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- Kokią informaciją teikia 
“Olialia” prekės ženklas?

- Man “Olialia” siejasi su grožiu, 
seksualumu ir linksmumu. O svar-
biausia - “Olialia” koncepcija yra la-
bai lanksti, plastiška, todėl pritaiko-
ma visur: ir paplūdimyje, ir ant rau-
dono kilimo.

- Kaip “Olialia” prekės ženklas 
bus populiarinamas užsienyje?

- Pirmasis mini turas po Prancū-
ziją numatytas gegužę. Kartu su 
diskžokėjų, muzikantų, dainininkų ir 
 “Olialia” mergaičių komanda prisista-
tysime Kanų kino festivalio savaitėje. 
Manau, raudonas kilimas nublanks, 
kai juo žengs 30 “Olialia” mergaičių. 
Tai yra tai, ko Europa dar nematė.

- Prieš kelerius metus savo 
veiklą pradėjote tarpininkauda-
ma tarp modelių, šokėjų, užsienio 
klubų ir renginių organizavimo 
agentūrų. Kaip manote, kodėl 
apie užsienyje dirbančias mergi-
nas pas mus galvojama blogai?

- Manau, kuo žmogus prasčiau 
sutaria su savimi, tuo blogiau galvoja 
ir apie kitus. Su lietuviams būdingu 
cinizmu susiduriu nuolat. Gal vis dar 
veikia negatyvus šleifas įvykių, kai 
vos atkūrus nepriklausomybę kai ku-
rios merginos pateko į sekso vergiją 
užsienyje. Pamenate tuos užrašus 
 gatvėse: “Tave parduos kaip lėlę”?

- Grožio industrijoje pagrin-
dinis kriterijus - grožis?

- Niekada nevertinu 
žmogaus pagal jo kūno ma-
tmenis. Man žavesys, akto-
rystė yra daugiau nei išori-
nė forma. Idealiausias deri-
nys - grožis, talentas ir pro-
tas.

- Daug keliaujate. Ar pama-
tuotai lietuvaitės vadinamos vie-
nos gražiausių pasaulyje?

- Grožis - skonio reikalas. Ir eg-
zotikos suvokimas labai skiriasi. Ibi-
soje lietuvaitės yra vienos gražiau-
sių merginų, o labiausiai jos verti-
namos už vidinę kultūrą, skonį, 
punktualumą, jos visada pasitempu-
sios ir savotiškai kuklios. Tuo tarpu, 
pavyzdžiui, rusės, latvės yra gra-
žios, bet agresyvios.

Pasaulyje viename populiariau-
sių ir didžiausių klubų Ibisoje - “Am-
nesia” - šokėjų branduolį sudaro lie-
tuvaitės. Labai tuo didžiuojuosi, nes 
konkurencija ten yra milžiniška.

- Kiek šokėja užsienyje gali 
uždirbti?

- Priklauso nuo kelionės sąlygų, 
bet vidutiniškai merginos uždirba 
nuo 50 iki 300 eurų per vakarą. Ir 
dar jos pamato pasaulio.

- Ar užsienis keičia mer-
ginas?

- Jos smarkiai patobulėja. Jei iš-
važiavo tik šiek tiek šokanti, tai su-
grįžta profesionali šokėja. Beje, už-
sienyje mūsų merginos pasijunta 
gražios ir ypač vertinamos, įgyja pa-
sitikėjimo savimi, o grįžusios į Lie-
tuvą išpaikintiems vietos vyrams 
užkelia kartelę.

- Su kokiais mitais apie Ibisą 
susiduriate?

- Jau septynias vasaras iš eilės 
nuolat sugrįžtu į šią salą. Joje “Be 
You” agentūra aktyviai dalyvauja įvai-
riuose projektuose - vaizdo klipuose, 
madų šou, reklaminėse fotosesijose, 
koncertuose ir šou klube “Amnesia”. 

Šią vasarą mūsų kompanija “Amne-
sia” organizuoja pasaulinio lygio šou 
programą. Man labai apmaudu, kad 
apie šią nuostabaus grožio salą daž-
niausiai kalbama kaip apie amžinų 
pasilinksminimų ir narkomanų su-
sibūrimo vietą.

- Kokią Ibisą matote jūs?
- Tai yra geriausia žaidimų aikš-

telė kūrybai. Joje tau niekas nepa-
sakys, kad kažką darai ne pagal tai-
sykles - ten gali jas laužyti. Ibisoje 
jautiesi laisvas. Į ją suvažiuoja dau-
gybė pačių įvairiausių, kūrybingiau-
sių žmonių! Tai kaip antrasis Niu-
jorkas. Tik Niujorkas neturi tokių 
dieviškų paplūdimių ir kalnų, saulė-
lydžių.

- Tai Ibisos linksmybės - 
mitas?

- Žmonės bando atitikti stereo-
tipą ir daryti tai, ką neva reikia da-

ryti Ibisoje. Taip, masė žmonių ten 
elgiasi kaip paleisti nuo grandinės 
ir man norisi paklausti: tai ką jūs 
darote su savo gyvenimais tuos 11 
mėnesių, kad 12-ą taip elgiatės? Ibi-
sa įvairi, joje rasi visko.

- Kas jus įkvepia?
- Kelionės. Veiklūs, garsūs 

žmonės...

- Su kokiomis garsenybėmis 
bendraujate?

- Artimesnius santykius palaikau 
su dainininku Džeimsu Blantu (Ja-
mes Blunt), diskžokėju Arminu van 
Burenu (Armin van Burren), italų 
aktoriumi Edoardu Kosta (Edoardo 
Costa), “Rammstein” gitaristu Ri-

chardu, visa “Scooter” gru-
pės komanda, su kuria ne tik 
draugiškai bendraujame, bet 
ir sėkmingai dirbame  
bendruose projektuose - 
koncertuose, televizijos šou, 
vaizdo klipuose, su grupės 
“Deep Dish” nariais...

- Kokie jie iš arti?
- Bendrauju su žmonėmis ne dėl 

vardo, o dėl to, kaip šalia jų jaučiuo-
si. Neseniai susipažinau su aktoriu-
mi Džordžu Kluniu (George Cloo-
ney), tai po kurio laiko jis sakė ma-
loniai nustebęs sutikęs žmogų, kuris 
nežiūri į jį iš apačios į viršų.

- Ką būdama šalia garsenybių 
matote tokio, ko nepastebi spau-
da ar apakę gerbėjai?

- Jie tokie pat kaip ir mes, tik už 
vardą ir pasiektą šlovę moka didžiu-
lę kainą. Nes nuo tokio milžiniško 
kišimosi į tavo asmeninį gyvenimą 
apsisaugoti neįmanoma, nei prie to 
priprasti. Šią žiemą buvau šalia An-
dželinos Džoli (Angelina Jolie) va-
dybininko, kai ji skambino ir skun-
dėsi nepakeliamu spaudimu po to, 
kai pasklido kalbos apie jos ir Brado 
Pito (Brad Pitt) skyrybas.

- Bet ar spaudos, visuomenės 
dėmesys nėra jų gero gyvenimo, 
šlovės dalis?

- Taip, bet manau, kad daugelis, 
jei būtų žinoję šios kainos mastus, 
nebūtų rinkęsi kelio, kuriuo eina. 
Bet pradžioje to nežinai, eini į šlo-
vę, sieki svajonės. O jau kai pasie-
ki sėkmę, kelio atgal nebėra... Ne-
linkėčiau sau tokio likimo.

Beje, tarp garsenybių yra sakoma, 
kad, pavyzdžiui, jei surengei kokį lab-
daros vakarą ir apie tai nesuuodė 
spauda, tada tu iš tikrųjų tai padarei.

- Nenorėtumėte būti garsi? 
Žinoma?

- Kiekvienam savo. Vieniems 
reikia dėmesio, o aš dirbu užkuli-
siuose. Mano kūryba - kūrybos at-
radimas kituose. Mano pašaukimas 
ir darbas yra pamatyti, atrasti žmo-
gų, jo talentą ir padėti jam išsiskleis-
ti, realizuoti save ir iš to užsidirbti. 
Įgyvendindama savo svajonę padedu 
įgyvendinti ją kitiems.

- Kiek kartų per metus krau-
nate lagaminą ir lipate į lėktuvą?

- Per mėnesį skrendu mažiausiai 
2-3 kartus. Vasarą, kai pats darby-
metis, skrendu apie 10 kartų per 
mėnesį... Dėl to kartais streikuoja 
skrandis. Ir dar esu įsitaisiusi retą 
alergiją kondicionieriams - jie veikia 
balso stygas ir dažnai kalbu taip, tar-
si išvakarėse būčiau smarkiai šven-
tusi. (Šypsosi.)

- Kaip jaučiatės oro uostuo-
se? Lėktuvuose?

- Oro uostai man - antri namai. 
O lėktuvuose esu sutikusi daugybę 
įdomių žmonių, su kai kuriais iš jų 
dabar sėkmingai bendradarbiaujam.

- Kas jums, dirbančiai pramo-
gų versle, yra pramoga?

- Kai esu sodyboje, viena, be 
muzikos... Ramybė, buvimas su sa-
vimi ir knygos skaitymas.

“Mano kūryba - kūrybos  
atradimas kituose”

Penkiomis užsienio kalbomis 
kalbanti Leonora Blekaitytė 
svajoja būti poliglotė

Valentino Ronilo nuotr.

L.Blekaitytė - “Olialia” ambasadorė pasauliui
Tarptautinės prodiusavimo 
agentūros “Be You” įkūrėja  
LEONORA BLEKAITYTĖ (26) lau-
žo stereotipus ir sklaido mitus. 
Apie neva amžinų linksmybių ir 
kvaišalų rūko gaubiamą Ibisos 
salą, apie neva peiktiną lietuvių 
merginų darbą užsienyje, apie 
žvaigždžių žvaigždiškumą... Ne-
tipiškai, užkrečiamai pozityviai 
į gyvenimą žvelgianti lietuvaitė 
imasi naujos užduoties - nese-
niai ji tapo “Olialia” prekės žen-
klo atstove užsienyje. Renginių, 
šou programų organizavimu ir 
talentų paieška užsiimanti mer-
gina balandžio 30 dieną kviečia 
į Vilniuje, naktiniame klube “Pa-
cha”, vyksiančią modelių, šokėjų 
ir “Olialia” mergaičių atranką.



Agnės VAITASIŪTĖS ir  
Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

Kaip originaliai panaudoti tuš-
čius plastikinius butelius, vienkarti-
nius puodelius ir gumines pirštines, 
pademonstravo žinomi Lietuvos di-
zaineriai. Švaros akcijos “Darom 
2010” baigiamajame koncerte praė-
jusį šeštadienį ne vienas dainininkas 

buvo pasipuošęs itin ekstremaliais 
kostiumais iš perdirbamų šiukšlių. 
Vietoj “Swarovski” kristalų žvilgėjo 
plastikas ir popierius, vietoj karolių 
puikavosi vienkartinių puodelių vė-
rinys, vietoj nėriniuotų rankogalių 
- šiukšlių maišų raukinukai. Tokius 
apdarus sukūrė dizainerės Jolanta 
Rimkutė, Ieva Ševiakovaitė, Viktori-
ja Jakučinskaitė, Liutauras Salase-
vičius, Eglė Žiemytė ir kiti. Ekstre-
malūs buvo ne tik drabužiai, bet ir 
dainininkų pasirodymai. Vieni jų į 
sceną įvažiavo riedžiais, kiti - moto-
ciklais, treti - parduotuvių vežimė-
liais. Švaros akcijos koncerte TV3 
žvaigždės, šalies atlikėjai bei aktoriai 
skatino ne tik dažniau tvarkytis, ne-
šiukšlinti, bet ir mažinti vartojimą.

Kaip prisidedate prie švaros 
palaikymo savo mieste?

Dainininkė Oksana Pikul:
“Šiukšlinantis vaikinas mane 

atstumtų”
Visuomet naudojuosi šiukšlia-

dėžėmis, niekuomet nemėtau 
šiukšlių eidama gatve ar pro au-
tomobilio langą. Vaikinas, šiukšli-
nantis gatves, manęs niekada ne-
sužavėtų. Atvirkščiai - atstumtų. 
Šiukšlių, deja, nerūšiuoju, bet 
naudojuosi plastikui, stiklui ir po-
pieriui skirtais konteineriais. Vai-
ruoju aplinką tausojantį automo-
bilį. Kad miestai būtų švarūs, 
žmonėms reikėtų kuo daugiau aiš-
kinti, jog šiukšlinti yra nekultū-
ringa. Be to, reikėtų informuoti 
apie tai, kad, pavyzdžiui, plastikas 
labai kenkia gamtai, jis labai ilgai 
yra. Tad gal nereikėtų mūsų Lie-
tuvos, tokio miškingo ir žalio 
krašto, teršti. Tausokime jį.

Dizainerė Ieva Ševiakovaitė: 

“Kalbėti apie ekologiją tapo 
mada”

Visada eidama į parduotuvę 
stengiuosi su savimi turėti pirkinių 
krepšį, kad bent jau plastikiniais 
maišeliais neterščiau aplinkos. 
Stengiuosi pirkti ekologiškus pro-
duktus, nors jie ir yra gerokai bran-
gesni. Kai išeina, rūšiuoju šiukšles. 
Be to, nuo 16 metų esu ekologijos 
klubo narė. Čia tik dabar prasidėjo 
mada kalbėti apie ekologiją, visi 
tampa ekologiški. Aš su ta idėja už-
augau. Vasarą stengiuosi važinėti 
dviračiu. Kad miestai būtų švarūs 
nuolat, reikėtų dažniau tvarkytis, 
būti sąmoningam ir bent jau paskui 
save nepalikti šiukšlių.
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ekstremalūs apdarai iš šiukšlių
Vietoj prabangių kostiumų - 

Sauliaus Venckaus nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Su suknele, sukurta iš 
butelių, dainininkei Aistei 
Pilvelytei užlipti ant scenos 
nebuvo taip paprasta

Atlikėja Atlanta įsispraudė į  
galvaninio elemento kostiumą

Merginų grupę “Studentės”  
puošė plastikiniai maišai

Dainininkė Lina Joy tiek guminių 
pirštinių vilkėjo pirmą kartą

Dailininkė Nomeda Marčėnaitė 

koncertą vedė sėdėdama ant dviračio

Kaip prisidedate prie švaros 
palaikymo savo mieste?

Dainininkė Aistė Pilvelytė: 

“Jei surinksi šiukšles, rankos 
nenukris”

Nešiukšlinu. Šiukšlių nerū-
šiuoju, nes prie namo nėra tam 
skirtų konteinerių. Dėl mažes-
nės miesto taršos laisvai galė-
čiau atsisakyti automobilio. Bet 
jei taip padaryčiau ne tik aš, bet 
ir kitas, trečias, ketvirtas, susi-
darytų dauguma, tada būtų po-
veikis. Reikia pradėti nuo savęs. 
Pavyzdžiui, jei vaikščiodama pa-
stebiu daug šiukšlių, būtinai jas 
surenku. Juk rankos nuo to ne-
nukris. Pastebėjau, kad daugiau-
siai teršia jaunimas ir paaugliai. 
Mokyklose turėtų vykti kokios 
nors pamokos, per kurias būtų 
kalbama apie šiukšlinimą. Tėvai 
turėtų auklėti savo vaikus. Jei 
galėčiau nustatyti baudas už 
šiukšlinimą, padaryčiau jas labai 
dideles.

Dainininkas Sasha Son(g): 

“Nesuprantu, kam purvinti 
miestą, kuriame gyveni”

Sąžinė mane graužia, jei turiu 
nuorūką, o aplinkui nėra šiukš-
liadėžės. O jei rimtai, mano, tiek 
metų pragyvenusio Londone, 
mentalitetas yra kitoks. Nemė-
tau ant žemės šiukšlių, ir tiek. 
Taip esu pripratęs. O yra žmonių, 
kurie nepagalvoję, tiesiog auto-
matiškai, meta šiukšles ant že-
mės. Nesuprantu, kam purvinti 
miestą, kuriame gyveni. Švarą 
Londone sunku palyginti su 
esančia Vilniuje. Išvažiavus iš 
centro, galima rasti ir labai šiukš-
linų rajonų, ir labai tvarkingų. 
Nepasakyčiau, kad ir Vilnius la-
bai purvinas, ypač centras. Aš 
pats šiukšlių nerūšiuoju, o pirk-
damas produktą nekreipiu dėme-
sio, ar pakuotė ekologiška.
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ekstremalūs apdarai iš šiukšlių
Vietoj prabangių kostiumų - 

Stasio Žumbio nuotr.

Sauliaus Venckaus nuotr.

Švaros akcijos 
koncertą vainikavo 
įspūdingas “Olialia 

pupyčių” pasirodymas

Viena iš renginio vedėjų  
Liepa Rimkevičienė pasirodė  
su nėriniais iš šiukšlių maišų



- Esi balandžio mergaitė - tau 
tai svarbu, ar ne?

- Taip, labai džiaugiuosi, kad man 
teko būtent šis mėnuo. Man labai 
patinka balandis, nes jis yra pavasa-
rį, be to, tai yra paskutinis mėnuo 
prieš mano gimtadienį, kuris yra ge-
gužę. Taip pat balandį yra vieno man 
labai brangaus šeimos nario - sesers 
vyro gimtadienis, tad šis kalendorius 
jam tapo tarsi dovana. Ir dar šį mė-
nesį laukia viena pati ypatingiausia 
šventė - aš tapsiu teta!

- O kokių girdėjai atsiliepimų 
iš artimųjų, kuriems padovanojai 
kalendorių su savo atvaizdu?

- Atsiliepimai tik patys geriausi 
- ir ne tik draugų ar šeimos narių, 
bet ir nepažįstamų žmonių. Visi gy-
rė, kad jiems mano nuotrauka pati 
gražiausia, ryškiai išsiskirianti iš ki-
tų. Įstrigau visiems. Ir man pačiai 
be galo patiko nuotrauka, nors tikrai 
negalėčiau pasakyti nė vieno blogo 
žodžio apie kitas merginas - visos 
labai gražiai atrodė.

- “Olialia” projekte tu sukiesi 
jau seniai, tačiau į “Vakaro žinių” 
kalendorių pakliuvai tik šiemet. 
Ar tai buvo sena tavo svajonė?

- Žinoma, man malonu matyti sa-
ve seksualiausiame ir vieninteliame 
tokiame lietuviškame kalendoriuje, 
tačiau niekada labai nesielvartavau, 
kad manęs jame nebuvo galima iš-
vysti anksčiau. Visada žinojau, kad tai 
nutiks, kai ateis tinkamiausias laikas. 
Ir dabar išties manau, kad mano pa-
sirodymas kalendoriuje - pačiu laiku. 
Būti kalendoriuje malonu, tačiau nie-
kada nepuoselėjau iliuzijų, kad ši fo-
tosesija man atvers duris į pramogų 
pasaulį ar naują gyvenimą. Ne nuo to 
viskas priklauso - priklauso nuo as-
menybės. Aš jau kelerius metus su 
“Olialia” projektu dalyvavau įvairiuo-
se renginiuose, realizavau “Olialia” 
projekte save ten, kur norėjau. Dar 
galima būtų diskutuoti, kam daugiau 
atsiveria galimybių - ar merginai, ku-
ri nusifotografavo kalendoriuje ir pra-
nyko, ar ryškią asmenybę turinčiai ir 
nepailstančiai “Olialia” mergaitei.

- Kartu su “Olialia” tu jau 
beveik ketverius metus. Ką jie 
tau davė?

- Davė tikrai daug. Vienas iš ma-
loniausių dalykų - daugybė naujų 
pažinčių. “Olialia” dėka susipažinau 
su labai įdomiais žmonėmis, atradau 

ne tik naujų pažįstamų, bet ir drau-
gų. Negaliu sakyti, kad man projek-
tas davė daugiau drąsos ar pasitikė-
jimo savimi, nes to man niekuomet 
netrūko. Tačiau kitos merginos, įsi-
traukusios į “Olialia” komandą, ti-
krai tampa drąsesnės, atsikrato 
kompleksų. Dar vienas labai svar-

bus dalykas, ką gavau iš “Olialia” - 
tai daugybė įspūdžių ir gerų akimir-
kų. Man labai patinka scena ir įvai-
rūs renginiai, kolekcijų pristatymai. 
Aš juk užaugau scenoje šokdama. O 
kai baigiau mokyklą ir atvažiavau į 
Vilnių, “Olialia” projektas man leido 
toliau gyventi scenoje.

“Olialia” reklamos veidų 
daugėja

Portalo www.olialia.lt paskelb-
tas konkursas “Tapk “Olialia” rek-
lamos veidu” vis labiau įsibėgėja. 
Kelios dešimtys dalyvių jau at-
siuntė savo nuotraukas, kuriose 
jie pozuoja su įvairiausia “Olialia” 
produkcija. Nenuostabu, kad kon-
kursas vyksta įtemptai - juk pa-
grindinis prizas yra asmeninė fo-
tosesija bene garsiausioje Lietu-
vos fotostudijoje “Ciklope”. 

Jeigu svajonės “kažkaip” 
nesipildo... 

Balandžio 30-ąją kai kurių lie-
tuvaičių gyvenimas apsivers aukš-
tyn kojomis - tądien vyks didžioji 
“Olialia” mergaičių atranka. Šim-
tai merginų jau dabar jaudinasi ir 
suka galvą, kaip sužavėti atrankos 
komisiją. Patarimus joms dalija šią 
atranką jau sėkmingai įveikusios 
“Olialia” mergaitės: Oksana Pikul, 
Ieva Stasiulevičiūtė ir kitos.

Nepraleiskite šanso išpildyti 
savo svajones - “Olialia” portale 
rasite anketą, kurią užpildę taip 
pat galėsite dalyvauti atrankoje.

“Olialia” picerija gelbsti 
Astą Pilypaitę

Nuo šiol kiekvienas užsukęs į 
“Olialia” piceriją galės išmėginti 
Astos Pilypaitės picą. Dainininkė 
labai ilgai mąstė, kuri pica atitiktų 
ne tik jos, bet ir šeimos poreikius. 
Asta prisipažįsta, kad gaminti val-
gį nėra jos didžiausias pomėgis, 
todėl nuo šiol ji bus dažna “Olialia” 
picerijos viešnia.

Nori tapti modeliu? Tau 13-24 metai? Esi aukštesnė nei 1,70 m?   

Užsuk į www.olialiamodels.lt, pildyk registracijos anketą ir galbūt tau bus suteikta galimybė įsilieti į išsvajotąjį modelių pasaulį

SAVAITĖS MODELIS

MĖNESIO VEIDAS TruMpAI

Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ

Balandžio mergaitė A.Jacenka kalendoriuje - pačiu laiku
Atlikome nedidelį tyrimą: apklausėme keletą vyrų, kokia profesija 
jiems atrodo seksualiausia. Jų atsakymai visai nenustebino - į sek-
sualiausių profesijų sąrašo viršūnę išsiveržė seselės ir kambarinės. 
Tad šių metų “Vakaro žinių” kalendoriuje, kuris yra skirtas įvairioms 
profesijoms, be seselės ir kambarinės tikrai negalėjome išsiversti. 
Su pirmosiomis - baltais chalatais pasipuošusiomis kalendoriaus 
viršelio žvaigždėmis - jus supažindinome prieš mėnesį, o šįkart pri-
statome kambarinę įkūnijusią ir balandžio mėnesio veidu tapusią 
“Olialia” mergaitę AureliJą JAcenką.

n Ūgis 177 cm
n Krūtinė 76
n Liemuo 56
n Klubai 91
n Batai 39
n Plaukai rudi
n Akys mėlynos

“Olialia Models” 
pristato - Dainora 
Šalaviejūtė

Fotografė: Oksana Točickaja  
(www.okto.lt) 
Stilius: Arvydas Umbrasas 
Plaukai ir makiažas: Vaida Venckutė

Interviu su A.Jacenka tęsinį 

ir daugiau jos nuotraukų iš 

kalendoriaus fotosesijos 

rasite www.olialia.lt

Skaitykite jų patarimus 

www.olialia.lt
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Raimundo Adžgausko nuotr.

Kokiais darbais “Olialia” 

komandą bando sužavėti 

konkursantai ir kaip 

laimėti fotosesiją - 

skaitykite www.olialia.lt.

“Laisvalaikis”, 2010 m. balandžio 22 d. “Olialia” kolekcija �
Skaitykite “Laisvalaikį” ir surinkite 2010 metų “Vakaro žinių” kalendoriaus nuotraukų kolekciją!

 Fotografas: Raimundas Adžgauskas, rūbai: “Karnavalas”, batai ir aksesuarai: “Mango touch”, vizažas: “Make Up Store”, šukuosena: “Bomond”, fotografuota viešbutyje “Europa Royal”#

#

#
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Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.

Genutė ŽALIENĖ

“Olialia” mergaičių atranka 
- tramplynas svajonių link

Kas sieja seksualių merginų grupių “Olialia pupytės” ir “Yva” nares - OKsaną PiKul ir ievą stasiulevičiūtę? Kadaise, kai dar nemirgėjo 
žiniasklaidoje, dalyvavo “Olialia” mergaičių atrankoje. Po pasirodymo joje cikliškos nuobodžios kasdienybės gražuolių gyvenime neliko 
nė lašo: filmavimai, fotosesijos, aktorystė, dainavimas, laidų vedimas... stiliaus rubrika aiškinasi - kokios savybės ir ypatybės padeda būti 
pastebėtai tarp daugybės pretendenčių į “Olialia” bendruomenę?

Vietoj naujos fotosesijos

“Olialia” mergaičių bendruomenės metafora suponuoja kelis dalykus: seksualumą, novatoriškumą, betarpiškumą, veržlumą, dinamiškumą ir ... intelektinį lankstumą. tuoj įsitikinsime, užduodami joms klausimus.

Faktai
Gimimo metai: 1989 03 03
Ūgis: 1,74 m
Svoris: 55 kg
Credo: nėra

...apie “Olialia” 
prekėS ženklą: “Tai 
labai puikus geros rinkoda-
ros pavyzdys. “Olialia” pa-
keitė mano gyvenimą, pra-
dedant gyvenamuoju mies-

tu, baigiant gyvenimo būdu. 
Tai yra puikus projektas, tu-
rintis plačių perspektyvų!”

. . .apie prekėS 
ženkluS: “Mėgstu ko-
kybės ir kainos santykį, 
natūralius audinius, verti-
nu dizainerio ar mados na-
mų išskirtinumą, su malo-
numu dėviu ir lietuvių di-
zainerių kūrinius”.

atsako ieva:
...Vilniaus miesto meras? - neat-

simenu, kaunietei ir nepriklauso. (0)
...semiotika?  - kažkas susiję su 

žydais. (0)
...pilietiškumas? - atsidavimas 

savo šaliai. (0,8)
...fitogeninis? - fitneso trenerio 

darbo rezultatas. (0)
...Brailio raštas? - aklųjų raštas 

su reljefiniu paviršiumi. (1)
...aksiologija? - išvertus iš an-

glų kalbos - kirvių mokslas. (0)
...BVP? - bendrasis vidaus pro-

duktas. (1)
...opozicija? - priešinga nuomo-

nė. (0,8)
...identitetas? - asmens atpaži-

nimas. (0,2)
...oranžerija? - kažkas su auga-

lija susiję... (0,2)
...Eimuntas Nekrošius? - teatro 

režisierius. (1)
...akcizas? - mokestis. (1)

atsako Oksana:
...Vilniaus miesto meras? - 

Navickas. (1)
...semiotika? - dabar negaliu 

pasakyti. (0)
...pilietiškumas? - piliečių pa-

reigos ir atsakomybė. (1)
...fitogeninis? - nežinau, kokia 

čia kilmė... (0,5)
...Brailio raštas? - aklųjų raštas 

su reljefiniu paviršiumi. (1)
...aksiologija? - kas seksologija 

- tai žinau... (0,2)
...BVP? - bendrasis vidaus pro-

duktas. (1)
...opozicija? - nežinau, kaip pa-

aiškinti... (0)
...identitetas? - tapatybė (1)
...oranžerija? - kažkas su gam-

ta... (0,2)
...Eimuntas Nekrošius? - nepa-

žįstu. (0)
...akcizas? - mokestis. (1)

...Vilniaus miesto meras?
...semiotika?

...pilietiškumas?

...fitogeninis
...Brailio raštas?

...aksiologija

...BVP?
...opozicija?

...identitetas?

...oranžerija?
...Eimuntas Nekrošius?

...akcizas?

Ieva Stasiulevičiūtė

FakTai
Gimimo metai: 1984 01 10
Ūgis: 1,64 m
Svoris: 50 kg
Credo: “nėra to blogo, kas 
neišeitų į 1000 kartų ge-
resnį!”

...apie “Olialia” 
prekėS ženklą: “Daly-
vavimas “Olialia” mergaičių 
projekte suteikė galimybių. 
Čia ne tik radau draugų, bet 
ir sukūrėme grupę, tapau 
“Olialia” ledinukų, sūrelių, 

ledų ir “Olialia Sexy Colos” 
veidu, papuošiau “Vakaro ži-
nių” kalendorių. Šis projek-
tas padėjo išbandyti jėgas ne 
vienoje televizijos laidoje. 
Suteikė galimybių semtis va-
dybos įgūdžių dirbant su 
“Olialia pupytės” grupe”.

...apie prekėS žen-
kluS: “ir nereikia klausti, 
koks prekės ženklas yra ma-
no mėgstamiausias - “Olia-
lia”. Man labai patinka mūsų 
produkcija ir vakarėliai”.

Oksana Pikul

Ieva ir Oksana susitinka intelektinėje estafetėje -

“Kas yra?..” 

Susumavus ir suapvalinus rezultatus - lygiosios!

(neatsakytų “intelektinės estafetės” klausimų atsakymai. semiotika - ženklų teorija. Fitogeninis - augalinės kilmės. aksiologija - vertybių teorija, mokslas, tiriantis vertybių prigimtį ir t.t.  
Oranžerija - šiltnamis pietų kraštų augalams ar gėlėms, daržovėms ne sezono metu auginti.

“Viršūnės 
pasiekiamos 

pamažu. ...Nebent 
turi meilės 
sparnus”

(Teisingas atsakymas vertinamas 1 balu, iš dalies teisingas - 0,2, 0,5, 0,� balo, neteisingas atsakymas - 0 balų.)

Ieva pirmojoje 
“Olialia” 
mergaičių 
atrankoje

Oksana pirmojoje 
“Olialia” mergaičių 
atrankoje

“Olialia” projekto vadovė 
lauryna 
anuSeViČiŪTė: 

“Ieva buvo paprasta, bet de-
ganti noru visur dalyvauti, nė 
akimirką nesudvejojau, kad ji 
taps autoritetu daugeliui į “Oli-
alia” projektą siekiančių pa-
kliūti merginų. Kaip ir Oksa-
na, kuri atrankoje visus suža-
vėjo savo išvaizda, tačiau labai 
greitai supratome, kad ji ne tik 
gražiai šypsosi, bet ir moka pui-
kiai atskleisti savo talentus”.

Fotografas raiMunDaS 
aDžGauSkaS: 

“Po kalendoriaus fotosesi-
jos Oksaną teko fotografuoti vie-
nam vyriškam leidiniui - žino-
jau, kad ji laisvai jaučiasi prieš 
kamerą, neturi to lietuviško 
drovumo, moka būti seksuali. 
Oksana - “senamadiškai” sek-
suali - tipažo, kuriuo prasidėjo 
“Olialia”, dabar tipažai prade-
da keistis... Ieva atrodė eilinė, 
niekuo neišsiskirianti mergina, 
bet pasiekė daug”.

Žurnalistas, televizijos 
laidų prodiuseris SauliuS 
BarTkuS: 

“Į televizijos laidą “Pui-
kusis šou” iš pradžių Ieva 
Stasiulevičiūtė buvo pakvies-
ta kaip viešnia. Patiko mer-
gička - pasirodė organiška, 
gražiai šypsojosi, mokėjo 
bendrauti, todėl ir pakvietė-
me dirbti į savo komandą. 
Kaip matote - nesuklydome 
- Ieva tiesiog sužibėjo ne tik 
mūsų laidoje”.

Įrašų kompanijos “Melodi-
ja” direktorius SauliuS 
SVenTiCkaS: 

“Pirmas įspūdis apie Ok-
saną buvo įdomus. Kai pama-
čiau ją per perklausą įrašų stu-
dijoje, supratau, kad dainavi-
mas jai -nauja patirtis, bet 
mergina prie mikrofono stojo 
drąsiai. Toks jos pasiryžimas 
be baimės nerti į nepažįstamus 
vandenis, jos įsitikinimas, kad 
ji tikrai išplauks, kuždėjo, kad 
bus nauja žvaigždė”.

Choreografė
SanDra 
SuŠinSkyTė: 

“Oksaną galiu girti ir 
girti - jai viskas sekasi, ko tik 
ji besiimtų. Manau, ji ir be 
padidintos krūtinės atrodytų 
ne mažiau nuostabiai, gal jai 
tai tik suteikė pasitikėjimo.

Džiugu, kad šiai mergi-
nai ir jos vadovaujamai gru-
pei “Olialia pupytės” sėkmė 
šypsosi ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje”.

Prodiuseris 
arTŪraS 
pOVilaiTiS: 

“Kažkas turi būti mergi-
nos akyse, kad ją pastebėtum. 
Dar užtikrintumas labai 
svarbu. Kai atėjusi į “Olia-
lia” mergaičių atranką mer-
gina žino, ko nori, kur eina, 
tai labai ryškiai matyti. Ok-
sana ir Ieva žinojo, ko nori, 
dėl to turi gerus rezultatus. 
Žinoma, svarbu ir sugebėji-
mai, asmeninės savybės”.

Elena NIKoNoVAITĖ

“Šiuo metu ypač aktualios “eko” 
idėjos atsispindi ir vestuvinių šukuo-
senų madoje. Šukuosenos vizualiai 
paprastėja, atrodo lengvesnės, kuk
lesnės, o mūsų klientės vis dažniau 
pageidauja atrodyti kuo natūraliau”, 
 pasakojo Ugnė Didžgalvytė, grožio 
salono “Gatineau” stilistė. Ji pastebi, 
kad populiarėja ir per vestuves pačių 
nuotakų lengvai persisegamos, per-
formuojamos šukuosenos.

“Jau kurį laiką mada įkvėpimo se-
miasi iš įvairių XX amžiaus dešimtme-
čių. Šiemet retro įtaka sugrąžino veidą 
pridengiančius tinklelius, kurie suteikia 
gundančio kuklumo. Madinga šukuo-
senas dekoruoti gipiūru”,  apie plaukų 
puošybą pasakojo U.Didžgalvytė.

“Gatineau” stilistė Lina Tamo-
šiūnienė sakė, kad vestuvėms nuo-
takos ypač dažnai pageidauja garba-
nų: “Garbanos yra vestuvinių šukuo-
senų klasika”.

Norinčioms atrodyti neįprastai 
siūlomas elegantiškas kuodas. Ypač 
madinga  žemai formuojamas kuodas. 
“Puošnumo jam suteikia tobulai su-
valdyta plaukų tekstūra. Taip pat šie-
met ypač madingi pynimai ir iš jų for-
muojamos šukuosenos”,  pasakojo 
L.Tamošiūnienė.

Pasak šukuosenų meistrės, šiemet 
plaukus ypač populiaru puošti gyvomis 
gėlėmis  nuo smulkiausių žiedelių iki 
stambių gėlių ar net vainikų.

“Dažna vestuvinių šukuosenų 
puošmena  “Swarovski” kristalai. 
Taip pat populiarus rankų darbas, to-
dėl klientės dažnai atsineša dizainerių 
sukurtų plaukų papuošimų. Pastarųjų 

kelerių metų naujovė  vis daugiau 
nuotakų dabinasi perlais, bet jie pagal 
lietuvių tautosaką simbolizuoja aša-
ras, todėl tinka tik neprietaringoms”, 
 šypsojosi L.Tamošiūnienė.

Į madą sugrįžo nuometas, todėl 
šukuosena turi būti priderinta prie 
šios puošmenos. Tiesa, nuometas 
sunkus, todėl tikėtis su juo išbūti vi-
są dieną neverta. Be to, nuometas 
slepia šukuoseną.

“Kad būtų ramiau ir moteris žino-
tų, kaip atrodys per vestuves, reko-
menduojama bandomoji šukuosena,” 
 sakė L.Tamošiūnienė.

“Gatineau” vizažistė Nora Vana-
gaitytė pastebi, kad vestuvinis makia-
žas paprastai nebūna ryškus. Dažniau-
siai akcentuojamos akys, o lūpos dažo-
mos šviesiau. “Efektingam akių ma-
kiažui sukurti rekomenduoju natūra-
lias priauginamas blakstienas  žvilgs-
nis tampa gilus, jausmingas”,  sakė 
N.Vanagaitytė. Blakstienų priauginimo 
procedūra itin kruopšti, ji užtrunka 
apie porą valandų, todėl ją rekomen-
duojama atlikti kelios dienos iki tuok-
tuvių. “Blakstienų apimtį galima pa-
gausinti ir pridėtinių blakstienų kuokš-
teliais  jos tvirtinamos jau vestuvių 
dieną”,  pasakojo N.Vanagaitytė.

Kad ypatingąją dieną nuotakoms 
būtų ramiau, vizažistė kviečia užsukti 
bandomojo makiažo. “Ir būtų gerai sa-
vaitę iki tuoktuvių ceremonijos apsi-
lankyti pas kosmetologę  ji atliks vei-
do šveitimą, uždės odos struktūrą ge-
rinančią kaukę. Tuomet ir makiažas 
atrodys gražiau”,  sakė N.Vanagaitytė. 
Besituokiančioms šiltuoju metų laiku 
ji patarė pasirūpinti vienodu veido ir 
pečių, rankų įdegiu.
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Vilniuje, Totorių g.19, įsikūręs grožio salonas “Gatineau” jau pasi-
ruošęs pavasarinei ir vasarinei nuotakų apgulčiai. Salone dirbančios 
kirpėjos-stilistės, vizažistės, kosmetologės ir manikiūrininkės nuolat 
tobulinasi ir yra sukaupusios ne vienų metų patirtį, kad per įsimin-
tiniausią gyvenimo dieną atrodytumėte ne tik jaudinančiai gražios, 
bet ir būtumėte ramios dėl šukuosenos ar makiažo tvarumo. Vestu-
vių šventę planuojančioms šiemet “Gatineau” siūlo pagal naujausias 
mados tendencijas sukurtas šukuosenų ir makiažo idėjas.

Vestuvinės šukuosenos ir makiažas pagal “Gatineau”

Šukuosenos: Ugnė Didžgalvytė, 
Kristina Gerulaitytė, Lina Tamošiūnienė
Makiažas: Nora Vanagaitytė
Nuotraukos: Laura Vanagaitytė
Vestuvinės suknelės: salonas “Santa”
Modeliai: agentūra “Deima”

Šukuosenos: Ugnė Didžgalvytė, 
Lina Tamošiūnienė,  
Elanda Krisiukėnaitė
Makiažas: Nora Vanagaitytė
Nuotraukos: Laura Vanagaitytė
Vestuvinės suknelės: salonas “Elesna”
Modeliai: agentūra “Revanda”

Su “Laisvalaikio” kortele 
gegužę

20%
nuolaida vestuvinėms 

šukuosenoms ir makiažui
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Las Vegase sekmadienį vyko 45-ieji kasmetiniai JAV Kantri muzikos asociacijos 
apdovanojimai, sulaukę ypatingo dėmesio - čia kantri muzika itin populiari. Kaip 
ir kasmet, be apdovanojimų neliko Keri Andervud (Carrie Underwood), čia galima 
buvo išvysti  aktorę Nikolę Kidman (Nikol Kidman), atlydėjusią į kantri muzikos 
šventę vyrą Keitą Urbaną (Keith Urban). Ir žinoma, kaip ir kasmet, scenos žvaigždės 
demonstravo dizainerių kurtus apdarus. “Laisvalaikio" inf.

Muzikos apdovanojimuose -  
Amerikos numylėtiniai

Keri Andervud (Carrie 
Underwood) įteiktos dvi 
statulėlės

EPA-Eltos nuotr.

Aktorė Nikolė Kidman 
(Nicole Kidman) į 

Las Vegasą lydėjo 
vyrą Keitą Urbaną 

(Keith Urban), 
kuris koncertavo 

apdovanojimuose

Lora Bel 
Bandi (Laura 
Bell Bundy) 
surengė 
įspūdingą 
pasirodymą

“Lady Antebellum” trijulė pelnė ne vieną 
apdovanojimą, tarp jų ir Metų dainos 
nominaciją už dainą “Need You Now”

Geriausio debiuto apdovanojimą 
pelnęs Liukas Brajanas (Luke Bryan) į 
ceremoniją atvyko su žmona Karolina 
Brajan (Caroline Bryan)

“Steel 
Magnolia” 
nariai

Atlikėja Emili Vest 
(Emily West)

Šįkart atlikėjai Teilor Svift (Taylor 
Swift), prieš keletą metų triumfavusiai 
šiuose apdovanojimuose, teko 
džiaugtis kitų sėkme
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JAV aktorius ir režisierius Me-
las Gibsonas (Mel Gibson) išsisky-
rė su Rusijos dainininke Oksana 
Grigorjeva, praneša Jungtinių Vals-
tijų žurnalas “People”, remdama-
sis poros aplinkos šaltiniais.

Pasak “vieno iš artimų poros 
draugų”, M.Gibsonas ir O.Grigor-
jeva po išsiskyrimo išsaugojo drau-
giškus santykius ir ketina toliau 
auklėti savo dukterį Liuciją, kuriai 
dabar penki mėnesiai. Anot “Peo-

ple” šaltinio, pora išsiskyrė dėl in-
tensyvių savo darbo grafikų.

M.Gibsonas ir O.Grigorjeva 
ėmė susitikinėti 2009 m. pavasarį. 
Būtent dėl M.Gibsono romano jo 
žmona padavė pareiškimą skirtis po 
28-erių metų santuokos, iš kurios 
jiedu susilaukė septynių vaikų.

Tiesa, M.Gibsonas ir O.Grigor-
jeva tiek iki vaiko gimimo, tiek po 
jo ne kartą yra pareiškę, kad ne-
ketina tuoktis.

Naujojoje Zelandijoje gimęs ak-
torius Raselas Krou (Russell Crowe) 
nuo šiol turės savo žvaigždę Holivu-
do “Šlovės alėjoje”. Jo žvaigždės nu-
meris garsiajame bulvare - 2404.

R.Krou į ceremoniją prie “Ko-
dak” teatro atvyko su žmona Daniele 
Spenser (Danielle Spencer) bei abiem 
sūnumis: šešiamečiu Čarlzu (Char-
les) ir trejų Tenisonu (Tennyson).

Aktorius prisipažino anksčiau 
keletą kartų atsisakęs žvaigždės šio-
je alėjoje, bet dabar, kai jam 46-eri, 

kai jau laimėjo “Oskarą” ir buvo no-
minuotas dar vienam, nusprendė, 
kad jau padarė pakankamai, jog ga-
lėtų priimti tokį įvertinimą. “Ačiū už 
šią garbę, visada būsiu dėkingas už 
tai”, - dėkojo R.Krou maždaug 500 
susirinkusiųjų į žvaigždės atidengi-
mo ceremoniją.

Garbės žvaigždė įteikta prieš pat 
naujojo R.Krou filmo “Robinas Hu-
das” pasirodymą, kuriame jis vaidi-
no su australų aktore Keit Blanšet 
(Cate Blanchett).

Melas Gibsonas su 
rusaite išbuvo metus

Dėl Oksanos Grigorjevos 
(nuotraukoje) su žmona 
išsiskyręs Melas Gibsonas 
(Mel Gibson) neilgai 
džiaugėsi naująja meile

EPA-Eltos nuotr.

Raselas Krou nusprendė  
jau nusipelnęs žvaigždės

Raselas Krou (Russell 
Crowe) į žvaigždės 
atidengimo 
ceremoniją atvyko su 
žmona ir sūnumis

EPA-Eltos nuotr.



Alaus industrijos olimpinėmis žai-
dynėmis vadinama Pasaulio alaus taurė 
šiais metais dalyvių skaičiumi pranoko 
visus iki šiol vykusius pasaulio alaus 
konkursus: 45 pasaulio šalims ir 47 JAV 
valstijoms atstovavo 642 alaus daryklos, 
jos konkursui pateikė net 3300 alaus 
rūšių. “Tauro” alus su medumi buvo 
vienintelis Baltijos šalių alus, šiame 
konkurse apdovanotas aukso medaliu.

“Pasaulio alaus taurėje aludariai iš 
viso pasaulio varžosi ne tik savo alaus 
virimo, bet ir kūrybiniais gebėjimais. 
Aludaris, šiame konkurse laimėjęs 
aukso medalį, gali drąsiai sakyti, kad 
jo išvirtas alus yra geriausias savo ka-
tegorijoje pasaulyje”, - teigia Čarlis 
Papazianas (Charlie Papazian), Aluda-
rių asociacijos, organizuojančios Pa-
saulio alaus taurę, prezidentas.

“Kalnapilio-Tauro grupės” (KTG) 
vyriausiasis aludaris Ričardas Barakū-
nas džiaugėsi ir tuo, kad ilgiau nei me-
tus kurtas alus tik pasirodęs buvo įver-
tintas ne tik vartotojų, bet ir ekspertų, 
ir tuo, kad apdovanojimas gautas me-
tais, kai minima garbinga alaus daryklos 

sukaktis: “Pasaulio alaus taurės aukso medalis yra labai 
reikšmingas apdovanojimas “Tauro” alui, šiais metais 
švenčiančiam 150 metų jubiliejų. Toks įvertinimas pa-
rodo, kad per pusantro amžiaus ištobulintos aludarystės 
tradicijos yra itin vertinamos ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Labai džiaugiuosi, kad tokio pasisekimo pa-

saulinėje arenoje sulaukė “Tauro” alus, 
kuriam gaminti buvo naudojamas itin 
kruopščiai atrinktas natūralus lietuviš-
kas medus. Todėl, mano manymu, šis 
Pasaulio alaus taurės aukso medalis yra 
nuostabus įvertinimas ne tik “Taurui” 
bet ir visam Lietuvos ūkiui”.

Kad pagamintų “Tauro” alų su me-
dumi, KTG specialiai iš Aleksandro 
Kavaliausko, turinčio daugiau kaip 200 
avilių Šiaurės Rytų Lietuvoje, įsigijo 
2 tonas natūralaus liepžiedžių medaus. 
Šis medus ypač vertinamas visų biti-
ninkų bei mėgėjų, nes garsėja ne tik 
savo puikiu kvapu, bet ir ypatingomis 
skonio savybėmis.

2009 m. pabaigoje “Tauro” alus su-
sižėrė dar daugiau apdovanojimų: “Tau-
ro Ekstra” buvo apdovanotas aukso, o 
“Tauro Tradicinis” - sidabro medaliais 
tradiciniame “Metų gaminio” konkur-
se, kurį kasmet organizuoja Lietuvos 
pramonininkų konfederacija. Šiais me-
tais “Tauras”, švenčiantis 150 m. jubi-
liejų, vartotojams jau yra pristatęs ir 
specialiai šiai progai sukurtą “Jubilieji-
nį” alų, įkūnijantį geriausias ilgametes 
alaus daryklos tradicijas.

Užs.836 
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“Tauro” alui - aukso medalis prestižiniame 
Pasaulio alaus taurės konkurse JAV
Tik šių metų pradžioje pasirodęs “Tauro” alus su 
medumi jau buvo įvertintas ir pasauliniu mas-
tu. Naujasis “Tauro” alus laimėjo Pasaulio alaus 
taurės aukso medalį, medaus alaus kategorijoje 
nurungęs net 26 konkurentus.

VAIZDAS. Stiklintomis sieno-
mis į sostinės Katedros aikštę 
žvelgiantis restoranas išties puiki 
vieta žvilgsniui į gražiausias Vil-
niaus vaizdus. Dabar, kai saulutė 
vis karščiau šildo, ramiam pasisė-
dėjimui galima rinktis ir lauko te-
rasą.

SKONIS. Nuo balandžio vidu-
rio kiekvieną sekmadienį pradėti 
rengti “Italian Sunday Brunch” 
(nuo 12.30 iki 16 val.) - puiki pro-
ga palepinti save ir draugus rafi-
nuotais itališkos virtuvės kūri-

niais. Pasirinkę “Da Antonio” vė-
lyvus itališkus pusryčius, mėgau-
sitės įvairių salotų deriniais, vieno 
kąsnio užkandžiais, desertais, 
“pasta”, karštais mėsos ar žuvies 
patiekalais tik už 75 Lt (kaina vie-
nam asmeniui + kokteilis “Belli-
ni”). Jei čia užsukote su šeima - 
vaikams nuo 7 iki 16 metų viskas 
kainuos tik 30 Lt, o iki 7 metų - 
nemokamai.

STAIGMENA. Tarptautinei 
gurmanų gildijai priklausantis “Da 
Antonio” kiekvieną sekmadienį 

savo svečiams pateikia gurmaniš-
ką staigmeną. Praėjusį sekmadie-
nį tai buvo patiekalas iš artišokų. 
Specialiai šviežutėlių atskraidintų 
iš Italijos. Pikantiškas augalas ar-
tišokas valgytas dar senovės Ro-
moje ir Graikijoje, tad ir “Da An-
tonio” meistrai jį paruošė “Romos 
stiliumi”. Koks ypatingas patieka-
las numatytas kitą sekmadienį, 
“Da Antonio” direktorė Alvyda Ei-
gminienė neišduoda: “Tegul tai 
būna staigmena”.

GARSAS. Itališkų vėlyvų pus-

ryčių metu malonumą teiks ne tik 
puikūs patiekalai, bet ir “gyvi” sak-
sofono, pianino garsai.
DĖMESYS. Restorano sve-

čiai, kalbinti vieną sekmadienio po-
pietę, džiaugėsi nepaprasta šios 
vietos magija, kai skonis, vaizdas, 
garsas susilieja į ypatingą jausmą, 
kurį sustiprina ir “Da Antonio” 
personalas, kiekvieną pasitinkantis 
lyg brangiausią svečią. “Kiekvie-
nas mums ir yra brangiausias sve-
čias”, - sako “Da Antonio” direk-
torė A.Eigminienė.

Išskirtinė “Da Antonio” prie Katedros sekmadienio magija
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Norite nuo kasdienybės pabėgti bent sekmadienį? Ar išskirtinę  
dieną padovanoti artimam žmogui? Tada šis pasiūlymas kaip  
tik jums. Užsukite į sostinės “Da Antonio”  prie Katedros -  
sekmadieniais čia rengiami ypatingi itališki vėlyvi pusryčiai.  
Kur viskas - vaizdas, skonis, garsas, dėmesys jums - susilieja į  
harmoningą ir nepakartojamą visumą.

Išankstinė rezervacija būtina:  
tel.: (8-5) 210-74-66 ,  
el.p. office@antonio.lt

Sekmadienį smagu save palepinti 
itališkais vėlyvais pusryčiais

Užburiantys Edvino Dargio garsai
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Praėjusio sekmadienio  
“Da Antonio” staigmena svečiams 
buvo patiekalas iš artišokų

“Da Antonio” nuotr.



Visad žvalus ir energingas J.Morkūnas tvirtina, 
kad “Bio Detox” procedūros jam buvo tikras atra-
dimas: “Žinau daug rūpinimosi savimi, sveikatini-
mosi būdų, bet tokio veiksmingo kaip “Bio Detox” 
dar nebuvau išbandęs. Po rekomenduojamo dešim-
ties procedūrų kurso jaučiuosi it naujai gimęs!”

Apie detoksikuojančias procedūras garsus pra-
mogų pasaulio atstovas sužinojo iš draugų: “Kai 
kurie jų nuolat lankėsi naujame grožio centre 
“Beža No5” ir darėsi “Bio Detox” procedūras, 
žavėjosi jomis, todėl nusprendžiau pats išsiaiš-
kinti, ar tikrai šis metodas toks stebuklingas, kaip 
apie jį šnekama, - pasakojo J.Morkūnas. - Teigia-
mą efektą pajutau jau po pirmos procedūros - ge-
rokai padaugėjo energijos. Sveikata nesiskundžiu, 
bet po procedūrų kurso tapau tarsi lengvesnis, o 
vakarais nebesijaučiu toks pavargęs kaip anksčiau. 
Aš geriau miegu ir dar daugiau pramogauju”.

Vyras prisipažino per darbus ir į sporto salę už-
sukti nespėjantis, bet 30 minučių procedūrai randa: 
“Kartais atlieku šią malonią procedūrą net per pietų 
pertrauką. Pusvalandį praleidžiu ramioje grožio cen-
tro aplinkoje, žalios arbatos puodelio kompanijoje, ir 
dar spėju prisėsti prie pietaujančių draugų”.

Pramogų pasaulio atstovas džiaugiasi, kad detok-
sikuojančių ir energijos suteikiančių procedūrų kur-
są išėjo pavasarį: “Paprastai tokiu metų laiku orga-
nizmas būna nusilpęs, o saulė šviečia, viskas sklei-
džiasi ir taip norisi nuveikti kuo daugiau... Po “Bio 
Detox” jaučiuosi itin žvalus ir kupinas jėgų. Padarau 
visus darbus ir dar lieka laiko bei noro švęsti”.

J.Morkūnas “Bio Detox” rekomenduoja visiems 
vyrams: “Moterys moka rūpintis savimi. O štai 
vyrams pasirūpinti savijauta dažnai stinga ir noro, 
ir žinių”. Jis atkreipė dėmesį į procedūros papras-
tumą: “Tereikia sumerkti kojas į indą su šiltu van-
deniu trisdešimčiai minučių ir gali toliau dirbti. 
Sakyčiau, vyrams ši procedūra labai tinka, nes da-
roma paprastai, greitai ir yra labai efektyvi”.

“Laisvalaikio” inf.
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J.Morkūno papildomos energijos šaltinis -  
“Bio Detox” procedūros
Neseniai Vilniuje, Dominikonų g.5, atidarytas grožio centras “Beža No5” sparčiai populiarėja ir 
tarp stipriosios lyties atstovų. Pasirodo, vyrai į “Beža No5” užsuka “Bio Detox” procedūrų, kurios 
teikia energijos ir didina darbingumą, padeda įveikti stresus. Tarp praktikuojančių “Bio Detox” - 
ir visuomet energingas, jėgų kupinas pramogų pasaulio atstovas JOGAILA MORKŪNAS.  
Televizijos laidų vedėjas, renginių organizatorius ir vakarėlių liūtu tituluojamas vyras sako,  
kad visur suspėti ir jaustis kupinam jėgų padeda ir “Bio Detox” procedūros.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida “Bio Detox” 

procedūroms

Jogaila Morkūnas teigia, kad dėl 
praktikuojamų “Bio Detox” procedūrų 
jaučiasi žvalus ir kupinas jėgų

Detoksikuojančios ir organizmą sveikati
nančios “Bio Detox” procedūros atliekamos 
grožio centre “Beža No5”, Dominikonų g.5, 
Vilniuje. Išankstinė registracija ir papildoma 
informacija telefonu (85) 2648908.

“Beža No5” valomosios procedūros atliekamos 
naujos kartos “Bio Detox” aparatu

SVEIKATINGUMO CENTRAS
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Gimtadieninio skrydžio centrą “Radistai” įsirengs “Tarantino” klube

Raudonojo kilimo ir Manto Pe-
truškevičiaus turbūt nebus. Balta 
mišrainė irgi neprognozuojama, 
užtat muziką tiesiai į šokių aikš-
telę serviruos diskotekiniai “Ra-
distų” bičiuliai: lietuviškos hauso 
istorijos kūrėjas Lauris Lee iš 
“RyRalio DJs”, sieną galva ar bent 
jau kompaktais pramušti galintis 
“Metal on Metal” nindzė Manfre-
das, elektriniais pjūklais naktimis 
pjaustantys “The Sneekers”, jau-
nasis “Pop Star Bar” rezidentas 
Modaco ir du tokie veikėjai iš “Zip 
FM” - Jovani ir Rolandas Macke-
vičius.

Renginio svečių sąraše puikuo-
jasi “Radistų” klausytojams puikiai 
pažįstami personažai. Samdomas 
žudikas Andrejus Vasilkovas jau 
blizginasi vienintelius turimus ke-
dus, moksleivio pažymėjimą iš vy-
resnio brolio pasiskolinęs skustuvu 
skaičiukus dabar jame šifruoja Lu-
kutis. Klausimų kyla tik dėl disko-
tekų liūtuko iš Vilniaus krašto Čes-
lovo Stankovskio. Jis šiuo metu 
liūdi.

Moterų frontui atstovauti žada 
Olga Zubcova ir Julija Biatch. Joms 
talkins 20 profesionalių ir unifor-
muotų stiuardesių, su kuriomis 

“Radistai” susipažino Vilniaus oro 
uoste filmuodami debiutinio savo 
singlo “Ugachiaga” vaizdo klipą. Jį 
ir kitus radijo banditų klipus “You-
Tube” kanaluose gerbėjai, kartu su-
dėjus, peržiūrėjo daugiau nei 1,5 
milijono kartų.

Gimtadienio šventę įdėmiai sek-
ti žada ir jėgos struktūros bei tvar-
kos palaikymo organai - kriminalis-
tai iš akiračio “Radistų” paleisti vis 
dar nenori už bandymus stabdyti 
chemines medžiagas vežantį trau-
kinį ar kurstymą surengti pomido-
rines sutiktuves iš Europos krepši-
nio čempionato grįžtantiems Lietu-
vos rinktinės žaidėjams.

Visa tai ir daug daugiau buvo at-
likta tiesioginio eterio metu norint 
pakelti ūpą prie radijo imtuvų palin-
kusiems tūkstančiams gerbėjų. Gy-
vos emocijos ir gera nuotaika bus 
dalijamos ir per gimtadienio puotą. 
Kad jų nepritrūktų, “Radistai” jau 
dabar pluša prie įspūdingo dydžio 
torto ir žada pirmąjį svečių šimtą 
apdovanoti “Jager Train” kokteiliais. 
Visas jų ešelonas akimirksniu bus 
paruoštas domino principu ant “Ta-
rantino” baro.

Parengė  
Vaida ANDRIKONYTĖ

4000 skambučių, 2000 valandų darbo liežuviu, 500 dienų tiesiogi-
nio eterio! Tokie įrašai puikuojasi toliausiai išskridusių ir galvas ten 
palikusių Lietuvos radijo laidų vedėjų garbės lentoje. Nepailstantys 
eterio chuliganai “Radistai” mini trečiąjį kooperatyvo jubiliejų ir 
kviečia ištikimiausius klausytojus į gimtadienio puotą, kuri balan-
džio 24-osios naktį per kraštus virs sostinės klube “Tarantino”.

Šaunią muziką šventei 
garantuoja geriausi 

diskžokėjai - tarp jų ir 
Lauris Lee iš “Ryralio DJs”

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Pramogos 17“Laisvalaikis”, 2010 m. balandžio 22 d.

Elena NIKONOVAITĖ

Kitą savaitgalį, balandžio 30 - gegužės 1 die-
nomis, “Lithuanian Wild” sukaks septyneri. Šia 
proga kiekvienas į gimtadienio šventę atėjęs 
svečias dovanų gaus “Lithuanian Wild” kortelę, 
su kuria klube galės lankytis nemokamai. “Tai 
vertinga dovana, mat, skirtingai nei daug kitų 
naktinių klubų, ir sunkmečiu išlaikome simbo-
linį įėjimo mokestį. Jis užtikrina kultūringesnių 
lankytojų ratą, todėl klube visuomet būna malo-
ni, draugiška atmosfera”, - pasakojo Jekaterina 
Didenko, “Lithuanian Wild” administratorė.

Gimtadienio dienomis “Lithuanian Wild” sve-
čiams žadami neeiliniai reginiai. Vietoj tradicinio 
torto ir gimtadienio žvakučių išvysite įspūdingą 
ugnies šou - kvapą gniaužiantį šokėjos flirtą su 
liepsnos liežuviais. Dėl publikos simpatijų su 
ugnies fakelus mėtančia moterimi varžysis ero-
tinis teatras “Kingdom of Dreams” - “Lithuanian 
Wild” scenos senbuviai specialiai gimtadienio 
proga ruošia fantaziją įaudrinsiantį reginį.

“Lithuanian Wild” nebūtų “Lithuanian 
Wild”, jei neskirtų dėmesio moteriškai audi-
torijai - vaikinų šokiais garsėjantis klubas ir 
gimtadienio vakarą žada originalius, žaismin-
gus ir gerą nuotaiką garantuojančius striptizo 
šokėjų pasirodymus. Kaip visad, klube bus ro-
doma topleso - iki pusės apsinuoginančių šo-
kėjų - programa.

Kas valandą klubo svečiams bus dalijami 
vertingi prizai, linksmybes šokių aikštelėje 
įsuks diskžokėjas, klubo lankytojų patogumui 
- net 20 m ilgio baras. “Šurmuliuojantis baras 
ir šokių aikštelė - pačios karščiausios “Lithu-
anian Wild” erdvės. Jose visad daugiausia žmo-
nių, - sakė J.Didenko. - Manau, per gimtadienį 
čia bus tiršta nuo žmonių”.

O kad linksmybėms nepritrūktų jėgų, “Lithu-
anian Wild” visą naktį kepama gardi itališka pica.

“Lithuanian Wild” naktiniame  
klube - dviguba gimtadienio šventė

Gimtadienio šventė pra-
sideda jau šį savaitgalį, ba-
landžio 23-24 dienomis, 
“Wild Girls” striptizo klu-
be. Išradingais ir kraują 
kaitinančiais merginų pasi-
rodymais garsėjantis klu-
bas švenčia ketvirtą gimta-
dienį. “Wild Girls” rasite 
“Lithuanian Wild” klubo gi-
lumoje, nuo klubo linksmy-
bių striptizo klubą skiria 
širma, už jų slypinčios du-
rys ir įėjimą saugantis ap-
sauginis. Gausite nusiauti 
- bus patogiau įsitaisyti ant 
komfortiškų žemų sofų. 
Kartą įėję į striptizo klubą 
galėsite lengvai migruoti iš 
“Wild Girls” į “Lithuanian 
Wild” ir suderinti skirtin-
gas pramogas. Gimtadienio 
proga šokėjos žada naują 
programą, o klubo adminis-
tracija - vertingas dovanas 
svečiams. Kiekvienas apsi-
lankęs “Wild Girls” dovanų 
pasiims VIP kvietimą dviem 
asmenims ir kitą kartą į 
striptizo klubą galės įeiti 
nemokamai.

Su “Laisvalaikio” kortele

50%
nuolaida įėjimui į “Wild Girls”

Su “Laisvalaikio” kortele 
įėjimas į “Lithuanian Wild” 

gimtadienį

10Lt

Linksmybes  
užveda  
“Wild Girls”

Vilniuje, Gedimino prospekte, įsikūręs 
naktinis klubas “Lithuanian Wild” kviečia 
į bene didžiausias metų linksmybes - du 
savaitgalius iš eilės jame bus švenčiamas 
gimtadienis! Linksmybės vyks dviguba jė-
ga, mat po vienu “Lithuanian Wild” stogu 
įsikūrę net du skirtingi klubai - diskoteką ir 
nuolatinę topleso programą siūlantis “Li-
thuanian Wild” bei striptizo klubas “Wild 
Girls”. Ateikite, švęskite kartu ir pasiimkite 
jums paruoštas dovanas!

Žadama, kad per “Lithuanian 
Wild” gimtadienį žmonių bus 
kaip niekad daug

“Wild Girls” striptizo klubo 
merginos garsėja išradingomis 
šokio kompozicijomis

“Lithuanian Wild” archyvo nuotr.

Gimtadienio šventei 
“Lithuanian Wild” ruošiama 
ypatinga programa

Daugiau informacijos www.wild.lt.
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„Nuodėmių miesto“ gastrolės „ant bangos“!
Balandžio pradžioje praūžę premjeriniai puikiai kritikų įvertintos komedijos „Nuodėmių mies-
tas“ spektakliai dabar keliauja po visą Lietuvą. 

Vaiva PrancuLytė

Gastrolės – visoje Lietuvoje

„Nuodėmių miesto“ spektaklis 
jau spėjo paviešėti Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 
Sausakimšose salėse susirinko lai-
mingieji, kuriems pavyko įsigyti stai-
giai išgraibstomus bilietus į ką tik 
startavusią „Domino“ teatro prem-
jerą. Po spektaklio žiūrovai aktorius 
apipylė ovacijomis ir susižavėjimo 
šūksniais. Abejingų nelieka... 

Lina iš Panevėžio:
„Ilgai laukiau premjeros, į kurią 

atviliojo ne tik talentingų aktorių ir 
pjesės autoriaus pavardės, bet ir tai, 
kad aktorius aprengė kostiumų daili-
ninkas Juozas Statkevičius. Mano 
profesija taip pat su tuo susijusi, tad 
magėjo pamatyti tai, ką „Domino“ te-
atras taip ilgai ruošė, bet slėpė. Aš su-
žavėta. Didžiuliai komplimentai ir 
spektaklio scenografui. Komedija ti-
krai neprailgo ir kartais atrodė, kad 
stebi ne spektaklį, o gerą, įtraukiantį 
kino filmą. Originalu ir nauja. Džiau-
giuosi kad buvo galimybė pamatyti 
„Nuodėmių miestą“ ir Panevėžyje.“

Danguolė iš Šiaulių:
„Stilinga, šiuolaikiška istorija su 

prabangos ir gyvenimo intrigų dvelks-
mu. Tai buvo labai nuotaikingas va-
karas su  spalvingais „Nuodėmių 
miesto“ herojais.“  

Aušra iš Šiaulių:
„Spektaklis nustebino pagrindi-

nės aktorės Aurelijos Tamulytės vai-
dyba. Seniai teko regėti aktorę, kuri 
taip meistriškai sugeba scenoje susi-
tapatinti su personažu. Pagyrimai ir 
režisieriui, sukūrusiam tokią atmos-
ferą, kai žiūrovai sunkiai galėjo su-
laikyti norą garsiai reaguoti į kai 
kurias pagrindinių personažų reiš-
kiamas mintis. Tiesiog ačiū už tai, 
kad žiūrint spektaklį visiškai dingo 
laiko ir erdvės pojūtis, o galiausiai 
taip norėjosi tęsinio.“

Tomas iš Kauno:
„Jei reiktų ieškoti taikliausio, 

mano akimis, apibūdinimo tam, ką 

pamačiau scenoje, tai sakyčiau, jog 
stebėjau kino filmą scenoje. Labai 
įtraukiantis siužetas, puiki aktorių 
vaidyba. Svarbiausia – jie vaidino 
taip, kad žiūrovai nepatyrė jausmo, 
jog scenoje mato vaidybą. Tiesiog ste-
bėjau įtempto siužeto, labai gerą ko-
mediją su veiksmo filmo elementais. 
Bravo. Puiku.“

Agnė iš Vilniaus:
„Holivudas, Niujorkas – teko 

vykti už Atlanto, buvau poroje spek-
taklių Amerikoje. Galiu drąsiai pa-
sakyti – „Nuodėmių miestas“ prano-
ko tai, ką mačiau ten. Pranoko ir 
„aukštus“ mano lūkesčius. Tai ge-
riausia gimtadienio dovana, kokią 
man galėjo įteikti vyras.“

Erikas iš Klaipėdos:
„Ypatingą įspūdį paliko muštynių 

scenos su tarsi nuo kraujo paraudo-
nuojančiu balkonu, vėjo dvelksmas 
teatro scenoje, garsai ir muzika. Nieko 
panašaus neteko matyti. Akivaizdu, 
kad Lietuvos teatras įžengė į naujus 
horizontus, naujas kūrybos erdves. Be-
je, puikūs kostiumai. Šarmas ir gla-
mūras. Na, iš Juozo Statkevičiaus nie-
ko kito ir nesitikėjome, kaip tik aukš-
tos kokybės ir ekstravagancijos“.

Apie spektaklį

Stilingiausia metų komedija – taip 
Lietuvos spaudoje pristatoma Olego 
Šapošnikovo komedija „Nuodėmių 
miestas“. Baltai juodai dekoruotas 
prabangus kambarys su praviru bal-
konu į naktinį Niujorką, vėjyje plaz-
dančios užuolaidos, sienos, puoštos 
modernaus stiliaus paveikslais – 
„Nuodėmių miestas“ viliojantis ir ra-
finuotas. Spektaklio pradžioje balkone, 
su taure vienoje ir kandikliu kitoje ran-
koje, vėjyje besidraikančiais plaukais 
ir žemę siekiančia purpurinio kraujo 
spalvos suknele stovi ji – Aurelijos Ta-
mulytės vaidinama Filė. Juodai balta-
me fone raudonas Filės siluetas atro-
do romantiškai ir kartu bauginančiai 
– tarsi paslaptinga ne šios žemės gy-
ventoja. Filė kiek įkaušusi, tačiau jos 
veidas išduoda begalinę moters stipry-
bę ir erudiciją. Ji - tikroji padėties val-
dovė... Veiksmas prasideda...

Filės ir Semo Rigsų butas Vaka-
rų Centriniame parke, Niujorke. Filė 
čia pat įsirengusi psichoanalizės ka-
binetą... Ji – emancipuota, žymi psi-
choanalitikė – moteris, pasiekusi sa-
vo karjeros zenitą. Jis – sėkmingas 
advokatas, neištikimas sutuoktinis... 
Kokie intrigų, viliojančių pagundų 
verpetai gali suktis niekada nemie-
gančiame Niujorke, aistra alsuojan-
čiame nuodėmių mieste?.. Ko gali 
griebtis profesionali, protinga ir gudri 
psichoanalitikė, norėdama išspręsti 
problemas, netikėtai užgulusias jos 
pačios šeimą?.. Kieno rankoje iššaus 
ginklas?.. „Nuodėmių mieste“ nėra 
jokių tabu...

Tikras niu- 
jorkietiškas 
dendis  
Semas (akt. 
Vytautas 
Šapranauskas)

Neurotiškas, bet 
nenusakomai 
seksualus Hovardas 
griebiasi ginklo (akt. 
Julius Žalakevičius)

Kraujo raudonumo 
siluetas Niujorko 
dangoraižių fone 
- tai ji, Filė (akt. 
Aurelija Tamulytė)

“Nuodėmių mieste” užverda 
tikra aistrų pentagrama 

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Paskutiniai „Domino“ teatro spektakliai šį sezoną!
Pavasaris įsibėgėja, ruošdamas karštą ir dinamišką trasą vasaros atostogoms. Šiuo laikotarpiu ilsisi ir Lietuvos teatrai. Tik ne „Domino“ teatras! Tačiau nusimesdamas žiemiš-
kai didelį ir labai storą „sezoninį“ repertuarą, „Domino“ teatras vasaros atostogų visgi išleidžia kelis spektaklius, kuriuos tiesiog privaloma pamatyti paskutinį kartą! 

„Melo detektorius“ (rež. K. Smoriginas)
Paskutinį kartą šį sezoną: 

2010 04 27 19 val. „Domino“ teatras, Vilnius
2010 04 30 18 val. Kaišiadorių kultūros centras

Vyras, tipiškas darbininkų klasės atstovas, užmiršta, kur padėjo atlygini-
mą. Žmona, tipiška darbininkų klasės atstovė, iškviečia hipnotizuotoją, kad 
šis hipnozės seanso metu sužinotų, kur pinigai. Tačiau moters smalsumas 
beribis – ji nori sužinoti ir daugiau dalykų apie savo vyrą. Geriau jau to būtų 
nedariusi...Vyras taip pat įsigeidžia išsiaiškinti žmonos praeitį ir mintis, kurių 
ji niekad neatskleidžia. Geriau ir jis nebūtų to daręs...

„Bučiuoju, Oskaras“ (rež. C. Graužinis)
Paskutinį kartą šį sezoną: 

2010 05 21 19 val. „Domino“ teatras, Vilnius

 „Bučiuoju, Oskaras“ – istorija ir jaunam, ir senam, ir besidžiaugian-
čiam, ir liūdinčiam. Tai odė gyvenimo džiaugsmui ir vaiko dvasios stipry-
bei. Ar kada pagalvojote, kad per vieną dieną įmanoma nugyventi 10 
metų: tą pačią dieną baigti mokyklą ir išsiskirti su žmona, pirmą kartą už 
kampo bučiuotis ir išgyventi vidurio amžiaus krizę? Įmanoma tampa vis-
kas, kai per vieną dieną nugyveni dešimtmetį...

 „DNR kodas“ (rež. K.Smoriginas)
Paskutinį kartą šį sezoną: 

2010 05 20 19 val. „Domino“ teatras, Vilnius
2010 05 26 18 val. Plungės kultūros centras

Sūnus įsimyli prekybos centre dirbančią merginą, tačiau tėvams ne-
atrodo, kad šioji galėtų tapti jų šeimos nare. Pora randa ypač originalų 
būdą šiai „problemai“ spręsti – tėtis sugundo sūnaus draugę! „DNR ko-
das“ – tai iki ašarų juokinga istorija apie kiekvieno iš mūsų gyvenime 
galinčias pasitaikyti kryžkeles, „posūkius į kairę”, pokyčių troškulį... 

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Dmitrijaus  Matvejevo nuotr.

Net sudėtingiausios 
gyvenimo dilemos 
išsprendžiamos ir gali 
turėti laimingą pabaigą

Iki ašarų graži 
vidinė vaiko 
stiprybė



Turtingiausiais Vokietijoje pri-
pažinti Hamburgo gyventojai.

Tuo tarpu vargingiausi vokiečiai 
gyvena Rytų Vokietijoje esančiame 
Halės mieste.

Šis tyrimas buvo paremtas fe-
deralinių žemių pateiktais duome-
nimis apie tai, kiek pinigų 2007 me-
tais vokiečiai išleido asmeninėms 
reikmėms ir kiek pinigų sukaupė. 
Išsiaiškinta, kad Hamburgo gyven-
tojų vidutiniškai išleido ar sutaupė 
23 tūkst. 366 eurus.

Po Hamburgo reitinge eina 
Miunchenas (22 tūkst. 606 eurų), 
Štutgartas (22 tūkst. 71 eurą), Diu-
seldorfas (22 tūkst. 55 eurus) ir Zo-
lingenas (21 tūkst. 884 eurus).

Minėtoje Halėje gyventojai vi-
dutiniškai 2007 m. išleido ar sutau-
pė 14 tūkst. 19 eurų. Į “vargingiau-
sių” Vokietijos miestų penketuką 
taip pat pateko Rostokas, Magde-
burgas, Leipcigas ir Erfurtas. Pami-
nėtina, kad visi šie miestai yra Ry-
tų Vokietijoje.

EPA-Eltos nuotr.

Dešimt milijonų induistų praėjusį trečiadie-
nį Indijos Haridvaro mieste dalyvavo tradicinė-
se maudynėse Gange. Taip buvo paminėta di-
džiausios pasaulyje religinės šventės - Kumbh 
Melos - kulminacija. Tikima, kad po šių ritua-
linių maudynių piligrimams dovanojamos visos 
nuodėmės.

Nepaisant didelės žmonių minios, organiza-
torių duomenimis, kol kas incidentų išvengta. 
Nuo sausio 14-osios, kai prasidėjo šventė, Gan-
ge išsimaudė daugiau kaip 40 mln. žmonių.

Kumbh Mela kas trejus metus pakaitomis 
vyksta Indijos Haridvaro, Alahabado, Ujaino ir 
Nasiko miestuose.

Turtingiausi -  
Hamburgo 
gyventojai
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Garsusis astronauto Neilo 
Armstrongo (Neil Armstrong) 
sakinys, ištartas atsistojus ant 
Mėnulio paviršiaus, aukcione 
Niujorke parduotas už 152 tūkst. 

eurų, praneša agentūra AP.
“Mažas žingsnelis žmogui, 

tačiau didelis šuolis žmonijai”, - šį 
savo ištartą sakinį astronautas 
užrašė viename skrydžio plano 

puslapyje. Grįžęs į Žemę, jis jį 
perdavė NASA kosmoso agentūros 
informacijos skyriaus vadovui. 
Dabar šis popieriaus lapas virto 
152 tūkst. dolerių.

N.Armstrongas 1969 metų 
liepos 20-ąją tapo pirmuoju 
žmogumi, išsilaipinusiu Mė-
nulyje.

Už astronauto N.Armstrongo sakinį - 152 tūkst. eurų

Dešimtys tūkstančių danų penktadienį 
su 70-uoju gimtadieniu sveikino savo kara-
lienę Margretę II (Margrethe). 
Monarchė džiugiai mojo prie Amalienborgo 
pilies susirinkusiems savo tautiečiams.

Karalienę supo jos vyras princas Henrikas 
(Henrik), sūnūs princai Frederikas (Frederik) 
ir Joachimas (Joachim), marčios princesės Me-

ri (Mary) ir Mari (Marie) bei penki anūkai.
Margretė gimė 1940 metų balandžio 

16-ąją. Ji karalienės soste sėdi nuo  
1972-ųjų.

Kai kurie į gimtadienio puotą pakvies-
ti Europos monarchai dėl sutrikusių skry-
džių Europoje negalėjo laiku atvykti į Ko-
penhagą.

Danai su 70-uoju gimtadieniu 
sveikino savo karalienę

Parduotuvė įdarbins 
miegmaišių 
bandytoją

Britų prekybos tinklas “Hal-
fords”, prekiaujantis aktyvaus poilsio 
gamtoje prekėmis, sukūrė miegamų-
jų maišų bandytojo darbo vietą. Iš 
kandidatų į šią darbo vietą visų pirma 
reikalaujama mėgti iškylas po atviru 
dangumi ir būti pasirengusiems ke-
lias naktis pernakvoti lauke.

Darbo vietos aprašyme sakoma, 
kad pretendentui į miegmaišių koky-
bės vertinimo specialisto vietą nebū-
tina turėti nakvynių gamtoje patir-
ties, tačiau tokia patirtis nepamaišy-
tų. Be to, kandidatas į šią darbo vietą 
turi sugebėti aiškiai ir tiksliai apibū-
dinti savo miego miegmaišiuose po-
jūčius ir papasakoti apie visus šios 
prekės privalumus ir trūkumus.

Kompanijos atstovai pasakojo, 
kad būtinybė įkurti šią darbo vietą iš-
kilo artėjant vasarai, kai Didžiosios 
Britanijos gyventojai tradiciškai išsi-
ruošia savaitgalį į gamtą. Prekybos 
tinklo atstovai pabrėžė, kad, be gamy-
klinių testų, turi būti atliekami ir pa-
čių vartotojų testai.

“Būtina, kad klientas gautų visą 
informaciją apie prekę prieš ją įsi-
gydamas. Ir bus daug paprasčiau, 
jeigu jis pasinaudos tokio pat varto-
tojo, kaip ir jis pats, patarimais”, - 
aiškino “Halfords” darbuotojas.

Už savo darbą “Halfords” pre-
kybos tinkle miegmaišių bandytojas 
gaus po 10 svarų sterlingų per va-
landą.

Karalienė  
Margretė su šeima

EPA-Eltos nuotr.



Jūs pažįstate Fredį Kriugerį ir 
dar prisimenate purviną raudoną ir 
žalią jo megztinį, naguotas pirštines 
bei košmariškus troškimus?

Prieš 26 metus Fredis Kriugeris 
dažnai pasirodydavo košmariškoje 
Guobų gatvėje.

Tačiau dabar gimė naujasis 
Fredis. Serijinis žudikas, vaikų 
tvirkintojas, savo aukas užpuolan-
tis per sapnus, sugrįžta! Sveiki at-
vykę į savo naująjį košmarą! “Ti-
kras siaubas, kai apie jį pagalvoji, 
susijęs su žmogiškaisiais dalykais. 
Mes visi svajojame, bet filmą ne-
pamirštamą daro jo koncepcija - 
jeigu užmigsi - mirsi”, - sako Sa-
muelis Bajeris, naujos juostos 
“Košmaras Guobų gatvėje” reži-
sierius, ir prodiuseriai Bradas Fa-
leris (Brad Fuller), Maiklas Bėjus 
(Michael Bay) ir Endriu Formas 
(Andrew Form).

“Augdamas visada jaučiau, kad 
jei numirsiu sapnuose, mirsiu iš ti-
krųjų. Dėl to kaltas filmas “Košma-
ras Guobų gatvėje”. Tai buvo mano 
vaikystės filmas, su kuriuo užaugau 
ir kuris mane, tuo metu dar vaiką, 
siaubingai gąsdino”, - pridūrė E.For-

mas. S.Bajeris savo reputacija gar-
sėja kaip perfekcionistas ir žinantis, 
kaip tikslingai panaudoti kiekvieną 
filmo biudžeto centą. Jo stiprybė - 
sugebėjimas meistriškai pateikti fil-
mo koncepciją mažose filmo atkar-
pose. Jis iš tiesų moka sukurti koš-
marą. “Semas - neišsemiamas šal-

tinis ir yra geriausias šioje srityje. 
Prireikė penkerių metų, kad jis su-
tiktų bendradarbiauti ir mes sukur-
tume meninį filmą. Bet vertėjo lauk-
ti ir aš labai džiaugiuosi, kad pavyko 
jį įtikinti to imtis”, - pažymėjo  
E.Formas.

“Garsų pasaulio įrašų” inf.
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Fredis Kriugeris vėl  
vaidensis Guobų gatvėje

Filmo kūrėjai iš tiesų moka 
sukurti košmarą

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr

“Košmaras Guobų gatvėje” kino 
teatruose - nuo gegužės 7 d.

n Fantastinis siaubo trileris, JAV, 2010
n Režisierius: Samuel Bayer
n Vaidina: Jackie Earle Haley, Rooney 
Mara, Kylie Cassidy, Thomas Dekker
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Briuso Li 
paslaptys 
n www.tinyurl.com/leepower

Kas? 
“Nokia”.

Ką padarė? 
Minint 35-ąsias legendinio 

Briuso Li (Bruce Lee) mirties 
metines, “Nokia” išleido ribotą 
skaičių šiai progai skirtų telefonų 
ir vaizdo klipus su nematytais iki 
šiol Briuso Li triukais. Nespalvo-

ti, prasta kamera ir neaiškioje 
vietoje nufilmuoti siužetai kai-
pmat pasklido internete ir sukėlė 
diskusijas, ar Briusas Li juose ti-
kras. Kampanijos puslapyje lan-
kytojai galėjo įsijausti į herojaus 
vaidmenį, dalyvauti virtualioje 
kovoje ir išmėginti naujojo tele-
fono galimybes.

Kodėl veikė? 
Internete užvirė diskusijos, 

ar niekur nematyti filmukai yra 
tikri. Žinoma, kampanijai tinka-
mai pasirinkta ir legenda, ku-
rios filmai iki šiol daugybei ger-
bėjų kelia malonius prisimini-

mus. Be to, “Nokia” išlaikė in-
trigą filmukus internete skelb-
dama po vieną.

Rezultatai? 
Tai, kas buvo skirta Kinijos rin-

kai, greit apskriejo viso pasaulio tink-
laraščius ir diskusijų svetaines. Pa-
slaptingus filmukus šiandien yra 
peržiūrėję daugiau kaip 12 mln. in-
ternautų, kampanijos dienomis “No-
kia” parduotuves užplūdo daugiau 
kaip 35 tūkst. pirkėjų, o interneto 
puslapyje žaidė ir telefono galimy-
bes išmėgino beveik 1 mln. lanky-
tojų. Interneto prekybai skirti tele-
fonai išgraibstyti vos per 5 dienas.

El. reklama: 3 karštos interneto kampanijos
Rubriką  
pristato “Gaumina”

n  Darius Bagdžiūnas,  
“Gaumina” direktorius

Sėkmingos interneto kampanijos receptą rasti sunku, tačiau trys skir-
tingi prekės ženklai sugebėjo sulaukti milžiniško populiarumo erzindami, 
apsukdami galvas netikrais filmukais ir atiduodami savo herojų likimus 
į internautų rankas. Jūsų dėmesiui - 3 karšti pavyzdžiai, kaip prekės žen-
klai pasiekė puikių rezultatų kampanijų ašimi pasirinkę internetą.

Norint sukurti sėkmingą interneto kampaniją nebūtina iškart išsiduoti, kad tai jūsų produktas. Leiskite vartotojui pažaisti, paspėlioti ar net kurti sąmokslo  
teoriją. Jei jūsų prekės ženklas bus paslaptingas kaip sniego žmogus, tai gali sukelti sniego gniūžtės efektą!

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvadų

n www.tinyurl.com/nickadventures

Kas? 
“Samsung” fotoaparatas.

Ką padarė? 
Į fotografo Niko Terpino (Nick 

Turpin) rankas atidavė naująjį 8 me-
gapikselių “Samsung” fotoaparatą. 
Menininkas iš Londono savo 28 dienų 
nuotykį pradėjo į specialų interneto 
puslapį įkėlęs pirmąją nuotrauką ir 
paprašęs lankytojų pele spustelėti bet 
kurį nuotraukoje esantį objektą. Dau-
giausiai spustelėjimų surinkęs daik-
tas nuotraukoje tapdavo kitos foto-
grafijos tema. Taip savo spustelėji-
mais interneto puslapio lankytojai 
Niką nusiuntė į Europą, Ameriką ir 
netgi Aziją.

Kodėl veikė? 
Fotografo likimas atiduotas į inter-

nautų rankas. Vos pasirodžius naujai 
nuotraukai, internete keisdavosi ir 
kampanijos reklaminiai skydeliai - juo-
se atsirasdavo tuo metu aktuali nuo-
trauka, jos tema ir laikmatis, kiek dar 
laiko galima rinkti kitos nuotraukos te-
mą. Be to, fotografo kelionę buvo gali-
ma detaliai nagrinėti žemėlapyje, o 
nuotraukas komentuoti ir jomis dalytis 
tam skirtuose interneto puslapiuose.

Rezultatai? 
Publikacijos netrukus pasklido įvai-

riuose su fotografija ir reklama susiju-
siuose puslapiuose, tarp jų ir tokiuose 
granduose kaip “Creativity Online”.

Apdovanojimai? 
Auksas “One Show Interactive”, 

nominacija “Webby” ir D&AD apdo-
vanojimams.

Kas? 
“Sagami” prezervatyvai.

Ką padarė? 
Norėdami pareklamuoti vos 

0,02 mm storio prezervatyvą kon-
servatyviojoje Japonijoje, jo ga-
mintojai paskelbė darbo skelbimą 
porai dalyvauti realybės šou. Taip 
rasti du japonai, kuriuos beveik 
mėnesiui išskyrė 1000 kilometrų 
atstumas. Įsimylėjėlių tikslas - su-
sitikti pusiaukelėje. Porelė nuola-
tos bendravo SMS žinutėmis, 
vaizdo dienoraščiais ir el.laiškais, 
o visa tai kartu su tiesioginėmis 
transliacijomis buvo galima stebė-
ti internete.

Kodėl veikė? 
Klientas nebuvo išduotas iki 

pat poros susitikimo akimirkos, 
todėl stebėtojai jautėsi kaip rea-
lybės šou žiūrovai. Be to, inter-
neto puslapis buvo padalytas į 
moteriškąją ir vyriškąją puses. 
Kartą pasirinkęs, kurio istorijos 
klausysi ir kuriam dalysi meilės 
patarimus, kitos rinktis nebega-
lėjai, todėl, tik porai susitikus ir 
išdavus užsakovą, abu puslapiai 
susijungė ir buvo galima išvysti 
visą meilės istoriją.

Rezultatai? 
Daugiau nei 100 tūkst. pusla-

pio lankytojų paskutinę kelionės 
dieną, pora Japonijoje tapo įžy-

mybėmis, juos užplūdo TV laidų 
kvietimai. Ir, žinoma, rekordiniai 
prezervatyvų pardavimai. Juk jie 
perdavė pagrindinę savo žinutę: 
meilei atstumo vis dėlto reikia. 

Bet geriausias - ne 1000 kilome-
trų, o 0,02 milimetro.

Apdovanojimai? 
“Kanų Liūtų” auksas.

Fotonuotykis 

Meilė per 
atstumą 
n www.tinyurl.com/02sagami

Augio Narmonto, ,,Versus”, nuotr. Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti “Pizza Jazz”  
50 litų dovanų kuponą.

Atsakymą į kryžiažodį iki balandžio 27 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.

Praeito kryžiažodžio laimėtoja - Augustė Sutkutė iš Kauno.  
Jai bus įteiktas “Pizza Jazz” dovanų kuponas. Dėl prizų teiraukitės telefonu 

Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Diplomas. ANP. Tadžikai. Atrama. Tisas. Veronika.  

Menas. Savasis. SOS. Špatas. Šiol. Eli. “Karmen”. Anau. Ina. Tonas. Sagė. Ėsi.

Horizontaliai: Šaltkalvis. Miškais. Pompadur. Įšoka. Atomas.  
Plautė. Minesota. Klasinis. Teminė. Akas. Alenas. Pasiansas. Kėsinasi.

Pažymėtuose langeliuose: VelTiniS.

Prognoz∂ savaitei
2010 04 22-28

AVinAS. Darbo savaitės pabaiga palanki 
meilei, kūrybai, puoselėti grožį. Savaitgalis 
tinka sveikatinimosi procedūroms. Darbo 
savaitės pradžioje nepalanku spręsti juri-
dinius reikalus. Trečiadienį nerizikuokite 
pinigais - pilnatis.

JAUTiS. Darbo savaitės pabaigoje  
palanku puošti namus, pirkti meno 
kūrinius, švęsti šeimos šventes. 
Savaitgalis tinkamas meilei, akty-
viam laisvalaikiui su vaikais. Darbo 
savaitės pradžioje patausokite sveikatą. 
Trečiadienį neprovokuokite konfliktinių 
situacijų, pilnatis gali neigiamai paveikti 
santykius su partneriu.

DVYniAi. Darbo savaitės pabaiga 
tinkama mokslams, bendrauti, grožio 
procedūroms. Savaitgalį skirkite šeimai, 
namų ruošai. Darbo savaitės pradžia 
palanki meilei, kūrybai. Trečiadienį 
patausokite sveikatą.

VĖŽYS. Darbo savaitės pabai-
goje neišlaidaukite. Savaitgalį tinka 
iškylauti, susitikti su giminėmis, 
draugais. Darbo savaitės pradžioje 
daugiau dėmesio skirkite sutuoktiniui. 
Trečiadienį gali būti sunkiau valdyti 
emocijas - pilnatis.

liŪTAS. Darbo savaitės pabaiga aktyvi 
- būsite dėmesio centre. Savaitgalį 
elkitės santūriau, neišlaidaukite. Darbo 
savaitės pradžioje palanku mokytis, 
tvarkyti dokumentus, juridinius reikalus. 
Trečiadienį venkite nevaldomų emocijų 
šeimoje.

MeRGelĖ. Darbo savaitės pabaigoje 
venkite nereikalingų ambicijų. Savaitgalis 
aktyvus, palankus bendrauti, keliauti, 
susipažinti su naujais žmonėmis.  
Darbo savaitės pradžioje neišlaidaukite. 
Trečiadienį tinka mokytis, vykti į  
komandiruotes.

SVARSTYKlĖS. Darbo savaitės 
pabaiga palanki grožio procedūroms, 
lankyti renginius, linksmintis. Savaitgalį 
venkite nemalonių žmonių, konfliktinių 
situacijų. Darbo savaitės pradžia labai 
sėkminga - būkite aktyvesni. Trečiadienį 
neišlaidaukite.

SKORPiOnAS. Darbo savaitės  
pabaigoje būkite diplomatiškesni 
tarnyboje. Savaitgalį tinka išeiti 
į žmones, susitikti su draugais. 
Darbo savaitės pradžioje venkite 
konfliktų, nespręskite juridinių reikalų. 
Trečiadienis - jūsų jėgos diena.

ŠAUlYS. Darbo savaitės pabaigoje tinka 
keliauti, mokytis, linksmintis. Savaitgalį 
būkite diplomatiškesni, venkite ginčų 
su vyresniais žmonėmis. Darbo savaitės 
pradžia palanki reklamai, bendrauti, būti 
viešumoje. Trečiadienį venkite konfliktų, 
pilnatis.

OŽiARAGiS. Darbo savaitės pabaigoje 
nerizikuokite pinigais, nesivadovaukite 
ambicijomis. Savaitgalį palanku iškylauti, 
bendrauti. Darbo savaitės pradžioje 
būkite diplomatiškesni tiek tarnyboje, 
tiek su sutuoktiniu. Trečiadienį palanku 
bendrauti, būti viešumoje.

VAnDeniS. Darbo savaitės pabaigoje 
nepalanku tvarkyti juridinius reikalus, 
reikėtų vengti ambicijų santykiuose su 
partneriu. Savaitgalį nerizikuokite pinigais. 
Darbo savaitės pradžioje palanku mokytis, 
keliauti, bendrauti. Trečiadienį reikėtų itin 
susikaupti. Mėnulio pilnatis gali padaryti 
neigiamą įtaką tvarkant tarnybinius reikalus.

ŽUVYS. Darbo savaitės pabaigoje 
patausokite sveikatą. Savaitgalį būkite 
diplomatiškesni, dėmesingesni partnerio 
poreikiams. Darbo savaitės pradžioje neri-
zikuokite pinigais, nespręskite juridinių 
problemų. Trečiadienį palanku mokytis.

B∆r∂ja JURGA 
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 23-29 d. 10, 13.30, 17.15, 21.
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 23-29 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.30 
(23 d. 10.45 ir 13.15 val. seansai nevyks).
“Atsisveikinimas”  (Lietuva, rež. T.Donela) 
- 23-29 d. 11, 13.45, 16, 18, 20.15.
“Bepročiai”  (veiksmo trileris, JAV, 
Jungtiniai Arabų Emyratai) - 23-29 d. 11.45, 
14.15, 16.30, 18.30, 20.45 (29 d. 20.45 val. 
seansas nevyks).
“Auklė Makfi”  (fantastinė komedija, 
D.Britanija, JAV, Prancūzija) - 24-25 d. 14, 
16.15.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 29 d. 22.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija) - 22 d. 10.30, 13, 
15.30, 18, 20.30. 23-29 d. 12, 14.30, 16.45, 
19, 21.30 (12 val. seansas vyks 24-25 d.).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 
10.15, 12.30, 15, 17.30, 20. 23-29 d. 10.15, 
12.30, 14.45.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 22 d. 11.45, 14, 16.30, 19, 21.20. 23-
29 d. 17, 19.15, 21.40.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė  
veiksmo komedija, JAV) - 22 d. 12, 14.30, 17, 
19.30, 21.50. 23-29 d. 11.30, 16.15, 21.15 
(11.30 val. seansas vyks 24-25 d.; 29 d. 16.15 
val. seansas nevyks).
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 10.45, 
13.15, 15.45. 23-29 d. 10.30, 12.45 (10.30 
val. seansas vyks 24-25 d.).
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) -  
22 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21. 23-29 d. 15.15, 
19.30.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 22 d. 12.15, 14.15, 
16.45, 19.15, 21.30. 23-29 d. 17.30, 21.50.

“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) - 
22 d. 13.45, 16.15, 18.45, 21.10. 23-29 d. 14, 
18.45 (29 d. 14 val. seansas nevyks).
“Žalioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 22 d. 18.15, 20.45.
“Princesė ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 17.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 23-29 d. 11, 14.30, 18, 21.45.
“Atsisveikinimas”  (Lietuva, rež. T.Donela) 
- 23-29 d. 12, 15, 17, 19.15, 21.30.
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 23-29 d. 11.30, 14, 16.45, 19.15, 21.50.
“Auklė Makfi”  (fantastinė komedija, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija) - 24-25 d. 11.15, 13.45.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 29 d. 22.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - 22 d. 11, 
13.45, 18.15, 21.40. 23-29 d. 11, 13.45, 18, 21.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- 22 d. 12, 15.15, 16.30, 19. 23-29 d. 12, 15, 
16.30, 19.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 
11.20, 13.30, 15.45. 23-29 d. 12.30, 14.45.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 22 d. 12.30, 15.15, 18, 20.30.  
23-29 d. 13.30, 16, 18.40, 21.10 (13.30 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 22 d. 12, 14, 16, 
18.30, 20.45. 23-29 d. 16.15, 18.50, 21 (29 d. 
21 val. seansas nevyks).
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 11.40, 14. 
23-29 d. 11.40, 14.15, 16.30.
“Žalioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 22 d. 16.20, 18.50, 
21.15. 23-29 d. 18.45.
“Kuždesių sala”  (mistinė drama, JAV) -  
22 d. 18.15, 21.15. 23-29 d. 21.15.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 22 d. 21.30. 23-28 d. 21.30.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 22 d. 12.40, 15, 17.30, 20. 
23-29 d. 12.30, 18.10 (12.30 val. seansas vyks 
24-25 d.).

“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 22 d. 13.30, 16, 18.35, 21. 23-29 d. 15.30, 
20.30.
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) - 22 d. 
11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45. 23-29 d. 
12.45, 18.20 (12.45 val. seansas vyks 24-25 d.).
“Le Concert”  (muzikinė komedija, Belgija, 
Italija, Prancūzija, Rumunija) - 22 d. 14.30, 
17.45, 20.40. 23-29 d. 15.45, 20.45.
“Alvinas ir burundukai”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 11.20.
“Princesė ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 12.20.
“Coco prieš Chanel”  (biografinė drama, 
Prancūzija) - 22 d. 13, 18.
“Tamsos pakraštys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 22 d. 15.15, 20.15.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Teisingos mergaitės”  (dokumentika, 
D.Britanija) - 22 d. 17.
“Blogas policininkas”  (trileris, JAV) -  
22 d. 18.10.
“Mažylė”  (drama, Austrija, Italija) - 22 d. 
20.30. 24 d. 16.30. 25 d. 16.45. 26 d. 19.15. 
27 d. 16.50. 28 d. 19.20. 29 d. 16.50.
“Viršelių merginų kultūra”  (dokumentika) 
- 23 d. 17.
“Švytinti žvaigždė”  (biografinė drama, 
D.Britanija, Australija) - 23 d. 18.40. 25 d. 
18.45. 28 d. 21.10.
“Iš kitos pusės”  (drama, Vokietija, Turkija) 
- 23 d. 20. 24 d. 20.50. 26 d. 17. 27 d. 21.30. 
28 d. 17. 29 d. 21.10.
“Skalvijos” kino akademijos Atvirų durų 
diena”� (įvairūs, Lietuva) - 24 d. 11.
“Azuras ir Asmaras”  (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija) - 24 d. 13.
“Kiriku ir burtininkė”  (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas) - 24 d. 
15. 25 d. 13.
“Fortepijonas”  (muzikinė drama, Australija, 
Naujoji Zelandija) - 24 d. 18.30. 26 d. 21.15. 
29 d. 18.50.
“Bjaurusis ančiukas ir aš”  (animacija, 
Danija) - 25 d. 15.
“Baseinas”  (drama, Prancūzija, Italija) -  
25 d. 21.
“Gegutė”  (drama, Rusija) - 26 d. 15.
“Moters portretas”  (melodrama, 
D.Britanija, JAV) - 27 d. 18.50.

OZO KINO SALĖ
“S.Paradžanovo kūrybos vakaras”  (Kino 
klubo seansas) - 22 d. 18.
“Anglų kino meistrai”  (Kino klubo sean-
sas) - 23 d. 18.
“Roko legendos. “Elo”  (Kino klubo sean-
sas) - 24 d. 16.00.
“L.Tolstojaus ekranizacijos”  (Kino klubo 
seansas, originalo k.) - 26 d. 18.
“Saulė”  (drama, Italija, Prancūzija, Rusija, 
Šveicarija) - 27 d. 18.
“F.Felinio kūrybos vakaras”  (Kino klubo 
seansas) - 28 d. 18.
“Paskutinės dienos”  (drama, JAV) -  
29 d. 18.
“M.Antonionio kūrybos vakaras”  (Kino 
klubo seansas) - 30 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 23-29 d. 10, 13.30, 17.15, 21.
“Atsisveikinimas”  (Lietuva, rež. T.Donela) 
- 23-29 d. 15, 17, 19.15, 21.30.
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 23-29 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15, 20.30  
(23 d. 11.15, 13.45 val. seansai nevyks).  
23-24 d. 22.45.

“Bepročiai”  (veiksmo trileris, JAV, 
Jungtiniai Arabų Emyratai) - 23-29 d. 14, 
16.15, 19, 21.15. 23-24 d. 23.30.
“Auklė Makfi”  (fantastinė komedija, 
D.Britanija, JAV, Prancūzija) - 24-25 d. 12.
“Pasileidėlis”  (Kitokio kino klubas) - 27 d. 17.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 29 d. 22.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f.,  
JAV, D.Britanija, 3D) - 22 d. 15.15, 18.15, 
21.15. 23-29 d. 15.45, 18.45, 21.45 (29 d. 
21.45 val. seansas nevyks). 23-24 d. 23.59.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- 22 d. 10.10, 12.30. 23-29 d. 10.15, 13.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
22 d. 12, 14.15, 16.45. 23-29 d. 11, 13.15, 
17.30 (27 d. 17.30 val. seansas nevyks).
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 22 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 20.45.  
23-29 d. 15.15, 19.40, 22.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 22 d. 12.15, 14.30, 
17, 19.15, 21.30. 23-29 d. 16.30, 20.45 (29 d. 
20.45 val. seansas nevyks).
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) -  
22 d. 11.30, 14, 16.15, 18.45, 21.  
23-29 d. 14.15, 18.30 (27 d. 18.30 val.  
seansas nevyks).
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DĖMESIO! Atidedama filmo “Saulės nualinti:  
pasipriešinimas” premjera

Kadangi Nikitos Michalkovo filmas “Saulės nualinti: 
pasipriešinimas” buvo išrinktas į Kanų kino festivalio oficialiąją 
programą, filmo premjera kuriam laikui atidedama. Režisierius 
Nikita Michalkovas asmeniškai atsiprašo visų Lietuvos ir “Forum 
Cinemas” žiūrovų, kurie jau yra nusipirkę ar rezervavęsi bilietus į 
numatytus premjerinius kino seansus nuo balandžio 23 dienos.
Visiems žiūrovams, nusipirkusiems išankstinius bilietus bus 
kompensuota - buvę bilietai galios į būsimą premjerą arba, 
žiūrovui nesutikus, pinigai už įsigytus bilietus bus grąžinti.
Apie pasikeitusią filmo “Saulės nualinti: pasipriešinimas” naują 
premjeros datą informuosime vėliau.

“Forum Cinemas” inf.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 10.45, 
13.15. 23-29 d. 10.30, 12.45 (10.30 val. sean-
sas vyks 24-25 d.).
“Princesė ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 11.15.  
24-25 d. 11.30.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 22 d. 13.45, 16.30, 19, 21.45.
“Le Concert”  (muzikinė komedija,  
Belgija, Italija, Prancūzija, Rumunija) - 22 d. 
15.30, 18.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 22 d. 19.30, 22.
“Žalioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 22 d. 20.30.

CINAMON
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 24-25 d. 13.45, 16.45.
“Aš taip pat”  (drama, Ispanija) - 23-29 d. 
16.15, 18.30, 20.45.
“Švytinti žvaigždė”  (drama, Jungtinė 
Karalystė, Australija) - 23-29 d. 14.30,  
21.15.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., D.Britanija, JAV) - 22 d. 12.10, 
14.30, 17, 19.20, 21.45. 23-29 d. 12.30, 
14.45, 17, 19.20, 21.45.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 22 d. 12, 14, 16, 
18, 20, 21.55. 23-29 d. 11.45, 13.45, 16, 
18, 20, 21.55 (24-25 d. 13.45 val. seansas 
nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
22 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.30, 19.30.  
23-29 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.30, 19.30.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 22 d. 13.45, 16.10, 18.30, 20.45. 23-29 d. 
12.15, 16.45, 19 (24-25 d. 16.45 val. seansas 
nevyks).
“Fobos. Baimės klubas”  (siaubo trileris, 
Estija, Rusija) - 22 d. 17.10.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 22 d. 11.30, 19.05, 21.20. 
23-29 d. 11.30, 21.30.
“Kartą Romoje”  (romantinė komedija, JAV) 
- 22 d. 12.45.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 22 d. 14.55. 
23-29 d. 14.
“Kuždesių sala”  (mistinė drama, JAV) -  
22 d. 21.30.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
22 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio “Traviata”. 2 d. 
opera italų k. Dir. R.Šervenikas.
23 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio “Gulbių 
ežeras”. 2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
24 d. 18.30 val. - J.Štrauso “Vienos kraujas”. 
3 v. operetė vaikams lietuvių k.  
Dir. V.Viržonis.
25 d. 18 val. - L.A.Minkaus “Don Kichotas”.  
2 v. baletas. Dir. V.Viržonis.
28 d. 18.30 val. - G.Donicečio “Meilės elik-
syras”. 2 v. opera italų k. Dir. M.Pitrėnas.
29 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus “Bajaderė”.  
3 v. baletas. Dir. M.Staškus.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

22, 23 d. 18.30 val. - V.Šekspyro “Troilas 
ir Kresida”. Rež. R.Tuminas. J.Vachtangovo 
teatro (Maskva) gastrolės.
25 d. 12 val. - A.de Sent-Egziuperi “Mažasis 
princas”. Rež. S.Mykolaitis.
29 d. 18 val. - R.Kunėjaus “Meilė pagal 
grafiką”. Rež. A.Večerskis.

Mažoji salė
23 d. 18 val. - A.Škėmos “Saulėtos dienos” 
(pagal Antano Škėmos apysaką).  
Rež. R.Kudzmanaitė.
24 d. 16 val. - E.Ešli “Gaidukas”.  
Rež. J.Smoriginas.
25 d. 15 val. - R.Granausko “Duburys”.  
Rež. S.Račkys.
28 d. 18 val. - S.Mrožeko “Našlės”.  
Rež. S.Račkys.
29 d. 18 val. - H.Ibseno “Meistras Solnesas”. 
Rež. J.Ros.

Vilniaus mažasis teatras
22 d. 18.30 val. - Premjera!  A.Strindbergo 
“Freken Julija”. Rež. A.Areima.
23 d. 18.30 val. - A.Čechovo “Trys seserys”. 
Rež. R.Tuminas.
24 d. 18.30 val. - N.Gogolio “Revizorius”. 
Rež. R.Tuminas. Nacionaliniame dramos 
teatre
25 d. 18.30 val. - N.Gogolio “Pamišėlio 
užrašai”. Aktoriaus J.Kraskovo monospektak-
lis. J.Vachtangovo teatro (Maskva) gastrolės.
27 d. 18 val. - Andriaus Žebrausko improviza-
cijos mokykla. Improvizacijų spektaklis “Kitas 
kampas”.
28 d. 18.30 val. - B.Klarko “Palaukit, kieno 

čia gyvenimas?” Rež. J.Vaitkus.
29 d. 18.30 val. - “Mano sielos netylančios 
stygos...” Algirdo Latėno ir “Rojaus Tūzų” 
spektaklis.

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė

23, 25 d. 18 val. - Premjera! J.Vaitkaus 
poetinė improvizacija pagal J.Griniaus pjesę 
“Gulbės giesmė”. “Barbora ir Žygimantas”. 
Rež. J.Vaitkus.
29 d. 18 val. - P.E.Landi “Strip Man Show 
- viskas apie vyrus”. Rež. P.E.Landi.

Salė 99
24 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas iš dangaus”. 
Rež. D.Jokubauskaitė.
24 d. 18 val. - D.Privalovo “Seniausių 
profesijų žmonės”. Rež. B.Latėnas.

Rusų dramos teatras
23 d. 19 val. - Teatras “Mens Publica” prista-
to “Atsitiktinis žmogus”. Rež. J.Vaitkus.
24 d. 18 val. - N.Ptuškinos “Svajų pamirštų 
aromatas”. Rež. L.Vladimirovas (Rusija).
25 d. 12 val. - J.Ščiuckio “Trys paršiukai”. 
Inscenizacijos aut. ir rež. J.Ščiuckis.
25 d. 18 val. - Premjera! F.Veberio “Kvailių 
vakarienė”. Rež. M.Poliščiukas.
27 d. 18 val. - F.Sagan “Viskas tau, mano 
meile!” Rež. E.Murašovas.
29 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Ana Karenina”. 
Rež. E.Mitnickis (Kijevas).

Vilniaus teatras “Lėlė”  
Didžioji salė

24 d. 12 val. - R.Kundroto “Merė Popins” 
(pagal P.Travers kūrinius). Rež. A.Žukauskas.
25 d. 12 val. - J.Mačiukevičiaus “Bitė Maja” 
(V.Bonzelso knygos “Bitė Maja ir jos nuoty-
kiai” motyvais). Rež. ir dail. V.Mazūras.

Mažoji salė
24 d. 14 val. - N.Indriūnaitės “Pelenė” (Š.Pero 
pasakos motyvais). Rež. N.Indriūnaitė.
24 d. 19 val. - Vytauto V.Landsbergio “Vilis”. 
Dramos spektaklis suaugusiems ir jaunimui. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
25 d. 14 val. - “Raudonkepurė” (pasakų apie 
Raudonkepuraitę motyvais).  
Rež. ir dail. V.Mazūras.

Keistuolių teatras
22, 23 d. 19 val. - Muzikinis spektaklis suau-
gusiesiems “Paskutiniai Brėmeno muzikan-
tai”. Rež. A.Giniotis.
24 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“Atsargiai - Žiurkius!” Rež. A.Sunklodaitė.
24 d. 19 val. - A.Sauterio ir B.Studlaro  
“A. - visai kita”. Rež. A.Jankevičius.

25 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“Geltonų Plytų kelias”. Rež. A.Giniotis.
29 d. 19 val. - Spektaklis su ironija, eilėmis ir 
dainomis pagal Daivos Čepauskaitės kūrybą 
“Meilė iš paskutinio žvilgsnio”.  
Rež. G.Beinoriūtė.

”Domino” teatras
22 d. 19 val. - “Mano žmonos vyras”.  
Rež. K.Smoriginas.
26 d. 19 val. - Premjera! “Radijo ereliai”.  
Rež. O.Šapošnikov.
27 d. 19 val. - “Melo detektorius”.  
Rež. K.Smoriginas.
28 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”.  
Rež. A.Jakubik.
29 d. 19 val. - “Laukinė moteris”.  
Rež. K.Smoriginas.

Menų spaustuvė
24 d. 12 val. Kišeninėje salėje - “Gimimo 
diena” (P.Travers knygos “Merė Popins” 
motyvais). Rež. S.Degutytė.
28 d. 19 val. - C.Graužinio “Drąsi šalis 
(Lietuvos diena)”. Rež. C.Graužinis.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
22 d. 19 val. Mažojoje scenoje - D.Danio 
“Paskutinė Diuranų daina”. Rež. A.Jankevičius.
23 d. 18 val. Tavernos salėje - I.Vyrypajevo 
“Sapnai”. Rež. K.Glušajevas.
23 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M.von 
Majenburgo “Bjaurusis”. Rež. V.Malinauskas.
24 d. 12 val. Parketinėje salėje - 
V.V.Landsbergio “Ateities miestas”.  
Rež. A.Jalianiauskas.
24, 25 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Rež. R.Kazlas.
25 d. 15 val. Tavernos salėje - T.Gueros 
“Ketvirtoji kėdė”. Rež. R.Atkočiūnas.
25 d. 19 val. Mažojoje scenoje - E.E.Šmito 
“Smulkūs vedybiniai nusikaltimai”. Rež. 
R.Banionis.
27 d. 18 val. Ilgojoje salėje - Audronio Liugos 
produkcijos gastrolės. Dž.Šenlio “Dvejonė”. 
Rež. J.Jurašas.
27 d. 20 val. Parketinėje salėje - Gyčio 
Ivanausko teatro gastrolės. “8 kvadratiniai 
metrai”. Rež. G.Ivanauskas.
28 d. 18 val. Parketinėje salėje - 
L.Razumovskajos ir A.Obrazcovo “Žvaigždžių 
vaikas”. Rež. A.Lebeliūnas.
28 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M.von 
Majenburgo “Bjaurusis”. Rež. V.Malinauskas.

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje - Ž.Lagarso 
“Tolima šalis”. Rež. G.Varnas.
29 d. 19 val. Mažojoje scenoje - D.Lipskerovo 
“Jelena ir šturmanas”. Rež. S.Paciukas.

Kauno muzikinis teatras
22 d. 18 val. - R.Rodžerso “Muzikos garsai”. 
2 v. miuziklas visai šeimai. Dir. J.Vilnonis.
23 d. 18 val. - Premjera! L.Falio “Madam 
Pompadur”. 2 d. operetė. Dir. J.Janulevičius.
24 d. 18 val. - K.Miliokerio “Studentas  
elgeta”. 3 v. operetė. Dir. V.Visockis.
25 d. 12 val. - Z.Bružaitės “Voro vestuvės”. 
2 v. opera-baletas vaikams. Rež. ir choreogr. 
J.Smoriginas, dir. V.Visockis.
25 d. 18 val. - Dž.Bizė “Karmen”. Dir. J.Geniušas.
29 d. 18 val. - S.Kolemano “Mieloji Čariti”.  
2 d. miuziklas. Dir. J.Geniušas.

Kauno kamerinis teatras
22 d. 18 val. - Monodrama pagal V.Šekspyrą 
“Spektaklis po spektaklio”. Rež. S.Rubinovas.
23 d. 18 val. - F.Rablė “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Rež. S.Rubinovas.
24 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Karštas šokoladas”. Rež. S.Rubinovas.
25 d. 18 val. - Festivalis “Lietuvos teeatrų 
pavasaris - Kaunas 2010”. M.Valčako 
“Pirmasis kartas”. Rež. S.Rubinovas.
28 d. 18 val. - F.Rablė “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Rež. S.Rubinovas.
29 d. 18 val. - K.Kostenko “Hitleris ir 
Hitleris”. Rež. S.Rubinovas.

Kauno mažasis teatras
22 d. 19 val. - Premjera! Lauros de Week 
“Mylimiausi”. Rež. V.Balsys.
23 d. 19 val. - “Katytė “P”. Pagal E.Ensler 
pjesę “Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys.
25 d. 12 val. - A.Dilytės “Sidabrinis fėjos 
šaukštelis”. Rež. A.Dilytė.
25 d. 18 val. - “Mokėk - duosiu”. Pagal 
G.Gugevičiūtės pjesę “Labas gyvenimas”.  
Rež. V.Balsys.
28 d. 19 val. - Koncertas “Meilės istorija 
pagal Edith Piaf”. Solistė Evelina Sašenko. 
Fortepijonas - P.Zdanavičius.
29 d. 19 val. - “Katytė “P”. Pagal E.Ensler 
pjesę “Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys.

KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras
24 d. 18.30 val. - Violeta Urmana ir Alfredo 
Nigro Klaipėdoje. 2 dalių koncertas.
25 d. 15 val. - A.Spadavecchia “Pelenė”. 2 v. 
muzikinė pasaka-žaidimas vaikams.
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Pirmadienį savo in-
terneto svetainėje britų 
meteorologijos tarnyba 
paskelbė, kad lėktuvų 
skrydžius beveik visoje 
Europoje sutrikdžiusio 
Islandijos ugnikalnio iš-
siveržimas rimsta. “Išsi-
veržimas faktiškai liovė-
si. Į daugiau kaip 600 pė-
dų (200 metrų) aukštį ky-
la tik nedaug pelenų”, - 
teigiama pranešime.

Kartu tarnyba pabrėžia, kad 
vulkaninių pelenų debesis toliau 
kabo virš didelės dalies Europos 
teritorijos.

Eijafjalajokudlio ugnikalnis yra 
už maždaug 200 km į rytus nuo Is-
landijos sostinės Reikjaviko. 1700 
metrų aukščio kalną dengia 200 
metrų storio Eijafjalajokudlio ledy-
no ledo sluoksnis. Vulkano kraterio 
skersmuo - nuo 3 iki 4 km.

Ugnikalnis pastarąjį kartą akty-
vus buvo 1823 metais. Jis prabudo 
šių metų kovo pabaigoje. Balandžio 
12-ąją ugnikalnio seisminis aktyvu-

mas sumažėjo, tačiau naktį į balan-
džio 14-ąją jis vėl netikėtai išsiver-
žė, į dangų iškeldamas 10 km aukš-
čio dūmų bei pelenų stulpą.

Vėliau pelenai ir dūmai praėjusią 
savaitę kilo net į 11 km aukštį.

Po vulkano išsiveržimo eksper-
tai vieningai teigė, kad neįmanoma 
pasakyti, kiek laiko ugnikalnis liks 
aktyvus ir koks bus jo aktyvumas.

Kai po Eijafjalajokudlio ledynu 
esantis ugnikalnis buvo išsiver-
žęs 1823 metais, jis su pertrau-
komis aktyvus buvo beveik dve-
jus metus.

Gali būti, kad mafijos pinigų 
plovėjai, teroristai ir mokesčių 
vengėjai kaupia 500 eurų nomina-
lo kupiūras, nes jas lengva slėpti 
ir transportuoti, savo ataskaitoje 
teigia Italijos centrinis bankas.

Net 6 mln. eurų 500 eurų ku-
piūromis telpa į nedidelę rankinę, 
o 10 mln. eurų tilptų 45 cm pločio 
seife banke, teigiama 15 puslapių 
apimties Italijos centrinio banko 
ataskaitoje, su kuria susipažino 
“Bloomberg”.

“Plati 500 eurų nominalo ku-
piūrų sklaida yra galimo nerimo 
motyvas kalbant apie kovą su pi-
nigų plovimu ir teroristų finansa-
vimu, - sakoma Italijos centrinio 
banko ataskaitoje. - Gryni pinigai 
yra ideali priemonė neteisėtai mo-
kėti ar gabenti pinigus”.

Bankas priduria, kad “didelio 
nominalo banknotai supaprastina 
didelių pinigų sumų logistinį val-
dymą”.

Tokia Italijos centrinio banko 
ataskaita gali tapti dar vienu teisė-
saugininkų argumentu raginant at-
sisakyti 500 eurų kupiūrų. Tačiau 
Europos centrinis bankas (ECB) 
euro nominalus peržiūrėjo 2005 
metais ir neketina keisti savo va-
liutos struktūros, sakė ECB atsto-
vas. Jo teigimu, ECB kol kas ne-
komentuoja Italijos centrinio ban-
ko ataskaitos.

Paminėtina, kad Kanados centri-
nis bankas 2000 metais atsisakė  
1 tūkst. Kanados dolerių bankno-
to “kovodamas su pinigų plovimu 
ir organizuotu nusikalstamumu”.

Šiuo metu brangiausiu Euro-
poje banknotu yra 500 Latvijos 
latų, kurių vertė siekia 951 JAV 
dolerį. Pasaulyje daugiausia kai-
nuoja 10 tūkst. Singapūro dolerių 
banknotas - 7248 JAV dolerius, 
nors šis banknotas naudojamas 
itin retai.

Chaosą Europoje sukėlęs 
ugnikalnis Islandijoje rimsta?

Italijos centrinis bankas: 500 eurų 
kupiūros skatina nusikaltimus
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IŠALKUSIEMS. Palestinos virėjai pagamino didžiulį palestiniečių tradicinį patiekalą “Musakhan” 
ir ketina patekti į Gineso rekordų knygą. Šio patiekalo skersmuo - 4 metrai. Jo gamybai sunaudota 
500 viščiukų, 500 kg svogūnų, 250 kg miltų, 170 l alyvuogių aliejaus, 70 kg migdolų ir 50 kg 
prieskonių “Sumac”.

EKSTREMALAI. 28-erių metų Australijos motociklininkas Robis Medisonas  
(Robbie Maddison) praskriejo per 85 metrų pločio Korinto kanalą Graikijoje.

GROŽYBĖS. Portugalijos Madeiros  
saloje vyko kasmetinis gėlių festivalis.

EPA-Eltos nuotr.


