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;?.Yra toks lietuviśkas prieźodis: vienas vyras ne talka, yienas źodis ne
śneka; kur du stos, visados daugiau padarys.
Ir iś tikrgjg gyvenime taip yra, kad
bet koks darbas nuveikiamas greićiau
ir geriau tada, kai jis dirbamas ne vieno,
bet kelig źmonig. Musg ukininkai jvairiems źemes ukio ar śiaip didesniems
darbams greićiau nuveikti daro vadinamas talkas, pasikviećia j pagalbą kaimynus ir bematant kokj didesnj darbą
nuveikia. Talkomis daugiausia veźami
iś misko medżiai, minami linai, perveźami trobesiai ir atliekami kiti didesni
darbai.
Bet talkos naudingos yra ne tik sakytiems darbams nuveikti. Jos ypatin
gai reikalingos ukininkams kokiame
nors organizaciniame darbe, nes ćia
vienas, kitg nepadedamas, tikrai nieko
nepadarys. Gali atsirasti, pavyzdźiui,
vienas didelis uźsidegelis, norjs suorganizuoti kooperatyvą. Jei neałsiras dau
giau źmonig, kurie jo sumanymui pritartg ir pritarę padetg tą sumanymą
jgyvendinti, tai ir geriausi sumanytojo
norai nueis niekais. Medźius iś miśko
gali suveźti ir vienas, nors ir per ilgą
Haiką, o kooperatyvo, pienines ar kito|,kios ukininkg organizacijos nesukursi ir
*jnesutvarkysi vienęs budamas ir per
kaźin kiek laiko. Ćia jau butinai reika|linga daugelio źmonig talka, o pirmoje
eileje jg susiklausymas ir susitarimas
organizacinj darbą pradeti ir varyti
iki galo.
Deja, to susiklausymo ir susitarimo
musg ukininkams kaip tik daugiausia
ir truksta. Dćl tos susiklausymo ir su 
sitarimo stokos labiausia nukenćia pa
tys ukininkai ir jg reikalai. Paimkime,
pavyzdźiui, opg ukininkams reikalą —
va!sćiaus jstaigą ir joje śeimininkavimą.
Yalsćius skirsto mokesćius, śarvarkus,
valsćius taiso kelius, atlieka jvairiausius
ukininkams reikalus. Kaip visa tai valsćius atlieka, priklauso pirmiausia nuo
virśaićio (vaito), o virśaitis nuo valsćiaus tarybos. Bet taryba, kuri virśaitj
renka, priklauso nuo visg ukininkg. Kokią tarybą ukininkai iśrenka, tokią ir
turi, o kokia taryba, toks ir virśaitis.
Żyilgtelkime j m u s g k r a ś t ą i r n e v i e n a m e
valsćiuje nerasi tikrai savo źmogaus.
Vis svetimas arba pusiau svetimas, ku
ris bepataikaudamas aukśtesniesiems,
ukininkg nesigaili. flrgi śitaip butg, jei

musg ukininkuose vieśpatautg susitari
mas ir susiklausymas per savivaldybig
rinkimus. Blogiausia tai, kad daugelis
l paćius opiausius reikalus ranka pamoja: et, girdi, tegul kiti padaro, kam
ćia man visur kaiśiotis. O kai tie „kiti"
padaro, tai, źiurek, jau unksćia, dejuoja,
skundźiasi. Nereiketg dejuoti, jei pats
butum prie darbo prisidejęs ir rinkęs
savus, pać'us geruosius, negirtuoklius
źmones.
Imkime kitą pavyzdj, kur nera m u 
sg źmonig susitarimo ir susiklausymo.
Musg kraśte yra \jau pieninig ir kooperatyvg-krautuvig. Daugumoje tg pieni
nig ir kcoperatyyg nariais yra musg
ukininkai. Bet paklauskime savęs, kas
daugiausia tas kooperatines jmones
valdo ir tvarko. Be poroś pieninig ir
keliolikos kooperatyvg, visos kitos pie
nines ir kcoperatyvai (o tokig yra dau
giau) tvarkomi ne savg źmonig. Ten
sedi daugiausia dvarininkas, ślektele ar
iśtautajęs mieśćionis, bet tik jau ne
musg ukininkas. Toki ponai su źmonemis visiśkai ir nesiskaito. Nepaaiśkins
tau, kaip apskaićiuojamas pieno riebumas, kaip tvarkomi kiti reikalai, bet
paklausus atśaus: ne tavo reikalas visur nosj kaiśioti; tam yra valdyba, ta 
ryba, yedejai ir kiti ponai. Ir per metinius susirinkimus musg źmogui tik paklausyti tenka, ką kalba kiti. Viena,
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musg ukininkai svetima kalba ne viską
supranta, antra, kad ir supranta, bet
kaip ćia dabar imsi ko nors ir klausi
p o n ą — dar pajuoks. Taip ir neklausia
źmogelis, nors ir jaućia, kad ne viskas
tvarkoje. Tokiais atvejais vienas kitas
pagalvoja, kad gerai butg paimti viską
j savo rankas. Bet kaip ćia tai padarysi, kad kiti tuo reikalu nesidomi arba
laukia, kad kas nors kitas uź juos padarytg. Tada, kai kiti padarys, gal ir
jis prisidetg, bet dabar — ne. Cia ir
gludi musg ukininkg nelaime: jie su
daro daugumą, jie sudeda pinigus, jie
klusniai eina uźdetas pareigas, o kiti—
saujele juos valdo ir uź nosies vedźioja
ir dar prasiźiot neduoda: girdi, ką tu,
muźike, źinai, kad kiśi nosj. Iś tikrgjg
vienas ukininkas gal ir nedaug źino,
bet jei butg ukininkg susitarimas ir
susiklausymas, tada jau daug źinotg.
O źinotg pirmiausia tai, kad ponaićiukus reikia iśvaikyti ir savo źmones pastatyti. Savi źmones savuosius geriau
supranta, geriau tvarkys reikalus ir
valsćiuje ir kooperatyve ir kitur. Rei
kia tik daugiau savim pasitiketi ir ne
vienam, bet visiems susitarti, susiklausyti ir imti gyvenimo vairą j savo ran
kas. (Jkininko rankos stiprios, iśsidirbusios, neblogesne irgalva, kaip kitg—
tad reikia patiems imtis tvarkytis. Tada
bus ir gyyenti lengviau.
M. K.

OKIŚKOS NAUJIENOS
LIETUVOS VALSTYBEJE
U k i n i n k a i ir a g r o n o m a i a p d o v a n o t i g a r b e s o r d e n a i s ir m e daliais
Śiemet rugsejo 8 d. per Tautos
Sventę Valstybes Prezidentas flntanas
Smetona be daugelio kitg asmeng, nusipelnijusig Lietuvos labui *ir gerovei,
apdovanojo taip pat garbes ordenais ir
medaliais daug ukininkg ir agronomg.
Per śias iśkilmes buvo apdovanota Vytauto Didźiojo garbes ordeno penktuoju lai.isniu 55 ukininkai ir VytaUto Did
źiojo ga rbśs ordeno ketvirtuoju Iaipsniu 8 agronomai. flpdovanotiems uki
ninkams ir agronomams ordenus iśda-

lino Źemes Okio Ministeris J. Tubelis.
Śia proga yra dźiugu paźymeti, kad
Lietuyos Valstybes Prezidentas lygiomis
yertina su kitg profesijg źmonig darbais ir ukininkg kurybinj darbą. Ukininkas, dirbdamas jyairius źem. ukio
darbus ir jsitvirtindamas Lietuvos źe
meje, iś tikrgjg yra tos pagarbos ne
maźiau yertas, kaip ir kitg profesijg
darbininkai. flpdovanotieji ukininkai yra
ir smulkig, ir vidutinig, ir stambigukig
savininkai. Jie visi savo ukius pavyzdingai tvarko ir duoda pamokinantj payyzdj savo kaimynams ir visai apylinkei. J i e yra tikrieji Lietuyos źe mes
ukio kulturos pionieriai. Todel śie uki
ninkai tikrai yra verti aukśćiausios pa
garbos.
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L i e t u v o s l i n ą p i u o ś t o Ir s e m e n i j
e k s p o r t a s per 12 m e t i j
Linai Lietuvos źemćs ukyje uźima
yieną iś svarbiausiL) śakg. Taćiau śi
labai svarbi źemes ukio śaka dar tebera organizayimosi stadijoje. Kai ji bus
galutinai suorgan'zuota panaśiai, kaip
pieno ir mesos ukiai, duos kraśtui dar
daugiau naudos nei iki śiolei.
Iś źemiau de da mg skaitliniL} bus
aiśku, kaip svarbi yra ling ukio śaka
ben dra me Lietuyos Valstybes ukyje.
Ling piuośto ir se meng eksportas
per 12 metg:
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1931
1935
19J6
1937
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iś śitg skaitlinig matome, kad prieś
krizę, geraisiais ling konjunkturos m e 
tais— 1926 — 1937 ling ukio gaminiai
sudare net apie 3 0 % viso Lietuvos eksporto. Veliau, smarkiai kritus ling kainoms ir pareikaiavimui uzsienio rinkose, ir Lietuvos ling ukis buvo susitraukęs. Tai buvo krizes metais 1930—
19 j 6. Bet nuo 1936 metg ling ukis pradejo atsigauti ir dabar vćl daugiau uź
linus gaunama pajamg. Vien ling pluośto kasmet Lie‘uva eksportuoja apie
18.000 tong. Dabar rupinamasi ling standarizacija, geresniu ling apdirbimu. Tuo
tikslu statomi ling apdirbimui fabrikai.
Tokiu budu norima iśtobulinti ling apdirbimą ir pakelti jg ruśj. Taip pat kar
tu stengiamasi tobuliau suorganizuoti
ling prekybą — supirkinejimą ir eksportą.

D erliaus ś v e n te s .
Ukininkui ruduo yra Iinksmas ir
jaukus metg laikas. Rudenj ukininkas
nurenka nuo lauko paskutiniuosiussavo
derliaus vaisius, sukrauna j darźines,
rusius ir kitus sandelius visq metg gerybę, savo darbo vaisius. Laisvuoju
rudens metu Lietuyos ukininkas yra
ypatingai gerai nusiteikęs ir pilnas
dźiaugsmo. Jis kiekvieną rudenj mato,
kad jo laukai, pievos, darźai ir sodai
darosi naśesni, derlingesni, kad jis kultureja, tyirteja, źengia priekin. Dźiaugiasi dćl.to ne tik ukininkas, bet ir
valdźia, kuri deda visas pastangas, kad
ukininkas sutvirtetq, kad jo ukis butg
vis duosnesnis, turtingesnis. Tas bendras dźiaugsmas pareiśkiamas per ruośiamas derliaus śventes. J g metu Yal
stybes aukśtieji vairuotojai atvyksta j
kaimą, j suruośtą śyentę, ćia pabendrauja su ukininkais, apźiuri jg turtus,
pasidalina
svarbiausiomis
mintimis,
jausmais ir pilni dźiaugsmo vćl iśsiskirsto. Tokios śyentćs śiuo metu Lie-

tuvos Valstybśje vyksta visur, visose
apylinkśse. Ś*o menesio 18 d. derliaus
śventś jvyko Vendźiogaloje J śią śventę
atyyko ministeris pirmininkas VI. Mironas, źemes ukio viceministeris Skaisgiris ir daug kitg aukśtg svećiq. Juos
visus labai nuośirdźiai prieme organizuoti ir neorganizuoti gyventojai, dau
giausia ukininkai. Po bendrai iśklausytg pamaldg ministeris pirmininkas, aiidarydamas derliaus śventą apibudino
jos reikśmę. Primine jis, kad dźiaugiantis geru derliumi ir laimejimais
źemes ukio srityje, negalima uźmirśti
ir. kulturinio derliaus. Praeityje, gyvenant priespaudoje, teko skursti, nykti.
Kaip źemes ukio, taip lygiai ir kulturinis derlius buvo labai menkas, nes lietuviui savo kalba net melstis buvo
draudfiama. Svetimi valdovai norejo iś
źmonig iśpleśti tautinę sielą, kulturą ir
viską uzleisti piktźolemis. Del to daugelio lietuvig ne tik laukai, bet ir sielos, sąmone apaugo netinkamomis pikt
źolemis. fltgavus nepriklausomybę sten
giamasi atsisakyti visa to, ką svetimieji primete, smurtu jspraude. Keliant
laukg derlig, turi buti keliamas ir dvasinis Iietuviśkas derlius. Tik tada bus
sutarimas, o kartu ir pilnas dźiaugs
mas, patenkinimas dabartimi ir bus
laukiama śviesios, linksmos ateities.
Po to vyko derliaus paradas, kurio
metu praźygiavo organizuoti ukininkai
su veźimais, raiti, su jrankiais, javais.
Aidint dainoms, svećiai apźiurejo j a u 
ngjg ukininkg vasaros gamybos pa
rodą, kurios prieangyje kiekvieną pasitiko graźus ir prasmingas śukis:
„Suźaliuos piłki dirvonai, pelkós
ims źydćti, musg kyla milijonai dirbti
ir laimeti*.
Śie lietuyiśkos źemes ukio kulturos
źidiniai ir ateities viltis parode savo
gaminius ir nuveiktq darbg vaisius.
Po iśkilmig ukininkams buvo jteiktos
dovanos: drapokai, darźo darbg jrankiai, trąśos ir t. t, Paskiau visi svećiai
ir ukininkai śilelyje susedę uź stalg
uźkandźiavo, linksminosi. Tuo ir baigesi
derliaus śvent4, kuri visus paskatino
dirbti darniai, energingai ir laimeti Laisvos Lietuvos kraśtui dar didesnius,
vaisingesnius derlius.

MUSIJ k r a ś t e ir k it u r
Ir v e ś i a i s u n k i a u e k s p o r t u o t i .
Vilniaus kraśtas yra turtingas vćźiais.
80% viso vżźig eksporto Lenkijoje su
daro veźiai iś Vilniaus kraśto. Iki śiol
vćźius eksportavo, kas norejo. Bet jau
nuo śig metg rudens prekybos ir pramones ministerija veźig eksportą suvarźe, iśleisdama paredymą, pagal kurj
vćźius eksportuoti gales tik tas asmuo,
ta jmonś, kuri gaus iś minetos ministerijos tam tikrą leidimą. Norint gauti
leidimą, reikia per prekybos ir pramonćs rumus kreiptis j ministeriją ir joje
uźsiregistruoti. Prieś tai vćźius eksportavo 15 jmonig, o dabar leidimus eks
portuoti gavo tikta 7 jmonćs. Kai ma
źiau bus eksportuojanćig firmg, jos
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greićiau tarp savąs susitars ir papigins
uź veźius kainas.

Kodel m enka m otorizacija
Visi lenkg laikraśćiai ir visuomene
labai sielvartauja, kad Lenkijoje labai
menka motorizacija (maźai turima automobilig, rrctociklg), kad śiuo atveju
Lenkiją pralenkia visos Pahaltijo valstybes, nekalbant jau apie Cekoslovakiją, Vokietiją, Italiją ir kitas smarkiai
motorizuotas yalstybes. O motorizacija
begalo reikśminga karo metu. Svarbiausia prieźastis, del kurios Lenkija motorzacimu atźvilgiu randasi paskutinćse
eilese, yra automobilig ir motcciklg
brangumas. Śtai Ćekoslovakijoje yienas
fabrikas gamina autus, kurie kaśtuoja
po 16.500 korong (3 tukstanćiai auks.).
Lenkijoje uź tokią su mą negalima nusipirkti gero motociklo. Tokig pigig
autg j Lenkiją jveźti neleidźiama. O
kuriuos jleidźia jveźti, uźdeda didelius
muitus. Pavyzdźiui, ćekg fabriko autas,
uź kurj ćekai moka 3.900 auks., Lenki
joje kaśtuoja 6.200 auks. Kitos firmos
autai ćekams kaśtuoja 4.370 auks., o
Lenkijos piliećiams reikia uź jj mokćti
6.150 auks. Vokietijoje pigiausi autai
kaśtuoja po 3.100 auks. ir po 3.800 auks.,
o Lenkijoje tie patys autai kaśtuoja
po 4.850 ir 5.3C0auks. Prancuzijoje dviviećiai autai galima pirkti po 770 auks ,
o jau geresni, didesni po 2.370 auks.
Tas pats autas Paryźiuje kaśtuoja 3.350
auks., o Varśuvoje 7.850 auks. Vartotas
autas, taćiau dar yisai geras, galima
gauti uź 800— 1.200 auks. ir tai dar iśmokejimui. Tas pat yra ftnglijoje ir juo
labiau flmerifoje. Del to minetuose
kraśtuose autas yra labai paplitąs. Visi
yaldininkai ir net prasti darbininkai tu
ri autus. Seimininkes turgun pirkti produktg yaźinśja autais. Tuo tarpu Len
kijoje autai yra didele retenybć, nes
labai brangus. O brangus todei, kad dideli muitai. Payyzdźiui, Fordo fabriko
autas, jeigu nebutg muito, su atveźimu
j Varśuvose ir uźdarbiu kaśtuotg 5.250
auks. Bet muitas an t to auto uźdćtas
net 14 tukstanćig auks. Taigi jis kośtuoja dabar ^."SO auks. flrgi gali tokig
sąlyco e plisti motorizacija.

K odel brangus cukrus
Ką jau ćia kalbeti apie autus, be
kurig dar galima gyventi. flutai Lenki
joje nedirbami, dćl to galima dar pateisinti, kad jie brangus. Galima aiśkinti, kad yalstybe nenori iśleisti uźsienin
savo yaliutos, del to uźdeda didelius
autams muitus. Bet cukrus, kuris gaminamas Lenkijoje, irgi yra nejperkamas, nors pagaminti pigiai kaśtuoja.
Cukraus fabriko sayininkas galetg cuk
raus kilogramą pardayinćti po 5 0 — 60
skat. ir tai dar labai gerai ufdirbtg.
Bet kai yaldźia kilogramą cukraus apde d a 50 skatikg mokesćiais, tai pigiau
pardavinćti, negu da br r ir negalima.
Tuo tarpu cukrus ir didźiausiam vargśui yra butinai reikalingas.
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Bulviij ligos
Jau visame kraśte pras'dejo bulviakasys. Todel labai svarbu yra, bulves
kasant, parinkti jg seklai kitiems metams. Musu bulves daznai serga jvairiomis ligomis. Seklai gi palikti gumbai
turi buti yisais atżvilgiais sveiki, atitinkamo didumo ir gerai prinoką.
Ćia suminćsime svarbesnes bulyig
ligas, kurig gali rastis ir musg laukuo
se. Skarbu yra gerai jas pażinti, kad
galima butg parinkti sćklai sveikus gumbus ir iś neapkresto ligomis lauko.
B u l v l i j u e z y s yra labai pavojinga
ir labai apkrećiama bulvig liga. J ą sukelia grybelis, lietuviśkai yadinamas
raupys bulvienis (Synchytrium endobioticum). Veżiu serganćig bulvig gu m 
bai apauga didelemis karpomis, śaśais,
kurig viduje yra minetasis grybelis. Jis
veisiasi sporomis Tos sporos, seklos
użkrećia sveikus gumbus ir paćią dirvą.
Dirvoje sporos gali iśbuti nesugedę iki
9 metg ir ilgiau. Tai yra labai payojinga liga, kurios taćiau musg kraśte kaip
ir nera. Tik śią vasarą prie Vilnia**s vienoje vietoje buvo susekta bulviu vćżio
liga. Vakarg Europoje bulvig veżys yra
labai iśsiplatinęs ir todel kasmet tiems
kraśtams jis padaro milżiniśkus nuostolius. Su bulvig yćżio l'ga kovą veda ne
tik Daskiri ukininkai, bet ir va!d?ia.
Kur nors veziui pasirodżius, toje
yietoje ilgą laiką negalima sodinti net
ir sveikg bulyig. Tada reikia użsivesti
yisai sveikg bulvig iś kito ukio, kurios
butg atsparios veżio ligai. 'fltsparios veżiui yra śios bulyig atmainos: Parnasija, Pepo, Jub el, Hellena, Juli, Kuckuck, Majestic ir k.

B u lw fij m a r a s arba bulyig puvinys. Si liga ir musg kraśte yra labai
paplitusi. J ą sukelia taip pat grybelis,
vadinamas
buh ia p u d is
p aprastasis
(Phytofthora infestans). Maras puola
bulvig lapus, stiebus ir gumbus. flpkrćsti lapai darosi demeti. Sausam
orui esant, demćs esti tamsiai rudos
spalvos ir sausos. Bet drćgname ore
jos ju osta ir puva. Kai yra dr£gnas
oras, tada bulvig lapg apaćiose galima
pastebśti smulkus pelśsis Tas pelesis
vra susidaręs iś grybo śakelig, konidioforg. flnt tg śakelig yirśunślig yra gal
vutćs—konidijos, kurios nukritusios sudygsta arba iśkart arba pasidalyja pirma dar j 10 dalig ir po kurio laiko,
dregmśje pagulejusios, tos dalys sudygsta kiekyiena skyrium. Tokios ko
nidijos sudygę, ant bulvśs łapo ar kitos
augalo dalies, savo gijas jleidżia j audinius ir juos sunaikina, supudo. Sis
grybelis konidijomis yeisiasi labai greit.
Per tris dienas sudygusi komidija jau
pagamina naujas konidijas ir taip plin
ta, kaip tikras maras. Geriausiai śi liga
plinta, kai yra śiltas, drćgnas oras. Tik
śaltos rudens naktys grybo veisimąsi
sustabdo.
Nuo bulvig lapg su lietaus ar rasos
yandeniu patenka konidijos j żemę ir
ten apkrećia bulyig gumbus. Greićiausia grybas patenka j gumbus per su-

żeistas yietas. Bet gali patekti ir per
sveiką odelę. Ypać lengva gumbams
apsikresti bulviakasio metu, kada bul
yig lambai (yirkśćios), apaugę grybo
veja, susiduria su gumbais, kuriuos iśkasame i§ żemes.
flpkrśsti ir sergą śia liga bulvig
gumbai galima pażinti. Tada gumbo
(bulyes) pavirśiuje yra śvino spalvos
demes. Demes tos esti kiek jdubusios. Jei perpiaus!me gumbą,
tai
demes yietoje po lupyna rasime parudayimą. J e i bulvćs stovetg
per
źiemą śiltoje yietoje, tai grybelis gali
yeistis ir gali yisai bulyes sunaikinti,
supudyti. Tik zemiau 6° C temperaturoje grybelis nesiveisia ir yra maźai
źalingas. Bet pavasarj, pasodinus serganćias bulves, vćl śis grybelis pradeda
yeistis ir plisti.
Kovojant su bulyig maro liga, reikia
stengtis kasti bu!ves, kai yra sausas
oras. Iśkastus gumbus reikia sauleje ir
yejuje gerai apdźiovinti. Supilti j rusius ar kaupus sausus. Reikia saugoti,
kad rusiuose ar kaupuose, kur yra supiltos bulves, kad temperatura nebutg
aukśtesnć kaip 6° C.
Saugoti, kad bulyig gumbai nesusidurtg su apkrestomis bulyiu yirkśćiomis Negalima tomis yirkśćiomis pridengti bulyig kaupuose. Per keletą m e
tg nesodinti bulyig apkrestose śia liga
dirvose. Sodinti tik sveikus bulyig gum 
bus. flnt auganćig bulyig su śią liga
galima kovoti, purśkinant lapus ir stie
bus ł/»0/# Bordo skystimu.
B u l v i i | ś a ś a i atsiranda ant bulyig
gumbg nuo grybelio Hvpoc})nus solani.
Sis grybas puola poźemines bulves da
lis, poźeminius stiebus, śaknis ir g u m 
bus. Veisiasi labai greit sporomis ir
atżalomis (sklerozijais). Nuo śio grybo
bulyig gumbai apsitraukia śaśais, kurie
duodasi dengvai nuskutami, kaip rauplćs. Kitas jam panaśus grybelis R£>izooctonia solani puola ne tik bulyes,
bet ir burokus, kopustus, agurkus, salotus ir net kai kurias geles ir raudonuosius dobilus. Śis grybelis gali ilgai
iśbuti żemeje. Todel reikia saugoti neseti apkrćstoje yietoje tg augalg, ku
riuos jis gali pulti.
B u l v f i | l a p i j s a u s l i g e kiek primena savo dememis ant lapg bulvig
marą. Taćiau śiuo atveju demćs yra
aiśkesnćs su ryśkesnćmis sienomis.
Bulyig lapg sausligę sukelia grybelis
Alternaria.
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L i e l i a i . Bulyig gumbus kaupuose
ir rusiuose gali pulti taip pat lieliai —
tam tikri Fuzarium giminćs pelesiai.
flpsisaugojimo priemones yra panaśios,
kaip ir prie bulyig maro.
B u l v i i j r a u p l e S dażnai pasitaiko,
ypać śarmingos reakcijos diryose. Rauples atsiranda ant bulvig grudg pavirśiaus. Kartais jos esti jdubusios, kartais
iśkilusios arba kai kada bulyig lupyna
esti nuo jg visai suskirduśi. Raupletos
bu!ves netinka seklai, nes rauples nai
kina gumbg akutes. Kovoti su rauplćmis reikia tokiu budu: nesodinti raupletg
bulyig ir nesodinti śarmines reakcijos
dirvose.
Yra dar kitos bu!vig ligos, kurig prieżastimi yra tam tikros bakterijos. Pav.,
Bacillus p\>ytop\)tom yra prieżastimi,
t. v. juodosios kojeles. Juodoji kojele taip
pasireiśkia: jaung bulyig lapai ir lambai
pradeda gelsti ir nusyyra j śonus, lambg paśakniai buna pajuodayę ir kartais
pażliugę, Jeigu jaunus bulvig daigus
użpuola śios bakterijos, tai jie visai
neużaugina gumbg ir anksti żusta, jei
yeliau — tai gali użaugti mażi gumbai.
Musg laukuose śia liga serganćig
bulyig yra apie 10%. Reikia vengti imti
bulves seklai iś tos dirvos, kur buvo
pasirodżiusig tokig krumg. Tokius serganćius bulyig krumus, kai tik juos
pastebesime, reikia paśalinti iś dirvos
ir tą yietą użpilti negesintomis kalkćmis.
Yra dar antra bakterija— Bacterium
sepadonicum, kuri puola bulyig stiebuose, lapuose ir gumbuose esanćius
kanalus, kuriais vaikśćioja yanduo ir
maisto medźiagos. Tos bakterijos pa
tenka j tuos kanalus per suzeistas yie
tas ir użkemśa juos taip, kad negali
jais vaikśćioti yanduo. Tada augalas skursta, lapai riećiasi ir jg kraśtai dżiusta.
Lengva śią bakteriją pażinti; perpiovus
skersai bulyig gumbus, matyti parudavęs indg żiedas ir minkśtesnis. Jis yra
1— 2 cm po bulvig lupyna. Dryżi stie
bai ir lapakoćiai esti trapesni, o lapai
nuo stiebo apaćios pradćdami, nusyyra
źemyn ir dżiusta. Derlius sumażeja.
•S e r g an t bu!vems łapą nusisukim u,
jg lapelig śonai esti j virśg andelą. Be
to. tokie lapai esti śviesesnes żalios,
gelsvos spalvos ir trapus.
KovOjant su yirusinemis ligomis,
pastebetus nesveikus krumus reikia iśrauti ir sunaikinti, o seklai nepalikti
apkrestg ar serganćig bulviu, nors jos
ir sveikos atrodytg. Tada geriau yisai
pakeisti pirkta sekla savają seklą.
Agr. M. Cibiras.

Apie gilius ir negilius tvartus
Musg visi ukininkai gyyulius laiko
giliuose tvartuose, tai yra tokiuose, iś
kurig meślas imamas tiktai payasarj ar
rudenj, kai reikia veżti j laukus. Vadinasi, giliame tvarte meślas laikomas
iki mćżimo. Bet daugelyje ukig tvartai
esti negilus. Iś śig tvartg mćślas iśmetamas beyeik kasdieną ir kraunamas j

meślavietes. Tose mćślayietese jis laikomjas sukrautas iki laukg meżimo.
Ukininkai praktikai ir mokslininkai
iki śiol dar neiśsprend^, kuris tyartas
geresnis: gilus ar negilus, kuriame g e 
riau iśsilaiko meślas ir kuriame geriau
jaućiasi gyyuliai. Źemiau p a d u o s m e
yieng ir kitg nuomonę, be to, sumine-
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sime ir trećią nuomonę, kuri sugretina
pirmą ir antrą budą.
I. Kokią naudą duoda ukininkui ir
gyyuliams gilieji tyartai?
1. Meślas giiiuose tyartuose buna
daug geresnis, turtingesnis maisto m e 
dźiagomis, ypatingai azotu, nes tvarte
guledamas meslas taip labai nesifermentuoja, nedega ir neiśgarina azoto.
2. Sutaupoma daugiau kraiko (pakratg), nes tvartas, net jeigu ir kasdieną kraikiamas, tai jo maźiau suvartojama, negu iśmetant iś tvarto meślą
kasdieną j meślayietą.
3. Giliame tvarte ukininkas turi m a 
źiau darbo. J a m nereikia kasdieną iś
tvarto iśmesti meślo, jis neśti j meślayietę, ten tvarkyti, saugoti. Ukininkui,
turinćiam maźai darbininku, śis meślo
yalymas ir krovimas j meślayietą gali
gana brangiai kaśtuoti.
4. Gilusis tyartas yra daug śiltesnis.
Śiluma, ypać źiemos metu, gyyuliams
labai svarbi. Śaltame tvarte gyvuliai
blogiau jsipeni ir esti maźiau pieningi.
J ie m s reikia suvartoti dideli maisto
kiekiai śilumai palaikyti. Jeigu dar tvarto lubos ir durys ir langai yra menkai
priźiurimi, neaptaisoma, tai gilieji tyar
tai daug naudingesni, negu negilus.
Del śig prieźasćig gilieji tyartai skaitomi daug geresni uź negiliucsius. Be
to, gilieji tyartai ukininkarns źinomi nuo
seniausig laikg. Del to śios ruśies tyar
tai ukininkg labiausiai megiami.
Taćiau dabar jau labai yra paplitę
ir negilus tyartai. Tokius tvartus galima
uźtikti yisuose
kulturinguose źemes
kraśtuose. Ir ukininkai, o kartu kai ku
rie moksiininkai, źemes ukio spedalistai
tvirtina, kad gilieji tyartai yra kenksmingi. Jg nuomone gilieji tvartai yra
kenksmingi del śig prieźasćig.
1. Giiiuose tyartuose gyvuliai daźniau suserga jyairiomis lipamomis ligo
mis: dźiova, limpamuoju teśmens uźdegimu, brucelioze ir t. t. Be to, giiiuose
tvartuose susirgę gyyuliai daug sunkiau
pagydomi, nes jie yra neśyarus.
2. Giliame tvarte gyyulio kunas nuolat esti suterśtas, meśiuotas. Del to ir
pienas esti neśyarus. Giliame tvarte laikomg karvig pienas daug daźniau jgauna yisokig ydg, nes jis suterśiamas ir
apkrećiamas jyairiomis bakterijomis.
Net ir sviestas del tos paćios prieźasties ga u n a m a s menkesnes ruśies. No
rint gauti śvarg, sveiką pieną ir geros
ruśies syiestą, karves butinai reikia lai
kyti negiliame tyarte, iś kurio meślas
paśalinamas kasdiena.
3. Du vokiećig moksiininkai jrode,
kad giliame tvarte iaikomg gyyulig
pieningumas yra maźesnis, negu ne
giliame. Ta pati yienodai śeriama karve, giliame tyarte laikoma, duoda m a 
źiau pieno, negu laikoma negiliame.
4. fint meślo Iaikomg gyyulig kanopos esti daug prastesnes, silpnesnes.
Jos daźniau suserga jyairiomis ligoiris.
Be to, laikant gyvulius ant meślo, kanopos iśauga netaisyklingos, kreivos,
daźnai uźluźta.
5. Giliame tyarte gyyuliai pripranta
prie śilumos, be to, paguleję ant dregng pakratg, atiduoda daug śilumos ir
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paskui labai greitai persiśaldo. Taigi
gyyuliai esti maźiau atsparus ligoms.
6. Gilieji tvartai labai sunku dezinfekuoti, kas svarbu iśtikus kokiai nors iigai.
7. Kai gyyuliai suserga yidurig kirmelemis, tai, laikant juos giiiuose tyar
tuose, sunku pagydyti, nes kirmelig
kiauśineliai su iśmatomis patenka j
meślą ir vel gyyulius apkrećia.
Iś to matome, kad giliame tvarte
laikant
gyyulius,
sutaupoma
daug
daugiau
kraiko,
laiko ir meślo.
Bet sumaźinamas gyyulig syeikatingumas, pieno ir jo produktg ruśis ir gamyba. fltrodo, kad visgi negilieji tyar
tai duoda daug daugiau naudos ir peł
no, negu gilieji. Sutaupytas kraikas, lai
kas ir meślas yisuomet bus pigesnis
uź gyyulig sveikatą, gera pieną ir syiestą
ir padidejusią gyyulig gamybą.
Turint negiliuosius tvartus, prisigaminama ne tiktai meślo, bet ir daug
srutg, kurios ukyje labai reikalingos ir
naudingos, Tuo tarpu iś giligjg tvartg
srutos iśteka ir susinaikina. Daźnai iś
musg tvartg srutos teka nuolatine srove ir prieś tvartus susirenka jg iśtisos
kudros. Tai jau yra labai kenksmingas
ir nuostolingas reiśkinys.
Vokietijoje śiuo metu yra labai uki
ninkg megiami toki tyartai, kuriuose
tirśtos iśmatos laikcmos po gyyuliais,

o srutos iśleidźiamos iś tvartg tam tikrais kanalais j duobes. Tuos tvartus giria yokiećig ukininkai ir źemes ukio
specialistai. Śituose tyartuose, kaip sa
ko vokiećiai, yra śvaru, geras oras, śilta ir gaunama daug meślo. Pagal śj
budą laikant gyyulius, tyartuose gyyu
liai pririśami yienoje yietoje ir kiekvienam gyyuiiui gausiai kraikiama. Tirśtosios gyyulio atma tos susimaiśo su
kraiku, ir guolis esti sausas, śvarus.
O ślapiosios iśmatos, srutos, persisunkia per kraiką ir nubega kanaliukais j
srutg duobę. Tirśtosios atmatos, susimaiśiusios su kraiku, pasidaro sausos,
neślapios. Todel tyarte esti sausa. Ka
dangi toks meślas daug silpniau fermentuoja, dega, tai tyarte ir oras ge 
resnis, śvaresnis.
Śis budas reiketg ir musg ukininkams panaudoti. Svarbiausiai, kad śiuo
bDdu laikant gyyulius, prisigaminama
daug srutg, kurios musg ukininkarns
labai naudingos, ypać pievoms, darźams, sodams. Norint śiuo budu jtaisyti
tyartus, reiketg padaryti kietas tvarto
padas, dugnas ir jame kanalai, kuriais
nuteketg srutos j duobą. Be to, tvarto
gale reikalinga srutg duobe. Ji daroma
iś betono. Tai yra paprastas śulinys su
cementiniu dugnu. Duobe laikoma nuolat uźdengta, kad neiśgaruotg srutos.

Dirvi| sausinimas ariamais grioviais
Perdregng dirvg musg kraśte galima tam tikru arimo budu. Tam tikru budu
Tie
uźtikti labai daug. Tokiose diryose ge ariant, susidaro ariami grioviai.
ras derlius esti tiktai tada, kai buna ariami grioviai buna apie 50 — 70 cm.
sausa yasara. Dregnesniu metu tose dir gilumo, todel ir jg yeikimas esti tiktai
yose derlius esti labai menkas arba ir netiesioginis. Jie suima tik pavirśutinj
yisai praźusta. Tokios dirvos tikrumoje yandenj. Bet ir tai labai naudinga, nes
daźnai esti derlingos. Tik perdideiis kai pavirśiaus yanduo greićiau nuteka,
dregnumes trukdo gerai augti augalams. tai ir dirva greićiau iśdźiusta, anksćiau
Del to tokios dirvos, tinkamai jas nusausinus, gali duoti didelius derlius.
Nusausinti galima jvairiais budais. Patogiausias ir geriausias budas, tai iśkasti griovius, sudeti j juos molinius vamz
dźius (drenas) ir vel uźkasti. Sitaip nusausintas (drenuotas) laukas galima patogiai dirbti ir visai nebijoti dregmes.
Net ir sausrg metu jis galima puikiai
iśnaudoti, nes suiaikius yamzdźiuose
yandenj, galima padidinti dregnumą ir
parupinti augalams reikiamą kiekj yan
}
a
dens. Toks drenuotas laukas payasarj
greit jśyla, iśdźiusta ir galima anksti
jdirbti. Bet śis sausinimo budas yra la 
bai brangus. Brangiai kaśtuoja moliniai
yamzdźiai, reikia daug kasti griovig ir
kitg jtaisymg daryti, be to, nusausinti
gali tiktai specialistas. Del śig prieźas suśyla. Tada ir podirvio yanduo nusenka
ćig śis nusausinimo budas musg netur- giiiau ir laukas galima anksćiau jdirbti,
tingiems ukininkarns yrabe ve ik nepriei- o esant lietui taip labai nejmirksta.
namas. Musg ukininkai, turedami daug
flriamus griovius galima padaryti
dregng Iaukg, turi ieśkoti pigesnig ir jyairiais budais. Paprasćiausias budas,
prastesnig nusausinimo priemonip, nors tai arimo sutvarkymas. Jvedus tam tikrą
jos butg maźiau tinkamos ir naudingos. arimo sistemą, galima padaryti gana
flpie yieną tokią priemone źemiau trum- gilius griovus. Jeigu, payyzdźiui, tam
pai pakalbesime.
tikras źernes plotas ariamas taip, kad
Nedidelius ir nelabai dregnus aria- toje paćioje yietoje iśeina iśmetimas,
mus źemes plotus galima nusausinti tai pagaliau tas iśmetimas pasidaro toks
i
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gilus, kaip iśkastas griovis. Kaip tas padaroma praktikoje, paaiśkes iś żemiau
apraśyto payyzdźio.
Jeigu, pavyzdfiui, turime lygią su
mazais nuolydżiais dirvą fl B C D (żiur.
164pusl. dedamą Drezinj), tai ją nusausinti ariamais grioviais galima tokiu
budu. Sakysime, kad grioviai reikia padaryti fl3, EF, GK, DC vietose. Tada
visą lauką daliname j sklypus ABFE,
EFKG ir t. t. ir juos keletą kartg suariame figuriniu arimu aplink j vidurj.
Tam tikslui kiekyiename sklype, keturkampyje flBFE, EFKG ir t. t. pażenkliname atitinkamai mażesnj sklypelj, to
kios pat formos, kaip ir tas sklypas
(breżinyje sklypelis pażymetas a b f e
raidemis). Śis mażas sklypelis suariamas paprastu sumetimu ar iśmetimo
budu. Veliau visas keturkampis flBFE
suariamas aplink, primetant yeleną j vidurj. flriant reikia taip pataikyti, kad
iśmetimas iśpultg toje vietoje, kur turi
buti griovis. Rupestingai dirvą suarius
nurodytu budu kelius kartus, iśmetimai
pasidaro toki gilus, kaip ir kasti grioviai.
Kaip praktika rodo, tokia arimo sistema ypatingai gerus vaisius duoda
lygioje dirvoje, kuri neturi didesnio
nuolydzio, nuotakumo. Nurodyto figurinio arimo deka pasidaro dirbtini nuolydżiai. Tada dirvos yidurys pakyla ir
vanduo greitai ir gerai nuteka j ariamą
griovi.
Jeigu dirva turi naturalg nuolydj ir
jeigu nera reikalo daryti dirbtinig nuolydżig, tada vidurinis sklypas g k c d
(żiur. breżinj) padaromas didelis, paliekant tik p o kelius metrus platumo pavaras. (Jżbreżtas sklypas ariamas pa 
prastai, użuoganomis (iysvemis), o pavaros suariamos aplink, primetant ye
leną j sklypo vidurj. Kada iśmetimai
pasidaro labai g'lus, tada galima dirvą
suarti skersai iśmetimg. Kad iśartas
griovis gerai veiktLj: greit ir daug suimtg
vandens, kai kur reikalinga jis pagilinti
ar iśvaiyti su kastuvu arba arkliniu
śufeliu.
Tokiu budu (arimo budu) griovj ga
lima padaryti tik per keletą metg. Bet
tai pigiausias budas.
Kur sąlygos nepatogios, ir aukśćiau
nurodytu budu griovig padaryti nenavyksta, arba jeigu norima griovius pa
daryti greitesniu laiku, tada tenka panaudoti kitas budas. Tam tikslui toje
vietoje, kur reikalingas griovis, pirmiau
sia su kastuvu iśkasamas negilus, bet
platus griovis, o yeliau jis iśariamas
pługu. Specialistai pataria tokiais atvejais kasti griovj 30 centimetrg gilumo
ir 1 metro 80 cm. platumo yirśuje ir
60 cm. platumo apaćioje, dugne. Vienas darbininkas per dieną gali iśkasti
nuo 30 iki 50 iśilginig metrg. Veliau
tie grioviai ariami, pługu gilinami. To
kiu budu griovis pada romas greitai ir
pigiai. Tokig griovig yda yra ta, kad
suartuose śonuose blogai auga javai.
Ta yda ypatingai pasireiśkia pradźioje,
tik iśkasus grioyius. Bet vśliau, geriau
tas yietas patręśus, skirtumas gerokai
sumażćja. Ten, kur dirvos nuolydis yra
nevienodas, duobetas, tenka griovius
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daryti antruoju budu: pirmiau lopeta
iśkasti, o yeliau pługu gilinti. Mat, tokioje dirvoje griovis reikia daryti nevienodo gilumo: per kalnelj gilesnis, klonyje seklesnis. Pługu tokioje dirvoje gerg grovig negalima padaryti. O jeigu dirva yra lygi, turi lygg, yienodą nuolydi, tai
yisai gerai galima griovius padaryti ir
arimu. (Jżbaigtas ir iśvalytas griovis
atrodo taip, kaip parodyta femiau jde
tama breżinyje.
Panaśius grioviils galima greitai iś
kasti su tam tikrais plugais, traukiamas
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4 —6 arklig. Bet tie plugai gana brangus ir Lenkijoje jg dar visai nera.
Baigiant tenka paraginti musg uki
ninkus, kad tie, kurie turi ślapias dirvas, sausintg jas nurodytu budu, nes
del leśg stokos kiti, tikslesni budai
yra visai neprieinami ir nejyeikiami.
J. J.

Kaip galima paźinti gera karve
Gera karve yra ta, kuri duoda daug
ir pakankamo riebumo pieno ir kuri
gerai eda ir sunaudoja paśarus. Bet
śiuos gerus karves privalumus galetume
pastebeti tik tada, kai karvę palaikytume pas save ilgesnj laiką. Taćiau uki
ninkams dsżnai tenka karvę pirkti turguje iś nesążiningg pardavejg, kurie
teisybes apie karvę nepasako. Tais
atvejais reikia paciam ukininkui susiyokti, ko parduodama karve yra yerta.
Tiesa, nera ne yieno tikro pożymio,
kurie daźnai esti susiję śiokiu ar kitokiu budu su gyyulio konstitucija. Gy
vulio konstitucija yra tikriausias jo c?erumo, produktingumo rodiklis. Taćiau
gyyulio konstitucijos mes negalime betarpiśkai pamatyti. Ji tik pasireiskia
kai kuriuose gyyulio pavirśutiniuose pożymiuose. O tie pożyrniai jau tarpiśkai
mums gali nurodyti gyyulio gerąsias ir
blogąsias puses.
Pieningos karves pożyrniai yra śie:
nedidele
śvelnig
formg
galva su
nestorais
ir neilgais ragais.
flkys
aiśkios, gyvos, neapsunkę. Kaklas plonas, ilgas. Oda ant kaklo plona, eiastinga, susimetusi j smulkius kyoldelius,
lengyai piiśtais atkeliama nuo kuno,
tampri, neperriebi. Krutines ląsta gili,
apaćioje plati, j yirśg siaura, j użpakalj
ilga. Pi!vas didelis, ilgas ir platus, t a 
ćiau per daug nenusikoręs ir nenudri
bęs, kaip maiśas, bet taisyklingas. Nugara plati, lygi ir ilga. Kryżius ir visas
użpakalis platus, ilgas ir tiesus. Teśmuo
didelis, platus, ilgas, su 4 Iygiai iśsivysćiusiais speniais, neapaugąs ilgais śiurkśćiais plaukais, nemesmgas, bet qru1ines sudeties: rankomis galima użćiupti
pieno liaukas firniukg pavidalo.
Geras teśmuo, pamelżus karve, la
bai supuola ir pasidaro palaidas, einant
gyyuliui supasi j śonus. Teśmuo gali
buti didelis, bet jeigu iśmelżus
jis
nesuma żeja, tai yra mesingas teśmuo.
Toks teśmuo yra blogas. J a m e negali
ma użćiupti pieno liaukg. Kraujo gyslos ant te śm e ns turi buti storos. ryśkios ir gausios. Didżioji gysla,. kuri ei
na nuo teśm ens j pilyo apaćią, turi b u 
ti stora ir aiśkiai m at o m a ir sućiumpama. Pilvo apaćioje ducbute, kur pasineria j pi!vą storoji pienine gysla, turi
buti didele, kad galetg joje sutilpti
dyiejg rankos pirśtg galai. Karvćs kojos turi buti neperstoros, su aiśkiai ma-

tomomis ant jg gyslomis ir kaulg sąnariais, taisyklingai pastatomos.
Ziurint iś sono j karve, jos użpaka
lis kartu su teśmeniu privalo buti gi
lesnis nei priekis, krutines ląstos sri*
tyje. Oda ant viso kuno turi buti plo
na, tampri, yietomis susimetusi j smul
kius kyoldelius. Plaukai ant viso kuno
neilgi, płoni, śvelnus, blizgą, nepasiśiauśą. Ypać plaukai gerai liudija apie
gyyulio sveikatą. Pieninga karve yra
gyva, judri, neapsnudusi, śiek tiek neryinga, greit reaguoja j savo aplinką,
godżiai eda paduotą paśarą.
Dar yienas pożymis yra, tai kruti
nes ląstos paskutinigjg dviejg (prie
pilvo) Sonkaulig iśsiketimas. Jei tarp
tg śonkaulig yra didesnis tarpas. tai
geriau, jei maźesnis, tai blogiau. Gerai
yra, kai j tą tarpą galima sutalpinti tris
rankos pirśtus vieną prie kito. Mat, kai
tas tarpas yra platesnis, tai ir visa kru
tines ląsta didesne, o kai ląsta didesne,
tai ir plaućiai yra geriau iśsivystą.
O plaućiai turi dideles reikśmes ir karves pieningumui.
Visi śie karves pieningumo pożymiai nera tikri karves pieningumo rodikliai, ypać juos pa em us kiekyieną
paskirai. Bet jeigu śie visi pożyrniai
pas karvę yra ryśkus arba jg keletas,
tai jau drąsiai galima speti, kad toji
karve tikrai bus nebloga, bet gali buti
ir labai gera. Taćiau visos śios żymćs
yra aiśkios, ryśkios ir lengyai pastebimos tik pas geras, pieningas, gerai użlaikomas ir priżiurimas karves. Pas musg
apskretusias, j turgus suyedamas karvutes daźniausiai tie pożyrniai yra toki
menki, kad juos sunku ir atrasti arba
yisiśkai negalima jg surasti.
Karves didumas ir ypać amżius turi
dideles reikśmes jos pieningumui. Di
desne karve gali daugiau suesti paśaro
ir perdirbti j pieną.
Kaves pieningumas didćja iki septinto apsiverśiavimo ir tik yeliau, kiek
pastovejęs yietoje, pradeda vól kristi,
karvei senstant. Po pirmgjg 2—3 apsiverśiavimg karve duoda daug mażiau
pieno, nei tarp 5—7 apsiverśiavimo.
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N usinuodijim ai
Kasdieniniame gyvenime pasitaiko
labai dafnai jvairus nusinuodijimai;
Nuodingosios medfiagos patenka j mu 
sg organizmą atsitiktinai arba tyć:omis,
nusifudimo tikslu priimtos. Nera abejones, kad geriausiai gali pagelbeti tokiais
atvejais gydytojas. Bet musg gyvenimo
sąlygose, kaime toli nuo gydytojo rei
kalinga moketi kiekvienam suteikti pirmąją pagalbą ufsinuodijusiems. Mat,
svarbu yra, kad śi butg suteikta kuo
greićiausiai, kada dar m afa yra jsisiurbę musg kunan nuodinggjg medfiagg.
Toji greitai suteikta artimgjg pirmoji
nagalba nulemia nelaimingojo likimą.
Ćia aptarsime dafniausiai sutinkamus
nusinuodijimus ir budą pagelbeti.
Dafniausiai nuodai patenka ir jsisiurbia j kuną per virśkinamąjj lataką.
Per k\repavimo takus jsisiurbia dujines
medfiagos. Per odą patenka lakiosios
medfiagos (salicilio metilas, kreozotas,
jodas ir 1.1.). Musg organizmas stengias.i pats, kiek ir kaip galedamas, sunsikinti tąsias nuodingąsias medziagas
ir jg kenksmingą veikimą suneutralizupti. Tuo tikslu gaminama daugiau,
pavyzdfiui, gleivig ir seilig, vemiama
ir t. t. Nemafą neutralizavimo nuodinggjg medfiagg darbe vaidmenj turi
musg kraujas ir, svarbiausiai, kepenys.
Jo s sulaiko nuodingąsias medfiagas ir
iśskiria su tulfimi arba visai suardo
cheminiu budu j nekenksmingas dalis.
Iś musg kuno nuodingosios medfiagos paśalinamos per plaućius, inkstus,
odą ir virśkinamąjj lataką. Iś dafniau
siai sutinkamg nusinuodijimg paminćsime nusinuodijimus stipriom is rugstimis ir gailiais sarmais. Pas tokius nusinuodijusius atsiranda pilve smarkus
skausmai, vemimas, dafnai kraujais.
Ligonies bukle yra labai sunki. Ryjant
skauda arba ir visai negalima ryti. Tokie nuodai
iśdegina burna, rvklę,
stemplę, skrandj ir farnas. flnt lupg,
aplink burną, ant veido odos ir burnos
gleiyineje esti daug skaudfig, gilig
faizdg. Pas mus pasitaiko dafniausiai
nusinuodijimai acto esencija. Mirtina
dozę yra 50— 100 gr. Nusinuodijusius
rugśtimis gydom e, duodami j vidg śarmą, degintą magneziją, sodą, kreida,
kalkinio tinko gabalelius ir, be to, bal
tymus, pieną. Nusinuodijus śarmais duo
dama praskiestas actas, citrinos rugśtis,
ledo gabalćliai ryti ir t. t.
N u s f n u o d i j u s ^ o d u (mirtina dozę
4 gr) ir jodina (mirtina dozę 20—30 gr.)
atsiranda burnoje nudeginimas, rykleje
ir pilve skausmai, v£mimas, kartais mć
lynomis masemis, kruvinas viduriavimas.
Ligonis nesiślapina.
Gydant daromi
skrandfio perp!ovimai, duodami krakmolo kleisteris ir daug kisieliaus. Be to,
j vidg du o d a m a natrium sulfurosum
lO.Ck^OO.O) kas 10 minućig po 2 valomu śaukśtu.

M e t i l o a lk o h o lis yra denaturuotame spirite arba „samogonkoje". Jis
ypać. veikia smegenis ir regćjimo nervą.
J a u nuo 10 — 30 gramg metilo alkoholio atsiranda apakimas, leliukes iśsipletimas, dusulys, p i k o skausmai ir
mirtis nuo kvepavimo fidinio paralifiaus. Metilo alkoholis jsisiurpia labai
letai ir priemus jj simptomai pasireiśkia tik j 2 —3 parą. Gydydami darome skrandfio perplcvimus, duodame
vidujinius liuosuojanćius ir śirdj stiprinanćius vaistus.
Nusinuodijus benzinu, fibalu, ligonis
nustoja sąmones arba, lengvesniais atvejais, turi didelius galvos skausmus,
vemia,kosti, jaućiasi bendrai silpnas ir
kenćia nuo dusulio. Gydant daroma
skrandfio perplovimas, dirbtinis alsavimas.
Labai dafnai sutinkama nusinuodi
jimai jvairiais fenolio junginiais, vartojamais musg ka rne dezinfekdjos tik
slams. Fenolis ir jam giminingi junqiniai nudegina lupg, burnos ir stemples
gleivinę, sukelia skikio, fa m g ir inkstg
ufdegimą, sunkg alsavimą, temperaturos kritimą, iśblyśkimą ir t. t. Gydant
daroma skrandfio ir fa m g perplovimai,
duodama kreida, kalkes, calcaria saccarata, kalkig vanduo.
Nusinuodijimai anglies deginiu (CO),
smalkemis yra kasdieniniais atsitikimais.
Per anksti ufdarytas pećius, błoga
kambario ventiliacija buna tg labai pavojingg ir dafniausiai pas mus sutinka
mg nusinuodijimg priefastis. Nusinuo
dijus smalkemis. kraujo hemoglobinas
susijungia su CO ir toliau negali prijungti deguonies, ufdusta ir zusta. Pofymiai: g a k o s ir smilkinig skausmai,
piktumas, mieguistumas, sąmones nustojimas ir bendra błoga savijauta.
CJfsinuodijusio veidas raudonas. Jis
kirepuoja letai, pavirśutinai, su pertraukomis, kriokdamas. Temperatura krinta
Ir, jei nesuteikiama pagalba, ligonis.
mirśta. Kartais mirśta veliau, j antrą ar
trećią dieną, nors ir kafin kaip stengiamasi jvairiais budais padeti. Kai kuriems iślikus!ems sveikiems pasilieka
proto sutrikimai, tokie; pereję smalke
mis ufsinuodijimą, nustoja atminties,
neturi visai aiśkios sąmones. Jie primena lyg neiśsiblaiviusius girtus. Jie
kafinkur eina, bega ir daro nesąmoningai Geriausias nusinuodijus smalkemis
vaistas yra tyras oras. Tokj ligonj rei
kia iśneśti j orą ir ten daryti dirbtiną
a!savimą, duoti j vidq stiprinanćius
śirdj vaistus (koraminą, kamforą), śildyti
kojas bonkomis su karśtu vandeniu,
atsipeikejus duoti gerti karśtą, stiprią
kavą, arbatą arba raudoną vyną.
Gfsinuodijimai mesos, desrg, źuvg,
surio nuodais ir gi neretai sutinkami.
Punant baliyminems medfiapoms, mżsos produktams atsiranda
ta m tikri
nuodai ptomainais arba lavong alkalojidais vadinami. Pavyzdfiui, nusi

i
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nuodijus sugedusiomis deśromis, kumpiu ligonj kankina trośkulys,
bur
noje juntama sausumas; akig lelytśs
yra iśsipletusios; ligonis kliedi; atsiran
da jvairus akig raumeng paralifiai ir
regejimo sutrikimai. Kitais nusinuodijimo atvejais vyrauja virśkinamojo latako
simptomai: viduriavimas, dideli piivo
skausmai ir 1.1. Gydydam’, darome skilvio perplovimus.
Vasaros pabaigoje, kada pradeda
augti miśkuose grybai, pasitaiko t u s in uodijimai. nuodingaisiais kremblicis
Pas tokius atsiranda ryśkus, primeną
cholerą, skrandzio ir farng sutrikimai,
yemimas, viduriavimai, dafnai su krauju,
blauzdg meślungiai ir t. t. Nusinuodijama ir nenuodingg grybg ruśimis tais
atvejais,
kai
grybai surinkti seni
ar ilgai paguleję, supuyę, kirmelig iśesti
ir valgomi neśviefi. Tais atvejais atsi
randa juose nuodingos medfiagos. Gy
dydami daro me skrandfio ir farng p'ovimus, drenalino, strichnino, kofeinos
ir fizijologinio skiedinio jśvirkśtimus,
duodame j vidg anglies miltelius, kurie
jsiurbia nuodus j save.
N u s i n u o d i j u s s k a l s e m i s ligo
nis turi pil 'to skausmus ir stipriai vemia Nuolat vartojant duoną su skalsśmis atsiranda rankg, koju, pirśtg, p&dg
ir blauzdg qangrena. Gydant reikia da
ryti skrandfio perp!ovimus ir j vidg
duoti tanino,
Gyvacftf n u o d a i , jkirtus, sukelia
aplink f a fzda patinimą, paraudimą,
kraujo sukrekejimą, baimes jausma,
kliedejima, krutines spaudimą, vśmimą
ir t. t. Gydymas. Nuodg iśćiulpimas iś
zaizdelig (iei burnos qleivinś yra be
faizdg), padeginimas jkaitinta qelefimi
ir aalunig persrraugimas. flplink pać!ą zaizdą apiberti kalii hypermanganici
kriśtalais, jodina. J vidg duodame gerti
kuo dauaiausiai degtines. Ligonj suvynioti j śiltas paklodes ir stengtis iśorakaituoti. fltvykus oydytojui, daromi Calmetto serumo, stikninos ir? pilokarpino jśyirkśtimai.’’
• \Tabaku nusinuodija rukytojai, uostytojai ir tabakos fabrikg darbininkai ar
lapg kramtytojai. Tabakę vra tarp ko
kito yienas stipriausiu nuodg alkoloidas
nikotina. Pas pradedarćius pirma kart
rukyti atsiranda paprastai ne taip ryś
kus nusinuodijimo pofymiai: yeido iśblyśkimas, śaltas odos prakaitas, ausyse
uzesys, palvos skaudejimas, vemimas,
kartais viduriavimas. Pas chroniśkai vartojanćius tabaka atsiranda kraujo indg
sienelig sukiet^jimas (arterio skleroza),
krutines augimas, priepuoliai, śirdies ir
yirśkinamcjo latako jvairus sutrikimai,
skilvio dega, chroniśki bronchitai, farinqitai ir burnos gleivinśs ufdegimai.
Nervg sistemoje atminties susilpnejimas, regejimo sutrikimai, atskirg spa1vg
sklumas, klausos susilpnójimas._ Tad
gydant pirmoji sąlyga — mesti rukyti.
M e d ic u s .
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MOTERII DARBAI

Śeimininkiij darbai d a r i e

Virti| d a r ź o v i u m i ś r a i n e

Artinasi ruduo o su juo ir daug rupesćiq śeimininkems. Pradedame suiminćti nuo laukq s I lj metq darźoviq derliq. Smagu bus matyti, ką mums dave
musq źeme-motute. Svarbu yra tinkamu laiku, sausą, grażią dieną visas
darźoves susiveiti namo. Pavelavo ta
śeimininkł, kuri iki śiol nesueme svogunq ar ćesnakq. Dabar jau reikia ge
rai apdźiuyusius svogunus ruśiuoti ir
ruośti źiemai. Paśalinus ilgus svogunq
laiśkus ir śaknis, didesnes ga!vutes vartoti o maźesnes, supynus pynemis, pakabinti sausoje vietoje źiemai. Dideles
svogunq galvos menkai źiemą laikosi,
pusta, todćl jas pirma reikia suvartoti.
Laikas suimti pupq ir pupeliq derliq. Jei pupeliq ankśtys ne visos prinokusios, tai geltonąsias nuskinti, o ki
tas dar panokinti. Nepatariama ilgai
laukti, kol visos pupeles prinoks, nes
gali prasideti lietingos dienos, tai dar
daugiau supus. Dabar, kada sausos, śiltos dienos, reikia nurautas pupeles pakabinti ant tvoros, arba kur nors po
stogu saulśje, tegul dźiusta. Lukśtinant
pupeles, reikia atskirti gerai prinokusias, dideles pupeles ir palikti sekiai.
Kitas geras pupeles vartoti valgiui,
o visai netikusias suśerti gyvuliams.
Ja u artinasi laikas nuimti morkvas.
Rauti morkvas tuo nepatogu, kad daug
morkvq lieka źemćje, nes raunant truk
sta lapai. Kad darbas eitq sparćiau,
reikia morkvas kasti tam tikru kastuvćliu arba amerikoniśkomis śakutemis.
Nukasus morkvas, reikia gerai jas apdźiovinti sauleje ir sudeti rusin, perpilant smćliu. Nepamirśti atrinkti lygiq,
sveikq morkvq kitiems metams pasodams.
BuWiakasis.
Śeimininkems reikia
priźiureti, kad artojas gerai bulves iśartq, o rinkdjai gerai bulves nurinktq,
kad kuo maźiausia liktq źemeje. Renkant bulves, gerai źiureti, kad supuvusios bulves nepatektq su geromis. Jei
duobćn ar rusin pateks supuvusios bulvćs, tai per trumpą laiką jos supudys
labai daug sveikq « bulviq. Bus didelis
nuostolis.
Śiuo laiku jau pr ade da me rupintis
ir kitq darźoviq nuemimu, kaip: burokóliq, grieśćiq, ridikq, ropiq, petruśkq
ir t. t. Nurovus burokelius, graźiai nupiauti lapus, bet nenupiauti śaknies,
nes paskui burokćliai greićiau pus.
Kopustai dabar dar auga, dar jie
reikalauja prieźiuros. Kelias dideles gaivas paźymekime, tai jas yeliau iśrausime su śaknimis, bus pasodams.
Prasidśjus lietingoms dienoms, didelćs kopustq galvos gali sutrukineti.
Kad to nebutq, reikia dabar paimti kopustą uź galvos, pakelti kiek j virśq ir
pasukti j śonus, kad nutruktq dalis śakneliq. Taigi visq ćia suminetq darbq
negalima pamirśti, ar payśluotai atlikti,
nes galima daug nustoti.

lśvirti 3 — 4 bulves, 3 — 4 morkvas,
1—2 stiklines śvieźiq źirniq, 1 galvelą
kalafiorq (morkvas ir bulves galima
virti kartu, o kitas darźoves reikia virti
kiekvieną atskirai): Virti nedideliame
vandens kiekyje. Iśvirus nusunkti ir
atauśinti. Morkvas, bulves ir kalafiorą
supiaustyti maźais gabaliukais, sudeti
źirnius ir, jei turime, pripiaustyti źalio,
śvieźio ar truputj parauginto agurko.
Tinka skilstelemis supiaustyti pamidorai. Galq gale uźbarstyti truputj drus
kos ir prideti 2 śaukśtus geros, tirśtos
grietines. Sumaiśius tuojau yalgyti. Puikus valgis. Jei neturime kuriq nors darźoviq, galime ir be jq apseiti. Bet no
rint, galima prideti ir kitq, pavyzdźiui,
virtq raudonq burokelip; j miśrainą jie
labai tinka.

Jau l a i k a s k a l a k u t u s r u o ś t i
pardavim ui
Lapkrićio men. prasides kalakutq
supirkimas eksportui. Kalakutai eks
portuj bus perkami tik riebus, nupeneti,
todel ukininkai jau dabar turi pradeti
kalakutus peneti, nes per trumpą laiką
jq nupeneti negalima. Peneti galima
dviem budais: laisvai ir priverstinai. Penint laisvu budu, kalakutai per dieną
laikomi palaidi lauke ir tik nakćiai, arba
blogam orui esant, suyaromi j sausą,
be skersvejq patalpą. Patalpose turi
buti jrengtos laktos kalakutams tupeti
ir laisvos vietos jiems paśerti. Penint
laisvu budu, be lauke randamo maisto
(grudgaliq, źoles), duodama jiems 2—3
kartus per dieną dar koncentruoto pa
śaro. Tam reikalui tinka raugintame
piene, pasukose arba liesame piene uźmaiśyti kvietiniai-mieźiniai-aviźiniai mil
tai. j tą miśinj patariame jdeti śutintq
sutrintq bulviq. Tokios kośes duoti 2 syk
per dieną, o vakare (nakćiai) duoti
sveikq giudq.
Girdyti geriausia pieno liekanomis.
Nesant pieno liekanq, galima j paśarą
maiśyti iki 20 % mes os miltq. Be to,
yisuomet jiems turi buti prieinamas
śvarus yanduo, źyyras ir anglis. Gera,
kad butq kur netoli pelenq kalakutams
iśsivanoti — parazitus iśkratyti. Niekuomet negalima kalakutams, „kad nelakstytq“, pariśti sparnq, nes jsiverźą {ku
ną yarźtai suźaloja jq pasparnes, jos
pasidaro mćlynos, źalios. Tokie kalaku
tai eksportui netinka.
Penint kalakutus priyerstinu budu,
kemśama jiems iś virś paźymćtq miltq
ir pieno liekanq padaryti didźiojo ran
kos pirśto storumo, ilgumo formos gabalai (ke>ckai). Iś pradźiq po 2— 3 vienam kartui, toliau gabalq skaićius didinamas ir j galą penejimo, be laisyai
sulesamo paśaro, duodama kemśama iki
17 —20 gabalq kiekyieną kartą. Mai
sto gabalai prieś kimśimą pamirkomi
piene. Patogiausia śerti dviem asmenims:
yienas, laikydamas kalakutą tarp keliq,
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iśtempia jo kaklą ir praźiodo snapą, ki
tas jkiśa sumirkytą piene maisto gabalą
ir braukydamas ranka per kaklą, nuvaro
jj j guźj. Taip penimi 3 kartus per die
ną, be to, iygiagrećiai laiko.mas paśaras
ir laisvam lesimui. Penint priverstinu
budu, geriau juos laikyti uźdarytus. Tuo
budu penint kalakutai greićiau riebćja
ir duoda geresnę — śvelnesną mesą.
Atrodo, kad patogiausias ir praktiśkiausias budas kalakutams nupeneti butq—
iś pradźiq apie menesj peneti laisvu
budu ir per kokj 14 dienq prieś pardavimą — priyerstinu.
Ar kalakutas riebus ar ne, galima
paźinti: 1) iś jo krutines - jei krutine
apvali — riebus, jei plokśćia — liesas;
2) iś odos spa!vos — jei oda (praskleidus plunksnas pagal ślaunj) balta arba
gelsva — geras, jei melsva arba rausva — blogas. Liesq kalakutq neparduoti,
nes jie maźai sveria ir eksportui ne
tinka.
Be to, ukininkai turi jsidemeti, kad
pradźioje — lapkrićio menesyje reikia
parduoti maźesnio svorio kalakutus (pateles), o veliau—gruodźio rr.ćnesyje —
didesnius — (patinus), nes anglq rinka,
kur kalakutai daugiausia eksportuojami,
reikalauja Kaledq śventems dideliq kalakutq, o śiaip — lapkrićio ir pradźioje
gruodźio men. — maźesniq. Kalakutus
veźti j rinką parduoti butinai neśertus
ir nesuriśtus.

Pam idorij r a u g in im a s
Rudeniui artejant, kiekviena śeimininke turi pasirupinti darźoviq atsarga
źiemai, kad turćtq kuo pajvairinti taip
yienodą źiemos maistą. Pamidorq der
lius śiemet neblogas ir jq galime pa
kankamai prisigaminti atsargai. Gerai
yra pamidorus rauginti.
Rauginimui pamidorai parenkami
maźdaug yienodo dydźio ir yienos veisles, tada jie yienodai jrugsta.
Kad pamidorai turetq gerą skonj,
reikia juos rauginti su prieskoniais, lapais. Padaryti miśinj iś krapq, vyśniq
lapq, trupućio juodq serbentq Iapq,
ćesnako ir t.t. Rauginti reikia medineje
statinaiteje. Statinaite turi buti padaryta
ne iś spygliuoćio medźio, śvari, be pelesiq ir jokio kvapo. Todel prieś tai statinaitę reikia gerai paruośti, iśsutinant
karśtu yandeniu su soda ir paskui ge
rai iśplaudźiant.
Pirmiausia ant statinaitćs dugno rei
kia padeti maiśytq lapq sluoksnj, paskui
eilą pamidorq, paskui vśl lapq ir vel
pamidorq. Taip dćti eiiemis, kol statinaitć
bus pilna. Ant yirśaus turi buti maiśytq
lapq sluoksnis. Viską paruośus, perpilti
pamidorus karśtu suriu yandeniu (1 kibire yandens iśtirpyti ,/ 2 kg druskos)
pridengti dangteliu, prislegti ir pastatyti
śiltoje yietoje. Prasidejus rugimui, gali
ma statinaite su pamidorais pastatyti
jau yesesnćje yietoje.
f i Rauginti pamidorai tinka yalgyti su
kiauliena ir jautiena.
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bet staćiomis, siauromis yagomis. Je'.*
gu źeme sunkesne, tai iś rudens reikia
patręśti meślu. Jeigu lengyesne, tai
galima bus ir anksti payasarj, juo la
lingi specialisto, todel apie juos ir ne- biau, kad runkelius sodinsite flancais.
kalbesime.
Runkeliai daugiausia maisto medźiagg
Kumeles dar tiriamos tokiu budu: iś źemes ima iki liepos— rugpiućio m e 
iśmelźiama yienas kitas laśas skupćio nesio, pradedant geguźes menesiu. Del
iś teśmens j stiklinę su yandeniu. Jei to ir svarbu, kad tuo metu runkeliai
tas laśas nusileidźia j stiklines dugną gautg pakankamni maisto medźiagg.
vis didejanćiu ratu, tai kumele neśćia, flparus meślą sunkesnioje dirvoje pa
o jei iśkart susimaiśo su yandeniu, tai yasarj, nesuspeja jis laiku suputi ir paneneśćia. Bet śis budas yra ne yisai rupinti maisto medźiagg. Lengyesnioje
tikras.
dirvoje meślas pusta greićiau, del to
Prieś apsiverśiavimą ar apsikumelia- iki flancg sodinimo, jeigu anksti paya
vimą darosi aiśkesnes kaulq duobeles
sarj bus apartas, gales perputi.
Be
prie sedimosios, patinsta gedos plyśys meślo, flancams prigijus, reikes dar
ir teśmuo.
duoti du kartu salietros, nes runkeliai
Iś śitq visq aukśćiau suminetg po- labai daug paima azoto. Tą patj gali
źymiq galima beveik yisada paźinti gy
ma pasakyti ir apie kopustus. Tik
yulio neśtumą. Paźinus, kad gyyulys jiems reikia stipriau patręśti meślu.
neśćias, reikia jj atitinkamai śerti, pri- J ie m s meślas butg naudingiau duoti
źiureti ir naudoti darbui. Su neśćiais rudenj, nes kai kopustams dirva tręśiagyyuliais reikia elgtis labai atsargiai, ma payasarj, tai daźniausiai juos uźnes kiekyienas neatsargumas gali gy
puola m use kopustine, kuri deda savo
vu!iui pakenkti, gali gyyulys iśsimesti.
kiauśinelius j nesupuyusj, kyśantj iś
Reikia saugoti neuźgauti gyyulio jokiu źemes meślą. Tos muses yikśrai —
kietu daiktu, greit nevejoti, negrusti kirmelaites nukapoja, nugrauźia kopuskruvon, saugoti, kad nesibadytg, nesi- tg śaknis, ir diegai źusta.
spardytg. Neduoti sugedusig paśarq.
2) Kiekyienas gyyulys butinai reika
lauja, be kilg maisto dalig, ir valgcmosics druskos. Kiekyienam 100 kg
gyvojo svorio reikia duoti kasdieną su
maisto duokle apie 10 gramg druskos.
K I. 1) Po antramećig dobilg augin- O pieningoms karvems 100 kg gyyojo
siu burokus ir kopustus. Kaip paruośti svorio duokleje reikia parupinti 12— 15
gr. druskos. Druska reikalinga kaulg,
źemę?
2)
flr naudinga gyyuliams duoti źa- kraujo ir mesos gamybai. Be to, druska
padidina
gyyulio
apetitą,
yiduriai
liosios druskos?
3) flr verta laikyti arklys, kuris daź geriau, greićiau suyirśkina maistą. Gyyuliai, gaudami nepakankamą kiękj valnai ir pakinkytas rąźosi?
gomos druskos, blogai jaućiasi, blogiau
Neprityrąs.
A t s . 1) Po dvimeć:q dobilg paśari eda, yirśkina maistą ir maźesnis jg esti
niai burokai gali visai gerai uźdereti. produktingumas. Del to druska naudin
Tai gera yieta yisiems śakniayaisiams. ga gyyuliams duoti. Karyems geriausia
Dobilai palieka giliai supurinta źemę. duoti gabaluose. Tada jos pagal norą
Jie turi ilgas ir giliai auganćias śaknis. ir reikalą palaiżo tiek, kiek nori. Kitiems
Jos źemę suraiźo, o pOdamos palieka reikia duoti su paśaru aukśćiau nuro-|
daugybę kanaleliij, kuriais yyksta oro dytas normas (10 gr. per dieną). Per- ,
||
ir dregmes pristatymas yirśutiniam dir- daug duoti irgi nesveika.
3) ftrklys greićiausia raiźosi del toAl
vos sluoksniui. Be to, po dobilg burokg
silpnos śakneles turi paruośtą purg po- kad turi tokj paprotj, kuris visai n e - ^
d!rvj, del to gali gerai jsiśaknyti. Dar kenksmingas. Jeigu gerai eda, gerai
reikia priminti ir tai, kad dobilai palieka dirba ir bega, nebuna iśpustas, neturi
źemę turtinga azotu, flzotas esti sukrau- sukietejusig aiba paleistg vidurig, netas śaknyse, ir joms puvant, jis pasi lieseja, tai jis yra sveikaś ir galima
Agr. J. J.
daro prieinamas po dobilg augantiems laikyti.
augalams. Kadangi dobilai giliai jsiśaknyja, tai jie azotu praturtina ir gilesŹemes ukio gam inią kainos
nius źemes sluoksnius. Po dobilg reikia
Sią m e tą rugsejo 23 d., Vilniaus Javq - P rekiij
gerai paruośti źemę. Runkeliai reika B irź o s praneśim u, buvo m o k a m a u i 100 kg auk s.
lauja giliai jdirbtos, supurintos dirvos. R u g i a i ..................................................... 14.50— 15.50
O dirva giliai suarti galima tiktai rude K v i e ć i a i .....................................................19.'0— 21.00
M i e ź i a i ..................................................... 14.75— 15.25
nj. Del to iś rudens reikia pasistengti A
v i ź o s .......................... ......................... 14.50— 15.00
dobilieną b e n t yieną kartą gerai suarti. S e m e n y s .......................... ..................... 43 50—44 50
Zinorna, butg geriausia suarti du kartus, Vik i a i .....................................................
—
bet jeigu dobilienoje ganomi galvijai, L u bin as ( m e l y n a s ) .......................... 10.25— 11.25
tai suarti payyks tik yieną kartą. Prieś 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
arimą dobilieną reikia gerai sudrapo- Sviestas 1 kg 1 ruSies urm e ........................3.10
kuoti, kad butg sudraskyta velena. Tada
,
„
d e tal................................. 3.40
,
„ II ruSies u r m e .............................3.00
ir arimas bus purus.
.
detal...............................3 30
flriant butg labai naudinga dirvą
„
„ 111 ruSies u r m e ............................. 2.90
pagilinti, leidźiant gilintuvą paskui plu„
,
„
d e tal. . . . • . . . 3.20
gą vagos dugnu. flrimas paliekamas KiauSinią 1 kg u r m e ............................................140
„
„
d e t a l ................................................130
nenuakśtas. Suarti rekia ne tik giliai,

Kaip paźinti ar apyaisintas gyvulys
Daugeliu atveji| ukininkui labai svarbu iś anksto paźinti, ar gyvulys yra ap
yaisintas (pasiejęs). Bet nevisi ukinin
kai moka ir apskritai nera lengva pra
dźioje neśtumo pazinti gyvulio apsivaisinimą. Taćiau yra tikrg budg pazin
ti, argyvulys yra apyaisintas.
R u j o s n e p a s i k a r t o j i m a s yra
yienas iś pirmgjg gyyulio pasiejimo poźymig, Payyzdźiui, jeigu karves ruja
per 4 savaites po prileidimo prie buliaus nepasikartoja, tai su dideliu tikrumu reikia manyti, kad karve bus pasiejusi. Taćiau pasitaiko ir prieśingai:
pasiejusi karve pradeda vel buliaus
reikalauti. flrba esti taip yadinama ra
mi ruja, kada nepasiejusi patele nekelia rujos, kitaip sakant, ukininkas jos
negali pastebeti. Tas daźniau esti su
kumelemis ir su kiaulemis, rećiau su
karyemis.
flntras neśtumo poźymis, tai gyyu
lio piIvo padidejimas. flpvaisinto gyyu
lio pilvo padidejimas gerai yra matomas tiktai antrame neśtumo trećdalyje,
o visai aiśkeja neśtumo gale. Karves
pilvo padidejimas pastebimas iś deśi
niosios puses, kumeles arba iś deśiniosios arba iś kairiosios, kiaules sunkiai
matomas. ftpskritai vien pilyo padidejimu remtis ne yisada galima, nes pi 1vas gali buti padidejęs nuo paśarg ar
ba nuo pilvo ligg. Dar pasiejusios pateles kryźius kiek susismailina ir jsitraukia giliau j vidq uzpakaline gedos
ir meśline anga: iś uźpakalio matomi
jdubimai. Bet - ir śis poźymis yra ne
yisada tikras.
V a i s i a u s ś i r d i e s p l a k i m a s yra
tikras pozymis neśtumui pazinti. Vaisiaus śirdies plakimas gali buti girdimas tik antroje neśtumo puseje. Jis
yra dukart greitesnis, nei motinos śir
dies plakimas. Taćiau jis ne lengva yra
uźgirsti ir iśskirti iś kitg jj trukdanćig
pilve garsg. Pas karvę yaisiaus śirdies
plakimo reikia klausyti, pridejus ausj iś
deśiniosios pilvo puses apaćioje, o pas
kumelę — prie bambos srities. Susekus
yaisiaus śirdies plakimą yra tikra, kad
gyyulys neśćias, o nesusekus jo dar
butg netikra, ar gyyulys yra neneśćias.
V a i s i a u s j u d e j i m a i esti pastebimi tik 6 —7 neśtumo menesj. Pas karrę
jg reikia klausyti iś deśiniosios pilvo
puses, pas kumelę gali pasitaikyti ir iś
kairiosios puses, tik yisada kiek zemiau
kaip pas karvę. Vaisiaus judejimus rei
kia skirti nuo źarng ir skrandźio judesig. Żarnq judesiai yra reguliarus ir ne
tokie staigus, kaip yaisiaus. Vaisiaus ju
desiai geriausiai pastebimi pas alkaną
gyyulj, iś ryto, davus iśgerti yandens.
Nesant judesig, reikia juos suzadinti
tokiu budu: stebetojas prideda plaśtaka
iś deśiniosios pilvo puses, o kitas źmo
gus paspaudo pirśtais j pilvo ląstą iś
kairiosios puses. Susekus yaisiaus judesius, jsitikiname apie gyyulio ńeśtumą.
Yra dar daug kitq budg neśtumui
paźinti, bet jie arba netikri, arba reika-

Klausimai ir atsakymai
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