Bučius Jurgis Algimantas
Inžinierius, literatas. Gimė 1931 m. birželio 17 d. Šešuolių miestelyje.
Nuo 1938 m. atsikėlė į tėvo gimtinę Krylių kaime. Mokėsi Krylių mokykloje, 1942-1949 m. Rokiškio J. TumoVaižganto gimnazijoje. 1951-1955 m. mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos fakultete, įgijo
inžinieriaus hirotechnikoklalifikaciją. Dirbo statybų projektavimo, vadybos ir teisėkūros srityse. 1955-1959 m.
dirbo Valstybiniame miestų statybos projektavimo institute, 1959 m. Pramoninės statybos projektavimo instituto
Vilniaus filiale, 1964-1987 jo direktoriumi, 1987-1992 m. Valstybinio projektavimo instituo „Lietuvos statybų
projektas" generalinis direktorius. 1995-2004 m. dirbo Statybos ir urbanistikos bei Aplinkos apsaugos ministerijose
vadovaujančiose pareigose, rengė Statybos įstatymo projektą, pagrindinius statybos techninius reglamentus. Jo
profesinius straipsnius spausdino žurnalas „Statyba ir architektūra", kiti statybos srities leidiniai. 1963 m. kartu su
A. Skirkevičiumi išleido knygą „Nutekamųjų vandenų valymas". Poeziją spausdino „Tarybinis Rokiškis", „Literatūra
ir menas", „Kauno tiesa", „Šluota", prozą „Švyturys". Poezija įtraukta į poezijos knygeles „Meilė ir Rokiškis" (1989),
„Klasės draugų posmai" (2005).
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