
Ironiška ir savęs bei kitų per 
dantį patraukti nevengian-
ti aktorė EDITA UŽAITĖ (28) 
džiaugiasi pasitaikiusia proga 
patekti ant garbingojo Kanų ki-
no festivalio raudonojo kilimo. 
Ji yra viena iš trijų kandidačių 
kasmečiame “Kino pavasa-
rio” konkurse būti apdovanota 
akreditacija į šią prestižinę kino 
šventę. Nors, anot jos, šiandien 
labiau prestižine yra laikoma ne 
aktoriaus, o žvaigždės profesija, 
Edita niekada nesigailėjo pasi-
rinkusi tokią specialybę.

Agnė VAITASIŪTĖ

- Esi viena iš trij  kandida i
važiuoti  Kan  kino festival . K
tau tai reiškia?

- Labai apsidžiaugiau tai sužino-
jusi. Š vertinim  gal iau prilyginti 
Auksinio scenos kryžiaus nominaci-
jai. Kita vertus, lietuvišk  film  yra 
nedaug, d l to ir kino aktori  pasi-
rinkimas yra mažesnis. Bet, šiaip ar 
taip, man tai yra didelis vykis.

- Save laikai teatro ar kino 
aktore?

- Pagal tai, ko darau daugiau, tur -
iau vadintis teatro aktore, bet tai ne-

reiškia, kad nenor iau b ti kino ak-
tore. Lietuvoje tikrai labai mažai pa-
statoma film , o ir juos statyti yra ga-
na sud tinga. Tad šiuo atveju nelabai 
kas priklauso nuo mano pasirinkimo.

- Ar visi teatro aktoriai gali 
vaidinti kine ir atvirkš iai?

- Ne, tikrai ne visi. Gali b ti ge-
ras kino aktorius, bet neb si geras 

teatre ir atvirkš iai. Kine kita darbo 
specifika. Pats vaidmuo turi b ti at-
liktas vienodai gerai, bet skiriasi 
techniniai dalykai. Teatre ži rovas 
yra toliau, tod l ir emocij  turi si s-
ti  tol . Kine vaizdo kamera gali fik-
suoti kiekvien  tavo raukšlel , tod l
negali persistengti.

- Ar nor tum aktor s karjer
išbandyti užsienyje?

- Pagrindin  problema yra kalba. 
Pavyzdžiui, šok jai kalba ta pa ia, 
k no, kalba. Operos dainininkams, 
muzikantams - irgi lengviau. O ak-
torius turi tobulai mok ti kalb . Vel-
nias žino, kaip viskas pasisuks, bet, 
žinoma, toki  min i  ir nor  yra.

- Koks yra tavo svajoni  už-
sienio režisierius?

- Man labai patinka Pedras Al-
modovaras (Pedro Almodovar). La-
bai patiko režisieriaus Danielio Šne-
so Arevalo (Daniel Schnez Arevalo) 
filmas “Tamsiai 
m lyna, beveik juo-
da”. Labai patinka 
Vudis Alenas (Wo-
ody Allen), bet jo 
filmuose, ko gero, 
jau nesuvaidinsiu. 
(Juokiasi.)

- Ar kada nors galvojai apie 
ilgalaik  emigracij ?

- Važiuoti ieškoti laim s - neži-
nau, bet jei pakviest  su konkre iu
pasi lymu - kitas reikalas. Esu jau-
na, noriu dirbti kine. Jei man tokios 
galimyb s nesuteikia ia, kod l tu-
r iau atsisakyti svetur. Man mano 
gyvenimas yra vienintelis. Man vi-
sai ne domu, kad gal po 20 met
Lietuvoje situacija pasikeis. O šiaip 
visk  mesti ir važiuoti skinti braški
ar pomidor  vien d l dvigubai dides-
nio atlyginimo nelabai nor iau. Ge-
riau tur siu mažiau, bet dirbsiu savo 
m gstam  darb . Man atrodo, kad 

gyvenimas ir širdis neturi kainos. 
Jie negali b ti parduodami.

- Ar šiandien Lietuvoje konku-
rencija tarp aktori  yra didel ?

- Tarsi ir didel , nes kaip tokiai 
mažai šaliai aktori  yra daug, o re-
žisieri  - ne. Kita vertus, ne kart
teatre esame susid r  su tokia si-
tuacija, kai reikia tam tikro amžiaus, 
tam tikro tipažo aktoriaus, ir jo ne-
randi. Tad ger  aktori  niekada ne-
bus per daug. Be to, aš asmeniškai 
tos konkurencijos nejau iu.

- Daugelis dabar eina vaidinti 
be jokio išsilavinimo. Kaip manai, 
ar aktoriui užtenka vien talento?

- Ne. Nors talento akademijoje 
ne gysi, j  turi atsinešti, bet profe-
sijos išmanymas yra b tinas. Visos 
tos žvaigždut s be išsilavinimo sce-
noje neturi “svorio”. Dar nebuvo n
vieno tokio genialaus, kuriam už-
tekt  tik talento.

- Tavo manymu, aktoriaus 
profesija šiandien yra laikoma 
prestižine?

- Aktoriaus - nežinau, bet žinau, 
kad “žvaigžd s” profesija yra laikoma 
prestižine. Dabar Lietuva tapo komi-
sij  ir žvaigždži  kraštu. Nueina  te-
levizij , pasivaipo - ir jau žvaigžd .
Kažkoks vidutinybi  metas.

- Viename interviu min jai,
kad nem gsti susireikšminusi
aktori . Ar daug aplink save to-
ki  matai?

- Tarp t  žmoni , su kuriais dir-
bu, nedaug. Pavyzdžiui, m s  “che-
bryt ” laidoje “Dar paži r sim” yra 

labai atsipalaidavusi. O teatre b na,
kad pastebi vien  kit  tok . Bet ban-
dai nekreipti d mesio arba patrauk-
ti j  per dant .

- Iš šalies ži rint “Dar pa-
ži r sim” atrodo, kad pirmiau-
sia visi esate draugai, o tik 
paskui kolegos. Kaip yra iš tik-
r j ?

- “Draugai” yra labai didelis žo-
dis. Tiesa, kad esame bendramin-
iai, taip pat suprantame humor .

Su kai kuriais esu draug , su kai 
kuriais - tik koleg .

- Sunkiau ar lengviau dirbti 
su draugais?

- Man lengviau. Nuo pat pradži
supranti, ko žmogus nori, ko jis ti-
kisi iš tav s.

- Laidoje “Dar paži r sim” 
parodijuojate vairias televizijos 
laidas. Ar yra kokios nors ribos, 

iš ko juoktis tu 
negal tum?

- Niekada nesi-
juoksiu iš Editos 
Mildažyt s laidos 
“B d  turgus”. Tai, 
k  ji daro, man yra 

labai gražu. Be to, ne-
sijuokiam iš tikrai rimt  dalyk .

- Ar pa iai iš sav s nesunku 
juoktis?

- Turi omeny serial  “Moterys 
meluoja geriau”? Tai b na vieni iš 
smagiausi  filmavim . (Juokiasi.) 
Net smagiau negu pat  serial  vai-
dinti.

- Ar, nuolat vaidinant kitus, 
n ra pavojaus nebesuprasti, 
kas esi tu, o kas tik tavo per-
sonažas?

- Kad aš iki šiol nežinau, kas 
esu. Kartais atrodo, kad gerai save 
paž sti, bet imi ir iškreti tok  dalyk ,

kad net pati nustembi. Ta iau tai ne 
d l to, kad vaidini vairius persona-
žus. Taip gali b ti kiekvienam.

- Ar nepagauni sav s vaidi-
nan ios už scenos ar filmavimo 
aikštel s rib ?

- Jei taip b t , užsirašy iau  Va-
saros g.5. (Juokiasi.)

- Kokios yra aktori  profesi-
n s ligos?

- Narcisizmas, susireikšmini-
mas, sav s sudvasinimas.

- Pa iai niekada niekas nesa-
k , kad esi susireikšminusi?

- Sak , bet nemanau, kad tokia 
esu. Man patinka pasijuokti iš sav s
ir kit . Vaidindama žvaigžd  iš sav s
ir juokiuosi. Kita vertus, per daug 
sav s neanalizuoju.

- Esi savikritiška?
- Labai, gal to ir neparodau, bet 

save “padrožti” labai moku ir m gs-
tu. (Šypsosi.)

- Kaip atrodo tavo laisva-
laikis?

- Laisvalaikiu vasar  važiuoju 
gamt , o žiem  ar ruden  nevengiu 
pasivaikš ioti po naktin  Vilni , da-
bar gal truput l  re iau, nes dažnai 
rengiame vakar lius pas draugus.

- Ar esi dažnas sve ias vie-
šuose vakar liuose?

- Tie vakar liai mane nervina. 
Ateina žmon s pasipuikuoti savo 
naujomis rankin mis, naujais batais 
ir galvoja ne apie linksmybes, o 
kaip papozuoti fotografams. Man 
šitie dalykai nelabai patinka. Juo-
kinga, kai parduotuv s atidaryme 
patiestas raudonas kilimas, kokio 
nors “kaba ioko” atidarymas - v l
raudonas kilimas. Visi eina tokiais 
rimtais veidais su didžiausiomis g -
li  puokšt mis.

Edita: “Gyvenimas ir širdis neturi kainos”

“Dabar Lietuva 
tapo komisijų ir žvaigždžių 

kraštu”
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Aktorė Edita Užaitė 
susireikšminusius kolegas 
mėgsta patraukti per dantį

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



Ne naujiena, kad “Olialia pupy-
tės” SKAISTĖS STEIKŪNAITĖS 
veidas pažįstamas ne tik Lie-
tuvos, bet ir Italijos gyvento-
jams. Žydraakė blondinė jau ne 
vienus metus skraido maršrutu 
Vilnius-Milanas-Vilnius. Vie-
noje iš keturių pasaulio mados 
sostinių Skaistė dirba modeliu. 
Praėjusią savaitę Skaistė ir vėl 
grįžo iš Milano - šįkart ji tapo 
sportinių treniruoklių veidu.

“Darbas užtruko dvi dienas - 
pirm j  filmavom s, teko pristati-
n ti pa ius vairiausius pratimus, 
tad prisisportavau iki valios. Antr -
j  dien  dalyvavau treniruoklius rek-

lamuojan ioje fotosesijoje, kurioje 
ir v l teko dirbti su garsiu Italijos 
fotografu Enrico Ricciardi. Su juo 
bendradarbiavau jau daugyb  kart ,
tad buvo smagu ir v l pasimatyti, 
draugiškai paplep ti. Taip pat ir su 
savo agente Italijoje - jau senokai 
buvau j  ma iusi, o ši moteris man 
yra tapusi labai artima”, - pasakojo 
Skaist . Ji džiaugiasi, kad modelio 
darbas suteikia galimyb  ne tik pa-
keliauti, bet ir susipažinti su do-
miais, labais skirtingais žmon mis 
iš viso pasaulio. “Malonu, kad ten-
ka dirbti su vienu geriausi  ir po-
puliariausi  Italijos fotograf  E.Ric-
ciardi. Prieš jo objektyv  nuolatos 
stoja garsiausios Italijos žvaigžd s. 
Aktor  Monica Belucci - tik viena 
iš j ”, - “Laisvalaikiui” pasakojo 
seksualiausios lietuviškos grup s
nar . Ji paneig  ir mit , kad mados 
srityje dirbantys žmon s yra susi-

reikšmin . “Man pasisek , nes ma-
no keliai visada susikerta tik su la-
bai maloni  ir draugišk  asmenybi
keliais”, - sak  Skaist .

Treniruokli  reklamoje lietu-
vait  filmavosi ne viena - su dar 
dviem vyrais modeliais, kurie pri-
stat  vyriškus sportinius pratimus. 
Vienas j , anot atlik jos, buvo tik-
ras aktoriaus Džonio Depo (Johnny 
Depp) antrininkas. “Tik šis buvo 
iš Italijos”, - nusijuok  S.Steik -
nait . Kitas jos partneris reklamo-
je - garsus Ispanijos plaukikas, 
laisvalaikiu dirbantis ir modeliu. “
Italij  išties nemažai tenka keliau-
ti. Dabar taip pat turiu kelet do-
mi  man s laukian i  modelio dar-
bo pasi lym . Tik nenoriu girtis iš 
anksto, geriau jau papasakosiu apie 
tai, k  nuveikiau, o ne tai, k  dar 
ketinu nuveikti”, - sak  S.Steik -
nait , tiesiai iš fotosesij  Milane 
visada skubanti  namus Vilniuje - 
pas savo dukrel  ir artimuosius.

Pareng
Aušra PRASAUSKAIT
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Rugs jo m nes  Lietuvoje vyks 
režisieriaus Mario Martinsono filmo 
“Amaya” premjera. Prieš dvejus me-
tus šalies kino ekranuose sužib jo 
šio režisieriaus sukurta drama “Ne-
reikalingi žmon s”, kuri  šiltai pri -
m  ne tik Lietuvos ži rovai (vien 
kino teatruose film  pamat  50 t kst. 
žmoni ), bet ir gars s pasaulio kino 
ekspertai - prestižiniame Šanchajaus 
kino festivalyje “Nereikalingi žmo-
n s” gavo net du apdovanojimus: 
Maris Martinsonas už geriausi  re-
žis r , o Andrius Mamontovas - už 
geriausi  filmo garso takel .

Po šios s km s M.Martinsono ir 
A.Mamontovo tandemas v l gr žo
filmavimo aikštel . Š syk - egzotiš-
kajame Honkonge, kur suk r  švel-
numu, subtilia ironija ir humoru al-
suojan i  meil s istorij  “Amaya”.

Pagrindinius vaidmenis filme su-
k r  viena garsiausi  Lietuvos mu-
zikos, teatro ir kino asmenybi  An-
drius Mamontovas bei Japonijos kino 

žvaigžd  Kaori Momoi, Lietuvos ži -
rovams paž stama iš milžiniško pa-
sisekimo sulaukusios dramos 
“Geišos išpažintis”. Andrius Ma-
montovas yra ir filmo kompozitorius 
bei specialiai filmui parašyt  meil s
baladži  “Heal” ir “World Is Full of 
Love” autorius ir atlik jas. Dainos 
“Heal” vokalin  partij  atliko sta-
baus balso savinink  kanadiet  Mo-
nica Blaire.

“Meed Films” inf.Italijoje Skaistė filmavosi su
Džonio Depo antrininku

A.Mamontovas ir M.Martinsonas 
grįžta su meilės istorija

Kadras iš filmo “Amaya”
“Meed Films” nuotr.

Andriaus Mamontovo ir Mario 
Martinsono tandemas gerbėjams 
pateikia dar vieną filmą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Skaistė Steikūnaitė 
dažnai vyksta į Italiją - 
čia ji dirba modeliu

Enrico Ricciardi nuotr.

Sostin s prekybos centre “Pa-
norama” apsilank  žmon s išvydo 
išskirtin  regin  - vestuvin mis suk-
nel mis vilkin ios merginos atliko 

Maiklo Džeksono šok  “Thriller”. 
O Lietuvos rekord  agent ra “Fac-
tum” užfiksavo šalies rekord  - vie-
noje vietoje susirinko 42 vestuvi

apdarais pasipuošusios merginos, 
kurias  vien  viet  sukviet  rengi-
nio id jos autorius fotografas To-
mas Tumalovi ius.

Intriguojan iu renginio akcen-
tu tapo mergin  grup s “69 dan-
guje” nar s Karinos Krysko ir šo-
k jo Sauliaus Skambino vestuvini
žied  liejimas. Tiesa, patys žiedai 

bus išlieti jiems patogiu laiku - t -
kart jie tik sulyd  aukso miltelius 
 lydin . Tuo intriga ir baig si, nes 

garsioji pora, klausin jama apie 
savo vestuvi  dat  ir aukso žiedus, 
tik šmaikštavo ir savo plan  neat-
skleid .

Pareng
Vaida ANDRIKONYT
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Ypatingos ir intriguojančios “Mūsų vestuvės”

Netradiciniu 
nuotakų šokiu ir 
rekordu pristatyta 
tarptautinė 
vestuvių paroda 
“Mūsų vestuvės”

Spalvingai, linksmai ir netradiciškai buvo pristatyta kovo 27-28 
dienomis Vilniuje vyksianti II tarptautinė vestuvių paroda-šventė 
“Mūsų vestuvės”.

Vestuvinių žiedų liejimo 
atrakcijoje dalyvavę 
Karina Krysko ir Saulius 
Skambinas savo 
vestuvių datos neišdavė

Sauliaus Veckaus nuotr.
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“Švaros broli ” paslaugos:

Automobili  švaros cen-
trai:

Automobilio k bulo plovimas 
su sausinimu ir vaškavimu 
(atliekama rankomis)
Sausas ir cheminis automobilio 
salono valymas
K bulo šlifavimas, poliravimas, 
vaškavimas
K bulo padengimas teflono 
danga
Prekyba automobili  aksesua-
rais

Patalp  valymas:
Kilimini  dang , kilim , bald
valymas sausu bei cheminiu 
b du
Lang , vitrin , stiklini  pertva-
r  valymas
Pastat  fasad , stog  valymas
Patalp  valymas po statybos 
darb  bei remonto
Kasdien  biur , sand li , ga-
mybini  patalp , nam , preky-
bos ir verslo centr  prieži ra
bei valymas
Lauko teritorij  prieži ra bei 
valymas
vairi  r ši  žaliuzi  valymas

Kiet j  dang  (akmens mas s
plyteli , marmuro) valymas ir 
impregnavimas
Kiet j  dang  (linoleumo, par-
keto, betono) valymas bei vaš-
kavimas
Dr gm  sugerian i  kilim li
nuoma, higienos reikmen  tie-
kimas

Daugiau informacijos 
www.svarosbroliai.lt

Neseniai sostin je duris atv r  du nauji 
“Švaros broli ” automobili  švaros centrai. Pir-
masis sik r  Savanori  pr.176, “Norfa XXL” 
baz s automobili  aikštel je. Kitas - erdvus, su 
klient  poilsio zona antrame aukšte - atidarytas 
J.Kubiliaus g.16, “Ogmios prekybos mieste”. Ju-
biliejinio, visoje Lietuvoje 10-ojo, “Švaros bro-
li ” automobili  švaros centro atidarymo proga 
surengta puota darbuotojams ir klientams. Tarp 
pastar j  - dainininkas Deividas Norvilas-Dei-
vis su besilaukian ia drauge Renata Voitechovs-
kaja, TV ved jas Giedrius Leškevi ius, vyno na-
m  “Vintana” vadov  Enrika Sikorskien  su 
Olegu Mamedovu ir daug kit . Jau 12 met  Lie-
tuvoje veikianti mon  vertinama už ger  pas-
laug  kokyb , o pastaruoju metu - ir už itin 
draugiškas kainas. Švaros centr  atidarymo pro-
ga ši  savait  švaros centro automobilio plovi-
mas su sausinimu ir vaškavimu rankiniu b du 
J.Kubiliaus g.16 tekainuos tik 9 Lt!

Elenos NIKONOVAITĖS ir 
Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

                                   Su “Laisvalaikio” kortele

  17%
nuolaida automobilių plovimui 

su sausinimu ir vaškavimu

Vilniuje - 2 nauji “Švaros brolių” centrai

Deividas Norvilas-
Deivis su drauge 
Renata Voitechovskaja 
stebėjosi, kad “Švaros 
brolių” valymo centre 
išblizgintas poros 
automobilis atrodė 
geriau nei automobilių 
salone

“Švaros brolių” automobilių 
valymo paslauga naudojasi 
ir TV laidų vedėjas Giedrius 

Leškevičius

Iškilmingas momentas - “Švaros 
brolių” įkūrėjai Andrius (kairėje) 
ir Evaldas Kinderiai atidaro 
J.Kubiliaus g.16 įsikūrusį 
automobilių švaros centrą

Virš valyklos įkurtame 
klientų poilsio kambaryje 
yra ir vaikų kampelis

Vakarėlio svečiais rūpinosi “Švaros 
brolių” pardavimo vadybininkė 
Dominyka Jurgilaitė

Švaros centro įkurtuvėmis 
džiaugėsi “Ogmios” centro 
vadovas Linas Laudauskas 

su žmona Egle

Apžiūrėti naujo, itin patogioje miesto 
dalyje įsikūrusio automobilių švaros 

centro atvyko verslininkė Enrika 
Sikorskienė su Olegu Mamedovu



- Kaip jus vadinti?
- Labiausiai priprat s, kai kreipia-

si  mane “advokate”.
- Kaip manote, advokate, ar 

normalu Advokat  tarybos pirmi-
ninkui neleisti dirbti advokato 
darbo?

- Ši nuostata yra grynai lietuviška. 
Europoje esu vienintelis, kur Seimo 
priimta advokat ros statymo pataisa 
Advokat  tarybos pirmininkui riboja 
jo profesin  veikl  - “nonsensas”, bet 
tokia realyb ...

- Ar per penkiolika advokato 
darbo praktikos met  niekada 
nevirptel jo s žin  - ginu žmog-
žud ?!

- Advokatas negali b ti tapatina-

mas su savo klientu. Valstyb  garan-
tuoja visiems savo pilie iams teis
gynyb . Advokatui tai pareiga. O atve-
j  yra pa i vairiausi , esu tur j s
daugiau kaip dešimt tokio pob džio 
byl . Jose tikrai nebuvo lengva dirbti 
- tiek fiziškai, tiek morališkai.

- Koki  byl  prisimenate daž-
niausiai?

- Vis prisimenu pla iai nuskam-
b jusi  pranc z  roko žvaigžd s Bert-
rano Kanta (Bertrand Cantat) byl  - 
kiek aistr  ir kalb  tai suk l  ir Lie-
tuvoje, ir Pranc zijoje, ir kitose šaly-
se. Net daugyb  knyg  buvo išleista. 
Kai pats dirbi byloje, kitaip matai si-
tuacij . Ta iau man visiškai nepriim-
tinas panašaus pob džio byl  komen-
tavimas žiniasklaidoje, sensacij  vai-
kymasis. Reikia b ti sant resniems. 
Teisyb  ne visada guli paviršiuje, o 
kartais jos ir nesužinome...

- Koki  civilistikos byl  pa-
daug jo šiuo laikotarpiu?

- D l nemokumo.
- Per kiek laiko bylos d l ne-

mokumo išsprendžiamos?
- Atvejis atvejui nelygus, bet tai 

n ra greitai sprendžiamos bylos.
- Ar nepadaug jo fiktyvi  san-

tuok  nutraukimo prašym  sie-
kiant finansin s naudos?

- Sunku pasakyti, žmogui  siel
ne l si.

- Ar klientai dažnai meluoja?
- Visoki  yra žmoni . Vieni klien-

tai ateina ir sako tau visk  kaip kuni-
gui, kiti klientai nori b ti geresni, nei 
yra iš tikr j . Kartais matai, kad me-
luoja, kartais nematai - visko pasitaiko. 
Blogiausia advokatui, kai netiesa iš-
aišk ja teisme, o tavo klien tas, pasi-
rodo, ir nuo tav s sl p  informacij .

- Kiek yra svarbu advokatui 
gudrumas?

- “Protingas” ir “gudrus” n ra si-
nonimai, yra toki  “gudruoli ”, kuri
gudrumas veržiasi per kraštus, bet jie 
n ra protingi. Advokatas turi b ti ir 
protingas, ir dr sus, ir kartu atsargus, 
ir išmintingas.

- Ar gali advokatas sau leisti 
su šortais Katedros aikšt je žais-
ti badminton ?

- Manau, kad žmogus, pasirink s
tam tikr  profesij , turi laikytis tam 
tikr  elgesio ir aprangos standart ,
nešokiruoti savo apdaru, jausti leisti-
numo ribas.

- Kiek jums pa iam ir prieš 
klientus svarbi j s  apranga?

- Šiek tiek domiuosi mada, nega-
li bet kaip atrodyti. Bet b ti stilingam 
ir b ti madingam - du skirtingi daly-

kai. Mada - tam tikra uniforma, ir nors 
visi nori nuo tos uniformos b gti, vis 
tiek ji mus paveja. Man yra priimti-
nesnis konservatyvusis stilius - nesi-
rinksiu itin mading  dalyk . Yra toks 
pasakymas: mada yra užuomarša, ku-
ri gr žta  savo sen  lagamin  pasiim-
ti savo sen  daikt .

- Kokie j s  m gstamiausi 
kvepalai?

- Nem gstu apie tai kalb ti... Da-
bar kv pinuosi daugiausia dviej  trij
r ši  kvepalais, vonioje po ranka - 
“Lancome Hypnose” ir “Dior Hom-
me Intense”.

- Viename interviu kaip pa-
grindin  savo tiksl vardijote 
advokat ros prestižo k lim . Kas 
tam prestižui kenkia?

- Kas kenkia Seimo, valstyb s tar-
nautoj  ar visos teisin s sistemos 
prestižui? Visk  lemia žmon s. Advo-
katai yra visuomen s dalis, jos tam 
tikras atspindys. Žmoni  m s  kor-
poracijoje yra vairiausi : ir profesio-
nali , ir nelabai, kult ring  ir inteli-
gentišk , bet ir toki , d l kuri  tenka 
rausti...

- Kokiems etikos punktams 
advokatai dažniausiai nusi-
žengia?

- Nesusipratim  daugiausia kyla 
santykiuose su klientais. Niuans  yra 
visokiausi , advokatai juk irgi žmo-
n s. Klientas kartais iš advokato rei-
kalauja to, kas ne manoma, nenori 
pripažinti padarytos klaidos. Iš ia at-
siranda tikr  ir tariam  nusižengim
grandin .

- Kokiu balu iš dešimties 
vertintum te Lietuvos teisin

sistem ?
- Gal šešetui, patenkinamai. Ne-

pasaky iau, kad pati sistema yra blo-
ga, ir nevarto iau toki  s vok , kad ji 
“supuvusi” ar dar kokia... Tai visuo-
men s, valstyb s ir teisin s sistemos 
pl tros problemos, m s  vis  džiaugs-
mai ir skauduliai.

- Koks yra advokato ir valsty-
b s santykis?

- Advokatai yra amžini opozicio-
nieriai valstybei. Pavyzdžiui, teism
sprendimai priimami valstyb s vardu, 
advokatas skund  rašo savo kliento 

arba savo vardu, kitaip tariant, stovi 
kitoje barjero pus je. Štai kod l labai 
svarbu užtikrinti advokat  profesin s
veiklos garantijas, profesin s paslap-
ties saugojim , o ne k sintis  jas. 
Priešingu atveju bus pažeidžiamos 
žmogaus teis s. Tai ypa  svarbu su-
prasti ir jausti statym  leid jams, ne-
pasiduoti vairioms pagundoms ar po-
litiniams skersv jams.

- Kaip pakomentuotum te 
pasakym : reikia žinoti staty-
mus, kad juos gal tum apeiti, su-
laužyti?

- statymai priimami, kad juos vi-
si vykdyt , tad statymus reikia žino-
ti, kad nepaslystum. Pa i statym
kokyb  labai vairi. Jei pasitelkdama 
statym  valstyb  vienokiu ar kitokiu 
b du k  nors reguliuoja, tai žmogus 
ir naudojasi to statymo teikiamomis 
galimyb mis. statym  paskirtis juk 
n ra nešti destrukcijos  valstyb s
gyvenim . Ta iau ko tik nepasitaiko. 
Visi patiriame kai kuri  dabartini
statym  reguliavimo kokyb  ir j  pa-
sekmes.

- Kuriuose statymuose regite 
didžiausi  sprag ?

- T  sprag  yra visur. Dabar vi-
siems aktualiausia problema - mokes-
i  sfera. Pasakysiu, manau, ne tik 

teisininkams suprantam  fraz : sta-
tymas ir teis  n ra tas pats. Jeigu pri-
imtas statymas neatitinka visuome-
n s ketinim  ir nepadeda tai visuo-

menei pl stis ir tobul ti, tai tas sta-
tymas n ra teis  - tai tik politin s
grup s  teisin statymo r b vilkta 
valia, kuri  mes, deja, privalome vyk-
dyti, patinka tai mums ar ne.

- J s, kaip d stytojas, nema-
note, kad studentai  aukštosios 
mokyklos suol  tur t  s stis tu-
r dami minimali  teisini  žini ,
ar vidurin je mokykloje netr ks-
ta teisinio švietimo?

- Teisinis švietimas tur t  b ti.
Manau, kad reik t  labiau orientuo-
ti jaunim  dom tis šia problemika, 
o moksleiviams - ir patiems rodyti 
didesn  aktyvum , savarankiškai 
šviestis.

- Kokios knygos ant j s  stalo 
šiuo metu atverstos?

- Šiuo metu skaitau Kristinos Sa-
baliauskait s knyg  “Silva Rerum”, 
Daglaso Karltono Abramso (Douglas 
Carlton Abrams) “Prarastas Don 
Žuano dienoraštis” ir jau kelint  kart
skaitau, vartau Rolando Pavilionio 
“Prieš absurd ”, profesin  literat r .

- Ar turite nuod mi ?
- O kaipgi.. Esu nuod mingas.

Žmogus iš nuod m s kilo ir lieka nuo-
d mingas, tik reikia tas nuod mes 
valdyti, žinoti saik  ir stengtis j  kuo 
mažiau daryti...

“ Jeigu priimtas įstatymas neatitinka 
visuomenės ketinimų ir nepadeda 
tai visuomenei plėstis ir tobulėti, 
tai tas įstatymas nėra teisė - tai tik 
politinės grupės į teisinį įstatymo 
rūbą įvilkta valia”

Leonas Virginijus Papirtis

Valstybės opozicionierius madingos uniformos nesivelka

Asmeninio albumo nuotr.

Lietuvių patarlė sako: “Teisybės 
pinigais neužklosi”. Teisinėje 
valstybėje (su pinigais) jos ieš-
kome teismuose, nors, visuome-
nės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centro “Vilmorus” duomenimis, 
teismais pasitiki vos 13 proc. 
gyventojų. “Stiliaus” rubrikos 
svečias Mykolo Romerio univer-
siteto docentas šalies teisinei 
sistemai suraito šešetą - paten-
kinama. Apie advokato įvaizdį, 
moralę, skylėtus įstatymus kal-
bame su teisininku, baudžia-
mųjų bylų advokatu, advokatų 
savivaldos veikėju, Lietuvos 
advokatūros advokatų tarybos 
pirmininku LEONU VIRGINIJUMI 
PAPIRČIU.

Genutė ŽALIENĖ
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“ Teisybė ne visada guli paviršiuje, o 
kartais jos ir nesužinome...”

Leonas Virginijus Papirtis

Ar prisimeni, ką darei 
praeitų metų kovo 26 dieną? 

Vargiai... Gal, šiais metais 
nuveikime ką nors tokio, ko 
nepamirštume? Apsimetę  
oro uoste nepažįstamais, 
skriskime į tą patį miestą 

arba nuvažiuokime į mišką, 
kvepiantį pirmosiomis 

gėlėmis ir prikabinėkime 
inkilėlių.

Lietuvos advokatūros advokatų 
tarybos pirmininkas
Leonas Virginijus Papirtis

Asmeninio albumo nuotr.



“Pankai valdo” - tokį užrašą, iškeverzotą ant miesto sienų, primena naujoji grožio salono 
“Bomond” sukurta šukuosenų kolekcija. Ir iš tiesų ji įkvėpta aštuntojo ir devintojo XX a. 
dešimtmečių, kai pankų judėjimas pasaulyje buvo itin stiprus. Iš šio ryškaus ir agresyvaus 
stiliaus pasiskolintos sodrios dažymų spalvos (turkis, akvamarinas, ryški violetinė, rausvojo 
flamingo atspalviai), šio judėjimo užuominas perteikia šukuosenų kirpimai ir plaukų for-
mavimas. Kolekciją paveikusi aukštoji mada ir “Bomond” darbuotojų meistriškumas sutei-
kia gatvės stiliui rafinuotumo taip pat sėkmingai, kaip tai daro ir dizainerė Vivjena Vestvud 
(Viviene Westwood)... Susipažinkime su šaltojo sezono plaukų bei įvaizdžio tendencijomis 
ir toliau laukime pražystančio pavasario.

“Laisvalaikio” inf.
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Rudens/žiemos šukuosenų 
mada pagal “Bomond”

Vilniaus grožio salono 
“Bomond” kolektyvas 
supažindina su šaltojo sezono 
plaukų mada ir įvaizdžiu

“Bomond” archyvo nuotr.

“N98 Track Jacket” - od
futbolui

Atsigr ždama  sportin  paveld  ir 
drauge nuolat kurdama naujoves, “Ni-
ke” 2010- j  pavasar  v l atnaujina le-
gendinius, jau klasika tapusius mode-
lius. Kone ryškiausiai spindinti naujo-
sios kolekcijos žvaigžd  - subtiliu sti-
liumi, istorijos ir emocijos j ga išsiski-
riantis “N98 Track Jacket” bluzonas.

“N98 Track Jacket” - tai pasaulio 
futbolo empionato Piet  Afrikos Res-
publikoje laukimu ir beribe pagarba 
Brazilijos futbolo dievai iams, 1998 m. 
pasaulio futbolo empionate iškovoju-
siems pergal , trykštantis k rinys.

Šlov  brazilus aplank  vilkint 
pirm  kart  pasauliui pristatytus 

“N98 Track Jacket” marškin lius. 
Šiemet veržlusis modelis prikeltas 
tam, kad b t  d vimas tiek ant nu-
gal toj  pakylos, tiek ir gatv je. Iš 
originalaus brazil  rinktinei skirto 
modelio “pasiskolin ” ne tik stili  ir 
spalvas, bet ir legendiniu akcentu 
tapus  užtrauktuku užsegam  priek ,
šio pavasario marškin liai atsinauji-
no stilinga megzto audinio apykakle 
ir rankogaliais bei užtraukiamomis 
sutvirtintomis kišen mis.

“N98 Track Jacket” ne tik traukia 
ak  spalvomis ir masina savo istorija, 
bet ir ypa  patogus d v ti - besi lis, 
su lygaus dvigubo mezgimo audiniu 
viduje ir puikiai priglundan iais pe-
iais, šis bluzonas tampriai apgaubia 

k n  ir visiškai nevaržo judesi .

Legendos sugr žta

Pavasaris be “Windrunner” 
striuk s? Jokiu b du. Atvirkš iai - š
pavasar  “Nike” pristato dar tobu-
lesn  klasikin s “Windrunner” vari-
ant . Naujoji “Windrunner” gim
sujungus geriausias numyl to le-
gendinio modelio ir “ACG” - lauko 
s lygoms pritaikytos technologijos 
- savybes.

Šio pavasario “Windrunner” iš-
siskiria ir savitu dizainu - išdailintos 
si l s rodo aukš iausios klas s
meistriškum , o dar nematyti ran-
kogaliams ir juosmeniui pritaikyti 
apsiuvai išlaiko puiki  form . Išskir-
tin  aprang  “Nike” papildo ir žavia 
legendini  bateli  “Air Max 1” me-

tamorfoze. Vos pasirod  parduotuvi
lentynose 1987 m. šie bateliai užka-
riavo gerb j  širdis, o “Nike” prek s
ženkl  pavert  negin ytinu pasauli-
niu lyderiu.

Pakrikštyti “pranašais”, inovacijas 
ir istorij k nijantys bateliai š  pava-
sar  kunkuliuoja vairiausi  spalv  ga-
ma - sau priimtin  ras ir kie iausi sti-
liaus žinovai. Be to, naujieji “Air Max 1” 
patobulinti nesiraukšl jan ia “Torch” 
technologija, o išskirtin  romb  rašto 
strukt ra išoriniame bateli  sluoks-
nyje kuria tikro klasikinio futbolo ba-
telio sp d .

Naujoji “Nike” pavasario kolek-
cija - legendos atgijo, jums tereikia 
džiaugtis pavasariu ir žav ti!

“Laisvalaikio” inf.
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Ilgajai žiemai pagaliau užleidžiant pozicijas pavasariui, “Nike” 
kviečia užmiršti visa, kas buvo niūru ir šalta, suspindėti pačiomis 
karščiausiomis spalvomis ir nustebinti netikėtu įvaizdžiu! Naujoji 
“Nike” pavasario kolekcija - tai įspūdingas dizainas ir dar neregė-
ta spalvų paletė laisvalaikiui, tai inovacijos ir geriausi sprendimai 
bėgimo bei teniso kolekcijoms. Visa tai laukia jūsų jau šiandien vi-
sose “CitySport” parduotuvėse.

pavasario fiesta“Nike”

“Nike” nuotr.

Didžiosios Britanijos gyvento-
jai pripažinti blogiausiai besiren-
gian iais Europoje, praneš  BBC 
radijas, remdamasis socialinio ty-
rimo, atlikto septyniose Europos 
S jungos nar se, rezultatais. 

Geriau vertinti buvo net vo-
kie iai, kuriems pastaraisiais me-
tais tekdavo blogiausiai besiren-
gian i j  titulas. Geriausi  skon
ir stiliaus poj t  turi italai. Antr -
j  viet  užima pranc zai, tre i j
- ispanai.

Kaip teigia specialistai, britai 
paskutin  viet  už m  tod l, kad 
išleidžia mažiausiai pinig  dra-
bužiams.

Kinijoje, Pekino Parod
centre, vyksta vestuvi  paroda 
“China Wedding Expo”. Kaip 
praneša vietos žiniasklaida, 
Kinijos vestuvi  pramon  klesti 

- pastaruosius dvejus metus 
Kinijoje kasmet registruojama 
daugiau nei dešimtys milijon
santuok , nepaisant pasaulin s
recesijos.

Blogiausiai Europoje 
rengiasi britai Vestuvių pramonė klesti

EPA-Eltos nuotr.
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JAV aktor s Sandros Bulok (San-
dra Bullock) vyras Džesis Džeimsas 
(Jesse James) atsipraš  savo žmonos 
ir vaik  už sukelt  skausm  pasklidus 
gandams apie jo neištikimyb . “Man 
tikrai labai apmaudu d l visko, k  pas-
taruoju metu tur jo patirti mano ar-
timieji”, - teigiama Dž. Džeimso pa-
reiškime. 

Aktor s vyras es  roman  užmez-
g  kaip tik tuo metu, kai S. Bulok fil-
mavosi juostoje “Nematoma pus ”
(“The Blind Side”), už vaidmen  ku-
rioje ji buvo apdovanota “Oskaru”.

“D l susiklos iusios situacijos ga-
lima kaltinti tik vien  žmog  - mane. 
Labai tikiuosi, kad vien  dien  mano 
žmona ir vaikai suras j g  man atleisti”, 
- teigiama Dž. Džeimso pareiškime.

S.Bulok ir Dž.Džeimsas susituok
2005 met  vasar . Per ši  met  “Os-
kar ” teikimo ceremonij  aktor  d -
kojo savo vyrui už param . O v liau bu-
vo paviešinta žinia apie vyro neištikimy-
b . Amerikie i  fotomodelis Mišel
Makdži (Michelle McGee) interviu JAV 
bulvariniam žurnalui “In Touch” papa-
sakojo apie kelis m nesius trukus  mei-
l s roman  su aktor s vyru.

Pasak šaltini , dar nežinia, ar S.Bu-
lok atleis vyrui ir m gins išsaugoti san-
tuok . Kol kas ji daug laiko praleidžia 
kalb dama telefonu su Hju Grantu 
(Hugh Grant), kuris pasi l  visokerio-
p  pagalb . Gars s aktoriai labai susi-
draugavo 2002 metais filmuodamiesi 
juostoje “ simyl ti per dvi savaites”.

Sandros Bulok vyras atsiprašo, o H.Grantas guodžia

Hju Grantas 
(Hugh 
Grant) 
valandų 
valandas 
kalbasi 
telefonu 
su Sandra 
Bulok

Sandrą Bulok (Sandra Bullock) šokiravo 
ir įskaudino vyro neištikimybė

EPA-Eltos nuotr.
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Lindihopo istorija ir 
pavadinimas

Prad tas šokti Amerikoje per 
ekonomin  sunkmet  XIX a. pabai-
goje, afroamerikie i  šokis lindiho-
pas vadintas “trumpalaikiu vieno 
sezono susižav jimu”. Amerikos šo-
ki  specialistai klydo, nes drauge su 
svingo ir džiazo muzika t kstan-
iams amerikie i  lindihopas kele-

tui dešimtme i  tapo viena didžiau-
si  paguod  ir aistr . N  vienas iki 
tol buv s šokis nesuteik  tiek lais-
v s saviraiškai. Lindihopas kildina-
mas iš populiaraus šokio arlstono,
o pavadintas jis buvo arlzo Lind-
bergo (Charles Lindbergh), žymaus 
Amerikos aviatoriaus ir išrad jo, 
1927 m. perskridusio Atlanto van-
denyn , garbei. Pasaulis dži gavo,
laikraš i  antrašt s skelb : “Lind-
bergas peršoko vandenyn !” (“Lind-
bergh Hops the Ocean!”) Po met
Niujorko klube “Manhattan Casino” 
prasid jo šoki  maratonas, ta iau j
Sveikatos apsaugos komitetas pa-
reikalavo nutraukti. Reporteriai, at-
vyk amžinti policinink  uždaromo 
maratono, nepaprastai susižav jo 
juoduk  šok ju Snoudenu (Snow-
den), pravarde Shorty George. Re-
porteri  paklaustas, kaip vadinasi 
šis šokis, Snoudenas nesutrik s at-

šov : “Lindy Hop!” Šis pavadinimas 
prigijo, nes atitiko lindihopo stili
- daugelis lindihopo judesi  yra šuo-
liukai.

Lindihopo šokis, 
apranga ir avalyn

Lindihopas priskiriamas svingo 
šoki  grupei, kartais vadinamas 
“džiazo šokiu”. Šokamas pagal džia-
zo, svingo muzik . Kai atsirado lin-

dihopas, jis buvo šokamas tiek po 
vien , tiek su pora. Ži rint, kaip šo-
ka lindihop , atrodo, kad ia n ra 
joki  taisykli  ar žingsni . Ta iau 
tai netiesa. Kaip ir kiekvienas šokis, 
lindihopas turi savo žingsnelius, o 
patyr  šok jai yra tikri šokio akro-
batai, atliekantys sud tingus triukus 
su partnere. Pagrindinis lindihopo 
žingsnis “swingout” derinamas su 
vairiais šuoliais, žingsneliais, per-

metimais, sukiniais ir pagavimais.

Lindihopui nereikalingi brang s
kostiumai, prabangios suknel s, ba-
teliai. Šokti galima ir su džinsais. 
Svarbiausia, kad apranga nevaržyt
judesi , nes darant vairius prit pi-
mus, sud tingesnius šuolius siauros 
keln s gali suplyšti. Avalyn  taip pat 
turi b ti patogi, žemakuln . Tai ga-
li b ti bateliai, kuri  kaukš jimas 
tampa šokio dalimi, arba sportiniai 
bateliai guminiais lygiais padais. 
Svarbu, kad avalyn  neslyst , nes 

darant vairius triukus reikia tvirtai 
stov ti ant žem s. Ši  laik  lindiho-
po šok jai kopijuoja 1930-1940 m. 
mad : taškuoti laisvai krintantys si-
jonai, vadinami “saul s kliošu”, kas-
pinai plaukuose, juodos ir baltos 
spalv  bateliai, suvarstomi raište-
liais, patogiomis pakuln mis.

Lindihopo kv pti

“Danijos” parduotuv se sklando 
t  laik  dvasia: klientus bat  parduo-
tuv se pasitiks taškuotomis palaidi-
n mis pasipuošusios pardav jos. 
“Naujoje pavasario-vasaros kolekci-
joje gausu bat , kurie atkartoja XX a. 
pradži , žaving  svingo, lindihopo ir 
džiazo laikotarp . Tod l neatsitiktinai 
savo pristatymui pasirinkome lindi-
hop  ir jo šok jus”, - “Danijos” ko-
lekcij  pristato pirkimo ir pardavimo 
vadov  Rasa Rimkien . Kolekcijoje 
dominuoja miesto bateliai žema pa-
kulne, užvarstomi vairiaspalviais 
raišteliais. Populiari juodos ir baltos 
spalv  kombinacija. Bateliai pasižy-
mi ypatingu patogumu ir minkštu-
mu. Nemaž  kolekcijos dal  sudaro 
vis dar “ant bangos” balerinos tipo 
bateliai, labai spalvingi, dekoruoti 
vairiausiomis sagtimis, kaspin liais, 
metalin mis detal mis.

“Laisvalaikio” inf.

“Danijos” batų kolekciją įkvėpė lindihopo šokis

Naujajai “Danijos” batų kolekcijai 
pristatyti pasirinktas lindihopas ir 
jo šokėjai, kuriems būtina patogi 
žemakulnė avalynė

“Danijos” nuotr.

Holivud  ap mus botokso 
karštligei, kai kurios žvaigžd s iš-
saugo nat ral  savo grož . Vokietijos 
gyventojai “nat raliausia” gražuole 
išrinko brit  aktor  Keit Vinslet 
(Kate Winslet). Atitinkamos apklau-
sos metu jai pirm j  viet  skyr  75 
proc. respondent .Toliau eina Salma 
Hajek (Salma Hayek) ir Dženifer 
Aniston (Jennifer Aniston). Keturi

vaik  motina, maneken  Heidi Klum 
(Heidi Klum) liko ketvirta. Šia vieta 
ji dalijasi su kino žvaigžd mis Pene-
lope Krus (Penelope Cruz) ir Kame-
ron Dias (Cameron Diaz).

Nuo j  gerokai atsiliko Andželi-
na Džoli (Angelina Jolie), o paskuti-
ni j  viet  už m  Nikol  Kidman 
(Nicole Kidman).

K.Vinslet išrinkta 
“natūraliausia” žvaigžde

Keit Vinslet (Kate Winslet) 
pasisako už natūralų grožį

EPA-Eltos nuotr.
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Pirčių ir vandens pramogų tei-
kiamų malonumų mėgėjai lau-
kiami poilsio ir pramogų centre 
“Trasalis-Trakai Resort & SPA”. 
Šiame dar Vilniaus Druskininkais 
vadinamame centre rasite pačių 
įvairiausių atsipalaidavimo būdų 
- nuo vandens srovių, sūkurinių 
vonių, smagių atrakcionų iki pa-
sibuvimo “Aqua” bare. Pailsėsite 
išsitiesę patogiame gulte, jei pa-
geidaujate - atsigaivinsite neal-
koholiniais kokteiliais, sultimis ir 
ledais, o gal vandens pramogas 
suderinsite su treniruoklių sa-
le ar grožio procedūromis? Kad 
ir ką išsirinktumėte iš gausaus 
“Trasalio” jums siūlomo asorti-
mento - paslaugų kokybė ir ge-
ros kainos garantuotos.

“Laisvalaikio” inf.

“Trasalis” kviečia pasilepinti vandens pramogomis ir pirtimis
Vandens pramog  ir 
pir i  zonos paslaugos:

 Baseinas (“srauni upė”, “jūros 
bangos”, vandens kaskados)

 Vandens atrakcionai 
(13, 30 ir 70 m kalneliai, 
atrakcionų baseinas)

 Pirtys (rusiška ir turkiška, 
sauna, garinė)

 “Aqua” baras

Geros kainos!

2 val. vandens pramogų ir 
pirčių zonoje darbo dienomis - 
24 Lt asmeniui, 35 Lt savaitgalį. 

Vaikams ir lankytojų 
grupėms taikomos 
papildomos nuolaidos.

Daugiau informacijos 
www.trasalis.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida įėjimui į vandens 

pramogų ir pirčių zoną

Sūkurinėje vonioje 
“Trasalio” svečių 

laukia maloni 
šiluma ir srovių 

masažas

“Trasalyje” 
populiariausia 
rusiška pirtis

Vaikystę prisiminsite skriedami 
vandens čiuožykla

Sauliaus Venckaus nuotr.

Vaikams ir aktyvių pramogų 
mėgėjams įrengti vandens kalneliai

Baseine galima grumtis su “jūros banga” 
arba plaukti nešamam “sraunios upės”

Jei švęsdamos pavasarį ketinate 
pasidovanoti naują rankinę, už-
sukite į “Just in Vogue”. Vilniuje, 
Kęstučio g.50, įsikūrusioje ranki-
nių ir odinių aksesuarų parduo-
tuvėje rasite kokybiškų, dizainu ir 
spalvomis išsiskiriančių natūralios 
odos gaminių. Nauja šviesiomis 
spalvomis masinanti pavasario 
ir vasaros rankinių kolekcija ant 
netradicinių parduotuvės pakabų 
“nutūps” jau balandžio 1-ąją.

Elena NIKONOVAITĖ

Pra jusi  met  gruod  duris at-
v rusios “Just in Vogue” parduotu-
v s išsikeltas tikslas - pasi lyti kli-
entams kuo originalesn s produkci-
jos. Parduotuv je rasite vyrams ir 

moterims skirt  “ILEX ideas in le-
ather” gamini : rankini , vakarui 
skirt  delninuki , pinigini , taip pat 
yra vairi  d kl , raktini , aksesua-
r . Rankini  kolekcijos kuriamos Ita-
lijoje, siuvamos tik iš ital , gars jan-
i  senomis odos išdirbimo tradici-

jomis, paruošt  žaliav .
Nors ILEX kompanija palyginti 

jauna (jos produkcijos rasite vos ke-
liose Europos šalyse), ji jau peln
mados korif j  pripažinim  ir siuva 
rankines pasaulyje garsiems mados 
namams. “ILEX gaminiai original s, 
atitinka naujausias mados tendenci-
jas ir yra ypa  kokybiški”, - pasako-
jo Justa Kyzelyt , “Just in Vogue” 
direktor .

J.Kyzelyt  džiaug si, kad lietu-
v s moterys vis dažniau prast  juo-
d  rankin  iškei ia  spalvingus, 
naujomis formomis ar detal mis vi-
liojan ius gaminius. “Nerimavome 
pirm  syk  užsak  ryški  violetini ,
gelton , oranžini  rankini , ta iau
moterys jas noriai pirko - net pri-

tr kome”, - pakitus  klien i  skon
pasteb jo J.Kyzelyt .

O šio pavasario ir vasaros kolek-
cijoje - plati šviesi  spalv  palet . Ak-
tualiausia forma - moter  ypa  pa-
m gtos didel s, maišo, krepšio pavi-
dalo rankin s. Joms nebereikia papil-
dom  detali  ar papuošim , svarbiau-
sia - spalva ir odos kokyb , mat dide-
l ms rankin ms privalu gražiai, 
minkštai kristi.

“Just in Vogue” parduotuv je ra-
site ir elegantišk  šalik li , pritaikyt
prie pavasario rankini  kolekcijos.

“ILEX ideas in leather” gamini
galite rasti visoje Lietuvoje, taip pat 
verslo dovan  parduotuv je “Auster 
ir Ko”. Vis d lto didžiausias pasirin-
kimas ir net 20 proc. nuolaida su 
“Laisvalaikio” kortele - tik firmin -
je parduotuv je “Just in Vogue”, 
K stu io g.50, Vilniuje.
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“Just in Vogue” rankinių parduotuvėje 
- netradicinės spalvos ir formos

 “Just in Vogue” rasite jaunimo 
ypač pamėgtų diržų-rankinių

“Just in Vogue” nuot.

Pavasario kolekcijos rankinės

...ir rankinę vakarui

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida prekėms

Rūpintis “Just in Vogue” parduotuvės 
jaukumu Justai Kyzelytei padeda 
pirkėjus pasitinkanti labradoro 
retriverių kalytė Čeri

Sauliaus Venckaus nuotr.

Daugiau informacijos 
www.justinvogue.eu

Išsirinksite piniginę...



To dar nebuvo - ant šių metų 
“Vakaro žinių” kalendoriaus vir-
šelio jums šypsosi dvynukės! 
“Olialia” mergaitės DEIMANTĖ ir 
DOVILĖ LŪNYTĖS it viesulas įsi-
veržė į “Olialia” projektą. Iš pra-
džių sesės paskatinta “Olialia” 
pretendentės anketą užpildė ir 
fotosesijoje dalyvavo Deiman-
tė, tuomet iš paskos į projektą 
įsiliejo ir Dovilė. Žavios panevė-
žietės papuošė ne tik viršelį - jos 
yra ir kovo mėnesio kalendo-
riaus veidai. 

Ta proga jums ir pristatome iš-
skirtin  interviu su šiomis mergino-
mis bei niekur nematytas nuotraukas 
iš j  fotosesijos seksualiausiam lie-
tuviškam kalendoriui. Duoti interviu 
šioms merginoms yra smagu, ir tai 
labai matyti: jos plepa nesustodamos, 
nuolatos juokiasi, vien  po kito iš at-
minties traukia linksmus sau ar se-
sei nutikusius nuotykius.

- Pakalbame apie kalendori .
Ar kabo jis pas jus namie ant 
sienos?

Deimant : Taip, t v  bute kabo, 
pas Dovil  irgi.

- Kuris puslapis atverstas?
Deimant : Viršelis!
Dovil : O pas mane irgi buvo 

viršelis, tik dabar at jo kovas, tai per-
ver iau lap .

- Kaip j s vertinate kalendori ?

Dovil : Man labai patiko!
Deimant : Labai smagu, kad ši-

tas kalendorius domus, spalvingas, 
labai vairus. Žinai, kad kiekviename 
puslapyje rasi vis k  nors naujo. Ir 
manau, kad šis kalendorius do-
mus ne tik tuo, k  mato kiek-
vienas, bet ir tuo, kas liko už 
kadro - sp džiais, kuriuos paty-
r  kiekviena mergina. Juk ia
kiekviena fotosesija vyko “tik-
roje” aplinkoje, ne kokiame 
viešbutyje ar fotostudijoje, kaip 
b na per prastines fotosesijas. 
Mums, pavyzdžiui, apsilankymas 
operacin je buvo išskirtinis.

- Kuo?
Deimant : Jau vien tuo, kad 

tik atvykus visiems liep  apsiau-
ti vienkartinius batus, - galvojo-
me, kaip ia su jais dabar reik s
fotografuotis?

Dovil : Tuomet buvo smalsu 
pirm kart apži r ti operacin , ku-
rioje viskas netik ta: žalios sienos, 
domi, ryški šviesa. O aš, prisiži -
r jusi visoki  “CSI kriminalist ”, 
taip nustebau, kad operacin s sta-
las ne metalinis. Visa tai smulkme-
nos, bet iš to ir susideda sp džiai.

Deimant : Dar ir tampa bu-
vo visos fotosesijos metu, nes žino-
jome, kad jei atsiras koks skubus li-
gonis, teks vis  darb  nutraukti ir 
operacin  užleisti medikams...

Dovil : Jaudinom s ir d l to, kad 
vienoje nuotraukoje gražiai tur jome 
atrodyti abidvi. Nes kai fotografuoja 
merginas atskirai, po vien , tai iš 
daugyb s nuotrauk  atrenka vien
pa i  gražiausi . O m s  situacija bu-
vo sunkesn ! Labai steng m s, jau 
net dreb jome fotosesijos metu iš 

baim s, kad negražiai atrodysime! 
(Abi juokiasi - aut. past.)

Deimant : Jau n  nebežinojo-
me, kaip šypsotis, kaip pozuoti. Ir dar 
juokas ima, nes jauti, kaip ses  dre-

ba! Dovil  dar labai bijojo švirkšto, 
bijojo, kad pozuodama jai nety ia 
dursiu.

Dovil : Bet aš nuo mažens bijau 
švirkšt . Ir tu bijai!

Deimant : O tas švirkštas dabar 
pas mane namie, garbingai pad tas 
lentynoje prie rašomojo stalo. Ant jo 
dar užrašiau dat , kokia fotosesija tai 
buvo...

- Gal tai apskritai buvo j s
pirmas kartas ligonin je?

Dovil : “Pagul ti” operacin -
je tai tikrai niekada anks iau ne-
buvo tek !

Deimant : O šiaip ligonin je,
vaik  skyriuje, kitados buvome gu-

l jusios. Bet mums visa fotose-
sijos diena buvo ypatinga - sau-
l  šviet , gražu buvo, iš jome 
iš fotosesijos, visa komanda to-
kia laiminga. Tada mes gr žin -
jome namo, pas t vus, tai irgi 
smagu važiuoti buvo - abi lai-
mingos, išdažytos, dalijam s
sp džiais...

- O kaip pri m te žini ,
kad b site ant viršelio?

Dovil : Nepatik jome. Net 
nesupratome. Kai buvo kuria-
mas filmas apie kalendori ,
mums reik jo duoti interviu, ir 
m s  klausia: “Kaip jaustum -
t s, jeigu patektum te ant vir-
šelio?” O tada pasak , kad mes 
iš ties  ant viršelio. Mes kaž-
kaip galvojome, kad ia gal vi-
soms taip sako...

Deimant : Keistas labai 
jausmas buvo, net nežinojo-
me, kaip reaguoti. Pra jus ke-
lioms valandoms, kai gr žome 
namo, suvok me, kad mes iš 

ties  b sime ant viršelio - tada tai 
labai džiaug m s.

Dovil : Steb jom s, kod l b -
tent mums taip pasisek . Ta iau m -
s  koziris grei iausiai buvo tai, kad 
esame dvyn s.

Deimant : Anks iau diskutavo-
me, svarst me, kas atsidurs ant vir-
šelio. Buvome sitikinusios, kad tai 
bus kokia nors žvaigžd , man me,
kad arba Nijol  Pareigyt , arba visos 
trys “Olialia pupyt s”.

Dovil : Kad tai b sime mes, tik-
rai min i  netur jome. Apskritai la-
bai džiaugiam s tuo, kad papuol me 
 š  kalendori . Dvigubas džiaugsmas 
ir tai, kad mes kartu. Keistas jausmas 
buvo, kai sužinojome, kad yra mer-
gin , kurios jau kelerius metus ban-
do gyvendinti ši  savo svajon  ir 
joms vis nepasiseka. O mums viskas 
taip lengvai!

- Kaip jaut t s, kai kalendo-
rius pasirod  prekyboje, prasid jo 
aktyvus jo reklamavimas? J s
veidai mirg jo visur: spaudoje, te-
levizijoje, prekybos stenduose...

Dovil : Iš pradži  buvo labai 
keista, paskui  tai prad jome nebe-
reaguoti. Atsimenu, pirm  kart  save 
ant viršelio išvydau “Laisvalaikyje”, 
kur buvo pasirodžiusi nedidel  rekla-
ma su mažyte nuotrauk le. Tai pri-
sitraukusi iš arti j  tyrin jau... (Juo-
kiasi - aut. past.)

Deimant : Man tai smagu buvo 
vartyti kalendori  ir matyti jame sa-
ve. Ta iau pas buvo ding s, kai vir-
šelio nuotrauka pasirod  internete ir 
pasipyl  labai negraži  komentar .
Tada išties nusimin me. Bet pra jo. 
Paman me: koks skirtumas, k ia 
kas galvoja, svarbiausia, kad mums 
pa ioms gražu ir patinka, kad tur si-
me prisiminim , kad po daug daug 
met  b sime bobut s ir savo an -
kams parodysime kalendori , kaip 
tada atrod me.

Kalbino Aušra PRASAUSKAIT
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Visą interviu su Deimante ir 
Dovile, gausybę seksualių jų 
nuotraukų iš kalendoriaus 
fotosesijos rasite www.olialia.lt

“Vakaro žinių” 
kalendoriaus dvynukės 
savo sėkme nepatikėjo

“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 25 d. “Olialia” kolekcija 17
Skaitykite “Laisvalaik ” ir surinkite 2010 met  “Vakaro žini ” kalendoriaus nuotrauk  kolekcij !

Fotografas Raimundas Adžgauskas, vizažas - “Make Up Store”, šukuosena - “Bomond”



Prieskoninės žolelės vazonėliuo-
se MAXIMA parduotuvių lenty-
nose - karščiausia šio pavasario 
naujiena. Didžiausi šių žalumy-
nų pranašumai - natūralumas, 
šviežumas ir kvapnumas. Pries-
konines žoleles vazonėliuose 
galima auginti ant palangės, 
vėliau, orams atšilus, persodin-
ti į dirvą ir šviežiais prieskoniais 
mėgautis ištisus metus.

Kvapnieji iobreliai, rozmarinai, 
raudon liai, lauramedžiai, šlamu iai, 
levandos - per 10 skirting  r ši
prieskonini  žoleli  MAXIMA par-
duotuves atkeliavo iš saul tos Itali-
jos. Didžiausia naujiena - prieskoni-
n s žolel s pasodintos specialiuose 
vazon liuose, tad jas patogu auginti 
ant palang s, o atšilus orams perso-
dinti  dirv .

“Žmon s visada vertino produk-
cijos šviežum  ir nat ralum . O sunk-
me iu vis daugiau žmoni  daržoves 
imasi auginti patys, tod l pavasar  di-
desnio pirk j  susidom jimo sulaukia 
daržovi  s klos ir prieskoniniai auga-
lai, kuriuos nesunku užsiauginti nam
s lygomis”, - sako MAXIMA LT, UAB 
Pirkim  departamento direktorius 
Skirmantas Nevidomskis. Pasak jo, 
daugeliui žmoni  malonu žalumynus, 
ypa  pavasar , užsiauginti patiems. 
B tent tod l MAXIMA pirk jams pa-

si lytos vazon liuose augan ios 
prieskonin s žolel s, kurias v liau ga-
lima persodinti.

Kvapnu ir gardu

Prekybininkai pataria, kad per-
kant žoleles reik t  rinktis tas, kurios 
yra sodriai žalios spalvos, nesuvytu-
sios, lapai tur t  b ti nepagelt  ir be 
tamsi  d mi . Prieskonines žoleles 
patartina laikyti šviesioje vietoje, ato-
kiai nuo tiesiogini  saul s spinduli .
Iš vazon li  persodinti jas taip pat pa-
prasta - prieskonines žoleles reik t
persodinti tokiame pat gylyje, kaip ir 
vazon lyje. Šie žalumynai nereikalau-
ja ir ypatingos prieži ros.

“Labai m gstu nat ralias priesko-
nines žoleles, augan ias vazon liuose. 
Man patinka jas auginti, nes j  kvapo 
prisipildo visa virtuv . Kiekvien  pa-
vasar , atšilus orams, jas persodinu 
sode ir taip nat raliais prieskoniais 
kartu su šeima m gaujam s ištisus 
metus”, - sako MAXIMA prekybos 
centre sutikta Lina.

Pasak virtuv je m gstan ios su-
kiotis moters, nat rali  žoleli  su 
prastais prieskoniais net negalima 

palyginti: “Jos kvapnios, gardžios ir 
kiekvienam patiekalui suteikia ypa-
ting  skon ”. Prekybininkai pataria 
renkantis žoleles pirmiausia vertin-
ti, kokius patiekalus m gsta j s  šei-
ma - iobreliai puikiai tinka sriuboms, 
troškiniams ir padažams, rozmarinai 
dažniausiai naudojami keptai m sai 
gardinti - puikiai tinka prie veršienos 
bei kiaulienos. O štai šalavijai daž-

niausiai naudojami vairiems darams 
ir marinatams.

“Nat ralios prieskonin s žolel s
leis jums atrasti nauj prast  patie-
kal  skon ”, - tvirtina prieskonius si -
lantys prekybininkai.

Tarp pirk j  žolel s - itin 
populiarios

Visi žalumynai  MAXIMA parduo-
tuves atkeliauja iš Italijos, juos tiekia 
viena didžiausi  Olandijos moni
“Noviflora”, užsiimanti nam  ir lauko 
augal  prekyba visame pasaulyje.

Nors maistui tinkami žalumynai 
vazon liuose MAXIMA parduotuv se 
dar naujiena, j  vos per dvi savaites 
nupirkta apie 8000 vienet . Pasak 
MAXIMA atstov , toks susidom ji-
mas prieskonin mis žolel mis rodo, 
kad žmon s vertina nat ralum  ir vis 
dažniau maist  ruošia namuose.

“Pastebime, kad sunkme iu žmo-
n s sugr žo  virtuv , dažniau maist
ruošia namuose, iš naujo atrado pa-
mirštus darbo sode ar darže malonu-
mus. Tod l nat ral s prieskoniai iš-
kart sulauk  didžiulio pirk j  susido-
m jimo”, - sako S.Nevidomskis.

Pasak prekybinink  atstovo, pir-
k jams patraukli pasirod  ir priesko-
nini  žoleli  kaina. Vieno vazon lio 
su prieskonin mis žolel mis kaina 
MAXIMA parduotuv se - nuo 7,99 
Lt. Prieskonini  žoleli  vazon liuose 
galima sigyti visose didžiosiose 
MAXIMA XXX, taip pat MAXIMA 
XX parduotuv se visoje Lietuvoje.

“Laisvalaikio” inf.

MAXIMA siūlomos prieskoninės žolelės 
- naujam įprastų patiekalų skoniui

Šio pavasario naujiena - 
prieskoninės žolelės vazonėliuose

“Maxima” nuotr.

Akivaizdus ir greitas 
rezultatas

Išm ginusieji produktus su pla-
centa kone vienbalsiai tvirtina: tai 
viena veiksmingiausi  neintervenci-
ni  odos jauninimo ir gražinimo prie-
moni , kurios poveikis matomas jau 
per kelias dienas. Oda pastebimai 
skaist ja - vienod ja jos spalva, nyks-
ta pig mentin s d m s, spuogai, 
smulkios raukšlel s, o naudojant 
kosmetik  su placenta kelias savai-
tes, sumaž ja ir gilios raukšl s. Iš 
placentos išgaunamas ekstraktas sti-
priai dr kina, tod l atsiranda praban-
gus odos komforto poj tis.

M s  klimato s lygomis itin 
svarbi placentos savyb  - ji ramina 
od  ir šalina sudirgimo požymius: 
paraudim , pleiskanojim , tempim .
D l dr kinam j , raminam j  savy-
bi  kosmetika su placenta ypa  re-
komenduojama pavasar , kai oda b -
na išsaus jusi ir išvargusi d l nepa-
lanki  aplinkos veiksni .

Gražins iki paskutinio lašo

Placenta gamtoje yra vienas ga-
lingiausi  energini , gyvybini  užtai-
s . Patekusi  od  ji geba sužadinti 
organizmo galias - atkurti gyvybines 
odos l stel s funkcijas, tod l regene-
racija vyksta nat raliai, oda neprie-
vartaujama.

Placenta yra biologiškai itin akty-
vi  medžiag  lobynas, kuriame - ir 
audini  augim  stimuliuojantys kom-
ponentai, ir visos šiam procesui rei-

kalingos medžiagos. Placentos išskir-
tinumas - d l didelio panašumo oda j
priima beveik kaip sav , tod l veiklio-
sios bei maisto medžiagos yra pasisa-
vinamos (neb na atmetimo, alergini
reakcij ) ir patenka  giliausius odos 
sluoksnius, kuriuose vyksta tikroji 
odos regeneracija. Kosmetikos su pla-
centa sigij  klientai pastebi, kad oda 
produkt  tiesiog geria ir negali pasi-
sotinti - taip gerai ji skverbiasi nesu-
darydama sluoksnio ant odos pavir-
šiaus. V liau produkto reikia žymiai 
mažiau, tod l sigyt  kosmetikos prie-
mon  naudosite kelis m nesius - tai 
ekonomiška.

Prie kosmetikos su placenta ne-
priprantama, tod l dar viena labai 
svarbi jos savyb  - kosmetikos povei-
kis odai nesumaž ja. Vadinasi, pro-
duktas jus džiugins ir pastebimai gra-
žins iki paskutinio lašo!

Moteriai, merginai... 
k dikiui?

Dažnai manoma, kad kosmetika 
su placenta skirta tik brandžiai odai, 
bet iš tikr j  ji pasižymi universaliu 
poveikiu. Placenta pažadina nat ralias 
gyvybines odos galias, tad ši tvarkosi 
pagal individualius poreikius. Kosme-
tika su placenta ypa  veiksmingai 
sprendžia jaunos odos problemas - gy-
do akn , o d l stipri  regeneracini
placentos savybi  grei iau gyja žaiz-
del s, nyksta pigmentin s d m s.
Kosmetika su placenta sugr žina pro-
bleminei jaunai odai švar  ir gaiv ,
gyja randai.

Produktus su placenta naudoja ir 
vyrai - juos renkasi jau min tasis ak-
torius Tomas Kruzas. Vyrams kremai 
su placenta tinka po skutimosi - oda 
raminama, dr kinama, žymiai grei iau 
sugyja skutantis atsiradusios žaizde-
l s. Beje, mokslo patvirtinta, kad kos-
metik  su placenta galima naudoti net 
k dikiams - tokia ji priimtina ir saugi 
žmogaus organizmui.

Maksimalus produkt
saugumas ir etika

Lietuvoje viena pirm j  su pla-
centine kosmetika prad jo dirbti gy-
dytoja kosmetolog  Birut  Stankevi-
ien . Kartu su sveikatos ir grožio 

namais “Beža familia” ji atstovauja 
japon  kosmetikos kompanijai “Juko-
hibi”. Japonijoje  placentin s kosme-
tikos gamyb  ži rima kaip ir  vaist ,
tod l visus procesus griežtai kontro-
liuoja valstyb . “Jukohibi” kompanija 
naudoja specialiai auginam  kiauli
placent . Ypa  r pinamasi, kad gyvu-
l liai nepatirt  stres . Etinius b gš-
tavimus taip pat galima atmesti, mat 
kiaul s nenuken ia - atsivedus pali-
kuoni  placenta surenkama ir perdir-
bama laboratorijose. Iš jos pašalina-
mos nereikalingos priemaišos: hor-
monai, virusai, bakterijos.

“Jukohibi” kompanija suk r  vi-
s  placentin s kosmetikos odos prie-
ži ros produkt  linij , yra proced -
roms grožio salone ir klientui na-
muose naudoti skirt  produkt .
Ypa  didžiuojamasi dviejomis klien-
t  individualiai naudojamomis prie-
mon mis: placentos ekstraktu (“Pla-
centa extract”) ir gydomuoju kremu 
(“Jukohibi healing gel”). Šie produk-
tai ne tik jaunina bei sprendžia jau-
nos odos problemas, bet ir veikia
alergij , veiksmingai kovoja su odos 
erkut mis.

Jokio stebuklo - tik nuo antikos 
iki m s  dien  kosmetologijoje ypa
vertinama kosmetika su placenta. 
Vertinama žvaigždži , prieinama kie-
kvienam.

Kosmetika su placenta: 
vertinama žvaigždžių, prieinama kiekvienam

Smalsu, kokias grožio priemo-
nes pramogų pasaulio garseny-
bės naudoja jaunat viškai odai 
išsaugoti metams bėgant? Pa-
sirodo, dainininkės Dženifer Lo-
pes (40), stilingosios Viktorijos 
Bekhem (35) ir net populiariojo 
Tomo Kruzo (47) kosmetikos 
priemonių arsenale vieną svar-
biausių vietų užima produktai 
su placenta. Štai keletas prie-
žasčių, dėl kurių žvaigždės ren-
kasi šią jaunystės eliksyru titu-
luojamą kosmetiką.

Kosmetiką su placenta naudoja 
Dženifer Lopes (Jennifer Lopez)... 

Viktorija Bekhem 
(Victoria Beckham)...

Tomas Kruzas 
(Tom Cruise)

EPA-Eltos nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

5%
nuolaida “Jukohibi” kosmetikai

“Jukohibi” kosmetikos produktų 
su placenta poveikis matyti jau 
po kelių dienų

“Beža familia” nuotr.

Japoniškų "Jukohibi” 
kosmetikos produktų su 
placenta galite įsigyti 
sveikatos ir grožio namuose 
“Beža familia” Vilniuje,
 Sporto g. 8, tel. 8 5 27 32 799, 
8 616 95 888, www.beza.lt.

Aktualu! Kosmetika su placenta, 
kaip maitinamųjų medžiagų 
lobynas, šiuo metų laiku itin 
rekomenduojama ir dėl bendro 
pavasarinio organizmo išsekimo, 
vitaminų, mineralų trūkumo. Per 
100 ypač vertingų biologinių 
komponentų turinti placenta 
padės odai atsigauti ir suspindėti 
po išvarginusios žiemos.



Šiemet “Tavo kelias’10” su-
teiks šans  jaunimui susipažinti su 
toki moni  kaip “Tele2”, “Om-
nitel”, “Mars Lietuva”, “Ernst & 
Young”, “Lietuvos draudimas”, 
“Danske” bankas, SEB bankas ir 
KPMG ir daugybe kit . Darbini
sesij  metu studentai taip pat ga-
l s atskleisti savo potencial  daly-
vaudami verslo simuliacijose ir 
sprendžiant realiai mon ms išky-
lan ias problemas.

Taip pat karjeros mug s metu 
bei dalyvaudami diskusijoje daly-
viai gal s gauti naujausi  informa-
cij  apie karjeros galimybes jau-
niems specialistams šiuo metu, 
išanalizuoti dabartin s darbo rin-
kos ypatybes, užduoti jiems aktu-

alius klausimus diskusijoje, taip 
pat ir mug je dalyvaujantiems 
verslo atstovams.

Renginyje kvie iami dalyvau-
ti studentai iš Vilniaus, Kauno, 
Klaip dos bei Šiauli  universite-
t , kurie domisi dabartin mis 
karjeros galimyb mis, nebijo iš-
š ki  ir yra pasiruoš  naujoms 
galimyb ms.

Daugiau informacijos 
www.tavokelias.lt.

“Laisvalaikio” inf.
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Kviečia karjeros mugė “Tavo kelias’10”

“Tavo kelias’10” vyks 
balandžio 8 d. Vilniuje, “Reval 
Hotel Lietuva” konferencijų 
centre. Bilietus galima įsigyti 
“Tiketoje”.

Balandžio 8 d. AIESEC orga-
nizacija kviečia aukštesniųjų 
kursų studentus bei jaunus 
specialistus į jau trečius metus 
rengiamą karjeros galimybių 
projektą “Tavo kelias’10”. Ren-
ginyje dalyviai turės išskirtinę 
galimybę bendrauti ir mokytis 
iš sėkmingiausių ir perspekty-
viausių Lietuvos verslininkų, 
taip pat ir galimybę gauti rea-
lių darbo pasiūlymų.

Ketvirtą kartą rengiama popu-
liarioji “Gatvės muzikos diena” 
Vilniaus ir kitų miestų gatvėse 
vėl suburs daugybę muzikuoti 
mėgstančių žmonių. Šįmet mies-
tų gatvės suskambės gegužės 
1-ąją, paskelbė organizatoriai.

“Aš labai džiaugiuosi, kad šiais 
metais šv sime jau ketvirt j  “Ga-
tv s muzikos dien ”. Manau, kad 
vis dr siau galime kalb ti apie šios 
dienos reikalingum , tradiciškum
ir visos Lietuvos miest  ir miesteli
muzikine švent ”, - sako “Gatv s
muzikos dienos” id jos autorius ir 
švent s iniciatorius Andrius Ma-
montovas.

Gatv s muzikos švent  ir v l
kuo nuoširdžiausiai kvie ia jungtis 
bet kur  žmog , turint  bet kok
muzikos instrument , iš bet kurio 
Lietuvos miesto ir mažiausio kai-
melio bei toliausiai iš Lietuvos iš-
vykusius tautie ius. Š  savaitgal
startavus internetinei švent s sve-
tainei www.gatvesmuzika.lt, visi 
norintys jau gali registruotis  Vil-
niuje vyksian i  gatv s muzikant
kariuomen .

Pirm j  geguž s šeštadien  Lie-
tuvoje  gatves muzikuoti išeina 
t kstan iai žmoni . “Gatv s muzi-
kos diena” - švent , vienijanti visus, 
kalban ius universaliausia kalba pa-

saulyje - muzikos kalba. Ir profesio-
nal s muzikantai, ir m g jai pl ste-
li  savo miest  gatves, kiemus, 
skverus ir aikštes. Apsiginklav vai-
riausiais muzikos instrumentais jie 
groja rok , klasik , džiaz , avangard ,
folklor , muša Afrikos ritmus.

Lietuvos miestuose vėl skambės 
“Gatvės muzikos diena”

“Gatvės muzikos 
diena” nėra koks “iš 

aukščiau” valdžios 
nuleistas reikalas. 
Tai laisva žmonių 
iniciatyva”, - sako 

Andrius Mamontovas
Vyginto Skaraičio nuotr.
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Sveikiausia yra japonų, 
singapūriečių ir kinų virtuvė
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JAV žurnalas “Forbes” sudarė sveikiausių šalių virtuvių sąrašą. Pirmo-
siomis jame įrašytos Japonijos, Singapūro ir Kinijos virtuvės.

Japonai garbina kop st

Japon  kulinarin s tradicijos padeda šalies gyventojams likti svei-
kiems ir sulaukti garbingo amžiaus. Tik 1,5 proc. Japonijos gyventoj
turi antsvorio. Vidutinis japon  amžius yra 82 metai. Japonai labai 
m gsta vis  r ši  kop stus - nuo lapini  iki brokoli . Tai yra puikus 
priedas prie žuvies ir sojos patiekal . Pagrindiniu angliavandeni
šaltiniu laikomi mikroelement  gaus s griki  milt  makaronai. 
Japonijoje, be to, ne prasta persivalgyti.

Kinai renkasi vaisius, 
daržoves ir gr dus

Kin  virtuv  yra viena iš 
trij  sveikiausi  nacionalini
virtuvi  pirmiausiai tod l, 
kad ia m gstami vaisiai, 
daržov s, ankštiniai augalai 
ir gr dai. M gstami prie-
dai yra žolel s, šakniavai-
siai, imbieras ir esna-
kas. Kin  sveikatai ken-
kia tik keptas maistas. 
Jei ne jis, vidutinis ki-
n  amžius gal t  b -
ti gerokai didesnis 
nei 73 metai. Kaip 
ir Singap re, Ki-
nijoje antsvorio 
turi 1,8 proc. gy-
ventoj .

Švedus gelbsti pieno 
produktai, žuvis

Sveikai maitinasi ir 
švedai, nors d l klimato ia 
valgoma ne tiek daug vai-
si  ir daržovi . Ta iau Šve-
dijoje suvartojama daug 
geros kokyb s pieno pro-
dukt , juodos duonos, žu-
vies ir uog . Vidutin  šve-
d  gyvenimo trukm  yra 
81 metai. Antsvorio turi 11 
proc. šalies gyventoj .

Pranc z  m sl

Pranc zai, kurie vi-
dutiniškai sulaukia 81 
met , žinomi savo po-
m giu valgyti m sos pa-
tiekalus, kepinius, šoko-
lad  ir kaloring  s r .
Lieka m sl , kod l ia 
antsvoris kamuoja tik 
6,6 proc. gyventoj . Gal-
b t tai lemia pranc z
protis dažniau lengvai 

užkandžiauti.

Singap re pagrindinis 
maistas - ryžiai

Antrojoje sveikiausi  virtuvi
vietoje yra Singap ras. ia, kaip ir 

Japonijoje, vidutinis gyventoj  amžius 
yra 82 metai, antsvorio turi 1,8 proc. 

žmoni . Pagrindinis singap rie i
maistas yra ryžiai. Jie taip pat valgo daug 

vaisi  ir žuvies. M sa ant Singap ro gy-
ventoj  stalo atsiduria retai. Vietoj saldu-

myn  žmon s renkasi ia prastus tropinius 
vaisius arba nekaloringus vaisi  desertus.

Kitos
dešimtuk

patekusios šalys

Ir kitos  dešimtuk
patekusios šalys turi sa-

vo paslap i , d l ko j
maistas yra sveikas. Vidur-

žemio j ros šalyse Ispanijo-
je ir Italijoje labai populiarios 

j ros g ryb s ir alyvuogi
aliejus. Graikai neapsieina be 

riebi  sardini   ir baklažan . Iz-
raelio virtuv  pasižymi daugybe 

prieskoni  ir žalumyn , o Kor jos 
- aštriais patiekalais iš raugint

daržovi . Nors piet  kor jie iai sa-
vo nacionaliniu patiekalu vadina ant 

groteli  kept  jautien , ta iau jie per 
metus suvalgo 80 proc. mažiau m sos 
nei vidutinis amerikietis.

Japonų sušiai - madingas 
produktas visame pasaulyje

 Kinai valgo daug 
daržovių, vaisių

Vietoj saldumynų 
singapūriečiai renkasi vaisius

Švedai suvartoja 
daug žuvies

Nors prancūzai valgo 
daug mėsos, kepinių - 

antsvoris kamuoja tik 6,6 
proc. gyventojų

Į sveikiausių virtuvių 
dešimtuką patekusiose 
Viduržemio jūros šalyse 
populiarios jūros gėrybės



n Pavasario pasveikinimas 
(04 01)

XXXV festivalis prasideda t  pa i
dien  - balandžio pirm j , kaip ir prieš 
penket  met  2005-aisiais, savo veikl
prad jo nauja Klaip dos m. savivaldy-
b s koncertin staiga Klaip dos kon-
cert  sal . Ji sik r  rekonstruotame 
pastate Šauli  gatv je, kurio atsiradi-
mo istorija susijusi su šauli  organi-
zacija. XIX a. II pus je šauliai ia buvo 
reng  didžiausi  mieste koncert  sa-
l . Tod l Lietuvos kariuomen s or-
kestro atliekamas “Pavasario pasvei-
kinimas” simboliškai susies istorij  ir 
n diena. Uniformuoti orkestrantai, va-
dovaujami Eugenijaus Ališausko, iš-
pildys marg  XIX-XX amžiaus muzi-
kos program . Solo gros Robertas Bei-
naris (obojus), Mindaugas Ba kus 
(violon el ) ir Daumantas Slipkus 
(fortepijonas). KKS foj  bus atidarytos 
parodos, menan ios tiek istorinius 
šauli  nam  laikus, tiek dabarties kon-
certinio gyvenimo akimirkas.

n Prisik limo giesm (04 05)

Antr j  Velyk  dien  skamb s
“Prisik limo giesm ”, kuri  giedos 
Klaip dos choras “Aukuras” (meno 
vadovas ir dirigentas - Alfonsas Vil-
dži nas). Ryškiausias šventin s pro-
gramos akcentas - autoriaus Vytauto 
Miškinio diriguojamos “Light Mass”. 
Pasak kompozitoriaus, “pavadinim
galima b t  suprasti dvejopai - šiek 
tiek pop- ir kartu labai šviesios, 
džiaugsmingos mišios. Jose panau-
doti tradicinio džiazo, roko elemen-
tai, inkrustuoti  lietuvišk  sutartini
skambes ”. K rin  improvizacijomis 
pripildys instrumentin  grup .

n Simfoniniai koncertai ir 
šokiai (04 08)

“Klaip dos muzikos pavasaris” 
kvie ia jaunimo auditorij  paklausy-
ti gausaus jaun j  muzik  b rio - 
Vilniaus M.K. iurlionio Nacionali-
n s men  gimnazijos simfoninio or-
kestro, vadovaujamo Martyno Staš-
kaus. Dirigentas sako, kad ugdyda-
mas kolektyv  s moningai teikia 
pirmenyb  klasikos opusams, kurie 
pratina prie precizijos, pusiausvy-
ros, kitaip tariant, yra tvarkos pra-

džiamokslis. Su orkestru gros net 
septyni solistai - gabiausi gimnazijos 
moksleiviai. Skamb s “Simfoniniai 
koncertai ir šokiai”.

n “Dykumoje šaukian iojo
balsas” (04 10)

Klaip dos kamerinis orkestras 
(meno vadovas - Mindaugas Ba kus) 
festivaliui rengia dvi programas. Pir-
m j  diriguos ilgametis orkestro bi-
iulis Saulius Sondeckis, pasaulyje 

pripažintas dirigentas, pedagogas. 
“Dykumoje šaukian iojo balsas” - tai 
Arvydo Malcio k rinys, kur , taip pat 
kaip ir Volfgango Amad jaus Mocar-
to (Wolfgang Amadeus Mozart) Kon-
cert  fleitai ir orkestrui išpildys pui-
ki rus  fleitinink  Marija Fedotova.

n Užburian ios
 madrigalin s operos (04 13)

Pirm  ir vienintel  kart  klaip -
die iai tur s prog  paklausyti ir pa-
matyti Klaudijaus Monteverdžio 
(Claudio Monteverdi) operas “Tan-
kredžio ir Klorindos dvikova” ir 
“Ned king j  šokis”, prieš metus 
sulaukusias didžiulio publikos ir kri-
tikos susidom jimo. Išradingos k -
rybin s komandos - režisieriaus 
Gintaro Varno, dailinink s Julijos 
Skuratovos, muzikin s dalies vado-
vo Dariaus Stabinsko, solist , akto-
ri , konsorto “Brevis” - d ka atsi-
skleid  ankstyvojo baroko muzikos 
genijaus K.Monteverdžio oper  es-
m , trapus ir neišsemiamas grožis. 

n Skambiausios arijos ir 
dainos (04 16)

Vilniaus Šv.Kristoforo kamerinio 
orkestro programa “Skambiausios 
arijos ir dainos” leis išgyventi daug 
maloni  ir džiaugsming  akimirk .
Publikos numyl tinis dainininkas 
Liudas Mikalauskas scenoje meis-
triškai persik nys  žinom  oper  ir 
miuzikl  herojus.

n Videoklubas su 
Giedre Kaukaite (04 22)

Festivalio videoklubas prat s pa-
žin i  su iškiliais lietuvi  muzikais 
tradicij . Š kart jame vieš s daini-

nink  Giedr  Kaukait , prieš ketver-
t  dešimtme i  sužav jusi savitomis 
lietuvi  kamerin s muzikos inter-
pretacijomis. Jos talentas bei kerin-
ti asmenyb  džiugino ne tik Lietu-
vos, bet ir kit  šali  klausytojus.

n Garsai iš naujojo pasaulio 
(04 24)

Galingais ir emocionaliais “Gar-
sais iš naujojo pasaulio” klausytojus 
paveiks Lietuvos valstybinis simfoni-
nis orkestras. Jo meno vadovas ir vy-
riausiasis dirigentas Gintaras Rinke-
vi ius orkestr  valdo ekspresyviai ir 
energingai. “Aistra yra muzika. Be 
meil s ir aistros muzika negali b ti 
gyva”, - sako maestro. Visa tai kon-
certe perteiks G.Rinkevi iaus orkes-
tro interpretuojami Antonino Dvorža-
ko (Antonino Dvorak), Kamilio Sen 
Sanso (Camille Saint-Saens), Džordžo 
Biz  (Georges Bizet) ir Astoro Piaco-
los (Astoro Piazzolla) k riniai. Ais-
tringai dainuos Ieva Prudnikovait .

n “Pragiedr jusi naktis” 
(04 30)

Festival  užbaigs bendra Klaip -
dos kamerinio orkestro ir orkestro 
“Camerata Klaip da” programa “Pra-
giedr jusi naktis”. Abiej  kolektyv
meno vadovai - violon elininkas Min-
daugas Ba kus ir smuikininkas Vil-
helmas epinskis pasirodys kaip so-
listai. Orkestrai atskirai atliks Nikolo 
Paganinio (Niccolo Paganini), Edvar-
do Grygo (Edvard Grieg), o kartu - 
Antonijaus Vivaldžio (Antonio Vival-
di), Felikso Bajoro ir Arnoldo Šonber-
go (Arnold Schonberg) opusus. “M -
s  kolektyv  susijungimas vyksta ne 
tik d l to, kad pasidalintume patirti-
mi, kuri  sukaup me kiekvienas ats-
kirai, bet ir kad gal tume atlikti vien
gražiausi  XX a. pradžios opus  - 
A.Šonbergo “Verklarte Nacht” / “Pra-
giedr jusi naktis”. Šis k rinys kartais 
pavadinamas “atsisveikinimu su ro-
mantizmu”, - teig  M.Ba kus. Ši mu-
zika nuostabiai tinka atsisveikinti su 
pavasar  pagarbinusiu festivaliu.

Pareng  Loreta NARVILAIT

Visą balandžio mėnesį XXXV festivalis “Klaipėdos muzikos pavasaris” 
skambės didingais muzikos garsais. Ekspresyvūs, įspūdingi ir spalvin-
gi devyni festivalio renginiai kvies apsilankyti Klaipėdos koncertų sa-
lėje (KKS), atgimti kartu su amžinąja klasika ir prabundančia gamta.

“Klaipėdos muzikos pavasaris”:
atgimti su amžinąja klasika

“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 25 d.26 Scena

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Antrąją Velykų dieną mišrus choras 
“Aukuras” giedos “Prisikėlimo giesmę”

Martyno Aleksos nuotr.

“Klaipėdos muzikos 
pavasaris - didingas klasikos 
skambesys” vyks 2010 m. 
balandžio 1-30 d.
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Simonas KUPRYS

Prik l  naujam gyvenimui

„Kai rašin jau album , Džekio Vilsono 
„(Your Love Keeps Lifting Me) Higher And 
Higher“ buvo k rinys, d l kurio dvejojau la-
biausiai. Tai nepaprastai sud tinga daina, tad 
bijojau, kad gali nepavykti perteikti viso jos 
grožio. Dainuoti tiesiog privert  žmona, – šyp-
sodamasis pasakoja Rodas Stiuartas. – Džiau-
giuosi, kad pasiryžau. Tai ypatinga daina. 
Prival jau j  prikelti naujam gyvenimui.“ 

Naujausiame albume „Soulbook“ (liet. 
„Sielos knyga“) Rodas Stiuartas originaliai 
perdainavo populiariosios muzikos klasika ta-
pusius 7-ojo dešimtme io soul stiliaus k ri-
nius. Grandioziniame šou Vilniaus Vingio 
parke skamb s iš naujo atgimusios Styvio 
Vonderio (Stewie Wonder) „My Cherie 
Amour“,  Semo Kuko (Sam Cooke) „Wonder-
ful World“ ir kitos legendin s dainos, taip pat 
ir garsiausi paties Rodo Stiuarto hitai. 

Pernai išleist   dain  rinkin  ypa  gerai 
vertino tiek gerb jai, tiek muzikos kritikai. 

J rašyti Rodui Stiuartui pad jo visame pa-
saulyje garsi daininink  Meri J. Blaidž (Ma-
ry J. Blige) ir kultinis muzikantas Styvis 
Vonderis (Stevie Wonder). „Soulbook“ yra 
kito Rodo Stiuarto albumo „Great American 
Songbook“ t sinys, kuris buvo parduotas 
net 19 mln. tiražu. Jis yra laikomas vienu 
s kmingiausi  per pastar j  dešimtmet  iš-
leist  dain  rinkini .

Didžiausias vasaros koncertas

Savo naujausi   album  „Soulbook“ 
R.Stiuartas pristatys birželio 10 d. Vingio 
parke Vilniuje vyksian iame koncerte.  Lie-
tuv  jis atvyks po gastroli  Europoje. Daini-
ninkas atvvažiuos su savo muzikant  grupe 
ir su aptarnaujan io personalo komanda, ku-
rioje bus beveik 70 žmoni . Roko atlik jas 
atsigabens vis sp dingam koncertui reika-
ling  šviesos ir garso aparat r .

Grandiozinis šou po atviru dangumi pre-

tenduoja tapti didžiausiu roko koncertu ša-
lyje šiais metais. Jame tikimasi sulaukti 
daugiau nei 20 t kst. ži rov . Legendinis 
brit  atlik jas R.Stiuartas Lietuvoje koncer-
tuos pirm  kart .

250 mln. parduot raš
visame pasaulyje

R.Stiuartas yra vienas garsiausi  daininin-
k  ir dain  autori   roko muzikos istorijoje. 
Pasaulin  šlov  atlik jui peln   milžiniško po-
puliarumo sulauk  hitai: „Maggie May“,  „Sai-
ling“, „Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)“, 
„I Don’t Want To Talk About It“, „The First Cut 
Is the Deepest“, „Do Ya Think I’m Sexy?“, 
„Baby Jane“, „Downtown Train“, „Have I Told 
You Lately“. Visame pasaulyje parduota daugiau 
nei 250 mln. Rodo Stiuarto raš .

Naujausią Rodo Stiuarto singlą įkvėpė žmona
Šią savaitę pasirodė Rodo Stiuarto al-
bumą „Soulbook“ pristatantis singlas 
– iš naujo atgimęs Džekio Vilsono 
(Jackie Wilson) hitas „(Your Love Ke-
eps Lifting Me) Higher And Higher“. 
Legendinis britų roko atlikėjas 
R.Stiuartas pripažįsta, jog ilgai bijojo 
perdainuoti šį muzikos klasika tapu-
sį kūrinį, tačiau labai džiaugiasi savo 
darbo rezultatais. Už tai jis dėkingas 
savo žmonai Penei Lankaster–Stiuart 
(Penny Lancaster–Stewart). 

Rodas Stiuartas yra vienas garsiausių 
dainininkų ir dainų autorių roko muzikos 

istorijoje, visame pasaulyje pardavęs 
daugiau nei 250 mln. įrašų

Organizatorių nuotr.

Naujausiame albume „Soulbook“ 
(liet. „Sielos knyga“) Rodas Stiuartas 

originaliai perdainavo populiariosios 
muzikos klasika tapusius 7-ojo 

dešimtmečio soul stiliaus kūrinius

Bilietus į  Rodo Stiuarto koncertą 
Vilniuje galima įsigyti visose BILIETAI 
LT kasose ir internetu. Daugiau 
informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

Simonas KUPRYS

Milžiniška scena ir 
moderniausia technika

Lietuvoje vyksiantis E.Ramazo io 
koncertas – pernai spal  prasid jusi  pa-
saulini  gastroli  „Ali e Radici“ dalis. Su-
reng s pasirodymus didžiausi  Vakar
Europos miest  arenose, balandžio 2-4 
dienomis dainininkas koncertuos Sankt 
Peterburge ir Rygoje.

 Vilni  E.Ramazot  atlyd s 4 autobu-
sais atvyksianti gausi pagalbinio personalo 
komanda, kuri  sudaro daugiau nei 80 žmo-
ni . Specialiai koncertui skirt  koncertin
rang  atgabens 12 vilkik . Vieninteliam 
žvaigžd s pasirodymui „Siemens arenoje“ 
bus pastatyta 16 metr  aukš io ir 26 me-
tr  plo io scena.  Lietuv  iš užsienio bus 
atvežta moderniausia garso, šviesos apa-

rat ra, milžiniški videoprojekcijoms skirti ekra-
nai ir scenin s konstrukcijos. Dekoracij ,
ekran , šviesos ir garso aparat ros montavimo 
darbai, kuriuos atliks daugiau nei 50 darbinink ,
vyks net 9 valandas.

Viešnag  Vilniuje – paslaptyje

Lietuvos sostin je antr  kart  vieš siantis
garsusis ital  dainininkas neatskleidžia, ku-
riame viešbutyje ketina apsistoti. Išskirtiniam 
pasirodymui E.Ramazotis ruošis vis  dien .
„Siemens arenoje“ jam ir kartu atvyksian-
tiems muzikantams bus rengti erdv s persi-
rengimo kambariai, virtuv s ir darbo 
kambariai dainininko atstovams.

Užkulisiuose valg  E. Ramazo iui ir jo ko-
mandai ruoš specialiai iš Italijos atvyk s vi-

r jas, kuriam talkins 2 profesional s kulinarai. 
Visus maisto produktus dainininko atstovai 
taip pat atsiveš patys. Vienos dienos maistas 
žvaigždei ir jo komandos nariams kainuos 
apie 5 t kst. eur .

Koncertas jau balandžio 6 d. 

Ilgai lauktas ital  muzikos superžvaigžd s
E.Ramazo io koncertas „Siemens arenoje“ 
Vilniuje vyks jau balandžio 6 d. Vieninteliame 
šou Lietuvoje garsusis dainininkas pristatys 
naujausi  savo album  „Ali e Radici“. Pernai 
geguž  dar nepasiek s parduotuvi  lentyn ,
„Ali e Radici“ gimtojoje šalyje buvo pripažintas 
3 kartus „platininiu“ (iš anksto užsakyta dau-
giau nei 210 t kst. jo kopij ). Už š  pasiekim
E.Ramazo iui teiktas prestižinis „Wind 
Award“ apdovanojimas, prilyginamas itališkam 
muzikos „Oskarui“. Išskirtiniame pasirodyme 
taip pat skamb s „Cose Dela Vita“, „Piu Bel-
la Cosa“ ir daugelis kit  populiariosios muzi-
kos klasika tapusi  dainininko hit .

Daugiau nei 25 metus koncertuojantis 
E. Ramazotis yra tap s gyva muzikos legenda. 
Vienas garsiausi  atlik j  pasaulyje yra ypa
populiarus Vokietijoje, Meksikoje, Argentino-
je ir, be abejo, gimtojoje Italijoje. E.Ramazotis 
išleido 15 studijini  album  ir dain  rinkini ,
visame pasaulyje pardav  daugiau nei 50 mi-
lijon raš . Per savo karjer  atlik jas dainavo 
su tokiomis žvaigžd mis kaip Šer (Cher), An-
dre Bo eliu (Andrea Bocelli), Džo Kokeriu 
(Joe Cocker), Karlosu Santana (Carlos Santa-
na), Lu ianu Pavaro iu (Luciano Pavarotti) ir 
daugeliu kit .

Bilietus  vienintel  E.Ramazo io pasiro-
dym  Vilniuje, „Siemens arenoje“, dar galima 
sigyti visose „Tiketa“ kasose ir internetu.

Jau balandžio 6 d. Vilniuje įvyks 
ilgai lauktas italų muzikos 
superžvaigždės Eroso Ramazočio 
koncertas. Garsųjį dainininką į 
Lietuvą atlydės 80 žmonių pagalbinio 
personalo komanda, kuri keliauja 4 
prabangiais autobusais. Vieninteliam 
pasirodymui „Siemens arenoje“ skirtą 
galingą koncertinę įrangą atgabens 
net 12 vilkikų.

E.Ramazotis į Vilnių atvyks su 4 autobusų ir 12 vilkikų karavanu
Organizatorių nuotr.

Vienintelis italų muzikos superžvaigždės 
E. Ramazočio koncertas Lietuvoje įvyks jau 

balandžio 6 d. „Siemens arenoje“ Vilniuje 
Organizatoriu nuotr.

Į Vilnių E. Ramazotį atlydės pagalbinio 
personalo komanda, kurią sudaro daugiau 
nei 80 žmonių. Specialiai koncertui skirtą 
koncertinę įrangą atgabens 12 vilkikų
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Simonas KUPRYS

Tapo Pjero Kardeno m za

B dama 19-os Mirej Matj  pirm
kart  pasirod  per nacionalin  Pran-

c zijos televizij  ir savo balsu pake-
r jo visus, ma iusius pasirodym .
Apie jaunut  atlik j  iš karto suži-
nojo visa Vakar  Europa, o netrukus 
jos dainos prad jo skamb ti ir už 
Atlanto. Mirej Matj  buvo pakrikš-

tyta nauj ja Edita Piaf ir tapo Pran-
c zijos muzikos pasididžiavimu.

Užburiantis balsas nebuvo vie-
nintelis Mirej Matj  ginklas. Stul-
binan io grožio mergina iš 
Pranc zijos tapo tikra Paryžiaus 
aukštosios mados žymybe. Jos ap-
rangos stili m  kopijuoti ne tik 
Vakaruose, bet ir už geležin s už-
dangos gyvenan ios moterys. Spe-
cialiai Mirej Matj  r bus k r
garsiausi pasaulio dizaineriai. Dai-
ninink  savo kv p ja yra pavadin s
ir legendinis mados guru Pjeras 
Kardenas (Pierre Cardin).

Mirej Matj  yra viena stilingiau-
si  pasaulio moter  ir nuolatin  gar-
siausi  aukštosios mados rengini
garb s viešnia. Daininink  sulauk
milžiniško žiniasklaidos d mesio, 
kai prieš kelet  met  pasirod  gar-
saus dizainerio Kristiano Lakrua 
(Christian Lacroix) kolekcijos pri-
statyme. Mados ekspert  nuomone, 
savo žavesiu Mirej Matj  nustelb
net ryškiausias renginyje dalyvavu-
sias žvaigždes. 

Koncert  Vilniuje gal s
steb ti tik 3 t kst. ži rov

Lapkri io 26 d. pranc z  estra-
dos legenda Mirej Matj  pirm  kar-
t  lankysis Lietuvoje. M s  šalyje 
pasaulini  gastroli  metu vieš sian-
ti daininink  pristatys ypating  kon-
certin  program  „Mirelle Mathieu 
En Concert“. Legendin  atlik ja 
kartu su orkestru atliks garsiausias 
savo ir auksine 20-ojo amžiaus kla-
sika tapusias dainas.

Žvaigžd s pasirodymas Vilniuje 
bus jaukus ir išskirtinis. Jos koncer-
t  Vilniuje gal s steb ti tik 3 t kst.
ži rov . Kad Mirej Matj  atliekamos 
dainos atsiskleist  visu grožiu, „Pra-
mog  arena“ specialiai žymiosios 
pranc z s pasirodymui bus transfor-
muota  nedidel  jauki  sal .

1200
dain  9 skirtingomis 
pasaulio kalbomis

Mirej Matj  yra viena garsiau-
si  vis  laik  Pranc zijos daininin-
ki . Per savo karjer  ji raš  daugiau 
nei 1200 dain , kurias atliko net 
9-iomis skirtingomis kalbomis. 
Daininink  yra bendradarbiavusi su 
ryškiausiomis muzikos žvaigžd -
mis – Pla idu Domingu (Placido 
Domingo), Tomu Džounsu (Tom Jo-
nes), Frenku Sinatra ir daugeliu ki-
t . Mirej Matj  tapo pirm ja 
Vakar  atlik ja, kuri gavo leidim
surengti koncert  komunistin je 
Kinijoje. Išleidusi per 70 album ,
atlik ja pasaulyje pardav  daugiau 
nei 150 mln. raš .

Lapkri io 26 d. „Pramog  are-
noje“ Vilniuje vyksiant  vienintel
Mirej Matj  koncert  organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir Ryt  Euro-
poje koncertin  agent ra „Makro-
concert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt. 

Bilietus į vienintelį 
pasaulinės muzikos 
žvaigždės Mirej Matjė 
pasirodymą Vilniuje 
galima įsigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir 
internetu. 
Daugiau informacijos 
svetainėje www.bilietai.lt.

Lapkričio mėnesį į Vilnių atvyksta legendinė dainininkė Mirej Matjė 
(Mireille Mathieu). Pirmą kartą mūsų šalyje viešėsianti prancūzų estrados 
žvaigždė surengs išskirtinį pasirodymą sostinės „Pramogų arenoje“, kur 
kartu su orkestru atliks garsiausias savo dainas. Garsioji atlikėja padarė 
milžinišką įtaką 20-ojo amžiaus muzikai bei madai ir iki šiol laikoma viena 
stilingiausių pasaulio moterų.

Mirej Matjė: moteris 
įkvėpusi Pjerą Kardeną

Mūsų šalyje pasaulinių 
gastrolių metu viešėsianti 

dainininkė pristatys ypatingą 
koncertinę programą 

„Mirelle Mathieu En Concert“
Organizatorių nuotr.

Mirej Matjė iki šiol yra viena 
stilingiausių pasaulio moterų. 

Ji yra nuolatinė garsiausių 
aukštosios mados renginių 

garbės viešnia
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Simonas KUPRYS

Pamatys didži j  miest
ži rovai

„Nuod mi  miestas“ – vienas 
ambicingiausi  m s  teatro pro-
jekt . Komedija pastatyta pagal 
visame pasaulyje garsaus komiko 
ir dramaturgo Vudžio Aleno pje-
s . Joje vaidina Vytautas Šapra-
nauskas, Jolanta Dapk nait ,
Evaldas Jaras ir kiti talentingi Lie-
tuvos aktoriai, kostiumus kuria 
Juozas Statkevi ius, scenografija 
r pinasi „Auksiniu scenos kry-
žiumi“ apdovanotas dailininkas 
Gintaras Makarevi ius. Labai no-
rime š  spektakl  pristatyti ir ki-

t  miest  ži rovams, ne tik 
Vilniaus gyventojams“, – pasakoja 
„Domino“ teatro vadovas Egidijus 
Baranauskas.

Jau baland  stilingiausia met
komedija bus parodyta didžiau-
siuose Lietuvos miestuose. Spek-
taklio premjeros vyks: balandžio 
6 d. Šiauli  dramos teatre, balan-
džio 18 d. Panev žio bendruome-
ni  r muose, balandžio 19 d. 
Klaip dos koncert  sal je ir balan-
džio 20 d. Kaune, „Girstutyje“. 
Dar neprad tas rodyti „Nuod mi
miestas“ sulauk  milžiniško ži -
rov  d mesio. Visi bilietai  spek-
taklio pastatymus Šiauliuose ir 
Kaune buvo išpirkti likus kelioms 
savait ms iki premjer .

vertins žvaigžd s ir 
kult ros atstovai

Kovo 31 d. „Domino“ teatre 
vyks išankstin  komedijos prem-

jera. vertinti didžiul  susidom ji-
m  visoje Lietuvoje suk lusio 
spektaklio bus pakviesti žurnalis-
tai, aktoriai ir iškiliausi mados 
verslo atstovai. Paži r ti naujau-
sios komedijos atvyks „Nuod mi
miesto“ kostiumus suk r s garsu-
sis dizaineris Juozas Statkevi ius 
ir kitos šalies žymyb s.

Pagal genialiojo Vudžio Aleno 
pjes  pastatytas spektaklis bus pri-
statytas išrankiausi  šalies drama-
turgijos ekspert  teismui. Balandžio 
20 d. „Nuod mi  miestas“ dalyvaus 
Kaune vyksian iame jau 32-ame 
teatro festivalyje „Lietuvos teatr
pavasaris“. Tai bus vienintel  prem-
jera festivalio programoje.

Stilingiausia met  komedija

Milžiniško ži rov  d mesio su-
laukusi „Domino“ teatro premjera 
gali teis tai vadintis stilingiausia 
met  komedija. Spektaklis pastaty-
tas pagal Vudžio Aleno pjes , sp -
dingus kostiumus jam k r  Juozas 
Statkevi ius, vaidina žymiausi Lie-
tuvos aktoriai.

Galimyb  statyti ši  pjes  „Do-
mino“ teatro atstovai išsikovojo po 
bemaž dvej  met  deryb  su pje-
s s autoriaus atstovais. Iki šiol 
Baltijos šalyse išduotos tik dvi li-
cencijos, suteikian ios teis  sta-
tyti ši  intriguojan i  komedij . Be 
to, atsižvelgiant  išduotos licen-
cijos ribojimus, „Nuod mi  mies-
tas“ Lietuvoje bus rodomas tik 
tiek kart  per metus, kiek yra nu-
matyta sutartyje su Vudžio Aleno 
atstovais.

„Nuodėmių miestas“: iki premjeros liko 6 dienos!
Linksmiausią metų dieną, balandžio 1-ąją, Vilniuje įvyks ilgai laukta premjera. Žiūrovams pagaliau 
bus pristatyta komedija „Nuodėmių miestas“, pastatyta pagal kultinio amerikiečių komiko Vudžio 
Aleno pjesę. Bilietai į pirmuosius spektaklius (balandžio 1, 2, 3, 4 d.) buvo išpirkti vos per 5 dienas. 
„Domino“ teatras skelbia „Nuodėmių miesto“ gastroles po Lietuvą.

Bilietus į komedijos 
„Nuodėmių miestas“ 
premjeras galima įsigyti 
visose „Bilietai.lt“ kasose bei 
internetu www.bilietai.lt. 
Daugiau informacijos 
www.dominoteatras.lt.

Faktai:
„Nuodėmių miestas“ – komedija

Pjesės autorius – Vudis Alenas

Režisierius – 
Olegas Šapošnikovas

Kostiumų dailininkas – 
Juozas Statkevičius

Dailininkas – 
Gintaras Makarevičius

Vaidina: Vytautas Šapranauskas, 
Evaldas Jaras, Aurelija Tamulytė, 
Jolanta Dapkūnaitė, Julius 
Žalakevičius, Jovita Balčiūnaitė.

“Nuodėmių miesto”
 komanda jau pasiruošusi startui

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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“Titanų susidūrime” - naujoji veiksmo filmų žvaigždė

Semas Vortingtonas 
(Sam Worthington) - 

įspūdingame nuotykių 
filme “Titanų susidūrimas

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Titan  susid rimas” - 
kino teatruose nuo 
balandžio 16 d.

Fantastinis nuotyki  epas
Režisierius: Louis Leterrier 
Vaidina: Sam Worthington, Ralph 

Fiennes, Gema Arterton ir kt.

Po “ sik nijimo” s km s Holivude ak-
torius Semas Vortingtonas (Sam Worthing-
ton) vadinamas nauj ja veiksmo film
žvaigžde. Australas pastaruoju metu su-
laukia vis rimtesni  kino pasi lym . Ne-
seniai j  mat me atliekant  pagrindin  vai-
dmen  filmuose “Terminatorius. Išsigelb -
jimas” ir “ sik nijimas”, o netrukus Lie-
tuvos kino teatrus pasieks sp dingas nuo-
tyki  epas “Titan  susid rimas”.

Šiame Lui Leterj  fantastiniame veiks-
mo filme aktorius vaidina žym  graik  he-
roj  Pers j , Dzeuso ir Argoso carait s
Danajos s n . Aktoriaus personažas, die-
vo s nus, augintas kaip paprastas žmogus, 
nepaj g  apginti savo šeimos nuo mistinio 
požeminio pasaulio valdovo Aido. Netur -
damas ko prarasti, Pers jas išsiruošia  la-
bai pavojing  kelion , nor damas nugal ti
Aid , kol šis nenuvert  nuo sosto vis  die-
v . Bet pirmiausia Dievo s nui reikia su-
vokti, kad turi ypating  gali , paveld t  iš 
t vo. Keliaudamas jis sutinka ir pamilsta 
princes  Andromed . D l jos yra pasiruo-
š s veikti bet koki  kli t . “Aktorius S.Vor-
tingtonas, k nydamas savo heroj , tur jo
suderinti kilni  ir jautri  šird  bei tvirt ,
raumening  k n . Ir jam tai puikiai pavyko. 
Ne sivaizduoju kito tokio aktoriaus, kuris 
taip tiksliai b t  perteik s mitologin  b -
tyb . Jo sukurtas Pers jas šiame filme la-
bai veržlus ir ryžtingas”, - pasakojo filmo 
režisierius L.Leterj . Jis džiaug si, kad 
S.Vortingtonas priver ia patik ti, jog jame 
gl di dieviška siela.

“Gars  pasaulio raš ” inf.
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Balandžio 10 diena taps isto-
rin  kovos men  pasaulyje, nes 
b tent ši  dien  Vilniuje vyks pir-
masis oficialus “K-1 WORLD GP 
2010 in VILNIUS” sunkiasvori
turnyras, be to, lietuvis Egidijus 
Valavi ius susikaus d l pasaulio 
MMA BUSHIDO FC 2010 m. 
sunkiojo svorio empiono titulo.

Ilgai laukta akimirka, kai lie-
tuvis gal s susikauti d l empio-
no diržo, pagaliau at jo. D l titulo 
su Egidijumi susirungs ypa  gr s-
mingas varžovas, buv s Ukrainos 
bokso sunkiojo svorio empionas 
Denisas Bagdanovas-HUNTER.

Tai sunkiosios artilerijos ko-
votojas, pastaruoju metu daug 
laiko praleidžiantis bendrose tre-
niruot se su garsiaisiais boksi-
ninkais broliais Kli ko.

E.Valavi ius apie art jan i  ko-
v  sako: “Manau, kad šis priešinin-
kas nebus man parankus. Stov -
senoje nebus lengva kovoti, nes jis 
pasižymi galingais sm giais ir pui-
kia rank  technika. Be to, kad tre-
niruojasi ir yra sparingo partneris 
garsi j  broli  Kli ko, dar puikiai 
išmano imtyni  gynyb  ir yra sun-
kesnis už mane net 14 kg. Grei-
iausiai jis bandys mane palaužti 

stov senoje, bet aš tam b siu pa-
siruoš s. Ta iau mano kovos tak-
tika ir planas tikrai bus netik ti 
varžovui, nes manau, kad varžovo 
komanda taip pat nuodugniai išty-
rin jo mane ir mano kovos vedimo 
b d . Taigi aš turiu rasti b d , kaip 
j  nustebinti, rasti jo silpn sias vie-
tas. Svarbiausia kovoje veikti, nes 
suabejoti reiškia prarasti j g ”.

D.Bagdanovas-HUNTER apie 
art jan i  kov : “Ilgai laukta sva-
jon  pagaliau išsipild , ir aš gavau 
šans  kautis d l ilgai svajoto titu-
lo. Esu pasiruoš s šv sti pergal ,
o mano tikslas - kov  baigti vienu 
galingu sm giu. Labai nem gstu 
daug kalb ti prieš kov , ta iau po 
kovos b siu kur kas iškalbesnis. 
Tuomet ir papasakosiu, kaip ir ko-
kiu sm giu pasiun iau savo var-
žov  nokaut ”.

“Laisvalaikio” skaitytojai tu-
ri išskirtin  prog , pasinaudoda-
mi 20 proc. nuolaid  suteikian ia
kortele, tapti šio istorinio vykio
dalyviais ir liudininkais. Š  nepa-
mirštam  vakar  sirgali  laukia 
nepakartojamas šou, sp dingos
sunkiasvori  kovos ir dar daug 
daug staigmen .

Daugiau informacijos apie ar-
t jan ias kovas www.bushido.lt.

Suabejoti 
reiškia 
prarasti jėgą!

Tarptautin  “Eurovizijos” kon-
kurs  rengianti Europos transliuo-
toj  s junga (EBU) atmet  pateikt
anonimin  skund , es  “InCulto” 
dainos “Eastern European Funk” 
tekstas turi politin  atspalv . Tad ši
met  “Eurovizijos” dain  konkurse 
atstovauti Lietuvai išrinktai grupei 
“InCulto” neliko joki  kli i  pasi-
rodyti Osle.

Po pergal s nacionaliniame fina-
le “InCulto” muzikantai nesureikš-
mino pateikto skundo vertindami j
daugiau kaip papildom  nemokam

dainos reklam . “Vis d lto malonu, 
kad visi klausimai jau yra atsakyti ir 
šioje istorijoje joki  klaustuk  neli-
ko”, - sak  “InCulto” atstovaujan-
ios muzikos agent ros M.P.3 vado-

vas Vaidas Stackevi ius.
Lietuvos atstovai šiemet “Euro-

vizijos” dain  konkurse pasirodys 
antrajame pusfinalyje, kuris vyks 
geguž s 27 dien  Oslo “Telenor” 
arenoje. Tarptautinio dain  konkur-
so finalas bus surengtas geguž s 29 
dien .

“InCulto” pasirodys 
antrajame “Eurovizijos” 

pusfinalyje gegužės 27 d.
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 Skundas atmestas - “InCulto” daina skambės “Eurovizijoje”

Egidijus 
Valavičius 
kausis dėl 

čempiono vardo



Būk kvailas
www.diesel.com/be-stupid

Kas?

“Diesel” pavasario kolekcija.

K  suprato? 

“Neb k kvailas” - taip sako t -
vai, seneliai, mokytojai, draugai, 
bendradarbiai, net TV reklamos. 
“Diesel” suman  atvirkš iai - b -
ti kvailam kartais naudinga ir net-
gi reikia. Protingas dešimt kart
apskai iuoja, vienuolikt  pjauna. 
Protingas neleidžia sau nusišne-
k ti. Protingas apgalvoja kiekvien
savo žod . Protingas prisitaiko prie 
pasaulio, o kvailas priver ia pasau-
l  ži r ti juoking  ka i  nuotrau-
kas, pirkti po piksel  už 1 JAV do-
ler  ir susikrauna milijonus. Kvai-
las nebijo rizikuoti, kvailas ekspe-

rimentuoja ir sukuria, kvailas pri-
ver ia pasaul  taikytis prie jo ir iš 
ties  ver ia j  jud ti  priek . Gal
gale jei netur tume kvail  min i ,
ar neb t  nuobodu gyventi? K  tik 
išgirdote nauj  “Diesel” k rybin
id j  - b k kvailas!

K  padar  internete? 

Vis  komunikacijos veiksm
rezultatas - itin paprasta svetain
su kvepian iu “Diesel” manifestu 
bei kvietimu kelti savo kvailus fil-
mukus ir taip patekti  “Diesel” 
muzikin  klip  - nauj  2010- j  ko-
lekcijos katalog .

Rezultatai?

Reklamos specialistai pasiuto 
- si lyti b ti ne protingam, o kvai-
lam?! Ne tik tina, kvaila, bepro-
tiška, vulgaru. Vis d lto, kompa-
nijos atstov  teigimu, paži r jus
pirk j  pokalbius “Twitter” ir “Fa-

cebook” socialiniuose tinkluose, 
matoma, kad žmoni  teigiamos 
reakcijos ir kv pimas pasiek  le-
gendini  “Diesel” devintojo de-
šimtme io reklam  lyg . Kuo la-
biau netikintieji m  pulti, tuo 
aršiau prek s ženklo advokatai 
m  šias reklamas ginti! Palauki-

me pardavimo rezultat .

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

Darius Bagdži nas,
“Gaumina”, verslo pl tros vadovas

Dar 2006-aisiais skait me pranešimus, kad JAV internetu nupirkta 
daugiau drabuži  ir papuošal  nei biliet  ir kompiuterini  preki  kartu 
sud jus. Kuo nustebinti tuos, kurie žino karš iausius sezono mados v jus? 
Trys dom s pavyzdžiai, kaip drabuži  prek s ženklai pasitelkia internet ,
kad sužav t  pirk jus.

Interneto reklamoje karš iausi sezono mados v jai kei iasi panašiai kaip Milano podiumuose. “Twitter”, “Facebook”, “debes  kompiuterija”, realaus laiko naujien
agregatoriai, “papildyta realyb ”, “oranžin  yra nauja rožin ”, Web 2.0. Tai t ra tik madingi žodžiai. Nesutrikite. Galvokite, kuo j s  vartotojai gyvena iš tikr j . K  jie 

girdi kas dien , k  valgo, kada eina miegoti ir ko mokosi. Juk jei kasdien girdi “b k protingas”, komunikuoti “leisk sau truput  pab ti kvailam” galb t n ra jau taip kvaila?

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad
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Draugo draugas
www.uniqlo.com/try2

Kas?

“Uniqlo”, japon  drabužiai 
jaunimui.

K  padar ?

Paleido žiemos kolekcij , kuri 
išlaiko šilum  - pritaikius sud tin-
g  nauj  “HeatTech” technologij
pasi ti drabužiai sulaiko šilt  or  ir 
neleidžia sušalti.

K  suprato? 

Tokio dalyko kaip “pakeisk vil-
non  megztin  medvilninius marš-

kin lius ir vidury žiemos nesušalsi” 
televizijoje nepareklamuosi. Juk TV 
klipuose kr va stebukling  produk-
t  - ir grind  valiklis gali virsti bal-
tadan iu vyru net be nauj  japon
išradim . “Uniqlo” suprato, kad jo-
kia reklama nepad s, jei žmon s iš 
ties  neišbandys nauj  drabuži  ir 
nepapasakos draugams, kad tikrai 
nesušalo.

K  padar ?

Sprendimas paprastas. Ateini 
svetain , atsiunti nuotrauk  ir ap-
rašym , kaip tau šalta, “Uniqlo” 
nemokamai tau atsiun ia naujuo-
sius marškin lius. Tau belieka juos 
apsirengti, nufilmuoti savo pasako-
jim , kaip jautiesi “prieš ir po”, ir 
kelti filmuk  prek s ženklo sve-

tain .

Kod l veikia? 

Mane, giriant  naujuosius 
“Uniqlo” drabužius, žinoma, pama-
to draugai, draug  draugai, “nepa-
ž stu t  draug ”, mama ir t kstan-
iai kit  svetain  užsukusi  var-

totoj .

Rezultatai?

Karš iausias praeitos žiemos 
produktas. Filmukai iš 24 pasaulio 
šali , itin geri vartotoj  atsiliepi-
mai ir rekordiniai “HeatTech” dra-
buži  pardavimai. Reklamos kam-
panija netgi pad jo pakelti kit  dra-
buži  linij  pardavim  - praeit  lap-
krit  “Uniqlo” drabužiai buvo iš-
šluoti iš lentyn , o pardavimai per 
kriz  pakilo 32,2 proc.

Neatrasta žemė
www.artificialduck.net/archive/outdoor

Kas?

Nauja “Adidas” drabuži  ir bateli
kolekcija.

K  padar ?

Užuot suk rusi prast  naujos ko-
lekcijos pristatym  internete (360 
laipsni  besisukiojantys megztukai ir 
bateliai), agent ra sugalvojo sukurti 
istorij . Gav  užduot  sukurti nauj
svetain , jie susid liojo ant stalo nau-
j  drabuži  bei bateli  nuotraukas ir... 
suprato, jog iš r b  ir bat  galima su-
d ti neatrast  žem . Taip gim  k ry-
bin  id ja - kalnag briai iš megztuk

klos i , up s - si l s ir požeminiai 
urvai iš ilg  kišeni . Kol keliauji per 
ši  neatrast  žem , neju iomis per-
ži ri vis  nauj  “Adidas” kolekcij .

Kod l veikia? 

Aukštos kokyb s vaizdas ir ani-
macija - medžiagos atrodo tokios 
minkštos, kad jas norisi paliesti ir tu-
r ti daug, vis  kaln .

Rezultatai?

Apži r ti virtualios “Adidas” ša-
lies at jo 400 000 lankytoj  - dvigubai 
daugiau nei ankstesni  tokio pat biu-
džeto interneto kampanij . Pardavi-
mai “Adidas” el.parduo tuv je išaugo 
275 proc. Id ja netrukus perkelta ir 
preki  katalogus bei kitas reklamos 
kampanijas.
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti dvi knygas
Atsakym� � kry�ia�od� iki kovo 30 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.

Praeito kry�ia�od�io laim�tojas - Arminas Balukonis i� Vilniaus. 
Jam bus �teiktos knygos.

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

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Eskortas. Niu. KGB. “Draugai”. Rob. Asilena. Rasakila. Elena. Marakana. Titulin�. 

Ovalas. Manasis. Rangovas. Gira. Spisti.

Horizontaliai: Tembras. Sniegdraba. Bros. Serotoninas. Abi�ala. UVA. Kekulas. Ogi. Gretina. 
Iliuvis. LAN. Nas. Art. Barikada. Av�s. “Asai”.

Pa�ym�tuose langeliuose: KADRILIS.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 03 25-31

AVINAS. Ketvirtadien� b�kite 
d�mesingesni �eimos poreikiams. 
Penktadienis, �e�tadienis - palankus metas 
gro�io proced�roms, meilei, lankyti rengin-
ius, sportuoti. Sekmadien�, pirmadien� dau-
giau d�mesio skirkite sveikatai. Antradienio 
pilnatis gali �ne�ti �tampos santykiuose su 
partneriu - b�kite diplomati�kesni.

JAUTIS. Ketvirtadien� tinka mokytis, ben-
drauti, vykti � komandiruot�. Penktadienis, 
�e�tadienis - palankios dienos �v�sti 
�eimos �ventes, pramogauti. Sekmadienis, 
pirmadienis tinkami meilei, k�rybai. 
Antradien�, tre�iadien� patausokite sveikat�.

DVYNIAI. Ketvirtadien� nei�laidaukite. 
Penktadienis, �e�tadienis tinkami gro�io 
proced�roms, susitikti su mokslo 
draugais, linksmintis. Sekmadien�, 
pirmadien� b�kite pareigingesni �eimoje. 
Antradienio pilnatis gali sukelti jausm� 
audras, neadekva�ias reakcijas, apsunk-
inti bendravim� su mylimaisiais.

V��YS. Ketvirtadien� b�kite atkak-
lesni, aktyvesni. Penktadien�, 
�e�tadien� pasistenkite nei�laidauti. 
Sekmadienis, pirmadienis tinkami 
mokytis, pabendrauti su draugais 
ir artimaisiais, keliauti. Antradien�, 
tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
�eimai.

LI�TAS. Ketvirtadien� venkite 
konflikt�. Penktadien�, �e�tadien� 
b�site aplinkini� d�mesio centre. 
Sekmadien�, pirmadien� pasistenkite 
nei�laidauti. Antradienis, tre�iadienis 
tinkami mokytis, susitikti su 
draugais.

MERGEL�. Ketvirtadien� palanku 
b�ti vie�umoje, siekti populiarumo. 
Penktadien�, �e�tadien� venkite 
ambicij�, konflikt�. Sekmadienis, pir-
madienis - aktyvios dienos. Antradienio 
pilnatis gali sukelti nereikaling� 
emocij� finans� srityje.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadien� b�kite 
diplomati�kesni tiek tarnyboje, tiek ir 
�eimoje. Penktadienis, �e�tadienis tinkami 
gro�io proced�roms, linksmintis, ben-
drauti. Sekmadien�, pirmadien� ma�iau 
bendraukite, venkite konflikt�. Antradienio 
M�nulio pilnatis bus j�s� �enkle, tod�l 
gali b�ti sunkiau i�likti objektyviems.

SKORPIONAS. Ketvirtadienis palankus 
mokytis, vykti � kelion�, susitikti su 
gimin�mis, senais draugais. Penktadien�, 
�e�tadien� b�kite sant�resni. Sekmadien�, 
pirmadien� tinka b�ti vie�umoje, tvarkyti 
reikalus. Antradien�, tre�iadien� venkite 
konflikt�.

�AULYS. Ketvirtadien� nerizikuokite pini-
gais. Penktadienis, �e�tadienis tinkami 
mokytis, i�kylauti, susitikti su draugais, 
linksmintis. Sekmadien�, pirmadien� 
b�kite diplomati�kesni, pareigingesni. 
Antradien�, tre�iadien� b�kite vie�umoje, 
pristatykite savo laim�jimus.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� nepalanku 
ai�kintis santykius �eimoje. Penktadien�, 
�e�tadien� nerizikuokite pinigais. 
Sekmadienis, pirmadienis tinkami 
mokytis, bendrauti, keliauti. Antradienio 
pilnatis gali apsunkinti galimyb� pri-
imti ne�ali�kus sprendimus, i�laikyti 
pusiausvyr�.

VANDENIS. Ketvirtadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Penktadien�, 
�e�tadien� nesiai�kinkite santyki� 
su partneriu, nesivadovaukite 
ambicijomis. Sekmadien�, pirmadien� 
nerizikuokite pinigais. Antradien�, 
tre�iadien� tinka mokytis, bendrauti, 
keliauti.

�UVYS. Ketvirtadienis palankus meilei, 
k�rybai. Penktadien�, �e�tadien� patau-
sokite sveikat�. Sekmadien�, pirmadien� 
drausmingai vairuokite, venkite gin��. 
Antradien�, tre�iadien� nerizikuokite pini-
gais - M�nulio pilnatis.

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 21.45. 26-1 d. 10.45, 
13.30, 16, 18.40, 21.30.
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 26-1 d. 10.30, 13, 
15.45, 18.15, 21.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45, 21.30. 26-1 d. 
12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.10.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 10.10, 
12.30, 15.15, 17.45, 20.15. 26-1 d. 10.10, 
12.30, 15, 17.30, 20.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 25 d. 11.15, 13.45, 16, 18.30, 21.15. 
26-1 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.50, 21.15.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
25 d. 11, 13.30, 15.45, 18.15, 21. 26-1 d. 
12.45, 15.15, 18, 20.30.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 10.30, 12.45, 
15, 17.15. 26-1 d. 11, 13.15, 15.30.
“Broliai”  (drama, JAV) - 25 d. 12.15, 14.45, 
17, 19.15, 21.40. 26-1 d. 12, 17, 21.40.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 25 d. 15.30, 20.30. 26-1 d. 14.15, 19.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
25 d. 14.30, 17.30. 26-1 d. 17.45, 20.45.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 25 d. 20.45.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 13.15, 18.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 25 d. 19.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 26-1 d. 11.15, 13.45, 16.15, 
18.40, 21.30.
“Hamletas”  (opera originalo k. su angli�kais 
subtitrais) - 27 d. 20 (tiesiogin� premjeros 
transliacija i� Niujorko Metropolitano operos).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11, 
14, 16, 19, 22. 26-1 d. 11, 14, 15.40, 17.20, 19, 
20.30, 22 (15.40, 19, 22 val. seansai vyks 26, 29, 
IV.1 d.; 17.20, 20.30 val. seansai vyks 27-28 d.).

“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.15, 
13.45, 16.15. 26-1 d. 12.30, 15.10.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
originalo k., JAV) - 25 d. 16.40, 21.40. 
26-1 d. 12, 15.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 11.45, 14, 16.30, 18.40, 21. 26-1 d. 
16.30, 18.30, 21.10.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas Bankoke”  
(romantin� komedija, Rusija) - 25 d. 11.30, 
15.40, 19.40. 26-1 d. 11, 20.30.
“Broliai”  (drama, JAV) - 25 d. 15.30, 18.10, 
20.45. 26-1 d. 13.30, 18.15
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 25 d. 14.20, 19.15. 26-1 d. 17.45, 20.15.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
25 d. 18.30. 26-1 d. 18.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - iki 25 d. 21.20. 26-1 d. 20.50.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 25 d. 12.20. 26-1 d. 12.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 25 d. 17.45. 26-1 d. 16.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 26-1 d. 11.30.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11, 13.15. 
26-1 d. 14.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 13.30, 21.45.
“Kino pavasaris 2010” - 25-1 d.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Blogis”  (drama, �vedija) - 25 d. 12.
“Tikras garsas valstyb�s atgimimo 
1989-1993”  (dokumentika, Lietuva) - 25 d. 
16.30.
“�ar�nas Bartas, vienas lauke - karys”  
(dokumentika, Lietuva) - 25 d. 18.45.
“U�tar�jas”  (drama, �ekija) - 25 d. 20.
“Pla�iai atmerktos akys”  (drama, Izraelis, 
Vokietija, Pranc�zija) - 25 d. 22.
“Meil�s kar�yg�s”  (drama, �vedija, Danija) 
- 26 d. 17.
“Kontroliuojamos ribos”  (komi�ka drama, 
Ispanija, Japonija, JAV) - 26 d. 19.
“Tujos vedybos”  (drama, Kinija) - 
26 d. 21.15.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 27 d. 13.

“�sivaizduojama opera”  (animacinis fil-
mas-opera, Pranc�zija) - 27 d. 14. 28 d. 12.
“Traukinys stovi penkias minutes”  
(dokumentika, Lietuva) - 27 d. 14.45.
“Gyvenimo formul�”  (kriminalin� romantin� 
drama, Kinija, Honkongas) - 27 d. 16.
“Sp�stai krabams”  (drama, Kolumbija, 
Pranc�zija) - 27 d. 18.
“Lenk�-rus� karas”  (drama, Lenkija) - 
27 d. 20.
“Anderis”  (drama, Ispanija) - 27 d. 22.
“Me�kiukas”  (animacija, Latvija) - 
28 d. 13.
“Laiko saugotojas”  (dokumentika, Lietuva) 
- 28 d. 15.
“�lanka”  (dokumentika, JAV) - 28 d. 16.15. 
29 d. 21.45.
“Didysis upi� �mogus”  (dokumentika, 
D.Britanija, JAV) - 28 d. 18.15. 1 d. 21.
“Svieto pabaiga”  (komedija, Danija, 
Vokietija, Austrija) - 28 d. 20.15.
“Akvariumas”  (Jungtin� Karalyst�) - 
28 d. 22.
“Viso gero, Leninai”  (komi�ka drama, 
Vokietija) - 29 d. 14.30.
“Panaekhall”/”Ana gera�ird�”/”14:56”  
(trumpametra�iai f., Lietuva, Rusija, Kirgizija) 
- 29 d. 18.
“Moterys be vyr�”  (drama, Vokietija, 
Austrija, Pranc�zija) - 29 d. 19.45.
“A� tave �inau”/”Lernavan”/”Pietys”  
(trumpametra�iai, f., Lietuva) - 30 d. 16.30.
“Afganistano �vaig�d�”  (drama, 
D.Britanija) - 30 d. 18.
“Rugs�jo numeris”  (drama, JAV) - 30 d. 
19.45.
“Sveiki atvyk�”  (drama, Pranc�zija) - 
30 d. 21.30.
“Gr�smingas signalas”  (dokumentika, 
Palestina, Pranc�zija, Vengrija) - 31 d. 17.
“7 nuod�m�s”  (dokumentika, Lietuva) - 31 d.
“Raudonoji koply�ia”  (dokumentika, 
Danija) - 31 d. 19.45.
“Lurdas”  (drama, Austrija, Pranc�zija, 
Vokietija) - 31 d. 21.30.
“Jau puiku, tik dar �iek tiek”/
”Bergenas”/”Kry�ia�odis”/”Laisvas 
kritimas”  (trumpametra�iai f., Lietuva) - 
1 d. 17.
“Rimtas vyrukas”  (komedija, JAV) - 
1 d. 19.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 20.30. 26-1 d. 11.15, 
13.45, 16.15, 18.45, 21.15. 26-27 d. 23.45.
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 26-1 d. 10.45, 
13.15, 15.45, 18.15, 20.45. 26-27 d. 23.30.
“Pirmoji eskadril�”  (veiksmo drama, 
Pranc�zija, JAV) - 30 d. 18.35 (Kitokio kino 
klubas).
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 10.30, 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30. 
26-1 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.45. 
26-27 d. 23.59.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - iki 1 d. 
10.10, 13, 16, 19.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11, 
13.30, 15.45, 20.15. 26-1 d. 10.30, 12.45, 
15.15.
“Broliai”  (drama, JAV) - 25 d. 13.45, 16.15, 
18.30, 20.45. 26-1 d. 14, 19.15 (30 d. 19.15 
val. seansas nevyks).
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 25 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45. 
26-1 d. 16.30, 21.30.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 25 d. 15.30, 18. 26-1 d. 12.30, 18.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
26-1 d. 15, 20.30. 26-27 d. 23.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - iki 1 d. 22.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 26-1 d. 11.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 26-1 d. 17.45.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, 
Lietuva) - 25 d. 18.15, 22.45. 26-1 d. 21. 
26-27 d. 23.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 26-1 d. 11.30.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
25 d. 16.45, 21.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 25 d. 
18.45.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 14.15.

CINAMON
“Fobos. Baim�s klubas”  (siaubo trileris, 
Estija, Rusija) - 26-1 d. 14, 16, 18.05, 20.05, 22.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 21.30. 26-1 d. 12.15, 
14.30, 16.45, 19, 21.15.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 11.10, 13, 15, 17, 19, 21. 26-1 d. 12, 
14.15, 16.15, 18.30, 20.45.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 25 d. 
14.45, 19.30, 21.45. 26-1 d. 19.45.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - iki 1 d. 11, 
13.15, 15.30, 17.45, 20.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 25 d. 12.30, 17.15. 
26-1 d. 11.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 11.45, 18. 26-1 d. 14.55.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
25 d. 16, 18.45. 26-1 d. 17, 21.50.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.15, 14. 
26-1 d. 11.45.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) - 
25 d. 16.15, 20.05, 22.15. 26-1 d. 13.10, 22.15.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 25 d. 13.20.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 25 d. 21.50.

KLAIP�DA

CINAMON
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 26-1 d. 11.30, 14, 
16.30, 19, 21.45.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 20.15. 26-1 d. 12.30, 
14.45, 17, 19.15, 21.30.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 11, 13, 15, 17.15, 19.20, 21.20. 26-1 d. 
11.45, 13.45, 16, 18, 20, 21.55.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 25 d. 13.15, 17.45, 19.55, 22. 26-1 d. 
18.30, 22.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo drama, 
JAV) - 25 d. 15.15. 26-1 d. 20.45.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas Bankoke”  
(romantin� komedija, Rusija) - 25 d. 14.30, 
16.30, 22.10. 26-1 d. 15, 17.15, 19.20.
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“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 25 d. 
17, 22.15. 26-1 d. 13.30.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.15, 20.30. 26-1 d. 10.45, 13, 
15.15, 17.30, 19.45.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
25 d. 16.15, 19, 21.45. 26-1 d. 15.45.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 12.15, 14.15. 
26-1 d. 11.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 25 d. 11.45, 19.15. 26-1 d. 12, 21.15.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 25 d. 14.45.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 11.05.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 25 d. 12.45, 18.30.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 21.15. 26-1 d. 13, 
15.30, 18.15, 20.50.
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 26-1 d. 11.15, 14, 
16.30, 19.05, 21.45.

“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
26-1 d. 11.50, 16.45, 21.25 (26 d. 11.50, 
16.45 val. seansai nevyks).
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 26-1 d. 
14.15, 18.50 (26 d. 14.15 val. seansas nevyks).
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 25 d. 10.45, 13.15, 15.30, 18, 20.25. 
26-1 d. 13.45, 16, 18.30, 20.45.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 
10.10, 13, 16, 18.45. 26-1 d. 10.10, 13.15, 
16.15, 19.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 25 d. 21.45. 26-1 d. 22.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.30. 
26-1 d. 11.30.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 25 d. 15.15, 21.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11, 13.30, 
21.30.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 13.45, 19.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 25 d. 16.30.

“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 25 d. 17.45.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 25 d. 19.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 25 d. 16.15.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - iki 1 d. 
11, 13, 15, 17, 19.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 

JAV, 3D) - iki 1 d. 21.
I sal�

“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.15. 26-1 
d. 11.10.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 26-1 d. 13.10, 20.20.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 26-1 d. 15.10.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 26-1 d. 17.45.
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 25 d. 15.30, 19.20.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
D.Britanija, JAV) - 25 d. 17.25.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 25 d. 13.15, 21.15.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
25 d. 18.30 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. J.Geniu�as.
26 d. 18.30 val. - “Rusi�kasis Hamletas”. 
2 v. baletas (spektaklis su fonograma).
27 d. 18.30 val. - D�.Verd�io “Rigoletas”. 
3 v. opera ital� k. Dir. M.Sta�kus.
28 d. 12 val. - B.Pavlovskio “Snieguol� ir 
septyni nyk�tukai”. 3 v. baletas vaikams. 
Dir. A.�ul�ys.
1, 2 d. 18.30 val. - J.S.Bacho “Pasija pagal 
Jon�”. Dir. R.Beck (Vokietija).

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

25 d. 18 val. - G.Flobero “Madam Bovari”. 
Re�. J.Vaitkus.
26 d. 18 val. - R.Kun�jaus “Meil� pagal 
grafik�”. Re�. A.Ve�erskis.
28 d. 12 val. - A.de Sent-Egziuperi “Ma�asis 
princas”. Re�. S.Mykolaitis.
28 d. 18 val. - B.Dauguvie�io “�aldokyn�”. 
Re�. K.Kymantait�.
1 d. 18 val. - T.Bernardo “Pasaulio gerinto-
jas”. Re�. V.Masalskis.

Ma�oji sal�
25 d. 18 val. - A.�k�mos “Saul�tos dienos” 
(pagal Antano �k�mos apysak�). 
Re�. R.Kudzmanait�.
26 d. 18 val. - M.Duras “Meilu�is”. 
Re�. B.Marcinkevi�i�t� (Mar).
28 d. 16 val. - L.Barfuso “Seksualin�s m�s� 
t�v� neuroz�s”. Re�. R.Kudzmanait�.
30 d. 18 val. - S.Mro�eko “Na�l�s”. 
Re�. S.Ra�kys.
31 d. 18 val. - Vytauto V.Landsbergio 
“Bunkeris”. Re�. V.V.Landsbergis.

Vilniaus ma�asis teatras
25 d. 18 val. - Andriaus �ebrausko 
improvizacijos mokykla. Improvizacij� �ou 
“Kitas kampas”.
26 d. 18.30 val. - E.Olbio “Trys auk�tos 
moterys”. Re�. R.Kudzmanait�.
28 d. 18.30 val. - “Didysis Erlickas 
Ma�ajame teatre”. Juozo Erlicko programa.
30 d. 18.30 val. - S.Beketo “Belaukiant 
Godo”. Re�. R.Tuminas.
31 d. 18.30 val. - T.Lets “Vestonai”. 
Re�. V.Malinauskas.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

25 d. 18 val. - Pagal V.�ekspyro pjeses 
“�ekspyriada”. Re�. G.Varnas (Valstybinis 
jaunimo teatras ir Teatras “Utopia”).

26 d. 18 val. - Pagal V.�ekspyro komedij� 
“U�sispyr�l�s tramdymas”. Re�. C.Grau�inis.
28 d. 18 val. - L. del Val “Rai�i �irgai 
ne�uoliuoja”. Re�. I.Jonynas.
30 d. 18 val. - M.Makdonago “Pagalvinis”. 
Re�. J.Vaitkus.
31 d. 18 val. - A.�echovo “D�d� Vania”. 
Re�. A.Lat�nas.

Sal� 99
28 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meil�”. Re�. A.Vid�i�nas.

Rus� dramos 
teatras

25 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - Premjera! 
“Atsitiktinis �mogus”. Teatras “Mens 
Publica”. Re�. J.Vaitkus.
27, 28 d. 18 val. - Premjera! F.Veber “Kvaili� 
vakarien�”. Re�. M.Poli��iuk.
29 d. 19 val. - P.Kviltero “Duetai”. 
Re�. D.Kazlauskas.
30 d. 18 val. - N.Gogolio “Lo��jai”. 
Re�. M.By�kovas. Teatro dienos akcijos 
proga visi bilietai � spektakl� - tik po 10 Lt.

Vilniaus teatras “L�l�”  
Did�ioji sal�

27 d. 12 val. - A.Griciaus “Daktaras Dolitlis” 
(pagal H.Lofting�). Re�. R.Drie�is.
28 d. 12 val. - “Juodoji vi�ta” (pagal 
A.Pogorelskio apysak�). Re�. R.Drie�is.

Ma�oji sal�
27 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Coliuk�” 
(H.K.Anderseno pasakos motyvais). 
Re�. ir dail. R.Drie�is.
28 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Pelen�”. 
Re�. N.Indri�nait�.

Keistuoli� teatras
26, 27 d. 19 val. - Roko opera “Meil� ir mir-
tis Veronoje”. Re�. A.Giniotis.
27 d. 12 val. Ma�ojoje scenoje - Muzikinis 
spektaklis vaikams “Interviu su �lyk�tukais”. 
Re�. A.Sunklodait�.
28 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis 
vaikams “Gelton� Plyt� kelias”. 
Re�. A.Giniotis.

“Domino” 
teatras

30 d. 19 val. - “Pary�iaus katedra”. 
Re�. R.Marcinkus.
1, 2, 4 d. 19 val.; 3 d. 16 ir 19 val. - 
Premjera! V.Aleno “Nuod�mi� miestas”. 
Re�. O.�apo�nikov.

Men� spaustuv�
31 d. 19 val. Juodojoje sal�je - J.Tertelio 
“Sudie, idiotai!” Re�. A.Giniotis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako



Vilni  pasiek  brangiausias pa-
saulyje dviratis, padengtas auksu ir 
papuoštas “Swarovski” kristalais.

Daugiau nei 270 t kst. lit  (80 
t kst. eur ) kainuojant  “auksin
dvirat ” suk r  dan  dizaino ben-
drov  “Aurumania”. Visas klasiki-
nio dizaino treko dvira io paviršius 
padengtas 24 karat  (99,9 proc.) 
auksu. Š  rank  darbo meno k rin
taip pat puošia daugiau nei 600 
“Swarovski” kristal , ypa  aukš-
tos nat ralios odos s dyn s ir ran-
ken  apsiuvai, priekin je dvira io
r mo dalyje Brailio raštu užrašytas 
“Aurumania” logotipas. Dizaineri
šedevr  vainikuoja ženkliukas 

priekin je r mo dalyje, kuriame 
auksu užrašytas unikalus dvira io
numeris ir skai ius 79, periodin -
je chemini  element  lentel je 
priklausantis auksui (Au).

Šis išskirtinis k rinys  Lietuv
buvo atvežtas vos kelioms valan-
doms ir pristatytas gyvyb s draudi-
mo bendrov s “SE Sampo Life In-
surance Baltic” Lietuvos filialo 
(“Sampo Life Lietuva”) klientams.

Iš viso pasaulyje bus pagamin-
ta tik 10 toki  dvira i . Pat  pirm -
j  “auksin  dvirat ” sigij s Londono 
gyventojas šiuo meno k riniu pa-
puoš  vien  iš savo nam  sien .

“Laisvalaikio” inf.

Brangiausias pasaulyje 
dviratis atkeliavo ir į Lietuvą

Paauksuoto dviračio kaina - 
daugiau nei 270 tūkstančių litų

“Sampo Life Lietuva” nuotr.
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KNYGA. Leipcigo knygų mugėje eksponuojama 
mažiausia pasaulyje knyga. 32 puslapių knyga yra 
2,4 mm pločio ir 2,9 mm ilgio.

SKALBYKLĖ. Japonijoje sukurta 
skalbyklė šunims. 30 min. 
trunkantis keturkojo prausimo 
ir džiovinimo procesas kainuoja 
tūkstantį jenų (8 eurus).

Valensijoje vyko tradicinis “Fallas” festivalis - ispanai juo 
sveikino pavasarį. Ištisą savaitę miestas žavėjosi daugiau nei 
šimtu vadinamųjų “falų” - metro aukščio figūrų, kol pagaliau 
kovo 19 d. vakarop jos buvo uždegtos.

Ispanija: linksmos ir spalvingos 
pavasario sutiktuvės

Italijos premjerą S.Berluskonį (Silvio Berlusconi) ir dvi moteris vaizduojanti kompozicija

JAV prezidentą B.Obamą 
(Barack Obama) ir jo žmoną 

vaizduojančios figūros
EPA-Eltos nuotr.

Prancūzijos prezidentą 
N.Sarkozi (Nicolas Sarkozy) 

ir jo žmoną vaizduojanti 
kompozicija

Kažkas ant galvos
Mados kūrėjai nerimsta - galvą siūlo 

puošti vis keistesniais apdangalais.

VELYKOS. Vokietis Folkeris Kraftas (Volker Kraft) iš Zalfeldo 
medį savo sode papuošė 9 tūkst. 500 margučių. Vyro šeima 
šią tradiciją puoselėja nuo 1965 metų.

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.


