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CHIMllMKAS
::: S A V A I T I N I S

„AIDO“

PRIEDAS UKININKAMS

:::

Suvalkiećiij ukininkavimo klaida
Kai pamini fodj „Suvalkija“, tai
poetas tuoj vaizduojasi plaćias lygumas, o ukininkas derlingus zemes
plotus, didelius ukius ir pilnus aruodus
auksu fibanćig grudg. Bet klysta p oe 
tas, nes SuvaIkijoje, be lygumg, yra ir
kalnelig, klysta taipgi ir ukininkas, nes
yra ir mafiau pilng aruodg. flnapus —
Lietuvos Valstybćje Suvalkija— lygumos
ir labiau derlinga feme, śiapus — dau 
giau kalneliai, kai kur smeiio, baltfemio, o kai kur yra ir fvyriaus. Śiaip jau,
rodos, suvalkietis geriau gyvena, nei
apie Vilnig. Zemes turi vidutiniśkai apie
40—50 margg (20 — 25 ha), didesnes,
kvadratu sustatytos, medfiais apaugusios sodybos ir visur tik viensedfiai;
niekur jau nesutiksi senovinio, refiais
suraizyto kaimo. Viensedziais ćia imta
skirstytis tuojau po baudfiavos panaikinimo.
Suvalkija, tai javg ukio kraśtas. Javais daugiausia suvalkiećiai ir verćiasi.
Turćdami daugiau zemes, prisója daug
javg, kuriuos iśkulą parduoda ir gautais uf juos pinigais apmoka mokesćius ir padengia kitas ukininkavimo iślaidas. Prieś karą ir keleris metus po
karo, kai javai buvo br angus, suvalkiećiai su javg ukiu visai gerai vertesi.
Visai kas kita dabar, kai javai yra atpigą. Rodos, derlius neblogas, prikulia
nemafa, ne mafa nuvefa turgun parduoti, o galai sudurti vis sunku. Suvalkiećiai megsta arklius, iś kurig taip pat
kiek pinigo padaro. Bet arklj ufauginti
reikia kelferig metg, ir suśerti jam nemafai reikia. Kai arklig kainos esti nekokios, tai dafnai suśertas paśaras dau
giau vertas, nei pats arklys. Del viso
to śiuo metu suvalkiećig tarpe girdisi
daug nusiskundimg, kad sunttu susiversti. Tgo tarpu j pelningiausią ukininkavimo śaką —gyvulininkystę, o ypać
pienininkystą, suvalkiećia^ nekreipia
beveik jokio demesio. Ćia ir gludi
didfiausia suvalkiećig
ukininkavimo
klaida, kurios nepaśalinus, nera ko ir
kalbeti apie jg buities pagerinimą. flpskritai, suvalkiećiai yra finomi, kaip
dideli konservatistai, kurie naujienybig
nemegsta. Pratą iś seng laikg verstis
javais, niekaip negali persilaufti ir irntis daug pelningesnćs śakos — gyvulininkystćs.
Seniau, ypać prieś karą, suvalkiećiui pardavinćti pieną, sviestą ar surius
buvo laikoma negarbinga. Tai galejo
daryti koks nors neturtćlis darfininkas,

bet ne tikras kelig deśimćig margg
ukininkas, kuriam ir namie pienas rei
kalingas. Ir dabar dar ta nuomonź neiśnykus. Ir dabar dar suvalkietis j pie
nininkystą fiuri gerokai su paśaipa,
nors gyvenimo praktika aiśkiai jau rodo, kad tas, kuris pieną pieninen vefa,
lengviau su skatiku verćiasi, nei tas,
kuris nevefa.
Tiesa, neneigia jau to, kad śiais
laikais pienas geriau apsimoka, nei javai, bet lyg pasiteisindamas, kodel pats
pieno pieninen (j Ośkinius ar kurią nors
jos filiją) nevefa, aiśkinasi tuo, kad
pieno nera tiek daug, o ćia darbymete,
daug svetimg fmonig — darbininku,
kuriuos reikia juk geriau pavalgydinti,
o ir sau negalima pieno nutraukti.
Śitaip aiśkindamasis, suvalkietis sako
gryną tiesą: nera tiek pieno, kad butg
ir sau ir dar pieninen nuneśti. Bet iś
kur gi to pieno gali buti, kai 4 0 —50
margg ukininkas turi tik 3 —4 melfiamas karves, kurios, be to, nóra kaip
reikiant prifiurimos. Nenuostabu, kad
kartais ir sau pieno nepakanka. O ga
letg buti daug geriau. Suvalkiećio ukis
gali mafiausia iślaikyti 5 gerai prifiurimas karves, kurios, duodamos po 10
litrg pieno per dieną (po kibirą), duotg
viso 50 litrg. Iś tg 50 litrg 20 litrg gali
ukininkas sunaudoti savo reikalams, o
30 litrg vefti pieninen. Paskaitykime,
kiek tai butg ukininkui pełno: śiuo m e 
tu vidutinio riebumo pieno litras pienineje apie 9 sk,, taigi per dieną uf 30
litrg butg apie 2 auks. 70 sk.,o per 30
dieng, vadinasi, per vieną menesj apie
80 auks. Kadangi dabar 100 kg rugig
tik 16 auksing, tai norint gauti tuos
80 auks. reikćtg parduoti net 500 kg
rugig. Bet pavasarj ir vasarą javg par
duoti beveik jau nelieka, o pieno gamyba gyvulig ganymo metu yra kaip
tik pigiausia, nes karvóms uztenka tik
geresnes ganyklos — śerti nereikia. Dar
daugiau naudos iś pieno esti fiemą,
nes tada pienas brangesnis, bDtent, uf
30 kasdien neśamg pieninen litrg pie
no per menesj galima gauti apie 140 —
150 auks. Tokiems pinigams gauti rei
ketg fiemos metu kas mśnuo parduoti
po kokius 800—900 kg rugig arba po
labai gerą karvę.
Źinoma, norint, kad karves tokią didelą ukininkui naudą duotg, reikia ir
karvems geriau duoti, o ne śiaudais śerti.
O karves galima śerti gerai tik tada,
kai yra gero ir pakankamai paśaro. Su-

valkiećiai gero ir pakankamai paśaro
tureti gali. Źemes neblogos, auga do
bilai ir jvairus kaupiamieji, tik reikia
jg daugiau seti. Be to, SuvaIkijoje yra
daugybe pievg, kurios, deja, yra visiśkai apleistos. Retai kur pamatysi nususintas pievas. Kiek butg graźaus śieno, jei tos pievos fmoniśkai feltg ir
duotg ge resną folą! O juk pievcs p a 
taisyti galima, tik reikia norśti ir padirbeti. Turint paśaro, galima ir karvig.
daugiau laikyti. Bus tada ne tik da u
giau pieno, bet ir meślo, ir dirvos bus
kuo daugiau patrąśti.
Taigi, laikas suvalkiećiams sukrusti
ir keisti ukininkavimo budą ta linkme,
kad śalia javg ukio rastg prideramą
vietą gyvulininkystes ir pieno ukis. Kitokios iśeities nera. Śvenćioniśkiai pie
no ukio reikśmą jau suprato. Ten, nors
ir mazi ukiai, turj po 5— 10 ha (10 —
20 margg), neblogai iślaiko po nemaziau karvig, kaip suvalkiećig 20 ha ukis,
o f em ć yra dafniau ne geresne, bet
blogesne, kaip Suvalkijoje. Suvalkiećiai
iś seno turi gerg ukininkg vardą, jei
nenori nuo gyvenimo atsilikti, bet prieśingai—buti dar ir kitiems musg uki
ninkams pavyzdfiu, privalo skubiai taisyti ukininkavimo pagrindiną klaidą.
PrivaIo persilaufti ir iś javg ukio pereiti j gyvulininkystą. Kitaip, kiti juos
aplenks. Bet tai dar nieko, kad aplenks.
Svarbiausia tai, kad del laikymosi senosios ukininkavimo tvarkos dau giau 
sia nukenćia patys Suvalkijos ukininkai,
kurie jau dabar skundfiasi, negalj galg
suvesti.
A g r. M. K rauzlys.

LIETUV0S VALSTYBEJE
Smarkiai padidejo mesos eksportas
Nuo śig metg pradfios iki rugpiućio
men. 7 dienos Maistas eksportavo jvairios mesos 22.068.442 kg. Praejusiais m e 
tais per tą patj laiką iśvefe 15.732.000
kg. Tokiu budu śiemet Maistas eksportavo mesos net 6.336.440 kg. daugiau
nei pernai per tą patj laiką.

1 0 0 . 0 0 0 tonij m in eraliniij trąśi;
Śi emet LietuTos Valstybćje yra la
bai didelis mineralinig trąśg pareikalavimas. Iki śiol Lietukis jau paruose pardavimui 83.000 tong jvairig trąśg. Tiki
masi, kad śiemet ukininkai iśpirks m ^

O KIŃ INK flŚ

m

neralinig trą§q apie 100 tukst. tong.
Mineraiines trąśas Lietukis perka Anglijoje, Oiandijojoje, Sovietg Rusijoje,
Vokietijoje, Cekoslovakijoje ir Latvijoje.
Trąśos ateina laivais j Klaipedos uostą,
iś kur iśvefiojamos geleźinkeliais po visą valstybę veltui.

MUSIJ KRAŚTE IR KITUR
U źsien io p rek y b o s deficitas
Vyriausias Statistikos Biuras paskelbć, kiek Lenkija iśirefe prekig ufsienin
' ir kiek iś uzsienio atsiveze per pirmąjj
śig metq pusmetj. Pagal tuos davinius
Lenkija per pirmąjj śiq metq pusmetj
iśvefe ufsienin jvairiq prekig uf 555.041
tukstantj auksinq, o atsivefż uf 663.029
tukstanćius auksinq. Tokiu budu per śj
pusmetj gauta net 106.328 tukstanćiai
deficito (nuostolio). Didfiausia apyvarta
padaryta su Vokietija, j kurią iśvefta
jvairiq prekiq uf 119.584 tukstanćius
auksinq ir atvefta uf 143.916 tukst.
auksing. Antroje vietoje yra Anglija, j
kurią iśvefta uf 110.023 tukst, auks. ir
atvezta uf 74.286 tukst. auks. j Ameriką Lenkija prekiq iśvefe per tą pus
metj uf 31.657 tukst. auksinq ir atvefe
uf 89.636 tukst. auks. Tokiu b udu tik
su Anglija Lenkijai naudinga prekyba,
kuri dave 35.73/ tukst. auks. pełno.

K o r te li i j ś m e k l a
Kaip finome, śiemet javq kainos,
palyginti, buvo neblogos. Jeigu jos butg
neatpigusios.tai galima butg pasakyti.kad
javai ukininkui apsimoka parduoti. Ta
ćiau prieś pat rugiapiutę javq kainos
atpigo. Del jvairiq priefasćig tos kainos
butg śiemet rudenj fymiai atpigusios.
Valdfia pasiryfo kokiu nors budu tas
javq kainas padaryti pastovesnemis.
Tam tikslui jau paruośe ir paskelbe
jvairius paredymus. Tarp kitko nutare
imti mokestj nuo miltq. Pagal paredymą mokestis butq imamas tik nuo tq
miltg, kurie bus naudojami ne ukininkg.
Tie miltai, kurie naudojami ukininkg ir
kurie eksportuojami, mokesćiu nebus
apdeti. Bet dabar kilo klausimas, kokiu
budu atskirti tuos miltus, kuriuos uki
ninkai malune mals savo reikalams,
o kuriuos pardavimui. Nes ukininkas
gali malti savo reikalams, bet paskui
sumalęs gali juos parduoti. Del to kilo
keblumai ir daug sumanymg. Norima
tas reikalas pavesti kaimo seniunams,
bet bijoma, kad tada gali atsirasti daug
suktybig. Todel dabar svarstomas klau
simas, kad butg jvesta kortelig sistema,
pagal kurią kiekvienas ukininkas galetg
sumalti savo reikalams tik tiek, kiek
korteleje butg pafymćta. Tokiu budu ir
mes susilauksime Kortelig, kurios jvesta
Vokietijoje ir Sovietq Sąjungoje.

P a s a u l i n l s grudą d e r l i u s
Sjmet beveik visi ufjurio ir Euro
pos kraśtai praneśa apie laukiamus la
bai gerus grudg derlius. J. A. Valstybes,
prieś porą metg importavusios nemafus kviećig ir rugig kiekius, śjmet laukia tiesiog rekordinio derliaus ir, finoma, tikisi nemazus perteklius ekspor-

tuoti. Labai grafiai javai ufderejo Kanadoje. Geri derliai Sovietq Rusijoje,
Rumunijoje, Balkapg ir Padunojaus kraśtuose, Lenkijoje, ĆekosIovakijoje, Prancuzijoje ir Pabalteje. Vokietija del didelig liućig nesitikejo sulaukti śjmet
gero derliaus, taćiau paskutiniu laiku
puikus oras pakeite visus apskaićiavimus. Blogiausias derlius bus, tur but,
Italijoje. Reikia prisiminti, kad grudg
derlius dabar dalinai paaiśkejęs tik S.
Amerikoje ir Europoje. Yra ir kitg grudus auginanćig ir labai daug eksportuojanćig kraśtg, kaip Argentina, Australija. Ćia derlius nuimamas veliau — gruodfio menesj. Sig kraśtg derliai dar gali
tureti jtakos j pasaulines grudg rinkas.
Grudg kainos pasaulineje rinkoje pereitą savaitą dar krito mafdaug po 30
graśg kvintalui. Kaing kritimo priefastis—geras derlius visuose eksportuojanćiuose kraśtuose. Importuojanćios śalys
irgi, atrodo, sulauks daug geresnio der
liaus, kaip prajejusiais metais. Esant
daugiau pardavejq, negu pirkejg, kainos
negali buti aukśtos.
Uf gerus Kanados, J. Amerikos Val-
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stybig ir Sov. Rusijos grudus praejusią
savaitę ufsienio birfose buvo mokama
uf 100 kg: kviećiq 18,00—19,50 auks.,
rugig — 13,00 — 14,50 auks., miefig —
14,00— 15,50 a., avifg— 13,50 — 14,50 a.
Sulaukus visur gerg derlig lengviau
bus parduoti tik geriausios kokybes
grildus.
Musg kraśto grudai daugiausiai del
oro sąlygg yra dregnoki, palyginamai
menko naturalaus svorio ir todei negali
prilygti ufjurio grudams. Sunku pasakyti, kokios kainos bus musg naujo d e r 
liaus grudams. Taćiau spejama, vargiai
ar bus galima gauti uzsienyje daugiau
kaip 14,50 auks., uz kviećiq 100 kg,
12 auks. uf rugig, 12,30 auks. uz miefig
ir 11,50 auks. uf avifq. Śios kainos
butg nuvefus j ufsienio uostus. Vafma
gelefinkeliais ir laivais nuo supirkimo
punktg iki ufsienio uostg 100 kg su
daro apie 4 auks. Tokiu budu derliaus
perteklig realizavimas uzsienyje ir kaing
palaikymas vidaus rinkoje be vyriausybes paramos butg nejmanomas. Kaip
teko patirti, vyriausybć deda pastangg
grudg kainoms palaikyti.

Rugiams dimos p n o iin s ir seja
Ćia, finoma, gali buti kalba tiktai
apie paskutiniuosius prieś seją dirvos
paruośimo darbus.
Pirmiausia reikia pafymeti, kad rugius galima seti tiktai j gerai suslugusią (susigulejusią) dirvą. Jeigu rugius
paseti j śviefiai suartą arba giiiai sudrapokuotą dirvą, tai rugiai labai d a f 
nai prafuva. Tai jvyksta del to, kad
rugiai sekliai (pavirśiumi) pradeda kruminti ir leisti śaknis. Kada rugiai pase
ti j nesuslugusią dirvą, tai rugiams sudygus ir pradćjus śaknytis bei kruminti (kelmuoti), dirva slugsta, tai yra leidfiasi femyn. Dirvai suslugus, rugig
daigai, kaip ir iśplaukia j f em e s pavirśig. Daigg śakneles ir kruminimo mazgas palieka pridengtas plonesniu femes
sluoksniu, todel labiau iśdfiusta, śaknys
silpniau auga, mafiau krumina, fiemą
dafnai suśąla, o sausą pavasarj daug
daigg del sausros visai iśdfiusta. Jeigu
pavasarj sunkesnese dirvose śalnos dirvą kilnoja, tai sekliai augantieji rugiai
labiau iśkeliami ir dafniausia prafuva.
Todel rugig sejimas j nesuslugusią dirvą yra labai pavojingas.
Po suarimo dirva visai suslugsta po
3 —4 savaićiq. J u o dirva sunkesne, juo
ilgiau jai reikia guleti, kol suslugsta.
Lengvos, smćlines dirvos suslugsta daug
greićiau. Dafnai suslugimui pakanka ir
2 savaićiq.
J eig u dćl kokig nors priefasćig
tenka su arimu susiveluoti, tai arimas
reikia tuojau sunkiu vo!u suvoluoti.
Jeigu vo!as lengvas, tai ant jo reikia
pritaisyti skrynia ir prideti akmeng ir
femig. Po suvolavimo reikia arimas tuo-

jau suaketi. J uo dirva sunkesnś, juo
akgjimas yra reikalingesnis, nes dirvą
apsaugoja nuo iśdfiuvimo. Jeigu iśtiktg
smarkus lietus ir ant dirvos pasidarytg
plutele, tai kaip tiktai pluteló tiek pradfiusta, ked pradeda trupeti, tuojau
reikia aketi, nes tada apsaugosime
dirvą nuo iśdfiuvimo.
K a d a g e r i a u s e t i ? Sejos Iaiką
pasirinkti gana sunku. Jeigu pasćsime
anksti, tai rugiai ligi fiemos perdaug
sufelia ir fiemą gali nukentżti nuo
felmeng pelćsig arba gali, kaip zmones sako, iśśusti. Jeigu pasóti vćlai, tai
rugiai prieś fiemą ne sp ija pakankamai
sukruminti ir jsiśaknyti, todel pavasarj
iśeina retoki ir derlig duoda nedidelj.
Jeigu fiema buna besniege, tai silpni
rugiai dafnai iśśąla. Tinkamiausias sćjos laikas nuo rugsćjo pradfios ligi
rugsejo 15— 20 dienos.
Lietuvos vakarinćje, śiaurineje ir rytineje dalyje dafniausiai seja rugsśjo
pradfioje, o Lietuvos viduryje ir pietuose dafniausiai sćja apie rugsćjo
vidurj.
S e j o s t a n k u m a s . Jeigu seja
eilinś maśina, tai j nektarą sćja apie
150 kg., o jeigu ranka (pakrikiai), tai
seja apie 200 kg. Bet sekios kiekis pareina nuo sćjos ankstyvumo ir dirvos
derlingumo. Kada sejama anksćiau, tai
galima seti rećiau. Vćlai sejant, reikia
tankiau seti.
Derlingose ir gerai jtrąśtose dirvose
sćjama rećiau, o mafiau derlingose ir
sausose dirvose sejama tankiau.
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Żieminią kviećiq auginimas
Dirv a. Kyiećiai geriausia dera vidutinio sunkumo dirvose. Gana daźnai
gerai uźdera ir sunkiose dirvose, kada
dirva gerai paruośta.
Lengyesnese dirvose kviećiai uźderćs tiktai drćgnesniais metais arba ka
da dirva gerai meślu patrgśta, arba ka
da kviećiai sejami j dobilienas. Rugśćios dirvos kviećiams maźai tinka.
D i r v o s p a r u o ś i m a s . Kyiećiams
dirva turi buti gerai paruośta. J u o dirva sunkesne, juo ir paruośimas turi bu
ti geresnis. Dirva turi buti gerai supurinta, bet ne per daug susmulkinta.
Rugiams dirva prieś sćja turi buti
suslugusi. Kviećiams suslugimas turi
maźesnćs reikśmes, todel kviećiams
prieś seją naudinga dirvą gerai kultivatoriumi supurinti (sudrapokuoti), ypatin
gai, jeigu prieś tai lietus buvo źeme
suplakęs.
P a t r ę ś i m a s . Gerus derlius kyie
ćiai qali duoti tiktai derlingoje dirvoje.
Didźiausios reikśmes kyiećiams turi
mćślas, nes jisai sunkesniąsias dirvas
padaro puresnemis, sulaiko dirvojedaugiau drćgmćs ir maisto. Bet meślu źieminiams kyiećiams reikia patręśti paya
sarj arba vasarą, kad ligi sejos spetg
sutrąśti.
Jeigu kyiećiams mćSIo neuźtenka,
tai sejomainoje kviećius reikia seti po
dobilg.
flr meślu kvieć'ams bus patrgśta ar
ne, vis vien reikia duoti minerahmg
trąśg. Iś mineralinig trąśg kyiećiams reikalingiausios ir geriausia apsimoka azo
to trąśos, bet rudenj azoto trąśos d a 
źniausiai nereikalingos. Bet, jeigu kyie
ćiai silpnai auga ir turi śviesius źelmenis, tai naudinga bus ir rudenj duoti
apie 50 kg. salietros j haktarą. Kada
źieminiai kyiećiai sejami po mieźig, tai
patręśimas salietra rudenj daźnai buna
reikalingas.
Iś fosforo trąśg geriausia tinka kyie
ćiams zuperis bei supertomasina. j hek
tarą duoda 2 — 3 maiśus. Jeigu j kviećius pavasarj bus jseti dobilai, tai nau
dinga kviećiams duoti net ir 4 maiśus
zuperio.
Fosforo trąśos sustiprina kyiećig
jsiśaknijima, todćl kvieciai buna atsparesni iśśalimui ir iśśutimui, tai yra
geriau apsaugoja nuo źelmeng pelesig.
Gausiau patrgśti fosforo trąśomis kviećiai buna atsparesni iśgulimui, brandesni.
Kalio trąśos kviećiams maźai reika
lingos. Kada kyiećiams patręśta meślu,
tai kalio trąśg galima visai neduoti.
Jeigu kviećiai sćjami po mieźiu, po
źirnig ir ypatingai po bulyig, tai kyie
ćiams naudinga bus duoti apie 1 maiśą
kalio druskos. J eig u kyiećiai sejami po
gerg dobilg, tai naudinga bus duoti ligi
2 maiśg kalio druskos j hektarą.
Jeigu j kviećius payasarj bus isejami dobilai, tai nors kviećiams butg ir
mćślu patrąśta, reikia duoti bent 1 mai
śą kalio druskos.
S e k l o s p a r u o ś i m a s s e j a i . Se 
klai galima imti grudus iś neiśgulusig
kyiećig, nes iśgulusig (iśyirtusig) kyie

ćig grudai buna blogiau subrendę, jg
daigai buna silpnesni ir maźiau atsparus jyairioms ligoms, ypatingai źel
meng pelesiams, nuo kurig kyiećiai po
śniegu praźuva, ir rudims, nuo kurig
labai nukenćia vasarą. Iśgulusigjg kyie
ćig grudai daźniausiai buna apkresti
źelmeng pelesiais, nuo kurig jau dygstant daźniausiai numirśta, o jeigu dar
lieka gyvi, tai dauguma numirśta źie
mą ar pavasari po śniegu.
Jeigu paselyje buvo daug kulćtg
varpg irnokstant grudamsjausite silkig
kvapą, tai tokios seklos geriau bus neseti, o nusipirkti syeikos seklos, kuri
buvo kontroliuota ir pripaźinta tinkama
seklai.
Jeigu kulig buvo nedaug, tai galima
sćkla beicuoti „Ziarniku", kurio galima
bus gauti didesniuose kooperatyyuose.
Śitas g udg beicavimas ne tik sunaikins
kules, bet taip pat sumaźins ir iśśutimo
pavojg po śniegu, nes „Ziarnik* naikina ir źelmeng pelesius, kurig daźnai
buna ant grudg.
Kad beicas butg naudingas, reikia
tiksliai prisilaikyti tg patarimg, kurie
yra nurodomi prie beicg. Jeigu beicg
imsite maźiau, tai negelbes, jeigu dau
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giau, tai gali grudg daigumą sumaźinti
ir panaśiai.
Jeigu paselyje buvo daug sausg
(dulkanćig) kulig (juodg varpq), kurios
yeliau nudulkćjo ir paliko tik varpos
stagaras, tai śitg kulig beicais negalima
sunaikinti. Reikia seklos pirkti.
Pirkta sekla negalima syirne iśpilti,
nes apsikrćstg kulemis. Pirktoji sekla
reikia maiśuose laikyti ligi sejos. Prieś
seją setuve reikia gerai iśpiauti, nes
joje gali buti kulig.
Sekliniai grudai reikia gerai iśyalyti, suruśiuoti ir sćti tik didesniuosius
grudus, nes maźesnieji turi silpnesnius
daigus ir daźnai buna apsikretę jyairiomis ligomis, ypatingai źelmeng pele
siais.
S e j o s la i k a s . Pas mus jprasta
kviećius seti yeliau, kaip rugius. Bet
Dotnuvos Selekcijos stoties, bandymg
patyrimas parode, kad ankstyvesnes
sejos źieminiai kyiećiai duoda didesnius derlius, kaip velyvesnćs. Vilniaus
kraśto bandymo stotyse taip pat ankstyvesnes sejos kyiećiai daźniausiai b u 
na geresni. Dabar Vilniaus kraśte pataria pirma seti kviećius, o paskui rugius,
nes ankstyvesne sćja kyiećiams yra
naudingesne, kaip rugiams. Tinkamiausias sejos laikas yra rugsejo pradźia.
Vertetg ir musg ukininkarns meginimui bent dalj kviećig śiemet paseti
anksti.

Kaip apsaugoti rugius nuo iśśutimo
Śiemet daugelyje yietg rugiai praźuvo arba labai iśretejo del yadinamo
„iśśutimo". „Iśśutimas* daźniausia jvyksta tada, kai ant nesuśalusios źemes iśkrinta sniegas arba kai payasarj sniegas tirpsta lćtai. Po tirpstanćiu śniegu
pradeda augti grybeliai, vadinami źel
meng pelćsiais, kurie rugig źelmenis
sunaikina.
Śig grybelig buva beveik kiekyienoje dirvoje. J u o dirva dregnćsne ar
vieta źemesne, juo tenai grybelio buya
daugiau, greićiau jo prisidaugina, todel
tokiose dirvose rugiai daźniau nukenćia
nuo źelmeng pelesig.
Grybeliu gali buti apkresti ir gru
dai. Kada rugiai auga labai apkrestoje
źelmeng pelesiais dirvoje arba kada
rugiai anksti iśgula (iśvirsta), tai daź
niausiai ir grudai buna apkresti źelme
ng pelesiais. Taip pat, kada prieś ru
gig piovimą arba ruqius nupiovus buna
iietingas oras ir grudai ilgai neiśdźiusta, tai irgi grudg dauguma buva apkrćsti źelmeng pelćsiais arba buna źel
meng pelesiams neatsparus.
Iś pelćsiais apkrestg grudg daigas
pasirodo, bet greitai sunyksta ir todel
pasćlys pasidaro retas. Bet praźuva ne
tiktai daigai iś apkrestgjg grudg. Źel
meng pelćsig grybeiis nuo żuvusigjq
daigg eina prie sveikgjq daigg. Jeigu
tiktai oro sąlygos jam tinkamos, tai
yra daug dregmes ir maźai śilumos,
kaip po tirpstanćiu śniegu, tai grybeiis

smarkiai auga ir sunaikina sveikuosius
daigus. Tokiu budu rugiai gali yisiśkai
praźuti.

Kai p a p s a u g o t i ź e l m e n i s n u o
pelesiij grybelio
flpsisaugojimui nuo źelmeng pelćsig
grybelio naudingos śios priemones:
1) T i n k a m a rugii f v e i s l e . Vienos rugig yeislćs źelmeng pelesiams
yra labiau atsparios, o kitos maźiau.
fltspariausia yra vietinć, nepagerintoji
rugig yeisle, bet ji maźai derlinga. Ga
na atspari źelmeng pelesiams yra Benekainig rugig veisle, todćl ir patariama
śi yeisle seti. Be to śi yeislć savo derlingumu daźnai prilygsta
uźsieninig
veislig derlingumui. Maźiau atsparios
źelmeng pelesiams yra uźsieninćs yei
slćs, payyzdźiui: Rmmkerio, Petkuso,
Śampaniniai ir kiti.
2) S v e i k a s e k l a . Seklai nepatartina imti rugius iś tg plotg, kurie śie
m e t buvo nukentejg nuo źelmeng p e 
lesig, nes jg grudai jau gali buti ap
kresti grybeliu. Taip pat nepatartina
imti sćkla iś labai iśgulusig (iśvirtusiq)
rugig. Lab!ausiai nuo źelmeng pelćsig
śiemet nukentćjo rugiai sunkiosiose źemese.
3) K a ip p a ź i n t i s e k l o s sv ei <
k u m ą ? flr grudai źelmeng pelesiais
yra apkresti ar ne, paźinti gana sunku.
Jeigu rugig grudai turi rausvg vietq,
tai daźniausiai tie grudai buva apkresti
źelmeng pelćsiais,
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Lengyiau paźinti grudg sveikumą
daiginimu. Jeigu grudus padeti smelyje arba dar geriau degtos plytos
smulkiuose kaip smelis trupineliuose,
3 — 4 cm gilumoje, tai sveikq grudg
daigai iślenda j virśq, o apkrestg żelmeng pelesiais daigai smelyje susiraito
ir j vir§q nepajegia iśiysti. Geriausia
śj kontrolćs darbą gali atlikti „Seklg
kontroles stotis" Vilniuje. Todel kas
nori gauti seklos sveikumo pazymejimą,
tai reikia sigsti j „Seklg kontroles stotj“. Uż pazymejimą reikia moketi.
4) S e k l o s b e i c a v i m a s . Visai sveikos seklos daźniausiai nebuna. Kad sunaikinus grybelj, kuris bun a ant grudg
ar paęiuose gruduose ir taip pat, kad
padarius jaunus daigus atsparesniais
żelmeng pelesiams, reikia sekla beicuoti, tai yra sumaiśyti su sausais ar
vandenyje iśtirpintais vaistais. Daźniau
siai vartoja „Ziamiką" ir ,,Gspuluną“ .
Kaip reikia tais vaistais naudotis, buna
apraśyta prie vaistg.
5) S e j o s l a i k a s ir t a n k u m a s .
Reikia seti neperdaug anksti, kad rugiai ligi źiemos neperdaug suźeltg, nes
po dideliais źelmenimis źeme nesuśąia,

Nr 16

Q KI N I N K A S

o iśkritus sniegui pradeda augti żelmeng pelesiai. Taip pat negeras ir pertankus paselys. Seja eiline maśina ge
riau apsaugoja rugius nuo grybelio,
negu seja pakrikai.
Jeigu del śilto ir lietingo rudens
rugig żelmenys użaugtg dideli, tai rei
kia juos arba apganyti arba nupiauti.
Kada żerne sausa, tai geriau buna ap
ganyti.
6) P a t r ą ś i m a s . Azoto trąśa ir
meślas rugius padaro palankesnius ligai, o fosforo ir kalio trąśos — padaro
atsparesniais ligai. Jeigu rugiams buvo
gerai patręśta meślu, tai butinai reikia
prieś seją j hektarą duoti 2—3 maiśus
zuperio. Jeigu buvo aparti rugiams
kaipo żalia trąśa geri lubinai, tai reikia
duoti zuperio arba supertomasino 2 —
3 maiśai ir kalio druskos 1—2 maiśai.
Salietra galima patręśti tiktai tada,
kada rugiai negavo nei meślo, nei żalios trąśos arba auga labai silpnai ir
turi gelsvus lapus.
Salietra naudingiausia bus patręśti
pavasarj.
Agr. Jonas K riśćiuncs.

Mineralines trąśos źiemkenćiams

kalkig turinćiose dirvose ir labai rug
śćiose dirvose.
Iśbarsćius supertomasina dirvon, rei
kia ją tuojau gerai priakćti.
Azotniakas yra geriausia azotine
trąśa źieminiams javams, o ypać tose
żemese, kur kitos trąśos gali buti leng
yai iśplaunamos arba kur yra daug
rugśćig. Taćiau azotniakas blogai yei
kia labai iśalintose, ślapiose ir durpinese żemese, kur bakterijg veikimas
yra apmirąs. Tirpsta azotniakas uż kitas
azotines trąśas lećiau, bet uż tai reikia
iśbarstyti dirvon keletą dieng iki vienos savaites prieś javq seją ir tuojau
gerai jaketi, nes Iabai dulksta.
Dabar azotniakas gaminamas ketveriopo stiprumo: aliejuotas 15,5% ir
21,5% azoto, ne aliejuotas 24 % ir granuluotas (gredinśs formos) 25% azoto.
Rugśćiose żemese yietoje azotniako
gerai yeikia żymiai pigesnes azotines
trąśos — vapnam onas ir galima yartoti
sieros rugsties am onis (siarczan amonu).
Tose dirvose, kur yra reikalingas
patrąśimas fosforu ir azotu, patariama
yartoti azotniakuotą supertomasiną. J ą
reikia iśbarstyti panaśiai kaip azotnia
ką — 1 savaite prieś rugig seją ir
tuojau jaketi.
Rugiams ar kyiećiams po gerg dobilg ar lubino gali pakakti tik vienos
kurios fosforines trąśos-supeifosfato ar
supertomasinos. Kitose dirvose, kur
neduo da ma meślo, gariau duoti fosfo
rinig ir azotinig traśg kartu. Tinkamiausia tam yra kombinuota trąśa — azot
niakuota supertomasina.
Kiek kurig trąśg reikia iśbarstyti
j 1 ha, ukininkai patys gali geriau żinoti savo żemes reikalayimus. Ir ćia
rodosi nera yisai pavojaus, kad ukinin
kai duotg trąśg perdaug, bet prieśingai,
yisada jg duodama permaża.
Apskritai tenka pasakyti, kad bet
kokios mineralines trąśos labai gerai
yeikia gerai jdirbtoje ir geroje kulturoje esanćioje źemeje ir prieśingai,
blogai yeikia ir neiśsimoka blogai dirbamoje, użieistoje źemeje. Taigi geras
trąśg yeikimas ir iśsimokejimas pirmućiausia pareina to, kaip żemć yra dirbama.
Agr. M. Ćibiras.

Dabar musg kraśte ukininkai perSupertomasina dabar vartojama viekasi tik trijg ruśig mineralines trąśas: toje tomamilćig. Tai yra Iabai gera fos
superj (superfosfatą), supertomasiną ir forine trąśa, kuri gali pavaduoti super
azotniaką. Źieminiams javams azotnia fosfatą, o geriausiai tinka ten, kur su
kas daźniausiai vartojamas miśinio perfosfatas netinka: rugśćiose, lengvose
formoje su supertomasina. Vadinama ir lengtfai iśplaunamose żemese. Super
azotniakuota supertomasina turi 12% tomasina turi 3 0% fosforo rugśties ir
fosforo rugśties ir 9 % azoto. Toks fos- 42 % kalciaus degonies.' Todel yra śarforo ir azoto santykis yra tinkamiau- mines reakcijos ir rugśćiose dirvose
sias augalams.
naikina (rfeutralizuoja) rugśtis. Rugśćio
Iki śig metg buvo galima pirkti se dirvose tirpsta greit ir veikia geriau
dvejopos supertomasinos — 1 6 % ir uż superfosfatą, o nerugśćiose dirvose
33% fosforo rugśties stiprumo. Bet tirpsta ir veikia kiek lećiau nei su p e r
śiemet 16% supertoma sina jau visiśkai fosfatas. Supertomasina reikia iśseti
negaminama, o gaminama tik 30% , nes keletą dieng iki 1 savaites laiko ank
pastaroji ukininkui pigiau atseina: pi- sćiau prieś javq seją, kad galetg g e 
riau iśtirpti ir veikti.
gesnis atveźimas ir mażiau maiśg.
Supertomasina blogiau veikia daug
Seniausiai musg kraśte vartojama
fosforine trąśa yra superfosfatas (superis). Jis yra 16% ir 18% fosforo rug
śties stiprumo. Żinoma, visada geriau
iśsimoka pirkti aukśtesnio nuośimćio
superfosfatą, nes pigiau atseina jo atveżimas, skaitant 1 fosforo rugśties kg.
Superfosfatas yra labai gera fosfo
(P ra d żią ziu r nr. 14).
rine trąśa, be t turi daug sieros rugśties
ir lengvose źemese gali buti vandens
Linus klcjejant retai tepavyksta gauti daug kalkig ir geleżies junginig, tai jis
iśplaujama, nes lengvai tirpsta. Todel
superfosfatas yra nepavaduojama trąśa gerą pluośtą, nes klojejimas labiausiai linams mirkyti yisai netinka. Nuo kal
źieminiams javams sunkesnese źemese, pareina nuo oro sąlygg. Linus mirkant kig pluośtas pasidaro śiurkśtus, o nuo
kur yra pakankamai kalkig. Kalkig yra daug dażniau pavyksta gauti geras geleżies junginig esti rudas, demetas.
visur ten, kur gerai auga dobilai ir kiti pluośtar. Be to, mirkymo laikas yra Tos demes nepranyksta ir baltinant
ankśtiniai augalai superfosfatas netinka daug trumpesnis, negu klojćjimo. Ta siulus bei audeklus. Śaltiniuotg vietq
ir śaltinig yanduo irgi netinka linams
seti rugśćiose diryose, nes jis dar dau ćiau ling mirkymas reikalauja daugiau
giau rugśties prideda — moliuose ir darbo ir prityrimo, negu jg klojimas. mirkyti, nes esti perśaltas ir kietas. Durpriemoliuose. Kadangi superis greit Mirkymo pasisekimas labiausiai pareina pyng arba mauruotg duobelig yanduo
irgi netinka, nes iśmirkyti linai duoda
tirpsta źemeje, tai jj galima iśbarstyti nuo vandens.
Linams mirkyti vanduo turi buti
demetą pluośtą.
dirvoje kartu su rugig seja ir gerai
minkśtas ir śvarus. Jeigu vandenyjeyra
Geriausia linai mirksta iśkastose
jaketi.

Liny mirkymas
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kiek slesnesnese vietose linmarkose, ku
rig podirvis esti pilkas arba melsvas
molis, ślynas. Jeigu tokig vietq nera,
linmarkas galima jrengti ir raudoname
molyje. Bet siuo atveju butinal reikalinga bent Iinmarkos dugnas iśplukti
pilku moliu. Taigi linmarkg jrengimas
blogesnśse źemese yra gana sunkus ir
brangus, (Bpie linmarkg irengimą źiur.
„Ukininko" 7 nr. 51 pusl.).
Linams linmarkose blogai mirkstant, vartojama jyairios priemones, kad
vanduo pageretg ir Iinai tinkamiau
mirktg. Tam tikslui pavasarj ar vasarą,
prieś ling merkimą, j linmarkas dedamas arklig ar galviju meślas, pilamos
srutos, dedamos kadugig ar alksniu śakos, beriami pelenai. tomamilćiai, o kar
tais ir net źibalas. Nuo śig priedg vanduo pasidaro minkśtesnis, nuseda kai
kurie błogi junginiai ir susidaro geresnes sąlygos yandenyje veistis naudingoms bakterijoms. Belgu ukininkai j
linmarkas pataria jdeti dobilg lapg ar
śieno.
Nuo to gaunamas graźesnis
pluośtas.
Linmarkoje tą patj rudenj linus
merkti galima tiktai vieną kartą. Mirkytame yandenyje atsiranda daug rugśćig, ir, merkiant antra kartą, susitrukdo
bakterijg veikimas ir ling mirkimas.
Pluośtas gaunamas daua menkesnis.
Du kartu galima merkti tik tuo atveju,
jeigu yanduo linmarkoje naturaliu budu
pasike>ćia. Todel norint toje paćioje
linmarkoje tą patj rudenj linus pamerkti
antrą kartą, yandenj butinai reikia pa
keisti.
Ling pluośtas yra prisiklijavąs prie
stiebo, prie medienos. Linus mirkant
bakterijos tuos klijus iśtirpdo ir pluoś
tas atsiklijuoja, o velisu jis dar suskyla
j pundelius ir atskirus siulelius, skaid"las. Taigi svarbiausia darbą atlieka bak
terijos. J u o jg yandenyje daugiau, juo
Iinai iśmirksta greićiau ir geriau. Bak
terijos geriausiai veisiasi śiltame yan
denyje. kurio temperatura yra apie
30® C. Siltesnis yanduo bakterijg veisimąsi susilpnina. Tokiu budu linams
mirkti geriausia vandens temperatura
yra 30—35° C. Tokiame yandenyje Iinai
iśmirksta per 2 - 3 paras. Temoeraturai nukritus ling mirkimas uźsitesia.
Esant 7° C Iinai yisai nustoią mirkę ir
pradeda outi. Esant 14— 15° C iśmirksta
per 7—10 dieng.
Dźiovinti Iinai mirksta 2—3 kartus
ilgiau, neguli fali, nedzioyinti. Todól
norint linus mirkyti tą patj rudenj, jie
reikia nedzioyinti. Jeigu, linus nurovus,
galima suspeti pamerkti rugpiućio mśnesj ar rugsejo pradźioje tai geriausia
mirkyti tą patj rudenj. Taćiau veliau
nurautus linus geriau iśdfioyinti ir mir
kyti kitą vasarą, kai vanduo esti śiltesnis.
Skirtingose sąlygose augusius ir neyienodus linus reikia merkti atskirai.
Markoje linus geriausia sustatyti staćius, śaknimis źemyn. Drutgaliai iś
mirksta greićiau, negu yirśunes, o markos dugne yanduo śaltesnis, negu pavirśiuje, todel dugne mirkimas yyksta
daug Idćiau. Tokiu budu kartu iśmirk
sta drutgaliai ir yirśunes. Staćius linus

merkti patogu ten, kur vanduo galima
iśleisti: yandenj iśleidus, Iinai sustatomi, prislegiami ir jleidźiamas vanduo.
Jeigu yandens iśleisti ir vel prileisti
negalime, tada Iinai jleidźiami j vandenj ir apslegiami. Ddźes yirśum turi
buti yandens apie 20 cm. Taip linmarkos dugno ir deźes irgi turi buti nemaźas tarpas, kad galetg yanduo vaikśćioti.
Norint iśmirkyti 1 kg dźiovintq ling,
reikia apie 20 — 25 kg (litrg) yandens.
Jeigu markos gilumas apie l ł /2 metro,
tai j 1 kvadratinj metrą Iinmarkos dug
no plo^o galima sumerkti 60 — 75 kg
ling. Zalig ling galima sumerkti apie
2 kartus daugiau (yadinasi, 1 m 2 120—
150 kg). Mirkant didesnius kiekius, Iinai
mirksta ilgiau ir gaunamas menkesnis
pluośtas (atsiranda rugśćig perteklius,
sumaźeja bakterijg veikla).
Turint linmarkas su keićiamu yan
deniu, labai naudinga mirkimo metu
yanduo pakeisti. Pradedamas keisti 4
dieną linus sumerkus ir keićiama kasdieną apie Vs dalis yandens taip, kad
iki Iinai iśmirks yisas yanduo pasikeistg.
Geriausia yanduo nuleisti ir patiekti iś
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markos apaćios. Keićiant yandenj sudaromos geresnes mirkimo sąlygos. Kei
ćiant pergreit iśsiplauna riebalinćs medźiagos ir pluośtas neblizga, esti
lengyas.
Po dienos, kitos sumerkti Iinai pra_
deda kilti. Reikia juos patikrinti ir iśsi
kelusius apslegti.
Iśmirką Iinai pradeda skąsti, o yan
duo dvokia. Norint patikrinti, ar gerai
iśmirką, reikia iś jyairig Iinmarkos vietq
paimti po stiebą ir bandyti lauźti. Iśmirką Iinai luźta su braśkejimu, c. neiśmirką sulinksta. Iśmirkusius ling pluo
śtas lengyai skiriasi iki virśuniq. iśpiovus iśmirkusio stiebo apie 5 cm
gabalelj, pluośtas nusimauna kaip dudele. norint yisai tikrai suźinoti, ar iśmirkę reikia iś jyairig vietg paimti payyzdźius, iśdźiovinti, iśminti ir iśbrukti.
Gerai iśmirką Iinai lengyai nrnasi ir
brukasi.
Iśmirkusius linus reikia tuojau iś iin
markos iśtraukti ir sustatyti: diutgalius
prasketus ir yirśunes suremus. flpdźiuvusius linus reikia papurtyti ir apsukti,
kad juos yienodai saule iśbaltintg.

Jaunos ilo s ganyhlose ir ralienose
Viśtg deslumas źiemos metu daug
pareina nuo to, kaip jos buvo auginamos. Noredami iśauginti stiprias, sveikas ir paśarą gerai yirśkinanćias viśtas, joms turime sudaryti patogias sąlygas augimo metu. Geriausia, kas ga
lima sugalvoti kaimo sąlygose,—tai ganykla ir raźienos. Kiek ten smulkig
yabzdźig ir grDdg, kurie śiaip jau ukiśkos yertes neturi, o tuo tarpu yiśtos
juos tiksliausiai sunaudoja, Vabzdźiai,
lervos ir kitokie laukg gyviai tai geriausias viśtg baltymingas paśaras, kuris
beve;k nieku nepavaduojamas; o kas
svarbiausia, kad tas paśaras nieko nekaśtuoja. Kiekyienas ukininkas, kuris
tik laiko viśtq pulkelj, kiek iśgaledamas, turetg iśnaudoti savo ganyklas ir
raźienas. Maźa to, kad paukśćiai laukuose randa paśaro, bet gal dar svarbiau tas, kad jie ten turi progos daug
begioti, grynu oru kvepuoti ir dćl to
isauga stiprus, sveiki ir linksmi. Ganykloje ir raźienose jaunos yiśtos t ek
uźsigrudina, kad palieka atsparesnes ligoms ir ypatingai oro permainoms, kas
źiemos metu labai svarbu. Gamtos są
lygose iśaugusios yiśtos buva źymiai
deslesnes.
Nors ganyklos ir raźienos yiśtoms
labai reikśmingos, bet jg ten iślaikymas mums dar nejprastas; mes gal dar
permaźai tą reikalą sau iśsiaiśkiname.
Kai kam gali atrodyti kad yiśtos sumina
ganyklos źolę, ją uźterśia. Tikrumoje
yra kitaip. Viśtos yra tiek lengvos, kad
źoles suminti negali: viśtq iśmatos pa
lieka nepastebimos. Tuo tarpu yiśtos
ir ganyklose iśrenka nemaźai augalg

gadintojg; jos net iśdrasko karvig ir
arklig iśmatas, ten ieśkodamos yabz
dźig ir sliekg.
Didźiausia kliutis, del kurios yiśtos
nepatenka j ganyklas ir raźienas tai
stoka kilnojamo namelio, kuriame yiś
tos galetg nakvoti ir sleptis błogo oro
metu. Tuo tarpu kilnojamo tvartuko
reikalas nera taip jau sudćtingas. Tvartukas turi buti tik lengyas ir sandarus,
o ypatingó patvarumo iś jo nereikalaujama. 50 ćiai jauniklig viśtg uźtenka
tvartuko 130 x 200 centimetg dydźio.
Toks tvartukas gali buti pastatytas
iś plong remg ir apmuśtas maiśais.
Langelig nereikia. Uźtenka langelio
angą uźdengti śviesiu yielos tinklu. Viduje iśilgai daromos laktos su kartiniu
30 cm atstume viena nuo kitos. Be to,
źinoma, prie tyartuko turi buti girdykla
ir lesaline.
Tvartukai gali buti rengiami ant seng rogiu, bet lengyiau perveźami ant
ratg. Nera abejonćs, kad beveik kiekyiename ukyje susiras senos aśys ir
ratai.
Ganykloje laikomas yiśtas rytais
reikia paleisti kiek galima anksćiau,
nes tuo metu yabzdźiai iś nakties tebera sustingą ir lengyai pagaunami.
Kas rytas iśmatos reikia paśalinti, o grindis iśberti smćliu.

S k a ity k ite u k iśkas 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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S o d o vaisiij p u v in y s
darzą reikia leisti viśtas, antis, nors
Kasmet nuo puvinio źuva didele antys nuo didelio kirmelig kiekio gali
yaisig derliaus dalis. Panaśiai sergan- susirgti. Kaip antrines kovos priemones
ćig obuolig ir kriauśig kiekvienas esa- vartotinos śios. finksti rytą, kol yra ra
me daug matą. Pradźioje jpuvimo de  sa, ant kirmelig uźpultg kopustg reikia
mes esti nedideles, bet yeliau jos di- pabarstyti peleng, galima pusiau su
dćja ir apima visą yaisig. Puviniu ser- suodźiais. Taip pat padeda barstymas
ganćig yaisig pavirśiuje atsiranda rusvi zuperiu. Pagaliau galima taśkyti valg.
spuogai — tai sporg lizdai, kurie auga druskos ir kalkig skiediniu. Kibirui yan
vienas prie kito ratais aplink anksćiau dens 200 g valg. druskos ir 303 g kalkig.
atsiradusiusc Śiuose spuoguose pribren- Galima bandyti taśkyti i °/0 acto skiediniu.
dusios sporos tuojau apkrećia kitus,
Pamidorij p u v in y s
visai sveikus vaisius. Stai kodel jauSergantieji pamidorai atrodo, tary"
nieji ukininkai gerai darys kiekviena tum, nuo dideles śalnos nukenteją. Laproga surinkdami puviniu apkrestus pai paruduoja, juosta ir pradeda puti.
vaisius. Rinkti reikia ne tik zemen nu- ftnt yaisig atsiranda puvimo źymes —
kritusius supuvelius, bet ir tuos vai- demes. Ypać yaisiai puva tg pamidorg,
sius, kurie dar medziuose kabodami kurie pasodinti arćiau bulviq. Manoma,
pradeda gesti. Visai supuvusius vaisius, kad labiau puviniu uzsikrećia nuo bulo taip pat apgedusig yaisig iśpiausty- vig, kurios taip pat linkusios panaśia
tus puvesius negalima bet kur numesti liga — „maru" sirgti. Pamidorg puvi
paśalin arba kiaulems suśerti, bet rei nys ypać butg payojingas, jei butg liekia giliau uźkasti j źemę. I kompostą tingas oras. Mat, dregnu laiku liga la
dżti taip p a t nepatariama.
biau plećiasi ir apkrećia vis daugiau
sveikgjg pamidorg. Su śita liga kovoti
Sukirm iję uaisiai
geriausia— rinkti iś darźo visus supuVaisiq kirmijimo kaltininkas — vai- vusius ir pradejusius puti vaisius. Jei
sśdis. Vaisćdźio drugeliai pa vasarjdeda juos paliktume ćia pat prie kitg pami
savo kiauśinelius j jau uzmegstus vai- dorg, galime turżti didelig nuostolig,
sius, iś kurig iśsiritą vikśreliai jsigrau- nes uzsikretusig yaisig pagydyti nebeźia j obuolius ir kriauśes ir taip juos galima. Ligotg pamidorg negalima bet
gadina. Dabar yaisedźio vikśrq pagrauźti kur numesti. Butinai reikia supuvelius
vaisiai pirmieji krinta źemen. Su vai- uzkasti j źeme Visai negalima gabenti
siais nukrinta ir juose pasislepę vikśrai. j komposto kruyą. Pradźioje, kol apśiTaigi yra gera proga juos sunaikinti. kretusig pamidorg nedaug, ir apskritai,
Taćiau iś nukritusig vaisiij vikśrai greit norint geriau nuo ligos apsisaugoti, pa
pabśga. Taigi reikia stengtis kiek gali tariama pamidorus nupurkśti l°/0 Bordo
ma anksćiau nukritusius vaisius surinkti. skiediniu.
Geriausia zemen nukritusius, sukirmijuAg urkij liga
sius vaisius rinkti kiekvieną rytą. Tokius
Daźnai
pasitaikanti
agurkg liga—tai
vaisius surinkus, reikia juos pamerkti
agurkg
lapg
deguliai.
flnt agurkg bei
j vandenj, kad pasislepą vikśrai prigerkitg
agurkinig
darźovig:
kurbig, meliotq. Obuolius, iśpiausćius sukirmijusias
vietas, galima sunaudoti kośei bei kom- ng lapu atsiranda ge!svos demes, ku
potui virti. Jokiu budu negalima, kaip rios yeliau apsitraukia roźines spalvos
daźnai daroma, apgrauźtą vaisiaus ker- sluoksniu. Labiausiai pavojinga, kai liga
pę su ćia pasislćpusiu vikśreliu mesti persimeta ant agurkg yaisig. Pradźioje
sode ar śiaip jau netinkamon vieton. ant yaisig matoma rudos jspaustos de
Kas dabar daugiau sukirmijusig yaisig mes, kurios v£Iiau didśja ir pagaliau
surinks, tam maźiau yaisedis padarys agurkas pradeda puti. Liga labai uźkrećiama. Vćjas ir yabzdźiai iśneśioja
źalos kitais metais.. §
ligą ant syeikg augalg ir tuo budu ji
Kopustij k ir m e l e s ”
plinta. Kovoti su ja yra nelengya. Pir
Daugely vietq kopustus smarkiai miausia reikia paśalinti apkrestus agurpuola kopustg kirmeles. Siuo laiku jq kus, o ton vieton Daberti kalkig. Kiek
es ama bent dviejq ruśig. Vienos jq źal- anksćiau aalima buvo apiDurkśti Bordo
svos su juodais taśkiukais, kiek plaukuo- skiediniu 1% stiprumo. Kitais metais
tą vietą agurkg sodinti nebegaiima.
tos
tai^ baltuko kopustinio vikśrai,
kitos — zalios^ blizganćios — peled- Ba to, niekada nepalikite agurkg seklai
galyio — kopustinio vikśrai. Baltuko tame darźe, kuriame agurkai sirgo.
kopustinio
vikśrai grauźia lapus ir
Daugiau d S ia u g sm o
daro juose skyles, peledgalyio— tiesiog
!Gyvename jdomius laikus. Iś musg
grauźiasi j kopusto galyą, o pavirśiuje daug ko reikalaujama: jusbukitedarbśtus,
palieka źalios spalvos iśmatas, kurios bukite geri tevynes, savo kraśto myledar labiau kopustus gadina, pudydamos tojai, bukite payyzdingi ukininkaićiai ir t.t.
kopustg galvas. flbiejg ruśiq kirmeles Dar vienas pageidavimas— bukite visaiśsirita iś kiauśinólig, kuriuos padeda dos giedrios nuotaikos. Per gyyenimą
jq drugiai kopustg lapq apaćioje. Todel reikia eiti su śypsena. Tokiems yisados
geriausia priemone — rinkti ir sutrinti sekasi ir jie laimi. Żvelkime j savo kaskiauśinelius, kas gali, patariama sutrinti dieninj gyyenimą. Kur mes bebusime: ar
ir paćias kirmćles. Be to, j kopustg arsim purią dirvą, ar piausim kyepiantj

dobilą, ar dalyyausim geguźinej, ar susirinkime, visada ir visur turi mus lydśti
giedri nuotaika. Gerai nusiteikąs źmogus
yra visq mylimas, yisur pageidaujamas.
Gera nuotaika palaiko źmoguje energiją yisokiose gyvenimo aplinkybese. Dau
giau linksmumo, reiśkia daugiau gyvybes, daugiau laimes ir daugiau pasisekimo. „Kas moka palaikyti savyje giedrią
nuotaiką.tas turi nejkainuojamas dvasios
yerlybes, nes giedri dvasia iśveja lauk
yisokias abejones ir priduoda jegg gyvenimo kovoje“, — sako W. Humkrestas.
Mokekime jaustis laimingi paprasćiausiose gyyenimo aplinkybese. Dievo pasaulis pilnas graźig ir jdomig dalykg, tik
matykime ir girdćkime gamtos balsą.
Mums turetg kiti payydeti; musg visas
pasaulis: musg saulute, musg źydrasis
dangus, musg źalios lankos ir ośiantieji
miśkai, musg skaidrieji yandenys... Tik
mokekime dźiaugtis ir naudotis Dievo
gerybemis. Mums dźiaugiantis ir linksminantis, juokiasi pati gamta; oras esti
śvelnus, dangus giedresnis, źeme derlingesne, medźiai graźiai źaliuoja, paukśćiai linksmiau ćiulba, saule, menuo ir
źvaiqźdes graźiau śviećia.
Daugelis źmonig mano, kad dźiaugsmo gyyenime nera todel, jog reikia dirbti,
atlikti pareigas, turćti nemalonumg, jausti tam tikrą atsakomybę. Klysta vargśai!
Pats darbas turi suteikti mumsdźiaugsmą. Pamegink jsivaizduoti jaunuolj su
plieno dalgiu tvirtoje rankoje, rugig bare
susiraukusj lygdeyynios petnyćios, arba
lankoje źalio śieno grebejelą nuliudusią.
Sunku. Tokiems galima pareikśti tiknuośirdźią uźuojautą ir paraginti, kad eitg
ilsetis. Nelinksmas źmogus yra ligotas.
Nusiminimas apkartina visą gyyenimą,
uźtemdo jo groźj ir be laiko źmogg pasendina. Mums jauniems geda yra liudnu yeidu vaikśćioti ir aplink save nusiminimo, liudesio ir prislegimo nuotaiką
skleisti. Bailios mintys, bailus sviravimai, moteriśki verkślenimai ir sKundai
nepaśalins vargo ir tavąs neiślaisyins.
„Laime yra źmogaus prigimtoji tei
se, o juokas yra sveikatos źenklas" —
sako Mardenas.
Skaidrus nuośirdus juokas ir linksm um as yra geriausi jaunatves papuośalai. Mielai juoktis ir linksmam buti
sveikam źmogui yra tiek pat reikalinga,
kiek ir kvepavimas. Viskas, kas mus
pralinksmina ir teikia dźiaugsmo, gaiyinanćiai yeikia kuną ir sielą. Mes jaunieji turetume kiekvieną dieną buti
linksmi — tai lyg kokia musg pareiga.
Naikinkime vergiśkumo źymą, kad musg
teveliai negalejo smarkiau źodźio iśtarti,
negalejo uźtraukti lietuviśkos sutartines— bijojo persekiotojg nagaikos. Laikai pasikeite. Tad gaivinkime lietuviśką
dainą, lai skamba ji po plaćiuosius laukus,
lai plaukia jos aidas śilg virśunemis,tegu
źino, tegu girdi visi, kad jaunieji nebijo
darbo,nebijo nuovargio, kad jie moka ne
tik dirbti, bet ir graźiai, padoriai pasilinksminti.
dr.
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KI. Po tćvo mirties 1905 m. mudu
su broliu paveldejom tevo ukj. 1908 m.
brolis iśvaźiavo flmerikon ir iki śiol ten
gyvena, o tevo paliktą ukj aś valdau.
Komasuojant musg^kaimą, 1929 m. tą
ukj aś uźraśiau savo ir broiio vardu.
Dabar tą ukj norźćiau testamentu uźraśyti savo brolenaitei ir tuo tiksiu praśau patarti, kokiu budu turiu gauti nuosavybes dokumentą. kad po mano mir
ties kiti gimines neturetg prie tos zemes
pretenzijq ir nenugriautg mano testamento. Raśiau broliui Iaiśką ir praśiau jo
jgaliojimo, bet jis neźino, kaip jj galima
paraśyti ir kur tvirtinti.
Kaiminka.
A t s . Śj byłą galima iśspręsti trejopai. Galima be jokig nuosavybes dokumentg ir broiio jgaliavimq suraśyti pas
notarą testamentą, kuriuo visą ukj uźraśysite brolenaitei. Toks testamentas,
jums mirus, galios ir, jeigu kiti gimi
nes neiśkels brolenaitei bylos, ji gales
valdyti tą ukj kaip tikra jo savininke.
Jeigu gi bus iśkelta była, tai tada brolćnaite gales gintis tuo argumentu, kad
tamsta buvai jgijus per jsisenejimą to
ukio nuosayybę ir todel teisćtai galejai
uźraśyti jj kam norejai. Norint gi palengvinti brolenaitei to ukio jsigijimą,
galima dabar paduoti byłą teisman, kad
pripaźintg tamstai tos zemes nuosavybę per jsisenejimą. O tada, remiantis
teismo sprendimu, galima paraśyti testamentą. Musg nuomone śis budas yra
geriausias ir tamstos brolenaitei naudingiausias. Toji aplinkybe, kad per
komasaciją z e m e .b uv o uźraśyta ir brolio vardu, teismui netures jokios reik
śmes. Svarbu, kad tamsta turetum liudininkg, kurie paliudytg, jog nuo
1908 m. visą ukj tamsta valdai kaip
savininke ir broliui nemokejai jokios
nuomos. Śitai bylai naudingas butg advokatas. Yra dar ir trećias budas. Gali
tamsta iśimti iś valsćiaus pażymejimą,
iś kurio matytgsi, kad tamstos broliui
priklauso 3 deśimtines źemćs. Tokj paźymejimą reikia nusigsti broliui flme
rikon, kad ten patvirtintq tą paźymćjimą Lenkijos Konsulate ar fttstovybeje.
Remiantis tokiu patvirtintu pazymejimu
brolis gali suraśyti pas kuri nors flmerikos notarą dova nojimo aktą, kuriuo
visą paźymćjime iśvardintą turtą t a m 
stai uzraśys. Śitą aktą brolis tures ta m 
stai atsigsti, ir tamsta tapsi tos ukio
dalies savininke, o tada galćsi tą ukj
kam nors testamente uźraśyti. Śis bu 
das yra tuo pavojingas, kad brolis, gavęs valsćiaus pażymejimą, gales dovanojimo akto neraśyti, o tada negalima
bus ir jsisenśjimo keliu jgyti tos źemes
nuosavybes, nes pati busite pripazinusi, kad to ukio dalis priklauso bro
liui. Be to, neźinia, ar brolis nores daryti iślaidas, susijusias su dovanojimo
aktu
KI. Tćvas mir4 1902 m. Nuo to
laiko valdau tćvo paliktą ukj dr au ge s u
trimis seserimis. Śiais metais, skirstant

musg kaimą viensedźiais, noriu nuo seserg atsiskirti. Kokia ukio dalis pri
klauso man ir seserims? Be to, ar galesiu nuo seserij atsiskirti, joms nesutinkant.
„Aido" S k a ity to ja s.

A t s . Pagal dabar galiojanćius jstatymus, sunus ir dukterys paveldi palikimą lygiomis dalimis. Kadangi tamstos
tevas mirę dar 1902 m,, kada galiojo
rusg jstatymai, todel ir pagal tuos jstatymus bus tvarkoma tamstos su s e s e 
rimis pasidalinimo była. Rusg jstatymai
leidźia dukteriai paveldeti tik septintą
tevq turto dalj. Kadangi tamsta turi tris
seseris, tai joms priklauso trys septiritosios dalys viso ukio, o tamstai keturios septintosios dalys. Kiekvienas źmo
gus turi teisę atskirti savo turtą nuo
svetimo turto, todel ir tamsta gali reikalauti, kad seserys butg atidalintos.
Jeigu seserys sutinka geruoju dalytis,
tai per komasaciją matininkas (mierni
czy) gales jus padalinti. Jeigu taćiau
seserys nesutiks, reikes iśkelti byłą
vietos apylinkes teisme. Siuo atveju
teismo iślaidas seserys tures tamstai
grąźinti.
KI. Vienam ukininkui paskoiinau
90 auks. 1933 metais teismas priteise,
kad jis man grąźintg tuos pinigus su
nuośimćiais ir iślaidomis. Kitam paskolinau 300 auks. ir teismas taip pat tais
paćiais metais priteise man iśjo skolą,
nuośimćius ir iślaidas. Sumokejo jis
150 auks., o likusig grąźinti nenori.
Trećiam paskoiinau 300 auks. ir jis iśkeie byłą jstaigoje, vadinamoje Powia
towy U rząd R o zjem czy. Śis teismas
iśdeste skolos mok ejimą ratomis, Ratq
dabar jis nemoka. Ką turiu śiuose trijuose atsitikimuose daryti?
A . B.
A t s . Pirmame ir antrame atsitikime,
jeigu tamsta neturi teismo sprendimą
nuoraśg
(odpisy tytułów wykonaw
czych), reikia juos iśimti iś teismo, ku
ris tas bylas nagrinejo. Turint tuos nuoraśus, reikia paduoti praśymą teismo
antstoliui (komornik sądowy), kad prievarta iś skolininkij pinigus paimtg. fldvokatas śiose bylose nera reikalingas,
o praśymus antstoliui gales paraśyti
kiekvienas, kas moka lenkiśkai raśyti.
Trećiame atsitikime negalime tiksliai
tamstai patarti, nes neparaśete, kada
buvo sprendimas, pagal kurj skola buvo ratomis iśdestyta ir nuo kurig metg
skolininkas nesumokejo ratg. Jeigu jis
nesumokćjo bent dviejq ratg, tada rei
kia iśimti iś tos jstaigos (Powiatowy
(Jrząd Rozjemczy) patvirtintą sprendimo nuoraśą ir drauge su praśymu pa
duoti vietos apylinkćs teismui (sąd
grodzki), kad duotg vykdymo klauzulę
(klauzula wykonalności). Turint tokią
klauzulę, reikia paduoti praśymą antsto
liui, kad prievarta iś skolininko pinigus
paimtg. Śiuo atveju reikia praśyti tei
smo, kad butg duota klauzule visai
skolai iś karto nuo skolininko atimti,
nes pagal jstatymus, kai skolininkas
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nesumoka dviejq ratg, tai uź bausmę
turi visą skolą sumoketi iś karto, flpie
teismo ir antstolio iślaidas nieko neg a
lime tamstai patarti, nes jos pareina
nuo to, kaip toli skolininkas gyvena
nuo artimiausio antstolio. fldvokatg antraśg duoti tamstai neturime teisćs.
A t s . B ij u n u i. Be teismo ligśiolinis źe mes savininkas negali nuo t a m 
stos atimti źemes. Patariame iśkelti
teismo byłą, kad pripaźintg tamstai tos
źemes nuosayybę per jsisenejimą, o
tada niekas jos nuo tamstos negalćs
atimti. Byłą del jsisenejimo tikrai tam
sta laimesi, nes praejo pakankamai lai
ko, kai tamsta tą źemę valdai. Be tei
smo jis negali tos źeme s niekam par
duoti. Patartina, kad prieś paduodant
byłą teisman pasitartum tamsta su ku
riuo nors vietiniu advokatu.

A t s . T a u t i n i n k u i i leśkok tamsta
pats tarpininkg, nes śiuo atveju ne ga 
lime nieko padeti. Geriausia butg, kad
tamstai patarpininkautg Vilniuje gyvenantieji lietuviai mokiniai ar studentai.
Tad kreipkis pas paźjstamus. Nepatariame kreiptis pas profesinius tarpininkus — faktorius, nes jie tamstą tik
iśnaudos ir nieko nepadćs. Del leidimo
źemei pirkti nieko tamstai patarti ne
galime, nes toks ieidimas pareina tik
nuo vaivados valios. J o neigiamas atsakymas nereikalingas yra motyvavimo.
Jstatymas nedraudźia lietuviams źemćs
pirkti, bet ar tamstai bus leista, tai nuo
vaivados pareina.
A t s . S e n e l i u i . Jeigu tamstos senelio iki gyvos galvos maitinimo sutartis buvo suraśyta pas notarą ir jis atidave savo źemę anukesnuosavyben, tai
senelis turi teisę reikalauti iś anukćs,
kad jis butg priimtas jos śeimos narig
tarpan. Taip pat turi teisę reikalauti,
kad jis butg taip maitinamas ir velkamas, kaip kad iki tol vilkćjo ir mito.
Jeigu jis susirgtg, anukć privalo jj priźiureti ir slaugyti, nes prieśingu atveju
gales buti netik atimta nuo jos źemś,
bet dargi patraukta teismo atsakomyben
pagal baudźiamąj j kodeksą ir nubausta
iki 5 metg kalejimo. Seneliui mirus,
anuke privalo jj tinkamai savo Ićśomis
palaidoti. flnuke negali nuo jo reikalauti,
kad dirbtg jos ukyje, nebent sudarant
sutartj jis butg priźadejęs dirbti. Ir śiuo
atveju galima reikalauti, kad jis tik tiek
dirbtg, kiek leidźia sveikata. Jeigu, senelio nuomone, anukć maitina jj blogai
arba gyvenimas su jos śeima yra nepakenćiamas, gali kreiptis teisman ir
reikalauti, kad butg jam priteista iś
anukćs mćnesine paśalpa pinigais ar
javais, kurig pakaktg jam pragyventi.
flnukć gali parduoti senelio źemę, bet
śiuo atveju turi jsipareigoti, kad iś kitg
śaltinig senelj uźlaikys. Senelis negali
savo teisig perleisti kitam, tai reilkia,
negali reikalauti, kad jo vietoje pragyyenimo śaltinj iki gyvos galvos gautg kitas asmuo.
P — as.
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Ką privalo duoti ukininkai, yykdant
komasaciją ir melijoraciją?
Komasacijos daibus atlieka matininkas. Todel ukininkai, dalyvaujantieji
komasacijoje, turi atiikti jam kai kurias pareigas. Pagal paredymą apie ko
masacijos yykdymą (Dz. U., poz. 763,
27.VIII.1928) Dkininkai privalo matininkui duoti nemokamai: a) gyyenamąjj
butą su kuru ir śviesa, b)arklius tarnybos reikalams ir c) kambarj darbo biurui su aptarnavimu, kuru ir śviesa.
Duodamas matininkui butas gyyenti
ir darbui turi buti śviesus, sausas, śvarus, pakankamai erdvus ir pan. Jeigu
ukininkai, dalyyaują komasacijoje, buto
matininkui neparupins arba duos butą
netinkamą, matininkas turi teisę butą
susirasti pats ir pasisamdyti nepaklusngjg komasacijos dalyyig sąskaiton.
Taćiau ukininkai nera jpareigoti duoti
nemokamai gyyenamąjj butą matininko śeimynos nariams, nes śie paprastai komasacijos darbuose nedalyyauja. Jie gali, be abejo, kartu su matininku gyyenti, bet negali del to kilti
ukininkams kokiij nors medżiagiśkg
sunkumg. Taip pat nera reikalo duoti
jiems arkliij yażiuoti miestan, stotin ir
pan. Pats matininkas ir jo śeima, ne
turi teises reikalauti, kad komasacijos
dalyyiai (ukininkai) duotg jiems nemo
kamai jyairius valgio produktus, pav.,
syiestą, kiauśinius, yiśćiukus ir pan.
Jeigu ukininkai duoda matininkui ar jo
śeimos nariams yalgomus daiktus geruoju ir kaip dovaną, tai śie, aiśku,
gali yisa tai imti, nes geruoju duodamą
dovaną kiekyienas gali priimti. Bet ne 
galima tokig dalykg reikalauti, o juo
labiau grąsinti, kad, kas jg neduos,
gaus, pav., blogesnę koloniją.
•**{.Gyyenamąjj butą su kuru ir śviesa
bei arklius yażiuoti tarnybos reikaiais
jstatymai liepia duoti nemokamai dar
ir tiems yisiems, kurie kartu su matininku atlieka komasacijos darbus, pav.,
matininko pagelbininkams, ypatingiems
żemes kainuotojams ir pan. Matinin
kui ir yisiems kitiems, dalyyaujantiems
komasacijos darbuose, gyyenamieji butai duodami be aptarnayimo. (Jkininkai pagal paredymą privalo aptarnauti
tik matininko darbo biurą. Jeigu taćiau
darbo biuras yra tame paćiame bute,
kuriame gyvena matininkas, tai galetg
buti aptar nau ja mas visas matininko
użimamas butas.
Ukininkai priyalo dar nemokamai
duoti: a) darbininkus, b) yeżimus ir
c) rnedźiagą, pav., śatreles, stulpelius
ir visa, kas yra reikalinga matuojant
laukus ir yykdant jau użtvirtintą koma
sacijos projektą.
Visos ćia iśskaićiuotos komasacijos
dalyyig pareigos priyalo buti tuojau
yykinamos, kai tik to pareikalauja apskrities storasta, żemes komisaras arba
matininkas. Taip paskirg ukininkg prieyoles skirstomos paprastai pagal to
kiek kas turi żemes. J e ig u ukininkai
neatlieka paskirtg jiems pareigg, pav.,
neduoda darbininkg, neveża matininko

ir pav. tada matininkas gali pasisam
dyti kitus żmones nepaklusnigjg uki
ninkg sąskaiton. Taip susidariusi ukinin
kg skola iś jg iśieśkoma per sekyestratorig arba kamarninką.
Ukininkg prievoles melioracijos atżvilgiu nustato paredymas iś 1928 m.
gegużes 31 dienos (Dz. U , poz. 570).
G a prievoles yra toKios paćios, kaip
ir per komasaciją. Todel nera reikalo
jg ćia kartoti. Skirtumas tarp jg yra
tik tas, kad melioracijos yedejams, pav.,
inźinieriams, pagelbininkams, darbg priżiuretojams ir pav. turi buti nemoka
mai duodami gyyenamieji butai ne tik
su kuru ir śviesa, bet ir su aptarnavimu. Be to gyyenamieji butai su kuru
ir śviesa, bet be aptarnayimo, turi buti
parupinami nemokamai darbininkams,
atveżtiems dirbti melioracijos darbus
iś kur nors kitur. Vietiniai darbininkai,
dalyyaujantieji melioracijos darbuose,
neturi śiuo atżvilgiu jokig ypatingg
teisig.
[{Jj Jeigu asmens, dirbantieji komasaci
jos ar melioracijos darbus, reikalautg
iś ukininkg ko nors daugiau, nei ćia
pasakyta arba ukininkams grasintg ar
megintg imti kyśius, tai ukininkai gali
juos apskgsti uż tai yietos vaivadai
arba, kai reikalaujama kyśig — apygar
dos prokuratoriui. Skundas geriausia
yra iśsigsti apdraustu laiśku. Patariama
taćiau jyairius su matininkais nesusipratimus megiriti baigti grażiuoju. flpskritai jvairiais skundais reikia naudotis labai atsargiai ir kai yra prikiśam am nusikaltimui tikri jrodymai. Kitoniśkai, tai galima netik nieko nepeśti,
bet dargi daug pralaimeti. Supykąs m a 
tininkas iśtikrgjg gali jsukti blogesnę
koloniją ar net patraukti nesążiningą
skundeją kriminalinen teismo atsakomyben.
Juv.

Kaip naikinti brantus
dobiluose
Dauguma piktżolig ukiui źalingos
tuo, kad dirvoje ar pievoje augdamos,
użima vietą ir tuo budu stelbia kulturinguosius augalus.'Brantas yra kitokios
ruśies piktżole — jis apninka kulturingojo augalo stiebą ir minta jo sultimis,
tai yra tiesioginiai naikina kulturingąjj
augalą. Brantg yra keietas ruśig, bet
mums daugiausiai pridaro nuostolig
brantai dobiluose. Kai kuriose apylinkese brantg yra jsiyeisą tiek, kad jau
kyla klausimas pradeti su jais rimtą
kovą. Kova su brantais turi eiti iś dviejg frontg: 1) naikinti brantus dobilg
dirvose ir 2) seti tokias dobilg seklas,
kuriose visai nera brantg seklg.
Brantg Iizdus ir juose prinokusias
seklas reikia iśnaikinti. Nors kai kas ir
tvirtina, kad dirvon pabyrusios brantg
sćklos sekanćig dobilg nebesulaukia,
sunyksta, bet kai dobilai grjżta f tą
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paćią vietą 4 —5 metais, tai brantai ir
vel pasirodo. Vadinasi, brantus reikia
naikinti dirvoje net ir tuo metu, kai
apkrestasis plotas seklai nepaliekamas.
Brantus galima naikinti ugnimi, deginant śiaudus brantg lizduose. Gal pigiausia butg juos naikinti kastuvu żerną
sukasant taip, kad ariant nebutg pavojaus brantg seklas vel yirśun iśversti.
Brantus tenka naikinti kiek didesniu
ratu, negu pastebimas jg lizdas, nes
paprastai paskiri brantg siulai nusidriekia nuo lizdo gana toli.

Kanopą uźkaustymas
Neatydżiai kaustant, es ant neramiam
arkliui arba nenormaliai iśaugusioms
kanopoms (staćiais kraśtais bei iśtrupejusioms) jyyksta uźkaustymas. Tai bus,
kai pasagine yinis (uknolis) jkalama
arba j patj kanopos gyvuonj, arba visai
arti jo. Pirmu atveju arklys staigiai po
pakaustymo ima ślubuoti, o antru atveju, praslinkus kelioms dienoms. Del
użkaustymo, gyvuonio sużeidimo ir użterśimo jyyksta jo użdegimas. Gali atsirasti net pulig kurie prasiyerżia pro
apynagę ar pado siityje. Esant jau puliuotam użdegimui, sunkiau gydyti ir
galimos yisokios komplikacijos. Tad
svarbu użkaustymą pastebejus tuć tuo
jau gydyti.
Pastebeti nera sunku, nes kaip mi
neta gyyulys ślubuoja. Użkaustyta kanopa yra skausminga, karśta. Sużinoti
kuri vinis yra pasiekus gyyuonj, reikia
pe r vinies galveles su duoti plaktuku ir
per „kaltininką" ufgavus, gyyulys smar
kiai truktels ir nesiduos tiriamas.
Gydant reikia tuć tuojau nuimti pasagą. Iśyalyti kanopą ir yinies yietą
(skylelą), kuri buvo pasiekus gyyuonj,
dezinfekuoti jodu. Labai gerai visą ka
nopą pamerkti j drungną kreolino skie
dinj. (Skiediniui sudaryti imama gryno
kreolino 2 yalgomi śaukśtai pusei kibiro drungno (śiltoko) yandens).. Tame
skiediny koją laikyti i5 — 20 minućig.
Tokią yisai kanopai yonią pakartoti kelius kartus po sykj per dieną. flrklj
laikyti gerai pakratytame tvarte (sausai)
ir be darbo. Kaustyti, kai yisai nustos
ślubuoti.

Zem es u kio gam inią kainos
Sig m e tg rugpiućio 20 d.,Vilniaus Javg - P re k ig
B irźo s praneśim u, buvo m o k a m a uź 100 kg au k s.
Rugiai .................................................... 15.0C— 16.50
K v i e ć i a i ....................................................
—
—
M i e ź i a i .....................................................
A v i ź o s ....................................................
—
S e m e n y s ................................................ 44 50—45 50
Vikiai .....................................................
—
L u b in as ( m e l y n a s j ..........................
Kvietines s e l e n o s .................................10.00— 10.50
R ugines s e l e n o s
8 25— 8.75
Sviestas 1 kg 1 ru śies u rm e ........................2.90
.
„
d eta l................................. 3.20
,
, 1 1 ru ś ie s u r m e ............................. 3.10
„
.
.
d e ta l............................... 3.80
„
, 1 1 1 ru ś ie s u r m e .............................. 2.40
„
„
,
d etal. . . . • . . . 2.70
Kiauśinig k a p a ......................................... 3.00—3.60
„
S t u k a ........................................... 6—8 sk.
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