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Grupės „Skylė“ paminklai Lietuvos partizanams
Grupės „Skylė“ lyderiai Aistė Smil-
gevičiūtė ir Rokas Radzevičius ren-
giasi įgyvendinti seniai puoselėtą 
idėją - pastatyti paminklą Lietuvos 
partizanams. Ne tik todėl, kad jų ir 
partizanų keliai kažkaip mistiškai 
nuolat susikerta.

Irena BABKAUSKIENĖ

- Neseniai sostinės „Cozy 
by Siemens“ arenoje surengę 
įspūdingą pasirodymą „Bro-
liai“, skelbėte, jog lėšos bus 
skirtos pastatyti paminklą Lie-
tuvos partizanams. Kaip seka-
si įgyvendinti šią idėją? - „Lais-
valaikis“ paklausė Aistės SmiL-
gevičiūtėS.

- Dalį lėšų, gautų už šį koncer-
tą,  skirsime  paminklui. Dalį  jau 
esame paskyrę iš ankstesnio pasi-
rodymo, taip pat yra žmonių, kurie 
paaukos ir asmenines lėšas. Reikia 
surinkti  per  2000  eurų,  didžiąją 
dalį jau turime. Skulptorius Rober-
tas Ožalinskas  jau dirba prie pa-
minklo projekto, kitąmet jis turėtų 
būti pastatytas.

- Paminklas skirtas vi-
siems partizanams ar kam 
nors konkrečiai?

- 1946 metų balandžio 27 die-
ną Bižų kaime varėnos rajone bu-
vo surengta marcinkonių bataliono 
partizanų pagerbimo ceremonija, 
į kurią susirinko Dainavos apygar-
dos  partizanai.  Jie  buvo užpulti. 
Per  susišaudymą  žuvo  Bronius 
Kuklys-gaidys bei mirtinai sužeis-
tas merkio rinktinės varėnos ba-
taliono kovotojas  Jonas gramba-
Liūtas. Jiems Bižuose ir statomas 
paminklas. Patį mūšį aprašo Adol-
fas Ramanauskas-vanagas savo at-
siminimuose „Daugel krito sūnų“. 
Jis pats sueigoje taip pat dalyvavo.

- Tai būtų ne pirmas „Sky-
lės“ iniciatyva atsiradęs pa-
minklas kovotojams už Lietu-
vos laisvę. Partizanų vado 
Liongino Baliukevičiaus-Dzū-

ko žūties vietoje Žaliamiškyje 
2011 m. pastatytas paminkli-
nis akmuo. Kodėl išskyrėte bū-
tent Baliukevičių-Dzūką?

-  Kuriant  albumą  „Broliai“, 
ypatingu įkvėpimo šaltiniu mums 
tapo L.Baliukevičiaus-Dzūko die-
noraštis. Rokas Radzevičius, pa-
grindinis albumo autorius, su Al-
giu  Kašėta  nuvyko  į  Žaliamiškį 
apžiūrėti Dzūko  ir  kitų  buvusių 
Dainavos apygardos partizanų žū-
ties vietos, tačiau jos rasti tada ne-
bepavyko. teko į pagalbą kviestis 
partizaną Joną gaidį, kuris nuvedė 
prie  žeminės. Nes  anksčiau  ten 
pastatytas medinis kryžius jau bu-
vo sunykęs ir nugriuvęs. tad kilo 
mintis šioje vietoje pastatyti ilga-
amžišką paminklinį akmenį su iš-
kalta metaline saulute, ir pažymė-
ti taką iki jo, kad ši vieta būtų leng-
vai surandama norintiems.

- Kai kas pasakytų, jog jūsų 
vyras Rokas Radzevičius, jūs 
ir grupė „Skylė“ jau seniai pa-
statė paminklą partizanams - 
muzikinį paminklą „Broliai“. 
Kaip manote, kodėl ir po devy-
nerių metų su programa „Bro-
liai“ surenkate pilnas sales? 
Kas iki ašarų taip giliai užka-
bina žiūrovus?

- gal pats skaudus mūsų isto-
rijos tarpsnis, apie kurį kalbame. 
Sujaudina ir nuoširdus, žmogiškas 
santykis bei pasakojimo būdas.

- Esate savotiški partizani-
nio judėjimo, partizanų atmin-
ties ir pagerbimo ambasado-
riai. Kam jums viso to reikia?

-  vienas  iš  mūsų  kūrybos 
principų apskritai yra atrama į mū-
sų krašto istoriją, mitologiją, tau-
tosaką. Prieš dešimtmetį, kai pra-
dėjome kurti pasipriešinimo kovų 
tema, ji buvo įdomi nedideliam ra-
tui žmonių. Džiugu, kad daugelio 
įvairių sričių žmonių - istorikų, re-
žisierių, menininkų ir kitų - dėka 
ši tema išaugo, pradėta apie ją kal-
bėti  šiuolaikinei kartai  supranta-
mais būdais. mes  tarp  jų esame 
tam tikra prasme kaip šiuolaikiniai 

dainiai, apdainuojantys ir pasako-
jantys savo amžininkams apie savo 
krašto ir tautos žygius.

- Sukurti projektą „Bro-
liai“ jus su vyru, kaip esate sa-
kiusi, paskatino noras paieško-
ti savo kartos santykio su par-
tizaninio judėjimo tarpsniu. Ar 
tą santykį jau radote?

-  Radome.  esminė  pamoka 
mums -  laisvė  yra  neginčijama 
vertybė,  o  kovoję  ir  žuvę  už  ją 
mums paliko stulbinantį nesusitai-
kymo su primestais dalykais pa-
vyzdį. Jis vis dar mus įkvepia.

- „Brolius“ nuolat lydi sim-
boliai. Kad ir paskutinysis 

koncertas, nuo kurio pradėjo-
me pokalbį. Koncertavote spa-
lio 25-ąją, kai Lietuva Vilniaus 
Šv. Ignoto bažnyčioje atsisvei-
kino su paskutiniu partizanu 
Antanu Kraujeliu-Siaubūnu, 
kuris kitą dieną buvo palaido-
tas Antakalnio kapinėse. Tai 
sutapimas ar parinkta data?

- Sutapimas. Prieš metus irgi 
rengėme didelį „Brolių“ koncertą 
spalio pradžioje ir apstulbome su-
žinoję, kad jis sutampa su Adolfo 
Ramanausko-vanago perlaidojimo 
iškilmėmis. tokių dalykų nesupla-
nuosi.

- Kitas jautrus faktas - 
R.Radzevičiaus sugalvotą kank-

linę gitarą, kuri skambėjo minė-
tame koncerte, pagamino gitarų 
meistras, partizano A.Kraujelio 
sūnus Antanas Snukiškis kartu 
su kanklių meistru Alfredu Lu-
činsku. Kaip partizano sūnus 
atsirado jūsų grupės gyvenime?

- tai vėlgi atsitiktinumas. Ro-
kas turėjo idėją pasigaminti ypatin-
gą instrumentą, ir ši mintis nuvedė 
jį pas meistrus. Sąsajų su partiza-
nais čia nebuvo ieškota, bet vėlgi, 
taip  įvyko. mūsų grupėje groja  ir 
kaip tik į  ją per „Brolių“ projektą 
atėjo gediminas Žilys,  partizano 
būrio  vado Antano Žilio-Žaibo  ir 
Z.Striogaitės-Žilienės-Klajūnės 
anūkas.

- Tradicinis jūsų koncertų 
dalyvis - L.Ba liu ke vi čiaus- 
Dzūko dienoraštis. Ar tai, kad 
kaskart jį išnešate į sceną at-
likdami „Brolius“, yra kažkoks 
ritualas? Ar dar vienas būdas 
pagerbti partizanus?

- Kaži ar  tai  ritualas. tiesiog 
sąžininga pristatyti žmogų, iš kurio 
sėmeisi  inspiracijų,  susidėliojai 
partizaniško gyvenimo vaizdą, už-
čiuopei akcentus. Aš dar  turiu  ir 
kitą tikslą - parodydama šią knygą, 
paskatinti  žmones  ją perskaityti, 
apskritai skaityti su šia tema susi-
jusias knygas.

- Pastaruoju metu atrasti 
legendinių partizanų Adolfo 
Ramanausko-Vanago, Antano 
Kraujelio-Siaubūno, kitų gar-
sių partizanų vadų palaikai, 
juos iškilmingai pagerbiame, 
palaidojame. Bet yra dalis vi-
suomenės, kuri šiuos gyvybę 
už Lietuvos laisvę paaukoju-
sius žmones tebevadina bandi-
tais. Kaip reaguojate?

- Liūdna, bet sovietmečiu su-
kurtas propagandinis mitas sufor-
mavo tokį vaizdinį, kuris tam tik-
roje visuomenės dalyje gajus  iki 
šių dienų. tikiuosi,  kad  atsiran-
dant vis daugiau šiuolaikinių isto-
rikų  tyrinėjimų,  juos  viešinant, 
diskutuojant visuomenei, šis vaiz-
dinys išsisklaidys.

Naujas vaidybinis režisieriaus Šarū-
no Barto kino filmas „Sutemose" ki-
no ekranus pasieks lapkričio 29 die-
ną. Aštrių temų kine nevengiantis 
režisierius šį kartą ėmėsi ypatingos, 
pastaruoju metu itin daug diskusijų 
keliančios, partizanų temos. „Mes 
niekam nesistengėme įtikti, turėjo-
me savuosius atskaitos taškus, ku-
rių ir laikėmės“, - sakė režisierius.

Naująjį Š.Barto darbą inspira-
vo  vinco  giedros  romanas 
„Sviesk, Dovydai, akmenį“ pasa-
kojantis  apie Lietuvą po Antrojo 

pasaulinio karo. tik kartą išleistą, 
vienintelį poeto romaną kino reži-
sierius  atrado  dar  1997-aisiais. 
Daug metų knygoje papasakotą is-

toriją nešiojosi viduje, kol  ji  tapo 
vaidybiniu kino filmu.

Kino filmą „Sutemose“ prista-
tantis režisierius teigia, kad parti-
zanų ir pokario tema jam artima dar 
ir  todėl,  jog  vaikystės  prisimini-
muose apie  tą  laiką  likę daugybė 
pasakojimų. „mano šeima  iš visų 
pusių buvo nukentėjusi nuo sovie-
tinio režimo. vieniems teko bėgti, 
kitus  ištrėmė,  tėtis aštuoniolikos 
atsidūrė lageryje. Sovietinio režimo 
nekenčiau  juoda neapykanta. tai 
buvo baisus kalėjimas. Nykus ir gū-
dus kalėjimas“, - sako režisierius.

Filmo gamybos partnerėmis 
tapo  penkios  šalys -  Prancūzija, 
Serbija, Portugalija, čekija ir Lat-

vija. „visos šios šalys žino, ką reiš-
kia pasipriešinimo judėjimas, - tei-
gia filmo prodiuserė Jurga Dikčiu-
vienė  ir  priduria,  kad Lietuvoje 
ano meto skauduliai neiškalbėti, o 
tų dienų liudininkai - vis dar gyvi. 
ir tie, kurie buvo vienoje pusėje, 
ir tie, kurie kovojo kitoje. - Karas 
pogrindyje kainavo gyvybes, žmo-
nės kentėjo,  darė klaidas. Filme 
mes nekūrėme simbolių, norėjo-
me parodyti gyvus, tikrus žmones, 
kuriems labai skaudėjo“.

„Sutemose“ pasakojama vie-
nos  šeimos  istorija  partizaninio 
karo  metais.  ūkininkų  Pliaugų 
(aktoriai Arvydas Dapšys ir Alina 
Žaliukaitė-Ramanauskienė) vien-

kiemyje gyvena 18-metis jų įsūnis 
Untė (aktorius marius Povilas eli-
jas martynenko). Dieną ūkyje šei-
mininkauja stribai, o naktį pasiro-
do partizanai. Pliaugos juos šelpia 
kuo  tik gali,  o Untė dirba miško 
brolių - partizanų ryšininku. vieną 
dieną pastebėjęs, kad miestelyje 
buriasi  sovietų pajėgos, vaikinu-
kas žinią nuneša partizanams.

Kartu  su  pagrindiniais  akto-
riais  filme  taip pat vaidina valdas 
virgailis, vita Šiaučiūnaitė, Rytis 
Saladžius, Salvijus trepulis, erika 
Račkytė. Scenarijų kartu su Šarūnu 
Bartu rašė Aušra giedraitytė. Fil-
mo operatorius - eitvydas Doškus.
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Sovietinio režimo istorijos filme  „Sutemose" pagal Šarūną Bartą

Šarūnas Bartas

Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius



„Laisvalaikio“ pramogos2019 m. lapkričio 23-29 d. 21

Spektaklis „Pamoka“ - norintiems 
sužinoti, su kuo valgyta (ir vis dar valgo-
ma) kreida. Be atokvėpio ir pertraukos... 
„Pamokos“ trukmė priklausys nuo mo-
kinės arba mokinio žinių, gabumų, noro 
arba nenoro mokytis ir nuo mokytojo 
nuotaikos bei kantrybės, kuri priklausys 
nuo mokinio(-ės) žinių, gabumų, noro ar-
ba nenoro mokytis...

O kad „Pamoka“ žada būti smagi, žais-
minga, įdomi ir naudinga - to galima tikė-
tis. Scenoje susitiks trys labai saviti, įdo-
mūs, skirtingų kartų aktoriai: Taura Kvie-
tinskaitė (Mokinė); išraiškingasis aktorius 
Audronis Rūkas (Budintis personalas) bei 
mokytojo vaidmenį kuriantis spektaklio 
režisierius - Rolandas Kazlas, kuris visada 
sugeba ir moka maloniai nustebinti. Dailės 
būrelio, gyvojo kampelio vadovė bei kos-
tiumų dailininkė - Neringa Keršulytė.

Rumunų kilmės prancūzų dramatur-
gas E.Jonesko (1909-1994) laikomas vie-
nu iš absurdo dramos pradininkų ir vienu 
reikšmingiausių XX a. dramaturgų. Ryš-
kiausi jo sukurti absurdo dramos pavyz-
džiai: tragikomedija „Plikagalvė daininin-
kė“ („La Cantatrice chauve“, 1950), „Pa-
moka“ („La Lecon“, 1951), taip pat „Kė-
dės“ („Les Chaises“, 1952) ir „Ragano-
siai“ („Rhinoceros“, 1959). Vieno veiks-
mo dramose pilna nelogiškų situacijų, 
klišinių, hiperbolizuotai mandagių dialo-
gų. Išjuokiant banalybę, parodomas žmo-
gaus būties absurdas. Pats dramaturgas 
jas vadino „antipjesėmis“.

Mintimis apie premjerinį spektaklį 
„Pamoka“ dalinasi režisierius Rolandas 
Kazlas: „Nors prancūzų dramaturgo 
E.Jonesko pjesės yra laikomos absurdo 
pjesėmis, tiesą sakant, nematau jose jo-

kio absurdo. Pačiame gyvenime, kasdie-
nybėje, žmonių mąstyme, bendravime 
ar bet kurioje srityje absurdo yra žymiai 
daugiau ir jis yra daug juokingesnis, 
skaudesnis ir žiauresnis. Pats pjesės 
tekstas - tarsi karnavalinis, pajaco, 
klouno apdaras, dengiantis realų kūną: 
žmogaus, visuomenės, valstybių, žmo-
nijos... Galima jausti, jog dramaturgas 
po žongliravimo žodžiais, ekvilibristika, 
absurdiškomis frazėmis ir tarsi nesąmo-
nėmis ragina pamatyti, įžvelgti rimtus 
dalykus. Vienaveiksmėje E.Jonesko pje-
sėje „Pamoka“, paties dramaturgo api-
būdintoje kaip komiška drama, yra ir 
daug komizmo, ir dramatizmo, ir net 
nujaučiamo tragizmo. Žodžiu - pjesėje 
yra viskas, ko reikia geram spektakliui 
ir ne veltui dramaturgas pjesę pavadino 
labai paprastai ir tiksliai - „Pamoka“. 
Neišmoktos pamokos dažnai turi skau-
džių pasekmių. Gyvenimo egzaminai, 
kontroliniai yra sunkesni ir rimtesni iš-
bandymai, o pats griežčiausias mokyto-
jas mokykloje gali pasirodyti tik „švel-
nus avinėlis“ lyginant su tais „Mokyto-
jais“, norinčiais pamokyti išsyk visus ir 
visą pasaulį, o tokių, deja, kartas nuo 
karto atsiranda, ir, kaip žinome, netrūko 
žmonijos istorijoje.

Manau, dramaturgas kalba apie tai, 
kaip svarbu yra mokytis, žinoti, mokėti, 
išmanyti, klausyti, būti budriam, dėme-
singam, gyvam, ko nors siekti, tobulintis 
ir kaip pavojinga būti tamsiu, neišsilavi-
nusiu, nekultūringu, abejingu beraščiu, 
niekuo nesidominčiu ir iš mokytojo ar 
mokslo įstaigos norinčiu gauti tik pažymį, 
atestatą ar baigimo diplomą...“

Kam gali būti įdomus spektaklis „Pa-
moka“? „Pirmiausia, manau, norintiems 
mokytis ir mokyti bei nenorintiems mo-
kytis ir mokyti. Tiems, kurie žodį „absur-
das“ rašo su raide „b“, ir tiems, kurie tą 
patį žodį rašo su raide „p“ - „apsurdas“. 
Na ir tiems, kurie žodį „teatras“ rašo su 
raide „a“, ir tiems, kurie rašo - „tetras“, 
be raidės „a“. Nieko tokio, bet... viskas 
juk ir prasideda nuo „A...“.

„Pamoka“ vyks: gruodžio 26 d. - Klai-
pėdoje, Žvejų rūmuose, 27 d. - Alytuje, 
Kultūros centre, 28 d. - Kaune, VDU di-
džiojoje salėje.

R.Kazlas kviečia į „Pamoką“

Puslapį parengė Irena BABKAUsKIenė

Režisierė ir aktorė Gintarė Latvėnaitė 
gruodžio 1 dieną mamas ir jų kūdikius 
kviečia į premjerą „Manuliukai“, kuri įvyks 
Vilniaus mažajame teatre.

Tai judesio, muzikos ir spalvų spektak-
lis 6-36 mėnesių vaikams. Spektaklio kū-
rybinė komanda, remdamasi psichologijos 
mokslo tyrimais, ieško teatro kalbos, tin-
kamos bendrauti su dar nekalbančiais te-
atro žiūrovais. Spektaklyje matysime kū-
dikių gestų kalbą (paplitusią JAV), kuri 
gali padėti vaikams ir tėvams ištirpdyti 
įtampas, susikalbėti širdimis. Moksliškai 
įrodyta, kad gestų kalba padeda išvengti 
nesusipratimų ir užmegzti artimesnį kon-
taktą, kol mažylis dar nekalba.

„Manuliukų“ idėjos autorei ir režisie-
rei G.Latvėnaitei norisi padėti vaikams 
greičiau suprasti šį sudėtingą pasaulį, o 
mamoms - atsipalaiduoti ir pamatyti savo 
vaikelį kitokį. Scenoje kuriamas pasaulis 
bus iš spalvų, judesių, garsų ir jausmų. 
Spektaklis „Manuliukai“ suteiks progą 
prisiminti, kad visose situacijose gelbsti 
žaidimas. Net netyčia išbertos kruopos 

gali būti idėja žaidimui! Pradėjusi kurti šį 
spektaklį režisierė galvojo apie mamas - 
tad spektaklis pirmiausia reikalingas joms. 
Tai jos atsineš savo vaiką į teatrą, tai jos 
vėl taps mažomis mergaitėmis - tai jos 
įsileis į save pasaką ir stebuklą.

Apie kūrybos procesą režisierė pasa-
koja: „Mūsų repeticijose daug saulės, juoko, 

atradimų. Esame įdomiame kūdikių tyrinė-
jimo kelyje. Kartais jaučiamės kaip kūdikių 
tyrimo centro mokslininkės. Vis matuojame 
ir sveriame - kas tinka ir patinka kūdikiams 
ir jų tėveliams, ką naudingo galime duoti 
jaunai šeimai. Įdomu kurti spektaklį be žo-
džių. Kiek daug gali išreikšti mūsų kūnas! 
Ir kūdikiai kalba daug, dar nemokėdami kal-
bėti. Spalvomis, nuotaikomis, garsais mes 
apkabinsime mūsų mažuosius žiūrovus. Ir, 
be abejo, visi ko nors išmoksime.“

Spektaklyje vaidinančios aktorės 
G.Latvėnaitė, Ilona Kvietkutė ir Božena 
Aleksandrovič pasakos apie sapnų šalį, ku-
rioje gyvena spalvoti, gražūs ir linksmi 
žmogeliukai - Manuliukai. Jie minkšti, šil-
ti ir švelnūs. Jie spalvoti. Jais galima apsi-
gobti, su jais saugu ir ramu. Jie labai daug 
pluša, nes kiekvieną dieną vaikams siunčia 
spalvotus sapnus.

„Svarbu būti spalvingam, bet tuo pa-
čiu ir paprastam. Stebuklingą, švelnų pa-
saulį muzikos garsais kuria kompozitorė 
Zita Bružaitė, lengvą ir aiškią scenografi-
ją - Antanas Dubra. Kviečiu į premjerą,  o 
po jos - likti pažaisti scenografijos detalė-
mis ir išgerti skanios arbatos“, - sako 
spektaklio režisierė G.Latvėnaitė.

 Pranašystės apie 
Lukiškes, draudimus
Ką tik pasirodė nauja Nacionalinės premijos lau-
reato Juozo Erlicko knyga „Pranašystės“. Paklaus-
tas, kaip sekėsi rašyti šią knygą, J.Erlickas sako: 
„Gerai. Bet, aišku, stengiaus, kad nebūtų perne-
lyg gerai. Mat jei perskaitę knygą visi tik skėsčios 
rankom: „Geriau jau nebegali būti!“, tai kitos 
mano knygos nebeskaitys. Aš noriu palikti viltį“.

Jūsų dėmesiui keletas J.erlicko pranašysčių.

Netoli viršūNės
Draudžiami ne tik žalingi, bet ir nenaudingi 
įpročiai. Pirmiausia bus uždrausta žiūrėti pro 
langą. Draudžiama gerinti gyvenimą. Skatina-
mi savanoriai, apsisprendę gyventi blogai. Po 
to bus uždraustas liūdesys, nerimas, vargas... 
Laukti laimės irgi bus draudžiama. Tada ir teks 
gyventi laimingai.

spragos 
Augino tėvas tris sūnus, ir visi trys užaugo 
švietimo ir kultūros darbuotojais.
- Tai dėl to, tėveli, kad diržo mums nedavei, 
- skundėsi vaikai. Ir kad šoks tėvą kult... Tas 
ėmė kiaurai permatyti švietimo ir kultūros pro-
blemas. Bet jau po laiko...

pereiNamasis amžius
Tegu Lukiškių aikštėj stovi tik žirgas, o raitelius 
keičiam: ant balno sodinamas labiausiai nusipel-
nęs. Visuomenė vis dar žaidžia su kareivėliais. 
Reikia luktelti, kol subręs. Tada ten statysim sta-
dioną. O kai žalieji bus prilyginti partizanams - 
atsiras vietos ir bunkeriui.

turiNys ir tūris
Dėl paminklų tautos didvyriams niekas nebe-
siginčys, kai tie paminklai bus pripučiami. Pi-
gu ir patogu - nuolat pareguliuosim pagal fak-
tinį didvyriškumo laipsnį. Išpučiami geri faktai 
- išpučiamas ir paminklas. O jei iškils faktas, 
kad aktą prapylei, į kaktą pylei ar šiaip nupylei, 
- subliūškęs murksok.

reformos formos
Jei kartais kokiam mokytojui pakils alga, mo-
kyklos vadovas gali skambinti pagalbos telefo-
nu, ir kaipmat atlėks Švietimo policija. Net jei 
mokytojas užsikasęs po moksleivių rašiniais, 
jis bus surastas ir gaus pagal nuopelnus.

iNstiNktai
Politikai laikomi aptvaruos, nes laukinėj gam-
toj jiems sunku išgyventi. Sykį vieną jauniklį 
radau miške. Norėjau namo neštis, o tas kad 
spruks į šalį... Nepatyręs, o žino: iš rinkėjo 
gero nelauk.

ar tiesa, kad gegužis seNiausiai 
priklauso žaliesiems?
Pernai lijo ir lijo - reikėjo nuplaut visus pėdsa-
kus. Šiemet bemaž be lietaus - reik išdeginti, 
ko lietus nenuplovė. Kitąmet visa, kas liko, nu-
šluos uraganais. Užtat ketvirtais metais orai 
labai pagerės, gal net snigs pažadais.

visiems paleNgvėtų
Atlantida andai nugrimzdo į jūros dugną. Ga-
lėtų ir Didžioji Britanija šitaip... Mamutai, di-
nozaurai išnykę. Na ir kas! Viena kita rūšim 
daugiau ar mažiau... Juolab kad anglai seniai 
atlikę savo misiją - pripūtę pasaulin anglų kal-
bos, dabar jau tik trukdo visiems.

Režisierė kalba nekalbantiems kūdikiams
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Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatos misterija, mokymo drama, komedija, tragedija, 
terapija ir vikipedija bei kitas absurdas - premjeriniame spektaklyje „Pamoka“. Pagal to 
paties pavadinimo prancūzų dramaturgo Eugenijaus Jonesko (Eugene Ionesco) pjesę.
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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

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS 
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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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Svarstyklės. Meilės 
reikalai puikiai klosis ne-
turintiems antrųjų pusių, 

netikėta pažintis išvaduos iš 
nuobodžios kasdieninės ruti-
nos. Nesiimkite svarbių darbų, 
pasistenkite nesikišti į kitų rei-
kalus. Jums tai painus gyvenimo 
tarpsnis.

Skorpionai. Netinkamas 
metas naujoms pažintims. 
Pasistenkite apdairiai elg-

tis su pinigais, neleiskite veltui 
nė vieno euro, nes būsite labiau 
linkę išlaidauti nei kaupti. Puikus 
laikas prezentacijoms, mugėms, 
gali kilti minčių keisti darbą ar 
išeiti ilgalaikių atostogų.

Šaulys. Pasistenkite nepai-
nioti asmeninių santykių 
su darbu. Džiaukitės savo 

sėkme ir pasistenkite pradžiuginti 
tuos, kuriems ne taip gerai sekasi. 
Pasaugokite sveikatą, ypač jeigu 
turite polinkį į priklausomybes.

Ožiaragis. Asmeniniame 
gyvenime būkite įžval-
gūs, pasitikėkite savo 

nuojauta. Geras laikas jūsų 
karjerai. Negaiškite veltui laiko 
ir imkitės darbų - neužmirškite, 
kad visa tai, ką padarysite dabar 
kartu su bendrabarbiais vienoje 
komandoje, padės jums kilti kar-
jeros laiptais.

Vandenis. Šiuo metu 
laikykitės kiek nuošaliau, 

neskubėkite, nespręskite jokių 
atsakingų ir rimtų reikalų. Dabar 
kaip tik ta situacija, kai be didelių 
pastangų negalima pasiekti gerų 
rezultatų. Antroje savaitės pusėje 
susilaikykite nuo didelių investi-
cijų.

Žuvys. Geras laikas ieškoti 
naujų partnerių, nauja 
partnerystė bus gana 

perspektyvi, todėl pasistenkite 
pasinaudoti atsivėrusiomis gali-
mybėmis. Santykiai su kolegomis 
ir vadovais bus taikūs, būkite 
budrūs pasirašydami finansinius 
dokumentus.

Avinas. Asmeniniame 
gyvenime galite tikėtis 
rimtų pertvarkymų, tai 

darbinga savaitė. Sunkiau seksis 
žiniasklaidos atstovams bei tiems, 
kurių darbas susijęs su informaci-
jos perdavimu. Nepalankus laikas 
planuoti keliones, vairuojantys 
būkite atsargūs kelyje.

Jautis. Asmeniniame 
gyvenime seksis dalytis 
jausmais su atviru ištikimu 

žmogumi. Pamažu ryškės rimtes-
nių santykių kontūrai. Geras me-
tas išradėjams, konstruktoriams. 
Tinkamas laikas pirkti vaizdo ir 
garso aparatūrą.

Dvyniai. Jums pasitarnaus 
jūsų pažintys ir geri santy-
kiai su aplinkiniais, galite su-

laukti labai viliojančių pasiūlymų. 
Nors viskas klostysis gerai ir turėsi-
te ne vieną galimybę įsitikinti, kad 
gyvenimas jus myli, visgi bus sun-
ku atsikratyti vidinio slogučio.

Vėžiai. Vyraus kiek pris-
lėgtos asmeninio gyve-
nimo nuotaikos, bet jos 

bus trumpalaikės. Šią savaitę 
nelabai tinkamas metas tvarkyti 
piniginius reikalus - pasistenkite 
per daug neišlaidauti. Palankus 
metas viešumui, todėl jį puikiai 
gali išnaudoti dirbantieji pramo-
gų versle.

Liūtai. Galimos didelės 
staigmenos, kartais net iki 
galo neįstengsite įvertinti 

visų teikiamų galimybių, bet jokiu 
būdu nesiekite savo tikslų lipdami 
per kitų galvas, nes ateityje būsite 
nubausti. Turėsite apsispręsti dėl 
svarbių dalykų - vienas susijęs su 
mokslu ar veiklos pasirinkimu, 
kitas - su santykiais. 

Mergelė. Visą dėmesį 
skirkite mylimam žmogui. 
Pasistenkite būti lankstesni 

tvarkydami reikalus, nors jums 
ir nelengva, atsižvelkite ir į kitų 
žmonių poreikius - tik dirbdami 
komandoje pasieksite norimų 
rezultatų.
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