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Prieš 12 mėnesių Argentinos pa-
krantėje išsilaipino mūsų tautie-
čiai Audrius ir Alma Sutkai. Taip 
prasidėjo „1000 WOW“ pavadi-
nimą gavusi kelionė, kurios tiks-
las - važiuojant automobiliu per 
ketverius metus aplankyti 1000 
išskirtinių ir gražiausių, po visus 
žemynus išsimėčiusių, vietų. Ka-
dangi Amerikos valstybės dau-
geliui lietuvių vis dar yra tolimi 
ir egzotiški kraštai, „Laisvalaikis“ 
pasidomėjo, kaip keliautojams 
Audriui ir ALmAi SuTKAmS se-
kėsi pirmajame kelionės etape - 
Pietų, Centrinės ir Šiaurės Ameri-
kos keliuose.

Vidmantas	MiseVičius

- 12 mėnesių ant ratų. Ne-
nusibodo keliauti?

- Tai jau tapo gyvenimo būdu. 
Kelionės, kai išvyksti savaitei ar 
mėnesiui, kai visą laiką gyveni ant 
ratų, tampa savotiška darbine vei-
kla: vairuoji, tvarkai automobilį, 
fotografuoji lankytinas vietas arba 
lauki, kol galėsi tai padaryti, ir vėl 
važiuoji. Tiesiog kelione to nebe-
pavadinsi.

- Bet keliauti tenka per la-
bai skirtingas šalis. Tai nieko 
nekeičia?

- Netokios jos jau ir skirtin-
gos. Tarkime, Argentina labai pri-
mena standartinę Europos vals-
tybę. Vairuotojai puikiai supranta 
savo atsakomybę, keliuose sutin-
kami automobiliai tvarkingi, daug 
motociklininkų, visi vieni kitus 
gerbia. Nauji gražūs automobiliai 
rieda ir didžiųjų Brazilijos miestų 
gatvėse. Pagrindiniai keliai geri, 
o štai šalutiniai - ar ten, ar Kana-
doje - prasti. Paragvajuje ir Urug-
vajuje, kur gyvena antros, trečios 
kartos išeiviai iš Vokietijos, teko 
matyti daug naujų pikapų. Gal tai 
lemia, kad ten viskas labai prime-
na šią valstybę. Didžiuosiuose 
Amerikos miestuose, visumoje, 
irgi tvarkinga, ramu. Nors, kita 
vertus, ir ten visko pasitaiko - 
pirmą kartą su nepagarba iš kito 
eismo dalyvio susidūriau tik JAV, 
kai vilkiko vairuotojas supyko, 
kad visą laiką važiavome pagal 
kelių eismo taisykles.

- Reikia suprasti, kad KET 
Amerikose irgi ne visi laikosi?

- Kiek teko susidurti, daž-
niausiai ne. Tik tas nesilaikymas 
yra skirtingas. Pietų Amerikos 
keliuose siaučia motociklininkai 
ir tuktukų vairuotojai. Pastarieji 
yra savotiškas miesto kultūros ir 
ekonominio lygio indikatorius. 
Jeigu jų daug, reiškia, kad miestas 
nėra turtingas, o keliuose bus 
jiems įprastas, bet mums sunkiai 

suvokiamas, chaosas - nei kas 
praleis, nei kas posūkį parodys, 
bet visi stengsis užlįsti. Visgi rei-
kia pripažinti, kad čia gyvuoja sa-
vita tuktukų puošybos ir dailinimo 
subkultūra, apie kurios įvairovę 
būtų galima pasakoti ir pasakoti. 
Sudėtinga buvo vairuoti ir Limoje 
(Peru sostinė) bei La Pase (Boli-
vijos sostinė). Čia be tuktukų pa-
gal savo taisykles važinėja ir 
sunk vežimių vairuotojai. Jokios 
pagarbos vienas kitam, jokių kelių 
eismo taisyklių. Toks jausmas, 
kad vadovaujamasi principu - būk 
pirmas ir būsi teisus.

„Atskiras pasaulis“ - Pietų ir 
Centrinės Amerikos motocikli-
ninkai. Ten dviratės transporto 
priemonės sudaro 60-70 proc. vi-
so bendro transporto parko, todėl 
jų pilna visur. Dažniausiai važiuo-
jama po tris, kartais - po keturis 
žmones. Šalmus turi tik vienas ki-
tas. Bet jiems taip gerai, jie taip 
įpratę, todėl ten ir eismo įvykių 
neteko matyti.

Pirmoji avarija, kurią paste-
bėjome, vėlgi įvyko JAV - į telefo-

ną įnikusi automobilio vairuotoja 
trenkėsi į kelio atitvarą. Nepaisant 
to, kad baudos už naudojimąsi te-
lefonais vairuojant didelės ir apie 
tai primenama stenduose - kelio 
ženkluose, įpročiai ir noras gy-
venti patogiau reikalauja savo.

Nesunkiai į avariją galima pa-
tekti ir Kanados Kvebeke. Ši pro-
vincija taip pat gyvena pagal savo 
taisykles - pakeliui visi užrašai tik 
prancūzų kalba, vairuotojai lekia 

kaip akis išdegę, lenkia neperspė-
dami ir šiukšlina, kur tik sugalvo-
ja. Nors šiukšlina čia visi. Maža 
to, kad pakelės nusėtos šiukšlė-
mis, jų apstu ir Kanados miškuo-
se, kurie tik nuotraukose vis dar 
atrodo gražiai. Šiukšlėmis įsiminė 
ir Pietų Amerika. Čia jos irgi me-
tamos bet kur - į sausas upių va-
gas, laukiant kol pavasarį vanduo 
viską nuneš į vandenynus, palie-

kamos už namų, kad vėjas nupūs-
tų į dykumą ir t.t. Kovotojus už 
ekologiją šiame žemyne tikrai iš-
tiktų infarktas.

- Teko girdėti, kad Pietų 
Amerikoje ir su degalais pras-
tai.

- Prastai pas juos, ypač - 
Ekvadore, su kelio ženklais. Ke-
liskart užšokome ant saugos kal-
niukų, nes nebuvo nei kelio ženk-
lų, nei atskiro žymėjimo. Įsivaiz-
duokite, koks jausmas apima, kai 
lėkdamas 90-100 km/val. greičiu 
su visu nameliu užleki ant tokio 
kalniuko ir jauti kaip automobilis, 
tikrąja to žodžio prasme, skren-
da. Kita vertus, buvo nemažai at-
karpų, kur įspėjimų apie kalniu-
kus užteko, tačiau... nebuvo pačių 
kalniukų. Belieka pasidžiaugti, 
kad didelių nelaimių visgi išven-
gėme, o Pietų Amerika išmokė 
budrumo.

O tai, kad čia trūksta degalų, 
yra mitas. Jų rasi net toli nuo ci-
vilizacijos esančiame džiunglių 
kaimelyje. Kitas klausimas - kaina 

ir kokybė. Blogiausi, kiek teko pil-
tis, buvo Bolivijoje. Pilnas bakas 
to, ką jie čia vadina „dyzelinu“, ir 
po dvidešimties kilometrų prie-
taisų skydelyje prasideda „disko-
teka“ - mirksi visos lemputės. 
Įdomi pas juos ir kainų politika. 
Vietiniams litras degalų kainuoja 
3,46 boliviano (0,46 euro), užsie-
niečiams - 8,88 (1,17 euro). Nors 
jei moki grynais ir neimi čekių, 
kaina gali labai pasikeisti. Kita 
vertus, tik grynais šioje šalyje ir 
galima atsiskaityti, nes kortelių 
niekas, net parduotuvių savinin-
kai, nėra matę ir nežino, kaip su 
jomis elgtis.

Kai mes važiavome, pigiausi 
degalai buvo Ekvadore - apie 0,24 
euro. Dabar, kiek girdėjau, valdžia 
kainas pakėlė iki 0,92 euro. Panaši 
kaina yra ir daugumoje kitų šalių.

- Taigi, kalbomis apie toli-
mas šalis verčiau netikėti?

- Jei tik leidžia galimybės, 
verčiau išeiti iš „komforto zonos“, 
atvykti ir pamatyti pačiam. Juolab 
kad Amerikos žemynas tikrai turi 
kuo nustebinti. Kolumbija, nepai-
sant visų kalbų apie skurdą ir nar-
kotikus, sparčiai vystosi ir auga, 
tačiau dar nėra „sugadinta“ turis-
tų srautų. Net galėčiau čia gyven-
ti. Arba Meksikoje, kuri irgi yra 
visai ne tokia, kaip mes įsivaiz-
duojame.

Labai graži ir turtinga yra 
Kosta Rika, o štai Belizas - visiš-
kai neįsimintina, vienintelė angla-
kalbė Centrinės Amerikos valsty-
bė su keistokais reikalavimais 
transporto dokumentams.

Tiek Meksikoje, tiek JAV 
draudžiama iš vienos valstijos į 
kitą vežti produktus ir gyvūnus, 
tačiau meksikiečiai tai tikrina, o 
amerikiečiai - ne. Beje, 80 proc. 
automobilių JAV važinėja be prie-
kinių numerių. Privalomas yra tik 
galinis registracijos ženklas - po-
licija automobilius tikrina pagal 
juos, o priekyje gali kabinti ką tik 
nori. Techninė apžiūra JAV nebū-
tina, tačiau be jos negausi auto-
mobilio draudimo. Nors gali važi-
nėti ir be jo. Sveikatos draudimas, 
kiek mums pasakojo, irgi ne visur 
yra būtinas, tačiau be jo negali ei-
ti pas gydytoją, todėl tie, kas drau-
dimų neturi, stengiasi nesirgti.

- Pamatėte visiškai kitokį 
pasaulį, gal kilo minčių likti 
kokioje Kolumbijoje?

- Minčių kartais kyla visokių, 
bet esame lietuviai ir tikrai sugrį-
šime namo. Gal po metų, gal po 
dvejų, nes priešakyje laukia Aust-
ralija ir, jeigu viskas gerai, Afrika. 
Bet tikrai grįšime. Turime savo 
gimtinę, kuri ne tik brangi, bet ir-
gi graži, mylime ją, vertiname, tad 
tikrai grįšime į Lietuvą. Tik dar 
nežinau kada.

- Gero kelio ir lauksime, 
kada tik besugrįžtumėt.

Vairavimo Amerikos žemynuose ypatumai
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Amerikos žemynAi 
tikrAi turi kuo 
nustebinti

Audrius ir 
Alma Sutkai

 ■ AVINAS (03 21-04 20)
Mėnesio pradžioje Avinas susi-
durs su finansinėmis problemo-
mis, kurios kils dėl jo užsispyrimo 

ir nepasitikėjimo aplinkiniais. Ypač tai 
liečia tuos, kurie turi savo verslą. Žinoma, 
turėti apie viską savo nuomonę yra pui-
ku, bet kartais geriau pasikliauti savo 
srities specialistais. Nestabili finansinė 
situacija neigiamai atsilieps ir asmeni-
niam gyvenimui. Šeimoje kils nesusipra-
timų, skandalų su giminėmis. Avinas su-
sipyks su tais, kurie išdrįs jį pakritikuoti. 
Nedidelis barnis su mylimu žmogumi gali 
išaugti į rimtą konfliktą ir baigtis skyry-
bomis. Pataisyti padėtį galės pats Avinas, 
jei stengsis susivaldyti ir atsiprašys visų, 
kuriuos įskaudino. Beje, pataisęs santy-
kius su artimaisiais ir draugais, jis galės 
pagerinti savo finansinę padėtį.

 ■ JAUTIS (04 21-05 20)
Šį mėnesį Jaučiui reikės susikon-
centruoti į savo asmeninį gyveni-
mą. Tiems šio ženklo atstovams, 

kurie dar nesurado antrosios pusės, patar-
tina būti aktyviems, nepraleisti renginių, 
dažniau vaikščioti į svečius, neatsisakyti 
dalyvauti draugų rengiamuose vakarė-
liuose. Šeimą turinčiam Jaučiui taip pat 
neverta sėdėti namuose, geriau išvažiuoti 
su šeima į gamtą, vaikščioti į teatrą, kiną, 
restoranus, parodas. Jam pasitaikys šansų 
įsigyti naujų įtakingų draugų, per kuriuos 
vėliau galės gauti geresnį darbą ar net 
pradėti savo verslą. Lapkritį Jaučiui nereko-
menduojama leistis į finansines avantiūras, 
kad neįklimptų į skolas. Rudens pabaigoje 
Jaučiui reikėtų apsilankyti pas dantų gydy-
toją ir pasikonsultuoti su dietologu.

 ■ DVYNIAI (05 21-06 21)
Lapkričio mėnesį Dvyniai galės mė-
gautis šviesiuoju gyvenimo perio-
du. Visa, kas buvo bloga, liks praei-

tyje, jiems reikės tik džiaugtis kiekviena 
rudens diena, net jei už lango bus apniu-
kę ir pliaups lietus. Mėnuo bus palankus 
naujoms sutartims, dokumentams pasi-
rašyti ir net gyvenamajai vietai pakeisti. 
Svarbiausia neidealizuoti aplinkinių, ypač 
draugų ir šeimos narių, nes lapkritį jie pa-
rodys savo blogąsias savybes, dėl ko smar-
kiai nuvils Dvynius. Finansinė padėtis bus 
gera. Dvyniai galės demonstruoti dosnu-
mą. Savo gerumu jie ims traukti prie savęs 
nesąžiningus žmones, todėl patartina būti 
apdairiems ir sumažinti savo bendravimo 
ratą. Taip pat nederėtų užmegzti naujų 
pažinčių, nes jomis teks nusivilti. Šį mėnesį 
Dvyniams reikėtų ypač atidžiai klausytis 
savo intuicijos - ji niekada neapgaus.

 ■ VĖŽYS (06 22-07 22)
Vėžiui šį mėnesį patartina peržiū-
rėti savo gyvenimo prioritetus. Kai 
kuriems šio ženklo atstovams pa-

sitaikys papildomo uždarbio galimybių, 
atsivers naujos profesinės perspektyvos. 
Svarbu nepraleisti gerų šansų. Nuo jų pri-
klausys jo finansinė padėtis ateityje. Šį mė-
nesį nerekomenduojama imti banko kre-
ditų, nes nesugebės jų grąžinti. Vėžiui rei-
kės būti pakantesniam savo artimiesiems. 
Galimi nesusipratimai šeimoje. Išspręsti 
konfliktus padės draugai. Šį mėnesį pa-
tartina būti atsargiam dirbant su pjaunan-
čiais ir duriančiais daiktais, kad išvengtų 
traumų. Vėžiui reikėtų sąmoningai stiprinti 
imuninę sistemą, užsiimti sportu ir pasirū-
pinti sveika mityba. Tik taip jis apsisaugos 
nuo varginančių infekcinių susirgimų.
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 ■ LIŪTAS (07 23-08 23)
Dauguma šio Zodiako ženklo at-
stovų lapkričio mėnesį sutiks sa-
vo meilę ir pasijus labai laimingi. 

Tai teigiamai atsilieps jų karjerai. Liūto 
darbštumas ir atsakingas požiūris į dar-
bą neliks nepastebėtas vadovybės, todėl 
jis galės sulaukti pasiūlymo pasilypėti 
aukščiau karjeros laiptais. Naujoje darbo 
vietoje Liūtas pademonstruos ne tik savo 
organizatoriaus sugebėjimus, bet ir mo-
kėjimą gauti lėšų naujam projektui, kas 
dar labiau išaukštins jį vadovybės akyse. 
Šį mėnesį Liūtai daug svarstys apie nekil-
nojamojo turto įsigijimą, persikėlimą į ki-
tą miestą ar net šalį, tačiau jokių skubotų 
veiksmų kol kas nesiims. Šiuo laiku Liūtui 
primins apie save senos lėtinės ligos, 
ypač bus pažeidžiama širdies ir krau-
jagyslių sistema, todėl patartina vengti 
streso, nesinervinti ir nepersivalgyti.

 ■ MERGELĖ (08 24-09 23)
Mergelei šis mėnuo bus idealus 
metas profesiniams sugebėji-
mams ir talentams pademonstruo-

ti. Svarbiausia atkakliai ir ryžtingai siekti 
tikslo. Finansinė padėtis bus stabili, todėl 
ji galės įsigyti iš anksto neplanuotą bran-
gų pirkinį. Meilės srityje vieniši šio ženklo 
atstovai sugebės demonstruoti nepapras-
tą aistrą ir atkaklumą, todėl galės vienu 
metu flirtuoti su keliais asmenimis, tačiau 
sutikti antrosios pusės jiems kol kas nelem-
ta. Susituokusiems teks spręsti tam tikras 
problemas, nes kils nesutarimų su mylimu 
žmogumi. Už taktą, kantrybę ir susivaldymą 
jiems bus atlyginta - jie gaus brangią dova-
ną iš savo antrosios pusės. Lapkričio mėnesį 
Mergelė gali patirti sveikatos problemų, su-
sijusių su virškinimo sistema ar skyd liauke.

 ■ SVARSTYKLĖS (09 24-10 23)
Šį mėnesį Svarstyklėms patartina 
puoselėti aktyvų ir sveiką gyveni-
mo būdą, nes būtent rudens pa-

baigoje verta susirasti savo dietą ar tin-
kamą sporto rūšį, kurios padėtų išsaugoti 
dailias kūno formas. Svarstyklės turėtų 
stengtis draugiškiau bendrauti su žmo-
nėmis ir būti atviresnės jų pasiūlymams, 
ypač draugų ir antrosios pusės. Tai padės 
įgyvendinti senus planus ir pasiekti dide-
lių laimėjimų profesinėje srityje. Mėnuo 
bus palankus naujoms pažintims, todėl 
neverta atmesti jokių kvietimų ir atsisa-
kyti dalyvauti renginiuose. Materialinė 
Svarstyklių padėtis bus stabili, tačiau 
nerekomenduojama skolinti pinigų. 
Asmeniniame Svarstyklių gyvenime jokių 
didesnių permainų nenusimato. Šeimą 
turintys šio Zodiako ženklo atstovai bus 
užsiėmę buities rūpesčiais.

 ■ SKORPIONAS (10 24-11 22)
Skorpionas žino, kaip užsidirbti pi-
nigų, kad aprūpintų save bei savo 
artimuosius ir sukurtų jiems pado-

rias gyvenimo sąlygas, tačiau lapkritį jis 
suras dar vieną netikėtą būdą, kaip page-
rinti savo turtinę padėtį. Be to, šis būdas 
suteiks jam daug malonumo. Asmeninis 
Skorpiono gyvenimas rudens pabaigoje 
pareikalaus ypatingo dėmesio. Šeimą tu-
rintiems Skorpionams teks skirti daugiau 
laiko savo atžaloms, kurios pradžiugins 
savo laimėjimais. Skorpiono ženklo mo-
terims bus didelė tikimybė pastoti, todėl 
joms lapkritis pateiks didelį siurprizą - 
naujieną apie būsimą šeimos padidėjimą. 
Šeimos dar nesukūrę vienišiai turės šansą 
sutikti savo meilę. Lapkritį Skorpionas gali 
patirti tam tikrų sveikatos problemų.

Lapkričio mėnuo  dvylikai Zodiako ženklų

Paskutinis rudens mėnuo 
bus kupinas problemų 
tiems, kurie bus neryžtingi, 
ir pateiks malonių siurprizų 
tiems, kurie bus aktyvūs, 
entuziastingi ir veiklūs.

Mėnesio pradžioje dau-
gumai Zodiako ženklų bus 
būdingas dirg lumas ir apa-
tija, kai kuriuos net apims 
prislėgtumo ir nevilties 
jausmas. Nuo lapkričio vi-
durio situacija pasikeis - 

žmonės taps draugiškesni 
ir tolerantiškesni. Tai palan-
kiai paveiks šeimyninius, 
darbinius ir net tarptauti-
nius santykius. Didelė tiki-
mybė, kad tuo metu prie-
šiškos jėgos sudarys paliau-
bų sutartis, o konfliktuojan-
tys giminaičiai pagaliau su-
sitaikys.

Šis mėnuo netinkamas 
naujoms pažintims už-
megzti, nes grės per didelė 
rizika patekti į nagus mani-
puliatoriams ar aferistams. 
Nerekomenduojama suda-

rinėti ilgalaikių finansinių 
sutarčių su menkai pažįsta-
mais asmenimis ar firmo-
mis.

Meilės ir draugystės 
srityse reikalai klostysis 
dvejopai. Vieni šį mėnesį 
praleis vaikščiodami po su-
sitikimus, pasimatymus, o 
kiti pasijus morališkai ir fi-
ziškai nusilpę, norės pabūti 
vienumoje, kad niekas ne-
trukdytų jų apmąstymams. 
Toks atsiskyrimas bus labai 
naudingas, nes jiems kils 
gerų naujų idėjų.
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Patartina atsisakyti avantiūristinių 
pasiūlymų iš nepatikimų asmenų. 
Šauliui geriau bus išvykti kur nors 

toliau pailsėti arba visa galva pasinerti į 
darbą, nes šiuo metu profesinėje srityje 
jo laukia sėkmė. Šaulio laimėjimai darbe 
gali būti tokie įspūdingi, kad jam net bus 
pasiūlyta užimti aukštesnį vadovaujan-
tį postą. Asmeniniame Šaulio gyvenime 
prasidės puikus perio das. Šeimą turinčių 
šio ženklo atstovų santykiai su antrąja 
puse bus ramūs, darnūs ir be konfliktų. 
Laisvas Šaulys šį mėnesį gali atsisveikinti 
su savo neprik lausomybe: jo laukia pa-
žintis su nauja meile ir skubi santuoka. 
Šauliui tikėtinos skrandžio ir virškinimo 
sistemos problemos. Svarbu rūpintis 
sveika mityba, atsisakyti greito maisto, 
pernelyg riebių ir aštrių patiekalų. 

 ■ OŽIARAGIS (12 22-01 20)
Lapkritis bus gana sėkmingas 
Ožiaragiui, kuris nuspręs imtis per-
mainų savo profesiniame gyvenime. 

Jam pavyks lengvai užmegzti naujų naudingų 
kontaktų, kurie padės pasiekti nemažų laimėji-
mų. Didelė tikimybė, kad Ožiaragis užsimanys 
pradėti savo individualų verslą, tačiau jam bus 
geriau veikti ne vienam, o susirasti lankstesnį 
ir labiau patyrusi kompanioną, kad pastara-
sis padėtų išvengti klaidų, kurias daro prade-
dantieji verslininkai. Finansinėje srityje gali kilti 
nedidelių problemų, bet Ožiaragiui pavyks jas 
greitai išspręsti. Meilės fronte situacija bus su-
dėtinga. Šis Zodiako ženklas nemėgsta leistis 
į kompromisus, tačiau be jų bus neįmanoma 
sureguliuoti santykių su antrąja puse. Kaip 
susiklostys Ožiaragio asmeninis gyvenimas 
lapkričio mėnesį, priklausys tik nuo jo paties.

 ■ VANDENIS (01 21-02 19)
Lapkritis Vandeniui bus reikš-
mingas asmeniniam gyvenimui. 
Jis bus užsiėmęs savo būsto 

tvarkymu ir giminystės ryšių stipri-
nimu. Skirs daug dėmesio tėvams ir 
kitiems šeimos nariams. Yra tikimybė, 
kad jį aplankys netikėti svečiai, ku-
riais jis labai apsidžiaugs. Tik dėl an-
trosios pusės susituokusio Vandenio 
laukia nusivylimas - santykiuose trūks 
pasitikėjimo, todėl gali kilti pavydo 
scenų. Tų šio Zodiako ženklo atstovų, 
kurie dar nesurado antrosios pusės, 
laukia susitikimas su įdomia būtybe, 
tačiau vėliau paaiškės, kad ji turėjo 
merkantilinių interesų. Lapkritis pa-
teiks Vandeniui nemalonų siurprizą ir 
profesinėje srityje - pavyduoliai galės 
pasiekti savo tikslą ir sukompromituoti 
jį vadovų akyse.

 ■ ŽUVYS  (02 20-03 20)
Lapkritis Žuvims bus gana aktyvus 
periodas. Jas lydės sėkmė finansi-
niuose reikaluose. Galimas nemažas 

pelnas iš verslo arba papildomos piniginės 
įplaukos iš netikėto šaltinio. Veiklūs šio 
ženklo atstovai gaus įdomų pasiūlymą iš 
konkurentų. Nereikia iškart jo atsisakyti. 
Galbūt ateityje jis duos didelį pelną. Yra 
tikimybė, kad kai kurie šio ženklo atstovai 
dėl profesinių priežasčių turės išvykti į kitą 
miestą ar net šalį. Ten jų laukia audrin-
gas, tačiau trumpalaikis romanas. Šeimą 
turintiems šio ženklo atstovams gali kilti 
nedidelių problemų dėl vaikų, bet jos bus 
greitai išspręstos. Žuvų ženklo dailiosios 
lyties atstovėms gali kilti sveikatos proble-
mų ir prireikti ginekologo konsultacijos. O 
vyrams derėtų susirūpinti savo mityba.

Astromanija.lt
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt

SPORTAS IR PRAMOGOS
Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt
Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.groziopaslaugos.lt

GROŽIO PASLAUGOS 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius, 
Kaunas. 10% nuolaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 
12 iki 15 val.) 
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.Vilnius. Bronzinė 
programa - 6 Eur, sidabrinė - 7 Eur, 
auksinė - 8 Eur, platininė (su LAVA 
putomis) - 9 Eur. Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 

KITOS PASLAUGOS

Laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Anykščiai. 
20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

KITOS PRAMOGOS

Šv.Kristoforo odontologijos 
klinika. Vilnius. 
100% nuolaida pirmai konsultacijai, 
10% terapiniam gydymui 
ir burnos higienos procedūroms, 
5% dantų protezavimui. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai. 
10% nuolaida visoms paslaugoms 
(išskyrus implantaciją) 
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. Vilnius. 
12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
Optikos „Vizija”. 15% nuolaida 
prekėms ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.

KONCERTAI, RENGINIAI

 
Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Viešbutis „Rinno”. Vilnius. 
10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 
15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477, 
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida 
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms 
pramogoms ir paslaugoms bei 
sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

VIEŠBUČIAI

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“. Kaunas. 
10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero 
detalėms. Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, 
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Žūklės reikmenų parduotuvė 
„Triturus”. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“. Vilnius. 
5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė 
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė 
„Ingrid”. Kaunas. 
10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

KITOS PREKĖS

 
Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras ir spektaklį 
„Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Improvizacijų teatras „Kitas 
kampas”. Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, 
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 
2 bilietams į „Šiaulių dramos 
teatro“ spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS
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„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, 
www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

tel. (8 5) 212 33 44 
el. p. club@respublika.net.
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 Petriukas sako tėčiui:
- Tėti, direktorius skambino, 

nori, kad atvažiuotum.
- Tai ką vėl pridirbai, asile tu?
- Čia tavo direktorius skam-

bino...
●

Ateina žmogelis į parduotuvę 
ir mato, kad vienas pirkėjas kelia 
skandalą:

- Aš vakar pas jus pirkau deš-
rą ir mano uošvė ja apsinuodijo!

Žmogelis prieina ir sako:
- Klausyk, ko tu čia dabar ke-

li skandalus? Geriau parodyk man 
tą skyrių, kur dešrą pirkai!

● 
Skambutis telefonu:
- Sveiki, čia UAB „Vilniaus 

vandenys“?
- Tikrai taip.
- Sakykite, kodėl mano bute 

iš krano bėga vanduo?
- O kas ten, jūsų nuomone,  

turėtų bėgti?
- Na, pažvelgus į sąskaitą, 

bent jau „Jack Daniels“!
● 

Nusipirko naujasis lietuvis 
naujutėlaitį golfą. Išvažiavo išban-
dyti, kaip traukia. Spaudžia iki 
dug no. Po kiek laiko galvoja: „Čia 
netoli dažnai mentai stovi.“ Sulė-
tino iki 120 km/h. Dar pagalvojo 
ir sulėtino iki 80 km/h. Galiausiai 
kažko išsigando ir jau tik 40 km/h 
važiuoja. Bet policininkai vis tiek 
sustabdo. Prieina prie vairuotojo 
ir klausia:

- Na, tai kur taip, pilieti, sėli-
nam?

● 
Rusas, graži mergina, vokie-

tis ir vienuolė važiuoja vienoje 
traukinio kupė. Staiga traukinys 
įvažiuoja į tunelį, kupė visiškai 
tamsu. Pasigirsta pliaukštelėji-
mas, o kai traukinys išvažiuoja iš 
tunelio, visi pamato, kad vokietis 
glosto iš skausmo perkreiptą 
skruostą.

„Taip jam ir reikia, - galvoja 
vienuolė. - Bandė lįsti prie mer-
ginos, tai ir gavo nuo jos.“

„Taip jam ir reikia, - galvoja 
mergina. - Norėjo lįsti prie ma-
nęs, bet suklydo ir palietė vienuo-
lę, o ši ir trenkė jam.“

„Velniava, - galvoja vokietis. - 
Aišku, rusas bandė kibinti mergi-
ną, bet, kvailys, suklydo ir tam-
soje palietė vienuolę, o ši tamso-
je susipainiojusi trenkė man.“

Rusas tuo metu sėdi ir galvo-
ja: „Kitame tunelyje vėl duosiu 
vokiečiui į snukį.“

● 
Po mirties amerikietis ir ru-

sas patenka į pragarą. Velnias jų 
klausia:

- Į kurį pragarą eisite: į rusiš-
ką ar į amerikietišką?

- O koks skirtumas?
- Amerikietiškame reikia 

kasdien suvalgyti kibirą mėšlo, o 
rusiškame - du.

Amerikietis pasirinko ameri-
kietišką. Rusas galvoja: „Visą gy-
venimą Rusijoje pragyvenau, tai 
ką čia jau bepakeisi?“ Po metų 
susitinka. Rusas klausia:

- Na, kaip ten jūsų pragare?
- Puikumėlis. Iš ryto suvalgei 

kibirą mėšlo ir visą dieną laisvas. 
O jūsiškiame?

- Ai, kaip visada: tai mėšlo 
neatvežė, tai kibirų visiems ne-
užtenka. 

● 
- Kūlverstuk, girdi, ką tau sa-

kau? 
- Gena, na, pažiūrėk į mane. 

Gerai įsižiūrėk ir pasakyk, negi 
tau atrodo, kad galiu negirdėti?

● 
Karinio komisariato atsakik-

lis: „Laba diena. Jūs paskambino-
te į karinį komisariatą. Jei norite 
atlikti karinę tarnybą - paspauski-
te žvaigždutę, jei ne - groteles.“

● 
Kalbasi kaimynės:
- Kuo nori tapti jūsų sūnus?
- Gydytoju.
- O ar jis jau tam ruošiasi?
- Pradėjo rinkti žurnalus lau-

kiamajame.
● 

Adomą atveža į ligoninę. Me-
dicinos sesuo teiraujasi:

- Jūs vedęs?
- Taip, bet sužeidimus paty-

riau per autoavariją.
● 

- Kas yra sveikata?
- Sveikata, kai jums kasdien 

skauda ką nors kita.
● 

Niekas taip nepapuoš jūsų 
šventinio stalo, kaip petarda sa-
lotinėje su balta mišraine.

● 
Politiniai skandalai kyla ne dėl 

to, kad kažkas kažką pavogė, o dėl 
to, kad kažkas pavogė daugiau.

● 
- Esu įsitikinusi, - tarė kandi-

datui į deputatus jo žmona, - kad 
už tave balsuos visi dori žmonės.

- Menka paguoda, - atsakė 
šis. - Reikia, kad balsuotų daugu-
ma...
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