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Geležinkelio sostinė virsta
medienos perdirbimo centru

Radviliškiečio skulptūra
tapo Prancūzijos prezidento
meilės skandalo dalimi

Planuojama, kad medienos perdirbimo gamykla darbą pradės jau vasario pirmoje pusėje.
Juozo GINKAUS nuotr.

Juozas GINKUS
Jei dar prieš gerus dešimt metų
Radviliškis garsėjo kaip geležinkelininkų miestas, o jame kas
ketvirto vyro profesija ir darbas
buvo kaip nors susijęs su geležinkeliais, tai dabar šį miestą drąsiai
galime vadinti medienos perdirbimo centru, kuriame dažnas vyras
ir net moteris dirba arba ateityje
dirbs būtent šioje srityje
Kas pasikėsino į geležinkelių
„sostinės“ vardą? Tai Marijampolėje veikianti viena iš didžiausių medinių padėklų gamintojų
Baltijos šalyse UAB „Juodeliai“.
Pasižvalgę po Šiaulių regioną ir

įvairius kitus šalies miestus bei
miestelius, šios įmonės vadovai
nusprendė apsistoti Radviliškyje.
O viso to pasekmė – didžiulės investicijos į rajoną ir, žinoma, naujos darbo vietos.
Bet apie viską - nuo pat pradžių.
Paviliojo sveikas požiūris į
verslą
Dvidešimties metų jubiliejų
šiemet švęsianti bendrovė „Juodeliai“ savo produkcija labiau
žinoma ne Lietuvoje, o užsienyje
– Vakarų Europoje, Tolimuosiuose Rytuose ir – neįtikėtina, bet...
Afrikoje. O pastaruoju metu - ir

Radviliškyje. Mūsų rajono spauda jau kuris laikas užversta bendrovės darbo skelbimais – naujam
medienos apdirbimo cechui intensyviai ieškoma darbuotojų: elektrikų, šaltkalvių remontininkų,
įrankių galąstojų, ekskavatorių
ir krautuvų vairuotojų, meistrų,
brigadininkų, operatorių ir operatorių padėjėjų, darbuotojų saugos
specialistų ir apskaitininkų...
Liaudyje paplitęs mitas, kad
dažniausiai investuojama ten, kur
pigi darbo jėga. Tai kodėl tuomet
ne Kinijoje, Indonezijoje ar galiausiai, - toje pačioje Afrikoje?
Kodėl Radviliškyje?
Nukelta į 3 p.

Sielos gydytojas aplankė kūno gydytojus
Agnė DAPKUTĖ

Būsimos Pasaulinės ligonių
dienos proga, kuri kasmet
minima vasario 11-ąją,
Radviliškio ligoninėje
lankėsi Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis. Garbų
svečią lydėjo Šiaulių
profesinio rengimo centro
Prekybos ir verslo skyriaus
dėstytojai.
Radviliškis – antroji E. Bartulio
parapija
Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
klebonas dekanas Gintas Sakavičius pasveikino į ligoninės salę
susirikusius medikus ir pristatydamas Šiaulių vyskupą E. Bartulį pavadino jį sielos gydytoju, atvykusiu su artėjančia Pasauline ligonių
diena pasveikinti kūno gydytojų.
Vyskupas į susitikimą atėjusiems
medikams dėkojo už pasiaukojamą
ir sunkų darbą. „Man labai malonu
čia būti, nes Radviliškis – antroji
mano parapija, kurioje dirbau pradėjęs eiti kunigystės keliu.
Nukelta į 8 p.

Vyskupas medikams maloniai dalijo autografus.

Vyskupas kvietė ligonius kasdien aukoti savo skausmą.
Autorės nuotr.

Martynas Gaubas iš pradžių sakė nesupratęs, kodėl prancūzams kėlė juoką jo kuriama sniego skulptūra, nes menininkas politika nelabai domėjosi ir nebuvo girdėjęs
skandalo, kilusio dėl to, jog Prancūzijos prezidentas pas meilužę važinėjo motoroleriu.
Juozas GINKUS
Dar praėjusią savaitę visa
Prancūzijos spauda mirgėjo tokiomis antraštėmis, o televizijos
reportažuose buvo rodomas iš
Radviliškio kilęs menininkas,
skulptorius 33-ejų metų Martynas Gaubas ir du jo draugai –
skulptoriai Kazys Venclovas ir
Danas Aleksa. Atvykę dalyvauti slidinėtojų kurorte Valloire,
Prancūzijos Alpėse, surengtame
tarptautiniame sniego skulptūrų
plenere menininkai ne tik skynė
aukščiausius apdovanojimus, bet
ir sugebėjo įsivelti į Prancūzijos
prezidento Fransua Holando meilės skandalą.
Nes menininkų nukaldinta anksčiau M. Gaubo sukurtos
bronzinės kamerinės skulptūros
„Ekstermalas“ replika, pritaiky-

ta sniego luito masteliui, kurioje
vaizduojamas motoroleriu važiuojantis gerai nusiteikęs storuliukas,
tapo šio skandalo simboliu.
„Dėl skulptūros buvome sutarę dar prieš gerus du mėnesius
ir tikrai nesitikėjome, kad ji bus
tokia panaši į F. Holandą. Tačiau
pradėjus daryti skulptūrą, žmonės
prieidavo, juokdavosi ir sakydavo
„prezidentas“. Kai ėmė ryškėti
skulptūros veidas, žmonės masiškai ėjo fotografuotis. Nesupratome, kodėl. Tada sužinojome istoriją, kaip Prancūzijos prezidentas
vykdavo motoroleriu pas meilužę.
Įsijungę vietos televiziją pamatėme, kad tą vaizdą rodo nuolat“,
- „Radviliškio naujienoms“ pasakojo M. Gaubas.
Bet apie visą avantiūrą – nuo
pat pradžių.
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