
Priešaky - dukrelės gimimas 

KATAŽINA    
ZVONKUVIENĖ

Multi 
talentas

Lietuvos pramogų pasau-
lyje mažai terastum tokių 
daugiafunkcių moterų kaip 
Katažina ZVONKUVIENĖ 
(35): ji ir dainuoja puikiai, 
ir šoka nuostabiai, ir piešia 
gražiai... Ir groti jai, be abejo, 
- jokia problema. Gal kas ir 
nustebo, kai gležnoji Katažina 
“Žvaigždžių duetų” filmavime 
išsitraukė akordeoną, bet iš 
tiesų ji su šiuo instrumentu 
draugauja seniai: anuometėje 
Vilniaus konservatorijoje yra 
baigusi akordeono klasę.

VIPŽINIOS
SKYRYBOS. Jolanta BLAŽYTĖ 

(50) po dvidešimt penkerių san-
tuokos metų nutarė skirtis su 
europarlamentaru 
Viktoru USPASKICH (56), pranešė 

Žmonės .lt. Viena turtingiausių Li-
etuvos moterų prašo nutraukti santuoką 

dėl sutuoktinio kaltės.

LIGA. Rimas TUMINAS (64), 
Maskvoje dirbantis garsus 
teatro režisierius, laidai 
"Emigrantai” prisipažino, jog 
su teatru gastroliuojant Tel 
Avive medikai jo gerklėje ap-
tiko auglį, jį pašalinus teko įveikti 
5 savaičių gydymo kursą, įskaitant radioterapiją. 
Kadangi turėjo vengti saulės, į lauką išeidavo 
tik naktimis. Į darbus jau grįžęs režisierius 
neatsisakė įpročių: “Rytą pradedu nuo stiprios 
kavos, tada užsirūkau cigaretę, tada vėl kavos. 
Ligonio čia nevaidinsiu.”

PINIGINĖ. Simas JASAITIS (33), 
šiuo metu su žmona Oksana Pikul 
- Jasaitiene ir sūnumi Dominyku 
gyvenantis ir rungtyniaujantis Sicil-
ijoje, kreipėsi į teismą, bandydamas 

sutarti su buvusia žmona Vaida Kl-
izaite - Jasaitiene dėl jųdviejų sūnui 

Deimantui skiriamo išlaikymo pakeitimo, 
rašo Žmonės.lt. 2012 - aisiais teismas įpareigojo 
krepšininką kiekvieną mėnesį, iki sūnus sulauks 
pilnametystės, mokėti po 4,5 tūkstančio litų - 
1303 euus. Simas šį sprendimą norėtų pakeiti. 

TV. Stanislovas STAVICKIS - 
STANO (34) žurnalui “7 dienos” 
paaiškinio, kodėl iš visų TV 
kanalų ir laidų jam labiausiai
imponuoja “Baby TV”: “Labai 
patogu grįžus namo įsijungti šį 
kanalą ir ramiai pašildyti vaikui 
maistelį. Jis ramiai žiūri, o tu gali 
laisvai šeimininkauti.”

TIK ŽIŪRI. Rytis CICINAS (42), 
neseniai paminėjęs 20 - metį 

scenoje, pasidalijo nuotrauka, 
kur jis - karjeros pradžioje, 
kai dirbo šokėju muziki-
niame teatre. “Tai buvo 

tik jaunystėje, man buvo 
maždaug 22 metai. Nors buvau 

lankstus, nesu profesionalus šokėjas. 
Matau save veidrodyje, dabar jau tik į kitus 
šokančius žiūriu”, Žmonės.lt cituoja daininiką. 

  “Be puošnių vestuvinių apdarų, 
didžiulės svitos ir iškilmių - būtent 
tokių psprastų, kuklių vestuvių abu ir 
norėjome”, - džiaugiasi dizainerė Kris-
tina KRUOPIENYTĖ (38), ištekėjusi 
už ilgamečio draugo grafikos dizainerio 
ir iliustratoriaus Tomo NARŪNO (37).  
Ceremonijoje santuokų rūmuose dalyvavo 
tik artimiausi: abiejų tėvai ir santuokos 
liudininkai. Dizainerė pasirinko pačios 

kurtą suknelę iš savo senesnės kolekcijos. 
Abiem kur kas svarbiau nei vestuvės 
atrodo tai, kas jų laukia po dviejų 
mėnesių. “Balandžio pabaigoje turėtume 
susilaukti dukrytės, - laiminga pasakoja 
po santuokos Narūnės pavardę  pasirinkusi 
Kristina. - Mes su Tomu pažįstami jau 
dešimt metų. Kad ir buvo išsiskyrimų bei 
susitaikymų, jau daug metų esame šeima. 
Dabar ji bus dar pilnesnė ir gražesnė.” 
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