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Hedeliy niikinimas pakelese yra lignina: misg jportis
Daźnai skundfiamćs, kad labai daug
turime atidirbti „śarvarko" ant kelig ir
tai kasmet, neatsi£veigiant j tai, ar uki
ninkai turi kiek laisvesnio laiko ar net
nespżja nudirbti svarbiausig savo ukio
darbg. Dar labiau skundfiames, kad
privalome didelius mokesćius moketi
ne tik valstybei, bet ir valsćiaus savivaldybei.
Per kelioliką metg, rodosi, tiek daug
sumokejome visokig mokesćig, surinkome iś laukg visus akmenis ir suvefem e ant kelig. Keliai gi per tą laiką
mazai kur zmoniśkiau pataisyti. Kitur
to didelio darbo ir iślaidg vaisiaus visai nematyti — keliai kaip buvo błogi,
toki patys ir pasiliko.
Bene daugiausia surinktg mokesćig
valsćius iśleidźia kelig taisymui ir mo
kyklg statybai. Daugelyje vietg geresni
keliai buvo mćginta apsodinti jvairiais
medaliais: liepomis, berzais, uosiais, topeliais ir kt., kad tuo budu butg gali
ma juos papuośti, pagrazinti.
Deja, visas tas darbas ir iślaidos,
susijusios su medelig sodinimu pakelćse kiek kartg nuejo niekais ir jokio
tikslo neatsieke. Pasodinti medeliai pakelćse, kad ir pririśti ir aptverti buvo
nuo gyvulig, nieko tas negelbejo — nekulturingo fmogaus ranka iśnaikino juos
per keletą menesig iki paskutinio. Me
delig naikinimo tikslas dazniausiai yra:
nusilaufiama medelis arkliui pavaryti,
nuo śunio apsiginti ar śiaip pasispirti,
o daźnai net ir be jokio tikslo — dćl
kaź kokio nesuprantamo malonumo.
Jeigu mes dafnai nesuprantame ir
nejsivaizduojame, kaip graziai atrodo
kelias, medfiais apaugęs, gal nesame
niekur to matę, tai bent priva!ome suprasti tai, kad tie medeliai sodinami uz
musg paćig sunkiai ufdirbtus ir daźnai
su sekvestratorium iśreikalautus pinigus. Medelius naikindami pakelese, elgiames visai kaip neprotingi sutverimai, parodydami tuo tik savo nekulturingumą, neiśsiauklśjimą ir kartu stoką
bet kokio supratimo apie visuomenćs
turtą. Medelig naikinimas yra daug di
desnis nusikaltimas uf vagystę. Ir jeigu
kas esti nućiuptas ar susektas, m ed e 
lius naikinant, buna smarkiai baudfiamas piniginemis baudomis ir kalśjimu,
kaip visuomenes turto naikintojas. Kodćl, sakysime, mes gerai suprantame,
kad yra biaurus darbas, jeigu kur p a 
sitaiko, kad ukininkai iś kerśto ar pa-

vydo vienas kito sode nupiausto pasodintus medelius. Tai kodel gi negalime
suprasti, kad lygiai blogai elgiames,
kai naikiname pakelese medelius, pasodintus visos visuomenes ir kartu paties naikintojo leśomis. Śiuo atvej uyra
daug d'desnis nusikaltimas, nes jis
naikina daugelio fmonig bendrą turtą,
ufgauna ir papiktina juos visus kartu.
Svetimśalis vafiuodamas musg keliais ir matydamas tik kai kur pa
kelese likusj nulauftą medelj (daugumos medfig ne fymes nera, kur jg
buta), pamano sau, kokig ćia laukinig
fmonig gyvenama..., kurie net savo
bendrą turtą naikina, kaip neprotingi
keturkojai.
Dafnai ir mes jau m egstame pasigirti, kad esame gerokai ar net labai
susiprstę tautiśkai ir ukiśkai, kad e s a 
m e civilizuoti ir kulturingi fmones. Vejames, kaip jmanydami, visokias madas,
perkames dviraćius ir net motcciklus
ir va£inejame jais geredamiesi. Bet tik
uftenka pasifiurćti j musg kraśto kelius, kad galetume jsisąmoninti sau,
kaip labai mes dar esame atsilikę civilizacijoje nuo kitg Vakarg Europos kraśtg.
Raśanćiam śiuos zodfius teko matyti Silezijoje (prieś karą flustrijoje
dabar Lenkijoje) kelius apsodintus ne
berfais ar kitais miśko medfiais, bet
puikiausiais vaisiniais medfiais: obelimis, kriauśemis ir ćereśnemis. Tie vaismedfiai pakelese, nors kasmet linksta
nuo vaisig derliaus, nekeno nćra laufomi ir naikinami. Mafa to, nieks nedrjsta nuo jg ir vaisiaus nusiskinti,
nors ir sargas nematytg. O, koks grafumas tokio kelio! Rodosi, kad visą

laiką vafiuoji per puikiausj sodą. Pavasarj vaismedfiai buna visi pasipuośę
ziedais, va s ar ą — raudonuoja ir kvepia
jg vaisiai. Dar graz;au esą Tiroliuje,
kur visi keliai esą apsodinti vaisiniais
medfiais.
Musg fm on e s ne tik vaismed£ig,
bet ir laukinig medfig negali pakęsti
savo pakelese. Musg keliais vafiuojant,
sustojus kur viduryje lauko neturi prie
ko arklio pririśti, nekalbant jau apie
pavesj, kuris taip labai yra reikalingas
ir fmo nć m s ir gyvuliams vasaros kaitrg
metu. Taip pat nuo menkiausio lietaus
negalime niekur pasislepti, eidami keliu, nes nśra ne vieno medfio.
Norżdami buti tikrai kulturingais ir
civilizuotais fmonćmis, privalome ir elgtis, kaip tokiems fmo ne m s pritinka.
Kaip musg priefodis sako: turi buti pa
gal Jurgj ir kepure.
Medelius pakelćse turime branginti
ir saugoti nuo gyvulig ir tamsig ar
blogos valios fmonig. Piktadarius turi
me patys sudrausti ir pasipiktinti jg
biauriu darbu.
Jei susekame nepataisomus m e d e 
lig naikintojus, pasielgkime su jais
grieftai, paduokime teisman, kad jie
atliktg uftarnautą bausmę.
Ne tik vieśieji, didesni keliai reikia
apsodinti medźiais, bet taip pat ir mafi
lauko keliukai reikia papuośti medfig
aliejomis. Mafus, privaćius kelius privalo pataisyti ir apsodinti patys uki
ninkai, nes jais tik jie vieni dafniausiai
naudojasi. Medfiai ne tik teikia daug
malonumo fmogui, bet pagrazina ir
praturtina viso kraśto vaizdą.
Ć.

U KIŚ K O S NAUJIENO S
LIETUVOS VALSTYBEJE
A u g a i m p o r t a s ir e k s p o r t a s
J au
praśjusiais
metais
Lietuvos
Valstybes prekyba
su ufsieniais buvo fymiai padidejusi. Śiemet ji
dar labiau padidejo. Per septynius śig
metg menesius eksportuota nei 27,4
milijono Iitg daugiau, negu pemai per
tą patj laiką. Importas, lyginant su praśjusig metg tuo paćiu laiku, padidćjo

15.8 milijono Iitg. Bet svarbiausias yra
tas reiśkinys, kad śiemet Lietuvos pre
kyba yra daug pelningesne, negu praejusiais metais. Pemai per pirmuosius
septynius menesius buvo gauta 2,6 mi
lijono Iitg nuostolig, o śiemet jau net
9 milijonai Iitg pełno. Pemai per pir
muosius septynius menesius buvo e ks 
portuota uf 110 mil. Iitg, o importuota uz 112,6 mil. Iitg. Śiemet per tą
patj laiką eksportuota uf 137,5 mil,
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litij, o importuota uf 128,5 mil. litg.
Vertes atfyilgiu śiemet yra ypać iśaugęs ir zymiai padidejęs Maisto ir Pie
nocentro gaminig eksportas. Śiemet
Lietukis iabai iśplete ir javg eksportą,
kuris pernai buvo visai sumafejęs.
KiauliLj Maistas pernai per 7 menesius
eksportavo uz 6,7 mil. litu), o śiemet
uf 11,7 mil. litg, śviezios mes os —per
nai uf 2 mil. It,, o śie met uf 3,4 mil.
litg, kumpig, deśrg ir konservg pernai
uf 600.000 litg, o śiemet uf 1,2 mil.
litg ir t. t.
Importuota śiemet daugiausia trąśg,
cemento, naftos, feme s ukio maśing
ir t.t. Śig prekig śiemet daug daugiau
importuota, negu pernai.
Ryśium su tuo śie met pagyvejo ir
prekig tranzitas gelefinkeliais ir vandenimis. Vidutiniśkai per pirmąjj śig metg
pusmetj jis padidejo 17°/0. Pernai buvo
pervefta 66.444 tonos, o śiemet per
tą patj laiką 78.068 tonos. Ypatingai yra
padidejęs falios ir pusiau apdirbtos
medfiagos ir gatavg dirbinig tranzitas.

Durpiij k u r o u ź t e k s 1 0 0 m e t i j
Pelkig Lietuvoje yra gana daug Bet
tokig pelkig, kuriose butg storesnis durpig sluoksnis, yra fymiai mafiau. Pelkes su durpig klodais, nemafesniais, kaip
vieno metro storumo, laikomos durpynais. Tokig pelkig, kurias galima vadinti
durpynais, Lietuvoje yra apie 70.000 ha,
iś kurig apie 6.000 ha tenka Klaipedos
kraśtui. Didesnieji durpynai yra valdfios nuosayybeje. Ukininkarns pri
klauso tik apie ketvirtadalis visg durpyng. Pagal apskaićiavimus visuose
durpynuose faliavos iśtekliai siekia
dviejg trećdalig milijardo kubinig m e
trg. Jei tas visas durpig kiekis butg
iśkastas ir ifdfiovintas, tai butg gauta
apie 700 milijong erdmeterig, o skaitant svoriu — apie 230 milijong tong
sauso durpg kuro. Śio kuro, turint
galvoje dabartinj Lietuvos
suyartojimą ir laikant, kad kitokio kuro ne
butg vartojama, uftektg śimtui metg,
Turtingiausi durpynai yra Marijampoles ir Siaulig apskrityse. Daug jg yra
ir Mafeikig ir Taurages apskr. Mafiausiai durpig yra Birzg ir Kedainig apskr.
Vidutinis durpyng gilumas siekia 3,15
metro. Dafnai sutinkami ir 7 —8 metrg
gilumo durpynai. Taćiau kai kuriose
vietose rasta durpyng, kurig sluoksnis
turi net 16 metrg. Durpynus tvarko
tinkamai paruośti miśkininkg mokykloje
specialistai.
V a ld in in k a i p a d e s u ź v e i s t i s o d u s
Lietuvoje norima kuo greićiausiai ir
kuo daugiausiai ufveisti sodg. Tam tik
slui pavartojamos jvairiausios priemones. Śiuo metu kilo naujas sumanymas, kuris greićiausiai bus ir yykdomas. Butent, visi tarnautojai ir valdininkai śiemet rudenj bus jpareigoti pa
gal savo algos didumą nupirkti savo
giminems atitinkamą kiekj vaismedfig
skiepg ir nusigsti kaiman, kur bus pasodinti jg teviśkes bei giminig ukiuose.
Vaismedfius
nupirkusieji
tarnautojai
gaus tam tikras korteles, su kuriomis
savo jstaigoms jrodys, kad pareigą

0 K 1N I N K A Ś

atliko. Tai jdomus ir labai naudingas
sumanymas, kuris, jvykdfius,
atneś
daug naudos visam kraśtui.

MUSg KRAŚTE IR KITUR
IV Ś i a u r e s M u g e ir L i e t u v o s
V a l s t y b e s p ir k li a i
Kaip finome, śiemet rugsejo menesio 17 d. Vilniuje bus atidaryta t. v.
IV Śiaures Muge, kuri tvers arti 2 savaićig laiko. J a u praejo ketveri metai
nuo paskutiniosios tokios muges. Vilniuje leidfiamas Pramones ir Prekybos
Rumg laikraśtis „Przegląd HandlowoGospodarczy“ pafymi, kad śig metg
Śiaures Muge busianti nepalyginamai
jdomesne nei anksćiau buvusios. Girdi,
susinormavę santykiai su Lietuva. To
del tikimasi, kad Lietuvos ukiśkos sferos gyvai susiinteresuosianćios śia mu 
ge. Nes ir ankstesniais metais, kada
dar Lietuva buvo muru atsityerusi nuo
śio kraśto, jau ir tada dafnai Iankydavąsi Śiaures Mugese Vilniuje Lietuvos
ukiśkg sferg atstovai ir gyyai duomedavęsi jomis, tik negaledavę ufmegsti
prekybinig tranzakcijg. Dabar jau tos
kliuties nesą, todel busiąs lengvai jmanomas lietuvig kontaktavimas su Lenkijos gamyba.
J a u dabar mugeje esą ufimta 75%
vietg. Todel bijomasi, kad jg nepritruktg. Ateityje norima taip padaryti,
kad Śiaures Muges direkcija galetg
veikti nuolat, be pertraukos, nes iki
śiol veike tik atsitiktinai.
Kiek L e n k i j o j e y r a naminiij
gyvulii|
Praejusiais metais Lenkijoje buvo
priskaitoma 10,6 milijong galvijg, 3,9
mil. arklig, 7,7 mil. kiaulig ir 3,2 mil.
avig.
Vidutiniśkas karvig pieningumas buvo tais metais apie 1500 kg pieno per
metus iś yienos karves. Tokiu budu per
visus metus visos Lenkijos karves dave
apie 10,5 milijardg kg pieno.
Metine visg gyyulig gamybos yerte
(pienas, mesa, meślas) apskaićiuojama
2 milijardg auks. sumai. Nes pagaminama apie 2 mil. kyintalg jautienos ir
verśienos ir apie 700 mil. kvintalg
mćślo.
Vaisiniij

m edeliij k a in o s

Lenkijos yaisinig medelig ir krumg
augintojg sąjunga jau paskelbe ateinanćiam rudeniui ir pavasariui skiepg kai
nas. Pagal śj kainoraśtj turetg buti to
kios obelaićig skiepg kainos: aukśtastiebig (aukśta liemenig) 3 auks. uf 1
śtuką, 27 auks. uf 10 śt., 227 auks uf
ICO śtukg; obelaites yidutinio aukśtumo
bus 10% pigesnes, arba kaśtuos— 2.70
auks. uf 1 śt., 24,30 auks. uf 10 śt. ir
204.30 auks uf 100 śt. Kriauśaites bus
dar brangesnes: aukśtaliemenis — 3.50
auks. uf 1 śt., 32,50 auks. uf 10 śt.,
270 auks. uf 100 śt.; yidutinio aukśtu
mo kriauśaites 10% pigesnis. Cereśnes:
2.75 uf 1 śt., 25 auks. uz 10 śt., 200
auks uz ICO śt. Slyvos: 3,25 auks. uf
1 śt., 30 auks. uf 10 śt. ir 260 auks.
uf i 00 śt. Medeliai du kart skiepyti
10%— 15% brangesni.
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Kiauśiniai b u s galim a pardavin eti tik pagal s v o r j
Nuo ś. m. rugpiućio men. 28 d. pradejo veikti Ministerig Tarybos iśleistas
paredymas, kuris u f d ed a pareigą visiems detaliams kiauśinig pardavinetojams kiauśinius pardavinetitik pagalsvorj,
o ne śtukomis, kaip buvo iki śiol. Be
to krautuvininkai privalo prie kiauśinig
iśkabinti paraśus, kurie rodytg ar kiauśiniai yra śviefi ar konseryuoti. Śio
paredymo yykdymą gyyenime stropiai
prifiures bendroji yaldzios administracija.
Taćiau śis paredymas neliećia uki
ninkg, viśtg augintojg. Jie gales savo
kiauśinius pardavineti, kaip nores, tai
yra, kaip ir iki śiol.

Mazai ek sp ortu ojam a grybg
Śiemet buvo labai sausas pavasaris
ir yasara, todel nebuvo palankig sąlygg
grybams augti. Sią vasarą iś Lenkijos
mafai dar grybg iśvefta ufsienin. Payyzdfiui, dfiovintg grybg birzelio m e
nesj eksportuota apie 3000 kg, o liepos men. 9.600 kg. Śiek tiek buvo ek
sportuota ir zalig grybg. Iś Lenkijos
grybai daugiausia eksportuojami Vokietijon, Prancuzijon ir Śvaicarijon.
Ki ek e k s p o r t u o t a v a i s t i n i u
iolii|
Siemet liepos menesj pradćta eksportuoti ufsienin yaistines foles. Per
tą menesj jg eksportuota apie 53.500
kg flnglijon, Belgijon, Danijon ir Ćekoslovakijon.

Obu oli ij e k s p o r t a s V o k i e t i j o n
Neseniai, yykstant lenkg - vokiećig
prekybos deryboms, vokiećiai pasisigle
pirkti Lenkijoje menkesnes ruśies obuolig marmelado gamybai uf 400 tukst.
auks.

N a u j a j a v ij p o l i t i k a ir | s t a t y m a s

S.
m. rugsejo 4 d. prades yeikti
naujas jstatymas apie javg politiką, ku
ris buvo iśleistas śiemet rugpiućio men.
6 d. (Dz. G. R. P. Nr. 56). Śis jstaty
mas stengsis iślaikyti pastovias javg
kainas, t. y.,tokias kainas, kurios apmoketg ukininkarns javg gamybą. Kaip fi
nome, bus imama s tam tikras mokes
tis uf miltus ir kruopas, pagamintus
prekybai. Iś tg mokesćig surinktais pinigais bus premijuojamas javg ekspor
tas, kad tuo budu butg galima paśalinti iś yidaus rinkos javg perteklig, ku
ris numuśa kainas.
Dabar skubiai ruośiarnas jstatymui
yykdomasis paredymas. Manoma, pradejus veikti śiam jstatymui, galutinai
tures paaiśketi javg kaing bukle. Dabar
javg kainos yra nupigusios femiau jg
gamybos iśsimokejimo ribg.
^Minetas jstatymas sudaris ukininkams ir nemafa keblumg. Nes kiekyie
nas ukininkas tures gauti iś savo valsćiaus leidimą tam tikram grudg kiekiui
susimalti savo ukio reikalams. Kas
sumals daugiau, nei bus tame leidime
pafymeta arba mals be leidimo, tures
moketi minetą mokestj.
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Kaip parinkti ir paruośti
sodui vietą
Sodui vieta reikia parinkti paćioje
sodyboje arba arti prie sodybos. Jei
kuriama nauja sodyba, tai reikia pa
rinkti jai tokią yietą, kad butg galima
ir sodą użvesti.
Labai svarbu sodui dirvos pasvirimas, nes lygioje dirvoje vaismedfiai
labiau nukenćia nuo vejg ir śalćig. Ba
to lygi, didesne dirva daźniausiai gali
buti perślapia ir reikalinga nusausinimo, kas nemaża kaśtuoja.

A k m e n g d renai. Deśineje d re n a s su k an ału

Geriausia sodui vieta yra nezymiai
palinkusi j pietus. Tokioje vietoje yra
daugiausia śilimos ir greićiau żerne
pradziusta pavasarj ir rudenj. Blogiausia vieta sodui yra pasvirusi j śiaurę:
salta, dregna, m a ż a s a u l e s śviesos. Ne
blogas yra dirvos pasvirimas ir j vakarus, tik śiuo atveju sodas rudeniais la
bai nukenćia nuo vakarg vejg.
Labai gerai yra, kai sodo vieta yra
apsaugota nuo vejg naturaliu budu:
kalnais ar miśkeliais. J eig u tokios naturalios apsaugos nera. reikia sodą apsodinti jvairiais medziais, nes be to
nejmanoma butg pelningą sodą użauginti. Svarbiausia sodas turi buti apsaugotas iś śiaures ir vakarg pusig. Taip
pat ir iś rytg puses verta apsaugoti. Iś
pietg puses sodo visai nereikia apsodinti medziais, be t palikti atvirą. Tada
sodas tures daugiau śilimos, saules
śviesos, nebus uztemdomas kitg medźig
ir geriau v£dinsis. Sode aklai apsodintame aukśtais medziais iś visg keturig
pusig esti labai tvankus oras, nera jokio yedinimosi kaip viduryje misko.
Todel susidaro labai patogios sąlygos
jvairiausiems sodo kenkejams veistis.
Iś śiaures ir vakarg puses geriau
butg sodą apsodinti eglemis, nes jos
żiemą ir vasarą saugoja sodą nuo vejg.
Be to juose ne taip veisiasi sodo ken
kejai. Iś kitg pusig gali buti apsodintas
sodas lapuoćiais medziais: liepomis,
żilvićiais, topeliais, klevais uosiais, śermukśniais ir t. t.

K o k ia tu ri b u t i s o d u i d ir v a
Jei sodas sodinamas tik iś keiioiikos ar poroś desetkg medźig tik savo
reikalams, tai tada nekreipiama tiek
demesio j sodo dirvos kokybę. Bet jei
gu sodinamas didesnis prekybinis so
das, tai j dirvos kokybę reikia pirmućiausia atkreipti demesj.
Juodżemiai

ir p r i e m o l i a i ,

j e i g u j ie
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yra pakankamai gilus ir tinkami dreg rie gerai praleidzia vandeni ir yra dermes atżvilgiu, yra tinkamiausios dirvos lingi.
yaismedżiams sodinti. Tokiose dirvose
Nepakenćia sodas rugśćig ir labai
ir be ypatingg pagerinimg gerai auga kalkingg dirvg. Todel rugsćios dirvos
visos yaidmedżig ruśys: obelys, kriau- reikia kalkiuoti, o .kalkingose dirvose
śes, vyśnios, slyvos, ćereśnes ir t.t.
galima auginti tik kaulavaisius, kurie
Sunkus moliai blogai praleidżia van- megsta tokias vietas.
denj ir orą, Dregnu metu tokios dirvos
Sodas nepakenćia negiliai esanćio
pasidaro ślapios klampios, o sausu metu podirvinio vandens, iśskyrus slyvas, ku
greitai sudżiusta j plutą ir sunku jas rios gali augti ir dirvose su negiliu pogerai jdirbti. Tokiose dirvose netinka dirvio vandeniu, nes jos leidżia śaknis
visai auginti ćereśnes ir lepesnes kriau- visai negiliai.
śes, o geriau auginti ankstyvesnig atPerślapios dirvos reikia sodui numaing obelis ir slyvas. Moliniai merge- sausinti drenażu arba medinig virbg ar
liai yra labai derlingi ir todel akmeng faśinomis. fltvirais grioviais
gerai tinka sodui. Smelinius nusausinimas sode sudaro Iabai daug
mergelius reikia pagerinti mo nepatogumg.
Nusausinant faśinomis,
liu. Kalkingos dirvos ypać gerai turi buti didesnis dirvcs nuotakumas,
tinka kaulavaisiams medziams. nei nusausinant drenais, kad vanduo
Mażiau tinka grudvaisiams, o galetg lengyai nubegti. Slesnose yietose
ypać kriauśems, kurios serga dar galima yaismedżius auginti ant
lapg geltimu.
supiltg kaupg, nenusausmus visos dirBlogiausios sodui yra żvy- vos. Nusausinant dirvą faśinomis, rei
ruotos dirvos, kurios sausros kia iśkasti grioyius apie l V 2metro g i Iu metu greit perdżiusta ir jkaista. mo ir, pridejus j juos 20 cm. sluoksnj
Tokiose dirvose gali augti tik faśing (akmeng ar medźig śakg), apdenedideli vyśnig medźiai, kurie ti velenomis ir użkasti. Smulkiau apie
duoda kartais visai gerus der dirvg drenavimą żiur. 1938 m. .Ukinin
(skyle).
kg Kalendoriuje*, 196 pusl.
lius.
Smiltingose dirvose vaisSodo iśplanavim as
medżiai greićiau iśsprogsta ir prazydi
Parinkus tinkamą sodui vietą padeir todel daźniausiai nukenćia nuo pava- ties, dirvos ir podirvio żviigsniu, reikia
sario śalng. Vasarą tokios dirvos labai tą dirvą iślyginti. iśrinkti akmenis ir p a 
lengyai iśdżiusta, todel medźiai jaućia śalinti kitus nelygumus. Paskui reikia
dregmes stoką. Apskritai smiltingos że iśplanuoti sodą. Tinkamiausia ir paprasmes yra nederlingos ir jose medźiai ćiausia sodo iśplanayimo sistema yra
sunkiai auga ir trumpai gyvena. Gry- ketvirtaine ,(kvadratine). Pasirenkame
nieji smeliai visiśkai netinka sodui so reikaiingą medźig nuotolj vieną nuo ki
dinti, o smeliai su juodżemiu gali tikti, to ir taip iśplanuojame medźig eiles,
tik reikia juos pagerinti, priveżant molio ir gerai tręśiant
meślu. Durpines dirvos taip pat
netinka sodui. Bet pagerinus
jas moliu, smeliu ar melgeliu
galima butg auginti slyvas ir
ankstyvesnes abelg atmainas,
nes velyvesnes neprinoksta. Ta
ćiau durpynas turi buti pakan
kamai nusausintas.
Taigi smeliuose, żyyruose ir
durpynuose tik tada galima
sodinti sodą, kai visiśkai netuK a ire je f—rnesuristąQ Sakii’ (źabij)Jdrenas,
rime kitokios, geresnes dirvos.
deśineje — faśing d re n a s .
Bet ir tai pirma tokias dirvas
reikia atitinkamai pagerinti, priveżant molio, smelio, durpig, mergelio— kad kaip neżiurćtume j sodą, yisada
kur ko truksta. Tokiose dirvose galima matytume medźig eiles.
Gerose dirvos sąlogose geriausias
użsodinti tik nedidelj sodelj savo rei
kalams, bet niekad neiśsimoka użvesti nuotolis obelaitems bus 10— 12 metrg
eile nuo eiles ir medelis nuo medelio
prekybinio sodo.
Medżiams augti yra svarbu ne tik eilese. Blogesneje diryoje pakanka 10
virśutinis dirvos sloksnis, bet ir gilesni m. nuotolio. Kriauśes auga staćiau j
jos sluoksniai — podirvis. Kaikurie me- yirśg, tai joms pakanka 8— 10 m. Pladżiai śaknimis ima maistą net iś 1 — 1Vs nuojantmadeliams vietas, reikia pradeti
metro gilumos. Todel svarbu, kad tas planuoti eiles nuo kraśto, pav., nuo kesluoksnis butg pakankamai gausus mi- lio ar gatves. Nuo kelio, gatves, ar rineralinemis maisto dalimis ir turetg pa bos su kaimyno żerne reikia pirmąją
kankamai dregmes. Todel dirvos su gi- medźig eilę iśvesti per pusą nuotolio:
!iu smelio podirviu visai netinka sodui jeigu skiepus sodinsime per 10 m. eile
ir smelio dirvos su negiliai esanćiu nuo eiles, tai pirmają eilą reikia iśvesti
priemolio podirviu gali visai gerai tikti. per 5 m. nuo kraśto.
Tose yietose kur bus kasama medeSunkaus molio podirvis yra blogas
vaismedżiams, nes nepraleidżia dregmes liams duobes, o paskui sodinami medeir yra śaltas. Labai kalkingas podirvis liai, planuojant reikia jkalti kuolus. Tie
taip pat netinka sodui, nes vaismedżiai kuolai, iśkasus duobes ikalami stipriai
greit pradeda sirgti. Geriausi sodui po- ir paliekami medeliams pririśti. flpie
dirviai yra priemoliai ir priesmeMai, ku duobig paruośimą bus paraśyta yeliau.
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Jan reikia p n s ti s i n jnams
Jyairus kenkejai: vabaliukai ir kirmemelaites (kenkejg drugelig yikśrai ir
vabalćliq lervos) kenkia ne tik laukuose
javams, bet ir svirnuose grudams.
Tik geruose, tinkamai yedinamuose
ir laiku iśvalytuose svimuose galima
grudus apsaugoti nuo kenkejg,
Prieś kuliant naują derlig.kada svirnuose mafiausia grudg ir giedrios dienos, tada patogiausia svirnus iśvalyti.
Kas svirnq neiśvalo, tas kartais labai
didelig nuostolig turi, todel śj darbą
reikia priskailyti prie kitg svarbiqjq vasaros darbg.
Daug vargo ukininkas turi, kol tin 
kamai javams jdirba źemę, kol javus
paseja, użaugina, juos nupiauna, suveża
j klojimus, kol iśkulia ir... po viso to
supylęs grudus j netinkamas klśtis, atiduoda juos gadinti ir naikinti grudg
kenkśjams.
Daugiausia grudg sunaikina daugelio, kandim aruodine vadinamo, vikśrai
(kirmelaites) ir vabalćliai> vadinami ilgasnapiu aruodiniu, bei jg lervos (kirme
laites).
Kandis aruodine yra drugelis (iśskćtus sparnus) apie pusantro centimet.
ilgio. Pavasario pradźioje tie drugeliai
skraido svirnuose ir deda ant grudg
kiauśinelius. Viena patele padeda apie
100 kiauśinelig. Vidutiniai po 10 dieng
iś kiauśinelig iśsirita vikśreliai (kirme
laites), kurie per vasarą, iki rudens,
minta grudais, juos grauź;a, gadina ir
dalj grudg visai sunaikina.
Ilgasnapiai aruodiniai, tai nedideli,
apie pusantro milimetro ilgio, juodi vabaleliai. Jg pateles pavasarj jsigraużia
gruduose skylutes (duobutes) ir ten de 
da kiauśinelius. Viena patele padeda
apie 150 kiauśinćlg, po vieną ant atskiro grudo. Veliau lervos virsta Ieiiukśmis (kokonais) ir dar tą paćią vasarą iś
leliukig iśsirita nauji ilgasnapio aruodinio vabaleliai. Tie yabaleliai deda naujus kiauśinelius, iś kurig tais paćiais
metais iśsirita naujos lervos ir jos vćl
gadina grudus. Specialistg yra apskaićiuota, kad iś vienos ilgasnapio aruodinio patel&s per vienerius metus iśsiplatina apie 20.000 kenkejg. Taip greit
platindamiesi, śie kenkejai kartais svirnuose padaro didelius nuostolius, tuo
labiau, kad ir patys yabaleliai ir jg larvos (kirmelaites) grudus gadina.
Be grudg kenkejg, svirnuose dar
yra ir miltg gadintojg. Svarbiausi jg
milćius didysis ir arkś miltineJJ
Milćius didysis, juodas vabalas, apie
pusantro centimetro ilgio. J o lervos
(kirmelćs) apie 3 cm ilgio. Vabalai ir
lervos gyyena miltuose, miltais minta
ir ju os gadina. Daugiausia źalos mil
tuose daro arkes miltines. flrkes milti
nes labai mazi, akimis vos matomi, apie
pusę milimetro ilgio, gyyulćliai. J g
miltuose kartais labai daug priveisia.
Iśkepta, iś śiais kenkejais apkrestg
miltg, duona esti karti ir nesveika żmogui vagyti.
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Visus paminćtus grDdg ir miltg kenkśjus naikinti yra keletas budg. Bet
visus juos geriausia naikinti tinkama
svirno prieżiura.
Vasarą, kada svirnuose maziausia
grudg ir miltg, aruodus reikia gerai iśvalyti, grudus ir miltus laikinai iśjg iśsemti, aruodus iśplauti karśtu śarmu ir
yeliau geriau juos iśdżiovinti.
Jei kas vasarą aruodus taip iśvalysime, tai miltg kenkejg niekada nebus,
nes miltg kenkejai (milćius didysis ir
arke miltine) veisiasi tik tokiuose aruoduose, kur miltai ar jg likućiai iś vienq
j kitus metus paliekami.
Jei svirnai mediniai, reikia visus
plyśius użlipinti molio ir kalkig miśinio
kośe, o jei svirnai muriniai, reikia juos
dar ir iśbaltinti kalkemis. Tokiuose svirnuose, atejus żiemai, grudg kenkćjai
neturi kur pasislepti ir jie patys iśśąla.
Vasarą, giedromis, sauletomis dienomis, visada reikia laikyti svirno duris
ir langus atdarus. Tada svirnuose esti
sausas oras, kurio negali pakęsti ir gru
dg ir miltg kenkejai.
Vasaros pabaigoje, kada pradedame
javus kulti ir grudus pilti j svirnus,
grudus reikia du kart per savaitę aruoduose maiśyti, ir sausomis bei sauleto
mis dienomis, ir rudenj laikyti svirno
langus atdarus.
Taip priżiflredami svirnus neduodame tinkamg sąlygg grudg ir miltg kenkejams veistis ir platintis.
Je igu grudai ir miltai svirnuose ken
kejg jau apnykti, tai tokius syirnus
reikia dezinfekuoti ir tuos kenkejus iś-

nuodyti. Svirnus dezinfekuoti reikia dvisiere angiim. Tokia dezinfekcija yra
paprasta, ir śj darbą gali atlikti
kiekyienas ukininkas pats. Dyisierćs
anglies galima nusipirkti kiekyienoje
yaistineje. Svirną dyisiere anglim i§dezinfekuoti atsieina visai nebrangiai.
Dyisiere anglis yra skaidrus, panaśus
j yandenj, bespalvis, lengyai garuojąs
skystimas.
Pirmiausia reikia visus svirno ply
śius ir langus popieriu apklijuoti. Po to
(geriausia ryte, kada yesesnis oras, kad
dirbant dyisiere anglis greitai negaruotg)
iśpilstyti dvisierę anglj j lekśtes (lauke)
ir lekśtes tuojau suneśti j syirną (lek
śtes turi buti molines ar stiklines) ir jas
padeti aukśtesnese vietose (dyisieres
anglies garai sunkesni uź orą ir jie sśda źemyn). j kiekyieną lekśtą geriausia
pilti vidutiniai po vieną kilogramą dyi
sieres anglies.
Dirbant prie dyisieres anglies nega
lima rukyti, nes ji labai greitai użsidega ir net sprogsta.
Suneśus j kletj visas lekśtes, reikia
tuojau użdaryti duris ir jg plyśius taip
pat aplipyti popieru. Taip użdarytą
svirną reikia laikyti apie 48 yalandas
(dvi paras).
Dvideśimćiai kubinig metrg svirno
talpos, dezinfekcijai reikia imti 1 kg
dyisieres anglies.
Jei grudg ar miltg nedaug, geriausia
juos nupilti j stiklinę, ant jg yirśaus
użdeti lekśtę dyisieres anglies, ir statiną
48 yalandas aklai użdaryti. Taip dyisie
re anglim dezinfekuojant grudus, 40
centr. grudg reikia imti 1 kg dvisierćs
anglies. Kadangi dvisiere anglis yra
nuodai ir jos garai żmogui kenksmingi,
todel su ja yisada reikia elgtis atsargiai.

Pastaraisiais metais, pradejus uki
ninkams daugiau seti dobilg, daźniau
pasitaiko gyvuliq iśputimo nelaimig.
Daźniausiai iśpunta karves ir verśeliai.
Seniau iśputimą źmones vadindavo gyvates kirtimu, nuo kurio gydydavo atkalbinejimu. Kiti vadina tą ligą „pelemis“. Gyvaćig musg kraśte retai kur
pasitaiko ir retai jos gyvulius jgelia, o
daźniausiai źmones maiśo gyvuliq iś
putimą nuo paśarg su gyvates kirtimu.
Bet tai daźniausiai yra joks gyvates
kirtimas, o tik paprasćiausias iśputimas. Nei nuo gyyatós kirtimo nei nuo
iśputimo jokiais kerejimais ir użkalbinejimais negalima gyvulig
pagydyti, jeigu jie savaime nepasveiksta.
CJżkalbinetojams sekasi użkalbeti to
del, kad, kaip paprastai kiekvienoje
ligoje, tik dalis gyvuliq krenta, o dauguma savaime pasveiksta. Ćia użkaibinejimai neturi jokios reikśmós ir jais
tiki tik tamsus, prietaringi źmones.
Yra paprastas ir visiśkai tikras budas gyvuliams gelbeti pasitaikius iśputimui. Maźiau staigiuose gyyulig iśpu-

timo atvejuose, kada gyyulys maźiau
iśpunta, galima gyvulj iśgelbeti nuo
kritimo tokiu budu. Reikia gyyulio śonus trinti, yedżiojant iśilgai kuną śiau
dg gryżtemis, kol gyyulys net sukąista.
Kad gyyulys geriau atsiraugtg ir garus
iśleistg pro snukj, reikia patampyti gy
yulio lieżuvi, sućmus jj su skepeta uź
galo. Jei tas nepadeda, tai reikia susukti śiaudg grjżtą, sutepti ją degutu ar
żibalu, pażaboti gyvulj ir yedżioti jj j
kalną ir j pakalnę. ] yidurj galima
jduoti pusbonkj (pusbutelj) aiiejaus ar
tirpintg taukg. Dar galima pastatyti
gyyulj użpakalinśmis kojomis j ravą ir,
jremus abudu kumsćius j kairiąją, alkanąją duobelę, paspaudyti j priekj, kol
gyyulys prades atsiraugti. 'Galima taip
pat gyvulj apipilti Keliais kibirais śalto
yandens arba jyesti j eżerą ar pelkę,
kad yanduo apsemtg jo pilyą. Tada
pilve susispyrą garai nuo śalćio gali
susispausti, atsileisti ir prasiverżti pro
sunkj ar pro meślinę żarną.
Bet jeigu iśputimas yra staigus ir
gyyuliui gręsia pavojus kristi, o aukś-

Nr 17
ćiau minśtos priemonćs nepadeda tada
reikia gelbeti gyvulj zondos pagalba.
Zondą gali jsigyti jei ne kiekvienas uki
ninkas, tai visas sodżius tikrai. Z onda
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dusiu, supelejusiu arba rugstanćiu paśaru.
Gyvulig iśputimai dazniausiai pasi
taiko rudenj, kada gyvuliai ganomi atoluose, ypać dobilg atoluoseir kada esti

dregni, lietingi orai. Tada
gas ypatingas atsargumas
nant. Svarbiausia saugoti,
vulig j ślapius atolus.

yra reikalingyvu!ius ga
neleisti gyM. C.

Nupiauti dobilus, ar nuganyti
Dobiiai musg kraśte jau taip prasipiatino, kad retas kuris ukininkas jg
neseja. Neseja nebent tas, kurio źeme 
je, pav, smelyje visai dobiiai neauga.
N etaisyklinga gyvulio padetis jvedant zondą.

dabar k a śtu o ja tik 7.50 auks. Zondą
gyvuliui gal] jleisti j pilvą kiekvienas
ukininkas. Ćia reikia tik śiokio tokio
dalyko supratimo ir stengtis pataikyti
zondą jleisti j ryklę, o ne j stemplę
(pro kurią gyvulys kvepuoja). Zondą
jvedant svarbu tinkamai pastatyti gyvulj, kad jis neużsikiśtg skrandyje esanćiu paśaru. Tam tikslui reikia pastatyti
gyvulj priekiu aukśćiau, o uźpakaliu żemiau. Jeigu, neżiurint to, zonda użsikimśtg, tai reikia ją iśtraukus iśvalyti
ir vel pakartoti jo jvedimai. Gerai jvedus zondą, gazai iśeina pro jos vamzdj
laukan ir gyvulys iskart pasveiksta.
Labai staigiuose iśputimo atsitikimuose vartojamas dar tam tikras peiiis,

T a is y k l'n g a gyyulio padetis jyedant zondą.

truokaru vadinamas. J u o perduriama
karvei karysis śonas alkanosios tuśtumos srityje. Tokiu budu iśleidżiami ga
zai, kurie iśeina per truokaro makśtj,
iśtraukus durtuvą. Bet śiai operacijai
reikia gero prityrimo ir daug atsargumo, kad neuźkrestg padarytos źaizdos.
Geriausia tai gali atlikti yeterinarijos
gydytojas ar felćeris.
Norint gyvulius apsaugoti nuo iśpu
timo reikia prisilaikyti śig desnig, gyvulius ganant: 1) vengti staigaus perejimo nuo sauso paśaro prie źalio; 2)
vengti labai jżelusig ganyklg, ypać dobilienose; 3) nevaryti alkang gyvulig j
ganyklą, bet geriau duoti prieś tai tru
putj sauso paśaro arba pradźioje leisti
j menkesnę ganyklą, paskui—j geresnę
dobilg ganyklą; 4) niekad neśerti gyvulig falia suyytusia zole; 5) neśerti suge-

Dobiiai paprastai jsejami j kokj nors
varpinj augalą. Vieni seja juos j rugius,
kiti j vasarojg — aviźas, mieźius. Kol
javas nenupiautas, jseti dobiiai tik su
dygsta, bet augti maźai auga, nes juos
stelbia pagrindinis augalas. Taćiau vos
tik javus nuima, tuojau dobiiai ima
augti. Ypatingai gerai jie auga, kai po
rugiapiutćs esti śilta ir palija. Kadangi
vasarojus nusiima nuo lauko maźdaug
tik apie rugpiućio men. vidurj, tai j jj
jseti dobiiai jau nespeja tiek suaugti,
kad galima butg juos net śienauti. Visai kas kita su jsetais dobilais j rugius.
Rugiai nusiima gana anksti, ir todei dobilai, turedami pakankamai laiko suauga tiek, kad galima juos śienauti. Śitaip
daugelis, ypać apie Tverećig irfidutiśkj
ir daro. Dobilus seja tik j rugius. Ru
gius nuemę, dobiluose negano, bet leidźia jiems augti, kad paskui galetg nuśienauti. Geresniais metais ir geresnese
źemese iś tikrgjg dobiiai rugienose, ypać
ten, kur dar piaunami rugiai piautuvais,
graźiai suauga ir iś jg dar pasidaro ge
rokai paśaro źiemai. Kitur po rugiapiutes ima tuojau dobiluose ganyti gyvulius. Del to kyla klausimas, kaip qeriau:
nupiauti dobiiai, ar nuganyti. Paciam
ukininkui, rodos, ir taip ir taip gerai,
nes ir dobilg śienas geras daiktas ir
ganykla dobiluose gera. Bet jauniems
śiemećiams dobilams vis dćlto ne vistiek, fliśku, blogiausia jiems butg, ieigu
jg nei nupiautum, nei nuganytum. Tada
jie ligi źiemos labai suaugtg, o źiemos
metu, pridengus źemą storu sniego
sluoksniu, jie pristigtg oro ir uźdustg,
vadinasi, pavasarj arba visai dobiiai neuźderetg, arba butg labai reti. Kad to
nebutg, suaugusig dobilg negalima źie
mai palikti. Nors nuśienauti jaunućiai
śiemećiai dobiiai ir labai geras paśaras,
bet praktika rodo, kad śienauti dobi
lus prieś źiemą nenaudinga. Nenaudinga todćl, kad nuśienauti (su rugiena)
dobiiai blogiau źiemoja, labiau bijo
śalćig ir del to kitais metais gali duoti
blogesnj derlig arba gali ir visai źuti.
Jaunućig dobilg paśaras, tiesa, labai
geras, bet daug vargo yra juos trumpomis ir daźnai dregnomis rudens dienomis iśdziovinti. lśdźiovintg vel labai
greitai nutraśka lapeliai ir tuo budu do
bilg maistingumas gerokai sumażeja.Del
śig prieźasćig patartina dobilus nuga
nyti. Tik ir nuganyti reikia atsargiai.
Niekad nereikia nuganyti jaunućig śiemećig dobilg net taip, kad tik juoda
żerne liktg. Toks nuganymas dobilams

taip pat labai kenksmingas. Smarkiai
nuganyti dobiiai taip pat blogiau żiemuoja ir pavasarj menkiau atrodo. Ga
nyti dobiluose naudinga, bet tik su tam
tikru saiku. Negalima dobiluose ganyti
net ligi uźśąlant. flpdairus ukininkas,
norjs gauti kitais metais geresnj dobilg
derlig, privaIo velybą rudenj, t. y. maź
daug nuo spalig menesio pradźios ganymą dobiluose nutraukti, kad ligi uź
śąlant ir sniegui uźkintant jauni dobiliukai suaugtg dar tiek, kad atrodytg
kaip gerai jźelęs rugig źelmuo. Tada
jie nebijos taip śalćio ir nebus tiek pavojaus, kad po śniegu, kaip sakoma,
iśśustg.
Taćiau jaunuose dobiluose ganyti
reikia labai atsargiai, nes nuo dobilg
labai daźnai iśpunta karves ir net arkliai. Reikia nepamirśti, kad negalima
j dobilus leisti gyvuliq labai iśalkusig,
nes tada apsieda ir greićiau iśpunta.
Taip pat negalima gyvulig j dobilus
leisti, kol yra rasa, lietui lyjant arba
tuojau po lietaus. Ypatingai pavojinga
gyvulius j dobilus leisti iśalkusius. Dćl
to prieś leidźiant j dobilus, patariama
duoti kiek śiaudg, o tik paskui paleisti
j dobilus. Rtsargumo dśliai gera yra
kas 20 - 15 minućig gyvulius nuo dobi
lg nuvaryti j kitokią ganyklą, o po ku
rio laiko vel j dobilus leisti.
Siaip ar taip dobiluose ganytume,
vis tiek pasitaiko nuo dobilg iśputimg.
Źiurek, rodos, tik karve j dobilus jźengń, o jau kaip kalnas ir stena. Tckiais
atvejais gyvulj gali iśgelbśti tik greita
pagalba.
Kadangi ir atsargiai dobiluose ga
nant vis tiek pasitaiko iśputimg, tai
ukininkams butinai reikia tureti ir gelbejimo prietaisus. Geriausia jg yra tam
tikra żarna, vadinama zonda, kuria iśleidżiama susirinkusios qyvulio viduriuose dujos, arba tam tikras durklas,
vadinamas ^ruoA;<7ros,kuriuo praduriamas
qvvulio śonas (alkanojoje tuśtumoje) ir
iśleidżiamos dujos.
Tokig prietaisg bent po vieną turżtg buti kiekviename kaime. Tada nebu
tg tiek ir nelaimingg su gyvuliais atsitiki mu.n es iśpuius galima butg dar iś
gelbeti. Dobiluose neganant, tiek pavojaus gyvuliams iśpusti nera. nosr iśputimu pasitaiko ir ne nuo dobilg. Taćiau
dobiiai ir śienauti negerai, nes tada esti
menkesnis kitais metais iu derlius, nei
nuganytg. Delto geriau dobiluose ganyti,
bet kartu reikia ir saugotis bei tureti
gelbejimo priemonig — jrankig nuo iś
putimo.
Agr. M. Kr a u zły s.
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Kas daryti s e r g a n t ?
Gydytojas, pażinęs ligą ir priraśęs
vaistg, palieka ligonj namiśkiL) globai,
duodamas tik tam tikrg slaugymo ir gydymo nurodymg. Cta trumpai nurodysime, kaip ir kada daromi śilti ir śalti
kompresai, jśvirkśtimai, Ievatyvos, ir t.t.
S a lti kom presai vartojami labai da
znai jvairiose ligose. Tam tikslui reikia
pripildyti saltu yandeniu, Iedu ar śnie
gu guminius maiielius ir juos, j sausą
staltiesę jyyniojus, użdeti ant reikalingos kuno vietos 15 — 30 minućig su
15 minućig protarpiais. Nereikia kreipti
demesio j Iigonies nusiskundimus. Mat,
pradżioje tie śalti kompresai yr an e m alonus ligoniui. Bet greitai jie pripranta
ir, jausdami palengyinimą, patys praso
laikyti śaltą kompresą kuo ilgiausiai.
fint śirdies dażnai dedami moliniai paplociai: imama molis, sumaiśomas su
yandeniu ir prikemśamas j drobinj maiśelj, Tokis molinis paplotis labai lengyai
padaromas ir pigus. Kiekvieną kartą
prieś yartojant reikia jis suvilginti śalt am e yandenyje. Suśilus vienam paploćio śonui, apyerćiama ant kito śono.
Śalti kompresai sutraukia kraujo in
dus ir sumażina kraujo antpIDdj.
Tuomi śalti kompresai netik silpnina
kiekvieną aśtru użdegimo procesą, bet
ir padeda sulaikyti smeqeng, plaućig,
pilvo ir kitus kraujapludżius.
Salti kompresai yartojami: a n t galvos — użkrećiamose ligose su smegenij
plevig hiperemija, galvos skausmais ir
kliedejimais (vidurig ir demetoji śiltine,
plaućig użdegimas, sme geng plevig użdegimas — meningitas, smegeng apopleksija ir t.t).
A n t pilvo śalti kompresai dedami
aklosios żarnos użdegimo paćioje oradżioje, peritonituose (pilvo pleves użde
gimas), moteru organg użdegimuose
(perimetrituose).
A n t k ru tin e s — kada sergant dżiova jyyksta plaućig kraujapludżiai.
A n t śirdies — esant nerviśkiems
śirdies plakimams, śirdies raumeng ir
pleves użdegimams (mijokarditas, perikardjtas).'
S ilti ko m p re sa i yartojami labai jyai
rig ruśig. Tuo tikslu yra daug jyairig
prietaisg ir indg: guminiai maiśeliai,
śilti semeng, seleng privilginiai. bonkos
su karśtu yandeniu ir t. t. Kad odos
nenuśutintg, reikia juos jyynioti j skudurus. Śilima sużadina kraujo indg iśsipletimą, didina kraujo, o su juo ir
prieśbakterinig organizmo apsaugoskung antpludj, mażina skausmus ir pagreitina użdegimo proceso iśsivystimą
ir użsibaigimą.
A n t galvos de dame anemiśkuose ir
nerviśkuose apalpimuose, galvos svaiguliuose del smegeng, kraujo indg susitraukimo (arterio sklerotikams) ir t t.
A n t ko jg ir ranki/ esant nerviśkiems|
galunig kraujo indg susitraukimams, susilpus śirdies raumeng jegai, kada nori-

me palengyinti jai darbą ir iśplesti ga 
lunig kraujo indus ir t.t.
A n t śirdies: prie krutines anginos
(angina pectoris), kad galima butg iśplćsti yainikines arterijos susitraukimą.
A n t pi!vo —noredami pagreitinti uż
degimo m etu atsiradusig kung (skysćig)
jsisiurbimą, pusaśtrame aklosios żarnos
użdegimo laikotarpyje (4—5 ligos die
ną), perimetrituose ir peritonituose, aśtriame pusles użdegime, inkstg, kepeng, żarng dieglig palengvinimui ir t. t.
Śilti kompresai yartojami yra jvairiai. Dregna śilima (dregni, karśti sele
ng, semeng ar aviżq prievilgiai, purvo
ir molio paploćiai, bonkos ir guminiai
maiśeliai su karśtu yandeniu).
Sildomi kompresai ant krutines śitaip: sulenkiamas keturius kart rankśluostis, kad apjuostg visą krutinę, o ploćio turetg 20 — 25 ctm., yilgomas sal
tu yandeniu, dedamas ant klijuotes (ceratos); po klijuotes dedama dar multino gelumbes ar vilnone skepeta. Visa
tai u żd ed am a iśkart ant krutines taip,
kad jo kraśtai siektg Dażastis, iśvirśaus apriśamas kitu rankśluosćiu ir segamas ar użbintuojamas stipriai, kad
nenuslinktg ant pilvo. Tokis kompresas
keićiama du kart per dieną (rytą ir vakarą). Jis vartojamas bronchituose. dżiovoje. (plaućig pleviq użdegimuose).
A n t kaklo tokie kompresai de dama
sergant angina, gerles użdegimu ir t. t.
A n t pilvo — es ant diegliams, aklo
sios żarnos użdegimui, apendicitui, peritonitui.
A n t ju o sm en s — aśtriuose inkstu uż
de gimuose (nefrituose), nervg skausmuose (lumbago) ir t.t.
A n t sgnorig — aśtriame ir chronlśkame
reumate (drauge su salicylio tepalais).
G arstyćig kom presai (sinapizmai)
yartojama taip pat dażnai. Tuo tikslu
garstyćig miltai vilgomi śiltame yande
nyje, j kurj jpilti reikia truputj acto.
Gautąja teśla aptepamas drobes gabuliukas, pridengamas merle ir dedamas
ant odos. Krautuvese galima gauti pa
ruośti garstyćig popieriai, kuriuos suvilqius śiltu yandeniu dedame ant reikalingos kuno odos yietos. Śie garsty
ćig kompresai po 10 — 15 minućiu,
pradejus smarkiai deginti, nuimami,
oda nuplaujama saltu yandeniu, kad
neatsirastg sunkiai gydomos pusles ant
odos. Śie garstyćig kompresai vartojamis a n t ju o sm en s, tarp menćig, esant
reumato skausmams, ant sprando —
smegenu apopleksijose, kraujo antpludżiuose (pas pilnakraujus): a n t kojg—
śirdies ir bronchines astmos priepuoliuose ir t. t.
S a u s o s taures (bankos) statoma ant
kru tin es atitraukti skausmams, sumażinti dusulj (plaućiu ir plevig użdegi
mas, bronchitai, infarktai, bronchines
astmos ir t.t.). flnt śird ies — esant śir
dies raumeng nusilpimui, mijokarditui.
Oda, ant kurios statoma taures, reikia

iśtepti yazelina. Taures iśtepama lazdele su vata, suvilgyta spirite, padegama
ir greit viena po kitos statomos ant
odos. Oro turis taureje, atśalus, mażeja ir, del neigiamojo spaudimo taureje
prisisiurbia j odą ir traukia j tą yietą kraują.
Taures laikomos ant odos apie 15
minućig. Noredami jas nuimti, spaudziame pirśtu odą pagal patj taures
kraśtą. Oras jsiyerżia j taures vidq, ir
ji pati atkrenta nuo odos. Be sausg
taurig medicinoje yra yartojamos ir
kraujui nuleisti taures. J a s gali statyti
tik gydytojai.
Inbaliacijas (yaistg j gerklę jkvepavimas) yartojamas yra, sergant virśutinig alsavimo kelig (gerkles, trachejos
ir bronchg) użdegimu. Śalia ypatingg
tuo tikslu aparatg yra labai paprasti,
kasdieniniame gyvenime pritaikomi inhaliacijos budai. Esant gerklćs użdegi
mui, daroma papraśćiausiu budu terpentino ir kitg garuojanćig medżiagg,
inhaliacijos: j praustuyę su verdanćiu
yandeniu jpilama terpentino, ar kitg
garuojanćig gydomg medżiagg truputis
ir, pridejus rankas prie burnos piltuvelio payidalu. jalsuojama iś plautuyes
karśti garai, Gerai yra, kada ligonis gu 
li Iovoje ir, iśsitrynęs terpentinu kruti
ne. użsidengia paklbte ir jkydpuoja
tokiu budu terpentino garus. Kartu terpentinas erzina krutines odą ir veikia
atitraukiamu budu. Inhaliacijoms yartoja
ma daźniausiai terpentinas (1/a°/o). kreozotas (1— 5°/o), Duśg yanduo (4°/o).
mentolas ( 5 —10%).
Kasdieniniame gyvenime neretai rei
kalingas yra dirbtino yemimo mokejimas padaryti. Rpsinuodijuosiems, girtiems, skilvio apsunkinimuose maistu
ir t. p. sużadindami dirbtiną vemimą,
labai pagelbstime. Mat, podraug su iśvemiamu maistu paśaliname tokiu bu
du daug nuodingg ir kenksmingg m e 
dżiagg.
Paprasćiausias dirbtino vemino budus — jkiśus du pirśtu j burną erzinti
użpakalines rykles si*»nelę. Vietoje pirśto yartojama śpadelis, duodama gerti
drungnas sudvtas yanduo, daroma oaodinis apomorfino jśvirkśtimas ir t.t.
Klizm os (levatyvos) daroma taip: stiklinis 1 literio (4—5 stiklinig)! turio in
das jiungiamasffl su gumine 1'/a m e
tro ilgio żarna, użsibaigianćia guminiu
antgaliu. Indas pakabinamas ant sienos
ties lova 1 metro aukśtyje nuo Iigonies;
ligonis guli ant deśiniojo śono. flntgalis patepamas yazelinu ir jkiśamas j
tiesiają żarną 10 — 15 cm gilumo. Po
to ligonis apsiyerćia ant nugaros ir
kairiojo śono.
Klizmos daromos iś śilto yandens.
Negalima daryti klizmg sergant dizenterija ir p i k o diegliais. Vartojama kliz
mos, sergant yidurig śiltine, plaućig uż
degimu ir limpamomis ligomis. Be to,
dar yartojama maisto ir yaistg klizmos.
M edicus.
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MOTERlj DARBAI

Vaisig dźiowinimas
K r i a u ś e s . Kietas, neprinokusias,
bet nukritusias kriauśes surinkus su
deti j puodą ir uźpylus verdanćiu va ndeniu pastatyti ant plytos, kad kriauśes
pamestg źalią spalvą. Kai kriauśes paruduos, tai iśemus iś puodo nulupti ir
grażiai skiltelemis supiausćius deti ant
śiaudais iśklotg skardg ir dziovinti nekarśtoje krosnyje. Prinokusig kriauśig
yerdanćiu yandeniu plikinti nereikia,
bet tik nulupti, supiaustyti ir dźiovinti.
Żiemą, del jvairumo, galima bus iśvirti
sriubą iś dźiovintg kriauśig su cukrumi.
O b u o i i a i . Surinkti nukritusius obuolius, grażiai iśpiaustyti kirmeletas vietas ir neluptus piaustyti skiltelemis arba
ritineliais ir dźiovinti nekarśtoje kros
nyje. Tokius dżiovintus obuolius galima
bus suvartoti gavenios laiku sriuboms.
S l y w o s . Dźioyinimui tinka vengriśkos slyvos. J os dźiovinamos ant
śiaudais iśklotg skardg, nekarśtoje
krosnyje.

D a r i o v i i j d ź io w in im a s
Daugelis musg śeimininkig neturi
tinkamos vietos darźovems laikyti arba
ir neźino kaip paruośti dar£oves, kad
tureti jg ir źiemai. Gerai, kas turi gerą
rusj, tai smelyje gali iślaikyti buroke
lius, morkvas, grieśćius, petruśkas ir
kitas darźoves iki pavasario. Bet kas
neturi rusio, tai laiko dar£oves duobese ir źiemą nepatogu jg iś duobes pasiimti.
Gerai butg, kad śeimininkes pamegintg sau darźovig prisidźiovinti. Dźiovinti galima śias dar£oves: morkvas,
petruśkas, kopustus, selerus, porus,
svogunus ir t. t. Kiekviena iś śig darźoviq reikia, gerai iśvalius, nuplauti ir
nuspaudus vandenj, supiaustyti siauromis juostelemis ir d£iovinti kiekvieną
darźoyę atskirai, ant baltais popieriais
potiestg skardg. Darźoves reikia dźiauti
krosnyje po duonos.
I§d£iuvusias dar£oves galima sumaiśyti kartu ir laikyti popieriu iśklotoje
dźźuteje. Prieś vartojimą dar£oves rei
kia pamerkti śiltame vandenyje ir iśe
mus iś vandens, deti sriubon ir, virti.
Galima pad£iovinti smulkiai supiaustytg
grybg ir sumaiśyti su d£iovintomis darźovemis. Żiupsnelis darźovig tiks j ko
pustus, kruopas, bulyienę ir j kitas
sriubas.

V a l g i a i i ś p a m i d o r i j ir agu rki j
1. Nuplovus graźius, prinokusius pamidorus, reikia supiaustyti ritineliais,
pasudyti ir pabarsćius pipirais duoti
j stalą.
2. Supiaustytus pamidorus perdeti
piaustytg svogunq ritineliais, pasudyti,
papipirinti ir truputj paślakśćius actu
duoti j stalą.
3. Ritineliais supiaustytus pamido
rus, smulkiai supiaustytą raugintą agurką ir dukart tiek yirtg piaustytg bul-

viq, truputj pasudyti ir sumaiśyti su
gera, rugśćia grietine.
4. Nulupti */2 kg agurkg, supiausty
ti plonai riekelemis ir pasudyti. Pertrinti per sietelj truputj śvie£io surio
ir sumaiśyti su 1 stikiine geros rugśćios
grietines, kad pasidarytg tirśtas padaźas. Nusunkus agurkus sudeti j grietinę ir jdeti 1 kapotą svoguną, tiuputj
pipirg, sumaiśyti ir paduoti yalgyti.
5. Pąrinkti lygig, nepernokusiL), £aliq agurkij ir kiekvieną perpiovus pusiau,
iśimti vidurius ir j puseles jlaśinti po
porą laśg citrinos sunkos. Paskui pasi
gaminti tokio kamśalo: iśvirti vandenyje
ryziq su sviestu ir sumaiśyti juos su
virtais, kapolais grybais. Pridejus to
kamśalo j abi agurko pusi ir tas puses
sudejus vieną ant kitos, suriśti siulu,
Puode iśtirpinti syiesto, sudeti agurkus,
pabarstyti tarkuotu suriu, jdeti piaustytq pomidorg, keletą śaukśtij rugśćios
grietines ir ufdengus śutinti ant maźos
ugnies. Kai iśyirs, iśdeti agurkus ant
lekśtes ir uźpylus tuo paćiu padaźu,
kuriame yire, duoti j stalą.
6. A gurką m arm eladas. Prinokusius
agurkus nulupti, iśimti seklas, nuplauti,
nuśluostyti śvariu rankśluośćiu ir su
piaustyti plonais, pailgais gabaleliais.
Sudejus j yandenj su actu pavirinti
2—j minutes, iśimti iś puodo ir duoti
nusivarveti. Paskui 3 kg apvirtq agurkg
paimti 1 litrą yyninio acto, 3 kg cu
kraus, 5 gyazdikelius, kelias cinamong
£ieveles, sudejus viską j puodą śiek
tiek pavirinti ir sudeti agurkus. Sude
jus agurkus dar pavirinti l/-i yalandos.
Po to marmeladą sudeti j puodą, ant
yirśaus uźdeti cinamonij zieyelig, u£pilti trupintu lajumi arba stearina, kad
nepeletg ir laikyti sausoje, vesioje
yietoje.

Vaisiij k o en p o t a s s u m a k a r o n a i s
lśvirti sudytame yandenyje su kiauśiniais maiśytg makarong, gerai nusunkti ir sudejus j lekśtę uźpilti yirtu
kompotu iś obuolig ir kriauśg. Kompoto skystimą pilti prieś pat valgj. Yie
toje makarong galima vartoti pabiriai
virtus ryźius.

M esos prieźiura v a s a r o s metu
Kiekviena musg sodźiaus śeimininke
stengiasi pasigaminti didesnj jyairig
produktg kiekj, kad uźtektg ilgesniam
laikui. Svarbu gerai ir daug pasigamin
ti, bet dar svarbiau nesugedusius tuos
produktus iślaikyti iki sunaudojimo. Ne
yiena śeimininke pasiskundfia, kad jos
produktai, rodos ir gerai paruośti, bet
po kiek laiko pradeda peleti, rudyti,
dźiuti ir atsiranda ma£q kirmelaićig.
Tokie produktai pamaźu darosi netinkami naudojimui.
Man ćia svarbu duoti keletą patarimg śeimininkems, kaip galima iśgelbeti m e s ą nuo gedimo. Norint, kad
rukyta mesa negestg, reikia pąrinkti
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jai tinkamą vietą kabejimui. Vieta turi
buti ne labai sausa, vesi, tamsi ir.gerai
yedinama. Jei mesa peli, tai vieta
dregna. Pradejusią peleti mesą reikia
peiliu gerai nugramdyti pelesius ir nu
plauti iśvirtu atauśusiu surymu. Verdant
tokj surimą reikia vandenin prideti jyai
rig prieskonig, kaip: pipirg, lapelig, svogung, petruśkg, morkvq ir kit. Surymui yietoje yandens galima yartoti iśrugas, kurias taip pat reikia iśvirinti su
prieskonais ir atauśinti. Nuplautą mesą
reikia pakabinti yćsioje, perpućiamoje
yietoje, kad nudźiutg.
Sausoje yietoje mesa perdaug iśdźiusta. Taigi kad mesa nedźiutg, rei
kia ją iśtepti kiauśinio baltymu. Sau
goti, kad toje yietoje, kur kabo mesa,
nebutg musig, nes jos ant mesos sudeda kiauśinelius, iś kurig po kiek laiko
iśsirita kirmelytes, kurios ir gadina kumpius ir laśinius.
Taigi bet kaip pradejusią gesti mesą
reikia piauti surimu arba iśvirtomis
iśrugomis.

M arinuoti baravykai
Nuyalius jaunus baravykus sudeti
j pasudytą yandenj — verdantj. Tris
kartus su maźom pertraukom użvirinti.
Sudeti ant rećio ir, kai nudźius, sudeti
j indą ir uźpilti marinatu. Marinatas
yerdamas iś yandens, druskos, pipirg,
lauro lapelig, acto ir cukraus.
M arinuojam a
baravykg gafoutes.
Nuyalius ir nuplovus sveikas barayykg
galvutes sumesti j pasudytą yandenj
5 — 7 minutem. Iśgriebus perpiiti śaltu
yandeniu ir iśberus ant rećio apdźioyinti. Paskiau sudeti j stiklinj ar molinj
indą ir uźpilti stipriu (5%) acto mari
natu, palaikyti 2—3 dienas. Tada marinato skystj nupilti, o uźpilti nauju, nes
atsiranda neśyarumai, nuo kurig grybai
genda. J marinatą patartina deti tru
putj cukraus.

M arlnuotos r u d m e s e s
Jaunos, sveikos rudmeses gerai nu
plauti, apsausinti ir sudeti j stiklinius ar
gerai palivotus indus. Atskirai yerdamas
marintas: vanduo, gyaizdikeliai, druska,
pipirai, lauro lapai, śaukśtas cukraus,
acto, cinamono. Verdanćiu marinatu uź
pilti ant rudmesig ir atauśus apriśti.
Laikyti sausoje yietoje.
Sudyti grybai
1 Itr. grybg 30 — 40 g druskos, ir
krapg. Sudoma baravykai ir jg kotai, lepśes. Barayykus iśrinkus nuplauti, deti j
pasudytą yandenj ir virti su galvutćrnis.
10— 15 min. Kotus nuyalius nupilti ir
iśyirti. Paskiau perpiiti śaltu yandeniu,
ir padeti ant rećio ar sietelio nusiyarveti. Kai apdźius, deti eilemis krapai,
grybai, druska. Pridejus pilną indą, uźkloti druskos tirpinyje mirkytu skudureliu. Clźdeti medinj dangielj ir prislćgti.
Taip sudyti grybai laikomi Saltai.

O K I N 1N K ń S

Daugiau gninkime sitaolo pakaro
Nuo paśarq parinkimo, pagaminimo
ir jq kiekio labai pareina pieno ukio apsimokejimas. Kad iś tikrqjq taip yra, tai
kiekvienas ukininkas, daugiau ar mafiau
besiyerćiąs pieno ukiu, gerai żino, kokią jis turi naudą, pigiai pasigamindamas gerq ir pakankamą kiekj paśarq
savo ukyje. Ćia kaip tik ir norima priminti, kad daugiau susirupintume silosuoto paśaro gaminimu t. y. baltymingq
z a iiq j q paśarq rauginimu. Śis paśarq
gaminimo budas dar musq kraśte beveik nevartojamas.
Kokią turi reikśmą silosuotas paśaras gyvuliq śćrime, ćia netenka daug
aiśkinti. Patirta, kad śeriant melźiamas
karves silosuotu paśaru, galima pakelti
jq pieningumą nevartojant koncentruotq
paśarq, pav. vienai karvei suśeriant
10 kg śieno, 20 kg silosuoto paśaro,
5 kg bulviq per dieną gaunama 15 litr.
pieno. Jei prie śios duokles dar pridćsime ankśtiniq grudq miltq, tai per
dieną gali duoti viena karye net iki
20 kg pieno.
Matome, kad ir nevartojant koncentruotq paśarq galima gauti daugiau
pieno. Silosuotas paśaras nemażai użvaduoja koncentruotus paśarus, kurie
yra zymiai brangesni. Silosuotas paśa
ras dalinai pavaduoja ir śakniavaisius,
kuriq iśauginimas taip pat nepigiai atseina. Todćl galima karviq śerimą sutvarkyti vasarą ir ziemą be koncentruotq paśarq. Vasarą reikia tureti geras
nuolatines ganyklas, gerai jas moketi

naudoti, tręśti ir priźiureti, o żiemai
pasigaminti geros źoles, dobilq śieno ir
silosuoto paśaro.
Be to. reikia atminti, kad silosuojant żalius paśarus mażesnis nuośimtis
iq żuva, kaip dziovinant. Dżiovinant pa
śarą, kad ir gerame ore, visvien baltyminiq maisto medżiagq żusta daugiau.
Silosayimui tinka śie żalieji paśarai:
pievq, ganyklq zole, dobilai, jvairiq
śakniavaisiq lapai,
miśiniai,|S bulvienojai. Dabar, pav., Vokietijoje silosuoja śutintas bulyes ir kapotus runkelius. Geriausiai silosuojasi nedaug turj
baltymq paśarai, pav., śakniavaisiq la
pai, kukuruzai, bulvienojai. Gerai payyksta silosuoti dobilai, pievq ir ganyklq zole. Reiktq silosuoti antrą dobilq
ir pievq żolę, nes pirma zole dażniausia, geram orui esant, galima iśdzioyinti, kai tuo tarpu antra zole rudeniop
retai kada pavyksta gerai iśd£iovinti
del blogq orq.
Vasaros metu pas mus labai pablogeja ganyklos. Per karśćius prastai żelia iolć, gyyuliai ją greit nućda ir del
to labai nukrinta karviq pieningumas.
Tokiais atyejais, kad pienas nesumażetq, reikia stengtis jj palaikyti, śeriant
melźiamas karves silosuotais paśarais,
kuriq turetume pasigaminti prieś metus,
prieś kelius menesius.
Plaćiau apie paśarq_silosavimą (rauginimą żiur. 1937 m. „Clkininkq Kalendoriuje* ir „M. flrtojuje".

żinkeliq pirmiausia śienaujamos tos vietos, kur iśaugusi gera, yertinga źolć.
Piktżoles daźnai paliekamos Dievo valiai, nes jq nera kur dćti. Taip neturćtq
buti. Turint galvoje, kad prinokusios
piktżoles śimtais jvairiausiq budq platina savo seklą ir terśia laukus, reikia
pasistengti jas, kol dar nepribrendusios,
sunaikinti. J tai turi atkreipti demesj ne
tik ukininkai, bet ir plentq bei geleżinke 1iq priżiuretojai.

Atsakymai Skaitytojams
A t s . Fr. Kr. Nieko patarti negalime, nes neturime źinios, ar toksbankas dar yra. Siuo reikalu kreipkitćs j
Lietuyos Btstoyybę Varśuvoje ir praśykite informacijq. Jeigu buvote jdeję
bankan aukso rublius, tai yra prasme
dabar teirautis, bet jeigu popierinius
rublius, tai neapsimoka daryti jokiqpastangq, nes reiketq jrodyti, kad bankas
iś tq pinigq turejo naudos, o kadangi
jrodyti tai nejmanoma, tai bankas netures jokios pareigos tamstai indćlio
grążinti.
\

Nauja knyga ukininkarns
J a u baigiama spausdinti didele
apie 2 5 0 puslapiq knyga —

„Naminis gyvuliq gydymas".
Śi knyga bus gausiai iliustruota
ir paraśyta specialiai ukininkams lengya, suprantama kalba.

Bandymai Vokietijoje
Vokietijoje netoli Śtetino miesto
(Koesline) buvo „amżinieji“ rugiq sćjimo bandymai nuo 1914 — 1935 m.,
yadinasi 20 metq toje paćioje yietoje
buvo sejami rugiai. Dirva buvo tinkama
rugiams. Meślo ir żalios trąśos ta dirva
per tą laiką negavo. Paaiśkejo, kad
rugiai gali toje paćioje yietoje augti
ilgus metus. Tą pakelia, bet negali pakęsti błogo żemes jdirbimo. Nupiovus
rugius, dirva tuoj reikdavo nuskusti ir
suakćti. Sćti rugiq j nesusigulejusią
dirvą negalima; derlius tuoj labai sumaźćdayo. Prieś seją iś anksto dirvą
reikia suarti. Svari ir gerai dygstanti
sćkla labai pakeldavo derliq. Keisti
sćkla reikia kas 3 metai. Per anksti ir
per vćlai paseti rugiai menkiau użderedayo. I visu's tuos dalykus labai daug
dćmesio kreipdayo kiekvienais metais.
Todel per 20 metq, negaudamas nei
mćślo, nei żalios trąśos, derlius nesumazejo. Dirva buvo puveninga. Stiprus
patręśimas gerai apsimokejo. 400 kg
tomamilćiq, 250 kg 40°/o kalio druskos
ir 300 kg sieros rugśties amoniako pagamindavo daugiau 59 cnt. grudq ir
108 cnt śiaudq iś 1 ha, negu netręśtame plotę. Ćia 1 c n t . = 5 0 kg.

Nr 1?

Seradele — geras paśarinis auga
las lengvose żemese. J ą daźniausiai
seja kaip dobilus, j rugius payasarj.
Vokiećiai (Mitteilung fuer Land N.) pastebejo, kad dirva reikia mineralinemis
trąśomis patręśti iś rudens, rugius sejant. Daugiausia seradele reikalauja
kalio. Fosforo, kaip ir lubinas, susiranda żemeje; ir sunkiai tirpstantj iśtirpdo pati. Bet kalio druskos 40% j 1
ha reikia berti bent 2 — 3 maiśus iś
rudens. Nemegsta seradele rugśtaus
amoniako, geriau salietrą megsta.

Naikinkim piktżoles pakelese
Vażiuodamas yieśkeliais ir plentais,
daźnai matai griovius ir ślaitus, priaugusius veśliausiq piktżoliq. J o s ten dażnai nć kieno nenaikinamos auga, yeisiasi ir terśia plaćiausios apylinkes ukininkq laukus. Ypatingai tas pastebima
prie plentq, bet netruksta ir pavieśkeiese. Pasitaiko, kad ukininkai ar tai suprasdami piktżoliq żalą, artaisykliq bei
jsakymq yerćiami, pakeliq griovius iśpiauna. Tuo tarpu prie plentq ir gele-

ftts a k o m a s is re d a k to riu s ir leidćjas LI(JDVlKfl5 CICENflS.

„NAM INIS G YVU Liq G YD YM A S"
daugeij ukininkq apsaugos nuo jvairiq
nelaimiq su gyyuliais ir tikrai patars,
kaip geriausia reikia elgtis, gydant gyvulius jyairiose ligose. Todćl śią la
bai naudingą knygą privalo jsigyti
kiekyienas ukininkas. J ą bus galima
gauti Vilniuje lietuviśkuose knygynuose.

Źemes ukio gam iniij kainos
Śiij m e tą rugpiućio 26 d.,Vi!niaus Javij - P rekiij
B irźo s praneSimu, buvo m o k a m a u2 100 kg a u k s .
R u g i a i .................................................... 15.00— 16.00
K v i e ć i a i ..........................................................
—
M i e ż i a i ..........................................................
—
A v i ź o s ..........................................................
—
S e m e n y s ................................................ 42 50—43 50
V i k i a i ............................................................
—
L u b in as ( m e l y n a s j ..........................
Kvietines s e l e n o s ...................................10.00— 10.50
R ugines s e l e n o s ............................... 8.00— 8.50
Sviestas 1
kg I ruSies
u rm e
.2.70
d e ta l................................. 3.00
,
„
11 ruSies u r m e ............................ 2 60
d e ta l............................... 2.90
„
, III ruSies u r m e ............................ 2.50
,
,
,
d etal. . . . • . . . 2.80
KiauSinii] k a p a .........................................3.00—4.20
S t u k a ........................................... 6—8 sk .
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