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UKININKAS
::: S A V A I T I N I S

„A I D O"

PRIED A S UKININKAMS

Kas reiketij daryti
Birfelio menesio pabaigoje baigiami
ukininko metai ir liepos men. 1 d. pradedami naujieji. Daroma taip todei, kad
birzelio pabaigoje baigiasi visi ukininko
źemes ukio iśtekliai, pirmiausiai paśaras ir grudai, o liepos men. pradźioje
pradedama imti nuo laukg ir ypać pievq naujas derlius. Tuo metu kulturingg
kraśtg ukininkai suveda visg metg sąskaitybą ir apskaito, kokie yra praejusig
metij ukininkavimo rezultatai. Iś tos
sąskaitybos, kurią veda kiekvienas kulturingas ukininkas, kaip ant delno m a 
to, kiek gauta pajamg ir kiek tureta
iślaidg per iśtisus metus, be to, matoma, kuri zemes ukio śaka yra pelningiausia, o kuri nuostolinga, kuri reikalauja daug darbo, o kuri maźai. Zodziu, suvedus sąskaitybą, ukininkui paaiśkćja, kas ukyje taisytina ir kokia
kryptimi ukis reiketg plesti bei gerinti.
Tai geriausias veidrodis ir kelrodis, ku
ris parodo tikrą ukio ir ukininko padetj, o iśtisg metg triuso rezultatus ir
nurodo, kuriuo keliu ukininkas turi eiti,
norćdamas pagerinti savo ukj ir gyvenimą. Todćl be sąskaitybos kulturingas
ukininkas negali ukininkauti, kaip be
plugo, akSćig ar kito svarbaus jrankio.
Be sąskaitybos jis jaućiasi aklas ir lyg
apkvaiśęs, nes nezino savo darbo iśdavq, nezino, kiek jis uzdirbo, kiek ir
kur iśleido, nejunta, ar jis daro paźangą, ar stovi vietoje, ar gal traukiasi
atgal.
Nors musg ukininkai sąskaitybos ir
neveda nors visai nesiinteresuoja savo
ukio padetimi ir pafanga, taćiau śiuo
metu privaletg bent apsvarstyti, plaćiau ir rimćiau pagalvoti, kokios priemonds reiketg payartoti, kad feme s
ukio naśumas pakiltij ir padidetg pajamos. Reiketg apsvarstyti, ar dabartinćse
sąlygose negalima butg surasti budg
padidinti javg derlingumą, gyvuliq produktingumą ir kitg śakg naśumą.
Beveik kiekvienas musg ukininkas
dabar galvoja, kaip padidinti savo ukj,
jsigyti daugiau femćs. Kas tik turi susitaupęs pinigo, visuomet stengiasi nusipirkti kokj nors sklypelj femes, pię
ł o ś ar miśko. Nes kiekvienas ukinin
kas mano, kad tik turedamas daugiau
zemćs, gales geriau gyventi, daugiau iś
ukio gauti pajamg. Bet tik labai retas
ukininkas pagalvoja apie priemones,
su kurig pagalba galima butg padidinti
Pajamas iś ukio, nedidinant jo ploto,
turint tą patj skaićig ha.

J a u daug kartg musg skaitytojams
teko skaityti, kad Danijos ukininkai,
turedami tokios pat ruśies femę, iś
kiekvieno ha gauna daugiau kaip dvigubus visq augalg derlius. Pavyzdfiui,
javg iś 1 ha Danijoje gaunama dau
giau kaip 20 kvintalq (o musg ukinin
kai gauna tiktai 8 — 10 kvintalq), bulviq
daugiau kaip 200 kvintalq (pas mus —
maziau kaip 100 kvintalq), śieno dau
giau kaip 50 kv. (musg ukininkai — 15—
25 kv,, be to, labai menkos vertśs) ir t.t.
Vadinasi, danas iś 1 ha gauna daugiau
pajamg, negu musg ukininkas iś 2ha. Todil, jeigu musg ukininkas, turedamas
5 ha femes, labai nori jsigyti dar 5 ha,
kad tokiu budu galetg gauti dvigubai
didesnes pajamas iś ukio, tai lygiai
privalo noreti, kad iś śig 5 ha galetg
gauti dvigubai didesnius derlius. Śiuo
metu musg ukininkui yra lengviau p a 
didinti dvigubai derlius iś 1 ha, negu
dvigubai padidinti savo femę. Derlius
padidinti niekas nedraudzia ir tam tikslui dafnai nereikia labai daug pinigg.
Tuo tarpu dvarq nieks nedalina, valstybe ukininkams femes neduoda, o
norint feme s nusipirkti, negalima musg
ukininkams gauti leidimo. Be to, ir pi
nigg femei pirkti tik labai retas uki
ninkas teturi. Taigi śiuo metu vienintele iśeitis yra didinti turimos zemes
naśumą, sutvarkyti ukj taip, kad dirbamos f em ć s 1 ha duotg dvigubai dides
nius derlius, kad pievose priaugtg 2
kartus daugiau foles, kad karves dvigubai daugiau duotg pieno ir t. t.
Śiuos fadfius perskatę, daugelis uki
ninkg, finoma, pasakys: „Nera tokio
ukininko, kuris nenoretg gauti dvigubai
didesnius darlius. Bet kokiu budu tie
derliai padidinti?"
V Norint tiksliai j śj klausimą atsa-

:::

kyti, norint duoti aiśkius patarimus, ko
kiu budu galima musg ukio naśumą
pakelti, reiketg apie tai paraśyti keletą
knygg. Mes ćia tik trumpai suminesime
kai kurias priemones.
Pirmiausiai reikia sudaryti geresni,
tinkamesnj santykj tarp paskirg auginamg augalg. Dabar musg ukininkai
labai daug augina varpiniq augalg, o
mazai śakniavaisiq ir paśarinig. Dabartinis santykis yra netikęs, nes varpiniai
per dafnai patenka ton paćion vieton,
kas augalams yra kenksminga (jie del
to biogai dera), neturima gero gyvuliams paśaro ir del to gyvuliai duoda
menką naudą ir turima maźai mćślo
(del to irgi gaunami menki derliai).
Reikia geriau dirbti feme. Pavyzdfiui, nuvalius nuo laukg varpinius, ne
galima palikti nesuartg rafieng, negalima
rudenj nesuarti dirvos giliai, negalima
pavasarj visg dirvg arti ir t. t.
Reikia vartoti geros ruśies, tinkamai
iśvalytą sćklą, kad joje nebutg piktfo
lig, priemaiśg, kenkejg. Sekla turi buti
stipri, neiśsigimusi, musg kraśto klimatui tinkama.
Reikia m okśti gerai uflaikyti trąśas
ir finoti, kokiems augalams jos vartoti.
Be to, reikia trąśg prigaminti daugiau,
vartojant kraikui durpes.
Reikia gerai prifiureti auganćius au 
galus. Śakniavaisius daug kartg aketi
bei purinti jiems fem ę, raveti, apkasineti ir t. t.
Reikia auginti paśarinius augalus,
kurig viename sklype galima gauti du
kartus derlius per vieną vasarą, pav.,
ankstyvus miśinius, fieminius vikus, se
radelę, saldgjj lubiną ir t. t.
Reikia geriau priziureti gyvulius,
ypać pieningas karves, atrankos budu
didinti jg pieningumą, auginti daugiau
paukśćig, ypać deslingg viśtg.
Reikia rimtai susirupinti darzininkyste, sodininkyste, bitininkyste ir t.t. irt.t.

O K IŚ K O S N A U J IE N O S
LIETUV0S VALSTYBEJE
A p s a u g a n u o s n u k i o ir nagij
ligos
„Vyriausybes Ziniose" paskelbtos
gyvuliams ir paukśćiams, jg faliems
produktams ir paśarui iś ufsienio j
Lietuvą jvefti taisyklćs ir f e m e s ukio

ministerio jsakymas, pagal kuriuos be
atskiro leidimo draudfiama jvefti j Lietuvą visus gyvulius ir paukśćius, paśarą, falias odas, kailius, neplautas vilnas ir kitus gyvuliq zalius produktus, ir
perv ef ti gyvulius ir falias odas iś visq
ne Europos ir iś śig Europos valstybig: iś flnglijos, Belgijos, Balkang vaU
stybig, Danijos, Italijos, Lenkijos, Olan-
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dijos, Prarcuzijos, Pirenejg valstybig,
SSSR, Śvaicarijos ir Vckietijos.
Vyriausias geleźinkelig direktorius
pasienio geleźinkelig pareigunams jsake
stropiai źiureti, kad jveźant j Lietuvą,
o taip pat veźant tranzitu per Lietuvą
aukśćiau nurcdytas prekes, prie lydinćig siuntg dokumentg butg pridetas
źemes ukio ministeiio leidimas. Be to,
jveźamos iś nurodytgjg valstybig pre
kes, jdarytos j nedezinfekuotus śiaudus,
śieną arba pelus, turi buti pasienio
punktuose arba muitinese perdaromos
j vietines kilmes tinkamą jdarymo medźiagą, o jdarymui vartoti śiaudai, śienas arba pelai turi buti sudeginami.
Prekes, sulaisćius jg jdarymą tinkamais
dezinfekuojanćiais vaistais, gali buti
jve£amos j Lietuvą jg neperdarius tik
tinkamam veterinarijos gydytojui leidus.

S tatyb os m ed źiagos
Śiemet nepaprastai gyvai perkamas
cementas. J o nejtiketinai didelis jveźimas stebina tiek kraśto pirklius, tiek
uźsienio tiekejus. Iki śiol pirko daugiausiai kaimas savo reikalams ir jau
iki liepos mćriesio cemento jveźta apie
60 000 tong. Pats gyviausias statybos
sezonas miestuose skaitosi liepos menesj. Tai tenka laukti śiemet ypatingo
cemento jveźimo padidejimo. Tikimasi
cemento iki galo metg bus jveźta apie
120.000 tong. Pereitais metais iki lie
pos men. 1 d. buvo jveźta apie 40.000,
o iki galo metg 95.000 t. Lieiukis pe
reitais metais cemento jveźime dalyvavo 45°/o, o śiemet daugiau kaip 50%.
Daugiausiai jveźama angliśko cemento,
nors gana daug cemento jveźama ir iś
Vokietijos ir dalinai Norvegijos.

Plinta

van d en tiek io

jrenglm ai

Lietukis pereitais metais pradejo
prekiauti vandentiekio, kanalizzcijos ir
centrinio śildymo jrengimais. Śig jrengimg paklausa iś pat pavasario buvo
labai gyva. Ryśium su didelemis valdinemis ir privatinemis statybomis Kaune
ir kituose kraśto miestuose, ta prekyba
pastoviai auga ir plećiama. Ja u dabar
k as me ne sj tais jrengimais daromos śimtatukstantines apyvartos. Tikimasi, kad
metine apyyarta śiomis prekemis pasieks arti 2.000.000 litg.

P rem ija skalsiij rin k ejam s
Lietuvos Vaistininkg Draugija, skatindama vaistinggjg augalg rinkimą ir
jg paźinimą Lietuvoje, tam reikalui paskire per „Vaistaźoles" draugiją 300
litg premiją uź geriausiai ir daugiausia
surinktg skalsig. Si premija yra padalinta j dvi dalis, butent- 200 litg gaus
skelsig rinkćjas, laimśjęs pirmą premi
ją ir 100 litg gaus laimćjęs antrą pr e 
miją. Iśimtinais atsitikimais gales gauti
abi premijas vienas ir tas pats skalsig
rinkejas. Premiją gali gauti vien tiktai
rinkejai, bet ne supirkinetojai ir tie,
kurie pristatys ne maźiau, kaip 50 kilogramg ś i e m e t s u r in k fg skalsig.

MUSQ KRAŚTE IR KITUR
Vokieciij k a r v e s dirba
Yra apskaityta, kad vienas arklys
per me tus sueda 1% iki 2 ha derlig
vidutinio derlingumo ukyje. Jeigu źeme
nederlinga, tai arkliui iśśerti reikia 2 ' / a
iki 3 ha źemes. Taigi, ukininkas, kuris
turi 6 ha źemes, vien arkliui turi suśertji 3 ha (puse viso Dkio) derliaus.
Tokiu budu arklys maźaźemiui ukininkui yra labai nuostolingas. Tokiame
ukyje arklys galima laikyti tik tuo atveju, kai yra kokig nors uźdarbig, kai
źiemos metu galima su arkliu uźdarbiauti. Prieśingu atveju arklj gali pavaduoti karve. Vokietijoje ir Ćekijoje
beveik visi maźaźemiai ukininkai visus
lauko darbus dirba karvemis. Vokietijoje is viso yra 11 milijong melźiamg
karvig. Iś jg 3 milijonai karvig naudcjama źemes dirbimui. Be to, 350 tukstanćig bulig ir jaućig irgi dirba lauko
darbus. Taigi iś viso Vokietijoje dirba
apie 3'/s milijono gyvulig, kas sudaro
apie 30 % visg raguoćig. Kaźin kaip
galvoja apie tai musg ukininkai? Bet
turbut ne vienas nepasakys, kadvokiećiai neprotingi ir nemoka ukininkauti.
Jeigu jau vokietis ukininkas karve di r 
ba źemę, tai musg ukininkui daug
svarbiau butg śiuos gyvulius iśnaudoti
laukg darbams.
P ap igin tos a zctin e s trą śo s
flzotinig trąśg fabrikai Moscicuose
ir Choźove nuo śig metg rudens papigino azotinig trąśg kainas. Papiginimas
yra nedidelis, vienos papigintos beveik
10 % , o kitos apie 8%- Pavyzdźiui,
100 kg malto 21°/o azotniako pernai
kaśtavo 25 auks. 80 skat., o śiemet nuo
liepos men. kaśtuoja 23 auks. 30 skat.,
salietśako 100 kg. kaśtavo 23 auks., o
śie me t—20 auks. 70 skat. Be ćia minetg azotinig trąśg atpigintos taipgi ir
fosforines trąśos, kurios maiśomos su
azotinemis. Butent, azotniakuota supertomasina atpiginta keliais prccentais, nes ji sudaryta iś supertomasinos
ir azotniako. Zemiau paduosime papigintg azotinig trąśg kainas. Butent,
liepos men. 100 kg. 21% malto azot
niako kaśtuoja 23 auks. 30 skat., azotniakuotos supertomasinos (19% azoto
ir 12% fosforo rugślies)— 19 auks. 10
skat., śalietśako (15,5% azoto) — 20
auks. 70 sk. ir sieros rugśties amonijako (21% azoto) — 21 auks. 70 skat.
Nuo rugpiućio iki spalig menesio ICO
kg. kaśtuos: malto azotniako— 23 auks.
70 skat., azotniakuotos supertomasi
nos— 18 auks. 20 sk., salietśako — 20
auks. 70 sk. ir sieros rugśties amonijako — 22 auks.
Tokios kainos imamos, perkant maźiausiai 10 tong (100 maiśg arba, kitaip tariant, 10.000 kg) ir mokant iś
kalno pinigus. Fabrikas nemokamai trąśas pristato iki kiekvienos plaćigjg geleźinkelig stoties. Vadinasi, aukśćiau
iśvardintos trąśg kainos suprantamos
su pristatymu iki pirkejo geleźinkelio
stoties. Perkant maźiau negu 10 tong,
trąśos skaitomos brangiau. Butent, per
kant ne rra ź ;au kaip 5 tonus (50 maisij),
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uź kiekvieną maiśą trąśg imama po 60
skatikg iki 100 maiśg. Vadinasi, jeigu
perkama 60 maiśg (iki 100 truksta
40 maiśg), tai reikia primoketi po 60
skat. uź 40 maiśg, t. y. 24 auks. Per
kant maźiau, kaip 5 tonus (50 maiśg),
kainos uź trąsas imamos tokios pat,
kaip ir aukśćiau minejome, bet śiuo
atveju pirkejas pats apmoka uź trąśg
perveźimą traukiniu iś fabriko. Kas uźsisako vieną vagoną, t. y. 10 tong (100
maiśg) malto azotniako arba azotniakuotg supertomamilćig, fabrikas nemo
kamai prisiunćia 1 porą specialig rubg
ir 1 porą akinig, vaitojamg sejant śias
trąśas. Mokant visus pinigus iś kalno,
fabrikas dar, be to, duoda 3 % nuolaidos nuo nupirktg trąśg bendrossumos.
Perkant minetas trąśas paskirais maiśaiś pas pirklius, kooperatyvuose ir krautuvese, kainos uź jas imamos brangernes, negu aukśćiau minetcs. Taćiau negali jos buti brangesnes, kaip 10%-

G yyuline druska
Nuo śig metg geguźes menesio gyvulig paśarui skirta druska yra nudaźoma su malachito faluma, kurios kvapas nekenkia pienui. Tą druską pardavineja visi druskos urmo sandeliai ta
paćia kaina, kaip ir aukśćiau, butent,
perkant 50 kg, be jpokavimo, skaitoma
2 auks. 54 skat,, o perkant 1 kg, skai
toma 5 l/a skatiko. Tokios pat źalios
spalvos bus dabar ir briketuose (gabaluose) gyvuline druska, vartojama gyvuliq iaiźymui. Perkant śios ruśies drus
ką, nereisalaujama jokiu valsćiaus paliudijimg apie turimą gyvtlig skaićig.

P a n a ik in ta s karo m o k e s t is
Kaip źinoma, asmens, kurie, śaukiant atlikti karines prievoles, gaudavo
kategorijas , C “, „D“ ir „ E “, buvo apdeti atitinkamu mokesćiu, kuris reikedavo_moketi kasmet. Dabar Vyriausybes Ziniose paskelbtas paredymas, pa
gal kurj śios ruśies mokesćiai, kurie
nebuvo iśieśkoti iki 1936 metg pabaigos, panaikinami ir jau nebus ieśkomi.
Nebus ieśkomi ne tiktai mokesćiai, bet
taipgi nuośimćiai ir egzekucines iślaidos, kurios susidarś ryśium su minetu
mokesćiu. Śie mokesćiai panaikinami
ir tuo atveju, jeigu jsigaliojus minetam
pareaymui buvo iśdestyti
ratomis,
praśoma buvo mokejimą atideti arba
buvo pradeta ieśkoti prievartos budu
(paskelbta egzekucija).
P a s k o lo s d alim is iśm o k eti
Valstybinis Żemes Ukio Banko skyrius Balstogeje pradejo duoti paskolas
ukininkams, kurie nori dalis iśmokćti
savo śeimos nariams arba kurie nori
duoti kraitj. Paskolos duodamos tik
tiems ukininkams, kurie nori dalis iśmokśti savo śti m os nariams arba ku
rie nori duoti kraitj. Paskolos duoda
mos tik tiems ukininkams, kurie turi
nuo 5 iki 15 ha źemś s, kurie turi sutvarkę savo hipoteką ir kurig hipoteka
dar neapsunkinta. Śiuo reikalu informacijg galima gauti mineto banko skyriuje Balstogeje, Sienkevićiaus g. rr. 15.
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Augalai źaliam paśarui
J au antri metai, kai musu kraśtą
vargina sausros. Jos yra labai kenksmingos tik pradejusiam musg kraśte plestis gyvulig ukiui, nes neuźdera pasarines źoles.
Gyvulig iśmaitinimui dideles reikśmes turi jvairUs augalai, paseti źaliam
paśarui. Yra augalg, kurie tam tikslui
galima seti dabar ir net po źiemkenćig
arba ankstyvo vasarojaus. Kai kuriems
ukininkams yra gerai źinomi, pav.: vikig, źirnig, peliuśkg miśiniai su aviźomis ar mieźiais. Śig augalg miśiniai ga
lima seti j laisvą dirvą. pav. Pudymuose birźelio pirmoje puseje. Galima seti
ir rugienose. Jei rugiena śvari ir dirva
rugiams buvo iśdirbta, tai źirnig vikig
ir arkliapupig miśiniai galima seti j iśdrapokuotą rugieną ir negiliai aparti.
Aparus, tuojau nuaketi. Bet jei śiemet
ruduo bus taip sausas kaip pernai, tai
iś śios ruśies miśinig nieko gero neiśeis.
Bet kas turi seklas, reikia bandyti seti
ir śig miśinig.
Musg ukininkai turetg atkreipti demesj j naują paśarinj augalą — saulogręźius. Śis augalas yra tuo jdomus,
kad nebijo sausros, galima jj seti po
źiemkenćig J r tinka źaliam paśarui ir
rauginimui. Źaliam paśarui piaunamas
prieś źydejimą, o rauginimui—źydćjimo
metu. Saulogręźiai yra maistingi, noriai
gyvulig edami ir padidina karvig pieningumą. Nebijo śalng, todel ilgai rudenj gali iśbuti lauke. Pernai maćiau
pas vieną ukininką Suvalkijoje pasetg
saulogręźig po źiemkenćig, kurie neźiurint dideles sausros, visai gerai uźaugo.
Paśariniai saulogręźiai gali buti sejami jvairiose dirvose, iśskyrus lengvus
smćlius. Megsta jtręśtas dirvas ir tuomet
gerai uźdera, bet auga ir liesesnćse.
Labai gera saulegręźiams vieta po źieminig vikig, nupiautg źaliam paśarui.
Jeigu sejami po rugig rugiena greit suariama ir, jei reikia, patrgśiama dirbtinemis trąśomis, duodant j ha: 150 —
200 kg. kalio druskos ir 200 azotniakuotg supertomamilćig. Jei rugiams
dirva buvo jtrąśta, tai mineralinig trąśg
kiekis galima sumaźinti arba ir visai
neduoti. Paśariniai saulogręźiai sejami
eiiemis, tarp kurig paliekamas 35 — <0
cm. atstumas. Sśklos j 1 ha iśeina, jei sśjama maśina apie 40 kg., o ranka daug
maźiau. Augalams sudygus, reikia supurinti tarpeilćs.Tą darbą galima atlikti
rankiniais norkrosais, planetais arba
paprastu bulvig kaupiku.
Paśarines ropes (turnipsas) irgi tin
ka sćti kaipo paselis po ankstyvg miezig ir rugiu. Plaćiau apie turnipsą yra
paśaryta 1936 m. „ Musg flrtojaus" 7 numeryje. Ćia tik suminesiu, kad jis pasetas rugienoje gerai iki rudens uźaugą
ir tinka śerimui rudenj. Megsta dregnas
vietas. fluga jvairiose dśrnose iśskyrus
•engvus smeiius. Nereikalauja didelio tręśimo. Nualintuose dirvose naudinga yra duoti j ha: 150—200 kg. ka
lio druskos, o sudygus, 80— 100 kg. sa-

letśako ar salietros. Sejama eiiemis, ku
rig atstumas 40 —45 cm. J ha reikia 2
kg. seklos.
Lengvose dirvose galima seti śitokio
miśinio j ha: 40 kg. grikig, 50 kg pe
liuśkg 6 kg. garstyćig ir 15 kg. gaurio
(spergula arvensis).
M iśiniai pavasariui. Miśiniai źaliam

paśarui pavasario piovimui yra labai
naudlngi. Pieno ukyje sunku be jg apsieiti, tuo labiau, kad pavasarj daźnai
truksta gero paśaro. Pavasario piovimui
pas mus geriausiai tinka żiem iniai vikiai miśinyje su rugiais ar kviećiais.
Jie galima pradeti śienauti jau pirmoje
geguźes men. puseje ir duoda daug ir
labai gero paśaro. flpie juos paraśysime
vćliau.
agr. J. P.
—

n—

Śuliniai ir ją jrengimas
Kaime vanduo źmonig ir ukio reikalams daźniausiai yra imamas iś śulinig.
Zinant kokią didelę reikśmę turi vanduo źmonig sveikatai, j śulinig jrengimą reiketg kreipti daug demesio, nes
vandens kokybe priklauso ne tik nuo
dirvoźemio, bet faip pat ir nuo śulinig
jrengimo. Todel ćia bent trumpai suminesime apie śulinig jrengimą.
Śuliniui kasti reikia parinkti kieme
aukśtesną vietą (kalnelj), kad lietus ir
iś śulinio iśpiltas vanduo nepatektg j
śuiinj, bet nubegtg j śalis. Be to, neg a
lima śulinio kasti arćiau kaip 10 — 12
mtr. nuo tvartg, iśviećig ir kitg uźterśtg vietg. Taip pat reiketg vengti śulinj kasti, prie pat upes nes upeje vandeniui nuslugus, gali ir jame nebuti
vandens.
Śulinig sienos daromos iś medźio,
akmeng ir iś betoninig źiedg (gesonu).
Mediniai śuliniai iś rąstg rentinig śiais
laikais retai kur tedaromi, nes m e 
diniai rentiniai, kurie yra aukśćiau
vandens, greit
puva ir ant jg augantieji grybai terśia vandenj Taigi medi
niai śuliniai yra n?patvarus ir n e h !gieniśki, todel jg reiketg visai nedaryti,
flkmeniniai śuliniai jrengiami tik
ten, kur yra negiliai vanduo, nes da
źniausiai śulinig sienas ukininkai sukrauna iś akmeng sausai, be jokio skie
dinio. Tokig śulinig jrengimas, kur yra
akmeng perteklius, yra pateisinamas,
nors geras vanduo, del akmeng sienelig nesandarumo, retai kur tepasitaiko.
Śiais laikais daugiausia śuliniai da
romi iś betoninig źiedg. Taip jrengti
śuliniai yra patvarus, ir jg jrengi
mas yra patogus, nepavojingas ir, palyginti, nebrangus. Be to, toki śuliniai
yra higieniśki, nes betoniniai źiedai,
sujungti tarp savęs c-emento skiediniu,
nepraleidźia pavirśutinio yandens, neturi savyje ir neplatina jokio puvimo,
kuris terśtg vandenj.
Betoniniai
źiedai daugiausia gaminami 0,7 — 1
mtr. skersmens, o jg
sieneles daromos 8 — 9 cm storu
mo. Jie gaminami geleźinźse (blogiau
medinese) formose iś 1 dalies c e m e n 
to, 3 dalig smelio ir 5 dalig źvyro. J e i
śuliniai kasami akmeningame grunte ir
jei dirbant galima tiketis didesnig śoninig źemes spaudimg, tai źiedai gaminami
iś 1 dalies cemento, 2 dalig smelio ir 4
dalig źvyro ir, reikalui esant, sustiprinimui jdedama geleźies armaturą iś 6

mm storio vielos. Betoninius źiedus
śulinig jrengimui galima vartoti praslinkus vienam menesiui nuo jg pagaminimo.
Śuliniai iś betoninig źiedg jrengiami
gana paprastai. Statomas ant źemes
źiedas ir po juo aplink pakasamas griovelis. Źiedas savo svoriu leidźiasi źemyn. Tada iś źiedo vidaus iśkasama
źeme, ir vel pakasamas apie źiedą griovelis. Tokiu budu kasimo darbas atliekamas gana greit, nes iś virśaus vis
uźdedami nauji źiedai, kurie tarp saves jungiami falcu (pusiau śpuntu) ir
uźtepami cemento skiediniu i§ 1 d.
cemento ir iś 2 — 3 d. smelio. Kasant
po źiedu griovelj, reikia źiureti, kad
źiedas visur vienodai nusileislg, nes
prieśingu atveju gaunama kreivas, ne
visai staćias śulinys. Todel, kai kur ge
riau yra pirma iśkasti śuliniui duobe
iki vandeningo sluoksnio, o paskui, su
suktuvo ir virvig pagalba, nuleisti betoni
nius źiedus ir juos uźtepti cemento
skiediniu. Kasant śuliniui duobe, reikia
neuźmirśłi laikinai ją sustiprintf^lentomis ar kartimis, kad źeme neuźgriutg
kasejg. Vandeningame sluoksnyje śuli
nio kasimas atliekamas taip ^ pat su
kastuvais ir kibirais. Iśkastoji źemć iś
śulinio paśalinama kibirais, kurie pritvirtinami grandinemis ar virvemis prie
suktuvo veleno. Geriausia vartoti du
kibirus, iś kurig vienas keliamas aukśtyn prikrautas ir tuo paćiu sukimu antras nuleidźiamas źemyn iśtuśtintas.
Kasant śulinius, atsargumo deliai,
reiketg laikytis śig taisyklig: 1) prie
śulinig kasimo turi buti nemaźiau dviejg darbininkg, iś kurig vienas turetg
buti virśuj prie śulinio; nusileisti jam j
śuiinj, nesant pavaduotojo, draudźiama;
2) darbininkas, kuris śuiinj kasa, turi
buti apjuostas virve pusiau, o virves
kitas galas turi buti ant źemes pavirśiaus, kad iśsiverźus śulinyje nuodingoms dujoms (nors retai, bet vis delto
pasitaiko) ar kitai nelaimei pasitaikius,
butu galima skubiai jj j pavirśig iśtraukti.
Śulinio źiedai jleidźiami j vandeningą sluoksnj nemaźiau 1,25 mtr., kad,
semiant ar siurbiant vandenj nesusidrumstg vanduo. Śulinio dugnas daro
mas iś filtruojamos medźiagos. Tam
tikslui daźniausiai vartojamas rupaus
źyyro ar akmens skaldos ir rupaus
smelio sluoksniai, kurie daromi apie
30 cm. storio,

76

Q K I N I N K fl S

flpaćioje, ant pat dugno pilamas apie Dangćio aśies vienas galas iślenkiamas
20 cm. rupaus smelio sluoksnis, o ant rankenos pavidalu, uź kurios, kaire
jo apie 10 cm. storumo rupaus źvyro ranka pasukus ir laikant, dangtis atsidaro (atsistoja staćiai). Tuo metu,
sluoksnis.
Vandeningame tekanćiame smelyje deśine ranka sukant suktuvą, keliamas
śuiinio dugnas jrengiamas tokiu budu: kibiras su yandeniu. Kibirui pasikelus
primetoma ant dugno akmeng ir ant jg aukśćiau dangćio, paleidźiama dangćio
uźpilama akmens skaldg. Virś tokio rankeną ir dangtis savo svoriu uźsidauźpylimo klojamas lentg grindinys pa- ro. Kad dangćio nereiketg ranka laikyti,
kiśant lentas po śuiinio briauna. Len- daromas kojinis mygtukas, kurj, koja
tose iśgrąźiamas skylćs vandeniui pra- spaudźiant, dangtis atsidaro.
Jei nera galimybes siurbliui jrengti,
eiti. Toks dugno jrengimas apsaugo
śulinj nuo smelio uźneśimo ir palengvina jo valymą. Jei vandeningame sluoksnyje nśra tekanćio smelio, reikalui
esant, apatiniuose zieduose daromos
iś śong kugio pavidalo skyies apie 2,5
cm. skersmens. Skylig paplatinimas da
romas j śuiinio vidg.
Jei kartais śulinys duoda nepakan7 „Okininko" nr. (żiur. „Jstatymai
kamą kiekj vandens, o gilinti nera ga- apie komasaciją*) minejome, kaip pralimybes, tai tenka daryti gulstinius śuli- yedama komasacija. Dabar suminesime
nio maitintojus. Tam tikslui daźniausiai apie tolimesnę komasacijos eigą.
daromas sujungtas su śuliniu gulsćias
Komasacijos dalyyiai privalo matiiś akmeng, molio ar betono vamzdźig ninkams duoti savo sodźiuje nemokadrenaźas. J o ilgis ir gylis daromas pa m ą butą. Matuojant laukus, reikalinga
gal reikalą. Tokj drenaźą darant, reikia jiems duoti darbininkai. Praktiśkai suprisilaikyti śig sąlygg: 1) kad drenazas tyarkoma taip, kad, pvz., nuo yalako
butg apsaugotas nuo pavirśutinio van- turi kiekyienas atidirbti tam tikrą dieng
dens, 2) butg padetas, jei leidźia vie- skaićig. Jeigu ukininkai atsisako duoti
tos sąlygos, ant vandens nepraleidźia- matininkams darbininkus, jie gali pamo sluoksnio ir 3) kad turetg yentilia- imti paśalinius asmenis, kurietns ufciją. Vanduo j drenazą patenka per
mokes uź darbo dieną, o paskui iśreiyamzdźig neuźtaisytus sudurimus arba kalaus pinigus iś tg ukininkg, kurie atper yamzdźig sienelćse padarytas sky- sisake duoti darbinkus. Be to, ukinin
les apie 8 mm skersmens. Vamzdfiai, kai privalo duoti matininkams arklius
didumo pagal reikalą, dedami ant ne- yaźiuojant jiems tarnybos reikalais.
judintos fem es su nutakumu link śu- Kada matininkai baigia matavimo darlinio ir apdedami skaldytais akmenimis, bus, źemes jstaiga deleguoja źemes
virś kurig ufpilamas rupus źvyras, sme- jkainavimo komisiją (Komisia klasyfika
lys ir uźplukamas molio sluogsnis, kad cyjna), kurią sudaro f em e s komisaras
pavirśutinis vanduo nepakliutg j dre- arba jo pavaduotojas kaipo pirminin
nas. Kaip toks jrengimas daromas, m a kas, matininkas, kuris matavo źemę ir
tome iś 2 breź.
3 źinovai iś paśalinig asmeng, kurie
Kad pavirśiaus vanduo nepakliutg j paźjsta komasuojamą sodźig. Be to,
śulinj, aplink jj paśalinamas apie 1 mtr. prie komisijos darbg gali dalyvauti
gylio ir tokio pat ploćio pavirśutinis tarybos nariai su patariamuoju balsu.
źemśs sluoksnis. Vietoj paśalintos źe- Żemes klas i fikacijos terminą nustato
mśs priplukiamas molio sluoksnis. Virś matininkas su źemes komisaro źinia.
priplukto molio daromas su nuotakumu Kiasifikacijos daibus atliekant, ukinin
akmens grindinys ar rupaus źvyro uź- kai privalo duoti darbininkus, bei tuos
pylimas, kad prie śuiinio vanduo ne- paćius patarnavimus kaip ir matinin
stovetg, bet nubćgtg j tam tikslui iś- kams. Baigus klasifikacinius darbus,
kastą vandeniui nuo śuiinio nubegti ukininkai renkasi sau kolonijas.
grioyelj.
Pasiraśoma specialus raśtai, kuriuos
Śulinys virś źemes iśkeliamas nepatiekia
matininkai. Galima uźsiraśyti j
maźiau 70 cm. ir uźdengiamas medinju
dangćiu, kad j jj iś virśaus nepakliutg tris yietas. Jeigu pasiraśytas protokodulkig ir kitg neśvarumg. Śuliniams las jau uż*tvirtintas feme s jstaigos, ank
daromi aukśćiau rentinio stogeliai ne- sćiau numatytos vietos pakeisti ne g a 
atsiekia savo tikslo, nes pilnai neapsau- lima. Nors raśomasi j tris yietas, ta
go śulinig nuo dulkig ar kitg neśvaru- ćiau kiekyienas gauna koloniją tik viemg. Todel śuliniams dangćiai turi buti noj vietoj.
Pasirinkimas maźiau ar daugiau viedaromi tik ant śuiinio rentinio ir santg fam auja matinińkui kaip orientadariai uźdaromi.
Iś colinig śpuntuotg lentg sukala- cine medziaga, butent, kokios źemes
'„jmals dangtis irUprf^^WJilglia^Si^iltl^ iś paskiras ukininkas norćtg gauti. Po to,
apaćios prityirtinama geleźinć aśis, kad matininkai suskirsto kolonijas paskidangtis galetg pats uźsidaryti; iś apa- riems ukininkarns ir parodo jas, bet tas
ćlos, virśun atidaromoji dangćio puse, nereiśkia, kad galima jau persineśti j
pastorinama 3.5 cm storio lentomis, lf
tras.8©b f £:j
»
Dangćio aśies galai jleisti j medinj re- buti uftvirtjntos ir pei^źiuretos źemes
mą, kuris prityirtinamas prie śuiinio komisaro. Żemes komisaras atvaźiuoja
rentinio geleźiniais yarźtais. Kad dang pats arba jo payaduotojas ir radęs visa
tis sandariai uźsidarytg, jo briauna rei tyarkoj, suśaukia sodźiaus susirinkikia apkalti odine ar gUmind judsta. Ihsj, per kbrj parelśkia, kad visi uklnin-
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yandeniui semti daromas medinis suktuvas. Suktuvo yelenas iśkeliamas virś
źemes nuo 1,25 mtr iki 1,35 mtr. To
kiu budu, semiant yandenj, reikia priźiureti, kad kibiras yisuomet butg jleistas j śulinj, yadinasi, negalima kibiro
laikyti ant śuiinio dangćio, nes jis gali
apdulketi ir uźterśti śuiinio yandenj.
Kad dangtis gerai uźsidarytg, kibirui
j śulinj jleisti dangtyje, prie kraśto, padaroma
skyle virvei ar grandinei
praeiti.

Matininky pareigos
kai yra sayininkai nurodytg jiems kolonijg.
Kartu paleidźia nuo pareigg koma
sacijos tarybą ir, suraśęs atatinkamą
protokolą, iśvaźiuoja. Jeigu paskiras
ukininkas pastebi, kad jo koloniją
per brangiai klasifikacines komisijos
jkainuota, gali kreiptis j źemes jstaigą,
kad iś naujo paskirtg klasifikacinę ko
misiją, kuri atitaisytg jam padarytą
skriaudą. Nuo śios klasifikacines źemśs
komisijos nera apeliacijos, jos sprendimas yra galutinis.
Komasacijos dalyyiai gali gauti Że
mes Bankę (Bank Rolny) paskolą. P a 
skola duo da ma pernesimui trobesig j
savo koloniją, melioracijos prayedimui, źemes pripirkimui, jei kas gauna
labai m a f ą koloniją, iś kurios negali
pragyyenti, iślaidoms padengti, kurios
susidare per komasaciją ir t. t. Pas
kolą gali gauti visi pilnateisiai valstybes piliećiai. Paskolos
duodama
ne daugiau kaip 1200 auks. perneśimui trobesig ir 600 auks. melioracijai ir kitiems aukśćiau iśvardintiems tikslams. Ypatingais atvejais duodama
2500 auks. perneśimui trobesig ir 800
auks. melioracijai ir kitiems tikslams.
Komasacijos iślaidoms padengti g a 
lima gauti paskolos ne daugiau kaip po
25 auks. nuo kiekyieno hektaro. Pvz.,
jeigu pilietis gauna 5 ha koloniją, tai
tam tikslui gali gauti 125 auks. pasko
los. Paskola trobesiams pemeśti, melio
racijai ir kitiems tikslams duodama 15
metg, o paskola komasacijos iślaidoms
padengti 4 metams.
Paskola reikalinga grąźinti podyiejg
metg nuo jos gayimo lygiomis ratomis’
kiekyienais metais Iapkr. mćh. 1 dieną
Penkiolikos metg terminas gali buti
prailgintas iki 20 metg. Nesumokćjus
laiku skolos ratos, numatoma 2 % bausme uź kiekyieną po termino pradśtą
menesj. Paskola duodama, imant 4°/0
nuo kiekyieno śimto auks. per metus; be
to, skolininkas privalo padengti yisas
iślaidas, susijusias su paskolos gayimu.
Jeigu skolininką iśtirika nelaim^, pvz.
nedOriius, gaisras, sunki liga ir pan.,
gali praśyti, kad jam suteiktg lengyatg, mokant skolą. Tokiais atvejais p a 
prastai praśymas iśklausomas. Paskalos duodamos, jraśant skolininko hipotekon paskolnintą pinigg sumą.
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Kooperacijos ci iena Lietuvoje
Nuo 1923 metą viso pasaulio kooperatyyai kasmet śvenćia Tarptautinę
Kooperacijos Dieną. Taigi, śiemet buvo
śyenćiama jau śeśioliktoji Kooperacijos
Diena. Ta diena yra sutarta śvęsti kiekvieną metą liepos men. pirmąjj śeśtadienj. Taigi, śiemet Tarptautines Koope
racijos Diena buvo liepos 2 d. Lietuvos
kooperatininkai, prisitaikindami prie savo sąlygą ir paprocią, Tarptautinę Ko
operacijos Dieną nukele j sekmadienj
ir śiemet ją śventć liepos 3 d.
Tarptautinó Kooperacijos Diena yra
patogi proga visiems kooperatyvams
perfvelgti savo nuveiktus darbus, jais
pasidfiaugti ir nustatyti gaires ateities
darbams. Be to, ta diena yra naudojama dar kooperacijos propagandai — ko
operacijos idćjai wisuomeneje skleisti,
naujiems kooperatyvi] nariams pritraukti. Kooperacijos Dieną visi kooperatyvai
pasipuośia tautinemis ir septynspalvemis kooperacijos weliayomis, daro vieśus susirinkimus su paskaitomis ir menine dalimi, eisenas, subuvimus ir kt.
Śią metą Tarptautinę Kooperacijos Die
ną Tarptautinę Kooperatyyą Sąjunga
paskelbe śu kiu — P e r K o o p e r a c i j ą
j T a i k a ! Toje dvasioje ir buvo ta die
na visą pasaulio kooperatyvą śvenćiama.
Lietuvos Kooperatyyą Taryba, birfelio mśn. suśaukusi V-jj Lietuvos Koope
racijos Kongresą, śiemet Kaune ypatingo (su programa) Kooperacijos Dienos
minejimo neberuośe; visi kooperatyvai
buvo pasipuośę veliavomis bei plakatais,
ir kiekvienas Kauno kooperatyvas śvente tą dieną indlvidualiai. Taćiau proyincijos kooperatyvai tą śventę śventś la
bai plaćiai. Tik nebutinai ją śvente lie
pos 3 d., o prisitaike prie patogiausią
vietos sąlygą: jungę dienos minejimą
su savo kooperatyvo jvairiomis sukaktimis, su vietoje jvykstsnćiomis śventemis, atlaidais ir kt. Taigi, galima sakyti,
kad śiemet Lietuvoje Tarptautinę Ko
operacijos Diena bus śvenćiama iśtisus
metus iki yeliausiojo rudens,
Ruośiantis śvęsti śeśioliktąją Tarp
tautinę Kooperacijos Dieną, prawartu
prisiminti ir di del i kooperacijos nuopelnai Lietuvos ukio gyyenimui.
Lietuvoje kooperatyvai pradejo steigtis dar senais rusu Driespaudos laikais:
śiemet jie śvenćia 65 metą weiklos sukaktj, nes nuo 1873 m. buv. Kauno
gubernijoje buvo pradćtos steigti pirmosios taupmeną skolinamosios bendrov£s. Netrukus, zinoma, atsirado ir
jvairią kitos ruśies kooperatyvą. Koope
ratywą darbas prieśkariniais ir D. karo
laikais, spaudfiant okupacijoms ir karui
nuteriojus visą kraśtą, iśsiplesti plaćiai
negalejo. Taćiau jau ir tuomet juose
spietesi świesesnis musą tautos elementas, ir kooperatyvai turśjo ne maf a reikśmćs ne tik keldami tautos ekonominj
Jygj, b e t ir fadindami tautirię samonę.
Labai greit ir palankiomis sąlygomis
kooperatyvai iśplśte savo veiklą atstaćius'Lietuvos nepriklausomą walstybę,
°e s tik laisvame kraśte yra tinkamos
s^lygos kooperacijai augti ir bujoti bei

kurti visokeriopą dwasinę ir medfiagine
gerovę. Ir śiandien matome, kad per 20
nepriklausomo gyvenimo m etą kooperatyvai tikrai nuveike milziniśką darbą
beveik kiekvienoje Lietuvos ukio gywenimo srityje, neskaitant ir dvasinią laimójimu, kurie taip pat yra dideli.
1938 m. sausio 1 d. iś viso Lietuvoie
buta jregistruota 1.355 — ją tarpe D.
Lietuvoje 1.258 ir Klaipedos kraśte apie
95 kooperatyyą. ftktyyiai yeike D. Lietuvóje 1.094 kooperatyvai. J ą tarpe 268
kredito kooperatyvai, 103 miesto kre
dito kooperatyvai ir 46tarnautoją taup
m eną skolinamosios kasos; 184 prekybos kooperatyyai, 140 f em e s ukio kooperatyvai, 32 vartotoju b-ves ir 12 z e 
mes ukio draugiją; 192 kooperatines
pienines. Sios trys grupes vra stambiausios ir tvirćiausios. Su Klaipśdos
kraśtu ją skaićius siekia 800 bendrovią.
Likusias bendroves sudaro daugiausia
jvairios draugijos f em e s ukio kulturos
tikslais. J ą tarpe D. Lietuvoje yra 119
f em e s ukio maśinu ir jrankią naudojimo
kooperatyvą, ir 182 galviiu kontrolćs
rateliai. Be to, veikia dar 6 kooperaty
wą sąjunąos: 1. Liet” vos Kooperatywą
Taryba. 2. Lietuwos Zemes Gkio Kooperatyvą Sąjunga Lietukis, 3. Centralinż Lietuvos Pieno Perdirbimo Bendrowią Sąjunga Pienocentrac=. 4. Lietuwos
?e m e s Qkio Smulkiąju Śaką ir Specialiu „Kulturą Draugiią Sąjunqa Sodyba,
5. Żydą Liaudies Banką Lietuvoje Sąiunqa ir 6. Lietuwos Galvijams fluginti
ir Kontroliuoti Ratelią Sąjunga.
Geriausiai kooperatywą
nuveiktus
darbus mums atvaizduos śie skaićiai.
Imkime kredito kooperatyvus. Ju os e
śiandien yra sutelkta 120.000 narią, 16
mil. It savu leśu. 80 000.000 It. iśduota
paskolą ir 62 000.000 It surinkta indślią. Lietuvos ukio gywenime tai yra di
deli ir imponuoją skaićiai. Prekybos
kooperatywai Lietuwos nepriklausomame
gyyenime jau yra padarę apie 1 milijardą 100 milijoną litą apywartos. Tad,
jei jie gamintojui ir wartotojui sutaupć
tik 1°/n. tai sudaro jau 11 mil. litu,
o jei 5%, tai—55 mil- It. Tai taip pat
reikśmingi skaićiai. Dar prisiminkime
kooperatines pienines, kurią darbo rezultatai yra tokie: nuo 1923 m. surink
ta pieno 2 391,4 milijonai kg, oagaminta
sviesto 97,5 mil. kg. Nuo 1924 m, iki
1938 m. sausio 1 d. eksoortuota 99.661,3
tukst. kq swiesto uf 363.591 tukstantj
litą. iś to kiekio kooperatywams teko
88.193,6 tukst. kg.
O Lietuwos kooperatyyą centrai, iśaugę j didfiausias ukio organizacijas
ir daugelyje srićią u f ś m ę yyraujanćias
vietas, patys kalba apie didelę koope
ratines weiklos reikśmę visai Lietuwos
śaliai.
Kooperacijos sąjudis jstenge, palyginti, per gana trumpą laiką iśaugti ir
taip labai iśsiplćsti svarbiausiose ukio
śakose ir todei, kad wyriausybd wisą
laiką kooperatywą weiklą remć ir skatino. Śvenćiant śeśioliktąj ą Tarptautinę
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Kooperacijos Dieną, reikia tiketi, kad j śj
sąjudj sudetos gyyentoją wiltys tikrai atneś dar didesnźs naudos ir Lietuwą
kasdien artins prie tobulaus grafaus,
laimingo ir didfiai kulturingo gyyenimo,
nes kooperacija — galybś, o per koo
peraciją j taiką, j laimę, i gerowę mums,
musą kraśtui ir wisai fmonijai.

Kaip bites semti iś
drevós
Ne retai pasitaiko, kad bićią spiećius susimeta j dreyę — medfio skylę.
Kiekvienas ukininkas turi mokćti tokias
bites susisemti ir suleisti j avilj.
J e i bites yra neseniai j drewę susimetusios, tai tokiu budu nebus didelio
keblumo jas susisemti. Daug sunkiau
bites susemti, kai jos j drewę yra susimetusios seniai ir jau turi perą.
Kad bitśs neapipultą ir netrukdytą
semti, reikia skylę, pro kurią jos landfioja, anksti rytą gerai tinkleliu ufdengtip bet neufkiśti, nes bitśs be oro
gali uztrokśti. Be to, swarbu finoti, kurioje drewśs wietoje bites taiso sau lizdą, t. y. ar femai ar aukśtai. Todćl rei
kia prie medzio prideti ausj irpasiklausyti„ kur girdeti uzimas.
Źemiau ar aukśćiau tos wietos, kur
girdeti bićią uzimas, reikia su grąftu
pagręfti bent pora skylią, kad butą
gaiima jkiśti wieliniai wirbalai, apwynioti
su vata ir padafyti j karbolj. Karbolj
nuo watos truputj apspausti, kad newarwetu j drewę.
Bites, pajutusios nemaloną kwapą,
iś drewes wisos iślys. Jei kartais bitininkas karbolio neturi. tai tą patj galima
padaryti ir su fibalu. Kad bitćs iśżjusios iś drewćs, nesusimestą kur nors
nepatogioję wietoje, reikia prie skylćs
gerai pritaisyti spietinę. I antrąjj spietinśs galą patartina padeti truputj m e 
daus. Tokiu budu bitćs wisos sueis
j spietinę.
Jei kartais bitćs seniai yra j drewę
atśjusios ir turi jau medaus ir pe rą.
kurie wisada labai swarbu bitininkui, tai
tokiu atfvilgiu su bićią iśwarymu iś
drewśs reikia palaukti rudens, iki jaunos bitćs iśsiperśs. Bet galima jas ir
śiuo atweju iśimti, bites iś drev6s iśsivarius, korius su medum ir perais atsar
giai iśimti ir sudćti i avilj (finoma juos
suklijavus j remelius).
Bendrai imti bites iś drevśs, kai jos
jau turi perą, patartina tik tokiu atsitikimu, kai negalima laukti rudens. Todel dar reikia priminti, kad, imant, n e 
galima daug wartoti karbolio arba fibalo, kad perai nenumirtą, ir paskui rei
kia prakirsti didelę skylę, kad, imant,
nesusilaufytą koriai. Be to, dmimui
reikia pasirinkti śiltą ir grafią dieną.
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Sąm oningas

jaunuolis
svaigalij

negeria

Vieną kartą garsus graikg iśminćius
Solonas buvo pakviestas j svećius.
Śeimininkas pripyle visiems svećiams
po pilną taurę vyno ir praśe gerti. So
lonas paeme taurę ir atgalia ranka iśpyle ją źemen. Śeimininkas labai jsiźeide, o Solono draugai eme jj gedinti
ir paśiepti:
— Solone, kam tu iśpylei toki gerą
vyną...
— Solone, Solone, jei tu butum iś
minćius, tokio gero vyno nebutum iśpylęs... — kalbejo kiti.
— Solone, Solone, koks tu neiśmintingas... — śiepe treti.
Pagaliau, ilgai tylżdamas ir klausęs
paśaipg, iśminćius tare:
— Jei aś nepaniekinsiu ir neiśpilsiu
źemen vyno, tai jis mane paniekins ir
kaip purviną kiaulę parmes ant źemćs.
Svaigalai daro źmogg biauresnj uź purviną kiaulę.
Solonas buvo didelis źmogus ir suprato, kad svaigalai yra nuodingi. Syai
galg falą turi iśmanyti visi jaunieji
ukininkai ir tapti alkoholio prieśais.
Vienas źymus gydytojas plaćiai raśo
apie syaigalg żalą fmogui. fllkoholis,
patekęs j skiivj, suerzina jo sieneles,
sukelia kraujo uźpludimą. Ilgesnj laiką
vartojant svaigalus, susergama skiIvio
kataru. Tai sunki liga. Alkoholis źalingas kepenims, nes uźnuodija jg narvelius ir smarkiai pakenkia kepeng sveikatai. Niekas tajp nepakenkia śirdziai,
kaip alkoholis. Sirdies raumenys uźsinuodija spiritu. Śirdis, turćdama per
daug dirbti, iśsieikvoja, silpneja. Geriant daugiau alaus, śirdis apauga taukais, źmoqui pasidaro sunkus gyvenimas. fllkoholis iś skilvio pakliuva j kraują
ir mirtinai naikina raudonuosius krau
jo rutulelius. Kraujas silpsta, kartu
silpsta ir visas kunas. Kraujo takg sie
neles pasidaro nestandrios, pilnos kalkig
druskg. Nuo to iśsivysto sklerozas, ye
liau gali buti net śirdies sprogimas,
staigi mirtis. Nuo svaigalg suserga ir
inkstai. Inkstai, erzinami, sutrinka, neatlieka gerai darbo. Neretai źmogus
nuo susirgusig inkstg ir mirśta.
fllkoholis ardo gerklę ir kvepuojamuosius kuno organus. Kosuliai ir nuolatinieji bronchitai daźnai esti svaigalq
darbas. Taćiau visg labiausiai svaiqalai
pakenkia smegenims ir nervams. Kiekvienas apsvaigimas zlugdo źmogaus
sveikatą ir dyasines j£gas. Nervg ir
beproćig ligoninćse daugiausia guli
syaigalg aukos. Svaigalai jyaro baltąją
karśtinę, o tai pati klaikiausia liga.
Sergąs jaućia beprotiśką baimę ir mato
nesamus daiktus. Pasireiśkia proto pamiśimas, neretai zmogus nusiźudo.
Svaigalg megejai serga priepuoliu, epilepsija, jyairig kuno dalig paraliźumi.
Nuo yieng ligg galima pagyti nusto-

jus vartoti alkoholj, o nuo kitg kartais
iś viso nebegalima pagyti. Besisvaigindami źmonśs nustoja darbingumo, lieka elgetomis, źodźiu, tampa tikrai nelaimingais, nesveikais.
Jaunieji
ukininkai
privalo buti
sąmoningi ir vengti svaigalg, kaip kokio maro. ^Syaigalai suzlugdo turtą ir
sveikatą. Zmogus be sveikatos — nelaimingiausias padaras; gyvenimas tokiam tikras vargas. Jaunieji turi jsisąmoninti ir neliesti syaigalg. Jaunasis
ukininkas privalo buti visuomet blaivus,
jo mintys niekieno netemdamos, skaidrios.

lapus reikia nurikdineti ir deginti arba
deti j tyartą, kad suputg ir neplatintg
ligos.
Tose^ yietose, kur śiemet pasirodys
mineti kenkejai, o ypać grybai ir ko
pustg śakniagumbis tg visg darźovig kitais metais neauginti, betperkelti j naują vietą. Mineti kenkejai palieka źeme
je savo kiauśinelius ar sporas (seklas),
todel kitais metais jie vel tas darźoves
naikins. Be to, tas yietas rudenj giliai
suarti, nurenkant nuo lauko visus darzovig likućius.

Kai ku ri u d a r ż o v i w k e n k e j a i

Dilgeles yra visg ukininkg nemegiamas augalas. Kiekvienas jas aplenkia,
kojomis sutrypia, rauna ir meta patvorin, kad suputg. Taćiau dilgeles yra
naudingas augalas. Todel jg negalima
metyti patvorin ir ten pudyti. Żinoma,
negalima joms leisti laisyai augti darźe, tarp augalg, nes jos priskiriamos
prie piktźolig. Dilgeles reikia iśrauti ne
tik iś darźo, sodo, bet ir laukuose augaućias. Bet nereikia jg supudyti, iśmeśti j meślyną. J a s reikia graźiai nupiauti, suriśti j maźus pedelius, iśdźiovinti ir paskui tuos pedelius pakabinti
pastogeje, kad nuolat butg sausos, kad
nesupeletg.
Kam gi tos dilgeles naudingos? Gal
kam nors teko girdeti, kad viśtg augintojai perka tam tikros sudeties yiśtoms
lesalą, kuris didina viśtg deslumą. Toki
lesalai yra plaćiai pardavinejimi uźsienyje. Gź juos reikia gana brangiai sumoketi. Bet jeigu tektg iśtirti tuos
deslumo lesalus, tai pasirodytg, kad
ten daugiausia yra maltg dilgelig lapg.
Pasirodo, kad dilgeles didina yiśtg des
lumą. Prilesusios iśdźiovintg ir susmulkintg dilgelig lapg,viśtos daug greićiau
pradeda deti kiauśinius ir deda juos
daug daźniau. Del to dilgeles ir patariamos duoti yiśtoms lesti
Dilgelig yra keletas ruśig. Vienos
esti nedideles, plaćiais lapais. Śios ne
taip skaudźiai dilgina. Kitos yra maźesnes, smulkiais lapeliais, be t labai
skaudźiai dilgina. Śios pastarosios kaip
tik yra yiśtoms naudingiausios. J g dau 
giausia reikia prisirinkti ir pridźiovinti.
Żiemą dilgeles duodamos yiśtoms
sumaiśytos su mieźig kruopomis ir raugintu pienu. Nuo tokio lesalo yiśtos
ir jsipeni, jeigu jo duodama daugiau.
Taipgi dilgeles yra labai sveikas ir
maistingas paśaras jauniems parśiukams. J ie m s dilgeles galima duoti
truputj nuyytusios,
Kai tik parśiukai atpratinami nuo
motinos (8 - W sayaićig amźiaus), jiems
yasaros rnetu kapojamos truputj suvytusios dilgeles ir maiśomos su kitu paśaru. Źiemos metu galima parśiukams
duoti iśdźiovintg dilgelig. Dilgćlśs suźadina parśiukg apetitą, didina virśkinimą ir labai gerai yeikia kaulus ir
raumenis.

Darźoves śiemet labai naikina jvairus kenkejai. Daugiausia źalos pridaro
baltos, blizganćios kirmelaites (vikśrai),
kurios nueda kopustg śaknis. Tos kir
melaites. tai kopustg muses yikśrai.
Toji muse panaśi j kambarine musę,
tik truputj mazesne. Ji padeda savo
baltus kiauśinelius ant źemes prie ko
pustg stiebelig. Iś jg qreit iśeina baltos
kirmelaites, jsikasa j źemę ir pradeda
grauźti kopustg śakneles ir poźeminę
stiebo dalj. Gźpultg diegg lapai yidurdienj nulepsta, o paskui pradeda yisai
dźiuti. Toks diegas lengyai iś źemes
iśsirauna ir jau esti yisai be śakng.
Śio kenkejo uzpultus kopustus reikia
gerai apkaupti, patręśti salietra ir sausros metu laistyti. Tada kopustai iśleidzia iś apkauptg stiebo dalig naujas
śaknis ir, greit nuo patręśimo augdamas, apisgina nuo śio kenkejo. Be to,
tarp kopustg neturi buti jokig piktźolig.
Dar galima nupirkti 4 —6 gramus sublimato, sumaiśyti jj su 12 li‘trg yandens
ir duoti to tirpinio po stiklinę yienam
dieoui.
Be sito kenkejo ant kopustg lapg
atsiranda źalios kirmeles. Tai baltos
peteliśkeś—drugio kopustinio yikśreliai.
Jie eda kopustg lapus. Su jais kovoti
śitaip: kai tik atsiras apatineje kopustg
lapg pusćje kruveles geltong, blizganćig kiauśinelig, tuojau juos trinti, kad
nejśeitg iś jg kirmeles. O kai tik pasircdys kirmeles, jas irgi trinti, nurinkdineti ir naikinti. B e t o , ant drepng kirmelig (anksti rytą ar po jietaus) berti
negesytas kalkes, pelenus, suodźius,
o ypać geras, stiprias kalkes, kurios
kirmeles „sueda", sudegina.
Burokus irgi uźpuola jvairus kenke
jai. Vieni jg grauźia burokus (ruginukai ir sprakśiai— geltonos, kietos kirme
laites) kiti gadina lapus, pav., lapgrauźis d r e g n u o l i s — juoda 1l/s cm ilgumo
kirmele, lapgrauźis burokinis — spygliuotos 1 cm kirmeles, muse burokinć,
kurios kirmeles esti jsigrauźusios łapo
yiduje, nuo ko lapuose atsiranda baltos
demes. Situos visus kenkejus irgi nai
kina kalkes, suodźiai ir pelenai. Be to,
daźnai jauni, graźus burokg lapai pra
deda puti, geltonuoti bei dźiuti. Tokius
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Labai yra paplitęs musi) kraśte deg
tines (vad. samagono) darymas naminiu budu. Valdfia, kovodama su sita
pragaiśtinga yalstybes ir patiems fmcn :ams mada labai grieżtai degtindarius
baudfia. Pagal musq kraśto jstatymus,
kas nelegaiiai daro degtinę arba iś denaturato jj filtruoja, gali buti nubaustas iki vieneriq metg areśto ir nuo 2
iki 5 tukstanćii) auks. pinigine bausme.
Jeigu degtine daroma pasipelnijimo
tikslais, t. y. pardavimui, tai tada aukśćiausia bausme yra iki treji) meti) kalćjimo ir nuo 10 iki 200 tukstanćiq auks.
piniginćs baudos. Nusikalteliui neturint
kuo pinigines baudos sumoketi, bauda
pakeićiama kalejimu. Padidinti minetq
bausmii) teismas negali, bet sumazinti
gali, jeigu tik yra śvelninanćios aplinkybśs. Tokios aplinkybćs yra: jeigu nusikaltelis yra nepilnametis, jeigu dar
niekad nebuvo baustas, jeigu dare deg
Onę tik savo reikalams, jeigu yra maźo
iśsilavinimo ir t. t. Jeigu nesugaunama
degtinę darant, p tik surandama paćią
degtinę, tai nusikaltelis baudżiamas pi
nigine pabauda nuo 20 iki 40 karti) didesne, negu iśneśa monopolinis mokestis uz surastą degtines kiekj. Be to,
jiegtinź ir jvairus jrankiai yra konfiskuoJami. Reikia zinoti, kad uf degtinei da
ryti jrankii) dirbimą, jq laikymą savo
namuose arba pardayinejimą, nusikalt^lis yra baudżiamas papildomai iki 3
men. areśto ir nuo 200 iki 50C0 auks.
pinigine bausme. Iśdirbtos degtines ar
spirito pardayinćjimui reikalingas yra
ieidimas. Kas be leidimo pardayineja
nors ir monopolinę degtinę bus bau 
dżiamas nuo 50 iki 3000 auks. pinigine
bauda.

D a r b i n i n k a i ir d a r b d a v ś a i
Musq ukininkai daug kas samdosi
darbininkus, o dar daugiau vargo verćiami fmones, eina pas kitus tarnauti.
Tarp dirbininkq ir darbdaviq kyla labai
dafnai jvairiq nesusipratimq, kurie vieną ar kitą śalj net ir skaudżiai paliećia.
Tokiems ginćams spręsti miasto darbi
ninkai ir darbdaviai turi ivairias profesines organizacijas. Sodżiaus darbinin
kai yra ne tik nesusiorganizayę, bet ir
neapsiśvietę, todel yra labai daznai iśnaudojami. Del to jiems reikalinga susipażinti bent su svarbiausiais desniais ,
Pagal kuriuos yra tvarkomi darbininkq ir
darbdaviq santykiai.
Pradedant darbą, reikia padaryti su
«arbdaviu raśtiśką sutartj ir nuodugniai
jśdestyti darbo ir atlyginimo sąlygas. Tok'a sutartimi darbininkas jsipareigoja
uirbti uz tam tikrą atlyginimą tam tikrą
j^arbą. Jeigu sutartyje nera pażymeta,
£okj darbą darbininkas turi dirbti, tai dardayys, gali iś jo reikalauti tokio darbo,
Koks atitinka panaśiq darbininkq darbą.
J , r bininkas turi klausytl darbdavio, turi

dirbti sążiningai ir stropiai. Darbdavys
turi buti mandagus ir turi saugoti darbininko garbę. Atlyginimas iśmokamas
pagal sutartj. Jeigu sutartis to klausimo
neliećia, tai atlyginimas mokamas dar
bo metq pabaigoje. Dażnai darbininkas
yra visokiais budais* vyliojamas ir pagal
sutartj sutinka dirbti be użmokesćio.
Tad yra żinotina, kad iśsiżadejimas
iś anksto użmokesćio uż darbą yra be
reikśmes, ir toks darbininkas gali yisada
reikalauti tinkamo atlyginimo. Atlygini
mas negali buti mażinamas, jeigu dar
bininkas, del ligos ar karo tamybos
per kurj laiką negalejo dirbti. Darbdavys turi duoti darbininkui pakankamai
sveiko maisto. Jeigu darbininkas be
savo kaltes suserga, tai darbdavys turi
jj per dvi savaites laikyti, maitinti ir
gydyti. Darbdayys gali atsiskaityti gydymo iślaidas. Darbininkas priyalo tu
reti pakankamai laiko poilsiui, o po
vienq darbo metq darbdayys turi jam
duoti vienos savaites atostogas. Darbo
sutartis baigiasi, suejus laikui, kuriam
buvo padaryta. Galima taćiau ir anks
ćiau del svarbiq priefasćiq sutartis nutraukti. Svarbios prieżastys gali buti
jyairiausios ir todel negalima jq iśvardyti. Jeigu darbdayys be syarbios prieżasties nutraukia sutartj, tai jis turi su
moketi darbininkui atlyginimą uf visą
sutartą laiką, o jeigu darbininkas be
priefasties nutraukia sutartj, tai turi atlyginti yisus nuostolius, kuriuos turejo
sąryśyje su tuo darbdayys. Visokios pretenzijos del użmokesnio jsiseni po vieneriq metq, skaitant nuo darbo pabaigos. Pasibaigus sutartam laikui, darbi
ninkas gali reikalauti, kad darbdayys
iśduotq jam raśtiśką pafymejimą, kuriame nurodytq, kiek laiko darbininkas
pas jj dirbo, kokj darbą ir kokiu darbśtumu. Su tokiu pazymejimu fmogus
lengyiau gali gauti darbą kitoje yieto
je. Darbdayys negali tokiame pażymejime mineti tq aplinkybiq, kurios pasunkintq darbininkui naują darbą gauti.
Labai dażnai pasitaiko, kad darbda
yys, dar nepasibaigus sutarćiai del dar
bo, parduoda savo ukj. Tada pirkejas
atsako uf visas darbdavio pasifadejimus. Del darbininko użmokesćio atsako
solidariai pirkejas ir darbdayys. Darbi
ninkas gali per 3 menesius nuo darbdavio pasikeitimo atsakyti darbą. Prieżasćiq nereikia nurodyti.
P — as.

KI. Mano brojis ir sesuo dar 1915 m.
iśvyko uzsienin. Ukyje pasiliko tevas ir
mudu su broliu. Tevui mirus żerne pasidalinome su broliu pusiau. Siemet
mire brolis ir, kadangi neturejo vaikq,
savo f em ę tes ta me nte użraśe fmonai.
Testamentas yra paduotas apygardos
teisman patyirtinti. Ar galima panaikinti
testamentą.
J. R ukaitis.
A t s . Brolis gali użraśyti savo fem ę
kam nori, nes ji buvo broMo nrosayy-

be. Jeigu brolis nebutq palikęs testamento, tai fmonai priklausytq septintoji dalis, o visa kita f em ć atitektq
tamstai. Musq nuomone brolio testa
mentą panaikinti galima, o tai del to:
nesvarbu, kada kitas brolis ir sesuo iśvyko ufsienin, o syarbu, kada mird tźvas. Jeigu tćvas mire 1930 m., tai nors
buyot ir pasidalinę femę, miręs brolis
negalejo jgyti tos żemes dalies nuosavybes, kuri priklausytq ufsienyje esanćiam broliui ir seseriai, nes nuo tóvo
mirties iki brolio mirties nesućjo deśimties metq. Kadangi yra jusq keturi
yaikai, tai brolis, mirdamas, galejo f m o 
nai użraśyti tik ketyirtą dalj turto. Su
śita była kreipkites j advokatą. Reikes paduoti teisman praśymą, kad bent
dalinaio panaikintq brolio testamentą
(o unieważnienie testamentu). Paskubćkite susitarti su adyokatu, n es daug
lengyiau yra panaikinti testamentą, kol
jis dar teismo nćra uftvirtintas. Śitai
bylai advokatas yra butinas. Praśymą
reikes duoti j apygardos teismą.
KI. Brolis mirć nevedęs ir paliko
judomą ir nejudomą turtą. Śeimos nepaliko, o artimiausi jo giminćs, tai tćvas, sesuo ir brolis. Kuri dalis priklau
so tevui ir m um s su broliu. Ar tćvas
gali mirusiojo brolio turtą apraśyti
kam nori. Per kiek metq galioja teis
mo sprendimas.
„Aido s k a ity to ja “.
A t s . Pirmućiausiai palikimas pri
klauso mirusiojo yaikams ar anukams.
Jeigu vaikq nera, tai paveldi mirusiojo
broliai ir seserys. Tevai, yaikams mirus,
paveldi jq turtą tik tuo atveju, jeigu
nera kitq artimesniq giminiq arba tas
turtas buvo tevq mirusiam padovanotas. Tamstos tćvui brolio palikimas
nepriklauso, todel apie pardayimą ar
dovanojimą to palikimo ir kalbos ne
gali buti. Visas brolio palikimas pri
klauso tamstai ir broliui pusiau. Jeigu,
nefinodami teises, atidayet dalj paliki
mo tevui, tai galite iś jo atsiimti geruoju ar per teismą. Turite paduoti
j Apygardos Teismą (sąd okręgowy)
praśymą, kad patvirtintq jusq teises
prie to palikimo (o zatwierdzenie praw
do spadku). Prie praśymo reikia priddti brolio mirties metrikus ir tamstos
ir brolio gimimo metrikus. Teismo
sprendimas (tytuł wykonawczy) galioja
per 10 metq, skaitant nuo jo paskelbimo.
KI. Prieś keletą metq paskolinau
yienam kaimynui pinigq, bet iki śiol
jis man jq negrązino, todel padaviau
teisman, bet jis pristate liudytoją savo giminantj, kuris turćs paliudyti, kad
aś skolą esu atsiemęs. Ar giminaitis
gali buti liudytojas ir kaip teisme gintis, kad skolą man priteistq.
Vabalas.
A t s . Liudytojais teisme gali buti
net ir artimiausieji bylos śaliq giminanćiai, jeigu jie tik prisiekia ar priżada
teisingai Jiudyti. Jiem s priklauro telsć
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atsisakyti Iiudyti ir uź tai nebus baudźiami. Remiantis vien tamstos tvirtinimu,
kad kaimynas yra skolingas, teismas
tamstai nieko nepriteis ir skundą atmes.
jrodymais gali buti kaimyno iśstatyti
vekseliai, jo pasiraśytas privatus dokumentas — pasiźadćjimas. Jeigu tokiq
jrodymq neturite, tai reikia bent kelius
liudytojus turóti, kurie paliudytq, kad
kaimynas tikrai pas tamstą pinigus
skolino ir iki śiol neatidavć. Visus minetus dokumentus ar liudytojus reikia
pristatyti teismui. Vekselis yra atitrauktas jsipareigayimas ir jeigu tamsta turi
kaimyno vekselj, tai jis nejrodys teisme, kad skolą tamstai grąźino.
A t s . B e r ź u i . lsisenejimas yra tokia institucija, kurios pats teismas negali jokiu atveju pritaikyti, jeigu bent
viena iś besibylinćjanćiq śaliq to nepareikalauna. Dovanojimo aktas flmerikos
notaro ir flmerikos konsulo Varśuvoje
visai teisingai suraśytas ir patvirtintas,
todćl, remiantis juo, galite tetos vyro
puseserę paduoti teisman, reikalaudami
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grąźinti valdomą źemę. Jeigu prieśingoji bylos śalis netvirtins, kad jau yra
jsisenćjimas, tai byłą laimćsite. Jeigu
jinai pasamdys advokatą, tai jisai tikrai
panaudos jsisenejimą ir tada byłą pralaimćsite, nes jsisenejimui
pakanka
valdyti źemę per 10 metq, o tuo tarpu
tetos vyro pusesere valdo tą źemę dau
giau kaip 20 metq.
J A t s . N u s k r i a u s t a j a m . Kai vaivada nedavć tamstai leidimo źemei
pirkti, tai nieko kito nelieka, kaip pasiieśkoti kito pardavójo ir antrą kartą
praśyti. Su śito sklypo pirkimu jau nie
ko nebus. Vaivados sprendimo aplinkiniais keliais apeiti negalima, nes leidimas yra reikalingas ne tik źemei pirkti,
bet ir paveldeti, dovanoti, uf skolą uźstatyti, pirkti iś varźytiniq (licitacijos)
ilgatermininei nuomai (pvz. 36 m.) ir t.t.
iśimtj sudaro źemes nuomavimas ne
iigesniam laikui kaip trims metams. Be
to, reikia pridurti, kad bet koks meginimas apeiti jstalymą dćl leidimq źe
mei pirkti, yra smarkiai baudźiamas.

Oźkabarźdźią naikinimas
Oźkabarzdźiai kenksmingi ne tik tuo,
kad daug iś dirvos iśima maisto medźiagq ir drśgmćs, atima naudingiems
augalams daug śviesos ir śilimos ir t.t.,
bet ir tuo, kad jie yra nuodingi. Jei
śiene buna oźkabarzdźiq, tai melżiamos
karves suserga stipriu viduriq pakrikimu, kas sumaźina karviq pieningumą.
Arkliams oźkabarzdźiai maźiau kenks
mingi, bet jei śiene jq buna daug, tai
jie pakenkia ir arkliams. Ozkabarzdźiai
esti nuodingi iśdźiovinti ir rauginti.
Pas mus sutinkamos dvi oźkabarzdźiq ruśys, butent: oźkabarzdis pievinis,
kuris auga pievose, ganyklose, dobiluose ir bendrai dirvose ir oźkabarzdis
pelkinis.
Kaip pelkynq augalai, oźkabarzdźiai
daugiausiai auga źemesnese, dregnose,
pakankamai nenusausintose vietose. Nemaźa jq tenka matyti ir sausose, bet
blogai jdirbtose źemese. Pasitaiko ir
tokiq vietq, kur oźkabarzdźiai sudaro
Iigi40%visq pievos arba dirvos augalq.
Oźkabarzdźiai auga beveik visokiose
dirvose: tiek prie źvyriaus,tiek priemoIćse, tiek smiltinćse irapskritai yisokiose
drdgnose źemćse. Nebijo jie ir tokiq
dirvq, kur yra kalkiq, arba ir rugśćiq.
Zodźiu, jie auga kiekvienoje dirvoje,
jeigu tiktai t am e sluoksnyje, kuriame
yra poźeminiai jq stiebai, nuoiat yra
drśgmćs arba jeigu jis yra net ślapias.
Oźkabarzdźiq śaknys yra nuo 60 cm.
ligi 1 metro gilume. Veisiasi jie vegetatiniu budu, butent, kai kurios jq śaknq dalys susisiekia su dregna źeme,
prigyja. Dśl to nepatartima iśkastos iś
gilinamq grioviq źemes vartoti dirvq
tręśimui, bet pirma ją sudćti plonu
sluoksniu ir duoti gerai per źiemą iśsivćdinti.
Kova su oźkabarzdźiais yra gana

sunki. Pievos ir ganyklos naudinga ge
rai patręśti, kad sustipretq kulturiniai
augalai. Jei pievos źole menka, tai tokią pieyą geriausiai iśarti ir apseti vertingomis źolemis, kurios tankumu ir
stipriu augimu uźstelbtq oźkabarzdźius.
Ganyklas, kur auga oźkabarzdźiai, rei
kia nuganyti ne tik karvemis, bet irarkliais; melźiamq karviq neverta leisti j
ganyklas, kur auga oźkabarzdźiai. Pievos ir ganyklos turi buti daźnai, kol
źole dar jauna, śienaujamos, ko taip
pat oźkabarzdźiai nemegsta. Pirmosios
rudens śalnos oźkabazdzius sunaikina, o pavasarj jie veliau pradeda źelti
negu paśarines źoles; tad śj laikotarpj
j pievas ir ganyklas galima
leisti
melźiamas karves. Śienaujant dobilus
śienui, kai tik oźkabarzdźiai iśaugs, rei
kia pagreitinti pirmqjq dobilq śienavimą,
tuomet savo augimu dobilai oźkabarz
dźius pralenkia ir antruose dobiluose
jq buna źymiai maźiau.
Kovojant su oźkabarzdźiais labai
daug reikśmćs turi gilus arimas. Kai
giliu arimu, rudenj oźkabarzdźiai giliau nupiaunami, tai pavasarj veliau
jie atauga ir pasirodo pavirśiuje tik ta
da, kai kiki augalai jau gerokai paaugę.
Todel, patekęs j pav6sj oźkabarzdis,
jau nebegali stipriai iśaugti. Gana sekmingai oźkabarzdźiai naikinami ir kaupiamqjq augalq plotuose, ypatingai jei
pastarieji atitinkamai buna priźiurimi.
Kovoje su oźkabarzdźiaisdaug reikśmes
turi ir pagilintojq vartojimas.
Visos oźkabarzdźiq naikinimo prie
mones turi buti vartojamos ka sm et sis tematingai. Kadangi pługu pasiekti poźemines oźkabarzdźiq dalis yra sunku,
tat nereikia jam leisti imti maistą antźeminemis dalimis. Dirvose, kur daug
yra oźkabarzdźiq, per visą eilę metq
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reikia sćti tokius augalus, kurie palengvina kovą su jais, pav.: runkelius, butbes, kanapes ir t.t. Geriausia su oźka
barzdźiais vesti kovą paskiruose sklypuose paeiliui. Stipriausiai jsigaleją oź
kabarzdźiai neiśtvers greito dirvos arimo javus nuvalius, gilaus arimo, o taipogi kaupimo tris metus iś eilśs, o
atininkamas dirvos jdirbimas neleis jam
pasirodyti ateityje.

Atsakymai Skaitytojams
A t s . N o r e i k a i . Slyva dźiusta del
to, kad ją uźpuole kenkejai, kirmeles.
Śiuo metu tos kirmeles sunku iśnaikinti, nes jos pasislepusios lapuose.
Jeigu norima, kad kirmelźs neatsirastq,
reikia rudenj Ir pavasarj, kai ant medźio nera lapq, apipurkśti vaismedj
tam tikrais nuodais, kurie sunaikina ant
medźio esamus kiauśinelius, iś kuriq
iśsiperi minetos kirmelćs. Śiuo metu
visi lapai, kurie yra susisukę, reikia
nuo slyvos nurinkti ir sudeginti arba
jmesti j meślą. Be to, slyva gali dźiuti
ir del to, kad peranksti ir labai źydśjo.
Dabar jai reikia duoti daug vandens
(2— 3 kibirus kas 2 — 3 savaitós). Del
antro ki.ausimo gausite tikslq atsakymą
pas tos draugijos likvidatoriq.
A t s . A. M a k a u s k u i . Tarpai reikia
daryti apie 7— 12 cm piatumo. Jie rei
kia uźpildyti spaliais, smulkiomis sausomis durpemis ar piuvenomis. Jeigu
tarpai neuźpildomi, tai jie kas 6 — 7
plytq eile (tokiame nuotolyje) iśtisai
pridengiami viena eile plytq ar tokio
pat storumo molio sluoksniu. Śiaip jau,
nefiurint, ar sienelćs uźpildomos ar ne,
oro tarpe jos sujungiamos plytomis
arba geleźiniais virbalais. Sujungimai
daryti kas 4—5 eile plytq.
A t s . Pr. Kr. Jeigu mineta pieva
yra nepersausa ir neperślapia, tai ją
pagerinti galima keliais budais: 1) galima
priveźti komposto ir jj po pievą paskleisti, 2) galima mćźti smulkiu, gerai
perpuvusiu meślu per kelerius metus,
3) galima patręśti dirbtinemis trąśomis:
azotinemis, fostorinemis ir kalinemis,
( 2 0 0 — 3 0 0 kg azotniakuotos supertoma
sinos ir tiek pat kalio druskos j 1 ha),
4) galima pievą suarti (rudenj), bent
vieną kartą meślu permeźti ir dvejus
metus auginti augalus, o po to apseti
geru źoliq miśiniu.

Źem es ukio gam inią kainos
Sii} m e tą liepos 10 d., V ilniaus Javq - Prekiij
B i r f o s praneśim u, buvo m o k a m a u f 100 kg a u k s .
R u g i a i .......................................................19.00— 17.50
K v ie C ia i .................................................... 24.00— 26.00
M i e ź i a i ........................................................16.75— 15.75
A v i f o s ...................................................... 16.25— 18.00
G rikiai
.................................................... 15.25— 16.25
V i k i a i ....................................................
L u b in a s
( m e l y n a s ) ............................ 13.25— 13.75
Kvietines s e l e n o s .................................11.00— 11.50
R u gines s e l e n o s .................................11.50— 11.25
Sviestas 1 kg 1 ruSies u rm e ........................ 2.50
d e ta l................................. 2.80
.
. 1 1 ruSies u r m e ............................. 2.60
„
.
„
d etal................................2.30
„
, III ruSies u r m e ............................. 2.00
.
.
.
d e t a l . . . . • . . . 2.30
KiauSinii} k a p a ......................................... 3.00—3.60
„
S t u k a ........................................5— 8 sk .
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