
Matyt, daugelis vaikystėje yra persirgę indėnų liga, kai negalėdavo atsitraukti 
nuo knygų apie Vinetų nuotykius, o paskui kieme atkurdavo jose aprašytus 
apačių ir komančių gyvenimo situacijas... Pagundai prisiminti tuos romantiškus 
vaius ir vėl pažaisti indėnus neatsispyrė šokėja Edita DANIŪTĖ (36), kai su savo 
dukra Evita savaitgalį viešėjo Italijoje pas mylimąjį Mirko GOZZOLI (40) ir 
jo atžalą Brendą. Šaunusis Ketvetaqs ten pateko į vakarėlį vesterno tema, jame 
buvo ir indėnų, ir baltaveidžių, o Edita net turėjo progą sušokti kankaną. Atrodo, 
kad suaugusiems ši pramoga patiko labiau nei mažosioms... 

Atgal į vaikystę 
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EDITA DANIŪTĖ 
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GANDRAI. Gintarė (30) ir 
Tomas (31) 
SAUSGALVIAI, 
Lietuvos dešimties šokių 
čempionai, televizijos šokių 
projektų dalyviai 

ir prizininkai, kitų metų 
pradžioje sulauks antros 

atžalos, praneša Žmonės.lt. Pora augina dvejų 
metų dukrelę Vakarę.

PATOGUMAS. Jurgita 
TVARIJONAITĖ- VAŠKEVIČĖ 
(39) palydėjo sūnų Tomą 
Juozapą (6) į pirmą klasę, 
rašo Žmonės.lt. Antro vaiko 
besilaukianti buvęs modelis 
kruopščiai domėjosi, kokią 
mokytoją pasirinkti, ir nutarė: 
„Svarbiausia ne mokykla, o mokytoja, taip pat 
– patogumas, mokykla turi būti netoli namų“.

UŽ SAUGUMĄ. Edita MILDAŽYTĖ (49) žurnale 
„Ji“ pareiškė nuomonę apue 
saugumą keliuose. „Būtų 
mano valia, uždrausčiau 
važiuojant automobiliu 
ne tik kalbėtis mobiliais 
telefonais, bet ir rūkyti, 
valgyti, gurkšnoti kavą“, - 
sakė žinoma laidų vedėja. Jai 
taip pat svarbu prisisegti saugos 
diržą ir nesėsti prie vairo išgėrus.

KARJERA. Raimonda MASIULYTĖ- RAMCHURN 
(28) savo feisbuko paskyroje 

pasidžiaugė, jog tapo plius 
dydžio modeliu. „Bučinius 
ir gėles prašom į Dubliną“, 
- Žmonės.lt cituoja Airijoje 
gyvenančią ir pastaruoju 

metu itin išgražėjusią 
– maždaug 30 kilogramų 

atsikračiusią – dainininkę.
 
PRIETARAI. Audrius BRUŽAS 
(35) žurnalui „Ji“ prisipažino 
esąs gan prietaringas. 
„Pavyzdžiui, žinau, kad 
negalima siūti drabužio, 
jei esi jį apsiviklęs, nes 
prisiūsi protą“, - papasa-
kojo populiarus aktorius. 
Jis atkreipia dėmes ir į kelią 
perbėgusią juodą katę – pagalvoja, ką tai 
turėtų reikšti.

veidai ir vardai 
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