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Vasario 21 dieną Lietuvos nacio-
nalinis dramos teatras pakvies į 
premjerą pagal naują Sigito Pa-
rulskio pjesę „Julija“. Šiuo spek-
takliu Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre kaip režisierius de-
biutuoja Kirilas Glušajevas. Likus 
trims savaitėms iki premjeros, ku-
ri dėl teatro rekonstrukcijos įvyks 
Trakų kultūros rūmuose, kalbina-
me Kirilą Glušajevą.

- Statyti „Juliją“ pasiūlė 
teat ras. Manau, tik suvokus, 
kad medžiaga įdomi ir įmano-
ma ją perkąsti, galima ryžtis 
šiam žingsniui. Kokios aplinky-
bės lėmė, kad ėmeisi pjesės?

- Kūrinio atsiradimą sąlygoja 
tiek dėsningumas, tiek atsitikti-
numas. Tai, kad pagrindinė šio kū-
rinio veikėja yra moteris - dėsnin-
ga, nes visų mano statytų spekta-
klių epicentre - moteris. Šia pras-
me „Julijos“ atsiradimas manęs 
nenustebino. O netikėta tai, kad 
ši pjesė kalba apie šiuolaikinę mo-
terį, gyvenančią Lietuvoje, nes 
tokių medžiagų tiesiog nėra. Aps-
kritai vengiama kalbėti apie savo 
bendraamžius, apie mūsų laiką. Ir 
trečias dalykas, kurį priskirčiau 
prie stebinančių, buvo pasakyta, 
kad pjesė apie Žemaitę, nors iš 
tikrųjų pjesė ne apie Žemaitę, tai 
pjesė - galimybė Žemaitę turėti 
kaip tam tikrą atspirties tašką te-
atrinei kelionei. Ta kelionė anali-
zuoja šiuolaikinės moters-kūrėjos 
klausimus Lietuvoje.

Kitas dalykas, „Julija“ panei-
gia tam tikrus iki šiol dominavu-
sius stereotipus, susijusius su Že-
maite. Dalis mano augimo ir for-
mavimosi vyko lietuviškoje aplin-
koje, o dalis - rusakalbėje. Jau ta-
da pastebėjau, kad lietuviakalbėje 
aplinkoje nuolat pasigirsdavo tam 
tikras skepsis, pašaipa, ironija Že-
maitės atžvilgiu, ko aš visiškai ne-
girdėjau rusakalbėje aplinkoje. 
Man toks lietuviškasis savos kul-
tūros genocidas visą laiką atrodė 
keistas. Tai sakydamas turiu ome-
ny ir Maironį, ir Vaižgantą, ir kitus 
autorius. Visą laiką girdėjau iš lie-
tuvių draugų, vyresnių ir bendra-
amžių, kad jie - „kaimiečiai, kuni-
gai arba nepilnaverčiai rašytojai“.

Kitas kraštutinumas, kurį aš 
girdėdavau, tai tie visiems gerai 
žinomi stereotipai apie Žemaitės 
išvaizdą ir būdą, bet jų net nenoriu 
kartoti, kad nebūtų dar kartą už-
rašyti. O trečias dalykas - tai ide-
alistinis požiūris į šią rašytoją kaip 
į tam tikrą fantomą, kuris kažką 
parašė, o ką parašė, tai nieks ir 
nežino.

- Pjesė įdomi, ar ne?
- Pirmas įspūdis, kad tai teks-

tas, kurį sunku įsimylėti. Bet tai - 
tik pirmas įspūdis, nes skaitant 
toliau pamatai, kad pirmosiose sce-
nose yra žiūrima pagal tuos pasiū-

lytus lekalus: kokia yra namų šei-
mininkė, kokia yra rašytoja, ką 
mes apie ją žinome ir t.t. Po tru-
putį fokusas ima keistis, ir mes už 
to paviršiaus, į kurį pratę atsainiai 
žiūrėti ir kabinti įvairias etiketes, 
pradedame maišyti visas kortas, 
pradedame įvairius sugretinimus, 
sudūrimus. Bet tai nepatenkina 
noro gauti atpažįstamumą ir užka-
binti etiketę. Pradedi jausti, kad 
kūrinys yra ne tik apie norą vaidin-
ti, norą kurti, bet tai daug rimtesni 
dalykai, susiję su pagrindinės vei-
kėjos vidiniu virsmu. Ir kuo toliau 
analizuojame, repetuojame, tuo la-
biau suprantame, kaip įvyksta pa-
grindinės veikėjos branda per labai 
trumpą laikotarpį, kuris skiriamas 
pjesėje. Lygiai tokią pat brandą 
„praėjo“ Žemaitė, lygiai per tokią 
pat brandą „ėjo“ ir iki šiol „eina“ 
visa lietuvių kultūra, iš esmės ir 
pati valstybė. Ne veltui ji atsirado 
Nepriklausomybės trisdešimtme-
čio, Lietuvos tūkstantmečio fone. 
Tai bus spektaklis apie brandą.

- Nors S.Parulskį visi pripa-
žįsta, niekas jo nėra išsamiau 
analizavęs. Ar galėtum apibū-
dinti, koks jis yra Tau?

- Su jo dramaturgija susiduriu 
pirmą kartą. Bet mano pirma pa-
žintis su juo įvyko labai seniai, ka-
da namie bevartant rusų kalba iš-
leistą žurnalą užtikau Sigito teks-
tą apie kariuomenę. Tuomet, dar 
būdamas paauglys, perskaičiau 
tekstą, atrodo, kad apie parašiuti-
ninką, ir įsidėmėjau, kad tai labai 
tikroviška ir ritminga. Vėliau, aiš-

ku, buvo Oskaro Koršunovo sta-
tytas spektaklis „P.S. Byla O.K.“, 
kurio dramaturgiją rašė Sigitas, 
vėliau - jo rašyta Michailo Bulga-
kovo „Meistro ir Margaritos“ ins-
cenizacija. Tą spektaklį mačiau 
milijoną kartų. O dabar analizuo-
jant, pirmas dalykas, kritęs į akis - 
dovanokite, jei klystu, bet vadinu 
jį pirmuoju genetiniu postmoder-
nistu: kontekstų montažas, de-
montažas... Teatrine prasme kal-
bant, nuo pat pjesės pradžios ste-
bime tam tikrą pirandelizmą (su-

lyginimas su Luigi Pirandello 
teat ru - aut. past.). Humoras, iro-
nija, kaukės, - jų panaudojimas 
įmanomas tik tada, jei viską esi 
perpratęs. Juoktis gal? Tik iš to, 
ką puikiai žinai, arba ką arti savęs 
prisileidi. O Parulskis puikiai žino 
ir Žemaitės temą, ir šalį, kurioje 
gyvena. Vien dėl to jis yra piran-
deliškas.

Tai yra ir psichologinė drama, 
nes visi įvykiai, kurie vyksta pje-
sėje, prasideda nuo tam tikro vi-
dinio taško, kurį yra priėjusi pag-
rindinė veikėja. Ir visi drastiški 
veiksmai, kurių ji imasi, iš pažiū-
ros atrodo destruktyvūs, vis dėlto 
yra nukreipti į brandą, į išsilaisvi-
nimą bet kokia kaina. Išoriška, pa-
viršutiniška, nesigilinančia akimi 
jos elgesys gali ir šokiruoti, ir ste-
binti, ir netgi papiktinti, ypač jei 
kalbėtume apie konservatyvius, 
tradicinius dalykus, kurie pjesėje 
apverčiami aukštyn kojomis.

- Ar statydamas skaitei li-
teratūrologų tyrimus apie Že-
maitę?

- Šį darbą atliko Jolanta Dap-
kūnaitė. Ir būtent iš jos išgirdau 
ne tuos pačius nuvalkiotus faktus 
(garderobą ar moterų judėjimą), o 
apie bendražmogiškus dalykus, 
kurie atpažįstami šiandieniniame 
kontekste. Moteris, apie kurią ji 
kalbėjo, buvo labai gyvybinga. Jo-
lantos dėka aš pamačiau, kad to-
kios universalios moters šiandien 
tikrai nerastume. O kai pagalvoji, 
kiek Žemaitė keliavo, kai keliauti 
buvo beveik neįmanoma, kiek rei-
kėjo turėti organizacinių sugebė-
jimų, valios... Kaip sugebėjo visa 
tai organizuoti, suburti diplomati-
nį korpusą... Šiandien tokio atiti-
kmens nėra. Grubiai tariant, do-
minuoja požiūris: „Pradėjusi nuo 
kiaulidės ji daug pasiekė“, bet ir 
be kiaulidės ji daug pasiekė. Ne-
turint kelių, gero susisiekimo, 
šiuolaikinių technologijų, tai, kiek 
padarė ir daro Žemaitė, - fenome-
naliausias atvejis. Na, pabandykit 
nueiti ir knygą išleisti.

Spektaklyje skamba doku-
mentinis tekstas: „Tenka duoną 
kepti, tešlą išminkyti sunku, už-
kuriu pečių, nežinau karščio: duo-
na tai sudegusi, tai pusžalė...“ Kai 
pagalvoju, kaip aš gyvenu: „mik-
robangė“, kažkoks kaitstalis, o 
Žemaitei reikėjo ir kepti, ir ugnį 
prižiūrėti. O kur dar paršeliai ir 
gagenančios žąsys... Mes šiandien 
visko turime, bet tikrai už Žemai-
tę daugiau neskaitome. Man ji yra 
labai gyvas žmogus. Daug ką per 
ją galiu pasitikrinti. Pjesės pra-
džioje ir pabaigoje ji rūpinasi tuo, 
kad į Lietuvą džinsai atplauktų, ji 
ūkininkus kaip aukso ieškotojus 
nori aprengti, „kad pasijustų kaip 
žmonės kitame pasaulio gale“. Tai 
iš esmės ji ir buvo ta aukso ieš-
kotoja, nors atrodė kaip valstietė. 
O šiais laikais mes atrodom kaip 
aukso ieškotojai, bet aukso neieš-
kom. Duok Dieve, gerais valstie-
čiais tapti.
Kalbino Daiva ŠabaSevičienė

Man toks 
lietuviškasis 
savos kultūros 
genocidas visą 
laiką atrodė 
keistas

Premjera

Spektaklio „Julija“ premjera - vasario 21 d. Trakų kultūros rūmuo-
se, į kuriuos Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia atvykti ir 
visus Vilniaus žiūrovus. Vasario 23 d. spektaklis bus rodomas Ignalinos 
kultūros rūmuose, kovo 24, balandžio 25, gegužės 26 dienomis - Vil-
niuje, „Menų spaustuvėje“.

„Julija“ paneigia stereotipus apie Žemaitę

Aktorius, režisierius Kirilas Glušajevas
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Šis vasaris prozininkui, dramatur-
gui, kino scenaristui, Nepriklau-
somybės Atkūrimo Akto signata-
rui Sauliui Šalteniui labai reikš-
mingas. Iš Ispanijos, kurioje šiuo 
metu leidžia laiką, rašytojas at-
skrenda į Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos teikimo iškilmes, 
taip pat į rankas paims naują ro-
maną ir dalyvaus Vilniaus knygų 
mugės renginiuose.

„Reikia rašyti tada, kai praė-
jęs laikas jau sutelpa į metafo-
rą“, - sako S.Šaltenis, ilgai bran-
dintame romane „Geležiniai gy-
vatės kiaušiniai“ pasakojantis 
apie Sausio 13-ąją. „Ar įmanoma 
kitaip, naujai papasakoti apie 
žvarbų laisvės skersvėjį? Apie 
idealią meilę? Jei rašytojas suma-
no kažką netikėta - taip“, - paste-
bi romaną jau perskaičiusi litera-
tūrologė Jūratė Sprindytė.

Pasak literatūrologės, S.Šal-
tenis lūžio ir sumaišties metą re-
gi ne dalyvio, bet stebėtojo aki-
mis. Į prosenelio Antonio gimtinę 
grįžusi Jaelė Gvadelupė sužei-
džiama ne tik kulkomis. Iš gele-
žinių gyvatės kiaušinių išsiritę 
agresija, prievarta, godulys ją 
stulbina, bet mergina stebėtinai 
atspari. Į budelio-aukos priešsta-
tas ji gali pažvelgti svetimšalės 
akimis. Romano veikėjų (žurna-
listės ar disidento) nuomones 
vertinti neutraliai. Tai dar įsta-
biau, nes posovietinės tikrovės 
groteskas dažnai pranoksta Pietų 
Amerikos egzotiką.

Romane nauja ir tai, kad he-
rojų jausmai ir santykiai svarbiau 
už viską. Dukra, motina, vyras, 
žmona susiję egzistenciškai, nors 
ir traumuoti praeities baisybių. Pa-
sakojimas vientisas ir dinamiškas, 
tankiai supintas iš aksomo švelnu-
mo ir smurto brutalumo gijų. To-
kia tiksli metaforų akupunktūra 
pavaldi tik prozos meistrui!

Gerai suveržta intrigos spy-
ruoklė kutena smalsumą: ar Jae-
lė-Elė suras iš kautynių lauko ją 
išnešusį Sniegynų Vyrą? Ar susi-
taikys su Pietų Amerikoje likusia 
motina? Ar grįš į Lietuvą? Tik pa-
budęs iš svaigaus skaitymo užsi-
miršimo prisimeni, kad šiemet 
suėjo trisdešimt metų nuo tos ne-
senos istorijos dramų.

„Laisvalaikio“ inf.

 naujame s.šaltenio 
romane - sausio 13-oji

 ■ SKORPIONAS (10 24-11 22)
Šį mėnesį Skorpiono artimieji nu-
spręs, kad jis turi daug laisvo laiko 
ir gali jį skirti jiems. Skorpionui 

atrodys, kad artimųjų prašymai tiesiog 
nesibaigiantys. Jam grės pavojus rimtai 
susipykti su antrąja puse - dėl pavydo ir 
įtarinėjimų be pagrindo. Vasarį pasikeis 
Skorpiono santykiai su vadovybe. Į ku-
rią pusę - gerą ar blogą, priklausys nuo 
jo paties elgesio ir sugebėjimo laikyti 
liežuvį už dantų. Taisyklės nekalbėti, 
ko nereikia, jam derėtų griežtai laikytis 
ir bendraujant su kolegomis, kitaip ki-
lę konfliktai galės baigtis atleidimu iš 
darbo. Vasarį Skorpionui reikia stengtis 
praleisti taikiai ir draugiškai. Tik taip 
jis išvengs didelių problemų, išsaugos 
nervų sistemą ir galės siekti savo tikslų.

 ■ MERGELĖ (08 24-09 23)
Visi šių metų pradžios nemalo-
numai jau bus praėję. Vasario 
mėnesį Mergelė galės mėgau-

tis gyvenimu. Tai ji darys su dideliu 
malonumu. Šeimą turinti Mergelė iš-
vyks atostogauti su savo antrąja puse. 
Išvykoje ji puikiai pailsės ir net įgis 
naujų draugų. Vieniša Mergelė nesėdės 
namuose. Jai prasidės priešingos lyties 
medžioklės sezonas. Į jos žavesio pink-
les įsipainios kelios aukos, tarp kurių 
bus ir jos likimas. Mėnesio pabaigoje 
kils finansinių problemų, bet draugai 
laiku išties pagalbos ranką, pasiūlyda-
mi papildomą uždarbį. Vasario mėne-
sį Mergelei patartina susirūpinti savo 
figūra ir įsigyti abonementą į sporto 
klubą.

 ■ AVINAS (03 21-04 20)
Avinui šis mėnuo bus idealus 
metas planuoti. Kad pasiektų 
užsibrėžtą tikslą, būtinai reikės 

apgalvoti visas smulkmenas. Geriausia 
dirbti komandoje su materialiai projek-
to sėkme suinteresuotais žmonėmis. 
Avinas galės drąsiai skolintis pinigų sa-
vo projektui, nes sugebės juos laiku 
grąžinti. Asmeninis gyvenimas tekės 
ramiai ir tolygiai. Tik mėnesio pabai-
goje antroji pusė gali pateikti netikėtą 
malonų siurprizą arba surengti roman-
tišką vakarienę. Šeimą turintis Avinas 
patirs sunkumų bendraudamas su jau-
nesniąja karta. Problemų bus galima 
išvengti, jeigu jis sugebės kontroliuoti 
savo emocijas. Patartina saugotis per-
šalimo ligų ir gripų.

 ■ JAUTIS (04 21-05 20)
Jaučiui patartina visus svarbiau-
sius sprendimus priimti pirmoje 
vasario pusėje. Vėliau jį apims 

tingulys, su kuriuo bus sunku susido-
roti. Sprendžiant verslo klausimus, re-
komenduojama įsiklausyti į kolegų ir 
autoritetingų asmenų nuomonę, nes 
savos idėjos neduos gerų rezultatų. 
Meilės srityje Jautis stengsis viską 
spręsti vienas: ir už save, ir už savo 
antrąją pusę. Dėl to kils nereikalingų 
konfliktų. Santykiuose geriau elgtis tak-
tiškai ir demokratiškai. Vasario mėnesį 
Jaučiui būtinai reikėtų susirūpinti savo 
mityba. Netinkamas maistas ir persival-
gymas sutrikdys skrandžio ir žarnyno 
veiklą. Bus naudinga atsisakyti alkoho-
lio ir saldumynų.

 ■ DVYNIAI (05 21-06 21)
Vasario mėnesį Dvyniai bus linkę 
į neapgalvotus poelgius. Vienas 
jų galės būti net pražūtingas, ta-

čiau paskutiniu momentu stebuklingu 
būdu jų lengvabūdiškumas transfor-
muosis į atsargumą, todėl viskas baig-
sis geruoju. Finansinėje srityje Dvyniai 
vasario mėnesį ryšis didelei avantiūrai, 
kuri padės jiems užsidirbti nemažą pi-
nigų sumą. Gautus papildomus pinigus 
jie išleis apsipirkinėjimams ir susitiki-
mams su draugais. Asmeniniame gy-
venime vyraus visiškas supratimas ir 
santarvė su artimaisiais ir draugais, tik 
galimi konfliktai su antrąja puse dėl pa-
vydo. Dvyniams reikėtų daugiau dėme-
sio skirti savo sveikatai. Labai naudinga 
užsiimti sportu. Į savo užsiėmimus gali-
ma įtraukti ir draugus.

 ■ VĖŽYS (06 22-07 22)
Vėžys visą vasarį gyvens vado-
vaudamasis lozungu: „Matau 
tikslą, nematau kliūčių“. Ir jam 

tikrai seksis. Kils tik kainų klausimas. 
Bet ir šį klausimą Vėžys lengvai išspręs, 
nes finansinių problemų nepatirs. Jam 
bus grąžintos skolos, pasitaikys papil-
domas uždarbis, vadovybė skirs pre-
miją. Meilės reikaluose viskas klostysis 
puikiai. Vėžys mėgausis priešingos ly-
ties dėmesiu. Liks tik išsirinkti tinkamą 
kandidatą romantiškiems santykiams. 
Šeimą turintis Vėžys skirs daug laiko sa-
vo artimiesiems. Vasaris bus palankus 
kelionėms į šiltus kraštus ir poilsiui su 
šeima. Paskutinį žiemos mėnesį Vėžiui 
patartina būti atsargiam keliuose - grės 
didelis pavojus patekti į avariją ir patirti 
traumą.

„Laisvalaikio“ horoskopas2020 m. vasario 1-7 d. 21

 ■ LIŪTAS (07 23-08 23)
Nuo Liūto veiksmų vasario mė-
nesį priklausys, kaip susiklostys 
jo gyvenimas pavasarį ir vasarą. 

Todėl reikėtų nesiblaškyti be reikalo ir 
neeikvoti energijos smulkmenoms. Tą 
patį galima pasakyti ir apie finansinę 
sritį. Dabar ne laikas beprasmiškiems 
ir nenaudingiems pirkiniams, nepa-
tartina skolinti pinigų kitiems. Darbe 
vyraus rutina, kuri erzins Liūtą. Tačiau 
tai bus tyla prieš audrą. Šį laiką reikia 
išnaudoti prasmingai - užmegzti kuo 
daugiau naudingų kontaktų, pradė-
ti derybas. Asmeniniame gyvenime 
permainų nebus. Šeimą turinčio Liūto 
laukia įprasti rūpesčiai, susiję su vai-
kais ir tėvais, o vienišo - pažintis be 
romantiško tęsinio. Vasario mėnesį 
Liūtui būtų naudinga apsilankyti pas 
kardiologą.

 ■ SVARSTYKLĖS (09 24-10 23)
Svarstyklėms vasaris bus per-
mainų mėnuo. Pokyčiai, prasi-
dėję metų pradžioje, tęsis ir to-

liau. Svarstyklės dėl to nervinsis, nes 
gyvenimas atrodys nebevaldomas. 
Nusiraminti padės artimi draugai, ku-
rie suteiks joms pagalbą ir moralinį 
palaikymą. Finansinė Svarstyklių pa-
dėtis vasarį nebus labai gera - brangiai 
kainuos giminaičių problemos. Darbe 
galimi nesusipratimai su vadovybe. 
Svarstyklėms geriau nesiginčyti su nie-
kuo ir ramiai išlaukti, kol audros nurims. 
Vasarį Svarstyklės taps meilės trikam-
pio dalyvėmis. Savarankiškai iš jo bus 
sunku išsiveržti. Į pagalbą ateis senas 
draugas. Stresas ir nervinė įtampa gali 
Svarstyklėms sukelti depresiją. Nuo jos 
reikėtų gelbėtis intensyviu darbu, kny-
gomis ir sportu.

Paskutinis šios žiemos mėnuo bus vertybių peržiūrėjimo ir prioritetų nustaty-
mo metas. Dauguma Zodiako ženklų turės galimybių daryti karjerą ir pagerinti sa-
vo finansinę padėtį arba susitvarkyti asmeninį gyvenimą, priklausomai nuo to, kur 
nukreips savo energiją.
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 ■ ŠAULYS (11 23-12 21)
Šauliui vasaris turėtų būti geras fi-
nansine prasme. Vieniems šio žen-

klo atstovams seksis versle, kitiems bus 
pasiūlytas aukštesnis postas, kas palan-
kiai atsilieps jų atlyginimui, o tretiems 
pasitaikys galimybių užsidirbti papildo-
mai arba seni skolininkai grąžins skolą 
su procentais. Šaulys galės pagaliau 
įsigyti tai, apie ką seniai svajojo. Meilės 
sferoje vasarį vyraus idilė, tačiau tik su 
sąlyga, kad Šaulys atsisakys jam būdin-
go pavydo. Santūrumas ir kuklumas 
atvers kelią į mylimo žmogaus širdį. 
Vasario mėnesį Šauliui patartina pa-
miršti visas dietas, nes jos galės smar-
kiai pakenkti sveikatai.

 ■ OŽIARAGIS (12 22-01 20)
Ožiaragiui šis mėnuo bus pa-
ženklintas kelionėmis. Tai bus 
ir dalykinės komandiruotės, ir 

asmeninio pobūdžio išvykos. Kelionės 
jam bus naudingos ir kitais atžvil-
giais. Jis susipažins su daugybe naujų 
žmonių, tarp kurių pasitaikys bendra-
minčių. Pastarieji palaikys jo verslo 
idėją gerais patarimais ir finansiškai. 
Asmeniniame gyvenime Ožiaragiui 
trūks įvairovės, jis trokš audringų nuo-
tykių, kuriems nereikės net naujo par-
tnerio ieškoti. Mylimas žmogus suge-
bės atskleisti save visai kitoje šviesoje 
ir maloniai nustebinti. Vasarį Ožiaragį 
gali kankinti galvos skausmai, migrena 
ar kraujospūdžio svyravimai. Atkurti 
sutrikusią sveikatą padės poilsis ir visa-
vertis miegas.

 ■ VANDENIS (01 21-02 19)
Vasarį Vandenis elgsis egois-
tiškai savo artimųjų atžvilgiu. 

Jis pasijus įklimpęs į tokį gyvenimo 
liūną, iš kurio išsikapstyti savo jėgo-
mis jam bus sunku. Jei praras ryšį 
su artimaisiais, tai niekas ir nepadės. 
Kad to neatsitiktų, Vandeniui derė-
tų stengtis kuo daugiau laisvo laiko 
ir dėmesio skirti savo artimiesiems, 
net jei dėl to tektų aukoti darbinius 
interesus, pinigus bei savo pamėgtą 
laisvę. Profesinėje srityje šį mėnesį 
Vandeniui seksis puikiai, jis gali su-
laukti malonaus paskatinimo, premi-
jos ar naudingų pasiūlymų iš savo 
vadovų. Vasario mėnesį Vandeniui 
patartina stengtis būti atidesniam ir 
atsargesniam dirbant su duriančiais ar 
pjaunančiais daiktais bei prietaisais.

 ■ ŽUVYS (02 20-03 20)
Pagal savo prigimtį Žuvys yra di-
delės svajoklės, nuolat skrajoja 
padebesiais, tačiau šį vasarį joms 

teks nusileisti ant žemės ir susirūpinti 
savo karjera. Mat Fortūna bus joms pa-
lanki, todėl nereikėtų praleisti gerų ga-
limybių pasistūmėti į priekį profesinėje 
srityje. Tiesa, be artimųjų pagalbos jos 
niekaip neišsivers. Asmeniniame Žuvų 
gyvenime netrūks romantikos. Vieniši 
šio ženklo atstovai sutiks savo likimą, 
o susituokę praleis su savo antrąja pu-
se gamtoje įsimintiną savaitgalį. Tiesa, 
gresia nemažas pavojus, kad nuo jaus-
mų įkaitusios Žuvys gali nepastebėti 
aplinkui tvyrančio šaltuko ir smarkiai 
persišaldyti. Kad to išvengtų, reikia sti-
printi imuninę sistemą, mankštintis ir 
maitintis vitaminingais maisto produk-
tais.

Astromanija.lt

Vasario mėnesio horoskopas dvylikai Zodiako ženklų
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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 

TEATRAS
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„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.
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 - Bičiuli, kas tau atsitiko?!
- Tai va, užpuolė, sumušė, dar 

pinigus atėmė...
- O tu nors jų veidus įsimi-

nei?
- Ką ten įsiminti? Aš ką, savo 

žmonos nepažįstu?
●

Žvejoja politikas, pagauna 
auksinę žuvelę ir sako:

- Tu dabar išpildysi 3 mano 
norus.

Žuvelė atsako:
- Geriausiu atveju tik vieną!
- Na gerai, aš noriu, kad Siri-

joje baigtųsi karas...
- Aš nežinau, kur yra Sirija, 

geriau galvok kitą norą...
- Na gerai... Padaryk, kad ma-

no žmona būtų graži.
- Parodyk jos nuotrauką, - pa-

prašė žuvelė. Politikas atneša 
nuotrauką, žuvelė pasižiūri ir sa-
ko:

- Atnešk gaublį, ieškosim Si-
rijos...

●
Kalbasi du draugai:
- Pagaliau aš pasiekiau finan-

sinį stabilumą.
- Ir kuo gi jis pasireiškia?
- Pinigų nebuvo, nėra ir, at-

rodo, nebus.
●

Ateina vyriškis pas ortopedą. 
Nusiauna batus. Ortopedas prisė-
da šalia, susiraukia ir sako:

- Žinote, jūsų kojos siaubingai 
smirda!

- Žinau, daktare, man tą patį 
terapeutas sakė, tik aš norėjau 
specialisto nuomonės išklausyti...

●
Važiuoja dviračiais du psicho-

logai. Vienas užkliūva už akme-
nuko ir skaudžiai krenta ant že-
mės. Draugas ir sako:

- Skauda? Gal norėtum apie 
tai pasikalbėti?

●
Susitinka du draugai. Vienas 

klausia:
- Ko toks nusiminęs?
- Et, gėda prisipažinti... pra-

dėjau į lovą šlapintis...
- Nueik pas psichoterapeutą, 

jis tave lengvai išgydys.
Po mėnesio jiedu vėl susitin-

ka.
- Na, dabar tu visai kitaip at-

rodai! Lažinuosi, kad jis tave iš-
gydė.

- Ne, neišgydė, ir toliau šla-
pinuosi, bet aš dabar tuo didžiuo-
juosi!

●
Gydytojas sako naujajam ru-

sui:
- Prasti reikalai, reikės jūsų 

ranką dėti į gipsą.
- Dar ko! Dėk į marmurą, aš 

užmokėsiu!
●

- Gydytojau, aš labai tikiuosi, 
kad operacija baigsis sėkmingai...

- Nesijaudinkite, jei baigsis 
nesėkmingai, jūs apie tai nesuži-
nosite.

●
Pacientas:
- Būkit atviras, gydytojau. Ką 

parodė mano tyrimai?
Gydytojas:
- Hm... nieko... Aš tik norė-

čiau paprašyti, kad kuo greičiau 
apmokėtumėte mano sąskaitą.

●
Du psichologai po darbo die-

nos susitinka bare. Vienas - links-
mas, žvalus, o kitas - visiškas nu-
sivaręs. Pastarasis klausia:

- Sakyk, kaip tu sugebi taip 
atrodyti po visų tų problemų, ku-
rias per dieną išlieja pacientai?

- Cha, o tu ką, klausaisi, ką 
jie šneka?

●
Po baliaus prancūzai išeina 

atsisveikinę, anglai išeina neatsi-
sveikinę, o mūsiškiai atsisveikina 
visą vakarą... bet neišeina.

●
Sėdi trys draugeliai bare, vie-

nas klausia:
- Ar žinote, kas bendro tarp 

dolerio, svaro ir rublio?
- Ne.
- Vienas svaras rublių lygus 

doleriui!
●

Žmona vyrui eilinio ginčo 
metu: 

- Brangusis, tu apsispręsk, ar 
nori būti teisus, ar sotus ir laimin-
gas? 

●
Mokykloje surašė trimestro 

pažymius. Sūnus, žvelgdamas tė-
vui tiesiai į akis sako:

- Juk svarbiausia, kad tik bū-
tume sveiki, tiesa?

●
Sūnus ruošia pamokas. Klau-

sia:
- Tėti, kaip geriau rašyti: 

„Mano tėtis daug dirba“ ar „Mano 
tėtis daug uždirba“?

- Rašyk, kaip nori, tik būtinai 
pridurk: „bet klasės remontui tik-
rai neduos“.

ANEKDOTAI


