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- Reikšmingiausias besibai-
gian i  met vykis?

- Antrojo albumo išleidimas ir 
pirma vieta “Žvaigždži  duetuose”. 
Albumu džiaugiuosi, nes pati k riau
dainas, o laim jim  muzikiniame 
šou laikau dideliu pasiekimu, nes 
konkurentai buvo labai stipr s. Dar 
supratau, kad turiu daug gerb j .

- Dauguma atlik j  dabar 
verkšlena d l sumaž jusi  ho-
norar  ir koncert . Kaip tau?

- Nesiskundžiu. Atvirkš iai, 
šiuos metus pavadin iau geresniais. 
Be to, niekada nebuvau daininink ,
kuri pl šyt si d l koncert , lipt
per galvas. Pavyzdžiui, per šiuos 
Naujuosius nekoncertuosiu, nors 
užsakym  sulaukiau.

- Kod l atsisakei?
- Noriu pails ti, nes jau pusantr

met  netur jau atostog . Visai ne-
seniai persirgau vadinamuoju kiau-
li  gripu, kuris komplikavosi  plau-
i  uždegim . Gulint lovoje net bu-

vo at jusi mintis: “Viskas - pabai-
ga”. Buvo labai blogai. Pasveikusi 
supratau, kad privalau ne tik dirbti, 
bet ir poilsiauti. Gal  gale pagyven-
ti savo malonumui.

- Kaip žadi sutikti Naujuo-
sius?

- Su draugais pas mane namuo-
se. Džiaugiuosi nusprendusi atšv s-
ti su visais kartu, kaip žmogus.

- Idealiausios Nauj j  sutik-
tuv s?

- Kur nors snieguotuose kalnuo-
se, mažoje trobel je, prie židinio su 
mylimuoju. To pakakt . (Šypsosi.)

- Ar šiandien tai gyvendina-
ma?

- Manau, taip.

- Met  nusivylimas?
- Nusivyliau kai kuriais draugais. 

Sirgdama supratau, kad turiu labai 
mažai draug , kurie su manimi ben-
drauja ne d l naudos.

- Dažnai susiduri su prisipla-
k liais?

- Taip, ir jie mane vadina geriau-
sia drauge. Li dna...

- Ar jauti konkurencij  pra-
mog  pasaulyje?

- J  pajutau, kai man prad jo 
sektis. M s  pasaulyje daug neti-
krumo, pavydo, melo.

- Esi pagars jusi skandalist .
Kod l šiais metais nieko neiš-
kr tei?

- Proting ju. (Šypsosi.) Supra-
tau, kad man nereikia 
skandal .

- Met  pirkinys?
- (Ilgai galvoja.) “Ken-

zo” suknel . (Juokiasi.)

- K  pavadintum 
met  atradimu?

- Nauj  scenin vaizd .

- Kaip reaguoji  kritik  d l
savo stiliaus?

- Man patinka, kai kritikuoja pro-
fesionalai. Tada turiu kur pasitempti.

- Ar galima tave pavadinti 
jautriu žmogumi?

- Esu labai jautri, kai kalbama 
apie beglobius vaikus, žmoni
skausm . Dažnai b nu sentimenta-
li. Kita vertus, kartais galiu b ti la-
bai nejautri.

- Kokiose situacijose?
- Atsitveriu siena bendraudama 

su žiniasklaida, žeisti linkusiais as-

menimis. Ypa  tais, kurie žino mano 
jautrias vietas.

- Ko sau palink tum 2010 
metais?

- Aš visko turiu. Palink iau tik 
truput l  geresni  met  nei pra -
jusieji.

- Ar nor tum sukurti vaidme-
n  kokiame nors seriale, filme?

- Labai. Nor iau išbandyti vis-
k , kas susij  su menu. Aš meniškos 
nat ros.

- Pastaruoju metu pramog
pasaulio atstovai spausdina 
biografines knygas. Kaip ma-
nai, ar tavo gyvenimas vertas 
knygos?

- Jau seniai esu sulaukusi vienos 
žurnalist s pasi lymo pasipasakoti 
apie savo gyvenim  jos knygai. Bu-
vau net pati prad jusi rašyti. Nes ne-
žinau, koks žmogus gal t  popieriu-
je išd styti mano mintis taip, kaip aš 
nor iau. Be to, nežinau, ar esu pa-

sirengusi visuomenei atskleisti visas 
savo paslaptis. Kol kas palauksiu.

- Kaip tur t  vadintis knyga 
apie tavo gyvenim ?

- Gal “Pelen s istorija II”. (Juo-
kiasi.)

- Kod l Pelen s?
- Nes mano gyveni-

mas, palyginti su šiandie-
na, buvo labai varganas.

- Ar turi draug ?
- Širdyje visada turiu 

draug . Daugiau apie ji pa-
sakoti nenoriu, nes neži-
nau, kas bus rytoj. Kai ke-

liausiu prie altoriaus, tada ir prabil-
siu apie asmenin  gyvenim .

- Koks vyras tave gal t  nu-
sivesti prie altoriaus?

- Jis tur t  b ti panašus  graf
Montekrist .

- Kod l?
- Man patinka stipr s vyrai. Sil-

pnesni už mane greitai atsibosta, aš 
j  pradedu gail tis ir tampu pad ties 
šeimininke.

- Kokia moterimi nenor tum
tapti?

- Radikalia feministe. Manau, jos 
nepatinka vyrams.

- Gal tum b ti išlaikoma 
vyro?

- Negal iau gyventi iš vyro pi-
nigin s, nes man labai svarbi finan-
sin  nepriklausomyb . Be to, nega-
l iau ilgai s d ti namuose prie puo-
d . Pasisakau už karjer .

- Kokiomis moterimis žaviesi?
- Žaviuosi Andželinos Džoli 

(Angelina Jolie) grožiu, atkaklu-
mu. Ji moka suderinti šeim  ir 
karjer . Dar labai simpatizuoju 
Dainai Bosas. Manau, kad tai iš-
mintinga moteris, puikiai žinanti, 
ko reikia šeimai, vyrui ir jai. Šalia 
tokios moters bet kuris vyras pra-
žyst . (Šypsosi.)

- O šalia kokio vyro tu pra-
žystum?

- Pamatysite j , kai tuoksim s.

- Kada tai vyks?
- Nežinau. Gal labai greitai. 

(Šypsosi.)

- Kokio laisvalaikio dabar la-
biausiai nor tum?

- Poilsin s kelion s su drau-
gais. Ties  sakant, jau labai se-
niai j  planuoju. Labiausiai nor -
iau  Egipt , kuriame dar nebu-

vau, bet jo istorija ir kult ra se-
niai domiuosi.

“Mano gyvenimas, palyginti su 
šiandiena, buvo labai varganas”
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Mijos metų atradimas - 
naujas sceninis įvaizdis

Gedimino Žilinsko nuotr.

Daugeliui dainininkės MIJOS 
(26) vardas asocijuojasi su 
Zvonke ir nulaužtais nagais. 
Iš tiesų apie šį ir kitus jos 
skandalus rašyta buvo daug. 
Bandėme prisiminti, ką gi šiais 
metais Mija iškrėtė. Pasirodo, 
nieko skandalingo. Atvirkš-
čiai, metų pradžioje ji laimėjo 
“Žvaigždžių duetuose”, o jų pa-
baigoje pristatė antrąjį albumą 
“Stiklo namai”. Reikšmingu įvy-
kiu Mia vadina ir plaučių užde-
gimą. Sunki ligos forma privertė 
iš naujo įvertinti gyvenimą.

Miją prie altoriaus nusivestų grafas Montekristas
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Metų herojai 

Met  burbuliukai -
“Olialia pupyt s”
Iš pradži  jos pristat  seksualiausiais 
pasaulyje vadinamus “Olialia Cola” 
burbuliukus, o kiek v liau visos trys 
pasididino kr tines. Kitais metais 
laukiame daugiau staigmen .

Met  dalyv  - 
Šorena
Gruzin  Šorena šiais metais pagar-
s jo kaip nenuilstanti TV šou dalyv .
Apie j  sužinojome dar “Muzikos 
akademijoje”, v liau mat me “Žvaigž-
dži  duetuose” poroje su Stano, o vi-
sai neseniai ji laim jo “Šok su mani-
mi”. Ateinan iais metais Šorenai 
linkime pa vairinti savo veikl .

Met  debiutas - 
Jurgita Jurkut
“Mis Lietuva”, aktor , o dabar ir TV 
ved ja. Sutikite - debiutuoti tiesio-
giniame eteryje ir dar poroje su Vy-
tautu Šapranausku reikia dr sos. 
Kitais metais Jurgita nedings iš TV 
ekran  ir ves “Chor  karus”. Lin-
kime tobul ti.

Met  auka - 
Deivydas Zvonkus
Vieši kaltinimai išprievartavimu, r kian ios dienraš i  antrašt s
ir sužlugdytos karjeros gr sm . Deivydui Zvonkui ir jo žmonai Na-
talijai tai tapo sunkiu išbandymu. A i  Dievui, v liau paaišk jo,
kad precedento m s  pramog  pasaulyje neturintis kaltinimas te-
buvo blefas. Ateinan iais metais Deivydui linkime mažiau vartoti 
svaigal  ir linksmintis tik su gerai paž stama kompanija.

Met  pri iupimas - 
Violeta Rep enkait
Apie byran i  Violetos ir Tito Bl dži
santuok  spauda prad jo rašyti pavasa-
r . Daug kas tada negal jo patik ti, kad 
ilgus metus apie ideali  šeim  suok  su-
tuoktiniai pasuko skirtingais keliais. 
Dar labiau išsižiojome, kai sužinojome, 
kad skyryb  priežastis - kitas vyras. Ir 
dar šeimos draugas verslininkas Min-
daugas Vosylius. Beveik pusmet  skyry-
b rodym  ieškojusiems spaudos papa-
racams nos  nušluost  lietuvi  turistas, 
kuris simyl j lius pri iupo viename 
Turkijos kurorte, o skandalingas nuo-
traukas pardav  vienam populiariam 
žurnalui. Kitais metais jau išsiskyrusiai 
Violetai ir naujam jos draugui Mindau-
gui linkime pasirinkti ne tok  populiar
tautie i  kurort . Žinoma, jei nenori 
b ti pri iupti dar kart .

Met  perdavimas I - 
Goda Alijeva
Godai iš “69 danguje” šie metai tur t
siminti. Vos sp jo išsiskirti su Šar nu

Jasikevi iumi, kai jau kitas krepšinin-
kas Rolandas Alijevas jai ant piršto su-
žad tuvi  žied  užmov . Ne tik užmov ,
bet ir vasar  prie altoriaus ved . Na, o 
šiuo metu Goda laukiasi pirmagimio. 
Ateinan iais metais jai linkime šeimy-
nin s laim s ir tikim s, kad daugiau 
krepšinink  jos gyvenime nebus.

Šarūnas 
Jasikevičius

Rolandas 
Alijevas

Mindaugas 
Vosylius
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Met  perdavimas II - 
Art ras Jomantas
Krepšininkas Art ras Jomantas šiais 
metais tapo Nijol s Pareigyt s draugu. 
O visuomen  sužinojo, kad prieš tai 
jis r ž  sparn  aplink kit  blondin
Skaist  Steik nait . “Olialia pupyt ”
net pajuokavo, kad Nijol  nuo jos nu-
viliojo kavalieri . Ateinan iais metais 
Art rui linkime neb ti suviliotam ki-
tos moters.

Met  pagonys - 
Aist  Jasaityt  ir 
Romanas eburiak
Šoki  projekte prieš kelet  met  susipaži-
nusi maneken  ir aštuoneriais metais jau-
nesnis šok jas ši  vasar  susituok . Ir ne 
bet kaip, o pagal pagoniškas tradicijas. 
Ceremonijoje buvo ir aukuras, ir krivis, 
ir vaidilut s. Na, o neilgai trukus pasau-
l  tur t  išvysti ir j  k dikis. Linkime to-
liau puosel ti lietuviškas tradicijas.

Met  bankrotas - 
Andrius Rimiškis
Dar visai neseniai jis gaudavo didelius hono-
rarus, leido platininius albumus, atostogavo 
šiltuosiuose kraštuose, o likusius pinigus in-
vestavo  statyb  versl  Klaip doje. Deja, šiais 
metais nuo “Kelio  žvaigždes” laim tojo s km
nusisuko. Milijonin s skolos, taupymo progra-
ma ir ding s populiarumas vis dažniau ver ia
pagalvoti apie sugr žim  gimtuosius J žintus. 
Ateinan iais metais linkime Andriui išbristi 
iš finansin s duob s.

Met  pab gimas - 
Asta Valentait
Nesp jo visa Lietuva atšv sti prabangi
Astos Valentait s ir Laimu io Pinkevi-
iaus vestuvi , o šie jau paskelb  apie 

skyrybas. Kaip v liau paaišk jo, skyryb
iniciator  - Asta. Kitas vyras, pinigai pa-
gal vedyb  sutart  ir laisv  nuo dvidešimt 
dvejais vyresnio Laimu io? Atsakymas 
kol kas lieka neaiškus. Kitais metais As-
tai linkime sud lioti visus taškus.

Nijolė 
Pareigytė

Skaistė 
Steikūnaitė



Vietname vykus  tarptautin
grožio konkurs  “Misis Pasau-
lis” laim jo vieš j  ryši  srityje 
dirbanti 31 met  rus  Viktorija 
Rado inskaja iš Rostovo prie 
Dono.

Antr j  viet  už m  amerikie-
t  Andreja Robertson (Andrea 
Robertson), tre i j  - vietnamie-
t  Hoang Ti jen (Hoang Thi Yen). 
Tarp šeši  finalininki  dar buvo 
Brazilijos, Indijos ir Lenkijos at-
stov s.

Konkurse dalyvavo 76 mote-
rys iš 75 šali  ir teritorij . Vie-
tnamas tur jo dvi atstoves.

2010 met  konkursas “Mi-
sis Pasaulis” bus surengtas 
Seule (Piet  Kor ja).
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 Piet  Afrikos respublikoje surengt  59- j  gro-
žio konkurs  “Mis pasaulis” laim jo 23 met
174 cm gio Gibraltaro atstov  Kajana Aldorino 
(Kaiane Aldorino).

Filipinuose vykus  devint j  tarptautin
grožio konkurs  “Mis Žem ” laim jo biolo-
gij  studijuojanti 19-met  173 cm gio bra-
zil  Larisa Ramos (Larissa Ramos). Vien
iš trij  didžiausi  pasaulio grožio konkurs
Brazilijos atstov  laim jo antr  kart .

Tarp aštuoni  finalininki  dar buvo Ko-

lumbijos, Martinikos, Lenkijos ir Tailando 
atstov s.

Konkurse “Mis Žem ”, kuriuo siekia-
ma atkreipti d mes  aplinkosaugos pro-
blemas visame pasaulyje, dalyvavo 80 
mergin . Lietuvos atstov s šiame konkur-
se nebuvo.

Grožio konkursą “Mis Žemė” 
laimėjo Brazilijos atstovė

Larisa Ramos
EPA-Eltos nuotr.

“Mis pasaulis” titulas -
 Gibraltaro atstovei

Gražiausia pasaulio 
mergina Kajana Aldorino

EPA-Eltos nuotr.

Viktorija Radočinskaja
EPA-Eltos nuotr.

“Misis Pasaulio” 
karūna 
atiteko rusei
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Amerikie i  daininink  Bijons
Noulz (Beyonce Knowles) pripažin-
ta “popmuzikos karaliene”, praneš
“ContactMusic”. Daininink  už m
pirm  viet  s kmingiausi  planetos 
popmuzikos atstov  s raše. Šis s -
rašas buvo sudarytas po apklausos, 
kurioje dalyvavo apie šimt  t kstan-
i  brit .

Antr  viet  šiame s raše už m

kita amerikie i  daininink  Britni 
Spyrs (Britney Spears), o tre ioji vieta 
atiteko reperiui Eminemui (Eminem). 
Tolimesn s dešimtuko vietos, anot bri-
t  meloman , pasiskirsto taip: ketvir-
toji - Pink (Pink), penktoji - Madona 
(Madonna), šeštieji - “Take That”, sep-
tintasis - Robis Viljamsas (Robbie Wil-
liams), aštuntoji - Kaili Minoug (Kylie 
Minoug), devintasis - Džastinas Tim-

berleikas (Justin Timberlake) ir dešim-
tosios - “Girls Aloud”.

Savo muzikin  karjer  B.Noulz 
prad jo praeitame dešimtmetyje. Ji 
buvo mergin  grup s “Destiny’s 
Child” solist . Su šia grupe B.Noulz 
raš  penkis albumus. Prad jusi so-

lin  karjer  ši daininink  jau išleido 
tris studijinius albumus.

Vokie iai šiais metais “Google” 
paieškos sistemoje iš garsenybi
labiausiai ieškojo informacijos apie 
Holivudo gražuol  Megan Foks 
(Megan Fox). Aktor  antr j  viet
išst m  atlik j  Britni Spyrs (Bri-
tney Spears).

M gstamiausia garsenyb  vaiz-
d  paieškoje buvo popdaininink
Leidi Gaga (Lady Gaga). Toliau eina 
Robertas Patinsonas (Robert Patin-
son) ir Maiklas Džeksonas (Micha-
el Jackson). Ta iau ir ia M.Foks 
pateko  dešimtuk . Ji buvo šeštoji.

Labiausiai ieškot  žini  s rašo
pirmojoje vietoje be konkurencijos 
yra kiauli  gripas.

Ieškomiausia 
“Google” - 
Megan Foks

Britni Spyrs ne viename 
geriausiųjų sąraše 

užėmė antrąją vietą

Šie metai Bijonsei 
buvo itin sėkmingi

Vokiečius labiausiai domino 
Megan Foks gyvenimas 

Redakcijos archyvo nuotr.

Amerikietiškiesiems “Oska-
rams” prilyginamoje Europos kino 
akademijos apdovanojim  ceremoni-
joje, neseniai vykusioje R ro mieste 
Vokietijoje, triumfavo Keit  Vinslet 

(Kate Winslet) - ji pripažinta geriau-
sia met  aktore už vaidmen  filme 
“Skaitovas”. Už š  vaidmen  ji jau pel-
n  apdovanojim  ši metin je “Oska-
r ” ceremonijoje.

Britai B.Noulz pripažino 
“popmuzikos karaliene”

Dviguba sėkmė

Keitei Vinslet 
2009 metai 
“dovanojo” 
net du 
pagrindinius 
kino 
apdovanojimus
EPA-Eltos nuotr.



Spontaniški kadrai su 
kokyb s ženklu

Fotografas, “Olialia pupy i ”
muzikinio vaizdo klipo bendraau-
toris ir operatorius GEDIMINAS
ŽILINSKAS: “Darant š  klip , bu-
vo iškeltas tikslas parodyti ne tik 
m s  graži  mergin  žaves , bet 
ir atskleisti naujo “Olialia” gyve-
nimo b do stili , prabangos gyve-
nimo vizij . Ty ia iš anksto netu-
r jome apibr žto konkretaus klipo 
scenarijaus, vadovavom s min ta
vizija, rinkdamiesi lokacijas, im-
presyviai kurdami situacijas vieto-
je. Dirbome negail dami j g  nuo 
ryto iki vakaro. Dabar pradedame 
montažo darbus, sausio pradžioje 
bus pirmi rezultatai. Jei ko pri-
tr ks - dalis medžiagos bus papil-
domai nufilmuota Lietuvoje”.

“Olialia” legenda 
Viduržemio j roje

Žydrajame Viduržemio j ros 
krante, tarp galing  laiv , d mes
patraukia juod j  šokolad  prime-
nanti naujut lait  “Sunseeker” 
jachta su besipuikuojan iomis bal-
tomis “Olialia” raid mis. Nuo šiol 
galyb s, turto ir laisv s simbolis 
jachta asocijuosis ne tik su praban-
ga, paslaptimi, bet ir seksualiomis 
merginomis bei “Olialia” legenda. 
Nes didžioji muzikinio vaizdo klipo 
dalis buvo filmuojama b tent šioje 
17 milijon  eur  vert s 30 metr
ilgio prabangioje specialaus leidi-
mo “Olialia” jachtoje.

Elegantišk  glaustinuki
universalumas

Kojini  pramon s lyderis “Wol-
ford”, kurtas 1950 metais Austrijo-
je, šiandien specializuojasi praban-
gos preki  segmente kaip kompani-
ja, gaminanti ir prekiaujanti ne tik 
aukštos klas s p dkeln mis, kojin -
mis, bet ir glaustinuk mis, maudy-
mosi kostium liais ir apatiniu triko-
tažu. “Wolford” investuoja  moksli-
nius tyrimus, atradimus, naudoja 
aukštos kokyb s technologijas. 
“Wolford AG” apr pia 14 antrini
kompanij , pristatan i  produktus 
65 valstyb se sik rusias parduotu-

ves. “Wolford” s kmingai bendra-
darbiauja su garsiais dizaineriais: 
Žanu Poliu Gotj  (Jean Paul Gau-
tier), Filipu Starku (Philipp Starck), 
Vivjen Vestvud (Vivienne Westwo-
od), Karlu Lagerfeldu (Karl Lager-
feld) ir Emiliju Pu iu (Emilio Pucci). 
Nuo 2004 m. “Wolford” su ital  di-
zaineriu Džordžiju Armaniu (Giorgio 
Armani) leidžia kojini  ir glaustinu-
ki  linij .

“Olialia pupyt s”, besifilmuoda-
mos “Olialia” jachtoje, savo k nais 
vertino “Wolford” glaustinuki  ma-
lon  kokyb s poj t  ir universalum
- glaustinuk s tinka prie bet kurio 
r bo bet kuriuo paros metu.

Tiesiai iš Milano - 
 jacht

N ra ko steb tis Sen Tropezo 
papl dimyje išvydus moter  su 

prabangia šilkine “Nijol ” skrais-
te ar lengvai atpaž stamu g l s
motyvo diržu. Nesistebime kita-
me Pranc zijos kaln  kurorte pa-
mat sisupusi  slidin toj  jau-

kius šinšil  kailinius. Ko ia ste-
b tis - “Nijol ” seniai n ra tik 
kailini  mados namai, jos asorti-
mentas apr pia palaidines, kel-
nes, juvelyrinius dirbinius ir t.t. 
Milane, garsiajame mados kva-
drate, “Nijol s” parduotuv s iš-
kaba puikuojasi šalia daugeliui 
žinom  pirmosios mados linijos 
vard : “Dolce&Gabbana”, “Cha-
nel”, “Giorgio Armani”, “Her-
mes”, “Gucci”, “Dior”, “Prada”, 
“Fendi”. “Nijol ” kokyb  ir iš-
skirtinum  vertina žymyb s Mi-
ša Barton (Misha Barton), Eva 
Longorija (Eva Longoria), Peris 
Hilton (Paris Hilton), Uma Tur-
man (Uma Thurman) ir kitos. 
“Nijol ” apdarai ir aksesuarai fil-
mavimui buvo atgabenti specialiai 
iš Milano.

Šlov  raudonam nag
lakui ant bat  pado

Jie karaliauja žurnal  pusla-
piuose, šviesdami ant raudono ki-
limo ar tiesiog gatv je, sp ja apie 
nepamainom  raudono pado kult .
1992 metais pranc z  dizaineris 
Kristianas Lubutenas (Christian 
Louboutin) raudonus padus  savo 
bat  dizain trauk  pajut s, kad 
batams tr ksta energijos: “Užte-
piau raudon  nag  lak  ant bato 
pado ir tai sulauk  tokios s km s, 
kad tapo nuolatiniu atributu. Nor -
jau sukurti tai, kas laužo taisykles 
ir leidžia moterims jaustis pasiti-
kin ioms savimi ir visagal ms”.

“Olialia” nedvejojo - naujajam 
“Olialia pupy i ” vaizdo klipui fil-
muoti ž l s, prabang s raudon-
padžiai - tinkamiausi. Net šokda-
mos dailios “Olialia” blondin s
švystel davo raudonais padais 
kaip plunksnel s - patogu! 45 
met  pranc z  dizainerio K.Lu-
buteno k ryba kv pta scenos ar-
tis i : “Atlik jos mane kvepia iki 
šiol. Av damos net ir aukš iausi
pakulni  batelius, jos sugeba iš-
laikyti tobul  eisen , nepriekaiš-
ting  laikysen . Jos yra tikrosios 
deiv s ir pagrindin  priežastis, 
d l ko prad jau kurti”.

“Vilniaus vart ” salono BOO-
TIQUE vadov ILONA TRE IO-
KAIT : “Moteris, avinti šiuos 
aukštakulnius, jau iasi seksuali ir 
elegantiška, mat šio dizainerio ba-
teliai yra su specialaus aukš io
kulniukais (10-12 centimetr ), ko-
reguojan iais moters eisen  ir pa-
daran iais j  gracing . Šie bateliai 
vienareikšmiškai yra moterišku-
mo ir pasitik jimo savimi simbolis, 
ryškus vaizdžio akcentas ir savo-
tiškas prabangos ženklas. Dizaine-
rio gerb jos taip pamilo šiuos ba-
telius, jog avi juos ne tik prie su-
kneli , bet ir prie džins ! Juolab 
kad dizaineris si lo net tik aukš-
takulni  modeli , bet ir patogi
lygiapadži  bateli  ar basu i , o ir 
kulniuk  aukštis gali b ti vairus. 
Ko gero, galime dr siai teigti, jog 
K.Lubuteno bateliai - geriausi 
mergai i  draugai...”

Teks pasitempti ne tik muzi-
kiniams vaizdo klipams, bet 
ir mados bei gyvenimo būdo 
žurnalams. Apie tai jau šnabž-
damasi - antrajame “Olialia pu-
pyčių” muzikiniame vaizdo klipe 
prabangaus gyvenimo vaizdai 
sunkiai įsivaizduojami tradici-
niuose lietuviškumo rėmuose. 
Anot paslaptingosios klipo kū-
rėjų profesionalų komandos, 
rafinuotumu, prašmatnumu, 
novatoriškumu, pasaulyje pri-
pažintomis gražaus gyvenimo 
idėjomis alsuojanti filmuota 
klipo medžiaga kai kam bus 
akibrokštas. Šiuo metu vyksta 
montavimo darbai. Nors sako-
ma - kol dar visi linai nepasėti, 
nepulkim audeklo liaupsinti, 
“Stiliaus” rubrika nori paploti 
už estetinę filmuoto muzikinio 
vaizdo klipo medžiagą. Faktas: 
Italijoje filmuoti dainininkių ir 
aplinkos vaizdiniai geba iden-
tifikuotis su globaliais mados 
ir stiliaus simboliais - “Olialia 
pupyčių” vaizdo klipas tenden-
cijų diktuotojas. Pasigrožėkime 
ir susipažinkime su vaizdo klipe 
dominuojančiais mados olimpo 
prekės ženklais.

Genutė ŽALIENĖ
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Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Stiliaus pamokos muzikiniame vaizdo klipe

Baseinas su šildomu j ros 
vandeniu ir vaizdu 
Portofin

Lyderiaujantis Portofino pa-
krant je 1903 metais kurtas pen-
ki  žvaigždu i  “Grand Hotel Mi-
ramare” viešbutis maloniai sutiko 
bendradarbiauti su “Olialia” ko-
manda, apgyvendindamas ir su-
teikdamas išskirtines s lygas. 
Viešbutis apsuptas prabangaus 
atogr ž  sodo, iš ia atsiveria vaiz-
das  Tigulio lank . Be gamtos, 
dideliame laisvo stiliaus pastate 
sp d  padaro pagal Leonardo fres-

k  technik , atkuriant original
piešin , restauruotas fasadas ir iš-
skirtiniai elegantiški, išpuosel ti
kambariai. “Olialia pupyt ” Oksa-
na Pikul filmuojant išband  vieš-
bu io sve iams skirt  po atviru 

dangumi šildom  basein  su j ros 
vandeniu. Š  viešbut  patyr  ke-
liautojai renkasi d l Italijos Rivje-
ros, atsiverian i  panoramini
vaizd  pro lang , išskirtinio mais-
to ir kambari , sukurian i  speci-
fin  ramyb s poj t .

Gedimino Žilinsko nuotr.



Elenos NIKONOVAITĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Per ilg j  šventin  savaitgal  paaišk jo, kas iš “Lietuvos talent ” fina-
lo dalyvi  tapo nugal toju ir laim jo 10 000 eur . TV3 televizijos ži rov
sprendimu talentingiausiojo titulas ir pinigai atiteko dantimis grojan iam 
ir pilvu kalban iam Mikui. Be ši  priz , skardžiadantis vaikinas gavo 
papildom  dovan  - viena stomatologijos klinika pasir pino Miko “mu-
zikos instrumentu” ir trejus metus tvarkys vaikino dantis nemokamai. 
Antra ir tre ia vieta “Lietuvos talentuose” atiteko šok jams Pauliui ir 
“I.L.I. Crew” komandai. Laim tojus rinko tik “Lietuvos talentus” ži r -
jusi publika, projekto teis jai - R ta Š iogolevait , Adolfas Ve erskis ir 
Marijus Mikutavi ius - tegal jo komentuoti ir stabdyti dalyvi  pasirody-
mus, ta iau pastar ja galimybe nepasinaudojo. Daugyb  ži rov  sekma-
dienio vakarais prie televizijos ekran  surinkdav  “Lietuvos talentai” 
baig si, ta iau jau žinoma, kad projektas vyks ir kit met. Ar išdr site pa-
rodyti Lietuvai savo talent ?
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“Lietuvos talentas 2009” - 
dantimis grojantis Mikas

Šiemet paskutinis “Lietuvos talentų” 
komisijos - Rūtos Ščiogolevaitės, Adolfo 
Večerskio ir Marijaus Mikutavičiaus - 
pasirodymas žiūrovams

Trečia vieta atiteko publikos ypač 
palaikytiems šokėjams “I.L.I. Crew”

“Lietuvos talentų” finalo 
žiūrovams dainavo grupė 
“Brainstorm”

Berta - vienintelė į finalą 
patekusi dainininkė

Skrabalus populiarinantis 
Regimantas iš Žemaitijos

Jauniausia projekto 
dalyvė Vaiva savo energija 
užkrėtė ir žiūrovus

Antroje vietoje liko 
šokėjas Paulius

Mikui atiteko didysis 
projekto prizas - 
10 000 eurų
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Šventinės eglės pasaulio miestuo
Kalėdas švenčiantys ir Naujųjų laukiantys miestai jau kurį laiką 
džiaugiasi tradiciniu, tačiau kasmet vis kitaip atrodančiu trau-
kos centru - pagrindinėse aikštėse “išdygusiomis” dekoruoto-
mis eglėmis. “Laisvalaikio” skaitytojus kviečiame pasižvalgyti, 
kaip Kalėdų ir Naujųjų simbolį - visžalį medį - papuošė pačių 

įvairiausių krikščioniškų šalių gyventojai.

Elena NIKONOVAITĖ

Rio De Žaneiras, Brazilija

Stokholmas, Švedija

Londonas, Didžioji Britanija 
EPA-Eltos nuotr.

Atėnai, Graikija

Niujorkas, JAVPraha, Čekija

Bogota, Kolumbija

Vašingtonas, JAV

“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 31 d.

se: kuri gražesnė?

Varšuva, Lenkija

Roma, Italija

Vilnius, Katedros 
aikštė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vilnius, 
Rotušės aikštė



Tel.:(8 5) 2107370 
www.dvaras.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai restorane

Viešbutis-restoranas
„Dvaras“, Vilnius.
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Žurnalas “Forbes” paskelbė besi-
baigiančių 2009-ųjų prabangiau-
sių restoranų sąrašą. Išmoningi 
virėjai ir geriausi ingredientai 
- puikių patiekalų pagrindas. Ta-
čiau restoranams išskirtinumą 
suteikia ir kai kurie “papildomi 
faktoriai” - tokie, kaip valgomas 
auksas ar jauki aplinka. Daugu-
ma patenkinančių išrankiausių 
gurmanų išlavintą skonį restora-
nų yra Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose. Taigi pirmoje laimėtojų 
eilutėje ir atsidūrė viena Niujorko 
maitinimo įstaigų...

1-OJE VIETOJE - Danielio Bela-
do (Daniel Boulud) (Niujorkas) resto-
ranas su savo firminiu patiekalu. 
Šmaikštus ir id j  nestokojantis vir-
tuv s šefas si lo paragauti šampano 
su “auksiniais ikrais” derinio... Kaina 
- 860 JAV doleri .

2-A VIETA. Jantvilyje (Kalifornija) 
sik rusiame “The French Laundry” 
šefas Tomas Keleris (Thomas Keller) 
kiekvien  dien  kuria du iš devyni
patiekal  meniu - pagrindin  šefo ir 
“daržovi ”. Profesionalus kulinaras 
garantuoja, kad n  viename iš patie-
kal  t  pa i  ingredient  nerasite. 
Malonumo kaina - 240 JAV doleri .

3-IA VIETA atiteko “Ciragan Pa-
lace Kempinski” restoranui (Stambu-
las). ia gaminamas “Auksiniu” vadi-
namas tortas, kuriame yra tikro val-
gomojo aukso (24 karat ). Desertas 
gaminamas iš pranc zišk  milt , o 
vaisiai net kelet  met  marinuojami 
jamaikietiškame rome. Be to,  tort
dedamos ir vanilin s pupel s... Kai-
nuoja šis prabangus gardumynas nei 
daug, nei mažai - 1000 JAV doleri ...

4-A VIETA.  geriausi j  penke-
tuk  pateko pranc ziškasis “Les 
Amis”, esantis Singap re. Pastarojo 
virtuv je gimsta patiekalai, kuri  kie-
kviename yra balt j  triufeli . Už pi-
etus šiame restorane teks atseik ti 
800 JAV doleri  (asmeniui).

5-  VIET  už m  “Fleur de Lys” 
restoranas (Las Vegasas). Virtuv s

šefas Hubertas Keleris (Hubert Kel-
ler) savo restoranui iškovojo aukšt
viet  už original j  savo k rin  - 
“flerburger’ ”,  kurio sud t eina ja-
poniška marmurin  jautiena, triufeliai 
ir “fua-gra”. Paragauti norintys iš pi-
nigin s iškrapštyti tur s 5 t kstant -
lius JAV doleri ... Tiesa, kad neb t
taip apmaudu d l smarkiai suplon ju-
sios pinigin s,  kain skai iuotas ir 
1995 met  “Chateau Petrus” butelis, 
atkeliav s iš Bordo provincijos.

6-A VIETA. Ši  viet  ekspertai 
skyr  dar vienai Niujorko maitinimo 
staigai. Restorane “Nino’s” lankyto-
jams pasi lys pic , gardint  ikrais, švie-
žiais amerikietiškais omarais bei laši-
šos ikrais su “Vasabi” prieskoniais. To-
ki  vaiši  vert  - 1000 JAV doleri .

7-OJE VIETOJE atsid r  Belgi-
jos restoranas, neturintis nuolatinio 
adreso. Mat š  “besisupant ” resto-
ran  savarankiškai rasti bus sud tin-
ga, tad turistams rekomenduojama 
užsisakyti telefonu ir restoranas kra-
nu pats atkeliaus pas klient ... Ne-
blogai, tiesa?

8-A VIETA. prastas aukštos kla-
s s restoranas kažkur Miustiko (Mus-
tique) salel je, Karib  pakrant je. Šis 
kurortas gars ja kaip geriausiai aptar-
naujantis savo sve ius - turtingiausius 
planetos žmones: karališkas šeimas 
bei aristokrat  dinastijas. Keptas viš-
iukas, mang  ir avokad  salotos, 

kuskusas su daržov mis ir punšas su 

romu - ionykštis prastos išvykos 
rinkinys. Visgi toki  išvyk  surengti 
gryname ore gal site tik tuomet, jei 
apsistosite vienoje iš Miustiko vil ...

9-A VIETA. Ši s rašo eilut  atite-
ko paryžietiškam “L’Espadon”, kuria-
me galima užsisakyti kept  veršienos 
šonkauliuk  arba jautienos kepsnio 
su “fua-gra”. Vietiniai padav jai si lo 
bulvi  piur  su triufeliais ir kakava. 
Be to, virtuv s šefas Mikelis Rotas 
(Michel Roht) kvie ia pavakarieniau-
ti prie savo darbo stalo.

10-OJE VIETOJE sik r  resto-
ranas, esantis Jungtin se Valstijose, 
Floridoje. Virtuv je vadovaujantis še-
fas Luisas Palmas (Louis Palm) gur-
manams si lo išskirtin  paslaug  - jei 

nenorite keliauti ir skristi  Florid ,
kulinaras pats atvyks  bet kur  JAV 
kampel  ir paruoš savo firminius pie-
tus. Tokio malonumo kaina - 10 t ks-
tan i  JAV doleri , žinoma, neskai-
iuojant papildom  išlaid  kelionei...

11-A VIETA. Paskutin je ištaigin-
g  restoran  s rašo vietoje - mažyt
Šanchajaus prekybos centro paskuti-
niame aukšte sik rusi patalpa “Three 
on the Bund”. Joje telpa tik du žmon s
ir padav jas. Klientams leidžiama už-
sisakyti bet kur  patiekal  iš restoran ,
sik rusi  prekybos centre. Be to, 

sve iai gali m gautis nepakartojamais 
Šanchajaus vaizdais ir tuo pat metu 
lepintis nuostabiais valgiais...

Pareng  Raminta SKRIPKAIT

Kokia prastos savijautos priežas-
tis? Pirmiausia - alkoholini  g rim
kiekis. Alkoholis patenka  krauj , pa-
siskirsto po vis  k n , nedidel  jo da-
lis pasišalina, ta iau pagrindin  darb
atlieka kepenys. Jose gaminasi etano-
lis, kuris virsta etanu. Etanas skyst -
ja ir tampa acto r gštimi, kuri virsta 
angliar gšt s dujomis. Pastarieji tar-
piniai produktai yra atsakingi už pagi-
ri  sindrom , jie sukelia organizmo 
reakcij , panaši  apsinuodijim . Al-
koholiui perdirbti reikia daug van-
dens, mineral  ir vitamin , tod l kit
dien  juntame j  tr kum : norisi ko 
nors s raus ir muša karštis.

Iki vakar lio

Švent ms reikia tinkamai pasi-
ruošti: gerai išsimiegoti ir so iai pa-
valgyti. Šaukštelis saul gr ž  ar au-
galinio aliejaus sul tins alkoholio pa-
sisavinim , ta iau nuo pagiri  neap-
saugos. Pasak mokslinink , šaukšte-
lis medaus daro stebuklus ir gelbsti 
nuo pagiri .

Per vakar l

Kiekvieno žmogaus organizmas 
skirtingai reaguoja  alkohol . Palen-
gvinti pagirias galima keliais b dais:

 Alkohol  geriant l tai, organizmas 
j  lengviau perdirbs.

 Gerkite daug vandens, nes alkoho-
liui perdirbti reikia daug skys i . Al-
koholinius g rimus galima maišyti su 
nealkoholiniais, pavyzdžiui, nat ralio-
mis sultimis.

Prieš gerdami so iai pavalgykite, 
pavyzdžiui, daržovi  ir m sos, o ne 
makaron  ir led . Sotus maistas bus 
l tai virškinamas, tod l organizmas 
l iau pasisavins alkohol . Negerkite 
daug kavos ar stiprios arbatos - kofe-
inas tik apsunkins pagirias.

 Gerdami stipriuosius g rimus, dau-
giau gerkite vandens. Taip sumažin-
site skys i  tr kum  ir kitos dienos 
kan ias.

 Nemaišykite skirting  alkoholini
g rim . Yra taisykl : kuo tamsesnis 
alkoholis, tuo sunkesn s pagirios. 
Fermentacijos metu raudonajame vy-

ne, konjake, viskyje, rome ir pan. su-
sidaro papildom  toksin , kurie geri-
na g rimo skon , bet prastina jo pasi-
savinim . Pa iais “lengviausiais” g -
rimais laikoma degtin , džinas ir bal-
tas vynas. Dar viena nerašyta taisy-
kl : kuo pigesnis g rimas, tuo tam-
sesnis rytas...

 Nepamirškite jud ti (šokti, išeiti 
pakv puoti grynu oru, bendrauti).

 Nemaišykite alkoholio su gazuotais 
g rimais, nes jie padeda alkoholiui 
grei iau patekti  krauj . Ta pati taisy-
kl  galioja ir karštiesiems koktei-
liams.

 Per valand  išgerkite tik vien
kokteil .

Po vakar lio

Prieš eidami miegoti šiek tiek pa-
sivaikš iokite gryname ore. Labai pa-
d s negazuotas mineralinis vanduo ir 
5-6 aktyvintosios anglies tablet s. Pa-
gelb s ir aspirino tablet , jei nesate aler-
giškas, neturite skrandžio opos ar žar-
nyno uždegimo, jei sveika j s  širdis.

Viena išgerta stiklin  vandens 
prieš mieg  atstoja dvi iš ryto. Sako-
ma, kad pagiri  pavyks išvengti, jei 
prieš mieg  bus išgerta tiek vandens, 
kiek buvo suvartota alkoholio (ši for-
mul  galioja tuomet, kai geriami kok-
teiliai ir nestipr s alkoholiniai g ri-
mai). Taip pat galite užk sti ko nors 
lengvo: sriubos, salot .

Jeigu, nepaisant vis  pastang ,
pagirios visgi jus užklupo - nenusi-
minkite. Yra b d , kaip jas palen-
gvinti. Rekomenduojama suvalgyti 
ko nors s raus, r gštaus (agurk l ,
s rio gabal l , padži vusios duo-
nos). Gerkite daug mineralinio van-
dens (iki 2 litr  ir daugiau per par ),
kad organizmas susigr žint  pra-
rastus skys ius ir mineralines drus-
kas. Pieno r gšties bakterijos (ke-
fyras, pasukos, jogurtas, rauginti 
kop stai) padeda toksinams pasiša-
linti iš kepen . “Antros dienos” 
maistas turi b ti sotus, bet nerie-
bus, kad neapsunkint  skrandžio. 
Tiesa, r kantieji tur s iškent ti dvi-
gubai sunkesnes pagirias.

Perdirbant alkohol , kraujyje su-
maž ja cukraus. J  geriausia kompen-
suoti lengvai pasisavinama fruktoze, 
kuri taip pat pagreitina alkoholio pa-
šalinimo proces  iš organizmo. Idea-
lus variantas - karšta arbata su citrina 
ir medumi. Nerekomenduojama ger-
ti kavos.

Savijautai pagerinti puikiai tiks vi-
taminai, ypa  C ir B6. Klasikin  prie-
mon  nuo pagiri  - pomidor  sultys. 
Jose yra reikaling  vitamin  ir frukto-
z s. Galima pasigaminti “Kruvin j
Mer ” be alkoholio, bet su žiupsneliu 
druskos ir pipir . Gyvenimo džiaugs-
m  pad s susigr žinti šviežiai spaus-

tos apelsin  sultys. Pasivaikš iojimas 
arba mankšta gryname ore pad s pa-
kelti nuotaik , o plau ius ir smegenis 
pripildys b tinu deguonimi. Net len-
gvas fizinis kr vis aktyvina kraujotak
ir pagreitina toksin  pašalinim  iš or-
ganizmo. Labai lengvas ir efektyvus 
b das - patrinti rankas, nes delnuose 
yra taškai, skatinantys kepen  darb .

Atsigauti pad s kontrastinis du-
šas, o karšta vonia su šlakeliu obuoli
acto (30 ml) pagerins kraujotak . Sau-
nos ar pirties vert t  atsisakyti, nes 
tai bus per didel  apkrova širdžiai. 
Kraujo spaudimas po gero vakar lio 
ir taip didelis...

Išaušus sunkiam rytui, galima iš-
gerti šnypš ian i  table i . Pagiri
poj ius, ypa  galvos skausm , gerai 
naikina citramonas - 2 tabletes geriau-
sia išgerti po valgio.

Jei pykina, dirgina skrand  - nura-
mins nat ralus sultinys (geriausia viš-
tienos) arba lengva sriubyt  (idealu 
- ryži ). Tiesa, su tablet mis neper-
sistenkite, geriau kan ias mažinkite 
liaudiškais b dais. Žoleli  arbatos ge-
rina organizmo b kl . Tikrai pad s
pipirm i , imbiero, ramun li , ge-
beni  arbatos. Kad ir kaip ryte nesi-
nor t  ži r ti  maist , pasistenkite 
užk sti nors šio to: daržovi , vaisi ,
sumuštin , sriubos.

Atraskite savyje j g  išeiti pasi-
vaikš ioti, nes d kite vienoje vietoje. 
Jud jimas pad s susitvarkyti su susi-
kaupusia pieno r gštimi, tai yra sil-
pnumu ir galvos skausmu. Visgi pats 
patikimiausias metodas išgyventi pa-
girias - jas tiesiog pramiegoti. Taigi jei 
nereikia anksti keltis, dien  praleiski-
te lovoje. Lengv  Jums šven i .

“Meniu.lt” inf.

Daugiau informacijos:
info@meniu.lt Tel. pasiteirauti (8-5) 273-59-19

Kaip išvengti pagirių?
Jei neturėsime saiko, šventės gali ne tik 
džiaugsmo ir malonių akimirkų padovanoti...
Kiek kartų prieš šventes esame sau žadėję nepadauginti ar bent jau 
nemaišyti alkoholinių gėrimų? Deja, viskas nutinka nepastebimai ir 
kitą rytą plyšta galva, muša karštis, dirgina skrandį, o pasaulis atrodo 
ne toks mielas, koks buvo vakar... Ką daryti, kad pagirios nebūtų tokios 
sunkios, kaip greičiau atsikratyti “antrosios dienos” sindromo?

Prašmatniausi 2009-ųjų pasaulio restoranai

Žymusis virtuvės 
šefas Danielis 

Beladas

Restoranas “The 
French Laundry”

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
pobūviams

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida apgyvendinimui
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Gruodžio 31 d.: 
Nauj j  sutiktuv s

Kaune
 Nuo 23 val. Rotu��s aik�t�je 

�ventin� nuotaik� kurs gra�iausi Lie tu-
vos solist� balsai. 20 kv.m ekrane bus 
tiesiogiai transliuojamas naujametis LTV 
projekto “Triumfo arka” koncertas.

 Nuo 23.30 val. tradici�kai i� Kauno 
Vytauto Did�iojo karo muziejaus 
sodelio (Vienyb�s a.) aid�s varp� gar-
sai. Nemokam� 40 minu�i� koncert� 
“Linksmieji varpai skelbia 2010-uosius” 
kaunie�iams ir miesto sve�iams surengs 
kariljonininkai Giedrius Kuprevi�ius ir 
Julius Vilnonis. Grojan�ius muzikantus 
susirinkusieji gal�s matyti ekrane. 
Koncert� �adama pa�vairinti geriausiais 
pasaulio kariljon� muzikos �ra�ais. 
Renginio organizatoriai tikisi �i�rovams 
gal�si� padovanoti ir fejerverk� liet�.

Klaip�doje
 Uostamies�io garsinis peiza�as 

ne�sivaizduojamas be laiv� siren� ir 
Klaip�dos kariljono. I� Centrinio pa�to 
bok�to kariljono garsai sklis nuo 23.30 
val. Pasitinkant Naujuosius varp� gaude-
syje pajusti vilties skambes� ir harmonij� 
kvies kariljonininkai K�stutis Ka�inskas ir 
Stasys �ilevi�ius, atliksiantys klasikini� 
k�rini� aran�uotes ir kal�dines giesmes.

Juodkrant�je
 Nuo 23 val. vietos bendruomen� ir 

miestelio sve�iai rinksis prie Kal�d� 
eglut�s aik�t�je prie L.R�zos gatv�s. 
Mu�ant vidurnakt� visus sveikins Kal�d� 
Senelis ir jo svita. Greitai i�siskirstyti 
neleis �okiai, linksmyb�s ir staigmenos.

Nidoje
 21 val. Kult�ros ir turizmo informaci-

jos centre “Agila” (Taikos g.4) Neringos 
savivaldyb�s dovanojamas koncertas: 
ant scenos lips populiariosios klasi-
kos primadona Vaida Genyt� ir roko 
atlik�jas Vladas Kovaliovas.

 23.45 val. aik�t�je prie savivaldyb�s 
pastato bendruomen� ir kurorto sve�ius 
sveikins Neringos meras Vigantas 
Giedraitis. V�liau �vent�s vairas bus 
perleistas ved�jui Sigu�iui Ja��nui. 
Susirinkusi�j� laukia t�kstantme�io 
�vies� akcija - pus� t�kstan�io 
�vie�ian�i� helio balion�! Dalis j� bus 
i�dalyta naujame�io valso �ok�jams, 
dalis vienu metu paleista � padang�. 
Naktin�je diskotekoje chaoso nebus: 
nuo scenos linijini� �oki� �ingsneli� 
publik� mokys profesionalus atlik�jas. 
V�liau naktinis pasi�okimas bus 
prat�stas “Agilos” foj�.

Sausio 1 d.: 
pagarba simboliams

Vilniuje
 14 val. Gedimino kalno pilies bok�te 

vyks tradicin� Lietuvos v�liavos dienos 
pamin�jimo ir v�liavos pak�limo 
ceremonija. Renginyje bok�to vir�uje 
dalyvaus kari�nai ir oficial�s asmenys, 
ta�iau veiksm� bus galima steb�ti i� 
tolo, �inoma, pravers ir �i�ronai.

Nidoje
 Net ir sunkme�iu nidi�kiai nepamir� 

tvirtos tradicijos. Nuo 13 val. aik�t�je prie 
savivaldyb�s pastato bus verdama kur�i� 
�uvien�, kurios gal�s paragauti visi, kurie 
pageidaus. O linksmyb�mis ir �okiais 
vai�ins vietos bendruomen�s saviveik-
lininkai - kaimo kapelos “Joldija” ir folk-
loro ansamblio “Giedru��” muzikantai.

Iki sausio 3 d.: 
Kal d  al ja

Palangoje
 J.Basanavi�iaus gatve aplankyti 

j�ros �ingsniuojantys kurorto sve�iai 
vis dar gali gro��tis J�rat�s ir Kasty�io 
skvere �rengta Baltijos j�ros �ali� 
Kal�d� al�ja. De�imt eglu�i� �ia buvo 
papuo�tos pagal skirtingas prie Baltijos 
j�ros esan�i� �ali� tradicijas.

Antrojo XXI dešimtmečio 
sutiktuvėms daugelis 
turėsime net keturias laisvas 
dienas. Tačiau išlaidauti 
per jas nenusiteikusiesiems 
teks pasitenkinti žydraisiais 
ekranais ir sava fantazija. 
Dykai linksminti tautos 
nežada nei lėšas taupanti 
sostinės, nei daugelio 
kitų didžiųjų šalies 
miestų valdžia. Tiesa, 
organizuotų linksmybių 
mėgėjai naujametę naktį 
ir triukšmingesnių, ir 
subtilesnių viešų renginių 
ras Kaune bei Kuršių nerijos 
miesteliuose. “Laisvalaikis” 
apžvelgia, kur netraukiant 
piniginių paskutinę 2009 
metų ir pirmomis 2010-
ųjų dienomis galima tikėtis 
renginių ir reginių.

Pareng  Ramun  ŽUKAUSKIEN

Šventės: 
visiems ir už dyką

Vilniaus Katedros aikštėje organizuotų  
2010-ųjų sutiktuvių nebus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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“Id ja kurti iuožykl  po atviru 
dangumi kilo nat raliai - tiesiog to-
kios žiemos pramog  vietos sosti-
n je šiais metais nebuvo. Be to, 
m s iuožykla yra sik rusi ant 
prekybos ir pramog  centro stogo. 
Tod l  j  užsuk  vilnie iai ar sos-
tin s sve iai turi puiki  prog  ne 
tik aktyviai praleisti laisvalaik
gryname ore, bet ir kartu sigyti
šventini  dovan  ar apsilankyti 
šalia esan iose kavin se ar resto-
ranuose”, - sak  prekybos ir pramo-
g  centro “Ozas” direktor  Inga Na-
vickait .

Gruodžio 13 d. prad jusi veikti 
iuožykla jau sulauk  nemenko lan-

kytoj  susidom jimo - j  ypa  pam -
go jaunimas, mamos su mokyklinio 
amžiaus vaikais, suaugusieji. Naudo-
jimasis iuožykla ir pa i žos preky-
bos ir pramog  centro “Ozas” lanky-
tojams yra nemokamos, o nemokan-
tiesiems iuožti padeda treneriai.

Vienintel  nemokama iuožykla
po atviru dangumi Vilniuje veikia 
kasdien: darbo dienomis - nuo 10 iki 

22 val., o savaitgaliais - nuo 16 iki 
22 val. iuožykloje, kurios dydis yra 
apie 500 kv.m, vienu metu gali 
iuožti apie 80 žmoni .

Be to, lankytojai iuožykloje ga-
li ne tik pa iuožin ti, bet ir pasivai-
šinti kava, arbata, blynais, pasiklau-
syti geros muzikos, pab ti gryname 
ore. Savaitgaliais iuožyklos lanky-
tojams organizuojama diskoteka su 
diskžok ju. “Vienintelis dalykas, 
kuriuo turi pasir pinti iuožyklos 
lankytojai, - tai atsinešti šventin
nuotaik ”, - sak  I.Navickait .

“Laisvalaikio” inf.

Žiemos pramogų išsiilgusiems vilniečiams - nemokama čiuožykla
Iki pat kitų metų sausio pabai-
gos Vilniaus gyventojus ir mies-
to svečius užsukti kviečia ne-
mokama čiuožykla. Vienintelė 
čiuožykla sostinėje, įsikūrusi po 
atviru dangumi ir veikianti ant 
pastato stogo, laukia prekybos 
ir pramogų centre “Ozas”.

Vienintelė nemokama čiuožykla po 
atviru dangumi Vilniuje veikia kasdien

Organizatorių nuotr.
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Jau šiandien, paskutiniąją 
2009-ųjų metų dieną, garsieji 
Maskvos baleto meistrai „Mos-
cow City Ballet“ užbaigs savo 
gastroles po Lietuvą grandiozi-
niu pasirodymu „Pramogų are-
noje“ Vilniuje. Palydėti senųjų ir 
pasitikti Naujųjų metų, pasau-
linį pripažinimą pelniusi trupė 
vilniečius pakvies į klasikinį 
P.Čaikovskio baletą „Spragtukas“. 

Simonas KUPRYS

Šventinis P. aikovskio
baletas „Spragtukas“

Iškilmingame Nauj j  met  kon-
certe Vilniuje garsieji sve iai iš Mas-
kvos sušoks pasaulio muzikos klasika 
tapus  P. aikovskio balet  „Spragtu-
kas“. Prieš kelet  dien  kituose Lie-
tuvos miestuose rodyt  vaidinim
išvydo t kstan iai žmoni . Susidom -
jimas „Moscow City Ballet“ spekta-
kliu buvo toks didelis, kad trup
aplank  net 5 miestus, o Klaip doje 
sureng  papildom  pasirodym .

Koncerte Vilniuje Maskvos ba-
leto meistrai publikai pristatys ne-
priekaišting  šok , klasikin  muzik ,
sp ding  scenografij  ir mantrius

kostiumus. Pastatytas pagal žinom
E.T.A.Hofmano (Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann) pasak , P. ai-
kovskio „Spragtukas“ yra vienas ži-
nomiausi  spektakli  klasikinio 
baleto istorijoje, d l puikios muzi-
kos ir paslaptingo siužeto išlik s po-
puliariu iki ši  dien .

Pasaulin s baleto žvaigžd s
šoks Vilniuje

1988 metais kurta „Moscow City 
Ballet“ yra viena s kmingiausi  ba-
leto meistr  trup  pasaulyje, savo šo-
kio precizika ir jausmingumu jau 
kelet  dešimtme i  žavinti tiek išran-
kius meno ekspertus, tiek pradedan-
ius pažint  su šokio menu ži rovus. 

„Moscow City Ballet“ kolektyve – 
daugiau nei 50 nari , daugelis j  – tru-
p s vadovo V. Smirnovo ir jo žmonos, 
primabalerinos Liudmilos Narubasen-
ko, mokiniai. Klasikinio baleto moky-
klos tradicijas t sian ios trup s
šok jai yra baig  geriausias Rusijos ir 
Ukrainos baleto mokyklas.

Per ilgiau nei 20 gyvavimo met
„Moscow City Ballet“ gastroliavo 
Kor joje, Belgijoje, Egipte, Kipre, 
Vokietijoje, Olandijoje, Honkonge, 
Airijoje, Izraelyje, Japonijoje, Kini-
joje, JAV ir daugelyje kit  pasaulio 
šali . Nuo 1991 m., kai ši klasikinio 
šokio meistr  trup  pristat  „Gulbi
ežer “ keliolikoje Britanijos scen ,
jie salose praleidžia daugiau laiko ne-
gu Maskvoje. „Moscow City Ballet“ 
vien Didžiojoje Britanijoje sureng
daugiau nei 2 t kst. pasirodym .

Bilietus  Naujametin  „Moscow 
City Ballet“ baleto spektakl  Vilniu-
je dar galima sigyti BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Daugiau infor-
macijos svetain je www.bilietai.lt.

Pasaulin  pripažinim  pelniu-
sios Maskvos baleto trup s gas-
troles Lietuvoje organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir Ryt
Europoje koncertin  agent ra 
„Makroconcert“.

Naujieji metai su „Moscow City Ballet“ – Vilniuje jau šiandien
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Kovo mėnesį – net keturi Filipo Kirkorovo koncertai 

Organizatorių nuotr.

Kovo mėnesį Rusijos popmuzikos 
karalius Filipas Kirkorovas Lietuvo-
je surengs net keturis koncertus. 
Ryškiausia rusų estrados žvaigždė 
pristatys naujausią savo programą 
„Prosto podari“ (liet. „Tiesiog pa-
dovanok“). Įspūdingi F.Kirkorovo 
šviesos ir muzikos šou vyks kovo 
21 d. „Pramogų arenoje“ Vilniuje, 
kovo 23 d. Kauno sporto halėje, 
kovo 24 d. „Cido arenoje“ Panevė-
žyje ir kovo 25 d.  „Šiaulių arenoje“ 
Šiauliuose. 

Simonas KUPRYS

Naujos dainos, naujas 
vaizdis

Regis, kad kiekvienai naujai Filipo 
Kirkorovo dainai lemta tapti šlageriu, 
o kiekvienas jo pasirodymas scenoje 
b na nepamirštamas. Kovo pabaigoje 
net tris pompastiškus koncertus Vil-
niuje, Kaune ir Šiauliuose surengsian-
ti estrados žvaigžd  m s  ži rovams 
pristatys visiškai nauj  program
„Prosto podari“, kurios metu publik
apdovanos dar negird tais k riniais, 
seniai pamiltomis dainomis ir nepa-
kartojama nuotaika, be kurios neap-
sieina n  vienas garsiausio Rusijos 
atlik jo pasirodymas. 

Ži rovus Lietuvoje F.Kirkorovas 
žada pradžiuginti ne tik naujausiais 
savo k riniais ir tarptautiniais hitais 
tapusiomis dainomis, bet ir visiškai 
nauju vaizdžiu, kuris visai neseniai 
sudrebino vis  Rusijos šou verslo pa-
saul .

Netik t  siurpriz  gerb jams iš-
š ki  ir naujovi  nevengiantis F.Kir-
korovas padovanojo gruodžio 
pradžioje Kremliuje vykusiose 
„Auksinio Gramofono“ premijos 
teikimo išvakar se. Koncerto metu 

atlikdamas dain  „Prosto podari“, 
F.Kirkorovas lengvu judesiu nusi -
m  nuo galvos kepur  ir pademons-
travo mantri  šukuosen . Už 
sp dingai atlikt  k rin , kuris skam-
b s ir dainininko koncertuose Lietu-
voje, F.Kirkorovas buvo apdovanotas 
„Auksinio Gramofono“ statul le. 
Rus  estrados karaliumi vadinamas 
atlik jas nekomentavo, kas paskati-
no kardinaliai pakeisti vaizd , ta iau 
pažad jo, kad naujojoje koncertin -
je programoje „Prosto podari“ ži -
rov  laukia kur kas daugiau 
siurpriz .

Rusijos estrados karalius

F.Kirkorovas – tai viena turtin-
giausi , skandalingiausi  ir paslap-
tingiausi  asmenybi  ne tik Rusijos, 
bet ir viso pasaulio šou versle. Gar-
susis dainininkas, aktorius ir pro-
diuseris yra Gineso rekordo 
savininkas. Visus manomus muzi-
kinius prizus Rusijoje laim j s dai-

nininkas net penkis kartus buvo 
paskelbtas geriausiu Rusijos atlik -
ju prestižiniuose „World Music 
Awards“ apdovanojimuose. 2001 
metais F.Kirkorovui už šalies vardo 
garsinim  prezidentas Vladimiras 
Putinas suteik  Nusipelniusio Ru-
sijos artisto vard .

Du dešimtme ius aktyviai muzi-
kuojantis F.Kirkorovas išleido beveik 
30 album  ir dain  rinkini . Popka-
ralius Maiklas Džeksonas Filip  as-

meniškai kviesdavo atstovauti 
Rusijai labdaringuose koncertuose 
„Michael Jackson And Friends“. 
F.Kirkorovas yra dainav s kartu su 
Andrea Bo eliu (Andrea Bocelli), Lu-
ianu Pavaro iu (Luciano Pavarotti), 

Vanesa Mei (Vanessa Mae) ir dauge-
liu kit  garsiausi  pasaulio atlik j .
Pernai dainininkas buvo paskelbtas 
Rusijos liaudies artistu ir Ukrainos 
liaudies artistu.

Bilietus  F.Kirkorovo koncertus 

Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose jau gali-
ma sigyti visose BILIETAI LT kaso-
se ir internetu. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt.

Bilietus  Filipo Kirkorovo pasiro-
dym  Panev žyje platina „Tiketa“.

Filipo Kirkorovo gastroles 
Lietuvoje organizuoja Vidurio 
ir Ryt  Europoje pirmaujanti 
koncertin  agent ra „Makro-
concert“. Daugiau informaci-
jos www.makroconcert.lt.

Filipas Kirkorovas net penkis kartus 
buvo paskelbtas geriausiu Rusijos 

atlikėju prestižiniuose „World Music 
Awards“ apdovanojimuose

Organizatorių nuotr.

Žiūrovus Lietuvoje Filipas Kirkorovas pradžiugins ne tik naujausiais savo kūriniais ir tarptautiniais hitais 
tapusiomis dainomis, bet ir visiškai nauju įvaizdžiu



Eroso Ramazočio triumfas pasaulinėse gastrolėse
Pavasarį, balandžio 6 dieną, Vilniuje įvyks ilgai lauktas romantiško-
jo Eroso Ramazočio (Eros Ramazzotti) koncertas. Vienas garsiausių 
visų laikų Italijos dainininkų  nekantriai laukia susitikimo su gerbė-
jais Lietuvoje, o kol kas toliau tęsia savo naujausiam albumui „Ali e 
Radici“ (liet. „Šaknys ir sparnai“) pristatyti skirtas gastroles, kurios 
šiuo metu yra pačiame įkarštyje.

Spalio 21 dien  grandioziniu pasirodymu Italijoje, Rimnio mieste, pra-
sid j s pasaulinis E.Ramazo io koncertinis turas iki šiol dainininkui yra 
ypa  s kmingas. Pranešama, kad ilgai nekoncertavusio atlik jo išsiilg
gerb jai visoje Europoje bilietus perka žaibišku grei iu, o  daugel  E.Ra-
mazo io koncert  gimtojoje Italijoje biliet  neliko dar prieš kelis m nesius. 
D l milžiniško gerb j  aktyvumo vietoje planuot  40 pasirodym ,
E.Ramazo io koncertin  tur  bus traukta daugiau nei 60 šou, iki pat 2010-

j  pavasario dainininkas aplankys keliolika šali  visame pasaulyje – mu-
zikos kritikai šias gastroles vadina vienomis s kmingiausi  E.Ramazo io
karjeroje.

Balandžio 6 dien  E.Ramazotis atvyks  Lietuv . Vieninteliame koncer-
te Vilniuje, „Siemens arenoje“ vienas garsiausi  ši  dien  atlik j  pristatys 
naujausi  savo album , o taip pat atliks geriausius savo hitus. Išskirtin
E.Ramazo io koncert  Lietuvoje organizuoja Ryt  ir Vidurio Europoje pir-
maujanti koncertin  agent ra „Makroconcert“. 

Grandioziniuose Eroso 
Ramazočio koncertuose – 
sausakimšos salės žiūrovų

Įspūdingos vaizdo projekcijos ir 
šviesų šou lydi kiekvieną Eroso 

Ramazočio dainą

Erosas Ramazotis – pačiame 
gastrolių įkarštyje, jis surengs 
daugiau nei 60 šou visame 
pasaulyje

Vienintelis Eroso Ramazočio 
pasirodymas Lietuvoje 

– jau balandžio 6 d. Vilniuje, 
„Siemens arenoje“

Organizatorių nuotr.

Bilietus į Eroso Ramazočio pasirodymą galima įsigyti visose „Tiketa“ 
kasose ir internetu.
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Lyrinė komedija „Bučiuoju, Oskaras“ – odė gyvenimo džiaugsmui ir vaiko dvasios stiprybei

Vaiva PRANCULYTĖ

„Klausyk, Dieve, o koks tavo 
adresas? Kur tau si sti laiškus, a?“ 
– taip klaus  10-metis v žiu sergan-
tis berniukas „Domino“ teatro spek-
taklyje „Bu iuoju, Oskaras“ (rež. 
C.Graužinis). Gatv s ir namo nume-
rio, kuriame gyvena Dievas, jis taip 
ir nesužinojo, ta iau visi laiškai 
adresat  pasiek …

Daugiau pirmos meil s jaudulio, 
šmaikš i  meil s nuotyki , aistrin-
gesni  meiluži , komišk  kasdieni
situacij  ir dar juokingesni  sena-
tv s išgyvenim  – spektaklyje „Bu-
iuoju, Oskaras“.

1 diena = 10 met

„Bu iuoju, Oskaras“ – istorija ir 
jaunam, ir senam, ir besidžiaugian-
iam, ir li din iam. Tai od  gyveni-

mo džiaugsmui ir vaiko dvasios 
stiprybei.

Ar kada pagalvojote, kad per 
vien  dien manoma nugyventi 10 
met , t  pa i  dien  baigti moky-
kl  ir išsiskirti su žmona, pirm
kart  už kampo bu iuotis ir išgy-
venti vidurio amžiaus kriz ? Ar 
kada susim st te, kad t  pa i  die-
n  galima susirasti pirm j  darb
ir gauti pirm j  pensij ? Kaip ga-
lima ryte, atšventus aštuoniolik-
t j  gimtadien , po piet  jau 
dalyvauti šokiuose žmon ms, su-
laukusiems trisdešimties? mano-
ma viskas, kai per vien  dien
nugyveni dešimt met .

Tarptautinio vertinimo
sulauk  k r jai

Režisierius Cezaris Graužinis 
savo k rybiniame bagaže turi su-
kaup s beveik 30 spektakli , iš ku-
ri  net tre dalis pastatyti užsienio 
teatruose.  klausim , kur šiuo me-
tu gyvena, režisierius dažnai atsako: 
„Kelion je“. Paradoksas ar ne, bet 
dirbdamas Helsinkio „Viirus“ teatro 
meno vadovu, jis peln  geriausio 
Graikijos režisieriaus titul .

Spektaklyje  „Bu iuoju, Oska-
ras“ vaidina Auksinio scenos kry-
žiaus laureatai – „Cezario grup s“
aktoriai. Visi aktoriai Lietuvos publi-
kai gerai paž stami iš toki  spekta-
kli  kaip „Užsispyr l s tramdymas“, 
„Arabiška naktis“, „Pasik sinimai“ 
ir „Lietuvos diena“.

Spektaklis pastatytas vieno popu-
liariausi  pranc z  rašytojo Eriko 
Šmito (Eric-Emmanuel Shmitt) apy-
sakos „Oskaras ir ponia Rož “ moty-
vais. Erikas Šmitas – garsus pranc z
rašytojas ir dramaturgas, kurio k ri-
niai išversti  22 kalbas, o pjes s sta-
tomos 27 šalyse. 2000 metais už savo 
k ryb  E.E.Šmitas apdovanotas Pran-
c z  akademijos teatro premija.

„Mes kuriame iš džiaugsmo ir 
džiaugsmui. Išmokti džiaugtis gyveni-
mu – svarbiausias m s  uždavinys. 
Repetuodami spektakl  „Bu iuoju, Os-
karas“ mes daug juok m s. Tikiu, kad 
taip sukuriame ger  energij , kuri
ži rovai pajus at j  spektaklius ir gal-
b t parsineš  namus“, – mintimis da-
lijosi „Cezario grup s“ vadovas.

Besidžiaugiantis
Labai domus, traukiantis ir 

ver iantis susim styti spektaklis. 
Spektaklis pradžioje atrod  li -
dnas, ta iau kuo toliau, tuo labiau 
k l  džiaugsm  d l heroj  sugeb -
jimo džiaugtis gyvenimu ir gyven-
ti šia diena sud ting  aplinkybi
apsuptyje. Po spektaklio dar ilgai 
neapleido mintis, kad mes, b dami 
sveiki ir tur dami galimyb  gyven-
ti, nesugebame pamatyti aplinki-
nio pasaulio grožio, o tik jo 
tr kumus. Deja, nebemokame 
džiaugtis mažais gyvenimo teikia-
mais džiaugsmais.

Fainuulka 
Super!
Jaudina, aktualu ir, aišku, iki 

skausmo linksma.
Eikit, ži r kit – nenusivil-

sit…

penkiolika
Spektaklis nuostabus. Pirm

kart  po ilgo laiko taip sijau iau
vaidyb  – viskas atrod  taip, lyg iš 

tikr j  dalyvau iau mažojo Oskaro 
gyvenime… Jei b iau buvusi vie-
na, b iau žliumbusi tarsi k dikis. 
Dabar tur jau tramdyti ašaras, 
emocijas… Supratau ir vien  pa-
pras iausi  dalyk  – tiek daug ser-
gan i  žmoni  aplink, nuo kuri
aš tiesiog nusisukau kaip nuo 
raupsuot j … Baisu, kai sveikas 
žmogus sergant  laiko kažkokiu ne 
tokiu… Šis spektaklis – romantiš-
ka, kupina išgyvenim , emocij ,
min i , meil s drama... Dabar b -
tinai noriu paskaityti šio pranc z
autoriaus knyg … Kažkas nerea-
laus, neap iuopiamo, bet smingan-
io tiesiai  šird … Su meile, L.

Ieva
Spektaklis labai patiko, si lau

nueiti – nenusivilsite. Ši drama 
turi gili  mint  ir pabaigoje tikrai 
išspaudžia ne vien  ir ne dvi aša-
ras. Tikrai verta pamatyti. TI-
KRAI, patik kit manimi.

Keli internaut  komentarai apie spektakl  (kalba autentiška):

Spektaklis „Bučiuoju, Oskaras“ – tai komiškas pasakojimas apie berniuką, kuris per 10 dienų nugyve-
no visą gyvenimą. Paklaustas, ar gali taip nutikti realybėje, spektaklio režisierius Oskaras Graužinis sa-
kė, kad viena trumpa laimingo žmogaus diena gali būti verta viso likusio žmogaus gyvenimo. 

Informacija iš www.nemiegu.lt/
buciuoju-oskaras.html

Pasirodo, liūdesys gali būti 
ir gražus, ir džiugus

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Svarbiausia - gebėti 
džiaugtis gyvenimu



Neturtingas Bangladešas netu-
ri savo metalurgijos pramon s, bet 
jo gyventojams metalo reikia. Ir 
netgi daug. Bangladešie iai rado 

problemos sprendim  ir kontraban-
da veža  šal  metalines monetas iš 
Indijos. Indijos žvalgybos duome-
nimis, “metalo ieškotojus” Bangla-

deše ypa  domina 5 ir 2 rupij  ver-
t s monetos. Mat iš susmulkinto 
ši  nikelio monet  metalo bangla-
dešie iai išmoko gaminti skutimosi 

peiliukus. Iš vieno 5 rupij  “pinig -
lio” išeina šeši skutimosi peiliukai. 
Kiekvieno iš j  kaina ekvivalentiš-
ka 2 rupijoms. Vis šioks toks pel-
nas.

O Indijai šis verslas gali prida-
ryti dideli  nuostoli . Tod l nutar-

ta gaminti monetas, kuriose yra 
mažiau metalo. Tkimasi, kad ši  In-
dijos pinig  “perdirbimas”  skuti-
mosi peiliukus kaimynin s šalies 
auksini  rank  meistrams bus ne-
rentabilus.

Grei iausias pasaulio traukinys 
pra jus  šeštadien  Kinijoje atliko 
pirm j  reis . 1 t kst. 68 km atstu-
m  tarp Vuhano Vidurio Kinijoje ir 
Guidžou šalies pietuose jis veik
per mažiau nei tris valandas, prane-
š  agent ra “Xinhua”. Traukinys 
važiavo vidutiniškai 341 km/val. 
grei iu. Iki šiol keleiviai min t

Bangladešo vyrai skutasi indiškomis monetomis

2009 m. gruodžio 31 d.

Pajudėjo grei
pasaulio trau

Rastos Jėzaus laikų 
namo liekanos
Izraelio archeologai pirmą 
kartą Nazarete aptiko Jėzaus 
laikų gyvenamojo namo lieka-
nas. Manoma, kad tai yra pa-
prastos žydų šeimos namas.

Šis radinys, anot mokslinin-
k , atskleidžia, kaip gal jo at-
rodyti Nazaretas tuo metu, kai 
jame, remiantis Biblija, augo 
J zus. Gali b ti, kad tai buvo 
nedidelis kaimas su maždaug 
50 nam , sak  archeolog  Jwar-
dena Aleksandr  (Jardena Ale-
xandre). 

Namas atkastas netoli bazi-
likos, kuri buvo pastatyta toje 
vietoje, kur arkangelas Gabrie-
lius apsireišk  Marijai, kad pa-
skelbt , jog ji pagimdys Dievo 
s n .

Sien  liekanos aptiktos ka-
sin jant sen  vienuolyno kie-
m . Archeologai, be kita ko, ra-
do užsl pt jim  grot , ku-
rioje žydai tuo metu grei iausiai 
sl p si nuo rom n  kari .

Taip pat rasta molini  ind .
Tai es  rodo, kad namas pri-
klaus  “paprastai žyd  šeimai”, 
sak  J.Aleksandr .

Prie Kalėdų stalo nenori 
matyti uošvių ir anytų

JAV prezidentas Barakas 
Obama (Barack Obama), Holivu-
do žvaigžd  Džordžas Klunis 
(George Clooney) ir vokie i  ko-
mikas Mario Bartas (Mario 
Barth) yra laukiami Kal d  sve-
iai vokie i  šeimose, parod  ke-

lioni  portalo “lastminute.de” 
atlikta apklausa, kurios rezulta-
tus skelbia agent ra AFP.

Šios trys pavard s buvo mini-
mos dažniausiai. Tuo tarpu dauge-
lis respondent  per Kal das mielai 
atsisakyt  artim j  draugijos. 39 
proc. nurod , kad per Kal d  šven-
tes nenor t  matyti uošvi  bei 
anyt , 29 proc. - broli  ir seser .
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čiausias 
kinys

maršrut veikdavo per 11 valand .
Per bandymus tame pa iame ruože 
traukinys gruodžio pradžioje išvys-
t  394 km/val. greit .

Traukinio biliet  pardavimas 
prad tas gruodžio 18- j . Kelion
vien  pus  vidutiniškai kainuoja 790 
juani  (120 JAV doleri ).

Greičiausias pasaulio traukinys 
Kinijoje atliko pirmąjį reisą

EPA-Eltos nuotr.

Viename Diuseldorfo (Vokietija) restoranų klientams siūlomas 
pjausnys, padengtas 24 karatų aukso folija. Auksinio “šnicelio” 
kaina - 150 eurų.

EPA-Eltos nuotr.

Auksinis kepsnys
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Nuo pirm j  Šerloko Holmso 
pasirodym  kine pra jo 70 met .
Daugiau negu 200 film  apie geni-
al j  sekl  ži rovus pripratino prie 
stereotipinio personažo. Tuo tarpu 
gangsterini  film  režisierius bri-
tas Gajus Ri is (Guy Ritchie) nu-
sprend  s moningai nusigr žti nuo 
tradicijos ir pasukti nauja linkme 
- visk  apversti aukštyn kojomis ir 
paeksperimentuoti. Jo sukurta Šer-
loko Holmso versija - tai Džeimso 
Bondo ir Indianos Džounso stili
mišinys su antgamtiškais fenome-
nais ir “steampunk” (mokslin s
fantastikos kryptis, kv pta Žiulio 
Verno ir Herberto Džordžo Velso) 
elementais. Sumanymo tikslas - 
klasikin  heroj  pristatyti naujajai 
kartai.

Kad legendin  brit  detektyv
vaidins 44-eri  amerikie i  akto-
rius Robertas Daunis (Robert 
Downey) jaunesnysis (filmai “Gi-
m  žudyti”, “Zodiakas”), paaišk -

jo daugiau negu prieš metus. Ta-
iau po pirmojo susitikimo reži-

sierius G.Ri is buvo ne kokios 
nuomon s apie potencial  nauj j
Šerlok  Holms : “Pripaž stu, kad 
buvau nusiteik s priešiškai. Ne-
buvau tikras nei d l intelekto, nei 
d l aktorinio talento. Be to, abe-
jojau d l jo akcento. Kiek ameri-
kie i  išvis gali pam gdžioti bri-
tišk  akcent ?”

Prisireik  ištiso m nesio ben-
dro darbo, kol R.Daunis tikino re-
žisieri , kad talent  jis vis d lto tu-
ri. Dabar G.Ri is giria aktori  išsi-
juos s: “Jo akcentas yra aukš iau-
sios klas s! Geresnis nei mano. 
Šiaip dažniausiai jau iuosi taip, kad 
vien  ar kit  darb  gal iau atlikti 
geriau nei daugelis kit  žmoni . Ta-
iau kartkart mis sutinku k  nors 

tok , apie kur  pagalvoju: “Va ia 
man jau joki  šans , kad sugeb -
iau atlikti tai, k  darai tu”.

Naujasis Šerlokas Holmsas 
G.Ri io filme - nebe senukas. Jis 
boksuojasi pusnuogis. Arba leidžia-
si  seksualines fantazijas.

“Mes jutome tvirt  režisieriaus 
rank . Tai išmintingas ir tvirtas vy-
ras, - sak  pagrindinio vaidmens at-
lik jas R.Daunis apie G.Ri . - Tiks-
liausias jo apib dinimas yra “pasiti-
kintis savimi”. Tokio dalyko nesu-
vaidinsi”.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Naujasis Šerlokas Holmsas - tarp Džeimso Bondo ir Indianos Džounso
“Šerlokas Holmsas” - kino 
teatruose nuo sausio 1 d. 

Nuotyki  ir veiksmo komedija. 
JAV 

Režisierius Guy Ritchie 
Vaidina: Jude Law, Robert 

Downey jaunesnysis, Rachel McA-
dams, Marc Strong ir kiti

Šerloką Holmsą vaidinęs amerikietis Robertas 
Daunis jaunesnysis (nuotraukoje dešinėje, 

šalia Džiudo Lo) turėjo išmokti britiško akcento
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

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 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

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

nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

14Lt
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2010 - Baltojo Tigro metai

Stichija - ugnis.
Spalva - raudona.
Gamtovaizdis - vulkanai.
Orai - pavasariniai, permainingi, v juoti.
G l  - raudonoji aguona.
Gyv nai - avinas, vilkas, varnas, tigras.
Maistas - aštr s m sos patiekalai.
B stas - praktiškas, daug medžio detali .
Talentai - skulpt ra, menin  kalvyst , ritmin  muzika, 

tapyba.
Filosofija - pragmatizmas.
Šalys - Vokietija, Anglija, Danija.
Taro korta - “Magas”.

AVINAS (kovo 21 d. - 
balandžio 20 d.)
Elena Puidokait -Atlanta, balandžio 5 d.
Šiais metais Jupiteris, eidamas per Žuv  ženkl , pradeda 
12-uosius, paskutinius, savo ciklo metus. Tod l nauj  dide-
li  darb  neprad kite, geriau kantriai dirbkite, tvirtinkite
laim jimus. Nuo rudens venkite blogos kompanijos takos,
svaigal .

Stichija - žem .
Spalva - geltona, žalia, ruda.
Gamtovaizdis - gerai priži rima,

derlinga žem , kaimo vietov , sodybos.
Orai - ram s, be temperat ros svyravim , debesuotas 

dangus.
G l  - jurginas.
Gyv nai - karv , šuo, balandis.
Maistas - bulviniai, miltiniai patiekalai, kiauliena.
B stas - solidus medinis namas su dideliu sodu.
Talentai - dainavimas (ypa  chorinis), vitražas, skulpt -

ra, tapyba.
Filosofija - materializmas, pozityvizmas.
Šalys - Švedija, Kipras, Airija, Šveicarija.
Taro korta - “Žyn ”.

JAUTIS (balandžio 21 d. - 
geguž s 21 d.)
Asmik Grigorian, geguž s 12 d.
Labai s kmingi metai. Iki birželio Selen  (Baltasis M nulis)
eis j s  ženklu. Palanku siekti mokslo, populiarumo, susi-
rasti nauj  draug . Nuo birželio galite tik tis finansin s
pad ties pager jimo.

Stichija - oras.
Spalva - žydra, pilka, permatoma.
Gamtovaizdis - miestas, autostrados, 

nauji rajonai.
Orai - lengvas v jelis, trumpalaikiai liet s.
G l - margarita, varpelis.
Gyv nai - bit s, beždžion s, ž sys.
Maistas - sumuštiniai, jogurtas, makaronai, greitasis 

maistas.
B stas - funkcionalus, lengvi baldai. Nuoma (kad gal t

dažnai keisti ne tik b st , bet ir vietoves).
Talentai - literat ra, fotografija, grafika, estrada, satyra.
Filosofija - logika, dualizmas.
Šalys - Amerika, Kanada, Belgija.
Taro korta - “Valdov ”.

DVYNIAI (geguž s 22 d. - 
birželio 21 d.)
Livija Gradauskien , birželio 3 d.
Nors šiais metais finansin s galimyb s bus ribojamos, ne-
reik t  nuleisti rank . Kantriai kaupkite pliusus, neišlai-
daukite, ieškokite ilgalaiki  kontakt  ir s junginink . Nuo 
birželio, kai Selen eis  j s  ženkl , pastangos bus deramai 
atlygintos - prasid s itin s kmingas periodas.

Stichija - oras.
Spalva - žydra, pilka, žalsva.
Gamtovaizdis - parkas, 

nedideli, jauk s miestai.
Orai - rudeniški, bet šilti, auksinis ruduo.
G l  - kamelija, lelija.
Gyv nai - elnias, flamingas, povas.
Maistas - saldumynai, kepiniai.
B stas - erdvus, skoningas, gerai išv dintas.
Talentai - dizainas, mada, šokiai, stilius, meno kritika, 

konsultavimas d l grožio industrijos.
Filosofija - estetizmas, liberalizmas.
Šalys - Austrija, Argentina, Tibetas.
Taro korta - “Vežimas”.

SVARSTYKL S (rugs jo
23 d. - spalio 22 d.)
Agn  Jagelavi i t , spalio 7 d.
Darbo, karjeros, sveikatos temos šiais metais bus dominuo-
jan ios. Nuo met  pradžios iki birželio geriausias laikas 
keisti darb , ieškoti geresnio, nors vadovaujamos pareigos 
netur t  b ti siekiamyb . Vasara gali išmušti iš v ži  - siau-
t s emocij  audra. Nuo rudens v l atgausite pusiausvyr ,
tapsite pareigingesni.

Stichija - vanduo.
Spalva - m lyna, violetin , tamsiai žalia.
Gamtovaizdis - vulkaninis, 

Amazon s džiungl s.
Oras - lietus, r kas, griaustinis.
G l  - orchid ja.
Gyv nai - krokodilas, gyvat , voras, skorpionas, lokys.
Maistas - aštrus, makrobiotin  mityba.
B stas - tobulas interjeras, modern s baldai.
Talentai - aktoryst , šiuolaikin  muzika, ekspresyvi tapyba.
Filosofija - klasikinis idealizmas, Platonas, spiritualizmas.
Šalys - Norvegija, Japonija, Šiaur s Afrika.
Taro korta - “Teisingumas”.

SKORPIONAS (spalio 23 d. 
- lapkri io 21 d.)
Deivydas Zvonkus, lapkri io 6 d.
Itin s kmingi metai. Jupiteris beveik visus metus (išskyrus 
vasar ) užims palanki  pozicij  meilei, džiaugsmui, k rybai. 
Metai labai palank s šeimos pagaus jimui. Nereik t  už-
miršti ir moksl , jie šiais metais bus lengviau kandami.

Stichija - ugnis.
Spalva - raudona, žydra, geltona.
Gamtovaizdis -

didelis pramoninis miestas, Piet  j ros, plokštikalniai.
Oras - lengvas v jelis, kartais su žaibais, temperat ra

aukštesn  už vidurk .
G l  - lotosas.
Gyv nai - dramblys, gulb , pelikanas, žirgas.
Maistas - m sa, miltiniai patiekalai, salotos.
B stas - didelis namas, pastatytas pagal savo projekt ,

kuriame tvark  palaiko kas nors kitas.
Talentai - fotografija, literat ra, aktoryst , gabumai ku-

riant reklam , propagand .
Filosofija - budizmas.
Šalys - Ispanija, Amerika, Pranc zija (Provansas), arab  šalys.
Taro korta - “Išmin ius”.

ŠAULYS (lapkri io 22 d. - 
gruodžio 21 d.)
Ugn  Skonsmanait , gruodžio 12 d.
Metai palank s šeimai, namams. Jupiteris teigiamai veiks 
šias sferas beveik visus metus. Vasara labai palanki meilei, 
netik tiems nuotykiams, kurie ruden jant gali peraugti  il-
galaikius santykius.

“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 31 d. Metų horoskopas 33

Mūsų laukia dinamiški metai. Tigras galingas ir negailestingas, bet tuo pat metu jis ir išradingas. Todėl visų pirma šie metai atneš naujovių, stipriai paveiksiančių mūsų 
gyvenimą ateityje. Naujų vėjų atneš ir Uranas, gegužės 18 d. įeisiantis į Avino ženklą. Uranas Zodiaką pereina per 84 metus, kiekviename ženkle užtrukdamas 7 metus. 
Uranas Avine pradeda naują ciklą, kurio padarinius dabar net sunku įsivaizduoti. Belieka tik tikėtis, kad suspėsime tinkamai ir laiku reaguoti. Tigro metai prasideda vasario 14 
d. - įsimylėjėlių dieną. Geriausia dovana mylimam žmogui - sidabro dirbiniai. Šis metalas padės prisijaukinti tigrą.

Pareng  b r ja JURGA

Stichija - vanduo.
Spalva - sidabrin , violetin ,

pasteliniai tonai.
Gamtovaizdis - miškas, 

j ros pakrant , nedidel s kalvos.
Orai - j rinis klimatas, jautrumas M nulio faz ms.
G l  - tulp s, rož s, žibut s.
Gyv nai - zuikis, sraig , v žys.
Maistas - salotos, j ros g ryb s, grybai, vegetariški 

patiekalai.
B stas - jaukus butas, daug g li , žalumos.
Talentai - literat ra, poezija, akvarel .
Filosofija - nat ralizmas, Tao.
Šalys - Olandija, Škotija, Šiaur s Afrika.
Taro korta - “Valdovas”.

V ŽYS (birželio 22 d. - 
liepos 22 d.)
Skaiva Jasevi i t , liepos 1 d.
Prieštaringi metai. Nors Karminis M nulio Mazgas riboja 
galimybes, Jupiteris nuo met  pradžios iki birželio teigiamai 
veiks mokslo, kelioni , socialin  sferas. Vasar  gali sustipr -
ti konkurencija, ambicijos, konfliktai šeimoje. Ruduo v l
atneš pusiausvyr  ir harmonij .

Stichija - ugnis.
Spalva - auksin , oranžin , balta.
Gamtovaizdis - dideli miestai (sostin s),

region  centrai.
Orai - saul ti, sausi, be v jo.
Gyv nai - li tas, kat , pantera, erelis.
Maistas - gurman : neriebus, geros kokyb s.
B stas - prabangus.
Talentai - aktorius, juvelyras, solinis dainavimas, tapyba.
Filosofija - eksperimentalizmas.
Šalys - Pranc zija, Italija, Šveicarija.
Taro korta - “Popiežius”.

LI TAS (liepos 23 d. - 
rugpj io 22 d.)
Marius Jampolskis, rugpj io 18 d.
Nuo met  pradžios iki birželio Jupiterio pozicija gali sukelti 
netik tos tampos finans , palikim , šeimos sferose. Nuo 
birželio iki rugs jo, Jupiteriui jus  Avino ženkl , situacija 
ryškiai pager s, atsiras netik t  galimybi  keliauti, nauj
draug , bendramin i . Deja, nuo rudens senos problemos 
v l neleis ramiai gyventi.

Stichija - žem .
Spalva - pilka, ruda, žalia.
Gamtovaizdis - laukai, nedideli sodai, 

kalvos.
Orai - kanotas dangus, lietutis be v jo.
G l  - astra, sausuoliai, verbos.
Gyv nai - arklys, šuo, lap , skruzd l s.
Maistas - šalti užkandžiai, s ris, daug daržovi , sveikas 

maistas.
B stas - nedidelis, senoviniai baldai (dažnai pa i

restauruoti), augalai, daug nieku i .
Talentai - literat ra, piešimas, gravi ra, fotografija, 

architekt ra, tapyba.
Filosofija - racionalizmas, Aristotelis, Konfucijus.
Šalys - Graikija, Turkija, Šveicarija.
Taro korta - “ simyl j liai”.

MERGEL  (rugpj io 23 d. - 
rugs jo 22 d.)
Violeta Tarasovien , rugpj io 25 d.
Ši  met  dominant  - meil , apie tai byloja Karminis M -
nulio Mazgas. Jupiteris iki birželio bus palankus, bet neleis 
atsipalaiduoti. Reik s daug nuveikti stiprinant socialinius 
kontaktus, užmezgant naudingus ryšius. Nuo birželio iki 
rugs jo Jupiteris nepataria rizikuoti. Nuo rudens situacija 
v l bus palanki aktyviai veiklai.

Stichija - žem .
Spalva - juoda, tamsiai m lyna,

tamsiai žalia.
Gamtovaizdis - aukšti kalnai, uolos, žiema.
Oras - sniegas, šaltis, ilgalaikiai liet s.
G l  - edelveisas, astra.
Gyv nai - kaln  gyv nai.
Maistas - juoda duona, žuvien , dešra, žirni  sriuba.
B stas - švarus, patogus, bet nelabai jaukus butas.
Talentai - kamerin  muzika, keramika, kaligrafija.
Filosofija - materializmas, empirizmas.
Šalys - Indija, Meksika, Islandija, Makedonija.
Taro korta - “Fort nos ratas”.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 d. - 
sausio 20 d.)
Egmontas Bžeskas, sausio 4 d.
Aktyv s metai. Tiek Karminis M nulio Mazgas, tiek ir Ju-
piteris beveik visus metus ragins veikti, siekti, tobul ti. Ne-
snauskite! Neignoruokite netik t  pasi lym , id j . Nebijo-
kite atsakomyb s. Vasar  teks daugiau d mesio skirti šeimai, 
nam kiui.

Stichija - oras.
Spalvos - metalo, žalsva, žydra.
Gamtovaizdis - kopos, geizeriai, 

kalnai, ne prastos vietov s.
Oras - permainingas, netik tos audros, 

v tros, b tinai skaidrus ir švarus.
G l  - pa ios re iausios.
Gyv nai - keng ra, zebras, žirafa, patys egzotiškiausi.
Maistas - daug daržovi , cukraus vata, vafliai.
B stas - labai didelis butas, daug šviesos; jeigu namas, 

tai medinis, originalios architekt ros.
Talentai - šokis, baletas, karikat ra, cirkas, 

elektronin  muzika.
Filosofija - iracionalizmas.
Šalys - Suomija, Australija, Rusija.
Taro korta - “Li tas”.

VANDENIS (sausio 21 d. - 
vasario 18 d.)
Jurga Šeduikyt , vasario 10 d.
Lilit (Juodasis M nulis) iki liepos eis per j s  ženkl . Nepa-
taikaukite savo ydoms! Situacij  praskaidrins Jupiteris, ku-
ris beveik visus metus teigiamai veiks finansus. Vasar  skir-
kite aktyviam poilsiui, nuotykiams, naujoms pažintims, aki-
ra iui pl sti.

Stichija - vanduo.
Spalva - rožin , alyvin , vandens.
Gamtovaizdis - salos, negyvenamos 

vietov s, vandenyn  platyb s.
Oras - r kas, lietus.
Gyv nai - žuvys.
Maistas - daržov s, ryžiai, vegetariška virtuv , j ros 

g ryb s, žuvien .
B stas - erdvus butas, daug bald  (kartais rytietiškas 

stilius, kartais - chaotiškas stili  kratinys).
Talentai - poezija, akvarel , muzika, 

rankdarbiai, kinematografija.
Filosofija - mistika, metafizika, daoizmas.
Šalys - Portugalija, Indija.
Taro korta - “Žvaigžd ”.

ŽUVYS (vasario 19 d. - 
kovo 20 d.)
Robertas Javtokas, kovo 20 d.
Išskirtiniai metai. Jupiteris, didžiosios s km s planeta, nuo 
sausio 18 d. beveik visus metus bus j s  ženkle. Vasar  gali-
te tik tis maloni  finansini  staigmen . Deja, nuo liepos 
Lilit (Juodasis M nulis) devyniems m nesiams eina  j s
ženkl . Venkite svaigal , blogos kompanijos takos.

Sauliaus Venckaus, Irmanto Sidarevičiaus, Mykolo Ambrazo, Stasio Žumbio, Vyginto Skaraičio ir redakcijos archyvo nuotr. 



Kas?
Jungtin s šun  ir ka i  myl -

toj  organizacijos peticija “Nebe-
žudykite šun ”.

K  daro? 
Rodo daug miel  šuneli , užda-

ryt  narvuose. Šiuos šunis netru-
kus suvalgys piet  kor jie iai. Dar 

b t  ne taip blogai, jei šunys tie-
siog b t  auginami maistui lyg ko-
kios vištos. Ta iau dalis šun , pa-
kli van i  skerdikams  nagus, yra 
žmoni  užauginti geriausi draugai, 
kurie, lygiai kaip lietuvi  Pipiras, 
pasitiki žmon mis ir paklusniai lau-
kia, kuo ia viskas baigsis. Be to, 
kor jie iai dažnai šunis kankina, 

mat tada j  m sa es gauna ypa-
ting  skon  ir pasidaro naudinga 
“vyriškumui”.

Kod l veikia? 
Pasirašyti peticij  labai lengva, 

o argument  tai padaryti pateikta 
daug. Be to, gali ia pat prisijungti 
prie socialinio tinklo ir informuoti 
visus savo draugus internautus, 
taip pat balsuoti “Open Web 
Awards” rinkimuose, kad šunys su-
laukt  dar daugiau d mesio.

Tikslas - 
surinkti milijon  paraš .

Rezultatai?
Šiandien - per 300 t kstan i

pasirašiusi j .

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

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
Jungtini  Taut  padalinys “World 

Food Programme”, renkantis l šas 
badaujantiesiems.

K  daro? 
Informuoja apie dom  sutapim :

interneto vartotoj  skai ius pasauly-
je jau perkop
m i l i j a r d .
Kaip tik be-
veik tuo pat 
metu badau-
jan i  žmoni
skai ius pa-
saulyje irgi 
perkop ... mi-
lijard . Aki-
vaizdu, kad 
pirmasis mili-
jardas gali sau 
leisti kur kas 
daugiau nei 
antrasis ir netgi gal t  antr j  milijar-
d  pamaitinti. Paprastas vaizdo klipas 
parodo, kaip tai padaryti.

Kod l veikia? 
Kai gelb toj  milijardas, tai ir už-

duotis “pamaitinti milijard ” atrodo ne 
tokia sud tinga. Tereikia, kad pirma-
sis milijardas kuo grei iau sužinot
apie antr j . Taip kiekvienas lankyto-

jas pirmiausia 
paver iamas 
reklamuotoju. 
Puslapis su-
teikia visas 
r e i k i a m a s 
pr iemones, 
kad apie š
reikal  gal -
tum kuo grei-
iau pranešti 

visiems savo 
draugams in-
t e r n e t e . 

Spausk mygtuk , informuok visus 
“Facebook”, “Twitter” ir kitur, tik pa-
skub k. Nes laikrodis negailestingai 
skai iuoja sekundes ir... kas šešios se-
kund s nuo bado mirštan ius vaikus.

Rezultatai?
600 t kstan i  “Youtube” ži rov

per du m nesius, per 30 t kstan i
gerb j  “Facebook”.

Milijardas - milijardui
www.wfp.org/1billion

Šalin rankas nuo šunų
www.uniteddogs.com/stopkillingdogs

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Kaip sudominti iš bado mirštan iais vaikais Afrikoje ar labdaringa 
Didžiosios Britanijos gelb jimo val i  organizacija? Metu, kai visi taupo ir 
mažiausiai domisi vairiais pinig  prašytojais bei pasaulio gelb tojais? Trys 
dom s pavyzdžiai.

Lengviausia nuleisti rankas ir pasakyti “ne manoma”. Remiantis “Saatchi and Saatchi” tyrimu, žmon s, kurie neina  parduotuv ,
per dien  susiduria su 1000-1500 prek s ženkl . Apsilankius prekybos centre rezultatas gali viršyti 10 000 per dien .
D mesio neb tinai sulaukia tie, kurie kovoja už aukštesn  tiksl , d mesio sulaukia tie, kurie tai daro kitaip nei kiti.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kas?
RNLI, labdaringa karališkoji 

Didžiosios Britanijos gelb jimosi
val i  institucija

Kokios problemos? 
RNLI r m jai - senukai, kurie 

negal s aukoti amžinai. J  tikslas 
buvo tapti aktualiems jaunimui.

K  padar ?
RNLI, gelb janti gyvybes j ro-

je, nusprend  pagelb ti ir jaunimui. 

Anglijos žiniasklaida jaunim  daž-
nai pravardžiuoja prarast ja karta, 
chuliganais ir nevyk liais. Jie su-
galvojo pasi lyti jaunimui perrašy-
ti antraštes apie savo kart .

Kaip?
Per “Youtube” susirado kelio-

lika populiariausi  jaunimo atsto-
v , kurian i  vaizdo tinklaraš ius. 
Tada išsiaiškino, kaip šiuos pa-
siekti “gyvai” (pavyzdžiui, vieno 
iš j  adres  sužinojo kažk  iš jo 

nusipirk  “eBay” aukcione, o ki-
tam dovan l  atneš  koncert ,
apie kur  šis pasigyr  tinklarašty-
je), ir teik  kiekvienam po asme-
nin  siuntinuk  su straipsniais, 
kuriuos kviet  perrašyti.

Kaip sek si?
Siuntiniai buvo baisiai paslap-

tingi ir anoniminiai, tod l jaunuo-
liai sujudo filmuoti j  turin  ir klau-
sin ti savo ži rov : kaip suprasti 
šitoki  m sl ? Po kiek laiko, kai jau 
buvo pasiektas didžiausias susido-
m jimas, RNLI prisipažino esanti 
siuntinuk  autor  ir pakviet  jau-
nuolius  ekskursij  ir gelb jimo
val i  demonstracij . Taip gim  ne 
tik kr va linksm  antraš i , toki
kaip “Paaugliai išsprend  globalin
atšilim , nieko sau”, bet ir daugyb
pranešim  ir  populiariausi  “You-
tube” topus patekusi  vaizdo fil-
muk  apie RNLI.

Rezultatai?
11 proc. šalies jaunimo nuo 15 

iki 20 met  sužinojo, kas yra RNLI. 
Tai beveik nieko nekainavo!
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Išgelbėjome jaunimą
www.agencyentry.com/rnliw

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti HAD kaklaskar�.
Atsakym� � kry�ia�od� iki sausio 6 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.

Praeito kry�ia�od�io laim�tojas - Justas Stankevi�ius i� Vilniaus. 
Jam bus padovanota HAD kaklaskar�.

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Adventas. Eisas. Gels. Ena. Utu. “Uno”. Nik. Mira. Granatai. Amen. 

Konradas. Tik. Esu. Ak�. Nekokia. Esi. Ralistas. Taiki. Pataisos.

Horizontaliai: Degeneruoti. Santara. Vieno. Kauke. Esla. Nar. �kaita. 
Nas. Mama. Sai. Ats. United. Ketis. Tirana. Isako. �sisukai. S�klavaisis.

Pa�ym�tuose langeliuose: TERMITAI.
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Prog no z∂ sa vai tei
2009 12 31 - 2010 01 06

AVINAS. Nauj�j� sutikimas sutampa su 
pilnatimi ir M�nulio u�temimu. Tai suak-
tyvins �eimos bei karjeros sritis. B�kite 
sant�resni ir penktadien�. �e�tadien�, 
sekmadien� tinka skirti pasimatymus, lankyti 
renginius, aktyviai pramogauti. Darbo 
savait�s prad�ia aktyviai veiklai nepalanki.

JAUTIS. Naujieji sutampa su pilnatimi ir 
M�nulio u�temimu. Tai suaktyvins gimini�, 
kelioni�, mokslo temas. Nepalanku k� 
rimta spr�sti ar planuoti. Sekmadien� 
praleiskite su �eima. Pirmadienis, antra-
dienis tinka meilei, k�rybai.

DVYNIAI. Naujamet� naktis sutampa 
su pilnatimi ir M�nulio u�temimu. �is 
u�temimas gali tur�ti �takos finansams, 
investicijoms, nekilnojamojo turto 
reikalams. �e�tadien�, sekmadien� 
tinka lankyti gimines, draugus, kaimy-
nus. Darbo savait�s prad�ioje b�kite 
d�mesingesni �eimos poreikiams. 
Tre�iadienis palankus meilei.

V��YS. Naujamet� naktis sutampa su 
pilnatimi ir M�nulio u�temimu, kuris vyks 
j�s� �enkle. B�kite sant�resni, nepadau-
ginkite alkoholio. Kitos �ventin�s dienos 
energi�kai palankesn�s. Darbo savait�s 
prad�ia pareikalaus greitos reakcijos. 
Tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
t�vams.

LI�TAS. Naujuosius sutikite be eksces�. 
Pirm� �ven�i� dien� taip pat nereik�t� 
persistengti. Atsigriebsite �e�tadien� 
ir sekmadien�. M�nulis eis per j�s� 
�enkl�, tod�l b�site itin populiar�s. 
Darbo savait�s prad�ia privers skai�iuoti 
pinig�lius. Tre�iadien� v�l jausit�s 
pakyl�ti.

MERGEL�. Nauj�j� sutikimas sutaps 
su pilnatimi ir M�nulio u�temimu. 
Aktualesn�s taps meil�s, k�rybos, 
pripa�inimo, populiarumo temos. 
Darbo savait�s prad�ia labai aktyvi - 
u�grius daugyb� darb�.

SVARSTYKL�S. Nauj�j� sutikim� 
sutaps su pilnatimi ir M�nulio u�temimu. 
Tai suaktyvins �eimos ir karjeros 
problematik�. �e�tadien�, sekmadien� tinka 
sve�iuotis, pramogauti, lankyti renginius. 
Darbo savait�s prad�ia aktyviai veiklai 
nepalanki. Tre�iadienis - j�s� diena.

SKORPIONAS. Nauj�j� sutikimas 
sutaps su pilnatimi ir m�nulio u�temimu. 
Aktualesn�s taps apsisprendimo, kvalifika-
cijos k�limo, kelioni� temos. Sekmadien�, 
pirmadien� b�kite d�mesingesni partnerio 
poreikiams, pamaloninkite j�. Antradien�, 
tre�iadien� nerizikuokite pinigais.

�AULYS. Nauj�j� sutikimas sutampa su pil-
natimi ir M�nulio u�temimu. Tai suaktyvins 
finans�, karjeros, nekilnojamojo turto reika-
lus. �e�tadien�, sekmadien� tinka sve�iuotis, 
prasibla�kyti, patirti nauj� �sp�d�i� 
(galima ir a�tresni�). Darbo savait�s prad�ia 
pareikalaus susikaupimo, pareigingumo. 
Tre�iadienis palankus bendrauti.

O�IARAGIS. Nauj�j� sutikimas sutampa 
su pilnatimi ir M�nulio u�temimu. O�iaragio 
�enkle dabar daug planet�, tod�l gali 
suaktyv�ti tiek asmeninio apsisprendimo, 
santuokos, meil�s, tiek ir komercijos, mokslo 
reikalai. Darbo savait�s prad�ia harmoninga. 
Tre�iadien� venkite juridini� reikal�.

VANDENIS. Nauj�j� sutikimas sutampa 
su pilnatimi ir M�nulio u�temimu. Tai 
suaktyvins sveikatos, tarnybos reikalus. 
Venkite konfrontacijos. �e�tadien�, 
sekmadien� b�kite atlaidesni partnerio 
ambicijoms. Darbo savait�s prad�ia akty-
viai veiklai nepalanki. Tre�iadienis tinka-
mas keliauti, siekti �ini�, bendrauti.

�UVYS. Nauj�j� sutikimas sutampa 
su pilnatimi ir M�nulio u�temimu. Tai 
suaktyvins meil�s, k�rybos, tikslo siekimo 
problemas. �e�tadien�, sekmadien� 
patausokite sveikat�. Darbo savait�s 
prad�ia nepalanki juridiniams reikalams. 
Tre�iadien� nerizikuokite.

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

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



Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
D�mesio! Sausio 1 dien� kino kasos 
prad�s dirbti nuo 12 val., kino seansai 
prasid�s po 12 val.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 31 d. 11, 14.15. 1-7 d. 11, 
13.45, 16.15, 19, 21.40 (1 d. 11 val. seansas 
nevyks).
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 1-7 d. 10.45, 13.15, 16, 
18.30, 21.10 (1 d. 10.45 val. seansas nevyks).
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 7 d. 20.45 
(“Laisvalaikio” seansas).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 31 d. 10.30, 13, 15.30, 18. 
1-7 d. 10.30, 13, 15.30, 18, 20.15 
(1 d. 10.30 val. seansas nevyks).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 31 d. 11.45, 15, 17.45. 2-3 d. 11.15. 1-7 d. 
19.10.
“Kruvina seserijos paslaptis”  (siaubo 
trileris, JAV) - 31 d. 12.15, 14.30, 16.45. 
1-7 d. 14.15, 16.45, 21.50.
“Viskas normaliai”  (drama, JAV) - 31 d. 
14.10, 16.30. 2-3 d. 12. 1-7 d. 16.30, 21.30.
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 31 d. 17.10, 19.30, 
21.40. 1-7 d. 14.30, 19.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 31 d. 10.20, 13.45, 17.20. 2-3 d. 10.10. 
1-7 d. 13.30, 17, 20.30.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 31 d. 10.10, 12.30, 14.45. 2-3 d. 10.20. 
1-7 d. 12.45.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
31 d. 13.55, 16.30. 1-7 d. 15.15, 18.15, 21.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 31 d. 12. 2-3 d. 11.45.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
1-7 d. 14, 17.15, 20.45 (7 d. 20.45 val. sean-
sas nevyks).

FORUM CINEMAS VINGIS
D�mesio! Sausio 1 dien� kino kasos 
prad�s dirbti nuo 13 val., kino seansai 
prasid�s po 13 val.

“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 1-7 d. 12.30, 15.20, 18.15, 
21 (1 d. 12.30 val. seansas nevyks).
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 31 d. 12, 14.40, 17.10, 19.40. 
1-7 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19, 21.45 (1 d. 
11.15 val. seansas nevyks).
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  
(fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 7 d. 20 
(“Laisvalaikio” seansas).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 31 d. 12, 16.15. 1-7 d. 12, 16.20, 
20.45 (1 d. 12 val. seansas nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 31 d. 11, 14.30, 17.50. 1-7 d. 11, 
14.40, 18, 21.20 (1 d. 11 val. seansas nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 31 d. 11.15, 13.30, 16, 
18.15, 19.30. 1-7 d. 11.45, 14, 15, 16.10, 
17.20, 18.30, 19.30, 20.45, 21.40 (1-3 d. 
11.45 val. seansas nevyks; 7 d. 19.30, 21.40 
val. seansai nevyks). 2-3 d. 12.30.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 31 d. 11.30, 20.15. 2-3 d. 
11.30. 1-7 d. 14.20, 17, 20.20.
“Kruvina seserijos paslaptis”  (siaubo 
trileris, JAV) - 31 d. 11.45, 14.20, 16.40, 19. 
2-3 d. 11.40. 1-7 d. 16, 21.
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 31 d. 15.50, 18, 20. 
1-7 d. 14, 18.30.
“Viskas normaliai”  (drama, JAV) - 
31 d. 13.10, 15.30, 18.30. 1-2 d. 13.10. 1-7 d. 
15.30, 18.10, 21.20.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
31 d. 15.10, 18.20. 1-3 d. 13. 1-7 d. 15.50, 
19, 21.40 (seansai u� speciali� kain�).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 31 d. 13. 2-3 d. 12.40 
(seansai u� speciali� kain�).
“Susipyn� i�gyvenimai”  (drama, JAV, 
Vokietija) - 31 d. 11.40, 14.20, 16.40, 19. 
1-7 d. 14.35, 17.20, 20.10 (seansai u� 
speciali� kain�).
“Aida”  (D�.Verd�io opera, originalo k.) - 
31 d. 18 (transliacijos i� Niujorko 
Metropolitano operos �ra�o kartojimas).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
31 d. 12.20.
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 31 d. 12.40, 18.

“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 31 d. 14.50.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Rugpj��io �vent�”  (komedija, Italija) - 
31 d. 17.
“Vatelis”  (drama, Pranc�zija, D.Britanija) 
- 31 d. 18.40.
“Julie ir Julia”  (romantin� drama, JAV) 
- 31 d. 21.
“Mor�ius, arba Katyt� juoda, o kati-
nas baltas”  (juodoji komedija, Pranc�zija, 
Vokietija, Jugoslavija) - 1 d. 18. 6 d. 21.
“Adomo obuoliai”  (juodoji komedija, 
Danija) - 1 d. 20.30. 5 d. 19.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 2 d. 13.
“Irina Palm”  (drama, Belgija, 
Liuksemburgas, D.Britanija, Vokietija, 
Pranc�zija) - 2 d. 16. 4 d. 19.
“Repriza”  (drama, Norvegija) - 2 d. 18. 
5 d. 21.
“Tamsiai m�lyna, beveik juoda”  (drama, 
Ispanija) - 2 d. 20. 6 d. 19.
“Lietuvi�ka pal�p� 1, trumpametra�i� 
animacini� film� programa”  (animacija, 
Lietuva) - 3 d. 13.
“A� esi tu”  (drama, Lietuva, Vokietija) - 
3 d. 16.
“Delta”  (drama, Vengrija, Vokietija) - 3 d. 
17.50.
“Fani ir Aleksandras”  (drama, �vedija) - 
3 d. 19.40.
“A� ir tu, ir kiti”  (romantin� komedija, JAV, 
D.Britanija) - 4 d. 17.10.
“Atsitiktinumai”  (tragikomedija, �vedija) 
- 4 d. 21. 6 d. 17.
“Laikas b�ti laimingam”  (komi�ka drama, 
�ekija) - 5 d. 17.

OZO KINO SAL�
“Roko legendos: AC/DC, “The Rolling 
Stouns”  (muzikiniai f., JAV) - 2 d. 16.
“Veidrodis”  (drama, Rusija) - 4 d. 18.
“Persona non grata”  (psichologin� drama, 
Rusija, Lenkija, Italija) - 7 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
D�mesio! Sausio 1 dien� kino kasos 
prad�s dirbti nuo 12 val., kino seansai 
prasid�s po 12 val.

“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 1-7 d. 11.45, 14.15, 17, 
20.20 (1 d. 11.45 val. seansas nevyks; 23 val. 
naktinis seansas vyks 1-2 d.).
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 31 d. 10, 12.30, 15.10, 17.40. 
1-7 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.15 (1 d. 11 val. 
seansas nevyks; 23.45 val. naktinis seansas 
vyks 1-2 d.).
“Erotin� Ri�aro istorija”  (drama, 
Pranc�zija, kitokio kino klubas) - 5 d. 19.50.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 7 d. 21.30 
(“Laisvalaikio” seansas).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 31 d. 10.30, 11.30, 13, 14, 
15.30, 16.30, 17.50. 1-7 d. 10.30, 12.50, 

13.45, 15.20, 16.15, 17.40, 18.45, 19.50 (1 d. 
10.30 val. seansas nevyks; 5 d. 18.45, 19.50 
val. seansai nevyks). 2-3 d. 10.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 31 d. 11.45, 16. 1-7 d. 10.45, 
15.10, 20 (1 d. 10.45 val. seansas nevyks; 
23.59 val. naktinis seansas vyks 1-2 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 1-7 d. 22.
“Kruvina seserijos paslaptis”  (siaubo 
trileris, JAV) - 31 d. 11, 13.15, 15.45. 1-7 d. 
21 (23.15 val. naktinis seansas vyks 1-2 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 1-3 d. 12.30. 1-7 d. 14.45.
“Viskas normaliai”  (drama, JAV) - 31 d. 
12, 14.15, 16.45. 1-7 d. 17, 19.15, 21.45.
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Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto 
teatras

31 d. 18.30 val. - D�.Verd�io “Traviata”. 2 d. 
opera ital� k. Dir. R.�ervenikas.
2 d. 18.30 val. - P.�aikovskio “Spragtukas”. 
2 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.
3 d. 12 val. - M.Teodorakio “Graikas Zorba”. 
2 v. baletas. Dir. M.Pitr�nas.
5, 6 d. 18 val. - R.Portmano “Ma�asis prin-
cas”. 2 v. opera vaikams lietuvi� k. 
Dir. M. Pitr�nas.
7 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus - “Bajader�”. 
3 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

31 d. 18 val. - R.K�n�jaus “Meil� pagal 
grafik�”. Re�. A.Ve�erskis.
2, 3 d. 12 val. - K.�iukovskio “Daktaras 
Aiskauda”. Re�. E.Jaras.
5, 6 d. 17 val. - “Idiotas”. Re�. E.Nekro�ius.
7 d. 18 val. - T.Bernhardo “Pasaulio gerinto-
jas”. Re�. V.Masalskis.

Ma�oji sal�
3 d. 16 val. - M.Duras “Meilu�is”. 
Re�. B.Marcinkevi�i�t� (Mar).
5 d. 18 val. - Improvizacij� reviu “Baronien�s 
gimtadienio puota”. Re�. R.Jurkonien�.

7 d. 18 val. - A.Baricco “�ilkas” (pagal 
A.Baricco roman�). Re�. B.Marcinkevi�i�t� 
(Mar).

Vilniaus ma�asis 
teatras

31 d. 17 val. - “Belaukiant “Mistro”. 
Re�. R.Tuminas.
6 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�iaus 
“Madagaskaras”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.
7 d. 18 val. - Andriaus �ebrausko improviza-
cijos mokykla. Improvizacij� �ou “Kitas 
kampas”.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

31, 2 d. 18 val. - E.Skarpetos “Varg�ai. 
Aristokratai”. Re�. P.E.Landis.
3 d. 12 val. - A.Ginio�io “Juz� Dykaduonis”. 
Re�. A.Giniotis.
5, 6 d. 18 val. - P.Vai�i�no “Patriotai”. 
Re�. J.Vaitkus.
7 d. 18 val. - V.Gombrovi�iaus “Ivona, 
Burgundo kunigaik�tyt�” (N-14). 
Re�. J.Vaitkus.

Sal� 99
2 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas i� dangaus”. 
Re�. D.Jokubauskait�.

Rus� dramos teatras
3 d. 12, 15 val. - J.��iuckio “Morozko”. 
Re�. J.��iuckis.
3 d. 13.30 val. Ma�ojoje sal�je - Rusi�ka 
eglut�.

4 d. 12 val. - V�� “Laimingi �mon�s” pristato 
“Ma�ylis ir Karlsonas”. Re�. A.Lebeli�nas.
4 d. 19 val. - V�� “Laimingi �mon�s” pristato 
“Prie barjero”. Re�. A.Lebeli�nas.
6, 7 d. 12, 15 val. - E.Stankevi�i�t�s 
“Miegan�ioji gra�uol�”. Re�. E.Stankevi�i�t�.

Elf� teatras
31 d. 20 val. - Miuziklas “Meil� be akcento”. 
A.R.Burnet (JAV).

Keistuoli� 
teatras

31 d. 18 val. - �ventinis koncertas “Laiming� 
keist�! Dalyvauja maestro A.Kulikauskas, 
I.Balsyt�, A.Giniotis, A.Kaniava, D.Au�elis ir 
jauniausieji Keistuoli� teatro aktoriai.

”Domino” teatras
31 d. 18 val. - “Mano �monos vyras”. 
Re�. K.Smoriginas.

Men� spaustuv�
31 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Premjera! 
“Malda sm�lyje”. �okio spektaklis. Choreogr. 
L.Juodkait�.

�kio banko teatro 
arena

31 d. 18, 19 val. - �okio spektaklis “Vyrai ir 
moterys”. Choreogr. A.Cholina.

�okio teatras
31 d. 18 val. (T.Kosciu�kos g.11) - Baleto 
spektaklis “Kopelija”. Choreogr. V.Brazdylis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 31 d. 10.45, 12.45. 
1-3 d. 12.
“Susipyn� i�gyvenimai”  (drama, JAV, 
Vokietija) - 31 d. 15, 18.10. 1-7 d. 14, 19.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) 
- 1-7 d. 16.30, 21.30 (7 d. 21.30 val. seansas 
nevyks).

CINAMON
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 1-7 d. 11.15, 13.50, 16.25, 
19.15, 21.55.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 31 d. 12, 14.10, 16.30. 1-7 d. 
11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 31 d. 
11, 13, 15, 17. 1-7 d. 10.45, 12.45, 14.45, 17, 
19, 20.55.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 31 d. 11.15, 14.45. 1-7 d. 11.45, 15, 
18.15, 21.30.
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 31 d. 17.45. 1-7 d. 16.15.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
31 d. 17.30. 1-7 d. 12, 18.30, 20.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai 
�eimai, JAV) - 31 d. 11.45, 13.45, 15.45. 
1-7 d. 14.15.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 31 d. 11.30.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 31 d. 14.15.

KLAIP�DA

CINAMON
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., 
Australija, D.Britanija, JAV) - 1-7 d. 
13.35, 16.15, 19, 21.45 (11 val. seansas vyks 
2-7 d.).
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 31 d. 11.15, 13.30, 15.45, 
18. 1 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22. 2-7 d. 
10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22.
“Kruvina seserijos paslaptis”  (siaubo 
trileris, JAV) - 31 d. 15.15, 17.30. 1-7 d. 
15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 31 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45. 1 d. 12.45, 14.45, 
16.45, 18.45, 20.45. 2-7 d. 10.45, 12.45, 
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 31 d. 11.30, 15. 1 d. 15, 18.15, 21.30. 
2-7 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30.
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 31 d. 
12, 14.15, 16.30. 1 d. 19.15, 21.15. 2-7 d. 
12.15, 19.15, 21.15.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
31 d. 12.30. 1-7 d. 14.30, 17.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 31 d. 11.45, 14. 1 d. 13.30. 2-7 d. 
11.30, 13.30.
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 31 d. 16.15.
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Pasičiuožinėjimas 
Maskvoje

Garsioji Maskvos Raudonoji 
aikštė tapo visuotinių pramogų 

vieta - čia išlieta čiuožykla
EPA-Eltos nuotr.

Vienas Kinijos prekybos cen-
tras reng  specialias automobili
statymo vietas tik moterims, nes 
joms es  pasistatyti transporto 
priemon  reikia didesn s erdv s,
praneša agent ra AFP. Moter  au-

tomobiliams skirtos vietos yra me-
tru platesn s nei prastin s, sak
“Wanxiang-Tiancheng” prekybos 
centro Šidžudziange atstovas. J
dizainas taip pat pritaikytas dailio-
sios lyties atstov ms.

Moterims vairuotojoms - daugiau vietos

Japonijos mokslininkai išved
permatomas auksines žuveles, ku-
ri  pulsuojanti širdis ir kiti organai 
persišvie ia per od  ir žvynus, pra-
neša agent ra AFP. Permatomos 
žuvel s ateityje pirmiausiai leis 
atsisakyti j  skrodimo per pamo-
kas mokyklose.

Kadangi auksini  žuveli  žvy-
nai ir oda neturi pigmento, j  ne-
reikia pjaustyti, kad b t  galima 
steb ti organus, sak  mokslinin-
kas Jutaka Tamaru (Yutaka Tama-
ru). Anot jo, per juodas akeles ga-
lima matyti ir mažytes žuvy i
smegenis.

Japonai išvedė permatomas žuveles
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“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 31 d.42 Beprotiškas pasaulis

 Šventinės savaitės pretendentė - 23 metų Gintarė Erciūtė. Žavi klaipėdietė laiko nuobodžiavimui 
neturi: ji augina sūnų, studijuoja kultūrinės veiklos vadybą, o jei randa laisvą minutę - 
mėgaujasi šokiais arba knygomis.

Raimundo Adžgausko nuotr.
(apatinis trikotažas “La Senza”)

SIMBOLIAI. Baltieji tigrai “Everland” 
atrakcionų parke Jongine (Pietų Korėja). 

2010-ieji - Baltojo Tigro metai.

KARŠTOS KALĖDOS. Kalėdinė nuotaika 
Tailando paplūdimyje.

ŠVENTĖ. Bankoko vaikus linksmina 
dramblys, aprengtas Kalėdų Senelio 
drabužiais.

VIEŠBUTIS. Sniego 
viešbutis Šveicarijoje.

Parengta pagal Eltos inf. 
EPA-Eltos nuotr.


