaus resurs . Jeigu 
turi gyvenimo energijos, pasieksi ir užsibr žtus tikslus, jausi 
pasitenkinim  ir kv pim  kurti, svajoti, priimti išš kius, džiaug-
tis tuo, kad tiesiog gyveni. Ir aplinkiniai tavimi bus patenkinti. 

Tai bus vieta, skirta žmon ms pad ti atgauti vidin  j g  ir tiks-
lingiau panaudoti savo gyvenimo energij . Iš ia ir trumpinys “s. 
p.a.” - “Self Power Academy”. Pagrindin  veiklos id ja - k no, 
emocij  ir min i  vienyb s stiprinimas, tod l SPA terapijos bus 
neatsiejamos nuo emocij  ir proto higienos.

- J s suteiksite laim s recept ?
- Jo n ra. Žmogaus laim s receptas yra jo vidus. Vienas kur-

so dalyvis pasak : “J s parodote, kur yra ežeras, kad ten labai 
daug žuv  plaukioja, kur sud tos mešker s ir kaip su viena meš-
kere b t  galima vienos r šies žuv  pagauti, su kita - kitoki , bet 
visa tai atlikti tenka pa iam žmogui”. Taigi kalbos apie laim s

recept  net b ti negali.
- Vis d lto koki  mint  galima b t

pavadinti j s  filosofijos atspirties 
tašku?

- Jau kelet  met  esu suvo-
kusi, kad žmogui labai svarbu 

suprasti, k  gamta yra už-
kodavusi jame, ir tai re-

alizuoti. Iš gil s auga 
žuolas, iš kvie io - 
kvie io varpa, neb -
na, kad gil  sugal-
vot  išaugti ber-
žu... Žmogui svar-
biausia suprasti, 
kok  talent  jam 
suteik  gamta, ir 
tai realizuoti per 
savo veikl . Ma-
no atramos taškas 
- žmogus turi su-

prasti, koks jo ke-
lias. Kai eini savo 

keliu, tada ir ramyb ,
ir harmonija, ir finansi-

n  nepriklausomyb  at-
eina savaime.
- Kaip grei iau ir aiš-

kiau suvokti, kas tavyje už-
koduota?
- Pirmiausia reikia suprasti, kuo tu 

nesi, nustoti daryti tai, ko iš tav s nori kiti, bet 
tau tai nepatinka, ir pamažu mažais žingsneliais prad -

ti daryti tai, kas patinka ir kas teikia pasitenkinim . Absurdiškai 
atrodo, kai susirenka solidži  met  žmon s, turintys savo vers-
l , ir sako: “Noriu grei iau išeiti  pensij , kad gal iau daryti tai, 
k  noriu daryti”. 

- Vadovaujate “Feminai Bonai” priklausan ioms “Na-
ture Shop” parduotuv ms. Koki  dal  j s  gyvensenoje 
užima ekologiškumo id jos?

- Nesu iš t  žmoni , atsisakan i , k  pasaulis iki šiol suk r ,
ir pereinan i  vien  ekologiškum . Jeigu turi pasirinkim  - ren-
kiesi. Pavyzdžiui, stengiuosi dabar valgyti žv rien . Vasar  visi 
skubame  gamt , lygiai tas pat yra su nat raliais produktais: 
jeigu yra galimyb  rinktis nat ralius - kod l j  nesirinkti?

- Teko gird ti apie nat rali  kosmetik , neva jos po-
veikis silpnas...

- Tai kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Jeigu tau skauda k
nors - išgeri vaist  ir skausmo neb ta, bet jo priežastis lieka 
nepanaikinta. Jeigu tikiesi nat ralios kosmetikos greito efekto, 
be abejo, jo negausi, bet jeigu nuolat naudoji nat rali  kosmeti-
k  - poveikis juntamas. Kai b name mieste, prie oro tarsi pri-
prantame, bet kai nuvažiuojame  mišk ,  gamt  - suprantame, 
kas yra grynas oras. Kai pradedi naudoti nat rali  kosmetik ,

oda taip pripranta prie jos, kad užsitepus papras iausios kosme-
tikos norisi nusiprausti.

- “Femina Bona Wellness institutas” si lo nauj  b -
d , kaip apsisaugoti nuo streso - SPA namuose. Ar m -
gavimasis aromaterapija namuose atstoja tok  ritual
SPA centre?

- ia panašiai kaip su makiažu - retsykiais m gstame, kad j
padaryt  specialistas, o kiekvien  dien  dažom s namuose pa ios. 
Visas aromaterapijos proced ras gali daryti namie, bet kartais 
pasimokyti iš specialist  yra labai svarbu. Neretai eterinius aliejus 
žmon s suvokia kaip skirtus eterinei lempai, aš tokios lempos 
išvis nenaudoju. Eterinius aliejus naudoti galima kaip kvepalus, 
užlašinant kelis lašiukus ant galvos ar patepant atitinkamas odos 
vietas, maišyti  šamp n , lašinti  voni , galima prieš mieg  pa-
talyn  pašlakstyti ir t.t. Yra sultys, nat ralios ir iš pakeli  - pasta-
r sias geri ir realiai vitamin  negauni. Su eteriniais aliejais yra tas 
pat: veikiantys tavo eterin  k n  ir skleidžiantys tik kvap , - tod l
labai svarbu pasirinkti nat ralius, gaminamus tinkamu b du.

- Kokie eterini  aliej  kvapai j s  m gstamiausi?
- M gstu sandalo, kedro, pelargonijos, citrinos, imbiero kvap ,

prad jau bandyti juod j  pipir . Pas mane namuose yra apie pen-
kiasdešimt buteliuk vairiausi  aliej . Kvepal  visai nenaudoju 
- mano visi kvepalai eteriniai aliejai, juos maišydama susikuriu 
savit  kvap . Aromaterapija kasdienybei suteikia k rybos, kaip, 
pavyzdžiui, maisto gaminimas. Žmogui norisi nuolat tobul ti ir 
buit  kurti savo rankomis - ateina saviraiškos laikai, tod l plinta 
dekupažo mada ir pan. Tarp kitko, “Life energy s.p.a.” Druskinin-
kuose bus saviraiškos terapin s grup s: dekupažo, vilnos v limo, 
savimasažo, aromaterapijos alchemijos ir pokalbi  “iš širdies”.

- Kas jums yra autoritetai? Iš ko mokot s?
- Vadovaujuosi savimi ir savo komanda. Gavau vienos rimtos 

konsultacin s firmos tyrim  apie SPA pl tros tendencijas 
pasaulyje rezultatus. Man buvo netik ta, kad id ja, kuri  mes 
buvome sugalvoj  jau prieš pusmet  - “wellness” ir “selfness” 
sri i  integracija (“selfness” - sav s pažinimas) - viena naujausi
pasaulyje SPA vystymosi id j , ji ir bus realizuota “Life energy 
s.p.a.”. Tam tikros id jos sudomino informaciniame lauke ir 
žmones, kuriems pavyksta pasinaudoti tomis id jomis, b na 
pirmieji, bet vienu metu tai vyksta vairiausiuose pasaulio 
kraštuose. Tad autoriteto neturiu, skaitant vairi  informacij ,
gimsta naujos id jos. Taip pat lemia patirtis - penkiolika met
paslaug  sferoje, aštuoneri metai SPA srityje ir penkeri metai 
asmenyb s vystymosi seminar  organizavimo versle. Kai visa 
tai sudedi ir dar prisideda k rybinga komanda, gimsta energija 
- “nusikabiname id jas iš informacinio lauko”. (Šypsosi.)
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Ji daug ką pradėjo daryti pirmoji: atidarė šiuolaikišką grožio centrą, įdiegė parma-
nentinį makiažą, plaukų priauginimą, SPA centrą pavadino SPA namais, ėmė mo-
kyti šiuolaikiškos kosmetikės specialybės. “Verslumas - įžvelgti žmonių poreikius ir 
pasiūlyti tai, ko nėra”, - sako greit duris Druskininkuose atversiančio naujo centro 
“Life Energy s.p.a.” vadovė. - Tai bus vieta, skirta padėti žmonėms susigrąžinti vidinę 
jėgą ir tikslingiau panaudoti savo gyvenimo energiją”. Dviejų verslų - “Femina Bona” ir 
“Harmoningos asmenybės instituto” - įkūrėja ir savininkė RASA BALČIŪNIENĖ (42) ry-
tą mėgsta pasilepinti vonioje, nenaudoja kvepalų ir gyvenimą vadina atostogomis.

Genutė ŽALIENĖ

“ Iš gilės auga ąžuolas, iš kviečio - kviečio varpa, 
nebūna, kad gilė sugalvotų tapti beržu”

Rasa Balčiūnienė

“ Gamindama maistą niekada nežinau, kas išeis: 
receptai gimsta procese, jeigu reikėtų pakartoti, tektų 
gerai pagalvoti, ką sudėjau”

Rasa Balčiūnienė

“ Gamtos įstatymų nežinojimas nuo atsakomybės 
neatleidžia”

Rasa Balčiūnienė

“ Pirmieji SPA centrą pavadinome SPA namais, 
dabar tokie SPA namai atsiranda įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose ir tampa bendriniu žodžiu”

Rasa Balčiūnienė

Zuikute, saulute, 
mažute, pūkeli, 

brangioji, ar gardu, 
pupa?

Jaučiu malonumų 
troškulį. Kokteilis 
iš kvailų epitetų ir 
be aistros manęs 

negaivina!

Rasa Balčiūnienė
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Pasaulis myli Brazilijos fut-
bol , o brazilai dievina savo fut-
bolininkus. Tad numyl tini  ve-
dybos tampa vos ne nacionaline 
švente, bent jau nacionaliniu su-
sidom jimu. Tad pra jus  savait-
gal  Brazilija tur jo prog  šv sti.
Rio de Žaneire “AC Milan” (Ita-
lija) futbolo komandos 19-metis 
puol jas brazilas Aleksandras 
Patas (Alexandre Pato) ved  22-ej
met  brazil  aktor  Stefani Brito 
(Sthefany Brito). O Gvaružoje (Bra-
zilija) futbolininkas Robinjas (Ro-
binho) pra jus  ketvirtadien  prie 
altoriaus ved  savo draug  Vivian.

Eltos inf.

Žvaigždžių 
sąjunga

Aleksandras Patas vedė 
aktorę Stefani Brito

EPA-Eltos nuotr.

Robinjas meilę 
prisiekė Vivian
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Nuotraukos su dainininko vaikais, kurių veidus Maiklas Džeksonas iki mirties slėpė ir dengė nuo paparacų, apskriejo visą pasaulį. Per atsisveikinimo 
ceremoniją duktė Peris Katerina (Paris Katherine) globojo jaunėlį Princą Maiklą II (Prince Michael), šalia - vyresnysis brolis Princas Maiklas I

Maiklo Džeksono (Michael Jackson) sesuo La Toja (La Toya) 
pareišk tarim , kad popkaralius buvo nužudytas. “Maiklas d l
savo muzikini  teisi  buvo vertas daugiau kaip milijardo ir kažkas 
d l to j  nužud . Jis negyvas kai kam buvo vertas daugiau nei 
gyvas”, - pareišk  53 met  La Toja brit  laikraš iui “News of the 
World”. Ji ir jos šeima yra sitikin , kad tariamas medikament
perdozavimas yra “nužudymas”. “Mes manome, kad su nužudy-
mu susij s ne vienas asmuo. Tai buvo s mokslas, kad b t  už-
valdyti Maiklo pinigai”, - kalb jo moteris.

Ji, be kita ko, pareišk , kad M. Džeksono mirties dien  iš jo 
nam  dingo milijon  vert s brangenybi  bei gryn j  pinig .
“Maiklas visada namuose tur jo pinig , paprastai - apie du mili-
jonus doleri ”, - pasakojo La Toja.

“Neaiški ” asmen  grup , pasak atlik jo sesers, privert
Maikl  pasirašyti sutart  d l 50 koncert  Londone. Jis buvo “vie-
nišiausias pasaulio žmogus”, - sak  ji laikraš iui “Mail on Sunday”. 
Anot La Tojos, šeima pateiks ieškin  d l M. Džeksono mirties. 
“Aš noriu teisingumo Maiklui. Aš nenurimsiu, kol neišsiaiškinsiu, 
kas nužud  mano brol ”, - kalb jo moteris.

Los Andželo policijos viršininkas Viljamas Bretonas (William 
Bratton) neatmeta galimyb s, kad Maiklas Džeksonas buvo nu-
žudytas. Duodamas interviu televizijos kanalui CNN, jis pareišk ,
kad tyr jai turi palaukti autopsijos rezultat . “Tik konsultacijos 
su teismo medicinos specialistais leis nuspr sti, ar ši byla bus 
laikoma kriminaline. O kol kas bus atliekamas platus tyrimas”, - 
sak  V. Bretonas. Tyr jai ketina patikrinti M. Džeksono vartotus 
vaistus ir apklausti jo asmeninius gydytojus.

Anot CNN, gali praeiti dar dvi savait s, kol paaišk s oficial s
toksikologijos tyrim  rezultatai. Dar n ra ir nepriklausomo palai-
k  skrodimo, kurio pareikalavo M. Džeksono šeima, rezultat .

Popmuzikos karalius netik tai mir  birželio 25- j  d l širdies 
veiklos sutrikimo. Jam buvo 50 met . Pareig nai taria, kad 
M. Džeksono mirties priežastis gali b ti susijusi su jo priklauso-
mybe nuo vaist .

Įtarimai dėl 
M.Džeksono 

žmogžudystės

Maiklo Džeksono šeima per emocingą 
atsisveikinimo ceremoniją Los Andžele 

“Reuters” nuotr.

Eltos inf.



Kartu su LR susisiekimo minis-
tru Eligijumi Masiuliu bei b riu braš-
k mis vaišinusi  orlaivio palydovi ,
perkirp s veiklos pradži  simboli-
zuojan i  juost , “Star1 Airlines” va-
dovas akcentavo, kad naujosios oro 
linijos sieks ne tik užpildyti Lietuvos 
aviacijos rinkoje atsiradus  vakuum ,
bet ir išskirtine paslaug  kokybe 
vykdyti krypting  pl tr . Reguliari -
j  reis  s rašas, šiuo metu apimantis 
skrydžius  London , Dublin  ir Ži-
ron  (Barselon ), dar šiais metais 
tur t  b ti papildytas skrydžiais 

Paryži  ir Milan , o v liau ir  kitus 
Europos miestus.

Susisiekimo ministras E.Ma-
siulis reguliari j  skrydži  Lon-
don  pristatym  pavadino “neeili-
niu vykiu” ir patikino, kad naujajai 
aviakompanijai suteiks vis  reika-
ling  param  bei skatins tarpusavio 
bendradarbiavim . Savo ruožtu 
bendrov s vadovas M.Laivys tvir-
tino, kad bendrov , paskatinta ak-
tyvaus susidom jimo bei s kming
pirm j  pardavimo rezultat , sieks 
atnaujinti Vilniaus susisiekim  su 

kitais Europos miestais ir toliau 
si lys konkurencingas skrydži
kainas.

“Pradiniai rezultatai tikrai ne-
nuvyl  - per pirmas tris pardavi-
mo savaites interneto svetain je 
www.star1.aero  kai kuri  dat
skrydžius pardav me daugiau nei 
90 proc. biliet . Tai rodo, kad m -
s  si lomi skrydžiai paklaus s ir 
reikalingi, tod l turime puik  sti-
mul  d lioti tolesnius pl tros pla-
nus”, - sako M.Laivys.

“Laisvalaikio” inf.

Amatininkams ir 
menininkams ploto 
nuoma - nemokamai

Švent  organizuojan ios Vš
“Meno kodas” atstov  nuomone, be-
veik 70 t kst. kv.m erdv  yra gera 
proga pasirodyti amatininkams ir tau-
todailininkams. Didel  “Memelio 
švent s” teritorijos dalis bus skirta 
vairiems meistrams, kurie demons-
truos senuosius amatus: medžio dro-
žim , pynim  iš vyteli , audim , gin-
taro apdirbimo proces , kalvyst  ir t.t. 
“Š kart - viskas kitaip. “Memelio 
švent s” teritorija - tarsi dabar popu-
liariausiomis vietomis pavirt  laisva-
laikio ir prekybos centrai. Regata, 
amatininkai, prekybininkai, restora-
nai, koncertai, spektakliai, atrakcionai 

- viskas vienoje vietoje, tik po atviru 
dangumi, gaiviame ore, pu iant brizui, 
švie iant saulei...” - improvizuotai 
švent s teritorijos universalum  pa-
aiškino jos organizatoriai.

Nor dami pakviesti kuo daugiau 
vairi  sri i  amatinink  ir suteikti 

jiems prog  pristatyti save ir savo 
darbus daugiat kstantinei publikai, 
švent s reng jai akcentuoja, kad 
demonstraciniai plotai meistrams 
yra nemokami, o norintieji pasinau-
doti tokia galimybe tur t  suskubti 
ir kreiptis  organizatorius.

Kvie iami klajojantys 
menininkai

“M s  tikslas sukurti kuo dau-
giau judesio, šurmulio, spalv , mu-

zikos gars ”, - sak  vienas iš orga-
nizatori  Vaidas Kvedaras, atsakin-
gas už švent s kult rin  dal . Jo tei-
gimu, “Memelio švent je” yra lau-
kiama kuo daugiau laisv , klajojan-
i  meninink  - dailinink , muzikan-

t , daininink , mag , šok j , akro-
bat  - vis , kurie nori b ti pasteb -
ti, džiuginti kitus savo sugeb jimais 
ir tapti neatsiejama švent s dalimi. 
“Juk kaskart išvyk  didžiuosius 
Europos miestus džiaugiam s pa-
mat  kiekviename skersgatvyje ar 
aikšt je muzikantus, pasid jusius
ant grindinio skryb l  ir grojan ius 
gitara, fleita, smuiku, perkusija ar 
akordeonu, - tai neapsakomai žavus 
b das kurti jauki  ir sveting  aplin-
k ”, - pl tojo tem  V.Kvedaras. Or-
ganizatoriai pažada, kad kiekvienam 

norin iam pasirodyti bus suteikta 
erdv , o kad b t  išvengta chaoso, 
si loma visiems dalyviams apie save 
pranešti iš anksto.

Pa ios mažiausios prekybos 
ploto kainos

Visuose renginiuose itin didelio 
populiarumo sulaukia ir smulki j
prekybinink  mug s, sendaik i
turgus. Šven i  lankytojai mielai 
perka vairi  smulkmen , suveny-
r . “Skelbdami, kad “Memelio 
švent ” bus universali erdv , ku-
rioje sau tinkam  laisvalaikio leidi-
mo b d  ras kiekvienas, norime 
priminti, kad tiek mug , tiek sen-
daik i  turgus vyks ir šeštadien , ir 
sekmadien  - nuo ankstyvo ryto iki 
v lyvo vakaro”, - teig  Vš  “Meno 
kodas” atstovai. Noras sukurti tik-
r , daugiau Ryt  kult roms b ding
gyvybing  ir visoki  smulkmen

gaus  turg  l m  ypa  lanks ios 
prekybos plot  kainodaros sudary-
m . Tokio pob džio renginiai - ga-
limyb  užsidirbti, tad norintieji gau-
ti papildom  pajam  vis dar gali 
pareikšti nor  prekiauti “Memelio 
švent je”.

“Šiais metais ypa  daug žmoni
sulauksime ne tik iš kit  Lietuvos 
miest , bet ir iš užsienio valstybi .
Vien burlaiviais atplauks per 4 
t kst. regatos dalyvi . Dauguma j
leis laik  šalia Kurši  mari  kranti-
n s, kur bus kurta maitinimo zona. 
Tai gera žinia restoran  ir kavini
savininkams, jie taip pat kvie iami
m s  teritorijoje už patraukli  kai-
n sirengti viliojan ius paviljonus 
su gausybe staliuk  lauko teraso-
se”, - tvirtino švent s reng jai.

Primename, kad visi reika-
lingi kontaktai skelbiami www.
memeliosvente.lt.

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

“Memelio šventė”: 
itin palankios sąlygos amatininkams, menininkams ir prekybininkams
Paskutinę liepos mėnesio dieną Klaipėdos miestą užlies ypatingo šurmulio ir išskirtinių renginių 
banga - neatslūgs ji visą savaitgalį, iki rugpjūčio 4-osios. Tikrą jūrinę nuotaiką į vienintelį Lietuvos 
uostą atplukdys finišuojantys regatos “The Tall Ships Races Baltic 2009” burlaiviai. Jau dabar galima 
teigti, kad šių laivų atvykimas į uostamiestį taps vienu iš svarbiausių Lietuvos tūkstantmečio 
šventimo akcentų visoje Lietuvoje. Didžiausio lankytojų srauto, apie 750 tūkst. žmonių, tikimasi 
sulaukti prie Kuršių marių krantinės esančioje “Memelio miesto” teritorijoje, adresas Naujojo uosto 
g.3, kur švartuosis didžioji dalis regatos burlaivių.
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Pirmasis “Star1 Airlines” skrydis į Londoną - su braškėmis ir sveikinimais

Naujos oro linijų bendrovės “Star1 Airlines” pirmojo reguliariojo 
skrydžio į Londoną pristatymas liepos 3 d. virto maža švente 
keleiviams, susirinkusiems svečiams bei “Star1 Airlines” 
darbuotojams. 17 val. iš Vilniaus oro uosto pakilusio lėktuvo 
keleivius pasitiko “Star1 Airlines” vadovas Martynas Laivys.

Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis 

(kairėje) ir bendrovės vadovas 
Martynas Laivys perkirpo oro linijų 
bendrovės “Star1 Airlines” veiklos 
pradžią simbolizuojančią juostą

Pirmiesiems keleiviams - 
palydovių vaišės

Redakcijos archyvo nuotr.

Šauni “Star1 Airlines” 
komanda

Ieškantys išskirtinių įspūdžių ir 
mėgstantys aktyvų poilsį Ne-
ringoje jau ketvirtus metus turi 
iš ko pasirinkti. VšĮ “Irklakojis” 
siūlo keliauti vandeniu ir taip iš 
naujo atrasti gražiausias Kuršių 
nerijos vietas.

Bene populiariausia pusdienio 
kelion  vadinasi “Mirusios kopos”. 
Lydimi instruktoriaus dalyviai tu-
ristin mis kanojomis praplaukia pa-
lei 9 km kop  grandin , plytin i
Nagli  gamtos rezervate tarp Per-
valkos iki Juodkrant s. Kaip ir ki-
tuose rezervatuose, šioje teritori-
joje draudžiama vaikš ioti, tod l
sp dingus kop  šlaitus pamatyti 
manoma tik iš vandens.

Kelion  prasideda Pervalkoje, 
apiplaukiant Žirg  rag  ir daugiau 
nei prieš šimt  met  pastatyt  švy-
tur , vienintel  tok  Lietuvoje, sto-
vint  ant dirbtin s salel s vandeny-
je. V liau žygio dalyviai iriasi kop
lank l mis, m gaudamiesi tyla, v -

jo ir bang  apsuptimi bei laukine 
gamta. Neretai, esant ryt  kryp i
v jams, ore virš galv  galima išvys-
ti sklendžian ius j rinius erelius, 
kurie gyvena rezervate. Iš vandens 
stebint didžiausi  Europoje kormo-
ran  kolonij , žygis baigiamas Juod-
krant je, iš jos keliauninkai parve-
žami atgal  Nid .

Kita ne mažiau sp dinga visos 
dienos kelion  kvie ia iš arti palies-
ti ir pajusti Nemuno deltos gamt ,
iriantis vieninteliais Baltijos šalyse 

dešimtvie iais irkliniais katamara-
nais. Pirmoje žygio dalyje iš Preilos 
persikeliama per marias  Vent s ra-
g . skaitant nedidel  pertrauk l
mari  viduryje, tai trunka apie dvi 

valandas. Vent s rage keliautojams 
surengiama iškyla gamtoje, jie aplan-
ko ir ia sik rusi  ornitologijos sto-
t . Po piet  žygis t siasi paukš i  ir 
vandens lelij  rojumi vadinamoje 

Kniaupo lankoje - katamaranu pra-
plaukiamos pa ios sekliausios vietos 
ir užutekiai, saugantys Nemuno del-
tos grožybes. V liau, irdamiesi Mini-
jos senvage, kelion s dalyviai pasie-
kia pamariškos architekt ros Ming s
kaim , kurio vienintel  gatv  - up .
Atgal  Nid  plaukiama jachta arba 
motoriniu laivu.

“Irklakojo” kelion ms specialus 
fizinis pasirengimas neb tinas - jose 
dalyvauja vairiausi poilsiautojai, pra-
dedant šeimomis su pustre i  met
vaiku iais ir baigiant 81 met  sulau-
kusiomis mo iut mis. Tereikia noro 
ils tis aktyviai ir namo parsivežti ne-
pakartojam  atostog sp dži .

“Laisvalaikio” inf.
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Petras JOMANTAS

Lietuvos vardo t kstantme io 
pamin jimo proga “Švyturio” aluda-
riai suk r  išskirtin  “T kstantme-
io” al . Jis supilstytas  originalaus 

dizaino skardines, kuri  išleistas ri-
botas kiekis.

Džuljeta Armonien , vyriausioji 
“Švyturio” aludar , pasakojo ilgai 
puosel jusi mint  sukurti progin  al .
“Žinodami, kok  al  senov je ragavo 
ir m go lietuviai, T kstantme io 
proga nor jome pasi lyti ypating
g rim . Mums pavyko išvirti al , ku-
ris tikrai b t  buv s m gstamas se-

nov je, tad tikime, jog bus vertina-
mas ir dabar”, - sak  Dž.Armonien ,
suk rusi šio alaus recept .

Nuo viduramži  alus buvo gami-
namas pili  ir miest  požemiuose, 
r siuose, kuriuose n ra šviesos ir 
nuolat palaikoma žema temperat ra, 
taip reikalinga alaus gamybai. B -
tent tokios s lygos ir pad davo pra-
eities aludariams sukurti nepakar-
tojamo skonio g rim .

Kaip teigia aludar , “T kstantme-
io” alus stebina sodria vyšni  spalva. 

“Didži j  dal  t kstantmet s Lietu-
vos istorijos šalies gyventojai m ga-
vosi pirmiausia tamsios spalvos alu-

mi. B tent toks yra ir “T kstantme-
io” alus. Alaus aromatas dera su 

lengvumu ir švelniu kartumu. Galima 
pasakyti, kad “T kstantme io” aluje 
telpa t kstantis ilgai ieškot  skonio 
atspalvi ”, - kalb jo Dž.Armonien .

Pirmieji gurkšniai - 
buriuotojams

“T kstantme io” alaus pirmieji 
paragavo pasaul  apiplaukusios ir 
Lietuv  po devyni  m nesi  kelio-
n s sugr žusios jachtos “Ambersail” 
gulos nariai.

Projekto “T kstantme io odis -

ja” dalyviai, kuriuos Klaip doje suti-
ko t kstan iai žmoni , ragaudami al
dalijosi prisiminimais, sp džiais ir 
džiaug si, kad valstyb s vardo pami-
n jimo t kstantmet  vieningai mini 
ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis.

Proginiai produktai garsina 
Lietuvos vard

Alaus atributikos kolekcionieriai 
jau susidom jo riboto kiekio “T ks-
tantme io” alaus laida, kuri, paskli-
dusi po pasaul , taps unikaliu suve-
nyru net ir pasibaigus t kstantme-
io min jimui.

Specialiomis progomis išleisti 
riboto kiekio produktai garsina m -
s  šalies vard . Klaip diet s istori-
k s Zitos Genien s teigimu, T ks-
tantme io jubiliejus - puiki proga 
pristatyti išskirtinius gaminius, ku-
rie bus svarb s ir po daugelio met .
“Tai - ypa  simbolin  švent . M s
valstyb  gyvena potvyniais ir atos-
l giais, tod l turime vertinti kie-
kvien vyk  ir patys stengtis isto-
rijoje palikti p dsak . Lietuvos vals-
tyb s istorija per tre i j  Abiej  Tau-
t  respublikos padalijim  buvo nu-
tr kusi, tuomet nebuvo lik  m s
valstyb s, ta iau šiandien v l esame 
stipri tauta!”, - teig  Z.Genien .

Istorik  pasakoja, kad t kstantis 
met  mažai valstybei n ra mažai, to-
d l galime didžiuotis savo istorija ir 
pasiekimais. “Lietuva mums tiesia 
daug keli , nebijokime jais eiti. Lin-
kiu daugiau saul s, šviesos, kantry-
b s. Valstybei - to paties, ko ir sau, 
ko ir visiems žmon ms - prasmingu-
mo kasdien ”, - link jo Z.Genien .

Lietuvos vardo jubiliejaus proga - “Tūkstantmečio” alus

Vandens kelionės, atveriančios Kuršių neriją

Po devynių mėnesių kelionės aplink pasaulį į Lietuvą sugrįžę jachtos “Ambersail” buriuotojai pirmieji 
paragavo naujausio “Švyturio” alaus daryklos specialia proga išvirto “Tūkstantmečio” alaus.

Pirmieji “Tūkstantmečio” alaus 
ragavo pasaulį apiplaukę 
jachtos “Ambersail” kapitonai

Redakcijos archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida organizuojamoms 

kelionėms ir paslaugoms

Ir aktyvus poilsis, 
ir gražūs vaizdai

“Irklakojo” archyvo nuotr.  
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Kokia vieta, 
tokie ir įspūdžiai

Liepos 3-6 d. nuostabios gamtos apsuptame Dūburio 
ežero pusiasalyje vyko griausmingas elektroninės 
muzikos festivalis “Tundra’09”. Daugiatūkstantė 
lankytojų minia vaikštinėjo, mynė, važinėjo įvairiomis 
transporto priemonėmis po akimi neaprėpiamą erdvę. 
“Chillout” tamsiame pušynėlyje, laivelis banguojančioje 
žmonių jūroje, technotraktorius, pievos, išmargintos 
nesuskaičiuojamų palapinių, ežeras ir paplūdimys... Daug 
geros muzikos ir puiki draugija - tai užtikrintai turėjo 
tris paras trukusio festivalio dalyviai. Iš daugiau nei 100 
geriausių atlikėjų publika triukšmingiausiai sutiko Dub 
Fx. Įspūdingo pasirodymo susirinko paklausyti kone pusė 
festivalio dalyvių. “Tundra’09” finišavo festivalio kapitono 
Roads’killa bei DJ Soudchild pasirodymu.

Organizatori  nuotr.

DJ Dub sulaukė 
išskirtinio žiūrovų 
dėmesio

Būta ir smagių maudynių

Net lietus šypsenų 
nepradangino

Ir himnas vieningai 
giedotas

Festivalyje netrūko 
originalių svečių
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Pasirinkimas pagal 
kiekvieno poreikius

Pasak rinkodaros ir pardavimo 
vadov s Rugil s Goberyt s, Drus-
kinink  vandens parkas - jau tre ius 
metus pelningai veikiantis 21 000 
kv.m pramog  ir poilsio pasaulis, ku-
riame k  veikti randa tiek jaunas, 

tiek vyresnis lankytojas. Didžiulia-
me komplekse taip pat veikia trij
žvaigždu i  viešbutis “Aqua Med -
na”, konferencij  centras “Ambassa-
dor”, boulingas, net du SPA centrai, 
kavin s, nat rali  sul i  baras, si-
k rusios šokolado, papuošal , mau-
dymosi reikmen  parduotuv s.

Vandens ir pir i  malonumus 
galima pajusti atskirose vandens 
parko dalyse: vandens pramog  da-

lyje, skirtoje vaikams, jaunimui, 
adrenalino m g jams, ir atskiroje 
18-os pir i  erdv je “Alita”, skirto-
je tik suaugusiesiems.

Vandens pramog  dalyje lanky-
tojus džiugina atvir  ir uždar  nusi-
leidimo kalneli  bokštas bei po sp -
dingu kupolu esanti basein  zona, 
atskirta dirbtin mis uolomis ir 9 m 
aukš io palm mis. Žaidim  ir pra-
mog ia apstu: vienoje iš dviej  pir-
i  kelis kartus per dien  vykdomos 

pir i  programos šeimai, didžiajame 
baseine rengiamos vandens gimnas-
tikos pamokos, tamsiais vakarais 
lankytojus džiugina muzikos ir laze-
ri  šou. Ekstremalai, išband  net 6 
nusileidimo kalnelius, pasigalyn j
su bangomis j ros bang  baseine bei 
srauniojoje up je, turi galimyb  at-
sigauti poilsio erdv je, masažin se
voniose ar vandens kaskadose.

Unikali pir i  erdv  “Alita”, ku-
rioje aštuoniolika skirting  pir i ,
rengt  pagal vairi  pasaulio šali

tradicijas, laukia vis  pavargusi  nuo 
rutinos. ia kasdien galima m gautis 
pir i  teikiamais malonumais, o sa-
vaitgaliais - pilvo šokio, varjet  pro-
gramomis, žymiausi  Lietuvos atli-
k j  pasirodymais. Kiekvien  dien
pir i  erdv je vykdomos 24 pir i
programos su ekologišku medumi, 
Juodosios j ros druska, veido kauk -
mis, kvapais bei beržin mis, žuoli-
n mis vantomis, o savaitgaliais ren-
giamos papildomos pir i  programos, 
skirtos tik nuogaliams. Pir i  erdv -
je “Alita” lankytis leidžiama tik su-
laukusiesiems 18 met , tod l ia ti-
kra poilsio oaz , kurioje triukšm
pakei ia tyli relaksacin  muzika, o 
aktyvias pramogas - pasyvus poilsis. 
Po pir i  program  j gas atgauti pa-

deda pl duriavimas muzikiniame ba-
seine, ledinis vanduo iš kubilo, spe-
ciali pirties arbata arba “šlapias” ba-
ras, si lantis egzotišk  kokteili .

Ypatinga nuolaida - 
“Abiturient  fiestai”

Liepos 18 d. šiomis pramogomis 
ypa  maža kaina kvie iami m gautis 
neseniai egzaminus laik  abiturientai 
- b tent jiems organizuojama “Abitu-
rient  fiesta”. Druskinink  vandens 
parko rinkodaros ir pardavimo vadov
Rugil  Goberyt  kvie ia abiturientus 
pasinaudoti ypatinga nuolaida: “Visi 
abiturientai, liepos 18 d. atvyk  van-
dens park  ir pateik  brandos atesta-
to kopij  kartu su asmens dokumentu, 
tur s galimyb  nusipirkti visos dienos 
biliet  su 65 proc. nuolaida - tik už 
35 Lt”. Ne tik abiturientams, bet ir 
visiems kitiems, kurie nori pasijusti 
18-me iais, pir i  erdv je koncertuos 
grup  “Student s”, jaunatviškomis 
dainomis kviesianti šokti vandenyje...

Druskinink  vandens parkas turi 
visk , kas gali garantuoti, pasak ro-
m n , žaidimus ir tikr  poils  k nui 
ir sielai. Taigi kriz s metais nedejuo-
kim, malonumams pasiduokim!

Druskininkų vandens parke - antikriziniai malonumai

Antikinis romėnų posakis “duonos ir žaidimų” kaip niekad tinka 
šiandien, kai žmonių lūpose netyla žodžiai “krizė”, “nuosmukis”, 
o šviesos tunelio gale dar nematyti... Nors Druskininkų vandens 
parkas nesiūlo kepti duonos - žaidimų, pasilinksminimų ir
 malonumų kūnui gali suteikti daug.

Žaviosios “Studentės” liepos 
18 d. kvies šokti vandenyje

Įspūdžiai, leidžiantis 
nusileidimo kalneliais, 
įsimins ilgam

Organizatorių nuotr.

Garinėje pirtyje 
“Isidos” - nuogaliams 

skirtos pirčių programos 
su medumi ir druska



J. Gaižauskas turi planų 25-iems metams į priekį
Juozas Gaižauskas šiuo 
metu vaidina komedijoje 
„Striptizo ereliai“, tačiau jau 
liepos 28 dieną jis debiutuos 
spektaklyje „Mano žmonos 
vyras“. Maža to, aktorius 
kukliai prasitarė, kad ateityje 
galime sulaukti populiarios 
komedijos „Striptizo ereliai“ 
tęsinio. Pasirodo, jis yra ne 
tik profesionalus aktorius 
ir kulinaras, J. Gaižauskas 
atskleidė dar viena unikalų 
talentą. Jis gali drąsiai 
išvardinti visas Europos 
valstybes, jų sostines, 
pasakyti gyventojų skaičių, 
pasakyti atstumus tarp 
Europos miestų. 

Nuotrauka iš J. Gaižausko asmeninio albumo - Gran Kanarija

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

- Spektaklis „Striptizo ereliai“ 
yra populiarus ne tik teatro sezono 
metu, bet ir vis  vasar . Ar yra 
tek  prieš tai vaidinti ir gastroliuoti 
vasaros metu? Ar nekeista?

- Spektakl  „Striptizo ereliai“ 
vasar  rodome mažiausiai tris kartus 
per m nes . Žinoma, ne vasaros metu 
turime tris kartus daugiau gastroli ,
ta iau apskritai gastroliuoti po Lietuv
vasar  yra tek  tik su „Viengungi “
kompanija. Man pa iam n  kiek 
nekeista, kad vaidinu vasar , ta iau 
keista, kad visi teatrai atostogauja, 
manydami, kad visi ži rovai taip pat 
atostogauja, ta iau tai ne tiesa. Mane 
maloniai nustebino faktas, kad  vasaros 
metu ži rovai taip pat mielai lanko 
spektaklius. Pavyzdžiui, Alytuje  ne-
seniai susirinko per 600 ži rov , nors 
t  dien  termometras rod  30 laipsni
šilumos ir buvo savaitgalis, tai mus 
labai nudžiugino. 

- Kaip sekasi ruoštis debiutui 
spektaklyje „Mano žmonos 
vyras“? Kada vyks pirmasis 
pasirodymas?

- Šiuo metu kiek manoma 
daugiau stengiam s repetuoti, 
bandome suderinti vis  aktori
vasaros planus su darbais teatre. 
Repetuoti tenka ir savaitgaliais. 
Scenoje pasirodysiu liepos 28 dien
Vilniuje, „Domino“ teatre. Spaudoje 
skai iau, kad spektaklyje „Mano 
žmonos vyras“ vaidina pilvotas 
Šapranauskas ir suotas Sakalauskas, 
o aš scenoje pasirodysiu „pasipuoš s“ 
Lukašenkos šukuosena. (Juokiasi).

- Kuo tavo personažas skirsis 
nuo Ar no Sakalausko?

- Spektaklis per daug nesikeis, 
ta iau kiekvienas aktorius savaip 
mato ir vaidmen , ir spektakl .
Manau, ži rovui vert t  pamatyti 
abu variantus, nes kai kas tikrai 
keisis. Jei jau kalbame apie keistus 
jausmus, tai labai keistas jausmas 
išeiti  premjer  vidurvasar . To man 
tikrai n ra tek  daryti, ko gero, di-
džiajai daliai aktori  taip pat. 

- Spektaklio „Striptizo ereliai“ 
populiarumas tiesiog stulbina. Ar 
galime sulaukti t sinio, o gal 
antros dalies?

- Neabejoju, kad vienokiu ar 

kitokiu pavidalu t sinys bus. Galb t
tai nebus paties spektaklio t sinys, 
ta iau gali gimti projektas, prie kurio 
dirbs ta pati komanda. B t  keista ir 
net nelogiška, jei b t  nuspr sta to 
nedaryti. Teatrui vadovauja per daug 
protingi žmon s, kad d l to reik t
jaudintis.

- K  veiki po repeticij ? Ar 
planuoji atostogas?

- Atostogomis ši  vasar  esu 
nusivyl s, nes tenka daug repetuoti 
teatre, televizijoje darb  taip pat 
netr ksta. Mano darbai labai „išbars-
tyti“, tai trukdo planuoti atostogas, 
tod l panašu, kad ši  vasar  neištr k-
siu iš Lietuvos. Ši  vasar  atostog
neplanuoju ne d l kriz s, bet d l laiko 
stygiaus. 

- Ar pats asmeniškai jauti 
kriz ? Ar ji tave lie ia? Kokia 
tavo nuomon  apie valdžios 
sprendimus? 

- Esu lojalus Lietuvos pilietis. 
Stengiuosi suprasti valdžios sprendimus 
ir, žinoma, kaip ir visus pilie ius mane 
priimami sprendimai taip pat lie ia. 
Mane labai nemaloniai nustebino 
pastarasis vykis, kad per Prezident s
inauguracij  dainininkai buvo paprašyti 
dainuoti nemokamai. Susidaro sp dis, 
kad dainavimas n ra darbas, o 
dainininkas n ra profesija. Manau, 
jiems tur t  b ti sumok ta, nes savo 
pilietin  pareig  jie atlieka balsuodami, 
o dainavimas yra j  darbas. 

- Jei asmeniškai nejauti finans
sumaž jimo, tai gal planuoji 
keliones  užsien ?

- Aš turiu plan  25-iems metams 
 priek . Artimiausiu metu, ruden ,

planuoju išvykti  šiltuosius kraštus. 
Kai vasara baigiasi ia, labai smagu 
j  dar por  savai i  prat sti. Turiu 
pasi lym  plaukti žvejoti  Suomij ,
labai nor iau, kad pavykt  nuvažiuoti. 
Aš taip pat m gstu atsitiktines 
keliones, kai netik tai nusprendžiame 
skristi savaitgaliui  užsienio šal .

- Ar kelion s yra tavo hobis?
- Manau, kad taip. Galiu 

nesuklysdamas išvardinti visas 
Europos valstybes, j  sostines ir 
gyventoj  skai ius. Nuo pat 
vaikyst s gaublys ir atlasai buvo 
mano m gstamiausi žaislai. Kart
bandžiau išvardinti visas pasaulio 
valstybes ir pritr kau tik 13. Taip 

pat galiu gana apytiksliai pasakyti 
atstumus tarp Europos miest  ar 
lankytin  viet . Žinoma, tuo kartais 
naudojasi ir draugai. Jie skambina 
man iš užsienio šali   ir klausia, 
koks atstumas yra nuo taško A iki 
taško B. Jie juokauja, kad aš pasakau 
grei iau nei GPS.  Prieš vykdamas 
koki  nors šal , labai intensyviai 
domiuosi j  kult ra, istorija, geografija. 
Ne retai žiniomis nustebinu ne tik 
gidus, bet ir vietos gyventojus. 
(Juokiasi).

- Kokias Lietuvos vietas 
labiausiai m gsti?

- Labai m gstu Vilni . Vien šio 
miesto pavadinimas, jei j  kildintume 
iš slav  kalb , „vilno“, „volno“ reiškia 

laisvas. Žinoma, man priimtinesn
lietuviška šio žodžio kildinimo raida. 
Taip pat patinka Nida, Druskininkai. 
Ne itin žaviuosi kitais Lietuvos 
paj rio kurortais, nes ten susirenka 
per daug „keist “ žmoni . Žaviuosi 
Klaip da, ypatingai žiemos metu. 

- Su kuo keliauji?
- Dažniausiai keliauju su šeima. 

Aš bijau skraidyti, tod l, kai mano 
baim  pasiekia apog j , mes 
keliaujame automobiliu. Nesl psiu, 
man patinka patogios kelion s, 
komfortas. Cituoju save „m gstu 
laukin  gamt , jei  j  veda trinkel mis 
išklotas takas“. (Juokiasi).

- Ar prisimeni ekstremaliausi
atostog  situacij ?

- Tai buvo prieš septynerius 
metus, kai važiavome iš Venecijos. 
Kai išvykome, Italijoje buvo per 
dvidešimt laipsni  šilumos, ta iau 
Slovakijoje netik tai labai daug pri-
snigo, o m s  mašina buvo su va-
sarin mis padangomis. Važiavome 
serpantinais dvidešimt kilometr
per valand  grei iu. Vis  keli  mus 
šiurpino pakel je nuvirt  sunkve-
žimiai, ta iau ekstremaliausia buvo 
tada, kai važiuojant serpantinu at-
sid r me tarp dviej  sunkvežimi .
Tada supratau, kad kiekvienas ne-
tikslus judesys gali labai brangiai 
kainuoti. Dabar visa tai prisimenam 
kaip nuotyk , ta iau tuo metu iš tie-
s  buvo baisoka.
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Rudenį Lietuvoje – net 3 
skandalingosios Verkos Serdiučkos šou

Simonas KUPRYS

M gsta erzinti žmones

Ukrainie io A.Danilko sukurtas 
personažas Verka Serdiu ka – ko 
gero skandalingiausia visos Ryt
Europos estrados fig ra. Karjer
prad j s kaip populiarios Rusijos 
humoro laidos „SV šou“ ved jas, 
Andrejus žmones juokina jau antr
dešimtmet , ta iau tikrojo d mesio 
parodij  meistras sulauk  tik už-
dainav s. Verkos Serdiu kos ryš-
kios ir ki in s dainos žaibiškai 
išpopuliar jo, o dabar atlik jas ga-
li pasigirti net 8 išleistais studiji-
niais albumais bei 2 geriausi
dain  rinkiniais.

„Aš nervinu padorius atlik jus.
Jie ilgai dirbo, kol išgars jo. O ia
staiga pasirodo kažkokia Verka, su 
kuria sunku varžytis. Galb t tod l,
kad mano vaizdis tik kauk , aš galiu 
sau leisti daugiau nei kiti“, – pasa-
koja A.Danilko. Nepaisant to, be 
skandalingojo persireng lio Rusijo-
je neapsieina n  vienas didelis mu-
zikos renginys. Vienoje scenoje su 
Verka Serdiu ka yra dainav s Fili-
pas Kirkorovas, Ala Puga iova, Bo-
risas Moisejevas ir daugelis kit
garsiausi  šalies atlik j .

S kmingiausias pokštas – 
II vieta „Eurovizijos“ finale

Šokiruojan iu elgesiu išgars j s
A.Danilko personažas yra ypa  my-
limas geltonosios Rusijos spaudos, o 
jo gluminantys juokeliai šalyje nuolat 

sukelia didel  atgars . Ta iau didžiau-
sias komiko pokštas – dalyvavimas 
„Eurovizijoje“. 2007-aisiais skanda-
ling j  atlik j  atstovauti savo šaliai 
 konkurs  pasiunt  ukrainie iai. Per-
sireng l  pasteb jo visa Europa, o 
Verka Serdiu ka finale už m  net 
antr j  viet , nusileidusi tik konkur-
so nugal tojams serbams. 

Verkos Serdiu kos pasirodymas 
visoje Europoje ži rimumo rekor-
dus mušan iame dain  konkurse 
buvo ir s kmingas, ir juokingas, ta-
iau Verkos humor  suprato ne visi. 

„Eurovizijoje“ Ukrainai atstovavu-
sio komiko atlikta daina suk l  mil-
žinišk  nepasitenkinimo bang
Rusijoje. Baigdamas pasirodym
A.Danilko personažas angliškai iš-
tar : „Rusija, viso gero!”. D l to šio-
je šalyje buvo atšauktas ne vienas 
jo koncertas, dainininkas vadintas 
išdaviku, ta iau Verka Serdiu ka ne-
sijaudino. Pasak Andrejaus, jei ne-
bemyl s rusai, Verka išvyks 
Didži j  Britanij , kur jos jau laukia 
Eltonas Džonas.

Pirmasis vyras, šok s su 
Aleksandru Lukašenka

Komikas-dainininkas A.Danilko 
sunkiai surast  dalyk , iš kuri  ne-
galima pasijuokti, tod l jo personažas 
pokštauja nuolat ir iš visko: Verka 
Serdiu ka kandidatavo  Ukrainos 
Parlament , taip pat tapo ko gero pir-
muoju vyru, šokdinusiu griežt j  Bal-
tarusijos prezident  Aleksandr
Lukašenk .

Dainuodama viename renginyje Organizatorių nuotr.

Rudenį po kelių metų pertraukos į Lietuvą sugrįžta skandalin-
goji dainininkė Verka Serdiučka. Spalio 7-10 dienomis mūsų 
šalyje įvyks net 3 jos pasirodymai: Klaipėdoje, Kaune ir Vilniu-
je. Verką Serdiučką vaidina aktorius Andrejus Danilko, kuris 
yra laikomas vienu populiariausių Rusijos žmonių. Atlikėjas 
žada, kad mūsų šalyje įvyksiančiuose koncertuose netrūks nei 
nuotaikingų melodijų, nei gero rusiško humoro.

Baltarusijoje, tituluotoji „Eurovizi-
jos“ finalo dalyv  Verka pri jo prie 
prezidentin s lož s, kur s d jo 
A.Lukašenka, ir visiškai nesibaimin-
dama apsaugos j  užkalbino. Ištaru-
si: „O kurgi j s  bajanas, Aleksandrai 
Grigorjevi iau?“, Verka Serdiu ka 
valstyb s vadov  ištemp  šokti. Ko-
miškas vaizdo rašas suk l  milži-
nišk  atgars  ne tik Ryt  Europoje, 
bet ir Vakar  spaudoje.

Lietuvoje net 3 garsaus 
komiko pasirodymai 

K  išvysime artisto pasirody-
muose Lietuvoje nedr sta progno-
zuoti net pats Andrejus. Pasak jo, 
pokštai gimstantys tiesiog scenoje 
yra patys juokingiausi. Savo gastro-
les po Lietuv  garsusis persireng lis 
prad s spalio 7 dien  Žvej  kult ros 
r muose, Klaip doje. Spalio 8- j
juokins kaunie ius Sporto hal je, o 
mini tur  užbaigs nuotaikingu pasi-
rodymu spalio 10 dien  Vilniuje 
„Utenos pramog  arenoje“.

Viena skandalingiausių Rusijos 
estrados atlikėjų, Verka 

Serdiučka, Spalio 7-10 dienomis 
mūsų šalyje surengs net 3 

nuotaikingus pasirodymus: 
Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje

Ukrainiečio Andrejaus 
Danilko sukurtas personažas 
Verka Serdiučka – ko gero 
skandalingiausia visos Rytų 
Europos estrados figūra, be 
kurio neapsieina nė vienas 
didžiausias rusų muzikos 
žvaigždžių pasirodymas

Organizatorių nuotr.
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Jau š  penktadien , liepos 17 d., 
Lietuvos kino teatruose pradedamas 
rodyti paskutinis pilnametražis filmas 
apie jaun j  burtinink  Har  Poter .
Štai keletas domi  fakt  apie š  gyva 
legenda tapus  film .

n Tarp 22 pelningiausi  pasaulio 
film  pateko visos 5 iki šiol rodytos 
film  apie Har  Poter  dalys, iš viso 
jos uždirbo 4,4 milijardo doleri .

n Pasirodžius filmams apie Har
Poter  Amerikoje vaikai nustojo šaipy-
tis iš akiniuot j . Ohajo universitetas 
sureng  6-10 met  vaik  apklaus  ir 
atskleid , kad bendraamžiai, nešiojan-
tys akinius, nebelaikomi prastesniais 

ar vertais paty i , priešingai - juos vai-
kai laiko net protingesniais, s žinin-
gesniais ir geriau atrodan iais.

n Didžiojoje Britanijoje rengia-
mos specialios turistin s kelion s
po vietas, kur buvo filmuojamas fil-
mas apie Har  Poter : nuo Londono 
geležinkelio stoties “King’s Cross” 
ir zoologijos sodo iki Oksfordo bokš-
t  ir Glau esterio su 900 met  se-
numo katedra.

n Dr siai ir ryžtingai ekrane vei-
kiantis Danielis Radklifas (Daniel Ra-
dcliffe) iš ties  ken ia nuo retos sme-
gen  ligos - dispraksijos, tai pripaž sta 
ir pats aktorius, ir jo vadybininkai. Tai 
vystymosi ir koordinacijos sutrikimai, 
kurie sunkesniais atvejais paaštr ja
tiek, kad ligonis nebegali grei iau b g-
ti arba lipti laiptais. Danielis sako, kad 
jam nelengva užsirišti bat  raištelius, 
rašyti, o mokykloje sek si taip prastai, 
kad b tent d l šios priežasties jis pasi-
rink s aktoriaus keli , nors pati ligos 
forma n ra sunki.

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

Rugpj io 7 d. Lietuvos kino ekra-
nus pasieks sukre ianti ir dramatiška 
istorija pagal pasaulin  garsios rašy-
tojos Džodi Pikot (Jodie Picoult) ro-
man  “Mano sesers glob jas”.

Tai istorija apie dvi nepaprasto li-
kimo seseris. Vyresnioji Keit  jau po 
3-iojo gimtadienio suserga leukemija, 
ta iau gydytoj  patarim  paklausiusi 
mama (K.Diaz) ryžtasi gimdyti dar 
kart , kad antroji dukrel  Ana gal t
tapti kraujo, kaul iulp  ir organ
donore. Išsiaiškinusi apie t v  planus 
13-met  mergait  kreipiasi  teism
ir iškelia baudžiam j  byl , kad prieš 
savo vali  buvo traukta  genetin s
medicinos manipuliacijas. Nemoka-
mai dirban io advokato atstovaujama 
pareišk ja nori pati priimti gyvybiškai 
svarbius sprendimus, tokius kaip or-
gan  donoryst . Netik ti teisiniai vi-

ražai pradeda griauti šeim , bet tai 
tik didži j  išbandym  pradžia...

Rimtam vaidmeniui ryžosi “Auksi-
nio gaublio” nominacij  savinink  Ka-
meron Diaz (Cameron Diaz). Papildom

intrig  sukurs jos talentingoji partner
“Mažoji mis” Abigail  Breslin (Abigail 
Breslin), kuri filme “Meil s receptas” 
sugeb jo užtemdyti net Katerin  Zet -
Džouns (Catherine Zeta-Jones). Bet 

Brutali kriminalin  saga apnuogi-
na Neapolio mafij : nusikalt liai kon-
troliuoja ital  gyvenim , o pasiprie-
šinusius sistemai siun ia anapus. Fil-
me pl tojamos penkios siužetin s
linijos, pasiskolintos iš žurnalisto Ro-
berto Saviano romano “Gomora”. Ro-
manui pasirodžius knygynuose, au-
toriui mafijos grupuot  “Camorra” 
viešai paskelb  mirties nuosprend .

Režisierius Mateo Garon  (Mat-
teo Garrone) darbavosi šiauriniame 
Neapolio rajone, kur verslininkai 
moka duokl  mafijai, o kriminalini
film  prisiži r j  naivuoliai laukia 
kvietimo prisid ti prie nusikalt -
li . Šiame realiai egzistuojan iame 
pasaulyje galioja vienas statymas 
- smurtas, o bendraujama ginklo 
kalba.

Dailininko išsilavinim gij s M.
Garon  (40) karjer  kine prad jo kaip 
operatoriaus asistentas ir tik po 11 
met  suk r  pirm j  savo film  “Že-
m s viduryje”. Turino kino festiva-
lyje jis buvo vertintas už geriausi
režis r . Kiti jo filmai buvo laukiami 
Kanuose, Berlyne ir Karlovy Varuo-
se ( ekija) vykusiuose kino festiva-
liuose. “Gomora” - pats s kmingiau-

sias jaunojo Italijos kino atstovo k -
rinys, Kanuose vertintas Didžiuoju 
prizu ir peln s penkis Europos kino 

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

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

Michael Bowen, Monica Potter, 
Joshua Cox ir kiti 

Baim s poj t  generuojantys 
sadistiniai siaubo trileriai paklaus s, 
o geriausi g sdinimo atrakcionai vi-
suomet suvilioja daugyb  smurto 
fanatik . Sapn  maniako Fredžio 
Kriugerio t tušis ir siaubo trilerio 
žanro klasikas Uesas Kreivenas 
(Wes Craven) suman  perdaryti sa-
vo debiutin  kontroversišk j  film ,
kuriam kv pimo s m si iš Ingma-
ro Bergmano šedevro “Nekaltas pa-
vasaris”, serijinio žudiko arlzo 
Mensono (Charles Manson) nusi-
kaltim  ir XIII amžiaus folkloro ba-
lad s. Šoko terapijos seansai epizo-
diškai JAV kino teatruose vyko 1972 
metais ir išprovokavo nemažai pa-
sipiktinimo protest . Šiuolaikinius 
šiurpal  ži r tojus keršting j  žu-
dyni  maratonas aplenk , tad jiems 
bus suteikta galimyb  sudalyvauti 
kruvinoje spartakiadoje.

Legenda byloja apie dvi mer-
ginas, kurios pateko  iš kal jimo
pasprukusi  žiauruoli  gaujos 
sp stus. Išprievartav , nukankin
ir nužud  vien  auk , chuliganai 
suranda prieglobst  artimiausiuo-
se namuose, nežinodami, kad jie 
priklauso nukent jusios merginos 
t vams. Kai t vai išsiaiškina žu-
dik  asmenybes, negaišdami n
minut s pareiškimams policijai, 
nusprendžia surengti asmenin
teism  ir negailestingai atkeršyti 
išgamoms.

Piet  Afrikoje nufilmuotoje ir 
baim s atmosfer  kurian iais garsais 
pripildytoje siaubo dramoje graik
režisierius Denis Iliadis (Dennis Il-
liadis) dar kart  atskleidžia nenusp -
jamas žmogaus sielos tamsybes. Jis 
m gina vizualiai atskleisti šeimos 
skausm , baim , keršto troškim ,
sadistišk nirš  ir atgail  už nuod -
mes, bet visk  suveda  ciniškas, 
žiaurias ir sadistiškas skerdynes, ku-
rias patartina ži r ti tik “Pakel s na-
m ”, “Veidrodži ” ir “Pj klo” treni-
ruotes ištv rusiems stipri  nerv
savininkams.

“Forum Cinemas” inf.

Įdomybės apie 
“Hario Poterio” filmus

Harį Poterį 
vaidinantis Danielis 
Radklifas serga reta 
smegenų liga
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

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

Fantastinis nuotyki  filmas. 
JAV

Režisierius David Yates
Vaidina: Daniel Radcliffe, Emma 

Watson, Rupert Grint ir kiti

Kritikų išliaupsinta “Gomora”

 Kino ekranuose - nepaprasta šeim
“Mano sesers glob jas” - kino 
teatruose nuo rugpj io 7 d. 

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

Baldwin, Sofia Vassilieva, Abigail 
Breslin ir kiti

Filmas tik stiprių nervų žiūrovams

“Gomora” - kino teatruose 
nuo liepos 17 d. 

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

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

Filmas-skerdynės 
“Paskutinis 
namas kairėje” - 
jau pakeliui į kino 
teatrus
“Forum Cinemas” nuotr.

Filme “Gomora” 
pasakojama apie 
žiaurią Neapolio 
mafiją 
“Forum Cinemas” nuotr.
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Holivudo žvaigžd  Džonas 
Travolta (John Travolta) džiau-
giasi, kad naujame veiksmo fil-
me “Metro užgrobimas 123” 
jam tenka vaidinti ne teigiam
heroj .

“Vaidinti blogiuk  visuo-
met lengviau, ia daugiau raiš-
kos laisv s. Norint vaidinti ge-
r  vaikin  yra tam tikr  apri-
bojim  - pavyzdžiui, reikia 
“palaikyti” savo moralin  au-
toritet . O blogiuko elgesio 
skal  kur kas platesn . Gali 
b ti toks laukinis arba žavus, 
kaip nori t  akimirk ”, - teig
Dž.Travolta.

Ta iau veiksmo trileryje 
žvaigžd s vaidinamas persona-
žas Raideris, kaip teigiama, di-
deliu žavesiu netrykšta. Raide-
ris, užgrob s metro traukin  su 
keleiviais, pagrasina juos išžu-
dysi s, jei per valand  negaus 
solidžios išpirkos. Deja, jam 
teks susidurti su vienu Niujor-
ko metro dispe eriu Valteriu 
(akt. Denzelis Vašingtonas 
(Denzel Washington), kuris 
puikiai išmano kelius po žeme. 
Svarbiausias klausimas - ar 
Raideris turi atsargin  plan ?

“Acme” inf. 

ryškiausiu atradimu bus 17-met  rus  kil-
m s aktor  Sofija Vasiljeva, kuriai jau pro-
gnozuojamos nominacijos prestižiškiau-
siuose apdovanojimuose.

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

mos istorija

meno akademijos apdovanojimus, tarp 
j  - ir už geriausi  film .

“Forum Cinemas” inf. 

 J.Travoltai labiau patinka blogiukai
Džonas Travolta 

vaidina nusikaltėlį, 
užgrobusį Niujorko 

metro traukinį su 
keleiviais

“Acme” nuotr.

Filme pasakojama 
apie šeimą, 

suradusią moraliai 
abejotiną būdą 
kovoti su vaiko 

vėžiu
“Garsų pasaulio 

įrašų” nuotr.

“Metro užgrobimas 123” - 
kino teatruose nuo liepos 31 d.

Veiksmo trileris. JAV
Režisierius Tony Scott
Vaidina John Travolta, Denzel 

Washington, James Gandolfini, John 
Turturro ir kiti

“Denas tikrame 
gyvenime” 
(“Dan in Real Life”)

Komedija (2007), rež. Peteris 
Hedgesas (Peter Hedges), JAV

Denas Burnsas, 
kur  vaidina aktorius 
Stivas Karelas (Steve 
Carell) - našlys, trij
dukr  t vas, aštria-
liežuvis žurnalistas, 
prestižinio laikraš io 
populiarios skilties redaktorius. 
Atsitiktinai sutikta Mari - aktor
Žiuljeta Binoš (Juliette Binoche) 
- apver ia jo gyvenim  aukštyn ko-
jomis. Denas d l moters pameta 
galv , o v liau paaišk ja, kad tai jo 
brolio mylimoji. simyl j s jis su-
pranta, kad patarimai, kuriuos da-
lijo savo skaitytojams bei dukte-
rims, šiuo atveju nebeveikia. 

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio”kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

Naujausi DVD
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Elena NIKONOVAITĖ

 1  Kod l vairuoji tik dvirat ?
- Kol kas Vilniuje automobilio man nerei-

kia. Jei lyja, s du  troleibus  ir nuvažiuoju 
darb . Arba bendradarbiai paveža. Tarkim - 
dar nesu visiškai priverstas sigyti automobi-
l  ir man tai patinka. (Šypsosi.)

 2  Ar vairuodamas dvirat  rodaisi es s
žaliasis?

- Nesu j  šalininkas. Aišku, b t  gerai, jei 
vien  dien  viskas pasikeist  ir automobiliai 
naudot  elektros energij  ar kokius kitus al-
ternatyvius energijos šaltinius. Bet nieko ia
neprir kausi ir nepridarysi daug. Vis tiek vi-
si kaip važiavo automobiliais, taip ir važiuos. 
Kaip degino kur , taip ir degins.

 3  Kokie pranašumai minti dvirat ?
- Išeit , kad sportuoju. (Šypsosi.) Tas labai 

smagu. Pamenu, kai prad jau pirmomis dieno-

mis važin ti, galvojau, vos trauksiu nuvažiuo-
ti iki reikalingos vietos. B davo, skai iuodavau 
miest  etapais: aha, dabar nuo to kalno iki tos 
vietos, paskui nuo tos vietos iki kito kalno... O 
dabar apie važiavim  net negalvoju.

 4  Su kokiomis problemomis susiduria 
dviratininkai?

- Lietuvoje p stieji nepaiso dviratinink
tak  ir jais eina. Pas mus dviratininkai ne to-
kie pikti, o neseniai buvau Berlyne - ten, jei 
eini dvira i  taku, dviratininkas turi teis  ta-
ve numušti. Ir jie elgiasi kur kas drastiškiau 
nei mes. Skambina ir mina nestabdydami. Ma-
nau, kad pas mus ne taip daug t  tak , kad 
p stiesiems nebeb t  kur eiti. (Šypsosi.)

 5  K  daryti, kad b t  tvarka?
- Tur t  b ti nerašytas susitarimas, lei-

džiantis išvengti toki  problem . Kaip užsie-
nyje metro ar oro uostuose žmon s stoja de-
šin je eskalatoriaus pus je, kad labiau sku-
bantis gal t  netrukdomas eiti kairi ja.

 6  Kiek trunka atvažiuoti nuo nam
iki darbo?

- Grei iau nei troleibusu. Su kolega Ma-
riumi Narbu iu (“Happyendless” narys - aut. 
past.) atlikome eksperiment . Jis važiavo ma-
šina, o aš t  pat  atstum  - dvira iu. Tikslas 
buvo nuvažiuoti iki ŠMC. Ties Salom jos N -
ries mokykla parodžiau jam vidurin  piršt  - 
nuvažiavau pirmas. (Šypsosi.)

 7  Kiek dien  per savait  važiuoji 
dvira iu?

- Minu, kai nelyja ir netingiu.

 8  Kur važiuoji su dvira iu?

- Visur. Iš nam  darb ,  miest , kavines. 
Vilniuje smagu su dvira iu. Turiu draug , ku-
rie taip pat važin ja dvira iais. Dviratis - vie-
nijantis ir pozityvus daiktas. (Šypsosi.)

 9  Ar dviratis pareigoja rengtis ki-
taip?

- Drabužiai priklauso ne nuo dvira io, o 
nuo oro. Bet manau, kai mini dvirat , galima 
rengtis sportiškai. Arba gali labai gražiai apsi-
vilkti - kostium , baltas kojines. Aišku, jei ži-
nai, kad 20 km minsi, kostiumo nesivilksi, bet 
jei vakare važiuoji  kavin  - kod l gi ne?

 10  Kaip gatv je reaguoji  kitus dvi-
ratininkus?

- Man malonu ži r ti  žmones ant dvira io. 
Žmogus ant dvira io iš esm s yra taikus, nepik-
tas, nes minti dvirat  yra atsipalaidavimo forma.

 11  Ar tau yra kada dvirat  pavog ?
- Ne. Nesu patyr s, kiek tai skaudu ar 

dažna. Bet stengiuosi dvira io niekada nepa-
leisti iš aki . Dvirat  reikia saugoti. Jei nusi-
perki tok , kuris tau mielas, tai sigyk ir ger
grandin .

 12  Ar dviratininkas gali važiuoti iš-
g r s?

- Laisvai. Teko važiuoti išg rus, bet juk 
nuolat nepilu. (Juokiasi.) Manau, jei išgeri vy-
no ar alaus, kur kas mažesn  tikimyb , kad 
pridarysi nes moni  su dvira iu nei su auto-
mobiliu.

 13  Ar esi patyr s eismo vyki ?
- Syk  esu t šk s  automobilio gal . (Šyp-

sosi.) Ir vaikyst je esu ne kart  su dvira iu
parpuol s.

 13 klausimų vairuotojui

S.Prūsaitis: “Žmogus ant dviračio yra taikus”
“Mašina be rankų į šoną nesuka, o dviratis 
gali”, - sako grupės “Happyendless” voka-
listas SAULIUS PRŪSAITIS ir tuojau pat 
pademonstruoja, kaip dviratis sukamas 
vien kojomis. O smarkiau įsibėgėjęs rieda 
kojomis užsilipęs ant dviračio rėmo. “Su 
dviračiu galima visokių cirkų prikrėsti”, - 
šypsosi S.Prūsaitis, vienintele transporto 
priemone pasirinkęs dviratį. Ir ne dėl to, 
kad būtų radikalių ekologinių pažiūrų, o 
kad dviračiu važiuoti tiesiog smagu.

TRUMPAI

Dviratis - “Scott”, skirtas važiuoti plentu. 
Važiavimo stažas - apie 20 m. 
Eismo vyki  skai ius - 1 (užsigalvoj s

ried jo  automobilio gal  sankryžoje). 
Svajoni  dviratis - tas, kur  vairuoja.

Vairuotojo teises turintis 
Saulius Prūsaitis pirmenybę 

teikia dviračiui
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Važiavimą gatvėmis 
“Happyendless” vokalistas 

paįvairina triukais



Kas?
Kvinslando turizmo centras

K  daro? 
Pritraukia turist  Didžiojo barje-

rinio rifo salas Australijos pakrant je.

Kaip?
K  tik praleidote karš iausi  pa-

saulyje karjeros pasi lym . J s
naujas darbas gal jo b ti priži r ti 
sal  Australijos pakrant je. Reikia 
gyventi viloje vandenyno pakrant je, 
kartkart mis pamaitinti vandenyno 
žuvis, peržvelgti gautus laiškus ir 
išvalyti basein . Alga siekia beveik 
300 000 Lt per pusmet . Svetain je 
islandreefjob.com tereik jo kelti 
vaizdo klip , kod l tu tur tum gauti 
geriausi  pasaulyje darbo viet .

Rezultatai?
Per mažiau nei 2 m nesius is-

landreefjob.com apsilank  beveik 7 
mln. žmoni , reportažai apie “ge-
riausi  darb  pasaulyje” apskriejo 
nuo BBC, CNN ir “Fox” televizij
iki žymiausi  pasaulio dienraš i  ir 
tinklaraš i . Net televizijos prane-
š jai juokavo bandysiantys, o kai ku-
rie iš ties  paband  gauti geriausiu 
tituluojam  darb  pasaulyje. Su tra-
dicinio lankstinuko (geltonas sm lis, 
žydras vandenynas, jachtos, koralai 
ir delfinas) rezultatais nepalyginsi.

Kas?
Filmas apie Betmen  “Tamsos 

riteris”

Kas internete? 
Sudominti filmu sukurtas al-

ternatyvios realyb s žaidimas, 

leidžiantis tau pa iam pasijusti 
Gotamo miesto, kuriame vyksta 
filmo veiksmas, pilie iu. Terei-
k jo apsispr sti, kuri  pus  (Be-
tmen  ar piktadar  Džioker ) pa-
laikai, ir gal jai pats pasijusti 
filmo veik ju. Dešimtys svetai-

ni  (miesto mero, taksi, piceri-
jos, oro linij  puslapiai ir taip 
toliau), pasl pti vaizdo rašai, fo-
rumai, interneto žaidimai ir net 
realaus pasaulio objektai leido 
pad ti savo herojams ir po tru-
put  narplioti filmo istorij .
Kampanijos ašis buvo interne-
tas, bet sustiprinti sp d  pasi-
telkti ir realaus pasaulio daiktai. 
Pavyzdžiui, dalies žaid j  vietos 
kepykl l se lauk  tortas, kuria-
me keptas jiems paskambin-
siantis mobilusis telefonas...

Kod l veikia? 
Milijonai pasaulio žmoni  dirbo 

kartu pad dami vieni kitiems 
spr sti rebusus ir atskleisti ties ...
O tiesa paaišk jo prieš pat filmo 
premjer , kai Džiokeris staiga už-
grob  visas kampanijos svetaines 
ir vartotoj  susi stas nuotraukas 
bei vaizdo klipus.

Rezultatai?
Kampanija truko 18 m nesi  ir 

trauk  10 milijon  žmoni  75 ša-
lyse. Pasak k r j , “Tamsos rite-
ris” tapo pelningiausiu 2008- j
met  filmu.

El. reklama: trys karšti “Kanų liūtų” laimėtojai
Rubrik
pristato “Gaumina”

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

K  pasaulio geriausieji daro vykdydami kampanijas internete? sp džiai 
iš “Kan  li t ” reklamos festivalio - trys karšti darbai, reklamos Mekoje lai-
m j  Did j  priz , aukš iausius interneto reklamos apdovanojimus.

Augio Narmonto (“Versus”)  nuotr.

Kas yra interneto reklama, o kas - ne, lieka nebeaišku. Ji gauna nesuskai iuojam  galyb  form .
Pesimistin  klausimo pus  yra ta, kad vis sunkiau visk  išmanyti. 

Optimistin  - kai tiek daug naujovi , lengva b ti pirmam ir pasi lyti k  nors nematyta.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
FIAT

K  padar ?
Suk r  automobil , kuris padeda 

taupyti. Jei vairuoji nauj  “Fiat 
Eco” model , prisijungi prie USB 
jungties savo automobilyje, tada 
perkeli duomenis  savo kompiute-
r  ir sužinai, kaip efektyviai tu vai-

ruoji. Interaktyvi FIAT programa 
analizuoja tavo vairavimo pro ius 
- gali sekti statistik , kiek sunau-
dojai benzino, kur daugiausia, ir 
gauti patarimus, kaip sutaupyti. 
FIAT atveju nauda vartotojams la-
bai aiški: seku, kaip vairuoju, tau-
pau pinigus ir saugau gamt .

Kod l veikia? 
Daiktai, sujungti su internetu, 

yra netolima ateitis. Juk tai iš ties
labai naudinga. sivaizduokite, kad 
šaldytuvas jums atsiun ia el. laišk ,
kad baigiasi pienas ir kur yra arti-
miausia parduotuv  jo nusipirkti. 
Beje, šaldytuvai su internetu par-
duodami jau por  met , tik dar ne-
moka atsi sti el. laiško  j s  pašto 
d žut .

Internetas tavo automobilyje
www.fiat.com/ecodrive
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Geriausias darbas pasaulyje
www.islandreefjob.com

Kodėl toks rimtas?
www.tinyurl.com/whyserious
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“Olialia” picerijos staigmena 
“Olialia.lt” lankytojams

Prieš kur  laik  “Olialia” pi-
cerijoje vykdavusi akcija “Pie-
tauk su žvaigžde” atnaujinama! 
Jos iniciator  - ne kas kitas, o ža-
vioji “Olialia” mergait  Indr
Burlinskait . Ji pastarosiomis 
dienomis sukasi it vijurkas: ne tik 
dirba “Olialia” projekt  asistente, 
bet ir s kmingai dalyvauja daug 
laiko atiman iame realyb s šou 
“Išš kis - Mis Lietuva 2009”.

“Piet  su pa i  išsirinkta 
žvaigžde “Olialia” picerijoje kvie-
sime merginas, užsiregistravusias 
www.olialia.lt, taip pat aktyviau-
sius šio puslapio komentatorius. 
Tod l visi, kas norite dalyvauti to-
kioje atrakcijoje, dar turite laiko 
- komentuokite, o dar geriau - re-
gistruokit s!” - ragino Indr .

Tokie susitikimai vyks kart
per m nes , o su kuria žvaigžde 
nor t  papietauti, nuspr s patys 
www.olialia.lt lankytojai.

SAVAITĖS ĮVYKIS

SAVAITĖS ĮVYKIS

TRUMPAI

Prieš kelias savaites dar viena 
gražuolė iš “Olialia” būrio DIANA 
BAČINSKAITĖ Vilniaus kolegijo-
je atsiėmė diplomą. Ypatingą. 
Jis patvirtino: Diana yra apran-
gos dizainerė, jau pristačiusi 
savo autorinę kolekciją “Le chat 
noir”, (išvertus iš prancūzų kal-
bos tai reiškia “Juoda katė”).

Dianos kurti drabužiai sužav jo
ne tik mus, bet ir d stytojus - už 
pristatyt  kolekcij  mergina gavo 
aukš iausi vertinim .

“Mano apranga k nija moter ,
kuri iš išor s atrodo ner pestinga,
ta iau viduje yra labai stipri asme-
nyb . Nepriklausoma, pasitikinti sa-
vimi, žinanti, ko nori iš gyvenimo, 
- toks yra mano sivaizduojamas sti-
prios moters portretas. Kolekcijoje 
gausu ni ri  spalv , ta iau kartu ji 

yra elegantiška ir puošni - taip aš 
išreiškiau paslaptingum ”, - apie sa-
vo k rinius pasakojo D.Ba inskait .
“Drabužius k riau sau ir pagal sa-
ve”, - paaiškino mergina, kurios ko-
lekcija atspindi ne tik individual
autor s poži r  jaunimo mad , bet 
ir pagrindines 2009 m. pavasario ir 
vasaros tendencijas.

“Juoda spalva - negin ijama spal-
v  ir elegancijos karalien , tod l aš 
j  rinkausi kaip pagrindin  kolekcijos 
spalv . O sukurti b tent tok  stili
mane kv p  “Givenchy” mados na-
m  rudens ir žiemos sezono kolek-
cija - moderni ir romantiška, gotiška 
ir dramatiška”, - sak  dizainer .

Dianos kolekcijos išskirtiniu ak-
centu tapo aksesuarai - rank  darbo 
“vintage” stiliaus seg s, iš j  mer-

gina suformavo ir kolj , ir dirž , ir 
apyrank . Originaliomis seg mis, 
pasak dizainer s, žavimasi ir Pran-
c zijoje. “Siekiau puošnumo ir iš-
skirtinumo, naikinau rib  tarp pro-
gini  ir kasdieni  drabuži . Mano 
kolekcija skirta jaunai, veikliai, sti-
liumi besir pinan iai ir šiek tiek 
ekstravagantiškai jaunai moteriai”, 
- aiškino nuostabius drabužius ku-
rianti mergina.

Ji savo ateit  ir sieja su pasirinkta 
dizainer s profesija. “Ta iau Lietuvo-
je, o ypa  šiuo laikotarpiu, nematau 
perspektyv  jauniems žmon ms. To-
d l darbo tikiuosi rasti Pranc zijoje, 
juk Paryžius - mados sostin . Pasta-
ruoju metu šiame mieste gyvenu 
daugiau nei Lietuvoje jau užmezgiau 
reikalingus ryšius. Gali b ti, kad dirb-

siu labai žymiuose mados namuose. 
Ta iau nenoriu iš anksto girtis, nes 
garsiai pasakytos svajon s dažnai ne-
išsipildo”, - paslapties šyd , gaubian-
t  jos karjeros planus, mergina pra-
skleid  tik šiek tiek. “Olialia” gražuo-
l  žavisi ne tik jau min tais “Gi-
venchy” mados namais, bet ir Lui 
Vuiton, Karlo Lagerfeldo k ryba. 

“Savo k ryb  mielai d viu pati. 
Kai ruošiuosi vestuv ms, taip pat 
planuoju sau kurti suknel , nes tokia 
ypatinga proga nor iau pasipuošti 
išties išskirtine, ekstravagantiška 
suknele”, - pokalb  baig  b simoji
mados pasaulio užkariautoja.

Dar daugiau D.Ba inskait s
nuotrauk , pristatan i  kolek-
cij  “Le Chat Noir”, rasite 
www.olialia.lt.

D.Bačinskaitės kurtai kolekcijai - tik geriausi įvertinimai

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

“Olialia Models” pristato - Eglė Palčinskaitė

Modesto Ežerskio nuotr.

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

gis 170 cm
Kr tin  83 cm
Liemuo 61 cm
Klubai 89 cm
Batai 38
Akys žaliai rudos
Plaukai rudi

Originalūs dizainerės kurti 
drabužiai sužavėjo ne tik 
dėstytojus, bet ir prancūzus

Diana Bačinskaitė (viduryje) su savo 
kolekciją pristatančiais modeliais

Asmeninio albumo nuotr.
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Prognoz∂ savaitei
2009 07 16-22

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait∂s pabaigoje
bΔkite praktißkesni. Savaitgal^ palan-
ku ils∂tis gamtoje, aktyviai pramo-
gauti. Darbo savait∂s pradΩia tinka
Δkio darbams. Treçiadienio Saul∂s
uΩtemimas ragina daugiau d∂mesio
skirti ßeimai.
JAUTIS. Darbo savait∂s pabaiga tinka
aktyviai veiklai, atkakliai siekti savo tiks-
l¨. Savaitgal^ saugokit∂s ilgapirßçi¨, ne-
sikarßçiuokite, neißlaidaukite. Darbo sa-
vait∂s pradΩia tinka komandiruot∂ms,
mokytis, bendrauti. Treçiadienio Saul∂s
uΩtemimas nepalankus rimtiems spren-
dimams.
DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaigoje
venkite konflikt¨, intrig¨. Savaitgalis tin-
ka aktyvioms pramogoms, keliauti, su-
sitikti su draugais. Darbo savait∂s pra-
dΩioje bΔkite praktißkesni, daugiau d∂-
mesio skirkite buiçiai, namams. Treçia-
dienio Saul∂s uΩtemimas gali neigiamai
paveikti finansus.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaiga tinka
reklamai, bΔti vießumoje, susitikti su
draugais, kolegomis. Savaitgal^ atitolkite
nuo reikal¨, gerai pails∂kite. Darbo sa-
vait∂s pradΩia aktyvi, bet tvarkykite tik
einamuosius reikalus, nes treçiadienio
Saul∂s uΩtemimas vyks jΔs¨ Ωenkle, to-
d∂l rimtiems sprendimams dabar netin-
kamas metas.
LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaigoje
bΔkite diplomatißkesni tarnyboje. Sa-
vaitgalis tinka aktyvioms pramo-
goms, ißvykoms, lankyti draugus, gi-
mines. Darbo savait∂s pradΩia akty-
viai veiklai nepalanki, nepiktnau-
dΩiaukite saul∂s voniomis. Treçiadie-
nio Saul∂s uΩtemimas gali suaktyvin-
ti ßeimines problemas.
MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaiga tin-
ka keliauti, siekti Ωini¨, dirbti Ωem∂s
Δkio darbus. Savaitgal^ venkite ^tampos
santykiuose su mylimais Ωmon∂mis, gi-
min∂mis. Darbo savait∂s pradΩia tinka
bΔti vießumoje, bet reik∂t¨ protingai

rinktis kompanijå, nes bΔtent ßiå sferå
gali neigiamai paveikti treçiadienio Sau-
l∂s uΩtemimas.
SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pabai-
goje nerizikuokite pinigais. Savaitgalis
harmoningas. Tinka bΔti gamtoje, lan-
kyti ^domias vietas, susitikti su gimi-
n∂mis. Darbo savait∂s pradΩioje pri-
reiks diplomatißkumo tiek ßeimoje,
tiek tarnyboje. Treçiadienio Saul∂s uΩ-
temimas gali neigiamai paveikti situa-
cijå tarnyboje.
SKORPIONAS. Darbo savait∂s pabaigo-
je venkite reikal¨ su teis∂sauga, neaßt-
rinkite situacijos ßeimoje. Savaitgal^ ne-
rizikuokite pinigais. Darbo savait∂s pra-
dΩia harmoninga, bet aktyvios veiklos
nesiimkite, nes treçiadienio Saul∂s uΩte-
mimas gali niekais paversti visas jΔs¨
pastangas.
ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaigoje pa-
tausokite sveikatå. Savaitgal^ venkite
nervin∂s ^tampos, daugiau laiko praleis-
kite gamtoje. Darbo savait∂s pradΩia ak-

tyviai veiklai nepalanki. Treçiadienio
Saul∂s uΩtemimas nepalankus rizikuoti
pinigais, nekilnojamuoju turtu.
OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabaiga tin-
ka meilei, kΔrybai, aktyviam laisvalaikiui
su vaikais. Savaitgal^ skirkite poilsiui
gamtoje. Darbo savait∂s pradΩia nepa-
lanki juridiniams reikalams. Treçiadienio
Saul∂s uΩtemimas gali paaßtrinti nesu-
tarimus ßeimoje.
VANDENIS. Darbo savait∂s pabaigoje
daugiau d∂mesio skirkite ßeimai, bui-
tiniams reikalams. Savaitgalis tinka
meilei, kΔrybai, aktyviam laisvalaikiui
su vaikais. Darbo savait∂s pradΩioje
patausokite sveikatå, bΔkite ißrankes-
ni maistui. 
ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaiga tinka
vykti ^ komandiruotes, tvarkyti doku-
mentus, susitikti su draugais. Savait-
gal^ skirkite ßeimai. Darbo savait∂s
pradΩia palanki meilei. Tausokite ßiltus
jausmus, nes bΔtent ßiå sferå gali pa-
keisti treçiadienio Saul∂s uΩtemimas. 

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki liepos 21 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Vidmanta Rusenien∂ iß Vilniaus. 
Jai bus ^teiktas 5O Lt “Katp∂d∂l∂s”, “Charlie Pizza” dovan¨ kuponas. 

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

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Haßißas. RAM. Ten. Uncija. Usas. Naujo. Kruz. Timas. AniuΩ∂. Astas. Daug. Prausia.

Kalk. Aliuvis. Pitidas. Barakuda. Astras.
Horizontaliai: Antuanet∂. Apkarpa. Churma. Ural. Ira. Anagalistas. Juoksis. Uku. IKT. Íprotas. Utis.

Vidur. AbudΩa. Iki. Ada. Simonas. Îska. Susas.
PaΩym∂tuose langeliuose: GRIMZDAS.

“Pramanyt¨ 
bΔtybi¨ knyga”

Jorge Luis Borges
Grožin  literat ra

Chorch  Lui-
sas  Borchesas 
(Jorge Luis Bor-
ges, 1899-1986) - 
vienas origina-
liausi  ir talentin-
giausi  XX šimt-
me io rašytoj ,
garsus Argentinos 
prozininkas, poe-
tas bei eseistas. 

“ P r a m a n y t
b tybi  knyga” - tai nuostabus moder-
nusis bestiariumas, vis  keis iausi  ir 
m slingiausi  b tybi , žmogaus vaiz-
duot s sugalvot  laike bei erdv je, en-
ciklopedija, kuri grindžiama gausia vi-
duramži  lotyn , pranc z , vokie i ,
ital  ir ispan  kalbomis parašyta me-
džiaga ir stebina ne tik tinu autoriaus 
vaizduot s žaismu.

Komentaras

“Akivaizdu, kad autorius buvo susi-
dom j s mitologija, folkloru ir filosofija. 
Atsirink s mitus, Borchesas sukuria, ma-
tyt, sau artimiausi  gerai žinom  ir ne-
gird t  mitologini  b tybi  pasaul . Per-
skai iusi knyg ... nor jau, kad ji b t
storesn !”

Zina Rinkevi ien ,
knyg  platintoja

Grožin  literat ra
1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Žodžiai sielai”. Sudar  Iris Seidenstricker
3. ”Jaunatis”. Stephenie Meyer
4. ”Miražas”. Zigmas Stankus
5. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
6. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
7. “Mama Liu ija”. Mario Puzo
8. ”Alchemikas”. Paulo Coelho
9. ”Šleikštulys”. Jean - Paul Sartre
10. “Silva Rerum”. Kristina Sabaliauskait

Negrožin  literat ra
1.”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
2.”The Secret. Paslaptis”. Rhonda Byrne
3.”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi ius, 
V.Baltr nas
4.”Politikos ringe”. Ramun  Sakalauskait
5.”Nuo an iuko iki gulb s. Mergai i  knyga”. 
Edita ekuolien , Vaiva Eringyt , J rat  Dobrovols-
kien , Julija Žil nien , R ta Vainien
6.”KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruožai”. 
Arvydas Anušauskas
7.”Pokalbiai su Algimantu ekuoliu”. Pareng
L.Paškevi ien
8.”Vienuolis, kuris pardav  “Ferrar ”.
Robin Sharma
9.”Nereg ta Lietuva”. Marius Jovaiša
10.”Kur žvejoti Lietuvoje”. Romualdas Žilinskas

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

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

1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
3. ”Lengvas b das mesti r kyti”. Allen Carr
4. ”Jaunatis”.  Stephenie Meyer
5. ”Nuo an iuko iki gulb s. Mergai i  knyga”. 
Edita ekuolien , Vaiva Eringyt , J rat  Dobrovols-
kien , Julija Žil nien , R ta Vainien
6. ”Saul lydis”.  Stephenie Meyer
7. ”Lengvas b das suliekn ti”. Allen Carr
8. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
9. ”Tobulas paveikslas”. Jodi Picoult
10.”Nereg ta Lietuva 2009”. Marius Jovaiša

1. ”Užtemimas”. S. Meyer
2. ”Kur stoti Lietuvoje 2009”.
3. ”Prarastas rojus”. D.Butkut
4. ”Nereg ta Lietuva 2009”. M.Jovaiša
5. ”Paryžius.Visad su tavimi.” E.Moris
6. ”Saul lydis”. S.Meyer
7. ”Barselona”. T.Fisher
8. ”Atstumtoji karalien ”. P. Gregory
9. ”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi-
ius, V.Baltr nas

10. ”Jaunatis”. S. Meyer

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

Vidurnakčio šviestuvo klubas
SAVAIT S KNYGOS

“Skrydžio baim∂”
Erica Jong

Grožin  literat ra

1973 metais pir-
m  kart  išleista no-
vatoriška, nevaržo-
ma Izadoros Ving is-
torija ir jos laisvo 
skrydžio troškimas 
suk l  nacionalin
sensacij . Ji kurst
svajones ir k l  gin-
us. Knyga, kurios 

buvo parduota dau-
giau kaip 20 milijon  egzempliori , tapo 
ypatingu kult ros reiškiniu. Šiandien, 
pra jus daugiau kaip trisdešim iai met ,
revoliucingasis romanas “Skrydžio bai-
m ”, pasakojantis apie sav s ieškojim ,
išsilaisvinim  ir moters brendim , teb ra 
toks pat aktualus.

Komentaras

“Knyga suk l  revoliucij  moter  m s-
tyme, ji - apie erotines svajones ir seks
vedybiniame gyvenime. Izadoros Ving gy-
venimo istorijos pavyzdžiu pateikiama, kas 
iš ties  vyksta moter  galvose: jos nori 
jaustis geidžiamos, ir kadangi po santuo-
kos tokios nebesijau ia, susikuria tai savo 
pas mon je ir gyvendina visa, ko joms 
tr ksta, realyb je. Autor  ragina moteris 
nebijoti b ti laisvoms ir atvirai prabilti 
apie savo poreikius”.

Andr ja Petrauskait ,
angl  literat ros

 student

Kaina knygyne 
~ 34 Lt

“Motociklininko dienoraß-
tis. Kelion∂s užraßai”
Ernesto Che Guevara

Biografija

1952 m. du jaunuoliai 
iš Buenos Airi  - vienas 
j  buvo dvidešimt trej
met  medicinos studen-
tas Ernestas Gevara (Er-
nesto Guevara) - galingu 
motociklu “La Pondero-
sa II” išvyksta  kelion
po Piet  Amerik . Kelio-
n , nusidriekusi  per Ar-
gentin , il , Peru, Bolivij , Venesuel , ir tu-
r jusi  didel tak  b simojo kovotojo ir re-
voliucionieriaus asmenyb s formavimuisi. Šis 
dramatišk  ir komišk vyki  pilnas dienoraš-
tis atskleidžia to meto Lotyn  Amerikos pa-
noram , pasakoja apie jos žmoni  gyvenim ,
nelaimes ir džiaugsmus, apie ia klestin i
socialin  neteisyb . Kelion  buvo lemtinga ir 
tapo kuklia Ernesto e Gevaros didžiojo gy-
venimo nuotykio preliudija - po dešimties me-
t  visas pasaulis žinos jo vard .

Komentaras

“Gird jau vairi  nuomoni  apie E. e
Gevar  - tiek teigiam , tiek neigiam . Knyga 
 rankas pakliuvo netik tai, taip pat netik tai 

ir nustebino. Ernestas ir j  supantys žmon s
nebuvo išskirtiniai, bet jis ženg  permainin-
gais žingsniais. Motociklininko dienoraštyje 
atradau nutr ktgalvišk  kelion  ir jauno žmo-

gaus brand . Kitas žings-
nis - pamatyti pagal ši
knyg  pastatyt  film !”

Andrius Šilovas, 
verslo vadybos studentas

TOPAI

Kaina knygyne 
~ 29 Lt

Kaina knygyne 
~ 27 Lt
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
16 d. 19. 17-23 d. 11, 14.20, 17.40, 21.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija, Kanada) - 21 d. 19.40, 21.50
(COSMO VIP seansas).
“Bruno” (komedija, JAV) - 23 d. 22 (nakti-
nis MTV kino seansas).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 16 d. 10.15, 11.15,
12.45, 13.45, 15.15, 16.15, 17.30, 18.30,
19.45, 21, 22. 17-23 d. 10.15, 11.15,
12.40, 13.40, 15.10, 16.10, 17.25, 18.20,
19.40, 20.30, 21.50 (21 d. 19.40 ir 21.50
val. seansai nevyks).
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris, JAV)
- 16 d. 11.40, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30. 17-
23 d. 11.40, 14.30, 16.50, 19, 21.25.

“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
16 d. 12, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45. 17-
23 d. 12, 14.45, 17.10, 19.20, 21.40.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
16 d. 11, 13.20, 15.50, 18.15, 20.30. 17-
23 d. 11.30, 13.50, 16.30, 18.40, 20.50
(23 d. 20.50 val. seansas nevyks).
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - iki 23 d. 10.30, 14.10, 18, 21.15.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 16 d. 10.45,
13.50, 14.20, 17, 20.15. 17-23 d. 10.45,
14, 17, 20.10.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 16 d.
18.30. 17-23 d. 12, 15.10, 18.30, 21.40.
“Agentas 117: Rio neatsako” (nuotyki¨
komedija, PrancΔzija) - 17-23 d. 13, 15.10,
17.20, 19.20, 21.30.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) -
17-23 d. 13.30, 16.10, 19, 22.
“Bruno” (komedija, JAV) - 23 d. 22 (nakti-
nis MTV seansas).

“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 16 d. 11.10, 14.30,
17.45, 21. 17-23 d. 11.20, 14.40, 18, 21.10.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - iki 23 d. 11, 13.10,
15.20, 17.30, 19.50, 22.00.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., angl¨ k.,
JAV) - 16 d. 11.30, 13.40, 16, 18.10,
20.40. 17-23 d. 16.50, 19.10, 21.25 (23 d.
21.25 val. seansas nevyks).
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 16 d. 11.45, 15, 18.20, 21.30. 17-
23 d. 11.20, 14.40, 17.50, 21.10.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 17-23 d.
11.30, 16.30, 21.50.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
16 d. 13, 15.20, 18.50, 21.40. 17-23 d.
13.10, 17.30, 21.40 (23 d. 21.40 val. sean-
sas nevyks).
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 16 d. 12, 14.20, 16.40, 19, 21.20.
17-23 d. 14.30, 19.30.

“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
16 d. 13.20, 15.40, 18.30, 21.20. 17-23 d.
15.20, 19.30.
“Koralaina ir stebuklingas pasaulis”
(animacinis f., JAV, 3D) - 16 d. 13.45. 
17-23 d. 14.10.
“Monstrai prieß ateivius” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 16 d.
11.30. 17-23 d. 11.45.
“UΩdaras ratas” (trileris, PrancΔzija) - 
16 d. 16.20.

OZO KINO SALÎ
“Pelenai ir deimantai” (karin∂ drama,
Lenkija) - 16 d. 18.
“Paskutinis kino seansas” (drama, JAV) -
17 d. 18.
“EΩiukas rΔke” (animacinis f., JAV, SSRS)
- 18 d. 16.
“Pasak¨ pasaka” (animacinis f., SSRS) -
18 d. 16.
“Idiotas” (drama, SSRS) - 20 d. 18.
“Ûmogus-dramblys” (drama, D.Britanija,
JAV) - 21 d. 18.

“Pilietis Keinas” (mistin∂ drama, JAV) -
22 d. 18.
“Mußet∂” (drama, PrancΔzija) - 23 d. 18.
“Atostogos Romoje” (romantin∂ komedi-
ja, JAV) - 24 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 16 d.
20.45. 17-23 d. 10.30, 11, 13.40, 14.50,
16.50, 18.20, 19.55, 21.40 (23 d. 21.40
val. seansas nevyks). 17-18 d. 23.10.
“Agentas 117: Rio neatsako” (nuotyki¨
komedija, PrancΔzija) - 17-23 d. 11.15,
13.25, 15.40, 17.50, 20.10. 17-18 d. 22.20.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 17-
23 d. 12.15, 18.05, 21.15. 17-18 d. 23.45.
“Paskutinis namas kair∂je” (siaubo dra-
ma, JAV) - 17-18 d. 23.25.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija, Kanada) - 22 d. 20.45.
“Bruno” (komedija, JAV) - 23 d. 22 (nakti-
nis MTV kino seansas).
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“Atsitiktin∂ santuoka” (romantin∂ komedi-
ja, JAV, Kitokio kino klubas) - 21 d. 18.35.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
angl¨ k., JAV) - 16 d. 10.45, 14, 17.10,
20.30. 17-23 d. 10.45, 13.55, 17.20,
20.25.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 16 d. 11.30, 14.20,
17.45, 21. 17-23 d. 11.30, 14.30, 17.35,
21. 17-18 d. 23.59.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 16 d. 10.15, 12.45, 15.15,
17.30, 19.45, 22. 17-23 d. 12, 16.20, 20.45
(22 d. 20.45 val. seansas nevyks).
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 16 d. 11, 13.20, 16, 19, 21.45. 17-
23 d. 14.10, 18.35, 22.50 (21 d. 18.35 val.
seansas nevyks). 17-18 d. 22.50.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 16 d. 10.30,
13.40, 18, 21.30. 17-23 d. 15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., angl¨ k.,
JAV) - 16 d. 12, 15, 18.30.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
16 d. 13, 18.15.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
16 d. 15.30.

CINAMON
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantas-
tinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 16 d.
18. 17-23 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 16 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.45.
17-23 d. 11, 13.45, 16.30, 19.30, 22.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 16 d. 10.45, 12.45,
14.45, 17, 19, 21. 17-23 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 16 d. 11,
13.45, 16.30, 19.15, 22. 17-23 d. 12.15,
15.15, 18.15, 21.15.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
16 d. 11.15, 13.30, 15.45, 20.45. 17-23 d.
13.15, 15.30.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
16 d. 11.30, 13.30, 17.45, 20, 22.15. 17-
23 d. 11.15, 17.45, 20, 22.
“Terminatorius: ißsigelb∂jimas” (veiks-
mo f., JAV, Vokietija) - 16 d. 15.30.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
16 d. 18.30. 17-23 d. 10.45, 13.30, 16.15,
19.15, 22.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,

JAV) - 16 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45,
21.45. 17-23 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21.15.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 16 d. 11.30, 13.45, 15.45, 17.45,
20, 22.15. 17-23 d. 16, 20.15, 22.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 16 d. 11, 13, 15, 17, 19,
21. 17-23 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 16 d. 10.45,
13.30, 16.15, 19.15, 22. 17-23 d. 11.45,
14.30, 17.45, 21.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
16 d. 11.45, 14, 16.15, 21.15. 17-23 d.
11.30, 13.45, 18.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
16 d. 14.30, 16.30, 18.30, 20.45. 17-23 d.
11, 13, 15, 17.15, 19.30, 21.45.
“Terminatorius: ißsigelb∂jimas” (veiks-
mo f., JAV, Vokietija) - 16 d. 12.15.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 16 d.
19.30. 17-23 d. 11, 14.10, 17.40, 20.50.
“Bruno” (komedija, JAV) - 23 d. 22.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 16 d. 12.15, 14.20, 16.50, 19, 21.30.
17-23 d. 12, 14.30, 16.50, 19, 21.35.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 16 d. 11.30, 14.45, 18.15, 21.10.
17-23 d. 11.30, 15, 18, 21.05 (23 d. 21.05
val. seansas nevyks).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - iki 23 d. 10.30,
13.30, 16.30, 19.30, 21.50.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 16 d. 10.50, 13.10, 15.30,
17.50, 20.30. 17-23 d. 11.45, 14.45, 17.10.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
16 d. 12.30. 17-23 d. 19.15.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 16 d. 15.15,
20.45. 17-23 d. 21.20.

ATLANTIS CINEMAS
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 17-23 d. 11, 13.10,
15.15, 17.20, 19.30, 21.40.

I sal∂
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 17-23 d.
11.10, 13.45, 16.20.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
17-23 d. 19.
“Èkalinta pragare” (siaubo trileris, JAV) -
17-23 d. 21.

Teatras
VILNIUS

”Domino” teatras
21 d. 19 val. - “Buçiuoju, Oskaras”. 
ReΩ. C.GrauΩinis.
28 d. 19 val. - Premjera! “Mano Ωmonos
vyras”. ReΩ. K.Smoriginas.

PALANGA

KultΔros centras “Ramyb∂”
16 d. 19 val. - Komedija “Meil∂ ParyΩiuje”.
ReΩ. I.Pukelyt∂.
17 d. 18 val. - Komedija “BrendΩio trims!”
ReΩ. I.Pukelyt∂.
21 d. 20 val. - Spektaklis “Poliklinika”.
ReΩ. A.Jankeviçius (Men¨ spaustuv∂).
23 d. 20 val. - Spektaklis “Milijono ßypse-
n¨ miestas”. ReΩ. Alvydas Vizgirda.

Koncertai
VILNIUS

Ív.Kotrynos 
baΩnyçia

17 d. 19 val. - Kristupo vasaros festivalis
2009. Kristupo klavyrai: “Û∂rintys pasa-
Ωai”. Sonata Alßauskait∂-Mikul∂ (fortepi-
jonas).
17 d. 19 val. - Kristupo klavyrai. Ciklo uΩ-
darymas. “Û∂rintys pasaΩai”. Petras Ge-
niußas (fortepijonas).
18 d. 19 val. - “D2H: Dedikacija Haidnui”.
Kompozitoriaus J.Haidno 200-osioms
mirties metin∂ms. “Haydn Trio Eisens-
tadt” (Austrija): Harald Kosik (fortepijo-
nas), Verena Stourzh (smuikas), Hannes
Gradwohl (violonçel∂).
19 d. 19 val. - “Tel Avivui - 100 met¨”.
Solistai Galina Liubinßtein (vokalas), Pet-
ras Vyßniauskas (saksofonas), Arkadijus
Gotesmanas (mußamieji), Shimon Kope-
liansky (altas, Izraelis). Dalyvauja Ív.Kris-
toforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.
20 d. 19 val. - “Naujasis ßiaur∂s balsas”.
Solistas Peter Jablonski (fortepijonas,
Ívedija).  Dalyvauja Baltijos jaunimo fil-
harmonijos orkestras. Dir. K.Jarvi.
21 d. 19 val. - “Romansai, romansai, ro-
mansai...” Rusißki romansai. Inga Jan-
kauskait∂ (vokalas), Aurelijus Globys (gi-
tara).

Ív.Kazimiero baΩnyçia
19 d. 13 val. - Sakralin∂s muzikos valan-
dos. Vargonuoja Bruno Oberhammer
(Austrija).

A.Mickeviçiaus 
muziejus

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

KAUNAS

PaΩaislio muzikos 
festivalis

18 d. 19 val. Botanikos sode - “Tau, mano
angele”.  Judita Leitait∂ (mecosopranas),
Vytautas Labutis (saksofonas), Arvydas
Joffe (mußamieji), Simas Minkeviçius
(klavißiniai), Eugenijus Kaneviçius (kon-
trabosas).
19 d. 17 val. Kauno filharmonijoje - Kom-
pozitoriaus J.Haidno 200-osioms mirties
metin∂ms. “Haydn trio Eisenstadt (Austri-
ja). Harald Kosik (fortepijonas), Verena
Stourzh (smuikas), Hannes Gradwohl
(violonçel∂).

PALANGA

KultΔros centras 
“Ramyb∂”

16 d. 22 val. - Jurgos Íeduikyt∂s gyvo
garso koncertas.
17 d. 22 val. - Grup∂s “DarkBlueWorld”
(Kanada) koncertas.
18 d. 21 val. - Meil∂s istorijos tango 
ritmu - Ieva Prudnikovait∂ (mecosopra-
nas) ir “4Tango”: K.Ûebrauskait∂ (akorde-
onas), F.Zakrevskis (fortepijonas), 
B.Bagdonien∂ (altas), D.Bagurskas (kon-
trabosas).
22 d. 21 val. - Vyr¨ a capella ansamblis
“Quorum”. V.Neugasimov (kontrateno-
ras), A.Jautakis (kontratenoras), A.Íulc
(tenoras), Û.Çaplikas (baritonas), V.Gaile-
viçius (bosas), R.Savickas (bosas).
24 d. 21 val. - “Triumfo arkos” finalinink¨
Vaidos Genyt∂s ir Vaido Vyßniausko kon-
certas.

Vasaros koncert¨ 
estrada

16, 22 d. 20 val. - Humoro ir dain¨ ßvent∂
“Íapro ßou. TΔkstantmeçio koncertas”.
20 d. 20 val. - Marijono Mikutaviçiaus gy-
vo garso koncertas.

ÍIAULIAI

VI tarptautinis Ch.Frenkelio 
vilos vasaros festivalis

21 d. 18 val. - Klasikin∂s kabareto dainos.

DRUSKININKAI

Druskinink¨ vasara su M.K.Çiurlioniu
18 d. 16 val. “Egl∂s” sanatorijos “Egl∂+” kor-
puso konferencij¨ sal∂je - Justino Marcinke-
viçiaus kΔrybos vakaras “Lietuvos at∂jimas”.
Dalyvauja Justinas Marcinkeviçius, GraΩina
Urbonait∂ (aktor∂), Ramut∂ Kaln∂nait∂ (vio-
lonçel∂). Programoje maΩosios poemos
“Donelaitis”, “Ablingos aßara”, fragmentai iß
knygos “PaΩad∂toji Ωem∂”, eil∂raßçiai.
19 d. 19.30 val. Druskinink¨ Ívç.Mergel∂s
Marijos Íkaplierin∂s baΩnyçioje - Sakrali-
n∂s muzikos valanda. Angelika Euler (flei-
ta, Vokietija), JΔrat∂ Bundzait∂ (vargonai).

BIRÍTONAS

”Íokoladinis Mocartas Lietuvoje 2009”
19 d. 17 val. Birßtono Ív.Antano Paduvieçio
baΩnyçioje - Ûivil∂ Survilait∂ (vargonai), Min-
daugas Zimkus (tenoras), K´stutis Vaiginis
(saksofonas). Paroda: Jurgita Trimakait∂ (fo-
tografija), Gintautas Trimakas (fotografija).

Vakarai
VILNIUS

Mokytoj¨ namai
16 d. 21.30 val. Kiemelyje - Festivalis “Jau-
ni alkani”: debiutiniai pilnametraΩiai lietu-
vißki filmai, pokalbiai su j¨ autoriais.
17 d. 21 val. Kiemelyje - Gyvos muzikos
koncertas.
22 d. 11-19 val. Kiemelyje - Vasarokime
su knyga. Knyg¨ ißparduotuv∂ (senos ir
naujos Lietuvos leidykl¨ knygos, leidiniai
iß asmenini¨ bibliotek¨), istorini¨ leidini¨
pristatymai, knygin∂s atrakcijos vaikams
ir suaugusiems. MaΩoji knyg¨ mug∂.
22 d. 21.30 val. Kiemelyje - Festivalis “Jau-
ni alkani”: debiutiniai pilnametraΩiai lietuviß-
ki filmai, pokalbiai su j¨ autoriais. “Surask
mane”, reΩ. Algirdas Araminas. 1967 m.
23 d. 20 val. Kiemelyje - Kristupo vasaros
festivalis. “Fiesta Latina”. Koncertas ski-
riamas Vilniaus glob∂jo Ív.Kristoforo die-
nai pamin∂ti. Dalyvauja Percujove jaunimo
mußam¨j¨ orkestras (Ispanija). Dir. Salva-
dor Pelejero (Ispanija).

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako



Žaidimo taisykl s:

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

Visa informacija apie žaidim  adresu 
www.šypsokim s.lt

S km s medžiokl je!

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

Sveikiname šios savait s
nugal toj , pasivadinusi
“margarito4ka13”, - 
nuotraukos “Šypsenos” 
autor

“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 16 d.

Ten rasite ne tik sportini , bet 
ir pramogini  aitvar  (nuo 30 iki 
200 Lt). vairi  form , dydži  ir 
spalv  dangaus puošmenos nukels 
 vaikyst , kai reik jo tiek mažai - 

tik tinkamo v jo.  dang  kylantys 
laivai, delfinai, drakonai, žuvys ar 
paukš iai, pasak “Kiteshop” savi-
nink , iš galvos išpu ia blogus da-
lykus ne tik vaikams, bet ir suaugu-
siesiems. Be to, aitvarus galima 
leisti visur - mieste ar prie j ros 
vairiais met  laikais. Jei ieškote do-

vanos, galite pasidairyti tarp išskir-
tini  aitvar . Šie meno k riniams
prilygstantys aitvarai gaminami ran-
komis. Jiems naudojamos nat ralios 
medžiagos - šilkas, bambukas. Jei 
nuspr site sigyti taip pagamint  ai-
tvar  erel , b kite budr s, kad jo 
neužpult  danguje skraidantys 
paukš iai. Tok  vaizd  jau teko ma-
tyti aitvar  pardav jams. Be to, si-
gyt  aitvar  nesunku surinkti ir vež-
tis  keliones.

Pareng  Laima KARALI T

Rankų darbo aitvarai - 
šventė visai šeimai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Aitvarų leidimas - tūkstanti-
nes tradicijas turinti ir nebrangi 
laisvalaikio pramoga visai šei-
mai. Jei pamiršote apie ją, reko-
menduojame užsukti į interneto 
svetainę www.kiteshop.lt. 

Kai vėjas išpučia 
blogus dalykus
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Kaip pati sako, tiesiog užpild
draug s atsi st  anket . Tod l suži-
nojusi, kad dovan  gavo kelion , net 
pašoko iš džiaugsmo. “ vairiose lo-
terijose ir žaidimuose esu laim ju-
si kampaktini  plokšteli , biliet
kino teatr , marškin li , bet tokio 
didelio prizo - niekada”, - džiaugs-
mingai pasakojo 34-eri  moteris. 

kruiz  laivu “Romantika” Danguol
žada pasikviesti mam , ses  ir dar 
k  nors. Iš Rygos uosto plaukiant
laiv  kompanija gal s pasiekti mo-
derniu “Eurolines Lux Express” au-
tobusu. Kas dien  iš Vilniaus  Ryg
važiuojan io autobuso bilietus Dan-
guol  gal s sigyti su ypatinga nuo-
laida. J  jai dovanoja “Estravel”.

“Estravel” loterijos laimėtojai - 
kruizas į Stokholmą

Į laimėtą kelionę 
Danguolė Kamarauskaitė 

galės pasikviesti 
tris draugus

Sauliaus Venckaus nuotr.

Apie naujas loterijas sužinosite skaitydami “Laisvalaik ”
ir užsuk  interneto svetain  www.estravel.lt

Trijų dienų kruizas Baltijos jūra iš Rygos į Stokholmą - kelionė, 
kuria nemokamai mėgausis “Laisvalaikio” kortelės turėtoja 
Danguolė Kamarauskaitė. Maža to, į bendrovės “Tallink” kruizą 
vilnietė galės pasikviesti net tris draugus. Kelionių agentūros 
“Estravel” ir “Laisvalaikio” organizuotoje loterijoje Danguolė 
dalyvavo pirmą kartą.

“Laisvalaikio” inf.



Vytautas JUODAGALVIS, 
UAB “Promo sportas” technikos direktorius

Kai tik Gusto blynin  prad jo vežti maist  pagal 
užsakymus, blynus m  valgyti visas biuras - puiki 
alternatyva jau pabodusiam picerij  meniu. (Šypsosi.) 
Kai b na tingu kur nors važiuoti, paskambiname 
Gusto blynin  ir užsisakome blyn . Maistas prista-
tomas per valand  - Gusto blynin s darbuotojai pri-
stato patiekalus laiku ir karštus. Biure darbuojam s
aštuoniese, už pietus sumokame apie 70-100 lit , o 
su “Laisvalaikiu” dar sutaupome apie 10-15 lit  - tai 
irgi džiugina. Man skaniausias firminis Gusto blynas, 
geri lietiniai ir su lašišos bei pikantiškos varšk s da-
ru. Blynin  nuolat si lo naujovi , ir man tai tinka - 
visada stengiuosi išm ginti k  nors nauja. Ir dar ge-
rai, kad užsisakydamas Gusto blynin je galiu rinktis, 
pigiau ar brangiau valgysiu, - blyn  kainos skirtingos 
ir galiu spr sti, kiek noriu kuri  dien  sumok ti, o 
maisto kokyb  ta pati.
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Lietinių mėgėjai gali trinti rankomis iš malonumo - Vilniuje bene gardžiausius blynus kepanti Gusto blyninė tapo nauju “Laisvalaikio” 
klubo partneriu ir teikia 15 proc. nuolaidą “Laisvalaikio” kortelių savininkams. Trys sostinėje įsikūrusios Gusto blyninės siūlo 
įspūdingą, per 40 rūšių siekiantį, lietinių asortimentą - neišragausite, net jei valgysite blynus per pusryčius, pietus ir vakarienę. 
O kur dar naujienos?! Gera žinia neturintiesiems laiko restoranams - Gusto blynų galite užsisakyti į kontorą ar namus.
Apie Gusto blyninės blynus ir teikiamas paslaugas pakalbinome pirmuosius užsisakiusius blynų ir pasinaudojusius 
“Laisvalaikio” kortelės nuolaida.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida sąskaitai

“Laisvalaikis” kviečia smaguriauti blynais! GUSTO BLYNINES RASITE 

 Aušros Vart  g.6
 Laisv s pr.77B
 Geležinkelio g.16

Valgiarašt  rasite adresu:
www.gusto.lt

Maisto užsakymas telefonu
8 647 177 77

Rugil  KUPSTYT ,
banko darbuotoja

Darboviet je esame kelet  kar-
t  užsisak  maisto iš Gusto blyni-
n s. Valgome darbe, kai yra daug 
darbo ir nelabai galime išeiti papie-
tauti  miest . Mano m gstamiausi
blynai - su s riu ir avie i  uogiene. 
Labai skanu. Rekomenduoju para-
gauti. (Šypsosi.) Kai turiu laiko, ir 
pati užsuku  Gusto blynin  - man 
ar iausiai esanti Aušros Vart  gat-
v je. Maisto kokyb  labai gera. Jau-
ku pas d ti ir skani  blyn  pavalgy-
ti. Smagu ir vienam, ir su kompani-
ja pab ti. O tai, kas sutaupoma su 
“Laisvalaikio” kortele, lieka arbat-
pinigiams.

Sauliaus Venckaus nuotr. Irmanto Sidarevičiaus nuotr. “Laisvalaikio” inf.
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ŽALUMA. Pekine (Kinija) vis dažniau žole apželdinami pastatų stogai. Teigiama, kad tai leidžia energijos 
sąnaudas sumažinti iki 26 proc.

EPA-Eltos nuotr.

“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 16 d.34 Beprotiškas pasaulis  

Pristatome devyniolikmetę šokėją Elvyrą Jakšto iš Vilniaus. 
Vilniaus pedagoginio universiteto studentė gyvenime vadovaujasi 
šūkiu “Carpe Diem” ir ima pavyzdį iš savo mamos.

ŽVILGSNIS. Į ką nukrypo JAV ir Prancūzijos prezidentų Barako Obamos (Barack Obama) ir Nikolia 
Sarkozi (Nicolas Sarkozy) akys G8 viršūnių susitikime Akviloje? Į Brazilijos jaunimo delegacijos 
atstovę Majorą Tavares (Mayora Tavares).

EPA-Eltos nuotr.

REKORDAS. Brazilijoje iškepta didžiausia šalies 
istorijoje pica, kurios skersmuo - 2 metrai 

20 centimetrų, o svoris - 40 kilogramų.
EPA-Eltos nuotr.

ŠVENTĖ. Ketvirtojo gimtadienio proga Va-
šingtono (JAV) zoologijos sode gyvenanti 
panda gavo trijų aukštų tortą.

EPA-Eltos nuotr.


