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Dirbtines trąśos źiemkenćiams
Rugiai ir kviećiai sejami jvairiose
vietose. Bet dafniausiai jie sejami j pu
dy mus, po faliosios trąśos arba po miśinig. Kai kuriose vietose dar jie sejami
ir po Sakniavaisiq ir bulviq. Geriausia
vieta jiems butą juodasis pudymas, źi
noma, jeigu jis gerai idirbamas ir jtręśiamas gyvuliq meślu. Bet gerai dirbam q juodq pudymg retai kur galima
uźtikti. Todel musg sąlygose negalima
sakyti, kad juodas pudymas yra geriau
sia vieta źiemkenćiams ir kad pudymas
nereikalingas mineraliniq trąśq. Musg
kraśte juodi pudymai dafniausiai yra
blogai jtręśiami gyvuliq meślu, be to,
mśślas iśveźamas kiek paveluotai. To
del ziemkenćiai rudenj negauna pakankamai jiems reikalingq maisto medfiagq. Iś to bus aiśku, kad ir juodi pudydymai reikia butinai patręśti minerali
nemis trąśomis.
Juodasis pudymas dafniausiai laiko* mas ten, kur ukininkai turi molingas,
sunkesnio tipo dirvas. O tie ukininkai,
kurie turi smelingas, lengvas dirvas,
laiko faliąjj pudymą, kuriame augina
lubinus źaliai trąśai. Kai lubinas gerai
ufdera, jis duoda daug falios trąśos.
flparti lubino stiebai su lapais greit pradeda puti ir jtręśia dirvą. Bet ir śiuo
atveju dirva gali buti nepakankamai
patręśta. Jeigu lubinas apariamas veliau,
prieś rugiq seją, tada jis laiku nesupusta
ir nepagamina tiek maisto medfiagq,
kiek rugiams reikia. Todel, jeigu lubi
nas kiek blogiau ufderejo arba jis ufderśjo gerai, be t apariamas beveik prieś
pat rugiq seją, tai dirva reikia dar pa
tręśti mineralinemis trąśomis.
Labai dafnai fiemkenćiai sejami po
dobilq. Tai irgi labai gera vieta, ypać
jeigu dobilai gerai ufdera ir Iaikomi
vienerius metus. Po gerq dobilq f e m e
esti śvari, be piktzoIiq ir turtinga azotu.
Taćiau jeigu dobilai ufdera blogiau
arba dobiliai Iaikomi dvejus metus ir
dar su paśarinemis folemis (su motiejukais, raigrasu ar kitomis), tai jau esti
tnenkesne, labiau iśalinta ir piktfolemis
uźterśta. Pirmu atveju, kai sejama po
v>enmećiq gerai ufderćjusig dobilq, dirvai reikalingos fosforines trąśos, nors
duotq naudą ir azotines trąśos. O jau
Po dvimećiq ir blogiau
ufderejusig
Vlenmećiq, ypatingai po dvimećiq su
Va>'Pinemis folemis, butinai reikalingos
yra azotinśs ir fosforinćs mineralines
rrąśos.
Pa śa rinia i vi kq a v i f q ir p e l i u ś k g m i 

śiniai musg kraśte retai kur tesejami.
Bet po śiq miśinig visuomet esti gera
vieta fiemkenćiams. Jie anksti nuva!omi nuo lauko, todel turima nemaźa
laiko tinkamam zemes jdirbimui. Be to,
peliuśka ir vikai gerokai praturtina że
rną azotu. Taćiau ir po śiq augalq rei
kia dirva patręśti mineralinemis trąśo
mis, ypatingai tuo atveju, kai miśiniams
nebuvo duodamas meślas. Net jeigu
miśiniai ir buvo patręśti mćślu, tai vistiek źiemkenćiams reikia duoti mineralinig trąśq, nes miśinyje augusios aviżos daug suvartojo azoto, o vikai ir peliuśkos fosforo.
Po zirnig, pupq, arkliapupig, vienq
peliśkg ir vikq arba seradeles, jeigu
śie augalai gerai użderejo ir jeigu jie
augo meślu tręśtoje dirvoje, mineraliniq trąśą reikia visai nedaug, bet visgi
reikia, ypać fosforinig. Kai śie augalai
auginami nejtręśtoje dirvoje arba kai
jie ir jtręśtoje dirvoje blogiau uzdera,
tada żienkenćiams reikia duoti ne tik
tai fosforinig, bet ir azotinig trąśg.
Jeigu fiemkenćiai sejami po bulviq
ar śakniavaisiq, tai dirva esti gana turtinga visomis maisto medżiagomis, nes
śiems augalams musg ukininkai daugiausia duoda trąśg, mćślo. Taćiau śie
augalai gerokai iś f em e s paima fosforo
ir kalio. Del to ir po śig augalg sejafniems fiemkenćiams yra reikalingos
mineralines trąśos, pirmiausia fosfori
nes, nes kalio varpiniai sugeba surasti
ir labiau iśalintbje femeje.
Blogiausia vieta fiemkenćiams yra
po varpiniq augalg, nes beveik visi varpiniai augalai vienodai iśnaudoja dirvą.
Po varpinig dirva esti iśalinta, dażniau
siai piktfolemis użterśta, supuolusi.
Jeigu po jg vel pasejami varpiniai au
galai, tai dirva dar labiau iśalinama,
dar labiau użterśiama piktfolemis ir
dar labiau sugadinama dirvos struktura.
Del to po varpiniq jau nereiketg seti
fiemkenćig.
Iś to matome, kad fiemkenćiams
beveik visais atvejais yra reikalingos
mineralines trąśos. Mafiausiai jg reikia,
kai fiemkenćiai sejami j gerai jdirbtą
juodą pudymą. Bet vistiek ir śiuo atveju
visgi reikia. Jeigu taip, tai dabar reikia
iśaiśkinti, kokig dirbtinig trąśg fiem
kenćiams reikia duoti. Pirmiausia jiems
reikia fosforinig ir azotinig. Śig trąśg
reikia todel, kad fiemkenćiai daugiausia jg paima. Be to, śiomis augalg
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maisto medżiagomis musg kraśto dirzo
yra neturtingiausios.
Kiek ir kokig trąśg reikia rugiams ir
kviećiams, sunku atsakyti, nes prieś tai
reikia finoti, kiek ir kokig maisto medziagg dirvoje paliko. Bet, bendrai
imant, kaip jau anksćiau minejome, po
juodo pudymo reikalingos yra fosfori
nes trąśos. ■
Iś jg geriausios yra superfosfatas
arba tomamilćiai. Todel, jeigu juodas
pudymas neblogai jtręśtas, tai maiśiukas (100 kg) superfosfato sunkesneje
ir tiek pat tomamilćig bei supertomamilćig j 1 ha lengvesneje dirvoje labai
pades ir visuomet apsimokes iśbarstyti.
J eig u juodas pud ymas blogieu itręśtas,
tai jau bus reikalingos ir azotines trą
śos. Śiuo atveju geriausiai tiks azotniakuoti supertomamilćiai, kurig reiketg
duoti apie 150 kg j 1 ha. Po dobilg
irgi tg paćig trąśg reikia duoti. Jeigu
dobilai dvimećiai ir su varpinemis f o
lemis, tai śiuo atveju reikia duoti fos
forinig ir atskirai azotinig. Geriausiai
butg duoti superfosfatas (sunkesnese)
ir supertomamilćiai (lengvesnese) bei
śie pastarieji j sunkesnes ir lengv.esnes, o iś azotinig duoti azotniakas. Jo
reiketg dalis duoti rudenj, o kita dalis
pavasarj, kai fiemkenćiai pradeda augti.
Blogiausiu atveju reiketg duoti azotniakuotos supertomasinos. Azotniako rei
ketg duoti apie 100 kg rudenj ir apie
50 —80 kg pavasarj.
Po miśinig p!Inai uftektg azotniakuotos supertomasinos. J os reiketg
duoti 150—200 kg j 1 ha. Tai butg vidutiniśkas dirvos jtręśimas.
Sejant fiemkenćius po varpiniq, rei
kia duoti ir fosforinig ir azotinig. Tam
tikslui j 1 ha reiketg duoti apie 200 —
250 kg azotniakuotos supertomasinos.
Dabar ne vienam ukininkui gali kilti
klausimas, ar śiuo metu apsjmoka vartoti mineralines trąśos. llgai n§svarstydami ir nekalbedami turime pasakyti,
kad tinkamai pavartotos trąśos apsimokedavo ir tuo metu, kad fiemkenćig
kainos buvo dvigubai pigesnes, negu
dabar. Del to śiuo metu jos daug la
biau apsimoka vaitoti, daug daugiau
duodama pełno, negu seniau.
Bet ir śiuo metu, jeigu ukininkas
netiksliai jas pavartos, duos ten, kur
jg nereikia, duos tas, kurig nereikia
arba duos tiek, kiek nereikia, tai jos
neapsimokes. Norint tiksliai pavartoti
mineralines trąśas, reikia pirmiausia
finoti, kiek ir kokig trąśg paima geras
derlius to augalo iś femes, o iś antros
puses, kiek ir kokig trąśg femeje gali
buti. Tada bus galima finoti, kiek
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ir kokiq trąśg reikia duoti tam augalui,
kad jis gerai uźderetg. Jeigu ukininkas
naudos dirbtines trąśas vaduodamasis
śiuo desniu, tai trąśos jam visuomet
atneś daug naudos. Śiuo desniu turi
yaduotis ukininkai ir dabar, trąśdami

lauką źiemkenćiams. Śis dżsnis ndra
sunkus. Ukininkai, pav. .Ukininko Kalendoriuje" gali rasii tikslius nurodymus, kiek kokiq trąśq paima, sunaudoja augimo metu paskiri augalai ir
kokios trąśg normos taikomcs augalams.

OKIŚKOS NAUJIENOS
LIETUV0S VALSTYBEJE
S u s i t a r i m a s d e l k o v o s su s n u 
k i o ir n a g ij lig a
Kaip zinoma, Lenkijoje labai yra
paplitusi snukio ir nagq liga. Kadangi
ji labai uźkrećiama ir greit plinta, tai
Lietuvos Valstybes yaldźia, bijodama,
kad ta liga nepakliutg j .Lietuvą, padare źygius, kad butg galima źinoti, kokia linkme śi liga plinta ir kurioje
vietoje reikia pastoti jai kelią. Del to
Lietuvos yaldźia sudare atitinkamą susitarimą, pagal kurj gales kontroliuoti
ligos eigą Lenkijoje.
Svarbesni susitarimo punktai yra śie:
1) Lenkijos centro veterinarijos jstai
ga Lietuvos Veterinarijos D-tui żinias
apie snukio ir nagg ligą siuntines per
menesj 2 kartu, o Lietuva Lenkijai
1 kartą. Iki śiol biuletenius Lietuva
gaudayo nereguliariai ir paveluotai, nes
su atitinkamomis Lenkijos jstaigomis nebuvo nuolatinio kontakto. O norint sekmingai su liga kovoti, svarbu źinoti,
kiek ta liga iśsipletusi pas kaimynus.
2) Jei liga pasirodytq Lenkijoj naujose yietose ar Vilniaus- Trakq, Balstoges, Naugardelio vaivadijose. o Lietuvoj
apskrityse, prieinanćiose prie administracijos linijos, centro jstaiga vienos
yalstybes tuojau turi praneśti kitos yals
tybes veterinarijos centro jstaigai.
3) Jeigu liga pasirodytq prie administracijos linijos iś yienos ar kitos pu
ses, tai apskrities gydytojai tuojau siunćia źinias savo yalstybes atitinkamoms
jstaigoms. Tokiu budu źinios bus gaunamos dviem keliais. flbejotinais atsitikimais ir kilus jtarimui apie ligos pasirodymą pasienyje, abiejq valstybiq aps
krities yeterinarijos gydytojai susitaria,
kaip tą jtarimą iśaiśkinti.
Sekmingesniam śio susitarimo vykdymui, pasienio vet. gydytojai tarp savęs uźmezga nuolatinj kontaktą ir aptaria sunKio ir nagq ligą liećianćius
reikalus. Santykius Lietuvos ir Lenkijos
pasienio yeterinarijos gydytojai bus paraginti tuojau uźmegzti.
Paplitus gandams, kad snukio ir
nagq liga Lenkijoje arteja prie Lietuviq sienos, buvo gyvas reikalas vykti
j Lenkiją ir susitarti del źiniq teikimo
apie snukio ir nagq ligą. Lenkijoj irgi
buvo pasklide gandai, kad liga jau pasirode ir Lietuvoje, uźtat iś lenkq pu
ses maźajame pasienio susisiekime buvo imti taikyti jyairus suyarźymai, kas
labai apsunkino pasienio ukininkus, ku
rig laukus kerta administracijos linija.
Iś tikro ta liga Lietuvoje visai nepasirode ir nera jregistruota ne vieno snu
kio ir nagq ligos susirgimo.

Dabar Veterinarijos dep-tas turós
tikslius duomenis apie ligos padetj Len
kijoje ir pasienio susisiekimo suyarźymus taikys tik ten, kur bus pavojus.

P e rku n o d a rb a i
Liepos pabaigoje jyairiose Lietuvos
yietose siaute smaikios audros, pridarydamos nemaźai źalos. Neliko aplenktos ir ftlytaus apylinkes. Ćia perkunas
pridare ne tik źalos, bet źmones dar
nustebino nepaprastomis iśdaigomis.
Keisćiausias jyykis pasitaike Daugg
yalsćiuje, Janćionig kaime. Sio kaimo
gyyentoja Rakauskiene, gerokai dirbusi
ir pavargusi, sumane pailseti ir atsigule
ant krosnies. Tuo tarpu iś pietg atslinko nedidelis, bet smarkiai juodas, rausvais pakraśćiais debesys. Perkunas
dundejo beveik be pertraukos. Rakau
skiene, źinodama, kad durys ir langai
yra gerai uźdaryti, snuduriavo yisiśkai
ramiai. Taćiau po kelig minućig pasigirdo trenksmas, tarytum butg kas vienu kartu śovęs iś śimto patrankg. Tuo
paćiu laiku trobą nuśyiete źaibas, k u 
ris pasisuko krosnies pusen, gulejusią
ant jos moterj sugriebe ir nusviede j
yiduri aslos, iśyilkdamas ją iś drabuźig. Śalia Rakauskienes murksojusi kate
buvo iśmesta j palubę ir atgal ant
krosnies nukrito negyya, apariglejusi.
Nuo krosnies źaibas pasisuko prie lovos, kurią suskalde, o joje gulejusiam
maźamećiui berniukui tik apsvilino
kaktą. Po to, jis śvystelejo j pakrosnj.
Ćia tupejo viśta, apsketusi sparnais arti
dvideśimties viśćiukg, kurią iśtiko toks
pat likimas, kaip katę. Taćiau viśćiukai
Daliko gyvi, net gi nepaliesti. Pagaliau
źaibas, tarytum pristigęs darbo, spruko
j p amatą ir ćia dingo. Be tg iśdaigg,
jis troboje daugiau nepadare jokios źa
los. Śis jyykis apylinkes gyyentojg tar 
pe sukele nepaprastą susidomejimą.
Tokio keisto perkuno siautimo nebeprisimena net seniausi źmones.
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P e r t v a r k o m a m i I t g g a m y b a ir
p re kyb a
Nuo spalig 1 d. pradćs veikti Kaing tvarkytojo jsakymas, kuriuo bus
tvarkoma ruginig ir kvietinig miltg ga
myba ir prekyba. Śis jsakymas bus taikomas tik gamybai tg miltg, kurie
skiriami pardavimui prekybininkams,
yartojami yalgykloms, kepykloms ir
pan. jmonems. Miltams, kuriuos malunuose gaminasi
ukininkai iś savo
grudg ir tuos miltus suyartoja savo
reikalams, śis jsakymas netaikomas.
Śiuo jsakymu siekiama suvienodinti
miltg ruśiayimą, jdarymą ir źymejirrą.
Nesant yienodg ir yisiems priyaiomg
ruśiavimo normg, prekyboje pardayinćjami miltai budavo gana skirtingos kokybes. Konkurenciniais sumetimais kai
kurie maiunai tyćia źemindavo miltg
kokybe. Daźnai pasitaikydavo, kad pirkejo nenusivokimas yra piktai iśnaudojamas. Naujas Kaing tvarkytojo jsaky
mas nei rinkon nei gamybon miltg ruśiavimo ir kokybós atźvilgiu esminig
permaing nejneś. Ruginig miltg bus
gaminama: dvi ruśys pikliavotg, viena
ruśis sijotg (80%) ir viena rusis paprastg duonmilćig. Kyietinig miltg bus ga
minama: pikliavotq śeśios ruśys (I—V
ir kruopamilćiai), statmalinig — viena
(ragaiśiniai). Miltai prekybon iśleidźia
mi metaline plomba uźdarytuose maiśuose. Maiunai, kurie norśs gaminti
miltus prekybos reikalams, tures regi- !
struotis Kaing tv. jstaigoje. Uź śio jsakymo neyykdymą gresia: miltu konfis- !
kavimas, pinigine bauda ligi 15.000 it.
ir jmones uźdarymas. Be to, nubaustgjg pavardes ir nusikaltimai bus yieśai
skelbiami spaudoje.

MUSg KRAŚTE IR KITUR
N u k e n te ję n u o a u d ri|
Musg kraśtą beveik kas met iśtinka
kokios nors nelaimes. Śiemet kai kuriose apylinkese labai pakenkś vasarojui ilgai uźtrukusios sausros. Po to, kai
pradejo oras gereti ir javai taisytis,
prasidejo audros, kurios daugelyje vietg
sunaikino paselius.
Pagal apytikrius
apskaićiavimus vien tiktai Vilniaus vaiyadijoje 50 tukstanćig śeimg tures badauti, nes audros sunaikino visus jg
augalus. Sie ukininkai jau dabar kreipiasi i iźdines, vaivadijon ir j kitas jstaigas, kad gautg kokig nors lengyatg, kad
kas nors jiems padćtg. Bet ar padćs?

N o r m u o j a m o s j a v u k a in o s
A p y n l i j a u g in im a s
Ligśiol alaus gamybai apyniai buvo
jyeźami iś uźsienio ir uź juos kasmet
sumokama po kelis śimtus tukstanćig
litg. Dabar, padidejus alaus gamybai,
keliamas reikalas apynius auginti Lietuvoje ir juos panaudoti yietoje uźsienietiśkg. flpyniams Lietuvoje%! auginti
klimatines sąlygos_ yra palankios. 1§
apynig auginimo ukininkai turćtg nemaźa naujg pajamg, nes apynig vartotojais butg alaus daryklos, kurios atitintinkamg jstaigg butg jpareigotos nupirkti tam tikrą kiekj yietinig apynig.

Nors Lenkijos gyventojai, ypać uki
ninkai, pagal statistikos davinius, labai
maźai valgo duonos, taćiau, es ant vidutiniam derliui, kasmet gaunama apie
500 —800 tukstanćig tong javq perteklius, kuris reikia eksportuoti. Bet ka
dangi uźsienyje javg kainos labai pigios,
tai eksportui javai supirkinćjami irgi
pigiomis kainomis. Jeigu tas javq perteklius neiśvefama s uźsienin, tai yidaus
rinkoje jg atsiranda tiek daug, kad kai'
nos visai nukrenta, atpinga, ir javai net
neapsimoka parduoti. Del to labai nukenćia ukininkai. Valdźia daźnai dari
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pastangas tas kainas pagerinti, duoda
ma eksportininkams premijas uz kiekvieną iśeksportuotą kvintalą javg. Bet
tie primokćjimai—premijos daug pinigg
iśtraukdavo iś iżdo. Dabar valdżia daro
pastangas sureguliuoti javg kainas, kad
ukininkai neturetg nuostoliu. Butent, valdżia pasiule seimui priimti sio turinio
paredymą, kuris jau ir dabar vykdomas:
1) duoti kreditus ukininkarns ir malung
savininkams, p a im a nt nu o jg kaip użstatą auganćius javus arba turimus sandelyje javus, 2) po rugiapiutes tuojau nereikalauti nuo ukininkg mokesćig, kad
jie nebutg priversti tuojau parduoti javus, 3) valstybes pinigais pirkti javg
perteklig ir juos magazinuoti. Taipgi ir
kariuomene savo reikalams prades javus supirkineti tuojau po rugiapiutes,
4) eksportininkai nuo rugpiućio 1 d.
gaus tam tikras lengyatas, butent, jiems
bus grążinti muitai, kuriuos sumokes
sigsdami użsienin nupirktus javus.
Śiomis priemonemis valdżia tikisi
sunormuoti javg kainas, tikisi, kad pavartojus śias priemones javg kainos
bus pastovios, mażdaug tokios, kokios
dabar yra. Ryśium su tuo ukininkai raginami nesiskubinti parduoti javg, nes
kainos busianćios pastovios.

A rk lia i su a n ts p a u d o m is
Dar daugelis ukininkg nepersirgo
tvorg tverimo ir dażymo iigos, o jau tas

pats Vidaus Reikalg Ministeris iśleido
naują visoms vaivadijoms paredymą
draudżianti kankinti arklius. Paredyme,
jsakoma policijos tarnautojams stebćti,
neleisti, kad raiśi (kurie ślubuoja), sużeisti, ligoti arba del błogo śerimo iśkankinti iśvarginti, liesi arkliai butg kankinami, verćiami sunkiai dirbti. Jeigu po
licijos tarnautojai pastebetg, kad anks
ćiau minetais arkliais kas nors sunkiai
dirbtg, privalo apie tai tuojau praneśti administracinei valdżiai (storastijomis).
ftdministracine valdzja, gavusi policijos
praneśimą, priva!o tuojau użdrausti arklj vartoti darbui, kol jis bus pagydytas.
Be to, policijai jsakyta, kad jeigu sutiktg arklj, kuriuo dirbti negalima, ta
ćiau dirbama, privalo tam arkliui atitin
kamai użdeti, ufkabinus ant kakio iś
lako pagamintą ir ant lenteles ar fekturos pritvirtintą antspaudą. Tas antspaudas privalo kabeti, kol arki ys nebus
tinkamas darbui. fldministracine apskrities valdżia privalo żiureti, kad antspauduoti arkkliai butg nenaudojami darbui.
Ministeris tame paćiame p a re d y m e jsako vaivadoms, kad jie savo paredymais
grieżćiau pasielgtg su tais arklig savininkais, kurie kankina arklius arba ku
rie dirba nesveikais arkliais, ^kad tuos
savininkus smarkiau baustg. Źodżiu, ir
vel turime naujieną, kuri nevienam gali
gerokai kaśtuoti.

Liny rovimas
Ling rovimas ir jg apdirbimas yra
taip pat svarbus, kaip ir iinams żemes
parinkimas, tinkamas jos iśdiibimas,
Datręśimas, gera sekla ir paselig prież'ura. Nors ir geriausiai butg iśauginti
linai, bet jei jie ne laiku nuraunami,
netinkamai apdirbami, tai gero pluośto
iś jg negaunama. Iś antros puses, ir iś
blogesnig ling, tinkamu* laiku juos nurovus ir gerai apdirbus, daźnai galima
gauti, palyginti, visai neblogą pluośtą.
Musg klimato sąlygose linai użauga
ir pribręsta per 80—100 dieng. Tas laikotarpis, źinoma, pareina nuo meteoroioginig (oro) sąlygg ir nuo rovimo laiko,
żiurint, kurioje brendimo stadijoje linai
raunami.
Paprastai skiriamos trys ling bren
dimo stadijos: 1. Żalioji brendimo stadija, kurioje linai yra perżydeję, o galveles tik ką użsimezgusios. Semenys
jose esti dar balti. 2. Geltonoji brendi
mo stadija, vadinama dar vaśkine stadija, buna po 2 —4 savaićig Iinams perżydejus. Tada galveles buna visa suaugusios; semenys pilni, źalsvi; lapeliai
nuo 1/-2—z/3 ling stiebo nubyreją. Visas
ling laukas atrodo żalsvai geltonos
spaIvos. 3. Pilno subrendimo stadija —
Po 4 — 5 savaićig iinams perżydejus.
Lapeliai nuo stiebg jau nukritę, galvel£s rudos spalvos, iśdżiuvusios, barska.
Jo s e semenys rudi, visai subrendę.
Kurioje brendimo stadijoje geriausia
linus rauti, pareina nuo to, ar norima
gauti geresną sóklą, ar geresnj pluośtą.

Jeigu linai auginami vien pluośtui,
tai geriausia rauti tik perżydejusius
ar dar żydinćius. iś tokig ling gaunamas plonas, Svelnus, śilkinis pluośtas,
kuris tinka ploniems dirbiniams. Zali
linai raunami labai retai. Nors żali linai
duoda śvelng ir pioną pluośtą, bet tas
pluośtas yra nestiprus ir lengvas. Be to,
pluośto gaunama daug maż'au, negu iś
veliau rautg. Galveles jau esti susiformavusios, taćiau semenys visai balti.
Tokie semenys netinka nei seklai, nei
aliejaus gamybai, nes sekla daźniausiai
nedygsta, arba jei kiek iśdygsta, tai
iś jg suauga żerni, śakoti linai. Spaudżiant aliejg, gaunama jo labai maża
ir jis greit genda. Tokig ling, źinoma,
neverta ir karśti (śukuoti). Taigi żalig
ling rauti nereiketg: nors ir gaunamas
geras jg pluośtas, bet jo esti maża, o
seklos beveik visai nebuna.
Linams brąstant, pluośtas tvirteja ir
nebesiskiria j ploniausius pluośtelius.
Pluośto iśeiga ir tvirtejimas auga, kol
linai ir galveles pagelsta ir lapeliai pra
deda byreti. Tokiu budu, raunant linus
geltonoje brendimo stadijoje, gaunama
ne tik tvirćiausio ir geros kokybes
pluośto, bet ir daugiausia. Semenys jau
esti normalaus didumo, nors dar żali.
Dżiovinant nurautus linus lauke arba
nuśukavus żalius ir galvena sużardżius
j żardus, jie subręsta. Tokie semenys
tinka aliejaus gamybai ir seklai. Vadinas, nurovus geltonojo brendimo stadi
joje linus, gaunama ir seklos ir gero
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pluośto. Źinoma, sekla buna kiek blogesne, negu nurovus pilno subrendimo
stadijoje, nes dalis seklg iś veliau perżydejusig żiedg
esti susilpnejusi ir
smulkesne. Seklos daigumas śioje sta
dijoje esti jau visai normalus.
Seklai auginamus linus reikia rauti
veliau, nes iś tokig iing gaunama g e 
resne sekla. Geriausia sekla gaunama,
raunant linus pilnai subrendusius, kada
galveles ir semenys esti parudę ir visi
lapeliai nuo stiebg nukritą. Śioje sta
dijoje rautg ling pluośtas yra stambus,
śiurkśtus, ir jo gaunama maźiau. Tokig
ling pagereje semenys neapmoka prażuvusios pluośto dalies ir jo sumażejusios vertes.
Musg kraśte daugelyje vietg linai
raunami pervelai, kai jau esti visai subrende. Todel ir pluośtas pagaminamas
blogas. Kadangi uż pluośtą moka bran
giau negu uż semenis, todel reiketg
linus rauti anksćiau. Daugiausia gero
pluośto, taigi ir pajamg gaunama iś tg
ling, kurie nuraunami, kada jie jau żalsvai gelsvi, o lapeliai nuo J/a—2/3 sliebo jau nubyreją.
Taćiau yra prieźasćig, kurioms veikiant linus rauti reikia daug anksćiau.
Pav., linai prieś żydejimą ar żydejimo
pradżioje iśgula ir atrodo, kad neatsikeis. Tada geriau juos anksćiau rauti,
nes sugulę linai, esant śiltam ir dregnam orui, papuna. Tokig ling laiku nenurovus, gaunamas blogas pluośtas.
Źinoma, tais atvejais geriausia rauti ża
lius linus ir neleisti jiems paputi. Be
to, żaliojo brendimo stadijoje linus g a 
lima butg rauti, jei del jg pluośto plonumo ir śvelnumo butg mokamos g e 
ros kainos ir butg labai gera paklausa.
Nusprendus linus rauti, reikia tureti
galvoje tai, kaip linai bus toliau apdir
bami: mirkomi ar klojejami ir kada:
rudenj ar kitą vasarą mineti darbai bus
atliekami. Nusprendus mirkyti rudenj,
reikia nusistatyti, ar bus mirkomi żali
ar dżiovinti linai.
Rovimui dieną reikia pasirinkti, kiek
galima, giedrią. Reikia vengti linus rauti
dregnus, nes surauti dregni linai nevienodai dżiusta, kaista, greit peleja, ir
rovimo darbas esti ne toks spartus.
Raunama paprastai rankomis. Lietuvos Valstybeje tam tikslui jau vartojamos maśinos. Jei linai del nelygios
żemes, nevienodo dirbimo ar del kitokig prieźasćig użauga nelygus, tada
raunant naudinga juos suruśiuoti: mażesnius atskirti nuo didesnig, storesnius nuo plonesnig, iśgulusius nuo neiśgulusig. Iś mażesnig ling iśeina trumpesnis pluośtas. Nesuruśiavus ling pa 
gal ugj, gaunamas nelygus pluośtas.
Plonesni linai ilgiau mirkomi ir kloje
jami uż storesnius. Todel iśruśiuotus
lauke linus reikia merkti, kloti ir veliau apdirbti atskirai.
Raunant linus, piktżoles reikia paiikti lauke nerautas, nes jos, surautos
kartu su Iinais, pasunkina dżiovinimą.
Linai su piktżolemis nevienodai iśdżiusta ir veliau nevienodai mirksta. Pagaliau, piktżoles apsunkina patj darbą.
Surautus linus reikia lygiai sudeti śaknimis.
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Jei linai bus mirkomi tą patj rudenj
zali, tai, nurovus, jie tuoj, tą paćią ar
kitą dieną, karśiami (śukuojami). Nukarśiami peiliniais karśtuyais, kai kur va'
dinamais śukuoćiais.
Śukuojant linus, surautus j saujas,
karśtuvai pritvirtinami prie sienos; sauja
Iaikoma rankose uz drutgalio, ir braukiamos ling virśunes per karśtuvus.
Vienu ir kitu budu galveles nukarśiamos gerai, tiktai darbas — letas. Kad
karSimas butg greitesnis, sukala 4 —6
eiles peilig j rąstą, kurj suka valktu
(manieźu). Darbininkai, laikydami ran
kose saujas, prileidźia jg virśunes prie
besisukanćig peilig, kurie galveles nukariia. Tokiu budu karśiant, kiek dau
giau kapojamos ling virśunes, negu
rankiniais karśtuyais, taćiau darbas grei
tesnis. Nukarstas galyenas reikia tuojau
dźiovinti, suźardźius jas j zardus. Jeigu
negalima tą paćią dieną suźardyti, tai
reikia kruvas iśsklaidyti, kad nesukai-

stg, nes sukaitę semenys nustoja daigumo.
Nuśukuotus ling stiebus reikia tuoj
merkti.
Jei linai bus klojejami arba mirko
mi kitą vasarą, tai nurautg ling saujos
paklojamos ćia pat linienoje ir paliekamos 1—2 dienas apdziuti. Po to neriśti arba suriśti j maźas saujas linai
sustatomi j śerelius galvenomis j virśg.
Didelese saujose linai nevienodai dźiuna. Ypać blogai dźiuna per ryśius. Sustatyti linai iśdźiuna per 10— 15 dieng.
Iśdźiuvusig ling galveles nukuliamos
kultuyemis, kuliamomis maśinomis, specialiomis ling galvelems nutrinti maśi
nomis, arba nuśukuojamos virbaliniais
karśtuvais. Geriausia nukulti linu galveles specialiomis maśinomis, arba nuśukuoti virbaliniais karśtuvais.
Nukultg ling stiebai mirkomi arba
klojejami. flpie tai paraśysime yeliau.

Arkliij diegliai nuo paśaro
Kaip rodo statistiniai daviniai, die- grjźtemis. j vidg galima duoti vaistg
gliai yra daźniausia arklio vidaus liga. pagal śj receptą:
Pulv. aloes 30,0
flrkliai, del savotiśko jg yirśkinamgjg
Sap. virid. q. s.
organg sudejimo, dazniau suserga dieM. f. boi. D. S.
gliais, negu kiti gyvuliai. Mat, arklio
stemple jeina j skrandj jkypai ir uźflrklj reikia vedzioti źingsniu. Be to,
sispaudźia tam tikrais raumenimis, to patartina kreiptis j veterinarijos gydydel arklys negali, vemdamas, paśalinti toją, kuris gali pavartoti kitokius gydykenksmingo paśaro ar maisto pertek- mo budus ir gyvulj greićiau pagydyti.
liaus. Be to, źarng didis ir galimi jg
D iegliai del vidurig uzkietejim o
padeties pasikeitimai duoda galimybes Ligos priezastimi daznai buna netvarsusirinkti zarnose gausiam paśaro kie- kingas śerimas, t. y. gyvuliams duodakiui arba jyykti jvairiems labai kenks- mo paśaro netinkamas normavimas, pvz ,
mingiems źarng uźsisukimams.
staigus żalio paśaro pakeitimas sausu,
Dieglius sukelia jvairios priezastys, nuolatinis śerimas śiaudais, smulkiais
bet ćia paminesime tik apie dieglius kapojais, pelais, sumedejusiais (peraunuo paśaro, kuriais daznai. musg kraśto gusiais) dobilais, selenomis arba viduduriai uzkieteja, kai mazai arkliu dirarkliai ir suserga.
bama.
D iegliai d e l persiedim o. Śiais diePasitaiko, kad tik gimusiam kurnegliais suserga, kai
arkliai persieda,
liukui viduriuose sukieteja meślas ir
ypać sunkiai virśkinamo ar sugedusio atsiranda dieglig priepuoliai.
paśaro, kaip tai: nesusmulkintg miezig,
Paśaras viduriuose gali uzsilaikyti ir
rugig grudg, kapojg, supuyusio, supe- pasireikśti diegliai ir tada, kai virśkinilejusio, smeliuoto paśaro Taip pat gali mo trakte (pilve) atsiranda akmeng,
susirgti ir staigiai paśarą pakeitus. Seni naujikg, źarng susiaurćjimas, jg pad e
arkliai arba su nesveikais dantimis, del ties pasikeitimas ir t. t.
błogo paśaro sukramtymo, taip pat gali
Paśarui sukietejus viduriuose, ark
susirgti diegliais.
lys needa, papunta, stengiasi ślapintis,
Diegliais del persiedimo sergąs ark bet negali, meśluojasi retai; iśmatos
lys iśpunta ir buna labai neramus: dai- buna tamsig, kietg, nedidelig gabalelig
rosi j śonus, kojomis trypia, kasa źemę, pavidalo. Pilvą klausant, girdeti visai
pakelia uodegą, lyg nor edamas meśluo- silpni źarng judesiai. Gyvulio diegliśki
tis, bet meślg maźai iśmeta, krinta ant skausmai kartais buna maźiau pastebizemes, voliojosi, guli aukśtininkas arba mi. Kai kada liga ufsitąsia kelias die
sedi kaip śuo. Gyvulys prakaituoja, sun nas. Żarng padećiai pasikeitus, dieglig
kiai kyepuoja, vaitoja, stengiasi vemti, skausmai pasireiśkia labai smarkiai.
retkarćiais iśyemia paśaro skysćius per
Dieglius del paśaro sukietejimo viśnerves. Nuo staigaus kritimo ir skran- duriuose gydoma panaśiai, kaip' ir ank
dzio perpildymo kartais sprogsta dia- sćiau minetus, paśalinant iś uipakalifragma
arba skrandis,
ir gyvulys nes źarnos iśmatas, darant śalto, muigaiśta.
luoto va n d en s klizmas ir pilvą apślaks
Gydant ligą, reikia paśalinti esan- ćius terpetinu, masaźuojant śiaudg grjź
ćias uźpakalineje (tiesioje) źarnoje iś- temis. J vidq duoti anksćiau minetg
matas ir daryti śalto vandens klizmas. vaistg, arba vandenyje iśtirpinus. Natr.
Gyvulio pilvą ir uźpakalinę kuno dalj sulfur. 250 — 500 grm., ol. Ricin. iki
apślaksćius terpetinu, masazuoti śiaudg 500 grm. ir t.t. Po oda naudinga jleisti

Nr 12

źarng judesius źadinanćig vaistg. flrklj
reikia vedżiot źingsniu.
Żarng padeties pasikeitimo dieglig
gydymui tikrg ir gerg priemonig nera.
Patariama leisti gyvuliui voliotis, nes,
besivoliojant, kartais gali źarng padćtis
atsitaisyti. Taip pat ir śiuo atveju rei
kia daryti dideles vandens klizmas.
Jeigu pilve ( źarnose) yra akmeng,
naujikg, źarng susiaurejimas, dieglius
paźinti sunku, todel ir jg gydymas yra
painus ir netikras.
Kumeliuko diegliai, uźkietejus pirmykśćiam meślui, gydomi pirśtu iśkrapśtant iśmatas iś uźpakalines źarnos
ir darant śilto, muiluoto vandens klizmas.
D u jin ia i die.gliai. Dujiniais diegliais
gali susirgti arkliai, suedę daug rugstanćios, uźkaitusios źoles, jaung raudongjg dobilg, liucernos, vikg irt.t. Rugimas ir dujg gamyba dar padideja, kai
po śerimo gyvulys gauna gerti. 5ia liga
neretai suserga tie arkliai, kurie turi
priekandą. Siais diegliais susirges arklys
smarkiai iśpunta, apsunkintai kvepuoja,
prakaituoja, atrodo lyg iśgązdintas, dairosi j savo pilvą, trypia kojomis, svyruoja. Iśorines gyvulio kuno gleivetos
pleveles pasidaro tamsiai raudonai—
melynos, pavirśutines venos esti pripildytos kraujo.
Gydymo pagalba reikalinga skubi,
nes liga yra labai staigi, gyvulys gali
greitai nugaiśti. Todel kuo skubiausiai
reikia kreiptis j veterinarijos gydytoją,
kad padarytg p ik o pradurimo operaciją
dujoms iśleisti. Kol veterinarijos gydytojas atvyks, arba lengvesniais ligos atsitikimais, patariama daryti śalto yan
dens klizmas, p i k ą masaźuoti, deti ant
p i k o Saltus kompresus ir arklj yedźioti.
Rugimo fermentacijai (dujg gamybai) sustabdyti, j vidg galima arkliui
duoti 10 —25 grm. kreolino su semeng
gleiyemis.

Bulili naudojimas darbui
Kad galima butg bulig ilgesnj laiką
naudoti kergimui, reikia tam tikros jo
prieźiuros. Musg buliai trumpai naudojami veislei del jg sunkumo, nenoro
kergti, piktumo ir giminingo veisimo.
Sunkus bulius darosi, kai padedamas netinkamai śerti, o ypatingai tukinanćiais paśarais.
Nenori kergti riebus, nuolatos tvarte
laikomi, sulieseję, su peraugusiomis
kanopomis, sergą kojg ligomis buliai.
Buliaus piktumas pareina nuo daugelio prieźasćig, pav., paveldejimo, blogos prieźiuros, labai gausaus śerimo,
leidźiant prie daugelio karvig ir kt. Bet
yistik pati svarbiausia buliaus piktumo
prieźastis — blogas jauno buliuko au
ginimas. J a u n a s bulius greit jpranta
badytis ir pradeda darytis piktas. Piktą
bulig reikia tinkamai priźiureti, skirti jo
prieźiGrai ramg ir protingą źmogg.
Tinkamai su buliumi apsieinant, jis pamirśta piktumą ir pasidaro ramesnis.
Buliaus patalpos turi buti taip jrengios,
kad jo neerzintg arti stovj gyyuliai.
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Veisliniai buliai gali dirbti sunkesnius ukio darbus. Darbui pratinami jau
jauni buliai, atsargiai
juos kinkant
j valkę, akećias, roges ir kitus lengvus
veżimus. Ja uniems buliams negalima
użkrauti daug darbg, nes jie gali lengvai persidirbti. Senesni buliai darbui
galima naudoti iigesnj laiką — 6 —8
val. per dieną. Darbo ilgumas priklauso
nuo atliekamo darbo sunkumo, oro są
lygg ir kitg prieźasćig. Karves kergia-

mos prieś darban einant ir tik po sukergimo 2 —3 val. pailsejąs bulius gali
ma imti darban. Del karvig naudojimo
darbui musg ukiuose maźai pagalvojama, bet tai rimtas darbui energijos
śaltinis. Karvems 2— 3 val. darbas visai
nesumaźina produktingumo. Tik karvig
darbui negalima naudoti tokiu jtempimu, kaip kad naudojami buliai. Karves
greićiau privargsta ir todel, jeigu darbe labai varginamos apsirgti gali.

Aviliij valymas vasarą
Bites yra dideles śvaros megejos;
jos meta laukan maźiausią avilyje rastą śiukślelę. J e i pasitaiko avilyje koks
nors didesnis daiktas, kurio jos nepajegia iśmesti laukan, o jis genda ir tuo
gadina orą, tai jos jj aplipdo pikiu.
Bites ni ekuomet nepila medaus j neiśvalytą korio akutę.Ir motina deda savo
kiauśinelius tik j visiskai śvarias akutes.
Bites, paćios valydamos sau avilj, eikvoja daug laiko, kurj galetg sunaudoti
medui neśti ir kitiems darbams.
Tuose aviliuose, kur bitininkas savo
rankos neprideda śvarai palaikyti, bites
iśtisomis savaitemis yra uźimtos valymu ir tvarkymu, ir daug darbg jos atlieka su didelemis pastangomis, nes be
tvarkos ir §varos jos tiesiog negali gyventi. Labai uźterśtus avilius bites visai
apleidźia. Bitininkui, kad ir labai użterśtą avilj iśvalyti, reikia sugaiśti ne dau
giau, kaip 1/2 val. laiko. J o s tą laiką sunaudos, kaip minejome, medui neśti, perams auginti ir kitiems naudingiems
darbams.
Śvariame avilyje greićiau ir geriau
vyks śeimynos auginim as, nes bites tures
daugiau laiko prirengti motinai kiauśineliams deti reikalingą akućig skaićig
ir tuo jai nesutrukdys kiauśinelig dejimo; medoneśio laike bites tures śvarig
akućig medui pilti. Be to, śvara apsaugoja bites nuo jvairig ligg, pav. puvinio
ir neduoda progos jsigaleti aviliuose

tokie ms bićig prieśams, kaip peteliśkems. skruzdems ir daugeliui kitg.
Śvara turi buti kiekvieno bitininko
pagrindine taisykle. Taćiau daug kur
yra atvirkśćiai. flyiliai buna pusiau iśvalyti arba ir visai nevalyti, nes manoma, kad geriau yra, jei bites paćios
tvarkosi. Geriau turąti mażiau bićig,
bet laikyti jas śvariai ir pavyzdingoje
tvarkoje. Tuomet jos atneś daugiau
pełno, kaip didelis, bet blogai priżiurimg ir neśvariai laikomg kelmg skaićius.
Paprastai yra manoma, kad użtenka
kelius kartus per vasarą paśluoti avilj,
o kitkas reikalinga palikti paćioms bitćms susitvarkyti. Tik ypatingai rupestingas bitininkas pagramdo ir nuvalo
avilio sieneles ir apżiuri, ar nera voratinklig. Bet ir to neużtenka. Reikia
kiekvieną avilio dugną ir sieneles nugramdyti ir labai użterśtas vietas iśvalyti dregnu śvariu skuduriuku. flpżiureti
kiekyieną korio remelj ir stebeti ar ne
ra koriai supeleję nuo nepastovios temperaturos. Źodżiu, reikia per vasarą bityną keletą kartg nuodugniai apżiureti
ir iśvalyti. Be to, reikia apżiurćti, ar ne 
ra iśpuvusios avilio sienos ir ar ten neapsigyveno peles. Taip pat svarbu, kad
stogas nebutg kiauras. lśpuvusig vietg
negalima użkamśyti śiaudais bei pakulomis, nes tada dar labiau ten apsigyvens kenkejai, bet atsargiai puvesius
iśvalyti ir tą vietą użkalti lentele.

Grioviy prieźiura
Iśkasti grioviai, kaip ir kiekvienas
kitas pastatas, reikalingi nuolatines prieżiuros. Nepriżiurimi jie neilgai laikosi
ir neduoda tos naudos, kurios iś jg laukiama.
Nepriżiurimas griovys greitu laiku
użsineśa smdliu ir dumblu, uźauga żolemis. Sumażeja vaga, uźsikemśa ir
griovys negali suimti to kiekio vandens,
kuris jj kasant, buvo numatytas. Iśkastus griovius privalo prieżiureti patys
ykininkai, nes geriausiai daiktą priźiuri
Jo savininkas. Deja, tinkama prieźiura
Pasigirti negalima: iśkasti grioviai paliekami savo likimui, o paskui, kai jie nebesuima didesnio potvinio vandens, daź
niausiai kaltinami darbg vykdytojai.
Gri oyi g u ź s l i nk i mo p r i e ź a s t y s y r a jvai-

rios. Svarbesnes, daźniausiai pasitaikanćias iś jg ćia trumpai suminesime.
1. Źmones ir gyvuliai, vaikśćiodami
vagg krantais, juos sumina ir tuo padidina ślaitg slinkimo pavojg. Taip pat
negalima laikyti neiśsklaidytos iśmestos
iś griovig żemes, nes ji padidina suardytą że mes pusiausvyrą ir pagreitina
griovio vagos użvirtimą.
2. Labai daźnai netvarkoje yra pervażiavimai per griovius. Tuo tikslu j
vagą priverćiama żabg ir akmeng, Toje
vietoje vanduo patyenkiamas, iśkrinta
nuosedos; aukśtutiniame bare vanduo
pakyla. Potvynio metu toks griovys es
ti labai ardomas.
3. Pestieji taip pat sau palengyina
perejimą per vagas, primesdami j jas
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akmeng. Tai yra nesupratimo ar apsileidimo reiśkiniai. Ukininkas yra suinteresuotas priżiureti jo źemeje esantj
griovj. Tose vietose, kur yra takai, nereikia pagaileti jrengti paprasćiausius
lieptus, nes żmonems vaikśćioti użdrausti sunku: vis\| vistiek nesużiuresi.
4. Ganyklose griovius reikia atitverti, kad gyvuliai nenumindżiotg ślaitg.
Negalima gyvu!ig girdyti bet kurioje
vietoje, bet butinai reikia jrengti girdyklas; taip bus ir gyvuliams patogiau ir
griovio vagai sveikiau.
Kartą per metu vagos turi buti valomos. Per vienerius metus ant dugno
nuseda dumblo, siukślig ir kiek susigadina krantai. Valyti reikia vienu laiku
visoje vagoje nuo żioćig aukśtyn. Valoma tuo laiku, kai vagoje buna żemiausias vandens horizontas — vasarą. Gerai iśkastame griovyje kas 100
metrg ar dażniau vagos dugne palieka
ma sukalti kuolai arba skersiniai balkeliai. Tarpas tarp tg dugno żymig iśvaIomas kryżiokg pagalba. Laikui begant
vagos priżelia. Per aukśta zole kenkia
kaip ir kiekvienas kitas użterśimas; to
del ją reikia iśśienauti. Sienaujama vieną ar du kartus per metus, atsiżvelgiant j priżelimo dydj. Valant vieną
kartą, geriausias laikas nuemus atolą; o
jei du kartu — tai pirmą kartą gegużes menesj. Mażas vagas iśśienauti pakanka geleżiniu grebliu ar dalgiu. Kiek
żemiau śienaujamos vietos, skersai vagą, vandens aukśtyje padedamas belkelis. Jis neduoda nupiautai żolei iśsisklaidyti. Kartu reikia iśnaikinti ir vagoje priżelusius krumus.

Palikimo mokestis
Kiekvienas apdairus judomojo ir nejudomojo turto savininkas prieś mirtj
privalo sutvarkyti savo śeimos reikalus,
kad po mirties nebutg nesusipratimg del
turto paveldejimo. Paprastai po tevo
mirties jo ukj paveldi żmona, vaikai
arba giminćs. Taćiau buna atsitikimg,
kad turtą paveldi visai svetimi asmens.
Geriausias budas nesusipratimams iśvengti besidalinant palikima — tai teisetai
suraśytas testamentas. Testamente rei
kalinga nurodyti, kokia dalis judomojo
ir nejudomojo turto paskiriama kiekvienam asmeniui. fltsitinka kartais, kad,
pav., tevas, turedamas du sunus, vienam
jg użraśo testamente tam tikrą ukio
dalj, o likusią dalj paskiria visai svetimam asmeniui, antrąjj sung palikdamas
be jokios dalies. Tokiais atvejais tas
svetimas asmuo pagal 19 j 7 m. liepos
men. Vidaus Reikalg Ministerio paredymą per 12 men. nuo testamento atidarymo privalo gauti vaivados leidimą,
kad gali jgyti nuosavyben testamente
jam skirtą nejudomo turto dalj.
Istatymai Warko ne tik patj palikimą,
bet ir palikimo mokesćius. Palikimo
mokesćio (podatek spadkowy) pagrindu
imama testamente użraśyto palikimo
verte, jkainuojama tą dieną, kada testa
mentas buvo atidarytas. Pav., Petras
(Pabaigą źiur, 96 puslap.)
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l ś t v e r s i m e —l a i m e s i m e
Gyvenimas laimes ir pasisekimo
tvirtoves raktus atiduoda tik tiems, ku
rie moka istverti. Laimi ne tie, kurie
liutais iśeina, be t musemis grjźta, o
tie, kurie liutais iśeina ir liutais cfrjźta.
Vadinas, tie, kurie śoka prie darbo su
didźiausiu jkarśćiu, noru, bet, kiek padirbeję, paluźta, meta s a v o d a r b ą —niekad nelaimes. J i e yra muses, kurios
temoka tik zirsti... Bet nepaluźti sutikus nepasisekimus, kliutis, ryźtis tame
darbe iśtverti, darbą palauźti —śtai kas
svarbu! Mes turime istverti iki galo,
nors tas darbas ir daug jegg iś musg
pareikalautg! Mes uźsigrudinsime, iśugdysime tvirtą, nepalauźiamą budą.
Nera to błogo, kas neiśeitg j gerą. Jei
mes sutinkame nepasisekimg, tai turi
me jiems nugaleti ir priemonig — iśtvermę. Daug blogiau butg, jei pasisekimas mus visur lydetg. „Negera butg
upei, jei iś kiekvieno ikro uźaugtg źuvis, negera butg sodui, jei kiekvienas
źiedas uźmegstg yaisig, negera ir labai
negera butg jaunuoliui, jei kiekvienas
jo darbas neśtg laimejimą“ — sako didysis jaunimo aukletojas. Budaoeśto
universiteto profesorius, Tihamer Toth‘as. Tuomet mes pasidarytumem lepśiais, kurie nejstengtg atlaikyti menkiausio nepasisekimo. Tie jaunuoliai, kurie
nori, kad jg rankose darbas degte sudegtg ir laimejimas skriste atskristg,
kurie ćia dirba vieną darbą, ćia griebia
kitą, trećią, yra bevaliai arba apakinti
ankstyvesnig pasisekimg, Ir, jie nieko
gero gyvenime nesukurs ir neatsieks,
kol nejsisąmonins j śiuos Tihamer Toth‘o
źodźius: „Pasiekti aukśtam tikslui neuźtenka tik jaunatviśko uźsidegimo. Tam
reikia dar ir iśtvermes“.
Gyvenime laimi ne greitieji, bet iśtvermingieji.
Laimi ne tie, kurie verkślena nepasisekimais, kurie śimtus darbg dirba ir
ne vieno nepadirba, śimtus knygg „skait o “ ir ne vienos neperskaito, bet tie,
kurie moka ir prisiyerćia iśtverti tol,
kol galśs pasakyti: baigiau!

Ar s k l n t i l a p u s
Visi augalai turi lapus, kurie labai
reikalingi. Lapais ąugalas kyepuoja.
Taigi lapai augalui yra plaućiai. Kai jie
menki ar suźaloti, augalas negali tin
kamai kvepuoti ir del to labai vargsta.
Be to, lapuose gaminasi kai kurie augalo produktai, butent cukrus ir krakmolas. Sie produktai, pagaminti lapuo
se, sukraunami gumbuose (bulves),
śaknyse (morkos, burokai) arba vaisiuo«
se (obuoliai, kriauśes). Taigi lapai dar
yra fabrikas, kuris gamina cukrg ir
krakmolą. Iś śitg produktg susideda visi
vaiśiai: bulvig gumbai, burokai, morkos
ir t. t. Kai lapai menki arba kai jie sunaikinami, tai ir augalg vaisiai pasiga-

mina menki, mazi. Del to lapai yra la
bai svarbi augalo dalis. Jie reikalingi
kiekvienam augalui. Ir del to Iapg ne 
galima raśkyti, skinti. Negalima nuo burokg lauźti lapus, piauti nesuaugusig
bulvig bulvienojus, raśkyti sveikus kopustg lapus ir 1.1. Jeigu lapai bus laufomi, tai tada uzaugs daug mazesni
burokai, maźesnes bulves, morkos, kopustai susuks maźesnias galvas. Galima
tiktai nurinkti tuos lapus, kurie esti nuluźę, padeda vysti, sugadinli kenkejg.
Sveikus lapus reikia palikti.
Taćiau kai kurios darżoves derlingoje żemeje arba lietingą ir śiltą vasa
rą labai smarkiai auga j lapus, kas jau
błoga. Kai smarkiai auga j lapus, tada
maźiau auga j śaknis. Pavyzdźiui, velyvesnig veislig bulves, rudeniui atejus,
vis dar tebeauga j- buWienojus ir gali
n e t nukenteti nuo pirmgjg śalng, bet
neaugina gumbg, nes visas maistas ten 
ka bulvienojams. Derlingoje vietoje źemeje svogunai gausiai leidzia laiśkus,
sudarydami vos maźytes galveles. Mor
kos, runkeliai derlingoje zemeje taip
pat yra linkę augti j lapus nei j śa
knis.
Pastebejus, kad darzoves daugiau
auga j lapus nei j śaknis, reikia butinai
sulaikyti jg augimą, palauźiant bei persukant j kitą pusę arba pervaziuojant
Iengvu volu. Palauźti lapai nenudźiusta,
o tik sustoja augę. Lapuose prisirinkusi
maistingg medźiagg atsarga pradeda
slinktis źe myn ir renkasi gumbuotose
śaknyse bei svogunuose.
Nederlingoje źem eje ir sausros metu
palauźdami darźovig lapus, geresnio
derliaus nega usime ir dar, prieśingai,
derlius gali net sumaźeti, nes silpni la
pai bei laiśkai maźai turi maisto atsargos, kurią veliau galetg grąźinti gumbams.

S e k li n i a i a g u r k a l
Kas nori uźsiauginti seklinig agurku,
tuo reikalu jau dabar turi susirupinti.
Sekliniams agurkams reikia parinkti paćius stipriausius augalus ir palikti ant
kiekvieno ne daugiau, kaip keturius
vaisius. Seklinius augalus reikia gerai
tręśti ir laistyti. Kad nuo perdidelio
d regnum o sekliniai vaisiai neimtg puti,
reikia po jais padeti sausg puśg ar
eglig spyglig, kad jie guletg ant sauso
patiesalo. Kai vaisiai suauga, tuojau
skinti jg nereikia, bet laikyti, kol gerai
prinoks. Nuskynus reikia dar kiek palaikyti, kad galutinai sunoktg. Tada s e k
las su minkśtimu sudeti j vandenj ir
piauti. Minkśtimas vandenyje iśtirps ir
sekios nuo jo atsiskirs. Geros, prinokusios sekios nuguls, o blogos plaukios
ant vandens. Seklai palikti tik tuos
agurkg grudus, kurie skęsta. Iś vandens
seklas iśemus, reikia tuojau iśdźiovinti
ir per visą źiemą laikyti sausai, kad jos
nesupeletg arba nesuputg.

D ezes sąślavom s
Pasidairus po musg sodybas, tenka
pastebeti vejo neśiojamg jvairig sąślavg,
popiergalig ir kitg neśvarumg, kurie ne
tik gadina sodybos vaizdą, bet dar kenkia
ir syeikatai. Mat, paprastai śeirnininkes,
iśślavusios kambarius, sąślavas iśneśa
ir suverćia kur nors kieme. Tose sąślavose yra ne tik jvairig neśvarumg, bet
su spiaudalais ir kitu budu ten patenka
ir Iigg bakterijos, kurios, sąślavoms iśdźiuvus, vejo pakeliamos, ir padeda
plisti ligoms. Be to, laisvai neśiojamos
sąślavos patenka j śulinius ir uźterśia
vandenj. Vasarą netvarkingai verćiamose sąślavose labai veisiasi musg jkyriausi vabzdźiai — muses. Norint to iśvengti, reikia tam tikslui pasidirbti iś
iś lentg nemaźą sandarią, kad musćs
nejlistu, su sandariu dangćiu deźę. Deźe pastatoma kur nors nuośaiesneje
yietoje ir j ją yerćiamos jyairios sąślavos bei virtuves atmatos. Kada deźe
prisirenka pilna sąślayg, sąślavos nuveźamos j komposfo kruvą ar tyartą ir vćl
deźe pastatoma j senąją vietą.

R eikalingos sp ia u d y k le s
Musg kraśte tebera jsigalejęs paprotys spiaudyti ant grindg. Daugiau
siai spiaudo senesnieji ir licoti źmones.
Toks śvaros nesilaikymas ne tik kad
daro negraźg jspudj, bet duoda progos
plisti jyairioms ligoms. Ligoto źmogaus
seilese yra daug tos ligos bakterijg.
Todel, jam nusispiovus ant grindg irseilems ir skrepliams sudżiuvus, bakteri
jos pakyla aukśtyri. Mes kvepuodami
jas jtraukiame j plaućius ir tokiu budu
galime apsikresti jyairiomis ligomis.
Musg pareiga su tuo blogumu kovoti. Turedami laisvesnio laiko, pasidirbkime spiaudykles ir pastatykime
kiekyiename kambaryje. Paprasta medine deźute, pripilta dregno smelio, ir
bus gera spiaudykle. Srnelis turi buti
nuolat drćgnas ir daźnai keićiamas.
Spiaudyklig smelj keićiant, reikia jj bu
tinai lauke pakasti, o negalima jo pamesti lauke palaidźiai,

T e p a l a i b a t a m s ir k i t i e m s
o d in iam s daiktam s
1 r e c e p t a s . I śpiźinj puodą jdeti
50 dalig riebalg, o jiems iśsileidus—15
dalig źuvg taukg. Gerai payirinus, jpilti
5 dalis sieros rugśties (perkama vaistinese arba yaistg sandeliuose), 10 da 
lig sijotg suodźig ir 20 dalig virtg bulvig arba bulvinio krakmolo. Gerokai
pavirinus, pucdas nuo ugnies nukeliamas.
2 ia® r e c e p t a s . 1 puodą supilti
25 dalis terpentino ir ]0 dalig vaśko.
Truputj pasildźius, j tą patj indą jpilti
2 dalis źuvg taukg. Virti tol, kol yisos
medźiagos tarp savęs susimaiśys.
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A i s . B i ć i u l i u i . Pagal jsipareigavimq kodekso (kodeks zobowiązań) 399
str., jeigu iśnuomotos źemes sayininkas
tą źemę pardaye, tai pirkejas tuo p a 
ćiu prisiima visas pareigas, kurias turejo pardayejas. Iś to iśeitq, kad dabartinis źemes savininkas turi pripaźinti
tamstos nuomos sutartis ir leisti tamstai ta ź em e naudotis per vienerius
metus. Nors to kodekso 404 str. ir reikalauja, kad nuomos sutartys, sudarytos daugiau kaip vieneriems metams,
butq raśtu suraśytos, bet neturi sankcijos, kad źodźiu sudarytos sutartys yra
be reikśmśs, todel, remiantis 110 str.
galima jrodinćti liudininkais, ir tamstos
sutartis galioja. Todel gali tamsta dar
vienerius metus ta źeme naudotis.
Jeigu taćiau tamsta pats daugiau nenori ta źeme naudotis, o noretumei,
kad savininkas grąźintq uźmoketą uź
vienerius metus nuomą, tai savininkas,
remiantis neteisetu praturtejimu, turi
nuomą grąźinti. Paselio ir atlyginimo
uź źemes iśdirbimą tik tada galite reikalauti, jeigu, imant źemę nuomon, tq
pasólii) ir arimq nebuvo. Yra desnis,
kad nuomininkas turi palikti visą ukj
tokiame stovyje, kokiame paeme, pradedamas nuomavimą.
A t s . „V“ . Jeigu policija panaikino
tardymą ir bylos nepersiunte teismui,
o jusq nuomone ratus pavoge ne kas
kitas, kaip tik tas źmogus, tai kreipkites patys pas prokurorą. Pas prokurorą
galima skundą paduoti źodźiu arba
raśtu, ir praśyti, kad i§ naujo pradetq
kvotą. Geriausiai, suraśykite visus davinius ir paśtu nusiqskite prokurorui.
Reikia taćiau buti atsargiam ir siqsti
skundą tik tuomet,
kai yra tikri
daviniai, kad ratus pavoge ne kas ki
tas, kaip tik tas źmogus, nes prieśingu
atveju i r s u s ą ź i n e busite netvarkoje nekaltą źmogL] apskundę ir del neteisingo
skundo galite buti baudźiami. Kad tam
stos iśvardintas źmogus jau prieś tai
buvo kelius kartus uź vagystes baustas,
tai tas dar nereiśkia, kad jis, o ne kas
kitas galćjo jusq ratus pavogti.
A t s . J u z e i . Kadangi tamstos dukte
yra nevedusiq tevq dukte, tai ji negali
turśti tćvo pavardes, jai priklauso tam
stos pavaFde. Tamstai nepriklauso iślaikymas, bet dukters iślaikymui gali tam
sta iś tćvo reikalauti leśq. Teismas pa
prastai priteisia tokiu atveju vaiko iśiaikymą iki 18 metq amźiaus. Kiek
teismas priteis vaiko iślaikymui menesiui, negalime atspćti, nes tai yra laisva
teismo nuoźiura. Paprastai teismas atsiźvelgs, ar pasiturinti esate tamsta ir
dukters tevas. Be teismo śioje byloje
negalima apseiti. Svarbu jrodyti, kad
tas, o ne kas kitas yra dukters tevas.
Tai galima jrodyti tik liudininkais.
A t s . Mikui. Jeigu tamsta jautiesi
nuskriaustas, tai gali reikalauti iś kairoyno, kad rubeźiq naujai iśtiestq, nes
kiekyienas źemćs sayininkas turi teisę
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źinoti savo laukq rubeźius. Jeigu rubeźius yisai iśnykęs, tai galima priversti
kaimyną, kad sutiktq raujai pasidalyti.
Kaimynui nesutinkant geruoju pasida
lyti, reikia priversti jj per teismą. Del
źemes rubeźiq ginćus geriausiai spręsti
trećiqjq teismu, nes to paćio sodźiaus
ukininkai, nusimanydami apie paskirus
rubeźius, tiksliau ir teisingiau byłą iśspręs. Pasidalinimo ir rubeźiaus nustatymo iślaidas turesi tamsta sumoketi,
o tik paskui teismas priteis, kad pusę
jq kaimynas tamstai grąźintq.
A t s . Vyrufi Źiurekite „Qkininko“
4 Nr. fltsakymas Śvaicarui tinka ir
jusq klausimui.
KI. Iśtekejau- prieś 20 metq. Mano
dalis liko prie brolio. Raśtu savo dalies
neiśsiźadejau. Żerne buvo musq motinos. Ar galećiau dabar ieśkoti iś brolio
savo dalies?
N e p a te n k in ta .
A t s . Neparaśet, kada mire motina,
ar prieś ar po tamstos iśtekejimo: Nesvarbu, kada tamsta iśtekejai, bet svarbu, kada mire motina. Jeigu nuo motinos mirties suejo daugiai kaip 10 metq
ir per tą laiką tamsta nieko nedarei,
kad gautum motinos palikimo dalj, tai
jau yra isisenejimas. Jeigu dar nera
10 metq, tai paduok brolj teisman. Pra
śymą reiketq duoti i apygardos teismą.
Jeigu nera jsisenejimo, tai tamstai priklausys puse viso palikimo.
A t s a k y m a s B a l a n d ź i u i . 1) Pa
gal jstatymus, visi daiktai, paimti iś
źmogaus jo kaltei jrodyti, turi buti grą
źinti, jeigu administracine yaldźia ar
teismas jsitikina, kad źmogus yra nekaltas, o paimti daiktai kaltes nejrodo.
Todel policija, jeigu nesudare tamstai
baudźiamos bylos, visas knygas turi
grąźinti. Pasiteiraukite policijoje ir storastijoje, ar nera sudarytos uź tas kny
gas bylos. Jeigu bylos nera, tai pareikalaukite, kad knygas graźintq. Kai
negrąźins, paduokite skundą j vaivadiją, o paskui j Vyriausiąjj fldministracinj Tribunolą (Najwyższy Trybunał Ad
ministracyjny). lślaidq nereikia bijoti,
nes, iślośus byłą, iślaidas padengs valstybes iźdas. Prie skundo reikia prijungti paimtq knygq pakvitavimo nuoraśą. Praśymą reikia siqsti apdraustu
laiśku. Kai siqsite j vaivadiją, adresuokite „do Urządu Starostwa Powiatowe
go w
“ 2) Del pavardżiq keitimo neparaśete, ar yalsćiaus yaldyba keićia
jusq pavardę tik savo. knygose, ar ir
jusq dokumentuose. Be to, neźinia, ar
tai daro storastijos jgaliota ar savo
nuoźiura. Jeigu tai daro savo nuoźiura,
tai duokite skundą j storastiją, o jeigu
su storastijos źinia, tai j vaivadiją. Prie
skundo prijunkite savo, tevo, ir, jeigu
galit gauti, protevio (senelio) gimimo
metrikus. Sioje byloje negalima valsćiui nusileisti. Jeigu tevas ir senelis
buvo Gudelaićiai, tai be tamstos sutikimo nieks negali tamstos payardę pa
keisti j „Gudel". Nera tokio jstatymo,
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remiantis kuriuo galima butq prieyarta p a 
keisti kam nors payardę. Jeigu yalsćius
nesutinka atitaisyti tamstos payardes,
tai tegul duoda raśtu paźymejimą, kad
nuo to laiko jusq payardę bus Gudel,
o, be to, paiśkina, per kiek laiko ir pas
ką turite teisę skqstis. Tai paaiśkinti
yalsćius turi pareigą.
3)
Jeigu teismo iślaidos yra kilu
sios dćl ciyilines bylos, tai jq reikalauja ne yalsćiaus sekvestratorius, bet teis
mo antstolis (komornik sądowy). Kitu
atveju sekvestratorius gali uźimti iśeiginius rubus. Neima tik patalines, baltiniq ir kasdien reikalingą rubq, o, be
to, reikalingiausio gyvo ir negyvo ukio
inyentoriaus.

A t s . A z u o l u i . Civilinćje byloje
abejq śaliq teismo ir ginimo iślaidas
moka tas, kas byłą pralośia. Kadangi
tamsta tik iś dalies byłą pralaimśjai,
tai teismas iślaidą nei vienai nei kitai
śaliai negalejo priteisti, kas kiek iśleido,
tem nieks jq negrąźins. Jeigu teismas
pasielge kitaip, tai padare netikslumą
ir neteisetumą, kas sudaro pakankamą
pagrindą duoti kasacinj skundą. Kaip
atrodo, tamsta buvai pasisamdęs advokatą, tad kreipkis pas jj, tegul duoda
kasaciją, jeigu dar nesuejo terminas ir
teismo sprendimas nejsigaliojo.
A ts . K— s . Prievarta żmogq izoliuoti galima tik tuo atveju, jeigu jis serga jstatyme numatyta liga, pvz., raupais,
tifu, epidemine liga ir t. t. Veźio liga
jstatyme numatyta. Jeigu tas ligonis
gyventq tamstos name, tai galima butq
jj iśkelti, bet kai jis gyvena savo na
me, o tamsta esi tik jo liokatorium, tai
neturit teises reikalauti, kad jis iśsikeltą.
Galite tiktai patys iśsikelti ir, jeigu esat
iś anksto sumokeję nuomą, tai reika
lauti, kad jis tuos pinigus grąźintą. J e i 
gu jis yra labai neturtingas, o noretq gydytis, tai tegul paduoda praśymą j valsćiq, kad duotq jam raśtą (skierowanie),
su kuriuo galetq kreiptis j apskrities
ligoninę ir kad ten jj gydytq yelfui,
o visas iślaidas padengtą yalsćius. Tai
padaryti yalsćius turi ne iś malonćs,
bet iś pareigos. Kad yalsćius neatsisakytq duoti tokj raśtą, tegul ligonis kreipiasi privaćiai pas gydytoją, kuris nustatys, kokia jo liga, ir remiantis tuo
reikia kreiptis j valsćiq.
A t s . A d o l p u i Ć. Żemes mokesćius
priva!o moketi kiekyienas jos sayinin
kas. Jeigu sayininkas nesumoka geruoju,
tai yaldźia gali prieyarta jq reikalauti
ir net źemę parduoti iś Ifcitacijos (varźytin q). Iś to iśeina, kad ir tamsta turi
sumokćti uźsilikusius nuo trijq metq
mokesćius, nes teismo sprendimu esi
pripaźintas tikru tos źemes savininku.
Jeigu buyęs źemes yaldytojas naudojasi
źeme neteisetai, savavaliśkai, tai tams
ta, sumokejęs tuos mokesćius, gali rei
kalauti iś jo, kad iślygintą visas skriaudas, kurias turejai del to, kad jis valdć
tą ukj.
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Palikimo mokestis
mirdamas, paliko savo sunui Jonui
10 ha zemes ukj su judomuoju ir
nejudomuoju turtu.
Sio ukio verte
tevui mirus buvo 10 tukstanćig auks.,
bet po 5 men., kada buvo atidarytas
testamentas, jo verte sieke tik 8 tukst.
auks. Toji 8 tukst. auks. palikimo verte
bus pagrindu palikimo mokesćiui nustatyti. Palikimo mokestis apskaitomas
nuo tikros daikto vertes, t. y., atskaićius
nuo palikimo vertes visas iślaidas, kaip
skolas, laidojimo iślaidas, paminklo
verte ir 1.1.
Paprastai testatorius privalo smulkiai nurodyti testamen te visas skolas
ir iślaidas, kurias gyyendamas buvo padaręs. Jeigu palikimo yerte mokesćig
jstaigos nuomone neatitinka tikrenybę,
tada jstaiga gali savo nuofiura jvertinti
palikimą ir praneśti apie tai palikimo
paveldetojui.
Kada palikimo negalima padalyti
tarp paskirig asmeng, palikimo mokestj
privalo visi palikimo payeldetojai sumoketi solidariai. Palikimo mokesćio
didumas pareina nuo palikimo vertes ir
nuo giminystes ryśig. Palikimo mokes
tis yra progresyvus, t. y. juo didesne
palikimo verte, juo didesnis ir palikimo
mokestis. Palikimo mokesćig jstatymai
numato 12 klasig palikimo vertes ir 5
klases giminystes ryśius. Jeigu palikimą
10 tukst. auks. vertes paveldi fmona
arba vaikai — nuo mokesćio paliuosojami. Jeigu 3000 auks. vertes palikimą
paveldi kiti asmens—gimines, tai paliki
mo mokesćio irgi nemoka. Be to, laisvi
nuo palikimo mokesćio: kambario jren
gimas, drabufiai, darbo jrankiai, reikalingi ukiui ir kiti daiktai, jeigu jg yerte
nevirśyja 2 '/j tukst. auks.
Palikimo mokesćius skiria ir renka
ifdines. Moketi reikia per 1 men. nuo
ifdines praneśimo. Nesumokejus m o
kesćio laiku, imamas 1% bausmes per
menesj.
j- m.

Klausimai ir atsakymai
KI. Kaip ir kur gauti leidimas plytnyćiai jsteigti, kaip ji itaisyti, koks turi
buti molis?
B e tko k s.
t A t s . Leidimo plytnyćiai jsteigti yi
sai nereikia. Kai plytnyćia bus jtaisyta
ir jrengta, reikia apie tai praneśti storastijai. Ji atsigs savo atstovą apfiureti,
ar jrengimai yra tinkami, ar negresia
pavojus dirbantiems joje darbininkams
bei gyyuliams, ar negresia arti esamiems trobesiams bei fmonems. Kai
storastijos atstovas pripafins dirbtuyę
tinkamą, tada galima bus pradeti darbas. Źinoma, reikes turśti pramones
liudymą. Apie dirbtuyes jrengimą paraśysirne veliau. Degtos molio plytos gaminamos iś yidutinio riebumo molio su
mafa smelio priemaiśa. Plytoms gaminti
tinkamas molis skatomas tas, kuriame
yisai nera kalkig, gipso akmeneiig ir
kitokig priemaiśg. Kai esti kalkinig ak-
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menftlig, tai plytas iśdegus ir yartojant,
kalkes, susidurusios su dregme, gesinasi ir supleśo płytą. Nuo gipso plytos
irgi silpneja, subyra. Norint pazinti, ar
molis yra tinkamas plytoms gaminti,
pirmiausia reikia iśtirti jo riebumą.
Jeigu, trinant tarp pirśtg molio gabaliuką, jaućiamas riebumas arba perpiauto peiliu molio gabaliuko payirśius
blizga, tai tas molis skaitomas riebus.
Trinant tarp pirśtg lieso molio gabaliuką, juntamas śiurkśtumas, o toks perpiautas molio gabaliukas visai neblizges.
Be to, iś tiriamo molio reikia padaryti
plyteles ir iśdfiovinti sausame ore arba
kambaryje. Riebaus molio plyteles, kai
jo s iśdżius, suplaiśios plaćiais plyśiais,
yidutinio riebumo suplaiśios siaurais
plyśiais, o lieso molio plytelese plyśig
yisai nebus. Kiek molis turi priemaiśg,
nustatoma tokiu budu: Sauso molio ga
baliukas jdedamas j stikiinę, ufpilamas
yandeniu, paskui gerai suplakamas, kad
molis yandenyje visai iśsileistg ir po to
stikline pastatoma, kad yanduo ir drumzles nusistotg. Apatine nuosedg dalis
ir parodys, kiek molyje yra priemaiśg.
Jei piemaiśos (apatinis sluoksnis) nesudaro daugiau, kaip */s dalies visg nuo
sedg, tai molis skaitomas riebus. J is
plytoms gaminti netinka. Jeigu priemaiśos (apatinis sluoksnis) sudaro Vs visg
nuosedg, tai molis skaitomas yidutiniśkai riebus ir degtoms plytoms gaminti
yra tinkamas. O jeigu tg priemaiśg
daugiau negu V3, tai molis skaitomas
liesas ir plytoms gaminti netinka.
Norint steigti plytg dirbtuvę, reiketg
pirmiau plytineje pasipraktikuoti. Jeigu
apylinkeje nera gerg plytinig, galima
butg praktika surasti plytinese prie
Vilniaus, kur jg yra nemafa. Tuo tikslu
reikdtg pasitarti asmeniśkai. Literaturos
iś śios srities śiek tiek yra. J ą patikrinę; yeliau nurodysime kai kuriuos vaikaliukus-

KI. Kaip pasielgti, kad galima butg
rinkti, supirkineti ir j tinkamą jmonę
parduoti yaistafoles, be to, grybus, uogas, vaśką?
B etkcks.
A t s . Pirmiausia reikia zinoti, kokios yaistafoles perkamos, kaip jos ir
kada renkamos, kaip dfiovinamas, pakuojamos. Musg kraśte laukuose ir miskuose auga apie 20 augalg, kurie priskiriami prie yaistinig folig, kurie per
kami. Be to, apie 7 augalai galima auginti darfuose ir parduoti kaip yaistazoles. Prie pirmgjg priskiriama:
1)
bezas—iśdziovinti ziedai — 1
kaśtuoja (iśdfiovintg) P / 2—2 auks, 2)
rugiageles (yasilkai)—meiyni yamzdelig
pavidalo iśdziovinti fiedai—2'/a—3 auks.
uf 1 kg, 3) apynig fiedai, kai jau turi
geltonai pilkus miltelius; sausg fiedg
1 kg —0,80—-1,20 auks., o miltelig 1 kg
— 10 auks., 4) melynes—uogos, iśdfiovintg 1 kg kaśtuoja 0,70 — 0,80 auks.,
5) eglio uogos —prinokusios, iśdfiovintg
1 k g —10— 15 skat., 6) pakalnutćs (konvalijos) fiedai, iśdfiovinti, 1 kg kaśtuo
ja 8 —10 auks., 7) śaltekśnio fievć, iśdfioyinta —1 k g — 10—16 sk., 8) liepos
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fiedai— 1,20—1,4 auks. uf 1 kg, 9)aviećig uogos, iśdfiovintos— 2 - 2 7 a auks.,
10) ćiobras — visas augalas be śakng,
iśdfiovinto 1 kg kaśtuoja 16 — 25 sk.,
11) muiline fole—pofeminiai stiebai ir
śaknys—0,80— lauks., 12)paparćig p o f e 
miniai stiebai —40—50 sk.. 13) ajeras—
pofeminiai stiebai — 50 — 60 sk., 14)
centurija — visas augalas— W 2—2 auks.,
15) skalses—juodi, dideli ,grudai“ rugig
yarpose—apie 2 auks.’, 16) driekna —
milteliai—2 auks., 17) kerpes, auga puśynuose ant f e m e s — 15—20 sk., 18) pelunas — płoni stiebeliai su lapai ir fiedais— 15—25 sk uf 1 kg ir dar kitos
kelios. Be to, dar auginamos, kaip yaistfoles, śios: 1) juodoji garstyćia, kurios
yidutinis derlius duoda apie 1500 —
2000 kg grudg iś 1 ha. 1 kg grudg
kaśtuoja apie 0 , 6 - 1 auks., 2) kmynas
—apie 800—1200 kg iś 1 ha. 1 kg apie
1 auks., 3) pipirmete— apie 1000 kg iś
1 ha po 1— 140 auks. uf 1 kg., 4) ruta
— 1000 kg iś 1 ha —1— 1,30 auks. uf
kg., 5) ramunćliai — fiedai, 6) malva —
śaknys, 7) ofelis—yalerijonas— śaknys.
Renkant vaistfoles labai syarbu lai
ku surinkti ir tinkamai iśdfiovinti. Vilniaus uniyersiteto formacijos skyriaus
profesoriai dafnai rengia yaistfolig rinkejg ir dfiayintojg kursus. Śiemet jg
nebus. Reiketg bent prisiskaityti iś tos
srities knygućig. Lietuvig kalboje yra
A. Grybausko knyga, o lenkg — Marijanskio ir Kozloyskio. Gaunamos Vilniuje. Supirkinetojai galetg sigsti j Varśuvą, kur yra centrale. Vieśai supirkinejant, reikia tureti patentą, kuris metams kaśtuos kelioliką auksing.

Ats. S a treb ron u i.
1) lś tokio
trumpo gyyulio ligos apraśymo sunku
pasakyti, kokia liga jis serga. Gali bu
ti, kad gyvulys serga śoninig smegeng
skilvelig chroniśka yandene, Jeigu taip,
tai ji sunkiai pagydoma. Śerti gyvulj
lengyu paśaru, falia fole, śakniavaisiais,
putra. Laikyti vesiame tyarte. Jeigu
pasveiks, tai gerai, bet pasyeiksta tik
tai 1 5 % serganćig ta liga gyyulig. Bet
gali buti, kad gyvulys nesikelia del
kaulg suminkśtejimo, osteomaliacijos.
Śia liga dafniausiai suserga pieningos
karves ir senos arba prieś pat verśiavimąsi. Taip gi gali ja susirgti karves,
śeriamos menku paśaru, kuris gauna
mas iś durpinig, pelketg pievg arba
smelyng. Sergąs gyvulys sunkiai gulasi
ir keliasi, stovedamas trypia kojomis.
Gydant, pirmiausia reikia duoti geresnis paśaras, kuriame yra daug fosforo:
kgdobilai, gera, moragine fole, śakniayaisiai. j paśarą jdćti fosforo rugśties kal
kig (pastewny fosforan wapnia) po 2—3
valg. śaukśtus kasdieną, o j edfias pridćti kreidos. Be to, j yandenj, kuriuo
gyyulys girdomas, jdeti 1 yalgomą
śaukśtą chloro yandenilio rugśties
(druskos rugśties) — (kwas solny).
2)
Simtmetinig kalendorig sunku
gauti, nes jg dabar nieks nespausdina.
Knygą apie fmonig gydymą namie ga
lima gauti Jietuvig knygynuose Vilniuje.
Neufilgo „Clkininko" skaitytojai susilauks
naujos, pigios śios knygos laidos.
„RUCH* sp austuyć, Yilnius, Totorig g. 6

