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Geraširdisžmogusleidogyventi
Da ly tė Po cie nė jau še še ri me tai 

gy ve na Pak ra žan čio se niū ni jos 
Už me džių kai me. Jo šei mai ne
rei ka lin ga me na me dau gia vai kei 
mo ti nai lei do pa gy ven ti ge ra šir
dis žmo gus.

Mo te ris tvar kė si na mus. Džiau
gė si, kad so dy bo je yra ūki niai 
pa sta tai. Lai ko kar vę, triu šių, viš
čiu kų, žą siu kų, au gi na dar žo vių, 
tu ri šilt na mį.

Da ly tė sa ko, jog tik pri si dur
da ma iš že mės ir ne di de lio ūke
lio ke tu ris vai kus iš mai ti na iš 
pa šal pų. „Ant bru ko“, mies te, 
neiš gy ven tų.

Mo te ris išau gi no aš tuo nis vai
kus. Ke tu ri jau suau gę. Ta čiau 
ke tu ri ber niu kai dar na muo se. Ne 
kaž kas dar vy rai: vie nam še šio li
ka, ki tam – pen kio li ka, tre čiam 
– try li ka, ket vir tam – tik sep ty
ne ri me tai.

Vai kai – ga būs, ge rai mo ko si. 
Mu zi ka liau sią jį ma ma iš pa sku ti
nių jų lei džia į Me no mo kyk lą, iš 
kuk lios pa šal pos mo ka už moks lą 
po 80 li tų.

Vy res ni vai kai jau išė ję iš na mų, 
taip pat ne ke lia rū pes čių. Iš gy ve
na. Vie na duk ra pa si rin ko vie nuo
lės ke lią. Ki ta tu ri sa vą šei mą. Abi 
duk ros neuž mirš ta ma mos, kuo 
ga lė da mos pa de da. Da ly tė gy ve
no ne keik da ma li ki mo.

Nukelta į 2 psl.

Be pa sto gės
PRA ŠY MAS: 

„Ne pa to gu 
sve ti mų pa gal bos 

pra šy ti. Bet 
ne tu riu ki tos 

išei ties“, – sa ko 
aš tuo nių vai kų 

ma ma  
Da ly tė Po cie nė. 

Au to rės nuo tr.

Kai na mo, ku ria me gy ve na, šei mi nin kas at va žiuo ja 
su pir kė jais, Da ly tė Po cie nė po to vi są nak tį ne ga li 
už mig ti. Kur išei ti su gy vu liais, paukš čiais ir ke tu riais 
ne pil na me čiais vai kais?

Sau lė te ka 5.12,
lei džia si 21.38.
Die nos il gu mas – 16.26.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Liū to ženk le.
30oji me tų sa vai tė.

Var da die nius šian dien šven
čia: Apo li na ras, Apo li na ri ja, 
Bri gi ta, Gil mi na, Pa lius, Pa lys, 
Po lis, Tar vi las, Tar vi lė.

Ry toj: Darg vai nas, Darg vai
nė, Darg vi las, Darg vi lė, Kris ti na, 
Kris to fo ras, Kris tu pas, Lai mis, 
Ži vi lė, Ži vi lis, Žy vi las, Žy vi lė.

* 1931 m. gi mė šach ma tų did
meist ris Vik to ras Korč no jus.

* 1940 m. JAV ofi cia liai pa
reiš kė ne pri pa žįs tan čios Ta ry bų 
Są jun gos tei sės oku puo ti Lie tu
vą, Lat vi ją ir Es ti ją.

* 1952 m. per ka ri nį per vers
mą nu vers tas Egip to ka ra lius 
Fa ru kas.

* 1992 m. Vil niu je įvy ko Lie tu
vos ir Ru si jos vals ty bi nių de ry bų 
de le ga ci jų su si ti ki mas, ku ria me 
bu vo svars to mi so vie ti nės ka
riuo me nės iš ve di mo iš Lie tu vos 
klau si mai.

* 1998 m. Pre zi den tas Val
das Adam kus pa si ra šė „Tai kos 
juos to je“, ku rią į ke lio nę ap link 
pa sau lį iš si ve žė tūks tant me čio 
Tai kos dvi ra čių žy gio da ly viai.

* 2002 m. Lie tu va pri si jun gė 
prie tarp tau ti nės At vi ro dan
gaus su tar ties, ku ri reg la men
tuo ja or lai vių ste bė ji mo skry džių 
virš ki tų su tar ty je da ly vau jan čių 
vals ty bių te ri to ri jų tvar ką.

* 2009 m. ei da ma 84uo sius 
me tus po sun kios li gos mi rė 
dai li nin kė mo nu men ta lis tė, dai
lės pe da go gė pro fe so rė So fi ja 
Vei ve ry tė.

* 2010 m. ei da mas 73iuo sius 
me tus mi rė kal bi nin kas, fi lo lo gi
jos moks lų ha bi li tuo tas dak ta ras 
pro fe so rius Al ber tas Ro si nas.

* 2011 m. mi rė 27erių Di
džio sios Bri ta ni jos skan da lin go ji 
dai ni nin kė ir „Gram my“ ap do va
no ji mų lau rea tė Emi Vain haus.

SEN TEN CI JA...
„Be daug ko ga li ap siei ti žmo

gus, tik ne be žmo gaus“.
(K. L. Bior nė)

Ty tu vė nų apy lin kių 
se niū ni jos Už pel kių 
kai me gy ve nan tis 
Po vi las Jan kū nas tei kia 
miš ko pa slau gas miš ko 
sa vi nin kams. Pa de da 
įgy ven din ti miš ko įvei si mo 
pro jek tus. 21 me tus iš dir bęs 
urė di jo je miš ki nin kas 
sa ko, jog ne pa ti ko 
vals ty bi nių įmo nių sis te ma, 
kai dar buo to jai taip 
ap krau na mi po pie riais, jog 
nė ra ka da išei ti į miš ką.
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Užpelkiaiprilygotremčiai
Iš Ty tu vė nų ki lęs Po vi las Jan kū

nas gy ve na Už pel kiuo se. Anks čiau 
dar bas Už pel kių gi ri nin ki jo je pri
ly go trem čiai. De šimt me tį Už pel
kiuo se iš dir bęs gi ri nin kas ga lė da vo 
pa si rink ti dar bą bet ku rio je Lie tu
vos vie to je.

Ta čiau du sū nus au gi nan ti Jū ra
tės ir Po vi lo Jan kū nų šei ma iš Už
pel kių nie kur ir nei šė jo. Gy ve na čia 
nuo 1990 me tų.

Tie sa, kai mą da bar per va di no Ži
lai čiais, nes Už pel kiai va di no si ne 
tie siog Už pel kiais, o Už pel kių ge
le žin ke lio sto ti mi. Bet gy ven to jų, ir 
su jun gus du kai mus, ne pa dau gė jo. 
Vi sa me kai me – tik dvi tro bos. Jan
kū nų ir Po vi lo Jan kū no uoš vės, jo 
žmo nos Jū ra tės ma mos.

Nusipirktiduonosnujojoarkliu
Su miš ku suau gęs Po vi las Jan

kū nas pa sa ko ja ne jau čiąs jo kios 

KE LIO NĖ: Po vi las Jan kū nas (de ši nė je) su žmo na Jū ra te nu va žia vo ap lan ky ti 
sa va no riau jan čio sa vo sū naus Lu ko. Kai rė je – so dy bos, ku rio je gy ve na Lu kas 
šei mi nin kė. 

Miš ki nin kas ne mėgs ta po pie ri nės miš ki nin kys tės
As me ni nė nuo tr.

at skir ties. Va sa rą ato kio je jų so dy
bo je gau su sve čių. Vi si trokš ta na
tū ra lios, ci vi li za ci jos ne su nio ko tos 
gam tos. Po vi las tu ri daug drau gų 
iš Kau no.

Žie mą kiek su dė tin giau. Kar
tais už pus to ke lius. Bet sku ba ma 
nu va ly ti, nes vai kus rei kia vež ti į 
mo kyk lą.

Vie ną žie mą, kai ke lias iš Už

pel kių il gė liau bu vo už pus ty tas, P. 
Jan kū nas sa ko duo nos nu si pirk ti į 
Šed ba rus nu jo jęs ark liu.

Suaugęssumišku
Po vi las Jan kū nas bai gė Lie tu vos 

že mės ūkio aka de mi ją. Nuo vai
kys tės suau gęs su miš ku. Jo tė vas 
dir bo Ty tu vė nų miš kų urė di jo je. 
Urė di jo je 21 me tus dir bo ir Po vi
las. Jis me na, jog dar bo pra džio
je dar bu vo tik ra miš ki nin kys tė. 
Urė di jos dar buo to jai daug lai ko 
pra leis da vo miš kuo se. Daž nai juos 
ap žiū rė da vo. Gi ri nin ki jo se dirb da
vo po ke tu ris žmo nes. Gi ri nin kas 
tu rė da vo pa va duo to ją.

Pas kui miš ko ap žiū rė ji mą nu sto
ta lai ky ti dar bu. Mal kų par da vi mas 
bu vo va di na mas „tar ga vo ji mu“, 
ne va be reikš miu dar bu. Su jun gė 
gi ri nin ki jas. Ma ži no eta tų. O miš
ką juk rei kia nuo lat jaus ti, jį va ly ti, 
at so din ti, tie siog ja me bū ti.

„Da bar yra iš ma nios kom piu
te ri nės pro gra mos, bet nuo jų nė 
kiek ne ge riau miš kui. Per po pie
rius nė ra ka da išei ti į miš ką, – sa ko 
P. Jan kū nas. – Ir rū pi na si miš ki
nin kai ne miš ku, o pa vė si nė mis, 
poil sia vie tė mis.“

Sukūrėverslą
„Ne pa ti ko vals ty bi nė miš kų 

prie žiū ros si ste ma“, – taip sa vo 
ap si spren di mą po 21 me tų dar bo 
išei ti iš Miš kų urė di jos aiš ki na P. 
Jan kū nas.

Jis su kū rė sa vą vers lą. Ver čia si 
in di vi dua lia veik la. Pa de da miš kų 
sa vi nin kams įveis ti nau jus miš
kus, kon sul tuo ja. Kar tais pa ts su 
sū nu mis Lu ku ir Pau liu mi miš ką 
už so di na.

Sū nus Lu kas taip pat pa mi lo 
gam tą. Mėgs ta geog ra fi ją, at min
ti nai ži no kiek vie ną pa sau lio sa
le lę ir jos plo tą. Šiuo me tu Lu kas 
sa va no riau ja Kroa ti jo je, Ku te re vo 
meš kų prie glau do je.

Šian dien džiu gins sau lė ti ir 
sau si orai. Šiek tiek gai vos su
teiks ne stip rus ry tų vė jas. Oro 
tem pe ra tū ra nak tį 13–18, die
ną 25–29 laips niai ši lu mos.

Ry toj ant ro je die nos pu sė
je ims kaup tis de be sys, ta čiau 
lie taus ti ki my bė iš liks ne di de
lė. Vis dar pūs silp nas ry tų vė
jas. Tem pe ra tū ra nak tį 12–17, 
die ną 25–29 laips niai ši lu mos.
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