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„AIDO“

PRIED AS UKININKAMS

zolćs, purinti źeme. Jeigu laiku ir tinkamai bus padaryti śie darbai, tai jq
derlius źymiai padides. Norint sudaryti
jiems dar geresnes sąlygas, reikia pa
atveju butg naudingiausia paseti saldu- trąśti salietra arba srutomis. Panaśiai
sis lubinas. Tuomet butg galima pri- reikia priźiureti ir bulves. Jo s bent du
siauginti gero paśaro ir trąśg.
kartus reikia aketi ir butinai du kartu
Jeigu menkai auganćig żiemkenćiq kaupti. Laiku akejamos ir kaupiamos
nenorima dabar nuśienauti paśarui, tai bu!ves net ir sausrq metu visai gerai
bent retesnćs vietos, plęikćs (plikes) uźdera.
reikia kuom nors uźsćti. Geriausia, źiNereikia uźmirśti ir apie dobilus.
noma, butg ufseti łubinu. Lubinas daź- Daugelyje vietq del sausrq jie irgi m en 
nai sśjamas ir j visai gerus źiemken- kai atrodo. Bet uźtenka jiems duoti
ćius. Jeigu pasejama lietingu metu, tai truputj salietros ir jie iś karto prades
lubinas gerai sudygsta ir iki rudens sparćiai augti, patankśs ir prades śagerai suauga.
kotis.
Kalbant apie vasarojq, galima pasaPaśariniai miśiniai śiemet negalima
kyti panaśiai, kaip irapie źiemkenćius. ilgai laikyti ant lauko. Kai tik suaugo
Jeigu vasarojas labai retai sudygo ir ir rengiasi źydćti, tuojau reikia juos
blogai auga, tai geriausia butg ji atarti śienauti ir, ant źaiginig iśdźiovinus, veźti
ir pasćti kokius nors paśarinius auga- kluonan. Nupiovus dar galima antrą
lus. Tinkamiausia, źinoma, butg paśa kartą pasćti miśinius ir iki rudens su
riniai miśiniai: vikai su aviźomis ir pe- silaukti nemaźo derliaus. Taipgi ir juoliuśka. Jeigu vasarojas sudygęs tan- dieji pudymai reiketq iśnaudoti. Jeigu
kiai, bet labai silpnai auga, tai tada tik bent kiek bus lietingesnis oras, reinaudinga patrąśti azotinemis trąśomis, ketq juos uźsćti miśiniais, ypatingai vikq
butent: salietra arba salietśaku. Śios ir peliuśkq. Sie augalai źemćs neiśalina,
trąśos paskatina augalus augti, śakny- o iki źiemkenćig sejos (per 21/a menetis ir krDmytis. Duoti jq galima bent sio) dar gales suaugti. Ypać reikśtg
po 1 maiśiuką 1 ha. Duodamos trąśos seti j kviećiams skirtą juodą pudymą,
tada, kai augalai yra visai sausi, nes nes kviećiams źemń galima suarti prieś
ślapiems nudegir.tq lapelius. Kitq prie- pat seją.
moniq śiems augalams padeti nćra ir
Nereikia uźmirśti dar irto, kad d a u
negali buti.
gelyje vietq, kur tarp geresnig javq yra
Śiuo metu dar daug galima butg didesnig pleikig (plikig), galima paso
padeti śakniavaisiams ir bulvems Śie dinti runkeliai, paśarines ropes. Tos
augalai dabar dar tik pradejo augti. G e  pleikes galima butg supurinti net ir
rai juos priźiurint, galima źymiai pa- kastuvais.
Be to, śiemet reikia labai atsargiai
didinti jq derlig, net jeigu oro sąlygos
yra ir nepalankios. Pirmiausiai reikia sudoroti dobilus ir miśinius: laiku juos
neufmirśti, kad śakniavaisiai laiku rei nuśienauti ir tinkamai (tiktai ant źaigikia praretinti, nuolat iśraveti iś jq pikt- nig) iśdźiovinti.

Reikia prisigaminti paśaro
Siemet beveik visi musg ukininkai
laukia menko derliaus. Labai blogai
atrodo vasarojus, bet nekaip uźderejo
' r ziemkenćiai. Ypatingai blogas derlius
y a visame Śvenćioniq kraśte. Vasarojas kai kur visai praźuvęs. Dźl to daugeliui ukininkij pritruks ne tiktai duon°s, bet ir paśaro.
Blogai kai ukininkas neturi pakankamaisto savo śeimai iśmaitinti. Bet
daug nuostolig ukininkui tenka tureti,
*ai Pritruksta ir paśarg. Ta da reikia
Parduoti gyvulius ir tuo budu tureti
dau9 biaźiau trąśg. Neturint pakankamai trąśq, gaunamas daug maźesnis
e flius net ir paiankesniam orui esant.
■*8>nederliu. ukininkus paliećia labai
s audziai keleriems metams. Todćl, lauiant nederliaus, reikia daryti pastangg,
ad jis kuo maźiausiai pakenktq ukiui.
Siuo metu, źinoma, jau negalima
pataisyti ź i e m k e n ć iij , nes jie ja u uźmezgć grudus. Todel jie paiiekami be
prieźiuros iki pat rugiapiutes. Bet vasarojus, bulves, śakniavaisiai, paśariniai
miśiniai dar galima gerokai pataisyti,
jiems padeti. Jeigu vasarojus ir bulves
gerai uźdera, tai ukininkas dar gali neblogai iśsiversti, net jeigu źiemkenćiai
visai prazusta.
Kadangi ziemkenćiai kai kuriose vieose uzderejo labai blogai, tai pirmiausia reiketg nusprąsti, ar apsimoka tuos
]avus nokinti, ar negeriau butij juos
tot° um et u nuP*auti, iśdźiovinti ir suvari kaip paśarą, o jq vieton pasćti vasi f° l*,M.t n'^'n'us> pasodinti śakniavaius. Miniti augalai, jeigu tik vasara
u.s nelabai sausa, iki rudens visai gerai suaugs ir duos daug daugiau nau°s, negq sunykę ziemkenćiai. Ypatingai butq patartina j tokias vietas sśti
misinius, is kuriq galima susilaukti daug
malstingo paśaro gyyuliams. flrba jeigu
[u9'ai bei kviećiai labai reti ir menki,
tai talpgi gali geriau apsimokćti juos
dabar nupiauti paśarui ir pasóti j razienas lubinas. Jis iki rudens irgi gerai
^ aufls. Śiuo atveju lubinas patręś źembi*1- Pava(^uos mńślo stoką, kuri, kaip
met
-e ’ .P° n e derliaus metq visuonaud*5?-S'-rel^ a ’ Tas lubinas galima iśnaiim0 ' *Va' rierns tikslams. Pavyzdziui,
ćion wi rfUdei!! a Pa rti ir sćti vćl ton pabulvi C i ?iemkenćius, galima palikti
“ ma
susPś J'a prinokti, tai ga. . k j an^ t . s nurinkti ir źiemos metu
, „ i ? 5 suśerti, o stiebus aparti źiemciams arba yasarojui, Źinoma, śiuo

DKIŚKOS NAUJIENOS
LIETUVOS VALSTYBĆJE
K o n t r o l e s r a t e l ii j v e i k l a
Per 20 metg neprikiausomo gyvemo Lietuvos valstyb4 nuveikć daug
svarbiq darbg ir f em ćs ukio srityje.
Pavyzdźiui, pieno ukis, pirmiau buvęs
visai nereikśminga ir neźinoma śaka,
dabar iśaugo j didźiulę ir pirmaujanćią
śaką. J a u dabar Lietuva eksportuoja
per metus apie 15 milijong kg sviesto.
Tai geriausias paźangos rodiklis.
_
Taćiau tuomi, kas atsiekta, dar ne-

sitenkinama. Nuveikti darbai skatina
dar smarkiau ir veikiiau dirbti, kelt!
źemśs ukio kulturą. Del to nesitenkinama ir dabartine pieno ukio padetimi.
Si śaka galima pagerinti tik tada, kai
turima pieningg, sveikg, gerai paśarus
naudojanćig, gerai priźiurimg ir auginamg galvijq. Geriausia ir tikriausia
priemone galyijg ukiui pagerinti irtvarkyti yra galvijq produktingumo kontroIć. Kontroliuojant galima atrinkti nau*
dingiausius, pieningiausius galvijus, nurodyti tiksliausius śćrimo budus ir parinkti geriausius verśelius auginimui.
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derlig. Żiemkenćiai, vasarojus, dażnai
ir sodai, del yandens trukumo, labai
smarkiai kente. Daug kur buvo iśdżitivę
śuliniai, kudros, balos ir upeiiai. Aukśtesnigjg vietq gyventojai yandenj veżdavo net keletą kilometrg. jDaugelis jau
ir nesitikejo greit lietaus, Bet jau gegużes 25—26 dieną daugelyje vietq lijo.
Lietus su mażomis pertraukomis truko
apie 6 dienas. Prasidejus liutims, lengviau atsiduso ukininkai ir kiti gyyentojai. Grażiai pradejo kilti żiemkenćiai,
augti dobilai, vasarojus. Veliau paseti
vasarojai, kurie anksćiau dar buvo nesudygę, per śesias lietaus dienas pra
K i e k ir k ok iij t r o b e s i i j p a s t a t y - dejo żaliuoti. Taip pat atsigavo darżoves ir sodai. Kai kuriose aukśtesnese
ta pernai L ietuvoje
yietose sodai del yandens stokos żuvo.
Pernai pastatyta 23.619 jyairig tro- Źodżiu, śis lietus ukininkams atneśe
besig. Vien tik j priyatinę statybą in- tikrą iśganymą.
yestuota apie 53,5 mil. litg, tuo tarpu
£(Jkininkai teigia, kad nors dalis kviekai użpernai tiktai 36,3 mil. lt., o na ćig ir rugig del nepalankios żiemos ir
mg pastatyta 24,735. Valdiniams trobe- pavasario nukentćjo, taćiau dabar, esant
siams statyti pernai iśleista apie 10 puikiam orui, jie atsigrebsią ant vasamil. It., o 1936 m. tik 3,3 mil. lt. I śios rojaus. Gana smarkus lietus atneśe daug
ruśies statybą ćia nejskaitoma Kraśto naudos ir laivininkystei. Dar prieś saApsaugos ir Susisiekimo Ministerijg vaitę laiko visos upes buvo smarkiai
statyba.
nusekusios. Nemune nuo Kauno iki
Kiek galima spręsti iś turimg duo- Baltijos juros atsirado daugiau kaip 100
meng, śiais metais statyba Lietuyoje didesnig ir mażesnig salg. Net ir mażada buti nemafesne. Gyvai statoma żesnieji laivai jstrigdavo ant seklumg.
Kaune bei kituose miestuose, o taip pat Vanduo Nemune geguźes menesj buvo
ir kaime. Śiuo metu statyba dar negali taip smarkiai nukritęs, kokio nebuvo
parodyti savo tikrojo greićio, nes, kaip użregistruota
jau keliasdeśimt metą.
tenka patirii, jaućiamas plytg trukumas, Dabar yanduo Nemune ir kitose upere
kuris daug ką yerćia palaukti. Nors śie pradejo smarkiai kilti. Taip pat labai
met jau jsisteige kelios naujos pramo daug naudos kelig dieng lietus atneśe
nes ir daug kaimo plytinig, taćiau kol miśkams ir ukiams. Mat, jau buvo prajos neprades tinkamai yeikti, tol plytg dejusi siausti tikra gaisrg banga. Vien
stigs. Manoma, kad plytg trukumas su- gegużes menesyje gaisrg Lietuyoje buta
mażes antroje śio statybos sezono pu- apie 100. Dabar, esant dregnesniam orui,
seje, ir del to ypać gyvos statybos lau- miśkui gaisrg pavojus żymiai sumażćjo.
kiama j rudenj. Medinig namg statyba Nors ir jyyko yienas kitas mażesniS
dabar paćiame jkarśtyje, nes statybines gaisras, taćiau nuostolig didesnig nepamedżiagos trukumo ćia nejaućiama. daryta. Dabar apie miśkg gaisrus jau
Gal tik kai kur truksta amatininkg spe- nebegirdeti.
cialistg.
Taigi, pastarąjg dieng lietus LietuTenka pażymeti dar vieną tos s t a  vos ukininkams atneśe tikrą iśganymą,
tybos teigiamą reiśkinj, butent, tą, kad sumażino gaisrus, paśalino kaimuose
paskutiniais metais yis daugiau ir d a u  esamą yandens badą ir atgaiyino żelgiau imama pastatus dengti ne impor- menis.
tuota skarda, o savame kraśte pagaminC e l u m b i u f a b r i k a s „ D rob e"
tomis ćerpemis. Mediniai pastatai, dau 
giausia kaime, dengiami skied/omis, ir
1920 metais grupę amerikiećig lietustogai nudażomi raudonai. Cerpig ir vig, istyrusi visas yietos sąlygas, emćsi
skiedrg stogai yra ne tik yertingi, bet organizuoti tekstiles jmonę, kuri śianżymiai taiso kraśto iśvaizdą.

Tam tikslui atsiekti jau nuo 1923
metg buvo pradćta organizuoti galvijq
kontroles rateliai. Minetais metais tebuvo suorganizuota tiktai 6 rateliai su
46 bandomis ir 1170 karviq. 1931/32
metais jau veike 145 rateliai su 3.000
bandg ir 34.000 melżiamg karviq, o
1937 metg pabaigoje jau veike 173
rateliai. Śiemet dar leista jkurti 29 nauji
rateliai. Tuo budu dabar jau yeikia 202
galvijg auginimo ir kontroles rateliai.
Ratelius kontroliuoja ir atitinkamus pat jrimus ir nurodymus teikia Zemćs
Gkio Rumg użlaikomi instruktoriai.

dien żinoma yisame kraśte Akc. B-vćs
„Drobes" yardu.
Dćka śios B-ves vadovaujamgjg organg
sumanymui
ir amerikoniśkam
darbśtumui, śi jmonć iśaugo j stambią
pramones ir prekybos jstaigą, kuri dabart in ium etu yra yertinama per 8 milijonus litg. „Drobes" fabrikas visą laiką
dirba trimis pakaitomis, per metus pagamindamas bemaż pusę milijono metrg
jyairig yilnonig medżiagg. Śiuo laiku
„Drobćs" fabrike dirba daugiau kaip 400
darbininkg ir tarnautojg.
Ypać pażymetina, kad „Drobćs" fa
brikas didesnę dalj medżiagoms gaminti
żaliavas naudoja yietines. Taip, pvz.,
geriausios ruśies medżiagoms gaminti
angliśkg-australiśkg vilng ir* kitg żaliayg
suyartojama per metus daugiau 100.000
kg, o tuo tarpu yietinig yilng praćjusiais
metais buvo suvartota per 150.000 kg.
Iś to matosi, kad .Drobe" rupinasi ne
tik biznio pelningumu ir tobulinimu,
be t jai nesvetimi ir bendri kraśto interesai. Nuo 1937 m. pirmo pusmećio,
susitarusi su Zemćs Ukio Rumais, jsteige visą eilę yilng supirkinćjimo punktg,
kur tam tikrais laikotarpiais ukininkai
betarpiśkai gali visą savo turimg yilng
atsargą parduoti „Drobei". Śis B-vćs
użsimojimas yra naudingas, nes atsiras
daugiau galimybig padidinti bei pagerinti avig ukj ir sumażinti iślaidas ża
liayg importui.
Śiuo metu „Drobe" be savo fabriko
turi dar dvi moderniśkai jrengtas rubg
siuyyklas, kuriose per metus yyriśkg,
moteriśkg kostiumg, paltg bei uniforminig rubg pasiuyama virś 8.000 śtukg.
Be to, jyairiose kraśto yietose turi
nuosavas parduotuves, pvz., prie fabri
ko Śanćiuose, Kaune, Klaipedoje, Taurageje, Siauliuose, Ukmergćje, Paneveżyje ir Marijampoleje. Taip pat ir per
privaćias manufakturos parduotuves iśeina nemażi „Drobes" pagamintg m e 
dżiagg kiekiai, nes yisuomene jau pa
kankamai yra jsitikinusi, kad „Drobes"
gaminiai nieku nera blogesni uż tos
pat ruśies użsienines medżiagas. Tenka laukti, kad artimiausioje ateityje susidomejimas savo kraśto gaminiais taip
pakils, jog importuoti iś ufsienio tekstiIćs gaminig ir uż juos iśmesti stambias pinigg sumas beyeik yisiśkai nereikes.

L i e t u v o s a g r o n o m a ! y y k s t a Dan i j o n ir S o v i e t i | R u s i j o n
Birfelio 17—26 d. Kopenhagoje jvyks
Danijos ukininkg iśsilaisvinimo 150 metg
sukakćiai pamineti tautinć paroda,kurioje
bus labai plaćiai atyaizduotos visos Da
nijos żemes ukio śakos ir gamybos sritys bei priemones. Śia proga j Daniją
numatoma surengti Lietuyos agronomg
ekskursija. Antrą ekskursiją Agronomg
Sąjunga numato surengti j Soyietg Rusiją, kur rugpiućio 1 d. ati daroma didele visos Soyietg Rusijos żemćs ukio
paroda.

L aukiam a g e r o d erlia u s
Śig metg sausros tiek pakenke ukiui,
kad net buvo pradeta galyoti apie ne-

Dabar naudinga patręśti sodai
Kad sodai duotg gerus yaisius,
juos reikia tręśti. Paprastai sodai tręśiami rudenj (meślu) ar ankstyyą pavasarj
(mineralinemis trąśomis). Taćiau tam
tikrais atżvi!giais naudinga sodai patręśti
ir yasarą, butent, birżelio men. pabai
goje.
Birżelio menesio pabaigoje yaisinig
medżig śakelćse pradeda krautis pumpurćliai, iś kurig kitais metais iśsprogs
żie^ai, o iś jg yaisiai. Sodininkui svarbuj‘ kad żiedg pumpurelig butg kuo

daugiausia, nes tada bus galima tikćtis
ir daug vaisig.
Derlingose ir trąśiose że mćs e augą
sodai, turćdami pakankamai maisto,
prikrauna daug pumpurelig. O ten,
kur medfiams maisto Stinga, ne tik medżiai blogai auga, bet dar blogiau mezgasi żiedg pumpurśliai.
Kadangi żiedg pumpurćliai pradeda
krautis birżelio pabaigoje, tai labai nau
dinga birfelio mćn. pradżioje ar viduryje sodai patręśti. Śiuo metu netinka
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sodai tręśti mćślu, nes meślas turi il9*au źemśje gulćti, kol supus ir bus
medźio śaknims prieinamas. Geriausia
śiuo metu sodai tręśti srutomis ir mineralinśmis (pirktinemis) trąśomis.
Daroma śitaip: aplink medj, maźdaug
toje yietoje, kur baigiasi medźio vainikas, aśtriu 10 cm storumo kuolu daromos kas 1 m viena nuo kitos 30 — 40
crn gilumo skyies. Kai skyies jau pada
ł o ś , tada pilama j jas praskiestg srutg
(1 kibiras gyyuiinig srutg praskiedziamas 4—5 kibirais iś balos, upes ar
eźero vandens). Kadangi srutose yra
azoto ir kalio, o truksta fosforo, tai
naudinga j srutas jberti kiek superfosfato arba supertomasinos. Śitaip iaistyti srutomis sodai per birźelio menesj
naudinga kelius kartus (kartą per savaitę),

meślo arba komposto. O jei jg nera,
tai śiaip źememis nuo payirśiaus uźversti. Didesniuose soduose toks laistymas sudaro daug sunkumg, todel ten
reikia mineralinig trąśg pabarstyti.
Barstyti reikia visg syarbiausig traśg, butent, azotinig, fosforinig ir kalio.
Kadangi jauni ir seni medźiai neyienodai reikalauja visg sakytg trąśg, tai neyienodai jg duodama. Jau nie ms arba
smarkiai augantiems sodams reikia
duoti maźesnes porcijos azoto, nei seniems. J au yaisius duodantieji medźiai,
■gerai patręśti azotinemis trąśomis, uzmezga daug pumpurg ir użmezga daugiau
vaisig. Del to jauniems sod ams patariama duoti mazesnes porcijos, butent,
j ha duodama: 100 kg salietśako, 200 kg
30%-tines supertomasinos ir 400 kg
Vietoje śruto, ypać jei jg nera, gali- 20%-tines kalio druskos. Vaisius duoma vartoti mineralines trąśoś, kurios dantiems sodams duodama: 200—300 kg
lśtirpinamos vandenyje ir laistomos 3 0 % supertomasinos ir 500 —600 20%
I anksćiau pasakytu budu padarytas kalio druskos.
Duoklig
dydźiai,
pareina
nuo
skyles. Geriausia tam tikslui nusipirkti
tam tikrg sodams mineralinig trąśg mi- sodo amźiaus, źemes deriingumo, gali
s'nio, vadinamg „sodo trąśg* (nawóz buti kiek ir maźesni, nei nurodyta.
ogrodowy , chorzów"). Śito trąśg miśinio fltsiminti reikia, kad senesniems sodams,
arbatiniai śaukśćiukai (ne su kau-. duodantiems jau vaisius, uz vis reikaPo) iśtirpinami 12 litrg yandens ir tada lingiausias yra azotas, del to, jei noriaistorna. Laistoma j kuolu padarytas me kitais metais tureti vaisig, tai pir
skyies vieną kartą per savaitą per visą miausia jo ir reikia duoti. Daug azoto
irzelio menesj. Laistymui pasibaigus, yra srutose, todel jomis reikia laistyti.
s ylesna reikia pripilti yisai perpuyusio
Agr. M. K.
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yanduo imamas iś upelig, eźerg arba
kudrg, nes iś upelig, eźero ir kudrg
yanduo gali buti linmarkoms yisai
geras.
Neblogos linamarkos esti pieyose ir
ganyklose netoli dirbamg dirvg. Śig
linmarkg podirvio yanduo esti praskiedziamas nuo dirvg sutekanćiu vandeniu. Jeigu j linmarkas susirenka yan
duo tiktai iś podiryio, tai jis esti prastesnis ir iśmirkyti jame linai duoda menkesnj pluośtą.
Visai negalima linmarkg rengti śaltiniuotose vietose, nes śaltinig vauduo
yra perśaltas ir perliesaę, todel ling
mirkymas uzsifęsia lebai ilgai ir del to
gaunamas menkas pluośtas.
Paprasćiausia linmarka yra iśkasta
paiiga keturkampe duobe. Kad zemć
nuo Krantg negaietg taip greit uzslinkti,
j duobes vidg, daromi ślaitai. Duobes
didumas gali buti labai jyairus. Jeigu
turima daug ling, bet maźai darbininkg,
kasam a kelics mazesnes. Kadangi ling
rovimas uźsitęsia ilgiau kaip savaitę,
o nurauti linai reikia kuo greićiausiai
pamerkti, todel naudinga tureti keletą
linmarkg, j kurias iś eiles merkiami tik
nurauti linai, kai tik atsiranda jg reikalingas^kiekis.
P/ćtv/±

Linmarky jrengimas
Norint gauti ling pluośtą, reikia atskirti nuo pluośto spalius. Tam tikslui
•inai klojami ant lauko arba merkiami
1 yandenj. Ta vieta, kur linai tnirkomi,
vadinasi linmarka. Mirkytg ling pluośas esti daug geresnis, yertingesnis ir,
zinoma, brangesnis,
negu
klojetg.
e . Serai iśmirksta linai tik tada, kai
®. ^nkamai jtaisyta linmarka. Geras
inmarkos uźdavinys ir yra sudaryti vi®as reikalingas sąlygas, kurioms esant,
>ng mirkymas geriausiai vyktg ir tuo
u
duotg aukśtos ruśies pluośtą.
Ling pluośtas nuo spalig atsiskiria
Vcikiant tam tikroms bakterijoms. Tos
akterij°s gyyena yandenyje. Juo tg
akterijg yandenyje prisiveisia daugiau
,'r 9 reićiau, juo linai geriau ir greićiau
* friirksta. Dćl to linmarkoje turi buti
°k s yanduo, kuriame gerai ir greitai
^ystosi minćtos bakterijos. Geriausias
bakterijoms daugintis ir yystytis vanduo yra turtingas maisto medźiagomis
lr. nePerśaltas. Maisto medźiagg dau9>ausia esti tame yandenyje, kuris suę!renka nuo ariamg Iaukg, gerg pieyg.
liet*8 tu.r^'n9as maisto medźiagomis yra
aus ir upig yanduo. Śaltinig yanduo
L r f et5a'tas ir Pe rliesas, del to linI,
°Pls netinkamas. Dćl to geriausios
h_ a r °s esti netoli sodybg tarp dirvi , 4
Jo s daromos źemesnese
v j Se* kad galćtg susirinkti nuo Iaukg
k
uo- ‘‘enksmingas yanduo linmars yra ir tas, kuriame yra geleźies

ir rugśćig. Taip pat kenkia ling pluośtui perdaug kietas ir śaltas yanduo.
Taisant linmarką labai svaibu parinkti linmarkai atitinkamas gruntas.
Tinkamlausias linmarkai gruntas yra
melynas ślynas. Bet taipgi geras yra ir
baltas ślynas. Raudonas molis turi ge 
leźies junginig. Kadangi tie junginiai
iśtirpsta yandenyje, tai pakenkia linams.
Dar biogesnis yra jaurinisgruntas. Durpiniame pelkig grunte tik tada esti pakenćiamos linmarkos, jei durpese nera
didesnio kiekio rugśćig. Taigi ir smelio
grunte nepatartina daryti linmarkos, nes
jose uźterśiami linai.
Taigi linmarkoms reikia parinkti ślyninj gruntą ir tokioje yietoje, kad j lin
marką galćtg susirinkti yanduo nuo
dirvg ir pievg. Tokia linmarka bus ge
riausia, nes iś grunto nepateks jokig
kenksmingg junginig, o lietaus yanduo
bus śiltas ir turtingas maisto medźia
gomis. Jeigu plotas, iś kurio suteka j
linmarką lietaus yanduo yra permaźas,
tai jj galima padidinti, iśkasant j śonus
gaudomuosius griovelius.
Tokios linmarkos pavasarj pripildomos iśtirpusio sniego yandeniu, o vasarą iśgarayęs yanduo papildomas lie
taus yandeniu, kuris yra śiltas ir tur
tingas maisto medźiagomis. Tokios lin
markos yra geriausios, jose iśmirką li
nai duoda aukśćiausios ruśies pluośtą.
Tik blogiau, kad sausą vasarą gali buti
jose per maźai yandens, Śiuo atyeju

I.
Paprastai linmarka kasama n e r r a
źesne, kaip 6 m ilgumo, piatumo ne*
daugiau, kaip 4 m ir yandens gilumo
nedaugiau, kaip V/a m. Platesnes kaip
4 m linmarkos ^ r a nepatogios merkimo
ir ling iśvilkimo metu. Gilesnes kaip
l l/a m irgi negeros, nes susidaro yan
dens temperaturos skirtumai tarp virśutinio ir apatinio siuoksnio.
Nevienodoje temperaturoje linai neyienodai iśmirksta: yieni anksćiau, okiti
yeliau, kitaip tariant, dalis jg buna jau
yisai iśmirkusig, o dalis dar neiśmirkusig, arba dalis iśmirkusig, o kita dalis
jau permirkusig.
Taisant linmarkas reikia dar neużmirśti, kad linmarkg ślaitai, krantai greit
ufyirsta. Del to, kad linmarkoje butg
galima patogiai dirbti, kad neuźyirstg
ślaitai ir neuźterśtg ling, kad linmarkos
galetg buti patvarios per keletą metg,
labai naudinga jg ślaitus, o taipgi ir
dugną sutyirtinti kokia nors medźiaga.
§utyirtinti linmarkos galima jvairiai§
i
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budais. Mes ćia suminesime tiktai paprasćiausius ir pigiausius.
Linmarkg ślaitai galima sustiprinti
dviem arba trim rąstg vainikais, kaip
parodyta aukśćiau jdetam brśfinyje. J e i 
gu gruntas stiprus, tai dafnai uftenka
sustiprinti tik dviem rąstu, vainikais,
o kartais uftenka ir vieno. Źinoma, kai
medfiaga nebrangi, tai visuomet naudingiau duoti tris vainikus.
II.
Daug tobulesnis ir tvirtesnis sustiprinimo budas yra sustiprinimas lenŹ ab ais su stip rin ta lin m ark a
tomis. Lentos sukalamos j linmarkos
dugną su mazu nuolydfiu (virśuje plaćiau, apaćioje siauriau), kaip parodyta tokioje linmarkoje netaip patogu. Tame
brśfinyje.
pat brefinyje parodyta, kaip galima i§
linmarkos iśpilti vanduo.
IV.Geriausias linmarkos sustiprinimas
matomas paskutiniame brśfinyje. Ta
linmarka turi sustiprintus śonus ir dug
ną. Sustiprinta pusiau perpiautais rąstais.
Beto, linmarkos dugne jtaisytas vamzdis vandeniui nuleisti, finoma, jeigu jis
galima.
L e n to m is sustip rinta lin m ark a

Toks sustiprinimas yra nebrangus, nes tam tikslui galima pavartoti
paprasćiausios lentos. Tuo tarpu su
stiprinimas esti geras ir patogus. Taip
sustiprintoje linmarkoje darbas vyksta
patogiai ir tiksliai.
III.
CJfuot lentomis, linmarka dar
Rąstais su stip rin ta lin m a rk a
galima sustiprinti ir fabais. Tam tikslui
vartojami toki pat fabai, kaip ir tvorg
Sitokis sustiprinimas yra brangestverimui. Jais panaśiai linmarka ir iśpinama. Tokią iinmarką matome zemiau nis. Bet tokia linmarka yra labai
patogi ir gera. Kas turi savo medzio,
jdetame brefinyje.
Tai irgi nebrangus sustiprinimas, visuomet naudinga tokia linmarka jtai
J. J.
bet fabai gana greit supusta ir dirbti syti.

Didysis bićiy medoneśis
Medoneśis yra svarbiausias bitems
ir bitininkui laikotarpis.
Medoneśio
metu bitśs smarkiausia dirba, kad suskubtg prisineśti fiemai maisto. Jeigu
medoneśio metu oras geras ir apylinkśje yra pakankamai medinggjg augalg,
be to, bićig śeimyna yra stipri, avilys
geras ir turima pakankamai dirbtinig
korig, tai per keletą dieng bites sugeba prineśti net keliasdeśimt kilogramg
medaus. Todel bitininkas prieś didjjj
medoneśj privalo bitems sudaryti kuo
geriausias sąlygas, kad jos be jokig
kliućig galśtg tinkamai iśnaudoti didjjj
medoneśj. Svarbiausia śiuo atveju sąfyga yra, kad bićig śeimos butg stiprios ir kad butg pakankamai avilyje
vietos medui sutalpinti. Be to, svarbu,
kad didźiojo medoneśio metu śeimyna
turetg jauną ir darbśćią motiną, kuri
dśtg kiauśinelius ir nesiruośtg spiestis.
Zinoma, avilyje turi buti pakankamai
vietos kiauśineliams dśti ir atitinkama
tem peratura ir geras avilio vedinimas.
Prie tokig sąlygg bites nesispiećia,
energingai diFba ir prineśa daug m e 
daus.
Iś to, kas pasakyta, bus aiśku, kad
pirmiausia prieś medoneśj reikia su-

jungti silpnas bićig śeimynas j vieną
stiprią, skaitlingą śeimyną. Paprastai
dvi-trys silpnos śeimynos sujungiamos
j vieną arba silpna śeimyna prijungiama prie stipriosios. Viena stipri śeimyna
visuomet prineś daugiau medaus, negu
iś jos padarytos dvi silpnos. Kaip bi
tes sujungiamos, perkeliamos iś vieno
avilio j kitą, raśome klausimg ir atsakymg skyriuje, be to, reikia, kas tik
gali, jsigyti ir perskaityti knygutą „Jaunasis bitininkas", kurioje raśoma apie
svarbiausius darbus bityne.
Prieś didjjj medoneśj, kaip jau minejome, kiekviena śeimyna privalo tureti jauną ir darbśćią motiną. Jeigu
esama motina yra persena arba nedarbinga, tai reikia surasti arba iśauginti jauna.
Prieś djdjjj medoneśj turi buti pilnas lizdas korig ir bićig ir turi buti ufdetas vienas magazinas. Magazinas dedamas tuo metu, kai jau lizde yra bi
tems kiek ankśtoka. Jeigu magazinas
uf ded am as peranksti, tai atśaldomas
lizdas ir bites j magaziną visai neina, o motina nustoja dejusi kiauśi
nelius. Bet jeigu magazinas ufdeda mas
pavśluotai, tai bitśs pasirengia spiestis
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ir vistiek j magaziną neina, o motina
nededa kiauśinślig. Geriau magazinas
uf dśti kiek ankśćiau,. o kad lizdas dśl
to neatśaitg, jis reikia pridengti audeklu,
paliekant neufdengtus 2—3 rśmus,
pro kuriuos bites galśtg patekti jmagaziną. Bites dar gali neiti dćl to, kad
jis neuzdengiamas. Magazinas turi buti
śiltai ufdengtas audeklu ir maiśu su
pelais. Dar gali neiti j magaziną dćl to,
kai jame yra tiktai tuśti remai, arba
rćmai vien tik su dirbtiniais koriais.
Magazine tarp dirbtinig korig reikia jstatyti ir pasiutg korig. Jeigu śig visai neturima, tai dirbtinius reikia sustatyti
tankiai, kad liktg tiktai 35 —37 mm
tarpas. Veliau, kai juos pradeda siuti,
pamazu praskiećiami, kol pasiuva gilius,
j kuriuos motina negali dćti kiauśinćlig.
Dafnai j magaziną eina motina ir t e n
deda kiauśinćlius. Kad ji to nedarytg,
reikia: 1) lizde paruośti pakankamai
vietos kiauśinćliams deti, 2) magazine
nelaikyti korig su traninemis akelśmis,
3) j magazino vidurj dćti korius su gilesnśmis akelśmis, o su negiliomis dśti
j śonus, kur śalćiau.
Kai motina surandama magazine,
tuojau lizce padaroma vietos kiauśinśliams dśti ir ten nuvaroma motina. Koriai su perais paliekami lizdo viduryje.
Korys su traniniais perais apipurkśćiamas śaltu vandeniu ir pastatomas m a
gazino śone, kur jie greit fus ir bitśs
juos iśmes.
Kai kraśtutiniuose magazino rśmuose yra po truputj jlaśinta medaus, o toiimesniuose jo rand am a vis daugiau ir
daugiau, tai reikia dśti antras magazi
nas. Dśl to medoneśio metu avilys rei
kia tikrinti beveik kasdieną, o rećiausiai kas 2 —3 dienos. Stipri śeimyna per
dieną prineśa nuo 5 iki 15 kg medaus.
Sviefio medaus j korius jos pripila tik
tai 7 b akelśs. Kol jis nesutirśtśja, dau
giau nepila. Neturśdamos vietos medui
pilti, bitśs neina darban. Taigi, nejdśjus
laiku magazino, per dieną galima nustoti 5— 10 kg medaus.
ftntrasis magazinas geriausia dśti po
pirmuoju. Tam tikslui pirmasis pakeliamas ir po juo ant lizdo ufdedamas
naujas. Kai bitśs suranda tuśćig korig
tarp lizdo ir magazino su medumi, tai
labai skubiai stengiasi śiame naujame
pasiuti korius ir kuo greićiausiai juos
pripildyti medumi.
Jeigu turime pakankamai magazing ir dirbtinig korig, tai medus iśimamas medoneśio pabaigoje, nes tada
esti daug medaus ufdengto. J u o m e 
dus ilgiau avilyje paliekamas, juo ge
riau jis pribręsta, esti skanesnis ir patvaresnis laikant. Bet jeigu magazing
ir dirbtinig korig yra mafai arba jg visai neturima, t ada tenka medg imti,
kai ben t dalis jo pusiau ufdengta. To
kiu budu tie patys koriai vśl jstatomi,
kad j juos bites neśtg medg. Iśimant
korius su medumi, perdaug negalima
bićig rukyti, kad medus neprisigertg
dumg. Iśimti reikia tik tiek korig, kiek
galima iśsukti, nes, laikant ilgesnj Iaiką
neiśsuktą medg koriuose, medus sustingstą ir sunku iśsukti. Neśant korius
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su medumi, negalima medaus pridraibstyti ant źemćs, taipgi negalima neśti
nepridengtq koriq, kad nepultq vagiliaujanćios bitćs ir plóśikes. Iśsukti ko-

riai reikia duoti iślaiźyti toms śeimynoms, kurios turi maźai m edaus ir tiktai vakarais, kad nebutq suźadintos
vagiliaujanćios bitśs.
\

Klausimai ir atsakymai
K la u s im a i. 1) flr galima bites
pervaryti j kitą avilj ir kuriuo laiku?
2) Kiek kaśtuotu 4skiepai, iśsiraśant
Vilniaus?
3) Kuri firma geresne: „Unia Ventzki“ ar „Kraj“?
G. Laukys.
A t s a k y m a i. 1) Bitśs perkelti j
k'tą avilj galima. Kai esti reikalas, tai
l?s 9alima perkelti bet kuriuo metu:
ziemą, pavasarj, vasarą ir rudenj. Jeigu
reikia perkelti tuo metu, kai bitćs j
darbą dar negali Ićkti, tai tada perke[iamos kokioje nors troboje (pav., kamMaryje), kad perkeliant nesuśaltq. Per
keliant vasarą, j trobą neśti nćra reika*°- Tada jos lengviausia ir patogiausia
perkelti ore, kai iślekia darban. Neparas^ e . iś kokio avi!io ir j kokj norite
perkelti. Del to negalime patarti, kaip
Pe r kelti. Cla suminósime trumpai, kaip
perkelianios bitćs ii vieno reminio avi10 1 kitą tokj pat reminj avilj, pav., ii
* ™ v J n i o j Varśuvinj Daroma iitaip:
Vidurdienj, kai oras iiltas, ramus, avi>ys su bitźmis pro laką truputj parukenama, kad bit&s nebutq p ik t o s , j iakas
prikemśama popierio ar audeklo, kad
ten negalśtq pasislepti motina ir bites.
Paskui avilys nukeliamas bent per 1
metrą j uźpakalj arba soną, o jo vieton
statomas naujas avilys. Śio avilio laka
turi buti toje paćioje vietoje ir tokiame
pat aukitume, kaip buvo senojo, kad
's lauko parlekusios bitćs ii karto paaikytij j naująjj. li senojo avilio imami
oriai su bitćmis ir tokioje pat tvarkoje
Perkeliami j naująjj. Perkelus 3 korius,
ant jq uźdedamas audeklas ar lenteles,
a av*lyje butq tamsu. Paskui kiekvieas Perkeltas korys tuojau pridengiak a?' ^ erkeliant reikia atydźiai źiureti,
nuo koriq nenukristq ant źemćs
o ma. Ddl to po koriu laikyti kartoną
r '®ntelę. Kai jau źinoma, kad motina
Perkelta, tada likusieji koriai keliami
rąsiai ir greitai. Jeigu perkeliant mo>na nebuyo pastebśta, tai tada jos rei>a leskoti ayilyje ant dugno. li ten ji
ikia atsargiai paimti ir perkelti naujan ayilin. Kai koriai ir motina jau per*ada likusios bitćs parukomos, kad
Pacios i§lektq ii senojo ir perlćktq j
. auJ4 avilj. Tos, kurios lekti negali
^Jaunos), plunksna suźeriamos ant karJ e i ° 3r *<or'° ' r p e rn e ia m os j naują.
siai9U -sena? av'Iys nesunkus, tai jis tieio j ^ r ^ m a s ant naujo ir bites ii
Dri ^ arr|os. Dar galima jis pastatyti
fi_j nauj°, kad abiejq lakos susisiektq
teU^.
tai padaryti ii lenjąji p i 6 ? ir dumais suvaryti j nautol
• .
senas avi|ys statomes kuo
biri S' f 1’ ^ad bereikalingai nepriviliotq
l | lauko parlekusios bites lekia

tiesiai j naują avilj, nesuprasdamos, kad
jis pakeistas. Perkelti reikia greitai, at
sargiai ir sklandźiai, kęd lizdas neatśaltq ir bites nejpyktq. Kai lauke nera
medaus, tada geriau perkelti ryte ar
vakare, kai bites sedi aviliuose, nes tokiais atvejais vidurdienj gali uźpulti
plćśikźs ir sunaikinti. Bet ryte ir vakare
bites esti piktesnes. Naujo avilio lakos
po perkelimo reikia sumaźinti, kad neuźpultq pleśikćs.
Jeigu perkeliamos bites iś tokiq
aviliq, kuriq rśmai nevienodi: vieno di-
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desni ar platesni, kitq siauresni, ilgesni,
arba jeigu perkeliama iś kelminio avilio j reminj, tai tuomet truputj kitaip
daroma. Bet ćia apie tai jau nekalbćsime. Patariame paskaityti knygutę „Jaunasis bitininkas* (kaśtuoja 10 skat., gaunama musq knygynuose), kur nurodyta,
kaip bites perkelti j jvairius avilius.
2) Tiksliq kainq skiepq dar neźinome. J o s bus źinomos rudenj. Bet kaśtuos kiekvienas apie 2Va auks. be persiuntimo. 4 skiepq persiuntimas irgi
brangiai kaśtuos.
3) flbidvi minetos firmos geros.
„Kraj" gamina maśinas: kuliamąsias,
manieźus, arpas, o „Unia"—jrankius:
plugus, akććias. Uźsisakykite per kooperatyvą, tai iśeis pigiausia.
4) Minótq źenkliukq Vilniuje, rodos,
nera. Reiketq uźsisakyti pas tuos, kurie
moka dirbti panaśius źenkliukus (pas
graviorus).
J. J-kas.

fstatymai apie komasaciją
Sukomasuoti źemę galima dviem
budais, butent: praśant suinteresuotiems, kad jq sodźiq iśskirstytq j kolonijas ir prievartos keliu, kada valdźia,
neatsiklausus suinteresuotq nuomones,
komasuoja sodźiq. Jeigu ukininkai nori savo sodziq iśskirstyti j kolonijas,
turi paraśyti Żemes Jstaigon (Urząd
Ziemski) pareiśkimą, po kuriuo privalo
pasiraśyti maźiausia l/io visq to sodźiaus
ukininkq. Prie pareiśkimo reikia prijungti dokumentas, kuriame butq nu
rodyta źemćs kiekis hektarais, jos srietys, kiek ariamos, pievq, nedirbamos,
ukininkq skaićius ir t. t. Tokj dokumentą iśduoda va!sćius.
Praśymas jteikiamas apskrities źemes jstaigai (pow. urząd ziemski), kuri
svarsto komasacijos reikalus. Si jstaiga
persiunćia jj vaivadijos źemćs komisijai, kuri nusprendźia galutinai, ar reikalinga komasacija ir praneśa ukinin*
kams. Iśsprendusi praśymą teigiamai>
źemes jstaiga 7 dienq termine jparei.
goja valsćiaus virśaitj ar seniuną suśaukti komasuojamo sodźiaus dalyviq
susirinkimą, kurie iś savo tarpo iśsirenka
komasacijos tary bą (rada scaleniowa).
Susirinkimui pirmininkauja virśaitis arba
seniunas, śiems gi neesant, jq pavaduotojai. Tarybą sudaro 3 —7 nariai. Susirinkimo nutarimq teisćtumui reikalinga
a/a dalyviq, turinćiq teise dalyvauti su
sirinkime. Esant paskiro ukio keliatui
savininkq, visus atstovauja vienas, likusiems sutikus. Je ig u dćl atstovo nesu§itaria, atstovauja yyriausias amźiumi.

Suraśomas susirinkimo protokolas, po
kuriuo pasiraśo pirmininkaujantis ir visi
susirinkimo dalyviai, kurie turi teisę
jame daly\rauti ir balsuoti. Jeigu paskirtu terminu taryba neiśrenkama, komisaras (komisarz ziemski) gali paskirti tarybą savo nuoźiura.
Taryba
kartu su źemes komisaru nustato so 
dźiaus laukq, ganyklq ir pievq komasa
cijos desnius, nurodo matininkus (mier
niczy), bendrai sodźiaus valdomą (servitutai) źemą, jos ribas ir t. t.
Be to, renka źemćs ruśiavimo ir
jkainavimo źinovus. fltstovauja komasa
cijos dalyvius valdiśkose ir privaćiose
istaigose. Tarybos posśdźius kviećia
źemes komisaras. J os posedźiuose pir
mininkauja vienas tarybos narys. Jeigu
nesusitariama dśl pirmininkaujanćio, su
sirinkimui pirmininkauja vyriausias am 
źiumi tarybos naryś. Prieś komasacijos
piano sudarymą, źemes komisaras kartu
su taryba patikrina, kiek kuris ukininkas turi źemes, jos savininkus, dokumentus, kuri źe mś iśskiriama iś koma
sacijos. Kada paruośiamieji komasacijai
darbai jau baigti, atvafiuoja źemćs
jstaigos deleguojami matininkai. J. M.
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SVEIKATA U Ż AUKSĄ B R A N G E S N E
VaSki| ś i a p u m o n e l a i k y m a s

Paprastai normalus ir sveikas kudikis pirmais arba veliausiai antraiś savo
amźiaus metais iśmoksta ir pripranta
pats iśsituśtinti ir nusiślapinti. Bet ne
visi vaikai vienodos prigimties. Daźnai
tenka iśgirsti, kad vaikai naktimis prislapina lovas. Toks vaiką naktj śiapumo
nelaikymas daug rupesćią teikia ir gydytojams, nes iśvarginti tevai pagaliau,
kai kitos priemones nebegelbsti, kreipiasi | gydytoją.
Naktinis śiapumo nelaikymas yra
jvairiai aiśkinamas. Yra vaiką, kurie
nuo pat gimimo neiśmoksta nusiśla
pinti patys ir jokios gydymo priemo
nes jiems nepadeda. Kiti vaikai, iśmokę mazi nusiślapinti, nuo kokią 4 — 5
metą amźiaus vel naktimis ślapina j lovą
iki 14—16 metij amźiaus. Kitiems gi,
„ślapi Iaikotarpiai* eina pakaitomis su
„sausais laikotarpiais*. Pagaliau yra
vaiką, kurie labai retai, bet vis delto
naktj priślapina lovą.
Iśtirta, kad vaikai, kurie be pertraukos priślapina naktj lovas ir nuo pat
kudikystes neiśmoksta praśytis, yra silpnaproćiai iś prigimimo.
Taip pat manoma, kad ir visi kiti
priślapinantieji lovas vaikai turi savo
prigimtyje ką nors nenormalaus. fliśkinama, kad tokią vaiką śiapumo pusle
ir ją tvarkantieji nervai taip pa t yra ne
tokie, kaip normalią vaiką, bet su jvairiais trukumais.
Kiti vel aiśkina, kad vaikai iki lytinio subrendimo labai kietai miega ir
negali pabusti, kai nori ślapintis. Daź
nai tokie vaikai, rytą atsikelę pasakoja,
kad sapnę jie ślapinosi iśeinamojoje
budelćje arba ant puoduko. Tai irgi
gana patikimas aiśkinimas, nes lytinio
brendimo metu ir sunkus śios ruśies
sukrikimai praeina patys savaime.
Kartais ir patys tevai yra kalti del
to vaiką nenormalumo: maźai rupinasi
vaiko auklejimu, neskiria jam ne kiek
laiko, nepaaiśkina, ir vaikas daźnai tingi
naktj keltis iś lovos. Pasakomis ir vaiduokliais prigąsdinti vaikai bijo naktj
keltis iś Iovos ir geriau ślapina j lovą.
Taip pat śj jprot] turi blogai maitinami, maźakraujai, nusilpę, skurdźiai
augantieji vaikai. Nors visaip aiśkinama
sio jproćio kilme, bet visi pripaźjsta,
kad ślapimo pusles nervai yra sukrikę
ir ją veikimas nebepareina nuo vaiko
valios.
Śiam nemaloniam ir visus namiśkius varginanćiam jproćiui gydyti yra
daug budą, kaip ir jvairią śiapumo nelaikymą iśśaukianćią prieźasćią. Jokiu
budu negalima tokią vaiką gydyti rykśte
ar dirźu. Vaikas muśimu dar daugiau
jbauginamas, iśerzinamas, pradeda kaip
laukinis tevo ir mctinos bijoti, o naktj
vis tiek nenustoja ślapinti j lovą. Kar
tais buna net prieśingai: toks jgąsdintas vaikas, kiek perśalęs ar nusigandęs, ir dienos metu priślapina kelnaites.

Silpniems, maźakraujams, ligą iśvargintiems vaikams pirmoje eileje duoti
geresnj maistą, kad jie galetą sustipreti. Vakare vaikams neduoti daug
skysćią. Vakarienę duoti 6 val. ir vietoje skysćią duoti darźovią, uogą arba
obuolią, jeigu ją yra. Reikia taip jpratinti vaikus, kad nusiślapintą prieś pat
eidami gulti. Kitus vaikus labai paveikia aplinkumos pakeitimas. Namie beveik kasnakt j Iovą ślapinąs vaikas, nuveźtas j kitą kaimą, pas dedę ar pas
tetą, iś karto nustoja tai daręs.

R akśtis (p aśin as)
Rakśtj jsivaryti atsitinka beveik kiekvienam. Tatai sudaro kartais baimes ir
rupesćio. Ne tiek butą vargo, jei ją
jsivaręs źmogus elgtąsi prideramai, nesivaduodamas nepagrjsta baime ir maźu
skausmeliu.
Rakśtis daugiausia esti medźio, adatos ar stiklo. Siokia ar tokia ji butą,
svarbu iśtraukti ją visą iś karto, nesulauźytą, nes pasilikąs galas iśtraukti
pasidaro kartais nepaprastai sunku.
Kad nenuluźtą, reikia kyśantj iśkuno
traukiamos rakśties galą labai tinkamai
ir stipriai nutverti, o gerai nepaimto
neverta ne meginti traukti: nuo to bus
tik blogiau, nes galiukas gali nuluźti
arba rakśtis dar giliau jsivaryti. Daźnai
źmones kyśantj rakśties galą skubiai
ćiumpa pirśtais ir, gerai nep aem ę, traukia lauk. Kai galiukas nuluźta, tada ima
adatą ir krapśto rakśties galą, kuris nusitrupina, źaizda taip susikruvina, kad
nieko nebematyti. Tada kreipiasi j gy
dytoją.
Daug geriau butą, jei rakśtj jsivaręs
źmogus nesinervuotą, neskubćtą. Tada
jis pasiieśkotą gerą instrumentą: pinsetą smailiais galais ar ką panaśus,
juo stipriai nutvertą rakśties galą ir
lengłai iśtrauktą. Taip iśeitą greićiau,
negu skubant. Taip pat ir sk au sm o b u tą
maźiau, kaip nulauźus rakśties galą ar
ją toliau nugrudus. Kiti skubindamiesi
sakosi biją, kad rakśtis pati toliau nenueitą. Bet ji gali toliau nueiti tik tada,
jei mes ranką, koją ar ją pirśtus judinsim. Tada adata gali nueiti ir kelioIiką centimetrą.
Kai negalima rakśties gerai nagais
suimti, be instrumento (źnyplaićią) jos
traukti neverta.
Jei ir źnyplaitemis negalima gerai
rakśties galo sućiupti, reikia prie jos
galo spirite pamirkytu aśtraus peilio
galu jpiauti odą, kad tikriau galima bu
tą prieiti, bet nieku budu nespaudyti
rakśties ir tos kuno vietos, kur ji yra.
Jei rakśtis jejo taip g i1ia i, kad jos
ir nebematyti arba betraukiant nuluźo
galas ir pasiliko kunę, tada be piovimo,
taigi be gydytojo, jos nebeiśimsi. Kar
tais źmones klausia, kas bus, jei rakśtj
paliksi kunę neiśtrauktą? I tai galima
atsakyti, kad atsitinka visaip. Kartais
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rakśtis jokią nemalonumą nesukelia.
Yra atsitikimą, kad, pav., adata buna
jlindusi źmogaus kOne kelioliką metą,
surudija, ir tik atsitiktinai, del kitos
prieźasties perśviećiant Rentgeno spinduliais, pamatoma. Daźniausiai betgi
rakśtis, budama kunę, skauda, kliudo
tai kuno daliai veikti ir verćia traukti
ją lauk.
Blogiausia esti, kada rakśtis uźkrećia źaizdą. Tada pasidaro votis, kuri
pratruksta, ir rakśtis iśsiverćia su puliais. Źaizda tol puliuoja, kol rakśtis
iśeina. Kartais puliai prieina prie kaulo,
ir su jais kartu iśeina ir kaulą gabaIiukai. Tuo budu nupuva, pav., pirśto
galas. Pasitako ir taip, kad puliai patenka j kraują, kuris uźsikrećia, ir źmo
gus mirśta. Labiau puliuoja nuo medinią rakśćią, o nuo adatą ir stiklą ma
źiau. Labai retai betgi pasitaiko, kad
su rakśtim jeina ir stabliges daigą (bakteriją), ir źmogus suserga labai pavojinga stabo liga. Stabligę jvaro dau
giausia rakśtys, suterśtos arkiią mćślu.
Niekas tikrai negali pasakyti, kada
rakśtis puliuos, o kada ne, nes tai pareina ne tik nuo jos neśvarumo, bet ir
nuo źmogaus kuno atsparumo patekusioms bakterijoms ir nuo to, kaip ilgai
rakśtis bus kune. Todel patartina nerizikuoti, nelaikyti rakśties kune, bet kuo
greićiausiai ją paśalinti. Negalint kitaip
jos paśalinti, reikia kreiptis j gydytoją,
kad ją iśtrauktą.
ftdatą lengviausia iśtraukti, nes ji
gerai matyti Rentgeno spindulią pagalba. J ą galima ćia pat nutverti ir iś
traukti. Stiklas matyti tik tada, jei yra
storas ar kuno dalis plona. Sunkiausia
yra su medine rakśtim, nes jos Rent
geno spinduliais visai negalima rasti.
Tenka piauti toje vietoje, kur duria, ir
krapśtytis źaizdoje, kol rasi.
Gydytojas gali iśtraukti rakśtj be
jokio skausmo, tą vietą vaistais apmarinęs.

U in u o d y t i igelim ai
Kai jkerta gyvate, tuojau reikia tą
vietą smarkiai, iki tos kuno dalies pabalimo,
uźverźti aukśćiau jkirstos vietos. Ilgiau kaip dvi valandas taip
uźverźtos kojos laikyti negalima. Tuojau
reikia iśćiulpti źaizdą, jei burna nesuźeista (Gyvates nuodai iśgerti nekenkia).
Jkaitinti ugnyje galą drutos adatos, vieios ar vinies, jkiśti j źaizdą ir ilgai ten
palaikyti (źaizda nedidele, kaip adatos
duris) arba uźpilti ant jos valerijoną
laśą arba degtines. Tuoj ligonj siąsti
pas gydytoją.
Bites, śirśes, uodo jgeltą vietą tuoj
patepti amoniaku. Jei labai nieźti— degantj papiroso ar cigaro galą taip priartinti prie jgeltos vietos, kad butą jaućiamas didelis, vos pakenćiamas, karśtis, bet kad nesudegtą; palaikyti taip kokias 3 minutes ir nieźejimas pereis.
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Virtuve turi buti nuolat śvari, śviesi,
jauki. Tada virtuveje galima bus pagaminti śyarius, sveikus valgius ir dirbant
gerai jaustis. Del to virtuve reikia daz
nai ne tiktai valyti, bet ir baltyti.
Prieinamiausias, paprasćiausias ir pigiausias virtuvćs baltinimo budas yra
kalkćmis. J o s yra nebrangios, visur
lengvai gaunamos, be to, prie jq reikia
maźai priedq.
Virtuve reikia baltinti du kartus per
metus: pavasarj ir prieś źiemą. O krosnis ir virykla patartina dar dazniau bal
tinti, nes greićiau apruksta ir apsiterśia. Daznai baltinama virtuve, krosnis
ir virykla virtuvę padaro jaukesnę ir
śyaresnę, be to, sunaikinama visoki parazitai ir padaroma gera dezinfekcija.
Prieś baltinimą iś virtuves reikia iśneśti visus indus ir jrankius. Sienas
reikia gerai nuvalyti, kad baltinant nejsiveltq j daźus dulkes, voratinkliai ir
kiti neśvarumai. Patartinta baltinti sie
nas ir lubas. Tepti reiketq du kartu,
nes tada geriau ir graźiau iśbaltinama.
Kalkes baltinimui turi buti labai geros: gerai iśdegtos ir iśgesintos, iśsigu'^jusios. Geriausia, kai iśgesintos kalkćs gulejo duobeje apie 5 — 6 menesius. J eig u tokiq kalkiij nera, tai gali
ma baltinti ir tomis, kurios duobeje gulijo mafiausiai 2 —3 savaites.
Prieś baltinimą kalkes praskiedźiamos vandeniu. Vandens reikia duoti
tiek, kad pasidarytq tinkamo tirśtumo
skiedinys. Skystas skiedinys blogai nubaltina ir labai laistosi. Tirśtas sunku
paimti ir sunku iśtepti. Kad kalkemis
nnbaltintos sienos neteptq drabuźiq ir
kitli daiktq ir kad netrupetq, reikia j jq
skiedinj jdeti kokiq nors priedq. Priedq
tam tfkslui yra gana daug. Vieni jq geresni, o kiti blogesni. Payyzdźiui, daz
nai vartojama druska. 1 kg gesintq
kalkiq kośes (dar tik iś duobes iśimtos, neatskiestos) duodama apie 1/i kg
druskos. Bet druska dregnesneje vietoje sutraukia drógmę. Del to toje vietoje siena esti aprasojusi ir, be to,
greit pajuosta. J os vietoje daznai vartojamas alunas, nuo kurio sienos nerasoja ir nejuoduoja. J o duodama tiek
Pat, kaip ir druskos. Dar galima duoti
niiltq, bet nuo jq sienos greit pageltonuoja. Geriausia priemonó tam tikslui
yra separuotas pienas. 2 — 3 kilogramams kalkiq kośes du odama apie 10
i'trq separuoto (iśvaryto per maśiną)
P'®no. Dar galima j tą miśinj jdeti apie
Pns£ kilogramo yarśkćs. Ji kalkes su^ ‘juoja, Tada jos visai nebyra ir netepa.
Kad iśbaltintos sienos atrodytq baltesnfts, j kalkiq skiedinj reikia jdeti truPutj mćilynq d aźq. Virtuvć reiketq nuda£yti, iśbaltinti truputi melsva arba
rausva spalva, nes śiq spalvq labai nem4gsta musćs.
baltinama
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plokśćiu teptuku. Pirmą kartą teptukas
yedźiojamas jvairiomis kryptimis. Tokiu
budu uźsidaźo visi plyśiai. flntrą kartą
teptukas yedźiojamas tiesiai nuo lubq
iki grindq. Jeigu baltinama tik vieną
kartą, tai teptukas iś karto ved£iojamas lygiai nuo Iuhq. Bet patartina iś
baltinti du kartu. Tada daug geriau ir
graźiau iśsibaltina.

R u g śty n es źiem ai
Żiemos metu sveikiausias ir gardźiausias valgis yra pagamintas iś darzoviq. Bet mDsq śeimininkes źiemą
darźoviq labai maźai turi. Daznai pa
kankamai neturi net kopustq ir burokeliq. Stropi ir sumani śeimininke ya
sarą gali prisigaminti sau tiek darżoviq,
kad jq uźtektq iki pavasario. Payyzdziui, śiuo metu iaukuose galima prisirinkti rugśtyniq ir jq prisikonseryuoti
buteiiuose yisai źiemai, Daroma śitaip:
Prirenkama jaunq rugśtyniq ir nuskabomi jq koteliai. Paskui iapelius reikia
nuplauti ir, paberus ant drobines medźiagos, payesyje duoti nudźiuti. Kai lapeliai esti sausi, sumesti juos j verdantj yandenj ir tuoj nupilti j retj (sietą). Kai vanduo nuvarves, lapeliai rei
kia sukapoti ar supiaustyti ir sudeti j
gerai iśvalytus butelius. Dedant, butelius reikia kelius kartus gerai sukresti,
kad kuo daugiausiai tilptq rugśtyniq.
Kai butelis jau pilnas, iki kaklelio, rei
kia jis uźkimśti śiltame ir yerdanćiame
yandenyje iśmirkytu kamśćiu. Kamśtj
reikia pririśti stipria virvute, kad jis neiśśoktq. Po to imamas katilas, ant jo
dugno de dama truputis śieno, sustatomi
buteliai ir tarp jq vel pridedama śieno,
kad buteliai nesusisiektq ir nesiektq katilo sienq ir dugno. Katilan pilamas śiltas yanduo. J o reikia pripilti tiek, kad
jis siektq buteiiq kaklus. Po to katilas
statomas ant nedideles ugnies, kad
perstaigiai nesuśi!tq. Kai katile yanduo
uźvirs, tada jis turi nelabai yirti per puse yalandos. Po puses valandos katilas
nuo ugnies nuimamas ir pamaźu atauśinamas. Kai jau buteliai atauśta, tada
kamśćiai apliejami laku arba parafinu,
kad nepatektq j butelius oras. Tokiu
budu paruośtos rugśtynes sudedamos
yesioje yietoje ir laikomos iki yartojimo.

Ś altos sriu b os
Zem aitiśka rugśti sriuba. Reikia p a 
imti viena stikline mieźiniq kruopq,
pusantro litro śvieźio saldaus pieno,
druskos pagal skonj ir viena stikline
yarśkśs.
j verdantj yandenj sudedamos nuplautos kruopos ir verdama, kol kruopos iśyerda, pasidaro minkśtos. Tada
kruopas uźbaltinti pienu ir pagal skonj
duoti druskos. Paskui śi sriuba reikia
atvesinti ir sudeti śaukśtais yarśką. Tokia sriuba yartojama kaitrq metu. Ji
yra gaivinanti ir numarina trośkulj.
Saltbcrrsćiai. Reikalinga paimti apie
sauja źaliq kr apqirfaliq svogunq, smul-
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kiai juos supiaustyti ir, jdejus i kokjnors
bliuduką, iśtrinti su druska. Paskui paimti
jaunq buroke!iq lapeliq, taip pat smulkiai supiaustyti, apśutinti verdanćiu yan
deniu ir, nusunkus, sudeti j tą patj
bliudą, kur yra syogunai su krapais.
Tada jpilti 2—3 stiklines rugśćios grietines ir apie 10 stikliniq yirinto ir atauśinto yandens. Be to, jdeti 4 kietai iśvirtus supiaustytus kiauśinius ir pora
nestambiai piaustytq agurkq (pavasarj,
kai agurkq dar nera, galima apseiti ir
be jq). Viską sudejus, reikia paragauti,
kad butq kiek reikiant druskos ir rugśties. Jei rugśties truksta, tai galima
jpilti śiek tiek acto esencijos.
Jei toki barśćiai gaminami pietums,
tai geriausia juos iśvirti iś ryto ir lai
kyti śaltoje yietoje. Duoti j stalą su
yirtomis bulvemis.
<Siltbarściai su rugusiu pienu. Paimti
porą Iitrq gero rugusio pieno, prideti
pusę stiklines rugśćios grietines ir drus
kos iki skonio ir gerai iśplakti.
Keiis raudonus burokelius gerai iśvirti, nulupti ir sutarkavus stambiai tarkuojanćia tarka, ar labai smulkiai supiausćius, sudeti j iśplaktą rugusj pieną.
Prideti smulkiai supiaustytq faliq krapq
ir svogunq, kietai virtq ir sukapotq
kiauśiniq ir śiek tiek maltq pipirq. Be
to, dar jei yra, jdeti smulkiai supiaustytą źalią agurką.
Gerai iśmaiśyti ir duoti j stalą su
bulvemis.
G rietines sriuba. Paimti 1 literj geros saldźios grietinćles. Atskirai iśtrinti
4 trynius su ’/ a stiklinćs smulkaus cukraus ir, sumaiśius su grietinćle, uźkaisti
ant letos ugnies, nuolat plakant. Laikyti
ant ugnies tol, kol prades tirśtćti, bet
tik źiureti, kad neuźvirtq.
Kai bent kiek sutirśtes, nukaisti ir
pastatyti yesioje yietoje:
Atskirai uźkaisti bent kiek saldaus
pieno ir kai uźvirs, atsargiai sudćti j jj
stambiais gabalais kietai suplaktus kiauśiniq baltymus. Porą kartq uźyirinti ir
iśgriebti juos iś pieno, sudćti j grietineles sriubą.
Kai yisiśkai atauś, duoti j stalą.

K e l e t a s patarimij
1. N orint tureti grazius, b a ltu s bal'
tinius, baigiant skalbti, j paskutinj p lo '
vimo ar lazurkq yandenj jpilti sekanćio
miśinio: 3 dalis spirito ir 1 dalj terpentino. Vienam kibirui yandens duo
dama du śaukśtai śio miśinio.
2. Kaip im pregnuoti (p a d a ryti yan
dens neperleidżiancią) m edziagą? Pa
daryti skystą klijq skiedinj. (Galima tam
pavartoti staliq klijus, kuriuos iś anksto
reikia uźpilti śaltu yandeniu). Vienam
litrui śio skiedinio prideti 25 gr. kalio
bichromato, (gaunama yaistineje), iśmai
śyti ir j jj pamerkti rnedźiagą. Mirkyti
tol, kol medźiaga
prisitrauks
śio skiedinio. Tai truks apie
ya
landos. Poto. rnedźiagą lengvai nuspausti ir dźiovinti tamsioje patalpoje.
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Skendimai ir perkunijos
Greta daugelio malonumij, vasara
turi daug ir savo pavojg. Prie jg pirmoje eilóje tenka priskaityti skendimus
ir źaibo trenkimus, perkunijas.
Maudymasis upeje ir eźere yra sveikas dalykas, jeigu tik atsargiai juo naudojamasi. Taćiau sis maionumas labai
daźnai virsta nelaime, nes tenka skąsti
arba ir nuskęsti. Kiekvieną vasarą nuskąsta gana daug źmonig. Nuskąsta besimaudydami tie, kurie neatsargiai maudosi. Si nelaime iśtinka maudantis neźinomoje vietoje ir perdaug pasitikint
savo jżgomis. Labai daznai besimaudąs pasileidźia plaukti per eźerą ar
upę, manydamas, kad jis stiprus, geras
plaukikas. Bet kiek paplaukąs nuvargsta arba nusigąsta, kad taip toli nuo
vieno ir antro kranto, ir pradeda skęsti. Daźnai besimaudantis nori pasirodyti savo draugams, kad jis moka ge 
rai plaukti ir leidźiasi j dideles gelmes,
iś kur su dideliu vargu grjżta arba ir
nuskęsta. Visai teisingai sakoma, kad
daźniausiai nuskęsta mokantieji gerai
plaukti, nes jie, pasitikedami savo gabumais, uźmirśta atsargumą.
Taip pat nemaźa kasmet nuskęsta
maźg vaikg ir jaunuolig, kurie maudosi vieni, be suaugusigjg prieźiuros.
Taigi neatsargumas ir netinkama
prieźiura arba stoka jos yra svarbiausios skendimo ir prigerimo prieźastys.
Źinoma, pasitaiko, kad ir atsargus źmo
gus prigeria, pav., jeigu esti nesveikas.
Daźnai pasitaiko, kad labai iśkaitęs ir
jśiląs źmogus staiga śoka j śaltoką
vandenj ir gilesnćje vietoje nuskąsta,
nes jyyksta paraliźas.
Iś viso to, kas ćia buvo pasakyta,
trumpai suglaudus, reikia atsiminti, kad
negalima maudytis draudźiamose vie-

tose, neplaukti toli nuo krantg, neleisti
vieniems vaikams maudytis, atsargiai
maudytis neźinomoje vietoje, sukaitus
neśokti staiga j vandenj.
Be to, visi turetg źinoti, kaip reikia
skenduolis gelbeti ir kaip jam suteikti
pirmoji pagalba.
flntra vasaros neiaimć, kuri iśtinka
netiketai, tai perkunija, źaibo trenkimas. Je ig u trobos neapsaugotos źaibolaidomis (perkunsargiais) arba jeigu jos
sugadintos ir tuo metu źaibas uźdega
trobas, tai nieko nepadarysi. Dćl to
nieko negalima kajtinti, o tik pats save. Bet daźnai faibas pataiko ir j źmo
nes ir juos uźmuśa arba labai suźeidźia. Śiuo atveju irgi pats źmogus yra
kaltas. GJźejus perkunijai, jeigu sedima
pirkioje, reikia uźdaryti langus, duris,
uźstumti dumtraukius (juskas) ir nesedeti atsiremus j sieną. Jeigu perkunija
uźklumpa źmogg laukuose, tuomet ne 
galima stoti po aukśtu medźiu. Jei medźig yra daug, tai nesislćpti po tais
medźiais, kuriij lapai yra smaili ir ilgi.
Gluosnis, egle, puśis yra labai payojingi medźiai perkunijos metu. Taipgi per
kunijos metu negalima neśti ant pećig dalgig ir kituj metalinig daiktg. Nepatartina stoveti arti gyyulig, ypać arti
raguoćig, j kuriuos daźnai trenkia perkunas. Miśke stoti reikia ne po m e
dźiu, bet po krumais. Esant lygiame
lauke, kur arti nera nei namg nei medźig, perkunijos metu geriausiai atsisesti ir sedeti. Negalima eiti, o juo la
biau begti. Geriau, tegul lietus sulyja,
sumerkia besedint, negu begant ar
ba einant patekti pavojun ir buti źaibo
nutrenktam.
Ir śiuo atveju reiketg visiems moketi gelbeti źaibo nutrenktuosius.

Kaip naikinti muses
Musżs platina jvairias apkrećiamas
ligas, terśia maistą, sienas, baldus ir
kitus daiktus, jpuola j sriubą, pieną,
grietinę ir tokiu budu gadina śiuos
maisto produktus, kankina ir erzina
źmones miegant ir dirbant, jgrista visiems iki gyvo kaulo. Todćl muses rei
kia visomis priemonemis naikinti. Ypa
tingai reikia neduoti joms daugintis,
veistis.
Musós veisiasi (deda kiauśinelius)
mćśle, ypatingai Śvieźiame arklig, kiaulig, galvijg ir iśvietćse, sąślayg dćźese,
miślynuose. Dćl to ant kiemo, aplink
namus nelaikyti meślo, sąślavg dćźes
sandariai uźdaryti, iśvietes daźnai valyti
ir mćślą apibarstyti negesintomis kalkómis, nelaikyti meślyno prie tvartg,
tvartg sienas iśbaltinti kalkig skiediniu,
jmaiśant i jj kreozoto arba aluno
(50 litrg skiedinio imti 1 kg aluno arba
Vs kg kreozoto) ir melyng daźg. Virtuyeje nelaikyti ant stało, lentyng ir ki-

tose atvirose vietose valgio gaminig,
sąślayg, pamazgg ir kitg daiktg, kuriais
muses maitinasi. Virtuves lange jtaisyti
tankg tinklą arba merlą, kad langą atidarius nepakliutg iś oro muses. Be to,
musśs visokiais budais reikia naikinti^
Naikinimo budg yra labai daug. Cia
suminesime prastesnius ir lengvesnius,
kurie yisiems prieinami.
Visokig nuodg ir musiagaudźig gali
ma pirkti krautuvese. Bet tai galima
pasidaryti ir namie. Gana geri nuodai
padaromi, imant natrio arsenato V2%
tirpinj. Vienam buteliui (*/* 1.) yandens
imti sio tirpinio arbatinj śaukśtelj. flnt
butelio butinai uźklijuoti paraśą, „nuo
dai" ir laikyti tokioje vietoje, kur neprieina yaikai. To tirpinio jpilama j lekśtę, jdedama paprasto popierio viena
kitą juostele ir ant yirśaus uźbarstoma
cukraus. Kai lekśtije yanduo iśgaruoja,
tai galima uźpilti paprasto yandens, nes
nuodai lieka neiśgarayą. Taip pakartoti
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galima 3 — 4 kartus. Musems nuodingą
skystimą galima padaryti ir iś forma
lino. Tam reikalui jmama vienam litrui
saldyto vandens — 100 gr. 4°/o stiprumo formalino. Paskui elgiamasi pana
śiai, kaip ir su aukśćiau apraśytais
nuodais.
Reikia saugoti, kad apsinuodijusios
muses nepapultg j valgj, o taip pat,
kad prie tg nuodg neprieitg vaikai. Su
śiais nuodais muses patartina nuodyti
ir tvartuose.
Be to, muses galima gaudyti ir limpanćiais popieriais. Jg galima ir namie
pasigaminti. Reikia paimti 150 gr. eglig
sakg, 25 gr. vaśko ir 125 gr. kalifonijos.
Visa tai gerai susmulkinti ir śildyti ant
ugnies. Taip pagaminti klijai tepami ant
ilgais dirźais supiaustyto vaśkinio popierio, vadinamo pergamentu. Neblogai
musćs gaudomos ir tam tycia padarytais buteliais. Be to, kai kurios śeimininkes prasimano ir kitokius gaudymo
budus. Pav., palubćj pakabina maiśą,
źemyn skyle, j kurj pritaiso śluotą.
Muses j tą maiśą noriai lenda paśsti.
Po kiek laiko maiśas nuimamas ir ja
me esanćios musźs sunaikinamos. Taip
pat musćs mielai eina nakvoti j pakabintas śluotas. Sutemus tos śluotos
atsargiai nuimamos, iśneśamos laukan
ir ten esanćios musćs sunaikinamos.
Muses iś gyvenamo namo galima iśvaryti. Tam reikalui vidurdienj vienas
langas atidaromas, o visi kiti uźtamsinami. Paskui su vanta ar śiaip kokiu
skuduru genamos nuo sieng, lubg,
krosnies esanćios musćs. Śios skrenda
pro atidarytą langą laukan.
Bet pirmoje vietoje visur turi buti
śvariai, laiku suplauti indai ir sudeti musćms neprieinamoje vietoje. Jei musćs
neras troboj joms pakankamai maisto,
bus padćta kiek nuodg, pakabintas
limpantis papieris,tai nebus ir musig.

Źem es Qkio gam iniy kainos
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B irźo s praneSimu, buvo m o k a m a uX 100 kg au k s.
R u g i a i .......................................................18.00— 16.75
Kviećiai

................................... 25.50—23.25

Mieżiai

...................................... 16.75— 15.50

Aviźos

.

..............................................16 ,75-18.25

G r i k i a i ..................................................... 15.25— 16.25
Vikiai
L u b in as

................................. 18.00— 19.00
( r n e l y n a s j ............................ 12.75— 13.50

Kvietines s e l e n o s .................................11.00— 11.50
R ugines

s e l e n o s .................................11.00— 11.50

Sviestas

1 kg I ru śies urm e

.......................... 2.30

d e ta l................................. 2.60
»

» II ru ś ie s u r m e .............................2.40
.

„
„

„

d etal..................... .

2.10

, 111 ru ś ie s u r n i e ............................. 1.80
,

„

det al . . . . »

. . . 2.40

Kiauśinig k a p a ......................................... 3.00—3.60
S tu k a

. .

5—8 sk.
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