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Seniau musg ukininkai ufsisakydavo
ir pirkdayosi yaismedfig skiepus per
Liet. Ukio Draugiją. Dabar, kai Liet.
Ukio Draugija uzdaryta, daugelis uki
ninkg neżino, kur ir per ką outi) geriau
ufsisakyti skiepg. kad tik neapsigavus.
Teko patirti, kad jau daugelyje vietg kai
muose vaźineja kaf kokie, niekam nefinomi agentai ir renka iś zmonig uzsakymus ir pinigus. Ukininkai śig agentg jkalbeti jiems patiki ir ufsisako pas
juos medelius. Bet ar neteks tiems
ukininkams skaudźiai apsigauti, jie ir
patys nefino.
Visada del to geriau yra pasitiketi
savais fmonemis. Turime keletą savg
agronomg, kurie anksćiau tarnavo L. U.
Draugijoje ir kurie nuo seniai turi ryśius su rirntomis medelig augintojg hrmomis. Jie ir dabar gali savo ukinin
kams patarpininkauti medelig ufsakyme ir pirkime be jokio atlyginimo. Tik
ukininkams patiems reikia sudaryti didesnius skiepg ufsakymus, Geriausiai
susiraśyti visam kaimui sudeti po 1
auks. rankpinigig uf kiekyieną ufsakytą
medelj ir atsigsti kurio nors lietuvio
agronomo vardu. Likusius pinigus ga
lima bus sumoketi stotyje, kai ateis
medeliai. Dabar dar skiepg kainos tik
sliai nera nusistoveję, bet paaiśkes jau
neuźilgo, tada praneśime per laikraśtj
Geriausia butg, kad ukininkai ufsisakytg medelius per savo kooperatyvus ar
pienines. Tada susidarytg dideli m e d e 
lig uzsakymai, kuriuos musg agrono
mai ufsakytg. Kai susidaro viename
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uzsakyme daug medelig, tada pigiau
kaztuoja medelig jpokavimas, ekspedicija ir gelfkeliu pervezimas.
Musg agronomai, kaip seniau Liet.
Ukio Draugija, uzsakines tik pirmos ru
śies skiepus, kurie tinka musg kraśto
klimato ir dirvos sąlygoms. Parinks
geras prekybines vaismedzig atmainas.
Tik sjunćiant agronomams ufsakymus,
reikia pafymćti skiepg atmainas arba
pazymeti, koks norima użvesti sodas:
mazas — savo reikalams, ar didesnis —
prekybinis. Tada agronomai gales ir
patys parinkti tinkamiausias atmainas.
Be to, reikia pazymeti, kokia yra sodo
fem e: lengva — smelys arba sunki —
priemolis, molis ir t. t. Uzsakymai be
rankpinigig (zadotko) nebus iśpildomi.
Todel, tikrai norint gauti medelius, rei
kia su ufsakymu ar kiek yeliau, bet
prieś medelig iśsiuntimą, prisigsti rank
pinigig.po 1 auks. u f kiekvieną medelj.
Kas ufsisakys per savo agronomus didesnj medelig kiekj, agronomai parodis kaip juos geriausiai pasodinti. Jei
kartais pritruktg kurios nors yaismedzig atmainos, kurią ukininkas noretg
gauti, tai tada bus vieton jos duodama kita panaśi, gera atmaina.
Minetomis sąlygomis skiepams uf
sakymus galima sigsti śiuo antraśu:
flgr. M. Czybir, Wilno, ul. Jasna 17— 1.
Prie ufsakymo taip pat reikia pa
duoti tiksliai kaimo pavadinimą paśtą,
gelzkelio stotj ir pavardę, kaip dokumentuose raśoma.
„
Agronom as.

UKIŚKOS NAUJIENOS
LIETUVOS VALSTYBĆJE
K laipedos u o s t a s d u oda p ełn ą
Lietuvos Valstybes yyriausybe nuo
1923 metg iki śig metg sausio men. 1 d.
Klaipśdos uosto pagerinimams ir patobulinimams yra iśleidusi jau 38 671.186
litus. Dabartinis uostas yra taip praptestas ir patobulintas, kad jis visai
nepanaśus j 1923 metg uostą. Kai uos
tas bus galutinai pabaigtas ir atitiks
Lietuvos ukio jam statomus reikalavitnus, tada uostas ne tik pats save iś-

laikys, bet yalstybei dar duos lr pełno,
kaip ir kitg yalstybig uostai. Po vieng,
antrg metg ir Klaipedos uostas bus ga
lutinai iśbaigtas. Tada kasmet reikes
iśleisli tiktai apie V /i milijono litg
uosto iślaikymui. Bet kai jis bus visai
baigtas, kasmet gales duoti mafiausiai
11/a milijono jplaukg. Praejusiais m e 
tais uostas dave tiek pajamg, kad jomis buvo padengtos visos iślaidos ir
dar liko 50 000 litg pełno. Tai pirmi
metai, kada uostas dave pełno. 1924 m.
j uostą buvo atplaukę 1.752 laiyai, o
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1937 m.—4.308 laivai. 1924 m. prekig
j uostą buvo attfefta 414.658 tonai ir
iśvefta— 173.403 tonai. Ó 1937 m. buvo
atvefta
1.108.418 tong
ir iśvefta
631.161 tonas. Taigi dabar metine pre
kig apyyarta per Klaipedos uostą jau
pasieke net 1.739.579 tonus. Tuo tarpu
1925 m. sudare tiktai 588.061 toną.
Vadinasi, padidejo daugiau kaip 3 kar
tus. Siais metais ta prekig apyyarta dar
labiau padidejo. Iś to daroma iśvada,
kad apyyarta nuolat dides ir duos vis
didesnj pełną.

gDideja g a m y b a
Beveik visose gamybos jmonese fymiai padidejo ga myba ir gaminig pre
kyba. Payyzdfiui trąśg ir f em e s ukio
maśing pirkimas daugelyje vietg padi
dejo net 50°/o- Taigi juntamas didelis
padidejimas plytg gamyboje, butent, per
pirmąją śig metg pusmetj plytg gamy
ba padidejo daugiau kaip 50%- Metalg
fabrikg gamyba padidejo apie 10— 15°/c,
tekstiles apie 6 — 8% , baldg apie 5°/0,
lentpiuvig — 7 % , ling perdirbimo jmo
n e s e — 4 0 u/oi o kai kuriose net 100%.
Kartu dideja ir jmonig skaićius. Nuo
metg pradfios jsisteige 30 naujg jmo
nig ir j jas jdeta apie 2.130.000 litg ka
pitało (pernai per tą patj laiką jsisteigć
12 jmonig su 214.000 lt. kapitału). Dau
giausia kapitało jdeta j durpyng eksploatacijos jmones, plytines, ćerpig
jmones, malunus ir lentpiuves. 2odfiu,
ekonominis gyvenimas sparćiai plinta,
auga. Taigi ir yalstybes gerbuyis gereja.

A u g a d u rp iij g a m y b a
Lietuva anglies neturi. Todel pramoneje reikia yartoti importuota anglis,
o kurui miśkas. Bet del to tenka tu
reti daug nuostolig, nes uf importuotas anglis tenka daug pinigo iśleisti, o
kurui suvartoti daug miśko medfiagos.
Taćiau Lietuva turtinga durpemis, apie
kurios iśteklius raśeme praejusiame numeryje. Durpes Lietuvoje naudojamos
vis plaćiau ne tik kurui, bet ir pramoneje. 1921 m. durpig kurui buvo pagaminta 40,000 tong, o 1937 m. jau net
142.000 tong. Vertinant pinigais, pernai
pagaminta durpig uf 3 milijonus litg.
Jeigu yietoje tg pagamintg durpig butg
yartotas kurui miśkas, tai tektg suvartoti apie 1.200 ha staćiojo miśko. Vadinasi tiek ha misko pavadavo durpes.
Tai didelis laimejimas, nes miśkas ga
lima brangiai eksportuoti. Dabar di.rpes yartoja kai kurios elektros stotys,
plytines, pieninćs. Mieste, namams śildyti durpes irgi pama fu iśstumia me-
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dżią. Laikui begant bus daromos pas tangos durpig gamybą labai źymiai iśplesti, kad kuo mażiausiai tektg suvartoti kurui misko ir pramonei anglies.

MUSIJ KRAŚTE IR KITUR
N i e k s n e n o r i p ir k t i
Lenkijoje yra nemażes javg perteklius, nors gyventojai javg labai maźai
suvartoja. Jeigu śitie pertekliai liktg
valstybes viduje, tai javai labai atpigtg. Del to śiuo metu stengiamasi kaip
nors ir kur nors visą javg perteklig
eksportuoti ir parduoti. Bet dabar su
eksportu ne taip lengva. Sunku surasti
rinką. Be to, siuloma preke visuomet
yra pigi. Taip yra ir su lenkg javais,
kuriems nesurandama uźsienyje rinkos.
Pavyzdżiui, nemaźa javg nuperka Da
nija. Del to ir Lenkija jai pasiule savo
javus. Taćiau danai lenkiśkg javg ne
nori pirkti, nes jau kitur prisipirko.
Tada buvo pasiulyta Śvedijai ir Norvegijai. Bet ir ćia negauta gerg pasekg.
Śiose valstybese dar yra daug pernykśćig sovietiśkg javg, kurig pakaks ir
śiems metams. Śvedai ir norvegai pa
siule lenkams uź javus tokias kainas,
kad visai neapsimoka parduoti. Belgg
pirkl.iai uź lenkg javus irgi pasiule la
bai pigias kainas, uź kurias parduoti
negalima. Vokietija noretg pirkti, bet
ji nemoka pinigg, uźuot jg duoda prekes, daźnai tokias, kurios ir Lenkijoje
gaminamos. Źodźiu, su javais gana
sunku. Del to ir vidaus rinkoje javg
kainos labai netikros ir pigios. Kaip
bus toliau, sunku pasakyti.

K renta g a m y b o s rodiklis
Kaip praneśa Ukio konjunkturos ir
kaing tyrimo institutas liepos ir rug
piućio men. sumażejo gamybos rodik
lis. Butent, anksćiau gamybos rodiklis
buvo 120 1, o dabar nukrito iki 118,2,
arba apie.2%- Nukrito, kitaip sakant,
sumażejo, geleżies gamyba ir perdirbimas. Be to, źymiai sumażejo ir medżiagg, reikalingiausiu daiktg, popierio ir
anglies gamyba. Labiausiai taćiau su
mażejo namg statyba, neżiurint, kad
liepos ir rugpiućio mćnesiai yra palarikiausi statyPai. Śis gamybos sumażejimas, tai dar vienas reiśkinys, kad pramone ir prekyba serga kokia tai nelengva liga, kuri laikui begant gali pakenkti visai valstybei.
Dar t o b e t r u k o
Tarp Zemes Ukio Rumg Sąjungos
ir Amatg Rumg Sąjungos jvyko kai
kurig nesusipratimg, kurie iki śiol dar
nebaigti. Butent, Amatg Rumg Sąjunga
pasiryżo paruośti jstatymą ir jtikinti
ministeriją, kad visus statybos darbus
kaime galetg atlikti tiktai kyalifikuoti
amatninkai. Prieś śj sumany mą ir jstatymą smarkiai pasisake Zemes Ukio
Rumg Sąjunga ir że mesukio organizacijos. J os ministerijoje pareiśke, kad
śiuo metu Lenkijos ukininkai gyvena
tokioje padetyje, kad jie negali (neturi
uź ką) jsigyti reikalingiausios statybos
medżiagos, taigi kvalifikuotg meisterig
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juo labiau negales nusisamdyti. Be to,
Lenkijoje kvalifikuotg amatininkg dar
yra labai maźai, del^ tojie negalesvisg
aptarnauti. Zemes Ukio Rumg Sąjunga
kreipesi Vidaus Reikalg Ministerijon,
praśydama, kad śis jstatymas nebutg
svarstomas ir kad ministeriją nuo to
kig reikalavimg, kaip nori amatg rumg
sąjunga atsisakytg, nes tai labai apsunkintg ir taip jau sunkią kaimo padetj.
Ir ko tie źmones, sededami dideliame
mieste, neiśsigalvoja. Jie m s atrodo,
kad kaimas Lenkijoje kasmet daro didelę pażangą, kad jau gali prilygti daugeliui kitg kulturingg kraśtg. Bet, deja,
kaimas stovi vietoje.
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turi geras valymo maśinas ir sćja gerg
atmaing javus.

Jau ; v e r t i n t i a u d r u p a d a r y t i
nuostoliai

Śiemet vasarą buvo labai daug d i 
delig audrg ir Vilniaus vaivadijoje. Da
bar jau paaiśkejo audrg padarytg n u o 
stolig sumos. Audrg padarytiems nuostoliams jirertinti veike prie valsćig tam
tikros komisijos. Pagal śiuos jvertinimus labiausiai nuo audrg Su ledais nukentejo Aśmenos apskritis ir VilniausTrakg du valsćiai — Turgelig ir Mażgjg
Saltininkg. Aśmenos apskrityje audrg
padaryti nuostoliai praśoka 800 tukst.
auks. sumą, o Vilniaus-Trakg apskrityje
K a r iu o m en e perka
75 tukst. auks. Ledai śiose vietose iśNuo śig metg rugsejo 1 dienos k a 
muśe paselius, o vejas sugriove dauriuomene pradeda pirkti betarpiśkai
gybe trobesig. Taip pat Śvenćionig
nuo ukininkg jvairius źemes ukio proapskrićio 3 valsćiai ir Pastavg aps. 5
duktus. Apygardg vadovybes pirks tik
valsćiai labai nukentejo nuo audrg, kur
tai vagoninius kiekius, o pulkai, batasugriauta daugiau, kaip 500 trobesig,
lijonai say© garnizonuose pirks mażestik laime, ćia ledg nebuvo.
niais kiekiais śieną, śiaudus, bulves,
Źemes ukio ministeriją, atjausdama
javus, darżoves, vaisius, żirnius, kruodidelę
ukininkg nelaime paskyrć ViIpas, fasolius, sviestą,
surius ir t. t.
niaus
vaivadijai
40 tukst. auksing la
Kiekviename garmzono mieste, matomoje vietoje prie jvażiavimg bus pritai- biausiai nukentejusiems ukininkams rusytos lentos, kuriose nurodyta, kur, ku- gig seklai pirktis. Be to, busią galima
riomis dienomis kariuomene perka pro- nukentejusiems ukininkams nuo ledg
duktus
betarpiśkai iś ukininkg. Uź gauti sumażintais nuośimćiais paskolas
produktus kariuomene
moka tokias vietos kredito jstaigose. Nuośimtis uź
kainas, kaip paduotos javg birżos pra- paskolas tam tikslui busiąs sumażintas
neśime, atskaitydama mażą nuośimtj iki 4%.
Taip pat, ketina valdżia nukenteju
iślaidoms padengti. Bet reikalauja, kad
pristatomi produktai butg aukśtos ru siems ukininkams nuo audrg sumażinti
śies: śvarus, sveiki, vienodi ir t.t. Kas śiems metams mokesćius ir kai kuriais
nori pristatyti didesnius produktg kie atvejais duoti papiginta kaina arba
kius, turi su kariuomenes vadovybe su- bargan medźio sunaikintiems trobesitarti del sąlygg ir kainos. Smulkus siams atsistatyti.
ukininkai gal galetg pristatyti tiktai
Taćiau śios visos !engvatos, reikia
bulves, ś'eną, śiaudus, morkvas. Gru manyti, bus tik juroje laśas, palyginus
dams statomi dideli reikalavimai, todel su nuostoliais, kuriuos ukininkams śie
jg parduoti gali tiktai dvarininkai, kurie met padare audros.

Sodui duobiif paruośimas, kuoli| jkalimas ir skiepif sodinimo laikas
17-me „Gkininko" nr. raśeme apie sodui vietos parinkimą ir sodo iśplanavimą. Śj kartą paraśysime apie tolimesnius darbus, susijusius su sodo sodinimu.
D u o b i u k a s i m a s . Źinoma, vaismedżiams butg geriausia augti tada,
kada visa sodo żerne butg giliai perkasta ir apversta podirviu j virśg, odirvożemiu j apaćią. Toks dirvos perkasimas vadinamas plantażu. Taćiau visai
sodo dirvai iśplantażuoti reiketg labai
daug darbo padeti, kas labai brangiai
ukininkui kaśtuotg. Todel, kad ukininkui butg maźiau darbo ir, kad pasodinti
vasmedżiai neblogai augtg, daźniausiai
praktikuojamas duobig kasimas — plantażavimas tik tose vietose, kur bus
vaismedziai (skiepai) sodinami.
Duobes paprastai kasamos aukśtaliemeniams medeliams VIa—2 m ploćio ir 6 0 —80 cm gylio. Bet tiek du o
bes platumas tiek ir gilumas pareina

nuo paćios dirvos sąlygg. Geresnese
dirvose, su storesniu dirvożemio sluok
sniu, duobes gali buti siauresnes, bet
gilesnes. O dregnesnese ir blogesnese
dirvose duobes kasamos platesnes, be t
ne tokios gilios. J u o negiliau bus divoje
yandens pavirśius, juo duobes kasamos
seklesnes arba net visai jos nekasamos,
o kartais net supilami kaupai ir ant
kaupg medeliai sodinami.
Kai jau sodui vieta iśplanuota ir
pażymźtos kuoleliais vietos, kur bus
sodinami skiepai, tada pradedama kasti
duobes. Kadangi jkalti kuoleliai pażymi
busimg medelig vietas ir kartu busimg
duobig centrus (vidurius), tai Iengva yra
paemus reikiamo ilgumo virvutę, użverus
jos vieno galo kilputę ant kuolelio ir
kitu kuoleliu, pririśtu prie kito galo virvutes, iśtempus, apreżti duobes p ł a t u mo ratą. Tokiu budu gausis taisyklingos
duobes platumo ribos. Kasant duobes,
reikia dirvożemio gerą zemę dćti ant
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vieno duobes kraśto, o blogąją podirvio
źeme deti ant kito d u o b is kraśto. Kad
yeliau buti} patogiau uzkasti duobes,
tai visg duobig dirvofemio źeme turi
buti iśmesta vienon pusen, o podirvio
źeme kiton pusen. Kuoliuko, kuris pa
fymi duobes vidurj, kasant nereikia
paśalinti, b et tik vis giliau pavaryti,kad
neiśvirstg ir kad tokiu budu nepasimestg toji vieta, kur yeliau reiks sodinti
medelis.
Jei vaismedziai sodinami rudenj, tai
duobes stengiamasi iśkasti, kaip galima
anksćiau, dar vasarą, o jeigu sodinama
payasarj, tai duobes iśkasamos rudenj
ir paliekamos per fiemą neufkastos.
Prieś medelig sodinimą duobes ge
riausia uźkasti 3 —4 sayaitemis anksćiau,
kad galetg kiek susiguleti jose zeme
ir yeliau mafiau supultg. Bet jei nćra
laiko, tai nieko błogo, jeigu duobes uzkasime ir prieś patj sodinimą. Tik tada
źemę duobćse reikia gerai suspausti.
(Jfkasant duobes, gerąją eirvos f em e
suverćiame apaćion, o menkesnę ant
virśaus, kad medelis galetg paleisti
śaknis j gerąją femę. Blogoji feme,
virśuje budama, pasitręś ir pasitaisys.
Arba dar geriau, blogąją podirvio feme
iśsklaidyti po visą dirvą ir duoben jos
visai nedeti, o jos vieton primesti iś śa
lies geros dirvos zemes. Jei geros femśs duobems ufyersti vietoje visai ne 
ra tai reikia jos priyeźti iś kitur, p a v ,
iś runkelig ar bulvig dirvos ar panuovolio, kur yrd storas dirvofemio sluoksnis, f\nt skiepo śakng ufpilti reikia pasirinkti ypatingai geros derlios femes,
geriausia, su kompostu. Jei medelius
sodintume j śviefiai ufkastas duobes,
reikia juos pasodinti 10 cm sekliau,
kaip normaliai reiketg sodinti, nes f e 
me duobńje slugdama, kartu giliau
jtraukia ir medelj. Todel, jei pasodintume skiepą, kaip reikiant gilumo, tai jis,
suslugus femei, atsidurtg pergiliai ir to
del blogai augtg, nes j śaknis neprieitg
oras. Tada stiebas turetg iśleisti kitas
śakneles aukśćiau ir t k tada vel pradćtg geriau augti.
Labai sunkiose molio femese, kur
duobes dugnas ir sienos nepraleidźia
yandens, gali rudenj medelio śaknys
atsirasti perślapusioje femeje. Tada
permafa yra śaknims oro be to, śaltis
gali joms pakenkti. Todel tokias duobes
reikia iśdrenuoti apaćioje zolig ir śiaudg
faśinomis, kad vanduo galetg nubegti
iś duobes. Bet tada reikia skiepus so
dinti ant 25 cm. akśćio kaupu, kad kai
faśinos supus. medeliai nusertg kartu
su f e m e iki dirvos pavirśiaus. Jei nedaroma tokio drenazo, tai tada geriau
kasti yisai negilias duobes arba geriau
sia duobe s kasti sp rogstamgja medfiaga, pav., ramoiritu C, uftaisant 100 qr
patronus 80 cm gilumo, iśgręźtose femśje skyl^se. Tokios iśsprogdintos duob£s geriausius duoda rezultatus, nes
giliai ir plaćiai supurina femę.
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stas duobes, tada esti mafiau su jais
darbo. I duobes dugną kuolą reikia
jvaryti 2 0 —30 cm gilumo, tik tada jis
stipriai laikysis. Kuolo ilgis turi buti
taip apskaitomas: 20—30 cm jkalti duo
bes dugnan, per duobes gilumą ir ant
femes femiau pirmosios skiepo śakos
per 10 cm. Pav , duobe yra 60 cm gylio ir medelis sodinamas 1.50 m aukśćio. tai kuolas turi buti: 20-j-60-|-l , 4 0 =
2,20 m ilgio. Kuolai turi buti neperstori,
nes jie daro stiebui pavesj ir sulaiko
rasą, nuo ko atsiraYida ant medz'o stiebos amanos. Geriausias kuolo storis — iki
5 cm skersmens yirśuje. Kuolai medeliams pririśti geriausi egliniai arba puśiniai, tik turi buti tiesus ir nulupti.
Kad ilgiau stovetg, kuolg galus, kalamus zemen, reikia apdeginti arba padegutuoti.

Kada g e r i a u s o d i n t i s k i e p u s .
Sklep s musg kraśte galima sodinti
rudenj ir pavasarj Vieni mano, kad
geriau juos sodinti rucenj, kiti — pavasarj. Rudenj skiepai sodinti yra yistik
daugeliu atveju patogiau, nei payasarj.
Rudenj galima geriau paruośti dirvą,
turint daugiau laiko. Taip pat galima
tada gauti yisg atmaing geresnig me-
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delig, kurig payasarj gali pritrukti. Ru
denj dregnesni orai ir feme, todel m e
deliai netaip dfiusta, geriau susiguli ,
zeme ir iki śalćig ufgyja śaknelig źaizdos ir net iśauga naujos śakneles. Pa
yasarj sodinant, śig patogumg neturima,
be to, medalius reikia gausiai laistyti,
kad neiśdziutg. Tik viena yra aplinkybe,
kuri kartais verćia mus skiepus sodinti
payasarj. Tai toji, kad kriauśes, ćereśnes ir kai kurios lepesnes obelg atmainos, pasodintos rudenj, siinkiai perfiemuoja — greićiau nuśąla, nei pasodin
tos payasarj ir per vasarą sustiprejusios. Todel, geriausia, atsparesnes obelg
atmainas sodinti rudenj, o lepsnes obelis, kriauśes ir ćereśnes sodinti payasarj.
Sodinti skiepus ir apskritai medelius
reikia, kai jie yra be lapg ir jg sultys
nevaikśćioja velai rudenj ir anksti p a 
yasarj. Kada besodintume medelius,
rudenj ar payasarj, bet jg nusipirkti
reikia rudenj. Jei sodinama medeliai
payasarj, reikia jg śaknis ir stiebus, paguldfius j iśkastą ravelj, apkasti fememis, kad neiśdfiutg ir nenuśa-ltg.
F\pie medelig sodinimą bus paraśyta
yeliau.
Agr. M. Cibiras.

Liny apdirbimas

flpie ling rovimą, klojejimą ir mirkymą esame rasę praejusiuose „CJkirtinko" numeriuose. Ś'uo kartu trumpai
suminesime apie ling dfiovinimą, mynimą ir brukimą.
Linai minami rudenj arba fiemą,
kada turima daugiau Iaisvo Iaiko. Iki
mynimo iśsiklojeję arba iśmirkyti linai
Iaikomi klojimuose arba śiaip pastogese, kur jg nepasiekia lietus. Sausi, pastogen sudeti linai dar turi apie 18°/0
dregmes. Tokio dregnumo linai minti
negalima. Reikia juos prieś mynimą iśdfiovinti: gerai minasi linai, kai jie tu
ri apie 4 — 5 % dregmes. Minant linus
paprastomis linominemis (3 ar 5 vo!q)
gerai minasi 6 — 8°/0 dregmumo linai.
Linus minant sulaufomi jg stiebai,
mediena, kurios dalis iśbyra spalig pavidale, o dalis paśalinama linus brukant. J u o tinkamiau linai iśdfiovinami,
juo geriau minant susilaufo mediena ir
grafiau iśsiskiria nuo pluośto. Linus
geriausia iśdfiovinti neaukśtoje temperaturoje. Tinkamiausia linams dfiovinti
temperatura yra 35 — 45°C. flukśtesneje temperaturoje
dfiovinami linai
greićiau iśdfiusta ir lengyiau minasi,
taćiau pluośtas nustoja tvirtumo. Be to,
linus geriausia dfiovinti tokioje dfioyykloje, kurioje nera dumg. Dumai pakeićia ling pluośto spalvą. Geriausia li
nai iśdfiovinami tam tikslui pastatytose
jaujose. Dfiovinant linus paprastose
K u o l g i k a l i m a s . Pasodintus skie pirtyse, temperatura pakyla net iki
pus butinai reikia priristi prie kuolg, 90°C., be to, linai dfiusta dumuose.
nes vejas juos iśjudintg ir neleistg Del to ir ling pluośtas gaunamas nejiems prigyti. Kuolai jkalami dar prieś labai tvirtas ir spalva jo esti menka.
sodinimą duobig centruose (yiduriuose). Blogiausios ruśies linai gaunami tie,
kurie patenka j dumus ir j aukśćiausią
Geriausia kuolus sukalti dar j neuzyer-

temperaturą. Jie esti mafiau stiprus
ir rusvos spalvos. Bet kol tam tikslui
gerg linams dfiovinti jaujg musg kraś
te dar nera, tai reikia tenkintis papras
tomis pirtimis, nors del to gaunama
gerokai nuostolig, nes pagaminamas
menkos ruśies, pigesnis pluośtas.
lśdfiovinti linai tuojau minami. J e i 
gu dar karśti linai minami, tai mediena
ir pluośtas yra visai neelastingi, nelankstus. Tada greitai luzta ne tiktai m e 
diena, spaliai, bet ir paskiros pluośto
daleles sutruksta, sulufta ir pluośtas
gaunamas blogesnes ruśies. Del to la
bai naudinga linus prieś mynimą kiek
atidrekinti. Truputj atidrekęs pluośtas
pasidaro daug lankstesnis, elastingesnis ir minant jis netruksta.
Linai minami tam tikromis maśinomis — linaminemis ir paprastais mintuvais. Blogiausiai linai iśsimina, minant
mintuvais. Mintuvais linai minami labai
letai, del to sugaiśinama daug brangaus
laiko. Be to, mintuvai sutrauko pluośtą.
J o gaunama daug mafiau ir blogesnes
ruśies. Labai gerai linus mina medines
linamines. Paprasćiausios jg yra 3 arba
5 vo!ais. Sukamos jos mediniu valktu
arba paprastu metaliniu valktu (maniefu). Medines 3 ar 5 vo!g linamines gali
pasidaryti kiekyienas apsukresnis uki
ninkas, kuris śiek tiek nusimano apie
dailides darbus. J o s yra labai paprastos, pipios, retai genda, greit ir aerai
dirba. Per yalandą iśminama apie 7 —
9 pudai ling stiebg.
Minant, reikia vengti linus labai perminti. Perminti linai duoda daug pakulg ir labai blogai braukiasi. Gerai iśminti linai turi stambius spalius. Stam-
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bus spaliai daug greićiau ir geriau iśsibraukia, negu smulkus.
Brukimas yra svarbiausioji ir brangiausioji ling piuośto paruośimo darbo
dalis. Gerg ling braukikg yra labai mażai. Blogas brukśjas ar brukśja geriausios ruśies linus taip iśbruka, kad
jie pasidaro paskutines, menkiausios ir
pigiausios ruśies linai. Del to brukćjas
gali pridaryti labai daug nuostolig ir atvirkśćiai, gali duoti daug pełno.
Negalima ling brukti tamsiose arba
apytamsese patalpose, nes jose ir geriausias brukejas darbo tinkamai neatliks. Brukimas reikalauja didelio atidumo. Todei brukimui skirta vieta turi
buti śviesi, erdvi ir śvari.
Linus brukant reikia tureti priebrukas ir bruktuve. fint priebruko padedamas brukamas pluośtas, o bruktuve
brukama. Priebrukas daromos iś 2—2 1l%
cm storumo ir 12 — 15 cm platumo
lentos. Jo aukśtis turi buti keliais centimetrais didesnis, kaip puse brukejo
ugio. Bruktuve daroma iś ążuolo, klevo
ar uosio ir turi buti apie l e n vienodo storumo per visą savo ilgj, 4 5 —60
cm (neskaitant rankenos) ilgio, 12 - 2 0
cm ploćio ir turi sverti ł/<t — l/e kg.
Didesnes yra sunkesnes, bet spartesnes. Labai trumpos arba siauros bruktuves sudraiko, sukapoja pluośtą.
lśminti linai butinai turi bent porą
dieng paguleti, kad jie atauśtg atidrektg ir atsiguletg. Nuo to jie pasidaro
minkśtesni, pluośtas jgyja blizgejimą ir,
brukant, ne taip susitrauko, susidaużo.
Del to ga unama daugiau ir geresnes
ruśies piuośto. Jeigu brukami tik iśminti linai, tai jie lengviau iśsibruka,
bet jg daug susigadina, pluośtas susidraiko, pasiśiauśia darosi śiurkśtus ir
nustoja savo stiprumo, visai neblizga,
daug iśkrenta j nuobrukas.
Nebrukti linai pirmiausia reikia rupestingai suruśiuoti. Tada gaunami ge
resnes ruśies linai, kurie ir brukasi daug
lengviau ir vienodżiau. Nebrukti linai
ruśiuojami pagal pluośtingumą, minkśtumą, spalvą ir ilgumą. Visos ruśys
brukamos atskirai.
Prieś brukimą reikia sutaisyti ling
sauja. Pirmiausia saujos reikia gerai
supeśioti, kad piuośto galai susilygintg
ir nepatektg jo daug j pakulas ir spalius. Supeśiojamos rankomis (nors ge
ras brukejas labai greit ir grażiai supeśioja su koja). Nuopeśos reikia prie
saujos prideti tuo paćiu galu, kad ling
drutgaliai nesusimaiśytg su virśunemis,
kas labai svarbu. Supeśiotos ling sau
jos galai yra lygus, be to, peśiojant iśbarstoma daug spalig, kas źymiai palengvina brukimą. Pr adedant brukti,
sauja stipriai suimama netoli vidurio
kairiąja ranka ir de dama ant priebruko.
Brukimas pradedamas nuo saujos galo
ir kaskart uźgriebiama vis daugiau.
Be to, brukama sauja nuolat vartoma,
kad iśbyretg spaliai ir iś vidaus. Pir
miausia brukamas drutgalys, o jau pa
skui sauja apgrężiama ir brukamas laibagalys. Brukant reikia nuolat saują nupeśioti. Iś pradfig nuopeśos dedamos atgal prie saujos (tik negalima sukeisti
galg), o veliau nuopeśos dedamos ats
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kirai ir iś jg su daroma antra ruśis.
Jeigu nuopeśos dedamos j saują visą
laiką, tada gaunama vien tiktai antros
ruśies linai, kurie yra daug pigesni uź
pirmosios.
Gerai iśbrukti linai suruśiuojami ir

taip parduodami
Śukuoti pordavimui
skirtg ling visai neiśsimoka, nes naminiais śepećiais blogai iśśukuojami,
dazniausiai linai tik sugadinami, uf kuriuos brangiau nemoka, kaip ir uż ge
rai iśbruktus neśuKuotus.
J.

iki śiol nieks musg kraśte bekonams
kiaulig neaugino, todei ir neżino, kaip
jos auginti. Bet praejusiais metais, pradejus veikti bekong fabrikui Naujoje
ViIeikoje, pradeta ir musg miestelig
turguose ieśkoti pirkti kiaulig bekonams.
Taćiau musg turguose sunku surasti
tinkamg bekonams kiaulig, todei, kad
nieks jg tam tikslui nepriaugino.
Musg parduodamos kiaules yra daz
niausiai Iaśininćs, senos, persunkios ir
neatitinkamai penetos. Bekonams visg
pirma kiaules turi buti atitinkamos veisles (rases), użaugusios per 6— 7 m ene 
sius ir sverianćios 8 4 —94 kg gyvo svorio. Bet kadangi, kiaulę perveźant iki
skerdimo v i e t o s —iki fabriko, ji nustoja
nuo 3 iki 5 kg svorio, tai reikia, kad
gera bekonine kiaule tvarte svertg nuo
88 iki 109 kg gyvo svorio. Lengvesnes
ir sunkesnes kiaules bekonams visai
neperkamos.
Ne vien kiaules amżius ir jos svoris
yra svarbu bekong fabrikui. Reikia dar,
kad kiaule butg atitinkamai penima ir
neperdaug riebi, nepilvota, ilga, plaćia
nugara ir su dideliais, gerai iśsivysćiusiais kumpiais. Laśiniukai privalo buti
mażdaug lygus per visą nugarą ir storiausioje vietoje nestoresni, kaip 2,5—
3,5 cm. Be to, laśiniai privalo buti kieti,
stangrus, o mesa neperaugusi taukais,
jauna, sultinga ir nekieta. Bekonams
svarbiausia yra, kad butg kuo daugiausia
mes os ir kuo mażiausia riebalg-laśinig
ir taukg B.e visg śitg iśvardytg privalumg
bekonine kiaule turi buti sveika be jo
kios ligos ir niekur nejdreksta jos oda.
Mat, bekonus perka ir valgo tik
anglai. O jie yra apsiśvietę ir turtingi
źmones, todei ir didelius reikalavimus
stato savo maisto produktams. Anglijoje
yra toks paprotys, kad kiekvienas angalas, pradedant karalium ir baigiant
fabriko darbininku, kasdieną pusryćiams
valgo plonomis riekutemis supiaustytą
ir su kiauśiniais iśkepfą bekoną.
Aukśćiau nurodeme, kaip turi atrodyti bekonine kiaule ir kokius privalo
tureti privalumus. Kad tinkamai uzauginti bekoninę kiaulę, reikia tam tikrg
źinig, kaip ją użauginti ir kaip priżiureti.
Pirmas dalykas svarbus, tai reikia
pasirinkti tinkamą kiaulig veislę, kad
galima butg gerus bekonus użauginti.
Geriausia bekonams tinka didzioji baltoji
anglg
arba didżigjg anglg jorkśirg
kiaule. Musg prastosios vietines kiaules
netinka bekonams peneti, nes jos negreit auga, duoda storus laśinius, kietą,
raumeningą ir sausą mesą. Bet labai
gerus bekonus duoda musg vietines
kiaules, sukryźiavus jas su anglg di-

dżiaisiais jorkśirais. Pav., vietine kiau
le, sukergta su jorkśirg kuiliu, duoda
gerus parśiukus bekonams penćti. Taip
pat netinka bekonams ir vokiećig didżiosios baltosios kiaules, nes jos labai
nusipeni ir duoda mesą, peraugusią tau
kais ir storus laśinius.
Kad per 6 —7 menesius laiko, gimąs
parśiukas uzaugtg 88— 100 kg gyvo
svorio, reikia jj gerai peneti. O vel, kad
jis duotg kuo daugiausia geros bekonines mesos ir kuomażiausia Iaśin;g ir
taukg, tai reikia jj peneti tokiais paśarais, nuo kurig labiau auga raumenys,
o maziau gaminasi riebalai. Tokiais paśarais yra tie paśarai (miltai, iśspaudos
ir pieno liekanos), kurie turi daugiau
baitymg, o maziau krakmolo ir riebalg.
Todei, pavyzdziui, negalima butg vienomis bulvemis su trupućiu miltg supeneti gero bekono, nes jis butg perriebus.
Anglijoje ir Danijoje bekonus daźniauśia peni gerose kulturinese ganyklose
ir duoda koncentruotg paśaru — miltg
miśinio ir separuoto pieno. Bulvig ten
penima maźai arba visiśkai neduodama.
Bet musg kraśte, kur bulves yra pagrindinis maistas ne tik kiaulems, bet
ir żmonems, o gr udg turima neperdaugiausiai, pigiausia atsieitg kiaules beko
nams peneti, duodant śutintg bulvig.
mieżinig, ruginig ir aviżinig miltg miśi
nio ir separuoto pienc. Vienai tekiai
kiaulei użauginti reiketg 200—250 kg
bulvig, iki 200 kg grudg ir 4 5 0 - 5 0 0
litrg separuoto pieno. Kiaulems geriau
sia tinka mieżiniai miltai, nes duoda
kietus laśinius ir gerą mesos skonj, todel jg miśinyje turi buti bent 50%,
o kitą dalj gali sudaryti kiti miltai.
Jei neturime separuoto pieno, tai jj
qalima pavaduoti perkamais bekong
fabrike kraujo miltais, kurig reikia 50 gr
pavaduoti 1 litrui piero. Penint kiaules
su kraujo miltais, galima daugiau supeneti joms bulvig iki 6 gr vienai kiaulei.
Mat, kraujo miltai turi n e t 40% baitymg.
Todei sudaro labai gerą baltymingą
duoklą ir su bulvemis.
Vasaros metu żalio paśaro peni
mam bekonui galima prideti prie kitg
paśarg ne daugiau, kaip 1 kg per die
ną. Ziemą galima vietoje żalio paśaro
duoti nuo % iki 2 kg morkvg per die
ną. Taćiau negalima penimiui duoti
grieżćig, runkelig, ruginig seleng ir iśspaudg, kad nesugadinus mesos skonio ir laśinig stangrumo.
Vidutiniśkai, gerai penima kiaule
per dieną priauga 650 — 700 kg gyvo
svorio.
Bekonams parśelius reikia pradćti
gausiai peneti dar prie kiaulćs.
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Ćia de dame bekong penejimo die
nos normas, kurios Łiks ir musg sąlygoms, penint tvarte żiemos metu:
•OB
tA
3 'C
« o
5 «

P er d ien ą kg
miltą
m iśinio

se p a r.
pieno

d ien ą

15

0,5

0,5

2

10

20

0,5

0,7

2,5

20

30

1

0,9

2,5

20
18

40

1,5

1

3

50

2

1,2

3,5
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3

1,5

3,5

15
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3

1,5

3,5
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3

1,7

3

15
10— 15

T u r i n t d a u g bulviij ir n e t u r i n t
p i e n o , g e r o s yr a ś i c s n o r m o s :
P e r d ieną kg

P er

bulyią

k ra u jo
miltą

m ieźinią
miltą

15

2

0,10

0,3

10
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3

0,15

0,3
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4

0,20

0,3
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5

0,25

0,3

18
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6

0,25

0,5
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7

0,30

0,5

15
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8

0,30

0,5

15
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7

0,30

0,6

1 0-15

dieną

Duoklćs vienai kiaulei per dieną
vasarą, kai d u o d a m a z a l i o p a ś a r o

(dobili; a t o l o ) :
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•D rf)
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cd O
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P e r d ien ą kg
źalio
pa śa ro

m iltą
m iśinio
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__;

0,5

2
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0,5

—

0,7

2,5
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0,5

1

0,9

2,5
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1

1

1

3

18
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1,5

1

1,2

3,5

18
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2,5

1

1,5

3,5

15

1,5

3,5

15

1,5

3

15

70

2,5

1

80

2,5

1

mus mokamas kiek pigiau, kaip laśininig, bet yistiek bekonui geriau iśsimoka peneti nei laśiniams.
Agr. M. Cibirar.

Per

bulviij

■OB
OT
•D rJ)
a
a o
3 OT

kamg surasti ir musg kraśte. O turint
bulviq, separuoto pieno ir grudg, gali
ma supeneti gerus bekonus. Nors bekoninig kiaulig 1 kg gyvo svorio pas
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Śiose normose miltg miśinio sude
tis yra geriausia tokia: 5 0% mieżinig,
25% ruginig, 15% aviżiniq ir 10% żirninig ar peliuśkg. Miltai turi buti stambiai malti.
Bekonams penint kiaules, labai gerai
veikia jg penejimąsi ir apetita, nors
neilgas, pasivaikśćiojimas ganykloje arba
diendarżyje.
Bekonams kiaules auginti geriau iś
simoka, nei laśiniams. Nes laśinines
kiaules ilgai auga, ilgai penisi ir todel
daug brangiau atsieina pagam>nti 1 kg
kiaulienos laśiniams nei bekonui.
Todel ir musg ukininkams verta pameginti bekonus auginti. Dabar jau su
kiaulig yeislemis ne beda, galima tin-

lśvagokite rugius ir kviećius
Tuojau pasejus-rugius ir kviećius,
kol dar jie nesudygo, reikia juos apsaugoti nuo ślapumo. Tuo tikslu lygias,
siesnas dirvas su mazu nuotakumu rei
kia iśvagoti, kad vandens perteklius
galetg vagomis lengyai nubegti iś dirvos ^ r kad nepakenktg żiemkenćiams.
Ukininkas gerai żino savo laukus ir żino, kuriose vietose żiemkenćiai dażniausiai nukenćia nuo ślapumo Kai yra
dirva pazliugusi yandeniu arba vanduo
net ant dirvos stoyi klanais, tada jis
pakenkia ziemkenćig śaknims ir jie iśmirksta — iśreteja arba yisiśkai prażusta tose yietose. Vanduo kenkia augalg śaknims, neprileisdamas prie jg
oro. Tada śaknys użdusta, użtrokśta be
oro ir apmirśta. Vanduo, pastovejąs ant
dirvos per 2 — 3 dienas, rugius iśnaikina.
Taigi zieminig javg vagojimas yra
butinas ir labai syarbus darbas, kurio
ne yienas ukininkas negali nei pamirśti nei nejvertinti.
Vagoti dirvas geriausiai yra kaupiku (bulyems aparti pługu). Jis verćia
żerną lygiai j abi pusi ir todel netaip
labai apverćia vagos kraśtus. Paprastas plugas, yersdamas żerną v:enon
pusen dvigubai labiau apverćia yieno
vagos kraśto rugius, o vagoje beveik
visai nepalieka rugig. Kaupiku ariant, ir
yagoje sekios palieka daugiau. Vagas
varyti reikia żemiausiomis yietomis,
kur gali daugiausia yandens susirinkt'.
Vagg nuotolis vienos nuo kitos parei
na nuo to, kaip ślapia gali buti dirva:
labiau ślapiose yietose, su mażesniu
nuotakumu reikia vagoti daugiau, ne
tiek ślapiose — maźiau, o kur mafas
yra iśmirkimo payojus, tai tik kai kur
iśvaryti vagas.
Pługu iśyagojus dirvą, negalima vagq
taip ir palikti. Tuojau reikia jas visas
pereiti su grebliu ir su lopeta. Greb
liu reikia nulyginti, kiek galint, vagg
kraśtus, iśsklaidant nuo jg suyerstą
żerną po visą dirvą, kad vanduo nevarżomas galśtg patekti j vagas. Taip
pat reikia iśvalyti lopeta vagos dugną,
kur jis butg żememis użvirtąs ir susidarytg kliutis vandeniui nubegti. Vagg
galuose, kur jos iśeina i dirvos kraśtą,
j pievą, reikia prakasti lopeta ravelius,
kad yanduo nesusilaikytg vzgose.
Be yagojimo dar reikia pereiti su
geleżiniu grebliu visus rugig panuovolius ir juos nulyginti, sugrebstyti j dirvą
yisas żemes, grumstus ir yelenas, ku
rios, dirbant dirvą, nuslinko ant pienos.
Jei panuovolyje yra dideles yelenos ar
grumstai, tai reikia juos sumuśti arba
iśkratyti, kad storai neużklotg rugigRugiai apdengti storomis yelśnomis ar
dideliais grumstais yisai nesudygtg. Taip

pat reikia pereiti visas rugig ir kyiećig
dirvas ir kur rasime didelig veleng,
reikia jas iśkratyti. Piktżolig śakng
kuokśtes reikia iśgrebti j dirvos pakraśtj ir nuveżti j komposto kruvą. J o 
kiu budu śitg śaknig negalima nuversti j tvartą, nes jos tvarte nesupus ir
vel su meślu pateks j lauką ir użterś
diryas.
M. Ć.

Rudasis obuoliu ir kriauśiu
puvinys
Rudąjj obuolig ir kriauśig puvinj iśśaukia grybelis, yadinamas yaisiapudżiu
sodiniu. Dar neprinoką yaisiai medżiuose pradeda ruduoti ir puti. Pradżioje atsiranda mażos rudos demeles
ant obuolig, kurios kasdien plećiasi,
kol net visas yaisius pasidaro rudas.
Tada ant rudo supuvusio yaisiaus matyti apskritos rudai pilkos spalyos kar
putes — ratukais iśmetytos ant yaisiaus
odeles. Tai yra grybelio yaisiapudżio
sodinio spotos (sekleles), kurias vejas
ir yabzdżiai perneśa ant sveikgjg vaisig ir taip puyinio liga plinta. Vaisiapudis obelinis pirmućiausia użpuola pażeistus yaisius, vaisedżig sugraiżytus.
Todel yaisedżig naikinimas kartu yra ir
yaisig puvinio naikinimu, nes puyinys
sveikg vaisig n^bejyeikia. Supuvą obuoIiai vieni nubyra, nuo medżig, kiti pa
lieka medżiuose, sudżiusta, susitraukia
ir taip żiemoja, iki kitos yasaros. Toki,
żiemoją medżiuose, supuvą obuoliai,
yadinasi mumijos. Iś śitg mumijg kitą
payasarj vaisiapudis sodinis vel plinta
dar labiau ant naujg yaisig.
Norint apsaugoti yaisius nuo puyinio,
reikia pastebetus, pradedanćius puti
vais!us tuojau nuskinti nuo medżio ir
użkasti dobeje arba sudeginti ant laużo
arba negesytomis kalkemis, sudejus i
kruyą, uźpilti, kad iśkart sunaikinus grybelj. Taip pat reikia surinkti iś żemes
yisus nukritusius ir pustanćius yaisius
ir taip pat juos sunaikinti. Nurinkti nuo
medżig mumijas. Payasarj anksti apipurśkinti sodo medżius Bordo skystimu
su Paryżiaus żaliumu. Tada susinaikins
grybelig sporos ir yabzdżig kiauśineliai. Naikinti yabzdżius. kurie pażeidżia
ir naikina yaisius ir tokiu budu atidaro
yartus rudajam puviniui.
M.

Ć.

S k a ity k ite u k iśkas k n ygas bei
l a i k r a S 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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P a m i d o r i j n o k i n i m a s ir ji| seklij
gamyba
Dabartiniu metu kiekvieno pamidorg
augintojo didźiausias rupestis kuo dau
giau iś apsodinto ploto tinkamg yaisig
pririnkti. Pirmuosius pamidorg vaisius
galima pilnai prinokinti ant paties augalo. Bet daźniausiai vaisiai ant augalo
iki pilno prinokimo nelaikomi, o jie
nuskinami kiek anksćiau ir baigiami
nokinti patalpose.
fltitinkamai vaisius nokinant patalpoje, jie greićiau prinoksta negu ant
augalo, be to, likusius vaisius augalas
geriau gali aprupinti maisto medźiagomis ir jg didesnj skaićig gali iśauginti.
Normaliai, vaisius reikia rinkti ir p a 
talpose nokinti pradejus rusveti ar bent
jau iśbalus. Tokie vaisiai patalpose la
bai gerai prinoksta, aromatas ir skonis
neblogesnis kaip ir ant augalo prinokusirj yaisig.
Peranksti nuskinti pamidorg vaisiai,
t.y., żali ar tiktai pradeję balti, tinkamai
neprinoksta: pasidaro minkśti, susiraukśleję ir rugśtesni. Todel, kol butino rei
kalo nera, żalig yaisig neskinti. Tik rudens śalnos priverćia vaisius anksćiau
nurinkti. Vaisiai, pagauti śalng pradeda
gęsti. Todel, artejant śalnoms naktj, viśus vaisius nuo augalg nufinkime ir p a 
talpose nokinkime.
Kas galvoja, kad pamidorams prinokti
reikalinga saules śviesa, vaisius sudeda
ant langg ar śiaip śviesoje. Pasirodo,
kad tamsoje pamidorg vaisiai ne kiek
neblogiau, o dar ir geriau noksta. Nokimo greitis priklauso nuo jg subrendimo
laipsnio ir temperaturos, kur jie nokinami. Norint, kad vaisiai greićiau noktg,
reikia laikyti aukśtesng temperatura.
Normaliai, vaisiai nokinami 1 8 - 2 2 ° C
temperaturo je. Tokiu budu pamidorus
geriausiai nokinti tamsoje, pakankamai
sausoje patalooje. sudejus ant lentyng.
va' s *a> dedant ar tvarkant nebutg
pażeisti, lentynas reikia padaryti minkśtas. Paprastai ant lentyng dedama drożelig ar śyaraus śieno, o ant virśaus p o 
pierio ir tik ant jo pamidorai dedami
viena eile. Be to, paćią patalpą kasdien
bent porą kartg reikia gerai iśvedinti.
Nokstanćius pamidorus kasdien tenka
perźiureti: prinokusius imti naudojimui,
pradejusius oęsti, paśalinti, o jg vietoje
padeti śvieźius, nurinktus nuo au
galg.
Nemaźiau svarbus reikalas pamidorg
augintojams su jg seklomis. flteis pavasaris ir vel rupestis iś kur gauti gerg
pamidorg seklg? O gerg seklg pasiga
minti, tiktai savo reikalams, kiekvienas
jaunasis ne tiktai gali, be t ir privalo.
Pamidorg seklg augintojg pirmas
svarbiausias darbas: parinkti tinkamus
yeislinius augalus. Pirmoje eilćje, tam

reikalui parenkant veislinius augalus,
reikia źiureti, kad jie butg sveiki. Ypatingai tenka źiureti, kad nesirgtg tokiomis ligomis, kurios persiduoda sekanćiai kartai per seklas. Iś tokig ligg pir
moje eileje pażymetmos: lapg susisukimas ir dryżlige.
Lapg susisukimu serganćius augalus
lengva iśskirti. Lapai susisuka j vidq ir
lieka trapus. Norint atitiesti, greit luźta. Dryflige pasiźymi tuo, kad ant lapg
atsiranda piłki dryźai. Perpiovus labiau
susirgusio augalo łapą, gyslos rand fm os,
parudijusios. Tokig augalg negalima pa 
rinkti veisliniais, nes jie serga ir tą ligą
gali perduoti sekanćiai kartai. Be to,
augalo vaisiai turi buti tipingi atrenkamajai atmainai, graźios formos ir atitinkamos spalvos Taip pat reikia źiureti,
kad augalas butg derlingas ir iśnaśus.
Naudinga finoti ne tiktai "irśuting
parenkamo vaisinio augalo vaisiq forma,
bet ir yidaus sudetj. Vieng vaisig vidus
turi daug mesos ir maźai seklg, o kitg
prieśingai. Pasitaiko ir tokig, kurig yidu
riai pusiau tuśti. Suźinoti, kokie yra yi
duriai, vieną — kitą yaisig tenka perpiauti.
Sekliniams augalams reikia palikti
tiktai tuos vaisius, kurie turi daug m e 
sos ir maźai grudg, nekalbant jau apie
tuśćiavidurius, kurie śiam reikalui visai
netinka.
Be viso śito, pirmenybe tenka duoti
tiems augalams, kurig yaisiai pirmiau
prinoksta. Tokius, visais atźyilgiais tin
kamus veislinius augalus, reikia paźenklinti ir nuo jg atskirai nurinkti yaisius.
Paprastai oaźenklinama, pririśant kokj
nors źenklą arba atźymint bas lei j.
Nuo sekliniu kelmg nurenkami tik
sunoke vaisiai. Paskui jie patalpoje no
kinami, kol pernoksta ir suminkśteja.
Tokius pernokusius vaisius piauname
skersai ir iś ju *eklą su visomis qleivemis iśspaudźiame j kokj nors indą.
I tą indą jpilame dar tiek pat vandens,
gerai iśmaiśome ir rauginame. Rauginti
reikia neilgiau 2-jg parg, nes jos gali
pradeti dygti.
Iśrugusias gleives su seklomis iśplaudźiame ant tankaus sieto, kad se
klos liktu śvarios. Paskui śvarias pami
dorg seklas reikia tik iśdźiovinti, aer ausiai, paskleidus ant popieriaus, daźnai pamaiśant, kad nesusidarytg seklg
grumsteliai. Iśdźiovintas seklas reikia
pakalbinti drobiniame maiśelyje ir lai
kyti iki sejos, kad pelśs neprieitg.

K o d e l g e l e s ź y d i ir k v e p i a
Nuo ankstyvo pavasario, kai praźys
ta melsvaakes źibutes, iki rudens dźiugina źmogg jvairiaspalviai gdlig źiedai
ir kutena uoslą gardus jg kvapas. fltskrenda mintis— ar tik tam gamta sukure graźius ir kyapius źiedus, kad

źmogus galetg j a :s groźetis. Betirdami
augalg pasaulj. tyrinetojai susek^, kokia
yra tikrcji źiedg paskirtis. Mokslininkg
aiśkinimu gćles turi aiśkig santykig su
kai kuriais gyyunais, kurie jas atlanko,
ieśkodami źieduose sau maisto. Musg
kraśte tokie gyvunai buna beveik iśimtinai yabzdźiai, bet atogrąźg kraśtuose
źiedus aplanko ir kai kurie paukśćiai,
kaip antai, flmerikos kalibrai. Sie gelig svećiai, lankydami źiedus, ima iś
jg sau maisto — medaus arba źieda
dulkig. Belekiodami nuo yieno augalo
ant kito, apdulkina źiedus, Neapdulkinti źiedai neiśaugintg seklg.
Kiekvienas yra matęs storu kunu ir
siaurais sparne is grażg drugj vadinamą
M?crcglossum stellatyrum L, kuris skrajodamas po darźus savo ilgu straubleliu ćiulpia iś ziedg medg. Buvo stebima, kaip elgiasi śig drugig jaunikliai su
gelig spalva. Ką tik iśsiritąs iś lelytes
ir alkanas drugys puola n e t a n t melyno
ar geltono, po stiklu padeto popierio
skridinelio, tiesdamas i jj straublelj, o
pro bespalvj popierio skridinelj i'e pralekdavo yisai jo nepaisydami. Śiuo atveju aiśkiai matyti, kad drugj v il io j a
gelig spalva ir naturaliose aplinkybćse
padeda jam nutildyti savo alkj, drauge
esti apva<sinamas ir z edas.
Iś kitg priemonig, kuriomis geles
patraukia yabzdźius, svarbiausias yra
źiedg kvapas. Pavyz , tokiame Balkang
augale, vadinamame flrono lazda, kartu
iśauga yyriśkos ir moteriśkos fiedadulkes Vyriśkos źiedadulkes subrgsta diena anksćiau, negu moteriśkosios, taip
kad apsidulkinimo tame paćiame au
gale nejyyksta. Tam augalui praźydus, jo źiedo yirśutine, kolbutes pavidalo dalis tuoj paleidźia dvokiantj
^vapą ir tuo kvapu prisiviIioja daucq elj musig bei yabzdźig.
Vabzdziai
nusileidę ant źiedo, patenka j kolbutes
vidq, kuriame tam tikri źiedo dangteliai juos uźdaro ir palaiko bent parą
laiko. Daźniausiai tokie yabzdźiai yra
lankęsi ir kitame tos paćios ruśies au
galo źiede, todel jie turi atsineśę vyriśkg źiedadulkig ir dabar jas palieka
moteriśkoje źiedo dalyje. Śitai atlikus
źiedo organuose jyyksta tokig atmaing,
kad yabzdys butg iś źiedo nelaisv£s
paleistas: moteriśkosios źiedo dalys
iśdźiusta, iś vyriśkg źiedo dalig p r a d e 
da bireti źiedadulkes, kurios vabzdj
vis labiau nupudruoja, toliau kolbutes
sieneies iśdźiusta ir yabzdźiai iśeina iś
nelaisves.
Yra augalg, kurie gamina sausas
dulkeles, kurias iśneśioja vejas ir au
galai esti apdulkinami. Prie tokig pri
klauso spygliuoti medźiai ir źoles, savo
źieduose jie neturi medaus ir patys
źiedai nepuośnus ir yisai nekyepia.
Iś to matome, kad gelig spalva ir
kvapas yra priemone gyvunams prisiyilioti ir jg pagalba apsivaisinti.
Is „J. U L ".
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N usikaltim ai p rie ś s v e ik a t ą
ir g y v y b ę
Ja u romeng laikais żinomas buvo
priefodis „sveikata ir uź auksą brangesne*. Todel, jeigu jstatymais yra saugojamas żmonig turtas, tuo labiau privalo buti apsaugota jg sveikata, Musg
kraśte galiojantieji jstatymal numato
eilę jyairig nusikaltimg prieś żmogaus
gyyybę ir sveikatą.
Didżiausias śios ruśies nusikaltimas
yra żmogżudyste. Baudżiamojo kodekso
225 str. sako: „kas ufmuś żmogg, bus
baudźiamas ne mażiau, kaip iki 5 metg
kalejimo arba amżinu kalejimu, o iśimtinais atsitikimais ir mirties bausme.
Pagal śitą straipsnj nusikalteliai yra
baudżiami tik tuo atveju, kai jiems jrodoma, kad nusikalto, budami sąmoningi
ir tycia. Jeigu nusikaltelis użmuśa żmo
gg kerśto, pykćio ar didelio susinervinimo yedinas, tai bus baudźiamas iki
10 metg kalejimo. Teismas ima demesin
aplinkybes, del kurig źmogus supyko
ar susinervimo ir gali jj śvelniai uż
żmogżudystę bausti. Śvelniai baudżiami
ir tie nusikalteliai, kurie nużudo żmogg
netyćia ar per neatsarqumą. Jie m s numatoma bausme iki 5 metg kalejimo.
Daźnai pasitaiko, kad motina gimdymo
metu ar tuojau pagimdżius użmuża
savo vaiką. Jstatymai ima demesin di
delj gimdymo skausmą ir dvasines pusiausviros stoką ir tokiai motinai nu
mato śyelnią bjsusmę, nes tik iki 5 m e 
tg kalejimo. Cia nesvarbu ar vaikas
buvo vedusig ar neyedusig tevg. Vaikażudystes nusikaltimo sąlyga yra, kad
vaikas butg jau gimąs, ir gyvas, nes
prieśingu atveju, jeigu yaikas gimsta
negyvas, tai pasikesinimas prieś jj nera
nusikaltimas, o jeigu dar nera gimęs,
tai bus visai naujas nusikaltimas, —
żmogaus yaisiaus sunaikinimo nusikal
timas. flr yaikas gime gyyas, sprendżiama iś jo balso ir alsayimo. Śvelniai baudżiama yra tik motina, o ne
kiti żmones, kurie jai padeda. Jie yra
baudżiami, kaip tikri żmogżudżiai.
Saviżudybe nera baudżiama ir jeigu
saviżudys iśgyja, tai nera traukiamas
atsakomyben. Jstatymai tik baudżia tuos,
kurie prikalba arba padeda kitam nusiżudyti. Nusikaltelis baudźiamas iki 5
metg kalćjimo.
Pasitaiko, ypać karo metu, kad uż
muśamas źmogus iś gailesćio ar jam
praśant. Pvz., del żaizdg źmogus kankinasi ir praśo kito, kad jj nuźudytg.
Toks żmogżudys baudźiamas śvelniai,
tik iki 5 metg kalójimo.
Be gyyybes, jstatymais yra saugojama sveikata ir żmogaus kunas. Żmo
gaus kuno sużalojimą jstatymai skirsto
j labai sunkg, sunkg ir lengyą sużalojimą. Labai sunkus sużalojimas esti,
kai nuskriaustasis netenka kalbos, klausos, akig, tampa nuolatiniu paliegeliu,
gauna nepagydomą ar pavojingą gyvybei ligą arba tampa netinkamu darbui.

Pvz., rankos ar kojos netekimas yra la
bai sunkiu sużalojimu. Nusikaltelis baudżiamas iki 10 metg kalejimo. Jeigu
nusikaltimas yra iś netyćig padarytas,
nusikaltelis baudźiamas iki 3 metg ka
lejimo. Teismui nesyarbu yra, ką nusi
kaltelis turejo omenyje, bet syarbu,
koks yra nusikalstamo darbo yaisius.
Jeigu, pvz., m et a m e j prieśininką akmeniu, noredami permuśti jam galvą, o
iśmuśame akj, tai busime baudżiami
uż labai sunkg kuno sużalojimą. Sun
kus kuno sużalojimas esti ir tada, kai
jis negresia gyyybei, bet vis delto nus
kriaustasis serga ir turi gydytis ne ma
żiau kaip per 20 dieng. Sunkiu sużalo
jimu laikomas yra nuolatinis żmogaus
yeido subiaurinimas, p v z , yerdanćiu
yandeniu nuśutinimas. Śiuo atveju nu
sikaltelis yra baudźiamas iki 5 metg, o
jeigu nusikalto netyćia iki 1 metg ka
lejimo ar areśto. Visi kiti sużalojimai
yra laikomi lengyais ir nusikalteliai
baudżiami iki 2 metg kalejimo ar
areśto.
Śiais laikais dvikovos jau labai re
tai pasitaiko. Jstatymai taćiau dvikovas
draudżia ir nusikaitelius baudżia. jstatymas sako: „kas dvikovoje użmuża prie
śininką ar sużaloja jo kuną, bus baudżiamas iki 5 metg kalejimo ar areśto",
sekundantg teismas gali nebausti. J e i
gu dvikovą baigesi be kraujo praliejimo,
tai
nusikaltćlius teismas gali iśteisinti.
Żmogaus
neliećiamybę jstatymai
saugo. Kas veiksmu żmogg użgauna,
pvz., suduoda per veidą, baudźiamas
yra iki 1 metg areśto arba pinigine
bausme. Jeigu nusikaltimas buvo nuskriaustojo iśproyokuotas arba, jeigu
nuskriaustasis atsake nusikalteliui tuo
paćiu, pvz. gayęs per veidą, sudave nu
sikalteliui atgal, tai teismas gali nusikalteli iśteisinti. Teismas nusikaltelj
baudżia, jeigu to reikalauja nuskriau
stasis.
Tikra nelaime musg ukininkams yra
muśtynćs. Kad użkirtus tam kelią, baudżiamajame kodekse
yra specialus
straipsnis, kuris sako: „kas dalyvauja
muśtynese, kurig iśdavoje użmuśa mas
ar labai sunkiai sużalojamas źmogus,
bus baudźiamas iki 5 metg kalćjimo".
Iś to iśeina, kad uż dalyvavimą muśtinese bus baudźiamas kiekyienas dalyvis, neżiurint to, ar buvo użpuolikg ar
nukentejusigjg puseje. Jeigu kam bus
jrodyta, kad per muśtynes użmuśe ar
sużalojo zmogg, tai bus teisiamas ne
uż muśtynese dalyvavimą, bet uż żmo
gaus nużudymą ar sużalojimą. Teismas
ypatingą demesj kreipia, kokie jrankiai
yartota per muśtynes. Jeigu bus kam
jrodyta, kad per muśtynes vartojo śaunamą ginklą, peilj ar śiaip pavojingą
jrankj, pvz. „svincatką“, tai nusikaltelis
bus baudźiamas iki 2 metg kalejimo,
nors muśtinese ir nebuvo kraujo pra
liejimo.
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Nauju nusikaltimu bus statymas kito
żmogaus gyyybes payojun. Pavyzdżiui,
liepiame savo tarnui slaugyti śeirnos
narj, sunkiai sergantj pavojinga użkrećiama liga. Nusikaltelis baudźiamas iki
3 metg kalejimo, o jeigu veike nety
ćia, tai baudźiamas iki l metg areśto
arba pinigine bausme. Panaśus j śitą
nusikaltimą yra, kai źmogus turedamas
pareigą rupintis kitu, palieka jj likimui,
pvz., motina p ameta savo vaiką. Nusi
kaltelis baudźiamas iki 5 metg kale
jimo. Tokia pati bausme yra numatyta
ir tiems, kurie turedami pareigg ru
pintis mażamećiais iki 17 m. amżiaus
arba beproćiais, kankina juos, pvz., muśa, neduoda yalgyti ir 1.1.
Kai yra payojus żmogaus gyyybei,
tai netoliese esantieji żmones pnvalo
jj gelbeti, jeigu tai gali padaryti, nestatydami savo gyyybes payojun. Tas
labai daźnai atsitmka su skenduolig gelbejimu. Kas tik moka plaukyti, tas turi
pareigą skęstantj gelbeti, nes prieśingu
atveju gali buti baudźiamas iki 3 metg
kalejimo ar areśto.
Yra dar eile jyairig prieś żmogaus
gyyybę ar sveikatą nusikaltimg, bet jie
pasitaiko labai retai, todel apie juos
nekalbesime.
p —a s .

A t s . V a r g u o l i u i . Tamstos minimas 155 str. kalba apie użdraustos
spaudos laikymą ir numato ba us mę iki
3 metg areśto ar kalejimo. Pas tamstą
surastos knygos yra grynai ukiśko pobudżio ir, musg nuomone, nusikaltimo
żymig teismas jose neturetg surasti.
Kad nusikaltelis butg nubaustas pagal
baudżiamojo kodekso 155 str., reikia
jam jrodyti, kad laike użdraustus spausdinius iśplatinimo tikslams. Reikia todel
panaudoti jyairias aplinkybes, kad nugriauti tą tyirtinimą ir jrodyti, kad rastas knygas laikete savo tikslams. Be
to, reikia jrodyti, kad iśvardinti kaitinamajame akta posakiai yra atitrauktai
iśrinkti iś paskirg knygg, o bendras tg
knygg turinys neturi nusikaltimo żimig.
KI. flr gali administracine yaldżia
be mano sutikimo keisti payardą, jeigu
gimimo metrikuose jraśyta su galune
„unas“ o tevo ir senelio metrikuose
su galune „ u n“.
Su siru p in ęs.
A t s . Yra teisinis desnis, kad yal
dżia negali pakeisti żmogaus pavardes
be suinteresuotojo sutikimo. Todćl, je i
gu tevo pavarde butg su galune „unas",
tai yaldżia neturetg teises keisti, nes
vaikai turi tevg pavardes. Iś kitos pusds yaldżia turi teisę savo klaidas atitaisyti. Parapijos kanceliarija metrikacijos srityje yra yaldiśka jstaiga ir to
del gali praeityje klaidingai jraśytus
metrikus atitaisyti. Jeigu tamsta esate
jau pilnametis, tai galite reikalauti, kad
nebutg ati aisoma pavarde, motivuodami tuomi, kad yaldżios klaida jau jsisenejo ir dabar tamstai priklauso payarde su galune „unas".
P — as.
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Naujos krizes iśvakareje
Kas yra krize, tai ir aiśkinti nereikia, nes musuj ukininkai patys labai
skaudżiai ją pragyveno. 1929 m. e m e
staigiai kristi gaminig, ypać żemes ukio
produktg kainos, miestuose sustojo daug
fabrikg, kai kur użsidare bankai, atsirado daugybe bedarbig. Toks smukimas jyairiose ekonominio gyvenimo
srityse ir yra krize. Ta krize, keletą
metg pasiautusi, e m e kiek aprimti. Pagerejimo reiśkiniai pradejo rodytis vienur anksćiau, kitur yeliau. Veliaus'a
gal eme gereti musg kraśte, nes uki
ninkai pajuto śiokj tok; atslugimą, aiśkiau tariant, żemes ukio gaminig, ypać
javg, kaing pakilimą tik 1936 m. Vadinas, krize siaute apie 7 metus — buvo
7 liesieji metai. Krizei luźus, buvo tikimasi bent 7 metg (Kaip Juozapo sap
nę) geresnig. Deja, ta viltis ne visai
pildosi. Śtai laikraśćiai vis dażniau r aśo,
kad „gerieji laikai* vel praejo, kad pasaulio aruoduose ir sandeliuose veljaućiamas tam tikras perteklius, kad kai
nos pradeda vel kristi żemyn. Kituose
kraśtuose (pvz. flmerikoje) krize prae
jo kiek anksćiau, todel ten buvo dau
giau ir „gergjg* metg, kas buvo nusilpąs, spejo per ilgesnj gergjg m etg
laiką kiek vel sustipreti. Musg kraśte
eme taisytis tik nuo 1936 m., o śie
met; taigi vos po dvejg metg, ir vel
tenka bukśtauti del naujos krizes.
Naują użlużimą blogojon pusen pasaulis pajuto jau antroje 1937 metg
puseje. J a u tada buvo pastebetas pr a 
mones gamybos ir apyvartos sumażejimas. Tuo paćiu metu buvo taip pat
pastebeta, kad jvairig gaminig atsarga
żymiai padidejusi. O didele atsarga —
perteklius visada yra pirmoji kregżde,
pranaśaujanti krizę.
Pastebeta yra, kad pasaulineje rin
koje jvairig gaminig kainos jau krito
vidutiniśkai apie 22%, Labiausia krito
kainos manufaktuios (apie 33%), kolomjalinig prekig ir metalg (be geleźies)
(apie 30% ), odg, naftos iśdirbinig ir
kit. Iś ukio produktg labiausia krito
javg kainos, tuo tarpu gyvulig produk
tg kainos (mesos, gyvg gyvulig, ypać
arklig, pieno produktg) nenukrito, o
kai kurig net kiek ir paśoko. Tarptautinds prekybos apyyarta taip pat sumażejo. Vidutiniśkai imant, 1937 m.
balandżio men. tarptautines prekybos
apyvarta sieke 2.512 milijong dolerig,
o jau 1938 m. tą patj mćnesj, vadinasi,
po metg tik 1.167 milijong dolerig.
Taigi prekybos apyvarta nukrito labai
żymiai. Keistas reiśkinys: pasaulis skubiai rengiasi naujam karui, daro didżiules karo reikalams pramones ir żemes
ukio gaminig atsargas, o tuo tarpu gamyba ir prekyba smunka. Rodos, turetg buti prieśingai — turetg kilti ne tik
gamyba, prekyba, bet ir kainos. J uk ir
da bar Kinijoje ir Ispanijoje karaś, ku
ris labai daug surija ne tik źmonig gyvybig, bet ir pramones bei żemes ukio
produktg.

Daugelis buvusios krizes baigimąsi aiśkinotuo,kad besirengianćios karui ir jau
kariaujanćios valstybes (italg— ebising
karaś) supirkinejo karo reikalams dideles visokig produktg atsargas. Be to,
buvo atkreiptas demeśys dar j tai, kad
javg masines produkcijos kraśtuose keleris iś eiles metus buvo biegi derliai.
Visa tai paveike, kad kainos ćm e kilti.
Bet ir dabar karui nemażesniu użsimojimu rengiamasi ir daromos atsargos, o vis del to jaućiama naujos kri
zes pradżia. Gal but taip yra todel, kad
karo eruodai gerokai jau prisisotino, o
paskutiniais metais ir derliai żymiai
pagerejo. Kalbama ir raścma, kad ypa
tingai śiemet geri derliai, del to, gal
but, ir musg kraśte labai smarkiai krito
javg kainos.
Pernai uż rugig 100 kg. mokedayo
dar apie 20—24 auks., o śiuo metu pa
gal oficialinius davinius tik 14 — 15
auks. o praktikoje, provincijoje, żinoma, ir tiek nemoka. Iś kai kurig vietg
praneśa, kad uż 100 kg rug*g mokama
tik 11 — 12 auks. Javais besiverćiantiems ukiams tokios kainos, tai tikra
katastrofa. Skaudżiausia ukininkarns tai,
kad nevienodai, nelygiagrećiai krinta
żemes ukio ir pramones gaminig kai
nos. Sparćiau ir daug żemiau krinta,
sakysime, javg kaina, nei pvz, geleżies, druskos, żibalo, taigi tg pramo
nes produktg, be kurig ukininkas jokiu
budu negali apseiti. 1928 m. plugui nusipirkti użteko 100 kg. rugig, o dabar
reikia apie 200—250 kg. Pramones dalykg kainos, tiesa, ilganiui kiek derinasi prie ukio gaminig kaing, bet niekad krizes metais nesiderina proporcingai, aiśkiau sakant, niekad pramones
gaminig kainos nenusmunka tiek, kad
ukininkas galetg jg nusipirkti sau be
skriaudos. Pramone yra gerai organizuota ir moka kainas palaikyti atitinkamam poaukśtyje dirbtiniu budu. Pramonininkai sugeba ir moka susitarti
kokio nors dalykc pigiau, kaip susitarta, neparduoti, ir baigta. Taip daro
jyairiausi monopoliai, karteliai, trustai.
Ukininkai tokig stiprig organizacijg ne
turi, nemoka taip savo reikalg ginti,
todel jiems daugiau tenka ir nukenteti:
ne tiek gauti, kiek ukininko darbo vaisiustikrai vertas, bet tiek, kiek jam kas
pasiulo. O kai pasirinkimas didelis, tai
siuloma mażiausia kaina. Dar blogiau
esti su mokesćiais, kurie krizes metais
ne tik nemażeja, bet paprastai dar padideja, nes jais reikia lopyti jvairios
krizes metais susidariusios pinigines
valstybes ir savivaldybes skyies.
Gal but, nauja krize musg kraśto
taip greit visu sunkumu dar neużguls,
bet pirmosios jos kregżdes jau skraido. Musg ukininkai, gerai pamokyti
praejusios krizes sunkumg, privalo budeti ir tinkamai numatomiems ir nenumatomiems dalykams pasirengti. Geriau
juk buti pasirengiusiam, nei iś netyćig
użkluptam. Grieżtg priemonig nuo kri

rttsa k o m a s is re d a k to riu s ir Ieidćjas LIUDVIKfl5 CICENflS.

Nr 18

zes gintis nera, bet tinkamai tvarkantis, galima lengviau ją perkąsti. O tin
kamai tvarkytis, tai sekti gyvenimą, j a 
me orientuotis ir imtis daugiau tos uki
ninkayimo śakos, kuri tuo metu geriau
sia apsimoka. Negalima laikytis jsikabinus kurios nors vienos, pvz. javg ukio,
nes javg kainoms kritus, susidaro labai
kelbi bukle. Kas kita, kai yra kelios
ukio śakos, pvr. javai, gyyuliai, pieninkyste ir kit. Tada vis kuri nors jg bus
pelningesne, o jei pelningesne, tai rei
kia ja daugiau ir susirupinti. Siuo metu
pelningesne yra pienininkyste, tai reikia
ją praplesti, daugiau ja susirupinti.
Greitas ukininkg orientavimasis, rr,okejimas prisiderinti prie naujg sąlygg,
sugebejimas greitai persimesti i tą śaką,
kuri yra ukininkui pelningiausia, turi
pirmaeiles ukininkarns ir visam kraśtui
reikśmes. Bus sr nebus nauja krize,
bukime pasirengę yisokiems netiketumams ir mokekime greitai prie naujg
konjunkturg derintis.
Praejusi krize
daug ką pamoke, pasinaudekime tomis
pamokomis ir nekartokime, nedarykime
tglpaćig klaidg.
Agr. M. Krauzlys.

Atsakymas suvalkiećiui
Klaipedoje
Ś. m. 16-me ,,Qkininko“ numeryje
buvo jdetss agr. M. Kraużlio apie suvalkiećius straipsnelis, pavadintas „Suyaikiećig ukininkayimo klaida". J jj atsiliepe p. Suyalkietis net iś Klaipedos.
Labai malonu, kad Vilniaus Iietuvig
spauda domimasi net tolimoje nuoVilniaus Klaipedoje. Taćiau śiuo atveju
jyyko didelis nesusipratimas: agr. M.
Krauźlys straipsnyje kalba tik apie śiapus administracijos 1in?jos gyyenanćius
suvalkiećius-lietuvius (Punskas, Seinai,
Suvalkai), o ne apie Lietuvos yalstybes
suyalkiećius (Marijampole, Vilkaviśkis).
Del skirtingg sąlygg susidare, aiśku,
skirtingas ir suvalkiećig gyyenimas. Pagaliau ir prieś karą pietg SuvaIkijos
dzukai gerokai skyresi nuo suyalkiećig
kapsg ar zanayykg.
R edakcija.

Źemes ukio gam iniij kainos
Sig m etą rug sejo 3 d., Vilniaus J a v i j - P re k i ij
B irź o s p raneśim u , buvo m o k a m a ui. 100 kg a u k s.
R u g i a i ..........................
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 ......................
Vikiai ...........................
L u b in as (m e ly n a sj
Kvietines s e l e n o s .................
Rugines s e l e n o s . . . . . .
. . 8.00— 8.50
Sviestas 1 kg 1 ruSies u rm e
,
„
detal. .
»
„ II ru ś ie s u rm e .
*
.
„
detal. . ...................... 2.90
V
, 111 ruSies u rm e . ...................... 2.50
11
,
d etal. . . . • . . . 2.80
n
KiauSiniij k a p a ..........................
W S t u k a ..........................

RUCH* spaustuye, Yilnius, Totorig g.

