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

„AIDO“ P R I E D A S UKIN IN K A M S

:::

Ir musy ukininkai daro paźangą ukininkavime
Daźnai nusiskundżiame spaudoje,
susirinkimuose ir privaćiuose pasikalbejimuose, kad musg kraśto ukininkai
vis dar labai yra atsilikę ukininkavimo
żvilgsniu. Bet gerai pażinus śiandienykśtj musg kaimą ir plaćiau pasikalbejus sudaugeliu ukininkg, gauni visai
kitokj vaizdą. F\ś drjsćiau tvirtinti kaip
tik priesingai—lietuviai ukininkai musg
kraśte yra kur kas geriau ukiśkai susipratą, apsiskaitę ir labiau pagerinę savp
ukius, nei, sakysime, gudai ar lenkai.
Toli grafu, musg ukininkai negali dar
lygintis savo ukininkayimo mokćjimu
su danais, olandais ar Lietuvos Valstybes ukininkais, kurie labai toli yra pażengę żemes ukio kulturos srityje. Bet
taip pat musg ukininkai negali lygintis
ir su savo kaimynais gudais, kuriuos
yra toli pralenkę ir savo ukiśku apsiśvietimu, ir ukininkayimo pagerinimu, ir
ukiśku organizuotumu, Daugelis musg
ukininkg gu d a m s ir apgudejusiems lietuviams gali buti tokiu paćiu ukininkavimo payyzdżiu, kaip musg ukininkarns
yra pavyzdźiu dang, olandg ar Lietuvos
Valstybes ukininkai.
Nors musg kraśto ukininkai neturejo iki śiol tokig gerg źemes ukio
kulturihimo sąlygg, kokias turejo Lietuvos Valstybes ukininkai, bet vis tik
ir musg ukininkai paskutiniais metais,
nors su dideliu vargu, padare geroką
śuolj priekin ukininkayimo srityje. Gal
kas paklaustg, atsipraśau, kur gi to ji
paźanga, kur gerbuvis, kur kultura? I
śiuos visus klausimus lengvai atsakysime pavyzdźiu.
Tuo tikslu tik trumpai suminśkime,
kaip musg ukininkai gyveno, dirbo,
valge ir yilkejo prieś karą arba tuojau
po karo ir kaip gyvena śiandieną.
Prieśkariniais laikais ukininkai ture
jo żemes 2 — 3 kartus daugiau, kaip
dabar turi. Zemćs ukio gaminiai tada
geriau iśsimokśdavo nei śiaudieną, o
dar geriau, nei prieś porą metg per
krizę, Prieśkariniais laikais ukininkai
daug daugiau ir sunkiau dirbdavo ukyje,
kaip dabar dirba. Tada be śviesos eidavo laukan ir be śviesos grjżdavo iś
darbo, o dabar dażniausia tik su saule
keliasi ir su saule baigia darbą. flnksćiau ukininkai dirbdavo tik basi arba
vyźuoti ir tik baltiniuose, o śiandieną—
daugiausia batuoti dvejomis kelinemis
’r t.t. Tada ukininkai kur kas menkiau
valgydavo nei śiandieną: retas tepasis£davo śiek tiek kyiećig, valge juodą,

namie maltą duoną, o pienas, sviestas
ir suris, o dar labiau mesa, tai tik didelio svećio valgis. Ukininkas su śeima,
sunkiai dirbdamas, nieko geriau nesuvalgydavo, kaip tik prażilintg kiek
barśćig ir nuluptg bu!viq, ir tik śventadieniais galejo iśsivirti kiek mesos.
Prgi taip yra śiandieną?

mos ne tik żieminiams javams bet ir
yasariniams ir net kaupiamiesiams.
Kurgi musg tie didżiuliai ir trukśmingi kaimai dingo? Dauguma iśsiskirste vienkiemiais, tik retas kaimas palikąs neiśskirstytas, kaip iśganymo laukia, kada ir jj greićiau iśskirstis vienkiemiais. Tiesa, nutilo piemeng raliavimai, negirdeti ir kerdżiaus rago balso,
Dabar ukininkas daźnai geriau valgo bet kartu dingo ir daug keiksmg, kerśuż miestietj: turi pakankamai pieno, tavimq uf padarytas kaimyng żalas lau
sviesto ir mesos ne tik sau, bet daźnai kuose.
nemaża ir pardavimui. Dażnas ukinin
Dabar vyksta kiekviename vienkiekas ne retai ir pyragg pasikepa, nes myje ramus, netrukdomas ir kurybinis
turi savo kyiećig, kuriuos sumala ma- pażangos darbas. Cia ukininkas turedalunę ir dar per „valcus‘‘ perleidżia, mas bet kokj ukininkavimo talentą, gali
kad miltai butg ne kiek ne menkesni jj iśmeginti ir kitiems parodyti. Śian
uż gerosios ruśies pirktinius miltus. dieną yra juntamas ukininkg tarpe daug
Kur gi seniau buvo malunai su »val- didesnis prisiriśimas prie żemes ir ujticais“? Kyiećius seja dabar beyeik kiek- ninkavimo pamegimas, nei prieśkariniais
vienas ukininkas, jei ne źieminius, tai laikais, kada daugelis mesdavo ir dide
vasarinius. Net ir lengvq żemig uki lius ukius, kad tik galima butg iśvaninkai, kurie anksćiau tik kviećiq vardą żiuoti j burliokystę miestan.
teżinojo, dabar moka juos pas save
Palyginkime dabartinius musg javus
użauginti.
ir J g derlius su prieśkariniais. Śiandieną
Dabar palyginkime darbo priemones. musg vienkiemiuose użtiksi bent desetPrieś karą visi are vienarkliais pIDgais, ką jvairig rugig atmaing, taip pat kvieo kitose vietose tik mediniais arklais ir ćig, aviżq, ling, bulyig ir net lubing po
medinemis akećiomis akeja Visi vafinejo
kelias ruśis. flnais laikais nieks ir neżiratais medinśmis aśimis ir turejo daż- nojo, kad gali buti kokios kitos rugig
niausiai tik po vienerius ratus, o dabar ar kviećig atmainos, kaip tik tos, kurios
jau sunku surasti uźsilikusias kur nors sodżiuje auginamos, yietines. Dobilus
medines aśis, o tuo iabiau medinius tesedayo tada tik vienas kitas kur nors
arklus ar akećias. O ką jau sakyti apie darże po truputj, o da bar pervażiuokite
drapokus, kaupikus ar kuliamąsias ar skersai ir iśilgai Śvenćioniq apskritj ar
valomąsias maśinas, kurig prieś karą Suyalkiją—nerasite ukininko, kuris nevienur visai nieks nepażino, kitur buvo turetg dobilg pasćjęs. Kiti dobilg lygiai
po 2— 3 visame valsćiuje. O dabar tik seja kaip rugig. Daugelis ukininkg seja
labai smulkus kampininkas ar apsileidć- ir baituosius dobilus ganykla’. Daug
lis ukininkas śig jrankig neturi, o dau- nusausinta pelkig ir paźliugusig dirvg,
gumas jais naudojasi. Sunkesnese że- kur dabar yra derlingiausios pievos ir
mese dabar aria daugelis ukininkg po- dirvos.
riniais plugais— daug giliau, nei prieś tai.
flr buvo gi kur pas mus anksćiau
Kur matydavai prieś karą ariamus lau- pienines ir kooperatyvai? Dabar jg yra
kus prieś źiemą, tai retenybe, o dabar kiekyiename yalsćiuje net po keletą ir
tik retas jg neiśaria rudenj.
visi gerai yeikia.
Sunku butg ir sumineti yisas sritis
Pudymg plotai taip pat sumażejo,
Jie anksćiau suariami, geriau iśdirbami, ir yisus ukininkg gyyenimo reiśkinius,
o żymi jg dalis użsejama miśiniais kurie liudyja, kad neabejotinai musg
ar kitais prieśseliniais augalais ir visiś- ukininkai smarkiais żingsniais fengia
kai nepudymauja. Kas gi prieś karą żemes ukio kulturos keliu. Kulturejant
vartojo mineralines trąśas, kad jos tada musg kaimo ukiui, kartu kultureja ir
ir pigios buvo—beveik niekas, o dabar paćig ukininkg iśyaizda, śeimyninis ir
jos veżamos kasmet śimtais vagong yisuomeninis gyyenimas.
Kaimo jaunimas śiandien daugeliu
j musg kraśtą ir, nors brangiai perkamos, bet plaćiai vartojamos. Sunku da atvejg jau primena miesto jaunimą:
bar ir iśsivaizdinti musg ukininkarns, apsiyilkimu, madomis ir m an da gu m o
kaip ćia reiketg apseiti be pirktinig formomis. Dar prieś keletą metg dviratrąśg. Mineralines trąśos dabar vartoja- ćiais vaż'nćdavo tik kaimo mokytojai.
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o dabar atsidurk tik kur nors atlaiduose, pav., Tverećiuje ar Daugeliśkyje, tai
dviratininkg_virtines. Kiekyienas kaimo
jaunuoiis ir net jaunuole śiandieną sten
giasi tureti dviratj.
Kas zinojo prieś karą kokias kitas
pr am o g a s be „kokinig"? O dabar, surengus yakarelj, stingama vietq publikai
sutalpinti, neatsiżyelgiant j tai, kad vietq kainos esti nepigesnes kaip miesto
teatre.
1§ aukśćiau suglaustg minćig matyti,
kad musg kaimas, ukininkai, ypać jaunoji pokarine ukininkg karta śiandieną
stovi ant gero kulturejimo ir c:vilizacijos kelio.
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Neatsiżyelgiant j biogas żemśs ukiui
pletotis sąlygas: pigios żemes ukio gaminig kainos, brangios mineralines trąśos, jrankiai ir pramones dalykai, nemażi mokesćiai, brangus ukio darbininkai (emigracija j Latviją ir Estiją) stoka
ukiśkg ir kuiturinig organizacijg, ir
agronomines pagalbos, bet vis tik nesulaikomai musg ukininkai żengia priekin.
Nestinga ukininkg tarpe ir tikrgjg uki
ninkg pranaśg-fenomeng, kurie tikrai
moderniśkai pradeda savo ukius tvarkyti
ir labai intensyvias augalg kulturas kultivuoti: inspektus, medeiynus ir pan.
O visa tai padare tik tautinis musg susipratimas ir apsiśvietimas.
M . C.

OKIŚKOS NAUJIENOS
LIETUV0S WALSTYBEJE
L e n k a i a p i e L i e t u y o s i e m e s ukj
Neseniai Lietuyos Valstybeje vieśejo vienas lenką żymus żemćs ukio
specialistas, Varśuvos aukśtosios żemes
ukio mokyklos profesorius, dccentas
B._ Dederko. Jis Lietuyos Valstyben atvyko siunćiamas lenką tautinio kulturos fondo paruośti medźiagos raśomai
knygai, kuri bus pavadinta: Lietuvos
żemes ukio ir żemes ukio produktg
prekybos yystymasis. Iś Lietuvos iśvykdamas prof. B. Dederko pareiśke: „Jau
seniai esu daug skaitęs apie Lietuvos
żemes ukj ir apie Lietuvos didżigjg
organizuotg centrą laimejimus. Taćiau
ćia atvykęs radau daug daugiau nei
jsivaizdavau. Buvau Żemes Ukio Ministerijoje, Żemes Ukio Rumuose ir trijuose centruose — Lietukyje, Maiste ir
Pienocentre. Taip pat lankiau Lietuvos
kaimą buvau Ukmerges, Paneyeżio ir
Kedainig apskrityse. Maćiau ne tik kooperatyvus, bet ir atskiras sodybas,
jaungjg ukininkg ratelius ir t. t. Ir da
bar matau, kad Lietuvos żemes ukis
dideliais żingsniais żengia j priekj.
Pas tebejau, kad ta didele pażanga ne
dirbtina ir ne su pagaiba iś śalies pasiekta, o tiktai lietuviq tautos darbśtumu, jos taupumu ir dideliais organizaciniais gabumais. Visai atvirai turiu pasakyti, kad ir daugelis kitg Lietuvos
żemes ukio produktg bei pi ekybos organizacijos srityje laimejimg gali buti payyzdżiu daugeliui net Vakarq Europos
tautg".
Kaip g e r i n a m a s e k l a
Lietuyos Vaistybźs atitinkamos jstaigos planingai ir sparćiai gerina visą
żemes ukj. Tam tikslui iśleidżiama
daugiausia pinigg ir pavartojama visos
priemones. Pavyzdżiui, visi żinome, kad
geros ruśies ir didelius derlius galima
gauti ne tiktai gerai jdirbus ir jtręśus
żemę, bet ir pasejus bei pasodinus aukśtos ruśies seklą. Taćiau geros seklos
reikia pirmiau prigaminti, o paskui pigia kaina ukininkams parduoti. Tokiu
budu galima greitai iśplatinti gerą se
klą ir susilaukti dedesnig derlig. Sioje

srityje Lietuvos Valstybeje daroma śitaip. Lietuvos Żemes Ukio Tyrimo Istaiga turi visame kraśte Selekcijos stotis ir bandymg stotis. Selekcijos stotyse yeisles iśvedamos,
o bandymg stotyse keletą metg tiriamas tg veisliq derlingumas. Rastg tinkamiausiomis veis|jg seklas bandymg
stotys padaugina ir atiduoda Lietukiui.
Lietukis iśdalina pagal savo pianą śias
seklas pażangesniems ukininkams, ku
rie gaudami seklas pasiraśo su Lietukiu sutartj. Kad augintojas tikrai sutar
ties sąlygas iśpildytg, Tyrimo Jstaiga
dar du kartu seklas tikrina: vieną kar
tą pasetas lauke — tai yra vadinamoji
pasólig kontrole ir antrą kartą — iśkulus ir iśyalius derlig seklos tiriamos
seklg kontroles stotyje Dotnuvoje.
Paselig kontrolę vykdo specialistg
komisija. Kontrolei parenkamas laikas,
kada varpiniai javai jau buna iśplaukę,
o ankśtiniai pradćję żydeti. Paselig
kontrole nuodugniai iśtiria: 1) ar pasóliai yra tos paćios veis!es, kaip buvo
pareikśta, 2) ar paseliai neużterśti auk
śćiau nustatytos ribos kitais kulturiniais
augalais, piktżolemis ir, ar neużpulti
ligg bei kenkejg, 3) ar paseliai pakan
kamai atskirti nuo kitg pasólig, 4) ar
nera kitg trukumg: iśgulimas, velybas
subrendimas, pasćlig nevienodumas ir
t. t., 5) ar ukis turi reikiamas patalpas
ir maśinas gerai seklai paruośti ir lai
kyti. Śiam reikalui iśleistos. „Pripażintos seklines medźiagos gamybos taisykl6s“ num ato ir daugiau smulkesnig
sąlygg, kurias reikia iśpildyti pagerintg
sćklg augintojams. Taisyklems neatitinkantieji paseliai komisijos nepripażistami ir tokia sekla negali buti veliau
pardavinćjama pagerintos seklos vardu.
Śiais metais pagal Lietukio sudarytas su augintojais sutartis apseta: żieminiais javais 744 ha ir vasariniais 1565
ha. Taigi bendras plotas apima 1.309
ha. Sie paseliai paskirstyti visame kraś
te, atsiżvelgiant j jyairig Lietuyos vietg żemę ir ukininkg papratimus auginti
tą arba kitą javq ruśj. Ćia paminesime
kokig żieminig ir vasarinig javg yeislig
seklos minetame plotę śiemet auginamos.
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Żieminiai javai:
a) Rugiai: 1) „Lochovo Petkus“ ir
2) „Dotnuvos flukśtieji";
b) Kviećiai: 1) „Dotnuvos flkuotuotieji".
Vasariniai javai:
a) aviżos: 1) Dotnuyos Selekcijos
Stoties „Stipruoles“, 2) Dotn. Sel. St.
„fl 3 15 “ ir 3) Dotn. Sel. St. „ft 331";
b) mieżiai: 1) „Maja", 2) „Kenia„
ir 3) D. S. St. „ftuksiniai";
c) kyiećiai: 1) D. S. St. „Grażućiai";
d) żirniai: 1) D. S. St. „Źaliukai".
Visos śitos yeisles bandymg stotyse
jyairiose Lietuyos yietose per keletą
metg dave aukśtesnius derlius negu
kitos yeisles. Pażymetina, kad ćia mi
netos beveik visos yeisles yra lietuyiśkos kilmes.
Śiemetinis didelis Lietuyos bulviq
eksportas ir neblogos kainos paskatino
ukininkus daugiau auginti ir bulyig. Gżsienio rinkose didżiausią pasisekimą
turi bulvig veisle „Majestic". Taćiau
Lietuyoje „Majestic" yeisle dar nedaugelyje yietg pażjstama. Susirupinta śios
yeisles seklines medźiagos gamyba.
Siemet Lietukis iśdave augintojams pa
gal sutartis auginti 286 tonas seklinig
bulviq „Majestic", kuriomis apsodinta
150 ha plotas. Didelź sźklos dalis te
ko Klaipedos kraśtui. Tikimasi greitu
laiku prisiauginti pakankamai bulviq
„Majestic" ir eksportui.
Kalbant apie śiemetinę pagerintos
seklos gamyba, reikia dar pamineti ir
dobilus bei motiejukus. Dobilg pagal
sutartis śiais metais iśduota auginti tokig yeislig:
a) raudon. dviżolig: 1) „Tystofte" ir
2) „Mas Limburg"
b) raudon. yienżolig: 1) „Otofte”
c) baltgjg 1) ,,Morsoe“ 2) „Stryno"
ir 3) „Wildklee",
d) śvedinig: 1) „Svea“.
Śiais dobilais apsetas daugiau kaip
230 ha plotas. Kadangi pagerintg dobi
lg yeislig seklos gamyba Lietuyoje dar
vis buvo menka, tai didesne dalis sśklg teko jyeżti iś użsienio. Toliau jau
manoma apsieiti tik su sava sekla.
Motiejukg seklos śiemet auginamos
tik vienos yeisles — „Gintaras", kuri
neseniai iśvesta Dotnuyos Selekcijos
Stotyje. Derlingumu „Gintaro" motiejukai pralenkia kitas motiejukg yeisles.

m u s i ; k r a ś t e ir k it u r

M o k e s t i s u ż m i l t u s ir k r u o p a s
J a u nuo pavasario yidaus rinkoje
susidare tokia padetis, kad javg kai
nos pradejo labai syyruoti ir buvo aiśku, kad jos kris, atpigs. Śi padetis su 
sidare del to, kad valdżia nustojo remusi jayg eksportierius,
nemokejo
jiems premijg uż iśveżtus javus. Kadan
gi javai użsienyje pigus, tai nustojus
moketi premijas, nieks jg neeksportavo. Tada yidaus rinkoje atsirado javg
perteklius ir kainos pradejo pamażu
slinkti żemyn. Ypatingai jos butg smar
kiai kritusios tuojau po rugiapiutes, kai
pradedama pardayineti nauji javai.
Kad jos perdaug nenukristą, valdźia
griebćsi kai kurig priemonig kritimui
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sulaikyti. Be kitLj, apie kurias jau raśśme, Seimas prićme jstatymą, pagal kurj yaldżia jgaliojama imti mokesćius
nuo miltg ir kruopg (po 3 auks.uż 100
kg.), jeigu rugig kaina nuKristg żemiau
20 auks. uź 100 kg. Surinkti uź tuos
mokesćius pinigai butg pavesti tam
tikram fondui, kuris rems javg eksportininkus (primokes jiems uź ekspotuojamus javus). Nuo śio mokesćio paliuosuojama ukininkai, kurie mala javus
arba daro kruopas savo reikalams. Śi
mokestj mokes ne maluninkas, kuris
gamina kruopas ir miltus, bet tas, ku
ris pas maluninką perka. Śis żinoma,
paskui pakels kruopg ir miltg kainas ir
galutinai tą mokestj sumokes yartotojas, kuris śiuos gaminius nusipirkęs suvartoja, t. y. daźniausiai miesto gyventojas, darbininkas.

P l i n t a s n u k i o ir na gij li g a
Bpie śią baisią gyvulig ligą jau esame daug kartg raśę. Pasirodo, kad ji
Lenkijoje smarkiai plinta. Del menkos
sanitarines prieźmros vis naujose vietose ji pasirodo, vis didesnj plotą użkariauja. Spauda jau raśo, kad net ir
laukines oźkos (sarnos) Tatrg kalnuose
apkrestos śia liga, nuo kurios śie laukiniai gyvuliai smarkiai dvesia. Dabar
norima uzdrausti śiuos gyyulius medźioti, nes manoma, kad medźiotojai
użneśę śios ligos bakterijas j Tatrg kalnus. Be to, dabar policijos yra iśleistas
pared ym as pagal kurj svetimiems źmonems, ypatingai pirkliams draudżiama eiti j svetimus tvartus, kur stovi
gyvuliai.
Kas leis ir kas eis j svetimus tvartus, bus policijos baudźiamas. Visi gyvuliai, ypać raguoćiai, kiaules turi buti
pardavinejami ir perkami tiktai turguje,
vieśose tam tikslui skirtose aikśtese.

Au dr u n e l a i m e s
Musg kraśte javg derlius śiemet yra
gana geras. Visur javai ir kiti augalai,
paiyginti, neblogai ufderejo.Taćiau paskutiniu metu pradeje daźniau rodytis
lietus kai kuriose vietose gerokai javg
ir kitg augalg derlig sugadino. Ypatin
gai sugadino Iabai ir daugelyje vietg
buvusios audros. Pavyz:)żiui ftśmenos
apskrityje audros sunakino 10.000 ha
jyairig javg ir kitg augalg. Tie plotai
priklauso 800 ukininkg. Taigi tiek uki
ninkg, vien tik flśmenos apskrityje neturćs duonos ir kitg gaminig. Dar ir
kitose vietose audros padare daug
nuostolig, apie kuriuos taćiau neturima
źinig.

D viratininkam s źinotina
Kiekvienas dviraćio savininkas, kuris
nori juo vażineti vieśaisiais keliais pri
yalo jj uźregistruoti valsćiuje ir iśpirkti
dviraćio numerj. Jeigu perkama numemeris poriniuose metuose (1938, 1940),
mokama uź jj 4 auks. ir galioja jis 2 metams (pav. nuo 1938 m. pradźios iki
1940 m. pabaigos (o jeigu iśperkamas
neporiniuose (pav. 1937, 1939), tai kaśtuoja 3 auks. ir galioja tik yieneriems
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metams. Maźamećiai iki 12 metg amź.
negali dviraćiu yażineti vieśaisiais ke 
liais. Dyiratis privalo tureti gerai veikianćius stabdźius, iś uźpakalio kaireje
puseję lemputą su raudona śviesa,
skambutj prie rankg, be to, s u te m us —
prieśakyje deganćią lemputę. Vażiuojant
vieśuoju keliu: l) negalima yażiuoti
kelio viduriu, o tiktai deśine puse,
2) negalima vaźiuoti dviemi greta, bet
tiktai vienam paskui kitą, 3) negalima
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ant dviraćio rćmg veżti kito asmens,
4) negalima yażiuoti nelaikant rankomis yairo, 5) negalima yażiuojant kabintis prie veżimg, 6) negalima yartoti
kitokig signalg, kaip skambutis, 7) ne
galima ant dyiraćio veżti gyyulig ir kitg
daiktg, karie trukdytg judesius.
Kas nesilaikys śig nuostatg, bus
baudźiamas pinigine bauda arba areśtu.
Nubaustas gali apeliuoti apygardos
teisman,

Ś ią metą derlius Suvalkijoje
Derlius labai pareina nuo oro sąlygg,
todel ukininkai, sedami j avus, neźino, koki
jie bus pjaunami. Śie metai Suvalkijoje
derliaus atżvilgiu yra g ere sn iu ź praejusius. Pavasaris prasidejo labai anksti.
Kovo menesj buvo śilta. Temperatura
laikesi beveik visą laiką aukśćiau nuliaus ir siekdavo net iki 17° C. Tas uki
ninkus paragino anksti pradeti seją.
Daugumas vasarojg pasćjo kovo m e 
nesj. Balandżio visas menuo buvo śaltas. Naktimis temperatura nukrisdavo
źemiau nuliaus, o dieną pakildavo iki
kelig laipsnig śilimos. Toks temperaturos svyravimas trukde augalams dygti.
Ukininkai buvo jau nusiminą, kad paseta sekla żus. Gegużes menesj oro
temperatura buvo aukśtesne, tik jos
svyravimai naktimis ir dienomis buvo
irgi labai dideli. Pavz., naktj 8° C, O
dieną 28° C. Balandżio ir gegużes menesiai buvo sausi. Taigi temperaturos
nepastovumas ir kritulig stoka sudare
blogas sąlygas augalams dygti ir augti.
Dar gegużes menesj atrode, kad śie
metai bus ypatingai błogi derliaus atżvilgiu żiemkenćiai po żiemos nukentejo
nuo pelesig, vasarojus blogai dygo, pievos ir dobilai neżele.
Pagaliau gegużes 27—28 d. iśkrito
gausus lietus. Birżelio men. lietaus ir
śilimos buvo daugiau. Śiame laikotarpyje pradejo taisytis żiemkenćiai ir vasarojus. Tik kaupiamieji dar vis silpnai
atrode. Kaupiamieji normaliai pradejo
augti birżelio men. pabaigoje.
Kalbant apie derlius, negalima nepa
mineti mineralinig trąśg veikimo. Jsteigus Punsko kooperatyvui „Talkai" mi
neralinig trąśg sandelj, ukininkai rudenj ir pavasarj gana daug trąśg pirkosi. Ir, berods, nieks pirkgs nesigaili,
nes mineralinig trąśg veikimas buvo
labai żymus.
Śiemet suvalkijoje derlius neblogas.
Rugiai grudg augimo metu buvo puolami rudżig. Daugiausia matesi jg varpose ir todćl yra pażeistg jaung grudg.
Neżiurint to, grudai ir śiaudai iśaugo
aeri. Gerai uzaugo ir żieminiai kviećiai.
Ziemkenćig derlius apskritai vertinamas
aukśćiau yidutinio (3,4).
Vasariniai kviećiai buvo Iabai smar
kiai użpulti rudżig. Prieś piaukimą nudżiuvo beveik visi lapai. Todel śiaudai
silpni, varpos yidutinęs, Vertinami żę-

miau yidutinig (2,8) Labai gerai użaugo
mieżiai — vertinami gerai (4).
flyiżg derlius bus nevienodas: Ziemines, kaip suyalkiećiai yadina, pasetos
kovo menesj, bus geresnes, o setos po
pavasario atśalimo — blogesnes. flpskritai galima jas vertinti aukśćiau yi
dutinig (3.5).
Perniai ankśtiniai yisiśkai żuvo, śie
met użaugo yisai gerai. Bet del seklos
stokos labai
maźai buvo jg paseta.
Vertinami labai gerai (4.5).
Kaupiamiesiems pavasarj ir pradżioje yasaros buvo per mażai śilimos. Burokai susitaise liepos menesyje ir atro
do geriau yidutinig (3.5). Bulves iki śiol
galima żymeti tik yidutinemis (3). Viena,
kad blogai jos dygo, antra, kad silpnai
auga. Nedygimo prieżastimi greićiau
siai bus seklos pritrośkimas duobese.
Mat, perniai kasamos bulves atrode
jaunos, pilnai nesubrendusios ir todel
duobese sugedo. Galutini kaupiamgjg
derliaus rezultatai tik rudeni paaiśkes.
Linai paseti anksti — błogi, bet paseti
birżelio men. pradżioje atrodo visai ge
rai (4).
Didżiausias ukininkg demesys buvo
nukreiptas j pievg ir dobilg żelimą.nes
śie augalai perniai katastrofaliśkai dave
błogą derlig. Blogos oro sąlygos ir śie
met pakenke paśariniams augalams,
bet geriau użaugo, negu perniai. PieVC& vertinamos żemiau yidutinig (2,5),
o aobilai—yiditiniai (3).
Suvalkijos sodai vaisig śiemet turi
mażai: nes żydejimo metu pute smarkus śalti v6jai ir sutrukde żiedg apsidulkinimą... Pagaliau buvo daug kenkejg, kurie nemaża sunaikino jaung
yaisig. Todel soduose yaisig derlius
tenka yertinti żemiau yidutinio (2,R).
Tik yra yienas dżiuginąs reiśkinys, kad
visg ruśig medżiai śiemet dave gerus
ugius.
Pagaliau derlius priklauso ir nuo
pasekmingo augalg nuemimo nuo lauko.
lśskyrus dobilus ir żieminius, visi kiti
augalai dar auga, bet jau iś jg iśvaizdos
galima tiketis, kad śiemet suvaTkijoje
derlius bus neblogas.
J. P.

S k a ity k ite ukiSkas k n y g a s bei
l a i k r a ś c i u s ir m o k y k i t e s p a v y z dingai ukininkauti,
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Liny klojejimas ir mirkymas
Kaip jau esame rasę (żiur. 12 „Ukininko" nr., 91 pusl. .Ling rovimas“),
nurauti ir atitinkamai paruośti linai
klojejami arba merkiami śaknimis j
virsLj.
Merkdami ar kłodami linus, norime
nuo kitu stiebo dalig (spali 14) atpaiaiduoti jg pluośtą kuris yra prisiklijayęs
prie spalig augaliniais klijais. Śj darbą
atlieka bakterijos ir grybeliai. Śie mazi
mikroorganizmai pradeda veikti, kada
linai nuo lietaus ar rasos kiek sudregsta. Vieni jg veikia daugiau klojejimo
pradźioje, kiti — gale. Be to, vieni labiau stiebo pavirśiuje, kiti — giliau.
Mikroorganizmg veikimo deka, klijai
pavirsta lengvai tirpstanćiomis medźiagomis, kurias vanduo iśtirpdo.
Paprasćiausiai atskiriamas pluośtas
nuo spalig ling klojćjimu. Ling klojeji
mas reikalauja maźiausiai darbo, bet
uztat ir pluośtas daźniausiai gaunamas
blogesnis. Musg klotinig ling pluośtas
yra źymiai blogesnis uź mirkytg ling.
Savo reikalams auginami linai daź
niausiai klojami. Toki smulkus ling
pluośto gamintojai, maźiau taikydamiesi rinkos reikalavimams, gamina blogesnes kokybes klotinius linus. Be to,
tuose rajonuose linai raunami pilnai
pribrendę, o iś tokig ling, kaip anksćiau
esame raśę, gaunamas blogesnis pluoś
tas. Sausakloćig ling pluośtą blogina
velyvas rovimas, nes tokig ling klojeji
mas nusitraukia ligi yelybojo rudens,
kada yidutine paros temperatura yra
źemesne ir linams klojetis maźiau palanki. Linai geriausiai klojejasi śiltame
ir dregname ore. Taigi, yeliau nurautg
ling geriau tą patj rudenj nekloti, bet
laukti pavasario. Linai klojami anksti
pavasarj, arba rugpiućio menesj kada
dalis laukg nuvalyta ir atsiranda vietos
kloti.
Vieta linams kloti turi buti lygi arba
nedaug nuolaidi ir, kiek galima, saugesne nuo vejg. Labai nelyg'oje yietoje
linai sunku pakloti ir jie nevienodai
klojejasi, Vejuotoje yietoje linai sudraikomi. Geriausia linus kloti nupiautoje
antrameteje dobilienoje ar pievoje ir
blogiau — raźienose. Klojant linus raźienose, vejas jg nesudraiko ir lietus
netaip priplaka prie źemes, kaip pievose. Priplakti prie źemes linai pakeićia spalyą ir, ilgiau pabuvę, nustoja
tvirtumo. Taćiau pastebeta, kad raźie
nose linai ilgiau klojejasi. Be to, surenkant nuo raźieng linus, prisigrebia
śiaudg, kurie trukdo tolimesr.j apdirbimą.
Cikyje linams kloti vieta paprastai
pasirenkama patogesne. Taćiau vis del
to, renkant vietą, reikia yengti linus
kloti durpynuose ir ypatingai ten, kur
pavirśiuje yra rudźig. Rudys yeikia ling
spalyą, nudaźydamos juos rudai.
Linus, augusius skirtingose dirvose,
skirtingu laiku setus, skirtingai tręśtus,
reikia kloti atskirai, nes jie nevienodai
klojejasi.
Linai klojami, kiek galima, tiesiomis
eilemis ir plonai. Plonai paskleidus, li

nai greićiau ir yienodźiau atsiklojeja.
Klojant nukreipti ling śaknis j tą pusę,
iś kurios daźniausiai pućia stipresni ve~
jai, kad maźiau juos sudraikytg. Klo
jant viena eile atitraukiama nuo kitos,
kad liktg tarp eilig nedidelis tarpas.
Tiesa, kai kas pataria net ling galus
yienus ant kitg uźleisti, t. y. ant pirmos eiles paklotg ling śakng uźleisti
antros eiles ling yirśunes. Taćiau tokius linus daug sunkiau apyersti ir at 
siklojejusius surinkti.
Paklojus linus, paprastai jais nebesirupinama. Tai galima iś dalies pateisinti, jei linai paklojami labai gerai.
Tać iaj, jeigu klojejimo metu oras lietingas ir linus priplaka prie źemes, nau
dinga juos apyersti ar bent nuo źemes
pakilnoti. Tada linai yienodźiau kloje
jasi. Storiau paklotus linus butinai rei
kia apyersti. Nurodoma, kad, sausam
orui esant, o ypać, jei linai storiau pa
kloti, greićiau atsiklojeja yirsuje esą
stiebai, nes daugiau gauna rasos. Lietingu oru, prieśingai, greićiau atsiklo
jeja apatinieji stiebai. ftpyerćiant neyienodas klojejimas iśsilygina. Linai
apyerćiami grebliu, śakig kotu ar śiaip
kartele. Linai geriau yersti per śaknis.
Verćiant per yirśunes, jos pasispaudźia
ir linai lieka pasikelę.
Klojejimo ilgumas pareina nuo oro

dregnumo ir śiltumo. Dregnu ir śiltu
oru linai atsiklojeja per 3—4 savaites.
Pasitaikius śaltesniam ir sausesniam
orui, klojejimas uftrunka 8 —9 sayaites
ir net ilgiau. Toks ilgas klojejimas neigiamai yeikia pluośtą.
Kaip paźinti atsiklojejusius linus?
Pirmas ling atsiklojejimo źenklas — tai
stiebg papilkejimas. Giedrią dieną atsiklojejusig ling galunese galima pastebeti baltai blizganćius plauśelius, lengvai atsilupusius nuo stiebo. fltsiklojejusig ling pluośtas, jj traukiant, Iengvai
atsilupa nuo stiebo Taćiau, norint tikrai nustatyti, ar linai atsiklojeję, reikia
paimti iś j/airig yietg payyzdźius, juos
iśdźiovinus iśminti ir iśbrukti. Gerai
atsiklojejusius linus brukant, spaliai
lengvai iśbyra.
Atsiklojejusius linus reikia tuoj su
rinkti. Renkama grebliu. Ilgiau palikus
atsiklojejusius linus nesurinktus, prasideda pluośtą jungianćig medfiagg irimas, duodąs trumpesnj ir pakulotą
pluośtą. Jeigu linus suimti trukdo uźsitęsęs lietus, tai reikia juos surinkti ir
sustatyti. Sustatytg ling klojejimosi vykimas susilpneja ir pluośtas tiek nenukenćia. Be to, ir śiaip naudinga, prieś
suimant linus, juos sustatyti, nes tada
geriau iśdźiusta.
Suimti linai veźami i pastogę ir laikomi sausesneje yietoje iki mynimo.
(B. d.).

Daugeliśkio pieninei treji metai
Sig metg birfelio men. suejo treji
metai, kai yeikia Daugeliśkyje Kooperatine Pieno Perdirbimo Bendrovć „Gerov6“. Treji metai— neilgas laikotarpis,
bet musg sąlygose daugiau reiśkia, nei
kitur deśimtmećiai. Per tuos trejus m e 
tus Daugeliśkio pienine sugebejo iśaugti
j stiprg ekonominj yienetą, suburusj
daugiau, kaip 1400 n a ri g .
Jei iśanalizuotume padieniui Dauge
liśkio pienines nors ir kuklią praeitj,
tai rastume, kad ir per taip trumpą
laikotarpj jos daug pergyyenta, daug
yargo iśyargta ir tik lietuyiśkai uźsispyrus iśteseta.
Reikia nepamirśti, kad tai yra pirmoji Śvenćionig kraśte pienine. Jos
payyzdźiu jsisteige Dukśto, Adutiśkio,
Śvenćionig, Mielegeng ir Ignalinos pie
nines. Tiesa, Mielegenuose buvo ir seniau pienine, bet netinkamai dvarininkg
vadovaujama subankrutavo, uźtraukdama ant narig kaklo neapibreźtą atsakomybę uź skolas. Źmonig nepasitikejimą steigiama Daugeliśkyje pienine dar
padidino ir tai, kad svetimg agronomg
anksćiau surinkti pajai Ignalinos pieni
nei steigti buvo sumesti kaip balon,
nei pienine jsteigta, nei pajai grąźinta.
Tie faktai daugeiiśkenus baugino ir
steigti pieninę buvo nelengva.
Bet ukio gaminig kaing atpigimas
ir savg źmonig pastangos pralauże ben-

drą ukininkg nepasitikejimą nauja ukio
śaka. Pieninei jsikurti padejo ir tai, kad
ji pradeta organizuoti iś apaćios—nuo
paćig ukininkg ir jiems duota visa yalia
savo iniciatyyai pareikśti. Pienines vadovybę iśkart j savo rankas paeme patys ukininkai ir jie lietuvig agronomg
bei yietos klebono padedami pradejo
yeikti. Daug kam nepatiko, kad patys
ukininkai eme tvarkyti savo reikalus,
siulesi su savo globa ir patarnavimais
nepraśomi geradariai. Taćiau daugeliśkenai ukininkai nepasitikejo jais ir pradetą darbą ir toliau vare patys.
1935 m. sausio 13 d. suśauke steigiamąjj pienines susirinkimą, prieme statutą, iśrinko valdybą, o jau birfelio l i d .
prićme iś narig pieną. Pirmą dieną
13 narig pristate 129 Itr. pieno. Bet
jau 1935 m. gale pienine turejo
204 narius, 2 filijas ir daugiau kaip
1300 litrg pieno per dieną.
1936 metais pienine iśaugo iki 7 filijg, 1305 narig ir 12.000 litrg pieno.
Śitaip iśaugusi pienine kai kam nepa
tiko ir 1936 m. kovo men. buvo storastos jsakymu sulaikyta.
Bet nariai pripratę prie pienines nenusileidźia, daro źygig ir vel atgauti
savo pienjnę. Siunćia delegacijas storastijon, Zemes Ukio Rumuosna Vilniun,
jrodineja pienines reikśmę ukininkg
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gyvenime ir galop laimi. Pieninó vel
veikia.
Visuotinan 1936 m. narig susirinkiman, kuris jvyko 30 rugpiućio, gausiai
suplauke nariai, privaźiavo daug svećig: Pieno ir Kiauśinig Sąjungos direktorius, Revizines Sąjungos atstovas, apskrities ir rejono agronomai, zemes
ukio organzacijg atstovai, storastijos ir
eile kitg. Giria pienines Valdybą, stebisi amerikoniśku pienines yystymosi
tempu, jrodineja, kad Daugeliśkis yra
pieningiausias rajonas, kad ćia labiau,
nei kitur nariai uzinteresuoti pienininkyste ir todel reikią statyti naujus pieninei namus ir mechanizuoti paćią pieniną. Tam tikslui siulo „40.003 paskolą
ir visokeriopą paramą. Źodźiu, pasiulymai pilasi kaip iś gausybes rago. P i e 
nines valdyba, iśnaudodama pasiulymus,
paduoda praśymą paskolai, iśdirba planus mechanizacijai ir visa tai jteikia
atatinkamiems organams. Bet baigiasi
1936 metai, o apie paskolą ir mechanizaciją tylu. Papucia kiti vejai, pasiuloma
pririnkti valdybon ir tarybon
naujg
źmonig, patj pienines centrą perkelti iś
Daugeliśkio Ignalinon. Suvarźomas naujg filijg. steigimas Paśamineje, Peleniuose, Balteniśkeje. Valdyba sumoka eilą
pabaudg uź tariamąjj neśvarumą, terming nesilaikymą ir kita.
1936 metg visuotinan susirinkiman
(13.VI 37 m.) suvaźiavę ponai atstovai
atvirai pasiulo perkelti Daugeliśkio pie
nines centralą j Ignaliną ir ten jsteigti
rejoniną pieniną, prie kurios priklausytg
Śyenćionys, Mielagenai, Daugóliśkis ir
Dukśtas.
flpie paskolą ir mechanizaciją Dau
geliśkio pienines jau visai nekalbama.
Visi nariai vienbalsiai śj pasiulymą atmete, jrodinedami, kad Ignalina ne pieningas rajonas ir ten pienine netures
naturalig gyvavimo sąlygg.
Matydami nepalauźiamą narig nusistatymą dół pienines palikimo Daugeliśkyje ponai atstovai iśvaźiavo, pagrasą,
vistiek savo atsieksią. Ilgai laukti nereikejo. Dar tais paćiais metais rudenj
Ignalinoje buvo jsteigta nauja pienine,
pasivadinusi rejonine. Jsisteigusi Ignali
noje pienine pradćjo knistis po Dauge
liśkio pienines pamatais. Klastingu budu
paverźe dvi Daugeliśkio filijas: Vielonis
ir Biećiunus, iś kurig dabar pirmutine
merdi, o antroji visai neveikia. Vielioniśkiai nariai, netekę savo filijos Vie!onyse, susiorganizayą veźa pieną tiesiog
Daugeliśkio pienines centralen. Ignali
non perejo tik rusai ir negausus ślektos. Mat, Ignalinos pienine źmones nepasitiki, bijo jos skolg ir tvarkos. Pastaroji gi, turedama visokeriopą paramą,
jsteigia savo filijas Daugeliśkio rajone:
Kiniunuose ir Paringyje, noredama susilpninti Daugeliśkio pienines gretimas
filijas: Siulenus ir Ropiśkę.
Taćiau konkurenciniais tikolais jsteigtos filijos neatsieke savo tikslo: dirba
su nuostoliais, iśmoka uź pieną pigiau,
nei Daugeliśkis ir savo poniśka tvarka
narig nevyIioja. Tuo tarpu Daugeliśkio
pieninei neleidźiama naujg filijg jsteigti.
Tą parode Oźionysó steigiama filija.
Tai, girdi, perarti nuo centro, nuo kitg
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filijg, tai netures pieno ir t. t. J paduotą delei to skundą źemes ukio rumai iki śiol nieko neatsake.
Bet pieninig jstatymai ir reikalayimai Daugeliśkiui taikomi visu grieźtumu. Visur turi buti pavyzdinga śvara ir
tvarka.
Daug neryg ir triuso kainavo Dau
geliśkiui paskutinieji metai, bet baige
juos pienine źymiai sustiprejusi.
Nariai iśmoko labiau vertinti ir branginti savo pieniną, -valdytis ir tvarkytis
pagal naujiausius reika!avimus. Śuliniai,
pom pos, śaldytuvai, jyairus aparatai ir
apskritai visa tai, ko reikalauja nauji
pieninig jstatymai, Daugeliśkyje yra.
Centrale ir jos 5 filijos atrodo kaip leles, palyginus su Ignalinos ir kitomis
apylinkes pieninemis. Perdirbamas pieno
kiekis taip pat padidejo. 1938 m. birźelio men. Daugeliśkio pienine perdirbdavo per dieną daugiau, kaip 13.C00
litrg pieno, iś kurio pagamindavo dau
giau, kaip 570 kg svesto. Tai didźiausia
produkcija, kokią Daugeliśkio pienine
buvo pasiekusi per tuos trejus metus.
Apskritai, Daugeliśkio pienine
savo
produkcija yra didźiausia Vilniaus ir
Balstoges Vaivadijose.
Vaizdźiai charakterizuoja Daugeliśkio
pieninós veikimą śie skaićiai:

Metai

NariLj Filiiij
sk ai- skaićius Ićius

P erdirbta
pieno
Itr.

tikejimą. Kiekvienas narys yra pienine
uźinteresuotas ir jo balsas pienineje
yra śeimininko balsas. Jis ćia gali drąsiai pasisakyti, kas jam nepatinka, kas
taisytina, kas: reikia jvesti ar atmesti.
Kitose pieninese to nera: iś narig reikalaujama tik pieno, o tvarko jj kiti, ku
rie daźnai patys pieno visai nestato,
todel ir nariai jiems terupi tik tiek, kiek
iś jg gali pasinaudoti.
Daugeliśkio ukininkai tą jvertino ir
śiendieną jg nieks nepavylios prisideti
prie Ignalinos ar kitos kurios pienines,
ne ukininkg tvarkomos. Pabuvą śeimininkais—bernauti nenori!
Kad ir sunkiai tenka dirbti, bet rankg nenuleidźiama ir pasitikejimo savo
jegomis nepametama. Zadiniai, mat, kely
radiniai. Tiesa, Daugeliśkiui plesti rajo
ną śendieną nejmanoma. be t pakelti
paćig karvig produkciją stiprinti cen
tralą ir esamas filijas yra galimumg ir
prie to einama.
Centrale duoda dabar beveik pusą
viso pieno, t. y. daugiau kaip 5000 litrg
per dieną.
Ir kur ćia ukiśkg yeiksnig logika, iś
Daugeliśkio padaryti filiją, o centralą
perkelti j Ignaliną, kur vasaros metu
yra vos 300 litrg pieno!

N a ria m s
G au ta
u ź sviestą iśm o ket a auks.
auks.

P a ją
kapitalas

Invento r iu s

Amorti- A tsarzacijos
gos kakapitapita'as
las

P eln as

N u o VI
1935

204

2

241,615V2 27.704,78 23.841,55

1936

1006

7

?.230.9701/3 207.349,13 184.088,07

1937

1133

7

2.404.9351/2 276.883,82 238.045,16 12.407,76 13 879,9, 3.369,49 1.381,27 1.592,89

1938/VI 1400

5

1 236.1791/2 130,392,10 110.947,05 13.589,01 14.560,91

— - 1.538,27

—

5

6.113.701— 642.329,83 556.921,73 13 589,01 14.560,91 3.364,49 1.538,27

—

Is viso .

1400

Kaip matyti iś lenteles, per trejus
metus pienine perdirbo 6 milijonus
litrg pieno, iśmokedama nariams virś
puses milijono auksing. Tai labai daug!
Uźtat ir sekvestratorius Daugeliśkio
valsćiuje retas svećias.
Pienines pasisekimas glDdi tame,
kad ji pradejo veikti be skolg ir visą
laiką buvo ir yra paćig ukininkg tvarkoma.
Nepasitaiko joje iśnaudojimo, jokig
suktybig, todel ir turi narig tarpe pasi-

235,17

205,50

113,27

7.068,82 10.594,45 1.293,61

759,5''

53,80

573,89 2.442,10

Bet argi tai svarbu?
Daugeliśkio pienine, jźengus j ketvirtus metus, mano dar labiau iśaugti ir
sustipreti. Nauji nuosavi namai ir nors
dalina pienines mechanizacija — tai
Daugeliśkio pienines gyviausi reikalai.
Reikia tiketis, kad jei nugalejo tiek
kliućig, jveiks irta s, tik reikia gero na
rig susiklausymo ir bendro reikalo supratimo, o to Daugeliśkenams netruksta.

Ukininkai uźsisako mineralines trąśas tik savo
kooperatyvuose
J a u prasidejo mineralinig trąśg uźsisakymo sezonas. Musg ukininkai ir
anksćiau kasmet susiraśydavo ir uźsisakydavo trąśas per savus kooperatyvus. Bet tokig, źinoma, buvo tik dalis.
Dauguma pirkdavosi trąśas kur tik pasitaikydavo, nedarydami skirtumo, ar
tai savo kooperatyye, ar pas źydus.
Taip śiemet jau neturi buti. Turime
savo koaperatyyus ir juos organizuojame ir plećiame tik tam, kad iś jg tu-

retume naudą, kad jie mus aprupintg
yisomis prekemis, neiśskiriant ir trąśg.
Kokią gi turesime iś kooperatyyo nau
dą ir kaip kooperatyyas gales gerai
yeikti, jeigu daugurrą prekig pirksime
pas źydus, kurie konkuruoja su musg
kooperatyyais ir kad pramanytg, tai
juos sunaikintg Lietuviai ukininkai savo
kooperaiyyus gali palaikyti ir paremti,
pirkdami juose visas prekes. O koope(Pabaigą żiur. 112 puslap.)
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T ik slo siekiant
Jeigu nori ką nors źymesnio nuveikti, niekuomet nestovek vietoje, bet
nuolat verźkis pirmyn ir pirmyn. Tik
per nuolatinj verźimąsi pirmyn, per nenuilstamą darbą nueisi toliau —daugiau
pasieksi. O pas jaunuosius tg tikslg,
siekimg daugiausia yra. Nes jaunuomene yra gyvenimo variklis, duodąs gyvenimui naujg formg, idejg.
Ir tu, jaunasis ukininke esi dalele
milźiniśko gyvenimo rumo, tu savojaunatviśka energija, uźsimojimais kuri sau
grazesnj rytojg; per savo gerovę siekti
tevynes Lietuvos geroves ir kartu sieki
visos źmonijos śviesesnćs ateities.
Kiekvienas daromis
priemonemis
siekiamas tikslas yra geras ne vien pa
ciam, bet ir plaćiai visuomenei. Nes atskiri asmens sudaro śeimas, tautas,
visą zmoniją. J u o tas asmuo bus vertingesnis, juo bus ir visa tauta bei zmonija vertingesne. Kiekvienas jaunuolis
privalo turćti savo gyvenimo tikslą ir
ji visomis galiomis siekti. Zmogus be
tikslo, kaip laivelis be irklg, m śto m as
gyvenimo bangg. Bet tikslg vienokig
ar kitokig atsiranda pas kiekvieną, tik
tiems tikslams pasiekti gal ne visiems
pakanka iśtvermśs. Ziurek, vienas suklupęs pirmame bandyme, nustoja jegg—numoja ranka, kitas pergreitai ir
lengvai pasieke pirmojo bandymo gerg
vaisig ir dźiugauja — stovi vietoje, nes
mano viską galjs pasiekti. Pirmieji suklupimai yra Iaidas j tolimesnius laimejimus; pavojingesnis yra pirmas perlengvas laimśjimas, kuris kartais uźmigdo
pastangas. O pasitenkinimas—-gerejimasis atliktu darbu ir nesiverźimas toliau,
yra senatves poźymis. Kas gi iś musg,
jaunieji, noretg buti seniais/ tupćioti vietoje?

B u k ite a t s a r g e s n i, pirkdam i
skiepus
Tenka girdeti, kad musg kaime priviso labai daug jvairig agentg, kurie
neśiojasi ant grazaus popierio nutrauktas arba nupieśtas dalges, jrankius,
seklas, skiepelius ir kitokius daiktus ir
pardavineja ukininkams, Tokis pirkimas
yra lygus pirkimui kates maiśe. Nors
jau daug kartg musg ukininkai buvo tg
agentg prigauti, taćiau vistiek nesiliauja pas juos pirkineję. Kai tik ateina
toks ponaitis, parodo graźias savo prekig nuotraukas, prikalba dailig źodelig, źiurek, musg zmogus ir sutirpo.
Sutinka su agento pasiulymais, sąlygomis, pasiraśo pasiźadejimą ir mandagiai atsisveikinąs Iaukia pazadetg prekig. Kai jos ateina, ukininkas pradeda
keiktis. Pasirodo, kad prekes daug
menkesnes, negu ant popieriaus atrode ir daug brangesnes, negu buvo susitaręs. Dazniausiai tos prekes tenka
iśmesti. Ir pinigai iśleisti ir prekes ne
ra. Nors toki atsitikimai labai daźnai

pasitaiko ir visi juos źino, taćiau vis- galvojimas yra labai neteisingas. Ukininkauti gerai sugebes tiktai gabus,
tiek musg ukininkai duodasi mulkinami.
Dabar tenka girdeti, kad Svenćio- iśmokslintas sunus. Bemokslis, menkai
nig apylinkese lankosi agentai, turi tg skaitąs ir raśąs negales sutvarkyti savo
skiepg nuotraukas ir tvirtina, kad uźsi- ukio tinkamiau. Jis ukininkaus, kaip ir
saką gaus tokius pat skiepus, kaip ir jo tevas. Taigi jis nepadarys jokios pa
nuotraukoje. Kai kurie ukin nkai nuo źangos, skurs panaśiai, kąip ir tevas.
agentg nenori pirkti, bet kai kurie, Tuo tarpu dabar gyvenimas sparćiai
nors ir abejoja, taćiau uźsisako. Del to eina priekin. Ukininkas dabar turi daug
noretume pasakyti śtai ką. Pas agentus daugiau iślaidg. Todei jeigu jis nori
nereiketg pirkti jokig prekig, ypać jei geriau gyventi, priva!o daugiau tureti
gu jg neturi su savim. Ypat ngai reikia ir pajamg. Tg pajamg iś ukio gales
saugotis
agentg, kurie pardavineja gauti tik tada, kai geriau ukininkaus,
vaismedźius= Nes vaismedis bus geras kai tinkamiau sutvarkys savo ukj. Bet
tik tuo atveju, jeigu jis bus sveikas, jeigu jis vaduosis vien savo tevo nunepersenas ir tokios atmainos, kokia rodymais ir praktika, tai to padaryti
musg kraśte dera. Skiepai iś Lenkijos nejstengs. Jam reikes dar labiau skursti,
gilumos musg kraśtui visai netinka. negu tevui.
Je igu turetume geras sąlygas, tai
Jie ćia iśśąla, blogai auga ir duoda
menkus derlius. Be to, iś kitur atveźti privaletume visi mokytis ukininkauti,
vaismedźiai esti tokig atmainu, kurios privaletume stoti j ukiśkas mokyklas.
musg kraśte yra netinkamos. Bet svar- Pavyzdźiui, Lietuvos Valstybeje stenbiausia, kad śitie agentai perka tokius giamasi pristeigti tiek ukiśkg mokyklg,
medelius. kurie esti nesveiki arba jau kad visi, kurie tik nori, galetg pasimokyti. Kurie nejstengia jstoti mokyklon,
peraugę. Dazniausiai agentai turi didelius skiepg kiekius, kuriuos nupirko tie dalyvauja Jaungjg Ukininkg Orgapas augintojus kaip netinkamus. Nu- nizacijoje, kuri irgi yra ukio mokykla,
Tuo budu norima, kad visi ukininkai
perka juos pusdykiai. Pavyzdźiui, mebutg iśeję ukio mokyklas, kaip yra
delyne medeliai suserga śaknu veź?u.
Toki skiepai reikia sunaikinti. Bet pa- kulturingoje Danijoje, Oiandijoje ir kitur.
Mes gyvename sunkiose sąlygose.
sisuka agentas ir nuperka tuos skiepus.
Nors jie ir graźus, bet visai netiką. Mokyklg, kuriose galćtume lietuviśkai
Ukininkams parduoda kaip sveikus. Tik pasimokyti ukininkauti, visai neturime.
po kiek metg medeliai nustoja augę Neleidźiama_ mums lavintis susiburus
ir źusta. Zodźiu, pas agentus skiepg j Jaungjg Ukininkg organizacijas. Bet
visgi mes privalome ieśkoti priemonig,
nepirkite.
Gerg skiepg galima uźsisakyti pas kad galetume kiek pramokti. Jeigu
lietuvius agranomus arba savo koope- mums permaźa lietuviśkos ukiśkos knyratyvuose ar pieninese. Kai paaiśjres gos, laikraśćio, tai stokime j źemąsias
skiepg kainos, paskelbsime jas ir „CJki- źemes ukio mokyklas, nors ir lenkiśninke“. Taip pat duosime veliau smul- kas. Nors jg yra irgi nedaug, taćiau
kesnig nurodymg, kaip skiepus uźsisa kiekvienoje apskrityje yra, butent 11
kyti ir kokios jg atmainos musg klima menesig, kuriose moksias prasideda
sausio mćnesj. Siose mokyklose besitu! tinka. Todei nereikia klasyti jokig
agentg, kurie vaźinedami apsuka uki mokinantiems valsćiaus valbyba privalo
ninkams galvas, noredarrn gerai oasi- net paśalpas pripaźinti. Todei, kas tik
pelnyti, bet reikia sekti .Ukininke" de- gali, privalo stengtis jstoti j śias mo
damas źinias apie skiepus, tai viską źi- kyklas, reikalaudamas, kad valsćiaus
valdyba pripaźintg ir paśalpą.
nosite.
Tik kiekvienas lietuvig, patekąs j
flgentams ukininkai apmoka visas
keliones iślaidas ir sumoka uź blogus tą mokyklą, privalo pasilikti tuo, ku
skiepus, kaip uź gerus. fltminkite tik riuo buvo. Reikia kiekvienam stipriai
laikytis
savo jsitikinimg, nesileisti
tai, kad dabar gerg medelig netaip
lengva yra gauti, kad parduodant juos, j tai, kas galetg sudarkyti tautiśką
net reiketg siuntineti agentus. Gera sielą.
preke neieśko pirkejo ją pirkejas pats Ir ś i e m e t r in lc it e la u k in ii j o b e randa. Tik blogai prekei reikalingi iślil| ir k r ia u ii ij s e k l ą
kalbingi ir apsukrus agentai.
Laukinig obelig ir kriauśig seklos
musg kraśte gerai perkamos kasmet.
J a u n i m a s ir m o k y k l a .
Mat, musg kraśio laukiniai vaismedźiai
Musg tevai, źinoma, ne visi, yra jsi- yra labai atsparus śalćiams, todei labai
tikinę, kad ukininku gali buti kiekvie- perkami vison Lenkijon.
Kas tures parduoti daug laukinig
nas nemokśa. Todei daugelis ukininkg
gabiausius vdikus stengiasi paleisti mo- obelig ar kriauśig selos, tesikreipia
kytis j bendro lavinimo mokyklas (gim- ,,ftido“ -jredakcijon raśtu— bus nurodyta
nazijas), kad jie pasidarytg mokyti „po- pardavimo vieta ir kaina. Kaip paruośti laukinukg seklą pardavimui, jau buvo
nai", o maźiau gabius palieka ukinikauti,
pamokydami śiuos vos skaityti ir raśy- kelius kartus raśyta perniai ir uźperniai
ti. „Śitas ukininkaus — sako teva s, —tai „Musg Rrtojuje“ ,o veliau ir „Ukininke"
jam nereikia jvkio mokslo". Bet śitokis dar plaćiau paraśysime.
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Nusikaftim ai del turto
Kaip ir kitos źmogaus gyvenimo
sritys taip ir turtas yra jstatymais saugojamas, o nusikalteliai del jo yra baudźiami.
Nusikalsti
del turto
arba,
aiśkiau tariant, prieś svetimą nuosayybę
galima jvairiais budais, kuriuos jstatymai
numato. Musg kraśte daźniausiai pasitaikanćiu śios srities nusikaltimu yra
yagyste. Bpie yagystę kalbama baudźiamojo kodekso 257 straipsnyje. Istatymas skamba: .Kas paima svetimą turtą
prisisavinimo tikslu, bus baudźiamas
iki 5-ig metg kalejimo. Jeigu pavagiama maźos vertes turias butinam reikalui (pvz. gabalas duonos alkiui numalśinti), tai teismas nusikaltelio gali visiśkai nebausti. Jeigu pavsgiama kas
nors iś artimgjg, pvz. źmonos, tevg ar
brolig, tai teismas nusikaltelj baus tik tuo
atveju, kai to reikalaus nuskriaustasis.
Pagal jstatymą, pavogtas daiktas turi
buti kieno nors nuosayybe, nes kitu
atveju jo pasisavinimas nebus yagyste,
Payyzdźiui, pasisavinęs atklydusj gyvulj arba rastus kelyje pinigus ne
gali buti traukiamas atsakomyben uz
yagystę. Kad butg yagyste, reikia, kad
nusikaltelis imtg svetimą daiktą pasisavinimo tikslu. Jeigu, pvz., kas paima
svetimą arklj iś ganyklos tuo tikslu,
kad nujoti j miestelj nusipirkti tabakos,
tai negali buti traukiamas atsakomyben
uz arklio pavogimą. Pavogti galima ir
bendrai valdomą turtą, pvz., broliai
bendrai turi arklj ir v i e n a s i ś j g tą arklj
parduoda, o pinigus sau pasiirna, tai
kiti broliai gali jj patraukti atsakomybćn u ź yagystę. Pasitaiko atsitikimg,
kad fmogus gali buti kaltinamas savo
turto vagyste. Pvz., atiduodame savo
draugui palaikyti pinigus, o veliau, kai
jis uźmiega yagystes tikslais iśtraukiame
iś jo kiśenes pinigus ir pasirodo, kad
tai yra tie patys pinigai, kuriuos daveme
jam palaikyti. Tam tikra yagyste yra
plćśikavimas, kada nusikaltelis pasisavina svetimą daiktą jegos, prievartos
ir ginklo pagelba. Toki nusikaltelj teis
mas smarkiau baudźia. Bausme yra numatyta iki 10 metg kalejimo. Kai pleśikas źmogg nuźudo ar suźaloja, tai ir
uź tai yra baudziamas atskirai. Panaśus
j yagystę yra pasisavinimo nusikaltimas.
Skirtumas ćia yra tik tas, kad pasisavinti galima tik tokj daiktą, kurj jau
turime pas save. Pavyzdźiui, laikome
savo kaimyno gyvulj ir paskui parduodame kaip savo. Śiuo atveju nusikalte
lis baudziamas iki trijg metg kale
jimo.
Naujas nusikaltimas del turto yra
prievarta turto naudojime. Pavyzdźiui,
grasome kaimynui, kad jis parduotg
savo arklj, nes kitaip jj ufmuśime. Bpie
śitokius nusikaltimus kalba 261 baudźiamojo kodekso straipsnis ir numato
iki 10 metg kalejimo. Traukti atsakomybćn nusikaltelj galima tik tuo atveju,

jeigu jis savo grasinimą jyykde, t. y.
jeigu uźmuśe arklj, arba, jeigu grasinimas paveike savininką ir jis gyvulj
pardave.
Syetimo turto suźalojimas ar sunaikinimas yra nusikaltimu. Nusikaltelis
baudziamas iki 2. metg kalejimo ar
areśto. Jeigu suźalotas daiktas yra mafos vertes, tai teismas gali bausmę suśvelninti. Nusikaltelis baudziamas tik
tuo atveju, jeigu nuskriaustasis to rei
kalauja. Iś to Iśeina, kad nusikaltelis
gali prasyti nuskriaustojo, kad jis jam
dovanotg ir bausmes nereikalautg. Kad
nusikaltelis butg nubaustas, reikia jrodyti, jog jis tycia sunaikino ar suźalojo
kokj daiktą, nes uf atsitiktiną suźalojimą źmogus nera baudziamas. Taip pat
nebaudfiama ir uź savo turto sufalojimą.
Musg kraśte plaćiai paplitęs nusi
kaltimas — apgayyste. 264 str. sako:
.ka s pasipelnijimo . tikslais apgauna
źmogg ir tuo budu jj nuskriaudźia, bus
baudźiamas iki 5 metg kalejimo. Maźesnes vertes atsitikimuose bausme bus
suśvelninta“. Payyzdźiui, parduodame
ligotą arklj kaip sveiką. Pirkejas gali mus
traukti
atsakomyben
uź apgavystę
tik tuo atyeju, jeigu jrodys pasipelnijimo
tikslus. Kai jkalbame kaimynui, kad nuyaźiuotg j miestą, nes ten yra atsigsta
jam pinigai, tai tuo budu nenorime pasipelnyti ir uź tokią apgavystę baudźiami nebusime. Tam tikra apgayyste yra
iśnaudojimas beproćio, nepilnaproćio ar
apskritai tamsaus fmogaus. Payyzdźiui,
paskoliname nuo beraśćio pinigg ir duodame jam kokj popiergalj, sakydami,
kad tai yra yekselis. Iśejus śitai apgayystei aikśten, nusikaltelis bus baudźia
mas iki 5 metg kalejimo.
Nusikaltimu taip pat yra skolos reikalavimas, kurią prieś tai skolininkas
yra grąźinęs. Nusikaltelis baudźiamas
iki 3 metg kalejimo. Payyzdźiui skoli
ninkas grąfino skolą, bet vekselio neatsieme, o iśnaudodamas tai skolintojas,
parduoda yekselj bankui arba per teismą pareikalauja, kad skolininkas antru
kartu jam skolą sumoketg.
Labai paplitęs yra nusikaltimas numatytas 268 str. Jstatymas sako: .Kas
iśnaudodamas sunkią źmogaus padeti
sudaro su juo sutartj, pagal kurią gauna
iś to źmogaus neproporcingai daugiau,
negu pats duoda, bus baudźiamas iki
5 metg kalejimo". Payyzdźiui, źmogus
serga ir neturi kas jj nuyeźa pas gygytoją, o iśnaudodamas tai kaimynas
sutinka jj nuyeźti, bet su sąlyga, kad
jam sumokes 100 auksing. Śitas straips
nis apima ir didelig nuośimćig lupimą.
Payyzdźiui, źmogus neturi ko yalgyti,
o kaimynas paskolina jam pinigg maistui pirkti, bet ima nuo jo 20 nuośim
ćig. Śiais atsitikimais jstatymai leidźia
imti daugiausia 10 tą nuośimtj. Kad
nusikaltelis butg nubaustas, reikia, kad
jis iśnaudotg sunkią kito padetj. Jeigu,
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pvz., skoliname kaimynui pinigus degtinei, tai ćia nera sunkios padeties ir
galime imti nuośimtj kokj norime. Be
to, nusikalteliui reikia jrodyti, jog jis
źinojo, imdamas didelius nuośimćius,
kad jo skolininkas yra sunkioje bukleje.
Taip pat daźnu nusikaltimu yra, ka
da źmogus valdydamas kaimyno turtą,
veikia jo nenaudai. Payyzdźiui, źmogus
iśvaźiuoja uźsienin, o savo turtą palieka patikimam kaimynui valdyti, o tas
gi veikia jo nenaudai, apleisdamas ukj,
nenaudingai pardayinedamas inventorig
ir t. t. Śiuo atveju reikia kaltininkui
jrodyti, kad jis tyćia yeike musg ne
naudai. Jeigu paliekame ukj tokiam
źmogui, kuris apleidźia jj, nemokedamas
ukininkauti, tai nebus baudźiamas. Kam
bus jrodyta, kad tyćia ir samoningai
yeike musg nenaudai, bus nubaustas
iki 5 metg kalejimo.
Baudźiamasis kodeksas numato dar
eilę kitg prieś turtą nusikaltimg, bet
musg kraśte jie labai retąi pasitaiko ir
todel yra nesvarbus.
P -s.

A t s . V e g e l e i . Kadangi skolinant
rugius, tevas nustate jg kainą ir skoli
ninkas galejo atiduoti arba rugiaisarba
pinigais, o iki śiol d a r negrąźino, tai
gali tamsta pagal savo nuoźiuros pasirinkti. Turi pareikśti kaimynui, kad nori
atsiskaityti, o jau jo sutikimas nesvarbus. Tokj pareiśkimą reikia duoti arba
raśtu arba źodźiu prie liudininkg. Jeigu
tamsta esi kaimynui daugiau skolingas,
negu jis tamstai, tai, atsiskaitęs, skirtumą turi tuojau kaimynui grąźinti. fltsiskaityti gaietumet ir tada, jeigu abiejg
skolg mokejimo datos ir vietos skiriasi
ir nesutinka. Tik tada negaletum skolos
atsiskaityti, jeigu kaimynas butg t a m 
stai pinigg nepaskolinęs, o tik dayęs
iślaikyti, arba tamsta butum juos sauyaliśkai paemęs.
A t s . J. K. ŻiDrekite .Okininko"
Nr. 4 atsakymą Syaicarui. Śis atsakymas tiks ir tamstos paklausymui.
A t s . V la d u i. Licitacija yra teiseta,
nes nuo jos suejo daugiau kaip vieneri
metai ir źemes pirkejas turi
pasidaręs teisetus dokumentus. Belieka tamstai pasiimti iś teismo depozito pinigus ir pagerinti źmonos vedamą ukj. Kadangi tamstos yalsćiuje yra
stre fa , tai abejojame, ar gausite leidimą źemei pirkti, ypać, kai buvotebaustas uf kontrabandą, flmnestija panaikina ne bausmę, bet tik jos atlikimą.
Galite praśyti pirkejo, kad per kurj laiką
neduotg teismo antstoliui sprendimo
del tamstos eksmisijos. Jeigu pirkejas
nesutiks laukti, tai geriau savo valia
iśsikraustykite iś ukio, nes kitu atveju
turesite moketi antstolio iślaidas, kurig
susidarys virś 50 auks.
P — as.
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ratyvai duos ukininkams tada naudą,
kai darys dideles apyvartas, bus stiprus
ir nereiks jiems kovoti su privatiśkg
pirklig pinklemis.
Jei norime patys iś anksto apsirupinti visomis reikalingomis trąśomis ir
jei norime, kad kooperatyvai turetg
daugiau pełno użsakinedami trąśas,
tai reikia iś anksto, jau dabar, użsisakyti visiems trąśas _kooperatyvuose.
Użsisakant, geriau butu dar jmoketi
kooperatyvui, nors po porą auksing
rankpinigig u z kiekvieną użsakytątrąśg
maiśą. Tada kooperatyvas finos tiksliai,
kiek jam reikia pristatyii trąśg ir żinos,
kad visas trąśas ukininkai iśpirks.
ftnksćiau atsitikdavo taip, kad kooperatyvai użsakydavo trąśg permażai,
tada trąśg pritrukdavo kooperatyvuose,
o fydai nesibijodami, kad kooperatyvas pamuś jiems kainas, pabrangindavo trąśas net 2 auks. uż maiśelj.
Kitais atvejais kooperatyvai pristatydavo trąśg perdaug, tada dalis jg
likdavo kitam sezonui. O tas taip pat
negerai, nes ir trąśos genda ir kooperatyvas turi iś to nuostolig. Kadangi
mes patys ukininkai es am e kooperatyvg savininkais ir śeimininkais, tai ir
kooperatyvo pelnas ar nuostoliai mums
patiems tenka. Todel stenkimes nedaryti sau nuostolig, o tik pelnykime
visa kas galima.
Kiti sako, kad trąśos ir kooperatyve
vienodai kaśtuoja, kaip ir pas żydus,
tai koks ćia skirtumas, kur pirkti. Tas
tiesa, kad trąśos vienodai visur kaśtuo
ja, nes visi jas perka tuose paćiuose
fabrikuose ir tomis paćiomis sąlygomis,
tai ir parduoti negali nei pigiau nei brangiau. Bet reikia atminti dar ir antras
dalykas, tai tas, kad mums turi buti
ne vistiek kas iś trąśg prekybos gauna
pełno, ar musg paćig kooperatyvas (kitaip sakant, mes patys, nes dalis pełno
nariams grążinama, kaip devidendas),
ar koks nors flbramke, kuris su mumis
tuo pelnu nepasidalina.
C.

Uź vaikus atsako tevai
Lenkijos valstybes jstatymai skirsto
teisinę tevg atsakomybę j dvi ruśis:
1) kriminalinę ir 2) ciyilinę. Śi dvejopos ruśies atsakomybe taikoma tevams
tik tada, kai jg vaikai yra nepilnamećiai arba mażaproćiai. Pagal jstatymus, nepilnamećiu laikomas tas, kuris
dar nebaige 21-rig metg, o mażaproćiu, kuris negali pakankamai suprasti
savo veiksmg reikśmes. Be tevg uz nepilnamećius ir mażaproćius atsako retkarćiais ir svetimi, kurie sutartimi ar
va!dźios sprendimu jpareigoti juos pri
żiureti ir globoti.
flpie kriminalinę tevg atsakomybą
kalba baudżiamasis statutas, kuris numato tam tikras tevams bausmes uz
teises nustatytg pareigg nevykdymą
vaikg atżvilgiu. Bausmes tos yra śitokios: kalejimas, areśtas, pinigine pa-
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bauda, teviśkg teisig atśmimas ir p.
aiśku, negali buti jokios kalbos apie
Pagal kalbamąjj statutą irjam panaśius
bent kokią tevg atsakomybę.
jstatymus kriminaliniai tevai atsako uź
Retkarćiais gali atsitikti, kad priźiusavo nepilnamećig ir pilnamećig, bet rimas ar globojamas ne kitiems, bet
maźaproćig vaikg darbus, bet uz sveikatą, pats sau żalą padaro, pvz., susiżeidżia.
gyvybę ir medżiaginę buitj nevisuomet, naikina savo turtą ir p. Jeigu tokia żao tik tam tikrais, jstatymg numatytais,
la yra padaryta del netinkamos tevg
atsitikimais. Todel paprastai tevai bau- ar trećio asmens prieźiuros arba glodźiami ne uź paćius savo yaikg dar bos, tada, pagal jstatymus, padarybus, bet uź tai, kad juos permenkai toji żala turi buti jg priżiurimam ar
priźiuri arba globoja. Baudżiamasis sta globojam atlyginta. Kalbama cyviline
tutas iśskaićiuoja visus neleistino tevg tevg atsakomybe yra pilna, t. y., at
apsileidimo
atsitikimus.
Pavyzdźiui, sako jie visu savo judomu, ir nejudotevai yra baudźiami uź neturinćig dar mu turtu.
13 metg vaikg pametimą (pamestinuBaigiant, tenka dar pasakyti apie
kai), uź tai, jog nieko neduodami, pri- vaikg baudimą. Kad tevai, aukledami
veda juos prie skurdo, kaip ir uź tai, vaikus, turi teisę juos bausti, tai n e 
kad, butinam reikalui esant, ne saugoja gali buti ir kalbos. Tik ryśium su tuo
ir negina jg nuo mirties pavojaus. Taip kyla klausimas, kokios ruśies gali buti
pat tevai atsako prieś jstatymus, jei tos bausmes. Jstatymai tik nustato tevg
verćia savo vaikus elgetauti.
baudimo teises ribas. Tevai negali taiKą nors globoti ar priżiureti źmo kyti tokig bausmig, kurios butg kenknes paprastai jpareigojami arba jstaty- smingos vaiko gyvybei, sveikatai, o net
mu, arba sutartimi. Taćiau pasitaiko tam tikrais atsitikimais ir garbei. Taip
kartais gyvenimo praktikoje, kad tokia pat negali tśvai bausmes sąskaiton sapareiga uźdedama valdźios sprendimu, vintis savo vaiko turto, tokj turtą żapav. teismo. Tuomet vaiko priźiurćtojas Ioti ir p. Jeigu tevai elgtgsi prieśingal
yra atsakomingas, t. y. buna baudźia- tam, kas pasakyta, gali buti traukiami
mas uź apsileidimą pareigose, kai tik teisman civiliniu ir kriminaliniu budu.
Juozva.
jo globotinis padaro tokj darbą, kuris
yra jstatymg draudźiamas (nusikaltimas.
Cia minśti ypatingos tevg atsakom ybes atsitikimai nekiek nemaźina jg
kriminalines
atsakomybes
apskritai
imant. Mat, be to jie atsako uź savo
P r a n u i U k i n in k a ic iu L Saldusis
nusikaltimus kaip paprasti nusikate- lubinas nera nuodingas, galima juo
liai. Todel, jeigu tevai prikalbineja, pa- śerti karves ir arkliai. Śeriama ne tik
deda ar iśvien su savo vaikais padaro tai grudai, bet ir żali stiebai. Todel
kokj nors nusikalstamą darbą, gali buti drąsiai sekite saldgjj lubiną ir suśerbaudźiami tuo pat metu kaip uź nusi kite arkliams ar karvems.
kaltimus prieś vaikg prieźiurą ir globą,
Darżininkystes
gimnazijon
stojair kartu kaip paprasti kirśintojai, pa- mieji egzaminai buvo pavasarj. Rudenj
gelbininkai ir bendrininkai.
jstoti jau negalima, nes nera vietg.
2)
Civilinę tevg atsakomybę uź savo170 auks. skaitoma tik uź mokslą be
vaikus, be kitg jstatymg, numato visg pragyvenimo. Esate jau persenas ton
pirma pasiźadójimg kodeksas (Dz. U., mokyklon. Pasistenkite jstoti j 11 meNr. 82, poz. 598, dn. 27-X.-1933 r.). nesig mokyklą, kuriose mokslas prasi
Pagal kodeksą, visai kitaip, nei tai yra deda sausio 15 d.
baudźiamojoje teiseje, tevai uź savo ne
pilnamećig ir maźaproćig vaikg kenksmingus darbus atsako civi liniu budu
visuomet, iśskyrus tik kai kuriuos neZemes ukio gam iniij kainos
skaitlingus atsitikimus, kurie yra tiksliai
jstatymg numatyti. Todel, jeigu maźaŚiij metij rugpiućio 3 d., Vilniaus Ja vq - P rekiij
metis arba nepilnaprotis padaro kam B irź o s praneśim u, buvo m o k a t n a uź 100 kg au k s.
nors żalą, privaIo paprastai ją atlyginti R u g i a i .......................................................16.50— 17.75
jg tevai, kurie yra jstatymg jpareigoti
K v i e ć i a i .................................................... 24.00—26,00
savo vaikais rupintis, priżiureti ir glo
M
i e ż i a i ........................................................16.25— 17.25
boti. Kartais drauge su tevais uź żalą
A
v
i ź o s ...................................................... 16 .25-17 .2 5
gali atsakyti ir patys vaikai, karie tą
żalą padare. Tat pasitaiko tada, kai G rikiai .....................................................15.25— 17.25
tevg tinkamai nepriżiurimas vaikas pa V i k i a i ........................................................ 7.00— 8.00
daro żalą sąmoningai, t. y., visiśkai su- L u b in as (m e ly n a s) . . . . . . . 15.50— 16.50
prasdamas savo veikimo reikśmą arba, Kvietines s e l e n o s ................................11.00— 11.50
jeigu tevai yra beturćiai, o żalotojas R ugines s e l e n o s ................................11.50— 11.25
turtingas. Tevai gali buti nuo padarytos Sviestas 1 kg IruSies u rm e ...........................2.50
źalos atlyginimo atleisti visiśkai, bet
d e ta l................................. 2.80
tik tuo atveju, kai jie neabejotinai jro.
„
II ruSies u r m e ............................. 2.60
do, jog tinkamai vaikus priżiuredami ir
„
,
„
d e ta l...............................2.30
globodami, mażiausiai śiuo atżvilgiu
„
,
111 ruSies u r m e ..............................2.00
nebuvo apsileidą. J e ig u iś viso nega
„
„
„d etal. . . . .
. . . 2.30
lima iśvengti, nepadarius trećigjg żmo- KiauSinią k a p a ......................................... 3.00—3.60
nig atżvilgiu źalos, tai tuo atsitikimu,
„
S t u k a ............................................ 5—8 sk
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