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Redakcijos bodis.
miškininkai netik daugiau ar -dažiau oiganizuotei traukėsi 

iš savo tėvynės, artėjant baisiam priešui iš Rytų, bet ir tremty
je pradėjo pirmiausiai iš visu, organizuotis ir palaikyti tarp sa
vęs glaudų ryši. Organizuotuias ypatingai pasireiškė po Voki o t i - 
jos kapituliacijos, nes tuomet visu, mintys irviltgs krypo į greita 
giįžiaą laisvos tėvynėn. Tačiau likimas ir galingųjų-, valia mums 
lėmė ilgesnį vargą’ir nedalią, kaip kad buvo tikėtasi.

Jau daugelis mūsų collegia pasirinko užjūrio emigraciją ir ton 
jau laimingai dirba, kiti gi laukia progos išvykti, o tretieji 
jau pavago šio gyvenimo kelionėje- ii ilsisi amžinybėje. ,

j. iškas negali taip gerai pasitarnauti palaikymu... ryšių tarp 
išblaškytu žmonių, bendravimui profesiniuose reikaluose bei ži
nių, gilinimui,kaip sava spauda'. Todėl nenuostabu, kad mūsų. Są
junga jau nuo seniai dėjo tau reikalui nemaža pastangų. Tačiau 
dėl esą ų visokeriopų sunku nu. mūsų pastangos negalėjo "sulauki! 
pagciąaujamų rezultatų. Iki Šiol turėjome pasitenkinti tik du 
kartu išleistais informacinio pobūdžio leidinėliais. Jau prieš

Lctūvos Girias• metus lai'io k-.lo mintis išleisti "Lietuvos Girias"; tam sumany
mui mūsų Sąjungos'Valdyba, karštai pritarė ir paGal išgales rėmė.

j Lūžiausius sunkumus sudarė tinkamos leidiniui medžiagos rin
kimas. kožiūTint į gorb. collc0as kreipimąsi, reikalas vi stiek 
nedaug paderėjo. Pinigų reforma irgi nemažai prisidėjo prie pavė
luoto šio leidinio pasirodymo. Ee to buvo stengtasi išleisti
spaustuvėje spausdintą ir iliustruotą, bet tam nubuvo gautas kari
nės valdžios sutikimas’, o taip pat ir mūsų ūkiška padėtis nega
lėjo to leisti.Redakcija būtų dėkinga kiekvienam iš gc-rb. collo- 
gų, kuris ją paremti] profesinės srities straipsniais, šiaip raši
niais ar savo profesiniais prisiminimais. Sekančio numerio pasi
rodymas priklausys daugiau nuo mūsų visų, nekaip nuo redakcijos. 
Taigi, dedamo vil-tis,kad "Lietuvos Girios" bus leidžiamos ir a- 
te-ityje,nors mes tremtyje ir toli esamo nuo savųjų- miškų, upių 
ir ežerų. - • ■

Redakcija deda pastangas, kad šis "Lietuvos Gilių"> numeris 
pasiektų kiekvieną miškininką ar medžio pramonės darbuotoją, ne
žiūrint "kur jis begyventų. Taigi, maloniai prašome duoti, kurie 
žinote, ir apie tuos collegas žinias, kurie jau yra išemigravę, 
kad tuomi tūtų galima ir su jais palaikyti ryšius, redakcija gua
šo visus išemigravusius collegas siųsti ap.-.adymus to krašto miškų, 
medžio pramonės ir painformuoti apie įsikūrimo sąlygas, ką mes at
spausdinsimo sekančiuose nuiioi luošo.

Taigi, Redakcija reiškia didelę vilti, kad "iidtuvos Girios", 
dėka. Jūsų visokeriopo s paramos,. prisidės prie- mūsų profesinio a- • 
kyračio praplėyimo,” palaiky s tarp miškininkų šeimos 'glaudų ryšį 
ir nenustos ėjusios iki giįškiū į laisvą, savo tėvynę.

Redakcija.
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zl. Skėrys

LIETUVOS MIŠKU ŪKIS NEPRIKLAUSOMYBES L AIKOTzRPYJE.

Reta kuri tauta yv taip br nglnusi istorijos bėgyje mišką,kaip 
lietuvių.Jau senovėje lietuviai pastebėjo,kad miskas teikia jiems ku
rą,medzį-gą trobesiams statyti?kad ilgus dešimtmečius jis yra buvęs 
svarbiausią eksportuojama prekė ir palengvindavęs gynimąsi nuo iš V,-ka
rų ir Rytų besiveržiančių .priešų. - ------ -- .....

Ypatingai Įdomi Lietuves miškų Ūkio r-ida nepriklausomybes metais. 
Dabar būdami atplėšti nuo tautos kamieno ir išblaškyti po visą žen-s 
rutulį,p znagrinekime nors trumpais bruo^ is char .'kteringęsniuš mūsų 
miškų ūkio kriteriumus,kurie prisidėjo prie pažangius mišką ūkio vedi
mo, pilno vidaus rinkų aprupininuo medžiu ir bendre krašto ūkio Kėlimo. 
Po pirmojo pas lulinio karo,pr-.dėjus kurtis Nepriklaus.mioi ^ietuvai,miŠ.- 
k-.i buvo ne tik apn-aikinti,;?epl tning-i šeimininkauti,bet palikti be 
bendrųzuki^ planų,kuriuos buvusi rusiškoji miško dministracij- trauk
damasi pnsiėnu ir daugiau negrąžino.ziple 20 lietuvių miškinink-a-ak :de- 
mikų,aar mažiau su viduriniu mokslu ir apie tiek su zemesniuoju išsila
vinimu pradėjo tv rkyti valstybinius miškus ir administruoti.T .1 buvo 
nepaprastai sunkus ir atsakingas u*davinys,ypatingai po žemės reformos 
paskelbimo,kada reikėjo perimtimir privačius raiškus.Tuomet buvo dar 
didesnis trūkumas patyrušiosvmiškų administracijos.Kad aps-ugojus pri
vačius laiškus, ypatingu i esančius be teisėtų šeimininkų,nuo naikinimo, 
buvo vyriausybės atsišaukimu Į tautą sudarinėjami 1 ikini mišk ras pri
žiūrėti komitetai,kurie davė visai p-geid ujamų rezultatų.

Laikui bėgant buvo tvarkomi miškų plotai,rengivna kvalifikuota 
administracija,nustatom .s miškų ūkio plan.,s,reguliuoja s vidaus rinkų 
tenkinimas ir vystam as medžio eksport .s. Šit as sritis ir norėčiau savo 
str.aipsnyje^paliestl. '

?;/ raiškų plotai.
Lietuvos niškingum-'s,k ip ir visų kaimyninių kraštu,visą 1 ?iką 

mažą j o. Senovė j e jis siekė apie 80%.J’u 1900 m.turėjome £3,5%, o 1911 u. 
tik 18%.Po I-jo pasaulinio k-ro miškingumas buvo kritęs iki nepilnu. 
17%.Prieš "ėmės reformą,be Klaipėdos ir Pilni -uo kr -što,sk-itėne ca 
309.090 h’, -rba 36/ valstybinių Ir ca 564.555 d = ’.rba 64% privačiu 
raiškų.T •či .u pravedus žemės reforma,iki 1937 ra. viso 600,2:3 ha priva
čių miškų perėjo valstybės žinion.1930 ra* užb igus v -Istybinių miškų 
išra t aviną ir tvarkyli;,Lietuvos miškų plot iąįsk’it^nt kelius, pievas, 
dur p.;'aus, pelkes ir kt.,be Vilniaus krašto,atrodė ši ip:

Valstybini i raiški...............370.737 h. Tba 80,4% 
Privatiniai miškai .. . ......... .£08.SraO h ,, 19,3%
Klaipėdos uosto mišk -i ..............  1,3*5 h~ ,, 0,3%___

viso: 1.032.432 ha irb . 100%, 
Taigi Lietuvos miškingumas,skaitant tuometinį teritorijos plotą 55.670 
kv.km.,buvo bemaž 17% ir vienam gyventojui teko 0,39 ha.Vidurio Euro
poje,kur buvo vedamas r acionalus raiškų ūkis, jeigu temdavo vienam gy
ventojui 0,8b ha.,t-s kraštas jau neprihlusė prie medžio importo kraš
tų, Atgavus 1939 u.Vilniaus krsto dai,,bendras*ii itingumas padidėjo 
118.000 ha valstybiniais ir 70.000 ha privačiais mišk’is rb i l%.P"^y- 
mėtin-,kad Klaipėdos krašto miškingumas buvo tik 11,6%,o Vilni us 
krašto 28.2/,.

Lietuvos valstybiniai raiškai skirstėsi 1933 n.,be Klipedos ir 
Vilniaus krašto:

1. Eglė....262,154 ha arba 36/5.Juodalksnis 44.605 h' arb" 6%
2. Pušis.•.247.318 ,, ,, 34%0.h .ltalksnis 10.853 ,, ,, 1,4%
S.BeržiS.. 89.448 ,, ,, 12%7.Ažuol-s 9.839 ,, ,, 1,3%
4.Drebulė,liep- ir kt. 8.Uosis ir kiti kieti lap.

minkšti lap.55.612 h?, rba 8% 9,114 ,, ., 1,3%
Klaiocdos ir Vilniaus krašto miškuose randamas d?r didesnis % spyg- 
liuocių,yp tingai pušų.

3



-3-

Pag-nl amžiaus klases,neatsižvelgiant į veisles,miško vaizdas 
1937 m.atrodė be Klaipėdos ir Vilnį aus krašto,kur buvo didesnis % 
brandžių medynu,sekančiai: _

Amžius 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 virs 120 viso
~hū 229.693 1483732 115:224 112.733 74.18d 32.119’16.229 728.913 

% 31,4 2o,4 16 15,4 10,2 4,4 2,2 100
Kaip matome pasiskirstymas amžiaus klasėmis nėra visai normalus,ypatin
gai I,III ir IV klasė,Kaltas čia yra dar 'prieškarinių caristinių 1 tikti 
s eauninink avimas, paskutiniais metais sustiprintas kirtimas ZE-ją klnsę/ir 
naujų plotų apmlsklni- raus.Iki normalaus amžiaus klasių atstatymo praeis, 
dedant pastangas, apie 30 metu.

b/ Lietuvos medžio ištekliai ir metinis prie auglis.
Lietuvos medžio ištekliai su .Klaipėdos ir Vilniaus krašto dtlimi 

buvo sk .itomi c; 104.000.000 ktn.«?M»v '.Istybiniucse ir c n "30.000.000 ktm. 
arba 99 ktm.hu privačiuose miškuose .-Bendr -as medžio išteklius vertinamas 
135.000.000 ktm.arba 113 ktm.ha.Dėl šio palyginant upkštc ištekli'us 
gal ir tektų paabejoti,nors p av« Vokieti jos yra 120 ktm.hu,Badeno 141 ktm. 
ha, Sov. Sąjungos 65 ktm. b-, Švedijos 60 ktm.hųo K -n: .do s 5 kt? ■. h . Musų • 
medžio ištekliai nukentėjo 1 JoA i per pirmąjį ir žymiai Anrrąjį p sauli
ni karą.

Metinis prieauglis p- V1 miškotvarkos apsk/.ci avimus vertinamas 
valstybiniuose miškuose,be Vilniaus krašto,buvo 3.000.000 ktn. -rb., 4,1 
ktm.ha ir privntiniuose-70'0.000 ktn, orb: 3,45 ktm.h^.Bendr 's netiriis 
prieauglis 3.700.000' ktn. -arba 3,9 ktm.hn.Beto,ne miškų vadinamuose plo
tuose augamų medžių metinis prieauglis be alėjų,sodų ir sodybų medžių 
turi būti vertinamas-ne. mažiau 400.000 ktn.Taigi Lietuvoje priaugdavo ... 
į metus no ca 4.100-.-000-ktm,medžio. Atg autoje Vilniaus krašto dalyje’ 
priaugdavo c n .750.000 ktm.Lietuvos metinis medžio prieanglis,ypating ai 
kokybės atžvilgiu,turi būti pakeltas.!-m tikslui turės būti duodamos ir 
priemonės,kaip kreditų taip ir darbo sąlygų atžvilgiu,Ateityje kaip 
urėdas, taip d ar daugiau girininkas turės būti galimai d augi.nu, Atpalai
duotas nuo kanceliarijos darbo,kad tuomi savo žinias ir patyrimą pra
vestų miškų želdynimui,jaunuolynų priežiūrai,medynų retinimui,kelią 
tiesimui,miško kirtimų ir medžio rūšiavimo’priežiūrai.Musų vyriausybės 
išleistas 1937 m.įst itymas, pagal kurį 3% gautų už mišką pajamų ėjo miš
kų ntželdyno fondui buvo musai laimėjimas ir pasididžiavimas, Ūžt at 1938 
nubuvo apželdyta net 9.130 ha,kada 1934 vos 2.791 ha,o 1935-3,257 h ,

Žinodami savo miškų plotu's,jų pasiskirstymą pagal nuosavybes, 
amžiaus klases,išteklius ir. metinį prieauglį,p"žvelkime kiek buvo jo 
kasmet kert'.m a. Sis klausimas yra svarbus ne vien mums miškininkams -'r- 
medžiotojams bei gamtos mylėtojams/net kiekvienom lietuviui.

Miškų naudojimo principas yra labai pjpr :st as j _-galim- kirsti 
tiek,kiek priauga.Nenagrinėsime normų, apskaičiavimo išeinant iš plotų, 
amžiaus klasių bei veislių santikių,bet pažvelgsime kiek,kur ir klu 
buvo kertama.Prisiminkime,kad pr įvedus žemės reformą,valstybiniu'miškų • 
plot'•s buvo bemaž stųbylus ir j?į mėtinis prieauglis buvo vertinamas 
3.000.000 ktm.V tlstybiniuose miškuose buvo 1919-1939 m.pagal nus tatyt'••s 
sąmatas iškirsti,Įskaitant sausuoliusJir kt.gėdmedzius 50.966.700 ktm. 
arba po 2.624.0C0 ktm.į metusi.Teoretiškai skaitant buvo galima iškirsti 
58.000.000 ktm.Tokiu budu iki 19.40 m. buvo sudaryt- mažos santaupos. 
Tačiau Įskaitant snuvnvališkus kirtimus,gaisro ir kt.reikia skaityti,, 
kad rezervai buvo labai maži; Turime tik pripažinti tą neigiamybę, kad 
dėl nepalankaus ir permažo s.iuske2io tinklo,buvo perkertama prie-pluk- '■ 
domų upių ir kitų gerų kelių,o taupoma tolimose provincijose.Tas dar- 
ryškiau buvo matyti paskutiniais vokiečių okupacijos metais.Ne visais 
metais buvo kertami vienodi kiekiai.P-av,1936 m,buvo iškirsta 4.450.000 
ktm.,o 1930*m.tik 2,400.000 ktm.Daryti tokias vari cij'.s yr . normalus 
reiškinys,nes laikomasi prie rinkių palankumo ir kt.f akt oi* ta. 1940-1944 m. 
buvo iškirtimo normos kiek didesnės,bet vokiečių laikais programa bv.vo 
įvykdyt a dauginusi-.i 75%.Tačiau šiame 1-ikotarpyje buvo paleist a miško
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tvarka Ir kirtimi! vykdomi dar daugiau-prie gerų transportui kelių* 
Be to vokiečiai yra sugadinę d'ug miško kirsdami apsaugine-s _juostasprie 
plentų ir geležinkelių.Miškų atželdymui kreditai buvo nežymūs,bet dary
bai dėka miškininkų pasišventimo,buvo gana plačiu mastu vykdomi.Pasku
tinysis Miškų ūkio General.Direktorius tą mintį ir akciją ypatingai 
rėmė •

Viršuj nurodytų kiekių kirtimo darbus iki 1927 m.vykdė patys . 
miško pirklįaiuNuo 1927 m.pradėjo palaipsniui miško kirtimų darbus 
vykdyti pati miškininkų administracij a.Tas atnešė ir ukinink ms ir vals
tybei naudos,todėl metai iš metų darbų vykdymas augo.Pav.1927 m.buvo 
miškų admln.gimlntn tik 5,4%, bendro kirtimui skirto kiekio, 1928-15, 
1930-29,9%, 1933-34,4%,1934-49,8%, o 1939-60%.Ateityje turėtų visą kirti
mui skirtą kiekį kirsti,vadovaujant pačiai miškų -dministr eijai ir 
parduoti gatavus,paklausai .atitinkančius medžio sorlimentus, 

c/ Miškų personalo parengimas ir miškų administravimas.
Visam,kas buvo miškų ūkio srityj pasiekta ir įvykdyta,reikėjo 

tinkamo sumanaus personalo.Jis buvo rengiamas įvairaus tipo miškų mo
kyklose,kurių nors vardus pagal chronologijos tvarka paminėsiu. 1922 m. 
buvo įsteigta Panevėžy miškininkų kursai,1924 ^.Dotnuvoje prie z.ūk. 
Akademijos miškininkystės skyrius ir technikumas,1927 m.įsteigtavAlytu
je Aukšt.Miškų Mokykia,kuri vėliau buvo pavadint a,Viduriniąja Miškų 
Mokykla ir perkelta į Vilnių,1938 m.atidarytas vėl Dotnuvoje miškinin
kystės skyrius ir vėliau irgi perkeltas Vilniun.Šios miškų mokslų ins
titucijos išleido ca 110 miškininkų akademikų,450 mišk,vidurinio moks
lo ir 140 mišk, žemesniojo mokslo.Beto Vokietijoj studij?vo ir baigė 
8 asmenys, Austrijoj 5,čekoslov-kijoj 3 ir Švedijoj l.Toks nu oi a’ t au
gantis miškininkų skaičius leido eiti prie administruojamo ploto maži
nimo,gaila tam darydavo kliūtis skiriami mažikreditai,ir racionalaus^ 

šeimininkavimo. 1938 m.buvo Lietuvos v 1st.mišk ai suskirstyti į 45 miš
kų urėdijas,345 gir-jas ir 1950 eiguvų.Vidutinės urėdijos administruo
jamas mišku olotas buvo ca 16.000 ha,/ Kanados -400.000 ha,Vokietijos 
5-6.000 ha,’Danijos 6-700 ha,Šveicarijos 3-4.000 ha ir Rusijos 40.000 
ha/o gir-jos 2.100 ha.Reikėtų prieiti prie to.kad urėdijos plotas ne
viršytų 10.000 ha,bet turint urėdui geras susisiekimo priemones.o gir- 
jų iki 1.500 ha.E'iguvų sk?iičių iki maksimumo mažinti,bet girininkijoj 
palikti magiausiai po 1.Eigulys,yp atingai ateity,turės eiti miškų sar- 
fybos pareigas,ko negalės atlikti gir-k .s ir kitais sumetim- is never
stų tą etatą iš miškų žinybos išbraukti.Vokietij i tą eksperimentą bu

vo savo laiku padariusi,bet po neigiamų rezultatų vėl įvedė eigulių 
etatą.Dėl šio jautraus klausimo vertėtų mūsų miškų -utoritetams irgi 
rimtai pastudijuoti ir tik tuomet eiti prie event.sprendimo.

d/Vidaus rinkų tenkinimas ir eksportas.
Po pirmojo pasaulinio karo kraštas buvo nuniokotas ir daugelis 

pastatų nudeginta, .atsižvelgi-nt į t ai,kad Lietuvoje yra iki 80/ medinių 
pastatų,galim a j au susidaryti vaizdą koki , didelė buvo medžio paklau- 
sa.Ne^iurint į tai,kad besikuri ncios valstybės ūkio interesai vertė 
kartais mišką taupomąja kasa t.y.sustiprintai vykdyti kirtimus ir tiek
ti medį užsienio rink ii,k .d tuo budu gauti v liutos,vidaus rinką bu vo 
stengiamasi pilnai patenkinti ir medis nebuvo normuojamas.Valstybė sten
gėsi pagelbėti netik žemės gavusiems šav įnoriams kūrėjams,teikiant nus
tatytą kiekį miško med^i'-gos veltui, bet ir einantiems iš kaimų į vien- 
sėdzius/pav.1935-1937 m.buvo išduota už 6.300.000 Lt./bei nudegusiems, 
vargšams ir kt.1923-1937 m.buvo veltui išduota kuro ir padarinės medžia
gos už 27.088.000 Lt. arba pi lB805.000_Lt.į metus,kas sudarydavo 5-8/. 
bendrų už miško medžiagą p-janų.Buvo iaducd mi nemaži kieki’i papigin
tomis kainomis ir išsimokėjimui.Visi kiti miško medžiagos suv rtotojai 
galėdavo pirktis v rlytinėse j? b a viešuose miško medž.p ardavimuose. 
Miško medžiagos k Inos buvo palygin nt su kitais k imynini'ais kr št .is 
pigios.Pav.Vokietijoje buvo apie 2 kartie Latvijoj irgi b ■'ngesnis. 
Ateityje turėtų būti kainos gerokai aukštesnės,kas neabejotinai .. pri-
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sidėtų'prie medžio taupymo .bei ieškojimo kitų medį atstojancių medžia
gų. Vidutinis medžio sunaudojimas Vidais rinkoje į metus buvo ca-3.500. 
000 ktta.arba po 1*7 km.vienam gyventojui/Vokietijoj 1 ktm.,o Latvijoje 
ir Estijoje po 2,8 k-tm./firmoje vietoje stovėjo malkos,o statybinė miš
ko medžiaga tik Il-je.St'.tyčinę miško medžiagą ateityje daugumoje tu
rės pakeisti plytos,molis,cementas,o kurą durpės—teityje neabejotinai 
vidaus rinkos.sudarys sunkumų ir rūpesčių,todėl ii- kontrolė,kaip rei
kalingumui, taip ir sunaudojimui butų būtina.

Medis po I-jo pasaulinio karo buvo,kaipo pirmoji Lietuvos eks-v 
porto prekė„Kol medžio pramonė buvo nepakankamai gerai pastatyta,tol 
buvo eksportuojamas medis žaliavos formoje„Vėliau padėtis keitėsi ir 
buvo daugiau eksportuojama medžio pusiau-ir pilni fabrikatai.Didžiausi 
musų medžio importieriai buvo Vokietija, .mglija,Belgija,Olandija ir 
Prancūzija,Medžio eksporto vystymasis buvo įdomus ir -sumaniai vykdomas. 
Jį pati valstybė globojo ir vairavo.Pav.1921 m.buvo eksportuojama tik 
į 5 Europos kraštus,gi krizės metais jau į 11 kraštų,o 1937 c.be minėtų 
11 kraštų dar į Palestiną,Pietų-£friką,Ameriką ir net Indiją.Lietuviai 
miškininkai. įrodė šioj srity pakankamą gabumą ii* sumanumą,nors daugu
mai stoka kapitalo neleido konkuruoti su svetimtaučiais. Nuo 1920-1939 
n.buvo eksportuota -1.825.537 km., rba 35% medžio žaliavos, formoje 
8.639.647 žaliavos ktn.arba 62/. pusiauf-brikatų formoje ir 442.664 ž'l. 
ktm.arba -5% fabrik"tą fomo/e.pajamos už eksportuotą medį sud-.rydavo 
nuo 10 nil.Lt«;1939 m.iki 93,5 mil.1929 m.~rba vidutiniai į metus nuo 
1920-1939 n. po. 48 nil«litų. .Medžio eksportas sudarydavo 16—51/. bendro 
Lietuvos eksporto.Taigi šie skaiciai turi kiekvienom priminti medžio 
eksporto reikšmę, ypatingai at e i c i.ai, kol kraštas atsigaus ūkiškai ir 
pradės normalų valstybės gyvenimą.

Bendrai,Lietuveje atsižvelgiant į visas nepalankius aplinkybes, 
miškų ūkis buvo vedamas juntamo p- z-.ilgumo ženkle ir paskutiniuoju lai
ku fėdė tendencijos prisivyti pačius pažangi Atsius kr-^tus.-Atsižvel
giant į neperžiangtas kirtimo normos ir vykdomus želdyno bei jaunuoly
nų auklėjimo d rbus,Lietuvoje 1 ha miško davė Į metus valstybei 20 Lt. 
gryno pelno.Tuo pačiu Vokietijoj dūrė 8 RM., Latvijoj 8 latus,o Lenki
joj dar mažiau.

e/ Išvados.
Dėl visų viršui paliestų klausimų galima padaryti tokias išvidas: 
1.Lietuvos miškininkai yra įdėję pastangas atstatyti ir kelti 

miškų ūki,kas jiems ir pavyko.
£.Leistinos miško kirtimo normos buvo neperžengtos,netgi sudary

ti maži rezervai.Privatiniai miškai turėtų būti miškų administracijos 
globojami ir juose kirtimai kontrolių©juni.Kirtim -i buvo,dėl nepakanka
mo susisiekimo tinklo,vykdomi daugiau prie gerų kelių.Tas neigiamai 
atsiliepė į gerų miškų masyvų amžiaus klasių normalumą.ateityje keliu 
tinklas turės, būti praplėstas ir normalus amžiaus klasių išsidėstymas 
atstatyt as .Iželių statymo išlaidos yra padengiamos tuose rajonuose k-i- 
nų už parduotą mišką pakėlinusnos miško transport as pasidaro galim s 
ir pigesnis.

3. Administracijos parengimas buvo geras. Administruoj .mi miškų 
plotai urėdijų ir girininkijų buvo perdideli.Eiguvų skaičių d r daugini 
mažinti,bet neiti prie jų visiško p *jo-tikinimo.

4. Vidaus rinkęs buvo pilnai patenkintos.Valstybė dėjo pastan
gas lengvomis sąlygomis teikti miško medžiagą^nepasiturintiemsgyven
tojams ir labdaringoms organizacijoms. Ateityje turėtų būti pakeltos 
medžio kainos,kad tuomi butų paraginti gyventojai prie miško medžiagos 
taupymo ir jį atstojamų medžiagų ieškojimo.Miško medžiagos reikalingu
mas ir jos sunaudojimas didesniame kiekyje turėtų būti pradžioje įęOn_ 
troliuojamas, .

5. Medžio eksportas buvo vykdom .s sumanių rankų ir v-lstybės 
globoj m-is,nors ir nemažame kiekyje medžio žaliav” formoje.Ateityje 
valstybė neturėtų išleisti šie svarbaus eksporto iš savo globos, ir 

/Nukelta į 6 puslapį/
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A. A. docent. <s di pl „miške Jon s Vilčinsk s.

• J.Vilčinskas gimė 13-7.6.19 d. Plyrrezerio km.M'rcinkoni’1 vlsj. 
.lytaus ipškr.S-.vo-vaikystę praleido ūkyje.Per pirmąjį Didįjį Kire. gy
veno Rusijoje ir Voroneže b igė gimn v. iją.Po k’ro,grįžęs į Lietuva, 
1921 ir 1922 m. 1 >nkė miškininkystės mokykla ? nevėžyje ir ja b igęs 
dirbo besikuriančioje miškctv rkoje.įsteigus Dotnuvoje Pem.Ukio k’-de- 
miją, stoja į ją ir nepevtr ukd m .s t rnybos studijuoj miškininkystę. 
1926 m.baigęs kl usyti išl iko gr it i egz-įminus ir įteiki* viena is 
pirmųjų diplominių dvb- 1929 m.Be s vo tiesioginių pareigų jis re-liii 
dalyvavo ir kultarini me bei visuomenini .me gyvenime.1929 m.p-.sirode 
"Musų Girios”,kuriose jis visa 1 ika gi ud-i--i bendrad rbi vo.Prisidėjo 
jis ir prie 1931 m-"Miškininko k .lendori us” išleidimo.

J-Vilčinsk ;s taip p t buvo vienas iš pirmųjų miškinink’ .? v.jis 
nustatė miškų metinio kirtimo norm s pagal prie .ugi,, bet ne plot?,k in 
k?.a bi^fc diroma ilgesnį l ika.Jis pskoiči ;vo Lietuvos miškų metinį prie
auglį ir medžio išteklius.Vis- 1 iką yri buvęs Mišku Tyrimo Komisijos 
n r i u ir speciali .i tyrinėjo b -lt alksnius ir‘jų n -.ydingumą. J.V.ilgus me
tus dirbo šiiškotv-rkoje t ks toriumi,būrio vedėju,vyr.inspektorium ir 
Vilai us krašte 1939 m.miškų įg liūtiniu.

J.V.buvo p kviest s i 2em.Uk. k demij.a docentu ir vėliu dr u- 
ge dirbo Miškų. Mokykloje Vilniuje.Jis buvo uoliu nariu Miškininkų iąj- 
goj,d lyv vo ekskursijotoje ir suv zi. visuose.K ioo visuomeniniu-.; s jis 
buvo t ip p t .ktyvus.Prikl-usė Vilniui V duoti Sąj-gai,S-auliu Saj-g i 
ir rėmė j -unj-lietuvius-Užėję bol. evik-i ji iš docente p reigų atleido. 
Užėjus vokieši .ms 1941a.,jis vėl grjzt į universitetą-1943 m.universi
tetą vokieoi .ms uzd rius,J.V. puvo p suirt -s'MUkų Uk.Gener'*l.Direkci jon- 
iiiškų Ūkio Dep-to Direktorių.";. ' •

rtėj nt iŠ rytų frontui,jis sukit is 1944 m. trauki si į va
karus. Po k -ro gyVen-o Neufeno/ vokieti jo je/ stovykloje.Ten jis buvo komite
to pirmininku. Vėli .u persikėlė į H n u ir ten p t mokytoj vo mišk-'’ 
tec hnikų kursuose.Jis*t ip p -t uoli 1 dirbo Ūkio Pi n vino komisijoje.

J.V.1943.o.a.p sieke Pleven-S. merikt.iš karto ten dirbo popie
riaus.'.fabrike, o vėli u ientpluve je,k ,lp m tuotoj-.s ir isd .v*j s ui utos 
miško medz-i igos.D ..rbu buvo p ..tenkint „s.bet 1943.8.21.įvyko sk udi nei i- 
mė-virto lentų štibelis ir uŽgriuvc,?o sunk-us suz lojimo p gyveno 
4 valandas ir mirė 1

T*, sk udi nei •imė p lietė ne tik jo r^ima šeimą,bet ir mus 
miškininkus^nes su^juo nustojome g b us,sum .n <.us,teisingo,dr augi'ko iv 
r-m-us Lietuvos miškų d rbuotbjo.Jo d rb i ir vardas bus minimi Lietuvos 
mišk-į-istorijoj-ir bičiulių t rpe.Jo vitvs ir rengimasis vėl dlr-btl ne
puiki uisomos tėvynės mišk-.' aklo -tst ityme neišsipildė,bet jis lik? 
mums visiems g?vu pavyzD iu ir mes tęskime t;i,ko jam likimas neleido 
&ul :UXtl. •

/tasa Skėrio str -ipsnio/
įvairi ils budais r'< gint i prieiti prie medžio pusiau-ir pilnu f'brik'.tų 
eksporto. ’ .

v6.Po pirmojo p\s ulinio k .ro pr .dėjo Lietuvos miškus tv rkyti 
tik maži siujelė pasiryžusiu, miškininkų ir jie s vo uždavinius atliko. 
Nežinome,koks k tdr .s pr idės tv .rkyti teityje 1 isves tėvynės giri s, 
todėl turime j u d įbar tiems užd vini -ms rengtis,!: ;d ■ tėjus 1 ikui ir 
jeigu busime t m. p iš ,.ukti?g .lėtumėm su dideliu o .tyrimu ir d r didesne 
meile bei energij prisidėti prie s vo r liųju giriu tželdymo iv kėli
mo- . ’
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D ip 1. Te is. L. Karvelis.

.EPRIKLAUSOMCS^LIET'VOS ■'TS'T ĮSTATYMAI.

Atsikūrus po Pirmojo ~ii2. Kare Kep r. Lietuvai joje buvo 
palikti veikti Lai1*. Lietuvos Valst.Konsitucija, visi tie- istat-— 
mai,kurie veik' - ki tol jos teritorijoje, kiek jie nenriešinri via- 
s"ajai tvarkai. Tas patsai<sriis buvo fi suotas ir oirmoje Lietuvos 
Valst. Konsitucijoje (V. Z. ; o.L'0=1972. .6 d.).kurios 106’ buvo pa
sakyta ’’Veikusioji Lietuvoje iki Šios Konstitucijos paskelbimo die
nos įstatym-'i, kurie Si i Konstitucijai neprieštarauja ir nebus pa
naikinti ar pakeisti šios Konstitucijos nurodytu įstatymų leidimo 

.keliu, palieka galioje”.
Pagal tai ir mišku įstatymu sritu’je buvo paveldėtas Mišką 

r Statutas,sudėtas Rusą 1st.Rink. VIII t.l d. Tačiau,suderintai su minė
tos Konstitucijos 106 § nuostatu, didesnė jo dalis, kaino priešinga 

ar neatitinkanti naujai valstybės tvarkai, tuojau pat nustojo galios, 
gi kiti to statuto nuostatai, derin ntis prie nauju sąlygų ir teisi
nės santvarkos, palaipsniui buvo naikinami dar kiti keiči'mi arba 
leidžiami ją vietoje ištisai nauji įstatymai, kurie atitiko laiko 
reikalavimus ir valstybės vykdoma politika, .

Dar pat pradžioje, kad apsaugoti musą miškus nuo nrikinimo 
ir priderinti juos prie saįygų dėl numatytos pradėti vykdyti Lietu
voje radikalios žemės reformos, Ministerją Kabineto 1919 m.vasario 
4 d. įsakymu apie priv'tiniu,nisku, valstybes prieživra(L.V. Z.Fb *) 
buvo uždrausto, visuose miškuose kirsti medžiai be mišku vyresnybes 
leid :mo.3i netrukus,Zem s Reformos įvedamuoju įstatymu(V. Z.Ko.45- 
192o m.) Visi privatiniai miškai,didesni kai-1 5 ha ploto,išskyrus 
miškus,augančius skirtinose Žemese(t.y.žemėse,kurios buvo duotos 
valstieči ms panaikinant baudžiavą pripažinti valstybės nuosavy
be. Padaliau,paskelbtuoju Zem?s Reformos ųst-tymu buvo nustatyt', 
kad i vsusavin mos žemės normos s’-aidiun,dirbamos žemės vieton.gali 
Luti gražinta jos buvusiam s_.vinin1'ui iki 25 ha nusavinto miško 
(Žemės Ref. Įst.65 ir vėlesnieji jo pakeitimai.) Tašiau tai bum 
netuo absoliuti buvusio savininko teisė. Jų įstatymas geroka, su
varžė ir gražinimui nustoti įvairiu,sąlygų (jei gražinamas mišk-s 
turėjo patogius rubežius su buv. savininko nenusšv, norma; neturėjo 
reikšmės vąlst, miškų ūki ui ir kt.) . ’

Žemės Reformos Įstatymas turėjo labai didelės reikšmės Valst. 
Miškų Ūkiui, Jei 192o m. prieš šio įstatymo paskelbimą, vai, miškui 
buvo priskaitmoa 309.0C0 ha arba 36$ ir privat. mišku, 564,555 ha 
arba 64%, t-i to įstatvmo pasukoje kik 193C m. valst. mišku plotai 

. . .jo iki 170.7^7 ha ir sudarė CO ė visų mišJgifDr. A Skėrio Diser— 
tacija-Freiburg/Dr. 1947 m.1

Antras svarbus vei sn .s musą raiškų,ūkio teisinimo sutvarkyme 
buvo miško servitutų panaikinimas. Miško servitutai Lietuvoje pa
siliko iš budžiavos laiku,. Baudžiava panaikinus ir vykdant vai-- * 
stiečią žemių atsk r -ma, nuo dvar , žemiu,,Į valstiečiams duodamus 
dokumentus buvo įtrauktos ir priklausančios, gautam sklypui ("Krės— 
tjr-nskji nadėl") servitutą teisės.

Miško servitutą buvo 3 pagrindinės rūšys-;
1. riišto medžiagos servitutai, arba teisė k .smet gauti iš dvas-u 

ro miškų nustatytą,kielųį statybinės medžiagos arba kuro
2. Ganiavos servitutai,arba teisė ganyti galvijus dvaro 'Riškuose
3. Bendros ganyklos,arba kaimo bendruomenės teisė ganyti r-a1- 

vijus bendrai su dvaro sav. ‘ inko galvijais tam tikrame apibrėž'
me plote(ne būtinai miške ) bendrose ganyklose. 3iuo atveju tai ne
buvo gryna servituto teisė,bet dvaro ir valstiečių bendrosios nuo
savybės teisė.

Dar galima' butų paminėti ir kitokių rušią smulkius servitu
tus,kaip praginos teisė (valstiečių teisė ginti galvijus nustatytam 
ruože per dvaro savininko mišką) miško vaisią rinkimo teisė ir kt.
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a
Tačiau šios rūšies servitutai aėturėjo ypatingos reikšmės nuo

savybes teisiu. apribojimui. Tad apie juos 6i- ir nekalbėsime.
Pirmasis servitutams likviduoti įstatymas pasirodė 1922 m. 

Servitutams ir bendrosioms ganykloms likviduoti įstatymas. Šiuo 
įstatymu buvo panaikin os minėtos servituto teises ir tų teisiu, tu= 
r ėt o jams. įstatomo nustatyta tvarka įrodžiusiems savo teisės, buvo 
duodamas atlyginimas miško medžiaga,žeme .arba miško plotais. Šio ra- 
šflio paskirtis ir vietos stoka neleidžia apsistoti ties tuo įstatvmu 
ir nurodyti kaip, ko iaiš pagrindais ir kokiomis normomis tas atly
ginimas buvo nustatomas, bet reikia pabrėžti, kad mišku, ūkiu.-' jis 
buvo labai žalingas. Taip,nav.,ganiavos servitutu, teisių turėto" ... 
jams buvo duodamas atlyginimas apsunkinto servitutais ploto žeme, 
paliekant medžius valstybės nuosavybe, su ūkininku teise tuos med
žius nusipirkti taksos kaina. Gi bendrąsias gankyklas likviduojant, 
jei dokumentuose bavo pažymėta, kad jos skirtos miške, tai atlygini
mui skiriamas plotas buvo duodamas su visais augančiais medžiais. 
Servitutai ar bendrųjų ganyklų plotai daugiausiai sudarė vertingas 
miškus, nuo seno nekirstus. Tad nenuostabu., kad tuose plotuose au
gančiu, medžių įgijimu labai užsiinteresavo miškų pirkliai. Ne pas
laptis, kad dėl tos priežasties tokių servitutų likvidavimu ir tu, 
teisiu įrodymu rūpinosi ne tiek patys ūkininkai,tų teisių turėtojai 
kiek mišku, pirkliai, veik visi svetimtau iai, kurie už menkniekius 
išanksto užmirkdavo auganč us tuose plotuose medžius, s^vo 1'šomis 
vesdavo servitutams likviduoti bylas = ir rezultate išsikirsd-vo sau 
medžius, didžiai pelnydavosi, o ūkininkams tekdavo tik kelmyno skly
pas. Servitutais ir bendr. ganyklomis buvo apsunkinti didžiuliai 

nusavintų dvarų miškai ir to statymo pasėkoje - ypatingi Žemaiti
joje = atsirado dideli plotai nenaudojamų kelmynų, kurie liko iš
kirtus juose ve tingus medynus.

Nors ir pnvėlot-i, tuo buvo susirūpinta, t-s įstatymas buvo . . 
panaikintas ir vietojo jo 19-1 m. buvo paskelbtas "Servitutams lik
viduoti įstatymas",fairic nuostat is buvo pasiekta kuo mažiausios 
Žą—los augantiems medžiams ir užkirstas kelios netiesioginiai miš
ko spekuliacijai. . . . .

Zen.ref.įstatymas,konkretizavęs valst.mišku, plotus. ir Servit. 
li’vvid. įstatymas, sureguliavęs ir atpail'adavęs didžiulius valst. 
mišku, plotus nuo kitu, asmenų teisiu, juose, įgalino miškų administra
cijų vykdyti tiesioginius miškų ūkio uždavinius, siekiant sistemingo 

jo tvarkymo ir išnaudojimo. .
Lab-' i didelių patvarkymu, visuose miškų . ūkio srityse miš

kų administ, buvo atlikusi savo aplinkraščiais ir taisyklėmis, pas5— 
r adam? kiškų Statuto nuostatais arba atskirai kinist_rių Kabineto 
nutarimais. Iš tos srities atliktu, veiksmų paminėtini?.ganiavos pa— 
naikinimas valst. miškuose, kova su miškų kenkėjais, gaisrais'; 
miškotvarkos darbai: daigynų steigimas ir želdyno reikalai , sutvar
kymas mišku, statistikos, gamybos, prekybos.ir atskaitomybes; panau
dojimas valst. kapitalo medžio pramonėje ir aktingas jc e dalyvavi
mas; pušų, nusakinimo darbai ir cheminiomedžio apdirbi .u steigimas; 
Valst. vandenų, ir durpynų tvarkymas ir daug, kifyi.

IŠoriginal , tos srities įstatomų, reikia paminėti Valst. mi* 
ko medžiagai perleisti įstatyme, (-V.Z. 575 Ko. 57 m.) ir kaip jp pri- 
dą =rastu, taksų ir kuro ir specialių sortimentu, taksa,. Nemažos 
reikšmės turėjo kiek vėliau pasirodęs Miškui Šaldyti įstatymas, 
'tvarkęs planingą naujų plotu, apželdinimą; juo taip buvo įsteigtas 
specialus želdyno fondas (tam tikras nuošimtis nuo parduoto miško) 

Nemaža buvo pasiekta ir kovoje su mišku, nūs ifae.lt imris. 
1959 m. buvo paskelbta.” medžiu, nail’iaimui bausti .statymas 

(V.Z.663 No,),kuris už savavaližką augančio miš’-o kirtimą įvedė 
administracinį baudimą. Už nusižengimus šiam įstatymui valst. miš
kuose, buvo'baudžiama miškų, urėde nutarimu, jei išskirstų medžiu, 
vertė taksos kainomis buvo no didesnė kaip 10 litu, ir jei nusifin— 
girnas buvo padarymas pirma karta.
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Recidyvo atveju ir jei iškirstų medžių taksos vettę buvo 
didesne kaip 10 lt. -buvo b^udžiraaa teismine tvarka pagal Baudz. 
St,624 str.,tik liko padidintos bausmes. Greitas administr-cinia 
baudimas, paplitusius tos rusies nusižengimus greit sumažino la
bai dideliu nuošimčiu.

Už pagamintos miško medžiagos pasisavinim ; iš gamybos vietų 
ir sandelių buvo baudžiama, kaip uz vagystę, _pag ai B.St. 581 str.

19 . j m. buvo paskelbtas laukams prižiūrėti įst tymas Z.£. 
504- No3,kuris įvede administracinę baudimą už savavališką svetimo 
turto n^udo jim ,,k. a.: už savaime augančią. sveti.ioje žemoje uogų 
vaisių rinkim;, savo valia ganymą svetimoje žemejė bei šienavimą- 
ir pan. Už sios rūšies nusižengimus valst. miškuose baudimą vykdė 
miškų urėdai. Baudimas teismine tvarka už tokius nusižengimus 3. 
Š. - 6b_ irtm4 str./ šiuo įstatymu buvo panaikintas.

Pagal Miškų. St. 710,711 ir 734 str., visi privatiniai miškui 
buvo miškų D-to priežiūroje. Tai priežiūrai nepriklausė tik: a/ 
raiškai,kurie augo skirtinose žemėse,b,/ miškai,kurie buvo atiduoti 
naujakuriams p-gal "ernes Ref. įst. ~emes ūki raus įkurti ir c/ miškai 
kurie buvo atiduoti nuosavybėn likviduojant bendr._ganyklas ir ga
niavos servitut miškuose. T^i priežiūrai vykdyti lemea Ūkio Mi- 
nisterio buvo paskelbtas.Privatinių savininkę miškams prižiūrėti 
ir valdyti taisykles/V.L.No 302/1939,ir pakelt. 514/1939,494/193o 
ir o08/19om/. Tomis taisyklėmis buvo smulkiai nust - tvarka ir 
normos nuo s v am miškui kirsti,pavertimas miško skl;iookita dirva 
miško plotų paskelbimas apsau os miškais, naikinančių kirtimų per
sekiojimas ir kt. Už šių taisyklių peržengimus buvo baudžiami miš
ko savininkas, arba asmuo iš savininko gavęs teisę valdyti mišką, 
teismine tvarka pagal 3.St. 2o5-258 Str..Str..

Miškų žinybai, be miškų ūkio tiesiogine prasme,įstatymais 
buvo pavest- tvarkyti ir valdyti d°r medžiokles,valst.vandenų ir 
durpynų ūkiai. Pirmuoju medžiokles įstatymu /vyr.Sin. No 191/1925m/ 
buvo gana anksti praueta tvarkyti medžiokles ūkis. Tačiau prakti
koje jis pasirodė su nemažais trūkumais ir todėl Miškų D-to buvo 
paruoštas naujas Medžioklės įstatymas,paskelbtas 1955 m./V._. ' 
581/1957/ buvo tiksliai apibrėžta medžiokles teise,laukinių ,y- 
vių prižiūra, apsisaugo jimas nuo laukinių f yvių,medžioklės fondas 
žvėrių ir paukščių apsaugos laikas,paaštrinta kova su brakonieria
vimu, ir atitinkam'! tam įstatymui buvo pakeisti B.St. 247-252 ir 
523 str., pagal kurines buvo baudžiama už medžioklės nuostatų ne- 
leikymą.

Vandenų ūkio sritis mažiausia buvo paliesta kuriomis nors 
teisinėmis normomis. Vandenų kio tvarkymas pasireikšdavo daugiaut 
šia Miškų D-_to aplinkraščiais ir karts nuo karto skelbiamais trum- 
p ais Žemes Ūkio ministerio įsakymais, nustatančiais žuvų apsau- , 
gos laiką ir pan. Kiek platesni ’• tos rūšies ^.sakym'S pasirodė 
1934 m. /V.L. 442 No./,kuris nustatė žuvies neršto metą,gaudomų 
žuvų ir vėžių dydį, aptarė žuvims gaudyti tinklus,dredžiamus žve
jojimui būdus ir valčių laikymą valst. ežeruose ir upėse, Uz nusi
žengimą šio įsakymo taisyklėms buvo baudžiama teismine tvarka •''gal 
B. St. 34o st”

Šia proga reikia priminti,kad dalis valst.. ežerų,daugiausia 
Suvalkijoje, buvo apsunkinti vandenų servitutais: gretimų žemių 
sąvininkų teise meškerioti nuo kranto, įplaukti ę ežerą valtimi 
ir kt. Ši servituto teise buvo nemaža kliūtimi valst. ežerams val
dyti, yp^č,kai tokie ežerai būdavo išnuomojami žvejybai ir kai 
tarp nuomininko ir servituto teisių turėtojų kilaavo įvairių ne
susipratimą žvėjibos reikalu. Vienu laiku,šiems servitutams lik
viduoti Miškų D-to buvo paruoštas įstatymo projektas ir patiektas 
aukštesnėms instancijoms,tačiau del nežinomų priežasčių šis pro
jektas įstatymo šviesos t'-ip ir neišvydo. Paskutiniais metais van
denų ' '■ra.i.-t tvarkymo srityje buvo paskelbtos atskiros valtims 
laikyti ir meškerio imo taisyklės.
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Durpynų ąliio srity LLiskų-d-to atitinkamus -skyrius tenkinaavosi

juos išnuomodamas ekeplo-'t ’.ei jai priv'tiems •■smonims <r bdnurovems.
Prie kuri nors spedi ’lių nuostatų durpyn-ms tv-skyti dar nebuvo pri
eit ■> ir jų tvarkymas -'osiribodavo nplinkr-sciais.

Kaip rantome raiškų ūkį ’? miškų ūlr.ui pavesto, tvarkyti sritys 
' neturėjo vįencs teisiu s sistemos, paskiros teisius normos tilpda

vo įv“iriuose ’.statymuose, didele jų d-’lis • Išdėjo niekur nep a skelbtuo
se kiškų D-to ūplinkr:- ašeiuose, taisyki , įsakymuose ir pan. Sis įs
tatymų išsibarstymas, nuol tipis jų kaitaliojimas,-j-u ir anais laikais 
šukele miškų vyresnybes rūpestį p-sigmainti s vo nuo s-vyniokų Statutę, 
pagrįst. 2o ra. nepriklausomo 10 gyvenimo patirtimi, n~ „'j.ais -mokslo rei- 
kalaviiii'iis, ir konkretiso j*ntį mus mišicų ^st-t.ymd avy s tęs proolcu-'S.

■ Šiuo tikslu, Gene 1VJ9 m. pr ūmioje,Le-ies .kio nimsterio- -tS'jų — 
mUjOrie teisk D—to b -vo oficiali’i s.-a^ryta ni^kų St t >tui ruošti komi
ui j ..į kurios pinai ui ku buvo .p* skirt s miškų D—to Direktorius . juksli'-i;
ui ak.- A. kukulis n, n-ri’is V-yr. kiškų Inspektorius, ntitinl- skyrių refe
rentai ir rėmės -Ūkio minister! -os Juriskonsultas. Šios komiaiios u-’r ų 
priežiūra buvo pavesta tuometini ias ; .-wk.k-jos Gener.Sekretoriui dipl. 
mišk. J. Skais. iriai. •■ . .. - •■ . . ' . .

• Si ko.-nsi j” nedelsi-nt mesi d'TaO, eileje vos u-.i.. isn < ri «jo 
ir npt re kaimyninių ’> Istyoių naujuosius mianų ^st t;a-ius irnustte 
savo darbui p^grlndiiies g’ires oei mt-d«i a, os t uriny. įji ms eilutes r - 
danei m, kaipo komisijos sekretoriui^ buvo p vest ’. šaunių ti naujo laiš
ko Statuto plan j, kuiris ir b .-_vo•-papuošt s, , korė
to t-s ir priimt s. Tačiau tolimesnis kiškų Statuto ruošimo u ro s, del 
žiųomių įvykių buvo-nutr ukt-s ir jam tęsti reikia -laukti-nau jos t im
siančios ydynes. • .....

■Jevienaiii skaitančiam ši*s eilutes - -1 kris į akį aevisa-i • si stebint? 
tiii&--'B•neci.uia: os sunaudojimas, netiks-lui^i•■••’-mbenapinimuose bei d'tuose 
ir ši'’i truk -t'ėi *u tr-t'-i lab ai per i- x.i .om ir pašiau r s-nei am. 
S... st . ipsnį -r-'šyti teko neturint veik-jokio&-uieu--.i 'įo-s-z •i-a.'.kį - us-L- -Ka
volio B. St. su koment-r. ir -lęS-S-. Miškininko C. •*. Vis • teko -at
kurti is • tu.i ities, k-’S susikaupė .v u-- i„ ;-3 ' -■ ... • ‘
disk.., D-te. Tačiau šio r ši-nio tikslas buvo ki k--g -u.-
nojė vietoje surinkti bent p-"1 rinkinius miękų erių, je veikusius rsost tu.. 
kad kilus reikalui j is lengv’i galimų butų p sinaauot. b - o po^i- riu,
manau, šis str ipsnis s-ve peteisins,-

Zenouas’ PTtvS iŠ.

fiabaltijo kraštų medžio balansas

a/ pie_im3Uuio p J. .. ųs yu»i . M- ~.io o-’lansų paskirtis yr° 
parodyti skaičiais, kokiais kiekiais ir iš kurių šaltinių paimama me 
šio žaliava kuriame nors krašte,kurioje nors valstybėje ar provin joje 
ir iš kitos pus s nurodyti, kokios v-rtotojų grupės jas sunaudojo. To
dėl medžio balmsose isskiriamos dvi po icijos: aktyvo puse, kuria 
sudaro krašto viduje paį aklinti ar importuoti medienos kiekiai , ir pa
syvo pusė,kuri parodo, kur šie kiekiai yra nukreipiami t.y. vidaus 
suvarto ii’.n"s ir raeduio eksport s. Bendra medžio balanso suma parodo to 
kr-'što medžio apyvart-;. Medžio b-’lansai padeda suder ti krašto miškų 
kirtikas su vidaus suvartojimu. Iš kitos puses,turint patikimus ir tar
pusavy pnl, ginamus medžio balansus visoms medį importojančioms bei eks
porto jancioms šalims, palengvėjo tarptautinių medžiu aprūpinimo pro le-
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mų sprendimas. Medžio balansai palengvina pritaikyti medžio psiūl-i 
prie paklausos. Praėjusių dešimtmečių patyrimas parode, ka p žalin
gas yra t-rptautiniam medžio ūkiuineturėjimas patikimų davinių 
apie atskirti kraštų miškų našumų bei•apie medienos suvartojimų 
atskirose valstybėse. Ir 1951 - 19'.-i metų krizė tarptautinėje 
medžio prekyboje taip stipriai s.krėtusi tuos kraštus,kurių eks
porte medis vaidino svarbių rolę, buvo didele dalimi to nežino
jimo padarinys. Medžio balansų .uuorymo idėja visiems mod± .im
portuojantiems bei ekspito-tuo jautiems kraštams buvo kilusi jau 
1926 metų I Tarptautiniame Miškų kongrese komoj, bet, jos įgyven
dinimas pradėjo spa tėti tik po II Tarpt. laiškų Kongreso 1966 me
tais /Budapešte . Todėl pri II Pasaulinį karų tik labai nedauge
lis kraštų turėjo sudarę patikimus ir smulkiau išdirbtus medžio 
balansus. Prie jų priskaitomn Lanija,Suomija,Vokietija.

II Tarpt.kiškų Kongreso susitarimu medžio balansuose kiekio 
vienetu buvo priimtas žalia vos k i e t m e t r is. Vi
si į apyvartą paleisti medžio sortiment-i, fabrikatai bei pusiau- 
fabrikatai perskaičiuojami į tuos medžio žaliavos kiekius, kurie 
sunaudojami tų sortimentę ar iabrikatų pagaminant, pav. yra pri
imta, kau 1 to celiuliozes pagaminimui reiki suvartoti 4,75 ktm. 
popiermalkių, o 1 to. plautos miško medžiagos - 2,78 ktm* rųstų* 

b. Pabaltijo Kraštų medžio balansai^
Per 22 laisvo gyvenimo metus trys'’pab~lti jo Kraštai p-darė tikrai 
didelę pažangą, miškų akio tvarkyme* Bet miškų statistika dar nebu
vo tiek tolipažengusi, k-d iš jos davinių būtų galim suu-ryti pa- 

t ikimus ir smulkiau išdirbtus medžio balansus. Ypač apsunkinanti 
-plinkybė buvo neturėjimas c'avinių apie privatinių miškų kirtimus. 
Kadangi nėra žinoma kokiais sortimentais ir kokius medienos kiekius 
paimdavo ūkininkai iš nuosavų miško plotų pardavimui ir savo ūkio 
reikalams, todCl negalim tiksliau nustatyti medienos suvartojimo 
krašto, viduje ir tenka remtis spėliojimais.

šiek medienos suvartojimas krašto viduje, tiek miškų kirti- ■ 
mes, medžio eksportas. ■ ie4.«l-s/ bei importas nebuvo tski-
rais met'iš pastovus del įvairių priežasčių. Šie svyravimai per 22 
metus buvo gana žymus* Norint turėti tikslesnį vaizdų, reiktų 
sudaryti balansus atskiriems šio laikot-r wets, blame rašinyje 
pasitenkinsime tik apvaliais skaičiais parodydamas medžio balanso 
vidurkį nepriklausomybės laikotarpyje. Balansų sudarymas atskiriems 
metamsbutų didesn es apimties darbo uždavinys.

Medžio balansas visiems trims kraštams kartu atrodytų m ždaug 
sekančiai /žaliavos kietmetriais/;

_AKTYVAS J.
Vidaus gamyba:
E S T I J i :
Valstyv.mišk-iSyfc-mil • ktm
Priv. ' " 2,1 " "
L A T V I J A :
V«lstyb. miškai - 5,5 " "
Priv. ’’ - 2, " "
LIETUVA:
Valstyb. miškai - 2,7 ”

- 1.8 " ”

-PASYVAS;
Medžio eksportas: 

ESTIJA - o,9 mil', ktm. 
LATVI J-į: -2,0 ” ”
LIETUVA: -o,8 ” ”
Vidaus suvartojimas: 
Padarinė mediena: 
ESTIJA: - l,o mil .
LATVIJA: - 1,4 ”
LIETUVY: - 1,3 ”
Malkos kurui: 
ESTIJA: - 2.5 mil. ktm,

3,7.ai..

ktm 4
ir 
” -3,7 ra.kt.

Viso:-16,3 mill.ktm. LATVIJ.'.: -4,1 mil.km. - 9,1 m.k.
Medžio importas 2 _~_cž2_ _LIETUV,_: -1,3 " " - "
jg viso 16,5 Mill. ktai. Iš vxso — 16,5 mill.kt

Visų trijų kraštų vadinam-s medionos”Netto prieauglis"/t.y. 
tas prieauglis, kuris gamybos metu praktiškai išimamas,nes dalis 
prieauglio del nevykdomų auklėjimų gamyoos metu lieka nesunaudo- 
jamas/ valstybiniuose ir priv-tinuose miškuose, įsk-’it n^ med
žiais rnnugus'i-s g-nykias,pievas ir kt.,buvo maždaug sekantį;
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/millj.ktm/:
Vrįstyb. Kiti viso
miškai miškai

Estija % *2 1,2 3,4
Latvija 4,1 2,0 6,1
Lietuva. ' ' ._________ 2.7____________________1,5/1/_______________ 4,0_____

Is viso 9,0 4,5 13,5
K-7ia.angi kasmet buvo iškertama vidutiniškai 16,3 mil.ktm.,ovvisų 

miškų prieauglis tesiekė tik 13,5 mil.ktm,todėl gaudavosi vidutiniškai 
kasmet 2,8 mil.ktm.'''deficitas",kuris buri padengiamas perkertant Esti
joj ir Lietuvoj valstybinių miškų prieaugliseimant 22 metų kirtimų vi
durkį nebuvo peržengtas.Už tai perkirtimų našta krito ant privatinių 
miškų.Latvijoj šią našta pasiėmė valstybiniai miškai,kurių prieauglis 

buvo perkertamas,imant vidurkį net 135“/, kasmet.
Pabaltijo miškus labą! apsunkindavo aukštas medienos suvartoji- 

mes krašto viduje ypatingai malkų kurui kai Vakarų ir Vidurio,Europoj 
vienas gyventojas į metus tesuvartodavo 0, 9-1,0 ktm medienos,iš' to 
skaičiaus 0, 2-0,4 ktm.malkų,Pabaltijo kraštuose vienam gyventojui tek
davo net 2,?.ktm. iš to skaičiaus net 1, 7 ktm. .malkų kurui.

c.Galimumai ir priemonės medžio balansui pagerinti.
Savaime suprantam* kad valstybinių ir privatinių miškų per- 

kirtimai laidui bėgant galėtų Pabaltijo miškų ūkį privesti prie katas
trofos.Šie krašto! jokių budu neg -Įėjo,ir teity, trodo^t ip pat negalės 
atsisakyti nuo medžio eksporto.Juk medis ir jo gaminiai vertės atžvilgiu 

bendram eksporte imant vidurkį sudarė Estijoj-30%,Lietuvej-20%,o Lat
vijoj net 40%. tsisakymas nuo medžio eksporto labai skaudžiai paliestų 
šių kraštų visą ekonominį gyvenimą.Ir ateity teks imtis priemonių kad 
miškų ūkio našumas ir pastovumas nebūtų galutinai sužalotas,neateis »- 
kant ir toliau nuo medžio eksporto nes ir ateity-užsienio devizu; ' 
klausimas krašto ūkio atstatymui bus' labai aštrus.

oias^priemones galima būtų suskirstyti į šias grupes:
1. Miškų našumo.I šią grupę įeina miškų melioravimai,!eIdymai ir 

.įvairios miškų ūkio priemone s, kai p ant-aiiauklė jamieji kirtimai dalinis
atsisakymas nuo birzinių plynų kirtimų ir perėjimas prie rinktinių kirti- 

. mų bei prie įvairių kitų kirtimo formų ir pan.Pav.Latvijoj buvo apskai
čiuota,kad vien tik dėka valstybinių aiškų nusausinimo,prieaugli s pa- 
kiltų^net 1 mil.ktm.Reikia manyti,kad ir Estijoj bei Lietuvoj tokiu bū
du miškų prieauglis būtų galima pakelti magiausiai po 0,5 mil.ktm.Ypd5 
atkreiptinas dėmesys į privatinius miškus,kurie buvo dar taip primity
viai ir neracionaliai tvarkomi.Pirmas užčtevinys šiuose miškuose gania
vos panaikinimas. ■ .

2. Vidaus suvartėj ims sum?-" inimas .Ypač aktualus yra malkų kuro 
dalinis pakeitimas durpėmis,o Estijoj-ir rudĄja angį imi,.kuries klodai 
pagal apskaičiavimus sieke net 5 milijardus tonų.Taip, pat ir statyboje 
medį dalinai būtų galima pakeisti kitomis medžiagomis t plytomis,cementu 
ir kt.Sių priemonių įgyvendinimas buvo pradėtas jau nepriklausomybės 
metais,bet ateity reiktų į j*#s atkreipti dar didesnį dėmesį.

y 3.Eksportuojamo medžio kokybės pakėlimas ir perėjimas prie me-
l-ižio pusiaufdbrik'-tų bei febrlkatų eksporto.Savaime suprantama,kad 
eksportuojant geros kokybės medžio fabriieatus ir piisiaufsbrikatus būtų 
galima išsiversti su daug mažesniais medienos kiekiais,negu eksportuo- , 
ja.nt pigius sortimentus/popier&alkeS,sp<prmedžlus ir kt./ ir būtų gauna
mos tos pačios,o gal ir didesnės,devizų sumos.Todėl šie kraštai ateity 
turės atkreipti didesnį dėmesį į savos pajėgios ir moderniškos medžio 
pramonės išvystimą.Ypatingai celiuliozės ir nooierio pramonė šiuose 
kraštuose buvo atsilikusi ir nepajėgi,nes iki pat paskutinių neprik
lausomybės metų popiermalkės ir sparmcdziSi medžio eksporte tebevaidino 
svarbią rolę.Iš kitos pusės iš ..uginiuui gūros kokybės medžio sortinentu 
teks ateity atkreipti dėmesį į auklėjimus bei į kitas miškų ūkio pric-
mones.

/1/k-rtu su K1 ipėdos kr što mišk .is.

I
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4. Didinimas medžio importo.pries I Pasaulinį kąrą didelė dalis 
rusų eksportinss miško medžiagos,ypatingai rąstų pigiu vandens keliu 
buvo ztplukdoma į Pabaltijo uostus Ryg? ir Klaipėdą.Šiuose uostuose 
įsikūrė tuometinėse sąlygose- gana pajėgi medžio pramonė.Atplukdyti rąs
tai. būdavo išplaunami lentpiuvėse ir juros kėliu siunčiami Vakarų Euro
pon.Po kro tiek šios lentpiuvės,tiek Dauguvos ir Nemuno baseinams 
priklausančios Rusijos ir Gudijos sritys susidūrė su dideliais sunku
mais. Lent piuve s, netc-kus didelės dalius medžio žaliavų,turėjo skursti ir 
d-■•linai likviduotis,minėtoms sritims lobai pasunkėjo-eksportuojamo me
džio transports s, n.,-s tekdavo eksportuoti nepatogiais aplinkiniais ke
liais per Leningradą ir per Dancigą.Reikia tikėtis,kad ateity Pabaltijo 
kraštams pavyks perimti terpininko rolę.Importuotas iš Rusijos ir Gudi
jos medis pereitų per medžio pramonės įmones ir būtų perleidžiamas 
importuok patiems-kraštais žymiai brangesnėmis kainomis.Šiuo būdu Pabal
tijo kraštai- uždirbt*; 'nemažas sumas devizų.

5. Netiesioginės priemonės.Prie šių tektų priskaityti medžio eks
porto sumažinimą kitų eksportuojamų prekių pozicijų sąskalton.Reikia*ti/ 
kėtiSjkad našta,kuri buvo užkrauta miškų ūkiui,ateity progresuojant 
žemės ūkiui,galės būti dalinai kompensuota didesnių žemės ūkio produktų 
eksportu,kad nesumažėtų užsienio devizai ir būtų užtikrintas miškų ūStio 

•pastovumas ir našumas.
Šių priemonių įgyvendinimas priklauso ateičiai.Gi t« ateitis d r 

tokia miglota ir neaiški.Apie tai kokių mastu dabar vykdomas Pabaltijo 
miškų naikinimas,neturima jokių konkrečių davinių ir skale lų.Tod-:l ma
no supratimu nebūtų tikslu spėlioti skaičiais kiek vienu ar kitų prie
monių įgyvendiniu .s galėtų paveikti į-Pabalti jo kraštų, medžio balansus. 
Viena tik aišku,kad šių kraštų miškų ūkio ateitis n/rą beviltiška,nes 
šie kraštai turi visą eilę raktų atidarymui durų į šviesesnę Šių kraš
tų miškų ūkio ateitį.

J.Kuorionis
/ • ,

MISKININKĮSTĖ JUNGTINĖSE .MERIKOS -V LSTYBESE.

įvadas.J.A.V. yre platus ir didelių galimybių kraštas.Gamtos 
turtai yra labai dideli ir gausūs.Pajudinus šiuos turtus,naudojant ge
rą organizaciją Ir plačias laisves iniciatyvai čia sparčiai išaugo ir 
tebeauga milijonieriai,multimilijonieriai ir net bilionieriai.Dšl paly
ginimo gamtos turtu atžvilgiu J. A.V. galėtume sugretinti su Musija,ku
ri musų vaizduotei labiau apčiuopiama.Visi mos įsivaizduojam koks ger
būvis klestėtų Rusijoj,jei tą kraštą būtų valdžiusi ne despotoŠka carų 
ranka ar mongoliškai žiaurus bolševizmas.Visai /priešingai yra J.A.V.

Šiuo kartu rūpi mums pažvelgti J.A.V.miškų sritį,bet ir Ši srl'*-- 
tls yra labai plati.Tad paliesime ja tik tš tos pusė s,kuri padėtu 
orientuotis musų miškininkams,kurie dėl turtingiausio pasauly ubago 
ruso bolševiko apža-rumo,turėjo apleisti savo taip mylėtas girias ir, 
išsklidus po svetimus kraštus,ieškotis s»u prieglobsčio.Musų meškinin
kai šiandien klausia,kokios galimybes gauti darbą J.A.V.miškų sr,ity.* 
Esamos spaudos sąlygos neleidžia. į tą įsigilinti su platesniais sam
protavimais bei išvadom,del to stengsiuos daugiau kalbėti skaitlinėmis 
iš kurių patys skaitytojai galės daryti platesnius išvedžiojimus. •

Miškų plotai J.A.V.Bendras J .A. V.žemės plotas apie 1.903 mil. 
akrų.Tame plote miškų žemės siekia 670 ai1.akru arba 35%. Šie mišką 
plotai skirstomiikomercinio miško 195 mil.aktų

nekomercinio miško 120 ,, ,,
apleistos žemes ūkio žemės 55 v,, ,,

Tikrieji miškai apeagę plotai yra komerciniai miškai,kurie au-, 
gina medieną pramonės reikalams.

Mišk i smarkiai kertami.Dabar brandžių me-dynų skaitome Apie 
19 mil. akrų. D augiau šiai Pacifiko pakrančių rajone ir dalinai oietuo- 
se-Rytiniame ir Šiauriniame rajone brandžių medynų nebedaug.

/!/ 1 akras-40 5 aro . • , .
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Dxr.net ip seni-i, prieš t d.,k .ip europiečiui pradėjo pl ai šu siimc 
krašte įsikurti jo miškų plot-.i siekė pie 320 mil. ikrų.

Medžių veislės.Medži i ei . p .si'.yni dideliu veislių ir rūšių g-u- 
sumu.Ci-. prisk-itom-. -vile 800 vietinės kilmės Veislių iš,kurių Apie.' 
140 iš ūgį dideli lis nedžl&is/nė m oi u 30 pėdų/.Dėl .p-ilyginirio paimsi
me Prancūziją kur tėra apie 30 veislių augančių aukščiau 30 pėdų.T i j 
p~.t tskitos veislės labai gausios rūšimis.?ąv.ąžuolo priskirtom;■ 61 
rūšis pušies 35, uosio 19,klevo 17.Tad dendrologija Amerikoj d ug sun
ki xu išmokti negu Europos.Absoliutinėj daugumoj dominuoja spygliuočiai.

Miškų išsidėstymas krašte labi! nevienod-s.D lugįziusią. miškų ar
ži .u v ndenynų pakr noių Ir beveik visai dykas, be miškų,vidurys.Miškin
gi .usies r tjon s ir goriausi medynai yra i'ųicifiko pakrantėse.Cio auga, 
milšin -i segūrios ir kt.ned^i d.Sį rajos s pimp W shington,Oregon,C-li- 
forni Id iho,Mont m .. v-Istybės/st ;.tes/.Gausūs miškai yra pietiniame ra- 
joneilex is, Ark .ns,Louisiana Mississipi,/KU»bau8,Tcnnvsse,Georgia,Florida 
/oi pietine j daly auga tr0,mkų miškai/, North. Corolin •,South Carolina, 
Virgin!-.Miškingos yr . vidujinės Atimto v• Istybės/rytinis r .jon s/ 
PennsylvAni.'i,New York,Main/yp tingai didelis miškingumo % valstybės. 
T ip p t 1 .,biiu miškingos .yra šiaurinės valstybės:Michigan,Wisconsin, 
Minnesota.

Vidurys krašto yra prerijų rajonas ir miškų labai možd. arba vi- 
s i nėr ..Tokios nuaiškingos valstybės yra ?North Dakot •, South Dakota 
Nebr *.sk r K mg .s,Jow,N«y d •-, iyoxaing,Ūt4»h, Color .do, ..irizon «.,New Me-xiko 
/si-is mišking .s ir nunišking s v Istybes suminėj =u samoning ;i,k d mus’1, 
miškininkai vykdami į J.ą.V.galėtų orientuotis/.

Medienos ištekliai.Komercinių miškų plote/495 nil.©krų/ bendras 
plaunamos medienos turis skaitomas i.668 bilionai kv.pėdu/toks mjtjs 
ola vart.statybinei bei plaunamai m..d.Jjmgai/,arba 437*bil .kub.pėdų.Iš. 
to kiekio 1.486 bil.kv.pėdų spygliuočių ir 182 bil.lapuočiu.Didesnė to 
viso medienos tūrio 62% yra Pacifiko ...ąkrantese/ziur.aukščiau/,nors 
ploto atžvilgiu čia tėra 13% visų J, .V.miškų.

Pietų rųjone yra api- 12% viso medienos tūrio ir tik 2-3/ rytuo
se,m&t europiečiai pirmiausiai ir tirsdiausi^i kolonizavo rytine dalį, 
Atlanto pakrantes ir dėl to Šis labiauslr’i miškai iškirsti,tuo tirpu 
P -.cifiko pakrantes pasiekė vėlia.u,dėl te didžiausias kirtimas dabar 
vyksta ten.

Malkinės medienos J./..V.miėkūeS^ skaitom 2.382 mil.cprd---/čL3 
var t. nata s malkinei mudziiagai/.bie kiekio 1/3 yra olėtu rajone miškuose.

Metinis prieauglis padarinis ir malkinis medžiagos visuose J.A. 
V.niekuose skaitomas 8,912 uil.kub.p-du/vidurkis 1925-29 rieto/

Tuo pztoiu rietu t.y.per m_.-tus iškertamą,išdega,kvnkč j??i ’sunalki ■ 
na daugiau 16 billm^.piėdų/gdis.r-ans ir- kenkėju nuostoliams tunka aoie 
1 biUkuimpšdų/.

Kaip matome- niekų porkirtinas yrą 12»bal didelis.Dėl te dabar 
visoms krašte vėdarui plati nkcijsųnad mi.'ki'i būtu 'latesniu mastu bei
dami ir tuo būdu būtų išlyginami nuestelial. ' ’

Medienos sunaudojimas.Statybinės m-d^iages garyb.3 1937 m.sic- 
^-,.24 bil.kv.pėdų.N—ors tai nuostabu ir «?trodo nosideriii® su ameriko
nišku veidu bet tikrumoje Amerika yra medinė.1940 m.daviniais J.i.V. 
ir. 29 mil. n^rnų 23,5 mil. arba 82% yra medini di. Kainu, statyboje riedi- 

sudaro 95/.. Tiesa, toj i statyba gana skirtinga, nuo europio- 
tisuos • GyVj l/s.bai
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uk l-jji lentwmis,vidus išmuš un s iz.liiCinu med*l i,iš d.*n.i 
t.lis.T.d muu^iu nutič-k d ug,t.-5im grindys,lupvs;durys,l a< ,.i ir ht. 
mudriu p am*.

D ,ug medienas p im ■ gcle^inkuliu b^gi i,telex .stulų--.i,ku
riu bc-Vuik visur muūini •i.*®fc.cik y,:; .tine -i ■- di sun tui-j _>j,iuri.-. 
1958 m.J. '.V.iv £ .n ;u-t buvo 8S3 pvpiuviu ir 370 celiuliozes f .bri
ls a.Ci . įvin . ii' £ n iu.s a-1 tu,k -.a 1 b 1 •- ug -sius rusicg kump ni jų, 
firmų turi bcndr s nu-.s .vybuS -bwja.su kr atuuuc ir 1 .b i •; u?. J.-.V. 
firm’- e aplotu?:'' “ .n uus miškus.! S’- .u musų miškininkams įsiu-sm-tin, 

’ k a -n ;u.-,s įst .tvm.i ^r-uuzi -. J. ’.V.firmoms n Uuuti s ivo miškininkus 
r dubininkus n aos miškų uksplut viQc,juS tc-n turi suadyti vie

tinius sped :listus ir ~ .r bi rinkos.
aišku prigulmybKlKiaerciniv. miškų .ii ..-loji i -lis,..• .ugurnoj »wri usi 
mišk .i, .pic'260,5 mil. Jcr. criki us. priv .oi,.ms komp -ni joms.1 j. st - 
tybin-s ©alki tg.s, p..-piui*i. ,culiulluZ-.4>,Eiu -i. 'cstilicijūs,k ’s; si", 
I-iv? st -tybas,g,.K“_nk..li . ir kt.k-.mp nijoi.Jos .. -.ugunoju turi 1 b- 

Jrikuš mcė*'iui •-pdirbti iv « rtu tuvi ui^-vuius ir Kąsnius nuos-vus 
mišk? plotui.* Šių kompanijų valdam.- miškų -vi:..-ic.ji . -lis uit,- 8 % yr * 
v'k >rų v• jonc-Pucifiko p kr utysęn'.'shln^ton.Orugon,lu. .hie,Mont n ,

■ C Iii Seni v .lstyb-s& ir t ir 14% jos tvturi rytų z- jonu- tl ne.
p tonnt«sc,piut r Jonu teturi 31 mil. .kr? d ugumoj ifkirrt1* iv nc-
- tildytų plot .

ntr s st'jtb<.sr>is miškų s vi niūk .s ./r' ūkisink ‘i.Jlu turi 
■.pic 127 mil.’kr.- kosiu r c,.;., i? kc.l 1 nu vien s,-.ulrus ūkininkų mišk, i 

>„uas priprast; pr .suu.D -tiulis j.ų yv . ._i5.ru ūkininką iv turi aidu
lius plotus? gurų aiškų.

lik trukioj vi.tuj,- .ug .pi_ 1/5 koia-rcina, i.j/icj, • oia 
83 .11. -kr4 yr fuuuv .lin-j t./.prlkl usu CebtrlBui *•» shingtune 
V .lizi ;i. ’ .

Apie 10,•> i.il. kv. yr t kirų 7 .istybi'i, nubs--vįb4.J.Bu p-- 
;..in = tų k^.-.ureinių uiskų fu^ut linui r ,1.*^1 a priki tusu g'n • ‘i ...Ii 
kitų ii.šku ^c-.iu plot .i.Bcn-r ;i ji r l-.u 1/ii. kvų ...iš’-.u uūuių ir
t s plot ts nuul t di^ib „.is p.-rk nt į v .iri s run ..uū.-j kus .r - -i 

plotus.a ii p visur i.itur t vi p ir “i. r-yTki tenūcnclj- v >1- 
s t upyti ir plutus didinti,o priv tinii s 7ini»k”.-n udc-

r 1 -b .1 iv -.1-

d^ius miš ..' . ..... -_ t_______ ________
'tiM63 asus išteklius,m- -i '.u kreipi nt d-a esį j .teiti 
žlišk’ -.di lnistr-.-.vi!.i tę. -.u^n^i .?. iš k.- r-ucs ..v/bs J.'.

’ rl,tid iv jų idminlstr-vim-a t ap p ,t 1-b .1 įvairus.
ch .r kteris Ii 1 yv s vis i skirting s nuo mums e.urupie-i -us /ripr
P .v.vi , n--r i pruble.' us kuv .1 su v .gystKis niKu-.se.^iek s a
nev^i ,n-.rsvvis i kit .ks gyv«nir.u cn u .kteris.G a vien iš di'ai •usi1* 
pr..-blfc)'.Į i..i?l:ų -d; inistr-cij i s-ud .r.u su i„i ~ ■' ■ isr .is.ti s; u t

-■ t j

■just-liūs.P v.jurn i M in v-lstyb-j vienr 
iru. ir nu.stuli a šiuri-. 30 i,al.c.ul. olus 
s-.-, .ju.sinl: ui.

• f-isru ;jutu išduj- ,220.000
.JUS-? 1. il.d. lū-l-i’Į išl iG .’

B.-n J-ra p i.mus ė.idk- s -c-ci/list-i iv G -rbinink" 
gin--et su Eu:-<jus i;-iskUuSu ^ivb mči i... teki v. .> tt olotu 
k au3ris./:-vyzo<Jlui j-imsi„c. p -.ti-n Imius,t.y.fidov ainius v IdĮiss 
v .ld.;_us miškus.Jų plut 2/za.-jrc,.ir nukui;./yr'' 1.-.. i.il.okrv.Jis p •£- 
airstytjs i 157 n -.tiun linius i.iškus,kurio o d'-.lyti 1 757 disčviktu*. 
N tion ainį -.iskų/u tiun li^Vust/. ;cu inistvuuj ■ miš ir* ur-u‘S/iuraft

• su.arris jr/.Ju motin- ;lg 3000-4.600 uul.Jis tari ■> 'di j - ją.listrictus 
m ^ir-ininlaj ss -.ūmlnlstru. j . glrlnink .i/oistrict*-f .rust r .ngors/.

J- ,lg i 2.30Otu«*OO dul.-jct as.ik i kuriu iš jų turi -v -u. t.. j^.Vi-u- 
tigi-.i vien .s jirinlnn -s v uu'v uj ; <00-400 mišku <1 rbir.irk ■ .Bu.-ir 
miškų -a-.-juS .c-ruigunų yr d ;t i2 vt i.n .lini-i giriniak i.1 i uns- 
;tus.iiū e .m; u. Jų ag. b-1,.j tu-.rs.aul.aŠt -s.

-linių centrinė ii<t ;.ių vaina* Krest turvicu, 
...riki ,-.as. -^vikulturus k J. rt aontui/ausisk i but: .U.^ii'iiteri j i/, 
•iiškų .dm-j..s ccntr-s suu‘ryts prieš t0 metų.D-’b-rtnę i urna 13 
tik lt-Oė- . ..139-8 *. .feGur.uiŠkų t rnyt-. j tebuvo 11 t .rn -ut...j’*,1932

skdši11 ? ly-
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uirbu 1- zm>r Li^ko s :rg i/nunu;.l tini i/.K io m twice- 
s-st t .s,p ilyginus su plot is,l b i m -Ž ,s.
Eišzinink-J sk ličius J. _.V, Nuo 1903 m^tn/nuc. t ,d ■ pr d-jj- veikti miš
ką mokyklos/ iki šiol miškų mokyklos išleido .pie 14.600 aiški; sol-- 
eijlistų /d b xr cj veiki; 25 uriiversitot i .rb • culleg--,kur dniral 
.aišku miksi li/L

Mišinį. srityje d b ,r dirb ,nuių miškininkų sk-it’w iŠ viso 
■.pie 9303. .••.pie ė000 miškininkų dirb - Oc jLisk’; srity.D ib rtiniu rietu 
visesc J. .V. miškų mokykiute mokwSi pie 7030 stud.niškln.inkij.Tą 
sk ilčių yp .ting ..i p .k=lė II p ..s. ul.k ro v-tw-r n i,kurie g-.un v isty- 
b-ss stipend!j s.Nur- .tom .,k .a .pie 1950 -ietus bus didelis .ntpludis 
ieškančių d -rbo ui-’ik-; srityje,nus pie t d b .igs mokyki s po k ro 
pr.tu-ję raiškiu, mokytis vet er □ .1/1-. ro metu k riuomen- j tarn vę vyr-'i/. 

Perspektyvos emiyr nt ms mi ‘kinin!. V.
Fe-ar.Alini-; mišku t .rnyb .. Pirai -.us i reiki . p \2yaiti,k-.d i euer ilini-r 
mielių tarnybon Putin ..išl -.ikyti t .i p v •-.■■Civil Service"egz įminus. 
Prie tų eg z .minų prileiuzi tin turinčius J.’.V.pilietybę.E.m.iąr nt ms 
pilietybė p įsicki <m - tik 5 metus išgyvenus J.’.V.Ties ,yr-. išleist s 
vienas -.plinkr .štiš,kuris nuato,’:.-. es nt reik lui gili būti s m lo
mi miškinink.d. iš ?.li-utinių v platybių.Bet Lietuvos t me sąr .'e n’jr~-.

Yr . Soy.Rusij a.K id i ašM -.dm«ni$k-i į nki ,us vien m Region-.1 Forest Of
fice^ iš nurod"i ,u,k'-.d šis 'plipkr štiš g Ii būti prlt ikyt .s ir lietu
vi .ms miškiniui; -jos,nes u .b r Lietuvi yr okuouot Sov.Rusljos,t i ve- 
d-j s nusijuokė dėl nflodks .nizmo,k - Sov.Ruslj• 1 ikom ■ J. ■. V. s i jungi
ninke, bet form Ii i im nt jis sutiko,k d'g lim butų tą plinkr Š. t į 
prit ikyti ir lietuviams,jei butu l.isvų vietų. i?ri-mim ? but tik 
1 ikin i ir ^inoin ■ tik į Lenus viet s ir t i tik tuo tveju, jei but” 
1 isvų vietų.Tuo būdančios pozicijos neg .lim rimt i vertinti „nėr i 
p •.:mus,ffcder ilinių mišlr; t rnyb ne J. .V. pilie-ši ris beveik vi s is.-ik i 
užd ir .s v it s. "
Steitu/y ilst./ mišk-.- t rnyb-. K .i kurie ateit i/v Istybės/ 1 ikosi 
p n išlos į feūer i linin' mišlr.j t .rnyb i tv rk-s,t.y.ne J.'.V.piliečių 
nepriim .,reik .1 ,uj pereiti per Civil St-rvicc” egz-m.koraisij^.Yr 
st it;,kurie priimtų ir neturinčius pilietybės, jei butų. 1 .isv . vietų 
ir k .ndld įto kv-lifik/cijos tit .ktų t .i vist i.lik sunkesnis d lyk-s- 
sur .sti tokl=. vietą.Iš kitų kr-čt ,ncp "įs^ m* s/rcn-,bc re..,.omen-l cij« 
jie nopriim .1 1 ikr .šulus gilėtus u rbo p ieškojimus jis nekreipi- 
d-:mo-s io.I 1 .iširu p įsiustus, p kl.usin.us jie tik m .nd ...gi -i -ts ko,k d 
1 -.izys k-mdiu tu,bet t -.i tik m nd .gurno form .. smenišk ii nuv ./juoti j 

didesnį sk ličių vietų,prie . merikos tsturnų,yr . neįu nom .1 igi ir 
steitų kiškų t irnybos pr-ztišk i,ne ..nerlkieČi ms,beveik nepriein -mes. 
Žinom -, tsitiztinum i ir išimtys linos.
Privatiniu mišku t-~rnyb .. Ci jrij- ugi .usi i j nsu musų miškinin- 
k iias gauti d irbo.T oi-u į ypeci’iiistp riet s p n .Šios sąlygos,k ip 
ir į steitų miškų t ;rnybą.Nevietinių,nep -įst m-.} nenori įsileisti, 
kokios nors rekomend .cijos mums lietuvi ,ms g -n . sunku g .uti,nes me- 
rlkos lietuvių m .ž-.i t«r > Lirb ;n*ių kuriose ukatesnese vietose,kurie 
turėtų didesnes p .-intis,yp „č su miškų srities žmonėmis.P<v.-š sce
niškai,kol pri-j ;U vietines '.merikieėių sfer s,iš s■ vųjų ist• igų r 
asmenų .nėg iii j .u net sužinoti,kokie yr ■ uišlcų srities *wn Ii J.'.V. 
Tiek cĮU gyvcnim-'S pi- tus ir miškai sritis tiek yr-. svetiv net musų 
ofi’ci 4'iotis įst :igor-s,nek ;lb nt pie priv. .suminis.

Lengviausi .s ir o .pr-.sši'.usi-.s kelt is įeiti i ciškų sritį, 
t ii'įstoti p įpr'stu d rbininku Į priv .t.komo niju med io pdirbino 
ir po^ivrio,celiuliozes f brikus,kurie turi uirkus.? dirbus kurį 11- 

kąSigyjtus p mintis,išmokus k ib^g .nQ. butą pr ”vtis į sped liūs 
d rbus.Šitokį kelią>ir ■ trodo teisingą,buvo p :.«uęs musų ivie- ■
sies itninties uon ;s ^iicinsk s.Likim .s j -m kita* buvo skyręs,t i irgi 
•auk; musų visų vargo ištiktų lietuvių,

Benūr-i merik-.--yr' visokių g •licybių kr ./t^s.L'.ug prikl ti
so nuo 1 limes.D .rbo ir v rgo nebij ntis lietuvis,jei nebus nęliimiv, 
niek.id,. čiii nepr'-žus.

L'-.nsing,Mich.ū.S. • ,1943.10.5.

17



-17-
* , • ■ . • _ ■ ' ■ . ■

K N (DG o KUKUOS ?. SIZV .LGIŪS.

Si noicn K....oje j ..u r raė .--i no vien s rausn .mi“kinirik-..st’curia . 
s;Vj rauskulu dėk . pr '.si?nu* s .u keli- į šių 1 ira.s .'• .Ii. .T rp jų liki- 

nusišypsoj- ir ra r.Negalvokit j -g mos oi . u.iir. • o k .kit>.c t .i -.uk - 
.. t.is .viet .s,-tsizvclgi ,nt į rackrlo 1 ij.srį ir t rnybiir st Nors ir

su širdg.-l l ten? prisipažinti-ro.Dirbame,tiesąs va‘Sj .ci.:lyb‘. jc”, 
boy be jokias ir.ocr tyvin'-.s g lias,u >-?r st is ra i ko <1 rbinin?. .is,Gar
bingai nošioj .aoėMumbvr j :k?io-bushra r’-'1 v ra >Truputi fc rto? • gyveni
mo irunij.'.-kelet-s metų. studijos, plus t rnybiriis stažas apv • laikau j .-- 
a s natrastu p or-isoi-usiu d-*rbu miške.Nežiūrint to,mes j -.udi n-s 
esą laimingi, likime, jog ir jus mums pavydit,ir visai p grjst i.Mes j .u 
esame laisvus šalies gyventoj d.,o ne kokie tai •_> >stąd li-.i,nusr ..ginti 
dypuk.oi.M-.1sto klausimus yra ne j.ktu .lūs ir b-ai .s nežiūri į kis.Musu 
P .Šių rankose yra likim ..s .Ką nusikalsi ..e, tą ir turėsime-Ti? jleŠi- ties 
mėnesių sutartimi ssraie pririšti,miške, .■ p-to lėk skers .i-i.-ilg i K 1- 
n xaos,kur nori.Mūras,k .ip ir kitiems K ados gyventojams,keli -s pr asi
mušti. į gyveni;.:, yr ra laisv'.s.Jei sugebi,t ų.k nors p.-iu prezidentu r 
m-ili j-nierium.Niek-.s nežiūri į t ivo kilmę ir k-ks t.iv- gyslomis tok - 
krauj is.Žodžiu,demJcr-tij x,be jehios šovinistines tendencija s pėdsako.

SiUu rašiniu u ..r’; oi .u su gt,rb,collego:. is miškinįnk ils pasidalin
ti pirmais patirtais įspūdžiais K-a d. s laiškuose.Norėči au duoti bent 
konspektyvių žinių apie dabartinį jvs miškų ūkį,eksplot •.vim-ą,medžioklę 
ir kt.Tikiu,kad daugeliui iš j u su Kanada.,, ypu jos mišk i yta mažai 
težinomi.Sis mano darbas nebus išsamus,d 1 to .manęs labai nepasaerkit 
ir atsižvelkit i mano būklę.aš esu Kanadoje dar naujokas, be to darbas 
rašytas po sunkių dienos darbuotam reikalui p- aukoj ,nt keletą naktų.

1, Miškai ir miško ūkis. . .• .

Kanados mišku plotas d -r nėra tiksli’ii apskaičiuotas, ’.py tiri uis 
daviniais yra apie 316.856.000 h- .Tai sudaro <5o,5/ miškingumo.Miškų 
masyvai koncentruojasivši turinėje K..n;,dos dalyje,kuri bemaž ne apgyven
ta.Pietinėje dalyje miškingunus yra mažesnis,nes čia daugiau žmonių 
apgyvent .Miškas pilna to žodžio prasme yra daugumoje žmogaus rankos 
nepaliest as,-medžiai vienas nt kito suvirtę,sugriuvę. Joki ais kv-rt x- 
lais miškai nesuskirstyti.Tokios raišku, -.drainistracijos,k.ip p- s mus 
Lietuvoje,nėra.Visi miškai priklauso valstybei,bet ji pati jų neeks- 
plotuoj a,o perleidžia dideli is plot is^po 3000-5000 ha privačioms 
miško company,kurios juos eksplotuojo.,išimd jjos s au reikiama medieną. 
Plynai miskns nekertamas/jei taip is viso g Įima butu p vadinti/.Kir
timai vykdomi visai neatsižvelgiant į miškų ukį^bet vien tik į biznį. 
Kr.i komp-iny baigia eksplotuoįį jai p'samdytu miško plotą,įvyksta val
džios -atstovai ir .apžiūri ar či tinkini medžiai yr a išimtinei vis?, 
tai įvykd ytį;a,tai”oil right”,o jei ne,tai comp any turi dar papildomai 
kirsti.Jei atsisako kirsti/nerentabiling ./,tai vistiek v-Istybeiir už . 
tuos tinkamus,bet neiškirstus medžius,turi sumokėti.Mat,valstybei 
svarbu,kad company gautų, i'š to ploto kuo d ugia.usi a medienos,nes com
pany valstybei moka ne už miške* plotą,bet aaž p igakintus iš to uloto 
sortiraentus.T i yra savaime aišku,nes tokio pusiau iškirsto miško plo
to niekas neims eksplotuoti^ir valstybei dėl to susidarys nuostoliai. 
T.aigi į raišką žiūrima ne miškininko akinis,bet grynai biznieriaus.Tov 
pasakoje brandus medynai virote tirpsta.Didžiausi plotai turi tik miš
ko vardą,bet jų jokių budu negalima pavadinti mišku.Atrodo,kain karo 
audros prau^ta.'Palikę tik žaloti,kreivi medžiai,kurie esant audroms, 
Sriuna ant žemės ir puna Užėjus karščiams ir sausroms susidaro di-^ 
klausias pavojus gaisroms.Dėl to Kanadoje ir Įvyksta taip daug miško 

gaisru.Menkiausia priežastis:nuorulca,stiklas ar kt.uždega mišką.Ugnis- 
milžinišku greičiu pleoiasi,kur paskui jos ujimas su gyvulių šauksmais 
pavirsta pragarišku triukšmu,kur net kirrėjai,gyvenanti miško camp’ėse, 
tampa gaisro aukomis.
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Taip netvarkingai pravedant. kirtimus.miško dirvožemis atidengi Ti
žias šviesai.Pakyla gruntinis vanduo,p.iSikeici? dirvožemio fiziologinis 
ir edapinės savybės .Paviršiuje lieka didelis sluoksnis ž ab’.?,š įkv. ir su- . 
virtusių medžių kamienai.Vis o tai lobai apsunkino. savaimini miško ritsi- 
želdymą-.Dirbtino ar pusiau dirbtino miško želdyno nėra.

“e^iurint tokio didelio eksplotayiiao?Konados medienos rezervai 
yra mil«iniškį.Palyginus miškingumo nuošimtį, su visu plotu,gaunasi gi
gantiški skaičiai, odė 1 nieko nuostabaus,jei i mišką žiūrima,kaip į pa
sipelnymo šaltini ir visai jo n ebro n gina .Toks miškų ūkis Kanadoje dar 
gali tęstis dešimtmečius.

Vyraujanti medžių veislė yra spygliuočių su nežymi?, lapuočiu 
priemaiša,bet apie tai pakalbėsime vėliau.

d, Eksplotaeij''.

Rudeni,prieš prasidedant’kirtimams,pasikrovę -savo bagažus,skuba 
į Šiaurinius miškus daugybė žmonių traukini'is,autovežlmiais ir net 
rogėmis.Tada statomos miško c jap’ė s. St c vyki ai parenkamo vieta apie ' 
200 nėdų nuo upės 'r bžero.^iemi usia pastatoma forem n’s office,vir
tuvė, gyV.patalpus ir arklydės.Past atai statomi primityviai ir pigiai, 
nes tenaudojami tik 3-r4 metus.N .mai:grindys ir lubos iš neobliuotu len
tų, sienos-is netašytų sienojų.Tolinis popieris darniausiai dengia sie
nas ir lubas,kad sulaikius šaltį' ir liet’j.^yv.namas turi 2 .r S langus 
sienose ir porą-stoge.apšildomi viena ar dviejų geležinių krosnių.Bal
dai: valgykim j e _yr a du ilgi stalai ir suolai.uale valgyklos yra krautu
vė ir virtuvą.gyv.namuose lovos su spyruokliniais matrosais, antklodėmis. 
Atskirai galas atitvertas prausyklai.Stovykloje yra skalbykla ir suo
miška pirtis .Mai s tas-kaip nėr Kalėd .. s. Patarnauto j ai strępiai ^iuri,ko 
sunkiai nusidirbę vyrai nori valgyti,ir greitai p it-rn~uj'.Dirbą toliau 
nuo stovyklos,pietus pasiima su savimi specialiose dėmutėse.Pasidaro 
sviestainius ir kitų dalykų.-‘•artai s net <ilt s maistas vežamas į mišką, 
kur sukurus ugnį oietaujama. v

Daugiausia paruošiamų darbų padaroma dar pries sniegui iskren- 
tont.Sv artinusia yra parengimas prie upes sienojams ir kt. s or Pimentams 
sukrauti vietos/Dam/.’

^Taip pat ir med“it| kirtimas stengiamasi atlikti d ar pries snie
gui iškrentant.Dirba dažniausiai du vyr-i.Vienas su aštriu kirviu už
kerta medį,o paskui abu su skerspiuve ar laukiniu piuklu/crassent sow/ 
plauna.Tuoj ,uš.nuvalomos šakos ir plaunama reikiamo ilgumo gabalais. 
Gaminant popiermalkes,dirba vienas darbininkas/bow s w/,žinoma,jų me
džiai ploni.Sekantis vyras su pora r vienu arkliu traukia prie kelių 
į kruvasjiš kur jie vėliau sunkve iciais ar rogėmis_ve“ani prie upės 
arba verčiami tiesiog ant ledo.Keliai padaromi prieš kirtimą arba net 
kirtimo metu,utžiemos metu laistomi v udeniu.Tuo budu pasidaro,kaip 
ulentas,kuriuo gali valiuoti net medžiais pakrauti tutove^iniai.

Vykstant gmayboi.visos šakos.sutrukę liemens ir netinkami krei
vi medeliai palieka: i miške.Tos lieknuos sudaro taip vadinamą slash. 
Liekanos sudaro didelį pavojų gaisroms ir labai trukdo jaunnmiškiui 
ntsiželdyt.

Anksri- v. yyravo rastų g. nyb .Dabartiniu, ”etu,kyl'ant popierio
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induktr i j ai, popiermalkes rastų gamybą nustumi į ntr?_ vieta.
Baltoji pušis/white pine/,kuri išdižiai laikėsi miškuose,baigia 

jau nykti.Pradedam. kirsti eglė/sp>rce/, Hemlock, balto ji eglė/b '.Įsom fir/ 
kedras/cedar/.

Rastų ir kitu p-igomintų sortimentų tv nsportas j. upes prasidedi 
Jau gruodžio men.,nes tada upėsir e-er. i bun *. jau’užšalę.Daugybė snie
go apdengi1, žemės p virsiu, Nūtr ūki amas kirtimas, tr iukimr s į kruv.s 
/skidding/ ir sukrovimns/piling/.Vis-s dėmesys d bar atkreipi'mas trans
portui .Keliais skuba tr aktoriais ir -'tkliais tr aukl V'os rogės link lipiu 
ir ežerų.Rogės taip prikraun mos/cn building a big/,kaip n am ii. Vežikai 
turi būti prityrę siaurais keli-is išv iruoti taip pakrautas roges. 
Medžiai ant ledo sukraun-imi srovė s kryptimi.Taip vežama,kol yra snie
go.Ištisas mylios upės vagos padengiama miško medžiaga.Dabar traktorius 
vis labiau pakeičia roges.Traktorius prisikabina visa eilę rogių ir 
traukia link upės.Pavasarį,prieš ledams išeinant,uždaromas d imas.Kai 
ledai jau buna išnešti ir vanduo nuslūgsta,vėl paleidžiamas.Kartais le
dai taip susigrūda,kad reiki-, su dinamitu sprogdinti.I sielius nesupin
ti rastai pasiekia lentpiuves ir popierio fabrikus/sawmill or pulpmill/, 
kurie dažniausiai esti prie upių žiočių.

Miško kirti jai yra į vairus. Vieni iš jų, vadinami’’bushmaul umber ja- 
k’iai”,miško kirtimo amatu tik ir verčiasi ir tik retais tarpais nuvyks
ta į rnies tų.M ieste dažniausiai visus pinigus pralaidokauja ir vi 
"balionai” grįžta atgal į camp’es.Ir taip daina eina be galo.Kiti-tai 
smulkus farmeriai.die žiemą atvyksta į miškus,užsidirba pinigų,o vasara 
vėl grįžta į .savo farmas.Žodžiu,miškas yra tarsi bankas. Jei žmogui rei
kia vieno kitovcento,atvyksta jis į c rnip’ę,padirba vienų kitą dieną ir 
vėl spaudžia iš kur atėjęs.Taip kirtimo sezone per camp’es pereini 
šimtai žmonių. . .

Gaminnma:popirmalkės,sparnedžiai ir r .st .i.Knuaani į taip v-di- 
namus'?cordus''.Popirmalkią kordo turis 113 kubinės pėdos-4’įigio,4’ 
aukščio ir 8’pločio/4’x8’ki’/.Už p ag-'■mirimų vieno tokio popiermalkių 
kordo,dabartiniu metu moka / >,25.R-štai kraunami į didelės krūvas,bet 
atlyginimas mokamas p gal kordą ..n-stų kardą sudaro 98 kub.pėdos .Rastai 
gaminami 16 pėdų ilgio.I kordą storesnių tokių 16’rastgalių eina nuo 7 
iki 10-plonesnių- iki 20.Už tokį r .stų kordą darbininkui mokamą / 4.25. 
Geras darbininkas per dien > p .g .min ■ iki 2 kordų popiermolkių/p-nr -st 'i 
1,5 korde/,o rastų net iki 4 kordų.

3.Medžio pramonė

a/ The Maritime Provinces/Nova Scotia,New ^runsevick,Prince Edu
ard Island/ ,.

Nova Scotia1joj yra mažos upės,tod«l ir lentpiuvių nedaug ir tos 
pačios yra rąžos,nes transportas sruskeliais yr - 24 kartus br~ngesnis. 
Pagadint a miško medžiaga trmsportuoj-ma sunkvežimiais ir traukiniais. 
Čia daugiausiai išsivysčiusi smulkioji medžio pramonė .Gaminama patams 
kulnys,d antims krapštukai ir laiveliams medzi ga.Dalis jų siunčiama 
galutinam apdirbimui į Angliją ar į U.S.A.Popierio gamyba daugiau išpli
tusi Nova Scotia’jo j Liverpoil mieste,- Nov; Brunsweck-Edmunston, Bat
hurst ir Dalhusle.

b/vuebec,šioje provincijoje daugiausia buvo naudojama white pine. 
Sekantieji brangesni medžiai yra:aukštoji pušis/spruce/,balzamns/weis- 
tanne,jack pine/.Anksčiau visa medžio pramonė buvo Ottawoj,bet dl di
delio atstumo dabar perėjo į Gaspe Peninsula,kur randasi didžiausios 
lentpiuvės Rimouski,Matane,Prireville ir kt.miestuose.Mažesnių lertpiu- 
vių,kurios aptarnauja, vietię^rinkį,yra virš 1300.Dxbar. yra tendencija 
lentpiuves statyti arčiau miško.Didžiausios pulp and paper mill yra 
Ott-nwoje,. St.Maurice ir žemutinėje Saguenay,kur elektros jėga yra pi
gi. Popiermalkė s plaunamos paprastai 4’ilgumo,bet dabar pradedama* plauti 
8’ ir tik lentpiuvėse supiaustomos į 2’ ar 4’ ilgumo.Čia pat ir nužievi- 
namos.Popietis dirbamas„mechaninių ir cheminių procesu.Daugiausia popie
rio sunaudojama laikr ašciams ir kt. reikalams. Net puodukai, s -aukštai į lėks-
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tės ir r -Jakšiuose i ai yra g imin a?i iš celiuliozės.D ugybė jos sunaudo
jama ir dirbtinio šilko gamybai.

Zymi«? vi et užima maple/Kanados klevas/,iš kurio syvų/sulos/ ga- • 
minamas maple cukrus ir syrupas.

c/Ontario provincijt«bi sritis yr . miškingiausia,Daugiausia sutin
kami beržas,azualas/oak/,guobis/elmZ ir kt.I .šiaurės nuo North-Bay li
nijos lapuočiai nyksta ir prasideda spygliuočiaiieglės,pušys,kedrai ir 
baltoji egl^/bolsam/ ir kt.Pradžioje medžio pr -mon-j buvo issipl-tusi 
tik prie didžių j-i ežerų,o d-? bar visur,nes eina the Canadian National 
Railway .iridžio j e kertama baltoji pusis/white pine/.Tai yra labai . 
brangus medis.Dabar ji b?i.ia išnykti.Dabartiniu metu pridedama kirsti 
□uitoji eglė/bilsam/,Hemlock,kedrui,baržai ir kt.Si urinėje dalyje 
medžiai lauži,tod«l dauginusi-i kertama pulp’ui.Sritis einanti nuo Lake 
of Wood’s iki Lake Timisk ?.ming yra v oov u j raiti Kanados popierių pra
monei.

d/Prairie provinces.Šioje provincijoje vyrauja pievos,kurios tik 
šiaurėje pereini į mišką.Aukštoji eglė/s. jus e/.vartojama, kaip statybinė 
medžiugi/lunber/,jack pine- geležinkelių pabėgiams ir kaip-kuras.Lent- 
piuvės išdėstytos daugi usi u prie The P .s Mini tūboje .8 irk itehewan ’ e • 
Prince Ibert yr? mišką pramones centras,Albertoje gi-Edmonton ir Cal
gary- , M

e/ British Columbia .Kras t'.s turtingas krituliais ir šiltu oru. 
Geros Sąlygas augti milžiniškiems med*i ns, kurių d i. metras sinkia 1-5’ 
aukštis ligi 100’.Čia lugu Dcugl s f ir,western cod r,western hemlock 
ir sitka spruce.Douglas fir yra svarbiausias medis.Sesios lentoiuvės 
yra žymios,kurios issidėsctusius pakrašty P cifiko.Jitki spruce sutin
kam' Queen Charlotte įsi nūs.Jos medien . yr ■. elastiška ir naudoj ma 
aviacijos industrijoje.Vidurinije dilyje British Columbia medzį i m- - 

’^ėja,nes sausesnis klimatas.Ten ir lentpiuvės magesnės.
Bendrai Kanad popierio pramonėje ū^im-' pirmų viet • pasaulyje.

Yr • iš viso net 120 popieriaus f-brikų,kurių 90 randasi vien Quebec’o 
ir Ontorio provincijose.Daugiausiu liikr ištinio popierio eksportuoj-> 
į U.S.A.,net 80/ viso eksporto.

4.Medžioklė ir medžioklės ūkis.

Pirmuosius Kanados emigrantus viliojo brangiu kailių Žv rys. 
Svarbiausieji miestai,kaip Quebec,Three Rivers,Montreal,Toronto,Fort 
Williurn,Winnipeg,Edmonton ir Victori i pr-dzieje buvo kailių pramonės 
centrai.Net žemės ūkis,žuvininkystė,medžio pramonė,kasyklos buvo už
mirštos dėl didelio susidomėjimo kaili .is. De j medžioto jo m_.ius jau 
praėjo.Dabar tik 1/2 k-mudos tebeklesti medžioklė,nes likusioje dilyje 
agresyvus ūkininkas juos nustūmė u" 50 paralelės i šiaury rytinėje da
lyje ir 53- vok-rįnėje.Netoli šios linijos ir fermeriai verpiasi me
džiokle. Toliau į šiaurę medžiotoj-s yra p dėties viešpats.

Medžiotojai.Siaurys medžiotojas yri vienišas žmogus.Nesvarbu 
ar jis butų indėnas,^r eskimas,ar baigęs universitetų šių laikų žmogus, 
kuris mėgsta medžiokles ži-urumus ir vienišą gyvenimą.Daugelis medžio
tojų tik žiemos sezone vyksta į miškus,o v .i s irų grįžt? į s'vo šeimas, 
į kaimus ir miestus.Pries išvykdami medžioklėn,jie pirmiausia išžv Igo, 
kur daugiausia yr.. žvirių:udrų/otter/,bebrų/beaver/,kiaunių/masten/, 
3 irmuon i lių/ ermine/, ž ebenkš č ių/we as ui/, t r ius ių/r abbi t s/, kur apkn/p ar - 
tridge/,voverių/sguirrels/,vilkų/wolf/,l ..pių/fox/ ir kt.Zvirių mes . 
naudoj ima ne tiek savo maistui,bet ir kitiems žvėrims prite ūkti,kaip 
kiaunei,širmuonėliui,audinei,lušiui,lapei ir vilkui.K->i kurie iš tų 
žvėrių net patiems medžiotojams yra p vojingi.Didziausias plėšikas 
žvėrių yra wolverine arb, glutton,kuris yri tarp meškos/br-r/ ir šeško 
/skunk/.Jisvturi abiejų blogąsias savybes.Užteršia mišk> blogu kvapu 
ir suėda, nušautus žvėris.Jis yra toks gudrus ir taip puikiai moki pri- 
selyt,jog jo negalima nei pagauti,nei nūsauti.K ii jie p-šit liko medžio?- 
toji} teritorijoje,t ii medžiotojai yri priversti pasitraukti kitur.
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Medzioklės zonos./trapyilne/Kaip visas Kanados plotas paskirstytas į 
ukius,taip ir medžioklės sritys į zonas.Nėra nuosava plotu už kuriuos 
reiktų mokėti rentas.kiekvienas gali keliauti,kur tik nori ir kada no
ri,nes žemė yra valstybes.Kiekvienas gali medžioti,kas turi leidime 
/license/.Nuo medžiotojo gyvenvietės jis gali pereiti kO-50 myliu ir 
jis yra tikras,kad nesutiks kito medžiotojo.

Medžiotojo gyvenvietė parenkama prie upės ar ežero,kad lengviau 
butų apsirūpinti vandeniu ir butų lengvesnis transportas:vasara vaite- 
mis,žiemą-šunų rogėmis.Vėliau kerta sienojus ir stato vieno kambario 
pastatę,kurios sienos prikemšamos s'•unanų.Baldus sudaro iš pagalių su
kalta lova,kėdės,krosnis darniausiai geležinė.Langai žėručio arba ki
tokios stiklinė smasės.Visi įr anki ai medžioklės įrankiai,puodai suka
binti ant sienų,kurios dažniausiai papuoštos iš magazinu iškirptomis 
filmų artistėmis.Pasidarytoje spintoje visas maistas.

Pradžioje medžiotojui sunitu priprasti prie miško ir žvėrių,nes 
žvėrys turi geresnę uoslę,regėj ima ir yra judresni,kaip žmogus.Taip 
pat šaudyklės ir kitų dalykų statymas pr adžioje gali būti nesekming's. 
Spąstai dabar vartojami tik geležiniai,k .d pas .Tinti žmogaus kvapą,jie 
kelias dienas laikomi po žeme arba miške.Geležinėsudalys ir gr .ndynės 
abtepainos gyvuliniais taukais.Jie pastatomi su pirštinėmis.Taip pat var
tojamos ir kilpos,bet šis darbas yra sunkus,ypač,kai didelis šaltis ir 
daug sniego.Dažnai ypač senesnis medziotoj.ąš pavargęs atsisėda ir už
snūsta amžinai.Pavasarį policija r-nd.a tuščią trobelę ir kur nors prie 
trap-line sušalusį lavoną,kuris taip norėjo gražių kailių prisigaudyti.

Dabartiniu metu del išsiplatinusiu brakonieriavimo labai yra' 
sužlugusios medžioklės.Šią spragą užpildo bent iš d-lies žvėrių augi
nimo formos,ypač rytinėje krašto daly-?rince Eduard Island,Didžiausios 
kailių rinkos yra Edmonton,Montreal ir "Winnipeg.

Baigiamosios pastabos.! .igi mums miškininkams kito tinkamesnio ‘ 
krašto už Kanadą nėra,Sukaupkin visą dėmesį šia kryptim,Kompaktiškai, 
atrodo,nepavykos įsikurti,bet,vykstant pavieniai,durys yra pla°i-i at
vertos,ypač jaunesniems-tai įkelia pradžioje koją vienas kitas,o paskui 
juos bus galina ir likusiems.

Pastaba:panaudota literaturi:r Globus-Juhrbuch ir Social Studies 
for Canadians.

Timmins,Ont.
1943.1.15.
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J. Tun ąsas

Diplomuotas miškininkas
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KOVA SU IPS IYPCGRA?HUS/ZIEVGRAUZIU/.

Tipografas-didziausi'-s eglės^'picea exels ■>/ kenkė j s. Europoje jis 
užtinkamas pagal geografinį ploti šiaurėje bei pietuose ir pagal ilgį 
rytuose bei vakaruose, taip toli,kaip toli šiomis kryptimis išplitusi 
eglė.

Eglės augimi juosta užima didesnę* dalį Europos.Pietuose ji sie
kia Alpių ir Karpatų kalnus,pietinę vidurio ir rytų. Vokietijų.Skandina
vijos pusiasalyje isplitusi iki šliurės piitumos,^?ol -ndijoje,Suomi
joje, didesnėje dalyje europinės Rusijos ir Pabaltijo kraštuose.

Tipografas normali?.! puola storesnes egles,kurių -amžius yra 70 
ir daugiau metų.Bet esant tinkamų medžių trukumui?puol; ir jaunesnio- 
amžinus medžius,,nors t?i pasitaiko rėžiau.Užpultąjį nedf pr-deda 
graužti nuo virsaus/prie lajos/ ir pamažu leidžiasi ženyn-pasieki.t 
koliao ir net šaknų žievę, kimiausiomis tipografo aukomis buvo tie ne
dalei,kurie jau yra. kiek ligoti,kaip tai užpulti grybų,sužaloti vėjo, 
žaibo,o nes *nt^tokiems,puol i ir visai sveikus medžius.Dažniausi i tipc- 
grofas pasireiški^ miško pakraščiuose kur daugiau šilumos ir s aulės 
šviesos.Grynieji eglynai jam yra palankiausi veistis,nes vienos rūšies 
medynuose pasitaiko/randasi/ daugiau skurstančiųjų medžių,kurių tipo- 
grafas taip noriai ieško.Patieksiu keletą skaičių,kurie parodys tipo- 
grafo dideliūs,rnuopelnus” miškų ūkyje.

Pavyzdžiui Bohmen’o miške,per laikotarpį nuo 1872-76 m.,tirogrs- 
fas taipnp isidarbavo”,kad 5 milijonai ktm.eglių turėjo būti iškirsta. 
Herco srityje per 3 metus turėjo būti iškirsta 3 milijonai eglių.Než
velgiant taip toli į praeiti-vis ils laikais ir dabar,tipografas pasi
reiškia visu savo"nuosirdumu”.

Jis yra pavojingiausias lervos stadijoje,nes aug-n-čios lervos 
reikalauja daug maisto,kuri gauna grauzd mos žievę,brazda-luob^/labiau
siai ir net paviršių balanos.Tokiu budu paleidžiami medžio medžiagų 
vedamieji indai ir Sutrukdoma,nutrauki.ima,medžiagų apykaita.Medžio* 
spygliai pradedi gelsti ir įgauni rausvai rudą sp'Ivą.Tipogrnf ų uzpul_ 
tuosius medžius galima pažinti iš sek-učių žymių: 
a/Iš įsigraužimo -augų byrančių grauženų.
b/Iš i įjos spalvos pakeitimo,kuri igauna rausvai rudą spalvą,o spygliai 
pr deda kristi.

c/Jei medis buna didesnio skaičiaus tipografų užpuolamas vienu 
kartu,tai dar lajai būnant baliai,pradeda byrėti vietomis atšokusios 
žievės dalelės.

-d/Tšmedzio sakavimo.
v - e/lš genio daromą medyje skylių,kuris ieško lervą.Šie ir panašus 

reiškiniai padeda nustatyti tipografų užpultus medžius.Užpultieji me
džiai,^ palankus išsivystyti vabzdžiams, tuo j aus turi būti p įšalint!- 
j.uos iškertant,rūpestingai nužlevin nt ir žievę tuoj aus sudeginant, ne s 
joje buna tipogra.fi! bei jų lervos.

1.Žiemos motu sudaromos tipografo slepiavietės-Iizdis.Suristieji 
medžiai su žiemos lizdais atžymimi ir tuoj us turi būti iškirsti.Iškir
tus,medžių žievė tuojaus nužievinami ir sudeginama,o nudievintieji me
džiai pašalinami iš kirtimo vietos.

Jau rudenį pastebėti medžiai su bjrranoiomis iš jų tipografo 
graužienemis,arba kitais įtartinais nuo užpuolimo tsiradusiils ženk
lais, turi būti atžymėti,kad žiemos metu butų lengviau atskirti,nes per 
ilgesnį laiką grauzienos buna lietaus nuplaunamos. At žymėjimas turėtų 
būti atliktas iki spalio mėn.vidurio ir nustatytas kertamųjų medžių 
kiekis,kad butų lengviau apskaičiuoti reikalingis darbui priemones ir 
sUorganizuot ..s tinkamas kiekis darbininku,kurie laiku atliktų kirtimą, 
nuzievinimą ir t.t.

Medžius nužievin ant turėtu būti naudoj .mi- patiesai i,kad žievės 
nuotrupos,kuriose taip pat randasi tipografų neliktų gulėti,bet butų su
deginamos. Patiesei oi gali būti padaromi iš maišinės medžiagoje. maždaug
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2 m. ilgumo ir 1,3-1,5 m.pl.atur.o.Nuzievinimas su p uties nl ils atsiekia 
pilną savo paskirtį-95/ e s račių tipografų sunaikinamJei nėra patie
salų, tai žeme iš abiejų nužievinimui skiriamo medžio pusių, .-.pie 60 cm. 
pločio juos ta apdulkinama kontaktinių nuodų milteli uis.Kaipo kontak
tiniai nuodai yra naudoj mi:”Gesard»,T’Viton”ir”Nexit2.Vienam medžiui 
nuodų kiekis imamas nemažesnis,kaip 800-1000 gramą.Išvardinti nuodai 
žmogui ir šiltakraujams gyviams yra nekenksmingi.Prie rudens, ar žiemos 
temperatūros,paliestieji nuodų tipografai laikotarpyje nuo i-14 dienų 
būna pilnai nužudomi.” Ges ar oi ■* gali būti panaudotas ir,kaip purški ūma
sis nuodas .Tada p ruošiamas 5//ištirpinus'’Gesarol” miltelius/ tirpinys 
ir purškiama,bet tik tuomet,kad.-, gražus,sausas ir be šalčio or s,nes 
kitų atveju purškimas nepasiekia savo paskirties.Taip pat tinka 5/ 
stiprumo E-605-f.tirpinys,

2.Nežiūrint atydžįos kovos darbo su tipogr -fu žiemą,visų šimtų 
nuošimčiu žiemos metu jo sunaikinti negalima,nes dalis tipogr~fų žie
moja žemėje,kelmų ir šaknų žieveje,gulejimui vasaros metu piliktose 
eglių šakose, rat neprstebštų"sveikų” medžių ir net mažuose g b lėliuo
se žemėje gulinčios medienos bei eglių konkorėžiuose./P .stebėt-; 1948m. 
balandžio men.15 d.Sch .uinsl.ando srityje darant žemės tyrimus/.

Tolimesnė kova su tipogr afuved imi pavasarį gaudomaisiais medžiais. 
Gaudomieji medžiai kertami ir verčiami į lauko pusę-juos sūkioj .nt taip, 
kad gulėtų saulės ir šiltesnio oro,k~ip miško įt akoje.Tokius gaudomuo
sius medžius pavasarį noriai puola tipogr af •■s,nes nukirstas žalias 
medis-geriausiai prieinam ,s tįpogr''fui,k~ipo jo virškinamiesiems orga
nams negaminąs kenksmingų rūgščių ir turis daug m .isto medžiagų.

P aVas ari/kovo, b.nl radžio men./ gaudomieji med^iai/viršunėmis pie
tų kryptimi/ verčiami į visą dieną saulės apšviečiamą vietą.Rudeni 
/rugsėjo mra./t-ip pat,o vasarą į pusiau paunksnę neš,k d tipografas 
g.aiėtu gyventi ir veistis,reikai raja vidutinės temperatūros,ne aukštes
nės,kaip 30-35C.Prie 40C. jau tipogr .fui yr kenksminga,o prie 45-50C. 
žūna.

Po nukirtimo,skiriama g rademaj -m medžiui eglė, tuo j aus nugenėj'- 
ma.Sakos irvviršūnė sukraunamos toliau ,kad atėjus nužievinimo laikui, 
nekliudytų šiam svarbiam darbui ,*.ip paruoštas medis paliekam s gulėti. 
Kada pastebima,kad mazdrag/vienos plaštakos didžio plote/medžio žievėje 
viena tipogr-fo įsigraužimo skyla .tuoj ras kert-rai nauji gaudomieji 
medžiai,o užpultieji vis stebimi.Kaip tik iš kiaušinėlių išsivysto ler
vos, tuojous/su patiesalais/ tie medžiai turi būti nudievinti iv žiev.- 
sudeginana.^iaušina-lių. stadijoje nep-1 artina nudievinti todėl,kad ne
galina nustatyti kad> p -elės baigia kiaušinėlių dėjimą.Tokia patele, 
kuri jau kirasin4liūsvyra padėjusi,jei per nu-ievinimą ir pabėga-jau 
netaip kenksminga.“ercinnt gaudomuosius medžius atsižvelgiama į t-i-ar 
yra tipografų pernykščio kirtimo plote.Jei p darius tyrimus yr- paste
bimi tipografai,kurie g-li būti pernykščio kirtimo kelmuose,žemėje bei 
paliktose gulėti šakose,tai gaudomieji medžiai verčiami tik kirtimo 
pakraščiais,o kirtimi vidurys p ..liekamas kit -m kovos budui-sudeginimui. 

.Tai geriausias kovos budis,kuris praktikoje turi didelės veiksmas,nes 
buna sun-’ikinimos dar prieš .išskrendrat is žiemos lizdų visos kiauši
nėlius d ti pasiruošusios tipografų patelės,Sis darbas turi būti atlik
tas laiku,maždaug nuo 15 kovo iki 2ū balandžio imamai,priklauso nuo 
vietos padėties ir pavasario šilumos.

Ieškant tipografų žemėje,pod-romi žemės tyrimai, imant po 1 dm 
žemės prie įtariamojo kelmo ir praėjus ją -ant kardono/turino k rtu/ 
atydžiai pincetas pagelbo ž-rst rat,ieškomi tipograf ai,kurie lengvai 
pastebimi.Nustačius,k'.d Icln žemės yra 2-3 tipografra 112,-200-300,ar
ba 1 ha 2-3.000.000,tokie plotai rūpėsting i sudeginami. Esamos šakos, 
viršūnės ir panaši deginimui tinkanti medžiaga išdėstoma taip po visą 
? lotą,kad ugnis degtų nemaniau,kaip 1 valandą.Tokiu budu visi tipogra- 
ai,esantieji žemės gylyje nuo 8-10 cm.-sunaikinami. P aprištai tipogm- 

fai ir nebūna gili ra. la.48 m.pavasari buvo pastebėti tik 5-0 cm.gylyje. 
Esant šaltai žiemai,paprastai tip -grafai yra užtinkami giliau žemėje,o 
esant lengvai žiemai-atvirkščiai.Didesni plotai nudeginami ne iškarto,
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bet eilėmis.Ugnis uždegame. p ..vėjui, kad liepsna butų, genama į kirtimą, 
bet ne į mišk--..Nudeginant didesnius plotus,0,5-1 ha.,turi dalyvauti? 
10-15 žmonių su kastuvais,kad atsiradus per didelei liepsnai butu lai
ku užslopinta ir tokiu budu apsisaugoma nuo galimo gaisro.

3.Pavasarį,tinkamai atlikus nudeginimo darbą ir paklojus tinka
mą skaičių gaudomųjų medžią,vasaros metu kovojama gaudomaisiais medžiais 
bei purškimu kontaktiniais ir vidaus nuodais.K lipo vidaus nuodai yra 
naudojami:"Viton” tirpinys ir"Calciummarseniat"5/.Užpultieji gaudomieji 
medžiai purškiami esant drėgnam oi'ui,k'.d nuodii giliau įsiskverbtų į 
medžio žievę.Gaudomieji medžiai laikas nuo laiko yri tikrinami-ar jau 
iš kiaušinėlių išsivysčiusios lervos.Jei tik išsivysčiusios,tuoj aus to
kie medžiai nužievinami ir žiev? sudeginama.Gaudom ilsiais medžiais ga
li būti visi gedmedži >i/eglės/,kaip t i :vė j daužos, beviršuniai,užpulti 
grybų ir p-n.4o nesant tokiems,kertami ir visai sveiki medžiai,nes po 
nu^ievinimo/uzpuolus topografams gulint/ medien-' nebūna sugadinama ir 
tinka įvairiam naudojimui.

Galimi butų paminėti dar keletą kovos būdų,kurie praktikuojami 
Vokietijoje,bet tiksliai ir laiku vykdant nurodytus budus,jie pilnai 
užtenka ir nebrangiai kainuoj' .Kova su tipogrifų pridedama neleidai ant 
jam^išsiplėsti-picioje pasireiškimo pradžioje,nes kur tipografas pasi
reiškia, ten yra j am tinkamos sąlygos plisti, o es nt tink-.moms sąlygoms, 
jis plinta greitai ir daro didelius nuostolius.

Vokietijoje,paskutiniu laiku,vesti kovą su tipografų-išleidži 
mos urėdijoms specialios instrukcijos.Munchene,K rlaruhe’jc ir Freiburg7 
e zoologijos institutai turi uždavinius nustatyti kaip gilina tiksles
nius kovos budus su tipogr afų.Įš to g-'lin •. suręsti,kad tipogr-ifas miš
kų ūkyje yr^ labai žalingas,todėl kiekvieni1 miškininkui yr i būtim jį 
gerai pažinti.

s tud. miškn. Zg. D • .ut ir t as
Freiburgas,
1943.4 20-

• Inž.K.Sčesnulevičius

SENOVĖS EZEHC . PfiVftJDINlMAl. '

Šiandien Aukšt litijoje ežer s vadinam -.s'Jažerų’1,kaip akmuo, 
alksnis,Andrius,ašaka,ašerys.Zanavykai ir žemaičiai linkę yra balsę 
"a"vminkštinti į "e”.Panašiai tarianprusai,,-Klaipėdos ir Karaliaučiaus 
krašty lietuviai.Abu šiuo vardu kilę yra neabejotinai iš slavų kalbų 
/lenk, jozioro,rus.oziero/ybet ne atvikšoi-ii. Lygiai kaip daugis žuvų 
vardu/manau,kad ir medžių/ yra šiuo metu pamiršta irvvartojama slaviš
kos kilmės p~vadinimai,p.iVokarosas,stinka,mina.gas,lašišas ir pan.,tas 
pat .atsitiko ir su lietuviškuoju "ežero“ vardu.

Šiuo reikalu parašyti strlipšni mane paragino perskaityta 1‘ 4?m. 
išleista Baden-Sadene Otto Mart knyga”Senovės Vakarų. ir Vidurinės Euro
pos tautos”.Jis,remdamasis gausia senovės ir naujų 1 .ikų istorine me
džiaga, bei savo tos srities vietovardžių tyrim lis,sukuria gan įdomų 
naują vaizdą,duoda naujų supratimų ir n“Ujų istorinių f ktų aiskininmų. 
Tarp ko klto^jo knygos tikslas buvo įrodyti,kad geram .i, apie kuriuosv 
sukurta buvo daug legendų., tarė jusiu Įrodyti tos tautos pranašumą prieš 
kitas tautas,buvo tik gabus ir organizuoti grobikai ir išnaudotojai. 
Europa d**l savo aikštes kultūros gali būti dėkinga ne germ •nams,b-at Eu
ropos pirmykštiems gyventoj ims:vonedms ir Ilgūnams-Šios darbščios 

ūkininkų tautos gyveno Europoje nuo į-ibai senų 1‘aikų ir jos ir d ibar 
sudaro romaniškų,slaviškų ir germaniškų tautų pagrindą.Germanai,užk ri^- 
yę tas dvi tautas,jų nenaikino,bet apkrovę jas mokesči'is ir duoklėmis 
čiulpė juos,padalinę kraštą mažom sritim,kurių kiekviena buvo valdom.
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valdow-kunig aikščio.k-ad geri au tataivg alina but" p -.siekti, pavergė j >i 
steigdavę pilis iš kurių,sukilim-jus išsiveržus,buvo ugnimi ir durnais 
signalizuojama gretimiems-kunigaiksči .ms,kad ateitų p-galbon.Jis tei- 
gia/94 puslp/,kad lietuviai bei latviai buvę vien -a tij p vergtų t-utų. 
Jis tik nesiima pasakyti ar tai butą venedų ar ligurų.Savo patiektame 
/puslp.39-40/žemėl-.pyje Otto Marti parodo,kad ligurus nuo venedų sky
rė Elbės upė nuo žiočių iki viršupių ir nuo ten beveik tiesia linij a 
iki Adrijos juros.Vened ii buvę šviestus veido ir piaukų,tuo tarpu li- 
gurai buvo tamsaus kūno ir juodų niaukų ir gyveno į rytus nuo tos li
nijos. 0.Marti r-ndi venėdų pėdsakų.Lietuvos vietovardžiuose,būtent: 
Vendžiogala,upė Venta,Latvijoje Ventpilis.Be šitų vardu,atrodo,p na
šios kilmės,galima butų Lietuvoje ir d ugiau sur sti.Knyga p.Marti 
yr a v j domi, meniškai išleista ir,k'ip minėjau,duoda vis t eilę įdomių 
minčių,bet,deja,ne čia viet: jos reikalu pl>ciau rašyti.Aš norėčiau 
paliesti vieną tos knygos vietą,kur O.M-rti patiekia kiek žinių iš 
venedų kalbos ir paliečia vietovardžių kl usimą,kuris n n autoriui 
nėra svetlm s.Senovės venedų ežero pavadinimas yra”su!’/puslp.4O/. 
Vėlyvesnė’'su” forma yri anot jo”s iv”.Šios šaknies vietovardžių p ° va
dinimų, pietų, vidurio ir vakarų Europoje yra l^b.ai daug.Tai jis kildi
na Šveicarijos,Švedijos ir net Suomijos/vlsi šie kraštai yra ežeri
niai/ pavadinimus.D r vėliau,atkelivę germ-nai išvedė iš ”sav” ir 
”suvn,kis,atrodo,kalba už 0.Marti teigimą,kad lietuviai bus viena iš 
minėtų pirmykščių Europos tautų.

Kaip mini jau,domėd am-.sis Rytų Lietuvos mišk-vardzių ir vanden- 
vardžių klausimu,senai išskyriau is visos eilės n uJį lietuviškų eže
rų pavadinimu/naminių gyvulių vardais/ kelis senus,kurių genezę man 
padėjo surasti 0.Marti savo knyga.Yra tai du ežerai Alytaus apskr.,iš 
jų vienas Daugų vilšč.-S-.vista ir antr..s Alovės valsč.-Savsingis.

Suristas yra Daugų ež.rytinės d lies įlanka prie Papiškio kaimo 
/7ž ha.,vid.gll.lOm/.Vietos gyventojų/autorius pits yra daugiškis/eže- 
ras vadinamas Savistas,taip jis yra pavadintas ir liet.K.Top.Sk,1939m. 
žemėl.apyje/1937rj,rekog/. 1:25000.Rusiškai ir lenkiškai/rusų K.T.S.vok. 
laidos žemėlapyje 1914n.1:25000/ ir vok.Oon.St.1:100000 vadinamas So- 
vist. v

iš Savisto į rytus išteka,šiandien suk uj.allzuotas,upelis Abista, 
arba,kaipvdažnai galima apie Daugus išgirsti Vabist-> ir net Vobista. 
Šia dauglškių ir dzūką į pietus nuo Alytaus žodžio pradžioje ir vidu
ryje balsių kietinimas^pusb-Įsės nv” p'g,lb.a/vod-'S-ūod"S,vanduva-van- 
duo,sesuv?.-sesuo,suva-šuo,JvoziS-JuozaSjVažvoc-važiuot ir tt.ir tt,/ 
suteikia kartais upeliui -ibistai Vabistos skambesį .Reikia mmyti,knd 
prof.Kolup :ila s avo r šinyje apie Daugų ež.vadina net Savista-Vabis- 
ta tokį balsės ’’a11 sukietinima upelio pavadinime girdėjęs.

Savsingis yr a p dėt <s /liovės valsč.prie Kudtriškių k įimo.Rusų 
Gen.St.vok.1914m. laidos žemėlapyje pavadintas rusiskai”Savsingis",vok. 
gen. a t. žemei. 1:100000 lenkiškai”Savsingi,’,o jau liet.Karo Top.Sk.1939 
nu žem.1:25000 p-vadintasnSausvingis’'.Nieks taip šio ežero nevadino ir 
nevadina. T ai- yra vienas iš z alingų nauj darų padarytas remi-ntis vien 
kalbine logika,nieku šį žygį nepamatuojant,/Šios rusies”atlietuvinimaiy 
kurių, dėka, reikšmingi lietuviški vardai išnyko iš rašomosios kalbos 
ypatingai sk-nd-lingai pasireiškė prijungt m Vilniaus Kr'šte 193/-44m., 
kad i šis darb. s buvo p-'vest-.s valsčių viršaičiams/.

Kiek toliau į pietus,prie Raicininkų k-Ino,tek- upelis Apsing.. 
Pakeliui jis perteka per mažą ežerėlį-to pat vardo.Taip jį vadina apy
linkės gyventoj ai,t tip pat jį v dina ir rusu gen.št.1914m.vok.laidos 
žem. 1:25000. . ■

Sugretinus ežerų ir upių vardus gausime*. 
Savista ežeras - garsinga ežeras
Ąbista upė Apsinga upė

galūnės pirmame atsitikime^Ista” yra'vienodos,lygiai vienodos galūnės 
yra ir antrame -atsitikine:”Singan.Tai ir yra tų ežerų ir upių tikrie
ji vardai-Sing a ir 1st a, o ežerų šaknys”sav” reiškia kaip tik režer”, 
kaip upių š-knys ’l.b",”-p’’ reiškia ’’up"-upę./Sanskrito kalboje p

. ■ ■ . • ’ i
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reiškia vandenį.Nesselmann,Thesaurus Linųu?. Prussicae.Rumuniškai ir 
dabar vanduo vadinamas apu/.

Panašių šaknų ežerų pavadinimuose ir vietovardžiuose galima ras
ti Lietuvoje ir daugiau,tai yr i:Suvalkai-eterinė alka,Suvainiškis/ 
Suviekas-ež-Latvijoje,netoli Lietuvosxrubežl-’us,Saukensee Latvijoje, 
Suvingis ež.,Svietus ež.ir pan.

Iš čia paminėtų dviejų ežerų vardų genezės galima padaryti išv i- 
dą,kad šiandien pamirštas Lietuviškas ežero vardas buvo moteriškos 
giminės ir skambėjo "sava” arba arti to /šovė/.

Rytų Lietuvoje gausu vietovardžių ir pavardžių su šaknimi f(sav”, 
pav.Savelevičius, Savičius,&avulis,Savilionys,Sabaitis, S abataitis,S'ivi- 
tiškė ir pan.Visi šie pavadinim ai ir vietovardžiai neturi nieko bendro 
su ’’ežeru”,bet yra kilę iš rusų provoslivų krikšto vardai S ava,S aveli j 
tuo metu,kada ši sritis,Lietuvos-Rusų valstybės žydėjimo metu buvo 
provoslavinė pirm,negu priimti k.tilikybę.Tokių provosl’’vinis krikšto 
vardu kilmės lietuviškų pavardžių iki šiai dienai gausu Lietuvos piet
ryčiuos e/Bary sos, Prakapas, Klimas, K arpas, Jak.avonis,Jarasinavioius ir tt./

Apie kitą lietuvišką ’’ežero” pavadinimą,kuris iki šiol yra liau
dies vartoj araas-kitą kartą.

A.A.GirĮninkąs Henrikas Kareiva.

Šių metų birželio mėn.l d.,Ravensburg ’e,Vokietijoj/pranc.zonoje/, 
po dviejų sunkių skrandžio operacijų,mirė pastaruoju laiku buv.Lietuvo
je Jonavos girininku Henrikas Kareiva.

Velionis gimė 1899 m.senoje Lietuvos bajorų šeimoje.^imimo vieta 
Nikolskas,Volodgos gub.,kur jo tėvas,miškininkas.buvo miškų urėdu.

Po pirmojo didžiojo karo,pergyvenęs Rusijoje revoliucijos bai
sumus,1919 m.Velže/Vitebsko gub/ baigia gimnaziją ir stoja į Gorkį Že
mės ūkio Institutą,miškų skyrių,kurį lanko su pertraukomis iki 1924 me
tų, baigdamas tris kursus.Tais metais visa Kareivų šeima,gavusi ilgai 
grasytą leidimą grįžti Lietuvon,grįsta tėvynėn.Prie šios progos gir.

•areiv^ atgabena Lietuvon didelę,specialių miškininkystės mokslų knygy
ną,kurį Prof.Matulionis buvo pas juos palikęs.

Sugrįžęs Lietuvon,iki 1925 m. jis buvo laborantu prie Z.U.Akade
mijos zoologijos ir miškininkystės kibinėtų,o 1926 n,jis skiriamas Kaz- 
lų-Rudos girininkijos girininku.,

Kilęs iš miškininko ir medžiotojo šeimos,kareivi pats tapo dide
lis Lietuvos gamtos draugas ir aistringas medžiotojas.Gerai žinodamas 
miškinių Ir laukinių žvėrių biologiją,buvo uiškininkų tarpe žinomas 
kaipo vilkų medžioklių organizatorius ir todėl skiriamas į tokias urė
dijas girininkų,kur vykd ,vo diplomatų ir aukštų valdžios pareigūnų pe- 
dsiokles/i'aip jis buvo Prien”, mišku urėdijos Mikališkio girininku iki 
1933 n.ir Dubravos gir-jos,P nemunės ur. iki 1939 m.p .baigos.P'1struo- 
ju metu,iki 1944 u.v soros buvo jis Jonavos girininku,K-uno m.ur.

Vokietijoje turėjo p kelti sunkų gyvenimą ir užėmus Vokietiją 
alijantans,jis atvyksti į Weissen:u.prie Ravensburg’o,kur išbuvo iki 
patk mirties,tūrėd v.is nuolatos viltį greit sugrįžti laisvon tėvynėn. 
Kūrybiško gyvenimo amžiaus zenite,mirtis neleido jam jo sv joninis iš
sipildyti.

Lietuvos miškinink .1 mirusio gir.K reivos asmenyje nustojo 
simpatingo,paslaugaus ir malonaus bendr idarbio.

Tebūnie j jn lengva svetim; žemė.
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A.Skėrys

LIETUVOS MEDŽIO PRIMOSE.

Lietuva neturi jokių žemės turtų,kurie sudarytų sąlygas pramonei 
vystytis. Kr aš to turtai ir žmoni’? gerbūvis yra daugiausiai sukurtas mu
sų pačių įdėtu darbu.Pramonės ir prie juros prieina kraštai yra papras
tai turtingesni uz agrarinius ir nuo jūros atskirtus kraštus.Lietuvių 
tauta šią gerbūvio paslaptį nuo senai žinojo,todėl pradėjus nepriklau
somai valstybei kurtis,teko daug galvoti del ūkio ateities formos ir 
krypties,kad kuo daugiau sukarus gerybių ir pakėlus krašto gerbūvį.

Viena iš didžiausių Lietuvos, gimtos pagalba,kuriamų,žaJiaVu yra 
medis.Dideli jo kiekiai pradžioje buvo eksportuojami,kol buvo neišvys- 

—■ tyta medžio pramonė,žiii^vos formoje.Vėli u padėtis palengva keitėsi. 
Valstybė,žinodama medžio pramonės svarbą ir būtinumą,ją globojo ir rė
mė. Lietuvos medžio pramonės vystymas į* dydį, uždavinius ir perspektyvas 
trumpai šiame straipsnyje ir panagrinėsime.

Lietuvos medžio pramonė yra palyginus su kaimyniniais kraštais 
jauna.Ji išaugo ir pradėjo stabilizuetis tik paskutiniaisiais neprik
lausomybės metais. Pirmi aus i J. grupuokime ją į med ulinę ir cheminę me
džio pramonę ir tik vėliau į smulkesnes šakas.

Ą.Mechaninė medžio grįmonė.
Ši medžio pramonės saka -apima lentpiuves,faneros,degtukų šiaude* . 

lių,baldų,kietųjų lapuočių ir smulkiąją pramonę.
1.Lentplūvės.
Pirmoji Lietuvoje garinė lentpiuvė buvo pastatyt?. 1870 m.Kaune. 

1920 m.Lietuvoje buvo skaitomi c a 109 gateriai,d ugumoje blogi.Lentpitf- 
vių statyba pradėjo smarkiai augti .Atgavus 19<,3 m.Klaipėdos kraštą, 
lentpiuvių klausimas įgavo visai kitą char ..kterį,nes ten nuo senai buvo ' 
,sukoncentruot •. didžiulė medžio pramonė.

LėntpiūveSjpagal Jų prisitaikymą ir p skirtį galima skirstyti į 
dirbančias eksportui ir vilais rinkM. Pirmosios buvo palyginamai dide
lės,2-5 gaterių/galinčics į metus suplauti 30-60.000 ktm.rastų/ su 
įvairiom kitom mašinon,g aro mašinom varomos,gerai įrengtos,prie upių 
•ar gerų sauskelių ir geru rankų šeinlnink-ujamos.Šios rūšies lentplūvės 
bazavosi daugiausiai Klaipėdoje ir K-.une/Vilniuje taip pat/.Pav.1937 m. 
iš 88 su 2.165 žmonėmis Lietuvoje veikiančių lentpiūvių*Klaipėdoje su 
apylinkėmis buvo 15 su 982 žmonėmis ir Kaune su apylinkėmis 20 su 530 
žmonėmis.Šios lėntpiūvės suplaudavo į metus ikik500.000 ktm, spygliuo
čių rąstų,nors pajėgumas siekė iki 600.000 ktm.Šių lentpiuvių moderni
zavimas ir mechani z avimas buvo neatb'iigtas,kas galėjo prisidėti prie 
gaminių išnaudojimo pakėlimo ir gamybos atpiginimo.Vidutinis išnaudoji
mo '/• buvo nemažas,siekė 69-74/ ir ūkio krizę pernešė be ypatingų sukrė
timų.Bendrai paėmus,jos s^vo paskirtį ir biznieriškus interesus patei
sino .

Lentpiuvės gaminančios vietos rinkai buvo mažos,privačių asmenų 
/pirmosios priklausė ir Aka3-vėms/, nepakankamai įrengtos,daugumoje lo- 
komobilių v-aromos,prijungtos prie malūnų ar kitų įmonių ir be daugumoje 
patyrusių šeiminink-’.Jų sk ličius smarkiai augo,bet krizės metais apie 
30 turėjo ilgesni m laikui ui sĮdaryti.Jos buvo,priešing"i pirmosioms, 
dislok-alizūotos.net ir prie blogų keliu ir daugumoje plovė ūkininkams 
pristatytus rąstus. *-aip gateri-.i t dp ir pluki ai buvo dažnai p senę Ir 
netik;;medžlo išnaudojimas buvo žemas,bet Ir pūtį plovimą buvo galima 
pavadinti medžio gadini ’nu.Šio tlgo lentplūvės suplaudavo į metus ca 
200.000 ktm.rąstųoBendrai paėmus,šios lentplūvės buvo reikalingos mo
dernizavimo, bent dalinio mechaniravimo,savininkų profesinio pasirengimo 
ir valstybės globos bei profesinės kontrolės,kurią-atliktų lentpiuvi- 
ninkų profesinė sąjunga.

Bendrai aptariant lentpiuves^reikia pripažinti,k ,d jų kapacite- 
tas buvo aukštesnis,negu tiekiama išplovimui miško medžiaga.Darbo tieki
mo sumetimais buvo Klaipėdos 5 lentpiuvėms gabenamas medis iš Rusijos.
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Tuo budu 1931-1937 m.buvo po 175-245.000 ktm..spygliuočių rąstų impor
tuota,kas be tiekiamo miesto gyventojams darbo,atnešė dar ca 3.000.000 
Lt.gryno pelno.Sis pavyzdys gražiai charakterizuoja medžio pramonės 
reikšmę.Be tojyra pastebėta.kad lentpiuvės,ypatingai didelės,buvo dau
gumoje svetimšalių rankose. P ?.v. 1941 m. iš 70 nusavintų lentpiuvių,ben
dros 12.676.000 Lt. vertės,19 buvo su 21/ bendros vertės lietuvių ran
kose,47 su 69/ vertės žydų ir 4 su 10/ vertės kitų svetimtaučių ranko
se.Dėl Vilniaus krašto lentpiuvių reikia tik tiek pabrėžti,kad daugiau 
sukoncentruota mieste ir nepakankamai įrengtos ir dalinai senos.Vis ame 
krašte buvo ca 47 lentpiuvės.

Per karų Lietuvos lentpiuvės labai nukentėjo,nors dar 1944 m. 
buvo jų priskaitoma iki 13O.Beartėjant iš Rytų frontui,daugelis lent
piuvių buvo išmontuota ir atgabenta Į D-ancig’ą,ir jų likimas yra neži
nomas .

Ateityje,atstatant lentpiuvių pramonę,reikės kreipti dėmesį į jų 
tinkama įrengimą bei dislokaciją.Ateityje nežinant tėvynės miškų plotų 
ir medžio išteklių,butų sunku ir lentpiuvių pajėgumo plauti kapacitetą 
siūlyti.Tai padeda duoti apytikrį ats įkyrią nesena praeitis,kuri sako, 
kad apie 135 lentpiuvės pajėgė suplauti iki 700.000 ktm.rąstų į metus. 
Tik pabrėžtini,kad atsistotant turėtų būti proteguojami privati inicia
tyva kaip butenybė,t aip pat ir valstybės p r im a yra būtina,kas pagelbė
tų ir lietuviams plačiau šioje pramonės šakoje pasireikšti.Šią spragą 
turėtų ypatingai miškininkai užpildyti.

2. Faneros pramonė.
Faneros pramonė pradėjo d-rbą tik 1923 m., tgavus Klaipėdos 

kraštą.Klaipėdoje,Luizės dvare,buvo faneros fabrikas,kuris po kelių 
sėkmingo darbo metų pajėgė ir antrąjį Smeltėje past ityti.Kaune buvo 
irgi viena maža įmonė,kuri į metus"apie 1000 ktm.juodalksninių ir ber
žinių rąstų sunaudodavo ir iš gauto dikto gamindavo dėžes.Klaipėdos fa
neros fabrikai perėjo 1935 m.vyri ausytės žinion ir pradėjo darbą plės
ti.Juose dirbo iki 700 žmonių.Viso 90/ savo gamybos siųsdavo užsienio 
rinkon ir gaudavo į metus po c a 4-5 mil.Lt.Nežiūrint latvių ir Skandi
navijos kraštų konkurencijos ir krizės metu p.jėgė ūkiški! išsillikyti 
ir gerų rinkų Anglijoj,Vokietijoj ir kt.neprarasti.Si pramonė buvo per
daug centralizuota ir permaža.Kaipo medžio žaliava buvo imama juod-Iks
ais, beržas ir,kaipo rišamoji medžiaga,eglė bei pušis tokiame santykyje: 
64:18:5:13.Išnaudojim as buvo neblog as,nes imdavo tik aukštos kokybės 
rąstus .Faneros produkcija metai iš metų augo.P'V.1931 m.buvo sunaudota 
gamybai 20.300 ktm.rąstų,1934-m.-35.300 ktm.,o 1937 m.-45,600 ktm.ir 
pagaminta f aneros 1931 m.-5.930 cbm.arba 29/,1934 m.-9.860 cbm. irba 
28/ ir 1937 m.-12.280 cbm. arb- 27/.Išnaudojimo / priklauso nuo lab-i 
daug f aktorių.P-gelbinės gamybos žali ..vostkaip k zeinas ir- alb-ninas 
buvo iš užsienio į s ivež-m-.s. Vilniaus krašte buvo irgi maža faneros 
pramonė,bet blogai įrengta ir abejotino rentabilingurno.

Faneros pramonė ateityje turėt . būti išplėšt iki 60.000 ktm.me
tinės produkcijos.Vertėtų turėti vieną fabriką Klaipėdoje su 40.000 ktm. 
produkcij a,kitą Siauliuose-12.000 ktm.ir treči •. Vilniuje-8.000 ktm.pro
dukcijos .Tokiu budu palengvėtų ir blogesnės ž liavos isnaudojim'S,nes 
atpigtų transportas.Be anksčiau minėtų medžių veislių, reikėtų imti k .i- 
po nędąio žaliavą ir ąžuolą,uosį bei topolį.Tokiu budu ši piru’.eilės 
reikšmės medžio pr monės š .ka butų piln i išnaudota ir jos produkcijos 
nors 25/ reikėtų, skirti vidaus rink-.i,ypatingai baldų gunybii.

3. Baldų pramonė.
Baldų pramonė pradėjo -augti tik po I Pasaulinio karo ir pajėgė 

Pasiekti gana gražių r e zuit.tų. Si pr monė buvo g n centr dizuota,ypa- 
ingai Jonavoj,Kaune ir kiek mažiau Klaipėdoje.P-skutini dsi ūs metais 

buvo patenkinta netik vidaus rinka,bet net ir eksportuoj imi bald i į 
užslėnį.Daugeliu! įmonių truko modern us iv mech .nizuoto įrengimo,tačiau 
jos miškų sunkumų nepatyrė. B aidų g miyb-.1 v rtojo įvairias ! .puočių. 
veisles ir spygliuočius.1938 m.buvo jau 54 stambesnės b Idą gamybos įmo
nės,kuriose dirbo 700 žmonių ir metinė gamyba siekė 3.000.000 Lt.
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Baldų pramonė turėtų būti ateityje daugim decentralizuota, mo

derni nu į rengt; bei mechanizuota ii- orientuotis dar dnugi u į g -nybą 
eksporto reiklioms.

4. Degtukų šiaudelių pr'įmonė,
Lietuvoje buvo tik du degtukų fabrikai Klaipėdoje ir K.une.Pir

masis dirbo iš imt in oi. .eksportui, o -’ntr -.sis vietos rinkti.. Iki 1926 m. 
buvo labai maža produkcij i ir nebuvo eksportuoj'imo.Tik nuo 1932 m.buvo 
žymesni kiekini tieki'mi užsienio rink-i.P iv.1938 m,buvo net 2.510 to 
degtukų ši indelių eksportuota.Si pramonės šoka turėjo 1 -b-.i silpnų pu- 
siųsbutent investicija svetimo kapitalo centralizacija ir nepakankamos 
kontroliavimas vidaus rinkoj kainų.

Ateityje ši medžio p?? įmonės s ik i galėtų išaugti iki 60.000vktm. 
drebulinių rąstų metinės produkcijos ir dislokalizuota 8 degtukų šiau
delių fabrikuose .Tokiu budu butai gilina iv drebulinius blogos kokybės 
rąstus racionali ai sunaudoti.

5. Kietų lapuočiai prįmonė.v v
Nė viena medžio pramonės šoka nebuvo taip blogai išvystyt i,kaip 

ši.Veikė tik vienas fabrikas Kaune-*'Liepmėdis”*.Iki 1938 m,,kol nebuvo 
perėjęs valstybės žinion,veikė ti, protarpiais nes jį valdydami svetim
šaliai neturėjo daug intereso.Si įmonė plaudavo į specialius užsienio 
rinkai sortimentus,ąžuolus.Buvo gaminamas ir parketas.Bemaž visa pro
dukcija ėjo užsienio rinkon.I metus suplaudavo 12-18.000 ktm.ąžuolų. 
Išnaudojimas buvo vidutinis,siekdavo iki 56^./malkoms tekd .vo 29%,o 
piuvenoms 15%/

Ateityje ši pramonės šaka turėtų būti praplėsta iki 20-25.000 
ktm.kapaciteto ir k ipo žaliavą n aidoti ir kitus kietuosius lapuočius, 
įmonių tinkamas įrengimas ir valstybės parama bus būtinai reikalinga. 
Didesnioji produkcijos dalis eis užsienio rinkon.

B.Cheminė medžio pramonė.
1. Celulozė.
Celulozės pramonė Lietuvoje pradėjo veikti tik 1923 m.Klaipėdo- 

je.Tai buvo vietas gerai įrengtas ir aukšto kap.iciteto celulozės fabri
kas. Kai p žaliavą jis vartojo tik eglinius ir dilinai drebulinius popier
medžius. Žaliavas f abrikas imdavo dažninusiai iš Lietuvos miškų ir joms 
statė aukšt is technikines sąlygas.Paskutiniuoju laiku^fabrikaš p ajėgda
vo sunaudoti į metus iki 350.000 ktm. popiermedžių ,iš kurių pagamindavo 
ca 50,000 to celulozės,Jame dirbo apie 900 žmonių.Sios produkcijos tik 
mažytė dalis eidavo vietos r jnkon-tolimesniam perdirbimui į popierį,o 
likusioji dalis buvo eksportuojama į įvairius kraštus„Už parduotą užsie
nio rinkoje celnioz ę buvo gaunama vidutiniai 10 mil.Lt.į metus.Celulo- 
zės pramonė turėjo ir ūkiškai sunkių metų,ypatingai krizės laikotarpyje, 
nes turėjo išlaikyti konkurenciją su Skandinavijos kraštais.

Ateityje turėtų būti du mažesnio kapaciteto celulozės fabrikai, 
kurie turėtų imti popiermedžius ir žymini blogesnės kokybės,kaip kad 
prieškariniais laikais.Jų produkcija turėtų būti tieki-na užsienio rin
kai,kas .atneštų, valstybei keliolika milijonų litų į metus.Vertėtų net 
dėti pastangų, importuoti popiermedžių iš Skandinavijos arba iš Rytų.si 
pramonės šaka turės ateityje dar ilgus metus geras perspektyvas,todėl 
yra globotina ir remtina.

2. Popieriaus ir kartonažo pramonėo
Popieriaus ir kartonažo pramonė net ir paskutiniaisiais metais 

nebuvo pakankamai išvystutneypatingai popieriaus.Ilgus metus reikėjo 
didelius kiekius įsivežti is užsienio,o visiškai nuo popieriaus importo 
atsisakyti ir paskutini .Įsi nis metais nepavyko. Greit ii po karo Petra
šiūnuose buvo pastatytas popieriaus fabrikas,kuris metai iš metų buvo 
plečiamas.Jis į metus sunaudodavo c i 6000 erm,popiermalkių.D ug pagal
binių medžiagų jis išsiveždnVo iš užsienio.Kartonažo pr amonė buvo žymi iii 
stipresnė,ir paskutiniaisiais metais ji jau galėjo vietos rinką paten
kinti. Vilniaus krašte 1939 m.buvo rasti du popieriaus f ibrikaiskurie 
bendrą Lietuvos popieriaus produkciją pakėlė 44%,1940 m.popieriaus ir 
kartonaže pramonėje dirbo c a 1440 žmonių.
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Ateityje pooler irus ir kartonažo pr’uoni turėtų būti žymiai yrp- 

lėsta ir moderniai įrengt a, k .d jinai galėtų netik vietos rinką p ten
kinti, bet kad liktų medžiagų ir eksportui.Tam sąlygos Lietuvoje yr vi
sais atžvilgiais p lankios.

3.Terpentino-k'nifolijos rr nonė.
Terpentinas Lietuvoje buv- j u nuo seno g min^n.s primityviose 

smalinėse.1935 m.buvo pradėtos nusekinti pušys^o 1936 n.buvo pastatytas 
tcrpentino-kanifolijos fabrikas Alytuje,kuris pr dėjo g-u tu s skus per
dirbti. įmonė j e dirbo tik 12 žmonių ir per parą g Įėjo perdirbti 4-4.500 
kg.sakų. .

Nūs .akinimo darbai metai is metų iugo.Pav.1935 m. 6 miškų urėdijo
se buvo nusakirita 81.345 pušys ir gauta 111,309 kg.sakų/vidut.po Į kg./ 
o 1938 m.jau 15 urėdijų ir surinkt ; 242.283 kg.s kų. Siu. sakų išnau
dojimas siekė c a 83%-g-n a aukštas. 69% produkcijos sudarė kanifolija ir 
14/. terpen  t in as .Šie kmifolljos kiekiai pilnai p’.tenkino vidaus rinką 
ir nereikėjo daugiau importuoti.

Ateityje butų galim; šio fabriko produkcijo,galėjo būti ir di
desnė,pilnai p .sitenkinti. • '

•į.Medzio anglinim .s.
Medžio anglinim as Lietuvoje buvo mažai pr-ktikuojamas.1934 m. 

Kaune,prlei,Lietmedžio’i,2-se metalinėse krosnyse/4x0,6 m.cilinderinio 
katilo apimties/buvo pradėtos gaminti medžio -nglys.Buvo deginami į 
smulkius gabaliukus sūskaldyti:ąžuolas,skrėblas,uosis ir beržas.Rezul
tatai buvo gana geri.Iš vieno erm.skroblo buvo gauta 105 kg.anglies, 
1 erm.ąžuolo-95 kg.,1 erm.uosio-92 kg.ir 1 erm.bęržo-85 kg.1938 m.l kg, 
tokiu budu gautos anglies kainavo 0,19 Lt«,o ,2 kgotokies anglies atsto
jo 1 kg.benzino,kurio 1 Itr.kainavo 0ž8 Lt,Taigi rentabilingumis yra 
neabejotinas,Be to,benzinas reikėjo uz valiutą įsivežti iš užsienio. 
Tuo pačiu metu buvo mėginta anglis gaminti žemės krosnyse,bet rezulta
tai buvo žymiai blogesni/m uic manymu,dėl mažo dirbančiųjų patyrimo/.

Ateityje dėl daugelio sumetimų medžio anglies gamyba turės būti 
proteguojama ir atitinkam'’! išplėsta.

Dėl savo straipsnyje iškeltų minčių turėčiau dar pabrėžti:
a/ Lietuvos medžio pramonė vis/ liiką augo.P .v, 1937 m.buvo 160 

įmonių,kuriose dirbo 4.644 žmonės,o 1940 m,jau 227 su 7000 žmoni”,Ne
žiūrint to,ji buvo proporcing i! Įmint 1/4 mažesnė,k ip latvių ir 1/3, 
kiip estų,

b/ Tiekdamas pasiūlymus ateičiai,turejau galvoje miško ir medele 
išteklius Klaipėdos bei vis me Vilniaus krašte,jeigu mišk-i bus rasti 
neapnaikintoje padėtyje.

c/ Pavaizdavau kiekvieną pr įmonės medžio š'ką,bettik bendrais 
ir svarbesniais bruožais.Gilesnę studiją butų galima aprašyti atskiroje 
brošiūrėlėje,tad daugelis,kartais ir svarbių faktorių liko visai nepa
liesta.

d/ K id ateityje medžio pramonė vėl neatitektų svetimtaučių 
rankosna,valstybė turėtų subsidijuoti kv lifikuotus ir vertus asmenis, 
ypatingi! miškininkus,kurie norėtų šioje srityje savarankiai dirbti. 
Šiuo medžio pramonės klausimu miškininkai jau dabar turėtų susidomėti 
ir rengtis event.ateities užd avini-ins.

e/ ..teityje visa medžjo pr įmonė Lietuvoje turėtų būti ilgesnį 
laiką valstybės globo j ua ^remi m ; ir stebim a, paliekant pilną privačią 
iniciatyvą. -

r

- v
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KRONIKA.

1948 n, gruodžio 22 d.Munchen’o universitete įsigijo dipl.mišk, 
Zenonas Prūsas daktaro laipsnį.Dizertacija'!Standcrtsbedingte Grundlage 
and Entwicklungsz ustande der baltischen Holzwirtschaft” yra palygina- - 
mai didelės apimties ir įdomi.Nauj-Jį miškų mokslų Daktarą sveikiname 
ir linkime įsigytą patyrimą ir žinias panaudoti laisvos tėvynės miškų 
ūkto atstatymui ir kėlimui.,

1948 m. lapkričio mėn.išvyko buv.miškų^fakulteto dekanas doc. 1.
Vasiliauskas su šeima į U.S.A,,kur turi angažamentą dirbti universitete. 
Kiek vėliau išemigravo ten pat ir mišk.-inž.K.Sčesnūįevičius su šeima. 
Greitu laiku Į U.S.A.rengiasi ir kiti vyresnieji miškininkai,jų tarpe 
ir buv.Gener.Direktorius p,Gureckas,išemigruoti.

1948 m,spalio mėn.išemigravo į Venecuėlą dipl.mišk.V.Baronas.
Ten dirba pas daržininką,kaip darbininkis.ŪŽdarbis neblogas,bet dvasi
nio gyvenimo sąlygos kol kas yra nepalankios.Ispanų kalbą mokantiems 
yrą daug galimumų geriau įsikurti.

Neužilgo rengiasi išvykti iš pr nauzų zonos keletas miškininkų 
į Kanadą ir Australiją.

Freiburgo universitete miškininkystės mokslus tęsia ucli'-i tik 
du studentai,kiti dėl įvairių sąlygų arba.metė studijas ar yri likę tik 
sąrašuose.Kituose univ.,kur yra miškininkystės skyriai,padėtis irgi ne
daug geresnė ,1 -b-..i apgailėtina,kad miškininkų k-demikų prieauglis 
tremtyje yri toks niž.s.

1948.6.18-19 d.Hanau įvyko miškų ūkio planuotojų posėdisukuri me 
dalyvavo p.p.M.Gureckas, ■ ‘.Rukuiža,A.V.sili insk is,M,Jameikis,K.Scesnule- 
vičius/P. Šilus ii’ A. Skėry s. Jame buvo- apt irta d-.ug -ateities miškų ūkio 
problemų ir mėginta primatyti naujos ūkio gairės.

1918.9.9-10 d.Schwebiscli Gmund’e įvykusi ^ne Ūkio PI mtuotojų su- 
v'ži įvime aktyviai d alyvavo ir miškininkai.Miškų ūkio skyrių atstov-vo—- 
p,p. A.Rukuiža,M.Janeikis ir P.Sil is,medžio pramonę p.p.M.Gureok s, A.Sisu- 
ous ir A.Skėrys.

1948.6.1d d. Hm ’.u Sąjungos Valdyba n .uj 1 pasiskirstė pareigomis: 
pirmininku-n.Gurc-ckaSjGeneral.sekretoi-ium-p. i.Škėrys ir nariais p.o.Ja- 
meikis ir Šilus.Pažymėjimų ir kit-is reiki! ls g-ilima kreiptis į Gene
ral, sekretorių.

1943 m.gegužė s pradžioje mirė sulaukęs 72 m. .imži ms-miškininkus 
Eduardas Skerstus.Velionis pirm Įsi'is neęrikl-'Usomybės met'is buvo Prie
nų miškų urėdu,p -.skiiu ilgą laiką buvo is mišku žinybos pasitraukęs,c 
vokiečių okupacijos metu buvo paskirt is Miškų Ūkio General.Direkcijoje 
vyr.medžioklės inspektorių.

T >.is pači ils metais rugsėjo mėn.3 d.Freiburg’e dėli l eismo ne
laimės žuvo Miškų Ūkio General.Direkcijoj vokiečių okupacijos motu 
dirbusi Elzbieta Skerstiene.Velionė,kaip ir josios vyras,palaidotu 
Freiburg’o kapinėse.
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