
Aistė Smilgevičiūtė su grupe 
„Skylė“ ir Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras su dirigentu 
Modestu Barkausku priešakyje 
rengiasi išskirtiniam koncertui. 
Spalio 25-ąją šis nepaprastas Lie-
tuvos muzikantų susivienijimas 
pirmą ir paskutinį kartą drauge 
„Cozy by Siemens“ arenoje atliks 
legendinį projektą „Broliai“, skir-
tą Lietuvos partizanams. Iškart 
po jungtinės repeticijos, kalba-
mės su „Skylės“ vokaliste Aiste 
Smilgevičiūte.

- Kaip pavyko repeticija? 
Kaip jūsų ausiai skamba taip 
gerai jums žinomų dainų aran-
žuotės orkestrui?

- Orkestras duoda naujų, 
kartais galingų, kartais subtilių 
spalvų. Džiaugiamės, kad Jieva-
ras Jasinskis, rašydamas aran-
žuotes, įtraukė ir arfą bei vibro-
foną. Šie du instrumentai malo-
niai nustebino. Kai kuriuose kū-
riniuose grupė su orkestru suki-
bo, kaip čia buvę. Kitur reikės 
dar pataisymų, tačiau bendras 
įspūdis - labai galingas, su šiur-
puliukais per odą.

- Ar galite sakyti, kad 
„Broliai“ su LVSO yra vienas 
svarbiausių įvykių jūsų grupės 
istorijoje?

- Labai vertiname galimybę 
sugroti „Brolius“ tokia galinga 
sudėtimi, prie pasirodymo dirba 
kaip niekad daug žmonių. Iš tiesų, 
tai tam tikras grupės ir pačių 
„Brolių“ pikas ir kartu - didelė 
atsakomybė. Skambūs žodžiai 
dažnai atrodo nuvalkioti, bet tu-
rėtų būti ypatingas vakaras. Kai 
po įprastų koncertų žmonės 
mums dėkoja ir skanduoja „pa-
kartot“, mūsų būgnininkas Salvi-

jus ateidamas nusilenkti visada 
su šypsenėle tyliai pasako: „tai 
nepakartojama“. Šį kartą tikrai 
taip ir bus.

- Jei reikėtų žmogui, kuris 
nieko nežino ir net negirdėjo 
apie „Brolius“, trimis saki-
niais paaiškinti, kas tai per 
projektas, ką pasakytumėte?

- Muzikinis roko grupės albu-
mas, skirtas Lietuvos partiza-
nams - miško broliams atminti, ir 
iš jo gimęs koncertas. „Broliuose“ 
sudėtos autorinės, daugiausia Ro-
ko Radzevičiaus dainos, sujungtos 
į vientisą vidinę dramaturgiją tu-

rintį pasakojimą, atskleidžiantį 
laisvės kovotojo vidines būsenas, 
nužymintį pagrindinius partiza-
niško gyvenimo momentus.

- Prisiminkite pačią pra-
džią, iš ko gimė „Broliai“?

- Pati pirmoji mintis buvo tie-
siog perdainuoti partizanų dainas, 
bet pradėjus gilintis, atsirado no-
ras kurti originalias dainas ir su-
rasti savo kartos santykį su šia 
tema. Vienas pagrindinių įkvėpi-
mo šaltinių buvo partizano Lion-
gino Baliukevičiaus-Dzūko dieno-
raštis, kai kurios dainos sukurtos 
pagal pačių partizanų eilėraščius.

- Suprantu, kad projekto 
pradžioje minčių apie „Brolių“ 
programos atlikimą su LVSO 
ir areną nebuvo, bet kai kūrė-
te projektą vis tiek turėjote 
„programą maksimum“. Jei 
pamenate, kokia ji buvo?

- Kai kūrėme albumą, vienas 
pagrindinių tikslų buvo sukurti 
gerą, įtaigų, vientisos dramatur-
gijos kūrinį - herojinį-muzikinį 
epą. Nuoširdų, be tokias temas 
dažnai lydinčio patoso, pompos. 
Tikėjomės pasiekti jaunus žmo-
nes. Ir kai kurios dainos tapo to-
kios populiarios, kad yra dainuo-
jamos jaunimo net nežinant, kad 
tai „Brolių“ dalis. Taigi, didžiau-
sias lūkestis išsipildė.

- Kaip manote, kas „Bro-
liuose“ taip jautriai ir giliai 
užkabina žiūrovą, kad salėje 
yra nuolat ašaras braukian-
čių?

- Gal vis dėlto ir pats skaudus 
istorijos tarpsnis, apie kurį kalba-
me, ir nuoširdus, žmogiškas san-
tykis bei pasakojimo būdas sujau-
dina.

- Projektas turėdavo ir 
slaptą talismaną, kurį nešda-
votės į kiekvieną koncertą, 
papasakokite apie jį.

- Mūsų bosisto-kanklininko 
Gedimino Žilio senelis buvo par-
tizanas, būrio vadas Antanas Ži-
lys-Žaibas. Gediminas pristatymo 
turo metu su savimi pasiimdavo 
jo partizanišką antsiuvą - tai ran-
komis siūtas ženklas, kuriame - 
trispalvė ir priesaiką duodant už-
lašinti kraujo lašai. Žinoma, žiū-
rovai apie tai nieko nežinojo. Dar 
kiekvieno koncerto gale išnešda-
vome ir knygą - Liongino Baliu-
kevičiaus-Dzūko dienoraštį, ir 
pristatydavome šį partizaną kaip 
ypatingą grupės narį.

- Ar talismanas bus spalio 
25 d. koncerte?

- Nežinome. Tai labai subtilu, 
jei Gediminas manys, kad mums 
reikalingas „brolių aitvarų“ palai-
kymas, atsineš.

Parengė  
Vaida ANDRIKONYTĖ

Skambantys „Broliai“ - apie partizanus ir mus

Pasak Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus, kai kurios „Brolių“ dainos sukurtos pagal partizanų 
eilėraščius
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SUDOKU

„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

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.

Avinas. Į asmeninį gyvenimą 
jaudulio vėjo įneš netikėta 

pažintis ar atsiradusi pirmoji mei-
lė. Neramus ir aktyvus laikotarpis. 
Būsite gaišinami ir trukdomi kitų 
asmenų, o tai jauks jūsų planus 
ir erzins. Leiskite sau atsipūsti. 
Pasaugokite sveikatą, ypač gerklę.

Jautis. Tikėtina, kad susi-
tiksite su senais bičiuliais. 

Asmeninio gyvenimo dangų nu-
švies malonių akimirkų spinduliai. 
Sėkmė lydės finansininkus. Tai gana 
stabili ir finansiškai saugi savaitė. 
Visgi savijauta nebus gera, pasirū-
pinkite sveikata, nes gali parklupdy-
ti peršalimo ligos.

Dvyniai. Jūsų pasitikėjimas 
savimi neleis elgtis su jumis 

nepagarbiai. Ieškantiems antrosios 
pusės, pažintis gali įvykti keliau-
jant. Profesinėje veikloje patartina 
atkreipti dėmesį į kolektyvą, galbūt 
kažkuriam esate konkurentas ir tik 
laiko klausimas, kada yla išlįs iš mai-
šo. Saugokite kojas.

Vėžys. Meilėje vyraus ro-
mantiniai atspalviai. Antroje 

savaitės pusėje galite sulaukti jums 
labai svarbių žinių - naujo darbo pa-
siūlymo. Jei tvarkote nekilnojamojo 
turto reikalus, pagaliau gausite se-
niai lauktą raštą ar žinią.

Liūtas. Asmeniniame gyveni-
me tikėtina naujos pažintys, 

santykiai klostysis kiek vangokai, 
todėl imsite abejoti pasirinkimu. 
Savo darbo vietoje jausitės puikiai, 
jums gerai seksis, nors, norėdami 
įveikti užduotis, turėsite paplušėti iš 
peties. Palankus laikas atostogauti.

Mergelė. Meilės vandenis 
drums delsimas, antroji pusė 

turi planų, tačiau kol kas mąsto ir ty-
li. Palankus laikas valstybės struktū-
rų darbuotojams, politikams, galite 
gauti netikėtą žinią, kuri bus susijusi 
su darbu. Saugokitės žarnyno infek-
cijos, plaukite vaisius ir daržoves.

Svarstyklės. Perkainokite 
santykius, kad į ateitį ženg-
tumėte tvirtai žinodami, į 

kokį petį galite atsiremti. Tikėtina, 
kad darbe užgrius lavina rūpesčių. 
Atsiras netikėtų išlaidų, kurios išmuš 
iš pusiausvyros. Nenusiminkite, 
fortūna jums ruošia dovanas, kurių 
seniai esate nusipelnę.

Skorpionai. Gali apniukti as-
meninio gyvenimo dangus. 
Aiškinsitės garsiai, tačiau 

tai - ne pabaigos laikas, sudarius 
paliaubas, viskas tekės kasdienine 
vaga. Intuicija jūsų neapgaus, šią 
savaitę - geriau pirkti, nei parduoti. 
Saugokitės vandens telkinių.

Šaulys. Nors spaus kasdieni-
niai darbai ir įsipareigojimai, 

mintis užvaldys nauja pažintis. 
Aistra bus stipresnė už pareigos 
jausmą, o tai neabejotinai atsilieps 
darbinei veiklai. Net jeigu ir pri-
spaus finansiniai rūpesčiai, nepra-
raskite optimizmo. 

Ožiaragis. Vienišiems 
patartina būti apdairiems 

su nauju pažįstamu ar pažįstama. 
Darbe tvarkydami piniginius reika-
lus, būkite ypač atsargūs, nes galite 
priimti neadekvačius sprendimus, 
už kuriuos vėliau teks brangiai su-
mokėti. 

Vandenis. Tikėtini nesuta-
rimai su mylimu žmogumi. 

Vienišoms širdims pažinčių geriau 
neieškoti. Ši savaitė praeis ramiai, 
nekeldama didelės įtampos. Gerai 
seksis tvarkyti aiškius darbus, bet 
netinkamas laikas naujų darbų pra-
džiai. 

Žuvys. Bus svarbu išsiaiškinti, 
kas jus sieja su antrąja puse - 

nuoširdūs jausmai ar išskaičiavimas. 
Perkainuokite santykius, kad į ateitį 
žengtumėte tvirtai. Finansinius 
reikalus tvarkykite klausydamiesi 
intuicijos, tai padės išvengti klaidin-
gų sprendimų. Saugokitės vandens 
telkinių.
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Vilniaus Konstitucijos prospekte, šalia 23 numeriu 
pažymėto biurų pastato, atsirado nauja bronzinė skulptūra - 
Vytauto Nalivaikos „Bičiuliai“. Šis meno kūrinys, beje, 
sukurtas dar 2008 metais, yra sarkastinė sovietinio 
monumento „Keturi komunarai“ kopija.

Skulptorių Broniaus Vyšniausko ir Napoleono Petrulio 
monumentas keturiems komunistams „Keturi komunarai“ 
šiuo metu eksponuojamas tarybinių skulptūrų muziejuje 
Grūto parke.

„Bičiuliai“

„Keturi komunarai“


