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Kokie yra musy kraśto ukininkai
Daugumas musg kraśto ukininkg
yra jau pakankamai ukiśkai susipratę
zmones. Jie stengiasi kiekvieną progą
susitikti su agronomu ar darzininkystćs
instruktoriumi ir pasiklausinćti, papraśyti patarimo jiems rupimais klausimais. Toki ukininkai jiems rupimus
kiausimus, rodosi, neśiojasi lupose ir
ilgai negalvodami jais apiberia agronomą, kaip źirniais. Tik atsakinek ir gerćkis tg ukininkg susidomavimu ukiśkais
reikaiais. Tie ukininkai, tai yra paźangieji,
■nodernieji, aktyyieji musg kraśto ukinin
kai. Per juos eina kaiman visa naujoviśkojo ukininkayimo propaganda, Agronomas pirmiausiai kreipiasi pas juos ir
jiems iśaiśkina tai, ką nori, kad butg
;gyvendinta źemćs ukyje. J i e greitai
jgronomą supranta, jtiki ir stropiai jvykdo savo ukyje patariamą ar siulomą
pagerinimą, ir yćliau pasidaro sau iś to
iśvadas. Be to, tg iśvadg rezultatus papasakoja arba raśtu praneśa paskui ir
paciam agronomui. Nuo śig pafangigjg
ukininkg mokinasi kiti, labiau atsilikę
ir maziau pafangus ukininkai. Si antroji
ukininkg grupć nepasitiki fodźiais ir
patarimais, o tik pasitiki padarytais bandymais savo kaimyno Iauke netoli jo
ezios. Sie ukininkai niekó nenori patys
iśbandyti, jie pasisavina tik iśmćgintus,
tikrus pagerinimus.
Yra dar ir trećioji ukininkg grupć.
Sios grupćs ukininkai lyg butg akis użsiriśę, moja ranka j yisus pagerinimus
ir, kaip jmanydami, peikia ir kritikuoja
agronomus ir jg siulomus darbus. J ie
yra visg pirma iśtikimi tradicijai ir pripaźjsta tik tai, ką jiej>aveidejo nuo tćvg, protśvig. J ie ziuri j praeitj labai
romantiśkomis akimis. Visa kas gera ir
protinga, tai buvo tik senovśje, o kas
dabar norima pakeisti ar pataisyti, tai
jiems atrodo, kad tai yra tik geros tvarkos ardymas. Siuos ukininkus vadiname
konservatistdis, atsilikeliais su pasenusiomis paziuromis j gyvenimą. Jie yra
neveiklus, pasyyus, nieko jie nenori ir
nesiekia, neieśko. Jiems tik rupi iśsaugoti senoviśka tvarka ir apginti ją nuo
ukininkg „pramuśtgalvig“ (taip jie vadina paźangiuosius ukininkus), kurie
viską norćtg virśun kojom apversti ir
Perdaryti pagal naujausią madą. Si treś'°ji, konseryatistinś, pasyvioji ukininkg
grup£ y ra tas akmuo ant lygaus kelio,
kuris trukdo ź e m ś s ukio kulturos veźim u i smarkiai riedćti j priekj. Laimei,
kad konśeryatiśtg ukininkg skaićius nuo

lat mazśja pirmgjg dviejg grupig uki
ninkg naudai. Todei ir źemes ukio kul
turos kelimas kas kart jgauna smarkesnj
tempą ir duoda vis geresnius rezulta
tus. Konservatistg ukininkg daugiausiai
yra senojoje, prieśkarineje fmonig kartoje. Jaunesnieji ir jaunieji ukininkai
daugiau priklauso prie pafangigjg uki
ninkg grupig.
Neseniai man papasakojo vienas
lietuvis darzininkystes instruktorius tokj
atsitikimą. Vienos apylinkes ukininkai
susiraśe ir per savo pieninę uzsisake
skiepg. Veliau buvo gauti tie skiepai,
kuriais visi ukininkai buvo patenkinti.
Kadangi skiepai śiemet brangus, tai
kiekvienam rupejo, kad kuo tinkamiausiai juos galima butg pasodinti, kad ge
rai ir greit augtg ir duotg naudą. Vienas ukininkas, nors gerokai apsiskaitęs
ir geriau ukininkaująs uf savo kaimynus, bet dar visai nepasitikedamas savo
żiniomis parsikviete net iś Vilniaus darzininką skiepams pasodinti. Darzininkas
pavyzdingai pasodinąs minetam ukinin
kui skiepus, pasisiule ir kitam to uki
ninko kaimynui pasodinti skiepus be
jokio uz tai atlyginimo. Ir ką, manote,
kad tas ukininkas tuo apsidfiauge? Visai ne. Jis ir śiaip ir taip myke ir rode
nepatenkintą miną, kol negaledamas
kitaip iśsisukti, atrefe tam instruktoriui:

.Ma n regis, tai aś pats geriau pasodinsiu..." Vadinasi, nepasitikćjo instruktorium, kuris jau 10 metg turi praktikos su skiepg sodinimu ir yra iśćjęs
tam specialg mokslą. Tuo tarpu minćtasis ukininkas, gal nebuvo dar pasodinąs niekad nć vieno skiepo ir nźra
matęs, kaip tai daroma.
Śiame pavyzdyje turime ryśkiausius
pirmosios ir trećiosios grupćs ukininkg
tipus. Pirmas —■ pafangus, apsiskaitęs,
iśsilayinęs, susipratęs ir aukśtai yertingąs
źmogaus specialybę. flntras — konseryatistas, gal prietaringas, nepasitikjs ir
geriausiu specialistu, o tik vertinąs
ir pasitikjs savo protu ir rankomis.
Koki bus tokio darbo rezultatai jau paaiśkes uf vieng metg. Pirmojo ukininko
prigis medeliai gal visi iki vieno ir grafiai lapos, augs. flntrojo—puść m e d e 
lig nudzius, o likusieji skurs ir tartum
keiks savo sodintoją. Pirmasis Okininkas dfiaugsis graziai augartćiu sodu ir
bus dekingas agronomams uf skiepus,
per kuriuos pirkosi ir instruktoriui uz
gerą pasodinimą. Antrasis ukininkas,
anaiptol, ne kiek savąs nekaltins. Jis
keiks ir pirśtais rodys agronomus, kad
jie jj apgavo — blogus skiepus atsiunte,
puse jg iśdziuvo. O juk skiepai buvo
abiem ukininkam drauge atsigsta iś tos
paćios yietos ir yienodo gerumo. M .Ć .
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liozes ir miśko medźiagos. Kadangi
prekyba yykdoma maing pagrihdu, itaIai siulo pramones gaminig. Taipgi jau
pasibaige prekybiniai pasitarińriai su Vokietija. Po śig pasitarimg Vokietija Lietuvoje daug daugiau pirks jyairig żemds ukio gaminig, negu iki Śiol. Pre
kyba su Sveicarija yyksta gerai ir apyvarta nuolat piećiama. 3veicarai perka
źemćs ukio gamiriius, o Lietuyai parduoda pramones gaminius.
Su Belgija prekybos santykiai vystosi normaliai. Belgg pramonćs jjaminiai, del neaukśt os kainos, yartotojg
apsciai perkami, dśi to kai kurie ślerhs
metams skirti jyeźimo kontingentai jau
iśnaudoti. Kada bus atnaujfntos preky
bos derybos su Lenkija, ligi ŚTol nepaaiśkejo. Manoma, kad prieś prasidedant
deryboms, bus iśsiaiśkinta miśko pluk™

Prekybiniai santykiai su
u zsieniais
Lietuyos prekyba su uźsienio valstybemis nuolat piećiama. Kasmet surandama vis naujg rinkg jyairiems Lie
tuyos gaminiams. Śiemet, payyzdźiui,
uźmegsti prekybiniai santykiai su Turkija. Nors su śia valstybe prekybos sutartis dar nesudaryta, taćiau Lietuyos
eksport ininkai jau tariasi su Turkijos
importininkais del arklig ir kitg prekig
pardavimo. Iś Turkijos norima importuoti tabako. Kai kurie Lietuyos importininkai jau iśvyko j Turkiją yietos rinkg
studijuoti ir uźmegsti ryśius su tenykśćiais prekybininkais. Italija irgi nori pa 
didinti prekybos apyyartą su Lietuva.
Ji nori Lietuvoje pirkti daugiau celiu-
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dymo ir laivybos klausimai. Prekybos
santykiuose su Baltijos yalstybemis ir
Soyietg Rusija śiuo m et u nćra jokig pakeitimg. Tie santykiai vystosi visai nor
maliai, kaip jie nustatyti prekybos sutartimis ir susitarimais.

Vikśriniai traktorfai
Śig metg pavasarj_ nusausintiems
durpynams arti Zemes Ukio Ministerija
nupirko 5 vikśrinius traktorius. Didejant
pareikaiavimui ir stengiantis ukininkams
padeti lengyiau ir greićiau sukulturinti
nusausintas pelkes, veliau buvo nupirktadar 5traktoriai. Tie visi traktoriai dirba
tose yietose, kur didesni nusausintq
pelkig plotai laukia skubaus sukulturinimo, butent: Birżg, Kedainig, Paneveżio, Raseinig, Rokiśkio, Seing, Telśig,
Siaulig ir Ukmerges apskrityse. Neseniai Żemes Ukio Rumai nupirko dar
yieną vikśrinj traktorig, kuris yra żymiai
galingesnis uź ankstyyesnius ir juo ga
lima arti ne tik vienvagiu, be t ir dvivagiu pługu. J u o galima suarti per die
ną didesnius żemes plotus, butent, nuo
2 —2,5 ha, o ge rose sąlygose ir iki 3 ha
ir darbas atseina pigiau. Mażesnio galingumo traktoriais galima suarti per
dieną apie 1 ha. Naujas traktorius kainavo 20.000 lt. Jis dabar dirba ties
Kaużais. Ateinanćiais metais tokig trak
torig numatoma dar daugiau pirkti.

Ś iem etin ia i derliai
Centralinis Statistikos Biuras apskaićiavo śiemetinius derlius. Viso śiemetinis Lietuyos żieminig rugig derlius pa
gal Biuro duomenis yra yertinamas
022.670 tong, yasarinig rugig 3.350 t, żie
minig kyiećig 187.850 t, yasarinig kviećig 59.060 t, mieżig 268.588 t, aviżq
421.835 t, miśinio 147,588 t, vikq
25 250 t, żirnig, peliuśkg ir leśiukg
54.983 t, bulyig 2.0*8.2821, ling pluośto
26.211 t, ling semeng 30.026 t, dobilg
1.257.320 t, śieno 1.150.950 t, ir dobilg
seklg 6.943 t.
Lyginant su praeitais, śiemet derliai
yra didesni: rugig, żieminig kyiećig,
aviżq, miśinio, vikq, żirnig, peliuśkg ir
leśiukg, dobilg, śieno ir dobilg seklg.
Mażesni: yasarinig kyiećig, mieżig, bul
yig, ling pluośto ir ling semeng. Żierpinig rugig derlius didesnis 3,14%, ya
sarinig rugig 2,72%, żieminig kviećiq
16,49%, aviżq 7,78%, miśinio 5,43%,
vikq 16,63%, żirnig, peliuśku ir leśiukg
51,93%, dobilg 55,53%, śieno 8,81 % ir
dobilg seklg 53,1%. Mażesni derliai:
yasarinig kyiećig 0,65%, mieżig 1,98%,
bulyig 17,6%, ling pluośto 16,36% ir
ling semeng 15,64%- Maistinig grudg
(rugig ir kyiećig) śieme t gauta 45.295 t
daugiau, nei praeitais metais. Palyginti
su penkmećio (1933 — 1937 m.) vidurkiu, śig metg maistinig grudg derlius
yra 25.651 tong didesnis. Paśarinig javq
(mieżig, aviżg, miśinio, vikq) śiais m e 
tais gauta 39.883 t daugiau, nei praei
tais metais. Palyginti su penkmećio vidurkiu, śig metg paśarinig grudg der
lius yra 98.061 t didesnis. Bulviq śiais
metais gauta 441.643 t mażiau, nei
praeitais metais. Palyginti su penkme-

S K 1N 1N K M

i

ćio yidurkiu, śig metg bulyig derlius
yra 470 t mażesnis. Sieng (dobilg ir
pieyg) śiais metais gauta 542.198 t
daugiau, nei praeitais metais. Palyginti
su penkmećio yidurkiu, śig metg śieng
derlius yra 187.127 t. didesnis.
Śig metg derlius ne tik żymiai di
desnis uż pereitg metg derlig, bet di
desnis ir uż viso penkmećio yidurinj
derlig. Śis derlius daug didesnis uż
kraśto suvartojimą. Maistinig grudg
(rugig ir kyiećig) viso eksportui atlieka
net 112.930 t, paśarinig grudg 60.261 t,
ankśtinig 9.183 t, bulyig 4.282 t, ling
pluośto 15.211 t, ling s e m e n g 11.526 t
ir dobilg seklg 2.243 t. Pinigais vertinant, maistinig grudg viso eksportui
nuo śiemetinio derliaus atlieka uż 14,1
mil. litg, paśarinig grudg uż 7,2 mil.
litg, aukśtinig uź 4,1 mil. litg, bulyig
uż 0,2 mil. litg, ling pluośto uż 19,8
mil. litg, ling sćmeng uż 3,4 mil. litg ir
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dobilg sćklg uż 3,6 mil. litg, arba viso
drauge uż apie 53 milijonus litg.

;Kaimo j a u n i m a s l a b a i d o m i s i
ź e m e s ukio m o k slu
Śiemet j żemesniąsias valstybines
źemes ukio mokyklas priimta: j fllytaus
mokyklą 73, j flśtriosios Kirsnos — 70,
j Joniśkelio — 90, Kyietiśkio — 80, Raseinig — 60, Salg — 117, Vepriq — 67,
Plinkśig — 75, Zyplig — 52, Frśdos —
25 ir Gruzdżig — 24. Iś viso priimta
733 ukininkaićiai. J yiduriniąses valstybines żemes ukio mokyklas priimta:
j Gruzdżig — 26 ir j Belvederio — 40.
Iś viso j śias mokyklas priimta 66.
Tenka paźymśti, kad norinćig jstoti
j żemćs ukio mokyklas jaunuolig skai
ćius yra labai didelis. Yra tiek daug
norinćigjg jstoti, kad tenka daryti labai
didelę atranką. Visos mokyklos śiemet
dirba perpildytos.

Paśarij gamyba iś rudens
N;eks taip ukininko nevargina, kaip
paśarg trukumas. Gyyulig ukis normaiiai gali yystytis tik tada, kai yra p a 
kankamai ukyje paśarg. Kai jg truksta,
ukininkas daźniausiai parduoda gyyu
lius. Tokiu budu kartais tenka parduoti
ir labai yertingas gyyulys. Żinoma, butg
galima patarti tokiais atvejais ukininkui
nusipirkti paśarg. Taćiau jis visuomet
greićiau parduos gyvulj, negu paśarus
jam pirks, nes neturi pinigg. Del to pa
śarg gamyba ukininkui yra labai svarbi
ukio śaka. Jeigu jis nori tureti pakan
kamai paśarg, priyalo jg gamyba rupintis ne tiktai ankstyyą payasarj, bet ir
dabar, rudenj ir net źiemą. Ypać śiuo
metu, kai lauko darbai jau beyeik
baigti, galima surasti daug laisvo laiko
paśarg gamybos reikalams apsyarstyti.
Daugiausia ir geriausig paśarg gyyuliams galima parupinti tada, kai laiko
mos geros ganyklos ir dobilg żalienos.
Żinoma, daug prigaminama
paśarg
auginant śakniavaisius, paśarinius miśinius, yienmećius dobilus, seradelę. Ta
ćiau śitie ćia minćti paśariniai augalai
galima auginti kiekyienam ukininkui,
nes jg gamyba nereikalauja specialiaus
żemes ukio pertvarkymo. Tuo tarpu, no
rint jtaisyti geras ganyklas, żalienas ir
ilgamećius dobilus, reikia pertvarkyti
sejomaina ir pakeisti visa żemes ukio
kryptis. Tinkamai sutyarkius sejomainą,
galima pasigaminti daug paśarg ir turśti didelius kitg augalg derlius. Tada,
nors kitiems augalams teks mażiau
yietos, bet padidójus derliams, ukinin
kas jg gaus nemażiau kaip anksćiau. *
Jeigu ukininkas neturi atliekamos
ir tinkamos żemes kitur, tai priyalo pirmiausiai-iśskirti iś sejomainos (iś dirbamg laukg) plotą kulturinei ganyklai.
Kiek ganyklai reikia palikti?— Tyrimai
parode, kad gerai priżiurimoje ir tręśiamoje ganykloje galima iśganyti yidutiniśkai 3 karves 1 hektare. Prie 10 kar
yig galima iśganyti yienas arklys ir prie

trijg karvig viena ayis. Tokiu budu ga
lima apskaityti, kiek hektarg lauko rei
kia skirti ganyklai. J e ig u norima dalj
ganyklos nuśienauti (kai turima maźai
pievg), tada ganyklg plotai atitinkamai
padidinami. O jeigu be ganyklos dar
turima kiti ganymui tinkami plotai, tada
ganyklai skiriama mażiau, negu nurcdyta.
Ganyklai vieta geriausia prie upelio,
eżero ar śaltinio ir netoli tvartq. Ypa?
svarbu, kad prie ganyklos butg geras
yanduo, nes jis yra butina maisto dalis.
Iśskyrus ganyklai atitinkamą plotą,
likusioji żerne reikia taip sutvarkyti, kad
dobilai galetg grjżti j tą paćią vietą ne
rećiau kaip septintais metais. Be to,
dobilg plotai turetg użimti apie 30 % likusios nuo ganyklg żemes. Jeigu dobi
lai sejami su varpinemis żolemis (pav.,
su motiejukais, raigrasu) ir laikomi dvejus metus, tai jie j tą paćią vietą gali
grjżti kas 6 metai. Ir śiuo atveju do
bilg plotai turi użimti trećdalj laukg.
Kas kulturinćs ganyklos nenori ar
nejstengia tureti (ji reikalauja geros,
sumanios prieźiuros), tas priyalo dobilg
plotus laikyti trejus metus. Tai jau bus
dobilg żalienos. Jos sudaromos iś do
bilg (raudongjg, baltgjg, śvediśkq) ir
yarpinig żolig (motiejukg, eraićyno, rai graso) miśinio. Sejant tokj miśini ir ge
rai j patręśus antrais metais fosforinemis, o trećiais fosforinemis ir azotinćmis trąśomis, galima turśti ne tik pa
śaro, bet ir neblogą ganyklą. Bet no
rint laikyti trejus metus dobilg miśinlus,
reikia atitinkamai sutyarkyti ir sćjomainą.
Kai ukininkas nusprendżia jtaisyti
yieną iś ćia minetg żalieng gyyuliams,
priyalo apgalvoti, kaip reikćs sutyarkyti
laukus ir kartu dar śj rudenj priyalo
paruośti toms żalienoms lauką, kad
anksti payasarj jau galćtg paseti arba
żolig miśinj arba dobilus ir jg miśinj.
g? Dar didesnis dćmesys reikia atkreipti
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j naturales pievas. Pievg musg kraśte
yra labai daug. Bet naudos iś jg turima
labai maża. Maźai rasime musg kraśte
tokig pievg, kurios iś tikrgjg butg gali
ma pavadinti pievomis. Tos musg pievos, tai peikynai, raistai, nuplikę durpynai. Sie plotai pirmiausia reikia nusausinti. Je igu jie yra dideli, tai patys
ukininkai nusausinti nejstengs. Bet nemaźa jau turime ir nusausintg plotg,
kurie jau visai maźai reikalauja pagerinimg. Kai kur dar reikia iśkasti śalutiniai griove!iai, o kai kur ne to ne
reikia, nes jau pakankamai sausi.
Jeigu reikalauja maźo nusausinimo,
tai śiuo metu kaip tik patogiausia kasti
griovius. Jeigu griovig kasti nereikia,
tai dabar tie plotai reikia arti. Rudens
arimas yra daug geresnis, negu pava
sario. Rudenj suartos daug geriau per
źiemą iśsiyedina, velena sutręśa. Arti
reikia giliau, kad iśsiartg visos źolig
śaknys ir kad senosios źolćs jau neatsigautg.
Taćiau śj rudenj reikia ne tiktai pievos iśarti, bet ir sudrapokuoti. Sudraskius yelenos nugarą, reikia labai gerai
iślyginti busimos pievos pavirśig. Kai
velćna ir pavirśius bus gerai sudraskyta, tai ateinanćiais metais jau bus ga
lima pasćti źolig miśinys, o blogiausiu
atveju galima bus paseti linai ar aviźos
su vikais. Bet jeigu dabar toji pieva
yra nelygi, apaugusi krumais, kupstais,
reikia śj rudenj paśalinti krumus, kelmus, nuimti kauburius, uźpilti duobes.
Tai tiek apie źemes paruośimą kulturinćms ganykloms ir źalienoms. Dabar
dar keletas źodżig apie rudens darbus
kulturinżje pievoje ir ganykloje.
Visg pirma reikia iśvalyti griovius,
kad niekur vanduo nestovetg. Jeigu
kur buvo jrengtos uźtvankos, jos turi
buti nuimtos ir vanduo paleistas, kad
per źiemą ir ypać źiemą pievg dirvoźemis galćtg gerai iśsivedinti. Tas labai
svarbu. Bandymai parode, kad didźiausi
derliai gaunami tada, kai źiemą pievoje
gruntinis vanduo yra źemai, o vasarą
aukśtai (apie 50 — 80 cm). Jei źiemą
vanduo pievoje esti aukśtai, dirvoźemis
negali iśsiyedinti, ir augalg mityba esti
sutrukdoma net vasaros metu, ir del to
derliai esti maźi. Todel prieś źiemą
reikia iśvalyti visus griovius — iśpiauti
źoles, iśmesti dumblą, śiukśles.
Prieś źiemą pievos ir ganyklos ne
reikia labai plikai nuganyti arba vśla>
nuśienauti. Kulturines źoles yra jautresnśs śalćiams. J o s prieś źiemą turi buti
paugżję, kad źemę kiek pridengtg; jos
tuomet geriau źiemoja. Kai veja esti
labai tanki, tada nera tokio pavojaus.
Labiau jos nukenćia iś pradźig, kol
veja esti reta, nesustiprćjus. Iśretćjusig
ar naujai jrengtg pievg pridengimas
bulvienojais, śiaudais ar śiauduotu meślu plonai, yra labai naudinga. Jei pridengiama śiauduotu meślu, tai ne tik
pridengimas veikia, bet dar iś dalies ir
maisto suteikia. Bet tokiu atveju paya
sarj tektg śiaudus ir bulvienojus nugrśbti, kad jie netrukdytg śienauti.
Trećias svarbus darbas kulturinśje
pievoje ar ganykloje yra jos pavirśiaus
sulyginimas. Drśgnesnćs yietos nuo ga-

Q K I N I N K A S

211

Lietuvos Valstybeje ukininkai sav o ga m inius p a rd u o d a k o o p e r a t in e m s jm o n e m s .
Ćia m a to m e u kin in k g virtinę, k u rie atveźe „L ietukiui“ savo javus.

nymo iśsiklampoja. Reikia ganymą nutraukti, o nelygumus sulyginti sunkiu
volu arba kitomis priemonemis, jeigu
nelygumg bei iśklampojimg nedaug
butg. ldubimuose atsiranda yandens;
tokias vietas megsta kai kurios piktźoles, kurig gyvuliai nemegsta. J o s pas
kui stelbia gerąsias źoles. Todel prieś
źiemą kulturines źalienos turi tureti
iygg pavirśig. Kai nelygus payirśius,
tai payasarj susirenka vanduo, atsiranda
ledas ir źoles iśnyksta.
Paskutinis źalieng prieźiuros darbas

yra jg tręśimas. Dabar iś dalies butg
ir velu jas tręśti, be t kai kurios trąśos
gali buti iśbertos ir dabar, ypać tomamilćiai ir kalio druska, jeigu jomis pievos tręśiamos.Zinoma.kai tręśiama anksti
payasarj, tai trąśg yeikimas buna nemaźesnis uź rudens tręśimą. Bet reikia
gana anksti pavasarj patręśti. Ve!ai tręśiant, trąśg yeikimas gali buti maźas,
ypać kai po patręśimo uźsitęsia sausra.
Neźiurint j tai, kada bus tręśiami plo
tai, reika tureti galyoje, kad be patrę
śimo gero derliaus nebus.
J. J.

Pieniniij iśmokejimai uź pieną
Daug kur musg ukininkai jau duoda
pieną j pienines. Vienur patenkinti, kitur skundźiasi maźais iśmokejimais ir
suka galyas, kodel kaimynine pieninś
gali geriau iśmoketi, nei jg pienine.
Pieno brangumą yertina, po kiek atsejo
litras. Bet ćia ir vel buna nesusipratimg.
Tos paćios pienines nariams ne yieno
dai mokama uź litrą pieno. Vieniems
uź litrą iśeina ^po 10 skatikg, kitiems
net po 15 sk. Źinia, kam iśeina litras
brangiau, tas dźiaugiasi, kam pigiau, tas
skundźiasi, kad neapsimoka, o daźnai
jtaria pieninę, kad jj apgavo, jam nusukś. Tiesa, yra narig kurie j nieka nesigilina, tie yisuomet patenkinti, kiek
dave, tiek ir gerai, anot jg. flrba vel
neretai tenka iśgirsti, kiek pienine nori,
tiek ir moka. Iśeina, kad kuris narys
geriau pieninei patinka, tam uźdeda,
kuris maźiau — tam numeta. Śitaip galvoją nariai stengiasi jtikti savo pieninig
yaldyboms, kad „jkritus j akj“ , kad juos
pieninć palaikytg ir daugiau sumoketg.
Sitokie ir jiems panaśus gaIvojimai yra
yisai klaidingi.
Pieninśje, kaip ir kiekvienoje ben-

droveje, visi nariai yra lygus. Nera ćia
nei pono nei muźiko, nei broiio, nei
svetimo, yra tik nariai, kurie turi vienodas teises ir yienodas pareigas. Vienodg taisyklig prisilaikoma ir mokant
uź pristatytą pieną. Tik reikia tas teisykles źinoti ir moketi paciam apskaityti, kiek pienine turi sumoketi pinigg
uź pristatytą pieną.
Nariai, kurie patys nesugeba apskaityti savo pinigg,yra błogi nariai. Narys
turi źinoti, uź ką ir kiek jam priklauso
iś pienines pinigg ir jei pasitaikytg pienineje klaida, reikia moketi paciam ją
surasti ir papraśyti, kad iśtaisytg. O kad
klaida gali pienineje pasitaikyti— nieko
stebetina. Pienineje yra daug narig,
pienines darbininkai yra taip pat źmo
nes, o źmones juk ne maśinos, suklysti
gali. Syarbu, ar nera blogos valios. To
del kiekvieno nario parei ga —paciam savo saugoti, kad jam visa butg teisingąi
apskaityta ir iśmoketa.
Iś ćia iśeina, kad kiekyienas narys
turi suprasti, uź ką ir kaip mokama.
Nariai kasdien pristato pieninćn pie
ną. Pieninś pristatytą pieną perdirba
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grietiną ir syiestą. Perdirbtą sviestą
parduoda. Parduoda taip pat ir pasukas,
o jei turi pirkćjg, tai ir grietinę. Qauti
per mćnesj pinigai uź parduotą sviestą,
grietine ir pasukas sudaro pienines
apyyąrtą per tą menesj.
Jei patys nariai yiską dirbtg.jei nereikćfił pieninei samdyti butą, tureti
jyairig prietaisg, żodżiu, nebutg jokig
iślaidg, tai gautas uź sviestą, grietinę
ir pasukas visas pajamas pienine iśmokćtg savo nariams. Bet visi źinome, kad
śitaip buti negalj. Pieninć turi uż|aikyti
yedeją, darbininkus, paiaikyti śvarą,
parduoti syiestą, apskritai tariant, padengti yisas iślaidas, suriitas su pieno
perdirbimu ir pardavimu. Tos visos susidariusios per menesj iślaidos yra pieninćs kaśtai. Prie pienines kaśtg priskaitoma taip pat ir pienines inventoriaus ąrnortiźacija. Visiems juk aiśku,
kad kiekyienas nuoiat yartojamas daiktas genda, kol galop pasidaro yisiśkai
netinkamas yartojimui. Tas pat yra ir
su su pieninćs maśinomis ir yisais ki
tais jrengimais, jie kasdien nustoja dalieś savo vertćs, Bendrai skaitoma, kad
maśinos po deśimts metg susiyartoja, o kiti jrankiai net ir po 3 metg
netinka yartojimui.
Turint tai galvoje, kas menuo reikia
nuraśyti tam tikrą sumą maśing ir visg
kitg jrankig susiyartojimui. Paprastai
imama 15%per metus nuo viso inventoriaus. Sakysime, jei pienines inyentorius yra 10.000 auks. vertćs, tai kas
mćnuo reikia mażdaug skirti 125 auks.
susivartojimui. Tai ir yra pienines inyentoriaus amortizacija. Ji, kaip sakiau,
taip pat priskaitoma prie menesinig
pienines iślaidg. Protingai vedama pie
nine turi pasilikti truputj ir atsargai,
metiniam pelnui, arba nenumatytoms
iślaidoms.
Visa tai atskaitoma nuo pienines pajamg, o kas lieka iśmokama nariams.
flpskęitai priimta, kad pienines veikimo iślaidos nepraśoktg 10% pajamg.
Jei, sakysime, pienine pardaye sviesto
per menesj uź 30.000 auksing, o iślai
dos siekia 3.000 auks., tai pieninć yra
yisiśkai tvarkoje, iśmokejimas uź pieną
iśeiś geras ir nariai bus patenkinti.
Dćja, maźai yra tokig pieninig, kurios
turi tik 10% iśiaidg. Daźnai iślaidos
syyruoja tarp 20% ir net 25%.
Tokipse pieninese blogai śeimininkaujama, nes iślaidos prarija pajamas,
nariams maźai mokama ir jie nepatenkinti, tokios pieninćs vos gyyuoja.
Perdidelćs iślaidos, palyginamai su
pajamomis, yra maźg pieninig ypatybć.
Maża narig, maźa pieno, maźa ir apyyarta. Butas, maśinos, kuras, śviesa, vedćjas, śyara, kaip maźai taip ir didelei
pieninei lygiai reikalingi. Kur daugiau
pieno, ten didesnć apyvarta ir tos pa
ćios iślaidos pasidalina tarp daugelio
narig ir maźai ątjaućiamas jg sunkumas. Taigi nę vistiek pat statyti pieną
j mażą ar dididelę pieninę. Maźai pie
ninei sunku pakelti iślaidas ir gerg iśmokćjimg sunku tikćtis, nes nera iś ko.
Pieninś, pabaigus mćnesj, atskaito
yisas, iślaidas nuo pajamg, o likusius
pinigus padaijna nariams.
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K a ip p a s k i r s t o m a , k i e k k u r i a m
n a ri u i s u m o k e t i ?
Pagrindu imama pieno riebumas.
Visiems aiśku, kad yienos karyes duoda
riebesnj pieną, kitos liesesnj. Iś riebesnio pieno buna daugiau grietines, dau
giau ir sviesto. Nariai, kurie pristato
riebesnj pieną, turi brangiau uź jj ir
gauti, nes iś riebesnio pieno daugiau
buvo gauta sviesto. Pieno riebumas
nustatomas per pieno analizą. Iś kiekyieno nario pienine kasdien paima tru
putj pieno ir supila nario buteliukan.
Praslinkus menesiui, buteliukuose buna
visg narig pieno probes. Kokj narys
pieną state per menesj, toks bus ir jo
buteliuke.
Gerberio aparate cheminiu budu iśskiriami iś pieno riębalai ir sużinoma,
kiek śimte pieno dalig buvo riebalg.
Tai ir yra pieno riebumo procentas.
Paprastai pieno riebumas svyruoja tarp
3 % —5%. Payasarj pienas buna liesesnis, rudenj riebesnis. Jei, sakysime, ana
lizę parode, kad pieno riebumas yra
4 % , tai reiśkia, kad ICO litrg pieno
buvo 4 litrai riebalg, arba vienam litre
buvo 4 dalys riebalg, 96 daiys yan
dens, baltymg, cukraus, kalkig ir kita.
Kai padauginsime nario pristatyto pieno
litrg skaićig iś pieno riebumo procentu,
tai gausime, kiek iś viso narys pi istate
riebalg. Ta suma pienineje yadinama
yienetais.
Sakysime, narys pristate 100 litrg
pieno, riebumas 4 % tt a i 1 0 0 X 4 % = 4 0 0
yienetg. Taip apskaićiavus visg narig
yienetus ir sudćjus, gausime sumą, kuri
parodys, kiek per menesj pieninen buvo pristatyta riebalg. Pieninćs menesi-

Musg kraśte ukininkai turi gerg,
bet ir blogg jproćig. Del tg blogg jproćig ker,ćia kaimynai ir yisas k^aśtas,
bet błogo nieks nesiryżta naikinti, duoti
pavvzdj kitiems.
Ćia pakalbćsime apie tuos bloguosius jproćius ir apsileidimus, kurie liećia ukiśkąjj gyyenimą.
fltejo ruduo. Kiekyienas skuba suvalyti javus, darżoves, kad śalnos nepakenktg. Nuyalius laukus, prasideda
,Iaisvo ganymo" laikas. Pirmiausiai paleidżiami paukśćiai. Jie niekuo nevarżomi, renkasi j nulkus ir traukia j żiemkenćig laukus. Źąsys ir kalakutai labai
trumpai nugnybia jaunućig augalg stiebus, sudaro żaizdas, kurios jau neturi
laiko użaugti. Tie augalai źiemą żusta.
Kyiećig laukus kartais yisiśkai iśnaikina.
Ginti laukus nuo kaimyng paukśćig yra
labai jkyrus ir yarginantis darbas.
Dar didesnę żalą daro palaidżios kiauIćs. Nućmus kaupiamuosius, visos kai
mo kiaules paleidżiamos laukuosna. Jos
knisa dobilus, pievas ir net żiemkenćius. Daźnai galima rudenj użtikti. suraustas pievas lyg arimus. Gintis nuo
kiaulig yra dar jkyriau. Mat, kiaulć yi
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nćs pajamos, atmetus iślaidas, dalinama
iś visg yienetg ir taip apskaitoma, kiek
pieninć gali moketi uż yienetą.
Tas yisas apskaitymas yadinasi kalkuliacija. Kalkuliacija pieninćje padaroma per yaldybos posedj ir jraśoma
j protokolg knygas, kad galima butg
patikrinti, kodćl pienine tiek, o ne dau
giau moka uż yienetą. Kai źinome, kiek
mokćti uż yienetą, tada kiekyieno nario
yienetus sudauginame iś vieneto brangumo ir turime, kiek paskiriems na
riams reikes iśmoketi. Sakysime, kad
uż yienetą iśeina 2,7 skatiko, tai uż
100 litrg 4 % riebumo bus pinigg:
1 0 0 X 4 = 4 0 0 vienetgX2,7 s k . = 10 auks.
80 sk.
iśmokąnt atskaitoma nariams jg skolos pieninei, ar tai uż paimtą sviestą,
ar dalis nesumoketo pajaus, ar paimtas
avansas. Visas apskaitymas jraśomas
nario knyguten, kad narys źinotg, kiek
jam iś viso iśeina pinigg, uź ką atskaityta ir kiek dar gauna Pieninć veda
iśmokćjimo knygas, kur użraśoma atsiskaitymas su kiekyienu nariu ir kur na
rys pakvituoja gautus pinigus.
Narys, żinodamas kiek pristate per
menesj pieno, koks pieno riebumas ir
kiek mokama uż yienetą, gali ir n e t
priyalo pats apskaityti, kiek jam pri
klauso iś pienines pinigg uż pristatytą
pieną ir ar teisingai jam iśmokćjo.
Jei narys mokćs apskaityti ir kontroliuos, kiek jam pienine sumoka pini
gg, tai bus yisuomet tikras, kad jam
teisingai
sumokejo, o pasitaikiusias
klaidas yisuomet iśtaisys.
Taigi, mokćkime patys apskaityti
savo pajamas!
N arys.

su om et palieka .kiaulć* — ją.nuvarai,
ćia ji apsisuka ir vel grjżta prie .darbo*.
Laisvai kiaulćms yaikśćiojant po
kaimą, plećiasi kiaulig ligos, kurios ir
taip musg kraśte yra paplitusios. Kaimynams ir kiaulćms bus kur kas naudingiau, kai śie gyyuliai nebus leidżiami palaidai. Pasivaik§ćioti kiaulćms rei
kia, bet darże arba piemeniui ganant.
Rudeniui atćjus, piemens sugena gyyulius j kruvą ir gano bendrai. Kartais
sugenama labai didele banda. Tada sueina sveiki ir nesyeiki gyyuliai. Netruksta tokig, kurie bado kitus. O kiek użsimuśa aving, kiek karves nusisuka
ragg. Bet pavojingiausi yra bandoje
nesyeiki gyyuliai. Nuo jg użsikrećia ir
kiti gyyuliai. Ligg plćtimosi payojus
śiemet yra ypatingai didelis, ne s vienur kitur (SuvaIkijoje — Seing apylinkćje) pasirodo użkrećiamoji snukio ir
nagg liga.
Ruduo yra medelig sodinimo laikas.
Ukininkai suprato sodg naudingumą,
todel nemaźai perka yaismedżig. Sodinami taip pat dekoratyyiniai medeliai,
gyvatvores ir 1.1. Bet liudna ir skaudu darosi, kai uźtinki pakelćse, o kar-
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tais ir soduose iślaużytus medelius.
Śios ruśies piktadariai pas mus mażója, be t dar jg yra. Su jais reikia kovoti visu grieżtumu, nes jie daro visam kraśtui gedą.
Pagerintg kulturingg pieyg turime
maźa, bet użtat yra nemażi plotai do
bilg ir kitg paśarinig żolig. Kai rudenj
pritruksta źoles, paleidźiami gyvuliai po
jaunus dobilus ar pagerintas pievas.
Bet ganyti pradeda velai rudenj. Tuo
tarpu kulturingg pievq źoles ir jauni
dobilai nemżgsta, kai velai rudenj nuganomi. Padarytos żaizdos prieś źiemą
neużgija ir augalai iśśąla. Taigi nuganyti paśarinius augalus galima tik anksti rudenj, kad jie turetg laiko kiek
ataugti.
Źiemkenćig nug anymas rudenj taip
pat yra peiktinas. Gyvuliai iśmina duobeles, kuriose pavasarj susidaro ledas.
Tose vietose żiemkenćiai iśnyksta. Ben
drai, nuganyti żiemkenćiai maźiau atsparus źiemos śalćiams. Geriau tegul
truputj perauga.
Labai daźnai dśl apsileidimo neatliekama rudenj labai svarbus darbai.
Paimkime kad ir gilg źiemos arimą ftr
visi ukininkai suaria savo dirvas? Manau, kad ne. O nesuarti rudenj dirvos,
tai tyćia daryti sau nuostolius. Reikia
arti ne tik rugienas, bet bulyienas, bu-

rokienas ir visas dirvas, kur tik galima.
Rudens arimas turi didżiausios reikśmćs.
Śiemet buvo sausi metai. Pievos ir
grioviai sausi. Reikia iśnaudoti ta aplinkybe ir iśkasti, kur reikia, nauji, ar
atnaujinti seni grioviai. Kiti metai gali
buti lietingi, o tuomet pieva nukentes
nuo vandens pertekliaus. Taip pat śie
m et reikia arti blogas pievas. Tą darbą
galima dabar atlikti.
ś? Paźvelgę j sodą, rasime irgi śj tą
darytina. Tręśti kompostu ir apkasti
medeliai, priraiśoti prie kuolg, apriśti
śiaudais, pakeisti seni nupuyą kuolai ir t.t.
3 O musg kiemai! Pasiżiurejus j juos,
matosi musg skurdo ir menkos kulturos vaizdas. Klampoja purve iki kelig
gyvuliai ir źmones. Akmeng ir żvyraus
yra pakankamai. Reikia tik noro, o
kiemai bus sausi ir śvarus.
Pagaliau sulaukeme ilgg rudens vakarg. Rudens ir źiemos laikas reikia
iśnaudoti skaitymams ir apgalvoti sekanćig metg pianą. Źemes ukio gaminig kainos kas metai keićiasi, Ukinin
kas turi nuspręsti, kas pavasarj reiks
seti, ar auginti. Nepastovi ukio padetis
reikalauja iś ukininko daug protavimo
ir sugebejimo prisitaikyti prie pasikeitusig sąlygg. Todel reikia daug skaityti.
Ukininkas.

Śiaudy piaustytuvas
Norint prisigaminti daug ir gero
mśślo, reikia tinkamai kraikti tvartus.
J g kraikimui vartojami śiaudai, durpes,
lapai ir 1.1. Geriausias kraikas yra durpćs, taćiau jas maźai kas vartoja. Dażniausiai vartojami żieminig javg śiau
dai. Bet tik retas kuris ukininkas turi
pakankamai tvartams kraikti śiaudg.
Daźniausiai jg truksta. Be to, javams
neużderejus, kraiko labai maźai turima.
Tokiais atvejais tvartas esti blogai kraikiamas, gyvuliai esti priversti stoveti
purve, del to esti neśvarus, apskretę
mćślais. Tada daug srutg iśsisunkia
laukan ir susinaikina. Źodźiu, turint permażai kraiko, pasidaroma daug nuosto
lig. Kad to butg galima iśvengti, reikia
kokiu nors budu taupiai kraiką vartoti,
kad jo użtektg ir kad tyartai butg tin
kamai pakraikti. Geriausia priemone tam
tikslui atsiekti yra śiaudg smulkinimas.
Susmulkintas kraikas yra daug skalsesnis. J o maźiau suvartojama negu nasmulkintg śiaudg. Be to, susmulkintais
śiaudais galima daug vienodźiau pa 
kraikti. Susmulkinti śiaudai pasiskleidżia
po visą tvartą labai lygiai ir tiksliai.
Susmulkintas kraikas sugeria daug da u
giau srutg negu nesmulkintas. Del to
jo maźiau reikia. Kraikiant susmulkintu
kraiku, mćżti iś tvarto daug Iengviau,
negu ijgg śiaudg meślas. Susmulkinto
kraiko meślas lauke patogiau, lengviau,
greićiau ir lygiau iśsikrato, kas ukininkui yra labai svarbu.
Dól śig prieżasćig patartina kraikas
smulkinti ir tyartai kraikti tiktai smul-

kiu kraiku. Kraikas susmulkinti galima
jvairiomis priemonemis. Bet patogiausiai yra smulkinti tam tikru śiaudg
piaustytuvu, kurj kiekyienas ukininkas
pigiu budu gali pasigaminti. Śito śiaudg
piaustytuvo vaizdą matom e źemiau jdetame breżinyje.

S ia u d a m s sm u lkinti p iau sty tu v a s - lovys.

Norint jj padaryti, pirmiausia reikia
paieśkoti paprastg lentg. Iś tg lentg
sukalamas lovys. Lovyje padaromi kas
25 cm 1—2 centimetrg platumo tarpai.
Tada ir śiaudai susipiausto j 25 cm
ilgumo kraiką. Tokio ilgumo kraikas
skaitomas geriausias. Per tuos 1— 2 cm
platumo tarpus jkiśama dalge ir ja
piaunami śiaudai. J tą lovj pridedama
śiaudg, paskui jie suverżiami, suspaudżiami iś yirśaus lentelemis. Tg lentelig
yienas galas pritaisytas ani yarsćig (zoyiesg), o antras galas, spaudżiant śiau
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dus iovyje, prilenkiamas prie lovio
briaunos ir pritvirtinamas, użkiśant kaiśeliu pro padarytą tam tikslui skylutę.
Gerai suspausti śiaudai aśtriu dalgiu
yisai nesunku supiaustyti. Ju os supiovus, lenteles atleidżiamos, śiaudai iśmetami ir vel pridedamas lovys nesupiaustytg śiaudg. Per yalandą prityręs darbininkas aśtriu dalgiu gali pripiaustyti
gana daug śiaudg kraiko.

f Źemes maźa, o nusi
pirkti negalima
Musg kraśte jaućiamas żemćs alkis.
Daugelis ukininkg turi tik po kelis hektarus źemes, retai kuris turi po 10 ha,
o dar maźiau tokig, kurie turi po vaiaką. Tuo tarpu musg ukininkg śeimos
gana dideles — yidutiniśkai 5 —7 nariai,
o yra taip, kad iś kelig ha ukio turi
pragyyenti ir 10 narig śeima. Tokig gausig śeimg gyvenimas tikrai tragiśkas:
stinga savo duonos, o kur nors użsidirbti taip pat negalima, nes darbo
sunku gauti. Kol yaikai maźi, śiaip taip,
nors pusbadfiai, verćiamasi, bet kai jie
suauga, darosi tevq lizde per ankśta.
Suaugę noretg sukurti savo lizdą, savarankiśką gyyenimą. Bet kur ir kaip kurti,
kad n£ra yietos, nera źemes. Stipresni
ir sveikesni jaunuoliai śiais laikais kiekvieng metg pavasarj keliauna j Latyiją,
Estiją darbo ieśkoti. Bet ir ten darbai
tik sezoniniai—po yasaros darbg tenka
vel grjżti skurdżion savo tevg pastogen.
Vasaros metu tuose kraśtuose dirbdami,
prasimaitina ir użsidirba keliasdeśimt
auksing, kuriuos grjżdami parsiveża namo ir namie prayalgo. Kitą payasarj vćl
leidżiasi svetur duonos ieśkoti. Taćiau
śitokia sezonine emigracija musg kraśto
źmonig ekonominio klausimo neiśsprendżia. Sezonines emigracijos użdarbiai
yra tokie, palyginti, maźi, kad jg śiaip
taip pakanka dienos alkiui numarinti,
bet nieko nelieka rytdienai-ateićiai: użdirbai, pragyyenai ir vel keliauk każkur
laimes ieśkoti. Tuo tarpu kiekyienas
ukininko sunus ir dukte noretg sukurti
savarankg ir pastoyg gyyenimą. Del to,
keletą metg payażinejęs po svetimus
kraśtus, pagaliau kiekyienas grjżta namo savo dalies atsiimti ir savo żemśje
jsikurti. Kukli ta dalis, galima sakyti,
ubagiśka. Bet kai kitos iśeities nera, tai
keli broiiai ar seserys pasidalija tśvq
żerną po hektarą ir ta m e maźame źe 
mes sklypelyje dar labiau skursta, nes
naujai susikurusios śeimos dideja. O kas
bus, kai tos naujos śeimos sudygs, kai
koki 5 yaikai vel pasidalys po lygiai
tą vieną hektarą? fltsakymas aiśkus —
bus dar didesnis skurdas.
Musg ukininkai jaućia artejanćią jg
gyyenimo katastrofą. Ir jei nejyyks
grieżtg ekonominio gyvenimo reformg,
o pirmoje eilśje zemes paskirstymo
reformg, tai ta katastrofa neiśvengiama.
Rupestingesni, żyelgią toliau j ateitj
ukininkai, noretg tą katastrofą nustumii
(P a b a ig ą źiur. 216 p u s l.)
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SVE1KATA UŹ AUKSĄ BRANGESNĆ
lnksti| ligos

Inkstai yra svarbi ir reikśminga
musi) organizmo dalis. Jie atpalaidoja
musg kuną nuo nuodingg ir kenskmingg sveikatai produktg ir reguliuoja kraujo śarmingumą. Sumaźejus śarmingumui
ir padidejus rugśtims kraujuje, atsiran
da uremija, patinimai ir kiti gyvybei
pavojingi reiśkiniai. Musg organizmas,
gindamasis nuo to, pritraukia j audinius
daugiau yandens. Tokiu budu praskiedźiama ir maźinama nuodinggjg medźiagg koncentracija. Tada audiniai patinsta. Jei inkstai neatlieka savo vaidmens, musg organizme susitelkia tiek
nuodinggjg medźiagg, kad źmogg nunuodija mirtinai.
Musg kaimo źmones, nesuprasdami
inkstg reikśmżs sveikatai,
kreipiasi
pas gydytoją peryelai. Liga buna taip
toli paźengusi ir tokią żalą organizme
padariusi, kad iśgydyti nera vilties.
Pirmaisiais inkstg sutrikimo reiśkiniais buna daznas, skausmingas ślapinimas. Slapimai buna su kraujo ar pulig priemaiśomis, drumslingi, su nuosedomis. Kartais ślapimai turi amonijako,
acetono (obuolig) kvapą. Skausmai inkstg
srityje, juosmenyje plećiasi j kirkśnj ar
kojas, beveik niekad j virsg. Kai kada
atsiranda po akimis patinimai, jkirus
ga!vos skausmai, noras vemti ir regśjimo sutrikimai.
Daźniausiai sutinkamos inkstg ligos
yra in kstg akm ens (nephrolithiasis). Jie
atsiranda iś ślapimo rugśties druskos,
fosforo rugśties, rugśtynig rugśties ir
t. t. Śia liga daźniausiai suserga vidutinio amźiaus źmones. Susirge skundźiasi stipriais ir ilgais inkstg ir juosmens srytyje skausmais. Skausmai atsi
randa smarkiai sutrenkus ar vaźiuojant
nelygiu, akmeningu keliu. Ślapime pasirodo kraujas ir puliai. Skausmai plin
ta źemyn j kirkśnj ir kojas. Pasitaiko,
kad akmuo uźkemśa ślapimo kelius.
Tada ligonis neatiduoda ślapimg. Skausmo priepuoliai uźsitęsia 1/a— 1 val., po
to nutyla laikinai; praćjus kuriam laikui
gali pasikartoti arba uźsitęsti net keliolika dieng. Pasitaiko, kad akmuo prasiverźia j puslę ir iśśaukia jos uźdegimus.
Dieglig priepuolio metu jśvirkśćiama
morfijus, d e d a m a ant juosmens śilti
prievilgiai, karśto vandens bonkos. Be
to, duodama gerti śarminiai mineraliniai
vandenys (Vichy, Essentuky ir t. t.).
Maiste turi buti daugiau darźovig, skysćig, maźiau mćsos.
Inkstg uzdegim as (nephritis). Pastebćta, kad inkstg uzdegimas jvyksta netik sergant jyairiomis uźkrećiamomis ligomis (gripa, śkarlatina, aklosios źarnos uźdegimas ir t t.), bet perśalus ar
nusinuodijus sublimatu, fosforu, arśeniku, kantasidinu ir t. t.
Śi liga gali pasireikśti staiga arba,
jei kenksmingi veiksniai yra silpnesni
ar yeikia ilgesnj laiką, kroniśku nefritu.

Staigus nefritas iśsiyysto daugiausia
yaikams ir jauniems. Ligonis karśćiuoja,
dideli skausmai juosmenyje; ślapime
yra baltymai ir kraujas.
Sunkiais atvejais ślapimo kiekis maźas. Kai kuriais atvejais prie to dar prisijungia śirdies silpnumo reiśkiniai.
Bendrai,sergant nefritu, inkstg yeikia
susilpneja. Inkstai nepakankamai śalina
iś organizmo medźiagos apykaitos produktus. Tada atsiranda pakrikimai, uremijos priepuoliai, skrandźio, źarng ir
śirdies sutrikimai. Payojingiausi yra
uremijos priepuoliai. Ji iśsiyysto tada,
kai organizme atsiranda per daug m e 
dźiagos apykaitos produktg. Tai yra sayotiśkas źmogaus nusinuodijimas (antointoxicatio). Pirmaisiais uremijos reiśkiniais yra nepagydomas ga!vos skaudejimas, vemimas, meślungis, sąmones
nustojimas ir 1.1. Priepuolio metu t e m 
peratura krinta, pulsas reteja ir darosi
kietesnis. Po priepuolio, jei ligonis nemirśta, paprastai atiduoda daugiau ślapumg. Priepuoliui praejus, silpneja regejimas, klausa. Be to, buna dusulio
priepuoliai. ftśtriuoju nefritu sergant, rei
kia guleti lovoje.
Esant skausmams nugaroje ir juos
menyje, statoma tose yietose taures ar
deles. Ure nijos priepuolio metu duo
dama Iaisvinantieji vidurius vaistai: magnesiae sulfur., natrie sulfur. aa 15,0
yienam kartui yandens stiklineje arba
inf. senuae salinum kas valanda po 2
valg. śaukśtus iki yeikimo. Ligonies
maistas negali buti mesiśkas. Druskos
yartoti negalima. Kuo maźiausiai duod a m e baltymg ir pieno. CJźtat stengiames duoti kuo daugiausia vaisig (iśskyrus pomidorus ir śpinaką) ir bulvig.
Daźnai, sergant śia liqa, jvyksta inks
tg geldeles uźdegimas (pyelitis). Susirgus aśtriuoju pijelitu, temperatura pakyla. Ligonj. krecia śiurpuliai ir kankina
inkstg srityje skausmai. Ślapime buna
daug kraujo, kartais pulig. Liga uźsitę
sia nuo 2 —6 savaićig. Ligonis arba
pasveiksta arba atsiranda kroniśkas pijelito nefritas. flśtriais pijelito atsitikimais ligonis turi guleti. Dieta turi buti
pieniśka. J vidg duodama salolis 10,5X
4 kart per dieną, urotropina 0,6 3 —4
kart per dieną, selterio ar sodos vanduo.
Be to, inkstg srityje statoma sausos tau
res, deles, śilti kompresai.
Kroniśkais atsitikimais: pienine dieta,
śarminiai yandens, salolis, urotropinas,
tanina, fol. uvae ursi ir t. t. Be to, paminetina yra inkstg dźioya. Paprastai
liga yystosi pradźioje tik yiename inkste (daźniausiai kairiame) ir tik ilgainiui
gali pereiti, negydant, j kitą pusę. Susirgus vienam inkstui, sveikasis perauga
ir pakankamai śalina ślapimą.
Pradźioje ligonis nesiskundźia. Retkarćiais pasitaiko nedideli karśćio pakiIimai ir bendro pobudźio negalayimai. Ir
tik ligai iśsivysćius pasirodo: skausmai
juosmenyje, nusilpimas, karśtis, kraujas,

j

puliai ślapime. Kartais liga tęsiasi ilgus
metus. Kitais atvejais, jei organizmas
maźai atsparus, greit priveda prie mirties. Gydymas turi buti chirurgiśkas.
Iśtyrus gerai ir jsitikinus, kad antrasis
inkstas yra sveikas, sergantysis paśaiinamas. Tada ligonis nustoja karśćiayęs
ir nejaućia skausmg. Bet jei ir antras
inkstas yra ligos paliestas, tada operacija yra negalima.
Medicus.

Pl auk ij s l i n k i m a s
Plaukg slinkimo prieźasćig yra gana
daug. Plaukai slenka, kada źmogus
serga bendra kuria viso kuno liga, p a 
yyzdźiui, sifiliu, dźiova ir kitomis ligomis. Plaukai smunka ir del buyusig
smarkig apkrećiamg ligg, pav., demetosios śiltinćs, bendro labai didelio nusilpimo, maźakraujysćig.
Taip pat plaukg slinkimo prieźastimi buna jyairios odos ligos (ekzemos,
perdidelis odos riebalg gaminimas —
seboreja ir t. t.).
Labai daźnai plaukai krenta del
odos ligg, kurias sukelia tam tikri maźi
(matomi tik pro padidinamuosius stiklus) grybeliai, ardantieji plaukg śaknis
ir paćius plaukus.
Śitos paminetos prieźastys yra labai
svarbios. Jeigu plaukai slenka del vienos iś tg prieźasćig, reikia ją paśalinti,
gydant visą kuną, visą źmogaus odą
arba naikinant kenksmingus plauku
grybelius.
Labai daźna plaukg slinkimo prieźastimi buna neśvara, nesirupinimas
plaukg prieźiura, taip pat ir perdidelis
jais rupinimasis,—per daznas plovimas,
tepimas visokiomis „kvepianćiomis“ ir
nekyepianćiomis pomadomis ir tepalais.
Plaukg prieźiurai geriausi dalykai yra
yanduo ir paprast as muilas, o yisokie
tepalai ir aliejai yra naudingi tik tiems,
kurie juos dirba ir pardavineja.
Plaukus plauti reikia minkśtu, śiltu,
geriausia lietaus yandeniu. Kaip daźnai
galvą plauti, sunku pasakyt, kiekyie
nas
turetg
pats
sau
laiką rasti.
Maźdaug patariama, esant riebiems
plaukams, galvą plauti nepraejus dviem
savaitem, o esant sausiems plaukams—
nepraleidus yieno menesio. Kurie vasarą yaikśto be kepurig, tg galvos dau
giausia pridulksta, jie turi daźniau jas
plauti. Galvai plauti muilą yartoti paprastą, be jokig priemaiśg. Plaunant
galvą, reikia ją gerai trinti pirśtais ir
nagais. To bijoti nereikia, plaukai del
to neprades kristi. Nuo trynimo plaukg
śaknys tik sustipreja. Kai galvą trindami iśplaunam muilą, dar kartą ją rei
kia perplauti śiltu ir minkśtu yandeniu,
o paskui gerai iśluostyti.
Kiekvieną rytą galvą śukuoti tankiomis śukomis. Jeigu plaukai labai sausi,
nereikia jg tepti pirktinemis pomadomis
ir aliejais, o papraśyti gydytoją, kad
paraśytg receptą gerai, galyos odos ir
plaukams nepayojingai pomadai.
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MOTERU D A R B A I
m etai

Beveik visus pirmuosius savo gyvenimo metus vaikas maitinasi naturaliu
maistu, motinos pienu, Pabaigoje pirmgjg metq reikia pratinti vaiką prie
kietesnio maisto, kurs savo sudetimi
yra labiau panaśus j suaugusigjg maistą Kad vaikas ne taip skaudźiai pajustg tą didelę maisto atmainą, pereinant
iś naturalaus maisto j dirbtinj, reikia,
kad visos kośeles ir sriubos butą skystokos ir skanios.
flntraisiais metais jau galima duoti
§vieźią, minkśtą mesą, minkśtai virtą
kiauśinj, sviestą, varśkę, jvairius vaisius
ir darźoves. Pienas delto vis yra svarbiausiu ir lengviausiai virśkinamu maistu.
Gaminant vaikui sriubeles ir kośeles,
negalima deti jokig prieskonig, kaip:
pipirq, garstyćig, acto, krieng ir t. t.
Visai negalima duoti ir trupućio alkoholio, stiprios arbatos ir kavos. Visi śie
stiprus geralai labai kenkia vaiko nervg
sistemai. Paśalinti iś vaiko maisto ir
saldainius, nes jie daźniausiai sugadina
vaiko yidurelius, atima apetitą ir gadina dantukus.
Maitinti vaiką 4 kartus per dieną:
9 vai. — pusryćiai, 13 val. — pietus,
17 val.— pavakariai ir 19 val.—vakariene. Valgio protarpiais neduoti jokig skanumyng, tai vaikas, sulaukęs pietg ar
vakarienós, valgys su apetitu. Valgiai
turi buti jvairus ir skanus.
flntrg metg vaikas valgo śvieźius,
paprastus, tinkamai paruośtus valgius.
Tais metais yaikas yra labai jautrus, tai
tevai turi buti jam śvelnus, bet grieźti.
Negalima be reikalo vaiko muśti, bet
taip pat negalima pataikauti jo visoms
uźgaidoms, nes paskui vaikas pasidarys
nervuotas, visko reikalaująs reksnys.
Leisti vaikuikuo daugiausia buti gryname ore, tegul daug laksto kieme, bet
tik saugoti, kad nesestg ant ślapios żem6s, neliestg neśvarumg, nes gali uźsikrćsti jyairiomis ligomis.

M e r g a ite s kraitis
lś senovćs yra uźsilikęs paprotys,
kad mergaite, tekedama , bDtinai turi atsineśti j vyro narnus kraitj. Kraićiai yra
ivairus: skrynios su rietimais drobig, pinigai, gyyuliai, namai, źeme ir t. t, Sodźiuje sunku iśteketi tai mergaitei, kuri
uiaźa arba yisai neturi kraićio. Nors ji
ir butg dora, darbśti, gero budo, prasilavinusi mergaite, bet vistiek turtingos
daugiau tures pirślig, negu neturtingos.
Teisingai daina sako apie berniukus,
kurie ieśko tik turtingg źmong: „Vestq
j ' e ir oźką, kad tik butg turtinga".
Daźnai pasitaiko, kad jaunieji paimt^jj kraitj greitai prauź'a, o nepadidina
i°> ir, budami nedarbśtusir nesumanus,
skursta visą amźig.
O yra ir tokig atsitikimg, kad sueina
gyirenti du neturtingi jaunuoliai, bet
gyyendami taikoje ir budami darbśtus,

savo maźus turtus padidina deśimteriopai. Taigi klaidinga yra manyti, kad tik
turtingą mergaitę vedus gyvenimas ge
rai klosis. Daźnai toks tyirtinimas neiśsipildo ir gyvenimas tampa kankyne.
Siais laikais jaunuoliai jau turetg
kiek kitaip źiureti j gyyenimą. Negalima
medźioti po parapijas‘ tik turtingg źmor.g, bet pirmiausia reikia paźiureti, ar
ta mergaite darbśti, sumani, ar pramokusi skaityti ir raśyti. Jei śiuos visus
turtus tures ir tau, jaunuoli, patiks, gali
drąsiai su ją źengti j gyyenimą. Jei ji
ko nemokes ar neźinos, tai ji pasiklaus
knygos, to tikriausio gyvenimo draugo.
Taigi, mergaites, noredamos gauti
gerus, iśmintingus yyrus, turite mokytis,
lavintis, kad n e b u tu m e t atsilikeles. Ga
na sedeti be darbo ir źiureti j skrynias
motutes prikrautg rietimg ir laukti, ka
da palangeje suskambes barśkuliai ar
suźyengs źirgelis. Mokykites yisokio
darbo, skaitykite knygas, netingekite,
tai śie visi geri darbai bus jusg didźiausias kraitis, kurj jveitins protingi jau
nuoliai.

N etinkam as e lg e sy s
Jgimta yra, kad źmogus źmogui uźjaućia ar padeda nelaimeje. Gyyena
źmogus ir atgyyenąs jam nuo flukśćiausiojo skirtą amźiaus dalj— mirśta. Tikime visi, kad kada nors priseis mirti,
todel, jei kaimynas mirę, einame j jo
laidotuves atiduoti jam paskutinj patarnavimą, atsisveikinti su juo.
Pas mus sodźiuje, jei mirśta źm o
gus, tai tuojau kyiećiami yyresnieji vyrai giedoti per naktj, o ateję śiaip sau
żmones, pasimeldę uż numirelio velą,
traukiasi kur j śalj, ieśkodami ramaus
kampelio.
Labiau susipratęs jaunimas neatsiIieka nuo yyresnigjg ir jei susirenka
pakankamas asmeng skaićius, sustoję
pagieda mirusiam paskutinj „flmżinąjj
Atilsj“.
Bet ne yisuose kaimuose taip yra.
Teko matyti daugelj vietq, kur tiesiog
śiurpulingai jaunimas elgesi, atejęs atsisyeikinti numirelio.
Buvo mirąs jaunuolis 22 metg amżiaus. Motute ir visi susirinkusieji, negaledami paslepti gilaus skausmo, verke
żodźiais. Graudus motinos źodźiai, kaip
peiliais varste visg śirdis.
Tik, śtai, girdisi użesys ir linksmas
juokas artinasi j nelaimes iśtiktus na
mus. Visi suźiuro j duris ir laukia, kas
pasirodys. O gi jeina burys linksmai
nusiteikusio jaunimo, priklaupia kiek ir
sustoja prie durg. Vyresnieji uż stało
pradeda giesmes, o jaunimas tarp savęs śnekućiuojasi, juokiasi ir pasidaro
yakaruśkg nuotaika. Nieks jg nesudraudżia, nieks nepamoko.
Tevai ir motinos, jusg pareiga pamokyti savo sunus ir dukteris, kaip turi
elgtis laidotuvese. Eidami j Iaidotuyes,
turćkite śirdyje uźuojautos tai śeimai
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kurią iśtiko nelaimś. Negrażu, jei laidotuvćse juokausite kaip laukiniai żmo
nes. (Jżsilaikykite prie numirelio rimtai,
pamaldżiai ir neatsisakykite padćti mirusiojo śeimai, jei kokios nors pagalbos
praśo, o tai bus kulturingg źmonig elge
sys ir krikśćioniśkas geras darbas.

U źkepta aviena su k o p u sta is
Virtą arba trośkintą riebią avieną,
geriausia su kauliukais, supiausto gabaliukais, sudeda j użkepimams indą arba
j emaliuotą dubenj (bliudą), użdeda kiek
taukg, użbarsto druskos, pipirg, o ant
yirśaus visą mesą apdengia trośkintais
śyieżiais ar raugintais kopustais. Visą
pakepa j yidutinio karśtumo krosnj.
Paduoda su tuo paćiu indu, kuriame
kepć.

Aviena

u źk ep ta su kiauśiniais

Norint pajyairinti yirtos ayienos patiekimą valgiui, galima ir taip padaryti.
Iśvirtos mesos gabalą supiausto nedideliais gabalais, sudeda j emaliuotą
dubenelj, pabarsto trupućiu druskos,
pipirg, aplieja keliais suplaktais kiauśiniais ir pakepa 1 5 —20 min. j neperkarśtą krosnj. Jei aviena butg liesa, tai
reikia prideti truputj taukg. Bet śiam
patiekalui geriausiai tinka riebesne mćsa ir su kauliukais. Paduoda su tuo
paćiu indu, kuriame kepe. Prie śio patiekalo butinai reikia duoti darżoviq,
nes śis patiekalas turi gana daug baltyminig medźiagg.

Virta a u i e n a s u s v o g i l n i | p a d a ź u
Padaryti svogung padażą, t. y., riekutemis supiaustyti 2—3 didelius svogunus. Sudeti juos j puodelj, pridćti
tiek sviesto, kad svogunai nedegtg ir
kepti tol, kol jie bus yisai minkśti.
Tada jberti arbatinj śaukśtelj miltg ir
jpilti kelis śaukśtus viralo ar yandens.
Prideti druskos, pipirg ir 1/si stiklinćs
geros rugśćios grietines. Kai padażas
bus paruośtas, iśimti jau iśyirusią mesą,
supiaustyti gabalais, sudeti j padaźą ir,
użdengus, kelias minutes patrośkinti.
Duodant j stalą, mesą apipilti padażu, pusdubenio kraśtus papuośti yirtomis morkomis, ar petruśkg lapais ir
paduoti.
Padażo turi buti nemaża. Kaip priedą duoti yirtg bulviq ir raugintg agurkg
arba kopustg.
M. Ć.

Obuoliai s u la ś in ia is
Paimama śmotukas (neriebig) laśinig
ir supiaustoma yienodo storumo riekutemis. Taip pat riekutćm supiaustoma
nuluptg keletą obuolig. Laśiniai pakepinami keptuyćje ir paskui sudedami o b u o 
liai. Kepama tol, kol obuoliai suminkśtćja ir karśti duodami j stalą. Śis pa
tiekalas greitai pagaminamas ir gana
skanus.
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kuo toliausia. Norćtg kuklg savo ukj
palikti nepadalytą kuriam vienam savo
vaikui, o kitus iśleisti, kaip sakoma,
j żmones ar nupirkti jiems daugiau żemes ir juos ten jkurdinti. Bet j żmo
nes iśleisti nelengva, o źemes nupirkti
śiuo metu beveik visai nejmanoma.
Daug kam truksta pinigg, o tie, kurie
per eilę metg susitaupe, negauna żemei pirkti leidimg. Nuo 1937 m. pavasario yeikią nuosayybes pirkimo suvarżymai użkirto kelią ir kukliam, ramiam
ukininkui sklypelj źemes nusipirkti ir
j am e savo vaiką jkurdinti. Faktg, kad
neleista nusipirkti kelig ha, yra daugybć. Tokiu budu vyksta pasibaisetinas
dalykas: ir kruopśćiausias, darbśćiausias ir taupiausias ukininkas, kuris visą
gyvenimą dejo skatiką prie skatiko
tam, kad galetg savo vaikam nupirkti
źemćs ir użtikrinti jiems tikresnę ateitj,
pasmerkiamas nevilćiai. Tad nevienas
ukininkas ir klausia: kokiem galam aś
turiu taupyti, kad iś tg taupmeng aś
negalśsiu nusipirkit źemes? O juk
żemś, tai didżiausias kiekvieno ukinin
ko turtas, kurio nei vagis nepavagia,
nei kandys nekanda; żerne, tai jo ir jo
śeimos maitintoja; didesnis sklypas żemes, tai nuo mazg dieng ukininko svajonć. Tos źemes trokśdamas, visą gyyenimą dirbo, krutejo, taupe ir... pagaliau negavo żemei pirkti leidimo. Tai

jau daugiau, nei tragiśka — visos viltys sudużta lyg muilo burbuleliai, o
yaikai pasmerkiami
dar
didesniam
skurdui.
Toks pat likimas ir sezoninig emigrantg. Per eilę metg dirbdami svetimiems sunkg darbą, taip pat susitaupo
ir tomis taupmenomis noretg pagaliau
jsigyti pastovq turtą — sklypelj źemes,
pasistatyti ten śokią tokią pastogę, sukurti śeimą. Bet kas iś visg tg taupymg, kai nera leidimo żemei pirkti.
Delto daugelis sutaupas prageria, prakortuoja, iśleidżia menkniekiams, o ga
letg juk sunaudoti naudingai ne tik sau,
bet viso kraśto buićiai pagerinti, jei
nebutg tokig suyarżymg.
flrba mażażemig paśoneje dvarai.
Kalbama apie źemes reformą, dvarg
dalinimą. Tuo tarpu smulkus ukiaismulkeja ir smulkeja, o dvarai stovi, kaip
stoveję, J e i kur dvaras ir parceliuojama,
tai jo żerną gauna ne vietiniai beżemiai ir mażażemiai, bet iś każkur atsikraustę atejunai. O ćia pat savam
kraśte żmonig perteklius ir żemós badas.
Kraujais śirdis ukininko pasruva,kai
zusta jo didżiausios yiltys, bet kartu
auga noras del savo teisig kovoti ir
kovą laimeti. O tai jau yra didelis
daiktas, su kuriuo anksćiau ar vćiiau
reikćs skaitytis.
M. K.

Javai aruoduose
Kulimo laikui prasidćjus, tenka pa 
sirupinti, kad iśtisg metg darbo vaisiai
nenueitg niekais. Śig metg oro sąlygos
javg suvalymui buvo palankios. Sausai
suimti javai ir be ypatingos prieżiuros
Iengva iślaikyti. Jeigu pasitaikó, beskubant, suveźti dregni javai arba pa
śaras — geriausia iśdżiovinti perpućiamose patalpose, kol dar nekulti javai
tebera. Patalpos javams laikyti, taip
pat ir grudams laikyti turi buti sausos, perpućiamos be pelesig ir ypatingg kvapg. Kulimui pasitaikius, blogesniam orni esant, tenka nuo stirtos pavirśiaus gauti grudai atskirai supilti, betnesumaiśytisu visaisjavais vienam aruode.
Nupjauti javai tebebuna gyvi. Nespejusios pilnai sudżiuti stiebo arba lapg
dalelśs dar ilgai buna gyvos, o ir pats
grudas visada buna gyvas ir kyepuoja.
Qyvas budamas, grudas ima maisto medżiagas pats iś savęs, todei grudg maistingumas ir svoris po Llgesnio stovejimo, sumażdja net iki 10%, ypać menkai juos priżiurint. Sausi grudai, prie
żemos
temperaturos kyćpuoja visai
palengva — jie ilsisi. Prie 15° C, esant
pakankamai dregmes, prasideda ryśkus
kvśpavimas— .degimas* ir medźiagos
nykimas. Silima ir dregme pażadina
grudę gludinćią gyyybę.
Sausi, iśkulti javai nepilami storesniuose kaip TO cm sluoksniuose. Dregni
javai iśsklaidomi plonai ant grindg
(20 —30 cm storume). Dregmś, esanti

gruduose, nuo didesnio ploto greit iśgaruoja. Iśdżiuyimą pagreitina javg perkasimai, maiśymas. Javg dżiovinimui
parenkamos grażios, sauletos, yejuotos
dienos. Dregnoms dienoms esant, klćtys neatidaromos, kad nepritrauktg
dregmes.
Javai gaiima pilti j aruodus, kai jg
dregnumas buna
15%- Esant źemai
temperaturai (6— 7° C) ir minetam dregnumui, javai geriausiai laikosi aruoduose.
Vedinimui j aruodus jstatomi suriśti
śiaudg kuliai, per kuriuos, kaip per
yentiliatorius, vedinasi apatinieji grudg
sluoksniai.
J.

Klausimai ir atsakymai
KI. Kaip glaistyti (śpakliuoti) medj
ir iś ko glaistas daromas?
L. Burokas.
A t s . GI aistas, arba śpakliuojamoji
mase daroma iś maltos kreidos, klijg
ir pokosto. Kreida tirśtai suminkoma
su yandeniu ir, jpylus kiek iśtirpdytg
stalig klijg, gerai iśminkoma. Glaistas
turi buti nei per riebus, nei per liesas.
Riebus yadfnasi toks glaistas, kuriame
yra daug klijg ir pokosto. Riebus glais
tas ilgai dżiusta ir paskui sunku jj svydinti (ślifuoti). Liesas glaistas blogai
laikosi ir syydinant beyeik visas nu-
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dulka. Geras glaistas turi buti kleinus
ir gerai iipti prie glaistomojo pavirśiaus. Glaistoma plieninćmis lanksćio
mis glaistyklćmis. Śis aukśćiau apraśytas glaistas tinka tiktai patalpose esantiems pavirśiams glaistyti. Iśoriniems
payirśiams reikia riebaus aliejinio glaisto, sudaryto tik iś kreidos ir pokosto.
Nauji mediniai pavirśiai prieś dażymą
śitaip paruośiami:
1) paśaiinamos ar izoliuojamos sakuotosios yietos ir śakos, 2) stembesni
plyśiai użkituojami, użglaistomi ir svydinami, 3) pirmiau dażoma liesais aliejiniais dażais ir lyginama, 4) antrą kartą
dażoma kiek riebesniais aliejiniais da
żais, prieś tai nusyydinant stikiiniu popieriumi. Lyginama barsuko śeriu śepetuku (fleicu). Śakotos yietos izoliuoti galima śerlako skiediniu su denaturuotu spiritu. 30—40 gramg śerlako
żievelig użpilama %
spiritu ir iaikoma śiltoje yjetoje iki dyiejg dieng.
Protarpiais paplakamas. Po to skiediniu
tepamos śakos ir sakuotos yietos. Jo s
dar galima ir iśdeginti, bet reikia tu
reti didelj patyrima. Izoliuoti reikia prieś
gruntayimą. Plyśiai kituojami paprastais
langg klijais, glaistomi ir syydinami,
yeliau gruntuojami (dażant klijiniais
dażais). Gruntuojamasis skiedinys da
romas tokiu budu: % źaliojo muilo iśleidżiama 1/s kibiro yandens ir yirinama
nuolat maiśant, kol muilas yisiśkai iśtirps. Praskiedus per pusę śvariu yan
deniu, galima gruntuoti. Jeigu dażoma
aliejiniais dażais, gruntuojama grynu
pokostu (iśorinig daiktg) arba su terpentino priemaiśa (patalpose esanćig
daiktg) Iśoriniams daiktams dażyti yar
tojami aliejiniai dażai, sumaiśyti tiktai
su grynu pokostu. Skiesti nereikia.
Knyga, kurioje raśoma apie jyairius
dażymo darbus, dażg paruośimą, lietu
yig kalboje yra. Vadinasi ji „Kaimo
statyba*. Gal musg knygynuose Vih.!
je ir rastute. Bet kol veike Liet. Ciki
Draugija, śig knygg buvo Draugijoje ir
daugelis ukininkg jas jsigijo. Pasiteiraukite apylinkćje, tai tikrai kurs nors rasite.
J. J.

Zemes ukio gam iniij kainos
Sili m etg lapkrićio 6 d., Vilniaus J a v g - P r e k i g
B irźo s prane śim u , buvo m o k a m a uź 100 kg au k s.
.1 4 .5 0 — 15.75
R u g i a i .......................................
K v i e ć i a i .................................................... 19.50— 21.25
M i e ź i a i .................................................... 14.75—15.25
A v i ź o s .................................................... 15.75— 16.25
S e i n e n y s ................................................ 45 00—45.75
V i k i a i .....................................................17.00— 17.5C
L u b in a s ( m e l y n a s ) .......................... 8.50— 9.00
Kvietines s e l e n o s .............................. 9.75— 10.25
R ug in es s e l e n o s ............................... 8.75— 9.25
Sviestas 1 kg i ru śie s u rm e ........................3.10
,
,
d e ta l................................. 3.40
.
„
II rOSies u r m e ..............................3.00
„
.
„
d etal............................... 3.30
„
, III ruSies u r m e .............................. 2.90
.
.
.
d e t a l . . . . • . . . 3.20
KiauSinig 1 kg u r m e ......................
. . . . 1.70
„
„
d e t a l . . . . ••
. . . . 1.09
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