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I metai

UKININKAS
S A V AITI N IS

„AIDO“

PRIEDAS UKININKAMS

Okininko ruduo
Geras ukininkas visuomet turi dar
bo. Vasarą, rudenj, źiemą jis vis sur a i d a naudingą darbą. Bet daugelis
ukininką, nuyalę nuo lauką visus augalus, atsidusta Iengviau ir nuleidżia r nkas. Nors dar lauke ir aplink namus
laukia ukininko jyairiausi svarbus darbai, bet jis jau pradeda ilsetis. Vakarais
eina lankyti kaimyną, o dieną slankioja be darbo nuo vieno kampo iki
kito. Taćiau apsidairęs kiekvienas suras użsićmimą ne tik dienos metu, bet
ir vakarą.
Pirmiausia
reikia ko greićiausiai
baigti darbus laukuose. Jeigu visi auga
lai nuo lauką surinkti, tai butinai reikia
pasiskubinti juos suarti. Prieś źiemą
reikia suarti visi laukai: po yarpinią,
po śakniavaisią, po bulvią. Kur buvo
paseti j varpinius arba po yarpinią lubinai, śie dabar irgi reikia aparti, nes
jau jie nebeauga. Kaip jau daug kartą
esame raśą, rudenj visi mineti laukai
reikia suarti giliai, ko giliausiai. Gilus
arimas priskiriamas prie svarbios priemones derliui pakelti. Rudenj galima
arti bet kuriuo metu: kai sausa ir kai
ślapia. Dćl to ir lietui lynojant kiek
yienas gali arti ir nebijoti, kad toks
arimas bus źalingas.
Dabar jau laikas apżiureti żiemkenćius. Tie, kurie gali nukenteti nuo
drógmćs, reikia iśvagoti. Vagos reikia
taip iśvaryti, kad jomis galetą nubegti
nuo źiemkenćią vanduo. Todel net jeigu
tektą daryti vagas skersai lysyią, nereikia gailetis, kad truputis źiemkenćią
iśsiars. Nepadarius vagą, susirinkęs
yanduo daug daugiau javą sugadins,
ją dings daugiau, negu iśartose vagose.
Kai jau visi laukai suarti, tuojau
reikia sutyarkyti jrankius. Plugai, akećios, drapokai reikia nuvalyti nuo żemią ir sausu skuduru nuśluostyti. Po to
juos reikia iśtepti, kad neiudytą. Tam
tikslui geriausia tinka riebalai. Be to,
dar galima iśtepti źibalu, daźais arba
ir kalkćmis. Po to minetus jrankius
reikia sudeti pastogen, sauson yieton,
kur neuźlija lietus ir sniegas nesninga.
Tas pat galima pasakyti apie dalges,
grżblius, śakes, kurie dabar jau nevartojami. Kai kurios veźimą dalys irgi jau
galima paslćpti pastogesna.
O kiek darbo galima susirasti ant
kiemo. Daugelio kiemai esti ślapi. Gy
yuliai ir źmonśs rudenj ir payasarj
klampoja po purvą, neśa jj ant koją
j butą, j tyartus, yiską terśia, persi-

śaldo. Tuo tarpu daugelis turi akmeną,
kurie riogso laukuose ir neleidźia tin
kamai jdirbti źemćs. Dabar kaip tik patogu prisiyeżti akmeną, smelio ir pad a
ryti kieme gerą grindinj. Jeigu apylinkeje akmeną nebutą, tai reikia paieśkoti bent gero źvyro ir juo iśźyyruoti
kiemą, kad nestoyetą yanduo. Aplink
trobas reikia padaryti grioveIius ir juos
nuvesti j paśalius, kad yanduo nubegtą
nuo kiemo. Nepatartina ir prieś tyar
tus daryti tvenkinią, pelkią, kuriose su
sirenka vanduo ir stovi iśtisas sayaites.
Nepatartina prieś tvartus daryti meślyną ir j juos versti samanas, śiaudus
ir kitaś śiukśles. Meślynas turi buti kur
nors prie tyarto, tokioje yietoje, kur
rećiau yąikśćiojama ir kurio nesimato
iśejus iś pirkios. Naudinga butą rudenj
aptvarkyti ir tvartą pamatus, kad pro
juos nebśgtą iś tyartą srutos. Nekalbame ćia jau apie tvartą duris, Iubas,
langus, nes apie tai jau esame raśą.
Bet primename, kad dabar tie darbai
butinai reikia baigti.
^Negalima pamirśti sutyarkyti ir tvorą. Ukininkai paprastai tvoromis susirupina payasarj. Bet taip daryti nevisai
naudinga. Ypatingai reikia aptverti sodus ir darźus, kad gyyuliai nejeitą, neknistą, netryptą źemes, nejudintą medelią. Net jeigu darźe nieks neauga,
tai vistiek gyyuliai pridaro jame źalos,
nes suklampoja źemę ir ją sumina. Be
to, tvorą tyerimui dabar yra daugiau
laiko. Galima pasigaminti medźiagos ir
pamaźu tiksliau aptyerti, negu payasarj,
darant skubotai.
Ne tik lauke, kieme galima surasti
daug naud ingą darbą, bet ir kitur.
Tyartuose gyyuliams reikia padaryti
geras, geriausia kilnojamas edźias. Jo s
turi buti patogios gyyuliams esti ir ukininkui paśarus sukrauti, perkelti naujon yieton. Gerose edźiose sutelpa patogiai paśaras, kurio gyyuliai negali
iśversti ir sutrypti.
Visus ukiśkus darbus sunku iśvardyti.
Kiekviename ukyje galima surasti kitokią. flpdairus ir sumanus ukininkas
pats suras ir laiku yiska padarys.
Negalima uźmirśti ir kulturinią rei
kalą. Pirmiausia dabar reikia daźniau
imti j rankas lietuviśką knygą ir laikraśtj. Ilgais yakarais ir darganos metu,
kai kitokis darbas negalima dirbti, rei
kia ko daugiausia skaityti naudingas
knygas ir laikraśćius. J uk visi supran-

tame ir jau esame patyrę, kad mums
nieks ne tik nepadeda, bet dar trukdo,
neleidźia. Dćl to privalorre patys paskiriai śviestis, semti źinias ir rupintis
savo ateitimi. Jau, turbut, dabar visi suprantame, kad ukiśka knyga ir laikraśtis gali ukininkui suteikti labai daug
naudingą źinią, kurias panaudojęs gali
żymiai pagerinti savo ukj.
Prie kulturinią darbą reikia priskaityti ir dalyvavimą kooperatyyuose. J ą
musą kraśte jau yra nemaża. O apie
ją reikśmę jau nereikia ir raśyti, nes
kiekyienas żino ir supranta. Taćiau
prie ją priklauso tik labai maża dalis.
Daźniausiai gailimasi keliolikos auksiną
sumoketi pajui. Bet argi yra prasme
gailetis tą pinigą, kurie niekad neżusta.
J uk pajus lieka kooperatyvo kasoje
ir iśstojant galima gauti yisas atgal.
Tuo tarpu, laikant jj kooperatyye, kiekyienais metais gaunama palukaną, dovaną. Vadinasi, kooperatyyas uż pają
moka, ir po kelerią metą palukanomis
galima tą paćią sumą gauti atgal. Kodel
gi nesigailima, kai per metus pragiariama ar prarukoma kelioliką kartą dau
giau, negu pajus. Kodel gi nesigailima,
kai kortomis per kelias yalandas pralośiama daugiau. Didelis neiśmintingumas
gailetis pinigo naudingiems tikslams ir
lengya śirdimi iśleisti kenksmingiems.
Rudens metu ukininkas parduoda tai
gyyulj, tai javą ir uż tai gauna nemaża
jplauką. Tegul kiekyienas atideda po
keletą auksiną ir pajams, o tokiu budu
kooperatyyas, surinkęs daugiau narią ir
pinigą, atneś kelieropą naudą ne tik
pajininkams, bet ir yi sammusą kraśtui.
Dabar tinkamiausias laikas yra da
ryti kooperatyyą reyizijas, juos sutyar
kyti, pasirupinti gerais pardavśjais,
knygą yedćjais, naujomis patalpomis.
Paskiri kooperatyyą nariai, kurie jau
jsitikino, kad buti kooperatyyo nariu
yra naudinga, priyalo ir savo kaimynams ar pażjstamiems iśaiśkinti t ą n a u dingumą, privalo juos prikalbeti, kad
prisiraśytą nariais. Reikia stengtis vieuiems kitus traukti j naudingą darbą,
j naudingą organizaciją. O paćioje organizacijoje reikia visko żiureti, kaip ir
savo ukyje, viskuo rupintis ir jdomautis.
Tik tada organizacija pasidarys yeikli ir
naudinga. Taigi matome, kad ir rudenj
ukininkas neprivalo tinginiauti. Tik rei
kia dirbti, o darbo atsiras labai daug.
J. J .
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u k iS k o s n a u j i e n o s
LIETUVOS VALSTYB£JE
P a t y s p r l s i a u g i n a p a ś a r i n i i j żolii| s e k i u
Sausinant ir kulturinant durpynus,
nuolat dideja paśarinią żolią seklą pareikalavimas, nes kasmet apsżjama vis
didesni pelkią ir durpyną plotai. Paśa
rinią zoli 14 seklos yra tinkamiausios, kai
esti savo kraśte iśaugintos. Del to daromos pastangos, kad kuo daugiausia
sektą prigamintą ukininkai. Kad seklą
gamyba butą gerai tvarkoma ir priżiurima, velkia draugija „Seklininkas*, kuri
sudaro su augintojais sutartis, priźiuri
auginimo, o iśaugintas ir paruośtas
paima parduoti. Tokią augintoją kasmet
atsiranda vis daugiau ir daugiau. Pernai
paśarinią żolią sćklos auginimo plotai
sudare 252 ha, o śiemet jau 306 ha.
Tokiu budu bendras paśarinią źolią
seklos auginimo plotas yra padidśjęs
21 %■ Pernai nurodytame plotę augino
paśarines ioles sekloms 132 ukininkai,
o śiemet jau ISO ukininką. Vadinasi,
augintoją skaićius padidejo apie 44%.
ftugintoją skaićius yra padidejąs del to,
kad pastaruoju laiku źoles sekloms
pradeda auginti maźesnieji ukiai smuikesniuose plotuose. Śiemet paśarinią
źolią sikl os daugiausia buvo auginama
Śiaulią apskr.— fc6Va ha, Sakią apskr.—
30 ha, Marijampolćs apskr. — 28 ha ir
Mażeikią apskr. — 26 ha. Śiuo metu
augintojai źoles kula ir sćklas vąlo, o
netrukus pateiks „Seklininkui*.

S a n d e l i ą wis d a r m a i a
Prieś keliolika metą Klaipedoje Lietuvos Bankas ir bendrove „bandelis*
prie juros pastate didelius sandelius eksportuojamoms ir importuojamoms prekems laikyti. Kadangi jie buvo dideli
ir moderniśki, tai ne tik puośś miest ą — uostą, bet ir patenkino tuometine
prekią apyyartą. Tada jau buvo manyta, kad śią sandelią pakaks, nes uosto
apyyarta labai nepadides. Taćiau praktika parodó, kad Klaipedos uoste pre
kią apyyarta taip sparćiai dideja, kad
greitai jau pasidarć per maźa ir naująją sandelią. Todćl paskubomis reikejo
rupintis naujomis patalpomis. fltsiżyelgiant j vis didejanćią prekią apyyartą,
„Lietukis" pasistate milźiniśkus, apie
35.000 kubinią metrą talpos sande
lius su elevatoriumi. Tada vel buvo
tvirtinama, kad sandelią uoste tikrai
uźteks. Taćiau ilgai nereikejo Iaukti.
Po kelerią metą atsirado gyyas reikalas statyti muitines sandeliai. Pernai ją
statyba baigta ir jau naudojami. Naujeji
sandeliai vien savo iśorine iśvaizda
puośia visą uosto rajoną, kuriame pa
statyti, o savo jrengimo modernumu
żymiai palengyina prekią yisokeriopą
perkrovimą. Sandeliai yra 52 m. ilgio,
37 m. ploćio ir apie 22.000 kubinią
m etr ą talpumo, su gerai jrengtu rusiu
po visais sandeliais. J ą pa sta ty ma s kainavo apie 600.000 litą.

Dideja e k s p o r t s s
Żemes ukio gaminią iśveżimas j użsienius (eksportas) rodo viso Lietuvos
Valstybes ekonominio gyyenimo yaizdą.
Kai uKininkai turi daugiau tą produktą
parduoti, daugiau ir superkama ir użsieniams parduodama, tai iś svetur j
kraśtą jplaukia daugiau pinigą, o nuo
to kyla śalies ekonomine gerovć, Pażymetina, kad śiemet beyeik yisąstambesnią źemćs ukio gaminią eksportuojama gerokai daugiau, negu pernai arba
kitais krizes metais. Śiemet nuo metą
pradźios „Maistas* pardavć użsieniams
gyvą kiaulią, bekono ir kitą mesiśką
produktą apie 25.5b0.000 kilogramą, o
pernai per tą patj laikotarpj buvo iśveżta 187a milijono kg.
Padidćjo syiesto ir kiauśinią iśveżimas. Nuo metą pradźios „Pienocentra s “ śiemet jau iśveżć 13.100.000 kg
sviesto, o pernai tuo paćiu laiku buvo
iśveżąs 11.100.000 kg. Kiauśinią per 9
menesius iśyeżta 83.000.000 śtuką (per
nai 70 miiijoną). Kiauśinią daugiau iś
yeżta per 9 menesius, negu buvo numaty ta iśveżti per iśtisus metus. Per
„Lietukj" sparćiai eina ir javą ekspor
tas. Vyriausybć, noredama paremti uki
ninkus, nustate javams tvirtas kainas,
kurios yra aukśtesnćs, negu użsieniuose. Tokiu budu javą eksportas eina’ su
primokćjimais. Tik primokćjimai iżdui
atsieis apie 9 milijonus litą, nes numatyta użsieniuose parduoti apie 120.000
toną jayą. Nors ir su nuostoliu, bet javus reikia eksportuoti, nes śiemet jaysji
derlius geras. Ukininkai turi javą perteklią. Jeigu javai neb utą perkami ek
sportuj, tai jie butą labai pigus vi.daus
rinkoje ir ukininkams neapsimoketą
ją auginti. Tada kitais metais ukinin
kai galetg sumaźinti javą g am y b ą irjgi
neużtektą savo reikalams. Taćiau b e t
koks gamybos sumażinimas yra labai
kenksmingas visam kraśto ukiui. Dći
to yyriausybe jyairias żemes ukio śa
kas remia ir skatina jas plćsti.

N ukentejusius śe lp ia
Ukininkus kasmet iśtinka jyairios nelaimes, kurios pridaro daug żalos. Nemaża nuostolią ukininkams padaro aud
ros. Pagal atitinkamą jstaigą apskaićiavimus tie nuostoliai Lietuvos Valstybćje siekia vidutiniśkai 900.000 litą kas
met. fltsiżyelgdama j tai, yyriausybfe
atćjo ukininkams j pagalbą ir iśleido
nukentejusią nuo audrą ukininkams
śelpti fondo jstatymą. Pagal śj jstatymą ukininkai gauna paśalpą, kai audra
sugriauna ukio trobesius, kai ledai pa
daro nuostolią daugiau, kaip 3 0 % Pa"
seliams ir kai źaibai użmuśa gyyulius,
Śiemet gauta apie 600 byłą del audrą.
padarytą ukininkams nuostolią. Ja u iśspręsta 200 byłą, pagal kurias pripaźinta ukininkams apie 40.000 litą pa
śalpą. Dar yra neiśsprąsta apie 300
byłą. J a s iśsprendus dar teks ukinin
kams iśmoketi apie 70.000 litą paśalpos. Daugiausia śiemet ukininkai nu-
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kentójo nuo audros, jyykusios liepos
2 dieną Utónos ir Rokiśkio apskr., ku
rios metu buvo daug sugriauta kluoną
ir tvartą.

D i d e j a ź w e r y s ir p a u k ś i l a i
Po Didżiojo karo Lietuvos miśkuo1-se labai sumaźćjo yisoki żyćrys ir
paukśćiai. Buvo pavojaus, kad kai ku
rios ruśys visai źus, todel norćta yisaii
uźdrausti miśkuose medźioti. Bet gerai
priżiurint miśkus, miśko gyyentojai:
fvćrys ir paukśćiai pradejo atsigauti ir
plisti tose yietose, kur ją jau nebuvo.
Payyzdżiui, briedżiai jau baigć nykti,
tuo tarpu dabar tas Lietuyos żverą
karalius jau sutinkamas Traką, Paneveżio, Śiaulią ir Kretingos apylinkią miś
kuose. Iś viso ją dabar priskaitoma
arti tukstanćio. Daugiausia ją yra Klaipedos kraśte. Didćja elnią ir danielią
skaićius. Kaip elniai, taip ir danieliai
karo metu buvo beyeik visai iśnykę, o
d ab ar jau tiek prisiveisć, kad net uki
ninkams żalą daro. Stirną yta labai
daug ir jos jau reikia śaudyti. Żinoma,
śerną, vilką yra jau per daug. Barsukai, lapes, śirmuoneliai irgi visur paplito. fltsirado udrcs, luśiai, kiaunes ir
retesni paukśćiai: ereliai, gulbćs. Tik
teteryinai ir kurtiniai nedaugeja.

MUSg KRASTE IR KITUR^
6 0 . 0 0 0 lau k in u k ij
Musg kraśto jaunieji ukininkaf,, s e 
niau paskatinti buyusios Lietuyią Okio
Draugijos, pradejo auginti vai3medżią
skiepams paskiepius, laukinukus iś laukinią vaismedżią grudą. Mat, laukinią;
yaismedźią śaknys yra labai atsparios.
śalćiams ir geriau auga bet kokioje żemeje ir todćl geriau tinka paskiepiams-„
nei iś kulturinią (sodo) yaismedźią s&klą użauginti paskiepiai. Musą jaunieji
ukininkai patys prisirinko laukinią vaismedżią seklą ir j a s pasćje pagal „Mu
są flrtojaus" ir „Ukininką Kalendoriaus"
nurodymus, użaugino gerus paskiepius.
Śiuos laukinukus yieni ukininkaićiai pa
tys okuliuoja ir użveda savus medelynus, kuriuose augina skiepus. Kiti
augina tik paćius laukinukus ir juos
rudenj iśkasę, suruśiave j ruśis, parduoda medelyną savininkams, kurie juos
noriai perka. Kas pażymdtina, kad mu 
są kraśto laukinukai yra labiausiai vertinami ir mielai perkami yisoje Lenkijoje, nes yra atspariausi klimato blogoms sąlygoms, o ypać ś a lć i a m s r
Tokiu budu praejusiais metais musg
jaunieji ukininkai użaugino apie 25.000
laukinuką, o śiemet ją użaugino dau
giau, kaip 60.000 śtuką. Dabar uż gerai
użaugintą laukinuką 1000 śtuką mokama: 1 ruśies — 60 auks., II ruśies — 5 0 1
auks. Kai kurie ukininkaićiai śią naują
ź. ukio kulturą yra labai pamćgę ir jau
tam e yra gerai iśsispecializavę.

Javij e k s p o r t e r i a m s d a u g i a u
g r ą iin s m uito.
Iki śiol uż kiekyieną 100 kg iśeks^portuotą rugią, mieżią ir aviżą buvo
eksporteriams grąźinama iś valstybćs
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i ió o po 4 auks. Dabar suźinoma iś pa[tikimtł śaltinig, kad śis muitg grąźiniimas eksporteriams busiąs padidinta nuo
-4 iki 6 auksing uź 100 kg minćtg javg.
Tokiu budu norima paskatinti ir labiau
padidinti 'grudg eksportą, kad savame
kraśte neliktg didelio grudg pertekliaus
ir kad javg kainos butg galima iślaikyti
ukininkams iśsimokamoje aukś tumo je
ir kad tokiu budu butg galima apsaugoti źemśs ukius nuo naujos krizes.

Ukininkam s u ź d e d a m a nauja
pareiga
Pagał nesenai pasirodźiusj Lenkijos
RespuWikos Prezidento paredymą,— pi-
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liećiai priyalo karo metg atleisti kariuomenćs reikalams arklius, yeźimus ir ki
tas mechanines susisiekimo priemones
(automobilius, motociklus ir t.t.) uź tam
tikrą atlyginimą.
Nuo tos pareigos atleidźiami tiktai:
1) yeisliniai erźilai ir kumelćs anglg
pilno kraujo ir kitg fiziologiśkai gryng
yeislig, 2) licencijuoti erźilai ir kumel£s, uźregistruotos ir turinćios Zemes
Ukio ir Ref. Mimsterijos paliudymus,
3) arkliai, kurie turi maźiau, kaip 4 m e 
tus amźiaus ir 4) kumeles, kurios yra
arti apsikume!iavmo arba yra su maźais źindomais kumeliukais.

Kaip gelbeti paspringusj galviją
Neretai pasitaiko, ypać rudenj, kad
galvijai (karvćs, telyćios, yerśiukai) pas
springsta ćiela bulve, runkeliu ar kopusto kotu. Paspringęs gyyulys, negelbstimas, per porą valandg gali kristi.
Paspringimas gali buti trijg ruśig: kada
irunkelis, bulve ar kopusto kotas jstriniga pradźioje ryklis, yiduryje ryklćs ir
arti ryklśs galo, krutinśs ląstoje. Gal'vijai daźniausiai paspringsta tada, kai
jie, pripuolę prie Rruvos bulvig ar śakniavaisig, godźiai, skubedami eda ir
nespćja jg bent kiek sukramtyti, o ry
ja beveik ćielus. Paspringęs gyyulys
laiko iśtempes kaklą, yra neramus, neśd a ir negeria, o tik seilśjasi ir nenoriai eina. Jeigu uźspringus gyyuliui
nebun a kartu iśputimo, tai ir per porą
\valandg jam dar nieko błogo neatsitinka
ir jj galima gelbeti. Bet jeigu esti kar
tu ir iśputimas, tai nćra kitos iśeities,
kaip tiktai pirma reikia truokaru pradurti śoną ir iśleisti dujas ir tik paskui
stengtis iśimti ar nuvaryti pilvan rykIśje jstrigusj daiktą.
Prieś gyyulio gelbćjimą reikia ramiai, neskubant, gerai iśtirti ir, jei gali
ma, uźćiupti jstrigusj daiktą ir tik tada
griebtis tinkamiausig gelbćjimo priemonig.
Jeigu daiktas yra jstrigęs pradźioje
ryklśs, tuojau uź gerklćs, tai reikia jj
iśimti, jkiśus ranką pro snukj. Tuo
tikslu dyiese źmonćs turi laikyti gyyu
lio kojas, o kiti du turi jtempti odą
j uźpakalj, sućmę uź odos raukślig tuśtimuose, kad gyyulys negalćtg judśti.
Vienas źmogus arba dviese turi gyvulj
laikyti uź ragg, o vienas, rankovę pasiraitojęs, turi ranką jkiśti, kiek gali pasiekti, net uź lieźuvio paśaknio.
Kad bu tg galima lengviau jkiśti gy
yuliui ranką j nasrus ir kad apsisaugojus nuo jkandimo, reikia pirma skersai
nasrg jstatyti 5—6 cm storumo pagalj,
per yidurj jlenktą, kad netrukdytg rankai eiti. Tada yienas asmuo iś oro pusćs, sućiupęs jstrigusj daiktą, priyalo jj
pirśtais stumti j virśg, o antras ranka
iś yidaus sućiumpa jj ir iśima.
Jeigu daiktas yra jstrigęs toliau, yi
duryje ryklćs ir jo negalima pro nas
rus pasiekti ranka, tada reikia gyvulj
paguldyti ant deśiniojo śono, po rykle,

toje yietoje, kur yra jstrigusi bulv£,
padeti plokśćią akmenj. ftnt akmens
padeti keturlinkai sulenktą maiśą ir ant
jo padeti jstrigusj gerklćje daiktą. Iś
yirśaus ant to daikto uźdeti l 1^ metro
ilgumo lentą ir, suduodant sunkiu daiktu iś yirśaus j lentą, stengtis jstrigusj
daiktą sumaigyti, sutrinti ryklćje.
Nors śitas gelbćjimo budas atrodo
labai sudćtingas, nepatogus ir gyyuliui
skausmingas, b e t yra geras, jei tik ge-
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rai, su saiku atliekamas. Gyyulys grei*
pasveiksta. Bet śis gelbćjimo budas
duoda gerus rezultatus tik tada, kai
gyyulys esti uźspringąs bulve, kuri nesunkiai galima sumaigyti. Bet jeigu
uzspringsta runkeliu ar kopusto kotu,
kurig negalima ryklśje suspausti, tada
reikia gyvulj gelbeti źemiau nurodytu
budu. Tada reikia pro nasrus pilti iś
butelio kas 15 minućig po */i litro semeng aiiejaus arba virtg sś me ng sunkos. Tokiu pat budu gelbstimas gyyu
lys, kai daiktas yra jstrigęs ryklćs gale,
krutines ląstoje ir negalima jo visai
uźćiupti. Taip plaudźiant, po kiek laiko
jstrigęs daiktas turi pasistumeti ir yisai
nuslinkti j skrandj.
Paśalinus jstrigusj daikta, per keletą
dieng reikia gyvulj girdyti miltg sriubomis, kol susinormuos yiduriai ir uźgis rykleje padaryti jstrigusio daikto
jdrćskimai.
Daźnai musg ukininkai stengiasi
paspringusj gyvulj pagydyti paprasćiausiu budu, jkiśdami pro nasrus j ryklę kokią storesnę rykśtę ar lazdą. Bet
tas daźniausiai nieko nepadeda, o tik
pakenkia, nes lazda perduriam* rykle,
nuo ko gyyulys yeliau krenta. Śią operaciją galetg meginti tik yeterinaras,
kuris gerai żino rykles padetj ir turi
tam tinkamus instrumentus.
M. Ć.

Kon sii iiiis K io henkejais redeni
Vaismedźiai turi labai daug jyairiau
sig ruśig kenkejg. Vieni jg naikina medieną, kiti źievę, treti lapus, pumpurus,
vaisius ir t. t. Daźnai pasitaiko, kad
kenkźjai sunaikina ne t iśtisus sodus.
O vaisius, ypać musg kraśte, beveik
kasmet, jeigu ne yisiśkai, tai bent dalinai kurioje nors apylinkeje sugadina,
sunaikina. Apskaićius pinigais sodg kenkćjg padarytą żalą, susidarytg tukstantinćs sumos. Uźtas sumas butg galima
viso kraśto yaismedźiai ko tiksliausiai
apsaugoti nuo kenkćjg ir susilaukti
syeikg ne tik vaisig, be t ir paćig vaismedźig.
Nuolat kovojant su sodg kenkćjais,
galima kasmet turćti syeikus vaisius.
Iślaidg tam tikslui negalima gailetis, nes
nekovojant kenkejai daug daugiau su
naikina turto, negu kaśtuotg kovos priemones. Del to ukininkas blogai daro,
kai nenori paklausyti patarimo, ir su
sodg kenkejais nekovoja tada, kai rei
kia, o ieśko pagalbos, kai jau kenkćjai
naikina sodą ir kai jau kovoti su jais
nejmanoma.
Sodg kenkćjai naikinami tada kai
jg sode beveik nesimato, kai jie źalos
nedaro. Butent, geriausias laikas iśnaikinti kenkejus yra ruduo, źiema ir payasaris. Tuo metu visi kenkejai esti
pasislepę, uźmigę, daźniausiai esti tik
tai kenkćjg kiauśineliai kur nors źieve
je. Kadangi visoki yabalai, kirmćles
źiemos metu negali pakelti ś a lć i o ir s u -

śąla, tai prieś źiemą sudeda savokiauśinius, kurie nebijo śalćig. Tie kiauśiniai esti paslepti kuf nors yaismedyje:
źievig plyśiuose, prie pumpurg, prilipdyti prie śakelig ir t.t. Je igu tie kiauśiniai sunaikinami, tai tuo paćiu źusta
ir kenkejai. Del to ir reikia per visą
rudenj źiemą ir pavasarj tuos kiauśinćlius naikinti, kad payasarj iś jg neiśsiristg kirminai ir kiti kenkejai. Be to,
reikia naikinti ir kirminus. kurie pasislepę lapuose, źieveje ir kitur. Rudenj
reikia naikinti źemiau minimus kenkćjus.
Sodg kinivarpos, kurig yra trys ruśys: balangrauźis sodinis, balangrauzis
obelinis ir medieninkas. Visi śie trys
kenkejai naikina yaismedźius. Balan
grauźis sodinis ir obelinis gy vt na źieveje ar tuojau po źieve, balaroje ir ten
savo tvirtomis źiaunomis grauźia źievę
bei brazdą su medieną, darydemas takus. Medieninkas gyyena dar giliau, paćioje medienoje ir, panaśiai kaip balangrauźiai, daro takus. Minćtos kinivarpos
yasaros pabaigoje sudeda kiauśinelius,
iś kurig iśsirita !ervos — kirmćles. Śios,
gyyendamos po źieve, rudenj ir paya
sarj daro ten takus, grauźdamos m e 
dieną. Źiemą tuose takuose, iśraustuose
medienoje urvuose ir miega, praleidźia
źiemą. Iś to bus suprantama, kad śie
kenkejai patogiausia iśnaikinti tuo m e 
tu, kai jau esti atsiradusios lervos, bu 
tent, rudenj ir źiemą. Kadangi tos leryos esti jsiraususios po źieyę, tai reikia
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tas vaismedźio śakas nupiauti ir sude
ginti. Kini/arpg paźeistos śakos p r a d e 
da dźiuti. Tokiu budu galima paźinti,
kuriose śakose tie kenkejai pasislepę.
Tos śakos dabar ir reikia nupiauti ir
sudeginti. Be to, vaismedis reikia baltinti kalkig pienu, kuris sunaikina kiau
śinelius ir uźkemśa urvg takus. Tada
lervos zusta.

B a l t u k a s ś l ia u d r i r s i s yra apie
22 mm ilgio ir 66 mm ploćio drugelis
(peteliśke), kurio sparnai balti, su tamsiomis gyslelemis ir pakraśćiais. Jie
skraido vasarą dienos metu ir d e d a a n t
yaismedźig lapg kruve!emis kiauśinelius.
Po dviejg savaićig iśsirita vikśreliai —
kirmćlaites, kurie iki rudens labai pamazu auga. Rudenj prieś lapg kritimą
susisuka iś tapg lizdą ir prikabinę juos
prie yaismedźio śakg ziemoja. Pavasarj
atbunda, iślenda iś lizdg ir pradeda
naikinti yaismedźig źiedus, lapus. Del
to rudenj ir źiemą reikia nurinkti nuo
yaismedźig śakg yisus prilipusius lapus,
lizdus. Nurinkus butinai reikia sude
ginti, kad sudegtg ir yikśrai. Taipgi ir
nuo źemes reikia surinkti visi mukritę
lapai ir iś sodo paśalinti, nes ir juose
gali buti śio kenkejo lizdg. O pavasarj,
prieś pat yaismedźig źydejimą, o antrą
kartą źydejimo metu yaismedźius purkśti
nuodais.
V e r p i k a s irgi yra drugelis. Druge
l is- pa te lć yra daug didesne uź patinelj. Patinaliai esti 2 —2‘/a cm ilgio ir
4'/2 cm ploćio, pilkai rudos spalvos,
o patelśs 2 ‘/a—37s cm ilgio ir 8 cm
ploćio baltos spalvos. Sie drugeliai
skraido visą liepos ir rugpiućio menesj,
kurio pradźioje deda kiauśinelius kruvelemis j yaismedźig źieves plyśius, pridengdami juos tamsiai rudais pukeliais.
Taip paslepti kiauśineliai guli per visą
źiemą, o balandźio menesj iś jg iśsirita
yikśrai — kirmeles, kurios labai smarkiai
grauźia lapus iki liepos mćnesio, kol virsta leliukemis. Norint śiuos kenkejus
sunaikinti, reikia dabar apźiureti yaisme
dźius ir źieves plyśiuose uftiktas kiau
śinelig kruveles tepti źibalu, kuris sunaikins kirmeles. Gerai veikia ir kalkig
pienas. Payasarj,łprieś yaismedźig źydejimą, reikia purkśti nuodais.
Ź i e m s p r i n d i s d i d y s i s irgi yra
didelis kenkejas. Patinelis—drugelis turi
apie 4 cm ploćio ir yra su sparnais, jis
laksto. O patele yra be sparng, todei
skraidyti negali. Iś kiauśinelig atsiradę
yikśrai negali śliauźioti, kaip kiti, bet
sprindźiuoja nugarą iśriefę j virśg. Dru
geliai gyvena rugsejo ir spalig menesj.
Pirmiau atsiranda patineliai, o yeliau
patalśs, kurios lipa liemeniu ir śakomis
j virśg iki pumpurg ir ten deda geltonus kiauśinelius. Pavasarj iś tg kiau
śinelig atsiranda yikśrai, kurie naikina
pumpurus, o veliau lapus. Suaugą yik
śrai nusileidźia źemen ir jsirausia j dirvą, iś kurios rugsćjo — spalio menesj
iślenda drugeliai. Del to, kai tik atsiran
da drugeliai, tuojau reikia aplink medźig Iiemenis apriśti klijg juostos, kad
besparnes pateles neg-dćtg uźlipti j ś a 
kas deti kiauśinelig. Pavasarj, prieś yai
smedźig źydejimą ir perźydśjus, purkśti
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nuodais. Be to, rudenj ir źiemą purkśti
kalkig pienu.
S t i k l a s p a r n e o b e l i n e . Tai margas drugelis 12 m m ilgio ir apie 22 mm
ploćio. Drugeliai skraido nuo geguźes
iki rugpiućio menesio ir per tą laiką
deda kiauśinelius yaismedźig źievćs plyśiuosna. Vikśrai su 16 kojg ir apie 2 cm
ilgio, gelsvos spaIvos, su ruda galva,
gyyena po źieve. Puola visus yaisme
dźius: obelis, kriauśes, slyvas ir ćeresnes. Daźnai yikśrai jsigrauźia net j me-
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dieną. Grauźdamas źieves apatinę dalj
ir medieną, labai sunaikina yaismedźius.
Norint śiuos kenkejus iśnaikinti, reikia
dabar nulyginti yaismedźig źievę, kad
neliktg plyśig, skylig. Be to, truputj vystanćias, sausas śakas, dabar nupiauti ir
paśalinti iś sodo. Jeigu lyginant, skutant źievę suźeidźiamas yaismedis, paliećiama gyvoji źieves dalis, tai tas vietas tepti skiepijimo mostimi arba 20%
sodo karbolineumu. Kalkig pienas irgi
gerai śiuos kenkejus naikina. J. J.

Vaistingieji augalai gyyuliams
apie 7— 10 gramg. Be to, reikia atsimmti, kad 1000 gramg yandens sudaro
1 litrą (1 litras yandens sveria 1000
gramg).
Ą i u o l a s yra ne tik tyirtas medis,
kuris tinka jyairiems statybos reikalams,
bet kai kurios jo dalys yartojamos ir
jyairig ligg gydymui. Vaistams tinka
jaung (4—5 metg) źieve. Geriausia ji
rinkti payasarj. Źieve reikia supiaustyti
mafais gabaliukas ir gerai iśdźiovinti.
Vaistams yartojama źieves milteliai ir
arbata. Milteliai, sumaiśyti sujodaformu
arba ałunu, yartojami źaizdg apibarstymui, kad greićiau uźsidetg śaśas ir po
juo vyktg geresni s źaizdos gijimas. Pa
naśiai yartojami śie vaistai, kai gyyuliai
turi pragulas (źaizdas nuo gulśjimo).
Be to, yartojama arbata ir yieni milte
liai. Milteliai ir arbata geriausia duoti
su semeng nuoviralu-gleivemis. Sie yai
1.
A j e r a s , kai kur dar vadinamasstai gydo nuo viduriavimg, nuo yidujiageras, alierius, tatarkos ir t t. Tai vi- nig kraujavimg su viduriavimais. Per
dieną galima duoti: stambiems gyyu
siems paźjstamas augalas, kuris auga
paupiais, prie pelkig, drśgnose, ślapio- liams iki 50 gramg, o smulkiems — iki
se yietose. Vaistams renkamos jo śak 15 gramg. flrbata daroma tokiu pat
nys, tiksliau sakant, jo śakniastiebis. budu, kaip ir ajerig.
Rinkti reikia rudenj ir anksti payasarj
C e m e r y c i a . Śis augalas musg kra
iki balandźio menesio, kol dar neauga. śte irgi visur uźtinkamas. Vaistams yar
Lapus ir smulkias śakneies reikia pa tojama tiktai śakng milteliai. Bet śie
śalinti, paliekant tiktai storą śaknia- milteliai yra stiprus nuodai, todei yar
stiebj. Jis śvariai nuplaunamas ir sker- toti reikia labai atsargiai, kad gydant
sai gabaleliais supiaustomas, o paskui nebutg nunuodinti gyyuliai. Sie yaistai
graźiai iśdźioyinamas. Gydymui yartoja yartojami vemimui iśśaukti. Kai gyvumas pavidale miltelig, nuoviralo (arba- iiai serga nuo persiedimg, kai negrotos) ir ajerio śakng aliejus. Ukininkas, muliuoja, kai turi chroniśką iśputimą,
źinoma, gali yartoti tiktai miltelius, tam tada reikalinga yra, kad jie iśsiyemtg,
tikslui iśdźiovintas augalas smulkiai su- paśalintg dujas, suźadintg skilyio veitrinamas j miltelius ir arbatą, tam tik kimą. Śiais atyejais ir duodami ćemeslui ajero iśdźiovintos śaknys uźpilamos ryćios milteliai. Per dieną galima duoti
yerdanćiu yandeniu (1 dalis ajerio ir nedaugiau kaip: stambiems raguoćiams
20 dalig verdanćio vandens) irkarśtoje ir arkliui 5 - 1 0 gramg, kiaulems —
yietoje, pridengus, palaikyti 15 —30 mi- ‘/a—2 gramai, ayims ir oźkoms— 1—4
nućig. Tik laikant źiurćti, kad neuźvirtg. gramg. fltsverti reikia tiksliai ir dau
fljero milteliai ir arbata (nuoyiralas) giau duoti, negu nurodyta, negalima.
yartojama kaip geriausias yaistas źold4. K a d u g i o u o g o s . Kadugj kai
dźiams gyyuliams. Vartojama, kai śie kur dar vadina egliu. Taigi kadugio—
gyyuliai neturi apetito, kai yra iśkrikęs eglio uogos yra geras yaistas. Renka
yirśkinimo traktas (pilvas, źarnos), kai mos jos rudenj. Surinktos reikia iśdźiogyyuliai turi yidurig slogą. Śie yaistai yinti, o paskui sugrusti, kad pasidarytg
organizmą sustiprina. Per dieną vienam milteliai. Milteliai yartojami ślapumui
gyyuliui galima duoti tokjas dozes (kie- sukelti ir yaryti. Be to, kadugig milte
kius, porcijas): raguoćiams iki 50 gra liai didina gyyulig apetitą Duodamajie
mg, arkliams iki 25 gramg ir smul- gyyuliams, kai jie serga paźandemis (gekiems gyyuliams iki 10 gramg. Netu- laźonemis), bronchitu, kai gyyuliai turi
rint gerg svarstyklig, reikia atsiminti, kirming (apyaligjg ir kaspinuoćig). Nuo
kad 1 śaukśtas (be kaupo) miltelig svers visg ćia min&tg negalayimg—ligg kaduSusirgusius gyyulius gydome jvairiais yaistais. Tg vaistg tarpe labai daug
yra tokig, kurie pagaminti iś jyairig
augalg. Daug tokig augalg auga ir m u 
sg kraśte. Tie augalai yadinasi yaistingaisiais. Gydoma jais ne tik gyyuliai,
be t ir źmones. Taćiau ćia kalbesime
apie jvairius augalus, kurie yartojami
gyyulig gydymui. Tg augalg reiketg prisirinkti kiekyienam ukininkui ir juos,
reikalui esant, yartoti gyyulig gydymui.
Tik ćia reikia priminti, kad yartojant
vaistinguosius augalus gyyulig gydymu,
reikia gerai źinoti, kuris jg yartojamas
gydymui ir kuo s e rg a n t jis vartojama.
Zodźiu, reikia źinoti, kokią ligą tas augalas gydo, kiek jo reikia duoti jr kaip
turi buti paruośtas yartojimui. Cia suminesime keletą vaistinggjg augalg ir
jg gydomąsias ligas, nurodydami, kiek
jg reikia duoti paskiriems gyyuliams.
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gio uogg milteliai yra labai geri yaistai.
Vienam gyyuliui per dieną galima duo
ti: raguoćiams — 5 0 —100 gramg, arkliams—25—50 gramg, sumulkiems gyvuliams—5 —10 g rm ., śu n im s— 1 —5 g r m .
K m y n a i , kurie auga beveik kiekviename darze, yra labai geras vaistas
ż mo nć m s ir gyvuliams. Vaistams vartojamos yra kmyng seklos. Sunokusios
sśklos reikia sutrinti, sugrusti j miltelius. Bet galima vartoti ir kmyng arbatą. Kmyng milteliai arba arbata yarto
jama, kai reikia sużadinti apetitas ir kai
norima paśalinti iś yidurig rugimus, dujas, taigi kai gyyulys yra iśpustas.
flrkliams yartojama prie mśślunginig
dieglig. Ypatingai pade da kumeliukams,
sergant jiems diegliais. Stambiems gyyuliams galima duoti iś karto iki 50
gramg, o smulkiems iki 10 gramg. Bet
jeigu kiek ir daugiau gaus, tai kmynai
nepakenks. Ypatingai daznai jg galima
duoti, kai gyyuliai neturi apetito.
R amun&liai arba tikri ramuniai,
kurie kvepia. Vartojami tiktai gerai suaugę, iśsivystę ir iśdżiovinti ziedai. Yar
tojama tiktai arbata. Vartoti galima
kompresams daryti ir duodant j vidq,
kai reikia sukelti prakaitas, kai gyyuliai
yiduriuoja arba serga kitomis viduriq
ligomis. flrbata naudinga plauti uf degta,
skausminga, nuo sumuśimo patinusi vieta. Tokiose yietose tinka taipgi ramunżlig kompresas. Payyzdziui, kai pasi
taiko karvśs teśmens użdegimas, tai
arbata plaunama skausmingos vietos ir
dedami kompresai. flkig użdegimui
esant, plaunama akys ramunig arbata.
Jeigu gyyuliai turi mćślunginius skausmus, tai ramunig arbata sumafina tuos
skausmus, duo da nt ją j vidq. Esant yi
durig użkietejimui, daromos ramunig
arbatos klizmos. Duoti j vidq galima
nemafiau, kaip ir kmyng arbatos.
T a b a k o l a p a i irgi dażnai yartoja
mi gyyulig gydymui. Tam tikslui tinka
naminio tabako lapai. Vartojami smul
kiai sutrinti j miltelius arba tabako la
pg ir kotelig arbata. firbata atskiesta
yartojama iśoriniam gyyulio gydymui
nuo uzpuolusig paraz'tq—utelig. Jeigu
gyyulys nustoja edęs, negromuliuoja,
żarnos nedirba, tai galima duoti tabako
lapg miltelius arba jg nuoyiralo. f\vims
nuo niezg irgi d a ro m o s tabako nuoyi
ralo vonios. J vidq geriausia duoti mil
telius su śaltąja druska gleiyig miśinyje. Duodant miltelius, arbatą ar d a 
rant klizmas, reikia prisilaikyti zemiau
nurodytg dozig (kiekig). Tik yartojant
iśoriniai, pav., uteles ir nieżus naikinant,
reikia yartoti atitinkamas lapg ir yan
dens santykis. Tas lapg ir yandens santykis turi buti tokis: 1000 gramg (1 litras) yandens ir 50 gramg tabako lapg.
Vartojant miltelius, arbatą, klizmą, raguo
ćiams reikia duoti 25—40gramq,arkliams
10 — 25 grm., o avims — 2—5 gramai,
V a l e r i j o n a » , kurio śaknys kasa
mos vślai rudenj ir anksti pavasarj.
Saknys iśdfiovinamos, o paskui sugruda mo s j miltelius. Gydo: yirśkinimo sutrikimus, śirdies nusilpnejimus, gerina
apetitą, esant skausmams, tampymams,
nusinuodijus strichmna. Duoti: arkliams
ir raguoćiams - 3 0 - 100 grm..smulkiems
gyyuliams — 30 grm., śunims—5 grm.
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Lietuvos Valstybes ukinin kai augina juodgalyiij yeisles avis, k u ria s g an o g e ro s e
gan yk lose.

Nedeginkit buivienojt|
Bulyes nukasus, laukuose galima
pamatyti dumą stulpus. Tai ukininkai
ir piemenys, surinkę j vieną kruvą bulyienojus, użdega juos ir sudegina. Kai
kurie ukininkai tyirtina, kad toks bul
yienojg suvartojimas yra naudingas.Esą,
sudegę bulyienojai palieka pelenus, ku
rie yra gera trąśa.
Pelenai, tiesa, yra gera trąśa. Bet
vien del peleng bulyienojai deginti la
bai gaiła ir nuostolinga. Deginant bulyienojus, gaunama su pelenais tik kalis
ir fosforas. O azotas sudega ir dujg
pavidale iśsisklaido ore. Vieno hektaro
bulyienojuose yra apie 25 kg azoto.
Norint tą azotą nupirkti, reiketg sumoketi daugiau kaip 20 auks. Be to, sudeginant bulvienojus, sudega ir organine medźiaga. O kai bulyienojai nesudeginami, tai iś tos medźiagos pasidaro
puvenos (juodfemis), kas irgi labai
svarbu. Del śig prieżasćig negalima
bulyienojg deginti Bet taipgi negalima
jg laikyti suyertus kur nors gale lauko,
prie kelio, prie namg ir t. t. Kas da
ryti su bulyienojais, jau esame rasą.
Priminsime trumpai, kad bulyienojais
galima tvartus kraikti, nors jie sunkiai
supusta ir paskui tas meślas tinka tik
lengyosioms dirvoms. Bulyienojai dar
tinka kaupams pridengti. Guledami ant
kaupo per źiemą, pavasarj jie pasidaro
trapesni ir daug geriau tinka tvartams
kraikti. Taćiau bulyienojai naudingiausia
iśkratyti ant ganyklg ir pievq, ypać
aukśtesnćse yietose, kurios pavasarj
neużliejamos. Bulyienojai ganyklą ar
pievą gerai patręśia. Payasarj nuopieyg
sugrebti teks su m e st i j tyartus, kur jie
grażiai supus, nes bus trapus. Ir galutinai minetiems tikslams nesunaudoti
bulyienojai reikia sukompostuoti. Kompostas iś bulyienojg darcmas tokiu
budu.
Sugrebti bjlyieaojai suyeżami j tą

yieta, kur bus kraunama kompcsto kru
va. Kruva daroma apie 1 iki 2 metrg
platumo, 1—2 mtr. aukśtumo ir ilgu
mo pagal reikalą. Pirmiausia ant żemes
kraunamas 20—30 cm storumo bulyienoju sluoksnis. Jeigu bulyienojai
sausi, tai juos reikia suślapinti, sudrekinti. flnt bulyienojg de dama 5 cm sto
rumo żemes sluoksnis. fint tos żemes
sluoksnio duodamas 2 0 —30 cm storu
mo bulyienojg sluoksnis, o ant jo vrl
5 cm storumo żemes sluoksnis ir 1.1.,
kol susikrauna apie 2 metrg aukśtumo
ir iki 2 mtr platumo ilga kruva. Bul
yienojai, kaip mineta, reikia sudrekinti,
jeigu esti sausi. Kruva użbaigiama ż e 
mes sluoksniu. Tokioje kruvoje bulyie
nojai greit supus. Bet daug greićiau su
pus ir duos gerą trąśą, jeigu, sudedant
j kruvą bus sudeti su meślu. Tada da
roma śitaip. flnt żemes dedama 2 0 - 3 0
cm storumo meślo sluoksnis, o ant jo
5 cm storumo żemes sluoksnis. flnt śio
dedamas 10—30 cm bulyienojg sluok
snis, paskui 5 cm storumo meślo ir
5 cm storumo żemes sluoksniai ir t. t.
Użbaigiama żerne.
Sita dabar sukrauta kruva (su meślu
ar be meślo) gegużes—birżelio menesj
perkasama taip, kad yirśutinis sluoksnis
atsirastg kruvos apaćioje, apatinis—virśuje, śonai — yiduryje, o yi dur ys — śonuose. flntrą kartą kruva tokiu pat bu
du perkasama tais paćiais metais rugsćjo—spalio menesj, o jau sekanti pa
yasarj śiuo kompostu bus galima trąśti
ganyklos, pievos, darżai, sodas, inspektai ir t.t. Tai geriausia trąsa, ypać ganykloms, pievoms ir sodams. Vasara
kruvos virśuje reikia padaryti per visą
kruvos ilgumą apie 30 cm gilumo ir
apie 50 cm platumo griovj ir jj laiks
nuo laiko laistyti yandeniu, ypać yan
deniu iś patvoriuose esami) grioviq arba
śiaip yandeniu, kuris susirenka aplink
namus. Galima ir śulinio yandeniu, tik
statinćje suśildytu.
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Kaip laikyti d a rioviij
seklas
Kai kas jau mćgina iśsiauginti savg
darźovig seklg. Nors darźovig sekios
auginti yra sunkus ir painus daiktas,
taćiau geriau paciam iśsiauginti, negu
pirkti pas neźinomus pinćiukus. Jeigu
auginant prisilaikoma tam tikros tvarkos ir tikslumo, tai galima iśsiauginti
gana gerą sćklą. Siuo kartu apie aupinimą nekalbesime, nes nźra reikalo.
Ćia tik priminsime tiems, kurie augino,
kaip sćklas laikyti. Pirmiausia visos
sekios reikia iśkulti bei iślukśtenti.
Morkos, burokag kopustinśs sekios iśkuliamos kultuve. Paskui jos reikia
iśvalyti. Vaioma sieteliais. Nuo morkg
grudg reikia paśalinti plaukelius. Tam
tikslui sćklos supilamos j tankg sietelj
ir trinamos. Nusitrynę plaukeliai iśbyra
pro rietj, o sćklos lieka. Kopustinig
darźovig sekios esti kietose ankśtelese.
Kultuyćle tas ankśtas reikia sulauźyti,
kad iśbyrćtg grudai, o paskui iśsijoti,
kad sekios liktg śvarios, be priemaiśg.
flnkśtinig darźovig (źirnig, pupelig) seklos pirmiausia reikia iśiukśtyti, o veiiau
perrinkti Seklai palikti paćius didźiausius, graźios iśvaizdos, sveikus grudus.
Kiti grudai paliekami valgiui. Lukśtenant reikia nesumaiśyti paskirg veislig,
atmaing grudg. Kiekvienos atmainos
grudai iślukśtenami ir atrenkami sćklai
atskirai. O burokg sekla nubraukiama
ranka nuo stiebg ir perrenkama. SćkIai paliekami dideli, gerai iśsiyyste
grudai. J ie dar reikia pasijoti, kad iśsiskyrtg dulkes ir kitos smulkios priemaiśos.
Śitaip iśvalytos sekios reikia pa
ruośti źiemai, kad laikomos nesusigadintg. Pirmiausia jas reikia iśdźiovinti
kad nesuśustg ir nepustg. Del to iśvaiytą sćklą reikia papilti plonu sluoksniu,
kur nors v£jo perpućiamoje vietoje ir
laikas nuo laiko pamaiśyti. Tokioje
sausoje yietoje sćklos iśdźius, sukietes.
Tada jos reikia suDilti j drobinius maiśiukus ir pakabinti kur nors stogo palepeje, kur nera garg, drćgmes ir kur
oras keićiasi. Tokioje yietoje sekla per
visą źiemą iśsilaikys ko geriausiai.
Sausoje, śiltoje troboje (pirkioje - virtuveje) laikomos sćkios labai sudźiusta
ir nustoja daigumo. Dćl to ją ćia lai
kyti yisiśkai nepatartina.

V a l s i a i Ir d a r z o v e s d u r p e s e
Durpłs yra labai naudinga
medźiaga. J a s galima iśnaudoti jyairiausiems tikslams: kurui, kraikui, trąśai ir
dar kai kam. Bet durpes dar vartojamos
kaip geriausia medźiaga yisckiems greit
puvantiems daiktams laikyti. Durpćs
pasiźymi tuo, kad jose negali gyyenti
puvimo bakterijos. Dćl to ir daiktai, su
deti j durpes, nepelyja, nepusta. Si durpig s a v y b ć i r y r a iśnaudojama jvairiems
konseryayimo reikalams. Dćl to durp&s

plaćiai yartojamos sodininkysteje ir
darźininkystćje. fititinkamai paruośtose
durpśse labai gerai iśsilaiko, negenda
yaisiai ir darźoyes. Tam tikslui yartoja
mos juodos ar rudos durpes. Pirmiau
sia jos gerai iśdźiovinamos, kad butg
sausos ir trapios. Paskui jas reikia susmulkinti, sutrintg. kad pasidarytg lyg
dulkćs, miltai. Laikant yaisius durpżse,
imama didesne deźe, ant jos dugno
duodama eile durpig. Sios gali buti ir
nesutrupintos. flnt jg dedamas vaisig
sluoksnis. Vaisiai butg geriausia po vieną atskirai jsukti j popierj ir pad£ti ant
durpig, kad viens kito beveik neliestg.
flnt tos eiles pilamas durpig sluoksnis,
bet jau susmulkintg, ko smulkiausig.
Durpig reikia tiek pripilti, kad yaisiai
yisai prisidengtg. flnt śios durpig eilśs
vel duodama eile yaisig, susuktg j p o 
pierj. Tokiu pudu prikraunama pilna
yaisig deźe, ant virśutinio yaisig sluoksnio duodant durpig. Vaisius sukrovus,
deźe laikoma ramioje, vćsioje yietoje.
Tokiu budu yaisiai iśsilaikys visai sveiki
keletą mćnesig. Durpese laikomi yaisiai
bus graźus, nejgaus jokio svetimo kvapo nei skonio, bus toki, kaip nuskinti
nuo medźio.
Durpse turi tą gerą ypatybę, kad
sugeria drćgmą. Jeigu net yaisius śiek
tiek sugadintas ir iś io iśsisunkia sunka, skystimas, tai jj durpes sugeria ir
neleidźia yaisiui puti. Durpćse nepusta
ne tiktai sugadintas, bet ir gretimas
sveikas yaisius. Del to, siunćiant yai
sius j tolimesnę kelione,labai patartina
juos sudeti j durpes, kuriose jie nesusigadins.
Durpese galima iślaikyti ir darźovćs, pav., pamidorai. J ie sudedami
j deźes panaśiai, kaip yaisiai. Ir dur
pese sudeti pamidorai iśsilaikys sveiki,
yisiśkai śvieźi ir qraźios iśvaizdos apie
du menesius. Net ir źalius, śvieźius
agurkus panaśiai galima iślaikyti apie
porą menesig. Tik durpes, yartojamos
agurkg laikymui, reikia butinai sudrśkinti.
Matome, kad durpes vaisiams ir darźovśms laikyti yra labai gera ir tikra
medźiaga.

Jaunifjii u k i n i n k g d a r b a i
Siuo metu jaungjg ukininkg rateliuose yyksta jtemptas darbas. Butent, visoje Lietuyos Va!stybćje baigiamos
ruośti yasaros darbg ir gaminig parod61es. Tai graźiausias ir jaukiausias jau
ngjg ukininkg laikotarpis. Jie dabar rodo yisiems: savo tevams, globćjams,
mokytojams, vadovybei
ką nuveike,
kokius yaisius gavo. Linksma ir malonu
patiems ir yisiems, kurie pa mato jg gamybą. Tas linksmums yra dar didesnis,
galingesnis, kad uz paźangą, uź stropumą, sugebćjimą jaunieji ukininkai nuo
visu susilaukia labai daug qraźiu, nuośirdźig pagyrimg ir ne tiktai pagyrimg,
bet ir doyang. Tie pagyrimai, doyanos,

pasiekti rezultatai ir gauti yaisiai jaunuosius ukininkus skatina, drąsina dar
didesniam darbui, dar iśtvermingesniam
pasiryźimui. Del to kiekyiena parodśie,
ar ji turtinga, ar skaitlinga, ar yisai
kuklute, pilna dźiaugsmo ir jaunimo.
Del to parodśiese pilna lankytojg, net
ir tolimg, garbingg svećiq. O tg parodelig jau buvo, yra ir dar bus gana
apsćiai. Visos pa ro dć le s yra koiektyvines, tai reiśkia, kiekvienoje daiyyauja
keli arba ir keliolika rateiig.
Iki śiol didesnćs parodćles jvyko
Siose yietose: Teiśiuose — 37 rateiig,
Birźuose—27 rateiig, Taurageje — 18,
Grinkiśkeje— 17 rateiig, Leipalingyje —
15 rateiig. Be to, dar jvyko źymesnćs
parodćlćs ir śiose yietose: flukśtadvaryje, Kedainiuose, Bubiuose, Panevźźyje, Betygaloje, Lygumuose, Kaiśedoryse. Kiekvienoie jg dalyvavo po ke 
liolika rateiig. Sio menesio pabaigoje
jyyko Zemaićiuose 27 rateiig, Rokiśkyje — 11, Raseinuose— 13, Tryśkiuose—
12, Zieźmariuose — 16 rateiig. Spalio
menesj irgi dar ruośiama nemaźa parodelig.
Siuo metu pasibaigć gelig darźelig
jrengimo skelbtas konkursas jaunosioms ukininkams. Sio konkurso atlikti
darbai apskrityse dirbanćigjg źemes
ukio specialistg tikrinami yietoje ir ko n
kurso duomenys persiunćiami Jaungjg
Ukininkg Rateiig Sąjungai. Netrukus
paaiśkćs śio konkurso laimćtojos, jaunos Lietuyos ukininkaites.
Źodźiu, Lietuyos Valstybćs jaunieji
ukininkai, kupini dźiaugsmo, pasiryźimo
ir jau źymiai apsiśvietę, dirba, kad pa
tys, o kartu tauta ir visi stipretg, augtg.
Ir musu kraśte jau buvo sukrutą jau
nieji ukininkai, jau buvo pradćją kurti
linksmesnj rytojg, bet uźćjo debesys
ir visas pradetas darbas uźgeso, kaip
maźute Iiepsnelć.

Morkos rudenj
Norćdami anksti payasarj turśti śvieźig morkg, reikia jas pasćti rudenj. Ru
denj morkos sćjamos taip. kad iki źiemos jos nespśtg sudygti. Nesudygusios
morkg sekios fiemą visai gerai iśsilaiko
ir payasarj anksti sudygsta. flnksti sudygusios greitai auga. Taćiau reikia
pastebeti, kad rudenj morkas ne kiekyienoje yietoje galima seti. Geriausia
sśti lengvose źemśse, kurios nebuna
pe rdaug ślapios rudenj ir payasarj. Pa
prastai sśjama eźśse. Skersai eźćs padaromi kas 20 — 25 cm griovćIiai 4—5
cm gilumo, j kuriuos ir sejama mor
kos. Paprastai j 1 kv. metrą sćjama
yienas gramas seklg. Kad iśeitg vienodesnis tankumas, sćjamas sćklas reikia
sumaiśyti su smeliu. Pasćjus ir uźakćjus, reikia eźes uźdengti eglig śako
mis, nes taip uźdengta źemż netaip
supuola.
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Javi{ m a l i m o ir miltij a p y v a r t o s
suvarźym ai
Nuo śig mety rugsejo 5 d. pradćjo
galioti jstatymas, yarżantis javg malimą
ir miltg apyyartą. Vyriausias jstatymo
tikslas yra ukiśkgjg produktg kaing pa
kćlimas ir tuo budu pagelbejimas ukininkams. Śis jstatymas ufdeda mokestj
ant ruginig, kvietiniq ir mieźinig miltg
ir kruopg, skirtg pardavimui. Jvedant
jstatymą galvota śitaip: ukininkg didżiuma pa rdu oda savo derlig rudenj,
kada reikalingiausi yra pinigai: mokama
mokesćiai, skolos, perkama rubaiir kiti
ukininkui reikalingi daiktai. Kada yra
daug pardayćjg ir maźa pirkejg, parduodamg javq kainos pinga ir todćl
nukenćia ukininkai. Kad uźkirsti tam
kelią, jyedamas mokestis nuo parduodamg miltg, o tuo budu gauti pinigai
skiriami ukininkarns beprocentinems
paskoloms. Paskolos duodamos tada,
kai ukininkui yra reikalingiausi pinigai
ir kai yra didżiausia pagunda parduoti,
nors ir źemesne kaina savo derlig. Manyta, kad gavę paskolas ukininkai pardavinćs javus, kada yra vidaus ir uźsienio rinkoje aukśćiausios kainos. Pas
kolos turćjo buti duodamos pagal tą,
kiek kuris ukininkas turejo parduoti
javq.
Jstatymas, musg manymu, ne tik
savo tikslo neatsieke, bet dargi ukinin!kq. buklę pasunkino. Pirkliai, supirkinedami javus, moka ne aukśtesnes, bet
źemesnes kainas, ne s skaitosi su tuo,
kad maldami javus tures sumoketi
„miltg* mokestj. Kadangi miestuose ir
uźsienyje nemokama daugiau uź miltus
ir duoną, kaip kadaise moketa, pirkliai.
supirkinćdami javus, moka ukininkarns
maźiau, nes prieśingu atyeju, prisidejus
.miltg" mokesćiui, pirkliai turetg nuostolj. Uź duoną ir kitus miltinius iśdirbinius miestas galetg moketi brangiau
tik tuo atyeju, jeigu visi ukininkai gaIćtg gauti beprocentines paskolas ir
galetu susilaikyti nuo ankstivaus derlliaus pardavinćjimo. Kadangi praktikoje
minćtu kreditu gali pasinaudoti dyarininkai ir stambus ukininkai, maźaźemiai priversti yra pardavineti javus,
kada reikalingiausi yra pinigai, ru
denj. Tuo budu rinka yra perpildyta
javais kaip ir seniau, tik su tuo skirtumu, kad pirkliai moka maźesnes kainas,
nes savo budźete turi iślyginti »miltq“
mokestj. lśdavoje, miestg gyventojams
pragyyenimas neatseina brangiau, javq
pirklig pelnas nesumaźeja, dvarininkai
nenukenćia, nes gali gauti pigg kreditą,
o apkaunrama naśta maźaźemius ukininkus, nes jie pigiau tures parduoti
33VO derlig. Reiśkia, uźuot pagelbeti,
ijstatymas maźaźemig ukininkg buklę
pasunkino.
Kadangi jstatymas galioja ir nćra
vilties, kad greitai butg panaikintas, tu
rime su juo susipaźinti, kad iśvengtum
skriaudg ir nesusipratimg.

PA TA REJAS

Jstatymas skirsto javg malimą savo
ukio reiKalams ir pardavimui. Uź mil
tus, kurie bus suyartoti savo^ ukyje,
mokesćio nereikia moketi. Ukininku
laikomas yra ne tik źemes savininkas,
bet ir nuomotojas, valdytojas ar ukio
darbininkas. Vadinasi, śitie asmens, veźdami j maluna grudus sumalti sau ir
savo śeimai ar gyyuliams maitinti,
„miltg* mokesćio nemoka. Kad nebutg
suktybig ir kad ukininkai nemaltg javq
pardayimui nesumokeję „miltg* mo
kesćio, yra nustatyti ukininkarns specialus kontroles lapai. Kiekyienas ukininkas, norjs malune sumalti javus, turi tu
reti tuos kontrolćs lapus, kuriuos ga
lima iśimti iźdinćje, yalsćiuje ir pas
śaltiśius. Lapai imami yisiems m et a m s
ir galioja nuo ś. m. rugpiućio 1 d. iki
19J9 m. liepos 31 d. J g kaina 10 skatikg uź egzempliorig. Kontroles lape
turi buti paźymćta: łapo serija ir numeris, iśdavimo data, łapo savininko
vardas, pavardć ir gyyenamoji vieta,
javg kiekis, kurj ukininkas źada per
metus sumalti savo ukio reikalams, ir
śaltiśiaus paraśas. Lape turi buti taip
pat źymima, kada, kiek ir kokig javq
ukininkas sumale. Kito yardu iśduotu
kontroles lapu naudotis negalima ir uź
tai yra baudźiama. Lapas susideda iś
trijg dalig: viena dalis pasilieka pas
śaltyśig, kitą gauna malunas, o trećią
gauna ukininkas. Veźant miltus iś maluno, ar perveźant iś vienos yietos
j kitą, reikia tureti su savim kontrolćs
łapą, nes kitaip miltai gali buti konfiskuojami ir savininkas nubaudźiamas.
Malunai neturi teises malti ukininkui
daugiau miltg, negu nurodyta kontro
lćs lape. Miltg, atleistg nuo mokesćio.
negalima skoiinti nei parduoti kitiems.
Jeigu sumaiśoma miltai paliuosoti nuo
mokesćio su miltais, uź kuriuos buvo
sumoketas mokestis, uź miśinj reikia
taip pat moketi mokestj. Kai malama
miltai savo reikalams, o paskui norima
juos parduoti, reikia iźdineje sumoketi
„miltg* mokestj. Jeigu sumokama mo
kestis, o paskui ukininkas suyartoja
tuos miltus savo reikalams, valdźia mo
kestj grąźina. Mokesćio grąźinimo ga
lima iś yaldźios reikalauti per yienerius
metus, skaitant nuo sumokćjimo datos.
Valdźios teisćs prie nesumoketo moKesćio jsiseni po 5 metg.
Mokesćio didumas nćra jstatymu
nustatytas ir jj skiria kas met Finansg
ir Ukio Ministeriai. Śiems meta ms nus
tatytas śitoks „miltg* mokestis nuo
100 kg miltg — 3 auks., nu o 80 kg —
2 auks. 40 sk., nuo 50 kg— 1 auks. 50
sk., nuo 10 kg — 30 skatikg ir nuo
5 kg— 15 sk. Śitą mokestj reikia moketi
javus sumalus maluno sayininkui. Sumokćjus mokestj, turi buti ant maiśg
priklijuotos tam tikros kortelćs— etiketćs, iś kurios matytgsi, jog mokestis
yra sumokćtas. Etiketesturi buti klijuojamos ir ant maiśg su miltais, kurie
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yra atieisti nuo mokesćio. Śiuo atyeju
etiketeje turi buti paźymćta „be mo
kesćio* (bez opłaty). Etiketes miltams,
atleistiems nuo mokesćio, duodamos
ukininkarns veltui. Maiśus su miltais
malunininkas priyalo gerai uźriśti ir
uźpliombuoti. Neuźpliombayęs maiśg,
malunininkas neturi teisćs jg iśduoti
ukininkui. Maiśai turi buti iś vidaus
siuti, nes kitaip malunai jg nepriims ir
miltg neiśduos. Jeigu pardavćjas nesumoka laiku mokesćio, bus nuo jo prie
varta paimtas ir, be to, nubaustas pinigine bausme. CJź nesumokćtą mokestj
yaldźia turi teisę uźdćti areśtą ant
miltg ir juos iś licitacijos parduoti. CJŹ
mokesćio maźinimą yra numatyta pinigine bausme iki dyideśimteriopo m o 
kesćio. Kas skolina ar parduoda mil
tus, atleistus nuo mokesćio, bus bau
dźiamas pinigine bausme iki deślmteriopo mokesćio. Śiuo atyeju byłą nagrineja ir nusikaltćlj baudźia apylinkćs
teismas (sąd grodzki). Gź kitus nusiźengimus jstatymui yra numatyta baus
me iki 3000 auksing ir tas bylas nagrinćja administracine yaldźia.
P — as.

KI. Nuomoju źemę nuo 1912 m.
Per visą laiką neturejau raśtiśkos sutarties. Śiais metais suraśiau su savininku raśtiśką sutartj. Dabar sayininkas
pasidalino śitą źemę su kitais j tris
dalis. Ar gales mane dabar nuo śitos
źemćs payaryti.
B a j oras.
A t s . flplinkybe, kad nuom ojatź em ę
nuo 1912 m. neturi jokios reikśmes.
Kadangi ź em ć tapo padalinta, tai nauji
savininkai turi prisilaikyti nuomayimo
sutarties. Gali taćiau jie sutartj nutraukti ir tuo me t negalćsite toliau źe
mes nuomoti. Grąźindamas źemę, t a m 
sta gali reikalauti atlyginimo uź tai,
kad sutartj anksćiau nutraukć. Kai bus
tik tamstai atsakyta nuomos sutartis,
tuojau pareikalaukite atlyginimo. Gali
t amsta taip pat reikalauti, kad butg
grąźinta iś kalno sumokćta nuoma, be t
ne daugiau, kaip uź yienerius metus.
Del tos źemes dalies, kuri, pasidalinus,
atiteko buvusiam sayininkui, nuomos
sutartis galioja ir sayininkas negali jos
sulauźyti. Tamsta taćiau gali kiekvienu
atyeju nuo sutarties atsisakyti. Gali, be
to, reikalauti paselig ir sumokćtg m o 
kesćig grąźinimo.
A t s . G—a s . Brolio antraśo reikalu
kreipkitćs j Jungt. ftmerikos Valst.
fltstoyybę Varśuvoje. Prie laiśko nusigskite paśto źenklą, kad fltstovybć
galćtg tamstai atsakyti, kokius formalumus turi atliktiir kiek toji była atseis.
Laiśke reikia nurodyti brolio yardas,
pavarde ir paskutinis jo antraśas. Laiśką
galite raśyti angliśkai ar lenkiśkai. Laiś
ką antraśuokite: do Poselstwa Stanów
Zjednoczonych A m eryki Pół. w' War
szawie,
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jdomios żinios apie arkli
Prieśistoriniais laikais neciyil zuotas,
puslaukinis źmogus arklj pafinojo visai
iś kitos puses ir jj kitaip vertino, nei
mes śiandieną. Tada arkliai buvo żmogaus dar neprijaukinti, kaip ir kiti gyvuliai. Primityvus źmogus taćiau arklj
labai gerai paźinojo, nes jo mesą la
biausiai mego uź kitg gyyulig, todel jj
ir medźiodavo su pamegimu. Dar ir
dabar ftzijos tautos arklio mesą laiko
gardźiausiu prieskoniu. Taip pat ir Europoje yra nemaźa arklienos megejg.
Naabejotinai yra iśtirta, kad arklys,
motoras, darbo energijos śaltinis, żmogui pradejo tarnauti jau taip pat senai,
nes prieś 2000—3000 metg prieś Kristaus gimimą, t. y., kai tik buvo prijaukintas. Prieśistoriniais laikais arki ig buta
kelig tipg ftzijoje, Europoje ir ftfrikoje.
Jg prijaukinimas jyyko jyairiais laikais
keliose vietose ftzijoje ir Europoje.
Ypać tada źmogus arklj parnego ir niekad jau su juo nenorejo skirtis, kai prijaukinęs pamate, kad arklys jam tobuliausia susisiekimo priemone.
Źmones jvairiuose kraśtuose panaudojo arklj jvairiems darbams pagal yie
tos sąlygas. Pradejo ieśkoti tinkamiausig arklig tipg jvairiems darbams. Iś
buvusig anais laikais arklig tipg veliau
iśaugino daugelj arklig yeislig (rasig),
kurios skyresi viena nuo kitos jvairiais
savo privalumais ir pritaikymu jvairiems
darbams.
Pradźioje, rodosi, arklys buvo naudojamas pakinkytas tokiame ar kitokiame veźime, apie ką mums liudija
Mikeng daile, sukurta apie 1700 m. prieś
Kristg. Tik veliau, kai kiajokle hiksosg
tauta, atklydusi iś ftzijos, nukariavo
Egiptą, visur paplito paprotys_ arkliais
jodin&ti. Taip pa t Juodosios juros pakraśćig stepśse gyvenanćios tautos:
skitai, sarmatai senai mokejo ant arklig
jodinćti ir użpuldineti senoves graikus.
Źinoma iś istorijos, kad prieś Kristaus girmmą graikai ir romenai karuose su flz!jos tautomis naudodavo arklius kavalerijai ir pakinkytus j dviraćius
lengyus veźimus. Taip pat vartodavo
sportui Maratono lenktynese pakinkytus
j dyiraćius veźimus. Geriausi arkliai tais
laikais buvo lengvo tipo Vakarineje ir
Vidurineje ftzijoje ir flfrikos Śiaureje,
iś kur juos gabendavosi graikai ir romćnai.
Veliau, 5 —6 amźiuje po Kristaus, kai
iś rytg barbarai, o y p a ć h u n a i su garsiu savo vadu fttila uźpludo visą Euro
pą raiti, tada Europoje paplito lengvo
tipo jojami arkliai.
Veliau, viduramźiais Vakarg Euro
poje buvo megiamas smulkesnis riteriśkas arklys, kuris turejo neśti riterj,
apsiśarvojusj nuo galvos iki kojg geleźiniais śarvais. Tokiam arkliui buvo
svarbu tik jo jśga, o ne greitis. Viduramźiais Europoje visai nebuvo paproćio
arkliais yażineti. Gal todel, kad tada
nebuvo gerg kelig. Kiekyienas arklig
megćjas tik jodydayo ant arklig, bet
yaźiuoti jam buyusi didźiausia geda.
Taip buvo iki aśtuonioliktojo amżiaus.
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Tik karaliaus Liudviko XIV laikais Prań- yartojant tam tikrus miśinio metodus.
cuzijoje buvo pradeta karietomis yażi Taip pat labai greita yra ftmerikos
neti nusiżiurejus j karalig. Bet darbui ristikg arklig rase, kuri savo greiturriu
dirbti visur buvo naudojami tik jaućiai. beyeik prilygsta anglg pilnakraujarr s.
flrkliai pradeta kinkyti plugan ir j sun- J ą taip pat iśaugino amerikonai. Tai
kius yeżimus tik nuo XIX amżiaus pra- yra taip pat żmogaus, augintojo darbas
dżios, tai reiśkia, mażdaug prieś śimtą (kulturine arklig rase).
ftnglijoje ir ftmerikoje jau labai
su yirśum metg. Bet ir tai dar ilgai
greta arklig daugiau buvo dirbama jau- senai jyestos arklig lenktynes, kuriose
ćiais, Lenkijoje pirmą kartą buvę arkliai arklig sayininkai, laimejusigjg lenkty
pakinkyti j karietą per karaliaus Jcgai- nes, yra apdovanojami didelemis pinigg
los su Jadvyga jungtuves XIV amźiuje. sumomis. Payyzdźiui, ftnglijoje Derbi
lenktynig laimetojui sumokama 200.000
XVIII amźius buvo persilaużimo
amżius arklig auginime. Iki śiol buvo svarg sterlingg arba 5,2 milijong auks.
auginami riterig arkliai sunkaus tipo, Panaśios arklig lenktynes yra rengia
stambus, dideli, stiprus, bet nepasiżymj mos ir kitose yalstybese. Pav., 1912 m.
savo greićiu. Nuo to laiko paki tejo karo Petrapilyje laimejo lenktynese I vietą
taktika ir tada buvo reikalingas greitas, snieguotu keliu anglg pilno kraujo erżiyikrus, lengyas arklys, kaip kazokg ar las Grey-Boy. Jis per 4l/z yalandos perkliai, Pradeta labiau dometis lengygjg bćgo 100 yerstg, pralenkdamas kitg 13
tos paćios yeisles arklig.
arklig auginimu, arabg, anglg pilnaTaip pat garsi anglo arabg arklig
kraujg ir apskritai rytg kilmes lengvojo
tipo arkliais buvo gerimasi ir żavimasi. greitoji yeisle, kuri kilo iś anglg pilna
Źmogus arkliu n e t i k naudojosi jvai- kraujg ir arabg, juos sukryżiavus. Ji
riais laikais jyairiais budais, bet jj sa- turi yienos ir kitos rases ypatybig.
Be śig lengygjg, greitgjg arklig ra
yotiśkai augino, veise ir tobulino. Garsig
yra daug sunkigjg ir yidutinio sunsus yra savo greitumu ir patvarumu
arabg yeisles arkliai, kurie jvairiose kumo arklig rasig, kurias iśveisć kultu
lenktynese buvo iśmeginti ir parode ringi Europos ukininkai iś sunkiojo żenepaprastą savo patvarumą, ypać blo- myno arklio. Sunkigjg yeislig arkliai
guose akmenuotose keliuose. Payyzdźiui, yra skirti tik sunku mam s veżioti kietu
1921 metais buvo suorganizuotos arabg keliu. Jie yisiśkai netinka jojimui ir vaarklig lenktynes ftnglijoje, kur raidas żiavimui lengyomis. Pereinamos nuo
buvo 475 kilometrai.ftrabai galejo begti lengygjg prie sunkigjg arklig yeisles
kasdieną po 95— 100 kim. Kumeie Bel yra visokeriopai naudojamos: darbui,
ka, kuri laimejo śias lenktynes, perbe- vażiavimui lengyomis ir net jojimui.
go 475 kim per 37 val. ir 38 minutes Tai yra yidutinio sunkumo arkliai.
Musg arkliai yra daugiau lengvo
su 80 kg svorio raiteliu. Śie arkliai yra
tipo.
Bet jie yra persikryżiayę su sunkarśtakraujai ir todel jie tinka tik joti
ir yaźiuoti karietoje, bet netinka plugan kesniais Vakarg Europos arkliais ir su
kinkyti ar veżimą yeżti. Jie yra nedide- żemaitukais, kurie yra lengyo tipo, smullio ugio. ftrabg rasę yra naturali arklig kus arkliai, bet labai tinkami bet korase, kurią iśyyste ne tiek źmogus, kiam darbui bloguose keliuose ir yra
kiek paćios gamtos sąlygos. Dideles labai patvarus.
Sunkigjg arklig yeislig stiprumui
dykumos yerte arabą kasdieną prabegti
didelj kelio gabalą, kad galetg susirasti nustatyti taip pat daromi konkursiniai
sau pakankamai maisto. Tas nuolatinis bandymai. Payyzdźiui, 1913 m. Petra
pilyje buvo padaryti kelig yeislig arklig
arklio judejimas, sausa źole ir iśugde
konkursas sunkumams veżti. Reikćjo
stiprg, greitą arabg arklj, atsparg oro
paveżti
keliu sunkumg prikrautą vejtakom.
Bet iś kitur źinoma, kad ir ftrabijos żimą p e r 100 mtr Rezultatai buvo toki:
Arklio sv oris
Payeźe
gyyentojai p aty s prisidćjo prie śios rarusiSkais sv arais
pudg
ses iśtobulinimo. Ten lenktynes buvo
Perśeronas
1700
312
rengiamos jau nuo poroś tukstanćig
ftrden-brabantas
1650
282
metg. J o s e dalyvaudavo geriausi jojiSairas
arba
Kleidesdalis
1620
225
kai beduinai su geriausiais savo arkliais.
1160
230
Jie lektyniuodayosi labai ilgame distan- flnglg pilno kraujo
Suomiśka
kumelć
T
1180
185
se nuotolyje ir tol, kol kiti visi arkliai
krisdayo, o palikdavo tik keletas greiŻemes ukio gam iniij kainos
ćiausig, kurie ir laimedavo lenktynes.
S i g m e t ą spalio 15 d., Vilniaus Javq - P r e k i g
Toki arkliai tada arabg budavo labai B irźo s pranesim u, buvo m o k a m a uź 100 kg au k s.
branginami ir ilgai Iaikomi ir veisiami. R u g i a i .................................................... 14.50— 15.50
Tokiu budu, nors żiauriomis lenktyne- K v i e ć i a i .................................................... 19.c0— 21.00
mis, b e t ir ćia źmogus dare geriausią M i e ź i a i .................................................... 14.75—15.25
A v i ź o s .................................................... 14.50— 15.00
arklig atranką.
S e m e n y s ................................................ 43.50—44 50
Kita lengygjg ir dar greitesnig arklig V ikiai .....................................................
—
ras6 yra anglg pilnakraujg arklig rase. L u b in as ( m e l y n a s ) .......................... 10.25— H-25
Śią rasę sukure patys anglai prieś 200 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
metg, kryżiuodami lengvojo tipo rytg Sviestas 1 kg I ruSies u rm e ........................3.10
arklj (arabą ar turkmeną) su Europos
»
,
d e ta l................................. 3.40
„
»
II ruSies u r m e ............................. 3.00
żemumg yietiniu arkliu. Tokiu budu iś„
.
„
d e ta l.............................. 3.30
veisć jie daug didesnj arklj uż arabą,
, 1 1 1 ruSies u r m e ............................. 2.90
kuris trumpame distanse pralenkia grei
,
.
, d etal. . . . • . . . 3.20
ćiu ir patj arabą. Śi arklig rasć yra KiauSinią 1 kg u r m e ..........................
1.5 j
,
d e t a l ................................................ 1.7
grynai kulturine rase, żmogaus sukurta,
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