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Ką turėtume žinoti apie 
burnos higieną, atskleidžia 
mitus paneigianti 
odontologė Lina Pupelienė.
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Pundziūtės-Monique ir britų 
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Brolių Žmuidinavičių 
magija Vilių ir Mantą Žmuidinavičius vienija ne tik iliuzijos 

meno paslaptys, bet ir skirtingi gyvenimo keliai.
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Iliuzionistą Mantą Žmuidinavi-
čių puikiai žino visa Lietuva, lau-
kia jo pasirodymų ir mėgaujasi 
jo atliekamu magijos ir iliuzijos 
meno deriniu. Pasirodo, pirmasis 
Manto žiūrovas ir kritikas nuo pat 
vaikystės yra jo brolis ir geriau-
sias draugas Vilius, kuris pasirin-
ko kardinaliai skirtingą gyveni-
mo kelią be pramogų pasaulio 
blizgesio. Tai kokie tie broliai 
Žmuidinavičiai?
Ringailė Stulpinaitė-GVildė

- Nuo mažens visur kartu, 
vieningai stojate vienas už ki-
tą, tačiau pasirinkote visiškai 
skirtingus gyvenimo kelius ir 
profesijas. Judu labiau skirtin-
gi, ar labiau panašūs?

Vilius: Manau, nuo mažens 
mes buvome labai panašūs, bet 
kartu ir labai skirtingi. Vienas pa-
grindinių mus siejančių bruožų - 
atsidavimas mėgstamam hobiui, 
pomėgiui, darbui - bet kam, ko 
imamės.

Mantas: Mūsų veiklos labai 
skirtingos, bet taip įdomiau. Mūsų 
atvejis įdomus - mes ir panašūs, 
ir skirtingi! Net mus sutikę ir su 
mumis pabendravę žmonės, nesu-
taria - vieni sako, kokie jūs pana-
šūs, kiti - kokie jūs skirtingi! Aš 
džiaugiuosi, kad puikiai sutaria-
me - esame ne tik broliai, bet ir 
geriausi draugai. Džiaugiuosi, kad 
jis pataria man profesiniais klausi-
mais, padeda ruošti naujus triukus 
ir pasirodymus. Susitinkame lais-
valaikiu, atostogaujame ar tiesiog 
į miestą pavakaroti einame kartu. 
Vilius buvo smalsus ir judrus vai-
kas. Aš - ramesnis, labiau meniš-
kas. Bet kažkaip vienas kitą pui-
kiai suprantame. Labai pasitikiu 
Viliumi, ne tik magijos paslaptis 
jam patikiu, bet ir draugiškas isto-
rijas. Taip nutiko, kad abu esame 
visiški optimistai, tad dažnai mus 
lydi gera nuotaika. Nuolat juokau-
jame, mūsų humoro jausmas labai 
panašus, tad kiekvienas susitiki-
mas, kaip maža šventė. O kartais 
tik iš žvilgsnio vienas kitą puikiai 
suprantame. Pasirodymo metu pa-
žiūriu į Vilių, o jis iškart supranta, 
ką daryti - patylinti garsą, perjung-
ti šviesas ar pan.

- Mantai, dažnai pasikvieti 
brolį į renginius, kuriuos vedi. 

Laisvalaikiu esate neišskiriami 
ar tiesiog Vilius stebi, ar nepa-
darysi magijos klaidų?

- O taip! Viliaus dažnai papra-
šau stebėti mano pasirodymus, 
nes jis mato visas, net smulkiau-
sias, klaidas. Aš - perfekcionistas 
ir nuolat tobulinu, šlifuoju savo 
pasirodymus. Visada su broliu 
konsultuojuosi dėl naujų triukų. 
Prašau, kad paprasto žmogaus 
akimis stebėtų ir patartų, ar ne-
simato triuko paslapties, ar jude-
sys tinkamas ir atrodo natūraliai.

- Mantas nuo mažens jautė 
potraukį magijai ir dėl to yra 
pakūręs ne vienas mamos 
užuolaidas. O ką, Viliau, vai-
kystėje veikei tu? Ėjai žaisti 
karo ar prisidėjai prie brolio 
triukų?

Vilius: Nuo mažens buvau 
išdykęs, judrus vaikis, mėgdavęs 
įvairias avantiūras. Ačiū tėve-
liams už kantrybę ir supratimą. 
Nors nebuvau, kaip Mantas, kuris 
lėtais, bet užtikrintais žingsniais 
ėjo savo tikslo link, bet nuo pat 
pradžių buvau dalis jo kūrybos - 
būdavau vienas pirmųjų, kuris 
matydavo triukus iki tol, kol jie 
pasiekdavo tikrąjį žiūrovą. Kar-
tais tekdavo ir asistentu pabūti. 
Be abejo, be užmokesčio skaniais 
ledais, sunkiai buvau įkalbamas.

Mantas: Kol brolis su būriu 
draugų siausdavo lauke, man la-
biau patiko ramiai paskaityti kny-
gą. Bet mes abu mėgdavome leis-
ti laiką pas senelius sodyboje, ke-
liauti. Dabar nuolat organizuoja-
me visos šeimos susitikimus.

- Prisipažink, Mantai, kiek 
kartų buvai „pradanginęs“ ir 
„perpjovęs“ brolį?

- Žinoma, vaikystėje esu išban-
dęs keletą triukų ir su broliu. Ačiū 
Dievui, viskas baigėsi laimingai. Ir, 
be abejo, ačiū broliui, kuris kantriai 
dalyvaudavo mano triukuose. Ir da-
bar jis yra mano pirmasis žiūrovas 
ir patikimiausias kritikas.

- Kada pradėjo ryškėti skir-
tingas polinkis į ateities profe-
sijas?

Vilius: Mane visada labai 
įkvėpė ir, matyt, per genus buvo 
perduotas senelio patriotinis po-
žiūris bei auklėjimas. Nuo ma-
žens tarnyba kariuomenėje man 
atrodė garbinga ir teisinga. Tad 
jau dvyliktoje klasėje žinojau, kad 
būsiu kariškis, to labai norėjau ir 
laukiau, o vos baigęs mokyklą, iš-
kart savo noru užsirašiau į krašto 
apsaugos tarnybą. Šiuo metu esu 
Lietuvos kariuomenės Karo poli-
cijos viešųjų ryšių specialistas 
grandinis V.Žmuidinavičius. Tar-
nybą pradėjau 2008 metais Gar-
bės sargybos kuopoje, pirmajame 
būryje, kuris specializavosi, kaip 
stilizuotas salvių būrys ir pana-
šiai. Kaip ir Mantas, stebint žmo-
nėms, atlikinėdavome daug prak-

tikos ir tikslumo reikalaujančius 
ginklų žongliravimo elementus. 
Po 8 metų nusprendžiau, kad no-
rėčiau išbandyti save kitoje tar-
nybos vietoje ir, sėkmingai praė-
jęs atranką, tapau Vilniaus įgulos 
karo policininku. Esu žmogus, ku-
riam rezultato reikia čia ir dabar, 
o brolis, kaip ir jo darbo specifika, 
yra kantrybės, filosofijos ir tikė-
jimo žmogus.

- Viliau, neseniai grįžai iš 
misijos Afganistane. Kas pa-
skatino ten vykti?

- Po poros metų darbo Karo 
policijoje gavau pasiūlymą vykti 
į tarptautinę operaciją Afganista-
ne, tai buvo vienas iš mano tiks-
lų nuo pat tarnybos pradžios, tad 

ilgai nedvejojęs sutikau. Tai buvo 
mano pirmoji misija ir galimybė 
pamatyti, kad kontrastai tarp Lie-
tuvos ir Afganistano dideli, bet 
ten žmonės taip pat nori taikos, 
ramybės ir laisvės, kaip ir mūsų 
tėvai ar seneliai ne taip seniai. 
Grįžęs namo, pas šeimą, pagal-
vojau, kaip iš tikrųjų mes čia ge-
rai gyvename, tiesiog kartais pa-
mirštame džiaugtis mažais daly-
kais.

- Tiek laiko kartu dirbant 
kolegos tikriausiai tampa arti-
mi, tiesa, Viliau?

- Padalinys yra lyg antra šei-
ma ir kitaip į tai negali žiūrėti. Tai 
yra mano draugai, su kuriais ten-
ka įveiki kasdienius iššūkius, o, 
pasikeitus situacijai, jie taptų tvir-
tu užnugariu. Manau, tai ir yra 
maloniausia, kai žinai, jog su stip-
ria komanda niekas nebaisu.

- Nepaisant to, kad skirtin-
gos judviejų profesijos, esate 
labai artimi. Kas dar judu vie-
nija?

Vilius: Manau, su broliu mus 
vienija paprastumas ir didelės 
ambicijos, mokėjimas vertinti 
mažus dalykus ir siekti aukštu-
mų. Žinau, kad pas brolį galiu ei-
ti su bet kokiu klausimu, o išeiti 
su sprendimu, net nežinau iš kur, 
bet jis žino, kas yra teisinga, o į 
ką nereikėtų kreipti dėmesio.

Mantas: Abu esame artimi 
su tėvais, abu turėjome ir turime 
gražų ryšį su seneliais. Turime ir 
bendrų draugų. Tad ir požiūris į 
gyvenimą, į tai, kas brangu, svar-
bu, mus jungia. Apskritai, mūsų 
gyvenimo principai ir mąstymas 
panašūs. Net žmones panašiai 
jaučiame. Nors brolis nelabai 
mėgsta pramogų pasaulio blizgu-
čius, nesilanko viešuose renginių 
vakarėliuose, net fotografuotis 
nelabai mėgsta, mūsų požiūris į 
pamatines vertybes labai pana-
šus. Brolis turi puikų garbės ir 
atsakomybės jausmą, kurį labai 
vertinu ir gerbiu.

Broliai Žmuidinavičiai. Panašūs ir labai skirtingi

Iliuzionistas Mantas ir kario profesiją pasirinkęs Vilius Žmuidinavičiai

Aš - PerfekcionistAs 
ir nuolAt toBulinu, 
šlifuoju sAvo 
PAsirodymus

Mantas
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20-ąjį sezoną pasitinkančiame 
projekte „Duokim garo“ - ryškios 
permainos: prie jo jungiasi As-
ta STAŠAITYTĖ-MASALSKIENĖ, 
palaikysianti draugiją ilgametei 
projekto vedėjai Loretai Sungai-
lienei. Buvęs jos partneris Stanis-
lovas Kavaliauskas nuo šiol taps 
„Duokim garo“ ekspertu.

Pirmasis atsinaujinusio 
„Duokim garo“ eteris - jau rug-
sėjo 8-ąją. Kelių dešimtmečių 
įvairių žanrų laidų vedėjos patirtį 

turinti A.Stašaitytė pasakoja, kad 
jau per pirmuosius filmavimus 
lengvai įsiliejo į kūrybinę grupę: 
„Tai laida, kurioje buriasi žmonės, 
turintys stuburą, gyvenimo filo-
sofiją ir gebantys džiaugtis mažais 
dalykais. Juk bemaž visus laidos 
dalyvius jungia panašios vertybės 
ir toks pat laisvalaikis. Kita ver-
tus, iš įvairių regionų atvažiavę 
muzikantai yra nusiteikę pasi-
linksmint, tai repeticijų ir filma-
vimų metu kartu prisijuokiam iš 
jų kalbų, ūsų, tarmių ir kibinimų. 
Smagiai leidžiam laiką, tikiuosi, 
tai pajaus ir žiūrovai.“

„Kuo toliau, tuo labiau įsiti-
kinu, kad niekas šiame gyvenime 
šiaip sau nevyksta, - svarsto As-
ta. - Prisivažinėjau po svečias ša-
lis, bet pastaraisiais metais vis 
dažniau atostogauju Lietuvoje, 
ypač vilioja kaimas, maži mieste-
liai. Ten sutinku ypatingų žmonių, 
kurie puoselėja sodus, kuria kros-
nis, spinduliuoja ramybę ir dai-
nuoja lietuvių liaudies dainas. 
Mane tai žavi ir labai traukia. Pa-
ti nustebau, kai tai apie save su-
pratau.“

„Laisvalaikio“ inf.

A.stašaitytė-masalskienė „duos garo“
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Lietuvos atlikėja Monika 
Pundziūtė-Monique gali pa-
sigirti ypatingais metais: daini-
ninkės kūriniai puikuojasi radijo 
stočių topuose, didžiausi šalies 
renginiai neapsieina be jos pa-
sirodymų, o neseniai ji turėjo iš-
skirtinę galimybę sudalyvauti žy-
miosios britų atlikėjos Ritos oros 
„deichmann“ batų kolekcijos pri-
statyme Berlyne.

Monique - vienintelė žinoma 
lietuvaitė, turėjusi progą apsilan-
kyti uždarame VIP vakarėlyje sve-
čiams iš visos Europos. Išskirtinis 
renginys sutraukė garsias pramo-
gų pasaulio ir mados atstoves, ku-
rios  turėjo galimybę Ritos Oros 
„Deichmann“ rudens-žiemos ko-
lekciją išvysti pirmos. Inscenizuo-
tą pristatymą surengė žvaigždžių 
choreografas  ir kūrybos direkto-
rius Marvinas A.Smitas  (Marvin 
A.Smith), dirbęs su tokiais atlikė-
jais kaip Dženifer Lopes (Jennifer 
Lopez) ir Maiklas Džeksonas (Mi-
chael  Jackson). Renginio  svečių 
laukė ir gyvas akustinis Ritos Oros 
pasirodymas.

Monique neslėpė susižavėji-
mo Rita Ora, nes nuo senų laikų 
yra jos gerbėja. Tai - jau antrasis 
Monique  ir Ritos Oros  susitiki-
mas, prieš metus atlikėjoms teko 
dalintis scena viename Lietuvos 
festivalių.

Vykti į Berlyne vykusį prista-
tymą ir artimiau susipažinti su pa-

čia kolekcijos kūrėja M.Pundziūtė 
buvo pakviesta neatsitiktinai:  ji, 
kaip ir Rita Ora, tikina, kad batai - 
tai esminis bet kokio įvaizdžio ak-
centas. „Ritos Oros požiūris man 
yra be galo artimas - kurdama ava-
lynės kolekciją ji norėjo inspiruo-
ti moteris, suteikti galimybę kas-
dien  jaustis pakylėtai,  tarsi  roko 
žvaigždei. Vienu gyvenimo etapu 
man pačiai labai reikėjo tokios mo-

tyvacijos, kai net nedrįsdavau lip-
ti į sceną su aukštakulniais. Nau-
joji  atlikėjos  avalynės  kolekcija 
tiesiog spinduliuoja seksualumu ir 
veržlumu. Manau, ji puikiai atitin-
ka mano  stilių  ir  yra  aktuali  vi-
soms merginoms: iš daugybės mo-
delių kiekviena gali rasti bet kokiai 
progai ar nuotaikai tinkančius ba-
tus“, - sako Monique.

„Laisvalaikio“ inf.

Į naująją savo knygą  
„Sekmadienio SMS“ kunigas  
aLgiRdaS toLiataS sudėjo 
žinutes, kuriomis žmones  
kviesdavo į pamaldas.

Ketvirtojoje A.Toliato knygo-
je sudėtos metaforiškos miniatiū-
ros ragina susimąstyti, kas gi mes 
esame sau, ką mums reiškia ki-
tas, dėl ko gyvename ir koks tas 
mūsų gyvenimo kelias. Trys sa-
kiniai dažniausiai pasako daugiau, 
nei trys ar keturios dešimtys, ir 
kiekvienam  sukelia  vis  kitokių 
minčių apie esminius klausimus, 
į kuriuos atsakymų turime ieško-
ti ir savyje.

Knygos pristatyme paklaus-
tas, kaip ir kada kilo idėja  į mi-
šias kviesti SMS žinutėmis, ku-
nigas atsakė: „Idėja kilo tada, kai 
2013 metais perėjome į Šv.Igno-
to bažnyčią. Ten pradėjome nuo 
nulio. Kadangi nedaug kas vaikš-
čiojo  į šią bažnyčią, nedaug kas 
apie ją žinojo, reikėjo sugalvoti, 
kaip  įdomiai  pakviesti  žmones 
ateiti  ir  dalyvauti mišiose. Taip 
ir prasidėjo SMS-ai. Pirmiausia 
žinutes  siunčiau  nedideliam 
draugų ratui, vėliau žmonės ėmė 
persiuntinėti  jas  vieni  kitiems, 
dalintis jomis feisbuke - taip ma-
no  žinutės  pasiekdavo  tūkstan-
čius. Net negalintys ateiti pasi-
klausyti pamokslo prašydavo ne-
išbraukti iš kviečiamųjų į sekma-
dienio mišias sąrašų, nes neretai 
atsiųsta mintis lydėdavo visą sa-
vaitę  lyg  mini  pamokslas.  Šie 
kvietimai  tapo  ir  Ramintojos 
bendruomenės varpais, subūru-
siais visus į gyvąją bažnyčią“.

Tiems,  kurie  nėra  gavę  nė 
vienos  kunigo  SMS  žinutės, 
A.Toliatas  pasakoja,  ką  jie  ras 
knygoje: „Kiekviena žinutė -  tai 
kvietimas  į sekmadienio mišias. 
Pirmas  sakinys nusako,  apie ką 
bus  evangelija,  antras - metafo-
riška mintis, sentencija, kurią bū-
tų  galima  išsinešti,  apmąstyti. 
Stengiuosi, kad ji intriguotų, ska-
tintų ateiti ir išgirsti daugiau. Šios 
žinutės kaip sekmadieniniai var-
pai,  kviečiantys  į  bažnyčią.  Pa-
grindinis jų principas - užkabinti, 
paraginti žmogų, pažadinti jo sie-
lą ir protą“.

„Laisvalaikio“ inf.

Monika Pundziūtė-Monique - 
britų žvaigždės Ritos Oros vakarėlyje

A.Toliato „Sekmadienio SMS“

Monika Pundziūtė-Monique
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Vis dėlto, strijos gali atsirasti 
jau ir brendimo laikotarpiu, o per-
kopus 35 metus drastiškų kūno po-
kyčių net nebeprireikia - užtenka 
kūnui padidėti vienu dydžiu ir tokį 
pokytį, jei nesiimsite jokių priemo-
nių, jau pažymės ruoželiai odoje.

Pasak specialistų, padėti gali 
paprasčiausios kūno priežiūros 
priemonės vos su keliais svar-
biais ingredientais, tik reikėtų ne-
numoti ranka ir nelaukti, kol stri-
jos pradės ryškėti.

Pasak „Eurovaistinės“ far-
macijos specialistės Elvyros Ra-
maškienės, kūno elastingumui 
išlaikyti svarbių medžiagų - elas-
tino ir kolageno - gamyba orga-
nizme su metais mažėja, o tai ir 
yra pagrindinė priežastis, dėl ku-
rios gali atsirasti strijų. Todėl, 
renkantis kremą nuo strijų, pir-
miausia, sudėtyje reikėtų ieškoti 
odos stangrinimą skatinančių su-
dedamųjų dalių - elementų, kurie 
padeda gamintis kolagenui.

„Tik vaikų ir jaunų žmonių or-
ganizme kolageno skaidulos nuo-

lat atsinaujina. Kolageno gamyba 
organizme pradeda silpti jau nuo 
25-erių, o kartu odai ima stigti 
stangrumo. Kremų ar gelių nuo 
strijų sudėtyje reikėtų ieškoti ge-
benių, rasakilų, asiūklių, medet-
kų, alavijų ekstraktų ir vitamino 
C, nes šie komponentai tiesiogiai 
skatina kolageno gamybą“, - pa-
aiškina specialistė.

Nėščiosioms - 
atsakingiau

Bėgant metams, pasak E.Ra-
maškienės, kolageno gamyba or-
ganizme mažėja gana sparčiai. Su-
laukus 35 metų kūnas netenka 
maždaug 15 proc. kolageno atsar-
gų, po dešimties metų procentas 
atitinkamai padvigubėja. O jei dar 
intensyviai sportuojate, priemo-
nės, kurios padėtų gauti papildo-
mo kolageno, turėtų atsirasti kos-
metinėje jau nuo 30 metų.

Aktyviai sportuojantiems ar 
metantiems svorį strijų profilak-
tikai efektyviausia organizmą pa-

pildyti kolageno papildais, tačiau 
besilaukiančioms kolageną saugu 
naudoti tik išoriškai.

„Kolageno papildai netinka 
nėščiosioms ir maitinančioms 
moterims, bet jos drąsiai gali 
naudoti tepamus kremus ar ge-
lius nuo strijų nuo 4-os nėštumo 
savaitės ir dar dvi savaites po 
gimdymo. Tai padės odai susti-
prėti, susitraukti po patempi-
mų“, - sako „Eurovaistinės“ spe-
cialistė ir nėštumo metu reko-
menduoja rinktis priemones pa-

pildytas folio rūgštimi, nes ji pa-
dės apsisaugoti ir nuo pigmenti-
nių dėmelių.

Vitaminų ir aliejų galia

Kalbant apie bet kokią pagal-
bą odai, pasak farmacijos specia-
listės, visada reikia atsiminti drė-
kinimą. Veido oda daugeliui įpras-
ta rūpintis kasdien, tačiau štai 
kūno odos drėkinimas, pavyz-

džiui, po odą sausinančio šilto du-
šo, neretai dar yra užmirštas ri-
tualas. Tai bene didžiausia klaida, 
nes rūpinantis strijų profilaktika, 
labai svarbu neleisti odai išdžiūti 
ir prarasti elastingumo. Riebiai 
odai gali užtekti tiesiog pienelio 
ar losjono, o sausai odai reikėtų 
riebesnio, intensyviau drėkinan-
čio kremo, papildyto A, E ir B5 
vitaminais.

„Vitaminai E ir A apsaugo 
odą ir joje susikaupusį kolageną 
nuo žalingo laisvųjų radikalų po-
veikio ir didina jo gamybą. Jeigu 
priemonėje dar yra ir B5 vitami-
nas, jis pamaitins odą, ramins, 
drėkins, paskatins regeneraciją, 
oda taps atsparesnė tempimams, 
o jau esant strijoms, greičiau at-
sistatys“, - paaiškina E.Ramaš-
kienė.

Natūralu, kad bėgant laikui 
odoje esančios ląstelės sensta ir 
žūsta, o jų vietoje susiformuoja 
naujos. Todėl svarbus ne tik drė-
kinimas, bet ir odos maitinimas 
aliejais - argano, simondsijų, nak-
višų, avokado, saldžiųjų migdolų, 
saulėgrąžų ar vynuogių sėklų - 
tuomet ji bus elastingesnė ir sun-
kiau pažeidžiama.

„Laisvalaikio“ inf.

Gydytoja odontologė L.Pu-
pelienė sako, kad norint užtikrin-
ti dantų sveikatą ir išvengti ne-
malonių ligų, būtina pašalinti 
dantų akmenis - atlikti burnos 
higienos procedūrą. Įprastai dan-
tų akmenys susidaro dėl nešva-
rumų tarpdančiuose. Todėl kas-
dien reikėtų juos valyti dantų 
siūlu ar specialiais šepetėliais. 
Tai padės išvengti apnašų mine-
ralizacijos.

Kai dantų apnašos minerali-
zuojasi, jos sukietėja ir formuoja 
dantų akmenis. Būtent juose gy-
venančios bakterijos sukelia dan-
tenų paraudimą, kraujavimą, yra 
dažniausia blogo burnos kvapo 
priežastis. Ilgainiui tai tirpdo 
kaulą, laikantį dantis ir sukelia 
perio donto ligas.

Kodėl reikalinga 
burnos higiena?

Nors apie burnos higieną 
kalbama, atrodo, daug ir dažnai, 
gydytoja vis dar sutinka žmonių, 
kurie šiai procedūrai atvyksta 
pirmą kartą. Be to, priduria ji, vis 
dar daug žmonių nežino, kaip tai-
syklingai valyti dantis arba netei-
kia tam didelės reikšmės.

„Tai ypač būdinga vyresnio 
amžiaus pacientams. Todėl šia 
tema dar reikia daug kalbėti. No-
rite, kad dantys negestų, o plom-
bos laikytų ilgai - taisyklingai va-
lykite dantis ir reguliariai lanky-

kitės pas burnos higienistą. Re-
guliariai atlikti burnos higieną 
rekomenduojama ir norintie-
siems, kad plombos netamsėtų, 
o implantai tvirtai laikytųsi kau-
le. Negaliu teigti, kad viskas pri-
klauso tik nuo higienos - svarbu 
ir bendriniai susirgimai, kurių 
kartais išvengti nepavyksta. Ta-
čiau burnos higienos procedūros 
metu tai pastebėjęs specialistas 
nukreips pas kitus gydytojus ir 
padės tam laiku užkirsti kelią“, - 
tikina L.Pupelienė.

Higiena - nuo pirmo 
danties išdygimo

L.Pupelienė sako, kad vai-
kams pritaikytą burnos higieną 
galima atlikti vos išdygus dan-
tims. Taip pat pirmieji apsilanky-
mai odontologo kabinete nuo ma-
žens pripratina vaikus nebijoti 
odontologinių procedūrų ir nau-
jos aplinkos.

„Patariame, kaip prižiūrėti 
dantis namie, kokias pastas nau-
doti. Paaugus burnos higiena 
atliekama ir pasitelkus ultragar-
sinį skalerį bei kitas priemones. 
Burnos higiena svarbi ir nešio-
jant ortodontinius aparatus, kai 
kasdienė higiena tampa daug su-
dėtingesnė, o jos trūkumas grei-
čiau pastebimas ant dantų. Baltos 
dėmės nuėmus briketus arba prie 
dantenų - tai emalio deminerali-
zacija dėl pastovaus minkšto 

apnašo. Burnos higiena svarbi 
nuo pirmo danties išdygimo“, - 
pabrėžia specialistė.

Neteisingi mitai

L.Pupelienė sako, kad dažnai 
girdi mitus apie tai, kad burnos 
higiena pažeidžia dantų emalį, 
dantų akmenys padeda stabiliau 
palaikyti klibančius dantis, kad 
pradėjus reguliariai atlikinėti 
burnos higieną, ant dantų kaupia-
si daugiau tamsaus pigmento. Ta-
čiau šie teiginiai - neteisingi.

„Taisyklingai atliekama bur-
nos higiena tikrai nesubraižo 
dantų emalio. Tinkamai nuvalius 
visą virš ir podanteninį kietą ir 
minkštą dantų apnašą, pigmen-

tuotas maistas ir gėrimai neturi 
už ko užsilaikyti. Mūsų pareiga 
reguliariai valyti dantis ir pasitar-
ti dėl dantų pastos su burnos hi-
gienistu. Didesnį tamsaus apnašo 
kaupimąsi gali sukelti tam tikrų 
vaistų, maisto papildų, žolinių 
pastų naudojimas, sezoninių uo-
gų, arbatų vartojimas“, - tikina 
odontologė.

Atlikus procedūrą, trumpą 
laiką dantys gali būti kiek jau-
tresni - toks jautrumas retam pa-
cientui užtrunka iki kelių dienų. 
Jei valant specialiomis gydomo-
siomis pastomis dantų jautrumas 
po burnos higienos procedūros 
nepraeina, reikėtų pakartotinai 
pasirodyti odontologui.

„Tokiu atveju būtina patikrin-
ti, ar nėra dantų kaklelių apsinuo-
ginimų, kurie nuėmus akmenis 
pasimatė ir pasidarė jautrūs, arba 
emalio erozijų. Tačiau tai turi ma-
tyti burnos higienistas. Ilgiau 
jaut rūs dantys būna periodonto 
patologijų atveju, kai nutirpę ne-
mažai kaulo, laikančio dantų šak-
nis ir nuėmus akmenis jos tampa 
jautresnės. Tada taikomas speci-
alus nujautrinimas geliais ir la-
kais“, - pasakoja gydytoja.

Kaip dažnai kartoti dantų hi-
gienos procedūrą, priklauso nuo 
kelių aspektų. Suaugusiesiems 
gydytoja pataria ją kartoti du kar-
tus per metus. „Dažniau atlikti 
reikia turint periodonto patologi-
ją, vartojant daugiau kavos, rū-
kant. Tai jums patars higienistas 
pagal jūsų individualią situaciją. 
Turint estetinių restauracijų bur-
nos higieną būtina atlikti kas pu-
sę metų. Jos metu yra išpoliruo-
jamos plombos nuo patamsėjimų, 
apžiūrima, ar nėra naujų gedimų 
ir nukreipiama odontologui“, - 
teigia L.Pupelienė.

„Laisvalaikio“ inf.

Kova su strijomis gali būti efektyvi

Burnos priežiūra - ne tik šepetėlis ir pasta
Dantis būtina kruopščiai valytis bent du kartus per dieną - šią tiesą 
žino daugelis. Tačiau tik dantų šepetėlio ir pastos nepakanka, norint 
užtikrinti gerą dantų būklę. Kauno „Kardiolitos klinikų“ Odontologijos 
centro gydytoja odontologė Lina PuPeLienė sako, kad suaugusie-
siems bent dukart per metus būtina atlikti ir dantų higienos proce-
dūrą, kuri padeda išvengti dantenų uždegimo, blogo burnos kvapo ir 
užkerta kelią kitoms nemalonioms ligoms.
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SulauKuS 35 metų 
KūnaS netenKa 
maždaug 15 proc. 
Kolageno atSargų

Rausvos ar baltos spalvos ruoželių - strijų - atsiradimas ant kūno daž-
niausiai siejamas su nėštumu ar intensyviomis sporto treniruotėmis. 
Bet kokie staigūs ir ryškūs kūno formų pokyčiai tam tikrai turi įtakos.
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norint ilgai išlikti jauniems, gra-
žiems ir puikiai jaustis, būtina 
sveikai ir racionaliai maitintis, lai-
kantis trijų pagrindinių taisyklių.

1. Maitinkitės įvairiai!
Visi supranta, kad vienas pro-

duktas negali patenkinti organizmo 
poreikio gauti visų naudingų me-
džiagų. Tik įvairių produktų deri-
nys, kasdieninio raciono įvairovė 
padės gauti visų reikalingų balty-
mų, riebalų, angliavandenių, vita-
minų ir t.t. Daugelio kasdieninis 
maistas - tai kruopos, duona, miltų 
gaminiai, dešra, saldumynai... Dau-
guma neįvertina pieno produktų, 
augalinio maisto, jūros gėrybių, 
ankštinių, augalinių riebalų svar-
bos.

2. Valgykite saikingai!
Stenkitės neprarasti saiko ir 

nepamiršti mitybos kultūros. Mai-
tindamiesi saikingai jausitės ener-
gingi ir žvalūs, visam laikui pamir-
šite sunkumą skrandyje, antsvorį ir 
daugybę su tuo susijusių problemų. 
Geriau pakilti nuo stalo šiek tiek 
neprivalgius, po poros minučių pa-
jusite sotumą. Atsiminkite - geriau 
neprivalgyti, negu persivalgyti.

3. Laikykitės mitybos re-
žimo!

Kad virškinimas būtų norma-
lus, organizmas turi būti pasiruošęs 
gauti maisto, todėl reikia nusistaty-
ti tam tikrą mitybos režimą ir jo lai-
kytis. Optimalu yra valgyti 4-5 kar-
tus per dieną. Vakarienė tegu bus 
lengva, valgyti reikėtų ne vėliau 
kaip likus 3 valandoms iki miego.

„Laisvalaikio“ inf. 

3 sveikos 
mitybos 
taisyklės

taiSyKlingai 
atlieKama BurnoS 
higiena tiKrai 
neSuBraižo dantų 
emalio
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Tituluojamas būsimuoju 
fantastikos klasiku

Didžiojoje Britanijoje gyve-
nantis, tačiau iš Trinidado kilęs 
E.Džozefas yra poetas, rašytojas, 
muzikantas ir dėstytojas, apdova-
nojimais bei stipendijomis įver-
tintas juodaodžių avangardo ved-
lys. Jo kūriniai ir performansai 
balansuoja tarp siurrealizmo, 
džiazo, Karibų muzikos ritmų, o 
jį pristatant kyla klausimas, nuo 
ko pradėti - muzikos ar prozos, 
nes jis visur yra labai stiprus. 
E.Džozefas yra keturių poezijos 
rinkinių, dviejų romanų autorius. 
2005 m. „Arts Council of En-
gland“ bei „Renaissance One“ jį 
įtraukė į labiausiai prie šiuolaiki-
nės britų literatūros prisidėjusių 
juodaodžių bei Azijos rašytojų 
50-uką. Kūrėjas pelnė ir „Arts 
Council of England“ apdovanoji-
mą bei AHRC stipendiją tam, kad 
užbaigtų savo disertaciją ir su-
rengtų jos skaitymo turą po Di-
džiąją Britaniją bei Vokietiją. 2015 
m. sausio mėn. BBC4 pristatė do-

kumentinį filmą „Kitch“, pagrįstą 
jo tyrimais. E.Džozefas turi kūry-
binio ir gyvo rašymo daktaro 
laipsnį bei jį dėsto „Birkbeck Uni-
versity of London“. Šio moder-
nisto kūryboje pinasi afropsicho-
delinis, „noir“ stilius, mitologija, 
afrofuturizmas ir jis jau yra titu-

luojamas būsimuoju fantastikos 
klasiku.

Unikalus muzikos stilius

Muzikoje E.Džozefas itin 
puoselėja Karibų šaknis - jo ku-
riami garsai žaidžia poliritmais, 

„afrobeat“, „funk“ skambesiu, su-
liedami Kubos, Jamaikos, Trinida-
do, Haičio melodijas. Malonios 
ausiai muzikinės linijos bei žavi 
atlikėjo lyrika atkuria praeities, 
dabarties ir ateities atvaizdus, 
įvairialypėje vienovėje rezonuo-
jančius su realiais įvykiais. O pui-
kiai pamatuota, ritmiška, tekstū-
rinė žodžių tėkmė veda į paslap-
tingą dvasinę kelionę su lengvu-
mu dvelkiančia Karibų atmosfera.

Muzikuodamas E.Džozefas 
pasirodo drauge su grupe „The 
Spasm Band“, su ja yra aplankęs 
Roterdamo „North Sea Jazz Fes-
tival“, Belforto „Les Eurockeen-
nes“, Danijos „Roskilde“, Pary-
žiaus „Blue Note Jazz Festival“, 
Rabato „Jazz au Chellah Festi-
val“. Kritikų pripažinti albumai 
neatsiejamai susiję su rašytine 
kūryba - debiutinis jo įrašas 
„Leggo de Lion“ (2007 m.) įtrau-
kė dainas iš jo romano „The Afri-
can Origins of UFOs“, „Bird He-
ad Son“ (2009 m.) sutapo su tre-
čiojo poezijos rinkinio pasirody-
mu, o „Rubber Orchestr“ 
(2011 m.) išėjo su nauju to paties 
pavadinimo eilėraščių rinkiniu.

Po to sekė gyvo garso albumas 
„Live in Bremen“ (2013 m.), pir-
masis solinis darbas „Time“ (2014 
m.), šeštasis „Caribbean Roots“ 
(2016 m.). Naujausias įrašas „Pe-
ople of Sun“ (2018 m.) rezonuoja 
su jo romanu „Kitch: A Fictional 
Biography of a Calypso Icon“, pa-
sakojančiu apie pirmąją imigrantų 
iš Karibų į Didžiąją Britaniją bangą 

per legendinio Trinidado „kalipso“ 
muzikanto Lordo Kičnerio (Lord 
Kitchener) biografijos prizmę.

E.Džozefo puoselėjamas „ka-
lipso“ (angl. calypso) yra unikalus 
XIX a. Trinidade ir Tobage užgi-
męs afrokaribų muzikos stilius, 
savo ritmais artimas Vakarų Afri-
kos ir prancūzų tradicijoms. Jam 
būdingi labai ritmiški ir harmo-
ningi vokalai, atliekami prancūzų 
kreolų bei vadovaujami afrikiečių 
pasakotojų - griotų. „Kalipso“ ap-
ima nuo Jamaikos „ska“, „reg-
gae“, Dominikos, Barbadoso, 
Haičio skambesio, „soul“, „funk“, 
lotynų ritmų iki mažai mums ži-
nomų aplinkinių salų melodijų. 
„Kalipso“ pavadinimas kilo iš žo-
džio „kaiso“, kuriuo Vakarų Afri-
koje išreiškiamas susižavėjimas 
puikiu pasirodymu - būtent tokį 
Lietuvoje žada sukurti postmo-
dernistas, bebaimis maištautojas, 
įmantraus bei intriguojančio žo-
džio meistras E.Džozefas. Tai Ka-
ribų ritmais banguojanti šventė 
geros nuotaikos, muzikos ir lite-
ratūros mylėtojams.

„Laisvalaikio“ inf.

Lietuvoje - juodojo avangardo lyderis Entonis Džozefas

O
rg

an
iz

at
or

ių
 n

uo
tr.

Įvairiapusiais talentais apdovanotas Entonis Džozefas ■ Rugs�jo 27 d. 19 val. VDU 
did�ioji sal�, Kaunas
■ Rugs�jo 28 d. 19 val. klubas 
„Ramyb�“, Palanga
■ Rugs�jo 29 d. 19 val. Vaidilos 
teatras, Vilnius
Bilietus platina „Tiketa“ Daugiau 
informacijos: www.gmgyvai.lt

KONCERTAI

Nedažnai į Lietuvą atvyksta Karibų muzikos atlikėjai - 
ypač iš tolimojo Trinidado. Todėl verta atkreipti dė-
mesį į šią vasarą pasirodysiantį vienu talentingiausiu 
ir patraukliausiu šiuolaikinės muzikos kūrėju įvardi-
namą ENTONĮ DŽOZEFĄ (Anthony Joseph) - žmogų-
avangardą, trykštantį Karibų dvasios įkvėptu kūrybiš-
kumu tiek muzikoje, tiek literatūroje bei pristatantį 
unikalų „kalipso“ muzikos stilių iš Trinidado ir Tobago.
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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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„American English School”. 
24 Eur nuolaida kalbų 
kursams Lietuvoje, 44 Eur nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms 
užsienyje. Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

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

LAISVALAIKIS  2 0 1 9  r u g s ė j o  7  d .

Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

13 d. 18.30 val.  - „Kandidas“. 
Re�. V.Boussard. Choreogr. H.Letonja. 
Dir. S.Quatrini.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
8 d. 18.30 val.  - A.�echov „Vy�ni� 
sodas“ (su rusi�kais titrais). Re�. V.Senin 
(Pleveno I.Radojevo dramos ir l�li� teatras).

 RAGANIUK�S TEATRAS
8 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - „Pep� 
Ilgakojin�“. Re�. L.Luot�.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
MA�OJI SAL�

7 d. 12 val.  - „Voro vestuv�s“. 
Re�. A.Mikutis.
8 d. 12 val.  - „Ki�ki� sukilimas“. 
Re�. R.Drie�is.

 OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
12 d. 19 val.  - I.Vyrypaev „�okis delhi“. 
Re�. O.Kor�unovas.
13 d. 19 val.  - B.Kapustinskait� 
„Terapijos“. Re�. K.Glu�ajevas.

 NAUJASIS TEATRAS
8 d. 16 val.  - „#Vai�gantas“. 
Re�. M.Remeikait�.
10 d. 18.30 val.  - „Kod�l a� �ia?“ 
Re�. �.�ulc.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
7, 8 d. 18 d. Did�iojoje scenoje - 
Premjera! „Sombras“. Re�. G.Varnas.
10 d. 18 val.  R�tos sal�je - „Au�ros 
pa�adas“ (pagal R.Gary autobiografin� 
roman�). Re�. A.Sunklodait�.
11 d. 18 val.  Ilgojoje sal�je - 
B.Srlbjanovi� „Sk�riai“. Re�. R.Atko�i�nas.
12, 13 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
F.Durrenmat „Senos damos vizitas“. 
Re�. A.Giniotis.

 KAUNO KAMERINIS TEATRAS
7 d. 18 val. ; 8 d. 16 val.  - Premjera! 
„Kandidas, arba Optimizmo mirtis“. 
Re�. G.Aleksa.

 KAUNO L�LI� TEATRAS
7 d. 12 val.  - Premjera! „Kaip tamsa 
geriausiu draugu tapo“.
8 d. 12 val.  - „Tikroji Pelen�s istorija“.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
7, 8 d. 18.30 val.  - Premjera! J.Anouilh 
„Euridik�“. Re�. M.Pa�ereckas.
13 d. 18.30 val.  - Premjera! A.Strindberg 
„Kreditoriai“. Re�. D.Me�kauskas.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
12 d. 18 val.  - Premjera! „Kelion� � 
Eden�“. Re�. A.Gornatkevi�ius.

 PANEV��IO MUZIKINIS TEATRAS
13 d. 18 val.  - Koncertas „Gyvyb� ratu“. 
Panev��io pu�iam�j� instrument� orkestras 
„Garsas“, Saulius Petreikis. 
Dir. M.Bra�as.

 PANEV��IO L�LI� VE�IMO TEATRAS
8 d. 12 val.  - „Ma�ojo automobiliuko 
nuotykiai“. Re�. J.Titarovas.
13 d. 11 val.  - Premjera! „Tark�t bark�t“. 
Re�. M.Bohomaz.

 PANEV��IO TEATRAS „MENAS“
7, 8 d. 12 val.  - E.Karoblyt� „Pusry�iai 
su persona�ais“ (renginys nemokamas).

Koncertai
 VILNIUS

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
10 d. 19 val.  - Koncertas „Asa-Chang & 
Junray“. Atlik�jai: Asa-Chang (elektronika), 
Junray (robotas), A.Suharai (smuikas), 
Y.Goseki (fleita).
11 d. 19 val.  - „Buda pal�p�je“. 
Re�. B.Mar.
12 d. 15 val.  - Vilniaus „��uoliuko“ 
muzikos mokyklos gimtadienio koncertas. 
��jimas - nemokamas.

 LDK VALDOV� R�M� MUZIEJUS
7 d. 16 ir 19 val.  - Premjera! A.Stradella 
„Kirk�“. Dir. R.Calveyra.
8 d. 18 val.  - A.M.Bononcini 
„Andromeda“. Ansamblis „Ex Silentio“ 
(Graikija).
9 d. 18 val.  - Koncertas skirtas Liublino 
unijos 450-osioms metin�ms pamin�ti 
„Dovana Karaliui“.

 NIDA

 NIDOS BENDRUOMEN�S NAMAI
7 d. 19 val.  - Festivalio orkestras 
„Musica Humana“, �iauli� berniuk� 
ir jaunuoli� choras „Dagil�lis“ (meno 
vadovas R.Adomaitis). Solistai: S.Liamo 
(sopranas) G.Steponavi�ius, R.Beinaris 
(obojus), G.Steponavi�ius (diskantas), 
V.Vai�iulis (diskantas), V.Zelba (altas). 
Dir.: A.Vizgirda, R.Adomaitis.

 KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
7 d. 16 val. : 8 d. 14 val.  Ignalina, 
Paliesiaus dvare - Simone Kermes 
(vokalas, Vokietija) ir ansamblis „Amici 
Veneziani“ (Italija).

Kinas
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Tas: Antroji dalis“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 7 d. 23.20 val. 7-12 d. 
10.30, 12.20, 14, 17.35, 18.20, 
21.10 val.
„Gimtin�“  (drama, Lietuva, N-13) - 
7-12 d. 10.50, 16, 17, 19.20, 
21.40 val.
„Kur tu pradingai, Bernadeta?“  
(komi�ka drama, JAV, N-13) - 7 d. 
23.30 val. 7-12 d. 13, 18.30, 
21.20 val.
„Agent�“  (trileris, JAV, Izraelis, N-13) - 
7 d. 23.55 val. 7-12 d. 10.40, 16.10, 
18.50, 21.30 val.
„Zerovilis“  (komi�ka drama, JAV, 
N-16) - 12 d. 19 val.
„�uns tikslas 2“  (nuotyki� komedija, 
dubliuota lietuvi�kai, JAV, V) - 8 d. 
10.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Tas: Antroji dalis“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 7-12 d. 11, 13.40, 15.45, 
17.10, 18, 20.40 val.
„Gimtin�“  (drama, Lietuva, N-13) - 
7-12 d. 11.30, 13.50, 16.10, 21 val. 7-9, 
11-12 d. 18.30 val. 10 d. 18.40 val.
„Kur tu pradingai, Bernadeta?“  
(komi�ka drama, JAV, N-13) - 7-12 d. 
13.40, 15.50, 18.40, 21.30 val.
„Agent�“  (trileris, JAV, Izraelis, N-13) - 
7-12 d. 12.45, 15.20, 19.10, 21.30 val.
„Animus Animalis (istorija apie 
�mones, �v�ris ir daiktus)“  (dokumen-
tinis f., Lietuva, N-13) - 10 d. 19 val.
„Zerovilis“  (komi�ka drama, JAV, 
N-16) - 12 d. 19.30 val.
„�uns tikslas 2“  (nuotyki� komedija, 
dubliuota lietuvi�kai, JAV, V) - 8 d. 
14.20 val.
„Halstonas: �lov�s ir nuopuolio 
istorija“  (dokumentinis f., JAV, N-13) - 
9 d. 19 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Mano ma�oji sesut� Mirai“  
(Japonija, N-7) - 7 d. 14 val.
„Kreivi� trumpik�s 1“  
(trumpametra�iai f., Italija, Belgija, 
Nyderlandai, Vengrija, �vedija, 
Pranc�zija) - 7 d. 16 val.
„Kreivi� trumpik�s 2“  
(trumpametra�iai f., Belgija, Izraelis, 
Bulgarija, N-16) - 7 d. 17.45 val.
„Barbara Hammer: Ankstyvieji 
trumpametra�iai filmai“  
(trumpametra�iai f., JAV, N-18) - 7 d. 
19.30 val.
„Jonas“  (drama, Pranc�zija, N-16) - 7 d. 
21 val.

Trumpas kinas. Filmukai 
ma�iausiems - 8 d. 13.50 val.
„Mama + mama“  (komi�ka drama, 
Italija, N-13) - 8 d. 15 val.
„Kol porno mus i�skirs“  (dokumenti-
nis f., Portugalija, N-16) - 8 d. 16.30 val.
„Gimtin�“  (drama, Lietuva, N-13) - 8 d. 
18.20 val. 9 d. 17.30 val. 10 d. 19 val. 
12 d. 16.20 val.
„Odesa“  (drama, Rusija, N-16) - 8 d. 
20.50 val. 10 d. 21 val. 11 d. 19.40 val.
„Au�ros pa�adas“  (biografin� drama, 
Pranc�zija, Belgija, N-13) - 9 d. 15 val.
„Kur tu pradingai, Bernadeta?“  
(komi�ka drama, JAV, N-13) - 9 d. 
19.30 val. 10 d. 16.30 val.
„I�gyventi vasar�“  (Lietuva, N-13) - 
11 d. 17 val.
„La�ybos“  (komedija, Jungtin� Karalyst�, 
N-7) - 12 d. 18.20 val.
„Pasmerktoji Tonka“  (melodrama, 
�ekoslovakija, N-13) - 12 d. 20 val.
„Animus Animalis (istorija apie 
�mones, �v�ris ir daiktus)“  (dokumen-
tinis f., Lietuva, N-13) - 13 d. 17 val.
„Ragana“  (dokumentinis f., �vedija, 
N-13) - 13 d. 18.50 val.
„I�sigim�liai“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
13 d. 21.10 val.

MULTIKINO OZAS
„Kur tu pradingai, Bernadeta?“  
(komi�ka drama, JAV, N-13) - 7-10 d. 
12.05, 17, 19.15, 21.30 val. 11 d. 17, 
19.15, 21.30 val. 12 d. 12.05, 17, 18.45, 
21.45 val.
„Tas: Antroji dalis“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 7-9, 12 d. 10.15, 11.15, 
13.30, 16.45, 19, 20, 21 val. 11 d. 10.15, 
11.15, 13.30, 16.45, 18.45, 20, 21 val.

„Gimtin�“  (drama, Lietuva, N-13) - 7-9, 
12 d. 11.30, 13.45, 16.15, 19.15, 21.30 val. 
11 d. 11.30, 13.30, 16.15, 19, 22 val.
„Agent�“  (trileris, JAV, Izraelis, N-13) - 
7-10 d. 16.15, 18.45 val. 11-12 d. 
16.15 val.
„Angelo apgultis“  (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 7 d. 14.30 val. 8-12 d. 14.30, 
18.30 val.
„Geri berniukai“  (komedija, JAV, 
N-13) - 7-10, 12 d. 22.15 val. 11 d. 22 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
7-12 d. 21.45 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 7 d. 10.30, 
12.45, 15, 17, 18.30 val. 8-10, 12 d. 
10.30, 12.45, 15, 17 val. 11 d. 10.30, 
12.30, 14.45, 16.45 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 7-12 d. 14.15 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
7-10, 12 d. 16, 18.30, 21.15 val. 11 d. 
15.45, 18.30, 21 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 7-10, 12 d. 
10, 11.45, 14, 16.15 val. 11 d. 10, 12.05, 
14.15, 16.15 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 7 d. 13.30 val. 
8-12 d. 11, 13.30 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 7 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„Kur tu pradingai, Bernadeta?“  
(komi�ka drama, JAV, N-13) - 13 d. 12 val. 
(specialus seansas mamyt�ms).

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Teatras/koncertai/kinas  7

„Agentė“

Aštraus siužeto trileris „Agentė“ pasakoja apie slaptas misijas karščiausiuose pasaulio taškuo-
se atliekančią moterį, bandančią suderinti beprotiškai pavojingas pareigas ir užsimezgusį slaptą 
meilės ryšį.

Izraelio žvalgybos tarnybos „Mossad“ strategas Tomas, darbui Teherane pasirinkęs agentę 
Reičelę vykdyti ypatingos paskirties misijas, niekada neabejojo savo sprendimu. Išsiųsta į Irano 
sostinę Teheraną ji imasi naujo vaidmens - prisidengdama anglų-prancūzų kalbos mokytojos darbu, 
Reičelė vykdo „Mossad“ paskirtas užduotis. Viena jų - infiltruotis ir užmegzti glaudžius ryšius su 
Farhadu Razavi, kurio įmonė tiekia aukštųjų technologijų įrangą Irano kariuomenei. Tačiau viską 
apsunkina tarp užsienietės agentės ir žaviojo pleibojaus Farhado užsimezgęs aistringas romanas.

 „Operative“

KINO TEATRUOSE 
NUO RUGSĖJO 7 D.
TRILERIS, JAV, IZRA-
ELIS, 2019
REŽISIERIUS: YUVAL 
ADLER
VAIDINA: DIANE 
KRUGER, MARTIN 
FREEMAN IR KITI
FILMAS ANGLŲ KAL-
BA SU LIETUVIŠKAIS 
SUBTITRAIS
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Avinas. Labai darbinga 
savaitė. Puikiai seksis 
žiniasklaidos atstovams 

bei tiems, kurių darbas susijęs su 
informacijos perdavimu. Vienišiai 
nesėdėkite sudėję rankų, juk jūsų 
laukia įdomios ir intriguojančios 
pažintys. Vairuojantys būkite 
atsargūs, kelyje padidėjęs avarin-
gumas, gali baigtis ne visai 
sėkmingai, teks pagulėti savaitę 
kitą namuose.

Jautis. Asmeniniame gy-
venime didelę įtaką darys 
gebėjimas atvirai išsakyti 

savo jausmus. Darbe stenkitės 
numatyti konkrečius darbus, kad 
kuo mažiau laiko nueitų veltui. 
Daugiau būkite gamtoje.

Dvyniai. Asmeninius san-
tykius puoselėkite ir saugo-
kite, mylimas žmogus gali 

kentėti dėl jūsų tylos ar ignoravi-
mo. Darbinėje veikloje jums pasi-
tarnaus pažintys ir geri santykiai 
su aplinkiniais, galite sulaukti labai 
viliojančių pasiūlymų. Saugokitės 
skersvėjų.

Vėžys. Jeigu ryšiai su 
artimu žmogumi prigesę, 

tinkamas metas juos atgaivinti. 
Darbe stenkitės išlikti taikūs ir 
ramūs, susidarykite aiškią dienot-
varkę ir jos laikykitės. Saugokitės 
apsinuodijimo maistu.

Liūtas. Vienišiems patari-
mas: būkite budrūs, galite 
sutikti tą vienintelį. Darbe 

stenkitės būti atviri, laiku ir vietoje 
išsakykite tai, kas jus jaudina ar ką 
norite keisti. Puikus metas moky-
tis. Puikus periodas atlikti profilak-
tinį sveikatos patikrinimą.

Mergelė. Asmeniniame gy-
venime venkite konfliktinių 
situacijų. Darbe pasisten-

kite būti lankstesni, atsižvelkite 
ir į kitų žmonių poreikius, nes tik 
dirbdami komandoje pasieksite 
norimų rezultatų. Saugokitės žar-
nyno infekcijų.

Svarstyklės. Nauji santy-
kiai gali būti dviprasmiški, 
venkite paslapčių ir siekio 

dominuoti. Darbe laukia nedide-
lė staigmena, būsite paaukštinti 
arba gausite pelningą užsakymą. 
Saugokitės virusinių infekcijų.

Skorpionas. Meilės fronte 
viskas tekės įprasta vaga. 
Pasistenkite apdairiai elgtis 

su pinigais, neleiskite veltui nė 
vieno euro. Gali kilti minčių keisti 
darbą ar išeiti ilgalaikių atostogų. 
Jeigu nepradėjote sportuoti, pats 
laikas pradėti.

Šaulys. Asmeninis gyveni-
mas tekės įprasta vaga, tik 

pasistenkite nepainioti asmeninių 
santykių su darbu, džiaukitės savo 
sėkme ir pasistenkite pradžiuginti 
tuos, kuriems ne taip gerai sekasi. 
Pasaugokite sveikatą, ypač jeigu tu-
rite polinkį į priklausomybes.

Ožiaragis. Asmeniniame 
gyvenime jausmai tiesiog 
žydės. Geras laikas jūsų 

karjerai, imkitės darbų, nes ką 
padarysite dabar kartu su bendra-
darbiais, padės jums kilti karjeros 
laiptais. Vienintelis dalykas, kuris 
gali kelti nerimą, susijęs su sveikata 
tiems, kurie turi silpną kraujotaką.

Vandenis. Visos mintys 
bus užimtos širdies reika-

lais. Rūpesčių kels pinigai, galite 
nuostolingai investuoti, pamesti. 
Darbinėje veikloje galima ne viena 
kliūtis, apeiti nepavyks, pasisten-
kite ramiai sulaukti, kol jos pačios 
pasitrauks. Saugokite virškinimo 
traktą.

Žuvys. Santykiams leiskite 
vystytis sava vaga, neskubin-
kite įvykių, net jei kantrybės 

turite nedaug. Geras laikas ieškoti 
naujų partnerių, nauja partnerystė 
bus gana perspektyvi, santykiai su 
kolegomis ir vadovais bus taikūs, 
palankus laikas įgyvendinti senus 
sumanymus ir svajones. Atsargūs 
būkite prie vandens telkinių.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ    
RUGSĖJO 7-13 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GEROS DIENOS  9, 11 D.
BLOGA DIENA  13 D.

Vertikaliai: Feliksas. Rie�as. Svarstykl�s. Lai. 
Aitra. Smeg. Gidai. Lolita. Senai. Nibalas. Vakaris. 
Teniso. Itas. �uvis. Sas. Gorys. Balys. Ari. Mekas. 
Palik. Amrita. Teisina. Viso. Kasta. Nikas.
Horizontaliai: Arkliavagis. �e�i. Kira. Satyras. 
Tas. Gerasimo. Svainis. Aidas. Mik. Vartai. 
Beta. Sri. �akas. Fata. Tula. Nevysta. Lokalinis. 
Obis. PIN. Kr�slas. �asi. Smilos. Lik. Eta. Arina. 
Sargasas. Kas.
Pa�ym�tuose langeliuose: 
�UNI�KAS DARBAS.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti Margaret Mit�el 
roman� „V�jo nublok�ti“
Atsakym� iki rugs�jo 11 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�tojai Jolita BUROKIEN� 
i� Vilniaus ir Povilas GRAINYS i� Kauno. Jiems bus �teikti 
bilietai � tatuiruo�i� festival� „Baltic Tatoo Convention“.
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�.

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

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika


