
Žiema šiemet tradicijas pamy-
nė, tačiau „Skylė“ jų laužyti ne-
sirengia ir kovo 20 dieną 19 val. 
Vilniuje, Šv.Kotrynos bažnyčio-
je, skelbia Pavasario lygiadienio 
koncertą ir šios keistos žiemos 
pabaigą. Tradicinis „Skylės“ lygia-
dienis drauge su styginių kvarte-
tu dabar vyksta tik kartą metuo-
se - kviečiant pavasarį.

Pavasario lygiadienis šven-
čiamas, kai visame pasaulyje, iš-
skyrus Užpoliarę, diena susilygi-
na su naktimi, po jo dienos tampa 
ilgesnės. Nors nūdienos ritmas, 
ypač miestuose, jau seniai visus 
privertė pamiršti gyvenimą pagal 
saulę ir šviesą, visuotinai geresnė 
žmonių jausena dienai tapus il-
gesne už naktį išliko.

Visuotinai jaučiamas džiaugs-
mas, šviesa bei šiluma ir skambės 
„Skylės“ Pavasario lygiadienio 
koncerte. Kiekvienais metais 
koncerto programa šiek tiek kei-
čiasi, prijungiama naujų arba se-
niai grotų ir pasiilgtų dainų, bet 

esmė ir nuotaika lieka ta pati. Tai 
skaidrūs, kupini pakilios nuotai-
kos ir vilties koncertai.

Šiais metais koncerte skam-
bės ir keletas visiškai naujų dainų 
iš būsimojo „Skylės“ albumo, su-
kurto pagal Platelių krašto legen-
das. Albumas jau baigiamas kurti 
ir pasirodys šiais metais.

Dar prieš jo pasirodymą „Sky-
lės“ laukia ir kitas itin svarbus 
įvykis: balandžio 25 d. Bižų kai-
me, Varėnos rajone, bus atideng-
tas grupės ir koncertų agentūros 
„Promostar“ lėšomis pastatytas 
paminklas Lietuvos partizanams.

Žmogaus ūgio (180 cm) poli-
ruoto paviršiaus monumentas su 
iškaltu ornamentiniu Vyčio kry-
žiumi bus atidengtas toje vietoje, 
kur 1946 metais balandžio 27 d. 
buvo užpulti į pagerbimo ceremo-
niją susirinkę Lietuvos partizanai. 
Per susišaudymą žuvo Dainavos 
apygardos Geležinio vilko rinkti-
nės Valkininkų bataliono kovoto-
jas Bronius Kuklys-Gaidys, taip 
pat buvo mirtinai sužeistas Jonas 
Gramba-Liūtas. Paminklą sukurė 
skulptorius Robertas Ožalinskas.
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 „Skylė“ lygiadienio koncerte kvies pavasarį

Lietuvos rusų dramos teatro vyriau-
siasis režisierius Jonas Vaitkus va-
sario 29 dieną paliko šias pareigas, 
bet su teatru neatsisveikino - toliau 
prižiūrės teatro didžiojoje scenoje 
savo sukurtus spektaklius, o ateity-
je turi ir daugiau kūrybinių planų.

Vieninteliam Lietuvoje rusų 
kalba vaidinančiam teatrui, vado-
vaujant J.Vaitkui, pavyko sutelkti 
labai stiprią teatro aktorių trupę, 
kurios kūrybingumą ir susiklausy-
mą pripažįsta Lietuvos ir užsienio 
režisieriai, kuriantys šiame teatre. 
Tai darniai dirbanti įvairaus am-
žiaus talentingų žmonių komanda, 
kurioje kartu su vyresnės kartos 
aktoriais dirba Dalios Tamulevi-
čiūtės (2004 m.) ir J.Vaitkaus 
(2013 m.) aktorių kursų Lietuvos 
teatro ir muzikos akademijoje auk-
lėtiniai.

2008-2018 m. teatrui vado-
vaujant J. Vaitkui, ne vienas LRDT 
spektaklis, kūrėjas ir aktorius bu-
vo nominuoti garbingiausiam Lie-
tuvos teatro apdovanojimui „Auk-
sinis scenos kryžius“, ne vienas 
kūrėjas šį apdovanojimą ir pelnė.

Per daugiau kaip dešimtmetį 
darbo šiame teatre J.Vaitkus sukū-
rė daugiau kaip 10 spektaklių, su-
darančių šio teatro repertuaro 
aukso fondą, tarp jų - „Eglutė pas 
Ivanovus“, „Eugenijus Oneginas“, 
„Septynios gražuolės“, „Septyni 
fariziejaus Sauliaus penktadie-
niai“, „Karalius Lyras“ ir „Trylik-
tas apaštalas, arba Debesis kelnė-

se“. „LRDT aktorius gerai pažįs-
tu, jie kilnūs žmonės. Atsakingai 
dirba, visiškai atsiduoda teatrui, 
įsiklauso į mano sumanymus. Re-
peticijose skatinu juos reaguoti 
taip, kaip patys jaučia, o aktoriai 
daug sprendimų ir patys pasiūlo. 
Nuoširdžiai ačiū visiems, su ku-
riais visą šį laiką dirbau Lietuvos 
rusų dramos teatre. Nesakau 
„sudie“, bet „iki pasimatymo!“ - 
sako J. Vaitkus.

Neseniai atšventęs solidų ju-
biliejų, J.Vaitkus turi daug planų ir 
nežada ramiai ilsėtis. Artimiausi 
jo spektaklių pastatymai numatyti 
kituose Lietuvos ir užsienio teat-
ruose, o LRDT didžiojoje scenoje 
režisierius planuoja statyti vieno 
iš originaliausių lenkų dramaturgų 
Stanislavo Vitkevičiaus-Vitkaco 
(Stanislaw Witkiewicz-Witkacy) 
pjesę „Pelkių vištelė“. Ir šiame 
spektaklyje, kaip būdinga dauge-
liui J.Vaitkaus pastatymų, vaidins 
daugelis talentingosios LRDT tru-
pės aktorių.

LRDT inf.

Interneto svetainė kiwi.com pa-
skelbė gegužę vyksiančių rengi-
nių pasaulyje „Top 6“ sąrašą, ja-
me - ir Vilniuje sumanyta Gatvės 
muzikos diena.

Pasaulyje plačiai žinoma kelio-
nių planavimo platforma kiwi.com 
sudarė sąrašą vietų ir renginių, 
rekomenduojamų aplankyti gegu-
žę. Šešetuke - renginiai nuo Bal-
tųjų naktų Rusijoje ar džiazo fes-
tivalio Naujajame Orleane iki Ga-
tvės muzikos dienos Vilniuje.

Gatvės muzikos diena kas-
met vyksta jau nuo 2007-ųjų. Ją 
sugalvojo ir pradėjo muzikantas 
Andrius Mamontovas, draugams 
elektroniniu paštu išsiuntęs 
kvietimus išeiti laukan ir groti 
sostinės gatvėse. Nuo to laiko 
idėja taip išplito, kad tapo ne tik 
visos Lietuvos miestų gatves 
muzikos garsais užliejanti šven-
tė, bet jau ir tarptautinė tradicija. 
Profesionalūs muzikantai ir mė-
gėjai visą dieną koncertuoja 
miesto gatvėse, o šventės pabai-
goje ir muzikantai, ir žiūrovai žy-

giuoja Vilniumi bei kuria impro-
vizaciją „Drum2gether“.

Ankstesniais metais Gatvės 
muzikos dieną savarankiškai orga-
nizavo Norvegija, Belgija, Ukraina, 
Rusija, Latvija, Baltarusija, Olan-
dija, Gruzija, Armėnija ir Airija.

Šiemet Gatvės muzikos die-
na vyks gegužės 16 dieną, kaip 
įprasta - trečiąjį šio mėnesio šeš-
tadienį. Muzikantai, norintys da-
lyvauti šventėje, registruotis ga-
lės nuo kovo 15 dienos.

Parengė Ugnė  
PAULAUSKAITĖ 

Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius

Režisierius J.Vaitkus nesako „sudie“Gatvės muzikos dienai - pasaulinis įvertinimas
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KieKVienaiS metaiS 
KonceRto pRoGRama 
šieK tieK KeičiaSi, 
bet eSmė iR nuotaiKa 
lieKa ta pati. tai 
SKaidRūS, Kupini 
paKilioS nuotaiKoS 
iR ViltieS KonceRtai
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Ketina stoti į 
Šaulių sąjungą

- Kasmet Kovo 11-ąją, kai 
Lietuva švenčia Nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną, jus 
matome ant scenos. Kaip bus 
šįkart? - „Laisvalaikis“ paklausė 
dainininko Merūno VituLskio.

- Be abejo, ir šią Kovo 11-ąją 
koncertuosiu, lietuviška tema tu-
riu nemažai kūrinių savo reper-
tuare. Toks jau mano amplua ta-
pęs - per visas valstybines šven-
tes būnu scenoje, jas sutinku tarp 
valdžios vyrų, visada tokiu vals-
tybiniu lygiu. Jaučiu lyg ir įsipa-
reigojimą nenuvilti žmonių, kurie 
švenčia laisvę, tiki mano patrio-
tiškumu. Galbūt, prisiimdamas 

tokį vaidmenį, tęsiu senelio Alek-
sandro Vitulskio (garsus Lietuvos 
tapytojas - red.  past.) tradiciją. 
Dalyvauti valstybinėse šventėse 
ir prieš šeimą labai svarbu - vai-
kai auga. Pirmieji kūriniai, kurių 
juos su žmona mokome, yra „Ant 
kalno mūrai“, „Palinko liepa šalia 
kelio“ ir kitos panašios lietuviš-
kos dainos, ne kokie nors užsie-
nietiški kūriniai. Aš pats tą patį 
patyriau, tuo keliu ėjau vedamas 
močiutės, jos dėka supratau, ką 
tai reiškia - šeima požiūrį į savo 
šalį formavo tokį teisingą, skiepi-
jo meilę gimtinei. Manau, ir mano 
pareiga tęsti tas tradicijas. Todėl 
ne tik scenoje, bet ir šeimoje tu-
rime Kovo 11-ąją, kitas Lietuvai 
svarbias datas paminėti.

- Jūsų senelis už piešinius 
lietuvybės tema netgi buvo 
persekiojamas sovietų, ar ne?

- Jis buvo tiesiog apsėstas lie-
tuvių istorijos, buvo eruditas savo 
srity. Jis ėjo iš proto dėl to, ką da-
rė, turėjo savo bendraminčių ratą, 

su poetais draugavo, bendravo su 
tokiais žmonėmis, kurie buvo ne-
abejingi Lietuvai. Bet buvo ir to-
kių „šunų“, kaip juos vadinu, ku-
rie sugebėdavo kažkur nunešti 
žinią, kad A.Vitulskis neabejingas 
savo šaliai ir „eina prieš sistemą“. 

Po daugelio metų atradome vieną 
dalyką. Senelis Kaune turėjo di-
delį butą ir studiją, tame name 
nemažai karininkų gyveno, akto-
rių, muzikantų. Buvo ten tokios 
kolonėlės, kurios, kaip gyvento-
jams buvo pasakyta, buvo skirtos 
informacijai pranešti. Kai po se-
nelio mirties mes tvarkėme tą 
butą, apžiūrėjome ir tas kolonė-
les. Paaiškėjo, kad tai nebuvo in-
formacinė sistema kažkokia, o 
pasiklausymui skirtas daiktas - 
tose kolonėlėse radome mikrofo-
ną. Reiškia, senelis buvo stebi-
mas labai aktyviai.

- Sakoma, laisvė tęsiasi 
tiek, kiek tęsiasi ryžtas ją gin-
ti. Buvote pasiryžęs stoti į 
Šaulių sąjungą. Įstojote?

- Dar nepadariau to. Tą temą 
namie dar gvildename. Žmona iš 
manęs juokiasi, žinodama mano 
charakterį, sako: koks tu karei-
vis. Bet žinau, kad yra įvairių 
veiklos Šaulių sąjungoje sričių, 
žiūrint, kokį dalinį pasirenki. Va-
sarą ketinu įstoti į šią sąjungą, 
nes dabar kol kas nelabai randu 
laiko tą padaryti - daug keliauju, 
o ten, Šaulių sąjungoje, ir susi-
rinkimai, ir pratybos vyksta. Į 
bet kokią organizaciją įstojęs, įsi-
pareigoji. Ir turi laikytis tų įsipa-
reigojimų.

Užaugo vartydama 
Sąjūdžio albumą

- Neretai koncertuodavote 
per Kovo 11-ąją. Šįkart kon-
certų neturite. Ką veiksite? - 
„Laisvalaikis“  paklausė atlikėjos 
ievos  Narkutės-Šeduikie-
Nės.

- Yra tų dienų ir progų (Sausio 
13-oji, Vasario 16-oji, Liepos 6-oji), 
ir per vieną ar kitą valstybinę 
šventę aš būtinai groju - turiu to-
kių patriotinių pasirodymų. Šie-
met Kovo 11-oji bus skirta šeimai, 
namie, rami, nes be koncertų.

- Esate beveik nepriklau-
somos Lietuvos bendraamžė. 
Jums - 32 metai, Nepriklauso-
mybę atkūrusi Lietuva švęs 
trisdešimtmetį. Kaip manote, 
ar jūsų karta, nemačiusi so-
vietmečio, suvokia Kovo 
11-osios prasmę? Ką ši diena 
reiškia jums?

- Manau, mūsų karta Kovo 
11-osios prasmę patyrė ir patiria 
tiesiogiai per tėvus, kurie anuo 
metu buvo aktyvūs jauni žmonės, 
politiškai aktyvūs, visuomeniškai, 
pilietiškai. Aš esu iš tokios šei-
mos. Mano tėtis Rimantas turėjo 
albumą, į kurį klijavo visus tris-
palvius kvietimus į mitingus, Są-
jūdžio renginius, šaukimus į refe-
rendumus, žodžiu, viską, kas su-
siję su tuo Atgimimo laikotarpiu. 
Tas albumas buvo svarbi mano 
vaikystės dalis, jis, kaip ir šeimos 
nuotraukų albumas, taip pat buvo 
vartomas - jame mačiau to laiko 

įvykius. Ir dabar, po 30 metų, jis 
dar vertingesnis atrodo su tais au-
tentiškais to laiko popieriukais, 
nes tai daugiau negu popieriukai.

Turiu draugų, kurie atsimena 
Sausio 13-osios įvykius, aš to ne-
atsimenu, bet, nepaisant to, kad 
sąmoningai nedalyvavau tuose 
įvykiuose ir neturiu tokių atsimi-

nimų, aš, kaip ir daugelis mūsų, 
augau jausdama tą nuotaiką, tą 
pokyčių dvasią. Manau, iš mūsų 
tėvų, iš to, ką jie veikdavo, kaip 
jie elgdavosi, iš to, kad jie daly-
vaudavo mitinguose, Sąjūdžio 
renginiuose, koncertuose, į ku-
riuos kartais ir mus, kūdikius, ten 
nusiveždavo, mes perėmėme visa 

tai. Tą jausmą. Ir kad visa tai nie-
kur nedingo - lieka toks bazinis 
ikižodinis suvokimas.

- Gavote lietuvybės geną.
- Taip.

- Jūs - šiaulietė, gal tėvelis 
buvo Šiaulių sąjūdžio aktyvis-
tas?

- Jis nebuvo oficialus aktyvis-
tas, bet vien iš to albumo jau gali-
ma sakyti, kad jis aktyviai dalyvavo 
tuose įvykiuose, sekė juos, į juos 
reagavo. Ir jo tokia laisva dvasia 
persidavė vaikams. Mano ir mama, 
ir tėtis yra muzikos mokytojai. Tė-
tis yra chorvedys - jam visada tas 
laisvės troškimas ėjo ir per dainą - 
liaudies, lietuvišką dainą - per tam 
tikrą meninį pasipriešinimą, per 
daugelį gal ir ne tokių tiesmukų 
dalykų, nes yra daugybė priemo-
nių, kuriomis meno žmonės galėjo 
kovoti su režimu ir jam priešintis. 
Mano šeima buvo iš tokių šeimų.

- Neseniai savo gerbėjus 
džiuginote autorine programa 
„Visos meilės taisyklės“, anš-
laginiu koncertu „Širdies rei-
kalai“. Bet visada liksite ta 
atlikėja, kuri daugiau kaip 

prieš dešimtmetį sukūrė bala-
dę „Raudoni vakarai“. Dauge-
lis netikėjo, kad 19-metė gali 
sukurti tokią jautrią dainą 
apie partizanus, lyg ją dainuo-
tų partizano mylimoji. Kaip 
jaunai panelei pavyko surasti 
tokius širdin smingančius žo-
džius apie skaudžią mūsų pra-
eitį?

- Man atrodo vien tai, kad aš 
parašiau šią dainą, rodo, jog fan-
tazija, empatija ir jausmai neturi 
nei laiko, nei erdvės - jie gali ke-
liauti per kartas. O gebėjimas įsi-
jausti, jis arba yra, arba jo nėra. 
Manau, jeigu jis yra, tai ir tampa 
įmanoma parašyti dainą apie lai-
ką, kuriame negyvenai, apie 
situa ciją, kurioje pats neatsidūrei. 
Rašydama dainą daug galvojau 
apie savo šeimą, apie ištremtą se-
nelio šeimą, norėjau užgriebti to-
kius bazinius, kertinius, labai 
bendražmogiškus dalykus. Tą lau-
kimą ir tą nesulaukimą, tą pasiau-
kojimą ir tą didesnį tikslą, tą gy-
venimo kažkokį neteisingumą. 
Bet nepaisant to, kas atsitinka, 
žmogus savo jausmų ir spalvų, 
savo prasmės nepraranda. Atsi-
davimas, draugystė, meilė nepra-
randa savo svorio ir reikalingu-
mo - jie reikalingi visais laikais. 
Kita vertus, ta daina yra arba pa-
triotinė, arba meilės daina. Tos 
dvi žinutės persipynusios. Ši dai-
na man - lyg gyvenimo dovana, 
kad man pavyko parašyti tokią 
dainą, kuri nesensta, kuri taip rei-
kalinga žmonėms ir kuri jau kaip 
ir liaudies daina pasidariusi.

Merūno Vitulskio 
ir Ievos Narkutės 
laisvės genas

JaučIu lyg Ir 
įsIpareIgoJIMą 
NeNuVIltI 
žMoNIų, kurIe 
šVeNčIa laIsVę, 
tIkI MaNo 
patrIotIškuMu

M. VituLskis

Mūsų karta koVo 
11-osIos prasMę 
patyrė Ir patIrIa 
tIesIogIaI per 
tėVus
i.Narkutė-ŠeduikieNė

Pasaulinio lygio tenorą Merūną Vitulskį Kovo 11-ąją, kaip jau tapo 
įprasta, išvysime ant scenos, nes, kaip jis pats sako, negali nuvilti žmo-
nių, švenčiančių laisvę. O ir sūnūs auga, kuriuos jis veda lietuvybės ke-
liu, kaip ir pats buvo vedamas močiutės vaikystėje. O kur dar senelio, 
garsaus dailininko Aleksandro Vitulskio, pavyzdys. Nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos bendraamžė atlikėja Ieva Narkutė-Šeduikienė, ku-
rios vizitine kortele tapusi daina „Raudoni vakarai“ skamba Lietuvai 
svarbiomis švenčių dienomis, sako, jog jos karta, augusi laisvoje Lietu-
voje, supranta Kovo 11-osios prasmę, nes tą laisvės geną gavo iš tėvų.
irena BaBkauskieNė

irm
an

to
 s

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

irm
an

to
 s

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.



„Laisvalaikio“ klubo partneriai 2020 m. kovo 7-13 d.22

SUDOKU

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

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

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

Teisingai i	sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
„Margaritos“ skutimosi gel� ir balzam� po 
skutimosi „Mano komanda“
Atsakym� iki kovo 10 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 Vaidotas Suba�ius 
i� Vilniaus. Jam bus �teiktas „Margaritos“ skutimosi gelis ir balza-
mas „Mano komanda“.

Vertikaliai: Trobesys. Kauk. Pat. Gili. Vilkatas. 
Rog�s. Kietis. San. Kat�. Remas. Rima. �a. 
Relinas. Mot. Komisas. Meraja. Sinusitas. Soti. 
Renis. Paaky. Svainis. Ar. Mamos. Jas. Pel�. 
Asana. Tas. Geitsas. S�s.
Horizontaliai: Ra�liava. Bogota. Big�. Kurija. 
�el�. Rosenas. Sisteminis. Litis. Krisas. Pe. 
Vienas. Ei. Kiemas. Alt. Altas. Spr�s. Kukis. Kas. 
Esamas. Rokas. Pasimatymas. Kasamoji. On�. 
Nata. �sas.
Pa�ym�tuose langeliuose: KAR�YGIAI 

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�.

Svarstyklės. Meilės reikalai 
puikiai klosis neturintiems 
antrosios pusės. Pažintis 

su priešingos lyties atstovu išva-
duos iš kasdieninės nuobodžios 
rutinos. Darbe viskas tekės įprasta 
vaga, bet siūloma susilaikyti nuo 
naujų verslo sutarčių pasirašymo. 
Saugokitės peršalimo, daugiau bū-
kite gryname ore, sportuokite.

Skorpionas. Netinkamas 
metas naujoms pažintims, 
todėl to vienintelio dar 

turėsite luktelėti. Darbe nelaukite 
pastovumo, vyraus netikėtumai, 
kurie reikalaus kantrybės ir susi-
kaupimo. Gali kamuoti stuburo ir 
galvos skausmai.

Šaulys. Asmeniniame gy-
venime vienišiams palankus 

laikas sutikti antrąją pusę, pažintis 
bus netikėta, tad pasiruoškite. 
Darbe vėl pajusite tvirtą pagrindą 
po kojomis, tačiau užuot džiaugęsi 
esama situacija, galite pats susi-
kurti problemų. Bus jautri nervų 
sistema, todėl apsilankymas spor-
to salėje padės išvengti rimtesnių 
pasekmių.

Ožiaragis. Pažintys bus 
greitos, tačiau nestabilios, 
o tai jūsų nedžiugins. 

Darbe laukia sėkmė - palankus lai-
kas atlikti net pačius sudėtingiau-
sius darbus. Vairuodami laikykitės 
kelių eismo taisyklių, nes padidė-
jęs avaringumas. 

Vandenis. Asmeniniame 
gyvenime laikykitės kiek 

nuošaliau, vieną dieną norėsis 
vienatvės, kitą - meilės nuotykių, 
bet neskubėkite, stabilumas šiuo 
metu - gerų santykių garantas. 
Darbe permainų metas, gali atsi-
rasti naujų verslo pasiūlymų, bet 
prieš priimdami sprendimą, gerai 
pasvarstykite. Sveikata bus puiki.

Žuvys. Jūsų asmeninis gyve-
nimas žydi, puoselėkite šiuos 
gražius santykius. Darbe 

viskas eisis kaip sviestu patepta. 
Jeigu nenukrypsite į kraštuti-
numus, laikysitės aukso vidurio, 
sveikata bus puiki. Daugiau būkite 
gryname ore, sveikai maitinkitės.

Avinas. Asmeniniame gy-
venime galite tikėtis rimtų 
pertvarkymų, stiprinkite 

meilės ryšius, o turintieji šeimas 
stiprinkite tarpusavio ryšį, nepa-
skęskite darbų rutinoje. Tinkamas 
laikas keisti darbą, o jeigu nepla-
nuojate to daryti, kantriai išlaukite 
šį įtemptą periodą. 

Jautis. Asmeniniame gy-
venime jums seksis dalytis 
jausmais su antrąja puse, 

o viengungiai bus nusiteikę nuo-
tykiams, daug koketuos, apgaudi-
nės. Palankus laikas kilti karjeros 
laiptais, sėkmė lydės tuos, kas 
mėgsta konstruoti, dirba kantriai, 
ramiai ir produktyviai. 

Dvyniai. Mylimieji nudžiu-
gins maloniomis staigme-
nomis, neturinčių antrosios 

pusės laukia netikėtos pažintys. 
Darbe - ramybė ir supratimas, 
būsite konkretūs, praktiški ir racio-
nalūs. Tai įdomus ir aktyvus laiko-
tarpis. Sveikata bus puiki, būsite 
itin darbingi.

Vėžys. Vyraus kiek prislėg-
tos asmeninio gyvenimo 

nuotaikos, nepalankus laikas 
ilgalaikiams santykiams megzti, 
kurti šeimą. Dirbsite daug ir pro-
duktyviai, bet naujų darbų geriau 
nepradėti, o ramiai užbaigti senų 
įsipareigojimų vykdymą. Būsite 
gana jautrūs, todėl gali sušlubuoti 
širdies veikla. 

Liūtas. Asmeniniame gy-
venime bus gausu netikė-
tumų, gali apgauti ir išduoti 

jus antroji pusė, nepasiduokite 
neigiamoms emocijoms. Darbe 
užbaikite, ką pradėjote, palan-
ku imtis darbų, kurie reikalauja 
kruopštumo. Geras laikas atlikti 
profilaktinį sveikatos patikrinimą.

Mergelės. Visą dėmesį 
skirkite savo antrajai pusei. 
Darbe viskas tekės įprasta 

vaga, tik koją gali pakišti jūsų už-
sidegimas. Bendraujant su aplinki-
niais, galimos apkalbos ir intrigos, 
jų nesureikšminkite ir dirbkite 
savo darbus. Atostogaujantys sau-
gokitės žarnyno infekcijų.
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