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Hrmoji J l l i i i k f paiinlis si savo skallylojais
flś vadinuosi „Okininkas", kaip ir
jus ukininkai. Tad nors mane pirmą kar
tą sutinkate, kaip nepaźjstamą, bet jaućiate, kad aś galiu buti geras jusg prietelis. Tikiu, kad manim neapsivilsite,
bet noriu, kad ir jus, ukininkai, savo
prietelio „Okininko* irgi neapviltumet.
flś uź vis labiausiai pamegau ukininkus, ukininkes, ukiśką jaunimą ir
apskritai kaimą, pilkąją źemelę, źavingąją gamtą ir graźiąją lietuviq artojg
kalbą. Norćdamas pabrćźti savo prisiriśimą prie jusg visq, pats pasivadinau
garbingu ,Qkininko“ vardu.
Geras musg Okininkg bićiulis kadaise
buvo, amźino atminimo, „Musg firtojas*.
Daug jis nusipelnć ukininkams, daug
ko juos pamokino apie visus
ukininko
kasdienius darbus ir daugelio naujg
darbg iśmoke. Jis trosko, kad tik artojg
dalia butg geresne, jg gyvenimas lengvesnis. Jau puść metg praejo, kai netekome „Musg flrtojaus". llgai dar
ukininkai mines jj ir jo gerus ir naudingus darbus.
Nors esu kiek jaunesnis uz „Musg
flrtoją", bet esu nemaźiau uź jj prityręs. Gerai paźjstu kaimo źmones, giliai
atjaućiu jg vargą ir suprantu visus jg
reikalus ir rupesćius. Vieriintelis mano
tikslas ir didźiausias trośkimas bus jums,
ukin nkai, padóti, patarti, jus pamokyti
viso to, ko jus dar nezinote, o kas jums
yra butinai reikalinga źinoti, kad butg
galima palengvinti vargingą jusg gyvenimą. Ir jeigu śj tikslą pasieksiu, busiu
drauge su jumis laimingas.
Pirmućiausias mano noras, iśmokyti
visus ukininkus — nuo jauniausio iki
seniausio visose musq kraśto vietose,
kaip pakelti f em ć s derlingumą, naśumą,
kaip pagerinti gyvuliq veislę, kad ukininkas butq sotus ne tik duonos su bulvżmis, bet ir mśsos bei sviesto. Taip
pat visomis priemonemis ginsiu ukinin
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kus nuo nesążiningg pirklig ir blogg
źmonijij iśnaudojimo. Supazindinsiu su
kilnia kooperacijos ideja ir kviesiu visus
iki vieno j kooperatiśką talką. Kooperacija padarys galą privaćiq vertelgq zmoniq iśnaudojimui ir pakels visq ukininkg
visuomeniną vertę.
Duosiu Dkininkams ir visiems savo
skaitytojams teisinig patarimg ir atsakymg i konkrećius pakiausimus. Kiekvienas skaitytojas galśs kreiptis j Redakciją raśtu su visokiais paklausimais,
susijusiais su zemćs ukiu ir visuomeniskais reikalais ir gales gauti per Iaikrastj, pagal galimumą, tikslius ir skubius aisakymus bei patarimus.
Be ukiśką, ekonomiśkij, teisinig klausimg, laikraśtyje bus daug raśoma zmonig sveikatos ir higienos reikalais. Nes

sveikata yra didźiausias źmonig turtas.
Kiekviename laikraśćio numeryje bus
dedama po du specialius priedus, ku
rie kartosis kas antras numeris. Dabar
numatomi śie dvisavaitiniai specialus
,Qkininko“ priedai: moterg priedas,
sveikatos reikalg priedas, teisig priedas
ir jaungjg ukininkg priedas. Pagal reikalą
bus jvedami ir kiti priedai, amatininkg
ir t. t.
Per śią pirmąją mano paźintj su skaitytojais linkekime sau glaudaus ir nuośirdaus bendradarbiavimo, kad iś to didelio ir sunkaus darbo ukio kulturos
kćlimo srityje turetume naudos ne tik
mes patys, bet kad ir ateinanćios kartos drąsiai galetg apie mus pasakf i,
kad buvome śviesus, susipratą ir pavyzdingi ukininkai.

0 K I Ś K O S N A U J IE N O S
MUSlj KRAŚTE IR KITUR
K iek V iln lau s m iesta s s u v a rto ja
źem es u k io g a m in iij
flpskaićiuota, kad per 1937 metus
Vilniaus miestas suvartojo jvairiq źe
mes ukio gaminig
tokius kiekius:
554.412 q duoninig javq, R.000 q. aviźg ir daugiau, kaip 48.400.0C0 q bulvig.
J śiuos skaićius visai nejeina źemes
ukio produktai pristatyti
kariuomenei. Per t ą p a tj laiką miesto gyventojai
suvartojo apie 10 milijong kg mesos.
Tame kiekyje: jautienos - 41%, kiaulienos—43%, verśienos— 13% ir avienos—
3%> Miesto skerdykios pristatć 8 mii.
kg mćsos, o apie 2 mil. kg buvo gauta
iś slapto skerdimo. flpie 34 tukst. kg
mesos iś slapto skerdimo buvo susekta
ir sukonfiskuota.
Pereitais metais Vilniuje suvartota
iś viso 1.150.000 kg źuvg, kas tesudaro
apie 4 5 % visq źuvg kiekio, pagaunamo
Yilniaus vaivadijoje. Taigi net 55%

musg źuvg iśveźama parduoti j kitus
miestus — Varśuvą ir Lodzą. Maźas
musg suvartojimas Vilniuje aiśkinamas
tuomi, kad neturtingi gyventojai negali
daugiau nusipirkti brangios źuvies.
Pieno suvartojimas Vilniaus vaivadijoje yra taip pat maźas. Visoje vaivadijoje yra 350.000 karviq, kurios vidutiniśkai duoda per metus po 800 litrg
pieno. Tas iś viso sudaro 280 mil. lt.
Iś to parduodama apie 195,5 mil. litrg
pieno, kurj suyartoja Viiniaus ir kiti
maźesni vaivadijos miestai.

P ra e ju s ii| m e tą L e n k ijo s p re kyb o s
balansas
Lenkija daźnai daugiau iś uzsienio
perka, nei uźsieniui parduoda. Dćl to
susidaro neigiamas uźsienio prekybos
balansas.
1937 metais Lenkija daugiau pirko
nei pardave uź 58,7 milijonus auksing.
Siais metais prekybos apyvarta su uźsieniu taip pat nepasitaisć. Sausio menesio uźsienio prekyba dave Lenkijai

2
11,9 milijono nuostolio, vasario men.—
24,4 mil., o kovo men. net 5/,8 milijo
no auks. Viso per 3 menesius Lenkijos użsienio prekyba dave neigiamą
balansą net 94,1 m.lijono auksing. Vien
kovo menesio neigiamas prekybos balansas yra toks pats, koks buvo visq
1937 metg. Spauda tai aiśkina tuo, kad
vokiećiai ufsilikusj ir lenkams priklausomą u£ traukinig per Lenkiją (iś Rytprusig j Vokietiją per Pamarę) atlyginimą moka n e pinigais, bet prekemis.

P asau lłne sem en g g am yba
Tarptautinis Statistikos Biuras Ryme
apskaićiavo, kad 1937/8 metg pasaulinis sćmeng derlius be Sovietq Rusijos
siekś 25.850.000 q. Iś to kiekio tenka
Siaurćs ftmerikai 1.966 000 q, flrgentinai— 15 850.003 q , flzijai— 4.550.000 q
ir Europai 2.400 0C0 q.
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nśs ir kiti kooperatyyai savo nariams.
Bet ir j miestus nema£a nuperkama. Vien
Kaunas nupirko 6.000 viśćiukq.
Stotis u£sisakiusiems siunćia tik visai gerai iśsivysćiusius ir auginimui tinkamus yiśćiukus. Silpni yietoje sunaikinami. Jeigu gayejas stotyje randa
ma£iau kaip &5°/o sveikq ir gyvq yiś
ćiukg, tai u£ nunykusius Stotis grą£ina
pinigus.
Perinimas Stotyje trunka kasmet
4 menesius: nuo kovo 1 d. iki liepos
1 d. Did£iausias viśćiukq pareikalayimas
esti baland£io menesj. Platinami tik
dviejq veisliq yiśćiukai: rodislandq ir
leghornq. Kas gerai augina, tai po 5 —6
menesiq śiq veisliq viśtytes pradeda
dóti kiauśinius. Iki 1940 metq numatoma Stotis taip praplesti, kad joje bus
perinama po 500.000 viśćiukq kasmet.
Tai jau bus tikras viśćiukq fabrikas, kokio
nebus nć yienoje Pabaltijos Valstybćje.

Daug s u v a rto ja m a cukraus
L ie t u w iS k i m o t i e j u b a l
5.
Amerikos Jungtinćse Valstyb4se
per vienus 1937 metus suvartota cuk
Dotnuvos Selekcijos stotis iśaugino
raus yalgiui 5,69 milijono toni). 1936 naują motiejukq yeislę, kuri payadinta
m. buvo suvartota 160.000 tonq maźiau. »Gintaro“ yardu. Motiejukai „Gintaras"
Paskutiniu metu cukraus suvartojimas daug geresni u£ iki śiol sójamus vieflmerikoje esąs didfiausias per paskuti- tinius ir u£sieninius motiejukus. Jie yra
nius 8 metus.
źymiai lapotesni, daug maistingesni ir
lengyiau yirśkinami. Be to, pasi£ymi dideliu derlingumu ir pritaikinti Lietuvos
L IE T U V 0 S VALSTYBĆJE
klimato ir f em e s sąlygoms. Siemet śie
lietuviśki motiejukai jau platinami yisoje
VJS£iukty p e r i n i m o f a b r i k a s
Lietuvoje, kad ukininkai gal^tq prisiau1934 m. Panevć£io mieste jkurta ginti jq seklos.
Vpćiukq Perinimo Stotis Tais metais Stotis turćjo vieną inkubatoriq—p e
rinimo maśiną, 5000 kiauśiniq talpos.
Pirmais veikimo metais Stotyje buvo
iśperinta ir po visą kraśtą iśplatinta
5500 viśćiukq. Siemet Stotyje jau yra
jtaisyti 5 inkubatoriai, kuriuose bendrai
Kai kalbama apie m usg kraśto ekotelpa 50.000 kiauśinig. Tokiu budu per nominę buklę, visada nepamirśtama pa4 metus inkubatoriq talpa padidejo 10 £ymśti, kad musg £emś ma£ai derlinga.
kartq, o iśplatintq yiśćiukg skaićius pa- Tame tyirtinime yra daug tiesos, nes
didćs 10 kartq. Viśćiukg Perinimo Sjo- kai kurios musg yietos, p v z , smiltynai,
ćiai veislinius kiauśinius stato 30 Że- tikrai labai ma£ai derlingos. Bet yra ir
mżs Ukio Rumg kontroliuojamq yeisli- visai neblogg £emiq—molig, priemolig,
niq paukśtynq. Per sayaitę Stotis gauna priesmólig su moliu podirvyje. Dćl to,
iś tq paukśtynq 15.000 kiauśinig. Gauti kalbant apie nepayydetiną musg kraś
kiauśiniai tuojau perśviećiami, iśtiriami to ukiśką buklę ir skurdg daugelio m u 
ir tinkamiausi perinimui tuojau dedami sg ukininkg gyvenimą, klaidinga butg
j inkubatorius. Viśćiukai inkubatoriuje manyti, kad viso to kaltininkas yra £eiśsiperi per tris savaites. Iśsiperćję 1 die- mćs nederlingumas. Iś tikrgjg gi didnos yiśćiukai iśsiuntinejami gelżkeliu po £iausia musg ukininkg nepayydetino
visą Li*-tuvą. Per savaitę iś Stoties iś- gyyenimo kalte yra stoka £emes ir, pasiunćiama po 10.000 viendieniq viśćiukq. lyginti, gana £ema ukio kultura. Kas
Perinimo maśinos—inkubatoriai apśil- m e t vis daugiau priauga £monig, o tudomos elektra. Per parą suvartojama 100 rimos £emżs sklypai, besidalijant tarp
kilovatq energijos. śiais metais Stotiś brolig, ma£ćja ir ma£śja. Źemós plotą
iśplatins apie 120.000 viśćiukq. Jiem s padidinti nera galimybśs, bet yra kita
iśperinti bus suyartota apie 180.000 vei- iśeitis: pakelti £emes ukio kulturą ir
sliniq kiauśiniq u£ 28.000 It.
padidinti f e m ś s naśumą ir derlig. KulViśćiukq pareikalayimas śiemet labai turinguose Vakarg Europos kraituose,
didelis ir Stotis visq ufsakymg nesuge- sakysim, Danijoje, Belgijoje, Olandibśs iśpildyti. Daugiausia yiśćiukg u£si- joje ar Vokietijoje £emśs iś prigimsako ukininkai, kai kurie net po 1.000, ties gal nederlingesn&s nei musg krao po 400—500 gana daug. Żem śs Ukio śte, bet naśumas ir gaunami iś hektaro
Rumai jauniesiems ukininkams ufsake derliai nepalyginamai didesni nei pas
12.500 viśćiukq. Nemazai u£sako pieni- mus. Danijoje iś hektaro gaunama vi-

Labai p e r k a m o s ukio m a S in o s
Per śiq metq pirmuosius tris mdnesius Lietukis pardavć jvairiq f em ć s ukio
maśinq ir jrankiq u£ 800.000 litq. Praejusiais metais per tą patj laiką parduota tiktai u£ 400.000. Taigi apyyarta
padidćjo dvigubai. Daugiausia parduodama motorq „Blakstane*, spiruokliniq
ir ,zig-zag“ akećiq, plugq, kuItivatoriq
ir kitq pavasarj laukq darbams naudojamq jrankiq. Nema£a nupirkta ir traktoriq
„Masey Harris*.

„S ek lin in k o “ D raugijos veikla
Si draugija rupinasi iśauginti jvairiq
reikalingq sók!q. Visos dabar auginamos
seklos anksćiau buvo atve£amos iś u£sienio (importuojamos). Dabar draugija
jau iśaugina beyeik tiek śakniavaisiq,
jvairiq dar£oviq, paśariniq £o!iq ir kitq
sóklq, kiek jq reikia L:etuvos ukinin
kams ir dar£ininkams, o kai kuriq augalq seklos net pradedamos iśve£ti u£sienin (eksportuoti). Visos sćklos esti
aukśtos ruśies. Draugijos prie£iuroje
1937 m. buvo iśauginta sśklq: 1) cukriniq burokq — 68.197 kg, 2) paśariniq
burokq („Ekendorfo" ir „Barres*) —
217.985 kg, 3) paśariniq m ork q— 1854 kg,
4) paśarinig £oliq sćklg — 30.000 kg,
5) vaIgomqjq burokślig - 485 kg. 6) ridik el ig — 700 kg, 7) agurkq — 1.612 kg,
8) pamidorg — 147 kg, 9) sćmeng —
150.000 kg. 1937 m. draugijos apyyarta
pasiekś beveik 3 milijonus litg; gryno
pełno gauta 10.173 It.

Reikia pakelti źemes naśumas
dutiniśkai apie 29 q ( q = 1 0 0 kg) kviećig, 22 q rugig, 29 q mie£iq, 26 q avi£g, 186 q bulvig, 7 q sćmeng. Tuo tarpu musg kraśte mafdaug tokiose pat
£emese gaunama yidutiniśkai tik apie
11 q kviećig, 10 q rugiu, 12 q mie£ig,
11 q avi£g, 113 q bulyig ir 5 q s i m e ng. Taigi beveik per pusę yisko ma£iau. Sitoki mafdaug derliai buvo ir
prieś k a rą —prieś 20 su yirśum metg.
Vadinasi, f e m i s naśumas p e r t u o s p r a e jusius metus beveik nepadidśjo, o £monig—duonos yalgytojg padidśjo gerokai. Iśeina, kad gaunamam kasmet javg
kiekiui, kuris nekitśja, tenka vis dau
giau fmonig iśmaitinti. Statistikos biu
ro daviniais 1930 m. rugig ir kyieć g
Lenkijoje vienam gyyentojui (atskaićius
sżklai) teko 250 kg, 1933 m.—238 kg,
1934 m .— 218 kg, 1935 m. — 217 kg, o
1936 m. jau tik 210 kg. Taigi duoninig
javq kiekis, tenkąs yienam gyyentojui,
nuo 1930 m. iki 1936 m . . sumafćjo la
bai fymiai. O reikia pafymeti, kad bendras derlius yisais tais metais buvo vienodas. Iś to iśeina, kad javq kiekis yie
nam gyyentojui kasmet mafćja. Toks
pat reiśkinys yra ir musg kraśte. Dćl
duonos stokos kasmet iś musg kraśto

3

Q K I N I N K A S
daugybó jaung ir sveikq zmonig turi
dangintis j svetimus kraśtus — Latviją,
Estiją ir Vokietiją ufdarbiauti.
Danijos ir ki tuj kraśtg pavyzdys nelabai musg ukininkus veikia. Girdi, toje
Danijoje gal taip ir galima padaryti, bet
ne pas mus. Tai didelś klaida. Tiesa,
Danijos viena diena ar net ir metais
nepasivysi, be t juk ir Danija ne iś karto
tapo śig diemj Danija. Ir ji turśjo eilą
metg jtemptai dirbti, kol pasieke aukśtą
kulturos laipsnj. Mums turćtg buti gal
ne tiek pavyzdziu śig dieng Danijos
buklć, kiek tai, kokiais budais ir keliais ji siekż gerbuvio. Danija visomis
fmonig jegomis siekś aukśtesnćs kul
turos, noródama iśbristi iś vargo ir skurdo. Tas skurdas tai buvo didfiausias
akstinas, kurls stumć, varć ir ragino
daryti pazangą ir siekti geresnśs buities. Lygiai tas pats yra ir musgkraśte.
Pas mus vargo ir skurdo labai daug ir
iś jo turime bet kokiu budu iśbristi.
Tik ćia viena dideld musg nelaimć: kai
danas skursdamas ryfosi „turiu iś var~
go iśbristi“ ir tą pasiryfimą tesśjo, tai
musg fmones nuleisdami rankas kalba:
kur cia ką padarysi, k a d uz bedg akys
&vieto neregi. Tas nesiryzimas, nusiminimas, atsidavimas vien Dievo valiai
musu ukininkus daugiausia ir smaugia,
Truksta mosto, truksta polekio. Kitam
ir finig netruksta, knygas ir laikraśćius
skaito. bet kai reikia pamśginti pritaikinti tos źinios praktikoje, iśmeginti ju
naudingumą, tai, j viską pamojąs ran
ka, v£l daro taip, kaip darydavąs. Taip
buti neprivalo. Reikia dćti visas pastangas, naudotis visomis priemonemis, kad
musq fem ź mus iśmaitintg. O iśmaitinti
dar gali ne tik dabartinj skaićig musu
kraśto fmonig, bet dar ir daugiau. Tik
reikia padaryti musu zemś naśesnć.
Jsivaizduokime sau, kaip galśtume gyventi arba kiek dar galćtume iśmaitinti
fmonig, jei gautume iś savo zemes dvigubai tiek kiek dabar gauname. Paimkime, pavyzdfiu, musg kraśto vidutiniśkai geros zemes 5 ha ukininką. Toks
ukininkas bent pusę, t. y. 2*/2 ha aps£ja javais (ziemkenćiais, vasarojum). Żinant, kad vidutiniśkas derlius iś ha yra
apie 11 q, gausime viso derliaus apie
26 q grudg. Iś to sćklai nueina apie
5 q, paśarui apie 10 q, o sau liekaapie
11 q. Iś śitg likućig reikia dar śis tas
parduoti, nes visokiems reikalams reikalingi pinigai. Vadinasi, sau duonai la
bai mafai lieka. Tuo tarpu, atitinkamai
dirbant ir trąśiant femą, galima butg
gauti apie 1* q iś ha. Tada iś tg 2l frt
ha sśjos gautgsi apie 40—50 q fltćmus
sijai ir paśarui, dar liktg apie 2 5 - 3 0 q
grudg. Vidutiniśkai śeimai valgiui i§eina
apie 12 — 15 q. taigi pardavimui dar
liktg apie 10— 15 q grudg. Sitoks der
lius musg kraśte geresniais metais galimas. Bet tam reikalingas ukininko sum a n u m a s ir darbas. Musg ukininkai, toli
grafu, dar taip zemes neiśdirba, kaip
reikia. Dar retas kuris giliau zemą aria,
o apie podirvio purinimą ben t darfo-

vćms dar ir kalbos nśra. Pagaliau, jei femóje maisto truksta, tai, norint tukas żerną ir labai gerai ir reikiamu lai rćti gerą derlig, butinai reikia duoti
ku iśdirbtg, bet neduotg trąśu, tai ir trąśg. Pirktinćs trąśos, nors ir brangios,
vćl nieko neiśeitg. Tai ukininkai patys palyginus su ukio produktais, bet vis
labai gerai fino. Duoti zemćn vien mć- apsimoka ir dar pełną duoda. O juk
ślo, kurio ir taip nedaug yra, nepakan- visi gerai finome, kad jei f em e gerai
ka. Reikalingos dar pirktines trąśos. Musg iśdirbta ir tinkamai patrąśta, tai ir der
ukininkai pirktinig — mineralinig trąśg lius geras. Rodos ta pati famś, o fiujau vartoja, bet dar ne tiek, kiek tikrai rśk, kokius stebuklus daro — javai net
reikia. Pagaliau vartoja tik fosforines virsta. Taigi musg zemćs naśumas ga
(superfosfatą, tomasfhą ir supertoma- lima fymiai pakelti, tik ukininkams rei
siną), kurig geresniam derliui nepa- kia. sukrusti ir visas naujas apie ukj fikanka. flpie kitas mineralines trąśas nias meginti taikyti praktikoje. Tada
daugelis ir nezino, ir jg nevartoja. Tuo ukiśka knyga, agronomo ir ukiśkos
tarpu azoto ir kalio trąśos lygiai gerai sp audos pamokymai tikrai iśeis ukinin
apsimoka kaip ir fosforo. Kad augalai kams j sveikatą.
gerai augtg, jie turi gauti iś f em ć s pa
Agr. M. Krauzlys.
kankamai maisto. Bet kadangi musg

VirSuje — tru m p i radikeliai, tink a in s p e k ta m s ir d a rfu i.
labiau tin k a auginti d arźe.

A paćioje — ilgesni

ridikeiiai,

Grikiy sejimas
Grikiai yra kiłą iś vidurines Azijos
ir atkeliavą per Rusiją. Nors grikiai yra
śilto klimato augalas, be t jie dabar yra
paplitą beveik visoje Europoje ir kitose
pasaulio dalyse. Grikis yra nelepus, bet
kartu ir lepus augalas. Tiesa, grikiai
auga net ir liesuose smiltynuose, bet uf
tai blogai auga kad ir geroje, daugiau
kalkig turinćioje femćje.
Nemćgsta
śarmines f em ć s reakcijos. Gerai auga
neutralios ir kiek rukśćios reakcijos dirvose. Mćgsta labai purią femą, nepakenćia sunkig, supuolusig dirvq,

Nors grikiai śiaip taip uzauga ir tokiuose smiltynuose, kur jau kiti javai
visai nenori augti, bet tai nereiśkia dar,
kad jie mazai reikalauja maisto iś ze
mes. Prieśingai, bandymais jrodyta, kad
grikiai daug daugiau paima iś femes azoto, fosforo ir kalio nei miefiai
ir kiek daugiau nei avizos. Kad grikiai
gali augti ir nualintose fem ćse, tai yra
tik stipriai iśsiśakojusigjg jg śakng nuopelnas, kurios gali paimti ir sunkiai
tirpstanćias mineralines druskas, kurig
nejstengia paimti lepesni augalai,

4
Grikiai nepasiżymi dideliu derlium
ir geresnese źemese. Be to, jg derlius
visada yra netikras, labiau pareina nuo
śilimosir nuo dregmes żemeje, nei nuo
dirvos derlingumo. Taćiau, neatsiżvelgiant j tai, ypać musg kraśto pietinese
apskrityse, grikiais użsejami dideli plotai. Todel, kad tose vietose yra Iabai
lengvos żemes ir kiti augalai biogiau dera
ir uż grikius. Geresnese źemese ukininkai
grikig visai neseja ir ziuri j juos su
panieka. Grikiams geriausia vieta sejomainoje yra po kaupiamgjg arba żieminig javg, kuriems buvo duotas meślas.
Bet tokioje vietoje daźniausiai sejami
kiti augalai, kurie duoda tikresnius de r 
lius. Todel grikiams visada skiriama
paskućiausia vieta sejomainoje. Po gri
kig beveik visada laukas paliekamas
juodu pudymu.
Grikiamas patręśimas, nors mineralinemis trąsomis, panaśiai kaip ir kitiems javams, yra Iabai naudingas. Kadangi grikiai sejami lengyuose smiltynuose, kur daźniausiai stinga ir kalio
trąśg, todel reikia jiems duoti, be kitg
trąśg, dar kalio trąśg. Taćiau kalio trąśose yra chloro, kurio grikiai nemegsta.
Del to kalio trąśos, geriausia kainitas
arba kalio druska, turi buti iśbarstoma
grikiams iś rudens arba anksti pavasarj,
ka djki sejos iś jg iśsiplautg chloras.
Zemes
paruośimas grikiams turi
buti toks pats, kaip ir kitiems vasariniams javams. Tik, kadangi grikiai reikalauja Iabai purios dirvos, tai jiems butinai reikia dirva suarti ne tik rudenj,
bet ir pavasarj. Seklos reikia 1 ha apie
8 0 - 1 1 0 kg.
Grikiai reikalauja daug śilimos. Jie
pradeda dygti tik 7 —8° C temperaturoje. Todel grikig negalima anksti seti,
nes jie taip pat Iabai bijo pavasario
śalng. Normaliais metais grikiai reikia
seti apie 15—20 gegużes, o śaltesniais,
dar kiek vćliau. Grikig augimo Iaiko1
tarpis yra trumpas, taćiau, kaip poselj,
juos galima seti tik faliam paśarui po
ankstyvg rugig.
Grikiai kai kur sejami źaliam pa ś a 
rui vieni arba miśynyje su kilais ankśtiniais augalais (peliuśka, zirniais). Gri
kig falias paśaras yra menkesnis nei
ankśtinig miśinig bet kur neauga ankśtiniai, ten galima ir juos seti.
Grikig śiaudai paśarui beveik visai
netinka. Be to, karves nuo grikig gali
susirgti, taip vadinama, grikig liga.
Iśsiplatinus saldźiajam lubinui, uki*
ninkai turi stengtis dalj grikig pavaduoti śiuo łubinu. Saldusis lubinas, kai
użderes, duos ukininkui daugiau naudos,
o gyvuliams Iabai gero paśaro.
Tenka dar sumineti, kad grikiai gerai uźdera nusausintuose juoduose durpynuose ir pleśimuose. Gali jie ten
augti kelis metus iś eiles.
Grikius geriausia piauti, kai didesnś
dalis grudg esti prinokusi. flpatinig atźalg grudai sunoksta veliau.
Agr. M. Cibiras.
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Zalingosios lauką piktżoles
Piktźole vadiname kiekvieną augalą,
kuris auga javg paseliuose ar kitg kulturinig augalg laukuose, kaip nepageidaujamas ir ukininko nepakenćiamas jnamis. Piktźolig yra nesuskaitoma daugyb e —tiek kiek dirvoje gali augti jvairig
augalg, iśkyrus tik kulturinius augalus.
Taćiau piktżolćs ne visos vienodai yra
źaiingos. Mums geriausia ptaźystamos
yra paćios źaiingiausios ir jkyriausios
piktżoles. Todel apie śias svarbiausias
piktżoles teks śj kartą plaćiau pakalbeti.
Bendros piktźolig ypatybes, kurios
leidżia joms jkyriai plisti ir nustelbti
kulturinius augalus, yra śios: 1) didelis
piktźolig vislumas seklomis ir vegetatyviniu budu (śakniastiebiais ir śaknimis), 2) geresnis piktźolig prisitaikymas
prie
menkesnig augimo sąlygg nei
kulturinig javg.
Del śig svarbig savo ypatybig pikt
żoles virśija gajumu ir net gali nustelbti
javus, kaupiamuosius ir kitus sejamus
augalus, kuriems śig ypatybig truksta.
Piktżoles kenkia kulturiniams augalams keleriopu budu. J o s pirmosios
sunaudoja dirvoje esantj maistą, dregmą ir orą. Lapais ir stiebais piktżoles
użkećia dirvcs pavirśig ir użtemdo javams saules śviesą, sugeria rasą ir
anglies dvideginj iś oro, kuris yra butinai reikalingas kiekvienam augalui augti.
Todel ten, kur piktźolig prisivaiso iabai
daug, negali normaliai augti kulluriniai,
sejami augalai. Jie turi piktżolśms nusileisti ir pradeda skursti, jeigu ukininkas neateina jiems pagalbon ir neiśnaikina piktźolig.
Payojingiausios piktżoles yra tos,
kurios veisiasi ir seklomis ir śakniastie
biais bei śaknimis. Tokiomis piktżolemis yra varputis (pirnikas), śalpusnis
(moćeklapis), ożkabarzdis (asiuklis), usnis ir vijoklis. Śj kartą tik apie śias
piktżoles pakalbesime.
V a r p u t i s musg laukuose galima laikyti piktźolig karalium, nes su juo sunku susilyginti bet kuriai kitai piktżolei.
J i s galima palyginti su nemirtingąja
hidra, kuriai nukirtus vieną galvą, jos
vieton atauga penkios gaivos. Varputis,
iś virśaus żiurint, atrodo kaip vejos
atolas. J o varpos rećiau tik speja sunokti ir turi neperdaugiausia seklg. Bet
kas blogiausia, kad varputis daugiau
veisiasi pożeminiais śakniastiebiais, ku
rie yra Iabai iigi, stori, gajus ir esti
iśsidraikę, susipynę negiliai po dirvos
pavirś um, kur yra kuiturinig augalg
śaknys. Varpućio śakniastiebius, nors sukapotume j smulkius kapojus, vistiek,
kiekvienas jg kasnelis iśleis stiebą, śaknis ir vćl iśsikeros ir dar labiau supins
dirvoje veleną, jei tik bus jam palan
kios sąlygos augti. Varputis megsta
dregnas, purias priesmelig źemes. Bet
gerai auga ir sunkiose molio żemćse,
jei tik yra pakankamai drźgmes ir dir-

va yra nesupuolusi. Bergżdżias butg
darbas kovoti su varpućiu ślapiose dirvose,
kur sejamiems augalams yra
sunkios augimo sąlygos, o varpućiui labai geros. Todel ślapiose dirvose, tik
nusausinus jas atvirais grioviais ar drenais, galima butg pasekmingai kovoti
su varpućiu.
Varputis nemćgsta ir net nepakenćia susigulejusios żemes, nedirbamos.
Nedirbamoje żemeje, dirvone varputis
per keletą metg pats pragaiśta. Nepakenćia jis taip pat dirvos użtemdymo
ir gilaus rudens arimo. Pasejus ankśti
nig augalg miśinj, esant geram derliui,
dirva esti visiśkai pridengta storu, tankiu miśinio klodg. Tokiose sąlygose daug
varpućio żusta. Gilus arimas visada palaidoja didelę dalj varpućio śakniastiebig, kurie gilumoje żusta. Geriausia su
varpućiu galima kovoti juodajame pu 
dy me drapoku ir akećiomis, iśvelkant
śakniastiebius j virśg ir juos iśgrebstant
ir paśalinant iś dirvos.
Tik negalima varpućio kloti j tvartus ar iśsklaidyti po dirvą, nes jis greit
atsigaus ir dar labiau paplis.
Varputis netik nustelbia sejamus
augalus ir sumażina jg derlig, bet dar
Iabai apsunkina patj żemes dirbimą.
Kartais jis taip supina ir suriśa dirvos
pavirśig, kad pasidaro niekuo neiveikiama velena ir reikia laukti, kol ji perdegs ar supus.
Ś a l p u s n i s daugiau ukininkams pażjstamas iś lapg nei iś śaknig. J o lapai dideli, iś apaćios śviesios spalvos.
Śalpusnis dar jkyresnś piktźole ir i ż
varputj. Tik visa laime, kad jis daug
rećiau pasitaiko, todel ir mażiau uki
ninkams żalos padaro. Śalpusnis żydi
anksti balandżio—gegużćs menesj, o lapai atsiranda veliau. Jis auga salomis.
Mćgsta sunkesnes molio żemes su
dregnu, śaltiniuctu podirviu. Jeigu kar
tais śalpusnis auga ir lengvoje dirvoje,
tai reiśkia, kad negiliai podirvyje butinai yra molis. Salpusnio veisimasis
seklomis yra nelabai pavojingas, nes jo
seklos pasiżymi mażu daigumu, be to,
reikalauja patogig augimo sąlygg. Todśl bet kur butg nesunku jis sunaikinti
paprastomis priemonemis. Taćiau visas
śalpusnio pavojus slepiasi jo pożeminiuose ilguose śakniastiebiuose, kurie
auga gilyn net iki 50 - 250cm, iś kurig
atauga vis nauji lapai.
Salpusnio lapai yra toki dideli, kad,
kai jg esti dirvoje daug, tai jie użkloja
visą żerną, nepalikdami vietos kulturi
niams augalams augti. Geriausia kovos
priemonż su śalpusniu, tai dirvos nusausinimas. Nes tik tada śalpusnis ga
lima jveikti żemśs dirbimo jrankiais.
Trećia Iabai pavojinga ir Iabai paplitusi musg laukuose piktżolć yra
o ż k a b a r z d i s . Jis savo augimo budu
yra Iabai panaśus j śaipusni. J o nariuo-
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ti , juodi.stori śakniastiebiai siekia iki
2 metry gilyn j Zemę. Iś ty śakniastiebiy j virśy auga taip pat nariuoti stiebai eglaites pavidalo. Veisiasi oZkabarzdfiai śakniastiebiais ir sporomis (seklomis). Sporinćs oZkabarzdZiy „varpos*
pasirodo labai anksti pavasarj, kol dar
nera Zaliyjy stieby. Sporines varpas vadina musy Zmones gegeliais. OZkabarzdZiy
veisimasis sporomis yra daug maZiau
pavojingas nei veisimasis śakniastiebiais.
OZkabarzdis ne taip uZtemdo dirvą,
kaip śalpusnis, nes jis neturi visai ła
py, o turi tik stiebelius.
OZkabarzdis gerai auga lengvoje ir
sunkesneje zemeje, bet tik yra giliau
Zemeje pakankamai jam dregmes.
U s n l s yra labai kenksminga ir pavojinga piktZole. Ji auga gerai sunkesnese ir derlingesnese dirvose. Lengvy
ir nederlingy zemiy nepakenćia,
CJsniy naikinimo prievole yra net
valstybes jstatymais jsakyta. Ji veisiasi
seklomis ir śaknimis. Usnies seklos turi
pukinius sparnelius, su kuriais vejo pagalba gali buti iabai toli iśneśiotos.
Todel pavieniams ukininkams buty
nejmanoma nuo usniy apsiginti, nes jy
seklos gali iś toli atlekti ir uZsiseti.
Norint pasekmingai su usnimis kovoti,
reikia butinai visiems ukininkams jas
naikinti visomis priemonemis. Svarbiausia, reikia neleisti usnims prinokinti
sśkly, bet reikia jas anksćiau nukapoti
arba, dar geriau, iśrauti su śaknimis.
Usnies śaknis yra labai iiga ir, kartą
nutraukta, vel atauga ir iśleidZia stiebą.
Taip pat śaknies gabalai, patekę j dregną
fem ą lengvai prigyja. Usnis n e ti k kenkia augalams, atimdama jiems maistą
ir uZkesdama vietą, bet taip pat labai

trukdo ir apsunkina javy derliaus suemimą, badydama savo spygliais darbininkams kuną ir erzindama kvepavimo
organus.
Usnys, kuriy negalima paprastais
darbo jrankiais iśnaikinti, reikia iśkasti
giliai su śaknimis tam tikru kastuvu ar
ilgu peiliu ir supeneti kiaulems.
V ij o k l i s yra retesne piktZole, gal
todel, kad ji megsta tik sausas kalkćtas vietas. Jis veisiasi seklomis ir repliojanćiais stiebais. Jis vejasi aplink
javy stiebus, suriśa, supina juos draugen. Tas trukdo javy nuo lauko nuemimo darbą, nes kertant, śiaudai draikosi.
Be to padeda javams iśgulti, ypać
esant iietingam orui. Tada vijoklis visu
savo svoriu prispaudZia javus ir neleidZia jiems atsikelti.
flpskritai, kalbant apie piktZoliy plitimą, reikia pabreZti, kad joms labai
padeda plisti retai teśienaujamos eZios,
ravai, pakeles ir kitos panaśios vietos,
kurios virsta piktZoliy daigynais (rasodninkais). Todel śias vietas reikia ypatingai daZnai śienauti, kelius kartus per
vasarą, kad piktZoliy seklos nesunokty
ir nepasisety. J au visai ćia neminime,
kad javy sekla turi buti sejama gerai
iśvalyta nuo piktZoliy sekly, kas savaime
kiekvienam turi buti suprantama.
PiktZoles reikia naikinti visą laiką,
tai reiśkia, ne tik tada, kai laukas esti
neuZsćtas, dirbamas, bet ir tada, kai
jame augajavai. PavyzdZiui, yra butinas
vasarojaus akejimas, Kiek patigejus jam.
Siuo akejimu ne tik supurinama dirvos pavirśius ir pravedinama Zemć, bet
svarbiausia, tai sunaikinama daug sudygusiy jauny piktZoliy.
Veliau paraśysime apiekitas piktzoles.

Pluośtiniai augalai pelkynuose
Pelkynuose galima ne tik jrengti
Zalieji plotai, bet ir auginti kai kurie
lauko augalai. Pradedamuose iśdirbti
pelkynuose auginti lauko augalus yra
naudinga, ir tai gerai veikia veliau jrengiamus Zaliuosius plotus. Be kity lauko
augaly, gana gery vaisiy galima gauti,
auginant linus ir kanapes.
L i n a i priklauso prie augaly, turinćiy trumpą augimo laikotarpj, todel
juos auginti pelkynuose visai galima.
Linai maZai reikalauja nusausinimo.
Geriausias nusausinimas śiam augalui
laikomas tarp 50—70 cm gylio, Ziurint
durpiy peleningumo. Taćiau per didelis
dregnumas neigiamai atsiliepia derliui.
Iś antros puses, per didelis nusausini
mas, nors ir padidina śiaudy derliy,
bet Zymiai pablogina pluośto kokybę
ir duoda daugiau pakuły.
Kadangi linai iś pradZiy Iśtai auga
ir turi silpnas śaknis, tai reikalauja
śvarios ir uZtektinai purios dirvos. Todćl silpnai sutręśusiose pelkćse linai

tinkamiausia seti neanksćiau, kaip antrais metais, pelką iśdirbus. Didesnis
kiekis azoto, susidarant stiebo pagrindui, labiau veikia koringus audinius,
del to linai daznai iśgula, duoda blogesnj derliy ir blogesnes kokybes pluo§tą. Be to, azoto deka smarkiau auga
piktZoles, kurios ir yra svarbiausia prieZastis, trukdanti linus auginti pelkese.
Zemytinio tipo gerai sutręśę durpynai
turi didesnius kiekius azoto, todel juose
linai daZniau ir nukenćia. Patrąśiant
kaliu ir fosforu, pakeliama pluośto kokybe ir suteikiama atsparumo prieś
iśgulimus.
Linai toje paćioje vietoje galima
auginti neilgiau kaip 1 - 2 metus. Vieta
linams geriausiai tinka po augaly, paliekanćiy śvarią nuo piktZoliy dirvą:
po kaupiamyjy, viky miśinio, pieviniy
Zoliy ir sutręśusiy durpyny pleśimuose.
Sśja galima atlikti kiek veliau. Del
sćjamo kiekio reikia Ziurśti śiy aplink y b i y : juo rećiau sćjama, juo gauna-

mas didesnis kiekis sćmeny, bet m a 
Ziau pluośto. Be to, rećiau pasćti linai
greićiau uZsiterśia piktZolemis. Tankiau
pasejus, pluośtas buna ilgesnis, plonesnis ir śvelnesnis, bet greićiau iśgula.
Vidutiniśkai ilgyjy liny j ha sejama apie
120 kg.
Zemutinese pelkese derlius gaunamas net aukśtesnis, negu mineralineje
dirvoje. Pluośtas pelkynuose gaunamas,
nors ir neaukśćiausios ruśies, vis tik
gana geros kokybes. Derliy nuimti geriausia pradZioje gelsvo nokimo. Esant
geram derliui, po didesniy Iiućiy, linai
daZnai iśgula. Tokiu atveju, jei tik linai
sugule po Zydejimo, geriausia tuojau juos
nurauti, nes vis dar gausime nemaZą
kiek i pluośto. Laikant linus nenuimtus,
galima visai netekti derliaus. Nenunoką
nuimti linai reikia mirkyti; jie klojimui
netinka.
Jei tik pelkes neuZterśtos piktZoIćmis, linus auginti jose visai galima.
K a n a p ć s pelkese auginamos, kai
norima gauti pluośto arba pluośto ir
seklos. Kanapiy auginimas vien pluośtui
turi kai kuriy pirmenybiy: 1) jei paliekamos kanapes iki seklos prinokimo,
reikia rankomis
iśrinkti pleiskanes;
2) norint gauti pluośto ir sćklos, reikia
sćti anksćiau ir nuimti vćliau, bet jos
del to dazniau nukenćia nuo śalny;
3) prinokinant seklą, gaunamas śiurkśtus pluośtas.
Kanapiy auginimas pelkynuose tur'
ir kai kuriy teigiamy pusiy: 1) sausosios medZiagos smarkiai iśsivysto ir
duoda didZiausią bendrą derliy iś hs;
2) nustelbia piktZoles ir iśnaudoja sutrąśusiy durpiy azotą.
Kadangi kanapśs leidZia giliai śak
nis, todel reikalauja intensyvaus nusau
sinimo — nemaZiau kaip 70 cm gylio.
Bendrai, reikia atminti, kad intensyvus
nusausinimas — pirma sąlyga sćkmingam kanapiy auginimui pelkynuose.
Kanapes megsta iś rudens suartą ir
pavasarj iśdirbtą dirvą. Pasćjus dirva
privoluojama. Kanapćs, kaip duodanćios didZiausią derliy, priklauso prie
augaly, smarkiai iśnaudojanćiy dirvą,
todel reikalauja gero patręśimo. Trąśiama padidinta kalio ir fosforo rukśties norma. Kadangi kanapós nebijo
piktZoliy, joms patrąśti galima naudoti
ir mćśią.
Pieśime kanapćs auginti ne visai
tinka, nes reikalauja didesnio kiekio
azoto, ir jo kiekis padidćja galutinai
sutrąśus durpems. Normaliai kanapćs
sejamos antrais — trećiais pelkćs iśnaudojimo metais. Sśja atliekama anksti.
Seklos vidutiniśkai skiriama 110 — 130
kg. Derlius gaunamas aukśtesnis, negu
mineralineje dirvoje.
Derliaus nućmimas sudaro daugiau
sunkumy, nes raunant iśsikelia su śak
nimis didesni gabalai durpiy. Geriau
sekasi piauti dalge. Vćluotis su nuemimu negalima, nes sśkla lengvai byra
ir ją iślesa paukśćiai.
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Dienos paskirtos kovai su
d£iova
Nuo balandźio 14 iki 30 dienos yra
laikas, paskirtas organizuotai kovai su
dźiova. Ryśium su tuo Lenkg Prieśtuberkuliozine Sąjunga, kuri sudaro vyriausi komitetą kovai su dźiova, iśleido
atsiśaukimą j visuomenę, praneśdama,
kad visoje Lenkijoje yra apie 700.000
źmonig, serganćig dźiova ir apie 70.000
kasmet mirśta dźiova. Tik pagalvokime,
kokia tai źmonig daugybć źusta kasmet,
tai ]yg dideliame kare kasdieną mirśta
2 00 —300 źmonii}!
O Vi!niaus kraśte
(be Lydos ir Gardino apskrićig) pagal
Prieśtuberkuliozines Sąjungos 1926 metg
apskaićiavimus iś 1.005.565 gyventoj.g
buvą apie 28.200 aiśkig dźiovininkg ir
2.825 mirą. Jaućiama, kad kaime paskutiniu metu dźiovininkg skaićius dar
padidejęs. flr galima ramiai z/urćti j tokią liudną musg kaimo sveikatos buklę?
Pagal apytikrius apskaićiavimus nuolat
serga dźiova apie 10— 15 tukstanćigl
musg tautiećig ir apie 1.500 kasmet jg
mirśta. Iś to aiśkeja kovos reikalas su
dźiova. Kulturingg kraśtg źmones jau
apie 40 metg organizuotai kovoja su dźiova, todfel jie śiandien pasiekd gerg vaisig: tukstanćius apsaugoja nuo dźiovos,
tukstanćius iśgelbćja nuo mirties.
Dienos paskirtos kovai su dźiova
arba prieśtuberkuliozines dienos musg
kaime prabśgo be atgarsio. Per tą laiką
miestuose buvo varoma propaganda
prieś dźiovą per laikraśćius, knygas,
skelbimus, plakatus, radiją, susirinkimus,
paskaitas, rinkliavas, pramogas ir t. t.

dziausj pavojg visuomenes sveikatai,
todel jos vadinamos visuomenes ligo
mis. Alkoholizmas ir venerines ligos
prazude nevieną stiprią ir galingą valstybę, dćl jg iśsigime turtingos bajorg ir
didikg śeimos.
Dabar musg visuomeneje, ypać kaimo źmonig tarpe, yra taip pat labai
paplitusi ir tebeplinta dżiova, kas verćia visus gyvai susirupinti, kaip galima
bułg pastoti jai kelią, kaip apsaugoti
nuo jos sveikuosius ir kaip gydyti serganćius.

Kas ta i y ra dźio va

Dźiova arba tuberkuliozas yra pla
ćiai paplitusi apkrećiama (limpama) liga.
J a u praejo 55 metai, kai mokslininkas
Robertas Kochas, tyrinedamas dziovininko skreplius padidinamaisiais stik 1ais
(mikroskopu), surado dź!ovos kaltininkus—bacilus arba bakterijas. Dźiovos
bakterijos, patekusios źmogaus kunan,
sukelia daźniausia plaućig arba kitg organg, kaip inkstg, kaulg, liaukg, źarng,
smegeng plevig ir odos dżiovą. Kadangi
dźiovos bacilg yra bemaź visur, kur yra
ligonig dźiovininkg, todel
daugelio
mokslininkg nuomone, bemaź visi źmonśs turi progos apsikrćsti dź'ova. Bet
suserga daźniausia dźiovininkg vaikai,
vaikai gyveną blogose gyvenimo sąlygose, skurde, neśvarume, tamsiose,
nevedinamose pirkiose, iśalką. Ligonis
sergąs atvirąja plaućig dźiova, kosedamas sćja aplink save 2—4 metrg spinduliu milijonus dźiovos bakterijg. J e i
spiaudoma ant grindg kur pakliuvo, tai
skrepliai po kiek laiko iśdźiusta, o bak
terijos kartu su dulkemis pakyla j orą
D źlova v is u o m e n in e liga
arba iśneśiojamos kojomis, mindant
lvairiausig ligg daugybśje dźiova, skreplius. Dźiovininko kambaryje, jei jo
alkoholizmas ir venerines ligos (sifilis) nevedinama, visur yra pilna dźiovos
turi ypatingos nepaprastos reikśmćs bakterijg. Pabuvus tokiame kambaryje,
netik atskiro źmogaus gyvenime, bet lengva apsikresti dźiova. Dar lengłiau
taip pat śeimos, visuomenes ir tau- apsikresti betarpiśkai nuo ligonies, butos gyvenime. Tos ligos yra apkrećia- ćiuojantis, vartojant jo daiktus, valgant
mos, plaćiai paplitusios visuose visuo- paliktus jo valgius. Zmogaus kunas,
menćs sluoksniuose. J o s pakerta veik- apsikretąs dźiovos bakterijomis, turi
liausią visuomenćs dalj, patj źiedą — sunkiai kovoti su jomis. Baltieji kraujo
jaunuomenę. Tos ligos turi neigiamos rutuliukai apsupa bakterijas iś visg pupaveldimo reikśmćs. Bemaź visos ligos sig ir stengiasi jas suvirśkinti. Jei kuno
nera paveldimos, tai reiśkia, nesveikg jegos yra stiprios, o organizmas atspatevg vaikai gali bDtl visai sveiki. Visai rus, tai źmogus nugali dźiovą ir iślieka
kas kita yra su śiomis aukśćiau mine- sveikas, visai neźinodamas, kad pergytomis ligomis, kurig tarpe yra ir dźiova. veno didelj pavojg. Prieśingai, jei dźioDźiovininko, alkoholiko ir veneriko vaikai vos bakterijos patenka silpnan kunan,
daźniausiai gimsta apsikretę, o jei dar arba daźnai patenka nors ir stiprian
neapsikretę, tai silpni ir turi jgimtą kunan, tai dźiova nugali ir prasideda
palinkimą toms Iigoms. Pagaliau, tokioje pamaźu sunki ir pavojinga liga. J o s
śeimoje augdamas vaikas, turi tiek daug pradźia ilgai gali buti visai nepastebiprogos apsikresti, kad ir iabiausiai sau- ma. Ligonis jaućiasi truputj nusilpąs,
gomas, vargiai gali iśvengti apsikrćtimo, temperatura daźnai svyruoja, ypać vaar błogo pavyzdzio, kaip girtuokliavimo. karais pakyla karśtis, naktimis prakaiSios ligos kartu su dżiova sudaro di- tuoja, apetitas maźeja, atsiranda kosu-

lys, źmogus dźiusta. Nieks nepagalvoja,
kad tai yra sunkios ir pavojingos dźiovos pradźia. Toks ligonis śeimoje neiaikomas ligoniu; jis valgo su visais iś
vieno indo, spiaudo ant grindg, kaip ir
kiti. Ligonies jegos kaskart silpnćja,
kosulys kaskart labiau kankina, skrepliuose pasirodo kraujas. Tai yra blogas
źenklas: ligonis serga atvirąja plaućig
dźiova. Tuo tarpu ligonis ir jo śeima
neieśko gydytojo patarimo, bet laukia,
kol liga pati praeis. Netrukus ligonj paIydi graudźios śeimos ir giminig aśaros.
Dar neiśdźiusta motinos aśaros, kai
mirties patalan atsigula antras, o gal
netrukus ir trećias... ir vis ta pati dźiova!

Dźfova y ra p agydo m a
Laiku ir tinkamai pradćta gydyti
dźiova daugumoje atsitikimg yra pagy
doma. Be vaistg svarbiausios reikśmćs
dźiovos gydyme turi geras maistas,
grynas oras, saules śviesa ir tranas.
Paskutiniu metu pradćta vartoti tam
tikri skiepai, kurie sustiprina ir paźadina źmogaus kuną kovoti su dźiovos
bakterijomis. Jei vśliau pradeta gydyti,
tai daźniausiai pavyksta tik apgydyti,
padaryti dźiovininką maźiau kenksmingu arba visai nekenksmingu aplinkumai.
Dźiovininkas turi buti daugiausia gryname ore, arba gulćti daźnai ir gerai
yddinamame kambaryje. Reikalinga yra
gydytojo pagalba.

K aip iśsisau g o ti dżio vo s
Źinodami, kad dźiova yra apkrećia
ma ir sunkiai pagydoma liga, turime,
svarbiausia, saugotis apsikretimo. Neduokime veistis musg trobose bakterijoms, paśalinkime jas su visais neśvarumais iś namy, jsileiskime j savo trobas kuodaugiausia tyro, sveiko oro ir
saules śviesos, kuri uźmuśa visas bak
terijas.
Stiprinkime savo kuno atsparumą ir
jegas, kad galćtg nugaleti dźiovą. Vaikams ir silpnesniems suaugusiems, kaip
galima, reikia geriau valgyti. Nesilpninkime savęs ir neeikvokime jegg girtaudami, rukydami. Dirbkime pagal savo
jegas, nes darbas virś jegg silpnina sveikatą ir atsparumą dźiovai.
N ieka s nespiaudykim e ant grindą,
nes skrepliai y r a dżiovos apsikretim o
śaltinis. Kiekvienoje troboje jsitaisykime
spiaudykles ir tik j jas spiaudykime.
Ligoniui duokime
atskirą kambarj,
atskirą lovą, patalą, rankśluostj, indus ir
spiaudyklę su karbolium. Nesibućiuokime su ligoniais ir nestovćkime arti
ligonies, kai jisai kosti. Kosćdami, visuomet uźsidenkime burną nosine.
Gyd. P. C,
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S alotai
Solotai, kaip ir ridikeliai, va!gomi
nevirti. Jei ridikeliai valgomi vieni tik
su duona ir druska, tai salotai, paskaninti druska, actu, cukrum, alyva, grietine ir kuo kitu (pagal skonj), valgomi
su mesa, źuvimi ir daugybe kitg valgig.
Pagal iśvaizdą yra lapinig, galvinig
(guźinig) ir romćniśkg salotg. Visi salo
tai geriausiai uźauga śvie ziai meślu
patręśtoje źemeje.
L a p i n i a i s a l o t a i galvelig nesuka. Jie greit auga ir nelepus. Salotai
sćjami pakrikai, ne eilćmis. Jie sudygsta
tankiai, todei pirmieji salotai valgiui
raunami su śakneiemis, o jau paskui
tik lapeliai skinam’; jg vietoje atauga
nauji.
Darze salotai reikia pasćti kiek galima anksćiau. J ie m s parenkama śilta
ir sauieta vieta. Norint tureti salotg visą
vasarą, juos reikia seti kas 10—14 dieng. Didesnig kaitrg metu lapinig salotg
lapeliai visiśkai pafaliuoja, pasidaro stori
ir neskanus; del to vasarą patogiau seti
galvinius sa lotus.
Kai lapiniai salotai auginami tik savo
śeimos reikalams, tai ]g uźtenka prisćti
tik tarp kitg darźovig.
Sausros metu salotus reikia gausiai
palaistyti, dar geriau butg kibire vandens iśtirpyti vieną śaukśtą salietros ir
juo laistyti taip, kad vanduo neuźtikśtg
ant salotg lapelig, nes nuo vandens laśg
salotg lapeliai pasidaro dćmćti, storesni
ir neskanus.
G a l vi n i a i (guźiniai) salot ai
gali buti auginami inspekte ir darze.
Norint tureti darźe ankstybg galvinig
salotg, jg rasoda auginama kambaryje
deźuteje arba inspekte; paugdjusi rasoda
sodinama tiesiog j lysves. Salotai sodinami per 2 0 —25 cm j visas puses. Paprastai sodinami lysvćs pakraśtyje ar
viduryje tarp kitg darźovig: agurkg,
pamidorg, ridikg ir panaśiai. Nors vasarą
galviniai salotai suka galveles ir jg viduryje lapeliai maźai mato śvieso, bet
vlstiek didesnes kaitros metu ir galviniai salotai pasidaro ne taip skanus.
Galvinius salotus naudinga kaupti.
Trapiais ir skaniais lapeliais galviniai
salotai uźauga tik labai derlingoje źe
meje ir kai uźtektinai laistomi. Laistant
fiurćti, kad vanduo j galvutes nepatektg.
R o m ć n i ś k i s a l o t a i yra daugiau rudenine darźove. J i e sejami tie
siog darźe lysv£se 4 —5 eilćmis. Sudygę
praretinami kas 15 centimetrg. Valgomi
tik iśbalę lapai. Tam reikalui vasaros
pabaigoje salotg iśorinius lapelius virśuje suglaudźia ir suriśa plauśais ar
minkśtais siulais. Riśti atsargiai ir tada,
kai oras sausas. Suriśti taip gerai, kad

lyjant ir laistant vanduo nepatektg
j galvutśs vidurj. Saulćs nematydami,
galvutes vidury lapai pasidaro balti ir
skanus valgyti.
Salotg atmainos. 1§ lapinig salotg
paźymetini: 1) Botnerio, 2) Ankstyvi
geltoni, 3) Żali salotai. Ii galvinig s a 
lotg: 1) Dippe, 2) Geguzes karaliene ir
3) Akmeninż galva. lś romóniśkg: Trianono ir Paryziaus salotai.

R idik eIia i
Ridikeliai skanus, maistingi, greit
auga ir juos lengva auginti. Del to jg
turćtg auginti kiekviena ukininkś.
flnksti pavasarj, kai tik zemć darze
pradźiusta, tuojau darome lysves, zemę
gerai iśakćjame grebliu ir lysveje j seśias eiles sejame ridikelius. Sćdami fiurókime, kad grudas nuo grudo butg
atstume per vieno pirśto storumą. Kai
tik ridikeliai sudygsta, iśraveti piktfoles,
sausros metu palaistyti. Jei pavasaris
śiltas, ridikeliai uzauga per 5 savaites.
Ridikóliai greit perauga, dćl to, no
rint jg nuolatos tureti, reikia juos seti
kas 10 —20 dieng. flnkstyviesiems ridikeliams parenkame darze śilćiausią
vietą, o vasarą juos auginame patvoryje,
kur daugiau pavdsio ir kur drżgnesnć
zemś. Vasarą ridikśliai uzauga ne taip
skanus. Rudenj juos ir vel galima
auginti.
fluginant trumpaśaknes atmainas,
dirva turi buti gausi puvesiais ir negiliai jdirbta, nes kitaip ridikeliai virsta
ilgaśakniais. Ridikelius reikia kaupti, kad
geriau iśsivystytg jg valgomosios śakneles (gumbeliai).
Skanus ridikeliai uźauga tik puv4singoje źemśje ir uźtektinai palaistomi.
Ridikeliai valgomi su duona ir druska,
o jei ant duonos uźtepti sviesto, tai
bus ir visai skanu.
R i d i k e i i g a t m a i n o s . Ridikeiig
atmaing yra daug. Vieni raudoni, kiti
balti, apskirti ir pailgi.
Vilniaus roźiniai ridikeliai
apskriti, roźines spalvos, balta virśunele, uźauga dideli ir neiśpursta.
L e d o v a r v e k l i s — balti, pailgi
ridikeliai. Dregnoje źemeje augę yra
beveik permatomi (skaidrus). Gerai uźdera lengvesnese dirvose.

T ln k a m a i au g in k im e svogunus
Kiekviena śeimininke stengiasi iśsiauginti, nors ir maźame darźe, vieną—
kitą deśimtj svogUng galvelig. Daugiausia jie auginami labai prastai, todei
gaunam as menkas derlius. Pavasarj sodinamos praeitais metais iśaugintos
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svogung galveies, ir iś jg laukiama naujo derliaus. Metai po metg, taip dauginami be jokios atrankos, svogunai Iśsigimsta ir, palyginti, labai blogai dera.
Tuo tarpu svogunai, kaip rhaistas, yra
labai vertinga darźove, todei reikia
daugiau jg auginti.
Svogung seklos sejamos j inspektus
kovo men. pirmoje puseje. Paveiuotai
sejant reikia seklas pamirkyti drungname vandenyje 1—2 paras, kad greićiau
sudygtg. Sejama eilutemis per 5 cm
viena nuo kitos j griove!ius 1 cm gylio.
Sejama taip, kad vienam kvadratiniam
metrui iśeitg apie 15 gr seklg; i§ jg
galima iśauginti apie 5.000 daigg. Pasejus uźlyginama źememis.
Kai daigai paugeja, po 4 —5 savaićig nuo sudygimo, reikia juos perpikuoti.
Geriausius daigus galima iśauginti persodinus j inspektus, bet galima persodinti j eźias, nes svogung daigai ndra
taip lepus ir lengvai pakelia nedideles
śalnas. Reikia, kad nebutg pasodinta
per giliai, t. y., kad źemeje butg tiktai
śakneies, o gumbelis butg pavirśiuje.
Iśpikuotus daigus reikia palastyti. Persodintus daigus, kai jie prigyja, silpnai
auga, patartina porą kartg palaistyti sa
lietros tirpiniu, dedant jos j kibirą 10—
20 gramg.
Dirva svogunams reikia parinkti puvesinga, pakankamai dregna, bet neślapia. Be to, dirva turi tureti daug maisto
medźiagg, t. y. gerai jtręśta. Vieta turi
buti atvira ir sauleta.
Svogunams dirvos trąśti §vieźiu
meślu negalima. Paprastai jie augina
mi antrais metais, patręśus meślu arba
duodant iś rudens perpuvusio meślo.
Be to, reikia duoti ir mineralinig trąśtj:
1 arui apie 2—4 kg zuperio ir 2 —3 kg
40°/0 kalio druskos. Blogesnese dirvose
auginant svogunus ir norint gauti gerą
derlig, reikia keletą kartg palaistyti skystomis trąiomis.
Svogung daigai sodinami nuolatinen
vieton tada, kai stiebelis prie gumbelio
buna źąsies piunksnos storumo. Jie so
dinami orui atśilus, aiyvoms źydint ar
net baigiant źydeti. Tinkamiausia sodinti ant 1 metro ploćio eźig, eilutemis
per 20 cm j visas puses. Prieś sodinant patrumpinami laiśkeliai ir śakne
ies. Daigai sodinami labai rupestingai,
kad śakneies butg prispaustos źememis
ir kad daigelis nebutg pasodintas pergiliai. Gumbelis turi buti źemes pavirśiuje, tarytum jis stovetg pasiremęs
ant śaknelig, nes kitaip svogunai gerai
netarps. Pasodintus daigus reikia gerai
palaistyti ir keletą kartg laistymą pakartoti, kol jie gaiutinai prigis; toliau
laistoma pagal reikalą,
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iy ir galima matyti, ar lygiai pasisójo,
nes balti smelio grudeliai matosi tamsiame ślaite. Pasejus reikia priplakti,
kad geriau seklos prisiglausty prie źe
Jeigu ilgesnj laiką velenas tenka Iaimes ir sud yg ty . Jei źoles sćjamos vakyti tokiose kruvose, tai retkarćiais jas sarą, tai pageidautina j jas jseti aviźy,
reikia palaistyti vandeniu.
vasariniy rugiy ar mieźiy. Vasarojaus
Be plyteliy, velśnos daźnai piauna
jsejimas apsaugo źoles nuo vasaros kaimos juostomis. Juostomis velenuoti try ir, be to, labiau sustiprina ślaitą.
dar geriau, nes jomis iś karto uźklojaJei del kokiy nors prieźasćiy źoliy semas visas śiaitas nuo viśaus iki dugno,
jimas nusitęsia, v^liau kaip rugpiućio
todel maźiau gaunasi siuliy ir ne taip men. tai nepatariama seti, nes jos neirsta. Blogumas tas, kad tokios velenos bespeja gerai su.tvirtćti. Tuo atveju źiemyra gana sunkios ir sunkiau kiloti iś
kenćius rugius geriau seti, kiek palauvienos vietos j kitą; be to, jei velena
kus, ir pavasari i juos jseti źoliy.
błoga, tai juostos greitai sulużta. Dći
Jeigu śiaitas neturtingas maisto meto jas reikia labai atsargiai paruośti.
dźiagomis, tai jis apdengiamas juodźeJuosty plotis esti 0,40 m — 0,50 m, miu. flpdengiant reikia taip padaryti,
o ilgis toks, koks yra ślaito plotis. Zi- kad ji nenuslinkty. Tuo tikslu ślaite yra
nant juosty iśmieras, pievoje su virve padaromos pakopos
arba padaromi
paźymima kryptis velenai piauti. Piauna, kvadrateliai, maźdaug 0,7— 1,0 m krapaprastai, dviese taip pat, kaip ir ply- śtines ilgio, iś pinty tvoreliy ar veleny.
teles. Clźpiautas velenas nuo źemes Darant kvadratelius iś pinty tvoreliy,
atskiria irgi dviese. Vienas su kastuvu kuoliukai kałami statmenai ślaitui kas
po truputi atskiria nuo źemes, o kitas
0,3 m, storumo 3—6 cm ir ilgio apie
vynioja j ritinj. Jei śiaitas velenuoja0,40 m, źiurint koks kietumo śiaitas.
mas tik iki vidutinio vandens, tai juo
I taip sudarytus kvadratus pripilame
sty ilgis irgi imamas toks pat, t. y. ik;’ źemes sluoksnis, kuris esti jvairaus sto
vid. vandens. Kada velenuojama iki pat rumo. Jei śiaitas yra molio, priemolio
dugno, tai veleną reikia dar jleisti
ar mergelio, tai apdengiama 5—8 cm
j patj dugną 5 — 10 cm. Velenuojant
storumo sluogsniu, jei priesmelio ar
reikia gerai vieną veleną prispausti
źvyro — 10 — 15 cm. Pripylus źemiy,
prie kitos ir priplukti prie ślaito. Prisejama źoliy miśinj aukśćiau nurodytu
plukimui reikia pasidaryti specialus budu.
pluktuvas. Kad siulśs tinkamai dengty
Be ćia apraśyty budy’, ślaitai dar
viena kitą, piaunant veleną, reikia piau gali buti stiprinami akmens grindiniu,
ti pajstriżai, o ne statmenai. fint dregbetonu, bet visa tai jau źymiai bran
no ślaito gerai paklotos ve!enos priau- giau kaśtuoja ir retai vartojama. Vienu
ga maźdaug po 2 savaićiy. Tokius ślai ar kitu budu sustiprinti ślaitai źymiai
tus klojant, galima kuoliukais velenos maźiau reikalauja remonto, be to, gana
ir neprikalti, nes jos greitai priauga graźiai atrodo.
prie ślaito ir paskui tvirtai laikosi. Jei
Laikui begant, griovis sustiprintas
velenuojama sausą ślaitą ir, be to, pa- ar nesustiprintas, priauga źoliy, uźsinesitaiko sausas laikas, tai velena gali śa dumblu, atsiranda akmeny, medźio
ilgai neprigyti ir todel labai gera, jei śaky. Kai kurie plotai dół to supeliśvelenuoti ślaitai palaistomi yandeniu. keja, 'o kiti (źemiau uźneśto griovio)
Velenas kuoliukais reikia prikalti, jei
perdźiusta. Kad to nebuty, reikia grioveIźnuojama vasaros gale ar rudenj, vius valyti. Valymui geriausias laikas
kai ve!enos gali jau nebepriaugti. J y yra vasara. flpie tai paraśysime vóliau.
storis esti 2 — 3 cm, o ilgis — apie
30 cm, źiurint, koks ślaite gruźas: jei
puresnis, tai kuoliukai turi buti ilgesni.
Źem es ukio gam inii| kainos
Jie sukalami lygiai su velćnos pavirśiuSili m ety b alan d ź io 29 d., Vi!niaus Ja v y - P re k iy
mi, kad paskui, kai ślaitai śienaujami,
nekliudyty. Po keliy mety jie supuva, B irz o s praneSimu, buvo m o k a m a uź 100 k g a u k s .
visai pranyksta ir śienavimui visiśkai R u g i a i .................................................... 18.50— 19.75
nekliudo.
K v i e ć i a i .................................................... 25.50— 27.50
Be velenavimo, galima ślaitus sus M i e ż i a i .................................................... 15.75— 16.25
tiprinti apsejant juos źoliy miśiniu. A v i ź o s ..................................
17.00— 18.50
Reikia tik parinkti tinkamą źoliy miśinj G r i k i a i ....................................................... 16.00— 17.50
ir juo apseti ślaitą. Jei śiaitas yra der- V i k i a i .....................................................19.00— 19.50
lingas, tai jo nereikia padengti źeme, L u b in a s (m ely n as)
paimta iś gretimy ariamy źemiy. flpsń- Kvietines s e l e n o s . .
jimo tvarka tokia: geleźiniais grebliais R ug in es s e l e n o s . .
supurenamas ślaito pavirśius taip, kad Sviestas 1 kg I ruSies u-rme . ...................... 3.00
vageles (atsiradusios nuo greblio danty)
detal. . ...................... 3.30
n o
o
buty lygiagretes vagos aśiai;-paskui pa,
„ l i ruSies u r m e .
trąśiama ir s&jamos źolśs. Seklos sejadetal. . ......................3.20
n o
m
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Grioviy prieźiura
Norint, kad iśkasti grioviai ilgai
veikti], reikia juos tinkamai priźiureti.
Nepriźiurimi greitai uźauga źolemis,
uźsineśa dumblu ir nebenusausina jiems
skirty ploty. Kad to nebuty, reikia laikas nuo laiko iś grioviy gerai iśvalyti jvairias atsiradusias sąnaśas ir iśśienauti priaugusias źoles. Didesniy
ir daźnesniy remonty reikalaus tie
grioviai, kurie, iśkasus, nesutvirtinami. Daźnai ukininkas, iśkasęs savo ukyje
nemaźą grioviy tinklą, jy nesustipjina,
nes, sako, tas brangiai kaśtuoja. Zinoma, iśkasti ir sustiprinti griovius reikia
daugiau pinigo iśleisti vienu kartu, ir
tą ukininkas gana greitai pajunta. Bet
jeigu iśkasty grioviy nestiprinti, tai
kiekvieną pavasarj ar per didesnius
vasaros potvynius vanduo smarkiai juos
suardo, uźneśa, ir jy remontas kartais
brangiau atseina. Mineraliniuose dirvoźemiuose remontas neiśvengiamas, durpiniame dirvoźemyje jis maźiau reikalingas.
Iśkasus griovj, daugiausia rupesćio
yra su ślaitais, nes jie pirmiausia irsta.
Irimo prieźasćiu yra daug: śaltis, tekantis vanduo, podirvio vanduo ir kt. Slaitams stiprinti medźiaga vartojama jvairi:
velenos, akmenys, źabai, betonas ir kt.
Be to, ślaity sustiprinimui daźnai jie
apsójami źoliy miśiniu.
Labai daźnai yra vartojamos velónos. Bet ne visus ślaitus galima velenomis stiprinti. Negalima velenomis
stiprinti toji ślaito dalis, kuri nuolatos
esti apsemta vandeniu. Vandenyje veIśna negali źelti, greitai supuva ir nustoja stiprinimo reikśmes. Slaity velenavimui velena turi buti tvirta ir iś
gery źoliy. Netinka tos velenos, kurios
turi samany. Velśnos storis gali buti
jvairus 6 —12 cm. Storis priklauso nuo
vełćnos tvirtumo ir nuo velónuojamy
ślaity gruźo kietumo ' bei dregnumo.
Plonesnó velóna (6—8 cm) imama
drógnesniems molio ar priemolio ślaitams, o storesne (8—11 cm) — priesmólio, smólio ar źvyro ślaitams. Velónos yra piaunamos plytelemis arba
juostomis. Plyteliy dydis esti jvairus:
0,30 X 0,30 m; 0,30 X 0,40; 0,40 X 0,40
ir tt. J y dydis parenkamas, źinant ślaito
plotj. Pav., jei ślaito plotis yra 1,20 m,
tai gerai piauti plytelemis 0,30 X 0,30
arba 0,30 X 0,40, nes iśeina lygus skaićius eiliy ir tada geriau velenuoti.
Nustaćius plyteliy plotj, reikia rasti
tinkamy velśny ir jas piauti. Geriausia
darbas eina, kai dirba du źmones: vienas uź virves traukia peilj, o kitas palengva stumia pirmyn ir reguliuoja.
Taip uźpiautos velenos iś apaćios
specialiais aśtriais kastuvais atskiriamos nuo źemós. Pripiautas velćnas
reikia sudóti j kruvas, jeigu tuojau
nevelśnuojama. Krauti reikia taip, kad
źoló buty su źole, o źeme su źeme.
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