
veidai ir vardai

NAGLIS ŠULIJA

Pūkė 
Karma
  Kitą dieną po penktojo dukters 
Elžbietos gimtadienio Šulijų na-
muose apsigyveno maža katytė. 
,,Mano merginų džiaugsmui ir 
pelių siaubui”,- juokiasi sinopti-
kas ir astrologas Naglis ŠULIJA 
(50), su gyvenimo drauge Gie-
dre ir dukra apie tokį gyvūnėlį 
kalbėjęsis jau seniai. Kadangi 
norėjo, kad tai būtų ne namų 
puošmena, o stiprų medžioklės 
instinktą turintis padaras, ieškojo 
paprastos mielos katės. ,,Pūkė”,- 
iš sykio jai vardą išrinko 
Elžbieta. ,,Karma”,- jai antrą 
pridėjęs Naglis aiškina taip norįs 
akcentuoti, kad šios katės likime 
užkoduota gaudyti peles. 

VIPŽINIOS
VARDAS. Ineta PUZARAITĖ-

ŽVAGULIENĖ (24) ir 
Ąžuolas ŽVAGULIS (29) 
jau išrinko savo pirma-
gimei vardą - mergaitę jie 
pavadino Barbora, rašo 
Žmonės.lt. ,,Ačiū visiems 

už sveikinimus! Bar-
bora Žvagulytė jau namuose. 

Didžiuojuosi savo mergaitėm!’’- 
socialiniame tinkle pasidžiaugė Žilvino Žvagulio 
sūnus.

VESTUVĖS. Kaip praneša 
Žmonės.lt, geriausia visų 
laikų Lietuvos gimnastė 
Dalia KUTKAITĖ (50) 
ištekėjo už Ričardo 
Laniausko (52). Lietu-
vos gimnastikos komiteto 
prezidentės išrinktasis - jos 
pirmoji meilė, kurios kadaise teko 
at- sisakyti dėl sportinės karjeros.

DIPLOMAS I. Jo-
lanta LEONAVIČIŪTĖ 
(33) išlaikė lengvojo 
kultūrizmo mokyklos 
egzaminą ir gavo diplomą, 
žymintį, kad jai suteikta 

B tipo licencija. Vos gavusi 
diplomą ji sugalvojo neįprasta 

treniruočių programą - kviečia 
mankštintis vandenyje, stovint ant irklenčių. 
,,Žinoma, stovėdamas ant irklentės 
per daug nepajudėsi, tačiau 
galima atlikti nemažai jo-
gos, pilateso pratimų’’, - 
Žmonės.lt sakė lengvojo 
kultūrizmo mokytoja.

DIPLOMAS II, Sakalas 
UŽDAVINYS (53) po 
porors metų mokslų gavo pi-
loto mėgėjo licenciją, leidžiančią 
pilotuoti bet kokios kategorijos sklandytuvą, 
ir jau dalyvavo varžybose, rašo 
Žmonės.lt. Aktoriui teko 
išlaikyti devynis teorijos 
egzaminus, pasigil-
inti į oro teisę, radijo 
ryšį, aerodinamiką, 
navigaciją.

SUKNELĖ. Natalijos 
BUNKĖS (32) suknelė, 
kuria atlikėja atėjo pasipuošusi į 
Liepos Mondeikaitės vestuves, sukėlė tikrą 
šurmulį internete. ,,atsiprašau, jeigu kažkam 
nepatiko, - kitąkart stengsiuos atrodyti geriau, 
- diskusijas Žmonės.lt nutraukė pati dainininkė, 
šventei pasirinkusi Airidos Skrickienės kurtą 
modelį. - Dažniausiai siuvuosi pati, bet šįkart 
labai tingėjau.’’
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