
Laima KARALIŪTĖ

- Kod l ryžot s plastinei kr -
t  operacijai?

Oksana: Motyvas buvo aiškus 
- panaikinti kompleks . Nors iš ša-
lies mano kr tin  atrod  gražiai, bet 
paslapt  žinojau tik aš.  liemen l
tekdavo prikišti pagalv li  ir nesa-
kysiu koki  dar dalyk li . (Šypsosi.) 
Ta iau optin  apgaul  ir lieka apgau-
l . Mama man vien  kart  pasak :
“Tavo kr tin  tuš ia, tod l b t  ge-
rai j  užpildyti. Patik k, d l to jau-
siesi laimingesn ”. Nors sakoma, 
kad ne už kr tin  mylima, bet aš 
seniai svajojau apie pilnesnes kr -
tis. Dabar gal siu ned v ti lieme-
n l s, rinktis maudymosi kostium -
lius be pakietinim . Gal  gale išsi-
pildys mano svajon sigyti sporti-
nio apatinio trikotažo, kuris aptem-
pia kr tin , o jei ji mažyt  - atrodo 
truput  juokingai.

Skaist : Kr tin s dydis nieka-
da netenkino, o gimus dukrytei ne-
bepatiko ir forma. Po operacijos ti-
kiuosi tur ti pilnesn , gražesn s
formos kr tin .

Oksana: Daugelis klysta many-
dami, kad susiruoš me pralenkti 
Pamel  Anderson. Mums negražu, 
kai iš pradži eina kr tin , o paskui 
moteris. Taigi chirurg  praš me 
gražesn s, bet ne gerokai didesn s
kr tin s. Mes - nat ralist s.

- Kod l sutikote rengti vieš
kr t  didinimo kampanij ?

Oksana: Operacij  visos trys 
slaptai planavome kokius dvejus 
metus. Prad jusios ja dom tis susi-
d r me su daugybe mit , tod l pa-
siryžusios operuotis nusprend me

parodyti žmon ms realyb . Žinoma, 
be kraujo, skalpeli  ir kit  neeste-
tišk  vaizd . Gal  gale ši informa-
cija naudinga moterims, kurios dar 
tik svarsto apie plastin  operacij .

Skaist : Nors nemažai žmoni
piktinasi tokiu viešumu, paslap ia 
išsižioj  seka visas operacijos nau-
jienas, nes tai domu.

Oksana: O kam sl pti, kad pa-
sididinai kr tin , ir meluoti, kad ji 
pakito, nes valgei daug tešlos?

- Po operacijos pra jo ketu-
rios dienos. Kaip jau iat s?

Skaist : Be artim j  pagalbos 
nieko negaliu veikti. 
Nei nusiprausti, nei 
rank  pakelti. Bepro-
tiškai skauda išoperuo-
t  viet . Be nuskaus-
minam j  negaliu net 
užmigti. Esu pripratusi 
miegoti ant pilvo arba 
ant šono, o dabar tenka gul ti tik ant 
nugaros.

Oksana: Supratau, kad nuo 
kr tin s raumens priklauso net 
dant  valymasis arba rašymas. Ši
savait  gyvenimas prarado kokyb ,
nes negaliu nudirbti elementari
buities darb . Dabar tikrai supratau 
posak , kad grožis reikalauja auk .

- Ar skaudant nešm žtel jo
mintis: “Ir kam man viso to rei-
k jo”?

Oksana: Kai pirm  dien  po 
operacijos nubudau iš skausmo, pa-
galvojau: “Kam?” Kita vertus, žino-
jau, kam ryžtuosi ir kad skausmas 
truks neilgai, o rezultatas džiugins ir 
suteiks gyvenimui kitoki  kokyb .

Skaist : Skausmas su kiekvie-
na diena maž ja. Dabar jau ir prie 

vairo s du, nors chirurgai neleido 
mažiausiai savait . (Šypsosi.)

- K  patartum te moterims, 
kurios svarsto, ar darytis toki
operacij ?

Oksana: Gerai apsvarstyti, nes 
operacija yra rimtas dalykas. Patar-
iau ir patikim  chirurg  išsirinkti.

- Ar j s  aplinkoje buvo žmo-
ni , kurie band  atkalb ti nuo 
operacijos?

Oksana: Buvo toki , kurie ne-
suprato, kam man to reikia. Kiti si -
l  palaukti, kol pagimdysiu vaik .
Ta iau lemiamas patarimas buvo ar-

timiausio žmogaus - mamos.
Skaist : Mano aplinkoje nebu-

vo skeptiškai nusiteikusi .
- Ar nemanote, kad po tokio 

viešumo vyrai nebeži r s jums 
 akis, o tik  kr tin ?

Oksana: Esu pripratusi prie 
viešumo. Nebe domu, k  pasakys, 
ar kur paži r s man neartimi žmo-
n s. Mano k nas - mano reikalas.

- Nori pasakyti, kad tav s ne-
erzina didesnis d mesys nu jus
nusipirkti pieno?

Oksana: Niekada nesidairau 
aplink  ir net nepastebiu, spokso 
mane kas nors, ar ne. Ne domu. Ste-
b toja esu tik scenoje.

- K  darysite su senomis lie-
men l mis? Gal surenkite auk-
cion ?

Oksana: Oi ne, tai labai intymu. 
O šiaip tai bus gaila atsisveikinti su 
kai kuriomis, nes prisirišau. Ta iau 
labai laukiu tos dienos, kai bus nuim-
ti tvars iai ir visos trys šturmuosime 
apatinio trikotažo parduotuves.

Skaist : Aš labiau laukiu, kai 
gal siu pasipuošti suknele su dide-
le iškirpte priekyje ir nugaroje.

- Ar nejau iate atsakomyb s
prieš nepilnametes, kurioms žino-
mos moterys daro tak . Kas, jei 
šioms Kal doms dovan  jos pra-
šys plastin s kr t  operacijos?

Skaist : Atsakomyb  turi pri-
siimti t vai. Manau, 
viskas priklauso nuo 
aukl jimo. Vis  pirma 
t vai nuo maž  dien
turi kartoti mergaitei, 
kad ji graži ir nuostabi. 
Tada paauglyst je ne-
bus kompleks  ir ne-

reik s j  gydyti skalpeliu.
Oksana: Darytis plastin  ope-

racij  ar ne, turi nuspr sti suaug s
žmogus. Paaugl ms mergait ms 
si lau gerai pagalvoti ir nedaryti 
kvailys i . Moters k nas br sta iki 
25 met . Pavyzdžiui, mano k no for-
mos keit si ne kart .

- Gal planuojate dar koki
nors plastin  operacij ?

Skaist : Kol kas tikrai ne.
- O kai k nas prad s senti?
Oksana: Jeigu reik s - b tinai.

O kod l ne, jei yra tokia galimyb ?
Skaist : Kod l atsisakyti gali-

myb s ilgiau jaustis jaunai?
- Kur tada plastini  operaci-

j  riba?
Oksana: Sud tinga j  nubr žti.

Visi žinome pavyzdži , kai ta riba 

peržengta. Kita vertus, tai kiekvie-
no asmeninis reikalas. Jeigu žmogus 
tik po 25 operacijos pasijus gerai. 
Tegul.

- Jeigu j s  mylimieji vien
dien  nuspr st  pasididinti pen .
K  j s  tai?

Oksana: (Juokiasi.) Jei jis d l to 
jaust si geriau - neprieštarau iau.
Net neabejoju, kad yra vyr , kurie 
kompleksuoja d l vyriško pasidi-
džiavimo ilgio.

Skaist : Aš taip pat nedraus-
iau.

Oksana: Bet jei mano draugas 
užsimanyt  riebal  nusiurbimo ope-
racijos, pasi ly iau mažiau valgyti. 
(Juokiasi.)

- O j s r pinat s mityba?
Skaist : Kiekviena moteris pri-

valo ži r ti, k  valgo. Negalima vi-
dury nakties prisikirsti cepelin .

Oksana: Mes su Skaiste linku-
sios piln ti, tod l privalome prisilai-
kyti.

Skaist : Vyrams papras iau, 
jiems pilvukas netrukdo.

- Patinka pilvoti vyrai?
Skaist : Kod l ne? Man nepa-

tinka vyrai saldainiukai. Dauguma 
j  - g jai. Nepatinka ir raumeningi, 
nes atrodo kaip robotai.

- Ar j s  aplinkoje yra mote-
r , jau pasidariusi  plastines 
kr t  operacijas?

Oksana: Saky iau, kad dau-
guma.

- Oksana, šiuo metu Tarptau-
tin je verslo mokykloje, kurioje 
studijuoji, vyksta atsiskaitymai. 
Ar lieka laiko mokslams?

Oksana: Sud tinga situacija, 
kartais tenka paaukoti mokslus.

“Prašėme gražesnės, bet ne gerokai 
didesnės krūtinės. Mes - natūralistės”

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 5 d. “Laisvalaikio” interviu 3

“Olialia pupytės” kvėpuos pilnomis krūtinėmis

“Olialia pupyčių” 
trijulės OKSANOS 
PIKUL (25), 
SKAISTĖS 
STEIKŪNAITĖS (26) 
ir Marinos Daščenka 
(21) plastinės krūtų 
operacijos pramo-
gų pasaulyje sukėlė 
ažiotažą. Visi įma-
nomi žiniasklaidos 
kanalai informuoja 
apie “pupyčių” savi-
jautą prieš opera-
ciją ir po jos, o net 
didžiausi skeptikai 
nori išvysti naują-
sias jų krūtines. De-
ja, plastikos chirur-
gų darbo rezultatų 
teks palaukti ma-
žiausiai kelias savai-
tes, kol bus nuimti 
tvarsčiai. Oksaną ir 
Skaistę pakalbino-
me praėjus ketu-
rioms dienoms po 
operacijos.

Oksana Pikul (kairėje) ir Skaistė 
Steikūnaitė nebuvo patenkintos 
natūraliomis krūtinėmis (nuotr. 
daryta prieš operaciją)

Vyginto Skaraičio nuotr.
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TAIPNE

Pareng  Laima KARALI T

TAIP sakome grupei “ANTIS” už 
tai, kad 25-ojo gimtadienio proga nusifo-
tografavo “Playboy” viršeliui ir rengia 
teatrališk  pasirodym .

TAIP sakome YVAI už tikro 
garso koncert . Pagaliau Natali-
ja Zvonk rod , kad moka dai-
nuoti ne tik papais.

NE sakome nebeegzistuojan ios 
grup s “Gravel” lyderiui TOMUI 
SINICKIUI už jau grisusius pasi-
sakymus spaudoje apie vibratorius 
ir negin ijam  j  naud  moterims.

NE sakome atlik jui MI-
LANNO už beviltiškus bandy-
mus sitvirtinti popmuzikos sce-
noje. Raidži  n sceniniame pseu-
donime padvigubin s Vaidotas 
Valiukevi ius v l skelbia nauj
karjeros pradži . “Nauja pradžia” 
- daina iš naujos jo programos, 
kuri  jis žada pristatyti Lietuvos 
miest  ir miesteli  publikai.

NE sakome M S  GARSENYB MS, kurios pasidav  madai ir masiš-
kai viename sostin s alternatyvios medicinos centre užsisako 935 Lt kai-
nuojant  maisto netoleravimo test  arba diet  pagal kraujo grup . Tradicin s
medicinos atstovai teigia, kad šie metodai niekuo nepagr sti.

Neseniai avalynės dizainerė RŪ-
TA RIMŠELIENĖ pristatė atei-
nančių metų pavasario ir vasaros 
kolekciją. Tradiciškai pademons-
truotos 25 batų poros išsiskyrė 
spalvingumu. “Gyvenimas niū-
rus, todėl savo kūryba noriu nu-
spalvinti pilką kasdienybę, - apie 
ištikimybę ryškioms spalvoms 
sakė R.Rimšelienė. - Kadangi ko-
lekcija jau ir taip išsiskiria spalvy-
nu, vengiau papildomų detalių, 
improvizavau siluetais, siūlėmis”. 
Pristatyta kolekcija skirta ne po-
diumui, o dėvėti laisvalaikiu.

Kasdienybę R.Rimšelienė 
spalvina batais

Kolegę sveikino 
drabužių 

dizaineris 
Egidijus Rainys

Su drauge Vaidile kolekciją stebėjęs 
Darius Katinas jau laukia vyriškos 
R.Rimšelienės avalynės kolekcijos

Dizainerės sūnus Ąžuolas 
- nuolatinis mamos 
pristatomų kolekcijų dalyvis

Pavasario ir vasaros 
batukus įdėmiai stebėjo 
“L’Oreal” kompanijoje 
besidarbuojanti Monika 
Laurinaitytė

Vakarėlio kaltininkė Rūta 
Rimšelienė džiaugėsi 
sulaukusi gausaus jos 
gerbėjų būrio

Sauliaus Venckaus nuotr.

 jau 11 met  kurian ios dizai-
ner s kolekcij  pristatymus susi-
renka vis daugiau žmoni  - š kart 
jos sveikinti at jo verslininkas Da-
rius Katinas su besilaukian ia drau-
ge Vaidile, verslinink  Rasa Mar-
tens, dizaineris Egidijus Rainys, 
“Mis Lietuva ‘96” Daiva Anužyt -
Kasiulaitien  ir kiti.

Avalyn s demonstravimo vaka-
r liuose jau nebe pirmus metus da-
lyvauja ir R.Rimšelien s s nus 

žuolas. “J ga never iu, jis pats 
nori ia b ti. O kartais, kai parsi-
nešu darbo  namus, man padeda - 
paprašytas apveda koki  detal  ant 
odos, v liau j  iškerpu ir panaudo-
ju. S nus - mano kv p jas”, - sak
R.Rimšelien .

Š kart moterišk  avalyn  pri-
sta iusi dizainer  žada, kad kit
kolekcij  sukurs vyrams. Lau-
kiame!

Pareng
Elena NIKONOVAIT

Naujausiomis avalynės 
tendencijomis domėjosi 
mados namų “Cantas” 
vadovė Jolanta 
Mikalajūnienė

Rasa Martens sakė, 
kad kai kuriuos 

R.Rimšelienės batus 
mielai dėvėtų
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Drabužių dizainerei Genutei Žalienei - stiliaus pokyčių 
metas. Iš šokoladinės brunetės ji vėl virto blondine!

“Nesu pastovi. Permainos mane kvepia. Nesuprantu 
žmoni , kurie nuo mokyklos laik  vaikšto su ta pa ia šu-
kuosena”, - d st  Genut  Žalien . Nuolat su savo išvaizda 
eksperimentuojanti moteris kadaise jau yra buvusi blon-
din , rusvaplauk , taip pat išm gino priauginamus plaukus, 
o laidoje “Lalaila” su seserimi Ramune Žukauskiene d -
v jo perukus. “Tik burok  spalva man negražu”, - sak
naujai iškepta blondin .

Kardinalius išvaizdos poky ius, kurie Genutei b tini
bent kart  per metus, dizainer  aiškina vidin mis permai-
nomis: “Dabar esu kur kas tolerantiškesn  nei anks iau”.

Moteris pastebi, kad aplinkini  reakcija sulig spalviniais 
eksperimentais taip pat kinta: “Solidesni žmon s tamsia-
plaukes laiko rimtesn mis, protingesn mis, o blondines - 
dažnai pigiomis. Tiesa,  blondines labiau reaguoja paaugliai. 
Man ir mano vyrui labiau patiko, kai buvau tamsiaplauk .
Bet taip norisi keistis! Be to, švies s plaukai jaunina - iš 
kirpyklos iš jau tarsi botokso prisileidusi”. (Juokiasi.)

Pareng  Elena NIKONOVAIT

G.Žalienė - vėl blondinė
2009 m. lapkritis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Genutės Žalienės 
stiliaus metamorfozės. 
2005 m.

Mykolo Ambrazo nuotr.

2009 m. vasara

“Pacha Fetish” - 
drąsu, išraiškinga, seksualu

Laimos KARALIŪTĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

“Pacha Fetish” - ko gero, geriausias pastarojo meto klubinis vakarėlis sostinėje. 
Praeitą penktadienį “Pacha” klube griuvo mitas, kad mūsų klubinę kultūrą nuo 
vakarietiškosios skiria šviesmečiai. Nuo vasaros organizuotas renginys pateisino 
tokį ilgą pasirengimą, o susirinkusieji turėjo laiko aprangos kodui išpildyti. Atro-
do, kad dauguma jų nusiaubė sekso reikmenų parduotuves. Odinės liemenėlės, 
korsetai, rimbai, seksualios kojinės, daug gipiūro ir beveik viskas juoda. Sakysite, 
vulgaru? Galbūt gatvėje, bet tik ne naktiniame klube, ir dar Helovino išvakarėse. 
Čia kaip niekada tiko ir nekukliai apnuoginti kūnai, ir ryškus makiažas, ir net šuns 
apynasris. Įsijautę į orgijos dalyvių vaidmenis visi laukė vakarėlio kulminacijos 
- dainininko Manto ir Gyčio Ivanausko šokio teatro pasirodymo. Vertėjo. Žadėję 
surengti viešą fetišą nenuvylė. Milžiniškame narve besiraitantis Mantas nė iš tolo 
nepriminė tvarkingo berniuko, kurį myli moterys nuo šešiolikmečių iki šešiasde-
šimtmečių. Aptemptas kūno spalvos kostiumas, intymias vietas paryškinantys 
diržai ir Hanibalo Lekterio kaukė - šokiruojantis įvaizdis. Pagyrimų vertas ir akto-
rius, režisierius G.Ivanauskas už talentingą choreografiją ir už drąsą perkelti teatrą 
į klubinę erdvę. Gera naujiena neišvydusiems reginio - klubo vadovai fetišo vaka-
rėlį žada pakartoti dar šiais metais.
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Išš ki  nebijanti “Tabami” 
kompanija netrukus taip pat ati-
duos duokl  M.Džeksonui. Lapkri-
io 13 d., penktadien , viename 

moderniausi  sostin s klub  “Pa-
cha” bus pristatytas naujas projek-
tas “Tabami goes Michael Jackson” 
su vienu talentingiausi  ir pers-
pektyviausi  šalies daininink  Do-
natu Montvydu.

Jaunajam atlik jui talkins “Ta-
bami Live” muzikantai: gitaristas 
Tomas Varnagiris, klavišininkai Fe-
liksas Zakrevskis ir Vytas Bikus, 
bosistas Tadas Žukauskas ir b gni-
ninkas Aleksejus Arslanovas. Taip 
pat dalyvaus gospel choras “Sounds 
in G”, Šar no Kirdeikio vadovauja-
ma šoki  grup  bei specialiai šiam 
renginiui vaizdo instaliacijas kurian-
ti VJ Vesta.

“Tai vienas ambicingiausi  m -
s  projekt , tod l jam ruošiam s
ypa  kruopš iai. Jau po pirm j  re-
peticij  aišku, kad k nyti M.Džek-
son  Donatui sekasi tiesiog puikiai”, 
- užtikrino “Tabami” rengini  orga-
nizator  Aist  Naveckait .

Pasak jos, ne vien  apdovanoji-
m  konkursuose Lietuvoje ir užsie-
nyje peln s atlik jas yra ne tik ta-
lentingas dainininkas, bet ir didžiu-
lis M.Džeksono gerb jas, daugel  jo 
dain  atmintinai mokantis dar nuo 
vaikyst s.

“Dalyvauti šiame projekte man 
yra didelis vykis. Repetuodamas 
program  jau iuosi taip, lyg pats 
Maiklas iš aukštybi  mane palai-
kyt . Žinoma, jau iu ir didel  at-
sakomyb ”, - neslepia D.Montvy-
das, kur  galima vadinti šio projek-
to iniciatoriumi. “Tai bus viena iš 
išsipildžiusi  mano svajoni ”, - 
teigia jis.

Lietuvi  dainininkas neslepia, 
kad M.Džeksono mirtis j  labai su-
kr t . “Kaip ir daugelis žmoni  vi-
same pasaulyje, j  laikiau nemirtin-
gu. Išgird s ši  baisi  naujien  ilgai 
negal jau patik ti, o klausydamasis 
jo atminimui skirto koncerto vis
laik  verkiau”, - emocij  nesig dija
dainininkas.

Jo teigimu, sud tingiausia repe-
tuojant atkartoti paties M.Džeksono 

sukurtus šokio judesius, - juk to pa-
daryti nepavyksta net žymiausiems 
pasaulio choreografams. Repeticijas 
Donatui kiek apkartino per krepši-
nio treniruot  gauta kojos trauma. 
Tiesa, šiuo metu atlik jas jau iasi 
geriau ir v l repetuoja, nors koj  vis 
dar skauda.

“Tai bus viena iš išsipildžiusi
mano svajoni  - didžiojoje sceno-
je atlikti M.Džeksono program
kartu su grupe. Nesiekiu jo nuko-
pijuoti, gal  gale to padaryti ne -
manoma ir tai n ra m s  tikslas. 
Surengdami M.Džeksono garbei 
skirt  šilt  atminimo koncert  no-
rime jam pad koti už ind l  mu-
zik  ir vis  žmonij . Galiu tik pri-
durti, kad scenoje bus du atlik jai 
- Maiklas Džeksonas ir Donatas 
Montvydas”, - prisipažino daini-
ninkas.

“Laisvalaikio” inf.

“Tabami Goes Michael Jackson” premjera klube “Pacha”

Visas pasaulis jau kelis mėnesius gedi dėl žinomo dainininko 
Maiklo Džeksono (Michael Jackson) netekties. Daugybę populiarių 
dainų sukūręs popmuzikos dievaitis anapus iškeliavo nespėjęs 
surengti nė vieno jau suplanuoto pasaulinio turo koncerto. 
Atlikėjo mirtį vis dar gaubia paslaptys, o jo gerbėjai negali 
patikėti tuo, kas įvyko. Tik dėl vieno dalyko neabejoja niekas - 
šio talentingo ir charizmatiško dainininko kūryba žmonių 
širdyse gyvens dar ilgai.

Donatas Montvydas įkūnys 
Maiklą Džeksoną

Organizatorių nuotr.

Pigesni  išankstini  bi-
liet  galima sigyti “Tiketos” 

kasose ir www.tiketa.lt

2 x 10 9
LNK archyvo nuotr. 

Pareng  Laima KARALI T

LNK archyvo nuotr. 

LNK aktualij
laidos “Kryžmin
ugnis” ved jas
žurnalistas
Raigardas
Musnickas

LNK
kriminalin s
laidos “Byla” 

ved jas aktorius 
Gintaras

Mikalauskas

1. Talentingo politin s debat  lai-
dos ved jo bruožai?

2. Koks turi b ti kriminalin s
laidos ved jas?

3.  Kokiais m s  TV laid
ved jais žavit s?

4. Gražiausia TV ved ja?
5. Kas geresni ved jai - 
aktoriai ar žurnalistai?
6. Svajoni  laida?

7. Nepriimtinas  laidos formatas?
8. M gstamiausios laidos?

9. Kiek dien  per savait  dirbate 
kurdamas savaitin  laid ?

10. K  teigiamo ir neigiamo jums 
duoda viešumas?

1. Kandumas, sveikas ciniškumas, 
intelektualumas.

2. Stipri  nerv  ir nesupanaš j s su laidos herojais, 
nusikalstamo pasaulio veik jais.

3. Algimantu ekuoliu.

4. Laima Kybartien .
5. Aš už tai, kad kiekvienas dirbt  tai, k  geriausiai moka. Many iau,

kad geresni ved jai - žurnalistai, o teatre geriau sekasi aktoriams.
6. Politinis pramoginis pokalbi  šou.

7. Toks, kuriame be joki  rib  šaipomasi iš vertybi .
8. Žinios, “Kakadu”.

9. Kiekvien  savait s dien  nuo ryto iki vakaro.

10. Nieko teigiamo. Rafinuota korupcija, leidžianti pasinaudoti žino-
mo žmogaus statusu, - man nepriimtina. Nepatinka ir visuomen s

žvilgsnis  mano gyvenim  pro didinam j  stikl .

1.  Žaibiška reakcija, mok jimas improvizuoti, 
žurnalistikos išmanymas.
2. Aiškiai d stantis mintis 
ir per daug nedramatizuojantis.
3. “Kakadu” porele - Ugne Skonsmanaite ir Tomu Ališausku, 
Vytautu Šapranausku.
4. Inga Jankauskait .
5. Aktoriaus misija - tikinamai perskaityti tekst  ir nevaidinti 
žurnalisto. Be to, nel sti  debat  laidos ved jo pozicij .
6. Tokia, kuri ži rov  priver ia šypsotis.
7. N ra nepriimtin  format , tik bloga laidos komanda.
8. “Kakadu”, “Triumfo arka”.
9. Filmavimai vyksta pus  dienos.

10. Teigiamas aspektas - savireklama. 
Neigiamas - visuomen s dom jimasis tuo k  valgai, 
su kuo draugauji, kaip apsireng s ir t.t.



KONCEPCIJA - skirting  firm  ir 
stili  drabuži , aksesuar  pardavimas 
ne prastoje erdv je su ypatinga nuolai-
da. Renginyje gal site ne tik sigyti sti-
ling  daikt , bet ir pasiklausyti disk-
žok jo muzikos, išgerti taur  vyno, su-
tikti paž stam  ir nemokamai gauti di-
zaineri  patarim .

DALYVIAI - garsi  užsienio ma-
dos nam  išparduotuv s, “vintage” sti-
liaus salonai, drabužiais, aksesuarais iš 
mo iut s spintos ir vairiais rakandais 
gars jantis “Blus  turgus”. Taip pat 
žinomi Lietuvos dizaineriai: Egidijus 
Rainys, Lilija Larionova, Sonata Bylai-
t , Egl  Žiemyt , mados namai “Can-
tas”. Savo k rinius pardavin s ir jau-
nieji dizaineriai.

SIURPRIZAS - specialiai renginiui 
iš Tailando gabenami jaun j  dizaineri
darbai. Sukneli  kolekcijai b dingi ne-
tradiciniai dizaino sprendimai, kontras-
ting  fakt r  deriniai. Lietuvoje gyve-
nanti stilist  Siao Jan Lin (Xiao Jan Lin) 
pristatys išskirtini  drabuži  ir akse-
suar  kolekcij , kuri  surinko vieš da-
ma egzotiškose pasaulio šalyse.

STILIUS - nuo klasikinio “Louis 
Vuitton”, blizgan io “D&G” iki kelet

dešimtme i  menan io “vintage”. 
Tikslas - išmokyti lietuvius nebijoti de-
rinti skirtingo stiliaus ir brangumo dra-
bužius.

ŠOU - kolekcij  pristatymai.
GROŽIO DEPARTAMENTAS -

maniki ras, šukuosenos, vizažas, so-
liariumas. Visos paslaugos taip pat su 
ypatinga nuolaida, o grožio specialist
konsultacijos nemokamos.

DOVANOS - renginio pardav jai 
žada dovan , kuri  paprast  dien  ne-
gautum te.

JIMAS - nuo 11 val. ryto iki 9 
val. vakaro. Bilieto kaina - 20 Lt. Su 
“Laisvalaikio” kortele taikoma 40 proc. 
nuolaida.

REGISTRACIJA - elektroniniu 
adresu info@madosispardavimas.lt. Iš 
anksto užsiregistravusieji dalyvaus 
traukiant burtus. Laiming j  laukia do-
vanos.

VAKAR LIS - renginys bus pra-
t stas tame pa iame pastate sik ru-
siame klube “House of Music”. Puiki 
proga pademonstruoti nauj  drabuž ,
šukuosen  ar profesionaliai sukurt
makiaž .

Pareng  Laima KARALI T
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Dėmesio! 
Vilniuje išparduodama mada
Lapkričio 21 dieną GCW laisvalaikio centre pirmą kartą Lietuvoje 
rengiamas “Mados išpardavimas”. Panašūs renginiai ne naujiena 
Vakarų didmiesčiuose. Jie sulaukia didžiulio garsenybių ir 
žiniasklaidos dėmesio.

Renginyje bus galima 
įsigyti skirtingų stilių 
drabužių ir aksesuarų

Organizatorių nuotr.

Modeliai iš 
naujausios 

Egidijaus Rainio 
kolekcijos

Mykolo Ambrazo nuotr.

- Pasivadinote skambiai - “RETRO vintage”, ar jums 
svarbu laikotarpis, kuriam priklauso parduodami daiktai?

- Pajuokausiu: tas “vintage” parašytas labiau užsienie iams 
(pas mus užsuka jaunimo ir iš Pranc zijos, Londono), kurie ne-
žino, kas yra tas komisas. Nor jau b ti madinga, gal ir pritrauk-
ti klient , pasinaudojau žodži  žaismu. (Šypsosi.) Visos parduo-
tuv s, pasivadinusios “vintažin mis”, dirba komiso pagrindais: 
atnešami mo iu i , mam  ar tiesiog dovanoti daiktai, kurie n -
kart nebuvo naudojami. Turime ir šio laikotarpio, ir dešimtojo 
dešimtme io, ir aštuntojo, - daug ko galima rasti.

- Ar nemanote, kad dauguma prekybinink  piktnau-
džiauja žodžiu “vintage”, juk žinome, kad tai 
seniena, turinti išliekam j  vert , drabu-
žiai, pasi ti 1920-1980 m.?

- “Retro”, “vintage” - gal ir mados 
reikalas... Bet naujoji karta nelabai 
žino, kas ta komiso parduotuv .
Galb t tas pavadinimas per 
skambus... Bet jeigu rašy-
tume “komisas”, šiandie-
niniam žmogui b t  per 
sunku suprasti.

- Kuo j s  par-
duotuv  išsiskiria iš 
kit  komiso parduo-
tuvi ?

- K riau aplink ,
kurioje b t  jauku, net 
uždegu smilkal ... Juk 
praleidžiu ia vis  dien ,
jau iu malonum  b da-
ma ia ir pad dama klien-
tui. Jei kas netinka žmogui, 
kategoriškai sakau “ne”, bet 
parodau, kas jam tikt . Žmoni
ateina vienoki  - gr žta visai kito-
kie ir džiaugiasi. Esu ir saldaini  ga-
vusi už ger  aptarnavim , o pardavusi 
turting  poni  drabužius - konjako, lyg kokia 
daktar . (Kvatoja.) Tai be galo šird  glosto.

- J s  salone ak  traukia interjero detal s, ar ia irgi 
žmoni  sunešti daiktai?

- Ne visai, bendradarbiaujame su žmogumi, vežan iu iš Olan-
dijos tuos daiktus, yra daug antikvarini . Nemažai dalyk li  no-
r iau pati sigyti, bet visko nesupirksi, k  atneša. (Juokiasi.) 
Pavyzdžiui, ia gryno aukso purkštas paveikslas su beždžione - 
moderniame eklektiškame interjere b t  originalus akcentas.

- Už vardinius daiktus prašote vos keliasdešimt lit ,
ar turite pelno?

- Mes norime sib g ti, vadovaujam s principu: geriau dau-
giau parduoti, negu s d ti, nuobodžiauti, kol nupirks t  daikt ,
už kur  užsid jai t kstant  lit .

- Ar gausiai žmon s neša daiktus?
- Labai sunkiai žmon s atsisveikina su savo drabužiais, 

juolab kad dabar toks metas: o gal prireiks, o gal nebe pirksiu
kito drabužio, samprotauja. Tos pa ios ponios, kurios atneša 
drabuži , ia nusiperka kit  - tai azartas: vien  pakabini, kit
nusiperki. Ateina ir vyr . Norime paraginti, kad tik jie dr siau
nešt  savo daiktus. Vyrai yra vyrai: jie patys neatneš, bet jei-
gu moterys pasiži r t  j  garderob , rast  nenešiojam :
švark , liemeni , palt , bat , reikia visa tai atnešti pas mus. 

Dar laukiame vaik  drabuž li  - juk gauti už pus  kainos ar 
mažiau ger  daikt  yra labai šaunu.

- Studijuojate socialin  pedagogik  Vilniaus pedagogi-
niame universitete ir sukat s tarp pakab , kailini  ir pa-
veiksl , ar jau iat s save realizavusi?

- Taip, juk bendrauju su žmon mis! Pas mus lietu-
viai labai nuli d , kompleksuoti, nusimin  - pri-

b gu su šypsena, na, žinote, ne visada gau-
nu aš t  šypsen  atgal, bet jau kai žmo-

g  lydžiu per duris, visada šypsosi. 
Išduosiu paslapt , kad mes ia tu-

rime labai dideles patalpas: ia 
kosmetikos, masažo, mani-

ki ro kabinetai yra buv ... 
Svajoju padaryti moter
grožio kampel , kur užb -
gi apsipirkti, pasidarai 
maniki r  ar pediki r ,
masaž ... Noriu padary-
ti toki  moter  oaz  - 
palepinti ne tik apda-
rais, bet ir k n . Vis
laik  m gau bendrauti, 
pad ti, šird  suspaudžia 

išgirdus apie labdaringas 
akcijas. Žinau, kai mes si-

dirbsime, k  nors paglobosi-
me... (Šiltai šypsosi.)

- Kokie pagrindiniai kri-
terijai yra taikomi atneštam 

drabužiui?
- Tur t  b ti švarus drabužis, iš-

skalbtas, išvalytas, nenunešiotas, nebent yra 
šarmo turintis kokios “babyt s” rankinukas, - daik-

tas turi b t domus, patraukiantis ak  ir neb tinai vardinis.
- Ko daugiausia pas jus užsukusios ieško moterys?
- Viena nori daug visko, kita ateina labai li dna, nenori, kad 

prie jos visiškai prieitum, jai reikia pasivaikš ioti, dar kita nori, 
kad apie j  šokin tum, kad j  kalbintum, ketvirta eina pakeliui pas 
gydytoj , padejuoja, jai prilinki s km s, pabendrauji, padarai kavos 
ar arbatos, ji v l gr žta... O ko ieško moterys? Visko, to, kas yra 
gražu ir ne per brangu. Brangiai nusipirkti proto užtenka bet ku-
riam, bet nusipirkti brang  dalyk  pigiai - va ia tai menas.

“ Esu ir saldainių gavusi už gerą aptarnavimą, 
o pardavusi turtingų ponių drabužius - konjako, 
lyg kokia daktarė”

Edita Petruitienė
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“Brangiai nusipirkti proto užtenka bet kuriam, bet nusipirkti brangų dalyką 
pigiai - va čia tai menas”, - šypsosi vos prieš mėnesį duris atvėrusios komiso 
parduotuvės vadovė. Moteris neslepia, kad salono pavadinimą “RETRO vin-
tage” padiktavo mada, - Vakarų Europoje “vintage” parduotuvės jau seniai 
itin paklausios tarp vertinančiųjų išskirtinį stilių. Naujos parduotuvės įkūrėja 
konkurencijos nejaučia - juk Vilniuje į “vintage” stilių pretenduojantys tėra 
vos keli salonai. “RETRO vintage” klientus traukia jaukia, erdvia aplinka, šiltu 
aptarnavimu ir geromis kainomis. “Vadovaujamės principu - geriau daugiau 
parduoti, negu sėdėti, nuobodžiauti”, - kalbėdama įmantrius auskarus pasi-
taiso moteris. Į “Laisvalaikio” klausimus atsako EDITA PETRUITIENĖ.

Azartas “RETRO vintage” parduotuvėje aplanko net vyrus

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Genutė ŽALIENĖ

Ovacijos “pra jusi  met  derliui”

M o d e l i s , 
mad  kanalo 
“Fashion TV” 
ved ja ERIKA 
STASIULEVI-

I T  - didel
“vintage” daik-
t  ir senovini
aksesuar  ger-
b ja. Rankini ,
pirštini , sagi ,
apyranki , skryb li  ir akini  Erika turi vis  kolekcij . Gra-
žuol  “vintage” stiliaus “perliukais” puoš si net Kanuose, 
o kai “Dolce ir Gabanna” vakar lyje pasipuoš  išskirtine 
“vintage” suknele, buvo apipilta dizaineri  dueto kompli-
ment . “N ra nieko nuostabesnio nei derinti tai, kas sena, 
su tuo, kas nauja. “Vintage” stilius puikus tod l, kad nepa-
matysi tokios pa ios rankin s arba suknel s pob vyje ar 
ant raudonojo kilimo. Derinti “vintage” drabužius - toks 
pats menas, kaip ir derinti naujus. Perku “vintage” daiktus 
Paryžiaus turguje, specializuotose parduotuv se, taip pat 
Milane, Londone. Londonas yra nuostabus “vintage” m -
g jams: šeštadieniais Portobelo turguje galima rasti kalnus 
g rybi . Tiesa, “vintage” Londone ir Tokijuje yra labiausiai 
vertinamas, tod l ši  daikt  ir kainos ia didžiausios. Daug 
dalyk  yra kainota tokiomis pa iomis kainomis, kaip ir 
nauji “Chanel” ar “Gucci” apdarai. Derinant svarbiausia yra 
laki vaizduot ”, - šypsosi Londone gyvenantis modelis.

Grup s “69 
danguje” nar
I N G R I D A 
MARTINK -
NAIT  domisi 
ne tik senybi-
niais drabužiais, 
bet ir nam  de-
koro, interjero 
detal mis - ne-
seniai pal p je

pasikuitusi atrado sen  lagamin , ind ... “Senus daiktus labai 
gerbiu. Dažnai užsuku pas uošvien  pal p  pasiknaisioti, 
- išduoda paslapt  ji. - Lagamin , ind , sag , odin  rankin
radau, j  nekantrauju atnaujinti ir prisiderinusi nešioti”.

Aktor s se-
serys MERI 
KEIT (Mary 
Kate) ir EŠLI 
OLSEN (Ashley 
Olsen) dažnai 
renkasi “vinta-
ge” tipo akse-
suarus ir bohe-
mišk  drabuži
stili . Nors ne-
retai yra kritikuojamos mados specialist , niekas nepaneigs, 
kad savo aprangos išskirtinumu jos traukia viso pasaulio 
gerb jas. 

KEIT MOS
(Kate Moss) 
apranga - vie-
nas ryškiausi
“vintage” sti-
liaus pavyzdži .
Modelio, “sti-
liaus karalie-
n s” atsainus, 
eklektiškas sti-
liukas kvepia 

net garsiausius mados k r jus.
Dizaineris EGIDIJUS RAINYS “vintage” stiliaus dra-

bužius pataria d v ti saikingai: “Senas daiktas, nepaisant 
to, kad jo siluetas ar detal s v l aktual s, vis d lto yra mo-
rališkai pasen s... Dažnai tai, kad jis senas, išduoda audinio 
kokyb , juk per pastaruosius dešimtme ius tekstil s pra-
mon  padar  di-
džiul  šuol . Bet 
manau, kad ga-
lima atrodyti 
nuostabiai, jei 
su saiku d v si-
me senus daik-
tus, tikrai nepa-
gadinsime savo 
ansamblio”.

“ Visą laiką mėgau bendrauti, padėti, širdį suspaudžia 
išgirdus apie labdaringas akcijas. Žinau, kai mes įsi-
dirbsime, ką nors paglobosime”

Edita Petruitienė

Man atsibodo 
apie tave galvoti- 

paskambink 
man, juk žinai 

telefono numerį 
+3706993****

Edita Petruitienė



“Virtuv s knyg ” sudaro 8 skyriai 
pagal produkt  grupes: vaisiai, daržo-
v s, pieno produktai, kiaušiniai, s riai,
m sa, žuvis, bakal ja, alkoholiniai g -
rimai. Kiekviename skyriuje rasite po 
10 kruopš iai surašyt  recept  ir pa-
tarim . Pavyzdžiui, kaip nulupti pomi-
dor  odeles, supjaustyti m s , paukš-
tien , žuv , paruošti austres, išvirti 
kiaušinius, iško ioti tešl , parinkti 
prieskonius ir daugyb  kit  kiekvie-
nam ruošian iam maist  nauding  pa-
tarim . Dauguma j  iliustruoti nuo-
traukomis. Knygoje tilpo ir trumput s
enciklopedijos apie s rius, alkoholinius 
g rimus, prieskonines žoleles, žuvis ir 
j ros g rybes, pieno produktus. Joje 
rasite žini , kaip paruošti universalius 
padažus, majonez , sultinius, kaip šal-
dyti uogas, kokiose taur se patiekti 
g rimus ir k  daryti, kad pjaustomi 
svog nai neverst  ašaroti. Be to, prie 
kiekvieno recepto nurodomas patieka-
lo ruošimo laikas, kalorij  ir maistini
medžiag  kiekis.

Pasak L.Sam no, knygoje tilpo 
vairi  šali  receptai. Nuo skandinaviš-

kos iki itališkos virtuv s. Tautie ius 
tur t  nustebinti ir netik tos naciona-
lini  patiekal  interpretacijos. O m gs-
tantieji improvizuoti sužinos, kaip 
vien  visum  jungti skirting  taut  vir-
tuves. Taigi knyga tur t  praversti ir 
patyrusiems, ir žengiantiesiems pir-
muosius žingsnius kulinarijoje. Tik ti-
na, kad “Virtuv s knyga” kv ps ir ma-
nan iuosius, kad stov ti prie puod
nuobodu.

Nauj j  knyg , kuri atrast  viet
kiekvieno virtuv je, galima sigyti vi-
sose “Iki” parduotuv se nuo šios sa-
vait s. Beje, jos kaina (49,90 Lt) gero-
kai mažesn  nei panašios kokyb s lei-
diniai apie kulinarij .

Pareng  Laima KARALI T
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L.Samėno “Virtuvės knyga” - 
daugiau nei receptai

Populiarusis kulinaras 
LINAS SAMĖNAS, dar vadinamas 
auksiniu šefu arba tiesiog virtuvės 
meistru, pristato daugiau nei 
200 puslapių receptų knygą 
“Virtuvės knyga”. TV laidos 
“Susitikime virtuvėje” vedėjas 
ir knygos leidybą iniciavęs 
prekybos tinklas “Iki” siekė,
 kad knygoje tilptų ne tik 
receptai ir gražios patiekalų 
nuotraukos, bet ir praktiški 
patarimai, kurių daugelis 
pasigenda kituose leidiniuose 
apie kulinariją.

Knygos pristatymo vakarėlyje Linas 
Samėnas dalijo patarimus savanorėms, 

pasiryžusioms kepti varškės pyragą
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Lino Samėno autografas 

aktorei Larisai Kalpokaitei

Kulinarijai 
neabejingas 
aktorius 
Vytautas 
Rumšas - 
jaunesnysis 
įdėmiai vartė 
naująją knygą

Vitalijus 
Cololo 
susidomėjo 
virtuvės 
rakandu



D l pirk j  patogumo vaistin  suskirstyta  tris pagrindines 
zonas, pažym tas užrašais “Dermatologijos centras”, “Vaikas ir 
mama” bei “Nam  vaistin l ”. Pastaroji, kurdinta prie pat kas ,
ypa  paranki skubantiems žmon ms, nes ant keli  lentyn ia 
surinkti visi dažniausiai reikalingi vaistai, pavyzdžiui, nuo perša-
limo, skausmo, skrandžio negalavim  ir kiti.

Nepaklysti vaistin je leis ir ties kiekvienu stelažu esan ios, 
iš vis  pusi  gerai matomos nuorodos, pavyzdžiui, “Plaukams”, 
“Akims”, “Burnos higienai” ir panašiai. Taip jums reikiam  pro-
dukt  grup  susirasite vos ženg  vaistin .

D mesys profilaktikai

“Eurovaistin je” d mesys skiriamas ne tik sergan iam, kon-
kre i  vaist  ieškan iam klientui, bet ir sveikam savimi besir -
pinan iam žmogui, kuris  savo sveikat  investuoja nuolat. Di-
džiausioje Vilniuje “Eurovaistin je” rasite organizm  stiprinan i ,
sveikatinan i  priemoni : vitamin , imunitet  stiprinan i  pre-
parat , pa ios vairiausios paskirties maisto papild , arbat , ma-
sažuokli  ir kit  preki .

“Stengiam s gyventi visu šimtu procent , norime b ti ne 
tik sveiki, bet ir žval s bei energingi, gerai nusiteik  ir maksi-
maliai produktyv s. Tod l “Eurovaistin je” si lome didel  vita-
min , maisto papild , kurie leis lengviau veikti gyvenimo išš -
kius, asortiment ”, - apie poreikius atitinkan ias prekes pasako-
jo vaistinink  Egl . Ji pasteb jo, kad šaltuoju met  laiku ypa
paklaus s tampa imunitet  stiprinantys homeopatiniai prepara-
tai, tad “Eurovaistin je” r pinamasi pasi lyti vartotojui kuo di-
desn  j  pasirinkim .

Dermatologin  kosmetika ir ne tik

Viena svarbiausi  “Eurovaistin s” naujovi  - “Dermatologijos 
centras”, kuriame si lomas ypa  didelis kosmetikos asortimentas. 
Vaistin s išskirtinumas - joje rasite kartu su gydytojais sukurtos 
dermatologin s kosmetikos, kuri ne tik padeda puosel ti od , bet 
ir efektyviai sprendžia konkre ias odos problemas, pavyzdžiui, 
akn s, odos išsaus jimo, išsipl tusi  kapiliar  ir kitas.

“Eurovaistin s” asortimente - “Bioderma”, “Vichy”, “Iwos-
tin”, “Doliva”, “Altermed”, “Uriage”, “Sebamed”, “Eucerin” ir 
kit  gamintoj  dermatologin  kosmetika, kuri atitinka aukš iau-
sius standartus ir išsiskiria nepriekaištinga kokybe. Beveik vis
išvardyt  gamintoj  produkcijos galima sigyti tik vaistin se.

“Eurovaistin s” kosmetikos asortimento ypatyb  - apie 
70 procent  visos produkcijos tinka ir jautrios odos prieži rai. 
Šie produktai nesukelia alergijos, juose mažiau arba visai n ra 
kvapikli , dažikli . “Pasteb jome, kad net nealergiški m s  kli-
entai mieliau renkasi jautriai odai skirt  kosmetik , tarsi apsi-
drausdami, - apie pirk j pro ius pasakojo vaistinink . - Taip 
elgdamiesi m s  klientai tik laimi, nes jautrios odos produktai 
tinka visiems odos tipams ir sykiu jie veiksmingai sprendžia 
problemas - tereikia pasirinkti jautrios odos produkt  pagal pa-

geidaujam  poveik . Išsirinkti kosmetikos priemones visada pa-
d s vaistininkai ar vaistin s konsultant s, d vin ios melsvus 
chalatus, tarp kuri  yra ir turin i  kosmetik s išsilavinim ”.

“Dermatologijos centre” lankytojai nuolat supažindinami su 
kosmetikos naujov mis - ia vyksta produkt  prezentacijos, kon-
sultuoja specialistai, dalijami kosmetikos produkt  m giniai. 
“Bioderma” stende rasite domyb  - kompiuter , kuriuo savo 
odos ir plauk  b kl  gal site išsitirti patys. “Eurovaistin je” 
si lomas platus ne tik veido, bet ir k no, plauk  prieži ros, hi-
gienos preki  asortimentas.

Grožis iš vidaus

Pasak vaistinink s Egl s, pastaruoju metu ypa  populiar ja 
maisto papildai odos ir plauk  sveikatos bei grožio puosel jimui. 
“M s  pirk jos puikiai supranta, kad odos kokyb  bei jos išvaiz-
d  lemia organizmo b kl , tod l, vartodamos specialius prepa-
ratus, gražina od  iš vidaus”.

Besidomintieji sveika gyvensena ar ieškantieji informacijos 
apie konkre ias ligas kvie iami užsukti  “Eurovaistin s” mini 
knygyn l  - tikrai išsirinksite knyg  jums domiomis ir aktualio-
mis temomis.

Atsinaujinusioje “Eurovaistinėje” 
- asortimento ir paslaugų naujovės

“Lirene” veido ir k no
kosmetik

“YourLife” ir “HighWay” 
maisto papildus

“Bioderma” veido ir k no 
prieži ros priemones

“Rene Furterer” plauk
prieži ros priemones

“Avene” veido ir k no
kosmetik

“Linea Oro” maisto 
papildus

“Dora” plauk  prieži ros 
priemones

“Hortus Fratris” nat rali
plauk  prieži ros kosmetik

“Franco Battaglia Profes-
sional” plauk  prieži ros 
priemones

“Omnia Botanica” plauk  ir 
k no prieži ros kosmetik

“Himalaya Herbals” 
veido ir k no prieži ros 
priemones.

Nuo šiol Vilniaus “Akropolyje” įsikūrusioje “Eurovais-
tinėje” jums reikalingų prekių rasite dar lengviau! Šį 
rudenį vaistinė atnaujinta - ji tapo erdvesnė ir švie-
sesnė, dar aiškiau susistemintas prekių išdėstymas 
pagal terapines grupes. Rekonstruota “Eurovaistinė” 
savo klientams siūlo naujovių: įrengtas “Dermatolo-
gijos centras”, kuriame rasite ne tik itin kokybiškos ir 
saugios kosmetikos, bet ir galėsite savarankiškai at-
likti odos ir plaukų tipo nustatymo analizę specialiu 
kompiuteriu, arbatos kampelyje galėsite pasivaišinti 
lietuviška žolelių arbata, o žalias linksmas marsietis 
pakvies vaikus į jiems sukurtą žaidimų zoną. “Pada-
rėme viską, kad klientui būtų patogu ir malonu - už-
sukite ir pasidžiaukite mūsų darbu”, - kvietė “Euro-
vaistinės” vedėja Eglė Baltušytė.

Elena NIKONOVAITĖ
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Rekonstruotoje 
“Eurovaistinėje” prekes 

rasite lengviau
Sauliaus Venckaus nuotr.

Kol rinksitės iš gausaus 
vaistinės asortimento, vaikai 

nenuobodžiaus žaliojo 
marsiečio kampelyje

Kartu su įmone “Acorus” įkurta 
arbatinė - pasivaišinkite karštu 

gėrimu ir išsirinkite jums labiausiai 
patinkančią arbatos rūšį

“Bioderma” kosmetikos stende 
esančiu kompiuteriu savo odos ir 
plaukų būklę galite išsitirti patys

“Dermatologijos centre” rasite 
pagal gydytojų receptus sukurtos, 
veiksmingai odos problemas 
sprendžiančios kosmetikos

Lapkri io m nes  “Eurovaistin je”, esan ioje Ozo g. 25, 
Vilniuje, vyks kosmetikos ir kit  produkt

pristatymai, konsultuos specialistai. Kvie iame ateiti 
ir sužinoti daugiau apie šiuos produktus:

Informacij  apie prezentacij  datas ir laik  rasite internetu 
www.eurovaistine.lt arba sužinosite telefonu 8 800 50005.

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Mokykla be amžiaus ir 
patirties rib

“Susidom jimas biliardu nema-
ž ja”, - teigia “Free Ball” vadovas, 
daugiakartinis angliškojo biliardo 
empionat  Lietuvoje laim tojas 

Mindaugas Skurvydas. Puikiausias 
rodymas - klube retai kada benuty-

lantis kamuoliuk  bumbs jimas ir 
nauja žaidimo entuziast  pamaina. 
Tokia auginama savaitgal  klube vei-
kian ioje biliardo mokykloje, kurio-
je š  sezon  stebimas lankytoj  bu-
mas. Drauge su profesionaliu trene-
riu nuo 12 iki 14 valandos šeštadie-
niais ir sekmadieniais praktikuojasi 
apie 20 asmen . Jei norin i j  bus 
dar daugiau, tomis pa iomis dieno-
mis bus skelbiamos papildomos tre-
niruot s.

“Prisid ti prie treniruo i  gali 
ir visiškai “žalias” žaid jas, ir gero-
kai paženg s. Treneris kiekvienam 
mokyklos lankytojui pateikia indivi-
dualias užduotis pagal sugeb ji-
mus”, - aiškino klubo vadovas.

Pasak jo, amžiaus rib  mokytis 
biliardo n ra. Jei pasiekia stal , tai 
gali daryti net penkiame iai vaikai. 
O jei gio tr ksta, sumanesni t vai
atžaloms par pina palipas. Tad bi-
liardo žaid jo karjer  galima prad -
ti nuo maž  dien .

“Žaidžiant biliard  išmokstama 
susikaupti, siekti užsibr žto tikslo, 
veržlumo”, - gyvenime praver ian-
ias savybes, ugdomas ties žalia ge-

lumbe aptrauktais stalais, vardijo 
M.Skurvydas.

M nesio abonementas biliardo 
mokykloje moksleiviams ir studen-
tams kainuoja 70 Lt, jaunimui - 80 
Lt, suaugusiesiems - 100 Lt.

Pigiau ir žaisti, ir valgyti

Vis d lto siekiant biliarde aukš-
tum , “Free Ball” vadovo žodžiais, 
poros valand  treniruo i  nepa-
kaks. Meistryst  išugdoma biliardui 
kasdien aukojant ne mažiau nei 4 
valandas.

Treniruotis individualiai ar pra-
mogauti, kritus klubo paslaug kai-
niams, n ra brangu. Žaidžiant dvie-
se prie vieno stalo valanda asmeniui 
kainuoja nuo 7 Lt. Be to, susimok -
jus už dvi valandas tre i  “Free 
Ball” biliardin je leidžiama žaisti 
nemokamai.

Pati pigiausia galimyb  pamiklin-
ti rank  ir iki valios prisižaisti - kie-
kvien  tre iadien  19 val. klube or-
ganizuojami amerikietiško biliardo 
turnyrai “Pool-9”. Varžyb  dalyviams 
tereikia mok ti 15 lit  starto mokes-
t . Pus  ši  pinig  patenka  klubo 

s skait , kita dalis naudojama priz
fondui. Piniginiais prizais apdovano-
jami turnyro I ir II viet  laim tojai, 
esant daugiau dalyvi  - ir už musie-
ji tre i  bei ketvirt  vietas.

Lankytoj  laik  bei pinigines 
tausoja ir klube veikianti virtuv .
Sot s dienos piet s ia atsieis apie 
10 Lt. Po 15 val. skan  lietuviškos, 
europietiškos ar kaukazietiškos vir-
tuv s valg  iš meniu užsisakysite už 
12-17 Lt. G rim  tiek jai taip pat 
mažina kainas. Štai paskelbus akci-
j  “Švyturio” “Utenos” alui g rimo
bokalas (0,5 l) kainuoja tik 5 Lt.

Pliumps s teniso 
kamuoliukai

Klube rengiami ne vien biliardo 
turnyrai. Š  penktadien  (lapkri io 
6 d.) ia bus sumontuotas teniso stalas 
“alaus krepšinio” (angliškai - “Beer 

Ball”) varžyboms. J  esm  - pataikyti 
kamuoliuku  stalo galuose esan ius 
puspilnius bokalus alaus. Turnyre ko-
voja dviej  nari  komandos, laimi pir-
moji, atlikusi du s kmingus metimus. 
Rungtyni  favoritais skelbiamas visus 
varžovus veik s tandemas.

“Starto mokes io n ra. Tai ne 
komercinis renginys. O dalyviai var-
žosi d l klubo suvenyr , kvietim
nemokamai pažaisti biliard  ir d l
smagumo”, - teigia M.Skurvydas. 
Daugiausia azarto sulaukian ios 
klubo iniciatyvos jis nežada pavers-
ti rutina. “Alaus krepšinis” biliardo 
valdose sve iuojasi tik kelet  kart
per metus.

Seksualiausios, žaviausios, 
gražiausios bei šarmingiausios 
merginos ir v l jus lyd s visus 
metus ir pad s skai iuoti dienas. 
Š kart kalendoriuje - ne dvylika 
kaip prastai, o net trylika 
auksaspalvi  blondini  iš 
visos Lietuvos. Savo fanta-
zij  kalendoriuje ras kie-
kvienas, mat visos mergi-
nos ia skiriasi ne tik cha-
rakteriais, vaizdžiu, bet ir 
profesija. Taip, b tent tokia 
ir yra šio kalendoriaus te-
ma - profesijos.

Vien  po kito versdami 
kalendoriaus puslapius ga-
l site išvysti seksualiausias 
pasaulyje kambarin  ar kon-
diter , romantiškai nusitei-
kusi  dailinink , paš lusi
lenktyninink , valding  ka-
rinink , beg diškai trumpu 
sijon liu pasidabinusi  j ri-
nink ,  ligonin  viliojan ias
dvynes seseles bei laaaabai 
karšt  gaisrinink .

Jau žinote, kad seksua-
liausiame lietuviškame va-

kar lyje netr ks ir garsenybi :
sp dingoji “Mis Lietuva’96” Daiva 

Anužyt  visam m nesiui tapo fer-
mere, ekstremali  poj i  gerb ja
Gintar  Gurevi i t  bus fatališka 

policininke, Klaip dos muzikinio 
teatro balerina Kristina Tarasevi-
i t , k nijusi stiuardes , kvies 

nuotaiking  skryd . Na, o viena pa-
i  populiariausi  Lietuvos super-

žvaigždži , kurios pavard  vis dar 
laikoma paslaptimi, k nys milijon
vyr  fantazij  - seksuali  mechani-
k . “Pasidžiaugsiu, kad arši konku-
rencija verda ne tik tarp “Olialia” 
mergai i , bet ir tarp Lietuvos žy-
mybi , pastar j  prodiuseriai kas-
met siekia jas “ taisyti”  seksua-

liausi  ir populiariausi  Lie-
tuvoje kalendori . Garsi j
scenos žvaigždži  Natalijos 
Zvonk s, Sonios, Godos Sa-
butyt s ir kit  p domis 
šiais metais pasek  trylika 
sp ding  gražuoli ”, - pa-

sakojo kalendoriaus k r ja
Lauryna Anusevi i t .

Ieškokite kalendoriaus 
spaudos kioskuose, didžiuo-
siuose prekybos centruose 
bei knygynuose ir dovano-
kite j  sau, draugams ar 
draug ms, priešams ar prie-
š ms, gyvenimo žaves  jau 
pamiršusiems kaimynams 
ir visiems, kas jau senokai 
lank si nuostabiame ir be-
ribiame fantazij  pasaulyje. 
Juk “Vakaro žini ” kalendo-
rius - geriausia dovana 
draugui!

“Laisvalaikio” inf.

Jis. Jau. Prekyboje.
Didžiuodamiesi skelbiame geriausią metų naujieną: 
2010 m. “Vakaro žinių” kalendorius JAU PARDUODAMAS!

“Free Ball” publika - puikiausias 
įrodymas, kad biliardas - 

nesenstanti pramoga
Sauliaus Venckaus nuotr.

“Free Ball” lankytojų entuziazmą kursto ir 
mažėjančios kainos, ir “alaus krepšinis”
Išmokti elgtis su biliardo lazda, tobulintis siekiant sportinių aukštumų ar gerai praleisti laiką su draugais. Kad ir kokią dingstį 
turėtumėte užsukti į sostinės biliardo klubą “Free Ball”, dabar tam itin palankus metas. Čia slūgsta kainos, o uoliausi pramogautojai
skatinami nemokamu žaidimu. Lapkričio 6 d. nuo 19 val. biliardinėje aistras kaitins “alaus krepšinio” turnyras.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida žaidimui

“Free Ball” ypatumai

VIETA. Vilniaus centrin  uni-
versalin  parduotuv  (VCUP), 
V aukštas.
PATOGUMAS. Saugoma nemo-
kama VCUP automobili  aikštel .
RANGA. Klube yra 14 profe-

sionali  biliardo stal : 13 - ame-
rikietiškojo (pulo), 1 - angliškojo 
biliardo (snukerio).
DARBO LAIKAS. Klubas kas-
dien atidaromas 11 val., veikia iki 
v lumos, kol yra lankytoj , darbo 
laiko pabaiga nefiksuota.
VIRTUV . 11-15 val. si lomi 
dienos piet s, v liau - užsakomie-
ji valgiai iš meniu. Ruošiami lietu-
viškos, europietiškos ir kaukazie-
tiškos virtuv s patiekalai.

KAINYNAS

Amerikietiškasis biliardas 
(valandos kainiai)
I-VII 11-18 val.  - 14 Lt
I-IV, VII nuo 18 val.  - 16 Lt
V-VI nuo 18 val.  - 17 Lt
Angliškasis biliardas
I-VII 11-18 val.  - 15 Lt
I-IV, VII nuo 18 val.  - 17 Lt
V-VI nuo 18 val.  - 18 Lt
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Vyno skonio s riai

“Visa tai tam, kad sve iai paska-
naut  dar neragaut  dalyk ”, - nauj
išskirtini  užkandži  meniu pristato 
restorano direktor  Rimant  Rupš-
laukien . domybi  jam ieškota vai-
riuose Italijos regionuose ir tokio 
rinkinio nelabai užtiksi net gurma-
nišk  produkt  krautuv l se.

Štai iš Veneto regiono atkeliau-
jantis s ris “Millefoglie al marzemi-
no” sužav s pikantišku salsvumu. 
Tokio suteikiama s rio galv  suba-
dant ir merkiant  desertin  džiovin-
t  vynuogi  vyn .

S ris “Baby Ubriaco Sot la trape” 
italams primena istorijos tarpsn , kai 
per kar  nuo užpuolik  s rius kinin-
kai sl pdavo vynuogi  misoje. 

Skanaujant s r  “S.Pietro” jun-
tamas medaus aromatas. Tokio su-
teikia vaškas, kuriuo apliejama bran-
dinama s rio galva.

Užsisakiusieji “Montasio” iš 
Friulio regiono tur t  atkreipti d -
mes  DOP (“Denominazione di Ori-
gine Protetta”) santrump  valgiaraš-
tyje. Tai žyma, kad s ris sertifikuo-
tas pagal produkto saugomos kilm s
vietos nuorodos reikalavimus. 

DOP nuorod  rasite ir m sos 
užkandži  s raše, iš kurio gal site
rinktis tradicini  itališk  vytint
kumpi , sprandin s ir dešr . Viena 
iš domybi  - r kytas kumpis “Speck 
trentino”. “Jis r komas vis  savait ,
ta iau tik po kelet  valand  per die-

n ”, - aiškino restorano vadov .
R.Rupšlaukien  prisipaž sta, kad 

pa iai buvo itin smalsu paragauti dar 
vieno ypatingo produkto - vytintos 
arklienos. Ta iau dar nežinia, ar ši 
tamsios spalvos specifinio kvapo 
m sa valgiaraštyje sitvirtins ilgam. 
Pasteb ta, kad lietuviams šis ska-
n stas pernelyg ne prastas.

Nauj  poj i  gomuryje galima ti-
k tis išvardytus užkandžius derinant 
su balt j  arb z  ir melion  džemais. 
Pirmasis rekomenduojamas prie s -
ri , antrasis skirtas m sai pagardinti.

Restorane pagalvota ir apie eks-
perimentuoti nelinkusius sve ius. 
Tokiems bus pasi lyta labiau pras-
to itališko parmezano, m lynojo ar 
baltojo pel si  s rio, taip pat saul -
je džiovint  pomidor , itališk  aly-
vuogi , konservuot  artišok  ar da-
ryt  aštri  paprik li .

Kai degustuoti nedr su, pasirink-
to užkandžio galima užsisakyti tik 
30 gram  (3-5 Lt). Jei patiks, pakarto-
ti bus atnešta daugiau (50 g/4-15 Lt).

Išsinešti pigiau

Daugiau nei 50 pavadinim  vyn
meniu - pakankama erdv  eksperi-
mentams renkantis tinkam  g rim
prie si lom  užkandži . Tad d l taik-
liausio sprendimo patartina kreiptis 
 patyrusias žinoves - restorano 

administratores.
Pavadinimai rodo, kad siekiama 

atspind ti kuo platesn  Italijos vyn
vairov , - tiek region , tiek tipišk

vynuogi  bei kainos prasme. sp -

dingas ir pilstom  vyn  asortimen-
tas su kitur retai taur mis parduo-
damais g rimais (6-8 Lt).

Restorane nuolat skelbiamos ak-
cijos išsinešti skirtam vynui. Toks 
vynas kainuoja 20-50 proc. pigiau nei 
užsakomas iš meniu. 

“Einant  restoran  nereikia nu-
siteikti išleisti daug pinig . Ben-
drauti galima ir užsisakius taur  vy-
no bei vien  kit  užkand ”, - teigia 
“Itališkos vynin s” vadov .

Bendrauti prie vyno taur s  jau-
k  subtilaus interjero restoran  kvie-
iamos ir didesn s draugijos, o tem

pokalbiui žada pasufleruoti patys šei-
mininkai. Restorano k r jas, d sty-
tojas, tarptautinio protokolo specia-
listas Darius Rupšlaukis pasireng s
supažindinti su taisykli  oficialiuose 
renginiuose ypatumais. Manoma, 
kad naudinga paskaita ir gurmaniški 
malonumai bus puiki dovana Kal das 
šv siantiems moni  kolektyvams.
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Gurmaniškiems Italijos atradimams siūloma net vytintos arklienos

Sostinės restorane “Itališka vyninė” nuosekliai vykdomi pavadini-
mo įpareigojimai. Paėjėti romantiška Užupio gatvele ir praverti jo 
duris verta ne tik dėl išskirtinio itališko vyno. Italijos pojūčius čia 
sustiprins ir ką tik iš ten atkeliavę rinktiniai gurmaniški užkandžiai. 
Didesnėms kompanijoms bus pasiūlyta net pašnekesio tema, tar-
kim, kaip tinkamai atrodyti ir elgtis aukštuomenės vakarėliuose.

Netikėtais skoniais 
nustebins ypatingo 
brandinimo sūriai...

... ir išskirtiniai vytintos mėsos 
užkandžiai Mykolo Ambrazo nuotr. 

“Itališkos vynin s” ieškokite 
Užupio g.30, tel. 8-640-44551, 

www.italiskavynine.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai

Elena NIKONOVAITĖ

“Id ja pakviesti  “Naru io” 
restoran  pusry i  kilo spontaniš-
kai, iš asmenin s patirties. Vien
savaitgalio ryt  sumaniau papusry-
iauti ramioje, gražioje aplinkoje ir 

neradau kur - dabar daugelis kavi-
ni  šeštadieniais, sekmadieniais 
yra sutrumpinusios darbo laik  ir 
lankytojus priima tik apie pietus, 
- pasakojo viešbu io “Narutis” di-
rektorius Augustinas Barauskas. - 
Tod l “Narutyje” išk l me sau an-

tikrizin  užduot -išš k : tuo metu, 
kai d l sunkme io kit  restoran
paslaugos prast ja, mes jas steng-
sim s padaryti dar kokybiškesnes, 
nei buvo iki kriz s”.

Tradiciniai pusry i
patiekalai

“Naru io” restorane lankytojai 
pusry i  kvie iami nuo 9 iki 12 va-

landos - kad susp t  ir m gstantys 
ilgiau pamiegoti. Pateikiamas spe-
cialus pusry i  valgiaraštis, kuriame 
- rytais dažniausiai skanaujami patie-
kalai: omletai su vairiais priedais, 
karšti sumuštiniai, lietiniai, koš s, jei 
pageidaujate užk sti smarkiau, patie-
kiama kept  medžiotoj  dešreli .

Restorane spaudžiamos šviežios 
vaisi  ir daržovi  sultys, patiekiama 
keli  r ši  geros kavos, arbatos, yra 
kakavos.  valgiarašt trauktas ir 
tikras šampanas, putojantis vynas bei 
kokteilis “Mimosa”, pagamintas iš 
putojan io vyno ir apelsin  sul i .

Pusry i  meniu rasite saldumy-
n , tarp kuri  - pa iame “Naru io”
restorane kepamos ir tod l visuomet 
šviežios bandel s. Kasdien si lomas 
vis kitoks dienos pusry i  pyragas.

Laukiami lankytojai su 
vaikais

Restorane skamba vos girdima 
lengva fonin  muzika. “Tokia tenden-
cija pastebima rimtuose Vakar  resto-
ranuose - muzika neturi užgožti žmo-
gaus. Ir sykiu nesame nuobod s, tu-
rime langus  Pilies gatv , kurioje nuo-
lat verda gyvenimas”, - pasakojo 
A.Barauskas.

“Kvie iame pusry i  t velius su 
vaikais -  restoran  patogu važiuoti su 
visu vežim liu, o grindys išklotos pu-
riais kilimais”, - pasakojo A.Barauskas. 
Klient  patogumui - viešbu io “Naru-
tis” automobili  stov jimo aikštel .

Pramigusius pusry i  laik  “Naru-
tis” kvie ia deserto ir kvapnios kavos 
arba arbatos už ypating  kain  - 11 lit .

Daugiau informacijos 
www.narutis.com

Atsid kodami Enrikai už drau-
gyst  dovanojame “Laisvalaikio” 
kortel  bei 100 lit  vert s dovan
ek  apsilankyti “Tokyo” restorane. 

Teb na jis išleistas patiems m gs-
tamiausiems patiekalams!

- Kod l naudojiesi paslauga 
užsisakyti maisto  namus?

- Maisto  namus užsisakau tada, 
kai n ra laiko gaminti.

- Kuo tau patinka japoniška 
virtuv ?

- Japon  virtuv  patinka d l to, 
kad maistas neriebus, lengvas. Itin 

m gstu šviežias j ros g rybes ir 
“Wakame” salotas.

- Be kurios r šies suši  riti-
n li  negal tum gyventi?

- Skaniausi yra “California maki”.
- Kada dažniau renkiesi val-

gyti sušius namuose - ar kai esi 
viena namie, ar kai turi sve i ?

- Galb t tai labiau priklauso 
nuo laiko, kurio visada tr kta mais-
tui ruošti.

- Ar darai sušius namuose?
- Kartais namuose rengiame 

suši  vakarienes. Tada su drau-
gais juos patys ruošiame. Tik ne 
visada juos pavyksta padaryti ska-

nius ir gražius.
- Ar teko lankytis “Tokyo” 

restorane?
- Taip, ne kart . Labai patogu 

ateiti  “Tokyo” per pietus, nes j s
prad jote si lyti dienos piet  rinki-
nius - j  kaina tikrai nedidel , o sko-
nis nepakartojamas.
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“Tokyo” dovanos lojaliausiems
Japoniško maisto restoranas 
“Tokyo” pristato savo lojaliau-
sius klientus, kuriems užsisa-
kyti sušių į namus yra beveik 
kasdienybė. Tai žmonės, kurie 
neįsivaizduoja, kaip galėtų gy-
venti be japoniško maisto, o 
numerį 1822 išpyškintų net ir 
pažadinti vidury nakties. Kal-
biname pačius ištikimiausius, 
nes norime sužinoti, kodėl jie 
negali gyventi be “Tokyo” su-
šių. Šį kartą lojali klientė - 28 
metų Enrika Geštautaitė.

Su “Laisvalaikio” kortele

100%
nuolaida maisto pristatymo 
mokesčiui Vilniaus miesto 

ribose. Tel. 1822

Enrika Geštautaitė, 
28 metai, architektė

Savaitgaliais “Naručio” restoranas kviečia pusryčių

PUSRY I  PATIEKAL
KAINYNAS:

 Karštieji sumuštiniai   15-16 Lt
Karštieji patiekalai     6-14 Lt
Saldumynai                4-12 Lt
G rimai                      6-10 Lt

Pačiame Vilniaus centre, Pilies g.24, įsikūręs restoranas “Narutis” 
savo lankytojams siūlo naują paslaugą - savaitgalio pusryčius ele-
gantiškoje ir ramioje aplinkoje. O kad laiką leistumėte turiningiau, 
į “Narutį” jau keliauja solidžiausių užsienio leidinių - “National 
Geographic”, “Forbes”, “Vogue”, “Harper’s Bazaar”, “Car magazine”, 
“Yachting World” ir kitų - prenumerata. Tiems, kas neįsivaizduoja 
savaitgalio ryto be gero žurnalo.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai

“Naručio” restorane 
kepamos šviežios bandelės

Karšti 
sumuštiniai

Kvapnūs lietiniai
Redo Vilimo nuotr.

Restorano “Narutis” archyvo nuotr.
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Penki renginiai, kuriuos 
K.Aleksandravi ius aplankys 
lapkrit  ir  kuriuos rekomen-
duoja užsukti “Laisvalaikio” 
skaitytojams:

 Tarptautinis gatv s šoki
turnyras “Urban Dance 7vs7”. La-
bai m gstu š  rengin  ir stengiuosi 
niekada jo nepraleisti. Ten visada 
groja puiki muzika ir šoka patys 
geriausi šok jai.

Vilnius, “Forum Palace” sal
“Balsas.lt”, lapkri io 14 d., biliet
kaina - 27 Lt.

 TV3 projekto “Lietuvos ta-
lentai” pusfinaliai. B tinai daly-
vausiu šiame renginyje, kad gal -

iau gyvai pamatyti tikrai talentin-
gus žmones arba smagiai pasijuok-
ti iš juokdari .

Vilnius, kio banko teatro are-
na, lapkri io 15-29 d., biliet  kaina 
- 15-20 Lt.

 Tarptautinis džiazo festivalis 
“Vilnius Mama Jazz 2009”. Manau, 
verta ateiti  š  festival , nes jame 
dalyvaus daugyb  džiazo žvaigž-
dži  iš viso pasaulio. Kod l gi ne-
paklausius geros muzikos?

Vilnius, Rus  dramos teatras ir 
gyvos muzikos klubas “Tamsta”, 
lapkri io 17-21 d., biliet  kaina - 
10-40 Lt.

 “Sel” koncertas. Kadangi la-
bai m gstu “Sel”, tikrai nepralei-
siu šios grup s koncerto Vilniuje. 
Esu garantuotas, kad bus sp din-
gas šou.

Vilnius, “Forum Palace” sal
“Balsas.lt”, lapkri io 20 d., biliet
kaina - 80-300 Lt.

 Spektaklis “Radijo ereliai”. 
Premjera! Visi “Domino” teatro 
spektakliai, kuriuos ma iau, paliko 
tikrai ger sp d , tod l tikiu, kad 
verta pamatyti ir š . Manau, gera 
nuotaika garantuota.

Vilnius, Kaunas, Klaip da ir 
kiti miestai, lapkri io 4-24 d., bilie-
t  kaina - 50-70 Lt.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

BILIETAI LT rekomenduoja 
lapkričio renginius

Geras renginys - daugeliui pats tinkamiausias būdas rudens, 
o gal net ir sunkmečio slogučiui išsklaidyti. Nes koncertai, 
spektakliai, vakarėliai ir kitokios pramogos suteikia energijos, 
geros nuotaikos, naujų minčių, kūrybinių impulsų. Įkvepiančius 
lapkričio renginius apžvelgia visada arčiau renginių esantis 
BILIETAI LT darbuotojas KIPRAS ALEKSANDRAVIČIUS.

Asmeninio albumo nuotr.

Išsamesn  informacija 
apie renginius visoje 

Lietuvoje
www.bilietai.lt

Dosj

Vardas pavard : Kipras 
Aleksandravi ius.

Pareigos: BILIETAI LT 
rengini  informacijos adminis-
tratorius.

Gyv nas, kuris atspindi 
einamas pareigas: Gal kokia 
skruzd l ?.. Nes mano darbe rei-
kia kruopštumo, visk  atlikti ma-
žais žingsneliais ir neskubant.

Atrasta gyvenimo tiesa:
Per daug nepasitik ti kitais 
žmon mis.

Nepamirštamas rengi-
nys: Nors esu mat s ger  ren-
gini , tokio vieno, kur  b iau
stipriai simin s, turb t ir ne-
buvo. Tikiuosi dar nueiti  ren-
gin , kuris simint  ilgam.

Geriausių šalyje “Olialia Party” 
vakarėlių organizatoriai nepa-
liauja stebinti. Šįkart jie pristato 
naują išskirtinių vakarėlių ciklą 
“Olialia Party Maestro” - juose 
kaskart galėsite mėgautis vis 
kito laikotarpio geriausiais šokių 
muzikos hitais.

Maiklas Džeksonas (Michael 
Jackson), Dona Samer (Donna Sum-
mer), Kaili Minoug (Kylie Minogue), 
“Eurythmics”, “Depeche Mode”, 
“Miami Sound Machine” - tai grup s
ir atlik jai, vald  pasaulio šoki  aikš-
teles praeito amžiaus devint j  dešimt-
met . B tent šiam laikotarpiui yra 
skirtas pirmasis “Olialia Party Maes-
tro” ciklo vakar lis “Disco”.

Nevaržom  šoki  gerb jus džiu-
gins gyvos muzikos projekt  prodiu-
savimo komandos “rootslive” projek-
tas “80’s LIVE”. Šio projekto voka-
list  Baiba Skursten , o muzikantai 
yra puikiai žinomi gyvos muzikos m -
g jams. Tai - instrument  virtuozai iš 
grupi  “Tabami”, “Saul s kliošas”, 
“Pieno lazeriai”, “Sounds in G”, Mi-
gloko, kurie vakar lio sve iams per-

teiks spalvingiausias aštuntojo dešimt-
me io disko eros emocijas...

Ypating  grojarašt  šiam vakar -
liui ruošia paslaptingieji Dj Bartukai 
(Playing 80’s/90’s), milžinišk  ger-
b j  b r  turintis Dj Mantini (Taste 
it) ir paš l s Dj Green (Power Hit 
Radio)!

Už vakar lio stili  ir išskirtin  šou 
bus atsakingi “Disco Stilistai” iš 
“YURY Academy”. O garsusis šukuo-
sen  maestro ir ištikimas “Olialia” 
vakar li  gerb jas Jurijus Lev enko-
vas ant scenos kurs ekstravagantiš-
kiausi  “Disco” stiliaus šukuosen !

Vakar lio kodas? Žinoma, devin-
tojo dešimtme io! Viskas, kas ryš-
ku, blizgu ir, žinoma, seksualu, tiks 
idealiai!

Daugiau informacijos 
www.olialia.lt.
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“Olialia Party Maestro” kaskart pristatys 
geriausius muzikinius dešimtmečius

Su “Maestro Olialia” kortele

25%
nuolaida bilietui

“80’s LIVE” kompanija perteiks aštuntojo 
dešimtmečio disco eros emocijas

Andriaus Brazaičo nuotr.

Organizatorių nuotr.



Stebime legendos gimim

“Android”, kaip atviro kodo ope-
racin s sistemos, istorija prasid jo
2005 m. vasar . “Google” sigijo 
“Android” - nedidel , tuomet dar 
mažai žinom , programas mobilie-
siems telefonams kurian i  bendro-
v . Taip prad jo sklisti kalbos apie 
“Google” žengim  mobili j  tele-
fon  rink . 2007 m. ruden  paslap-
ties šydas buvo oficialiai atidengtas 
- “Open Handset Alliance”, tarp ku-
ri  buvo ir “Google”, paskelb  su-
k rusi pirm j  mobili j  telefon
atviro kodo platform  “Android”. 
“Android” suvienijo daugyb  garsi
bendrovi  ir tampa gyva ir atvira le-
genda telekomunikacij  pasaulyje.

Kas laim s - atvirumas ar 
uždarumas?

Pagrindinis dalykas, išskiriantis 
“Android” iš konkurent , - atviru-
mas. Š  telefon  kuria ir tobulina di-
delis b rys bendrovi . “Android” 
pl toja tokie gigantai kaip “Google”, 

“Texas Instruments”, HTC, “Intel”, 
LG, “Motorola”, “Samsung Electro-
nics”, “T-Mobile”, “Vodafone”, 
“Toshiba Corp.”, “Sony Ericsson”. 
Tai padidina pažangos spart , paly-
ginti su kitomis operacin mis siste-
momis, kurias dažniausiai kuria ir 
licencijuoja viena bendrov . Bet ko-
kie tr kumai, netikslumai ar reika-
lingi papildymai yra pataisomi, su-
kuriami ir diegiami daug grei iau.
Tai sudaro prielaidas “Android” pre-
tenduoti  išmani j  telefon  lyderio 
vaidmen  jau artimiausioje ateityje.

Pasak Šar no Chomentausko, te-
lekomunikacij  bendrov s “Bit  Lie-
tuva” produkt  vystymo vadovo, “An-
droid” stipryb  yra geb jimas veikti 
vairi  gamintoj  sukurtuose rengi-
niuose ir noras traukti inovatyvius bei 
vartotojui naudingus sprendimus.

“D l to daugiausia laimi varto-
tojai - jie gali išnaudoti visas telefo-
no funkcijas, iš keli  ar keliasdešim-
ties va riant  pasirinkti tinkamiausi
program . Kai telefono pl tra užsi-
ima viena bendrov , dažnai ši laisv
yra apribojama bijant konkurencijos. 

“Android” atveju taip n ra”, - sak
Š.Chomentauskas.

Atvira ir prisitaikanti

“Android” operacin  sistema su-
kurta taip, kad maksimaliai išnaudo-
t  naujausias mobili j  telefon  ga-
mintoj  technines galimybes. “An-
droid” kodas yra atviras, d l to skir-
tingi telefon  k r jai patys gali pl s-
ti telefono funkcijas. Pasak Š.Cho-
mentausko, b tent d l šios savyb s
renginiai su “Android” operacine 

sistema netolimoje ateityje diktuos 
išmani j  telefon  inovacijas.

“Android” palaiko GSM/EDGE/
HSDPA, “Wi-Fi”, “Bluetooth” techno-
loginius sprendimus, leidžia išnaudoti 
“Java” galimybes, klausytis muzikos 
ir ži r ti vaizdo filmus visais populia-
riausiais formatais, naudotis populia-
riausia paieškos sistema “Google”, 
elektroniniu paštu “Gmail”, žem la-
piais “Google Maps”, spar i j  žinu-
i  programa “Google Talk”, yra pa-

ruošta darbui su lietimui jautriais 
ekranais, GPS navigacija ir žem la-

piais. Pirm  kart  mobiliojo telefono 
vartotojams suteikiama galimyb  vi-
savertiškai naršyti “Flash” puslapius.

“Google” paslaugos ir 
program  prekyviet

Be daugyb s vartotojams jau 
prast  ir iš karto diegt  “Google” 

teikiam  paslaug , “Android” leidžia 
vartotojui pa iam diegti naujas pro-
gramas  mobil j  telefon  be kom-
piuterio pagalbos.

Kiekvienas vartotojas gali prisi-
jungti prie telefone esan ios “Android 
Market” prekyviet s, kur gal s rink-
tis iš daugiau nei 15 t kstan i  “An-
droid” program , tinkam  tiek lais-
valaikiui, tiek darbui. Per m nes
“Android Market” keliama daugiau 
nei 2000 nauj  program . Didelio su-
sidom jimo šiandien sulaukia “Docu-
ments to Go” dokument  perži ros 
ir redagavimo programos, socialinio 
tinklo programa “Facebook”, “Twit-
ter”, atvir  enciklopedij  “Wikipedia” 
leidžian ios naršyti programos (pvz., 
“Quickpedia”), BBC naujien  skaity-

mo programa, or  prognozi  kanalas 
“Weather channel” ir kit  informaci-
j  pateikian ios specializuotos pro-
gramos. “Android Market” - laisvai 
prieinama paslauga, apimanti daugy-
b  program , kuri  dauguma yra ne-
mokamos. “Android Market” taip pat 
si lo 24 valand  išbandymo period
mokamoms programoms, po kurio 
vartotojas gali nuspr sti, ar jis yra 
patenkintas programos funkcionalu-
mu, o už nepatikusi  program  su-
mok ti pinigai yra gr žinami.

Telefono aplinka - pagal 
kiekvieno norus

“Android” vartotojas neprivalo de-
rintis prie vienos sugalvotos telefono 
aplinkos - jis gali suasmeninti mobil -
j  telefon  nuo pagrindini  aplinkos 
detali  iki menkiausi  smulkmen .
Štai, tarkim, darbo metu vartotojui yra 
svarbu steb ti akcij  biržos naujienas, 
visada šalia tur ti kalendori  ir el. paš-
to program  - visa tai jis gali susikelti 
tiesiai  telefono darbastal , iš kur pro-
gramos yra pasiekiamos grei iausiai. 
Laisvalaikiu norint klausytis muzikos, 
bendrauti su draugais per “Facebook”, 
skaityti “Twitter” žinutes, gauti asme-
ninius laiškus ir steb ti orus - per ke-
let  minu i  susik rus nauj  aplink ,
galima tur ti nauj  darbastal , nepra-
randant senojo. Laviravimas iš vienos 
aplinkos  kit  užtrunka vos kelias se-
kundes, o “Android” geba išsaugoti 
skirtingus vartotojo nustatymus kie-
kvienoje aplinkoje.

“Android” Lietuvos rinkoje

Lietuvos rinkai “Bit ” pasi l
vienus geriausi  išmani j  telefon
su “Android” sistema. Tai “HTC He-
ro”, “HTC Magic” ir “HTC Tattoo”. 
Specialiai išmaniesiems telefonams 
“Bit ” suk r  ir nauj  tarif  plan
“BIT  BeSmart”, kuris suteikia ne-
mokam  minu i , SMS ir duomen
kiek  interneto ir el. pašto paslaugoms 
bei itin patrauklias kainas telefon
modeliams, kurie bus parduodami nuo 
1 lito su 24 m nesi  sutartimi.

“Laisvalaikio” inf.

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 5 d.20 Tendencijos  

Telefonų rinkoje nesunku paklysti. Vieni mobilųjį telefoną renkasi pagal dizainą, kiti žiūri į prekės ženklą, treti - besidomintys 
technologijos naujovėmis - gilinasi ir į tai, kas telefono “viduje”. Pastariesiems ir terminas “Android” nėra naujiena. Tai - “Google” 
ir dar 48 bendrovių sukurta pirmoji atviro kodo operacinė sistema, skirta mobiliesiems telefonams. Sistema nuo kitų, esančių rinkoje, 
skiriasi daugybe savybių, o jau šią vasarą ji pasirodė ir Lietuvos rinkoje HTC telefonuose. Ekspertų teigimu, ateityje išmaniųjų telefonų 
inovacijas diktuos būtent įrenginiai su “Android” operacine sistema.

“Android” - 
“Google” šedevras mobiliųjų telefonų rinkoje

Daugiau informacijos rasite 
www.bite.lt



Šiemet “Muzikos akademijos” 
eiga kol kas laužo stereotipą, 
kad muzikinius šou laimi vaiki-
nai. Pažvelkime: pernai šou lai-
mėjo Ruslanas Kirilkinas, antrą 
vietą užėmė Sasha Son. Visuose 
“Kelio į žvaigždes” sezonuose 
triumfavo taip pat vyrai: An-
drius Rimiškis, Merūnas Vituls-
kis, Anatolijus Oleinikas... Tačiau 
šiemet - viskas kitaip: džiūgauja 
moterys. Jos trys, jas liaupsina 
komisija, giria ir šou vedėjai, 
palaiko žiūrovai, o vaikinai už jų 
tampa ne tokie ryškūs. Jos pa-
žada: “Darysime viską, kad šie-
met laimėtų panelė”.

Egl iš Radeiki  kaimo eidama 
 “Muzikos akademij ” tik josi s k-

m s, ta iau tokios net nesapnavo. 
“Ji - tikras atradimas. Ji Lietuvos 
muzikos padang je taps ryškiausia 
žvaigžde. Ji gali siekti karjeros už-
sienyje”, - taip apie Egl  atsiliepia 
kompetentinga komisija: Rosita i-
vilyt , Mindaugas Stasiulis, Kasty-
tis Kerbedis, Darius Auželis ir kiti.

Egl  nuo pat pirmosios laidos 
peln  komisijos simpatijas - šian-
dien ji yra surinkusi daugiausia ko-
misijos bal , daugiausia kart  tapu-
si lydere.

“Nor iau, kad š  šou laim t
mergina. Juk visus muzikinius pro-
jektus laimi bernai - išeina, kad mer-
ginos nieko vertos. Nieko panašaus! 
Stengsiuosi iš vis  j g , kad projek-
to finale b iau aš ir R tel . Su ja 
nor iau susikauti ir nor iau, kad 
nugal t  ji. Daug kas iš mano paž s-
tam  sako, kad galiu laim ti. Bet 
neskubu dži gauti. Svarbiausia juk 
ži rov  balsai”, - sak  Egl . Beje, ji 
š  šeštadien  gal s pasitikrinti, ar 
ži rovai j  dar vis palaiko - ji iš ko-
leg  surinko daugiausia karšt j  na-
t  ir kovos d l išlikimo.

R ta. Šešiolikmet  vilniet  - 
jauniausia šou dalyv , ta iau ji itin 
aukštai pak l  kartel  kolegoms. 
R tos šlov s akimirka at jo, kai ji 
atliko dain  “Pasisl pt už meil s”.
Komisija liko šokiruota, o ži rovai 
- sužav ti nestandartiniu, prikimu-
siu, seksualiu merginos vokalu. Nuo 

tada R ta, 
kaip ir Egl ,
sulaukia kur 
kas dau giau
komis i j os 
liaupsi  nei 
kritikos ir 
su Egle jos 
yra ryškiau-
sios projek-
te. “Tau Die-
vas  dav
daug ir dar 
prid jo”, - 
sak  apie R -
t  daininin-
kas Aleksan-
dras Ivanaus-
kas-Fara.

Pati R ta 
džiaugiasi ly-
deryste, ta-

iau ragina visus Lietuvos vai-
kinus nesnausti. “Manau, daugiau-
sia muzikiniuose projektuose už 
dalyvius balsuoja simyl jusios 
mergait s. Taip ir išeina, kad laimi 
vyrai. Ei, vaikinai, neb kite mau-

rai, simyl ki-
te mus ir bal-
suokite! - sak
R ta. - Tikrai 
jau atsibodo, 
kad vaikinai 
vis laimi. Jei-
gu ne aš, tai 
Egl  laim s š
šou - to labai 
nor iau ir 
darysiu visk ,
kad taip atsi-
tikt ”.

Ariel  iš 
projekto ko-
misijos sulau-
kia nemažai 
kritikos, ta-
iau už ši

ryški  rau-
d o n p l a u k

ži rovai gausiai balsuoja. Ji iš mer-
gin  daugiausia kart  kovojo d l iš-
likimo ir daugiausia kart  laim jo.
Ariel  jau tris kartus dainavo  karš-
t j  mikrofon , du kartus nugal jo
vaikinus ir tapo negin ijama lydere. 

Iš ži rov  ji surinko per 9 t kstan-
ius bals . Ariel  - ta, kuri privert

susig sti šou vaikinus, mat pati iš-
dr so stoti  kov , palikusi tris vyrus 
ant ledo. “Va taip. Pasirodo, visi vy-
rai m s  projekte - bailiai”, - sak
šou ved ja Inga Jankauskait .

“Kod l vien  kart  negali laim -
ti mergina? B t  puiku. Nesvarbu, 
aš, Egl  arba R ta. Nor iau, kad 
projekto finale gruodžio pabaigoje 
susikaut  du vaikinai ir viena pane-
l , ir kad ji laim t  prieš tuodu”, - 
svarst  Ariel .

Justina prie šou dalyvi  prisi-
d jo prieš por  savai i . Ta iau ar 
taps ji ryškesn  už vaikinus, dar 
neaišku, nes dar nesp jo sav s at-
skleisti. Justina žada: “Stengsiuosi 
atkreipti  save d mes , turiu kele-
t  siurpriz ”. Pra jus  šeštadien
Justina kartu su Nerijumi surinko 
mažiausiai komisijos bal . Ta iau 
nuo karštosios k d s buvo išgel-
b ta: komisija nutar , kad d l išli-
kimo kovos Nerijus. Ar pavyks jai 
pelnyti simpatijas, sužinosime jau 
š  šeštadien .
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Įsimylėkite jas: merginos valdo!

- šeštadieniais, 19 val., per LNK

LNK archyvo nuotr.

Eglei prognozuojama puiki 
muzikinė ateitis

Rūta mano, kad projektą turi laimėti 
arba ji, arba kolegė Eglė

Justina - kol kas 
mažiausiai patyrusi 

šou dalyvė
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Naujienos

“Nuostabus jausmas...” - po šeš-
tadienio transliacijos kalb jo mer-
gai i  numyl tinis Kafka. Išsipild
jo svajon  - sudainuoti savo k rybos 
dain  prieš vis  Lietuv .

Kafkai pavyko tikinti reiklius 
“Muzikos akademijos” muzikos 
prodiuserius savo daina “Angel

miestas”. Šis k rinys, profesionaliai 
aranžuotas, nuskamb jo šeštadien .
Kafka muzik  ir žodžius “Angel
miestui” suk r  prieš ketverius 
metus.

“Niekur anks iau viešai jos nesu 
dainav s, ta iau daug kas išgird s
sako, kad yra j  kažkur gird j s. Ta 

daina išgars jo internete. Tiesiog 
išplito savaime”, - sak  Kafka.

“Tai ne pirmas ir ne vienintelis 
kartas, kai “Muzikos akademijos” 
studentui leidžiame pasireikšti savo 
k ryba. Kafkos daina - melodinga ir, 
svarbiausia, papasakojanti istorij .
Džiaugiam s ir linkime jam toliau 

kurti”, - sako projekto prodiuser
Laura Paukšt .

Be Kafkos, “Muzikos akademi-
joje” savo k rybos dain  dar yra at-
lik s Onsa. Ta iau k riniui “Paka-
bink” jis suk r s tik žodžius. Muzi-
ka - kompozitoriaus Stanislavo Sta-
vickio-Stano.

“Muzikos akademijos” pirm nu 
vadinamas stropuolis ir teisuolis operos 
solistas Atas braukiasi prakait  nuo kaktos. 
Šeštadien  jis sitikino: ži rovai j  vis dar 
myli. Atas antr  kart  kovojo d l išlikimo 
ir triuškinan ia pergale laim jo. Jis surinko 
6807 ži rov  balsus. Tai dvigubai daugiau 
už Nerij  (2799) ir Giedr  (2688), kuri 
iškrito.

Atrodo, “Muzikos akademi-
jos” senbuviai nelink  ar iau pri-
sileisti nauj  dalyvi  - visi  šou 
at j  naujokai jau iškrito. Ne iš-
imtis - pra jus  šeštadien  didži j
“Muzikos akademijos” scen  ži -
rov  sprendimu palikusi Giedr .

Ta iau džiugi žinia ta, kad 
Giedr  ir kiti iškrit  naujokai 
nuo šiol dar tur s vilties. Pro-
jekte vesta nauja taisykl : kiek-
vienas iškrit s dalyvis kit  šeš-
tadien  vien  kart  pasirodo 
scenoje ir komisija nuspren-

džia: pasigail ti ži rov  išmes-
to dalyvio ar ne.

Taip atsitiko ir užpra jus
šeštadien  iškritusiam Rokui. 
Vaikinukas padainavo ir komi-
sija jo pasigail jo - suteik  dar 
vien  šans . Aktyviausiai už 
Roko gr žinim  pasisak  Rosi-
ta ivilyt . Ši daininink  jau 
anks iau yra min jusi, kad 
Rok  deda daug vil i . Nenuos-
tabu b t , jei po “Muzikos aka-
demijos” Rokas t st  mokslus 
su šia scenos veterane. 

“Muzikos akademijos” 
mediumas: užkariauta 
gerb j  net egzotiškose 
šalyse

pus jo populiarus LNK šou 
“Muzikos akademija” - pra jo ly-
giai pus  projekto laiko.

10 “Muzikos akademijos” lai-
d  jau pra ž  LNK eteryje. Tai 
daugiau nei 25 valandos tiesiogi-
nio eterio ir gyvo dainavimo.

150 dain  ži rovai išgirdo 
“Muzikos akademijoje”. Dalis iš 
j , pavyzdžiui, Kafkos “Galb t”,
Egl s “Sugr žk pas mane”, On-
sos “Pakabink” ar R tos “Pasi-
sl pt už meil s”, tapo hitais.

820 000 televizijos ži rov
kas šeštadien  pamato “Muzikos 
akademij ”. Per du m nesius šou 
jau steb jo 2,2 milijono žmoni .

15 jaun  daininink  m gino
savo talentu užkariauti t kstan-
ius gerb j . Šešiems iš j  ži -

rov  sprendimu jau teko pasi-
traukti iš šou.

3 vienareikšmiškos šou lyde-
r s R ta, Egl  ir Ariel  t sia ko-
v  d l geriausiojo vardo toliau, 
taip pat išlieka Kafka, Atas, Ne-
rijus, Onsa ir naujok  Justina. 
Nauji talentai  šou ateina kiek-
vien  šeštadien .

15 scenos žymybi  pasirod
per du m nesius “Muzikos akade-
mijos” scenoje. Jiems pavyzd  ro-
d  šalies popmuzikos žvaigžd s: 
Natalija Zvonk , Violeta ir Vilius 
Tarasovai, Radži, Rosita ivilyt
ir kiti. Žvaigžd s ir “Muzikos aka-
demijos” dalyviai užfiksuoti dau-
giau nei 1500 nuotrauk .

3 “Muzikos akademijos” da-
lyviai - Egl , R ta ir Kafka - turi 
gerb j  klubus. Ši  daininink
interneto forumuose - t kstan-
iai pranešim , diskusij , verti-

nim  ir pagyrim  šiems daly-
viams.

Visi šou gerb jai buriasi ir so-
cialiniame tinklalapyje “Facebo-
ok”. Vos per savait ia užsire-
gistravo keli šimtai projekto ger-
b j . Tarp j  galima rasti ir eg-
zotišk  šali  gyventoj : šou nau-
jienas šiame tinklalapyje seka, 
nuotraukas ži ri, dalyvius verti-
na ir j  dain  klausosi gerb jai iš 
Malaizijos, Tailando, Turkijos ir 
Izraelio.

“Muzikos akademija” - 
šeštadien  19 val. tiesiogiai 

per LNK. 

Roką į šou 
sugrąžino R.Čivilytė

Atas pasitikrino 
gerbėjų meilę

Išsipildė didžiausia Kafkos svajonė

Savait s “Lietaus” 
TOP 3:

1. Kafka “Ne tik tina”.
2. R ta “Tai tiesa”. 

3. Rokas “Tu ne viena”.

Klausk “Muzikos 
akademijos” dalyvi  visko! 

Bendrauk su jais kasdien, 
nuo 16 iki 17 valandos 
radijo stoties “Lietus” 

eteryje.

Dar daugiau 
“Muzikos
akademijos” - 
socialiniame
tinkle

Prisijunk ir tu! 
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Gruodžio 25–30 dienomis Lie-
tuvoje gastroliuosianti garsioji 
Maskvos baleto trupė „Moscow 
City Ballet“ įspūdingus pasi-
rodymus surengs net šešiuose 
šalies miestuose. Pasaulinį pri-
pažinimą pelnę baleto šokė-
jai šventinius klasikinio Piotro 
Čaikovskio baleto „Spragtukas“ 
spektaklius pristatys Utenoje, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė-
žyje, Kaune ir Vilniuje.

Simonas KUPRYS

Geriausia dovana visai 
šeimai

Žiemos šven i  proga Lietuvoje 
šventines gastroles surengs žymio-
ji Maskvos baleto trup  „Moscow 
City Ballet“. Sve iai iš Rusijos m -
s  publik  šiemet džiugins net še-
šiuose miestuose – Utenoje, 
Klaip doje, Šiauliuose, Panev žyje,
Kaune ir Vilniuje. Didžiausiose savo 
gastrol se Lietuvoje „Moscow City 
Ballet“ pristatys geriausi  dovan
visai šeimai – klasikin  P. aikovskio 
balet  „Spragtukas“.

„P. aikovskio baleto „Spragtu-
kas“ spektaklis – vienas žinomiau-
si  klasikinio baleto istorijoje, kur
privalo pamatyti kiekvienas išsila-
vin s žmogus“, – tvirtina meno kri-
tikas, vairi  knyg  ir publikacij
baleto tema autorius Helmutas Ša-
basevi ius. „Be to, klasikinio baleto 
spektakliai – romantiškos istorijos, 
graži muzika, puošn s pastatymai ir 
vair s šokiai – tinka džiugiai šv. Ka-

l d  ir ateinan i  Nauj j  met  pro-
ga“, – priduria meno kritikas.

Daugiausiai gastroliuojanti 
Rusijos baleto trup

1988 m. garsaus choreografo 
Viktoro Smirnovo-Golovanovo ir jo 

Organizatorių nuotr.

žmonos, primabalerinos Liudmilos 
Narubasenko, kurta „Moscow City 
Ballet“ yra viena s kmingiausi  ba-
leto trupi  pasaulyje. Kolektyv , tu-
rint  daugiau nei 50 šokio meistr ,
sudaro geriausi  Ukrainos ir Rusijos 
baleto mokykl  abiturientai. Jau ke-
let  dešimtme i  „Moscow City 
Ballet“ šok jai puosel ja gilias ru-
siško baleto tradicijas ir savo šokio 
precizija bei jausmingumu žavi tiek 
išrankius meno ekspertus, tiek ba-
leto gerb jus visame pasaulyje.

„Kurdami klasikinius baleto 
spektaklius, siekiame atkurti auten-
tišk  j  dvasi , išlaikyti id j  ir ori-
ginalios choreografijos vientisum ,
visam vaidinimui suteikti aiškiai api-
br žt  rus  baleto mokyklos stili .
Manau, kad „Moscow City Ballet“ 
s km  slypi tame, kad sau keliame 
ypa  aukštus kokyb s reikalavimus“, 

– pasakoja „Moscow City Ballet“ k -
r jas ir vyriausiasis choreografas 
Viktoras Smirnovas-Golovanovas.

„Moscow City Ballet“ trup s
kelioni  maršrutai driekiasi per vis
pasaul . Per ilgiau nei 20 gyvavimo 
met  garsieji rus  baleto meistrai 
šoko Kor joje, Belgijoje, Egipte, Ki-
pre, Vokietijoje, Olandijoje, Honkon-
ge, Airijoje, Izraelyje, Japonijoje, 
Kinijoje, JAV ir daugelyje kit   šali .
Vien Didžiojoje Britanijoje daugiau 
nei 2 t kst. pasirodym  surengusi 
„Moscow City Ballet“ laikoma viena 
daugiausiai gastroliuojan i  Rusijos 
baleto trupi .

„Moscow City Ballet“ gastroles 
Lietuvoje organizuoja pirmaujanti 
Vidurio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“. Daugiau 
informacijos www.makroconcert.lt 

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Bilietus į „Moscow City Ballet“ baleto spektaklius „Spragtukas“ Utenoje, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Kaune galima įsigyti visose BILIETAI LT kasose ir internetu. Bilietus į baleto spektaklį 
Panevėžyje galima įsigyti „Tiketa“ kasose bei internete.

„Moscow City Ballet“ trupėje šoka 
daugiau nei 50 šokėjų iš geriausių 
Rusijos ir Ukrainos baleto mokyklų

Lietuvoje  „Moscow City Ballet“ trupė 
parodys šventinius P. Čaikovskio 
baleto „Spragtukas“ vaidinimus

„Moscow City Ballet“ yra 
viena garsiausių Rusijos 
baleto trupių

Gruodžio mėnesį - magiškos „Moscow City Ballet“ gastrolės
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Simonas KUPRYS

40 met  nebl stanti šlov

 „J zus Kristus superžvaigžd “
yra s kmingiausia roko opera Niujor-
ko „Brodway“ ir Londono „West End“ 
muzikini  teatr  istorijoje. Per pir-
muosius m nesius po premjeros vien 
Niujorke ši roko opera uždirbo dau-
giau nei 1,2 mln. JAV doleri , o per 
dvejus metus buvo surengta beveik 
t kstantis jos pastatym . Dar dides-
nio pasisekimo roko opera sulauk
Didžiojoje Britanijoje, kur „J zus
Kristus superžvaigžd “ per aštuone-
rius metus ži rovams buvo pristatyta 
daugiau nei 3 t kst. kart . Kultinis 
A.L. V berio ir T. Raiso k rinys ir 
šiandien yra vienas ilgiausiai demons-
truojam  Londono „West End“ teatre. 
Roko opera „J zus Kristus super-
žvaigžd “ peln  daugyb  aukš iausi
vertinim  ir net penkis kartus nuga-
l jo prestižiniuose Amerikos teatro 
apdovanojimuose „Tony“. 

Prie milžiniškos spektaklio s k-
m s daug kuo prisid jo roko opero-
je skambanti muzika. Netrukus po 
premjeros išleistas to paties pava-
dinimo albumas „Jesus Christ Su-
perstar“ greitai sumuš  visus 
rekordus ir tapo vis  laik  perka-
miausiu dvigubu albumu pasaulyje. 
Ne mažesnio populiarumo sulauk
1973 m. pagal miuzikl  sukurtas 
muzikinis kino filmas. „Oskarui“ ir 
dviems „Auksiniams gaubliams“ 
pristatyta juosta netrukus v l gr š
didžiuosius ekranus. Skelbiama, kad 
kino kompanija „Universal“ planuo-
ja statyti nauj  filmo versij , kuri
patik jo kurti žinomam režisieriui 
Markui Vebui (Marc Webb).

Dainuos garsiausi šalies 
atlik jai

Gruodžio m nes  vyksian iose
roko operos „J zus Kristus super-
žvaigžd “ premjerose vaidins ryš-
kiausios m s  scenos žvaigžd s. 
Pagrindin  J zaus vaidmen  atliks 
charizmatiškasis Jeronimas Milius, 
jausmingas Marijos arijas dainuos 
garsi operos solist  Asmik Grigo-
rian, Jud  vaidins Jurgis Didžiulis. 
Taip pat ži rovams pasirodys maes-
tro Vytautas Juozapaitis, Egidijus 
Sipavi ius, Ignas Misi ra bei „Re-
belheart“ lyderis Darius Mickus. 
Operoje dainuos tarptautin  pripaži-
nim  peln s choras „Brevis“, gros 
dirigent  Roberto Šerveniko ir Gin-
tauto Venislovo vadovaujamas Vil-
niaus simfoninis orkestras bei 
garsaus džiazo muzikanto Dainiaus 
Pulausko vadovaujama ritmo grup .
Garsiausi  vis  laik  roko oper
„J zus Kristus superžvaigžd “ Lie-
tuvoje stato populiarumo rekordus 
sumušusio miuziklo „Paryžiaus ka-
tedra“ režisieriai Ram nas Marcin-
kus ir Mantas Verbiejus.

Šventiniai roko operos „J zus 
Kristus superžvaigžd “ pastatymai 
vyks: gruodžio 23 d. Kauno sporto 
hal je, gruodžio 25 d. „Cido areno-
je“ Panev žyje, gruodžio 27 d. 
„Utenos arenoje“ Utenoje, gruo-
džio 28 d. ir 29 d. „Pramog  areno-
je “ Vilniuje ir gruodžio 30 d. 
„Šiauli  arenoje“ Šiauliuose.

Koncertus organizuoja pirmau-
janti Vidurio ir Ryt  Europoje kon-
certin  agent ra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos www.makro-
concert.lt.

„Jėzus Kristus superžvaigždė“ – roko opera Nr. 1

Renatos Drukteinytės nuotr.

Jau keturis dešimtmečius sero Endriu Loido Vėberio (Andrew 
Lloyd Webber) ir sero Timo Raiso (Tim Rice) sukurta roko ope-
ra „Jėzus Kristus superžvaigždė“ yra sėkmingiausia pasaulyje. 
Gruodžio 25–30 dienomis Lietuvą sudrebinsiančiose roko ope-
ros „Jėzus Kristus superžvaigždė“ premjerose Kaune, Panevėžy-
je, Vilniuje ir Šiauliuose vaidins garsiausi mūsų šalies atlikėjai.

Bilietus į „Jėzus Kristus superžvaigždė“ pastatymus Kaune, 
Vilniuje ir Šiauliuose galima įsigyti visose BILIETAI LT kasose ir in-
ternete. Bilietus į roko operos pastatymą Panevėžyje galima įsi-
gyti „Tiketa“ kasose bei internete.

Roko operos premjerose vaidins 
ryškiausios mūsų scenos žvaigždės 
- pagrindinį Jėzaus vaidmenį atliks 
charizmatiškasis Jeronimas Milius
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„Radijo erelių“ premjeroje: „96 po žeme“, „Nogi vverch“, 
„Skamp“ ir legendiniai radijo laidų vedėjai

„Radijo erelių“ premjeros metu 
žiūrovai skendo juokingiausių 
muzikinių parodijų, komiškų 
kuriozų ir geros muzikos jūroje. 
Pasirodo, striptizo virtuozai gali 
būti ne ką prastesni radijo laidų 
vedėjai. Tiesa, kiek išprotėję, ta-
čiau labai juokingi ir tikrai tokie 
vieninteliai!

Vaiva PRANCULYTĖ

Kaip prasta radijo sto iai, „Tipo 
M-1“ eteryje pasirod  lavina garsi
muzikos atstov : „96 po žeme“, 
„Suopis ir Švogriai“, „Nogi 
vvierch“, „Kapu ino“ ir kt. Ta iau 
didžiausia staigmena premjeroje – 
grup s „Skamp“ gyvo garso pasi-
rodymas.

Ar manoma lifte nety ia „ strig-
dyti“ grup  „Skamp“? 

Ar galima per kelias minutes 
praž iai pasmerkti radijo maratono 
tem ?

Kaip iš vieno sakinio nereikš-
mingos žinut s nulipdyti absurdiš-
k , pasaulinio rezonanso sulaukusi
sensacij ?

O kaip išlipti iš balos sausiems, 
ant koj  suk lus net užsienio šalies 
saugum ? Radijo stotyje „Tipo M-1” 
manoma viskas!

Vien prast  darbo dien  radijo 
stoties „Tipo M-1” laid  ved jus iš-
tiko šokas – konkurentai nugvelb
radijo maratono tem ! Lietuvi  tu-
rist  nelaimes jau aptarin ja kita 
radijo stotis! K  daryti iki eterio li-
kus vos kelioms minut ms? Ved -
jams  galvas šauna išganinga id ja!
Reikia iš kokios paprastos žinut s
sukurti sensacij ! Taip iš Japonijos 
j roje sugedusio laivi kš io, kuriuo 
plaukia cirko dresuotojas ir keli gy-
v nai, „gimsta“ tariamai re iausius
pasaulio gyv nus gabenantis plau-
kiojantis cirkas. 

 spektakl  apie radijo stoties už-
kulisius susirinko legendiniai Lietu-
vos radijo laid  ved jai. domu, ar 
lietuvišk  radijo sto i  gyvenimas 
iš ties  pilnas akibrokšt  ir nepla-
nuot , juoking  situacij ?

Arnas Klive ka

„Kažkas panašaus buvo maž-
daug 1990, 1991, 1992 metais, kai 
Lietuvoje toks reiškinys kaip radijo 
stotis, buvo dar absoliu iai naujas, 
visiškai netik tas dalykas. Labai 
juokiausi ži r damas spektakl . Ge-
ro laiko neb na per daug”.

Asta Stašaityt

„Mažoje m s  šalyje, kitaip nei 
„Radijo ereliuose“, galb t b t  su-
d tingiau sukurti toki  sensacij ,
kuri sulaukt  pasaulinio d mesio. 
Ta iau viskas manoma. Giriu ak-
tori  vaidyb . Suk r  tikrai juokin-
gus personažus”.

Gintaras Rupl nas

„Kritin s situacijos, matytos 
spektaklyje, radijuje, manau, yra itin 
retos. Bet bendr  s saj  tikrai galima 
rasti. Spektaklio dainos fantastiškos. 
Ypa  lietuvi  liaudies. Labai gerai 
pagauta šmaikšti antikrizin  spek-
taklio dvasia, šaun s personažai”.

Daiva Tamoši nait

„Dirbusi ne viename radijuje ga-
liu pasakyti ir tai, kad m s  radijas 
realyb je yra sant resnis. Iš kitos pu-
s s, jei visus realaus radijo užkulisi
kuriozus sud tume  vien  dien , ga-
li b ti, kad išeit  panašiai juokinga, 
kaip „Radijo ereliuose“.

 spektakl  apie radijo stoties užkulisius susirinko legendiniai Lietuvos radijo laid  ved jai. domu, ar lietuvišk  radijo sto i
gyvenimas iš ties  pilnas akibrokšt  ir neplanuot , juoking  situacij ?

Tai jie – „Radijo ereliai!”
Dmitrijaus Matvejevo nuotr. 

Scenoje – Nogi vverch 

Seksualus “96 po žeme“ 
pasirodymas

Už širdies griebianti grupės 
„Kapučino“ daina su 
striptizo elementais
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Lapkri io 20- j  Lietuvos kino 
teatr  sales pasieks nuotaikinga ko-
medija “Mergišius”, užsienyje jau 
surinkusi milžinišk  b r  gerb j .
Šmaikšt  film  pristato karš iausia
naujiena - tai jau prekyboje pasiro-
d s 2010 m. “Vakaro žini ” kalen-
dorius, kur  papuoš  seksualiausias 
profesijas k nijusios žaviausios 
merginos. Visas jas bus galima iš-
vysti ir filmo premjeroje - naujo fil-
mo su mylimu aktoriumi jos negali 
praleisti. Juk pagrindinio vaidmens 
atlik jas aktorius Aštonas Ka eris
(Ashton Kutcher) žavesiu nesunkiai 
gal t  ištirpdyti kiekvienos šird !

Pagrindinis filmo herojus Nikis 
(akt. A.Ka eris) - vyrukas, kuris gy-
vena išlaikomas turting  ir taking
Los Andželo moter , už tai joms atsi-
lyginantis miegamajame. Tai panašiau 
 abipusiai naudingus ryšius: Nikio 

merginamos moterys jo d ka pasijun-

ta jaunos, gražios ir trokštamos, o Ni-
kis savo ruožtu gali gyventi prabango-
je ir pritekliuje. Atrodyt , laimi visi.

Naujausia Nikio pergal  - pri-
trenkianti vidutinio amžiaus teisinin-
k  Samanta (akt. Ana He  (Anne He-
che). Tai Nikio svajoni  virš n , su-
teikianti Nikiui gyvenim , kokio jis 
dar niekada netur jo. Ta iau lyg ty ia 
tuo pat metu  Nikio akirat  patenka 
jo bendraamž  daili padav ja Hetera 
(akt. Margarita Levieva), o prog  pa-
silinksminti ir pasinaudoti gyvenimo 
teikiamais malonumais Nikis nepra-
leidžia... Išvykdama iš miesto Sa-
manta leidžia Nikiui pasilikti jos na-
muose, o vaikinas netrunka pasi-
kviesti ir Heter . Staiga paaišk ja,
kad Hetera taip pat medžioja pasitu-
rin ius priešingos lyties atstovus ir 
gyvena j  išlaikoma, tad pama iusi 
tokius prabangius namus net išsižio-
ja iš nuostabos ir nusprendžia, kad 

š kart jo gardžiuoju k sneliu bus Ni-
kis. Netrukus  miest  gr žta Saman-
ta. Moteris netrunka suprasti, kad 
Nikis j  apgaudin jo, ir šis drauge su 
negausia savo manta tu tuojau atsi-
duria už dur . Netur damas kur dau-
giau eiti, Nikis nusprendžia laim ti 

Heteros palankum , ir tarp j  pama-
žu ima megztis savotiški santykiai. 
Viliodami vienas kit  jie panaudoja 
visus geriausius triukus, kuriuos tik 
turi arsenale, ir galiausiai viskas bai-
giasi tuo, kad j  širdyse siplieskia 
meil  - vienintelis dalykas, kurio jie 

negali sau leisti. Kai tiesa apie j  gy-
venimus pamažu ima aišk ti, herojai 
atsiduria ties kryžkele ir turi apsi-
spr sti, kas jiems gyvenime svarbiau 
- meil  ar pinigai. Atrodo, jiems teks 
nuryti kar i  piliul ...

“Laisvalaikio” inf.

Iki ašarų juokingos “Mergišiaus” pamokos

Mergišiaus pinklėms 
neatsispyrė ir advokatė 

Samanta (A.Heč)
“Acme” nuotr.

Žavusis A.Kačeris 
nesunkiai sudaužytų 

kiekvienos merginos širdį

Kas b t , jei vyras neva pirm
kart  sutikt  moter , kuri  iš ti-
kr j  paž sta jau ne vienus metus? 
Romantin je dramoje “Keliautojo 
laiku žmona” pasakojama apie mei-
l , kuri nepavaldi nei laikui, nei 
vietai. T  dien , kai Henris pirm
kart  pamat  Kler, jis jau pažinojo 
j  daugel  met . Dar tada, kai ji 
buvo maža mergait , jis buvo ge-
riausias jos draugas, slapta aistra.

Lapkri io pradžioje Lietuvos 
kino teatrus pasieks romantiškiau-
sias rudens filmas “Keliautojo laiku 

žmona”. Juosta sukurta pagal rašy-
tojos Odri Nifneger (Audrey Niffe-
negger) pasaul  užkariavus  bestse-
ler . Filmo režisierius Robertas 
Šventk  (Robert Schwentke) tvir-
tina, kad “Keliautojo laiku žmona” 
n ra mokslin s fantastikos filmas. 
Tai - labai emocionalus pasakojimas 
apie aistring , karšt  ir nenugalim
dviej  žmoni  jausm . Henrio ke-
lion s laiku yra j  santyki  išban-
dymas ir jausm  sutvirtinimas.

“Oskaro” laureatas scenaristas 
Briusas Džoelis Rubinas (Bruce Jo-
el Rubin) prisimena, kad j  O.Nifne-
ger knyga tiesiog sukr t : “Per-
skai iau knyg  dar iki jos publika-
cijos ir likau sužav tas ypatingu 
autor s poži riu  žmoni  santykius 
ir netik tai pla ia jos vaizduote. Iš-
kart pamaniau, kad šioje romantiš-
koje istorijoje slypi labai gili mintis, 
ir panorau tai perkelti  ekran . Ši 
unikali meil s istorija privers visus 
verkti, džiaugtis ir li d ti”.
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Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis į 
“Forum Cinemas Akropolis”, “Forum Cinemas 

Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino teatrus 
bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

15Lt

Su “Laisvalaikio” kortele į kino 
centrus “Cinamon” bilieto 

su nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais ir švenčių 
dienomis į “Forum Cinemas Akropolis”,  “Forum 

Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino 
teatrus bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

17Lt

Specialiai filmui “Informato-
rius!” Holivudo žvaigžd  Metas 
Deimonas (Matt Damon) užsiaugino 
papildomus 15 kg svorio. Viename 
interviu jis papasakojo, kaip padid -
j s svoris paveik  vaidyb .

- 2007 metais jus paskelb  sek-
sualiausiu vyru, o filmuodamasis 
“Informatoriuje!” j s pasirod te 
su plik  dengian iais dirbtiniais 
plaukais, sais ir priaugusiu ant-
svoriu. Savigarbos neužgavo?

- Ne. Krypuodavau priešais savo 
žmon  su atsikišusiu pilvu, o ji ži -
r jo  š  reikal  su humoru. Bet man 
labiau užkliuvo kitkas: kai dirbome 
Ilinojaus valstijoje, prie filmavimo 

aikštel s prisiartino keli smalsuoliai. 
Jie ir sako: “Žinot, tikrov je j s atro-
dote kur kas geriau negu ekrane”.

- Ar prisiauginti svorio reika-
lavo režisierius Stivenas Soder-
bergas (Steven Soderbergh)?

- Netiesiogiai. Jam reik jo sudri-
busios fig ros. T.y. be joki  katego-
rišk  kont r  - kad niekad nežino-
tum, ar sako ties .

- Kaip sekasi vaidinti, kai 
prisiaugini svorio?

- Aktoriui visada svarbiausias 
yra judesys. Jei papildomai prisiau-
gini kokius 3 kg, drabužiai jau visiš-
kai kitaip atrodo. Kai filmavome tri-
ler  “Bornas: sunaikinta tapatyb ”,

režisierius Dugas Limanas (Doug 
Liman) reikalavo, kad moky iausi 
boksuotis - tam, kad mano judesiai 
b t  tikslingesni. Filme svarbi net 
menkiausia informacija, kuri  per-
duoda k nas. B tent nuo to priklau-
so, ar ži rovai patik s vaidmeniu.

- “Informatorius!” - jau penk-
tasis j s  bendras filmas su Sti-
venu Soderbergu. Kod l su juo 
taip gerai “susižaidžiate”?

- Soderbergas - vienas iš nedauge-
lio režisieri , kuris, dar prieš prad da-
mas montuoti, vis  film  jau turi gal-
voje. Jis vadovaujasi š kiu: kuo dau-
giau laiko scenarijui ir kuo mažiau fil-
mavimui. Kurdami “Informatori ” per 
dien veikdavome po 8 scenarijaus 
puslapius. Per 30 dien  viskas buvo 
nufilmuota. Tokiais tempais dirbama 
tik filmuojant televizijos serialus.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

M.Deimonas priaugo svorio

“Informatorius!” - 
Kauno kino teatruose nuo
lapkri io 6 d., Vilniaus - 
nuo lapkri io 20 d.

Kriminalin  komedija. JAV
Režisierius Steven Soderbergh
Vaidina: Matt Damon, Frank

Welker, Melanie Lynskey ir kiti

Sustorėjęs Metas Deimonas 
pabrėžia kūno kalbos svarbą 
aktoriaus meistriškumui 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Istorija apie nenugalimą meilę

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

Romantin  drama. JAV
Režisierius Robert Schwentke
Vaidina: Rachel McAdams,

Eric Bana ir kiti

Henrio (akt. Erikas Bana) kelionės 
laiku - jo ir žmonos (akt. Reičel 
Makadams) santykių išbandymas 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.



Pritemdyta teatro salė, iš lė-
to pakylanti scenos uždanga ir 
nuostabūs vaizdai scenoje pa-
žįstami daugeliui. Bet paban-
dykime iš arčiau pažinti vaikų 
teatro “virtuvę”.

Daugiau nei dešimtmet  Raganiu-
k s teatras džiugina mažuosius ži -
rovus bei j  t velius originaliais ir 
domiais spektakliais vaikams. Profe-
sional s aktoriai, meniškas ir jaukus, 
mažiausiam ži rovui pritaikytas inter-
jeras bei linksmoji teatro persona Ra-
ganiuk  Niuk  kiekvien  savaitgal
mažuosius sukvie ia  sales, kur jie 
atsiduria nuostabiame vaizd  ir gars
pasaulyje.

Garsiausios pasakos 
atgimsta teatro scenoje

Vaikai ir j  t veliai ži r dami
spektaklius sutinka gerai paž stamus, 
daugelio skaityt  pasak  pagrindinius 
herojus: Miegan i j  Gražuol , iš lie-
tuvišk  pasak  atkeliavusius Katin -
l  ir Gaidel , Lap  ir Vilk  bei kitus ne 
mažiau žinomus herojus. Visus per-
sonažus “ k nija” teatro aktoriai, jau-
ni, ir profesional s, puikiai išmanan-
tys savo darb .

“Vaikams vaidinti, ko gero, daug 
sunkiau nei suaugusiesiems. Vaikai 
daug grei iau pastebi, kada aktorius 
scenoje vaidina tik tod l, kad taip rei-
kia. Mes stengiam s dirbti taip, kad 
mažieji nematyt  netikrumo, scenoje 
spektakli  metu vaikai mato ne dirb-
tinai sukurtus personažus, o nuošir-
džiai atliktus vaidmenis”, - teig  teatro 
aktorius Linas Barauskas.

Mažieji, apsilank  Raganiuk s te-
atre, turi galimyb  ne tik steb ti spek-
taklius, bet ir patys bendrauti su per-
sonažais, nes daugelyje spektakli
vyksta dialogai tarp scenoje esan i

personaž  ir ži rov . “Daugelyje spek-
takli  personažai nusileidžia nuo sce-
nos, pakalba su vaikais, o kai kuriuose 
ži rovai net atlieka vaidmenis. Turime 
por  speciali  rengini -spektakli , ku-
riuose ži rovai ypa  aktyviai dalyvau-
ja veiksme. Toks b t  vyresniems vai-
kams (nuo ketveri  met , - aut.past.) 
skirtas spektaklis-žaidimas “Teatro 
žaidim  skrynel ”. Vaikai patys pama-
to, kaip kuriamas teatras ir gali pab ti 
aktoriais”, - pasakoja Raganiuk s tea-
tro režisier  Rita Urbonavi i t .

Š  šeštadien  (lapkri io 7 d. 
12 val.) Raganiuk s teatre apsilank
ži rovai gal s išvysti original  spek-
takl  “Princes  ir Nykštukas”. Tai 
graži pasaka apie amžin j  g rio ir blo-
gio, dvasini  bei laikin j  vertybi  ko-
v . Spektaklyje kovoja vidinis ir išori-
nis grožis. Viso spektaklio metu išlie-
ka intriga, kas k  nugal s, o gal šie 
dalykai susijungs. Tad ži rov  laukia 
daug netik tum , pradedant nuo er-
dv s pasikeitimo, baigiant net asme-
nyb s pasikeitimais. Be viso to, ži -
rovai kaskart sulaukia kažko naujo: 
kartais nauj  improvizacij  ir visada 
tik ger  emocij .

Vaikai gali iš arti pažinti 
teatr

Ne kiekvienas, net ir pats garsiau-
sias teatras, negali pasigirti galimybe 
supažindinti vaikus su teatro vaidybos 
paslaptimis ir išmokyti teatro meno. 
Raganiuk s teatre veikia teatro stu-
dija, kurioje vaikai išmoksta vaidybos, 
kuria savo spektaklius ir turi galimy-
b  ir toliau pasilikti teatre, tik jau ne 
kaip mokykl l s vaikai, o kaip akto-
riai. “M s  teatro mokykl l je šian-
dien mokosi vaikai, kurie jau patys 
pasirodo spektakliuose. Taigi galime 
tik tis, kad ateityje iš j  išaugs pui-
k s, profesional s aktoriai”, - teig
teatro režisier .
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Lapkričio 8 dieną Lietuvos 
nacionalinis dramos teatras 
kviečia į premjerą, skirtą jau-
niesiems teatro žiūrovams. Tai 
- Kornejaus Čiukovskio “Dakta-
ras Aiskauda”.

Pasaka pagal H.Dž.Lofting

Pasakojimai apie gerašird
žv reli  gydytoj  pasaulyje ži-
nomi nuo XX a. antrojo de-
šimtme io. Pirmasis š
personaž  sugalvojo an-
gl  rašytojas Hju Džonas 
Loftingas (Hugh John 
Lofting, 1886-1947) ir 
nuo to laiko daktaras 
Dolitlis - dažnas vaik
literat ros ir kinemato-
grafijos k rini  sve ias. 
Šis rašytojas studijavo in-
žinerijos mokslus Jungti-
n se Amerikos Valstijose, 
Masa usetso technologijos 
institute, o I-ojo pasaulinio karo 
metu tarnavo Airijos batalione. Ne-
nor damas savo vaikams rašyti apie 
kare patiriamus baisumus, jis išgalvo-
jo daktar  Dolitl , kuris moka susikal-
b ti su gyv nais, ir  namus siunt
laiškus apie jo nuotykius. Pirmoji 
knygel  - “Pasakojimas apie daktar
Dolitl : iki šiol nespausdinta istorija 
apie jo ypating  gyvenim  namuose 
ir stulbinan ias keliones po sve ias 
šalis” - buvo išleista 1920 metais, v -
liau pasirod  knyga “Daktaro Dolitlio 
kelion s” (1922), pelniusi Loftingui 
prestižin  literat rin  apdovanojim  - 
Njuberi (Newbery) medal . V liau bu-
vo parašytos dar 8 knygos, o po rašy-
tojo mirties išleisti dar du tomai, ku-
riuose rašytojo s nus surinko iki tol 
neskelbtus trumpus apsakymus.

Istorijos apie daktar  Dolitl  ir jo 
bi iulius Lietuvos vaikams paž sta-
mos iš Prano Mašioto vertim , kurie 
buvo leidžiami XX a. tre iajame de-
šimtmetyje Kaune - “Daktaras Do-
litlis ir jo gyvuliai” (1929), “Daktaro 
Dolitlio plaukiojanti sala” (1930), 
“Daktaro Dolitlio didžiausioji kelio-
n ” (1934).

Aiskaudos prototipas 
gyveno Vilniuje

Loftingo personažas kv p  ži-
nom  rus  rašytoj  bei vert j  Kor-
nej iukovsk  (tikrasis vardas - Ni-
kolajus Kornej ukovas, 1882-1969) 
sukurti dar vien  panaš  personaž
- daktar  Aiskaud .

Tad daktaras Aiskauda - K. iu-
kovskio sugalvotas personažas. Pir-
miausiai jis pasirod  eiliuotuose pa-
sakojimuose. Pats K. iukovskis 

sak , kad sukurti š  heroj  j  paska-
tino pažintis su Vilniuje gyvenusiu 
žinomu žyd  gydytoju ir visuomen s
veik ju Cemachu Šabadu - lankyda-
masis Vilniuje 1905 ir 1912 m., rašy-
tojas buvo apsistoj s jo namuose.

Taip pat pasakojama, kad prie pa-
grindini  K. iukovskio istorijos apie 
daktar  Aiskaud  personaž  suk ri-
mo prisid jo ir dailininkas Mstislavas 
Dobužinskis. 1924 m. ruden  M.Do-
bužinskis su K. iukovskiu vaikš io-
jo Sankt Peterburge Barmal jaus
gatve ir svarst , kas buvo tas Bar-
mal jus. M.Dobužinskis prad jo fan-
tazuoti: “Tai buvo pl šikas, garsus 
piratas su trikampe skryb le ir štai 
tokiais sais”. Nupieš s bais  pl ši-
k , dailininkas pasi l  rašytojui su-
kurti apie j  pasak , kurioje iškart 
atsirado ir teigiamas herojus - dak-
taras Aiskauda. Jis skrenda virš Af-
rikos l ktuvu ir nuo žmog dros Bar-
mal jaus išgelbsti Tani  ir Vani , ku-
rie  Afrik  pab go, nepaisydami t -

v  draudimo. Pasaka apie Barmal j
buvo išleista 1925 m., kiek v liau 
pasirod  atskira eiliuota pasaka “Ais-
kauda” - ia gerasis daktaras, gav s
Hipopotamo telegram , ant banginio 
nugaros vyksta gydyti žv reli  Af-
rik  ir pagydo juos šokoladu ir goge-
liu-mogeliu.

1936 m. buvo išleista dar viena 
K. iukovskio knyga “Daktaras Ais-
kauda”, kurioje nurodyta: “Pagal Hju 
Lofting ”.

Daktaro Aiskaudos nuotykiai ne 
kart  buvo pasakojami teatro sceno-
je ir kino ekrane; Lietuvoje ypa  po-

puliarus iki šiol rodomas Igorio Mo-
rozovo baletas “Daktaras Ais-

kauda”, o sovietiniais laikais 
apie žv reli  gydytojo nuo-

tykius buvo sukurtas ne 
vienas animacinis filmas.

Iš K. iukovskio
pasakojim

“Parašiau ši  pasa-
k  labai seniai. O sugal-
vojau j  parašyti, nes 

buvau paž stamas su 
daktaru Aiskauda, kuris 

gyveno Vilniuje. Jo pavard
- daktaras Šabadas. Tai buvo 

pats geriausias žmogus, kok  tik 
man yra tek  sutikti. Varguoli  vai-
kus jis gyd  veltui. B davo, ateina 
pas j  liesut  mergait , jis jai ir sa-
ko: “Tu nori, kad išrašy iau tau re-
cept ? Ne, tau pad s pienas, ateik 
pas mane kas ryt , ir gausi dvi sti-
klines pieno”. Rytais matydavau, 
kaip prie jo nam  rikiuodavosi eil .
Vaikai ne tik patys eidavo pas j , bet 
atnešdavo ir sergan ius gyv nus.
Tad aš ir pagalvojau - b t  nuosta-
bu parašyti apie tok  ger  daktar
pasak . Daktaras Šabadas, žinoma, 
nevyko  Afrik  - aš išgalvojau, es
jis ten susitiko pikt  pl šik  Bar-
mal j ” (1967).

Spektakl  režisavo Evaldas Ja-
ras, scenografas Marijus Jacovskis, 
kostium  dailinink  Jolanta Rimku-
t , kompozitorius Martynas Bia-
lobžeskis, choreograf  Živil  Baikš-
tyt . Spektaklyje vaidina Robertas 
Bal i nas, Remigijus Bu ius, Algir-
das Dainavi ius, Rimantas Giedrai-
tis, Algirdas Gradauskas, Marius 
Jampolskis, Jurga Kalvaityt , Dona-
ta Kielait , ir kiti.

Pareng  Daiva ŠABASEVI IEN

“Gyventi ar mirti?” - klausi-
mas, kurį sau dažniausiai už-
duoda Viljamo Šekspyro kūri-
nių veikėjai, ieškodami išeities 
iš pačių įvairiausių gyvenimiš-
kų situacijų. Amžinojo klasiko 
kūrinių ištraukos, vienaip ar 
kitaip atspindinčios mirties te-
matiką, Keistuolių teatre virto 
spektakliu “Juokdario mirtis, 
arba Kas nužudė Šekspyrą”, 
kurį žiūrovai galės išvysti jau 
lapkričio 6 d. 19 val.

Šio dviej  dali  muzikinio spek-
taklio pagrindas - domiausios Šeks-

pyro k rini  ištraukos, polifoniškai 
rezgamos veik j  linijos bei netik -
ta tragedijos ir komedijos kombina-
cija. Skirting  pjesi  žanr , klasiki-
n s ir modernios muzikos derini-
mas suteikia galimyb  istoriškai ir 
sykiu ironiškai pažvelgti vairi
amži  žmogaus laikysen  mirties 
akivaizdoje, kapini  ir kap  kulto 
evoliucij  nuo Šekspyro iki ši  lai-
k , leis atrasti šmaikš i  ir skaudži
menininko temos variacij  jo paties 
sukurtos mirties kontekste.

“Juokdario mirtis” - kaip 
linksmieji kalneliai

Dalius Skamarakas, spektakly-
je atliekantis net kelis vaidmenis, 
pasakoja, kad kiekvienas persona-
žas - tarsi kaleidoskopo dalis, kuri 

turi rasti viet  bendrame paveiksle. 
Daug d mesio reikia skirti kiekvie-
nam charakteriui, sigilinti, kaip šis 
herojus priima ir supranta mirt .

Kiekvienas Keistuoli  teatro 
spektaklis slepia netik tum ,
“Juokdario mirtis, arba Kas nužud
Šekspyr ” - ne išimtis. “Smagu ma-
tyti ži rov  reakcij , kai, spekta-
kliui pasibaigus, jie maloniai nu-
stemba atrad  tai, kam nebuvo iš 
anksto nusiteik ”, - pasteb jimais
dalijasi D.Skamarakas.

Gruod  - net 20 prog
apsilankyti Keistuoli  teatre

Teatras jau paskelb  gruodžio 
m n. premjeros vaikams ir kit
spektakli  datas. Kal d  premjera 
vaikams “Mamul  M ” - tai pasa-

kojimas apie tai, kaip kurti ir išsau-
goti draugyst , kaip siekti svajon s
ir nepasiduoti pusiaukel je. Nuo 
gruodžio 13 d. po spektakli  vai-
kams maž j  teatro gerb j  tradi-

ciškai laukia linksmyb s su Kal d
Seneliu. Biliet  Kal d  premjer
vaikams geriausia kaina galima si-
gyti jau dabar - iki lapkri io 13 d. 
bilietas kainuos tik 15 Lt.

“Daktaras Aiskauda” - naujoji LNDT premjera

Kitoks pasaulis Raganiukės teatro scenoje
Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Scena iš spektaklio 
“Daktaras Aiskauda”
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Spalvingas pasakų 
pasaulis
“Raganiukės teatro” nuotr.

Keistuolių teatre - V.Šekspyro kūrinių interpretacijos

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklyje 
“Juokdario mirtis, 
arba Kas nužudė 
Šekspyrą” - 
netikėtos Viljamo 
Šekspyro kūrinių 
interpretacijos
Teatro archyvo nuotr.



Kas?
Verslo modelis - užsidirbti 

net iš kit  žmoni  nes kmi .
Trisdešimt vien  amerikietis Be-
nas Hju (Ben Huh) internete tie-
siog deda juokingas nuotraukas, 
kaip kažkam labai smarkiai nepa-
vyko. Užrašai kin  kvartaluose 
su angl  kalbos klaidomis, reiš-
kiantys visai k  kit , nei man  j
k r jai, tragiškos šukuosenos, 
skambinimas 911 iš nevilties, kad 
niekaip nepavyksta susiorgani-
zuoti pasimatymo ar pl šikas, au-
kos nam  kompiuteryje pamirš s
išjungti savo Facebook.com pro-
fil . Visa tai pamatysite jo “Fail 
Blog” tinklaraštyje.

Rezultatai?
Kadangi didel  dalis raš  - 

videofilmukai, “Fail Blog” yra 
septintas pagal populiarum
“Youtube” kanalas. Sakote, prasti 
rezultatai? Na, kadangi šis vyru-
kas kartu yra ir “I Can Haz Che-
ezburger”, “Engrish Funny” ir dar 
keliasdešimt panaši  tinklaraš i
t vas, “Advertising Age” teigimu, 
visose šio “s raini  sklaidos im-
perijos” (angl. “Cheezburger Net-
work”) savininko svetain se vien 
rugs jo m nes  apsilank  per 11 
milijon  unikali  vartotoj . Pats 
Benas Hju užsimena, kad turi 
apie 150 nauj  tinklaraš i  id j
ir planuoja paleisti po nauj  kas 
savait ... O “Fast Company” skai-
iavimais, šiemet iš reklamos jis 

uždirbs septynženkl  sum . Ne-
blogai, jei tau tiesiog patinka s -
d ti ant sofos ir naršyti juokingus 
dalykus internete.

Kas?
B kim s žiningi - kiekvienas iš 

m s  esame bent kart ved  savo 
vard  ir pavard  “Google” paieškos 
sistemoje. Na, kai kurie tai daro 
šiek tiek dažniau... Keturiasdešimt-
metis Džimas Kilinas (Jim Kileen) 
iš Los Andželo kart  “paguglino” 
savo vard  ir pavard  ir nuspren-
d ... susitikti su visais kitais Dži-
mais Kilinais! Mikliai susikrov
lagaminus ir prad jo savo kelion
aplink pasaul  - kiti žmon s, turin-
tys tok  pat  vard  ir pavard , gy-
veno ir Australijoje, ir Škotijoje, o 
Airijoje jis netgi sutiko Džim  Ki-
lin  - katalik  kunig .

Rezultatai?
Kilinas sako, kad ši id ja vos 

neprived  jo prie asmeninio 
bankroto, ta iau jis visk  nufil-
mavo, susuko film ... ir netru-
kus pateko  “The New York 

Times” dienraš io puslapius. O 
visai netrukus sulauk  dviej
žymi  JAV kino studij  pasi ly-
m  nusipirkti film .

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Visi yra gird j  s km s istorij , kaip paprasti vaikinai ar merginos 
internete užsidirbo kr v  pinig , tiesiog sugalvoj  k  nors “kod l aš nega-
l jau to sugalvoti anks iau?” Trys nauji pavyzdžiai ir galb t perskait  pa-
bandysite patys!

El. reklama: 3 netikėti interneto verslai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Jei sugalvojote kažk domaus ir nematyto anks iau, pabandykite iš karto orientuotis  JAV ar, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos rink .
99 proc. atvej  tenka išgirsti užsispyrus : “Mes pirma pabandysime Lietuvoje, o jau tada...” Deja, realyb  tokia, kad Lietuva per maža nišin ms id joms.

O juk vien juoking  ka i  myl toj  pasaulyje yra ne vienas milijonas.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
Kito amerikie io Džeisono 

Sadlerio (Jason Sadler) verslo 
modelis - per metus n  karto 
neapsirengti kostiumo. Tai vei-
kia labai paprastai: jis kiekvien
met  dien  d vi j s  reklami-
nius marškin lius... tada nusi-
fotografuoja, dienos gale para-
šo, kaip jaut si su j s  logotipu 
ant kr tin s, ir kelia medžiag
 savo svetain .

Rezultatai?
Kainodara gan paprasta, bet 

virusin  - koks dienos numeris, 
tiek pinig  už vyruko vilkim
reklam  ir moki. Už sausio pir-
m j  - 1 JAV doleris, už gruodžio 
31- j  - 365 JAV doleriai. Laisv
dien  neb ra - k  tik išparduo-
tos ir paskutin s “likusios rin-
koje” 2009- j  dienos. Vyrukas 
užsidirbo 66 795 JAV dolerius 
per metus, tiesiog kostium  iš-
keit s  marškin lius. Matyt, 
verslas apsimoka, nes Džeiso-
nas savo svetain je k  tik patei-
k  2010- j  kalendori .

Negaliu pakęsti kostiumo
www.iwearyourshirt.com

Kaip atrodai “Google”?
www.googlemethemovie.com

Milijonai už nesėkmes
www.failblog.org
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Košerin  degtin

Izraelio rinkoje sitvirtinusi 
“Lithuanian vodka” kiekvienais 
metais patiria išbandym . Ji yra ti-
krinama specialius košerin s pro-
dukcijos sertifikatus išduodan ios 
organizacijos vadovo - rabino iš Iz-
raelio, kurio vizitui atidžiai rengia-
masi apie por  m nesi . Šiais me-
tais “Stumbro” gaminius vertin s
rabinas S.Abuhazira pabr ž , kad 
košerinei degtinei keliami itin dide-
li reikalavimai, nes svarbi ne tik 

technologija, bet ir žmon s, kurie 
j  gamina.

Degtin  matuota ...kibirais

Seniau degtin  matuota toli gražu ne litrais - Rusijos imperijos 
laikais Kauno degtin s sand lis (dabartinis “Stumbras”) š  butelius 
pilstom  stipr j  g rim  matuodavo kibirais. Kaune gaminamos degti-
n s gerb jai, priklausomai nuo apetito ar kompanion  skai iaus, gal -
davo sigyti 1/4, 1/20, 1/40, 1/100 ar 1/200 kibiro degtin s. Kiekvienas 
butelis tur jo savo pavadinim , kuris rusiškai skamb jo taip: “ etvert-
nik” - ketvirtin , “dvacatka” - dvidešimtin , “sorokovka” - keturias-
dešimtin , “sotka” - šimtin , “dvuchsotka” - dvišimtin .

“Lithuanian vodka” atsiradimas

 1981-ais ia is 
“Stumbro” specialistai 
nusprend  sukurti nacio-
nalin  degtin , kuri gar-
sint  Lietuvos vard  ir 
savo kokybe bei neprie-
kaištingu skoniu pra-
lenkt  tuomet itin popu-
liarius didži j  Soviet
S jungos degtindari  ga-
minius. Nuo id jos iki 
originalios lietuviškos 
degtin s pasirodymo 
rinkose pra jo aštuoneri 
metai - tiek užtruko de-
rybos su vietine ir sovie-
t  valdžia, tikin jant, 
kad toks g rimas Lietu-
vai išties reikalingas. 
Naujoji degtin  spar iai 
išpopuliar jo ne tik šaly-
je, bet ir už jos rib .

XIX a. pabaigoje visoje Rusijos imperijoje 
vestas valstybin s degtin s monopolis - tuo metu 
šis potvarkis reišk , kad gaminti ir prekiauti deg-
tine gal jo tik “valstybiniai monopoliniai degtin s
sand liai”. Rusijos carin  valdžia 1901 m. nuspren-
d  tok  sand l kurti ir Kaune. Kauno degtin s
sand lis (dabartinis “Stumbras”), priži rimas žy-
miojo Kauno gubernijos inžinieriaus Nikolajaus 
Andrejevo, spar iai kilo tarp dabartini  Bažny ios 
ir Girstupio gatvi . Jau nuo 1906 m. veikiantis 
“Stumbras” ne tik puosel ja turting  g rim  re-
cept r , bet nuo šiol dar ir r pinasi muziejumi, kur 
lankytojai greitai gal s b ti supažindinami su dau-
giau kaip 100 met  skai iuojan ios gamyklos isto-
rija ir stipri j  g rim  degustavimo tradicijomis. 

Lyderiai dažnai kopijuojami, taigi viena populiariausi  degtini
Lietuvoje “Lithuanian vodka” - taip pat ne išimtis. Kart  “Stumbrui” 
d l nelegalios “Lithuanian vodka” gamybos teko sudrausminti net Is-
panijos degtindarius. Vis d lto nuo šiol padirbin ti šio ženklo degtin
bus itin sunku, nes atnaujintoje “Lithuanian vodka” diegta unikali 
kamš iavimo technologija, neturinti analog  Europoje.

“Lithuanian vodka” 
1989 m. ir po dvidešimties 
met

Pirm sias “Lithuanian 
vodka” etiketes ranka piešdavo 
“Stumbro” dailininkas, tuo tar-
pu eksportuojant š  g rim  eti-
ket  b davo pritaikoma kiek-
vienai šaliai. Dabar atnaujin-
toms “Lithuanian vodka” etike-
t ms gaminti pagal unikali
technologij  naudojama aliumi-
nio pudra, o eksporto rinkose 
“Lithuanian vodka” pasirodo 
taip pat apipavidalinta, kaip ir 
Lietuvoje. 

 1997 metais “Lithuanian vodka” degtin s šeima buvo papildyta 
aromatizuotomis degtin mis - su citrin  ir apelsin  aromatais. V liau
atsirado ir avie i , juod j  serbent , pipiro su medumi, svaraini , m -
lyni , spanguoli  skonio “Lithuanian vodka”.

“Lithuanian vodka” puikiai ži-
noma ne tik Lietuvoje - šiuo metu ji 
eksportuojama  penkis iš septyni
žemyn . Šio ženklo degtin s galima 
sigyti net Šiaur s Kor joje, Kambo-
džoje ir Filipinuose. Eksporto rinko-
se “Lithuanian vodka” populiarina-
ma specialiomis reklamos kampani-
jomis - štai taip g rimas pristatytas 
degtin s gerb jams Graikijoje.

Originalios reklamos 
kampanijos

Prekės ženklas: 

“Lithuanian vodka”: 
svarbiausi faktai

Tai - Lietuvoje geriausiai ži-
nomas degtin s preki  ženklas 
(“Baltijos tyrimai”, 2009 m. birže-
lio 26 d. - liepos 8 d. apklausa).

“Lithuanian vodka” šeimos 
degtin s užima apie 30 proc. Lietu-
vos degtini  rinkos - daugiausia iš 
vis  šalyje esan i  degtini
(“AC Nielsen”, 2008 m. rugpj io 
- 2009 m. liepos m n. duomenys).

“Lithuanian vodka” yra 
traukta  prestižin  pasaulyje po-
puliariausi  prek s ženkl  s raš ,
 kur  patenka tie alkoholini  g -
rim  prek s ženklai, kuri  parda-
vimai per metus viršija vien  mi-
lijon  pakuo i  po devynis litrus.

Prek s ženklu “Lithuanian 
vodka” pažym ta originali lietu-
viška degtin  yra vienintel  Lie-
tuvoje gaminama degtin , kurios 
nacionalinis gamybos išskirtinu-
mas numatytas Europos S jungos 
Tarybos priimtame reglamente.

Per ketverius pastaruosius 
metus “Lithuanian vodka” buvo 
apdovanota net 12 aukso medali .

N ra tik Afrikoje ir 
Antarktidoje
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Vienas svarbiausių “Stumbro” pasididžiavimų - šiemet dvidešimtmetį švenčianti ir ta proga atnaujinta 
pasaulinio pripažinimo sulaukusi “Lithuanian vodka” degtinė.



  KNYGOS

Mary Higgins Clark
NORS TAVO AKYS JOS 

NEMATO
“Alma littera”

Tai dar vienas detektyvini  tri-
leri  karaliene tituluojamos JAV ra-
šytojos Mary Higgins Clark roma-
nas. Lietuvi  skaitytojams gerai ži-
nomi šie populiariosios autor s ro-
manai “Nieko geriau už namus” ir 
“Nuo man s nepab gsi”. Naujajame 
M.H.Clark romane susipina šeimos 
drama, pasakojimas apie mistišk
ryš , jungiant  išskirtas sesytes dvy-
nukes, bei d mes  prikaustanti de-
tektyvin  istorija.

Tony Parsons
MANO MYLIMA ŽMONA

“Alma littera”
Tony Parsonsas skaitytojams jau 

žinomas iš populiaraus jo romano 
“Vyras ir vaikas”. “Mano mylima 
žmona” - dar vienas romanas apie 
šeim  ir jai tekusius išbandymus. Š
syk  viskas vyksta Kinijoje, “vidu-
ramži  šalyje, turin ioje internet ”,
kur jaunas teisininkas iš Londono 
atsikrausto  klestint  Šanchaj .
Knyga puikiai atskleidžia šiuolaiki-
ni  sutuoktini  santykius, o svar-
biausia - tai pasakojimas, kaip ten, 
kur baigiasi seksas, romantika ir ma-
nija, prasideda tikroji meil .

Zurabas Džavachißvilis
PASALA ÍEÍÎLIUI

“Alma littera”
Prie knygos pavadinimo reik t

pridurti  “Sos:speciali j  operacij
skyriaus kronika”. Jos autorius Zu-
rabas Džavachišvilis dirba Lietuvo-
je, Policijos departamente prie 
VRM. “Pasala šeš liui” - detekty-
vinis romanas apie speciali j  ope-
racij  skyriaus veikl . Kriminalis-
tai, tirdami užsakom j  žmogžudys-
t , aptinka seniai ieškomo b glio 
p dsakus. Nepagaunamojo Šeš lio 
ir j  persekiojan io skyriaus komi-
saro dvikova abiem vyrams tampa 
lemtinga.

SIUVIMO 
ENCIKLOPEDIJA

“Alma littera”
Šiame puikiame siuvimo vado-

ve pateiktos visos pagrindin s ži-
nios nuo paprast  dygsni  iki pa-
žangi  technologij . Knyga ypa
pravers pradedantiesiems si ti 
rankomis ar mašina. ia pateikiami 
ne tik siuvimui reikalingi patari-
mai, bet ir gausu medžiagos susi-
žav jusiems meniniu siuvimu, no-
rintiems draugus nustebinti siuvi-
n ta pagalv le ar dovan  maišeliu. 
Knyga gausiai iliustruota spalvo-
tomis nuotraukomis, taip pat pa-
teiktos aiškios schemos.

NÎRIMO 
ENCIKLOPEDIJA

“Alma littera”
N rimo pradžiamokslis pad s

jums išmokti kurti nuostabius 
rankdarbius. Sužinosite, kaip pasi-
rinkti tinkamiausias priemones ir 
rankius. Susipažinsite su daugybe 

tradicini  ir nauj  n rimo techni-
k , kurios išsamiai iliustruotos 
spalvingomis iliustracijomis. Nau-
jus g džius ugdyti pad s gausyb
rašt  pavyzdži . Talenting  meni-
nink  darb  galerijoje rasite nuos-
tabi  drabuži  bei aksesuar  mo-
deli , kurie kv ps kurti sau ir ar-
timiesiems.

“Susitikimo vietos pakeisti negalima”
(“Mesto vstreçi izmenit nelzia”)

Detektyvas (1979), rež. Stanislavas Govoruchinas, Rusija
Žmogžudyst s, pasalos, gaudyn s, susišaudymai - visa tai pokario 

Maskvos fone. Kriminalinio skyriaus darbuotojai ko-
voja su paslaptinga ir nesugaunama gauja “Juodoji 
kat ”. Po demobilizacijos žvalgybos karininkas Volo-
dia Šarapovas pradeda dirbti kovos su nusikalstamumu 
skyriuje. Pirmoji jo tiriama byla - Larisos Gruzdevos 
žmogžudyst .

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

“Ryži¨ rapsodija” (“Rice rhapsody”)
Komedija/ drama (2004), rež. Kenneth Bi, Honkongas/ Australija

Daugyb  apdovanojim  susišlavusi šiek tiek dramatiška komedija apie 
Singap re gyvenan i  vieniš  motin  Džen ir tris jos s nus. Šeimos res-
toran l  išlaikanti Džen nerimauja, kad 17 met  jau sulauk s jos s nus 
visai nesidomi mergait mis. Pasitarusi su draugu, Džen nusprendžia savo 
namuose apgyvendinti Sabin  - aštuoniolikmet  student  iš Pranc zijos. 
Ta iau gyvenimas kartu su šia linksma, laisvesni  vakarietišk  paži r  mergina aukštyn ko-
jomis apver ia tradicines Džen šeimos vertybes. Jaun j  Sabin  šiame Džeki ano (Jackie 
Chan) prodiusuotame filme suvaidino neseniai Kventino Tarantino (Quentin Tarantino) juos-
toje “Negarbingi šunsnukiai” nusifilmavusi aktor  Melani Loran (Melanie Laurent).

 NAUJAUSI DVD

t ž s Miuleris šaukia savo žmonai:
- Šiandien man aiškiareg  už penkis šim-

tus eur  išpranašavo, kad tu kitais metais 
mane apgausi su kitu vyru.

- Tu, kvaily, aš tau t  ir veltui gal jau 
pasakyti”.

Bat  parduotuv  Beverli Hilse. Kino 
žvaigžd  pardav jai:

- Man reikia bat  su visai žemais kulnais.
- O kokios spalvos?
- Nesvarbu.
- Prie ko j s juos derinsite?
- Prie mažo, storo milijonieriaus.

- Tavo paruošti grybukai tikrai skan s,
Doris. Iš kur gavai j  recept ?

- Iš vieno detektyvo, Norbertai.

- Julijanai, ar t tis namuose?
- Ne, jis išvyk s.
-  poilsin  kelion ?
- Ne, kartu išvažiavo mama.

- Kur buvai? - klausia motina savo s naus.
- Pas Šulcus.
- Ar ne per dažnai ten lankaisi?
- Ne, ponia Šulc labai apsidžiaug . Ji sa-

k  - tav s man tik ir tr ko.

  ANEKDOTAI

Draugystė
EPA-Eltos nuotr.

Turite “Savait s vaiz-
delio” rubrikos vert  ka-
dr ? Pasidalinkite! Si s-
kite kokybiškas (nuo 1 
MB) nuotraukas adresu 
laisvalaikis@respublika.
net, pavadinkite laišk
“Savait s vaizdelis”, ra-
šykite savo vard  ir pa-
vard . Išspausdintos nuo-
traukos autoriui bus teik-
tas prizas - restorano 
“Katp d l ” 20 Lt ver-
t s dovan ekis.
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Prognoz∂ savaitei
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BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadienis tinkamas
mokslams, bendrauti. Penktadien^ bei
savaitgal^ daugiau d∂mesio skirkite
ßeimai. Darbo savait∂s pradΩia tinka-
ma groΩio procedΔroms, meilei,
linksmyb∂ms. Treçiadien^ patausokite
sveikatå.

JAUTIS. Ketvirtadien^ bΔkite praktiß-
kesni, saugokit∂s ilgapirßçi¨. Penkta-
dienis ir savaitgalis tinkami bendrau-
ti, susitikti su gimin∂mis, ißkylauti.
Darbo savait∂s pradΩioje venkite kon-
flikt¨ ßeimoje. Treçiadienis palankus
meilei.

DVYNIAI. Ketvirtadienis - aktyvi die-
na. Penktadien^ ir savaitgal^ bΔkite
praktißkesni, neßvaistykite pinig¨.
Darbo savait∂s pradΩia tinkama gro-
Ωio procedΔroms, mokslams, ben-
drauti, lankyti parodas, koncertus.
Treçiadien^ daugiau d∂mesio skirkite
ßeimai.

VÎÛYS. Ketvirtadien^ venkite konflik-
tini¨ situacij¨ su gimin∂mis. Penkta-
dienis ir savaitgalis tinkami aktyviai
veiklai, siekti tiksl¨. Darbo savait∂s
pradΩioje neißlaidaukite, nesivado-
vaukite ambicijomis. Treçiadienis tin-
kamas mokslams, keliauti.

LIÔTAS. Ketvirtadienis tinkamas bΔ-
ti vießumoje, bendrauti. Penktadien^
ir savaitgal^ nuo reikal¨ atitolkite,
venkite nemaloni¨ Ωmoni¨. Darbo
savait∂s pradΩia itin s∂kminga: bΔki-
te aktyvΔs, linksminkit∂s, skirkite
pasimatymus. Treçiadien^ neißlai-
daukite.

MERGELÎ. Ketvirtadien^ venkite su-
maißties tarnyboje. Penktadienis ir
savaitgalis tinkami reklamai, vießu-
mui, susitikti su gimin∂mis. Darbo
savait∂s pradΩia aktyviai veiklai nepa-
lanki, venkite intrig¨. Treçiadienis -
jΔs¨ diena.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadienis tinka-
mas mokslams, keliauti, bendrauti.
Penktadien^ ir savaitgal^ daug d∂me-
sio pareikalaus ßeima, sutuoktinis.
Darbo savait∂s pradΩia tinkama gro-
Ωio procedΔroms, bΔti vießumoje, re-
klamuotis. Treçiadien^ venkite intrig¨.

SKORPIONAS. Ketvirtadien^ nerizikuo-
kite pinigais. Penktadien^ ir savaitgal^
bΔt¨ gerai pakeisti aplinkå, nors trum-
pam atitrΔkti nuo buities, prapl∂sti aki-
rat^. Darbo savait∂s pradΩia pareikalaus
savitvardos, diplomatißkumo tarnyboje.
Treçiadienis tinkamas reklamai.

ÍAULYS. Ketvirtadien^ venkite aißkintis
santykius su partneriu, neprad∂kite
tvarkyti juridini¨ reikal¨. Penktadien^ ir
savaitgal^ stenkit∂s nesukelti nepasiten-
kinimo ßeimoje, neßvaistykite pinig¨.
Darbo savait∂s pradΩia tinkama groΩio
procedΔroms, keliauti, bendrauti. Tre-
çiadien^ bΔkite atsakingesni tarnyboje.

OÛIARAGIS. Ketvirtadien^ patausokite
sveikatå, ypaç nervus. Penktadien^ ir
savaitgal^ bΔkite d∂mesingesni part-
nerio poreikiams, drausmingai vai-
ruokite. Darbo savait∂s pradΩioje ne-
rizikuokite. Treçiadienis tinkamas ke-
liauti, tvarkyti tarnybinius reikalus.

VANDENIS. Ketvirtadienis tinkamas
meilei, pasimatymams, trumpoms
kelion∂ms. Penktadien^ ir savaitgal^
nuo reikal¨ atitolkite. Viså d∂mes^
skirkite savo sveikatai. Darbo savai-
t∂s pradΩia nepalanki tvarkyti juridi-
nius reikalus, vießiems debatams.
Treçiadien^ nerizikuokite pinigais.

ÛUVYS. Ketvirtadien^ daugiau d∂me-
sio skirkite ßeimai. Penktadienis ir
savaitgalis tinkami meilei, groΩio pro-
cedΔroms, pramogauti, sportuoti.
Darbo savait∂s pradΩioje uΩgrius
daugyb∂ darb¨. Treçiadien^ nepalan-
ku tvarkyti juridinius reikalus.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki lapkriçio 10 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Donatas Dobilinskas iß Vilniaus. 
Jam bus ^teiktas aitvaras “Jamaica”. D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu 

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

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Grafitas. Ißbubina. Pasak. Ißpeikia. AUD. KinΩalas. MakiaΩas. Suk. 

“Stimorol”. Murena. Ûilas. Muzikali. Ses∂s.
Horizontaliai: Îgliai. Laukimas. Taurus. “Saab”. Pradinukai. Upe. MieΩis. Virbai. 

Alaso. “Nike”. ISK. Ûurnalas. Mainai. Apako. Al∂. Akacijos. Liesis.
PaΩym∂tuose langeliuose: ELBRUSAS.



Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ drama,
JAV) - 5 d. 20.50. 6-12 d. 11.15, 14, 16.30,
19, 21.40 (12 d. 21.40 val. seansas nevyks).
“Ißminuotoj¨ bΔrys” (karin∂ veiksmo drama,
JAV) - 6-12 d. 11.50, 15.20, 18.30, 21.30.
“Niko” (animacinis nuotyki¨ f., Airija, 
Danija, Suomija, Vokietija) - 6-12 d. 10.20,
12.20, 14.20, 16.20 (10.20, 12.20, 14.20
val. seansai vyks 7-8 d.).
“2012” (fantastin∂ veiksmo drama, JAV,
Kanada) - 12 d. 22 (naktinis MTV seansas).
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija, JAV)
- 5 d. 17, 19.10, 21.10. 6-12 d. 10.30,
12.30, 14.50, 17, 19.10, 21.20 (10.30,
12.30, 14.50 val. seansai vyks 7-8 d.).
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 5 d.
11.40, 14, 16.30, 19, 21.30. 6-12 d. 12,
14.30, 17.20, 19.40, 21.45 (12, 14.30 val.
seansai vyks 7-8 d.).
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 5 d. 15.30, 17.30, 19.40, 21.40. 6-
12 d. 15, 17.40, 20.40.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuota lietu-
vißkai, JAV) - 6-12 d. 11.30, 13.40, 16
(11.30, 13.40 val. seansai vyks 7-8 d.).
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 5 d.
16.40, 19.30, 21.50. 6-12 d. 18.40, 21.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 5 d.
16.10. 7-8 d. 13.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris, JAV)
- 5 d. 15, 18, 20.30. 6-12 d. 18.20, 20.50.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 6-12 d. 12.40, 18 (12.40 val. seansas
vyks 7-8 d.).
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 5 d. 15.20,
18.10, 20.30. 6-12 d. 15.30, 20.30.
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 5 d. 10.40,
13.10, 16, 18.30, 21.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ dra-
ma, JAV) - 6-12 d. 11.40, 14.20, 16.40,
19.10, 21.45.
“Niko” (animacinis nuotyki¨ f., Airija, Danija,
Suomija, Vokietija) - 6-12 d. 11, 13, 15, 17.
“2012” (fantastin∂ veiksmo drama, JAV) -
12 d. 22 (naktinis MTV seansas).
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 5 d. 11.30, 14,
16.30, 19, 21.20. 6-12 d. 11.20, 13.40, 16,
18.30, 21.30.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV, 3D) - 5 d. 11, 14, 17, 20.30. 6-12 d.

11, 13.30, 17.30, 20.15 (12 d. 20.15 val.
seansas nevyks).
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (dokumen-
tinis f., D.Britanija, 3D) - 5 d. 13.40, 19.15,
22. 6-12 d. 12.15, 15.15, 17.50, 20.45 (6-
8, 12 d. 17.50, 20.45 val. seansai nevyks).
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 5 d. 12.30, 15.15, 18, 20.30. 6-12 d.
12, 14.40, 18.10, 21.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 5 d.
12.15, 14.45, 17.15, 19.30, 21.40. 6-12 d.
14.15, 16.30, 19, 21.30 (14.15 val. sean-
sas vyks 7-8 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 6-12 d. 11.30, 13.50, 16
(11.30, 13.50 val. seansai vyks 7-8 d.).
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 5 d.
16.20, 19, 20.30. 6-12 d. 18.50, 21.15.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) - 
5 d. 21. 6-12 d. 18.20, 21.10.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 5 d.
15.30. 7-8 d. 12.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f., JAV,
Vokietija) - 5 d. 17.20, 20.30. 6-12 d. 14,
17.20, 20.30 (14 val. seansas vyks 7-8 d.).
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija, JAV)
- 5 d. 11.45, 14.15, 16.45, 18.45, 20.45.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 5 d. 19.15.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 5 d. 16.40,
21.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 5 d. 18, 20.15.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 5 d. 11.15, 16.15.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Apleistieji” (drama, Vengrija) - 5 d. 17.
“Bangos ilgis” (drama, JAV) - 5 d. 19.
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 5 d. 20.
“Laiptin∂s vidurys” (drama, Vokietija) - 
6 d. 15.
“Katastrofos receptai” (dokumentika,
Suomija) - 6 d. 17.15.
“Havajai, Oslas” (drama, Norvegija, Íve-
dija, Danija) - 6 d. 19.15.
“Pankai ir jaunim∂lis” (muzikin∂ doku-
mentika, Suomija) - 6 d. 21.30.
“Lietuvißka pal∂p∂” (trumpametraΩi¨ anima-
cini¨ f. programa, Lietuva) - 7 d. 11. 8 d. 13.
“Karsteno ir Git∂s kino ißdaigos” (anima-
cija, Danija) - 7 d. 13.
“Glomdalio nuotaka” (drama, Norvegija,
Ívedija) - 7 d. 15.
“Vienuolynas” (dokumentika, Danija) - 
7 d. 17.
“AmΩinos akimirkos” (drama, Danija,
Ívedija, Suomija) - 7 d. 19.
“Moters nublokßti” (trumpametraΩiai f.,
Norvegija) - 7 d. 21.15.
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Ûymaus XX a. pradΩios serb¨ ra-
ßytojo B.Nußiçiaus satyriniai apsaky-
mai ßmaikßçiai atskleidΩia amΩinai
aktualias ßeimos gyvenimo proble-
mas - pavydå, neapykantå ir meil´.
B.Nußiçiaus kΔryba pasiΩymi ißraiß-
kingais, ryßkiais heroj¨ charakte-
riais, lakiais, ironißkais dialogais.
Moters plaukas ant vyro ßvarko, si-
tuacija “kur du, ten treçias nereika-
lingas” arba slapta nuo vyro koj¨
konkurse dalyvaujanti Ωmona - tokie,
rodos, kasdieniai vedybinio gyveni-
mo konfliktai B.Nußiçiaus novel∂-
se sprendΩiami visißkai nekasdie-
nißkai. Balkanißkas humoras jiems
suteikia nepaprasto lengvumo ir
kartu aßtrumo - joki¨ auk¨ ir joki¨
kompromis¨!

MiniatiΔr¨ komedija “Íeimos
patar∂jas”, kitaip nei dauguma te-
atr¨ spektakli¨, gimsta iß aktori¨ ini-
ciatyvos. Vizualizuoti ir ^garsinti
spektaklio aktor∂ ir reΩisier∂ A.Ben-
doriΔt∂ pakviet∂ dailinink´ Gabrie-
l´ JanußkeviçiΔt´ ir kompozitori¨ Ar-
noldå Jalianiauskå. Íios komandos
tikslas - rasti artimesn^ ryß^ su ΩiΔ-
rovais nei ^prastuose teatro pasta-
tymuose. Tod∂l pagrindinis d∂me-
sys sutelkiamas ne ^ dekoracijos,
ßviesos ar kostium¨ turtingumå,
ne ̂  reΩisΔroje uΩkoduotas prasmes,
o ^ aktori¨ vaidybå, kuriai siekia-
ma gråΩinti Ωaidimo ir improvizaci-

jos dΩiaugsmå. Ne iß kelmo spir-
tas aktori¨ ketvertukas yra sukΔ-
r´s daug rimt¨ vaidmen¨ tiek Vals-
tybiniame jaunimo teatre, kuriame
dirba, tiek ir kituose teatruose. 

“Íeimos patar∂jas” - tai jau ket-
virtas 2008 m. Kaune ^sikΔrusio
Teatro klubo spektaklis.

“Laisvalaikio” inf.

“Bjaurusis ançiukas ir aß” (animacija, Da-
nija) - 8 d. 11.
“Ne tas roΩançius” (drama, Turkija) - 8 d.
15.
“Velnio miestas” (juodoji komedija, Ser-
bija) - 8 d. 17.
“Mieguistumas” (drama, Lenkija) - 8 d.
19.
“Laißkai t∂vui Jakobui” (drama, Suomija)
- 8 d. 21.30.
“Mylimoji Klara” (biografin∂ drama, Vo-
kietija, PrancΔzija, Vengrija) - 9 d. 15.
“Carlas Th.Dreyeris - mano paßaukimas”
(dokumentika, Danija) - 9 d. 17.30.
“Meil∂ ir ^tΔΩis” (drama, Danija) - 9 d.
19.30.
“DΩonis Vangas” (kriminalin∂ drama, Nor-
vegija) - 9 d. 21.30.
“Nakties siluetai” (komißka drama, Vokie-
tija) - 10 d. 15.
“Draugelis” (drama, Norvegija) - 10 d. 17.
“Katjos sesuo” (drama, Olandija) - 10 d.
19.
“Ruduo” (drama, Turkija, Vokietija) - 10 d.
21.
“Magißkasis Troellio veidrodis” (doku-
mentika, Ívedija) - 11 d. 15.

“P.S.Krojer - koks gyvenimas!” (doku-
mentika, Danija) - 11 d. 16.30.
“UΩdraustas Tibeto balsas” (dokumenti-
ka, Norvegija) - 11 d. 18.
“Visi kiti” (komißka drama, Vokietija) - 
11 d. 19.
“Europos kino akademijos (EFA) nomi-
nantai ir laureatai 2008” (trumpametraΩi¨
film¨ programa) - 11 d. 21.30.
“Jauna Latvija trumpai” (trumpametra-
Ωiai, Latvija) - 12 d. 15.
“Policinink∂” (drama, Vokietija) - 12 d.
17.
“Stiklainis uogien∂s” (drama, Lietuva) -
12 d. 19.
“Jauna Estija trumpai” (trumpametraΩiai,
Estija) - 12 d. 21.

OZO KINO SALÎ
“Lankas” (drama, Piet¨ Kor∂ja) - 5 d. 18.
“Ißnarstytas Haris” (komedija, JAV) - 6 d.
18.
“Veidrodis” (drama, SSRS) - 7 d. 16.
“Saul∂” (drama, Italija, PrancΔzija, Rusija,
Íveicarija) - 12 d. 18.
“Intymus dienoraßtis” (romantin∂ drama,
D.Britanija, Liuksemburgas, Nyderlandai,
PrancΔzija) - 13 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ dra-
ma, JAV) - 6-12 d. 10.45, 13.30, 16.15,
18.45, 21.15. 6-7 d. 23.45.
“Ißminuotoj¨ bΔrys” (karin∂ veiksmo 
drama, JAV) - 6-12 d. 12, 14.45, 17.30,
20.15 (12, 14.45 val. seansai vyks 7-8 d.).
6-7 d. 23.
“Niko” (animacinis nuotyki¨ f., Airija, Da-
nija, Suomija, Vokietija) - 6-12 d. 11.45,
13.45, 16 (11.45, 13.45 val. seansai vyks
7-8 d.).
“Informatorius” (kriminalin∂ komedija,
JAV) - 6-12 d. 19.15, 21.45.
“Hercogien∂” (Kitokio kino klubas) - 10 d.
17.45.
“2012” (fantastin∂ veiksmo drama, JAV,
Kanada) - 12 d. 22.
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 5 d. 10.45,
13.30, 16.15, 18.45, 21.15. 6-12 d. 12.45,
15.45, 18.15, 20.45 (12.45 val. seansas
vyks 7-8 d.). 6-7 d. 23.15.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 5 d.
16.45, 19, 21, 23.15. 6-12 d. 15.15, 17.45,

19.45, 22 (10 d. 17.45 val. seansas ne-
vyks).
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 5 d. 17.15, 19.30. 6-12 d. 11, 13,
15, 17.15 (11, 13 val. seansai vyks 7-8 d.).
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV, 3D) - 5 d. 12.30, 15.30, 18.30. 
6-12 d. 10.15, 15.30, 18.30.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 5 d. 10.15,
21.30. 6-12 d. 12.30, 21.30 (12 d. 21.30
val. seansas nevyks).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 7-8 d. 11.15, 13.15.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 6-7 d. 23.59.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 5 d. 14.45, 17, 19.15, 22. 6-11 d.
18.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 5 d.
16, 18.15, 20.30. 6-11 d. 20.30. 6-7 d. 23.30.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) - 
5 d. 18.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 5 d. 15.45,
20.45.

CINAMON
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ 
drama, JAV) - 6-12 d. 11.45, 14.15, 16.45,
19, 21.15.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 5 d.
12, 14, 16, 18.10, 20.05, 22.05. 6-12 d.
16, 18, 19.45, 21.45.
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - iki 12 d. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
dubliuota lietuvißkai, JAV) - 5 d. 10.45,
12.35, 14.25, 16.15, 18.20, 20.30. 
6-12 d. 10.45, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.25.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 5 d.
17.15, 19.30, 21.30. 6-12 d. 17.15, 21.30.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 5 d. 13, 19,
21.15. 6-12 d. 15, 22.15.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 5 d. 11, 15. 6-12 d. 11, 13.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 5 d. 17. 6-12 d. 19.15.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 5 d. 11.30, 13.20, 15.15. 6-
12 d. 12, 14.7

Teatro klubas pristato premjerå “Íeimos patar∂jas”
Íeiminio gyvenimo ißminties tΔlas pasaulio pilietis moko-
si viså gyvenimå - vieni jos ^gyja, kitiems toji ißmintis taip
ir lieka ne^kandamu rießut∂liu. Apie tai savo miniatiΔrin∂-
se novel∂se kalba serb¨ humoro meistras Branislavas 
Nußiçius. Jo kΔryba uΩdeg∂ dvi aktori¨ poras - Aldonå
BendoriΔt´ ir Nerij¨ Gadliauskå bei Außrå Pukelyt´ ir
Alekså Kazanaviçi¨ - supinti savo ßeimin´ ir aktorin´ 
patirt^ su B.Nußiçiaus personaΩ¨ istorijomis. Surink´ 
smagiausias iß ßi¨ istorij¨, aktoriai spektakl^ pavadino
“Íeimos patar∂ju”. J^ netrukus bus galima ißvysti Kaune,
“Papa Jazz” klube, ir Vilniaus “New York” klube. Scena iß spektaklio

“Íeimos patar∂jas”
Su “Laisvalaikio” kortele  

20%
nuolaida 2 bilietams

“Íeimos patar∂jo” premjera -
KAUNE, klube “Papa Jazz” 

(Savanori¨ pr.178), lapkriçio 5 
ir 29 d. 19 val. Bilietai - 40 Lt

VILNIUJE, klube “New York” (Kal-
varij¨ g.85), lapkriçio 9 ir 23 d. 19
val. Bilietai - 60, 50, 40, 30, 20 Lt

Bilietus platina “Tiketa”. Atsi-
spausk bilietå pats: www.tiketa.lt.
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APSAUGA. Tarptautinės aplinkosaugos 
organizacijos “Greenpeace” aktyvistai ry-
žių lauke sukūrė “paveikslą”, kuriame pa-
vaizduotas ryžius pjaunantis ūkininkas. 
Taip “Greenpeace” ragina Tailando valdžią 
apsaugoti šalies ryžių laukus nuo genetiš-
kai modifikuotų ryžių.

 “Esu komunikabili, visada geros nuotaikos, besišypsanti ir kupina energijos, 
aktyvi, mėgstu visur dalyvauti, todėl ir “Olialia” projektas - ne išimtis”, - 
taip save apibūdina 19-metė Gintarė Sakalauskaitė iš Kauno.

Raimundo Adžgausko nuotr., 
apatinis trikotažas dizainerės 

Jurgitos Stakauskaitės
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MARADONAI. Meksikos kompanija “Cerve-
ceria Revolucionaria” Argentinos futbolo le-
gendos Diego Maradonos (Diego Maradona) 
garbei pagamino alų “10 Marado”.

KRIOKLYS. Kinijoje iš klozetų ir bidė sukurtas 
krioklys, kurio ilgis - 100 metrų, o aukštis - 5 metrai. 
Statinį puošia didžiulės krūtys.

FERARI. Kiekvienam - savas ferari. Mergaitė “Ferrari” bolide, sukonstruotame iš balionų - Abu 
Dabyje (JAE) sekmadienį baigėsi pasaulio “Formulės-1” automobilių lenktynių čempionatas.

Parengta pagal Eltos inf. 
EPA-Eltos nuotr.


