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Robotų
konst ruo to jai 
da ly va vo 
tarptautinėse
varžybose

Laiš kas bran gia jai 
nenytei

Šian dien 
pro tar piais 
lis, pūs gū
sin gas vė jas. 
Tem pe ra tū
ra die ną 4–8 
laips niai 
ši lu mos.
Ry toj daug 
kur nu ma to
mi kri tu liai. 
Tem pe ra
tū ra nak tį 
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Ant ra die nį Pak ruo jo kul tū ros cent re pa gerb tas 
kraš tie čio kom po zi to riaus, vi suo me ni nin ko, Pak ruo jo 
ra jo no gar bės pi lie čio Ju liaus Ju ze liū no at mi ni mas.

Ekst re ma lio ji si tua ci ja dėl už terš to Pet rai čių tven ki nio ir Obe lės upės at šauk ta. 
Ty ri mai ro do, kad tven ki nio bei upės van duo – jau nor ma lus,  eko lo gi nę 
ka tast ro fą iš gy ve nu sioms žu vims grės mės ne bė ra. Pa vo jaus ne be li ko, ta čiau 
neat sa ky tų klau si mų, neišsp ręs tų pro ble mų šlei fas te be si vel ka. Ko kias pa mo kas 
ekst re ma lio ji si tua ci ja da vė vi sų ly gių ins ti tu ci joms, svars ty ta iš va žiuo ja ma ja me 
po sė dy je, ku rį Pak ruo jy je su ren gė Sei mo lai ki no sios Šiau lių kraš to bi čiu lių 
gru pės na riai. Dis ku si jo se pa da ry ta iš va da, kad trūks ta bend ra dar bia vi mo tarp 
ins ti tu ci jų. O kad pa na šios ne lai mės ne pa si kar to tų – rei kia keis ti tei sės ak tus.

Ekologinėsnelaimėspamokos:
sugrįžtatarsiįsovietmetį

Vy tau to RUŠ KIO nuo tr.

SEI MO na riai (iš kai rės) Arū nas Gu mu liaus kas, Au ri mas Gai džiū nas, Vi ta li jus Gai lius ir An ta nas Ma tu las su sa vi val dy bių ir ins ti tu ci jų at sto vais dis ku ta vo, 
kaip atei ty je iš veng ti di de lių eko lo gi nių ne lai mių.

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

Tvenkinysbusstebimas
Spren di mas at šauk ti ekst re ma

lią si tua ci ją priim tas po iš va žiuo
ja mo jo Sei mo lai ki no sios Šiau lių 
kraš to bi čiu lių gru pės po sė džio.

Ekst re ma lios si tua ci jos va do

vas, Pak ruo jo ap lin kos ap sau gos 
agen tū ros ve dė jas Ge di mi nas 
Cin ku tis in for ma vo: van dens 
rūgš tin gu mas ir ja me iš tir pu sio 
de guo nies kie kis tiek Pet rai čių 
tven ki ny je, tiek Obe lės upė je – 
nor ma lus. Upė je ne be su si da ro 
pu tos.

Pet rai čių tven ki ny je ne be ma
ty ti nu gai šu sių žu vų. Jų pa sta ro

sio mis sa vai tė mis bu vo su rink ta 
ir uti li zuo ta apie ke tu rias to nas.

At šau kus ekst re ma lią si tua ci ją, 
Pak ruo jo ug nia ge siai gel bė to jai 
nuė mė už tva ras, ke lias sa vai tes 
nau do tas Obe lė je ky lan čioms ter
ša lų pu toms su lai ky ti. Gel bė to jų 
bei tal ki nin kų su rink tos pu tos 
lai ko mos ne nau do ja mo je be to
nuo to je duo bė je ne to li Obe lės. 

At vi ra duo bė pri pil dy ta be veik 
iki vir šaus.

Ar smar kiau pa li jus, tirps tant 
snie gui ne ži no mi ter ša lai iš jos 
vėl ne pask lis į ap lin ką?

Anot G. Cin ku čio, Pet rai čių apy
lin kės ne pa lie ka mos be prie žiū ros 
– kar tą per sa vai tę bus ima mi van
dens mė gi niai ty ri mams, ste bi ma 
ap lin ka. Ki lus grės mei iš duo bės 
iš si lie ti pu toms, bus ieš ko ma ki
tos vie tos joms lai ky ti.

Skai čiuo ja mi eko lo gi nės ka
tast ro fos pa da ry ti nuo sto liai. Ne
ga lu ti niais duo me ni mis, tar šos 
iš gai šin tos žu vys ver ti na mos 48 
tūks tan čiais eu rų, gel bė ji mo dar
bams pa nau do ta apie 4 tūks tan
čius eu rų. 

Nukelta į 3 psl.

Metuspalydirenginysžymiamkraštiečiui

VIE NO JE iš pa ro do je eks po nuo ja mų 
praė ju sio am žiaus ket vir to jo de šimt me čio 
nuo trau kų – Ju lius Ju ze liū nas (sto vi de ši nė je) 
su tė vais, bro liu ir se se ri mi.

Ju ze liū nui su teik tas Pak ruo jo ra jo
no gar bės pi lie čio var das.

Žei me lio apy lin kių gy ven to jai pa
sa ko ja, kad ba le to „Ant ma rių kran
to“ mu zi ką kom po zi to rius su kū ręs 
gim ti nė je, ant Berž ta lio upe lio 
kran to. Ta čiau pa sa ko ji mą pa tvir
ti nan čių duo me nų nė ra. Gim ti nei 
J. Ju ze liū nas yra sky ręs sim fo ni ją 
„Ly gu mų gies mės“.

G. Juo dy tei su J. Ju ze liū nu te ko 
bend rau ti vie ną kar tą – prieš tris
de šimt me tų. Jau anuo met gar sus, 
pres ti ži nė mis pre mi jo mis įver tin tas 
maest ro pa si ro dė esąs pa pras tai 
bend rau jan tis mie las žmo gus, net 
kart kar tė mis pra by lan tis pa kruo
jie čių tar me. Gim tą sias Žei me lio 
apy lin kes J. Ju ze liū nas lan ky da vo 
pri va čiai – at va žiuo da vo pas čia gy
ve nu sius tė vus, bro lį ir se se rį.

At min ties ren gi ny je J. Ju ze liū no 
kū ry bą pri sta tė ir at li ko Pak ruo jo J. 
Pa kal nio mu zi kos mo kyk los pia nis
tės Ema Sta ku ty tė, Pat ri ci ja Ge le
žė ly tė ir Gre ta Gau by tė (mo ky to ja 
Na ta li ja Chra pa čie nė).

Žy mio jo kraš tie čio at mi ni mas 
šie met bu vo pa gerb tas ir Žei me ly je.

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

Ati da ry ta do ku men tų pa ro
da „Ly gu mų kraš to ąžuo las“ žy
mio jo kraš tie čio nuo Žei me lio 
100me čiui, pa reng ta Pak ruo jo J. 

Paukš te lio vie šo sios bib lio te kos 
vy res nio sios bib lio te ki nin kės kraš
to ty rai Ge nės Juo dy tės.

Ke lių de šim čių nuo trau kų ir įvai
rių do ku men tų, ci ta tų fak si mi lė se 
ren gė ja at sklei dė vi są J. Ju ze liū no 
gy ve ni mą – nuo vai ko iš sun kiai 

gy ve nu sios pa die nio dar bi nin ko 
šei mos iki vie no žy miau sių šiuo
lai ki nių Lie tu vos kom po zi to rių, Na
cio na li nės pre mi jos lau rea to.

G. Juo dy tė at krei pė ren gi nio da
ly vių dė me sį į J. Ju ze liū no darbš
tu mą, at kak lu mą sie kiant tiks lo. 
Jau nys tė je pra dė jęs už dar biau ti 
grio via ka siu, kaip tė vas ir vy res ny
sis bro lis, Ju lius už dar bį lei do mu
zi kos inst ru men tams, mo kė si gro ti 
ir sa va ran kiš kai, ir mo kė da mas už 
pri va čias pa mo kas. Pa tar tas mo ti
nos, iš mo ko bat siu vio ama to. Ta
len tin gas jau nuo lis netrukus pa ts 
ta po var go ni nin ku, o dirb da mas 
mo kė si to liau – Šiau lių mu zi kos 
mo kyk lo je, Šiau lių gim na zi jo je, 
Kau no kon ser va to ri jo je. Ją bai gęs, 
li ko čia dės ty ti jau nes niems stu den
tams, pa ra šė reikš min gus Lie tu vos 
mu zi kos is to ri jai kū ri nius. Stu di
juo ti as pi ran tū ro je bu vo iš siųs tas 
į tuo me ti nį Le ning ra dą. Pe da go
gi nė J. Ju ze liū no veik la įver tin ta 
ha bi li tuo to dak ta ro pro fe so riaus 
laips niais.

Pra si dė jus At gi mi mui, J. Ju ze
liū nas įsi jun gė į Są jū džio veik lą, 
va do va vo ko mi si jai, ti rian čiai sta li
niz mo nu si kal ti mus. 1996ai siais J. 

Au to rės nuo tr.

DO KU MEN TŲ pa ro dą 
kraš tie čio at minimui 
pa ren gė Ge nė Juo dy tė.

TA LI NE var žė si jau nie ji ro bo tų 
kū rė jai iš pen kio li kos vals ty bių.

svy ruos tarp 0–5, die ną 3–6 
laips niai ši lu mos.
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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.


