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“Nėrabeviltiškųsituacijų,
yratikžmonės,kurie
tampabeviltiškijose.
   C. B. Lu ce

SEntEncIJa

Žemg ro biams ruo šia ma si ati da ry ti  
ne tik du ris, bet ir lan gus 12–13 p.

Die nos me rė – 
Nep rik lau so my bės 
ak to sig na ta ro duk ra

12 p.

Rū ta JAN KU VIE NĖ
ruta@skrastas.lt

Didžiausiašventė
„Mums, sta čia ti kiams, šv. 

Ve ly kos – pa ti di džiau sia ir 
džiaugs min giau sia šven tė, 
di des nė nei šv. Ka lė dos, – pa
brė žia Ga li na Sur mi na, Šiau
lių ru sų bend ruo me nės na rė, 
„San tar vės“ vi du ri nės mo kyk
los mo ky to ja. – Ma no ma ma, 
gi liai ti kin ti, mus su bro liu ti
kė ji mo dva sia auk lė jo.“

Sta čia ti kiai tu ri lai ky tis 
griež to pa snin ko, ku ris trun
ka 47 die nas, ypač griež tai 
– pa sku ti nę Di džią ją sa vai tę. 
Ne val go ma ne tik mė sos ar 
pie no, bet ir žu vies.

„Kaip ka ta li kai, taip ir mes, 
pa sku ti nės Di džio sios sa vai
tės kiek vie ną die ną lai ko mės 
apei gų“, – sa ko po nia Ga li na.

Di dį jį ket vir ta die nį šva ri na
mi na mai, va lo mi lan gai.

„Ma ma ki lu si iš Bal ta ru si
jos, iš kai mo, pa sa ko ja, jog 

tą dien ten net sie nas ir lu bas 
iš nau jo ba lin da vo“, – sa ko 
pa šne ko vė.

Sta čia ti kiai Ve ly kų šven
tėms bū ti nai ke pa „ku lyč“ 
– šven ti nę ve ly ki nę duo ną
pyragą.

Di dįjį penk ta die nį va ka re 
sta čia ti kiai ren ka si į cerk vę, į 
pa mal das. Ne ša mas Kris taus, 
gu lin čio kars te, at vaiz das ir 
ei na mas kry žiaus ke lias.

G. Sur mi na sa ko, jog di
džiau sias dva si nis pa kilimas 
iš gy ve na mas Di džio jo šeš ta
die nio nak tį. Ir šie met ji su 
ma ma da ly vaus pro ce si jo
je, mel sis, bu dės cerk vė je iki 
auš ros.

„Vis dau giau žmo nių pra dė
jo lan ky tis cerk vė je, – sa ko po
nia Ga li na. – Ačiū Die vui, kad 
pra dė jo dau giau mąs ty ti apie 
dva si nius da ly kus.“

Tai, kad Ve ly kas ir sta čia
ti kiai, ir ka ta li kai, ir pro tes
tan tai šie met šven čia kar tu, ji 
lai ko ge ru ženk lu.

Nukelta į 3 psl.

Velykostapovienybėsženklu

DŽIAUGS MAS: Ga li na Sur mi na su jau nė le duk ra Vik to ri ja  
šv. Ve ly kų lau kia kaip di džiau sios ir džiaugs min giau sios  
me tų šven tės.

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Šie met šv. Ve ly kas vie nu me tu šven čia ne tik 
ka ta li kai, pro tes tan tai, bet ir sta čia ti kiai. Žy dai 
jau mi ni Pe sach sa vai tę. „Toks su ta pi mas – tai 
ženk las siek ti vie ny bės“, – sa ko „Šiau lių kraš to“ 
pa šne ko vai. Jie pa sa ko ja, kaip šven čia  
Ve ly kas lie tu vių ka ta li kų, ru sų sta čia ti kių 
 ir žy dų šei mos.

Kel miš kis Ma rius Ba jo rū nas kiau ši nius 
mar gi na grąž tu su odon to lo gi niais ant ga liais: 
gra vi ruo ja nuo pa sa kų per so na žų iki ko miš kų 
sce nų. Au to mo bi li niais da žais nu purkš ti 
ori gi na lūs kiau ši niai – ne tik Ve ly kų at ri bu tas, 
bet ir pa dė kos ar mei lės sim bo lis.

Si mo na PU ŽAI TĖ
simona@skrastas.lt

Sunkurastitinkamąkiaušinį
Prieš maž daug pen ke rius me tus jis ieš ko jo įdo mios 

veik los. In ter ne te pa ste bė jo pro fe sio na lų gra vi ruo tus 
kiau ši nius. Jie kiau ši nius gra vi ruo ja bran gia, ke lis 
ar net ke lio li ka tūks tan čių li tų kai nuo jan čia odon
to lo gų įran ga.

Nukelta į 9 psl.

Kiaušiniusgalimamargintiirgrąžtu

SIS TE MA: Gra vi ruo jant kiau ši nius rei kia daug lai ko, kant ry bės ir ju ve ly ri nio 
kruopš tu mo – pie ši niui su kur ti Ma rius Ba jo rū nas nau do ja grąž tus su 
odon to lo gi niais ant ga liais.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

GE DU LAS: Po No be lio li te ra tū ros pre mi jos lau rea to 
ko lum bie čio Gab rie lio Gar si jos Mar ke so mir ties 
Ko lum bi jo je pa skelb tas tri jų die nų vals ty bi nis 
ge du las. 87-erių G. G. Mar ke sas mi rė ket vir ta die nį 
sa vo na muo se Mek si kos sos ti nė je Mek si ke. „Šim to 
me tų vie nat vės“ au to rius yra la biau siai skai to mas 
Lo ty nų Ame ri kos ra šy to jas. Pas ta rai siais me tais 
ma giš ko jo rea liz mo pio nie rius, ku riam 1999-ai siais 
bu vo diag no zuo tas limf maz gių vė žys, dėl svei ka tos 
pro ble mų pa si trau kė iš vie šu mos.

EPA-EL TA nuo tr.

Ve ly ki nis 
at vi ru kas 
da bar re tas 
sve čias

Mo te ris pa dė jo su lai ky ti 
su kčių pa siun ti nę

72 me tų šiau lie tė Ve ro ni ka Ru die nė va kar pa gerb ta Šiau lių ap skri ties 
po li ci jo je. Už tai, kad Šiau lių mies to pa rei gū nams pa dė jo su lai ky ti 

te le fo ni nius su kčius, mo te riai įteik ta An ge lo sar go skulp tū rė lė.

ANtiteroriStiNėoperAcijA
UkrAiNojetęSiS
Uk rai nos sau gu mo tar ny bos (UST) pa rei gū nai 
pa ti ki no, jog ka ri nė ope ra ci ja prieš se pa ra tis
tus ša ly je bus tę sia ma ne pai sant ket vir ta die nį 
pa siek to su si ta ri mo Že ne vo je.
„An ti te ro ris ti nė ope ra ci ja te be vyks ta ir tę sis 
tol, kol mū sų ša ly je bus te ro ris tų“, – re por te
riams sa kė UST at sto vė Ma ri na Os ta pen ko.
Ba lan džio 18 die nos su si ta ri mu tarp Ki je vo, 
Va šing to no, Mask vos ir Briu se lio dip lo ma tų 
Uk rai no je bus vyk do ma kons ti tu ci nė re for
ma ir val džios de cent ra li za ci ja. Mai nais į tai 
pro ru siš ki se pa ra tis tai pri va lo nu si gink luo ti 
ir ati duo ti vi sus užim tus pa sta tus Ry tų Uk rai
no je. Do ku men te taip pat nu ma to ma Eu ro pos 
sau gu mo ir bend ra dar bia vi mo or ga ni za ci jos 
ste bė to jų mi si ja.
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