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Per ato kvė pį – sta ty bos
Kol dar ne lai kas kom bai nams 

iš va žiuo ti į lau kus ja vap jū tei, o 
san dė liai jau pa ruoš ti, Žal pių kai
mo ūki nin kas Vai do tas Ged rai tis 
sten gia si iš nau do ti kiek vie ną lais
ves nę aki mir ką.

„Da bar – šioks toks ato kvė pis, 
to dėl už sii mu sta ty bo mis. Bai gia
me įreng ti grū dų priė mi mo duo
bę, va lo mą ją, džio vyk lą, kad dirb ti 
bū tų leng viau ir pa to giau. Iš va ly ti, 
iš džio vin ti grū dai pa skirs to mi po 
an ga rus“, – pa sa ko jo ūki nin kas.

Ša lia vie no grū dų lai ky mo an ga
ro ne se niai iš ki lo ir ant ra sis. Pa pil
do mų pa tal pų pri rei kė to dėl, kad 
V. Ged rai čio au gi na mų grū di nių 
kul tū rų plo tai pa di dė jo. Atei ty
je, skir tin gai nuo dau gu mos ūki
nin kų, žal piš kis ke ti na dar val das 
plės ti, pirk ti že mės.

Nuo 18 iki 250 hek ta rų
Vai do tas Ged rai tis ūki nin kau ti 

pra dė jo nuo 18 hek ta rų. Ma nė: kai 
tu rės 50 hek ta rų, tai jau tik rai už
teks. Ta čiau ir 100 hek ta rų vė liau 

pa si ro dė per ma žai. Da bar žal piš
kis val do 250 hek ta rų, ku riuo se 
dau giau sia au gi na kvie čių.

Ūki nin kas pa sa ko jo, jog ūki nin
kau ti leng viau dėl ne to li na mų 
esan čių že mių. Bet vie nas to kių 
lau kų įdirb ti ne bes pė ja.

„Jau nas vai ki nas, ma no kai my
nas, pas ma ne ūky je, dar be si mo
ky da mas Bud rai čiuo se, pra kti ką 
at li ko, ge rai už si re ko men da vo. 
To dėl, kai bai gė moks lus, ir įdar
bi nau. Ir kai my nas pa ten kin tas, ir 
aš ne si skun džiu. Pa de da ir bro lis, 
kar tais – pa gal bi nis dar bi nin kas“, 
– sa kė V. Ged rai tis.

Pa dė jo Eu ro pa
Žal piš kis ūki nin kas tu ri rei ka lin

gos tech ni kos, di džią ją da lį įsi gi jo 
su Eu ro pos pa gal ba. Tu ri du kom
bai nus, vie ną pir ko prieš še še rius 
me tus. Daž niau siai ku lia pa ts, nes, 
pa sak V. Ged rai čio, la bai jau su
dė tin ga ras ti pa ti ki mą ir iš ma nų 
me cha ni za to rių.

Ūki nin kas ti ki si, kad ne se niai 
jo ūky je pra dė jęs dirb ti jau na
sis kai my nas atei ty je bus rim tas 
pa gal bi nin kas.

Da bar Vai do tas Ged rai tis vėl 
da ly vau ja pa ra mos pro gra mo je, 

Ūkininkuiliekalaikoirpomėgiams
Au to rės nuo tr.

OP TI MIZ MAS: Žal piš kis ūki nin kas Vai do tas Ged rai tis ne lin kęs de juo ti, ne ma to 
ir di de lių pro ble mų. Į atei tį jau nas vy ras žiū ri op ti mis tiš kai, ža da ūkį dar plėsti.

Šeimininkėturidirbtikaipskruzdėlė

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Kaip gims ta „skruz dė ly nas“
At vy kę po kal bio Ni jo lę Krikš

ta na vi  čie nę ran da me lau ko 
vir tu vė lė je. Ver da lakš tus „Skruz
dė ly nui“. Ar tė ja jos ju bi lie jus. Be 
to, iš Ang li jos par skri do vi si trys 
ten dir ban tys vai kai. Rei kės bent 
po vie ną „Skruz dė ly ną“ kiek vie
nam įdė ti. Jei spės, pa da rys ir 
po ke lis.

 Va sa rą „Skruz dė ly nai“ – la bai 
po pu lia rūs. Tor tas grei tai gen da. 
O šis ke pi nys ga li pa bū ti il giau.

Lakš tų jau pri kep ta pil na vo ne
lė, tin ka ma kū di kiui mau dy ti, ir 
di džiu lis ki bi ras. Vi si jie pra vers 
tik vie nam 3 ki log ra mų svo rio 
„Skruz dė ly nui“. Ant sta lo – plo
nai iš ko čio tas ir iš tam py tas teš los 
lakš tas. Da lis teš los dar po lie ti le
no mai še ly je, kad ne su džiū tų. Ją 

rei kės iš ko čio ti ir su šil dy ti sa vo 
ran ko mis.

Šei mi nin kė spe cia liu pei liu
ku pjaus to lakš tą pail gais ga ba
liu kais. Tuos ga ba liu kus me ta į 
ver dan tį alie jų. Po mi nu tės pu
sant ros trau kia at gal.

Tu ri me pro gos ste bė ti bent da lį 
„Skruz dė ly no“ ga mi ni mo pro ce
so. Kas vy ko iki tol, po nia Ni jo lė 
pa pa sa ko ja.

To kiai gau sy bei „Skruz dė ly no“ 
lakš tų rei kė jo 12 kiau ši nių. Juos 
iki pu to ji mo iš pla kė plak tu vu. 
Tuo met su py lė pu sę stik li nės cuk
raus ir ge rai iš mai šė. Į du be nį su 
pla ki niu at sar giai, per rė tį si jo
da ma ir nuo lat mai šy da ma ma sę, 
su bė rė apie du ki log ra mus mil tų. 
Bė rė tol, kol ma sė su tirš tė jo. Tuo
met il gai min kė teš lą. Iš min ky tą 
su dė jo į po lie ti le no mai še lį ir per 
nak tį lai kė šal dy tu ve. Teš la ta po 
dar vien ti ses nė, tar si iš si ly džiu si.

Nukelta į 3 psl.

KANT RY BĖ: Ni jo lė Krik šta na vi čie nė nuo pat ry to alie ju je ver da lakš tus 
„skruz dė ly nui“. Iš va karo pa ruo šė teš lą, ku rią per nak tį lai kė šal dy tu ve. 
Iš ke pu si lakš tus, pa si ruoš si ru pą ir ke lias va lan das dar lip dys „skruz dė ly ną“. 

But kiš kės kai me gy ve nan ti Ni jo lė Krikš ta na vi čie nė 
 gar sė ja kaip pui ki „skruz dė ly nų“ ke pė ja, ori gi na lių 
sū rių ga min to ja ir ska nių mė sos pa tie ka lų vi rė ja 
bei ke pė ja. Drau ge su ki to mis Žal pių kai mo 
bend ruo me nės šei mi nin kė mis šven tei ji yra iš ke pu si 
to kio dy džio „skruz dė ly ną“, ku ris ne til po pro du ris. 

Sau lė te ka 5.23,
lei džia si 21.26.
Die nos il gu mas – 16.03.
Mė nu lis – prieš pil nis.
Sau lė Liū to ženk le.
31oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Beat ri čė, Beat ri sa, Mant
vy da, Mant vy das, Mant vy dė, 
Mar ta, Mor ta, Ola vas;

ry toj: Al do na, Al do nas, Ju
di ta, Nor ta, Nor tas, Nor tau
ta, Nor tau tas, Nor tė, Nor ti las, 
Rad vi lė.

1881 m. Mil vy duo se, ne to li 
Kur šė nų, mi rė pir mo jo lie tu viš
ko ka len do riaus „Mets kait lis“ 
ren gė jas ir lei dė jas Lau ry nas 
Ivins kis.

1916 m. Že mai čių Kal va ri
jo je gi mė pro zi nin kas, poe tas 
Pau lius Jur kus (sla py var dis A. 
Džiu gė nas). Mi rė 2004 m. Niu
jor ke (JAV).

1940 m. Lie tu vos TSR Mi nist
rų Ta ry ba pa nai ki no krei pi nį 
„po nas“, o po li ci ją per var di jo į 
mi li ci ją.

1948 m. Lon do no Vemb lio 
sta dio ne ati da ry tos pir mo sios 
po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
olim pi nės žai dy nės.

1991 m. pa si ra šy ta Lie tu vos 
ir Ru si jos su tar tis dėl tarp vals
ty bi nių san ty kių, ku rio je pri
pa žin tas Lie tu vos su ve re ni te tas 
1920 me tų lie pos 12 die nos Tai
kos su tar ties pa grin du.

2000 m. Los An dže le Pre
zi den tas Val das Adam kus pa
skelb tas vie nos se niau sių JAV 
vei kian čių ka ta li kų or ga ni za ci
jų „Lie tu vos vy tis“ gar bės na riu.

2002 m. uos ta mies čio 750 
me tų ju bi lie jaus pro ga bu vu
sių Klai pė dos kraš to gy ven to jų, 
ka ro me tais pri vers tų pa si trauk
ti į Vo kie ti ją, ini cia ty va ati deng
ta skulp tū ra „At sis vei ki ni mas“.

2004 m. su lau kęs 88 me tų 
mi rė moks li nin kas Fran sis Kri
kas (Fran cis Crick), pa dė jęs 
at ras ti DNR dvi gu bos spi ra lės 
for mą.

2010 m. ei da mas 81uo sius 
me tus mi rė li te ra tū ro lo gas, pro
zi nin kas Juo zas Ja sai tis.

SEN TEN CI JA...
„Nė ra di des nio vul ga ru mo už 

per ne lyg di de lį ra fi nuo tu mą“.
(M. Tve nas)

Vai do tas Ged rai tis iš Žal pių kai mo dir ba dau giau kaip 
250 hek ta rų že mės, su žmo na As ta gra žiai tvar ko si 
sa vo na mus, au gi na duk rą ir sū nų. Nors bū da mas ir 
la bai už siė męs, ran da lai ko ir po mė giams, pa vyz džiui, 
me džiok lei. Ak ty vus jau nas vy ras – Žal pių se niū nai tis.
„Rei kia tik no ro, ir vis ką ga li ma su spė ti nu veik ti“, –  
sa kė ūki nin kas.

ku ria pa si nau do jęs pirks nau ją, 
ly giag re taus vai ra vi mo sis te mą 
tu rin tį trak to rių ir dar ga lin ges nį, 
di des nį kom bai ną.

Ūki nin kau ti truk do  
gam tos kap ri zai

V. Ged rai tis ne lin kęs de juo ti, 
ne ma to ir di de lių pro ble mų. La
biau siai, pa sak ūki nin ko, ūki nin
kau ti jam, kaip ir vi siems ki tiems 

ja vų au gin to jams, truk do gam tos 
kap ri zai.

Sau sas pa va sa ris ir lie taus šykš
tė ju si va sa ros pra džia ge ro kai 
su var gi no va sa ri nes kul tū ras. Žie
mi niai ja vai jau bu vo įsi tvir ti nę, 
bet ir jiems trū ko drėg mės. Vė liau 
pra pliu pu sios trum pa lai kės liū tys 
men kai pa dė tį pa tai sė.

Nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

Šian dien pro tar piais nu
ma to mas lie tus. Temperatūra 
18–22 laips niai ši lu mos.

Ry toj kai kur ga li mas lie tus. 
Tem pe ra tū ra nak tį 11–15, die
ną – 16–19 laips nių ši lu mos.
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