
VIPŽinios

RADO ! Egidijus DRAGŪNAS 
(39), paskelbęs konkursą sūnau 

Deivido auklėsvietai užimti, 
pažadėjęs 1500 Eur į ran-
kas per savaitę, keliones 
po pasaulį, gali lengviau 
atsikvėpti: Žmonės.lt 
rašo, kad auklė jau rasta. 

„Dabar viskas labai gerai, 
tiesiog puikiai. Va, galiu ir 

pamiegoti“ , - džiaugėsi daininin-
kas. 

VAiKŲ. nerijus JUŠKA 
(39), prieš pusantro 
mėnesio su sužadėtine 
Agne susilaukęs 
sūnaus Pauliaus, vis 
dar neatsidžiaugia 
tėvyste. Trijulė nusifo-
tografavo prie Kalėdų eglės Vil-
niuje. „Anksčiau vaikams sakydavo: 
jei būsit geri, Kalėdų Senelis atneš 
jums dovanų. O mes buvom labai geri, 
tai atnešė mums vaikų“, - šmaikštų 
baleo primarijaus komentarą cituoja 
Žmonės.lt.

PAVYZDYs. Asta BAUKUTĖ (48) 
laidai „Nuo... Iki...“ pasakojo, kad 
sprendimas skirtis su vyru Kęstučiu 
Rupulevičiumi kirbėjo ne vienus ir 
ne trejus metus. „Kai matai, kad tai 
kenkia visam šeimos klimatui, kad 
yra barniai, nepagarba vienas 
kitam, manyčiau, tai blogas 
pavyzdys“ , - teigė aktorė, 
vaikams norėjusi gero 
pavyzdžio.

VARDINIAI. Neringa 
ŠIAUDIKYTĖ (24) por-
talui Žmonės.lt pasakoj, kad 

nemėgsta vintažinių daiktų, 
mieliau renkasi naujus. 

Taip pat jai svarbi 
drabužio  etiketė, prekės 
ženklas:„Jei turėtčiau 
daug pinigų, rengčiausi 
tk vardiniais, garsių 

dizainerių siūtais rūbais.“

BE DIETOS. Ineta STASIULYTĖ 
(35) - laimingoji, kuri nesilaiko dietų 
ir nežino, kas „tos kalorijos“. „Valgau 
tai, ko man tuo metu norisi. 
Kramtydama stengiuosi 
neskubėti, pajusti skonį, 
pasimėgaudama, o ne 
ryti. Manau, sąmoningas 
valgydamas yra geriausia 
dieta“ , - žurnalui „Ji“ 
sakė lieknutė aktorė.

MARIJUS IR RENATA 
JAMPOLSKIAI

Mažoji jų 
gyvenimo 
meilė

„Galite mus sveikinti “ , - 
džiaugsmo neslepia aktorius 

Marius JAMPOLSKIS (37). Jiedu 
su žmona Renata (30) susilaukė 

dukrelės: 3320 gramų svorio ir 52 
centimetrų ūgio mergytė pasaulį 
išvydopirmadienį, pirmąvalandą 

popiet, Vilniaus gimdymo namuose. 
„Viskas baigėsi gerai,  - atsikve-

pia jaunasis tėtis. - Kai paimu 
ant rankų, dukra iškart nurimsta. 
Manau, ji atpažįsta mano balsą- 
dar kai Renata laukėsi, dažnai 

kalbėdavausi su mažąją pilve...“ 
Tėveliai mažylei išrinko Viltės 

vardą.

LINAS KLEIZA

Laikas sau
Kas šis paparaco tiesiog Vilniaus gatvėje sutiktas ir 

įtartinai į vieną garsiauisų Lietuvos krepšininkų Liną 
KLEIZĄ (30) panašus vyras? Nešioja pirkinių dėžes, 
fotografuojasi su gerbėjais ir tiesiog smagiai šypsosi 
praeiviams - TIKRAS Kleiza? Sutikę jį gatvėje neap-
sirikote. Šiuo metubuvs NBA žaidėjas ir nacionalinės 

rinktinės lyderis išties gydosi traumas ir atgauna sportinę 
formą Lietuvoje, čia džiaugiasi pagaliau turėdamas laiko 
bičiuliams ir svarbiausiems žmonėms - žmonai Agnetai 

bei vasarą gimusiam sūneliui Jokūbui.

Naujienos kasdien - portale Žmonės.lt
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