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Augšana

garā un darbā
Sarunā» ar lauksaimniekiem nā-

kas pārāk bieži dziedēt vārdu*: mMēs

nevaram ,» «Lielas grūtības,* eKur

to Ы*М lai ņem?* v. t. t. Šajos vārdos

ir daļa taisnības, to neviens negrib
roliegt, taču tos retāki nāktos lietot,
ja mēs biežāk, kad nevarībā gribas
nolaist rokas, sev uzstādītu jautāju-
mus: Kas mums jāvar un ko mēs va-

tam?

Vārds «grūtības* ir visai ne-

noteikts jēdziens. Nav nevienas zinā-

mas mērauklas, ar ko tās mērot. Kas

vienam jau šķiet nepārvarams šķērs-

lis, citam sevišķas raizes nesagādā. Kur

V'-ens zaudē galvu un ļaujas, lai nes

straume, cits uzsāk cīņu un uzvar. Ar

saprātīga rīcību un labu gribu var

Vtikt pat šķietami neiespējamas lietas.

No svara ir pats cilvēks un tā nostāja
pret veicamiem pienākumiem.

Vēl vienmēr ir ļoti daudz tādu,

Las nepčj sajēgt, ka mēs dzīvojam ka-

ķū apstākļos, kas dzīvei liek plūst ci-

tā gultnē, kas rada jaunus pienāku-
r.:us un prasa upurus. Ir vieglprātība
i ~>māt tikai oar personīgām ērtībām

vii neērtībām tad, kad apstākli prasa

vispārības intereses likt pirmā vietā.

Vīri, kas par mūsu drošību un gaišā-
ku nākotni stāv fronti, nejauti, kas

. an par to būs. Tie iet un veic savus

pienākumus. Arī mums jārīkojas tā-

pat.
Ja iziesim savas mājas pagalmā

an laidīsim skatu apkārt, ievērosim

daudzas lietas, kurām vajadzētu būt

citādi un kuras tiešāmarī būtu citādi,

ja mēs biežāk sev jautātu: ko mēs va-

ram? un mazāk vaidētu par grūtiem
hikiem. Netrūkst arī tagad sētu, kur

t 'kls ieputināts sniegā, kur žogs ia-

t zies, kur ēkām cauri jumti v. t. t.

leskatīsimies kādreiz vērīgāk arī kūtī,

hlēti,pieliekamā un pat malkas šķūnī.

Var vienmēr tur viss būs tik labi un

tādā kārtībā, kā varētu vēlēties? Ja

negribam melot, būs jāatbild — nē.

Labam saimniekam savi saim-'

t
:ecībā jāredz un jāzina viss.

Ja mit vienmēr padarītu to, ko

spējam un ko parasti atliekam

uz rītu, tad jau Šodien daudzām tau-

ka sētām būtu citāds, daudz pievilci-
cūks izskats. Ar gudrošanu vien ne-

kas liels nav sasniegts. Ja reiz par kū-

da pasākuma lietderību esam skaidrī-

bā, tad nekavēsimies stāties pie tā te-

ci izēšanas. Un, ja reiz ko esam uzsā-

ki, neatlaidīsimies, līdz uzsāktais no-

vests galā. Tikai tā iespējams dzīvi

vest uz augšu.

Gaišākas tauka dzīves veidošanai

i nepieciešamas divas lietas: augšana
darbā an augšana garā. Tis abas vie-

r adi svarīgas. Lauku darbu kārtīga

noorganizēšana un vadīšana prasa

vispusīgas zirfpŠanas. Tie laiki, kad

laukos varēja nezināt, kas notiek pa-

saulē, kad lauku darbu prasme pastā-

vēja cienīgi sēšanā, pļaušanā un ar-

sani un kad laika plūsmu mēroja pēc

« ula, piedēt pagātnei. Mūsdienu

lauksaimniecība, tāpat kā katrs cits

darbs ptasa savu minimumu zināša-

na un tas nav nemaz tik niecīgs, kā

v'ens otts to iedomāja*. Prasība, lai

katfi lauka sētā būtu kaut vai viena

avīze un kāds lauksaimniecības lur-

i 'ils, nebūt nav pārspīlēta. Ir jāatmet

grābstīšanās pa tumsu, jo tā jaunus

ceļus nebūs iespējams atrast.

Visu sasniegumu atslēga it darbs.

Tur, kur datītājs tajā iegulda savas

personības labāko daļu, neizpaliek
crī sekmes. Vienīgi darbā iespējams

augt darītājam un kļūt par savas tau-

tas nākotnes veidotāju.
Kur runa iet par jauninājumiem,

biezi nākas dzirdēt iebildumus, ka

trūkst līdzekļu to realizēšanai. Taču

arī te ar labu gribu, darbu un neat-

laidību var veikt ļoti daudz. Aizvie-

nam lauksaimniekam ir bijusi izdevī-
' bü nopelnīt ārpus mājas gan meža

datbos, gan pakalpojot dažādiem uz-

ņēmumiem, gan citur, bet vai vien-

mēr nopelnītā naudaari lietderīgi iz-

mantota, tas cits jautājums. Vispirms

jābūt mērķim, kura dēl pūlēties, kura

sasniegšanai jārod līdzekļi, un bei-

dzot — kura realizēšanā saguldītos
Vdzekla* ieguldīt. Ja ieskatāmies lau-

ka dzīvi atkal atklaias visai neieprie-
cinoši «sīkumi». Dažkārt par pus-

litra alkohola surogāta viens otrs

lauksaimnieks atdod visas nedēļas pel-

ņa. Tas tikai viens piemērs, bet šādu

< чкити» lauku dzīvē ir loti daudz,

tāoēc arī nav jābrīnās, ka daudziem

I imniekiem visai nepieciešamu pasā-
kuma izvešanai pietrūkst tidzc%Ut

Vil biežāk kā naudas, laukos pie-

trūkst labas gtibasm

Seit minētajām lietām nav tieia

sakara ne ar seklas sagādi, ne darba

toku trūkumu, ne citām grūtībām,

par kuram lauksaimnieki parasti
mēdz sūdzēties. Tie ir sīkumi, par

kuriem lauku ļaudis labprāt nemēdz

runāt. Vienam otram tad sametas ne-

irti. Taču jaunās dzīves celšanā tiem

veltījama ne mazāka vērība, kĀ visiem

citiem jautājumiem, kam sakars ar

Imtkātmrmībā* тоцит ctOaau.

Labi dīgstošu, šķirotu un kodinātu sēklu
Viens no svarīgākiem ražas celšanas

faktoriem ir laba sēkla. Tai jābūt pie-
mērotas šķirnes, tīrai no nezālēm. šķi-
rotai un labi dīgstošai-

Lai gan neviens neapstrīd sakāmvār-

du «Kāda sčkla. tāda raža», tomēr tādu

saimnieku, kurt plegriestu vērību visām

labas sēklas Ipaiibām, Ir visai таг.

Daudzi lauksaimnieki sēklu ne tikai

pienācīgi nesagatavo, bet ari nolaidigi

uzglabā Nereti gadās, ka sēklu glabā
slikti vēdināmās telpās, kur aukstā laiki

labība sasalst pikās, bet pavasari, iestā-

joties siltam laikam, sasilst un sapelē-
Protams, šādos apstākļos dīgšanas spē-
ja ja ne galīgi zaudēta, tad tomēr lielā
mēra mazināta. Katra lauksaimnieka

pienākums sēklas sagatavošanā ievērot:

1) pēc lespējas biežāk apskatīt sēklas

sabērruves un, lai labāk piekultu gaiss,

sēklas parušināt ar lāpstu- Hlabājot
sēklu maisos vii kubulos. periodiski pār-

bērt no viena trauka otrā. Mitra sēkla

jāpārkaitē; 2) nekavējoties pārbaudit

sēklas dīgšanas spējas un tad jāveic

sēktas tīrīšana un šķirošana, pielietojot

attiecīgas mašīnas — labībām «Trium-

fu* vai «Ttijeri», bet linsēklām tarkšķi

vai linsēklas «trijeri» vai ari abas ma-

šīnas kopā, skatoties pēc vajadzības.

Katrai mašīnai ir savs uzdevums.

«Triumfs» atdala pelavas, smiltis un ši-

kos graudus nn pa daļai nezāļu sēklas.

�Trijers» atlasa nezāļu sēklas, citu kul-

tūraugu piemaisījumus un šķiro grau-

dus pēc lieluma. Tarkšķis atdala nezāļu

sēklas. Tā tad nevar atvietot vienu ma-

šīnu ar otru. Slikti dara tie saimniek',

kuri, sagatavojot sēklu, aprobežojas ti-

kai ar vētījamo mašīnu, kuras uzdevums

ir tikai atdalīt pelavas, un dažus blakus

piemaisījumus. Paviršības dēl katru ga-

du let zudumā liels daudzums mazvērtī-

gu graudu, kurus varētu Izbarot lopiem.

Tik pavirši rīkojoties, nav iespējama ari

nezāļu un augu slimību sekmīga apkaro-

šana, jo, sējot netiru sēklu, izsēj ari ne-

zāļu seklas un šikus graudus, kuri biali

ir slimību digltf mitekli
ь

Lielus zaudējumus nodara dažādas

augu slimības, kā ptera-, melnplanka

(kviešos un miežos), rfisa — linos (melni

piankami uz stiebriņiem). To izplatīšanu

lielā mēri var lerobežot ar sēklas kodi-

nāšanu. Tādēļ visa sēkla, ari linsēklas,

jākodina- Tas darāms laikus, jo kodinā-

tas sēklas var glabāties ilgāku laiku un

tas uz dīgšanas spējim neatstāj nelabvēlī-

gu iespaidu. Kodināšanas līdzekli neka-

vējoties jāpasūta caur vietējām patērē-

tāju biedrībām, jo sēja?» laikā to var

pietrūkt, pieprasot vajadzigo daudzu-

mu, jārēķina uz 1 kg labības 2 grami

sauskodināšanas līdzekļa (Ceresana), bet

linsēklām — 3 grami- Lai atvieglotu

sēklas sagatavošanu, organizācijām un

privātpersonām, kuru ricibā ir sēklas

tīrāmās mašinas un kodināmie aparāti,

tie nekavējoties jāsaved pilnīgā kārtībā.

Jāpagatavo ari kastes sēklas bēršanai

un tās uzņemšanai no mašīnas, lai kat-

ra Šķirne nāktu savā vietā. Sēklas bār-

stīšana pa grīdu, kur sakrājas putekli

un slimību dīgli, nav pieļaujama Bez

tam jāsagatavo punktu vadītāji, kuri.

prastu mašinas pareizi nostādīt un dar-

bināt Vairākiem ŠI lieta ir pilnīgi sve-

ša, un bez lietpratēja palidzības šis darbs

nesekmējas. Sēklas tīrīšanai Jānozīmē

noteikts laiks, lai saimnieki darbu varētu

izpildīt bez kavēšanās- Visos sēklas

tīrāmos punktos (ari Rēzeknes elevato-

rā) ierīkojamas kodināšanas ierīces, lai

iztīrīto un noškiroto sēklu varētu turpat

uz vietas ari kodināt.

Sēklai ir loti svariga nozīme ražas

celšanā, tādēļ darāms viss iespējamais,

lai nākošā pavasari visus laukus apsētu

ar labi dīgstošiem, šķirotiem un kodinā-

tiem graudiem-

J. Ček sters,

Latgales apg, linkopības speciālists

Ceļā uzs sēklu šķirošanas un kodināšanas punktu.

Kartupeļu sējumu paplašināšana
Saskaņā ar Oenerālkomisira uzdevu-

mu, kartupeļu sējplatiba Latvijas gene-

rālapgabalā jāpavairo' tfdz 190000 ha.

t i. par 30 proc vairāk kā 1940. gadā.

Amizējamas sējplatības jan sadalītas

pa apriņķiem un pagastiem un iesikta

lauksaimnieku reģistrācija audzējamās

platības sasniegšanai Audzējamo kar-

tupeļa kultūras paplašināšanai jābūt lab-

prātīgai- Kārtojot audzējamās sējplatī-

bas atsevišķie saimniecībās. levaros līdz

šltn audzētās platības, andzējamis kul-

tūras platības procentos no aramzemes,

sēklas apgādes iespējas un pieejamo

darba spēkn. Pagastu vecākie kopā ar

rajonu agronomiem uz labprātīgas vie-

nošanās pamata ar lauksaimniekiem pa-

nāks kartupeļa platību paplašināšanu

katram pagastam noteiktas platības ap-

mēri-

Oenerilkomisāra rīkojumam par kar-

tupeļa platību pavairošana ir svarīga

nozīme ledzīvotāju nodrošinišani ar

pirmās nepieciešamības pirtikas līdzek-

li — kartupeļiem. Nav jiaizm'rst, ka

kartupeli kopi ar maizi ir galvenie pir-

tikas līdzekli. Līdz ar galas tm tauku

patēriņa lerobežošanu, kartupeļu piepra-

sījumi tirgu" lieli mērā pavairojušies.

Kartupe|i,no zemes Izmantošanas viedok-

ļa, dod vairākkārt lielākus haribu vielu

ieguvumus no platības vienības, kā grau-

du augi — labība Pie tam vēl jāievēro,

ka bez tiešā cilvēku uztura' kartupeļus

pārstrādā stērķelēs un spirta rūpniecibā,

tāpat liets vairums aiziet cūkkopībai. No

vispārības Interešu viedokļa svarīgi, lai

minētis rūpniecības nozares strādātu

pilnā galti un ari cūkkopība nesašanri-

nātos-

Kartupell nav raclonēti un to patē-

riņš kopi ar dārzājiem pieaug, ievedot

citu pārtikas vielu raclonēšanu. Tādēļ

kartupeļu sējumu paplašināšana visādā

zinā nepieciešama Platības paplašinā-

šana dažādās saimniecībās sasniedzama

dažādi- Salīdzinot ar visas saimniecī-

bas platību, tā būs niecīga. Dažās saim-

niecībās paplašināšana būs lespējama nz

vairikgadigi āboliņa rēķina u. t t Ar

sēklas materiālu pa daļai var izpalidzē-

ties, ka jāmēģina ar šikiem kartupe-

ļiem apstādu lielākas platības, to sēk-

las kartupeļus no citurienes nedabūs

Mākslīgos mēslus kartupeļiem dot ne-

būs iespējams, bet jālieto kūtsmēsli.

Visos apgabalos jāaaudzē kartupeli pie-
tiekami daudz vietējim vajadzībām, ap-

gādājot kā pilsētas, ti rūpniecības uz-

ņēmumus vajadzīgi daudzumi, jo trans-

porta iespējamības grūti paredzēt

Kartupeļiem piemērotas vieglākās

smiltszemes- Ja levēro, ka tajās labī-

bas nesola augstas ražas, tad tieši vieg-

lās augsnas pamudina uz kartupeļu sē-

juma paplašināšanu. Kartupeļu sējumu

paplašināšana nozīmē Intensīvāku saim-

niekošanu- Kartupeli ar saviem lakstiem

noēno zemi, kas ozlabo tis sakārtu. Ar

atkārtotu kartupeļu vagošanu iznicina

lauka nezāles un sagatavo zemi nāko-

šam augam. Kartupeli, ir labs labību

priekłangs un, paplašinot kartupeļa kul-

tūru, pēc tis labību ražas ceļas un no

gada uz gadu ir mazāk svārstīgas. Tā-

dējādi no samazinātas labību platības

iegūst tādu pat kopražu. ki no agrākās

platības.

Jālieto labs sēktas materiāls nn jā-

stāda an Jivago uzmanīgi, lai sējumos

nerastos tukšas vietas, tiklab paviršas

stādīšanas dēl. ki no stādu izraušanas

ecējot vai vagoiot kas raža var sama-

zināt lielā mēri.

Jau minēju, ka kartupeli ir vieglo

zemju augs, bet tagad izaudzētas ari

šķirnes, kas piemērotas smagākām ze-

mēm un ari da/ūdiem nolūkiem: gal-

dam, saimniecībai an rūpniecībai-

Tādēl, zemkopji, sarunājiet. Izpalī-

dziet cits citam gan ar sēklu, gan mašī-

nām, darba rīkiem un darba spēku un

p'etelcaties katrs savi pagastā, lai pēc

lespējas ātri sazīmētu vajadzīgās audzi-

nāšanas platības. Agr К Binde.

lauksaimniecības mašīnu kopšana
Katra lauksaimnieka pienākums rūpē-

ties, lai darba sezonai sākoties visas ma-

šīnas un darba rīki būta pilnīgā darba

kārtībā Jau tagad visas lauksaimniecī-

bas mašinas un darba rīki jāsavāc vien-

kopus, jāpārbauda un remontējamās ma-

šīnas iānodod remontā darbnīcās Pārē-

jās mašīnas kārtīgi jānotīra un rņcrfla
daļas, kas nav pārklātas ar krāsu, Jflie-

ziež ar biezo ellu. Tā mašīnas prn.irgās

no rūsas. Darba laikā noberztā krāsa

jāatjauno.

Darba sezonai sākoties. jāpārbauda

lauksa rmrecības mašīnu нп darba riku

atsevišk.ls daļas un dalu savienojumu

vietas. Tā* vietas, kas padoias savsta"

pējal berzei, Üismaxg| ar petrolejai nn

Pēc tam jāieeļļo. Vis: eilntVii lilctirļ nn

tajos jāiepilda svaiga ella Tikai pie

kārtigas apkalpes mašinas labi un ilgi

darbosies

Darba sezonā Fordsona traktoru

vienai daļai tiks piebūvēti gāzģeneratori

un bez tam lauksaimniecības biedrībām

būs iespēja tuviki laiki iegadāties bij.
mašīnu • traktoru staciju gāz^cnerātora

traktorus. Lauksaimniekiem, kas vēlē-

to» UmaUū Ķžjtģcae/itofa traktorus,

savlaicīgi jāpadomā par piemērotu mal-

kas sagādi Lai traktors darbotos bez

traucējumiem un pilnīgi izmantotu jau-

du, jālieto iepriekš sagatavota malka —

sagriezta attiecīgos klucīšos 5*5*6 cm

Vispiemērotākā būt» ozola. oša. bērza

apses uņ alkšņa rm'ka. kam mitruma

procents būtu 13-Oi. Pārdodot bij. zir-

gu izmantošanas punktu mašīnas, katrā

pagasti mašīnu daudzums pa'iclmājas.
Visas šis mašīnas pi'nīgi jāizmanto sav-

starpēji izpa'.idzotles,

La' icoazistinatn lauksaimniekus ar

lauksaimniecības mašinn darbību un

tecbn;sko apkalpi, agronomłskie darbi-

nieki, saz:nā ar pagasta valdēm un lauk-

saimniecības błedribām, rīkos mašīnu

demonstrējumus, kur attiecīgie speciā-

listi sniegs paskaidrojumus un norādīju-

mus. Ikvienam, strādājot ar mišinu. iā-

zma un jāpilda visi paredzētie tecrnisk'.e

noteikumi- Akurāta technisko arkalpes
noteikumu ievērošana nodrošina netrau-

cētu mašīnas darbību visā darba sezonā.

St. Slapiņš

Ilūkstes арriņķa lauksaimniecī-

bas mašīnu instruktors.

Prēmijas ražotajiem
Oenerālkomisārs noteicis, ka ražotā-

jiem, kuri nodod lopus, olas,"zivis, sal-

mus, siena, kartupeļus nn labību. Izsnie-

dzamas prēmijas zīmes, kas dod tiesības

pirkt degvinu vai spirtu un papirosus vai

tabaku. Noteikumi paredz, ka prēnras

zimes izsniedz par ražojumiem, ķas no-

doti sākot ar 1. oktobri.

Par laikā no I. līdz 14 decembrim

nodotiem ražojumiem prēmijas zīmju iz-

sniegšana ražotājiem jāizdara attiecīgām

pašvaldībām. Pēdējām prēmijas zīmes

jāizsniedz ražotājiem, kas uzrāda attiecī-

gu sagādes organizāciju vai to pÜnvaroto

iepircēju iepirkšanas zīmes, vai kvitēs

par laikā no pag. gada L oktobra līdz 14.

decembrim nodotiem sekojošiem ražo'n-

miem: govslopicm un cūkām, ko uzrir-

kusi Lopu nn galas centrāle, par labību,

ko uzpirkusi Labības centrāle, par kar-

tupeļiem un labību, ko uzpir'

Dzērienu centrāle, par kartupeļiem

un olām, ko uzpirkusi Piena im

sviesta centrāle, par cukurbietēm, ko

uzpirkusi Cukura centrāle, par labi! i.

kartupeļiem, sienu, salmiem un'o'ām, ko

uzpirkusi Centrālā savienība 'Tur ia»

un tai pakļautās patērētāju biedrības*

par kartupeļiem, ko uzpircis 2. Vai

tirdzniecības uzņēmums un par labību

un kartupeļiem, ko uzpircis l atvijas cen-

trālais sēklu eksports. Prēmi'as aprēķi-

nāmas un zīmes Izsniedzamas: par no-

dotām cūkām dzīvsvarā — no 100 —»

ISO kg —

lf* 1 degvīna vai 1 spirta 01

40 gab. papirosi vai 50 gr tabakas: dzīv-

svarā no 151 — 200 kg —
Vi 1 de-

vai V« l spirta, 80 gab- papirosi vai 100

g tabakas: dzīvsvarā no 201 — 250 kg —

*A i degvina. vai 1 spirta un 120 gab-

papirosu vai 150 t tabakas: dzīvsvarā no

251 un vairāk kg — 1 1 degvīna vai ł/t 1

spirta. 160 gab. papirosi vai 2r)o g taba-

kas. Par nodotiem govslopicm dzīv-

svarā no 300 — 400 kg —
Vt 1 degvīna,

vai V* 1 spirta. 80 papirosi vai 100 g ta-

bakas: dzīvsvarā no 401 — 450 — */* 1

degvīna vai 1 spirta un 120 papīresn

vai 150 g tabakas: dzīvsvara no 451 —

500 kg 1 I degvīna vai 'Л 1 spirta nn 160

panirosi vai 200 g tabakas: dzīvsvarā nn

501 — 550 kg -- I'/« 1 degvīna vai */• 1

ŚplHi un 200 papirosi vai 250 g tabakas:

dzīvsvarā no 550 nn vairāk kg — 11/*l 1 /* 1

degvīna vai *U 1 spirta, 240 papirosi vri

300 g tabakas. Par nodoto labibu: par

I to obligāti nododamās labības *f* 1 der-

vīna vai •/• 1 spirta, par 1 to virs ob

ti nododamās labības daudzuma t*h 1

degvīna vai '/4 l spirta- Par nodotiem

kartupeļiem: par 1 to obligāti

nododamo kartupeļu daudzuma 1 rjei>

vīna vai V« 1 spirta, par 1 to virs obligāti

nododamā kartupeļu daudzuma — 1 1

degvīna vai *h 1 spirta. Par nodoto s i e-

nu un kopsvarā par 1 t >

izsniedzamas prēmijas zīmes 1 1 degvīna

vai ł/t I spirta saņemšanai. Par nodotfim

o'ām par katriem 10 kg —
*f* 1 deu-

tln 20 g. parjirosu saņemšanai. Gadījumos

kad nodotās labības, kartupeļu un

yal salmu daudzums ir mazāks par to.

bet lielāks par
v« to — par obl'gātl no-

dodamiem ražojumiem Izsnled/rn l

prēmiju zīmes V« 1 degvīna saņemšana5
,

bet par virs obligātiem nodotiem vairu-

miem *t* 1 degvīna saņemšanai.

Ražotājiem savlaicīgi jārūpējas psr

att'eclgiem dokumentiem prēmiju zīm'n

saņemšanai un to iesniegšanu pašvaldī-

bām.

Labību lespējams nodot

arī marta

Ar Latvijas generālkomisāra izdoto

otro izpildnoteīkumn nosacīts, ka lauk-

saimniekiem obligātās labības pie ;

termiuš pārcelts no 28. februāra uz 31.

martu Tāpēc ari pagastu vecāko znr-:-

umi par labības kontingentu Izpildīja nti

iesniedzami nevis līdz 10. martam, bet

gan līdz 10. aprīlim-

Jauni lopkopības pārraugi
Rfreknes lopkorības skolu beiguši un

"eguvuši jannākā lopkopības pārrauga

tiesības *3di audzēkņi-" Rropislava Ancā-

ne, A'eksandrs Pērziuš. Romualds Li-

saks, Zofija Garance, Lcokādija Garjā-

ne, Tekla Gailuma, Prouislava Gailuma,
Emīlija Golubova, Ženija Grišulc, Vero-

nika Gruztfa, Lonija Koraševska, Anna

l očmelc. Matilde Litavnieka. Anna Mi-

čule. Franciska Matisāne, Piuss Patmal-

nieks, Janina Puzaka, Antons Rečs, Van*

da Stapislavska, Lūcija Subrovska. Amā-

lija Tropa, Dzidra Tropa un Monika Za-

chara. Visi lopkopības skolas absolventi

jau nozīmēti darbā.

JĀSAUDZĒ ZIRGI

Pagastu valdēm, norīkojot lauksaim-

nieku pajūgus klaušu pildīšanai, jāattu-

ras no grūsno ķēvju sūtīšanas smagos

darbos, bet slimai un pārpūlēti zirgi

pirms norīkošanas darbā Jānosūta oie

veterinārārsta pārbaudīšanai.



Кo... stirpu - katrā saimniecībā
Daudziem lau. ...tra Šopavasar

lle'as rūpes sagādās ierobežotie mSksH»

fc mēslu vairumi Tomēr ar labu gribu
un pareizu rfcību mākslīgo mēslu 'ZtrO-

kumu lielā mērā var atvietot ar citiem

saimnieclbs Klaffttiem. mēslošanas lī-

dzekļiem- Zālāju un laukaugu kultūru

■tósloSanai tagad jāpielieto daudzi tād

panēmien',* kūtiem agrāk, kad māksli-

g!e mēsli blia pietiekamā vairumā, ne-

piegrieza sevišķu vērību. Tagad гйгЦг1
iāg!abā kūtsmēsli, jākrāj pelni (ar ku-
flem var atvietot kālijsāls Iztrūkumu).
JāknmpostC aiejmēsli un HelUkā vairumā

iJgatavto kompQsts no kūdras un saim-
niecība? atkritumiem

Piedodot augsnai trūdvielas ar kfits-

mēs'lem vai kompostu, agsna klflst Ir-

denāka, labāk saista mitrumu un vasa-ā

mazāk cieš no sausuma- Pareizas angī-
nas mčsJošanas noteikums ir. ka orga-

И ?m mēslošanas līdzekļiem jābūt

par pamatmfsloļumu un m'neralmēs!!

fledodami tikai kā papildinājums. LaJ
pfejSdātu augsnai pietiekamā daudzumā

trūdvielas. kūt«mēslf tīrumiem Jādod

reizi Ik pēc trim gadiem, levērojot, ka
saimniecībās pašreiz nepietiekams mij*

lopu skaus, kūtsmēslus var dot tikai pēc
6—7 gadiem. Kamer pavairos mājlopu

skattn. paies vairāki gadi- Līdz tam lai-

kam kūtsmēslu atvictošanal Jāgādā citi

organiskie, mēslošanas UdzeklL Labs

kūtsmēslu atvietotais Ir komposts. Lau-

ku un zālālu mēslošana prasa lien kom-

posta daudzumu, kāpēc tā pagatavcšV

lal fā>lieto vienkārša metode, kur cilvē-

ka da-bu pēc lespējas var atvietot ar

zirga darba spēku. Ja komposta kaud/.i

krauj augstu, un to vairāk reizes vasa-

rā pārrok ar lārstn. tad tas prasa daudz

darba un komposta pagatavošana U*

maksā dārgi

Komposta gatavošanai kā pamata

izejmateriāls noder melnā trūdu bagātā

aeme — zāļu purva kfldra un kūtsmēsli

Rokot purvos grāvjus legūst mtlnu trū'

du bagātu zemi- Si me'nā z?me Jāizlie-

to-komposta gatavošanai. Zemi Izklai-

dē apm 3—4 m platā un ap "« ra augstā

stirpā Izklaidējot zemi tanī lejauc ar!

kūtsmēslus — uz 5 vezumiem zemes

vienu vezumu kūtsmēslu. Stirpas garu-

mu nosaka gatavo'amā komposta dau-

dzums. Stirpā ieteicams lekaisīt ari

kalkt, tikai ar tādu aprēķinu. !al tas ne-

nāktu tiešā saskarē ar kūtsmCsPem.

Stirpā var likt ari vircu un atejmēs'ns.

kas kompostam piegādās vērtīgas auga

barības vielas un veicinās baktēriju
darbību. Tā kā komposta stlrra Ir apm
v
t metru augsta, tās pārJaukSanu loti

ērti var veikt ar soitu vai lielo arklu.

Stirpas virspuse v:?nmēr uzturama Irde-

na, neļaujot aizaugt nezālēm. Stirpas
virspuse tāpēc atkārtoti sastrādājama ar

šķīvja, zvahžņu vai itsperecfšām.

Zirgs tieši komposta stirpas sastraJāša-

na' reti kad Jājūdz, bet to var Izdarīt at-

griežoties no cita darba tīrumā un kādu

reizi pārbrauc ari komposta kaudzei.

Jo komposts ātrāk vajadzigs, jo kaudze

vasarā biežāk jlpārjauc.

Ja saimniecība atrodas lada pietie-
kami nosusināta kūdraina Flava vai zāļu

purvs, tad kompostu var pagatavat tur-

pat uz vietas ar loti vienkāršiem paņē-

mieniem Ar šķīvju vai ivaigiou eceiu

labi sastrādā un saplowt purvlņa virs-

pusi, tad uzved biezāku kārtu kūtsmē«!j

un iear* Vēlams izlaistīt pa virsu ari

vircu un piejaukt kalkus- Kad komposts

labi sadalījies, to pārar vēlreiz un aru-

mus labi sastrādā. Pēc ši paņēmiena

komposta sagatavošana velkās apm

V't vasaras

Var rīkoties vēl sadi: pļavu uzar ar

arklu, velēnas sagriež gabalos un sa-

krauj stirpās, pa vidu jaucot kūtsmēslus,

vairākas reizes vasarā ar arklu pārjau-

ect. bet velēnas ar ecēšām sasmalcina.

Komposta gatavošanai Ir vairāki pa-

ņēmieni Lauksaimniekam jāizvēlas •'vi-

oi saimniecības apstākļiem piemērotā-

kais. Komposta gatavojot katrā zini

jāievēro, lai kaudzi varētu sastrādāt,

sasmalcināt un pārjaukt ar zirga spēku,

tāpēc kaudze jākrauj zema un plata.

Zemāka un platāka kaudze ari tik ātri

Komposta pielietošana mēslošanai W

loti plaša. Kultivēto zālāju mēslošanai

komposta ir pilnīgi nepieciešams. Ar

kompostu vai kūumē»liom kultivētie zā-

lāji jāmēslo vi«maz pi 3—4 gadiem reizi,

dodot 15—20 vezumus uz pūrvietas-

Tāpat kompostu var izlietot sakņu un

augtu dirxa mēslošanai, ogulājiem un

ari tīruma mēslošanai
f

Komposta lietošana ir ērta katri vie-

tā- Laukos kompostu var iestrādāt ar

atspcrecošām, zālājoi to Itstij tikai iz-

birsti tu. augļu kokiem un ogulājiem ap-

berot ąp atidiņu saknēm. Sevišķi le-

darbīgs komposts i' vieglās smilts augs-

nis. kur tā labās īpašības var visdrīzāk

redzēt Tipēc ir nepieciešami, lai kom-

postu gatavotu katra saimniecība.

Agr. P. Lapiņš

Vēl par agro dārzāju audzēšanu
Par agro dārzāju izaudzēšanu jau

vairākkārtīgi runāts, bet patreizējie

apstākli ne katrreiz ievēroti. Daudz-

kārt uzsvērts, ka lecektim vaja-

dzīgi karst' z'rgu mēsli; paskaidrots, kā

šis lecektis ari jāsagatavo. Patre'zēioj

apstākļos rodas Jautājums, kur dārznle-

clbām zirgu mēslus ieeūL Agrākos ga-

dos Daugavpils un Krustpils lielākās

diran ec'bas izmantota armijas stallu

mēslus. Dzīve pirkirtotusfes ari pro-

vinci- Ne'ielās provinces dārzniecības,

kuras katru pavasari izlietoja vairāk kā

1000 vezumu zirgu mēslu, patreiz ir ne-

zini, kl izaudzēt agros diriā'us. jo zir-

gu mēsli vairs nav viesti dabOjami. Šo-

pavasar, kur nav zirgu mēslu, bfls Jāiz-

līdzas ar govju mēsliem Lecektis, kas

pildītas ir govju mēsliem, gan nerada

tik lielu siltuma, ki zirgu mēsli, toties

šādas lecektis siltumu uzturs daudz il*

gāk. Jau mirta mēneša sīkumi lecek*

tis var pildīt ar labiem govs mēsliem.

Vislabākais laiks lecekšu rīkošanai ar

govs mēsliem if mirta mēneša vldfl-

Pie mitrākiem mēsliem var nedaudz pie-

jaukt koka lapu vai kOdras. bet kur to

nav. Jāiztiek ar mēsliem vien Mēsli ne-

drīkst būt slapji, jo tad tte Ir auksti un,

ja ari tos lesl'da. tic tomēr ātri atdziest,
l abākie ir saluttinla mēsli, kuri nav pā-

rāk mitri, bet nav ari pārāk sausi.

Lecektīm mēslus var lepriekš saga-

tavot ua tos var lietot ari tiklīdz kā no

kOts ņemtus. Ja mēsli ir tuvu nn tos

aizvedot Hdz lecektīm lespējama oelz

dzisināt, tad vislabāk tos tūlio kraut le

cektfs. Marta pirmā pusi zem viena lo-

ga jāliek lł/» vezuma mēslu. Ja mēslu

lecektis iekrauj marta otri pusē, pietle

ja zem loga liek 1 vezumu mēsla Pi

dot govju mēslus nekādā gadījumā ne

drīkst cleSI saspiest, jo tad tie viji 1
karsts ua vienmēr būs visi- Vislabi

Piespiešanu var Izdarīt, mēslus piem

dot ar slēpēm Ja piespiešanu tzdar

pirāk viegli, mēsli pilnīgi neiekarat Ve

dot mēslJ* no tālākas vietas, tle sakran

Jamł 3 m ptati un Hdz 2 m augsti kaudz

Ja pēc iekraušanas lecekti vlsis vieti

mēsli vienidi neiekārsi, tad siltāko

mēslus ieliek aukstākos un otrldl Ka

mēsli lecekti iekarsu!!, tos nospte! u

apkaisa ar p'lnu pelnu vel kalku kārti

pu. Pie tam Jiuzber zeme.

Kur lecektīm nav art govju mistu —

tur jilzmanto aukstās lecektis un pallri

jioem siltumnīca- Tad viii stld'pi liis
audiē Jau siltumnīcā un lecekti var Pa

stādīt labi leaugušos stādus. Slm nolfl

kam siltumnīcā tiail tomātu, gurķu, pu-

ku kāpostu, seleriju, puravu, tabaka

puku un citas siklas, Meaoa stldtnu

pēc vajadzības vil pārstāda podipos un

kad ārā pietiekami silts, tad tzstid

aukstās lecektis. Uz vietas aukstās le

eekrls var audzēt salātus, redīsus, vasu

ras rutkus, burkānus, ari tabakas, puk

un dažādus dārzāju dlsr«*

Ž. Freimanis

Katrā sētāa augļu kokus
Jau no seniem laikiem auglkoplbai ir

liela nozīme cilvēka uzturvielu sagādā-

šanā- Pēc līdzšinējiem pčtijumicm tai

iibūt tikpat vecai kā graudkopībai. Da«

iādu augļu koku izcelšanās nav galīgi
noskaidrota. Par abetu un bumbieru
dzimteni uzskata Vidusāziju, bet kau'io-

auglu (ķiršu, plūmju) Vakarāziju. va'-

tākus tdkjtošg3dus. cilvēks ir centies

augju .šJtirnes uzląbot- Mūsdienu augu

šķirnes uzskatāmas ki gara un uzcītīga
d?rba rezultāts.

VIJ nesen atpakaļ va'dlja uzskats, ka

augļus ir gan patīkami baudīt, bet neat-

z;na, ka tiem bfltu kāda nozīme cilvēka

uzturā,

TiV.il pēdējo Я gadu atklilnml pierī-

dīja, ka lai gan augli uzskatām? ki pa-

pildus barība, tomēr tie satur loti sva-

rīgas vielai, bez kurām organisms ne-

var izt kt. Sīs papildu vielas jeb vita-

mīni atrodas dažādos daudzumos visās

dabiskās uztura vielās. Augtiem lo vlf-

lu ražošanā ir svarīga vieta un augļu

patēriņš pēdējos divos gadu desmitos,

aa'tdziuot ar agrākiem la<k:em. lielā

mērā pieaudzis. Tādēļ lauksaimn'ekam.

ezturvietas ražojot, jāphgrlež vērība ari

anrlkopibai un dārzi Jāierīko un jākopj

tā. lai tic attaisnotu savu uzdevumu-

Līda pagājuši gadu simteņa beigām

valvlīja uzskats, ka cilvēka un citu dziv-

Uicku uzturam bei ūdens vajadzīgas vēl

olbaltumvielas (olas, gala) ogļhidrāts

(maize, cukurs), tauki un minerilvie'as-

Ja cilvēk ч vai dzivn'ek» Hdz ar uzturu

iļnāmā daudzumi lis vielas iegūst, tad

atginisma prasības pēc uztura apmieri-

■i-.is,

Ui Sis teorijas pamata zinātnieki It*

. ■" i i la и/urā normas Līdz ar Ши

normu inatfidliaPU likās, ka atrisināts

ejlv&ka UftUTi jautājums Vēlāk tomēr

Izrldiia*. ka tas nav tik vienkārši un ka

bez olbaratu uvielām, ogļhidrātiem, tau-

kiem un minerālvielām, kas vajadzīgas

lielākos daudzumos, nepiecleSamas vēi

citas, tanī laikā ncra/.nas vielas. Kaut

tri ile nezināmās vielas bija vajadzīgas

•Лэ' niecīgos daudzumos, tomēr bez

Ilm. kl izrīdījis, ne titvfks. ne dl;

daivaiekl nevarēja ilglku laiku UUkL

Pez lim vlellm organisms saslimst on

tlrec tfis varltu nosaukt par veselības

vielām. T:4ai vesels organisms аре]

pārstrādāt galvenās baribas vielas* La-

organisms bfltu vesels, jālieto pilnvērtī-

gs barība.

Angli satur daudz minerālvielu, ku-

ras Mitralis! organismi po olbaltumvie-
lām uzkrijttlis kaitīgās skābes. Pats

par sevi augļu cukurs Ir barojoša viela.

Masu garša nu apetīte nav drošs va-

donis barības izvēle, tādēļ ari uztura

normu vēlākie pētnieki norlda us augļu

nepieeiešamfbn mūsu v/turi. Dažādi

augti dalādi iedarbojas uz cilvēka ķer-

meni Āboli a* savu dzelzs saturu veici-

na asins vairošanos un vakari iebaud'ti

nomierina nervus- Pumbieri ir loti ba-

rojoši, tika» prssas lai tos labi sakošla-
Ari plūmes ir lot< barojošas un ierosina

pārijā* barības labu sagremošana. Ze-

menes Ir fosfātiem bagātas un tādēt ie-

vērojamas kā laba nervu barība- Pro-

tams, jāievēro priekšnoteikums, ka aug-
li Jālieto pilnīgi nogatavojusies- §fm
Zlpl rnOsu pašu zemes augli Ir pirłk!

par dauern dienvidu augļiem, kā banā-
niem un kokosriekstiem, kurus novāc

zaļus n mākslīgi nogatavina.

Auglos atradis dažādi vitamīni un

ari dažādos daudzumos, bet kad augtus

un ogas lieto tanīs gada laikos, kad tie

nogatavojas, tad organismā ari dažādi

vitam'nl nokļūst Nepieciešami augtus

uzg' 'bv ari ziemai Ir tādas tk'mes.

sevišķi āboli, kas uzglabājamas līda nā-

košam pavasarim un pat vasarai.

Par augļu lietošanu uzturam pētnieks

Ragnars I'ergs Izteicies —- ēd sešreiz

vairāk kartupeļu, kā mazi un mazākais

sešreiz vairāk augļu un dārzāju kā galu.

Līdzīgi izteicies ari pazīstamais Berlīnes

ķirurgs proi Picr's.

Aug|u dārza lerīkošana

Auglkopibs lauksaimniecībā visdro-

šāk piekopjama ki blakus nozare, la;

dārza ierikošanas un ankoršanas darbus

veiktu ar saimniecībā ea*jfo darba spēku

un līdzekļiem. Labi ierīkots un pareizi

kopts aug|u dlrzs var dot saimniecībai

ievērojamus blakus ienākumus. Augļu ne-

ražas gados tas saimniecībā lielus trau-

cējumus neradīs un saimniecības apsaim-

niekošana noritēs normāli- lis tuglko-

plbas Izmantošanas veids masa apstāk-

ļiem bfltu vispiemērotākais. Katrā zip!,

paredzot darba spēku un kapitālu dār-
za vajadzībām. Jārēķinās, ka diras pra-
ta pienācīgu kopšanu un uzraudzību,
bet nolaists dārzs nekādus lenākumus

nedos.

lerīkojot augtu dārru tum jlterlda

(ievērojot zināmas augsnei īpašībai)

tādi zemes gabali, kas dārzājiem ot tī-

ruma augiem nav piemēroti, p. p. lauri
vai izlocīti tiruma gabali, kas, grūti ap-

strādi »arni neizdevīgās formas dēl, Tl-
pat stāvas nogāzes. Augļu kokiem va-

rētu apstādīt ganības, aplokus, lauku ce-

ļus un ierīkot seviikus augtu dārzus.
Tīrumu laukus varētu apstādīt ar augļu
kok'em tādi attāluma, lai varētu augsnu

pilnīgi vai arī ilgāku talku piekopt apakš-
kuttūras- Pēc dārza lerīkošanas pirmos
gados starp kokiem katrā zinā Jāaudzē
dārzāji vai parastie tirumaugi, lai augv-
na pilnīgi lemantotu. Aug|u kokiem tā-

da augsnas Izmantošana noderīga. Ja

lauku strādā un mēslo. Tikai jāievēro,
lai augsnu strādājot nenolauztu vai ne-

nolītu iestlditos kociņus, kas bieli no-

tiek ecēiot ar vairākiem zirgiem. Jlrau-
gas, lai kocłpu tuvumā nesavairotos ne-

zāles. Tāpēc kociņu tuvumā jltura zi-

nāma zirgiem neapstrādātās zeme* pla-
tība. Šādos gadījumos attiecīgu gaba-
lu apstrfidāSanu jiveie lāpstām vai ci-
tādi- Ja vfiāk zem kokiem iesēj zāli, tad
tomēr kokam 2 m platumā Jluzrok aplis,
kas jātur tirs no zālēm- Sausākās vie-
tis zem kokiem šāds zelmenis nav ie-

teicams, jo tas patērē daudz mitruma
un aizkave lietus ūdens iesākšanos ze-

mē.

Tl kā noglzes parasti sausas, tad *c

jistāda pirmērotts koclpu šķirnes un jā-

rūpējas par mitruma apstākļu kārtošanu
Augsts koku kronis nav leteicams, io

tlds apgrūMna augtu novākšanu- Ce-
ļiem vispirms Jākalpo satiksmei, bet tos

iespējams apstidlt ari inglu kokiem. Ja
ce(i Ir Huri tad koki Jāstāda tikai gar
vietu cela malu ar lādu aprēķinu, lai

koke iaa Helsko tiesu кriet» as cele mi

nevis at lenki. Piemēram, ja celi lei
no austrumiem ia rietumiem, tad Jāa>

stłda dienvidos mele. je lat no dienvi-

diem aa ziemeļiem, tad rite mele. jo pēc-
pusdienas fne nav augiem tik kaitīga,

ki rīta ēna. 15u tam jāievēro, ka er

tukšiem vēsumiem brauks no mijām us

Hromiem nn cieli gar kokiem, bet ar

pilniem vēsumiem no lauka us müam

na pēc iespējas turēsies tiliк na ko-

kiem

No dažādām augsnim mila augsaas

ir piemērotākas augļu dāraa lerīkošanai,
sit augsnes satur visas vielas tādās at*

tiec Ibas, kas nodrošina stipras koksnes

attīstību on auglos ar labām īpašībām.
Ābeles un bumbieres labi attīstās mēre-
ni mitras, stipras tēmēs, Ja grunt-
ödena ir par augstu un slapjums ilgstoši

uzturas, tad ābele* saslimāt ar vēzi, bet
bumbieries c?el no kraupja. Ari viegli,
kls zemēs samēri labi aug ābeles ut
bumbieres, ]ą zemes apakiklrta Ir aut-

liga nn aussna tiek Pienācīgi mēslota,
tfirii augstas prasības eutsnai nemstā-

da un padodls pet akmsaainis augsni!
un augstākās vietis. bet mii kaļķainu
zemi. Plūmes prasa auglīgu un labā
kultūras stāvokli augsmi un zināmā mē-
ri mltriku- Ogullji (avenes, stiķenes,
jāņogas) padodās katri labāki augsni,
t.kai necieš ēno. Tomēr labāki padodās
auglīgās augsnās

Necaurlaidīgas glizde zemes augiu
dārzam nav piemērotas. Ja 'augsna eu»=
tu dlrza ierīkošanai ir par mitru, tad tā
nogrlvojenia un grāvja zemes izmeta-
mas un izlīdzināmas starp grivjlem, tl

paceļot augsnes līmeni augstāk, . •
lepriekšējo gadu hartās ziemās gan-

drīz visi augtu dārzi izkalusī un ьаОДт*
liels augtu trūkuma. Daina gadus ii
trflkuma novēršana! bfls jāiztiek ar

oglm. bet nekavējoties jāstājas ari pie
augtu dārzu lerīkošanas.

Zemkopllem, kas Pagājuši pavasari
bija atturīgi augtu dārzu lerīkošanl. Jā-
pārdomā, kurā v'etl salmnlēclbi vlsta-
bās augļu dārzs lerīkojams. Tāpat ta>
vlkā koku skola Jlalzrunā attiecīgs dau-
dzums augļu kociņu, Air. K. binde»

Cāļu perējamās olas
PtC bargas glumai pienācis cilu pe-

rināšanai laiks. Sekmīgi paveiku cilu

perināšana nodrošina putnkop'a panāku-

mos un līdz ar to lenākumus nākošam

gadam.

No perējamās ola* Jāizškilas spēcī-

gam uq veselīgam сД-'ип. kuram Jāiziug

par spēcīgu un veselīga eHjēJvlstu. Tā-

da vista Pie labas kopšanas v" spēcīgas

ēdināšanas varēs daudz olu 4M Tas

katram efllu perinātajam liek alcerit!ei

seno latvju gudro parunu: «Ko sflsi —

to pļausi».

Tiksi во labām perējamām olām var

izperināt labus cāļus. Labas parejimās

olas savukārt var iegflt tiksi ne labām

vaislas vistām- Labām valslys vistām

labili vispirms ar labi attīstītu ķermeni,

veselīgām un ar izcilus dējibu. Tamdēļ

kurs katra par ziemu atstāti vlsts vēl

nav uzskatama par vaislas v'stu La-

bas vaislas viatas atrodamas starp »la-

mas dējējām- No tām tad ari Izmeklēja-

mas perējamo olu ražotājas.

Perējamo olu savfikSanai Hpieg*icJ
vislielākā uzmanība, jo no tām mis sa-

gaidām dzīvespriecīgus radījumus-

Tamdāl Jārupijas. lai olas no ziemas un

agri pavasara dzestruma nesastingtu, Jo

dzestrums var nomaitāt oli atrodošos

dīgli

Jārūpējas, lal izdēti* olas neaizper5

citas vistas, dijot tanī pat ligzda, Lai

tas nenotiktu, olu ielasīšanai vistu kūta

ir jāapstaigā 3 un pat 4 raizes dieni-

Olas jāizsargā no sakratlSanās, kam-

dēļ tis nevar nēsāt kabatās, priekšauti

vai riekšavās. Olas Jānes groziņā, kori

paklātam ielikti rudzu salmi vai koka

plflksnei No tāluma atvestās olas tfJ-

lip Jāizsaiņo un mazākais vienu dienu
līda perināšanai Jiatpfltlaa, lai olas sa-

turs pats no sevis noregulējis agrākā

stāvokli.

Perējamas olas var uzglabāt ne ilgāk
ki 3 nedēļas no olu lādēšanai laika, vis-

labāk tikai nedēju vai divas.

Perējamas olas liuiglabi sausi te!-

pi pie apm 10* siltuma, .katru diena

viena reizi pagriežot olai nedaudz uz

Citiem sinlem

Pirms novietošanas seru perētājas,

katra oli jāapskata pret lampas gaismu.

ko vislabāk Izdarīt vakaros vai tumši

telpā Ja gaisa tērpa ftttkšnmlpš) olai

ir Unos vai tievali gali* tad cllii var

gan Izaugt, bet nevar izšķilties- Tldas

olu perināšanai nav liekamas. Gaisa

telpai libūt olai resna Ji gala. Perēja-
mai olai Jiböt pare lai ovilai formai ar

vienu resniku galu- Olas ar plānu gru-

buļainu, nelīdzenu Čaumalu cāļu perinā-

šanai neder. Olu Čaumala Ir pārklāta
ar loti plānu plēvīti. ŠT ptlvīte regu'ē

alas mitruma izgarošanu,
plūšanu un aizsargi ari pret aikbūtn.
(baktēriju un pelējumu) lektölanu j?
S<s plēviti, kuta ar neapbruņotu aci nav
saskatāma, nedrīkst bojāt- Tamdēļ blat
nedrīkst mazgāt, nednkst noslaucīt ar
mitru vai pat sausu lupatu. Olim jābūt
dabīgi tīrām. Lai to panāktu, vienmēr
jāraugās. Ul ligzdās botu pieU«ktmi
daudzumā tiri rudzu samu ракащ.
Rudzu salmi ir labākie un lētākie llgr<ia
pakaiši.

Ja pašu saimniecībā labas vthtu
visus vēl nav iegādātas, tad ptręfamii
olas var legādāties oo sekojošām utra*
niecībām, kuras atrodas Latgales ap»
gabali:

1) no Mainavas lauks, vldussko'as «i
Legbornas un Rodailendas. 2) Ahrems
lauksaimn- skolas — Legborrm

tn f'ah
neveldas, 3) Stefana Pabra. Pildas

oag,
Patrikos — Leghornas. 4) Valentīns l'U,
Šlns. Zvirgzdenes Tatjņos — l ejbonpi
51 Ja"a Tutlna.Zvirgzdenes Zvlrstzden?-
Rodailendas, 6) Jārja PaudiSa

pes Selakovi — Leghornas nn Tu'naas
zosis. 7> D. Propevska mantlnl?*!»*,
Līksnas fsunošānos — Legbornas. 81 As*
tona Clelzdāna. Nautrēnu Ctclzdanei

щ
Leghornas. 9) Poleslava MoJse'a,
stās Lansis — Leghornas, 10) Pēte-a
Rolova. Paltinavas Si'lniekos -le?hor-
nas, 11) VoldemUra Pulkst-na, Rtrl'e
Llepka'nS — Leghornas. 1?) Pētera St>
ta, Palvo Lle*mt?l?nlekos — Lerhorm,
13) Alolzila Ozoliņa. Rngājn G»iHika'i|
<— Rodat'endas. 1-J1 Artura Ziediet. Re,
gl!u Lleokslnl — Leghornas. Pron'ii

tītari un Tuluris zosis. 15) KoesUntini
Vlnogradova, Zeltiņos — ?ть>
veldas, 16i Jāna Trubina. A'zka'nei c

t.

lis —- Leghornas un Rodnt>ndas. 17)
Andreja Kalva*, KvSnanft«-.

T eghornss, 18) Konstantīna TnCa. Vj>
linu Maltis — Rodal'endas. 19) Vludls.

lava 7lem»le. VllSnu Maku'os — 1 t&n*
nas, 20) Pētera Dortāna. Maltas Pūsto»,

kil — Leerb*raas un Tu'nzas zosiv 4)
Irēnas Vltinf, Si'aiānn Krevos — P»
dalleedas. 22) Pētera Tītfa. VlUmi c*e

*

m'oos — Rodailendas. 23) Montas

l"?s, Vl*Vu Crivānos — ?4)
Pētera Jnlleta. *ag. VHnVrt*-
! eghomas, 29) Jāoa Māsāna. 11v*ne

JerniJVlmimos — Ļerbomas. 26) А Ka*

navlp*. V^rakUnu Pumpuros — LerW-

nas. 77) Marijas ?t»*ls. PtoJoa
—■ Leghornas. 28) Vladimira Molčanova.

Skaistas Paltlnos —
T eghornaa. 29) J*.

sena P«m'n», Prlftu Pnnculos —

nas. 30) ArrMna un Donata Pula. Prlłs

Punenlos — Legbornas, 30 An*onaPrV

knla. Al*ka"m*s Ofls — Lehhorn« U

Rodafendas. 32) Jina Gribu«tA. Nrnie-

nea r.untłois — I »ghomas. 33) *tef*na
p rkovska . Prlftu Forzovi — LeitVni«.

34) .M*a ?mana. A"'onas P*nnos Nr. 'J
— Leghornas, 35) Viktora Trłrnaa, Aslh

nl — Lerhomas

Sakarā ir dējējvlsru pavairošanu

pāvasar paredzami lielāki perējamo ols

pleprasllnml, fcarmfll leteicams jaa 'ii»

Īrus tazlnitles ar vaislas vīst-» iod«*

jlem un nodrošināt sev perilamo Щ
pasūtījumu

Jānis Leiše.

Latgales apgabala putnkopību

speciālists.

Saudzēsim koksni

Vispirms par privātiem meflem.

Pirms koka nociršanas jāapsver, rit

kokmateriālu nevārīta atvietot ar Mdi

citn materiālo. Pajautāsim pie kalniloa,

bflvteehnika nn tad, ja atvietosim iir

izdevīga, sāksim koku cirSanu nn irt

tikai tik daudz, cik tleSI nepieciešama-

Ja lespējams, Hdz bflvvietal vedami ne»

sazāģēti koki. pretējā gadījumi stintrł

jālevāro vajadzīgie mārl. tai kok« le*

vijot nepaliktu pāri nekādi gabali- K;>

rā zipl lāirmanto zlgētavas. Apzāģēts

materiāls ērtlks hOveSanaf, tīetdertgl

var Izmantot nomales, ko citkārt sacer»

skaldās.
л ,

Nekādā zinā nedrīkst cirst mafrai

veselu augošu koku- Malkai jāizlieto sa-

ru malka un kritu» kokL Nike« w*

rā Jāapskata purvāji, vai tnr nevar ra-

žot dedzināmo kfldru- Tlpat Jāpalnte»

resejaa, vai tāda nav kalmioa vil flit*

purvi Dedzināmais jālieto sevlSki tau-

pīgi nn nedrīkst strunlties, ka «mani

meži tā Ir pa pilnam». Taupīšanas no-

lūkā jāpārbauda krlsnls, kurtuve*, gf
vēro kurināšanas noteikumi Ja kurina>

mals pahks Pāri, tad atminēsimies. »I

Ir vietas, kur knrioSmā trflkst. ««"

dalīsimies, lai bOtu visiem kaut f*

druskai,

Kurināmais materiāls novietojam»

zem Jumta — šķūnīšos. Ja nav nWjļ
SkūnfŠa, maka vismaz Jänokr>u'Jj!
mājas, lai tā pē: iespējas mazlk PW

nr-kriSpu lespaidā- Ar to bös sag№**

ērtība mājasmātei nn ietaupīs üei"

skaitu siltuma kaloriju,
..

Pövmateriälus saudzēsim

būvi Ja bflve bez jumta rfist. tai JJ*
materiāls uz zemes zem klajas «г*»

pflst vel Jo vairāk Cl* daudz kublkme.rt

Ik gadus kopsnmā aiziet bojl mums ns

vlrtfgls un grūt» dabfljamās *°t*ļ
'

Tik mazu drusciņ uzmanies, тяги

darba rokas un glītāka bfls W«Jai

kārtne. Irtlk bfls paliem, ndzd* lbaM>

būsim vērtīgas kotlet t*
Mrt,e*nŁ

A. Mežvids
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