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Kooperatine bendrove— gyvenimo mokykla
Kooperatinig bendrovig tikslas yra Jiems kooperatinś bendrovś ir aktyyus atlieka. Kad taip yra, tai rodo gerai
ne vien aptarnauti savo narius Gkiśkais joje dalyvavimas kaip tik ir yra nemo- yeikią musg kooperatyyai ir pienines.
dalykais, be t dar ir lavinti juos yisuo- kama, lengyai prieinama ir praktiśka Pasirodć, kad lietuyis, nors ir mażamokslis, sugeba puikiai organizuotą ir
meniśkai, ekonomiśkai ir moraliśkai. platesnio gyyenimo mokykla.
atsakomingą bei rimtą darbą dirbti.
Vartotojg bendrove parupina savo naJsiraśęs bendroyes nariu, susiduri ir
riams teisinga kaina ir geros ruśies
Taigi, nuomonć, esą, musg źmogus
susitinki su daugiau źmonig, pasidalini
jvairig prekig; feme s ukio bendroyes
negaljs
ar nesugebąs tvarkyti kokios
supirkinćja iś ukininkg geromis kaino- su jais savo mintimis, bendroyes narig nors jmones, jau sugriauta. Todel da
susirinkimuose
mokaisi,
kaip
reikia
elgmis zemes ukio gaminius; perdirbimo
bar juo labiau reikia yisiems burtis
bendroyes (pvz., pienines) perdirba na tis żmonese, pranti vieśai pareikśti tuo j kooperatines bendroyes, j tas praktiśrig Gkio produktus j vertingesnius, geres- ar kitu klausimu savo nuomonę, mo- kas gyyenimo mokyklas ir bendromis
nius ir lengviau parduodamus produk kais balsuoti ir rinkti bei buti renka- jegomis statyti savo-ukininkg gerbuvio
tus; kredito bendroyes parupina savo mas. Gali taip pat buti iśrinktas j ben- rumus. J u o labiau reikia yisiems koope
droves vadovybę, kur gali iśmokti dar
nariams reikalingo ir pigaus kredito.
daugiau naudingg dalykg: vesti ir tvar- ratinig bendrovig (źinoma, savg) nariais
Tai vis labai reikalingi ir naudingi kyti krautuyę, pieninę ar kooperatinj raśytis, kad netekus visg kulturinio poukininkarns kooperatinig bendrovig pa- bankelj. Żodżiu, per kooperatinę ben- budżio savg draugijg, kooperatine bentarnavimai. Bet tai dar ne viskas, ką drovę kiekyienas gali paregeti ir paźinti drove pasiliko vien?ntele kaimo organikooperacija żmonems gali duoti. Be źmonig reikalus ir platesnj pasaulj, zacija, j kurią durys yisiems atyiros.
grynai ukiśkg patarnayimg, kooperati o pażinęs gali tureti ir sau daugiau Kooperatine bendrove, tai pigiausia mo
nes bendroyes, kaip idealistines organi- naudos ir visuomenei.
kykla, kurion priyalo jstoti visi musg
zacijos, neturinćios pasipelnijimo bkslg,
ukininkai ir joje mokytis, layintis, ir
Kai atsirado pirmosios musg kraśte per kooperaciją siekti geresnio gyyeni
dar aukleja ir moko źmones—narius gyventi ir plaćiau gyyenimą paźinti. Pir kooperatinćs bandroves, tai dauguma mo. Tik żiurekite: kur tik yra koopera
miausia moko ukiśkai ir praktiśkai gal- musg źmonig śaipesi, sakydami: tai ne tyyai, ten ir judejimas gyyesnis, ten ir
voti, organizuotai veikti ir bendrg tikslg mums jas tvarkyti. Ot żydelis, tai jau tie patys źmones, kurie yra bendroyes
siekti; moko, pav., paprastą ukininką, tam sutvertas, o mes tik arti moka- nariais, yra śviesesni, gyyesni, apsukresni,
niekad kitu yerslu neuźsiimantj, vesti ir me. — Ką gi, argi musg źmones ne iś daugiau nusimaną, nesileidżią sayęs
tvarkyti kokią nors jmonę (krautuyę, tokio paćio molio, kad negaletg nieko nei apgauti, nei apdumti.
pienininę, banką ir kit), surasti pirkimo padaryti? O, ne! Iśtisos metg eiles prak
Toks gali buti ir kiekyienas musg
ir pardavimo geresnę rinką, parinkti tika parode, kad ir musg źmones, pa ukininkas, jei jsiraśys j kooperatinę
gabius ir tinkamus fmones jmones rei imti staćiai nuo plugo ir pastatyti prie bendrovę — gyyenimo mokyklą.
kalams tvarkyti. Bendrove moko ir ska- kokios nors kooperatines jmones, jei
Agr. M. K.
tina taupyti, tvarką palaikyti ir parengti tik yra sążiningi, puikiai savo pareigas
ukininkayimo plang ateićiai, pagal kurj
siekiama ufsibreżto tikslo. CJgdo taip
pat źmogg ir moraliśkai: pareigos pajautimą, sążiningumą, patvarumą, sugebćjimą nenusiminti del iśtiktg nepasisekimg, solidarumą kovoje del visg gerovćs; pratina rupintis ne vien savim,
bet ir kitg reikalais; atpratina meluoti
ir sukćiauti prekybiniuose santykiuose. LIETUVOS VALSTYBEJE
lis. Pradźioje LietGkis dirbo daugiau
Vadinasi, kooperatine bendrove ugdo
kultGrinj żemes Gkio darbą, platino
Kooperatyvi| cen tras
źmonig moralines yertybes, kurios gyyeislinius gyyulius, laike agronomus,
venimo kovoje del geresnes visg buities
Musg skaitytojai daźnai użtinka śioje kurie moke Gkininkus geriau ukininypatingai reikalingos. Todel kooperatinć yietoje jyairig żinig apie Lietukj. Kas kauti, steige pienines, leido żemes Gkio
bendrovd ir yra plaćigjg sluoksnig, su- jis yra ir kokia jo reikśme Lietuyos że klausimams nagrineti laikraśtj. Laikui
jungtg
kooperacijos idćja, praktiśka mes ukyje? Lietukis tai yra kooperatinć begant jsikGrć Zemes Okio RGmai, ku
gyyenimo mokykla, nes moko ne teo- sąjunga, tai f em e s ukio kooperatyyg rie LiektGkio yaromą żemes Gkio kul
retiśkai, bet gyvais, iś kasdienio gyye sąjunga. Jis yra visg vartotojg ir że- tGrinj darbą paemć savo żinion. Veliau
m6s ukio bendrovig centras. Visi Lietu jsikGre ir Pienocentras, kuris perśme
nimo paimtais payyzdżiais.
Yra źinoma, kad gali buti ir aukśtus yos yalstybśs kooperatyyai—vartotojg
iś LietGkio yisas pienines. Tokiu bGdu
mokslus baigęs, bet jei gyyenimo ne- bendrovćs ir żemes ukio kooperatyyai
LietGkiui liko tiktai kooperatyyai, kupatyręs, tai lengyai gali suklupti ir skau- priklauso prie Lietukio kaip nariai. Prie
riais jis dabar ir rGpinasi. Jis pirmiau
dżiai gyvenimu nusivilti. J u o labiau tas śig visg kooperatyyg priklauso 21.000 sia parGpina paćiomis geriausiomis sąPats galima pasakyti apie musg Gkinin- narig, o su śeimomis daugiau kaip lygomis reikalingas kooperatyyams pre100.000 asmeng. LietGkis, kaip tg k o  kes. Vadinasi, visas prekes kooperatyyai
kus, kurie ne tik aukśtojo mokslo, bet
Ir aukśtesnio ar net pradżios mokslo operatyyg
c en tra s- są jun ga — jsikurź ima iś LietGkio. Be to, Lietukis superka
nftra iśćję ir daźnai platesniu gyyenimu, 1923 m. Vyriausias jo organizatorius nuo Gkininkg geriausiomis kainomis że
be savo żemds ukio, yisiśkai nesidomi. buvo ilgametis jo pirmininkas J. Tube- mes Gkio gaminius, ypać jayus ir linus,
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bulves tr kitas sśklas, iśskyrus gyyulius,
syiestą, kiauśinius ir vaisius. Prekiaudamas su kooperatyyais ir ukininkais, Lie
tukis didelio pełno neieśko. J o pełną
sudaro tiktai l°/0 nuo apyvartos. Del to
Lietukis parupina pigiausiomis kainomis
jyairiausig prekig ir superka nuo jg
brangiausiomis kainornis minćtus gaminius. Lietukis ufsiima prekig eksportu
ir importu iś użsienio. Śj darbą varydamas, Lietukis pirmiausia stengiasi,
kad użsienis gautg kuo geriausias pre
kes, kad Lietuyos yalstybes yardas, kaip
żemes ukio produktg gamintojos, yisur
kiitg, geretg, kad tos prekes iśstumtg
kitg yalstybig prekes, jas nukonkuryotg.
To siekdamas, Lietuyos
ukininkams
duoda nurodymus instruktuoja, kaip jie
turi geriau gaminti, perdirbti jyairius
produktus. Be to, parupina jiems gerą
sćklą, organizuoja yalymo punktus ir
yartoja kitas priemones, kuriomis gali
ma pakelti gaminig ruśj
Varydamas veiklią su użsieniu —
visu pasauliu prekybą, Lietukis turi visuose dideliuose Europos ir użjurio
prekybos centruose savus atstovus,
o New Yorke net specialią prekybos
bendrovę, per kurią perkama Amerikoje ir pa rduodama j Ameriką uż dideles sumas jyairiai gaminius.
Lietukio veikla ir prekybos apyvarta
kasmet didćja, aug3 ir pl>nta. Siemet,
payyzdżiui, żymiai pakilo żemćs ukio
gaminig supirkimas iś ukininkg, o taip gi
ukininkg jpirkimas Lietukyje. Iki galo
metg uż eksportuotus żemes ukio ga
minius bus gauta apie 30 milijong litg,
o ukininkams bus iśmoketa uż iś jg superkamus eksportui ir yidaus rinkai
gaminius daugiau kaip 50 milijong litg.
Per pirmuosius 8 śig metg menesius
padaryta 73 milijonai litg apyyartos,
o per visus metus apyvarta pasieks iki
10Ó milijong litg. Prie stambiausig apyyartg priskiriama prekyba maśinomis
(4l/a milijono litg), trąśomis (14 mil.
litg), statybos medżiagomis (8 mil. litg)
ir 1.1. Visuose Lietukio kooperatyyuose
dirba daugiau kaip 1700 tarnautojg, ku
rie su śeimomis sudaro apie 6 800
źmonig, o pacianie Lietukyje dirba apie
500 źmonig.

N e w Y ork o p a r o d o je jau p lev e s u o j a L ietuu os veliava
1939 metais yasarą bus atidaryta
pasauline paroda New Yorke, didżiausiame pasaulio mieste. Parodai vieta
parinkta gan toli uź miesto, neapgyyentame plotę, kur yra nemaża ir pel
kig. Taćiau amerikoninis tempas, plienas, geleżis, betonas ir tukstanćiai darbininkg rankg tą pelketą vietą pavertś
moderniu miestu, kuriame daugybe 4-6
aukśtg namg, grażios alejos, geleżinkelig stotys, laiyams prieplaukos, aerodromai orlaiyiams. Kelig tukstańćig ha
plotę marguoja jyairig pasaulio yalsty
big payilionai ir rumai. Siomis dienomis tame naujame mieste, kurj aplankys milijonai źmonig, jau suplevesavo
ir lietuyig tautine veliava. Lietuyos payilionas atrodo gana grażiai. J is yra
didelis ir stilingas. Vidujiniai darbai
użsitęs dar gana ilgai. Parodos metu

0 K 1N I N K A Ś
lietuyiai savo payilione rodys ne tik
jyairius gaminius, be t mokslą, meną
ir tą paźangą, kurią padarć per 20
metg. Amerikoje gyveną lietuyiai irgi
dalyyaus su savo menu. J au dabar yra
uźsiregistrayusig 200 Amerikos lietuyig
chorg, kurie dainuos parodos metu.

N aujas ź e m e s ukio ź u rn a la s
Nuo Naujgjg 1939 metg Źemes
□ Kio Rumai prades leisti smulkioms
żeme s Dkio śakoms skiriamą źurnalą,
kuris eis kas antrą savaitę ir metams
kaśtuos 7 litus. Śis żurnalas yra labai
reikalingas, ries smulkiosios żemes ukio
śakos labai paplito, pasidare reikśmingos, kai kurios yirto stambiomis, pa 
yyzdżiui, paukśćig ukis, kurio produktg
dabar eksportuojama daugiau kaip uż
10 milijong litg. Tas pats yyksta s u s o dais, darżais, bitemis. Visiems paminetiems gamintojams reikia żinig, patarimg. Del to jis ir leidżiamas. Manome,
kad ir mums teks matyti tas naujas
laikraśtis ir kad mes savo skaitytojams
galesime iś jo naudingg żinig patiekti.

MUSlj KRAŚTE IR KITUR
B l o g a i s u ź e m e s u k io
m okyklom is
Nors Lenkija yra żemes ukio kraśtas, bet żemes ukio mokslas labai blo
gai sutvarkytas ir organizuotas. Pirmiau
sia reikia pasakyti, kad tg mokyklg yra
labai maźai. Specialiame jstatyme apie
żemąsias żemes ukio mokyklas, kuris
iśleistas 1920 metais, numatyta, kad
tuojau turi buti jsteigta kiekviename
apskrityje mażiausiai po dvi valstybines źemes ukio mokyklas. Jeigu śis
jstatymas butg jyykdytas, tai yisoje
Lenkijoje butg 482 żemes ukio mokyklos, nes visa valstybe yra padalyta j 241
apskritj. O kaip iś tikrgjg yra? 1936/37
moksio metais yisoje Lenkijoje buvo
tiktai 131 żemes ukio mokykla, tame
skaićiuje tiktai 20 yalstybinig mokyklg
(iś żadetg 4821), 20 privaćig, 54 apskrićig savivaldybig ir 31 źemes ukio rumg.
Minetais 1936/37 metais yisose tose
mokyklose mokesi 5.831 mokinys. Tai
yra labai mażas nuośimtis, tai yralaśas
juroje. Keliolika kartg mażesneje Lietu
yos yalstybeje żemosiose żemes mo
kyklose mokosi daug daugiau mokinig.
Tokiu budu beveik visa Lenkijos kaimo
jau nuomene lieka be moksio, neturi sąlygg pasiruośti ukininkayimui. Sios ru
śies mokyklos auga labai pamażu.
1932/33—1936/37 moksio metg laikotarpyje jsikure tiktai 9 żemosios żemes
ukio mokyklos, jg tarpe tiktai 1 yalstybine. Jeigu tokiu greićiu augs śios ru
śies żemes ukio mokyklos, tai ir po
keliasdeśimts metg Lenkija tures jg per
maźai. Be jg nejmanoma pakelti źemes
ukis. Sios ruśies mokyklos galetg augti
ir jg skaićius dideti, jeigu butg leidżiama jos steigti ir kitg tautg ukinin
kams. Lietuyiai Vilniaus kraśte tikrai
galetg jsteigti ir iślaikyti keletg żemgjg
żemes ukio mokyklg. Bet, deja, mums
jg negalima jsteigti. Taigi ir mes nega
lime layinti savo kaimo jaunimo, nors
ir labai noretume.

Nr 32

Sm ulklejl

GkinSnkai

prieiinasi

Kaip źinome, Lenkijoje yeikia uki
ninkg orgamzacija, kuri yadinasi Centralinś Źemes Ukio Organizacijg ir Że
mes Ukio Ratelig Draugija. Kaimuose
ji turi ratelius, kurie sudaro apskrićig
ratelig organizaciją, o apskrićig organi
zacijos sudaro centralinę draugiją. Si
organizacija yra paćig ukininkg suorganizuota ir jg pastangomis iślaikoma. Sio
menesio 10 dieną turi jyykti minetos
organizacijos atstoyg suvażiavimas, ku
ris żada buti jdomus ir reikśmingas, nes
jo metu, be jyairig tą organizaciją liećianćig reikaig, bus svarstomas klausimas, kaip pasielgti ryśium su Ozono
pasiryżimais jvesti prievartą dalyyauti
żemes ukio organizacijose. Ozono partija nori, kad visi ukininkai butg suvaryti j organizaciją ir kad ta organiza
cija butg tvarkoma iś yirśaus. Śios
draugijos atstovai yra grieżtai prieśingi
tokiems Ozono partijos sumanymams
ir per savo suvażiavimą nori padaryti
tuo reikalu grieżtg nutarimg. Dar ćia
reikia pridurti, kad śioje ukininkg draugijoje nariai yra beveik vien tiktai smulkieji ukininkai.

Javij k a i n o s v i s d a r b l o g o s
Tarptautine javg rinka vis dar yra
nepalanki. Daugelis yalstybig, kurios
turi javg perteklig, stengiasi kuo pi
giausiomis kainomis juos parduoti użsienyje. Del to ir javg kainos nekyla.
Taćiau śiuo metu jau nejuntama tokio
didelio javg pertekliaus uzsienuose, del
to ir kainos javg pasidare pastovesnćs.
Ryśium su tuo ir Lenkijoje pradeta drąsiau pirkti javus, ypać rugius. Bet iśveżti użsienin jie vis dar sunku, nes
sutinkama didele konkurencija, ypać
Belgijoje ir Olandijoje, kur dabar dau
giausia javg parduodama.

Nori .sumażinti t a r if a s
frZemes ukio organizacijos kreipćsi
j źemes ukio ir susisiekimo ministerijas, praśydamos, kad minetos ministerijos sumażintg użmokesnj uż perveżimą gelżkeliu kai kurig źemes ukio
gaminig. Labiausiai jos noretg, kad
butg sumażintas tarifas uż perveżimą
gelżkeliu żilyićig, kurie skiriami perdirbimui ir eksportui. Neturi, ko geresnio papraśyti. Jeigu jau kelioliką vagong tu żilyićig ir eksportuojama, tai
kad ir sumażino jg tarifą, tai del to
źemes ukiui bus nei śilta nei śalta.

Ź e m e s ukio p la n a s
. Ilgametis żemes ukio ir źemes reformg ministeris J. Poniatovskis skaitomas didelis mażażemig ukininkg rśmejas. Kiek iś to remimo mażażemiai
turćjo ir turi naudos, nieks tikrai negaletg pasakyti, bet kad jis nenuskriaude
ir dvarininkg, tai visi patvirtins. Taćiau
śig tarpe ministeris Poniatovskis nebuvo megiamas. Del to jg spaudoje
nuolat buvo daroma pastangg ir dedama
daug vilćig, kad śis ministeris greit pasitrauks. Tos żinios labai buvo paplitusios paskutinemis dienomis. Tuo tarpu
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min. Poniatovskis, użuot atsistatydinti,
pasikviet£ seimo ir senato atstovus ir
jiems praneśe savo pianą, kurj pasiryżęs vykdyti zemes ukio srityje. Ministe
ris savo pianą śitaip atpasakojo:
Dabartinis źemes ukis Lenkijoje yra
labai ekstensyvus, vadinasi, jdedama
j ukj maźai darbo, trąśg, maźai vartojama inventoriaus, del to ir derliaigaunami menki. Zemes ukio tikslas, kad
jis butg intensyvus (kad^ maźas sklypas
duotg didelius derlius). Zemćs ukis Len
kijoje turi remtis atitinkamai iślavintu
ir organizuotu ukininku (vadinasi, ne
dyarininku) Trumpiausiu laiku reikia
daug nuveikti, kad tas tikslas butg ga
lima atsiekti Pirmiausia nereikia laukti,
kad kaimo gyventojg pertekiiaus klau
simas bus iśspręśtas iśvysćius pramonę
ir leidus kaimo pertekliui persikelti
j miestą. Tuo budu nebus sprendźiamas kaimo pagerinimo klausimas. Rei
kia padidinti źemes ukio gamybą ir pa
gerinti jos ruśj. Taigi reikia taisyti pelningiausias źe mes ukio śakas. Śio tikslo galima atsiekti tiktai nedideliame
ukyje, kuris, suyartojęs maźai gamybos
iślaidg, żymiai padidins jplaukas. Kad
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źemśs ukis galetg sekmingai intensyvćti, pirmiausia reikia pagerinti źemes
ukio śvietimas ir iśplesti, padaryti yisuotinj jaungjg ukininkg sąjudj, vadinas
70 tukstanćig Lenkijos kaimo jaunimo
reikia suburti j tą organizaciją. Suaugusig organizacija irgi turi buti padidinta ir żymiai pagerinta.
Kalbedamas apie żemes ukio pertvarkymą, użsimine tik apie komasaciją
ir melioraciją, pabreżdamas tiktai, kad
śioje srityje mażai padaryta, bet visgi
ir ateityje bus sistematiśkai śis darbas
varomas. Kalbedamas
apie kreditą
ukininkams primine, kad iśskyrus kre
ditą żemei pirksi, kiti buvo labai kuklus.
Del pigig żemes ukio gaminig kaing
ministeris nieko naujo ncpasake, tik
primine, kad su javg kainomis yra blo
gai, dćl ko teks daug padirbeti ir padeti nemaża pastangg. Sutraukęs savo
kalbą, ministeris primine, kad jo ministerijoje da rba s bus varomas trimis kriptimis:
1) javg kaing klausimas
2) żemćs ukio investicijg klausimas
3) tinkamas' żemes ukio suorganizavimas.

Saldusis lubinas kaip paśaras
Prieś keletą metg ir musg kraśte
pradejo piisti saldusis lubinas. Dabar jo
galima użtikti visur po nedaug. O kai
kas jau turi jo prisiauginęs gerokai sau
seklai ir paśarui ir jau visiśkai pameta
seti kartgjj lubiną, pavaduojant jj saldżiuoju. Todel pravartu yra pakalbeti
apie saldgjj lubiną kaip apie paśarą.
Kam jis tinka śerti ir kaip jj geriausia
śerti, kad butg galima gauti geresnius
rezultatus.
Saldusis lubinas geriau tiktg vadinti
paśariniu łubinu, nes jis ne kiek nera
saldus, o tiktai Iabai mażai turi kartumo, palyginant jj su karćiuoju łubinu.
Paprastgjg karćigjg lubing seklose yra
nuo 1 iki 2 % alkaloidg (kartumo). Tuo
tarpu paśarinig lubing seklose (gruduose) surandama śig alkaloidu tik nuo
0,03% iki 0,12%; tai reiśkia75—15 kar
tg mażiau kaip karćiuosiuose Iubinuose.
Anksćiau, kai nebuvo dar iśauginti,
iśrasti paśariniai lubinai, buvo paśarui
vartojami ir paprastgjg, karćigjg lubing
grudai, pirma juos atkartinant. Taćiau
lubing atkartinimas yra labai ilgas ir
varginantis darbas, reikalauja virinimo
per 2 val, o paskui plovimo beganćiame vandenyje per 24 vai. Tik tada jie
buvo galima gyvuliams śerti kartu su
kitais paśarais. Tas uźimdavo daug laiko,
reikalaudavo daug darbo ir daugelio
beganćio vandens (geriausia upelio), be
to, dar atkartintas lubinas reikedavo
tuojau śerti, nes ilgiau jis negaledavo
iśsilaikyti, gesdavo, pe!edavo. Virinant
ir plaunant kartgjj lubiną apie % dalis
maistingiausig jo dalig visiśkai iśsiplaudavo ir żudavo. Taigi sumażedavo lubino paśarine verte ir tai dar jis nebudavo taip atkartintas, kaip dabar yra
nekartus paśarinis arba saldusis lubinas.

Musg kraśte yra platinami paśari
niai lubinai kelig atmaing: 1) saldusis
lubinas geltonasis ir melinasis, Vokietijoje iśveistas ir Lenkijoje padauginamas Chojnicuose, firmoje Lupinus, Pamares vaivadijoje, 2) Paśarinis g e lt on a 
sis lubinas, auginamas Ożarove, Lodzes
vaivadijoje ir 3) Vilniaus nekartusis gel
tonasis lubinas, Prof. Jagmino użaugintas„ Visi ćia iśvardinti lubinai yra be
yeik yienodai nekartus ir todel tinka
platinimui. Musg Iietuviśkuose kaimuose
daugiausia yra iśplatintas voki§kas sal
dusis geltonasis ir melinasis lubinas,
kurj platino Liet. Okio Draugija. Śie lu
binai, jeigu yra saugomi nuo susimaiśymo su karćiaisiais lubinais, tai nepraranda savo nekartumo visą laiką.
Dabar pażiurekime, ko gi vertas yra
saldusis, arba paśarinis, arba nekartusis
lubinas kaip paśaras. Kad galima butg
lengviau suprasti ir jyertinti śio lubino
maistingumą arba paśarinę vertę, reikia
jo paśarine vertę palyginti su kitg, mu
sg ukyje yartojamg, paśarg verte. Tada
tik matysis, koks yra skirtumas tarp jg
visg ir lubino vert4s. Visg paśarg paśa
rine verte yra iśreiśkiama paśariniais
yienetais ir virśkinamg baltymg gra
mais 1 kilograme paśaro.
Paimkime paśarinio lubino grudus ir
iś żalio lubino iśdżiovintą śieną ir palyginkime juos su kitg augalg grud ais,
śiaudais ir śienu.
1 kg p a S a ro turi:
VirSk.
P aS arin ig
baltyim j g r y ien etg

Lubino śienas
Raud dobilg śienas
Seradćlig
„

89
47
91

0,57
0 ,4 1

0,49

Vikig
Pievg
Aviżienig śiandg
Lubino {melin.) grudai
Lubino (gelton)
„
Bobikg
„
Mieżig
.
Aviżg
„
Rugig
Kyietines selenos
Semeng iśspaudos
Rapsg
Saulegrążg ,

96
0,60
37
0,47
6
0,23
259
0,97
512
0,98
196
1,00
63
1,00
77
0,84
85
1,00
0 80
113
1,20
234
219
1,00
1,20
246
Kaip matome iś śios lenteles, lubi
nas nupiautas żalias, żydejimo metu ir
iśdżiovintas śienui yra daug maistingesnis uż pieyg ir dobilg śieną ir prilygsta seradelig ir yikg śienui. Paśarinio
lubino grudai turi trigubai daugiau bal
tymg, nei aviżg, mieżig ir rugig grudai.
Taip pat jie turi nuo 2 iki 3 kartg dau
giau baltymg, kaip kyietines selenos ir
gerokai praśoksta baltymingumu se me
ng, rapsg ir saulegrążg iśspaudas. Taigi
lubing grudai pasiżymi labai dideliu
baltymg nuośimćiu. Todel jie tinka śerti
ypać melżiamoms karvems, kurioms
reikia labai daug tg baltymg, o taip
pat — auganćioms jaunoms kiaulems ir
eriukams. Paśarinig yienetg kiekiu lu
bing grudai yisiśkai atitinka mieżig ir
rugig grudus, o aviżg grudus praśoksta
beveik 0,2 paśarinio yieneto arba 20%.
Paśariniuose Iubinuose esą kartumo
pćdsakai gyyuliams nekenkia. Todćl
drąsiai, be jokio pavojaus lubing grudus
ir śiaudus bei śieną galima śerti yisiems
gyyuliams. Taćiau, kaip ir visi ankśtiniai augalai, taip pat ir paśariniai lu
binai gan sunkiai yirśkinasi ir jg baltymai yra biologiśkai nepilnayerćiai. Tai
reiśkia, kad lubing baltymams stinga
arba yra permaża vienos—kitos sudćtines dalies kai kurig aminorugśćig. Todei lubinus reikia śerti miśiniuose kartu
su kitais stipriaisiais paśarais. Tada jg
baltymai pasipildo ir pasidaro pilnaverćiai. Vieng lubing grudg iśkart supenójus didesnj kiekj, jie nebutg gyyulig tin
kamai ir tiksliai iśnaudcti. Be to, dar
galetg sukelti dieglius. Todel śeriant
paśarinig lubing grudus gyyuliams, negaiima jg vieng śerti, taip pat, kaip ne
galima vieng śerti bobikg, peiiuśkg ar
żirnig. O galima ir reikia juos śerti
tiktai kartu su kjtais stipriaisiais paśa
rais, grudais. Zincma, geriausia śerti
juos stambiai sumaltus. Payyzdżiui, kar
yems śeriant lubing grudus, galima jg
maltg primaiśyti ‘/a j kitg javg miltg
miśinj. Payyzdżiui, butg labai geras stipraus paśaro miśinio sąstatas toks: 2t¥kg
ayiźinig miltg, 2 kg kyietinig sćleng,
2 kg lubing miltg ir 1 kg semeninig ar
rapsg iśspaudg. Tokio miśinio 1 kg pakaktg baltymg żvilgsniu pagaminti 4 litrams pieno. Paśarinig yienetg butg kiek
per maża, bet juos galima butg papildyti stambiaisiais paśarais arba, dar
geriau, §akniavaisiais ar bulyemis. Tokio
miltg miśinio reikia duoti, kiekvienai
karvei, kuri duoda daugiau, kaip 5 litrus
pieno.
Yra iśbandyta, kad jaunoms kiaulśms per dieną lubing miltg galima
duoti iki ł/a kg ka rtu su kitais miltais.
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Tada jie duoda geriausi gyvo svorio
prieauglj ir labai tiksliai yra iśnaudojami. Zinoma, labai butg błogi rezultatai, jeigu kiaulśms ar karyśms duotume
yietoje jyairig miltg miśinio tik yienus
lubing miltus. Tada gyyulig yiduriai sukietetg, butg apsunkintas yirśkinimas,
gyyuliai netektg apetito ir butg błoga
gyyuliams ir paśaras butg blogai iśnaudojamas. Ko gero, dar gyyuliai susirgtg,
nes nuo didelśs ankśtinig augalg grudg
duoklśs smarkiai padidśja kraujo spaudimas, atsiranda iśputimas ir diegiiai.
Ypać tai yra payojinga arkliams.

Todśl ukininkai, śerdami paśarinig
lubing grudus, bukite protingi ir prisilaikykite ćia nurodytg taisyklig. Tik ta
da śis yertingas paśaras duos jums
daug naudos ir żymiai papigins gyyulig
śśrimą ir padidins jg gamybą-pieningumą, gyvo svorio prieauglj, darbingumą
ir t. t.
Lubing śienas ar ankśtys taip pat
reikia śerti pakaitomis su kitais stambiaisiais paśarais. Tada jis bus tikslingai gyyulig iśnaudotas.
Agr. M. Ćibiras

Bitininko darbai źiemą
BiSitj p ri e zi O r a . Gerokai atialus
orui, bitśs avilyje susimeta j kamuoij,
kad joms butg śilćiau. J o s tada esti
pusiau apmirusios, maźiau judrios nei
yasarą, taćiau juda visą Iaiką, kad ga
letg palaikyti ayilyje śilimą. Ziemos
pradźioje bićig kamuolys susimeta arćiau Iakos remg apaćioje, o aukśćiau
esti sukrautas medus. Kad kamuolys
użimtg daugiau vietos, kaikurios bites
sulenda j tuśćias korig akutes. Bićig
kamolio yiduryje temperatura yra visada aukśtesne, nei jo iśorśje. Todel
nuo kamuolio pavirśiaus suśalusios bi
tes lenda j kamuolio vidurj apśilti, o
apśilusios bites iślenda jpavirśig ir taip
nuolat keićiasi yietomis. Kamuolio payirśiuje esanćios bites nuolat plezdena
sparneliais, yarydamos iś yirśaus śiltesnj orą źemyn, kad suśildytg apatines
kamuolio bites ir kad błogą yirśutinj
orą nuyarytg źemyn, kur jis pro laką
iśeina laukan, o jo yieton ateina gero
oro.
Bićig kamuolio yiduryje oras esti ne
śiltesnis kaip 14°C, o kamuolio pavirśiuje ne śaltesnis kaip 6 — 7°C. Jeigu
oras pr ad ed a iąbiau atśalti, tai bites
kamuolio yiduryje pradeda gaminti
daugiau śilimos ir oras tada prie ka
muolio pavirśiaus suśyla. J u o avilysyra
śiltesnis juo geriau. laikosi bićig pagaminta śilima. Tada jos maźiau suvartoja maisto śilimos gaminimui. Taip pat
neprisipildo iśmatomis bićig żarna ir
todśl bites neviduriuoja ir sveikos perżiemoja. Todel bitininkas turi ir żiemą
daźnai apżiureti avilius, kad jg kur peles nepragraużtg ir rastus plyśius turi
gerai pakuiomis uźkamśyti.

B ite m s reikalingas ramumas.
Źiemą bites reikalauja yisiśko ramumo,
J eig u bites kas judina, pav„ jlindusi
pelś erzina, ar kas nors judina avi!j ar
kelia triukśmą, bildesj arti ayilio ar pagalios prażusta bitems motina, tada jos
pakelia ayilyje śilimą net iki 30°C. Jei
tas neramumas daźnai pasikartoja, tai
bitśs labai daug suvartoja m ed a us śili
mos pakślimui ir prisipildżius jg żarnoms, pradeda yiduriuoti. Tokiu budu
labai użterśia avi]j, Skystos iśmatos suślapina kitas bites, kurios perśalusios
żusta. Iśmatos taip pat turi dyokiantj

kvapą, kuris bites labai erzina. Suerzintos bitśs dar daugiau gamina śilimos ir
dar labiau pradeda yiduriuoti. Prie padidśjusios śilimos motina greićiau pra
deda dśii kiauśelius, o bitśs, maitindamos perus, daug sunaudoja maisto ir
todśl dar labiau yiduriuoja. Todel biti
ninkas turi yisais budais rupintis, kad
bitśms butg galima użtikrinti ramumas.
Ramiai gyvendamos, bitśs palaiko
ayilyje 6—7°C temperaturą, kurioje la
bai taupiai naudoja maistą. Toje term
peraturoje oras ayilyje turi daug garg,
kurie padeda medg iśtirpinti. Tada bi
tes tokio medaus pavalgo ir kartu atsigeria. Kai temperatura ayilyje yra
kiek aukśtesnś, nei 8°C, tai tada m e 
dus yandens garg nepritraukia, o bitśs
jaućia trośkulj ir stengiasi iślysti oran,
kur daug yb ś bićig suśąla ir nebegrjżta
j avilj, Todel bićig avi!io taip paT ne
galima laikyti perśiltoje yietoje.

B i t e m s ź i e m ą r e i k i a d a u g or o .
Jeigu lakos esti sandariai użkemśamos
iś oro arba śniegu użpustorros, tai bi
tes gali użtrokśti, oro pritrukusios. To
del lakos iś oro turi buti tik sumażintos, o likusią lakos dalj bites paćios
apżiures iś vidaus ir paliks skylutes
orui jeiti ir iśeiti, Jei aviliai labai apipustomi śniegu, reikia juos tuojau atkasti, tik tai reikia atlikti yienu kartu
ir kaip galima greićiau, kad neerzinti
bićig,

Avilii| d a r y m a s . Żiemą ukininkai
ir bitininkai turi daugiausia laisvo laiko.
Todel śiuo laiku yra geriausia pasiruośti
yasarai, sutvarkyti ir pasidaryti ne tik
ukio darbams reikalingus jrankius ir priemones, bet taip pa t reikia prisidaryti
avilig, sutaisyti seną ar pasidaryti naują spietinę, dumtuvelę, ant galvos sietelj, sutaisyti senus ir prisidaryti naujg
rśmelig ir t.t. Tiems darbams yasarą
nera laiko, todśl daźnai bićig m ed o n e 
śis esti neiśnaudojamas kaip reikiant.
tik todśl, kad śeimininkas neturśjo
laiko pasidaryti rśmelig, o spiećiai
żusta, kad neturśjo laisvo avilio.
Geriausia, zinoma, pasidaryti śiltuosius Dadano-Kriśćiuno ayilius, kurie yra
musg kraśto sąlygoms geriausiai pritaikinti. Yra iśleista Liet. Okio Draugijos
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brośiura „ J a u n a s i s B i t i n i n k a s " ,
kurioje smulkiai apraśytas yra śio tipo
avilys. Sią brośiurą galima nusipirkti Vilniuje lietuviśkuose knygynuose uż 10
sk. Todel ćia neapraśinśsime, kaip tą
avilj padaryti, nes bepieśinig sunku bu
tg tai suprantamai iśdśstyti. Kai kur jau
ir musg kraśte bitininkai turi śio tipo
ayilig pasidarą. Tad galima ir iś jg prisiżiurśti ir pasekus, pasidaryti sau tokig
avilig.
flyiliams medźiaga musg kraśte yra
geriausia eglines ir puśinśs lentos.
Tiktg ir lapuoćig medżig lentos, bet
jos yra maźiau patvarios ir yra bran
gesnśs. Labai smalingos lentos aviliams
dirbti netinka. Taip pat netinka ir labai
śakotos lentos. Sausuolig medżig arba
kinivarpg sugraiżyta medźiaga ayiliams
tinka, ypatingai lizdui ir magazinams
naujajame Dadano ayilyje, nes bitśs
użtaiso pikiu esamas skylutes. Medżiaga ayiliams, kaip ir kitiems staliaus
darbams, turi buti pakankamai sausa.
Ziemos metu ukininkas pats arba
atidayąs meisteriui turi pasidaryti medsukj medui iśsukti iś korig medoneśio
laiku. Tada bus galima gauti iś bićig
daug daugiau meda us , nei iśimant m e 
dg su koriais. Kaip paciam pasidaryti
medsukj yra smulkiai, su pfeśiniais iś
aiśkinta aukśćiau minśtoje brośiuroje.

Koriij t v a r k y m a s ir v a ś k o lydinimas,, Ziemos metu reikia apżiu
reti visus korius, kuriuos iśśm śm iś aviiig prieś żiemą. Labai senus juodus
korius reikia iśpiauti iś rśmelig ir suiydyti vaśkui naujiems dirbtiniams koriams gaminti. Tuos korius, kurig apatinśs dalys yra labai juodos, o virśutines dar śyiesios, virśutiną dalj grażiai
iśpiauti ir jstatyti dar j magazininius
rśmeiius, o apatinę dalj sulydyti jyaśką.
Jeigu korig turima pakankamai, tai
yisus pasenusius korius sulydyti vaśkui,
nes yisada medui ir perams yra geresni śviesus nauji koriai. J u o s e medus
esti śyiesesnis ir geresnio skonio;Tuos
korius, kurie yra smarkiai aplaużyti ar
sukreiyinti, reikia apipiaustyti, iśtiesinti
ir, jei galima, palikti lizdiniuose rśmeliuose arba perdśti j magazininius rśmeiius, jeigu jie yra śvież>, o jeigu
kiek pasenę — sulydyti j vaśką.
Taip sutyarkytus korius reikia sau
soje yietoje, svime arba tam tikroje
bitininkystśs patalpoje sukarti yieną
prie kito ant dviejg plong medinig bruselig, remus peteliais ant jg atremiant.
Zinoma, ir taip sukartus korius reikia
saugoti nuo pelig, kandżig, pelśsig ir
dulkig. Tie koriai bus labai reikalingi
payasarj bićig Iizdams praplśsti, kada
jos smarkiai perisi.
Surinktą iś korig vaśką reikia suly
dyti, dukart iśkośti ir sudarius j bandeles, -atiduoti perdirbti j korius.
Paruośti taip pat reikia ir tuśćius
rśmeiius, jyerti jiems vieleles dirbti
niams koriams priklijuoti payasarj.
Taip pat reikia arćiau j payasarj,
bet dar żiemos metu, pasirupinti, pasidirbdinti iś savo vaśko ar nusipirkti
korig.
M. Ć.
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Kaip apsaugoti avilius
nuo peliif
Rudens ir źiemos metu bites użpuola jvairus kenkójai, kurig vieni bitćms maźiau pakenkia, kiti labiau. Kenkśjg tarpe yra ir peles, kurios daźnai
bitininkui pridaro daug źaios. Daźnai
pavasarj, atsidarąs aviij, bitininkas ran
da tiktai korius ir bićig lavonus, tarp
kurig kampe pasislepusi sedi, kaip bekonas, jsipenejusi didżiule pele. Kada
ji ir kokiu budu pateko j avilj? Peles
avilin patenka rudenj, prieś pat źiemą,
prieś źemśs uźśalimą. Pajutusios beśiartinanćią źiemą ir iśsibaigus maistui,
jos lenda iś savo urvg, esamg laukuose, pievDse ir darźuose ir keliauja ieś
koti śiltesnćs ir maistingesnes ir vietos.
Vienos nusidangina i kluonus, kitos
j svirnus, kamaras ir kitur, o kai kurios
ieśko sau pastoges ir gardaus maisto
aviliuose. J avilius paprastai mćgina
jlysti jaunos, mażutes peiytes. Rudenj
jos esti labai liesos, todel pralenda ir
pro labai mażutę skylutę, kurią suranda
aviiio dugne arb a kurią pati prasigrauzia. Kartais pavyksta jai vogćiomis jsprukti ir pro laką. Rudenj, kai jau salta,
prie iakos bićig sargyba jau nestovi,
todel pelś be jokig trukdymg gali sau
j avilj jlysti.
Kad pelćs j avilius nejsikraustytg,
reikia aplink juos pakloti eglig śakg.
Egliśakig galima pakloti prie prieiakćio,
prie Iakos. Naudinga eglig śakomis iśkloti ir avilio dugnas, źinoma, iś apaćios. Tada peles, apsidraskiusios eglig
śakg spygliais, b jos lysti po aviliu
ir ant avilio prieiakćio. Be to, Iakos anga reikia pridengti skardele, kurioje
padaroma
iśkarpos orui jeiti. Bet
jeigu visgi pelós j avilj jsivagia, tada
tuojau jas reikia iś ten iśkraustyti, kad
nesunaikintg bićig. flrdyti lizdas rudenj
negalima. Be to, palietus lizdą, pelć
lakstys, landźios po korius, tokiu budu
ardys visą lizdą ir bites. Tokiu atveju
j avilj reikia jdeti sląstus su gabelćliu
tik paspirgytg laśinig, kad jie pakviptg,
arba deśra. Nuodyti pele nepatartina,
nes nusinuodijus nudvćs kur nors iizde
ir bus sunku surasti, reikes ardyti liz
das. flr bites turi pelę, galima paźinti
iś to, kad pelei avilyje esant daźnai
randama apgrauźta laka, nes pelć, priedusi medaus, nori iślysti. Be to, esant
pelei avilyje, lauke prielaktyje ir lauke
prie avilio randama bićig krutinig, sparnelig ir korig trupinig.
Stropus bitininkai rudenj avilius ge
rai apźiuri ir visus plyśius uźlipdo su
moliu, kad pelćs nejlystg, be to, kaip
jau minśjome, padeda eglig śakg aplink
avi!j ir po aviliu. Be pelig bites źiemą
dar uźpuola ir kiti kenkćjai. Prie jg
priklauso ir kai kurie paukśćiai, pavyzdźiui, zylćs. Użćjus śaićiams, jos daźnai
atsisćda ant avi!io ir kalena j stogą ar
sieną. Bitis tada ateina prie Iakos.
Pasinaudodama tuomi zylć pagauna
bites ir sulesa. Norint nuo śig kenkćjg
apsiginti, reikia bityne padaryti baidykles, kurios nubaido nuo avilio paukśćius.
J.

N e p rik la u so m o s L ietu v o s u k in in k ai sa v o g am in iu s p a rd u o d a k o o p eraty v am s, k u r g au n a pastovią, teisinga k a in ą ir g e r a sv o rj. Ćia m a to m e u k in in k u s, a tv e ź u siu s sav o javus L ietukio sk y riu n .

Klausimai ir atsakymai
KI. Skirstomes j viensedźius. Praścme patarti, kur geriau statyti trobesius,
ant smślio ar ant geros źemes? Prie sodybos norećiau pasisodinti nemaźą so
dą.
Nusfcriaustasis.
A t s . Zinoma, trobesiams ant smćiio
butg gerai stoveti visais atźvilgiais: bu
tg sausiau ir visa aplinkuma butg sausesnć, śvaresne. Be to, kaip jau patys
pastebejote, butg geriau sunaudota blogoji ż e m ć - s m e l y s , o geroji liktg laukams. Bet iś kitos puses, jeigu tamsta
butinai norite pasodinti sodą ir kad tas
sodas iś tikrgjg gerai augtg ir duotg
pełno, tai jj reikia sodinti paćion geriausion źemćn. Bet jeigu arti sodybos pasistaćius trobesius ant to smelio,
nebutg tinkamos źemes sodui, tai źino
ma, tada reiketg atsisakyti nuo tos vietos sodybai, o pasistatyti trobesius
arćiau geresnes źemes, kur galetg ge
rai augti sodas. Gryname smelyje neaugs gerai ne tik sodas, bet ir joki kiti
medźiai, iśskyrus puśis. Todel sodyba
be medźig atrodytg labai nejauki ir
negraźi.
KI. Kurion pusen geriausia turi buti
pavirtusi sod o dirva, j pietus ar j śiaurę?
N u skr.
A t s . Geriausias sodui dirvos pavirtimas yra j pietus arba j źiemos vakarus, blogiausias yra j śiaurę. J śiaurą
pavirtusioje dirvoje galima sodinti sodą
tik tada, kai neturima kitokios dirvos.
Tada juo yra didesnis dirvos pavirtimas
j śiaurę, juo sodui augti yra blogesnćs
sąlygos. Tokioje dirvoje galima sodinti
tik labai Salćiams atsparias vć!yvasvaismedżig"atmainas. Tiesa, j śiaurę pavirtusi dirva visada turi daugiau drćgmćs,
bet vaismedźiams ne maźiau reikalinga
śilima, saulćs spinduiig śviesa ir ap-

sauga nuo vejg. O to kaip tik stinga
dirvoje, pavirtusioje j śiaurę. Jeigu dirva yra ypatingai sausa, tai tada gali
buti nebiogiau sodinti sodą ir j śiaurę
pavirtusią dirvą. Tada tik butinai reikia
apsaugoti sodą iś śiaures puses nuo
śaltg vejg, apsodinant spigliuoćig m e 
dźig aukśta gyvatvore.
KI. Br geriau imti, einant j vien$edźius, maźiau źem£s, bet geresnśje kulturoje (geriau iśdirbtą, jtręśtą, derlingesnę), ar blogesnćje kulturoje, bet dau
giau.
N uskr.

A t s . Je i tamsta turi nemaźai źemes
ir turi nedidelę śeimą, nedaug darbo
rankg, tai tada geriau bus imti geresnę
źemę, esanćią geresnćje kuituroje. Nes
paćmus blogesnę, nualintą źemę.reikćs
daug darbo padeti ir meślo, kol ji pasitaisys. Bet jeigu tamsta esate maźaźemis ir turite ne mażą śeimą, tai ge
riau stenkites gauti daugiau źemes, kad
ir blogesneje kuituroje. J ą per ilgesnj
laiką galesite pataisyti, pagerinti ir pakelti jos derlingumą. Su nualinta żerne
tik pradźioje per keletą pirmgjg metg
sunku verstis, bet veliau ji gali buti nś
kiek neblogesne ir uż gerąją źemę buvusioje sodyboje, jei tik jos dirvos ir
podirvio sudćtis yra panaśi j gerosios
źemes sudetj.
A t s . Del advokato pasamdymo ir
użmokesćio uż patarnavimą turite pa
tys su juo paćiu susitarti asmeniśkai ar
laiśkais.
J kitus tamstos klausimus atsakysime vćliau, pasiteiravę pas atitinkamus
specialistus.
M. C.
(Pabaigą żiur. 256 pusl.)
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K o vok im e su inkśtirais
J a u vyriausias laikas ir musg ukininkams suprassi ir jvertinti, kokią zalą
padaro galvijg ukiui mums pażjstami
inkśtirai.
Inkśtirai, parazituodami galvijg kunę
per 9 menesius, minta jo medżiagomis. Tokiu budu jie silpnina galvijuj
prieauglio augimą ir iśsivystymą, mażino p!eningumą ir svorio prieauglj. Be
to, inkśtirai geriausioje yietoje — ant
nugaros ir per juosmenj labai sunaikina
galvijg odą ir tuo budu sumażina jos
vertę. Inkśtirai dar, erzindami gyvulj,
neigiamai paveikia jo apetitą ir sudaro
błogą savijautą. Tokiu budu inkśtirg
fala, daroma galvijams, yra keliariopa
ir labai didele. Tarpiśkai, źinoma, ir
ukininkas turi del to daug nuostolig.
Prof. Vogel, stebeda mas śeśig inkśtiruotij jaung raguofig augimą, patyre,
kad jie nuo 11 iki 32 kg svere maźiau,
nei normaliai, be inkśtirg augą raguoćiai. Taip pa tj ie b u v o źemesni 2 —5 cm
ir turejo maźesnę krutines Iastos apimtj
3 — 12 cm, negu to paties amźiaus ir
tose paćiose sąlygose augą neinkśtiruoti galvijai. Kai kurie smarkiai inkśtiruoti galvijai penejimo metu taip menkai śsdarĘ, kad jg svoris, uźuot didejęs, sumaż4davęs.
Kitg kraśtg ukininkai jau seniau suprato inkśtirg daromą żalą gyyulig ukiui.
Tg kraśtg yyriausybes iśleido net atitinkamus jstatymus, kurie uźdeda prievolę yisiems piliećiams kovoti su inkśtirais. Payyzdźiui, toki jstatymai yeikia:
Danijoje nuo 1923 m., Beigijoje — nuo
1924 m., Śvedijoje—nuo
m. Taip
sutvarkius kovą su inkśtirais, Danijoje
inkśtiruotg odg nuośimtis sumaźejo nuo
23°/o iki 5%, o gyliai, kurie yeisia inkśtirus, beyeik yisai pranyko.
Todel ir musg kraśte inkśtirus ga
lima bus tik tada iśnaikinti, kada bus
iśleistas atitinkamas jstatymas ir kada
visi ukininkai ves grieźtą kovą su śiais
parazitais. Payyzdźiui, Vokietijoje toks
jstatymas buvo iśleistas 1933 m., pagal
kurj negalima, nesunaikinus pirma inkś
tirg, varyti galvijg payasarj j ganyklas
arba j turgg, parodą ar kitą kurią vieśą
vietą.
Kokiu budu odoje atsiranda inkśti
rai? Vasarą kaitriomis dienomis skraidźioja ir galyijus kapoja gyliai (Hyproderma
b o y i s ) , kurie sudeda
kiauśinelius ant galyijg priekinig kojg
ar krutines. Daźniausiai mśgsta deti
kiauśinślius ant jaung galyijg plaukg,
kurig oda yra plonesne. Po keleto dieng
iś tg kiauśinelig iśsirita
lervos (kirmelytes), kurios sużadina odos nieżtćjimą.
Tada galvijai pradeda laiźyti nieźanćias
yietas ir tokiu t u d u dalis tg larvg patenka j burną, o iś ten j yidurius, iś
kur jos ke liaujapo odą. Kitos lervos pa
ćios keliauja ir patenką j gyyulio burną.

Dar kitos paćios pro plaukg śakng maiśelius jsigrjźia po oda. Visos !ervos galg
gale atsiduria po oda ant nugaros ir
kryźiaus. Pradźioje jos po oda esti nepastebimos, bet yeliau pradeda augti
ir atsiranda guzai po oda, kurie ryśkiai
matosi iś yirśaus. Tokiu budu Ierva po
oda iśbuva apie 9 menesius. Mazdaug
po puses metg nuo to laiko, kai ierva
patenka po oda, prakiura oda ir pasi
daro skylute. Tada yra tinkamiausias
laikas iśspausti inkśt'rus pirśta's arba
tam tikru kabliuku. Tas esti nuo yasario
iki geguźes mćnesio. Iśspaustas lervas —
inkśtirus reikia sunaikinti. Jeigu inkśti
rai nenaikinami, tai po 9 men. iś jg
iśkrenta Iervos pećios ir jeigu patenka
tyarte j meślą, tai daźniausiai źusta.
Bet jegu patenka lauke j źemą, tai po
30 dieng iś jg iśsirita vel yabzdżiai—
gyliai, kurie vel galyijus kandżioja ir
vel deda kiauśinelius ant jg plaukg.
Yra pastebeta, kad gylig lervos, keliaudamos iś galyijo vidurig per visus
kuno audinius net po oda, daźnai sużaloja gyyulio nervus ar kraujo indus,
jeigu pakeliui juos użtinka.
Norint galyijus geriau apsaugoti nuo
inkśtirg, reikia ypać yasarą daźnai juos
śepećiu śukuoti, kad galima butg nuśukuoti visus kiauśinelius nuo plaukg.
Payasarj reikia atsiradusius inkśtirus
iśspaudyti ir sunaikinti. Ir tai turi daryti
visi ukininkai. Jeigu su inkśtirais kovotg
tik dalis ukininkg, o kiti su jais nieko
nedarytg, tai yistiek sveiki galyijai vel
apsikrestg.
M . Ć.

Lietuvfśka s p a u d a - brangus
turtas
Kiekyienas źmogus iś prigimties turi
didelj norą viską paźinti, sużinoti, patirti. J au mażas yaikelis stengiasi pażinti, kas aplink jj yyksta ir kodel taip,
o nekitaip yyksta Suaugąs źmogus dar
daugiau pamato ir patiria, todel jam
dar daugiau norisi iśtirti tą aplinkuma.
Be to, suaugusiam żmogui atsiranda
gyvas reikalas gerai żinoti visas gamtos
paslaptis ir gyvenima, kaip jis sutvarkytas ir kaip yyksta jame paskiri reiś
kiniai. Neźinodamas, jis susilaukia daug
nemalonumg ir nepasisekimg. O daugiausiai galima yisko iśmokti yiską pażintl skaitant knygas. Didis indg tautinio iśsilaisyinimo yeikejas, raśytojas ir
politikas M. Gandi sako: „Daug iśmoksi
iś mokytojg, daug iśmoksi iś źmonig,
bet daugiausia iś knygg". Knyga atskleidżia mums paslaptingus ir jdomius
dalykus, staćiai stebuklus, ko niekad
patys negaletume atsiekti, paźinti. Dćka
knygos, raśto, spaudos, mums yra prieinami mokslo iśradimai,tautg istorijos,
mokslininkg tyrinejimai ir kitos paslaptys. Knyga, spauda praplećia musg żinojimo ratą, praturtina yaizduotą, skaidrina jausmus. Italijos yyriausias vado-

=

j

vas B. Musolinis sako, kad „knyga uź
medg saldesne, uż kardą aśtresne, su ja
draugg jsigysi, su ja prieśus nuveiksi.
O garsusis turtuolis ir labdarys Rokfeleris sako: „Knyga —kulturos pagrindas,
be jos źmogus ne źmogus*. Ir istorija
mums daug duoda payyzdżig, kokią
didelą reikśmę turi knyga. J u k tik per
knygas, Iaikraśćius ir bendrai spaudą
mes lietuyiai atgimeme, susipratome ir
musg tauta sukure neprikiausomą valstybę. „Knygos ir spauda, tai tikras lai
mes śaltinis śioje żemeje. Tai yienintele
yersme, iś kurios afsigerus, sielos
dugne nelieka jokig drumzlig, nesveiko
pertekliaus, graudumo, susigraużimo.
„Kas negali pats kurti (raśyti knygas),
gali pasisavinti nemirtinggjg protg kurinius*—pasakevienas garsus raśytojas.
Zmoaus be knygos yra menkos dvasios, silpnas. Tą minlj patvirtina ir gar
susis pasaulio mokslininkas Einśteinas,
kuris sako, kad: „atimkite iś manęs
knygas, ir aś liksiu silpnas yaikas: nei
iśminties, nei atminties, nei proto, nei
yilties pas mane nebeiiks*.
Taigi matome iś to, kokios begalines reikśmes turi żmogui knyga ^ Ji yra
pirmutinis źmogaus draugas. „Żmcgus
be knygos yra lyg kareiyis be ginklo,
lyg dirva be dregmes, lyg veżimas be
ratg*—sako dabartinis flnglijos mini
steris pirmininkas N. Cemberlenas. Del
to ir mums, jaunieji ukininkai, knyga
reikia yertinti. Źinoma, vertinti privalome t i k t a i g r y n a i l i e t u v i ś k ą i r
g e r ą k n y g ą . Knyga brangimime, kai
ją skaitysime, kai semsime iś jos żinias, śv:esime protą, sielą, jausmus.
Prisiminkime, kiek uż lietuviśką knygą
buvo iśtremta musg tautiećig Sibiran,
kiek kentejo kalejimuose. Prisiminkime
musgknygneśig pasiaukojimą.Prisiminus
visi jsitikinsime, kad musg lietuviśka
knyga iśkovota, nupirkta labai brangia
kaina. Tik per milżiniśkas aukas irtriusą
atgauta musg spauda. Musg tevg keIias j lietuviśką żodj buvo labai dygliuotas. Śiandien, nors dar ir sunkiomis sąlygomis, taćiau jau galima śviestis, skaityti musg lietuviśkas knygas ir
Iaikraśćius. Musg amżius g an atr um pa s,
o sużinoti, patirti yra labai daug ko.
Del to skubekime. Skaitykime kuo dau
giausia. fltejo i Igi rudens vakarai. L aiko
turime daug. Del to skaitykime ir skai
tykime. Bet skaitykime tiktai lietuviśką,
tautiśką knygą ir laikraśtj ir knygą. Besiartinant Naujiems Metams, visi atnaujinkime „flido* prenumeratą arba, kas
„flido* dar neprenumeruoja, użsiprenumeruokime. J au iśćjo „Ukininkg Kalendorius* 1939 m. Śią naudingą knygą
irgi kiekvienas jaunasis ukininkas turi
jsigyti. J a m e kiekvienas ras naudingg
ir grażig pasiskaitymg, eileraśćig, jvairiausig żinig apie żemes ukj ir daug
kitokig straipsnig. Musg spauda labai
pigi, todel prieinama ir neturtingiesiems. Tad visi skaitykime ir platinkime lietuviśką spaudą.
J.
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KI. Teyas mire 1912 metais ir pa1iko 10 deśimtinig żemćs. Pasiliko moti
na , brolisir sesuo. Kuri dalis źemes man
kaip seseriai priklausyti), kai aś bućiau
iśtekćjusi ir netekejusi.
VarguoIe.
A t s . Motinai priklauso septintoji
dalis palikimo. Jeigu tamsta esi ne te
kejusi — priklauso keturioliktoji dalis.
Jeigu nuo tamstos iśtekejimo suejo
daugiau, kaip 10 metg ir per tą laiką
nereikalavote savo dalies, tai dabar nie
ko neprikiauso, nes teises jau jsisenejo. Śiaip iśtekejimas payeldejimui
neturi reikśmes.
KI. S uraśiau 1929 metais su tevu
sutartj del źemes vaIdymo. 1934 m e 
tais tevas sutartj sulauźe ir mane iś
ukio payare. Padaviau tevą teisman ir
man priteise 1500 auks., kaip atlyginimą uź skriaudas. Dabar tevas sudare
byłą, kad tie pinigai butg pripaźinti,
kaip ukiśkoji skola ir iśdestyti per 14
metg. Ar gali teyas Iaimeti byłą. Bite.
A t s . Sunku yra numatyti kuo pasibaigs tamstos była. Musg nu omone
turetumei ta.nsta Iaimeti. Nesvarbu,
kada sutartis buvo suraśyta, bet svarbu, kada tevas ją sulauźe. Kadangi su
tartis buvo sulauźyta 1934 m., tai rei
kia skaityti, kad tuo laiku kilo pareiga,
kad tevas atlygintg tamstai skriaudas.
Istatyme yra pasakyta, kad tik tokios
skolos gali buti pripaźintos ukiśkomis
ir iśskirstytos ratomis, kurios atsirado
dar prieś 1932 m. liepos menesj. To
del tamstos pretensija, kaip atsiradusi 1934 m , negali buti pripaźinta ukiśka
ir tevas turi iś karto sumoketi tamstai
visus pinigus.
KI. Apskunde mane kaimynas, kad
avogiau iś jo miśko kelius medźius.
ylą nagrinejo storastija ir mane iśteisino. Dabar kaimynas apeliavo j apygardos teismą. Ar gali mane teismas
nubausti.
Lietuvis.
A t s . Bylos sprendimas priklausys
nuo to, ką pasakys liudininkai. Jeigu
prieśininkas tures jrodymg ar liudininkg, kurie pasakys, kad tamsta pavogei
medźius, tai teismas nubaus. Musg ma
nymu, jeigu storastija tamstą iśteisino,
tai prieśininkas neturi pakankamai jrodyrng ir todel teismas taip pat iśteisins. Pristatykite teismui kelius liudininkus. Kadangi prieśininkas rastą t a m 
stos pakluoneje kaladę lygino su kelmu
be valdźios atstovo (policijos, saltyśiaus), tai teismui toji aplinkybś neturćs didesnes reikśmes.
Kt. Gavau pasogos miśko. Nuo 18
metg naudojaus tuo miśku drauge su
savo śyogeriais. Ar gali man dabar śvo
geriai to miśko neduoti. Dokumentg
jokig neturiu.
Ukininkas.
A t s . Nors ir labai daug metg naudotumetes tuo miśku, jis netaps jusg
nuosavybe, o tik fmonos. Jeigu śvogeriai neleis tamstai tuo miśku naudotis, tai teismu galesite reikalauti ne tam
sta, o źmona. Pasogas pasilieka yisada
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źmonos nuosayybe, o jeigu źmcna mirśta, tai paveldi ne yyras, o vaikai.
Nors dokumentg ir neturite, bet teisme
źmona gales liudininkais jrodyti, kad
miśkas buvo jai duotas pasogo.
KI. Noriu jsitaisyti mażą, savo rei
kalams yandens maluną ant upelio, ku
ris teka per manb lauką. Tuo tikslu
reikes pakelti yandens payirśig. Ar galiu visa tai padaryti be yaldżios leidimo ir ar reikes uż tokj maluną moketi
mokesćiai.
U ki ninkas.
A t s . Valdżios leidimas yra reika
lingas. Be leidimo negalima kelti plaukianćio yandens payirśiaus. Jeigu gausite leidimą, yaldżia tamstą jpareigos
atlyginti yisiem ukininkams, kurie gales
nukenteti del yandens sulaikymo. Lei
dimo reikalu kreipkites j storastijos
yandens skyrig. Jeigu malunas bus
naudojamas tik savo ukio reikalams,
mokesćio nereikes moketi.
KI. Musg kaimo keli ukininkai per
komasaciją gavo sklypus prie pat dvaro
miśko. Dabar p e r 50 mtr. nuo rubeźiaus musg laukuose niekas neauga,
nes miśkas lauką użtemdo. Ar gaiiu
priversti dvaro savininkę, kad per keiius mtr. nuo rubeżiaus miśką iśkirstg.
V. M ileisis.
A t s . Dyarininkę galima priversti,
kad iśkirstg miśką tik tuo atveju, jeigu
jusg kolonijos rubeżiuojasi su miśku
pietg pusśje. Jeigu rubeżiuojasi śiaureje, tai galima priyesti miśką iśkirsti,
jeigu medźig śakos yra nusikorusios
ant jusg laukg. Praneśkite dvarininkei,
kad ji geruoju iśkirstg miśką, o jeigu
nepadarys, paduokite ją teisman. Medźig śaknis savo lauke galite naikinti
savavaliśkai. Jeigu kelias per miśką
yra jau nuo seniai, tai dyarininkę ne
gali jo dabar panaikinti ir użdrausti
jums juo naudotis.
KI. Buvau gavęs iś dvarininko lei
dimą ganyti jo miśke gyyulius. Nesumokejau dyarininkui sutarto atlyginimo. Padave jis mane j teismą uż neteisetą gyyulig ganymą jo miśke. Ar
busig nubaustas.
Jarginis.
A t s . Nebusite nubaustas, jeigu jrodysite, kad turejote leidimą gar.yti.
jstatymas baudżia tik tuo atveju, jeigu
ganoma svetimam lauke ar miśke
be leidimo, savavaliśkai. Dvarininkas
per teismą gali reikalauti, kad sumoketumet jam sutartą atlyginimą, bet
negali reikalauti, kad teismas tamstą
nubaustg.
A t s . A n t a n u i B a l e v i c i u i . Musg
manymu yaldżia nuo tamstos negali
reikalauti pridedamo mokesćio, nes doyanos aktas tćvo raśytas sunaus naudai yra liuosas nuo dovanojimo mo
kesćio, jeigu dovanos verte nepraśoka
10.000 auksing. Tuo budu, jeigu ir bus
pripaźinta, kad tamstai użraśyta żerne
kaśtuoja daugiau, negu 3.000 auks., vis
dćlto mokesćio negali reikalauti. Jeigu
taćiau bus tamstai mokestis paskirtas,
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apeiiuokite j teismą. Apeliacijos praśymą reikia nusigsti j iżdinę, kuri paskyre mokestj, o antraśuoti j apygardos
teismą (sąd okręgowy). CJż sedejimą
areśte paprastai mokesćio neima, bet
iśimtinais atsitikimais gali buti paskir
tas mokestis, galima bus jj atsedśti.
A t s . M e ś k i u i . Prideretg dabar
użsakytus skiepus iśpirkti. Jeigu neiśpirksite, tai motina t ure s sumoketi firmai persiuntimo iślaidas. Jeigu yekselis buvo motinos pasiraśytas kaip rankpinigiai, tai firma gales iś jos prieyarta
iśreikalauti. Tamstos tevas uż tai neatsako.
KI. Turiu dvi dukteris ir sung. Viena dukte iśtekejo ir sunus iśejo j żentus. Aś savo źemę noriu użraśyti dukteriai, kuri dar neiśtekejusi. Mano
źeme yra payeldeta iś tevg. Tad ar galesiu visą turtą użraśyti yienam yaikui,
o kitiems nieko neduoti. Je igu galiu,
tai kuriuo budu.
S enukas.
A t s . Aplinkybe, kad żerne yra pa
yeldeta, neturi reikśmes. Jeigu jaućiate, kad kiti yaikai yra neyerti, kad paliktumete jiems turtą, galite t e s t a m e n 
tu użraśyti yiską dukteriai. Testamentą
gerisusiai butg raśyti pas notarą, bet
jeigu neturite tam reikalui pinigg, ga
lite paraśyti ir namie. Reikia, kad tes
tamentą raśytg źmogus, „kuris gerai
moka testamentus raśyti. Testamentą
turi pasiraśyti trys liudininkai ir tas,
kuris testamentą raśe. Be to, tamsta
turi ta>p pat pasiraśyti, o jeigu nemokate, tai uż jus turi pasiraśyti kas ki
tas. Svarbu, kad liudininkai nebutg ta m 
stai gimines. Del kluono paduokite su
ng teisman, o byłą tikrai laimesite.
KI. Kaip lenkg jstatymai żiuri j
b e n d ra s viso sodżiaus rengiamas kućias, bendrą Naujg Metg sutikimą ir
vaikg eglutę,
J. K— nius.
A t s . Valstybes jstatymai yra taip
suredaguoti, kad nenumato atskirg, specialios ruśies susirinkimg, o kalba bend
rai apie susirinkimus. Rengiant bendras
kućias ir t. t., reikia aiśkinti, kad tas
kućias rengia tg namg śeimininkas, o
kiti sodżiaus ukininkai, ateidami j vaiśes
kaip syećiai, atsineśe ir savg yalgig.
Bendrg kućig rengimą galima aiśkinti
religiniu paproćiu ir tuomet j Valstybes
jstatymus tas atsitikimas nejeis. Nega
lima tuomi aiśkinti Naujg Metg sutikimo ir eglutes rengimo.
KI. Turiu iśnuomayęs nuo savo uośvio 35 met ams żemes sklypą. Dabar,
komasuojant musg sodżig, ar galćsiu
śitą sklypą paimti atskirai nuo uośvio
żemes.
N u skriaustasis.
A t s . Nuomos sutartis negali yarżyti
uośvio nuosayybćs teisig. Nors tamsta
ir nuomoji żemę, bet savinirku yra
uośvis, todel per komasaciją visus su
sklypu susijusius reikalus tvarkouośvis
ir jis pasirenka koloniją. Kai komasacija bus baigta, tamstos sutartis galios
ir galćsi tokio pat dydżio sklypą iś
uośyio kolonijos pasiimti.
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KI. Aś ir du mano mażieji vaikai
sergame jau antri metai trachoma ir
gydomżs 1 — 2 kartus sayaitźje pas gydytoją. Praśau duoti nurodymg, kaip
gydyti trachomą naminiu budu.
Ligotas.
A t s . Trachoma yra chroniśka, ilga
akig liga, kuri negydoma subiauroja
akis ir galutinai żmogus nustoja regóti.
Be to, trachoma yra labai limpama
liga. Tamsta, pats sirgdamas, nesaugojai savo vaikg, vartojote be ndr ą rankśluostj, gulćjote ant tg paćig pagalyig
(paduśkg), todel ir vaikai apsikrete.
Trachomos gydymas yra ne tik labai
reikalingas, bet ir privalomas. J u o ank
sćiau pradeta gydyti trachoma, juo
greićiau iśgydoma. Gydymas trunka
nuo kelig menesig iki dvejeto metg.
Gydyti gali tik gydytojas, nes jis kiekvieną kartą apżiurejęs mato, ar galima
vartoti tie patys vaistai, ar reikia pakeisti. Be to, reikia mokćti atitinkamai
iśversti akies blakstienas irżinoti, kaip
patepti. Todćl nera naminio trachomos
gydymo budo.
Patariame tamstai kantriai atsidejus lankyti gydytoją, nors tai nepatogu ir użima daug laiko. Jei d a r śeimoje yra sveikg narig, tai jie turi saugotis, kaip nurodyta knygelćje .T r a 
choma*.
Gyd.
KI. Pas mus yra paprotys, iśveżant
numirelj j kapą, kiti śeimos nariai bu
ćiuoja numirelio veidą ir rankas. flr
śis paprotys priimtinas, ypać ar galima
bućiuoti mirusj apkrećiamomis ligomis.
N u sk ria u sta s.
A t s . Bućiuoti numirelj ar sergantj
apkrećiamomis ligomis yra labai pavojinga, ypać vidurig ir demet ąja śil
tine, śkarlatina, difterija, dżiova ir kitomis. Galima bućiuoti iś tolo, nepaliećiant numirelio kDno ir rubg, vien
tik del paproćio. Bućiuojant lengyiausia yra apsikrćsti limpama liga. Todel
śis paprotys yra neleistinas, jeigu aiśkiai żinoma ir jtariama, kad ligo
nis mirć apkrećiama liga.
Gyd.

Darźinlnki) kooperatyyo
„Źagres“ veikimas
(V a lk in y k i| yalsćiaus).
Kooperatyyas „Zagre" jsteigtas 1935
metais.Pradżioje daug teko j a m pergyventi sunkig yalandg. fltsirado prieśg,
kurie kerśto ar pavydo skatinami visokiais budais kenke jo yairuotojams, nesigailedami melagingg kalbg ir pan.
Kapitalas apyyartai labai buvo mażas,
vos du śimtai auksing, ir nebuvo prityrusig źmonig, kurie moketg tą darbą
dirbti. Bet visi ukininkai, kiek galedami,
buvo pasiryżę aukotis kooperatiniam darbui, kad tik gyyuotg jg bendromis jegomis jżiebtas żiburys, iś kurio ateityje daug
R e d a k to r i w ydaw ca L udwik C ic e n a s
R e d a k to riu s ir le id ejas L iud vik as Ć icćn a s

tikćjosi sulaukti: per savo kooperatyyą
gales pirkti geresnćs ruśies prekes ir
pigesne kaina, nebus iśnaudojami visokig tarpininkg. Jie ir neapsiyyle. Ko
operatyyo yeikimas vis platesne vaga
ejo ir yystćsi. Ne vieną skatiką jo n a 
riai sutaupe, gaudami diyidendą arba
didindami bendro fondo kapitałą. Jie
suprato, jog patiems reikia imtis savo
reikalus t/arkyti. Tiesa, da u g buvo ir
yra dar netobulumg. flpyvarta permaża,
ji turćtg bent dvigubai padideti.
Iki śio laiko neatitinkamoje yietoje
buvo kooperatyyo krautuve, bereikalingi
buvo tarpusayio vaidai, truko prityrusig
darbininkg ir per maża buvo kontroles.
Bet dabartiniu laiku jau ruośiamas nau
jas butas krautuyei prie yieśkelio, kuris
jungia Valkinykus su śia apylinke. Valdyba ir priżiurejimo taryba jau supażindinta su savo pareigomis ir stengiamasi iś savo tarpo paśalinti yisus vaidus. Naujoje yietoje, geriau tvarkant
kooperatyyą, tures pagyveti ir jo yeiki
mas. Tik reikia dar pardayejas iślavinti,
kad galetg tinkamai atlikti savo darbą.
Tai galima padaryti nusiuntus pardavćją
praktikai j didesnj kooperatyyą arba
użsiraśius j korespondencinius kooperatinius
kursus. Dabartine
priżiu
r ejimo' taryba ir valdyba yra gana
yeiklios ir energingos. Daug vargo su
daro paimtos kreditan seklos iś Liet.
Okio dr-jos 1934—35 metais. Likyidatorius, perćmąs śią draugiją, neiśtyręs dalykg.klaidingai reikalauja grążinti skolas.
Trumpais bruożais pavaizduotas Darżininkg bendroyes yeikimas — skaićiais
atrodo Sitaip:
Apyyarta
1931 m(9 m en .)
3.374

auksinais

1935 m.

1936 m.

1937 m.

1938 m.
(9 m en.)

9.246

8.861

13.241

7.816
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Naujos apyvartos mo
kesćio normos
Lenkijos Iżdo Ministerijoje jau pa
ruośtas yykdomasis parćdymas naujajam apyyartos mokesćio jstatymui. Sis
parźdymas prades veikti nuo 1939 m.
sausio 1 d. Kadangi naujas apyyartos
mokeśćio jstatymas atsisako imti mokesćius uż yersio patentus (świadectwa
przemysłowe), todel pats apyyartos
mokestis bus neżymiai padidintas.
Payyzdżiui, prekybos jmon^s tures
moketi 1,25% nuo yisos apyyartos.
Iki śiol turejo moketi 1.2%. Pirkliai,
kurie neveda prekybinig knygg, turćs
mokćti, kaip ir iki śiolei, 1,7% nuo apy
yartos.
Mażos pramones jmonśs, kurios per
metus padaro tik iki 100 tukstańćig
auks. apyyartos, tures moketi l ’/a%
nuo apyyartos.
Didesnśs pramonćs
jmones tures moketi 2,1%. Jeigu pramonćs jmonćs neveda knygg, tai tu
res moketi net 3 % nuo apyyartos.
E^spedicijos jmonćs turćs mokćti
2.6% yietoje ligśiolinio 2,5%. Bankai
mokes 1.8% yietoje 1,7%.
Taip yadinamo pramoninio perdirbimo yerslai tures mokćti 3%. Visos ki
tos apyyartos mokesćio normos palieka
nepakeistos.
Śios naujai pakeistos apyyartos mo
kesćio normos galios nuo 1939 m. s a u 
sio 1 dienos.
Kadangi 1939 metams paskutinj kar
tą dar reikes iśpirkti yersio patentus,
todel sumoketa uż patentą suma bus
izdinig jskaityta j apyyartos mokestj.
Veliau yersio pate ntai bus yisai panai
kinti.
Mażosios amatg jmones bus yisiś
kai atleistos nuo apyyartos mokesćio.
Bet śj reikalą sutyarkys atskiras par4dymas, kuris dabar yra ruośiamas Iżdo
Ministerijoje.
M.

B a l a n s a s 1 9 3 8 m. VII 3 d.

Źemes ukio gam inii| kainos
AKTYVflS:
J ud om a s is turtas
Kasa
Prekćs
Skolininkai
Pardavejo trukumas
}vairus skolininkai
Permokćta paskola
Viso

Siij m ety g r u o d ź io 9 d ., V ilniaus J a v q - P r e k iq

170.—auks.
228.35 „
1529.58 „
01 „
51.37 „
678.56 „
32.18 „
2690 05 auks.

B irź o s praneS im u, buvo m o k a m a uź 100 kg a u k s.
R u g i a i ......................................................13.75— 14.75
K v ie ć ia i...................................................... 19.00—20.50
M i e ż i a i ......................................................14.50— 15.50
A v i ź o s ......................................................13.50— 15.25
S e m e n y s ................................................ 45 50—46.00
V i k a i .....................................................17.25— 18.00
L u b in as

PflSYVflS:

R u g in es

Pajai
Visuotinis fondas
Indeliai
Priyatus pristatytojai
Pereinamos sumos
Pelnas i§ vakarólio
Tikras pelnas
Viso

(m e ly n a s) . . . . . .

9.00— 9.50

K vietines s e l e n o s ............................ 10.0C— 10.50

576.50 auks.
778.50 „
865.78 „
48 89 „
36.15 „
1.34 .
82.45 „
2690.05 auks.

s e l e n o s .................................. 9.25— 9.75

S v ie s ta s 1 k g 1 ru lie s u rm e
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,

,
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,

.

....................... 3.70

d e ta l............................... 4.00

II ruS ies u r m e .............. 3.60
d e ta l................. 3.90
su d y ta s

u r m e ...............3.00
d e t a l . . . . • . . . 3.20

KiauSiniij 1 kg u r m e .................................2.00
„

„

d e t a l .................................. 2.20

Drukarnia „Ruch", Wilno, T atarska 6
„Ruch* spaustuve, Vilnius, Totoriij g. 6

