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Naujutėlaitės
pokalbių laidos

“Be
grimo”
vedėjos Nomeda bei Daiva valys
grimą ne nuo veidų - nuo sielų
/


TV3 nuotrauka

kuprinės

VIRŠELIS

Rugsėjui
jau sukrautos!

P

rieš rugsėjį pradinukus auginantiems tėveliams atsiranda papildomų
rūpesčių, kaip savo mažąsias atžalas laiku paruošti mokyklos suolui.
Tad vieni gerokai paankstina bėgiojimą po parduotuves, kiti tai atidėlioja iki paskutinės minutės...
Deimantė ZAILSKAITĖ

Pirmokui svarbiausia
- kuprinė

TV3 pokalbių laida - “Be grimo” su Nomeda ir Daiva



TV3 skuba pristatyti iki šiol nematytą Lietuvoje pokalbių šou intriguojančiu
pavadinimu “Be grimo”. Net dvi stiprios ir charizmatiškos laidų vedėjos Nomeda Marčėnaitė ir Daiva Tamošiūnaitė-Budrė kiekvieną savaitę imsis vis naujos
aktualios temos, apie kurią tuo metu karščiausiai diskutuos visuomenė. Laidos
vedėjos pasiryžusios ne tik nagrinėti aktualias visuomenei problemas, aštriai
diskutuoti, bet ir nevengti apnuoginti savo sielų.
“Jau pačiame pavadinime yra nuoroda, ko galima tikėtis iš mūsų pokalbių šou.
Tikrai ne mūsų nosys bus be grimo, o sielos. Esame pasiruošusios nuoširdžiam,
atviram pokalbiui apie tai, kas žmonėms iš tiesų aktualu”, - tikina viena iš laidos
vedėjų Daiva.
Jai antrina ir Nomeda, kuri prisipažįsta sugrįžti į televizijos eterį sutikusi tik su
sąlyga, jog tai bus rimtas projektas, kuriame ji galės būti savimi: “Ši laida bus be
netikrų dalykų kalbėjimo, be sintetikos, ne nulaižyta, o žmonėms apie žmones.”
Abi vedėjos neslepia, kad pasiūlymas tapti duetu joms ne tik iššūkis, bet ir įdomi patirtis. Laidos vedėjos tikina pasiryžusios imtis plataus temų spektro, nevengti nagrinėti karštas, kartais ir skaudžias, rezonansinį atgarsį tą savaitę turėjusias problemas.
“Gal nuskambės herojiškai, bet aš tikiu, kad yra dalykų, kuriuos galima keisti, o
pasaulį galima padaryti geresnį, negaliu sėdėti sudėjusi rankas, nes bijau, kad
blogis nugalės”, - su šypsena prisipažįsta Nomeda.
Jai pritaria ir Daiva: “Būsime tiesos ieškotojos. Yra begalė dalykų, klausimų,
kuriuos norisi išsiaiškinti, problemų, apie kurias reikia kalbėti ir mėginti rasti
sprendimą. Manau, kad viešas ir drąsus kalbėjimas yra galinga jėga, o šiuo metu televizijoje kaip tik ir trūksta aštresnio, o kartu ir jautresnio vienos ar kitos visuomenę kamuojančios problemos pagvildenimo.”

Televizijos laidų vedėja Daiva TAMOŠIŪNAITĖ-BUDRĖ savo
dukrelę Adelę rugsėjį leis į pirmą
klasę. Kadangi paskutines vasaros dienas mergaitė leidžia pas
močiutes Klaipėdos apskrityje,
žinomas televizijos veidas dukrelei visko parūpinti ketina prieš
pat Rugsėjo 1-ąją. Savaime suprantama, svarbiausias pirkinys
- kuprinė, todėl visi šeimos nariai
galvoja, kokios aplikacijos turėtų
puošti šį nuo mokinio neatsiejamą daiktą.
Smulkaus sudėjimo mergaitę tėvai leis į paprastą netoli namų esančią mokyklą, kurioje yra
mokoma sustiprintai prancūzų
kalbos. D.Tamošiūnaitė-Budrė įsitikinusi, kad pirmokui svarbiausia
turėti gerą mokytoją.
“Adelė nelabai trokšta eiti į
mokyklą. Jai baisu pagalvoti, kad
kiekvieną dieną teks keltis septintą ryto. (Juokiasi.) Net neįsivaizduoju, kaip ji reaguos į kardinaliai
pasikeitusį gyvenimo ritmą, - sako
žinoma moteris. - Nors birželį buvome nuėjusios apžiūrėti moky-

klos, iš tokio rimto savo draugo,
jau baigusio pirmąją klasę, Adelė
sužinojo, kad mokyklose nieko
gero. (Juokiasi.) Vienintelis geras,
jos manymu, dalykas - tai karatė
būrelis, kurį ji labai nori lankyti. Aš
ir nusistebėjau: “Adele, lyg ir norėjai lankyti šokių būrelį”. Televizijos
laidų vedėja savo dukrą planuoja
leisti į ne vieną užklasinės veiklos
būrelį.
D.Tamošiūnaitė-Budrė specialiai šia proga drabužėlių nepirks. Moteris apgailestauja, kad
mokykloje Adelei nereikės nešioti uniformos, nes tai yra labai praktiškas drabužis. Rugsėjo 1-ąją mergaitė bus papuošta
krikštamotės Julijos Žilėnienės iš
kelionės parvežtu juodos spalvos sarafanu su baltomis iki kelių
kojinaitėmis. O kas pirmokėlę palydės į mokyklą? “Turėtų palydėti
abu tėveliai, tačiau mūsų atveju
Adelę vesime abi su aukle. Jos
aukle net nevadiname, ji yra mūsų šeimos narys, mano pagalbininkė. Bijau, kad jeigu šis žmogus
dingtų iš mūsų gyvenimo, Adelė
labai išgyventų, nes šią moterį ji
labai myli. O ir aš nežinau, kokia
bus mano dienotvarkė, ar visada
Sauliaus Venckaus nuotr.

TV3 inf.

suspėsiu Adelę paimti iš mokyklos”, - svarsto D.TamošiūnaitėBudrė, kurios gyvenimą tai neabejotinai pakoreguos. Beje,
rugsėjo pirmosiomis dienomis
Adelės kambarys iš vaikiško virs
į mokyklinį: mergaitė su nekantrumu laukia savo naujųjų baldų,
ypač pirmojo darbo stalo.

Šiemet pirkinių mažiau
Aktorės Kristinos SAVICKYTĖS,
kuri šiemet dukras Justiną ir Gabiją leis į trečią klasę, paklausėme,
ar sunku aštuonmetes dvynukes
paruošti Rugsėjo 1-ajai.
“Kas turi vaikų, artėjant Rugsėjo 1-ajai išgyvena tam tikrą
nerimą. Šiais metais šiek tiek lengviau, nes dukros eis jau į trečią
klasę. Anuos du kartus buvo ypač
sunku. O šiemet pirkinių sąrašas
yra mažesnis, nes dalį mokyklinių
daiktų dukros turi nuo praėjusių
mokslo metų”, - sako dvynukes
auginanti moteris.
Pasaulį purtanti krizė aktorės šeimos neverčia ekonomiškiau pirkti mokyklinius reikmenis.
“Taip sėkmingai susiklostė, kad
krizė mūsų neveikia, o ko reikia,
mes tikrai nusipirksime”, - šypsosi aktorė. Dar liepą ji prabėgomis
supirko reikalingų mokslo reikmenų, tokių kaip aplankalai ir
akvarelė, dabar belieka sužiūrėti,
ko dar trūksta mergaitėms: “Nėra taip, kad aš esu palikta viena
su visais tais rūpesčiais, kai gali,
prisideda ir tėtis. Be to, dabar su
dukromis kartu žiūrėsime, ko dar
trūksta, ir tarsimės”.
“Dar trūksta popieriaus ir tryneklio (tokia baltos spalvos emulsija, skirta parkeriui ištrinti, - red.
past.)”, - viena per kitą papildo
mergaitės.
O ir dėl šventinės Rugsėjo 1osios aprangos tėveliams rūpesčių neiškilo: mergaitės pasipuoš
pūstomis suknelėmis, kuriomis
vilkėjo per vasarą vykusias aktorės
brolio vestuves. “Į plaukus joms
dar įsegsiu po orchidėją”, - šypsosi
K.Savickytė.

Visko reikia po du

Rugsėjį laidų vedėjos Daivos
Tamošiūnaitės-Budrės ir Seimo
nario Dainiaus Budrio dukrelė
Adelė eis į pirmąją klasę



Jeruzalės mikrorajone gyvenanti šeima dukreles leidžia
į šalia namų esančią mokyklą.
Kadangi mokiniai neturi nešioti
specialios mokyklinės uniformos, prieš mokyklą tėveliai yra
priversti pasirūpinti ir savo atžalų drabužiais. Nors specialiai
nevažiuoja apsipirkti į užsienį,
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j/b stilius

mokykla

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Aktorės Kristinos Savickytės
dukros Justina ir Gabija
mokyklai jau pasiruošusios

Kas turi vaiką
palydėti į mokyklą?
Sauliaus Venckaus nuotr.

Dainininkė TAJA:
“Rugsėjo 1-ąją matau daug tėvų, į mokyklą vedančių savo
vaikus. Gražu, kai vaiką į mokyklą palydi abu tėveliai, nes tada
jam būna didesnė šventė. Šio
dalyko nesureikšminu, manau,
dažniausiai nulemia aplinkybės,
kuris iš tėvų gali atsiprašyti iš
darbo. Šį rugsėjį mano sūnus
eis į trečią klasę, ketinu jį palydėti kartu su mažuoju”.
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Grupės “G&G Sindikatas”
vokalistas ir dainų
kūrėjas Gabrielius
LIAUDANSKAS-SVARAS:

atostogaudama aktorė stengiasi
užsukti į vaikiškų drabužių parduotuves. Sako, užsienyje yra didesnis drabužių pasirinkimas, o
ir kainos ten gerokai mažesnės.
“Juntama, kad visko reikia po
du. (Šypsosi.) Dukroms stengiuosi suformuoti tam tikrą mokyklai
skirtą drabužinę, joje vyrauja rožiniai atspalviai. Žodžiu, neprašausi, jeigu joms pasiūlysi rožinį
apdarą. Kai bandau paaiškinti, kad
pilkos ir juodos spalvos irgi yra labai gražios, šios kategoriškai purto galvas”, - šypsosi dviejų žvitrių
mergaičių mama, į mokyklą atžalas paprastai rengianti kelnėmis ir
marškinėliais arba šiltesniais megztiniais.
Spintoje dvynukių drabužėliai yra bendri. Nors kitados
K.Savickytė buvo pasišovusi atskirti dukrų drabužius - išsiuvinėti jų vardus, fiziškai tai buvo labai
sudėtingas darbas.
“Deja, kartais mūsų namuose būna tik vieni gražūs marškinėliai ar tik vienas gražus sijonas, - šypsodamasi atsidūsta
K.Savickytė. - Kad ir šiandien
išlyginu vienodus marškinėlius,
kurie skiriasi tik spalvomis. Paduodu vienai dukrai, o ji sako:
“Ne, šita Gabijos, o ana - mano”.
Pasirodo, marškinėlius jos yra
jau pasiskirsčiusios”.
“Ji specialiai pasiėmė šiltesnę”, - į pokalbį įsiterpia viena iš
dvynukių. K.Savickytė paaiškina,
kad anksčiau išlyginti marškinėliai yra šaltesni už antruosius. Tai
žinodama aktorė kartais specialiai
dar kartą perlygina dukrų drabužėlius.

“O koks skirtumas, kuris iš tėvų vaiką rugsėjį palydi į mokyklą? Galbūt prigijusi klaidinga
nuostata, kad tai dažniau daro
mamos, tačiau patariu Rugsėjo
1-ąją pasižvalgyti po Vilniaus
mokyklas, ir pamatysite labai
daug tėvelių kartu su savo vaikais. Žinoma, geriausia, kada
būna visi šeimos nariai, tačiau
kartais tiesiog nebūna tokių galimybių”.

Aktorės dvynukės aktyvios mergaitės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Rašytoja Renata ŠERELYTĖ:
“Mūsų šeimoje prigijusi tradicija Rugsėjo 1-ąją į mokyklą
vaikus palydėti kartu su vyru.
Kadangi tai yra labai svarbi
mokslo žinių diena, kada vaikams prasideda rimti ir sunkūs
mokslo metai. Tačiau šiemet
penktokė Ieva ir sūnus Povilas,
eisiantis į ketvirtą klasę, lankys
skirtingas mokyklas, jų negalėsime palydėti dviese su vyru:
vienas į mokyklą ves dukrą, o
kitas - sūnų”.
Vyginto Skaraičio nuotr.

Politikas ir visuomenės
veikėjas Vytautas
GRUBLIAUSKAS-KONGAS:

Paklausta, ar tokie mamos
rūpesčiai yra malonūs, aktorė
prisiminė pokalbį su viena vaikų
neturinčia drauge. Ši neseniai
buvo perskaičiusi psichologinę
knygą apie tai, kiek daug dalykų žmogus atsineša iš vaikystės. Ir ji sako: “Žinai, aš bijočiau
gimdyti vaiką nežinodama, ar

sugebėsiu jam duoti tiek, kad
užaugęs jis taptų visaverčiu
žmogumi”.
“Aš jai atsakiau, kad svarbiausia savo vaikučius auginti su meile. Motinystė kartais sunki, tačiau
jos nepatyręs negali suprasti
daugelio dalykų”, - baigia pokalbį
K.Savickytė.

“Idealus variantas, jeigu abu
tėvai gali vaiką nuvesti į mokyklą, nes su visa šeima jis jaučiasi
saugiausiai. Mano atveju reikėdavo rinktis - būti pavyzdingu
tėčiu arba pavyzdingu politiku.
Deja, ne visada pavykdavo išlikti pavyzdingu tėčiu, tačiau
šiemet nusprendžiau pabūti
su visa šeima. Tuo labiau kad
sūnui Žilvinui nupirkome tokį
gražų kostiumą, kad šia švente
noriu pasidžiaugti kartu su visais. Žilvinas eis į penktą klasę,
Saulė - į trečią, o Elzė, kuriai dar
tik penkeri, lankys parengiamąją klasę”.
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j/b žmonės

respublikonas

Boso

J

sekretorė (IV)

os visos kaip viena - kažkokiu periodu redakcijoje
buvo arčiausiai boso. Fiziškai. (Ar geografiškai kad nekiltų dviprasmybių.) Per žingsnelį nuo durų.
Emilija, Gražina, Vitalija, Svetlana, Solveiga, Laima,
Žaneta, Viktorija (ar tik nebūsiu kurios užmiršusi?).

Daug žino, bet daug nekalba

Mykolo Ambrazo nuotr.

Urtę Mariją auginanti Žaneta Burkšienė žino mintinai visus reikalingiausius telefono numerius



otr.

- Yra bosas?
- Išvykęs.
- Kur?
- Paslaptis.
- Kada grįš?
- Nežinau.

u
iaus n

- Kokia šiandien jo
nuotaika?
- Eiti šiandien ar
geriau rytoj?
- Rizikuok šiandien.
Jei neskubu, palauk rytojaus.

arevič

Prie boso durų

to Sid

klausimai



Jau antri metai, kai mūsų atakas prie
boso durų jaukia šypsena atremia Viktorija Šiupšinskaitė, pavaduojanti motinystės
atostogų išėjusią sekretorę Ž.Burkšienę.
Prieš tai tą patį darė ir Vitalija, Laima, Solveiga, Gražina, Svetlana, Emilija. Daugiau
neprisimenu. Energingos, protingos, išmintingos, mokančios derinti bent kelias
profesijas - nuo laiško rašytojos, informacijos rinkėjos iki kvalifikuotos patarėjos.
Gražios? Žinoma. Visos jos buvo ir yra
dailios bei visos paslaptingos (kartą mačiau Viktoriją verkiančią, - ko, nepasakė).
Visos “Respublikoje” padarė savotišką
karjerą. Štai tik keli likimo linkiai.
Emilija Pakalnienė, pirmoji boso asistentė, buvo simfoninio orkestro administratorė, dabar pensininkė, Kernavės bendruomenės tarybos narė.
Gražina Michnevičiūtė tapo žurnaliste, skyriaus redaktore, dabar yra “Moters”
vyriausioji redaktorė.
Solveiga Dabašinskienė išėjo į firmą
dirbti personalo vadove, dabar yra vadybininkė “Baltic Aviacion Academy”, domisi
menine fotografija ir fotografuoja pati.
Jau keleri metai, kai Laima Versekėnaitė sukasi nuosavame versle.
Kol kas nieko negali nuspėti apie Viktoriją ir Žanetą, abi yra aukštųjų mokyklų
studentės - atitinkamai studijuoja ekonomiką ir socialinius mokslus.

Irman

Vienu ar kitu metu jos žinojo ir žino
daugiau nei mes apie “Respublikos” leidėją ir, ko gero, pažįsta jį labiau negu bet kas
redakcijoje. Jos matė, kas, ko ir kada ateina,
kas braunasi norėdami pirkti “Respubliką”, o
kas - parduoti. Kokiems bankininkams, politikams, pramogų pasaulio rykliams jis mielai atveria kabineto duris. Kas ilgai užsibūna
ir kas išžiebia it kulka liepsnojančiu veidu.
Jos derino jo darbotvarkę, mintinai mokėsi
jo aplinkos telefonų numerius. Žaneta Burkšienė, pavyzdžiui, jų žino visą tuziną.
Bet vietoj to jos mielai pasakos, kokią
kavą jis mėgsta (puodeliui - du kaušeliai
kavos, du šaukšteliai cukraus ir būtinai
išmaišyta) - mažiausiai triskart per dieną, kokias rūko cigaretes, kokius žmones
priima visada, nors būtų labai užsiėmęs
(šeimos nariai), kas jį sunervina (prastai
sukurptas straipsnis) ir kokiais momentais
nepatartina jo trukdyti...

Viktorija
Šiupšinskaitė
sako dar
ne visko
išmokusi

Viktorija Šiupšinskaitė:
tada ir aš grįžtu
Dirba jau antri metai. Iki tol gyveno
Kaune, dirbo įmonėje “Rigveda”, organizavusioje įvairius mokymo, iš jų ir vairavimo,
kursus. Baigusi vadybą ir verslo administravimą, magistro siekia tarptautinės ekonomikos srityje.
“Žana - mano gerasis angelas, - pasakoja ji. - Aš ir Kaune susiradau darbą per ją,
ir Vilniuje ji pasiūlė pavaduoti ją, išeinančią atostogų. Iš pradžių kiek dvejojau dėl
kraustymosi į sostinę, bet proga buvo tokia viliojanti (ir dar “Respublikoje!”), kad jau
kitą dieną atvažiavau į pokalbį.
Viskas - kaip ir dera tokiais atvejais: CV,
kuklūs balti marškinėliai, juodas švarkelis
ir didelė baimė nusišnekėti, kai teks atsakinėti į klausimus. Iki tol Vito Tomkaus nebuvau mačiusi. Ateinu išsišiepusi, aiškinu,
kodėl norėčiau laikraštyje dirbti, o jis sako:
“Matau, panašumo esama, abudu greitai šnekame”. Po tų žodžių aš tik plykst, o
jis vėl: “Raudonuoji, vadinasi, sąžiningas
žmogus”, o gyvenimo aprašymo net nepaprašė...
Man jis pasirodė gana paprastas ir jautrus žmogus. Buvo net keista, kai paklausė,
kaip sekasi tėvams. Išgirdęs, kad manieji
išsiskyrę, o mama dirba JAV, tarė: “Tu viena, be brolių, seserų, tau turbūt sunku gyvenime...” Sakau, kad ne, esu laiminga, turiu geriausią dėdę, tetą ir pusseserę, kurie
yra mano šeima, su jais gyvenau ir daug
ko išmokau, labai dėkinga esu jiems; turiu
draugų, kurie padeda, kad ir kada paskambinčiau...
Pirmos dienos, aišku, buvo sunkios, ko
nesuprasdavau, bėgdavau pas direktorę
ar vyr. finansininkę, nes nedrįsau dėl kiekvieno mažmožio brautis pas redaktorių ir
klausinėti, o kaip tą ar kitą... Čia labai didelis tempas: turi greitai reaguoti, greitai ras-

ti, greitai padaryti. Šitoks tempas persidavė į mano gyvenimą. Ne veltui giminaičiai
sakė, kad čia išeisiu gerą mokyklą. Išmokau
ne tik kelis darbus atlikti vienu metu, bet
ir greičiau mąstyti, ne ilgai svarstyti, kaip
čia geriau padarius, o ekspromtu priimti
sprendimus, ir gerus sprendimus, nes staigiai gali ir susikompromituoti.
Rekordas buvo, kai grįžau kartą po
dviejų nakties. Tada V.Tomkus rašė savo
garsiuosius straipsnius. Jis neliepė man
pasilikti, bet pamačiusi pavargusias akis
galvojau, kad pasėdėsiu, kol jis dirbs, gal
arbatos išvirsiu.. Tai buvo viena iš tų dienų, kai jis perspėjo, kad niekas netrukdytų,
kad nieko neleisčiau, - nieko nepriims... Jis
tik kilsteli akių kampučius, ir iš to kilstelėjimo supranti, ar reikia dingti, ar gali paduoti kavą. Negaliu paaiškinti kaip, bet supranti, kada galima nešti kavą, kada ne... Kai
antrą nakties pasiūliau arbatos, buvo nustebęs: “Maniau, seniai tavęs čia nebėra...”
Instrukcijų čia jokių nėra, čia turi viską
nuspėti, net pagal nuotaiką redaktoriaus
turi nuspėti, susitiks jis šiandien su tuo
žmogumi ar ne, - turi suderinti ir jo darbotvarkę pagal nuotaiką. Kartais, net kai
lovoje guliu, galvoju: aha, rytoj ateis toks ir
toks svečias, dar reikia nepamiršti susitvarkyti popierių, - kai įsitrauki visa galva į darbą, pamiršti savo problemas, atrodo, tarsi
gyveni be jų.
Man dar nepabodo, dar norėčiau čia
dirbti ir dirbti. Dar ne visko išmokau. Iki
šiol man dar nebuvo nuobodu. Žinote, kada man būna nuobodu? Kai redaktorius išvyksta kur ilgam. Po savaitės jau imu ilgėtis, trūksta judėjimo, veiklos. O kai jis grįžta, variklis vėl ima suktis ir viskas keičiasi
aplink. Įvyksta lūžis, atsiranda tempas, visi
persimaino, ir aš tada grįžtu”.
Danutė Šepetytė
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Eimanto Chachlovo (ELTA) nuotr.

Renginių organizatorius Dovydas Bajoras į televiziją nesiveržia, bet...

Pirmieji pinigai
verslui -

Š

skolinti

daug skirtingų žmonių, galėjau eksperimentuoti, matyti, kas jiems patinka, o kas
ne. Ten aš palikau ir savo jaudulį, ir savo baimę, kurią jausdavau lipdamas į sceną. Manau, ten įvyko lūžis.

- Neišdirbęs nė metų šioje srityje su dar
dviem partneriais įkūrei įmonę. Tada tau
iandien, kai skaitlingi chorai trimituoja apie
buvo vos 20 metų. Ar nebijojai rizikos, atsakrizę ir virkauja, jog verslas Lietuvoje žlunga
komybės? Iš kur gavai pinigų?
- Kad sužinočiau, kaip įkurti įmonę, už- vos dvidešimt trejų metų verslininkas iš
teko nueiti į vieną paskaitą Vilniaus universiKlaipėdos - renginių vedėjas ir organizatorius
tete, kur buvau įstojęs. Buvo dėstomas toks
Dovydas BAJORAS - nemato pagrindo nerimauti - mat
dalykas kaip verslo studijų įvadas, ten viską
ir papasakojo. Bendraminčiai išniro savaime,
žino antikrizinį receptą - rimtai ir atsakingai dirbti.
tai buvo mano seni draugai iš ateitininkų
- Ar turi darbo? Ar smarkiai susiveržei
- Renginius vesdavau ir šokius organistovyklų laikų. Rizikuoti bijojome visi, bet
diržą dėl krizės?
zuodavau dar mokykloje, o pirmą užmovis tiek tai darėme, nes tikėjome tuo, ką da- O man metai neblogi: baigiau Vilniaus
kestį gavau, kai vedžiau Helovino šventę
rome. O pirmieji mano pinigai verslui buvo
universitetą, darbo turiu nuo pat gegužės
vienoje užeigoje netoli Palangos. Mokyklos
skolinti - buvau gavęs studentišką paskolą
pradžios, visą vasarą visi savaitgaliai užimti.
baigimo proga mama man davė 200 Lt,
pragyvenimo išlaidoms, dar truputį paskoliTiesa, kalendoriaus skyles tenka lopyti privajuos sumokėjau teikno buvęs darbdavys.
čių asmenų vestuvėmis, jubiliejais ir kitomis
damas prašymą stoti
Pirmasis renginys,
iš renginių
šventėmis. Jei palygintume, pernai šito nerei- į aukštąją mokyklą.
kurį norisi atsiminti ir
organizavimo
kėjo imtis - pernai vasarą buvo gausu įmonių Nuo tada ir pradėjau
prie kurio rengimo esu
galima gyventi nemažai prisidėjęs, busąskrydžių, firmų švenčių, pristatymų ir t.t. Ki- kapstytis pats. Vasane prasčiau,
taip tariant, didesnio biudžeto renginių.
rą dirbau Šventojovo Lietuvos moksleivių
je prekybos centre
parlamento ir Seimo
nei skinant apelsinus
- Yra manančiųjų, kad net tie, kurie tikikompiuterio operasvečiose šalyse, tik reikia futbolo varžybos. Pana pragyveną iš muzikos, pučia miglą į akis. toriumi, rudenį išvamėtėjau idėją, padėrimtai ir atsakingai dirbti jau rasti finansavimą ir
O kaip įmanoma pragyventi iš renginių? Juk žiavau į Vilnių, į pirtu net ne aktorius, ne televizijos veidas?
mąją sesiją, 3 dienas
džiaugiausi galėdamas
- Manau, Lietuvoje yra nemažai žmonių, padirbau picerijoje, grįžau namo ir pradėjau pasistumdyti aikštelėje su tuomečiu Seimo
gyvenančių vien iš muzikos, o ypač iš kondirbti vadybininku valymo paslaugų įmonė- pirmininku Artūru Paulausku ir kitais Seimo
certų. Tvirtinu tai todėl, kad mes patys moje. Nors iš tikrųjų ten dirbau viskuo: vairuovyrais.
kame grupėms ir atlikėjams honorarus, žitoju, darbų vadovu, pats valydavau langus,
nome, kiek jie gauna ir kiek koncertų turi. O šulinius ir pats ruošdavau medžiagą konkur- Kokia didžiausia tavo svajonė? Ko sieki?
iš renginių vedimo ir organizavimo galima
sams. Tada gaudavau pusėtiną algą ir dar
- Esu ne kartą pagalvojęs, kaip nogyventi tikrai ne prasčiau, nei gyvena lietugalėdavau namo važiuoti valdišku 1990 me- rėčiau būti tarp tų, kurie rengia žiemos
viai, skinantys apelsinus svečiose šalyse, tatų pasatu. Su šefu gerai sutardavome, todėl
ar vasaros olimpines žaidynes, nes man
čiau reikia rimtai ir atsakingai dirbti. Jei dirbi kitokios tarnybos ir nesižvalgiau.
olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo
gerai, darbo turėsi, jei susikirsi, gali ilgam išrenginiai yra patys įspūdingiausi. Manau,
kristi iš rinkos arba prarasti savo kainą.
- Koks buvo tas tikrasis startas, kai paju- jei man būtų patikėta organizuoti olimtai, kad esi savose rogėse?
pinių žaidynių atidarymą, tai būtų mano
- Kiek metų esi renginių vedėjas ir orga- Turbūt tada, kai pradėjau vesti vakarus svajonės išsipildymas ir aukščiausias karnizatorius?
HBH “Juozo alaus” bravore. Ten pamačiau
jeros viršūnės taškas.

- Ar darai ką nors iš idėjos?
- Turbūt norėjai paklausti, ar darau ką
nors už dyką. Aišku, darau. Esu susibičiuliavęs su boksininkais ir šiemet jau buvo treti
metai, kai vedžiau tarptautinį turnyrą “Gintarinė pirštinė”, anot tavęs, iš idėjos. Man
taip pat labai patinka Šventoji, ramus jaukus
kurortas, ten organizuodamas renginius visada padarau daugiau, nei iš manęs prašo.
Tai tik keletas pavyzdžių, nes per visus tuos
metus buvo tikrai nemažai renginių, kuriuos
aš ir mano kolegos rėmėme, organizavome
ir vedėme už dyką. Vien dėl to, kad tie renginiai mums labai kažkuo patiko ir, aišku,
buvo nekomerciniai. Kartais po tokio renginio mėgstame vienas iš kito pasišaipyti, kad
atidirbome už padėkos raštą, kurių jau nesutalpiname ant savo biuro sienų.
- Galėtum pasidalyti kokiu nors įsimintinu įvykiu?
- Vieną vakarą jau po vidurnakčio sulaukiau skambučio. Pirmiausia vyrukas manęs
paklausė, ar aš renginių vedėjas. Atsakiau,
kad taip. Tada jis paaiškino, kad kaip tik šiuo
metu yra vestuvėse, kuriose labai nuobodu, o piršlys pjauna grybą, ir paprašė, kad
pasakyčiau porą žaidimų ar atrakcijų, kurias
jis galėtų organizuoti. Kodėl gi ne, atsakiau.
Surenkite balionų pūtimo čempionatą, skirtą pabroliams, o pamergėms - tų pačių balionų sprogdinimo varžybas. Kaip tik tuo
metu vaikinas truputį suirzo, gal pamanė,
kad aš pokštauju, ir padėjo ragelį. Iš tikrųjų
tai banaloka, bet smagi, visus prajuokinanti
atrakcija, skirta kraštutiniam atvejui, kai reikia užpildyti per ilgą pauzę...
- Gal ateityje planuoji siekti karjeros televizijoje?
- Į televiziją nesiveržiu, nors kai kurie
projektai man tikrai patinka, šį tą esu ir
pats sumąstęs, bet tai kol kas tik tolesnės
ateities vizija.
Klausinėjo Benas DRAUGELIS
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Žmogus,
įveikęs krizę

aip norisi vilties netenkančius žmones paguosti,
sustiprinti, patarti, kaip kautis su mūsų
pinigines ir psichiką ėdančia krize, atrasti ir
pakalbinti žmogų, kuris žino sprendimą...

j/b karjera

olimpas

Rimvydas STANKEVIČIUS. Nuotraukos Irmanto Sidarevičiaus
Manau, tokį žmogų radau. Deja, ne
tarp valstybės galvų ar tituluotų ekonomistų. Tai poetas Vytautas BLOŽĖ (79), gyvenantis virš krizės, veik nematerialiame
lygmenyje. Juk Kristus yra sakęs: neįmanoma nieko atimti iš to žmogaus, kuris pats
viską laisva valia atiduoda.

Buitis



Šiuo metu Vytautas gyvena Kaune, kur
atsikraustė išsikeitęs butą, turėtą Klaipėdoje, mat ten visiškai nebuvo kas padeda
apsikuopti, apsipirkti ir, svarbiausia, kompiuteriu surinkti eilėraščius, nes poetas itin
prastai mato. Dabar jam iš meilės poezijai
buityje šiek tiek padeda bičiulė Liudvika ir
jos dukra Rita. Vytautas tikina, kad Liudvikai suteiktas priėjimas prie jo banko kortelės ir leista sau pasiimti tiek pinigų, kiek ji
nori, bet ji neima nieko.
Kauno poetai, pasak Vytauto, ne itin veržiasi jam į pagalbą. “Tik Gintaras Patackas
nepaliaujamai man skambina, rūpinasi, teiraujasi, bet jis jau pats nebejaunas, pačiam
apie globėją pravartu būtų pagalvoti...”
Didžiąją dienos dalį poetas leidžia vienas, džiaugiasi kiekvienu bičiulišku telefono
skambučiu, kurių ne taip daug ir pasitaiko.
Iki graudulio sureikšmintas ir mano
atvykimas - Vytautas pasitiko mane apsirengęs šventiniais drabužiais, ant stalo pasidėjęs kelias kekes vynuogių (prisipažino,
kad nors vynuoges itin mėgsta, nedažnai
teleidžia sau jų nusipirkti - per brangu),
išviręs kaži kokios žolelių arbatos, išgėręs
papildomą nuskausminamųjų tabletę, kad
nuolat kamuojantys kūno skausmai netrukdytų žvaliai mąstyti...
Paklaustas, ką labiausiai jam skauda,
poetas nusišypso ir atsisako smulkiau apie
Poeto
namuose
į vieną
altorėlį
telpa visų
religijų
šventieji



tai kalbėti: “Jei aš imčiau pasakoti apie saliaujamai ieškojo, nebijodamas klysti...
vo skausmus, nei pradžios, nei galo toms
Pinigai, net ir sunkiai uždirbti, nenoriai
kalboms nebūtų, dėl skausmų aš dažną
ieškodavo kelio į poeto kišenę - sovietiniais
naktį praslampinėju pusnuogis po bulaikais jis buvo “raupsuotas” tėvynės prietą ir užmiegu tik prašvitus rytui, aprimus
šas, todėl nespausdintinas ir nepremijuoskausmui... Prieš dvidešimt penkerius metinas (dvi Vytauto Bložės poezijos knygos
tus medikai man diagnozavo vėžį, bandė
net buvo uždraustos ir sunaikinti jų tiražai,
kone prievarta paguldyti atlikti galutinių
o literatūros vakarų afišose jis tebuvo prityrimų ir gąsdino, kad antraip įsisenės ir
statomas trumpiniu “ir kt.” šalia kasmet vis
niekas negalės pagydyti...
solidėjančių kolegų pavardžių), prasimaiTai jau per ketvirtį amžiaus turbūt getindavo dirbdamas paprasčiausius fizinius
rokai įsisenėjo? (Juokiasi.) Medikai šitaip
darbus, rašydamas dainoms tekstus...
įsisenėti niekaip nebūtų leidę... Bičiuliai,
Liūdnai juokinga, bet net ir didžiausiu
kurie gydėsi, daugiau nei po porą metų
poeto sėkmės metu - paskelbus jį Nacionetraukdavo.”
nalinės kultūros ir meno premijos laureatu
Nors Vytautas Bložė yra kilęs iš dva- likimas “apsaugojo” nuo turto - premija
rininkų (ir yra bajorų kraujo pagal mobuvo išmokėta “vagnorėliais”, kurie žaibištinos liniją), gyvenimas
kai nuvertėjo ir solidabar
jam niekada nesuteikė
džiausioji šalies pregalimybės pasimėgauti
mija virto devyniasdesutiktų
turtais. Jaunystėje, ištrėvesti nebent šimt šešiais litais...
mus visą poeto šeimą,
Ar gali tokį vargo
rašytoją
o pačiam pasprukus tik
nugairintą žmogų sunuojautos dėka - teko vi- Renatą Šerelytę,
gniuždyti krizė? Sakysų ujamo, persekiojamo bet kai pasakau,
site: “Žinoma, nes gali
benamio dalia. Neturėišplėšti iš jo duonos
kad ji laimingai
damas kur prisiglauskąsnį...” Deja, net ir čia
ištekėjusi, poetas
ti jis tiesiog bastėsi po
ne itin yra ką plėšti.
Lietuvą, pagyvendamas šiek tiek nuliūsta
Ypač turint omeny,
tai pas draugiškesnius
kad Vytautas jau daugimines, tai pas bičiulius... O gana anksti
giau nei keturias dešimtis metų nevartopradėjus silpti regėjimui galbūt ėmė neja alkoholio, nerūko, trisdešimt penkerius
veikti ir prabangos spindesio kerai?.. Žometus yra asketiškai besimaitinantis (ne
džiu, poetas, gyvenimo spiriamas, anksti
tik pasninkaujantis, bet ir visiškai pabaišmoko moti ranka į materialines pasaudaujantis, jo rekordas - keturiolika parų
lio gėrybes ir turtu laikyti tik tai, ką sugeišbūti gyvam vien sūdytu vandeniu), griežba neštis su savimi: perskaitytas knygas,
tas vegetaras, matuojant mūsų matu, valpatirtis, artimų žmonių jausmus ir jausgantis skurdžiau už eilinį miesto elgetą.
mus tiems žmonėms, išmintį, vien atminTiesiog vandenyje virtos bulvės, kopūstyje neretai nešiojamus poezijos posmus, tai, morkos, mirkyti grūdai, grikiai, duona,
grožį, Dievą, kurio nuo jaunystės nepavaisiai, arbata, liesos pasukos, aliejus, kurį
stengiasi pirkti kuo pigesnį - tai beveik ir
visas jo maisto racionas... Poetas prisipažino, kad mielai pasmaližiautų saldumynų,
tačiau jis nevalgo kiaušinių (kuriuose esama gyvybės užuomazgos, todėl jie nevalgytini), o tortuose ir pyragaičiuose neišvengiamai jų esama.
“Jeigu manai, kad mano poezija gera,
tai žinok, kad ji kaip tik ir gera todėl, kad
neužteršiu savęs maistu. Juk kūnas su dvasia neatsiejamai susiję - vegetariškas maistas man teikia skaidrią nuotaiką ir šviesią
mintį. Daug kas šiandien mano, kad vegetaru tapau dėl Krišnos sąmonės, kurią praktikuoju, tačiau vegetaru tapau tada, kai dar
nė vieno Krišnos sąmonės atstovo Lietuvoje nebuvo. Gydytojų patartas po insulto
nevalgyti mėsos porą mėnesių, pabandžiau ir supratau, kad nevalgysiu jos visą
likusį gyvenimą. Aš juk farmacininko sūnus
- žinau, kas yra sveika mityba, juk vaistažoles ir vaistus tėvo vaistinėje pardavinėda-

vau nuo šešerių metų”, - sakė poetas.
Pasak Vytauto, svarbu maistu ne kuo
geriau patenkinti pilvo įgeidžius, ne kuo
įmantriau jį ruošti, o kiek įmanoma valgymo procesą ir maistą sudvasinti.
Poetas šalia savo lovos turi gana įspūdingą altorėlį, kur iškabinti ir Jėzaus Kristaus, ir Krišnos, ir net Dalai Lamos atvaizdai, stovi kelios smilkytuvės, geras tuzinas
žvakių... Prie to altorėlio padėtas ir metalinis dubenėlis - maistui aukoti.
“Prieš valgydamas maistą dažnai paaukoju. Įdedu to, ką valgysiu, į dubenėlį,
uždegu žvakes ir meldžiuosi labai atsargiai
kakta daužydamas į grindis. Iš krikščionių
tą daro tik stačiatikiai. Nors pats esu Krišnos sąmonę išpažįstantis katalikas, taip
ugdau savo nuolankumą. Manau, katalikai
- pernelyg pasipūtę, jie gėdijasi net klauptis prieš Dievą, drovisi melstis visa jėga,
visu nuoširdumu, o ką jau kalbėti apie nusilenkimą iki pat žemės.
Tada ištiesiu delnus virš dubenėlio, it
laimindamas, sukalbu savo paties sugalvotą maldelę, geru žodžiu paminiu visus
tuos žmones, kurie išaugino maisto produktus, kurie kepė duoną... Paskui tą maistą valgau - ir patikėk, net jo skonis tampa
kitoks. Nepalyginti skaniau”.
Kokia jo dienotvarkė? Neretai Vytauto diena prasideda tik popietę, mat ištisą
naktį kovojęs su skausmu rytą jis užmiega ir kartais pramiega net šešias valandas.
Tuomet keliasi, meldžiasi, medituoja, daro
tam tikrus hatka jogos pratimus, kuriuos
su amžiumi atlikti darosi vis sunkiau...
Mėgsta išeiti pasivaikščioti. Gyvendamas
Palangoje per dienų dienas vaikščiodavo
pajūriu, pusbalsiu kalbėdamas mantras,
Kaune jau irgi turi susiradęs mėgstamą
maršrutą - nuvažiuoja troleibusu iki Įgulos
bažnyčios ir pėsčias panemune pareina į
namus Kaniūkuose. Šiuo maršrutu vaikšto kasdien, išskyrus tas dienas, kai neleidžia skausmai. Tačiau poetas elgiasi pagal
taisyklę - kuo labiau negali, tuo svarbiau
pakilti ir eiti. Į skausmą poetas taip pat išmokęs žvelgti su šypsena: “Matai, kai pusę
paros prasikamavęs galiausiai įveiki skausmą - pasijunti labai smagiai, gal net, sakyčiau, euforiškai, tuomet imi vertinti tas
smagias dienos akimirkas ir puoli išnaudoti jas poezijai, mintims, gyvenimui... O
kai nieko neskauda, diena prabėga pilkai
ir nuobodžiai... Matai, skausmas mane lydi
visą gyvenimą, tad kai jo nelieka, ima trūkti akstino”.

Būtis
Pats poetas sako, kad jau kartą yra miręs - po ilgai negydyto, nes nediagnozuoto insulto net buvo atšalęs, net matęs savo
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kūną iš šalies, o atsigavęs turėjo mokytis
gyventi iš naujo - galutinai suprastėjo regėjimas, nusilpo nervų sistema, atmintis,
suaktyvėjo kiti negalavimai...
Po to gyventi iš naujo Vytautas turėjo
išmokti ir dar kartą - mirus žmonai poetei
Nijolei Miliauskaitei, kuri dėl savo švelnios
prigimties ir rūpestingumo buvo kiek išlepinusi savo sutuoktinį, tad jis nemokėjo
nei drabužių skalbti, nei buityje suktis, nei
parduotuvėje apsipirkti... Dabar jau sako viską mokąs. Net ir būdamas veik visai
aklas. Tik štai dabar jau vėl yra kas lepina
- bičiulė Liudvika neretai atspėja poeto
norus ir padaro viską, jam net nespėjus
paprašyti.
“Tik nesupainiok žmonų numeracijos
- nes daug kas painioja. Turėjau tris žmonas. Dvi iš jų jau yra mirusios. Nijolė buvo
trečioji... Su jos netektim dabar ir gyvenu.
Bičiuliai mane įkalbinėja vesti kokią moterį, bet prisibijau - nebenoriu dar kartą likti
našlys. O kitkas... Koks kieno reikalas, kiek
aš turėjau žmonų - galiu jų turėti nors ir
dvidešimt...”
(Sako, dabar sutiktų vesti nebent rašytoją Renatą Šerelytę, bet kai pasakau, kad
ji laimingai ištekėjusi, poetas šiek tiek nuliūsta.)
Apie tai, kad pats mirs, vasario 9-ąją
aštuoniasdešimtmetį švęsiantis vyriškis nė
nekalba, jis sako apskaičiavęs, jog gyvens
šimtą dvidešimt šešerius metus. Kalba
apie tai be džiaugsmo ar pasididžiavimo,
bet be jokios abejonės. “Tad man dar nusibos gyventi... Praradimų daugiau nebus,
sveikata vis stiprės ir stiprės... Štai, matot,
plaukai pradėjo atauginėti. Atsimeni mane prieš penketą metų? Buvau juk nuplikęs nuo ausies iki ausies, o dabar - žiūrėk...

(Juokai juokais, bet teko įsitikinti, kad veik
Turiu rašyti, ką diktuoja, o parašęs dažnai
aštuoniasdešimties sulaukusiam poetui išsunkiai įtikiu, kad pats jį parašiau, - visuoties atauginėja plaukai, ir keisčiausia - tam- met man atrodo, kad eilėraštis pernelyg
sūs, visai nežili - aut. past.) Ir nesistebėkit
geras, kad būčiau galėjęs pats jį sukurti.
- jei žmonės gyventų dorai, asketiškai ir
Tai ir palaiko mane iki šios dienos - aišdvasingai, tokia būtų vidutinė žmogaus
kus žinojimas, kad turiu paliudyti apie dagyvenimo trukmė”, - sako poetas.
bartį, apie žmones tikrą tiesą, kuri ne viNa, vargu ar taip skurstant, vargstant,
sada leidžiama ir ne visiems suprantama.
kenčiant skausmus ir gyvenant griežtoje
Todėl privalau išlaikyti labai jautrų ryšį su
askezėje ilgaamžiškumas mums atrodysavo pasąmone, kuri paprastai yra nusigrętų toks jau didelis pranašumas, teikiantis
žusi nuo žmogaus. O pasąmonėje - ištisi
džiaugsmo. Paklaustas, kas palaiko jo jėpasauliai, ji žino daugiau negu tavo profegas, verčia rašyti, tikėti
soriai ar mokytojai ir dar
surasti ryšį
to rašymo prasmingujų mokytojai kartu paėsu Dievu
mu, gyventi su šypsemus. Ten esama ir labai
na, kai šypsotis lyg ir
yra nesunku, daug absurdo, ir mistikos,
nėra ko (bent jau makurie, manau, kaip tik ir
nes Jis to
tuojant mūsų matu),
yra neginčytinas Dievo
ryšio ieško smarkiau
Vytautas atsakė, kad
buvimo įrodymas”.
jėgas palaikė tik tėvo ir ir sumaniau nei mes.
Paklaustas, kiek knymotinos nuo vaikystės O mes per gyvenimą
gų yra per gyvenimą paįskiepytas garbingas
rašęs, jis nuoširdžiai prisiturime išmokti
patriotizmas. Dešimtį
pažįsta nežinąs. (Drauge
Jam netrukdyti
metų niekur nespauslenkiant pirštus pavyko jų
dinamas Vytautas vis tiek rasdavo savy jėsuskaičiuoti netoli dvidešimties, o su vergų ir motyvą rašyti. Kam? Negi žinojo, kad
timais skaičiuojant susidarytų ir visas šimjo poezijai lemta pergyventi režimą?
tas.) Ilgą laiką poetas turėjęs tokią dvasios
“Rašyti rašydavau, bet jau daugelį mepagavą, kad knygą parašydavęs per keletą
tų neskaitydavau to, ką parašęs. Supranti,
parų ir joje nereikėdavę nė vieno žodelio
pernelyg skaudu perskaityti puikų savo
pataisyti. Turėjo išsiugdęs vidinį diktavimą.
eilėraštį ir suprasti, kad jo niekas nespausDabar skundžiasi taip jau nesugebąs - fizidins, neskaitys, nesudaigins savyje. Tiesiog
nių jėgų nepakanka. Mat, pasak jo, parsidėjau juos į krūvą ir neužduodavau sau
nešti iš nebūties eilėraštį reikia ne tik dvaklausimo, kodėl tai darau, - man pernelyg
sinių jėgų, ne tik talento, bet ir didžiulės
skaudu buvo apie tai galvoti.
fizinės energijos sankaupų. Kaip tik jos daNerašyti negalėjau, nes nuo jaunystės
bar jam labiausiai stinga. Vis dėlto kas kežinau, kad eilėraščius rašau ne aš - esu tik
leri metai poetas ir dabar parašo po knyinstrumentas, kuriuo jie užrašomi. Kartais
gą. Štai ir man svečiuojantis ant jo darbo
aiškiai matau, kad noriu rašyti kitaip, bet
stalo guli visiškai baigtas naujas poezijos
kaži kas, tūnantis viduje, man to neleidžia.
knygos rankraštis, besivadinsiantis “Aš ir kt.

dykaduoniai”. Taip pat rašo lingvistinio etimologinio pobūdžio knygą, kuri vadinsis
“Tūkstantis ir viena kalbininkų klaida”.
O kita? Maldos ir pasninkas, Dievo ieškojimai, kūno askezė, virtinės perskaitytų
ir parašytų knygų... Dėl ko? Kokia vis dėlto
žmogaus misija šiame pasaulyje? Kas mūsų gyvenime yra svarbiausia?
“Humanizmas. Jis yra svarbiausioji vertybė, gaminanti gyvybinę energiją. Taip
pat nuolatinė paieška kuo tvirtesnio ryšio
su Dievu. Liūdna pripažinti, bet mūsų Vakaruose gyvenimas yra pernelyg sekuliarizuotas, per mažai jame esama dieviško
prado. Žmonės įpranta gyventi vien fiziniu
lygmeniu. Įpranta gyventi be Dievo. Tai yra
negerai. Ir negerai būtent patiems žmonėms - jie nuobodžiauja, skursta, slopinamos jų emocijos, jie tūno tamsoje ir kenčia
nuo beprasmybės. Reikia daug ryžtingiau
grįžti prie Dievo, nei daugeliui atrodo - reikia prie jo grįžti atsisakant kai kurių įprastų, bet trukdančių dalykų, performuojant
savo dienotvarkę, kad joje atsirastų laiko ir
vietos Dievui”.
Dėl pomirtinio gyvenimo egzistavimo Vytautas nėra tikras. Tačiau prisipažino, kad lažybų punkte būtų labiau linkęs
statyti už tai, jog pomirtinio gyvenimo
esama, o ne atvirkščiai. Tačiau nei rojaus
sodų, nei nušvitimo sau jis prisipažino nelaukiąs. “Esu nušvitėlių kelyje, o nušvitimo laukimas tik trukdytų nušvisti. Ryšį su
Dievu esu suradęs, jį išlaikau ir tai yra visų
svarbiausia. Tiesą sakant, surasti ryšį su
Dievu yra nesunku, nes Jis to ryšio ieško
smarkiau ir sumaniau nei mes. O mes per
gyvenimą turime išmokti Jam netrukdyti.
Tik tiek. O nepritekliai - jie saugo mus nuo
pagundų, vadinasi, tik padeda”.

/
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“Reuters“ nuotr.

prakeiksmas

uksas, kaip nė viena kita medžiaga, žmoniją žavi
tūkstantmečius. Auksas suteikia saugumo jausmą,
simbolizuoja turtą ir galią. Ant aukso valdovai
kūrė imperijas, jo medžioklė žmones versdavo
nuveikti neįveikiama. Auksas yra ir buvo vertinamas visose
kultūrose, jis yra globalinis turtas, medžiaga kurti legendoms:
apie neapsakomai turtingą šalį Eldoradą, apie Gralį ir
Aukso veršį, apie argonautus, ieškojusius Aukso vilnos.
Redakcijos archyvo nuotr.



Auksas yra žmonijos mitas, iš kurio iki
šiol pelnosi lošėjai ir spekuliantai, prekeiviai,
bankininkai, aukso gavybos koncernų vadybininkai ir skurdžiausieji iš skurdžiausiųjų,
ieškantys jo Brazilijos džiunglėse, Mongolijos stepėse ir Gerosios Vilties kyšulyje. Auksas yra prakeiktas: dėl aukso generolai skelbė karus, o užkariautojai naikino tautas. Dar
Kristupas Kolumbas, atradęs Naująjį pasaulį,
dėl tauriojo metalo žudė indėnus. Vos po
kelerių metų konkistadoras Hernando Cortezas dėl jo naikino actekus. “Atvežkit man
aukso, - sakė jo karalius, - būkit humaniški,
kiek įmanoma, bet atvežkit man aukso bet
kokia kaina”. Dėl aukso šiandien kovojama
aukso kasyklose ir dėl jo vis dar žūstama:
4000 m gylyje po Pietų Afrikos savana, ledinėse aukštumose tarp Andų ledynų, moskitų pilnose duobėse prie Amazonės. Dėl
aukso žmonės išvejami iš namų, kankinami,
nuodijami. Dėl aukso avantiūristai ir praradusieji viltį rizikuoja gyvybe. Nelegalai prasiskverbia į šachtas, kurių gylis kartais siekia
apie 4 km, jie turi ginklų, kartais net granatų, pačių pasigamintų iš skardinių, sprogmenų ir plieno gabaliukų, jie užima štolnes, išvaro darbininkus ir grobia auksą. Kai
kurie tamsiose, troškiose kasyklose pasilieka
net metus, kai kurie atsigabena drauges. Jie
ten valgo, miega, dirba. Ir ten miršta. Praėjusiais metais Pietų Afrikoje žuvo 113 aukso
ieškotojų, ir tai tik legalių, didžiųjų kasyklų
darbininkų.
Vertinamas auksas buvo visada, nes jo
yra nedaug. 70 proc. visų aukso atsargų yra
vietovėse, kuriose žmogaus gyvybė yra verta gerokai mažiau, nei mokama už Trojos
unciją. Didžiosios aukso gyslos visame pasaulyje yra seniai išsemtos. Aukso dar yra
daug, bet tik sunkiai pasiekiamo, slypinčio
kietose uolienose. Jo gavyba yra ekologinė
katastrofa. Rūdai išgauti žemėje reikia iškasti karjerus, kurie yra tokie dideli, kad matomi iš kosmoso. Paskui, vienai uncijai aukso
išgauti, reikia perdirbti 20 tonų, o kartais ir
100 tonų uolienų. Vienos uncijos pakanka
dviem poroms vestuvinių žiedų. Ant skaldos
pilami didžiuliai kiekiai nepaprastai nuodingo cianido tirpalo, kuris išplauna auksą ir
apnuodija visas apylinkes. Koncernų pelnas
keliauja į turtingas pramonines valstybes,
nuodai ir nuobirynas lieka trečiajame pasaulyje. Už turtuolių žiedus moka vargšai.
O aukso kaina nuo seno buvo konjunktūros pasaulyje barometras. Jei padėtis yra
stabili, ji lieka nuosaiki, jei gresia sukrėtimai,
ji auga. Neseniai peržengta rekordinė 1000
dolerių už Trojos unciją riba yra turto praradimo baimės ir mažėjančio pasitikėjimo
bankais ir valiutomis įrodymas. Visi sutaria:
dabartinė pasaulio finansų rinkų krizė yra
rimta. Kainoms kylant, susinervinę investuotojai prisimena auksą, todėl kiekvienas
finansų rinkų sukrėtimas yra gera žinia visiems aukso pardavėjams.



Pinigai keičiasi - auksas išlieka

Aukso perdirbimas
tiesiog nuodija
mūsų planetą

Nuo žmonijos
gyvavimo
pradžios iš žemės
jo buvo iškasta
ir perdirbtai iš viso 150 000
tonų. Tai - daug ar mažai?
Vien tik auksas valdo mus
Pinigai keitėsi, o auksas buvo visada. Jis
nuo seno simbolizuoja amžiną gerovę, ypatingumą ir tobulumą. Aukso istorija prasideda karaliaus Aliato laikais, valdžiusio Lydiją,
esančią dabartinės Turkijos teritorijoje, turtingą vertingų iškasenų. VI a. pr.m.e. šis valdovas pirmasis nukaldino monetas. Metalo
gabalėliai dar nebuvo taisyklingo apskritimo
formos ir ne visiškai gryno aukso, tačiau tapo universalia mokėjimo priemone. Pirmą
kartą žmonės galėjo pasinaudoti aukso pranašumais: jo vertė yra stabili, nesunku išlaikyti jo gaminių vienodą kokybę, jį lengva
transportuoti, jis negenda. Ką jau kalbėti
apie neprilygstamą spindesį, kuriuo nepasižymi nė vienas kitas metalas. Auksas yra
ypatinga medžiaga: sunki, lygi ir labai didelio tankio, kartu minkšta ir plastiška: iš vieno
gramo galima lengvai ištempti 3000 m ilgio
giją arba nukaldinti plonytėlaitį pusės kv.m
ploto lapą. Šis metalas nedyla ir yra atsparus
bet kokiai tinktūrai, išskyrus karališkąjį vandenį (druskos ir azoto rūgščių mišinį). Jis gali
šimtmečius išgulėti jūros dugne. O ten aukso slūgso daug. Daugybė sunkiai prikrautų karavelių nuskendo per audras ar buvo
nuskandintos piratų. O šiandien nuskendę
laivai tyrinėjami magnetometrais, įtaisytais
mažose torpedose, taip pat vadinamaisiais
“Sub-Bottom-Profiler”, kurie pagrobtą auksą mato net po nuosėdomis, nugulusiomis
per šimtmečius. Pasaulyje yra dešimtys firmų, kurios naujausia technika apginkluotais
laivais vieną po kito iš jūros dugno iškelia
aukso lobius. Iki šiol didžiausią 1989 m. iš
Atlanto dugno, 2000 m gylio, iškėlė amerikietis Tomis Tomsonas (Tommy Thompson).
Garlavio “Central America”, nuskendusio per

Nuo aukso
karštinės pasaulis
nė nemėgina
sveikti

uraganą aukso karštinės laikais Kalifornijoje,
auksas buvo vertas milijardo dolerių. Kitas
lobis ko gera bus dar didesnis: firma “Odyssey marine Explorations” iš Floridos nustatė
britų karo laivo “Sussex” , nuskendusio 1694
m., koordinates. Jo triumuose buvo sukrauta
didžioji dalis Anglijos aukso atsargų. Ekspertai mano, kad “Sussex” lobis bus vertas gerokai daugiau milijardo eurų.

Auksas yra amžinas
Beveik visas kada nors išgautas auksas
kur nors pasaulyje fiziškai egzistuoja ir kada
nors tikriausiai vėl bus įtrauktas į visuotinį
apytakos ratą. Nuo žmonijos gyvavimo pradžios iš žemės jo buvo iškasta ir perdirbta
daugiau kaip 150 000 tonų. Neįtikėtina, bet
šis kiekis yra visiškai įsivaizduojamas: išgautas auksas atitinka kubą, kurio kraštinės ilgis
yra 20 m, t.y. ne didesnį už daugiabutį namą.
Aukso cirkuliacija nenutrūksta. Teoriškai yra
visai įmanoma, nors praktiškai sunkiai tikėtina, kad grandinėlės juvelyrinės parduotuvės
vitrinoje auksas kada nors buvo tarp daiktų,
įdėtų į kurio nors Egipto faraono kapą. Kai
1848 m. dailidė Džeimsas Maršalas (James
Marshall) netoli Sakramento atrado pirmąjį
žibantį luitą, kilo analogų neturintis visuoti-

nis judėjimas. Paskui jį į Kaliforniją pradėjo
plūsti dešimtys tūkstančių laimės ieškotojų,
po to jie patraukė į Aliaską. Po trejų metų
aukso karštinė pasikartojo Australijoje. XIX a.
viduryje galutinai baigėsi laikas, kai taurusis
metalas priklausė vien valdovams ir šventiesiems. Stojo metas, kai iš Didžiosios Britanijos
pasaulyje paplito aukso standartas. Anglijos
bankas išleisdavo tik visiškai arba iš dalies
auksu padengtus banknotus. Šio principo
pradžia siekia Viduramžius: auksakaliai už
mokestį saugodavo klientų auksą ir išduodavo jiems raštelius - popierinius mokėjimo pasižadėjimus. Atėjo laikas, kai piliečiai pradėjo
mokėti tik šiais kvitais, auksakaliai tapo bankininkais. Nuo tada kiekvienos valiutos vertę
pradėta apibrėžti pastoviu aukso kiekiu. Ant
dolerio banknotų buvo išspausdintas banko
pažadas bet kada išmokėti banknoto vertę
auksu. Apie šimtmetį jis liko tvirčiausia pasaulio valiuta. Paskui Pirmasis pasaulinis karas išardė senąsias struktūras. Karą reikėjo finansuoti, valstybės paleido spausdinimo mašinas ir atskyrė valiutas nuo aukso. Per Antrąjį
pasaulinį karą šis infliacijos procesas pasikartojo. Karui baigiantis, 1944 m. vasarą, buvo
nuspręsta JAV valiutą vėl susieti su auksu: 35
dol. už vieną unciją. Pagal tai turėjo būti nustatyta kitų valiutų vertė. Sistemą sužlugdė
dar vienas karinis konfliktas - Vietnamo karas. Nuo tada popierinių pinigų vertė visiškai
priklauso nuo piliečių pasitikėjimo savo šalių
centriniais bankais.
Šiandien pasaulinėje aukso rinkoje papuošalai yra dominuojantis veiksnys, trys ketvirtadaliai kasmet sunaudojamų 3600 tonų aukso
panaudojami papuošalams gaminti - naujieji
Rusijos, Azijos ir Indijos turtuoliai nori parodyti savo pinigus. Tik apie 13 proc. sulydoma į
luitus arba panaudojami monetoms kaldinti.
Likusioji dalis perdirbama pramonėje, pavyzdžiui, elektronikos komponentams. Daugiausia aukso išgaunama kasyklose, apie 2500 tonų per metus, iš jų apie 500 t iškasa smulkieji
aukso kasėjai. Apie 900 tonų sudaro perdirbtas papuošalų ir elektronikos laužo auksas.
Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Su tėvu - drąsiau
Sauliaus Venckaus nuotr.



Darius Grinbergas laisvalaikį
leidžia su savo vaikais

D

augelis tėvelių pasakytų, kad visos sporto šakos
yra daugiau ar mažiau rizikingos jų vaikams, tačiau
kai kurios kupinos ypatingų nuotykių ir kvapą
gniaužiančių pavojų. Atrodytų, pagrįstos vienų
tėvų baimės, kai šie visais įmanomais būdais saugo vaikus nuo
adrenalino kupinų pomėgių, tokių kaip jojimas ar parašiutizmas...
Tuo tarpu kiti tėvai, dažniausiai ekstremalaus sporto mėgėjai, savo
atžaloms ne tik nedraudžia sekti pačių pramintais keliais, bet ir
pasiima juos kartu su savimi. Mūsų herojai sutartinai tvirtina: jeigu
jaunas žmogus sąmoningai ko nors siekia, beviltiška jį atkalbinėti...
Deimantė ZAILSKAITĖ

Į kalnus - su vaikais

ras, praeitą žiemą į kalnus su šeima vykęs
keturis kartus.
Kalnų slidinėjimas yra viena iš Dariaus
Paklaustas, ar pačiam slidinėjant vaikas
GRINBERGO, “Promo Sportas” direktoriaus
nėra kliūtis, sako, kad sunku būna tik pirpavaduotojo, aistrų, kuria užsikrėtė dar anks- mus kartus, kai iš akių nė minutei negali
tyvoje vaikystėje. Kitados labai rimtai užsiėpaleisti savo atžalos. Kita vertus, supranmęs šia sporto šaka, dabar
ti, kaip tam žmogedėl savo malonumo į kalnus
liukui kalnuose yra
Iš šalies
leidžiasi kartu su šeima. Desmagu ir kad likti
atrodo,
vyniolikmetę dukrą Gabrielę
namuose jis tikrai nekad vaikui
slidinėti veždavosi nuo šešenorėtų.
slidinėti
rių, o šešiametį sūnų Gustą
Iš pradžių Grin- vos trejų.
bergai
vaikus leido į
yra pavojinga, tačiau
“Nesulaukdavau nuosspecialią slidinėjimo
beveik neįmanoma
tabos, nes kalnai pilni mamokyklėlę, tačiau
žamečių vaikų, slidinėjančių parkristi ir susižeisti
galiausiai patys sakartu su tėvais ar instrukvarankiškai juos ėmė
toriais. Iš šalies atrodo, kad vaikui slidinėti
mokyti slidinėjimo niuansų. “Mūsų ir drauyra pavojinga, tačiau beveik neįmanoma
gų vaikams toje mokyklėlėje nepatiko. Insparkristi ir susižeisti. Baisiausia, kad šliuožtruktoriai juos sustatydavo į eilę kartu su
damas kitas slidininkas jo neužkabintų, topareigingais vokiečių ar austrų vaikais ir
dėl stengiuosi vaiką iš nugaros pridengti
liepdavo laukti nusileidimo, tačiau mūsišar pasirinkti laisvesnes slidinėjimo trasas”,
kiai prasibraudavo pro laukiančiųjų gretas,
- sako “Kalnų erelių” klubui priklausantis vynet instruktoriai jų nesulaikydavo”, - pa-

sakoja dviejų vaikų tėvas. O vasarą Darius
praktikuoja ir vandens slides, nors per treniruotes yra ir galvą prasiskėlęs, ir “nusitarkavęs” alkūnes, kelius.
Kadangi Dariaus darbas susijęs su automobilių sportu, nenuostabu, kad jo šeima laisvalaikį leidžia važinėdamasi kartais.
Atsitiktinai susidomėjęs automobiliais Darius su visa komanda pradėjo organizuoti
Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą,
vėliau “Omnitel” 1000 km lenktynes, įsteigė tris kartodromus (du yra Vilniuje, trečias - Šiauliuose) ir jau aštuntus metus darbuojasi “BMW vairavimo akademijoje”.
“Nė į vieną iš šių užsiėmimų aš nestūmiau savo vaikų. Tiesiog natūralu, kad jie
mato, kuo aš užsiimu, ir patys nori tai išbandyti. Kartodrome dirbanti dukra kartais parodo geresnius važiavimo rezultatus
negu aš pats. O mažasis noro pilnomis akimis manęs ilgai klausinėjo, kodėl jis negali
važinėtis kartais. Mat iki šiol neturėjome
mažiesiems kartų, kurie nuo įprastų skiriasi reguliuojama sėdyne ir pedalais, - aiškina Darius. - Galbūt tėvams baisu stebėti
kartais važinėjančius vaikus, tačiau nieko
blogo nenutiks, jeigu būsi su šalmu, tinkama apranga ir kitomis apsaugos priemonėmis. Su sportiniu kartu ir aš pats esu
vertęsis”.
O kas Dariui yra ekstremalus užsiėmimas? Sako, kad jodinėjimas arkliais, nors
jau ne vienus metus šia sporto šaka užsiima jo dukra, turinti tėvo vardu registruotą
žirgą. Beje, maždaug prieš dvidešimt metų
prasilėkęs motociklu, Darius šios transporto priemonės taip ir nepamėgo. “Kai žinau,
kokia situacija yra keliuose, motociklas manęs visiškai nežavi. Jeigu mano vaikas norėtų juo važinėtis, nesutikčiau”, - šypsosi jis.

Motociklas - dovana dukrai
Įprasta, kad motociklai daugiau yra
vyriškas pomėgis, tačiau bemaž dvidešimt šešerius metus ant jo skriejantis
kaunietis Imantas TAMULIŪNAS šia ekstremalia sporto šaka sudomino ir vienuolikmetę dukrą Austėją.
Viskas prasidėjo labai paprastai: važiuodamas į motokroso varžybas Imantas kartu pasiimdavo ir savo šeimą - tuomet viduriniajai dukrai Austėjai buvo vos
treji ketveri metai. “Juk neturint sūnų neteisinga dukras palikti namuose”, - įsitikinęs trijų dukterų tėvas.
Įdomiausia, kad vyresnėlė motociklais
taip ir nesusidomėjo, o vidurinioji be šios
transporto priemonės nebeįsivaizduoja savo gyvenimo. Ant motociklo Austėja
pirmąkart sėdo šešerių ir, užsikrėtusi šios
galingos transporto priemonės aistra, jau
ketverius metus aktyviai užsiima šiuo pavojingu sportu. “Dėl Austėjos jaudinuosi
labiau negu dėl savęs. Ačiū Dievui, kad,
priešingai negu aš, ji nepatyrė rimtų traumų. Kadangi ši sporto šaka yra pavojinga
ir reikalauja didžiulių finansų, su žmona
Austėją bandėme nuo jos atkalbėti. Kadangi motociklai jai labai patinka, nedrausiu,
jeigu dukra norės rinktis šį nelengvą kelią”,
- sako patyręs sportininkas. Nieko keista,
kad ir gimtadienio proga mergaitė užsiprašė ne ko kito, bet motociklo. Beje, kartais
iškeičia jį nebent tik į dviratį. Į penktą klasę
eisiančią Austėją tėvas apibūdina kaip itin
aktyvią ir judrią mergaitę, kuri ne tik važinėjasi motociklu, bet kartais atranda laiko
pažaisti ir su lėlėmis. Galbūt motociklu susidomėjusi vienuolikametė su šia sporto
šaka susies savo gyvenimą.
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Į žirgyną tėvas ir dukra traukia šešias dienas per savaitę

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kadangi
motociklai jai
labai patinka,
nedrausiu,
jeigu dukra norės rinktis
šį nelengvą kelią
Žirgyne - kolegos
Vilnietis verslininkas Audrius DRUKTEINIS pasakytų, kad vienas didžiausių jo
gyvenimo malonumų yra išjoti ant žirgo į
laukus. Būtent jo nuopelnas, kad jauniausioji vienuolikos metų duktė Akvilė susidomėjo žirgų sportu, o jos kambarį puošia
sunkiai suskaičiuojamas kiekis medalių,
taurių ir diplomų.
“Varžybose Akvilė yra pelniusi septynias pergales iš eilės, - išdidžiai sako tėvas.
- Tai yra ilgo ir ištvermingo darbo rezultatas. Džiaugiuosi, kad Akvilė tuo užsiima,
nes jojimas išugdo drąsą, atsakomybės
jausmą ir savitvardą. Konkūruose negali karščiuotis, sprendimus turi priimti kuo
šaltesne galva”.
Jodinėjimas Audriui yra daugiau pomėgis, o su treneriu Stasiu Jasu dirbančiai
jo dukrai - taip pat ir sportas. “Žirgai man
patinka, nes jie skleidžia tokią šilumą, kad
net sportuodama gali su jais pabendrauti.
Kartais su jais pasišneku. Kiekvienas žirgas
turi savo charakterį, jis puikiai jaučia, moki
jį valdyti ar ne”, - sako keletą metų intensyviai jodinėjanti Akvilė. Šešis kartus per savaitę ji važiuoja į Riešėje įsikūrusį Vilniaus
žirgyną, kuriame yra laikomi trys asmeniniai šeimos žirgai. Tačiau viskas nėra taip
romantiška, kaip gali pasirodyti iš pradžių:
atvažiavusi į žirgyną mergaitė pirmiausiai
turi iššukuoti žirgą, jį pabalnoti, o tik tada
su juo išjoja.
Akvilės seneliai iš pradžių manė, kad
žirgai nėra mergaitiškas užsiėmimas, tačiau verslininkas sako, kad jojimas yra
lygių galimybių sportas: ko gero, tai vienintelė sporto šaka, kurioje vienodai daViktoro Purio nuotr.
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lyvauja abiejų lyčių atstovai. Iš esmės šiuo
sportu labiau domisi mergaitės negu berniukai. Lygiai prieš dvylika metų, kai Akvilė dar nebuvo gimusi, Audrius su žmona
ir dviem vyresniaisiais vaikais nuvažiavo į
žirgyną. Išėjo taip, kad vaikai nesusižavėjo
žirgais, o jų tėvas pradėjo kasdien važinėti
į žirgyną. Kartais su vyru atvažiuodavo pajodinėti ir žmona - iki sužinojo, kad laukiasi Akvilės.
Pirmąkart mergaitė ant žirgo atsisė-

Verslininkas Audrius
Drukteinis džiaugiasi
dukters Akvilės laimėjimais
jojimo sporte

Imantas Tamuliūnas
nedraus Austėjai rinktis
motociklininkės kelio
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do vos dvejų, o kai jai suėjo ketveri, tėvai
padovanojo ponį. Jam davė Sniego senio
vardą. Verslininkas iškart pastebėjo, kad
Akvilė nebijo žirgų, o ir šie į ją labai gerai
reaguoja. Tačiau iš pradžių pasitaikydavo
ir nemalonių nutikimų, kai mergaitė nukrisdavo nuo žirgo. Ji prisiminė, kaip kartą
kilpoje įstrigus kojai žirgas ją apnešė kone pusę maniežo. O kadaise prieš svarbias
varžybas iš rankų išsprūdus pavadžiui žirgą šeima visą valandą vaikėsi po laukus.
“Kaip raiteliai, su dukra esame kolegos. Ji
netgi kelis kartus mane treniravo ir patarė,
ką daryti”, - šypsosi mergaitės tėvas.

Tiek Akvilė, tiek jos tėtis sutaria, kad
gydytoja dirbanti žmona ir mama Eglė
Drukteinienė yra vienas iš pagrindinių grumų (žmogus, kuris per varžybas prižiūri arklį - red. past.). Ji taip pat kantriai sutvarko
po kiekvienų varžybų suteptus jojikų kostiumus. “Žmonos indėlis yra labai didelis.
Jeigu ne ji, mes prapultume”, - prisipažįsta
verslininkas. Tai gal jojimu susižavėjęs vyras būsimai žmonai piršosi ant balto žirgo?
Jis juokiasi, kad tuomet žirgais dar nesidomėjo ir kaip šokių ansamblio “Vingis” narys
į širdį kritusiai gražuolei piršosi vilkėdamas
tautišku kostiumu.
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Parašiutas - kaip laisvalaikio forma
Lietuvos kariuomenės majorui Audriui
MIEČIUI parašiutizmas yra ne tik darbo dalis (jis yra parašiutinio rengimo centro viršininkas), bet ir laisvalaikio leidimo būdas.
Įdomu, kad parašiutininke yra buvusi jo
žmona, o dabar šiuo pomėgiu susidomėjo
šešiolikmetis sūnus Tadas.
“Neplanavome, kad mūsų vaikas šokinės su parašiutu. Su žmona juokavome,
kad aerodrome gimusiam ir augusiam Tadui lėktuvai ir parašiutai tikrai bus nebeįdomūs. Tačiau keturioliktojo gimtadienio
proga sūnus pareiškė norą šokti su parašiutu. Kai jaunas žmogus ko nors nori, beviltiška jį atkalbinėti. Prisimenu, tuomet

adrenalinas

šokome kartu, o ant žemės laukusi žmona
kritimo šuolius. Pasak Audriaus, saviškį
labai jaudinosi”, - pasakoja karininkas, iš vi- yra labai sunku mokyti šio sporto niuanso atlikęs maždaug 7 tūkst. šuolių.
sų, todėl savo sūnų jis atidavė į patiki“Galima sakyti, pavergė šuolis su paramos kolegės rankas. O štai dešimtmetis
šiutu, - šypsosi šį rudenį į
Miečių sūnus Rokas
Kai internete
dešimtą klasę žingsniuonepaprastai pavydi
prisiskaitai
siantis vaikinukas. - Pirvyresniajam broliui,
mąkart jaučiau baimę...
kad šis jau gali šoapie
Kai internete prisiskaitai
nesėkmingus kinėti su parašiutu,
apie nesėkmingus paratodėl kartais dėl to
šiutininkų šuolius, darosi parašiutininkų šuolius,
net nenori važiuoti į
darosi baisu
baisu, tačiau turi tramaerodromą.
dyti neigiamas mintis ir
Dar vienas Miegalvoti tik apie saugų šuolio atlikimą”.
čių šeimos pomėgis - kalnų slidinėjimas.
Jau trisdešimt vieną šuolį skaičiuojanAudrius prisimena, kaip ant kupros užsitis vaikinas, šiemet baigęs specialiuosius
kėlęs nė metų neturintį Tadą traukdavo į
kursus, gali savarankiškai atlikti laisvojo
kalnus: “Žindomas sūnus mums su žmo-

na tikrai nebuvo trukdis. Juk saugesnis jis
jaučiasi su tėvais nei paliktas senelių priežiūrai. Tai yra mamos nuopelnas”. O būdamas pustrečių Tadas, prilaikant tėvams,
pradėjo pats šliuožti.
Kartą, Alpių kalnuose, abu Audriaus
sūnūs buvo pasimetę, tačiau mažasis
labai įspūdingai pats susirado tėvus, o
vyresnėlis net nesuprato, kad yra ieškomas. “Mums buvo didžiulis stresas. O
mažasis labai iškalbingai pasakoja: aš
truputėlį paverkiau, kad į save atkreipčiau dėmesį, tada išsitraukiau kortelę ir
pasakiau, kad tai tėčio ir mamos telefonas. O Tadas, susidraugavęs su vienu vokietuku, ramiai sau slidinėjo”, - juokiasi
karininkas.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Parašiutizmas pavergė karininko Audriaus Miečiaus sūnų Tadą
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aistų nuo padų niežėjimo nėra. Šią tiesą
puikiai žino tie, kurie bent kartą išsirengė
į kelionę pasižvalgyti po kitus kraštus.
Išsirengė patys, be ekskursijų vadovo,
kuris turistus kaip žąsiukus vedžioja už rankutės.
Žinoma, ir tokios kelionės užkrečia, tačiau keliautojai
atradėjai patiria kur kas daugiau adrenalino, o kai
kuriems šiais laikais kelionės tampa gyvenimo
būdu. Taip atsitiko ir vilniečiams romantikams
Laimonai Vaškelaitytei ir Martynui Staskevičiui.
Giedrė MILKEVIČIŪTĖ. Nuotraukos asmeninio albumo

Laimona
Vaškelaitytė
ir Martynas
Staskevičius
gyvenimo pamokų
gauna kelionėse
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Vasaros pradžioje trisdešimtmečiai vilniečiai grįžo iš devynis
mėnesius trukusios kelionės po
Pietryčių Azijos šalis, o rudeniop
vėl kelia sparnus į tuos egzotiškus kraštus. Abu keliauninkai
teigia: “Kai ten nuvykstame, nesijaučiame tarsi kokie robinzonai.
Niekas niekuo nesistebi, o kartais
atrodo, jog keliauja visas pasaulio jaunimas”.
Kas jie tokie, tie jauni žmonės, kuriems kelionės tapo gyvenimo būdu? Smalsu buvo sužinoti, kaip jie susipažino, kas juos
labiausiai sieja, kodėl nerimsta ir
Lietuvoje pabūna tiek, kad pasirengtų naujai ilgai kelionei? Laimona mielai sutiko papasakoti.
“Kopėme į statų kalną, bet iš
skirtingų pusių. Akmenys garmėjo
pro šalį. Laikas spaudė. Galvojom,
kad nebespėsim pasiekti viršūnės
iki aušros ir pasigrožėti saulėtekiu.
Netikėtai atsitrenkėme vienas į kitą kaktomis ir, susikibę už rankų,
gėrėjomės tekančia saule... Bet
mums taip neatsitiko...” O susipažino juodu visai paprastai, kaip ir
daugelis vaikinų ir merginų. Viename Vilniaus klube jis priėjo prie
simpatiškos linksmos merginos ir,
Vietnamiečių
vestuvės
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Klausau
nesugebėdamas suregzti kažko
protingo ar šmaikštaus, pakvietė ją šokti. Ir tik vėliau išsiaiškino,
kad abu užsikrėtę kelionių virusu,
kuris gydomas tik naujomis kelionėmis. “Klausau širdies balso
ir einu į pasaulį. Su mylimu žmogumi ir viena kuprine”, - atvirauja
pašnekovė.
- Ką jums duoda tos klajonės
po pasaulį, kaip atsiperka patirti
nepatogumai?
- Kelionė atsiperka pradėjus
ją planuoti. Ne kartą išgyvenome
pakylėjimą, mintyse dėliodami
maršrutą, ieškodami nebrangių
lėktuvo bilietų, skaitydami virtualias keliautojų istorijas. Virusai
juk atslenka nepastebėti. Apie šią
ilgąją kelionę po Aziją mąstėme
dvejus metus - abejonių nebuvo,
jog ji įvyks. Didžiulis noras suteikia galimybes. Būnant Azijoje atrodo, jog visas pasaulio jaunimas
keliauja. Tokių kaip mes, su kuprinėmis ant pečių - tūkstančiai. Nė
vienas iš mūsų neišranda nebūtų dalykų, atsisakydami įprastos
visuomenėje gyvenimo tėkmės.
Vieni vos pabaigę mokyklas, kiti
atidėję karjerą. Mes tikriausiai iš

širdies balso

tų antrųjų. Džiugu sutikti ne vieną po Aziją keliaujančių lietuvių
porą ir net pavienius klajūnus.
- Kodėl pasirinkote Azijos
šalis? Kurioje iš jų jautėtės smagiausiai ir saugiausiai?
- Azija traukė seniai dėl kultūrų skirtumo, gyvenimo būdo,
maisto. Ji žavi paprastumu. Prieš
trejus metus praleidę Tailande
dviejų savaičių atostogas pajutome trauką. Šį kartą Pietryčių
Azijoje praleidome devynis mėnesius - beveik keturis Tailande,
du Vietname, po mėnesį Laose,
Kambodžoje, kelias savaites Kinijoje, Honkonge, Malaizijoje.
Šalys labai skirtingos, kiekvienoje reikia pereiti “krikštą”, išmokti
esmines taisykles. Sakykime, Vietname nestypsoti prie perėjos,
kol motorolerių jūra sustos ir tave praleis, - taip nebūna. Ir Laose, ir Kambodžoje priprasti prie
klientų vertinimo sistemos - jei
tris dienas pas tą pačią prekeivę
pirkai vaisių, ketvirtą juos bandys
parduoti brangiau. Kinijoje neverta stebėtis, kad aukštakulniais
kaukšinti mergina net neapsidairiusi atsikrenkš ir nusispjaus.

Tailandas žavi šimtais senovinių
budistų šventyklų, kuriuose nesibaigia linksmas klegesys. Honkongas ir Malaizija nustebino išsivystymo lygiu, gerokai lenkiančiu mūsų šalį. Agresijos pajusti
neteko nė vienoje šalyje - žmonės visur geranoriški.
- Ko verta pasimokyti iš tenykščių žmonių?
- Pagarbos vyresniesiems.
Pozityvaus mąstymo. Žmonių
akys švyti, nors jie dirba labai
sunkiai - kiaurus metus mirksta
ryžių laukuose; sutūpę dulkėtose pakelėse rankomis minkština vejamas šluoteles; saulei
patekėjus, penkiametis su mačete mojuoja cukranendrių lauke; knygų pardavėjas, nešinas
trisdešimčia knygų, siūlo proto
šviesą už porą dolerių. Kai Vietname remonto dirbtuvėlėje
meistras už 80 lietuviškų centų
suklijuoja motorolerio padangą,
kai gatvėje sutiktas senukas iš
savo sodo prikrauna pilną kuprinę neragautų iki tol vaisių,
pradedi galvoti ne apie tai, ko
pasimokyti, o apskritai - koks
turėtum būti.

- Kokių patyrėte kraują stingdančių nuotykių?
- Kraują stingdo tik negailestinga apkeliautų šalių istorija.
Kalbinti vietnamiečiai nenori prisiminti karo su JAV ir susipriešinimo tarp Pietų ir Šiaurės. Pietų
vietnamiečiai nemėgsta šiauriečių ir atvirkščiai. Kambodža kraujuoja iki šiol - raudonųjų khmerų
įvykdytos milijoninės žudynės
neatnešė į kraštą ramybės. Korupcija bado akis - gatvėse zuja
prabangūs džipai, o kelkraščiuose jų dulkes ryja vargetos. Štai
motina su keturiais mažyliais, ji
neprašo išmaldos, bet stebi kavinukės lankytojus - gal liks maisto
jos atžaloms. Kasdieniai nuotykiai paprasti: lėkimas perpildytais
mikroautobusais nesuvokiamu
greičiu ir net degant raudonam
šviesoforo signalui; viražai apžergus motorolerį (pagrindine transporto priemone Azijoje); ilgos
derybos perkant; kelionė į džiunglių gilumą pamatyti egzotiškų
gyvūnų, o sugrįžę prie savo namelio netikėtai randame medyje
kabančią riebią gražuolę gyvatę;
nardymas vandenyne šalia didelio draugiško vėžlio; klampojimas
Vietnamo žvejo laimikis - medūza
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horizontai

Žvejų valtys Tailando pakrantėje

Populiariausia transporto priemonė Kambodžoje - dviračiai

Vietnamas. Phu Kuok sala
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į pasaulį

raudonu moliu, kai po liūties nebelieka gatvių ir takelių; viešbutyje kartu su mumis apsigyvenę
šikšnosparniai arba žiurkės.
- Ar teko svečiuotis pas vietos
gyventojus? Kokie jie?
- Tailande vienoje šeimoje
gyvenome šešias savaites. Kaip
daugumoje Azijos šalių, čia labai
svarbus maistas, jo kokybė, patiekimas. Kiekvieną vakarą tarsi
atlikdama ritualą vyresnioji dukra
kiekvienam prikraudavo dubenėlį ryžių. Stalo viduryje išrikiuodavo tris arba keturis patiekalus.
Visi draugiškai dalydavosi ir dėdavo patiekalus ant ryžių. Vakarienės užtrunka. Mėgaujamasi
maistu ir pokalbiais. Alkoholinių
gėrimų geriama retai, tik per
šventes. Žmonės visame pasaulyje panašūs, neginčijamas bendrumas - humoro jausmas.
- Kokių valgių ragavote, gal
tapote vegetarais?
- Beveik kasdien ragaudavome ko nors neįprasto. Tailando
virtuvė karaliauja: kvepia kokosų
pienu bei aitriosiomis paprikomis gardintais patiekalais. Laoso

maistas neaštrus, labai gardžios
sriubos. Vietnamo virtuvė be galo
įvairi, gausu jūros gėrybių. Malaizijoje susipynusios indų, kinų
kulinarinės paslaptys. Azijoje iš
naujo atradome Lietuvoje ragautų vaisių skonius bei daugybę kitų, dar neskanautų. Nors mėsos
patiekalai Azijoje tikrai gardūs,
natūraliai pradėjome jos nenorėti, nes ir be mėsos didžiulis maisto pasirinkimas. Jau pusmetis, kai
jos nebevalgome. Gal tai labiau
moralinės nuostatos. Kol kas šiuo
savo pasirinkimu labai patenkinti.
- Kas jums yra kelionės? Ar
brangiai jos atsieina?
- Kelionės - mudviejų gyvenimo būdas. Keliaudami išleidžiame
tiek pat, kiek išleistume Lietuvoje.
Per 9 kelionės mėnesius dviese išleidome trisdešimt tūkstančių litų.
Ar daug, kiekvienam atrodys skirtingai. Mums tai yra nepamirštami
įspūdžiai, kvapai, skoniai, sutikti
žmonės. Kelionė yra nuolatinė
kaita - išorėje ir viduje.
- Ką patartumėte krizės krečiamiems tautiečiams?
- Lietuvoje žmonės gyvena

puikiai! Tokių, kurie neturi stogo
virš galvos ir duonos, tik vienetai.
O paniurzga visi. Žemėje daug
vietų, kur skurdo sąvoka labai
skiriasi nuo mūsiškės. Lietuvoje
žmonės pernelyg vertina materialius dalykus, nori būti madingiausi, pažangiausi... Ten žmonės
koncentruojasi į vidų, o ne į išorę.
Patarimas paprastas - dažniau
pasižiūrėti į savo, o ne į kaimyno
kiemą. Džiaugtis kasdiena ir daugiau būti gryname ore.
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- Kada vėl į kelionę?
- Netrukus. Tik šį sykį susikrausime perpus lengvesnę kuprinę nei tąkart (ne penkiolika,
o septynis kilogramus). Šį kartą
vėl mus vilioja Pietryčių Azija sklidinos stiklinės šalto vandens
po aitriosiomis paprikomis ir kariu gardintų patiekalų, nutrintos
kojos, prakaituoti vidurdieniai,
daug spalvų. Po trejeto mėnesių
pertraukos grįšime į Malaiziją,
vėliau laukia Šri Lanka, Indonezija, Filipinai. Kelionės trukmės
neplanuojame. Kai ateis rytas, kai
iš minčių negalėsime nuvyti bulvinių blynų kvapo, pirksime bilietus atgalios.

Kinija. Guangzhau
miesto puošmenos
Laoso vaikai

Laoso vienuoliai

/
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J/b žmonės

respublikoniukas

Po kojomis
visas pasaulis

Asmeninio albumo nuotr.

Vilius Tenys 10-ajame “Respublikos“ gimtadienyje pasijuto Holivudo žvaigžde

Sidas AKSOMAITIS

K

apsivertė aukštyn kojom: tėvai “Respublikoartu su “Respublika” pasaulį išvyje” perskaitė straipsnį, kviečiantį dienraščio
dęs Vilius Tenys šiandien yra JAV,
“broliukus” ir “sesutes” į jubiliejaus šventę Vilrugsėjo pabaigoje užsuks į Švediją, niuje. Mano gimimo diena sutapo su diengrįžęs gimtinėn aplankys Šiaulių
raščio “Respublika” gyvavimo pradžia... Burajono Meškuičių miestelyje gyvenančius
vau labai nustebintas ir negalėjau suvokti,
tėvus ir dums studijuoti į Kauną.
kas tai: atsitiktinumas ar pasisekimas? Tada
“Respublikos” bendraamžis 20-ąjį gimta- dar nesupratau, kaip man pasisekė...” Vilius
dienį pasitiks už Atlanto,
prisimena, kad laikas
Dvidešimt
kur dalyvauja JAV knyiki 10-ojo gimtadienio
gų leidybos “Southwesėjo itin lėtai. “Respublimetų - tik
tern” programoje. “Ši
geras startas koniukas” sako laukęs ir
vasara jau trečia, kurią
negalėjęs sulaukti savo
naujiems
praleidžiu ne Lietuvoje,
gimtadienio, o galva plyplanams ir projektams. šusi nuo begalės minčių:
- iš Amerikos elektroniniu paštu atskriejusiame Sėkmės “Respublikai”!
“Kaip ten viskas bus?”
laiške “Respublikai” rašo
“O viskas buvo tieVilius. - Vis kartoju sau, kad derėtų pavasasiog nuostabu, - šiandien reziumuoja ties
roti Lietuvoje, tačiau ambicijos pasiekti dar
dvidešimtojo jubiliejaus slenksčiu stovintis
nepasiekta ir įrodyti sau, kad tai įmanoma,
vaikinas. - Iš šios šventės pamenu pasivažinugali tokius mano planus”.
nėjimą “vabalais”, dovanas, kurias visiems
Springfildo mieste JAV apsistojęs Vilius
“respublikoniukams” dovanojo redakcijos
teigia nesigailintis, kad gyvenimo vėjai jį
atstovai... Visi buvo labai draugiški, o mes,
šią vasarą nubloškė už Atlanto, ir prisipažįs- “respublikoniukai”, jautėmės kaip Holivuta, kad nuo tolimos kelionės jį būtų galėju- do žvaigždės - akyse mirgėjo nuo fotoasi sulaikyti tik “Respublikos” šventė.
paratų blyksčių, grojo “Trimitas”, dėmesį
Nuo 10-ojo gimtadienio, kurį Vilius 1999- mums rodė begalės žurnalistų ir prezidenaisiais šventė su kitais “respublikoniukais” ir
tas Valdas Adamkus. Šventė buvo nuostabi
“Respublika”, praėjo dar tiek pat metų, tair išskirtinė”.
čiau tąsyk patirti įspūdžiai iki šiol neišsitrynė
Giliausią pėdsaką Viliaus atmintyje paliko
iš Viliaus atminties. “Laukdamas dešimtojo
galimybė paspausti ranką “Respublikos” vygimtadienio maniau, kad ši mano šventė
riausiajam redaktoriui Vitui Tomkui ir amžino
vyks namuose su šeima ir artimiausiais drau- atilsio pernai iškeliavusiam renginio vedėjui
gais, - prisimena Vilius. - Tačiau staiga viskas
maestro Vytautui Kernagiui. “Buvo akivaiz-

Gal kas žino, kaip sustabdyti laiką? Prašau,
būtinai praneškite apie tai man adresu: 312
South Glenwood Ave, Springfield, IL, 62704”.
Kiekvienam “respublikoniukui” iš Viliaus
parašyto laiško eilučių liejasi patys šilčiausi
linkėjimai. Ir troškimas kada nors vėl pabendrauti “respublikoniškame” būryje. “Nuoširdžiai linkiu gražios ir įsimintinos šventės
visiems jos dalyviams, redakcijai, korespondentams ir visiems “Respublikos” skaitytojams, - rašo Vilius. - Dvidešimt metų - tik geras startas naujiems planams ir projektams.
Sėkmės “Respublikai”! Beje, ar pastebėjote,
kad šiemet - ne tik mūsų jubiliejus? Šiemet
sukaktų 200 metų vienam garsiausių Amerikos prezidentų Abraomui Linkolnui! Tad su
linkėjimais iš Springfildo - iš Linkolno žemės”.

Viktorijai norisi
stabdyti

Dalios Byčienės nuotr.
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du, kad švente liko sužavėti visi - ne tik “respublikoniukai”, bet ir jų tėvai, kiti renginio
svečiai ir net “Respublikos” 10-ąjį gimtadienį
iš šalies stebėję vilniečiai, - neabejoja Vilius.
- Po šventės namo grįžau kupinas įspūdžių,
kurių niekada nepamiršiu, kad ir kur būčiau
- gimtojoje Lietuvoje ar už Atlanto”.
Vaikino gyvenimas pastaraisiais metais
tarsi pradėjo lėkti strimgalviais. “Jaučiu, kad
laikas bėga nenumaldomai, - pastebi “Respublikos” bendraamžis. - Atrodo, vos prieš
metus baigiau vidurinę mokyklą, vos prieš
metus pradėjau studijuoti medienos gaminių dizainą ir technologiją KTU, o tie metai
prabėgo žaibiškai. Greičiau gyventi pradėjau
ir aš pats. Visi “respublikoniukai” dabar greičiausiai jau yra aukštųjų mokyklų studentai...

Dalia BYČIENĖ

“D

laiką

kryptį turėčiau dirbti socialinės rūpybos srityje, bet, baigusi studijas Lietuvoje, dar norėčiau
mokytis Vokietijoje ar kitoje šalyje, kur valstybinė kalba yra vokiečių”, - svarsto mergina.
Nepasikeitė dar ir tai, kad Viktorija per dešimt metų neprarado savybės sakyti tai, ką
galvoja. Nedaug yra jaunų žmonių, kurie išdrįsta prisipažinti, kad nemėgsta švęsti savo
gimtadienių. Dėl tos pačios priežasties - gimtadienis primena bėgantį laiką, brangias akimirkas, kurios niekada nebesugrįžta. “Turbūt
esu prieraiši. Kai buvau mokinė, norėjau kuo
greičiau baigti mokyklą, išvažiuoti, o dabar
norėčiau vėl sugrįžti į nerūpestingus mokyklinius metus”, - prisipažįsta mergina. Jai turbūt
būdinga prisirišti prie mokyklų, kuriose semiasi žinių. Viktorija pamilo universitetą, kuriame
studijuoja. Niekada jo nekeistų į kitą. Ir apskritai nieko gyvenime nekeistų, nė mažiausio
dalyko. Iš vaikystės Viktorija atsinešė meilę gyvūnams. Vaikystėje su broliu augino jūrų kiaulytes, o pernai su drauge nuomojamame bute
laikė šunelį. “Turbūt mano namuose visada atsiras vietos gyvūnėliams”, - įsitikinusi mergina.
Nuoseklumo iš sesutės mokosi ir beveik
trejais metais jaunesnis brolis Egidijus. “Jis
visur mane seka. Išgirdęs iš manęs apie Kauno technologijos universitetą, nutarė, kad
nori studijuoti tik čia. Tikiuosi, ne tą pačią
specialybę pasirinks”, - juokiasi.
Kodėl pasirinko socialinės edukologijos
specialybę, pati nežino. “Turbūt todėl, kad buvo įdomu sužinoti, kodėl ta specialybė nepaklausi. Be to, buvo man negirdėta. Mokytis tikrai nelengva, mums dėsto dalykus, kurių mūsų darbe nereikės, specialybės mokytis pradėsime tik nuo trečio kurso. Bet juk ką išmoksi,
Prieš dešimt metų: su pirmoku broliu Egidijumi ant pečių nenešiosi”, - pasakojo Viktorija.

ešimt metų yra labai daug. Pajutau, kaip bėga laikas, kaip viskas
keičiasi, kaip reikia vertinti kiekvieną akimirką”, - sako “Respublikos” bendraamžė Viktorija Milončytė,
netrukus švęsianti dvidešimtąjį gimtadienį.
Kas pasikeitė Viktorijos gyvenime per
dešimt metų? Pirmiausia gyvenamoji vieta.
Iš Marijampolės rajono Igliškėlių kaimo, kur
prabėgo vaikystė, Viktorija išvažiavo į Kauną. Studijuoja Kauno technologijos universitete socialinę edukologiją. Ir į kaimą gyventi greičiausiai jau niekada negrįš.
O kas nepasikeitė? Nepasikeitė tai, kad
Viktorija žino, ko nori, o lengviausio ji nenori. Nors tai dabar nebūdinga daugeliui jaunų
žmonių, Viktorija nori mokytis ir net negalvoja, kur dirbs, kai baigs studijas. “Pagal studijų
Viktorija šiandien: “Man patinka planuoti ir laukti, bet dar labiau gaila akimirkų, kurios
palieka negrįžtamai”

Šaukiame “Respublikos”
seses ir brolius
Artėjant “Respublikos” jubiliejui, vėl ieškome savo sesių ir brolių. Tų, kurių pavardės minimos
spausdinamame sąraše, ir tų, kurių vardai nepaminėti, bet jie taip pat yra gimę tą pačią dieną su
“Respublika” -1989 m. rugsėjo 16 d.
1999 metais surasti, bet kol kas neatsišaukę:
1. Rimvydas Baranauskas iš Krikštonių (Lazdijų r.)
2. Eimantas Boblauskas iš Panevėžio
3. Eglė Gališanskytė iš Kauno
4. Jekaterina Ildiriakova iš Klaipėdos
5. Mantvydas Jokūbaitis iš Vilniaus
6. Edita Junevičiūtė iš Vilniaus
7. Karolis Kasiliauskis iš Šilalės
Skambinkite! Rašykite! Užeikite! Laukiame jūsų.
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8. Lukas Murauskas iš Marijampolės
9. Sabina Palabinskaitė iš Alytaus
10. Simona Radavičiūtė iš Vembūtų (Telšių r.)
11. Tomas Rodžianskas iš Pakiršinio (Radviliškio r.)
12. Deividas Urbonas iš Šiaulių
13. Gintaras Užupis iš Kauno
14. Gintarė Vosyliūtė iš Marijampolės

cm

myk
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maistas

j/b savitarna

Žvaigždė virš puodo

Stasio Žumbio nuotr.

Ineta Stasiulytė
virtuvėje mėgsta
eksperimentuoti

Šparaginės pupelės su bulvėmis
3 porcijoms reikės:

Inetos variacijos su bulvytėmis
Valgau viską, kas kitiems nerekomenduojama, nes mano cholesterolio kiekis yra žemiau normos. Savo brangiausią Eduardą
(tango mokytoją E.Gimenezą - aut. past.) ir dukrelę Upę palepinu įvairiais troškiniais, žuvies patiekalais, jūros gėrybėmis.
Tai ir pati labai mėgstu. Nors Eduardo mėgstamiausias patiekalas yra kepta mėsa, o Upytės - karštas sumuštinis su sūriu.
Žinau daugybę “trumpųjų” patiekalų, kurie geri tuo, kad nieko
per daug nereikia skaičiuoti, sverti, matuoti - viskas “iš akies”.
Dievinu sezonines šviežienas. Pvz., švieži rauginti kopūstai sumaišyti su smulkiai pjaustytais svogūniukais ir viskas apipilta
alyvuogių arba graikinių riešutų aliejumi. Na, o visai šalia toje pačioje lėkštėje - šviežios virtos bulvytės su lupenomis, ant
kurių tirpsta pasūdytas sviestas. Prie šviežių bulvių dar labai
tinka apkeptos šparaginės pupelės. Jas ruošiu, kai baigiasi skaniųjų voveraičių metas, nes truputį primena jų skonį.

0,6 kg šparaginių pupelių,
1 galvos žiedinio kopūsto,
2 svogūnų,
2 didesnių morkų,
2 šaukštų grietinėlės,
saujos tarkuoto parmezano sūrio, žiupsnelio smulkintų
krapų, druskos pagal skonį.
Šparagines pupeles ir smulkintą žiedinį kopūstą virkite kokias 7
minutes. Tuo metu su sviestu pakepinkite svogūnus ir morkas.
Kai jie apkepa, suberkite apvirtas šparagines pupeles ir žiedinį
kopūstą į keptuvę ir uždengtus dangčiu kepkite apie 4 min. Kai
daržovės suminkštės, sumažinkite ugnį ir užpilkite grietinėle,
toliau kaitinkite, kol viskas užvirs. Tada įberkite druskytės pagal
skonį, smulkintų krapų žiupsnelį, jei turite - šviežių šalavijų, viską
išmaišykite, užberkite tarkuoto parmezano. Troškinį sudėkite į
lėkštę prie šviežių bulvių. Na, o jei vietoje grietinėlės įpilsite truputį pomidorų padažo (ir šiek tiek grietinėlės), išeis fantastiška
užkandėlė, kurią labai skanu valgyti su grūdėta duona.

Parengė Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

Pomidoras - vasaros karalius
Mažos picos su pomidorais
6 porcijoms reikės:
Tešlai:
500 g miltų,
150 ml drungno pieno,
1/2 pakelio mielių,
žiupsnio cukraus,
2 nubrauktų arbatinių šaukštelių
druskos,
200 ml drungno vandens,
3 šaukštų alyvuogių aliejaus.
Įdarui:
6 čiobrelių šakelių,
125 g ožkos pieno sūrio,
4 šaukštų grietinėlės,
druskos, pipirų
6 kekių vyšninių pomidorų.
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Pomidorų bokšteliai su
žalumynais
4 porcijoms reikės:
3 šaukštų žaliųjų citrinų sulčių,
1 šaukštelio garstyčių,
druskos, pipirų, cukraus,
8 šaukštų alyvuogių aliejaus,
1 raudonojo svogūno,
po 30 g petražolių ir kalendrų,
1 žaliosios citrinos tarkuotos žievelės,
50 g salotų lapų,
4 mėsingų pomidorų.
Dubenėlyje išplakite citrinų sultis, garstyčias, druską, pipirus, žiupsnį cukraus ir aliejų.
Smulkiai supjaustykite svogūnus, taip pat petražolių ir kalendrų lapelius, sumaišykite su
citrinos žievele. Salotų lapus išdėliokite lėkštėse ir užpilkite 2 šaukštais paruošto užpilo, o
likusį užpilą sumaišykite su svogūnų mišiniu.
Pomidorus supjaustykite 1-2 cm storio grieži-

nėliais, krūvelėmis sudėkite ant salotų lapų, pabarstydami svogūnų ir žalumynų mišiniu. Tinka
valgyti su traškiu batonu arba itališka duona.

neuždengę dar pavirkite apie 20 min. (likus
5 min. sumeskite vyšninius pomidorus). Jei
mėgstate traškią plutelę, vištieną galite sudėti į kepimo skardą ir keletą minučių pakepti
grilyje. Patiekite su prancūzišku batonu arba
skrudintomis bulvytėmis.

Viščiukas su pomidorais
4 porcijoms reikės:

Ešerys su pomidorais ir
rozmarinais
4 porcijoms reikės:

800 g pomidorų,
1,5 kg viščiuko (supjaustyto į 8 dalis),
1 arbat. šaukštelio kajeno pipirų,
1 arbat. šaukštelio paprikos miltelių,
40 g sviesto,
6 čiobrelių šakelių,
150 ml vermuto,
150 g grietinėlės,
200 g vyšninių pomidorų,
druskos, pipirų.

2 ešerių (apie 900 g),
jūros druskos,
pipirų,
6 šaukštų alyvuogių aliejaus,
1 mažos česnako galvutės,
6 rozmarino šakelių,
1,2 kg slyvinių pomidorų,
20 juodųjų alyvuogių be kauliukų.

Pomidorų apačią įpjaukite, sumeskite į verdantį vandenį, tuoj pat išgriebkite, perpilkite
šaltu vandeniu, nulupkite ir supjaustykite.
Sumaišykite šaukštelį druskos, kajeno pipirus
ir papriką, apibarstykite šiuo mišiniu mėsą.
Puode ištirpinkite sviestą ir jame apkepkite
viščiuko gabalus. Išimkite. Į riebalus sumeskite pomidorų gabaliukus, pagardinkite druska
ir pipirais, sudėkite susmulkintus čiobrelius,
maišydami viską trumpai patroškinkite. Supilkite vermutą, palaukite, kol užvirs. Sudėkite viščiuko gabalus ir uždengę troškinkite
30 min. Supilkite grietinėlę, prieskonius ir
"Reuters" nuotr.

Miltus suberkite į dubenį, padarykite duobutę, suberkite sutrupintas mieles ir cukrų, supilkite pieną, lengvai pamaišykite. Uždengę
palikite šiltoje vietoje, kad pakiltų.
Druską ištirpinkite vandenyje, supilkite į tešlą ir išminkykite. Pasidėkite tešlą ant lentos,
rankas ištepkite aliejumi ir paminkykite ją, kol
aliejus visiškai susigers. Suformuokite rutulį,
įdėkite į dubenį ir uždengtą palikite 45 min.
Nuskabykite čiobrelių lapelius, pabarstykite
druska ir pipirais, sumaišykite su grietinėle,

sūriu, pagardinkite pipirais ir druska.
Orkaitę įkaitinkite iki 220 laipsnių. Tešlą padalykite į 6 dalis, iškočiokite apie 25 cm ilgio
paplotėlius. Sudėkite į skardą, išklotą kepimo
popieriumi, kiekvieną aptepkite sūrio mase,
palikdami 1 cm pločio kraštą, apdėkite pomidorų kekėmis, pabarstykite druska ir pipirais
bei likusiais čiobreliais. Kepkite apie 18 min.

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Žuvis pabarstykite druska ir pipirais, sudėkite į aliejumi išteptą gilią skardą, į vidų įdėkite po 2 česnako skilteles ir rozmarino šakelę. Pomidorus
nulupkite, apie 3/4 jų supjaustykite gabaliukais. Likusius perpjaukite perpus ir išimkite
sėklytes. Susmulkinkite 2 rozmarino šakelių
spyglius. Sumaišykite pomidorų gabaliukus,
puseles, rozmariną, 2 šaukštus alyvuogių
aliejaus, likusį česnaką ir alyvuoges. Įberkite
druskos ir pipirų ir masę sukrėskite aplink žuvis. Ešerius apšlakstykite likusiu aliejumi, ant
viršaus uždėkite po rozmarino šakelę. Kepkite
30 min.

Spagečiai su šviežių
pomidorų padažu
4 porcijoms reikės:
20 g ančiuvių filė (sūryme),
50 g juodųjų alyvuogių,
50 g kapario vaisių,
1 kg pomidorų,
petražolių ir bazilikų lapelių,
1 mažos aitriosios paprikos,
druskos,
1 šaukštelio baltojo itališko acto (“aceto balsamico”),
6 šaukštų alyvuogių aliejaus,
400 g spagečių,
mėgstamo sūrio.
Ančiuvius 30 min. palaikykite šaltame vandenyje, jį keliskart keisdami, paskui juos nusausinkite ir sukapokite, sudėkite supjaustytas
alyvuoges ir kaparius. Pomidorus nulupkite,
supjaustykite griežinėliais, žalumynus susmulkinkite, aitriąją papriką smulkiai sukapokite, viską sumaišykite su ančiuviais ir alyvuogėmis, įberkite šaukštelį druskos, supilkite actą ir alyvuogių aliejų. Uždenkite ir palikite pastovėti apie valandą, retkarčiais pamaišykite.
Makaronus išvirkite pasūdytame vandenyje,
nukoškite ir sumaišykite su pomidorų padažu, pagardinkite pagal skonį. Patiekite iškart
(pašildytame dubenyje). Jei mėgstate, apibarstykite tarkuotu sūriu.

Parengė Milda Kunskaitė
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mogus vis dažniau
kišasi į evoliucijos
procesus. Jei
taip bus ir toliau,
jis greitai galės prisiimti
Kūrėjo funkcijas.

hipotezės

“Reuters” nuotr.

Erezijos

apie ateitį

Amerikiečių fizikas Frymanas Daisonas (Freeman Dyson) daug metų atidavė
mokslui. Jo idėjos - ne provokacijos, nors
jis pats jas vadina erezijomis. Savąją ateities viziją jis grindžia įsitikinimu, kad XXI a.
fizikos viešpatavimą pakeis biotechnologijų viešpatavimas. Žmogus jau priartėjo
prie tos akimirkos, kai galės valdyti visko,
kas gyva Žemėje, evoliuciją.

Stulbinami pokyčiai

Redakcijos archyvo nuotr.

Milijonus metų gamta pati kūrė įvairias
gyvų būtybių rūšis. Evoliucijos instrumentai nugludinti idealiai. Bet dabar žmogus
pasirengęs prisiimti gamtos vaidmenį. Ir
jau nebesvarbu, ar mums tai patinka, ar
ne. Žmonės tam tikra prasme pasijuto esą
dievai, bet mūsų galimybės ribotos. Viena
vertus, mes - dievai, antra vertus - paprasti
žmonės. O reikėtų kažkaip įsigudrinti abu
vaidmenis vaidinti tuo pat metu.
Jau dabar žmogus daug nuveikė Žemėje. Pasižvalgius po išsivysčiusias šalis
galima rasti daugybę nuostabių kraštovaizdžių, kurių anksčiau nebuvo. Tik bėda,
kad mes ne visada vaisingai darome įtaką
gyvajai gamtai. Daugelis mūsų veiksmų
destruktyvūs. Ateityje turėtume būti išmintingesni, ir tuomet jie taps konstruktyvūs. Būtinai atsiras naujų Žemės gyventojų, kuriuos patys ir sukursime, pasitelkę
genų inžineriją. Ir mes tam ryšimės, nes
būsime priversti pakeisti mūsų pačių sunaikintas rūšis.
Jei viskas rutuliosis maksimaliai apgalvotos biotechnologijų raidos keliu, Žemėje
labai daug kas pasikeis. Tarkim, žinoma,
kad viena pagrindinių augalų funkcijų yra
fotosintezė. Bet augalai saulės šviesą naudoja labai neefektyviai - tik 1 proc. šviesos
paverčiama chemine energija. Dirbtinės
titnago saulės baterijos tai daro daug geriau. Tad kodėl ateityje nesukūrus genetiškai modifikuotų augalų titnaginiais lapais, kurie pajėgtų suvartoti dešimteriopai
daugiau šviesos? Ir ne tik sunaudoti, bet
ir išskirti į orą dešimtis kartų daugiau deguonies. Tai ypač aktualu megapoliams,
dūstantiems nuo žalingų teršalų.
“Titnaginiai medžiai” bus panašūs į paprastus, tik lapai bus ne žali, kaip įprasta, o
juodi. Tiesa, iškyla problema - kaip privers-

Frymanas Daisonas

Anot mokslininko, keli
šimtmečiai žmogaus nepakeis

ti gamtą perdirbti nukritusius genetiškai
modifikuotus lapus? Vadinasi, žmogui teks
išvesti kirminus ar mikroorganizmus, kurie sugebės ryti titnaginius augalus. Paskui
- gyvūnus, kurie sudoros tokius kirminus.
Kils tikra grandininė reakcija, žmogus sukurs visą maisto grandinę iš naujo, kaip
gamta ir darė visą tą laiką nuo tada, kai
Žemėje egzistuoja gyvybė.

Pasidaryk pats!
Tačiau žmonės kišdamiesi į evoliucijos
pokyčius, kaip ir gamta, privalės suprasti
vieną paprastą, bet svarbų dalyką. Biotechnologijos taps visiems prieinamos.
Daugiau kaip prieš 50 metų matematikas Johnas von Neumannas kūrė pirmąjį
kompiuterį. Jis sukonstravo kompiuterį,
galintį nuspėti orą, stebėti gyvų būtybių
evoliuciją, tikrinti vandenilinių bombų
efektyvumą. Jis suprato, kad jo išradimas
pakeis pasaulį, atliks svarbų vaidmenį
mokslo, ekonomikos, valstybės valdymo
srityse. Bet J.von Neumannas buvo įsitikinęs, kad kompiuteriai visada bus dideli,
galės veikti tik didelėse laboratorijose. Jis
nė nenujautė, kad jie taps mažyčiai ir pigūs, kad namų šeimininkės naudos juos
šeimos biudžetui tvarkyti, o vaikai - ruošdami namų darbus.
Šiandien maždaug taip įsivaizduojame visa, kas susiję su genų inžinerija.
Mūsų vaizduotėje tai - veikla, kuria užsiima farmacijos ir žemės ūkio korporacijos.

Teisingiau
ir
protingiau,
rasi,
genetiškai keisti
pačius žmones
ir gyvūnus su
augalais, kad šie
galėtų egzistuoti
naujomis sąlygomis

Genų inžinerija liks nepopuliari ir kels rimtus ginčus visuomenėje tol, kol atstovaus
centralizuotai didelių kompanijų veiklai.
Bet jos laukia puiki ateitis, jei tik eis tuo
pačiu keliu kaip ir kompiuterių technologijos. Tai yra, jei jos projektai bus tinkami
naudoti namuose, buityje, taps tokie pat
įprasti kaip šiandien - nešiojamasis kompiuteris. Beje, jau ir šiandien gyvūnėlių
parduotuvėje galima rasti genetiškai pakeistų atogrąžų žuvelių, stebinančių neįprastomis ryškiomis spalvomis.
Kad biotechnologijos rastų vietą kiekvienuose namuose, pirmiausia jos turi būti patogios naudoti. Kai genų inžinerijos
priemonės taps visiems prieinamos, bus
galima laisvai nusipirkti kažką panašaus į
sodininkų įrankių rinkinį “Pasidaryk pats”
parduotuvėje. Žmonės pradės naudoti
genų inžinerijos metodus naujoms rožių ir
orchidėjų veislėms išvesti. Lygiai taip pat
bus galima išvesti naujas balandžių, driežų, papūgų, šunų ir kačių veisles.
Kai genų inžinerijos instrumentai pateks į namų šeimininkių ir vaikų rankas,
įvyks tikras gyvų būtybių evoliucijos sprogimas. Galite tai įsivaizduoti? Pasklis naujos ląstelių genealogijos! Atsiras naujų
floros ir faunos atstovų! Jų kūrimo procesas bus panašus į naują meno rūšį, kaip ir
skulptūra ar dailė.
Akivaizdu, kad tam tikru šios stulbinamos krypties etapu atsiras biotechnologinių žaidimų. Vaikai žais ne su vaizdais
kompiuterio ekrane, o su tikromis sėklomis ar kiaušiniais. Nugalėtoju taps tas,
kuris išves patį dygiausią kaktusą ar patį
simpatiškiausią dinozaurą. Žinoma, tokie
žaidimai sukels didžiulį sąmyšį ir bus pripažinti gana pavojingais. Norint išvengti
neprognozuojamų evoliucinių padarinių,
teks sugalvoti daugybę taisyklių ir teisinių
normų. Jei ketinate ateityje remtis biotechnologijomis, jau dabar turime atsakyti
į kai kuriuos svarbius klausimus: ar bus galima pristabdyti ar nutraukti biotechnologijų raidą pajutus, kad kažkas ne taip? Ar
reikia jas stabdyti, juk pažangos sustabdyti
neįmanoma? O jei negalima ar neįmano-

ma, tai kur tuomet ribos, kurias visuomenė
privalo nustatyti biotechnologijų raidai?
Kas ir kaip jas turi nustatyti? Ar galima pasiekti, kad jų būtų laikomasi ir tarptautiniu
mastu?
Kol kas niekas nežino atsakymų į šiuos
klausimus. Negalima užmiršti ir to, kad
naudojantis biotechnologijomis, kaip ir
kompiuterių technologijomis, galima sąmoningai pridaryti žalos. Kai kurie žmonės
ateityje, kaip šiandien kompiuterių chuliganai, užsigeis kurti kažką panašaus į virusus. Be to, egzistuoja didžiulis skirtumas
tarp kompiuterinio ir biologinio viruso, pavyzdžiui, gripo ar AIDS.

Kiti krantai
Kalbėdami apie gyvybės evoliuciją Žemėje negalime apeiti paties žmogaus raidos. Panašu, kad artimiausius kelis šimtus
metų mes nepasikeisime. Būsime žmonės,
tokie pat kaip šiandien. Bet jei žvelgsime
į kelių tūkstančių metų perspektyvą, greičiausiai tapsime kiti - tobulesni. Gali būti,
kad dėl evoliucinių eksperimentų Žemėje ims trūkti vietos gyvoms būtybėms, ir
žmonėms teks kraustytis į kitus kosminius
objektus. Vargu ar tai bus Marsas ar Mėnulis, į kuriuos dabar su viltimi žiūri visa žmonija. Kometos mums, ko gero, daug parankesnės. Kada tai įvyks? Mažiausiai po 10,
daugiausia - po 1000 metų.
Nereikia svajoti, kad kituose dangaus
kūnuose mes sukursime ypatingas gyvenimo sąlygas - dirbtinę atmosferą, deguonies pripildytas hermetiškas stotis. Teisingiau ir protingiau, rasi, genetiškai keisti
pačius žmones ir gyvūnus su augalais, kad
šie galėtų egzistuoti naujomis sąlygomis.
Tai visiškai įmanoma. Tokio prisitaikymo pavyzdžių čia, Žemėje, turime. Mums
teks išmokti gyventi kitose planetose, kaip
baltieji lokiai įprato gyventi Arktyje. Gyvenimas šaltoje planetoje ne toks ir baisus.
Tik reikia prie jo prisitaikyti. O be biotechnologijų to nepadarysi.
Parengė Laima SIUTILIENĖ
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ratai

utomobilis filme atlieka neką menkesnį vaidmenį už
aktorių. Filmuose “vaidinę” automobiliai visais laikais
buvo viso pasaulio vairuotojų svajonė. O automobilių
gamintojai svajoja, kad jų firmos automobiliai patektų
į legendinių sąrašą. Jų išvaizda, įranga ir vairavimo galimybės
atspindėjo svarbiausias automobilių pramonės tendencijas
pasaulyje. Į šį sąrašą pateko automobiliai, kurie tapo kultiniai,
kai suvaidino svarbius vaidmenis populiariuose filmuose.

1. Tikro vyro
automobilis
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Filmai: “Auksapirštis” (1964),
rež. Gajus Hamiltonas (Guy Hamilton).
Automobilis: sidabraspalvis “Aston Martin” (nuo DB5 iki
DBSV12).
Vaidmuo filme: “Aston Martin” - Džeimso Bondo plieninį žirgą sugalvojo rašytojas Ijanas Flemingas
(Ian Fleming). Pirmą kartą jis pasirodė romane “Auksapirštis”, kuris išėjo
1959 metais, o paskui ir jo ekranizacijoje 1964-aisiais. “Aston Martin” iškart tapo kultiniu automobiliu, nors
ekrane jis sukiojosi ne itin ilgai: Bondas sudaužė jį į betono sieną.
Puošyba: pirmasis Džeimso
Bondo “Aston Martin” automobilis
buvo neperšaunamais langais, jis
turėjo išstumiamą plieninį ekraną,
aliejaus purškiklį, dūmų uždangą,
kulkosvaidį, keleivio sėdynę su katapulta, automatiškai keičiamus
registracijos numerius.
Kur galima pamatyti: buvo
pagamintos dvi pirmojo “supermodelio” kopijos. Vienas iš automobilių 2006 metais buvo parduotas
aukcione už 2,9 milijono dolerių.

6. Superherojaus
automobilis
Filmai: “Betmenas” (1989); “Betmenas amžiams” (1997), rež. Džoelas Šumacheris (Joel Schumacher);
“Tamsos riteris” (2008), rež. Kristoferis Nolanas (Christopher Nolan).
Automobilis: betmobilis.
Vaidmuo filme: devintajame
ir dešimtajame dešimtmečiuose
buvo ilgas, siauras dvivietis automobilis. Kristoferis Nolanas visai jį
pakeitė: jo Betmenas važinėja automobiliu, kuris yra hamerio, lamborginio ir amerikietiškų naikintuvų
hibridas.
Puošyba: Bertono betmobilis
apginkluotas dviem pistoletais, paspaudus mygtuką jis gali apsidengti kulkoms atspariu šarvu, svaidyti
mažas bombas.
Kur galima pamatyti: automobilis iš filmo “Betmenas amžiams” buvo parduotas aukcione už
297 tūkstančius dolerių, nors jam
pagaminti buvo išleista daugiau
kaip 2,5 milijono dolerių.
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2. Nepagaunamų
vagių automobilis
Filmas: “Itališkas darbas”
(1969), rež. Piteris Kolinsonas (Peter Collinson).
Automobilis: “Mini Cooper”,
1963 metais pagamintas “British
Motor Corporation” bendrovėje.
Vaidmuo filme: anglų vagys
trimis “Mini Cooper” automobiliais
pabėga su Turine pavogtu auksu už
keturis milijonus dolerių. Automobilis tapo vagių apsukrumo simboliu
ir kartu paklausiausiu automobiliu
Europoje. Filmo gerbėjų skaičiavimais, keturis milijonus dolerių tuometinėmis kainomis turėjo kainuoti
3,2 tūkstančio kilogramų aukso. Kiekvienas automobiliukas turėjo gabenti po 1070 kilogramų, tuo tarpu
pats sveria vos 630 kilogramų.
Puošyba: filme automobilis
važiuoja laiptais, įvažiuoja į kanalizacijos tunelius, laksto stogais.
Kur galima pamatyti: filmo garbei nuo 1990 metų kasmet
rengiamos automobilių lenktynės
“Italian Job”. Šiais metais lenktynės
prasidės spalio 19 dieną Turine, o
baigsis spalio 31 dieną Didžiojoje
Britanijoje.

7. Laiko automobilis
Filmai: “Sugrįžimas į ateitį”
(1985), kitos filmo dalys 1989 ir
1990 metais, rež. Robertas Zemeckis.
Automobilis: “DeLorean
DMC-12”, pagamintas Airijoje.
Vaidmuo filme: “DeLorean DMC-12” turėjo būti tikras
ateities automobilis. Skaičius
pavadinime iš pradžių reiškė
automobilio kainą tūkstančiais
dolerių, tačiau devintojo dešimtmečio pradžioje, ekonomikos krizės metu, kaina šoktelėjo iki 25 tūkstančių. Deja,
gamyklai tai reiškė neabejotiną
pražūtį.
Puošyba: daktaras Emetas
Latorpas Braunas automobilyje
įmontavo laiko srauto kondensatorių. Po kelionės į XXI amžių
dar buvo įmontuota magnetinė
pagalvė, leidžianti skraidyti.
Kur galima pamatyti: kino studijos “Universal” Los Andžele muziejuje.

kultinių
10
automobilių

3. Maniako taranas
Filmas: “Dvikova” (1971),
rež. Stivenas Spilbergas (Steven
Spielberg).
Automobilis: sunkvežimis
“Peterbilt 281”.
Vaidmuo filme: cisterna
su degiu skysčiu lekia paskui
naujutėlaitį “Plymouth Valiant”.
Vairuotojo nesimato, užtat susidaro įspūdis, kad žudikas yra
pats sunkvežimis, o ne žmogus.
Masyvus vilkikas tapo tikru košmaro įsikūnijimu. S.Spilbergas
pasirinko persenusį modelį
“Peterbilt 281” dėl jo baisaus
priekio, nors aštuntajame dešimtmetyje į madą buvo atėję
sunkvežimiai plokščiais, kvadratiniais priekiais. Taigi ši detalė
dar kartą įrodo, jog Holivudas
gali ir nokautuoti verslą, ir lemti
jo sėkmę.
Puošyba: kiekvienam kadrui speciali žmonių grupė suteikdavo sunkvežimiui vis baisesnę išvaizdą.
Kur galima pamatyti: vienas iš keturių sunkvežimių, “vaidinusių” filme, yra privačioje kolekcijoje Sent Luise.

8. “Homo sovieticus”
automobiliukas
Filmas: “Kapeika” (2002),
rež. Ivanas Dichovičnas.
Automobilis: “VAZ 2101 Žiguli”, kuris 1970-1982 metais buvo gaminamas automobilių “Volga” gamykloje.
Vaidmuo filme: Sovietų Sąjungoje “kapeika” buvo žodžio
“automobilis” sinonimas. Filme
pasakojamas vienos “kapeikos”
likimas nuo gimimo ir mirties.
Per 36 metus automobilis pakeitė 13 savininkų - pradedant
politinio biuro nariu ir baigiant
oligarchu.
Puošyba: visi automobilio tobulinimai susiję vien su jo
remontu. “Kam nuėmei ratus?”
- klausia jį įsigijusio milicininko
žmona. “Kad važiuoklė pailsėtų”,
- atsako šis.
Kur galima pamatyti: Rusijos miestų gatvėse, nors dabar
jau vis rečiau. Pasirodo, net tautiniai simboliai sensta ir miršta.

4. Laisvo žmogaus
automobilis
Filmas: “Išnykimo taškas”
(1971), rež. Ričardas Sarafianas
(Richard Sarafian).
Automobilis: baltas “Dodge Challenger R/T”, numeriu
OA5599 registruotas Kolorado
valstijoje.
Vaidmuo filme: Kovalskis
apsiima atvaryti automobilį iš
Denverio, esančio Kolorado valstijoje, į San Franciską Kalifornijoje
per pusantros dienos. Jo kelionė
kaipmat virsta bėgimu nuo policijos per tris valstijas. “Išnykimo
taškas” tapo kultiniu hipių filmu,
o baltasis “Dodge Challenger”
- visiško laisvės ir protesto prieš
visuomenės veidmainiškumą
simboliu. Kone dešimtmetį po šio
filmo klientūra teikė pirmenybę
būtent baltiems dodžams.
Puošyba: filmavime dalyvavo penki automobiliai. Nė vienas
iš jų nebuvo kaip nors pakeistas.
Kur galima pamatyti: kolekcininkų garažuose, senųjų automobilių parodose ir Kventino
Tarantino (Quentin Tarantin) filme “Grindhouse”.

9. Mąstantis
automobilis
Filmas: “Įspėjantis pranešimas” (2002), rež. Stivenas Spilbergas.
Automobilis: “Lexus 2054”.
Vaidmuo filme: 2054 metais jau nebereikia mokytis vairuoti automobilių nei laikyti
vairavimo egzaminų, nes automobiliai važinėja patys, automatiškai. Taigi, jei tikėsime
S.Spilbergo pranašyste, vairavimo mokyklų po 45 metų pasaulyje nebeliks.
Puošyba: automobilyje
įrengtas savininko DNR atpažinimo jutiklis, todėl apie vagystes
nėra kalbos. Jis reaguoja į balsą,
gali keisti savo spalvą, pats išsivalo, susiremontuoja, pats prisipila degalų ir atsistoja į aikštelę.
Kur galima pamatyti:
buvo eksponuojamas per 2007
metų automobilių mugę, jį galima buvo įsigyti interneto aukcione.

5. Žudiko automobilis
Filmas: “Kristina” (1983), rež.
Džonas Karpenteris (John Carpenter).
Automobilis: amerikietiškas
“Plymouth Fury”, 1958 metais paskelbtas metų automobiliu ir vienas greičiausių šeštojo dešimtmečio automobilių, kuris pasiekdavo
rekordinį tuo metu 240 kilometrų
per valandą greitį.
Vaidmuo filme: ryškiai raudonas plimutas - tai bloga lemiantis stabas, per kurį jo savininkas
praranda sveiką protą ir žūva. Nėra
stebuklingesnio dalyko pasaulyje,
kaip sėdėti prie nuosavo automobilio vairo, gal išskyrus moteris, ir
tai ne visas, teigia filmo herojus.
Režisierius pavertė automobilį vartotojiško fetišizmo simboliu.
Puošyba: herojus įsigyja 20
metų senumo automobilį už 250
dolerių. Suremontuoja jį susirinkęs
atsarginių dalių iš sąvartyno.
Kur galima pamatyti: yra
toks tarptautinis “Kristinos” gerbėjų klubas - jo nariai kolekcionuoja 1957 ir 1958 metų “Plymouth
Fury” automobilius, organizuoja
parodas.

10. Nesunaikinamas
psichopato
automobilis
Filmas: “Grindhouse” (2007),
rež. Kventinas Tarantinas (Quentin
Tarantin).
Automobilis: juodas 1970
metų “Chevrolet Nova”, registracijos numeris “Jiz-109” .
Vaidmuo filme: kaskadininkas Maikas kalba apie savo automobilį su meile, ant juodo ševrolė
gaubto nupieštas žaibas ir balta
kaukolė.
Puošyba: automobilyje sėdintis vairuotojas papildomai
saugomas specialių apsaugos
priemonių, o jo saugos diržai pasiskolinti iš lenktyninių automobilių.
Metalinę antytę ant gaubto Tarantinas pasiskolino iš 1978 metų
Semo Pekinpaho (Sam Peckinpah)
filmo “Konvojus”.
Kur galima pamatyti: tik
ekrane. Partrenkęs keturias filmo
herojes Maiko automobilis buvo
visai sumaitotas.

cm

myk
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jausmai

“Reuters” nuotr.

K

artais laimę
randame
ten, kur
mažiausiai
tikimės. Tikriausiai tai
būna tikra meilė, nes
įprastiniai šablonai
- banko sąskaita,
padėtis, amžius tampa nebesvarbūs.
Taip atsitiko Demi Mur (Demi
Moore) ir Eštonui Kačeriui (Ashton Kutcher) arba Vivjenai Vestvud (Vivienne Westwood) ir jos
studentui. Visuotinai priimtų modelių neatitinkančios laimingos
santuokos, sudarytos “antruoju
bandymu”, būdingos ne tik garsenybėms. Ir paprastiems žmonėms pavyksta tai, kas daugelio
vienišų moterų manymu yra tiesiog neįmanoma - po 40-ies ir
ilgų santuokos metų dar sutikti
tokį, su kuriuo visa yra kitaip ir
geriau.
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Grobio ieškojimo strategija
Juk brandaus amžiaus moterims niekas netrukdo džiaugtis
didžiąja meile: jos pasitiki savimi,
yra savarankiškos ir dažniausiai
finansiškai nepriklausomos. Svarbiausia, pirmojoje santuokoje jos
sukaupė pakankamai patirties,
kad suvoktų, jog meilei svarbiausia ne padėtis ar gebėjimas aprūpinti šeimą, ne atlyginimo dydis
ar amžius. Svarbiausia - jausmai.
Tačiau pakeliui į devintą dangų tenka įveikti vieną barjerą
- grobio ieškojimo strategiją, užtveriančią kelią į laimę. Pagal ją
moteris ieško maitintojo, kuris
būtinai uždirbtų truputį daugiau, būtų šiek tiek vyresnis ir
sėkmingesnis už moterį. Pateisinama strategija, bent jau kol
moteris trokšta susilaukti vaikų ir
jai reikia, kad šalia būtų kas nors,
norintis ir galintis sukti namų
lizdą. Žinoma, ir tada svarbiausia būna jausmai. Bet elgiamės
būtent taip, kaip elgiasi visi, kaip
tūkstantmečius buvo prasminga
elgtis, kad atžalos būtų saugios,
ir kaip mums atrodo teisinga.
Atitinkamais kriterijais vadovaujamės ieškodamos gyvenimo
draugo.

Trukdo senieji šablonai
Tačiau po kelių metų paaiškėja, kad mūsų gyvenimas nebeatitinka senųjų šablonų: sutuoktinio
amžinai nebūna šalia, jis yra per
daug pavargęs, pernelyg užsiė-

meilė meilė
didžioji

Dažniausiai
naujos laimės
ieškome sena
kryptimi

Antroji

Monikai
reikia vyro

męs, pernelyg atsidavęs darbui,
kad dar galėtų skirti laiko santykiams tobulinti. O juk dabar būtų
pats laikas džiaugtis gyvenimu
dviese: vaikai užaugo, susikurta
tam tikra gerovė, būtų galima
atsikvėpti ir drauge pasimėgauti
nauja laisve. Tačiau dažniausiai
įpročiai nugali. Nors vis daugiau
moterų po ilgų santuokos metų
drįsta išsiskirti, tačiau dairydamosi naujos laimės jos vėl žiūri
tik viena kryptimi, laikosi senosios “grobio” strategijos ir pačios
sau užkerta kelią į tikrą pasitenkinimą teikiančius santykius. Jos
tai daro iš įpratimo, nes žengti
nauju keliu nėra lengva, o dar
tenka baimintis draugų ar vaikų
reakcijos.
Pasirinkimas lieka nedidelis
dar ir todėl, kad vyrai per 50, pa-

darę karjerą ir turintys daug laisvo laiko, pasiturintys ir gebantys
suprasti, pasirengę šalia savęs
pakęsti stiprią partnerę, yra tikra
retenybė - tarsi šaldytuvai Antarktyje. Tuomet, kaip atsitinka
daugeliui vienišų moterų, galima
nusivilti partnerio paieškomis.

Kitos laimės pažadas
Ieškodamos saugaus gyvenimo, pakankamai dažnai dairydavomės į netinkamus vyrus.
Tai kodėl dabar neišdrįsti pasielgti kitaip? Vyresnės moterys
yra atlaidesnės, tolerantiškesnės,
labiau patyrusios, aiškiai įsivaizduoja gyvenimo tikslus - tai puikios prielaidos naujam startui,
pirmiausia meilėje. Jei daugelis
to nepajėgia, kalti ne vyrai. Yra

pakankamai egzempliorių, sugebančių jas įvertinti, galbūt daug
jaunesnių arba daug vyresnių
vyrų, galbūt labai mažai uždirbančių arba bedarbių. Anksčiau
jie būtų neatitikę mūsų kriterijų,
o šiandien yra kaip tik tinkami,
nes dabar žinome, kas yra išties
svarbu.
Vėliausiai po 40-ies jau turime svarbiausias saugumo garantijas, žinome, ko norime, kas esame ir ko mums reikia. Dabar lieka
tik išdrįsti surizikuoti rinktis jausmus ir tinkamą vyrą, nesvarbu,
kokio jis amžiaus ir ką veikia.
Yra tūkstančiai galimybių jį
sutikti, galbūt jis visiškai šalia.
Pažvelkite į jį, o ne į tai, kiek jis
uždirba, ką turi arba veikia. Galbūt tai bus antrosios, didelės
meilės pradžia.

59 metų Monika uždavė sau klausimą: ko man išties reikia? Monikos
atsakymas buvo toks: vyro, su kuriuo sietų bendri pomėgiai, vyro,
iš kurio sulauktų to, kas yra svarbu
dviejų žmonių santykiams - dėmesio, susidomėjimo, šilumos, bendrumo, bet kartu ir laisvės. Monikai nereikia maitintojo. Jai reikia vyro, su
kuriuo gali būti laiminga.
Monika jį rado, nes tai nėra taip
sunku.
Monika sako: “Nors mano gyvenimo
draugas uždirba mažiau už mane ir
jo padėtis visuomenėje galbūt yra
žemesnė, bet vieną dieną suvoki,
kad svarbu visai kas kita - rūpinimasis, pasitikėjimas”. Aišku, kartais
būna nelengva, jei moteris uždirba
daugiau. Su tuo sutinka ir Monika.
“Bet Robertas geriau prašytų paskolos, nei skolintųsi pinigų iš manęs”.
Buvęs Monikos vyras ir Robertas
puikiai sutaria, ji bendrauja su jo
vaikais iš pirmosios santuokos, jos
draugės jį mėgsta.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

/
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j/b private

geismai

Neliesk

S

“Reuters” nuotr.

jos!

večiuose, darbe ir net mokykloje
(tėvų susirinkime) tave supa
daug gražių ponių ir panelių, bet
net ir trumpas romanas su bet
kuria iš jų gali baigtis katastrofa. Antra
vertus, viską darant rimtai ir apgalvotai,
šito gali ir neįvykti. Gal pabandyk?
Su geriausio draugo seserimi
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Net negalvok! Kaip sakoma, kraujas - ne vanduo.
Dėl ryšio, kuris truks nežinia kiek, tu rizikuoji ilgamete
draugyste, įspėja santykių specialistai.
O jei rimtai? Ji panaši į savo brolį, brolis - tavo draugas, vadinasi, tarp jūsų esama daug bendra. O tai savo
ruožtu puikus pagrindas užmegzti ilgalaikius santykius. O
jei ji - dar ir jaunesnė sesutė, labai gali būti, kad apie tave
svajoja jau ne vienus metus.
Kas toliau? Iš pradžių pasistenk pakelti savo autoritetą draugo akyse, tarkim, pranešdamas apie tau padidintą atlyginimą. Šeima merginos pasirinkimui daro didžiulę
įtaką, ir šiuo požiūriu itin įnoringi ją supantys vyriškiai. Gali
būti, kad tavo draugui idealiausia būtų, jei sesuo apskritai
su niekuo nesusitikinėtų, bet kai jo nuomonė pasikeis, tu
(su savo stabiliomis pajamomis ir rimtais ketinimais) neabejotinai tapsi geriausiu pretendentu. Tik pasaugokite jo
broliškus instinktus - pernelyg nesiglaustykite, kai jis netoliese.
Nors nebūtum pirmas - net 43 proc. vyrų bent pasvajoja apie savo draugo seserį, kaip byloja apklausos.

Su tavo vaikų mokytoja
Net negalvok! Tėvų susirinkimas mokytojai ir taip
gana nelengva našta, o dar tu čia su savo dviprasmiškais
žvilgsniais. Neužmiršk, kad ji turi pernelyg daug galimybių
sugadinti gyvenimą tavo vaikui. Ar esi toks tikras, kad jam
neatsirūgs tavo kvailystės?
O jei rimtai? Kas kita, jei tu - vienišas tėvas ir naujoms
pažintims visiškai neturi laiko, - kodėl nepabandžius? Be
to, ji myli vaikus. Na, bent jau gali šito tikėtis.
Kas toliau? Per susirinkimą turi ne kažin kiek laiko,
tad teks griebtis skubotos taktikos: užmegsk vizualinį kontaktą, užsimink, kad ketini su vaiku eiti paskanauti picos
ir lyg tarp kitko pasiteirauk, kokią ji mėgsta. Toks nekaltas
klausimas įtrauks ją į pokalbį, ji pažers tau gana asmeninio
pobūdžio informacijos. Harvardo psichologai teigia, kad
kontaktas “akis į akį” ir asmeninio pobūdžio žinios - dingstis toliau rutulioti santykius.

Su buvusia draugo mergina
Net negalvok! Vyro savimeilei skaudesnio smūgio
nesugalvosi.
O jei rimtai? Jūs todėl ir esate draugai, kad abiem
patinka panaši muzika, abu mėgstate žiūrėti tuos pačius
filmus. Tad labai tikėtina, kad jums patinka ir tos pačios
merginos.
Kas toliau? Nereikia apsimesti, kad tu laimėjai šią
konkurencinę kovą ir kad judu apskritai dėl kažko varžotės. Geriau supažindink jį su kuo nors. Praeitis paleis jį
iš nelaisvės, jei organizme padidės hormono oksitocino,
- tuomet tai bus galima traktuoti kaip reakciją į naują susižavėjimą.

Su praktikante darbe
Net negalvok! Jei pradėsi seiliotis, žiūrėdamas į 20metes studentes praktikantes, bemat atsidursi bendradarbių sudarytame ir nuolat papildomame pasileidėlių ir gašlūnų sąraše. Tokia reputacija tikrai nepadės pelnyti kolegų
pagarbos ir nepadidins tavo populiarumo tarp moterų.
O jei rimtai? Tu dirbi toje pačioje kompanijoje, lygiai
taip pat sieki karjeros, taigi jus skiria ne tokia jau gili bedugnė. Kai tik ji įsikurs savo laikinojoje darbo vietoje, eik, žiū-
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Juodasis
objektų sąrašas
Geriau nebandyk užmegzti nors ir
trumpalaikio romano su:

• akivaizdžia isterike (šitai turi tiesiog pajusti),
• su bet kuo, jei tai susiję su
pinigais,
• su traukinio kupė bendrakeleive, ypač jei kelionė netrukus baigsis,
• su moterimi, kurią laikai
drauge,

• su ta, kuri tave seniai ir be

atsako įsimylėjusi,
• su draugo žmona (kas nors
neaišku?),
• su įžymybe,
• jei ji daug turtingesnė už
tave,
• su mažamete,
• su viršininke.

rėk ir nugalėk. Tik turėk galvoje, kad per sesiją teks palikti
ją ramybėje.
Kas toliau? Rasti dingstį su ja pabendrauti visai nesunku: tokios mergaitės dažniausiai tik džiaugiasi, kai į jas
dėmesį atkreipia aukštesnio rango ir gerai uždirbantys vyriškiai. Specialistai priduria, kad jei mergina pasirengusi
nemokamai atlikti bet kokį papildomą darbą, ji dar ir ambicinga. Gali pakviesti ją į kavinę sugalvojęs kad ir tokią
priežastį - esą nori papasakoti, kas vyksta jūsų kompanijoje, kuo ji gyvena.
Padarei jai įspūdį? Šaunuolis! Jei santykiai rutuliojasi

ir viskas gerai, nesistenk to slėpti. Gandai vis vien pasklis,
o jei pats parodysi, kad tavo dėmesys - ne banalus gašlumas, bet romantiškas prieraišumas, jūsų kompanijos hienos į tokią naujieną reaguos palankiai.

Su viršininko dukra
Net negalvok! Boso kumštis - geležinis, tu tą puikiai
žinai. Be to, jei esi priverstas per gamybinį kaltai nudelbti
akis, tai apie profesinį augimą gali nesvajoti, o viltis sparčiai kilti karjeros laiptais gali palaidoti.
O jei rimtai? Ji turi valdžią, o valdžia - galingas afrodiziakas, aiškina specialistai. Dauguma bijo prie jos net prieiti, tad kelias, ko gero, laisvas, be to, ji gali labai palankiai
įvertinti tavąjį atkaklumą.
Kas toliau? Moteriai labai patrauklios dvi vyriškos
savybės - jėga ir pasitikėjimas savimi, sako psichologai. Jei
vyras rizikuoja, vadinasi, jaučiasi esąs stiprus ir gali daug
pasiekti vien bandydamas atkreipti į save dėmesį. Nesistenk padaryti įspūdį tuo, kas jai ir taip prieinama - pirmajam pasimatymui puikiausiai tiks ir kukli kavinukė. Svarbiausia, neleisk, kad jos statusas tave trikdytų - tik taip
boso dukrelė pajėgs atsipalaiduoti ir džiaugtis vakaru. Ir,
suprantama, tavo draugija.
Parengė Benas DRAUGELIS

cm

myk

j/b žūklė

PLATFORMOS

Autoriaus nuotr.

Masalai
Negyvos žuvelės imitacija

Nuo
pasostės

Vasaros pabaigoje spiningininkai ieško
naujų masalų, kurie vilios lydekas, ešerius,
šapalus, salačius, kai vanduo ims skaidrėti.
Lenkų kompanija “Dorado” žūklei upėse ir
sekliose ežerų bei tvenkinių vietose sukūrė
voblerį “Dead Fish”, kuris imituoja negyvą
žuvelę. Plėšriosios žuvys visada pirmiausia atakuoja silpną, paliegusį grobį, o tik
tada imasi žvitrių ir sugebančių pasprukti jų gentainių. Tad srovės nešama žuvelė
- puikus viliokas, kuris tingiai vinguriuoja
srovėje ir žada plėšrūnui lengvą pergalę.
Tėkmėje rekomenduojama naudoti mažesnius - 5-6 cm, o ežeruose ar tvenkiniuose
labiau pastebimus 7-9 cm “Dead Fish” modelius. Universaliais laikomi melsvi ir žydri
vobleriai, kurie gali būti marginti juodomis
juostelėmis ir raudonais akcentais, bei geltonai balkšvi “Dead Fish” modeliai, nuberti
juodais ir raudonais taškeliais.

patogiau žvejoti

Ž

ūklės varžyboms rasti tinkamą vietą nėra taip paprasta,
nes tiek upių, tiek ežerų ruožų, kur yra maždaug
vienodos sąlygos žvejoti pusšimčiui meškeriotojų,
mūsų krašte nedaug. Todėl nuolat eksploatuojamos
žūklavietės, apjuostos krantinėmis. Populiariausia iš
jų, matyt, yra Nemuno deltos atšaka - Skirvytė.
Viktoras Armalis
Trijų Skirvytės atkarpų pakrantės aprėmintos betoninėmis krantinėmis, saugančiomis Rusnės salą nuo pavasarinių potvynių.
Bet žvejoti nuo šių krantinių nepatogu, nes
jų šlaitai maždaug 45 laipsnių kampu leidžiasi į upės tėkmę. Stovėti ant tokio šlaito
- dalykas varginantis, o pasistatyti kėdutę
- jokių šansų. Tuoj pat nuvažiuosi į vandenį.
Kitas reikalas - lygios kaip stalas Neries krantinės, ant kurių gali ne tik patogiai įsitaisyti
su meškere bet ir degintis ant gulto. Deja,
per varžybas meškeriotojai neturi galimybės rinktis žūklavietę, o privalo prisitaikyti
prie esamų sąlygų. Amerikiečių kompanijos
“Shakespeare” kataloge galima pamatyti
specialius įrenginius, kurie vadinami žūklės
platformomis, leidžiančiomis komfortiškai
įsitaisyti su meškere ant bet kokio šlaito ar
krantinės. Tos platformos turi reguliuojamas atramas, kurios patikimai laiko įrenginį
ant nuožulnaus paviršiaus. Prie platformos
tvirtinami stovai meškerykočiui, masalinės,
speciali žūkladėžė, ant kurios sėdi žvejys,
jauko kubilėliai, graibšto laikiklis. Žodžiu, šis
įrenginys išsprendžia visas problemas, tačiau
jis pagamintas iš aliuminio, tad šis įrenginys
- brangokas. Kaip iš padėties sukasi mūsų
meškeriotojai, pavyko savo akimis pama-

“Dead Fish” vobleriai forma primena riestą
agurką, į kurio šoną įklijuotas liežuvis

Nerūpestingas grobis

tyti Skirvytės upėje Tauragės žūklės klubo
Paprasčiausios platformos gaminamos
“Giluvė” ir kompanijos “Romada” surengtose su medinėmis grindimis, tačiau turi
varžybose, kuriose dalyvavo daugiausia vals- reguliuojamas atramas
tybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Platformos
Daugelis jų ne pirmą kartą dalyvauja žūklės
stovinčiam žvejui
plūdine meškere varžybose, tad su vietinių
taip pat užtikrina
auksarankių pagalba susikonstravo savaneblogas žūklės
darbes platformas, puikiausiai atstojančias
sąlygas
brangius įrenginius. Šios savadarbės platformos turi ir kitą privalumą - kiekviena jų pritaikyta konkretaus žvejo reikmėms ir specifinėms žūklės sąlygoms. Beje, tie žvejai, kurie
žvejojo nuo savadarbių platformų, sugavo
per penkias valandas iki 9 kg žuvies, o jų neturintys varžybų dalyviai - geriausiu atveju
perpus mažiau.

Yra kas sugeba pagaminti “Shakespeare”
Tauragės žvejai sugalvojo labai praktišką
platformų kopijas su aliuminio grindimis ir net platformą tik su dviem reguliuojamomis
rankšluosčio kabykla
atramomis, kuri tvirtinama virvelėmis

“Slider” - vobleris be liežuvėlio, kuris
trukteltas plaukia chaotiška trajektorija

Žūklės prognozė:
50 proc. teisybės

Arsenalas
Masalinė ant kojos
Kai pradeda kibti žuvys, brangi kiekviena sekundė, nes kibimas paprastai ilgai netrunka. Tada erzina kiekviena smulkmena, o ypač - būtinybė atidarinėti masalinę su sliekais,
musės lervomis, kukurūzais ar kitais žuvų gardumynais. Masalinės kišenėje nelaikysi, ji
turi būti po ranka, tačiau lygiai taip pat nepatogu, jei reikia nuolat lankstytis iki gulinčios
ant žemės masalinės. Vokiečių ekspertai iš “Cormoran” kompanijos teigia, kad geriausia
- masalinė ant kojos, t.y. ant specialaus laikiklio. Prie jo tvirtinama viena ar net trys masalinės su įvairiais žuvų skanėstais. Laikiklis gali būti teleskopinis, tada galima reguliuoti jo
aukštį. Kad būtų patogu tokį rinkinuką vežiotis, laikiklis susilanksto. Kitas patogus įnagis,
Masalinė ištiestos rankos padedantis tiksliai fiksuoti kibimą žvejojant dugnine meškere su lanksčia viršūnėle, specialus meškerykočio laikiklio antgalis. Tai rėmas iš plastiko vamzdelių su V raidės formos
aukštyje padeda greitai
verti masalus ant kabliuko įduba viršuje ir varžtu, kuriuo tvirtinamas prie stovo, apačioje.

Paprastai masalinės žuvelės - kuojos, gružliai, plakių ar karšių jaunikliai, karosėliai ir
raudelės ne šiaip sau plauko po vandens
telkinį, o ieško maisto. Kai mailius jo aptinka, žuvelės ima jį rankioti, pvz., apspinta
jauko rutulį ir gnaibo po kąsnelį. Aiškiai
matyti, kad aptikusios gardumynų smulkios žuvelės pamiršta pavojų. Ypač nerūpestingos atrodo nuo būrelio į šoną nuklydusios žuvelės, kurias sėlinantys prie grobio plėšrūnai griebia pirmiausiai. Šį plėšrūnų instinktą sumaniai panaudoja ekspertai, sukūrę masalą “Salmo Slider”. Šis
“jerk bait” tipo masalas šiek tiek trukteltas
sklendžia į šalį, sukasi vietoje ir galiausiai
pakimba. Žodžiu, idealiai imituoja nerūpestingą žuvelę, ieškančią maisto. “Salmo
Slider” pritaikytas žūklei ežeruose ir tvenkiniuose, kur gelmė neviršija 3 m.

Geriausias laikas žūklei
pagal kibimo kalendorių š.m.

Figūrinis meškerykočio
laikiklis leidžia tinkamai
įtemti dugninės valą

rugpjūčio

29 d.

rugpjūčio

30 d.

/

7.00.-8.00,
11.00-13.30,
17.00-19.30 val.
7.30-9.30,
11.00-12.30,
20.30-21.30 val.
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j/b žaidimai

galvosūkiai

kakuro

kryžiažodis

Pagalbinės skaičių sumų reikšmės
3=1+2 17=8+9 10=1+2+3+4 16=1+2+3+4+6
4=1+3 6=1+2+3 11=1+2+3+5
16=7+9 7=1+2+4 15=1+2+3+4+5

Praėjusios savaitės
kryžiažodžio atsakymai

Vertikaliai: Čirvai. Piata. Dildė.
Sakė. Irena. Zet. Kur. Švinas. Floras.
Atas. Iki. Das. Htas. Reostatas. Reali.
Istorija. Niagara. Tįso. Linijos. Jonė.
Alabama. Uldukas. Sostinė. Sasi.
Horizontaliai: Preferansas.
Kasko. Omaras. “Tauras”. Čakra.
Tralas. Spa. Rimo. Tranas. Vaivada.
Ritasi. Idenas. Stoun. Inas. Tįslė. Las.
Ros. Herojus. Jėzuitai. “Oka”. Kaljanas.
Neteisia. Ėsi.

Kakuro tikslas - užpildyti visus tuščius langelius skaičiais nuo 1
iki 9 taip, kad jie sudarytų atitinkamų “raktiniuose” kvadratėliuose
nurodytų skaičių sumą. Kai užpildomi visi langeliai, galvosūkis
laikomas išspręstu.
Parengė : “Galvosūkių klubas”

Pažymėtuose
langeliuose: L o s j o n a s
Praėjusios savaitės prizą Michailo Anikino knygą “Pavogtas romanas” laimėjo Vaidotas
Subačius (Prienai)
(Dėl prizo prašome
skambinti tel. 261 09 11)

Spręskite kryžiažodį ir laimėkite
Styveno Goldo
(Steven Gould) romaną “Šoklys”
Kryžiažodžio atsakymą siųskite
SMS žinute numeriu 1351
iki rugpjūčio 31 d.
Pavyzdys: RE KR Atsakymas Vardas
Pavardė Miestas (RE KR VANDENIS
VARDENIS PAVARDENIS VILNIUS).
Žinutės kaina - 1 Lt.
Laimėtoją paskelbsime
kitame numeryje.
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Praėjusios savaitės
GALVOSŪKIO atsakymai

Rugpjūčio 31 - rugsėjo 6 d.
horoskopas
AVINAS. Pavyks pataisyti pašlijusius LIŪTAS. Galbūt kuo nors pasižymėsite, ŠAULYS. Laukia gan įtempta savaitė,
santykius, atnaujinti bendravimą, tik
būkite geranoriški ir tolerantiški. Jausitės labai kūrybingi, noriai imsitės
naujos veiklos ir net leisitės į avantiūras, atsiras impulsas tobulėti. Galbūt
mėginsite laikytis dietos, keisti įvaizdį. Realiai vertinkite savo galimybes.

JAUTIS. Nederėtų meluoti, elgtis vei-

dmainiškai, apkalbinėti, bandyti manipuliuoti kitais, visus kontroliuoti.
Kiti taip pat gali mėginti jums vadovauti. Šią savaitę jums svarbiausia išlikti diplomatiškiems ir sąžiningiems, mažiau šnekėkite, daugiau
galvokite. Galimas flirtas su žmogumi iš artimiausios aplinkos.

DVYNIAI. Šią savaitę pasistenkite ne-

sėdėti namie vieni, kuo daugiau bendraukite. Nors ir labai norėsite būti
įvertinti, nesigirkite savo laimėjimais,
pažintimis ar turtu, nesipuikuokite
žiniomis. Gali atsirasti neplanuoto
darbo, rūpesčių šeimoje, kažkas gali
kreiptis su sunkiai įgyvendinamu
prašymu.

VĖŽYS. Norite išmokti ko nors nau-

jo? Dabar pats geriausias metas tai
padaryti, nes žvaigždės žada jums
sėkmę. Be to, įrodysite sau ir kitiems,
kad Vėžiams būdingas apdairumas
yra ne vienintelė jūsų teigiama savybė. Gali užsimegzti ar atsinaujinti
romantiški santykiai. Neblogas metas atnaujinti garderobą, pirkti vertingus daiktus.
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išgarsėsite, užmegsite svarbią pažintį,
ką nors organizuosite, įsigysite tai,
apie ką seniai svajojate, atkreipsite
patinkančio asmens dėmesį. Jausitės
pakiliai, bet neprikurkite nerealių planų. Nepasitikėkite pirmuoju įspūdžiu,
žvilgtelėkite ir už fasado. Vienišiams
galima lemtinga pažintis.

MERGELĖ. Jei ketinate įsigyti brangų

daiktą, būtinai pasitarkite su kitais
šeimos nariais, apsvarstykite savo
galimybes. Galima pažintis su asmeniu, kuris įkalbės leistis į avantiūrą.
Galite rizikuoti, jei neįprastoje situacijoje elgsitės pabrėžtinai diplomatiškai. Nepavyduliaukite mylimam
žmogui. Yra traumų tikimybė.

SVARSTYKLĖS. Jei dabar krauna-

tės lagaminus, jūsų laukia puikios atostogos ir intriguojančios pažintys. Jei
liekate namie, yra pats laikas išspręsti
keletą įsisenėjusių problemų. Nesivaržykite kreiptis pagalbos į draugus ar
bendradarbius. Neblogas metas keisti
įvaizdį, atnaujinti garderobą, užsiimti
sveikatingumo procedūromis.

teks spręsti ilgai atidėliotus arba netikėtai iškilusius klausimus. Jei laukia
dalykinis pokalbis, viešas pasisakymas, egzaminas, konkursas, atestacija, jiems būtina nuodugniai ruoštis,
pravartu pasėdėti prie knygų, panaršyti internete, pasikonsultuoti su
specialistais. Mylimas žmogus gali
pasigesti jūsų dėmesio.

OŽIARAGIS. Galvokite ne vien apie
darbą ir pinigus, gyvenime yra daugiau svarbių dalykų. Apsilankykite
kokiame nors renginyje, parodoje,
paskaitoje, paskaitykite įdomią knygą, pabendraukite su dvasiškai artimais žmonėmis, pabūkite gamtoje.
Jei būsite jausmingesni, meilės reikalai gali pakrypti į gera.

VANDENIS. Galimos situacijos, kai bus
sunku teisingai pasirinkti, teks derintis
prie kitų žmonių poreikių ir reikalavimų. Nesiekite nerealių tikslų. Reikia
būti atidiems, kreipti dėmesį į smulkmenas. Tikėtini konfliktai šeimoje ar
su mylimu žmogumi. Savaitgalį pravartu pakeisti aplinką, surengti iškylą.

SKORPIONAS. Norėsite tinginiau- ŽUVYS. Dėl šventos ramybės sutinkate
ti ir mėgautis komfortu, bet darbe
toks jūsų nusiteikimas pritarimo nesulauks - laukia darbų kupina savaitė.
Pravartu pakeisti aplinką, apsilankyti grožio salone ar sveikatingumo
komplekse. Venkite dalinti neapgalvotus pažadus, spausti gyvenimo
draugą.

su daug kuo, kam iš esmės nepritariate,
o kai kas tuo tik ir naudojasi. Nebūkite
tokie nuolaidūs, dėl to kiti vėliau jus tik
labiau gerbs. Nors ir labai norėsite artimuosius pamaloninti dovanomis, gerai
įvertinkite savo finansines galimybes.
Kontroliuokite savo svorį, kreipkite dėmesį į sveiką mitybą.

MERGELĖS ženklo
(8.24 - 9.23)
AKMUO
Mergelėms turi atnešti laimę nefritas ir
karneolis. Kad šie akmenys-talismanai veiktų didesne jėga, jie turi būti inkrustuoti sidabru arba platina, tik ne auksu. Nefritas
buvo laikomas gydomuoju akmeniu, todėl
kenčiantys nuo migrenos, sergantys inkstų, regos ligomis nešiodavo šio akmens karolius. Manoma, kas jis taip pat saugo nuo
blogos akies. Pasak astrologų, karneolis
- matinis, pusbrangis akmuo gali nugalėti
juodąją magiją, saugo nuo pikto, suteikia
drąsos ir padeda išsaugoti paslaptį.

MERGELĖ
Vyginto Skaraičio nuotr.

Žurnalistė
Gabija
Vitkevičiūtė

(rugsėjo 1 d.)

Aktorius
Adolfas
Večerskis

(rugsėjo 4 d.)

Aktorė
Vaiva
Mainelytė
(rugsėjo 5 d.)
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J/b ŽAIDIMAI

anekdotai
Šios dienos svečias aktorius
Giedrius ARBAČIAUSKAS:

- Mergaite, duok savo telefoniuką...
- Norėtum! Kas tai, meilė iš pirmo žvilgsnio?
- Norėtum! Tai apiplėšimas...
Vyginto Skaraičio nuotr.

Juoko
rinktinė

HUMORAS

Kuo skiriasi optimistas nuo
pesimisto?
Kuomet telieka pusė butelio degtinės, pesimistas sako, kad jau beveik tuščias,
o optimistas - kad, dar beveik pilnas.
Pesimistui geriausias konjakas dvokia blakėmis, o
optimistui blakės kvepia
konjaku.
Netgi kapinėse, kur ne tik
pesimistai mato kryžius,
optimistas vietoje jų mato
pliusus.

Vyras su žmona žiūri siaubo filmą. Žmona kužda: “Oi,
mama...” Vyras sureaguoja: “Uošvė? Panaši...”
Prieš vestuves.
Jis: “Pagaliau! Jau maniau, kad nesulauksiu!”
Ji: “Tai gal man išeiti?”
Jis: “Apie tai net negalvok!”
Ji: “Tu mane myli?”
Jis: “Žinoma!”
Ji: “Buvai man kada nors neištikimas?”
Jis: “Kaip tau ir į galvą šovė tokia mintis?!”
Ji: “Bučiuosi mane?”
Jis: “Taip!”
Ji: “Ar muši mane?”
Jis: “Jokiu būdu!”
Ji: “Tavim galima tikėti?”
Po vestuvių - skaitykite nuo galo.
Eidamas per mišką princas sutiko Miegančiąją Gražuolę - susivėlusią, užtinusiomis akimis.
- Kas tau, mergele?
- Dar nepabudau...
Vilkas sako Raudonkepuraitei:
- Nori, pabučiuosiu tave ten, kur dar niekas nėra bučiavęs?
- Nori pasakyti, į pintinę? - nė kiek nesutriko ši.
Sporto naujienos: “Į pasaulio sumo čempionatą susirinko daugiau kaip 80 tonų sportininkų”.

skaitytojo anekdotas

Mergina kreipiasi į vaistininkę:
- Prašyčiau tablečių svoriui mesti.
- Atleiskite, bet prieš penkias minutes pardaviau jums
dešimt dėžučių!
- Bet aš vis tiek alkana!
Du kanibalai baigia doroti grobį. Vienas klausia:
- Na ir kaip tau?
- Žinai, net nežinau, ką pasakyti... Visi kartoja: “Klounas,
klounas!” O man visai nejuokinga...

Gerbiami skaitytojai - šiandien ir
visada “Julius” laukia Jūsų anekdotų. Rašykite adresu: briju@respublika.net (arba paštu).
Šiandien - “Juliaus” skaitytojo
Arno iš Klaipėdos:

savaitės vaizdelis
Redakcijos archyvo pieš.

Dresuoti cirko lokiai labai prisiriša
prie savo šeimininko. Buvo net toks
atvejis, kad lokys tris mėnesius pa-

eiliui ėjo į buhalteriją, paimdavo
dresuotojo atlyginimą, pasirašydavo ir visus iki cento nešdavo sa-

vo dresuotojui į pirtį, kur jis neišsiblaivydamas siautė su dviem cirko
gimnastėmis.

ŠIUOLAIKINĖ TAUTOSAKA

Jums nesiseka
sudeginti savo
kalorijų?

Aforizmai

Piliečiai, turėkite sąžinės. Juk kiekvienas turi žinoti savo vietą. Štai manąją, tarkim, užėmė Barakas Obama.

Kad ir kokią duobę po tvora iškasi,
vis vien jos neperšoksi!

Jei mintis neina į galvą, ją reikia
atvilkti jėga.

Tiesa - gerai nuplautas melas.

Naujas automobilis - tai gerai sudaužytas senas.

Kuo subtilesnė frazė - tuo bukesnė
auditorija, kuo riebesnis sąmojis - tuo
nuoširdžiau žvengia publika.

Šuo - ištikimybės pavyzdys, bet
jis ištikimas žmogui, o ne kitiems šunims.

Žinok, jei viršininkas prie tavęs kabinėjasi, tau teks įtempti 42 raumenis,
kad paniurtum, ir tik keturis - kad ištiestum vidurinį pirštą.

Programa panaši į moterį: arba ji
gera, arba nemokama.

Sąžinė - plonas balselis, prašantis
nedaryti to, ką ką tik padarei.

Mylėk save ir sulauksi šimtaprocentinio atsako.

Kaktusas - tai agurkas mazochistams.

Trys moters apgirtimo
stadijos:
1. Oi, kokia aš girta... 2. Kas girta? Aš girta?!!! 3. Taksistui paklausus, kur važiuoti, vožtelėti per galvą
rankine ir pasakyti: “Ne tavo reikalas, galvijau!”

/
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kulturos bulvaras

VIRSMAI

DRABUŽINĖ
Stasio Žumbio nuotr.

Vyginto Skaraičio nuotr.

“Žvaigždžių kvartetas” vėl žibės

Kas paneigs, kad verslininkę Astą Bagdonavičienę į
“Žvaigždžių kvartetą” priviliojo Viktoras Malinauskas

SVARSTYKLĖS

Po ilgokos, bemaž pusantrų metų trukusios, pertraukos legendinis “Žvaigždžių kvartetas” vėl virpins šlagerių mėgėjų širdis. Pertrauką kvartetui
teko padaryti po to, kai netikėtai iš gyvenimo išėjo charizmatiškoji Janina Miščiukaitė. Nedaug
trūko, kad kolektyvas visai iširtų. Per tą pertrauką
“Žvaigždžių kvarteto” senbuviai Viktoras Malinauskas ir Valdemaras Frankonis dainavo keliuose televizijos projektuose. LNK “Žvaigždžių duetuose”
Viktoras ir susidainavo su verslininke Asta BAGDONAVIČIENE, ją ir prisiviliojo į kvartetą.
Tiesą sakant, energingosios automobilių verslu
užsiimančios moters ilgai įkalbinėti nereikėjo, nes
ji turi puikų balsą, o scenoje jaučiasi kaip žuvis
vandenyje. Paklausta, kaip jaučiasi “Žvaigždžių
kvartete”, Asta atsakė: “Po pasirodymo televizijoje
scenos jau buvau pasiilgusi, o savo buvimą atsinaujinusiame “Žvaigždžių kvartete” vertinti kiek
anksti, nes dainavome tik viename koncerte Palangos vasaros festivalyje. Labai maloniai nuteikė
šiltas publikos priėmimas. Mums tai pakėlė ūpą
dirbti toliau, ieškoti gero repertuaro. Neketinu lygiuotis į estrados legendą Janiną Miščiukaitę, bet
tas dainas, kurias dainavo ji, atliksime. Mano misija kvartete yra įnešti savų spalvų, todėl senos
kvarteto dainos suskambės kiek kitaip”. Beje, be
A.Bagdonavičienės, kvarteto naujokas yra ir populiarusis dainininkas Vytautas Šiškauskas.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kiek siekia jos žvilgsnis?
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Kiekvienas svajojame gyventi saugioje visuomenėje,
kai net naktį gali drąsiai eiti pasivaikščioti po miestą
bei grįžti namo gyvas ir sveikas.
Ir iš tiesų gera matyti saugos tarnybų automobilius,
pilnus tvirtų, dailiai nuaugusių, trykštančių jėga vyrukų, marširuojančius po miestą, besirūpinančius mūsų
saugumu...
Tačiau ar išties reikėtų džiūgauti? Pavyzdžiui, perskaičius
saugos firmos pavadinimus... Kad ir - saugos firma “Temidės žvilgsnis”, ką ji nori mums pasakyti tokiu pavadinimu? Juk net maži vaikai žino, kad teisungumo deivė
Temidė per amžių amžius leidžia laiką užrištomis akimis,
todėl vargu ar jos žvilgsnis siekia toliau tos skraistės...
Nesinorėtų manyti, kad bendrovėje “Temidės žvilgsnis” dirbantys vyrai, lėkdami į gautą pagalbos signalą,
į šalis nesidairo, o teisingumo kumščiu smogia kam
papuola, kaip vaikiškame žaidime “Akla višta”...

Klaipėdietis Vilius Tarasovas kostiumų siūdintis važinėja į Vilnių
Dukros krikštynoms - naujas švarkas
Neišskiriamas Viliaus ir Violetos Tarasovų duetas rengiasi pernai gimusios
dukrelės Gabrielės krikštynoms. Apie mažylės, jos sesutės Elingos ir mamos Violetos apdarus šiai šventei šį sykį nekalbėsime, nes jie bus tikrai gražūs ir prabangūs, o štai šeimos galvai Viliui, kuris yra sportinio sudėjimo ir
dar 192 centimetrų ūgio, pasipuošti, ko gero, sunkiau.
Pasirodo, klaipėdietis dainininkas V.Tarasovas jau daugiau kaip treji metai
kostiumus scenai, vestuvėms ir kitoms iškilmingesnėms progoms siuvasi
sostinės modelių namuose “Cantas”.
“Man gatavi drabužiai, nors ir garsiausių pasaulio firmų, netinka. Perku
parduotuvėje nebent sportinius marškinėlius ar apatinius, o kostiumus
siūti patikiu vilniškiams specialistams. Kadangi dažnai tenka būti Vilniuje,
tai ir pasimatuoti drabužį ne problema. O šalia savosios Violetos negaliu
atrodyti bet kaip. Juk mūsų porą daug kas stebi tarsi per didinamąjį stiklą”. Vilius tik ką pasisiuvo jūros spalvos aksominį švarką, stilingus marškinius, o kiek anksčiau - kostiumą. Beje, su naujuoju švarku jis jau pasirodė
TV3 sezono atidarymo koncerte. Dainininkas apie drabužius kalbėjo noriai, tačiau pabrėžė: “Ne apdarai laimė. Tik neparašykite, kad man gyvenime svarbiausia gražiai apsirengti”.

TRADICIJOS
Sauliaus Stonio nuotr.

Mergišių pažadai
Romantikų, įsimylėjėlių ir “Juliaus”
kolegų dėka apie susižadėjusių
mylimųjų paprotį kabinti ant tiltų
spyneleles su išgraviruotais savo
vardais žino visa Lietuva. Žino ir ką
spynelė reiškia: tai amžinos ištikimybės pažadas. O štai apie radikaliai priešingą paprotį kažkodėl nekalba niekas. Pasirodo, nepataisomi
mergišiai taip pat turi priesaikos
įamžinimo tradicijas.
Štai prie šio elektros stulpo naktį, paslapčia nuo mylimųjų atsėlina jaunuoliai
(neretai tie, kurie dienomis ant tiltų kabina spyneles) ir užmeta ant šviestuvo
savo sportbačius, kas reiškia pažadą: “Nuo santuokos - paspruksiu”.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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