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SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

Pak ruo jie tei „At ža ly no“ 
gim na zi jos pran cū zų 
kal bos mo ky to jai In gai 
Ušins kai tei ne re tai 
ten ka mo ki niams ir 
pa kruo jie čiams pa sa ko ti 
apie Pran cū zi ją, o 
pran cū zams – apie 
Pak ruo jį ir Lie tu vą. 
Pe da go gė griau na ir 
vie nų, ir ki tų ste reo ti pus 
– ne re tai vie šė da ma 
Pran cū zi jo je ga li ste bė ti 
po ky čius, ku riuos lemia 
eko no mi ka ir po li ti ka.

Sta nis la va VI ČAI TĖ
stanislava@skrastas.lt

Pagerbėteroroaukas
Kiek vie nų me tų tre čia sis lapk

ri čio ket vir ta die nis vi sa me pa sau
ly je skir tas pran cū ziš kai kul tū rai 
– vyks ta su si ti ki mai, pri sta ty mai. 
Pak ruo jo Juo zo Paukš te lio vie šo jo
je bib lio te ko je su si rin kę pa kruo jie
čiai klau sė si „At ža ly no“ gim na zi jos 
pran cū zų kal bos mo ky to jos In
gos Ušins kai tės pa sa ko ji mo apie 
Pran cū zi ją.

Ren gi nio pra džio je sa lė je už deg
ta dau gy bė žva ku čių, ty los mi nu te 
pa gerb tos kru vi no jo te ro ro, įvyk
dy to lapk ri čio 14osios va ka rą Pa
ry žiu je, au kos.

„Pran cū zi jo je tu riu ne ma žai 
drau gų. Kai nu siun čiau jiems 
užuo jau tos ir pa lai ky mo laiš kus, 
ga vau ga na pe si mis tiš kus at sa ky
mus. Jie ra šė, kad per vė lu, rei kė jo 
anks čiau su si mąs ty ti ir kaž ką da
ry ti. Ap gai les ta vo, jog kaip sau sio 
7osios iš puo liu sa ty ri nio laik raš
čio „Char lie Heb do“ re dak ci jo je 
pra si dė jo šie me tai Pran cū zi jo je, 
taip skau džiai ir bai gia si“, – pa sa
ko jo mo ky to ja In ga.

Pran cū zi ja – įvai rių re li gi jų ir 

kul tū rų kryž ke lė, ta čiau po šių 
krau pių įvy kių pran cū zai, anot 
pe da go gės, ne be no ri, kad jų ša lis 
bū tų to kia at vi ra ki ta tau čiams...
Nors te ro riz mo aki vaiz do je iš li ko 
orūs, so li da rūs ir vie nin gi.

Prancūzainusivylę 
šaliespolitikais

Pran cū zi jo je „At ža ly no“ gim na
zi jos mo ky to ja – ne re ta vieš nia. 
Lan kė si ne tik Pa ry žiu je, bet ir 
ki tuo se ša lies re gio nuo se. Šią va
sa rą ga vu si Pran cū zi jos vals ty bės 
sti pen di ją, In ga sta ža vo si Vi chy 
mies te Over nės re gio ne (pranc. 
Au verg ne) cent ri nė je Pran cū zi jos 
da ly je.

 Tai – pra ban gus ku ror ti nis mies
tas, gar sus sa vo ter mi nių van de nų 
šal ti niais ir gy dyk lo mis, tu rin tis ope
rą, ka zi no, pra ban gių vieš bu čių. Be 
jos, ži nių Ling vis ti kos cent re CA VI
LAM sė mė si pu sant ro šim to pran
cū zų kal bos mo ky to jų ir dės ty to jų 
iš 33 pa sau lio ša lių.

„Pas kai tos bu vo la bai įdo mios ir 
in for ma ty vios, su tei ku sios ga li my bę 
kuo dau giau su ži no ti apie Pran cū zi
jos is to ri ją, kul tū rą, po li ti ką“, – pa
sa ko jo pa kruo jie tė.

Anot jos, šio je žmo gaus tei sių 
vals ty bė je, kurioje daž nai so li da riai 
strei kuo ja ma, yra ir pa vy dė ti nų da
ly kų, ir to kių, ku rie šios ša lies pi lie
čių ne ten ki na.

„Pran cū zai ne be no ri val džio
je ma ty ti nei bu vu sio ša lies pre zi
den to N. Sar ko zy, nei da bar ti nio F. 
Hol lan de. Čia kur kas po pu lia res nis 
mi nist ras pir mi nin kas Ma nuel Valls. 
Žmo nės ne pa ten kin ti, kad po li ti kai 
ak lai vyk do nu ro dy mus iš Briu se
lio, ma no, kad trūks ta to kių, ku rie 
ne bi jo tų im tis per tvar kų, – nau
jau sio mis pran cū zų nuo tai ko mis ir 
įžval go mis da li jo si pe da go gė. – Spe
cia lis tų nuo mo ne, da bar ti nė kri zė 
ša ly je yra gi les nė nei 1929 me tais. 
Pran cū zai įsi ti ki nę, kad tai – ne tik 
eko no mi nė, bet kar tu ir vi suo me
nės mo ra li nė kri zė. Jiems skau
du, kad to kio je tur tin go je ša ly je, 
„kur ga li ma sau leis ti au to mo bi lius 
plau ti ge ria muoju van de niu“, yra ir 
skur džiai gy ve nan čių“, – pasakojo  
I. Ušins kai tė.

Kad ren gi nio da ly viai su si da ry tų 
nuo mo nę apie pa dė tį ša ly je, ji pa
tei kė įdo mių fak tų: iš 67 mi li jo nų 
(pa gal de mog ra fi nę si tua ci ją ant
ra vie ta Eu ro po je) Pran cū zi jos gy
ven to jų bent 11 mi li jo nų gy ve na 
sun kiai: jiems ten ka 954 eu rai per 
mėne sį. Be dar bių šio je ša ly je skai
čiuo ja ma pus ket vir to mi li jo no.

Dar bo sa vai tė Pran cū zi jo je trun ka 
35 va lan das. Mi ni ma lus at ly gi ni mas 
po pie riu je sie kia 1457,52 eu ro, at
skai čia vus mo kes čius – 1135,99 
eu ro. Pi lie čiai, gi mę iki 1956 me tų, 
į pen si ją išeis su lau kę 60ies. Gi mu
sie ji vė liau – dar neaiš ku.

Visadaponia–tikPrancūzijoje
Lais vą nuo pa skai tų lai ką I. 

Ušins kai tė pa nau do jo eks kur
si joms ne tik po Vi chy, bet ir 
ap lin ki nius, vi du ram žių lai kus me
nan čius, mies te lius. Čia gro žė jo si 
ne tik nuo sta biais gam tos vaiz dais 
bei įspū din ga šimt me čius skai
čiuo jan čia ar chi tek tū ra, bet ir do
mė jo si vie tos žmo nių kas die ny be.

„Sku du ry nų, ko kių gau su Lie tu
vo je, ne ma čiau nie kur. Tur guo se 
pre kiau ja ma tik vie tos ūki nin kų 
užau gin ta pro duk ci ja. Tu rint gal
vo je, ko kie pran cū zų at ly gi ni mai, 
dra bu žiai ir ava ly nė kai nuo ja ge
ro kai pi giau nei Lie tu vo je“, – pa
sa ko jo mo ky to ja In ga.

Nukelta į 3 psl.

Tiltai tarp Lie tu vos ir Pran cū zijos

MO KY TO JA: Daž nai Pran cū zi jo je vie šin ti Pak ruo jo „At ža ly no“ gim na zi jos 
pran cū zų kal bos mo ky to ja In ga Ušins kai tė  da li jo si įspū džiais  
su pa kruo jie čiais.

Au to rės nuo tr.

Ry toj – be 
žy mes nių kri tu lių.  
Tem pe ra tū ra nak tį  
1–6 laips niai šal čio, pa jū ry je 
iki 3 laips nių ši lu mos, die ną 
0–5 laips niai ši lu mos.

„KnygųKalėdos“prasidėjo
Prieš ke lias die nas Žei me ly je pa

skli do ar tė jan čių Ka lė dų nuo tai ka – 
mies te lio bib lio te ko je įžieb ta „Kny gų 
Ka lė dų“ eg lu tė. Čia su si rin kę ma žie ji 
žei me lie čiai sva jo jo apie ka lė di nes 
do va nas, vai ši no si sal du my nais ir 
skai tė pa sa ką „Ka lė dų ste buk las“.

Taip žei me lie čiai pra dė jo ša lies 
Pre zi den tės Da lios Gry baus kai tės 
ini ci juo ja mą ak ci ją „Kny gų Ka lė dos“. 
Bib lio te ki nin kė Vir gi ni ja Bal čiū nie nė 
mies te lio gy ven to jus pa kvie tė skai
ty ti, do va no ti nau jų kny gų vai kams 
ir jau ni mui.

Mi nė jo lat viams svar bią die ną
Žei me lio mu zie ju je „Žiem ga la“ pa

mi nė ta Lat vi jos ne prik lau so my bės 
at kū ri mo die na. Mu zie jaus ve dė ja 
Dai va Skrups ke ly tė re dak ci ją in for
ma vo, kad į mu zie jų rin ko si Žei me lio 

liu te ro nų bend ruo me nės na riai. Čia 
prie ar ba tos puo de lio bu vo da li ja ma
si pri si mi ni mais apie lat vių pa pro
čius. Ap žiū rint žei me lie čių at si neš tas 
se nas nuo trau kas bu vo pri si min ti 
jau nys tės me tai, re li gi nės šven tės ir 
tra di ci jos mies te ly je.

Iki praė ju sio šimt me čio pra džios 
Žei me ly je ir apy lin kė se liu te ro nų 
bend ruo me nei pri klau sė apie 4 000 
ti kin čių jų – dau giau siai lat viai, ne di
de lė da lis vo kie čių ir lie tu vių. Vė liau 
bend ruo me nė ėmė ma žė ti ir da bar 
bend ruo me nė je yra apie 17 žmo nių.

Žei me lio mu zie ju je yra su rink ta 
ne ma žai me džia gos apie liu te ro nų 
bend ruo me nės is to ri ją, iš ki liau sias 
liu te ro nų as me ny bes, gy ve nu sias ir 
kū ru sias Žei me ly je.

Nukelta į 4 psl.

Žei me lio gy ve ni me – dvie jų tau tų kul tū ra

SKAITYTOJAI: Žei me lio ma žie siems bib lio te kos skai ty to jams 
šven čių lau ki mas pra si dė jo „Kny gų Ka lė do mis“.

Stačiūnuose
varžėsigeriausios
šeimininkės

Mokytojosgyvenimą
pakeitė 
buvęsmokinys

Dai vos GA SĖ NIE NĖS nuo tr. Žei me lio kul tū ri nis gy ve ni mas ra jo ne lai ko mas iš skir ti niu: 
čia per si py nu sios lie tu vių ir lat vių kul tū ros tur ti na ir 
pa pil do vie na ki tą, ku ria sa vi tas mies te lio tra di ci jas.

2 p.

4 p.

7 p.

UŽ DUO TIS: Bend ruo me nių 
de le guo tiems var žy tu vių 
ko mi si jos na riams te ko ne leng va 
už duo tis: vis ką iš ra gau ti, įver tin ti 
ir iš rink ti įspū din giau sią pa tie ka lą.

Šian dien  
kai kur ga li mi 
trum pi  
kri tu liai.  
Tem pe ra tū ra  
die ną nuo  
1 laips nio  
šal čio iki 5  
laips nių ši lu mos.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


