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Apskaitykit, ar uźteks paśaro
Dar fiema gana toli. Bet ukininkui
jau reikia apie ją gaWoti ir pasiruośti,
kad netektg patirti jokig żalingg netiketumg. Labiausiai reikia gerai apsvarstyti, ar użteks tq paśarg, kurie turima,
yisiems gyyuliams per visą źiemą.
Jeigu bent apytikri apskaićiayimai parodytq, kad paśarg gali pritrukti, tai
dabar geriausias laikas arba paśarq pasirupinti arbagyvuliq skaićiq sumaźinti.
Dabar paśaras galima pigiausiai nupirkti,
o gyvuliai, jeigu reiketg parduoti, śiuo
metu yra gana brangus. ftpskaityb, ar
turima pakankamai paśarq, nera taip
sunku, Pirmiausiai apskaitoma, kiek
yra śieno, śiaudq, śakniavaisiq ir kitq
paśarq, paskui apskaitoma, kiek reikia
duoti vienam gyvuliui paskirq paśarq
per vieną dieną. Tai źinant, lengva apskaityti, kiek reikes gyyuliams suśerti
per visą śerimo laiką. Vidutiniśkai skaitoma, kad gyyuliai reikia śerti 220 dienq. Taigi vienos dienos visq gyvuliq
paśarg duokle, padauginta iś 220, duos
paśarq kiekj, kuris reikia turet', kad
pakaktq per visą śerimo laiką. Taigi
pirmiausia reikia apskaityti, kiek turima
paśaro. Apskaityti, źinoma, galima tiktai apytikriai, iś akies.
Ne kiekyienas ukininkas ir iś akies
gali paśarą apskaityti. Todel visuomet
reikia vadovautis tam tikru apskaićiayimo budu, pagal kurj kiekvienas gales
gana tiksliai suźinoti, kiek to paśaro
turi. Tam tikslui iśmatuojama; paśaru
uźimtos vietos turis. Kadangi paśarai
daźniausiai buna sukrauti darźinese,
kluone kubineje kruvoje, tai reikia metru
iśmatuoti tos kruvos ilgis, plotis ir
aukśtis, o paskui tuos tris skaićius sudaugyti. Sudauginus gaunama kubiniai
metrai, kurie rodo, kiek toje kruvoje
yra kubinig metrq paśaro. flpskaićiayę
tokiu budu, kiek turima kubinig metrq
paśaro, galima apskaićiuoti, kiek tai
bus kilogramq. Bet reikia źinoti, kiek
ki!ogramvq sveria paskirq paśarq kubinis
metras. Żemiau
ir duodame tiksliai
apskaitytus paśarq svorius. Butent, yie
nas kubinis metras gerai (per 4 menesius) susigulejusig paśarq sveria: pievq
gero śieno apie 75 kg, błogo pievq
śieno apie 63 kg, dobilq 85 kg, dobilq
miśinys su motiejukais 58 kg, kvietiniq
śiaudg 40 kg, aviźiniq śiaudq 44 kg,
bulviq 675 kg, paśariniq morkq 730 kg.
Turćdami visus śiuos domenis, gali
me lengyai apskaićiuoti turimo paśaro
kiekius. Paimsime payyzdj. Sakysime

turime darżineje sukrautą śieną. Tos
śieno kruvos ilgis yra 10 m, plotis 6 m
ir aukśtis 3 m Sudauginę 10, 6 ir 3
gauname 180, tai yra 180 kubinig m e
trg śieno. Żinodami, kad vierias kubinis
metras śieno syeria 75 kg, dauginame
180 iś 75 ir gauname 13 500 kg arba
1’ 5 kylntalus. Tiek kilogramg bei kvintalq śieno randasi darżineje. Panaśiai
apskaićiuojama ir kiti paśarai.
Kai apskaićiuota, kiek yra paśarg,
reikia pradeti apskaićiayimus, ar tq paśarq pakaks gyyuliams, jeigu jie bus
śeriami 220 dienq. Pirmiausia apskai
toma, kiek reikia suśerti paśaro per
yieną dieną vienai karvei. Tą skaićig
padauginę iś 220 dienq gausime, kiek
reikia paśaro vienai karvei per visą
źiemą. Jeigu turima 5 karves, tai visoms per 220 dienq reikes 5 kartus
daugiau paśarq. Tokiu budu apskaito
ma, kiek reikes arkliui, avims, kiaulems.
Ir vel paimsime payyzdj. Vienai karyei
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(duoda 8 —12 litrg pieno) reikia duoti
per dieną 8 kg dobilg, 3 kg vasarojinig
śiaudg, 15 kg paśarinig runkelig, stipraus paśaro (seleng, miltg) apie l 1/^
kg ir 3 kg kraiko (kyietinig, ruginig
śiaudg). Tokiu budu per 220 dieng tai
karvei teks suśerti apie 17 l/a kvintalo
dobilg, apie
kvintalo śiaudg, 33
kvint. runkelig, 3,3 kyintalo miltg ]r se
leng miśinio ir 11 kvintalq kraiko, Zinodami, kiek suśeriama paskirg paśarg
per dieną kiaulei, arkliui ar prieaugliui,
galima apskaityti, kiek jiems teks su
śerti per 220 dieng.
flpskaitę kiek teks suśerti ir kokis
yra paśarg iśteklius, suźinome, ar visq
paśarg pakaks, kurig bus per maźa, o
kurig per daug. Tada galima vieni pa
śarai keisti kitais ir tokiu budu nuspręsti, ar reikia paśarai parduoti, ar
gal gyyuliai, be to, kiek ir ko reikia
parduoti ar nusipirkti, Sitaip apsiskaićius, galima drąsiai laukti żiemos.
Toks ukininkavimas su paiśiuku yra
labai ukininkui naudingas ir pelningas.
Todel kiekyienas ukininkas śiuos apskai
ćiayimus priyaletg tuojau padaryti.

O K IŚ K O S N A U J IE N O S
LIETUV0S VALSTYBEJE

ftntrame jstatyme nustatoma żemśs
ukio dalinimo, skaldymo ribos. J o paN a uj i z e n e s v a l d y m o j s t i t y m a i grindinć mintis ta, kad żemes ukiai viPraejusiame numeryje jau es ame sais atyejais nebutg per daug sumulraśą, kad śiai Lietuyos seimo sesijai kinti. Kaip musg kraśte, taip ir Lietuyos
patiekta keli svarbus jstatymai, kurie Valstybeje kai kuriose yietose ukiai
iś pagrindg pertvarko żemes ukj. Tame yra nuolat skaldomi, nepripażjstant jonumeryje suminejome yieną iś svarsto- kig dalig iśmokejimo pinigais. Del tos
mq jstatymg, pagal kurj apsileidę uki prieżasties daugelis yidutinio didumo
ninkai galima bus paśalinti iś ukio. ukig per trumpą laiką esti suskaldcmi
Śiuo kartu suminesime dar du naujus j tiek smulkig dalig, kuriose pasilikusig
jstatymus, kurie dabar seime svarstomi, savininkg negalima priskaityti nei prie
butent, apie źemes ukio jgijimą ir apie ukininkg nei prie beżemig. Del to jsta
źemes ukio skaldymą. Pirmojo jstatymo tyme numatoma, kad żemes ukiai ga
svarbiausia mintis yra ta: źerrę jgyti les buti dalinami tik iki tam tikro ribos.
galćs tik tie, kurie gaus iś źemes ukio Butent, pirmos ruśies żerne galima
ministerio leidimą. Vadinasi, jeigu no- bus dalinti tiktai iki 6 ha (6 ha ukio
res kas nusipirkti źemes arba jeigu no- jau negalima bus dalinti, mażinti), antros
res ź e m e pave!deti, tai tures gauti źe ruśies — iki 8 ha, irećios mśies — iki
mes ukio ministerio sutikimą. To jsta 10 h i ir ketyirtos ruśies — iki 12 ha.
tymo tikslas yra tas, kad źeme galetg Jeigu żerne yra jyairig ruśig, tada pir
jgyti tik tie, kurie gali ir moka ją dirbti mos ruśies ha yra laikomas lygiu P/a
ir turi pagrindo joje gyyenti. Tokiu bu ha antrosios arba 2 ha trećiosios ruśies.
du norima apsaugoti źemes ukj nuo Tokiu budu ukiai nebus skaldomi pagal
paśalinig, netinkamg valdytojq, kurie kiekyieno sayininko norą. Reikes prisinemoka ukininkauti, be to, nuo yisokig laikyti jstatyme numatytg ribg, kad liktg
spekulantg, kurie źerre supirkineja spe- tokio didumo ukis, kuriame dar galima
ukininkauti.
kulacijos tikslams.
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A m erikiećiai parnego lietuviśkus
produktus
Jungtinćse ftmerikos Valstybćse lietuyiams „Maisto", „Pienocentro", „Liet
ukio" vardai źinomi nuo senij laikg.
Visi źinojo, kad śie trys centrai yra la
bai svarbus Lietuvos Valstybes ekonominiame gyvenime. Bet śig centrg gaminamg, produktg amerikiećiai dar neseniai susilauke. Kai ftmerikos rinkoje
pasirode lenkiśki kumpiai, laśiniai ir
bekonai, lietuviai amerikiećiai pajuto
pyktj, kad tik lenkai valgo savo kraśto
gaminius. Tada ir Iietuviai pasiskubino
atsigabenti saygjg. Pirmasis iś Lietuvos
Valstybes atgabentas ,,Maisto" gaminig
siuntinys sukele tikrą sensaciją. Kumpius, deśras, bekoną lietuviai amerikie
ćiai iśpirko bematant. ftntras siuntinys
turejo dar didesnj pasisekimą. Kitg
miestg lietuviai jau iś anksto uźsisake
„Maisto“ gaminig, o atsiimti skubinosi
su savo sunkveźimiais, patys, nes perilgu bu /o laukti, kol atsigs. Lietuvos
Vaistybes gaminiai buvo staćiai iśgraibstyti, kaip labiausiai iśalkusig źmonig.
Nors pirkliai, kurie tuos gaminius atsigabeno, brangiai uź juos imdavo, bet
kiekyienas skubinosi jg paragauti. Jie
ne tik buvo geri,— pasakoja ftmerikos
lietuyiai - b e t puikiai pagaminti ir buvo
kelis kartus gardesni, nes buvo lietuviśki. Visi laikraśćiai apie tuos gami
nius raść, źmones viens kitam gyrćsi
yalgę importuotg j ftmeriką Lietuvos—
savo teyynes produktg. Tokiu budu lie
tu viśki „Maisto", „Pienocentro" ir „Lie
tukio" produktai
ftmerikoje paplito
pirmiausia iietuyig tarpe, o yeliau ir
amerikiećig ne!ietuvig imta jais geretis. Mesos gaminiai, sviestas, medus,
grybai, rauginti agurkai pasidare visg
mćgiamiausi. Rauginti agurkai pernai
ftmerikos yisuose mies tuose turejo tokj
pasisekimą, kad krautuvininkai, iśbaigę
lietuviśkus agurkus, j tą patj rasalą ir
tuos paćius indus sudedavo vietinius
(amerikong) gamybos agurkus ir.juos
pardavinedavo kaip lietuyiśkus. Visi pirkejai, nors kiek brangiau mokedami,
reikalavo lietuviśkg agurkg. Neapsiriksiu - p a s a k o j a vienas ftmerikos lietuvig
laikraśtininkas — pareikśdamas, kad śiandien Lietuvos produktai ftmerikoje tiek
lietuvig, tiek paćig amerikiećig jau laikomi yienais geriausig. Tinkamai juos
iśreklamayus, Amerikoje lietuviśkg pro
duktg galima butg parduoti śimtą nuośimćig daugiau negu dabar parduodama.

Kiauśiniu e k s p o r t a s .
„Pienocentras" prieś keletą metg
sudarć kiauśinig eksporto pianą, pagal
kurj k as me t turi buti padidintas kiau
śinig eksportas apie 20 mil. śt. per metus.
Pagal tą pianą śiemet turejo buti iśeksportuota 80 milijong śtukg kiauśinig.
Rugsejo 25 d. „Pienocentro" dir. J.
Giemźa praneśe, kad iki to laiko iśeksportuota 84 milijonai kiauśinig, taigi
gerokai daugiau, negu piane buvo numatyta, nors śig metg kiauśinig ek
sportas dar nesibaige. iki metg pabaigos bus dar daugiau iśeksportuota. Pa 
gal tą patj pianą ateinanćiais metais
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numatyta iśeksportuoti 100 milijong, o
1940 metais 120 milijong kiauśinig. Śie
met daugiausia eksportuota j flngliją ir
Vokietiją. Żymiai padidejo eksportas ir
j Śveicariją.

MOSg KRAŚTE IR KITUR
B a ig e si Vilniaus m uge.
Rugsejo 17 d. Vilniuje buvo atidaryta vadinamoji Śiaures Muge. J o je tu
rejo buti atvaizduotas Vilniaus kraśto ir
gretimg vaivadijg (iki Lvovo) prekyba,
pramone ir źemes ukis. Taćiau pamate m e visai ką kitą. Mugeje dalyvavo
net 228 jstaigos bei jmones. Bet kokios? Daugiausiai mateme ant vieno
staliuko susitalpinusius „pramones atstovus“, kurie pirśo „amźinas" śukas,
naujausig iśradimg tarkas, avalinei tepalą, stebuklingus klijus puodams sulipdyti, vaistus, nuo kurig plikiams plaukai atauga ir t.t. Źodźiu, mugeje mirgete mirgejo
tg kiekviename net
ir miestelig turge sutinkamg „nepaprastg" iśradimg pirklig. Bet ir tg iś
Vilniaus kraśto tebuvo tik 47%, o kiti
nuo Poznanćs, Silezijos ir Pamares.
Żemes ukio padećiai pavaizduoti buvo
iśstatyti kariuomenes karveliai, kambafines papugos, Vilniaus gyventojg triuśiai, śunys, viena sidabrine lape ir vienas didesnis viśtg burelis. Pasirodo,
kad organizatoriai yra pasiryźę tokias
parodas — muges organizuoti kasmet,
del to stato nuolatinius pastatus, kur
vyks parodos. Bet jeigu ir kitais m e 
tais bus tokios muges, tai jau geriau
butg jg visai nematyti.

M enkeja ek sp o rta s.
Vilniaus kraśte esam a daug jyairig
turtg ir pagaminama nemaźa produktg,
kurie iśveźami ir j uźsienius- Bet śie
met śig turtg ir gaminig eksportas źy-
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miai sumaźśjo ir, kaip atitinkamos
jstaigos teigia, padeties pagerćjimo n e 
galima laukti. Żodźiu, eksporto konjunktura (paddtis) yisai pablogejo. Rug
piućio menesj eksportuota Vokietijon
ir Sveicarijon 45.000 kg. źalig ir 5840
kg. dźioyintg grybg, 27.000 kg. yaistinggjg źolig (ftnglijon, Belgijon, Estijon
ir kitur), 46.000 kg. śerig Belgijon,
Olandijon ir Vokietijon, bet labai pigiai parduota. Be to, dar eksponuota
manufakturos, pirśtinig ir drabuźig. Ta
ćiau śios prekes sunku parduoti, o
naujg uźsakymg nesusilaukta. Blogiausia su ling pluośtu, kuris śiemet ViIniaus kraśte yra labai menkas ir, be
to, yra dideli iing pertekliai dar iś pereitg metg. Misko irgi nedaug iśveźta
ir uźsienio pirkliai yisai nedaro naujg
uźsakymg.

P a s k o lo s sodij uźveisim ui.
Valstybinis Żemes Ukio Bankas,
kaip kasmet, śj rudenj jau pradejo duoti
paskolas
sodg
użyeisimui. Norint
gauti śią paskolą, reikia kreiptis j lenkg
źemes ukio organizacijas, arba j miestg
taupomąsias kasas-, arba j provincijoje
esamas taupomąsias (pav. Stefćiko)
kasas, kurioms pavesta śios paskolos
iśdalinti. Paskolos duodamos tik tiems
asmenims, kurie iś karto uźveisia nemaźiau, kaip puść hektaro sodą (apie
50 yaismedźig). Palukang uź paskolą
imama po 4 % nuośimćiai ir dar prie
to priskaitoma taupomgjg kasg iślai
dos, kurios negali buti didesnes kaip
1% nuośimćio. Paskola duodama 4 metams. Grąźinti paskolą reikia per 4 m e
tus dalimis. Pirmoji paskolos dalis rei
kia sumoketi, praslinkus pusantrg metg,
sodią pasodinus. Likusios 5 paskolos
dalys reikia sumoketi kas puść metg.
Gayęs paskolą pasiraśo vekselius, ku
riuos turi źiruoti 2 tikri, turj atitinkamą
turtą asmens.

Kaip maitinasi naminiai gyvuliai
Daźnai kalba ukininkai apie gyyulig
śerimą, taip pat daźnai raśoma apie tai
ir musg laikraśtyja. Taćiau iki śiol laikraśtyje nebuvo raśyta apie tai, kaip
gyyuliai paśarą paverćia tikruoju maistu
ir kaip tą maistą prisisavina. Nors śio
reiśkinio apraśymas yra kiek painus ir
gali buti ukininkarns sunkiau suprantamas, taćiau syarbu yra su juo susipaźinti nors bendrais bruoźais. Tada mums
bus daug aiśkiau, kaip reikia gyyulius
śerti ir kaip jiems geriau paśarą pa 
ruośti, kad jie galótg jj geriau sunaudoti.
Bet koks paśaras, tai dar nśra galutinai paruośtas maistas. Tai yra tik
neapdirbta źaliava, iś kurios gyyulys
pats pasigamina tikrąjj maistą ir jj prisisayina, sunaudoja, o nereikalingas pa
śaro dalis, kurios maistu nepaverćiamos, paśalina laukan pro meślinę źarną.
Kiekyienas gyvulys turi tam tikrą,
gan sudetingą prietaisą, yadinamą penybos lataku, arba yirśkinimo Iataku.

Tas yirśkinimo latakas yra ne kas kita,
kaip tiktai gyva maśina, kuri bet kokj
paśarą perdirba j maistą ir tą maistą
prisisayina. Virśkinimo latakas prasideda
nuo snukio (burnos), eina per ryklę,
skrandj (vederą), plonąsias źarnas ir storąsias źarnas net iki-meślines źarnos
angos uźpaklineje gyyulio dalyje. Pa
śaras, einąs śiuo painiu yirśkinimo ia
taku, yra suvirśkinamas, kitaip tariant,
jis perdirbamas mechaniśkai (susmulkinamas dantimis) ir chemiśkai, yeikiant
rugśtims, (fermentams, enzimams) ir
mikroorganizmams (bakterijoms ir grybeliams). Virśkinimo yyksmo (proceso)
eiga yra tokia. Gyyulys, paemęs j burną
paśarą, pirmiausia jj suvilgo ir sukramto,
susmulkina, kad butg galima jj lengviau
praryti. Gyyulio nasruose yra dantys,
iieźuvis, kietasis ir minkśtasis gomurys,
ir trys poroś didźigjg seilig liaukg ir
daugybe maźućig liaukelig. Dantys, lieźuvio ir kietojo gomurio padedami,
sukremta, sumala paśarą j smulkesnes
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dalis. Seilig liaukos t u o ia r p u pagamina
labai daug seilig ir paśarą nasruose
gerai suvilgo ir suminkśtina. Pavyzdżiui, arklio burnos seilig liaukos 1 kg
suśstg
śiaudg
suvilgyti
pagamina
net 4 kg seilig, o 1 kg aviźg — 2 kg
seilig. Vieni gyvuliai (arkliai) paśarą sukramto nasruose labai smulkiai, gerai
jj suvilgo ir tik tada praryja. Kiti (gromuluojantieji gyvuliai) iśkart paśarą
kramto labai mażai ir ryja jj kiek apseilinę, o kiaules ir śunes paśarą pra
ryja, beveik nekramtydami.
Nasruose paśaras ne tik susmulkinamas ir suseilinamas, be t kartu ir
pradedamas dalinai virśkinti—pakeićiamas chemiśkai. Butent, seilese yra tam
tikro fermento (enzlmo), vadinamo
p t i a l i n u , kuris budamas nors labai
mażame kiekyje, greitai veikia angliavandenius (krakmola, celiulozę ir t. t.),
paversdamas juos j cukrg. Tik arkliai,
berods, ptialino neturi. Nasruose sukramtytas, suvi!gytas maistas, prarytas
nro ryklę, kaio pro siauj-ą, j|qą vamzdelj patenka j skrandj. Ć'a reikia pastebeti, kad vieni gyvuliai, kaip arkliai.
kiaules, śunes turi vieną (vienaląstj)
skrandj, o gromuliuojantieji gyvuliai turi
keturlastj, arba keturlypj skrandi, kuris
susideda tś keturig atskirg daliu: 1) didżiojo skrandżio, 2) tinklelinio skran
dżio, 3) knvqinio skrandzio ir 4) śliuźinio skrandzio.
Gyvuliams, kurie turi tik vieną
skrandj, paśaras pro ryklę patenka jiems
staćiai j tą skrandj ir ten vyksta paśaro
fermentacija, bakterijoms p a d e d a n t ir
kartu virśkinimas, veikiant rugśtims ir
fermentams. Skrandyje prasideda tikra
sis virśkinimas. Cia yra tam ti k r o s liau
kos, kurios aamina, vienos—chlorovandenilio rugśtj kitos — fermentą p e p 
s i n ą. Raguoćig gyvulig skrandyje chloro
vandenilis ir pepsinas gaminasi tik paskutiniame, ketvirtame skrandyje —
śliuże Pirmieji trys skrandziai—didysis,
tinklelinis ir knyqel£s tarnauja tik p a 
śaro mirkymui minkśtinimui ir bakteriig veikimui. Śiuo atveju iś ryklćs m a 
źai sukramtytas paśaras patenka pir
miausia j didjjj skrandj, kuriame pabuna iki 12 — 24 val. laiko, kaip kokiame sandelyje, suminkśteja, baktenjoms veikiant. Paskui vel buna atrajojamas, tiksliai pergromuliuojamas ir vćl
praryjamas. flntru kartu prarytas paśa
ras eina tam tikru keliu pro tinklelinj
ir knyginj skrandj j śliuźą. Skystas mais
tas eina staćiai, kaip ir perqromuliuotas
maistas, aplenkdamas didiij skrandj, pro
tinklelinj ir knyginj j śliuźą. Śliuże vyksta tikrasis yirśkinimas. Cia veikia dar
seilig ptialinas, paversdamas angliavandenius j cukrg ir ch!orovandenilis su
pepsinu suskaldo baltymus j paprastesnius junginius a l b u m o z u s ir p e p t o n u s . Bet nei albumozai nei peptonai dar nćra galutinai paruośtas mais
tas, jg dar neqali organizmas jsunkti ir
prisisayinti. Skrandis, kaip ir źarnos, yra
>ś oro iśklotas t. v. serozine plevele,
toliau jvairiomis linkm£mis eina raumeng sluoksniai ir iś vidaus gleivćta
pl£vel6. Cia visur daug yra kraujo indg,
nervg ir liaukg.
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Pradetas virśkinti paśaras iś skrandźio patenka per tam tikrą dangtelj
j plonujg źamg pirmąją dalj — j dvylikapirśtę źarną. Cia jj veikia kasos ir
tulźies virśkinamosios sultys. Mat, sultys iś kasos ir tulźies j źarnas ateina
tam tikrais latakśliais. Śios sultys turi
savyje fermentuś, kurie skaldo visus
maistinguosius junginius: a m i I o p e p s in a s skaldo angliavandenius, t r i p s i n a s —baltymus, s t e a p s i n a s veikia
riebalus. Tulźies sultys ne tik virśkina
riebalus,.bet ir yeikia *źarng judeiimus—
peristaltiką, juos źadindamas. Taip pat
yra ir paćiose źarnose fermentg, kurie
padeda yirśkinti. Visas źamg vidurio
pavirśius yra tirśtai nusetas tam tikromis liaukutćmis ir karputemis, arba
ćiulptukais. Li«ukutes gamina sultis ir
fermentuś, kurie padeda yirśkinti, o karputes — ćiulptukai jsunkia, jsiurbia jau
suvirśkintas maisto dalis: cukru, aminorugśtis ir suvirśkintg riebalg dalis, ku
rios patenka per kraujo indg sieneles
j krauja ir iśneśiojamos po visą kuną,
kur tik reikia. Plonosiose źarnose yra
gyyiausias virśkin'mo ir suvirśkintg
maisto daliu jsunkimo yyksmas. Kepenvs (jaknos) gyyulio organizme 3tlieka
labai svarbg uźdavinj: gamina tulźies
sultis, kurios yirśkińa riebalus ir magazinuoja anqliavandeniu maisto dalig atsargas (glikogena). Toliau paśaras keliauja iś plongjg źamg i storąsias. Storosiose źarnose yyksta tolimesnis iśbaigiamasis yirśkinimas. Cia jsunkia źar
nos daugiausiai yandens, todel pasilikusi nesuvirśkinto paśaro mase vis tirśteja, kol net buna paśalinama laukan
pro meślines źarnos angą. Pasirodo,
kad nesuvirśkinamos paśaro dalys irgi
yra reikalingos virśkinimui, kaip tam
tikras balastas, kuris paskatina virśkinimą ir fermentu veikimą, nors pats
iśeina nesuvirśkintas ir nesunaudotas
iśmatg pavidale. Bet, źinoma. ir ćia
turi buti iślaikytas saika^. Nes jeigu to
balasto butu Iabai daug, tada jis gali
tik apsunkinti virśkinimo aparatą ir
gali pritrukti yirśkinamgjg sulćig. Payyzdźiui, jeigu gyyuliui suśertume daug
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vieng śiaudg . kuriuose yra daug ba’
lasto, o maża maistingg dalig.
j meślą patenka visa, kas nesusiyirśkina: paśaro mediena, bakterijos,
atsilupusios senos źamg ląsteles ir t. t.
Ne yienodai gerai yirśkińa yisus paśarus paskiros gyvulig ruśys ir net paskiri gyyuliai tos paćios ruśies. Todel
svarbu gyyuliui duoti tinkamiausj jam
ir tinkamiausiai paruośtą naśarą, kad
galetg jj tiksliai iśnaudoti. Pav., kiaulć
negali suvirśkinti śieno, śiaudg, bet la
bai gerai suyirśkina miltus ir żalią
paśarą.
jp Svarbiausios maisto dalys, kurios
qyvuliui yra reikalingos ir kurias gyvulys gauna iś paśaro ir prisisavina yra
śios: angliavandeniai, baltymai, riebalai, yitaminai, mineralines druskos ir
yanduo. Be to, kvepuodamas gyyulys
prisisavina dar deguonj iś oro, be kurio
negaletg gyventi.
Kamgi suvartoja gyyulys tas prisisavintas maisto dalis? Gyyulys, kaip
gyvas padaras, juda, auga, turi pastovia temperaturą, daug aukśtesnę nei
aplinkumos, gamina pieną, mesą, rie
balus, yilnas, plunksnas ir t. t. arba
dirba. Siems yisiems veiksmams yra
reikalinga energija, reikalinga medżiaaa,
iś kurios butg galima pagaminti kitos
medźiagos. Be to, gyyulio kuno ląste
les senosios mirśta, jg yieton auga
naujos, todel joms atstatyti reikia taip
pat maisto medżiagu. Virśkinimo vyksmams taip pat reikalingos yra yirśkinamosios sultys, kuriose yra daug baltyminig medźiagg, kurioms papildyti nuo
lat reikalingos yra naujos maisto dalys.
flng!iavandeniai ir riebalai gali yi
sada vieni kitus payaduoti. Jie geriau
siai tinka śilimos ir darbo energijos ir
riebalg qamybai. Baltymg negalima pa
yaduoti kitomis maisto dalimis. Jie gali
pasigaminti tik iś baltymg. Todel baltymg iśteklius gyyulio paśare turi buti
gerai jyertintas. Prieśingu atveju gyyu
lys bus netikslingai śeriamas. Susidarys
jo organizme baltymg deficitas.
Agr. M. Ćibiras.

Kaip iaikyli darloies per żiemą
Ukininkas yra źmonig maisto gamintojas. Jis savo ukyje prigamina gru
dg, iś kurig gaunama mijtai, kruopos,
duona ir kiti kepsniai. Ukininkas iśaugina bulves, darźoves ir kitas źmonig
maistui vartojamas medźiagas. Zodźiu,
ukininkas yra źmonig maitintojas. Miesto żmones valgo jvairius teślainius,
kumpius, deśras, jyairiausius darżovig
gardżius valgius ir kitus skanesius,
valgydami gerisi jais, nors brangiai uż
tai sumoka, o ukininkas, kuris yra vienintelis tg gardiems valgiams produktg
gamintojas, sausa duona maitinasi, bulyśmis per visą żiemą gerisi. Miesto
źmogus per żiemą vaIgo raugintus ir
neraugintus kopustus, agurkus, buroke-

lius, morkas, pamidorus ir t. t. O uki
ninkas, kuris tuos augalus augina, per
żiemą daźnai tg darżovig ir nepauosto.
Kodel taip yra? Todel, kad ukininkas
Lingi tg darżovig prisiauginti ir nepasistengia jg pasideti żiemai. Dćl to żie
mą jis vien bulvemis minta. Bet kiekyienas ukininkas supranta, kad begalo
butg naudinga żiemos metu tureti raugintg kopustg, agurkg, burokelig ir kitg
darżovig. Tada butg galima pajvairinti
yalgis, geriau maitintis, sutaupyti daug
bulvig, sveikiau jaustis ir daug pelnyti.
Svarbu tik, kad ukininkai prisiaugintg
pakankamą kiekj darżovig ir kad tas
darżoves mokćtg per żiemą iślaikyti.
Kaip auginti, taip ir laikyti darżoves yra
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'abai lengya. Tik reikia noreti, nesigail£ti darbo, netingeti. Maźame źemes
sklypelyje galima iśauginti labai daug
jyairiausig darźoviq. Nedideliame kampelyje galima darźoves paslepti ir gra
źiai iślaikyti per źiemą. Nereikia manyti, kad darźoyes galima iślaikyti tik
tai tam tikrose patalpose, rusiuose ar
pirkaitese. Beveik visos darźoyes, iś
skyrus agurkus, pamidorus, galima lai
kyti kaupuose arba grioviuose. Kaupuose puikiai iśsilaiko burokeliai, ridikai, grieźćiai, o grioviuose kopustai,
rnorkos, petruśkos.
Kaip kaupams taip ir grioviams pirmiausia reikia parinkti gera vieta. Śiam
tikslui geriausia tinka aukśta vieta.
Svarbu, kad toje yietoje nęstovetq yan
duo, kad po lietaus ar sniegui sutirpus
jis tuojau nubegtg. Taipgi svarbu, kad
źeme toje yietoje lengyai perleistg yan
denj, kad podirvio yanduo buti) giliai,
kad iś apaćig pakilęs yanduo nesupudytg darźoviq. Be to, svarbu, kad źe
me, kur bus jtaisytas kaupas ar grioyis,
butg nederlinga, nejtręśta, nes tokioje
źemeje daug geriau iśsilaiko pasleptos
darźoyes. Geriausia, źinoma, iśsilaiko
śvariame smelyje, o blogai jtręśtoje.ir
ir sunkioje źemeje. Labai naudinga
yra, kai ta vieta nuo śiaures yra apsaugota medźiais, tvora, siena. Kai ant
kaupo krenta śeśćlis, tada ne taip greit
darźoyes perśąla, kaupas geriau iśsilai
ko antroje źiemos puseje, kada dieną
saule labai kaitina, o naktj esti astrus
śalćiai.
Antra svarbi sąlyga, tai tinkamas
kaupo pridengimas. Darźoyes, sudetos
j kaupą arba griovj, pridengiamos pirmiausiai śiaudais. Geriausia śiam tikslui
tinka ruginiai śiaudai. Jeigu ruginiq nebutq, tai galima payartoti kvietiniai, bet
źieminiq kviećiq. Be śiaudq, kaupq pridengimui dar yartojami lapai, bulyieno
jai. Grioviq pridengimui reikalinga dar
tureti lentq ir smelio.
Kaupq ir grioviq platumas ir aukśtu
mas bei gilumas yra labai svarbi sąly
ga ir priklauso nuo vietos, kur bus jtaisomi grioviai bei kaupai. Grioviai ir
kaupai negali buti platesni, kaip 1 mtr.
30 cm. J u o źeme sunkesne, dregnesne,
juo podiryio yanduo arćiau, juo qrioviai daromi siauresni ir seklesni. S m e 
lyje grioviai gali buti ir
metro pla
tumo, o giiumo pagal reikalą. Kaupq
ir grioviq ilgumas daromas pagal rei
kalą, kokis norima. Kaupui parinktoji
vieta iślyginama, ir jeigu źeme yra sunki, tai duodama sluoksnis smelio. Grioviai kasami, kaip minejome, 1,30 mtr.
(smelyje iki 1,/a mtr.) platumo, staćiais
krantais, o dugnas iślyginamas, suplakamas, o yeliau iśpilamas storoku śvaraus smelio sluoksniu.
Darźoyes, skirtos laikyti kaupuose
ar grioviuose, turi buti yisai gerai prinokusios ir yisiśkai syeikos, neligotos,
nepaźeistos. Syarbu, kad jos iś darźo
butg sudorotos sausą, giedrią dieną,
nerasotos, apdźiuyę sauleje. Naudinga,
kai darźoves prieś krovimą j kaupą ar
griovj iśsiprakaituoja lauke arba kur
nors pastogeje. Tam tikslui, esant giedrai, darźoyśs palaikomos keletą dienq
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ore arba pastogeje (pav., darźinćje)
paskleistos nestoru sluoksniu.
Kaupuose, kaip jau buvo mineta,
laikoma śios darźoyes: burokeliai (geriau iśsilaiko ilgaśakniai, o egiptiśki
blogiau), grieźćiai, ridikai. Kaupai śioms
darźovems daromi neplatesni, kaip
1 mtr. 20 cm ir apie 6 0 —70 cm aukśtumo. Apie 6 —8 cm kaupas galima
jleisti j źemę. Ant dugno naudinga
duoti sluoksnis śyaraus smelio. Sude
tos j kaupą darźoyes pridengiamos 30
cm storumo śiaudq sluoksniu ir 15 cm
źemes sluoksniu. Taćiau kas du metrai
paliekama nuo yirśaus iki apaćios źememis nepridengti ruoźai, kurie tarnauja kaip vedintuvai. Atejus salćiams,
kaupas pridengiarnas dar lapais arba
bulyienojais ir paskui źememis. Śitaip
aptaisytas kaupas nesibijo śalćiq. Dar
źoyes jame iśsilaikys visai gerai iki
pavasario.
Morkos ir petruśkos laikomos ne
kaupuose, bet grioviuose. Griovis kasamas 60 cm platumo ir 40 cm gilumo. Jeigu źeme sunki, moleta, tai nau
dinga dugne duoti śvaraus smelio sluok
snis. J griovj pridedama darźoviq
tiek, kad jis butg pilnas su kaupu. Virś
griovio turi buti prideta apie 20 cm
aukśtumo stogo pavidalo kaupas. Po
to darźoyes pridengiamos źeme, geriau
sia visai nederlinga, o ypać smeliu.
Atejus salćiams, pridengiama dar lapais
ar bulyienojais.
Kopustg galvos galima iślaikyti grioyiuose arba rusiuose. Pirmiausia reikia
priminti, kad per źiemą galima iślaikyti
tik kietos, gerai suaugusios, subrendu-
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sios kopustq galvos. Geriausiai iśsilaiko
„Amager* atmainos kopustai. Ju o s rei
kia nuo lauko nuimti kuo veliausiai, kai
jau prasideda śalnos. Nuimti reikia
giedrią, sausą dieną. Galvos parenkamos paćios kiećiausios ir nuyaloma
nuo jq truputis lapq. Jeigu turlma ge
ras rusis, tai ćia kopustus galima śitaip
laikyti. Kotus nupiauti, paliekant jo
apie 2 cm. Ant lentg sudeti kotais virśun, kad galya galvos neliestg. Galima
jas tokiu budu ant siu'o sukabinti palubeje. Arba galima śitaip: galvas iśrauti, perneśti rusin ir ćia vel susodinti
j smelj, kad galva nesiektg ga!vos. Bet
galima kopustus laikyti ir gi iovyje. Tam
tikslui iśkasamas 40 cm giiumo ir
1,20 m. platumo grioyis, jo dugnan
duodama śvaraus smelio, o dar geriau
sausg peleng. Kietos, sveikos kopustg
galvos nuvalomos nuo lapq, kurie atsistoja, nukertamas kotas, paliekant prie
galvos 10 —12 cm galas ir galvos sudedamos j griovj kotais j virśq, kad
viena antros neliestg. Paskui grioyis su
kopustais pridengiarnas 15—20 cm źe
mig sluoksniu. O kai temperatura nukris źemiau 10°C śalćio, tada reikia dar
duoti 10—15 cm. źemes sluoksnis ir
pridengti lapais, śiaudais arba bulyieno
jais. Jeigu grioyis iśkastas spielyje ar
priesmelyje, tai jis gali buT 70 —80 cm
giiumo. Tokian griovin sudeti aukśćiau
nurodytu budu kopustai pridengiami
iki źemes payirśiaus eglig śakomis,
o yeliau lentomis. Atejus śalćiams dar
galima uźdeti bulyienojg, lapg, śiaudg.
Tokiuose grioviuose kopustai puikiai iś
silaiko per visą źiemą.
J. J.

Kiauli; apsinuodijjmas mielili lapais
Nors musg kraśte runkeliq (paśariniq burokg) ukininkai augina dar visai
nedaug, taćiau śie augalai dabar yra
jau paplitę yisur ir tik retas jq yisai
neturi. Del to jau beveik kiekyienas
musg gyyulys susilaukia paragauti paśariniq burokq ar morkq. Ypatingai
śiuo metu, kada nuo lauko yalomi visi
śakniavaisiai ir bulves, ukininkai pameta jq ir gyyuliams. Dabar labiausiai gyyuliai naudojasi visokiomis śakniavaisiq
atmatomis, ypać lapais. Pavyzdźiui,
nuimant nuo lauko runkelius, śeiminin
kas jq lapus nupiauna ir paskui pargabena namo kiaulems. Kadangi kiaules
yra iśalkusios, tai jos lapus labai godźiai eda. Runkeliq lapq kiaules sueda
labai daug. Bet jau daug kartq teko
augintojams jsitikinti, kad nuo didesnio
runkeliq lapq kiekio kiaules gali susirgti. Kartais nuo runkeliq lapq suserga ir raguoćiai, bet jau rećiau. O kiau
les, jeigu tik sueda runkeliq lapq didesnius kiekius, tai daźniausiai ir suserga.
Runkeliq lapuose yra gana daug
tam tikrq organiniq rugśćiq. Tos rugśtys ir kenkia gyvuliq sveikatai, Ju o
oras sausesnis, juo lapuose tq rugśćiq
randama daugiau. Taigi śiemet kenk-

sminggjg rugśćig runkelig lapuose bus
gana daug, nes vasara ir ruduo buvo
sausi. Minetos rugśtys, patekusios su
lapais gyyulio kunan, yiduriuosna, leng
yai susijungia su kalkemis, kurios viduriuose atsiranda iś kitg paśarg. Rug
śtys, susijungusios su kalkemis, sudaro
netirpstantj junginj. Tas junginys lieka
yiduriuose. Jeigu runkelig lapg kiaules
sueda didesnius kiekius, tai kalkig ir
rugśćig junginio gyvulfo viduriuose tiek
daug prisirenka, kad yiduriai visai sugenda. Be to, esant yiduriuose runke
lig lapg rugśćiai, gyyulio organizmas
negauna taip reikalingg kalkig, nes mi
netos rugśtys kalkes sugauna, prijungia
prie rugśćig ir padaro visai neprisavinamas. Negaudamas kalkig, organizmas
pradeda negaluoti, suserga kaulg suminkśtejimu (osteomalecija) Śi liga yra
pavojinga ir sunkiau pagydoma. Del śig
runkelig sayybig ir sakoma, kad kiau
les, gaudamos daźniau ir didesnius
runkelig kiekius, uźsinuodija runkelig
lapais. Susirgusios
kiaules pradeda
smarkiai yiduriuoti, daźnai guli, labai
nenoriai keliasi. Jeigu laiku nesuteikiama pagalba, tai daug susirgusig
kiaulig nepasveiksta ir gaiśta.
Gydant runkelig lapais uźsinuodiju-
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sias kiaules, pirmiausiai reikia kiaules
lśvemdinti, kad ii viduriq buty paśalintos kenksmingos medźiagos. Iśvemdinimui vartojami jvairus vaistai, pav.,
vemiamasis akmenelis ir kiti. Po to,
kai kiaules kenksmingas medźiagas iśłemia, reikia duoti vaistq viduriu paliuosavimui, pavyzdźiui, kalomelio, Glauberio druskos, karćiosios angliikos
druskos arba ricinos. Kai gyvulys gerai
vidurius iśvalo, tada jis pasijunta daug
sveikesnis. Źinoma, gydymo metu ir
pasveikus negalima gyvuliui duoti runkelip lapg.
Kadangi runkelig lapai kai kada gyvuliams pakenkia, tai daugelis ukininkg
gali pamanyti, kad runkelig lapai reikia
suversti j meślą arba aparti Iauke,
uźuot nuodyti jais gyvulius. Taip galvoti ir elgtis negalima, nes runkeliq
lapai yra maistingi ir nevisuomet źalingi. Pakenkia jie daźniau tik sausai
vasarai ir sausam rudeniui esant. Be
to, pakenkia, kai kiaules sueda d i d e s 
nius kiekius. Svarbiausia taćiau tai, kad
pakenkia tik tuo atveju, kai ukininkas
nemoka jg gyvuliams paruoiti. Runke-
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lig lapai gyvuliams reikia duoti tiktai
śvarus, neźemeti. Be to, duodant gyvuliams runkelig lapus, reikia nepamirśti
kartu duoti ir kalkig ar kreidos. 10 kg
run kelig lapg reikia duoti apie vienas
śaukśtas kreidos arba Kalkig. Tadakreida bei kalkes susijungia su runkelig rugśtimi ir padaro ją nekenksminga. Taip
gi labai naudinga esti ir gyvu!ine drus
ka, kurios kiaulems bent keletas gramg
kasdieną reikia duoti kartu su paśaru.
Slapi, purvini, labai źemeti runke
lig lapai, be to, tie, kurie anksćiau buvo jau sudźiuvę, reikia surinkti ir suversti j meślą, komposto kruvą arba
Iauke aparti. Gyvuliams duoti tik śvarius ir sveikus lapus.
Kas turi daugiau runkelig, morką,
kopustg lapg, tam visuomet naudinga
iś tg lapg padaryti silosą, vadinasi, minetus lapus surauginti. Rauginti galima
prastose duobese, Rauginti lapai nu
stoja kenksmingg rugśćig ir esti labai
maistingi. J u o s tada noriai eda ir
karves.
Agr. J. J.

Arklig Śerimo ir girdymo Norka
flrklio virikinimo latakas źymiai skiriasi savo sudarymu nuo gromuliuojanćFlj gyvuliq virśkinimo latako. Gromuliuojantieji — galvijai turi labai didelj
skrandj, susidedantj net iś keturig da 
lią. O a pirmasis skrandis vadinamas
didźiuoju tarnauja paśaro magazinavimui atsargai ir tik ketvirtasis skrandis
virśkina jau pergromuliuotą paśarą.
flrklys panaśiai, kaip ir źmogus turi paprastą viena!ąstj skrandj, kuriame vyksta pats virśkinimas. Todei arklys ne
gali daryti paśaro atsargos savo skrandyje ilgesniam laikui, kaip tai daro
qalvijai. Jis gali vienu kartu daug maźiau suesti paśaro nei galvijas. Del to
arklj reikia ir kiek kitaip śerti nei karves. Reikia jj śerti daźniau, bet maźesnemis pordjomis. Tada tik arklys nebus alkanas ir gerai iśnaudos paduotą
jam paśarą. flnglai sako, kad jg taisykle, arklius śeriant, yra: mazos, bet
daznos pasaro porcijos ir śvarios edzios
be nesuesto pasaro likuciy. Kaip źinome, karves reikia śerti źiemą 2— 3 kar
tus per parą, o arklius reikia śerti
4 —5 kartus. flrklig śśrimo laikus reikia
tajp paskirstyti per parą, kad tarp jg
butg vienodo ilgumo protarpiai. Tik
naktinis protarpis gali buti kiek ilgesnis.
Geriausia arkliui butg tokia śerimo
tvarka per parą: 6 val. ryte, 11 val.
prieś pietus, 2 val. 30 min. po pietą,
6 val. 30 min. vakare ir 10 val. 30 min.
naktj. Taćiau toks daźnas ir velyvas
śerimas ukininkui butg nejmanomas.
Taip śerti butinai reikia tik lenktynig
greituosius arklius. Daug patogesne
ukininkui ir visai galima arklig śćrimo
tvarka yra śi: ryte 4 val. arkliai va!omi
(śukuojami), 4 val. 30 min. seriami, to
liau seriami tarp 9— 10 val. prieś pie-

tus, 1—2 val. ir 7 8 val. vakare. Taip
turi buti śeriami arkliai, kuriais vaźinejama greitesniu tempu arba sunkiai
dirbama. Jeigu arkliai dirba nesunkiai
ir tik źingsniu arba stovi be darbo, tai
juos galima śerti tik 3 kartus per dieną.
Tada śerimo tvarka butg tokia: 4—5 val.
rytą, 12 val. vidurdienj ir 8 val. vakarą.
Śiuo atveju reikia nakćiai duoti didesne paśaro porciją, nes arklys per naktj
turi daug laiko ir jis iś nuobodumo daź
nai eda net pakratus, jeigu pritruksta
paśaro, o tas yra nesveika. flrklys miega labai trumDai, vos porą valandg
prieś auśtant. Kokią tvarką nejvestume
arklig śerime, vistiek reikia tiksliai laikytis pagal laikrodj nustatytg valandu.
Prieśingu atveju arkliai labai nervinasi,
nerimastauja, kas iśeina jg nenaudai.
Śeriant arklius dar reikia prisilaikyti
ir kitg taisyklig. Iś ryto ir dienos metu,
prieś darbą arkliui reikia duoti geresnj
paśarą, kuris lengviau virśkina;': gerą
śieng dobilus, aviźas, bulves, o vakare
galima duoti didesnę p o r d j ą sunkesnio
paśaro: śiaudg, virkśćig ar kapoją.
Imant arklj sunkiam . darbui, reikia jj
geriau paśerti kiek anksćiau, kad jis
paśarą suestg dar 1— 11/ 2 yalandos prieś
darbą. Tada arkliui yra daug lengviau
dirbti, nes jo pilvas jau nebuna labai
iśpustas. Geriausi arkliui paśarai yra śie:
aeras pievg ir dobilg śienas, aviźos
(turi buti nesuiytos,lgeltonos)ir aviźinig
śiaudg stambus kapojai. Uźuot dobilg
gerai tinka seradele, o kas turi liucernos, tai yra geriausias paśaras. flviźas
arkliams reikia duoti ćielas sausas, o
ne maltas ir su vandeniu, kaip musg
ukininkai daźnai daro.
flrkliams edźios turi buti jtaisytos
źemai, kad arklys neturetg riesti ga!vos
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j virśg. Nes tada pasidaro jlenkta arklio nugara. Ypać tas pavojinga jauniems kumeliukams. Be to, iś aukśtai
pritaisytu edźig byra arkliui sinkliai
j akis. Nuo to jis daźnai gauna akią
uźdegimą ir per ilga gali ir visai apakti.
Geriausia arkliui duoti esti stambg p a 
śarą iś skrynios (źlobo), pastatytos ant
źemes. Tada arklys, esdamas, laikosi
tokioje padśtyje, kaip ir ganydamasis
ąanykioje, o tai yra jam sveikiausia.
ftvifas reikia duoti źemai pritaisytame
lovelyje. Prieś kiekvieną śerimą reikia
qerai iśvalyti edźias, kad ten neliktg
jokig nesuesto paśaro likućiu, nes tai
svarbu sveikatos i r ś v a r u m o tikslams.
Plrklig qirdymas yra labai svarbus
dalykas. Nemokant arklio girdyti, gali
ma jj visai apseiti. flrklys be vandens
greićiau krenta nei be paśaro. Buvo
daryti bandymai, kurie parode, kad śeriamas aviźomis arklys, be t negirdomas
iśgyveno tik 5 dienas, o visai neśeriamas ir tik girdorras śvariu vandeniu
iśgyveno 25 dienas. Kadangi arklio
skrandis yra nedidelis, tai daug vandens jame susilaikyti negali. Vanduo
tuojau pereina j akląją źarną, kuri pas
arklj yra labai didele, ir ten susilaiko
atsargai. flrklius reikia girdyti 2—3 kar
tus per dieną prieś śerimą. Negalima
girdyti arklig soćiai priśertg, ypać priśertu aviźomis. Nes tada nuo vandens
grudai greitai iśbrinksta ir gali iśpusti
arklys arba tas gali sukelti dieglius,
nuo ko arklys gali kristi. Taip pat n e 
galima g'rdyti, ypać śaltu vandeniu,
labai sukaitusio ir nuvargusio arklio,
kol jis neatsilses. Nuo to gali arklys
sugadinti kojas: iśsiplećia ir truksta
koju gyslos (apoikos). Nuvargusiam
arkliui tuojau galima duoti gerti tik
tiek, kad jis galetg suvilgyti gerkle ir
kiek atsigaivinti ir tai nelabai śalto
vandens. Po nesunkaus darbo kada
arklys nera perdaug nuvagęs galima jj
tuojau pagirdyti.
Arklius girdyti reikia śaltu tyru vandeniu staćiai iś upes, śaltinio arba iś
gero śulinio. Geriausia juos iśvesti prie
vandens ir pagirdyti vietoje. Negalima
arkliams vandens laikyti tvarte loviuose
po edźiomis, kad jie esdami galetg ir
vandenj sriubćioti. Taip daźnai daro
musg atsilike ukininkai, kurie mano,
kad tas arkliams labai sveika ir nau
dinga. Pirmućiausia tai toki loviai su
pripuvusiu vandeniu yra visg negeroviu śaltinis flntra paśaras krenta iś
edźiu j tą vandenj, krenta visoki sink
liai, dulkes ir iś vandens pasidaro srutg
spalvos kaźkokia tirśta arbata. Ten taip
pat nestinga ir paties arklio plaukg.
Tai yra labai netikęs arklig girdymo
budas ir jj reikia vyti kuo greićiausiai
iś musg arklydźig. Daźnai arklys, t u r e 
da mas pilną lovj tokio vandens, visai
nenori jo gerti ir esti iśtrośkęs.
M. Ć.
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SVE1KATA UŹ AUKSĄ BRANGESNĆ
H igienos paroda

Śiemet buvusioje Śiaurćs Mugśje
Vilnjuje suruoita higienos paroda, ku
riuos uźdarymo terminas pratęstas iki
spalig 16 d. Si paroda użima atskirą
pavilijoną su turimomis gana didelćmis
salemis. Paroda sutvarkyta gana gerai.
J o s tikslas parodyti żmonśms apkrććiamgjg (limpamgjg) ligg kenksmingumą, plitimo budus ir kaip galima jg iśsisaugoti ir su jomis kovoti.
Pirmoji salć paskirta dżiovai. Ćia
parodyta paveikslais, fotografijcmis ir
iś mirusig źmonig paimtais preparatais
(ivairios kuno dalys ir organai) plaućig
dżiova. Parodyta, kaip apsikrećiama
dziova nuo ligonio ir nuo serganćig
karvig. Svarbiausia atkreipta dćmesys
j vaikg dżiovą: skrofulioza. kaulu dziovą, pilvo pleves ir odos dż'ovą Aiśkiai
atvaizduota, kokią żalą atneśa dziova
jaunimui. Sergą plaućiais, iśbale, kuproti,
subiaurotaiV veidais— tai dżiovos aukos.
Prieśtuberkuliozme Sąjunoa
pateikia,
kad Lenkijoje yra apie 800 000 dziovin; nkg, apie 200.00^ vra pavojingi kitiems, turi atvirąją dżiovą.
Antroje saleje atvaizduota kitos limpamosios ligos, kaip vidurig śaltin£,
d£metoii śiltinś, difterija, śkarlatina ir
kitos. Parodyta ir kt. Parodyta, kaip
utćles iśneśioja dem£fąją śiltine ir kaip
neśvariomis rankomis iśneiiojamos vidurig śiltines bakterijos.
Trećio ji salć
paskirta venerin£m s
(lyties) ligoms, Daug yra
paaiśkinijTig, statistikos.

pam okym g,

Tokia paroda turi nemażą visuomeniśką naudg: supażindina plaćias źmo
nig mases su sveikatos prieśais ir paskatino energingiau su jais kovoti. Visuomenś rodo nemaźg susidomśjimą
higienos paroda, todel jos uźdarymo
terminas prailgintas dviem savaitśm ir
leidźiama lankyti dovanai.
Iki śiol esą apianke higienos parodą
apie 70 tukstanćig źmonig.

K okliuśas
Rudenj daugybe vaikg serga kokliuśu. Tai yra labai limpama liga, kuria
aosikrećia vaikai, susidure su serganćiais. Pradżioje ligonis karśćiuoja, gauna
nosies slogg ir kosti. Po savaitśs arba
vćliau kosulys pasireiśkia priepuoliais,
kurie tąsiasi po keletą minućig ir kartojasi keleta arba kelioliką kartg per
parą. Kosulio priepuoliai dażnai baigiasi vemimu. Ligonies veidas pamćlynuoja, atrodo patings, akys kartais pasruva krauju Kokliuśu serga 2—3 menesius. Del dażng priepolig (ataku) su
vćmimais vaikai labai sublogsta ir nusilpneja. Dażnai pasitaiko jvairig komplikacijp: plaućig użdegimas, plaućig
dżiova, żaizdos po lieżiuviu, p i k o trukiai (kylos, potrukiai), żarnos iśkritimas
ir kita.

Serganćius kokliuśu vaikus reikia
atskirti nuo sveikgjg. Jei namie to n e 
galima padaryti, tai geriau nuveżti pas
gimines ar pażjstamus, kur nóra mażg
vaikg. Neleisti serganćig vaikg mokyklon tol, kol visai nepraeis kosulio prie
puoliai.
Kaip g y d y t i ? Jei vaikai neturi
karśćio, tai sauletą dieną reikia juos
butinai iśvesti oran, geriausia j miską
ilgesniam laikui arba net visai dienai.
Gryname ore vaikai geriau jauć'asi, r e
ćiau kosti ir rećiau suserga kitomis
plaućig ligomis. Kadangi sergą vaikai
iengvai gali perśalti, tai reikia juos śiltai apvilkti ir apauti. Jei vaikai turi buti
namie, tai reikaiinga, kad pirkioje oras
butg §varus ir drśgnas. Kosulj śvelnina terpentino aliejaus garai, kuriuos
aauname, pririśe vaikui prie krutines
liqnino gabalą arba skepetą, suvilgytą
15—
l aśg terpentino aliejaus. Patar
tina vaikus*dażnai paveżioti.
Jei vaikas karśćiuoja, turi galeti na
mie lovoje.
Valgyti duoti dażnai, mażomis porcijomis ir oo priepuolio, kad neiśvemtg. Neduoti per daug skysćig, geriau
valgyti kośeles. Ligonj b e n t kartą rei
kia parodyti gydytoju', kuris priraśys
kosuliui nuraminti vaistu.
Persirgus kokliuśą vaikus reikia qerai maitinti, kad sustiprćtu, duoti jiems
trano po arbatinj śaukśćiuką 3 kartus
per dieną.

U isin u o d ijim a s durnarope.
Musu kraśte rudenj dażnai pasitaiko
użsinuodijimai durnarope. Sis auqa'as
auga m£ślynuose, natvoriuose ir śiaip
apleistose vietose. Źiedai stambus, balti,
kvepią, trumaakoćiai, naskiri, status,
jauge śaku pażastyse. Żydi pradedant
nuo gegużes iki spaliu mćnesio. Vaisius yra apskrita spygliuota deżutć su
keturiomis iśilginemis rindelćmis. atsivożianti keturiais antvożiukais. Seklos
yra panaśios savo iśvalzda j pupelą,
tamsiaf rausvos sp ak os . Visas augalas
yra nuodinqas, nes turi savyje atropino
alkaloidu (nuodu).
Dażniausia użsinuodiia vaikai, prikalbeją vienas kita suvalqyti durnaropeSuvalge 1 —2.— 3 durnaropes, pamażu
netenka samon£s, pradeda ,kvailiuoti“.
Pkig leliukes labai iśsiplećia, veidas
labai parausta. Kartais pasitaiko, kad
ufsinuodiies mirśta. bet dażniausia po
1 —2 dienu pradeda taisytis.
CJżsinuodijusj
reikia kogreićiausia
pravemdvti, jkiśus pirśtą gerklen. Vćmimą sukelia taip pat griśpalo tirpinys
(’/a gr. stiklin&ie vandens). Iśskś mu s.
dar reikia duoti karćios druskos, kad
pravalytu viduriusi. Kelias d ;enas pagulejąs lovoje, pradeda taisytis. Geriausias budas paśalinti nuodams iś skikio
yra iśplovimas per tam tikrą gum'ną
żarną, bet tai atlikti gali tik gydytojas.

I

Vejo raupaf
Śia liga dażniausia serga vaikai iki
10 metg. Dażnai pasitaiko vejo raupg
epidemijos arba masiniai susirgimai.
Sveiki vaikai apsikrećia nuo serganćig,
arti susidurdami. Dar neżinomos śios
ligos bakterijos kurios iś ligonies bur
nos kartu su smulkiais seilig laśeliais
patenka arti esantiems vaikams j bur
ną. Iś burnos per migdolus patenka
j kraują, kuris iśneśioja bakterijas po
visą kuną. Po 2 —3 savaićig po apsikretimo pasireiśkia pirmieji ligos żenklai. Kuno tem pe rat ura neżymiai pakyla,
vaikas blogai jaućiasi, negaluoja, odą
iśberia.
Odos iśberimas atsiranda jvairiose
kuno yietose pradżioje raudong demelig pavida!e. Tos demeles labai nieżti,
po kelig valandg atsiranda mażos puslelśs, pripildytos skaidriu skystimu, ku
ris netrukus pavirsta puliais. Iśbćrimas
yra panaśus j tikrgjg raupg iśberimą.
Pusleles su puMais po 2 — 3 dieng
dżiusta ir atsiranda śaśai, kurie nukrenta Iśberimas paprastai kartojasi kelis
kartus, atsiranda taip pat ant gleivinig
burnos, gerkles, rykles ir lytiesorgang.
Todel. valgant, skauda burna, dażnai
porą dieng vaikai negali valgyti. Pa
prastai liga nśra sunki ir po savait£s
praeina.
Gydymas. Ligonis turi guleti lovoje,
kol visai nukris temperatura; o kol nenukris śaśai, turi buti visą laiką kambaryje. Odos nieżtejimą śvelninti talku,
pabarstant iśbćrimus, arba tepant spiritu. Vaikui aokirpti trumpai nagu=, kad
nedraskytg odos. Burną plauti ramunćl'g arbata (1 arbatinis śaukśćiukas ramunelig 1 stiklineje vandens) arba śalvija, perhydroliumi, boraksu, Nukritus
śaśams vaiką reikia 2 kartus iśmaudyti
ir tada galima leisti mokyklon.
G ydytojas.

Pi!vo s k a u d e j i m a s
Pilvo skaudejimas pareina nuo daugybes visokig ligg; bendros skaudgjimo
prieżasties nera. Apskritai, nuo bet ko
pilvą skaudant. galima patarti 1—2 die
nas neva!gyti ir atsigulti j lovą. Toliau
teks gydyti jvairiai, atsiżvelgiant j ligą,
nuo kurios pareina pilvo skaudćjimas.
Jei skauda virśutine kairiają pilvo
dalj, pirmiausia reikia manyti apie ko
kią skilvio ligą. Jei skauda kaire apatir ę pilvo dalj. tai greićiausiai drutosios
żarnos nesveikos. Jei skauda deśinę
virśutiną pilvo dalj, galima manyti s e r 
gant tulżies pu s lł s lipa. Jei labiau
skauda deśiną apatine pilvo dalj, reikia
pamanyti apie apendictą. Be to, gali
skaudeti piką, serqant plaućig ligomis
(tada ligonis kosti), śirdies ligomis (ta
da kartais patinsta kojos), moterg ligo
mis (mćnesinśs sutrikusios).
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P a l y d i n t v a s a r ą —s u t i n k a n t
źiem ą
Rudenj reikia gerai pasiruośti, laukiant śaltos żiemos. Ypać śeimininkems
daug yra darbo ir rC-peśćio, sutinkant
źiemą. Darome jyairiy produkty atsargą
źiemai, rengiame śiltai savo butus, rupinamćs śeimai ir sau śilty drabużiy
ir t. t. Kaip źieminiais drabuźiais nedevime vasarą, taip vasariniai—kabo spintoje źiemą. Kad drabuźiai grażiai atrodyty ir iigai neśiotysi, reikia jie tinka
mai użlaikyti. Dabar laikas visus vasarinius drabużius, jei galima, grażiai iśskalbti, iślydyti, (iśprosinti) ir, pakabinus ant petneśy, paslepti spinton ar
śiaip kur. Jei drabuźiai bus demeti,
persisunkę prakaitu ir taip pasiliks per
żiemą, tai juos prakaitas ir dulkes
„sues*. Kitą pavasarj, pradejus neśioti
tokj neśvarumy „suestą" drabużj, jis
gali pradeti kristi śmotais arba irti.
Gerai iśskalbtas ir iślydytas drabuźis
kitą pavasarj atrodys kaip naujas.
Nepamirśkime iśvalyti śepećiu, iśdulkinti ir iślydyti yyriśky drabużiy.
Geros yilnones ir śilkines medżiagos
dażno lydymo nemegsta, bet gera śei
mininke visame turi tureti saiką ir lydant drabużiy nesudeginti. Iśvaiius demes, iśskalbus ir iślydźius visus yasarinius drabużius, parinkime gerąj sausą
vietą tiems drabużiams, artinantis źiemai,
sudeti. Butinai reikia spintą ar deżę,
kur bus laikomi yasariniai drabuźiai,
iśvalyti nuo voratinkliy ir dulkiy, yisus
kampelius ir piyśius iśśluostyti skudureliu, pavilgintu terpentine. Jei deżeje
ar spintoje yra plyśiai, tai reikia sienas
iślipdyti popieriais ir tik tada deti vasarinius drabużius. Jei nera yietos spin
toje, tai galima drabużius pakabinti ant
sienos ir apdengti paklode, kad nejdulkćty.
Daźniausia pasitaikys taip, kad iśćmą żieminius drabużius yartojimui, j tas
paćias patalpas dćsime yasarinius. Iśćmą iś vasaros patalpy żieminius drabu
żius, neme sk ime jy bet kur, b e t apżiurćkime ar nereikia kurio drabuźio pertaisyti, suiopyti. Tik apżiuretus ir sulopytus drabużius reikia duoti śeimai
yilketi.
Susityarkius su drabuźiais, ruośkimes jsistatyti kitus langus, kol d a rn ć r a
dideliy śalćiy. flpżiurekime langus ar
syeiki stiklai, apmazgoję galime susidćti.
Kad żiemą gyyenamuose namuose
buty śilćiau, nepamirśkime papraśyti
vyry, kad apkasty pamatus.
Ilgais rudens yakarais nepalikime be
darbo paaugusiy vaiky. Gerai buty, kad
iśmokytume juos yaśiuku (kabliuku) paprasćiausiu budu megsti żieminiy pirśtiniy ir kojiniy. Taip pat duokime vaikams śiaudy ir tegul jie pina pynes,
kuriomis galesime apmuśti duris ir, susiuyę tokias pynes rituliu, padarysime
prie dury paśluotes kojoms yalyti. Sią

pią rudenj ir żiemą namiśkiai, śluostydami kojas, netiek prineś purvo iślauKo
śeimininkei j namus.
m.

'

jVaikij v a l i a ir j a u s m a i

^Vaikai yra ateities źmones. Kiekyienas tevas ir kiekviena motina karśtai
trokśta, kad jy vaikai sukurty sau linksmą ir laimingą ateitj. Del to stengiasi
savo yaikams padeti praskinti kelią j tą
grażesnj, lengvesnj gyyenimą.
Vaikas, atćjęs j śj pasaulj, esti gieżnutis ir silpnutis padarelis, kuris reika
lauja śvelnios tevy globos. Ta globa
turi użtikrinti jam maistą, gerą prieżiurą, kad gerai iśsiyystyty ne tik kunas, bet ir budas, valia, jausmai. Vaiko
protą iślavina dabar mokykla. Betbudą,
vaiią ir jausmus priyalo gerai iśaukleti
patys tćvai, pradćdami tą darbą nuo
ankstyyiausiy yaikystćs dieny. Su iślayintu protu, bet be tvirtos valios ir kilnesniy, grazesniy jausmy gyvenime
źmogus gali buti niekam nenaudingas,
dar net żalingas. Vaikyvalios ir jausmy
auklejimas praded ama s tuo metu, kai
prasideda reikśtis vaiko linkimai, jo
jproćiai ir paproćiai, tai yra dar ankstyyais yaikystćs metais.
Vaikai labai megsta sekti suaugusius. Vaikai suaugusius tiesiog pamegdżioja. Todel ir svarbu, kad tćvai ir
kiti suaugusieji śeimos nariai, yaikams
matant, elgtysi grażiai, payyzdingai.
Jeigu yaikai matys blogus suaugusiyjy
payyzdżius, girdes tevy barnius ir keiksmus, nuolatiną nesantaiką, tai ir jie
prie to pripras, iśmoks. Tada yisos kaibos, pamokinimai ir grażus pamokslai
nieko nepades. Jeigu vaikui draudżiame
ką nors, mokome, kad blogai nesielgty,
tai pirmiausia reikia parodyti, kad mes,
yaikams matant ir girdint, patys to nedarome, taip nesielgiame.
Lavinant
vaiko valią, draudżiant jam kokj nors
dalyką, reikia, kad pats yaikas sąmoningai suprasty, kad to daryti ar taip
elgtis negalima. Muśimu, kankinimu
yaiko neiśmokinsi. Kai tik bijodamas
muśimo jis ne darys blogy darby, tai
tas jo nuo blogumy neatbaidys, nes
blogai nedarys tik tada, kai bijos m u 
śimo, bet kai muśimo nebijos arba kai
źinos, kad negaus lupti, tada yistiek blo
gai pasielgs. O jeigu jis savo protu supras, kad taip daryti nepadoru, jeigu
jo jausmai prieśinsis blogiems darbams,
tai nereikalingi bus joki muśimai ir yai
kas blogai nepasielgs net ir tada, kai
jus, kad uż tą błogą darbą muśimo ga 
les iśvengti.
Layinant yaiko valią ir śvelninant
jausmus, reikia yaikas pratinti prie visokiy gery darby. Pavyzdżiui, labai nau
dinga yaikas pripratinti pasidalinti gardesniu kąsniu su savo artimu, draugu,
o ypatingai su vargśu, su piemeniu.
Siuo atveju layinama yaiko jausmai:
draugiśkumas, geraśirdiśkumas, użjautimas kitiems ir kartu layinama yalia:
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nors buty skanu ir noretysi yiską suvalgyti paciam, taćiau prisiyerćiama pasitenkinti tik dalimi skanaus valgio.
tu?.fluklejant vaikus syarbu stebeti juos,
kai żaidżia, kai ką nors bendrai yeikia.’
Bestebint galima pamatyti, kokius turi
palinkimus, j ką yra jpratę, kur krypsta
jy gerosios ir biogosios budo sayybes.
Tada, atitinkamai elgiąntis, galima yai
kas pataisyti, iśyesti j gerą kelią.
Mażiems yaikams reikia drausti (bet
ne muśimu, o protingu, yaikui suprantamu żodżiu, paaiśkinimu) naikinti jvairius gy yuielius, paukśćius, medelius.
Reikia pratinti, kad vaikai medelius,
paukśćius ir kitus gyyus daiktus pamilty, juos saugoty, padety jiems (pav.,
paukśćiams turety jtaisyti inkilus) kovoti su gyyenimo sunkumais. Mażus
vaikus reikia pratinti, kad jie gailetysi
serganćio, jam padety, kad atjausty jo
skausmus ir prie jo ramiai laikytysi.
Reikia nerodyti yaikams żiauriy yaizdy
ir darby, payyzdżiui, gyvuljy piovimo,
muśimo. Vaikus reikia iśmokyti geretis
ir dżiaugtis gamtos grożiu, globoti gyvulius, paukśćius, serganćius draugus,
senelius ir paliegelius.
y_

Kai p p a r u o ś t i ir iśrOicyti
iąsien a?
Ząsis neturi buti nupeneta, bet raumeninga. Nupeśus ir nuyalius perpiauti
ją iśilgai nugaros. Drauge su raumenimis nuo kaulo nuimti odą. Kaklą ir ki
tas gaiunes yisai paśalinti, tik palikti
vieną ślaunelą pakabinimui. 5 kg raumeny imame 300 gr. druskos, 5 gr salietros ir truputj stambiai malty pipiry.
Sumaiśius druską su minetais priedais,
iśtrinti raumenis ir odą, paslegus pa 
likti 7 d. jsisureti. Kasdien mesą reikia
yartyti ir laistyti atsiradusia sunka. Po
to» suyyniojus raumenis j odos vidy,
użsiuti. apriśti śpagatu ir, pavoliojus
kviet. selenose, rukyti nekarśtuose dumuose 2 — 3 d. Krutines raum enys ir
ś[auneles gali buti rukomi atskirai. Prieś
rukymą paruośtą żąsj galima suyynioti
j śvary medżiagos gabalelj.
m.

K ia uśinien e su pam idorais
Paimti V2 kg pamidory 7 kiauśinius,
30 gr (apie lV2 śaukśto) sviesto ir drus
kos ir pipiry pagal skonj. Pamidorai
nuplauti, nulupti jy odelę, supiaustyti
j riekeles, sudeti j puodelj. Użkaisti ir
iśvirti sultyse, kurios iśsiskiria iś pami
dory. Kai sultys nugaruos taip, kad pasidarys apytirśte kość, tada prideti
syiesto, jmuśti kiauśinius, jdćti druskos
ir pipiry ir nuolat gerai maiśyti, kol
kiauśiniai susitrauks, suvirs. Dar galima
pamidorus panaśiai pagaminti ir su 5— 7
svogunais, kuriuos reikia su syiestu pirmiau śutinti, kol suminkśtes paskui sudćti 7—8 pamidorus ir kartu trośkinti,
kol gerokai sutirśtćs. Po to duoti kiau
śinius ir maiśyti, kaip anksćiau.
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Śaknii vezys
fint yaismedżig śakng, kaip kulturinig atmaing, taip ir laukinig, galima
daźnai pastebeti mażesnig ir didesnig
gumbelig. Kartais tie gumbeliai esti żirnio
grudo didumo arba dar mażesni, o kar
tais didesni uż kumśtj. Mazi gumbeliai
estij jauni, o dideli nelygus, raukśleti.
Tie guzeliai gumbeliai esti ant storg ir
plong śakng, esti taipgi ant vaismedżio
kakliuko, t. y. toje vietoje, kur iśauga
śaknys. flnt antżeminig yaismedżio dalig: liemens, śakg tg gumbg niekuomet nebuna. Kas gi tie guzeliai - gum 
beliai? — Tai yra śakng veżys. Tai yra
labai pavojinga liga. Kaip ji atsiranda?
Yra tokios bakterijos (laisva akimi nematomos), kurios vadinasi Bacterium
tum efaciens. J o s gyvena źemeje, bet
nevisur. Kai ta bakterija per maźiausj
£ieves jtrukimą, maźiausią żaizdelą patenka ant gyvq ląstelig, tuojau pradeda
daugintis. Dauginantis erzina ląsteles.
Śakng ląsteles toje yietoje, kur apsigyvena bakterijos, erzinamos, irgi smarkiai dauginasi. Kur bakterijg daugiau,
ten greićiau dauginasi ląsteles. Tokiu
budu iśauga raukśletas guzas-gumbas,
kurj vadiname śakng veżiu. Śakng veźiu yadinasi todel, kad tik ant śakng
jis sutinkamas. Ant stiebo, liemens, śa
kg śis veżys visai nepasirodo. fint lie
mens ir śakg esti kita veźio ruśis, kuri
nieko bendro neturi su śakng veżiu.
Śakng veżys yra labai uźkrećiama
liga, J u o suserga visi vaismedźiai: obelys, kriauśes, 'ślyyos, yyśnios ir t. t.
Ypatingai greit ir daźnai suserga śia
liga obelys ir kriauśes. Ar śi liga źalinga?
Kenksmingumas jos pareina
nuo to, kurioje yietoje ji jsigali. Atsiradąs g u m b a s - g u z a s apsupa visą śaknj.
Per tą śaknj jau negali eiti maistas iś
źemes j liemenj ir iś liemens j śaknj.
Ta śaknis jau sugadinta, beyerte. Todel
jeigu veżys uźatakuoja mażą śaknelą,
tai del to maźas ir nuostolis. J u o didesną śaknj veżys uźatakuoja, juo yra
payojingiau. O kai yeżys pradeda veistis toje yietoje, iś kurios iśauga śaknys,
tada iś karto yisos śaknys suparaliżuojamos, sugadinamos ir medis pamażu
iśdfiusta. Jeigu vćżys pradeda yeistis
keiiose didesnese śaknyse, tai yaismedis daug silpniau auga, duoda daug
maźesnius derlius, nors jis auga geroje
źemeje, nors żerne gerai tręśiama.
Atsiradus veżiui ant yienos, nors ir mażos śakneles, tg bakterijg atsiranda
aplink visas śaknis. Ir kai tik kurioje
nors śaknyje atsiranda mażiausias żievćs jtrukimas, skylimas, tuojau patenka
bakterija ir pradeda augti veżys. Tokiu
budu ilgainiui beveik visos yaismedżio
śaknys esti apnyktos veżio, turi guzusgumbus. Toks yaismedis kasmet atrodo
blogiau ir po kiek laiko visai sunyksta.
Tos bakterijos yra labai pavojingos
dar del to, kad źemeje iśgyvena (be
śakng) 3 —4 metus. J a s galima lengvai
iśneśioti po visą apylinką. lśneśioti gali
źmogus batais, gyvuliai ant kojg, veżiżimas an t ratg ir t. t. Ypatingai jos pa-

vojingos sodinant medelius, skiepus.
Tada śaknys sużeistos. CJftenka użkristi
ant żaizdos vienai bakterijai ir ji tuojau
iśsiyystis j gumbą, veżj. Del to sodi
nant yaismedżius patariama jg śaknis
suyilgyti molio skystoje kośeleje, ku 
rioje jmaiśoma l/-2 % „Ziarniko". Bet
svarbiausia, tai nepirkti skiepg pas neżinomus pirklius. fint skiepg śakng
gumbg gali ir nebuti, nes nesążiningi
pirkliai juos nutrauko. Bet gumbus nutraukius, bakterijos śaknyse palieka, ir
skiepus pasodinus tuojau pradeda yeikti.
Del to skiepai reikia pirkti tik pas tokius jg
augintojus ar pardavejus,kuriais galima
pasitiketi. Saugokites veż'o, nes atsiraradąs pas vieną, paplis po visą sodą ir
po visą apylinką.

Kas tai yra hipoteka
Kaip źmogus turi jyairius dukumentus, knygutes, lygiai taip pat nekilnojamas turtas, pav. żerne, trobesiai gali
tureti tam tikras savo knygas. Tokias
nekilnojamo turto knygas paprastai ir
yadiname hipoteka.
flsmens dokumentai nustato żmogaus tapatybę. Hipotekos gi knygos
duoda pilną nekilnojamo turto vaizdą.
J o s visq pirma pasako, kaip nekilnojamas turtas yadinasi, kur jis randasi, ko
kio jis yra didumo, kur jo ribos prasi
deda, o kur baigiasi ir kokia yra to tur
to verte. Be to, tose knygose buna jraśyta, kas yra nekilnojamo turto savininkas, ar jis yra plinateisis ir pan. Hi
potekos knygose taip pat pażymima, ar
nekilnojamas turtas yra jskolintas, ar
kaiminystes teisig suyarżytas ir apskritai ar priklauso kam nors kitam ir kokios nors prie jo teises.
Apie tai, kas yra hipotekos knygon
jraśyta, turi teisą, reikalui esant, kiek
yienas pilietis sużinoti. Ryśium su tuo
gali piliećiai hipotekos knygas, neiśsiyeźdami jg iś hipotekos kanceliarijos,
kiekvienu kartu perżiurineti ir praśyti
pas hipotekos raśtininką arba atitinkamą notarą reikalingg sau paaiśkinimg.
Tuo budu surinktomis żiniomis galima
pilnai pasitiketi, nes ir netikros hipotekon jraśytos żinios jstatymg laikomos
tikromis. Pav., tvarkant iśskirstyto j vienkiemius kaimo hipoteką buvo per pasirikimą kolonijos savininku jrasytas ne
Jonas, bet Petras. Tuo śis pasinaudodamas pardaye koloniją Kaziui, kuris,
hipotekos knygomis pasitikedamas, ma
nę, jog pardavejas Petras yra tikras parduodamos kolonijos savininkas. Śiuo atveju galutiniu ir teisetu kolonijos savininku bus Kazys, o ne Jo na s, r.ors śis
nieko apie savo kolonijos pardayimą
neżinojo. J o n o dalykai atrodytg kitoniśkai, jeigu jo kolonija hipotekos knygg neturetg. Tokiu atveju sekmingai
koloniją parduoti galetg tik pats jos
savininkas Jonas.
Kas nekilnojamą turtą perka arba
duoda jo savininkui, jraśytam hipote
kos knygosna, paskolą, tas priyalo pirkimo ir paskolos dayimo faktus kuo
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greićiausiai jraśyti to turto hipotekom
Jeigu pirkejas ar skolintojas to laiku
nepadaro, gali tureti labai didelig nuo
stolig. Pav., Kazys, turedamas Śvenćionig apskrityje źemę ir reikalinga ja i
hipoteka Vilniuje, pas Śyenćionig notarą
suraśyta sutartimi pardave ją Jonui.
Śiam żemes pirkimo hipotekon dar nejraśius, Kazys hipotekos knygose sura
śyta sutartimi tą paćią żerną pardaye
Petrui, kuris apie jos pardayimą Jonui
nieko neżinojo. Śiuo atveju żerną gaus
Petras. J u o labiau negali buti Petras
atsakomingas uż jyairias Kazio skolas,
nebent, żerną perkant, jos jau buvo
hipotekos knygosna jraśytos. Kai nekil
nojamo turto savininkas hipotekon jraśytą paskolą grąźina, priyalo apie tai
pażymeti atitinkamose hipotekos kny
gose. To nepadarąs, gali veliau smarkiai gailetis. Mat, skolintojas, tuo pasinaudodamas, gali paskolą perleisti
kam kitam. Ńaujas gi paskolos savininkas, jei tik apie paskolos grążinimą
neżinojo, remdamasis hipotekos knygg
użraśais, turi teisą reikalauti, kad n e 
kilnojamo turto savininkas paskolą antrą kartą grążintg.
Ryśium su pasakytu, nekilnojamą
turtą perkant, paskolas duodant ir pan.,
reikia patikrinti, ar tas turtas turi hipo
tekos knygas, ar pardayejai, skolininkai ir pan. yra to turto savininkais, ar
turtas nera jskolintas, ar del jo nesi
bylinejama, kokia yra jo verte ir t. t.
Bet o, atitinkamas sutartis patariama da
ryti iś karto hipotekos knygose. Jeigu
del kokig nors rimtg prieżasćig to padaryti negalima, reiketg jas hipotekon
jtraukti kuo greićiausia. Mat, hipotekoje grieżtai laikomasi śio desnio: kas
pirmesnis, tas geresnis. Todel, pav., iś
daugelio tos paćios żemes pirkejg jos
sayininku lieka tas, kuris savo pirkimą
jraśo hipotekon pirmas, nors jis ir nebutg pirmuoju że mes pirkeju. Panaśiai
yra su paskolomis.
Hipotekos knygos laikomos yra atitinkamuose archyyuose prie apygardos
teismo, pvz„ Vilniuje, Gardine ir kai
kur prie apylinkes teismg, pvz., Suvalkuose. Todel, norint tomis knygomis
pasinaudoti, reikia jg ieśkoti tame teisme, kurio apygardoje yra nekilnoja
mas turtas.
Juozva.

Zem es ukio gam iniij kainos
Sig m e tg spalio 8 d., Vilniaus Javg - P re k ig
B irź o s praneSimu, buvo m o k a m a uź 100 kg au ks.
R u g i a i .................................................... 14.50— 15.50
K v i e ć i a i .................................................... 19.c0— 21.00
M i e ź i a i .................................................... 14.75—15.25
A v i ź o s .................................................... 14.50— 15.00
S e m e n y s ................................................ 43 50—44 50
V i k i a i ....................................................
—
L u b in as ( m e l y n a s ) .............................. 10.25— 11.25
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
S v iestas
1kg 1 ruSies u rm e
...................... 3.10
,
» ,
d e ta l..................................... 3.40
,
„II ruSies u r m e ................................3.00
„
.
n
d e ta l............................... 3.30
, 111 ruSies u r m e ............................... 2.90
„
„
»
d e ta l.. . . •
3.20
KiauSinig 1 kg u r m e ...................................... 1-50
d e t a l ................................................1.70
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