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Ang li jo je dir ban tys pa kruo jiš kiai pri si pa žįs ta, kad 
po „Bre xit“ (re fe ren du mo,  bal sa vu sio už iš sto ji mą iš 
Eu ro pos Są jun gos) jau čia ne ri mą dėl atei ties. Ta čiau 
la ga mi nų dar ne si krau na ir na mo ne si ruo šia.

Krautislagaminų 
iš Ang li jos dar ne si ruo šia

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
janina@skrastas.lt

Verslininkaivertinanepilietybę,
o re zul ta tus

„Re fe ren du mo re zul ta tai pa
ver tė mus ne be bend ra pi lie čiais, 
o at vy kė liais. To kiais pat, kaip 
emig ran tai iš tre čių jų ša lių. Ir tai 
daž niau siai pa ste bi ma kas die ni
nia me bend ra vi me – da lis ang lų 
ga na ka te go riš kai nu si tei kę prieš 
pa sta ruo sius: ma no, kad to kių 
emig ran tų Ang li jo je bu vo priim
ta per  daug. Aiš ku, toks po žiū ris 
ver čia ne ri mau ti, jaus tis ne jau
kiai“, – sa kė ne di de lia me se na
me Ang li jos mies te ly je gy ve nan ti 
pa kruo jiš kė.

Ta čiau grįž ti į Lie tu vą mo te ris 
ne pla nuo ja. Dar be jo kio iš skir ti
nio po žiū rio dėl sa vo tau ty bės ir 
emig ran tės sta tu so ne jau čia. Kaip 
tik prieš „Bre xit“ ji lai mė jo at ran
ką į vi du ri nės gran dies va do vo 
(me ne dže rio) pa rei gas stam bio je 
fir mo je, nu kon ku ra vu si pre ten
den tus ang lus. Pak ruo jiš kei, kaip 
ki tiems ana lo giš ko ran go va do
vams, bu vo skir tas nau jas tar ny bi
nis au to mo bi lis ir de ga lų li mi tas, 

kom piu te ris, mo bi lusis te le fo nas. 
Jos pa val di niai – ir ang lai, ir ki tų 
Eu ro pos vals ty bių pi lie čiai.

„Da lis fir mos ad mi nist ra ci jos 
nu si tei kę, jog pir me ny bė prii
mant į dar bą tu rė tų bū ti tei kia ma 
Ang li jos pi lie čiams, o ki ta tau čius 
de ra at leis ti. Ta čiau dis ku si jo se 
dau gu ma lai ko si ra cio na laus po
žiū rio – svar biau, ne ko kios ša
lies pi lie ty bę tu ri dar buo to jas, o 
kaip dir ba.“

Sprendimąlėmė 
rūpestisvaikais

Lon do no prie mies ty je gy ve nan
ti ki ta pa kruo jiš kė – Ang li jo je jau 
be veik de šimt me tį. Anks tes niais 
me tais dir bu si, šiuo me tu mo te
ris pri žiū ri ma žą jau nė lį sū nų ir 
šei mi nin kau ja na muo se. Jos vy ro 
už dar bio už ten ka, kad ne rei kė tų 
skai čiuo ti kiek vie no cen to – pi
ni gų lie ka ir šei mos lais va lai kio 
pra mo goms, vy res nių  mo kyk li nio 
am žiaus vai kų užim tu mui ne pi
giuo se bū re liuo se.

Ang lų darb da vių ge rai ver ti
na mas pa kruo jiš kės su tuok ti nis 
ne su ka gal vos dėl „Bre xit“ – nea
be jo ja, kad jo iš dar bo ne va rys. O 
su prie šiš kai emig ran tams nu si

tei ku siais, na cio na lis ti nių pa žiū rų 
ang lais bui ty je vy ras tie siog sten
gia si ne si vel ti į gin čus, ne si lei džia 
pro vo kuo ja mas konf lik tui.

Pak ruo jiš kė, paū gė jus jau nė liui 
be si ruo šian ti vėl dirb ti, ėmė si rim
čiau mo ky tis ang liš kai, nes iki tol 
te mo kė jo su si kal bė ti bui ti nė mis 
te mo mis.

„Da bar jau rei kės ge riau kal bė ti 
ang liš kai, no rint gau ti dar bą. Su 
vy ru esam nu ta rę steng tis lik ti čia 
dėl vai kų atei ties: abu dirb da mi, 
ga lė si me su mo kė ti už jų moks
lą, pa dė ti įsi tvir tin ti gy ve ni me. 
Ry šiai su Lie tu va, Pak ruo ju liks 

– ir taip čia kas met sve čiuo ja
mės, lan ko me gi mi nai čius, anū
kais pa si džiau gia se ne liai“, – sa kė 
kraš tie tė.

Mo te ris min tį su grįž ti at me ta ir 
dėl iki šiol skau di nan čių pri si mi
ni mų: nors įgi ju si pa klau sią pro
fe si ją, sa vo kraš te bu vo pri vers ta 
taiks ty tis su že mi nan čiu darb da
vių po žiū riu, ofi cia liai dirb ti pu se 
eta to ir da lį al gos gau ti vo ke ly je, 
pra šy ti so cia li nės pa ra mos.

„Įsi kū rę Ang li jo je at si tie sė me, 
nuo lat siun čia me pi ni gų sa vo tė
vams – kad jiems ne rei kė tų vaikš
čio ti iš tie sus ran ką.“

SPREN DI MAS: Ang li jo je dir ban tys pa kruo jiš kiai dėl vie nų ar ki tų prie žas čių 
ap si spren dę ir to liau lik ti šio je ša ly je.

Au to rės nuo tr.

KOP LYTS TUL PIS: Ju bi lie ji nį San tar vės kop lyts tul pį 
pa šven ti no kle bo nas Vai das Mi kal čius. 

Mikoliškisskaičiuojapenktąjįšimtmetį

EI SE NA: Ju bi lie jų mi ko liš kie čiai bei sve čiai mi nė jo ir ei se na kai mo gat vė mis.

Sa vait ga lį Mi ko liš kio bend ruo me nė ir kraš tie čiai mi nė jo 
kai mo 430-ąjį ju bi lie jų. Nuo ry to su kvie tė šven tės „Po lie pom, 
bran di nan čiom me dų“ ren gi niai. Kai ku rie kraš tie čiai sa va me 
kai me ne bu vo lan kę si de šimt me čius.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
janina@skrastas.lt

Šur mu lys po lie po mis
Kai mo ri bą žy min tys ke lio ženk lai at

vy kė lius pa si tin ka pa pil do mu ak cen tu – 
iš ža lių ša ke lių nu pin tu skai čiu mi „430“. 
Bend ruo me nės na mų pa sta tas ap sup tas 
žmo nių, ne to lie se pri ri kiuo ta au to mo bi
lių. Vie ni smal suo liai ap žiū ri nė ja de ko

ra ty vi nių paukš čių pa ro dą, ki ti tai ko si 
pa glos ty ti jau kias al pa kas. Šie eg zo tiš ki 
gy vū nai į Mi ko liš kį at vež ti pir mą kar tą.

Pie vo je sto vi ką tik iš po me džio dro
žė jų kal tų pa sau lį iš vy du sios skulp tū ros. 
Šven tės da ly viai tu ri pro gą pa ma ty ti, 
kaip dar buo ja si meist rai Vid man tas Lie
tuv nin kas, Eu ge ni jus Rim džius, Bro nis
lo vas Ged mi nas, Pran ciš kus Mie žis bei 
Egi di jus Im po lis. 

Nukelta į 5 psl.

Au to rės nuo tr.

Šian dien  
daug kur  
trum pi lie tūs,  
ga li ma  
per kū ni ja.  
Tem pe ra tū ra  
die ną 19–24  
laips niai ši lu mos.
Ry toj nak tį ir die ną  
vie to mis pa lis.  
Tem pe ra tū ra nak tį 12–17,  
die ną 21–26 laips niai ši lu mos.

Va sa ra Lin ku vo je 
neįsivaizduojama 
beŠkaplierinės

Ku ria ma nau ja 
poil sio zo na

DRU GE LIS: Vie na pir mų jų gė lių 
kom po zi ci jų, su kur tų prieš  
10 me tų.

VIETA: Prie ap sem tos pa kran tės 
ruo šia mas pa plū di mys.
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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.


