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I metai

UKI NI NKAS
::: S A V A I T I N I S

„AIDO“ P R IE D A S U K IN IN K A M S

:::

Śią mety derlius musą kraśte
^‘Śig metg ankstyvas, be t śaltas pa- jaus (avifig, miezig, ankśtinig) derlius
vasaris pvanaśavo blogus metus. Śalti visai netiketai iśejo geras: bus ne tik
ir sausi vejai pute beveik ligi liepos sau, bet dar ir parduoti.
mśnesio. Ukininkai, nesulaukę lietaus,
Ś i e n a s ir d o b i l a i . Sieno śiemet
bere seklas j perdżiuvusią źemę ir sa- mafiau ir mafesne vertć. Paprastai
vaitemis lauke, kada jos apdigs. Be śienapiute prasideda musg kraśte birdregmes seklos dygo labai letai ir re zelio menesio pabaigoje. Śiemet del
tai, o kai kur ir visai nedygo. Ten sausrg zole nesuzele, o belaukiant, kol
ukininkas turejo atarti ir antrą kartą daugiau prifels, nusitęse śienapiute,
sćti. Kilo fmo ne se nerimas: praejo ge- folć pernoko, todel ir śieno vete m a 
guzes menuo, jpusejo ir birzelis, o lie fesne, nors uztat daugiau jo gauta, nei
taus vis nera, laukuose tuśćia, nefa- per ankstyvą śienapiute. Dobilg der
liuoja.
lius śiemet vidutiniśkas. Dvifolig pirZ i e m i n i a i . Nerimas buvo juo moji zole buvo menkesne, bet uztat
didesnis, kad ir zieminiai iś po zie- graziai użaugo antroji zole. Sienapiumos daugelyje vietg blogai atrode. Pe- tes metu buvo lietus, kai kam śieną
reitą fiemą sniegas nukrito ant riesu- ir dobilus kiek papude, bet del to
śalusios
zemes,
del to zieminiai, żmones labai nesiskundzia — paśaro
ypać rugiai daug kur iśretejo, pavasarj śiemet tures.
pasirode rugig pel&siai, kurie dar labiau
Linz?. Blogiau śiemet iśejo su lirugius sunaikino. Teko kai kam rugiai nais, kuriems sausas pavasaris labiau
pavasarj net atarti ir toje vietoje pa siai pakenke. Daugiausia nukentejo
seti vasarojg, ve!iau — jau liepos m e anksti seti linai, kuriuos sugadino ne
nesj atśilo ir eme gausiau lyti. Pradejo tik sausra, bet ir sausros metu ufpuotaisytis ir paseliai, o ypać vasarojus ir lusios zemes blusos. Kai kur śiemet
pievos. Rugiams tas lietus mazai jau ling ir rauti nereikejo, nes visai praką bepadejo, nes kur buvo pleikes, puole, arba neapsimokejo rovimui lai
ten jos ir pasiliko, susitaise kiek tik ko gaiśinti. Veliau sćti linai geresni,
tie, kurie iś po ziemos gyvi iśliko.
nes jg augimo metu e me jau lyti.
Del to śig metg rugig derlius, apskritai
Geriau uzaugintg ling galvingumas
imant, nekoks. Ypatingai nukentejo ge- neblogas, o koks bus pluośtas, dar ne 
resnćs rugig atmainos, kurios labiau finia, nes dar neprasidejo ling mynibijo pelesig. Tik Tverećiaus apylinke- mas.
je, kur sejama daugiausia paprasti, biŚ a k n i a u a i s i a i ir d a r i o v e s .
ruoliai, pelesiams atsparus rugiai, rugig
Bulvig derlius vidutiniśkas. Geriau ufderlius buvo visai geras. Pafymetina, kad
ir lengvose żemese śiemet rugiai ne taip
nukentejo, kaip sunkiose. Taip pat ne 
blogas, palyginti, rugig derlius ir Suvalkijoje, nors vis delto ne toks, kaip
kitais metais. Nors rugig derlius śie
met ir nekoks, bet savo reikalams —
duonai ukininkams dar uzteks, juo la LIETUVOS VALSTYBEJE
biau, kad rugig nedateklig papildć veliau
susitaisęs vasarojus.
P erka y ik śrin iu s traktorius.
V a s a r o j u s . Pradejus liepos m e 
nesj lyti ir gerokai atśilus, eme taisytis
Śiemet Zemćs Ukio Ministerija nuvasarojus. Nusiminę ukininkai pralinks- pirko 10 vikśrinig traktorig nusausintg
mśjo. Rodos, nefinia iś kur tas vasa- pievg greitam sukulturinimui. Śie trakrojus ir atsirado — del sausrg buvo ap- toriai buvo paskirstyti Birfg, Kedainig,
dygęs labai retai, o palijus, kad susi- Panevefio, Raseinig, Rokiśkio, Seing,
emd, tai net malonu pafiureti. Lietus Telśig, Siaulig ir Ukmerges apskritims,
atgaivino ir tuos grudus, kurie gulejo kur laukia didfjausi nusausintg pelkig
sausoje femćje, kaip pelenuose. Ve- plotai. Ve!iau Żemes Ukio Rumai nuliau suauge, veikiant geroms oro są- pirko dar vieną traktorig daug galinlygoms, pasivijo pirmuosius, ir nors gesnj uf pirmuosius. Jis traukia ne tik
paskui nelygiai noko, bet vis tiek vasa- vienvagj, bet ir dvivagj pievinj plugą ir
rojaus derlig żymiai pataisż. Patys uki gali per dieną suarti 2 — 3 ha plotą.
ninkai jvertina, kad śig metg vasaro- Toks traktorius kaśtuoja 200CO lt. Ki-

augo śiemet bulves slćsnose vietose,
nes ćia ir sausros metu buvo daugiau
drśgmśs. Labiausia nukentejo bulves
lengvose f e m ś s e ir smeliuose, kur śie
met bulvig po krtimu ir nedaug ir mafos.
Sakniavaisiai — burokai, griezćiai,
morkos ir ropes śiemet menkai derejo.
Kiek geriau ufaugo tik ten, kur ukinin
kai labai stropiai śakniavaisius prifiurejo: paIaistydavo, supurindavo żemę.
Śakniavaisiai buvo besitaisą liepos m e
nesj, bet vśliau vel atćjo sausros, todćl ir negalejo augti.
Darfoves—kopustai, burokśliai, saldziosios morkos, pamidorai ir agurkai
del tg paćig priefasćig taip pat m en
kos. Kopustus dar daugelyje vietg su
naikino kirmeles, todel nusiskundfiama,
kad ir virti nebus ko, ne tik parduoti.
Del nederliaus śiemet darfovśs, paly
ginti, labai brangios buvo vasarą ir ru
denj. Neaugo jos kaime, nelabai derejo
ir mieste specisliuose darfuose.
Glaudfiant kruvon visa, kas pasaky
ta, galima daryti iśvada, kad śig metg
derlius musg kraśte vidutiniśkas. Vieni
augalai użaugo geriau, kiti blogiau, bet
viską bendrai paemus, gaunasi derlius
neblogas. Vietomis, kaip apie Tverećig,
galima pasakyti, kad derlius net geras
kitur blogiau ufderejusius rugius papil,
dys geresnis vasarojus. Tuo budu śie
met fmonćs vargo su duona neturćsAgr. M. K ra u zlys.

UKIŚKOS NAUJIENOS
tais metais panaśig traktorig ketinama
nupirkti dar daugiau. Darbas traktoriais
daugelj kartg yra spartesnis, negu arkliais ir todśl jis pigiau atseina.

Źem aitukij p r ie a u g lis jaunies i e m s ukininkam s
Plungćje yra valstybinis femaićig arklig veisles firgynas. Sio firgyno prieaugIis seniau bQdavo parduodamas iś varzytinig aukśćiausiomis kainomis. Dabar
Zemes Ukio Departamentas sutiko par
duoti arklig femaitukg prieauglj jauniesiems ukininkams be varfytinig.
Śiemet bus parduoti 5 erźiliukai ir 1
kumelaite.

Ó K I M I N K

T abako s in d ik a ta s iśardom as
Lietuvos Valstybeje yra susidaręs
tabako fabrikq sindikatas. Tas sindika
tas, neźiurint visucmenes reikalavimq,
stengdavosi parduoti daugiausia tik tam
tikrg tabako ruśig, o kitq, labai reikalaujamg ruśiq, visai neparduodavo. Uź
tai tabako fabrikantus 1935 m. kainq
tvarkytojas nubaude 50.000 it, baudos
ir pareikalavo pardayineti visq ruśig
tabaką, kuriq tik reikalauja visuomene.
Bet sindikatas neilgai klause kaing tvarkytojo jsakymo, veliau vel pradejo elg
tis kaip tinkamas. Dabar kainq tvarkytojas tabako fabrikantus nubaude 75.000
It. baudos ir pareikalavo, kad visi fabrikantai iśstotq iś sindikato iki ś. m,
lapkrićio 1 d. Veiiau tabako prekyba
vystysis laisvos konkurencijos pagrindais. Kiekvieno fabrikanto vyriausiu
tikslu bus jtikti tabako vartotojams.
Iś tabako prekybos valstybes iźdas
per metus gauna akcizo, muito ir kitq
mokesćiq pavidale apie 13— 15 milijong
litg pajamq.

N u s t a t y t a a t l y g i n i m a s u z nu*
ś a u tu s gyuulius
Zemes Ukio Ministeris pakeite atlyglnimo normas medźiotojams uź nuśautus gyyulius neiśnuomotuose miśkuose.
Dabar medźiotojai tures moketi uź
kiekvieną nuśaiitą kiśkj 50 centq, uź
śerną, oźj, ir łapę po 10 litg. Atlyginimas reikes moketi per miśkg uredus.

B i t i n i n k a i g a l e s p a p S g i n ta k a i n a
p ir k ti d e n a t u r u o t ą cukru
Nuo ateinanćio pavasario bus parduodamas bitininkams bitems peneti
denaturuotas cukrus źymiai pigesnemis
kainomis nei paprastasis. Tuo budu
norima padeti labiau praplesti bitininkystes śaką.

Miśkij e i g u l i a m s p e r k a m i dvi>
raci ai
Sumaźinus Miśkg Departamentu!" eigulig skaićig, pasunkejo jg darbo sąly
gos. Todel ne visi pesti gali tinkamai
priźiureti miśkg. Kai kurie eiguliai turi
savus arklius ir raiti eina misko saugojimo pareigas. Kitiems, kurie arklig
neturi, bus padedama jsigyti dviraćius
visiems kartu. Eiguliams jsigyti dviraćius pades Miśkg Departamentas.

D idelis

su sidom ejim as ź em e s
ukio m okyklom is

Śiemet stojanćig kandidatg skaićius
j źemesniąsias ir vidurines yalstybines
źemćs ukio mokyklas buvo labai dide
lis. Taćiau del vietos stokos tose mokyklose, teko daryti didele stojanćigjg
kandidatg atranka. I 11 źemesnigjg
valstybinig ź. ukio mykyklg buvo priimta 733 ukininkaićiai, o j dvi vidurines ź. ukio mokyklas — 66 ukininkaićiai.

P a p ig in to s vaistłj k a in o s
Paaiśkejus, kad del brangig vaistg
kaing vargingesni gyventojai nejstengia jg nusipirkti, buvo sudaryta komi

hŚ

sija vaistq kainoms iśtirti ir papiginti.
Dabar jau vaistq papiginimo projektas
yra uźtvirtintas ir pradedamas vykdyti
gyveniman. Pagal śj projektą jvairig
vaistq kainos bus papigintos nuo 10 —
iki 70%. To siekiant bus papigintas
vaistams vartojamas spiritas, sumaźinti
jveźamiems vaistams muitai ir sumaźinamas vaistg urmo sandelig uzdarbis.
Tokiu budu, źymiai papigus vaistams,
jie bus prieinami ir vargingiausiems gyventojams Nuo to tures sustipreti visuomenes sveikatingumas.

P r e m iju o ja naujus s o d u s
Kaip kasmet, taip ir śiemet Zemes
Ukio Rumai premijuoja naujai uźyeisiamus sodus. Numatyta śiemet premijuoti daugiau, kaip 40.000 medelig.
Premijos bus duodamos pinigais po 1
litą uź kiekvieną pirktą ir tinkamai pasodintą medelj tiems ukininkams, kurie
iki śiol neturi visai sodo arba turi nedaugiau, kaip 40 ha ukio reikalams
naudojamos źemes. Śie ukininkai prrvalo taćiau śiemet pasodinti ne maźiau
kaip 20 obelaićig. Didźiausia premija
vienam ukininkui gali siekti iki 50 litg.
Śios premijos duodamos per apskrićig
agronomus, jiems kontroliuojant.

Grudij k a i n o s
Lietuvos Valstybeje grudus supirkineja „Lietukio* skyriai ir kooperatyyai.
Uź grudg 100 kg. dabar mokama tokios
kainos: kyiećiai 20,50 — 22,50 It., rug'ai 16— 18 It., mieźiai 15— 17 It., aviźos 13 — 15 It., semenys 28 It. Kaipmatome, javq kainos Lietuvos Valstybeje,
apskritai imant, śiek tiek aukśtesnes, nei
musg kraśte, tik semenys pigesni.

MDSg KRASTE IR KITUR
Labai p erk a s k ie p u s
Śiemet musg kraśto ukininkai labai
perka yaismedźig skiepus ir uźyeisia
naujus erba papildo senesnius sodus.
Neatsiźyelgiant j tai, kad śiemet skiepg
kainos kiek pabrango, bet jg pareikalayimas ne kiek nesumaźejo, o net gerokai padidejo.
Tik yienas dar yra skaudus dalykas,
kad ir śiemet daugelj musg ukininkg
prigavo su medaliais jyairus agentai,
kurie dar vasarą va£inejo po kaimus ir
rinko medeliams uźsakymus, paimdami
iś ukininkg rankpinigius arba vekselius.
Dabar paaiśkejo, kad tiems ukininkams
skiepai atsejo daug brangiau, nei uźsisakant rimtose firmose Vilniuje persavus agromus. Be to ir medeliai yra
niekam tikę, nes siunćiami net iś Galicijos nuo Tarnovo. Toki medeliai negales iślaikyti daug śaltesnig musg kraśto
źiemg nei Galic joje. Ogi, kiek kartg
apie tai musg laikraśtj buvo raśyta ir
perspeta ukininkai, kad vengtg ir neklausytg visokig agentg - yalkatg, kurie
yaikśćiodami po kaimus siglosi su dalgemis, medeliais ir t.t.. Ir kiekyieną kartą
apgauna ukininkus.
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Grybtj d e r l i u s
Sie metai yra ypatingi visais atźvilgiais. Iś pavasario buvo dideles sausros
ir rodesi, kad jau źus visi javai. Tik
antroje yasaros puseje paaiśkćjo, kad
javai ir paśarai ne tik neźuvo, be t dar
geresnj dave derlig, kaip kitais metais.
Taip pat buvo ir su grybais. Tuo pa
ćiu laiku, kaip ir kitais metais, tik kiek
pasirode grybai, gal, per vieną savaitę
ir vćl pranyko. Po to ilgą laiką visai
neaugo jie ir jau atrode, kad śie
met
daugiau nepasirodys ir buvo
visi benusivilią, kuriems grybai yra ly
giai svarbu, kaip ir javq derlius. Bet
antroje rugsejo menesio puseje vdl
pradejo augti barayykai ir tai śj kartą
ne juokais, bet kaip po gerg lietg,
nors tuo laiku buvo labai sausa. Taip
grybai augo apie 4 savaites, net iki
spalio menesio 10 d. Kas turejo laiko
rinkti barayykus, śiemet gerokai jg prisirinko.
Rudnios grybg apdirbimo jmone
śiemet taip pat perdirbo apie 7.000 kg
baravykg: dfiovino ir marinavo.
Kada b u s g a lim a iśp irk ti v e r s l o
patentus 1939 m etam s
Śiemet verslo patentai (świadectwo
przemysłowe) visoms prekybos, pramones ir amatg jmonems 1939 m. bus
galima iśpirkti, pradedant nuo ś. m.
lapkrićio mćn. 1 d. ir iki kitg metg pradźios. Juos reikes iśpirkti, kaip ir kitais
metais, yietos iźdinese, tomis paćiomis
kainomis, kaip ir anksćiau budavo. Tas
ne kiek nepasikeite. Tik pasikeite tai,
kad pagal naują jstatymą apie apyvartos mokesćius, dalis sumos sumokćtos
uź patentą, kuri anksćiau eidavo valstybes iźdan, d a b a r bus paskaityta kar
tu su 15% priedu tos jmones apyvartos mokesćig sąskaiton. Ir tik kita, uź
patentą sumoketos sumos dalis, kuri
anksćiau buvo skiriama savivaldybems,
prekybos mokykloms ir ukio rumams,
ir toliau bus skiriama toms organizacijoms ir nebus atskaitoma iś apyvartos mokesćio. Tokiu budu tik dalis patento iślaidg bus jmonininkui paskaityta
kaip rankpinigiai (zaliczka) a conto kitg
metg apyyartos mokesćio.
Śiuo reikalu netrukus iśeis speciali
instrukcija, kurioje bus smulkios informacijos apie patentus.

G e r a silkiij ź u k l e p r i e E s l a n d i j o s
Siaureje Atlanto naudenyno, Islandijos pakrasćiuose kas met pagaunama
daug silkig. Śiemet silkig źukle tose
vietose buvusi labai pasekminga, nes
sugauta apie 336.000 statinig silkig.
Praćjusiais metais Islandijos pakraśćiuose silkig buvo suganta 120.000 sta
tinig maźiau kaip śiemet.

S k a it y k ite ukiSkas k n y g a s

bei

l a i k r a S c i u s ir m o k y k i t e s p a v y z dingai ukininkauti.
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Pasauline javy gamyba
Tarptautinis Zemes Ukio Institutas
Ryme veda viso pasaulio źemes ukio
statistikas. Todei kasmet yra zinoma,
kiek kuri pasaulio dalis ar paskira valstybe pagamina ir suvartoja grudy, kiek
eksportuoja ir kiek jy lieka atsargoje
kitiems metams. Grudy kainy svyravimai svarbiausia pareina nuo bendro
pasaulinio jy derliaus didumo ir susidariusios atsargos sandeliuose. Juo toji
atsarga yra didesne, juo kainos labiau
pinga ir atvirkśćiai. Vedant minetas
statistikas per daugelj mety, dabar jau
yra zinoma, koks yra bendras viso pa 
saulio metinis grudy suvartojimas. Todćl tais metais, kai bendras pasaulinis
javy derlius yra źymiai didesnis uź jy
suvartojimą, tai iś anksto galima nurnatyti, kad grudy kainos kris. O kai tas
derlius tik neźymiai praśoka grudy pareikalavimą, tada jy kainos gali iśsilaikyti pakankamoje aukśtumoje arba net
pabrangsta.
Śie metai pasiźymi gerais javy derliais visose pasaulio dalyse, o ypać
Europoje. Pradźioje buvo apskaićiuota,
kad śjmetis Europos j»vy derlius bus
didesnis uź pernykśtj 30 mil. kvintaly
(l q = l00 kg). Bet dabar minetas Insti
tutas patikrino ir rado, kad śjmetis gru
dy derlius yra didesnis net 60 mil. q.
Taigi praejusiais metais Europa pagamino 420 mil. q grudy, o śjmet net
480 mil. q. Tokiu budu eksportuojanćiy
Europos valstybiy javq perteklius bus
dar didesnis, nei anksćiau buvo numatyta. Neatsiźyelgiant j prasidejusj Euro
pos javy derliy, grudy kainos Europoje
galety iśsilaikyti gamybos iśsimokejimo
ribose, nepapigty, jeigu nebuty kity
pasaulio daliy, kurios daug daugiau pa
gamina grudy, nei paćios gali suvartoti. Europa, neźiurint gero jos derliaus,
negalćty savęs iśmaitinti. Nors kaikurios
Europos yalstybes eksportuoja savo javy
perteklius, bet uź tai kitos, pramoningosios yalstybes importuoja jy daug
didesnius kiekius. Pavyzdźiui, flnglija
savos duonos gali tureti tik 1— 2 menesiam, o visą likusią dalj turi importuoti iś kitur. Europos yalstybćs savo
duonos nedateklius daźniausiai patenkina, parsiyeźdamos grudy iś Śiau
res ir Piety flmerikos ir flustralijos.
Todei ir jayy kainy brangumas labiausiai pareina nuo ty pasaulio daliy der
liaus. Siaurćs flmerikoje śiemet kviećiy
derlius yra 78 mil. q didesnis uf per
nykśtj, neskaitant kity jayy.Neźinia dar
koki bus derliai Piety flmerikoje ir
flustralijoje, kur piutis bus dar tik apie
Naujus Metus. Bet ir ten tikimasi gero
derliaus.
Europos Valstybes daugiausia atsiveźa grudy iś Kanados, ftrgentinos.S. Ś.
flmerikos Valstybiy ir flustralijos. Śios
Valstybes yra didźiausiomis pasaulyje
javy eksportininkemis. Ten pigiu budu
pagaminama daug didesni javy kiekiai,
nei savo kraśto gyventojai gali jy suvartoti. Mat, ten yra, palyginamai, maźai
gyyentojy, o laisvos źemes — didfiausi
plotai. Payyzdźiui, Kanada, turedama

11 mil. gyyentojy, pagamina vidutiniai
77 mil. q kviećiy, 16 mil. q mieźiy ir
42 mil q aviźy. Iś viso ji pagamina
145 mil. q grudy. Tokiu budu yienam
Kanados gyventojui tenka daugiau, kaip
13 q grudy derliaus, visai neskartant
rugiy. Tuo tarpu Lenkijoje keturiy svarbiausiy javy ruśiy gamyba nesiekia ir
4 q grudy yienam ^yyentojui. flrgentina, 12 milijony yalstybe, yidutiniai per
metus pagamina 68 mil. q kviećiy, 7
mil. q mieźiy ir 85 mil. kukuruzy. To
kiu budu ir ćia yienam gyyentojui tenka
daugiau, kaip 13 q grudy, neskaitant
rugiy ir aviźy. Taigi śiose yalstybese
kasmet yra grudy perteklius, kurj jos
turi eksportuoti j kitas yalstybes.
Todei śiy valstybiy javy eksportas
diktuoja kainas pasaulineje grudy rinkoje. O svarbiausia grudy importininke
yra Europa. Tais metais, kai minetuose
kraśtuose esti maźesni javy derliai ir
nebuna tokio didelio jy eksporto spaudimo Europon, tada grudams kainos
esti geresnes, pabrangsta ir prieśingai.
Importuojanćiy yalstybiy javy im
portas jyairiais metais bendrai svyruoja
nuo 135 mil. q iki 190 mil. q. Tuo tar-

Musy kraśte b e v e i k ‘ visi naminiai
gyyuliai yasarą ir rudenj minta tiktai
ganykla. Kaikur kiaules laikomos tvarte
ir yasarą. Taćiau ir jos tada penimos
jyairiomis zolemis ir atolais, taigi kaip
ir ganykla minta. Per yasarą musy gyvuliy yirśkinimo latakas pripranta ir
prisitaiko prie sultingy paśary. Ypać ru
denj yisoki atolai yra sultingi ir veślus.
J a u sentai ukininkai pastebejo, kad
labai daźnai rudenj, uźdarius tvartan
gyyulius ir pradejus juos śerti tiktai
sausais paśarais, pasireiśkia gyyuliy
yirśkinimo latako sutrikimai. Daźniau
siai smarkiai sukieteja yiduriai. Toki
yirśkinimo latako negalavimai labai neigiamai atsiliepia j gyyuliy gamybą (sumafeja pienas, gyyuliai sulieseja). Pa
yasarj, staiga iśginus j ganyklą, pasi
reiśkia gyyuliy pilyo paleidimai, kas
labai kenkia jy sveikatai ir sumaźina
laikinai gamybą, kol net yiduriai susinormuoja.
Kad buty galima iśyengti śiy nemaloniy gyyuliy susirgimy, reikia ukinin
kams sumaniau ir atsargiau juos śerti,
pereinant nuo sultingo paśaro prie sau
so źiemos paśaro, o payasarj atvikśćiai.
Rudenj, kada diena jau esti trumpa ir
ganykloje gyyuliai pakankamai neprieda,
reikia juos, parginus namo, priśerti
sausu paśaru — śienu, dobilais ir śiaudais. Tada ne tik gyyuliai bus sotesni,
bet kartu pratinsis ir prie sauso paśaro.
Jei staigiai oras atśąla ir esame priyersti gyyulius iśkart uźdaryti tvartan,
o ganyklon negalime iśleisti, tai tada
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pu yalstybiy— didźiyjy grudy ekspor
tininkiy derliaus pertekliai net 5 kar
tus labiau svyruoja. Ty kraśty derliai
labiausiai pareina nuo vasaros dregnumo.
Kai esti daugiau lietaus ir derliai buna
geri, o kai esti śausa vasara, tai der
liai katastrofaliśkai sumaźeja. Payyz
dźiui, bendrai kviećiy derlius Śiaures
ftmerikoje 1934 m. sieke 222 mil. q,
o 1937 m. — 370 mil. q. Reiśkia, buvo
net 66,7% didesnis. Europos źemes
ukio kultura yra daug atsparesne klimato jtakoms. Todei ćia ir tokiy dideliy derliaus svyravimy nebuna. Payyz
dźiui, Europoje 1936 m. buvo blogiausi
javy derliai per 8 paskutinius metus.
Tada buvo sukulta 403 mil. q grudy,
1938 m. derlius yra labai geras ir duos
455 mil. q. grudy. Taćiau ćia derliaus
padidejimas sudaro tik 12,9%•
Musy kraśte javy kainos, palyginus
su pernykśtemis, labai atpigo. Taćiau
paskutiniu laiku apsistovejo ir, nors yra
labai pigios, neapmokanćios ir gamy
bos iślaidu, bet labiau jau nepinga. Tuo
tarpu javy pristatymas rinkon nera di
delis, nes ukininkai dar neiśsikulć. Bet
netrukus javy prekyba tures pagyyeti
ir jy apyyarta padides, tik ar pasitaisys
kainos, dabar dar sunku ką pasakyti.
M. Ć.

tvarte priva!ome laipsniśkai juos pripratinti prie sausyjy paśary, nenustodami jierns duoti ir sultingyjy, źaliyjy
paśary. Źaliyjy paśary prieś źierną uki
ninkas yisada turi pakankamai. Cia visy pirma turime omenyje runkeliy,
morkyy j r kopusty lapus ir luiśeiius bei
kotus. Sie paśarai yra ne tik labai sul
tingi, nes turi net iki 92 % yandens,
bet kartu yra ir maistingi, ir turi daug
yitaminy, taigi yra ir sveiki. Taćiau ir
śi ty łapy karyćms reikia duoti su saiku, nes per dideles jy duokles gali
karvems paleisti pilvus. Duodant pa 
kankamai śieno ir śiaudy, yienai karvei
per dieną galima suśerti łapy iki 20 kg
ir dar daugiau. Pradejus karvems lapus
śerti, pradźioje jy reikia duóti po maźiau ir tik po keleto dieny galima prieiti prie pilnos duokles. Mat, pradejus
iśkart po daug duoti łapy, galima pa
leisti yidurius, o to reikia labiausiai
yengti.
Śiuo atveju, kalbedami apie gyyuliy
śerimą, turime o menyje pirmućiausiai
karves, nes jos yra tam jautriausios ir
jiems daugiausiai lapus ir suśeriame.
Seriant śakniavaisiy lapus, luiśeiius ir
kopusty kotus, reikia dar gerai juos
perrinkti, kad nepadavus karvems supuvus?y, supelćjusiy ar sukaitusiy łapy
ir kity paśary, nes tas labai joms ken
kia: gali sukelti iśputimus ir uźsinuodyjimus. Tas ypać kenkia yerśingoms
karvems, ir gali net buti jy iśsimetimo
prieźastimi. Be to, lapus ir kitus źalius paśarus, prieś duodant gyyuliams,
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reikia apżiurćti, kad jie nebutg labai
żemśti, smeliuoti. Jeigu yra żemeti,
reikia juos pirma iśplauti.
Śakniayaisig luiśelius ir kopustg kotus reikia kiek perkapoti, kad karves
jais nepaspringtg.
Taip pat reikia vengti duoti karvems, ypać verśingoms, suialusius lapus, nes jie lygiai kenkia, kaip ir supuvę lapai. Kiaules irgi daznai użsinuodija runkelig lapais, jeigu neżiurima ćia
nurodytg atsargumo desnig.
, Karvems, użdarius jas tvartan, pa
tartina butg duoti per dieną tokią pa
śarg duoklę: 20 kg runkelig lapg (gali
buti ir kitg śakniayaisig ir kopustinig
lapai), 6 kg śieno ar dobiig, 4 kg vasarojinig śiaudg ar kapojg ir dar butg
naudinga duoti kiek stiprigjg paśarg,
jeigu karye duoda iki 10 litrg pieno
per parą.
Geriausia tiktg karvems duoti per
dieną po % kg kvietinig seleng ir l / i kg
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semeng arba rapsg iśspaudg. Vietoje
sito miśinio galima duoti: */& kg saldaus
lubino miltg ir % kg seleng ar aviżinig miltg. Be to, śeriant karvems żalius lapus, reikia nepamirśti duoti po
2—3 dekus per dieną śliomkreides
kiekvienai karvei, nes lapuose yra nemaża jyairig rugśćig, kurig kenksmingumą paśalina kreida.
Atsargumas ir laipsniśkumas, śeriant
gyyulius, yisada yra reikalingas, kai norite yieną paśarą payaduoti kitu paśaru. Ypać tas svarbu su żaliaisiais paśa
rais. Payyzdżiui, kai norime runkelig
lapus payaduoti raugintais paśarais ar
śakniavaisiais. Tada reikia sumażinti
lapg duoklę, o jg vieton duoti kiek
raugintg paśarg ir źiureti, jeigu gyyu
lio iśmatos yra normalios, tada dar la
biau sumażinti lapg duoklę, o yeliau
ir visai nutraukti, payaduojant juos
raugintais paśarais arba kitais śakniayaisiais ar bulyemis.
M .Ć .

Bandymai su karviij śerimu
Kaip kitose yalstybese, taip ir Len tik todel, kad śienas buvo menkas. Iś
kijoje yra naminig gyyulig bandymg to bandymo buvo padaryta iśvada, kad
stotys. Tose stotyse daroma daug jyai perkami stiprigjg paśarg miśiniai, ga
rig tiksiig, moksiiśkg bandymg su visais lima payaduoti, karves śeriant, piges
ukiśkais gyvuliais: su gyyulig auginimu, niais savo ukyje pagamintg grudg mi
śerimu, yeisimu, priefiura, gamyba ir t.t. śiniais, jeigu tik kartu śersime gerą,
Tie bandymai daznai duoda iabai prak- turtingą baltymais stambgjj paśarą, ge
tiśkg iśvadg, kurias kasdieneje gyyulig rą pieyg bei dobilg śieną, rangintą pa
auginimo praktikoje galima lengvai pri- śarą.
taikinti ir tureti iś to dideles naudos.
Janovcuose, kitame bandyme su
Pritaikius bandymg atskleistas żinias karyig śerimu buvo pavaduota pagringyyulig auginimo praktikon, galima to dinio paśaro dalis, t. y. 1 kg miśinio,
kiu budu pagerinti, patobulinti ne tik susidedanćio iś 50% kvietinig seleng,
paćig gyyulig gyyenimo sąlygas, bet 25% semeng iśspaudg ir 2 5 % saulekas syarbiausia ukininkui, tai padidinti grjżig iśspaudg, — 2l/a kg dobilg śieno.
jg ga my b ą (pieningumą, mesos prie- Taip pakeitus karyig śerimą, jg pienas
auglj ir t. t ) arba tą paćią gamybą pa- ne kiek nesumażejo. Reiśkia toks pa śa 
piginti, yartojant pigesnius paśarus. To ro pakeitimas iśejo yisais atżyilgiais
del su kai kuriais tg b an d y m g rezulta- ukininko naudai. Śie bandymai buvo
tais bus pravartu susipażinti ir musg padaryti su dviem karvig grupem rauukininkams, o susipafinus, iśj gpasimo- donosios rases ir abi grupes dave viekinti.
nodus rezultatus. Iś śig bandymg buvo
1934/5 m. Boguchvaloje Galicijoje padaryta labai svarbi iśvada, kad dobi
buvo iśbandyta su melżiamomis karve- lai, kaip m aistingiausias baltym ais
mis toks klausimas: ar galima perka- sta m b u s is paśaras, labai gerai tinka
mus, brangius, stipriuosius (koncentructus) paśarus payaduoti daug pigesniais
savo ukio paśarais — pievg bei dobilg
śienu, javg bei ankśtinig augalg miltg
miśiniu ir żaliais raugintais paśarais,
duodant śig paśarg didesnes duokies.
Krizes metais, kada neiśsimokejo pirkti
brangius koncentruotus paśarus karTriuśius geriausia piauti velyvą ru
vems śerti, labai rupejo ukininkams, kuo
pigesniu butg galima juos payaduoti, denj ir żiemą, kada jie yra 6— 10 men.
amżiaus^ ir kada jg kailiukai yra granesumażinant karyig pieningumo.
żiausi. Ziemą triuśig kailiukai yra kaip
Viename tokiame bandyme buvo kar- tik grażiausi su żibanćiais ir nesmunvems duodama savo ukio toki paśarai: kanćiais plaukais. Taigi tas geriausias
nelabai geras śienas ir miltg miśinys, laikas yra nuo iapkrićio iki kovo mesusidedąs iś 1 dalies seleng, 1 dalies
nesio.
aviżg ir 3 dalig bobikg. Prieś tai karTriuśiai prieś piovimą reikia per ilgesvems buvo seriami labai baltymingi nj laiką geriau papeneti, kad jg mesa butg
pirkti paśarai, susidedą iś 4 0% kvie- skanesne ir kailiukai grażesni. Per 12
tinig sćleng, 3 0% semeng iśspaudg, yalandg prieś piovimą triuśiui galima
15% sojos miitg ir 15% żemes rieśutg duoti tik truputj yandens pagerti, bet
miltg. Karyig pienas kiek sumażejo, bet esti yisai nereikia duoti.
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pavaduoti stiprigjg paśarg miśiniams.
Todel labai svarbu kuo daugiausia u k y 
je dobilg prisiauginti.
Kitoje bandymg stotyje buvo p a d a 
ryti bandymai su karyig ganymu ganykloje ir śerimu żaliais miśiniais tvaite,
leidżiant karvems yaikśćioti ore, diendarżyje. Buvo dvi karyig grupes po 5
karves kiekyienoje grupeje. Viena g r u 
pę buvo seriama diendarżyje żaliais,
nuśienautais miśiniais, o kita buvo ganoma ganykloje. Bandymai tęsesi per
visą yasarą, beveik 4 menesius laiko.
Pasirode, kad iś 1 ha buvo suśienauta
żalio paśaro 31.310 kg, o ganykloje
karyes surinko paćios tik 15.310 kg.
Daugiausia żalio paśaro dave dobilai
(136.650 kg), mażiausia vikg miśnys su
mieżiais (15.150). Tokiu budu yidutiniśkai buvo gauta paśarinig yienetg iś 1 ha,
śienaujant—4.727, o g a n a n t — 2.899.To
del 1 ha żalio paśaro, śienaujant ir śe
riant tvarte, gali iśpeneti per 117 dieng
6 karves, kurios sveria po 450 kg gyvo
svorio ir duoda po 9 litrus 4 % riebumo pieno per dieną, o tuo tarpu 1 ha
ganyklos per tą patj laiką gali iśpeneti
tik nepilnai 4 tokias paćias karves. Bet
śerimas żaliais paśarais tvarte neveike
ypatingai nei karvig pieningumo, nei jg
svoric prieauglio.
Iś to bandymo buvo padaryta tokia
praktiśka iśvada: karvig śerimas tvarte
śienautais żaliais miśiniais yra taupesnis (ekonom iśkesnis), bet ne taip sveikas, kaip j g g a nym as ganyhloje.
BoguchvaIoje buvo bandyta, kokią
jtaką turi karyig pieningumui jg amżius.
Kasmet buvo tikrinamas karvig pieningumas. Karves buvo lenkg raudonosios
yeisles. Bandymai parode, kad iki 6 m e 
tg amż'aus pieningumas dideja. Nuo 6
iki 10 metg amżiaus pastoyiai laikosi
yienoje yietoje, o nuo 10 metg amżiaus
jis pradeda kristi.
Praktiśka iś to iśvada yra tokia:
d a u g s e n e s n e s karyes, kaip 10 metg
am żiaus neissimoha ilgiau laikyti. Żinoma, nors nuo to iaiko pienas mażeja, bet gali buti, kad karve 11,12 ir 13
metg dar gerai duos pieno. Tokią tai
verta iśnaudoti, kol ji iśsimoka.
Agr. M. Ć.

Kada ir kaip piauti triuśius
Triuśj użmuśame tokiu budu: laikome jj kaire ranka uż użpakalinig kojg,
o deśine ranka (skersa plaśtaka) arba
medine lazda smagiai suduodame per
kaklą toje yietoje, kur galva jungiasi
su kaklo stuburkauliu. Po tokio vieno
taikaus smugio triuśis ćia pat krenta
negyyas. Tada reikia tuojau iśimti triu
śiui viena akis, pro kurią iśtekćs visas
kraujas. Mat, kraujas tada iś viso kuno
subćga j galyą. Paskui reikia triuśj pakarti uż użpakalines kojytes ir numauti
kaiiiuką, kaip pirśtinę nuo rankos. Vćliau perpiaunama aśtriu peiliu piivas
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iśilgai ir iśimama viduriai. Ćia reikia
buti labai atsargiam ir visg pirma su
rasti ir iśimti tulżj. Nes tulzis gali lengvai pasipilti ir tada sugadintg mesos
skonj, ji pasidarytg karti. Triuśio mesa,
jeigu jis nśra liesas, yra balta, sveika
valgyti ir lengvai virśkinasi. Ji labai
primena savo skoniu yiśtieną.
Geriausi kailiukai yra 8 — 10 menesig triuśig, nes jie labai gerai iśsidirba.
J u o senesnis yra triuśis, juo blogesnis
ir kietesnis yra jokailiukas, labai sunku
jj gerai iśdirbti. Jeigu vienu kartu uzmuśama didesnis triuśig kiekis, tada
patartina jg kailiukus tuojau iśdirbti
żalius, nedżioyintus, nes jie tada geriausiai ir Iengviausiai iśsidirba. Jeigu
triuśiai musami po vieną arba nera laiko
tuojau jg kailiukus iśdirbti, tai tada kai
liukus reikia iśdziovinti, surinkti didesnj
jg kiekj ir tik yeliau juos iśdirbti drauge.
Kaliukai geriausiai lupasi nuo triu
śio tuojau po uzmuśimo, kol dar kunas auśta. Tada jie esti ir stipriausi.
Lupant kailiuką, reikia pradeti lupti nuo
paskutinig kojelig. Pirma reikia perreżti
odą iśilgai kojeles ir aprezti aplinkui
prie kojelig sąnarig. Truputi jpiautiodą
prie uodegos aplink ausis, ir snukutj.
Tada, traukiant kailiuką nuo użpakalinig
kojg żemyn (triuśis turi buti pakartas
uż paskutines kojeles ant vinio), jis
nusimauma, kaip pirśtine, nuo rankos.
Jei kur pleśiasi su mesa, reikia neaśtriu peiliu mesą nuskusti.
^Nuluptus kailiukus tuojau turime padz/auti, kad nesugestg ir nepradetg
smukti plaukai. Tuo tikslu kailiukas uż'Uaunamas ant plienines vielos śakućig
(gali buti ir medines), kurios padarytos
panaśiai kaip agrafkę. Todel jos, kaip
norint, iśsiskećia ir iśtempia kailiuką.
Kailiuko plaukai turi buti j vidg, kad
geriau dziutg oda. Kailiuką iśtempus
ant śakućig, reikia jo kraśtus pririśti,
kad nesusitrauktg. Kailiukus galima
dżiovinti dar kitu budu: kailiuką pe r
reżti iśilgai papilves, iśtiesti ir iśte m
pus prikalti jj prie lenteles apaćion vilnomis. Kailiukus dżiovinti reikia perpućiamoje, sausoje vietoje, papelepeje,
bet nek uom et ant krosnies arba sauleje.
Kaip n a m in iu b u d u g a lim a
dirbti triusiu kailiukus

iś

Prieś iśdirbimą kailiukg oda reikia
atmirkyti. Tuo tikslu reikia gausiai supurkśti ją suriu yandeniu. Taip suvilgytas kailiukg odas sudeti po dvi vieną
ant kitos vilnomis j virśg. Kitą dieną
padaroma tirśta ruginig, duoninig miltg
kośe, uzrauginta kaip duonai. I tą
kosą
dar reikia jdetj valgomosios
druskos tiek, kad iśeitg jos mażdaug
po vieną śaukśtą kiekvienam kailiukui,
ir aluno po vieną ketvirtadalj śaukśto
kiekyienam kailiukui. Paskui, kai jau
viskas sudeta, kośe reikia gerai iśmaiśyti ir ja iśtepti yisus kailiukus iś
yidaus (odas) ir vel sudeti po dvi, kaip
pirma. Tada kailiukus reikia iśneśti silton yieton, kad tas raugas greićiau
veiktg jg odą. Po 4 —5 dieng raugas
nuo kailiukg odelig reikia pasalinti,
nuskusti, o kailiukus iśdżioyinti. Tada

kailiukai turi pasidaryti minkśti ir tamprus, kaip flanelć. Kailiukus tad a reikia
gerai iśtampyti j visas puses, kad pasidarytg visai minkśti. Paskui aśtriu
peiliu nuo odelig reikia nuskusti raugo
likućius ir mezdras.
Po to reikia dar iśdirbti kailiuko vilnas, kad jos żibetg ir nebutg riebaluotos. Tuo tikslu kailiukg vilnas reikia
labai iśbarstyti balta, malta kreida arba
karśtu, śvariu smeliu. Smelys turi buti
taip jkaitintas, kad jame vos butg ga
lima ranką iślaikyti. Taip pertrinti kai
liuko plankus karśtu smeliu keletą kartg
ir paskui gerai kailiukus iśkratyti, iśvalyti.
Pabaigoje kailiukg odos iśtepama
dar aliejum, kiauśinio tryniu, tranu arba
giicerinu. Po to pakariama kailiukai sau
soje, perpućiamoje yietoje, kur nera
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kandźig, arba sudedama j kokią nors
dezę.
Geriausi kailiukai yra śinśiig yeisles
triuśig: labai tanki ir stipri neśioti vi!na.
Taip pat gerus kailiukus duoda Vienos
melynieji ir baltg yeislig triuśiai. Triu
śig kailiukai labai tinka paltg pamuśalams, nes jie yra Iengyi, śilti, malonus
ir gerai neśiojasi. Geriausia, tankiausia
yilna triuśig kailiukai yra, kai jie m u 
sami yra gruodżio, sausio ir yasario
menesiais.
Kailiukus susiuvant reikia yartoti
tam tikra trikampe adata, kurią galima
piktis kiekyiename miesteiyje.
Sia proga pravartu priminti musg
ukininkarns, ypać jauniesiems, kad kuo
daugiausia jie augintg triuśig. Nes juos
auginti nesunku ir iśsimoka.

Nauji pieniniu apsunkinimai
Pereitg metg pabaigoje pradejo siausti
Pagal tuos paredymus ligos bakteLenkijos yakarg vaivaa. gyyulig snukio rijos pirmiausia reikia użmuśti piene,
ir nagg epidemija. f\tkeliovo ji iś Vokie- pristatomam j pienines ir jg filijas.
tijos. Pirmiausia pasirode Kenpno ap- Bakterijos użmuśamos, jei pienas paśilskrityje Vokietijos pasienyje, o paskiau dcmas iki 75° C ir toje tem pe ra tu ro je
persimete ir j kitas apskritis. Greitu palaikomas per pusę yaiandos.
Sildant iki 85 CD arba net użvirilaiku paplito yakarg ir centralinese vaivadijose. Neseniai śi liga pasirode jau nant, per pusą valandos śildyti ar viir Naugardelio vaivadijoje — Śćućino rinti nereikia. Pakanka 15 min.
apskrityje, iś kur, yra pavcjaus, kad gali
Pienines privalo vesti dienynus, kur
butg parodoma, kaip pasterizuojamas
persimesti ir j Vilniaus vaivadiją.
Śioji liga yra ypatingai labai użkre- pienas, kurie ukiai, kiek pristato pieno
ćiama, Serga ja karves, ożkos, avys, ir kiek paima nugriebto pieno gyyu
kiaules ir retkarćiais net żmones. Daż- liams maitinti.
niausia apsikrećiama, yartojant nevirinią
indai, rnaśinos ir visa kita, su kuo
serganćig gyyulig pieną.
tik pienas susiduria, turi buti taip pat
Kur pradeda siausti mineta ep ide  apsaugomi nuo ligos bakterijg. Tuo
mija, pridaro daug nuostolig. Daugelis tikslu visi indai turi buti iś oro ir iś yi
daus iśplaunami 3 % sodo tirpiniu, arba
gyyulig gaiśta.
Sergą śia liga gyyuliai karśćiuoja, panardinami dviem minutem j tą patj
nustoja apetito, sumażeja pieningumas tirpinj, o jei jo nera, tai j yerdantj yan
ir gausiai seilinasi. Seiles ternpiasi ilgo- denj. Taip nuva!yti indai — bidonai sumis gijomis. flnt snukio, lupg, lieżuvio statomi atskirai nuośalioje yietoje, kad
atsiranda jvairaus dydżio baltai-gelsvos nesusidurtg su jais kiti neplauti indai
pusles, kurios greitai pritvinksta ir truk- ar
nepasterizuotas pienas. Paskiau,
sta, palikdamos atviras żaizdas. Kartu pripylus nugriebto pieno, kuris jau yra
atsiranda ir kanopg iśbrinkimai, kur taip pervirtas ir be bakterijg, atiduodama
pat susidaro pusles. Kiaulems kartais nariams. lejimas j pienines turi buti
kasdien kalkiuojamas kalkig pienu, arba
ir visai nuvaro nagus.
Vaidżia emesi grieżtu priemonig ko- negesintomis kalkćmis. Pienines maśivai su śia baisia liga. Tam reikalui iś- nos ir indai po darbo taip pat plaunami
Ieido jau virś 2 milijong auksing, bet 4 % sodo tirpiniu, o neśvarurnai iś maligos siautimą sustabdyti vis dar nepa- śinu sudeginami.
Pieninig va!dybcs, kurios neprisitaiyyksta. Kiekyienas ligos pasirodymas
turi buti tuojau praneśamas valdżiai. kys tiems paredymams, bus baudżiaGżkresti liga ukiai yra stropiai izoliuo- mos iki 3000 zl. pinigine bauda, arba
jami, atskiriami, kur paskui prayedamas 3 menesig areśtu. Stora stos nustate ir
terminą, iki kurio visa tai turi buti patinkamas gydymas ir apsauga.
daryta. Pienines, kurios neprisitaikins,
Jei kas ligos pasirodymą nuslepia,
yra smarkiai baudziamas, o kritus gy- minetam paredvmui iki ś.m. spaliu 25 d.,
bus użdarytos (Śvenćionig storasta).
vuliui negauna jokio atlyginimo.
Terminas trumpas, o reikalavimas
Kaip jau minejau yra payojaus, kad
liga gali pasiekti ir Vilniaus kraśtą. grieżtas. Vargu ar suskubs pienines per
Tode! Vilniaus vaivada iśleido ś. m. taip trumpą iaiką (aplinkraśtis iśleistas
rugsejo 17 d. aplinkraśtj, kuriame jsako spalig 3 d ) prisitaikyti naujiems reikaapskrićig storcstoms griebtis apsaugos lavimams, juo labiau, kad tai yra supriemonig, kad iiga negaletg toliau
riśta su naujais jrengimais.
piisti.
Nauji paredymai labai apsunkina
Kadangi pienines yra tinkamiausia pieniniu darbą. Dabar pienas śildomas
yieta epidemijai piisti, tai apsaugos
iki 40n C ir tsi pieno priemimas użparedymai pirmiausia jas ir paliete.
(Pabaigą źiuv. 200 pusl.).
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SVE1KATA UŻ AUKSĄ BRANGESNĆ
M edaus naudingum as źm ogui
Medus yra gamtos dovana źmogui.
Prof. Canderis sako; „Gamta dave źm ogui medg, kaip yieną savo brangiausig
dovanL). Iki śiol źmogus dar nera pa
kankamai iśtyręs ir jvertinęs, kiek yra
naudingas ir reikalingas źmogaus sveikatai medus".
Medus nera paprastas cukraus saldumas. J a m e yra sukaupta sodg, laukg
ir pievq saules śviesa ir energija. Me
dus yra prigimtas silto vasaros lietaus
ir źemes saldumas, persisunkęs graźig
źiedg maloniais kvapais.
Medus yra sinonimas naturalaus,
źiedg kvapais praskiesto malcnaus augalq saldumo. Medus yra gamtos, ne pra
mones, gaminys.
Medus nera paprasta augalg atsargine medźiaga, kaip cukrus. krakmolas
ir kit,, kurias augalas gamina savo rei
kalams. Medus augalg ga minamas ne
sau, bet gyyunijos pasauliui, ypatingai
vabzdźiams, kurie pasiźymi nepaprastai
didele energija ir stiprumu. Jg gyyybę
ir energiją gali palaikyti vien medus.
Panaśios energijos ir sveikatos śaltiniu
medus gali buti ir źmogui.

M e d a u s , k a i p m a i s t a s . Maistingoji medaus dalis yra cukrus. Taigi medus
źmogaus maiste gali pakeisti tiktai krakmolą, paprastą cukrg ir kitus angliavandenius. Baltymg ir riebalg medus
pakeisti negali.
Medaus cukrai greitai ir Iengvai jsisunkia j kraują ir eina kunui maitinti.
Medus beveik nereikalingas yirśkinimo.
J u o daugiau krakmolo ir paprasto cuk
raus savo maiste pakeisime medumi,
juo gre!ćiau ir lengviau bus suvirśkintas
maistas.
Meduje yra mineralinig dalig: fosforo, geleźies, mangano, kalkig ir kitg.
Sitos dalys labai reikalingos kaulams ir
kraujui atsinaujinti. Medaus mineralines
dalys yra susijungusios su organinemis
rukśtimis ir kitais organiniais junginiais,
kurie lengvai tirpsta vandenyje ir lengvai susisunkia j kraują, todel medus,
kaip mineralinig dalig śaltinis, żmogaus kunui yra labai svarbus ir naudin
gas, ypatingai yaikams, kurig kauiai ne
tiktai atsinaujina, bet ir auga.
Medus, kaip maistas, labai svarbus
yra tiems źmonems, kuriems reikia grei
tai atgaiyinti nuilsusius raumenis, śirdj
ir suteikti jiems maisto. Payyzdźiui,
jyairiems keliauninkams, sportininkams
ir darbininkams prie sunkaus darbo.
Kai poilsio yalandoje jie suvalgo duonos ar yaisig su medum, tai medaus
cukrus tuojau susisunkia j kraują, nueina prie raumeng, kurie, kaip ir motoras, gavęs daugiau kuro, ve! gali
dirbti.
Medus, kaip maistas, labai reikalin
gas yaikams, nes jg greit augantis ir
silpnas kunas reikalingas lengyai virśkinamo maisto. Medus patsai yirśkinimo

beyeik nereikalingas, o savo fermentais
jis dar ir kitą maistą padeda suvirśkinti.
Rugśtys ir medaus kvapas suźadina apetitą ir tuo labai daug prisideda prie
maisto suvirśkinimo. Taip pat nereikia
pamirśti ir yitamino B reikśmes, ypa
tingai yaikams. Butg labai naudinga
yaikams cukrg pakeisti medum.
Seni źmones cukrg taip pat turetg
pakeisti medum, nes jg yirśkinamieji
organai yra nusilpneję, jie daźnai neturi
apetito, o medus kaip tik suźadina apetitą ir padeda maistą suvirśkinti.

M ed u s, kaip a p e t it o z a d in to j a s . Meduje yra labai stiprus apetito
źadintojai: 1) obuolig bei kitos rukśtys
ir 2) kvapai. Prie jg prisideda ir m e
daus saldumas.
Noredami jsitikinti, kiek turi m edu s
apetitą suźadinanćios jegos, galite padaryti Sitokj bandymą. Kai del yienos
ar kitos prieźasties nesinori yalgyti,
o pagal dienos tvarką jau reiketg yal
gyti, paimkite j burną duonos ar surio
gabalelj. Seilig burnoje nepasidaro, ir
sausos duonos ar surio nuryti negalima.
Paskui paimkite j burną duonos ar su
rio gabalelj su med um Burnoje tuojau
atsiras daug seilig, kąsnj lengyai nurysite ir atsiras noras daugiau yalgyti.
Taigi, medus pirmućiausia suźadina
seilig liaukas. Jo s iśleidżia daug seilig,
kurios praskiedźia maistą ir da linai jj
suvirśkina. J u o daugiau seilig iśsipila
ant maisto, juo greićiau jisai suvirśka.
Paimkite j burną rieśuto didumo gaba
lelj medaus ir tuojau pribegs pilna burna seilig, tik spekite ryti.
Kai tiktai suźadinamos seilig liaukos, tuojau suźadinamos ir skilyio (pilvc) bei kitg yirśkinamgjg organg liau
kas, kurios pradeda gausiai gaminti
maistą virśkinanćias sultis su jyairiais
fermentais.
Kai virśkinamuose organuose atsi
randa tg sulćig, tai źmogus pajunta viduriuose tuśtumą ir norą valgyti; sskoma — „atsiranda apetitas".
M e d u s , k a i p g y d a m o j i p r ie m o n e . Bpie medg, kaip g y t o mą j ą
priemonę, arba vaistus, prof. Canderis
śitaip raśo:
1. Medus naudingas, kaip maistas
ir kaip apetito źadintojas, ligojeirpasyeikus, kad ligonis greićiau sustipretg.
2. Vaikai, kurie sirgo nervg, alsavimo organg ligomis ar maźakraujyste,
greićiau pasveikdavo, kai gaudavo m e
daus. Śveicarijos sanatorijoje „Frauenfelder* silpniems ir liguistiems yaikams
gydyti megino yartoti pieną su medum.
Vienierns yaikams dave pieną su m e 
dum, o kitiems —- be medaus. Vaikai,
kurie gaudavo pieno su medum, grei
ćiau sustipredavo.
3. Śirdies ligomis sergantieji grei
ćiau pasveikdavo, jei besigydydami valgiui vartodavo ir medg, nes medus sustiprindayo śirdies raumenis.

4. Sergant „cukrine liga“ cukraus
negalima yartoti, tuo tarpu nedaug m e 
daus galima yalgyti.
5. Medg naudinga yartoti sergant
jyairiomis inkstg ligomis.
6. Kas negali ilgai uźmigti, tas guldamas turetg iśgerti stiklinę yandens su
medum. Medus nuramina bei sustiprina
nervus, ir źmogus greićiau uźmiega.
7. Esantis meduje yaisig cukrus yei
kia, kaip silpnai yidurius paleidźią vaistai. Kai źmogui ar tai dćl darbo sąlygg, ar tai del senatves, ar dól kurios
nors ligos daźnai buna kieti viduriai,
patartina yalgyti medg. Medg yartojant
sustipreja źarng judejimai (peristaltika),
źmogus lengyiau iśsivalo, todel rećiau
ir jo yiduriai sukieteja.
8. Prie alsavimo organg ligg (ger
kles skaudejimo, kosulio, dusulio, kokliuśo ir kitg) źmones jau seng senoveje, kaip yaistą, vartojo medg, nes jis
sumaźindayo skausmus ir palengvindavo
atsikoseti. Ir dabar gydytojai, greta ki
tg vaistq, pataria ir medg yartoti.
9. Medus, kaipo priemaiśa, yartojamas labai karćiais ir neskaniais yaistais.
10. Patirta, kad m edu s slopinamai
yeikia bakterijg gyvenimą, todel gydy
tojai pataria vaigyti medg sergantiems
śiltine ir kruvinąja (dizenterija).
11. Medg yartoja jyairiems sodo
prieźiurai skiriamiems tepalams.

N osies sloga
Nosies sloga kudikiui yra iabai payojinga, nes nuo jos kudikis karśćiuoja. blogai valgo, vemia, yiduriuoja, su
serga plaućiais, kartais net smegeng
uźdegimu ir mirśta. Suaugusiem no
sies sloga nera taip pavojinga, kaip
yaikams, bet ji gali apimti gerklę, plaućius arba aus;s. O del to kartais buna
sunkig padarinig. Be to, sloga paruośia
dirvą aaugeliui kitg ligg. Ilgai (chroniśkai) nosies sloga sergąs źmogus iśblykśta ir sumenkeja.
Del to reikalinga stengtis nepersiśaldyti ir neapsikresti nosies sloga.
Kad to nebutg, kiekyjenas sloga sergąs
suaugęs źmogus turi śaltinis kudikig, o
nosies sloga serganti motina turi źindyti kudikj tik uźsiriśusi burną ir nosj
skarele ir gerai nusiplovusi rankas.
Susirgus nosies sloga, reikia neiti
iś kambario, buti śiltai apsiredźiusiam,
gerti ricinor, kad iśsiyalytg yiduriai,
yakare karśtam vandeny su druska pamirkyti kojas, prieś naktj iśgerti vieną
tabletę aspirino su viena stikline karśtos arbatos, geriausiai lie p zie d żiii, atsigulti. gerai apsikloti ir iśprakaituoti. Tai
galima pakartoti ir antrą dieną. Valgyti
daugiausia sausą va!gj ir kuo maźiausiai gerti. Śnerves iśtepti nesudytu
sviestu arba cinko tepalu. Nosj śnirkśti
atsargiai, tik yiena puse, antrąją pusę
gerai uźspaudus.
Nuolatinę nosies slogą gali iśgydyti
tik gydytojas.
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MOTERU D A R B A I

S a u g o k im es b łogo upo
Nuo pat pradżios pasaulio źmogus
dirba ir rupinasi, kad turetg duonos
kąsnj. Ne yisada sunkus, kasdienis dar
bas duoda teigiamg yaisig. Daźnai iś
tinka źmogg nelaimes, nesiseka darbas
ir t. t, Visokie nepasisekimai gyyenime
źmogg pavergia, jsisiurbia j jautrią źmogaus śirdj. Jis pradeda iiudeti, tampa
nepatenkintas, piktas. Labai daźnai dći
menkniekio taip pat p a m e t am a geras
upas. Jei, pav., tevas grjźta iś darbo
namo be upo, tai daźnai yaikams tenka
nekaitai nukenteti. Kitaip sakant, tevas
nuvarys savo pyktj ant vaikg. Blogas
tevo upas greit persiduoda visai śeimai
ir nejućiomis susidaro nepakenćiama
nuotaika. Kitaip tariant, śeimos tar pe —
tyła prieś audrą.
Ir iś tikro, jei
tevo blogas upas, tai yaikai nenori żaisti, bijo ir pakrutćti tik bailiomis akutemis dairosi j śalis.
Ypać svarbu, kad moteris — motina
savo yidujinio pergyvenimo-- błogo upo
nerodytg yaikams ir yisai śeimai. Mote
ris iś prigimties yra jautresne, śyelnesne, tai ji dar greićiau persiima yisokiais
nepasisekimais. J o s błogą nuotaiką dar
greićiau pastebes yaikai ir prades jos
bijoti.
Jei abu tevai daźnai buna blogoje
nuotaikoje, tai mażiausias netikslumas
kalboje sukelia ginćus śeimoje, kurie
kaip ugnis degina gero sugyyenimo ir
meiles ryśius.
Moteris—motina savo malonia śypsena turi praskaidrinti ukanas nuo tevo
veido. Jos śirdyje negali buti nei pykćio,nei kerśto. Motina jneśa śviesąjsavo namus tik per didźiausią meilę ir
pasiaukojimą. Yra grażus posakis apibudinąs moters tikslą vyro namuose:
„Ne neapkęsti ćia atejau, bet mylćti“.
Taigi, tevai ir motinos, atmininkite,
kad namai tai śventove, kur nuolat turi
śriesti dźiaugsmo saule, skleisdama mei
les spindulius j jusg śirdis.
Jei esate pikti ar błogame upe, tai
prisiartiną prie savo namg, kur jus laukia nekalti yaikućiai, parodykite jiems
śypsantj veidą ir tarkite malong żodj.
Reikia tik noreti, o pyktis ir blogas
upas, tas żiaurus śeimos sugyyenimo
prieśas, iśnyks kaip nebuvęs. Jei teyas
ir motina mokćs save valdyti ir kontroliuoti, tai śeimos laime neirs, bet dar
labiau klestes.

Musij g e r a d a r i a i
Artinasi żiema. Śeimininkes, labiau
susirupinkite savo geradariais—śuneliu
ir katyte. Śuneliui parupinkite śiltą, użyźjyje pastatytą budelą ir maisto. Sunelis t urć da ma s śiltą budele ir gaudamas kelis kartus per dieną jam skirtą
maistą, bus judrus ir, atsidekodamas,
daug geriau saugos namus. Nepamirś-
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kime, kad alkanas irsuśalęs śunelisneatliks tinkamai savo pareigg, uż ką bus
kojomis spardomas ir gedinamas. Toks
śunelio gyyenimas bus jo kankinimas.
Nemażiau pasirupinkime tinkamu katytes użlaikymu, "kuri saugoja musg
turtą nuo jkirigjg pelig. Jei ji alkana ir
yisomis jegomis yerżiasi j kamarą ar
jsyirną, tai nevarykime jos żiauriai nuo
saves, bet duokime jai paesti. Soti budama, żinos savo pareigas ir eis gaudyti pelig. Jei alkana kate, tai kelis
kartus ją nuo savęs nuvijus, ji atsiguls
ir pasidarys abejinga viskam. Negaudys pelig, bet lauks, kol pele pas ją
ateis.
Taigi turedamos śiuos geradarius savo namuose, nepamirśkime apie jg mai
stą ir pasirupinkime tokiais patogumais,
kurig śunelio ir katytes prigimtis reika
lauja, o jie jums śimteriopai atsilyginr,

Po kelig dieng, pradejus rugti kopustams, akmenj nuimti ir smailiu pagaleliu perdurti keliose yietose kopu
stus, kad iśeitg nereikalingas kartumas.
Gerai butg, kad galetume pirmomis
dienomis statinaite su kopustais palaikyti śijtoje yietoje, kad geriau jrugtg,
o paskui reikia iśneśti śaltan rusin.
Per żiemą labai stropiai priżiureti ko
pustus, kad nepeletg ir daźnai perplauti
palelą, kui ia użdengii kopustai.

Kaip v a l g y t i niedij

„ A t a ik p a s m a n i v a k a r u o ć “

Medus yra labai naudingas żmogaus
organizmui, bet reikia jj tinkamu budu
suvartoti. Naudingiausias m ed u s bus
tada, kai jj yalgysime tokj, kokj bites
pagamino, t. y., ir neśildytą, ir nevirtą.
Valgant yieną medg, jis greit pasi
daro neskanus ir mażina apetitą. Medg
reikia yalgyti su duona, suriu, pienu,
yandeniu, obuoliu, agurku, uogomis i r t.t.
Skanu bus, kai ant duonos użtepsime
syiesto, ant sviesto użdesime medaus,
o ant medaus surio.
Labai sveika gerti medus su śiltu
pienu. Medg galima gerti su yandeniu,
citrinos ir jvairiomis yaisig sunkomis,
su arbata ir kava. Medg geriant su arbata ar su kava, reikia j arbatą ar kavą
jpilti pieno, o yeliau jdeti medaus.
Ligoniams ir kompotą reikia pasaldinti medum, bet tada, kai kompotas
atauś iki 50°C. Taigi norint, kad medus
nenustotg savo vertes, reikia jis nevirti
ir neśildyti, ir nedeti j karśtą pieną ar
arbatą, bet yartoti tokj kokj dave bitutes. Mat, nuo aukśtos temperaturos m e
duje żusta yitaminai ir pranyksta gardus kyapas.

Kop u s t u ra u g in im a s
Rauginimui tinka baltos, kietos, yi
dutinio didumo kopustg galvos. Prieś
kopustg rauginimą reikia gerai apżiureti ir iśmazgoti statine. Kad statine
tikrai butg śvari, patartina pripilti statinen śilto arba ir śalto yandens ir jmesti
raudonai jdegintg akmeng. Po kiek lai
ko, nupilti yandenj ir statinę gerai iśśveisti śepećiu, ir iśplauti śvariu y a nd e
niu. Iśmazgojus statinaile gerai isdżioyinti.
i sausą statinaite reikia pilti supiaustytus kopustus ir j juos jdeti kiek
piaustytg obuolig, morkg arba raudong

burokelig. Ant supiaustytg kopustg virśaus pabarstyti druskos, sumaiśytos su
kmynais ar krapais. Vienam kaupinam
sietui kopustg berti mażdaug ne pilną
saują druskos. Tam tikra buożele muśti
statineje kopustus tol, kol iśleis iś savęs skystimą.
Kada jau bus pilna_ statinaite, virśg
pridengti sveikais kopustlapiais ir śvaria, drobinę palele, użdeti dugnelj ir
prislegti akmeniu.

Lietingais, ilgais rudens yakarais ga
lima daug kas padaryti. Taigi sodżiuje
nekartą girdime tokj pakvietimą. Kviećia mergaite kitas savo sodżiaus artimesnes mergaites, ksd su savo d arb u
ateitg pas jąvakaruoti. l emstant sueina
kelios ar keliolika mergaićig vienon
pirkion verpti, plunksng pleśyti, megsti
ar kitą kokj darbą dirbti. Grażus ir senas tas paprotys, tik mes iietuves m e r 
gaites palaikykime jj ir tinkamai iśnaudokime.
Susirinke vakaruoti, jei darbas nesitrukdys, tai galima padainuoti lietuyiśkg
daing, arba yiena kuri mergaitć tegul
paskaito iś laikraśćig, o yisos pasiklausys. Tokiu pat budu viena kuri mergaite
tepaskaito iś knygg kokig nors pasakg, mjslig, eilućig, kitos gales ką girdejo atpasakoti, eilutes iśmokti atmintinai, mjsles jspeti. Tokiuose vakaronćse mergaites tures dyigubą naudą:
darbas nestoyes ir paćios kiek prasilavins.
Daźnai j tokias mergaićig yakarones
atużia berniukai ir viską gali sutrukdyti.
Berniukai pradeda juokauti, pasakoti
nei śj, nei tą, o kai kada ir negrażias
dainas dainuoti ir yisokius niekus taukśti.
Taigi, mergaites, pagalvokite, a r n a u dingos jums bus _ tokios yakaronćs?
Daug naudingiau butg, kad jus pritrauktumete ir berniukus prie knygg skaitymo. Jei jums tas payyktg padaryti,
tai susidarytg grażi bendro layininimosi talka.
Tokiose vakaronese buna susirinkąs tik vienas jaunimas, tevai po sunkaus djenos darbo ilsisi. Kad yakaro
nes butg grazios ir naudingos, jauni
mas turi susi laikyti nuo yisokig nerimtg kalbg ir darbg, b e t kad sutartinai
layintgsi ir tinkamai elgtgsi.
M — e.

ÓKlNINfĆRS
trunka didesnese pieninese iki pusdienio, o kas bus kai tą patj pieną reikes
paśildyti iki 85% C. O kur dar bidong
pIovimas ar maudymas?
Pienines, kurios turi ma£ą produkciją gales śiaip taip suskubti, bet di
desnese pieninese pieno priemimas
labai ilgai uzsitęs.
Kad sutrumpinus pieno priemimo
laiką ir palengyinus darbą, daug kur
reikes jtaisyti naujus katilus. O tam
reikia leśg ir dar ne visur yra pakan
kamai vietos pećius iśplesti.
Taip pat ir indai bidonams nardinti
nepigiai atseis. O kiek reiks to sodo ir
kalkig!
Liga blogas daiktas, bet ir kova su
ja sunki ir pinigg nemaża karśtuoja.
J e i visoms pieninems bus vienodai
taikomi jstatymai ir paredymai, tai apsauga nuo ligos gali buti sekminga, Bet
jei j vienas pienines bus żiurima pro
pirśtus, o j kitas su visu grieźtumu, kaip
praktikoje neretai pasitaiko, tai iś to
viso iśeis tik nauji kai kurig pieninig ir
ukininkg apsunkinimai, naujos iślaidos,
o naudos jokios.
Ukininkas.

Sekyestratorią teises
ir pareigos
jyairig laikg nesumoketg mokesćig
egzekucija, t. y. iśreikalavimas prievarta,
pav., apraśant ir parduodant nesumokejusio turtą, paprastai jyykdoma m o 
kesćig jstaigos. Egzekuciją vykdo m o 
kesćig jstaigos valdininkai. Zinomiausias visiems iś jg yra sekyestratorius.
Sekvestratorius turi savo darbo rajoną.
Taćiau ir ne savo rajone nuveikti sekvestratoriaus darbai yra geri ir skoli
ninkas neturi teises jiems prieśintis.
Svarbiausia sekyestratoriaus pareiga yra
nesumoketo mokesćio iśreikalavimas.
Ryśium su tuo jis turi teisę: a) pas
skolininką ieśkoti turto ir b) jj suradęs,
apraśyti. Savo pareigas eidamas, sekvestratorius privalo deveti atitinkamus
rubus (uniformą). Be to, pradedamas
turto ieśkoti arba jj apraśineti, turi parodyti mokesćig jstaigos egzekucijai
yykdyti jsakymą, o jeigu reikalaujama,
tai ir savo tarnybinj pazymejimą (legitimaciją). Jstatymai gina sekyestratoriui
yykdyti egzekuciją śventadieniais ir nak
timis, t. y. nuo devintos val. yakaro iki
septintos val. ryto. Todel kitaip jis elgtis
gali tik iśimtinai svarbiais atsitikimais
ir kai turi tam specialg mokesćig jstai
gos jsakymą, kurj priyalo parodyti nepraśomas. Kai sekyestratorius ieśko turto
arba jj apraśo, turi teisę per visą laiką
prie to buti ieśkomo ar apraśomoturto
sayininkas. Be to, gali jis pasikviesti
yieną liudytoją. Sayininkas ir jo pasikyiestas liudytojas negali egzekucijos
darbo trukdyti. Jeigu jie tai daro, sek
yestratorius turi teisę juos pabarti, o
kai ir tas negelbsti, — nuo savęs pa 
śalinti. Sekyestratorius gali liudytojus
kyiestis ir nesikviesti. Negali taćiau jis
be jg apseiti tais atvejais, kai turto sayininko nera, arba kai jis sekyestrato-

riaus nuo egzekucijos paśalinimas. Liudytojais galima kyiestis kiekyieną, neiśskiriant netgi artimiausig skolininko giminig.
Turto beieśkodamas sekyestratorius
turi teisę daryti pas nesumokejusj mo
kesćig buto ir asmens reviziją. Butą
reviduoti sekyestratorius gali kiekvienu
atveju, kai tik mato rimtą reikalą. Tuo
tarpu a smens reviziją gali jis daryti tik
tuo atyeju, kai turi specialg mokesćig
jstaigos jsakymą, kurj priyalo reyiduojamam parodyti nepraśomas prieś reviziją. Sekyestratorius pats neturi teises da
ryti moters rubg revizijos, nebent sekvestratoriumi butg moteris.Kai tokia reyizija
yra butinai reikalinga, jos daryti sekvestratoriaus kviećiamos moterys iś śalies.
^ Sekyestratorius gali apraśyti surastą
pas skolininką tik judomą turtą, pav.,
spintą, laikrodj drobę ir pan. Nejudorną
turtą, pav., żemę, namą ir pan. turi
teisę apraśyti tik antstoiis (komornik).
Turtą apraśinedamas, sekyestratorius suraśo atitinkamą protokolą, kuriame iśskaićiuoja ir jyertina apraśomus daiktus.
Skolininkas turi teisę rupintis, kad daiktai nebutg yertinami per pigiai. Ry
śium su tuo jis gali duoti savo nurodymus ir paremti juos, dokumentais,
liudytojais ir pan. Be to, sekyestrato
rius apraśomus daiktus £ymi tąrn tikrais
zenkiais, kurig negalima sauyaliśkai naikinti, nes uz tai gręsia bausme iki metg
areśto. Taip apraśytus daiktus sekvestratorius turi teisę, arba su sayim pasiimti ir atitinkamoje potalpoje sudeti,
arba palikti yietoje ir pavesti juos sayininko ar kito asmens prieżiurai. Apraśytg daiktg priżiuretojas priyalo rupintis,
kad tie daiktai nesugestg, neprażutg ir
pan. Jeigu jis tyćia juos naikina, gadina, ślepia ar parduoda, gali buti baudżiamas iki dviejg metg areśto ar ka
lejimo. Jeigu daiktg priźiuretoju paskiriamas jg sayininkas arba kas nors iś
jo śeimos narig, jie turi teisę prifiurimais daiktais naudotis.
Sekyestratorius gali apraśyti pas
skolininką tik tuos daiktus, kurie yra jo
nuosavybe ir nera jstatymais nuo egze
kucijos iśskirti. Kai apraśyti daiktai yra
trećiojo asmens nuosavybe pav.,kaimyno,
sunaus ir pan,, turetg śie kuo greićiausiai atitinkamai suraśytais praśymais
kreiptis iżdinen ir reikalauti apraśymo
panaikinimo. Tokiame praśyme be kitko
butinai reikia iśvardyti visus nuosayybes
jrodymus, pav., dokumentus, liudytojus
ir pan. Jeigu iżdine per menesj nieko
neatsako, arba duoda neigiamą atsakymą, apraśytg daiktg sayininkas gali
teisman paduoti atitinkamą civilinj skundą (powództwo o zwolnienie mienia
z pod egzekucji).
Pagal jstatymus egzekucija negali
buti yykdoma ir sekyestratorius neturi
teises apraśyti śig skolininko daiktg:
1) be kurig skolininkas arba jo iślaikomi
śeimos nariai negali apseiti, pav., kasdieniniai rubai, pataline, baltiniai, stalas,
kedes, puodai ir pan., 2) £aliava ir
darbo jrankiai, kuriais asmuo, gyvendamas iś rankg darbo, uzdarbiauja, pav.,
kurpiaus kurpaliai, siuvejo siuyamoji
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maśina, £vejo tinklai ir pan.; 3) ligonig ir invalidg yartojami pabuklai, pav.,
dirbtine koja; 4) yalgio ir kuro atsarga,
reikalinga vienam menesiui skolininkui
su śeima; 5) viena mel£iama karve ar
dyi o£kos, arba trys avys, arba yiena
kiaule ir atitinkama atsarga paśaro,
jeigu tie gyvuliai skolininkui yra pragyyenimo śaltinis, 6) daiktai, reikalingi
pareigunams arba profesijoje, pav., daktaro gydymo jrankiai, advokato raśoma
maśinele ir pan. bei reikiamas apsiyilkimas tiems, kurie dirba proto darbą,
pav,, kostiumas, paltas ir pan.; 7) u£registruoti veisliniai gyvuliai; 8) pinigai,
reikalingi yienai sayaitei śeimai pragyventi; 9) iigonig ir nukentejusig nuo
nederliaus bei pan. paśalpos; 10) asekurecinis atlyginimas, paramos, duoda
mos apdraudimo jstaigg ir pan.; 11) stipendijos ir garbes premijos; 12) daiktai
skiriami numirelig iaidojimui, maldai
ir pan.; 13) vestuviniai £iedai, doku
mentai, orderiai ir pan.; 14) nepiauti
javai, nekastos bulyes ir nerinktos aar£oves; 15) pelai, iśrugos ir pan., kurie
ukininkams grą£inąmi iś perdirbimo jmonig, pav,, pieninig. Be to, daiktg priklausomybes gali buti egzekvuojamos
:r apraśomos tik kartu su daiktais, nuo
kurig jos priklauso. Źemes priklausomybes sudaro jyairus stoyinti ant jg
trobesiai, pav., gyyenamieji namai, tvartai, tvarteliai ir pan , reikalingas uki
ninkui inyentorius, pav,, gyyuliai, ake
ćios, dalgiai, jyairios ukio maśinos ir
pan. bei atsarga grudg, bulyig, dar£ovig ir paśaro, reikalinga gyyuliams ir
dirbantiems ukyje £monems iślaikyti.
Trobesio prikiausomybes sudaro visi
tie daiktai, kurie yra su juo betarpiśkai
suriśti, pav., durys, langai, jmuryti veidrod£iai. jyairus papuośaiai ir pan.
Ukininkams svarbu £inoti ir tai, jog
sekyestratorius negali yykdyti egzeku
cijos yasaros darbymeteje, t. y., pradedant nuo rugpiućio 1 d. iki spalig 15 d.
Jeigu sekyestratorius elgiasi kitaip,
negu ćia nurodyta, egzekvuojamas turi
teisę jj per 8 dienas apskgsti yietinei
mokesćig jstaigai, kurios sprendimai
śiuo atveju yra galutini. Negalima taćiau
sekvestratoriui, prieśintis jega, slepti
nuo jo turto ir pan., nes u£ tai ir mo 
kesćig jstaiga, ir teismai labai smar
kiai baud£ia. Be to, sekyestratorius,
reikalui esant, turi teisę naudotis po 
licijos pagalba.
Juozva.

Żemes ukio gam iniij kainos

S ią m e t ą spalio 21 d., Vilniaus Javi} - P r e k i ą
B irźo s pranesiiriu, buvo m o k a m a uź 100 kg au k s.
R u g i a i .......................................................14.50— 15.50
K v i e ć i a i .................................................... 19.7 — 21.25
M i e ż i a i ..............................................
14.75— 15.25
A v i ż o s ...................................................... 15.75— 16.25
Sem enys
1 . 44.50—45.00
Vikiai ............................................................
—
L u b in as (m ely n as) . . . . . . .
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 i e s t a s 1 k g 1 ruśies u rm e
. . . . . .3 .1 0
d e ta l................................. 3.40
,
„ I I
ru ś ie s u r m e ............................. 3.00
„
„
„
d e ta l................................3.30
„
»
III ru śie s u r m e ..............................2.90
4»
»
»
detal. . . . • . . . 3.20
KiauSinią 1 kg u r m e ..............................................1.70
„
„
d e t a l ................................................1.90
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