Pasmalsavimai

Tapo seneliu
Politikas Viktoras Uspaskichas tapo seneliu, skelbia lrytas.lt. Jo 32-ejų dukra Julija susilaukė dukters.
Julija yra Viktoro dukra iš pirmosios santuokos su
Svetlana Uspaskich. Nors V. Uspaskichas senokai paliko pirmą šeimą, jo ryšiai su vyresnėmis atžalomis
Julija ir Eduardu išliko tvirti. Ir dukra, ir sūnus tėvo
rūpesčiu gyveno ir studijavo Jungtinių Valstijų sostinėje Vašingtone.
Vašingtono katalikiškame universitete Julija įgijo tarptautinio verslo specialybę ir išmoko ispanų
kalbą. Mergina praktiką atliko viename Vašingtono banke – talkino jo pagrindiniam finansų patarėjui. Kurį laiką Julija kartu su broliu valdė Viktoro
perleistą įmonę.

Sulaukė šeimos
pagausėjimo
Lietuvos krepšinio lygos čempionu tapęs Kauno
„Žalgirio” žaidėjas Renaldas Seibutis džiaugiasi šeimos pagausėjimu. Prieš pat Jonines krepšininko
žmona Dovilė pagimdė sūnų. 3,65 kg sveriantis
55 cm ūgio mažylis yra antrasis vaikas Seibučių
šeimoje. Pora taip pat augina 2,5 metų Domantą.
Renaldas savo išrinktąją vedė 2013-aisiais metais. Iš Šventosios kilęs krepšininkas aukso žiedus
su ilgamete drauge sumainė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Prisiekė amžiną
meilę

Dviejų garsių Lietuvos sportininkų gyvenime –
naujas etapas, vadinamas santuoka. Šeštadienio popietę garsi 30-ejų tenisininkė Lina Stančiūtė ištarė
svarbiausią savo gyvenimo „taip“ išrinktajam 28-erių krepšininkui Martynui Gecevičiui, skelbia lrytas.
lt. Pora nusprendė tuoktis Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje.

Laukia šeimos
pagausėjimo
38-erių kompozitorius Deivydas ir 36-erių grupės „Pop Ladies“
narė Katažina Zvonkai gyvena
itin džiugiomis nuotaikomis, nes
laukia ilgai laukto pirmagimio.
„Aš pati augau trijų vaikų šeimoje, turiu dvi seses, todėl neįsivaizduoju vaikystės be sesers
ar brolio. Kitiems gal ir smagu
turėti vieną vaiką, vieną palikuonį, bet tik ne mums. Tikiu, kad Dievas duoda
tiek, kiek žmogus gali panešti. Tad kiek bus vaikų,
tiek ir užauginsim. Svarbu, kad būtų“, – yra pasakojusi Katažina.

„Antis“ atsisveikina
Roko grupės „Antis“
lyderis architektas
Algirdas KAUŠPĖDAS
sako, kad liepos 5
dienos koncertas Trakų
pilyje bus paskutinis
grupės veikloje.
– Kuo išskirtinis bus šis koncertas?
– Tuo, kad pirmą kartą grosime pilyje ir paskutinį kartą grosime per savo
32 metų karjerą. Grupė atsisveikina su
scena ir tą atsisveikinimą norime padaryti gražų bei įsimintiną. Į koncertą pasikviesime ir svečių – maestro Virgilijų
Noreiką, Donatą Montvydą, kurie atliks
„Anties“ dainas. Kitas šio koncerto akcentas – dėmesys Vilniaus aukštutinei
piliai, kuri prašyte prašosi atkuriama,
piliakalnis – tinkamo sutvarkymo. Šio
koncerto pelną skirsime būtent tiriamiesiems pilies darbams.
– Kodėl nusprendėte nutraukti
muzikinę karjerą dabar?
– „Antis“ visada buvo mūsų hobis,
mes niekada negyvenome iš tų pajamų.
2014 metų pabaigoje buvome parengę
įspūdingą šou „Zombiai atrieda atidunda!“, kuriuo lyg ir pabaigėme savo kūrybos etapą. Toliau – arba kurti kažką
naujo, arba atsisveikinti. Bet kadangi
esu architektas, turiu savo įmonę su 15
architektų ir esu labai užsiėmęs darbais,
negaliu skirti daug laiko muzikinei kūrybai. Tad nutarėme, kad „Ančiai“ laikas
į istoriją. Gal ateity atsiras kitokie projektai, kils nauji vardai.
– Reiškia muzikos neišsižadate?
– Jokiu būdu. Ir tekstus parašau, ir
idėjos įvairios sklando galvoje, bet šiuo
metu prioritetas – architektūra.
– Kuo svarbus jūsų gyvenime „Anties“ projektas?
– „Antis“ man buvo geriausias būdas
patirti bendrabūvio atmosferą su kitais
žmonėmis. Kai tu daliniesi muzika su
kitais, susikuria sugyvenimo ar bendro
gyvenimo teritorija, muzika tarsi nutiesia tiltus tarp žmonių. Ir tai man yra
didžiausia vertybė. Tokios bendrystės
šiandien trūksta Lietuvoje.
– Gimėte kaip Sąjūdžio grupė, šaipėtės iš visokių gyvenimo negerovių. Ar
šiandien dar būtų iš ko pasišaipyti?
– Gal ne tiek pasišaipyti, kiek atkreipti
dėmesį. Ir naujaisiais laikais mes matome labai daug įvairių smulkiaburžuazinių dalykų, kur ypatingą reikšmę
įgauna forma, ego, konkurencija... Savo

naujausiuose kūriniuose mes tokius
dalykus jau įprasminome: „Mes rimti!“,
„Girtuoklis“, „Aš pasitaisysiu“ arba visas miuziklas „Zuikis pleibojus“ – apie
žmogelį, kuris pakliuvo į naujas sąlygas
ir nesupranta, kaip čia elgtis. Mes savo
pastebėjimais kritikuojame patys save
už tai, kad sumiesčionėjome, sudaiktėjome, susiaurinome interesų ratą...
– Kuri „Anties“ daina jums pačiam
brangiausia?
– Mes per savo gyvavimą išleidome
šešis diskus ir sunku pasakyti, kuris geriausias. Paklauskit motinos, kuri turi
šešis vaikus, kuris iš jų mylimiausias, ir ji
negalės jums į tai atsakyti. Mes stengėmės negroti to, kas mums nepatinka. O
tai, ką esame sukūrę, mums patiko.
– Nemanote, kad be „Anties“ gyvenimas nebus toks įdomus?
– „Antis“ iš mūsų gyvenimo niekur
nedings. Ji labai gerai užfiksuota – išliko
daug įrašų, net knygą apie „Antį“ esu parašęs. Bet kada gali paklausyti ar paskaityti. Taip, bendro muzikavimo scenoje
nebeliks, bet gal atsiras kažkas nauja.
– Kokių malonumų be muzikavimo
dar turite?
– Aš labai mėgstu keliauti. Kartu su
žmona Vilija kolekcionuojame Afrikos
kaukes. Turime didžiulę jų kolekciją, domimės Afrikos menu ir tradicijomis. Gyvename už miesto, turime gražų sodą,
kurį puoselėjame ir džiaugiamės, kad
gyvenimas gamtoje yra labai gražus.
– Kam skirsite laiką, atsiradusį po
„Anties“?
– Gyvenu labai aktyvų gyvenimą.
Mane kviečia skaityti paskaitas jaunimui. Be to, ruošiuosi dalyvauti 20162020 metų kelionėje automobiliais
per pasaulį. Kelionė skirta artėjančiam
100-ajam Lietuvos Respublikos gimtadieniui. Šios kelionės pradžia – ryškiausias mano šios vasaros planas, o kartu ir
didžiausias gyvenimo nuotykis.
Laimius STRAŽNICKAS
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