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Ką visiems zodiako 
ženklams žada astrologė  
Lilija Banaitienė.

Plačiau 8 p.

Šeimos gydytoja Lolita 
Rapolienė pataria: nuo 
depresijos gali padėti  
ir vitaminas B12.

Plačiau 5 p.

Nesvarbu jūsų formos, 
svarbu - apranga. Kokių 
klaidų nedaryti. 

Plačiau 5 p.

Kodėl užkietėję keliautojai 
Ainis ir Greta Stankaičiai 
pamilo Pietryčių Aziją. 

Plačiau 4 p.
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Lakštingala Judita Leitaitė:

Nėra laiko kvailystėms
2 p.
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Edita SIAVRIS

- Penkerius metus atlie-
kate giesmes Lietuvos baž-
nyčiose, kokia jūsų patirtis 
ten?

- Esu dainavusi daugelyje 
bažnyčių, kai kuriose - po kelis 
kartus. Sakiau, kol visų neap-
lankysiu, nemirsiu. Vasarą visi 
mano sekmadieniai yra užimti. 
Būnu atokiausiuose šalies kam-
peliuose, kurių pavadinimus ne 
visi girdėję, pavyzdžiui, Medin-
gėnuose, kur vienas kelias at-
važiuoti ir vienas išvažiuoti. 
Giedu ir mažose bažnytėlėse, 
žmonėms tai būna nedidelis 
muzikinis įvykis. Juk mažuose 
kaimeliuose gyvenantys, ypač 
pensinio amžiaus, žmonės tikrai 
niekur nenuvažiuoja, taigi 
džiaugiuosi, kad jiems galiu at-
vežti šventę. Žmonės laukia, 
ploja, gaunu gėlių, net naminių 
kiaušinių ar sūrio. Išgirstu tiek 
gerų žodžių, kartais juos net už-
sirašau. Dainuoju ne tik bažny-
čiose, bet ir ligoninėse, net Lu-
kiškių kalėjimo bažnyčioje esu 
dainavusi kelis kartus.

Paskui sūnus man sako, - 
mama, tu dainuoji tokiems bai-
siems nusikaltėliams, gal tu pa-
dainuok jų aukoms, aukų arti-
miesiems. Galvoju, Dieve, ką aš 
darau? Tada kunigui skambinu 
ir sakau, paaiškinkite, kodėl 
mes tą darome? Jis man papa-
sakojo, kad gavo laišką iš vieno 
kalinio ir tą laišką man persiun-
tė. Tas kalinys buvo mano kon-
certe ir parašė, kad būdamas 
laisvėje į tokį koncertą niekada 
nebūtų nuėjęs. Jis davė vienuo-
lio įžadus. Kalinys. Štai. Vadi-
nasi, jis įtikėjo. Kaip buvo to-
liau, nežinau.

- Manote atliekanti misi-
ją?

- Kažkada mane viename 
straipsnyje pavadino meno 
misio niere. To nesureikšminau. 
Visgi misijos man ir pačiai reikia, 
nes gyvenime yra išbandymų, 
kuriuos reikia kažkaip nugalėti. 
O vienas, be visagalio pagalbos, 
niekaip nenugalėsi.

Jeigu jauti bendrystę su 
žmonėmis, atiduodi savo širdį, 
nesvarbu vieta - ar bažnyčia, ar 
koncertų salė. Pamenu, buvau 
Druskininkuose, atlikau Franco 
Šuberto „Ave Marija“, ten sėdė-
jo daug įvairių žmonių, ir rusų, 
ir žydų, atėjo pas mane pianistė 
iš Izraelio ir vos ne verkdama 
dėkojo, kad aš ją išgydžiau. Ne-
žinau, nuo ko, gal labai sunkių 
išgyvenimų būta... Nors „Ave 
Marija“ buvo 100 kartų nudai-
nuota ir perdainuota.

- Jaučiatės ypatinga dėl 
savo talento?

- Kiek aš dar visko nemoku, 
kiek man visko neišeina. Aš jau 
laiko nebeturiu mokytis, nors 
dabar žmonėms yra galimybių 
mokytis pas garsiausius pasau-
lio atlikėjus. Aš tokios galimy-
bės neturėjau. Bet mokau ki-
tus, ateina pas mane ir 50-me-
tės, kurios nori išmokti dainuo-
ti. Turiu draugę Suomijoje, ku-
ri veda meistriškumo kursus, 
turi mokinę, kuriai tuoj sukaks 
80 metų. Yra kita moteris 75 
metų, kuriai vėžys, nuslinkę 
plaukai, ji nebegali stovėti, bet 
ji dainuoja ir džiaugiasi. Ir dar 
kaip dainuoja! Kai matau, kad 
žmonės tokio amžiaus dega, no-
ri, siekia ir visiškai padoriai at-

lieka kūrinius, tai yra pamoka 
ir man pačiai.

- Vyresnė karta nurašo sa-
ve, dažnai išgirsi „aš jau per 
sena (-as) tam“.

- Nes visur nuolat akcentuo-
jama jaunystė. Pažiūrėkite aplin-
kui, kokia informacija, - štai pa-
sidarė plastinę operaciją... Tai 
pinigai, reklama. Tačiau tuo ne-
sidomiu, juk yra tiek daug ne-
skaitytų knygų, tiek nepamatytų 
gerų filmų. Nėra laiko kvailys-
tėms.

- Žvaigždžių liga nesirgote?
- Kažkada labai norėjau dai-

nuoti „La Scala“, ypač kai mo-
kiausi Muzikos akademijoje, tada 
buvau visiškai kvaila. Man atro-
dė, kad greitai viską išmoksiu. 
Buvau „Dainų dainelės“ pirmojo 
konkurso 1974 metais laureatė. 
Atrodė, kad viskas labai lengva. 
Gyvenimas taip mane stumdė. 
Aš dainuoti praktiškai nemoku. 
Aš labai daug ko nemoku. Ir ne-
išmoksiu, nes galimybės nebe 
tos, metai nebe tie, kad išdainuo-
čiau. O dėl prigimties turiu dė-
koti savo tėveliams.

- Jūs kaip Sokratas: „ži-
nau, kad nieko nežinau“.

- Galbūt. Žinoma, yra tiek 
nuostabių kūrinių, kuriuos norė-
čiau sudainuoti. Prisipažinsiu, 
kad turiu slaptų svajonių, bet ne-
sakysiu! Sakoma, kad geriau ne-
sakyti. (Šypsosi.)

- Dar dėstote Muzikos ir 
teatro akademijoje?

- Taip, dėstau kamerinį dai-
navimą ir turiu gerų, įdomių stu-
dentų. Dėstau ir Balio Dvariono 
10-metėje muzikos mokykloje, 
ten yra šaunių mokinukių nuo 12 
iki 17 metų, kurios mane labai 
nustebina.

- Galite pasakyti, štai šis 
žmogus - pasieks, o šis - ne?

- Galiu pasakyti, bet nesa-
kau. Nes labai greitai žmogui ga-
lima užmušti norą. Gerai, kai 
žmogus stengiasi, gyvenime jis 
sugebės atsirinkti, kas yra tik fo-
nas, o iš ko galėsi pasisemti.

Aš nemoku dainuoti

misijos mAn ir pAčiAi 
reikiA, nes gyvenime 
yrA išbAndymų, 
kuriuos reikiA 
kAžkAip nugAlėti

juk  mAžuose 
kAimeliuose 
gyvenAntys, ypAč 
pensinio AmžiAus, 
žmonės tikrAi  niekur 
nenuvAžiuojA
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Publikos numylėtinė dainininkė Judita Leitaitė, jau aplankiusi 240 
Lietuvos bažnyčių, sako, jog jos tikslas - būti sugiedojus visose 650. 
Giesmių atlikimas atokiausiuose šalies kampeliuose suteikia džiaugsmo 
ne tik čia gyvenantiems vietiniams, bet ir pačiai Juditai. Moteris sako, 
kad kai kuriuos gražius žodžius, jai išsakytus žmonių, net užsirašo. Kad 
nepamirštų.
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Vietos, kurių 
negalėjo net 
įsivaizduoti

Kaip vieną įsi-
mintiniausių savo 
kelionių G.Gure- 
vičiūtė prisimena 
prieš šešerius metus vy-
kusią iškylą: tuomet nu-
sprendė leistis po Lietuvą ten, 
kur akys veda, nesilaikydama jo-
kių turistinių gidų, ir džiaugėsi, 
jog būtent taip pavyko atrasti kai 
ką nepaprasto.

„Likau labai maloniai nustebina 
atradimų, kuriuos tuomet vykdama 

per Lietuvą pamačiau - 
negalėjau net įsivaiz-
duoti, kad turime to-
kių vietų kaip Čio-
biškio keltas ar Bal-
tų dievų skulptūrų 

muziejus. Pastarasis 
yra tiesiog puiki pra-

moga, kurią rekomen-
duoju tiek šeimoms, tiek ro-

mantikos ieškotojams“, - pasakoja 
TV laidų vedėja.

Jos minimas Padalių-Čiobiškio 
keltas dėl savo neįprasto veikimo 
žinomas visiems keistesnių vietų 
ieškotojams. Per Nerį tarp dviejų 
kaimų plukdantis keltas yra vienin-

telis Lietuvoje, veikiantis be jokio 
variklio ir irklų - keltas pasikliauja 
srove. Jo kryptį prilaiko lynas, ta-
čiau atsišvartavus per penketą mi-
nučių į kitą krantą perplukdo pati 
upė. 2012-aisiais keltas netgi gavo 
tautinio paveldo sertifikatą.

Baltų dievų skulptūrų muzie-
jų rasti galima Naisiuose. Čia dau-
giau kaip 50 tautodailininkų su-
kurtų lietuvių, latvių ir prūsų mi-
tologija paremtų skulptūrų paro-
da, išdėstyta viso miesto ribose.

Pajūrio klasika bei 
numylėtieji Trakai

Laidų vedėjos ir prodiuserės 
tėvai gyvena Marijampolėje, o sa-
vaitgaliui su mylimuoju ji daž-
niausiai vyksta į pajūrį, tad net ir 
nekeliaudama moteris spėja susi-

durti su pačiais skirtingiausiais 
Lietuvos veidais.

„Kone kiekvieną savaitę 
tenka pamatyti nemažą dalį mū-
sų šalies. Ir kaskart važiuojant 
pro Trakus ar Aukštadvarį nega-
liu atsistebėti Lietuvos miškų 
bei ežerų grožiu, džiaugiuosi ga-
lėdama mėgautis švariu oru ir 
skaniu maistu“, - atskleidžia 
G.Gurevičiūtė.

Lankydama Marijampolę Gin-
tarė taip pat neužsidaro gimtuo-
siuose namuose. „Labai myliu savo 
šeimą ir stengiuosi bent kartą per 
mėnesį aplankyti namus. Marijam-
polėje visuomet aktyviai leidžiame 
laiką - plaukiojame vandenlentė-
mis, žaidžiame tenisą, tėtis yra bal-
tiškos dūminės pirties aistruolis, 
tad pasimėgaujam ir akmenų bei 
vantų masažais“, - išduoda ji.

Skubėdami nepastebime 
pačių gražiausių dalykų

Svarbiausias G.Gurevičiūtės 
patarimas išsiilgusiems gyveni-
me daugiau grožio - ne lėkti sve-
tur ir pametus galvą to ieškoti, 
bet tiesiog leisti sau sustoti ir įdė-
miau apsidairyti.

„Neseniai aklai keliavome 
po Vilnių. Atvirų architektūros 
dienų „Open House“ metu išsi-
nuomojome paspirtukus ir va-
žinėjomės po sostinės sena-
miesčio kiemus stebėdami pas-
tatus kitomis akimis. Tuomet 
supratome, kiek daug grožio 
kiekvieną dieną aplink save ne-
pastebime per darbus, skubėda-
mi ir lėkdami“, - apibendrina 
Gintarė.

„Laisvalaikio“ inf. 

Atradimų Lietuva pagal Gintarę Gurevičiūtę
Televizijos laidų vedėja ir prodiuserė GinTarė GurevičiūTė keliauja 
visuomet, kai tik turi galimybę. išnaršiusi ne vieną pasaulio šalį ji tei-
gia, kad mielai keliauja ir gimtinėje.

Kelionių neplanuoja

Pora pasakojo, kad keliones 
pamėgo dar vaikystėje, o susipa-
žino ir vienas kitą atrado taip pat 
keliaudami.

„Bendras draugų ratas, keli 
spontaniški sprendimai mus su 
Greta nubloškė į Tailandą. Ten su-
pratau, kad sutikau savo būsimą 
gyvenimo draugę. Šiais metais ten 
grįžome, basomis lakstėme po 
mums jau pažįstamas vietas ir lei-
domės į dar nepatirtus nuotykius. 
Kelionėse viskas vyksta kitaip, tu-
ri pasiduoti įvykių tėkmei. Jau se-

niai supratome, kad planuoti kelio-
nių neverta. Svarbiausia turėti lėk-
tuvo bilietą, o visa kita palikti neti-
kėtumo džiaugsmui. Kelionėse 
svarbiausia ne tik kuo daugiau pa-
matyti, bet ir pažinti vietinius žmo-
nes, priimti jų papročius, kultūrą ir 
skirtumus. Nuotykių mūsų kelio-
nėse netrūksta, bet dėl požiūrio - 
daryk dalykus atvira širdimi - visa-
da viskas baigiasi gerai“, - poros 
gyvenimo filosofiją dėstė Ainis.

Sutuoktiniai keliauja nuolat - 
bent 4 kartus per metus stengia-
si nors trumpam pabėgti nuo 
kasdienybės į kurią nors leng-

viau pasiekiamą šalį, o kartais ir 
į kitą žemyną. Pasak jų, sunku 
būtų išvardinti visas aplankytas 
šalis, tačiau noras kolekcionuoti 
kelionių istorijas neblėsta.

Sužavėjo Mianmaras

„Viena iš įdomesnių kelionių 
buvo į Šri Lanką. Nors į šią šalį 
turėjome bilietus tik dviem savai-
tėms, kelionė mus taip įsuko, kad 
nusprendėme prarasti bilietus at-
gal į Lietuvą ir pratęsti klajones 
Malaizijoje, Singapūre, Balyje. 
Nors turėjau grįžti į Lietuvą, nes 
ten laukė darbai, Greta savo kelio-

nę pratęsė Mianmare, Tailande, 
Kambodžoje“, - pasakojo Ainis.

Greta sako, kad visos kelio-
nės atrado vietą jos širdyje, bet 
labiausiai jai įsiminė viešnagė 
Mianmare.

„Tai toks netikėtas ir į nieką 
nepanašus kraštas. Mianmaras - 
šventyklų, budistų, neregėtos 
gamtos kraštas, dar visai neseniai 
atvertas turistams, kur vis dar yra 
pakankamai sudėtinga keliauti. 
Netikėtas ir tuo, kad buvo visai 
neplanuotas. Kai su vyru nuspren-
dėme, kad aš dar pratęsiu kelionę, 
tiesiog dūriau pirštu į žemėlapį ir 
pataikiau į Mianmarą. Kartu tai 
buvo kelionė į save, po save ir su 
savimi. Ši kelionė paliko tokį įspū-
dį, kad galėčiau apie tai kalbėti ir 
pasakoti ilgai“, - įsimintinais poty-
riais dalijosi pašnekovė.

Kai būna Lietuvoje, sutuok-
tiniai stengiasi kuo daugiau pake-
liauti, pamatyti ir čia. Juolab kad, 
pasak jų, Lietuvoje labai daug 
įvairovės ir dar neatrastų vietų.

„Visus savo savaitgalius 
stengiamės pabėgti iš namų ir at-
rasti kažką naujo. O kartais taip 
gera sugrįžti ten, kur širdžiai taip 
miela. Kaip ir daugelis lietuvių, 
be galo mylime Kuršių neriją, to-
dėl Nidoje esame dažni svečiai. 
Taip pat turime kelis itin pamėg-
tus ežerus, tad leidžiame savait-
galius gamtoje. Kartais palapinė 
yra pats geriausias viešbutis. Žie-
mą stengiamės aplankyti jaukius 
viešbutukus, pasilepinti SPA ma-
lonumais ir, žinoma, paragauti 
gardžių patiekalų“, - pasakojo ke-
liautojai.

„Laisvalaikio“ inf. 

Kelionėse būtina 
pažinti vietinius žmones
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vilniečiai ainis ir GreTa sTankaičiai - užkietėję keliautojai, pamilę 
Pietryčių aziją. Tačiau tolimos kelionės niekada neužgožė gimtosios 
šalies magijos ir nepakartojamo jos gamtos grožio, kuriuo sutuokti-
niai stengiasi mėgautis visada, kai būna Lietuvoje. 

dAryK dALyKus AtvirA 
širdimi - tAdA visAdA 
visKAs bAiGiAsi GerAi
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Vasara - puikus metas keliauti. Ką 
daryti, kad nekamuotų alkis, jeigu 
kelionė trunka ne vieną valandą, 
pavyzdžiui, keliaujant lėktuvu ar 
autobusu?

Patyrę keliautojai žino, kad už-
kandžiai oro uoste ar lėktuve dažnai 
yra žymiai brangesni negu preky-
bos centre. Į lėktuvą įsinešamiems 
skysčiams ir tam tikriems maisto 
produktams gali būti taikomi apri-
bojimai, tačiau vykstant į tolimą ke-
lionę ir ekskursiją autobusu apribo-
jimų gėrimams ir maisto produk-
tams praktiškai nėra, bet netinka-
mas vieno keleivio pasirinkimas 
gali sugadinti kelionės įspūdžius ir 
greta sėdintiems žmonėms.

Didžiausio šalyje prekybos tin-
klo „Maxima“ maisto gamybos 
ekspertas Aidas Poleninas į kelio-
nės planą siūlo įtraukti klausimą, 
kokį maistą valgysite ilgos kelio-
nės metu - lėktuve ar autobuse.

Maisto ekspertas A.Poleninas 
pateikia 5 patarimus, kurie pravers 
mėgstantiems keliauti.

Pasirūpinkite vandeniu. Kelio-
nėje, norėdami numalšinti troškulį, 
rinkitės ne saldžiuosius gėrimus, 
bet vandenį arba arbatą. Prisimin-
kite, kad į lėktuvo saloną rankinia-
me bagaže leidžiama įsinešti skys-
čius, supiltus į 100 ml talpos indus, 
o visi gėrimai tokiuose mažuose 
buteliukuose turėtų tilpti atskiria-
me, ne didesniame kaip 1 litro tal-
pos, skaidriame, uždaromame plas-
tikiniame maišelyje. Tokiuose ne-
didelio tūrio induose, ko gero, troš-
kuliui numalšinti vandens ir nepa-
kaks, tačiau visada galima su savi-
mi pasiimti gertuvę, kurią pripildy-
site vandeniu oro uoste, praėjus 
aviacinio saugumo patikrą.

Autobuse ribojimų skysčiams 
nebus. Todėl visų pirma nepamirš-
kite apsirūpinti vandeniu. Tik vie-
toj vieno didelio butelio geriau pa-
siimkite kelis mažesnius. Didelis 
butelis krepšyje ar kuprinėje bus 
sunki našta, jeigu per ekskursiją 
teks nemažai vaikštinėti.

Išlaikykite mitybos balansą. 
Žvalumo ir gerai savijautai įtakos 
turi kelionei pasirinkti maisto pro-
duktai. Pasistenkite rinktis sau 
įprastus, lengvai paruošiamus 
maisto produktus.

Subalansuotos mitybos pagrin-
dą sudaro duonos gaminiai. „Jeigu 
sumuštinį tepsite ant prancūziškos 
bandelės, kuri „Maximoje“ kainuoja 
vos 0,16 euro, pavyks nemažai su-

taupyti, nes panašus sumuštinis oro 
uosto kavinėje ar lėktuve kainuos 
kur kas brangiau. Taip pat galite 
rinktis ir paruoštus trikampius su-
muštinius su kumpiu, vištiena, laši-
ša ar vegetarišku įdaru. Toks sumuš-
tinis vidutiniškai kainuoja nuo 1 iki 
2 eurų“, - sako „Maximos“ maisto 
gamybos ekspertas A.Poleninas.

Užkandžiams - ir daržovių 
įvairovė. Šviežių daržovių pasirin-
kimas šiuo metu yra itin gausus ir 
vasariškas. Todėl keliautojai turėtų 
pasinaudoti proga pasimėgauti 
sveikais užkandžiais.

Vyšniniai pomidorai, paprikų 
šiaudeliai ir morkytės yra kelionei 
itin tinkamas maistas, mat nuplau-
tos ir supjaustytos daržovės kam-
bario temperatūroje nesuges net 
keletą valandų. 

Taupykite vietą. Daržoves ir 
sumuštinius geriausia laikyti san-
dariame hermetiškame indelyje 
arba sudėti į popierinį ar vienkar-
tinį plastikinį maišelį. Toks spren-
dimas pasiteisins tiek rankiniame 
bagaže per skrydį lėktuvu, tiek ir 
keliaujant autobusu.

Jeigu kelionės metu norite 
mėgautis vaisiais, obuolį ar bananą 
į lagaminą įsidėkite taip, kad kiti 
daiktai jų neužspaustų ir neapga-
dintų, antraip vaisiai neteks geros 
išvaizdos ir ims greičiau gesti.

Gerbkite kitus keleivius. Švel-
nus banano kvapas neturėtų dirgin-
ti greta sėdinčių keleivių, tačiau ai-
traus aromato sūris, žuvies konser-
vai ar net lupamas apelsinas iškart 
atkreips aplinkinių dėmesį. Dalis 
žmonių kvapams yra labai jautrūs. 
O, pavyzdžiui, riešutams alergiški 
keleiviai gali išsigąsti, jeigu greta jų 
išsitrauksite pakuotę žemės riešu-
tų ar „Studentų maisto“ riešutų rin-
kinį. Mat netyčia į alergiško žmo-
gaus organizmą patekęs net ir labai 
mažas riešuto trupinys gali sukelti 
didelių sveikatos problemų.

Todėl prieš traukiant savo 
maisto produktus iš lagamino ge-
riausia mandagiai pasiteirauti gre-
ta sėdinčių keleivių, ar jie neprieš-
tarauja. Galbūt jie taip pat atsida-
rys lagaminus ir pasiūlys sureng-
ti bendras vaišes, o kelionė taps 
dar šaunesnė.

„Laisvalaikio“ inf.
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Nejaugi gyventi ilgai ir laimingai 
galima ne tik pasakose? Klaipė-
dos universiteto lektorė medi-
cinos mokslų daktarė ir šeimos 
gydytoja LoLita RapoLieNė žino 
receptą, kaip tai pasiekti realia-
me gyvenime, ir juo dalijasi.

- Atminties susilpnėjimas, 
išsiblaškymas, nesugebėjimas 
susikaupti - tai senatvės po-
žymiai. Ar jie neišvengiamai 
būdingi kiekvienam senjorui?

- Senstant atsiranda užmar-
šumas, nesugebėjimas sutelkti 
dėmesio ir spręsti problemų. 
Dažniausia, net 62 proc. ligonių, 
sergančių demencija, priežastis - 
Alcheimerio liga, antrą vietą uži-
ma kraujagyslinė demencija, kuri 
paliečia 17 proc. sergančiųjų de-
mencija.

Šios ligos vystymąsi provokuo-
ja tokie veiksniai, kaip netinkama 
mityba, fizinis neveiklumas, nutu-
kimas, rūkymas, hormonų disba-
lansas, lėtinis uždegimas ir kt.

Moksliniai tyrimai rodo, kad 
vitamino B12 vartojimas palengvi-
na demencijos, depresijos ir kitų 
ligų simptomus, taip pat gali už-
kirsti kelią šioms ligoms vystytis.

- Vadinasi, vitaminas B12 
yra išeitis, vengiant senatvi-
nės demencijos?

- Tai pagalba sau. Ir ne tik 
nuo demencijų. Vitaminas B12 
yra būtinas visų kūno ląstelių 
funkcionavimui, jis dalyvauja 
svarbiuose organizmo procesuo-
se, reikalingas išgauti energijai iš 
baltymų ir riebalų, normaliai 
kraujodarai, palaiko nervų siste-
mos vientisumą ir DNR sintezę. 
Jo trūkstant gali sutrikti galūnių, 
ypač rankų, jutimai (bado adatė-
lėmis, laksto skruzdėlytės), lie-
žuvis tampa avietinės spalvos, 
gali atsirasti žaizdelių burnoje, 
oda neretai pagelsta, susilpnėja 
plaukai. Esant vitamino B12 trū-
kumui, vystosi mažakraujystė.

- Net ir jauniems žmo-
nėms?

- Taip, o žymiai trūkstant vi-
tamino B12, suprastėja atmintis 
ir suvokimas, regėjimas, atsiran-
da nuotaikų kaita, dirglumas iki 
psichozės išsivystymo, gali var-
ginti lėtiniai galvos, sąnarių, rau-
menų skausmai ar sutrikusi pu-
siausvyra, pasireikšti vidurių už-
kietėjimas, šlapimo ar išmatų ne-
laikymas, net nevaisingumas. 

Yra svarių mokslinių įrodymų, 
kad vitaminas B12 efektyvus esant 
mažakraujystei, svaigimui, sutriku-
siai eisenai, raumenų silpnumui, de-
mencijai, psichozei, regėjimo pro-
blemoms, nuotaikos sutrikimams ir 
net šlapimo ar išmatų nelaikymui. 
Kaupiami vitamino B efektyvumo 
įrodymaisiekiant išvengti Alchei-
merio, širdies ligų bei krūties, gim-
dos kaklelio vėžio, depresijos, mie-
go sutrikimų, diabetinės neuropati-
jos, nuovargio, veido spazmų, nera-
mių kojų sind romo, lūžių ir kt. Pa-
kankamas šio vitamino kiekis orga-

nizme lemia gerą virškinimą, visa-
verčių raudonųjų kūnelių gamybą, 
gali užkirsti kelią senėjimui.

- Kuo vitaminas B12 svar-
bus smegenų veiklai?

- Aprūpinus organizmą šiuo 
vitaminu, sulėtėja sergančiųjų de-
mencija smegenų tūrio ir smege-
nų žievės nykimas net iki septynių 
kartų. Įrodyta, kad dvejus metus 
kasdien vartojant po 100 μg vita-
mino B12 žymiai pagerėja bendras 
pažintinis funkcionavimas, įskai-
tant ir depresinius požymius. 2017 
metais JAV Minesotos mokslu 
grįstos praktikos centre moksli-
ninkams įvertinus 263 studijas su 
13 klasių įvairių intervencijų pa-
žintinės funkcijos gerinimui, dau-
giausia žadančiais išrinkti fizinis 
aktyvumas ir vitamino B12 su fo-
line rūgštimi vartojimas.

- Kiek jo reikia vartoti, 
kad organizme netrūktų ir ne-
būtų per daug?

- Vitamino B12 perdozuoti be-
veik neįmanoma. Suaugusiam 
žmogui šio vitamino paros norma 
gaunama suvalgius beveik 5 dide-
lius kiaušinius arba nuo dvejų su 
puse vištos krūtinėlių. Daugiausia 
vitamino B12 yra sardinėse, laši-
šoje, tune, menkėje, avienoje, kre-
vetėse, jautienoje, jogurte, karvės 
piene. Deja, vyresnio amžiaus 
žmonėms, taip pat sergantiesiems 
kai kuriomis lėtinėmis ligomis 
(cukriniu diabetu, širdies, žarny-
no, autoimuninėmis, alerginėmis 
ligomis, atrofiniu gastritu), po ope-
racijų, traumų, vegetarams, vega-
nams pritrūksta vitamino B12 
maiste arba jis neįsisavinamas, to-
dėl kaip maisto papildą rekomen-
duojama gerti nelaukiant, kol pa-
sireikš simptomai.

Vitaminas B12 - ir nuo demencijos, ir nuo depresijos

Požiūris keičiasi

Supratime apie madą vyksta 
esmingi pokyčiai. Pavyzdžiui, jau 
kurį laiką populiarios plius dydžio 
manekenės tampa tikromis socia-
linių tinklų žvaigždėmis.

Natūralu, kad ir dizaineriai 
skiria daugiau dėmesio stambes-
nių figūrų savininkams ir pasiūlo 
išties stilingų bei išskirtinių dra-
bužių ir jiems. Vis dėlto nemažai 
apkūnesnių žmonių, vis dar ren-
kasi mažesnio dydžio drabužius, 
nei jiems tiktų.

Stilistė Roberta Kučinskaitė 
akcentuoja, kad pasirinkti savo 
dydžio drabužius yra labai svarbu. 
„Gan dažnai gatvėje matau atve-
jus kai moterys pasirenka netin-
kamo dydžio rūbus. Reikėtų į tai 
atkreipti dėmesį ir rinktis sau tin-
kančius drabužius. Tai leis mote-

riai atrodyti estetiškai ir tvarkin-
gai, kas ir yra svarbiausia“, - pa-
taria R.Kučinskaitė.

Esant apvalesnių formų, 
svarbu atkreipti dėmesį į savo fi-
gūros tipą. „Obuolio figūros tipą 
turinčios moterys dažniausiai tu-
ri apkūnesnes rankas, krūtinę, 
pilvuką, bet laibas ir labai gražias 
kojas. Todėl rekomenduočiau ati-
dengti kojas, o viršutinę kūno da-
lį šiek tiek paslėpti. Kriaušės fi-
gūros tipo moterims nieko slėpti 
turbūt jau ir nereikėtų, nes pla-
tesni klubai dabar laikomi dideliu 
privalumu“, - teigia stilistė.

Svarbu, kad būtų 
patogūs ir kokybiški

Nors pasirinkimas didelis 
daugeliu apkūnių žmonių atrasti 
idealiai tinkantį rūbą nėra lengva. 

13 metų didelių dydžių drabužių 
versle besisukanti Elmyra Al-
brechtaitė sako, kad vyrams išsi-
rinkti šiek tiek lengviau, o mote-
rims prisitaikyti drabužį prie savo 
figūros dažnai gana sudėtinga.

„Čia labai svarbi ir mūsų dar-
buotojų patirtis ir mokėjimas at-
rasti tai, kas kiekvienam labiau-
siai tinka. Nes didelių dydžių dra-
bužių nešiotojai turi nestandarti-
nes figūras“, - pastebi parduotu-
vių savininkė.

Jiems taip pat yra labai svar-
bus patogumas. Pasak pašneko-
vės parduotuvės klientai yra reik-
lūs ir ypatingą dėmesį skiria dra-
bužių kokybei bei audiniui.

„Klientai ieško, kad medžiaga 
būtų patogi, maloni, tampri, dra-
bužiai būtų patogūs“, - teigia pa-
šnekovė.

„Laisvalaikio“ inf. 
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Didelių dydžių nešiotojai dabar ga-
li rasti išties stilingų ir išskirtinių 
drabužių. tačiau stilistė Roberta 
Kučinskaitė sako vis dar pastebinti 
stambesnės figūros žmonių, kurie 
rinkdamiesi aprangą daro elemen-
tarias klaidas.

Svarbiausia yra 
pasirinkti savo dydį

keliautojai turėtų 
paSinaudoti proga 
paSimėgauti SVeikaiS 
užkandžiaiS
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt

SPORTAS IR PRAMOGOS
Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt
Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.groziopaslaugos.lt

GROŽIO PASLAUGOS 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius, 
Kaunas. 10% nuolaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 
12 iki 15 val.) 
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.Vilnius. Bronzinė 
programa - 6 Eur, sidabrinė - 7 Eur, 
auksinė - 8 Eur, platininė (su LAVA 
putomis) - 9 Eur. Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 

KITOS PASLAUGOS

Laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Anykščiai. 
20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

KITOS PRAMOGOS

Šv.Kristoforo odontologijos 
klinika. Vilnius. 
100% nuolaida pirmai konsultacijai, 
10% terapiniam gydymui 
ir burnos higienos procedūroms, 
5% dantų protezavimui. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai. 
10% nuolaida visoms paslaugoms 
(išskyrus implantaciją) 
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. Vilnius. 
12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
Optikos „Vizija”. 15% nuolaida 
prekėms ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.

KONCERTAI, RENGINIAI

 
Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Viešbutis „Rinno”. Vilnius. 
10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 
15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477, 
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida 
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms 
pramogoms ir paslaugoms bei 
sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

VIEŠBUČIAI

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“. Kaunas. 
10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero 
detalėms. Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, 
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Žūklės reikmenų parduotuvė 
„Triturus”. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“. Vilnius. 
5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė 
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė 
„Ingrid”. Kaunas. 
10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

KITOS PREKĖS

 
Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Improvizacijų teatras „Kitas 
kampas”. Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 
2 bilietams į „Šiaulių dramos 
teatro“ spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
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„American English School”. 
24 Eur nuolaida kalbų 
kursams Lietuvoje, 44 Eur nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms 
užsienyje. Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

tel. (8 5) 212 33 44 
el. p. club@respublika.net.

LAISVALAIKIS  2 0 1 9  r u g p j ū č i o  1 7  d . Teatras/koncertai/kinas  7
TEATRAS

 VILNIUS

 NAUJASIS TEATRAS
21 d. 18.30 val.  Repeticij� sal�je - 
„Kod�l a� �ia?” Re�. S.Sandaryt�.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
18 d. 17 val.  Ma�ojoje sal�je - 
J.Pulinovi� „Elz�s �em�”. Re�. P.Gaidys.
21 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
A.Strindberg „T�vas”. Re�. M.Kimele.

 PALANGA

 KULT�ROS CENTRAS „RAMYB�”
17 d. 20 val.  - Premjera! „Gra�i ir ta 
galinga” (Klaip�dos jaunimo teatras).
19 d. 20 val.  - „Profesoriaus klastingas 
tirpalas”. Re�. R.Vitkaitis.
20 d. 20 val.  - „NeGaliu tyl�ti NeGaliu 
myl�ti”. Re�. R.Vitkaitis.
23 d. 20 val.  - �v. Kormorano �e��linio 
humoro klubas su programa „Paskalos ir 
padavimai”. K�rybin� grup�: A.Giniotis, 
A.Kaniava, D.Miniotas, R.Aleksaitis, 
D.Au�elis.

 SENOJI GIMNAZIJA
17 d. 20 val.  - A.�pilevoj „Bagadelnia”. 
Re�. A.�pilevoj.
18 d. 18.30 val.  - C.Ionesco „Tobula 
pora (The Perfect Match arba Su Naujais 
metais, Ionesco!)” (N-16). 
Re�. P.Ignatavi�ius.

KONCERTAI
 VILNIUS

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
18 d. 18 val.  - „Portugali�kas fado”. 
J.Filipe (gitara), P.Amendoeira (gitara), 
C.Leiria (vokalas).
20 d. 19 val.  - Kristupo festivalis: 
„Juodai baltas aksomas”. Prabangus 
fortepijono re�italis. Michiel Borstlap 
(fortepijonas, Nyderlandai).

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
18 d. 19 val.  U�utrakio dvaro sodyboje - 
Latvijos radijo bigbendas. Solist� Kristine 
Praulina (vokalas).

 GALV�S E�ERAS
23 d. 19 val.  - Golovanov trio feat Jason 
ir Veronika ChiChi (vokalas).

 KAUNAS

 JACHTKLUBAS
22 d. 19 val.  - „Johnn Strauss muzika 
ant vandens”. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras (meno vadovas ir 
dir. M.Pitr�nas). Solist� Margarita Lev�uk 
(sopranas). Koncert� veda V.Gerulaitis.

 PALANGA

 MUZIKOS KLUBAS „VANDENIS”
18 d. 20 val.  - Monikos Linkyt�s 
akustinis koncertas.
21 d. 20 val.  - Ericos Jennings akustinis 
koncertas.
22 d. 20 val.  - Aido Ginio�io ir „Atviro 
rato” aktori� koncertas.
23 d. 20 val.  - Kosto Smorigino autorinis 
koncertas.

 PALANGOS �V�.MERGEL�S MARIJOS 
�MIMO � DANG� BA�NY�IA

17 d. 18 val.  - Jungtinis chorin�s 
muzikos koncertas. Vilniaus mokytoj� 
nam� moter� choras „Aidas” (vadov� 
L.Ma�iulien�) ir Camerata Chamber choras 
(Anglija).

 KONCERT� SAL�
17 d. 20 val.  - „Egl� �al�i� karalien�”. 
Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.

 NIDA
18 d. 18 val.  Nidos �v�. Mergel�s 
Marijos krik��ioni� pagalbos ba�ny�ioje - 
Jungtinis chorin�s muzikos koncertas. 
Vilniaus mokytoj� nam� moter� choras 
„Aidas” (vadov� L.Ma�iulien�) ir Camerata 
Chamber choras (Anglija).

 BIR�TONAS

 KURHAUZAS
17 d. 19 val.  - Pa�aislio muzikos 
festivalis: „Margas dain� ra�tas”. 
S.Martinaityt� (sopranas), M.Rexroth 
(kontratenoras), A.Eitmanavi�i�t� 
(fortepijonas), E.Pessen (fortepijonas).

 DRUSKININKAI
18 d. 17.30 val.  Druskinink� 
ba�ny�ioje - S.Liamo (sopranas), 
V.Gurstis (fleita), U.Di�i�nas (obojus), 
R.Lamsodis (vargonai), V.Juodpusis 
(muzikologas).

 KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
18 d. 15 val.  Baisiogala, Baisiogalos 
dvare - „Muzika dviems”. Johan Randvere 
(Estija) ir Justas �ervenikas.
23, 24 d. 18 val.  Visagine - 
Tarptautinis kantri muzikos festivalis 
„Visagino country 2019”.

Kinas
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
17-22 d. 10.50, 15.40, 17.30, 18.30, 
21 val. 17 d. 22.55, 23.05 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 17-22 d. 13.10, 15.20, 
19.10, 21.15 val. 18, 20, 22 d. 10.40 val.
„47 metrai: �kalintos po vandeniu“  
(siaubo f., Did�ioji Britanija, N-13) - 
17-22 d. 13.20, 19.30, 21.30 val. 17 d. 
23.40 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 20 d. 
18.30 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
22 d. 20.35 val.
„Asteriksas: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 17-22 d. 
10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
17-22 d. 11.10, 14.30, 21.20 val. 17-19, 
21-22 d. 18 val. 20 d. 19.40 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 17-22 d. 11.20, 13.40, 
16.10 val. 17-20, 22 d. 18.30 val. 21 d. 
19.30, 21.45 val. 17-20 d. 16.10 val. 
21-22 d. 15.50 val. 17-20, 22 d. 20.45 val.
„47 metrai: �kalintos po vandeniu“  
(siaubo f., Did�ioji Britanija, N-13) - 
17-22 d. 16.10, 19, 21.15 val.
Baltijos kino dienos 2019
(festivalis) - 21-23 d. 18, 20.30 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 20 d. 19 val.
„Dam� laim�“  (dokumentinis f., 
�veicarija, V) - 21 d. 19 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
22 d. 19.30 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 17-22 d. 
11.25 val. (vasaros akcija vaikams).

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 17 d. 18.20 val. 18 d. 
16 val. 19 d. 17 val. 20 d. 21 val.
„Lietinga diena Niujorke“  (komedija, 
JAV, N-13) - 17 d. 14.10 val. 19 d. 19 val.
„Balta varna“  (biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, Pranc�zija, N-16) - 
17 d. 16 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 17 d. 
20.10 val. 20 d. 18 val. 21 d. 19.30 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
18 d. 14.20 val.
„Kenterberio pasakojimai“  (komi�ka 
drama, Italija, Pranc�zija, N-16) - 18 d. 
18.30 val.
„Vir� debes�“  (romantin� drama, Rusija, 
N-13) - 18 d. 20.50 val. 22 d. 21.15 val.
„I�gyventi vasar�“  (Lietuva, N-13) - 
20 d. 16.15 val.
„Second Hand“  (dokumentinis f., 
Lietuva, N-13) - 21 d. 16.15 val.

„Rojaus piemenys“  (dokumentinis f., 
Indija, N-13) - 21 d. 18 val.
„Muzika tavo rankose“  (romantin� 
drama, Pranc�zija, Belgija, N-13) - 
22 d. 17 val.
„Favorit�“  (biografin� drama, Airija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 22 d. 19 val.
„Laiko tiltai“  (dokumentinis f., Latvija, 
Lietuva, Estija, N-13) - 23 d. 17 val.
„Kry�kel�“  (dokumentinis f., Latvija, 
N-7) - 23 d. 18.40 val.
„Purpurinis r�kas“  (drama, Lietuva, 
N-13) - 23 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
22 d. 19.30 val.
„Mano aki� �viesa“  (trileris, JAV, 
N-16) - 22 d. 19 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 20 d. 
19.30 val. 21 d. 14.45, 19 val. 22 d. 
14.30, 19 val.
„47 metrai: �kalintos po vandeniu“  
(siaubo f., Did�ioji Britanija, N-13) - 
17-21 d. 19.45, 21.45 val. 22 d. 21.45 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 17-20 d. 10, 12.15, 14.30, 
16.45, 19, 21.15 val. 21 d. 10, 12.15, 
14.30, 16.45, 19.15, 21.15 val. 22 d. 10, 
12.15, 14.30, 16.45, 21.15 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
17-22 d. 10.30, 12.30, 15.45, 18, 19, 20, 
21.30 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 18-22 d. 
10, 11, 12.10, 13.15, 14.15, 15.30, 
17.45 val. 17 d. 10, 12.10, 13.15, 14.15, 
15.30, 17.45 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
17-19 d. 10.45, 12.45, 19.15 val. 20 d. 
10.45, 12.45 val. 22 d. 10.45 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui tam-
soje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 17-21 d. 
17.15, 22.15 val. 22 d. 16.45, 22.15 val.
„Greiti ir �siut�: Hobsas ir �o“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 17-22 d. 
13.45, 16.30, 19.15, 22 val.
„Lietinga diena Niujorke“  (komedija, 
JAV, N-13) - 17-19, 22 d. 10.45, 21 val. 
20 d. 10.45, 21.45 val. 21 d. 10.15, 21.30 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 17-20 d. 
10.15, 12.45, 14.30, 15.15, 16.45 val. 
21 d. 10, 12.15, 15.15, 16.45 val. 22 d. 
10.30, 12, 13, 15.30, 16.30 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 17 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 21 d. 12 val. (specialus 
seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka drama, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 17-22 d. 
10.40, 15.05, 18.40, 20.45, 22.10 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 17-22 d. 15.15, 17.40, 20.25 val. 17, 
19-22 d. 10.50 val. 18 d. 10.20 val.
„47 metrai: �kalintos po vandeniu“  
(siaubo f., Did�ioji Britanija, N-13) - 
17-22 d. 15.35, 20.35, 22.20 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
20 d. 18.30 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
22 d. 19.20 val.
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 17-22 d. 
11 val. (vasaros akcija vaikams).

CINAMON MEGA
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 22 d. 16 val.
„47 metrai: �kalintos po vandeniu“  
(siaubo f., Did�ioji Britanija, N-13) - 19-22 d. 
20.20, 22.30 val. 17-18 d. 19.15, 22.15 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 19-22 d. 12.45, 17 val. 
17-18 d. 14.45, 17 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
19-22 d. 15.45, 19, 20.45, 22.15 val. 
17-18 d. 15.30, 18.45, 20.45, 22 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 19-22 d. 
11.15, 13.30, 18.30 val. 17-18 d. 10.50, 
13.15, 16.30, 18.15 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 19-21 d. 11.45, 
16 val. 17-18 d. 14 val. 22 d. 11.30 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
19-21 d. 12.30, 16, 18 val. 17-18 d. 10.45, 
14.20, 16 val. 22 d. 12.30, 15.50, 18 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui 
tamsoje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 
19-22 d. 21 val. 17-18 d. 21.15 val.
„Lietinga diena Niujorke“  (komedija, 
JAV, N-13) - 19-21 d. 14 val. 22 d. 13.45 val.
„Greiti ir �siut�: Hobsas ir �o“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 19-21 d. 
15, 19.15, 22 val. 17-18 d. 16.45, 19, 
21.45 val. 22 d. 15.10, 19.15, 22 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 19-22 d. 10.15, 13, 
18.20 val. 17-18 d. 11.15, 13, 19.30 val.
„Bjaurios l�l�s“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 19-22 d. 
10.45 val. 17-18 d. 10.30, 12.45 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas 2“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 19-21 d. 10.30, 15 val. 17-18 d. 
10.15, 12.20 val. 22 d. 10.30, 14.50 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka drama, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 17-22 d. 
11.05, 14.25, 21.20 val. 17-19, 21-22 d. 
18 val. 20 d. 18.30 val. 17 d. 23.59 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 17-22 d. 10.40, 14.35, 
18 val. 18-22 d. 20.15 val. 17 d. 21 val. 
17 d. 23.30 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 20 d. 
18.30 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
22 d. 19.10 val.
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 17-22 d. 
10.20 val. (vasaros akcija vaikams).

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
17-22 d. 12.30, 21.10 val. 18-19, 21-22 d. 
17.50 val. 20 d. 18.20 val. 17 d. 18 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 17-22 d. 10.20, 15.30, 19.25 val.
„47 metrai: �kalintos po vandeniu“  
(siaubo f., Did�ioji Britanija, N-13) - 
17-22 d. 13.10 val. 18-22 d. 21.20 val. 
17 d. 21.10, 23.30 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 20 d. 
18.30 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
22 d. 18.30 val.
„Balerina“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, Kanada, V) - 
18-22 d. 10.30 val.

Greisės (akt. Samara Ui-
wing) gyvenimas džiaugsmin-
gai artėja prie vienos svarbiau-
sių dienų: vestuvių. Mergina ne 
tik ištekės už mylimo ir mylin-
čio savo vaikino Alekso (akt. 
Markas O’Brajenas), bet taps ir 
senos, kilmingos bei labai tur-
tingos šeimos dalimi. Tiesa, 
vestuvių dieną jaunikio giminė 
Greisei pasirodo šiek tiek eks-
centriška. Po jungtuvių cere-

monijos paaiškėja, kad įspūdis 
buvo teisingas.

Atėjus vidurnakčiui Greisė 
sužino, kad žmogus, preten-
duojantis tapti šios senos gimi-
nės dalimi, privalo sužaisti 
burtų keliu pasirinktą žaidimą, 
ir tik jį laimėjęs, oficialiai tam-
pa „savu“. Naujoji nuotaka - ne 
išimtis. Vis dar galvodama, kad 
tai - kažkoks pokštas, mergina 
ištraukia kortą su savo žaidimo 
pavadinimu: slėpynės. Norėda-
ma laimėti, mergina privalo iš-
likti pasislėpusi iki pat aušros. 
Pamažu Greisė suvokia, kad 
pokštu čia net nekvepia: šiame 
žaidime privalai paslėpti savo 
gyvybę. Laikrodžiui išmušus 
dvyliktą, prasideda šiurpiausia 
medžioklė ir mirties slėpynės.

monijos paaiškėja, kad įspūdis 
buvo teisingas.

sužino, kad žmogus, preten-
duojantis tapti šios senos gimi-
nės dalimi, privalo sužaisti 
burtų keliu pasirinktą žaidimą, 
ir tik jį laimėjęs, oficialiai tam-
pa „savu“. Naujoji nuotaka - ne 

KINO TEATRUOSE NUO 
RUGPJŪČIO 22 D.
SIAUBO, TRILERIS. JAV, 2019
REŽIERIAI:  MATT BETTINELLI-OLPIN, 

TYLER GILLETT.
VAIDINA: SAMARA WEAVING, ANDIE 

MACDOWELL, ADAM BRODY, MARK 

O’BRIEN, HENRY CZERNY, MELANIE 
SCROFANO, NICKY GUADAGNI.
FILMAS ANGLŲ KALBA SU 
LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS.

„Slėpynės“
Ready or Not (2019)

PREMJERA

Žemę užklumpa netikėtas 
likimas. Mirtį sėjantis maras 
išnaikina pusę žmonijos, di-
džiąją daugumą moterų, - pla-
netoje įsivyrauja chaosas. Ci-
vilizacija beveik išnyksta, o 

likusieji vyrai ima sudarinėti 
grupuotes, ieškančias po maro 
išgyvenusių moterų. Postapo-
kaliptiniame pasaulyje tėvas su 
dukra keliauja per civilizacijos 
griuvėsius. Vyras visomis iš-
galėmis stengiasi apsaugoti sa-
vo atžalą, kad aplinkiniai nesu-
žinotų, jog ji - viena iš retų gy-
vų likusių moterų. Dėl savo 
dukros tėvas pasiryžęs vis-
kam. Ypatingą ryšį turinti šei-
ma padarys viską, kad išliktų 
nužmogėjusioje visuomenėje.

„Forum Cinemas“ inf. 

Žemę užklumpa netikėtas 

KINO TEATRUOSE NUO 
RUGPJŪČIO 23 D.
DRAMA, TRILERIS. JAV, 2019
REŽISIERIUS: CASEY AFFLECK.
VAIDINA: CASEY AFFLECK, ELIZA-
BETH MOSS, TOM BOWER, TIMOTHY 
WEBBER, ANNA PNIOWSKY.
FILMAS ANGLŲ KALBA SU 
LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS.

„Mano akių 
šviesa“

Light of My Life (2019)

„Mano akių „Mano akių PREMJERA

Redakcija u� repertuaro 
pakeitimus neatsako
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Avinas. Labai darbinga 
savaitė. Puikiai seksis ži-
niasklaidos atstovams bei 

tiems, kurių darbas susijęs su infor-
macijos perdavimu. Vienišiai, nesė-
dėkite sudėję rankų, juk jūsų laukia 
įdomios ir intriguojančios pažintys. 
Vairuojantieji būkite atsargūs kely-
je, gali baigtis ne visai sėkmingai.

Jautis. Šią savaitę pra-
sidėjęs meilės romanas 
bus trumpas, nevaržantis 

laisvės. Ryžtingai imsitės kai ką 
perdaryti. Nors ir susidursite su 
nepalankiomis aplinkybėmis, įveik-
site sunkiausias užduotis. Jums 
kaip niekada bus svarbūs santykiai 
darbe ir nepriekaištinga savijauta. 
Daugiau būkite gamtoje.

Dvyniai. Šią savaitę jums 
pasitarnaus pažintys ir geri 
santykiai su aplinkiniais, 

pernelyg atsidavę pokalbiams 
bei dienotvarkę užpildę daugybe 
susitikimų sunkiai suvaldysite dar-
binę situaciją. Didelė tikimybė, kas 
neturi antros pusės, ją sutikti, nors 
romanas bus ir trumpalaikis. 

Vėžys. Ramybę atrasite 
šeimoje, šią savaitę nelabai 
tinkamas metas tvarkyti 

piniginius reikalus, tad stenkitės 
per daug neišlaidauti. Socialinis 
gyvenimas bus turtingas, čia svar-
bus vaidmuo atiteks draugams. 
Nepamirškite skirti daugiau dėme-
sio vaikams. 

Liūtas. Vienišiems teks rink-
tis net iš kelių pretendentų į 
jūsų širdį. Turėsite apsispręs-

ti dėl kelių svarbių dalykų - vienas 
bus susijęs su mokslu ar veiklos 
pasirinkimu, kitas - su santykiais. 
Priimti sprendimus jums padės 
žmogus, turintis jūsų pasitikėjimą. 
Saugokitės peršalimo.

Mergelė. Asmeniniame gy-
venime venkite konfliktinių 
situacijų. Nesunkiai įveiksite 

kasdienius darbo išūkius, jei pa-
žvelgste į juos kitu kampu, ieško-
dami sprendimų praeityje. Antroje 
savaitės pusėje gali tekti netikėtai 
išvykti ar pakeisti kelionės planus. 
Saugokitės žarnyno infekcijų.

Svarstyklės. Darbe naujo-
vėms tinkamų sąlygų nebus, 
jeigu norite kažką pakartoti, 

jums tikrai pavyks. Nauji santykiai 
gali būti dviprasmiški, todėl per 
daug nesureikšminkite. Pats laikas 
apsilankyti pas gydytoją dėl svei-
katos profilaktinio patikrinimo. 
Venkite didelių kompanijų.

Skorpionas. Meilės fronte 
viskas tekės įprasta vaga. 
Stenkitės apdairiai elgtis su 

pinigais, neleiskite veltui nė vieno 
cento, nes būsite labiau linkę išlai-
dauti nei kaupti. Antroje savaitės 
pusėje gali kilti minčių keisti darbą 
ar išeiti ilgalaikių atostogų. Jeigu 
nepradėjote sportuoti, pats laikas 
pradėti.

Šaulys. Asmeninis gyve-
nimas tekės įprasta vaga, 

tik stenkitės nepainioti asmeninių 
santykių su darbu, džiaukitės savo 
sėkme ir pasistenkite pradžiuginti 
tuos, kuriems ne taip gerai sekasi. 
Įvykiai apie jus suksis tarsi švytuok-
lė, nuo pakilimo aukštyn iki kritimo 
žemyn. 

Ožiaragis. Asmeniniame 
gyvenime galimas trum-
palaikis išsiskyrimas dėl 

darbo reikalų. Geras laikas karje-
rai, imkitės darbų dabar, kartu su 
bend radarbiais, tai padės jums kilti 
karjeros laiptais. Tinkamas metas 
keisti darbą.

Vandenis. Vieniši sulauks 
ypač daug dėmesio iš prie-

šingos lyties atstovų, jeigu nepla-
nuojate rimtų įsipareigojimų, ne-
dalykite daug žadančių užuominų. 
Tiems, kurie dirba mėgstamą darbą 
ir tiki tuo, ką daro, lydės sėkmė. 
Antroje savaitės pusėje susilaikyki-
te nuo didelių investicijų.

Žuvys. Geras laikas ieško-
ti naujų partnerių, nauja 
part nerystė bus gana pers-

pektyvi, todėl stenkitės pasinau-
doti atsivėrusiomis galimybėmis. 
Santykiai su kolegomis ir vadovais 
bus taikūs, palankus laikas įgyven-
dinti senus sumanymus ir svajones. 
Neišlaidaukite.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
RUGPJŪČIO 17-23 D.

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Vertikaliai: Akceleratorius. �a. Ir�na. Ibis. 
Step�. Kiekyb�. Vana. Nandu. �dis. Data. Baugi. 
Egata. Ja. Sargas. AS. Karv�s. Stor. Nokautas. 
Krip�. G�dingas. Omo. Sostas. VSD. Varna. 
Stos.  Bul�. �rais.    
Horizontaliai: Svajon�s. Citata. Odos. Serena. 
Kist. L�pa. Kanto. Ien�. Saugas. Ra. Bartas. 
Narvas. Kaug�s. VU. �odingas. Sl. Edis. Od�. 
Vilku. Km. Srov�. �sib�g�ti. Ar. B�da. Opera. �i. 
Itar�. Ni. Asisas. Pas.
Pa�ym�tuose langeliuose:  �VYNABUD�.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite 
laim�ti Vytauto �i�kausko kompaktin� 
plok�tel� „Akimirkos“
Atsakym� iki rugpj��io 21 d. si�skite SMS �inute numeriu 
1390. Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. 
�inut�s kaina 0,43 EUR. Praeito kry�ia�od�io laim�tojas 
Danas KAZAKEVI�IUS i� Vilniaus. Jam bus �teikta Vytauto 
�i�kausko kompaktin� plok�tel� „Akimirkos“.

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GEROS DIENOS: 19, 21, 22 D.
BLOGA DIENA: 20 D.

„LAISVALAIKIO“ REDAKCIJA
Tel. (8 5) 212-36-26
laisvalaikis@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

REKLAMOS SKYRIUS
tel. (8 5) 212 31 00 
reklama@respublika.net

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, 
LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba el.pa�tu laisvalaikis@respublika.net. Prizai 
laikomi savait�. Si�sdami �inut� sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, siekiant i�rinkti 
laim�toj�.


