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SAVI PAS SA VU 0SIU S
Rudens metu pagyyeja prekyba.
Ukininkai rudenj turi daugiau pinigg,
atsiranda daugiau ir reikalg. Turgaus
dienomis miesteliuose jvairios krautuves ir krautuveles kimśte uźsikimśusios. Nestinga pirkejg ir paprastomis
dienomis, o śventadieniais, nors durys
nuo gatves ir uźdarytos, bet krautuvese vis tiek źmonig pilna. Vadinas,
naudojasi proga — kada buna miestelyje, tada ir perka.
Pagyyćjusio prekybos sezono pro
ga noretgsi atkreipti ukininkg demesj
j tai, kad jei jau ką perka, tai tegul
perka pas savus, savose krautuvese.
Dabar musg kraśte yra beveik kiekyiename miestelyje paćig ukininkg suorganizuoti kooperatyyai, kuriuose pa
prastai visokiausig prekig esti. Yra ir
privaćig lietuviśkg krautuvig, kurig taip
pat nereikia aplenkti. Nesame antisemitai, nekovojame prieś zydus, nes
źinome, kad ir jie yra źmones ir jiems
norisi gyventi. Bet mes źinome, kad
savi marśkiniai yra arćiau kuno ir ge
riau śildo, nei svetimi. Ir źydai savus
daugiau palaiko. Sunku butg tokj rasti,
kuris ką nors pirktg neźydiśkoje krautuveje. Turime ir mes taip daryti.
Ypatingai ukininkai turetg palaikyti
kooperatyyus. Kooperatyyas, tai paćig
ukininkg suorganizuota krautuye. Joje
gali gauti yisokig prekig gero svorio,
geros ruśies ir tikra kaina. Savoje krautuveje nereikia ir deretis, nes kainos
esti pastovios. Gali ateiti ir maźas vaikas ir nusipirkti ko tik nori, nebijodamas, kad jj apgaus — duos maźesnj
svorj, ar brangiau paims. Perkant kooperatyye esti dar ir kitokia nauda. Kooperatyvo nariai, pirkdami tik savo kooperatyve, pabaigoje metg gauna dar
tam tikrą s u m ą pinigg uz jpirkimus. Ir
juo narys daugiau per metus kooperatyve pirko, juo daugiau jam grąźina.
Be to, pabaigoje metg kooperatyyas
nariams sumoka uź jdetą pajg tam tikrą
iś gryno pełno procentą. Taigi, koope
ratyyas, kaip koks bankelis, kuris uz
narig pajg sumoka procentus. Privati
krautuyń uź jpirkimus ukininkui nieko
negrąźina. Ką ukininkas permoka, tai
tas jau ir lieka krautuvininkui. Taigi
buti kooperatyyo nariu ir pirkti tik savam kooperatyye ukininkams labai apsimoka.
Taćiau ne visur yra savi kooperaty
yai. Kur nera kooperatyyg, ten papras
tai jau yra priyaćig, lietuyig laikomg

krautuvelig. Tie priyatus lietuyiai krautuyininkai, tai juk savi, iś kaimo kiłą
źmones. Ir juos reikia palaikyti. Musg
kraśte yra źmonig perteklius, kuris ne
gali iś tevg źemes iśsimaitinti. Del to
yienas kitas apsukresnis megina verstis
prekyba. Tuos źmones, tuos lietuyius
krautuvininkus lietuyiai ir turi palaikyti,
turi pas juos pirkti, kad galetg savo
kraśte gyyenti. Klaidą musg źmones dare, kai ilgus laikus j prekybą pro pirśtus źiurejo. Per musg źmonig neapdairumą visa musg kraśto prekyba atiteko
svetimiems, ir tie syetimi naudojasi
ukininkg sunkaus darbo yaisiais. Kad
musg kraśte bent miesteliuose prekyba
butg savg źmonig rankose, tai tik pagalvokite, kiek źmonig, saviśkig turetg
darbo ir pragyvenimo śaltinj. Musg
źmones, sveikiausi ir stipriausi yyrai
danginosi j svetimus kraśtus ieśkoti uźdarbig, o savam kraśte pelningiausią
śaką—prekybą uźleido svetimiems.
Tai buvo didelis mus paćig apsiieidimas. Dabar yienas kitas ir musiśkig
bando tą klaidą atitaisyti, yienur kitur
jsikuria sava krautuvele. Jas reikia ir
palaikyti. Nereikia tik ćia suprasti, kad
palaikymui reikia savam brangiau moketi. Ne. Savąjj yisai gerai palaikysime,
kai uźuot eję j svetimą krautuyę, nueisime tg paćig dalykg ir dar pigesne
kaina pirkti pas savo źmogg. Payydas

:::

savam źmogui turi pagaliau mumyse
iśnykti. Jei tas savas źmogus sugeba
dorai prekiaudamas uźsidirbti kąsnj
duonos sau ir savo śeimai, tai Dieve
jam padek. Musg źmones megsta saviems pavyduliauti, bet nepayydi geresnio gyyenimo syetimam. Tulas iśsireiśkia — regi tu jj, kartu ganem, o da
bar jis jau kreutuveje sedi ir ponauja.
O ką gali źinoti, gal gi ir tavo sunus
ar dukte, j tavo paźjstamą lietuvj krautuvininką nusiźiurejusi ir tą darbą pamegusi, taip pat imsis prekybos. flr gi
tada gerai bus, kai kiti to payydes ir
eis pavydo sumetimais pirkti pas svetimą, o ne pas savo źmogg. Taigi tu
rime pagaliau suprasti ir pavydą sayiesiems paśalinti. Tegul sava prekyba
plećiasi, tegul auga, tegul musg źmo
nes ne tik iś ukio darbg minta, bet te
gul imasi ir kitokig pragyyenimo śaltinig ieśkoti. flmatai, prekyba ir visoki verslai, tai vis geri pragyyenimui dalykai. Reikia juos plćsti ir ugdyti, kad
ir musg kraśte butg erdyiau ir lengyiau
gyyenti. Bet kad taip butg, reikalinga
iśteseti viena butina sąlyga: turime savi savus palaikyti, turime kreiptis j savus amatininkus, pirkti tik savose krautuyćse, parduoti tik saviems pirkliams,
jei jg yra, ir apskritai palaikyti lietuvis
lietuyj, taip, kaip palaiko źydas źydą.
O kaip jie yienas kitą palaiko, visi ge
rai źinome. Pameginkime ir mes taip
padaryti.
A gr. M . Kraużlys.

O K IŚ K O S NAUJIENOS
LIETUVOS VALSTYBEJE
Kiek yra naminiij gyvuiiu
Pagal
paskutiniuosius statistikos
duomenis Lietuyos Valstybeje jyairig
naminig gyyulig buvo:
1937 m. 1938 m.
ftrklig
549.700
549.620
Galvijg . . . .
1.116.300 1.164.130
Kiaulig . . . .
1.183.530 1.186.610
flv ig
1.288 500 1.241.170
V i ś t g .................. 2.229 880 2.240.070
Źąsg . . . . .
852 960 891.340
Kaip matyti iś śig duomeng, nami
nig gyyulig skaićius per paskutinius
dvejus metus źymiai nepasikeite. Tas
rodo, kad Lietuyos Valstybćje yra jau
pakankamas visg gyyulig kiekis. Todćl

nera tuo tarpu reikalo gyyulig kiekj dar
labiau padidinti.

U k i n in k a i r a g i n a m i i ś n a u d o t i
d u r p e s kurui
Źemes Qkio Rumai jau antri metai,
kai varo smarkią propogandą durpig
iśnaudojimo klausimu. Per tą Iaiką buvo ukininkams suorganizuota net 200
kursg jvairiose kraśto yietose. Tuose
kursuose buvo
mokinami ukininkai
źodźiu ir payyzdźiais, kaip iśnaudoti
durpes kuro reikalams. Siuos kursus
baige jau 3.000 ukininkg.
I t al ij a p e r k a b u l v e s L i e f u v o j e
Italija sutare nupirkti Lietuvos Valstybeje 60.000 centnerig bulvig. Puse
śig bulvig bus eksportuota Italijon ru
denj, kita dalis ateinantj payasarj.
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Kiek L i e t u v o ] e y r a p r a m o n e s
f m o n iij

K o v a s u s n u k i o ir nagij epi*
dem ija

krito buvo atlyginama ukininkams tik
75% (du trećdaliai) jg kainos.

Lietuvos Valstybe sparćiai plećia
savo pramonę. Todel kaskart daugiau
steigiasi pramones jmonig ir daugiau
darbininkg pramoneje gauna darbo.
Śiemet ufregistruota pramonćs imonig
14.000 su 40.000 darbininkg. Nuo praejusig metg pramones jmonig skaićius
padidejo net 750, o darbininkg skai
ćius 8.000.

Lenkijoje pradejus siausti snukio ir
nagg epidemijai gyvulig tarpe, tuojau
buvo pradeta^ ir kova_ su śia baisia liga.
Tam tikslui Żemes Ukio ir Żemes Reformg Ministerija paskyre tam tikrą
pinigg sumą. Iki śiol iś tos sumos jau
iśleista du milijonai auksing. Iś tg 2
mil. auksing buvo ismoketa ukininkams
389 000 auks. atlyginimo u f uzmuśtus
2.779 serganćius gyvulius ir 731.000
auks. uz 6.504 kritusius gyvulius. Likusi
s u m a — apie 900000 auks. buvo iśleista
vaistams ir dezinfekcijos reikalams,
o taip pat veterinarinei globai iśplesti
ligos paliesluose rajonuose.

Ś ie m e t brangus obuoliai

B aigiam as statyti
PanevezioJ o n iś k e lio g e l e i inkelis
Śiemet pirmoje spalig menesio puseje bus atidarytas Panevefio-Joniśkelio siaurasis gelefinkelis, kuris dabar
baigiamas statyti. Śis naujas gelefin
kelis tures 38 kim. ilgio ir jungs Pane*
vefj su Birfg-Śiaulig siauruoju gelefinkeliu, o paskui ir su Joniśkeliu. Sis ge
lefinkelis tures dideles reikśmes tam
krastui, nes iki śiol ten nebuvo kito
susisiekimo be vieśkelig.

MUSg KRAŚTE IR KITUR
D e l l i e t u v i i | ukininkij e k s k u r s i j o s L ietuvos valstyben
Nors jau suejo menuo laiko, kai buvo jteikta Lenkijos Vidaus Reikalg Ministerijai praśymas del ukininkg ekskursijos Lietuyos Valstyben, bet iki śiol
dar negauta iś ten jokio atsakymo.
Todel ir nefinia, ar bus gautas tai ekskursijai leidimas, ar nebus gautas. Dau
gelis ukininkg, norćjusig vafiuoti su
ekskursija, nuolat teiraujasi pas tos
ekskursijos organizatorius, kada ir kaip
ekskursija gales iśyykti, Tuo tarpu ir
patys organizatoriai nieko daugiau nefino. Ja u pasibaige visos parodos Lievos Valstybeje, kurias musg ukininkai
labiausiai norejo pamatyti, o greit gali
prasideti liutys ir śalti orai. Kas tada
bus su ukininkg ekskursija?
Na, be t toks ar kitoks bus ekskursi
jos likimas, yeliau, kai paaiśkes, bus
laikraśtyje praneśta.

Trukdosi

rugiij ir k v i e c i i j s e j a

Tenka patirti, kad daugumoje musg
kraśto vietg rugiai ir kviećiai dar nejseti. Seją trukdo didele sausra. Ypać
sunkesnese f e m e s e negalima sudfiuvusios dirvos jveikti jokiais jrankiais. To
del ukininkai nekantriai laukia, kada gi
greićiau palis lietus, o ćia kaip nera
taip nera lietaus, o laikas bega. Kitais
metais, kai budavo normalus orai, mu 
sg kraśte — Śvenćionig ir Breslaujos
apskrityse pradedavo seti rugius apie
rugsćjo 1 d. ir iki 10—15 d. baigdavo.
Lengvose fe m e s e — Vilniaus ir Gardino apsrityse rugig seja prasidedavo
2 sayaitem yeliau, o ypać po lubing
3 —4 sayaitem yćliau. Śiemet dar iki
śiol beveik niekur nepradeta seja. CJkininkai labai nerimsta del suve!uoto sejos laiko, nes gerai fino, kad velyvas
sćjimas sumafina fiemkenćig derlig.

Uf kritusius nuo śios ligos gyvulius
buvo atlyginama tik tiems ukininkams,
kurie praneśe va!dfiai apie epidemijos
pasirodymą ir kurie grieftai laikesi veterinarines sargybos nurodymg, kovojant su epidemija. Uf gyvulius, kurie
sirgo ir buvo yeterinarines sargybos
ufmuśti, valdfia atlygino ukininkams
pagal pilną jkainavimo vertę. O uf
tuos gyvulius, kurie patys nuo ligos

J au prasideda ruduo, todel dabar
turetg buti vaisig sezonas. Bet śiemet
to vaisig sezono Vilniuje kaip ir nejusti. Iś viso veisig rinkon nedaug atvefam a ir tie menkos vertes ir labai
brangus.Pavyzdfiui, kiek geresnig obuolig 1 kg kaśtuoja 1.00 — 1.70 auks.,
kriauśig 0,80— 1.80 auks. Kitais metais
tos kainos budavo 7.—3 kartus pigesnes.

Gr ybai n e a u g a
Pernai buvo labai menkas grybg
derlius. Taip pat ir śiemet del didelio
sausumo iki śiol dar nepasirode grybai
didesniais kiekiais. Śiems metams buvo
ne jaokomis ruośiamasi grybg perdirbimui ir eksportui ir musg kraśte. Susidare net tam tikros bendroves grybg
eksportui. Bet visi smarkiai nusivyle,
kai grybai nedygsta ir ukininkai ir
pirkliai. Grybg perdirbimo ir eksporto
reikalą propaguoja Vilniaus Pramones
ir Prekybos Rumai.

Ar reikia pievos tręśti
Dćl dirvg tręśimo niekam jau śiandien nekyla abejojimg. Visi finome,
kad jeigu dirvos nepatręśi, kaip reikiant,
tai Ir gero javg derliaus nelauk. Taip
pat jau finome, kurios mineralines
trąśos musg dirvose geriau veikia. Tuo
tarpu pievos, lyg jos butg ne arit tos
paćios femes, daug kam atrodo, nereikalingos jokio tręśimo. Nes daźnai uki
ninkai sako: „kur gera pieva, tai ir netręśta visada gerai prifelia, o blogai ir
tręśimas greićiausia nieko nepades*.
Tiesa, yra pievg, kurios nereikalauja
visai tręśimo ir gerai felia. Tai bus pievos: jvairios nuotakos ar mafos pieveles tarp dirvg. Tos pievos kasmet yra
patręśiamos beganćiu, „riebiu“ vandeniu
iś dirvg. Bet kitos pievos, kurig nepasiekia dirvg trąśos,. per keletą metg visai iśsenka, pasilieka nualintos, nederlingos. Tokias pievas butinai reikia reguliariai trąśti kaip ir dirvas, kas dveji—
treji metai.
Dafniausiai pievai esti reikalingos
śios trąśos: kalcio, azoto, fosforo ir ka
lio. Labiausiai taćiau pakelia pievos
derlingumą fosforo ir kalio trąśos, pavartotos abidvi drauge. Kalio trąśos,
nors pievoje dafniausiai labai yra rei
kalingos, bet iśbarstytos vienos, be fos
forinig trąśg, veikia silpnai.
Kadangi musg ukininkai mśślo ir
komposto neturi tiek daug, kad jo pakaktg ne tik dirvg trąśimui, bet ir pievoms, tai ćia pakalbesime tik apie mineralinig trąśg vartojimą pievoms. Mu
sg kraśte, jeigu kas megina pievas tręśti,
tai tik mineralinemis trąśomis.
Lietuvos Valstybćje buvo padaryta
daug bandymg su mineralindmis trąśo-

mis pievose. Tie bandymai parode, kad
yidutiniśkai iś vieno ha pievos, patręśtos tik vienomis kalkemis, buvo gauta
śieno 4 cnt. (1 c n t . = ? 0 kg) daugiau,
kaip iś nepatręśtos; iś patręśtos salietra
(azotine trąśa) — 12 cnt. daugiau, kalio
trąśomis — 11 cnt. daugiau, zuperiu—
23 cnt. daugiau, ir fosforinemis ir kalinemis trąśomis drauge — 42 cnt. da u
giau. Śiuo atveju kombinuotas tręśimas
kalio ir fosforo trąśomis dave geriausius rezultatus, nes śieno derlig dvigubai padidino.
Be to, tręśiant pievą kalio ir fosforo
trąśomis, fymiai pasikeićia pievoje folig
sąstatas: daugiau atsiranda dobilg ir
vikelig, o sumafeja viksvg. Tuo tarpu
azotines trąśos, veikia prieśingai folig
sąstatą. Po jg atsiranda daugiau varpinig folig, o suma feja dobilg ir ankśtinig kiekis.
Sienas visada, kaip finome, yra ge
resnis ir maistingesnis, kai jis susideda
iś ankśtinig ir yarpinig augalg. Todel
pirmuoju atveju yra geresnis, antruoju
blogesnis śienas.
Todel pievoms tręśti dafniausiai ir
yartojamos fosforines ir kalines trąśos.
Azotines trąśos ir kalkźs yartojamos
rećiau. Fosforines trąśas galima pievoms yartoti śiuose payidaluose: zupe
rio (superfosfato), tomamilćig ir supertomamilćig.
Zuperis geriau tinka pievoms su
sunkiu dirvofemiu, kur yra pakankamai
kalkig. Jis geriausiai iśbarstyti anksti
payasarj, kai tik fole pradeda atgyti.
Tomamilćiai ir supertomamilćiai, be
fosforo, turi dar ir kalkig. Jie yra sunkiau yandens iśpFaunami, lećiau tirpsta.
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Todćl geriau tinka pievoms su Iengvesniu diryoźemiu ir duminems; gaiima
seti rudenj ir pavasarj. Sitg trąśg 1 ha
reikia iśbarstyti apie 200—300 kg vienu kartu.
Kalio trąśos gali buti pavartotos pievo(Tis: kainitas ir kalio druska. Kainitas
turi 2—4 kartus maziau maistingg dalig,
nei kalio druska; sunkiau iśtirpsta ir
lećiau veikia. Todei jis geriau pavartoti
lengvose pievose. Iśbarstyti jj galima
rudenj arba pavasarj. Kalio druska tik
labai sunkiose, sausose pievose gali
buti iśbarstoma rudenj, o visais kitais
atvejais tik pavasarj, kad jos yanduc
neiśplautg per źiemą. Kalio druska yra
jvairaus stiprumo: 20 % , 3 0 % ir 40%.
Tode! jos duokles didumas pareis nuo
maistingumo nuośimćio ir nuo pievos
dirvoźemio. Daugiausia kalio druskos
reikia duoti durpinems pievoms—iki 3
maiśg 40%, maźiau - sausoms, Iengvesnio dirvozemio pievoms— 1,5 — 2 maiśg
ir maźiausiai— sausoms, sunkaus dirvoźemio pievoms— 1— 1,5 maiśo. Jei tręśiama kainitu, tai jo reikia duoti atitinkamai daugiau — 5—8 maiśus j 1 ha,
nes jo stiprumas yra 10—15°/0.
Tręśiant pievas, reikia atminti tai,
kad trąśos pirmais metais pievoje nepilnai veikia. Jg pilnas yeikimas tepasireiśkia antrais ir trećiais metais. Taip
yra todei, kad pirmais metais nesuspeja sustipreti gerosios źolćs ir pakeisti
blogąsias źoles. Tai jyyksta yelesniais

metais. Tręśiant pievas, reikia nesigaileti duoti pilną normą traśg, nes prieśingu atveju galima butg nusiyilti blogais rezultatais ir tada atrodytg, kad
trąśos visai nepadejo.

giliai supurinti źemę. Duobes reikia iśkasti, kiek galint, anksćiau prieś sodinimą, prieś du menesiu. Pavasariniam
sodinimui jos turi buti iśkastos iś ru
dens. Geriausias duobig didumas yra
80—
100 cm ploćio ir 4 0 - 5 0 cm gylio.
Ar reikia iśbarstytos pievoje trąśos
jaketi? Śiuo klausimu yra skirtingos Prieś sodinant gerai patręśti duobes
nuomones. Prof. J. Tonkunas tyirtina, kompostu ir, be to, dar j kiekyieną duokad tręśiant pievas, akejimas yra visiś- bę iśbarstyti po 1 kg zuperio.
Patariama agrastus sodinti per lVs
kai nereikalingas, o kartais jis gali buti
metro
eiie nuo eiles ir krumas nuo
net zalingas. Akejimas tegali buti reikrumo
eilese.
Tokiu budu j 1 ha gali
kalingas labai blbgose, uźleistose, su
ma pasodinti 4350 krumg. Pasodintus
stipria yelena pievose.
agrastus reikia gerai priźiureti augimo
Tręśiamose pievose daug daugiau metu: sukasti bent dukart per metus
turi reikśmes sunkus volas, kaip ake- źemę ir gerai patręśti. Kasmet rudenj
ćios. Volavimas ypać yra reikalingas arba pavasarj reikia iśpiaus1yti senus
durpinems pievoms. Jos voluojamos agrastg ugius, o vasarą iśretinti jaunas
rudenj, pavasarj ir vasarą, nuśienavus atźalas. Tinkamose sąlygose pasodinti
pieyas. Mat, rudens ir pavasario vola- ir gerai priźiurimi agrastg krumai 4 —5
vimas apsaugo zoles nuo jg iśkilnojimo metg amźiaus duoda vaisig po 1J/a —
nuo śalćig, o vasaros volavimas patrau- 4 kg.
kia dregmę j virśg. Todei geriau źelia
Nusipirkus nors po dyejetą agrastg
atolas.
krumg jyairig veis!ig, galima iś jg jvaiNeatsiźvelgiant j tai, kad meślo tu riais budais per keletą metg prisidaurime per maźai, vis delto retkarćiais, ginti agrastg, kiek tiktai norima. Agrastg
nors plonai, yra labai naudinga juo pa- yra labai daug yeislig. Suminesime ćia
tręśti pievas. Geriausia tai daryti kas iś jg tinkamiausias musg kraśto sąly6 —7 metus. Tada pieva geriau sunau- goms.
doja ir mineralines trąśas, nes joje at
P l a u k u o t i: z a li— 1) Żalieji ankstysiranda daugiau naudingg bakterijg. yiausieji, 2) Plonaodźiai ankstyyieji.
Smulkus meślas iśkratomas ant pievos B alti: 1) Primula (primroze), 2) karair apyerstomis akećiomis iślyginamas. liśkieji baltieji. Geltoni: 1) Geltoni ank
Jeigu payasari lieka meślo śiaudai, styyieji, 2) Geltoni milziniśkieji, 3)Orareikia juos nugraibstyti. Meślu tręśtiv rei nijos princas. Raudoni: 1) Triumfo raukia rudenj.
A gr. M. Ć.
donieji, 2) Vynuoginiai, 3) Manheimo setiniai.
P u k u o t i : ż a li—1) Żali milziniśkieji*
2) Żali maśastiniai. B a lti — Triumfo bal
tieji. Geltoni — Geitonasis kamuolys,
Raudoni - kiausiśki raudonieji.
L y g u s : Żali% 1) Tamsiai zali, 2)
Żali bonkiniai, 3) Żali velyvieji, 4) Rinkgiau yaiskrumig, tai tada geriau jiems tiniai falieji. B alti: Balti derlinpieji.
parinkti visai atskirą vietą. Ten juos Geltoni: Geltonieji milźfnai. R audoni:
bus lengviau priźiureti. Syarbiausi vais- 1) Nuostabieji, 2) Kleboniśkieji, 3)Kiaukrumiai musg kraśte yra: agrastai, ser
siśki raudonieji, 4) Priziniai raudonieji,
bentai ir avietes.
5) Stebuklingieji, 6) flmerikos kaing
A g r a s t a i . Daugiausia
kulturinig agrastai.
agrastg yeislig iśvesta ir auginta flngS e r b e n t a i yra giminingi agrastams.
Iijoje, dregname juros klimate. Todei J g yra baltg, raudong ir juodu. Paskui
ten agrastai geriausiai ir auga. flgra- kiekviena śig ruśig skirstosi dar j
stai megsta kiek apsiniaukusj debesuo- yeisles.
tą orą su 5 C d r e g m e s . Labai sauleJuodieji serbentai labiau megsta
tose yietose jie nukenćia daźnai nuo dregnesnes vietas, o raudonieji ir bal
sausumo. Sausesnems ir labai saule- tieji — sausesnes. Bet ir perdaug ślatoms yietoms geriau tinka amerikoniśki pios ir perdaug sausos, nepagerintos
kaing agrastai. Jie nesibijo taip sausu dirvos serbentams netinka. Megsta saumo. Agrastai nepakenćia śaltg śiaures letas yietas, atviras j rytg pietus ir ryir labai dregng yakarg vejg. Jiem s ge tus, o taip pat ir j yakarg pietus ir
riausia yieta atvira j pietus ir źiemos yakarus. Nepakenćia visai pavesingg
rytus.
vietg ir perdidelio karśćio. Geriausia
Agrastams geriausiai tinka yidutinio jiems dirva ir dirvos paruośimas toks
dregnumo, juodźemio ir priemolio dir- pat, kaip ir agrastams. Dauginami ser
vos, turinćios pakankamai puyeng.
bentai panaśiai, kaip ir agrastai, daźPer daug ślapiose ir per daug s a u  niausiai atlankomis ir pusiau sumedesose, nepagerintose smelio dirvose agra jusiais metugiais.
stai blogai auga. Agrastai megsta labai
Serbentg sodinimo budas ir tyarka
gilg (40 — 50 cm) źemes iśdirbimą ir yra tokia pati, kaip ir agrastg. Prieźiura
gausg jos patręśimą. Tręśiama jie pa  ir tręśimas visiśkai panaśus, kaip agra
naśiai kaip ir yaismedźiai.
stg. Suaugę serbentg krumai duoda po
.Sodinti agrastus galima rudenj ir 4 — 6 kg uogg.
payasarj, ketvirtaine ar śachmatine tyar
A v i e t e s auga puskrumiais. J g
ka. Kad gerai agrastai augtg, reikia śaknys yra ilgametes, kaip ir krumg,
jiems, kaip ir yaismedźiams, prieś so- bet stiebai yra tik dvimećiai. Vadinasi,
dinimą iśkasti duobes, kad butg galima avietćs yienais metais iśaugina stiebus,

Uźsiveiskite vaiskrumiy
Dabar ukininkai labai domisi naujg
sodg sodinimu: perka yaismedźig skie
pus, kiti dar patys pr ad e da medelius
auginti iś grudg. Todei śiandien jau
daug kur pas ukininkus gali uftikti
graźiai, tyarkingai ir tikslingai uźsodintą jauną sodelj. Taćiau iki śiol musg
ukininkai labai maźai rodo susidomejimo yaiskrumiais. Gal'todei ir vaiskrumiai musg soduose yra retenybe. J e i
gu kur ir pasitaiko yienas kitas senas,
savaime uźaugęs agrastg ar serbentg
krumas, tai j jj nieks nekreipia jokio
demesio, nes iś jo niekam nera jokics
naudos.
Iś tikrgjg turetg buti visai kitaip.
Vaiskrumiai, kaip ir yaismedźiai sode
turi rasti sau yietos. lyairios vaiskrumig uogos yra labai n audingos ukinin
kui. Iś jg galima prisivirti uogienig, pasigaminti sulćig, vyno ir net prisidźiovinti. Tai vis labai sveiki ir malonus
yalgiai. Be to, kur galima uogas parduoti, tai ten uź jas galima paimti ir
pinigg.
Tuo tarpu yaiskrumig auginimas
nera sunkus darbas. Jie greićiau auga
ir, pasodinus, greit pradeda vesti vaisius. Be to, jie nereikalauja ypatingai
geros źemes ir daug yietos. Vaiskrumius galima sodinti sodo pakraśćiais
prie takg ir net viduryje sodo tarp
yaismedźig. J e i kasnoretg auginti dau-
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kitais metais duoda uogas ir leidzia
jaunus stiebus, o senieji zusta.
Ayietes reikalauja panaśios vietos,
kaip agrastai ir serbentai. Jo m s geriau
siai tinka juodżemis, priesmelis ir lengvas priemolis. Labai svarbu avietśms,
kad zemeje butg daug puvenq ir pa 
kankamai dregmes. J os geriau pakenćia paunksnj, kaip serbentai. Blogose
smelio ar sunkaus molio dirvose ayie
tes nedera.
flyietes dauginamos seklomis ir vegetatyyiśkai, t. y. śakng atżalomis. Tos
atżalos atskiriamos prieś pat sodinimą

nuo motininio krumo rudenj arba pavasarj ir sodinamos.
Sodinant ayietes, tarpai paliekami
\ xh —2 m tarp eilig ir 1 m krumas nuo
krumo. Sodinamos panaśiai paruośton
dirvon, kaip ir agrastai ir serbentai.
ftyietynas vienoje vietoje galima laikyti
10 — 14 metg, o paskui tą vietą reikia
iśarti, o avietyną perkelti kiton vieton.
ftyiećig yra raudong, geltong ir geruoginig raudong. Kiekviena śig ruśig dar
skirstosi j daugelj atmaing, kurig ćia
neapraśinesime del vietos stokos.
Agr. M. Ćibiras.

Kada bu!ves kasti
Ankstyyesnigjg bulviq atmainos śiuof pś iuo budu: jeigu bulyes odele — lumetu del didelig ir ilgg sausrg jau vi-l Lp y na yra jau prilipusi, jau prikepusi,
sai nebeauga. J g bulyienojai jau dżiusta jau nesilupa, tai bulyes yra suaugusios.
arba yisai nudżiuyę. Velyvesnes bulvig
Bet prinokusios jos esti tada, kai j jas
atmainos, ypać żemesnese, dregnes- iś bulyienojg ir śakng nekraunamos
nese yietose dar żaliuoja. Taćiau jau maisto medźiagos. Todel gali odele buti
reikia susirupinti bulviq kasimu ir tam jau prilipusi, taćiau bulyes dar gali buti
darbui reikia pasiruośti. Pirmiausiai rei neprinokusios. Neprinokusios bulyes
kia parinkti bulyes seklai. Tam tikslui, daug greićiau genda ir esti mażiau
kol dar bulyienojai yisai nenudżiOyę, skanios. Prikepus, prilipus odelei, dar
reikia apeiti visą lauką ir parinkti bul- naudinga bulyes palaikyti bent savaitę,
vig krumus seklai. Tuos krumus reikia kad jos visai prinoktg, pribręstg. Jeigu
kokiu nors budu (kuoliukais, użriśant kasimo laikas jau artinasi, o bulyieno
ant- bulvienoju śiaudg raiśtelj) paźenk- jai vis dar żaliuoja, nedżiusta, tai prieś
linti. Seklai reikia palikti tie krumai, kasimą naudinga bulyienojus palaużti,
kurie yra gerai iśsivystę, kurig bulyie payyzdżiui, volu arba net ir nupiauti,
nojai dideli, stambus, tankus. Żodżiu, nors neyisai żemai. Tada suiaikomas
seklai reikia palikti tuos krumus, ku- bulyienojg augimas ir pagreitinimas
riuose tikjmasi rasti daug ir grażig bul- bulyig sunokimas. Nupiovus bulyieno
viq. Seklai palikti krumai turi pasiźy- jus arba juos palaużus, naudinga bul
meti derlingumu, turi buti sveiki, gra- yes lauke nekastas palaikyti ben t sa
żus. Tokiu budu atrenkant seklinius yaitę. Net jeigu bulyienojai yra nukrumus, galima ir iś menkesnes bulyig dżiuvą, tai yistiek bulves reikia palai-atmainos padaryti derlingą sveiką ir kyti nekastos bent savaitą. Nors b u l
gerą atmainą. Tai labai pigi ir naudinga yig augimas jau esti sustojęs, taćiau
bulvig atmainos ir derlingumo pageri- bulyig gumbuose vis dar yyksta bulvig
nimo priemone. Prisiminus, kad musg brendimas. Tuo metu bulyig gumbai
ukininkai tas paćias bulvig atmainas iśgarina gerokai yandens ir pasidaro
augina daugelj metg ir kad del to bul miltingesni, sausesni. Tokios bulves
yes yra iśsigimusios, śi priemone pa daug geriau iśsilaiko per źiemą ir jg
tartina yisiems pavartoti. Tie sekliniai skonis esti daug geresnis.
krumai reikia atskirai nukasti ir iśkasBulves kasti yra geriausia sausu
tos bulyes atskirai supilti, kad nebutg metu. Labai naudinga nukastas bulves
sumaiśytos su kitomis.
palaikyti ore, nesupiltas j kruyas, kad
Bulyes naudingiausia nukasti tuo jos iśdżiutg. Tada kaupuose ir rusyse
metu, kai jos yra jau prinokusios. Pa- jos mażiau garuoja, mażiau pagamina
żinti, ar bulyes jau prinokusios, galima dregmes ir daug geriau iśsilaiko. J.

Bandymai su mineralinemis trąśomis
Kad butg galima patikrinti mine
ralinig trąśg iśsimokejimas rugiams,
vienas ukininkas Śvenćionig apskrityje, Kaltineng valsć., Kiśkig kai*
m e 1937/38 m. padare tikslius bandymus. Lygioje dirvoje po dvimećiq do
bilg padare tris laukelius vieną prie
kitam po 100 kv. metrg ploto. Śiuos
visus tris laukelius apsejo Benekainig
rugiais, kuriuos prieś seją iśbeicavo

„Ziarniku C“, kad pelesiai rugig negadintg. Rugiams toji dirva (visi trys laukeliai) anksćiau buvo apveźta plonai
tvartg meślu. Prieś sźją vienan laukelin
nebuvo barstyta jokig mineralinig trąśg,
antran iśbarstyta 2,5 kg supertomasino
30°/0 ir trećian lankelin iśbarstyta 1 kg
supertomasinos 30°/o ir 2 kg azotniakuotos supertomasinos.
Siemet, nupiovus tuos rugius ir iś-

Nr 20

kulus, gauta: iś pirmojo laukelio (be
miner, trąśg) 8,6 kg grudg ir 20 kg
śiaudg, iś antrojo (su 2,5 kg superto
masinos 30%) — 20 grugg ir 37,5 kg
śiaudg, ir iś trećiojo laukelio (1 kg supertom. 3 0 % ir 2 kg azotniakuotos supertom.)—22,4 kg grudg ir 40 kg śiau
dg. Rugig seklos buvo paseta j kiekvieną laukelj po 2,18 kg.
Kad butg aiśkesnis vaizdas, reiketg
visas śias skaitlines padauginti iś 100,
tada gautgsi suvartuotq trąśg kiekiai ir
derliai 1 ha. Kitaip tariant, anksćiau
paduotas skaitlines kilogramais tik pavirstg kvintalais.
Iś bandymg rezultatg matoma, kad
yra didelis derlig skirtumas tarp netręśtojo ir patręśtgjg
mineralinemis
trąśomis laukelig. Bet dar tas nieko
nepasako, ar mineralines trąśos iśsimo
kejo ar neiśsimokejo vartoti. Todel ir
tai apskaićiuokime. Iś 1 ha be min. t r ą 
śg gauta 860 kg grudg. Paskaitykime
dabartine kaina 1 kg. rugig po 13 sk,,
tai gausime 8 6 0 X 1 3 = 1 1 1 ,8 0 auks. Jei
butg apsżtas visas vienas ha, kaip antras laukelis, tai butg gauta 20,50 kg.
grudg, po 13 sk., tai gautume 266,50
auks. Bet iś śios sumos reikia atimti
dar min. trąśg iślaidos. Kadangi buvo
paseta j 1 ha 250 kg. supertomasinos
30% po 20 sk., tai trąśg iślaidos bus
250 X 2 0 = 5 0 auks. Iś 266,50 — 5 0 =
216,50 auks. pajamg uź rugius, atskaićius traśg iślaidas. Trećiame atvejuje
butg pą jam os tokios: 22,40 kg grudg
po 13 sk.= 290 ,20 auks. Bet ćia buvo
duota 200 kg. azotn. supertomasiuos
po 15 s k . = 3 0 auks. ir 100 kg super
tomasino 3 0 % po 20 sk. = 20 auks.
Taigi ćia trąśos kaśtavo taip pat 50 auks.
Iś 290.20 auks., atemę 50 auks., gausi
m e 240,20 auks. pajamg uz rugius, atskaićius trąśg iślaidas. Tokiu budu ge
riausiai iśsimokejo trećiasis laukelis,
kuris buvo patręśtas ir azotinemis ir
fosforinemis trąśomis. Taip pat geriau
iśsimokejo ir antrasis laukelis tik sufosforinemis trąśomis uź pirmąjj, kuris
buvo visai be .min. trąśg. Kaip matome,
be traśg 1 ha duotg 111,80 auks. p a 
jamg, su viena trąśa 216 auks. (beveik
dvigubai daugiau) ir su dviem trąśom
240,20 auks. (daugiau kaip dvigubai).
Cia nepaskaitome dar taip pat aukśtesnio ir śiaudg derliaus su min. trąśo
mis, nei be trąśg, bet tai galima pas
kaityti uź darbą, kurio esti daug!au,
vartojant min. trąśas.
Taigi śie bandymai labai ryśkiai ukininkui jrode, kad mineralines trąśas
vartojant galima dvigubai daugiau turśti pajamg uź rugius, nei be min. trą
śg, nefiurint to, kad trąśos nepigiai
kaśtuoja. O juk visos kitos żemes paruośimo iślaidos yra beveik tos paćios,
ar min. trąśas vartosime ar jg visai
nevartosime.
Tokius bandymus verta pasidaryti
kiekvienam ukininkui savo żemeje. Geriausj patarimą, kiek ir kokig minera
linig traśg reikia duoti dirvon, pateikia
panaśus bandymai.
M. Ć.
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Rudens gilusis arimas
begalo didelis derliaus naikintojas. Dar
reikia priminti ir ta rudens gilaus arimo gera savybe, kad payasarj kiekyienam augalui galima laiku ir tinkamai
jdirbti źeme. Tuo tarpu rudenj nesuarta
dirva payasarj, pav., ayiźoms tinkamai
paruośti negalima. flyiźos megsta susigulejusią źemę, o ariant payasarj, kaip
tik źeme susiguleti neturi laiko ir ayi
źoms esti netinkama.
Del śig ir daugelio maźiau svarbesnig prieźasćig źeme rudenj butinai
reikia suarti. Suarti reikia visi tie laukai, kur śiemet augo źiemkenćiai ir
yasarojus.
Rudens paskutinis arimas atliekamas be t kuriuo metu. Galima ir da
bar, be t galima ir yeliau, prieś pat śalćius. Tik svarbu, kad prieś źemes uźśalimą butg suarta. Galima ji dabar
arti, kai esti sausa, betjtaipogi galima
arti, kaip ir ślapia esti. Zodżiu, rudens
arimas galima atlikti bet kuriuo metu
ir bet kokiai żemei esant. Tik ariant

Ir paprosloji H a linio laukoms U
dyti daviniai, gauti iś bandymg su cu
kriniais burokais.

R o th am sted
Be z u p e rio
Su zu periu
M oulton .
W o b u rn .
Be z u p e rio
Su zup eriu
R oth a m sted
W ye . .
D e n c a s te r
R o tham sted

.
.
.
.
.
.
.
.

Y idurkis .

Śaknij tonais iS 1 ha
tręśta
dru sk a

Bandym ij
vieta

C u k ra u s %
Saknyse
trąśta
kaliu

03
T3

trąsta
d ru ska

Tur but ne yienas pamanys, perskaitęs tokj pavadin-imą, kad be reikalo
raśoma apie paprastą druską, kaip apie
trąśą. Śiuo straipsneliu meginsime supażindinti gerbiamus skaitytojus su paprastos druskos yartojimu laukams
tręśti ir su daromais bandymais, kurie
rodo, kad tam tikrais atsitikimais gali
buti sekmingai yartojama.
Ar paprastoji druska tinka ir kiek ji
tinka laukams tręśti, ćia paduosime suglaustg źinig_iś anglg źurnalo, kurj leidźia Zemes CJkio Ministerija ir kuriame
raso mokslo źmones iś garsiosios Rothamstedo tyrimg stoties.
Jie raśo, kad druskos vartojimas
laukams tręśti buvo źinomas jau gilioje
senoveje Persijcs ir Kinijos źemes uky
je, ypać buvo tręśiąmos datulig palmes.
Iś antros puses druska buvo yartojama
ir kaip źalinga javams. J ą vartodavo
senoves źydai savo prieśg laukus nusedami, kad neaugtg joki javai. Kristaus
laikais Plinijus mini apie druskos vartojimą tręśimui Italijoje.
Ir Anglijoje paprastos druskos vartojimas laukams tręśti yra źinomas nuo
lordn Bakono laikg.
Śiuo klausimu daro b a nd ym us jvairus kraśtai ir gauna jyairig duomeng,
kurie kartais nevisai sutampa su kitg
kraśtg duomenimis.
Dar nera iśaiśkinta, ar paprastoji
druska yeikia augalus, ar gal dirvoźemj.
Per daug iśvedźiojimg neminesime,
bet parodysime jos veikimą, kuris patirtas per bandymus Anglijoje tyrimg
stotyje. Kad butg aiśkiau, kaip yeikia
druska, jdesime lentelę, kurioje paro-

Metai k<
daryta

fltskirame straipsnelyje apraśome
vieno musg ukininko bandymus su mineralinemis trąśomis. Iś śig bandymg
aiśku, kad tinkamai na udojant minera
lines trąśas galima visuomet tureti ge
rokai gryno pełno. Taigi mineralinig
trąśg vartojimas yra pelningas. Tai viena
derliaus pakelimo priemone. Bet ji ne
yienintele. Yra jg ir daugiau.
Panaśiai, kaip tinkamu tręśimu, der
lig, tai yra źemes naśumą, galima dar
padidinti ir tinkamu źemes jdirbimu.
Gerai źemę jdirbus, irgi galima susilaukti tokig pat rezultatg, kaip ir tinka
mai dirvą patręśus. Skirtumas tik tas,
kad gerai źemę jdirbus, derliaus padidejimo iś karto nesusilaukiama. Mine
ralines trąśos veikia tuojau ir jg veikimas jau pasireiśkia pirmaisiais metais.
Tuo tarpu źemes jdirbti iś karto visai
tinkamai negalima. Del to źemes jdirbimo rezultatai irgi ne iś karto pastebimi. Bet visgi, kas źemę rudenj, pavasarj ir vasarą gerai jdirba, tas susilaukia daug didesnig derlig. Gerai jdirbta źeme, jeigu ji esti vienodai jtręśta,
kaip ir blogai jdirbta, yisuomet duos
geresnj derlig, nes gerai jdirbtoje źem£je augą augalai nebijo nei sausrg
nei perdidelio dregnumo. Del to gerai
jdirbtoje źemeje visuomet augalai ge
riau tarpsta, auga, dera, negu blogai
jdirbtoje.
Cia mes negalime plaćiai kalbeti,
kaip galima gerai źemę jdirbti, nes tai
uźimtg labai daug vietos. Del to tik
trumpai suminesime aDie rudens źe
mes jdirbimą, butent apie gilgjj rudens
arimą.
Vasarą, kaip jau nekartą esam e mineję, nuemus nuo Iaukg javus (rugius,
kviećius, vasarojg), raźiena reikia kuo
greićiaus'ai negiliai suarti (nuskusti) arba
bent sudrapokuoti. Dabar, śiuo metu,
ta źeme jau reikia pradeti antrą kartą
arti. Śis arimas ir vadinamas rudens
gilusis arba arimas ant źiemos. Śio arimo reikśme yra labai didele ir svarbi.
Pirmiausia, tinkamai rudenj suarta dirva, payasarj retai tereikia art!. Daźniau
siai uźtenka sudrapokuoti. Toks palengyintas źemes jdirbimas payasarj yra
labai naudingas, nes sutaupoma daug
laiko ir neperdźiovinama źeme. Be to,
suarius tinkamai źemę rudenj, labai pataisoma jos struktura, fizines savybes.
Ta źeme per źiemą, uźśalus jsigerusiam yandeniui, susipurina, n e s ir maźiausius jos grumstelius uźśaldamas
yanduo susprogdina j smulkius grudelius. Tie sutrupeje źemes gabaliukai,
laiku pavasarj źemę sudrapokayus, taip
dirvoje graźiai ir taisyklingai susidźsto,
kad dirbamos źemes sluoksnis atrodo,
kaip nuo mielig gerai „iśaugęs", pribrendęs pyragas. Tokios sudeties (strukturos) źeme yra tinkamiausia visiems
augalams tarpti. Suarius rudenj źemę,
daug daugiau sunaikinama ir piktźolig,
kurig dalis rudenj sunaikinama, o dalis
payasarj, laiku źe mę jdirbus. Tai irgi
svarbus laimejimas, nes piktżoles, tai

rudenj syarbu prisilaikyti śig svarbiausig reikalavimg.
1) Arti reikia siauromis ir staćiomis
yagomis. Arimas, vagos, kaip sakoma,
reikia sustatyti. Taip ariama del to,
kad j ariamą sluoksnj kuo daugiausiai
susirinktg yandens, kad tas yanduo
źiemą kuo tiksliausiai suskaldytg, sutrupintg źemę.
2) Arti visu gilumu, kad plugas paliestg visą dirbamąjj sluoksnj. Jeigu
źeme ligi śiol buvo ariama yisai negi
liai, tai butinai dabar ji reikia suarti
daug giliau. Nors ariant iśsiyers ant
pavirśiaus nederlingos źemes, bet to
nereikia baugintis. Ta nejudinta źeme
per źiemą iśsivedins ir susimaiśys
su derlinguoju sluoksniu. Taip giliai
arti reikia visos dirvos, nes bendrai
musg laukai yra labai sekliai ariami, o
del to bijo sausrg, dregmes pertekliaus
ir iś jg iśplaunamos greit trąśos. Taigi
rudenj dirvą ariant reikia gilinti. Kas
gali pagilinti specialiu gilintuvu, kuris
neiśyerćia źemes payirśiun, irgi dabar
turi gilinti. Tai yra labai svarbus darbas.
J. J.

1929
1929
1930
—
1930
1930
1931
1931
1934
1934

18,4
18,35
17,81
•—
19,29
19,33
17,46
18,63
17,04
17,56

18,34
18,39
17,52

7,55
7,54
11,85

19,36
19,46
17,65
18,68
17,04
17,74

9,98
9,18
7,57
11,31
8,77
15,82

9,24
9,21
7,53
10,82
8,21
15,43

—

18,21

18,24

9,952

9,563

—

—

[ tr ę śta
kaliu
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7,41
7,36
11,76
—

Śie dayiniai gauti per 1929- 1934
■metg bandymus. Druskos ir kalio trąśg
duota ekvivalentiniai kiekiai chloridg.
Druskos buvo atiduotos prieś sayaitę
laiko prieś seją. Iś lenteles matome,
kaip bandymai rodo, jog patręśimas
cukrinig runkelig druska dave tokj pat
derlig, net truputj didesnj, uź patręśta
kalio druska. Nors yidutinis cukringumo
°/0 ir yra 0,03 maźesnis, bet bendras
cukraus derlius gavosi truputj didesnis
tręśiant paprasta druska (NaCI).
(P a b a ig ą źiur. 160 pusl.)
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Musij p a s i s a k y m a s

kaip mes turime kau!avaisius seti, kad
gautume geriausius dygimo rezultatus.
Cia prisiminkime, kaip sudarytas
kaulavaisis, tada lengviau suprasime,
kaip ir kada jis reikia seti.
Vyśnig, slyvg, ćereśnig, krategaus
(śliandros) ir daugelio kitg kaulavaisig
Suspaudą rankom plieno plugą,
vaisius
sudarytas
iś trijg pagrinŚirdis uźdegą ugnimi.
dinig dalig: vaisiaus mesos, kevalo ir
Audrg nei vetrq nepabugę,
branduolio.
Mes einam laimes vedini.
Branduolys, tai pagrindine vaisiaus
dalis, kuriame yra gemalas ir iś kurio
S t. K rasauskas.
veliau iśsivysto naujas augalas. Kevalas
apsaugo branduolj nuo dregmes, jvairig
Jaunujg U kiniikij Rateliu
druskg, mikroorganizmg, suźeidimg, perś v e n t e ir p a r o d a B i r ź u o s e
tekliaus deguonies ir kt. Vaisine mesa
Ś.m. rugsejo 10 ir 11 dienomis Lie- yra nuolatine vaisiaus maitinamoji da
tuvos Vaistybeje, Birźuose jvyko J. 0. R. lis, kurioje atsiranda ir iśsivysto abi
paroda. I śią parodą buvo atvyką daug minetos dalys (kevalas ir branduolys).
syećig iś visos Lietuvos. J g tarpe buvo Iś vaisiaus mesos mes sprendźiame ar
ir Żemes Ukio Ministeris J. Tubelis, vaisius yra prinokąs, subrendąs, ar se
viceministeris K. Masiliunas, yyriausias kla yra pasiruośusi busimam dygimui.
vadovas agr. V. Tiśkus, Ż. U. Rumg Sią brandą nustato vaisiaus mesos spal
direktorius S. Jakubauskas, vicedirekto- va, minkśtumas, jos kvapas ir 1.1.
Tad pirmoji ir pagrindine seklos dy
rius MeUiunas ir kiti aukśti valdininkai.
gimo
sąlyga, yra jos geras sunokimas
Sioje J.U.R. śventeje dalyvavo kaip svećiai ir Latvijos jaungjg ukininkg (maz- ir branda.
ftntra dygimo sąlyga yra, tinkamu
pulkg) vadai: agr. Krisis ir Lusis.
laiku
ir tinkamu budu seklą paseti. Pa
Pirmą_śventes dieną buvo suorganizuota J. U. R. ^parodele, kurioje daly- galiau, svarbu ir tinkamon dirvon seklą
vavo 28 rateliai iś Birźg apsk. Joje paseti.
Tinkamiausias kaulavaisiams seti lai
buyo parodyta jvairus rankdarbiai, konseryai, darźoves, gyvuliai ir paukśćiai. kas yra ruduo (rUgsejo — spalig meTaip pat buvo jrengta jaungjg ukininkg nuo) ir ankstyvas pavasaris. Pavasarj
seklyćia ir payyzdine virtuve. Po paro- sejamos tik stratifikuotos kaulavaisig
deles buvo Valstybes teatro
artistg seklos.
Sedami kaulavaisius rudenj, źemą
vaidinimas „ Jaunieji darźininkai*, kurio
turime
j ś anksto gerai paruośti ir
źiureti susirinko visos apskrities jau
jmeźti. Żerne turi buti nesupuolusi, panieji ukininkai.
laida, minkśta. Gerai pakalkiuota geftntrą śventes dieną buvo J . U . R .
sintomis
kalkemis.
paradas su piakatais, kuriuose buvo iś
Susmulkinę źemą ir sukasą aukśtesraśyti kilnus jaungjg ukininkg śukiai —
nes lysve?: sejame paruośtas seklas.
sukurti naują Iaimingesną Lietuvą. Mini
steris J. Tubelis ir viceministeris K. Ma Paruośiame taip: surinką sunokusius kausiliunas pasake j jaunuosius ukininkus lavaisius, sudedame juos j paplokśćius
y a ź i a s kalbas ir dar labiau juos paska- indus ar deźutes. Taip laikome 2—3—4
tino siekti uźsibreźtgjg kilnig tikslg, ko- svaites, kol seklg mesa supus. Tada
imdami ślapias seklas, sodiname jas
voti uź geresną ateitj.
Veliau buvo visa eile konkursg, per eile nuo eiles per 3 0 —40 cm ir apie
kuriuos j. ukininkai parode ką jie moka 20 cm seklą nuo seklos. Seti geriau
ir gali. Konkursai buvo śie: laukneśelig siai j griovelius. Seklas jsmeigiame
neśimo, karvig melźimo, ling brukimo, 3—5 cm gilumoje. Paskui susodintas
lysves uźdengiame eglig śakomis.
bulvig skutimo ir t. t.
Eglig śakos apsaugos źemą nuo suVisus svećius jaunieji ukininkai apdo/ano jo rankg darbg dovanomis. Taip plakimo, nuo piktźolig dygimo ir nuo
pat Latvijos jaungjg ukininkg vadai pelig, kurios gali iśrankioti pasetas se
apdovanojo birźiećius jaunuosius uki klas. Taip paruośtos lysves paliekamos
źiemai. Pavasarj, einant paśalui, egliaśa
ninkus.
Si śventó dar kartą parode, kaip kes nuimame, papuriname źemes patoli yra^paźengą Lietuvos jaunieji uki virśig, ir seklos ima dygti.
Kaulavaisig seklas anksćiau turime
ninkai ź. ukio śvietimo ir organizacijos
sśti todel, kad sekla „iśguletg" źemeje,
srityje.
t. y., kad ji gerai pasiruośtg dygimui.
Laikas s e t i k a u la v a is iu s
Dygimui ji pasiruoś, gaudama tam tikrą
Daźnai nusiskundźiama, kad kauia- kiekj śilimos, dregmes, cheminio veikivaisig seklos, pasetos geron dirvon, g e  mo, kuriuos turi pati źeme.
rai priźiurimos, nesudygsta arba tik
S m ul ke m es kaul. seklas sejame j lysmaźa dalis tesudygsta. Tada kaltinama ves griove!ius, berdami seklas ir prisekla, dirva ir t. t.
dengdami źeme. Prieś sejant venkime
Mums ćia ir svarbu iśsiaiśkinti kau- perdźiovinti kaulavaisig seklas, nes jos
!avaisiq nedygimo prieźastis, suprasti, payasarj gali menkai dygti.

Nesustabdyt śirdies tyaksejimo,
Neuźgąsyt karśtos ugnies.
Su didźia meile mes iśejome
Sukurt sauletos ateities.
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Jeigu kaulavaisiq nespejame paseti
rudenj, juos turime stratifikuoti pavasario sejai. Tai atsiekiame supylą sek
las j indus ar deźutes, su dregnu smeliu, ir laikydami iki pavasario dregnoje,
vesioje vietoje.
VIs delto, tiksliausiai kaulavaisius
seti rudenj. Pirma, gausime geresnj jg
daigumą, antra — ne kiekvienas tures
patalpas per źiemą seklas iślaikyti.
Tad sedami kaulavaisius
rudenj,
stenkimes jiems duoti nurodytas sąlygas.
Rugsejo ir spalig mćnuo yra geriau
sias kaulavaisiams seti laikas.
Iś „J. U.".

Mano d a r ie lis
Nera mano darźelyje gelig,’ kurios
ypatingai viliotg praeivig akis savo graźumu. J o s prastos ir kuklios — uźtat
man dar brangesnes. Kada anksti pavasarj juodavo źeme, nebuvo gelig —
taip nykiai darżelis atrode, tik kada
pradejo rutos, astrai, lineliai źaliuoti,
naślutes ir neuźmirśuoles źydeti —
vaizdas pasikeite. Rodos, pralinksmejo
gimtojo namo palanges drauge su manim. Tie malonus augaleliai, tarytum,
viIiote viliojo nepalikti jg be globos,
nes kiekviena piktźole stengesi juos
uźstelbti. Bet ne jom ćia vieta, nespejusios pasirodyti turejo nukelieuti uź
tvoros.
Dabar jau tiek daug źydinćig gelig,
o kasdieną vis dar naujg randi: baltg,
melyng, lyg dangus, raudong. Kada po
karśtos vasaros dienos aplaistai śvar'u
upelio vandeniu, jos taip graźiai nusiśypso — tikrai nusiśypso, aś jaućiu.
O kaip esu tada laiminga! Uźtat ir laukiu per visą dieną tos valandos, kada
yiską pamirśusi galesiu prie jg praleisti laiką. Ir tetu'ę atyykusią j svećius
yadinu darźelin.
— Eiva, sakau, paźiureti kiek daug
pas mane źydinćig gelig — pasakysite
kurios graźesnes.
— Et, dukrele — apźiurejusi numojo
ranka tetule — be reikalo ćia man giri,
o kokia iśt g gelig nauda? Verćiau salotelą, morkvelą kokią pasisetum.
— Tai, tetulyte, jumis apsivyliau.
flrgi yisada taip galvojote?
— Kairbuvau tokia, kaip tavo metg,
dar maźesne — śiek tiek ir aś tupinejau apie jas, o dabar kiti gyvenimo rupesćiai nuvargino galvą...
— Oi ne, tetule, aś yisada mylćsiu
geles. Jos man primins, kada budama
jaunąja ukininke, dźiaugiausi jomis, bućiayau, ramumo jose ieśkojau.
— flteis, vaike, śaltos rudenio die
nos, sunaikins śias geles, o paskui gal
ir yisai jas pamirśi.
— Niekados!
O ten toli, toli śiaureje, n e ;śmatuojarnoje beribeje erdvćje kyla debesys,
gal pranaśaudami artejantj rudenj.
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KI. Tevas mire 1902 metais. (Jkyje
pasilikau aś kaip śeimininkas su trimis
seserimis, Noriu dabar nuo seserii atsidalinti. Kuri tćvo paliktos zemes dalis
priklauso seserims ir kur turiu kreiptis
pasidalinimo reikalu.
„A ido“ S k a ity to ja s .
A t s . Pagal dabartinius jstatymus
seserims priklauso tokios paćios tevg
palikimo dalys kaip ir broliams. Kadan
gi tamstos tevas mire 1902 met., kada
galiojo rusg jstatymai, tai seserims pri
klauso po vieną septintąją dalj viso
turto. Kai tamsta turi tris seseris, tai
turi joms duoti tris septintąsias dalis.
flbipusiu sutikimu gali tamstas padalinti matininkas (mierniczy) per ko m a 
saciją. Jeigu geruoju dalintis seserys
nesutinka, tai nieko nebelieka kito, kaip
paduoti jas j teismą irpraśyti, kad teis
mas padalintg. Praśymą reikia duoti
j apylinkes teismą (sąd grodzki). Teis
mas duos 2 metu terminą, kad pasidalintumet patys, o jeigu per tą Iaiką nepasidalinsite, tai teismas padalins prievarta.
KI. Prieś 8 metus pastaćiau tevo
źem śj e namą. Namą iśnuomavau mckyklai ir per 2 metus emiau nuomą.
Veliau yedżiau ir iśejau j żentus. Kai
nuejau j yalsćig atsiimti nuomos uz
namą, man pasake, kad namas yra tevo.
Namas tapo be mano żinios ir sutikimo
perraśytas tćvo vardu. Nuo to laiko tevas ima nuomą uź tą namą. Dabar tevas padarś testamentą ir użraśe namą
jaunesniam broliui. flr galiu śitą namą
perraśyti savo vardu ir imti uż jj nuo
mą, o be to, ar tevas tun teisę testamente uźraśyti namą kam kitam, o ne
man.
Pam idoras.
A t s . Yra teisćje desnis, kad trobesiai sudaro sudetinę żemes dalj ir pri
klauso tam, kieno yra żerne, ant ku
rios tie trobesiai pastatyti. Gali buti,
kad żerne yra vieno źmogaus nuosavybe, o trobesiai kito, bet śiuo atveju,
jeigu kyla tarp abiejg sayininkg ginćas
dół nuosayybes, trobesig savininkas turi
jrodyti, jog trobesiai yra jo nuosavybe.
Tamstos byloje yra dar ir tas sunkumas, kad ginćą vedi su tevu, pas kurj,
statydamas namą, gyvenai. Patariame
taćiau nenusileisti ir paduoti tevą teis
man. Teisme reikes tamstai liudininkais
jrodyti: 1) kad namas yra statytas iśimtinai uż tamstos użdirbtus pinigus, 2)
kad statóte namąt evo żemeje ne savavaliśkai, bet su jo sutikimu, 3) kad tuo
namu dabar savavaliśkai naudojasi tevas. Praśymą reikia paduoti j artimiausią apylinkós teismą (sąd grodzki). Jeig j esate neturtingas, iśimkite iś valsćiaus
beturćio pażymejimą ir praśykite teis
mo, kad pripażintg tamstai byloje su
tóvu beturćio teises (prawo ubogich) ir
atleistg nuo teismo mokesćig. Jeigu
namo iś tóvo nereikalausite, arba pralośite teismo byłą, tevas tures teisę
uźraśyti namą kam nores. Testamentas
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yra dokumentas, kuris pradeda galioti
tik po testatoriaus mirties ir todel nesvarbu, ar testatorius turejo tg daiktg
nuosayybes teisę testamento raśymo
metu, bet svarbu, ar tures nuosayybes
teisę mirdamas.
KI. Musg kaimas turi du eżerus.
Dabar atvażiavo każin koks valdininkas
iśmatavo eżerus ir liepe, kad ukininkai
pristatytg vaivadijai dokumentus, jro
danćius tg eżerg nuosavybę. Kai nuosavybę jrodeme, vaivadija pareikalavo,
kad paduotume praśymą użregistruoti
żuvininkystes rajoną (obwód rybacki).
Dabar vel vaivadija pareikalavo, kad
eżerg savininkai jsteigtg eźerg żyejybos
bendrovę (spółka rybacka). Me sbijome,
kad valdżia tg eżerg nenusavintg, o be
to, norime, kad niekas mums netrukdytg naudotis nuosavais eżerais.
Rudeniskis.
A t s . fldministracine valdżia, atsiżvelgdama j bendrus yalstybes ir visuomenes reikalus, gali eżerus nusavinti, sumokedama tikrą jg kainą. Imant
demesin visas aplinkybes, atrodo, kad
jusg eżerg va!dżia nenusavins, nes ne
turi tame jokio tikslo. Remiantis 1932
m. kovo men. 7 d. jstatymu apie żuvininkystę, visi śitie vaivadijos reikalavimai yra teiseti. Pagal minetą jstatymą
żvejybos teise pareina nuo eżero nuo
sayybes. Visi yalstybes yandenys yra
padalyti j fyejybos rajonus (obwody
rybackie), t. y., j tokius yandens plotus,
kur galima vesti tlkslingą żuvg ukj.
Żuvg ukis gali buti yedamas tik żvejybos rajone. Jeigu iś jusg eżerg yra jau
sudarytas żvejybos rajonas, tai żuvininkyste tuose eżeruose galima yerstis,
tik iśnuomojant visą żvejybos rajoną.
Visas rajonas gali buti iśnuomotas tik
yienam asmeniui ir tai ne maźiau kaip
deśimćiai metg. Zvejybos rajoną (ob
wód rybacki) nuomoja apskrities administracine yaldżia, nors eżerai yra privaćioje nuosayybeje. Nuomininku gali
buti źmogus, kuris yaldżios nuożiura
geriausiai tam tinka ir kuris pażada per
vieśas yarżytines (licitaciją) moketi
aukśćiausią nuomą. Nuomą pasiima
yaldżia, o paskui iśdalyja ją eżero sayininkams. Nuo yisos nuomos yaldżia
turi teisę pasiimti tik 15%. Jeigu nuomininkas nemoka, tai yaldżia prievarta
iśreikalauja mokestj ir padalyja jj eże
rg savininkams. Kokig desnig laikantis
nuoma yra dalyjama, negalime pasakyti, nes tai pareina nuo ' tarpusavio
paćig savininkg susitarimo.
Jeigu yisas żyejybos rajonas pri
klauso tik yienam savininkui, tai toks
rajonas gali buti pripażintas kaip nuosavas rajonas (obwód własny) ir tuomet
nera priverstino nuomavimo. Tokj ra
joną gali savininkas savo nuożiura iśnuomoti ir tada tik nuomos sutartj
jteikti apskrities yaldżios organams,
kad patvirtintg.
Jeigu żyejybos rajonas priklauso ne
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yienam, o keliems sayininkams, tai jie
gali j s t e iejt i eżero żuyininkystes bendrovę (spółka rybacka jez!orowa). Iś to
iśeina, kad savininkg niekas negali privers*ti, o tik jie turi teisę tokią bendrovę steigti. Istatymas aiśkiai sako, kad
sayininkai „gali“ (mogą), o ne „turi“
(mają obowiązek) steigti bendroyę.
Pavirśut'nai imant atrodo, kad śitas
jstatymas trukdo sayininkams naudotis
savo nuosayybe, bet tikrumoje taip
nera. Śio jstatymo tikslas yra pakelti
żuvg ukio kulturą ir neleisti paśaliniams asmenims iśnaudoti scdiećius,
eżerg sayininkus. Valdżios organai iśnuomos eżerą yisada uż aukśtesnj nu o
mos mokesnj, negu patys sodiećiai.
P — as.

Paskola
Jyairig paklausimg didżiuma, siunćiamg musg laikraśćiui, liećia bylas ar
śiaip nesusipratimus del paskolg. fitrodo, kad daugumoje atsitikimg nesusipratimai kyla iś to, kad źmones neźino
svarbiausig paskolg desnig.
Paskola yra tai sutartis (raśtu arba
żodżiu), pagal kurią skolintojas jsipareigoja tam tikromis sąlygomis duoti
tiksliai iśvardintus daiktus (pvz , pinigus,
grudus ir t. t,), o skolininkas jsipareigoja nustatytame laike grąźinti tiek pat
ir tokig pat daiktg. Sutartis del pinigines paskolos virś 250 auks. turi buti
raśtu suraśyta. Skolintojas gali nuo sutarties atsisakyti tik tada, jeigu sużinojo, kad skolininko materijale bukle
labai pabiogejo ir yra pavojaus, kad
skolos laiku negrążins. Jeigu kas pa
żada duoti paskolą, o paskui nenori
duoti ir nepasiaiśkina kodel, tai galima
iś jo prieyarta iśreikalauti. Toks reikalayimas jsiseni per pusę metg. Paskol.ntus pinigus skolininkas priyalo grążinti tokioje sumoje, kokioje gavo. Ne
galima iś skolininko reikalauti, kad grążintg dideSnę sumą tuo atveju, kai
pinigg verte sumażeja. Ćia tures nuostolj skolintojas. Skolinant śiaip kokius
daiktus, ne pinigus, reikia juos grąźinti
tokius pat ir tiek pat, kaip buvopaskolinta, neżiurint jg kainos skirtumo. Kai,
pvz,, skolinant, rugig pud as kaśtayo po
3 auks., o atiduodant po 2, tai skolinin
kas priyalo, neżiurint kainos, grąźinti tik
tiek rugig, kiek paskolino. Śiuo stveju
tures nuostolj skolintojas. Kai skolinin
kas negrążina skolos sutartu laiku, tai
skolintojas turi teisę reikalauti skolą
grąźinti pagal savo nuożiurą, arba p a 
gal skolinimo ar grążinimo dienos kursą. Jeigu śalys nenustato, kada paskola
turćs buti grążinta, tai paskola iki 250
auks. turi buti grążinta per menesj,
o virś 250 auks. per tris menesius, skaitant nuo pareikaiayimo dienos. Skolinin
kas turi teisę grąźinti paskolą anksćiau,
negu numatyta sutartyje. Negalima ank
sćiau grąźinti be skolinintojo sutikimo tik
procentinós paskolos.
P — as.
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Kaip śi druska veikia, dar neiśaiśkinta, bet faktas yra, kad pigi paprasta
druska dave tiek pat, kiek ir kalio
druska (KC1).
Jeigu iśtikrgjg butg, kad kai kuriems
dirvoźemiams galima butg duoti pigios
paprastos druskos, tai butg didelis paiengvinimas tręśimo reikalg.
Pastebeta iś bandymg, kad lengvose
źemese ir sausuose metuose druskos
yeikimas aviźoms ir mieziams yra la
bai geras, nes, aiśkina, esą druska sugeba palaikyti dirvofemy dregrrę.

Bendras iśvadas iś darytg bandymg
padare tokias:
1) Druskos veikimas (ionas) yra
naudingas, nors ne visada pagrindinis
augalg mityboje.
2) flnglg bandymuose druska derlig
padidino daugiau negu kalis.
3) Dideli druskos kiekiai gali buti
vartojami piktźolems naikinti.
Reikia pastebeti, kad vis dślto mes
nuo tręśimo druska susilaikysime, kol
galutinai neiśtirta, nebent kas noretg
pabandyti nedidelj sklypelj.

Bulvit| Kaupai
Bulves laikomos kaupuose, duobesę, rusyse ir kamaraitese. Blogiau
siai bulves iśsilaiko duobese. Jos ćia
supusta del to, kad daźnai podirvio
vanduo j duobę jsiyerźia arba del to,
kad duobe blogai vedinama. Daźnai
bulves sugenda ir rusyse, ypać jeigu
jie blogai yedinami. Pirkaitese daug
bulyig supilti negalima, o supylus d a u 
giau, irgi pradeda puti. Del to j rusis
reikia pilti tik tos bulves, kurios bus
vaitojamos źiemos metu. Be to, ru
syse reikia padaryti langeliai ir vedinimo kanalai, kad galetg iśeiti iś bulvig iśgarayę vandens garai. Duobese
reiketg bulvig visai nelaikyti. Visos
bulves, kurios netelpa j rusis ir kurios
nebus vartojamos źiemos metu, reikia
supilti j kaupus.
Gerai aptvarkytuose kampuose bulves iśsilaiko iki payasario visai gerai.
Kaupai daromi lauke, arćiau namg.
J ie m s parenkama aukśtesne vieta, kad
nesusirinktg vanduo. Taipgi svarbu, kad
ir podirvio vanduo, kai źeme pavasarj
jmirksta, nepasiektg kaupo pagrindo.
Del to kaupas daryti patartina ant lengyesnes źemes.
Iślygintoje vietoje kaupas pilamas
iśilgos formos. Jis daromas apie l*/-2—2
metrg platumo. llgumas daromas pagal
reikalą, bet visgi neilgesnis, kaip 10 m.
flnt pat dugno, ant źemes pa dedamas
iśilgai per visą kaupą vedintuvas, padarytas iś lotelig stogelio pavydalo. Jo
aukśtumas daromas apie 10— 15 cm.
Paskui pilamos bulves, kad susidarytg
ilgas, stogo (trikampio) pavyda!o kau
pas. Pilant kaupą, reikia jis taip supilti,
kad jo vienas galas butg nugręźtas
j śiaurę. flnt pat virśaus, iśilgai per
visą kaupą dedamas antras toks pat
vćdintuvas.
Kai jau kaupas supiltas, tada jis
pridengiamas śiaudais, o paskui źememis. Śiaudg galima duoti 10 —15 cm.
storumo sluoksnj. Pirmasis źemig sluok
snis irgi daromas nestoras, apie 10 cm.
Śitaip pridengtas kaupas paliekamas iki
pat źemes uźśalimo. Prieś pat uźśalimą
jis reikćs pridengti dar vienu bulvienojg ar śiaudg sluoksniu ir źemig
sluoksniu. Paskutinis źemig sluoksnis
turi buti storesnis, apie 30 cm.
Tokiu budu pridengiami kaupo śo-

nai ir galai Tik nepridengiami yedintuvg galai, kad pro juos galetg iśgaruoti
vandens garai. Śalćig metu vedintuvai
uźtaisomi śiaudais, pro kuriuos garai
gali iśeiti laukan.
Kai kaupą dar sniegas pridengia,
tada jau nera jokio pavojaus, kad jame
bulves perśaltg. Źeme kaupams priden
gti imama nuo lauko prie pat kaupo.
Nukasta źeme sudaro apiink kaupą źemumą, platg griovelj, kuris neprileidźia
prie kaupo yandens.
Bulves prieś krovimą j kaupą nsudinga palaikyti lauke ar daiźineje, kad
gerai apdźiutg. Taipgi, jeigu oras gra
źus, tai pridengus kaupą śiaudais, rei
kia taip palaikyti ilgesnj laiką, kad bulves iśsigarintg dregmę. Tada jos geriau
iśsilaikys kaupe.

Kas d a ryti su bulvienojais
Kasmet ukininkai turi nemaźa bulvienojg. Vienur juos dar apyźalius nupiauna, suriśa j pedus ir iśd£iovinę pa 
deda źiemai paśarui. Daźniausia juos
supiauna j kapojus kartu su śiaudais.
Kitur bulvienojg nuvertina, kaip gero
paśaro ir todel jg visai nepiauna prieś
bulvig kasimą, bet nukasus bulves, suvelka juos j kruvas ir suveźa tvartams
kratyti arba dar esti ir taip, kad suverćia juos ant kelio ir uźlygina iśsiplakusias duobes.
Iś tikrgjg su bulvienojais reikia taip
pasielgti: reikia juos neuźilgo prieś buivig kasimą nupiauti ir sukrauti j komposto kruyą arba iśkratyti ant pievos.
Nes bulyienojai labai gerai patręśia
pievas, kai jie ten paguli nuo rudens
iki pavasario. Payasarj anksti reikia
juos nuo pievos nugrebstyti ir sudeti
j komposto kruyą arba sausus galima
sukratyti j tvartus, jeigu stingama śiaudg.
Paśarui bulyienojai ne labai tinka,
nes turi daug solanino. O tas solaninas yra gan stiprus nuodai. Todel nuo
jo gyyuliam paleidźia pilvus, jeigu dau
giau jg suśerti. Todel bulyienojus ga
lima śerti gyyuliams tik tuo atveju, kai
neturima pakankamai geresnio paśaro.
Taćiau bulyienojai gan gerai tinka rau-
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ginti kartu su kitais źaliaisiais paśarais. Tada kiek iśsiplaudźia iś jg solaninas ir kartu su kitais paśarais jie esti
yisai gyyuliams nekenksmingi.
Bulves nukasus, taip pat reikia iś
aketi ir paśalinti iś bulvienos visas
bulvienojg śaknis. Tos śaknys, pasilikusios dirvoje, ilgai nesupusta ir tik
trukdo, żerną dirbant. Iśgrebsćius jas,
reikia suversti j komposto kruvą, kad
ten per 2 metus galetg yisiśkai suputg
ir payirstg j gerą kompostą. Kompostas,
kaip źinome, labai gerai tinka darżams,
sodams ir pievoms tręśti.
Suprantama, kad jokiu budu nega
lima bulvienojg versti ant kelio j duo
bes. Tokiu budu ne tik praźudytume
yertingą kompostinę medźiagą, bet ir
kelio nepataisytume, Nes, supuvus bulyienojams, kelyje pasidarys dar dau
giau purvo, nei buvo prieś tai.

Kaip ilgai galima laikyti
veisline kiauli
Musg ukininkai daźniausiai veislinig
kiaulig ilgai nelaiko. Susilaukia iś kiaules yieng, dvejg parśiukg ir peni ją
skerdimui. Praktika taćiau payyzdinguose ukiuiose rodo visai ką kita. Butent,
kiaule, kaip ir karve, pirmą ir antrą
kartą apsiparśiayusi turi dar daug m a
źiau pieno, negu nuo 3 — 7 apsiparśiavimo karto. Todel jauna kiaule blogiau
peni parśiukus, o jie silpniau auga nei
prie senesnes kiaules. Taip pat yra jrodyta, kad senesnes kiaules yeda dau
giau parśiukg, nei jaunesnes. Taigi veislines kiaules gerumas pilnai gali pasireikśti tik po 3 ir iki 7 apsiparśiayimo karto. Vaduojantis tais sumetimais,
patartina ukininkams geras yeislines
kiaules laikyti kuo ilgiausiai, tai reiśkia,
netrumpiau kaip iki 7—8 apsipraśiavimo karto. Anksćiau galima skersti tik
tokias kiaules, kurios pirmaisiais m e 
tais aiśkiai pasirodo blogos motinos:
maźai veda parśiukg, nepieningos ir
t. t. Geras yeislines kiaules reikia naudoti veisimui iki A1/^ — 5 m. Gera kiau
le ncrmaliai atveda per vienerius m e 
tus dvejus parśiukus. Ypatingai geros
kiaules gali atyesti per dvejus miętus
penkerius parśiukus.
M. Ć.

Źemes ukio gam iniij kainos
Siij m e tą rug sejo l ó d . , Vilniaus J a v ą - P r e k i ą
B irź o s praneSimu, buvo m o k a m a uż 100 kg auk s.
Rugiai .......................................................14.50— 15.50
K v i e ć i a i ....................................................19.50— 21.00
M i e ź i a i ...................................................... 1 4 .75-15 .25
A v i ź o s ...................................................... 14.50— 15.00
S e m e n y s ................................................ 43.50—44 50
V i k ' a i .....................................................
—
L u b in as (m ely n as) .
..................10.25-— 11.25
Kvietines s e l e n o s ............................... 10.00— 10 50
R ug in es s e l e n o s ...............................8.00— 8.50
S v iestas 1 kg
1 ru śies u rm e
.................. 3.10
»
„
d e ta l................................. 3.40
„
o II ru ś ie s u r m e ............................. 3.00
„
„
„
d e ta l............................ 3.30
„
, 111 ruSies u r m e ............................. 2.90
„
,
„
d etal. . . . • . . . 3.20
Kiauśinią 1 kg
u r m e ......................................... 1.40
.,
„
d e t a l ................................................1-60
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