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Lietuvos Valstybės Konstistucija.
"Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos Tauta, dékingai minédama garbingas savo sūnų pastangas ir
kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti pwdarytas, atstačius“ nepriklausomą savo Valstybę, ir norė-

dama nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas

teisingumui ir teisėtumui tarpti, ir patikrinti visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, 0 žmonių darbui

ir dorai tinkamą Valstybės globą, per savo įgaliotus atstovus, susirinkusius į Steigiamąjį

I. Bendrieji dėsniai.

1$. Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma
demokratinė Respublika.

—  Suvereninė Valstybės Valdžia priklauso
Tautai. \

2$. Valstybės Valdžią vykdo Seimas,
: Vyriausybė ir Teismas.

3§. Lietuvos Valstybėje neturi galios joks
“ įstatymas, priešingas Konstitucijai.

4§. Lietuvos | teritorijos sienos gali būti
keičiamos tik įstatymo keliu. :
5§. Administracini Lietuvos teritorijos pada-

. linima nustato įstatymas.
Del vietos gyventojų reikalų ypatingumo iš

atskirų Lietuvos sričių gali būti sudaryti auto-
nominiai vienetai, kurių sienas ir teises nustato
įstatymas.

6$. Valstybės kalba — lietuvių kalba.
Vietinių kalbų vartojimą nustato įstatymas.

7§. Valstybės spalvos: geltona — žalia —
raudona. Valstybės ženklas — baltas Vytis
raudoname dugne.

II. Lietuvos piliečiai ir ių teisės.

88. Pilietybės teisė įgyiama ir jos nustojama
einant atatinkamų pilietybės įstatymu.
Svetimos valstybės pilietis gali būti priimtas

Lietuvos pilietybén, jeigu jis yra išgyvenęs
Lietuvoie ne maZiau kaip deSimts metų.

9§. Niekas negali būti kartu Lietuvos ir
kurios kitos valstybės pilietis.

10$. Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters,
vra lygūs prieš įstatymus. Negali būti teikiama
vpatingų'privilegijų nei mažinama teisių pilie-
čiui del jo kilmės, tikėjimo, tautybės. |

11$. Piliečio asmuo neliečiamas.  Traukti
pilietis tieson galima tik įstatymuose nurodytais
atsitikimais ir tvarka. Pilietis gali būti suimtas
arba jo laisvė suvaržyta tik užtikus jj nusi-
kalstamąjį darbą bedarant, arba teismo valdžios
organo nutarimu. Suimtajam piliečiui turi būti
"ne ilgiau kaip per 48 valandas įteiktas nutarimas
del io suėmimo ir nurodytas suėmimo pagrin-
das. "Negavęs šio nutarimo suimtasis tuojau
paleidžiamas.

128: Piliečio butas neliečiamas. Įeiti į butą
"ir daryti iame kratą galima tik įstatyme nuro-
"dytais atsitikimais ir tvarka.

138. Pilietis turi tikėjimo ir sąžinės laisvę.
Priklausymas kuriai tikybai arba išpažinimas

pasaulėžiūros negali būti pagrindu nusikaltimui
"pateisinti ar atsisakyti nuo viešųjų pareigų.$.
  

„laptis.

liėčiui laiduojama korespondencijos |

Seimą, 1922 metų rugpiūčio mėnesio 1 dieną priėmė šią Lietuvos Valstybės Konstituciją.

ir susižinojimo paštu, telefonu, telegraiu pas-
Išimtis gali būti daroma įstatyme nuro-

dytais atsitikimais.

15$. Piliečiams laiduojama žodžio ir spaudos
laisvė. Ši laisvė galima suvaržyti tik įstatyme
nurodytas atsitikimais, kada tai yra reikalinga
dorai ar valstybės tvarkai apsaugoti.

16§. Pilietiams pripažistama laisvė daryti
įstatyme nurodyta tvarka susirinkimus be
ginklo ir neardant viešosios ramybės.

17 Š. Piliečiams laiduojama draugijų ir sąjungų
laisvė, iei ių tikslai ir vykdomosios priemonės
nėra priešingos baudžiamiesiems įstatymams.

188. Einančio pareigas valdininko nuskriaus-
tas pilietis turi teisės įstatyme nurodyta tvarka
traukti jį teisman be io vyresnybės leidimo
ar sutikimo ir ieškoti nuostolių atlyginimo.

195. Kiekvienas pilietis turi peticijos į
Seimą teisę. r

208. Piliečiai turi įstatymų iniciatyvos teisę:
25 tūkstančiai piliečių, turinčių teisės rinkti į
Seimą, gali patiekti Seimui įstatyme nuroduta
tvarka įstatymo sumanymą, kurį Seimas pri-
valo svarstyti.

21§. Nuosavybės teisė saugojama. Piliečių
turtas galima nusavinti įstatymo keliu tik vieSa-
iam reikalui esant.

Ii. Seimas.

22 $. Seimą sudaro Tautos atstovai.
23 §. Atstovai renkami visuotiniu, lygiu,

tiesioginiu ir slaptu balsavimu, proporcingaja
rinkimų sistema. Rinkimų tvarką ir atstovų
skaičių nustato įstatymas.

24 $. Rinkti atstovus į Seimą turi teisės pil-
nateisiai Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters,
turintieji ne mažiau kaip 21 metus amžiaus, 0“
būti renkamiems — turintieji ne mažiau kaip
24 metus amžiaus.

258. Seimas renkamas trejiems metams.
Kai Valstybė veda karą, arba kai daugiau

kaip pusėje ios teritorijos yra įvesta karo pa-
dėtis, Respublikos Prezidentas tam tikru aktu
gali pailginti Seimo laiką, kuriam iis yra iš-
rinktas. Toks Respublikos Prezidento' aktas
yra reikalingas Seimo patvirtinimo.

*26 Š$. Naujojo Seimo rinkimai turi įvykti prieš
pasibaigiant senojo Seimo kadencijai. Naujojo
Seimo rinkimų dieną skelbia Respublikos Pre-
zidentas.

Naujojo Seimo kadencija prasideda kuomet.
baigiasi senojo Seimo kadencija.
Seimas susirenka ne vėliau kaip po30 dienų

4 ye  



 

do rinkimams pasidalgun Diena Šeimai, susi-
rinkti skiria Respublikos Prezidentas.

278. Seimas leidžia įstatymus. Įstatymų
skelbimo tvarką ir jų įsiteisėjimo laiką nustato
atskiras įstatymas.

28§. Seimas prižiūri Vyriausybės darbus,
doudamas jai paklausimų bei interpeliacijų ir
skirdamas revizijas.

29§. Seimo tvirtinimo yra reikalingi Val-
stybės biudžetas ir io išpildymas.

30§. Seimas tvirtina šias Vyriausybės daro-
mas Vastybės sutartis: taikos sutartis, Valsty-
bės teritorijos įgijimo, išsižadėjimo ar perlei-
dimo sutartis, prekybos sutartis su kitomis val-
stybėmis, užsienio paskolas, sutartis, kurios
visai ar dalinai naikina arba uždeda pareigų
Lietuvos piliečiams, sutartis, kurios nustato tie-
siogines arba netiesioginės“ monopolijos arba
nusavinimo teises.

31$. Seimo kompetencijoje yra pradėti ar
baigti karas.

Karo veiksmai gali būti pradėti be Seimo,
„kai priešininko šalis paskelbia Lietuvai karą,
arba kai priešininkai, karo nepaskelbę,
peržengę Lietuvos sieną.

32§. Kilus karui, ginkluotam sukilimui ar
kitokiems pavojingiems neramumams Valsty-

_ bėje, Ministerių Kabinetui pasiūlius, Respubli-
„ kos.Prezidentas gali visoje Valstybėje arba tam
tikrose jos dalyse įvesti karo arba kitą kurią
nepaprastą padėtį, laikinai sustabdyti konsti-
tucines piliečių teisių garantijas (11, 12 44). 15;
16, 17 §§) ir imtis priemoniy pavojui atremti ar
pašalinti, vartojant ir ginkluotą paiėgą, ir tuo
pat metu apie visa tai turi pranešti Seimui,
kuris tą Vyriausybės žingsnį tWirtina arba at-
meta.

33$. Seimas renka sau Pirmininką ir kitus
Prezidiumo narius.

Seimas priima savo darbui statutą, kuris turi
įstatymo galios

34§. Seimo posėdžiai šaukiami Seimo nusta-
tyta tvarka. Seimo Pirmininkas privalo su-
"šaukti Seimą, iei to reikalauja Respublikos Pre-
„zidentas arba 4 dalis atstovų. ia

35§. Kiekvienas atstovas, pradėdamas eiti
savo pareigas, priesiekia arba iškilmingai pasi-

yra

žada būti ištikimas Lietuvos Respublikai, sau-|
goti jos įstatymus ir sąžiningai vykdyti Tautos
atstovo įgaliojimus.

36§. Atstovai vadovaujasi tik savo sąžine ir
negali būti jokių mandatų varžomi.

37$. Atstovas del savo kalbų, kasko,pa-
"reigas einant, negali būti teismo baudžiamas,
tačiau už garbės įžeidimą gali būti traukiamas
atsakomybėn paprastąja tvarka.

— 388. Atstovo asmuo neliečiamas.  Atstova
"suimti galima tiktai Seimui sutikus, išskyrus
tuos atsitikimus, kada atstovas yra užtiktas
nusikaltimo vietoje (in ilagranti).

Apie atstovo suėmimą ir suėmimo|"pamatą
|| tokiu atsitikimu nevėliau kaip po48 valandų

ee. Seimo Pirmininkui, kuris praneša

ep je.
„mas gali suimtajam atstovui grąžinti laisvę.

398. Atstovai turi teisės nemokamai važinėti ;
visais Lietuvos geležinkeliais.

Atstovai už savo darbą gauna atlyginimą, X
kuri nustato įstatymas,

„IV. Vyriausybė.

40§. Vyriauvbę sudaro Respublikos Prezi-
@éntas ir Ministerių Kabinetas.

41§. Respublikos Prezidentą renka Seimas.
Respublikos Prezidetas renkamas slaptu bal-

savimu absoliutinė atstovų balsų dauguma. Jei
du kartu balsuojant nė vienas kandidatas ne-
gautų absoliutinės atstovų balsų daugumos, tad
Respublikos Prezidentas renkamas iš dviejų
kandidatų, gavusių daugiausia balsų, ir išrinktu
laikomas tas, kuris gaus daugiau balsų. Jei
abu kandidatu' gautų lygų skaičių balsų, iš-
rinktu laikomas vyresnio amžiaus kandidatas.

42$. Respublikos Prezidentas, pradėdamas
eiti savo pareigas, prisiekia arba iškilmingai
pasižada visomis savo pajėgomis rūpintis Res-
publikos ir Tautos gerove, saugoti Konstitu-
ciją ir istatymus, sųžiningai eiti savo pareigas
ir būti viesiems lygiai teisingas,

43$. Respublikos Prezidentu gali būti renka-

nis kaip 35 metų.

44$. Respublikos Prezidentas yra renkamas
trejiems metams.

Respublikos Prezidentas eina savo pareigas
ligi bus išrinktas kitas.

"mas kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris gait }
büti renkamas atstovu i Seima ir yra neyaunes- }

Respublikos Prezidentas gali būti Seimo at-
statytas 74 visų atstovų balsų dauguma.

„Tas pats'asmuo negali būti renkamas Res-
publikos Prezidentu daugiau kaip „dviem trime-
čiams paeiliui.

45§. Respublikos: Prezidentui išvažiavus iš
Valstybės sienų arba susirgus ir laikinai nebe- |
galint eiti pareigų, ii pavaduoja Seimo Pirminin-

a
kas.

Respublikos Prezidentui atsistatydinus,
atstačius, jam mirus arba susirgus ligi nebe-
galint daugiau eiti savo pareigų, yra renkamas
kitas, tam laikui, kuris liko senojo Respublikos
Prezidento neatprezidentautas.

46§. Respublikos Prezidentas atstovauja
Respublikai, akredituoja pasiuntinius ir priima |
svetimų valstybių pasiuntinius.

47§. Respublikos Prezidentas kviečia Mini“
sterį Pirmininką, paveda jam sudaryti Mini-
sterių Kabinetą, tvirtina sudarytą ir priima Mi-
nisterių Kabineto atsistatydinimą.

48§. Respublikos Prezidetas skiria ir atleid- ae
Zia Valstybės Kontrolierių. = .

Valstybés Kontrolierius atsako Beinn, ir'at-
sistatydina, Seimuiišreiškus jamnepasitikėjimą $

498. "Respublikos
leidžia viiA aldinink

   
  

   

 



|

Bice: iui) istatymai Respublijos Pre-
zidento skelbiami per 21 diena, skaitant nuo
įstatymo įteikimo dienos.

Respublikos Prezidentas turi teisės per
21 dieną, skaitant nuo įstatymo įteikimo dienos,
grąžinti Seimui su savo pastabomis Seimo

„priimtajį įstatymą antrą kartą apsvarstyti. Jei
po to Seimas antru svarstymu priima tą patį
įstatymą absoliutinę visų atstovų balsų dau-
guma, tad Respublikos Prezidentas privalo iį
paskelbti.

Jei Seimas 7 visų atstovų balsais pripažista
"įstatymo paskelbimą esant skubotą, tad Res-
publikos Prezidentas neturi teisės grąžinti ji
Seimui antrą kartą svarstyti. 2

51§. Respublikos Prezidentas turi bausmės
Jovanojimo teisę. }
Dovanoti bausme Ministeriams, kurie yra

nusmerkti del tarnybos nusikältimu, Respubli-
kos Prezidentas gali tik Seimui sutikus. ay

52§. Respublikos Prezidentas turi teisés pa-
leisti Seima.
Naujam Seimui susirinkus, Respublikos Pre-

zidentas perrenkamas.
* Naujojo Seimo rinkimai privalo įvykti ne vė-
liau kaip po 60 dienų Seimą paleidus. Naujojo
Seimo kadencija prasideda nuo jo rinkimų
dienos.

53§. Respublikos Prezidentas yra vyriau-
sias visų Respublikos ginkluotų pajėgų viršinin-
kas.
„Už Respublikos ginkluotų pajėgų tvarkymą

ir vadovavimą joms atsako Seimui Ministerių
Kabinetas ar atatinkamas Ministeris.
Karo metu, Ministerių Kabinetui pasiūlius,

Respublikos Prezidentas skiria  Vyriausiaii
Kariuomenės Vadą.
54$. Respublikos Prezidentas turi

“dalyvauti Ministerių Kabineto posėdžiuose ir
"juose pirmininkauti, ir reikalauti iš Ministerių
„Kabineto ar atskirų  Ministerių pranešimų
raštu apie ių darbą.

55$. Visi Respublikos Prezidento aktai, kad
turėtų galios, privalo turėti Ministerio Pir-
mininko arba atatinkamo Ministerio parašą. At-

 sakomybė už aktą tenka iį pasirašiusiam Mini-
steriui. Fae:

56§. Ministeriy Kabinetas sudaromas iš
Ministerio Pirmininko ir kity Ministeriy. Mini-
steriy skaitiu ir jų darbų paskirstymą nustato
įstatymas.

57§. Ministeris Pirmininkas Btistate pasi-
-rinktus Ministerius Respublikos Prezidentui
patvirtinti. Ministerius atleidzia Respublikos
Prezidentas.

58 §. Pradédami eiti savo pareigas, Mini-
steriai prisiekia arba iškilmingai pasižada
bešališkai ir sąžiningai eiti savo pareigas' ir
pildyti Konstituciją bei įstatymus.
598. Ministerių Kabinetas atsako solidarin-

i 2 gai Seimui už bendrą Vyriauybės politiką, 0
"kiekvienas Ministeris skyrium atsako Seimui
už avo darbą jam pavestoje valdymo srityje.       

 

„Ministeriai turi turėti Seimo pasitikėjimą.

turi atsistatydinti, jei Seimas stačiai pareiškia |

teisės |

inetas ir Kd es

  
  

jiems nepasitikėjimą.

60§. Ministerių Kabinetas ruošia, ir pristato
Seimui istatymų sumanymus.

Ministeriai, pasilikę "mažumoje, spręsdami
Ministerių Kabinete įstatymų sumanymus, turi
teisės savoatskirą "nuomonę ir jos pagrindus
išdėstyti raštu, kuris įduodamas Seimui drauge
su Ministerių Kabineto įnešamuoju sumanymu.

61§. Ministerių Kabinetas vykdo Respubli-
kosKonstituciją ir įstatymus, veda Respublikos
vidaus ir užsienio politiką, saugoja Respublikos
teritorijos neliečiamybę ir vidaus tvarką.

62§. Ministeriy Kabineto posėdžiuose turi
teisės dalyvauti patariamuoju balsu Valstybės
Kontrolierius.

63§. Iškelti Respublikos Prezidentui, Mini-
steriui Pirmininkui ar kitam kuriam Ministeriui
baudžiamąją bylą del ių tarnybos nusikaltimų *
ar del Valstybės išdavimo turi teisės tik Seimas
absoliutine visų atstovų balsų dauguma.

Iškeltą bylą sprendžia Aukščiausiasis Lietu-
vos Teismas. ‘

V. Teismas.

648. Teismas sprendžia eidamas įstatymais
Respublikos vardu.

65$.. Teismo sprendimas negali būti keičia-
mas arba naikinamas kitaip, kaip tik teismo,
įstatymuose nurodyta tvarka.
Amnestija teikiama įstatymų keliu.

66§. Teismų organizaciją, kompetenciją ir
jurisdikciją nustato įstatymas.

67§. Aukščiausiasis Teismas visai Respubli- n
kos teritorijai tėra vienas.

68$. Teismas sprendžia
įsakymų teisėtumą.

698. Teismas visiems piliečiams yra lygus.
Karius dėl tarnybos nusikaltimų teisia tam

tikri teismai.
Ypatingieji teismai gali būti steigiami tik karo

metu arba karo padėčiai esant.

administracijos

VI. Vietos savivaldybė.

70§. Valsčiams ir miestams laiduojama savi-
valdybės teisė įstatymų ribose.

Vietos savivaldybės organų rinkimų pagrin-
dan dedama visuotinis, lygus, tiesus ir slaptas
balsavimas.

71§. Savivaldybės organai rūpina Valsty- oe
bės vietos valdymo reikalus įstatymuose nuro-
dyta tvarka.

Jie turi teisės uždėti mokesnių vietos savi- | ;
valdybes reikalams, eidami tam tikrais mokes-
nių įstatymais:

valdybės organai eitų savo pareigas, ir kad jų
darbas nebūtų priešingas Valstybės įstaty-
mams.
Vietos savivaldybės organų ginčo bylas su

„ Vyriausybės organais galutinai, sprendžia teis- ee
mas.

VII. Tautinių mažumų teisės. .

738. Tautines piliečių mažumos, kurios su- |
daro žymią piliečių|dali, turi teisės įstatymų
ribose AienoriBsa,, eae

   

      „savo kis y



     

kultūros reikalus
darybę, savitarpinę pagalbą — ir šiems reika-
lams vesti įstatyme nurodyta tvarka renka
atstovaujamus organus. 4 ©

748. Minetos 73 $ tautines maZumos turi
teisės, eidamos tam tikrais įstatymais, apkrauti
savo narius mokesniais tautinės kultūros reika-
lams ir naudojasi teisinga dalimi sumų, kurios
Valstybės ir savivaldybių yra skiriamos švie-
timo ir labdarybės reikalams, iei šių reikalų
netenkina bendros Valstybės ir savivaldybės
įstaigos.

VIII. Respublikos gynimas.
75$. Visi Respublikos piliečiai dalyvauja ios

teritorijos gynime įstatymuose nurodyta tvarka.

76§. Respublikai ginti organizuojamos gin-
kluotos pajégos. Ginkluoty pajégu organiza-

"ciją, komplektavimo būdus, rūšį ir tarnybos
laiką nurodo įstatymas.
'77Š$. Tų karių šeimoms ir patiems kariams,
kurie eidami karo tarnybą nustojo savo svei-
katos arba gyvybės, laiduojama valstybės globa
ir aprūpinimas.

IX. Švietimo reikalai.

78§, Vaikų auklėjimas yra tėvų aukščiausia
teisė ir naturalinė pareiga.

79Š$. Mokyklas steigia Valstybė, savivaldy-
bės, visuomenės organizacijos ir atskiri asmens.
Visos mokyklos yra Valstybės priežiūroje įsta-
tymų nurodytose ribose.

80§. Religijos mokymas mokyklose yra
"privalomas, išskyrus mokyklas, įsteigtas vai-
kams, kurių tėvai nepriklauso jokiai tikybinei
organizacijai. Religijos privalo būti mokoma
pagal reikalavimus tos tikybinės organizacijos,
kuriai priklauso mokinys.

81$. Pradžios mokslas yra privalomas.
Privalomojo pradžios mokslo įvedimo laiką

ir tvarką nurodo įstatymas.

Pradžios mokslas Valstybės arba savivaldy-
bių laikomose mokyklose yra nemokamas.

—_ 8258. Privatinės konfesinės mokyklos, įei ios
išpildo įstatymų nustatytą programos mini-
mumą, gauna iš Valstybės Iždo švietimo reika-
lams skiriamą biudžeto dalį, kuri atatinka,
oficialiniai priklausančių tai tikybinei organiza-
cijai, kurios mokslu tos mokyklos vedamos,
Lietuvos piliečių ir mokinių skaičiui.

X. Tikybos ir kulto dalykai.

- 83§. Visoms esamoms Lietuvoje tikybinėms
organizacijoms Valstybė lygiai pripažįsta teisės
tvarkytis taip, kaip ių kanonai.arba statutai
reikalauja, laisvai skelbti savo tikėiimo mokslą

„įr atlikti savo kulto apeigas, steigti ir tvarkyti
savo kulto namus, mokyklas, auklėjimo ir lab-
darybės įstaigas, steigti vienuolynus, tikybinės
kongregacijas, brolijas, uždėti savo nariams
mokesnių tikybinių organizacijų reikalams,
įgyti kilnoiamaiį ir nekilnojamąjį turtą ir ij

„ valdyti.

Tikybinės organizacijosturi Valstybėje iuri-
dinio asmens teisių.

je yra atleidžiami nuo karinė prie-
No és. :

liaudies švietimą, lab- |

sio - 1 „dieną,

 

848. Valstybė MAŽIS naujai Aisirakdano“ ae
čias tikybinės organizacijas, jei jų tikėiimo bei .
doros mgkslas ir statutai. neeae vieša- |
jai tvarkai ir dorai.

" Tokių organizacijų atsiradimo ir gyvavimo
sąlygas nurodo įstatymas.

85§. Gimimo, jungtuvių ar mirimo aktai,
daromi tikinčiųjų pas ių dvasininkus, iei jie
atatinka įstatyme nurodytai formai, turi Lie-
tuvoje juridinės galios, ir piliečiai nėra ver-
čiami tų aktų kartoti kitoje įstaigoje. S

86§. Sekmadienius ir kitas Valstybės pri-
pažintas šventes įstatymai saugoja, kaipa
ir dvasios pakilimo dienas.

87§. Kariams turi biti suteikta laisvo taiko“
savo tikybos pareigoms atlikti.
Ligoninėse, kalėjimuose ir kitose viešose

įstaigose laikomiems žmonėms turi būti duo-.
dama galimybės savo tikybos pareigoms atlikti.

XI. Valstybės ekonominės politikos pagrindai.

88§. Visose ūkio srityse kiekvienam pilie-
čiui laiduojama darbo ir iniciatyvos laisvė. Ši
laisvė tegali būti suvaržyta įstatymo keliu,
„esant viešajam reikalui.

Ūkio gyvenimas yra tvarkomas taip, kad
kiekvienas pilietis turėtų darbo.

_ 89§. ° Atskiroms ūkio sritims įstatymai lai-
duoja tam tikrą savivaldybę. - Įstatymų keliu
steigiami žemės ūkio, prekybos ir pramonės,
darbo ir kitoki rūmai, kurių bendradarbiavimą
su Valstybės Valdžia, normuojant ūkio gyve-
nimą, nurodo įstatymas.

90$. Žemės valdymo pagrindan dedamas
privatinės nuosavybės dėsnis.

Valstybei paliekama teisės reguliuoti žemės
valdymą taip, kad būtų sudarytos tinkamos?
sąlygos taisyklingai žemės ūkio gamybai,
ypatingai smulkiaiam ir vidutiniam žemės ūkiui
tarpti.

Dvarai parceliuojami įstatymuose nurodyta
tvarka.

XII. Valstybės finansai,

91$. Uždėti gyventojams mokesnių, skirti
Valstybės Iždo išlaidų, užtrakti vidaus paskolą

S popierinius pinigus tegalima įstatymų
eliu.

92 §. Valstybés paiamu ir išlaidų, turto bei
skolų ir atskaitomybėsprižiūri Valstybės Kon-
trolierius.

93§. Valstybés Kontrolierius kas metai pa-
ruošia. praėjusiųių metų Valstybės biudžeto
vykdymo apyskaitą ir ne vėliau kaip ligi spalių
mėnesio 15 dienos patiekia ją Seimui:

94§. Ministeriy Kabinetas kas metai paruo-
šia visų Valstybės pajamų ir išlaidų sąmatą
naujiems metams ir ne vėliau kaip ligi spalių
mėnesio 15 dienos patiekia ją Seimui patvirtinti.

958. Valstybės pajamų ir išlaidų sąmatos
didumas yra nustatomas įstatymų keliu kas
metai kiekvieniems metams skyrium prieš
prasidedant biudžeto metams. ;

96§. Biudzeto metai Sean sausio mėne- _
baigiasi — ak mėnesio

31 dieną. a Ru)    
   



    

    
"XIII.„Socialinė apsauga. |||

ore. Žmogaus darbo paiėga yra tam tikrų
"įstatymų saugojama ir globojama. :

Valstybė saugoja atskirais įstatymais dar-
bininką ligoje, senatvėje, nelaimingais atsitiki-
„mais ir darbo trūkstant.

98$. - Šeimyninio gyvenimo pamatas yra
moterystė. Jos pagrindan dedama abieių lyčių
teisių lygybė.

Tam tikrais įstatymais saugojama ir palai-
koma šeimos sveikata ir socialinė gerovė. į
Motinystė yra ypatingoje Valstybės globoje.

99 $. Visuomenės dora ir sveikata yra saugo-
iama tam tikrų įstatymų.

'100$. Visų laipsnių mokyklos yra visiems
lygiai prieinamos.

101$. Blaivybei palaikyti valsčiaus piliečių,
visuma turi teisės spręsti del svaigiųjų gėrimų
pardavinėjimo įstaigų laikymo savo gyvenama-
jame rajone,

XIV. Konstitucijos keitimas ir papildymas.

102 $. Konstitucijos pakeitimo arba papil-
dymo sumanymą turi teisės iškelti Seimas,
Vyriausybė arba 50 tūkstančių piliečių, turin-
čių teisės rinkti į Seimą. ’ ‘

103§. Iškeltąjį Konstitucijos pakeitimo arba
papildymo sumanymą priima Seimas 34 visų
atstovų balsų dauguma.

Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar
papildymas atiduodamas spręsti Tautai visuo-
_tinio balsavimo keliu, jei per tris mėnesius nuo
io paskelbimo dienos to pareikalaus Respubli-
kos Prezidentas, arba 4 dalis visų atstovų,
arba 50000 piliečių, turinčių teisės rinkti į
Seimą. Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas
ar papildymas, del kurio tokio reikalavimo ne-

"bus patiekta, igyia galios po trijų mėnesių ee
io paskelbimo dienos. |

Seimo priimtas Konstitucijos Laosas ar.
papildymas laikomas yra Tautos atmestu, jei
balsavime dalyvavo ne mažiau kaip pūsė visų
turinčių teisės balsuot piliečių ir prieš pakei-
timą ar papildymą'pasisakė ne mažiau kaip
pusė balsavime dalyvavusių piliečių.

Konstitucijos pakeitimas ar papildyinas, kurį
Seimas priima 4 visų atstovų balsų dauguma,
igyia galios nuo io paskelbimo dienos.

XV. Įvedamieji nuostatai.

104§. „Šią Konstituciją paskelbus, Steigia-
- masis Seimas palieka Seimo vietoje ligi bus iš-
rinktas Seimas.

Pirmojo Seimo kadencija prasideda nuo io
rinkimų dienos. \

Pirmojo Seimo rinkimų dieną skiria Res-
publikos Prezidentas žiūrėdamas, kad įi būtų
ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo Konstitu-
cijos paskelbimo dienos.

105$. Steigiamojo Seimo Pirmininkas eina
Respublikos Prezidento pareigas ligi bus iš-
rinktas Respublikos Prezidentas.

Nuo Konstitucijos įsigalėjimo dienos iam pri-
klauso visos Konstitucijoje Respublikos Prezi-
dentui duotos teisės.

106§. Veikusieji Lietuvoje ligi šios Konstitu-
cijos paskelbimo dienos įstatymai, kurie šiai
Konstitucijai neprieštaraūja ir nebus panaikinti
ar pakeisti šios Konstitucijos nurodytu įsta-
tymų leidimo keliu, palieka galioje.

1078. Laikinoji LietuvosValstybėsKonstitu- 2
cija nustoja galios.

108§. Ši Lietuvos Valstybės Konstitucija
igyia galios nuo ios paskelbimo dienos.

Loi Constitutionnelle de VEtat Lithuanien.

AU NOm DE DIEU TOUT PUISSANT, LA
NATION LITHUANIENNE 2

ėvoguant avec reconnaissance les efforts
mémorables et les sacrifices ėlevės de ses
fils, accomplis pour la libération de la
Patrie, et voulant, aprés la reconstitution
de l’Etat lithuanien, donner 4 son existence
indépendante des bases démocratiques
stables, créer des conditions propices au
régne de la justice et du droit, assurer a
tous les citoyens l’égalité, la liberté et la
prospérité, et au labeur et aux vertus de
chacun la protection efficace de l’Etat, —

a, par. Vorgane de ses Reprėsentants autorisės
rėunis en Seimas Constituant,
adoptė le ler Aoūt 1922 la prėsente Loi Consti-
 tutionnelle de VEtat Lithuanien.

I. Dispositions Generales. \
Articles:

ae.
LEkat Lithuanien est une Republique démo-

Le Pouvoir souverain de YVEtat appartient
a la Nation. a

Article 2.

Les pouvoirs de lEtat sont exercés par le
Seimas, le Gouvernement. et les Tribunaux.

Article 3.

Aucune loi n’est valable dans lEtat lithu-
anien si elle est contraire a la Constitution.

Article 4,

Les frontiéres du territoire de la Lithuanie
ne peuvent étre modifiées que’par une loi.

Article 5.

La division administrative du territoire de
la Lithuanie est fixée par la loi. Si les intéréts
particuliers des populations l’exigent, certaines
régions de la Lithuanie peuvent étre consti-
tučes en unitės autonomes dont les limites et | -
les droits sont fixés par la loi.

a
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des langues locales est rėglė par la loi.

Articole’. H
-Les couleurs de l’Etat sont: jaune. — vert, —

rouge.
Les armoiries de VEtat: ‘Cacalier Blane sur

champ écarlate.

„II. Citoyens lithuaniens et leurs droits,

Article 8.

L’acquisition et la perte de la nationalitė
' * lithuanienne ont lieu conformément 4 la loi sur
la nationalité. Un étranger peut obtenir la
naturalisation lithuanienne s'il a été domicilié
en Lithuanie pendant dix\ans au moins,

Article 9.

Nul ne peut, a la fois, étre citoyen lithuanien
et Conserver la nationalité d’un autre Etat.

Article 10. +

Tous les citoyens lithuaniens,
femmes, sont égaux devant la loi.

hommes et

citoyen ni porté atteinte a ses droits en raison
“de son origine, de sa religion ou de sa natio-
nalitė.

Article 11.
La personne du citoyen est inviolable. Une

action en justice ne peut étre intentée aun
citoyen que dans les cas et suivant la procé-
dure prévus par la loi. Un citoyen ne peut

- €tre arrété, ou voir sa liberté restreinte, gu'en
cas de flagrant délit, ou sur mandat délivré
par un organe de Vautoritė judiciaire. Au
citoyen mis en ėtat d'arrestation, il doit ėtre,
dans les 48 heures au plus tard, remis le man-
dat en vertu duquel il a été arrété et commu-
niqué le motif de son arrestation.
‘A défaut de la remise dans le délai prévu

de cet acte au citoyen mis en état d’arrestation,
-celui-ci est immédiatement remis en libertė.

Article 12.

Le domicile du citoyen est inviolable. On
- me peut y pénétrer ét y procéder 4 une per-
quisition que dans des cas prévus par la loi
et dans les formes prescrites.

Article, 13.

- Tout citoyen jouit de la liberté de croyance
et de conscience. Le fait de professer une
„religion ou des idées philosophiques déter-
minées ne peut étre invoqué pour justifier un
acte dėlictueux ou pour se rėcuser des devoirs

| publics.

Article 14.

A secret de la correspondance et des com-
_munications postales, tėlėphonigues et télé-
_ graphiques est reconnu. Il peut y étre dérogé
„SMS les cas prėvus par la loi.

Article 15.

  

reconnue aux citoyens. C

; ; loi, quand1a protection de
La langue officielle estlelithuanien, Lentplot

Il ne peut étre octroyé aucun privilége A un

Laliberté de la parole et, de la presse ‘est 2
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Les citoyens peuvent se réunir ibachignesx
condition d’observer les formalitės prescrites|
par la loi, d'ėtre sans armes et de ne pas.
troublerla tranquilité publiqué. i 4

Article Il. i

La liberté des associations et des unions est |
reconnue aux citoyens, a condition que leurs
buts et moyens d'action ne soient pas con-
traires a la loi.°

 

     

    

    

  

    
  
   

  

  

     

   

  

   

   

    

    
   

 

  

  

  
   

  

   

  
  

 

   

  
    

  
   

   

  
   

Article. Iš,

Tout citoyen ayant subi un préjudice du fait
d’un fonction naire agissant dans l’exercice de
ses fonctions, a ‘le droit de l’assigner en justice
dans les formes prévues par la loi sans l’auto-
erisation ou le consentement des supérieurs du -
fonctionnaire, et de lui demander réparation

_ des dommages subis. ok

Article. 19. d 4

Tout citoyen a le droit de pétition au Seimas.

Article 20.

Les citoyens ont le droit d’initiative légis-
lative:. vingt-cing mille citoyens jouissant de
leur droit électeral au Seimas peuvent, suivant
le mode prévu par la loi, soumettre au Seimas
un projet de loi que le Seimas est tenu de
discuter. SEAS GREE

Articlė: 214“

Le droit de propričtė est garanti. Les biens
des citoyens ne peuvent ėtre expropriės par
la voie lėgislative que pour cause d'utilitė.
publigue.

III. Seimas.

Article 22, SA

Le Seimas est formé des Représentants de
la nation, kų

Article 23. baa
Les Représentants sont élus au suffrage Unig a

versel, égal, direct et secret, d’aprés le systéme ‘
de représentation proportionnelle. Le régle-
ment électoral et le nombre des Représentants —
sont fixės par la loi. a

Article 24.

Šontėlėctodis des reprėsentants au Seittias'
les citoyens lithuaniens, hommes et femmes,
jouissant de tous leurs droits etūgės dė 24 ans |
au moins; sont ėligibles ceux qui sont agés ||
de 24 ans au moins. ag

Article 25.

Le Seimas est ėlu pour trois ans.
En cas de guerre ou lorsque surplus de la’

moitié du territoire est proclamé l'état de
guerre, le Président de la République peut
proroger par dėcret les pouvoirs du Seimas |
au dela duterme pour lequelil a ėtėėlu. Un |
tel décret du Président de laa République 2
étre confirmé par 6 Sein t

Ž

 

     

 

   

  



 

- pouvoirs du nouveau Seimas commencent le
jour of prennent fin ceux de l’ancien Seimas.
LeSeimas se réunit en session 30 jours au

plus tard aprés la fin des élections. La date
de la réunion du Seimas est fixée par le Prési-
dent de la République.

Article 27.

Le Seimal vote les lois. L’ordre de promul-
_ gation des lois et la date de leur entrée en
vigueur sont fixés par une loi spéciale.

= Article 28.
Le Seimas contréle l’action du Gouverne-

ment en lui posant des questions, en lui
adressant des interpellations ou en ordonnant
des enquétes.

Article 29.
Le budget de !’Etat. et son exécution doivent

étre approuvés par le Seimas.

Article 30.

Le Seimas ratifie les traités d’Etat suivants,
conclus par le Gouvernement: les traités de
paix, les traités comportant l’acquisition, l’aban-
don, la cession d'un territoirede VEtat, les
traités de commerce avec d’autres Etats, les
emprunts a l’étranger, les traités qui abrogent
complétement ou partiellement, ou modifient
les lois en vigueur, les traités qui imposent des
obligations a des citoyens lithuaniens, les
traités ‘qui comporten des droits de monopole,
direct ou indirect, ou d’expropriation.

* ( Article 31.
Il est de la compėtence du Saimas de com-

mencer ou de terminer une guerre.
de guerre peuvent étre commencés sans l’inter-
vention du Seimas dans. le cas of le pays
ennemi déclare la guerre a la Lithuanie ou si
Vennemi, sans déclaration de guerre, a violé
les frontiéres.

Article 32.
En cas de guerre, dé soulévement armé ou

de dėsordres menacant la tranguilitė de VEtat,
le Président de la République, sur, la propo- -
sition du Cabinet des Ministres, peut proclamer
l'état de siége ou un autre état extraordinaire,
sur toute l’étendue du territoire de VEtat ou
dans certaines de ses parties déterminées, sus-
pendre les garanties constitutionelles (art. 11,
12, 14, 15, 16 et 17) et.prendre toutes mesures

utiles pour combattre ou écarter le danger, en
_employant au besoin la force armėe; il doit
informer simultanément de tous ces actes le
Seimas qui approuve ou repousse les mesures
DPgises par le Gouvernement.

į Article 33,+
Le Seimas ėlit son président et les autres

membres du Bureau. Le Seimas adopte son
_ réglement intérieur qui a force de loi.

E Article 34.
est convoqué en session suivant
Le Président du Seima

est

 Le Seimas
ordre fixė.

    

    le Seimas s'il en
 

requis par

 

Le Président de la Républiquefixepar décret |
la date des élections au nouveau Seimas. Les“

Les actes*

   

  

Ssest tenu |
juis par possessionde ses fonctions, préte serment eu

  

 

membres du Seimas.

Article 35. J
‘Chaque Représentant, en prenant possession

de ses fonctions préte serment ou promet
solennellement d’étre fidéle 4 la République de
Lithuanie, de veiller sur ses lois et de remplir
consciencieusement ses devoirs de Représen-
tant de la Nation.
Le Représentant qui refuse de préter ser-

ment ou de donner la promesse ou qui préte
serment ‘ou promet sous conditions, perd sa
qualité de Représentant.

Article 36.
Les Représentants s’inspirent uniquement.de

leur conscience et ne peuvent étre liés par“
aucun mandat impératif.

Article 37.
Un Représentant ne peut pas étre condamné

en justice en raison des discours prononcés
dans l’exercice de ses fonctions; toutefois, pour
atteinte a l’honneur, il peut čtre poursuivi sui-
vant le droit commun.

Article 38.
La personne d’un Représentant est inviolable.

Un Représentant ne peut étre mis en état
d’arrestation qu’avec le consentement du Sei-
mas, sauf le cas de flagrant délit.
Dans ce dernier cas, le Président du Seimas

doit étre informé de Varrestation d'un Reprė-
sentant dans les 48 heures au plus tard. Le
Président en informe le Seimas A sa plus
proche séance. Le Seimas peut faire élargir
le Reprėsentant arrėtė, F

Article 39,
Les Représentants ont le droit de voyager

gratuitement sur
lithuaniens.
Les Représentants recoivent pour l’exercice

de leurs fonctions une indemnité qui est fixge
par la loi.

IV. Gouvernement,

Article 40,

a

Le Gouvernement se compose du Prėsident |
de la République et du Cabinet. des Ministres.

Artičie 41. a
Le Président de la République est élu par.

le Seimas.
L’élection du Président de la République a

lieu au scrutin secret A la maijorité absolue -
des voix des Représentants. Si aprés deux

le Président de la République ou le quart des

 

  

tous les chemins de fer

tours de scrutin aucun candicat n’obtenait la |
majorité absolue des voix ‘des Représentant,
le ballotage pour Yėlection du Président de® la
République a lieu entre les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix; —
est considéré comme élu celui qui obtient le ~

plus grand nombre de voix. Si les deux can-
didats obtiennent le méme nombre de voix, le
Plus 4gé est considéré comme élu.

Article 42. ; JAS
Le Président de la République,en prenant  

  

 

   

  

   



promet solennellement de veiller de toutes ses
forces sur les intėrėts de la République et de
la Nation, de défendrela Constitution et les

= lois, d’exercer consciencieusement ses fonctions
„et d’étre également juste pour tous.

Article 43.

Peut étre élu Président de la République
tout citoyen lithuanien, éligible au Seimas et
agé de 35 ans au moins.

Article 44.

Le Président de la République est élu pour
trois an.

Le Président de la République exerce ses

 

~

fonctions jusqu’au moment oi un autre est ėlu..

Le Président de la République peut étre
@estitué par le Seimas A la majoritė des deux-
tiers des voix de tous les Représentants.

La méme personne ne peut pas étre réélue
Get Président de la République pour plus de deux
V triennats consécutifs.

Article 45.

Si le Président de la Rėpublijue guitte les
‘limites des I’Etat ou s'il tombe malade et ne

_ peut plus temporairement exercer ses fonctions,
il est suppléé par le Président du Seimas.
En cas de démission, de destitution ou de

mort, ‘du Président de la République, ou en
cas de maladie l’empéchant d’exercer plus

eet. longtemps ses fonctions, il est procédé a
' [élection d'un nouveau Président, et cela pour

le temps restant 4 courir jusqu’au terme du
mandat de l’ancien Président.

Article 46.

Le Président de la République représente la
République, délivre les lettres de créance aux

  

représentants diplomatiques et recoit les
mk représentants diplomatiques des puissances

étrangéres.

Beri, i Article 47.

D Le Président de la République désigne le
Premier Ministre et le charge de constituer
le Cabinet des Ministres, confirme la con-
stitution du Ministére et accepte la démission
du Cabinet des Ministres.

Article 48. ;
Le Président. de la République nomme et

teléve de ses fonctions le Contréleur d’Etat.
Le Controleur dEtat est responsable devant

le Seimas et est tenu de donner sa démission
si le Seimas lui refuse sa.confiance.

2 Article 49.

Le Président de la République nomme et
reléve de leurs fonctions les fonctionnaires de
la République dont la nomination et la révo-
cation Iui sont dévolues par la loi.

Article 50.

a Président de la République. promulgue
les lois. /

Les lois votees par le Seimas sont promul-
guées par le Président de la République dans
un délai de 21 jours 4 compter du jour ou
la loi lui a été sonmise.

Le Président de la République a le droit,
_ dans un délai de 21 jours 4 compter du jour
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de1a transmnssmn de la. loi, a retourner au.
Seimas la lof adoptée par ce dernier, en y
joignant ses observations, en vue d’un second
examen. Si aprės „une deuxiéme discussion,
le Seimas adopte la méme loi a la majorité
absolue des voix de tous les Reprėsentants,.
le Président de la République est tenu de
promulguer la loi.

Si le Seimag adopte a la „majoritė de deux ~
tiers des voix de tous les Reprėsentants.
lurgence de la promulgation d'une loi, le Pré-
sident de la République n’a pas le droit de la
retourner au Seimas“ roe une seconde dis-
cussion.

Article 51. |
Le Président de la République exerce le

droit de grace.
Le Président de la République ne peut

exercer le droit de grace a l’égard des
Ministres condamnés pour délits commis dans
Vexercice de leurs fonctions qu’avec le con-
sentement du Seimas.

Article 52.' >

Le Prėsident de la Rėpubligue a le droit de
dissoudre le Seimas. Aprés la rėunion du
nouveau Seimas, il est procédé a la réélection
‘du Président de la République.

Les élections au nouveau Seimas doivent
avoir lieu soixante jours au plus tard aprés.
la dissolution du Seimas. Le mandat du nou-
veau Seimas court a partir. du jour de son
élection,

Article 53, .
Le Président de la République est Ie chef

supréme de toutes les forces armées de la
République. ;
Le Cabinet des Ministres ou le Ministre

correspondant est responsable devant le Sei-
mas pour l’organisation et le commandement
des forces armées de la République.
En temps du guerre, le Président de la

République, sur la proposition du Cabinet des.
Ministres, nomme le Commandant en Chef de
l’Armée.

Article 54.

Le Président de la République a le droit de
prendre part aux séances du Cabinet des.
Ministres et d’y présider, et d'exiger du
Cabinet des Ministres ou des Ministres
séparément des Pa écrits concernant leur
gestion.

Article 55.

Vous les décrets du Président de laRépu-
blique, pour étre valables, doivent étre con-
tresignés par le Premier Ministre ou par le
Ministre intéressé. La responsabilité pour le
Décret incombe au Ministre qui la cog |
tresignė.

° Article, 26r
Le Cabinet des Ministresse compose du

Premier Ministre et des autres Ministres. Le
nombre des Ministres et la répartition delenrs.
attributions sont fixés par la ‘loi.

Article 57.

a ‘Premier Ministre soumet|
i 4

 

  

      



   

  

. Ministres choisis ’
de la République.

Article 58. °

En prenant possession de leurs fonctions, les
Ministres pretent serment ou promettent solen-

- nellement d’exercer consciencieusement ‚et im-
; partialement leurs fonctions et d’observer la
Constitution et les lois.

Article 59.

Le Cabinet des Ministres est solidairement
responsable devant le Seimas pour la politique
générale du Gouvernement, et chaque Ministre
est responsable individuellement, four la
gestion du département dont il est chargé.

Les Ministres doivent posséder la confiance
du Seimas. Le Gabinet des Ministres et
chaque Ministre individuellement sont tenus
de donner leur démission si le Seimas leur
tefuse sa coniiance.

Article 60.

Le Cabinet des Ministres ėlabore et soumet
au Seimas les projets de lois.
Les Ministres restés en minorité lors du

vote des projets de lois au sein du Cabinet
des Ministres, ont le droit de formuler leur
avis séparé et ses motifs dans une lettre qui
est transmise au Seimas en méme temps que
le projet de loi adopté par le Cabinet. des
Ministres.

Article 61.

Le Cabinet des Ministres est chargé de
Vexécution de la Constitution et des lois, de la
conduite de la politique intérieure et étrangére,
de la sauvegarde du territoire de la pepeniiaue
et de l’ordre intérieur.

Article 62.

Le Contrėleur d'Etat a Ie droit de prendre
part, avec voix consultative, aux sėances du
Cabinet des Ministres.

Article 63.

La mise en accusation du Président de la
République, du Premier Ministre ou d’un
Ministre quelconque pour délit commis dans
Vexercice de leurs fonctions ou pour crime de
haute trahison, nepeut étre ordonnée que par
le Seimas décidant 4 la majorité absolue des
voix de tous les Représentants.
Une fois la mise en accusation prononcée,

Vaifaire est soumise au jugement du Tribunal
Supréme de la Lithuanie.

; V. Justice.

a Article 64.

Les Tribundix statuent conformément aux
lois, au nom de la République. '

Article 65.

Uae décision judiciaire ne peut étre modifiée
ou annulée que par une autre décision judi-
cidire suivant l’ordre préyu dans les lois.
L’amnistie est accordée par la voie législative.

Article 66.

„Lorgani, la compėtence et la juri-

A Vapprobation du Président |
Le Président de la Rėpu-

blique reléve les Ministres de leurs fonctions.—

iondes tibunaux sont Hares ‘par la er

Article 67.
II n'y a qu'un seul Tribunal Supréme pour

tout le Territoir de la République.

Article 68.

Les Tribunaux statuent sur la légalité des
arrétés administratifs. |

Article 69. |

La Justice est égale pour tous les citoyens.|
„Les militaires, pour dėlits de service, sont

jugés par des tribunaux spėciaux.
Des tribunaux extraordinaires ne peuvent

étre institués qu’en temps de guerre ou en.cas-
de proclamation de |’état de guerre.

/

VI. Autonomie locale. . a”

Article 70.

Les communes rurales et les villes jouissent
du droit d’autonomie dans les limites fixées
par les lois.

Les élections des organes d’autonomie locale
ont lieu sur la base du suffrage universel,
égal, direct et secret.

Article 71.

Les organes d'autonomie gėrent les intėrėts
locaux de JEtat conformément aux pre-
scriptions des lois.

Tis ont le droit de lever des impėts pour
les besoins de l’administration autonome locale
en se conformant aux lois fiscales édictées |
a cet effet.

Article. 72.

Le Gouvernement veille 4 ce que les organes|
d’autonomie locale remplissent leurs fonctions’
et que leurs actes ne soient pas COREA ES
aux lois de VEtat.

Les conflits entre les organes dantbhombe
locale et ceux du Gouvernement sont tranchés
en dernier ressort par les Tribunaux:

VI. Droits des minorités nationales.

Article 73.

Les minorités nationales formant une partie
notable des citoyens, ont le droit, dans les

limites fixées par les lois, de gérer sur des
bases d’autonomie, leurs intéréts nationaux
culturels — instruction populaire, bienfaisance,
mutualitė — et d'ėlire, en se conformant aux
prescriptions ~des lois, des organes reprėsen-
tatifs chargés de la gestion de ces intéréts.

Article 74.

Les minorités nationales mentionnées a
larticle 73, ont le droit, en vertu des lois
correspondantes, d’imposer leurs membres.de
taxes destinėes a subvenir aux besoins des
ceuvres de leur culture nationale et recoivent |
une part équitable des sommes que l’Etat et
les administrations autonomes consacrent aux | S
besoins dė Vinstruction populaireet de la bien-
faisance, si ces besoins ne sont pas assurės |
par les établissements généraux entretėnus
par VEtat et les administrations autonomes. A

}
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VIII. Deiense nationale. 4

Article 75,

Tous les citoyens de la République parti-
cipent a la défense de son territoire dans
l’ordre prévu par les lois.

Article 76.

_ En vue de la défense de la République, des
forces armées sont organisées. L’organisation
des forces, le mode de recrutement, la durée
et le genre du service sont fixés par la loi.

Article 77.

Aux familles des’ militaires et aux militaires
eux-mémes qui, étant au service militaire, ont
perdu leur santé ou leur.vie, Etat assure pro-
tection et entretien.

IX. Instructionpublique.

Article 78.

L’éducation des enfants est le droit supérieur
et le „devoir naturel des parents.

Article 79.

Les écoles sont fondées par
administrations autonomes, les organisations
sociales et les personnes privées. Toutes les
écoles sont sous le contréle de l’Etat, dans les
limites fixées par les lois.

Article 80.

L’instruction religieuse dans les écoles est
obligatoire a l’exception des écoles créées pour
les enfants dont les parents n’appartiennent
2 aucune organisation confessionnelle. L’en-
seignement religieux doit étre donné en con-
formité des exigences de l’organisation con-
fessionnelle ä laquelle appartient Véléve.

Article 81.

L’enseignement primaire est obligatoire.
Le temps et lordre de Vintroduction de
Venseignement primaire obligatoire sont fixés -
par la loi.
Dans les ėcoles entretenues par VEtat ou les

administrations autonomes l’enseignement. pri-
maire est gratuit.

Article 82,

_ Les écoles confessionnelles privées, si elles
répondent au programme minimum fixé par les
lois, recoivent du Trésor de l’Etat une part des
sommes prévues au budget pour les besoins de

_ Jinstruction, en rapport avec le nombre de
citoyens et d’éléves appartenant officiellement
a Vorganisation confessionnelle dont la doctrine :
est enseignée dans ces écoles.

_X. Matiéres confessionnelles et culturelles.

“Article 83.

a toutes les organisations confessionnelles
-existantes en Lithuanie, ‘VEtat reconnait. un
droit ėgal de s'administrer conformėment A
leurs canons ou statuts, avec la libertė de pro-

_ fesser publiquement leur doctrine confession-
g et de cėlėbrer les cėrėmonies de leur cul-

. e fonder et de gérer les édifices consacrés
ii ae les ėcoles ieeri ions d'ėduca-

PEtati les:

 

stéres, congrégations, coniessionnelles, aka
tionsfraternelles, d'imposer leurs membres de
taxes destinėes A subvenir aux besoins des
organisations confessionnelles, d’aequérir des
biens-meubles et immeubles et de les admini-
strer. Les organisations confessionnelles pos-
sedent dans l'Etat le droit de personnes
morales. Les ecclésiastiques sont dispensés
des obligations militaires.

Article 84.

L’Etat reconnait les organisations confession-
nelles nouvelles qui naissent, si leur .doctrine
confessionnelle ou morale n'est pas contraire
a la mprale publique. Les conditions de la
naissance et de l’existence de telles organisa-
tions sont fixées par la loi.

Article 855;

Les actes de naissance, de mariage et de
décés dressés sur la demande des croyants
par les représentants de leur culte, s'ils sont
conformes aux prescriptians de la loi, ont vali-
dité légale en Lithuanie et les citoyens ne sont
pas tenus de les renouveler devant une autre
autorité.

Article 86.

Les lois font respecter les dimanches et les
autres jours fériés reconnus par l'Etat comme
jours consacrés au repos et a Vėlėvation de
Vesprit.

AT 80.

Les Inilitaires doivent disposer d'un temps
libre leur permettant de remplir leurs devoirs
religieux.
Auxpersonnes se trouvant dans les hopitaux,

les prisons et autres établissements publics, doit
étre ménagée la possibilité de remplir leurs
devoirs religieux. ;

XI. Bases de la Politique Economique de VEtat. f

Article 88...

Tout citoyen jouit de la liberté de travail et
initiative dans tous les domaines de l’activité
économique. Cette liberté ne peut étre restreinte
que par la voie législative pour cause d’utilité
publique. La vie économique est dirigėe de
maniére que chaque citoyen puisse avoir du
travail.

Article 89.

A certaines branches particuliéres de Vėcono-
mie, les lois reconnaissent une autonomie spé-
ciale de gestion. Sont créées par voie législa-
tive des Chambres d’agriculture, de commerce,
d’industrie, de travail et autres, dont la colla-
boration avec les autoritės de VEtat en vue de
rėgulariserla vie ėconomigu est rėglėe par
la loi. į

Article 904
L’exploitation agraire est basée sur le prin-

cipe de la propriété privée. L’Etat conservele
droit de régulariser l’exploitation agraire de |
telle maniére que des conditions propices soient
créées pour une production réguliére dans le
domaine de l'économie agraire, en particulier |
pour l’essor des petites et des moyenries pro-
Lano ė
iomuperanrles, portly fe ciére son



   

"XII. Finances de VEtat.
: Article 91.“

„L'imposition “des taxes sur les habitants,
imputation des dépenses sur le Trésor de
TEtat, l’émission d'un emprunt intériear ou
Vėmission du papier-monnaie ne peuvent avoir
lieu que par la voie législative.

Article 92.
* Le Contrėleur d’Etat,surveille les recettes et
ies dépenses les domaines et les dettes de l’Etat
ainsi que la comptabilité publique.

S Article 93.

Le Contröleur d'Etat čtablit chague année un
rapport sur Vexėcution du budget pour Vannėe
passée et le soumet au Seimas le 15 Octobre
au plus tard. m

Articlė 94,
„Le Cabinet des Ministres prėpare chague an-

nėe le budget des recettes et des dėpenses de
VEtat pour l’année nouvelle et le soumet au
Seimas pour approbation le 15 Octobre au plus
tard.

Article 95,
Le montant des budgets de recettes et de

dépenses de VEtat est fixė annullement avant
le commencement de l’année budgétaire, et
pour chaque année séparément.

Article 96.
L’année budgétaire commence le ler Jan-

vier et finit le 31. Décembre,

XIII. Protection Sociale.

Article 97.
La force de travail de l’homme est sauvegar-

dée et protégée par une loi spéciale.
L'Eetat, par des lois particuliéres, prend soin

du travailleur, en cas de maladie, devieillesse,
d'accidents et de chémage. :

Article 98.
La femme est la base de la vie familiale. Son

role est fondé sur l’égalité des droits des deux
sexes,
La-santé de la famille et le bien-étre général

sont sauvegardės et favorisės par des lois spé-
ciales.
La maternitė est l’objet de la protection par-

ticuliėre de lEtat.

Article 99,
La santė et la morale publigues sont proté-

gzées par une loi spéciale.

+ Article 100.
Les écoles de tous les degrés sont également

accessibles a tous.

Article 101,
_ En vue de favoriser Vabstinence, Vensemble
es citoyens d'une commune a le droit de déci-
der au sujet de la tenue des débits de boissons
spiritueuses dans les limites du rayon habité
par eux.

XIV. Revision de la Constitution. ”
Article 102,

Ontle droit de proposer une modification ou
une addition 4 la Constitution le Seimas, le

e  
  

: Ša
Gouvernement ou cinquante mille citoyens
jouissant de leurs droits électoraux.

Article103,
Le Seimas adopte le projet portant modifi-

cation ou addition 4 la Constitution, qui lui est
soumis, 4 la majorité de trois cinquiémes des
voix de tous les Représentants.
La modification ou l’addition A la Constitu-

tion adoptée par le Seimas est soumis A |’ap-
probation de la Nation par la voie du vote po-
pulaire, si le Président de la République, ou un
quart de tous les Représentants ou cinquante
mille citoyens jouissant du droit électoral au
Seimas l’exigent dans les trois mois 4 compter
du jour de sa promulgation.
Une modification ou une addition 4 la Con-

stitution adoptée par le Seimas pour laquelle
une telle demande n’aura pas été introduite,
entre en igueur trois mois aprés le jour de sa
promulgation.
Une modification ou une addition A 1a Consti-

tution est considérée comme rejetée par la Na-
tion, si la moitié au moins des citoyens ayant
le droit de vote a pris part au scrutin et si la
moitié au moins des votants s’est prononeée
contre la modification ou l’addition.
Une modification ou une addition 4 la Con-

Stitution que le Seimas adopte a la majorité des
quatre- cinquiémes des voix de tous les Re-
présentants entre en vigueur 4 partir du jour
de sa promulgation.

XY. Dispositions Transitoires.

Article 104,
Aprés la promulgation de la présente Con-

„Stitution, le Seimas Constituant reste en fonc-
tion jusgu'a Vėlection du Seimas,
La législature du premier Seimas commence

‘A partir du jour de son élection,
Le Président de la République fixe le jour

des élections au premier Seimas en veillant a
ce qu'il ne tombe pas plus tard que trois mois
aprés le jour de la promulgation de la Con-
Stitution.

Article 105.
Le Président du Seimas Constituant remplit

les fonctions du Président de la République
jusqu’au jour oi un Président de la République
sera élu. A partir du jour de l’entrée en vigueur |
de la Constitution, il jouit de tous les droits
reconnus au Président de la République par la
Constitution.

Article 106.
Les lois en vigueur en Lithuanié jusqu’au

iour de la promulgation de la présente Consti-
tution qui ne sont pas contraires a la présente
Constitution et qui n’auront pas été abrogées
ou modifiées par la voie législative prescrite
par la présente Constitution restent en vigueur.

Article 107.
La Constitution provisoire de VEtat lithua-

nien est abrogée. '

Article 108.
La présente Constitution de l’Etat lithuanien

reste.en vigueur a partir du jour de sa pro-
mulgation.
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Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Der Litauische Staat ist eine unab-
hangige demokratische Republik. Die souve-
rane Staatsgewalt steht dem Volke an.

§ 2.. Die Staatsgewalt wird durch den Sei-
mas (Parlament), die Regierung und das Ge-
richt ausgeiibt.

§ 3. Im Litauischen Staate haben Gesetze,
die der Verfassung widersprechen, keine
Giiltigkeit.

_ § 4. Die Grenzen des litauischen Territo-
riums kénnen nur auf dem Gesetzeswege ab-
gedndert werden,

§ 5. Die administrative Einteilung des litaui-
schen Staatsgebietes erfolgt im Gesetzeswege.

In Riicksicht auf die Besonderheit der Be-
diirfnisse einzelner Landesteile Litauens kén-
nen autonome Gebietseinheiten geschaffen
werden, deren Grenzen und Rechte durch
Gesetz bestimmt werden.

§ 6. Die Staatssprache ist das Litauische;
der Gebrauch G6rtlicher Sprachen wird durch
Gesetz geregelt..

§ 7. Die Farben des Staates sind: gelb-
griin-rot. Das Staatswappen ist der weiBe
Reiter im roten Felde.

II.

Die litauischen Staatsangehérigen und ihre
Rechte.

S 8. Erwerb und Verlust der Staatsange-
hérigkeit regelt sich gemaB dem entsprechen-
den Gesetz iiber die Staatsangehdérigkeit.
Staatsangehorige eines anderen Staates kén-

nen in die litauische Staatsangehérigkeit auf-
genommen werden, wenn sie nicht weniger als
10 Jahre in Litauen ihren Wohnsitz gehabt
haben,

§ 9. Niemand kann gleichzeitig litauischer
Staatsangehériger und Staatsangehdériger eines
anderen Staates. sein.

§ 10. Alle litauischen  Staatsangehėrigen,
Manner wie Frauen, sind vor dem Gesetze
gleich. Abstammung, Glaubensbekenntnis oder
Nationalitat kénnen fiir die litauischen Staats-
angehérigen weder Privilegien noch Rechts-

_ nachteile zur Folge haben.

§ 11. Die Person des Biirgers ist unver-
letzlich. Die Biirger kénnen nur in den Fallen
und in der durch die Gesetze vorgeschenen
Ordnung vor Gericht gestellt werden. Ver-
haftung oder Beschrūnkung der Freiheit eines
Biirgers darf nur erfolgen, .sofern er bei Be-
gehung eines Verbrechens ergriffen ist, oder
auf Beschlu8 der Gerichtsbehérden. Dem Ver-
hafteten mu8 innerhalb 48 Stunden der BeschluB

_ betreffend seine Verhaftung unter Angabe des
_ Grundes zugestellt werden. Ein Inhaftierter,

dem dieser Beschlu8 nicht zugeteilt ist, ist so-
fort freizulassen.

$ 12. Die Wohnung des Birdėnė istunver-
“ Ietzlich. Das Betreten der Wolnung und die |

 

Litauische Staatsverfassung.

Vornahme einer Haussuchung

§ 13. Der Biirger genieBt Religions- und
Gewissensfreiheit.
Glaubensbekenntnis oder Weltanschauung,

sind kein Grund, ein Vergehen zu rechtfertigen
oder 6ffentliche Pflichten abzulehnen.

§ 14. Das Geheimnis des Brief-, Telegramm-
und Telephonverkehrs wird gewahrleistet. Aus-
nahmen finden in den durch Gesetz bestimmten
Fallen statt.

S 15. Die Freiheit des Wortes und der Presse
sind gewahrleistet; diese Freiheit kann nur in
den-durch Gesetz bestimmten Fallen zur Auf-
rechterhaltung der 6ffentlichen Sittlichkeit und
Ordnung beschrankt werden.

§ 16. Die Freiheit der Versammlung unbe-
waffneter Personen in der im Gesetz vorge-
sehenen Ordnung und ohne Stėrung der 6ifent-
lichen Ruhe wird gewdhrleistet.

§ 17. Die Freiheit von Gesellschaften und
Vereinen, deren Ziele und angewandte Mittel
den Strafgesetzen nicht a ist ge-
wiahrleistet.

§ 18. Biirger, die von einem Beamten in Er- ©
fiillung seines Dienstes geschadigt sind, haben
das Recht, denselben in der im Gesetz vorge-
sehenen Ordnung ohne Einwilligung oder Ge-
nehmigung seiner vorgesetzten Behdrde zur
Verantwortung zu ziehen und Schadenersatz
zu verlangen.

§ 19. Das Recht, Gesuche an den Seimas zu
richten, steht jedem Biirger zu.

§ 20. Den Biirgern steht das Gesetzesinitia-
tivrecht zu: 25000 wahlberechtigte Biirger
kénnen dem Seimas in der im Gesetz vorge-
sehenen Ordnung einen Gesetzesvorschlag ein-
reichen, der vom Seimas beraten werden muB.

S 21. Das Eigentumsrecht wird geschiitzt.
Das Eigentum der Birger kann auf dem Ge-
setzeswege und nur bei Vorliegen eines 6ffent-.
lichen Interesse enteignet werden.

III.

Der Seimas.

S 22. Der Seimas besteht aus den sin
neten des Volkes.

§ 23. Die Abgeordneten werden im A
meinen, gleichen, direkten und geheimen Wahl-
verfahren nach den Grundsitzen der Verhalt-
niswahl gewžhlt. Die Wahlordnung und die
Zahl der Abgeordneten wird durchdas Wahl-
gesetz bestimmt.

S 24. Allen litauischenvollberechtigten
Staatsangehérigen ohne Unterschied des Ge- |
schlechtes, die das 21. Lebensjahr vollendet
haben,. steht das Wahirecht zum Seimas zu;
gewžhlt konnen diejenigen Biirger werden, die
nicht weniger als 24 Jabre alt sind.

§ 25; Der Seimas wird au
Äählt.

 

in derselben
darf nur in den Fallen und in der Ordnung
vorgenommen werden, die im Gesetzeswege
vorgesehen sind.

 

  

   
  



    

 

  
 

_ Im Kriegsfalle, oder wenn iiber den grėBeren
Teil des Staatsgebietes der Kriegszustand ver-

_ hangt ist, kann der Prasident der Republik
durch einen besonderen Erla8 die Legislatur-
periode des Seimas verlangern. Dieser ErlaB

„des Prasidenten mu8 vom Seimas_ bestitigt
werden.

- § 26. Die Neuwahlen zum Seimas miissen
vor Ablauf der Legislaturperiode des alten
Seimas stattfinden. Der Tag der Neuwahlen
wird vom Prisidenten der Republik bestimmt.

Die Legislaturperiode des neuen Seimas be-
ginnt mit dem Ablauf der Legislaturperiode
des alten Seimas.

Der Seimas versammelt sich spatestens am
30. Tage nach erfolgter Wahl. Der Tag des
Zusammentritts des Seimas wird vom Präsi-
denten der Republik bestimmt.

$ 27. Der Seimas erlaBt die Gesetze. Ver-
kiindung und Inkrafttreten der Gesetze wird
durch ein besonderes Gesetz geordnet.

§ 28. Der Seimas iiberwacht die Titigkeit
der Regierung durch Anfragen, Interpellatio-
nen und Revisionen,

§ 29. Der Staatshaushalt und dessen Durch-
fiihrung bediirfen der Bestūtigung des Seimas.

§ 30. Der Bestatigung des Seimas bediirfen
die folgenden von der Regierung geschlossenen
Staatsvertrige: Friedensvertrage, Vertrige
betreffend Erwerb, Verlust und Uebertragung
von Staatsgebiet, Handelsvertrige mit anderen
Staaten, Auslandsanleihen, Vertrige, welche
-ganz oder teilweise bestehende Gesetze auBer
Kraft setzen oder andern, Vertrige, die
litauischen Staatsangehérigen Pflichten aufer-
legen, Vertrage, die direkt oder indirekt Mono-
pol- oder Einteignungsrechte schaffen.

S 31. Die Erklūrung oder Beendigung von
Kriegen gehėrt zur Zustūndigkeit des Seimas,

Kriegshandlungen kénnen ohne Zustimmung
es Parlaments begonnen werden, wenn der

Feind Litauen den Krieg erklūrt oder ohne
Krieg zu erklūren, die Staatsgrenze  iiber-
schritten hat.

§ 32. Bei Ausbruch eines Krieges, bewaff-
neten Aufstandes oder sonstiger, die Sicherheit
gefahrdender Unruhen im Staate kann der Pri-
sident der Republik auf Antrag des Minister-
kabinetts tiber das ganze Staatsgebiet oder ein-

-zelne Teile desselben den Kriegs- oder einen
anderen Ausnahmezustand verhangen, die den
Birgern in der Verfassung gewžhrleisteten
Rechte ($§ 11, 12, 14, 15, 16 und 17) zeitweilig
aufheben, und zur Abwendung oder Beseitigung
der Gefahr erforderliche Maßnahmen  ein-
schlieBlich der Hinzuziehung der bewaffneten
Gewalt, treffen; gleichzeitig ist der Seimas in
Kenntnis zu setzen, welcher die Mafnahmen
der Regierung bestatigt oder verwirft.

§ 33. Der Seimas wahlt seinen Vorsitzenden
und die anderen Mitglieder des Prisidiums. |
Der Seimas gibt sich selbst eine Geschifts-

ordnung, die Gesetzeskraft hat.
S34. Die Sitzungen des Seimas werden nach

 

er vom Seimas festgesetzten Ordnung einbe-
"Der Vorsitzende des Seimas ist ver-

nselben auf Antrag des Prasiden-

E   
Ino

  
ten der Republik oder eines Viertels aller Ab-
geordneten einzuberufen,

§ 35. Jeder Abgeordnete leistet beim Antritt
seiner Amtspflichten einen Eid oder gibt ein
feierliches. Versprechen ab, der Republik
Litauen treu zu sein, ihre Gesetze zu wahren
und das Mandat eines Abgeordneten gewissen-
haft zu erfiillen,*

Ein Abgeordneter, der den Eid oder das
Versprechen bedingt leistet, verliert sein Man-
dat als Abgeordneter.

§ 36. Die Abgeordneten lassen sich nur von
ihrem Gewissen leiten und diirfen durch keiner-
lei Auftrige gebunden sein.

§ 37. Ein Abgeordneter kann nicht wegen in
Erfiillung seines Amtes als Abgeordneter ge-
taner AeuBerungen gerichtlich verfolgt werden,
er kann jedoch wegen Beleidigung im gewohn-
lichen Verfahren zur Verantwortung gezogen
werden.

§ 38. Die Person des Abgeordneten ist un-
verletzlich. Ein Abgeordneter kann nur mit
Zustimmung des Seimas verhaftet werden, es
sei denn, daß er bei Begehung eines Ver-
brechens ergriffen worden ist (in flagranti).

Ueber die Verhaftung eines Abgeordneten
und den Grund der Verhaftung muB nicht spa-
ter als 48 Stunden der Vorsitzende des Seimas
in Kenntnis gesetzt werden, der dem Seimas
in seiner nachsten Sitzung hieriiber Bericht zu
ersatten hat. Der Seimas kann den verhafteten
Abgeordneten in Freiheit setzen.

§ 39. Die Abgeordneten genieBen das Recht
der unentgeltlichen Benutzung aller litauischen
Eisenbahnen.

Die Abgeordneten erhalten fiir ihre Tatigkeit
eine durch Gesetz zu bestimmende Entschadi-
gung. okSseb5 ;

IV. sai,i, =
Die Regierung. ' (05  

§ 40. Die Regierung besteht aus deri Prasi-
denten der Republik und dem Ministerkabinett.

§ 41. Der Prasident der Republik wird vom
Parlament gewžhlt. \

Die Wahl des Präsidenten erfolgt in gehei-
mer Wahl bei absoluter Stimmenmehrheit, Falls
bei nochmaliger Abstimmung kein Kandidat die
absolute Stimmenmehrheit erhält, dann erfolgt
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die
die meisten Stimmen erhalten haben, und es
gilt derjenige als gewählt, der die größere Zahl
Stimmen erhält. Erhalten die beiden Kandi-, |
daten die gleiche Anzahl Stimmen, so gilt der’
altere als gewahlt.

§ 42. Der Prasident der Republik leistet bei An-
tritt seines Amtes einen Eid oder gibt ein feier-
liches Versprechen ab, mit allen seinen Kraften
fiir das Wohl der Republik und des Volkes zu |
sorgen, die Verfassung und die Gesetze zu
wahren, seine Pflichten gewissenhaft zu er- |
fiillen und gegen alle gleich gerecht zu sein,

_ § 43. Zum Prasidenten der Republik kann
jeder litauische Biirger gewahlt werden, der|
zum Abgeordneten in den Seimas gewžhlt wer-
den kann, und das 35, Lebensiahr vollendet hat. |
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S 44. Der Prasident der Republik wird auf

drei Jahre gewahlt.

Der Prasident der Republik iibt sein Amt bis
zur exfolgten Wahl des neuen Prasidenten aus.

Der Priasident der Republik kann vom Sei-
mas mit % Mehrheit der Stimmen aller Abge-
ordneten abgesetzt werden.

Dieselbe Person darf nicht fiir mehr als
2 aufeinander folgende Amtsperioden zum Pra-
sidenten der Republik gewahlt werden.

§ 45. Im Falle der Prasident der Republik
auBer Landes oder erkrankt ist, oder zeitweilig
unfahig ist, sein Amt auszuiiben, wird er vom
Vorsitzenden des Seimas vertreten.

Im Falle der Demission, Absetzung, Tod oder
dauernde Amtsunfahigkpit zur Folge habenden
Erkrankung des Prisidenten der Republik wird
fiir die noch nicht abgelaufene Amtsperiode ein
neuer Prasident gewahlt.

S 46. Der Priasident der Republik vertritt
die Republik, er beglaubigt die Gesandten und
empfangt die Gesandten anderer Staaten.

§ 47. Der Prasident.der Republik ernennt
den Ministerprasidenten, beauftragt diesen mit
der Bildung des Ministerkabinetts, bestatigt
das von diesem gebildete Kabinett und nimmt
die Demis:ion desselben entgegen.

‘ $ 48. Der Prasident der Republik ernennt
und entlaBt den Staatskontrolleur.
Der Staatskontrolleur ist dem Seimas gegen-

iiber verantwortlich und demissioniert, wenn
' dieser ihm sein Miftrauensvotum ausspricht.

§ 49. Der Prasident der Republik ernennt
und entlaBt die Beamten der Republik, deren
Ernennung und Entlassung ihm durch Gesetz
iibertragen ist.

§ 50. Der Prasident der Republik verkiindet
die Gesetze.
Die vom Seimas angenommenen Gesetze

werden vom Prasidenten der Republik inner-
halb 21 Tagen, gerechnet vom Tage der Ein-
reichung des Gesetzes, verkiindet.
Der Prisident der Republik ist berechtigt,

binnen 21 Tagen vom Tage der Einreichung
des Gesetzes ab, dieses dem Seimas mit seinen
Anmerkungen zwecks nochmaliger Beratung
zuriickzureichen. Erfolgt nach nochmaliger

. Beratung die Annahme des Gesetzes mit ab-
_ soluter Mehrheit der Stimmen aller Abgeord-

- neéten, so ist der Prasident der Republik zur
Verkiindung des Gesetzes verpflichtet.
Wenn der Seimas mit % Mehrheit der Stim-

men aller Abgeordneten die Verkiindung des
Gesetzes als dringend bezeichnet, so ist der

'Prasident der Republik nicht befugt, -dieses
Gesetz dem Seimas zur nochmaligen Beratung
zuriickzureichen. \

$ 51. Dem Präsidenten der Republik steht
das Begnadigungsrecht zu.
Der Prasident der Republik kann Minister,

die wegen Amtsvergehen verurteilt sind, nur
_Anit Zustimmung des Seimas begnadigen.

§ 52. Der Prisident der Republik ist berech-
tigt, den Seimas aufzulėsen.

Nach erfolgtem Zusammentritt des neuen
Seimas wird eine Neuwahl des Prisidenten der
Republik vorgenommen,

 L Ediae N , 2 eae saat     

Die Neuwahlen zum Seimas miissen inner-
halb 60 Tagen nach Auflésung des Seimas er-
tolgen. Die Legislaturperiode des neuen Sei- |
mas beginnt mit dem Tage seiner Wahl.

S 53. Der Prasident der Republik ist das
Oberhaupt der gesamten bewaffneten Streit-
macht der Republik.

Die Verantwortung fiir die Organisation und:
Leitung der Wehrmacht der Republik gegen-
ūber dem Seimas trūgt das Ministerkabinett
Oder der zustandige Minister.

Im Kriegsfalle ernennt der Priasident der
Republik auf Vorschlag des Ministerkabinetts
den Oberbefehlshaber der Armee.

§ 54. Der Prasident der Republik hat das
Recht, an den Sitzungen des Ministerkabinetts
teilnehmen und in ihnen den Vorsitz zu fiihren,
er kann vom Kabinett oder den einzelnen
Ministern schriftliche Berichte iiber ihre Tatig-

-keit verlangen.

§ 55. Alle Erlasse des Prasidenten der
Republik bediirfen zu ihrer Giiltigkeit der
Gegenzeichnung des Ministerprūsidenten oder
des zustūndigen Ministers. Die Verantwortung
fiir den ErlaB trägt der gegenzeichnende
Minister.

§ 56. Das Ministerkabinett besteht aus dem
Ministerprūsidenten und den Ministern. Die
Zahl der Minister und ihre Zustandigkeit wird
durch Gesetz bestimmt.

§ 57. Der Ministerprasident stellt dem Pra-
sidenten der Republik die von ihm gewžhlten
Minister zur Bestatigung vor. Die Entlassung
der Minister erfolgt durch den Prisidenten der
Republik.

§ 58. Bei Antritt ihres Amtes leisten die
Minister den Eid oder geben das feierliche Ver-
sprechen ab, ihr Amt unparteiisch und ge-
wissenhaft auszuiiben und die Gesetze und die
Verfassung zu wahren.

§ 59. Das Ministerkabinett ist dem Seimas
gegeniiber fiir die allgemeine Regierungspolitik
solidarisch verantwortlich; jeder Minister ist
einzeln dem Seimas gegeniiber fiir die Tatigkeit
des ihm anvertrauten Ressorts verantwortlich.

Die Minister bediirfen des Vertrauens des
Seimas. Das Ministerkabinett und jeder Mini-
ster muB zuriicktreten, wenn ihm der Seimas
ausdriicklich sein MiBtrauen ausspricht.

§ 60. Das Ministerkabinett arbeitet Gesetze
aus und reicht sie dem Saimas ein. }

Minister, die bei der Abstimmung über ein
Gesetz im Ministerkabinett in der Minderheit
geblieben sind, können ihre abweichende Mei-
nung und die Gründe dafür schriftlich darlegen;
diese Darlegung muß dem Seimas zusammen
mit dem vom Ministerkabinett eingereichten
Entwurf vorgelegt werden.

S 61. Das Ministerkabinett fūhrt die Ver-
fassung der Republik und die Gesėtze aus,
leitet die Innen- und AuBenpolitik, schūtzt die
Unantastbargt des. Staatsgebietes und halt
ihre innere Ordnung aufrecht.

§ 62. Der Staatskontrolleur hat das Recht,
an den Sitzungen des Ministerkabinetts.mit
beratender Stimme teilzunehmen, ||

  

  

 



 

§ 63. DasRecht, gegen den Prisidenten der
Republik, den Ministerprasidenten oder einen
Minister eine Strafklage wegen Amtsverbrechen
oder Staatsverrats anzustrengen, steht nur dem
Seimas bei Zustimmung der Mehrheit der Stim-

te
men aller Abgeordneten zu.

Ueber die erhobene Klage entscheidet der
; oberste Gerichtshof Litauens,

/ V.

Das Gericht.

§ 64. Die Gerichtsentscheidungen werden auf
ee der Gesetze und im Namen der Republik
gefallt.

$ 65. Entscheidungen eines Gerichts kénnen
nur in der durch die Gesetze festgelegten Ord-
nung vom Gericht gedndert oder aufgehoben
werden.
Die Amnestie kann nur auf dem Gesetzes-

wege erfolgen. }

$ 66. Die Organisation, Zuständigkeit und
Jurisdiktion der Gerichte wird durch Gesetz
festgelegt. &

$ 67. Es gibt nur ein einziges Oberstes
Gericht für das ganze litauische Staatsgebiet.

§ 68. Das Gericht entscheidet iiber die Rechts-
wirksamkeit administrativer Verordnungen. .

§ 69. Das Gericht ist fiir alle Biirger das
gleiche. ;
Militärpersonen weıden wegen Dienstver-

gegen von besonderen Gerichten abgeurteilt.
Besondere Gerichte dürfen nur während des

Krieges oder Kriegszustandes errichtet werden.

VI.

Lokale Selbstverwaltung.

"$70. Gemeinden und Stadten wird das Recht
der Selbstverwaltung innerhalb der Schranken

"der Gesetze gewžhrleistet.

Der Wahl der Organe der lokalen Selbst-
verwaltung wird das allgemeine, direkte,
oe und geheime Stimmrecht zugrunde

gelegt.

§ 71. Die Organe der Selbstverwaltung er-
fiillen in der in den Gesetzen vorgesehenen
Ordnung die Aufgaben der Grtlichen Selbst-
verwaltung,

Sie haben das Recht, auf Grund besonderer
Steuergesetze Steuern fiir die Zwecke der
lokalen Selbstverwaltung zu erheben.

§ 72. Die Regierung wacht dariiber, daB die
Organe der lokalen Selbstverwaltung ihre Auf-
gaben erfiillen und da8 ihre Tatigkeit den Ge-
setzen der Republik nicht zuwiderlaufe.

Streitigkeiten zwischen Organen*der lokalen
Selbstverwaltung und den-Organen der Regie-
rung werden endgiiltig von dem Gericht ent-
schieden. ; \

VII.

‘Die Rechte der Minoritaten.

§ 73. Die nationalen Minoritūten in der Re-
_ publik, die einen bedeutenden Prozentsatz der
_ Bevélkerung ausmachen, haben im Rahmen der
bestehenden Gesetze das Recht der Selbstver-
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waltung ihrer vélkischen Kulturangelegen-
heiten, des Volksschulwesens, der Wohltitig- -
keit und Unterstiitzung und wahlen zur Er-
tūllung dieser Aufgaben in der im Gesetz vor-
gesehenen Ordnung Organe, die sie vertreten.

§ 74. Die im § 73 genannten nationalen
Minoritaten haben das Recht, auf Grund beson-
derer Gesetze, ihren Mitgliedern zum Zwecke
der Erfiillung der vélkisch kulturellen Aufgaben
besondere Steuern aufzuerlegen; sie erhalten
auBerdem einen entsprechenden Anteil an den
Betrūgen, die vom Staate oder den Selbstver-
waltungskérpern fiir Bildungs- und Wohltūtig-
keitszwecke ausgesetzt werden, sofern nicht
diese ihre Bediirfnisse durch die allgemeinen
Anstalten des Staates oder der Selbstverwal-
tungskorper befriedigt werden.

VIII.

Die Verteidigung der Republik.

S 75. Alle litauischen  Staatsangehėrigen
nehmen in der im Gesetz vorgesehenen Weise
an der Verteidigung des Staatsgebietes teil.

§ 76. Zur Verteidigung der Republik wird
eine bewaffnete Macht gebildet. Die Organi-
sation der bewaffneten Macht, die Art des Er-
satzes, die Art und Zeit des Dienstes wird
durch Gesetz bestimmt.

S 77. Militūrpersonen, die während des
Dienstes in der Heermacht Gesundheit oder
Leben verloren haben, sowie ihren Angehėrigen
wird staatliche Fiirsorge gewdhrleistet.

IX.

Das Unterrichtswesen.

S 78. Die Erziehung der Kinder ist das vor-
sia Recht und die natiirliche Pflicht der
Itern.

S 79. Die Errichtung von Schulen erfolgt
durch den Staat, die Selbstverwaltung, die
Organisationen und Einzelpersonen. Alle
Schulen unterstehen in den vom Gesetze fest-
gestellten Rahmen der Aufsicht des Staates.

S 80. Der Religionsunterricht in den Schulen
ist obligatorisch, mit Ausnahme der fiir Kinder
konfessionsloser Eltern eingerichteten Schulen.
Der Religionsunterricht erfolgt gemž8 den Er-
fordernissen des Glaubensbekenntnisses, dem
der Schiiler angehėrt. J

$ 81. Der Elementaruntericht ist obliga-
torisch.

Die Zeit der Einfiihrung und Ordnung des
obligatorischen Elementarunterrichts wird durch
Gesetz bestimmt.

Der Elementarunterricht in den vom Staate
oder den Selbstverwaltungskérpern unter-
haltenen Schulen ist unentgeltlich. }

§ 82. Private konfessionelle Schulen er-
halten, sofern ihr Programm demevom Gesetze
festgestellten Mindestprogramm entspricht, aus
der Staatskasse aus dem im Staatshaushalte“
fiir Bildungszwecke ausgesetzten Betrage einen

- Anteil, welcher der Zahl der dieser Konfession
angehorigen Būrger Litauens und der Schiiler-
zahl entspricht,

6*  
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X,

Die Angelegenheiten der Religion und des
Kultüs,

$ 83. Der Staat gewährleistet allen in
Litauen bestehenden religiösen Organisationen
in gleicher Weise das Recht, sich so zu ver-
walten, wie es ihr Kanon oder Statut vor-
schreiben, ihre Religionslehre frei zu verkiindi-
gen und die Formen ihres Kultes auszuiiben.
Hauser ihres Kultes, Schulen, Erziehungs- und
Wohltatigkeitsanstalten zu griinden und zu ver-
walten, Kléster, religidse Kongregationen und
Briiderschaften zu griinden, ihren Mitgliedern
fiir die Zwecke der religidsen Organisationen
Steuern aufzulegen, bewegliches und unbeweg-
liches Eigentum zu erwerben und zu verwalten.

Die Religionsgesellschaften haben im Staate
die Rechte einer juristischen Person.

Die Geistlichen werden vom Militardienst ,
befreit.

§ 84. Der Staat erkennt die neugegriindeten
religidsen Organisationen an, sofern ihre Reli-
gions- und Sittenlehre sowie ihre Statuten nicht
gegen die 6ffentliche Ordnung und Sittlichkeit
verstoBen.

Die Voraussetzungen fiir die Griindung und
das Bestehen solcher Organisationen werden
durch Gesetz bestimmt.

§ 85. Beurkundungen von Geburt, Ehe-
schlieBung und Tod, die von Glaubigen bei
ihren Geistlichen vorgenommen worden sind,
werden, sofern sie der im Gesetz vorgeschrie-
benen Form entsprechen, in Litauen als recht-
lich anerkannt und die Biirger sind nicht ver-
pflichtet, die Beurkundungen vor einer anderen
Behérde zu wiederholen,

§ 86. Der Sonntag und die anderen staatlich
anerkannten Feiertage werden durch Gesetz
als Tage der Ruhe und Erhebung des Geistes
geschiitzt.

$ 87. Den Angehérigen der Wehrmacht ist
die notige freie Zeit zur Erfillung ihrer religi6-
sen Pilichten zu gewžhren.

Den in Krankenhžusern, Gefangnissen und
anderen in ofientlichen Anstalten untergebrach-
ten Personen muB die Méglichkeit .gegeben
werden, ihre religidsen Pflichten zu erfiillen,

XI.
Die Grundlagen der Wirtschaitspolitik

des Staates.

§ 88. Auf allen Wirtschaftsgebieten wird
jedem Biirger Freiheit der Arbeit und Initiative
gewiahrleistet. Diese Freiheit kann nur durch
Gesetz beschrūnkt werden, sofern ein 6ffent-
liches Bediirfnis vorliegt.

Das wirtschaftliche Leben soll so geregelt
werden, daB ein jeder Biirger Arbeit habe.

§ 89. Den einzelnen Gebieten der Wirtschait
wird durch tz eine besondere Selbstver-
waltung gegeben. Durch Gesetz werden Land-
"wirtschaits-, Handels- und Industrie-, Arbeits-
und andere Kammern gegriindet, deren Zu-
sammenwirken mit der Staatsregierung zwecks

- Regelung des Ttselielesiabjans | AMKdas
Gesetz bestimmt wird,

  

„Zum Ausschank berauschender—Getrūnk

  

p 90. Der Laudvirikobiii wird das Prinžip
des Privateigentums zugrunde gelegt.

Der Staat hat das Recht, die Landwirtschaft/
so zu regeln, daB giinstige Bedingungen fiir eine
regelrechte landwirtschaftliche Produktion ins-
besondere die Entwicklung der Kleinwirtschaft
und mittleren Wirtschaft geschaffen werden.

Der GroBgrundbesitz wird in der durch
Gesetz bestimmten Ordnung parzelliert.

XII.

Die Finanzen des Staates,

S 91. Die Auferlegung von Steuern, Anwei-
sung von Ausgaben aus der Staatskasse, Auf-
legung innerer Anleilien oder Ausgabe von
Papiergeld darf nur im Wege des Gesetzes er-
folgen.

§ 92. Der Staatskontrolleur iiberwacht die
Einnahmen und Ausgaben des Staates, die Ver-
waltung des Staatseigentums und der Anleihen
und die Abrechnung.

9
§ 93. Der Staatskontrolleur gibt jahrlich eine

Abrechnung iiber die Ausfiihrung des Staats-
haushalts im verflossenen Jahre und unter-
breitet sie nicht spiter als zum 15, Oktober
dem Seimas.

§ 94, Das Ministerkabinett stellt jahrlich das
Budget aller Einnahmgn und Ausgaben des
Staates fiir das kommende Jahr zusammen und
reicht es bis zum 15. Oktober dem Seimas ein.

§ 95. Die Héhe der Staatseinnahmenund
Ausgaben wird jahrlich durch Gesetz fiir iedes
Jahr gesondert und zwar vor Beginn des kom-
menden Budgetiahres festgesetzt.

§ 96. Das Budgetiahr beginnt am 1. Januar
und endet mit dem 31. Dezember.:

%;

XIII.

Die soziale Fiirsorge.

§ 97. Die menschliche Arbeitskraft wird
durch besondere Gesetze geschiitzt. ;
Der Staat schützt die Arbeiter in Fällen

von Krankheit, Alter, Unglücksfällen und
Arbeitslosigkeit durch besondere Gesetze.

§ 98. Die Grundlage des Familienlebens ist
die Ehe. Der Ehe liegt Gleichheit beider
Geschlechter zugrunde. 1

Gesundheit, soziales. Wohlbefinden der
Familie, wird durch besondere Gesetze ge-
schiitzt.

Die Mutterschaft steht unter besonderer Fiir-
sorge des Staates.

S 99, Die Offentliche Sittlichkeit und Gesund-
heit wird durch besondere Gesetze geschiitzt.

§ 100. Die Schulen aller Ordnungen sind /
įedem in gleicher Weise zuganglich.

§ 101.
Bezirks (valščius) hat das Recht, im Interesse
der MaBigkeit iiber die Zulassung von Anstalten

 

Die Gesamtheit der Biirger eines |

   



 

: XIV.

Aenderung und Erginzung derVeriassung.

§ 102. Das Recht, einen Antrag auf Aende-
rung oder Erginzung der Verfassung einzu-
bringen, hat der Seimas, die Regierung oder
50 000 wahlberechtigte Birger.

§ 103. Der Antrag auf Aenderung oder Er-
ganzung der Veriassung ist vom Seimas mit
“6 Mehrheit der Stimmen aller Abgeordneten
anzunehmen.

Eine vom Seimas angenommene Aenderung
oder Erganzung der Verfassung ist dem ganzen
Volke im Wege der allgemeinen Abstimmung

+ Zur Entscheidung vorzulegen, wenn innerhalb
- 3 Monaten von ihrer Verkiindung dieses vom
Prūsidenten der Republik, einem Viertel aller
Abgeordneten oder 50000 wahlberechtigten
Biirgern beantragt wird. Eine vom Seimas an-
genommene Aenderung oder Erganzung der
Verfassung, in bezug auf die ein solcher Antrag
nicht gestellt ist, tritt nach Ablauf von 3 Mona-
ten nach ihrer Verkiindung in Kraft.

Eine vom Seimas angenommene Aenderung
oder Ergaūnzung der Verfassung gilt als vom
Volke abgelehnt, wenn an der Abstimmung
nicht weniger als die Halfte der Stimmberech-
tigten teilgenommen hat und nicht weniger als
‘die Halite der abgegebenen Stimmen sich
gegen die Aenderung oder Ergūnzung er-
klūrt hat.

Eine Aenderung oder Ergūnzung der Ver-
fassung, die vom Seimas mit 74 Mehrheit der
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Stimmen aller Abgeordneten angenommen wor-
den ist, tritt mit dem Tage der Verkiindung
in Kraft.

XV.

Uebergangsbestimmungen.

§ 104. Nach Verkiindung dieser Verfassung
bleibt der konstituierende Seimas im Amte bis
zur Wahl des Seimas.

Die Legislaturperiode des ersten Seimas be-
ginnt mit dem Tage seiner Wahl.

Der Tag der Wahl zum ersten Seimas wird
vom Prasidenten der Republik festgesetzt, je-
doch nicht spater als drei Monate nach Ver-
kiindung der Verfassung. “

§ 105. Bis zur Wahl des Prasidenten der
Republik versieht das Amt desselben der Vor-
sitzende des konstituierenden Seimas.

Vom Tage des Inkrafttretens der Verfassung
stehen ihm alle durch die Verfassung dem Pri-
sidenten der Republik beigelegten Rechte zu.

§ 106. Die in Litauen bis zur Verkiinduny
dieser Verfassung geltenden Gesetze bleiben in
Kraft, soweit sie nicht mit. dieser Verfassung
im Widerspruch stehen, oder auf dem von der
Verfassung vorgesehenen Gesetzeswege auf-
gehoben oder abgežndert werden,

S 107. Die provisorische litauische Staats-
verfassung tritt auBer Krait. |

$ 108. Diese litauische Staatsverfassung tritt
am Tage ihrer Verkiindung in Kraft.

 

    



 

„Metais... 

Temperatura.

Lietuvos klimatas yra betarpėie Baltijos jüros
įtakoje. Tiktai Vilniaus srities rytų pusėje
jis pereina prie kontinentalinio, nes darosi
žymesnė amplituda temperaturos svyravimų.
Sulig ilgametinių tėmijimų (1851—1890) kai-
kuriose Lietuyos ir kaimyninėse vietose vidu-
tinė paros oro temperatura Celsio laips-

niuose yra:

j ni Kaune“pėdoje, Rygoje os,Tilžeje

„ao—48 —54) 26} —44 —5.1 |—8.8
e—47 —84; —27| —41 —46 |—8.7
Es,12 11106] -—16. —09.)--10
A ki 58 83 48 45 5.5) 54

vibe ereant 12.2: 14.18 10. 105128. LL]
No 178179 15, 16.0 16,9 1161
Waa aie 18.7 18.5) 17. 179 ALTE UT
IEEE cers. cis 1717 “165718. 16.5 16.2| 16.5
Pe ees R7 Te 18. 12.4 12.0} 12.7
Dg reiwe 6.8 DOF 7. 6.4 6.7 7.0
Kex 08 —08 23 0.7 0.9: 14
una —3.8 —44 —1.5 —3.3 —3.2) —2.9

e

vidutiniai: 4

Ziem68....—44 —4419383048 —3D
Pavasario.. 5.6 7.8? 498 45 588 52
Vasaros... 177 17,5) 162 168 166 168
Rudenio... 6.8 5.1 1 782765. 62 60
Met ... 6.4 6.6 6.6 6.0 6.2 6.4

Vidutinė
metų am-
plituda .. 23.5 23.9 19.8 228 WS 214

Tokiu būdu vidutinė metinę Lietuvos oro
temperatura galima skaityti +6°, vidutinę

žiemos —4“, „pavasario +6°, vasaros + 17°

ir rudenio + 6°; vidutiné amplituda — apie 23°.

Supratimui kraštutinių temperaturų sekančioje
lentelėje duotos vidutinės ir visų didšiausios
maksimalės ir minimalės temperaturos Klai-

pėdoje (1881—1900).

Kraštutinės Vidutinės
temperaturos temperaturos

maksi- mini-  skir- maksi- mini-  skir-
mum mum tumas mum mun iumas

....... 5.4 —25.1 30.5 44 —141 18.5
IK Ais 7.2 —18.6 25.8 8.5 —12.6 16.1

Weed os 13.0 —23.3 36.3 8.2 —13.9 22.1

Mikis, 25.7 — 84 341 20.6 — 4.5 26.1

V iui... 29.7 — 85 882 26.0  *0.6 254

PV cd soc 33.0 4.3 28.7 27.5 b4 2241

da VLias 33.6 5.0 28.6 29.2 822," 21,0
CaN ig 81.4 5.7 26.5 26.7 84 18.3
ee 26.2 — 14 27.6 23.2 2.8 204
RAG baka"492-19 BET 16.38. — 8.0 188
XI. 2.42 186 —110801 9.8 — 95 193
An -7.6° —17.8 25.3 5.9 —12.7 186

33.6    25.1 587 804, —188
#

48.7

 

‚ 5 ; Prof. SKolupaila.

Daviniai iš Lietuvos klimatologijos. Ka a

Some data on the climate of Lithuania.

Temperature,

The climate of Lithuania is under the in-
fluence of the Baltic sea and only in the
eastern part of the Vilnius (Wilno) district
becomes more or less a continental one (the
more considerable amplitude of the tempera-
ture’s differences). Upon manyyears’ obser-
vations (1851—1890) the „mean day's tempe-
rature of the air is (in C°) such:

at at at at at at
Vilnius Kaunas Memel Riga Suvalki Tilzyt

T....0...—48 --5.4 —2.6 —44 —5.1 —38
J ees —4.7 —84 —27 —41 —45 —3.7
T—12 —11 —06 —16 —0.9 —1.0
EM oss BS BSS 48 46007 02
Ms 122--141-100-100 128 ILT
Vice ns 1795 17971 150* 161 „159 161
Va 18%. WOO TE AT SLs Tee
VIR a, 101 161 1650165102 105
LAi TL 181 184 12012
ek ane 5.54 SOTA 464 67 oT
Lės 08-08> 287107 09 A
Beh —38 —44 —15:—3.3 --32 —2.9

On an average ;

in winter
(Dec.-Febr.) —-44 —44 —23 —3.9 —43 —3.5

in spring
(March-May) 5.6 7.8 49 45 58 5.2

insummer
(lune-Aug.) 17.7 17.5 16.2 168 166 168

in autumn
(Septi-Nov): 6,8: (6.1 + 78.66 360 - 70.9

The mean
annual 0 76.4. 66. 86-60 62. 64

The mean ‘
annual
amplitude 23.5 23.9 19.8 223 228 214

The mean annual temperature of Lithuania
may be considered + 6°, winter’s average
— 4°, spring’s average 07, summer's average
+178, autumn’s average ,+6°C; the mean
amplitude of the temperature about 23°.

For making the idea of the extreme tempe-
ratures following tabula is given with the
mean maximal and minimal temperatures at
Klaypeda (Memel) for the decade 1881—1890. |

    
  

Maxi- Mini- Diffe- T.mean T.mean Diffe-)
mum mum_ rence maxim, minim. -rence

K 5.4—25.5 30.5 44-—14.1 18.5
P 7.2—18.6 25.8 8.5—12.6 15.1

HI..:... 18.0—23:38 868 -82—18.9 201
IV oc... 2572 84 341 206 —+ 45 : 204

E 2971 — 3.5 882 260 06 254

VT iais 880 48. 2817-15 5.4. 22.1
MTLas $0.6. 5.0. 986 9202 82 210
VUE 914 57 005 267 BA LBS
EX Rb La 86 282 28 204
Aaa"199 —119 -8L1 153— 80 188 ;
XI... 186 —176801 98— 95 198
X 1.5—17.8'4 25.3 582127 186.

33.6 —25.1 587 30.4

 

      Tedt 0:



 

 

 

“| Vidutinė metinė  amplituda temperaturos
svyravimo siekia 50“, išimtinais atsitikimais
iki 60°; vidutinė-gi amplituda atskirais mėne-

siais buvo iki 207, retai iki 30“.

Vidutinis pasikeitimas temperaturos metų
"laikotarpy aiškiai matomas iš vidutinių tempe-
raturų pentadais (5 dienas) Vilniuje (1977.
1882):

  

IT. V IX
1—5 —62 1—5 97 29—2 15.7
6—10 —64 6—10 10.9 37 14.7
11-15 —64 11—15 12.2 18 13.9
16—20 — 5.6 16—20 18.0 18—17 126
21—25 —58 21—25 13.5 18—22 11.9
26—80 — 5.7 26—30 14.3 28—27 11.1

II VI X
31—4 —52 81—4 15.0 28—2 10.0
5—9 —56 5—9 16.7 oor 9.0
10—14 — 5.4 10—14 16.8 8—12 8.1
16—19 — 4.6 15—19, 17.1 13—17 6.8
20—24 — 4.2 20—24 17.4 18—22 62
25—1 —3.0 25—29 17.5 28—27 54

III VII XI
m8 A 30—4 17.9 28—1 3.8
7—11 —20 5—9 18.1 2—6 8.1
12—16 —17 10—14 18.4 7—11 2.2
17—21 -— 0.8 15—19 18.7 12—16 14
22—26 0.0 20—24 19.0 17—21 0.2
27—31. — 14 25—29 19.1 22—26 —05

IV VIII XII .
1—5 —24 30—3 . 19.0 27-1. = 1.0
6—10 -—8.9 4—8 186 2—6 — 27
11—156 —5.4 9-138 18.3 |~ 7-11 —3.0
16—20 — 6.6 14—18 17.8 12—16 — 3.8

. 21—25 79 19—23 17.1 17—21 — 449
~ 26—30 8.6 24—28 16.2 22—26 —4.6

27—81 —5.4

“Vidutinis pasikeitimas paros oro tempera-
turos nuo dienos iki dienos

Vilniuje Klaipėdoje
S 2.71 ON

I B a 2.62 PA AS
Mai 2.05 141
AV aS5 1.91 1.56
Vakos 2.06 1.88
Mie BB 1.74
Vil ws44161 1.36
VL ee 187
Does 1.62 1.36
Xe are. 148
XI 1.86 LTS
RS„2.51 2.43

Metais ... 2.00| bed

_ Rei&kia, vidutiniai paros temperaturos svy-

ravimai nuo vienos dienos iki kitos sudaro Z

Vilniuje, metais yra 230,4 tokių dienų,„kada
; Paros peeecatuta pasikeičia matin 25

  ..........

 

The mean amplitude of the temperature's
fluctuation during the year reaches 50° C,
and in the extraordinary cases 60°; and the
mean amplitude of the temperature in the
separate monthes reaches 209, as an ex-:
ception 30°. | S
The mean variation of the temperature during

the year clearly is to be seen from the mean
temperatures for the pentades at Vilnius
(1777—1882). .

  

I M IX
15 283 A Conan
aig 645 610209 | 3-7 00
11-15 464] LB 122. | 412175
16-50 561] 16-30 180 | 18-17. 186)
21-25 —68| 21-25 13.5| 18—22 119
26—30 —5.7| 26—30 148.| 23-27 111

II a OE x
8i-—-4 —62 | BA 150 284100
6+ 9 8.6 1) 520 167 | 840 80
10-14 547) 1014" 168 812 41
15-—-19-1—46| 15-19 17,1 1413-17 85
20—24 —42| 20-24 17.4 | 18-22 6.2
2611 —3.0° | 85-29 -175| 25—97 a

Il VII XI
32 GD | RO 170 Pea ee ae
F O 0 S 8
19-18. ey | AOA AS| IN E
1731208 1819 187 | 13-16 I
9326 0.0 | 20-24 19.0 | 17-21 02
27—81--—14 | 25—29, 191| 22—26 -—05

IV VIII XII
To RA MO BO Bd eee
6410° 2801 4— 85 1861 2-6 484
16764 19418 1881 Pe eee
1620 -—6.6| 14718 "1781 12-416) eae
M128 170 1718-23 171 144
26—B0. 8.6 | 24-28 16.2 | 22-26 —46

27-81. B
The mean variability

rature from day to day.
at Vilnius at Memel

of the day’s tempe-

(Klaypeda)

Pires 2.71 2.26
k Ls 2.62 2.07
PEED Yogi os 2.05 1.41
Wises ke, 1.91 1.56
Ni 2.06 1.88
VE,1.88 1.74
MLE cat 1.61 1.36
VE A 1.51 1.27
Ik 1.62 136
rane saletae 1.72 148
a 1.86 vat
PTD i ars 2.51 2.43

In the year 2.00 471

Consequently on an average the fluctuation
of the day's temperature from day to day is
corresponding 2° C.
At Vilnius during the year are 230,4 hk
re the day’s temperature changes from .

to
OOS liu ane from 2 to40
OG ek. Hee JAG

6—8TAYaotoe
%   



    

ša.

$ PRAD 8—10
EksaCN10 — 12
ODP sa a 12 — 14
kia US eisdaugiau 149,

* Skaičiai tie nurodo Lietuvos klimato suly-
ginamąiį švelnumą. Šaltųjų dienų (kada
minimalė paros temperatura puola žemiau |
nolio) ir speigo (salnotų) dienų (kada maksimalė
paros tempertura neperviršija nolio) Klaipė-

" doje (1884—1890) skaičius yra:
Saltyjy speigo
dienų dienų

LLU 24.0 13.6
Meeker 24,0 13.1
W 21.8 71
EWE aa, 10.0 0.3
Vinay 0.7 —
Be ais 0.1 —
ba, 4.5 0.4
.0 KT 11.0 3.1
AL 20.2 9.6

Metais .. 115.8 47,2

Pirmas speigas (šalna) pasitaiko vidutiniai
lapkričio m. 4 d., paskutinis pavasarį—balan-
džio mėn. 30 d.; vidutinė speigų amplituda—

1187 dienų.
Dirvožemio temperatura.

Del stokos tinkamų tyrineiimų artimesniose
vietose, pasinaudosime daviniais del Karalia-
učiaus (1873—77 ir 1879—1886)

 

Lai 10—12
OGeae ge 1k
Qmore than 14°

The figures mentioned above witness of the |
mildness of the climate.
The number of the cold days (when the

minimal temperature falls down below 0°)
and of -the frosty (when the maximal day’s
temperature is not above 0°) at Memel (Klay-
peda) (1884—1890).

Numberof the Numberof the
cold days frosty days

T Resaat 24.0 13.6
era 24.0 181

Teer 21.8 T
IV eh ae 10.0 es
Vikis 07

IX 0.1 —
i 4.5 0.4

Dad oda tony 11.0 8.1
Rees 20.2 9.6

In the year 115.8 47.2

On an average the first frosty day happens
November the 4th, and the last April the
30th; the mean amplitude of the frosts —
187 days.

The temperature of the soil.

In the absence of the reliable observations
on the subject in Lithuania let us profit of the
figures for Kénigsberg (1873—77 and 1879—86).
  

 

 
 

 

    
 

      

§ = 5 Dirvožemio temperatura — gilumoje,(metrais):

es es The soil depth in met.
On a5 $

E 09
2 ES 0,03 0,31 0,63 1,26 2,51 5,02 7,53

I 297 &. 10 0.2 ale 2.9 5.8 87 9.1
II — 2.0 — 08 0.0 06 22 4.8 ne 8.8
III -- 0.3 0.6 0.8 1.0 2.0 4.2 T 8.4

IV 5.4 5.9 5.4 47 k 4.4 6.6 8.0
MV, 9.7 11.0 10.5 9.5 7.6 6.1 6.5 2
VI 153 16.7 16.0 14.9 12.0 8.8 7.0 Ža

Vii 17.3 18.5 18.3 17.4 14.8 11.3 8.0 7.6
„VIII 16.2 17.0 17.3 16.9 15.3 12.7 9.2 8.0

IX 13.2 13:7 14.4 14.5, 14.2 12.9 10.0 -\ 8.6
X 6.9 7.6 9.0 9.8 Lk 11.8 10.4 8.9

XI 1.9 29 4.3 5.3 TA 97. 10.2 9.2
XII — 18 — 0.3 1.2 2.2 44 7.5 9.6 9.3

Metais ...
Metiné 6.6 tae 8.1 8.2 8.2 8.3 8.4 8.4
In the year .
amplituda L
Thė year's| | 200 19.5 18.3 168 13.3 8.7 3.9 18
am plitude ce

Iš lentelės seka, kad dirvožemio užšalimas From the figures above follows, "that the
neliečia gilumos 144 metro.

Oro drėgnumas.

Heametinial vidutiniai skaičiai oro drėgmės
—absoliutinės (vandens garų tūris 1 kub. metre

oro, gramais) ir lyginomasios (procentais,
sulyginant su maksimale prie tam tikros oro

Vilniaustemperaturos) paduodami del
„(1871—1890): | 2 oe

  

freezing out of the soil does not reach below
14 m.

The air humidity.

The mean data during many years“ observ-
tions on the air humidity.— the absolute
the water vapors contents in 1 cub. met. of |
the air, in.gramms) and therelative (per %
relating to the maximal at the given tempe-
rature) are quoted for ‘Vilnius (1871-1890

 

  



   

x

 

absoliute lyginamoji
drėgmė drėgmė

Pa B 88
Tots 3.0 84
E 3.6 ‘ 80
VAS Ka 5.2 73
M 7.4 67
Vos 9.8 66
Atoh 11.8 71
LA i 10.7 75
I 8.8 80
XN 6.3 84
A eee 4.7 89
Lbs: 5.4 88

Metais .. 6.4 79

Vidutinėlyginamoji drėgmė apie 80 76 rodo
didelįLietuvos 6ro drėgnumą. kaipo“pasekmę"
įūros artimumo.

Lietuvos pajūryje vidutinis ūkanotų dienų
skaičius metais 52,4, tam skaičiuje: I—6,6,

11—7,5, Wi—5,3, IV—3,2, V—2,2, VI—1,9,
ViI—1,0, VIII—2,2, IX—3,2, X—4,2, XI—7,1,
XII-8,0 dienų.

Debesuotumas ir insoliacija.

Vidutinis debesuotumas (dangaus apsiniau-
kimas) iš tėmijimų Vilniuje - (1871—1890):
1—8;2, H-—7;6, II-—7,1, IV—6,4, V—6,2, VI-—5,6,

VII—6,0,  VIU—6,1, IX-—6,4, X—7,3, XI—8,6,
XII—8,4, metais 7,0; skaitiai duoti deSimtomis

“dalimis matomo dangaus ploto (nuo 0 iki 10),

IV—39 %,

Saulės veikimo  (insoliacijos) tesimas gali
būti apytikriai apibrėžtas sekančiu skaičiu
valandų meénesyie: I—42, II-76, III—108,
IV—164, V—248, VI—266, VII—264, ViII—240,

-IX—155, X—113, XI—43, XII—25 valandu, iš
viso metais 1740 valandų, sulyginant gi su

maksimaliu tęsimu (nuo saulės tekėjimo iki
nusileidimo): I—17%, 11—28 %, II—30 6,

V-—50 5, VI—52%, VII-52 2,
VIII--53 5, IX —41 95, X—35%,  XI—17 %,
XII-11 “G, vidutiniai per metus 39 %,

Vėjo kryptis ir jéga.

Vėjų krypties sulig pasaulio šalių atskirais
mėnesiais persiskyrimas duodamas del Vilni-
aus (1875—1887), nuošimčiais:

“at Vilnius (1871—1890):

 

89

The absolute The relative
humidity humidity

Ro 3.1 88
S 3.0 84

UI 36 80
Tee ee, 5.2 73
Ma 74 67
MR 9.8 66
Vala 11.3 71
NED o 10.7 75
RGR as Weal 8.8 80 °
AAS is 6.3 84 R
ME hs 4.7 89
SE 5.4 88
In the year 0.4 79

The mean relative air humidity (about 80 %)
shows, that the climate of Lithuania is a
maritime one. .
On the sea — coast the average number of

the foggy days 52,4; namely: in January 6.6,
in February 7.5, in March 5.3, in April 3.2, in
May 2.2, in June 1.9, in July 1.0, in August 2.2,
in September 3.2, in October 4.2, in Novem-
ber 7.1, in December 8.0.

Nebulosity and Insolation.
The mean nebulosity upon the observations

in January 8.2, in

Feb. 7.6, in March 7.1, in Apr. 6.4, in May 6.2,
in June 5.6, in July 6.0, in Aug. 6.1, in Sept. 6.4,
in Oct. 7.3, in Nov. 8.6, in Dec. 8.4; the yearly
average 7.0. The figures are given in the
tents of: the heaven’ area to be seen (from 0
to 10). ı
The duration of the insolation may be ex-

pressėd aproximately by following number of
the hours in a mmonth: in Jan. 42, in Feb. 76,
in March 108, in Apr. 164, in May 248, in
June 266, in July 264, in Aug. 240, in Sept. 155,
in Oct. 113, in Nov. 43, in Dec. 25. Total per
annum about 1740 hours; as relating to' the
maximal duration (from the sunrise to the
sunset) in Jan. 17%, in Feb. 28%, in March
30 %, in Apr, 39 %, in May 50 %, in June 52 %,
‘in July 52%, in Aug. 53%, in Sept. 41%, in
Oct. 35 %, in Nov. 17 %, in Dec. 11%; yearly
average 39 %.

The wind direction and its intensity.
The fluctuation of the wind direction as to

the cardinal points in various months may be
seen from the figures below. Data for Vilnius
(1875—1887) in percentage.

Wind direction
 
 

 

              

N NE E SE S SW W NW Tyla

S SR R | PR P PV V $v Still

5 4 9 6 12 14 13 9 28
5 6 8 11 20 12 10 6 21

8 6 5 -8 15 14 12 10 22

8 9 10 10 iš 8 9 9 24
11 8 6 8 14 11 13 12 18
8 7 6 5 12 10 13 11 28
10 5 8 8 12 13 14 15 20
9 5 3 5 12 12 10 9 35
6 Ä 4 10 17 11 9 7 82
8 ä 10 10° 20 14 6 5 23
4 7 6 11 23 17 9 4 19
4 8 8 10 20 14 10 4 23

Oy 6 6 8 16 L 8 251
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Vyriausia kryptisiš pietų ir pietų —vakarųi
tyla vidutiniai tęsiasi ketvirtą metų dalį.

Baltijos iūros pakrantyje vėjų persiskyrimas
yra sekantis:

 

The dominant directions are the south and
k south-west; still is during a quarter of
year. }
On Baltic sea shores the winds distribution
as follows.

 
 

  

      

N NE E SE SW W. NW
4 Tyla

rf SR R PR P PV V Sv

Klaipėdoje:
at Klaypeda

(Memel):

žiemą
oy

in winter ‘ 9 12 24 Ce 14 8

pavasary
2

ac apeing 18 11 12 15 10 13 14 10
vasarą : p

in summer 18 6 7 8 8 15 23 18

rudeny : i

in autumn 8 7 11 20 12 18 16 10

per metus n ja ä

ina year || 2 AS Mt 13 Už A

Liepojuje: ( ne e ee Oy

at Libow: V An i

žiemą { Pe 8

in winter 5 7 12 18 14 15 16 2-2

parasary
;

in spring 11 12 13 eas 79 16 12 11

vasarą
in summer 12 6 8 7 9 21 19 a D

rudeny
in autumn 7 7 12 16 12 14 17 10 : 5

per metus ;
in a year 9 8 11 13 11 16 16 L 11 5   
Vidutinis vėjo greitis (metrais į sekundą)

Klaipédoje (1879—1894) sekantis: I—6,2,
]i—5,8, ; III--5,6, IV —4,6, - V-—48,

ViI—5,0, VIII—5,3,

„Baltijos jūroje prie Lietuvos kranto vėtrų

būva du kart daugiau, negu vasaros; nuo-
šimčiais šios dienos pasiskirsto taip; I—9,2 %,
H-—7,4, II-—-8,0, IV—9,1, V—4,4, VI-3,3,
VII-2,2, VHI-—3,5, IX—8,4,: X—14,9, . XI-9,9,

XII—19,7 %. Lietuvoje audrų pasitaiko vidu-
tiniai 12 metams; atskirais mėnesiais dienos
Su audra pasiskirsto taip:

„Vilniuje: balandčio m. 0,7 dienos, gegužės 2,3,
„birželio 2,4, liepos 3,5; rugpiučio 1,9, rugsėjo
0,6 ir spalių 0,1 dienos, iš viso 11,7 per metus.

Klaipėdoje: kovo m. 0,1 dienos, balandžio
0,3, gegužės 2,1, birželio 1,9, liepos 3,0, rug-
piūčio 2,8, rugsėjo 1,3, spalių 0,9, lapkričio 0,1,
gruodžio 0,1, iš viso 12,7 per metus. Maksi-
mum ištinka liepos mėnesį ir atskirais.amictals
aka 6—8 cet

 
VI—4;5,

IX—5,2, X—6,4, XI—6,1;

_ XII—6,6, vidutiniai per tetus 5,5.

"thus:

The mean velocity of the Eind (in meter per
sec.) upon observations at Klaypeda (Memel),
as follows: in Jan. 6.2, in Feb. 5.6, in March 5.6,
in Apr. 4.6, in May 4.8, in June 4.5, in July 5.0, —
in Aug. 5.3, in Sep. 5.2, in Oct. 6.4, in Nov. 6.1,
in Dec. 6.6; the year average 5.5.

The number of storm days in the mean year
reaches 12, the monthly distribution of the
strom at Vilnius is such: in Apr. 0.7 day, in
Mai 2.3, in June 2.1, in July 3.5, in Aug. 1.9,
in Sept. 0.6, in Oct. 0.1;
At Klaypeda (Memel) stormdays in March 0.1,
in Apr. 0.3, in May 2.1, in June 1.9, in July 3.0,
in Aug. 2.8, in Sep. 1.3, in Oct. 0.9, in Nov. 0.1
and in Dec. 0.1; total per year 12,7 days.
Maximum falls on July and in several years
reaches 6—8days.

Number of ae stormy days on sea shore
on an average 36 in a year.
weather takes place twice more than in sum- |
mer; inpercentage these days are to be placed

in Jan. 9.2%, in Feb. 7.4%,
8.0 %, in Apr.(9.1%, in May4 

total per year 11.7. |

In winter stormy |



  
  
   

   

CL „pavidale. | Drėgmenų aukštis svyruoja
“atskirais metais (nuo 60 iki 1005 sulyginant
"su vidutiniu ilgametiniu) ir vietomis; pav.
— vidutinis metinis drėgmenų aukštis Kaune

|617 mm,„Vilniuje 572, Panevėžy 555, Kiaipė-
“doje 648, Tilžėje 687, Kelmėje 567, Švenčionyse

| 575,Kaišedory 556, „Radvilišky 578, Druskinin-
‚ kuose 609, Palangoje 685, Liepojuje 668, Kul-

. dige 642, Rygoje 613, Balstogėje 561.

. . Sekantioie tabeléie paduotos žinios uz
- 25 metus (1888—1912) atskirais ménesiais apie
drégmeny pasiskirstyma mety tarpais. Kadangi
tuo metų tarpu veikė nedaug stočių, tai čia

“panaudoti artimiausių stočių daviniai, A

Vidutinis drėgmenų aukštis (milimetrais).
Themean precipitation' depth (in mm).

  iekioos, Aetitariiele 84X in Oct. 14.9%, in Nov. 9.9Ain Dec.“

iškrinta drėgmenų apie 600 mmlietaus, sniego | 197 7 } \ KL mS

    
  

  

Aug.35 75, in Sep.

iSeacrpladan:

On an average in a year about 600 mm"p
precipitation falls upon the surface of Lithu- |
ania in the form of rain, snow etc. This depth |
of precipitation varies in different regions;|
thus the mean annual depth of’ precipitation
upon many years observations.

  

  
   

  

   
  

  

   
  

   
   
   

  

Departures of the precipitation’ depth—
different years can decline from theaverage
on 60—100 %. ;

: On an average for 1888—1912 such ave t
be given the precipitation depths in a month’
(in mm). į
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f geks r ln jauni vi |vi |vi| Ix| X| XI |XII ins oa }

®

_ (1888—1912): ; į it * a
Malmė 37150| 34| 42| 49 |74|89| 90 | 45 | 45| 44| 89 erry

Be Mette ka 31| 25| 29 Bt 48| 63. 75 [89 46| 47 | 44 | 37 567 |
8 DEiiS 33| 23| 80| 89 | 46|63 | 69|86| 46| 42| 43| 84 555|

Vilnius SAŠu a2 127127 86|47| 18| 80 [90 45| 42| 40| 33 572

gle kaka TEMOOS?| Bb 36| 49| 60| 97| 63| 76| 70| 61 668|

35

36

US ABB 1600): )
'Klanpeda...l—.”.........ton [ee

ABAew eee   
dalinai kovo mėn. ||

   

iki60—80 mm per parą..

Skaičius dienų.Su dre
(se 40—150 per metus.
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31
28
31

~ Maksimalis drėgmenų "aukštis gali
35—40 mm per parą, isimtinuose Benet net

| vidutiniai:
. Klaipėdojė
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31
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38|
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i Kaip matyti istabelés daugiausia drėgmenų
tenka rugpjūčio: mėn, mažiausia-—vasario mėn,
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63

16
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The number of precipitation’ date rea
on an average 140—150;
(Memel (1882—1890) precipitation days w

in Jan. 13.7, in Feb. 10.3,
March 11.4, in Apr. 10.6, in May 11.0, inJ
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not less 0,2 mm:
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The maximal precipitation’ depth can6)
35—40 mm in a day, in the exceptional ca

* 60 and even 80 mm in a day.

thus at Klayp

Vdienųsudėgmenųaukščio nema- 8,8, in July 12.1, in Aug. 13.1, in Sep. 13.
„2 mm pasitaiko ,I-13,7, II-10,3 Oct. 16.8, in Nov. 15.1, in Dec,15.0; tota
oe40,4 ia xt ey a err ahdae o
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Skaičius dienų, kada sninga, svyruoja vidu-
Ainiai nuo 35 iki 60 pėr metus. Sninga tiek
dienų: :

Vilniuje Klaipėdoje Rygoje

LS do 6.6 11.2 10,4
| OR ees 5.7 10,9 8.5
Mose test 5.6 10,8 8.4
AVE ates 21 45 4.0
Vie tapes 0.7 1.0 1.2
I — 0.1
BCU alas 14 1.2 2.2
Aalst o 5.0 6.4 6.6
UBI L 8.0 10.2 9.9

per metus, 35.1 56.2 51.3

Pirmas sniegas būna vidutiniai apie lapkri-
čio m. 1 d., paskutinis—arti balandžio m.
25. d.; šio periodo amplituda — 177 dienos.
Pastovi sniego apdanga vidutiniai užsilaiko
pusėjė lapkričio mėn., sutirpsta antroje pusėje
kovo mėn., vidutinis sniego apdangos buvimo
laikas—arti 90 dienų. Maksimalis sniego
sluogsnio aukštis — 1 mtr. Sniego gludumas:
"šviežio 0,1, susigulėjusio — 0,2; reiškia, kad iš
1 cm sniego sluogsnio pasidaro nuo 1 iki 2: mm
vandens.

Upių baseinai.

Lietuvos teritorija randasi upių baseinuose,
įtekančių į Baltijos iūrą.  Žymesnė jos dalis
priklauso Nemuno baseinui ir didesnių jo įn-
taky: Nėrio, Nevėžio, Dubysos, Šešupės,
Minijos ir Jūros. Šiaurės dalies Lietuvos van-
denis surenka: 1. Venta; 2. Mūša ir Nemunėlis,

„kurie sudaro Lielupę, įtekančią į Rygos įlanką;
3. Disna, Dauguvos prieupis; 4. Bartuva, įte-
kanti į Liepoiaus ežerą; 5. Šventoji ir Roužė,
Palangos krašte, įtekančios tiesidi į Baltijos
jūrą, ir 6. Akmenė, įtekanti į Kuršo įlanką, lygiai
kaip Nemunas.

 

The days number in a year, when it snows,
varies on average from 35—60. Thus it snows
upon observations: — u

1 atVilnius at Memel at Riga
(Klaypeda)

AS 6.6 11.2 10.4
MN 5.7 10.9 8.5
KL: Siono 5.6 10.8, 8.4
RVGSS 2.1 45 40
Na o 0.7 1.0 1.2
EXoraa — — 0.1
ii 1.4 - 1.2 2.2

AE 5.0. 6.4 6.6
AE 8.0 10.2 9.9

in a year 35.1 56.2 51.3

The first snow-fall is on average about on
November the 1st, the last about April the
25th; amplitude of this period — 177 days.

The permanent snow-cover begins on aver-
age in the midst of November, the snow melt-
ing in the second half of March; the mean
duration of snow-cover is about 90 days. The
maximal depth of snow-layer — 1 meter; the
density of. the snow new fallen 0.1, of the
thickened 0.2; that is 1 em of snow’ depth’
gives from 1 to 2 mm of water.

Prof. S. Kolupaila.

Trumpas Lietuvos hidrografijos vaizdas.

A concise sketch on hydrography of Lithuania.

The catchment areas.

All territory of Lithuania is in the drainage

basin of rivers, which discharge into the Baltic
sea: the greather part of it makes the drainage
basin of Nemunas, the northern part relates to

the drainage basins of Disna (a tributary of
West Dwina), Aa, Wenta (Window) and small
rivlets of Baltic shore.

Territory of Lithuania is distributed among

river’ drainage basins, as follows:

 

 

   



  

   
R Pasku'stymasLietuvos levitorag sulig ani baseinų. |

"Distribution oi Lithuania's territory among river' drainage basins.

 

 

   
 

   

  

  
 

  
    

   
  

   

  

   

 

   
  
    

  

 
 

bp X Tam skaičiuje yra Lietuvoje:
\ U L |Bendras ba- On territory of Lithuania included:

} e seino plotas - .
Draga Ž Nepriklausomoje| Okupuotoje pt Iš viso
res Total Lietuvoje Lietuvoje | Kiaypeda Lietuvoje

surface Lithuania Lithuania region
' ae 7 independent occupied |[(LititeLithu- Total |

kmž kmž km? km2 " km? ;

“sone A 97 490 36 080 29700 | 1940 67720

FE€ r {‚} ė 400 280 A 120 400
Roužė ir kt 74 8 Fy ‘ae ering sae ot ae
Rowge and others; 7777 . \ } Q |

— ..................... 440 360 A S 360

ü AS 2 160 820 M S 820

—Xveenfia (Window) 777777 1E 4880 p — 4880

ps .......: 5 640 5600 en a =)
; „ | Nemunėlis |
ana A 224" 4270 2480 ag 1 |

; kiti prieupiai ( } Me NG /
į other tributaries 7890 1580 ‘ |

8ON 17 800 — — 9660 ay
Aeea .............. 84 440 420 3720 — 4140 |

L = 52600 | 33420 | 2380 88 400   
Kvadratiniais kilometrais — square km.

Vandens nuotakis.

Iš viso kiekio drėgmenų, kurie iškrinta per
„metus” ir sudaro vandens sluogsnio apie
600 mm. arba 0,6 metro storumo, vidutiniai

"arti dviejų trečdalių grįžta atgal atmosieron
'išgaravimo keliu, ir tiktai viens trečdalis mai-
tina upes. Nemuno baseine, skaitant Nėrį, Ne-
vėžį, Dubysą, Šešupę, Jūrą ir visus kitus prieu-
pius aukščiau Jūsos įtakos (90640 km?) per
metus vidutiniai iškrinta vandens (drégmeny):
90 640 X 0,6 X 1000 000 = 54,4 miliardy mtr.3

Vidutinis gi metinis Nemuno žemiau Jūros
vandens debitas sudaro 580 mtr* per se-
kundą, kas per metus X duoda:

580 X 365 X 86400 = 18,3 miliardų mtr“.
"Tokiu būdu vidutinis metinis nuotakio

E

—==0,337
54,4

t arti 4

Vandens nuotakis nuo kiekvieno km? upės
"baseino, taip vadinamas nuotakio'hidro-
“modulis, gali būti del to pačio baseino
„ išskaičiuotas sekančiai:

vidutinis hidromodulis z   

   lifro per sekundą, Gita ‘sekundelito).

_ below Yura-stream forms 580 mtr®/sec, that M

-so called hydromodul, may be calculated for |

  

 

  

  

 

   

  
    

   

   
   

 

  
  

   

   

  

   

   

  

   
Run — off.

From the fallen during a year quantity of "i
precipitates, forming layer of 600 mm=0,6 mtr.
high on an average dproxi-mately two thirds
returns to the atmosphere by the way of
evaporation and only gne thirth reaches the)
streams. Thus on catchment area of Nemunas,
including Yura-stream and all the other
tributaries, up and down the river (90640 km?)
in a year on an average falls of water

90-640X06 544 km?
1000 .

The mean second- discharge of Nemunas, |

in a year gives /
580X369X86400__183 KS us

1000° :

Consequently the
coefficient is

mean annual run-off.

183 _ 9.337=%
54.4 + :

Run-off from 1 km? of the catchment area,

the sameange thus: the mean hydromodul= |

580 1000_ 64. litr.jsec.90640
    



   

  4

C Maksimalis Nemuno debitas 6320 mtr?/sek.

  

The maximal water "discharge of Nemunas
   

panašiai duoda maksimali hidromo- 6320 mtr“/sec by the same way gives the |
moduli 70 litr/sek. nuo 1 km?. - maximal hydromodul 70 litr/sec from 1 km?®. |
!„Minimalis Nemuno. debitas 170 mtr'/sek ==) eg a i
atatinka minimaliui hidromoduliui aatineA of hyä%?n%%ä

149 litr/sek nuo 1 km?. 1,9 litr/sec from 1 km?,
Vidutinis minimalis Nemuno debitas atatinka A

hidromoduliui 3,0 litr/sek nuo 1 km’.

Del kity baseiny nuotakio koeficijentas ir
hidromoduliui turi kitą reikšmę, bet skiriasi ne- For the othet drainage basins the run-off
daugs pav. Venta su 11720 km? baseinu turi coefficient and hydromodul have the other
debito žiotyse: maksimalio iki 780 mtr*/sek., ir Mhecutnc, but differs little: thus river Wenta

_ minimalio iki 15 mtr*/sek., kas atatinka maksi- with the catchment area of 11270 kmž has in
maliui hidromoduliui 66 litr/sek. ir minimaliui the estuary the maximal discharge to
1,3 litr/sek. nuo 1 km“. Del mažesnių baseinų 780 mtr*/sec, the minimal to 15 mtr®/sec, what
maksimalis hidromodulis auga, minimalis gali corresponds the maximal hydromodul 66 ltr/sec
sumažėti. + and the minimal one 1,3 Itr/sec from 1 km?,
Galima del malūnų, tvenkinių, tiltų, kanalų For the small basins the maximal hydromodu

ir t. t. išskaičiavimo Lietuvoje vartoti sekan- rises, the minimal one decreases.
čius hidromodulius: y

The mean minimal discharge 270 mtr?/sec
corresponds hydromodul 3,0 litr/sec from 1 km?.

del pavasarinio nuotakio 70 litr/sek. nuo 1 km? ae Rivers of Lithuania.
del minimalio vidutinio Nemunas.

TOKIO a its (sek. nuo 1 km? 7
del metimo vidutinio nuo- { Nemunas (german. Memel, rūssian Neman,

nuotakio . ... . . 6litr/sek.nuolkm? polish Niemen) has in length 962km. His head
"del visų mažiausio nuo- is in 6 km above the village Zabolotie of

takio . .-. . . . 1-2litr/sek.nuolkm? Igumien district and Minsk gub. The upper
2 Lapė ŠA ji 48 4 flow is in White-Russia, farther on from the

„Prie upių hidraulinės energijos naudojimo ju moni of Bėrezika Kveii 16 el mou on
galybė gali būti surasta su pagelba hidromo- Swi
facet i Šo wk wisloch stream he makes frontier amongdulio 3 litr/sek. nuo kiekvieno kvadratinio Lithuania and Poland (782-506 ian fom Whe

kilometro upės baseino. ; Nemunas‘ estuary); the down flow of Nemunas
: at a distance of 113 km makes frontier among

„Lietuvos upės. East Prussia and Klaypeda' region (Memel-
„ Nemunas. land, Little Lithuania). It would be more

correct to take for the head of Nemunas one
deda už 6 km. aukščiau Zabolotie kaimo, Of his tributaries, namely Usa; then the length
Igumeno apskr. Minsko gubernijos, Guduose, Of Nemunas would reach 1060 km.
Nemuno aukštupys yra Guduose (iki 782 km. The catchment area of Nemunas comprises’
nuo žiočių); toliau, nuo upės Mažos Beržūnės 07490 km?, from which 1940 ki? is in
žiočių iki Svisluotės žiočių (782-—566 km) Ne- Klaypeda tėritory, 3340 km? in East Prussia,

Nemunas turi 962 kilometru ilgio. Jis prasi-

Muno vaga sudaro sieną tarp Lietuvos ir Len- the last 92210 km? are in Lithuania, “Poland

   

kijos; žemupys, 113 km. ilgio sudaro sieną tarP. and White Russia. Nemunas is counted to be
Rytų Prūsų ir Klaipėdos krašto. Teisingiau navigable at a distance of 892 km from New
būtų laikyti Nemuno ištaką vieną iš pirmųjų jo Swergein of Minsk district and gub., still only

» Prieupiu — Usa; bendras ilgis Nemuno bitu jn pis lower current the bed is regulated, as
” 1060 km. . to the rest of his length there are many

Nemuno baseinas turi 97490 km? ploto, i8  obstades for navigation oneaccount of drifts,
„kurių 1940 km? įeina į Klaipėdos kraštą, 3340 rocks under water, rapids, ridges and bends.

SEALhaANB ees get scab aa The more important Nemunas‘ tributaries:įeina į Lietuvą, Lenkiją ir Gudiją. 2 {; sits och,
Nemunas laikomas tinkamu navigacijai per jų A os ak aodA

892 km. ilgio, pradedant nuo miestelio Naujas || Berezina, Kotra, Merech, Werknia, Strawa,
_ SvierZenis, Minsko apskr., bet jo vaga tiktai Wilia, Niewiasha, Dubissa, Mitwa, Jura and
žemupyje sureguliuota. Kitose vietose Ne- Minia.; "At the delta Nemunas, at Kalwen,
muno navigaciją trukdo okai, akmenys, slenk- divides. into two. estuaries; namely Russ
sčiai, ropos ir kilpos. (47,6 km) and Gilia (42,6 km), from which the |
„ Žymiausi Nemuno intakai iš kairės pusės: first one at the very mouth (12,7 km)'divides
 Ščėra, Svisluotė, Juodoji Ančia, Jesia, Šešupė, again into four ones; the most important from

_ Nemunynas (Prūsuose), iš dešinės pusės: them — Atmata 'and Skirwet; as the chief
Mažoji Beržūnė, Kotra, Merkys,Verknė, Strėva, remains the most! northern, one Atmata, irom |
Nėris (Vilija), Nevėžis. Dubysa, Mituva, Jūra the mouth of which is reskonted the length | 5
ir Minija. Žiotyse Nemunas ties Kalvenais of the river.

" dalinasi į dvi šaki: dešinioji Rusnė (47,6 km.ilgio) . š eae ged Noes
"ir kairioji Gilija (42,6 km. ilgio), iš kurių svar- In'the following table are given distances |
besnépirmoji; ii prie pačių žiočių (12,7 km) | from the mouth 'as well ater surface level |

| "points of Ne: ri

 

kirstosi 4 itekančiomis i Kuršų įlanką šakomis t several
   



  

_ Zinios - apie svarbiausių. lo horizontų Ž
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the records ‘of the eralribtic aes of

 

 

 

 

      
Pavadinimai reiškia: HHW ir NNW —visu

aukščiausis ir visų Zemiausis horizontai uz
visą eilę metų (30—50), MW — vidutinis hori-
zontas, HMW ir NMW — aukštesnis ir žemesnis
iš metinių vidutinių horizontų MHW ir MNW
— vidutiniai iš aukštesnių ir iš žemesnių hori-
zontų, NHW — visų Žemiausis iš aukščiausis
metinių horizontų, HNW — visų aukščiausis iš
žemesnių metinių horizontų.

Charanteringi mėnesiniai horizontai 4 Ne-
„ muno vietose sustatyti sekančioje tabelėje
(Kaune ir Druskininkuose — sulig seno stiliaus,
Tilžeiė ir Smaleninkuose — sulig naujo stiliaus).

Iš tabelės seka, pavyždžiui, kad Kaune
30 mety laikotarpy kovo mėn. buvo visų auk-
ščiausis vandens stovis 6,36 mtr. aukščiau
stoties nolio (20,863 metrų aukščiau jūros),
kuriu tarnauja žemutinis puolis (stulpas) van-
dens matavimo stoties palei Vytauto bažny-
čios; visų Žemiausis iš aukštesnių šiame mėnesy
horizontų buvo 1,60 mtr., Vidutinis iš aukštes-
nių mėnesinių lygus 3,92 mtr.; taip pat kiti
skaičiai duoda vidutinius ir kraštutinius skai-

“čius iš žemutinių ir vidutinių mėnesinių hori-
"Zzontų.

Nemuno aukštupyie krantai lėkšti ir pelkėti:
žemiau Nemuno klonis prasiskečia ligi 6 km.
Nemuno vagos platumas prie normalinio van-
dens stovio aukštupyie apie 70 metrų, vidu-
pyvie 150—300, mtr., bet aukščiau Gardino vaga
suspausta akmenuotų krantų ligi 100 metrų
platiumo. Žemupyje Nemunas turi platumo
250—500 mtr.

: "Srovės greitis prie vidutinio horizontosiekia
08mir. 2: pene; aukštam borizontui esant 

 

Nemuno 11 vietose surinktos  sekančioje: Meuse at 11 localities are to be given in
tabelėje: ; 4 the followingtable.

= a sė.
\ Stotes g Iš oes "Aukštieji horizontai Vidutiniai horizontai Žemutiniai horizontai Eas :

pavadinimas aes Egs The high water stages aemid water stages The low water stages š De

„Name of gage ES 2 ages" ;

station a E Z23 HHW|MHW| NHW| HMW| mw|NMw| HNw| mNw|NNw||

Tilžė a 59| 2.085| 7.09 | 610 | 487| 349 | 2.42.| 1.52 1.60 1.00.| 0.42 6.67 .

i Smaleninkai } 11| 7858| 8.47 | 6.36| 3.48 | 3:11 | 2.39 | 1.46| 1.64| 1.20| 0.28 8.19 “

Jurbafkas 1265| 10.60 | 621 | 448| 190 | — DD NS 0.32 |-0.34 |-0.92| 7.13

Seredžius „| 173| 15.30 693 | 444 | 192 | — 0.75, | — 0.34 |-015 |-047| 7.40

Kaunas 1-5 218| 20.863 | 6.55} 4.48 | 2524 145 | 091| 0.51Į 0.51 |—0.01 |-0 36| 6.91

“ Gostilėnai 249 28.56 565 | 3.01 | 111 — 0.62 — |—-0.04 |-0.17 |—0.49| 6.14

BirStonas...... 308 39.571 6.81 | 420| 2.05| /-— O98 0 0.47 ~0.04 |+0.32| 7.13

ZitaviSkiai .... |329| 45.63 6.68 |. 3.80 | 1.867. — 0.79 E 0.30 |- 0.11 |-0.41| 7.09.

Nemunaitis .... |398| 63.61 718. | 3.88| 1.98.1 — 0.797). — 0.45 |-0.19 |—0.85| 7.98

„Druskininkai .. |468| 77.69 8.02 | 425 | 222 į 180 | 0.79 | 045| 0.13 |-0,38 |-0.88| 8.85

Gardinas .. 537| 92.84 5.87. | 811 | 171| 0.90 | 0.49| -0.84| 0.02 |-0.41 |-0.66| 6.58         
Notation as follows: HHW and NNW — the

highest and the lowest stages for the whole
years series (from 30 to 50), MW — the mid
stage, HMW and NMW — the highest and
lowest from the mean annual stages, MHW
and MNW — the meanfrom. the highest and
lowest annual stages, NHW — the lowest from ”
the highest annual stages, HNW — the highest *
from the lowest annual stages.

The characteristic monthly stages of
Nemunas at 4 localities are to be set in the
following table (for Kaunas and Drooskeniki
the records are given under the old style, for |
Tilzyt and Smoleniki,under the new one). ||

   

In his upper course Nemunas+has the banks| S
low and boggy, farther on the valley widens |||
to 6 km. 5

The width of Nemunas in his upper course
at his low level is about 70 mtr. The mid
course has the width from 150 till 300 mtr,
bet above Grodno the river is constricted by
stony banks to 100 meters. In his lower
course the width of Nemunas is 250—500 i
MClr od K

 

   

   
  

 

The velocity of the flow in low water
reaches 0,8 mtr/sec; at the high stages — till
1,5—1,6 mtr/sec and even to 2 mtr/sec (at
Grodno and on the rapids).

The mean depth of Nemunas in his regulated —
part about 3 meters. In the mid-course the |
depth varies from 1 to 4 meters and only
occasionally reaches 6—8 meters (at themid
levels).



   

“| nuo ištakos kyla gana

"Charakteringi mėnesiniai Nemuno horizontai.
Characteristic water-levels (stages) of Nemunas in singular months.
 
 

 
 

       
siekia 1,5—1,6 metrų ir net 2 metru į sekundą
(ties Gardinu ir slenksčiuose).

Vidutinis Nemuno gilumas reguliuotoje jo
dalyje arti 3 metrų. Vidupyie gilumas svy-
ruoja nuo 1 ligi 4 metrų ir tik vietomis siekia
6—8 metrų (prie vidutinių horizontų).
Nemuno vandens debitas pirmaisiais 500 km

iai; vidutiniai vasaros
laiku po 30—40 mtr*/sek. kiekvienam 100 km
"upės kelio. Čia Nemunui teikia savo vandenis
daugybė mažučių upių. Žemiau Kauno debitas
staigiai pakyla, kadaį Nemuną įteka gausūs
Nėrio, Nevėžio ir ieee vandenys. Vidu-
tiniai galima laikyti sekančius Nemuno van-

‚dens debitus (mtr*/sek ı
Maksimalis Vidu- Vidutinis Mini

sie ails Tames Ag
į Ypitevale debitas debitas debitas

'1. Žemiau Merkio A
} RO Laii 3000 270 AS 80

2. aukščiau
; PROT 955)0 3400 300 140 90

"8. Žemiau Nėrio
ŽiOCit 450 210 135

4. ties Jurbarku . 5600 510 240 150

5 žemiau Jūros ‘ ;
H00 0 580 270 . 170

  
„Žiotyse Nemunodebitas pasiskirstosekančiu

"būdu: iRiiseina nuo 0,8 iki 0,9 o Nem no

       

Stotys Metai
Šios I II Ii IV | V VI VII | VIII IX X XI XII| Nene

Tilzé
Tilzyt

1871—1895 \ ; R

MHW 8841 3661-5171 '5.88| 8.26 | 2.21 K 2.09 1.80| 2.26 | 3.04| 8.64| 6.10
MW 2.97| 2.89| 83.60 | 421, 2.39 1:67| 1.41 1.63 147| 1.74| 2,20 2.80) 2.42
MNW 2.36| 2.88} 2.51 | 3.00} 1.83.| 1.33| 115| 125| 1.26| 1.85 Į 1.63| 1,99| 1.00

Smaleninkai f
Smoleniki

* 1871—1895 f 7

MHW 3.41} 3.386} 5.29) 5.46] “3.09 | 2.23 | 188| 2.03 | 1.84] 2.17 | 2.59| 8.35| 6.36
MW 2.76. 2179| 8.49) 4.11) 2.39 1.77 1.57 178 1.60*| . 1.79 82:10 2.54| 2.89
MNW 2.24] 2.41] 2.59] 2.87] 1.88 1.47 1.34 1.42 1.42 1.49 1.69 1.87 1.20

Kaunas S
1877—1912 |

HHW 6.14} 6.55] 6.86| 5.06] 1.98 } 1.66 | 2.88 | 190 | 1.64] 2.60 | 3.09 | 4.14| 6.55
MHW 189| 2.51| 8,92 | 258| 0.90 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.51| 0.70| 181 | 1.75| 448 +
NHW 0.55} 0.55} 1.60} 0.58] 0.09 |—0.13 |—0.09 |—0.04 |-0.09| 0.18| 0.11 0.77 2.52>
HMW 2.79| 4.50] 4.14) 2.91] 1.61 1.02 115 1.39 1.82 1.75 1.54 2.77 1,45
MW 1:28| 1.59] 2.18} 1.52.) 0.58| 0.86| 0.37| 0.40| 0.32 |'0.47| 0.73 | 1.10| 0.91
NMW 0.84| 0.47] 1.13} 0.30} 0.00 |-0.19 |-0.17 |-0.11'|-0.15 |-0.06| 0.04| 0.32 | 0.51
HNW 213| 3.43| 2.33| 1.88| 0.81 0.51 1.07 109| 0.94 | 1.26 | 0.90 1.81 0.51
MNW 0.91} 1.05] 1.09} 0.74} 0.34 | 0.14| 0.16 | 0.20 | 0.19| 0.27 0.26 | 0.52 |-0.01
NNW 0.09| 0.86| 0.36| 0.04 |—-0.19 |-0,86 |-0.28 |-0.21 |-0.21 |-0.30 |—-0.30 |—0.34 |—0.36

amplituda | 5.05| 6.19| 600| 502, 2.17| 2.02 | 2.56 | 2.11 | 1.85 | 2.90 | 3.39 | 4.48| 6.91
Druskininkai K

Droskeniki

1901— 1910

MHW 1.98| 2.73| 363) 299| 132| 081 | 051 | 083 | 0.55 | 0.51|. 134| 1.66| 3.97
MW 113| 143| 2.20| 188| 0.73 | 0.36 | 0.98| 0.49| 0.26 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.90
MNW 0.60| 0.55} 1.07} 0.90, 0.28 | 0.06 | 0.17| 0.23 | 0.06 | 0.11 1-0.09 |-0.04 [0.88 į

The water discharge of Nemunas at a
distance of the first 500 km „from his head
rises enough gradually, on an average in’
summer 4 30—40 mtr* per each 100 km of the
‘river’s length. Below Kaunas the discharge
at once rises on account of abundant in
water-tributaries — Wilia‘s, Niewiasha‘s and
Dubissa‘s.

On an average may be reckoned the
following discharge of Nemunas in mtr®/sec:

 

o

Maximal The The
discharge The mean Ina ki mini-

seghe ee ae
>(flooea > o discharge i

Below Merech 3000 270 125 80
above Kaunas 3400 300 140 + 90

below the , AS
Wilia‘s mouth 5000 450 ; 210 135 ae

at Yurboorg 5600 510 240 +150

‘below the Pe eae
Yura’s mouth 6320 580. 270 į

At the estuary the discharge of“ Nei
is distributed thus: water discharge perRi
from 0,8 to 0,9 ofthe total, the rest di

Gilia, thus during th
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   vandens, tilkisi ‘dalis—iGiliją. Pavyzdžiui, mak- žengs pei)5650 mtr/sec, into Giliasimalis pavasarinis potyynis duoda| Rusnei 800 mtrš/sec. The in creasing of water-5650 mtr*/sek., Gilijai — 800 mtr*/sek., vidu- discharge in Proportion as increases the

Nemuno ivairiose vietose ir jo prieupiy baseino plotai.
(kvadratiniais kilometrais).

The catchment areas of Nemunas at different locations.
  

 

 

 

 

 

  

Upés dalys ir prieupiai Le Rare ee. fie desi nés| Bendras
The river's parts and From the left From the right plotas.

tributaries atskirai | bendrai | atskirai | bendrai |Total area
apart together „apart together

Nemunas iroa 0314 || — | use| — | reo
cael ......N 7469 13 983 ae oe 25 879

: poo ai 5007 18 990 345 | 12241 31231
eae ...................... * 2 ‚ 2495 14736 38 726

TS:. iis as va 607 | 29807 163 | 14899 34 496
RL ių .........V 2057 21 654 Aa 86 558

mn ias Anto, m| a |as|
SA > 23 3969 19621 | 42168

fromMerech to.Willa RS 1828 24 375 2575 22196 46 571

With Ps Loum 12 Se ae 23 810 | 46 006 70 881

odMS itecae ........ 69 24444 16 46022 70466 |

„i | ina .................. 2 a 5780 51 802 76246

Sans 255 | 4609 ||| 75) 5187 765761
D ......A 8 Da 2480 54357 79 056

re en ...... 307 25 006 1272| 55629 80 635
} S.................... 6203 | 31200 S se 86 838 |
Xe A siecle re, .....i 9 | 81218 8| 55687 86855 |

B. ......RRio A La 3786 59423 90 641

?Ä?njäfrfifaikfo “Gita saBas 308 31 521 71 59494 91015.

Gili andNemoniaR ABS ||apoe [ 7L 2 03598
: from Gila lig aos ‘|| 468 | 88567 | 1181 | 60645 4212 5

4 es .....E AB R &r ; 3280 63 925 97 492 se i
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_ tinis debitas 580 intr®/sek. parsiskirsto i 470
mtr®/sek, į Rusnę ir 110 mtr*/sek. į Giliją.

_ Debito priaugimas eina proporcijonaliai upės
baseino priaugimui.  Tabelėie 31 pusl. duotas
peeves laipsninio pasikeitimo Nemuno baseino
ploto
Žemiau duoti rezultatai tikrų debito matavimų,

padarytų 1922 metais su pagėlba hidrometrinio
malūnėlio.

catchment-area. }
‚ gradual variation of theNemunas“ catchment-

In following table is. indicated

area.

of the real measurements on the Nemunas
discharge, produced in 1922 year with the
electric current-meter.

/
 

 

 

K ' Vandens Vidutinis | Horizonto ;
. Debito matavimo vieta + Matavimo debitas greitis uni

diena mtr.3/sek. mitt sek. EP Pastabos

Place of the discharge ;
measurement Dalė of | „Discharge Water stage|Remarus

meneame) dn mtrieee inp mt

Kaunas, aukščiau Aleksoto tilto } (po ledo) |
Kaunas, above the Alexota's bridge PL 22. II, H2 00 087 "under ice“

. Ks 10.—11. III. | | 1088 0.926 385 /
X i 21. IV. 473.2 a 1.98

Birštonas .
2

Birshtany . 28 VIII. 302.3 po 0.98

a S 12. VIII. 276.0 - 0.903 089 |
Nemaniuny

i 8. IX. 235.2 0.843 0.70 > 
Sulig ilgametinių tėmijimų (1811—1922) Ne-

munas ties Kaunu laužo ledą vidutiniai kovo
mėn 18 d. (naujo stiliaus), galutinai užšala
vidutiniai gruodžio mėn. 20. d.;  kai-kuriais
metais Nemuno užšalimas ir paleidimas atsi-
tinka iki trijų kartų: mūsų išskaičiavimuose

“ priimtas tas laikas, kada užšalimas ilgiausiai
- trūksta, „paprastai.
sustojimo. Ankstybiausias ledo paleidimas (ga-

" lutinas) pastebėtas vasario mėn. 2. d. (1884 ir
_ 1903 m.), vėlybiausias—balandžio mėn. 16. d.
(1824). Visų ankščiausis upės užšalimas (ga-
lutinas) buvo lapkričio m. 11. d. (1835), visų
vėliausis—vasario mėn. 8. d. (1921). Vartojant
statistinį būdą (Ziur. „Kosmos“ 1922, 1 sas.,
40—43 pusl) gauti sekantys rezultatai: data
vidutinio anksto paleidimo—kovo mén., vidu-
tinio-kovo mėn. 21. d., vidutinio vėlesnio—kovo
mėn. 30. d., 7 ir 30. d. kovo mėnesy atsitiko
pusė višų paleidimų: "dažniausiai atsitinka tas
tarp kovo mėn. 29. d. ir balandžio 8. d. Sulig
tuo pačio būdu: vidutinio anksto užšalimo
data—gruodžio mėn. 4. d., vidutinio — 21. d. ir
vidutinio vėlesnio—sausio mėn. 1. d., tarp

„gruodžio m. 4. d. ir Naujų metų užšalimo gali-
„ mumas yra lygus pusei: visų dažniausia Ne-
munas užšala tarp gruodžio m. 26. d. ir sausio
„m. 5. d. Su meteorologiniais témijimais suly-

+ ginant, Nemuno paleidimo diena arti sutampa
‘su ta diena, kada paros vidutinė oro tempe-
Yatura pakyla iki 09
gita pati temperatura nupuola iki 07 lapkričio

„m. 22. d.; nuo to laiko prasideda vidutiniai

m. 20. d.) Nemunas galutinai sustoja.
Pavasarinis ledo ėjimastęsiasi arti2 sav.

 

 
paskutinio pastovaus ledo

(kovo „m. 19. d.); rudenį

ižo. ėliimas ir apytikriai per mėnesį (gruodžio stops up:

   
Upon many years“ observations (1811—1922)

Nemunas at Kaunas breaks cut on an average
on the March 18th (under new style), finally
is to be frozen on December 20th; in certain
years Nemunas freezes up and breaks out to
three times; in our calculations is taken the
period of the most stable ice-cover, generally
the last’ in winter.
was revorded on February 2th(1884 and
1903), the latest one — on April 16th (1824).
The earliest freezing up happened on Novem-

11 th (1835), the latest — on February 8 th
Using the statistics methods were to

be found following figures: date of the mean“
(1921).

early breaking out — March 7th, of the mid
—March 21st, and of the latest March30 th;
between March 7th and 30th was done half
of the breakings out; the most often the
breaking takes place between March 29 th
and April 8th. According th the same method
the date of the mean early freezing up is on
December 4th, of the mid — December 21 th,
of the mean late — on January the 1st;
between December
probability of the freezing up is the half;
most often freezing up occurs between be vei
cember 26th and January 5th. Relating to
meteorological observations breaking out of
Nemunas occurs on an average on the same
day, when the mean air day's temperature
rises up 0° (March’19th),

22 th;

floating (anchor-ice) and approximately in a“
mouth (December 20 th \Nemunas D.

i spring’ ice- floating ete ‘the

 

The earliest breaking out’

4th and January i ši

The catchment-areas of Nemunas atdifferent an
localities (see page 31).

In the following table are given the resuliss

in autumn this |
temperature lowers below 0° on November | 4

from this time begins the autumn ice- |

ad

   



     

čių IT upė galutinal nuo * Teko Pasiiiuo iojo
vidutiniai kovo mėn. 28. d., ankstybiausia—va- _
sario m. 25. d. (1903),vélybiausiai—autroje pu-
sėje balandžio mėn (1824).
ėiimas prasideda vidutiniai lapkričio m. 23. d.,
ankstybiausiai—spalių m. 20. d. (1898), vély-
biausiai—gruodzio m. 21. d. (1886).

Nemunas liuosas nuo ledo (pastovio) vidu-
tiniai 276 dienas per metus, ilgiausia 1920 metais
(339 dienų), trumpiausia 1912 ir 1824 metais.
(224 dienų); visai nėra ledo Nemune vidu-
tiniai 240 dienų, pastovio ledo buvimas vidu-
tiniai siekia 77 dienų.

Nemunas sujungtas su“ Vyslos sistema
Augustavo perkasu, išeinančiu į Nemuną 502 km
nuo žiočių, ir su Dniepro sistema Oginskio
perkasu, išeinančiu į Ščėrą 215 km nuo jos į
Nemuną intakos. Augustavo perkaso su eile
ežerų ir upių, per kurius jis pereina, 100 km
(nuo Nemuno iki Bėbros upės, Narevo prieu-
pio); vandens kelio ilgis nuo Nemuno iki Vys-
los — 453 km. Oginskio kanalas jungia Ščėrą
su Jaseldą, Pinos prieupiu, ir per Pripetį su
Dniepru; kanalo ilgis su Vigono ežeru 53 km,
tolis nuo Ščėros žiočių iki Pinos upės —
302 km.

1824—39 metais buvo kasamas Ventos (Vin-
davos) perkasas, tarp Dubysos ir Ventos, nuo
Bubių malūno ant Dubysos ligi Tolučių kaimo
ant Ventos (Šiaulių apskr.). Kanalo ilgis
15 km ir dar greta Dubysos 23 km, bet iis liko
nepabaigtas; darbams Rusų valstybė užmokėjo
10,5 milionų rublių. 1913 m. buvo daromi nauji
kanalo tyrinėjimai. :

Nemuno prieupiai.

Merkys. Merkys turi 197 km ilgio, prasi-
deda 3 km nuo Mikuliškių kaimo, Ašmenos
apskr, įteka į Nemuną iš dašinės pusės
437 km nuo įo žiočių, palei Merkynės miest.
Merkio pakantėse pažymėtini miesteliai: Va-
rėna (47 km nuo žiočių), Valkininkas (83 km),
Rūdninkai (122 km), Jašūnai (139 km), Turge-
liai (163 km), Taboriškės (175 km). Upės ba-
"seinas 3969 km?.+ Bendras puolimas 135,4 mtr.,
vidutinis nuolydis 0,000688.

Verknė (Verkšnė) turi 60 km ilgio, prasi-
deda iš Vilkokšnių ežero, pereina per Seną,
Nigesto ir Navų ežerus, Trakų apskr. ir įteka
į Nemuną 299 km. nuo žiočių. Prie jos mieste-
liai Aukštadvaris (49 km fuo žiočių) ir Stak-
liškės (26 km). Pro žemutinę Verknės dalį,
pradedant nuo Jundeliškių kaimo (6 km) pro-
iektuojamas Nemuno kilpos perkasas tarp

„ Nemaniūnų ir Birštono. = Bendras puolimas
: Verknės 86 mtr., vidutinis nuolydis 0,00143.

ilgio 71 km,
Trakų apskr.,

prasideda iš
pereina per

NS{r va turi
_ SpindZiu eZero,
ežerus Nestrovių, Anikščių ir Ilgo. 22 km nuo
žiočių — miest. Žiežmariai. Bendraseyo

„nuolydis 0,00132..

Rudenį ledo (ižo)“

“mouth.

rien:

tiver clears out of the ice in the mean on
March 28 th, the earliest — on February 25 th
(1903), the latest in the second half of April
(1824). The autumn anchor-ice-filoating begins
in the mean on November 23 th, the earliest
on October 20 th (1898), the latest on Decem-
ber 21 st (1886). Nemunas is to be free from
the ice (continous) on an average 276 days in
year, longest in 1920 (339 days), least in 1912
and 1824 years (224 days); all free from the
ice Nemunas on an average 77 days (see
particulars “ „Kosmos“, 1922, Nr. 1, pages
40—43).
Nemunasis joined with the river Vistula’s

system by the August channel, joined with
Nemunas at 502 km from his estuary, and with
Dniepr’s system by the Oginski channel, pas-
sing into Shchara stream at 215 km from its

The length of August’s channel with
the series of lakes and streams which are
crossed by the channel — 100 km (from|
Nemunas till Bobr stream, the tributary of
Vistula’s system; the length of the way from
Nemunas to Vistula — 453 km. The Oginski
channel joins Shchara with Jaselda stream,
the tributary of Pina river and through Pripiat
with Dniepr; the lenght of the channel with
the lake Wygonowo through which it passes
— 53 km; the distance from the Shchara’s
mouth till Pina river — 302 km. S

In 1824—1839 years was arranged the Wenta
(Window) channel, joining Dubissa, the tribu-
tary of Nemunas, with Wenta; the length of
the channel — 15 km and trough Dubissa
stream 23 km; the construction of the channel
was stopped, though for the works Russian
Governement already expended 10% mill. rub.,
bet in 1913 year were performed new in-
vestigations of the channel.

Nemunas’ tributaries.
Merech has in length 197 km, begins at

3 km from the village Mikulishki of Oshmiany
district, runs into Nemunas from the right at
437 km from his estuary, at the village Merech.
On the banks of Merech are situated: Orany
at 47 km from the mouth, Olkeniki — 83 km,
Rudniki — 122 km, Jashuny — 139 km, Tur-
geli — 163 km and Taborishki — 175 km.
The catchment-area — 3969 km?, The total
fall 135,4 m, the mean slope 0,000 688.
Werknia has in the length 60 km,

from the lake Willkokshne, flows through the
lake§ Sena, Nigest and Nawie of Troki district,
runs into Nemunas from the right at 299 km
from his estuary. On its boards: Upper Dwor
(49 km from the mouth) and Staklishki (26 km).
Through the lawer part, beginning from the
village Jundelishki (6 km) is projected to
arrange a channel, which’ will straighten
Nemunas' bend between Nemaniuny and
Birshtany. The total fall of the Werknia
stream 86 m, the mean slope 0,00143. The
catchment-area of Werknia = 730 km?,
Strawa has in length 71 km, begins fromthe

lake Spindse, flows through the lakes Nestrowe,
Anikshty and Ilgi,
the right at 262 km from the estuary. At
22 km from its „mouth lays village Shishmory.
Total fall 94 m,mean slopeS The E
ment-area= 698 Let

 

issues |  
falls into Nemunas from | 



   
  
 

Nėris (aukštupyie Vilija vadinamas), di-
džiausias Nemuno prieupis, turi 505 km ilgio,
prasideda 2 km fuo Šilenčių kaimo, Borisovo

“apskr. Minsko gub., įteka į Nemuną iš dešinės
“pusės 217 km nuo žiočių, žemiau Kauno. Nėrio

baseinas 23 810 km?. ;

Žymiausi Nėrio prieupiai — iš dešinės pušės:
Servetė 43 km nuo žiočių (98 km ilgio), Nas
ručė 364 km. (77 km ilgio, baseinas 1417 km?),

"Žeimėna 213 km (110 km ilgio, baseinas
2656 km?) ir Šventoji 46 km (257 km ilgio, ba-
seinas 6133 km?); iš kairės: Ašmena 230 km
(110 km ilgio, baseinas 1399 km?) ir Vilnelė
(Vilnia) 165 km (68 km ilgio). Pakrantėse pa-
žymetini: miest. Vileika (395 km nuo žiočių),
Smurgainiai (399 km), sostinė Vilnius (165 km),
miest. Kernavė (93 km), Čiobiškis (75 km),
Gegužynas (60 km), Skaruliai (43 km), Jonava
(39 km), Karmėlava (19 km) ir Kaunas (1 km).
Nėris laikomas tinkamu laivinikystei nuo .

Šventosios žiočių (46 km) ir nuo Vilnelės žio-
šių iki miest. Verkų (165—173 km), o sieliai
eina 478 km jo ilgiu. Nėrio vaga, lygiai kaip
Nemunas, turi daug seklumų ir slenksčių (pav.
Raudonė netoli Karmėlavos).

Žinios apie Nėrio puolimą ir nuolydį.

Ilgis dices Nuolydis
km, mtr.

Nuo ištakos iki Naručės
OGM Ls i EAL 52,3, O00 310

Nuo Naručės iki Žeimėnos
žiočių a Vy DL aaa 0019

Nuo Žeimėnos iki Šven-
tosios žiočių . . . . 167 688 0.000412

Nuo- Sventosios iki Ne-
muno 46 15.5 0.000337

"Nuo ištakos iki žiočių 505 169.7 0.000 336

Vidutinis Nėrio puolimas 0,34 metro
kiekvienam kilometrui, t. y. beveik dvigubai,
sulyginant su Nemunu.

Nėrio tyrinėjimų, io nuotraukos ir nivelia-
cijos, dar nebuvo daryta.

Ant Nėrio nuo 1877 m. įrengtos vandens ma-
tavimo stotys Jonavoje, Vilniuje ir prie gelž-

"kelio tilto aukščiau Žeimėnos žiočių. Nuo 1920
m., apart Jonavos stoties, veikia stotys prie
Slabados ir Eigulių tiltų palei Kauną.

Žinios apie charakteringą vandens horizontą
duotos Žemiau:

Welia (Neris), the longest tributary of Nemu- ||
nas, has in length 505 km, begins in 2 km from
village Shilency, of Borisow district, Minsk
gab., fails into Nemunas from the right at
217 km from his estuary, below the town
Kaunas. The catchment-area of Wilia =
23 810 km?. '
The more important its tributaries — from

the right: Servech at 431 km from its mouth,
Naroch at 364 km from mouth (in length’
77 km, catchment-area 1417 km?), Sheimena,
at 213 km (at length 110 km, catchment-area
2656 km?), Swenta, at 46 km. (in- length
257 km, catchmėnt-area 6133 km?), from the
left: Oshmiana at 230 km (in length 110 km,
catchment-area 1399 km?) and Wileyka at
165 km (in length 68 km). The peopled
locations on Wilia's“ boards: town Wileika
(395 km from mouth), Smorgon (339 km),
town Vilnius: (Wilno) (165 km), Kernowa
(93 km), Chabishki (75 km), Gegushyn (60 km),
Skoruli (43 km), Yanow (39 km), Kormialowo
(19 km) and town Kaunas (1 km).
reckoned as navigable from its mouth to
Swenta stream (46 km) and from the mouth
of Wileyka to dw. Werki (165—173 km),
floated at a distance 478 km. The channel
of Wilia has, as Nemunas, plenty of banks
ant rapids (as Raudona, nearly Kormialowo).

Data concerning the fall and slope of Wilia.
2 istance ral: inStretches if, kin Slope

from the rise to Naroch
stream *

irom the Naroch to

mir.

52.3 0.000370

Sheimena stream 151 331 0.000219

from the Sheimena to
Swenta 167 68.8 0.000412

from the Swenta to |
Nemunas stream 46 15.5 0.000337

from the rise tc Ks
Nemunas stream 505 169.7 0.000336

The mean fall of Wilia is 0,34 m per 1 km,
that is nearly twice more than Nemunas’.

Wilia stream neither was investigated, nor

levelled as yet.
On Wilia stream were set from 1877 year

gages at Yanow, at Vilnius-town and on rail-

way-bridge above the mouth of Sheimena.
From 1920 year are in action besides Yanow
gage, stations on Sloboda bridge and Aiguli
bridge at Kaunas. The records about characte-

ristical stages of Wilia stream at 3 spots are

given in the following table.
 

 

 

C Vudut. Wh Ar N:
S52 | „žžš2| Aukštieji horizontai | horiz, Žemutiniai horizontai| tuda _

Stot S 6“ £[4 TE Šė| The high water stages| The mia| The low water stage| Ampli-
ys ZNSEZ|S5339 water stages| tude

gage stations|2 22% asi 7

f 2 3° 3/HHW |MHW|NHW| MW |HNW |MNW|NNW [HHW-NNW
km mtr gė i

„Jonava ........ 39 — | 806| 405| 226| 107| 0.75 | 0.26) 000) 8.06 -

j 287 | 149 | 021 |—015,—049

“ Zeimėnos žiotys. 252| 043 0.00 |—041|—1,05|    
  

 
        
 

Wilia is.



  

2 Nerio“vandenis debilai. gali būti priimti vidu="
L 2 T(mtr?/sek.):

„Maksi- Vidut. Vidut.
malis metinis minim.

Mini-
malis

debitas debitas debitas debitas

Zemiau Zeiménos
„žiočių. 7900 90 40 25

"aukščiau Šveiklastok 1200 110 50 30
ties Kaunu 1600 150 70 45

Rezultatai tikrų Nėrio debito matavimų, pa-
darytų 1922 metais aukščiau Eigulių tilto:

7 Vidut.
Matavimo Debitas Horizonto Daltdvow
diena mitre/sek. oa: aukštis

257114 otf 0.434 0.58 po ledo
We Ve 2047 BAI 180 \
18 K 191.7. 0.988 f 061

Tėmijimais už 30 metų (1881—1910): Nėris*
užšala ir paleidžia beveik lygiai, kaip Nemunas;
žiotyse skirtumas tuose atsitikimuose retai
būna daugiau 2 dienų.

Šventoji, Nėrio prieupis, turi 257 km
ilgio, prasideda 2 km nuo Žegarinės kaimo,
Ežerėnų apskr., pereina per 9 ežerus, iš kurių
žymesnieji: Ladžių (254 km nuo žiočių), Du-

- setų (224—229 km), Južintų (218—222 km) ir
Sartų (194—203 km), ir įtėka į Nėrį iš dešinės
pusės 46 km nuo jo žiočių. Šventosios pakran-
tyse pažymėtinos vietos: „miest. Antalieptis
(213 km nuo žiočių), Dusėtos (201 km), Užpa-
liai (163 km), Indrioniškis (111 km), Anykščiai
(98 km), Kavarskas (78 km), Vydiškis (59 km),
Ukmergė (47 km), Vepriai (22 km) ir Upninkai
(16 km)“

Šventoji laikoma tinkama sieliams plukdyti
nuo Užpalių miest. Žymesnieji prieupiai — iš
kairės pusės: Virinta (85 km nuo žiočių, 45 km
ilgio) ir Širvinta (19 km nuo žiočių, 106 km
ilgio), iš dešinės: Jara (135 km nuo žiočių, iš
Jaros ežero, aukščiau Šatekšnės).
„Žinios apie Šventosios puolimą ir nuolydį.

Puo-
Dalis Ilgis limas Nuolydis

km mtr. '

Nuo 1ätakos iki Sartų ež. 63 49.0 0.000 778
nuo Sartų ežero iki

Virintos žiočių „ 109 39.5 0.000 362
nuo Virintos iki Nério85 26.2 0.000 308

nuo ištakos iki žiočių 257 114.7 0.000446

Vidutinis Šventosios puolimas sudaro 0,45 mtr.
1 km ilgiui.

Nevėžis, turi 185 km ilgio, prasideda
1 km nuo Gribulių kaimo, Ukmergės apskr. ir

“įteka į Nemuną iš dešinės pusės 207 km nuo jo
žiočių. Nevėžis laikomas tinkamu navigacijai

"iki Babtų, sielių plukdymui iki Labunavo miest.
iy 18 šimtmetyje gilieii laivai ėję iki Panevėžio.

Upės gilumas vidupyie apie 1 m, žemupyje
“| 1-2 ir Žiotyse iki 5 metrų. Žymesnieji Nevė-

_ _ Zio prieupiai — iš kairės: Olanta (137 km nuo
“ žiožių), Juoda (135 km), Obelė (52 km), iš de-
Sines: "Juosta (130 km), Dotnavėlė (55 km) ir
Šušvis (37 km, 121 km ilgio). Nevėžio pakran-
čiuose yra miestai ir miesteliai: Traupis
(169 km nuožiočių), Raguva (160 km), Miežiš-

     

Panevėžys (123km), Naujamiestis|

The water ‘aiscaace of Wilia 1may be accep
ted on an average as follows:

The ma-| The
a ximal di- L

« scharge annuala ofspring 4; _ mum
igh dischar- gischar-

water) ge

dischar-

Below Sheimena ;
stream 900 90 40 25

abowe:Swenta stream 1200 110 50 30
at Kaunas city. 1600 150 70 45

Results of the real Wilia’s discharge measure-
ments, produced in 1922 year above Aiguli
"bridge:

; “BOS mean The

enen ieee y;gf‚gigcy water, Rennes
25.11: 57.7 0.484. 0.58 under the
19. V. 294.7 0.831 1.380 ice
1S. hs 191.7 0.988 0.61

Upon observations during 30 years (1881—
1910) Wilia stream freeres up and breaks out
nearly at the same time as Nemunas, in the
mouth the difference in these proceedings in
seldoin more than 2 days. N

Swenta, the Wilia’s tributary, has in the
length 257 km, begins in 2 km from village.
Shegarine, Jesiorossy district, flows through
9 lakes, from which the more important:
Lodsi (254 km from the mouth), Doosiaty
(224—229 km), Yushinty (218222 km) and
Sarty (194-203 km), runs into Wilia stream
from the right at the 46 km from its mouth,
at the village Santoki. The peupled locations
on the banks of Swenta: d. Antolepty (213 km |
from the mouth), Doosiaty (201 km), Ushpole|
(163 km), Andronishki (111 km), Onikshty
(98 km), Kowarsk (78 km), Widsishki (59 km),
Wilkomir town (47 km), Wepri (22 km) and |
Upniki (16 km).
Swenta is reckoned as to be iloated irom

dw. Ushpole. The more important tributaries
from the left: Wirinta (85 km from the mouth |
the length 45 km) and Shirwinta (19 km from |
the mouth, the length 106 km); from the right:
Yara stream (135 km). The drainage area
of Swenta= 6133 km’.

- Data about the fall and slopes of Swenta stream.

Stretches: he a ro Slope

from the rise to the lake i
Sarty 63 „490 0.000778 Ö

irom the lake Sarty to
_ Wirinta stream 109 305 0.000362,
from the Wirinta to ;

Wilia stream 85 26.2 0.000308 }

from the rise to the
mouth 257 114.7 0.000446

The mean fall of Swenta stream is 0,446 m
on 1 km of length.

Niewiasha has in length 185 km, begins in |
1 km from the village Gribuli of Wilkomir
district ant flows into Nemunas from the right
at 207 km from his estuary. Niewiasha -is
reckoned as navigable till village Bobty, to
be floated to village Labunowo; in 18 th Gene,

tury navigation was to Poniewiesh. i
The depth of the stream in the mean course



    

Aer en mare =

(106 1, Serakenats (89 km), Surviliškis

"ties Seredžiaus miest.

* Lydavėnai

(77 km), Apytalaukė (60 km),Kedainiai (54 km),
Labunava (42 km), Babtai (23 km) ir Rau-
dondvaris (3 km). d

Žinios apie Nevėžio puolimą ir nuolydį.
Pu

Dalis Ilgis limas "Nuolydis
k ‘ km mtr.

Nuo ištakos iki Juostos
ZOO . 55 43.0 0.000 782

nuo Juostos iki Obelės
OC As 78 23.7 0.000 304

nuo Obelės iki Neknedio 82 45 0.000 087

Nuo ištakos iki žiočių. „185 71.2 0.000385

Vidutinis Nevėžio puolimas 0,385 mtr. kiek-
vienam kilometrui; žemupyje nuolydis jo labai
mažas. Nevėžio baseinas 5780 km?,

Nevėžio vandens debitas prie žiočių apyti-
kriai toks: maksimalis 400 mtr?/sek, vidut.
minimalis 20 mtr*/sek. minimalis 10 mtr*/sek.
1922 m vasario m 28 d. išmatuotas debitas ties
Raudondvario 65,6 mtr®/sek. prieš ledo lau-
žymą.

Nevėžio tyrinėiimai buvo daromi 1823—24
metais.

Dubysa, turi 146 km ilgio, prasideda 2 km
nuo Rakyvo ežero, Šiaulių apskr., įteka į Ne-
muną iš dešinės pusės 173 km nuo io žiočių

ymiausi prieupiai:
Kražantė (Kražėta), iš dešinės pusės 100 km
nuo žiočių, ir Šaušė, iš kairės 102 km nuo Žžio-
čių. Dubysa tinka sielių plukdymui.

Žinios apie Dubysos puolimą ir nuolydį.

Dalis Ilgis timas Nuolydis
km mir.

Nuo ištakos iki. kra-
žantės žiočių ... } 460 52.8 0.001 147

Nuo Kražantės iki Ne-
muno „||. 997 '639 0.000641

Nuo ištakos iki žiočių 145.7 116.7 0.000 801

Vidutinis Dubysos puolimas 0,80 metro 1 km
ilgiui, t. y. didesnis, negu visų kitų žymesnių

„ Lietuvos upių.

Dubysos pakrančiuose pažymėtini miesteliai:
(79 km nuo žiočių), Airiogala

(29 km) ir Čekiškė (13 km). Ant upės stovi
daug. malūnų.
saros laiku 0,8 mtr, ties okais iki 0,2 mtr, tar-
pais ligi 3 metrų. Srovės greitis prie žemo
horizonto svyruoja nuo 0,3 ligi 1 metro į se-
kundą. Dubysos baseinas 2480 km?. Vandens
debitas aukščiau Kražantos žiočių: maksimalis
120 mtr*/sek., minimalis 1,7 mtr*/sek, žemiau
Kražantos: maksimalis 150 mtr*/sek., mini-
malis 2 mtr'/sek, prie žiočių maksimalis
165 mtr*/sek., vidutinis metinis 15 mtr*/sek.,
vid. minimalis 7 mtr*/sek., minimalis 3,7 mitr“/sek,
Vidutinis priaugimas debito kiekvienam kilome-
"trui upės ilgio 0.030 mtr*/sek.

Dubysa laužo ledą vidutiniai apie kovo mėn.
25 d., anksčiau Žiotyse, po Nemuno paleidimo,

 

Vidutinis Dubysos gilumas va-'

 

   X
about HI, in the lower. —1—2 m andin the
mouth till 5 m. |
- The more important tributaries of Niewiasha |
irom the left: Olanta (137 km from the mouth),
Yoda (135 km), Abelia (52 km); from the right:
Yosta (130 km), Datnowka (55 km), Shushva |

On the banks of Niewiasha are the .(37 km).
following peopled location: Traupe (169 km
from the mouth), Rogowo (160 km), Meshishki
(143 km), .Poniewiesh town (123 km), New
Village (106 km), Krakinowo (89 km), Sur-
wilishki (77 km), Opitoloki (60 km), Keydany
(54 km), Labunowo (42 km), Bobty (23 km)
and Red Dwor (3 km).
Data about the fall and slopes of Niewiasha.

stream.
„Distan- Fall inStretches AG& TK Gali Slope

‘from the rise to Yosta x
stream 55  43.0 0.000782

from the Yosta till
Abelia stream 78 28.7 0.000304

from Abelia stream to
Nemunas 2 4.5 0.000087

from the rise to the
mouth 185 71.2 0.000385

The mean fall of Niewiasha 0,385 m in 1 km. :
oi length; in the lower course its slope is
very small. The catchment-area of Niewiasha
= 5780 km?.
The water discharge of Niewiasha at its

mouth approximately is such: in the high-
water maximal 400 m/sec, the mean annual
40 m/sec, the mean minimum 20 m/sec, the
minimal 10 m/sec. On February 28"th 1922
year was measured water discharge at Red-
Dwor 65,6 m*/sec before the breaking out
of the stream. Niewiasha was_ investigated
only in 1823—1824 years.
Dubissa has in length 146 km, begins at

2 km from the lake of Rakiewo of Shauly
district, flows into Nemunas from the right at
173 km from his estuary at village Sredniki.
The more important tributary — Krosheta
stream, flows in from the right at 100 km from
its mouth. Dubissa is to be floated.

Data about the fall and slopes of Dubissa
stream.

Distan- The
ceinkm Fall

46.0 52.8 0.001147

99.7 63,9 0.000641|

" Stretches

from the rise to
Krosheta stream

from the Krosheta to
Nemunas stream

from the rise to the
mouth 1457: 1187 0.000801

The mean fall of Dubissa is 0,80 m upon
1 km of the length, that is more than at the
rest streams of Lithuania. On the banks of
Dubissa the following peopled locations: Lee-
dowiany (79 km from the mouth), Airogola
(29 ka and Chekishki (13 km). On the
stream works’ a series of mills. The mean
depth of Dubissa at low water — 0,8 m, on
banks to 0,2 m, in the channels to 3 m. The
velocity of the current at low stage varies |

Slope

~from 0,7. to 1 m. The catchment-area of
Dubissa 2470 km?. Water-discharge above

"themouth ofKrosheta themaximal 120 m*s e

   



  

dr užšala apie gruodžio m: 15 d. Liuosa nuo
ledo Dubysa vidutiniai 265 dienų per metus.

Nuo Bubių malūnoiš Dubysos išeina Ventos
kanalas, ir palei Dubysos iškasta dalis aplin-
"kinio kanalo 23 km ilgio.

Mituva, turi 98 km ilgio, prasideda ties
* Paciūnų kaimu, Raseinių apsk. ir teka lyga-
grečiai Nėmunui, 21 km nuo Žiočių staiga pa-
sisuka beveik atgal į kairę ir prie Jurbarko į-
teka į Nemuną 126 km nuo įo žiočių. Bendras
Mituvos Puolimas 83 panai, vidutinis nuolydis -
0.00085.

Šešupė, turi ‘286 km ilgio, prasideda Viš-
tyčio aukštumose, Suvalkijoje, ties Šešupkos
kaimu ir pėreina per eilę ežerų. Nuo 113 km
iki 62 km (nuo žiočių) sudaro sieną su „Rytų
Prūsais, toliau įeina į Prūsus ir įtekaį Ne-
muną iš kairės pusės 85 km nuo jo Žiočių,
Žymesnieji preupiai: iš kairės Širvinta (113 km
nuo žiočių) su prieupiu Šeimena, iš dešinės:
— Višakis (148 km nuo žiočių), Dovinė
(209 km) ir Kirsna (238 km). Šešupės pakran-
čiuose yra miesteliai; Širvintai (Prūsuose,
112 km), Naumiestis? (113 km), Pilviškiai
(150 km), Mariampolė (194 km), Kalvarija
(244 km) ir Liudvinavas (210 km).

Žinios apie Šešupės puolimą ir nuolydį.
30 /a Puo-

Dalis Ilgis limaš Nuolydis
oS km mtr. ®

Nuo pradžios iki Po-
: ga e O 450 0.00450

nuo Pobondžių iki Do-
Tinės -ŽIOSių 220767 TO 000107

nuo. Dovinės iki Širvin-
tos ŽIOCIŲ fe a, 96 41.2 0.000430

nuo Širvintos iki Prūsų
sienos Pak BL 234 00002683

nuo sienos iki Nemuno .62__9.0 0.000145

nuo ištakos iki žiočių 286 180.2 0.000630

Vidutinis Šešupės puolimas — 0,63 metro
1 km ilgiui. Šešupės baseinas 6203 km?, aukš-
čiau Sirvintos intakos 3232 ‘km’, Sirvintos
baseinas 1375 km?, likusis plotas: iki žiočių
1596 km?,

Šešupės vandens debitas apytikriai sekantis:
Maksim, Vidut. Vidut. rini.

met. minim
debitas debitas debitas Cebitas

Vieta

aukščiau
žiočių

"žemiau Širvintos

Širvintos
; 240 006

320 30 15 9

Jūra, turi 167 km ilgio, prasideda 2 km
aukščiau Jankaičių kaimo, Tauragės apskr.
26 km, žemupio eina per Klaipėdos krašto
teritoriją ir įteka į Nemuną iš dešinės
pusės 81 km nuo jo žiočių Zymesnieii
"Jūros prieupiai — iš kairės pusės — Aitra

© km nuo žiočių), Lokisté (114 km),
Akmenė (71 km) ir Šešuva (36 km) su prieupiu
Šalti Jūros pakrantyse pažymėtini miest.

etava 158 m) ir Tauragė j km). ;

4

the batiiiiab L7 mIsec‚ below ‘the mouth of
Krosheta the maximal to 150 m*/sec, the mini-
mal 2 m*/sec; at the mouth the maximal
165 m/sec, the mean annual 15 m*/sec, the
mean minimal 7 m°/sec, the minimal 3,7 m?*/sec.
The mean augmentation of discharge at a
distance of 1 km = 0,030 m*/sec. The stream
Dubissa on an average breaks out about
March 25 th, at first in the mouth after Nemu-
nas breaking out, and does freeze up about
December 15 th. Dubissa is free from ice on
an. average 265 days. At the mill Bubie
Dubissa joins through’ the Wenta (Window)
channel with the stream Wenta and along
Dubissa at a distance of 23 km is arranged
a side channel.-
Mitwa has in length 98 km, begins at the

village Paciuny of Rossieny district and flows
on parallelly to Nemunas, at 21 km from the
mouth turns nearly back to the left and at
Jurburg runs into Nemunas at 126 km from
his estuary. The total fall of Mitwa 83 m, the
mean slope 0,00085,
Sheshupa has in length 290 km, begins from

the Sheshupka farm of Suwalki district, at
1 km from Ancha stream, and runs ough
a chain of lakes. From 113 km to 62 km from
the mouth serves _as frontier with East-
Prussia, farther on runs into Prussia and
flows into Nemunas from left at 85 km from
his estuary. The most, important Sheshupa’s
tributaries — from the left: Sherwinta (113 km
from the mouth) with the tributary Sheimiana;
from the right — Wisoka (148 km), Dawinia’
(209 km) and Kirsna (238 km). On the boards
of Sheshupa are peopled localities: Shirwindt
(in Prussia at 112 km), Newmiestis (113 km),
Pilwishki (150 km), Mariampol (194 km), Kal-
waria (244 km) and Liudwinow (210 km).
Data about the fall and slopes of Sheshupa |

stream.
Listan- Fall in

 

Stretches ban cates Slope

from the rise to the ®
lake Pobondse 10 45.0 0.00450

irom the lake Pobondse
to Davinia stream 71.6 0.00107

from the Davinia to
Sherwinta stream 96 41.2 0.000430

from the Sherwinta o
stream to Prussian
frontier 51 13.4 0.000263

from the frontier to }
mouth 62 9.0 0.000145

from the rise to the
mouth 286 180.2 0.000630

„The mean fall of Sheshupa is 0,63 m oh 1 km
of length. The catchment-area of Sheshupa is
6203 km?, above the Sherwinta’ flowing in —
3232 km?, the Sherwinta’s area — 1375 km?
and the rest area of Sheshupa till the mouth
1596 km?, Sheshupa’s discharge approximately
such: Y

Maximal Maen
dischar- dischar-

ge ge

Mean Minimal
mmim;nldischar-

Above the mouth of
* Sherwinta
Below the mouth ‘of

Sherwinta 320 30 15 9

240 20 10 6  
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Žinios apie Jūros puolimą ir nuolydį..a i
Dalis eligis “\imas | Nuolydis

km mtr.

Nuo ištakos iki Akmenės |
„žiočių 96 78.1 0.000 814

nuo Akmenės iki Sesu-
vos žiočių 35 22.4 0.000 641

nuo SeSuvos iki Necinal 36 3.3 0.000 092

Nuo ištakos iki žiočių . 167 103.8 0.000 622

Vidutinis Jūros puolimas yra 0,62 mtr. 1 km
ilgiui. Baseinas Jūros 3786 km, tam skaičiuje
3650 km aukščiau Klaipėdos krašto sienos.
Jūros vandens debitas prie Klaipėdos krašto
sienos — maksimalis iki 300 mtr*/sek., vidu-
tinis apie 25 mtr?/sek, vid. minimalis
12 mtr*/sek., minimalis 7 mtr*/sek.

Minija turi 201 km ilgio, prasideda palei
Dargiliškių viensėdžio, Telšių apskr, 50 km
žemupio eina per Klaipėdos krašto teritoriją ir
įteka į Nemuną prie pačių jo šakos, Atmatos,
žiočių. Minijos prieupiai — iš dešinės pusės.
Tija a (129 km nuo žiočių) ir Salanta
(97 km), iš kairės: Veivirža (22 km) ir Te-
nenis (10 km). Miesteliai: Žarėnai (188 km),
"Kartėna (90 km) ir Garždai (53 km).

Žinios apie Minijos +puolimą ir nuolydį:

i Puo-
Dalis Big dias Nuolydis

km mtr.

Nuo ištakos iki Salan-
tos žiočių . 104 135.0. 0.00135

nuo Salantos iki Klai-
pėdos sienos 47 18.5 0.000 394

nuo sienos iki Nemuno 50 6.3 0,000126

Nuo iStakos iki Ziotiy 201 159.8 0.000796

"Vidutinis Minijos puolimas 0.80 mtr. 1 km
ilgini beveik lygus Dubysos puolimui. Minijos
baseinas turi 3280 km? ploto, tam skaičiuje
aukščiau sienos 26307 km. Vandens debitas ties
siena — maksimalis iki 200 mtr*/sek., vidutinis
apie 17, vidut. minimalis 8, minimalis 5 mtr?/sek.

Kitos upės.

Akmėna turi 51 km ilgio, prasideda 1 km
aukščiau Degimų dvaro (4 km nuo Grušlaukio
miest.), Kretingos apskr., ir teka bendrai lygia-
grečiai įūros krantui, 23 km pereina Klaipėdos

“krašto sieną (ten turi Danijos pavadinimą) ir“
„įteka į Kuršių ilanką 3 km nuo jos išejimo
Baltijos juron, palei Klaipėdos.  Prieupiai iš
dešinės: Sloveité ir Tenžė. 25 km nuo Žiočių
„yra miest. Kretinga, 23 km — Bajorai. Puoli-
„mas Akmėnos nuo ištakos iki sienos 48,0 mtr.

B 28 km ilgyie, nuolydis 0.00171, nuo sienos iki
; žiočių puolimas 7,5 mtr. 23 km ilgyje, nuo-

_ lydis 0.000 324, bendras puolimas 55,5 mtr. vi-
dutinis nuolydis 0,00109.

Šventoji (Palangos) turi 53 km ilgio, Šia
Telšių |ideda 1 km šiauriau.Jakštaičių kaimo

 

Yurahas in the length 167km, begins.
2 km above the village Yankaicy of Taurogi
district, at a distance of 26 km in the lower|
its course flows on Klaypeda’s (Memel) terri- |
tory and flows into Nemunas from the right
at 81 km from his mouth. The important
Yura’s tributaries from the left are: Aitra“
(134 km from the mouth), Lokista (114 km),
Okmiana (71 km) and Sheshuwa (36 km) with
tributary Shaltona. On the boards of Yura
are: Retowo (158 km) and town Taurogi
(43 km).

Data about the fall.and slopes of Yura-stream.
Stretches Distan- Pall Slope

from the rise to ;
Okmiana stream | 96 78.1 0.000814

from the Okmiana till !
Sheshuwa stream 35 22.4 0.000641

from-the Sheshuwa to the
mouth 36 3.3 0.000092 |

from the rise to the Aue
mouth 167 103.8 0.000622

The mean fall of Yura 0,62 m on 1 km of the’
length. Catchment-area of Yura = 3786 km’,
above the frontier with Klaypeda =. 3650 km?.
The water discharge of Yura at the frontier
— the maximal to 300 m*/sec, the mean about
25 m/sec, the mean minimal 12, the minimal
7 m*/sec. |

Minia has in the length 201 km, begins at
Dargelishki farm of. Telshi district, 50 km of
the lower flow is in Klaypeda' territory and
ilows into Nemunas at the wery mouth of his |
estuary Atmata. Its tributaries from the right
— Bobrunga (on 129 km from the mouth) and
Salanta (97 km); from the left: Wewirsha
(22 km) and Tenenis (10 km). The peopled
localities: Shovany (188 km), Korciany (90 km)
and Gorshdy (53 km). wo

Data about the fall and slopes of Minia stream.

£

 

Stretches Mae. Fall Stopes
from the rise to. Salanta Ö ;
stream ‚104 135.0 0.00135

from the Salanta to a
frontier 47 18.5 0.000394 |

from the frontier to the S
mouth 50 6.3 0.000126

from the rise to the Sy
mouth 201 159.8 0.000796

The mean fall of Minia 0,80 m on 1 km.
The catchment-area of Minia 3270 km*, above
frontier 2630 km?. Water discharge at the
frontier: the, maximal to 200 m*/sec, the mean
oe 17, the mean minimal 8. the minimal—
5 m*/sec.

Other streams.

Akmina, 51 km in lenght, beginsin 1 km
above Dehimy'farm (4 km from Grushlawki)
of Kretinga district and flows approximatel
parallel to sea-shove, on 23 km from the sea
passes the frontier of Klaypeda territory (the
is named as Dania) and flows into Kw
gulf at 8 km from its issue into Ba
at Klaypeda(Memel) Ti
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"apskr, nuo34iki 10 km sudavo sieną tarp
“Lietuvos ir Latvijos ir iteka tiesiog į Baltijos

"jūrą 12 km šiaurėje nuo Palangos. Bendras

puolimas 51,2 mtr., vidutinis nuolydis 0.000 916.
Šventosios žiotyse projektuojamas  žveių
uostas. /

Bartuva turi 98 km ilgio, Lietuvos teri-

torijoje tiktai aukštupys 53 km ilgio; prasideda

“palei Mačiukų kaimą, Telšių apskr, 3 km į

” šiauręz nuo Plotelių ežero: įteka į Liepojaus

"ežerą. Puolimas iki sienos 92 mtr., nuolydis

0.00173, nuo sienos iki žiočių puolimas 9 mtr.,

nuolydis 0.00020. 50 km nuo žiočių — miest.

Skuodas. Žemupys Latvijoje.

Venta turi 327 km ilgio, Lietuvos teritori-

"joje jos anuštupys 156 km ilgio, žemupis 171 km

Latvijoje. Prasideda Venta iš mažo ežerelio

Venės Šiaulių apskr., įteka į Baltijos iūrą ties
Ventspiles miestu. Žymesnieji prieupiai — iš
kames virvytė (212 km nuo ziocių, 70 km ilgio)
ir Varduva (171 km nuo žiočių, 54 km ilgio),
iš dešinės — Vadakstis (173 km nuo Žiočių,
57 km ilgio) ir Abuva (68 km nuo žiočių, Lat-
vijoie). 290 km nuo žiočių, palei Tolučių
kaimą, eina Ventos kanalas Dubysos link.

®

Zinios apie Ventos puolima ir nuolydi.
+ Puo-

Dalis Ilgis* timaš | Nuolydis
km mtr.

Nuo ištakos iki Ventos
Kabalos E O7 000182,

nuo’Ventos kanalo iki }
Virvytės žiočių . . . 78 . 45.1 - 0.000578

nuo Virvytés iki Vardu-
vos žiočių (sienos). . 41 15.2 0.000371

nuo sienos iki žiočių . . 171 38.6 0,000 226
Ks Nuo ištakos iki žiočių . 327 166.0 0.000508

Vidutinis Ventos puolimas 0,5 metro 1 km
ilgiui. Miesteliai ir miestai: KurSénai (263 km

"nuo žiočių), Papilė (235 km), Viekšniai
(210 km), Leckava (175 km), Kuldiga (Latvi-
joje, 83 km) ir Ventspilė.

Vidutinis Ventos greitis 0.2—0.4 mtr./sek.
“Vidutinės gilumas apie 2 metrų. Horizonto svy-
_ ravimai siekia 5,7 metrų. Ventos baseinas
11720 km’, Lietuvoje 4880 km?; prieupiai turi

"baseinus; Virvitė — 1307 km?, Vadakstis
1215 kmž, Varduva 624 km?, -

„Ventos ir jos prieupiy vandens debitas
‚ (mtr*/sek.):

Maksi- Vidu- Vid. .. Mini-
Vieta malis tinis minim. mialis

. er debitas debitas debitas debitas

„Venta žemiau Var-
‘ duvos žiočių . . 520 35 15 10

Venta aukščiau | 1
Varduvos žiočių . 350 25 11 7
V E 2

  

  

“from. the right: Shloweita and Tensha. On
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25 km from the mouth lies Kretinga, on 23 km
Baioren. The fall of Akmina from the rise till
the frontier 48,0 m at a distance of 28 km, the
slope 0,00171; from the frontier to the mouth
the fall 7,5 m at the length of 23 km, the
slope 0,000 324, the total fall 55,5 m, the mean
slope 0,00109.'

Swenta, 53 km in the length, begins at
1 km northward of the village Yakshtaicy of
Telshi. district, from 34 till 10 km forms
frontier with Latvia and falls into Baltic sea
at 12 km nothward from Polanga. The total
fall 51,2 m, the mean slope 0,000916. At the .
mouth of Swenta is projected the sea-port.

Bartawa, 98 km in length, in the limits of
Lithuania the upper course 53 km in the
length; begins at the village Machuki of
Telshi district, at 3 km northward from the
lake Ploteli, fails into the Libow’ lake, in
Latvia. The fall till the frontier about 92 m,
the slope 0,00173, from the limits to the mouth
the fall 9 m on-45 km, the slope 0,00020. At
50 km from the muoth village Skudy.

Wenta, 327 km in the length, in the limits
of Lithuania the upper course 156 km in
length, the lower course 171 km in Latvia.
Wenta begins from the little lakelet of Shauly |
district, falls into Baltic sea at the town Win-
dow. The important tributaries — from the
leit: Wirwita (212 km from the mouth, 70 km
in the length) and Wardawa (171 km from
the mouth, 54 km in the length); from the
right: Wodoksta (173 km from the mouth,
57 km in length) and Abawa (68 km from the
mouth,in Latvia). At 290 km from the mouth
the Wenta stream is joined at vil. Toluci with
Dubissa by the canal of Wenta (Window).

Data about the fall and slopes of Wenta stream.
Distan- Fall

Stretches a Slope

from the rise to Wenta’
canal 67.1 0.00182

from the canal to
Wirwita stream 78 465.1 0.000578

from the Wirwita to \
Wardawa stream 41 15.2 0.000371

from the frontier to the :
estuary 171 38.5 0.000226

from the rise to the ;
estuary 327 166.0 0.000508

The mean fall of Wenta — 0,5 m on 1 km
of the length. Peopled localities: Kurshany|
(263 km from the mouth), Popieliany (235 km),
Wekshnia (210 km), Liackowo (175 km), Gol-
dingen, town (in Latvia, at 83 km) and Win--
dow, town (at the mouth).

The mean velocity ot Wenta 0,2—0,4 m/sec. |
ie mean depth about 2 m. The fluctuations |

of the waterstage reaches 5,7 m. The catch-
ment-area of Wenta = 11720 km?, in the |
limits of Lithuania is 4880 km*; the tributaries _
have the following catchment-areas: Wirwita |
1307 kmž, Wodoksta = 1215 km? and MWar-
dawa — 624 km'.
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Ventos paleidimas atsitinka vidutiniai kovo
mėn. 9 d. (nuo vasario mėn. 5 d. iki balandžio
m. 8 d), pavasarį ledo ėjimas tęsiasi arti
10 dienų. Vidutinė užšalimo diena — lapkričio
m. 24 d. (nuo lapkr. 6 d. iki gruodžio m. 17 d);
ižo ėjimas rudenį tęsiasi arti 16 dienų. Venta
liuosa nuo ledo vidutiniai 240 dienų per metus
(nuo 212 iki 276).

Lielupė, turinti 112 km ir įtekanti į Ry-
gos įlanką, pasidaro nuo upių Mūšos ir Nemu-
nėlio santakos palei Bauskės. Lietuvos teri-
torijai priklauso žymesnėmis dalimis Mūšos ir
Nemunėlio baseinai, taipogi ir aukštupiai smul-
kešniųjų Lielupės* prieupių, kaip Švieta, Si-
dabra, Platona, Švytinė, Berštalis, Plona ir kt.

Mūša turi 144 km ilgio, prasideda Tyrulių
pelkėsė, 1 km nuo Romotaičių kaimo, 7 km
nuo Šakenavos miestelio, Šiaulių apskr. 16 km
žemupio teka Latvijoje. Žymesnieji prieupiai
iš dešinės pusės: Daugyvena, Levuo (48 km
nuo žiočių), Pyvėsa -(47 km nuo žiočių, 80 km
ilgio) ir Tatula (42 km nuo žiočių, 48 km ilgio).
30 km nuo žiočių — Saločių miest.

Žinios apie Mūšos puolimą ir nuolydį.

Igis latasDalis Nuolydis
km mtr.

Nuo ištakos iki Levens con
žiočių 96 60 0.000 625

nuo Levens iki Lielupės 48 13 0.000271

nuo ištakos iki Lielupės. 144 73 0.000507

Vidutinis Mūšos puolimas — 0,5 mtr. 1 km
ilgiui. Mūšos baseinas 5640 km?. Vandens de-
bitas — maksimalis 400 mtr“/sek, vidutinis 36,
vidut. minimalis 16, minimalis 10 mtr*/sek.
Horizontų svyravimo amplituda siekia 6 metrų.

Levuo, Mūšos prieupis, turi 127 km ilgio,
prasideda 1 km nuo Stasiūniškių kaimo, 7 km
nuo Skapiškio, Rokiškių apskr. Bendras puo-

"limas 75 mtr, vidutinis nuolydis 0.000 590.
3 km nuo žiočių miest. Pasvalys. 1824 m buvo
daromi tyrinėjimai Nemuno su Lielupė per
Nevėžį ir Levenį sujungimui.

Nemunėlis turi 175 km ilgio, praesideda
1 km nuo Miškinės kaimo, 4 km nuo Rokiš-
kio stoties, Rokiškio apskr. Nuo 111 km iki
18 km sudaro sieną su Latvija, žemupys 18 km
yra Latvijoje. Prieupiai iš dešinės pusės:
Vižupė (133 km nuo žiočių), Narėta (111 km),
Suséja (78 km) ir Vesita® (73 km) — du pas-
kutinieji Latvijoje; i8 kairés — Apaščia (58 km).
"Miesteliai: Panemunėlis (135 km nuo žiočių)
„Naujas Radviliškis (58 km) Šenbergė (46 km)
Latvijoje ir Bauskė (2 km).

Žinios apie Nemunėlio puolimą ir nuolydį.

Dalis Ilgis Lamos Nuolydis
km mtr.

Nuo ištakos iki Apaš-
> 77610 Žiočiį “| 117 96 0.000 820
"nuo Apaščios žiočių "iki ji

Lielupės 58 207 0000.345

; nuo ISiBkOS iki Lietupés 175 116  0.000663

 

Water Giccharce of Werte stream and Its
‘tributaries. ‘he

Maxi- © The aMinimal
fkaanoi M

dischar- ge
ge ge ge

Wenta below ‘
Wardawa 520 35 15 10

Wenta above
Wodoksta | 8007 / 28 ul Taš

Wirwita 120 TABOR Oe

Wodoksta 100 o 2 1

Wardawa 70 6 2 1

The break out of Wenta takes place on an
average on March 9th (from March 5th to
April 8th); the spring ice floating (frazil)
continues about 10 days. The mean time of
freezing up November 24th (from Novem-
ber 6th to December 17th; the autumn
anchor ice-floating continues about 16 days.
The stream is free from ice on an average
240 days in a year (from 212 to 276 days).
Aa river, 112 km in the length, flowing into

Riga’s bay, derives from the joinction of
Mooshe and Nemunelis (the little Nemanus)
at Bausk town. On the territory of Lithuania

«there is the greater part of Moosha’s and

f

“| Nemunas

  

Nemupelis's basin-area, as well as upper
currents of the smaller tributaries of Aa-river,
as: Shwed, Sidabra, Platona, Shwityn, Berstel, i
Plona and others.
Mooshe stream, 144 km in length, begins in

Tirelis swamps at 1 km from the village Romo-
taice (at 7 km from Shakinowo) of Shauly
district; its 16 km of the lower course there
is in Latvia. The important tributaries from
the right: Lawena (48 km from the mouth),
Piwesa (47 km) and Tatola (42 km). At 30 km
from the mouth vil. Salaty.

Data about the fall and slopes of: Mooshe-
stream.

Stretches na Fall Slope

from the rise to lawena
stream 60 0.000525

from the Lawena to Aa
river aay ots 0.000271

from the rise to Aa >
river 144 73 0.000507

The mean fall of Moosha. stream 0,5 m on
1 km of length. The catchment-area of Moosha
— 5640 km?. Water discharge of Mooshe —
maximum 400 m°/sec, the mean 36, the mean
minimum 16, the minimum 10 m*/sec. The
amplitude of water- stage’ fluctuations reaches.
6 m.
Lawena, Moosha's tributary, has in the

length 127 km, begins at 1 km from the village |
Stasiunishki of Rokishki district. The total
fall 75 km, the mean slope 0,000590. 3 km
from the mouth-Poswol village. In the year
1824 were maden investigations on joining of

through Niewiasha
“with the stream Aa.

Nemunelis (the little Nemunas),
the length, begins at 1 km from the village
Mishkine, at 4 km from St.Rakishki of the
same district. From 111 to 18 km res
frontier with Latvia.

iy
Its tr utari

 

and Lawena |

175 km in |

   

   
      



  

 

Nemunėlio baseinas— 4270 km?, tam skai-
"čiuje Lietuvoje 2480 km’.. 3

Apascxa Nemunėlio prieupis, turi 85 ken
ilgio, prasideda palei Buividžių kaimą, 4 km
aukščiau miest. Pandėlio, Rokiškio apskr.

_ 24—26 km nuo žiočių pereina per Biržų ežerą
(miest. Biržai), įteka į Nemunėlį palei N. Rad-
viliškio. Bendras puolimas 62 mtr., vidutinis
nuolydis 0.000 730.

) rlght WlShupa (133ice ae the month), p
Nareta (111 km), Sussey (78 km) and Wessit
(73 km); the last two are in Latvia; from
the left: Aposhcha (58 km). The peopled
points: Poniemunek (135 km), New Radsi-

» wilishki (58 km), Shenberg (46 km) in Latvia

Ledo paleidimas Lielupės baseine vidutiniai
buva kovo mėn. 21 d., ankstybiausiai vasario
m. 25 d., vėlyviausiai balandžio m. 7 d, pava-
sario ledo ėiimas tęsiasi arti 10 dienų. Pradžia
ižo ėiimo rudenį vidutiniai lapkričio 18 d. (tarp

* lapkričio 5 d. ir gruodžio m, 5 d). Galutinas
užšalimas būna vidutiniai gruodžio m. 10 d., ne
anksčiau lapkričio mėn. 16 d: ir sausio m. 14 d.
Jžo ėjimas tęsiai vidutiniai 20 dienų. Vidu-
tinis ledo stovio laikotarpis 100 dienų, visai
liuosos upės nuo ledo vidutiniai 230 dienų (nuo
210 iki 260). $

Lietuvos ežerai.

Lietuvos teritorijoje yra daugiau 1000 įvai-
raus didumo ežerų, nuo keliasdešimts kvadr.
kilometrų ploto iki smulkių ežerelių ir kūdrų.
Dauguma ežerų yra moreninės (ledynų laiko-
tarpio) kilmės ir priklauso prie juostos, kuri
jungia Mazūrų (Sudavų) ežerus su Šiaurės-Va-
karų Rusijos ežerų tinklu.

Žinios apie zymesnius Lietuvos ežerus.

   

   

nas Vieta ae višjuros

Naručio: SaŠvenč. apsk. . 754 1682
Snudų, Strustų ‚

ir kt. ežerų
sisteid 4.Brasl, Ü 624 131.0

Dirsvietes ;
Drukšių .. Brasl. N 415 140.6

Digvietos: «54 Brasl. 5 3617 1815

* Dysnos 11-74 Ežerėnų || 234 145.4

Svyžio 4-4 a venč, % . 224 - 150.0

Dusés .------- Seiny > 20 10509
_, Ogariu(Bohinés) Bras}. 5 Ade 2801
Sartu ----+-+- Ežerėnų „ 129 102.0
Avilių + Ežerėnų , 125 157.0

„Metelių ------ Seinų 4 11.9 106.0
— LadZiu ‚Ezerenu ı 115 150.2
2 Mateln ... Telšių +, 113 145.5
. Rakyvc .

— (Rekijavo) - . . Siauliu S LL 1287

Žuvintų . Kalvarijos „ 100 870
DEk Trakų a 98 130.3

„Lukšto. yews TELS os ius 9.6 1540
. EZerenu. :, 95 140.1

K u 6092 1262

ee 149.8

and Bausk, town (2 km).

Data about the fall and slope of Nefaueelts

stream.

Stretches Distance Fall Slope

from the rise to. K
Aposhcha stream 117 96 0.000820

from the Aposhcha to
Aa river 58 20 0.000345

from the rise to Aa
river 1755 116 0.000663

The catchment-area of Nemunelis = 4270 km’,
in the limits of Lithuania 2480 km?,

Aposhcha,  Nemunelis stream’s tributary,
85 km in the length, begins at the village|
Buiwidse, at 4 km above Ponedel of Rokishki
district. At 24—26 km from the mouth flows—
through the lake Birshi, runs into Nemunelis
at New Radsiwilishki. The total fall 62 m, the
mean slope 0,000 730.

Breaking out of Aa basin’ streams takes
place on an average on March 21st the ear-
liest on February 25 th, the latest on April 7th;
the spring ice-floating continues about 10 days.
The beginning of thee autumn’ ice floating on |
an. average on November 18th, the earliest
on November 5th, the latest on December5th.
Finally the streams are to be frozen on an
average on December 10th, not earlier as an
November 16th and not later as on Janu-
ary 14th. The autumn ice floating continues
20 days. The mean duration of ice-cover
100 days, all free from the ice the streams are
on an average 230 days (from 210 till 260 days).

The lakes of Lithuania.

On territory of Lithuania there are above |
1000 lakes of various dimension — from many
a km? square to the small lakelets and ponds.
The great part of them were formed in the
ice-aera and are set in a chain, which joins

   

the Masur’ lakes with the net of NW Russia’
lakes.

The more important one’s:

1 Surfaceaei
Name in km2 sea-level

in mtr.

Ndtučio . ...Svenč. district :' 754 | 165.2
Snudų, Strustų

and others Brasl. 5 62.4 181.0
Dirsvietė ... Brasl. i, 41.5 140.7
Dirvietos ... Brasl. y 86.1.4 180.5
Dysnos 3.0Ezerény . 23.4 145.4'
Syyrio 21,4 SvenĖ $ 22.4 150.0
PUES HitsSeiny X 219 106.9
Bohinės „„Brasl.. N 148. 130.1
Sartų. „... "Ežerėnų į 291080
„Avilių ..... ..Ežerėnų { 125. 1820 s:
Metelių. ... Seinų D 11.9 106.0
Ladžių ..... aEžerėnų as „115 150.2 os

     



      

  
Aukštis

paradinimas Vieta ign’ viršjuros
CGPS ghee Ežerėnų ~,, LON TASS.

Araki 200 Trakų 4 70 1489 *
Obelios .....-. Alytaus; „ 5.0 109.0
Plinkšių 4. Telšių / B OO UE ROLES

ASB ere itis aesBiržų 9 Creo 51.0

Mastis 44 idusTelšių $ 216: 1255

Daugumos Lietuvos ežerų horizontas yra
aukščiau iūros paviršiaus 100—160 mtr. Di-
džiausis iš ių — Naručio ež. — turi plotą '75.4
km?, ilgį 11 km, platumo iki 9 km.

Lietuvos ežerai sistematiškai netirinėti, yra
keletas davinių atsitiktinai apie kaikurius iš jų.

Jūros pakrantis,

Vakarų Lietuvos sieną sudaro Baltijos jūros
krantas: apie 50 km. Klaipėdos krašto sienos

"eina Kuršių įlankos krantu, ir apie 20 km.
atvira iūra; nuo Klaipedos krašto sienos arti
20 km. į šiaurę eina Didžiosios Lietuvos jūros
pakrantis. '

Čia iūros krantas lėkštas, su nuolydžiu 0.003
ligi 0.006.  Pakrančio linija labai mažai išplė-
tota. Vandens horizontas svyruoja iki 1 metro
vėtrų metu. Jūros srovės Lietuvos paiūryje
nežymios ir paprastai seka vėjo kryptimi: vy-
riausia kryptis iš pietų-vakarų, išilgiai pakran-
čio, kas padeda perkėlimui smėlio. Baltijos
vandens sūrumas nedidelis, mažiau 190. Sti-
prūs ledas pasitaiko sulyginamai retai ir laikosi
neilgiau kelių savaičių. ‘

Jūros pakrančio meteorologinės sąlygos gali
paaišketi iš duotų aukščiau tabeliy. Del suly-
ginimo pažvelgsime dar į vandens prie jūros
paviršiaus ir oro temperaturas; vidutiniai:

jūros
Kesterchies temperatura Skirtumas

I —45 "02 + 43

H 29 0.5 94

II — 1.4 0.8 + 122

IV 3.5 41 T 064

V 9.4 8.9 —05

VI 12.8 148 + 2.0

VII 16.3 17.9 + 1.6

VIII 15.8 17.5 OMe

IX 13.2 14.4 2

X 8.4 8.8 +04

XE + 02
XII —01

"Metais | 61)

   2.9

 

tuations to 1 m on account of storms.

   

po

The height
~ Nate a ee

| Ja gautas g n A Et
Platelių oa.)Telšių * District 113 > 1455
Rakyvo ./..2. iaulių i 111 128.6
Zuvintų . „...Kalvarijos „| 10.0 87.0
DaugųiTraky A 9.8 130.3
Luksto .... Telsiy Ž 9.6 154.0 |
AlauSos......E 9.5 1401
Rubiky ......Utenos ‘a 98 126.2"
BILŽŪLIO fc Telšių » 70 1498
Čičerių .....„„Ežerėių > 70 153.0
BTrakų 6 7.0. 148.9
Obelios 445,Alytaus k 5.0 109.0
PlinkSiy ..... Telšių 8 35 1107
BiH ie daredBirzy $ 2.9 51.0
Masts bona.Telšių i E oe

The greater part of lakes lies on the level
100—160 m above the sea. The greatest lake
— Naroch — in Swienciany district, 75,4 km?
in the surface, has in length 11 km, in width
to 9 km. The lakes*of Lithuania are not
investigated systematically as yet, there are
i few occasional records about some of

them. 3

Sea-coast,

The west irontier of Lithuania forms the
Baltic sea-shore at a distance of about 20 km,
as a well as the coast of Klaypeda’s territory
of about 70 km. Heve the sea-bank slopes,
with the slope from 0,003 to 0,006. The coast-
line is differentiated but little In the mouth
of Swenta-stream is projected to be arranged
a sea-port. The sea-level undergoes the fluc-

Sea-
streams near the Lithuanian coast are unim-
portant and commonly follow the wind-—
direction: the prevailing direction is from SW
(south-west), along the shore, what helps
transportation of sand. The water“ saltishness
of:Baltic sea is very little — less than 1%.
The stout ice-cover is setting rarely and holds
not longer than some weeks. The mete-
orological conditions of the coast are to be“
seen from some tables, recorded below. | For:
interpretation are given temperatures of water _
at sea surface, the air’ temperature, on an
average:

The air
temperature S¢a-temperature Difference |

I —45, 0.5 +43 |
S —29 0.5 134

HNL —1.4 0.8 2.2
VI 3.5 41 +0.6
V 9.4 89 —0.5
VI 12.8 14.8 1-0

VII 16.3 17.9 1.6
VIII 15.8 17.5 17

IX. 18.2 14.4 ++1.2
X 8.4 88 -+0.4

XI Ca MS +03
XII —0.1 1.3 +1.
The year 6.1 iol +16

S The stream hydraulic power. ||
„ The streams in Lithuania present a pow
full productive force of the country. |
approximately to reckonthe quantity

rto be set in them, in the tab!

  

     



  

 
4Upiųhidraulinė“energija.

Lietuvos upės sudaro vieną galingų mažai
išnaudotų šalies gaminamuiy iégu.’

  

  
  

Mi

 

below is made calculation of hydraulic power
in horsepowers by the stream’ fall and the
mean minimum of discharge (brutto). The
discharge is calculated proportionally to the

 

  
 

P4

sustatytas sąrašas hidraulinės energijos arklių
įėgomis (brutto), proporcionaliaiupių puolimui
ir vidutiniam minimaliam debitui. Debitas su-

_ tastas atatinkamai baseino plotams su pagelba
- hidromodulio 3 litr. j sek. nuo 1 km?.

Prie to reikia dar prideti apie 200.000 HP.
energijos daugybės prieupių ir smulkesnių upe-
lių; tokiu būdu bendro ištekliaus hidraulinės

„energijos (brutto) gautumėm arti 400.000 HP,
arba tinkamos naudojimui ištisais metais nuo
150.000 iki 200.000 HP. Upių noutakio regulia-
vimu ir patobūlintų variklių vartojimu tas skai-

_ Gus gali būti kiek padidintas; kaipo kraštutinio
2 maksimumo Lietuvos upių hidraulinės energi-
dos prie pačių geriausių salygų galima laikyti
" 500.000 arklių jėgų.

elioje skalėje naudojimo tai yraBiršton Rolioiaai

 
   Šu įdomiausių projektų hidraulinės:

 

Išskaičiavimui, nors apytikriai, kiekio paslep-. catchment-area upon hydromodul 3 sec litr
tos upėse energiios, Zemiau paduotoje tabeléje from 1 km’.

; S i GalybeUpės dalys Ilgis, S i Debitas|Puolimas| poser
R CH- +

Stretch oi a stream Length| mchtarea|Discharge} Fall | (brutio)
| km kmž | mtr 3/sek| mtr HP

Nemunas, nuo Druskininkų ligi Kauno 1 ®
Nemunas from Druskieniki to Kaunas **'7777 250 mnt 1990 SON
„Nemunas, nuo Kauno ligi sienos 106 80480 2540 10 25 400
Nemunas from Kaunas to the frontier'''7777| ——
Nėris, nuo Vilniaus iki Jonavos B aVija {tom Aln 10 Yanow ................ 120 17070 51.2 54 27.800

Nėris, nuo Jonavos iki žiočių } 5 = }Wit fron Vanow 0 thé-mouth (ots ieee 46 28810 749 15 10.700

ventoji, nuo Sartų ež. iki žiočių 4 A i . V
Swenta from lake Sarty to the mouth 777777 pi 0308 at the
Nevėžis, nuo Juostos iki žiočių is 4 ; ;
Niewiasha from Yosta stream to the mouth ‘‘ iy hen a a oe
spiel .................................... 146 2480 JA 116 8.600
Šešupė nuo Pobondžių ež. iki Širvintos
Sheshupa from lake Pobondse to Sherwintal 163 3230 9.7 112 10.900.

stream

Jūra ligi sienos € 3650 1.0 100 11.0002 B e Nianis O RA 132 50 11.
Minija ligi sienos. 15 965 153 12.10Mania! Hib Die’ bhontiee forehonefee 0 530 7.9 5 100

Bartuva ligi sienos 53 82 ı 92 23Bartawa ‘till the frontier Cot 5 0 2.5 { 00

Venta ligi sienos 156 48 14 197 18 \‘ Wenta till the frontier 119e 4880 6 „500

„Mūša ligi sienos x 65 70 11.700a eeed 128 5660 16.8 į   

 

Iš viso arklių jėgų  286.400 .
Total

To this is to be added yet about 200.000 HP,
the power of tributaries and small streams, |
so that the total hydraulic power (brutto) will |
from about 400.000 HP or availlable for use“
150.000—200.000 HP during the whole year. |
By the regulation of the run-off and using |
the improved turbines this number may be :
some increased. As the extreme maximum of _
the hydraulic power of Lithuania at the most |
favourable conditions it were appeared pro-
bable to assume 500.000 HP.* At present time
in Lithuania are acting about 500 watermills,
which exploated about 10.000 HP (5—6% to
total hydraulic power).

One of the most interesting projekt to use |
the hydualic power on a large scale is thes.)
Straightening of Nemunas’ bend (coil) between |
Nemaniuny and Birshtany. Here instead of |  

‘Passes the way more than 50 km
in direction of Balbieriski and Preny and

.. the most

     
   

 

4.5 km. at a straight distance Nemanus flows |
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ištiesimas. Čia, vieton 4,5 km. tiesioginio at--
stumo, Nemunas teka palei Balbieriškį ir Prie-
nus ir sudaro vagą daugiau 50 km., kuri del |
seklumų ir slenksčių lalvininkystei yra labai

nepatogi. Numuną ištiesus, be palengvinimo ir
pagreitinimo susisiekimo, čia galima išnaudoti
nemažiau 30.000 arklių iėgų hidraulinės energi-.
ios. Dabartiniu laiku daromi tyrinėjimai Akc.
Bendr. „Galybės“. Manoma užtvenkti Nemuną
aukščiau Nemaniūnų, pakelti vandens horizontą

12 metrų aukštyn, prakasti pro Nemaniūnų ir
Bočiūnų kaimus kanalą, 4 km. ilgio, nuo 6 iki
30 metrų gilumo, ir išeiti netoli Jundeliškių
kaimo per dauba„į upės Verknės slėnį; toliau
manoma kanalą vesti Verknės vaga, isigilinant
į ią ir ištiesinant vingius; kanalas išeitų į Ne-
muną Verknės žiotyse, 3 km. žemiau Birštono.
Vandens puolimas turi būt išnaudotas dvejose.

vietose — kanalo pradžioje ir prie Verknės,
kur bus šliūzai laivams. Energiją galima būtų
siųsti į Kauna, Vilnių ir toliau.

Lietuvos fauna.

Stuburiniai gyvuliai.

Rusų priespaudos laikai, kurie paliko tiek
neigiamų žymių visame Lietuvos gyvenime,
nedavė bemaž jokios mokslo medžiagos krašto
gamtai pažinti. Išskiriant trumpus, sporadiš-
kai pasirodančius straipsnius: tai šen tai ten
periodinėje spaudoje, per paskutinį pusamžį
neturim nei vieno mokslo darbo, kuris duotų
pilnesnį supratima apie Lietuvos fauna.
Priežastys tam yra aiškios: — lietuviai inteli-
gentai, Rusijos režimo persekiojami, turėjo, emi-
gruoti iš Lietuvos, idant rastų sau pakenčiamas
gyvenimo sąlygas, 0 rusams atėiūnams, suda-
rantiems privilegruota valdininkų luomą, mokslo
siekimai buvo labai tolimi. Tiesa, palikdavo
da turtingas lenku-dvarponiy luomas, kuris
turėio tinkamų sąlygų mokslo tyrinėjimams
Tačiau del priežaščių, kurių čia nenagrinėsime
jis tų galimybių neišnaudojo arba išnaudojo
tik mažoje dalyje. Taip antai pirmoje pusėje
19 šimtmečio (1843 m. Vilniuje) buvo atspauz-
dinta grafo K. Tyzenhauz“ o veikalas „Orno-
tologia powszechna“ trijuose tomuose. Kaip
parodo pati šios knygos antraštė, ji apima
visas autoriui žinomas paukščių rūšis. Nesi-
leidžiant į ios kritiką, galima pasakyti, kad ji
turi vien tik bibliografinės reikšmės. Autorius,
Lietuvos gyventojas, turtingas Vilnijos
dvarininkas, nesigailėdamas trūso ir išlaidų,
surinko milžinišką rinkinį; sudariusi buvusiojo
Vilniaus universiteto muzėjaus pamatą. Bet,
deja, savo veikale Lietuvos fauną iis pamini |
tik trumpais žodžiais ir be smulkių nurodymų.
Pavyzdžiui, randame ten šios ar kitos rūšies
aptašimo gale sakinį: „Lietuvoje labai pa-
prastas paukštis“ arba „pas mus peri“ ir t. p.

ı bet nežinome Be kokiose ribose nuvokiama

_ unavailable for navigation on account
“and rapids.
of improvement and speediness of communi-
cation, here can be used not less 30.000 HP

  Wilno 1852. Plater.

On straightening Nemunas besides

of hydraulic power. At present time are start-
ing investigations on the subject by the Ake,
Comp. ,,Galybe“.

Is to be proposed to weir Nemunas above
Nemaniuny, to raise the water level on-12 mtr.
up, to dig out a canal via Nemaniuny village
and Bochuny village, 4 km. in the length, from
6 to 30 mtr. in the depth and pass by vill.
Yundselishki through ravine into the valley
of Werknia stream, farther on is projected the
canal down the Werknia stream, deepening
the bed and straightening bends; the canal
passes into Nemunas at the mouth of Werknia

of banks

stream, at 3 km. below Birshtany. The water“
falling ought to be used at 2 spots — in the
beginning of the canal and at Werknia stream,
where will be set watergates. The energy
may be transmited to Kaunas (36 km.), Wilno
(78 km.) and farther on.

«

Prof. T. Ivanauskas.

Lietuva nei ką reiškia žodžiai „pas mus“. Toks
Tyzenhauzo elgesis pateisinamas tuomi, kad
jis turėjo ateity išleist, kaip pats savo veikalo
įvade sako: „labai smulkių, tik vietos paukščių
ornitologiją“. Šis veikalas, matyt,nebuvo
spauzdintas, o jam pagaminta medžiaga, ne-
žinia kur dingo. f

Gana rimtos medžiagos mūsų
faunai apšviesti duoda W. Taczanowskio dar-

bas „Ptaki krajowe“ 1882 m. Šis darbas apima
320 rūšis paukščių, rastų istorinės Lenkijos
teritorijoje. Apibrėždamas Lenkiją labai pla-
čiai (Padolius,  Valunė, Gudija, Lietuva)
Taczanowski daug dėmesio kreipia į Suval-
kiją, ypač jos pietinę dalį ir to tyrinėjimai
šioje šalyie turi mums tikros mokslo vertės.
Toliaus įdomi yra Fr. Lindnero ir C. Floe-
ricke  brošiurėlė „Zur Ornis der: Kurischen
Nehrung“ (Separatabdruck aus der ornitholo-
gischen Zeitschrift „Die Schwalbe“ 1893). Yra
tai sąrašas randamų Kopose (Kurische Neh-
rung paukščių, apimas 214 rūšių. Šis veikalas
yra svarbus tuo, kad jis liečia geografinę sryti,
kuri nebuvo nei Taczanowski‘o nei Tyzen-
hauz‘o ištirta. Kalbamame sąraše yra tokios
rūšys, kurių vargiai galima buvo tikėtis Lietu-
voje.

p:

paukščių _

Svarbios medžiagos Kopų ornitofaunai
teikia Tischler F. savo knygoje „Die Vėogel
der Provinz Ostpreussen“, Berlin 1914 ir toliau
savo straipsny „Neues aus  Ostpreussens
Vogelwelt“ patalpintame laikrašty „Schriften|
der Physik“ Oekonom. Gesellschaft zu
Konigsberg im Pr. LXIII. Jahrg. 1922. Toliau
mūsų ichtiofaunai apšviesti turi būt paminėti
darbai: Walecki, Systematyczny Rttagia“ Žo
1864 Plater. Spis zwierząt... i ryb krajo: rych—

-Opisanie Dzwiny, Wiln     
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IchtiologiiV 1907 ir Hintze‘s ten pat, kuriuose
suvesti žuvų faunos tiriniimai Nemuno siste-
moje, ir ežeruose Dringis ir Gelata, Šven-
čionių apskr, Anykšta Trakų aps., Baltasis
Gordino aps.

Kalbant+apie mūsų orntofaunos literatura,
negalima nepaminėti trumpo žinomo vokiečių
ornitologijos autoriteto prof. A. Reichenow'o
darbelio. is veikalėlis, liečiąs Bieloviežos
paukščių fauną, pavadintas „Die Vogelfauna
des Urwaldes von Bialovies“ ir įdėtas sudė-
tinėse knygose „Bialovies in Deutscher Vtr-
waltung“ 1917. Jame randame 148 paukščių
rūšių aprašymą: iisai svarbus mums tuo, kad
autorius nustatė Bieloviežai t. v. geografines
rūšis, o tas gali padėti nustatyti Lietuvos
kaipo gretimos šalies, geografines rūšis.

Rasi  neapsiriksiu pasakęs, kad daugiau
veikalų, liečiančių Lietuvos stuburinius gyvu-
lius nėra. Kai del bestuburių gyvulių tai yra
keli veikalėliai entomologinio tūrinio būtent:
Elleder O. J. Lepidopterologische Notizėn aus
Russisch-Litauen.. Entom. Jahrb. 1901. Veika-
las A. Dampf‘o ,,Beitrag zur Lepidopteren-
fauna des Wilnaschen Gouvernements (Rus-
sisch-Litauen) 1908 pašvęstas aprašymui Šven-
čionių apskrities drugių — ji apima 438 drugių
rūšių toliau Slevogt B „Die Grosschmetterlinge
Kurland mit Beriicksichtigung- Kownos . . .
(Arch. f. Kurl. Gesel. f. Lett. u. Kunst. Mittau
1903 ir Eichwald E. „Zoologie specialis“. Par-
saltern, Vilnae 1830 m. Kitų šaltinių Lietuvos
faunai apšviesti pavzd. rinkinių randama
dar mažiau, 0 tie, kurie yra, delei dokumen-
tinių davinių stokos, neturi mokslo vertės.
Taip antai, kadaise labai turtingas Tyzenhauzo
paukščių rinkinys, perėjęs iš dalies Vilniaus
Universiteto, išdalies „Mokslo Mylėtojų Drau-
gijos“ Vilniuje nuosavybėn, sudarytas yra iš

„obiektų, kurių kilmė yra labai abejotina, nes
"jokių pažymėjimų nei ant jų pačių nei kataloge
nėra. Pasaulinis karas, sunaikinęs tiek
kultūrinio turto, sunaikino nemaža ir Lietuvos
faunos rinkinių. * Tarp kitko tapo išvežtas ir
nežinia Kur dingęs didelis paukščių ir vadz-
džių Elledero rinkinys buvęs Buktos dvare
Mariampolės apskr., taip pat aukštąjai vokie-

"čių vadovybei įsikūrus sau rezidenciją Rau-
dondvary, iš tenai buvo paimtas ir išvežstas
Vokietijon vienas iš turtingiausių mūsų krašte

„drugių rinkinys.

Šiuo momentu bene vienintelį pilnesnį Lietu-
vos faunos rinkinį turi Lietuvos universitetas
Kaune“ Medžiaga jame yra surinkta pasta-
raisiais metais t. V. įsikūrus Lietuvos Valsty-
bei; ji yra tiksliai dokumentuotą ir to delei
nesukelia jokių abeionių savo kilmei,

Rytų Europos fauna, „apskritai imant, yra
jau neblogai žinoma nors ne taip tiksliai, kaip
vakarų ir Europos. Lietuva, kaipo nedidelė
geografinė srytis, jungianti Rytus su Vakarais,
negali pasigirti nuosavomis gyvulių rūšimis.
Mačiau pasakyti negalima, kad jos faunos

tyrinėjimas negalėtų įnešti naujų faunistiniy
vinių. Pastaraisiais laikais kreipiama žymios
m jetines faunas sudarytas i$ t. v. geo-

ūšių. | eins rūšys arba  

  

1861 straipsniai X Zografo (Trudy Otdiela

  
  ys arba varietetai yra
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tai "gyvulių formos. kurios išsidirba tose ar
kitose geografijos srityse ir gali būt prasi-
platinusios  sulyginant mažuose  plotuosė.
Taigi, nors Lietuvoje randama dauguma. tų
pačių rūšių, kurios gyvena gretimose šalyse,
tačiau geografinės ribos prasiplatinimo varie-
tetų dar toli gražu nėra nustatytos ir rimtas

ištirimas Lietuvos faunos papildytų šitą spragų,
Yra pamato tikėtis, kad tokios ribos eina per
pačią Lietuvos teritoriją: tas paliečia žinduo-
lius (kiškis, voverė, o ypač paukščius pavzd.
genių, bukučių, zylių ir kt. paukščių gimines)
ir sudaro užduotį būsimiems faunististiniems
tyrinėjimams. Kiek ligi šiol patirta, Lietuvoje
glūdi aiškios ribos kaikurių gyvulių prasipla-
tinimo; taip antai tarp Žinduolių briedis pasie-
kia savo prasiplatinimo ribos į vakarus, balta-
sis tetervinas ((Lagopus albus) pasiekia Lietu-
voje savo pietų ribos, vėžlys (Emys orbicula-
ris) pasiekia savo šiaurės ribą, nendrinė ru-
puzé (Bufo calamita) pasiekia savo rytų ribą
di i

Didysis pasaulinis karas pl{iko gilius pėd-
sakus Lietuvos kaip ir gretimų šalių faunos
sąstate. Svarbiausia karo pasekmė yra nyki-
mas didelių medžiojamų Žinduolių ir paukščių.
Taip antai gana gausus prieš karą mūsų
dideliuose miškuose briedis, laike karo, 0 ypač
tuoj po karui, dar Lietuvos Valstybei galutinai
nestisitvarkius, tapo mažne visai išnaikintas.
Palikę keli ekzemplioriai gali būt skaitomi
kaip reliktiniai gyvuliai. Dar ankščiau buvo
išnaikinti bebrai (Castor fiber), kurių vienas
iš užsilikusių egzempliorių puošia Lietuvos
Universiteto zoologijos rinkinį. Iš paukščių
baigia nykti kurtiniai, gervės, juodieji gužučiai
baltieji teterviniai, didieji grobonys ir k. t.
Greta su nykimu šių gyvulių, karas davė ir
netikėtų pasekmių. — priviso vilkų ir lapių,

Žinduoliai.
Ši stuburinių klasė Lietuvoje labai maža

ištirta fr, kieek man žinoma, ligi šiol dar nėra
nėvieno jų sąrašo. Vienintelė medžiaga, kuri
galėtų šį klausymą kiek apšviesti, randame
prof. G. Rorig'o darbe „Die SAugetiere““,'įdėtame
knygose „Bialovies in deutscher Verwaltung“.
Ten randame aprašymų 40 žinduolių rūšių,
gyvenančių Bialoviežos girioje. Šiaip faunisti-
nėje literatūroje (pavzd. Gerrit S. Milter.
Catalogue of the Mammals of the Western“
Europe“) galima rasti tika žinių mūsų
žinduolius liečiančių, 0 vakarų Europos rin-
kiniai, kiek man žinoma, irgi atatinkamos med-
žiagos neturi. ,

Štai sąrašas rūšių, kurios pavyko ligi šiol
Lietuvoj tikrai nustatyti. )
1. Kurmis (Talpa europaea). 5

2. Kirstukas vandeninis (Sorex fo-
diens).

3. Kirstukas mažasai (Sorex pyg- |
maeus). 5 Y

4. Šiksnosparnis ausotasai(Plecotus
auritus). /

5. Šiksnosparnis mažiukas (Vespe-
“| rugo pipistrellus).
6. Šiksnosparnis pa

nolophus ferrum-equinum
  

 

  
  

kavinis (Rhj-
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i Šiksnosparnis

   

di d ysis (Vesper-
tilio murinus). i

„Ežys (Erinaceus europaeus).
„Vilkas (Canis lupus).
„Lapė (Vulpes vulpes).

„Barsukas (Meles taxus).
„ Ūdra (Lutra lutra).
„Kiaunė miškinė (Martes martes).
„Kiaunė naminė (Martes foina).
. Sirmonélis (Mustela erminea).
. ZebenkStis (Mustela nivalis),

19.

 
    

20.

d Še škas (Putorius putorius).

„Norka (Lutreola lutreola). Rodos, labai
retas gyvuls. Sulyg esamomis žiniomis
iškasta keli egzemplioriai apie Musteikos
sodžių Alytaus apskr.

Ruonis (Phoca vitulina). Randamas Bal-
titoie ir prieina prie Lietuvos krantų.

Lūšys (Lynx lynx). Šių, kadaise gausių
Lietuvos gyvulių, paliko tik menki likučiai.
Pasak surinktų žinių 1920 m. Lietuvoje
užmušti trys lūšiai: vienas apie Jonavą,
du apie Panevėžį. Pernai t. y. 1922 m.

„grafo L. Platero — Zyberk'o Kurtuvėnų

21.

NB:

/

23.

20
26.
27.
28.
29,

„ miškuose balandžio 2 d. buvo nušautas labai
gražus egzempliorius, kuris tapo paaukotas
Lietuvos Universiteto zoologijos muzėjui.
Kiek teko patirt, vienas egzempliorius yra
dar Kaišedorių miškuose, ir keli Kurtuvėnų
miškuose.

Kiškis pilkasis ua wibsidoas).
Sulyginant egzempliorius iš vakarinės ir
rytinės Lietuvos dalių, galima tarp jų
įstebėt gana aiškaus skirtumo. Vakarų
kiškiai yra kiek mažesni, pilkoji ių spalva
mažne vienoda visame kame, pasturgalinės
kojos trumpesnės. Rytų kiškiai yra didesni,
šlaunių šonai esti žiemą šviesiai pilki, net
žili, pasturgalinės kojos ilgesnės. Kol nėra
galutinų davinių, galima spręst, kad vaka-
rinė forma yra porūšis Lepus europaeus
europaeus Pallas, o rytinė Lepus europaeus
hybridas. Desmarest.

Kiškis baltasis (Lepus variabilis
Pallas). Randamas pas mus tik dideliuose
drėgnuose miškuose. Ligi šiol nustatytas
io nuolatinis buvimas Berštų, Varėnos,
Rudnikų, Druskinikų, Panevėžio ir Turžėnių
miškų urėdijose.

Juodoii Zvyné (Mus rattus). Randama
tik sodZiuose ir tai nevisur, nes daugely

“ vietų pakeista ii yra sekančios rūšies:

24. Rudoji žvynė (Mus decumanus). Pa-
prastas Lietuvoje gyvulys, ypač miestuose.

Pelé naminé (Mus musculus).
Pelé vandeniné (Arvicola Amphibius).
Laukinė pelė (Arvicola arvalis).
Voverė (Sciurus vulgaris).
Bebras (Castor fiber). Sis visoje Euro-
poje retas gyvulys pastaraisiais laikais
mažne visiškai išnaikintas. Lietuvoje ių
likučiai „yra dar miškų ežerėliuose Pere-

  
a kope, pigs?Gerero nuosavybė

   
krašto faunos sąra

B 3e‚ Nemuno pakranteie netoli Orhos mieste-
io. Netikėtai patirta, kad bebrų dar esama

„ arba: ligipaskutinių laikų būta Padubysyi,
iS kur Lietuvos Universiteto muzéjus yra
gaves viena egzemplioriy. Yra darnepatik-
rintų Žinių, kad pastaraisiais AAS ten
nušauti 4 egzemplioriai.

Sérnas (Sus scrofa).
Elnis (Cervus elaphus). Prieš karą Buves
kaikuriuose Lietuvos miškuose, bet kaipo
imporįuotas gyvulys. Liudymu, kad šis
senais laikais gyvenęs Lietuvoje, gali būti.
ragas, kuris rastas Ulos upės kriaušėje
netoli Dubičių miestelio, Lydos apskr.
Spalių mėn. 1922 m. apie Kalvariją buvo
užmuštas elnis patinas, kuris įteiktas Lie-
tuvos Universiteto muzėiui. Spėjama, kad
yra iisai atkeliavęs iš Vokietijos.

Danielis (Cervus dama). Prieš karą |
buvę kaikuriuose Lietuvos miškuose kaipo
importuoti gyvuliai. Dabartiniu laiku yra
dar atsilikę keli egzemplioriai.

Stirna (Capreolus capreolus).

Briedis (Alces alces). Jau prieš karą
buvęs labai neskaitlingas Lietuvoje gyvulys.
Karui gi pasibaigus, mažne visai išnyko.
Sulyg apskaitymu šiais laikais yra jų Lie-
tuvoį nedaugiau keliolikos galvų, būtent
Žaliojoje girioje ir kitur. Lenkų okupuotoje
Lietuvos dalyie irgi briedžiai mažnę su
šaknimis išnaikinti.

30. af
31.

32.

33.

34,

35. Jūrinė kiaulė (Phocoena cammunis).
Pastebėta Baltijoie prie Palangos pakraš-
čio.

Paukščiai,

(Aves.)

Mežiagos Lietuvos ornitofaunai nustatyti
nors ir turime kiek daugiau, negu žinduoliams,
tačiau ios toli gražu nėra pakankamai.
monių, kurie suprastų panašios medžiagos

rinkimo reikšmę, turime labai maža ir todel
daug objektų, kurie sudarytu brangų indėlį
mūsų krašto gamtai pažinti, bergzdžiai žūsta. |
Prie minėtų blogų sąlygų, kuriose tenka dibti
Lietuvoje ornitologui, reikia pridėti, kad paukš-
čių rūšių skaičius kasmet žymiai nyksta.
to prisideda gyventojų daugėjimas, miškų
naikinimas, žemės ūkio kultūros plėtojimas ir|
daug kitų antraeilių veiksnių. Tą reiškinį
pastebėjo netik tas, kas specialiai užsiima
ornitologiia, bet ir daugelis medžiotojų. Dar
ryškiau išrodo tas faktas skaitant Taczanows-
ki'o arba Tyzenhauzo veikalus. Aprašant kai
kurias paukščių rūšis, šie autoriai vadina jas |
paprastomis, o iau mes turime priskaityti ias
prie didžiausių retenybių. Prie „tokių rūšių
eina kurtinis, juodasis gužutis, įūrių erelis,
baltasai tetervinas, ir daug kitų rūšių.
gelis rūšių, kurios kalbamų autorių paminėtos |
kaipo perintieii pas mu
yra tik reti svečiai
tų šalių, kur jų lizdo nepasiekia žmogaus
grobiko ranka. Tokiu būdu tie paukščiai, kurie
kalbamuose veikaluose buvo se kair
retos rūšies, vargiai tejeis į ausi:

Brie,

Date *

paukščiai, jau šiandien |
su krašte, apsilankę iš |

  

 

      



  

és p Na @
"pajūrio ir Sib o paukščiiai.

"Šiaurės Ledinuotojo vandenyno kran-
tuose, pradedant nuo Skandinavijos ligi Rytų
Azijos. „Savo pavasario ir rudens kelionės metu .
lie seka kranta rudeni vakary-pietu, pavasari
žiemių kryptimi. Daugeliui iš jų tenka keliauti

"išilgai: Pabaltiūrio kranto ir tokiu būdu
skrist per Lietuvą, įsigilinant mažiau ar dau-
giau jos vidurin. Kopos (Kurische Nehrung)
žinomos yra net kaipo klasinis paukščių kelio-
nės vieškelis ir, tuo besivadovaudami, vokie-
čiai yra įsikūrę netoli Rasitos (Rossiten) paukš-
čių bijologijos tyrimo stotį (Vogelwarte Rossi- .
ten). Misy Palangos paiiris, nors ir sudary-
damas to paties vieSkelio tesini, yra kiek blo-
gesnėse sąlygose, nes nesudaro tokio siauro

„ilgo pusiausalio, kaip Kopos, kuriose noroms:
nenoroms turi susigrūsti visi keliaują paukš-
čiai. Kiek Kopos yra brangintinos ornitolo-

“ gams, parodo buvimas iose tokių retų rūšių,
kaip Limicola pygmaea, Rissa tridactyla,
Sterna cantiaca, Phalacrocorax carbo, AVocetta
recurvirostra, Monticola Saxatilis, Sterna pa-
radisaca, Tadorna tadorna ir daug kitų rūšių,
ką užtikrina šio krašto tyrinétojai: Harfert E.,
Lindner Fr., Thienemann, broliai Christoleit E.
ir W. ir pagalios šurinkęs visą tą medžiagą savo
knygoje Tischler F. Aišku, kad tos visos
rūšys, tarp kurių yra tolimos šiaurės paukš-
čių, traukdami išilgai kranto, turėjo keliaut ir
-per Palangos pajūrį.

Kita paukščių kategorija, kuri galėtų padi-
- dinti Lietuvos faunnos sąrašą —tai Sibiro gyven-

tojai. Jų kelionių taisyklės dar toli gražu nėra
taip ištirtos,. kaip Europos rūšių, ir daugelis iš
jų vietoje to, kad sektų pietų kryptį, kaip spė-
jama, paklydus traukia į vakarus-ir tada dažnai

"aplanko net vakarų Europą.  Pavyzdžiais šių
rūšių gali būt kai kurie Sibiro strazdai, būtent

* Turdus atrigularis, varius, Naumanni, obscurus;
"toliau sniegena Uragus sibiricus, antis: Cos-

_ Mmonetta histrionica, Somateria Stelleri, Soma-
teria spectabilis ir kitos. Daugelis vakarų
Europos muzėjų turi įuos savo rinkiniuose, o
iei mes jų neturim, tai tik del nemokėjimo su-
naudot randamos medžiagos, nes tinkamų vietų
"šiems paukščiams apsistot jų kelionėse Lietuva
turi nėmažiau, negu Vakarų Europa.

Sąrašas Lietuvai nustatytų paukšių rūšių.

1. Erelis kilmingasai (Aguila nobilis).
"Užmušta patelę 1918 m.„rudenį netoli ae
Lydos apskr.

2. Erelis baltpetys (Aquila impežialis).
eo Anot Tyzenhauzo randamas Lietuvoie.

3. Erelis réksnys (Aquila clanga). Ke-
Ge ietas egzempliorių užmušta Kauno ir Kaišedorių

„ miškų urėdiiose.

"4. Erilis mažasai (Apuila naevia). Ne-
“retai randamas dideliuose miškuose, būtent
 Berštų, Rudnikų, Trakų urėdijose. >

5. Apuila pennata. Anot Tyzenhauzo
- randamas Lietuvoie.

6. Jūrų erelis "(Haliačtos albicilla) — yra

 

ius, apie Pastovus,Mišios apskr.

    Pirmon kate-
" gorijon eina daugybė, ypac jūrųpaukščių, kurie |
„gyvena

_ pus).

„apie Jašiūnų stotį 1914 m. balandžio mėn.

"kad buvo užmuštas vienas.EEE, :

 
2 A‘(Citkactns er

cus
Šaly t. y. miškuose „apie Varėną ir Merkinę.
ees: buvo gautas syvas iš _Lentvaravos
miškų. x

8. Eandion haliaetos. Konstatuotas
Rudnikų girioje ir Žemaičiuose, apie Kelmę. -

9. Supis apZelkoiis (Archibuteo lago-
Paprastos Lietuvoje rūšys.

10. Supis paprastasis (Buteo vulga-
ris). Paprastos Lietuvoje rūšys.

11; Milvus nieger, ir

12. Milvus regalis. Kadangi tos 2 rūšys
sunku ore atskirt, negaliu pasakyt, katrą iš.
jų teko matyt. Spėju tačiau, kad abi tos rūšys.
nesudaro pas mus retenybės. Prisilaiko dau-
giausia miškais apaugusių didelių ežerų.

13. Vapsvaédis (Pernis apivorus). Gana
paprastas visoj Lietuvoj.

14. Lingė nendrinė (Circus aerugino-
sus). Ne visur vienodai Lietuvoje prasiplatinęs.
Iš vietų, kur iis gausiai randamas, reikia pa-
minėt Žuvintos ežerą, netoli Simno. Daugybė
ių peri tenai neprieinamuose nendrynuose,
Konstatuota, kad jie minta daugiausia vandeni-
niais paukščiais.
nendrėse lizdas su 3-mis dar neužperėtais
kiaušiniais. Lietuvos Universiteto rinkiny yra
du egzemplioriai: patelė, užmušta 1921. V. 14,
ir iaunas patinas.

15. Javų lingė (Circus evaneas):

> Lingė ilgauodegė (Circus macru-
rus
Vilnijoje 1901 m. galė rugpiūčio mėn.

17. Falco S Viialoo, ir

18. Falco saker. Anot Tyzenhauzo šios
dvi rūšys yra Lietuvoje randamos.

19. Sakalas kelėivis (Falco peregri-
nus). Du sykiu matytas Kauno apylinkėse.
Konstatuotas jo veisimasis Rudnikų girioje. |

20. Falco aesalon.
pasirodo rudeny Lietuvoje ir vieši ligi pava-
sario.
kovo mėnesį.

21. Pelinis sakalas (Falco tinnunculus).
Labai paprastas paukštis.

22. Palco subbuteo. Paprasta rūšis.

23. Paukštvanagis (Accipiter nisus).|
Visur neretas.

24. Vištvanagis (Astur
Visur gana paprastas paukštis.
25 Athene noctua. Gana prasiplatinusi |

Lietuvoje pelėdikė, perinti trobesiuose.

26. Raiboji pelėda (Surnia nisoria).
Šiaurės paukštis, tik žiemą besilankąs Lietu-
voie.  Rinkiny yra vienas egzempliorius J.
Elisono patiektas. užmuštas arti Panevėžio
1921 m. rudenį. Kitą egzempliorių esu nušovęs

Be:

to turiu gana tikrų davinių, kad ši rūšis buvos
pastebėta neretai apie Rokiškį.

27. Peléda namin é (Syrnium aluco). Po
prasčiausia Lietuvoje rūšis, a
“S : oe

salimbarig gd)

Istebétas kelis sykius vadinamoj Gudų |

Šis šiaurės paukštis |

     

  

   

ne

1921. V. 14 rastas susuktas ||

Konstatuotas nušovimas dviejų individų hes

Pastebétas viena syki sausio, kita sykį |L

   
 



 

“ glaudarius).
“paukštis.
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28, Laplandijos pelėda

lapponicum). ir
29. Uralo pelėda“ (Syrnium uralense).

Pasak Tyzenhauz'o ir Taczanovskio šios dvi
rūšys yra Lietuvoje randaimos.

30. Nyctale funerea.
noviskio randama Lietuvoie.

31. -Ephialtes scops.
hauz'o randama Lietuvoje.

32. Ausytoji pelėda (Asio otus). Gana
paprastas paukštis.

33. Strix flammea. "Kunigaikščio Rad-
Vilo žodžiais, keli metai atgal liepos mėn. nu-
Sautas vienas egzempliorius Taujėnų miškuose.
Daugiau nėra jokios faktinos. medžiagos apie
šio paukščio buvimą Lietuvoje.
34. Glaucidium posserinum. „Man

„neteko šios rūšies sutikti Lievuvoje, bet L.
„Ivanausko privatiniame rinkiny yra vienas
egzempliorius, nušautas arti Vilniaus.

35. Baltoji pelėda (Nyctea nivea). Šis
tolimos šiaurės paukštis žiemą pasirodo ret-
karčiais Lietuvoje. Pats esu mates vieną
egzempliorių sausio mėn. Lydos apskr. Turima
tikrų žinių, kad praėjusią žiemą buvo nušautas
vienas egzempiorius apie Žuvintų kaimą, Mari-
ampolės apskr.

36. Apuokas didysis (Bubo maximus).
Turima gana patikimų Žinių apie šio paukščio
peng. Rudnikų girioje, Taujėnų miškuose,
Gudų Šaly ir Buktos miškuose.

37. Balų pelėda (Asio accipitrimus).
Neretai randama, ypač rudenį plačiose pelkėse.

38. Kranklys, varnas (Corvus corax).
Gan paprastas paukštis. \

39, Varna pilkoji (Corvus cornix). Vigur,
ypač Kaune, paprasčiausias paukštis,

40. Kovas (Corvus frugilegus). Vienas iš
paprasčiausių visoje Lietuvoje paukščių.

41. Kuosa, kniauké, kiauké (Mone-
dula turrium). Labai prasiplatinęs ypač mie-
stuose paukštis. Tarp gyvenančių Lietuvoj
šios rūšies paukščių randami egzemplioriai su

„ Žymiai šviesiu kaklu, kurie, matyt, sudaro per-
einamąjų formą prie gyvenančios Europos ry-
tuose Monedula collaris.

42. Sarka (Pica caudata), Labai paprastas
paukštis. '

43. Kėkštas paprastasis (Garrulus
Paprastas visuose miškuose

(Syrnium

Pasak Tyzen-

44, Juodasai kékStas. Pasirodo ru-
denį, riešutams nokstant. Išimtinai pastebėtas

“1 egz. birželio mėn. Berštų urėdijoje. ‘ ®

45. Šnekutis, špokas, varnėnas
(Sturnus vulgaris). Papraščiausias paukštis,
46. Zylė didžioji (Parus major). Vienas

© iš paprasčiausių paukščių. |
47. Zylė žydrioji (Parus cyaneus), Anot

Tyzenhauz'o pasirodo Lietuvoje. |
48. Zylė mėlynoji (Parus coeruleus).

Paprasta rūšis. i
49. Zylė pilkoji (Parus

Parasta rūšis. /
„50. Parus bore

* 8 Žylė Juodoji (Parus ater

Pasak ‘Pacza-

„Taczanovski'o Lietuvoje randamas.

55. Nykštukas raudongalvis (Regu- .

 

palustris). |Pa-

 

randama pušynuose visoje Lietuvoje.
52. Zylė kuoduotoji (Lophophanescri-

status).

 

53.Zylė uodegotoji (Acredula caudata).
Nereta rūšis visoje Lietuvoje.

54. Remésas (Remiz pendulinus).

lus ignicapillus). Anot -Tyzenhauz'o Lietuvoje
randamas.

56. Nykštukas geltongalvis (Regu- :
lus flavicapillus). Paprastas visoje Lietuvoje
spygliuotuose miškuose. 1

57. Didžioji mečerkė (Lanius excubi-
tor), Gana nepaprastas paukštis, pasirodas
Lietuvoje rudenį ir išskrendąs pavasarį. ö

58. Šiaurinė mečerkė (Lanius borealis
viell). Nušautas vienas egz. 6. IV. 1922 m.
Tyrulių raiste, apie Radviliškį.

59. Mečerkė mažoji (Lanius callurio). *
Gana paprastas Kauno apylinkėse paukštis.
Patogios buveinės sudaro jam čia krūmai Cra-
taegus oxyacantha, kuriais“, apsodinti Kauno
fortai. 7

60. Meéerke: vidutinioii (Lanius ©
minor). Labai retai tenka šis paukštis matyti.
Turiu įspūdžio, kad pastaraisiais laikais jų
skaičius žymiai sumažėjo. Nuo 1919 m. liepos
men. lig Siol teko man jis du-tris sykius matyti
apie Garliava.

61. Volungė (Oriolus galbula). Gana pa-
prastas paukštis visur, kur tik yra sodų ir la-
puotų miškų. Labai paprastas Šventosios ir
Merkio upių slėnyse. S \

Paprastas spygliuotuose miškuose vi-
„soje Lietuvoje paukštis. -

Anot

   

62. Bitlesé juodpeté (Museicapa luc-
tuosa). Negali būti priskaityta prie paprastų
paukščių. Dažniausiai matyta Kauno ir Vil-
niaus miesto soduose ir bulvaruose.

63. Bitlesė pilkoji (Muscicapa grisola).
Paprastas paukštis. €

64. Bitlesė mažoji (Muscicapa parva).
Konstatuota porelė, perinti Bieloviežos girioje. a

Anot Tyzen-65. Muscicapa collaris.
hauz'o randama Lietuvoje.

66. Svirbelis (Ampelis garrulus), Žiemos|
metu labai paprastas paukštis. ty

67. Kielė baltoji (Motacilla alba). La-
bai paprastas paukštis. D

'68. Kielė geltonoji (Budytes flava).
Apsčiai randama Kauno apylinkių pievose. Tarp|
kita ko peri Kauno uosto karklynuose.

69. Anthus arboreus. Gana paprastas
paukštis visoje Lietuvoje.

70. Anthus campestris.
buvo apie Vasiliškį, Lydos apskr. Šiaip kitur
jo neteko matyti.. a

  

7i. Anthus pratensis. Paprastas pievų
ir balų paukštis. i a

72. Sylvia cu rite a. Visu
prastas paukštis

Pastebėta|

  
  



  

73. Sylvia cinerea. Visur paprastas
paukštis. | ke L

74. Sylvia atricapilla. Kauno soduose
ir šiaip Lietuvoje labai paprastas paukštis.
75. Sylvia nisoria. Ne labai paprastas

paukštis. "Randamas visoje Lietuvoje, bet ne \
apsčiai.

76. Sylvia hortensis. Randama visur,
bet negausiai,

77. Phylloscopus trochilus. Labai
paprastas paukštis.

78. Phylloscopus sibilatrix. Gana
paprastas paukštis pietinėje Lietuvos dalyje,
būtent Vilnijoje, Kauno apylinkėse rečiau ran-
damas. \

79. Hypalais familiaris. Gana pap-
rastas paukštis. f

80. Nendrinukė, krakšlė (Acrocepha-
lus turdoides). Randamas Lietuvoje tik ten,
kur yra nendrėmis apaugusių ežerų. Daugiau-
siai teko jo matyti Anyškio, Žuvintos, Žaltyčio
ežeruose. Ten yra iis iš tiesų vienas iš papra-
čiausių paukščių; užtat, kir nėra ežerų, žmonės
visai jo nežino. .

81 Acrocephalus palustris. Dažnai
tekdavo girdéti jos giesmę Kauno apylinkių

_ karklynuose. .NuSautas vienas egzempliorius'
apie Žemaitkiemį netoli Kauno 9-to forto.

83. Lacustella luscinioides,

84. Locustella i4uviatilis: ir

s 85. Calamoherpe aguatica. Anot
Taczanovski'o šios rūšis Lietuvoje yra randa-
mos.

86. Calamoherpe phragmitis. Gana
paprasta rūšis balose, upių ir ežerų pakran-
čiuose.

87. Accentor modularis. Pastebétas
vienas egz. Lydos apskr. Šiaip niekur neteko
„jo matyti.

88. Karetaitė (Troglodytes parvulus).
Gana paprastas paukštelis visoje Lietuvoje.

89. Cinclus aguaticus. Labai pas mus
retas paukštis. Pasak Taczanowski'o, randa-
mas Lietuvoje prie upelių, įtekančių į Nemuną.
Vieno eigulio, paukščių žinovo ir buvusio priva-
tinio preparatoriaus žodžiais, keli metai atgal
pastebėtas vienas egzempliorius ant Šešupės
kranto arti Buktos dvaro, Mariampolės apskr.

90. Amalinis strazdas (Turdus visci-
vorus). Dažniausiai tekdavo sutikti šis pauk-

" štis sausuose šiluose bemaž visoje Lietuvoje.
„ Žiemai palieka, bet matyt, toli gražu ne visi.

01. Strazdas giesmininkas (Turdus
_ musicus).. Paprastas paukštis visoj Lietuvoje,

92. Strazdas baltabruvis (Turdus
iliacus). Lietuvoje galima jis rasti tik pavasarį
ir rudenį jam keliaujant iš tolimos šiaurės. į
Europos pietus ir atgal.: Tada pasirodo jis
didžiausiais pulkais. °
"03 Strazdas čekšdainis (Turdus

_ pilaris). Paprastas paukštis lygiai žiemą ir va-
Ši Ss ~ + 1

 

 

tas paukštis visuose tankiuose=
"Žiemai išlekia labai

 

' is strazdas (Turdus meru-|

A

  

 

"vėlai, grįžta anksti pavasarį. Mano tėvo žod-
Žžiais jo pastebėtas žiemojant iuodoio strazdo
patelė Lydos apskr. ‘ )

95. Saxicola aenanthe. Prasiplatinęs
visoje Lietuvoje.
pačiam mieste labai paprastas.

96. Kiauliukė (Pratincola rubetra). Leng-
vai randamas visos Lietuvos pievose.

97. Lakštingala (Luscinia philomela).
Randama visur, kur tik yra lapuotų miškų ir
drėgnų, krūmais apaugusių vietų. Artimiausiose
Kauno apylinkėse ir net pačiame Kaune labai
paprastas paukštis.

98. Luscinia luscinia, Man pačiam
neteko jo. matyti Lietuvoje, bet privatiniame
L. Ivanausko rinkiny yra vienas egz. iš Lydos
apskr.

99. Cyanėgula leucocyana. Žinomas
man tik vienas cgz., užmuštas Lietuovje, būtent
1902 m. balandžio mėn. Lydos apskr.

100. Liepsnelė (Erithacus rubecula). La-|
bai paprastas visoj Lietuvoje paukštis.

161. Raudonuodegė (Ruticilla phaeni-
cura). Lietuvoj neretai randama, bet nevisur.

102. Bukutis, vilkutis (Sitta europaea).
Labai prasiplaiinęs visoje Lietuvoj.

103. Liputis (Certhia familiaris). Visur
gana paprastas paukštis. :

104. Kregždė ilgauodegė (Hirundo
rustica). Visur paprastas. paukštis.

105. Kregždė trumpauodegė (Hi-
rundo urbica). Visur, ypač miestuose, labai
paprastas paukštis.

106. Kregždė urvinė (Catyle riparia),
Labai paprastas paukštis visur, kur yra aukšti
smiltingi kriaušiai, ypač didelių upių ir ežerų
pakrančiuose.

107. Vieversys dirvinis
arvensis). Visur Lietuvoje paprastas paukštis.

106. Ligutė, miškinis vieversys
(Alauda arborea). Randamas sausuose šiluose. |
109. Vieversys kuoduotasai (Alauda

cristata). Miestuose, miesteliuose ir sodžiuose
labai paprastas, paukštis.

110. Plectrophanes nivalis. Sis to-
limosios šiaurės paukštis pasirodo Lietuvoje, bet _
nevisada vienodai ir ne visur,

lil. Starta geltonoji (Emberiza citri-
nella). Vienas iš paprasčiausių Lietuvos
paukščių. 2

112. Starta nendrinė (Emberiza schoe- |
niclus). Dažnai galima sutikti šis paukštis
nendrynuose ir Šiaip balų ir upių pakraščių
tankumynuose.

113. Starta pilkoji (Emberiza milliaria).
Šis paukštis ligi neseniai mažai buvo Lietuvoje
žinomas, nes yra Europos pietų gyventojas,
Taczanowski's pažymi, kad Ščučino miestelis, Su-
valkijoje, sudaro jo šiaurės prasiplatinimo ribas. |
Pirmą syki įstebėjau šią rūšį Lietuvoje 1908 m. |
Lydos apskr. ir nuo šių metų pradedant maty-
davau jį ten kasmet žiemą ir vasarą, apie ką

i

Kauno apylinkėse ir net

 

(Alauda

liudija keli egzemplioriai mano rinkiniuose. |
Kauno apylinkėse vasaros metu gana paprastas
paukštis, bet žiemą neteko jomatyti. Iš ši

  
  

   

  

    
   



    
  

 

   
  
  
  

 

    
   

   
     

    
  
  
   
  

   

    

   
  

  
   

  

  

  
    

    
  
  
   
  

    

  
   
  
  

   

  

  

  

   

"nuolat platina savo buvimo ribas, vis slink-
damas į šiaurę. ‘

114 Emberiža Kottulana“
gausiai, bet bene visur Lietuvoje randamas.

„115. Kikilis, šilagaldis (Fringilla
cbelebs). Vienas iš paprasčiausių mūsų krašto
paukščių. .

116. Fringilla montifringilla. Ru-
dens ir pavasario kelioniy metu nasirodo jis
Lietuvoje dideliais pulkais. Atskiri individai

„palieka Lietuvoje Žiemai.

117. Žaliukė (Fringilla chloris). Gana
paprastas paukštis Lietuvoje.

118. Kanapinis (Fringilla  cannabina).
Visur gana paprastas paukštis. Kauno apylin-
kėse apsčiai randamas.

D

119. Fringilla linaria. Šis tolimos
šiaurės paukštis, žiemai traukdamas į pietus,“
atvyksta ir Lietuvon, bet netaisyklingai, nes
yra metai, kada visai jo nematyt, 0 batas vėl
pasirodo gausiais pulkais.

Ba 120: Dagidis alksninis (Fringilla spi-
nus). Lietuvoje pasirodo žiemą dideliausiais
pulkais, ypač gausūs iie Kaunoapylinkėse buvo
1920—1921m. žiemą.

“121. Dagilis margasnarnis (Fringilla
carduelis). Gana paprastas Lietuvoje paukštis.

122. Karklažvirblis (Passer montanus).
Paprastas Lietuvoje paukštis.

123. Naminis žvirblis (Passer dome-
"sticus). Paprasčiausias Lietuvoje paukštis.

124. Storsparnis (Coccothraustes vulga-
ris). Nevisur Lietuvoje randamas. Matydavau
ii Lydos apskr. ir Kauno apylinkių dvaruose
(Akšt. Fredoj, Marvoi).

125. Carpodacus erythrinus. Šis
retas paukštis randamas tik kur nekur Lietu-
voje. Mačiau jį Lebiodkos dvare, Lydos apskr.

 Anyškio dvare, Alytaus apskr, Nemuno pa-
”  krančiais tarp Kauno ir Pyplių sodžiaus,ir

Merkio pakrantėmis žemiau Rudnikų miestelio
Trakų apskr. Peri jis Lietuvoje, del ko įsiti-

„  kinau, radęs lizdą su kiaušiniais Merkio pa-
"kranty, netoli Senųjų Macelių sodžiaus, di,
apskr. 1.

126. Sniegena, sniegelé Pyeihats
coccinea). Ziemos metu gana paprasias pau-
kštis. Retkarčiais palieka vasarai Lietuvoje ir

“peri, nes ėsu nušovęs jauną paukštį rugpiūčio
- mėn. Lydos apskr, o kitų matęs Gardino

apskr. apie Musteikos sodžių.

i 127. Penicala enuleator.
és aSigalio kraSty gyventojas, rudenj pasi-

- traukdamas i pietus, aplanko ir Lietuva. Man
. teko du kartu matyti ji Lietuvoje; viena syki
"spalių mėn., kitą — galė gruodžio mėn, abu
„kartu Lebiodkos dvare, Lydos apskr.

128. Kreivasnapis eglinis (Loxia
. /curvirostra). Lietuvoje randamas visur, bet
“negausiai, kur tik yra eglynų.

7 1200 Kreivastiapis pušinis: (Loxia |
pityopsittacus). Man pačiam neteko jo matyt
Lietuvoje, bet privatiniame 1

    

pastebėjimų darau išvadą, kad šispaukštis |
apus).

Nors ne-

"damas Lietuvoje daugely vietų,
“ nėra paprastas paukštis.

šis šiau-

  
Ivanausko Tin-

  

 

  1807 -Svinulys, ly. us.
Apsčiai randamasvisuose mies'tuose, ŠE

šiaip arti bažnyčių ir bokštų, aeAlmos 2
miškuose. .

Rin B131. Lélis’ (Caprimulgus auronasil
bet niekur

 

-

132. Gegutė, gegužė (Cuculus canorus).
Paprastas visoje Lietuvoje paukštis.

133. Tulžys, žuvininkėlis (Alcedo
ispida). Visur nepaprastas gal būt daugiau del
savo slapto gyvenimo būdo, negu savo retumo.
Esu jj sutikęs Merkio, Šventosios, Nevėžio, |
Šešupėsee paskui, ant mažų sriau-
nių upelių Trakų apskr. (Gelužė, Gruda, Ber-
župis ir kt), ir kur nekur ant Nemuno krantų,
kaip antai, Prienuose, Orlioje (Lydos aps.). |

134. Kukutis (Upupa epops). Šis paukštis |
kadaise labai paprastas, pastaraisiais laikais
žymiai išnyko, kaip spėju, sąryšy su miškų
nykimu. i

135. Žalvarnė, šilovarnis (Coracias
garrula). Panašiai kaip ir kukutis šis paukštis |
žymiai nyksta mūsų krašte.

136. Genys margasaididysis (Den-

{

drocopus major). Paprasčiausias iš genių |
šeimynos paukštis. Randamas visur Lietuvoje. |

137. *Genys margasai vidutinis. |
(Dendrocopus medius). Daug rečiau randamas
negu didysis genys.

138. Genys mažasai margasai (Den-+
drocopus minor). Dar rečiau randamas, negu |
genys vidutinis.

139. Genys „baltpetys
leuconotus). Randamas labiausia
miškuose, ypač kur daug apušių. } A

140. Melata žalioji (Gecinus viridis). |
Randama visuose mūsųšalies kraštuose, bet ne
labai apsčiai. > ;

14l. Melata žiloji (Gecinus canus).
Žymiai rečiau randama, negu melata Žalioji.
Matydavau ią tiktai Lydos, Slanimo apskr. ||

142. Melata juodoii,-kraké (Dryo-
copus martius). Randama tik dideliuose miš- |
kuosė, nors kartais aplanko ir mažus mis: |
kelius. $

143. (rružiagalve, vijongalvis —
(Jynx torauilla). Gana“paprastas visur Palik“ .
štis. .

144. Genys tripirštis (Picoides„tri-
dactylus). Labai retas paukštis. Esu iį matęs A
tiktai Berštų miškų urėdijoje ir Rudnikų girioje.{ |

145. Karvelis Neršulis (Columba pa- |
lumbus). Randamas visoje "Lietuvoje, bet“ne ae
labai apsčiai. a4

146. Karvelis inatyaasal’ (Colesnbia
oenas). Apsčiai randamas visoje Lietuvoje. |

147. Turtur auritus. Nevisur Lietu G
voie randamas. Prisilaiko nedidelių lapuotų *
miškelių ir eglynų.|

148. Kurtinys, glušokas (Teatro. uro
gallus). Kadaise labai paprastas Lietuvoj
paukštis, rae matais dėliai |

didžiausia ret

(Dendrocopus
lapuotuose

   
   
      

       

 

  



 

    

spėju,paliko jo tik keliegzemplioriai, būtent,
"Rokiškio urėdijoje ir Paprūsėje apie Jurbarką
(perlekia iš Prūsų). Okupuotoje Lietuvoje yra
jo gana daug Berštų, Varėnos ir Druskinikų |
urėdijose, Rudnikų girioje ir kur nekur Šven-
čionių apskr.

149, Tetervinas juodasis (Tetrao
tetrix). Buvęs kadaise ląbai prasiplatinęs
paukštis pastaruoju laiku Žymiai išnyko, ypač
maža paliko io Suvalkijoje. Lietuvos rytuose,
apskritai, paliko io daugiau.

"150. Virbé, jerubé (Bonasia betulina).
Žymiai nykstąs Lietuvoje paukštis. Randamas
tik kur yra didesnių miškų, ypaš maišytų
(alksnių su egle), bet labai mažame skaičiuje.

151. Baltasai tetervinas (Lagopus
albus). Retas mūsų krašte ir nykstąs paukštis,
nes Lietuva sudaro jo pietinio prasiplatinimo
geografinę ribą. Kiek teko patirti, gyvena jis
dar Šepetos baloje, Panevėžio apskr., Mintau-
tiškių raiste, netoli Saldutiškio stoties, Šven-
čionių apskr., ir apie Rokiškį.

152. Kurapka, lauko vištelė (Perdix
cinerea). Paprastas visoje Lietuvoje paukštis.

"153. Putpelė (Coturnix communis). Ka-
daise labai paprastas mūsų krašte paukštis,
dabar randamas tik retkarčiais.

154. Fazanas (Phasianus colchicius). Kur
nekur užsilikę Lietuvoje atskiri egzemplioriai,
kaipo liekana prieš karą auginamų paukščių.

155. Rallus aquaticus. Labai retas
paukStis. Teko nuSauti tik viena egz. Lebiod-
kos dvare, Lydos apskr., ir pagaut jaunikli
Lebiodkos upės pakraščiuose, netoli Vasiliškių
miestelio, Lydos apskr. Daugiau neteko net
matyt.

156 POd+ Zana mMaruetia. Randama
visose Lietuvos balose.

157. Porzana parva. Labai retai ran-
damas paukštis. Tikrai nustatyta, kad peri jis
Žuvintos ežere, Alytaus apskr.

158. Griežlė (Crex pratensis). Randama
Lietuvos pievose, įavuose. Pastaraisiais metais
žymiai išnykęs.

159. Vištaitė vandeninė (Gallinula
chloropus). Randama Lietuvos apaugusiuose
ežeruose ir kūdrose.

160. Laukys, kragas (Fulica atra).
Paprastas daugely Lietuvos ežerų ir kūdrų.
Nesuskaitomi ių pulkai laikosi Žuvintos ežere.

161. Gervė (Grus cinerea). Kadhise labai
prasiplatinęs Lietuvoje paukštis. Dabar tik
kur nekur mūsų krašte peri. Man žinomos
šitos io veisimos vietos: Rudnikų giria, Gudų
Salis, Šepetos bala, Žalioji giria Pan. aps.
Ežerėtis, Kauno apskr. Palios Mariampolės
apskr. Provoža ir Dubičiai, Lydos apskr.

162; Otis tetrax. Tikrais daviniais šių
paukščių. esama Nalibokų apylinkėse, Ašmenos
apskr.

21 168. Oedionemus crepitans:. Ši
— paukštį teko tik vieną sykį matyt Lietuvoje,
būtent, smiltynuose netoli Vasiliškių miestelio

i Kitais daviniais jis randamas taip pat smilty-
nuose tarp Margionių ir Šklerų sodžių Alytaus

netoli Marcinkonių stoties. ae 

 

Le
s

*plačiuose lygiuose laukuose.

ae3 iunšiškių, ant Nemuno kranto.

     
164. Pempė, Knyvė (Vanellus cristatus). |

Visur Lietuvoje gana paprastas paukštis. |

(165. Séiikas (Charadrius  pluvialis).
Rudenį, iš šiaurės traukdamas, pasirodo did-

_ Ziausiais pulkais, bet ne visur apsistoja, turė-
damas savo numylėtas buveines, daugiausia

100, “Charadrius helvettous. „Prie
Lietuvos faunos priskaitomas remiantis vienu
egzemplioriu nuSautu Palangos pajūry 23. VII. |
1922 m. one

167: Charadrius morinellus. Prie
Lietuvos faunos priskaitomas remiantis vienu
egzemplioriumi, kuris sulyg F. Tischler’o
pranešimo -buvo ' nušautas gegužės men.
1826 m. apie Gelgaudiškį ir randamas dabar
Karaliaučiaus zoologijos muzéjuie.

168. Kirlikas didysis  (Hiaticula
dubia).  Rudeny perlekiant dažnai buvo paste-
bėtas mūsų krašte.

169, + Kirlikąs Mai (Hiaticula
minor). Visur didelių upių ir ežerų smiltin-
guose krantuose labai paprastas paukštis.

170. Slanka (Scolopax rusticola). Pava-
sari ir rudenį traukdamas pasirodo daugely |
miškų ir miškelių. Peri Gudų Šaly, Rudnikų |
girioje ir galima spėti, kituose miškuose.

171. Perkūno oželis, tikutis (Sco-
lopax gallinago). Visose Lietuvos balose pa-
prastas paukštis.

172. Dubeltas (Scolopax major).+ Retai
kur Lietuvoje peri, bet perlėkdamas kartais |
gausiai pasirodo.

174 >Bco0lopax+ gahlindFa:
pasirodo, būtent rudenį ir pavasarį.

174. Tringa alpina. Rudenį traukiant
apsčiai randamas Nemuno pakraščiuose. Perint
sutikau jį tik Žuvintos ežero krantuose.

175. Tringa minuta. Rudenį traukiant
į dausas, pastebėtas Lietuvoje.

176 Trna Sub aratata;
pastebėtas rudenį, traukiant į dausas.

177.. Tringa canutus. Prie Lietuvos
faunos priskaitomas remiantis vienu egzem- |
klioriumi, nušautu 22. VIII. 1922. Palangos |
pajūry. Ta

178. Laplandijos kūiokas (Limosa |
lapponica). Prie Lietuvos faunos priskaitomas |
remiantis dviem egzemplioriais, pastebétais |
Palangos pajūry 24. VIII. 1922 m.

179. Kūjokas paprastasis (Limosa
melanura). Lietuvoie, kiek man žinoma, peri |
apie Žuvintos ir Dusios ežerus, Alytaus aps,
Kieturkų baloje Vasiliškių valsč. Lydos apskr.

180. Gaidukas (Machetes pugnax). Peri
Lietuvoje daugely viet, ypa¢ Zuvintos ežero
krantuose. .

181. Actitishypoleucos. Visų upių
pakraščiuose Lietuvoje paprastas paukštis. - |

182. Totanus ochropus, „Randamas|
Lietuvos miškų balose, rečaiu upių pakrantėse.

183. Totanus fuscus. Šį paukščį esu
savo gyvenime tik vieną sykį matęs ir nušovęs
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184. Totanus glareola. Gana
prastas miškų balose visoje Lietuvoje. BA

185. Totanus glottis. Lietuvoje ran-
damas bemaž išimtinai rudenį į pietus trau-
kiant. Zinau tik vieną atsitikimą, kad šis
paukštis Lietuvoje peri: jų porelė rasta nedi-
delėie baloje Berštų urėdijoje,
kaimo, Gardino apskr. Vienas iš šių paukščių
buvo nušautas ir randasi Universiteto rinkiny.

187. Tulikas (Totanus calidris), Daugely
vietų Lietuvoje peri.

187. Žurlys, kuolinga (Numenius
arguatus). Ne labai paprastas paukštis. Kiek
žinau, jis peri Paliose, Mariampolės apskr.

pa-

epetoje Pan. apskr., apie Aknystą (netoli
Rokiškio).

188. Haematopus ostralegus.
Vieną sykį savo gyvenime esu šį paukštį Lie-
tuvoje matęs, būtent, ant Nemuno salos netoli
Knieževodcų aukščiau Gardino. Kitų atsitikimų
šių paukščių b o Lietuvoje nežinau, bet
spėju, kad turi 1IS būti pajūry arti Palangos,
nes Kopose iis buvo dažnai randamas.

189. Ardea alba. Rečiausis Lietuvoje
paukštis, nes pasirodo čia tik atskiri, gal
paklydę, egzemplioriai. Esu jį tik vieną sykį
matęs 1902 m., birželio mėn. Lebiodkos dvare,
Lydos apskr. Kitais daviniais buvo jis pasi-
rodęs kitą syk Žuvintos ežere, :

190. Garnys, genšė (Ardea cinerea).
Gana paprastas Lietuvoje paukštis.

191... Baublys „didysis, bukas
(Botaurus stellaris). Yra tai klampių balų ir
negilių, nendrėmis apaugusių, ežerų gyventojas.

192. Baublys mažasai (Botaurus
minutus). Gana retas paukštis.

1937. Gužutis baltasai, £andras,
„busilas (Ciconia alba). Visiems žinomas
paukštis, pastarais metais tačiau labai prare-
tejes, daugelį Lietuvos kampelių visiškai
apleido.

194. Ciconia nigra.
Kiek Zinau, peri iis dar Gudy
alioje girioje.

195. Ibis raudonasis (Plegadis falci-
nellus).  Įterptas sąrašan Lietuvos paukščių
remiantis F. Tischlerio pranešimu, kad Kara-
liaučiaus Zoologijos Muzėjus turi senąją, kurią
tūlas Keudell nušovė netoli Gelgaudiškių gegu-
'Žės mėn. 1823 m.

7 106. Antis laukinė didžioji (Anas
boschas). Visoje Lietuvoje neretas paukštis.

197. Kryklé rudgalvė (Anas crecca).
Visur Lietuvoje neretas paukštis. -

„198. Kryklė dryžgalvė (Anas circia).
„Visur Lietuvoje neretas paukštis.

„ „19 Antis smailauodegė (Anas
acuta). Kelis sykius pavasarį teko matyti ant
Nemuno, Žuvintos ir Sartų ežero. Šiaip, retas
"paukštis.

200. Antis cyplė (Anas penelope). Pa-
vasarį irrudenį, traukdama į pietus, pasirodo
Lietuvoje. Žuvintos ežere 1921 m. pavasarį
mačiau jų didelius būrius. ;
201. Antis plačiasnapė (Anas clype-

eins ir nykstas.
aly, Rudniky ir

1921 m. pavasarį teko matyti vienas.

netoli Berster-

a

  

patinas ant Nenuno salos ties Raudondvari

„Kauno miesto. |

       
Jaunas egzempliorius buvo nušautas rudenį
Lydos apskr._ a an Aue:

202. Fuligula marila. Pastebéta pa-
vasarį Žuvintos ežere. Be to, nušautas gra-
žus patinas Trikampio ežere, netoli Marcin-
konių stoties.

203. FuligwWla cristata. Rudenį“ ir.
pavasarį paprastas dideliuose ežeruose. Peri _
Lietuvoje tik retkarčiais, Žinau tikrai tik vieną
perėjimo atsitikimą Žabiniečio ežerėly, Gardino
apskr. Rodos peri taip pat Žuvintos ežere,

204. Futigala ferina. Lietuvoje ran-
dama tik dideliuose vandenyse.

205. Antis rudé (Futigula nyroca). Lie-
tuvoje teko matyt šią rūšį tiktai Žuvintos
ežere. 2 X

206. Clangula glaucion. Pavasarį
pasirodo ant didelių vandenų. Labai paprasta'
tuo metu Žuvintos ežere. ;

Lietuvos207: Harelda glacialis,
Universitetas turi vieną egzempliorių, kuris
buvo rastas negyvas Palangoje 1923 m.
1 Sausio. «

208. Mergus albellus. Pastebétas
pavasarj 1922 m. Sartu eZere.

209, Mergus merganser. Anksti
pavasarį pasirodo ant Nemuno ir kitų didelių.
upių, bet vasarą pas mus nepalieka. 1922 m.
Sausio mėn. keturi šios rūšies egz. ilgai laikėsi
neužšalusioj Nemuno aky ties Marvos dvaru.

210. Žąsis laukinė (Anser cinereus).
Aplanko Lietuvą ir rudenį.

211. Anser segetum. Apanko Lietuvą
pavasarį ir rudenį. ae

212. Gulbė (Cygnus musicus).  Trauk-
dama į dausas ir atgal, aplanko Lietuvą. Vietos
žmonių tikinimais, 1912 m. viena porelė apsi-
gyveno Žuvintos ežere ir, sukrovus lizdą, pa-
dėjo kiaušinius, bet lizdas buvo išplėštas ir
paukščiai apleido ežerą. Vasarą 1922 m. 1 egz.
buvo nušautas Žuvintos ežere.

213. Stercorarius (pomatorhinus). Ma-
čiau nušautą egz. Jezno apylinkėse, bet del kai
kurių aplinkybių neteko tikrai nustatyti rūšies.

214 Kiras pilkasis (Laras canus).
Pavasarį ir rudenį pasirodo dažnai ant didelių |
upių ir ežerų, bet rodos, niekur neperi.

215. ras geltonkojis (Larus fuscus).
Paiūry Yana paprastas paukštis. Pavasarį
dažnai lekia išilgai upių aukštyn, pasirody-
damas įvairiuose Lietuvos kraštuose.

216. Kiras rudgalvis (Larus ridibun-
dus). Kiek teko patirti, peri Lietuvoje Papio
ež. Trakų apskr. ir Žuvintos ežere Mažam
ežerėly arti Pakaršio dvaro, Daugų valščiuje,
Trakų apskr.
kolonija.

217. Kiras įuodgalvis (Larus minu- |
tus). Nelabai paprastas paukštis. Nežinau, ‚ar
peri kur Lietuvoje, bet atskiri paukščiai pasi-
rodo tai Sen tai ten. Esu nušovęs vieną egz.
Lydos apskr. vasaros metu,o kitą rugpiūčio|
mėn. 1921 m. esu matęs ant Nemuno netol

  

peri didžiausia šio paukščio | n

  

  

 



“| lidon Ieucoptera).

i CODS

Galutinai neišaiškinta,

   

baltasparné (Hydroche-
Šis paukštis, kurio nesus-

kaitoma daugybė gyvena Pinsko balose, Lie-
tuvoje priguli prie rečiausių rūšių. Kiek man

„teko patirti, ii peri Žuvintos ežere, o kitur Lie-
tuvoje nėsu jos matęs.

219. Žuvėdra juodoji (Hydrochelidon
nigra). Visose Lietuvos kūdrose ir šiaip giliose
balose labai paprastas paukštis,

220. Žuvėdra didžioji (Sterna fluvia-
tilis). Visų didelių upių“ ir ežerų pakrančių
labai parastas paukštis.

221. Žuvėdra mažoji (Sterna minuta):
Ant Nemuno ir Nėries gana paprastas paukštis,
bet žymiai rečiau randamas, negu St. fluvia-
tilis. 7

222, Naras įuodakaklis (Colymbus
arcticus). Pasirodo dažniausiai rudenį trauk-
damas į pietus, arba pavasarį į šiaurę, Galima
spėti, kad atskiros poros palieka perét Lietu-
voje, nes 1920 m. gegužio mėn. esu matęs vien
egz. Dusios ežere, o kitas 1915 m. birželio
mėn, buvo šienpjūvių pagautas ant mažo upelio
Lydos apskr., netoli Vasiliškių miestelio. Mano
tėvo rinkiny yra du narai: Colymbus
arcticusirColymbus septentriona-
lis ; juodu buvo pagauti Lydos apskr. rudenį,
kai išvargęs jų pulkelis nusileido ant gryno
lauko; mat kadangi šie paukščiai gali paskristi
vien tik iš vandens, iie buvo lengvai sučiupti.

223. Naras rudkaklis (Colymbus sep-
tentrionalis). Pasirodo rečiau, negu C. arcticus.

224, Skambas kuoduotasai_ (Podi-
cristatus). Mazne visuose, Lietuvos

ežeruose gana paprastas paukštis,
225. Skambas juodkaklis (Podiceps

nigricollis). Retas paukštis. Esu iį mates tik
Žuvintos ežere,

226. Skambas

218.Žuvėd ra

mažutis (Podiceps
minor). Gana  prasiplatinęs Lietuvoje, bet

„ dėliai savo slapto gyvenimo mažai žinomas.
227. Podiceps griseigena. Įterpta

Lietuvos paukščių sąrašan besiremiant vienu
jaunu  egzemplioriumi privatiniame L. Iva-
nausko rinkiny, kuris, sulig esamų žinių, tapo

„nušautas Vilniaus aylinkėse apie 1861 m.

Amfibijos. Amphibia.
Amitibijų teberasta „Lietuvoje tik 11 rūšių,

iš kurių viena (Salamandra) abejotina. Dau.
„giau rūšių vargiai tebus rasta mūsų krašte ir
manau, kad pridedamas čia sąrašas nepakitės

"ir ateityje.

1. Gonys mažasai (Triton vulgaris),
„Labai paprastas visoje Lietuvoje gyvulys.

2. Gonys didysis (Triton cristatus),
Daug rečiau randamas, negu gonys maZasai.

3. Salamadra (Salamadra maculosa).
J ar ši rūšis gyvena Lie-

_ tuvoje, ir neturime šiuo žvilgsniu jokių tikrų
dokumentų. Yra tačiau nurodymų, Kad ji buvo

Pastebėta Rudnikų girioje ir Ribiškiuose, netoli
Vilniaus. Privatiniame L. Ivanausko rinkiny
ra egzempliorius neva Vilniaus apylinkėse

1 čiau šis nuro

  

 

dymas sukelia abejonių. |

Bri
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4. Kūmutė, -Kukutė (Bombinator
igneus), Prasiplatinusi visoje Lietuvoje,

5. Pelobates fuscus, Ši rūšis labai
retai randama subrendusioje stadijoje, bet tatai
galima išaiškinti greičiau nepaprastai slaptu
jos gyvenimo būdu, negu retumu, nes kujagal-
viai gana gausiai randami visur, kur tik vasarai
palieka šiltas stovis vanduo.
6 Rupūžė pilkoji (Bufo vulgaris).

Labai paprasta visoje Lietuvoje rūšis.
7. Rupūžė žalioji (Buto viridis). Daž-

niau randama pietų Lietuvos daly, būtent,
pietinėje Vilnijoj.

& Rupūžė žalioji
Rečiau randama negu dvi
rūšys,

9, Varlė rudoji (Rana temporaria). |
Labai prasiplatinusi rūšis visoje Lietuvoje.

10. Varlė durpinė (Rana arvalis). Ne
visur Lietuvoje tenka matyt ją, Greičiausiai
galima ją sutikti samanotose balose, (kur auga.
Sphagnum) berželiais ir pušelėmis apaugusiose.

(Bufo calamita).
aukščiau minėtos

ll. Varlė vandeninė (žalioji) (Rana
esculenta). Randama visuose Lietuvos van-

' denyse, R

"rūšis,
2ANOIe tia di

 

12. Ranaridibunda. Ši rūšis Lietuvoj
tikrai nustatyta, sulyginus mūsų gyvius su
Berlyno Zoologijos Instituto egzemplioriais
Gamtos Tyrimo stoties rinkinio gyviai buvo
įteikti prof. Tornier'ui, kuris galutinai šią nuo- |
monę patvirtino. Ši rūšis daugiausiai randama*
šaltesniuose vandenyse, būtent, upėse, o Ry
esculenta daZniau  iltesniuose vandenyse
(kūdrose, balose).

Ropliai. Reptilia,

Lietuvos roplių sąrašas nedidelis, nes tik iš
7 rūšių sudarytas. Panašiai kaip del amfibijų,
vargiai begalima tikėtis, kad jis kada nors
padidėtų, nebent kai kurios rūšys (pav. Lacerta |
agilis) bus į kelias porūšis (subspecies) iš-
narstytos. Štai mūsų krašte užregistruotų
rūšių sarašas:

1. Driežas vikrasis (Lacerta agilis).
Paprasta visoje Lietuvoje rūšis, )

2. Driežas gyvagimis (Lacerta vivi- |
rapa). Paprasta rūšis visoje Lietuvos pievose |
ir šiaip drėggose vietose.

3. Gluodena, Zibulys (Anguis fragi-
lis). Gana paprasta visoje Lietuvoje rūšis.
Ypač dažnai randama sausuose šiluose;

4. Gyvaté (Vipera berus). Randama
visoje Lietuvoje. Tarp randamų mūsų krašte
egzempliorių pastebėtas didelis spalvų įvairu-
mas. Tygingi individai turi pilką galvą ir A
nugarą su juodų raštu, bet randami yra bemaž
visai juodi ir rudi egzemplioriai, o taip pat
egzemplioriai visų pereinamųjų spalvų tarp|
minėtų.
visai nežymus.

5. Coronella austriaca: "Labai reta“

egzeinplioriai, abudu Rudniky
apskr. Nežinoma, ar ji Lietu-

  

 

  
  girioje, Trakų

Juodos nugaros raštas dažnai esti ||

€r savo gyvenimą teko pagaut Lietu- |

 

  

  

   
  

  
  



  

        

voje kur kitur Kakdnias Iškitųkraštų,Lietuvai.
artimų, kur ši rūšis pasitaiko, galiu paminėt
Riečicos aps. Minsko gub., iš kur esu gavęs
o egzempliorių.

"Žaltys (Tropidonotus natrix). Nereta
ie bet toli graZu ne visur Lietuvoje ran-

dama. Yra vietu, kur yra ji labai gausi,
kitose vietose visiškai ios nėra. Kiek teko
patirt, žalčiai randami Kazlų Rūdos miškuose,
"Ežerėty, „netoli Zapyškio, Rudnikų girioje,
visoie Gudų Šaly, Varėnos miškų urėdijoje,
Žaliolioje Girioje ir kitur.

7. Vėžlys (Emys orbicularis). Kiek teko
patirt, vėžlys yra gana paprasta rūšis. Seinų
apskrity, būtent Veisejų apylinkėse į pietus
nuo linijos, kuri jungtų Seinų ir Alytaus miestus.
Atskiri egzemplioriai randami ir kitur Lietu-
voie; pavyzdžiu gali būt vienas vėžlys, pris-
tatytas iš Raudėnų valčiaus, Šiaulių apskr.

Žuvys. Pisces.

(Giliųjų vandenų.)

Panašiai kaip ir kitoms stuburinių gyvulių
klasėms, Lietuvos žuvų iaunai nustatyti trūksta
medžiagos, nors ši gyvulių-klasė bene turi pas
mus žymiausios ekonominės reikšmės. Lietu-
vos Universiteto rinkiniai, kuriais remiantis
sustatyti virš aprašytų klasių sąrašai, Žuvų

"klasei negalėjo patiekti kiek tvirtesnio pamato,
nes iie yra. labai negausūs. Todelei paduo-
damą čia sąrašą reikia skaityti „labai provi-
zoriniu“.

1. Petromyzon  Planeri.. Labai
gausiai prasiplatinę Nėry ir Nemune. Apie kitas
upes neturima žinių. Žvejų vartojamos, vietoje
kirmelių ant meškerės, kablelio užsimauti.'

2. Negė upinė, Devynakis (Benecke).
"(Petromyzon  iluviatilis). Ši rūšis sudaranti
žymią žuklės šaką Mažojoje Lietuvoje, ypač
Nemuno žiotyse, pasiekia aukštesnės Nemuno
tekmės srytis tik sporadiškai ir todel yra mažai
žinoma.

3. Negė jūrinė (Petromyzon marinus).
*Sulyg davinių, L. S. Berg’o” (Faune de la
Russie et des pays limitrophes. Poisons vol.
I. p. 15. 1911 m,) ši rūšis iš Baltijos įeina į
Nemuną ir Dauguvą.

4. Eršketras (Acipenser sturio). Si
kilnioji Zuvis, kadaise gana- gaugjai pasirody-
davo dideliose upėse, kurios į Baltiją įplaukia.
Pastaraisiais laikais žymiai išnaikinta, pasirodo
Nemune tik labai retai ir bene tik seniems
žvejams yra žinoma. A

5. Ungurys (Auguilla vulgaris). Gana
retai Lietuvoje randamas. Yra žinių apie jo
buvimą Nemuno žiotyse ir jo prieplaukose O
taip pat kaikuriuose ežeruose per kuriuos teka
arba iš kur prasidėda upės (pav. Dubičių
ežeras Lydos apskr.).

6. Lašišius. (Trutta salar) Retkarčiais
pasirodo mūsų upėse, ypač kur vanduo tyras
ir sriaunus. (Nemunas, Nėrys, Žeimena).

7. Upetakis (Trutta fario). "Gana pa-
‘ prastas sriaunose švariose upėse su šaltu van-

  

brangių .

žavu esama ypačAly ; ų y
kur dauguma upelių yrasraunūs, 0te to.tu

„Žuvys pavyko šiose upėse:

' upely (be vardo?),

“tai pagaunamas.  

„dama mažne vis

 

     "taus

švarų ‘smiltinga dugną. Tikrai nustatyt šios |
Merkys ir jopriep-

laukos Graužupis, Gruda Aeeons: Girva ir.
rodos taip pat turėtų būti Salčioje, Visinčoje,
Gelužėje. Ganaapsčiai šių Žuvų yra mažame

kuris plaukia skersai
Prienų miestelio. Šia

8. Šparas (Thymollus vulgaris)
teko . patirt, labai retai
žuvis. . i

, 9. Stinta. Seliava (Coregonus albula).
Randama mazne tik dideliuose Lietuvos
eZeruose.

10. Alosa finta. Kiek teko patirt, uZeina
gana aukštai į Nemuną, pasiekdama net Prie-
nus, 0 gal ir toliau.

11. Karpis (Cyprinus carpio). Randaina
Lietuvoj tik kaipo kultūrinė žuvų rūšys
vakarų Europos importuota.. {

12. Karosas arba Krakė.
tuvoje prasiplatinusi rūšis.

13. Usorius (Barbus fluviatilis).
damas Nemune, Nėry
upėse.

14. Lynas (Tinca vulgaris).
Lietuvoje randamas. '

15; Gruzeé, Gruzlys aie fluviatilis).
Visur paprasta „žuvis.

16. Rhodeus amarus. Randamas ne
visuose vandenyse, beto teko pastebėti, kad
kai kur vidutinis šių žuvų ūgis yra žymiai
didesnis negu kitus, kaip tatai yra Luknos
upėje (Merkio prieplauka). Ikrų tekdavo rast
visą vasarą moliuskų (Unio ir Anodanta)
žiaunose. A

17. Palša (Abramis brama). Gana paprasta
žuvis. Ü

18. Ziobrys (Albramis vimba). Randama
Lietuvos vandenyse, bet apie jos prasiplatinimą
stinga Žinių.

Kiek
Lietuvoje randama

Visur Lie-

Ran-
ir „kitose  didesniose“

Mažne visur

19, Plekšdė (Blicca jorkua). Visur gana x
prasiplatinusi rūšis. i

20.:'OZka (Pelecus cultratus). Kiek teko |
patirt, ši rūšis randama tik Nemuno žemutinėje
tekmėje.

21. Aukšlė.
lucidus). Labai paprasta rūšis.

22. Salatis. Salatė (Aspius rapax).
Sulig Berg'o daviniais randama Nemune.

23. Šapalas (Idus melanatus).
Lietuvoje randamas. 4 . ras

24 Žėžulė, bruižė, rauda (Scardi- |
nius erythrophthalmus). Visur paprasta žuvis..

25. Mekšras. Kuoja (Leuciscus rutilus).
Viena iš papraščiausių Lietuvoje Žuvų. Pe

26. Mekné. Striauké (Squalius cepha- D
lus). Neretai pagaunamas. ee
27. Strepetis (Szualiuslenciscus). Nec 5

28. Rainuoté(Phoxinus laevis).
isose upėse kur  

Viršundenė (Alburnus a

Neretai i

    



w

  

takis, mégdamas švarų. šaltą vandenį ir
smiltingą dugną.

29. Skersnukis (Chondrostoma nasus).
Sulyg Walecki'o žiur. ,System. preglad ryb”
1864 m. p. 60) pasitaiko Nemune ir Dauguvoie
nors Šis davinys sukelia Berg'o abejonių. (Žiur.
„Faune de la Russie“ Poissons III. p. 374).

80./Lydėka
prasta Žuvis.

(Esox lucius). Visur pa-

31. Šamas (Silurus glanis). Nors nedaž-
nai, bet daugely didesnių Lietuvos vandenų,
randama.

32. Vijūnas (Cobitis iossilis). Lietuvos
dumblinguose vandenyse ir net pelkėse apsčiai
randamas.

33. Pugžlys (Cobitis barbatula).
paprasta Žuvis.

Visur
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34 Gobitis taenia,
žuvelė, ;

35. Vėgėlė (Lota vulgaris). Visur gana
paprasta žuvis.

36. Ešerys (Perca fluviatilis).
papraščiausių žuvų.

37. Atžgaras (Acerina cernua). Neretai
randama ypač Lietuvos ežeruose žuvis::

38. Starkis (Sucioperca sandra). I§ Lie-
tuvos upių, rodos, tik Nemune ir Nėry randama
žuvis.

Gana paprasta

Viena iš

39. Kuiagalvis (Cottus gobio). Visur
gana Nepaprasta žuvelė.

40. Dyglé trispyglé (Gasterosteus
aculeatus). Viena iš papaščiausių Lietuvos žuvų.

41. Dyglé devinspyglé (Gasterosteus
pungitius). Gana paprasta žuvelė, bet rečiau
randama negu dyglė trispyglė.

 



 

OOOO OT OOOOOOOO OO OOOO0
 ii ES .X }

a x
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. visas prekes reikalingas Lietuvoje. 

a Eksportuoja
visus išdirbinius ir produktus iš Lietuvos

a kaip tai: ees es. bulves, linus, liny

A sėmenis, grybus ir kitus javus.

“ Stambiausia Lietuvoje miško promonės

įstaiga.

Mūsų lentpjūvėse visuomet yra didelis pasi-

rinkimrs miško medžiagos eksportui ir viso-

kiems statybos reikalams.
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Istorinė Lietuvos

Valstybės apžvalga
Historical Review of the Lithuanian State

Historischer Uberblick
"ūber das Litauische Staatswesen

KONRADO CUKRAINE _
Veikia nuo 1852 m.

Įvairiausi

cukrainiai. Užsaky-

mai atliekami greit ir sąžiningai

Savo darbo tortai, pyragaičiai,

keksai ir šokoladiniai

saldainiai.

Kaunas, Laisvės Alėja 25 Nr., Telet. 107. 
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D "Istorinė Lietuvos Valstybės apžvalga.
a ee oo (19221923 metais.)
- Historical Review of the Lithuanian State.

Tauty Sąjungos atsižadėjimas „rišti Lietuvos
ginčą su Lenkija.

Sausio mėnesio 13 d. 1922 metais Tautų
Sajungos Taryba, apsvarsciusi Lietuvos
Vyriauybés ir Lenkijos neigiama atsakyma
del Hymanso projekto, nutarė daugiau
nebeužsiimti Lietuvos ginču su Lenkija. T.
Sajunga skaitė savo rekomendaciją del
Hymanso proiekto paskutine ir todel sutai-
kinimo procedūrą, po jos atmetimo, laikė pa-
baigta.  Kviesdama abi šalis prie taikos, T. S.
Taryba pasiūlė pamainyti esamą neitralę zoną

„ Vilniaus srityje demarkacijos linija ir užmegsti

 

  

   

 

negali

diplomatinius, konsulinius ir susisiekimo san-
tykius.

Lietuvos  Viriausybė,  apgailėdama tokį
"Tarybos nusprendimą, pareiškė, kad damarka-
cijos liniją su Lenkija Lietuva jau senai turi
nustatytą Suvalkų sutartimi ir telaukia jos
išpildymo. Neitralė zona, kuri siūloma paversti
demarkacijos linija, tebuvo pravesta Želigovs-
kio evakuacijos palengvinimui ir ii nieku būdu

atmainyti Suvalkuose sutartos, bet
Lenkijos  sulaužytos, demarkacijos | linijos.

"Lietuvos Vyaleusybė negalėjo sutikti bent kaip
eligovskio buvimąee sri- .legalizuoti

_tyje.

Kai del diplomitinių, konsulinių irkitų santy-
kių su Lenkija, tai Lietuvos Vyriausybė
numatė ių užmezgimą tiktai taikos ir Suvalkų
„sutarties vykdymo sąlygose.

Iš savo pusės Lietuvos Vyriausybė prašė
Tarybą paskirti komisirą lenkų okupuotoms
sritims, idant tuo būdu būtų apsaugoti gyven-

_tojail nuo okupantų smurto;

Kreipimasis į Internacionalį Tada:
Pabrėždama savo taikingumą ir norą teisės

"keliais sutvarkyti savo santykius su Lenkija,
Lietuvos Vyriausybė, negalėiusi to pasiekti
Tautų Sąjungoje, kreipėsi į Lenkų Vyriausybę,
kviesdama dar kartą į tiesiogines derybas.
Suprantama,
tegalėjo duoti grąžinimas status quo, kurs
buvo nustatytas Suvalkų sutartimi prieš Želi-
govskio smurtą. 3

Lenkijai atsisakius pradéti tokias derybas,
Lietuvos Vyriausybé pakvieté lenkus pateikti
ginčą bešaliam Internacionalio“Teismo spren-
dimui (Haagoje). Tačiau Lenkija, uZsispyrusi
savo faktinéie padétyie, kuria ji susidarė

"Vilniaus srityie, laužydama visus savo inter-
_ nacionalius
nepriėmė.

“ginčą del Vilniaus su Lietuva ii skaito savo
"smurto priemonėmis jau išrištą.

pasižadėjimus, to teisės kelio
Ji net išdrįso pareikšti, kad savo

 

dangi Lenkija nepasirašė "arbitražo pri-
'dispozicijosprie Internacionalio

ės. „priemonių Biučii. išrišti.

jog tokioms deryboms pamato

kaiptatyra padariusi Lietuva,

; The League of Nations gives up its efforts to

settle the conflict Of Lithuania with Poland.

February 13th, 1922 the Council of the League
oi Nations after considering the unfavourable
replies of the governments of Lithuania and

Poland with regard to the Hymans project |
decided to spend no more time in efforts to
settle the differences which had arisen bet-

ween Lithuania and Poland. After the rejection

of its recommendation with regard to -the

Hymans project the League of Nations took |

the view that it had done all i its power |
to bring the condenting parties to an under- ~
standig and that there was nothing more for |

it to do. Urging both countries to make peace |

the Council of the League of, Nations proposed
to turn the existent neutral zone in the Vilna

region into a demarcation line and suggested |
that both countries entre into diplomatic and —
consular relations and reopen communication. —

The Lithuanian Government deplorin such

a decision stated that the damarcation line|
between Lithuania and Poland hadbeen’long

ago fixed by the treaty of Suvalki and simply

had to be brought into effect.

zone which the Council proposed to turn into

a demarcation line was drawn to facilitate —
the evacuation of Zeligowski’s troops and |
could by no means take the place of the
demarcation line which was’ fixed upon in

Suvalki and which had been violated by the

Poles.

As for diplomatic and consular relations the

Lithuanian Government foresaw such an |

eventuality only when the terms of thetreaty B

of Suvalki were carried out. tų

' The Lithuanian Government asked the Coun-

cil to appoint a commissioner for the region ©
occupied by the Poles, so that the inhabitants

could be protected from the violence of the |

occupants. i

The appeal to the International Court.

After giving proof repeatedly of its desire|
to come to an understanding with Poland |
amicably and failing toattain this trough the |
League of Nations the Lithuanian Government |
invited the Polish government to enter into |
direct negotiations once more. Oi‘course ‘such

 

The neutral i

 



“reikia skaityti svarbiu įvykiu.
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Lietuva Genujos konierencijoje.

Lietuvos dalyvavimas Genujos konierencijoj
Pats pakvieti-

mas nebuvo lengvai išgautas. Didžiųjų Valsty-
bių Tarybos posėdžiuose Kanuose, kur buvo
susitarta Genujos konferenciją sušaukti, tarp
kviečiamųjų valstybių Lietuvos vardas buvo
praleistas. Buvo“ aiškinama tatai tuo, kad
Lietuva dar nesanti pripažinta de jure. Tačiau
Lietuva buvo iau daugelio valstybių pripažinta,

"o Rusai, kurie turėjo dalyvauti toj konferen-
cijoje, nebuvo pripažinti nė vienos vakarų
Europos valstybės. Po: ilgos diplomatinės
akcijos, Lietuvos Vyriausybė pagaliau gavo
pakvietimą. Ji dalyvavo atstovaujama
ministerio pirmininko p. E. Galvanausko ir
mūsų atstovo Londone p. Noraus. Tas daly-
vavimas įvedė Lietuvą lygiomis teisėmis į
Europos valstybių šeimyną (iš viso Genujoje
susirinko 34 valstybės).

Konferencija, Kanų nusistatymu, turėjo būti
ne tik ekonominė bei finansinė, bet ir politinė.
Pirmieii ios programos punktai pastatė jai
uždavinius — sukurti taiką tvirtais pamatais,
atitaisyti tarpusavio pasitikėjimą ir tuo būdu
apdrausti ekonominį Europos atstatymą. Šiuo
žvilgsniu Lietuvos klausimas galėjo būti įkeltas
į Genujos darbų programą, nes mūsų neišrištas
konfliktas su lenkais kaip tik neleidžia sukurti
taikos Europos rytuose ir trukdo bet kokį
normalį ekonominį bendradarbiavimą tarp
dviejų Europos rytų valstybių. .

Savo programai vykdyti Konferencija sudarė
keturias komisijas. Pirmoji turėio apsvarstyti
politinius klausimus ir visų pirma Sovietų
Rusijos. Antroji — finansinius, trečioji —
ekonominius ir ketvirtoji — transporto. Kiek-
vieno Komisijoj dalyvavo visi 34 konferenci-
jos nariai. Komisijos išrinko subkomisiias
atskiriems klausimams paruoSti.. Subkomisi-
jose dalyvavo- ,,kvietusios“ konferencija val-
stybės (Anglai, Italai, Prancūzai, Belgai, Japo-
nai), Vokiečiai ir Rusai ir be to dar 4—5 komi-
sijos parinktosios valstybės. Tik pirmoj sub-
komisijoi, kai Vokiečiai pasirašė su Rusais
Rapallo sutarti, iie iš jos buvo priversti pasi-
"traukti. Nė į vieną subkomisiją Lietuva nepa-
teko, kadangi balsavimuose buvo susidarę tam
tikri blokai, kuriuose Lietuva nedalyvavo.
Latviai, Estai ir Suomiai po Varšuvos sutarties
laikėsi Lenkijos bloko. Del tos priežasties
Lietuvos atstovai galėjo kelti balsą tiktai
Komisiiose ir Plenume.

„Aukščiau. pažymėtose sąlygose Lietuvos
keliami klausimai tegalėjo pasirodyti rezervais
arba tam tikrais pareiškimais prie subkomisiių
priimtų rezoliucijų arba rekomendacijų. Tokius
rezervus Lietuvos atstovas padarė visose
komisijoje. Jisai pareiškė, kad visa eilė
ekonominių, finansinių ir transporto atstatymo
"priemonių tol negalės būti pritaikintos Lietu-

"voje, kol viešpataus čionai Lenkijos padaryta
„neteisė ir ligi šiol neatitaisytas smurtas; kitaip
sakant, kol bus karo padėtis «ir frontas, kurį
ee Lenkija, sulaužydama savo sutartį
Suvalkų) su Lietuva ir kitus savo internacio-
nalius pasiZadéiimus. Tie pareiškimai arba

 

rezoliucijų.

"its misunderstandings for arbiration

 

“negotiations Šou ri ha only vhen the | }

status ante quo was reestablished. ;

After Poland had refused to begin such |

negotiations, the Lithuanian Government invited

the Poles to submit the conflict for settlement

to the International Court (in Hague). Never-
theless the Poles, secure in the position which

they had formed for themselves by violating
all their international pledges, met this pro-

posal with a refusal. They even dared to

state that they considered their conflict for

Vilna with Lithuania settled. Sincé Poland .
had not subscribed to the obligation to submit

in the

statute of the International Court, there was
no way in which the conflict could be settled.

Lithuania in the Conference of Genoa.

The participation of Lithuania in the Genoa

Conference must be considered 45 an important

event. The invitation itself was obtained only

with great difficulty. In the sessions of the

Council of the Allied Powers in Cannes, where

it was decided to summon a conference in

Genoa, the name of Lithuania was omitted

from the list of states invited to attend. The

explanation given out for this omission was

that Lithuani had not been recognizedas ,

yet de jure by any of the states of Western

Europe. Nevertheless. Lithuania had been

already recognized by many states, whereas

Russia which was to participate in the“ con-

ference was not recognized at all. After long

diplomatic action, the Government of Lithuania

finally received an invitation. It was repre-

sented by the Prime Minister E. Galvanauskas
and the Representative in London Norus.

The conference was to be not only econo-

mical and financial but also political. The
main points of its program were to establish

peace ona firm basis to restore mutual con-

fidence and in this. wise to secure the econo-

mical reconstruction of Europe. For this

reason the question of Lithuania could be
raised in the conference since its conflict with |

the Poles was one of the main obstacles in
the way of establishing peace in the East of
Europe as it did not permit any kind of |
normal economical cooperation between the a

two states of Eastern Europe.

To put its program into effect the conference |

The first had to |

consider all thepolitical questions and firstof |
2 thatofRussia. The stone was todeliber te

rezervai yra įtraukti į nreiokūbis ir pridėti |

formed four commissions.
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„supažindino su mūsų bylos reikšme.

  

+ Svarbiausios" mūsų reikalui buvo politinė (pir-
moii) omisija. Dar ‘Konferencijos pradžioj
(balandžio 12 d.) Lietuvos delegacija jos sub-
komisijai raštu išdėjo tris Lietuvos klausimus,
surištus su Konferencijos uždaviniais. Buvo
nurodyta, kad atidėliodamos Lietuvos pripa-
žinimą de jure „Kvietusiosios“ valstybės
apsunkina normalius santykius su Lietuva
Europos atstatyme. Taip pat vienintelio Lietu-
vos uosto, Klaipėdos, neišrišta padėtis varžo
transportą ir Lietuvos ekonomijos plėtojimąsi,
tuo tarpų kai nėra jokių kliūčių Klaipėdos
priskyrimui Lietuvai, kaip tat iau buvo nužiū-
rėta darant Versalės taikos sutartį. Pagaliau,
buvo trumpai išdėstytas Vilniaus klausimas,
kilęs del Lenkijos sienų nenustatymo ir Želi-
govskio smurto. Lenkijos rytų sienų nusta-
tymas, einant Versalės traktato str. 87 buvo

“ nurodyta kaip pirmutinė priemonė tam klausi-
mui atpainioti. Tam tikslui Lietuvos Delega-
cija pasiūlė sudaryti speciale Komisiją iš
suinteresuotų valstybių. Tačiau, bet kuriuo at-
vėju Suvalkų sutarties vykdymas buvo Delega-
cijos pareikštas būtina sąlyga pasitekėjimo su-
kūrimui ir taikių santykių sudarymui.

Tuos Lietuvos Delegacijos sukeltus klausimus
parėmė Anglų ministeris pirmininkas ir iie iau
buvo įnešti subkomisijos dienotvarkėn. Tačiau
nepatenkinamas Rusų atsakymas į subkomisi-
jos memorandumą, pertraukęs pačios konieren-
cijos darbus, nedavė progos iškelti ir mūsų
klausimų. Darbų tęsimas buvo pavestas nau-
jai konferencijai Haagoie ir ligi jai ieškant susi-
tarimo su Rusais buvo pasiulyta jiems tam '
tikras „nepuolimo paktas“ esamose teritorijų
ir politinio „status guo“ sąlygose.

Lietuvos Delegacija čia skaitė reikalingu
pareikšti, kad Lietuva negali nė vienam mo-
mentui legalizuoti „status guo“, kurį sudarė
Lenkija prieš teisę ir per smurtą.  Pareikš-
dama Lietuvą visuomet būsiant ištikimą savo
taikiai politikai, Delegacija betgi „pakto“ del
aukščiau išdėtos aplinkybės, nepriėmė.

"Be minėto Lietuvos įėjimo į kitų valstybių
šeimyną, kurs nepaisant priešininkų pastangų,
sustiprino Lietuvą kaip pilnateisį jos nati, Ge-
nujos konferencija davė progos gyvai parodyti
žymiausiems pasaulio valstybių atstovams
neteisę, kuri yra daroma Lietuvai Lenkijos ir
iškelti griežtą tos neteisės prašalinimo reikalą.
Bet ne vieni formaliai posėdžiai konferenci-

joje davė tos progos. Lietuvos Delegacija
turėio daug pasimatymų su įvairiais Valstybės
vyrais, kuriems išaiškino Lietuvos padėti ir

Visi dele-
gatai gavo ivairių mūsų delegacijos memuarų
ir informacinių leidinių. Pagaliau viso pa-
saulio spauda, intensingai Delegacijos infor-
muojama, praplatino mūsų bylos pažinimą. |
Dalyvaudama Genujoj, Lietuva savaime tapo
dalyviu ir paskesnių internacionalių konferen-
cijų, k. a. Haagoje. |

Ads Valstybių Pripažinimas. |

Lietuvos pripažinimo klausimas, kurs didžių-
jų Santarvės valstybių principe palankiai buvo

 svarstytas dar 1921 metų pradžioj draugė su
Latvių ir Estų pripažinimu, iš naujo buvo pa-

atytas |us po Genujos— Konferencijos.
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In every commission ailportation.

states took part. The commissions ‘elected

subcommissions for separate questions. In

these commissions the states which had called

the conference, Germany and Russia participa-

ted. Only the Germans and Russians were

forced to withdraw from the first subcom-

mission after signing the treaty of Rapallo.

Lithuania failed to, get into any of the comis-

sions. since special blocks had been formed

for voting in which the Lithuanians did not

take ‘part. The Letts, the Esthonians and the

Finns after the treaty of Warsaw adhered

to the Polish block. For this reason the

representative of Lithuania could raise his

voice only in the commissions and the plenary

sessions. i

the 34

Under the afore mentioned conditions the

questions raised by Lithuania could only appear

as reservations or special declarations to the

resolutions and recommendations adopted by

the subcommissions. Such reservations were

made by the representative of Lithuania in

all the comissions. He declared that a number

of economical

not be applied to Lithuania as long as the

injustice done by the Poles was disregarded,

or, in other words, as long as there was a

state of war and a front brought into being

by the violation of the treaty of Suvalki by —

the Poles. These declarations and reservations

were appended to the protocols.

The first commission was the most impor-

tant as far as Lithuania was concerned. At

the beginning of the conference (April 12) the
Lithuanian delegation had shown in what

relation Lithuania stood with the objects of
the conference. It hat indicated that the Allied

and financial remedies could

129 ©

 

Powers in delaying the recognition of Lithu- ||

ania de jure werde rendering the establish-

ment of normal conditions in Lithuanta more ||
Also the anomalous situ- |and more difficult.

ation of Memel, the only port of Lithuania,

was hindering transport and the economical

development of Lithuania, although there was

hothing in the world to prevent the annexation

of Memel to Lithuania, as was provided for

by the treaty of Versailles.

resume of the question of Vilna was given.

This question had arisen simply because the

boundaries of Poland had not been fixed and

because Zeligowski had taken advantage of

this state of affaires. The fixing of Poland’s
eastern boundaries was indicated as the chief

means towards solving this problem. For this
purpose the Lithuanian delegation proposed |

4
j

 

Finally a short Ž

 

  



  

Liepos mėnesio 13 d. Ambasadorių Konferen-
cija Paryžiuje nusprendė Lietuvą pripažinti,

"bet pastatė sąlygą, kad Lietuvos Vyriausybė
priimtų „purement et simplement“ tas Ver-
salės Traktato dispozicijas, kurios liečia Ne-
muno internatcionalizaciją (str. 331 ir 342—345).
Kaip tik tuo metu, liepos 28 d. Jungtinės

Amerikos Valstybės tarytum visai nelaukiamai
"pripažino Lietuvą be įokių sąlygų.

Lietuvos Vyriausybė pranešė (rugpiiicio
4 d.), kad ii, pasirašiusi Barcelonos konvenci-
ias, supranta upių navigacijos laisvės reikalą
ir priima "minėtas Versalės Traktato dispozi-
cijas. Tačiau laikydama tas dispozicijas nu-
matytas tik taikos metui, Lietuvos Vyriausybė
pasižadėio ias pritaikinti tuojau, kai tik Len-
kiia gražins garbę savo parašui, tuo būdu leis
Lietuvai užmegsti su ja taikos santykius ir

"duos atidaryti Nemuną laisvai navigacijai.
Ambasadorių Konferencija toki atsakymą

atrado nepakankamu ir savo notoje spalių 13
dieną prašė suteikti paaiškinimų padarytiems
rezervams.
Lietuvos Vyriausybė, atsakydama į ta pra-

Syma, lapkričio 18 d., pakartotinai pažymėjo,
kad ii del Nemuno internacionalizacijos nebuvo
padariusi jokių rezervų. Patį pritaikinimą
atidėdama taikos metui, ji tik suteikė savo
pasižadėjimui tikslumo, kurs visiškai atitinka
Versalės Traktato dvasiai.  Išrodymui buvo
priminta eilė kitų Versalės Traktato dispozi-
cijų, kurios lietė Dunojų ir Reiną ir kurios pa-
tvirtina, kad Lietuvos Vyriausybė Nemuno
klausime laikosi bendrosios teisės. Buvo nu-
rodyta, kad Lietuvos santykiai su Lenkija ne-
gali būti skaitomi tokiais, kurie leistų pritai-

„kinti konvencijas del upių internacionalizaci-
"dos. Ta proga buvo notoje trumpai išdėstytas
Lietuvos Konfliktas su Lenkija, kuri sulaužė
Suvalkų sutartį ir nepaisydama pačios Tautų
Sajungos papeikimo tam neteisėtam žygiui,
ligi šiol per smurtą laiko užgrobtas teritorijas
ir atsisako teisės keliais tą ginčą rišti.
Tik gruodžio mėn. 20 d. Ambasadorių Kon-

ierencija pranešė, iog nuo tos dienos Anglija,
Italija, Prancūzija ir Japonija nusprendė pri-
pažinti Lietuvą de jure, tačiau susilaikė pa-
reikšti savo nuomonę kai del karo padėties
tarp Lietuvos ir Lenkijos, kuri galėtų pateisinti

„ Nemuno internacionalizacijos vykdymo atidė-
“ liojimą, ir kai del pasiskundimų, kuriuos Efetu-
“vos Vyriausybė išdėstė prieš Lenkų Vyriau-

sybę neišrištame konilikte.
Tuo būdu Lietuvos internacionalė padėtis

"nuo 1922 metų gruodžio mėn. 20 dienos buvo
formaliai ir galutinai išspręsta Valstybių
Seimynoje.

. Nusiginklavimo Konterencija Maskvoje.

"Sovietų Rusija, kuri dar Genujoj’ kélé klau-
sima del visuotino nusiginklavimo, pasiryžo tą
uždavinį pradėti vykdyti visų pirma su arti-
miausiais savo kaimynais.  Nepateikdama iš
„anksto tiksliai nustatytos programos, rasit, del
"rūpesnių, surištų tuo pat metu su Lozanos
konierencija, Rusų Vyriausybė lapkričio mėn.
abaigoie pakvietė Maskvon Suomius, Estus,
pati Lietuvius irLenkus.

_konferenciia, kurioj|
dė su Pea

 

lietuviai

 

that a special commission, consisting of the
_ interested states, be formed. Nevertheless on |

all occasions the Delegation declared that the |
carrying out of the terms of the treaty of ©
Suvalki was essential to restore confidence

and to establish peacé ful relations. E

The questions raised by the Lithuanian

Delegation were supported by the. English

Prime Minister, However the unsatisfactory

reply of the Russians to the memorandum of
the subcommission broke up the conference

and did not give an opportunity to raise these

questions. The continuation of the labours of

the conference was entrusted to a new con-

ference to be called in Hague. In an effort

to reach some agreement with the Russians |

a nonagression pact and a political status quo

were proposed to them within the existent

territories.

The ‘Lithuanian Delegation considered its

duty to declare that Lithuania coul not legalize

for a moment the/status quo established by the
Poles by violence. Stating that Lithuania was

decided to be faithful to its peaceful policy,

nevertheless the Delegation did not accept the

pact on account of these considerations.

Besides the entrance of Lithuania into the

family of the other states, a fact which enor-

mously strenghtened Lithuania, the Genoa

Conference gave an opportunity to show the

representatives of the most eminent states of

the world the injustice which had been done

by the Poles +o Lithuania and to voice an

urgent demand to redress this injustice.

But the formal sessions oi the conference were |

not the only opportunities the Delegation had

for this purpose. It obtained interviews with

various statesmen, explained the situation of

Lithuania and acquainted them with the signi-

ficance of our suit. All the delegates received |
from, our delegation various memorials and
informational publications. Finally the press

of the whole world was kept informet by our

Delegations.

Recognition by, the Allied Powers.

The question of the recognition of Lithuania

had received favourable consideration as far V

back as the beginning of 1921 along with the |
recognition of the Letts and the Esthonians.|

Tai „buvo pir“ Shortly after the GenoaAA it „was

mažam,

  

   



  

„tato nustatymais ir dvasia,
Savo notoje lapkričio 18 d. Lietuvos Vyriausy-

 

  
  
  

 

Diskusijų metu  paaiškčio dvi pagrindinės,
_ Moralio ir materialio nusiginklavimo idėjos.

Pirmąią rėmė, nors nevienodai, visos valsty-
bes. Antrajai energingiausiai atstovavoRusai,
nes tik ią skaitė realinga. \
„Reikia pažymėti, kad vadinamą moralį nusi-
ginklavimą labiausiai siūlė Lenkai. Jie pa-
teikė vadinamosios „neužpuolimo sutarties“
projektą, kurs pirmoj eilėi stengėsi užfiksuoti
esamą padėti (status guo) ir numatė arbitražą
mažiems, neteritorialiams ginčams. Tuo būdu
legalizuodamas lenkų okupaciją Lietuvoje,
lenkų projektas siūlė ateičiai, bent penkeriems
metams, pripažinti ir šventai respektuoti tą
status guo.
Suomiai, Estai ir- Latviai gana pasyviai sekė

paskui Lenkus. Taip pat Rusai indiferentiškai
žiūrėjo į tą pasiūlymą, nerasdami jame nieko
Sau priešinga, bet taip pat neskaitydami jo
kokiu nors realiu žingsniu. i
Lietuvos Delegacija į moralį nusiginklavimą

žiūrėjo daug plačiau. Ji pareiškė, jog šiam
tikslui yra reikalinga, idant valstybės visus
savo koniliktus, praeitus ir būsimus nesusipra-
timus apsiimtų atiduoti galutinam ir priver-
stinam arbitražui. Ta proga Lietuvos Delega-
cija pažymėjo, kad vienas „pasižadėjimas ne-

„pulti“, nenurodant privalomų kelių ginčams
išrišti, neišgelbės nuo karų. Antra vertus,
siūlymas naujos, ypatingai dar termininės
„nepuolimo sutarties“ valstybėms, kurios turi

"amžinas taikos sutartis, tarytum sumažina šių
verte. Pagaliau Lietuvos Delegacija nieku
būdu negalėjo sutikti, kad status quo, kurs
prideugia  neišrištą Vilniaus | konfliktą tarp

"Lietuvos ir Lenkijos, būtų sankcionuotas; iuo
labiau, kad tas status guo yra įvykdytas
Lenkams sulaužius (Suvalkų) sutartį su Lie-
tuva ir atsisakius stoti del to prieš Internacio-

“ nalį Teismą. Tik su tomis rezervomis Lietus
vos Delegacija tiko dalyvauti bendroje moralio
„nusiginklavimo' sutartyje:

"Tačiau prie to nepriėjo. Konferencija iširo
ankščiau del paaiškėjusio nesusitarimo tarp
Lenkų ir Rusų materialio nusiginklavimo
klausime. Lenkai nenorėjo eiti toliau už

„ aukščiau minėtus nepuolimo pažadus; rusai
nesitenkino tuo ir reikalavo proporcingo karo
Paiėgų sumažinimo, skaitydami tat vienintele
taikos garantija. Be tokios garantijos Rusai

„laikė konferencijos darbą nevaisingu ir be-
prasmiu. Kity Delegacijy nusistatymai tame
klausime neturėjo nusveriamos reikšmės.

Klaipėdos klausimo išrišimas.
Lietuvos Vyriauybė dar savo notoje rugsėjo

4 d. buvo pažymėjusi, jog po pripažinimo de
- jure nebelieka jokių kliūčių, idant didžiosios
„ Santarvės Valstybės prijungtų Klaipėdos
„Kraštą prie Lietuvos, eidamos -Versalės Trak-

Taip pat antroj

„bė priminė Santarvės Valstybėms, kad savo
replikoje vokiečiams 1919 metų birželio 16 d.,.
jos aiškiai nurodė, iog tiktai Lietuvos Valsty-
S Statuto neišsprendimas tuomet buvo ta
riežastis, del „kurios lietuviškas Klaipėdos          

 

   
giesae "administracijai. |

"the

intelis Lietuvos išėjimas į jūrą |

vės valstybės pavedė šį |
  

151
Lithuania with the condition that the Govern-
ment of Lithuania accepts “purement et sim-
plement“ the dispositnos of the treaty of Ver-
sailles which concern the internationalization
of the Nieman (par. 331 and 342—345),

The Government of Lithuania communicated
(Sept. 4th) that as a signer of the Barcelona
convention it understood the necessity of free
Navigation and accepted the dispostions of

treaty of Versailles. However
Government of Lithuania promised to apply
these dispositions only when Poland began to
keep its obligations and in this, wise permitted
Lithuania to enter into peaceful relations on
the Nieman.

The Ambassadors’ Conference found this“
reply unsatisfactory and in its note of „the
13th requested an explanation of these reserves,

The Government of Lithuania in response
to.this request (Nov. 18th) repeatedly empha-
sized the fact that it had not made any reser-
vations with regard the internationalization
of the Nieman. It was shown that the relations
of Lithuania with Poland were not such as
to permit the application of the ‘convention
for the internationalization of rivers, In the
same note the conflict of Lithuania with Po-
land was set forth anew.

Only the 20th of December did the Ambassa- C
dors’ Conference communicate that deginning
with that day England, Italy, France and Japan
decided to recognize Lithuania de jure, 2
‘although it held back from expressing its |
opinion as to the state of war between
Lithuania and Poland, which could justify the
postponement of the internationalization of the
Nieman and as to the complaints which the
Government of Lithuania had set forth.

In this wise the international situation of
Lithuania was formally and finally determined |
in the family of staates since the 20the of
December.

The Disarmament Conference in Moscow. |

Soviet Russia which had already raised the
question of general disarmament in the Genoa
Conference determined to effect this object
with its nearest neighbours.Without submitting S
any program prepared in advance the Russian
Government inveted at the end of November
to Moscow the Finns, the Esthonians, the Letts,|
the Lithuanians and the Poles. This wasthe

the
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"p. Laroche pirmininkaujant, kuri

„net specialiai

. ešai,

"bių ultimatumą Lietuvos Vyriausybei,
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klausimą spręsti Ambasadorių Konferencijai.
Tam tikslui buvo paskirta tam tikra komisija,

turėjo
naujo išstudijuoti tą klausimą. Lapkričio
pradžioj buvo pakviesti Paryžiun įvairių
Klaipėdos krašto organizacijų atstovai, kurie
padarė savo pareiškimus del Klaipėdos krašto
likimo.
Jau tuomet paaiškėjo,'kad Santarvės

administracijos šefas, komisaras Petisnė, trejus
metus savarankiškai valdęs kraštą, dėjo, visas
pastangas tam, kad Klaipėda netektųLietuvai.
Per treius metus protegavęs krašte įvairias
vokiečių. organizacijas, varydamas spekuliaciją
ir kontrabandą ir ja remdamas net krašto
finansus, p. Petisnė su savo proteguojamų
pirklių būriu mėgino lėgalizuoti amžinai tą
padėtį „freištato“ formoje.  Pateisinimu čia
buvo suvartotas tariamas Lenkijos užintere-
savimas Klaipėdos uostu. Lenkijos atstovai

buvo Komisijos pakviesti tuo
klausimu išsitarti. Prancūzų ir lenkų spauda
tuo'tarpu paleido žinių apie tai, kad Santarvė
palanki tokio „freištato“ sudarymui su Lenki-
jos teisių garantijomis.

Kitaip tariant, lietuviškam Klaipėdos kraštui,
kur lietuviai sudaro didelę daugumą gyven-
tojų, gresė patekti saujelės vokiečių speku-
liantų rankosna, arba lenkų globon. Daugu-
mos gyventojų tautiniai ir ekonominiai inter-

organingai ir neatskiriamai surišti su
Lietuva, tuo būdu galėjo būti užstelbti ir pa-
niekinti. Trejų metų „freištatiškas“ p. Petisnė
administravimas puikiausiai parodė, prie ko-
kios ekonominės ir finansinės katstrofos vedė
toki planai.

Tai buvo pagrindiniai motyvai, del kurių
lietuviai sausio mėnesio pradžioje (9 d.) pakėlė
maištą prieš tuos planus ir po atkaklių kovų
paėmė kiaštą į savo rankas. Vadinamas Ma-
žosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, sudary-
tas iš krašto atstovų, sudarė naują Direktoriją
p. Simonaičiui pirmininkaujant. Jau iš pirmų
sukilimo dienų naujoji Vyriausybė pareiškė
Santarvės Valstybėms, kad ji pakėlė ginklą
tik prieš tą nepakenčiamą padėtį, kurion dau-
guma gyventojų buvo pastatęs p. Petisnė ir
saujelė vokiečių spekuliantų.  Išrodymui suki-
lėliai reiškė pagarbos Santarvės kariuomenei
ir grąžino ginklus. Be to, Gelbėjimo Komi-
tetas paskelbė, kad Klaipėdos Kraštas nori
prisijungti prie Lietuvos ir neprileis prie to,
kad tas lietuvių kraštas taptų svetimų naudo-
jamas prieš gyventojų daugumos norą ir
interesus. ’

Sukilimas iššaukė griežtą Santarvės Valsty-
kuri

buvo apkaltinta organizavusi, rėmusi ir šel-
; ee tą sukilimą. Buvo pareikalauta, kad visi

statyta senoji padėtis.
kilėliai per 7 dienas būtų atitraukti ir at-

Lietuvos Vyriausybė,
nuimdama nuo savęs bet kokią atsakomybę
už įvykius, kuriuose ji nedalyvavo, atkreipė
Santarvės domėsį į pačias įvykių priežastis.

"Iš savo pusės Vyriausybė pareiškė, kad turė-
„dama įsitikinimo, jog daugumos gyventoju

“norai bus patenkinti, ii apsiimtų suvartoti visą
savo moralę įtaką, idant sukilėliai respektuotų
“ Santarvės autoritetą,
sprendimo.

laukdami „teisingo jos
ss„taipo |Pat kvietė

iš

"states.

„first ehiiterahce in “which the Lithuanians met

with the Poles.-

During the discussions two fundamental
ideas of moral and material disarmament came -
to light. The first was supported by all the |

The second was most energetically

championed by the Russians.

Tt is necessary to note that the so called

moral disarmament was mostly supportedby.

the Poles. They submitted the project of a

so called non-aggression treaty which strove

to fix the existent situation (status quo) and

provided arbitration for small territorial

misunderstandings. * ;

The Finns, the Esthonians and the Letts.

passively followed the Poles.g The Russians

also“ regarded thés proposal with indifference,
- Since they found nothing objectionable in it.

The Lithuanian Delegation regarded moral

disarmament more broadly. It declared that

for this purpose it was necessary fOr all the

states concerned to submit all their misunder-

standigs, past and present, to final and compul-

sory arbitration. The Lithuanian Delegation
pointed out that that the promise not to make

war will not keep any one from war. Besides

the Lithuanian Delegation could in no wise

agree that the status quo be sanctioned; all

the more so becauce it was effected b

the violation of a treaty (of Suvalki). Only
with these reservations did the Lithuanian

Delegation agree to take part in a general
treaty of moral disarmament.

However that point was never reached. The |

Conference broke up on account of differences

which arose between Poland and Russia with

regard to material disarmament. The.Poles

did not wish to agree to anything more than

the above mentioned promises not to make

war; the Russians did not satisfy themselves

with this and required proportional decrease

in the war forces since they considered this

as the-only guarantee of peace. Without such

a guarantee the Russians considered. the 1a-

ours of the Conference frutless and vain.

The Solution of the Memel Question.

‘The Government of Lithuania in its note of
September 4th hadstated that after, the
cognition de jure there, „was nothing
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.-sIapcia»petbegusms šieną. |
Tomis aplinkybėmis, po koordinuotų Lietu-

vos ir Santarvės Vyriausybių Žygių, sukilimas
netrukus buvo nuramintas ir konfliktas likvi-
duotas, sudarius naują Direktoriją su p. Gailium
pryšakyje. .Vasario 17 d. Ambasadorių Kon-
ferencija pagaliau nusprendė perduoti suvere-
nitetą Klaipėdos Krašte Lietuvos Valstybei.

Patį perdavimą Ambasadorių Konferencija
surišo su eile sąlygų, kurios turėjo būti aps-
varstytos ir pasirašytos Paryžiuje su Lietuvos
Vyriausybės atstovu. Tos sąlygos numatė
autonominį krašto režimą, laisvą jüriu, upių ir
kelių tranzitą su „laisva zona“ ir Lenkijos
atstovais uosto administracijoje, okupacijos
ir administracijos išlaidų atlyginimą, Vokiečių
skolų apmokėjimą, ir valstybės turtų išpirkimą,
einant. tam tikrais Versalės traktato strai-
psniais. Visi tie punktai tampa būsimųjų derybų
baze. „r
Tuojau po minėto nusprendimo visi Santar-

vės karo laivai ir garnizonas drauge su ypa-
tinga Komisija, kuri buvo Ambasadorių atsiųsta
konilikto likvidavimui, apleido Klaipėdą. Ta
pačią dieną buvo iškelta Lietuvos vėliava ir
įžengė kariuomenė. Visa eilė skubių finansinių
ir ekonominių priemonių buvo pavartota krašto
reikalams sutvarkyti naujoje padėtvie. —

Koniliktas del neitralės zonos.
Jau buvo minėta aukščiau, jug Tautų Są-

junga, pabaigusi susitaikinimo procedūrą del
Vilniaus konilikto ir galutinai atsikračiusi jo,
pasiūlė "betgi abiem šalim nekelti ginkluotų
susirėmimų ir esamą neitralę zoną Vilniaus
srityje padalyti pusiau. Nei viena nei antra
pusė neitralės zonos klausimo nebuvo patei-
kusios Tautų Sąjungos išrišimui; o Lietuva net
tiesiog pasipriešino tokiai rekomendacijai. Ji
nurodė, kad neitralė zona Vilniaus srityje buvo
nustatyta einant protokolu, kurs abieių šalių
buvo pasirašytas lapkričio men. 29 d. 1920
metais, Tautų Sąiungos Kontrolės Komisijai
dalyvaujant, išimtinai tam tikslui, kad paliaubų

bausme srąsindama,grįžti.visus laisvanorius,

m

sąlygose Želigovskio kariuomenė greičiau ir|
ramiau išsievakuotų iš Vilniaus srities už de-
markacijos linijos, kuri buvo abieių Vyriaušy-
bių nustatyta Suvalkų sutartimi. Todėl nei-
tralė zona negali būti paversta demarkacijos
linija, kuri galėtų pamainyti Suvalkų sutarties
'iniią ir pačią Suvalkų sutartį anuliuoti.

fautų Sąjungos Taryba tiek teatsižvelgė į
tą Lietuvos argumentaciją, kad savo rekomen-
dacijoje aiškiai pabrėžė, jog ji tuo būdu ne-
nustato kurių nors vienos ar antros šalies
teritorialių teisių. Siūlymą padalyti zonos
administraciją ji Pamatavo humanitariniais
motyvais, nurodydama į zonos gyventojų ne-
„pakenčiamą padėtį, kurie turi gyventi be ad-
ministracijos, be teismų, be normalio susisie-

„kimo ir ūkio, be apsaugos nuo plėšikų ir kito-
kių piktadarių. Padalijimas, be to, turėjo būti
tiktai administracinis, palikdamas kariuomenę
senose vietose už neitralės Zonos.
“Suprantama, jog Lietuvos Vyriausybė ne-
"galėjo priimti tokios rekomendacijos, kuri
+ šiaip ar taip mėgino abieių šalių sutikimu 1e-

galizuoti lenkų okupaciją Vilniaus srityje arba
bentt susilpninti ir net anuliuoti demarkacijos

 

of the Poles.

   
| to Lithuania in, accordance with the treaty of |

- Versailles. Also in its second’note of Novem-
ber 18th the Government of Lithuania: called |

the attention of the Allied Powers to the fact

that in its reply to the Germans May 16th,

1919 it was clearly stated that only the
undecided status of the Lithuanian State at

that time was the reason why the Lithuanian

district of Memel and the only outlet of Lithu-

ania to the sea was temporarily turned éver

to the Allies for administration.

The Allied Powers. entrusted this question

to the Ambassadors’ Conference for settlement.

For this purpose a special commission was

appointed, at the head of which was placed
M. Laroche. At the beginning of November

representatives of various organizations of the

distrect of Memel were invited to Paris where +.

they made their declarations as to the fate

of the district of Memel.

It was already clear at that time that the|

chief of the Allied administration, Petisnė was

doing all in bis power to prevent Memel from

coming into the hands of the Lithuanians.

Afterprotecting various German organizations

in the Country, and carrying on speculation

and smuggling for three years, M. Petisnė with

a group of merchants tried to legalize for

eve that situation in the form of a free state.

To justify their aims they employed the so

called interest of Poland in the port of Memel.

Even Polish representatives were especially

invited to express their views in this matter.
In the meamohile the French and Polish press

began to publish news to the effect that the

Allies were in favour of the formation of a

free state with guarantees for the rights of the

Poles.”

In other words the Lithuanian district of

Memel where the Lithuanians form the majority |

o fthe population was threatened with’ the

danger of falling into the hand§ of a group

of German profiteers or under the protection
The national and economical—

interests of the majority of the inhabitants,
organically bound with Lithuania, could in this

way be destroyed.’ Tree years. of administra-

tion of M. Petisné showed clearly to wath

kind of financial and econamical Satastroplg

such plans were leading.

These were the basic motives for which

the Lithuanians at the beginning of January

(the 9th) rose in rebellion and after fierce
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linijos reikšmę iš Suvalkų sutarties. Taip pat
humanitariniai

' sprendžiami, kadangi pačios Tautų Sąjungos
pasiųsto Komisaro, p. Sauros, įsitikinimu, zonos
padalijimas neapsaugotų gyventojų nuo nelai-
mių, kurių jie turi dabar Suvalkų rajone, kur

„administracijos padalijimas senai yra pravestas.
: Nepaisydama tų nurodymų, T. S. Taryba
savo posėdyje kovo 3 d. Paryžiuje padarė nu-
tarimą, kuriuo zona turėjo būti padalyta maž-
daug pusiau, be to, taip, kad visas geležinkelio
ruožas iš Gardino Vilniun patektų lenkų oku-
pacijos žinion. Lenkų delegatas, suprantama,
tuojau priėmė tą nutarimą; Lietuvos atstovas
griežtai jam pasipriešino, skaitydamas tokį
nutarimą neteisėtu ir neteisingų. T. S. Tary-
bos buvo grasinta pritaikinti Pakto (16 straip-
snio) sankcijas, jeigu Lietuva priešintųsi to
nutarimo vykdymui.

Lietuvos Vyriausybė, laikydama tokį nusi-
statyma neteisétu, prašė pateikti Internaciona-
liam Teismui išaiškinti du klausimu:
"I-o. Ar turi teisę Taryba daryti pašaliniais
klausimais, kurie nebuvo jai pateikti, tokių
rekomendacijų, kurios turėtų lygios galios su
klausimais, pateiktais jos išsprendimui.

2-0. Ar T. S. Tarybos nusprendimai, tepriimti
vienos šalies, yra privalomi antrai šaliai, kuri
ju nepriėmė, ir. ar gali būti šiai pritaikintos 16
straipsnio sankcijos, jeigu įi pasipriešina karo
priemonėmis laiko tarpe, paties Pakto numa-
tytame (po 3 mėnesių)?
Kadangi tie klausimai  Internacionaliam

Teismui tegali būti patiekti tik pačios T. S.
Tarybos, todel į ią ir kreipėsi Lietuvos Vy-
riausybė.
Tuo tarpu Lenkija, pasinauduodama T. S.

Tarybos nutarimu ir jos paskatinta, užėmė
dalį zonos ir net perėjo kai kuriose vietose
pačią zoną, iššaukdama kruvinų susidurimų su
mūsų kariuomene. Tuo pačiu metu lenkų ka-
riuomenė ėmė veržtis per demarkacijos liniją
taip pat Suvalkų raione, provokuodama kon-
iliktus.
Tuo būdu santykiai su Lenkija to neteisėto

ir Lietuvos nepripažinto T. Sąjungos nutarime
dėka šių metų pradžioje dar paaštrėjo, grės-
dami pavojum taikai ir komplikacijomis visoj
Rytų Europoje. Rusija, laikydama Lenkijos
taktiką Vilniaus srityje priešinga Rygos Trak-
tato 3-iam straipsniui, kuriuo einant, teritoria-
liai ginčai su Lietuva turi būti išrišti bendru
susitarimu, kreipėsi paralélémis notomis i
Lenkų ir Lietuvos Vyriausybes su tarpininka-
vimo pasiūlyrhais taikos apsaugojimo reikalui.
Lenkų Vyriausybė atmetė tą pasiūlymą, skai-
tydama savo smurtą prieš Lietuvą tokiu fak-
torium, kurs visuotinai turįs būti toleruojamas,
ne tik Tautų Sąjungos. Lietuvos Vyriausybė,
priešingai, pranešė, jog ii sutinka su kiekvienu
neužinteresuotu tarpininkavimu konfliktui
išrišti. Smurtininké Lenkija čia dar kartą pa-

„ rodė savo baimę prieš arbitražą ir teisę.

motyvais negalėjo būti čia~

  
 

 

battles took the rule of the country into teti t
own hands. The so called Committee to ||
Save Lithuania Minor, consisting of representa-

tives of the whole region, formed a new

Directory with Simonaitis at its head. From
the very first days the new Government

notified the Allied Powers that the country

had risen in arms against the unbearable

situation in which the majority of the inhabi-

tants had found themselves owing to the
misrule of M. Petisné and a group of German

profiteers. As a proof of this the insurgents

expressed their respect for the Allied forces

and restored the surrendered arms. Besides
‘the Committee declared its desire to join
Lithuania and its intention not to. permit

foreigners to exploit the region against the will

and interest of the inhabitants.

The Allied Powers sent an ultimatum to

the Lithuanian Government in which it was

accused of organizing, supporting and main-

taining the insurrection. They demanded that

the insurgents be withdrawn within 7 days

and the former situation be restored. The

Lithuanian Government denied all attention

bility for those events and called the attention
of the Allied Powers to the causes of those

events. The Lithuanian Government declared

that being certain that the will of the majority

of the population would be: satisfied it was

willing to use all its moral influence in urging

the jnsurgents to respect the authority of the

Allies and wait for its just decision. It also
invited all the volunteers who had joined the

insurgents from this side of the frontier to

„return.

The insurrection was shortly put down and
the conflict liquidated after the formation of

a new Directory with Gailius at its head.
February 17th the Ambassadors’ Conference

finally decided to hand over the sovereignty

in the Memel Region to the Lithuanian State.

After the above mentioned decision all the

Allied: warships and garrisons together with

the special commission which had been sent

to liquidate the conflict left Memel. The same
day the flag of Lithuania was hoisted and its
army entered the town.
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„ būrusi aplink Mindaugį, Vyteni

‚ redybos Načos pavadinimas.

 

ikiši

A)

“| Vilnius— Lietuvos Sostinė,

K 00

  

/ Kazys Koško.

4 - Wilna, die Hauptstadt Litauens.

*Lietuvos Kunigaikščių sostinei

tinkamos vietos suradimu susi-

ripinimas. Senobinė, priešų engiama, sūsi-

ir Gediminą,

Lietuva ilgai negalėjo tinkamos vietos surasti

nuolatinei sostinei įrengti. Tėmytina vienok,

kad valstybinės organizacijos kurimo pirmoji
iniciatyva išeidavo iš augštaičių, nes visi mė-,
'ginymai. besikuriančios valstybės savo lygs-

varos centrą surasti: Naugarduke, Krevėj, Ker-

navoj, Trakuose, Vilniuje /— visi apsirube-

žiuodavo Rytų Lietuva.

Matyt iš to irgi, kad anais laikais etnogra-
finės lietuvybės sienos tęsiasi žymiai toliau už

šiandien „visai subaltgudėjusį Naugarduką ir,

kiek liudyja ligi Sjoliai užsilikusių geografinių

vardų ir ypač upių pavadinimų šaknys, beabeio

dar XI-XII amž. jos siekdavo dabartinių

Minsko ir net Vitebsko sričių, o gal net iš ten

patys lietuviai VI amž. pradėjo plėstis į vaka-

rus, kol nepasiekė Baltųjų jūrų bangų. Lietu-

viška Ežerėnų apskr. upė Laukėsa, kartojasi

vienkart Vitebsko, kitą syk Smolensko rėdyboj,

kaipo Lučesa. Pasikartoja žinomos Vilniaus

Šių vardų dalis
rūpestingai surinkta prof. Būgos straipsny:

„Ūpių vardų studijos“, kuris tilpo Kaune 1923 m.
leistos: „Tauta ir žodis“ Humanitarinių Mokslų

Fakulteto leidinio 1-je knygoje.

Iš vienos pusės tą iniciatyvą viliojo sulygi-

namas lengvumas, kokiu tekdavo Rusų noriai

iš po totorių jungo išsprukstančios žemės ran-
kioti, iš antros nustumdavo ią į Rytus žinomas

ir istorijos bėgy nesyk gaunantis apsireikšti

Žemaičių kaip ir koks separatizmas arba,

geriau pasakius, atkaklumas. Šie pastarieji,

atsidūrę dviejų ricierių ordenų: Kryžiuočių iš
Prūsų Marienburgo ir Kalavijiečių iš Rygos,

„ ginkluotos įtakos tarpugny, jų dvieiy gan su-
tartinai spaudžiami ir teriojami, greit nustojo

būti užpuolikams neprieinami ir patys juo

tolyn, juo dažniau reikalaudavo vis didesnės
paramos ir gelbėjimo iš neva krikščionių nagų.

Didieji Kunigaikščiai turėjo trauktis į Rytus,
kame jy parėdymų stiprios rankos ir tvarkos
“| trokšte troško nuolat svetimo kraujo valdovų

„beieškantieji slavai, kurie patys dar savo prieš-
istorinėje, žiloje gadynėje ištarė pranašingus ir

   bet tvarkos joje nėra.“

_ Gebieten.
dieser Namen gesammelt und kritisch beleuch-

„Studien über Fluß- |
namen“, der im 1. Heft der von der humanisti- |

besipildančius žodžius: „Žemė mūsų |
    

_ unterordneten, der ihnen Zucht und Ordn

Die,Suche der litauischen GroB-
tūrsten nach einem geeigneten

Ort fiir ihre Hauptstadt.

Das alte Litauen unter Mindangas, Vytantas
und Gediminias konnte lange keinen geeigneten
Ort fiir seine Hauptstadt finden. Die Wahl
der litauischen Herrscher sehwankte zwischen|
Naugerdukas (Nowogrodek), Kreva, Kernaya,
Trakei. (Troki) und Wilna. Alle diese Stadte
liegen, wie wir sehen, in Ostlitauen. Der
Schwerpunkt der litauischen Politik’ lag -also
damals im Osten. y
lee st bekannt, daB in der damaligen Zeit
ie

weit iiber das heute vėllig weiBrussische No-
wogrodek hinaus nach Osten erstreckten, ‘und
noch im XI-XII. Jahrhundert bis in die Ge- |
gend von Minsk, ia sogar bis Witebsk reichten; |
vielleicht haben ūberhaupt die Litauer ur-
sprūnglich von hier aus (im 6. Jahrhundert)
begonnen, sich nach Westen auszubreiten, um
schlieBlich die Ostsee zu ereichen. Dies wird

etnographischen Grenzen Litauens sich>

librigens auch durch die Ostnamen, und be-
sonders die Wurzeln der Flu8namen, bewiesen.
So kommt z. B. das litauische FliiBchen’ Lau--
kėsa im Kreis Ežerenai sowohl im Gouverne-
ment Witebsk, als auch im Gouvernement
Smolenk noch einmal als Luéesa vor. Ebenso
wiederholt sich der Name Nata des Wilnaer
Gouvernements in den

Prof. Buga hat einen grofen Teil

tet in einem Aufsatz

schen Fakultat der Universiit herausgegebe-
nen Schrift:
erschienen ist.

DaB die im Osten Litauens sitzenden Hoch-
litauer (Aukschtaiten) damals unbestritten die
entscheidende Rolle gespielt haben und die
litauische Politik ganz auf den Osten eihge-

jetzt weiBrussischen |

„Volk und Wort (Kowno 1923)

Stellt war, ist einerseits zu erklūren aus ders
relativen Leichtigkeit, mit der das uns zu gern
dem Tatarenjoch entgehende RuBland zu eres!
obern war, andererseits aber aus dem auch
spater noch in der Geschichte immer wieder
in Erscheinung getretenen Separatismus oder
noch besser Starrsinn Szamaitens, durch den
die Aukschtaiten nach dem -Osten gewiesen |
wurden.

Die Szamaiten saBen zwischen zwei Or-
densstaaten: den Kreuzrittern von Marienburg
und den Schwertbriidern von Riga,
Kreuzfeuer zweier bewaffneter Michte, deren
planmaBigeund wiederholte Angrffe es schlieB-|
lich dahin brachten, da8 Szamaiten mehr und
mehr Unterstūtzung. und Schutz gegen die
„Christliche“  Raublust brauchte. Die GroB-
tūrsten aber waren im Osten beschaftigt, wo“
die nach einer starken Hand dūrstenden
Slaven sich gern dem fremdbliitigen Herrscher      

also im |
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Vilniaus įkūrimas. Pagaliaus Lietuvos
kūrėjų domėsį sulaikė slėnys, kur srauni Vilnelė

skuba padėti Nėriui (baltgudiškai Vilijai) graužti
užstojančius jai šioj vietoj kelią —ledynų palik-

5 tus kalnus. Čia jau anuomet būta senobinės
; lietuvių gyvenamos vietos vardu Bokšta, kuris

pa ligi šiol užsilaikė Bakštos — Vilniaus miesto
i gatvės pavadinime. Sulig legendos jau 1203

metais Kunigaikštis Švintaragas, slėnio gražumu
sužavėtas, buvo įkūręs čionai vyriausio Dievo

„Perkūno Šventyklą, kur įsigyvenusiu vėliau

papraočiu degindavo Didžiųjų Kunigaikščių

kūnus toje pačioje vietoje, kur dabar stovi,

Jogailos isteigta, Vilniaus katalikų katedra.

Galima manyti, kad be šių keturių stimulų: —

geografinė padėtis Lietuvos žemių vidury, vie-

tos nepaprastas gražumas, Žmonių apgyven-

dintos ir lengvai tarp kalnų ginamos sodybos,

stabmeldiško kulto centras, kuomet viskas

) pasaulyje ir net patys dievai-dievaičiai buvo

jauni, iėgų kupini, ir dar nepavargę, kad be
“visa šito turėjo itakos dar susisiekimo pato-

gumai. Didesnėmis ir gausesnėmis upėmis susi-

siekimo patogumai ir bendras padėjimas

kryžkely tarp Rygos, Kievo-Krokuvos, Smo-

lensko, Polocko, Maskvos ir Karaliačiaus, vertė

rinktis čia centrą, iuo labiau, kad ir anais lai-

kais pro čia slinkdavo ilgos įvairiu kraštu

pirklių gurguolés ženklindamos  vėlybesnius

tranzito gelžkelių takus.

    

Vienu žodžiu,. 1322 metais čionai persikėlė

Didysis Lietuvos Kunigaištis Gediminas, o jau

sekančiais 1323 metais iisai iš čion, kaipo iš

savo sostinės, leidžia laiškus Popiežiui, Ger-

manų Cesoriui, Vokietijos miestams, kas ne-

sunku kaipo istorinį įvykį patrikrinti, kad ir

Vatikano archyvuose. Spalių 2 d. tų pačių metų

Gediminas čia irgi sudaro taikos sutartį su Ry-

gos archivyskupu.

Linkę prie poeziios, lietuviai neiškentė Vil-

niaus įkūrimo fakto nepapušę net trimis lygiai

gražiomis legendomis: apie Bokštos vien

žvilgsniu savo aukas užmušantį smaką — levia-

taną, apie šimto vilkų balsų staugiantį gele-

žinį vilką ir apie gėlių ryšulį, kuris skaičios

mergaitės po Vilniaus fundamentais įgrįstas,

buvo jo nemirtingumo laidas ir pranašavimas.

  

   

     
   

 

Vilnius istoriios bėgy. Stiprus Vil-

}  nius niekuomet nebuvo. Jis tapdavo pavergtas
beveik kiekvieno, (išėmus totorius) ėjusio pro
šalį, grobiko: kryžiuočių, rusų, švedų, fran-

cūzų, vėl rusų, vokiečių, lenkų, bolšivikų, vėl
lenkų ... Visiems vienok jis būdavo lygiai ne-

"skalsus tas lietuviškos žemės bei lietuviško
smėlynuose paskendusio, deginto molio kąsnis.

   
 

brachte und sie gegen die _ andrängender
Tatarenhorden verteidigte. Hatten doch die|
Slaven schon in Altester prahistorischer Zeit |
die prophetischen, noch heute giiltigen Worte
geprūgt: „Unser Land ist weit und fruchtbar,
aber es fehlt die Ordnung darin.*

Die Grindung Wilnas.  SchlieBlich
fiel de Wahl der litauischen Herrscher auf ein
Tal, das von der. Neris (weiBrussisch Vilija)
und der kleinen Vilnelė (Vileika) gebildet wird,
indem diese den von den Gletschern der
Eiszeit herstammenden Höhenzug  durch-
brechen, der hier ihren Weg versperrt. An
dieser Stelle bestand seit Alters eine litauische
Siedlung,.genannt BokSta, welcher Name noch
heute als ,,Bakschta“ in einer StraBenbezeich-
nung von Wilna erhalten ist. Der Sage nach
soll schon im Jahre 1203 der Fiirst Sventa-
ragas, entziickt von der Schénheit dieses
Tales, hier dem obersten Gotte Perkunas ein
Heiligtum errichtet haben, wo in spaterer Zeit
die Leichen der GroBfiirsten verbrannt wur-
den, an derselben Stelle, wo sich heute die
Kathedrale von Wilna befindet.

Sicher haben bei der Wahl des Ortes, ab-
gesehen von der geographischen Lage, im
Herzen Litauens, der ungewohnlichen land-
schaftlichen Schénheit des Ortes, der iiberdies.
durch die umgebenden Hoéhen leicht zu ver-
teidigen war, und dem Vorhandensein der
heidnischen Kultstatte, die dem Ort gewisser-
maBen den Schutz der Gdtter sicherte, auch
die giinstigen .Verkehrsverhiltnisse bestim-
mend mitgewirkt. Hier kreuzten sich die
StraBen von Riga nach Kiew und Krakau und
von Kénigsberg nach Smolensk, Polock und

- Moskau; diese, sowie der giinstige Wasser-
weg, machten den Ort in hervorragendem
MaBe geeignet zu einem politischen Zentrum,
um so mehr, als schon damals Kauileute aus
aller Herren Linder hier durchzogen und den

Weg fiir die spaiter zu erbauenden Eisen-
bahnen des Transitverkehrs vorzeichneten.

Kurz gesagt, siedelte im Jahre 1322 Gedi-
minas, GroBiūrst von Litauen, hierher iiber
und sandte schon im folgenden Jahre, 1323,
von hier aus als von seiner Residenz seine
Briefe an den Papst, den Deutschen Kaiser,
die deutschen Stūdte, was unschwer aus Ur-
kunden jener Zeit, von denen einige z. B. in
den Archiven des Vatikans ruhen, als histori-
sche Tatsache zu belegen ist. Am 2. Oktober
desselben Jahres schlo8 Gediminas hier auch
den Frieden mit dem Erzbischof von Riga.

Die Phantasie des litauischen Volkes hat es
nicht unterlassen, die Griindung Wilnas mit drei
schénen Sagen zu umranken: von dem Drachen

von Bok&ta, der seine Opfer durch den bloBen
Blick tétete, von dem eisernen Wolf» der mit
der Stimme von dreihundert Wolfen heulte,
und von dem BlumenstrauB, der von einer
reinen Jungirau unter dem Grundstein der
Stadt niedergelegt, zum Kiinder ihrer Un-
sterblichkeit wurde.

Wilna im Laufe der Geschichte.

Stark war Wilna niemals. Fast allen Er-
oberern, die in das Land kamen, auBer den
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Kryžiuočiaičia. ne vieno savo karžygio galvą |
paguldė, irancūzai 1812 metais čia ištisus ka-
pus paliko, rusams jis irgi nepigu atsieidavo
valdyti, brangiai užmokėio, moka ir dar užmo-
kės už jį krauju ir turtu dabartiniai pagrobto-
sios Lietuvos sostinės valdovai,

Nereikia būt pranašu, kad permatytum, jog
tie patys veiksniai, kurie privertė mūsų bočius
lygiai 600 metų atgal, po keilų nevykusių mė-
zinimų galutinai čia, o ne kitur, savo Avairia-
spalvės tėvynės sostinę įsikurti, kad įie nenus-
tojo veikti iki šiai dienai.  Netolimoii ateitis
privers atbukusią ir atskilusią nuo tautinio ka-
mieno»sostinę pargrižti į amžiais pratrintą
valstybinę vagą ir vėl pastatys ją priešaky
nustojusios savo dvasinio centro vargingos, bet

gražių galmybių kupinos, šalies.

Prie to Vilnių spirte spiria ne vien io iškil-
mingos ir neginčijamai lietuviškos tradicijos, ne
tik io mūrų kilmė iš lietuviško molio, prakaito,
kraujo ir skatiko, bet ir visas dabartinis įo
padėiimas, kaipo didžiausio šiame krašte pra-
monės bei prekybos židinio, kaipo vandens bei
gelžkelių mazgo, kur sueina ir kovoia Vakarai
su Rytais, Europa su Azija,

Čia centralizuojasi Lydos, Molodečnos, Vilei-
kos, Švenčionių, Kaišedorių, Kalkūnų ir Land-
varavos gelžkeliai.. Čia plukdomoji Nėris, besi- .

_ jungianti su Nemunu intakomis iš pasiturinčio
duona krašto. Čia didelis išteklius šešių (Vil-
niaus, Kauno, Gardino, Mogiliavo, Vitebsko ir
Minsko), buvusių rusų rėdybų valdymui skirtų,
rusų valdžios iš bendrų viso krašto mokesnių,
"duoklių ir pajamų statytų valstybinių bei visuo-
meninių trobėsių, koncertinių salių, teatrų nema-
žas dabar po lenkais nykstančių pramonės bei
prekybos įstaigų skaičius. Visų 4 (lietuvių,
baltgudžių; žydų, lenkų arba tikriau lenkuojan-
čių) svarbiausių vietos tautų kultūros, laikraš-
tijos, mokslo bei visuomeninio gyvenimo susi-
grupavimas — viskas pirštu rodo, kad Vilnius
tai yra tikra viso to, šiandien' kalbos žvilgsniu
"mišrio ir nevienodo, krašto galva ir širdis, ku-
riam be to istorijos skirta prakilni ir pelninga
kulturingo tarpininko, 0 aniptol ne barieros
rolė. 5 3

Net XVI amžiuje paskutiniam Jagelonidui, Ka-
taliui Zigmui-Augustui II viešpataujant, Vilnius
turėjo daugiau (200.000) gyventojų negu, kad
dabar turi (130.000), nekalbant apie kultūrinio
ir"ekonominio gyvenimo sulyinamąjį intensy-
vingumą, apie meno, statybos ir kitų sričių pa-

_ Zanga ir augimo spartumą..
Miesto dabartis ir ateitis. Pato-
ms sąlygoms esant, Vilnius vėl taps turtingų    

  
“ wieder den Polen. .
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Tatarė, fiel eš th die „Handė:: den Kreus
rittern, Russen, Franzosen, dann wieder den
Russen, den Deutschen, Polen, Bolschewiki,

... Allen jedoch war sein
Besitz gleich fliichtig. So mancher Kreuzritter
muBte hier sein Leben lassen, die Franzosen
lieBen 1912 hier ganze Kirchhéfe zuriick, auch
den-Russen kam seine Verwaltung teuer zu
stehen, und die augenblicklichen Herren der
geraubten litauischen Hauptstadt muBten dafiir
Opfer an Gut und Blut bringen, die ihnen auch
in der Zukunft nicht erspart bleiben werden.

Man braucht kein Prophet zu sein, um zu
erkennen, daB dieselben Ursachen, die unsere
Vorfahren genau 600 Jahre friiher nach
einigen mišlungenen Versuchen  veranlaBten,

"gerade' hier und nirgends anders die Haupt-
stadt ihres buntfarbigen Landes zu_ griinden,
auch heute noch fortwirken. Eine nicht ferne
Zukunft wird diese Stadt, deren Glanz jetzt
verblaBt ist, weil sie von ihrem Lande ge-
trennt ist, dem Mutterlande wiedergeben
und ihr so den ihr gebiihrenden Platz an der
Spitze des’/zwar armen, aber an Méglichkeiten
reichen Landes zuweisen, das jetzt seines
geistigen Zentrums beraubt ist.

Dazu ist Wilna nicht: nur’ durch seine er-
habenen und unbestritten litauischen Traditionen
bestimmt, nicht nur durch die Herkunft seiner
Mauer aus litauischem Lehm, Schweif8, Blut
und Geld, sondern auch durch seine ganze.
gegenwartige Lage als gr6Btes Industrie- und
Handelszentrum dieses Landes, als wichtiger
Knotenpunkt von Wasserwegen und Eisen-
bahnen, wo der Westenund der Osten, Europa
und Asien zusammenstoBen. į

Hier laufen die Eisenbahnen von Lyda, Molo-detschno, Vileika, Svenčionys, Kaišėdoriai, Kal,
kunai und Landvarava zusammen. Hier flieft
die Neris, mit ihren Nebenfliissen ein korn-
reiches Gebiet erschlieBend, und sich mit der
Memel vereinigend, | Hier befinden sich in
reicher Zahl 6fientliche Gebžude, die von den
Russen seinerzeit fiir die Verwaltung von sechsGouvernements (Wilna, Kowno, Grodno, Mohi-
lew, Witebsk und.Minsk) aus den Steuern und
Abgaben des Landes errichtet worden sind,
auBerdem Konzertsale, Theater und eine nicht
geringe Zahl von Handels- und Industrieunter-
nehmungen, die jetzt unter derPolenherrschait
leider verkiimmern. Hier ist der kulturelle
Mittelpunkt aller vier Nationalititen des Landes
(der Litauer, WeiBrussen, Juden und Polen, oder
richtiger gesagt, Polnischsprechenden) in dem
sich ihr geistiges und politisches Leben kon-
zentriert. Alles das weist darauf hin, da8
Wilna in der Tat Haupt und Herz des sprachlichgemischten und national uneinheitlichen Landes
ist, und dem die groBe und verdienstvolle
Rolle eines Vermittlers, nicht aber einerBarriere, zukommt. ‘

Im XVI. Jahrhundert unter Regierung König
Sigismund-Augusts II., des letzten Jagellonen,hatte Wilna mehr Einwohner (200000) als es
jetzt hat (130000), ganz abgesehen von dem
verhaltnismaBig viel intensiver kulturellen und |
wirtschaftlichen Leben und der hohen Blūte |
von Kunst und Architektur.
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  ir laimingų gyventojų kupinas ir, beabejo, su-:

gebės pats save užlaikyti. Dabartinė padėtis,
kuomet Vilniaus užlaikymas atsieina jo valdo-

'vams nemažas ir kaskart vis didesnes pinigų

sumas, (paskutinė Vilniaus. Magistrato išgauta

Varšuvoj trumpalaikinė iki II m. 23 m. „pas-

kola“ 300 milijonų lenkų markių vietoj prašytų

700.000.000 geriausiai apie tai liudyja.

Del nepakenčiamo finansinio stovio priversti

buvo pasitraukti miesto burmistras ir finansinės

Komisijos narys. Vasario mėn. valdininkų

algos padidėjo 65 75, sulyginant su Sausio mėn.
algomis, — visa tai Kuo gražiausia parodo,

jog miestas gyvena nenormalėse sąlygose ir

yra reikalingas skubios, pamatinės operacijos,

kad galėtų sugrįžti nors prie viduramžių finan-

sinės padėties. Paimkime Vilniaus laikraščius.
Kokias ten reklamas sutinkame? — Be ama-

tininkų, prekybininkų, teismų, kinematografų“ ir

įvairių Varšavos įstaigų skyrių, randame vien:

spirito varyklių, transatlantinių linijų, kaikurių

„chemikalijų ir vienos muilo dirbtuvės skelbi-

mus. O kur garsios anais laikais Vilniaus lent-

piuvės, odų, stiklo, degtukų ir panašūs fabri-

kai? Jie nebeveikia ar del valiutos kritimo ir

anormalės ekonominės bei politinės padėties

baigia veikti... Pramonės agonija. Kai del

lenkų prekybos, tai daugelis firmų atidengė

čia savo skyrius ir palaiko juos, kaipo poloni-

zacijos  „placuvkas“, . nepaisant ekonominių

"sanprotavimų.

Šių dienų Vilnius — mirtinai sergsą ligonis—

alsuoja vos ketvirtdaliu savo plačių, nes fakti-

nai jam užkirstas kelias semtis maisto ir kitos

gyvenimo medžiagos iš Kaunijos, Minsko,
Baltgudijos ir Latgalijos. Nuo pirmųjų dvieių

Vilniją vis tebeskiria durtuvų siena, gi lenkų

gelžkelių sutartis su Latvija nuo pat pradžios

“turėjo ir tebeturi daugiau politinio efekto, negu
ekonominio pobūdžio prasmės. Latvija savo

' žaliajai medžiagai išvežti turi geresnių prie-

monių su savo 3 uostais. Apart to ir jai par-

duoti lengvai suranda taupesnių ir turtingesnių

rinkų. Tiesa, lieka dar Lodzės (Lenkų ge-
lumbės pramonės centras ties Varšava) per-
kaliai ir kita užtektinai šiose šalyse pragarsė-

iusi, kad ir pigi tandeta, Vienok ii jokiu būdu

negali jokioj rinkoj koukardott su brangia, bet

gera, kad ir anglų manufaktūra, jau nekalbant

apie vokiečių pigų prekių gausumą.

Todel Vilnijoj faktinai dirba vos Baltstogės

"gelžkelis ir tai nepaprastai aktingai, bet deja

vienašališkai, į vieną pusę gabendamas Poz-.

nanės spiritą, bulves ir agitacinę makulatūrą
-— liandžiai tenkinti, o lenkų markių tiesiog va-
—gonus — irgi importuotiems valdininkams ir _ ger recht buntscheckigerUeberlaufe:

Gegenwa rtundZukunitderStadt

Unter giinstigen Bedingungen wird Wilna
wieder eine wohlhabende und gliickliche Stadt
werden und ohne Zweifel imstande sein, sich
selbst zu unterhalten. Dagegen ist die augen-
blickliche Lage der Stadt trostlos. Ihre Unter-
haltung kostet den jetzigen Machthabern immer
groBere Summen. Das beweist am besten die
kurzfristige ,,Anleihe’ (bis zum Marz 1923) von
300 Millionen Polenmark (statt der geforderten
700 Millionen), die der Wilnaer Magistrat in
Warschau erhalten hat. Wegen der unhaltbaren
Finanzlage mu8te der Biirgermeister und ein
Mitglied der Finanzkommission zuriicktreten.
Die Beamtengehalter muBten von Januar zu
Februar 1923 um 65 % erhéht werden. « Die
Stadt lebt also unter vėllig annormalen Ver-
haltnissen und bedarf einer schleunigen, sehr
griindlichen Operation, um auch nur auf den
finanziellen Stand des Mittelalters zu kommen.
Betrachten wir beispielsweise die Wilnaer
Zeitungen. Was fiir Reklameanzeigen enthalten
sie?
Kaufleuten, Gerichten, Kinematographen und
ein paar Warschauer

AuBer den Anzeigen von Handwerkern,

Behörden finden wir|
héchstens Spiritusbrennereien, Ueberseelinien,.
ein paar Chemikalienfabriken und eine Seifen-
fabrik. Wo sind die seinerzeit so bekannten
Wilnaer Schneidemiihlen, seine Leder-, Glas-,
Streichholz- und andere Fabriken? Sie haben
den Betrieb infolge des Sinkens der Valuta
und der annormalen wirtschaftlichen und poli-
tischen Verhaltnisse einstellen miissen. Andere
werden ihnen folgen. Und was die polnischen
Handelsfirmen betrifft, so sind es vielfach
Filialen von Warschauer Firmen, die ledig-
lich aus nationalen Prestigegriinden hier unter-
halten werden, ohne daB hierbei wirtschaftliche
Ueberzeugungen mitgesprochen hatten.

Das Wilna von heute ist ein schwWerkrankes,
das nur noch mit dem vierten Teil seiner
Lunge atmet, denn in der Tat ist ihm der
Weg zur Beschaffung von Lebensmitteln und
anderen notwendigen Dingen aus Kowno und
Minsk, WeiBruBland und Lettgallen versperrt.
Von den erstén beiden trennt Wilna noch
immer eine Wand von Bajonetten, und der
Eisenbahnvertrag mit Lettland war von Anfang
an mehr um des politischen Effekts als um
des wirtschaftlichen Zweckes willen geschlos-
sen worden. Lettland hat fiir die -Ausfuhr
seiner Rohstoffe bessere Méglichkeiten durch
seine drei Hafen, und findet auch leicht bessere,
kaufkraftigere Markte fiir seine Produkte. So
bleibt allenfalls noch der Perkal und andere|
billige Stoffe der Lodzer Webereien, aber auch
sie kénnen nirgends mit den zwar teures aber—
dafiir auch guten englischen Stoffen konkur-
rieren, ganz zu schweigen von den billigen
deutschen Waren. »‚ ; a

Daher arbeitet im Wilnagebiet eigentlich nur
die Bialystoker Eisenbahn, zwar sehr ausgiebig,
aber leider ganz einseitig, indem sie lediglich |
Posener Sprit, Kartoffeln und Agitationsmaku- 
latur zur Befriedigung des Volkes und ganze

Waggons polnischer Papiermark zur Bezahlun:
der ebenfalls importierten Beamtenvesonst
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  kitiems įvairaus plauko perė
“Šių dienų Vilniaus eksportas — tai veik išim-

tinai geležies ir stiklo butelių laužas; nors tei-
singumo dėliai reikia pagerbti to pažymėjimo
vertas lenkų pastangas dirbtinai atgaivinti vie-
tos pramonę, kad ir tokiais didvyriškais

žygiais, kaip gabenant Vilniun Galicijos para-
finą ir vėliau „Vilniaus“ žvakes Varšavoj par-

davinėjant (P. Jackevičiaus 1920—1921 m. dirb-
tuvė),

Tačiau neilgai tegali trukti toks dirbtinas

labai ambitingo, bet kartu ir labai menko

chirurgo apkarpyto, apalpusio kūno gyvavimas.

Susipratęs, esąs už nosies vedžiojamas ir sve-

timiems reikalams tarnaująs, Vilnius, nežiūrint

" vienintėlio kalbos skirtumo, griž prie savų lie-

tuviškai kalbančių, prie savo paties kadaise
išauklėtos, dabar iš numirusių jau šešti metai

prisikėlusios, „valstybės. Tik tampriai su Ze-
maičiais ir Baltgudija, sulig  dominuoiančių

Nėrio ir Nemuno tekmių linkmės, ekonominiai
"ir politiniai surištas, sudaras su šiomis šalimis
vieną nedalomą ir neskaldomą organizmą, tik
toksai Vilnius galės iš dabartinio priverstino
letargo prabusti. Tikimės, įog mūsų žiloji
sostinė galop prisimins savo senas, nenudilstan-
čias tradicijas ir, svetimų hipnozų nusikračius,

stos atgimusiai valstybei atstovauti, kartu su

jaja vystytis ir buioti, tuo pačiu žengdama prie

„to Europos kampo tikro nuraminimo ir ekono-

. minio bei kultūrinio pražydimo, kas, reik tikė-

"tis, ytin įdomina tikrus žmonijos progreso šali-

ninkus, kur jie nesirastų.

Vilniui prie Lietuvos, o Lietuvai prie savo

2 liepos 1920 m. su Rosija traktato užbriežtų
sienų sugrįžus, lenkų nuo Rusijos koridorį lik-
vidavus, įėius į artimą kontaktą su Pabaltijos
valstybėmis ir su basitverenčia Baltgudijos
Respublika, einant šių metų pradžioj pasirašyta
prekybine sutartimi su Vokietija, Klaipėdos
„uostu pasirėmus,

grįžti prie senų istorijos nurodytų ir vien

didžiojo karo nutrauktų pareigų pildymo:

būtent, prie tarpininkavimo tarp didžiulės Ru-
„sijos tyrumų ir angliškų bei vokiškų žaliosios

medžiagos bei rinkos ištroškusių fabrikų. Prie
„to tranzito organizavimo mus pats likimas

Sspirte spiria. Prie to turime patys sąmoningai.
"eiti; tuo savo biudžetą parėmus, galėsim nuo

„mokesnių sunkumų paliuosuoti savo žemės ūkį
ir žengti stačiu keliu prie bendros kultūros bei
"gerovės kilimo. .

X In  ius kultų centras. Bet ne vien
niu žvilgsniu kraštui yra Vilnius svar-
jį nuolat atkreiptos visų mūsų šalies

ys, kaipoį jų dvasinio gyvenimo

   

    

 

įūnams apmokėti.

Lietuvos Respublika galės.
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Der ganze heutige Export von’ Wilna besteht
fast ausschlieBlich aus Alteisen und Glasbruch,
Um der Gerechtigkeit willen miissen allerdings
die polnischen Bemiihungen zur Wiederbelebung
der Industrie lobend erwahnt werden, wenn
dies auch durch solche heroischen Taten wie
die Einfuhr galizischen Paraffins und dessen
Verarbeitung zu Kerzen geschieht, die dann als
»Wilnaer“ Kerzen in Warschau verkauft wer-
den. (Fabrik von P. Jackewicz 1920—1921.)
Jedoch kann dies kiinstliche Amlebenerhalten

des von einem wohl ehrgeizigen aber im
librigen sehr kiimmerlichen Chirurgen wichtiger
Organe ‘beraubten und geschwiichten Kėrpers
nicht lange Bestand haben.  Sobald Wilna
einmal eingesehen hat, daB es an der Nase
herumgefiihrt und fremden Zwecken dienstbar
gemacht wird, wird es auch trotz der Ver-
schiedenheit der Sprache zu seinen litauisch
sprechenden Stammesgenossen, mit denen es
zusammen aufgewachsen ist, und die nun seit
sechs Jahren ihren eingenen Staat bilden, zu-
rūickkehren. Nur in engster wirtschaftlicher
und politischer Verbindung mit Szamaiken und
WeiBruBland, die das Stromgebiet der Neris
mit dem der Memel vereinigt, und die aus
diesen Landern einen unteilbaren Organismus
schafft, kann Wilna aus der augenblicklich er-
zwungenen Lethargie erweckt werden. Hoffen
wir, da8 unsere alte Hauptstadt am Ende sich
ihrer ehrwiirdigen unverginglichen Tradition
erinnert und nach Abschiittelung der fremden
Hypnose fiir den neuen Staat eintritt, mit dem
sie in gemeinsamer Entwicklung zu _ neuer.
Bliite gelangen und dadurch zur wirklichen
Beruhigung und zum_ wirtschaftlichen Auf-
schwung dieses“ Winkels von Europa beitragen
wiirde, woran sicherlich alle Freunde des Fort-
schritts der Menschheit in ganz Europa ein
besonderes Interesse haben.

Nach der Wiedervereinigung Wilnas mit
Litauen und der Wiederherstellung der im
Friedensvertrag mit RuBland vom 12. Juli 1920
festgelegten litauischen Grenzen, wodurch der
polnische Korridor nach RuBland zu beseitigt
wiirde, in engstem Kontakt mit den baltischen
Staaten und gestiitzt auf den Hafen von Memel,
kann Litauen an die Erfiillung seiner geschicht-
lichen Aufgabe gehen, das Bindeglied zwischen
den weiten russischen Steppen und den nach
Rohstoffen und Absatzgebieten verlangenden
Industrien Deutschlands und Englands zu
werden.
kehrs ist fiir uns eine dringende Notwendig-
keit, die wir ganz bewuBt verwirklichen
miissen. Wenn wir unseren Staatshaushalt
darauf einstellen, kénnen wir unsere Landwirt- ||
schaft steuerlich entlasten und auf direktem
Wege zum Aufstieg von Kultur und Wohlstan
gelangen. at

Wilna als kulturelles Zentrum.

Die Bedeutung Wilnas beruht nicht allein auf
okonomischem Gebiet. Die gesamte Bevėlkę-
rung unseres Landes sieht in Wilna das Zen-
trum ihres geistigen Lebens. Abgesehen von |
den litauischen Juden, die Wilna das „Litau-
ische Jerusalem“ nennen, weil aus ihneneine|
groBe Zahl befžhigter und hochgelehrter |

   

Die Organisation dieses Transitver- |

   
 



       

centrą "Jau aneabans apie Lichaoe she

kuriy Vilnius yra vadinamas „Lietuvos Jeruzo-

lima“, nes yra įiems davęs ir iki šioliai tebe-

dioda daugelį talentingu ar aukštai mokytu ir
visos žydų tautos gerbiamų vyrų, paimkime

80 5 gyventojų sudarančius katalikus, kurie

čia turi lygiai ir pravoslavų gerbiamą Aušros

Vartų Švenčiausią Panelę, turi Šv. Kazimiero,
Lietuvos Karalaičio (+ 1484) relikvijas, Kal-
varijos, Jeruzalės apylinkių pamégdZiojimui

įrengtas, stotis, kur, nežiūrint įokių kordonų,
kas vasarą susirenka nesuskaitomi pulkai

žmonių iš tolimiausių Lietuvos pakraščių. Vil-

nius turi virš 30 puikiausių ir seniausių bažny-

čių — senobinės vokiečių ir italų XV—XVII

amžių meisterių architektūros paminklų.

Vieni jųjų, kaip Šv. Onos bažnyčia žavi
praeivį savo gražumu ir grakštumu (1812 m.

(Napoleonas buvo ketinęs ią ant delno Pary-
“. Žiun nusinešti), kitos, kaip Šv. Kotrynos baž-

nyčia arba Šv. Jono bokštas, aukštai išsprūksta

į padanges, keldami podraug ir tikinčių iaus-

mus, trečios, kaip katedra jau XIX amžiuie

ukmergiečio lietuvio Gucevičiaus ręstau-

ruota „savo iškilmingų klasiškų majestatu sura-

kina žmogaus sielą nepaprastame sujaudinime

ir graudingume. Arba kiek minties, kiek gar-

bingo įtalu artisto trūso sukrauta vienoje

šv. Petro ir Povilo Antakalnio bažūycioje?

Kiek amžino grožio užburta ioš šaltuose mar-

muruose ir gipsatūroje. |
Įdubęs tarp kalnų, Vilnius laiko savo mūrais

vieną iš jųjų apsupęs, bet toji kalva nėra nei

perdidelė, kad miestą užslopintų, nei permaža,

kad liktų nepastebima.
Estetiškai proporcinga, gražiai apželdinta,

kiekvienam lietuviui brangintinų griuvėsių ap-

vainikuota, jinai ramiai atsispindi  greituose

Nėrio vandenyse, kurie tą nepamirštamą vaizdą

skubiai neša žemyn, Kaunan .. - idant ir jis

jo nepamirštų.

Nuo 1595 metų — pirmos lietuviškos knygos
(Daukšos katekizmo) atmušimo — iki garsiaiam
lietuvių spauzdinių lotynų šriftu rusų general-

gubernatoriaus uždraudimo 1864 metais ir dar

toliau: nuo 1904 m. lietuvių spaudos aušros,

kuomet pasisylė lietuviški leidiniai, brošiuros,

knygos, laikraščiai, „Vilniaus Žinios“, „Viltis“,
„Vairas“, „Litva“ ir t. t. iki pat lenkų užplu-

dimo — Vilnius nenustojo būti — ir ištikimai

savo rolę palaikydavo iki šioliai — ytin svar-

bus Lietuvos tautinio atgimimo židinys, io
aukuras ir pranešėias. Tokiu būdu Vilniaus

istorinė misija buvo tęsiama iki paskutiniųjų

(1919) metų ir tik batalekarinė, įėga laikinai
ja nut;auke. J

 

Mžnner hervorgegangen ist, die vom ganze
iūdischen Volke geehrt werden, haben die t

der Bevėlkerung aus- |Katholiken, die 80%
machen, hier die Ostra Brama mit dem yon
Katholiken und Orthodoxen gleicherweise ver-
ehrten wundertätigen Muttergottesbild, die“
Religuien des Heiligen Kazimir, eines litauischen
Kėnigssohnes (+ 1484), und den Wallfahrtsort
Kalvarija, der eine Nachahmung der Umgėbung
von Jerusalem darstellt, zu dem alližhrlich im
Sommer ungezahlte Scharen von Glūubigen
aus den entferntesten Teilen Litauens strémen.

Wilna zahlt iiber 30 der schėnsten und 4lte-
sten Kirchen und Kapellen, Baudenkmiler der
deutschen und italienischen Meister des XV. bis.
XVII. Jahrhunderts. Die einen, wie z. B. die
Skt. Annenkirche,. entziicken den Beschauer
durch ihre Schénheit und Zierlichkeit (Napoleon
wollte sie 1812 mit nach Paris nehmen), die
anderen, wie die’ Skt. Katharinenkirche oder
der Turm von Skt. Johann, ragen steil empor,
die Gefihle der Glaubigen nach oben lenkend,
wieder andere, wie die erst im. XIX. Jahr-
hundert von Gucevičius, einem litauischen Bau-
imeister aus Ukmergė, restaurierte Kathedrale.
erwecken in ihrer edlen klassischen Maiestit
in der Seele des Menschen tieiste Ergriffen-
heit und Andacht. Und wieviel Gedankenarbeit,
wieviel Mihe des ehrwirdigen italienischen
Kiinstlers steckt nicht allein in der Peter Pauls-
kirche in Antokol! Wieviel ewige Schénheit
ist nicht in ihrem kalten Marmor und ihren
Stuckarbeiten verzaubert!

Eingebettet zwischen Hoéhen, umschieBt die
Stadt selbst einen Berg, der aber weder so
groB ist, daB er die Stadt erdricken kėnnte,
noch so klein, daB er etwa den Blick, nicht
auf sich Ienkte. Von dsthetischenProportionen, ;
mit Bäumen bestanden, und gekrönt von einer
jedem Litauer teuren Ruine, spiegeltw.er sich. .
ruhig in den schnellen Fluten der Neris, die
das unvergeBliche Bild rasch nach Kowno
tragt, damit auch dieses sein nicht vergesse.

Seit dem Jahre 1595, dem Erscheinen des
‘ersten litauischen Buches (Dankschas Katechis-
mus), bis zu dem beriihmten Verbot des Drucks
litauischer Schriften mit lateinischen „Lettern
durch den russischen Generalgouverneur im
Jahre 1863, und noch linger: von 1904, dem|
Jahre der Aufhebung des Druckverbots,als į
sich die litauischen Druckschriften, Broschiren
und Būcher zu hūuten begannen, und eine Reihe
von Zeitschriften, die „Vilniaus
„Viltis“, „Vairas“; „Litva“ ı aı MNan Her
ihren Ausgang nahmen, bis zur Zeit der Polen-
herrschaft hatte Wilna ‘nie aufgehért — und
auch heute noch ist es dieser Rolle treu —
ein besonders wichtiger Faktor der nationalen
Wiedergeburt Litauens, ihr Altar und ihrHerold
zu sein. So hat Wilna seine historische

inios“, |

A
%.

Mission bis in die letzten Jahre (1919) erfüllt |
und konnte nur durch die brutale Gewalt vor-
iibergehend daran gehindert werden.

- Die Anwendung von materiellen Zwangs-
‘ mitteln, wie sie von den Polen geiibt wird, N
sei es durch Vertreibung der litauischen und
weiBrussischen Schulen, sei es durch Falschun
Aes: Willens der Bevėlkerung (der „Landtag'  
 

J

 



 

   
Medžiaginės prievartos vartojimas,kaip tat

lenkų daroma, arpaimsime lietuvių bei balt-
— gudZiy mokyklų vaikymą, ar įvairias gyventojų

valios ialsitikacaias (neva seimas 1. II. 1922 m),
ar okupantams negeistinų, reiškia, pavojingų
elementų ištrėmimą (5. II. 1922) ar nelenkiškos
pakraipos tame krašte spaudos persekiojimą, ar

neutralės juostos gaujų prieš lietuvius siun-

dymą, ar bendrą dvasinės atmosferos slégima

— visam tam priparodyti yra surinkta begalės

"faktų, kuriuos čia ne vieta cituoti, ir kurių skai+

čius, deja, kasdien auga — visas tas planingas
"ir sumanus mūsų“:autos priešų veikimas paga-

liaus pasirodo visgi negalįs mūsų tautinių Vil-

niuje pozicijų išiudinti, nes tautybė, pasak

Nepoleono, tai vinis: juo smarkiau kalama, juo

stipriau laiko. :

 

"Ar nepaseno „Ltetūvių.Drie savo
sostinės teisės? Iškilus smarkiam diplo-
matiniam ginčui des Vilniaus prigulmybės ir tai
tarp dviejų. per amžius (1386—1795) buvusių
kruvoj tautų, tūlam, iš šalies žiūrinčiam gali kilti
klausimas: tegu Vilnius ištikrųjų' yra dabar
Lietuvos Respublikai būtinai reikalingas; 0 gal
Lenkijai, jisai dar reikalingesnis valstybinio
gyvavimo užlaikymui, civilizacijos,  kultur-
tregerio tikslams, 0 gal dar ir kitiems lygiai
svarbiems galams? Gal Lietuva, nežiūrint visų

- savo gražiausių tradicijų ir istorinių del Vil-
niaus teisių, faktinai yra jų mūsų pirmeiviš-
kame ir demokratiniame amžiuje nustojusi per-
galėtojo naudai? Argi istorija nežino pavyzd-
žių miestų tautybės kitėjimo, tautų kelionių,

„stumdymosi ir nykimo? Ar ne verčiau lietu-
—__ viams prisipažinti, esa savo sostinę istorijos

bėgy prakišę, 0 savo ekspansiją ir geidulius rei-
kėtų nukreipti į kitą, gal ir jiems patiems nau-
dingesnę pusę? Nes kaip ten ir būtų, o visgi:
beati possidentes.

Į tai lietuviai daug ką turėtų atsakyti. Pamė-
ginsiu čia kuotrumpiausia rezumuoti bent svar-
Diausius ir mažiau skaitančiai Europos visuo-
menei žinomus argumentus,

Šiandieninių Vilniaus okupantų
charakteristika. Visų pirmiausia reik
nugriauti prietarą, neva lenkai ištikrųjų gali

šiame Europos pakrašty suvaidinti civilizatorių
"rolę. Užteks gerai prisižiūrėti ių pačių nekliudo-
mai vedamai jų nuosavos tėvynės viduiiniai

politikai, o ypač taip ių vadinamų kresų-paru-
a bežių — valdymo sistemai, kad šios iliuzijos

"galutinai išsiblaškytų. Lenkai visai nemoka
rganizacinio darbo dirbti; jie yra nesukalbami

amžini, nuo t su kuom nors,0 galopir tarp
jantys nenuoramos, va

    

 

 

 

    

- Zeitalter

vom 1. II. 22), oder durch die Ausweisung der
-ihnen _unerwiinschten (sprich:  gefžhrlichen)
Elemente (5. II. 22) und die Verfolgung der nicht
polnisch orientierten Presse, oder sei es durch
die Aufhetzung von Banden gegen die Litauer
in der neutralen Zone — eine unendliche Menge
von Material ist dariiber gesammelt, die leider
noch taglich wachst — all das planmaBige und
bewuBte Vorgehen der Feinde unseres Volkes
hat letzten Endes doch unsere mationale
Stellung in Wilna nicht erschiittern kénnen;
denn das Volkstum ist nach Napoleon wie ein
Nagel: je stūrker man auf ihn schlagt, um so
fester halt er. i
Sind die litauischen Anspriche

aut“ihre -Hauntstadt nacht vere
jährt?  Angesichts des heitigen diploma-
tischen Kampies um die Zugehėrigkeit Wilnas,
der noch dazu zwischen“žwei Vėlkern geführt
wird, die Jahrhunderte hindurch (1386—1795)
vereinigt waren, mag manchem Unparteiischen
die Frage auftauchen: zugegeben, da8 Wilna
flir die litauische Republik unbedingt notwendig |
ist; aber vielleicht braucht Polen es noch |
notiger, um sein staatliches Lében aufrecht
erhalten zu kénnen, um seine zivilisatorischen, |
kulturellen und vielleicht sonst noch welche
gleich wichtigen Ziele verwirklichen zu
kénnen?  Vielleicht hat Litauen unbeschadet-
seiner allerschénsten traditionellen und histo-
rischen Rechte an Wilna diese in Wirklichkeit
in unserem fortschrittlichen und demokratischen

verloren zugunsten des Sieger?
Kennt die Geschichte nicht genug Beispiele }
dafür, daß Städte ihre Nationalität gewechselt
haben, gibt es keine Wanderungen, Verschie-
bungen und keinen Untergang von Völkern?
Ware es dann nicht besser fiir Litauen, sich
damit abzufinden, daB es seine Hauptstadt im
Laufe der Geschichte verloren hat, und seine
Expansionsbestrebungen nun Tieber nach einer |
anderen, fiir das Land vielleicht nitzlicheren“ k
Seite zu richten? Denn schlieBlich gilt nun |
inmal der Satz: Beati possidentes! a
Darauf haben die Litauer vieles zu erwidern.

Ich will versuchen, wenigstens die wichtigsten,
dem europaischen. Leser weniger bekannten
Argumente kurz zusammenzufassen.

Gharakteristik der heutigen|
Okkupanten von Wilna. gZu allererst
ware das Vorurteil zu beseitigen, daB die |
Polen wirklich berufen seien, in diesem Teile
Europas schon die Rolle der Kulturtriger zu. |
spielen. Es geniigt, einen Blick auf die Innen-
politik, die sie in ihrem eigenen Lande ohne |
fremde Beeinflussung treiben, und besonders |
auf ihr Verwaltungssystem in den sogenannten ;
„Grenzmarken“ zu werfen, um die Illusion
endgültig zu zerstören. Die Polen haben keine
Ahnung von Organisation. Sie sind hochmiitig
und ewig mit irgend jemand, nicht zuletzt auch
untereinander, im Streit.

Beispiele dafiir finden wir,
a) in der Finanzlage Polens: oe
Zur Illustration der geradezu jammerlichen

Finanzwirtschaft Polens fiihre ich zwei Dinge |
an: Den Dollarkurs der Polenmark und die pol- |
nische Handelsbilanz von 1922, ,

„A.   
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e) jų partijų

1831,

rasė,

gyventojų kiršintojai, nepakenčiami, 0 kartais

ir tiesiog

Tam pavyzdžių gausiai teikia:

a) ių finansų stovis:
Lenkijos apverktinos finansinės padėties

iliustravimui užcituosiu du dalyku: dolerio

"kursa lenkų markėse ir jų prekybinį balansą

— 1922 metais.

Doleris kainavo sausio mėn. . 2.880

Dolgris kainavo gegužės mėn. . 4.000
Doleris kainavo rugpiučio mėn. 6.000

gruodžio mėn. 17.500 ir 1923 m, vasario mėn.
43.000 1. m.“

Įdomus irgi lenkų 1922 metų eksportas.

Pasirodo, sekant oficialios iš ,,Rzeczpos-

politos“ sausio-vasario 1923 m.  „Dzien

Kowienski“ 18. II. i Nr. 38 Kaune perspaus-

dintus davinius, Lenkija išgabendavo daugiau-

sia žibalo (gazo) iki 26 70 viso eksporto, miško
16,7 % ir šerių 11,6 %. Iš to aiškėja, iog Lenki-
ios prekyba laikosi išimtinai svetimais produk-

tais: žibalas iš Ukrainiečiams pagrobtosios

Rytų Galicijos ir miškai—iš Vilnijos (Žiūrėk Vil-
niuje baltgudžių kalba leistas „Naša budučina“

straipsnius: Nr. 4 „Liasy našija ništožacca,

bagacce kraju zabujecca“... Nr. 5: „Ratuica

liasy“. .,Liasy golociac“ ir t. t.) Atimkite vieną

"ir antrą (eksporto 42,7 6) ir Lenkijos tariamoji
lygsvara bus daugiau negu aiški.

b) ių tautinių, sudarančių arti 40 7 gyventojų

mažumų nepakenčiama padėtis (35 76 Varšu-

vos Seimo atstovų tai ne lenkai),
nesiliaujančios, prie politinės

žmogžudystės prieinančios, rietenos (nušo-

vimas pirmojo Lenkijos Respublikos Prezi-

dento Narutavičiaus ir vėliau pravoslavų

metropolito Georgo),
ių pagarsėiusios pasaulyie bergždžios kal®

bos, švelni, veidmainingi (Suvalkų 1920 m.
spalių pasirašyta) ant rytojaus jų pačių su-

laužyta karo paliaubų sutartis su lietuviais

Eik t

Todel, nežiūrint jų neretai vieno entuziazmo

potvinio atliktų nuopelnų („Varšuvos“ 1920 m.

d)

"„Stebūklas“ ir pan.), nepaisant jų gausios ir

ištikrųjų gerbtinos martirologijos (1794, 1812,

lionas, Sibiras) ir neskaitant kilnios XIX am-
žiaus jųliteraturos turtų — visgi šaltai, sine

ira et studio apsvarsčius, reik pripažinti,

jog dabartiniai lenkai, kūrie nieko iš savo istori-

ios neišmoko, bet užtat nieko ir nepamiršo,
nėra tinkama medžiaga Europos Rytų kultūri-

Tai yra atgyvenusi ponų
Jie nėra civilizatoriai, o vien okupuotų

nimo misijai atlikti.

  

jiems nepakeliami svečiai-at jūnai,

1863 m. 10-sai Varšuvos cidatėlės pavi-

' polnischen Kosaken) in diesen. Lindern; V
— geudungvon Staatseigentum;Verschickung 1
mündiger‘ Kinder der

i t

  

  

  

Der Dollar kostete |
1922 Januar .
1922 Mai
1922 August

2 880 seMare
"4000 poln.Mark,
6000 poln. Mark,

1922 Dezember ..17500 poln. Mark,
1923 Februar * 83 000 poln. Mark.

Interessant ist auch der polnische Export.
Nach offiziellen Angaben der „Rzeczpospolita“
vom Januar/Februar (abgedruckt in Nr. 38 des
.Dzien Kowienski“ vom 18. II. 23) bestand die *
Ausfuhr Polens zum grėBten Teil aus Petro-
leum mit fast 2675 des Gesamtexports, Holz
mit 16,7 % und Borsten mit 11,6 %. Hiernach
ist also ganz klar, daB der polnische Handel

 

    

  
   

  

   

   

   

  
    

  

  
   

   

   

 

   

    

  
  
   

   

  

 

  
  
  
  

   
   

  

     

 

   

  
   

   

   

 

' eigentlich von ausnahmlos fremden Produkten |
lebt: Das Petroleum. stammt aus dem der
Ukraine geraubten Ostgalizien und das Holz
aus dem Wilnagebiet (Vgl. die Artikel des: in.
Wilna in weiBrussischer Sprache erscheinen- |
den Blattes „Naša budučina“: Nr. 4: „Liasy |
našija ništožacca, bagacce kraju zebujecca“,
Nr. 5:  „Ratuica liasy“, Liasy: glociac“ usw.
Nimmt man diese beiden Exportartikel (42,7%!)
fort, So ist es aus mit dem angeblichen Gleich-
gewicht der polnischen Handelsbilanz.

b) in der unertraglichen Lage -seiner fast
40% der Bevélkerung ausmachendennationalen |
Minderheiten (35% der Abgeordneten des
Warschauer Sejms sind Nichtpolen),

c) in seinen unaufhérlichen, selbst vor.„politi- |
schen Morden nicht zurickschreckenden Partei- |
kimpien (Ermordung des Staatsprasidenten
Narutowicz und spater des orthodoxen Metro-
politen Georg),

d) in seiner in aller Welt bekannten Wort- ©
briichigkeit (Bruch des Vertrages von Suvalki
vom 7. Oktober 1920, der einen Waffenstillstand |
mit Litauen vereinbarte, am Tage nach der
Unterzeichnung) usw. “
Deshalb muB man unter Anerkennung |

mancher in einer Aufwallung von Begeisterung
volibrachter verdienstvoller Taten (Das ,,War-

“ schauer Wunder von 1920“ u. a.) und unbe-
schadet seines in friiherer Zeit durchlebten, |
wirklich bewunderungswiirdigen Martyriums |
(1794, 1812, 1831, 1863, Pavillon 10 der War-

schauer Zitadelle, Sibirien) und seiner hoch- |
entwickelten Literatur des XIX. Jahrhunderts |
— bei ruhiger Ueberlegung sine ira et studio|
zugeben, daB die heutigen Polen, die aus der
Geschichte nichts gelernt, aber auch nichts
vergessen haben, nicht dazu berufen sind, die
Rolle der Kulturtrūger in Osteuropa zu spielen. |
Sie sind eine langst iberlebte Herrenrasse. |
Sie sind nicht die Zivilisatoren, sondern die |
Peiniger der von ihnen unterjochten Vélker, |
unbeliebt und oft geradezu unertragliche fremde |
Gaste, die fiir die von ihnen okkupierten“
Gebiete eine schwere Last bilden. |

Hierzu geniigt die kurze Erwahnung folgen- |
der polnischer Heldentaten: Zwangsweise Polo- |
nisierung der oben erwahnten „Grenzmarken““
SchlieBung der nichtpolnischen Schuien; An:
siedlung landfremder ehemaligerSoldaten (der:
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virš.' Užteks paminėti
lenkinimą;„kresų“ - priverstiną

nuomenės vaikų ir abelnai vietinių žmonių,

valdininkų, Lenkijos gilumon siuntimą; iš lenkų

kalbos, kur reikia ir nereikia, kvotimus; sve-

timtaučių, reiškia nelenkų, deportacijas, kalini-
mą ir visą žiauriausios priespaudos aparatą,

"kamprirodymų randasi kiekviename lenkų ma-

žumų laikraščių lakšte. Skaityk: „Garsas“ 1923

— Nr. 7 „Mokyklų reikalai“ ir Nr. 4 korespon-

dencijos „Ziemia Oiczysta“ Nr. 5 ,„Walka z os-

wiatą“, „Rytų Lietuva“ Nr.15. „Lenkų črez-

vyčaika". Dargužiuose Trakų apskrity ir

Nr. 14 pastabą: „Garsas“ sukonfiskuota, „Naša
buduéina” Nr. 4: „Živicca jak garochu pri daro-

zie’ ir ,,Asadniki — niaStascie naSaje”, Nr. 5:

„Kali biolaruski selianin datakaie ziamli?”

„Zmaganne za belaruskuiu školu“, „Liasy golo-

ir taip toliau ir taip toliau be galo irciac”

krašto.

Nepažįstu arčiau tautinio būdo,  todeliai

nedrįstu spręsti, kiek teisingas yra posakis, būk

lenkai — esq šiaurės francūzai... visgi man

atrodytų toks palyginimas kaip ir žeminimu

linksmos, bet narsios ir patvarios gallų tautos.

Lenkų viešpatavimas pernelyg greit įkyrėjo

net iųjų draugams, kurie bevelytų be panašių

civilizacijos skelbėjų bei pranašų apsieiti.

Rytų Lietuvai lenkai nereikalingi. —

viena.

Vilnijos lenkinimo procesas, jo

„vystimosi eiga ir neištautėiję lie-
"tuviai. Antra tai tas, jog Vilniaus kaipo
sostinės atgavimas, yra Lietuvai ios ambicijos

ir garbės vienas iš svarbiausių punktų. Kas
Didžiųjų Lietuvos kūrėjų kadaise buvo Lietuvai

genialiai užbrėžta, tas ir dabar turi būti

įkūnyta, nors tas ir brangiai visai tautai at“
sieitų. Antrą vertus, mes niekuomet negalėsim

"ir negalim pripažinti, būk Vilniaus gyventojai,
pagriebę svetimą kalbą ir tos kalbos tautinio
ūpo pagauti ar, teisingiau sakant, tik tos kai-

myninės tautos agitatorių sukurstyti ir suer-

"Zinti, būk jie nustojo būti lietuviais. — Niekuo-

met. — Vilniaus, kaip ir visųbe išimties lietu-

viškų miestų lenkiškumas, yra ištisai pavir-

šutinis. Kad ir toliau, negu Klaipėdos suvo-

kietėjimas, nužengęs, visgi iisai dar nespėjo

paliesti miestelėnų būdo, papročių, kultūros —

„Visame kame dar užsiliko aiškioslietuviškumo

Tai

  

    

išvardytų nelemtų

nelenkiškų

mokyklų uždarinėjimą; krašte svetimo kariško

"elemento (lenkų kazokai) kolonizaciją; valsty-

binio turto skubų aikvojimą; mažamečių bied-
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Examina der polnischen Sprache bei allen
mėglichen und  unmėglichen Gelegenheiten;
Deportation und Einkerkerung von Nichtpolen
und sonstige Zwangsmittel brutaler Art. Be-
weise hierfūr findet man in jeder neuen
Nummer der dort erscheinenden Zeitschriften
der Minderheiten.- Vgl.: ,,Garsas‘* 1923, Nr. 7:
„Mokyklų reikalai“ („Šchulangelegenheiten“),
Nr. 4 der Korrespondenz: „Ziemia Oiczysta“,
Nr. 5: „Walka Zz oswiatą“, „Rytų Lietuva“
Nr. 15: „Lenkų čerzvyčaika Dergužiuose Trakų
apskrity“, und die Bemerkung in Nr. 14: „Gar-
sas konfiskuota“, „Naša budučina“ Nr. 4: „Zi-
vicca jak garochu pri darozie“ und ,,Assadniki—
niasčiascie našaje“, Nr. 5: „Kali bielaruski
selianin dačakaie ziamli?“ „I maganne za
belaruskuju školu“, ,„Liasy golociac“ und so
weiter und so weiter, ohne Ende.

Ich kenne den iranzosischen Volkscharakter
nicht naher, deshalb wage ich nicht zu ent-
scheiden; wie viel Wahres an dem Ausspruch
ist, dak ‘die Polen die Franzosen des Nordens
seien. Doch will mir ein solcher Vergleich
fast wie eine Beleidigung der zwar leichtlebigen,
aber mutigen und tiichtigen gallischen Nation
scheinen,

Selbst die Freunde der Polen haben die
„polnische Wirtschaft“ langst satt, und sie
wiirden gern diese Verkiinder und Bringer der
Zivilisation entbehren.

Ostlitauen braucht die Polen nicht.
ist sicher, Liki diag

Der ProzesB der

Das eine

Polonisierung
Wilnas, sein Verlauf und die Hal-
tung der nicht entnationalisierten
Litauer. Das zweite ist die Tatsache, daB
die Wiedererlangung Wilnas als ihrer Haupt-
stadt eine der wichtigsten Forderungen der“
nationalen Ehre der Litauer darstellt. Was von
den groBen Begriindern Litauens seinerzeit in
genialer Weise angelegt war, daB muB ver-
wirklicht werden, und sollte es auch von dem
Volke die gréBten Opfer verlangen. Anderer-
seits kénnen und werden wir nie anerkennen,
daB die Bevélkerung von Wilna dadurch, daB
sie eine andere Sprache und damit auch den
nationalen Geist dieser r angenommen
hat, oder richtiger gesprochen, daB dieser |
nationale Geist ihr kiinstlich durch zielbewuBte
Agitation beigebracht worden ist, daB® diese
Bevėlkerung also dadurch aufgehėrt hat, litau-
isch zu sein! Niemals! Der polnische Charakter |
Wilnas — wie auch der aller iibrigen poloni-
sierten Stadte Litauens — ist dadurch AuBer-
lich und oberflachlich. Wenn auch vielleicht
die Polonisierung hier noch weiter vorge-
schritten ist, als z» B. die Germanisierung
Memels, so ist doch dadurch der wahre Cha-
rakter, Sitten und Gebrūuche des Stūdtėrs im
Grunde nicht beriihrt; iiberall ist noch die
litauische Eigenart deutlich erkennbar. Ange-
fangen von dem hier gesprochenen ,,polnischen‘‘
Dialekt (einer Mischung von russischen,  pol-
nischen, litauischen, deutschen, weiBrussischen,
lateinischen, jiidischen und vielleicht tatarischen |
Worten) bis zu der anatomischen Konstitution
der Bevélkerung und selbst bis zur aa Ae
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kų žodžių mišinio) sintaksės, baigiant anato-
mine vilniečių kūno sudėtimi ir net ju primityve
sodžių architektura— visame kame jie pasiliko

gryni lietuviai esą ir nors patys tą tikru lietu-

višku atkaklumu šimtą kart užginčytų, tuo pa-
čių jie šimtą kart tą faktą krašto akyvaizdoi

patvirtintų.

Juo tolyn nuo Vilniaus, juo ta polonizacijos

plėvelė plonesnė; pagaliaus už 60 0 tai ir 100

kilometrų nuo Vilniaus į pietus ir rytus Laz-

dūnų (Naugarduko apskrities),  Binekainių,
Geranainių, Gervėtų (Lydos, Ašmenos apskri-

čių) ir kitose parapijose ii, perėjus visas balt-

gudiškumo tradacijas, niuansus, vėl išnyksta,

palikdama ištisai lietuviška, lietuviškai kalbantį
ir, kas svarbiausia, lietuviškai valstybiniai

mąstantį kaimą. Kur gi daugiau lietuviškumas

užsiliks ir išlaikys visus prieš jį taikomus

"puolimus, jeigu ne. po Siaudiniu kaimiecio

stogu?

Daugely Svensionity Trakų, Lydos rajonų

vietų dar seneliai tebevartoja tarp savęs bočių

kalbą, jų sūnūs baltgudžiuoja, o anūkai jau sau

vaizduojas, būk ių kalba lenkiška esanti, o ių

širdyse būk lenkiškas patriotizmas liepsnoiąs.

Tačiau smarkiai apsivyltų, kas tuo itin mate-

rialistiniu, dažniausia nuduotu neva įausmu

patikėtų. Vilnijos sodžius, tiesą, bent paviršu-

„tiniai, nustojo būti lietuviškas, suslavėjo, bet

jisai toli gražu dar nepastojo būti lenkiškas:

jis kolkas tapo „vietiniu“ — „tuteiši" — ir tiek

gali už 50 metų kiaurai sulenkėti, tiek ir grįž-

ti prie pamirštos tėvų kalbos. Pastaroji sulig

autoritetų patikrintų statistinių davinių dar

1851-ais metais buvo netik čia, bet iki Smur-
gainių ir Krevės viešpataujanti (žiūrėk Vilens-

kaia gubernija, polk. Korevo 1851 m. ir Le

conflit polono — lithuanien par P. Vileichis

Paris 1921) ir tik vėliau rusų „uriadniko“ ir
nuo seniau sulenkėiusio bajoro — dvarponio

stumiama, užleido vietą utilitariniu žvilgsniu

svarbiai, nes vienodai rusams kaip ir lenkams

(reiškia: politiniams ir ekonominiams valdo-

vams) suprantamai, o be to daug už lietuvių

kalba lengvesnei ir prastesnei baltgudžių kal-

bai. Toji evoliucija ligi šiol eina pilnu tempu

ir matomai be pėdsakų „suėdo ir praryja to

krašto prigimtą lietuviškumą. Tasai nenatura-
lus ir tvirkinantis procesas turėtų būti neati-

deliojant sustabdytas.
Tų neabejotinų faktų akyvaizdoj kalbas lie-

„tuvis negalis savo baigiančių ar vos beprade-

dančių ištautėti kompatriotų išsižadėti, palik--

damas juos tolimesniam iškrypimui į svetimas,
o kaip kada ir griežtai lietuvybei priešingas

„vagas. Jis turi stovėti šioj didžiausio pavojaus|   

sind es reine Litauer geblieben, und wenn sie |
das auch mit echt litauischer Starrképfigkeit
hundertmal bestreiten, so bestatigen sie eben
damithundertmal diese Tatsache.

Je weiter von Wilna ab, um so dinner wird
das Hautchen derPolonisation; zuletzt, 60 bis
100 km siidlich und 6stlich von Wilna, in den
Kirchspielen Sazdunai (Kreis Naugardukas
[Nowogrodek]), Binekainiai, Geranainiai, Ger-
vetai (Kreis Lyda und Ašmena [Oszmiany])
und anderen verschwindet es vėllig, nachdem
es alle Schattierungen der weiBrussischen Far-
bung durchgegangen ist, um ein rein litauisches,
litauisch sprechendes und, was am wichtigsten
ist, vom. litauischen Staatsgedanken durch--
drungenes Land zum Vorschein kommen zu
lassen. Wo denn anders sollte auch das
Litauertum erhalten bleiben und allen darauf
gerichteten Angriffen  nachhaltiger  trotzen,
wenn nicht unter dem Strohdach des Dorifes?

In vielen Orten des Kreises Svenčionys,
Trakai, Lyda sprechen die *Alten unter sich
noch die Sprache der Vorfahren, wahrend ihre
Sohne schon dem WeiBrussentum verfallen
sind und die Enkel sich schon einbilden, daB
sie polnisch sprachen und da8 in ihren Herzen
polnischer Patriotismus flammt. Jedoch wiirde
sich der schwer tauschen, der diesen rein
materialistischen, meist eingegebenen  ,,Ge-
fiihlen‘‘ Glauben schenken wiirde. Das platte‘
Land um Wilna herum hat freilich — wenig-
stens AuBerlich — aufgehėort litauisch zu sein,
ist slavisiert, aber keineswegs ist es dadurch
schon polnisch geworden; vorlaufig ist es
„einheimisch“ („tuteiši“) und kann in 50 Jahren
entweder durch und durch polonisiert oder zu
„der *vergessenen Sprache der Vater zuriick-
gekehrt sein. Diese letztere war nach statisti-
schen Angaben, die von Kennern der Verhilt-
nisse bestatigt worden sind, noch im Jahre
1851 nicht nur hier, sondern sogar bis Smur-
gainiai und Krevé durchaus die herrschende
(Vgl.: „Vilkenskaia gubernija“, polk. Korevo
1851 und „Le conilit polno—lithuanien“ par
P. Vileichis, Paris 1921); erst spater, unter dem
Druck des russischen „Urednik“ und des schon:
friiher polonisierten adligen Gutsherrn, machte
sie der in praktischer Hinsicht bequemeren,
weil Russen und Polen in gleicher.Weise ver-
standlichen und auBerdem viel leichter erlern-
baren, weil  primitiveren weiSrussischen
Sprache Platz. Dieser Vorgang ist heute noch |
mitten in der Entwicklung begriffen und zer-
stért zusehends den natiirlichen litauischen
Charakter dieser Gegend. Dieser: schwierige
und die Bevélkerung demoralisierende ProzeB
miiBte umgehend zum Stehen gebracht werden.

Angesichts dieser zweifellosen Tatsachen
kann dér litauisch sprechende Litauer seine
Landsleute, wenn sie auch bereits entnationali-
siert sind oder erst Gefahr laufen, es zu werden,
nicht aufgeben, um sie noch weiterhin einer
derartigen Umwandlung preiszugeben, die sie |
zu fremden, u. U. dem Litauertum feindlich
gesinnten -Elementen. macht. Er mu8 an der_.
Stelle, wo die gréBte Gefahr droht, eingreifen,
um seinen Briidern dabei zu helfen, die freie
Selbstbestimmung bei deIaWahl ihres
Entwicklungsgang' derzuerlangen.
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"grasinamoj vietoj if savo broliams privalo pa-

dėti atkovoti galimybę sulig laisvo noro pasi-
rinkti tolimesnio vystymosi kelią; į lenkus ir
baltgudžius ar į lietuvius. Vilniečiai tos lais-
vės kol kas neturėjo ir, iuo labiau po Varšavos

lenkais, nebeturi. Tas galimybes vilniečiams

kuogreičiausia suteikti tai nėra Lietuvos

Valstybės teisė — tai yra viena sunkiausių ir

garbingiausių jos pareigų. O šios rūšies parei-

gos nesensta, joms nebaisūs apleisti rakai ir

nesunaudotos progos. Ateis laikai...

Kad ir už pelningiausius, vilingiausius pasiū-

lymus Lietuva netūri teisės savo brolius —

vilniečius parduoti, iškeisti, jų išsižadėti. Tiek

iškentėię, amžiais spaudžiami, Vilnijos lietuviai

gali pilnai užsitikėti savo broliais nuo Nemuno,
Dubysos ir Šešupės krantų.

Žiauraus likimo skaudžiai mindZiojami, mes

daug ką esame Vilniuje praradę, betgi turime

apginti ten savo tautos solidarumo principą bei

valstybės garbę.

Lenkų siekiai pagrėbiant Vilnių.

Vilnius—tai lenkiškoji, tačiau kiek kalbama apie

aborigenus, sulenkintoji sala subaltgudėjusių

lietuvių iūroj. Užteks bendru žvilgsniu apimti

šio krašto etnografinį kad ir lenkų leistą žem-

Japi, kad pastebétum, iog į pietus ir rytus nuo

Vilniaus — lenkuojančių nuošimtis itin mažinasi,
ypač ties Gardinu, kur Vilnija susisieka ku tikra

etnografine Lenkija ir kur jis turėtų būti Žy-

miausis. Pavyzdžiui, „lenkų Statistikos“ prof..
E. Romer randa Vilniaus apylinkėse lenkų 7576
() o Gardino — vos 5070.

Vilnijos lenkiškumas yra dirbtinas ir laikinas

istorinių aplinkybių (rusų persekiojimai, lenkų

kariuomenės buvimas, degtinė ir agitacija) p4-

daras. Vienok Lenkijai jis yra brangus ne vien

tautiniu žvilgsniu bet, svarbiausia: 1) strate-
giniu, nes nutolina būsimo su rusais karo
tereną nuo tikrų lenkų apgyvendintos teritori-
jos, 2) leidžia: užlaikyti savo ištvirkusias, laike

karo valdininkų bei karių armijas visgi sveti-

moj žemėi, 3) šachuoja Lietuva ir noroms

nenoroms stumia į senos unijos atnaujinimo vė- -

žes (lenkai vis tebesvajoja grįžti prie savo 1772
"metų rubežių. „Od morza do morza” — Me-
mento Ukraina ir Latvija!...), 4) apsupa Prū-
sija ir teikia šansų patogioms sąlygoms esant,

„likviduoti“ šią lenkų karaliaus Zigmo I neap-

galvotą savo sekuliarizavusiam anuomet kuze-

nui, Albrechtui, geradarybę, 5) suriša Lenkiją
suPabaltijos kraštais ir jų uostais per Latviją

ir ypač per taip nuo senovės vadinamus „len-

_ kikus Infliantus’” — Latgalijąs 6) neduoda Lie-
tuvai ekonominiai sustiprėti, užvedant betarpę

"prekybą su Rusija,7) paverčia lenkų kultūros

‘von 1772.
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Bewohner von Wilna haben diese freie Selbst-
bestimmung bisher nicht besessen, und haben
sie noch weniger unter den Warschauer Polen.
Sie ihnen zu verschaffen ist nicht, nur das
Recht, sondern auch die Pflicht — wenn auch
eine der schwersten und ehrenvollsten — des
litauischen Staates. Und Pflichten dieser Art
verjahren niemals, mag auch iiber ihre Er-
fiillung manche Zeitspanne verstreichen. Einst
wird kommen der Tag...

Auch um noch so verlockende, gewinnver,
sprechende Anerbietungen darf und wird
Litauen seine Wilnaer Briider nicht verkaufen
oder eintauschen. Darin kénnen sich die
Wilnaer Litauer auf ihre Briider von Memel,
Dubissa und SeSupé verlassen. Schwer gepriift
von einem harten Schicksal haben wir mit
Wilna viel verloren; hier gilt es aber, das
Prinzip der Einheit unseres Volkes und unsere
nationale Ehre zu wahren.

Die Ziele Polens beim Raube
Wilnas. Wilna ist die polnische — oder|
richtiger polonisierte — Insel in dem weiB-
russisch gewordenen litauischen Meer. ' Ein
kurzer Blick auf eine beliebige ethnographische
Karte dieses Gebiets, mag sie auch aus pol-
nischer Quelle stammen, zeigt, daB  sidlich
und 6stlich von Wilna der Prozentsatz der
Polnischsprechenden dauernd abnimmt, beson-
ders nach Grodno zu, wo das Wilnagebiet an
das wirkliche ethnographische Polen. angrenzt,
wo also das polnische Element doch am stirk-
sten sein miiBte. Auch der polnische Statistiker,
Prof. E. Romer, findet z. B. in der Umgegend ~~
von Wilna 75% Polen, um Grodno herum
jedoch kaum 50 %. a

Wilnas polnisches Aussehen ist ein kiinst-
liches und zeitweiliges Produkt besonderer
historischer Umstande (Verfolgungen durch die
Russen, Anwesenheit polnischen Militars,
Schnaps und Agitation). Fiir Polen ist Wilna
jedoch weniger in nationaler Hinsicht wichtig,
als ,vielmehr 1. in strategischer Hinsicht, denn
es entiernt den Schauplatz eines kiinitigen
Krieges mit RuBland von dem eigentlichen
Territorium; 2. gestattet es Polen, die Be-
schaftigung seiner Militarbeamten und Soldaten
auBerhalb des eigenen Landes; 3. halt es
Litauen in Schach und macht dieses, ob es
will oder nicht, dem Gedanken einer Erneue-
rung der alten Union genéigter (Polen triumt
immer noch den alten Traum seiner Grenzen

„Od morza do morza“. Memento
Ukraina und Lettland! . . ); 4. umiaBt Polen
dadurch PreuBen und schafft die Vorbedin-
gungen für eine dereinstige „Liguidierung“
jener uniiberlegenen _Wohltat Sigesmunds I.,
K6nig von Polen, an seinem sdkularisierten
Vetter Albrecht von PreuBen; 5. verbindet
es Polen mit den baltischen Randstaaten und
ihren Hafen auf dem Wege iiber Lettland, und _
der wirtschaftlichen Erstarkung durch den
ermūglicht ihm die Weiterspinnung seiner alten
Plane in Lettgallen; 6. hindert es Litauen an
direkten Verkehr mit RuBland; 7. bringt es
groBe Gebiete (etwa 45 000 gkm) unter den Ein-
fluß der polnischen Kultur, schūtzt seine GroB--
grundbesitzer vor der so ween ea
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įtakon didelius (apie 45.000 kv. klm.) žemės-
plotus, apsaugoja jų dvarininkus nuo lietuviš-
kos, tiek lenkams beisios demokratinės, žemės

reformos: pritaikymo ir leidžia minėtus pusiau

tuščius (30 gyventojų ant vieno kv. klm.) plotus
sunaudoti įsodinimui ten Lenkijos bežemių ir

kareivių, kas sumažins žemės bado aštrumą

pačioi Lenkiioi, kuri jau buvo vienkart ketinusi

savo  proletariatu  irancuzų Madagaskarą

„kolonizuoti.

Tai reiškia lenkų tikrus okupacijos motyvus,

ių imperialistinės politikos kortas atskleisti.

Lenkai nesigiria jomis, nes jos pernelyg

ciniškos ir kažin ar iššauktų ypatingo entu-

ziazmo europiečių tarpe ypač pas tuos, kas

nėra pratęs baltuosius įuodaisiais okupuoti, tiek

jos yra įprastos doros ir demokratingumo prin-

cipams priešingos. Užtenka jas atidengti ir

viešumoj parodyti, kad savaime nukristų visa

panašių Žygių ir neva apsisprendimų aureolė.

Nes neteisybė bei melas, patys negriaunami,

griūna, 0 su šakinimis išrautos piktžolės su-

vaime džiūsta.

Žinoma, ne veltui Lenkija sukiša į Vilniją kad

ir savo markių, bet visgi pinigų miliardus, *)ne-

veltui užlaiko ten valdininkų, artistų, proteso-

rių, liaudies mokytojų, agitatorių, slaptų agentų

ir panašių veikėių ištisą armiją. Patys Vilnijos

smiltynai gal ne tiek lenkams, nepaisant jų

patriotinių ir romantinių kalbų, brangūs. Ne.

Bet jiems paiškėjo, jog šių smilčių savo rankose

išlaikymas, atidaro ių valstybei neišskaitomas

galimybes plėstis ateity nach Osten,

silpnesnių ar ne tiek subrendusių valstybių

kaStu.

Lenkija supranta, kad ka ji suspés pagriebti

dabar, kuomet po Didžiojo karo perversmių

viskas Europos Rytuose nenusistovėję, be kūno

ir be savininko, tol šį „viską“ reik skubiai prie

savo šono glausti. Vėliau atsiras daugiau sa-

vininkų, atsipeikės pati liaudis ir bus pervėlu.

Imk kas blogai, nestipriai ar ne savo vietoj

guli. Štai dabartinės Lenkijos, negalima
sakyt, kad labai ricieriškas ir garbingas obalsis,

kurio stropiai prisilaikoma lygiai Gdansko ir

Vilnijos, lygiai Galicijos, lygiai Silezijos klausi-

muose.

*) Vasario mėnesyje 1923 metais Vilniuje
vidutinė aktoriams-vaidintojams alga buvo ligi
(1% 1. markių milijonui, pusporučikas ėmė
*555.000 ir t. t, lenkų valstybės įsiskolinimas

prisiartino 10 trilijonų sumos — bolševikinės
kainos, algos, bolševikinės ir skaitlinės. |

is

_ und Demokratie.

_wistische Preise und. Gehalter, bolsch

 

kratischen Agararreform und gestattet die An-
siedlung polnischer Landarbeiter und Soldaten
in den dinnbevėlkerten Gebieten (30 Einwoh-
ner auf 1 qkm), wodurch die Ernahrungs-
schwierigkeiten in Polen selbst vermindert
werden und die Kolonisierung des franzésischen
Madagaskar durch polnisches Proletariat ver-
meidbar wird. }

Hier liegen die wahren Motive der Okku-
pation des Wilnagebietes, die sich damit als
die Folge einer rein imperialistischen Politik
herausstellt.

Diese eigentlichen Motive gibt Polen nicht
offen an, denn sie sind ein wenig zynisch und
wiirden vielleicht kaum besonderenBeifall in
Europa finden, zumal bei den Vélkern, die nicht
gewohnt sind, WeiBe durch Farbige zu tyran-
nisieren; dazu widersprechen sie doch zu sehr
den gewėolnlichen Anschauungen von Moral

Es genūgt,
aufzudecken und vor aller Oeffentlichkeit bloB-
zulegen, um sie von ganz allein ihres Scheines
von „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ zu
entkleiden. Denn Unrecht und Liige gehen
durch sich selbst zugrunde, und Unkraut, das
man mit der Wurzel ausrottet, vertrocknet
ganz von selbst. 6

Natiirlich steckt Polen nicht umsonst seine
Milliarden *) in Wilna, nicht umsonst unterhalt
es dort eine ganze Armee von Beamten, Kiinst-
lern, Professoren, Volksschullehrern, Agita-
toren, Geheimagenten und žAhnlichen Leuten.
Der Sandboden des Wilnagebietes ist es nicht,
der den Polen so teuer ist, unbeschadet ihrer
patriotischen und romantischen Reden. Nein;
aber sie fiihlen, daB durch das Festhalten dieses
Sandbodens sich unabsehbare Méglichkeiten
fiir die kiinftige Ausdehnung ihres Staates
nach Osten auf Kosten schwacherer oder
wenigstens noch nicht so weit entwickelter
Staaten bieten. ;

Man weiß in Polen ganz genau, daß nur
jetzt, wo nach den großen Umwälzungen des
Weltkrieges in Osteuropa noch vieles im Fluß
ist, noch die Möglichkeit besteht, im Trüben zu
fischen, und man ist daher bestrebt, noch
schnell möglichst viel zu ‘erraffen. Später,
wenn sich noch andere Eigentümer finden,. die
Bewohner selbst sich besonnen -haben, konnte
es zu spat sein. Das ist die augenblickliche
Losung Polens, von der man nicht sagen kann,
daB sie sehr ritterlich und ehrenhaft ware, an
die es sich aber in der Danziger und Wilnaer |
Frage, ebenso wie in der Frage Galiziens und ~
Oberschlesiens fleiBig gehalten hat.

In diesem ungleichen,
ehrenvollen. Kampfe bedarf Li-
tauen moralischer Unterstūtzung.

*) Im Februar 1923 betrug das durchschnitt-

 

sie hier einmal |

aber

liche Gehalt eines Schauspielers 1,5 Millionen

poln. Mark, ein Unteroffizier erhielt 550000 M. |
usw. Die Schuldenlast des polnischen Staates
betrug an 10 Trillionen Mark —

   

 

Summen!   

 

  

bolsche- -
wistische |
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kariauti šaltu, šaunamuoju ir popieriniu notų
ginklu. Šią kovą Lietuva gali pakelti vien
kilniausių viso Pasaulio teisybės mylėtojų dva-

siniai ir materialiai remiama. Šios paramos

ir pagelbos — susidurime su šiais Rytų Euro-

pos piratais, — Lietuva laukia iš plataus pasau-
lio, — iš visų kultūrinių visuomenių, iš Parla-

mentų ir t. t.

600 metų atgal mūsų šalis buvo anų laikų|
Europos šviesuomenės remiamų| kryžiuočių
teriojama. Dabar mus vėl engia jau išimtinai

"vienos Francūzijos palaikomi *) šios gadynės
Rytų ' žandarai-kryžiuočiai-lenkai. Bet mes,
kad ir 10 syk silpnesni, — nepasiduosime ir
Savo pozicijų, 0 ypač savo Vilnių ginsime ir
apginsime? X

Isitikinusi savo teisėtumu, Lietuvos Respub-
lika, kad ir aršiausių kautynių nesibijo, bi tik
jos pusei būtų teisingai informuota ir griežtai
teisėtumo principus remti pasiryžusi Europos

“ir Amerikos viešoji, lenkų pinigų bei monijimų,
nesuklaidinta opinija.

Jos užiaučiami ir palaikomi, savo kilnias
tradicijas ir jų nurodymus garbindami ir i
skaisčią savo krašto ateitį įsižiūrėię, mes bū-
sime neivaikiami, kuomet, kultiringos zZmoni-
jos pritariami ir Tėvynės meile šarvuoti,
drąsiai žengsime prie savo tikslo priešo
Pavergtos sostinės atvadavimo,

 

**) vasario 1923 m. vidury, Paryžiaus Parla-
mentas 515 balsų prieš 68 designavo Lenkijai
400 frankų milijonų paskolą neva gelzkeliy
sutvarkymui.

 

N Mit einem solchen Feinde bleibt Litauen nur
der Kampi, sei es mit Verhandlungen und

" Noten, sei es mit der Waffe in der Hand. Die-

„ bet garbingo
tuva reikalinga moral és.

Paspirties. Su tokiu prie’u Lietuvai,tenka

  
sen Kampf kann aber Litauen nur bestehen,
wenn es der moralischen und materiellen

- Unterstiitzung aller Freunde der Gerechtigkeit
in der ganzen Welt gewifK ist. Eine solche
Unterstiitzung und Hilfe gegen die Piraten von
OstpreuBen erhofft Litauen von der Gffentlichen
Meinung aller Kulturnationen, von den Parla-
menten, Regierungen usw.

Vor 600 Jahren wurde unser Land von den
damals von aller Welt unterstiitzten Kreuzrit-
tern bedrangt. Unsere heutigen Peiniger, die
Gensdarmen des Ostens, die polnischen „Kreuz-
ritter“, werden einzig noch von den Franzosen
unterstiitzt *). Aber wenn wir auch zehnmal
schwacher sind, so werden wir uns doch nicht
ergeben, sondern den Kampf um unsere Stel-
lung, und ganz besonders den Kampf um unser
Wilna, fortfiihren.

Ueberzeugt von seinem Recht, fiirchtet Li-
tauen nicht die hartesten Kampfe; méchte itm
dabeieine richtig informierte und zur Verteidi-
gung der Prinzipien der Gerechtigkeit fest ent-
schlossene 6ffentliche Meinung in Europa und
Amerika zur Seite stehen,. die sich nicht von
polnischem Geld und polnischen Liigen beein-
flussen laBt. / N

Getragen von den Sympathien der Welt,
werden wir unseren hohen Traditionen folgen
und den Blick fest auf die klare Zukunft un-
seres Landes richten. So werden wir uniiber-
windlich sein, wenn wir geriistet mit der Liebe
zu unserer Heimat unter dem Beifall der Kul-
turvélker mutig zu unserem Ziel
werden: zu der Befreiung unserer vom Feinde
geraubten Hauptstadt.

 

*) Mitte Februas 1923 hat das Pariser Parla-
ment mit 515 Stimmen gegen 68 die Gewih-
rung einer Anleihe von 400 Millionen Franken
an Polen, angeblich am Ausbau seines Risen- Y
bahnnetzes, bewilligt.

schreiten'
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„LAISVĖ“
visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis.

„LAISVEJE“ bendradarbiauja žymesnieji Lietuvos rašytojai, poli-
tikai bei veikėjai.

„LAISVĖJE“ paduodamos paskutinės naujausios ir svar-
biausios pasaulio žinios.

„LAISVĖ“ — plačiausia aprašo Seimo darbus, poduoda Seimo
narių kalbas.

„LAISVĖ“ — talpina valdžios pranešimus, įsakymus, ir aplinkraščius-
turi informacijų skyrių.

„LAISVĖ“—duoda įdomių apysakų ir įvairaus turinio
feljetonų. ‘

LAISVEJE— kaip veidrodyje atsispindi VISA LIETUVA, nes nuo-
savy koresponderty turi didžiuose miestuose ir

: miesteliuose.
„LAISVĖ“ — stropiai seka pasaulio politiką ir turėdama

savo nuolatinių korespondentų ir bendradarbių žy-
miausiuose pasaulio centruose: Berlyne, Miunchene,
Paryžiuje, Romoje, Londone, Naujorkeir kitur tuojau
paduoda svarbesnių žinių.

„LAISVĖ“ — turi skyrių „Laisva Tribūna“, kur duoda“ vietos
rimtoms nuomonėms žmonių ir kitaip nusistačiusių.

„LAISVĖ“ —turi Bažnytinio katalikų gyvenimo skyrių, kuriame
ta Ipina plačiųžinių apie viso pasaulio katalikų reikalus.

„LAISVĖ“ — turi ryšių su Amerikos broliais.
„LAISVĖJE“ skelbiasi rimčiausi ir didžiausi bankai, bendrovės ir

įvairios įstaigos.
„LAISVĖ“ — redaguoja Pr. Virakas. }
„LAISVĖ“— leidžia Akcinė Bendrove „LAISVE“ nuo 1920 m.
„LAISVĖ“ — kainuoja: metams 32 litai, pusmečiui 16 litų, trims

mėn. 8 litai. Atskiro num. kaina 10 cent. Užsienin —
o dvigubai.

„LAISVĖ“ — skelbimų kaina: 1 pusl. — 30 centų petito eilutė,
paskutiniame 15 centų. Užsienio firmos sulyg sutarties.
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„Laisvės“
Redakcija ir Administracija
KAUNAS, Didžioji Vilniausgatvė Nr.34.
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Govermental Institutions

Staats=-Behérden
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Valstybės Įstaigos

A. RUBINSTEINAS |
 

 

Kamščių dirbtuvė
KAUNAS, MAPŲG.13

+

Dirbami

ir parduodami

sekantys kamščiai: Vynui,likierui,

degtinei, alui, vaistinėms ir

visoki kiti technikos

reikalams  

Korken-Fabrik
KOWNO, MAPŲSTR. 13

+

Herstellung

und Verkauf von

Korken fiir: Wein, Liqueur,
Spiritus, Bier, Apotheken und

andere verschiedene

fiir technische

Zwecke  
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Ak. B-vė GUIDO HACKEBEIL

SPAUSDINIAI IR LAIKRAŠČIAI
Telef.: Dénhoff 8354, 3355, 3356, 3357

Spausdina visomis kalbomis
 

SPECIALYBĖ: Adresų knygos, Laikraščiai,
Technikos rašiniai, Akcijos ir vertybių popieriai, Meno

daugspalviai darbai cinkografijos ir litografijos būdu

 

 

Specialis skyrius lietuvių kalbai

BERLIN S14, STALLSCHREIBERSTRASSE 34-35
Atstovas Lietuvai: Inž. K. Puida, Kaunas, Duonelaitio g-vé 53
 

 



 

"Valstybės Įstaigos.
Prezidentūra.

1. Valstybės Prezidentas.

Valstybės Prezidentas Stulginskis Alek-
sandras.

Respublikos Prezidento Kanceliarija: D. ViLl-
iaus, N. 8 Tel 38

Respublikos Prezidento Kanceliarijos Viršinin-
kas ir Prezidento sekretorius D-ras Pijus
Bielskus.

Respublikos Prezidento Kanceliarijos Vedėjas
Pranas Kavaliūnas.

1. Staatsprasident.

Staatsprūsident St u lginskis, Aleksandras.

Kanzlei des Staatsprūsidenten: D. Vilniaus,
g. N. 3, Tel. 38.

Chef der Kanzlei des Staatsprūsidenten und
sein Sekretūr Dr. Pijus Bielskus.

Vorsteher der Kanzlei des Staatsprasidenten
Pranas Kalvaliūnas.

Ministerių Kabinetas.

‘Ministerkabinett.

Duonelaičo g-vé N. 42, Tel. 171.

Ministeris Pirmininkas:
Ministerprasident:

Galvanauskas, Ernestas, inz.

Nariai:
Mitglieder des Ministerkabinetts:

Į narius įeina visų Ministerijų Ministeriai, ar
pavaduoją juos Vice-Ministeriai ir Valstybės
Kontroleris.

Die Minister und Vizeminister aller Mini-
sterien sowie der Staatskontrolleur.

Tiesioginéje Ministerio Pirmininko žinioje yra
šios įstaigos:

1. Ministerių Kabineto Kanceliarija:
 Kanzlei des Ministerkabinetts:

„Ministerių Kabineto Reikalų Vedėjas+‘Bronius
Dailidé.

2. Vyriausybės Žynių redakcija:
Redaktion der amtlichen Verčtfentlichungen:

Redaktorius Vincas Mašalaitis.

3. „Lietuvos“ redakcija:
Redaktion der „Lietuva“:

Redakcijos Vedėjas Dr. Kazys Jokantas.

4, Ministerių Kabineto Juriskonsultas ir Mi-
nisterijų Juriskonsultų Komisijos Pirminin-
kas: Vincas Kalnietis.

Listes des Representants Etrangers en
Lithuanie,

Diplomatiniai atsiovai Lietuvoje.

A. Representations Diplomatigues.

Vokietija,
Allemagne.

ae Chancellerie: Gedimino g-vé 11.Telephone 135:
Ishausen, Envoyeextraprdinaite

enipotentiaire. . ..

 
   
 

"M. David B. Macgovan,

op E. M. Gino Macchioro- Vivalba,Mi-

 

M. Ferdinand Seiler, Secrėtaire de Lėgation.
M. Hans Fricke, Secrėtaire de Lėgation.
M. Roman Forner, Chef de la Chancellerie.

Amerika.
Amerigue.

(Etat — Unis d'Amėrigue.)
M.F. W.B. Coleman, Envoyė extraordinaire

et Ministre Plenipotentiaire.
'M. Stockeley W. Morgan, Secrétaire de Lé-

gation. |

Secrétaire de
Légation.

M. Gerhard Gade, Secrétaire de Lėgation. |
M. V. Con. Earl L. Packer, Secrétaire de’
Légation. Résident a Riga.

Gudija.
Bielarus.

Chancellerie: Vytauto pr. 30. Telephone 44.

M. Vasily Zacharko, Reprėsentant Diplo-
matique.

M. Dmitrieffi, Secrétaire de Légation.

Estonija.
Esthonie.

Chancellerie: Laisvės Al. 60. Telephone 303.

M. le Lieutenant Auguste Schmidt, Chargė
d’Affaires p. i.

Suomija.
Finlande. ;

M. Reino Sylvander, Dėlėguė du Gouver- |
nement. Résident a Riga.

Francūzija.
France. si

Chancellerie: Maironio g-vė 5. Telephone 152.)

M. Gabriel Padovani, Délégué du Gouver-
nement.

M, le Capitaine Lous Abraham, Représen-
_ tant Militaire.

Italija.
Italie.

Aistre Plenipotentiaire. Résident a Riga.
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Latvija,
Lettonie,

Chancellerie: Laisvės Al. 25. „Keistučio“ vie--
šbutis. Telephone 49,

S: E. M. Vigrabš, Chargė d'Affairėsp. i,
M. Charles O. Kouthelis, Secrėtaire de
Lėgation.

Rusija,
Russie.

Chancellerie: Laisvės Al. 6. Tėlephone Nr. 313.
M. Alekšandre Paykess, Ministre Pleni-

potentiaire.
M. Vladislav Matouchevsky, I. Secrėtaire
de Légation.

M. Michail Karsky, Secrétaire personal.
M. Vladimir Chindler, II. Secrėtaire de

Lėgation.
M. Dmitry Iv anoff, Chef de la Section Con-

sulaire.

Konsulatai.

B. Consulats,

Amerika,
Amerigue,

(Etats — Unis d'Amėrigue.)
Chancellerie: Gedimino gatvė 6. Telephone 299.

M. Clement S. Edvards, Consul.
M. Lorentzen, Vice-Consul.
M. Jay Walker, Pass Controll.

Danija.
Danemark,

Chancellerie: Smėlių g-vė 2. Telephone 278.

: M. Erik F. Biering, Consul.
M. le Capitaine C. F. G. Borch, Vice:Consul.
M. Aage Didrichsen, Chef de la Chan-

cellerie,

Suomija,
Finlande.

M. Aarnio, Consul.
M. George Palmguist, Sėcrėtaire. Vytauto

pr 59.

Franciizija.
France.

M. Eybert, Consul. Vytauto pr. 59,

Anglija.
Grande-Bretagne.

Chancellerie: Keistučio g-vė 19. Telephone 214.
M. Artur Dilley, Consul.
M. R. A, Lee, Vice-Consul p. i.

Latvija.
Lettonie.

M. Roudolphe Puikis, Consul. Résident a
iauliai,

Olandija,
Pays-Bas.

Chancellerie: Mickevičiaus v-vė 15.
Telephone 308.

„M. J. Scim van der Loeff, Agent Con-
sulaire.

\
ahs

 

M. Oscar Cornelius, Sécrétaire de VAgence.

  

  

Švedija.
Suede. JA)

Chancellerie: Mickevičiaus g-vė 15,7
£4 Telehpone 308, ; ;

M.J.Schimm van der Loeff, Consul p.i.

Cecho-Slovakija.
Tscheco-Slovaqiue.

M. Jaroslav Galia, Consul. A
M. Joseph Lelek, Sėcrėtaire. Laisvės Al. 14.

Šveicarija,
Suisse.

M. George Weingart,Consul. Trakų g-vė2b.

Norvegija.
Norvėge.

M. Martinas Itechass.
M. Merkys, Sekrėtaire. Laisvės Al. 15.

Valstybės Kontrolė.
Staatskontrolle.

Kaunas, DidZioji Totoriy g-vé Nr. 17,

Valstybés Kontrolierius
J. Zubrickas (12—1).

Valst. Vice-Kontrolierius
J. Mašiotas (11—12).

Susisiekimo Revizijos Departemento Direktorius
P.-Stanaltis (1-1): ;

Bendrosios Revizijos Departemento Direktorius
Si Stašys (12 I)

Krašto Apsaugos Revizijos Departemento (Lais-
vės Al. 57) Direktorius
K. Lekeckas.

„ Valstybės Kontrolės atstovaiprovincijoj.

Šiaulių Apskrities Revizorius
Šiauliuose.

Tauragės Apskrities Revizorius
Tauragėje.

Telšių Apskrities Revizorius
Telšiuose.

Panevėžio „Apskrities Revizorius
Panevézy.

Mariampolés Apskrities Revizorius
Mariampolėje.

Kedainių Apskrities Revizorius
Kedainiuose.

Gelžkelių ruožams revizorius
Radvilišky.

Vidaus Reikalų Ministerija.

Ministerium des Innern.

Laisvės Alėja N. 9, Tel. 190, 192.

Centro Įstaigos.
Zentralbehérden.

Ministeris: fr
Minister:

Oleka, Kazys, Laisvės Alėja N. 23.
Tel. 351. Kalb. val. 14—2%. | Alis

   
  



 

“E. p. Vice-Ministerio: ©
_ Vice-Minister: A 2

LipSius. Kalb. val. 12—1%.
MinisterijosReikaly vets
Kabinettschef:

Michnevičius, Albinas.

Ministerijos Juriskonsultas:
Rechtsbeistand; R

Rešiotkinas, Jonas.

I. Ministerijos Kanceliarija
Kanzlei. :

Ministerijos Sekretorius:
Sekretar:

Pukelevičius, Juozas. (1—3.)

II. Piliečių Apsaugos Departa-
mentas.

Departement fiir Btirgerschutz.

L. e. p. Departamento Direktoriaus:
- Direktor:

"Navakas, Jonas. (1%—3,)
Direktoriaus Padėjėjas:

miiciinas: Vala iting, Jonas.
(11-12

Kanceliarijos Vedėjas:

Milimantaviéius, Antanas. (9—3)-
Administr. Skyriaus Viršininkas:

Paškevičius, Aleksandras,

Pasų Skyriaus:
Passabteilung:

Jasiukatis, Juozas. |

Spaudos ir Draugijų Skyr:
Aleknavičius, Tadas.

Kriminalinio Skyriaus Viršininkas:
Veselis, Adolias,

L. e. Ūkio Sk. Viršininkas p.:
Vorobiovas, Sergiejus. (11—2)

III. Savivaldybių Departamentas,
Gemeindeverwaltungs-

Departement.

Departemento Direktorius:
Direktor:

Degutis, Kazys.

Vice-Direktorius:
Vice-Direktor:

Kaunas, Jonas, |

Departamento Sekretorė:

Marcinkienė, Ona,

Sekretor, Valšč. Skyriaus: .
Stankevičius, Juozas.

Valsčių Skyriaus Viršininkas:
Pou Mark tiga s, Jonas.

   

“ Miestų Skyriaus Viršininkas:
Naujokas, Jonas.

IV. Sveikatos Departamentas.
| Gesundheitsdepartement.

L. e. Direktoriaus p.:
Dr. Sipavičius, Bronius. (1—3.)

L. e. Medic. Skyr. Viršininko pi:
Dr. Juškis, Vytautas. (1—3)

Sanitarijos Skyr. Viršininkas:
Dr. Tumėnienė, Vanda. (1—3)

Farmac, Skyr. Viršininkas: » i
Kairaitis, Antanas. (1—3.)

V. Darboir Socialės Apsaugos
Departementas.

Depetement fūr Arbeits und“
i Sozialen Schutz.

Departamento Direktorius:
Direktor: KĄ

Šostakas, Aleksandras. (1—2:4.)
Darbo Skyriaus Viršininkas:

Akelaitis, Vincas.

Tremt. ir Belaisvių Grąžinimo Skyr. Viršin:
Kubilius, Antanas.

Socialės Apsaugos Skyriaus Viršininkas:
Kudirkaitė, Kazė,

Departamento Sekretoris:
a Degutis, Antanas.

Vi. Tikybu Departamentas.
Kirchendepartement.

Departamento Direktorius:
eiter:

Prapuolenis, Kan, Kazimieras.
(LL)

Departamento Sekretoris:
Kolis, Mykolas, (9—3,)

VII. Lietuvos Atstatymo
Komisarijatas.

Aufbauamt.

Komisaras:
Komissar:

Maciejauskas, Antanas, (9.42)
Technikos Skyriaus Viršininkas:
Leiter der Technischen Abteilung:

y

Verbickis, Jnž. Valerijonas. (9—3) /
L. e. Inf. Sk. Inž. p.:

Pojeris, Eduardas,
| Tvirtin. Skyriaus Inžineris:

 Salanekas, Jonas.

  

\

\
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Užsienių Reikalų "Ministerija.
Ministerium

fiir auswartige Angelegenheiten.

Kaunas, Daukanto g-vé N. 13.

Užs. Reik. M-jos Centr. Tel. 211.

Ministeris:
Minister:

Galvanauskas, Ernestas.

Vice-Ministeris:
Vice-Minister:

Klimas, Petras.

Politikos Departamentas.

Politisches Departament.

Direktorius:
Direktor:

Balutis, Bronius.

Administracijos Departamentas.

A dministratives Departament.

Direktorius:
Direktor:

Dailidė, Pranas.

Teisių Departamentas.

Juristisches Departament.

Direktorius:
Direktor:

Lisauskas, Andrius.

Ekonominių Reikalų Departa-
mentas.

Ekonomisches Departament.

Direktorius:
Direktor:

Karuža, Romanas.

C Tautų Sajungos ir Lenkų Departa-
mentas.

„Vėlker-Bund und Polnisches
Departament,

Direktorius:
Direktor:

"Jonynas, Ignas.

Juriskonsultas: v
Juriskonsult:

Petkevičius, Tadas.

Pasų skyriaus vedėjas:
Passe Abteilung Leiter:

Dumbrys, Baltrus.

Ypatinginems reikalams valdininkas:
Beamter fiir besondere Angélegenheit:

Blagovieščiūnas, Bronius.

" Šifruotoja:
Žičkauskaitė, Ona.

Vyresnysis buhalteris:

„Bertulis, Kazys.

   

"Sekretoriai: | US ee
Šumauskas, K.
Varnauskas, P
Kurtinaitis. D,
Avietėnaštė, M.
Radzevičiutė, M.
Choinovskaitė, Č
Veitaitė, S.
Laurinaitienė, E.
Lapinailtės. E:
Balanda; L:

Lietuvos Atstovybės ir Konsulatai
Užsieniuose.

Litauens. diplomatische Vertretungen
und Konsulate im Auslande.

A. Atstovybės: \ ;

Vertretungen:

Vokietijoje.
Deutschland.

V. Sidzikauskas, atstovas.
St. Girdvainis, I sekretorius.
Lozoraitis S, II sekretorius.

Adresas: Berlin, Kurfūrstendamm, 242.
Tlgr.: Lietuva Berlin. |

„Anglijoje.
England.

T. Norus-Naruševičius, atstovas.
H. Rabinavičius, I sekretorius.
K. Gineitis, II sekretorius.

Adresas: Reprezentativę of Lithuania in Eng-
land, 10, Palace gate, Kensington, London,
8. W. Ba

Tlgr.: Lietuva Kens London. 2

Francūzijojėe:
Frankreich.

o: M Lubicz de Milosz, atstovas.
K. Dobkevičius, patarėjas.
K. Graužinis, I sekretorius.
J. Kucinskas, II sekretorius.

d'Affaires.)
Adresas: Legation de Lithuanie en France,

Villa Victor Hugo, No. 10, Paris XVI.

Tlgr.: Lietuva Paris.

(Chargé

Latvijoje
Lettland.

J. Aukštuolis, Ministre Rėsident. +
M. Tomkevičius, I sekretorius.
A. Garnytė, II sekretorius. *
K. Vizbaras, Juriskonsultas.

Adresas: Ragi, Juru eela, N. 3.
Tlgr.: Légation Lithuanienne Riga.

Daniioie.
Danemark.

J. Savickis, Chargé d’Affaires.
Adresas: Litauiska Gesandska Copenhague,

_ Bernstorffsvei, 4, V. Daenemark. |

}

    



 

"Italijoje 1elis Kvirinalo,
Italien (Kvirinal).

Data Saulys, Chargé d’Affaires,
„V. Staneika, Sekretorius.

Adresas: Roma, 49, via Ciro Menotti I Italie
Legazione di Lithuania,

Tlgr.: Lietpas Roma.

Italiioie prie Vatikano,
Italien (Vatikan).

K. Bizauskas, Chargė d'Affaires.
J. Mocevičius, sekretorius.

"Adresas: Roma, Via Valadies, 35, Legazione
di Lithuania presso la Santa Se

Tlgr.: Lietuva Roma.

Amerikoje.
VS. Amerika,

V. Černeckis, įgaliotinis.
B. Mastauskas, patarėjas.
M. J. Vinikas, sekretorius.

Adresas: Reprezentative of Lithuania in Ame-
rica, Washington D. C. 1925 „F“ Street N.W.

Tlgr.: Lithuania Washington. -

Rusijoje.
Russland.

J. Baltrušaitis, įgaliotin. Miničteris. .
L. Bagdonas, Patarėjas.
J. Matukas, sekretorius.

Adresas: PredlitĖy, Povarskaja 24, Moskva..
Tigr.: Moscou Predlitvy.

Suomijoje, *
Finland. \

J. Jurkiinas-Seinius, Chargé d’Affaires.
K. R. Oller, sekretorius.
Adresas: Legation de Lithuanie Helsingfors,
Finlande Tehtaankatu 4.

Tigr.: Lietuva Helsingfors.

 

- Ceko-Slovakijoie.
Tschecho-Slovakien.

D. Malinauskas, Chargė d’Affaires.
A. Dėdelė, sekretorius.

Adresas: Legation de la Rėpuligue Lithua-
„nienne en Tchėchoslovaguie, Hotel Stepan-
Vaclavkė nam. Praha.

Estijoje.
Estland

» J. Aukštuolis, Chargė d'Affaires.
V. Babrauskaitė, sekretorius.

Adresas: Lėgation de Lithuanie RevelKiziku
Taham No. 6. p

Tlgr.: Lėgation Lithuanienne Tallin,

B. Konsulatai:
Konsulate:

Petrograde.
e Petersburg.

St.Zaskevičiūs, konsulas.
inkevicius, sekretorius.|

Petrogradas,Gogolio gi k
čius „ Gogolio g. in

  

 

Departamento Sekretorius:

Liepojuie.
Libau.

Stulpinas, konsulas.
Bauža, sekretorius.

Adresas; Liepaja, Lietuvos Konsulas, Liela
iela N 6.

Eleri: Consnlat Lithuanien Libau.

Karaliaučiuje.
Konigsberg i. Pr.

Hasfordas, L. e. Lietuvos Kons. p.
A. Veitaitė, sekretorius.

Adresas: Konigsberg i.Pr., Hinter-Tragheim
No. 20a, Telef. 2556.

Tlgr.: Litauisches Konsulat Kėonigsberg.

 

Hamburge.
Hamburg.

Ed. Misevičius, Konsulas.
O. Misevičienė-Kripkauskaitė,

sekretorius.

Adresas: Litauisches  Konsulat,
Hansaplatz 12.

Tlgr.: Litauisches Konsulat Hamburg.

Hamburg,

Teisingumo Ministerija.

Justiz-Ministerium.

Kaunas, Laisvės Alėja N. 63, Tel. 91 ir 92,
Ministeris:
Minister: aa

Karoblis, Vincas, Keistučio g-vė |
No. 50, Tel. 175.

Vyresnysis Ypating. Reikal. Valdininkas:

Beamter erster Klasse fūr besondere An-
gelegenheiten:

Stonis, Steponas.

Bendrųjų Reikalų Departamentas.

Allgemeines Departement.

Departamento Direktorius:

Naujokaitis, Antanas.

Departamento Sekretorius:

Adomaitis, Juozas.

Apyskaity Skyriaus virSininkas:

Viburis, Pranas,

Teisiy Departamentas.:

Rechtsdepartament.

Departamento Direktorius:
(vakansija.)

Departamento Sekretorius:

Račkauskienė, Justyna.

Kalėiimų Departamentas.

Departement fiir Gefangniswesen. e

Departamento Direktorius: ota ey
Brazaitis, Povilas.   

"Ošlapas, Albertas
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Virbalis-Eitkūnąi: Tarptautinė ekspedicija.

Vyriausiasias Tribunalas.
Oberstes Tribunal.

Kaunas, Laisvės Alėia No. 63. Telef. 91 ir 92.

Vyr. Tribunolo Pirmininkas:
Krisčiukaitis, Antanas, k. v. 11—1.

Nariai:
Janulaitis, Augustinas..
Romeris, Mykolas.

Vyr. Tribunalo Valst. Gynėjas:

Kalvaitis, Jurgis.

Vyr. Tribunalo Valst. gyn. padėjėjas:

Valtys, Jonas.

Kauno Apygardos Teismas.

Kreisgericht Kaunas.

Kaunas, Laisvės Alėja No. 63. Telef. 91 ir 92.

Kauno Apygargos Teismo Pirmininkas:

Petrauskas, Simanas.

Kauno Apygardos Teismo Pirmininko
. Padėjėjas:

Masiulis,

Nariai:
Jablonskis, Konstantas.
Adomavičius, Petras.
Burkevičius, Vilhelmas.
Boreiša, Julijonas.
Budreckas, Juozas.
Fridmanas, Bermanas.
Milcinskis, Aleksandras.
Penkaitis, Pranas.
Rusteika, Zigmas.
Staškevičius, Jonas.

Kauno Apygardos Teismo Valstybės Gynėjas:

Kaunas, Laisvės Alėia No. 63, Tel. 91 ir 92.
Rimša, Julijonas.

Boleslavas.

Mariampolės Apygardos Teismas
Marijampoléje.:

Kreisgericht Marjampol.

Mariampolés Apygardos Teismo Pirmininkas:

Stankūnas, Juozas.

Mariampolės Apygardos Teismo Pirmininkas
Pad.:

Cipliiauskas, Liudvikas.

Nariai:
“Brazaitis, Juozas.
Dorošukas, Sergėjus.
Grosas, Vilhelmas.
Penčyla, Juozas.

Mariampolés Apygardos
Gynėjas:

Bukaveckas,

Teismo Valstybės

Vladas.

Šiaulių Apygardos Teismas.
e iauliuose.

Pirmininkas :
Surna, Mykolas.

 

- Tel. adres:

Saugojimas sandėly. Apdraudimas.

 

Lietrans- Tel. 240

Muito apmokėjimas

Nariai:
Stanevičius, Vincas.
Bortkevičius, Vincas.
Ziakinas,Vladas.
Gecas, Dovidas. *
Einotias. Juozas,
Markevičius, Julijonas.

Šiaulių Apygardos Teismo Valstybės Gunes:

Brazinskas, Juozas.

Kauno Apygardos Teismo Valstybės, Gynėjai.

Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo I nuov.
Padėjėjas — Kaune.

Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo AI
nuov. Padėjėjas — Kaune.

Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo. III
nuov. Padėiėjas — Kaune.

Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo IV
nuov. Padėjėjas — Panevėžyje.

Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo V.
nuov. Padėjėjas — Kaune.

Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo VI
nuov. Padėiėias — Kaune.

Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo VII
nuov. Padėjėjas — Kaune

„Kauno Apygardos Teismo Valst. Gynėjo VIII
nuov. Padėjėias — Kaune.

Šiaulių Apygardos Tėismo Valstybės Gynėjai.

Šiaulių Apygardos Teismo Valstybės GynėjoI
nuov. Padėjėjas — Šiauliuose. ;

Šiaulių Apygardos Teismo Valstybės Gynėjo II
nuov. Padéjéias — Telšiuose.

Siauliy Apygardos Teismo Valstybés Gynėjo III
nuov. Padėjėjas — Šiauliuose.

Taikos Teisėjai.

Alytaus apskr. Alytaus I nuov.
jas — Alytuje.

Alytaus apskr. Alytaus II nuov.
jas — Alytuje.

Alytaus apskr. Merkinės nuov.
jas — Alytuje. /

Biržų apskr. Biržų nuovados Taikos Teisėjas
— Biržuose.

Biržų apskr. Pasvalio nuov. Taikos Teisėjas |
— Joniškėly, Biržų aps.

Birzų apskr. Vabalninkų nuov. Taikos Teisė-
jas — Vabalninkuose Biržų apskr.

Ežerėnų apskrities nuov. Taikos Teisėjas —
Ežerėnuose.

Kauno miesto ir apskr. I nuov. Taikos Teisė-
jas — Kaune, Daukanto g. Nr. 7. ;

Kauno miesto ir apskr. II nuov. Taikos -Teisė-
jas — Kaune, Daukanto g. Nr. 7.

Kauno miesto ir apskr. III nuov. Taikos Teisė-
jas — Kaune, Daukanto g. Nr. 7.

Kauno miesto ir apskr. IV nuov. Taikos Teisė-
jas — Kaune, Daukanto g. Nr. 7.

Kauno miesto ir apskr. V nuov. Taikos Teisė-
jas —Kaune, Daukanto g.Nr. 7.

Taikos Teisė-

Taikos Teisė-

Taikos Teisė-
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„ Kauno miesto ir apskr. VI nuov. Taikos Teisė-
jas — Vilkijoje Kauno aps.

Kėdainių apskr. Kėdainių nuov. Taikos Teisė-
jas — Kėdainiuose.

Kėdainių apskr. Grinkiškio nuov. Taikos Teisė-
ias — Krakiuose, Kėdainių apskr.

Kretingos apskr. Kretingos nuov. Taikos Teisė-
jas — Kretingoje.

Kretingos apskr. Salantų nuov. Taikos Teisė-
jas — Skuode, Krttingos aps.

Mariampolės apskr. Mariampolės nuov. Taikos
Teisėjas — Mariampolėje.

Mariampolės apskr. Kalvarijos nuov. Taikos
Teisėjas — Kalvarijoj, Mariamp. apskr.

Mariampolės apskr. Prienų nuov. Taikos Teisė-
jas — Prienuose, Mariampol. apskr.

Mariampolės apskr. Ąžuolų-Budos nuov. Taikos
Teisėjas — Ąžuolų-Budos paštas Mariampol.

„apskr.
Mažeikių apskr. Mažeikių nuov. Taikos Teisė-

jas — Mažeikiuose.
Mažeikių apskr. Sedos nuov. Taikos Teisėjas
— Sedoje, Mažeikių aps.

Panevėžio apskr. Panevėžio I nuov. Taikos
Teisėjas — Panevėžyje.

Panevėžio apskr. Panevėžio II
Teisėjas — Panevėžyje.

Panevėžio apskr. Kupiškio nuov. Taikos Teisė-
jas — Kupiškyje, Panevėžio apskr.

Raseinių apskr. Raseinių nuov. Taikos Teisė-
jas — Raseiniuose.

Raseinių apskr. Kelmės nuov. Taikos Teisėjas
— Kelmėj, Raseinių aps.

Raseinių apskr. Jurbarko nuov. Taikos Teisė-
jas — Jurbarke, Raseinių apskr.

Rokiškio apskr. Rokiškio I nuov. Taikos Teisė-
jas — Rokiškyje.

Rokiškio apskr. Rokiškio II nuov. Taikos Teisė-
jas — Rokiškyje. ; :

Seinų apskrities Taikos Teisėjas — Lazdijuos,
Seinų ap. ‘

Šakių apskr. Šakių nuov. Taikos Teisėjas —
akiuose.

Šakių apskr. Naumieščio nuov. Taikos Teisė-
jas — Naumiesty, Šakių ap.

Šiaulių apskr. Šiaulių I nuov. Taikos Teisė-

nuiov. Taikos

jas — Siauliuose. ,

Šiaulių apskr. Šiaulių II nuov. Taikos Teisė-
jas — Šiauliuose.

Šiaulių apskr. Joniškio nuov. Taikos Teisėjas
— Jonišky, Šiaulių ap.

Šiaulių apskr. Kuršėnų nuov. Taikos Teisėjas
— Kuršėnuose, Šiaulių apskr.

Šiaulių apskr. Radviliškio nuov. Taikos Teisė-
jas — Radvilišky, Šiaul apskr.

Tauragės apskr. Tauragės nuov. Taikos Teisė-
„jas — Tauragėje.
Tauragės apskr. Šilalės nuov. Taikos Teisėjas

— Šilalėje, Tauragės apskr. iš
Tauragės apskr. Naumiesčio nuov. ikos
"Teisėjas — Naumiestyje, Tauragės apskr.
Telšių apskr. Telšių nuov. Taikos Teisėjas —
„Telšiuose. | Se

     
 

Telšių apskr. Varnių nuov. Taikos Teisėjas —
Užventy, Šiaulių ap.

Trakų apskr. Kaišedorių nuov. Taikos Teisė-
jas — Kaišedoryse, Trakų ap.

Ukmergės apskr. Ukmergės I
Teisėjas — Ukmergėje.

Ukmergės apskr. Ukmergės II nuov. Taikos
Teisėjas — Ukmergėje.

Utenos apskf. Utenos I nuov. Taikos Teisėjas
— Utenoje.

Utenos apskr. Utenos II nuov. Taikos Teisėjas
-- Utenoje.

nuov. Taikos

Vilkaviškio apskrities nuov. Taikos Treisėjas
— Vilkaviškyje.

Teismo tardytojai.

Ypatingai Svarbioms byloms Teismo Tardyto-
jas — Kaune, Laisv. Al. Nr. 63.

Kauno Agyp. Teismo svarbesnioms byl. Tardy-
tojas — Kaune, Laisv. Al. Nr. 63,

Mariampolės Apyg. Teismo svarbesnioms by-
loms Tardytojas — Mariampolėje.

Alytaus apskr. Alytaus I nuov Teismo Tardy-
tojas — Alytuje.

Alytaus apskr. Alytaus II nuov Teismo Tardy-
tojas — Alytuje. A

Alytaus apskr. Merkines nuov. Teismo Tardy-
tojas — Alytuje.

Biržų apskr. Biržų nuov. Teismo Tardytojas
— BirZuose.

Biržų apskr. Pasvalio nuov. Teismo Tardy-
tojas — Joniškyje, Biržų apskr. : i

Ežerėnų „apskrities nuov. Teismo Tardytojas
Ežerėnuose.

Kauno m. ir apskr. I nuov. Teismo Tardy-
tojas — Kaune, Laisv. Al. Nr. 63.

Kauno m. ir apskr. II. nuo Teismo Tardy-
tojas — Kaune, Laisv. Al. Nr. 63.

Kauno m. ir apskr. III nuov.. Teismo Tardy-.
tojas — Kaune, Laisv. Al. Nr. 63,

Kauno m. ir apskr. IV nuov. Teismo Tardy-
tojas — Kaune, Laisv. Al. Nr. 63.

Kauno m. ir apskr. V nuov. Teismo Tardy-
tojas — Kaune, Laisv. Al. Nr. 63,

Kėdainių apskr. Kėdainių nuov. Teismo Tardy-
tojas — Kėdainiuose.

Kėdainių apskr. Grinkiškio nuov. Teismo Tardy-
tojas — Krakiuose, Kėdainių apskr.

Kretingos aspkr. Kretingos nuov. Teismo Tardy-
tojas — Kretingoje,

Kretingos apskr. Salantų nuov. Teismo Tardy-
tojas — Skuode, Kretingos ap.

Mariampolės apskr. I nuov. Teismo Tardyto-
jas — Mariampolėje.

Mariampolės apskr. II nuov. Teismo Tardyto-
ias — Mariampolėje.

Mažeikių apskr. Mažeikių nuov. Teismo Tardy-
tojas — Mažeikiuose.

Mažeikių apskr. Sedos nuov. Teismo Tardyto-
jas — Sedoje, Mažeikių ap. S

Panevėžio apskr. Panevėžio I nuov Teismo
Tardytojas — Panevėžyje. |

Panevėžio 'apskr. Panevėžio II
Tardytojas — Panevėžyje.

WA

nuov. Teismo
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Panevėžio apskr. Kupiškio nuov. Teismo Tar-
dytojas — Kupiškyje, Panevėžio apskr.

Raseinių apskr. Raseinių nuov. Teismo Tardy-
tojas — Raseiniuose,

Raseinių apskr. Kelmės nuov, Teismo Tardy-
tojas — Kelmėje, Raseinių apskr.

Raseinių apskr. Jurbarko nuov. Teismo Tardy-
tojas — Jurbarke, Raseinių apskr. x

Rokiškio apskr. Rokiškio I nuov. Teismc Tardy-
tojas — Rokiškyje.

Seinų apskrities Teismo Tardytojas — Lazdi-
juose, Seinų apskr.

Šakių apskr. Šakių nuov. Teismo Tardytojas —
akiuose.

Šiaulių apskr. Šiaulių nuov. Teišmo Tardyto-
jas — Siauliuose.

Šiaulių apskr. Joniškio nuov. Teismo Tardy-
tojas — Joniškyje, Šiaulių apskr.

Šiaulių apskr. Kuršėnų nuov. Teismo Tardy-
tojas — Kuršėnuose, Šiaulių apskr.

Šiaulių apskr. Radviliškio nuov. Teismo Tardy-
tojas — Radviliškyje, Šiaulių apskr.

Tauragės apskr. Tauragės nuov. Teismo Tardy-
tojas — Tauragėje.

Tauragės apskr. Šilalės nuov. Teismo Tardy-
tojas — Šilalėje, Tauragės apskr.

Trakų apskr. Kaišedorių nuov. Teismo Tardy-
tojas — Kaišedoryse, Trakų apskr.

Telšių apskr. Telšių nuov. Teismo Tradytojas
— Telšiuose.

Telšių apskr. Varnių nuov. Teismo Tardytojas
— Varniuose, Telšių apskr.

Ukmergės apskr. Ukmergės I nuov. Teismo
_. Tradytojas — Ukmergéie.

Ukmergės apskr. Ukmergės II nuov. Teismo
Tradytojas — Ukmergėje.

Utenos apskrities Teismo Tardytojas—Utenoje.

Vilkaviškio apskzities Teismo Tardytojas —
Vilkaviškyje. :

Notarai,

Aleksoto Notaras — Aleksote,
Alytaus II Notaras — Alytuje,
Biržų Notaras — Biržuose.
Ežerėnų Notaras — Ežerėnuose.
Joniškio Notaras — Joniškyje, Šiaulių apskr.
Kauno Apyg. Vyresnysis Notaras — Kaune,

Laisv. Al. Nr. 63.
Kauno I Notaras — Kaune, Daukanto g. Nr. 11. '
Kauno II Notaras — Kaune, Naujoji Viln. Nr. 2.

„Kėdainių Notaras — Kėdainiuose.
Kelmės Notaras — Kelmėje, Raseinių apskr.
Kretingos Notaras — Kretingoje.
Kalvarijos Notaras, Kalvarijoje.
Mažeikių Notaras — Mažeikiuose.
Mariampolės Notaras — Mariampolėje.
Naumiesčio Notaras — Naumiestyje, Šakių aps.
Panevėžio Notaras — Panevėžyje,
„Prienų Notaras — Prienuose, Mariampolės aps.
Raseinių Notaras — Raseiniuose.
Rokiškio Notaras — Rokiškyje.
Telšių Notaras — Telšiuose.
Tauragės Notaras — Tauragėje. + 3
Seinų Notaras — Ladzijuose, Seinų apskr. |

 

  

  

 

Šiaulių Notaras — Šiauliuose. |
Šakių Notaras — Šakiuose.
Ukmergės Notaras — Ukmergėje.
Utenos Notaras — Utenoje.
Vilkaviškio Notaras — Vilkaviškyje,

TeismoAntstoliai,
Alytaus apskr. Teismo antst. — Alytuje.
Biržų apskrities Teismo antstolis — Joniškėlyje.
Biržų apskr. :

Ežerėnų apskr. Teismo anst. — EZerénuose.
Kauno apskr. Teismo antst. — Kaune, Duone-

laičio g. 5a.
Kėdainių apskr. Teismo antst. — Kėdainiuose.
Kretingos apskr. Teismo antst. — Kretingoje.
Mažeikių apskr. Teismo antst. — Mažeikiuosė.
Mariampolės apskr. Teismo antst. — Mariam-
poléje, 1 ae

Raseiniy apskr. Teismo antst. — Raseiniuose.
Rokiškio apskr. Teismo antst. — Rokiškyje.
Šakių apskr. Teismo antst. — Šakiuose, “
Panevėžio apskr. Teismo antst. — Panevėžyje.
Šiaulių apskr. Teismo antst. — Šiauliuose,
Tauragės apskr. Teismo antst. — Tauragėje.
Telšių apskr. Teismo antst. — Telšiuose.
Ukmergės apskr. Teismo antst. — Ukmergėje.
Utenos apskr. “Teismo antst. — Utenoje.

Kauno sunkiuių darbų kalėjimas — Kaune,

Kalėjimų viršininkai.

Mariampolės Kalėjimo Viršininkas — Mariam-
poléie.

Panevėžio Kalėjimo Viršininkas — Panevėžyje.
iaulių Kalėjimo Viršininkas — Šiauliuose.

Telšių Kalėjimo Viršininkas — Telšiuose.
Ukmergės Kalėjimo Viršininkas — Ukmergėje.

Arešto NamųViršininkai.

Alytaus apskrities arešto namų Viršininkas —
Alytuje.

Biržų apskrities arešto namų Viršininkas —
Biržuose. }

"Ežerėnų apskrties arešto namų Viršininkas —
Ežerėnuose.

Kėdainių apskrities arešto namų Viršininkas—
Kėdainiuose.

Kretingos apskrities arešto namų Viršininkas
— Kretingoje.

Rokiškio apskrities arešto namų Viršininkas—
Rokiškyje.

Mažeikių apskrities arešto namų Viršininkas—
Mažeikiuose. | 3

Seinų apskrities arešto namų Viršininkas —
Ladzdijuose, Seinų apskr.

Tauragės aps
Šilalėje, Tauragės apskr. A

Trakų apskrities arešto namų Viršininkas —
Krišedoryse, Trakų apskr. ads

Utenos apskrities arešto namų Viršininkas —
Utenoje, K

Vilkaviškio apskrities arešto namų Viršininkas |
— Vilkaviškyje. ie N

Raseirfų apskrities arešto namų Viršininkas —
Raseiniuose. | Ša

Šakių apskrities arešto namų Viršini
Šakiuose. ;

      

  

 

ities arešto namų Viršininkas— .

 
   



    

; L LE TR ANS » Lietuvos Transporto Akcinė Bendrovė
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Lietrans - Tel. 240
 

Virbalis-Eitkūnai: Tarptautinė ekspedicija.

Švietimo Ministerija.
Unterrichts-Ministerium.

Kaunas.

Duonelaičio g-vė N. 13. Tel. 181. _
Ministeris: pay
Minister:

Juod atin: Petras, prof. (11—1.)

Vice-Ministeris:
Vice-Minister:

Mašiotas, Pranas. (11—1.)

Mokyklų inspektorius:
Opulskis, Apolinaras (11—1)

Bendrųjų Reikalų Departamentas.

Departement fiir Allgemeine
Angelegenheiten.

„Departamento Direktorius:
Direktor:

Daukša, Liūdas. (9—3.)

Meno skyriaus viršininkas:
Žilevičius, Juozas. (9—3.)

Central. Valst. Knygynas:
Staatsbibliothek:

Vilniaus, D, g-vė. N. 2.

Valstyb. Centr. Knygyno Valdytojas:
Verwalter der Zentralbibliothek:

Škėma, Andrius. (9—3.)

Centr. Valstybės Archyvas:
kmergės plentas 7 fortas.
Telef. 483.

_Archyvo Direktorius:

Andreievas, Kostantas. (9—3.)

Valstybės Muzėjus:
Simono g-vė No. 2.

Muzėjaus Direktorius;
„Galaunė, Pavilas. (9—3.)

Knygų leidimo Komisija:
Komisijos Sekretorius:

Vireliūnas, Antanas. (9—3.)

Metereologijos Stotis:
kmergės plentas7iortas. Tel.483.

Stoties Direktorius:
Vakansija.

Observatorius:
Daukša, Antanas. (9—3.)

Muzikos Mokykla,

Musikschule.
"Direktorius:
Direktor:

Naujalis, Juozas, Maironio g-ve N. 3.

hake Mokykla, Mapu g. No. 11.

Mokyklos erasers: A
eri Justinas. (9—3)

Saugojimas sandėly. Apdraudimas. Muito apmokėjimas

Ciurlionies paveikslų Galerija:
Direktorius:

Šlapelis, Ignas. (9—3.)

Lietuvių kalbos žodyno Redakcija:
D. Vilniaus g-vė N. 2.

Redaktorius: :
Būga, Kazys, prof. (9—3.) 5

Aukštesniojo Moksto Departa-
mentas.

Departamento Direktorius:
Volodka, Liūdas. (11—1.)

Vice-Direktorius:
Kodaitis, Bernardas. (11—1.)

Lietuvos Universitetas:
Duonelaičio g-vė No. 34. Telef. 365.

Universiteto Rektorius; |
Šimkus, Jonas, prof. (11—1.) Tel. 365.

Pradžios Mokslo Departamentas.

Departamento Direktorius:
Vokietaitis, Juozas. (11—1)

Mokytojų seminarijos ir kursų skyriaus vir-
Sininkas: |

Stankevičaitė, Gražina. (11—1.)

Pradedamųjų mokyklų skyriaus viršininkas:
Sluoksnaitis, Jonas. (11—1.)

Žemės Ukio ir Valstybės Turtų
Ministerija.

Ministerium fiir Landwirtschait und
Staatsdomanen.

Keistučio g-vė N. 15, Tel. 205, 208.

Ministeris:
Minister:

Aleksa, Jonas.
Vice-Ministeris:
Vice-Minister:

Matulionis, Povilas.

Juriskonsultas:
Juriskonsult:

Masiulis, Boleslavas.

(114—12.)

(LE)

 

I. Bendrųjų
Reikalų Departamentas.

Allgemeines Departement,

Departemento Direktorius:
Kraučiunas, Vladas. (11—12)

Ministerijos Kanceliarija:
Kanzlei:

X prie jos-mit,

a) Ministerijos Kolegija.

Ministerijos Kanceliarijos Viršin.:
Mikšionis, Povilas.  



     

Staistikos Skyrius:
Statistische Abteilung:

Statistikos Skyriaus VirSininkas:
“ Laptevas,Anatolius.

Buchalterijos Skyrius.“

Skyriaus Viršininkas: .
Bieliünas,Ignas.

Vandenų ir Durpynų Inspekcija

Aufsicht tiber Wasser und Torf-
lager.

Vandeny ir Durpyny Inspektorius:
Randomanskis,Andrius.

Zuklejystés Skyrius.

Skyriaus VirSininkas:
Kiršas, Alvinas.

Durpių Skyrius.

Skyriaus Viršininkas:
Taujenis,Vincas, inž.

Veterinarijos Inspekcija.

Tierarztliche Aufsicht.

Jos žinioje kovai su gyvulių maru stotis Mar-
vos dvare.

Vyriausias Veterinarijos Inspektor:
Gogelis, Leonas.

Žemės Ukio Departements.
Landwirtschafts-Departement.

Departamento Direktorius:
Vienožinskis, Apolinaras. (12—2.)

Agronomijos Skyrius:
Abteilung fiir Bodenwirtschaft.

Agronomijos Skyriaus VirSininkas:
Ganusevičius, Stepas.

Švietimo Skyriaus:
Unterichtsabteilung:

Skyriaus Viršininkas:
Tallat-Kelpša, Jonas.

Ekonomiios Skyriaus:
Oekonomieabteilung:

Ekonomijos Skyriaus Viršininkas:
Kaziliūnas, Povilas. 4

Buhalteriios Skyrius.

Skyriaus Viršininkas:
Žygelis, Aleksandras.

Miškų Departamentas.
Wald-Departament.

Departamento Direktorius:
Vaitkus, Vladas. (1—3.)

Departamento Vice-Direktorius:
Bagdanavičius, Medardas.

Miškų Apsaugos Skyrius: .
Abteilung fūr Waldschutz und
Statistik:

Skyriaus Viršininkas:
Gorodeckis, Kostas.

 

   
  

A

Eksploatacijos Skyrius:
Abteilungfūr Ausnūtzung:

Skyriaus Viršininkas:
Lapinas, Fabijonas.

„Miškų Tvarkymo Skyrius.

Skyriaus Viršininkas:
Konkulevičius, Mykolas.

Buhalterijos Skyrius.

Skyriaus Viršininkas:
Martinaitis, Danielius.

Laikinoji Komisiia padarytiems
su vokiečių okupac. valdžia
kontraktams ir sutartims
tiktinti; -

Zeitweilige  Kommission. zur
Ausfiihrung der mit den deut-
schen Besetzungsbehėrden
abgeschlossenen Vertrage:

Komisijos Pirmininkas:
Matulionis, Povilas.

Žemės Reformos Valdyba.

Žemės Ref. Vald. Narys:
Starkus, Zigmas.

Juriskonsultas:
Petrauskas, Simanas.

Žemės Fondo Departamentas.

Departamento Direktorius ir Vald. Narys:
Tonkūnas, Juozas (12—2).

Vice-Direkt. ir Administ. Skyr.

Viršininkas:
Strazdas, Justinas.

Nusavinimo Skyrius.

Skyriaus Viršininkas: ®
Parokas, Mikas.

Likvidacijos Skyrius.

Skyriaus Viršininkas:
Pranckevičius, Stepas.

Tvarkymo. ir Matavimo
Departamentas.

Departement fiir Bodenverbesse-
rung und Vermessung.

Departamento Direktorius ir Vald. Narys:
Pacevičius, Zigmas nuo 11 val.

Vice-Direktorius:
Bačelis, Zenonas.

Žemės

Žemės Tvarkymo Skyrius:
Abtėilung fūr Bodenverbesse-
rung: :

Skyr. VirSininkas:
Voitkevičius, Vaclavas.

Matavimo Styrius:
Abteilung fūr Vermessung:

Skyr. Viršininkas: g
Ragalskis, Petras. |

Melioracijos Skyrius. +

Skyriaus Viršininkas: | &8
Kairys, Dovas. —

 



 

 
KolonizačijosDepartementas,

Vice-Direktorius: . -
Dauknys, Mykolaa:

Zemés Reformos Valdybos
„Buhalterija.

Buhalterijos Direktorius:
Vanagas.- Simonaitis,
(122),

Vice-Direktorius:
22. Marlakojis,

Juozas

8

Jonas (12—2).

Susisiekimo Ministerija.

Verkehrs-Ministerium.

; Totorių g-vė N. 17, Tel. 4, 5.
Susiekimo Ministeris

. Minister:
Tomaševičius, Benediktas, Inž.

Vice-Ministeris:
Vice-Minister: | j

Rackauskas.

a) Inspekcija:
Vyriausis Inspektor:

Vakansija.

- Ypating. Reikal. InZin.:
Landsbergas,Ceslovas.

Juriskonsultas:
Vilius, Lukas.

Jo Padėjėjas:
Skipitis, Rapolas.

b) Ministerijos Kanceliarija:
Ministerkanzlei S

M-jos Reikal. Ved.:
Treinys, Juozas.

L. e. Kanceliar. Sekretorius par.:

Vakansija.
Buhalteris:

Raslavičius, Klemensas.

M-ios Buhgalteris:
Narbutas, Jonas.

c) Aukšt. Technikos Mokykla:
Techn. Mokyklos Direktorius:
Graurogkas, Julijonas,. Inž. uae
nolog.

Jo Padėjėjas:
Pauliukonis, Vladas, Inž.

Buhgalteris:
Mikuckas, Vincas;

d) Gelžkelių Valdyba:
Eisenbahnverwaltung:

Gelžkelių Direktorius;
Sabaliauskas, _— Inz.

Vice-Direktorius:
Vakansija.

Sekretorius:
Krakauskas, Silvestras, Inž.

„Kanceliarijos Viršininkas:
; Dirginavičius, Kazys.
Sekretorius:

Buta vi čiuS, Antanas,

 

a) Važiuotės Tarnyba:

: Kauno Gelžkelių Dirbtuvių Virš.:

 

Verkehrsdienst:

Tarnybos Virš.; geal
Iljinas, Jurgis, inž. X

Jo Padėjėjas:
Šakenis, Kostas, inž.

Sekretorius:
Jasinskas, Jeronimas.

L. e. Technikos Skyriaus Viršin. par.:
Svidzinskas, Borisas.

Rinkliavų Skyriaus Vedėjas: } os
kladauskas,Pranas. Sa

Komercijos Skyriaus Viršininkas: 1)
Virpša, Juozas. ŠA

L. e. Tarptautinio skyriausviršininko p.
Mendis, Albertas, /

L. e. Vyr. Revizoriaus par.:
Starkevičius, Juozas.

b) Traukos Tarnyba:

Tarnybos Viršininkas:
Dobkevičius, Feliksas, inž,

Jo padėjėjas:
Grinkevičius, Albinas, inž.

Sekretorius:
Malakauskas, Vladas.

Garvežių Skyriaus Viršin.:
Voitkevičius, Stasys, inž.

Vyr. Vagonų Revizorius:
Vakaisija.

Šviesos ir Svarstyklių Skyriaus Viršininkas:
liogeris, Jeronimas, inž. ®

Vandenpumpiy ir Ugneg. Gurguoles reviz.:
Bojažinskas, Zigmas, inž.

Technikos Skyriaus Virš.:
Bitenekas, Česlovas, inž.

Statistikos Skyr. Vir8.:
Visockis-Duja, Bronjs.

iurlys, Jurgis, Kaunas, Plačiųjų
Gelžkelių Dirbtuvė.

c) Kelio Tarnyba:
Wegdienst: a

Tarnybos Viršininkas: as
Maneke, Viktoras, inž. Totorių gatvė
N. 17. ae

I Viršininko Padėjėjas:
Karosas, Klementas, inž.

II Viršinko Padėjėjas:
Jankevičius, Juozas, inž.

Sekretorius: |
Savickas, Petras.

Technikos Skyr. Viršininkas:
Kirškinas, Jonas, inž.

Technikos Centralizacijos ir
Viršin:

Vakansiia.

Architektorius:
Pukas, Vincas, inž.

Nusavinimo Skyr. VirSinink.:
PiSé¢ikas,; Jonas,
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Gelžkelių StatybosViršininkas:
Sližys, Jokūbas, inž,

d)Ūkio Tarnyba:
 Wirtschaftsdienst:

Tarnybos Viršininkas:
Kržonstovskis, Eduardas, inž.

I Jo padėjėjas:
Janavičius, Vytautas, inž.

II Jo padėjėjas:
Landsbergas, Adomas, inž,

Sekretorius:
Vakansija.

Medžiagos Dalies Vedėjas:
Šironas, Juozas.

Ūkio Tarnyb, revizorius ir
Centralinio Sandėlio Prievaizda:

A Jonas (prie Kauno Gelžk.
st

e) Siaurųių Gelžkelių Tarnyba:
Verwaltung der Schmalspur-
bahnen:

Tarnybos VirSininkas:
J - ulaitis, Petras (prie Kauno Gelž.
st

Jo pad. ir Ekspl. Skyr. Viršin.:
Čepanis, Adomas, inž.

Sekretorius:
Talevičius,Baltrus.

Vyriausis buhalteris:
Tarvidas, Jonas.

- Traukos Skyr. VirSininkas:
Bogušauskas, Bronius, inž.

Traukos Revizorius:
Laurušis, Viktoras.

Rinkliavų Skyr. Viršin.:
Likevičius, Domininkas.

Centralinių Dirbtuvių Viršin.:
Graurogkas, Antanas, inž.

Jo padėjėjas:
Kairiūnas, Povilas (Žemutinė Freda).

"Kauno Depo Užveizda:
Zenius, Kazys.

*

f) SSveikatos Skyrius:
Gesundheits- Abteilung:

Skyriaus Vedėjas:
Karuža, Jurgis, Med. D-rs.

g) Didžioji Buhalterija:
Hauptbuchhalterei:

Centralinés Buhalterijos Vedėjas Vyriaus.
Buhalteris:

Grigaliūnas, Jonas...

Jo Padėjėjas:
4, Serbenta, Stasys,
Važiuotės Tarnybos Sąskaitybos Vyr. Buhal-
terIS 4

Rožėnas, Juozas.
_ Traukos Tarnyb. Sąskaitybos vyr. Bibalterie:

Miakinikovas, Teodoras. ;
Kelio Tarnybos Sąskaitybos Vyr. Buhalteris:

Batisa, Anianėsii

Vyr. Kasininkas:

Pabrėža, Kazys. N

Kubiliūnas,Motiejus.

Vietinės Įstaigos Gelžkelių
linijose.

Oertliche Einrichtungenanden
Eisenbahnlinien.

a) Vaziuotés Tarnyba:
Verkehrsdienst:

Važiuotės Revizorius I. rūšies:
Dominas, Rudolias,

Važiuotės Revizorius II. rūšies:
Šnapštis, Izidorius,

Važiuotės Revizorius III. rūšies:
Kinaitis, Angnotas, Mažeikių St.

Važiuotės Revizorius IV. rūšies:
Bervingas, Germanas, Kauno St.

Radviliškio St.

"Važiuotės Revizorius V. rūšies:

4    
„Jo Pedėjėjas: |

„Aukš

Pampalas, Vincas.

Važiuotės Revizorius VI. rūšies:
ubras, Antanas, Alytaus St.

Stočių Skaičiavedybos Revizorius I. ruožo:
Vilutis, Petras, Radviliškio st.

Stožių Skaičiavedybos Revizorius II. ruožo:
Stulpinas, Stasys.

b) Traukos Tarnyba:

Kaunno Ruožo ir Depo Viršininkas:
Žalkauskas, Edvardas, inž.,
Kauno Gelžkel. St. |

Virbalio Depo Viršininkas:
Kaloška, Vytautas,

Kaišedorių Depo Vinšininkas:
Rechlevičius, Julijonas.

Radviliškio Traukos Ruožo Viršin.:
yžniauskas, Mečislovas.

inž.

' Viršininko padėiėjas:
Nomantas, Leonas.

Abelių Depo Viršininkas:
Diržis, Jonas.

Mažeikių Depo Viršininkas:
: Paura, Mykolas.

Viršininko padėjėjas:
urkus, Danielius.

Šiaulių Traukos Ruožo Vinšin.:
Radavičius, Ksaveras.

Viršininko padėiėias:
Litvinas, Edvardas.

c) Kelio Tarnyba:
Wegdienst:

Kauno Ruožo Viršininkas:
Vileišis, Vytantas.

Viršininko Padėjėjas:
Dobrovolskis, Pranas,inž.

Kedainių Ruožo Vinšin.:
Jungeris, Maksas.

lni

Virbalio Stotis.

 

DsTasos Saskaitybos Vyr. Buhalteris: o

y



  

"LIETRANS
 

Internationale Spedition — Lagerung — Versicherung — Verzollung

Radviliškio Ruožo Virsin.:
Ožinskis, Adolfas.

Viršininko Padėjėjas:
NV eR ans hi a,

Šiaulių Ruožo Viršin.:
) Vladislavskas,Padolka.

Viršininko Padėjėjas:
Bistramas,.lurgis.

Mažeikių Ruožo Viršininkas:
Savickas, Konstantas,

Alystaus Kelio Ruožo Viršin.:
Murza, Adolfas.

d) Ūkio Tarnyba:
Wirtschaftsdienst:

Miškų Eksploatacijos Ved.:
Kuzminas, Sergejus, inž,

Jo Padėjėjas: ;
Matusevičius, Klemensas-Stepas.

Šiaulių Ruožo Revizorius:
Charževskis, Antanas.

Mažeikių Ruožo Revizorius:
Bukontas, Antanas,

Kauno Ruožo Revizorius:
Gasiūnas, Jonas,

e) Siuaryiu Gelžkelių Tarnyba:
Verwaltung der Schmalspur-
bahnen.

Panevėžio Ruožo Viršininkas:
Bulko, Justinas.

„Panevėžio Depo ir Traukos Ruožo Viršininkas:
7  „Pševadauskas, Jonas.
Biržų Pasvalio Ruožo VirSin.:

Liubauskas,Mykolas.
L. e. Siaulif’Depo uzveizda:

Daudé, Petras,
Jonavos-Ukmergės Ruožo Virš.:

Prekeris, Benedas.
Kazlų-Rūdos-Altoniškio Ruožo Viršininkas:

Vidžiūnas, Juozas,
Kazlų-Rūdos Depo Užveizda:

Tropianskas,Jonas, e
Skapiškio-Suveiniškių Ruožo Viršininkas:

Dariiekas, Vaclovas.
Skapiškio-Sūveiniškių Depo Užveizda:

Sadauskas, Stasys,

Joniškio-Žeimelio Ruožo Virš.:
oy „Saulys, Jonas,

" Ilaukės-Ežerėnų Ruožo Viršin.:
127  Taseckas, Juozas;

D Sveikatos Skyrius:
_ Gesundheitsabteilung:

KOWN
EYDTKUHNEN~WIRBALLEN

; Rajono Viršininkas: F

 

; Rayon Alyta:
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Litauische Transport-Aktiengesellschaft |
Laid S Me a a
Tel.-Adr.; Lietrans / Tel, 246:

Kauno Dirbtuv. Gydytojas:
asiūnas, Aleksandras.

Radviliškio Ruožo Gydyt.:
alkauskienė, Zinaida.

Šaulių Ruožo Gydyt.:
Urbanavičienė, Halyna.

Plentų ir Vadens Kelių Valdyba.
Verwaltung der Chausseen und

Wasserwege.

Plentų ir Vadens Kelių Direktor:
imoliūn as, Jonas.

Direktoriaus Padėjėjas;
Vakansija.

Administracijos Skyr,. Viršin.:
“Krakauskas, Alfonsas.

Vandens Kelių Inspektorius:
Kurganavičius, Eugenijus, inž,

„ „Palangos Žvejų Uosto Statybos Viršininkas:
Vysockis, Ričardas, inž,

L. e. Tiltų Skyriaus Virš, p.;
Olendskis, Stepas, inž,

Vyr. Buhalteris;
Risovas, Anatalius.

Garažo Vedėjas:
Meižis, Juozas.

Ūkio Dalies Vedėjas:
Dvariškis, Juozas.

Vietos Įstaigos.
Oertliche Einrichtungen,

a) Kauno Vandens Kelių Rajonas:
Rayon Kaunas fiir Wasserwege:

Rajono Viršininkas:
Snarskis, Artemas, inž,

Laivinikystės Inspektorius: -
uipis, Pranas. ;

Technikos Dalies Vedėjas:
Giedgaudas, Viktoras, inž,

Dirbtuvių Vedėjas:
Kunevičius, Vladas,

b) Šiaulių Kelių Raionas:
Rayon Schaulenfiir Wege:

Raiono Viršin.;
Stasevičius, Juozas.

c) Ukmergės Kelių Rajonas:
Rayon Ukmergė:

Gryngotias, Stasys, techn. |

d) Alytaus Kelių Rajonas: 

   
  



  

+
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Rajono Viršininkas:
į Ramanauskas, Antanas, techn.

/

e) Marijampolės Kelių Rajonas:
Rayon Mariiampol:

Raiono Viršininkas:
N iurlionis, Stasys, inž.

Pašto, Telegrafo-ir Telefono
Valdyba.

„Teleki aph- und Telephon-
verwaltung.

Post-,

Vice-Direktorius;
inž. Sruoga, Adolfas,Tel. 230;

Revizorius Instruktor:
Vakansija.

Ypatingiems Reikalams Valdin.:
Markevičius, Juozas.

Administracijos Skyr. Viršin.:
Stelmokas, Jonas.

Tarptautinio Skyr. Virš.:
; Augünas, Jonas.

Atskaitomyb. Skyr. VirSininkas:
Orentas, Antanas,

a) Technikos Tarnyba:

Tarnybos Viršininkas:
„Dučinskas, Juozas.

Origanizacijos Skyriaus Ved.:
Vakansija.

Eksploat. Skyr. Ved.:
Cigleris, Maksas.

Eksploat. ir medžiag. skyr. ved.:
Falejevas, Dimitras.

Pus Dirbtuvių ir Centr. medžiag. sandėl.
ed.
Lydemanas, Vilius.

Kauno Telefonų Stot. Vedėjas:
Vitartas, Adolfas, inž.

b) Paštų Tarnyba:

Tarnybos Viršininkas:
1 Augūnas, Juozas.

Organizacijos Skyr. Vedėjas:
Kerys, Juozas.

Eksploatac. Skyr. Vedėias:
Kaupas, Stasys.

Finansų, Prekybos ir Pramonės
Ministerija.

Ministerium iūr Finanzen, Handel
und Gewerbe.

Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministeris —
Vytautas Petrulis.

Juriskonsultas — Merkys
yr. ypat. reik. valdininkas inž. Zigmas R atau-
CoS.

 

   

 

Finansu, Prekybosir Pramonės :
Ministerio Kanceliarija.

Kanceliarijos Viršininkas — Marija Gulbi- |
naitė.

Skyrių Vedėjai — Mykolas Neetian wee An-
= Sližytė, Viktoras Garasimavi-

ius

Finansų Departamentas.

Departamento Direktoris — Juozas Dul skis.

Vice-Direktoris Juozas Marčiukaitis.

PA — Aleksandras Gudaliaus-
as.

Finansų Departamentas yra padalintas į 5
skyrius it kanceliariją.

„ Kanceliarijos Viršininkas: — Marija Gulbi-
naitė.

I Skyriaus Viršininkas — Juozas Leveris.

II Skyriaus Viršininkas —Aleksandras Na g0 r-.
nas.

III Skyriaus Viršininkas —Juozas Stasiskas.

IV Skyriaus Viršininkas — Pijus Norkus.

V Skyriaus (vakansija).

Iždinių buveinės, iždininkų bei vyresniųjų
i buhalterių pavardės.

1: K‚.uno iždinė — Kaune — Vyr. IZdininkas
Juozas Vaišnoras

vyr. Buhalteris Jonas Motuza

2. Šiaulių iždinė — Šiauliuose — Iždininkas
Kazys Vosylius

vyr. buhalteris Mykolojus Saviri-
nas

3. Šakių iždinė — Šakiuose — Iždininkas
Justinas Valaitis

vyr. buhalteris Marijona Tamule-
vičaitė ‘

4. Kedainių iždinė — Kedainiuose — Iždinin-
kas Kazys Gasiūnas A

buhalteris Stasys Kavaliukas

5. Raseinių iždinė — Raseiniuose — Iždinin-
kas Antanas Goštautas

vyr. buhalteris Elena Žukytė

6, Seinų iždinė — Lazdijuose — Iždininkas
Martynas Krukonis

vyr. buhalteris Vincas Urbonas

7. Telšių iždinė — Telšiuose — L. e. iždininko
par. Jonas Urbonavičius

- vyr. buhalterio (vakansija)'
8. Ukmergės iždinė — Ukmergėje — Iždinin-

kas Pranas Daniūnas

vyr. buhalteris Eduardas L ėm anas

9. Utėnos iždinė — Utenoje — Iždininkas
Antanas Binkevičius

vyr. buhalteris Juozas Klumba |

10. Trakų iždinė — Kaišedoryse L
" dininko par. Vladas Dana

  

  
  



   

 

 

H. Mariimipblės įždinė —Marijampolėje SE
S Iždininkas Jonas Stankevič ius

vyr. buhalteris Petras Norkus

12. Kretingos iždinė — Kretingoje — Iždininkas
Aleksandras Jurgutis

Le e. p. v. buhalterio Nuaras Sosta-
kas

13. Vilkaviškio iždinė — Vilkaviškyje Iždinin-
kas Edmundas Hoimanas

vyr. buhalterio (vakansiia)

14. Mažeikių iždinė — Mažeikiuose —
”/ ninkas Juozas Pazukas 4

vyr. buhalterio. Jonas Vorone ck is

evėžio iždik4 — Panevėžy Iždininkas
leksandras Steigvila

vyr. buhalteris Petras Dešrys

16. Rokiškio iždinė — Rokiškyie — Iždininkas
Melchioras Šlapelis

vyr. buhalteris Bronius Lapinas

17. Pasvalio iždinė -- Pasvalyie — Iždininkas
Albertas Kynastas

vyr. buhalteris Bronislava Žaldo-
kienė

18. Tauragės iždinė — Tauragėie — Izdininkas
Antanas Albrechtas

vyr. buhalteris Justinas Misevičius

19. Alytaus iždinė — Alytuje — „Iždininkas
Jonas, Stankevičius

vyr. buhalteris Antanas Ajauskas

Ežerėnų iždinė — Ežerėnuose — Iždininkas
Antanas Valavičius

vyr. buhalteris Viktoras Vruble-
vičius X

Iždi-

15. P

20,

Prekybos ir Pramonės Departamentas.i ;

Jouždavinys beikompetencija.

Prekybos ir Pramonės Departamento užda-
vinys — prižiūrėti, plėtoti ir tvarkyti prekybą
bei pramoę Lietuvoje, regtliuoti prekių

įvežimą ir išvežimą, išdavinėti patentus,
prižiūrėti technikos įmones.

Minėtas Departamentas padalintas į 6 skyrius:

1. Departamento Kanceliarija.

2. Tariių ir Informacijų Biuras.

Rinkimas ir išdavimas liečiančių prekybą bei
pramonę Lietuvoje ir užsienyje žinių ir infor-
maciju.

3. Buhalterija.

4, Pramonės Skyrius. Reguliavimas
pramonės Lietuvoje, sudarymas patogių pra-
monės vystymuisi sąlygų, išdavimas leidimų
pramonės įmonėms atidengti, išrišimas visų
bendrų technikos srityje klausimų, Valstybės
pramonės įmonių globa.

„5. Patentų skyrius. Prekinių ženklų
"įr išradimų registracija ir patentų išdavimas.

2 6. Technikos Inspekciia. Pramonės
įmonių techniška priežiūra, garo katilų ir kt.
aparatų o mas pramonės statistika, teiki-

chnik ee„patarimų T

"Departamentas irioskyrių
; viršininkai.

Dėka amento Direktoris — Stasys Liutkus,

Departamento Vice-Direktoris — inž.“Mykolas
Mackevičius,

Reikalų Vedėjas — Marija Vasilius k attė,

Tarify ir Informacijų Biūro Vedėjas — inž. Zig-
mas Balcevičius,

Vyresnysis buhalteris — Vilgelmas Krukas,
Pramonės Skyriaus Viršininkas — inž. Stasys
Radzevičius.

Patentų skyriaus Viršininkas
Radiukas,

Vyriausias Technikos Inspektoris (vakansiia),

Technikos Inspektoris — Vincas Ruškevi-
Čiti 84

Gerasimas

 

Technikos Inspektoris — Vladimiras Birulis—
(Panevėžyje, Marijos g-vė 22),

Technikos Inspektoris — Jonas Beresne-
vičius (Šiauliuose).

Rinkliavų Departamentas.

Jouždavinys bei kompetencija. -

Departamento uždavinys bendras visų
tiesioginių. mokesnių-rinkliavų
priežiūra.

Departamentas pidalintai į 4 skyrius, kurių.
uždaviniai sekanti: S

tvarkymas ir

 

DepartamentoSekretariatas. Be
partamento bendra registratūra, spausdinių ga-
minimas, tvarkymas, priežiūra, siuntinėjiams ir
bendra raštinė.

Departamento Buhalterija. Asig-
navimai ir atskaityba Departamento žinybos
išlaidų sąmatos, ribose.

Departamento! skyrius.

I skyriaus I dalis. Priežiūra ir tvarkymas
pagrindinio ir papildomojo valstybinio mokes-
nio, priklausančio iš akcinių bendrovių, kredito
ir koperatyvų įstaigų, kurios viešai neatsis-
kaito. I skyriaus II dalis. Priežiūra ir tvar-
kymas tokių pat mokesčių, priklausančių iš
prekybos ir pramonės įstaigų,
atsiskaito.

I skyriaus HI dalis. Amato, kredito, preky-
bos ir pramonės bendrų paiamų mokesnio
priežiūra ir tvarkymas.

kurios viešai |

I skyriaus IV dalis. Priežiūra ir tvarkymas RN
tarnybos ir užsiėmimo valstybinio mokesnio.»

Departamento lI skyrius.

II skyriaus I dalis. Priežiūra ir tvarkymas
žyminio mokesnio. II skyriaus III dalis.
Priežiūra ir
palaikų mokesnio ir „pošlinų“, 0 taipogi išieško-

"tvarkymas palaikų, valstybinio |

iimas baudų ir. mokesnių, einant teismų nutari--
mais.

aN

Departamentoirjuskyriu
viršininkai. A

Departamenito Direktoris — Leonardas Tas ‘
Agus BAS,

 



     

     
  Departamento Vice-Direktoris—— Mikas Blia-

džius, 4

Departamento sekretoris — Petras Maša-
nauskas,

Buhalteris — Juozas Kronas,
Departamento I skyriaus I dalies viršininkas —

Jurgis Elvikas,

Departamento I skyriaus II dalies vedėjas —
Jonas Jakstyris — I eil. ypat. reik. vald,,

Departamento I skyriaus III dalies vedėjas —
Juozas Pušinskas — Rinkliavų Revizo-
rius,

Departamento I skyriaus IV dalies vedėjas -—
rt Sikorskis — II eil. ypat. reik.
vald.

Departamento II skyriaus I dalies vedėjas ---
Antanas Romanauskas — Dalies Vedė-
jas,

Departamento II skyriaus II dalies vedėjas —
Jurgis Uzas — Dalies Vedėjas,

Departamento II skyriaus III dalies vedėjas —
Gabrielius Čižikas — Dalies Vedėjas.

Mokesčių Inspekcijos Kaune ir
vietose.

Mokesnių Inspektoris (Kaune) Antanas Pra
naitis,

‘ Mokesnių Inspektoris (Kauno miesto srities) —

' Simas Virkutis, Reikala,
Marijonas Audejus,

Antanas

- Mokesniy Inspektoris (Mariampoleje) — Jurgis
Račiūnas,

Mokesnių Inspektoris (Vilkavišky) Jonas
Matulaitis,

Mokesnių Inspektoris (Alytuje) — Edvardas
Neverauskas, s

Mokesnių Inspektoris (Lazdijuose) — Povilas
ialis,

Mokesnių Inspektoris (Kėdainiuose) — Andrius
eka,

‚ Mokesniy Inspektoris (Raseiniuose) — Jonas
A Elsbergas,

Mokesnių Inspektoris (Tauragėje) — Heliodoras
Butkevičius,

Mokesnių Inspektoris (Telšiuose) Pilypas
Repša,

Mokesnių Inspektoris (Kretingoje) Petras
Vitauskas,

Mokesnių Inspektoris (Mažeikiuose) — Antanas
Eidukaitis,

„ Mokesnių Inspektoris (Šiauliai) — Kazimieras
ilinskis,

| Mokesnių Inspektoris (Pasvalyje) — Povilas
itkevičius,

į „Mokesnių Inspektoris (Ukmergėje) — Jonas

 

Gasiūnas,

Mokiestta Inspektoris
Vaitkevičius,

Mokesnių Inspektoris (Kaišeodoryse) — Stasys
Gasiūnas,

Mocpsnių Inspektoris (Ežerėnuose) -a | Jonas
„Giedraitis,.

(Utenoje)  — Juozas

 

Rakinti Inspektoris (Rokišk

    

Ladavičius,
+

Muitinių ias

Jo uždaviniaibeikompetencija. *
Departamento uždavinys — prižiūrėti pildyma

Lietuvos Muitinių įstatų ir aiškinti įvairius
neaiškumus, kylančius muitinėse. i

Departamento žinioje yra 14 Muintinių ir 20
pereinamųjų punktų. Muitinių ir pereinamųjų
punktų uždaviniu yra prižiūrėti įvežimą ir
išvežimą prekių, einant Lietuvos Muitinių įsta-
tais. ‘

Departamento ir muitiniy bei
peréinamyjy punkty viršininkai.

Muitiniy Departamento Direktoris — Bronius
Prapuolenis,

Muitiniy Departamento Vice-Direktoris — My-
kolas Juknevičius,

Kauno muitinės viršininkas — Arkadijus V 0-
lodkevičius,

Kretingos muitinės viršininkas — Vladas Pe-
čonkinas,

Tauragės muitinės viršininkas —Karolius
Zaikauskas,

Naujamiesčio muitinės viršininkas — Ernestas
Krukas,

Jurbarko muitinės viršininkas —. Boleslovas:
Jonynas,

Naumiesčio muitinės viršininkas — „Juozas
Sirutis, ,

Virbalio muitinės viršininkas — Jonas Nor-
kaitis, pad. Vladas Puniška,

Mažeikių muitinės viršininkas — Jonas
Podžiūnas, ®

Joniškio muitinės viršininkas — Stasys N agi-
nionis,

Skuodo muitinės viršinjokas — Jonas Baltu-
SiS;

Gargždų muitinėsviršininkas — Aleksandras
erniauskas,

Abelių muitinės viršininkas — Aleksandras
Baublys,

Palangos muitinės viršininkas — Celestinas |
Jasinskas, }

Aisény muitinés virSininkas —Cezaras SCr s- ;
navičius, :

Tauragés perein. punkto virSininkas — Andrius
Baltusis,

Sartininkų-perein. punkto viršininkas —-Volde-
maras Petrusevičius,

Inkaklių perein. punkto viršininkas— Kostas |
Petrusevičius,

Degučių perein. punkto viršininkas— Ventės eae
ikedansas,

Paleikių pereinamojo punkto viršininkas ae
Pranas Sabaliauskas, i

Pašvenčio pereinamojo punkto viršininkas ~
Juozas Vingevičius, ;

 

_ RamoniSkiu pereinamojo punkto viršinink
Julius Rentelis,

 

  



  

Spereinamojo ab viršininkas Su vee
tanas BardZius,

Kybarty pereinamojo punkto viršininkas —
Juozas Kuncaitis, \

Vyštyčio pereinamojo punkto viršininkas —
Juozas Glovackis,

Laižuvos pereinamojo punkto viršininkas —
Stasys Jucevičius,

ot pereinamojo punkto viršininkas — Sta-
ys Naudžiūnas,

odžiūnų pereinamojo punkto viršininkas —
Impolitas Ky montas,

Žagerės pereinamojo punkto
Petras Samuolis,

" Milvidžių pereinamojo punkto

viršininkas —

viršininkas -—
Pranas Skyrius,

Žeimelio pereinamojo punkto viršininkas —
Antanas Greičius,

Darbėnų pereinamojo punkto viršininkas ——
: Benas Bagdonavičius,

Pasubačio pereinamojo punkte viršininkas —
Andrius Lučinskas,

Ežerėnų pereinamojo punkto viršininkas —
Juozas Ostachavičius,

Germaniškio pereinamojo punkto viršininkas —
Antanas Andziulaitis,

Suveiniškio pereinamojo punkto viršininkas —
Martynas Kalnynas.

Akcizo Departamentas.

Jouždavinys bei kompetencija.

Departamento uždavinys — akcizo mokesnių
rankimas ir už akcizo įstatų peržengimą per-
sekiojimas.

Vietos įstaigų Departamentas neturi.

Jo viršininkai bei pavaduotojai.

Akcizo Departamento Valdytojas — Rapolas
Jodelis,

Akcizo Departamento vice Direktoris — Al-
ionsas Stasiškis,

Valstybinio Apdraudimo Įstaiga.

Jos uždaviniai bei kompetencija.

„Valstybinio Apdruadimo Įstaiga veda visus
Valstybinio. Apdraudimo reikalus, suima nuo
joje apsidraudusių apdraudimo premijas ir iš-
duoda atlyginimus nustatytomis sąlygomis,
prižiūri ir kontroliuoja kitas esančias Lietuvoje
apdraudimo įstaigas; gi Įstaigos Inspekcijos
vietose tvarko ir veda apdraudimo darbus vie-
tose, instruktuoja savivaldybes apdraudimo
reikaluose. Valstybinio Apdraudimo Įstaiga
padalinta į 6 skyrius centre, būtent: Korespon-
dencijos skyrius, Nepriverstinojo draudimo,
Kontrolės, Likvidacijos, Perdraudimo ir Buhal-
terijos skyrius, ir 8 skyrius vietose, būtent:
I rajono Inspekcija — Vilkavišky, II ir III rajono

; Inspekcija — Mariampoléi, IV rajono Inspekcija
_—Ukmergéje, V rajono — RokiSky, VI rajono
Pasvalyje,VII rajono— Šiauliuose, VIII rajono
—- Telš MXAr x rajono -—Kaune.  
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Įstaigos ir jos skyrių viršininkai.
Mere Valdytojas — Gustavas Feteraus-

a'sh

Istaigos Valdytojas pavaduotas — Vaclovas
epanis,

Apdraudimo nuo ugnies technikas — Feliksas
Januševskis,

Vyresnysis Inspektoris — Kazys Žalys,
Korespondencijos skyriaus viršininkas — Pra-

nas Ysakas,

Nepriverstino draudimo skyriaus viršininkas —
(vakansija),

Kontrolės skyrius — Abramas Goldbergas,
Likvidacijos skyrius — Antanas Lapinskas,

Perdraudimo Skyrius — (vakansija),
Vyresnysis buhalteris — Juozas Gudaitis,

I rajono Inspekcija Vilkaviškis, Mariampolės
£.26 — Bronius Žilinskis,

If ir III rajono Inspekcija Mariampolėj, Viešoji
Aikštė 1 — Vladas Narbutas,

IV rajono Inspekcija Ukmergėje, Sodno g-vė 5
—- Jonas Laskauskas,

V rajono Inspekcija Rokiškyje — Juozas Ma-
ciejauskas,

VI raiono Inspekcija Pasvalyje —Pranas Ado-
maitis,

VII rajono Inspekcija Šiauliuose, Dvaro g-vė 11
— Alfonsas Freimanas,

VIII rajono Inspekcija Telšiuose —
Vismontas, ;

IX ir X rajono Inspekcija Kaune, Mickevičiaus
g.5 — Juozas Stanionis.

Juozas

„ Centralinis Statistikos Biuras.

Jguždaviniai bei Kbmpetencija,
1. Rinkti, patikrinti, tvarkyti statistinę med-

žiagą apie Lietuvą, skelbti tas Žinias spaudoje
ir leisti periodinius statistikos rinkinius. 4

2. Informuoti statistikos davininais valsty-
„bines ir visuomenes įstaigas, 0 taipogi turėti
ryšių su kitų valstybių statistikos organais
deiei pasikeitimo su jomis statistinę medžiaga.

Biuro viršininkasirio
pavaduotojas. /

Biuro Direktoris — Gustavas Feterauskaa.

Biuro Direktorio padéjéjas — Jonas Smilga.

Kredito Įstaigų ir Kooperatyvų Inspekcija.

Josuždaviniaiir kompetencija.

Inspekcijos uždavinys — turėti savo žinioje |
visų rūšių kredito, prekybos ir pramonės ben-
droves, atatinkamuose atsitikimuose instruk-
tuoti ir dalinai prižiūrėti jų veikimą. Jos žinioje
skaitosi:

A. Įvairios koperaciios bendro-
vės, vartotojų, gamintojų, Ze-
mėsūkio, smulkaus kredito (liau-
dies bankai).

B. Akcinės bei pajinės bendrovės
ir akciniai bankai,

C.Užsienių akcinių bendrovių sky-
riai
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me,

D: Pilnosios bei pasitikėjimo ben-
drovėsir užsienių firmos.

E.Pinigų keitimo kontoros, banki-
nės kontoros ir bankiniai namai.

i Tarnybos viršininkai.

Vyriausias Kredito Įstaigų ir Koperatyvų In-
spektoris — Vincas Matulaitis,

i I ruš. inspektorio padėičias — Borisas Saka-
® lauskas,

II ruš. inspektorio padeiejas — Domas Sid-
lauskas.

34 Valstybinė Technikos-Chemijos Laboratorija.

Jo uždavinys.

Laboratorija atlieka visų valstybinių įstaigų
paduodamos medžiagos ir prekių technikos bei
chemijos tyrimus;

b) atlieka privatinių prekybos bei pramonės
„ir visuomenės įstaigų paduodamos medžiagos

chemijos bei technikos tyrimus;

c)-kartu su suinteresuotomis valstybės įstai-
gomis išdirba privalomas normas valstybės
įstaigų perkamai medžiagai ir prekėms pirkti;

d) tyrinėja Lietuvos mineralinius turtus ir
„ kitą šalies medžiagą, kuri turi prekyboje, pra-
monėje ar mokslo srityje reikšmės ir supažin-

į dina su ia visuomenę spaudoje, paskaitose ir
| „kitais būdais;

e) renka Lietuvos gamtos turtų ir chemijos
bei technikos dirbinių pavyzdžius ir sudaro ių
kolekcijas;

i) leidžia savo periodinį leidinį, kuriame duo-
damos laboratorijąs darbų apyskaitos ir šiaip
medžiaga, kuri liečia Lietuvos pramonę, piėky-
bą ir išradimus technikos bei chemijos srity.

_ 2. Valstybinė technikos bei chemijos labora-
torija susidaro iš šių skyrių:

1 a) Technikinių tyrimų ir organinių ir neorga-
Ö niniy analizy skyriaus,

b) farmacijos ir maisto dalyky skyriaus,
c) metalų tyrimo skyriaus.

Taupomuųjų Valstybės Kasų Valdyba.

Taupomyjų Valstybės Kasų Valdytojas — Juo-
"1 Zas Dulskis,
Taupomųyjų Valstybės Kasų Direktoris — An-

drius Matulaitis.

 

Žurnalo „Lietuvos Ukis“ administracija ir
redakcija. g

Jos uždaviniai ir kompetencija.

Prie žurnalo „Lietuvos Ukis“ yra įsteigtas
Centralinis Informacijų Biuras ekonominiais ir
žinansiais reikalais.

Biuro uždaviniai ir kompetencija: užintere-
suotų grupių informavimas apie ekonominę ir
finansinę Lietuvos padėtį, išdavimas privatiems
asmenims ir įstaigoms apmok. žiunių ekonom.
ir finans. klausimais, liečiančiais Lietuvą ir

| Kitas Salis. ;

    S,

 

„vedėjas — Alfonsas Mo ka vs ki

   

Žurnalo redaktorius — administratoris ir biuro Valdybos pir
   

  įHM,
     

 

Žurnalo sekretoris— kapitonas Steponai-
tis, i i Lk

- Matu, Saiku, Svarstyklių ir Probavimo Rūmai.

Ju uždaviniai ir kompetencija. *

Jų uždavinys bei kompetecija— visoje Lietu-
voje matų, saikų ir svarstyklių bei visokių jų.
reikalingų būtino patikrinimo ir įspaudavimo
ir vartojamų prekyboje, valdiškose ir visuo-
menės įstaigose, teisingumo ir vienodumo patik-
tinimas.  Prabavimo Skyriaus uždavinys —
prižiūrėti prekybą brangiaisiais metalais ir jų
tyrinėjimas.

Vyr. Matų, Saikų, Svarstyklių ir Probavimo
Rūmų Viršininkas — Kostas-Lapinas,

probireris — inž. Kazys Ivaškevičius.

Visos viršminėtos įstaigos yra
sekančiose vietose:

Finansų Departamentas, Duonelaičio g-vė Nr.50,
Prekybos ir Pramonės Departamentas, Duone-

laičio g-vė Nr. 50,

Muitinių Departamentas,Duonelaičio g-vė Nr.50,
Taupomyjų Valstybės Kasų Valdyba, Duone-

laičio g-vė Nr. 50,

Rinkliavų Departamentas,
„Vytauto“ viešb.,

Centralinis Statistikos Biūras,Maironio g-vė 15,
Akcizo Departamentas, Bažnyčios g-vė 1,

Valstybinio Apdraudimo Įstaiga, Mickevičiaus
g.5,

Kredito Įstaigų ir Kooperatyvų Inspekc., Mai-
ronio g-vė 17, ;

Matų, Saikų ir Svarstyklių Rūmai, Duonclaiči
g-vé 32, - ä&

Žurnalo „Lietuvos Ūkis“ Redakcija, Maironio
g-vė 5, kampas L. Alėjos 43, Kaplano na-
muose, butas firmos „Nestle“.

Laisvės Alėja 52,

. Savivaldybės.

Apskričių Tarybų pirmininkų, jų pavaduotojų,
valdybų pirmininkų ir narių sąrašas

. |, Alytaus Apskrities,

Tarybos pirmininkas ı .
Grajauskas, Juozas !

pavaduotojas
Kriščiūnas,-.Vaitiekus

Valdybos pirmininkas si
Runta, Vaclavas

Nariai:
Andriuškevičius, Viktoras
Velička, Adomas N

2. Biržų-Pasvalio Apskrities. A

Tarybos pirmininkas
Volotka, Jonas

pavädoulojas 4 K S
Sabaliauskas, Juozas A

mininkas Week ;
  
  

 

Mažu

    
 



  
* "Nariai
A. Lago, e :

Aukštikalnis, Juozas

3. Ežerėnų Apskrities.

Tarybos pirmininkas
Bizokas, Antanas:

pavaduotojas
Stasiūnas, Aleksas

Valdybos pirmininkas
"Šlepetys, Mikas

Nariai:
Sikairka, bijai
„Biveinis, Jonas

4, Kauno Žnktiriūios,

„Tarybos pirmininkas
Nasvytis, Steponas

pavaduotojas
f Mikalauskas, Jurgis

Valdybos pirmininkas
Bucevičius, Eustachas

Nariai:
Survila, Antanas
Mikalauskas, Jurgis

5. Kėdainių Apskrities.

Tarybos pirmininkas
Jurcis, Juozas

pavaduotojas
Daugirdas, Mikas

Valdybos pirmininkas
Rybelis, Vladas

Nariai: ; Ö
imonis, Motiejus

: Norkus,Juozas

6. Kretingos Apskrities.

Tarybos pirmininkas
tropas, Ignas

Pavaduotojas
Jurgaitienė, Vacė

Valdybos pirmininkas
Vaineikis, Liūdas

Nariai:
Paulaušias“ Ioias .
BaipSys, Pivilas

7. Mariampolés Apskrities.
Tarybos pirmininkas

Bielskus, Vincas

pavaduotojas
Slekys, Vincas |

Valdybos pirmininkas
Pajauiis, Jonas

„Nariai: 5
Natkevičius, Juozas
Stepšys, Jonas

os 8.Mažeikių Apskrities.

2 Tarybos pirmininkas .

i

  

 

S, Cezaras

“ Tarybos pirmininkas

fl

 

Valdybos pithiininkae .
7 Ratinınkas, Jonas

Nariai: = \
Milevičius, Vaclavas
Knabikas, Juozas

3

 

\

9. Panevėžio Apskrities.

Butkus, Petras

pavaduotojas a
Kazlauskas,Kazys a !

Valdybos pirmininkas SA
Bukėnas, Jurgis Ö

Nariai:
Stanikūnas, Juozas
Karvelis, Tomas

 

10. Raseinuų Apskrities.

Tarybos pirmininkas
Grusdys, Stasys

pavaduotojas
Karosas, Mikas

Valdybos pirmininkas
Navickas, Jonas

Nariai:
Žukauskas, Dzidas
Rimkus, Juozas

ii. Rokiškio Apskrities.

oe pirmininkas
Malida, Antanas

pavaduotojas —
Dirzys, Antanas

Valdybos pirmininkas
Bicitinas, Adolfas

Nariai:
Petrulis, Antanas

Butėnas, Alfonas

12. Seinų Apskrities.

Tarybos pirmininkas
Kelmelis, Vincas

pavaduotojas
Staskevičius, Jonas

Valdybos pirmininkas
Vaznelis, Simas

Nariai:
Petravičius; Juozas
Saliklis, Jonas

13. Šakių Apskrities.

Tarybos pirmininkas ao
„ Spurga, Adomas ; ;
pavaduotojas By

Orentas, Antanas i
Valdybos pirmininkas

Mauz a

Nariai:
invitees. Antanas

Damijonaitis

14, Šiaulių Apskrities.

Tarybospirmininkas Ö
iuša

 

  



  
    

   
   

     
   
   
   
  

  

bospirmininkasValdybospirmininkas \ 2 Ba Hang "Žilinskas, Pranas.vambarys 4 2
"Nariai: } _ pavaduotojas
Brine Ag „Matuievičiks, ‘Mauls’:
Lemežis Valdybos pirmininkas; / „Andziulis, Jonas

5 15. Tauragės Apskrities. Nariai:Zn elei ; ražys, Jonas KA,Dapa, Žemaliias Visas.) | C
pavaduotojas   

Balčytis, Pranas

  
  

 

  
  
  

  
  
     

     

 

     
   
      

  
      

Miestų (apskričių teisėmis)Tarybų:piel„ Valdybos pirmininkas ir ae ate Burmistry ir Nas AnnoVilkaitis, Jonas sąrašas.
Nariai:
Bildušas, Jonas oe Kaunas.
Va iv ada, Antanas Tarybos pirmininkas is

  
  
  
  
  

  

   

 

   

 

  

 

  

     

  

| r Jančevskis til16. Telšių Apskrities. Davaduotiies 7 4 ®
Tarybos pirmininkas Dulskis, Romas |4 Dagilis, Juozas Blrnilstius ; 5
pavaduotojas Vileišis, Jonas niet be eeHg Neviardauskis, Adomas Nariai: || ; i aa

a Valdybos pirmininkas Burba, Nikalojus S +Milvydas, Česlovas ( Roginškas,Juozas į a
ss is si ; Ü ; Po p Ass

ubelis, Al. i Bao S ; 4 a
Tornau,A. : Panevėžys,; ; Tarybos pirmininkas

17. Trakų Apskrities. Maciejausk as, Jonas
Tarybos pirmininkas pavaduotojasMongirdas, Vladas i Handinas, Juozas Arn

; Burmistras Launa S. Vincas Adomulis, Bronius 2.
* jų %‘Valdybo ; : Nariai:

oe atBa ne chaos Kličmanas, Vladas
i : Gurvičas, Ilija .Nariai:

Aleknavičius, Aleksandras ‘
"Kudzinavičius, Domininkas Šiauliai

Tažybospirmininkas ‚
18. UkmergėsApskrities. Labanauskas, Petras

arybos pirmininkas pavaduotojas
  „ Jankūnas, Jonas Deksnys, Jurgis į

"pavaduotojas Burmistras «Kuliavas, Juozas ; Ubeika, Kazys
Valdybos pirmininkas Nariai:

Cekanavičius, Antanas Šerkšnis, AleksandrasNariai: Poškus, Vladas
"Rimkus, Antanas

  

  

      

       

  

    

  

” Vetuchauski s
; Petraitis, Jonas BAe A : }

19. UtenosA . ; K UkmerzL M
. e Tarybos pnrmminkas

} Tarybosip‘i{rinsmmjlg;sas { i "Švabinska S, Aleksandras
LA “pavaduotojas

Sloninskas, Abro

_ Burmistras ;
Dirmant



   

"Kauno: Miesto Tarybos ir Valdybos
„Nariai. ae

Tarybos Nariai.

„Pakalka, Jonas, narys. ‚
„ Bielopetravičius, Jonas, narys.
Beržinskas, Viktoras, narys.
Burba, Nikalojus, narys.
Kovalskis, Petras, narys.
„Chodas, Leiba, narys.
Wintelevékis, Mykolas, narys.

. Chaitinas, Dovydas, narys.

. Damijonaitis, Feliksas, narys.
„ Deringas, Liudvikas, narys.
„ Dulskis, Romualdas, narys.
„ Dovnaravičius, Kazys, narys.
„ Garalevičius, Jonas, narys.
. Garfunkelis,."Leiba, narys.
„ Grigas, Romanas, narys.
. Horbaéevskis, Jonas, narys.

17. Jančevskis, Kazys, narys.
„Kairiūnaitis, Laurynas, narys.
„ Kinderis, Rudolias, narys.
„ Kubickis, Jonas, narys.
„Kozlovskis, Liudvikas, narys.
„Kocinas, Izidorius, narys.
„Kormanas, Benjaminas, narys.
„ Krukas, Vilhelmas, narys.
„ Lapinas, Abelis, narys.
Lapienis, Petras, narys.

„Levandodvskis, Adomas, narys.
„ Leonas, Bronius, narys.
. Rudaitis, Pranas, narys.
„ Margolis, Juozas, narys.
„ Matulionis, Povilas, narys.
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Sabutis, Jonas, narys.
„ Preisas, Konstantas, narys.

oe Jurevi šiu s, Petras, narys.:
Rufas, Jokibas, narys.

. Strimaitis, Jonas, narys.

. Snielevskis, Antanas, narys.
ISivičkas,Pranas, narys.
„ Sirunovičius, Vytautas, narys.
„ Stakelė, Pranas, narys.
„ Šatas, Petras, narys.
„ Šaparas, Povilas, narys.
„ Zatorskis, Vaclovas, narys.
. Skardinskas, Vladas, narys.
„ Timinskis, Aleksandras, narys.®
„ Voleiša, Balys, narys.
„ Voldemaras, Augustinas, narys.
„Volfas, Grigoži, narys.

„ Volfas, Sulimas, narys. |
„ Volockis, Kopelis, narys.
. Vilčinskis, Juozas, narys,
„Vileišis, Jonas, narys. 

54. R ogins kis, Juozas, narys.

 

Valdybos Nariai.

i leisis. SPankaiasi

C Mandeibrautas, Morduchas, narys.

 

| Kauno Miesto Vatayb,

I. Sekretariatas

Sekretorius A. Ysakas,

Prie Sekretariato yra Sios dalys:

1. Archyvas
' Archivaras Zukauskas

2. Civilių užrašų dalis
Vedėja P. Černienė

3. Statistikos dalis
L. e. Vedėjo Valiulionis

4. Juriskonsultas M. Cimkauskas

Imformacijų Biūras

6. Kauno Miesto Savivaldybės Milicija
Viršininkas Malachas

g

II. Medicinos-Sanitarijos skyrius

Vedėjas Dras K. Grinius
„Veterinarijos-sanitarijos dalis

Vedėjas Vet. gyd. Butkevičius

II. Socialės Apsaugos skyrius

Vedėjas L. Kairiūnaitis

IV. Švietimo skyrius N
Vedejas L. Kairiünaitis

V, Statybos skyrius 5 n
L. e. Vedėjo inž. A. Jokimas

Dalys:

1. Miesto tvarkos dalis
Vedėjas V. Stumbrevičius

2. Miesto sodų ir daržų galis
Vedėjas Markelis

3. Miesto išplanavimo dalis
Vedėjas Salenekas

VI. Finansų skyrius

Vedėjas Valdybos narys J. Roginskas

Dalys:

1. Mokesnių dalis
Vedėjas S. Skudskis

2. Buhalterija

3. Kasa

VII. Turtų skyrius

L. e. Vedėjo p. L. sias

Nesamų savininkų namų globos dalis
Vedėjas A. Šlekys

VIII. Įmonių skyrius ae
Vedėjas Valdybos narys inž. M. Burba

Užpirkimo dalis
LL& Vedėjo p. Mikalauskas

IX, Naujųjų Įmonių skyrius
_ (Vandentraukis ir kanalizacija)|

Perlis inž. cities ;

  

  



      

"Kauno miesto įmonės irįstaigos| 0

 

 

 

Istaigos ar įmonės Vedėjas. sklispavadinimas. ee

Skerdykla Kasinskis,Petras» Uostog-vė
Gurguolė (Fuhrpark)
Galvijų stovyklai kiemas
Ugniagesių Kuopa
Miesto Muzéius
Darbo Birža
Senių Prieglauda
Liaudies Valgykla
Nakvynės namas
Miesto Teatras
Šančių liaudies skaitykla
Šančių liaudies Valgykla
Pedagoginis Muzėjus ir

skaitykla

Pavlovskis, Juozas
Bočkovskis
Maksimovas, Povilas
Prof. Volteris
Norkus
Micunskienė, M.
Stašaitis
Brazauskas,Pr.

Obelenytė
Medinaitė

Ruzgas

Muzėjaus Severs
Maž.-Vilniaus g-vė3
"Ugniagesių g-ve
Muzéjaus'g-vé. 3. ~
M.-Vilniaus g-vė |
Muzėjaus g-vė 3
Gardino g-vė 59
Gardino g-vė 59
Laisvės Alėja
Kar. Juozapavičiaus pr. 35
Kar. Juozapavičiaus pr. 35

Laisvės Alėja 12

Kauno miesto Savivaldybės Medicinos ir Sanitarijos Skyriaus įstaigų sąrašas
 

Įstaigos pavadinimas. Adresas. Vedėio pavardė.

 

Senojo miesto rajoninė am-
bulatorija :

Naujojo miesto rajoniné am-
bulatorija
ančių rajoninė ambulatorija

Žaliojo Kalno rajoninė am-
bulatorija

Slabados rajoninė ambulato-
rija

Centralinė ambulatorija
Sveikatos Centras Paget
vardu

Ryano vardu Ligoninė gim-
dančioms

Kūdikių ir nėščių moterų
„ Sveikatos Centras Šan-
čiuose

Miesto akušerė
Miesto aptieka
Sanitariniai automobiliai
Naujojo miesto  sanitarinis

gydytojas
Senojo miesto
gydytojas

sanitarinis

Gardino g. Nr. 59

Keistučio g. Nr. 23
Juozapavičiaus pr. Nr. 35

Malūnų g. Nr. 56

D. Dvaro g. Nr. 44
Laisvės Alėja Nr. 12

Laisvės Alėja Nr. 12

„ Šanč. Juozapavičiaus pr. 35
{ 2

Šanč. Juozapavičiaus pr. 35-
Gardino g. Nr. 59
M. Rotušė
Duonelaičio g. ties Elektr. st.

Mickevičiaus g. Nr. 6 Laisvės Alėja Nr. 36  
Dr. Vienožinskienė |

Dr. Krasauskaitė-
Steponaitiené

Dr.Kaganas

Dr.Gušča

Dr. Sleževičienė
Dr. Radzvickas

Vyr. gail. sesuo Orlo-
vienė (laikinai) \

;Dr‘Gildiemne a

Dr.Gildienė :
akuSeré Gerdzevičienė |
provizorius Butkevičius |
šoferis Raudonikis

Dr. Chmielevskis

Dr. Šmukleris

Kauno miesto Valdybos Socialės Apsaugos Globos Komitetai.
 

Raionai. Kas pirmininkauja. ~  Adresas.

 

Senas miestas

Naujas miestas

Karmelitai
ančiai i 4

Žalias Kalnas

Slabada

Aleksota

 

J. Stašaitis

Budreckis

K. Mackevičius

Prišgantas c

Levandauskas

Tamošiūnas Jurbarko g.
B Ana valdžios sed ; 
 

D. Vilniaus g. Nr. 22
Gedimino g. Nr. Karme-

lity klebonija .
Vytauto pr. Nr. 43 S
klebonija one
Žemaičių g/Nr. 8 -
gyvena— g. Nr. Ž.

Nr. 123    



    

KAUNAS, Laisvės al. - Tel. adres : Lietrans - Tel. 240
 

Virbąlis-Eitkūnai: Tarptautinė ekspedicija. Saugojimas sandėly. Apdraudimas. Muito apmokėjimas
 

Dvasiškoji Vyriausybė.
’ Geistliche Obrigkeit.

Kauno dvasiškoji vyriausybė ir jos įstaigos.

Jo Ekscelencija Žemaičių Vyskupas Kare-
vičius, Valančiaus g. 2.

Žemaičių Vyskupo raštinė, Valančiaus g. 2.

Jo Ekscelencija Žemaičių Vyskupas pagelbinin-
kas Skvireckas, Rotušės aikštė 4.

Žemaičių Vyskupijos Tribunalas ir Archyvas
(buv. Konsistorija), Rotušės aikštė 9.

Dvasiškas Teismas, Rotušės Aikštė 9.

Metrikų Skyrius, Rotušės aikštė 9.

Bažnytinių Turtų Taryba, Rotušės aikštė 9.
Žemaičių Vyskupijos kunigų Seminarija, D. Vil-

niaus g. 38.

Seinų dvasiškoji vyriausybė ir jos įstaigos.
Jo Ekscelencija Seinų Vyskupas Karosas,

Mariampolė.

Seinų Vyskupo, Kapitulos ir Kūrijos raštinės,
Mariampolė.

Seinų Vyskupo, Kapitulos ir Kūrijos raštinės,
Mariampolė.

Vilniaus neokupuotos dalies dvasiškoji vyriau-
sybé ir jos įstaigos.

Vilniaus Vyskupijos neokupuotos dalies Valdy-
tojas Kan. Kukta, Kaišedorys.

Vilniaus Vyskupijos neokup. dalies Vald. raš-
tinė Kaišedorys.

Evangelikų — Liuterių dvasiškoji vyriausybė
ir jos įstaigos.

Evangelikų — Liuteriy Konsistorijos Preziden-
tas Kun. Kibelka, Sudergas.

Vice-Prezidentas Kun. Vymeris, Tauragė.

Evangelikų — Liuterių Konsistorijos raštinė
Kaunas Gardino g. 63.

Evangelikų — Reformatų Dvasiškoji vyriausybė
ir jos įstaigos. '

Evangelikų — Reformatų Superintendentas Ja -
kubėnas, Biržai. ;

Evangeliku — Reformaty Kolegijos Prezidentas
Gryte „Biržai.

Evangelikų — Reformatų Vice-Prezidentas Ku r-
natovskis, Kelmė.

Evangelikų — Reformatų Kolegija, Biržai.

Stačiatikių Dekanas Protojerėjus Kaliskis,
Kaunas, Vytauto Prosp.

Sentikių Centro Tarybos Pirmininkas Pro-
zorovas, Kaunas-Ukmergės plentas 107.

Žydų dvasinę vyriausybę atstovauja Žydų
Reikalų Ministerija, Kaunas-Keistučio g.

"1787

LI ETR ANS, Lietuvos Transporto Akcinė Bendrovė

 

LIETRANS
Internationale Spedition — Lagerung — Versidherung — Verzollung
 

 

Litauische Transport - Aktiengesellschaft

KOWNO Tel Ade. :Les) Tel. A n

EYDTKUHNEN-WIRBALLEN

 
   



 

 

Vienintėlis Lietuvoje laisvos ir progresyvės .
minties dienraštis.

ZLEG L OO V OB

ZINIOS
„LIETUVOS. ZINIOS“
gina Lietuvos liaudies reikalus ir stovi

sargyboje obalsio: Laisva, nepriklau-

„soma, demokratinga Lietuva.

„LIETUVOS ŽINIOS“
suteikia kas dieną naujausių žinių ir

nesibijo tarti teisybės žodį.

„LIETUVOS ŽINIOS“
Vienintėlis Lietuvoje dienraštis, kuris

gina Amerikos Lietuvių reikalus ir
paduoda najausių žinių iš gyvenimo

mūsų išeivių Amerikoje.

„LIETUVOS ŽINIOS“
laikas nuo laiko yra papuošiamos

karikatūromis.
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S

Gaunama 2

Už36 litus metams, 10 litų 3 mėn. Lietuvoje ir

6 dol. metams Amerikoie

 

„LIETUVOS ŽINIŲ“ Administracija 2
Kaunas, Laisvės Al. 60. Tel. 223. > S
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Valstybės Ūkis
State economy

Staatswirtschaft

i jidin. gi

Ij

     

   
  
 

LEIDŽIA ORIGINALIUS IR VERSTINIUS ME-
NO KURINIUS, RANKVEDZIUS MOKYKLOMS |

JAUNIMO SKAITYMUS”
Kaunasrececen Duonelaiéio 9.53.

me I Af



 

Lietuvos Respublikos «4
1922 m. Sąmatinės pajamos.

 

Valstybėsfinansai osFinances ofthe State S Staats-Finanzen .
i

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso poVtasti;ir eae iplauku

 

 24 598 653 83 t
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© MLAUATE SO

S Viso

P aj GA DA šis Nuo Sausio iki Nuo spalio ikian
Spalio auksin gruodZio litais

„Paprastos pajamos.
I Skyrius — Tiesioginiai mokesniai.

Žemės ūkio ir nekilnojamo turto mok . 34 474 22195|. 1226 287 42
Prekybos ir+ Pramonės įstaigų mok . 70 980 32429 | 302674985
Piniginio kapitalo pelno mok . derasi L 198 526 06 20 75

Viso I Skyr. 105 653 072 30 4258 008 02

II Skyrius — Netiesioginiai mokesniai.
Gėrimų mokesn rų 239 519 744 25 2 050 147-75
Tabako mokesn te: 72 757 720 94 1.039 212.82
Papirosy gilzu ir papirosinio popierio „mok ge 157 004 55 851 87
Degtukų mok *, 9 935 093 97 56 408 59
Nuo įvairių pramonės gaminių "rinkliava 2 4 495 973 58 23 911 51
Muitas 20, aido mei Lei N aac 562 304468 64 3 589 328 83

Viso II Skyr. 889 170 005 93 6 759 856 37

III Skyrius — Pošlinai. į

Žyminio, teismo, eis sias ir nuoį aks dokum. mok 87 147 666 41 841 398 34
Palaikų mok < kų d 27 031 468 96 194 332 18
Įvairios rūšies pošlinai | + 6 A 29 321 056 63 417 200 37.

Viso III Skyr. 143 500 192 —| 145293089
IV Skyrius — Valstybinės regalijos. N

Pašto rinkliava 28 896 811 56 312 11451
Telegrafo rinkliava . 22 244705 01 194 569 95
Telefono rinkliava 10 807 311 70 109 879 46
Monopolizuota prekyba asi aes 40 755 604 — 57 905 50

Viso IV Skyr. 102 704 432 27 674 469 42

V Skyrius—Valstybinis turtas ir kapitalas. *

Iš miškų pajamos : 10651610453 | 142458688
Nuo kilnoiamo ir nekilnojamo Valstybinio turto 5 2710 036 91 10 36329
Iš žemės ūkio turto . Dunis - 6 935 819 69 169 977 31
16 zemes tvarkymo. on. 862 438 58 50195 |
Plačiųjų gelžkelių rinkliava . 53 953 90079| 3617 38126 _
Siaurųjų gelžkelių rinkliava . 3 889 605 47 299 565 95
Plentų ir vieškelių pajamos. 423 237 20 2048 15
Vandens kelių . 5 326 314 33 18289 70 ı
Valstybes dirbtuvespramonės technikos įstaigos ir sandėliai 9 834 008 45 50 35024
Valdžios leidžiamųjų laikraščių, knygųiir kit. spausd. pajamos 2 30547529 | 1749834
Valstybės Aapitala pelnas : .8 409 916 64| 15 484 892 82

2 Vien T Sign: 196 166 857 88| 21095 455 89

VI Skyrius — f
UZ parduotaii nekilnojam. Valstyb. turta . .. O 3 631 040 42 300407

: Vio Vi Ske. 3 631 040 42 300407.
VIII Skysim < Valet wens Iždo padengimas. ‘

Paskolų ir kitų išlaidų grąžinimas } 13 641 005 87 11742774°
UZ moksla mokesnis , Vics ee eae 3 434 857 93 11520091 |

Viso VIII Skyr. 17 075 863 80 232 62865 |

IX Skyrius—Įvairios paiamos. } ' | I
Įvairios laik. pobūdžio pajamos . 17 923 970 70 6541654 |

“Įvairios netikėtos pajamos . Rikio 19 439 64333 |+ 14215276 |
ži Viso IX Skyr. 37 363 614 03 207569 BL o

„Nepaprastos Pajamos. W sae
ie Valstybės "paskolos. p ; 24398 65383 | 215 833 600 |
Y : "Viso Aspalaam. 213
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Le budget de la Republique Pikcanienke pour Pannée 1922
recettes en Marks et en Litas.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

E Total
spéeces des recettes Wanvide coeowes Cetoore —

en Marks en Litas

Recettes ordinaires.

( I. Imp6ts directs.

Impot foncier . . A 34474 22195| 1226 287 42
Impėt sur les institutions de commerce "et dindustrie . 70 980 32429| 3802674985
Income taxe GROG EOIN S K DS 198 526 06 2075

105 653 072 30 4 253 008 02

Il. Impéts indirects.

Impėt d'alcool 289 51974425| 2050 147 75
Impot de tabac 72 757 720 94 1039 212 82
Impot des cigarettes 157 00455 851 87
Impėt d'allumettes e 9 935 093 97 56 403 59
Impöts des diverses produits | 4 495 973 58 23 91151
Douane a pe 562 304 468 64 3 589 328783

889 170 005 93 6 759 856 37

HE Dro tts.

Droit de timbre 87 147 666 41 841 398 34
Droit de crédit 27 031 468 96 194 332 18
Diverses droits 29 321 056 63 417 200 37

143 500 192 — 1 452 930 89

IV. Régale de 1'Etat.

Postes 28 896 811 56 312 114 51
Télegraphe 22 244 705 01 194 569 95
Télephone 10 807 311 70 109 879 46
Commerce monopolisė | 40 755 604 — 57 905 50

102 704 432 27 674 469 42

V. Domaines et capitaux de !'Etat.

Forėts i 106 516 104 53 1 424 586 88
Bien meuble | et immeuble . 2710 036 91 10 363 29
Bien-fonds $ 6 935 819 69 169 977 31
Recette par suite de la ‘reforme agraire : _ 862 438 58 501 95
Chemin de fer ä voie large Z 53 953 900 79| 3617381 26
Chemin de fer a voie étroite 3 889 605 47 299 565 95
Chaussées et grandes routes . 423 237 20 2 048 15
Voies de navigation. . 5 826 314 33 18 289 70
Usines de l'Etat, institutions d'industrie et technigues: dėpėts 9 834 008 45 50 350 24
Journaux, livres et autres éditions de l'Etat. 2 aes 2 805 475 29 17 498 34
Capitaux de l'Etat . 3409 916 64| 15 484892 82

196 166 857 88| 21 095 455 89

VI.

Vente de l'Immeuble de I'Etat . 3 631 040 42 3004 07
' 3 631 040 42 3 004 07

VIII. Rėcouvrėment du trėsor de 1'Etat.
Récouvrément des créances et d'autres eens 5 13 641 005 87 117 427 74
Paye d’enseignement R NS 1 3 434 857 93 115 200 91

17 075 863 80 232 628 65

"IX Diverses tecettės.
~ Diverses recettes temporaires 17 923 970 70 65 416 54
Diverses recettes imprévues 19 439 643 33 142 152 75

( 34 363 614 03 207 569 29

Recettes extraordinaires.

hares de LBA N DE gee 24 398 653 83 213 833 60
; Total 1519 663 732 46| 34 892 756 20         
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Lietuvos Respublikos Samatinės Išlaidos.
už 1922 m.

 

Lebudget ds laceili!Lithukolejnė. į.
 

 

Dėpense

Ministerijos bi įstaigos pavadinimas. |Saiai Spe: Nomencatusdes Mnleteres ou des Jet kųJanio
Steigiamasis Seimas. 6 358 503,95 PSA al cea 6 ane ee

' ; rėsident dela Rėpubligue 94 118,30
Respublikos Prezidentas - 994 113,30 odai Aaa ĖS R 5661 24776

Ministerių Kabinetas 5 661 247,76 Ministére des Finances, de la

Finansų, Prek. ir Pram. M-ia | 158929121,99 - „Commerce et de IIndustrie „| 158 929 121,99
a ba Ministére des Voies e Re

Susisiekimo Ministerija 347 925 298,28 municatiou .| 347 925 298,28
Vi i inisterii Ministére de I’ Intérieur. . 59 958-432,75
Mae im 59 998 432,75 Ministere des Affaires Etrangeres|_ 90 038 405,63
žsienių Reikalų Ministerija 90 038 405,63 Ministere de FInstruction Pu-

Švietimo Ministerija 71 350 475,10 ee S 71 850 475,10
inistėre de I'Agriculture et desŽemės Ūkio ir Valst. Turtų M-ia| 47 896 823,73 Domalnės de UžNS 47 896 823,73

Teisingumo Ministeriia 21546 642,18 Minist¢re de la Justice. 21 546 642,18

Krašto Apsaugos Ministerija „| 85249866558 Ministėrė de la Défense Na-t oo. as ue
Ministeris be port ŽydųRėl- Ministére (sans _ portefeuille)
kalams . ‘ 798 692,65 pour les Affaire Juives . . 798 692,65

Ministeris “be port. Gudų Rei Ministčre (sans portefeuille)
kalams - _ 464 503,91 pour les Affaires Blanc-Ru— :

thėniennes . K 464 503,91
Valstybés Kontrolé ‘ 4096 545,55 . Contröle de l’Etat.. 4 096 545,55

Valstybes Spaustuve 526 320,0i ee awlEtat .ea 526 320,01

LietuvosRespublikos Skoly mok. 2 977 298,16 Republligule es dettes de 1a 2 977 298,16
Lietuvos Telegramy Agentiira Agence télégraphique lithuani-

„Gita“ Aa S 5 487 771,87 enne „ala“. 2 cise 5487 771,87 
 

Viso |1 677 508 862,40

Lietuvos Respublikos Samatinés Išlaidos.

Total  1 677 508 862,40

Le budget de la République Lithuanienne.

 

 

 

 

 
 

 

už 1922 m. Dėpense

Ministerijos bei įstaigos pavadinimas, ĮNio SpalioikiGruo- SE S ou des en Litas, Octobe

Steigiamasis Seimas 135 105,85 Pee,psio iJE
s Ž résident de la République i

Respublikos Prezidentas . - TT A46,79 Conseil des Miršstkas 87031,17 -
Ministerių Kabinetas 87 031,17.Ministére des Finances, de.la sai

Finansų, Prek. ir Pram. M-ja .| 1051691069 yycoumumerceet Vaies"de Com. Žž
Susisiekimo Ministerija 4 130 868,56 iaiication i ‘ 4130868,56 |

A vole ® D inistérede VIntėrieur . : $
„Vidaus Reikalų Ministerija 1047 94835 Ministėre des Aiiaires Etrangéres 696 344,87 |
Užsienių Reikalų Ministerija 696 344,87 Ministére de VInstruction Pu- U

Švietimo Ministerija. 151956254 „‚Dliaue .. A eae Gheeee » Ministére de i’Agricuiture et des pa
Žemės Ūkio ir Valst. Turtų M-Ais 963 468,59 Domaines de I’Etat “ve ee
Teisingumo Ministerija. 447 216,65 eee “de ia"Déiensé N 78 aK
Krašto Apsaugos Ministerija - 9 057 568.17 M ; ( i = 9 057568,17

inistėre sans “ porte euille TAS

; Mgi;ls;;;'xs be port: Zydu ae 12 182.07 pour les Affaire Juives. . 12 182,07
S ? Ministére (sans_ portefeuille) ;

Ministeris be port. GudųRei pour les Affaires Blanc-Ru- des ;

kalams + 12585,20 thėntetihės14 As  1258520 |
Valstybės Kontrolė . 81 317,68 Contrdle de I’Etat i E 81 817,68 ae

Lietuvos Respublikos Skolų mok 65 498,17 ades dettes e la k493,17 oe

"Lietuvos Telegramų Agentūra _ Agence télégraphique lithuani- M
aA a 36916,61 enne„Elta“ oe Ga ee hae _36916,61

ie =Viso 28826 098,98 } to 288  



 

Importas perLietuvos multines.
Importationsen Lithuanie.
nuo 1. I. 1922 m.ligi 1. I. 1923 m.

du l-ier Janvier 1922 an. au 1-ier Janvier 1923 an.
Suma auks. Suma litais
eee: (tūkstančiais)
01.

La 1922
1. Chemijos produktai:

įvair. neišv. .

kosmetika

dažai

vaistai

trąšos

2. Gėrimai

3. Tabakas

4. Gyvulių produktai:

- įvair. neišv.

oda. ir jos gaminiai .

avalinė

5. Manufaktira:

ne įvair. neišvar.

siūlai,

audimai
mezginiai ,

6. Galanterija

7. Maisto produktai:

įvair. neišvar,

druska

cukrus

silkės

mielės

8. Gyvuliai

9. Metalo dirbiniai:

ivair. neišvard.

mašinos ir įrankiai

žemės ūkio mašinos .

10. Muzikos instrumentai

11. Elektr. dalys

12. Mineral. dirbiniai:

įvair. neišvard. $

cementas, kalkes ir kit. .

stiklas ir jo dirbiniai .

13. Tepalas

— 14. Zibalas

15. Spaudos gaminiai:

ivair, neiSvard. :

“ DOpieris ir jo dirbiniai

16. Medžio dirbiniai ue

a Filmos A

 

Įvairios prekė

Iš viso 2729484 |

L— nuol.X22—
1 I 25 m

668.9106.410 divers 106.410
6.822 59,2 cosmetique 6.822

50.900 452.6 couleurs et islaidos 50.900
1.378 6,4 medicaments 1.378

29.806 17 engrais 29.806
2. Boissons 18.505

oe shies 3. Tabac 52.286
52.286 225,2 4. Produits animaux:

divers, non spec. ail. 15.716

cuirs, ouvrages enDe M k
8176 74,5 chaussures 8.176

5. Produits textiles:

j divers, non spec. ail. 159.365
159.365 1 578,3 fils tricotages 66.447
66,447 449,6 tisores 555.825

555,825 2 666.1 6. Mercerie 35.253
35.253 327,8 7. Produitsalimentaires:

; divers 158.410

\ sel 47.250
158.410 1 897,5 šio 209.037

47.250 1254 harengs 66,513
209.037 1065,5 skara 1.276

66.513" 699,7 8. Animaux . 11.954
te \ + 9. Produits metalliques:

11.954" 191,0 divers 352.343
machines et outils 114.070

352.343 2 205,3 i machines et outils

114.070 854,2 , d'agric 85.360
85.360  422,0 10. Instruments de milsiauie 1,105

. 11. Lampes et autr. appa-
1008 005 feemade Aa
4.677 63,9 12. Produits mineraux:

divers 28.519 -
28.519 86,1 ciment, chains:
57.068 1723 gypse etc. 57,068
61347 271,9 verrerie 61.847

202 {} Aalles ming goudr, ote.
85.945 414,5 _ Petrole . 85.945

15. Ouvrages d’imprim. et pap.:
15.200 119,1 divers imprimes 15.200

108.152 481,6 Papier et ses applicat 108.152
41.204 267,3 16.Ouvrages en bois . . 41.204

A 17. Filmes cinematogra- ;
1.154 752 fiques 1.154'

39,467 467,9

17586
 

: 18. ‘Marchandises diversion

Valeur en Valeur en

mil. de marks mil. de lits

1.1.—1.X, 1922 1.X.22—1.123

1. Produits chemiques:

39.467
  

668,9
59,2

452.6
6,4
hii

66,0
225,2

119,1

940,7
74,5

1578,3
449,6

2666,1
327,8

1897,5. '
125,4

1065,5
699,7
51

191,0

2205,3
854,2

422,0

30,3

63,9

86,1

1723
271,9
147,7 |
236,4

4145

1191
481,6
2673 ;

2
4679

„Total“ 2729. 484 179
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du 1-ier Janvier 1922 an. au 1-ier Janvier 1923 an.

Suma auks.
(tūkstančiais) (tūkstančiais)
1.1.— 1.X 1922 1.X.22—1.1.28

1. Sėmenys

2. Linų pluoštai

3. Sėklos (dobilai, mo-
tiejuk. ir kit.) .

4, Gyvulių produktai:

įvair. neišvard. .

kailiai ir oda .

šeriai 2

Seriy atmatos .

ašutai

5. Skarmalai

6. Mineral. dirbiniai

7. Gaminti medžiai .

8. Negaminti medžiai

9. Malkos :

10. Maisto produktai:

ivair. neiSvard. ...

javai ir miltai ... ı

pašaras (sėlenos

kite ee
mėsa, riebalai, kon-

servai

kiaušiniai ž

obuoliai, konservai

kriaušės
uogos

bulvės ir kit. .

11. Gyvuliai, paukščiai:

raguočiai

arkliai

kiaulės

kalakutai

žąsys
vištos

12. Geležis

13. Įvairios prekės

 

  :

Eksportas per Lietuvos muitines.
Exportations de Lithuanie
nuo 1. I. 1922 m ligi 1. I. 1923 m.

73981,2 3089,1

164458,3 1223,6

102 085,7 60,3

2654,3 32,5

72 677,6 11491

77 644,0 155,0

118,0 1,2

9 256,8 71,8

30 4088 711,5

197,1 2,6

837 843,3 3 630,9

346 567,6 907,5

1 506,2 0,2

5 344,5 176,3

195517,8 1027,2

291249 12841

18516,4 8,8

976 926,7 3587,3

1 372,3 8,7

21,8 —

3291,3 0,9

47 170,7 3,7

2 037,5 0,3

26 749,8 30,5

581,0 60,4

0,5 0,9

555,7 250,1

263,0 23

6703,6 166,2

13615,1 114,2

Iš viso 3047 191,717757,2

 

Suma litais

. Graines del lin .

Lin

. Semences

. Produits animaux:

divers

cuirs et peaux

soies de pore. .

dechets de soies .

crins

. Chiffons

. Produits mineraux

Bois manocuvres .

Bois non manocuvres

. Bois de chauffage .
>
W
d
=

S
R
a

divers aes

craines et farines.

gaines forrager

tourt

viandes,

laisons,

oeufs

pommes,

poires

baies

pommes de

terre, etc.

lards, sa-

conserv.

conserv.

11. Animaux et volailles:
s

2 betes 4 cernes .

chevaux

porcs

dindes

oies

poules

12. Ferraille

~ 13. Marchandises

diverses

. Produits alimentaires:

Valeur en Valeur en

73 981,2
164 458,3
102 085,7

2 654,3

72 677,6

77 644,0

118,0

9 256,8

30 408.8

197,1

837 843,3

346 567,6

1 506,2

5 344,5 -

195 517,8

29 124,9

18 516,4
976 926,7

1 372,3
21,8

3 291,3

47 170.7

2 037,5
26 749,8

581,0
0,5

555,7
263,0

6 703,6

13 615,1

mil. de marks mil. de lits
1.1—1.X.1922 1.X.22—1.1.28

3089,1
1 223,6

60,3

32,5
11491
155,0

1,2
71,8

711,5
2,6

3 630,9
907,5

0,2

176,3
1 027,2

1 284,1

8,8
3 587,3

8,7

0,9

3,7

0,3
30,5
60,4
0,9

250,1
2,3

166 2

114,2

Total 3047 191,7 17 757,2 _

 



 

  

  

Lietuvos užsienio prekyba.
Litauens Aufenhandel.

/

Bendras Lietuvos įvežimo ir išvežimo pobū-

dis laike tiek lenkų, tiek rusų joje viešpata-

vimo buvo labai panašus. Daugiausia buvo

„išvežama žalioji medžiaga; įvežama gi buvo
"dažniausiai svetimtaučių gaminiai, dažnai iš

ae žaliosios medžiagos padaryti. Vienu

ir kitu žygiu Lietuvos įvežimo ir išvežimo

monopolistė buvo Prūsija, 0 paskui ir visa
Vokietija. Aiškinama tai yra pavergta Lietu-

vos padėtimi, kuri, tapusi svetima kolonija ac

lenkų ar rusų, negalėjo pati tvarkyti savo ūkio

gyvenimo. Tai Lenkijos, tai Rusijos joje vieš-

patavimas, del silpno ių ūkio sutvarkymo ir

kovojant tarp savęs del viešpatavimo Lietu-

voje, davė progos išnaudoti tą turtingą rinką

kaimynei, geriau organizuotai Prūsijai, 0 pas-
kui Vokietijai.

Lenkų istoriko T.Korzono veikale: „Wewnę-

trzne dzieje Polski za Stanislava Augusta“ yra

paduotas (psl. 188, II t. leidin, II) „Lietuvos
provincijos“ prekybos balansas per pusmetį,

nuo 1792 m. kovo Id. iki rugsėjo m. Id. Lietuva

buvo tada Lenkijos valdžioje; minėtų metų

gegužės mėn. kilo karas tarp Lenkijos ir Rusi-
jos, net prekyba Lietuvoje tuo laiku dar mažai

 

pasikeitė. Štai tas balansas lenkų „zlotuose“'“:

Išvežimas. Išvežimas.
Suma. 05 Suma, %y

Lenkija 1.477.276 6,61 642,926 3,5

Prūsija . 16.898.766 75,66 13.800.591 75,05

Kuršas . 1.462.442 6,54 1.742.082 9,47

„Maskva“ 2.501.216 11,98 2.200.928 1 1,98

Iš viso 22.339.700 100 18.386.527 100

7074 visos išvežtos tuomet iš „Lietuvos
provincijos“ duonos ėjo į „Prusijos kunigaik-
štyste“, 1375 — įLenkija, 67 — į Maską ir
570 — į Kuršą. 769 miško medžiagos ėjo
i Prūsija, 6276 — į Lenkiją. Toliau į Prūsiją
buvo išvežta: 79,35 linų ir kt. pluokštinės
medžiagos, 86,57 gyvulių, 94,6% riebalų,
57,374 potašo. Dar nuo viduramžių Prūsija
specializavosi gelumbės įvežime ir minimam laike
ta sritis buvo ios monopolizuota. Tas pats buvo
kai del vilnų, medvilnės, geležies, vario. Iš

“Prūsijos gi, Lietuva tada gaudavo „krautuvių“
prekes, t. y. kolonialius, galanterijos ir kitus
dalykus. Iš „Maskvos“ gaudavo: kailius, kai
kurius pluokštinius dalykus, taukus (matomai,
del tranzito). Tenai buvo išvežama daugiausia |
gelumbė (taip pat tranzitu). Į Rygą Duaguva

„miškas, duona. Į neužšalantį iaukdavo lina

  

„(8,9 %), :
Polen kamen einige polnische Erzeugnisse|
  
  

181 |

A. Moravskis.

W

Der allgemeine Charakter der litauischen
Ein- und Ausfuhr war sowohl zur Zeit der
Polenherrschaft als auch unter russischer
Oberhoheit sehr Ahnlich. Ausgefiihrt wurden
hauptsachlich Rohstoffe, eingefiihrt dagegen
meist auslindische Fertigwaren, die haufig
aus litauischen Rohstoffen hergestellt waren.
Das Monopol der litauischen Ein- und Ausfuhr |
lag fast ausschlieBlich in den Handen Preu-.
Bens und spater auch Deutschlands. Dies ist
erklarlich aus der unterdriickten Lage Litauens,
das, nachdem es eine fremde Kolonie — Polens
oder RuBlands — geworden war, sein wirt-
schaftliches Leben. nicht selbständig regeln
konnte. So gab die Herrschaft bald Polens,
bald RuBlands iiber Litauen, wegen der ge-
ringen wirtschaftlichen Kraft dieser Lander und
ihres standigen Kampfes um die Vorherrschaft
in Litauen dem besser organisierten Nachbarn
PreuBen und spiter Deutschland Gelegenheit
zur Ausbeutung dieses reichen Marktes.
Das Werk des polnischen Historikers T. Kor-

zon: „Wewnetrzne dzieje Polski za Stanislawa
Augusta“ enthalt (IL Aufl., Band II, Seite 188)
eine Handelsbilanz der „Provinz Litauen“ für
das Halbjahr vom 1. Marz bis 1. Septem-
ber 1792. Litauen war damals unter polnischer
Regierung; im Mai jenes Jahres brach ein
Krieg zwischen Polen und RuBland aus, was
jedoch auf den Handel Litauens zu jener Zeit
noch wenig EinfluB hatte. Die Bilanz lautet in
polnischen ,,Gulden‘:

 

Ausfuhr Einfuhr

Summa % Summa %

Polen 1477276 6,61 642926 3,5
PreuBen . 16898766 75,66 13800591 75,05“
Kurland 1462442 6,54 1742082 9,47
»Moskau“ 2501216 11,98 2200928 11,98.

22 339700 100 18 386527 100

70% des gesamten damals aus der ,,Provinz
Litauen“ ausgefihrten Brotgetreides ging nach
dem „Fūrstentum PreuBen“, 1375 nach Polen,
6% nach Moskau und 5% nach Polen. Ferner
wurden nach PreuBen ausgefūhrt: 79,3 %
Flachs und andere Faserstoffe, 86,5% Vieh,
94,6% Fett, 57,3% Pottasche. Schon seit dem|
Mittelalter war die Einfuhr von Wolltuch eine |
Spezialitat PreuBens, das zu jener Zeit das.
Monopol dafiir besa®. Dasselbe galt von Wolle,
Baumwolle, Eisen, Kupfer. Aus PreuBen erhielt |
Litauen Ladenartikel, wie Kolonialwaren, Ga- |
lanteriewaren usw. Aus „Moskau“ erhielt es
Felle, verschiedene Faserstoffe, Fette (offen-
bar TransitEare), Dorthin Eurden ausgefūhrt
hauptsachlich Tuche (ebenfalls Transitware).
Nach Riga gingen auf der Diina Flachs, Holz, .
Getreide. Nach dem nicht zufrierenden Hafen
von Libau wurden im Winter auf Schlitten aus
žemaiten Flachs (46.2% ‘der Gesamtausiuhr |
nach Kurland), Getreide (260%), Pierde

Vieh und Getranke befordert. Aus

 

      



      

182

Liepojaus uostą žiemą rogėmis buvo vežama |
iš Žemaičių linai (46,27 visų išvežamų i
Kuršą), duona (26,0 76), arkliai (8,9 75) galvi-
jai, gėrimai. Iš Lenkijos buvo atvežama kai

kurie lenkų.dirbiniai ir atvežamosios prekės

(metropolijos vaidmuo!), dalniai rusų tabakas.
Iš Lietuvos į Lenkiją buvo išvežama duona

(67,3 visos išvežamos į Lenkija), miškas
17,3 %, potaSas 11,5%, pluokštinė medžiaga,
vaškas.

Charakteringas šiuose daviniuose Lietuvos

prekybos balanso aktyvumas, kuri būdama ir

sunkiose sąlygose, išlaikė savo ūkio savaimin-

gumą. Tų laikų Lietuvos kaipo visų aplinkinių

valstybių, išėmus Rusiją, — aruodo ir galvijų

tiekėjos, vaidumo yra aiškus. Taip pat buvo

ir kai del linų, miško, kurie jau tada daug svėrė

išvežimę. Prūsijos daliai tekdavo %M viso Lie-
tuvos išvežimo ir įvežimo. Ji turtino Prūsiją

— ypač jos uostą Karaliaučių — ne tik savo

išvežimo dalykais, beveik išimtinai žaliąja

medžiaga, bet ir įvežimo — užsienio dirbiniais,

metalais, audimo dalykais. Karaliaučiaus ir

Prūsijos tarpininko vaidmuo Lietuvos preky-

boje buvo paėmimo į savo rankas transporto,

tarptautinių prekybos ryšių pasekmė.  Tatai

žadino ir Lietuvą prisidėti prie Prūsijos preky-

boje tarpininkavimo, svetimų prekių tranzito.

Dabar pažiūrėsim į Lietuvos prekybą laike

rusų viešpatavimo, būtent 1909 — 12 m., kada

Lietuvos derlius ir bendra padėtis buvo gana

geri. Lietuvių ekonomisto A. Rimkos

apskaitymu, Lietuva su visa jos teritorija

(85000 kv. klm.) prieš karą, mažų mažiausiai,
išveždavo

tūkst. rublių

apie 5 mil. pudų grūdų po 90 kap. už

pudą E TEa 4.500

apie 1 mil. pudbulviy, buroku ir po

85 k. už pudą . ia 250

apie % mil. p. sėmenų, atmatų, sėlenų |

Poets As pada OM 500

Iš viso 5.250

Toliau, lenky ekonomisto V. Bitnerio apskai-

tymu, neturinčio tendencijos perdėti Lietuvos

žemės ūkio ir kt. gamybos įėgas, iš trijų buv.

lietuvių gub.. neskaitant Suvalkijos, kasmet

buvo išvežama nemažiau 25—30 tūkst. raguo-

čių, apie 10—15 tūkst. arklių, 40—50 tūkst.
kiaulių ir t. t. nekalbant jau apie daugybę
mėsos, paukščių, sviesto, sūrių, kiaušinių'ir
kitų gyvulininkystės produktų. Viso to buvo

"išvežama už 124 mil. rublių. Be to buvo
„išvežama mintų odų, už 16,1 mil. rb. ir Od0s | dieser Summa
išdirbinių už 4 mil. rb. t. y. iš viso u. 20,1 mil.
rb. Bendrai gyvulininkystės produktų buvo ausfuhr an Flachsproduktensichauf6 Millione:

   

sowie besondere Einfuhrartikel (die Rolle der |
Hauptstadt!) und ein Teil des russischen Ta-
baks. Von Litauen nach Polen gingen Getreide
(67,3%) der Gesamtausfuhr nach Polen), Holz
(17,3%), Pottasche (11,5%), Faserstoffe, Wachs.
Charakteristisch in dieser litauischen Han-

delsbilanz ist ihre Aktivitét; trotz der ungiin-
stigen Verhialtnisse konnte Litauen seine
wirtschaftliche Selbstandigkeit bewahren. Seine
Rolle als Kornkammer und Viehlieferant fiir
alle umliegenden Staaten mit Ausnahme Rub-
lands zu jener Zeit ist klar. Dasselbe gilt auch
fiir Flachs und Holz, die schon damals eine
wichtige_Rolle in der Ausfuhr spielten. Auf den
Anteil PreuBens entiielen % der gesamten
Ein- und Ausfuhr Litauens. Es bereicherte
PreuBen — besonders dessen Hafen Kėnigs-
berg — nicht nur durch seine Ausfuhrprodukte,
fast ausschlieBlich Rohstoffe, sondern auch
durch seine Einfuhr: auslandische Fertigwaren,
Metalle, Webwaren. Die Rolle Kénigsbergs
und PreuBens als ‘Vermittler im litauischen
AuBenhandel war dadurch bedingt, daB es im
Besitz- der Transportmittel, besonders der See-
und Binnenschiffahrt,. war. Dies veranlaBte
auch Litauen, an dem preuBischen Zwischen-
handel und Transitverkehr AnschluB zu suchen.

Betrachten wir jetzt den Handel Litauens
zur Zeit der russischen Herrschaft und zwar
in dem Zeitraum von: 1909—12, wo die
Ernten und die allgemeine Lage ziemlich gut
waren. Nach den Berechnungen des litau-
ischen Volkswirtschaftlers A. Rimka betrug
die Mindestausfuhr Litauens unter Einbezie-
hung seines gesamten Territoriums (85 000
Quadratkilometer) vor dem Kriege:

Tausend
Rubel

ca. 5 Millionen Pud Getreide, das Pud “
zu 90 Kop. . 4500

ca, 1 Million Pud Kartoffeln, Riiben
usw., das Pud zu 8,5 Kop. ...

ca. % Million Pud Leinsaat, Riick-
stiinde, Kleie, das Pud zu 1 Rubel 500

zusammen 5250

Ferner wurden nach der Berechnung des
polnischen Volkswirtschaftlers V. Bitner, dem
die Tendenz einer Ueberschatzung der wirt-
schaftlichen Produktionskrafte Litauens sicher |
fernliegt, aus den friiheren drei litauischen
Gouvernements ohne Suvalki jahrlich minde-
stens 25—30 Tausend Stiick Rindvieh, ca. 10
bis 15 Tausend Pierde, 40—50 Tausend
Schweine usw. ausgefiihrt, ganz zu schweigen
von der Menge von Fleisch, Gefliigel, Butter,
Kase, Eiern und ‘anderen Erzeugnissen der“
Viehwirtschaft. Hiervon wurde fiir insgesamt
12% Millionen Rubel ausgefiihrt.
wurden gegerbte Haute fiir 16,1 Millionen|
Rubel und Lederfabrikate fiir 4,0 Millionen|
Rubel, also zusammen fiir 20,1 Millionen Rubel |
ausgefiihrt.
nissen der Viehwirtschaft betrug 36,2 Millionen
Rubel. Flachs wurde jahrlich fiir fast 4 Milio“ |
nen Rubel exportiert und ungefahr dieHalit

kam noch. ein fiir ausgefiihrt
Leinsaat und Oelkuchen, so daB die Gesa:

AuBerdem |

Die Gesamtausfuhr an Erzeug- S

      

    
 



  

A :
Linų Ž kasmet

buvo išvežama beveik už 4 mil. rublių ir apie

išvežama už 36,2 mil. rublių.

pusę tos sumos buvo gaunama už išvežtas

sėmenis ir išspaudas. Iš viso linų produktų

"buvo išvežama už 6 mil. rubilų. Miško med-
žiagos buvo išvežama už 25,7 mil. rublių

(vokiečių žiniomis už 31—32 m. rb.). Visa tai
sudarydavo 73,15 mil. rublių, arba apie
4 viso buv. trijų lietuvių gub. išvežimo (apie

100/ mil. rublių). Kiti išvežimo dalykai buvo

pramonės išdirbiniai, svarbiausia iš Gardino

srities ir atskirto dabar nuo Lietuvos Balsto-

gės krašto. Prie ių prigulėjo: tabako išdirbi-

niai už 3,3 mil. rublių (iš Gardino krašto);
vilnų audiniai už 16 m. rb. (iš Balstogės
krašto); spiritas. alus, krakmolas už 3 mil.

rublių (svarbiausiai iš Vilniaus ir Gardino
gub). Toliau sekė geležies išdirbiniai už
4,2 mil. rub. (iš Kauno miesto) stikliniai indai
už 1,4 m. rb. (iš Vilniaus ir Gardino gub.) Iš
viso už 27,9 mil. rublių, arba kiek daugiau

4 viso buvusių lietuvių gubernijų išvežimo.

Stambiausia ir charakteringiausia įvežimo

šaka tada buvo audimo dirbiniai ir žalioji
medžiaga:

Vilnos už 5.664 tūkst. rub.

medvilnė už 260 icons
medvilnes verpiniai iš 1298 4 $

medvilnes. iSdirbiniai ir i

audiniai už 08 9644 „ »

įvairūs išdirbiniai ir aadmjo 8.266 + S

virvės už . 229 8

 

Iš viso už 25,3 mil. rublių.

„Ta įvežimo šaka praryia visą miško med-

"„Žiagos išvežimo aktyvą. Iš vienos pusės, buvo

įvežamos vilnos, medvilnė ir medvilnės ver-

piniai, kad perdirbtų juos Balstogėje, kur

įsikūrė stambi audimo pramonė su svetimais

Lietuvai kapitalais ir interesais. Iš kitos pusės

Lietuva įveždavo medvilnės ir kitų audinių
(kartūno, siūlų) iki 18 su viršum mil. rub., tuo
tarpu kai geroji audimo žalioji medžiaga -linai

-didZiausiam kiekyj buvo išvežama į kitas
šalis. Paskui, visos 3 buv. liet. gubernijos

įveždavo beveik už 4 mil. rublių tokių elemen-
_ tarių dirbinių, kaip virvės.

“Kitą didelę įvežimo grupę sudarydavo:

"žalios odos už . 114 mil. rub.

tabakas už } 2,76 mil. rub.
geležis, spižas, plienas ir jų |
— iSdirbiniai uz 9,5 mil. rub.

"degtinė,v 142 mil. rub.     vynai, eat it. 12  

  21,08 m. ah   

Rubel ‘belict: Holz wurde fiir 25,7/Millionen
(nach deutschen Angaben fiir 31—32 Millionen
Rubel) ausgefiihrt. Insgesamt macht das 73,15
Millionen Rubel oder etwa % der gesamten
Ausfuhr der friiheren drei litauischen Gouverne-
ments (Etwa 100 Millionen Rubel). Der Rest
bestand aus Industrieerzeugnissen, besonders
aus dem Grodnoer und dem jetzt von Litauen
abgetrennten Gebiet von Bialystok. Hierzu
gehorten Tabakwaren fiir 3,3 Mill. Rubel (aus
dem Grodnoer Gebiet), Wollgewebe fiir 16,0
Millionen Rubel (aus dem BialystokerGebiet),
Spiritus, Bier, ‘Starke fiir 3 Millionen (aus
Kowno), Glaswaren fiir 1,4 Millionen Rubel
(aus den Gouvernements Wilna und Grodno),
zusammen fiir 27,9 Millionen Rubel, also etwas
‘mehr als % der Gesamtausfuhr der friiheren
litauischen Gouvernements.
Den bedeutendsten und charakteristischsten |

Ba

Importzweig bildeten damals Textilwaren und
Rohstoffe: j

Tausend
Rubel |

Wolle fiir . 5664|
Baumwolle fiir . 256
Baumwollgespinste für 1 2 1295
Baumwollwaren und -gewebe fiir . 9644
Sonstige Webwaren fiir . 8266
Seilerwaren fiir . Geeeee ae

zusammen Mill. Rubel 25.25 354

Dieser Importzweig verschlingt den ganzen
Aktivposten der Halzausfuhr. Einerseits wur-
den Wolle, Baumwolle und Baumwollgespinste
eingefiihrt, um im Bialystoker Gebiet, wo sich
eine bedeutende Textilindustrie mit Litauen
fremdem Kapital und Interessen entwickelt
hatte, verarbeitet zu werden. Andererseits
fiihrte Litauen Baumwoll- und andere Gewebe
(Kattune, Zwirne) fiir iiber 18 Millionen Rubel
ein, wahrend hochwertiger Textilrohstoff —
der Flachs — zum gr6Bten Teil ins Ausland
ging. SchlieBlich importierten alle 3 friheren
iitauischen Gouvernements fiir fast % Million
Rubel so elementare Fabrikate, wie Seiler-
waren,
Die zweite, Hauptgruppe des Imports bil-

deten:

Rubel
Haute fiir . 11,4
Tabak -Iüf \ Y Or
Eisen, Roheisen, ‘Stahl und ihrePro-

dukte! fir gsc. sor ie
Branntwein, Wein,Likére usw fir . 1,42

‘zusammen fiir 21,08

Hierunter fielen also sowohl Rohstoffe ‘fiir
die litauische Industrie (Haute, Tabak, Roh-
eisen, Eisen) als auch auslandische Fabrikate
aus litauischen Rohstoffen (Branntwein, Likére
— statt des Spiritus, Metallwaren — statt der
ausgefiihrten Kownoer Eisenwaren). Beide ge-
nannten Importgruppen, die die Halite des:
litauischen Imports bildeten, standen im Zu-
sammenhang mit Litauens Industrie oder er-
setzten diese durch die Einfuhr solcher aus-
landischen. Fabrikate, welche normalerweise in
den meisten Fallen hatten in Litauen selbst |
eee: werden ieee Ry

 

Millionen he
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Čia įeidavo žalioji medžiaga del Lietuvos
apdirbmosios pramonės (odos, tabakas, spižas,
geležis) ir užsienio gaminiai, pamainiusieji iš-
vežtus iš Lietuvos (degtinė, likeriai — vietoi
spirito, kai kurie metaliniai išdirbtiniai — vietoj

"išvežtų iš Kauno geležies iždirbinių. Abi pa-

minėtos įvežimo grupės, sudariusios pusę viso

Lietuvos įvižimo, buvo surištos su jos apdir-

bamąia pramone, arba pamainė ją svetimų

dirbinių įvežimu, kurie  normalėse sąlygose

daugelyie atvėjų galėjo būti pagaminti pačioje

Lietuvoje. Kitą b. liet. gub. įvežimo dalį

(visas įvežimo siekė 95 mil. r.) sudarė šie

dalykai:

cukrus 8,37 mil. rub.

arbata, ryžiai 1,2 mil. rub.

Žuvys: sviežios, Konsėriiuotas
K USKĖS LA Ta ie W LOTOS

augalų aliejai . 1,44 mil. rub.

„taukai, muilas, Žvakės ir kiti

riebal. produktai <, 75 Hi D:

druška, soda, rigstys« 542 rab:

nafta, alyvos tepimui . 3,5 mil. rub.

akm. anglys; koksas . <)> 2.5% mil. Tub.
„cementas, stikliniai dirbiniai,

indai ir įvairūs mineraliniai

EEK 5 cd . 3 mil. rub.

dirbtinės trąšos ie 11 mil. rub.
madžiagos odai išdirbti 0,6 mil. rub.
 

:
d Iš viso 28,46 mil. rub.

Kiti įvežamieii dalykai buvo kolonialės,

galanterijos, chemijos, farmacijos prekės;

sėklos, kurkurūza ir dalinai miltai, kruopos ir
grūdai.

Prekybinis balansas Lietuvos Rusijos pri-
gulmybės laikotarpyje buvo aktyvus.  Svar-

„ biausi išvežimo dalykai bendrai paliko tie
_ Patys — duona, galvijai ir gyvulininkystės pro-

duktai, linai, miškas. Čia dar prisidėdavo:
šakniavaisiai, sėklos, sėlenos, išspaudos, kurių,

ant nėlaimės, pati Lietuva nemokėjo suvartoti,

o maitino jomis vokiečių galvijus. Galvijai,
paukščiai buvo išvežami gyvi, vietoj to, kad

„Piovus juos čia pat ir apdirbus ių pašalinus
dalykus. Tuo dalinai galima paiškinti didelį

įvežimą į Lietuvą žalių odų, vilnų, galanteri-

jos (iš ragų, kaulų, šerių, plaukų ir t. p.) ir

„kitų perbdirbtų gyvulininkystės dalykų. Linai

sėmenys, miško medžiaga buvo išvežami žali,

"ar pusiau apdirbtos medžiagos. Tos žalios ir

pusiau apdirbios medžiagos išvežimas sudarė

beveik 24 viso išvežimo dalis. Didžiausioji io
dalis ėio į Prūsiją arba Vokietiją. Likusią

“ ketvirtį sudarė pramonės dirbiniai, svarbiausiai
Balstogės ir dalinai Gardino kraštų. Ta, iš

kitur (iš Lodzės) atėjusi, pramonė turėjo savo

 

pRest ieEiniuhr der a 3 iitau- i
Gouvernements (die Gesamteinfuhr er-
95 obildeten:

i
te

/

Millionen
Rubel |

Zucker 8,37
Tee, Reis . 12
Fische, frische, konservierte u. ‘Heringe 3,0
Pflanzliche Oele . . 1,44
Fette, Seife, Kerzen und ‘andere 'Fett-

produkte au O
Salz, Soda, Sauren . 2,0
Petroleum, Schmierėle . 35
Steinkohle, Koks . . 25
Zement, Glaswaren, Geschirr und son-

stige Steingutwaren 4 3,0
Kiinstlicher Diinger . 14

0,6

zusammen28,46

Stoffe zurLederiabrikation :

Die iibrigen Einfuhrartikel waren Kolonial-
waren, Galanteriewaren, Chemikalien, farma-
zeutische Waren; Saatgetreide, Mais und auch
teilweise Mehl, Griitze, Graupe.

Die Handelsbilanz Litauens zur Zeit seiner
Abhangigkeit von RuBland war aktiv.
Hauptausfuhrartikel waren im ganzen dieselben
geblieben: Getreide, Vieh und viehwirtschaft-
liche Produkte, Flachs und Holz. Hierzu kamen
noch Wurzelfriichte, Saatgetreide, Kleie, Oel-
kuchen, welche Litauen selbst leider nicht zu
verwenden verstand und mit denen es statt
dessen das deutsche Vieh fiitterte. Vieh und
Gefliigel wurden lebend ausgefiihrt, statt sie
an Ort und Stelle zu schlachten und ihre Ne-
benprodukte zu verarbeiten. Daraus erklart sich
zum Teil die bedeutende Einfuhr von Hauten,

Seine -

Wolle, Galanteriewaren (aus Horn, Knochen, _
Borsten, Haaren usw.) und anderenaus„Pro-
dukten der Viehzucht hergestellten Waren.
Flachs, Leinsamen, Holz wurden roh oder halb-
verarbeitet ausgefiihrt. Diese Ausfuhr von Roh-
stoffen oder halbverarbeiteten Stoffen bildete|
fast % des Gesamtexports. Der gréBte Teil
hiervon ging nach PreuBen oder dem iibrigen
Deutschland. Das restliche Viertel bildeten
Industrieerzeugnisse, hauptsachlich aus dem
Grodnoer und zum Teil aus dem Bialystoker
Gebiet. Diese von au8erhalb (von Lodz) stam-
mende Industrie verfolgte ihre eigenen Zwecke
(Ausfuhr nach dem russischen Markt) und kiim-
merten sich wenig um die Belange Litauens.
Aehnliche Oasen dieser Art in Litauen waren:
die Kownoer Eisenbearbeitungsindustrie fiir
Exportzwecke, die Wilnaer Leinėlindustrie, die |
auf dem bequemen Absatz des Oelkuchens |
nach Deutschland basierte, und die sich in ge-
wissen Teilen Litauens entwickelnde Mahl-|
miūhlenindustrie, die von auBerhalb eingefūhr-
tes Korn vermahlte, um aus der nach Deutsch-
land ausgefihrten Kleie groBen Verdienst zu
ziehen. All das waren in Litauen nicht boden-
standige Industrien, die meist mit fremden
Kapital, unter fremder Leitung fremde Rohstoffe |
verarbeiteten; ihr Ziel war lediglich Ausnutzung
des russischen und deutschen Absatzgebietes.
In diese schnelle Gewinne abwerfende Industrie
wurde gern auch heimisches Kapital,dasvom
Zwischenhandel verdient S singslekt, ‘wo-

 

    

  



  

"tikslus (išvežimas į rusų rinkas) ir mažai
 tepaisė Lietuvos reikalų. Panašios pramonės
oazės Lietuvoje buvo: Kauno geležies ap-
dirbimo pramonė eksporto reikalams, stambi
Vilniaus augalų aliejų pramonė, del patogaus
išspaudų į Vokietiją išvežimo ir prasidėjusi kai
kuriose Lietuvos srityse miltų malimo pra-
monė, kur buvo malami atvežti iš kitur grūdai
ir gaunama didelio pelno išvežant sėlenas į
Vokietiją.

Visa tai del Lietuvos buvo savo rūšies
ekzotinė pramonė, apdirbusi dažniausiai sve-
timą žaliąją medžiagą, dažnai su svetimais
kapitalais, technikais ir t. p.; jos tikslas buvo
rusų ar vokiečių rinkų išnaudojimas. Į tą
greitai turtėjusią eksporto — importo pramonę

noriai buvo įdedami ir vietiniai kapitalai,
tarpininkės prekybos padaryti ir tuom dar

"labiau buvo stiprinamas tarpininkinis „tarp-
tautinis“ tos greitai pavergtoj Lietuvoj besi-
pletojusios „tranzito“ pramonės pobūdis. Tuo
būdu iš vis didėiusios Lietuvoje tranzito pre-
kybos atsirado savotiška „tranzito“ pramonė,
su visomis tarptautinės tarpininkystės savy-
bėmis, kuri atsivadavusioj Lietuvoj pakol
mažai teatgijo. Tuo metu, kai svetima pra-
monė įsigalėjo iš visų pusių užslopintoi Lietu-
voj, visi jos žemės ūkiu besiverčią gyventojai
valstiečiai, 0 jų buvo apie XM visų Lietuvos
gyventojų, gyveno savo naminiais išdirbiniais
— kaip namų ruošoje, taip ir žemės ūkio
irengime ir apstatyme.  Saviems reikalams
patenkinti pramonė Lietuvoje buvo silpna;
technikos, mokslo ir speciadių žinių Lietuvoje
nebuvo kur pritaikinti ir geriausios darbo pa-

_ jegos, visi sumaniausi ir veikliausi tautos
elementai traukė į svetimas šalis, kur Lietuvos
išeiviai buvo geriausi darbininkai.

Todel nenuostabu, kad atsiradus gelžkeliams
ir kt. transportui į Lietuvą pradėio kas kart
didesniame skaičiuje svetimi fabrikatai ir
dirbiniai, ne tik Prūsijai ir Vokietijai tarpinin-

„kaujant, bet ir iš Rusijos ir Lenkijos. Visokie
„labai pigūs“ ir „erzacai“ (Ersatz) masino
pasitikintį Lietuvos valstietį ir išstūmė stipres-
nius ir geresnius gaminius (pvzd. audinius,
drobę, avalinę, namų ir ūkio rakandus ir t. t.).
Bovelnos išdirbinių ir audinių prieš karą buvo
įvežama į Lietuvą apie 1275 „viso įvežimo.
Lodzės ir Balstogės „atmatų“ dirbiniai, sku-
durų ir kitų tekstilinių atmatų perdirbimas
išstūmė savo darbo audinius iš savų vilnų ir
linų. Turėdama daug įvairių riebalinių med-
"žiagų, Lietuva įveždavo beveik už 2 mil. rublių
muilo, žvakių ir kt. svetimo darbo dalykų.
Rusijos pietų grūdus, kad paskui ių sėlenomis
maitintų vokiečių galvijus! Tokie buvo sve-

_ timo plėšraus pavergtoj Lietuvos Seimininka-
vimo ir įvykusios del to jos ūkio dezorganiza-
cijos vaisiai.

Peržiūrėsime dabar Lietuvos respublikos
prekybos davinius. Oficialémis Anients, jos
išvežimas buvęs toksai:  
    

5 185

unterdriickten Litauen sich schnell ausbreiten- .
den „Transit“industrie noch mehr verstarkt
wurde. So entstand also aus dem standig
wachsenden Transithandel eine eigentiimliche|
„Transit“industrie, die einem internationalen
Austausch diente, welche aber im befreiten
Litauen sich erst wenig wieder erholt hat.
Damals, als jene fremde Industrie sich in Li-
tauen einbiirgerte, lebte die Landwirtschaft
treibende Bevélkerung, die Bauern — und diese
bildeten etwa 24 der Bevėlkerung Litauens—
aus den Erzeugnissen ihres HausfleiBes, sowohl
was den Hausbau, als auch was den Betrieb
und die Einrichtungen der Landwirtschaft be-
trifft Eine Industrie zur Befriedigung des
eigenen Bedarfs des Landes war schwach ent-
wickelt; technische, wissenschaftliche und spe-
zielle Kenntnisse fanden in Litauen selbst kein
Arbeitsfeld und die besten Krafte, die intelli-
gentesten und tiichtigsten Séhne des Volkes
gingen ins Ausland, wo die litauischen Aus-
wanderer als die besten Arbeiter geschiatzt
waren.

Es ist daher nicht verwunderlich, daB mit
der Entwicklung der Eisenbahnen und anderer
Transportmittel in immer gréBerer Zahl fremde
Fabrikate und Waren, nicht nur aus PreuBen
und Deutschland, sondern auch aus Ru8land und
Polen, ins Land strémten.  Allerhand „sehr
billige“ und ,Ersatz‘‘produkte iiberfielen den
glaubigen litauischen Bauer und verdrangten
seine haltbarere und bessere Handarbeit (z. B.
Webereien, Bekleidung, Schuhzeug, Haus- und
Wirtschaftsgerate usw.). An Baumwollwaren
und, Geweben wurden nach Litauen vor dem
Kriege 12% des Gesamtimports eingefiihrt. Die
»Abfall“produkte von Lodz und Bialystok, die
Verarbeitung von Lumpen und anderen Textil-
abfallen verdrangten die handgewebten Stoffe
aus eigeher Wolle und Flachs. Selbst im Be-
sitze von reichlich Fettmaterial, fiihrte Litauen
fiir 2 Millionen Rubel Seife, Kerzen und andere
Produkte fremder Arbeit ein. Reich an Mine-
ralien, fiihrte es fiir 10 Millionen auslandischer
Mineralerzeugnisse ein. Noch mehr: eigenes
Getreide im UeberiluB besitzend, importierte
es Korn aus SiidruBland, um nachher mit dessen
Kleie deutsches Vieh zu fiittern. Das waren
die Friichte der Herrschaft des fremden Unter-
driickers und der daraus sich ergebenden Des-
organisation des litauischen Wirtschaftslebens.

Betrachten wir jetzt den AufBenhandel der
litauischen Republik. Nach offiziellen Quellen
sieht sein Export folgendermaBen aus:

Gehen wir zunachst die Ausfuhrziffern durch,
bei denen infolge von Unvollkommenheit des
registrierenden Apparats hier und da vielleicht
ein MiBverhaltnis zwischen Menge und Preis
der Waren bestehen kann. Dasselbe kann in-
folge eingetretener Preisherabsetzungen der
Fall sein. Solche Preisherabsetzungen kénnen
besonders bei den Ausfuhrziffern vorliegen,
denn auf die importierten Waren wird ein Zoll
in Héhe eines bestimmten Prozentsatzes des

' Preises der Ware erhoben, es liegt daher im
Interesse der Importeure, die Preise niedrig
zu halten. Die Ausfuhr von landwirtschaft-

- lichen Produkten (Korn, Mehl, Kartoffeln, Ge-
miise, Leinsaat, 1921 auch noch Aepfel, Birnen,  
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; 1021 m600 |

kiekis Markiy kiekis Markių

; Menge „Mark Mengė Mark

os OdieSes 888.820 p. | 59521238 | 989657 p.| 153 287 686.50

WEOE 345098 ,| 188000000 | 148 706.5 „| 31647 330 13*

'Vn ias HE Anis 6753671 | 1010484km| 4322 689.65

aais 73624 „ | 3208204| 1212871, |)
Miltai ae ret
Mehl <cccse cee tert eee neees 1132 096 „ J

EAa -9467630 „| 11528008— |
„ Sėlenos, išspaudos ‘
Kleie, Oelkuchen +++ 44 800 ,, 747 000.—

„ Įvair. galvijai |
indvieh NN 2084370 „

EA a hs aes 22700 „ |) 4122703.—
Arkliaiis ele Wie: . 1000 ši. |;

Deic ashe 543750 kig.| 2251 683.—
. Mésa, riebalai, konservai C ?

Fleisch, Fett, Konserven:--------- aa 130164, 1661170.—

HESa | 19292 , 22 100.—

. (Ad .......................... 159296 St.| 7077625 | 262887 št.| 7990368.—
S %n ® 2

ee earn 879 , 35 700 2982 „|  309450—

EA 1944 , 40 070 si =

bsat ko 140, 2820 684 , 1960.—

A20373382 , | 17518305| 75762 185 „|147580576.—

c hig eeeSo) daržovės, a
žiov. grybai, vėžiai T

Diverse Lebensmittel +++: 344542| 141212 klg.| 2sa m
(Delikatessen, Gemiise usw., ge- Ö V i
trocknete Pilze, Krebse) ;

V 174478550
_ KriauSes 4 c a
ee eeae ae / 2229550 |
Uogos

12
lu i de Tans ea 57 955.—

5 12. Kailiai 568 010 ;
i |Ce ca Masa oak ao Waa a „es

Odos saus. ir drėgn. As 114541 „| J
Häute, trocken und feucht **‘*****" Aa ;

S 9148p.| 9004498 430625,
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ReeMe ice be 1921 m.

kiekis | „Markių | kiekis || Markiy
Menge | „Mark Menge Mark

 

    een atmatos. i
Borstenabfalle*********44 5634 klg. > 27 800.—

E ae 5048 p. 32832429 | 70243 „| 5456442,50
“Įvairūs dalykai 4 Thee

(plunksnos, ragai, nagos, pūslės

a Sie Sn 5806526| 81444 „| 1285070—
(Federn, Horn, Hufe, Blasen,
Darme)

13. Skudurai OR pry iesLumpen 44 ker 235578 „ 16100 860 | 1686 995 „ 6 772 419.26

Pakulos i ace ak 32312 „ 111640.—

13. aha SE 1312580| 320660 , 269 39470 |

Beees1 2051 968| 225000 „||i V
; 570 770.—„ Metalin. išdirbin.

15 vagon J nDita Waletey 289 nee lee e A i B
16. Apdirbta miško medžiaga Še $ JHolz: verarbeitet overs 121 629.14fm. 57 137 492 184 158 1m 95 449 654.50

Neapd. miško medž. GHols? toh OA 316 507.28 „ 126 564 010 243692 „ 95 704 961.59

Markos ale a a 854.35 „ 85 314 1600 „ 178 578 50

17. Įvairūs dalykai i
"(vinys batams, dektuky Siaudel.

i it 549 996 klg.luotos, sen. popieris, siūlai) A ; \ 4 247 425.40VErSCHICHENES SE R T 3287 032 20 000 št.
(Speilen, Streichhėlzer, Besen, Alt-
papier, Bindfaden)

18. Įvairios prekės per Naumiesčio muit.
rugpiūčio mėn.
Diverse Waren iiber Zollstelle Nau- N
S M Jal E Ü — —— 1 132 340.—

Iš viso | 489797164 | 631744123.—
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Pirmiausia peržiūrėsime pasakytus išvežimo Beeren) machte 1920 mit 10302 Tausend Markdavinius, kuriuose del registracijos aparato nur 275 und 1921 mit 27611 Tausend Marknetobulumo, gali būti kai kuris neatatikimas 47570 dės Wertes der ganzen Ausfuhr aus.tarp išvežtų dalykų kiekio ir kainų. Tai gali Man muB dabei jedoch beriicksichtigen, ‚daß
_ büti ir del to, kad kai kur kainos yra sumaZin- . S°PT lwel ae EE er ree„tos Ypač tas sumažinimas galėjo atsirasti Tpittel aul dem Wege des Schmuggels ūber diej B : : Grenze gingen. Vor dem Kriege (1912) entfielenAšvežimo daviniuose, nes nuo įvežamų prekių aut dic genannten Erzeugnisse nach der Be- |imama muito, kaipo tam tikro nuošimčio nuo Žž ;. na muito, ti rechnung von A. Rimka etwas mehr als 5%_prekiy kainos, ir todel jveZéjams sveika mažinti der Gesamtausfuhr. Der Export von Flachs |„kainas Žemės ūkio produktų (grūdų, miltų, und Leinsaat bildete 1920 (247 521 T. M.) etwa„bulvių, daržovių, sėmenų, o 1921 m. ir obuolių, 5074 und 1921 (184885 T.M.) etwa 3073 des| kriaušių, uogų) išvežimas 1920 m. (10,302 tikst. anzen Ausfuhrwertes. AuBerdem wurdenm.) tik 4,75 % viso i8vezimo vertés. Čia reikia A Ša Flachs und Leinsaat durch |neužmiršti, kad daug duonos ir miltų ir kt. ūkio Eenarokas>MasEno ee ae

uktų buvo ai a ir išnešamaiš Lietu: der Ausfuhr der drei litauischen Gouverne-s kontrabandoskeliu,Prieš karą (1912 m.) nents aus. Die Ausfuhr von Vieh und Pro- |minėtiems produktams |duktender Viehwirtschait betrug 1920 (20760 |
TausendM.) annahernd 4%, 1921 (57 404 T. M.)9%% derGesamtausiuhr; Geflūgel und Eier

   

   

 

    

   
    

  

   

 

  

 

        
  

 

     

   



 

Įvežimas į Lietuvos respubliką. Mi
Einfuhr nach Litauen.
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1920 m. AGA ak

Šai ai Atskirų da-|Visos grupės
i Markės |Suma markių| lykų svoris | svoris ar |Suma marki

skaičius ar skaičius | skaičius . } q
Gewicht Summe in|Gewicht od.|Gewicht od. 4
ai M Mark |Zahl der ein-|Zahi d. gan- ae i

zelnen Posten| zen Gruppe ee
Ls

P Chahta Warehe 17 760 093 5092654.—
tame skaič.: ivairūs „kg 2

darunter: Diverse 26063511.77

k ik i :

Koemelii 57 895 008 827369.60

dažai
Farben 3145147 2 179.92 10056665.35 }

vaistai d 8 a
Arzneimittel 1035 403] 25 pud. . 754992,95
dirbt. t
Klänstdäg?är 1048 612 2 a 260.— 11611.—| 2191255.—

= but.
2. Gėralai > i

Oetinke na 2 2 126 451 =96017, 6711248.24
it. ze

3. Taboka ir jo dirbiniai : :
ate: ¢. Tabakwaren 18 772 921 71792.—| 16109617.70

4. Gyvulininkystės  pro- s
duktai 2 >

Produkte der Viehwirt- 47 511 319 332318 —
schaft 2 N kg

tame skaič.: oda, odos
dirbin fe Ö

darunter: Leder, Leder- 28 290 397 271404534.—| 38095619.28
waren St. pap 4

avalinė 2

Schuhzeug “| 2181245.50

Diver 8945540.75
5. Manufaktira

Manufakturwaren

tame skaič.: audiniai * Un ö ;
darunter: Ge\:velgle Ee 87 110 635 197 289872.24 ||

siūlai ir kas- “ r E ts

= pinai 12 555 386 26264269.96 ||
Zwirn, Band } to Can
įvairūs aa
Dierkė 52758654.57 E

6. Mai duktai
Aa, 122 348 245) A

+ A
g ee B \

ogyvee ak 8 913 200 65 995 914 9021.147.—| —- 85707,—| 8320988580 | :
€ g statin, || ŽŽ

k 5 218 808}17 750 097 24271 530.—/ 889 St | 1188960255 |
; g g ' 2 S

fl'ekn?jge +++] 1259 606)22 684 088 7585 869.15 3055708105 |||
; g _ g 67 as A
R 16621) 043 592 85 810 statin.| 688010.— |

g ane

 

’ 
Diverse
įvairūs  

 

889 t. |

pee neath

 

 

Ubertrag:       
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1920 m. } 1921 m. -

Svoris ar Atskirų da-|Visos grupės |.
; Markės |Suma markių| lykų svoris | svoris ar |Suma marki

skaičius ar skaičius|| skaičius ; 7
Gewicht Summe in ĮGewicht od.| Gewicht od.| Summe in

Mark Zahl der ein-| Zahl d. gan-
er sy zelnen Posten| zen Gruppe Mark

|
Ubertrag:

7. Metaliniai išdirbiniai
Metallwaren ‚ 36197 988

tame skaič.: Ž. Ūkio ma-

S NOR 1581 962
par Landwirtsch. | 19581144.76

Maschinen

mašinos ir
amt. įrank.

Maschinen u. : 8 321 748 21806618 90
i Werkzeuge

įvairūs
Diverse ae173 226.23

8. Elektros jnagiai M |

Elektr. Einrichtungen mee a | 1404539.26

9. Muzikos jrankiai . i ’

Musikinstrumente ** 39 492 39 499 | 26105.—

10. Minėraliniai išdirbiniai
Mineralische Produkte 15.168092

tame skaič.: cementas, ; |

kalkes 383 190 | 3755445.70
darunter: Zement, Kalk |

stiklas, stikl. |
dirbin.

‘Disk Gise 11 492 956 15417850.54
waren

vairūs
Rees tees 9729040.42

11. Galanterija i Sabo P

Galanteriewaren 7 192 016 5637 986.13

i ijai12 ŽžMaRae 2974775 549750.—

3 ji iS 6 543 908 2090789.22, 15161215.24
kg

14. Naftair kita Sviet. medz. 947344 dėž. N

Petroleum u. a. Leucht- 12 553 258 { 4651756 kg| 17152119.85
material 65stat.(po9p) ae

15. Spaudiniai popieris ir 2309 108 | 5877667.05
popierio išdirbiniai i o

Drucksachen, Papier u. 11 093 854 | 24230 382.48
_ Papierwaren

ee eet. 1957 082 x | 11728211.98

17. Įvairios prekės >

2, Diverse Waren 11 850 6721 30162732.48

aa nies: 775712.40.

ae | 488728 548] [876874930.08
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(247,521 t. m.) sudarė apie 30 9 viso išvežimo
vertės. Be to, daug linų ir sėmenų išvežta
kontrabandos keliu. 1909 — 11 m. ta išvežimo
šaka sudarė 6m. r. arba apie 675 viso 3-jų
buv. liet. gubernijų išvežimo vertės. Galvijų

"ir „gyvulininkistės dalykų išvežimas 1920 m.
(20.760 t. m.) lyginosi 4 76, 1921 m. (57.404 t. m.)
— 94 6 viso išvežimo.
kiaušinių išvežimas 1920 m. (24.675 t. m.) sudarė
576, 1921 m. (155.882 t. m.) — 25%. Gyvuli-
ninkystės paukštininkystės produktai 1920 m.
sudarė 9 5 1921 m. — 1341 9 1919 — il m.

ta išvežimo šaka 3-ių gub. sudarė, sykiu su
odos dirbiniais (32,6 t. m.), apie 33 76 viso tų
gubern. išvežimo. Turint galvoje plačiai 1920
— 21 m. praktikuotą kontrabandinį kiaušinių,

paukščių, odos, galvijų ir kt. išvežimą, reikia
pažymėti, kad ta išvežimo šaka santykiniai
jau perviršijo išvežimą prieš karą. Bet tai
galima tvirtinti .tik proporciniame santykyje, t
y. lyginant procentinį to išvežimo santykį su
bendra viso išvežimo verte, o ne faktiną tų
išvežimų dyd prieš karą ir dabar. Nes 32,6 m.
aukso rubl. vertės išvežtus iš 3-ių gub. (iš
121,75 tūkst. kv. klm. ploto) gyvulininkystės
ir paukštininkystės dalykus galima prilyginti
dabartinėm 374 milijardų markių, kas 20—25

_ karty pervirSyia oficialę tų 1921 m. iš Lietuvos
išvežtų dalykų vertę (213.287 t. m. iš 52 tūkst.
kv. klm. ploto). Imant vienodus plotus, tas
padidinimas bus tik 10 sykių. Miško medžiagos
ir malkų išvežimas, kaip įau matėme 1920 m.
(183.787 t. m.) sudarė 37,575 viso išvežimo.
1921 m. iis sudarė (195.581 t. m.) — 32 %, įeigu
čia įskaityti ir įvairių dalykų grupę: vinis
batams, degt. šiaudelius ir tt.

Prieš karą ta šaka sudarė 25—3276 viso
išvežimo (rusų statistika — 25 70, vokiečių —
31—32 5). Skudurų išvežimas 1920 m. lyginosi
3,37 1921 m. apie 176. Prieš karą skudurų
iš Lietuvos buvo išvežama dar daugiau. Mine-
raliniai išdirbiniai 1920 m. nedarė 0,25%, 1921 m.
— 00476 viso išvežimo. 1909—11m. vien tik
indy iš 3-ių gubernijų išvežimas buvo lygus
1,5 %. Po karo naujas išvežimo dalykas tapo

"laužta geležis kurios 1920m. buvo išvežta
0,4 %, o 1921 m. — 0,1 76. 1920 m. iš Lietuvos
respublikos buvo išvežta beveik išimtinai žalioji

"medžiaga ir bent kiek pusiau apdirbtos miško
„medžiagos. Iš apdirbtų dalykų buvo išvežta:
"šiek tiek plytų, sėlenų, džiovintų grybų, sal-
dainių. 1921 m. buvo išvežta jau daugiau ap-

"dirbtos medžiagos miško, kai kurie medžio
išdirbiniai (vinys batams, Siaudeliai ir kt.). Be

„to pradėta išvežti: miltai, išspaudos, mėsos
'„konservai, biskvitai, linų verpiniai. Padidintas
yra ir saldumynų išvežimas. Vienok, bendrai
apdirbamosios pramonės dalykų išvežimas buvo

„labai mažas. 1909—11 met. buv. 3-jų lietuvių
"gubern. apdirbamosios medžiagos pramonės
dalykų išvežimas buvo virš 25 5 viso jų iš-

Naminių paukščių ir.

-2578,

vežimo, Kame, kaip iau matėme, didesnę to

 

1921
(155 882 T.M.) 25% ein. Die Produkte der
Vieh= und Gefliigelzucht bildeten 1920 9%,
1921 34,1%. 1909—11 machte dieser Export-
zweig zusammen mit den Lederfabrikaten
(32,6 T.M.) ca. 33% der Ausfuhr der drei
litauischen Gouvernements aus. Wenn man
auch hier den 1920—21 allgemein betriebenen
Schmuggel mit Eiern, Gefliigel, Leder, Vieh
usw. beriicksichtigt, mu8 man feststellen, daB
dieser Exportzweig im Verhialtnis schon die
Ausfuhr der Vorkriegszeit iibertrifft. Das läßt
sich jedoch nur relativ behaupten, d. h. im
Vergleich sétnes prozentualen Verhiltnisses zur
Gesamtausiuhr, und nicht des tatsichlichen
Wertes vor dem Kriege und jetzt. Denn den
32,6 Millionen Goldrubel als dem Wert der aus
den drei Gouvernements (einem Gebiet von
121,75 Tausend Quadratkilometern) ausgefiihr-
ten Produkte der Vieh- und Gefliigelzucht wiir-
den heute 3% Milliarden Mark entsprechen,
was den offiziellen Wert dieser 1921 exportier-
ten Produkte (213287 T.M.) um das 20- bis
25fache iibertreffen wiirde. Wenn man die
gleichen Flachen zugrunde legt, macht der
Mehrwert nur das 10fache aus.

Die Ausfuhr von Nutz- und Brennholz bil-
dete, wie wir schon gesehen haben, 1920
(183787 T. M) 37,5% der Gesamtausfuhr.
1921 bildete sie (mit 195581 T.M.) 32%, wenn
man hier mit einrechnet die unter ,,Verschie-
denes* aufgefiihrten Speilen, Streichhélzer usw.
Vor dem Kriege bildete dieser Zweig 25—32%
der Gesamtausiuhr (nach russischen Statistiken

nach deutschen 31—32%). ®

Die- Ausfuhr von Lumpen betrüg 1920 an-
nähernd 3,3%, 1921 ca. 1%. Vor dem Kriege
war diese Ausfuhr noch bedeutender. Minera-
lische Produkte bildeten 1920 0,25%, 1921 nur
0,04% der Gesamtausfuhr. 1909—11 betrug die
Ausfuhr allein von GefaBen aus den drei litaui-
schen Gouvernements 1,5%.

Nach dem Kriege trat als neuer Export-
artikel das Alteisen auf, von dem 1920 0,4%
und 1921 0,1% ausgefiihrt wurden. }

1920 wurden aus Litauen fast ausschließlich
Rohstoffe und nur wenig halbverarbeitetes |
Holz ausgeführt. Von Fabrikaten wurden aus- |
geführt: eine geringe MengeZiegel,Kleie, ge-
trocknete Pilze, Konfekt. 1921 war die Aus-
fuhr von bearbeitetem Holz und einigen Holz-
fabrikaten (Speilen, Streichhélzern usw.) schon

nahmen 1920 (24675 T.M) 5% und

hoher. Daneben begann man Mehl, Oelkuchen, _ a
Fleischkonserven, Biskuits, Leinengarn, Leder
auszufiihren. ‘Die Ausfuhr an Konfekt nahm
zu. Aber im groBen ganzen blieb die Ausfuhr
an Fertigfabrikaten sehr niedrig. 1909—i1 |
wurden aus den drei litauischen Gouverne- |
ments an Industrieerzeugnissen iiber25% der
Gesamtausfuhr exportiert, wovon allerdings der
gréBere Teil, wie wir schon gesehen haben,

    

 



 

  

 

išvežimo dalį specialiai eksporto dirbtinai įsi-|
ois Lietuvos stambios pramonės dalykai.
inių apie Lietuvos 1920 m. eksporto paskir-

stymą į įviriasšalis, deja, nėra. Yra tik tokios:

 

i X

Nachrichten über die Verteilung der litaui-
sche nAusfuhr auf die verschiedenen Länder
fehlen leider, bis auf folgende:

  

 

= S Q <Lietuvos išvežimo Ž = Mel BL eer {‚9‚5":5 mY S a| se] Sjsprocentinis santykis ž5Į+5|2ž| £5 |6£ž 5 | 3 3 Bel oe
Prozentuales Verhaltnis | S £| Z ?| 2 E 53S[|5658|=ž|GŽ| Aš EEež litauischen Exportes | 7,AmE TN 2š S T A

See aa = fees O
1920 mlapkrits-gruodis ai opa 0 ay 22 M JEn vg B1920 Nov.—Dez. Sacre ee

ee 51.80%] 27.10%]14—%] 3.204} 220%] 1.20%] 0.50%] 0.30%] 0204   
Tie daviniai rodo į prasidėjusį 1921 m. stambų

betarpį Lietuvos eksporto ryšį su Anglija ir į
užsimezgusius tiesioginius eksporto santykius
su kitomis draugingomis valstybėmis.

Lietuvos 1921 m. į atskiras šalis išvežimas,
apart Vokietijos ir Maž. Mietuvos, kur buvo
išvežama bemaž visi paminėti dalykai, buvo
toks;

1. Į Angliją buvo išvežama daugiausia šių dalykų:
Kiaušiniai . 135.389 tūkst. m.
Sériat sie sbdba tke i
Apdirbtas miškas . 6.814 tūkst. m.
Neapdirbtas miškas . 599 tūkst. m.
Plaukai : 3.355 tūkst. m.
Skudurai . 2.697 tūkst. m.
Sėmenys . Be ae 2.247 tūkst. m.
Žasys 4176 201386 L m.
Kailiai ir odos . 618 tūkst. m.
Mėsa ir riebalai . . 318 tūkst. m.
Kiaulės 225.566 tūkst. m.

2. Į Latviją buvo Mani są dalykų:
Sėmenys .. ; 7.586 t.m.
Duona ir miltai. . . . 7.289 t. m.
Kailiai ir odos . . . . 4,048 t.m.
Balves (5340; ji . 1.379 t. m.
Mėsa ir riebalai ATA 1.003 t. m.
Galvijai. L Ša 844 t. m.
Apdirbtas miškas ti 833 t. m.
ĮSEBIOS4 Asų i 378 t. m.
Obuoliai he 262 t. m.

3. Į Čekoslovakiją:
" Senienys| PON oO m:
PMA 4099 t

4. Į Rusiją: ‘
Sėmenys . . i 8.176 t. m.
Įvair. maisto produktai { 94 t.m.

5. Į Švediją: ;
Ea 06 t m.

6. I Danija: ||
Marie ala ı V 12169 t.m

OT, 1Amerika: cBiel
i 850 tm. o

 

      
Diese Zahlen zeigen die 1921 einsetzenden |

bedeutenden Beziehungen des litauischen Ex-
ports mit England und die Ankniipiung direkter |
Handelsbeziehungen mit den anderen befreun-
deten Staaten.
Der litauische Export nach den einzelnen |

Landern, mit Ausnahme von Deutschland und
dem Memelland, wohin fast alle genannten
Artikel ausgefiihrt wurden, gestaltete sich fol-
gendermafen:
1. Nach England wurden hauptsdchlich expor-

tiert:

Tausend
Mark

PARE Ey us he ee Sk en ee
Borsten . . aa S
Holz, bearbeitet . . fiat LS
Holz, unbearbeitet 7 hey 599
Haatė: B An iy S
Liripeki ao a E S
Leinsantoni e I
Ganse . . dee ee a M
Felle und Haute RT TY 618
Pietsch wid fetter 318
Schweine moet : 225 566

2. Nach Lettland:
Leinsamen . o BS
Getreide und Mehl | KU ak d a
Fellė tnd Tater eo 08
Kartoneli+ > kų
Pieikch und Fett 4.4 AA
Vieh | a o . M
Holz, bearbeitet e OI Dn 833
Saatgetreide 70 S
Aepfel . . „S 262

3. Nach der Tschechoslowakei: an
Leinsamen 1 N TO
FRach E OO

4. Nach Rußland: J
Leinsdmenrs icin A ee RAA
Div. Lebensmittel || | | | siu Mas

5. Nach Schweden: A va
Plachs | S ae a a S

6. Nach Danemark: || S eee
„EOieh |

7.Nach ‘Amerika:

 

dort betriebenen GroBindustrie gebildet wurde.

   

‘Borsten . Saga. oe
| Lumpen so B eae
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Einant peržiūrėti 1920 ir 1921 m. įvežimą,
rekia pažymėti štai ką: Stambiausią įvežamųjų
dalykų šaką sudaro tekstiliniai dirbiniai. 1920 m.
jie sudarė (99.666 t. m.) 23,3 %, 1921 th. (276.263
t. m.) 31,5 5 viso įvežimo vertės. 1920 m. tas
įvežimas prarijo didesnę pusę miško medžiagos

išvežimo aktyvo (195.581 t. m.) 1921 m. jis
perviršyjo tą aktyvą (187.787 t. m.) 40 70. Kaip
matome, dalykų padėtis mažai teatsimainė,
lyginnt su prieš karą laikotarpiu, kada 1909—
1lm. visas plėšriai išvežto miško aktyvas
buvo praryjams manufaktūros dirbinių, o taip
pat tekst. žalios medžiagos Balstogės audimo
pramonei įvežimo. Iš čią„pasidaro aišku, kad
savos audimo pramonės, visų pirma saviems
reikalams patenkinti, Lietuvoje įkūrimas yra.
neatidėliotinas uždavinys ir tam yra padaryti
jau rimti žingsniai. Nemažiau reikalinga yra
atstatyti labai prieš karą Lietuvoje išsiplėto-

iusį odos dirbinių gaminimą. 1920 m. tų dalykų
įvežimas (28.290 t. m.) sudarė 6,6 5 ir 1921 m.
(44.222 t. m.) — 597 viso įvežimo. Ta pat
reikia pasakyti ir kai del popierio pramonės,
o taip pat ir del visos medžio apdirbimo pra-
monés. “Lietuva yra turtinga miškais, šiaudais
ir t. t. todel tų dalykų įvežimas yra tik laikinas
nenormalumas. 1920m. tų dalykų įvežimas
(12.051 t. m.) sudarė 3 75, 1921 m. (35.959 t. m.)
— 495 viso įvežimo. Tą pat galima tvirtinti
ir apie mineralinius išdirbinius. Visoj Lietuvoi

yra daugybė mineralinės žalios medžiagos,
vietomis geriausios rūšies. Ta šaka, kaip pa-

rodo Estijos pavyzdis, gali sudaryti žymią
įvežimo šaką. Tuo tarpu tų dalykų įvežimas
1920 m. sudarė (1876 t. m.) — 0,44 75 ir 1921 m.
(28.902 “t. m.) — 3,3 8,
visai mažas (0,255—0,47 viso išvežimo). Geležies
ir metalo išdirbinių 1920 m. buvo įvežta, išve-

* žus laužtos geležies 2051 t. m. tik (161.161 t. m.)
18475 viso įvežimo. Tai liudija kiek po karo
pagerėjusi Lietuvos respublikos padėtis. Prieš
karą kiekvienam buv. 3-ių guberijų gyventojui
tekdavo kas metai suvartoti geležies ir gelež.

išdirbinių 27 svarai, arba 11 kilogramų- kas
tų laikų kainomis sudarė 68 kap. (tų laikų Rusi-
joje tas suvartojiams buvo du sykiu didesnis).

„ Normalėse sąlygose šių dienų Lietuvos gyven-
“ tojams (2,75 mil.) reikėtų geležies ir gelež.

išdirbinių mažiausiai 30.250 mil. markių. 1921 m.
geležies išdirbinių buvo įvežta tik 40 76 prieš
karą suvartojamo kiekio toi pačioj teritorijoj.
Čia reikia taip pat atsiminti, kad atgimusiai
Lietuvai reikia nūnai iš karto atstatyti sugriautą
per paskutinius 8 metus ūkį. Iš antros pusės,
prieš karą iš b. 3-jų gub. be pasakyto suvarto-
jimo saviems reikalams, buvo dar išvežama
į Rusijos rinkas apie 407 tokio vietos gelež.
išdirbinių skaičiaus. IS čia aiškiai matyti,
kokios plačios perspektyvos atsidaro dabar
Lietuvoje geležies ir aplamai, metalų apdirbimo
pramonės srityje. Ypač, jeigu jos pagrindas
taps savos žalios medžiagos ir mineralinio kuro
gavimas.

 

o išvežimas jų buvo,

 

Bei der Betrachtung der Einfuhr von 1920 |
bis 1921 ist folgendes zu bemerken:
Den wichtigsten Teil der Einfuhr bilden

Textilwaren. 1920 machen sie (mit 99666 T. M.)
23,370, 1921 (mit 276 263 T. M.) 31,5% der Ge-
samteinfuhr aus. 1920verschlang diese Ein-
fuhr die groBere Halite des Aktivums der
Holzausfuhr (195581 T.M.), 1921. iiberschritt
es dieses Aktivum (187782 T.M.) um 40 5.
Wie wir sehen, hat sich die Lage also wenig
gedndert im Vergleich mit der Vorkriegszeit,
wo 1909—11 das gesamte durch rauberische
Ausfuhr erzielte Aktivum des Holzes durch die
Einfuhr von Manufakturwaren und den Roh-
stoffen fiir die Bialystoker Webercien ver_
schlungen wurde.

Hieraus ergibt sich.ganz klar, dab die Schaf-
fung einer eigenen Textilindustrie in Litauen,
zu allererst zur Befriedigung des eigenen Be-
darfs, eine unaufschiebbare Aufgabe ist. Es
sind auch bereits ernste Schritte in dieser
Richtung getan. Nicht weniger wichtig ist der
~Wiederaufbau der vor dem Kriege in Litauen
sehr verbreiteten Lederindustrie zur Erzeu-
gung von Schuhwerk und anderen Lederwaren.
1920 bildet die Einfuhr dieser Artikel (28 290 T.
Mark) 6,6% und 1921 (44222 T.M.) 5% der
Gesamteinfuhr. Dasselbe gilt fiir die Papier-
industrie, sowie fiir die gesamte Holzbearbei-
tungsindustrie. Litauen ist reich an Holz, Stroh
usw., darum ist die Einfuhr solcher Artikel
nur ein zeitweiliger Notbehelf. 1920 bildete
die Einfuhr dieser Artikel (12051 T.M.) 3%,

v 1921 (35953 T.M.) 4% der gesamten Einfuhr.
Dasselbe darf man von den Steingutwaren be-
haupten. In ganz Litauen ist eine Menge ent-
sprechender Rohstoffe, stellenweise allerbester
Qualitat, vorhanden. Diese Industrie kann, wie
das Beispiel Estlands zeigt, einen bedeutenden
Exportzweig bilden. Bisher bildete die ag
dieser Waren 1920 (1876 T.M.) 0,44% und
1921 (28902 T. M.) 3,3%, wahrend die Ausfuhr
sehr gering (0,25—0,4% der Gesamteinfuhr)
war.
An Eisen- und Metallwaren wurden 1920 bei

einer Ausfuhr von Alteisen fiir 2051 T.M. nur
(1581 T.M.) 0,37% eingefiihrt; 1921 bei Ein-
fuhr von Alteisen fiir 4 Million Mark erreichte
die Einfuhr von Metallwaren (161161 T.M.) —
schon 18,4% der Gesamteinfuhr. Das zeigt, um
wieviel die Lage Litauens nach dem Kriege
sich schon gebessert hat. Vor dem Kriege ent-
fielen auf jeden Einwohner der drei Gouverne-
ments ein jahrlicher Verbrauch an Eisen und
Eisenwaren von 27 russ. Pfund oder 11 kg,
was nach den damaligen Preisen 68 Kop. aus-
machte (im damaligen RuBland war der Ver-
brauch doppelt so hoch). Unter normalen Ver-
haltnissen miiBte die Bevélkerung des heutigen
Litauens (2% Millionen) einen Eisen- und Me-|
tallwarenbedarf von mindestens 30250000 kg,
zu den heutigen Preisen ungefahr 403 Millionen
Mark, haben. 1921 wurden an Eisenwaren nur
40% der vor dem Kriege innerhalb desselben
Territoriums verbrauchten Menge eingefiihrt.
Hierbei muB man noch bedenken, daB das
junge Litauen eine durch die letzten 8 Jahre
zerstérte Wirtschaft wiederaufzubauen hat.
Andererseits wurde aus den drei Gouverne-
ments auBer dem genannten Verbrauch zum
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Chemijos ir farmacijos produktų buvo 1920 m.
įvežta (4029 t. m) — 457 viso įvežimo.
Daugelį tų dalykų (pvz. terpentiną, dažus, far-
macijos dalykus, dirbtimas trąšas) galima ir“
„yra neatbūtina gaminti Lietuvoje, kas atvaiz-
duojama šių faktų: :

1. Prieš karą iš buv. 3-iy gub. buvo išvežmas 4
terpentinas, kurio 1909—11m. kas met buvo
išvežta už 517 t. rub. Dažų ir lakų iš b.
(Gardino gub. buvo išvežta už 392 t. r. Kaulų
miltų iš Kauno gub. buvo išvežta u. 41 t. r.

2. Žymų vaidmenį vietiniame vartojime
vaidino degtukų gamyba. Ji kas met siekė:

Procentinis santykis su visavietine chemijos
4 pramone.

buv. Kauno gub. oficial.
sumai daviniais. 267,5 t. rub. 81 5

buv. Vilniaus oficial. . 80,5 t. rub. 15,7 %
buv. Gardino oficial. . 205,5 t. rub. 65,2 5

o vis delto tos visos gubernijos dar išveždvo
degtukų už 100 tūkst. rub,

Vokiečių okupacijos laike Kaune buvo pasta-
tyta didelė degtukų fabrika, kuri pagamindavo
per mėnesį iki 2 milijonų dėžučių.

3. Prieš karą Kaune veikė Gotlibo anilinių
dažų fabrika, kuri pagamindavo dažų u. 385 t.
rub. Vilniuje greitai plėtojasi boro rūgšties. ir
kitų farmacijos dalykų gamyba Cheminės akc.
b-vės. (buv. Segalio) fabrikoje.

Visais atžvilgiais pribrendęs mūsų mineralinių
turtų perdirbimas sauso miško medžiagos ir
kt. apdirbimas gali pastityti į tvirtas kojas

„ir cheminę pramonę, kurios Lietuvoje laukia
taip pat graži ateitis.

Tas duotų galimybės ateityje sumažinti iki
minimumo dalinai tepamųjų ir šviečiamųjų alyvų
įvežimą, kurių 1920 metais buvo įvežta (19.097
t. m.) 4575 ir 1921 m. (30.313 t. m.) — 3,5 %
viso įvežimo.

Stambią importo dalį sudarė maisto produk-
„tai: 1. Cukraus 1920m. buvo įvežta apie
"1676, 1921 m. — 9,57. Prieš karą į 3-is
lietuvių gubernijas buvo įvežama už 8,3 mil.

„tublių, arba 8,8 5 viso įvežimo. Cia, vienok,
reikia pažymėti, kad daug cukraus, kaip ir
kitų įvežamųjų maisto produktų perėjo 1920—

_ 21m. per Lietuvos respubliką kontrabandiniu,
"tranzitu, ypač iš Sovietų Rusijos. 2. Druskos
1920 m. buvo įvežta 475, 192im. — 13%
Bemaž tiek pat apie 1,37 druskos buvo
įvežama ir prieš karą. 3. Silkių 1920m.

„buvo įvežta 5,3 5, 192tm. — 359. Prieš
karą jų buvo įvežama 18%. 4. Nenaturalis
yra beveik nemažėjąs mielių įvežimas (1920
m. už. 444 t. m., 1921 m. u. 688 t. m.). Prieš
karą Kauno gub. tiekdavo daug mielių didies-
niem Rusijos centram. Tasai nenormalumas
buvo pašalintas 1922 m. — atstatyta Panevėžy
didelė mielių Montvilo dirbtuvė ir dar kitos

_ dirtbuvés. 5. 1921 m. neišvardytų atskirai maisto
r oduktųbuvo įvežta u. 68.610 t. m, arba 75
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eigenen Bedarf noch etwa 40% nach russischen |
Markten ausgefiihrt. Hieraus geht hervor, wie
weite Perspektiven sich heute einer Eisen-
und iiberhaupt Metallindustrie in Litauen er-
offnen, besonders, wenn sie sich griinden kann ~
auf die Gewinnung eigenen Roheisens und
mineralischen Brennmaterials.
Die Einfuhr von Chemikalien und pharma-

zeutischen Waren betrug 1920 (4029 T. M.) 1%
und 1921 (38 894 T. M.) 4,5% der Gesamteinfuhr.
Ein groBer Teil dieser Stoffe (z. B. Terpentin,
Farben, Pharmazeutika, kiinstl. Diinger) kann
und muB in Litauen hergestellt werden, was
aus folgenden Tatsachen erhellt:

1. Vor dem Kriege wurde aus den friiheren
drei litauischen Gouvernements Terpentin aus-
gefiihrt, und zwar 1909—11 jahrlich fiir 517 T.
Rubel. Farben und Lacke wurden allein aus
dem Gouvernement Grodno fiir 392 T. Rb.,
Knochenmehl aus dem Gouvernement Kowno
fiir 41 T.Rb. ausgefiihrt.

2. Eine bedeutende Rolle im heimischen Ver-
brauch spielte die Streichholzfabrikation. Sie
erreichte jahrlich nach offiziellen Angaben: ;

Prozentual. Verhältnis
zur ges. heimischen

Tausend Rubel Chemischen Industrie

friiheres Gouv. Kowno  267,5 81%
friiheres Gouv. Wilna 80,5 15,7%
triiheres Gouv. Grodno 205,5 65,2%

Und dabei fiihrten diese Gouvernements noch
fiir 100000 Rb. Streichhélzer aus. Zur Zeit der
deutschen Okkupation wurde in Kowno eine oe
groBe Streichholzfabrik gebaut, welche monat-
lich bis zu 2 Millionen Schachteln erzeugte.

3. Vor dem Kriege bestand in Kowno die
Anilinfarbenfabrik von Gottlieb, die fiir 385 T.
Rubel Farben fabrizierte. In Wilna entwickelte
sich schnell eine die Erzeugung von Borsaure
und anderen Chemikalien betreibende Chem.
Aktien-Gesellschaft (vorm. Segall).
Eine nach jeder Hinsicht entwickelte Ver-

arbeitung unserer Bodenschatze, unseres Hol-
zes usw. kann auch eine Chemische Industrie
auf feste FiiBe stellen, die jedenfalls cine gute.
Zukunft in Litauen hat.
Das wiirde eine in der Zukunft bis auf ein

Minimum verminderte Einfuhr von Schmier-
und Leuchtélen erméglichen, die im Jahre 1920
(mit 19092 T. M.) 4,5% und 1921 (mit 30313 T.
Mark) 3,5% der Gesamteinfuhr ausmachte.
Einen bedeutenden Teil der Einfuhr bilden

die Nahrungsmittel. @
1. Zucker wurde 1920 zu ca. 16%, 1921 zu

9,5% eingefiihrt. Vor dem Kriege betrug die
Zuckereinfuhr in die drei Gouvernements 8,3
Millionen Rubel, oder 88% der Gesamteinfuhr.
Hier ist jedoch zu erwahnen, da8 sehr viel
Zucker wie auch andere eingefiihrte Lebens-
mittel 1920—21 durch Litauen als Transitware
geschmuggelt wurden, besonders aus Sowfet-
RuBland. ;

2. Salz wurde 1920 zu 4%, 1921 zu 1,3% ein-
gefiihrt. Fast genau so viel (etwa 1,3%) wurde
auch vor dem Kriege eingefiihrt.

3. Heringe bildeten 1920 5,3%, 1921 3,5% der
Pe seh Vor dem Kriege betrug die Einfuhr

„8 7,
.. 4. Unnatiirlich ist die fast unverminderte |
Hefeeinfuhr (1920 fūr 444 T.M., 1921 fiir 688 T. i
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viso įvežimo. Jų tarpe — sacharinas,

kurio buvo pervežta tranzitu į Rusiją už 16.000

t. m, kas sudarė 29 76 viso įvežimo. 6. Gėralų
1920 m. buvo įvežta u. 2126 t. m, aba apie

0,5 %, 1921 m. už. 6711 t. m., arba 0,77 6. Prieš

karą, kada Lietuva buvo pripildyta rusų

„ kariuomenės, valdininkų ir kt. atėjūnų, ta

įvežimo šaka siekė 15%. Kiekvienam buv.

-3-jų gubernijų gyventojui tekdavo alkoholiniams
geralams Ir. 50 kap., t. y. 2,5 sykių daugiau

geležiniams dalykams. O vis delto Lietuva. ir

tuomet buvo blaiviausias Rusijos kraštas. 7.

Tabakas ir tabako dirbinių 1920m.

buvo įvežta už 13.773 t. m., arba 3,2 76, 1921 m.

už 16.110 t. m., arba apie 279. Prieš karą
tų dirbinių buvo įvežama už 2,8 m. rub. ir
išvežama vietinių tabakos dirbinių už 3,2 mil.

rublių: išvežama buvo daugiau, negu įvežama

.0,4 mil. rublių. Tas aiškiai parodo, kaip patogi

vietiniams gyventojams net svetimos atvežamos

žalios medžiagos perdirbimas. Jo perdirbimas

apmokėdavo visą 3-jų gubernijų suvartojamą

tabaką ir dar jų užsienio prekybos aktyvan

pareidavo 0,4 mil. r. Galanterijos 1920 m. buvo

įvežta už 7192 t. m. arba 1,7 %, 1921m. u.

5638 t. m. arba 0,64 75. Ta įvežimo šaka gali

būti sumažinta gaminant čia pat kai kurius

„nūnai įvežamuosius galanterijos dalykus.

Spaudinių 1920m. buvo įvežta 05%,
1921 m. — 8675; tas rodo, kad padidėjusios

atvaduotos Lietuvos kultūros reikalus tenka

patenkinti dalinai ir įvežimo būdu.

Įvairių atskirai neišvardytų prekių 1920 m.

buvo įvežta 2,57 už 11.350 t. m. 1921 m. u.
30.163 t. m. arba 3,5 % viso įvežimo.

1920 metų įvežimo paskirstymas šalimis yra

nepilnas. Yra tik šios Žinios.
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Mark). Vor dem Kriege lieferte das Gouverne-
Hefe nach den gré-ment Kowno eine Menge
Dieser anormale Zu--Beren Zentren RuBlands.

stand wurde 1922 beseitigt durch die Wieder- |
inbetriebnahme der groBen Hefefabrik von
Montvilas in Ponieviez und noch einer Fabrik.

5. 1921 wurde an nicht einzeln aufgefiihrten
"Lebensmitteln fūr 68610 T.M. oder 7% der
Gesamteinfuhr importiert. Darunter befindet
sich Sacharin, von dem fiir 16 T.M. oder 7%
der Einfuhr als Transitware nach RuBland ging.

6. Getrinke wurden 1920 fiir 2126 T. M. oder.
ca. 0,5 %; 1921 fiir 6711 T.M. oder 0,7770
eingefiihrt. Vor dem Kriege, als Litauen voll
von russischem Militar, Beamten und anderen
Einwanderern war, erreichte dieser Einfuhr-
zweig 1575. Auf jeden Einwohner der drei
Gouvernements kam 1,50 Rbl. fiir alkoholische
Getrinke, d. i. 24mal mehr als fiir Eisen-
waren. Trotzdem war Litauen auch damals.
das niichternste Land RuBlands.

7. Tabak und Tabakfabrikate wur-
den 1920 fiir 13773 T. M. oder 3%, 1921 fiir
16.110 T. M. oder etwa 2% importiert. Vor
dem Kriege wurden von dieser Ware fiir
2,8 Mill. Rbl. eingefithrt und dafiir fiir 3,2 Mill.
Rubel heimischer Tabakfabrikate ausgefiihrt.
Die Ausfuhr iiberstieg also um 0,4 Mill. die
Einfuhr. Das beweist, wie bequem hier die
Verarbeitung selbst fremder Rohstoffe war.
Diese bezahlte den gesamten Tabakverbrauch
der drei Gouvernements, und 0,4 Mill. Rbl.
kamen noch dem Aktivposten des AuBenhandels-.
zugute.

8 Galanteriewaren wurden 1920 fiir
7192 T. M. oder 1,7 %, 1921 fiir 5638 T. M.
oder 0,64% importiert. Auch dieser Import- .
zweig kann durch Anfertigung bisher einge-
fiihrter Artikel im eigenen Lande vermindert
werden. k

9, Drucksachen wusden 1920 0,5 %, 1921
8.6% eingefiihrt. Das beweist, daB die im
befreiten Litauen wachsenden Kulturaufgaben
zum Teil durch Einfuhr befriedigt werden
miissen.

Įvežimo dydisprocentiniam santykyj:
Héhe der Einfuhr in prozentualem Verhaltnis:
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eegyvenimo reikmenis ir dalinai kitus išvežimo
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Be to dar iš Rusijos ir Estijos — 0,46 %, iš
Japonijos—0,47 76. abs

Tuo būdų 1920—21m. į Lietuvą buvo įvežta
iš Vokietijos 71—72 %, i8 Maz Lietuvos 3—12 %,
iš Olandijos 13—14 75, iš Dancigo 6,79 %, i8
Lenkijos 2,5 %—0,24 %, iš Amerikos 393, iš
Anglijos 4—0,85 75, iš Latvijos 1,79, iš kitų
šalių—labai mažai.

Įbežimas į Lietuvą iš kitų šalių, be Vokietijos
ir M. Lietuvos, buvo toks:

1. Iš Olandijos buvo įvežta:
pirmoj 1920m. pus éj. 1921m.

Cukrus 18,5 mil.m.  4.189 t, m.
tabakas ir sigarai . 1,5 mil.m. 7.514 t. m.
Silkés 1,5 milo mm. 16.721.-t. m.

"įvairūs maisto produkt. ae Se
Kakao ir kt. . A 833 t.m.
Cheminės prekės , 431 t. m.

2. Iš Dancigo 1921 m. buvo įvežta: d
Cukrus Dn 58.593 t. m.
įvairūs maisto produktai . 900 t. m.
cementas ir kalkės“ . 53 t. m.

3. Įvežimas iš Lenkijos palyginti, buvo
įvairus, bet įvežtų dalykų vertė maža. Už
didesnes sumas įvežta:
Manufaktura . ey ie 604 f. m.
tepamieji ir šviečiamieji aliejai . 351 t. m.
oda, odos ir kt. gyvulininkystės
irla x A EL 350 t. m.

chemijosir formaciojis prekės . 283 t. m.
metal. dirbin. mašinos, įrankiai : 276 t.m.

4.Iš Amerikos 1921 m. buvo įvežta:

naita aa is 12.161 t. m.
įvariūs maisto produktai . 6.180 t.m.
cukrus . Se 3.483 ‘tem,
mašinos ir įrankiai | 2.299 t. m.
žem. ūkio mašin. ir įrankiai 697 t.m.
įvairūs metal. dirbiniai 290 t.m.
mineralai ir meneral. dirbiniai . 671 t.m.
"audimo dirbiniai | ; 437 t.m.

_ spausdiniai „A SS 414 t. m.
chemijos ir farmaciojos prekės 400 t. m.

5. Iš Anglijos 1921m. buvo įvežta:
ISUKES PAR I 2.952 t.m.
naita A ee 2.039 t. m.
įvairūs maisto produktai 990 t.m.
mineralai ir mineral. dirbin, 440 t. m.
oda ir odos dirbiniai . 289 t. m.
Mmanutaktura + 702 201 t.m.
mašinos ir metal. dirbiniai 176 t. m.

6. Su Latvija 1921 m. buvo išimtinai apsi-
mainoma prekėmis. Mainais už svarbiausias

(mišką, sėklas) Latvija duodavo
aug iš svetur įvežtų prekių,o dalinai
agamintų. = Aplamai, iš Latvijos

ertybė buvo maža. Paduosime

dalykus |

ae

  
vežimo dalykus: w
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10. An nicht besonders benannten Waren
wurde 1920 fiir 11350 T. M. oder 2,5 %, 1921
fiir 30163 T. M. oder 35% der Gesamtein-
fuhr importiert. }
Die Angaben über die Verteilung der Einfuhr

nach Landern sind nicht vollständig. Es sind
nur die folgenden vorhanden:
Dazu kommen noch aus RuBland und Estland -

0,46% und aus Japan 0,47 %.
Es wurden also 1920—21 importiert aus

Deutschland 71—72%, aus dem Memelland
3—12 %, aus Holland 13—14%, aus Danzig
6,79 %, aus Polen 2,5—0,24%, aus Amerika
376, aus England 4—0,85 %, aus Lettland 1,7 %
und aus den iibrigen Landern sehr wenig.
Die Einfuhr nach Litauen aus den Landern

mit Ausnahme von Deutschland und dem
Memelland gestaltete sich folgendermaRen:

1. Aus Holland wurden eingefiihrt:
i 1921 T. Me

I. Halfte 1920
Zucker 18,5 Mill. M. 4189
Heringe a 1,5 Mill. M. 16721
Tabak, Zigarren 1,5 Mill. M. 7514
Div. Lebensmittel \

(Kakao u. a.) ~ 833
Chemikalien 4 431

2. Aus Danzig wurden 1921 ausgeführt: :

Tausend
Mark |

ZUCKEL vy ets 58 593
Div. Nahnungsmittel 900
Zement und Kalk 53

3. Die Einfuhr aus Polen war vielgestaltig, ©
der Wert der eingefiihrten Waren aber gering.
Fiir gréBere Summen wurden eingefiihrt:

Tausend
Mark

Manufakturwaren 0,05 (4 ae 604
Schmier- und Leuchtėle . 48351
Leder, Lederwaren und andere Erzeug-

nisse der Viehzucht . . . . || 350 |
, Chemische und pharmaz. Waren 283
Metallwaren, Maschinen, Werkzeuge . 276

4. Aus Amerika 1921: Tausend
ark |

Petroleum Wie 12161
Div. Lebensmittel 6180
OR ee Ge 3183.7)
Maschinen, Werkzeuge . . ee 2299 _
Landw. Maschinen und Werkzeuge 697
Metallwaren e S 290
Mineralien und Steingutwaren 671
Meberelėk 11 it oy et er ee 437
Drucksachen frie oe 414
Chemische und pharmaz. Waren. . .” 400 |
5. Aus England 1921: Tausend |

Mark |
„Herdo rs o rs Pole ri ae 2952Petrdeliiini LLP R » 2039
Lebensmittel 990
Mineralien und Steingutwaren
Leder und Lederwaren. . . |
Manutakturwaren (0700.4... 35,
Maschinen und Metallwaren. . . .

6. Mit Lettland wurde1921 ausnahmsweise
arenaustausch betrieben. Im Austausch fii     
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metaliniai dirbiniai, mašinos, įran-
kiai . ee O

įvairūs maisto dalykai is i a LOS
silkės . RO
mineralai ir meniral."dirbiniai . 16
popieris ir popier. dirbin.. 12

"chemijos ir farmac. prekės T.
tame skaičiuje:

"dirbtinos trąšos . . Paget's 298
oda, odos dirbiniai ir kto S 887
filmos os a wc we dk
mediniai dirbiniai .
tabakas

Sustiprėięs Lietuvos ir Labels prekiy apsi-
mainymas yra rezultatas to, kad tos abi respu-
blikos. savo padėtimi randasi kelyje beatsinau-
įinančių Europos su Tarybų Rusija prekybos
santykių. Lietuva laikinai yra smurtu izoliuota
nuo Tar. Rusijos. Del to ir jos prekybos
santykiai su Rusija nustatomi kol kas tranzitu
per Latvija. Bemaž tokiose pat sąlygose esti
ir Latvija kai del savo sausumos susisiekimo
su Klaipėdos Kraštu ir Vokietija, kuris atlie-
kamas tranzitu per Lietuva. Bet nepripratus
dar prie tranzito apystovų, Lietuva neįregi-
stravo muitinėse visų įvežamųjų dalykų ir todel
iš Latvijos atvežamų prekių tarpe buvo, tur
but tranzito kroviniai, skirti Klaipėdos kraštai

ir Vokietijai.

Oficialiais daviniais, visas Lietuvos 1921 m
įvežimas buvo lygus 876.874.900,05 m.
o išvežimas . 631.744.123,77 m.

Įvežimasviršyio išvežimą 245.130.776,31 m.

1920 m. prekybos balansas priešingai buvo
aktyvus:

išvežimas sudarė
įvežimas gi 428.728.543 m.

Išvežta daugiau už . 61.088.621 m.

Didelis 1921 m. prekybos balanso pasyvumas
gali būti paaiškintas iš vienos pusės gyventojų
stengimosi atsikratyti nuo pradėjusios kristi

“vokiečių markės, iš kitos gi — tranzito preky-
bos su Tarybų Rusija, o dalinai ir su Vilniaus
"ir Gardino kraštais, kur kontrabandos
keliu buvo gabenama nemaža ir įvežamujų

prekių.

1921 m. galėjo būti išgabenti iš Lietuvos | i
Latvija, Tar. Rusija, Vilniaus ir Gardino kraštus
šios prekės įvežamosios:

—
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©
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489.817.164 m.

manufaktūra ir galanter. už . 30.000.000 m.
sacharinas. . - %, 16.000.000 m.
cukrus,kolon. prekės, saldumynai 16.000.000. m.

silkės; . +. 8.000.000- m.
kosmet. prekės | ir "kt, chemijos

ir farmacijos prekės 5.000.000 m.

iš viso tranzito prekių . 60.000.000 m.

Vienok, daug tikriau bus pasakius, kad įvežtų
"prekių išvežimas galėjo. siekti 100 mil. markių.
Tuo būdu 1921 m. prekybos balanso pasyvumas
sumažėjo iki 143 mil. S pus fr ¥.
vios JAE na, Sumos. >
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Artikel desS a als SLiboniė dai Sd
zum Teil auch andere Ausfuhrware (Holz, Saat-
getreide) lieferte Lettland viel von auswarts
eingefiihrte Waren, und nur zum Teil eigene
Erzeugnisse. Im allgemeinen war der Wert |
der aus Lettland eingefiihrten Waren gering.
Wir fiihren die wichtigsten aus Lettland im-
portierten Waren an:

Tausend
; Mark

Metallwaren, Maschinen, Werkzeuge . 3094
Nahrungsmittel N A 1 809
Heringe . . i 1679
Mineralwaren od Steingutwaren į 1329
Papier und Papierwaren ® 1292
Chemische und pharmaz. Waren- da-
von Kunstdiinger. 7 298

Leder, Lederwaren usw. 887
Filme Ge IOS eraan k 479
HIGIZWare: ¢ Wee. M os ee 334
Tabak usw. 246

Der wachsende Warenaustausch zwischen
Litauen und Lettland ist eine Frage dessen,
daB beide Staaten auf dem Wege des sich
erneuernden Handels Europas mit SowietruB-
land liegen. Litauen ist an seiner Ostgrenze
zurzeit vėllig isoliert von SowietruBland, daher
geht sein Handel zeitweilig auf dem Transit-
wege über Lettland. In ahnlicher Lage be-
findet sich Lettland beziiglich seiner Landver-
bindung mit dem Memelland und Deutschland,
das den Transitweg iiber Litauen braucht. Die
die. Transitverhaltnisse noch. wenig gewohnten
litauischen Zollimter haben nun nicht alle im-
portierten Waren registriert, daher befinden
sich unter den von Lettland als importiert ge-
meldeten Waren wahrscheinlich Transitladun-
gen fiir Memelland und Deutschland.
Nach den offiziellen Angaben belief “sich

die Gesamteinfuhr Litauens
i 876 874 900,08 M.1921 auf . }

und die Gesamtausfuhr Die

=.631744123.7 M.
245 130 776,31 M.

tauens 1921 auf

Einfuhriiberschu8

1920 war dagegen die Handelsbilanz aktiv:

Ausfuhr 489 817 164,— M.
Einfuhr S 428 728 543— M.

Ausfuhriiberschu8 61 088621,— M.

Das groBe Defizit der Handelsbilanz von |
1921 ist zu erklūren einerseits aus dem Bestre-
ben der Bevėlkerung, die schon damals sin-
kende deutsche Mark abzustoBen, andererseits
aber aus dem Transithandel mit RuBland und |
teilweise auch mit den Gebieten von Wilna
und Grodno, wohin auf dem Schmuggelwege
eine Menge der importierten Waren abflo8.

1921 diirften nach Lettland, Sowjet-RuBland,
Wilnaer und Grodnoer Gebiet folgende Import-
waren ausgefiihrt worden sein:

Manufaktur- und o
waren fiir 30.000000,— M.

Sahara: > 16000000,— M. _
Zucker, Kdloniabwaren: ; A a
Sibigkeiten 747 16 000 000,— M. |

Heringe .. .. „55 *8000.000-— M 15
Kosmetische Artikel Ue aes a ee  ae u. pharmaz. Waren

i "Gesamttransit
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“Iš paduotų
1921 m. užsienio prekybą galima pradaryti šių
Išvadi: 1 44

1. Lietuvos užsienio prekybos bazė visuomet

buvo nedalinamos Lietuvos liaudies ūkio orga-

nizmo vidaus reikalai, čia dar prisijungė natu-

" ralus perdavimo (tranzito) vaidmuo, kaipo

"varkarų ir rytų raiščio.

6 1921 m. prasidėjusi Lietuvos respublikos

užsienio prekyba kol kas tarnauja savo vidaus

reikalams patenkinti. Tranzito tikslams buvo

išnaudota tik nedidelė (apie /4 įvežimo ir
išvežimo skirtumo) dalis. Tatai yra visai natu-
ralu, nes be paprastų užsienio prekybos reikalų,

Lietuvos respublikai dar tenka skubėti atstatyti

per 8-rius karo metus ir okupacijų nualintą

liaudies ūkį.

- 3. Laisvos Lietuvos gamybos įėgoms atstatyti

„yra reikalinga įkurti savaimingas jos prekybos-
- pramonės, tranzito ir finansų-kreditinis apartas,

ne nuo keno ekonominiai ir materialiai nepri-

gulmingas. Paskutinių amžių pavergtos Lietu-

vos padėtis atvedė Lietuvą į ekonominę nuo

Vokietijos prigulmybę.  Tatai labai atsiliepė

Lietuvos užsienio prekyboje. Vokietija ir

atskirtas nuo jos Klaipėdos kraštas iki pat
1922 m. Spalių mėn. litų įvedimo buvo Lietuvos
„užsienio prekybos monopolistas. ' Joms teko:

1920 m. 81—87 70, 1921 m. 65,3 75 viso išvežimo
1920 m. 74,6 76, 1921m. 82% viso įvežimo.
Bendrai tai sudarė 76,3 75. Tas privilegiruotas, -
kenksmingumas Lietuvos ūkiui Vokietijos vai-

„dmuo pradėjo silpnėti tik 1922 m. pabaigoie,

kada Lietuva pradėio betarpiai apsimainyti

prekėmis su šalimis — jos produktų vartotojais

ir jai savo prekių tiekėjais. Tam dalykui daug

padės prijungimas prie Lietuvos Klaipėdos

krašto su jo uostu ir jūrų pakrante Tuom

Lietuvai iš syk buvo „iškirstas langas“ į

Europa, ir dabar visas jos ūkio buiojimas eis

“ greitu tempu ir įgaus neprigulmingą pobūdį.

4. Čia galima pažymėti, kad dar 1920—1921 m.
“ buvo pradėta nustatyti betarpiai santykiai su

Anglija, Olandija, Amerika, Čekoslokija, Rusija

ir kitomis įos gaminių vartotojomis ir savo

dirbinių tiekėjomis. Tie tiesioginiai eksporto-
importo santykiai paskui greitai plėtėsi. 1921 m.
ypač angšti prekybos ryšiai buvo užmegsti su

Latvija, kaipo artimiausia giminingų Pabaltijos

valstybių respublika su panašiu ūkio organizmu,

esančia be to, ant kelio su laikinai Lietuvos
rinkai izoliuota Rusija.

5. Žymų vaidmenį 1921 m. Lietuvos importo
prekyboje vaidino Dancigas. Iš Lenkijos taip
pat buvo įvežta 1920 ir 1921 m. nemaža jos.

"dirbinių, kas rodo naturalų ūkio organizmų.

  

čia žinių apie Lietuvos 1920 ir |
- Importwaren auf 100 Millionen Mark zu ver-
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Viel richtiger ist es iedoch, die Ausfuhr von |

anschlagen. So verkleinert sich das Defizit
der Handelsbilanz von 1921 auf 145 Mill. M.,
d. h. auf 2370 der Gesamtausiuhr.
Aus den eben gemachten Angaben iiber den

litauischen AuBenhandel von 1920/21 kann man
folgende Schliisse ziehen:

1. Die Grundlage des litauischen AuBen-
handels war stets der innere Bedarf der Volks-
wirtschaft des ungeteilten litauischen Wirt-
schaftsk6érpers! dazu kommt noch die natiir-
liche Rolle des Transits als Bindeglied zwi-
schen Westen und Osten. B

2. Der 1921 sich entwickelnde AuBenhandel
Litauens dient zunūchst rein der Befriedigung
seines inneren Bedarfs. Fiir Transitzwecke
wurde nur ein kleiner Teil (etwa %) des Ein-
fuhriiberschusses verwendet. Das ist ganz
natiirlich, denn Litauen hat neben den gewohn-
lichen Handelsinteressen eine durch 8 Jahre
Krieg und Okkupation stark mitgenommene
Volkswirtschaft wieder aufzubauen. ;

3. Zum Wiederaufbau der schaffenden Kräfte
des freien Litauens ist die Schaffung einer |
selbstandigen, wirtschaftlich und materiell un-
abhangigen Industrie und eines eigenen Han-
dels sowie die Organisation des Transit- und
Finanzkreditwesens erforderlich. Die unter-
driickte Lage Litauens der letzten Jahrhunderte .
hatte Litauen in die wirtschaftliche Abhangig-
keit von Deutschland gefiihrt. Das machte |
sich besonders im litauischen AuBenhandel |
fiihlbar. Deutschland und das von ihm abge-|
trennte Memelgebiet hatten bis zu der im Ok-
tober 1922 erfolgten Einfiihrung des Litas das
Monopol des litauischen AuBenhandels. Auf sie
entfielen: 1920 81—87%, 1921 65,3% der Ge-
samtausfuhr und 1920 74,6%, 1921 82% der
Gesamteinfuhr. Im Mittel macht das 76,3%. |
‘Diese privilegierte, der litauischen Volks-

wirtschaft schadliche Rolle Deutschlands be-
gann erst Ende 1922 schwacher zu werden, als
Litauen im direkten Warenaustausch mit sei-
nen Lieferanten und Abnehmern treten konnte.
Hierzu wird in hohem MaBe die Zuteilung des
Memellandes mit seinem Hafen und. seinem
Kiistenstreifen beitragen. Damit ist Litauen |
mit einem Male das Fenster nach Europa ge- |
6finet und nun wird die Entwicklung seiner
Wirtschaft in schnellem Tempo vorwärts-
schreiten und einen unabhingigen Charakter
bekommen. Hier kann bemerkt werden, daB |
schon 1921 die Ankniipfung direkter Beziehun- |
gen mit England, Holland, Amerika, der Tsche-
choslowakei, RuBland und anderen Abnehmern
litanischer Produkte und Lieferanten’ eigener |
Erzeugnisse in die Wege geleitet worden
waren. Diese: direkten Export- und Import- |
beziehungen entwickelten sich spžter sehr
schnell. 1921 wurden besonders enge Handels-
verbindungen mit Lettland gekniipft, als dem
nachststehenden der baltischen Staaten mit |
ahnlicher wirtschaftlicher Organisation durch |
den auBerdem der Weg nach dem von Litauen
zurzeit vOllig isolierten russischen Markt fiihrt.

5. Eine bedeutende Rolle spielte 1921 im |
litauischen Importhandel Danzig. Aus Polen |
wurden 1920/21 ebenfalls eine Menge Fabri- |
kate eingefiihrt, was den natiirlichen Zusam- |
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savitarpį prekybos santykį net išimtino iy

politinio antagonizmo laikotarpyje.

6. Ypač nenormali padėtis pasidarė del Vil-

niaus ir Gardino kraštų nuo Lietuvos atskyrimo.

Amžių nustatyta tų suaugusių tarp savęs vieno

ūkio organizmo dalių vidaus prekyba buvo

sustabdyta ir visoms toms dirbtinai atskirtoms

Lietuvos dalims gresia jų normalių gamybos

jėgų ir savaimingos ūkio organizuotės atstatymo

sutrukdymas.

7. Istoriniai atsiradusiai Lietuvos tranzito

prekybai, o paskui ir „tranzito“ pramonei,

stambi rinka — buvo Rusija. Mes jau matėme,

kad mažiausios 4 visos Lietuvos prieškarinės

prekybos (25 m. r. išvežimo ir apie 24 m. r.
įvežimo.) dalis ėjo į Rusijos rinkas b. 3-jų
gubern. „eksporto-importo“ industrijos dirbinių

pavydale. Tos svarbiausios istorinės rinkos

dirbtinas nuo Lietuvos atskyrimas yra Lietuvos

gamybos jegu šaknų išrovimas ir taip pat

neleidžia įsikurti stambioms jos apdirbamosios

pramonės šakoms, kurios turi didelę reikšmę

ir vidaus reikalams.

 

menhang dieser beiden Wirtschaftsgebiete
selbst in einer Zeit ihres ausnahmsweisen poli-

' tischen Antagonismus aufzeigt.
6. Ein besonders anormaler Zustand hat sich

aus der Trennung des Wilnaer und Grodnoer
Gebiets von Litauen ergeber. Der durch die
Jahrhunderte gegebene organische Zusammen-
hang dieser Teile eines -einzigen Wirtschafts-
kérpers wurde zerrissen, so daB jetzt all diesen
kiinstlich vom Stammlande abgeschnittenen |
Gebieten die Gefahr schwerer Stérungen des
Aufbaues ihrer Produktionskrūfte und ihrer
selbstūndigen Wirtschaitsorganisation droht. |

7. Ein historisch gegebener wichtiger Markt
fūr den litauischen Transithandel und spiter
auch die „Transitindustrie“ war RuBland. Wir
haben schon festgestellt, daB mindestens 4 des
gesamten litauischen Handels der Vorkriegszeit
25 Mill. Rubel des Exports und ca. 24 Mill.
Rubel des Imports) in Gestalt der Erzeugnisse
der „Export-Importindustrie“ der drei friiheren
litauischen Gouvernements nach russischen
Markten ging. Die kūnstliche Trennung Litauens
von diesem historischen Markt, die die Wurzeln
der litauischen Produktionskrūfte angreift, ge-
stattet nicht die Entwicklung einer bedeuten-
deren litauischen Industrie, was wiederum
nicht ohne Einflu8 auf die innerwirtschaftliche
Lage bleiben kann,

AL Moravskis.

Lietuvos respublikos prekyba ir prekybiné politika.

Handel und Handelspolitik der litauischen Republik.

1. Prekybos padėtis Lietuvoje prieš karą.

Prekyba ir svarbiausias jos žadintojas — iš
vienos pusės transportas, iš kitos finansų-
kreditinės apystovos, prieš karą Lietuvoje
buvo galingosios Rusijos ar Vokietijos rankose,
kuri vaidino ypatingą vaidmenį visose kaip
Lietuvos, taip ir Rusijos prekybos srityse.
Lietuvos administracijos centre —Vilniuje, susiei-
davo visos einančios per Lietuvą gelžkelių
linijos: Petrapilio-Varšavos, Liepojaus-Romnų,
jungusi Lietuvą taip su Maskvos-Bresto linija,
Poliesės gelžkeliai, jungusieji ja su Pietų
Rusija. Ten koncentravosi rusų valstybiniai
ir stambieji komercijos bankai, transporto,
draudimo ir kt. draugijos, kuriose daugiausia
buvo vokiečių kapitalų. Ten įsikūrė ir lenkų
bankai: hipotekos ir komercijos, kurie tarnavo

: nustojusios savo įtakos į Lietuvą Lenkijos
interesams. Todel yra suprantama, kad
Vilniuje vis pradėjo koncentruotis ir prekybos-
pramonės reikalai ir interesai pavergtos
Lietuvos. Čia įsikūrė, pvzd., žymūs atvežamų
prekių sandėliai: manufaktūros, galanterijos,
kolonialių prekių. Čia buvo perdirbama ir
išvežama taip pat į užsienio rinkas atvežama
iš Lietuvos žalioji medžiaga: linų sėmenys,
odos, kailiai, vilnos ir kt.

1. Der Handel in Litauen vor dem Kriege.

Der litauische Handel mit seinen wichtigsten
Hilfsmitteln, dem Transportwesen und dem
Finanzkreditwesen, befand sich vor dem Kriege
in der Hand des miachtigen RuBland und
Deutschlands, welches ja eine hervorragende
Rolle auf allen Gebieten des Handels nicht nur
in Litauen, sondern auch in RuBland spielte.
Im Zentrum der litauischen Verwaltung, Wilna,
liefen simtliche durch Litauen fiihrenden Eisen-_
bahnlinien zusammen. Petersburg—Warschau,
Libau—Romny (die Verbindung Litauens mit
der Linie Moskau—Brest- Litowsk) und das
Eisenbahnnetz der Poliesje, das die Verbindung
mit SiidruBland herstellte. In Wilna war der
Sitz der Staats- und groBen Handelsbanken
RuBlands, seiner Transport-, Versicherungs-
usw. GeSellschaften, in denen hauptsachlich
deutsches Kapital steckte. Dort befanden sich
auch die Hypotheken- und Handelsbanken
Polens, das jedoch seinen Einflu8 in Litauen
verloren hatte. Es ist daher verstūndlich, daB
Wilna immer mehr zum Brennpunkt der kom-
merziellen und industriellen Interessen des
unterdriickten Litauen geworden war. Hier
waren z. B. die groBen Lagerplatze des Im-
porthandels fiir Manufaktur-, Galanterie- und
Kolonialwaren. Hier bestand eine Industrie, die
litauische Rohstoffe,

  
wie Leinewand, Haute, |

 



  

  

Vienok svetimųjų viešpatavimas' čia  ne-
mažai paralizavo prekybos-pramonės darbą.
Tuom, pvzd., galima paaiškinti tai, kad
Vilniuje neisikūrė birža nei prekybos, nei fondo.
Iš kitos pusės, palyginti, nederlingas Vilniaus
kraštas, būdamas nuošaliai nuo derlingos
etnografinės Lietuvos, negaléio tapti centru
visos jos duonos, linų, gyvulių prekybos, o
taip pat išvežimui jos miškų ir kt. turtų,
ėjusių Nemunu betarpiai į Vokietiją, Dauguva
į Rygą, arba gelžkeliais į Virbalį ir Liepojų.
Del to Lietuvos prekyba, ačiu išorės prie-
vartai ir vidaus nesantvarkai, buvo traukiama
į svetimus centrus, turėjo rištis su svetimais
ir būti jų įtakoje. Vietoj to, kad stiprinti ir
tvarkyti savos prekybos, transporto ir finan-
siniai-kreditinį aparatą, kuris yra kiekvienos
tautos ekonominio ir materialio išivystymo

"pagrindas, prispaustai politiniai ir eksplo-
atuojamai ekonominiai Lietuvai reikėjo nau-
dotis svetima prekyba, transportu ir finan-
siniai- kreditine organizacija ir tenkintis
tarpininko vaidmeniu prekyboje ir visaip tar-
nauti svetimoms firmoms, gamybai ir finan-
sams. Kitaip sakant, kadaise turtingai ir stip-
riai savo politine ir ekonomine nepriklauso-
mybe Lietuvai teko tapti svetima kolonija,
kurią pastaraisiais amžiais sistematiškai plėšė
ir alino visi, kurių rankose laikinai buvo jos
valdymas-politinis ir ekonominis. Ta buvo
priežastis turtingos ir darbščios Lietuvos eko-
nominio ir materialio suirimo; sistematiško jos
liaudies turtų plėšimo ir taip pat milžiniškos
ios gyventojų emigracijos, ypač į Ameriką.
Tuo taip pat galima buvo paiškinti tas reiš-
kinys, kad iš visų pusių naikinama Lietuva tapo
pamėgta rinka žalios medžiagos išvežimui ir
svetimų fabrikatų ir dirbinių įvežimui. To
visa pasekmė buvo visuotinas neturtingumas,
žemas technikos, kultūros laipsnis, neveiklumas,
mažas kapitalų sutaupymas ir lėtas apdirba-.
mosios pramonės plėtojimasis, sykiu su ste-
bétinu kai kurių jos šakų tarpimu (pvzd., gele-
žies apdirbimo — Kaune, augalų alieių gaminimu
— Vilniuj, audimo pramonės— Gardino srityje),

"kurios dirbo, kad pasipelnytų iplaukiančiu Lie-
tuvon svetimu kapitalu.  Tarpininkinės preky-
bos Lietuvoje įsigalėjimas ir jos nuo svetimų
kapitalų ir rinkos sąlygų prigulmybė atvedė
prie to, kad Lietuvos kaimo gamintojai labai
mažai gaudavo už savo produktus ir žaliąją
medžiagą ir permokėdavo už tarpininkų atsiun-
čiamus iiems fabrikatus ir atvežamąsias prekes.

"Ypač pragaištingas buvo gavimas atgal iš
užsienio perdirbtos ten žalios medžiagos, iš-
vežtos iš Lietuvos, kaip tai: siūlų iš lietuviškų
linų, odos dirbinių, medžiagos statybai ir t. t.
Tatai labai slėgė visą Lietuvos liaudies ūkį,
trukdė jo plėtimuisi — ypač, savos žalios medžia- |

“gos perdirbimui — ir mažino jo našumą ir mate-

_ Tiale jéga.

limapada
   

 

Vietiniais statistikos daviniais remiantis, ga- “
yti išvadą, kad 1912 m. Kauno gub.
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Felle, Wolle usw. zum Export ins Ausland ver-
arbeitete. ; "

Der Druck der -Fremdherrschaft lähmte
jedoch Handel und Industrie auBerordentlich,
Daraus ist es auch zu erklaren, daB es in Wilna
keine Bérse gab. Anderseits konnte aber das
verhaltnismaBig wenig fruchtbare Wilnaer
Land, abseits von den fruchtbaren Gebieten des
etnographischen Litauen gelegen, nicht zum
Zentrum seines Getreide-, Flachs- und Vieh-
"handels werden, auch konnte es fiir die Ausfuhr
von Holz und anderen Produkten keine gréRere
Bedeutung gewinnen, da diese meist direkt auf
der Memel nach Deutschland, auf der Diina
nach Riga oder mit der Bahn nach Wirballen
oder Libau gingen.

So wurde der litauische Handel dank dem
auBeren Druck und der inneren Unordnung nach
fremden Zentren abgezogen, und geriet vdllig
mehr unter fremden EiniluB. An Stelle eines
eigenen Handels eigenen Transport- und Finanz-
kredit entwickeln und kraftigen zu kėnnen, was
ja die Grundlage fiir die wirtschaftliche und
materielle Entwicklung jedes Volkes ist, muBte
das politisch unfreie und wirtschaftlich ausge-
nutzte Litauen sich fremder Handels-, Trans-
port- und Finanzkreditorganisationen bedienen
und sich mit der Rolle eines kleinen Zwischen-
handlers begniigen, der im iibrigen fremden
Firmen, fremder Produktion und fremdem Ka-
pital dienstbar war. Anders ausgedriickt: das
damals reiche und durch seine politische und
wirtschaftliche Unabhangigkeit machtige Li-
tauen war zu einer fremden Kolonie gewor-
den, die in den letzten Jahrhunderten systema-
tisch von allen seinen zeitweiligen Machthabern
ausgebeutet wurde. Das war die Ursache des
wirtschaftlichen und materiellen Verfalls dieses
reichen Landes, der systematischen Auspliinde- |
rung seiner arbeitsamen Bevélkerung und einer |
massenhaften Auswanderung, besonders nach
Amerika. So ist es auch zu verstehen, da8 das
Land keine eigene Produktion aufwies, sondern |
seine Rohstoffe ins Ausland abfiihrte und ein |
beliebter Markt fiir die Einfuhr auslindischer |
Fertigfabrikate war. woo

Die Folge hiervon war eine allgemeine Ver-
armung, Tiefstand von Kultur und Technik,
mangelnder Unternehmungsgeist, geringe Kapi-
talsanhaufung und Darniederliegen der Industrie
(neben erstaunlicher Entwicklung einiger weni-
ger Unternehmungen der Kownoer Eisen-
industrie, der Wilnaer Oelpressereien und der
Grodnoer Webereien, die allerdings von aus--
landischem Kapital abhangig waren. 2
Der iiberhandnehmende Zwischenhandel in |

Litauen, der véllig in den Handen fremden Ka- |
pitals war, fiihrte dazu, daB der heimische Er- |
zeuger séhr wenig fiir seine Produkte erhielt
und die aus dem Ausland eingefiihrten Waren : :
von den Handlern fiir teures Geld kaufen muBte.
Besonders verderblich wirkte die Riickeinfuhr
von im Lande produzierten Rohstoffen, nachdem
sie im Auslande verarbeitet waren, wie z. B
Garn aus litauischem Flachs, Lederwaren, Bau-
material usw., was der litauischen Volkswirt-
schaft auBerordentlich schadete, indem sie der
Entwicklung einer eigenen verarbeitenden In-
dustrie hinderlich war.und die Ertragfūhigkeit |
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buvo iš viso 11.194 prekybos įmonės, metinė
apyvarta kurių prieš karą sudarė 55-60 mil.
rub., 0 grynas pelnas — 4/4—5 mil. rb. Suval-
kų gub. 1906 m. metinė prekybos įmonių apy-

“ varta siekė 10.971 tūkst. rublių, 0 grynas pelnas
~  — 944.697 rb. Vilniaus gub. artutiné metiné tos

rūšies įmonių apyvarta buvo 70 mil. rb. ir
grynas pelnas— apie 7 mil.r. Be to, mūgių ir
turgų apyvarta Lietuvoje galėjo sudaryti
5—10 mil. rb. Suvesdami visa tai, galime pa-
sakyti, kad prieš karą Lietuvoje buvo iki 25
tūkst. įvairių prekybos įmonių su 150—120 mil.
rub. metinės apyvartos ir 15 mil. rub. gryno
pelno.

Procentinį santykį visų buv. Lietuvos gu-
bernijų (tame skaičiuje ir Gardino) prekyba ir
pramone besivertusių gyventojų ir smulkios,
tarpininkinės prekybos dydį rodo šie daviniai,
liečiantieii 1910 m.

 

 

 

Kauno ĮVilniausĮ Gardino
gub. g. gub.

i Besiverčiančių prekyba gy- |-

: Veto SA Seed 51 | 4,2| -49

Besiverč. pramone gyvento- L

V ESa S 9,8 8,8 | 11,3

Iš viso | 14,9% 13 %| 1624
Prekybos įmonių buvo iš

VisosES 11,6 | 12,9| 13,9-

I-osir II-os gildijos (stambių) L

DIENA pikas sa 383 Zm.1576 žm.l555 žm.

5 BA R 28| 27 | 21
4 tūkst. tūkst. tūkst.   

Kaip čia matome, stambių pirklių visose
3-iose buv. Lietuvos gubernijose buvo tik apie
154 tūkst, o prekybos įmonių. oficialiai užre-
gistruota buvo iki 40 tūkst. su 7 tūkst. par-
davéiy. Vadinasi, daugelis prekybos žmonių
savininkų apseidavo be samdomų pardavėjų,

"arba iie nebuvo užregistruoti.

Prekyba, bendra ekonominė padėtis ir ekono-
{} minės politikos kryptis.

Pasaulinis karas, evakuacija brangesnio Lie-
tuvos turto Rusijon; ilgas kariaujančių armijų
perėjimas ir ios teritorijoje buvimas sunaudo-

"jant visas teises ir užkariautojų sauvaliavimą
ir visiškas karo nugandintų gyventojų negy-
nimas ištisos Lietuvos teritorijos, pasidariusios
vienu besiplečiančio karo židiniu, naikinimas ir
tuštinimas; ilga, organizuota visos Lietuvos
vokiečių okupacija; po to ios dalies Tarybų
Rusijos okupacija su alkanos, žiaurios raudo-
nosios armijos atgimusios į Lietuvos ribas
įsiveržimu; lenkų Vilniaus ir Gardino rajonų
okupacija; Bermonto avantiūra ir Žemaitijos
ištuštinimas išvežant viską, ką pasisekė pag-
riebti skubiai atsitraukiant; Vilniaus ir Gardino
rajonų raudonosios armijos, kariavusios su

     

Lenkija, užplūdimas ir jos plėšrus atsitraukimas
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und‘ wirtschaftliche Kraft des Landes
schwichte.
Auf Grund statistischer Angaben kann man

die Zahl der im Jahre 1912 im Gouv. Kowno
bestehenden Handelsunternehmungen auf Ins-
gesamt 11194 bezifiern, mit einem Jahresum-
satz von 55—60 Millionen Rbl. und einem Retn-
gewinn von 4%—5 Millionen Rbl. Der Jahres-
umsatz der Handelsunternehmen des Gouv.
Suwalki erreichte 1906 10971 Tausend Rbl., der
Reingewinn 944697 Rbl.; im Gouv. Wilna be- |
trug der Jahresumsatz der Unternehmen dieser
Art annžhernd 70 Millionen mit einem Retn-
gewinn von 7 Millionen Rbl. Dazu muB man
den Umsatz auf Messen und Mūrkten mit 5—10
Millionen Rbl. hinzurechnen. Zusammenfassend
kann man also sagen, daB vor dem Kriege in
Litauen ca. 25 Tausend Handelsunternehmun-
gen mit 120—150 Millionen Rbl. Jahresumsatz
und 15 Millionen Rbl. Reingewinn existierten.
Das prozentuale Verhialtnis aller in den friihe-

ren litauischen Gouvernements (darunter auch
Grodno) in Handel und Industrie tatigen Per-
sonen und der Umfang des kleinen Zwischen-
handels geht aus folgenden Zahlen des Jahres
1910 hervor:
 

 

 

Gouv. | Gouv.| Gouv.
KownoĮ Wilna |Grodno

Im Handel tatige Einwohnerį 5,14| 4,2 4| 4,94

In der Industrie tatige Ein- ö
WORKER. Pacdaosa 984| 8845 1184

Zusammen  |14,9 9| 13,03) 16,2 4,

Handelsunternehmungen a azo Liss
bestandėn“ vii add EFE Tausen4

Kaufleute der I. u. II. Gilde | 383 | 576 [9555
Pers. | Pers. ar
2,3 2,7:Verkaufer, Angestellte .... Ahatee   

Wie wir hieraus ersehen, gab es in allen drei
Gouvernements nur etwa 1% Tausend GroB-
kaufleute, wahrend 40 Tausend Handelsunter-

‘ nehmungen mit 7 Tausend Angestellten offiziell
eingetragen waren. Das hei&t also, die Mehr-
zahl der Firmeninhaber behalf sich ohne be-
zahlte Angestellte oder 2 diese wurden nicht
angegeben.

2. Handel, allgemeine wirtschaitliche Lage und
wirtschaitspolitische Richtung.

Mit dem Weltkrieg war eine Kette endloser
Leiden iiber Litauen hereingebrochen. Der Ab-
transport alles wertvollen Besitzes nach Rub-
land; der Durchzug und Aufenthalt kriegfiihren-
der Heere mit ihrer Willkiirherrschaft und der
Zerstérung und Auspliinderung weiter Gebiete,
der von seiten der wehrlosen Einwohnerschaft*
kein Widerstand ‘entgegengesetzt werden
konnte; eine lange Periode der Okkupation
durch die Deutschen; danach Besetzung eines
Gebietsteiles durch die rohen, ausgehungerten
Truppen der Roten Armee SowietruBlands; die
Okkupation der Gebiete von Grodno und Wilna |
durch die Polen; das Bermontabenteuer mit der
Ausplünderung Szameikens durch die sich

_ guriickziehenden Truppen; Ueberschwemmung
des „Arotšjes und Wilnaer Gebiets durch die

   



 

“paliekant čia iki pamatų sunaikintą teritoriją
vienalytės Lietuvos respublikos
Antra šio nelaimingo Lietuvos rajono lenkų
okupacija. Sunkus ir naikinantis „sukilusio“
Želigovskio iame veikimas. Ilgos pastangos
inkorporuoti Lietuvos Vilniaus ir Gardino ra-
jonus į Lenkiją ir visokios suktybės, kad dis-
kredituotų ir įtrauktų Lietuvos respubliką kokion
"nors avantiūron. Šis skaudus aštuonerių metų
lietuvių valstybingumo atgimimas ir tvirtė-
jimas kainavo visai Lietuvai neapsakomų ma-
terialių aukų ūkio sunaikinimų. Užtenka tik
pažiūrėti į spausdintas konfidenciales Lietuvos

„kariškos valdžios“ 3/4 metų vokiečių oku-
pacijos periodo atskaitas, kad įsitikinti, kokie
be pasigailėiimo viso tautos ūkio, visų Lietu-
vos paveldėjimų apiplėšimai ir naikinimai sekė
šią visų karo taisyklių prisilaikant organizuotą
okupaciją, kas didesniame ar mažesniame
-laipsny kartojosi ir per visas kitas okupacijas
ir ~avantiiiras
dalyse. Kiekvieną į Lietuvos ribas svetimšalių
armijų ar „sukilėlių“ bei avantiūristų įsiveržimą
sekdavo: begalinės rekvizcijos ir „evakuaci-
jos“; įvairių— įvairiausi mokesniai ir prievolės;
naujos piniginės sistemos, kaip siurblys likusiom

"daiktų brangenybėm iš Lietuvos išsiurbti; tuo“
pačiu laiku atsirasdavo skubiai išnaujo orga-
nizuojamas „prekių keitimas“, arba tiesiog
priverčiamas likusio dar turto išvežimas ir

kaikuriais atsitikimais tiek "Pat priverčiamas į
užgrobtą Lietuvos rajoną svetimų prekių ir

perteklių atvežimas, kurie gyventojams būdavo
primetami sauvaliai pakeltomis kainomis ir
kitokiomis apsunkinančiomis sąlygomis. Įsiver-
žiančiųjų Lietuvon svetimšalių armijų vadai, —
avantiūristai Bermont-Avalovai ir „sukilėliai“
Zeligovskiai — su savo štabais būdavo tik
avangardas, karo iėga dengianti sekusias paskui
ji įvairių plėšikų ir spekuliantų gaujas. Sie gi

„pastarieji naujai užkariautoj jų senovinėi „ko-
lonijoj“, visu savo atsipeikėiusio imperializmo
karštumu ir sudarydavo savas pinigines siste-
mas, prekių keitimą ir kitokias gudrybes gami-
namajai užgrobtoje Lietuvoje žaliajai medžiagai
ir likusiam dar turtui čiulpti ir savus perteklius
bei svetimus išdirbinius, kurie pasidarė jų spe-
_kuliacinio parenne obiektu,pelningai joje
parduoti.

Šie ne vieną kartą pasikartojusieji Lietuvon
iš visų pusių organizuotų svetimšalių plėšikų
gaujų ir pavergtos Lietuvos buvusių viešpačių
pakalikų įsiveržimai būvo jos ūkiui didelis blo-
gumas ir juos dengusiai svetimšaliai karo jėgai
"atsitraukus.

„Nes iš vienos pusės, ių Lietuvos ribose at-
„ naujintas plėšimo veiksmas toj ar kitoj formoi

įvairiems tarpininkams ir padėjėjams padedant,
tęsėsi ir juos pašalinus, o iš kitos pusés—grau-

„Žianti spekuliacijos dvasia ir lengvo pasipelny-
i mo eepradėjo skverbtis ir Lietuvos

 

valdžioje.

atskirose Lietuvos teritorijos,

 

201

-Roten nipeiein bei ‘hrem Kampf mit Polen und
ihr pliindernder Riickzug, bei dem sie ein vėllig
verwiistetes Gebiet zuriicklieBen; die erneute
Besetzung dieses ungliicklichenGebietes durch
die Polen; vernichtende Tatigkeit des ,,Auf-
rūhrers“ Zeligowski; unausgesetzte Bemiihun-
gen der Polen, das Wilnaer und Grodnoer Ge-
biet sich vollstūndig und endgiiltig einzuver-
leiben, eifrigste Agitation zur Diskreditierung
Litauens, Provokationen, die Litauen in ein un-
tiberlegtes Abenteuer stürzen sollten. Diese
8 Jahre der nationalen Wiedergeburt Litauens
kosteten dem Lande unsagbare materielle Opfer
und erforderten eine unendliche Geduld, Hin- |
gabe und unbeugsame Entschlossenheit.
braucht nur die gedruckt vorliegenden vertrau-
lichen Berichte der „Militūrverwaltung Litauen'*
iiber die 3% Jahre deutscher Okkupation anzu-
sehen, um sich zu iiberzeugen, mit welcher
riicksichtslosen Konsequenz die Ausbeutung des
ganzen Landes bis zur vėlligen Auspliinderung
und Vernichtung durch den militūrischen Appa-
rat der Okkupation betrieben wurde, was sich
dann in groBeren oder kleineren Umfragen in
einzelnen Teilen Litauens gelegentiich neuer
Okkupationen und Kriegsabenteuer der Nach-
kriegszeit im kleineren Umfange wiederholte.
Jeder Einbruch fremder Heere, Abenteurer
oder „Aufrihrer“ in litauisches Gebiet war
gefolgt von  endlosen Requisitionen und
Abtransportierungen, zahllosen Besteuerungen |
und Pflichtleistungen, neuen Miinzsystemen,
die wie Blutegel die Litauen noch ver-
bliebenen Werte aus dem Lande heraus-
sogen. Dabei fand sich dann auch stets ein
schnell organisierter ,,Warenaustausch“ ein,
oder es wurden zwangsweise die noch vorhan-
denen Werte ausgefiihrt, und hier und da auch
zwangsweise Waren in das eroberteGcbiet ein-
gefiihrt, zu deren Abnahme, natiirlich zu er-
héhtem Preise und unter allen méglichen Er-
schwerungen, die Bevėolkerung gezwungen
wurde. Die Fiihrer der fremden in Litauen eln-
brechenden Armeen, wie der Abenteurer Ber-
mont-Amaloff oder der „Aufstindische General“
Zeligowski mit ihren Staében waren nur die
Schrittmacher, in deren Gefolge Scharen von
Pliinderern und Spekulanten hereinstrémten,
die, sei es durch Ejnfiihrung neuer Geldwahrun-
gen oder durch Tauschhandel“ oder andere
Machenschaften, die in Litauen produzierten —
Rohstoffe oder was sonst noch an Werten dort
verblieben war, aus dem Lande herauszogen
und fremde Waren zu spekulativen Zwecken
mit groBen Gewinnen dort verkauften.
durch wurde die litauische Wirtschaft auf das
schwerste geschždigt. ;
Die Schäden, die durch das Eindringen dieses

ausländischen Schiebertums verursacht wurden,
wurden auch durch den Abzug der fremden
Truppen, unter deren Schutz es sich entwickelt |
hatte, nicht beseitigt, denn einerseits wurden
die Geschafte auch noch vom Auslande aus |
durch allerlei Vermittler weiter getrieben, und
andererseits breitete sich die Spekulations-
seuche und die Sucht nach leichtem Verdienst
auch im Lande selbst aus.
Der Wiederaufbau der Wirtschaftskrafte des.

Volkes und die Sicherung der noch verbliebe-
nen Werte wurde fiir den jungen litauischen |

    

Man |
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Tautos ūkio įėgų atstatymas ir likusių tautos
turtų saugojimas atgimusiai Lietuvos valstybei,
kuri nuo seno rėmėsi naturaliu, pilnu visų ga-
minamųyjų iėgų išvystymu visų vienalytės Lie-
tuvos gamtos turtų naudojimu tapo dienos
uždaviniu. „Karo ir begalinių aukų ir vargų
nuvarginti Lietuvos gyventojai; pusiau sugriau-
tas, apiplėštas žemės ūkis ir kitos tautos ga-
mybos reikalavo savos valdžios pagalbos, nes
patys gyventojai, patys suinteresuoti sluoksniai
pirmu laiku buvo dar bejėgiai. Todel pirmajai
Lietuvos respublikos valdžiai teko neapsakomai
sunkus, sudėtingas uždavinys. Iš vienos pusės,
reikėjo organizuotis pačiai valstybės valdžiai,
kurti kariuomenę, vesti karinis kiekvieno savos
teritorijos žingsnio gynimas, rasti labiau augan-
tiems valstybiniams ir kariniams reikalams
lėšas; iš kitos pusės, reikėjo daryti valstybinis
aparatas (vietinės savivaldybės 1919 m. dar
tik tesikūrė) gyventojų maitinimui, sėjos pagal-
bai ir visaip stengtis padėti atstatyti sunaikintą
cee pusiau sunaikintą žemės ūkį ir kitą

a.
Nes be šio pirminio savo nualinto žemės ūkio

ir kitų būtinų gamybų atstatymo, negalima
buvo sudaryti savo karo-maitinamoji organiza-
cija, savitas bendras ūkinis veikimas, savitas|
veiklus prekybinis finansiniai kreditinis ir kt.

"aparatas. Tuo pačiu laiku reikėjo saugoti savo
teritorija ir gyventojai nuo plėšraus tautos
triuso produktų, likusio tautos turto išvežimo ir
sauvalio visokio svetimšalio pertekliaus suro-
gatų ir nereikalingų dalykų įvežimo. Balandžio
mėnesį 1919 m. buvo nustatyta Lietuvos respu-
blikos muitinių siena su priprasta tokiais atsiti-
kimais pasienio valstybine apsauga kontra-
bandiniam verslui sustabdyti. Lapkričio mėne-
sį 1919 m. vieton 7 varstų muitinių priežiūros
juostos įstatymu lapkričio 14 d., paskelbtu Lai-
kinosios Vyriausybės Žinių 16 Nr., buvo nusta-
tyta 15 varstų pasienio zona, kurioje buvo
sustabdyta laisva prekyba ir įvežimui bei išve-
žimui į ją prekių iš Lietuvos vidaus ar iš
užsienio, reikalingas buvo centrinės valdžios
ir vietinių savivaldybių leidimas. Tuo būdu
1919 m. Lietuvos valstybės valdžiai teko regu-
liuoti ne tiktai įvežimas ir išvežimas per savo
sienas, bet ir atstatomoii prekyba ir pramonė,

— įleidžiant vidujinėn rinkon tik reikalingiausius
! daiktus ir išleidžiant iš jo tik perteklius ir

Daugely atsi-
tikimų valdžios organams pirmu laiku patiems
teko organizuoti pirmo reikalingumo daiktų iš
užsienio atvežimą ir brangesnių savo žemės
ūkio ir kitų gamybų daiktų išvežimą (pavyzd.
linų, odų, miško), ir tuo būdu susikūrė pirmi
valstybiniai prekybinio pobūdžio  monopoliai
(linų) ir toliau nacionalizuoti valstybiniai ūkiai
(miškų). Tokios pat pastangos teko Lietuvos
valstybei padaryti kai kuriose ir apdirbančios
pramonės šakose, ypač savai augančiai armijai
ir didėjančiam geležinkelio transportui pirmo
reikalingumo daiktų tiekimo sieroje ir šiuo keliu
toliau susidazė valstybiniai intendantūros paruo-
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Staat, der sich von Anfang an auf die natūr-
liche, freie Entfaltung der produktiven Krafte
und die Ausnutzung der Bodenschatze des Lan-
des stiitzte, zur wichtigsten Aufgabe. Die durch
den Krieg und seine unendlichen Opfer und ~
Leiden erschépfte Bevélkerung, die halb zer-
stérte, ausgepliinderte Landwirtschaft und die
anderen Produktionskrafte beduriten dringend
der Hilfe ihrer eigenen Regierung, denn die Be-
vėlkerung allein, die interessierten Schichten,
waren in der ersten Zeit vollkommen machtlos.
So stand die erste Regierung der litauischen
Republik vor einer unsagbar schweren, kompli-
zierten Aufgabe. Es hieß zunächst, die Regie-
rung des Staates selbst sei zu organisieren, eine
Armee zu schaffen, um jeden schrittbreit Bo-

‘den militirisch zu verteidigen, die Mittel fiir
die mehr und mehr wachsenden staatlichen und
militūrischen Aufgaben herbeizuschaffen;
auBerdem galt es aber auch, die Volksernahrung
von Staats wegen (die drtliche Selbstverwal-
tung wurde erst 1919 eingefiihrt), zu erganisie-
ren, Saatgetreide bereitzustellen und fiir die
Wiederbeschaffung des zerstorten Inventars,
den Aufbau der von allem entblé8ten Landwirt-
schaft u. a. zu sorgen.
Denn ohne diesen primaren Wiederaufbau der

schwer geschadigten Landwirtschaft und der
iibrigen notwendigsten Produktionsmittel war -
eine Organisation der Heeresverpflegung, der
Allgemeinwirtschaft und eines wirksamen Fi-
nanzkreditapparats fiir den Handel unméglich.
Zur selben Zeit muBten aber Land und Volk vor
einer spekulativen Ausfuhr der Landesprodukte
und einer regellosen Einfuhr fremder Luxus-
artikel, Surrogate und -sonstiger iiberfliissiger
Dinge geschiitzt werden. Zu diesem Zwecke
erfolgte im April 1919 die Schaffung der Zoll-
grenzen der Litauischen Republik mit der dazu-
gehėrigen staatlichen Kontrolle zur Verhinde-
rung des Schmuggels. Im November 1919
wurde an Stelle des 7-km-Zollgiirtels durch das
Gesetz vom 14. Nov. 1919 (veréffentlicht in
Nr. 16 der „Nachrichten der provisorischen Re-
gierung“) die 15-km-Grenzzone festgelegt, in-
nerhalb welcher. der freie Handel verboten und
fiir Ein- und Ausfuhr von Waren nach dem
inneren Litauen oder nach dem Auslande die
Genehmigung der Zentralregierung und der
értlichen Selbstverwaltungen erforderlich war. ı
Dadurch bekam 1919 die Regierung nicht nur
die Ein- und Ausfuhr iiber die Landesgrenzen,

‘sondern auch die Reorganisation von Handel
und Industrie in die Hand, indem sie zur Ein-
fuhr nur den dringendsten Bedarf und zur Aus-
fuhr nur die Produktionsiiberschiisse und
minderwichtige Artikel zulie8. In vielen Fallen
muBte die Regierungin der ersten Zeit selbst

die Einfuhr des wichtigsten Bedarfs aus dem
Auslande und die Ausfuhr der wertvolleren

Landesprodukte (z. B. Flachs, Haute, Holz) or-—
ganisieren, und so entstanden die ersten staat-
lichen Handelsmonopole (fiir Flachs) und ferner
die Anfange der Nationalisierung des Bodens

(Forsten). Die gleichen Mafnahmen muBte der
Staat bei einigen Industriezweigen treffen, um
die Belieferung der immer gréBer werdenden
Armee und der Eisenbahnen mit
dringendsten Bedari zi ermūglichen. Auf diese
Weise entstanden die Anfange der Heeresinten       
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Simai, geleZinkeliy dirbtuves ir‘t. p. Ypatingą
kuriamąjį veiklumą parodė valstybė pagrindi-'
niame tautos ūkio — žemės ūkio, gyvulininky-
stės, girininkystės ir miško pramonės atstatyme,
kurie prie to, kaip aukščiau jau matėme, buvo
tiesioginiai surišti su paruošiamaja Žemės re-

forma, privatinių miškų nacionalizacija.

* Pašalinus iš Lietuvos respublikos okupantus,
sustiprinus vidujinę organizaciją ir susilpninųs

svetimųjų priešingų iėgų spaudimą, valstybei
jos organizaciniame, kuriamajame darbe padėjo
gaiviausi ir labiausiai atsiliepiantieji gyventojų
sluoksniai pamažu - besiorganizuojantieji
vietinių savivaldybių organai, koperatyvai,
įvairios sąjungos, o taipogi grįžtantieji Lietuvon

„ pabėgėliai ir emigrantai. Apie koperatyvų
Lietuvos demokratizuotos prekybos, kredito ir
tautos jėgų ir lėšų rinkimo vaidmenį atstatyme
bus pasakyta toliau. Čia gi trumpai sustosime

dar ties ypatingu Lietuvos ūkio organizavimosi
atstatyme grįžtančių pabėgėlių ir emigrantų
vaidmeniu ir pasilikusiųjų svetimose šalyse
(ypatingai Šiaurės Amerikos Jungtinėse valsty-
„bėse) išeivių iš Lietuvos, kurie visa siela pa-
deda jos valstybiniam ir ūkiniam pasisekimui,

Pasaulinis karas pagimdė dar naują išeivybės
vilnį — masinį bėgimą, ypatingai labiau aprū-
pintu, inteligentiniy sluoksnių tarpe. Visa ši
gausi armija pradėjo iš visų pusių grįžti išsiva-
davusion Lietuvon, kaip tik atsidarė įon įėjimas.
Šie pasauliniai darbininkai atsinesė su savim ne
tiktai savo sutaupymus, profesinį ir gyvenimo
patyrimą, bet ir veikimo, savo jėgų išsivada-
vusioj, naujai besitvarkančioi tėvynėi pritai-
kinimo alkį. Visos veikimo sritys, kaip valsty-
binė ir naujai atsidengusi karinė, taip ir pilie-
tinė, kultūrinė, ypač prekybos ir pramonės,
finansiniai kreditinė pritraukdavo ir užimdavo *

„ šiuos savo tėvynės pasiilgusius sūnus, ir jų
energijai, tvirtumui, sumanumui ir pasiaukoii-
mui daug kuo kalta atgimusi, neprigulminga
Lietuva, ypatingai savo pagreitinto ūkio susior-
ganizavimo srity. Tokį pat vaidmenį suvaidino
ir veiklių iėgų, kapitalų ir įvairios kūrybos iš
Klaipėdos Krašto antplūdis, kuris sulaikydamas
dar savo muitinių ir valstybinį skirtumą, orga-
niniai linko ir tebelinksta prie giminingos Lie“
tuvos. : n

1920 m. sustiprėjus visuotinam veiklumui, ant-
plūdus naujoms iėgoms ir lėšoms, susitvarkius
visuotinam susiorganizavimui ekonominėje Lie-

„tuvos respublikos krypty, pasidarė žymus grįži-
mas prie laisvos prekybos ir ūkio veikimo, tik
Svarbiuosiuose bruožuose valstybės valdžios
reguliuojamo. 1920m. gegužės mėnesį Steigia- |
mojo Seimo sušaukimas, nuo jo priklausomo

_ Ministeriy Kabineto sudarymas, žemės ūkio,
 prekybos-pramonės ir kt. visuomeniniai profe-
"Siniųorganizacijų atsiradimas, įvairūs suvažia-

"pasitarimai ... davė galimybę susi-
am valstybiniam ir visuomeniniam,

m, kuriamajam veikimui ūkio ir ma-
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dantur, der Eisenbahnwerkstatten usw. Eine
besondere schėpierische Tatigkeit entwickelte

_ der Staat bei dem Wiederaufbau der elemen-
* taren Volkswirtschaft: Landwirtschaft, Vieh-

zucht, Forstwirtschaft und Holzindustrie, womit
in engem Zusammenhange die Vorbereitung der
Agrarreform, und die Nationalisierung der Pri-
vatforsten stand.
Nachdem die Okkupation des Landes ihr

Ende gefunden hatte, die innere Organisation
erstarkt undeder Druck der AuBeren Feinde
schwacher geworden war, fand der Staat bet
seiner organisatorischen, aufbauenden Arbeit
die lebhafteste Unterstiitzung weiter Bevélke-
rungskreise, sowohl an den allmžhlich sich bil-
den'den Grtlichen Selbstverwaltungskérpern, als
auch an den Genossenschaften, Verbinden und
den nach Litauen zuriickkehrenden Fliichtlingen
und Emigranten. Ueber die Genossenschaften
und ihre Bedeutung fiir Handel und Kredit-
.wesen sowie die Sammlung der Krafte und
Kapitalien des Volkes wird weiter unten noch
die Rede sein. Hier wollen wir nur kurz bei
der Rolle der zuriickkehrenden Fliichtlinge und
Emigranten innerhalb der litauischen Wirt-
schaftsorganisation und der im Auslande (bes.
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika)
verbliebenen litauischen Auswanderer stehen
bleiben, welche letztere sehr lebhaft an dem
staatlichen und wirtschaftlichen Gedeihen ihres
Mutterlandes teilnehmen.
Mit dem Beginn des Weltkrieges hatte noch |

eine neue Welle der Auswanderung eingesetzt,
eine Massenflucht besonders der besser gestell-
ten Kreise der Intelligenz. Dieses ganze Heer |
der Fliichtlinge begann von allen Seiten in das

moglich war. Sie brachten nicht nur ihre Er-
sparnisse, Berufs- und Lebenserfahrung mit,
sondern auch den lebhaften Drang, sich in dem
aus eigener Kraft neu erstandenen Lande selbst —
zu betatigen. Alle Berufszweige, wie Verwal-
tungs- und Militarwesen, Politik und Volksbil-
dung, besonders aber Handel, Industrie und
Bankwesen, nahmen diese Zuriickgekehrten auf,
und ihrer Energie, Tatkraft, Umsicht und Opfer-
willigkeit verdankt der junge Staat sehr viel,
besonders viel, was die rasche Organisierung
der Wirtschaft anbetrifft. Eine ebensolche Rolle
spielte der Zustrom von tiichtigen Kraften und
Kapital aus dem Memelland, das zwar noch
seine zollpolitische und staatliche Selbstandig-
keit aufrecht erhielt, aber organisch zu dem
stammverwandten Litauen neigte und noch
neigt. 2

„befreite Litauen zuriickzukehren sobald dies.

Als sich dann im Jahre 1920 nach dem Zu-
strom so vieler neuer Krafte und Mittel und der
Vervollkommnung der wirtschaftlichen Organi-
sation die allgemeine Produktivitaat gehoben.
hatte, konnte der Uebergang zum freien Handel
und zur freien Wirtschaft vollzogen werden,
wobei die Regierung sich ‘auf eine allgemeine
Ueberwachung und Regelung beschrinkte. Die
Einberufung der Konstituante im Mai 1920, die
Bildung eines vonihr abhangigen Minister-
kabinetts, der Zusammenschlu8 der einzelnen

_Berufsklassen zu eigenen Organisationen, die
_ verschiedensten Kongresse, Beratungen usw.
brachten die Méglichkeit einer Vereinigung aller
staatlichen und werktatigen schaffenden Krafte
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terialėse srityse ir pamažu pasireikšti ekono-
miniai ir finansiniai stiprėjančios Lietuvos
ees politikai.

Bendrai prekybos, muitu, prginonee ir kt.
stiprėjančios Lietuvos respublikos ekonominė
politika 1920 ir 1921 m. buvo vedama prie šio:
1) Karo ir okupacijų nusilpnintų gaminamųių
visos tautos jėgų atstatymas; 2) savo tautos

ūkio ir tautos turtų nuo bet kokio svetimšalio
pasikėsinimo, plėšraus išvežimo“ir sauvališko
nereikalingų daiktų įvežimo saugojimas; 3) ap-
dirbamosios pramonės atstatymas ir sustiprini-
mas, šiam tikslui savos žalios medžiagos sunau-
dojimas, svetimų pertekliaus išdirbinių, ypač iš
išvežtos iš Lietuvos žalios medžiagos, įvežimo
pašalinimas; 4) savojo prekybos, transporto,
kreditiniai finansinio ir kitokio aparato sudary-
mas; savų transporto priemonių, ypač savo

iūrų prekybos laivyno, nuosavių prekybos ir
finansiniai kreditinių įstaigų ir organizacijų
aktingai užsienio prekybai, užsienio ir viduji-

niam savo rinkos vadovavimui, užsienių preky-
bos ir materialiams susinešimams sudarymas;
5) reikalingų tam lėšų taupymas ir kitų materia-
lių galimybių savo tautoi, kuri karo ir okupa-
cijų metu buvo ištisai apiplėšta, sudarymas;
išvežto žmonių ir tautos turto grąžinimas; 6)
sunaudojimas savoms lėšoms ir visiems saviems
organizuotiems resursams sustiprinti,
turi esantieji svetimuose kraštuose Lietuvos iš-
eiviai, ypač gausingos lietuvių kolonijos Jung-
tinėse Šiaurinės Amerikos valstybėse.

Audringas periodas, prasidėjęs po karo, įnešė
ypačiai daug naujenybių į nusistovėjusią per
amžius prekybą ir į prekybinio „darbo būdą.
Pagrindinės buvusio normalio prekybinio darbo
sąlygos: laisva konkurencija, susireguliuojas
reikalavimas ir pasiūlymas—buvo kuriam laikui
suvaržyti. Atgijo naturalis  apsimainymas,
išaugo spekuliacija ir godumas lengvai pralobti.
Iširo tarptautiniai santykiai, sustojo kreditas.
Pinigai, kaip vertenybių matas, kaip pastovi
prekių perkėlimo bazė, nustojo pamažėle savo
jégos.  Taupmenos, atsarga imta daryti bran-
giais metalais, kas kliudė reguliuoti piniginę
apyvartą, arba dar dažniau prekėmis ir
daiktinėmis vertenybėmis, kas kliudė laisvai tų
prekių ir daiktų apyvartai. Algų brangumas,
buvo iaučiamas masinio vartojimo daiktų ir
gamybos produktų stoka, o reguliuoti to nega-

„ lėjo nei valstybė, nei išstumta iš vėžių prekyba,
kuri dažnai įungėsi su spekuliacija. Tokia,
apskritai kalbant, buvo prekybinio darbo pa-
dėtis Lietuvos respublikoje 1920 metais, kada
ūkio gyvenimas pradėjo eiti, kaip iau matėme,
tam tikru keliu, 1921 metų pavasarį ir Lietuvos

"prekyba pradėjo apskritai įeiti į normalesnes
sąlygas.

Tai iš dalies tvirtina „žėmiau pažymėti davi-

"niai.
inspekcija buvo įregistravus žemiau nurodomą
prekybos įmonių skaičių, kur Kauno miestui

"an gemeinsamer Arbeit, was mit der Zeit seinen
„EiniluB auf die Politik des finanziell und wirt-

kuriuos |

Kauno mieste ir jo apskrityie mokesnių |

 

nurodyta jų metinė abyesa, ir metinis pel S. der in Beriicksichtigung der gehei

schaftlich erstarkenden litauischen States nicht
verfehlen konnte.

Die -allgemeinen Grundlinien der litauischen.
Wirtschaftspolitik der Jahre 1920 und 1921
waren etwa die folgenden: 1. Wiederaufbau der
durch Krieg und Okkupation geschwachten pro-
duktiven Krafte des Volkes;
Volkswirtschaft und des Volksbesitzes vor aus--
landischer Einmischung, Raubausfuhr und regel-
loser Einfuhr iiberfliissiger Waren; 3. Wieder-
aufbau und Staérkung der Industrie, und damit
Ausnutzung der eigenen Rohstoffe und Vermei-
dung der Einfuhr auslandischer Luxuswaren,.
besonders solcher, die aus litauischen Rohstof-
fen erzeugt werden konnten; 4. Schaffung eines
eigenen Handels, eigenen Transport- und
Finanzkreditwesens und damit Eréffnung von
MOglichkeiten fiir einen Handelsverkehr mit
dem Auslande; 5. Beschaffung des dazu nétigen —
Kapitals; Rūckgabe des nach RuBland weg-
gefiihrten Privat- und Staatsbesitzes; 6. Heran-
ziehung auch der Hilfsquellen, die sich durch
die zahlreichen im  Auslande befindlichen
litauischen Kolonien, AGS in den Vereinig-
ten Staaten, boten. ;

Die stiirmische, bewegte Zeit
Kriege brachte viel Neues in den Handel und
seine alte Arbeitsweise. Die Grundprinzipien
der normalen Handelsbeziehungen von friiher,
die freie Konkurrenz und die Selbstregulierung
von Angebot und Nachfrage waren eine ganze
Zeit lang schwer beschrankt. Es entstand der
Tauschhandel mit Naturalien, daneben wuchsen
Spekulation und Gewinnsucht. Die internatio-
nalen Beziehungen hatten aufgehėrt, der Kredit
war dahingeschwunden. Das Geld als Wert-
messer, als bestandige Basis des Warenaus-
tauschs, verlor, allmahlich seinen Wert. Das
Gold wurde als
schwand aus dem Verkehr, wodurch der Geld-
umlauf eine Stérung erlitt, oder aber man
legte sein Kapital in Waren und ,,Sachwerten*
an, was wieder den normalen Umlauf dieser
Waren stérte. Die Teuerung nahm zu, ein all-
gemeiner Mangel an Gebrauchsartikeln des.
Massenkonsums setzte ein, und hier regelnd ein-
zugreifen, sah sich weder der Staat, noch der
aus seinem Gleise geworfene Handel, der mehr
_und mehr ein Feld der ee geworden
“war, in der Lage:

So war im groBen ganzen die handelspoliti-
sche Lage Litauens 1920, als das wirtschaitliche
Leben seinen oben geschildertens Weg zu neh-
men begonnen hatte. Erst im Frühjahr 1921
traten auch im Handel allmählich normale Ver- |
haltnisse ein. Das geht z. T. aus den unten an-
gegebenen Zahlen hervor.

genommenen Registrierung aller
betriebe, woraus sich der įahrliche
Reingewinn fiir die Stadt Kowno ergibt.

   
  

Die hierangėgebenė Zahl derHandelsbetriebep
ist bei weitem nicht vollstandig; man kann si
ruhig auf das Doppelte veranschlagen, b

 

nach dem

27 Schutz det“

   

Sparrücklage gehütet und _

Sie sinddas Ergeb- _
nis einer von der Steuerinspektion Kowno vor-

Handels- |
satz und a
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1. Zemės Ūkio produk. ......
1. Landwirtsth. Produkte. ....

2. Galvijai, Zuvis, RON
Vieh, Fische, GefliigelJ

3. Miško medžiaga, medžio iš-
GDaoona 61 4 — 13.980 5 1.652 i

3 < ot © _ C > © —_8.580 18

23.190 - 5 8.787E178 - | 95

B Metalai, mineralai ir jų iš-
dirbiniai sree T 90 5 8 24.655
Metalle, Mineralien und
Weta ry eer

5. Manufaktira, galanterija..

5. Manufaktur- und Galanterie- 174 10 58 41.500 9 3.926Maretesoe

2.496o
r

S

6. Cheminiai ir farmaceutiniai
dalykai No Ne,wire EW 32 2 7 6.470 1,3 “987

6. Chemische- und Pharmazeu- (
Tische Waren i

M. Kolonialinės DERėS he
T. Koloniaiwaren: aia

+ 8. Restoranai, smuklės, aludės

8. Restaurants, Wirtschaften, 149 9 100 36.320 7,3 4,360
PMernauser elsesoy syeae

76 4 85 { 25.570 5 2.217

9. Arbatinės, limonadinės, sal-
dainių krautuvės, viešbučiai, i -pirtys, kinematograiai ir t. t.

9. Teestuben, Limonadestuben, 2914 11 24 20.070 4 4.447
Konditoreien, Gasthūuser,
Badehūus,, Kinematographen
ALaiswe5

10. Smulkmenų krautuv.,mišroji
PROKY Die.AA

10. Kramlūden, Gemischtwaren-
HACCLS

21 Koperatyvai7

11. Genossenschaften |... 1 * m 300 = 1
12. Eksportas — importas
12. Export — Import........“>

13. Transportas, draudimas, ko-
Miso Kontords woee 7

13. Transport, Versicherung,
Kommissionskontore ......

606 36 308 88.310 18 13.023

27 1,6 * 194.300 40 2.230

 

F ži 1,850 | 360

14. Banko įstaigos ir kontoros .. 18
Me Bankesius

2 — 2.660 2 1.2380
       615 489.955 100 42.067   
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Čia rodomas prekybos įmonių skaičius toli
gražu nepilnas; iį galima drąsiai padidinti dvi-
gubai, ypačiai turint galvoje slaptą spekuliatinę
ir visai smulkią prekybą. Del fiskalinių tikslų,
kuriems buvo registruojamos aukščiau nurody-
tos apyvartos ir pelnas, vienos ir antras, aišku,
sumažinta. Metinė apyvarta reikia padidinti,
mažiausia, 40 kartų, o pelnas 20 kartų. Tuo
būdu, Kaune galima priskaityti į 4.000 prekybos
įmonių, kurių metinis pelnas, mažiausia, siekia
20 milijardų auksinų (yra žinių, kad šešių did-
Ziujy Kauno bankų metinė apyvarta sudarė 1921
m. 9/4 milijardų auksinų) ir su pelnu — apie
vieną milijardą auksinų. inių apie Kauno
apskr. prekybos įmonių apyvartas ir pelną nėra.
Atsižvelgiant į prekybos įmonių didumą, pirmą-
ją vietą Kaune užima smulkioji ir mišroji pre-
kyba (36 76 visų įregistruotų prekybos įmonių)
toliau arbatinės, restoranai, viešbučiai ir t. t.
(11 76), manufaktūros ir galanterijos įmonės
(10 5), gyvulių įmonės (9,5 95), smuklės ir alu-
dės (9 76). Atsižvelgiant į apyvartos produk-
tus, pirmą vietą užima: eksportas ir importas

(40% visų apyvartos produktų), smulkioji ir
mišroji prekyba (18 75), manufaktūros ir galan-
terijos įmonės (9 75), smuklės, aludės (7,3 76).
Labiausiai išsiplatinusi prekybos rūšimi Kaune
pasidarė smulkioji ir mišroji prekyba, gėralų
įstaigos, restoranų, viešbučių ir kitų panašių
prekybos įstaigų laikymas (56 73 bendrojo skai-
čiaus) nuo 3075 bendros metinės apyvartos.
Toliau eina eksportas — importas (io skaičius
1,6 76), nuo 40 24 bendros apyvartos ir iš dalies
surišta su juo žemės ūkio prekyba, o taip pat
gyvulių produktų, miško medžiagos, metalų ir
mineralių prekių, manufaktūros, galanterijos,
cheminių, farmaceutinių ir kolonialių prekybų
(39,5 % bendro skaičiaus) nuo 30,5 % bendros
apyvartos. Įdėto į visas 4000 Kauno prekybos
įmonių kapitalo kartu su jų atstatymu galima
skaityti į 4 milijardus auksinų, t. y. vidutiniai
1 milijonas vienai įmonei. Gautas pelnas
(1 mlrd.) sudaro 25 % bendro kapitalo. Tačiau
yra nurodymų, kad pelnas, ypačiai spekuliati-
nės prekybos, yra daug didesnis ir siekia ats-
kirais atsitikimais 50 iki 100 ir daugiau 5. Kitų
prekybos įmonių tarpe yra Kaune 6 akcijonerių
įmonės su 49 milijonais auksinų pradžios pa-
"grindinio kapitalo. Jų tarpe yra tik viena užsie-
nių draugija su 25 milijonais auksinų pagrindinio
kapitalo. Be to, 1921 m. pabaigoje Kaune ir
visoje Lietuvos respublikoje buvo akcijonerių
ir kitų draugijų: 7 bankai su 37 milijonais pra-
džios pagrindinio kapitalo (iš jų viena Šiauliuo-
se); b) savitarpio kredito draugijos (2 provin-

„ cijoje); 5 eksporto importo ir transporto drau-
gijos su 674 milijono auksinų pradžios pagrin-

_ dinio kapitalo; 5 knygų leidimo draugijos su
6 milijonais auksinų pradžios pagrindinio kapi-
talo; 4 statybos bendrovės su 13 milijonų auksi-
nų pradžios pagrindinio kapitalo, 2 pajininkų
bendrovės (tarpininkavimui ir pardavinėjimui
žemės ūkio produktų). Visos tos akcijonerių

“bendrovės yra įsteigtos Lietuvos piliečių. Be
bed buvo, dar. ee 23 panko. namaiir

_ fangsgrundkapital,

 

  

 

lation und des ganz kleinen Handels,“Wegen‘des
fiskalischen Zwecks, zu dem die obigen Zahlen“
gewonnen waren, sind sicherlich Umsatz und
Reingewinn zu niedrig angegeben worden. Der
Jahresumsatz ist mindestens mit 40, der Reln-
gewinn wenigstens mit 20 zu  multiplizieren.
Auf diese Weise kann man also in Kowno 4000
Handelsunternehmungen ziahlen,. deren jähr-
licher Reingewinn 20 Milliarden Mark betrigt
(der Jahresumsatz der 6 größten Banken Kow-
nos betrug 1921 9% Milliarden Mark, mit einem
Reingewinn von 1 Milliarde Mark).
Angaben iiber Umsadtze und Gewinne der

Handelsbetriebe im Kreis Kowno liegen nicht
vor. Hinsichtlich der Zahl der Betriebe nimmt
der Kleinhandel und der Gemischtwarenhandel
-die erste Stelle in Kowno ein (36% aller re-
gistriertén Handelsbetriebe), dann folgen die
Restaurants, Teestuben, Gasthauser usw. (11%),
dann der Manufaktur- und Galanteriewaren-
handel (10%), Viehhandel (9,5%), Wirtschaften
und Bierhūuser (975). Hinsichtlich des Um-
satzes nehmen Export- und Importhandel die
erste Stelle ein (40% des ganzen Umsatzes),
dann folgen Klein- und Gemischtwarenhandel
(18 %), Manufaktur- und Galanteriehandel
(9%), Wirtschaften, Bierhauser (7,3%). Nach
Branchen geordnet nehmen  Kleinhandel und
Gemischtwarenhandel, Schankstūtten, Restan-
rants, Gasthėfe und Ahnliche Betriebe mit 5675
der Gesamtzahl die erste Stelle ein (bei einem
Jahresumsatz von 30% des Gesamtumsatzes).
Danach folgen Export- und Importhandel (1,6%)
mit 4075 des Gesamtumsatzes und der z. T. mit
ihm verbundene landwirtschaftliche Handel, |
Viehhandel, Holzhandel, Metall- und Mineral-,
warenhandel, der Handel mit Manufaktur- und
Galanteriewaren sowie mit chemischen, phar-
mazeutischen und Kolonialwaren (39,5% aller
Betrieb mit 30,5 75 des Gesamtumsatzes). Das
in den 4000 Betrieben steckende Kapital kann
auf 4 Milliarden Mark, d. h. auf jeden Einzel-
betrieb durchschnittlich 1 Million Mark, veran-
schlagt werden. Der erzielte Gewinn (1 Mil- —
liarde) betragt 25% des Gesamtkapitals. Jedoch
liegt Grund zu der Annahme vor, da8 der Rein-
gewinn, besonders des spekulativen Handels,
viel groBer ist und in einzelnen Fallen“ 50 bis
100% erreicht.
bestehen in Kowno u. a. 6 Aktiengesellschaften
mit 49 Millionen Mark Grundkapital. (Unter die-
sen eine auslandische Gesellschaft mit 25 Millio-
nen Grundkapital.) AuBerdem bestanden Ende
1921 in Kowno und dem iibrigen Litauen noch >
folgende Aktiengesellschaften: 7 Banken mit 37
Millionen Anfangsgrundkapital(darunter eine in
Schaulen), 6 VorschuBvereine (2 in der Pro-
vinz), 5 Export-, Import- und Transportgesell-_
schaften mit 6% Millionen Anfangsgrundkapi- _
tal, 5 Verlagsgesellschaften mit 6Millionen An-

4 Baugesellschaften mit |
13 Millionen Anfangsgrundkapital, 2 Handels= -
"gesellschaiten, (An- und Verkauf von landwirt-

_ schaftl. Produkten).
schaite sind vonlitauischenStaatsangeh

Alle diese Aktiengcsell.
Öriger
  

Von sonstigen Handelstirmen |
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kontoros (12 provincijoje) it 20 mainymo kon-
torų (9 provincijoje). Visų prekybos įmonių
Lietuvos respublikoje 1921 m. buvo priskaitoma
į 17 tūkstančių. Įdėtų į tas įmones kapitalų
buvo į 17 milijardų auksinų (vidutiniai po 1 mil.
auksinų kiekvienai įmonei). - Metinis visų tų
įmonių pelnas gali pasiekti iki 44 milijardų
auksinų.

Iš duotų nepilnų davinių galima padaryti “
išvadą, kad atstatymas visos Lietuvos respu-
blikos prekybos visomis jos rūšimis vykdomas
šuoliais. Išsiskiria dar nedidelės įmonės, nerei-
kalaujančios didelių išlaidų ir aprūpintos tik-
riausiu pelnu. Bendrai, tačiau, galima tvirtinti,
kad Lietuvoje jau yra pradedamas savas pre-
kybos, transporto ir finansų kredito aparatas;
kad jos prekyba, transportas ir kitos prekybinio
darbo pusės matomai atsivaduoja nuoužsienių.
Be nepaprasto, energingo įėgų įtempimo, visuo-
tino lėšų sutraukimo ir organizavimosi augimo,
žymią rolę, didinant prekybos kapitalą ir,
apskritai, prekybos gyvenime vaidina lėšų
plaukimas iš Amerikos lietuvių. Dar prieš karą
jie siųsdavo į Lietuvą kas metai po 10—15 mili-
onų dolerių. Neskaitant to, ką atveža dabar į
Lietuvą su savim Amerikos ir kiti emigrantai
ir pabėgėliai, vienas tik toksai reguliaris Ame-
rikos dolerių siuntimas duoda atstatomajam
Lietuvos liaudies ūkiui, mažių mažiausia, 3—5
milijardus auksinų kasmet, atsižvelgiant į dole-
rio kurso didėjimą. Be to, į Lietuvą pradėjo
važiuoti pabėgėliai iš Tarybų Rusų, kurie
dažnai atsiveža stambių brangenybių. Įvairių
kitašalių gyventojų ir ių kapitalų traukimas ir
gi pradėjo Žymiai augti. Visiems jiems preky-
binis darbas — visos to darbo rūšys — yra
visu, prieinamiausias. Visa tat, bendrai,paémus,
žymiai padeda keltis greit augančiai ir stipré-
jančiai Lietuvos prekybai ir surištam su ją
transportui, pramonei ir finansų darbui.

Baigiant, negalima nepažymėti tos žymios
įtakos Kylančiam prekybos ir pramonės augi-
mui, kurią yra padarę Lietuvos respublikoje
1920 ir 1921 m. m. prekybos ir pramonės orga-
nizacijos: ekonominė ir finansinė sąjunga, miškų
"pramoninkų ir pirklių sąjunga, pirklių ir pramo-
ninkų+ sąjunga, pirklių sąjunga, pramoninkų
sąjunga, spiritovaryklų pramoninkų bendrovė
„dr kt. visuomenės profesinės organizacijos.
Seime  peržiūrinėjamas įstatymo projektas
apie steigimą prekybos ir pramonės rūmų,
ir kt. visuomenės profesinės organizacijos,
kurie netolimoje ateityje organizuoja taip
Pat priverstinai visą prekybos ir pramonės

„ luomą. .

1921 m. pabaigoje pradėta leisti specialis
ekonominis ir finansinis mėnesinis žurnalas
„Lietuvos Ūkis“, kuris daug domės kreipia į
atgimusios Lietuvos prekybą ir pramonę, kurį
nuo 1923 m. nutarta leisti ir anglų kalba. 1922 m.
„kovo mėn. išėjo pirmas lietuvių, anglų ir vo-

kiečių kalbomis leidinys informacinės knygos
„Visa Lietuva“, kurioje yra platus skyrius apie

‘Lietuvos„prekybos, pramonės ir finansų padėtį.
f
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gegriindet. AuBerdem waren eingetragen 23
Bankhauser und -Kontore (12 in der Provinz)
und 20 Wechselstuben (9 in der Provinz), Die
Gesamtzahl der Handelsfirmen in der ganzen
Republik Litauen betrug 1921 ca. 17000, das in
ihnen steckende Kapital ca. 17 Milliarden (d. h.
durchschnittlich. 1 Million auf jede Firma). Der
jahrliche Reingewinn dieser Firmen mag 4%

o Milliarden erreichen.

Aus den hier gemachten leider unvollstandi-
gen Angaben geht jedenfalls hervor, daB der
Wiederaufbau des litauischen Handels mit
groBer Schnelligkeit vor sich geht. Vorwiegend
sind es noch kleine Firmen, die keine groBen
Unkosten haben und sicheren Gewinn abwerfen.
Jedoch kann man, allgemein gesprochen, wohl —
behaupten, da8 Litauen bereits seinen eigenen
Handels-, Transport- und Finanzkreditapparat
besitzt, der sich sichtlich vom Auslande unab-
hangig zu machen verstanden hat.

Es darf nicht die bedeutende Rolle vergessen
werden, die hierbei die amerikanischen Litauer
durch ihre finanzielle Unterstiitzung und Mit-
hilfe spielen. Schon vor dem Kriege wurden
von ihnen jahrlich etwa 10—15 Millionen Dollar
nach Litauen gesandt. Abgesehen davon, was
die Riickwanderer aus Amerika mitbringen,
wiirden diese regelmaBigen Geldsendungen der
litauischen Volkswirtschaft jahrlich mindestens
3—5 Milliarden Mark zufiihren (nach dem Dol-
larkurs von 1921!). AuBerdem setzte eine starke
Riickwanderung von Fliichtlingen aus RuBland
ein, die oft ganz betrachtliche Reichtiimer mit-
brachten. Der Zuzug von Auslandern und aus-
landischem Kapital hat gleichfalls stark zuge-
nommen. Allen war der Handel aller Art am
leichtesten zuganglich, daher sind die hier in-
vestierten Summen dauernd angewachsen, wo-
durch wiederum Handel, Transport, Industrie
und Bankwesen einen schnellen Aufschwung ge-
nommen haben.

Zum SchluB darf der bedeutende EinfluB nicht
unerwdhnt bleiben, den die kommerziellen und
industriellen Organisationen auf die Entwick-
lung von Handel und Industrie Litauens in den
Jahren 1920 und 1921 ausgeiibt haben: Der
Wirtschafts- und Finanzverband, der Verband
der Holzindustriellen und Holzhandler, der Bund
der Kaufleute und Industriellen, der Kaufman-
nische Verband, der Verband der Industriellen,
die Gesellschaft der Spiritusfabrikanten u. a. m,
In der konstituierenden Versammlung wird der
Entwurf eines Gesetzes iiber die Errichtung
einer Handels- und Gewerbekammer betaten,
die in nicht ferner Zukunft den ganzen Han-
dels- und Gewerbestand organisieren soll.

Anmerkung: Seit Ende 1921 erscheint eine
wirtschaftliche und finanzielle Monatsschrift
»Lietuvos Ukis“ (Litauische Wirtschaft), in der
Handel und Industrie Litauens besondere Be-“
rūcksichtigung finden. Sie soll von 1923 ab
auch in englischer Sprache erscheinen. Im Marz
pm
:

erschien die erste Auflage
itauischer, englischer und deutscher Sprache

des in

gehaltenen informatorischen Werkes „Visa Liet | /
noa“ (Das ganze Litauen), das einen besonderen
Abschnitt iiber die litauischen Handels-, In-
dustrie- und Finanzverhaltnisse enthalt,
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Pramonė. — Die Industrie,

Bendram atgimstančios nūnai Lietuvos Res-

publikos pramonės pobūdžiui nustatyti užvis

vaizdingesniu bus įsikūrusių  1920—1921 m.

prekybos-pramonės akcinių bendrovių veikimas,

kuriose koncentruojasi susitaupanti kapitalai ir

kūriamosios galės pačių sumaniausių atgimusios

tautos elementų. Akcinių pramonės bendrovių

buvo užregistruota 20 su pirminiu pagrindiniu

kapitalu virš 106 mil. m. Tiktai 3 jų buvo

provincijoje, o likusių 17 valdybos buvo Kaune.

Mišriųprekybos-pramonės akc. ben-

drovių buvo 21. Tik 5 jų buvo provincijoje.

Bendras pirminis pagrindinis jų kapitalas
siekė 41 mil. m. Prekybos akc. bendrovių,

kaip jau buvo minėta, buvo 6 su pagrindiniu

kapitalu 49 mil. m. ‘Be to, dar veikė 5 eksporto

importo ir transporto akcin. b-vės su pagrin-

diniu kapitalu 674 mil, m, 5 spaustuvės ir

knygų leidimo įstaigos su pirminiu pagr. ka-

pitalu 6 mil. m., 4 statybos draugijos su 13 mil.

m., 4 apdraudimo b-vės (akcinė ir pajinės) su
10 mil. m. ir 2 ‘pajinés bendrovės: viena

tarpininkavimui, kita liaudies ūkio prekybos-
pramonės savyšalpai. Viso įsikūrė ir pradėjo
veikti 67 akc. b-vės (čia įskaityta ir keletas
stambesnių pajinių draugijų) su bendru pirm.
Pagrindiniu ' kapitalu 231 mil. m. Visų tų

žymiausių atgimusios Lietuvos įmonių preky-

bos-pramonės veiksmių pobūdį (be ių dar veikia:
akciniai bankai, savitarpio kredito b-vės ir
kt. finansiniai-kreditinės įmonės) atvaizduoja
ši svarbiausių to veikimo sričių ir liečiančių
jas akc. kapitalų santrauka.

A. Akcinių b-vių pramonija,

Ake.j moniy "Bendra pirm
specialių pagr. kapitalo

skyrių skaičius suma tūkst. m.Sritys

I. Maisto dalykų per-
„ dirbimas. (Malinai, sald-

umynų gamyba, cukraus per-

dirbimas, augalų aliejų ga-

myba, mielių gam, žuvių
„produktų apdirbimas, svaig-
stamųjų  gėrinų gamyba, į
alaus: vazymas 7,4, 117 4896

Il. Odų pramonė. 1 500

III. Miško ir medžio ap-

dirb. pramonė. 4 4550

"IV. Popierio pramonė

 

ir surištų su ja tipogratijos

Ar išleidimo: sritis... „| 78600

 

  
A. Moravskis.

Um einen allgemeinen Eindruck von dem
Charakter der Industrie in der jungen litau-
ischen Republik zu bekommen, wird man
zweckmaBig zunachst die Tatigkeit der wah-
rend der Jahre 1920—21 gegriindeten Aktien-

. gesellschaften naher ins Auge fassen. Hier
sind nicht nur bedeutende Sparkapitalien an-
gelegt, sondern es finden sich in ihnen auch
eine Menge der fahigsten Elemente der jungen
Nation. An industriellen Aktien-
gesellschaften waren bisher 20 einge-
tragen mit einem  Grundkapital von iiber
106 Millionen Mark. Nur 3 von diesen hatten
ihren Sitz in der Provinz, die iibrigen 17 simt-
lich in Kowno. Gemischte Industrie-
und Handelsaktiengesellschaften
beStanden 21, von diesen nur 5 in der Pro-
vinz. Ihr Griindungskapital betrug zusammen
41 Millionen Mark. Reine Handelsaktien-
gesellschaften bestanden, wie schon erwahnt,
sechs, mit einem Griindungskapital von 49 Mil-
lionen Mark. AuBerdem bestanden noch

. 5 Export-Import- und Transport-Aktiengesell-
schaften mit einem Grundkapital von 6% Mil-
lionen, 5 Druckereien und Verlagsanstalten
mit einem Grundkapital von 6 Millionen,
4 Baugesellschaften mit 13 Millionen, 4 Ver-
sicherungsgesellschaften (Akt.-Ges. und G. m.
b. H.) mit 10 Millionen und 2 Gesellschaften mit
beschrankter Haftung, eine Kommissions-
gesellschaft und eine  volkswirtschaftliche
Kreditgesellschaft fiir Handel und Industrie auf
Gegenseitigkeit. Im ganzen bestehen also
67 Aktiengesellschaften (hier sind auch einige
groBere G. m. b. H. mit eingerechnet) mit-einem
Gesamtgrundkapital von 231 Millionen Mark.
Im folgenden geben wir eine Uebersicht iiber
die Verteilung der Aktiengesellschaften auf die
verschiedenen Industriezweige usw., aus der
am besten der allgemeine Charakter und die
wirtschaftliche Bedeutung dieser Gesellschaf-

„ten zu ersehen ist:

A. Industrie-Aktiengesellschaiten.

Grund-

Industriezweig _ Anzahl in :‘;‘:‚itälark

I. Nahrungsmittelindu- *
strie (Miihlen, Bonbonfabri-
kation, Zuckerraffinerien,Lein-
élfabriken, | Hefefabrikation,
Likérfabrikation, Bierbraue-
Verarbeitung von  Fisch-
produkten, Branntwein- und
reien) . 2 ee ae 48750

II. Lederindustrie } 1 500
Ill. Holzindustrie 4 4550
IV. Papierindustrie (mit
Druckereien und Buchverlags-
anstalten) . 7 8600

V. Textilindustrie (Spin-
nereien, Webereien, Kleider-
fabrikation) .....:. £ B 20550 |

VI. Mineralindustrie S A A
(Glasindustne, Bernstembear-

beitunz) ; ;  

 

f

 



  
  

T Akc, į monių „Bendra ron
specialių + pe, apitalio

„skyrių skaičius Šitūkst, m.

v. Tekstilinė pramonė.
Pluokštinių dalykų perdirbi-

Sritys

mas, rūbų gaminimas . . . 8 20550

VI. Mineralinių dalykų
perdirbimas (Stiklo pramonė, +
gintaro apdirbimas) 55 2 3 000

VII. Metalų pramonė.G ‘io
mašinų, frankių gaminimas,
metalo išdirbin . . . . a i 7 600

VIII. Elektros stotys... 8 80050

IX. Chemijos pramonė. 38 1750

X. Mišrios prekybos-
pramonės sritys (Paskuti-
niųių tarpe-eksportas ir im- S
portas) Ree Say ec Oe 10850

XI Statybos darbai... 8 „48000

Viso: 55 154000

B. Akcinių bendrovių prekyba ir mišrus
prekybos-pramonės darbas.

I. Prekyba ir Žemės ūkio pro-
duktų ir žalios mediaEo ap--

 

dirbimas = < 14, 902400

II. Prekyba ir įvairių produktų
ir Žalios medžiagos apdir- A
OMAR ay ee ee ogee 250

Ill. Šviesai ir tepimui alyvų
Brekyba 117714 mua 300

IV. Mašinų, įrankių ir metal.
išdirbinių prekyba Ža 27 300

V. Eksporto ir importo įmonės 3 3750

VI. Transporto įmonės . 4 6 250

VII. Draudimo įmonės . 3 10000

VIII. Kinematografy įmonės . 1 200

Viso; 16 68 050

Abi paminėtos grupės bendrai sudaro

55+16 arba 71 specialį skyrių, suorganizuotų

67 akcinių ir pajinių bendrovių. Kapitalo tarp

"tų šakų paskirstymas rodo vienos ar kitos

šakos užinteresavimo laipsnį.

Reikia, vienok, turėti galvoje, kad sudėtiniai
kapitalai Lietuvoje labai greitai auga ir kiek-

vienas, neblogai einąs darbas, be sunkumo

pritraukia kapitalus.

"Iš parodytų davinių mes matome, kad

didesnioji dabartinės Lietuvos  veikliausių

sferų energijos dalis nukreipta nūfai į žemės

„ūkio pramonę (maisto ir gyvulių pro-
'duktų apdirbimas, kuo užimta 12 akc. įmonių),
i miško pramonę (čia veikia 11 akc.
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Grund-
Industriezweig ‘Anzahl kapital

in 1000 Mark

VII. Metallindustrie
(Landwirtsch. Maschinen,

en,Metall- /
waren) || E 7 600

VIII. Elektrizitats-
werke A e o a S

IX.. Chemische Indu-
strie WOR: eo cna 1750

X. Gemischte Betriebe ;
(darunter Export und Import) 8 10250

XI. Baugewerbe tee OSooLOR

Zusammen 55 154000

B. Handels- und gemischte Handels- und In-
dustrie-Aktiengesellschaiten,

I. Landwirtschaftliche
Produkte (Handel und

 

Bearbeitung von Rohstoffen) 1 20 000

Il. Diverse Produkte
(Handel und ROCHEA
arbeitung) ... 1 250

If. Leucht- und Scrnien:
6lhandel Dn apy 300

IV. Maschinen-, Werk-
zeug- und Metall-
warenhandel A Sola ee

V. Export- und Importfirmen 3 3750

VI. Transportiirmen 5a 6 250

VII. Versicherungsgesellschaften 3 10000

VIII.Ripe NETRURED =- Geiel
schaften 2 Sa 200

Zusammen 16 68050

Beide Gruppen zusammen bilden 55+16,
also 71 besondere Einzelniederlassungen, von
insgesamt 67 Aktien-Ges. und G.m.b.H. Die
Kapitalverteilung auf die einzelnen Zweige
zeigt den verschiedenen Grad von Interesse,
den sie beanspruchen. ;

Dabei ist zu berücksichtigen, daß das in der-
artigen Unternehmungen investierte Kapital
sehr schnell wächst, und daß jeder sich einiger-
maßen rentierende Betrieb sehr schnell Kapital
an sich zieht.

Aus den obigen Angaben ist zu ersehen, daß
das Hauptinteresse der litauischen industriellen
Kreise heute der landwirtschaftlichen
Industrie (Nahrungsmittel- und Viehwirt-
schaftsprodukte mit 12 Akt.-Ges.), ferner der
Holzindustrie (mit 12 Akt.-Ges.), der
Textilindustrie (mit 8 Akt:-Ges.) sowie
auch der Mineralindustrie und Me-
tallindustrie gilt. In der letzteren spielt
die Fabrikation von landw. Maschinen, Ge-
raten usw. die gréBte Rolle. Nicht unbedeu-
tend ist auch der Anteil der chemischen Indu-

strie und des Besa werbes.
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įmonių), i tekstilinę pramonę (8 akc.
‘imon.) ir į mineralų ir metalų apdirbimą.

Žymų vaidmenį pastarojoje vaidina 2. ūkio
mašinų, įrankių ir t. p. dalykų gaminimas.

Nemažai darbuoiamasi ir chemijos pramonės

ir statybos srityse.

Iš įvairių prekybos veikimo sričių, ypač

pritraukiamomis, matomai, yra eksportas,

importas, transportas ir draudimas. Be pre-

kybos ir mišrios prekybos-pramonės grupės

(B), kurion įtrauktos  eksporto-importo\ ir
transporto  akc. bendrovės daugiausia su

prekybos funkcijomis, tuo pat eksportu-importu
užimtos ir kai kurios akc. pramonės bendrovės

(grupė A), ypač VII-o skyriaus su mišriomis

šakomis, kur,  vienok, vyrauja pramonės

funkcijos. Apdraudimo sritis Lietuvoje yra
suvalstybinta ir dalinai atiduota koncesijos

pagrindais visuomeniainiai-profes. organizacijų

grupei. Plaukimas ten kapitalų su tikslu toli-

mesnio tos srities tautinio organizavimosi

visai suprantamas, lygiai kaip ir savitarpio

: draudimo draugijų atsiradimas.

Nepilnais mokesnių inspekcijos ir specialės

ankietos daviniais, 1921 m. pavasarį Lietuvoje

buvo 2984 pramonės įmonės. Kaune ių buvo

619 ir Kauno apskrityje 150 įmonių. Tų įmonių

metinės apyvartos ir pelno žinių santraukos

dar nepasisekė padoryti. Esama žinių tik apie

Kauno imonių metinę apyvartą ir pelną. Bet

tie daviniai yra labai sumažinti, nes jie buvo

renkami del mokesnių nuo ių paėmimo.

Maisto produktų ir gėrimų gamyba, arba Ž.

ūkio žaliosios medžiagos apdirbimas tapo

pagrindinė žemės ūkio šalies—Lietuvos pra-

monės Saka, Visoje Respublikoje ios daliai

tenka 1601, arba 56 % visų 1921 m. užregistruo-

tų įmonių. Kauno mieste jy užregistruotao

168, kas sudaro 27,15 visų vietinių pram.
įmonių. Metinė Kauno įmonių apyvarta 17 420

tūkst. m. sudaro 36,2 75 visų Kauno pramonės

įmonių apyvartos. Kauno apskrityje tų įmonių

užregistruota 51, kas sudaro -36 9 apskrities

pramonės įmonių. Prieš karą Kauno gub.

bemaž /4 visų pramonės įmonių buvo tos

rūšies, ir visoje Lietuvoje iki % visų jos pra-

monės įmonių ir visos jų metinės gamybos.

Po karo, del kaimynystės su labiau nualintomis

valstybėmis, visai suprantamas buvo tos

pagrindinės pramonės šakos sustiprėjimas,

be to, matomai, tapo užvis pelningesnė ir

nereikalavo ypatingai didelių išlaidų, nes, paly-

ginti, mažiau nukentėjo nuo karo audros. Be
labai didelio skaičiaus malūnų (apie 60 % visu
„Pramonės įmonių) dabartinėje Lietuvoje labai|

 

Von:
sind oiienbar Export-Import, Transport und
Versicherung besonders anziehend.

den verschiedenen Handelszweigen|

AuBer den in Gruppe B genannten Export-
Import- und Transportgesellschaften von haupt-
sdchlich kommerziellem Charakter betreiben
auch einige der unter A genannten industriellen ©
Aktiengesellschaften Ex- und Import, beson-
ders die unter Ziffer VIII genannte. Gruppe;
hier iiberwiegen jedoch die industriellen Funk-
tionen. Das Versicherungswesen ist in Litauen
verstaatlicht und z. T. auf dem Konzessions-
wege an eine Gruppe  Offentlich-gewerk-
schaftlicher- Organisation iibertragen. Es ist
verstūndlich und zu begriiBen, da8 hier ein.
starker ZufluB von Kapital zu konstatieren ist,
was der Erweiterung dieses Zweiges nationaler
Organisation zu statten kommt; das gleiche
gilt von den Versicherungsgesellschaften auf
Gegenseitigkeit.

V
Nach den nicht ganz vollstandigen Unter-

lagen, der Steuerinspektion und den Ergeb-
nisseh einer speziellen Enquete, waren im

Frihling 1921 in Litauen 2984 industrielle
Unternehmungen vorhanden. Davon waren
619 in Kowno selbst und 150 im Kownoer Kreis.
Der Jahresumsatz und Reinverdienst dieser
Unternehmungen konnte noch nicht zusammen-
gestellt werden. Nur iiber Jahresumsatz und
Reingewinn der Kownoer Unternehmungen
liegen Zahlen vor. Diese Zahlen sind jedoch
zweifellos zu niedrig, denn sie sind zum
Zwecke der Steuereinschūtzung angegeben.

Die Nahrungsmittel- und Getrankefabrikation
steht also in Litauen als einem Agrarstaat an
erster Stelle. Im Gebiet der Republik ent-
fallen auf ihren Anteil 1601 =50 4 der einge-
tragenen Unternehmungen. In Kowno selbst
sind 168 Firmen eingetragen, die 27,1 9 aller
gewerblichen Betriebe in der Stadt ausmachen.
Der Jahresumsatz der Kownoer Betriebe er-
gibt 17420 Tausend Mark, also 36.2% des
Umsatzes aller Kownoer Betriebe. Im Kreis
Kowno sind 51 Unternehmungen dieser Art ein-
getragen, das sind 36% der Gewerbebetriebe
des Kreises. Vor dem Kriege umiaBten die
Unternehmungen dieser Art im Gouvernement
Kowno etwa die Halite, in ganz Litauen etwa
% aller industriellen Betriebe und ihrer
Jahresproduktion. Es ist leicht zu verstehen,
da8 nach dem Kriege wegen der Nachbarschaft |
noch  stūrker geschūdigter Staaten diese
elementare Industrie gestarkt wurde, zumal
da sie offenbar sehr gewinnbringend wurde
und im ganzen nicht viel Betriebsunkosten |
machte, weil sie verhaltnismaBig am wenig-
sten unter dem Kriege gelitten hatte.
der sehr groBen Zahl von Mahlmiihlen (zirka a
60 % aller Gewerbebetriebe) {allt dieae R
stark verbreitete Leinölindustrie auf (4,5% ©
aller Betriebe), die zweifellos den Weg fiir
eine  umfangreichere __Rohstoffverarbeitung

 

AuBer |

 



  

 

elivos Respublikos, ‘aut leid ir gnauiitics utregistruoty pramonės
įmonių šakomis paskirstymas.   
 

Įmonių skaičius

 

 

<Ivairios š aes daca.
| fotografijos,
irpimo,skalbimo įmonės |

juveliry, optikos,|

 

    | 126 | 6888   1556 ||

Šu Lietuvos Respublikoje Kauno mieste Kauno
e A iul‘ i apskrityje

Sky-| Visoj | Procent aie ss ony Pelnas Paani
riy Sakoj | santykis| šias | tukst, m.|tUKSt: M.| skaičius

I Žemės ūkio pramonė.
1 Malūnai 444 1149

2. Kepyklos . i kb ae
3. Mėsos, riebalų, saldumynų,

augalų aliejų, pieno ir kt.
prod. gaminimas 126| ,

4. Gėrimų gamyba .. . . „| 188
5. Tabako dirbinių gaminimas . 22| 1628 564 168 17 420 2782 51

N (27,1%)| (86,2 %)| (844)
Il. Gyvulininkystés daly- ’
ku perdirbimas (be
maisto produktu) (odos,
avalinės, pakinklų, muilo, gami-
nimas, šerių apdirbimas, kaulų
miltų, mA ir kt.dalyku gamini-
mas) 208 7% | 118 5110 1025 19

(194)| (10,7 %)
III. Miško, medžio apdir-
bimo pramonė (tartokai,
dailidžių ir stalių dirbtuvės, /
gontų, degt. Šaudė medinių ‘
viniu, baldy, muzikos instrumenty Z
ir kt. dalykų gaminimas) 232 8% 25 3160 552 11

‘ (4%)| (6,53)
EVE Popierio LF BEEERT
ios pramonė : 33 16 % 14 2885 319

V. Pluokštinės medžiagos
perdirbimas pce.ver-
imas, dažymas; rūbų, virvių “9 avee ania ša 475 84 [14 188197 101116

; (18,4%| (18 %) ;
VI. Mineralinės medžia-
gos apdirbimas (indų, ply-
tu, čerpių, kalkių, cemento, be-
tono, stiklo Peiniinių oN

"girnų gamyba) 88 44% 12 900 185
: ! : (2%)| eV
„VII. Metalų apdirbimas (ž. . }

ūkio mašinų ir irankiy gamini- M
mas ir remontas, emaliuotų indų

5 gglblmasl’( eee aoea Fae
1 vių, kalvių, skard -co Ngee o as 132 | 06% | 42 | 389890] 568| 17

(7%)| (645)
VII „Steminė pramoné|

(degtuky fabr. terpetino, smalos, i
“| kvepalų, rašalo gamyba. .. a 2 660 105
IX. Elektros sritys (elektros}]
"stotys irSeea i i
„tuvės) . 29 6 | 1400 | 160

  

   619 | 48122 | 8267  
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Vertellung a industrielleu Unternehmungen
in Litauen, sowie in Stadt und Kreis Kowno auf die einzelnen Industrlezweige.

Zahl der Unternehmungen _

 
 

 

i ces } in ganz Litauen | in Kowno (Stadt) ie
ndustriezwel ' S i reis

’ Einzel- Gesamt-| Prozent- Ge 4 Jahres Reingew] Zahl der
be- hl hältnis samt- | umsatz 1000 M.

triebe | 7 er zahl| 1000 M. Unternehmg.

I Landwirtschaftliche
Industrie
1, Maklmūbleniki 1149 M
2. BackereienNV 188 N
3. Fleisch, Fett, SūBigkeiten, &\

Leinöl, Milch u. and. Erz. 126
4. Getränkefabrikation ...... 138
5. Tabakerzeugnisse ........ 22| 1628 565 | 168 | 17420 2782 51

27,1%)| (86,24) (84 %)
Il Verarbeitung von
Viehwirtschafts-
4 (ohne die
ahrungsmittel-

produktion).
(Leder, Schuhwerk,  Satt-
lereien, Seifenfabrikation,
Borstenverarbeitg., Knochen-
meh], Leim usw.) .......... 203 79 118 5110 1025 19

(19 5)| (10,75)
III. Holzindustrie.
Schneidemthlen,Stellmache-
reien,Tischlereien, Schindel-

fabriken, nels Holz-
nagel-, Mébel-, Musikinstrum.- ; 2 i
eer Fabrikation pera 232 84 25 3160 552 i,a eeé 1 491 060

SEos 33 14 2 885 319

V. Verarbeitung von
BraeSte Rk ci et

innereien, * Farbereien, 5 C
Reiderfabrikat,, Seilereien).. 475 165 114 6519 1021 14

18,45)| (183 3)
VI. Mineralindustrie.
(Tėpiereien, Ziegeleien, Kalk-,
ul, BAA ai Glas-

verarbeitung, ildhauerei,
Mihlsteinfabrikation) ........ 88 3% 12 900 185

2 2
VIL Metallindustrie. ee sil -

(Landwirtsch. Maschinen und
Gerätefabrikat. u. Reparatur,
Emaille- und Metallwaren-
Fabrikation, Schlossereien, S
Schmieden, Blechfabriken). 132 44% 42 3980 558 Te

VIII. (him theh< Tod acti CN (84%)
(Streichholzfabriken, Terpen- L
tin-, Teer-, Parfūm- u. Tinten- Ką
FDia to 17 0,65 2 660 105

IX. Elektrizitatswesen.
(Elektrizitatswerke, elektro-
technische Werkstatten) .... 29 6 1 400 160

X. Diverse Zweige.
Uhrmach., Optiker, Juweliere,
Photograph., Glaser, Friseure, N
Wäschereien, Devotionalien- ; } ae
 fabrikation, StraSenbahnen.. 145 126| 6388 1 556 21        
 



 

išsiplėtojo augalų aliejų gamyba (4,5 % visų
įmonių), kuri praskins kelią gausėsniosžaliosios

medžiagos (sėmenų) apdirbimui. Tabako pra-
_ mone taip pat pažengė pirmyn, ir galima

"tikėtis, kad gatavų tabako išdirbinių įvežimas
sumažės.

Gyvulininkystės dalykų, be maisto

produktų, apdirbimas Lietuvoje sudaro (208

įmonės) 770, Kaune 199 visų įmonių ir
10,7 4 visos metinės apyvartos; Kauno apskr.
— 13,675 visų apskrities įmonių. Prieš karą

visoje Lietuvoje tos rūšies buvo 12—13,5 %

visų įmonių skaičiaus, ių metinė gamyba siekė

20,5—30 2 visos gamybos. Iš čia matyti, kad

kiekybiniai provincijoje ta šaka sumažėjo, o

tuo pat laiku kokybiniai susmulkėjo, nes net

Kaune jos metinė apyvarta santykiniai

sumažėjo. Provincijoje užvis labiau plėtojasi
odų pramonė (4,1 5 visų įmon). Nemažą vaid-
menį vaidina taip pat muilo pramonė (0,7 5)
ir šerių apdirbimas (1 7 visų įmonių).

Miško ir medžio apdirbimo pra-

monė sudaro apie 879; Kaune apie 476 visų

imonių, ir 6,5 75 visos met. apyvartos. Prieš

karą tai svarbiausiai Lietuvos pramonės šakai

tekdavo 10—11 % (Vilniaus krašte 13,6 75 visų

pramonės įmonių ir 8—97 visos metinės ga-
mybos). ; A

Karo ir okupacijų sunaikintos tos pramonės

šakos silpnumas visur yra matomas. Iš

medžio apdirbimo srities pasižymi medinių ra-

kandų ir pakavimui dalykų gaminimas. Pir-

masis ių patenkina karo sugriautų namų atsta-

- tyma. Popierio gamybaa, įeigu spresti iš už-

registruotų įmonių, silpnai išsivysčiusi. Jai pa-

deda, kaip mes iau matėm, akcinės bendrovės.
Žymiai padidėjo poligrafijos sritis, nes už-

registruotos Lietuvoje 20 ir Kaune 10 spau-

stuvių ir litografijų nespėja išpildyti padidėjusių

Lietuvoje reikalavimų. Toje aplinkybėje daug

gelbsti Klaipėdos kraštas ir Amerika-senobiniai

lietuvių kultūros ir apšvietos centrai. Dali-

"nai tokį pat vaidmenį vaidina ir Vilniaus
kraštas, iš kur, panašiai kaip Muravjevo

- laikais, slaptai nuo lenkų okupantų prasisunkia

į dabartinę Lietuvą spaudiniai ir kiti kultūros
nešėjai.

Be tradicinių pagrindinių Lietuvos pramonės
sričių, kaip ir reikėjo laukti, pradeda bujoti

„pluokštinės medžiagės apdirbi-

„mas ir surišti su juo amatai. Ir čia, kaip
matėme, daugiausia veikia sudėtiniai kapitalai.
„Skubiai organizuojasi tekstilinė pramonė, kuria-

amasin I„pajėgųsvarbiausia A aa

 

_Textilindustrie geschaffen.
schon 13% der Industriebetriebe von ganz
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"Die Tabakindustrie hat gleichfalls Fortschritte
gemacht, und es steht zu hoffen, daB die Ein-
fuhr fertiger Tabakfabrikate zuriickgehen wird.

Die Verarbeitung vonViehwirtschaitsproduk-
ten (ohne die Nahrungsmittelindustrie) umfaBt
in ganz Litauen (208 Betriebe) 7%, in Kowno
Stadt 19% aller Betriebe und 10,7% des
Jahresumsatzes; im Kreis Kowno sind es 13,6 %
aller Betriebe. Vor dem Kriege bildeten die
Unternehmungen dieser Art 12—13,5% aller
Gewerbebetriebe in Litauen, und ihre Jahres-
produktion erreichte 20,5—30% der Gesamt-
produktion. Hieraus geht hervor, daB dieser
Zweig in der Provinz quantitativ und auch
qualitativ zuriickgegangen ist; sogar in Kowno
ist der Jahresumsatz im Vérhalinis geringer
als vor dem Kriege. In der Provinz gewinnt
vor allem die Lederindustrie an Boden (4,1 %
aller Betriebe). Eine ebenfalls nicht unbedeu-
tende Rolle spielen noch die Souter
(0,7 %) und die Borstenverarbeitung (1,0 %).

Die Holzverarbeitungsindustrie
bildet 8%, in Kowno selbst ca. 4% aller
Betriebe mit 6,5 % des Jahresumsatzes. Vor
dem Kriege entfielen auf diesen wichtigsten
Industriezweig Litauens 10—11 % (im Wilna-
gebiet 13,6 % aller Betriebe und 8—9 % seiner
Jahresproduktion), Hier zeigt sich deutlich
die Schwachung dieses Industriezweiges durch
Krieg und Okkupationen. Unter den verschiede-
nen Gebieten der Holzbearbeitung ragt beson-
ders die Moébelfabrikation und die Packmaterial-
fabrikation hervor. Die erstere befriedigt den
sehr wichtigen Bedarf des Wiederaufbaus der
im Kriege zerstérten Hauser. Die Papier-
industrie ist, nach der Zahl der eingetragenen
Betriebe zu urteilen, schwach entwickelt. Hier
kommen, wie wir schon gesehen haben, die
Aktiengesellschaften zu Hilfe. Bedeutend zu-
genommen hat das graphische Gewerbe. Trotz-

- dem geniigen die 20 Druckereien und lithogra-
phischen Anstalten in Litauen (10 in Kowno)
nicht dem gesteigerten Bedari des Landes.
Hier greifen PreuBisch- Litauen und Amerika,
die alten Zentren litauischer Kultur und Bil-

-dungsarbeit, helfend ein. Auch das Wilnagebiet
spielt hier eine a4hnliche Rolle, und ganz wie
zu Murawiews Zeiten werden von dort aus*
heimlich,
Druckschriften und anderes Bildungsmaterial
verbreitet.

Neben den traditionellen elementaren Indu--
striezweigen beginnt, wie auch zu erwarten
war, die Verarbeitung von Faserstoffen und die.
damit im Zusammenhang stehenden Gewerbe
in Litauen einen gewissen Aufschwung zu
nehmen. Auch hier arbeiten, wie wir gesehen
haben, in der Hauptsache organische
Kapitalien. Mit vereinten Kraiten, und zwar
besonders in der Provinz, wird so rasch eine

Sie umfaBt jetzt

Litauen und ‘18 % derjenigen von Kowno mit
135 des Gesamtumsatzes der industriellen       

unter Umgehung der Okkupanten, |



Ji apima jau 13 % visos Lietuvos ir 18 70 visų

Kauno įmonių su 13% visos pramonės

apyvartos. Prieš karą ta šaka Lietuvoje buvo

labai silpna. Kiekybės ir gaminimo žvilgsniu

ii sudarė vos 393 visos pramonės. 1921 m.
vien tik audimu, verpimu, vailokinės medžiagos

gaminimu provincijoje buvo užimtos 75 įmonės,

t. y. virš 2,5%. Dekatiravimu (spaudimu ir

vėlimu) ir dažymu buvo užimta 300 įmonių,

arba virš 10 %,

Mineralinei medžiagai perdirbti

dirba 88 įmonės arba 376 visų Respublikos
įmonių. Kaune "tos rūšios įmonių buvo už-

registruota 12. Prieš karą ta sritis sudarė

ketvirtą visos Lietuvos pramonės dalį, kaip

„ kiekybės, taip ir gamybos plotmės žvilgsniu.

Čia, matomai, nepilnai už registravo jauna dar

įstaiga —mokesnių inspekcija, tuo labiau, kad

daugelis tos rūšies įmonių yra išblaškyta pro-

vincijoie. Kokybės atveju kreipia į save

dėmesio užgimstanti cemento-betono ir atgim-

stanti stiklo pramonė. Kaip mes jau aukščiau

matėme, mineralo apdirbimo pramonę at-

gimstančioj Lietuvoj laukia graži ateitis.

Kiek tiksliau, matomai, buvo atlikta re-

gistracija metalo pramonės srityje. Cia jau

vaizdas yra pilnesnis. Tu įmonių yra 132,

kas sudaro 4495 visų įmonių ir Kaune —42,

ar 7 6 vietinių įmonių su bemaž 4 mil. metinės,

arba 8476 visos vietinės apyvartos. Daug

gelbsti čia akc. b-vės. Bet ta visur reikalinga

šaka atgimsta taip pat ir liaudyje, įvairioms

šaltkalvėms ir kalvėms virstant į ūkio mašinų

ir reikalingiausių metalinių dirbinių gaminimo

ir remonto židinius. MaSinas ir įrankius

gaminančių ir remontuojančių dirbtuvių 1921 m.

buto 21, arba bemaž 1 75 visų įmonių. Emaliuotų

indų ir kt. metalinių išdirbinių gamybos būta

bemaž tokios pat.

Chemijos pramonė užregistruota, ma-

"tomai, nepilnai, ir, iš kitos pusės, ii atgimsta
labai išlėto. 19 jos įmonių sudaro 0,6 25, Kaune

pažymėtos vos 2 įmoni su 660 tūkst. m. met.

apyvartos. Prieš karą ji buvo stipresnė ir

sudarė 495 visų įmonių su 6—775 bendros

met. gamybos. Jos greitas išbujojimas Lietu-

voje yra garantuotas.

Elektro-technikos pramonė Lie-

tuvoje dar tik užgimsta.

įvairios pramonės šakos ir amatai yra paprasti

kiekvienai kultūringai šaliai.
'

_ Grupeij pažimėtos .

Litauen beläuft sich auf ca.5000. In ihnen si

 

Betriebe. Vor dem Mike war: alkos, ideja
zweig in Litauen sehr schwach ausgebildet.
In guantitativer und produktiver Hinsicht
machte er kaum 3% aller Betriebe aus. 1921
hingegen waren allein an. Webereien, Spinne-
reien und Filzfabriken in der Provinz 75
Betriebe vorhanden, das ist mehr als 2,53.
Tuchpressereien und Farbereien bestanden 300,
das sind 10 % aller Betriebe,
Mit der Verarbeitung von minerali-

schem Material waren 88 Betriebe, das
sind 3% aller Gewerbebetriebe der Republik,
beschaftigt. In Kowno waren 12 Unterneh-
mungen dieser Art eingetragen. Vor dem
Kriege bildete dieser Zweig den vierten Téil
aller industriellen Unternehmungen Litauens,
sowohl in quantitativer wie auch in produktiver
Hinsicht. Offenbar liegt hier eine unvoll-
kommene Registrierung durch die noch junge
Behérde, die Steuerinspektion, vor, was um
so eher der Fall sein kann, als die Mehrzahl |
dieser Betriebe in der Provinz verstreut sind.
In gualitativer Hinsicht verdient die neuent-
stehende Zement- und Betonindustrie und die
sich wieder erholende Glasindustrie Beachtung.
Wie wir bereits oben erwahnt haben, bieten-
sich fiir die Mineralindustrie in Litauen sehr
gute Aussichten.
Etwas besser ist die Metallindustrie

statistisch erfaBt worden. Das Bild ist hier
also vollstandiger. Unternehmungen dieser Art
bestanden 132, das sind 4,4% aller Betriebe,
davon kommen auf Kowno 42 oder 7% der
dortigen Betriebe mit ca. 4 Millionen Jahres-
umsatz (= 84%). Bedeutenden Anteil haben
hier die Aktiengesellschaften. Aber auch klei-
nere Betriebe entstehen iiberall neu, indem
Schlossereien und Schmieden zu Erzeugungs-
und Reparaturwerkstatten, das sind 1% aller
liche Maschinen und die meistgebrauchten
Metallwaren umgewandelt werden. 1921 be-
standen 21 Maschinen- und Werkzeugfabriken
und Reparaturwerkstatten, das sind 1% aller
Betriebe. Fast ebenso viel Unternehmungen
beschaftigten sich mit der Herstellung von
Emaillegefa8en und anderen Metallwaren.

Die Chemische Industrie ist wahr-
scheinlich unvollstūndig ertaBt, sie erholt sich
jedoch auch nur sehr langsam. Ihre 19 Betriebe
bilden 0,6 % der Gesamtzahl, in Kowno sind |
kaum zwei Betriebe mit 660 Tausend Mark
Jahresumsatz angegeben. Vor dem Kriege
war sie bedeutend starker, denn sie bildete
4% aller Unternehmen mit 6—7 5 der |
Jahresproduktion. Ihr rasches _Anwachsen in
Litauen steht jedoch auBer Frage.
Die elektrotechnische Industrie |

ist erst im Entstehen begriffen.
Offenbar folgt der Wiederaufbau der Industrie |

der Entwicklung des Handels. Besondere Fort- oe
schritte hat er in der zweiten Halfte des Jahres
1921 und Anfang 1923 gemacht, doch liegen |
iiber diese Zeit noch keine Angaben vor. |

Die Gesamtzahl der industriellen Betriebe in

    

  
  
  



 

Aplamai, promonės mas eina užpakaly

prekybos ir ypač pažengė pirmyn pramonės

"kųyrimas antroj 1921 m. pusėj ir 1922 m. pradžioj;

apie tą laiką dar nesama žinių.

Visų pramonės įmonių Lietuvoje gali būti

iki 5000.  Kvalifikuotų darbininkų įose dirba

apie 10 tūkstančių ir paprastų, padienių dar-

bininkų iki 20 tūkst. Josna įdėtas kapitalas

gali siekti iki 10 milijardų markių (kursu
1 dol= 230 m.), skaitant vidutiniai vienai
įmonei 2 mil. m. Vidutinis pramonės įmonių

pelnas didesnis negu prekybos ir sudaro ben-

drai nemažiau 334475 nuo įdėto kapitalo.
Visas metinis pelnas minėtų 5 tūkst.

yra nemažesnis 3,33 miliardų m. Aukšciau

parodytas užregistruotas Kauno pramonės įmo-

nių pelnas 8,267 tūkst. m. sumažintas, myžų

mažiausia, 80 sykių. Ištikrų ių gi Kauno pram.

įmonių (ių yra daugiau, negu užregistruota)

pelnas siekia 700 mil. markių ir įdėtas į jas
kapitalas, su visu įrengimu, gali būti dabar

apskaitytas bent į 14 miliardų markių.
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etwa 10000 gualifizierte Arbeiter und etwa

20000 ungelernte Arbeiter beschaftigt. Das

darin angelegte Kapital diirfte 10 Milliarden

Mark (bei einem Kurs von 1 Dollar = 230 M.)

erreichen, wenn man durchschnittlich auf einen

Betrieb 2 Millionen Mark rechnet. Der durch-

schnittliche Reingewinn der industriellen Be-

triebe ist héher als der des Handels, und zwar |

mindestens 33% % des angelegten Kapitals.

Der gesamte Jahresgewinn der 5000 Betriebe

betragt wenigstens 3,33 Milliarden Mark. Der

oben angegebene Jahresgewinn der industri-

ellen Unternehmungen von Kowno Stadt mit

8267 Tausend Mark ist mindestens um das

80 fache héher einzuschatzen. In Wirklichkeit

betragt der Jahresgewinn der Kownoer Be-

triebe (es bestehen tatsachlich mehr als

behėrdlich registriert sind) wahrscheinlich ca.
700 Millionen Mark; das hier investierte Ka-
pital mit dem gesamten Inventar kann auf

wenigstens 1% Milliarden Mark veranschlagt

werden.

A. Rimka.

Lietuvos žemės ūkio ir jo plėtotės krypsniai.
Die litauische Landwirtschaft und ihre Entwicklungsrichtungen.

1. Prigimtinės Lietuvos žemės ūkio

sąlygos.

Iš gilios senovės laikų Lietuva yra žinoma
kaip žemės ūkio šalis. Lietuvių tautos mytolo-
gijos liekanos ir didžiumoj savotiški bei grynai
lietuviški svarbiesiems Lietuvos žemės ūkio
produktams vardai leidžia daryti rimtai pa-
"gristą spėjimą, kad lietuviai, kurie dabar jų

*

Ą

‘su mergeliu, moliais ir smėliu.

gyvenamame plote laikosi iš priešistorinių
laikų, iš žemės ūkio gyvena nuo neatmenamų
laikų. O jeigu taip, tai ir prigimtinės sąlygos
turi būti žemės ūkiui palankios.

Geologiniu atžvilgiu Lietuva tenka skirti
į dvi vyriausias dalis: šiaurinėje Lietuvos
dalyje viršutinius žemės sluoksnius sudaro

"daugiau siluro, devono ir kitų senesniujų
geologinių sistemų liekanos, ir pietinėje, prade-
dant maž daug Panevėžio — Šiaulių apskričių
pietinėms dalimis, turi aiškių ledynų gadynės
padarų su terciaro bei kreidos gadynių sluoks-
niais. Delto šiaurinėje Lietuvos dalyje daugiau
sutinkama kalkinės klintos, dolomitų ir gipso,
o pietinėje bei vidurio Lietuvoje — morenų

; Sian ir ten
randama grynos kreidos bei kalkių, taip pat
 tosioritų, gipso, net druskos ir geležies rūdos,

 

nekalbant apie turtingos Wasrūšies g
sluoksnius. ASS :   

®

1. Die natürlichen Bedingungen der litauischen

Landwirtschaft,

Von alters her ist Litauen als Agrarland
bekannt. Die Ueberreste der Mythologie
des litauischen Volkes sowie die in der Mehr-
heit rein litauischen Benennungen fiir die Haupt-
produkte der Landwirtschaft lassen ohne
weiteres vermuten, daB die Litauer, die auf
diesem Boden seit Urzeiten ansdssig sind, auch
von jeher von der Landwirtschaft leben. In
diesem Falle miissen die natiirlichen Bedingun-
gen der Landwirtschaft giinstig sein.

In geologischer Hinsicht diirfte man
Litauen in zwei Hauptgegenden einteilen. Die
oberen Erdschichten im  nėrdlichen Teil
Litauens bilden Ueberreste von Devon und
Silur und andere Ueberreste der Altesten
geologischen Perioden. Der siūdliche Teil
Litauens, beginnend ungefdhr mit dem siid- a
lichen Teile der Bezirke von Paniewiesch- |
Schaulen weist deutliche Spuren der Eiszeit |
mit Tertiar- und Kreideschichten auf. ®

Deshalb begegnet man in den nėrdlichen
Teilen Litauens Gfter Kalk-, Dolomit- und
Gipsarten, dagegen in den sūdlichen und Zen- |
tralgegenden Litauens Lehm und Sand. a

Hie und da begegnet man reiner Kreide und |
Kalk, desgleichen Phosphorit, Gips, sogar Salz |
und Eisenerzen, auBer den zahlreichen ver-

Ke ee matigen Torisciitchten,
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Tuo būdu Lietuvos žemės ūkio paviršius
toksai, kad šiaurinėje Lietuvos dalyie yra

"daugiau prigimtinių javų rūšims ir šakniavai- |
siams tinkamas.

Moriologinė Lietuvos žemės paviršiaus
"padėtis rodo į drėgmės gausumą. Vienas
Nemuo upynas sudaro apie 9400 km ilgu-
mo, o dabar Lietuvos vyriausybės valdomame
loto 31000 ha vra užimta upių vandenimis

ir 65 000 ha ežerais; kas sudaro apie 2 2 viso
žemės ploto.

Del to Lietuvos paviršius beveik perdėm yra
mažiau ar daugiau nuotakus su pagrindiniu
krypsniu į vakarų pusę.

Klimatas dar ir šiandien Lietuvoj dau-
giau linkęs prie apyšvelnio drėgnumo. Me-
tereologiniais tirinéjimais, Lietuvos klimatas
pastaraisiais dešimtmečiais išrodė maž daug
šit kaip:

Klaipėdoj Kaune Vilniuj

Temperatūra: sausio mėn. —2,80 —5,40 —5,60

liepos „ 17,29 1859 18,60

Imetų vidut 6,60 670 6,50

Drėgmės daugis (mm) 687 618 605

Vidutinė temperatūra žemiau O stovi Lie-
tuvoi apie 4 mėnesius, o lietingų dienų būna
per metus apie 160. }

Tuo būdu Lietuvos klimato sąlygos yra
tokios, kad tiek žiemos šalčiai, tiek vasaros
karščai ir drėgmės kiekis yra, apskritai imant,
žemės ūkiui palankūs, o patsai drėgmės kie-
kis dar ir šiandien yra gausingėsnis negu
žemės ūkiui būtinai reikalinga. Yra rimtų da-
vinių, kad seniau Lietuvoj drėgmės kiekis buvo
dar didesnis ir tik palyginamai geras
nuotakumas saugoja Lietuvą nuo perdi-
delių drėgmės susikaupimų (ežerai ir pelkės
paimti drauge sudaro apie 573 viso žemės
ploto, kuomet aukščiausios Lietuvos vietos
siekia 230—300 metrų aukčiau jūros paviršiaus,

"0 vidutinis aukštumas yra apie 150 metrų).
Tenka priimti domėn ir tai, kad gausingiausi
drėgmės iškritimai tenka liepos ir rugpiučio
mėnesiams, 0 apskritai vasaros mėnesiams
drėgmės tenka apie 300 cm, rudeniui apie
150 cm ir apie 150 cm pavasariui ir žiemai
drauge. Šita aplinkybė daug prisideda prie to,
kad nežiūrint visų kitų gerų sąlygų javy ir
kitų žemės produktų ūkiui iš senų senovės

„Lietuvos ūkyie labai svarbią vietą užėmė
miškai, o žemės ūkyje — gyvulių auginimas.
Seniau Lietuvoje beveik pusė viso žemės
ploto buvo miškais apaugus, ir dar praeito
šimtmečio gale ligi 25 5 užėmė miškai. Trum-
pai prieš karą Lietuvos miškingumas jau
siekė tik 20 5, o karui pasibaigus buvo dar
mažesnis. Dabar Lietuvos vyriausybės val-
domame plote miškai užima tik 17% viso
žemės ploto. Miškams artimą plotą užima ir
pievos, kurių praeito šimtmečio gale buvo apie

 

_wirtschaft erforderlich ist.

„nach denWaldern wird den Wiesen eing

„Atis

   

Auf diese Weise ist die Erdoberflache
Litauens so geartet, daB im nérdlichen Teil die
natūrlichen Bedingungen die Kultur der besse- |
ren Arten des Aehrengetreides ermėglichen, im
siidlichen Teil hingegen weniger. f

Die morphologische Lage der Erd-
oberfläche Litauens zeugt von einem Ueberflu&
von Niederschlagen. Allein der Memel-
strom bildet ungefahr 940 km Linge. Gegen-
wartig umiaBt das von der litauischen Regie-
rung verwaltete Gebiet 31 000 ha FluBgewdsser
und 65000 ha Seen, was etwa 2% der ganzen
Landflache ausmacht.
Das Klima in Litauen ist auch mehr zur

gemaūBigten Temperatur geneigt. Nach mete-
orologischen  Forschungen erweist sich das

-Klima, wenn man nach den letzten Jahrzehnten
urteilt, als etwa folgendes:

; Memel Kowno Vilna
Temperatur im Januar —2,89 —5,49 —5,60

5 „ Juli 17,20 18,50 18,60
“ Mitte d. Jahr. 6,60 6,70 6,60

Die Menge det (mm) 687 618 | 605
Niederschlige

Die durchschnittliche Temperatur unter Null
Grad dauert in Litauen ungefahr vier Monate |
oe und Regentage weist das Jahr etwa 160
auf. }
Auf diese Weise sind die Bedingungen des

Klimas folgende: die Wintertemperatur er-
reicht einen Kaltegrad, der der Warmetempe-
ratur im Sommer direkt entspricht. Im allge-
meinen genommen der Landwirtschaft ent-
sprechend, sind die Niederschlage auch noch
heute reicher als es unbedingt fiir die Land-

Man ist berechtigt,
anzunehmen, daB Litauen in friitheren Zeiten
an Niederschlagen noch reicher war, und “hur
verhaltnismaBig gute Abschiissigkeit schiitzt
Litauen vor der zu groBen Ansammlung von
Niederschlagen (Seen und Moraste zusammen _
genommen bilden ungefahr 5% der ganzen
Landflache, wiahrend die héchsten Orte Litauens
200—300 m iiber dem Meeresspiegel liegen
und die Mittelhédhe gegen 150 m erreicht). Man
diirfte wohl auch in Betracht ziehen, daB die |
reichsten Niederschlige den Monaten Juli und
August angehéren, Im allgemeinen fallen in
den Sommermonaten etwa 300 mm Nieder-
schlage, im Herbst etwa 150 mm und 150 unge- ~
fahr im Friihling und Winter zusammen. Dieser
Umstand tragt viel dazu bei, da8 auBer den
giinstigen Bedingungen fiir das Gedeihen des
Getreides und anderer landwirtschaftlicher Pro-
dukte von alters her in Litauen Oekonomie
der Walder und in der Landwirtschaftdie Vieh-/
zucht eine bedeutende Stellung einnahmen.
Friher war die Landiliche Litauens fast bis
zur Halfte mit Wald bewachsen, und auch noch |
am Ende des vorigen Jahrhunderts nahmen
25 % der gesamten Bodenfliche die Walder ein. |
Kurz vor dem Ausbruch desKrieges betrug
der Wald nur 20 %, und am Ende des Krieges
war ihre Prozentzahl noch mehr gesunken.
Gegenwartig nehmen die Walder nur 17 % des
von der litauischen Regierung verwalteten
Gebiets ein. Die nachste bedeutende Stellung 

  

  

 

    



 

prieš karą buvo sumažėję ligi24 90,
18 %, o dabar Lietuvos vyriausybės valdo-
mame plote pievos užima tik 14 75. Apskritai |
ligi šiol buvo tendencija miškams ir pievoms
mažėti, o dirvoms didėti. Bet kadangi pava-
sariais ne visuomet būna gana drėgmės ir rei-
kalingos šilumos javams tarpti, o vasarą, priė-
ius javų dagai, neretai pasitaiko lietaus dau-
giau negu būtinai reikėtų, tai grynam javų

"ūkiui sąlygos nevisuomet gana patogios, bet
užtat juo patogesnės gyvulių ūkiui.

Šitos: grynai prigimtinės Lietuvos ūkio
sąlygos, reikia manyti, turėjo ir tebeturi įtakos
ir į Lietuvos socialinę struktūrą. Miškais,
ežerais, upėmis ir upeliais išmargintoj ir išrė-
žytoi šalyi nebuvo ir nebėra dirvos latifundijų
ūkiui plėtotis, delto ir Lietuvoj nors ir buvo
ar tebėra stambių žemės savininkų, bet iųių
žemės plotai, jei tik didesni negu 300—500 ha,
ir nėra miškais apaugę, beveik neikuomet nėra
prie vieno daikto, o išmėtyti keliuose valsčiuo-

„se ar net keliose apskrityse ir vedami ats-
kirais ūkiais. Net miškų masyvai didžiausius
plotus apėmę tik pietų Lietuvoj (vadinami
Augustavo miškai apima apie 100 000 ha, Gar-
dino — 80000 ha, Valkininkų, Trakų ir Šven-
čionių miškai po 50.000 ha, Raseinių — 30.000
ha, Kuršėnų 25.000 ha, Šakių ir Tauragės po
20.000 ha, Panevėžio ir Šimonių — po 10.000
ha, ir šitię masyvai daugiausia valstybei pri-
klauso.! Tuo tarpu iš privatinių savininkų neo-
kupuotoj Lietuvoj didžiausius miško masyvus
turėio  Nariškinas (24.000 ha, Šiaulių ap.),
Oginskis (21.000 ha Kretingos ir Telšių apskr.),
Tiškevičius (18.000 ha — Biržų-Panevėžio ap.),
antrasis Tiškevičius (10.000 ha Kauno ap.),
Komaras (10.000 ha), o kiti visi mažiau negu
po 10.000 ha. Šitie faktai, taip pat tai, kad
net ir stambiausiųjų žemės plotų savininkai
Lietuvoj nevedė ir nevada masiniai speciali-
zuotos gamybos, o turi maišytus ir decentra-
lizuotus ūkius kaip ir vidutiniai arba net ir

. smulkieji žemininkai — rodo į tai, kad Lietu-
voį stambieji žemės savininkai nebuvo ir nc-
bėra prigimtinių sąlygų išdavinys, kaip tai
galima kai kuriuose kituose kraštuose matyti,
o istorijos arba politikos veiksnių padarinys,
kuriam keistis prigimtinės kliūtys trukdyti
negali.

2, Socialinės salygos Lietuvos

žemės ūkiui plėtotis.

Palikę šalyi istoriją ir josios veiksnius seno-
vėje ir prisižiūrėię socialinėms sąlygoms tik-
tai pastaraisiais laikais, mes matome Lietuvos
žemės ūkio plėtojimos žymių, kurioms sunku
rasti pateisinamų priežasčių vien ūkiniai poli-
tinėse sąlygose. Jei baudžiavą naiki-
nant apie 1/2 viso Žemės ploto teko palikti

"valstiečiams žemdirbiams — tai ganėtinas įro-
dymas, kad dvarininkai niekuomet daugiau
"Pusės žemės plotų nevaldė; iš tikrųjų bau-
_dziavos naikinimo metais valstiečiai

  

apie |

® ; o ; E “MNT

raumt, die am Ende des vorigen Jahrhunderts
24% betrugen. Vor dem Kriege wurden sie
bis auf 18% verringert, und gegenwartig
~nehmen die Wiesen nur 14% des ganzen von
der litauischen Regierung verwalteten Gebiets.
ein. Im allgemeinen - herrschte bisher die
Tendenz, Walder und Wiesen zu verringern
und Ackerfelder zu vergroBern. Da jedoch im
Friihling die Niederschlage und Warme nicht
immer fiirs Getreide geniigten, im Sommer
dagegen es oft mehr als nétig geregnet hatte,
so waren solche Bedingungen fiir das Gedeihen
des Getreides recht ungiinstig, darum um so
giinstiger fiir die Viehzucht.
Diese rein natiirlichen Bedingungen der

litauischen Landwirtschaft hatten groBen Ein--
iluB auf die soziale Struktur Litauens ausgeiibt
und iiben sie auch heute noch aus. In einem
Lande, das von WAaldern bewachsen, von Seen,
Strémen und Fliissen durchquert, war und ist
kein Platz fiir die Entwicklung der Latifun-
dien. Wenn es zwar in Litauen auch GroB-
grundbesitzer gegeben hat und auch noch gibt,
so sind die in ihrem Besitz stehenden Land-
flachen, falls sie iiberhaupt 300—500 ha iiber-
steigen und nicht mit Wald bewachsen sind,
niemals auf ein und derselben Flache aus-
gedehnt, sondern zerstreut in verschiedenen
Gegenden und Bezirken und von aparten
Wirtschaften verwaltet. Die groBten Land-
flachen nehmen die Walder nur in Siid-Litauen
ein (die sogenannten Augustovo-Walder um-
fassen etwa 100000 ha, Grodnoer 80000 ha,
die Walder von Valkininkai, Traką und Šven-
čionai zu 50000 ha, Raseiniai 30000 ha, Kur-
šenai 25000 ha,“ Šakiai und Tauroggen zu
20 000 ha, Panėvež und Šimonai zu 10000 ha).
Diese Massivwalder sind groBtenteils im Besitz
der Regierung. Die groBten Walder im nicht-
besetzten Litauen besaBen Privateigentiimer:
Narischkin (24000 ha, Kreis Schaulen), Oginski
(21000 ha im Kreis Kretinga und Telšiai),
Tiškevič (18000 ha im Kreis Biržai und Pane-
vež), Tiškeviš II (10000 ha im Kreis Kowno),
Komar (10000 ha); die anderen alle unter |
10000 ha. Diese Tatsache sowie der Umstand,
daB die GroBgrundbesitzer in Litauen nicht
die spezialisierte Massenproduktion eingefiihrt
haben, sondern gemischte und dezentralisierte
Wirtschaften haben wie auch die Mittel- und
Kleingrundbesitzer, zeugen davon, da8 die in
Litauen ansdssigen GroBgrundbesitzer weder
das Ergebnis der natiirlichen Bedingungen ge-
wesen sind und noch heute sein konnen, wie —
dies in anderen Landern beobachtet werden |
kann. Sie sind vielmehr eine Folge historischer
bzw. politischer Umstūnde, deren Aenderung
zu erschweren die natiirlichen Bedingungen
nicht imstande sind.

Die sozialen Bedingungen für die Entwick-
lung der Landwirtschait.

Lassen wir die Geschichte und deren Hand-
jungen im Vergangenen ruhen und achten wir
nur auf die sozialen Bedingungen der letzten
Zeit, so sehen wir solche Entwicklungserschei-
nungen der litauischen Landwirtschaft, fiir
welche eine rein politisch-wirtschaftliche Er-
klarung schwerlich geniigt. Wenn bei Auf--
hebung der Leibeigenschait etwa die Hialfte.
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turejo 50% viso žemės ploto, o dvarininkai
tiktai apie 36 %, likusioji gi Zemé priklausė
valstybei (10 %), miestiečiams arba miestams
(2,7 94), kunigams ir kt. Einant žemės ūkių
didumu, 98 7 visų ūkių priklausė ūkiams ma-
žesniems negu 110 ha ir tik 275 — stambes-
niems, o didesni negu 1100 ha ūkiai sudarė tik
apie 0275 visų ūkių skaičiaus. Tuo tarpu
ūkiai, smulkesni negu 11 ha, sudarė 33 7 visų
ūkių skaičiaus. Šiek tiek kitoks santykis ma-
tomas prisižiūrint tų ūkių užimamam žemės
plotui. Ūkiai ligi 110 ha užėmė apie 60 75 viso
žemės ploto, o didesni — 40 75, patys gi stam-
bieji, turintys daugiau negu 1100 ha, užėmė
beveik 2275 viso ploto; tuo tarpu smulkieii,
turintys mažiau negu 11 ha, užėmė tiktai 7 0
viso žemės ploto. Gausingiausias žemės ūkių
skaičius priklausė vidutiniams, nuo 11 ligi 33 ha
turintiems, ūkiams, kurie sudarė beveik 6095
visų skaičiaus ir užėmė 40 7 viso žemės ploto.

Ligi karui prasidedant socialinių Lietuvos
žemės ūkio sąlygų procesas ėio aiškiu ūkių
smulkėjimo krypsniu. Apytikriais apskaity-
mais, kuriy metodai ir Saltiniai yra nurodyta
mano „Lietuvos Ukio“ statistikos tirinéjimuos,
trumpai prieš karą smulkieji žemininkai, turin-
tys nedaugiau kaip po 11 ha žemės, sudarė jau
apie 6076 viso žemininkų skaičiaus, ir net
smulkiųjų mažažemių, turinčių nedaugiau kaip
po 3 ha, buvo apie 287; be to apie 17 3
valsčiaus gyventojų žemės visai neturėjo.
Šitas mažažemių skaičiaus daugėjimas iš dalies
ėjo vidutinių ūkių arba ūkinikų žemės smulkė-
jimo kaštais (paveldėtų ūkių dalinimas ir
tt), bet taip pat stambesniųjų ūkių ir ypač
stambiųjų privatinių dvarininkų žemės ir jy
ūkių mažėjimo kaštais. Pradedant 1905 metais,
kada varžomieji pančiai valstiečiams žemę
igyti buvo šiek tiek atliuosuoti, valstiečių val-
domos žemės plotas kas metas vidutiniškai
daugėjo apie 50.000 ha, kuomet dvarininkų
valdomos žemės plotas tuo pačiu laiku kas
metai mažėjo maždaug po 60.000 ha. — prie
tam su bendra proceso plėtojimos tendencija
(1905 m. valstiečių valdomos žemės plotas
padaugėjo tik apie 20.000 ha, o penkiems me-
tams praėjus — jau apie 70.000 ha; tas pats
reiškinys ir dvarų žemės mažėjime). Dabar
Lietuvos vyriausybės valdomoj neokupuotoj
Lietuvoj stambieji virš 110 ha turinys ūkiai
-tesudaro tik 1,4 % visų ūkių skaičiaus, kuomet
smulkieji, ligi 11 ha, — 31,4 95, o ūkiai nuo 11
ligi 33 ha. sudaro 627 visų ūkių skaičiaus.
Priėmus domėn, kad Lietuvoj miestų ir mieste-
lių gyventojų skaičius nesudaro daugiau kaip
1475 visų gyventojų 0 sodžiaus gyventojų
tirštumas siekia 40 žmonių 1 ketv. kilometrui
(kuomet Latvijoj tik 17 ir net Rytų Prūsuose
tik 38), — nesunku įsivaizduoti, į kurią pusę“
„daro daugiau spaudimo grynai socialiniai san-
"tykiai Lietuvos žemės ūkyie, — paliekant

— Salyje tautiniai kulturinius veiksnius ir ekono-
miniai techninkines sąlygas, kurios taip pat |

 

“110 ha m 45
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"der ganzen Landiliche den Bauern belassen |
wurde, ist dies ein geniigender Beweis, daB
die Gutsbesitzer niemals mehr als die Halfte
der Landflache verwalteten; tatsachlich besaBen
die Bauern zurzeit der Aufhebung der Leib-
eigenschaft 50% der ganzen Landiliche und
die Gutsbesitzer nur ungefahr 36 %; das iibrige
Land gehorte der Regierung (10 %), den Stadten
und Flecken (2,7 %), der Geistlichkeit u. a.
Nach der GroBe der Grundbesitze gehéren
98 % den Grundstiicken unter 110 ha an und
nur 276 den groBeren; die Gūter iiber 1100 ha |
bilden nur etwa 0.27 der Gesamtgiiterzahl.
Indessen bilden Grundstiicke unter 11 ha 33% |
aller Grundbesitze. Ein etwas anderes Bild
zeigt sich bei der Betrachtung der von diesen
Giitern eingenommenen Bodenfliche. Grund-
besitze bis 110 ha nehmen etwa 60% der
ganzen Bodeniliche ein, die groBeren 40 %,
die allergroBten, die iiber 1100 ha zahlen,
nehmen etwa 22% der gesamten Bodenfliche
ein; indessen nehmen die kleinen Grundstiicke,
die unter 11 ha besitzen, nur 7 % der ganzen
Bodeniliche ein. Die groBte Zahl der Grund-
sticke gehort den Mittelgrundbesitzen, von 11
bis 33 ha zahlend, die fast 60 % aller Grund-
besitze ausmachen und 40% der gesamten-
Bodenfliche einnehmen.

Bis zum Ausbruch des Krieges war in der
litauischen Landwirtschaft eine Tendenz nach
Verkleinerung der Wirtschaftsbetriebe klar zu
beobachten. Nach halbamtlichen Mitteilungen,
deren Methoden und Quellen in den statistischen
Forschungen meiner Zeitschrift „Lietuvos Ūki“
gezeigt sind, bildeten kurz vor dem Kriege
die Kleingrundbesitzer, die nicht iiber 11 ha
Land besaBen, 60 % aller Landleute, und Klein-
grundbesitzer, die nicht iiber 3 ha besaBen,
waren etwa 2875; auBerdem besaBen. etwa
17 % der Landleute ūberhaupt kein Land. Diese
VergroBerung der Zahl der Kleingrundbesitzer
erfolgte teilweise durch Aufteilung der Mittel-
ye (Aufteilung des erblichen Gutes
usw.).

Zu Beginn des Jahres 1905, als die Fesseln,
die die Bauern am Landerwerb hinderten, ein
wenig gelést wurden, vergr6Berte sich allmah- —
lich die von den Bauern verwaltete Boden-
flache jahrlich etwa um 50000 ha, wdhrend
die von den Gutsbesitzern verwaltete Flache
jedes Jahr um 60000 ha sich verringerte. —
Gema4B8 der allgemeinen Tendenz des Entwick- |
lungsprozesses vergréBerte sich im Jahre 1905
die von den Bauern verwaltete Flache um etwa
20000 ha, nach Ablauf von fiinf Jahren bereits |
gegen 70000 ha. Das Gleiche kann auch beob-
achtet werden in der Verkleinerung des Guts- |
landes, Gegenwartig betragen die von der |
litauischen Regierung verwalteten GroBgrund- |
besitze im nichtbesetzten Litauen von je ūber |

der gesamten Giiterzahl, |
wahrend die Kleingrundbesitze bis 11 ha 31,4 %
und Grundbesitze von 11 bis 33 ha 62% der |
gesamten Giterzahl betragen. Wenn man dabei
in Betracht zieht, daB die Zahl der Bewohner |
der Stadte und Fleckennicht ūber 1476 der |
gesamten Einwohnerzahl betragen unddie Zahl |
der Doribewohner sich auf 40 Personen pro
km? belauft (wahrend in Lettland nur 17, in

  
 

    



 

  

šiandien ne stambiųjų ūkių naudai išeina. Nes
stambiųjų žemės ūkių savininkai Lietuvoj be-
veik perdėm buvo ir yra ne tik ne lietuvių
tautos Žmonės, bet visam lietuvių tautiniam
judėjimui ir jų politinėms bei kulturinėms aspi-
racijoms svetimi ir net priešingi. Priimant
domėn stambiajam žemės ūkiui ne perdaug pa-
lankias prigimtines sąlygas, del kurių labai
apsunkintas, o dažnai net nėra galimas, masi-
nis produkavimas ir specializavimas naujuosius
ūkio technikos įrankius bei priemones naudo-
jant/— stambiųjų žemės plotų savininkams
konkurencija su vidutiniais ir smulkiaisias
žemininkais ir be to jau yra sunkesnė, negu
tokioj Ukrainoj,  Amerikoi ar kitur, kur di-
džiausi vienodos žemės plotai ir klimato sąlygos
leidžia žemės ūkiui uniformuotis ir specializuo-
tis tais pačiais ar panašias pagrindais kaip ir
pramonės šakoms. Tai buvo matyti dar prieš
karą, kada normalinėse sąlygose stambieji
ūkiai savo didžiumoj skurdo ir mažėjo, kuomet
vidutiniai ir smulkieji augo ir daugėjo, bet ypač
viskas aiškiai pasirodė karo metais. Lietuvos
vyriausybės valdomame plote treiais po karo
metais dirvonaujančių laukų teko:

smulkiesiems
Gratis dvarams

1919 met. 1263 3144 viso jyvaldo-
192015 5,23 22,8 % mos Zemés
19231: 5 3,03 18,6 % ploto.

Ligi 1921 m. galo iš sudegintų dvarų visai
arba dalinai atsistatė tik 11 arba 5 75, kuomet
iš smulkių ir vidutinių ūkių — 13 200 arba 8073
1920 metais darytais apskaitymais po karo
gyvulių buvo mažiau negu prieš karą:

smulkiuose ir
vidut. ūkiuose dvaruose

arklių 18% 57%
galvijy 22% 583
kiaulių 8% 50 %
aviy 15% 52%

Sitie daviniai jau gana aiškiai rodo, kaip
daug dvarų arba stambiųjų ūkių ekonominis
gajumas karo metais sumažėjo lyginant su ga-
jumu smulkiuosiuose ūkiuose. Bet sumažėjo
ne tik ekonominis gajumas.  Mažažemiai ir
bežemiai valstiečiai. Lietuvoj yra beveik išim-
tinai lietuvių tautos žmonės, kurie ant savo

“pečių išnešė ir neša Lietuvos valstybės ne/pri-
klausomybę, kuomet dvarininkai beveik
perdėm lenkai — tai nepriklausomybei nepri-

"jaučia ir net dažnai yra priešingi. Bet lenkų
"tautos žmonės Lietuvoj sudaro vien kelis nuo-
 šimčius viso gyventojų skaičiaus, ir lengva su-

“prasti, koki spaudimą turi išlaikyti saujelė karo
metais ekonominiai dar daugiau nusilpusių |

| lenkųdvarininkų prieš socialinių sąlygų slėgia-
_ mas socialiniai-|

  

mažažemių valstiečių minias.
»

tautiniai ir politiniai pabudu-
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OstpreuBen nur 38), so ist es leicht sich vor-
zustellen, in welche Richtung die soziale
Lage die litauische Landwirtschaft treibt. Da-
bei darf man die vėlkisch-kulturellen Stré-
mungen sowie die 6konomisch-technischen Be-
dingungen Litauens ganz auBer acht lassen, da
auch sie sich heute recht ungiinstig fiir den
GroBgrundbesitz stellen, da die GroBgrund-
besitzer Litauens fast ausschlieBlich der litau-
isch-nationalen Bewegung sowohl ihrer poli-
tischen als auch kulturellen Aspiration ganz
fremd ja sogar feindlich gegeniibertreten. Die
fiir den GroBgrundbesitz nicht allzu giinstigen
natiirlichen Bedingungen machen die Massen-
produktion und Spezialisierung mit Hilfe von
neuen technischen landwirtschaftlichen Geradten
sehr schwierig, oft ganz unmėglich. Die Kon-
kurrenz mit den Mittel- und Kleingrundbauern
ist fiir die GroBgrundbesitzer auch ohnedies
schwieriger als in der Ukraine, Amerika usw.,
wo die gr6é8ten Landflachen und die klimati-
schen Verhaltnisse die Anwendung industrieller
Arbeitsmethoden in der Landwirtschaft sehr
begiinstigen. Das war schon vor dem Kriege
zu merken, als noch unter normalen Verhilt-
nissen die GroBgrundbesitze zerfielen und an
Zahl abnahmen, wžhrend die mittleren und
Kleingrundsticke fortwžhrend sowohl an Zahl
als auch an Gro8e zunahmen, ganz besonders
klar ist dies in den Kriegszeiten zutage ge-
treten. In den drei Nachkriegsjahren standen
in den von der Regierung verwalteten Flichen
folgende Ackerfelder: i

den Kleingrund- den Gitern
stiicken gehérend gehėrend

1919 :12,63, 31,43,
1920 523 22,89
1921 3,03 18,6 %

Bis zum SchluB des Jahres 1921 wurden von
den abgebrannten Giitern vollstandig oder teil-
weise nur 11 oder 5 % wieder hergestellt, von
den kleinen und mittleren Grundstiicken aber
13000 ha oder 80%.
genommene Viehzihlung erwies, daB die Zahl
der Tiere nach dem Kriege wesentlich abge-
nommen hattę.

in Klein- und Mittel-
grundstūcken in Gūtern

Pierde 57%
Vieh 22% 583
Schweine 83 50 %
Schafe 15% 52%

Die obigen Angaben zeigen deutlich genug,

Die im Jahre 1920 vor- |

wie sehr der 6konomische Wohlstand in den
GroBgrundbesitzen im Vergleich zu den Klein-
und Mittelgrundstiicken zuriickging. Doch es
blieb nicht nur beim bloBen Riickgang des Wohl-
standes. _Kleingrundbesitzer und  landlose
Bauern Litauens sind fast ausschlieBlich
Litauer, die auf ihren Schultern die Unabhangig- |
keit Litauens getragen haben und auch noch
tragen, wahrend die Gutsbesitzer — fast aus-
schlieBlich Polen — die Unabhžngigkeit nicht |
mitfiihlen und nicht selten ihr feindlich gegen-
iiberstehen. Jedoch macht die polnische Be-
volkerung in Litauen nur einen geringen Pro-

M

_-zentsatz der gesamten Einwohnerzahl aus, und |
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3. Lietuvos žemės kio gamyba.

Kiekvienos šalies žemės ūkio gamyba pirmiau-
sia priklausa nuo prigimtinių sąlygų, bet ne
mažiau svarbų vaidmenį atlieka ir socialinės bei
kulturinės sąlygos. Jei pav., Amerikoj, did-
žiausi žemės plotai dar dabar stovi visai ne-
naudojami, tai ne delto, kad įie būtų žemės

"ūkiui netinkami, o delto, kad jiems naudoti dar
„ nėra priėjus eilė, nes gyventojai arba naudoja

tuo tarpu tinkamesnius žemės plotus, arba ge- |
riau gali gyventi versdamies kitaip, ne žemės
ūkiu. Tą patį tenka pasakyti ir del Lietuvos
žemės ūkio. Jei ankščiau Lietuvoj apie pusę
viso ploto buvo apžugus miškais, 0 praeito
šimtmečio gale miškų buvo tik apie 25 %, 0
trumpai prieš karą tebuvo likę tik apie 20 6,
tai ne delto, kad per tą laiką būtų pasikeitusios
prigimtinės sąlygos, o delto, kad Žmogus nai-
kino miškus ir ių vieton paskui augino javus.
Lietuvos žemės naudojimas išrodo štai kaip
(nuošimčiais):

 

Visoj Lietuvoj Sei

1887-90mct. 1910-14met. 1921 met.

Ariamos žemės 38 43 46

Pievų "Aistei! 12 18 14
Ganyklų 12 12 12
Sodybų, sodų, daržų 3 3 3
Miškų 25 20 17
Netinkamos 10 9 8

100 - 100 100

Paduotieii palyginamieji skaitmenys yra
gauti įvairius skaičiavimo metodus naudojant,
delto laiduoti už ių absoliutę tikrybę negalima.
Bet bendroji tendencija, rodos, bus visai tikrai
parodyta, nes ii pasitvirtina ir kitokios rūšies
tirinėjimuose. Bendrai imant — Lietuvoj ma-
žėja miškingumas, bet užtat didėja dirbamos

+ žemės. kiekis, ir šis procesas eina dviem ke-
liais: miškų ir pievų bei ganyklų, taip pat „ne-
tinkamų“ dirvų kaštais. O įeigu pievų ir ga-
nyklų nuošimtis tuo pačiu laiku nemažėja, bet
dargi rodo didėjimo žymių, tai tas atsitinka
pirmiausia delto, kad ių plotas iš kitos pusės
papildomas nusausintomis pelkėmis („nenau-
dingomis“ žemėmis) bei dirvomis ir dar ne-
paverstais miškų skynimais, o antra — patys
plotai 1910—1921 metams yra ne visai tie pa-
tys kaip 1887—90 metais.

Patsai žemės ūkyj naudojamos ir dirbamos
capt žemės naudojimas reiškiamas štai

aip:

Iš 100 ha buvo apsėta:
prieš karą 1921 metais

ž.ū.naud.žem. dirb. žem. ž.ū.naud.žem. dirb žem.

rugiais 17,4 26,6 15,5 22,3
kviečiais ie 3,0 2,0 3,2
avižomis 9,4 14,3 8,5 13,6
miežiais 4,8 7,0 5,0 7,4
bulvėmis 5,8 5,8

- Zirniais 15 2,5 15 2,5
" linais| 1,2 2,2 1,2 2,2

    

es ist auch leicht zu begreifen, welche Last
das Haufchen der in den Kriegsiahren wirt--
schaftlich sehr geschwachten polnischen Guts-
besitzer zu tragen hat gegeniiber den in so-
zialer, nationaler und politischer Hinsicht ge-
starkten Landlosen und Kleinbauern.

3. Produktivitdt der litauischen Landwirtschait.

Die landwirtschaftliche Ertragsfahigkeit iedes.
Landes hangt.in erster Linie von den_ natiir-
lichen Bedingungen ab. Nicht weniger wichtig.
fiir die Produktionskraft sind die Sozial- und
Kulturverhaltnisse des Landes. Wenn beispiels-
weise in Amerika noch heute die weitausge-
dehnten Landflachen vollstaéndig unbenutzt
stehen, so ist es nicht etwa deshalb, da sie
der Landwirtschaft nicht entsprachen, sondern
weil diese Landflachen noch nicht an die Reihe
gekommen sind, da die Einwohner entsprechen-
dere Landflachen benutzen oder eine giinstigere
Beschaftigung gefunden haben. Dasselbe diirfte:
man auch von der litauischen Landwirtschaft
sagen, wenn in friiheren Zeiten iiber die
Halfte der ganzen Bodeniliche mit Waldern
bewachsen war, und im vorigen Jahrhundert
nur 25 % und kurz vor dem Kriege nur 20%
zuriickblieben. Dies alles geschah nicht etwa
deshalb, weil wahrend dieser Zeit die natiir-
lichen Verhialtnisse sich geandert haben, son-
dern deshalb, weil die Leute die Wilder ver- ‘
nichteten und an’deren Stelle Felder bestellten.
Die Benutzung der Landflaiche Litauens sieht

nach der Prozentzahl folgendermaBen aus:

Im nichtbesetzt..

 

In ganz Litauen Litauen

1887—90  1914—18 1921

Ackerland 88. 7 43 46em

Wiesen 12 13 14

Weiden 12 12 12

Gartnereien und | 3 3. 3

Gemiisegarten i

Walder 25 20 17

Unbrauchbar 10 9 8

100 100 100

Die angegebenen Zahlen sind entstanden.
durch Benutzung verschiedenartiger Aufzah-
lungsmethoden, deshalb 14Bt sich auch nicht
fiir die absolute Richtigkeit derselben biirgen,
jedoch dieallgemeine. Richtung scheint richtig|
gezeigt zu sein, da sie auch mit anderen Auf-—
zihlungsangaben iibereinstimmen. Im  allge-

„meinen nimmt die Forstwirtschaft in Litauen
ab, deshalb įedoch wžchst die GroBe des Acker-
lanudes, und dieser Proze8 geht aut zwei Wegen
vor sich: Auf Kosten von Wald, Wiesen,
Weiden, sowie „unbrauchbarer“ Bodenflichen.
Und wenn der Prozentsatz der Wiesen und
Weiden wdhrend derselben Zeit nicht abnimmt,
sondern vielmehr sich zu vergroBern scheint,
so geschieht dies erstens deshalb, weil ihre |
Bodenflache von anderer Seite durch Moraste, |
unbrauchbare Ldndstriche und nicht ausge-
rodete Walder erganzt wird, und zweitens sind
die Bodenflachen der Jahre 1910—1912 _igh
dieselben wie der Jahre 1887—1890, 
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maisias po karo metais buvo matyti tendenci-
jos daugiau sėti kaupiamųjų, ankštinių
ir linų, bet pastaraisiais metais ši tendencija
mažėja, išskiriant kaupiamuosius ir pašarinės
žoles, kurių auginama vis daugiau ir daugiau.

"Patys derėjimai, skaitant centneriais (50 kg)
nuo 1 ha, išrodo šitaip:

; toe eh 1919m. 1920m. 1921.m.1922 m

Rugiai 16,0 -21,5 195151 212 235

Kvietiai 20,0 24,5 240 18,3 22,0 22,5

MieZiai 1602s SEB) TOS IAG 113 90117

Avižos 16;0>-19,0:7 V41.- 146 470: 27,0

Žirniai | 11,0 17,0 15,6 10,4 158 23,0

Linai — 120 84(9) 7,6 (6,1) 9(7,3) 11 (8)

Bulvės 140 180° 165 198 210 280

Pastaba. Linams skliausteliuose paduo-
‘tieji skaitmenys rodo pluoštui priklausomą

" derlių.

Bendras Lietuvos svarbiausiųjų žemės ūkio
„produktų derlius prieš karą siekdavo apie
118 tūkst. centnerių rugiams, 2,3 t. c. kviečiams,

„ C. miežiams, 9 t. c. avižoms, 34 t. c. bul-
hs, apie 1 t. c. linams ir pie 15 tt ankšti-

s. Del okupacijos ir karo nuniokojimo
masis plotas, 0 su tuo ir derliai, žymiai
žėjo, bet neokupuotoj Lietuvoj padėtis ge-

» Paduotieji skaitmenys rodo štai kokį
2 ;

asėlių plotas prieš karą ir dabar (tūkst ha):

1919m. 1920 m. 1921 m. 1922 m.

 

Buvo Prieš karą
__ užsėta  Visoj Lietuvoj Neokupuotoj Lietuvoj

„ Rugiais 1000 605 450 497 505 554

Kvietisis. 120 77.60 68 729 278
Miežiais 300. 190 150 161 168 169
Avižomis 000 +4826- 260 285 310 *311
Zirniais Woe oy. AS BP By BB
Linais ie BL 0 67. 61 51
Bulvėmis 260 132 108 130 132 132

Pasėlių dydis (tūkst. cent.):
Rugiai 17330 129290 8775 8478 10692 12320
Kviečiai 2230 1886 1440 1197 1546 1782
Miežiai ‚ 5660 4050 2700 2360 2910 4670
Avižos 9000 .6175 4436 4130 5270 8400

Žirniai 1430 970 750 593 910 1334

Bulvės 33530 28760 17820 25652 27720 20433
. Pertek'ius (tūkst. cent.):
„Rugiai 100 — 954 25 1760 2236
. Kvietiai 334 — 555 222 517 628
„ Miežiai 2760 — 1361TA     

Čia tenka pastebėti, kad karo ir ypač Pir-

‘ Kartoffeln 250
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Die benutzte und bearbeitete Bodenfliche:

Von 100 ha wurden besat:

1921 for dievor dem Kriege fiir
Landwirtschaftdie Landwirtschaft

mit benutz.Ld. bearb. Ld. benutz.Ld. bearb. Ld.

Roggen 17,4 26,6 15,5 22,3

Weizen 17 3,0 2,0 3,2

Hafer, 194 14,3 8,3 13,6
Gerste 4,8 7,0 5,0 74

Kartoffeln 5,8 5,8

Erbsen 1,5 2,5 1,5 2.5

Flachs 12 2,2 1,2 2,2

Hierbei diirfte man bemerken, daB in den
Kriegsiahren und ganz besonders in den ersten
Nachkriegsjahren die Tendenz, Flachs, Hiilsen-
friichte und die zu behackenden Erdfriichte zu
sden zunahm, in den letzten Jahren nimmt diese
Tendenz ab, ausgenommen Futtergras, das
immer mehr wiachst; t

Die Ernteeriolge mit Ctr. (50 kg) von 1 ha
gerechnet entwerfen folgendes Bild:

1896—1900 1913-14 1919 1920 1921 1922
Roggen 160 1215 195 274 91-9. 298

Weizen 20,0 24,5 240 18,3 22,2 225

Gerste 16,0 21,8 18,0 14,6: 17,8. 27,7

Hafer 16,0 $9.02 TT 125 17,0 27,0

Erbsen 11,0 17.0 15,6 104 158 23,0 :

12,0 8,4 6,0 9,0 11,0
Bie (7) 61) @,3) 60)
Kartoffeln 140 180 165 198 210 280

Anmerkung: Die beim Flachs angege-
benen in () stehenden Zahlen zeigen die dazu
gehörende Ernte.
Die allgemeine Ernte der Hauptprodukte der

Landwirtschaft betrug vor dem Kriege etwa
18000 Zentner Roggen, 2300 Zentner Weizen,
6000 Zentner Gerste, 9000 Zentner Hafer,
34000 Zentner Kartoffeln, etwa 1000 Zentner
Flachs und 1500 Zentner Erbsen. Infolge’ der
Kriegsverwiistungen und Besetzungen verklei-
nerte sich merklich der Ackerboden und mit
ihm auch die Ernte, wahrend im nichtbesetzten”
Litauen die Lage sich merklich bessert.
a angegebenen Zahlen entwerfen folgendes

Bil

Besiiter Boden vor dem Kriege und jetzt (1000ha):
Vor dem S
Kriege 1919 1920 1921 1922

war besät. in ganz :
mit Litauen Im nichtbesetzten Litauen X

Roggen 1000 605 450 497 505 554
Weizen 120 77 60 65 72 78

Gerste 300 190 150 161 168 169 |

Hafer 600 325 260 285 310 311
Etbaen 176 57 28 6rı k
Flachs 20 B BO oe Oh B

132: 108180 132. 132
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Buvo ; Prieš kūrą
užsėta  Visoj Lietuvoj NeokupuotojLietuvoj

Avižos 1800 — "807 220 825. 2677

Žirniai 500 — 258 63 363 260
"Linai - sė-

mėnys 240 — 180 2200 170 225

Linai- :
pluoštas 338 — 283. 227 - 186 185

Bulvės 6330 — — 968 2180 7525

Pastabos. Daviniai 1922 metams yra

paremti dar tiktai iš 1922 m. derėiimų
išeinančiais menamaisiais apskaitymais. Perte-

kliumi laikoma visa, kas lieka nuo vietos gy-

ventojų maisto, gyvuliams reikiamo pašaro ir

sėklos, t. y. ne tik į užsienius eksportuojemieji

produktai, bet ir vietos pramonei (pav. bravo-

ruose) naudojami. Bendras neokupuotos Lie-

tuvos plotas dabar ūžima 4.943.000 ha.

Lietuvos žemės ūkyie gana žymią vietą užima

gyvulių auginimas. „Lietuvos Ukio“ Nr. 4
paskelbtomis oficiozinio charakterio žiniomis,

Lietuvos vyriausybės valdomame plote

gyvulių kiekis buvo štai koksai (tūkstančiais):
Arklių

D į ®
Meet EAS 1919 met. 1920 met. 1921 met.
(tūkst): kiekis kiekis mažiau kiekis mažiau kiekis mažiau

Arklių 451 280 38% 335 25,74 376 18%

Galvijų 918 480 47,74 604 34,24 780 15%

Kiaulių 1338 750 444 1118 16,44 1262 5,63

Avių 1152 806 304 894 22,44 1036 104

Įvairiais daviniais remiantis galima prileisti,

kad ypač smulkiųjų gyvulių ir gal net galvijų

kiekis 1921 m. buvo didesnis negu čia paduota,

o 1922 m. šių gyvulių kiekis bus jei ne dides-

nis, tai ir nemažesnis negu prieš karą. Sunkiau

"eina arklių priaugimas, kuris bet gi artinasi
prieškarinei normai. Be to, Lietuvoje karo ir
dabar po kariniais metais žmonės įsiveisė daug
daugiau ožkų, taip pat naminių paukščių, ypač
vištų. 1921 metais buvo priskaitoma apie
1500 tūkst. vištų, 730 tūks. žąsų ir 400 tūks.
ančių.

mi Misky eksploatacija,  raciona-
 lingai miSky ūkį vedant, kas metai leidžia iš-

kirsti apie 10.000 ha miškų ploto arba apie
2206 200 kietmeterių, nes toksai maždaug yra
metinis Lietuvos miškų priaugimas. Patys
miškai neokupuotoj Lietuvoj užima 836 tūkst.

„ha, tame skaičiuje pušynai apie 27 6, eglynai
35%, beržynai 11 76, drebulynai 13 %, alksny-

B nai 4%, azuolynai 1,8 % ir kt. 5,5 %.

S Žuvinink vystė  neokupuotoi Liekiag
kasmet a apie 700000 kg Žuvies ežeruose

1919 m. 1920 m. 1921 m. 1022 m. |

  

Saatmenge (taus. Gry
* vordem ką t

Kriege 1919 1920 1921 1922
war besät in ganz S
mit Litauen Im nichtbesetzten Litauen

Roggen 17330 12920 8775 8478 10692 12320

Weizen 2230 1886 1440 1197 1546 1782

Gerste 5660 4050 2700 2360 2910 4670

Hafer 9000 6175 4446 4130 5270 8400

Erbsen 1430 970 750 593 910 1334

750 610 420 514 462 568
Flachs (450) (410) (376) (410)
Kartoffeln 33330 23760 17820 25652 27720 29433

Ueberschu8 (taus. Ctr.)

Roggen 100 — 954 25 1760 2236
Weizen 334 — 555 222 617 628

Gerste 2760 — 135 —- 17 1361

Hafer 1800 — 807 220 325 2677

Erbsen 500 — 253 63 363 260

Leinsaat 240 — 120 220 170

Leinfasern 888 — 283 227 185
Kartoffein 6330 — — 968 2180

Anmerkungen:
gemachten Angaben stiitzen sich auf die im ~
Jahre 1922 minimalen Voranschlige. Als Ernte-
tiberschuB wird alles betrachtet,
Lebensmitteln der Einwohner iibrigbleibt, das
fiir Vieh erforderliche Futter, das sind nicht |
nur die ins Ausland zu beférdernden Produkte,
sondern auch zum Bedarf des eigenen Gewer-
bes (z. B. Brauereien). Die allgemeine Boden-
fläche des nichtbesetzten Litauens nimmt
gegenwartig 4943 000 ha ein.

In der litauischen Landwirtschaft spielt die
Viehzucht eine nicht geringe Rolle. Nach
offizidsen Nachrichten der Zeitschrift „Lietuvos |
Ūkis“ Nr. 4 erreichte die Zahl (in Tausenden) -
der Tiere in den von der litauischen Regierung

 

'verwalteten Gebieten:

Die Zahl der Tiere: In den Jahren:
Vor demKriege 1919 1920 1921
Zahl Zahl unter Zahl unter Zahl unter |

Pferde 451 280 38% 335 2574 376 185

Vieh 918 480 47,75 605 3424 780 154
Schweine 1338 750 44% 1118 16,43 1262 564 |
Schafe 1152 806; 30% 894 2244 1036 104 |

Auf Grund von verschiedenen Unterlagen-
kann vielleicht die Zahl der kleineren Tiere
und des Viehs im Jahre 1921 gréBer als hier
angegeben gewesen sein, und im Jahre 1922
wird der Viehstand vielleicht nicht gréBer | >
aber auch nicht geringer als in den Vorkriegs- |
jahren sein.

Friedensstand erreicht. Die
Litauens haben in den Kriegsiahren und jetzt.
viel mehr Ziegen, desgleichen Hausgeflūgel
und ganz besonders Hithner geziichtet.
Jahre1921 wurden ao pon

 

Die fiir das Jahr 1922 |

  

  

  

Schwieriger ist die Sache mit |
der Pferdezucht, die auch schon nahezu den |

Einwohner |

 

   



 

ir apie 75000 kg žuvies upėse, apie 140 000 kg
žuvies tvenkiniuose ir 3 250 000 kg pagaunamos

žuvies įūroje,— išviso netoli 4 200 000 kg. Tuo

tarpu žuvų ūkio ir ių gaudymo sąlygas bei

priemones pagerinus, būtų galima kas metai

"žuvies turėti nemažiau kaip 10 mil. kg arba
200 tūkst. centnerių vien neokupuotoj Lietuvoj.

„Lietuvos žemės reforma ir žemės

ūkio plėtotė.

Steigiamojo Seimo nustatytieii žemės refor-

mos pagrindiniai dėsniai pirmoj eilėi yra socia-

linio charakterio. Bet tų dėsnių gyvendinimas

mažiau ar daugiau tiesioginiu keliu palies ir

ekonominę žemės ūkio plėtotę. Pirmiausiai

miškų ūkyje žemės reformos įstatymas duos

galimybės miškų ūkį pavesti ne atskirų asmenų
privatiniam interesui, o visuomenės ir valsty-

bės reikalui. Imant domėn miškų ūkio masinį
ir centralizacijai tinkamą charakterį iš vienos

pusės ir paskutiniais dešimtmečiais paaiškėiusį
privatinių savininkų alinamąjį ir neracionalį

miškų ūkininkavimą, iš antros — Lietuvos

miškų suvalstybinimas miškų ūkiui gali tik

naudos atnešti. Tenka pastebėti, kad neoku-

puotoj Lietuvoj ir be žemės reformos įstatymo

daugiau negu pusė viso miškų ploto priklausė

valstybei (iš 836 tūkst. ha — privatiniams sa-
vininkamspriklausėnedaugiau 400 tūkst.), taip
kad esmėje miškų suvalstybinimas nieko nauja
nejneSa.

Daug radikalesne atmaina jau daro tasai

žemės reformos įstatymo dėsnis, kuriuo einant

pagreitintu tempu gali būti kuriami vidutinio

smulkumo savarankiški žemės ūkiai nuo 8 ligi

20 ha kiekvienas. Įstatymo leidėjai norėjo

kiek galint didesniam smulkiųjų mažažemių ir

žemės darbininkų bežemių skaičiui duoti ga-
limybės tokio didumo savarankiškus žemės

ūkius susikurti, kad galėtų su savo šeimyna
žmoniškai gyventi ir nereikėtų svetur duonos

ieškoti (iš Lietuvos kas metai apie 20 tūkst.
„svetur išeidavo). O kadangi valdžios Zinioj
bei nuosavybei tam tinkamų žemės plotų buvo

permaža, tai žemės reformos įstatymas numato

priverstiną nusavinimąprivatinių dvarų žemės

pradedant pačiais stambiaisiais ir einant pir-

miausia ligi tokių, kurie yra didesni negu

150 ha, o reikalui esant gali biti nusavinta ir
"daugiau — savininkui peaert 80 ha. Uz

cs nusavintas žemes atlyginama— už stambiuo-

: siusligi 150 ha žemės pali išankstonustatyta  

  

  } eignet werden| — indem man dem Besitzer )

 

‚228

Waldausbeutung. Beirationeller Forst-
wirtschaft konnen jährlich gegen 10000 ha
der gesamten Waldflache ausgeholzt werden
oder 2206200 Festmeter, was ungefahr das
jahrliche Heranwachsen des Waldes betrigt.
Die Walder im nichtbesetzten Litauen nehmen
836 000 ha ein, unter denen Fichten etwa 27 %,
Tannen 35%, Birken 11%, Pappeln 13%,
Erlen 4%,Fichen 15% u. a. 55 3.

Fischfang. Im nichtbesetzten Litauen
werden jahrlich gegen 700000 kg Fische in
Seen, gegen 75000 kg in Fliissen, gegen
140000 kg in Teichen und 3250000 im Meer
gefangen. Im ganzen werden etwa 4200 000 kg
Fische in Litauen gefangen. Nach Foérderung
der Bedingungen im  Fischfang  konnte
man allein im nichtbesetzten Litauen nicht
unter 10 Mill. Kilogramm oder 200 000 Zentner
Fische jahrlich haben.

Die litauische Bodenreform und die Ent-

wicklung der Landwirtschaft.

Die von dem litauischen „Steigiamasis
Seimas“ (konstituierende Versammlung) aufge-
stellten Grundsitze der Bodenreform tragen in
erster Linie sozialen Charakter. Die Ver-
wirklichung dieser Grundsatze wird iedoch
mehr oder weniger die Entwicklung der Land-
wirtschaft betreffen. Die Bodenreform wird
vor allen Dingen die Méglichkeit geben, die
Forste statt der privaten Bewirtschaftung durch
einzelne Personen, an den Staat und die
Oeffentlichkeit zu iibergeben. Wenn man den
fiir die Massen — und fiir die Zentralisation
giinstigen Charakter der Landwirtschaft einer-
seits und die innerhalb der letzten zehn Jahre
festgestellte unrationelle Forstwirtschaft an-
dererseits in Betracht zieht, ergibt sich die
Tatsache, daB die Verstaatlichung nur niitzlich
sein kann. Hierbei sei bemerkt, daB im nicht-
besetzten Litauen auch ohne das Bodenreform-
gesetz iiber die Hialfte des gesamten Wald-
bodens dem Staate gehdrten (von 836000 ha
gehorten den Privatbesitzern nicht iiber
400 000 ha), so daB die Verstaatlichung im
Grunde keine groBen Verūnderungen zeitigt.

Eine radikalere Aenderung fiihrt diejenige
Bestimmung des Bodenreformgesetzes herbei,
wonach selbstandige Wirtschaften von je
8—20 ha im beschleunigten Tempo gegriindet
werden diirfen. Die Verfasser des Gesetzes
wollten einer mOéglichst gréBeren Anzahl von
Kleinbauern und landlosen Landarbeitern die
Méglickheit geben, selbstandige Wirtschaften
zu griinden und den Arbeiter und dessen
Familie somit in bessere Lebensverhaltnisse
zu versetzen. Dadurch sollte auch Aus-
wanderung behoben werden (aus
wanderten alljahrlich 20000 Personen aus). Da
im Besitze der Regierung eine zu geringe
Menge von Boden war, der fiir die obigen
Zwecke verwendet werden konnte, so sieht
das Bodenreformgesetz die zwangsweise Ent-
eignung des Privatgrundbesitzes vor, und zwar
zuerst die Verstaatlichung der gréBten Giiter
bis auf die Grundstiicke von je 150 ha; er-
forderlichenfalls kann auch mehr Landent-|

 

Litauen | E

  



 

224

ligi 80 ha — visuotine vietos rinkos kaina.

Naujakuriai gauna žemę — kad turėtų nuo

8 ligi 20 ha — nuosavybėn už tam tikrą 36 me-

tams išskirstytą nedidelį mokesnį. Sale viso

„to žemės reformos įstatymas likvidavo servi-

tutus ir bendrąsias ganyklas (smulkiųjų Zemi-

ninkų naudai) taip pat činšo teisėmis valdoma-

sias žemes (činšininkų naudai) ir numatė pa-

„greitintą „sodžių viensėdžiais skirstymą.

Tuo būdu žemės reformos įstatymas, ligi

galo racionalingai įgyvendintas, gali sudaryti

žymiai kitokias socialines sąkygas. Pirmiausia

visi miškai, išskiriant mažus miškelius, pasi-

daro visos valstybės nuosavybė. Visi stam-

bieji privatiniai žemės ūkiai, išskiriant labai

gerai vedamus kultūros, sėklų, veislės gyvulių

ar tiesioginiai su pramonės įmone surištus

ūkius, išnyksta, taip pat išnyksta patys smul-

kieii, iš savo gamybos neišsimokantieii maža-

žemiai, 0 jų vieton atsiranda vidutinio nuo 8

ligi 20 ha didumo savarankiški ūkininkai. Pri-

imant domėn, kad ir ligi šiol tokie ūkiai užėmė

apie pusę viso žemės ploto — žemės reformos

įstatymą įgyvendinus, tokie ūkininkai sudarys

didelę visų žemininkų didžiumą.

Kokie gali būti visų šitų atmainų vaisiai? —

Pirmiausia, žinoma, prapuls stambieji dvarinin-

kai. Socialiniu ir kulturiniu atžvilgiu šitie žmo-

nės savo didžiumoj yra lietuvių tautai, jos kul-

turai svetimi, o Lietuvos valstybei priešingi;

ekonominiu atžvilgiu — jų turėtieii ūkiai savo

derlingumu ir pelningumu žemiau stovėjo už

smulkiuosius ūkius; tat ių išnykimas niekam

nuostolių padaryti negali. Jų vieton atsiradu-

sieji vidutinio smulkumo ūkininkai, reikia ma-

nyti, savo ūkininkavimu perdaug neatsitolins

nuo bendrų ūkininkavimo taisyklių bei dėsnių,

kuriuos tenka matyti Lietuvoj ir kitose pa-

našios kultūros ir panašių sąlygų šalyse. O

tai reikštų, priimant domėn pirmame skyriuje

minėtas prigimtines Lietuvos ūkio sąlygas,

„kad Lietuvos žemės ūkis ateityi daugiau

kryptų į gyvulių auginimą bei pienininkystę, o

javų ūkis paliktų daugiau vietos reikalams pa-

tenkinti, ne svetimoms rinkoms.

Bendrai imant sąryšyie su žemės reformos

įstatymo įsigyvenimu reikia laukti

žemės ūkyį intensyvesnio ūkininkavimo, nes

smulkiame ir vidutinio didumo žemės ūkyje

ūkininkoekstensyvis ūkininkavimas

šeimos reikalų patenkinti.

negali

Lietuvos

}konnte

 

  
80 ha belaBt.. Fir den enteigneten GroBgrund-
besitz bis zu 150 ha wird eine im voraus fest-
gesetzte Entschūdigung gewahrt, die im allge-
meinen niedriger ist als der Marktpreis. Fir
die kleineren Grundbesitzer von 150 bis 80 ha
wird der Marktpreis gezahlt. Die Neube-
griinder erhalten 8—20 ha Land, wofiir ein
innerhalb von 36 Jahren zu leistender niedriger
Preis festgesetzt wird. Abgesehen von alle-
dem hat das Bodenreformgesetz die Servitute
und allgemeinen Weiden (zugunsten der Klein-
bauern) sowie die auf Grund des Zinsrechtes
verwalteten Lander (zugunsten der „Zinsler“)
aufgelést und beabsichtigt die Aufteilung der
Dėrier in Einzelgehėfte zu beschleunigen.

Auf diese Weise kann das Bodenreform-
gesetz, bis zum Schlu8 rationell durchgefiihrt,.
die sozialen Bedingungen von Grund aus ver-
andern. In erster Linie geht der gesamte
Wald, ausgenommen der Kleinwald, in den
Besitz des Staates iiber. Alle privaten GroB-
grundbesitze, ausgenommen diejenigen Giter,
die hochstehende Samereien bzw. Viehzucht
aufzuweisen haben oder die in direkter Be-
ziehung zu einer Industrieunternehmung stehen,
werden aufgelöst, desgleichen werden die-
jenigen Kleingiiter aufgelést, deren Besitzer
nicht in der Lage sind, iht Grundstiick selbst
zu bewirtschaften, und an ihrer Stelle 8—20 ha--
Bauerngrundstiicke gegriindet. In Anbetracht
dessen, daB solche Grundstiicke auch ohnedies
etwa die Halfte des gesamten Bodens bilden,
werden nach Verwirklichung des Bodenreform-
gesetzes diese Landwirte die Mehrheit der ge-
samten Landbesitzer bilden.

Welches kénnen die Ergebnisse in dieser
Aenderung sein? — Erstens, selbstverstūndlich,
werden die Gro8grundbesitzer verschwinden.
In sozial-kultureller Hinsicht sind diese
Leute der litauischen Nation und deren -
Kultur fremd und dem_ litauischen Staate
Feind; in wirtschaftlicher Beziehung standen-
deren Güter hinter denen der Klein-
bauern weit zuriick, deshalb kann die Auf-
lésung dieser Giiter keinen groBen Schaden
zeitigen. Die an Stelle der GroBgrundbesitze
gebildeten Mittelgrundstiicke, diirfte man an-
nehmen, werden sich in ihrer Bewirtschaftung
von den allgemein iiblichen Grundsatzen, die
in Litauen und in Landern mit dhnlichen
kulturellen Bedingungen gelten, nicht entfernen.
Dies hieBe, wenn man die in dem ersten Ab-
schnitte erwahnten natiirlichen Bedingungen
fiir die litauische Oekonomie in Erwagung zieht,
da8 Litauens Wirtschaft in Zukunft mehr der
Viehzucht und Milchproduktion gewidmet sein
wird, wahrend die Getreidewirtschaft lediglich
zur Deckung des Landesbedarfs und nicht der |
AuBenmarkte dienen diirfte.

Im allgemeinen diirite man im Pashia
hang mit der Durchfiihrung des Bodenreform- —
gesetzes eine intensivere Bewirtschaftung des
Bodens erwarten, da bei Klein- und Mittel-
grundbesitzen eine extensive Wirtschaft—
die Bediirfnisse der Banerafamilie nicht decken
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“ Inž. V. Taujenis.

“Die litauischen Tortfelder. 4

Plotas. Bendras pelkiy plotas neokupuo-

"toje Lietuvoje skaitomas apie 180.000 ha, kas
sudaro maždaug 470 visos krašto teritorijos.

Apie 4 viso šito ploto užima vietos su

plonais durpių sluogsniais arba tie sluogsniai

labai. užteršti mineralinio grunto priemaišomis.

Danekina tokių plotų priklauso prie taip vadi-

namojo žemutinio pelkių tipo (Niederungsmoor).
Šios rūšies pelkės, pasižymėdamos  turtin-
gumu augalams reikalingu maistu, dažniausia

eina tik žemės ūkio naudojimui. Likusijį treč-

dalį, maždaug apie 60.000 ha, sudaro durpynai

su tinkamais technikiniam sunaudojimui durpių

sluogsniais. Prie šio pastarojo ploto priskai-

toma daugiausia, taip vadinamieji aukštųjų

(Hochmoor) ir pereinamųjų (Uebergangsmoor)
pelkių tipai ir tik nažumoje Žemutinės pelkės
(Niederungsmoor).

Geografinis paskirstymas. Dur-

pynų paskirstymas krašto teritorijoje labai

nelygus, Šiaulių aukštuma, kurią sudaro upių:

Mūšos, Ventos, Dubysos ir Nevėžio vandens

baseinas, pasižymi visų didžiausiu užpelkėjimu
Tame rajone sukocentruota beveik ketvirtoji

dalis viso durpynų ploto, į kurį įeina 6 dides-

nieii masyvai. Kiekvieno jų didumas nemaZes-

nis 1000 ha. Antrą vietą užima Mariampolės

apskritis artie 8000 ha durpynų. Toliau seka:

Kauno, Mažeikių, Panevėžio, Telšių ir Raseinių

apskritys. Mažesnius durpynų pletus turi:
Biržų, Kedainių ir Vilkaviškio apskritys.

Pažymėtina nepaprastai patogi musų dides-

niųjų durpynų padėtis jų eksploatacijos Zvilgs-

niu: beveik visi jie yra netoli nuo vandens
"kelių arba gelžkelių linijų ir dažniausia dar

arti svarbesniyjy gelžkelių mazgų.  Pavyz-

džiui: netoli Šiaulių turime: Tyrulių, Sulinkių,
“Radviliškio ir Rikyvo pelkes bendro ploto apie
8500 ha; netoli Kauno: „Ežerėtis“ ir „Didysis

— Raistas“ — 2500 ha; netoli Mariampolės:

„Amalva“ ir „Žuvintai“ — 7000 ha; netoli
Mažeikių: „Kamanai“ ir „Didžlaukis“ — 3000 ha

"ir netoli Panevėžio: ,„Šepeta“ — 1095 ha.

} didumas ir durpių

"išteklius. Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų
Ministerija jau antri metai yra pradėjusi

durpynų tirinėjimo darbus. Iki šiol ištirta

20500 ha plotas, į kurį įeina ir didesnieii dur-

Durpynų

 
didu

Naudojantis tirinėiimo rezul-.

A tatais, sustatyta žemiau talpinama tabelė, iš

2 "kurios a spręsti aipe atskirų durpynų

Ausdehnung. Die Gesamtausdehnung der
Moorgebiete im unbesetzten Litauen wird auf
rund 180,000 ha berechnet, was ungefahr 4%
des ganzen Landes ausmacht. Etwa Zwei-
drittel dieses Gesamtgebietes bestehen aus
Platzen mit diinnen Torfschichten, welche bis-
weilen auch mit verschiedenen Mischungen
von Mineralerde durchsetzt sind. Der groBere |
Teil dieser Gebiete gehért zum Typus der
Niederungsmoore. Da sich die Moore dieser
Art durch Reichtum an den fiir die Pflanzen
notwendigen Nahrstoffen auszeichnen, werden
sie meistens fiir die Landwirtschaft nutzbar
gemacht.

Das letzte Drittel, etwa 600000 ha, bilden |
Torffelder mit fiir die technische Ausbeutung |
giinstigen Torfschichten. Dazu gehéren haupt-
sdchlich sogenannte Hochmoore und ~Ueber-
gangsmoore und nur zum kleinen Teil Niede-
rungsmoore.

 Geographische Verteilung. Die
Verteilung der Torffelder iiber das Land hin ı
ist sehr ungleich. Die Hėhe von Šiauliai, |
welche die Wasserscheide der Flūsse Mūša,
Venta, Dubysa und Nevežys bildet, zeichnet
sich durch die groBten Moorbildungen aus.
Auf diesen Rayon fallt fast der vierte Teil
des gesamten Moorgebietes, insbesondere
sechs gréBere zusammenhangende Flachen mit
Ausdehnungen von je wenigstens 1000 ha. Den
zweiten Platz nimmt der Kreis Mariampolė
ein mit nahezu 8000 ha Torffelder. Weiter
folgen der Reihe nach die’ Kreise Kaunas,|
Mažeikiai, Panevežys, Telšiai und Raseiniai. |
Die kleinsten Moorgebiete besitzen die Kreise
Biržai, Kedainiai und Vilkaviškis.

Eine besondere Hervorhebung verdient die
in bezug auf die Exploitation ungewohnlich
giinstige Lage unserer gréBeren Torffelder:
sie befinden sich fast alle in der Nahe von
Wasserwegen oder Eisenbahnlinien und 6fters
auch nahe der wichtigsten Eisenbahnnetze. So |
finden sich z. B. nicht. weit von Šiauliai die
Moore von Tyruliai, Sulinkiai, Radviliškis und
Rykyva mit einer Gesamtiliche von 8500 ha;
nicht weit von Kaunas: „Ežerelis“ und „Didy-
sis Raistas“ („das groBe Moor“) mit 2500 ha;
nicht weit von Mariampolė: „Amalva“ und
„Žuvintai“ mit 7000 ha; nicht weit von Ma-
žeikiai: ,,Kamanai“ und ,,DidZlaukis“ mit 3000
ha und nicht weit von Panevežys: DOG

‘mit 1095 ha.

GroBe und Torigehalt der Tori
felder. Das Ministerium fiir Landwirtschaft
und Staatsgiiter hat schon vor zwei Jahren mit
den Arbeiten der Torffeldererforschung be-
gonnen. Bis jetzt ist ein Gebiet von 20500 ha
untersucht, wozu gerade auch die gréBeren
Torfflachen gehéren. Unter Benutzung der
 Forschungsergebnisse kam folgende Tabelle
-zustande, aus der GréBe und Torfmassen: ehalt
_ der einzelnen Torffelder ersichtlich sind,  



 

 

  

  

    
    

    

  

    

 

 

    

   
      

  

  
  

   
   

    

   
  

   

   

   
Iš tabelės matoma, kad visų didžiausis durpių

„sluogsnių gilumas yra Rikyvo pelkėse, kur jis

siekia iki 9 metrų; daugumoje mūsų stambes-

niųjų durpynų maksimalis gilumas 7—8 metrai,

vidutinis gi nuo 2,40 iki 4,80 mtr.

„Jei paimti vidutinį, bendrų visam iki šiol
k ištirtam durpių plotui sluogsnio storumą (3,19

mtr.) ir daleitsti, kad jis atatinka ir yra vidu-
inis ir dar neištirtiems durpymas, tai surastu-

mėm apytikrį šlapių durpių išteklių visuose

rašto durpynuose, būtent:

3,19 X 10.000 X 60000 = 1.914.000.000 kab.

etry arba lygų skaičių 2 miliardu  kib.
metry. Šis gi kiekis gali duoti iki 200 milionų
onų sausų durpių.

Durpių rūšisir vertė. Drėgnas mūsų
"krašto, klimatas turi įtakos ne tik į durpynų
wgaly riSiu sąstatą, bet taipogi ir į tų augalų|
urpėjimo proceso eigą. Nuolatinis vandens“

eklius pelkėje stabdo ir žymiai apsunkina
éjimo bei anglėjimo darbą, ir todel mūsų,
"didesniuose durpynuose, pasitaiko gana

Za dalis, taip vadinamų jaunų, "mažai
ribrendusiy "durpių sluogsnių,|kurie, kaip
B vieni sane nėmaišomi ‘su perce

etin ibre m

  

   

 

  
  

   

 

mee ! "Durpyno gilumas a Stahlfdeanphy,
Durpyno pa- Apskritis Plotas Machtigkeit des Pune kub|

“ vadinimas Bezirk „Flūche Toriieldes M ae
Name des Torffeldes Kreis ' ha ; Vidutinis Gehalt an

W GDrcii%flaa%ie?e Durchschnitt- nassenTorim?
7 liche Tiete

4 ® 3 Akai

1| Didysis Tyrulis...... oe ...... 3434,60 7,50 mtr. | 2,67 mtr. 91703820 /
„Sulinkių pelkės Siaulių ; 4 2A aator| cena eed 2208,00 8,00 3 4,65, 102 692 000 2

Rikyvos pelkės Šiaulių kaBT Gigabwon Rikyva Cinch Peake 1730,00 9,00 , 424° 76 175000 ,
} Radviliškio pelkės Šiaulių 2 |4 Moorvon Radviliškis*| Siauliai 7777 1010,00 3,90 , 22814 22 826 000
as Be Mari i5.| „Žuvintai“ (2, Makino! „2.4 4000,00 did A oe {

© Ala ..... n figgäggol 0O | 800 , na 103874000 ||
UA a Mažeik. S7 Kamanai os. .s. 5. Mažeikiai 2405,00 8,00 , 3,98 , a 516 500

egggg}'‚gä‘ys RA 109500 1 760, AL 52 669000

E Ežerėlis :. ss...sa. a ek 1999,00 | 7,50 , 3,10 , 61969000 |||
pie Didysis Raistas KaunoBPE Pdi Crosse Moor V Kaunas D 474,22 2105 240 5 11 881 280    

*

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß die aller-
größte Mächtigkeit der Torfschichten sich in.
den Mooren von Rikyva befindet, wo sie 9 |
erreicht. In der Mehrzahl unserer groBeren |
Torffelder. ist die starkste Machtigkeit 7—8 m,
die mittlere zwischen 2,40 und 4,80 m. |

 

Wenn man die mittlere, der gesamten bisher
untersuchten Torfflache gemeinsame Schichten-|
dicke (3,19 m) nimmt, mit der Voraussetzung,
sie sei auch das Mittelma8 fūr die noch nicht|
eriorschten Tortfelder, so kann man den un--
gefahren Gehalt an nassem Torf in allen Torf-|
feldern des Landes ausrechnen, namlich: 3,19X
10600 X 60000 = 1914000000 m* oder,an-
nahernd zwei Milliarden m*. Diese Menge
kann gegen 200 Millionen Tonnen trocken
Torf liefern.

Arten und Wert des Torfes. "Das
feuchte Klima unseres Landes macht seinenEin-
iluB nicht nur auf den Artenbestand der Moor-
Pflanzen geltend, sondern auch auf den Gang
desVertorfungsprozesses dieser Pflanzen. Der
andauernde „WasserūberfluB im Avers

  

       

     
   

    
     
  

 

   
   

     
    
    

    
  

  
    



   

‘deren plota, tai visos esančios juose. durpės,

"atsizvelgiant į jų brandą, galėtų būtimaždaug
_ sekanCiai paskirstytos: ®

1. labai gerai arba gerai sutru-
‚ nejusiy/(pribrendusiu)...... apie 30 %
2. pusétinai sutrunéjusiy ..... ,, 30%
3. menkai arba visai nesutrunė-

MMapaamets t 0 0

Durpių organinės dalies augalų sąstato Zvil-

gsniu 'viešpataujančią reikšmę turi samaninės

„(Sphagmun) durpės, kartais su žymia švylių
(Eriophorum) priemaiša. Žemutinėse, pievų
pelkėse vyrauja viksvų (Carex) durpės. (Gana
tankiai pasitaiko ir grynai kemeninių (Hypnum)

durpių  sluogsniai; kiek rečiau beržų | bei

alksnių durpės. .

PaZymetina, kad mūsų durpių sudaryme

palyginamai mažai dalyvauja pušys: turime

visą „eilę stambesniųjų durpynų, kaip antai:
„Tyruliai“, „Sulinkiai“, „Didžlaukis“, „Didysis
Raistas“ ir dalinai „Ežerėtis“, kurių ir pavir-
šius yra tyras be pušyno, kas retai pasitaiko
rytų Europos durpynuose. Minėtų durpynų
sluogsniuose turime tik labai mažą kelmų ir
kitų nesutrunėjusių medžio liekanų kiekį. Si

„ Pastoroji mūsų durpynų ypatybė, turint ome-
nyie technikoje sunaudojimo tikslą, žymiai

pakelia jų vertę, nes eksploatuojant durpių y
sluogsnius, kuriuose beveik nėra nesutrunė-

jusių medžio liekanų, gali būti daleidžiama

pilnesnė darbo mechanizacija ir tokiu būdu

papiginama ir pati gamyba. Šiame atvėjuju
mūsų durpynai daug skiriasi nuo Rusijos pelkių,
ir yra artimesni Rytprūsių durpynams.

Įvertinant bet kokią kuro medžiagą, gana
didelę svarbą turi jos peleningumas (Asche-
gehalt) ir su juo trumpai surištas kuro me-

džiagos kaitrumas.
: Bremeno Pelkių Tyrimo Stoties (Moor-Ver-

„suchs-Station), Dotnavos Ž. Ū. Mokyklos ir kitų
įstaigų laboratorijose jau ištirta arti 100

" Lietuovos durpių pavyzdžių. | ;

Žemiau paduodama tebelė, sustatyta sulig
'Paminėtais laboratorijos daviniais, kurie gali
„charakterizuoti keliolikos svarbesniųjų tipinių

| "durpynų peleningumą ir kaitrumą:

; Bendrai iš šios tabelės ir visų kitų esamų
: laboratoriniy daviniy Lietuvos durpių pelenin-
a; Biymas šiaip atrodo:

+ 1. aukštojo tipo pelkėse (Hochmoor), dau-
Akio samaninės (Sphagnum)durpės nuo. 0,61

i 50176: vidut. 2,4795;
  

Aplamai, ei imnti "vien tik iki šiol ištirtą |
"flūche nimmt, kénnen die sich darauf befind-

- lichen Torffelder nach dem Grade ihrer Reife

"geteilt werden:

pereinamojo tipo pelkése ores,
% K S

   

  

   

   
     
    

  

   

  

    

   

    

 

     

  
  

   

 

  
   

   
  
   

   

   
   

 

   

   

   

     

      

  

Wexmman nurdie bisher untersuchte Tori:

im allgemeinen ungefahr folgenderma8en ein-

1. sehr gut oder gut gereift etwa ... 30%,
2. mittelmaBig gereift etwa ....... 30 %,

3. schlecht oder gar.nicht gereift etwa 40 %.

In bezug auf den Pflanzenbestand des
organischen Teiles des Torfes nimmt der
Sphagmum-Torf die erste Stellung ein, manch-
mal bedeutend gemischt mit Eriophorum. In |
den Niederungsmooren herrscht Carex vor.
Ziemlich haufig trifft man auch auf reine
Hypnum-Torflager; viel seltener ist Birken-
und Erlentori.

Bemerkenswert ist der Umstand, daB bei
der Toribildung in Litauen die Fichten ver- —
haltnismaBig wenig beteiligt sind: wir haben
eine ganze Reihe groBerer Torffelder, wie |
Zı B, „Lyruliai“, „Sulinkiai“, „Didžlaukis“,
„Didysis Raistas“ und teilweise „Ežerėtis“, |
deren Oberflache selbst ganz frei ist von
Fichtenbestandteilen, was in den groBeren
Mooren Osteuropas selten der Fall ist. In den
Schichten der erwdhnten Torffelder haben
wir nur eine sehr kleine Menge von Stammen
und anderer nicht vermoderter Holziiberreste.
Durch diese letztere Eigenschaft gewinnen
unsere Torffelder bedeutend an Wert. Denn|
bei der Ausbeutung von Torflagern, in denen |
sich fast keine unverwesten Holziiberreste
finden, kann dem ganzen Arbeitsmechanismus -
eine vollere Betriebskrait verliehen werden, |
was auch die Herstellungskosten bedeutend|
vermindert. In dieser Beziehung unterscheiden |
sich unsere Torffelder stark von den Mooren
RuBlands und nahern sich mehr den Torflagern |
OstpreuBens.

Bei der Bewertung irgendeines Heicinatoelile 4
fallt eine groBe Bedeutung dessen Aschegehalt
und damit eng verbunden’dessen Heizwert zu.

In den Laboratorien der Moor-Versuchs-
station zu Bremen, der landwirtschaftlichen
Schule zu Dotnava und anderer Institute sind |
schon gegen 100 litauische Torfmuster unter-
sucht worden. im folgenden geben wir eine |
nach den erwahnten Laboratoriumsergebnissen|
zusammengestellte Tabelle zur Charakterisie-
rung von Aschegehalt und Heizwert einer: An-
zahl der wichtigeren typischen Torffelder. *

Im allgemeinen zeigt sich der Aschegehalt
des litauischen Torfes nach der obigen Tabelle
und den übrigen Angaben der Laboratonen‘
wie folgt:

1. In den Hochmooren, meistens Sphagail
torf von 0,61—5,01 %, Mittel 2,47 %.

  

    
  

   

  
  

 

  
    

 

2. Uebergangsmoore: 3,36—9,03 %, Mittel
6,79 Ša

3. Niedgrungsmoore: 6,24—20 %1), Mittel
   0978

    



  

 

aLietuvos Hardievertė, iųkuro.cheduiegus ; oe
ll. DerWert der litauischen Torfielder als Heizmaterial. a

 

     

 

   

Saris 2 Maley ,
Durpyno / Peleningumas Sieros kg sausų| darpių su 0
Iainiojių Pelkės tipas Alchegehalt S kaista] anaes K. drégnumo

Nariai Art des Moores % 0 Heizwert Heizwert des
1kgtrockenen| Torfs mit 20% ı
Torfes Kal. | Feutigeit Kal.

1| Ežerėtis II.....,.. Aukštoji 2,26—4,03 0,16—0,24| 4849—4892| 3759—3794
(Hochmoor)

2| DidZlaukis ....... 4 0,78

3| Pracepolės - nı 3 3,46
4| Did. Raistas...... 2 0,95—3,21 0,14—0,26 4576 3279 kal.
5.1 Did. Tyrulis ; ... > 1,22—4,18
6| Piktmiškis ..... „4 Pereinamojo 7,22—9,03 0,19—0,28 4591 3558 „

(Uebergangsmoor)

7| Degimai II ...... so 6,26—7,89 | 0,19—0,24 4735 3668 „
8| EZeretis 1........ i 6,65—8,90 0,17 4875 8781 „
9 |Radviliškis ...... A 6,00—8,57 :
ž0LAmalva +... $ 3,36—6,08 g

11| Degimai I... Zemutinio 8,34—10,42 | 0,18—0,22 4591 8558 „
(Niederungsmoor)

12| Saly Bala........ = 8,43—10,54 | 0,29—0,36 4441 3433,
13| SimaneliSkis ..... S 6,24—8,23 0,26 —0,37
Mam DU se cee “ 6,25—14,61 —
15| Zuvininkai ....... J 11,69—14,61 | 0,79—0,99 4239 8271
KOL Zokniai Likas x 8,71—10,89 0,39—0,49 4402 3402 „

Kaitrumo žvilgsniu durpių kura (dreg- In bezug auf den Heizwert pflegt mam
numo 20—25 75) paprastai priimta skirstyti į
rūšis sekančiu keliu;*)

1, blogos rūšies durpės, kurių 1 klg. duoda

šilumos mažiau 2800 kal.;

2. vidutinės durpės, kurių 1 klg. duoda šilumos

nuo. 2800—3500 kal.;

3. geros arba labai geros, kurių 1 klg. duoda

"šilumos nuo. 3500—4200 kal.
Taigi, prisilaikant šios klasifikacijos, mūsų

„durpės privalo būti priskaitomos prie gerų ir

vidutinių rūšių, nes tarpe iki šiol ištirtų Davyz-
džių, dar nepasitaikė durpių so kaitrumu mažiau

2800 kalorijų, bet taip pat nebuvo ir pavyzdžių,

kurie galėtų būti priskaityti ir prie labai geros

durpių rūšies, t. y. su kaitrumu daugiau 4000
" kalorijų.

Iš šių, nors dar nelabai pilnų žinių, matome,

„kad mūsų! durpynai, pasižymėdami + savo

didumu, patogiu geografiniu paskirstymu ir

„pakankamu geros ir vidutinės rūšies durpių
ištekliu, pilnai tinka technikiniam sunaudojimui.

„Durpynų sunaudojimas. Lietuvoje
jau nuo senų ir neatmenamų laikų durpynai

naudojami kurui gaminti. Yra davinių, kad

Suvalkijoje ir kaikuriose Žemaičių krašto

ršiją20 76, prie durpynių nepriskaitomos.
B Pelkės, kuriose durpių pelemingumas
  

   
* Brenntort (20—255 Feuchtigkeit) gewohnlich
folgendermaBen zu klassifizieren:

1. Schlechte Sorte, 1 kg Torf-gibt weniger
als 2800 Kal. Warme.

2. Mittlere Sorte, 1 kg Torf gibt 2800—3500
Kal. Warme.

3. Gute oder sehr gute Sorte,
gibt 3500—4200 Kal. Warme.

1 kg Torf

Nach dieser Einteilung mu8 unser Torf zur
guten und mittleren Sorte gezahit werden, ‘da
sich unter den bisher untersuchten Mustern
kein Torf fand mit geringerer Heizkraft als
2800 Kalorien, aber auch keine mit gréBerer
Heizkraft als 4000 Kalorien, die also der sehr
guten Sorte beigezahlt werden kénnten.
Aus diesen zwar noch nicht sehr vollstan-

digen Angaben ersieht man, daB sich unsere
Torffelder infolge ihrer. GréBe, giinstigen geo-
graphischen Lage und ihres  befriedigenden
Torfgehaltes guter und mittlerer Sorte fiir die
technische Ausbeutung durchaus eignen.

Die Ausbeutung der Torfifelder.

Schon seit alten und unerdenklichen Zeiten :
werden in Litauen die Torffelder zur Gewin-
nung von Heizmaterial benutzt. Es steht fest,
daB in Suwalki und an einigen Orten Sche-
maitens unter der Landbevélkerung Torf schon
zu Beginn des verflossenen Jahrhunderts ge- |
stochen und verwendet wurde. Dieser Brauch|
beschrinkte sichanfangsautganz kleineGe- |

 

biete, wer eiets ‘sich mit dem andauernden
kgang im   



  
      
  | Eyventoių tarpe buvo:jau
‘praéjusio šimtmečio. Seniaujis apimdavo tik

— visai nedideles sritis, bet nuolat miškų plotams
mažėjant, durpių gaminimo rajonai kasmet

didėjo ir jau šių 1922 metų bėgyje, sulig Žemės
_ Ukio ir Valstybės Turtų Ministerijoje esamomis
“ žiniomis, durpių gamyba uškliudė 13 apskričių,

"t. y. didesniąją krašto teritorijos dalį.

„Mūsų krašte, panašiai kaip ir kitose, Žemės
ūkio šalyse, nuo senų laikų iki šiol vyrauja

„smulkus paprastais rankų būdais durpių

gaminimas. Durpės, daugiausia, kasamos kaimo

ir kai kurių miestų vien tik savo namų ūkio

kuro reikalams patenkinti. Šiam

® ūkininkai paprastai naudojasi savo pelkėmis,

ir tik tie, kurie jų neturi, nuomoja jas iš

valdžios arba artimiausio kaimyno. Ši smul-
kioii gamyba iau duoda kasmet artie 200.000

kūb, metr. sausų durpių, kurių maždaug pusę

® gamina Vilkaviškio „apskrities „gyventojai,

“likusioji gi dalis pasiskirsto nelygiai tarp kitų

12 durpes gaminačių apskričių, iš jų tarpo dau-

giausia tenka: Mariampolės, Telšių, Šakių ir

Seinų apskritims. Kitur gi tas darbas vos tik

pradedamas. Didesnę dalį, sulig svorio, rankų

būdais pagamintų durpių, sudaro taip vadinamos

mintinės durpės (Trettorf), kiek mažesnę —

kastinės durpės (Stichtori).

:  Stambesnio maštabo, pramonės tipo durpių

gaminimas mašinomis iki, didžiojo pasaulinio

karo Lietuvoje buvo beveik nežinomas. Lengvai'

ir pigiai tuomet gaunamos Britanijos akmeninės

anglys patenkindavo ne tik mūsų krašto pra-

monės ir transporto įmones, bet ir visos Rusų

Pribaltės kuro reikalavimus. Todel tais laikais

tur būt nebuvo aiškiai

iSrokavimo, kad kreiptų domės į durpes, į

tą palyginamai netobulą, nors ir vietinio kuro

medžiagą.

Ištikęs karas ir jo pasekmės iš pagrindų

pakeitė mūsų krašto kuru aprūpinimo sąlygas

į neigiamaią ių pusę. Susidarė aplinkybės

"dėlei kurių anglių importas sumažėjo iki mini-
‘mumo. Salis buvo priversta be pasigailėjimo

"deginti brangius savo miškus, kurie jau taip

nualinti, be to dar turėjo būti apsunkinti

statybos medžiagos tiekimu po karo atsista-

tančiam kraštui. Šios padėties perspekyvos
"privedė prie to, kad net dar okupacinė valdžia

"susirūpino platesniu mūsų durpynų išnaudojimu.

"Ežerėčio pelkėse, netoli Kauno, ji įsteigė pir-
_ Maja Lituvoje didelio maštabo durpių gamyklą

oe Te keletą. oulkesnit, daugiausia privatiniuose

_ durpynuose.     
   

 

      
eik vėl „buvo sustojęs.

“und nach den Angaben des.
inomas dar pradžioje

tikslui*

matomo „ekonominio

Jienok|Bossvaldžiai. pasiirankus, šis.

ta neue pene! mangels „Eenūgender Mittel

   
   

  
  
   

   

   

  
  
   
      

  
    

  
  
  
   
   

   

   

  

     
  

 

    

  

     

 

   

   

    

   
  

    

  
  
   

  

inisteriums fiir
Landwirtschaft und Staatseigentum nahm der
Rayon der:Torigewinnung im Tao 1922 schon
13 Kreise ein, also des groBeren Teils des |
Staatsgebietes. ;

Aehnlich wie in andern Agrarstaatenherrscht mi
auch in Litauen von alten Zeiten her bis heute
noch bei der Torfgewinnung der Kleinbetrieb
mit den einfachsten Arbeitsmethoden vor. Der
Torf wird meistens nur zur Deckung der haus-
lichen Bediirfnisse an Brennmaterial von Be-
wohnern der Dėrier und einiger Stadtchen
gestochen. Zu diesem Zwecke niitzen die
Bauern gewohnlich ihre eigenen Moore aus,
und nur diejenigen, welche keine besitzen,
pachten sich solche vom Staate oder dem|
nachsten Nachbar. Diese Kleingewinnung |
fordert  immerhin schon  įūhrlich  nahezu
200 000 m? trockenen Torfes, wovon ungefdhr |
die Halfte von den Bewohnern des Kreises |
Vilkaviskis gewonnen wird, wahrend der
iibrige Teil sich ungleich auf die andern zwdlf
torferzeugenden Kreise verteilt, in erster Linie
auf Mariampol, Telsiai, Sakiai und Seinai.
Andernorts ist diese Arbeit erst im Entstehen
begriffen. Den groBern Teil in bezug auf Ge- |
wicht des von Hand gewonnenen Tories
liefern die sogenannten Trettorfe, einen etwas —
kleineren die Stichtorfe.

Die Torigewinnung groBeren Stils nach in-
dustrieller Art mit Maschinen war in Litauen |
bis zum groBen Weltkriege fast vėllig unbe-
kannt. Die leicht und billig aus England ge-
lieferte Steinkohle deckte damals nicht nur
die Bedūrinisse von Industrie und Verkehrs-
wesen unseres Landes, sondern lieferte auch |
das Heizmaterial fiir das gesamte Ostsee- |
gebiet. Deshalb war dazumals aus einer ein-
gehenderen Wiirdigung des Torfes, eines zwar |
bodenstandigen, aber doch verhältnismäßig |
unvollkommenen Heizmaterials, offensichtlich|
kein wirtschaitlicher Vorteil zu erwarten. |

Der Krieg mit seinen Folgen verūnderte die|
Bedingungen der Brennmaterialversorgung von
Grund aus in negativer Richtung. Es bildeten
sich solche Umstande heraus, da8 der Kohlen-
import bis auf ein Minimum zusammen--
schrumpite. Das Land war gezwungen, er-
barmungslos seine teuren Walder zu ver- |
brennen, die auch ohne ~das sowieso schon |
empfindlich hergenommen wurden durch Liefe-
rung /von Baumaterial fiir den Wiederaufbau |
des Landes nach dem Kriege. Derartige Aus- _
sichten fiihrten dazu, daB sogar noch die Be- |
satzungsverwaltung sich um eine intensivere
Ausniitzung unserer Torffelder bemiihten. In
den Mooren von Ezeretis, nicht weit von
Kaunas, errichteten sie die erste Tori- |
gewinnungsanstalt groBen MaBstabes in |
Litauen, sowie einige kleinere, hauptsachiey
auf privaten Torifeldern.

Aber nach dem Abzuge der Besetaiki
waltung horte diese von ihr unternommenė
Torfausbeutung wieder fast ganz auf. Der
Mangel konzentrierter Privatkapitalien, die
anstatt dem Handel der Industrie hžtten dienen
sollen, war damals einer der Hauptgrūnde für
diese Erscheinung. Deshalb konnte auch unsere  
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"einančių ne į prekybą, bet i pramonę, buvo
viena svarbiausių šio apsireiškimo priežastimi.
Taip gi ir naujoji mūsų valdžia, neturėdama
tada nei pakankamai lėšų, nei tinkamų šiam

. reikalui specialistų, negalėjo sėkmingai varyti

ir tobūlinti jau pradėtą durpynų eksploatacijos
"darbą. Todel, neatsižvelgiant į susidariusį

miškų ūkiui pavojų ir didelę kuro brangenybę

“ esamose aplinkybėse mašininių durpių gamyba

kai kuriam laikui apmirė.

Tiktai gale, 1921 metų, kada krašto ekonominė

„bei politinė padėtis žymiai sustiprėjo ir kapi-

talai vėl pradėjo grįžti į pramonę, prasideda

ne tik iki karo veikusiųjų įmonių atstatymas,

bet visai naujų pramonės įstaigų steigimas.

Tuo pačiu laiku atgijo ir durpynų eksloata-

cijos reikalas. Be buvusių durpių įmonių jau

1922 metais atsiranda valdžios durpynuose 5

„naujos mašininių durpių gamyklos; tų pačių

metų sezone išviso pradėjo veikti apie 20
komplektų, garinių bei elektros įėga varomų

durpių mašinų.  Įsisteigusios ir pradėjusios
Lietuvoje veikti durpių gamyklos, dažniausia,

nesudaro savarankiškų ūkio vienetų, bet pa-

prastai priklauso kurą vartojančioms pramonės

Šiais metais dirbusios durpių
mašinos šiaip pasiskirsto tarp įvairių rūšių

įmonių: plytų dirbtuvėms gamino durpes 4

mašinos, stiklo fabrikams — 3, elektros

gamykloms — 4, spirito varykloms ir alaus

bravarams, — 3, manufaktūros fabrikui — I,

gariniam malūnui — 1 ir savarankiškoms durpių

įmonėms 4 mašinos.

* Šie, galima sakyti, pirmieji mūsų stambiosios

durpių gamybos užmezgimo metai davė dar

palyginamai menkus rezultatus. Vėlai pradėtas,
naujai steigiamose gamyklose mašinų, darbas,

buvo dar sutrumpintas neparprastu buvusios
„vasaros lietingumu; todel išviso šiame sezone
buvo pagaminta tik apie 13.000 tonų mašininių

"durpių; kadangi sinulkioii gamyba davė dar

apie 43.000 tonų, tai išviso pastaraisiais metais
Lietuvoje pagaminta arti 56.000 tonų sausų
durpiy. Priimant p. Matulionio *) apskait-
liavimą, kad pilnas krašto gyventojų kuru

aprūpinimas reikalauja į metus apie 3,5 milionus

"kietmetrių malkų, tai durpės pakol sudaro tik

„maždaug 4,5 76. Vienok ir ši nedideli iki šiol
"gaminamų durpių kiekį norint pakeisti malkomis

reikėtų iškirsti arti 600 ha miško ploto.

Pako! mašininės durpės gaminamos paprastais

„ir tik gerai išbandytais būdais, su pagelba,

"taip vadinamųjų durpių  presmašinų. | Visi
„durpynų eksploatacijos mašinų irengimai\ iki

 

*) „Lietuvos miškai po dtuva“ 1922 m. ||| idžiojo karo.“ „Visa

Stokatuo metu koncentruotuprivatinių kapitalų, _

 

  e eriolgreicheund dazu gehėriger Fachleute
BetreibungundVervolikommnung der schon |
begonnenen Torfausbeutung nicht in die Hand
nehmen. So stand denn auch die maschinen-
maBige Torfgewinnung fiir einige Zeit still,
trotz der groBen Teuerung des Heizmaterials
und 7 wachsenden Gefahr fūr die Forstwirt-
schaft.

Erst Ende 1921, als die wirtschaftliche und
politische Lage des Landes sich bedeutend ge-
starkt hatte und die Kapitalien sich wieder
fiir die Industrie zu interessieren begannen,
begann man nicht nur mit dem Wiederaufbau
der schon vor dem Kriege vorhandenen Ein-
richtungen, sondern sogar mit der Einrichtung
zanz neuer Industrieanlagen. Zur gleichen
Zeit kamen auch die Torfausbeutungsgeschafte
wieder in Bewegung. Auer den schon friiher
vorhandenen Torfunternehmen finden sich im
Jahre 1922 auf den Staatsmooren bereits fiinf
neue maschinenmaBige Torfanlagen. Um diese
Zeit begannen im ganzen etwa 20 vollstandige,
mit Dampf oder elektrischer Kraft betriebene
Torfmaschinen zu arbeiten. Diese neuen Torf-
gewinnungsanlagen sind meistens nicht selbst-
stindige Wirtschaftsunternehmen, sondern ge-
hėren  gewohnlich zu Industrieunternehmen
zur Lieferung des nétigen Heizmaterials. Die
diesjahrigen arbeitenden Torfmaschinen (1922)
verteilen sich folgendermaBen auf die ver-
schiedenen Betriebe: fiir Ziegeleien arbeiteten
4 Maschinen, fiir Glasfabriken 3, fiir Erzeugung
elektrischer Kraft 4, fiir Spritfabriken und
Bierbrauereien 3, fiir eine Manufakturen-
fabrik 1, fiir eine Dampfmiihle 1 und_ fiir
selbstandige Torfgewinnung 4 Maschinen.

Dieses sozusagen erste Jahr der Ausbreitung
-unseres GroBtorfbetfiebes zeitigte noch ver-
haltnismaBig geringe Ergebnisse. Die auf den
neuerrichteten Betrieben spat begonnene Ma-
schinenarbeit wurde noch verkiirzt durch un-
gewohnlich haufige Niederschlige wahrend
des vergangenen Sommer. Darum wurden im
ganzen wahrend dieser Zeit nur etwa 13000 t
Maschinentorf gewonnen. Da die Kleingewin-
nung noch etwa 43000 Tonnen einbrachte, so
betragt der Gesamtertrag an trockenem Torf
fiir das letzte Jahr nahezu 56000 Tonnen. Bei
Zugrundelegung der Berechnung von Herrn
Matulionis, nach welcher die vollstūndige Ver-
sorgung mit Heizmaterial der Landesbewohner
jahrlich ungefahr 3,5 Millionen Festmeter Holz
erfordert?), macht der Torfertrag nur etwa
44 % davon aus. Aber wollte man diese
kleine bisherige Menge an produziertem Torf
mit Holz ersetzen, so miiBte man immerhin
beinahe 600 ha Waldflache abholzen. ,

Bisher wird der Maschinentorf mit gewöhn-
lichen und nur gut ausprobierten Methoden
gewonnen mit Zuhilfenahme sogenannter Torf-
preBmaschinen. Alle Maschinenbestandteile fiir
die Torfausbeutung sind bisher ausschlieBlich
von deutschen Firmen geliefert worden. In
besser eingerichteten Betrieben werden Hebe- |
prešmaschinen mit mechanischem Drahttrans-
porte, System „Person“, verwendet. In einem

:4) „Die litauischen Walder nach dem

    

 



" šiol buvo

    
įrengtuose ūkiuose statomos elevatorinės durpių
"presmašinos su mechaniniu vielų transporteru
„sist. „Person“. Viename ūkyje dirba didelio
maštabo gamybai skiriamos dvi bager-mašinos

sist. „Strenge“ su elektros varykliais. Smul-

kesnėse įmonėse pasitaiko ir persenusios

sistemos Dolbergo presmašinos be elevatorių,

bet jau šiu pastarųjų nėvienas nebeperka, ir“

šiemet į Lietuvos Žemės Ūkio ir Pramonės

parodą atgabenti Dolbergo sistemos presai

neturijo beveik jokio pasisekimo, todel napiiems

užpirkėjams teko kreiptis tiesiog į tas Vokietijos

žirmas, kurios pasiūlė pagerintas ir pritaikintas

prie dabartinių gamybos aplinkybių, mašinas.
Be to, reikia pažymėti, kad ką tik įsikūrusi

mūsų stambesnioii durpių pramonė jau esančiais

“specialistais yra griežtai saugojama nuo visokių

neišbandytų konstrukcijų bei patentų, taipogi ir

nuo dar gerai neišmėgintų, įvairių taip vadina-

myjų „naujausių durpių gaminimo būdų“; —

bendrai nuo visa to, kas galėtų pakenkti tai
naujai dar nesustiprėjusiai krašto pramonės

šakai.

Iš šios durpių gamybos apžvalgos tenka

pastebėti, kad taip vadinamoji smulkioji arba

“naminė durpių pramonė Lietuvoje kai kuriose

vietose yra jau pakankamai iSsiplétojusi.ir
sustiprėjusi; visai atvirkščiai, stambesnioji —

mašininių durpių gamyba, vos tik dar pradeda

reikštis, bet kadangi viena ir antra eina sveiku

ir tikru keliu, tai tolimesnis ių vystymosi yra

pilnai užtikrintas. :

Ateities perspektyvos. . Gausingi ir

dideli, patogiai paskirtstyti krašto teritorijoje,

mųsų durpynai, būdami beveik neišsemiamais

šilumos energijos ištekliaus šaltiniais, jau

netolimoje ateityje krašto kuru aprūpinimo
reikale privalo įgyti pirmaeilę anglių, arba

naftos ir, žinant, kad mūsų miškų plotai taipogi

yra gana apriboti, tai platesnis mūsų durpynų

suaudojimas ateityje nebegali sukelti iokių
abejojimų. Jis turi eiti ir plėtotis jau iki šiol
apsireiškusiose kryptyse. ;

Svarbiausiaią vietą, kaip iki šiol taip ir
tolimesniu laiku, mūsų krašte privlo užimti
smulkioji durpių gamyba, aprūpinanti kaimą,

“tą didžiausią kuro vartotoją. Jau dabar turime
ištisus rajonus, būtent:
Telšių apskritis, kuriose durpės jau įsigalėjo

Vilkaviškio ir dalinai

ir kaipo pigus ir bet kokiems kaimo ūkio
„reikalams tinkamas kuras įgijo geriausią
"reputaciją. Todel kaimo kuru aprūpinimo
"klausimas, be jokiųsunkenybių, gali būti
„teigiamai pietas apus)roteok durpiy

  

unami tikiš vokiečių firmų. Geraiu Geschafte arbeiten fiir die Produktion zwei

tung mit einer allgemeineren Torfverwendung |
„begonnen Behewird es,auch mėglich sein, die
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Baggermaschinen System „Strenge“ mit elek-
trischem Antrieb. In kleineren Unternehmen
trifft man auch etwa auf PreBmaschinen ohne
Elevator nach dem veralteten System „Doll-
berg‘. Aber solche kauft jetzt schon niemand
mehr, und die in der letzten Ausstellung fiir
Landwirtschaft und Industrie hergebrachten
Dollberg-Pressen hatten fast keinen Erfolg, '
weshalb auch die neuen Ankaufer gezwungen
waren, sich direkt an jene deutschen Firmen
zu wenden, welche verbesserte und den gegen-
wartigen Produktionsverhaltnissen angepaBte
Maschinen anboten.  AuBerdem ist zu be- |
merken, daB die erst neu eingerichtete GroB-
torfindustrie von den schon vorhandenen
Fachleuten streng geschiitzt wird gegen aller-
hand noch unbewžhrte Konstruktionen und
Patente sowie auch die verschiedenen noch
nicht gut eingefiihrten ,neuesten Torfgewin-
nungsmethoden“*
was dem neuen, noch nicht kraftigen Industrie-
zweige unseres Landes schaden kénnte.

Aus dieser oberflachlichen Darstellung der —
Torfgewinnung ist hervorzuheben, daB die so- |
genannte Klein- oder Haustortindustrie sich
an einigen Orten in Litauen schon ganz gehorig —
entwickelt und gestarkt hat,: wahrend um-
gekehrt die GroB- und Maschinentorigewinnung |
sich fast erst zu zeigen anfangt; aber da beide
Arten sich auf gesundem und festem Wege |
befinden, ist ihre weitere Entwicklung voll-
standig gesichert.

Aussichten fiir die Zukunft. Da.
‘unsere zahlreichen. und grof8en, giinstig durch
das Land verteilten Torffelder fast unerschdpf-
liche Quellen von Heizenergie darstellen,
miissen sie schon in nicht ferner Zukunft in
der Frage. der Heizmaterialversorgung des |
Landes eine auBerordentlich groBe Bedeutung |
erhalten. In Anbetracht der Tatsache, daB
weder bei uns, noch in der engeren Nachbar-
schaft Steinkohle oder Naphta zu finden ist,
und wenn man sich vor Augen halt, daB auch
unsere Waldflachen ziemlich begrenzt sind, so
kann» eine weitere Ausbeutung unserer Torf-
felder in der Zukunft keinen AnlaB zu Zweifeln
geben.
angezeigten Linie halten und weiterentwickeln.

Wie bisher, so mu8 auch weiter der Klein-
torfbetrieb den Hauptplatz einnehmen zur Ver-
sorgung der Landbevėlkerung, der größten.
Verbraucherin an Heizmaterial. Schon jetzt
haben wir ganze Striche, wie z. B. die Kreise
Vilkaviskis und teilweise Telsiai, in welchen
sich der Torf schon eingebiirgert hat und als
billiges und fiir alle Wirtschaftsbediirfnisse
passendes Heizmaterial den besten Ruf genieBt.
Deshalb kann die Frage der Heizmaterialver-
sorgung der ,,Provinz“ ohne irgendwelche
Schwierigkeiten positiv gelést werden durch
Begiinstigung und Starkung der Kleintorf-
produktion. Diese geht jetzt schon mit großen
Schritten vorwarts, aber eine passende Forst-_
politik kénnte ihre Entwicklung noch mehr be-|
schleunigen. Wenn einmal die Landbevėlke-

  

  

 

— tiberhaupt gegen alles das, |

Sie muB sich in der bis jetzt schon|
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"dar labiau pagreitinti jos plėtojimasi. Kaimui
priėjus prie platesnio durpių vartojimo, bus
galimybės sutvarkyti miškų ūkį ir atliekamam
dervos ištekliui suteikt tinkamesnį sunąudo-

Pastaruoju metu pastebimas smarkus krašto

pramonės atstatymo ir kurimo darbas, kuris
rodo, kad kuro reikalavimas pramonėje, taip
"gi greitu laiku turi padidėti. Aišku, kad
brangaus miško aikvojimas, pramonės kuru
aprūpinimui, dabarties sąlygose, yra neleistinas.
Iš svetur ir iš tolo atgabentos akmeninės
anglys vargiai gali labai atpigti. Be to, jei

“pramonė turėtų remtis vien tik importuojamu

  

kuru, ji dalinai nustotų savarankiškumo; ii
turėtų priklausyti netik nuo užsienio kuro
"rinkos, bet ir nuo įvairių viršinių įvykių,

5 turinčių neigiamą įtaka į importą.

Tinkamiausiu gi, mūsų pramonę aprūpinan-

čių kuru, privalo būti vietoje gaminamos dur-
pės. Kitų šalių praktika jau irodė, kad jos,
kaipo kuras, pilnai tinka beveik visose pra-
monės šakose. Kai kurios dabar naujai sta-

”tomos,  didesniosios mūsų pramonės įmonės,
N jau pasirinko durpes, kaipo pagrindinį kurą.

Jos statosi arti didesniųjų pelkynų, išanksto
apsirūpindamos pakankamais duupynų plotais.
Ir nėra abejonės, kad ir kitos, daugiau kuro
reikalaujančios įmonės, eis tuo pačiu keliu.

Taigi ir stambiaiai, piamonės tipo durpių
„ gamybai, apriipinantiai didesnio  maštabo
krašto kuro reikalus numatomos pilnai už-
tikrintos tolimesnio vystymosi sąlygos.

  

Jau artinasi tas laikas, kuomet ir mūsų šalis
turės pereiti prie platesnio elektros įėgos var-
tojimo. Krašto elektrofikacijos klausime, dur-
pynų išnaudojimas ateityje privalo užimti svar-
bią vietą, ypač turint galvoje, šiems tikslams

.  atatinkamą mūsų durpynų didumą ir geografinį
. paskirstymą. Arti durpynų pastatytos, rajo-
ninės elektros gamyklos suteiks galimybę
aprūpinti mūsų miestus bei kitus pramonės
"centrus pigiausia energija. Šioje krytyie jau
„šis tas pradėta daryti. Rikyvos pelkėse, arti
"Šiaulių, vieno iš didesniųjų krašto ekonominių
"centrų, iau statoma durpynuose pirmoji Lietu-
voje rajoninė elektros stotis. Reikia tikėtis,
jog ši statomoii elektros gamykla, išsirinkusi
patogią sau vietą, beveik vidury 8000 ha pel-
"kyno, greta gero garo katilams tinkančio dide-
"lio vandens ištekliaus, ateityje turės išsiplė-
„toti ir pasidaryti milžinišku pigios energijos

“tiekėju, apimančiu netik Šiaulių miesto apy-
linkes, bet ir visą šiaurinę respublikos dalį.

Panašios elektros stotys turės greitu laiku
irodyti ir kituose, netoli didesniųjų miestų

_ esamuose, darpynuose.
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Galy gale, durpyny sunaudojimas samaninio
_kraiko, pakrato, (Torfstreu) ir durpių milteliy

(Torimih!) gamybai Lietuvoje kaipo žemės
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2 Koisiuiiiokai in Ordnung "zu bringennk fie
dem Torfboden eine passendere - Ausbeutung (
zuteil werden zu lassen.

In der letzten Zeit ist im Gebiete der Laidas
industrie eine starke Wiederaufbau- und Neu-
griindungsbewegung zu beobachten, welche
uns zeigt, daB auch im Gewerbe die Nach-
frage nach Heizmaterial in kurzer Zeit wachsen
muB. Es ist klar, daB die Verwiistung des.
kostbaren Waldes zum Zwecke der Heiz-
materialversorgung der Industrie unter den
gegenwartigen Umstainden einfach unerlaubt
ist. Aber die aus dem Auslande und von fern
hertransportierten Steinkohlen kénnen kaum
bedeutend billiger werden. AuBerdem wiirde
die Industrie“ teilweise ihre Selbstandigkeit’
verlieren, wenn sie nur auf importiertes Heiz-
material angewiesen ware. Sie kame nicht
nur in Abhūngigkeit vom auslindischen Markte,
sondern wiirde auch von den verschiedenen
stérenden Weltersignissen beeinfluBt werden.

Die passendste Heizmaterialversorgung un-
serer Industrie mu8 der an Ort und Stelle ge-
wonnene Torf liefern. Die Erfahrung anderer
Lander hat schon bewiesen, daB er als Holz-
material fast in allen Industriezweigen sich
vollstūndig eignet. Einige neueingerichtete
groBere Industrieunternehmen unseres Landes.
haben sich denn auch den Torf als Hauptheiz-
material auserlesen. Im voraus sichern sie
Sich geniigende Torfflachen und errichten ihre
Fabriken in der Nahe groBer Torffelder. Es |
ist auch ohne Zweifel vorauszusehen, daB auch
andere Anlagen mit gréBerem Bedarf an Heiz-
material den gleichen Weg gehen werden.

Aus alledem ist zu ersehen, daB auch die
Bedingungen fiir die Weiterentwicklung der
Torigewinnung groBen Stils zur Versorgung
der groBen Bediirfnisse an  Heizmaterial in
unserem Lande vollauf gesichert sind.

Die*Zeit riickt immer niher heran, da auch
unser Land zur breiteren Verwendung der
elektrischen Kraft iibergehen muB. In der Frage
der Elektrifizierung unseres Landes muB die
Ausbeutung der Torffelder kiinftig einen wich-
tigen Platz einnehmen, besonders wenn man
die fiir diese Zwecke geeignete Gré8e und
geographische Verbreitung beriicksichtigt. Die
nahe der Torffelder eingerichteten Bezirks-
elektrizititswerke hatten die Mdédglichkeit,
unsere Stadte und andere Industriezentren mit _
sehr billiger Kraft zu versorgen. In diesem
Sinne ist schon dies und jenes begonnen wor-
den. In den Mooren von Rikyva, nahe bei
Siauliai, einem-der groBeren Wirschaitszentren
des Landes, wird gegenwartig das erste Be-
zirkselektrizitūtswerk in Litauen gebaut. Es
ist zu erwarten, daB dieses jetzt im Bau be-
griffene Elektrizitūtswerk, das sich einen
-giinstigen Platz inmitten eines Torffeldes von
8000 ha Flache ausgewahlt hat, zusammen mit
guten Dampfkesseln zur  Aufnahme einer
groBen Wassermenge sich in der Zukunft
weiter entwickeln mu8, um zum Riesenliefe-
ranten von billiger Enefgie nicht nur fiir die ||
Umgebung der Stadt Siauliai, sondern auch
fir den ganzen_ nérdlichen Teil der Repub
zu werden. -

 

 

    



  

   
šiam tikslui medžiaga.

* Paminėti produktai, Raito igerausia Prieiuonė

"gyvulininkystės ir žemės ūkio kilimui greitu

laiku privalo susilaukti anne vee ir

išsiplėtojimo. *

"Taigi mes matome, kad durpynų sunaudo-

"jimas visose, io iki šiol jau apsireiškusiose,
„kryptyse, privalo turėti geras ateities pers-

"pektyvas. Durpynai Lietuvoje yra vieninteliu

didesniu vietinio kuro ištekliaus šaltiniu, nes-

kaitant miško, kuris kaip dabar, taip ir ateityje

„negalės būti plačiai vartojamas kurui. Paga-

mintos durpės, kaipo kuro medžiaga, yra piges-

nės, negu iš svetur importuojamos anglys. Šie

du faktai ir sudaro svarbiausią pagrindą už-

tikrinanti tolimeešnį durpių gamybos plėtojimasi
Lietuvoje. ] B

Valdžios priemonės duprių pramoneiremti'

Durpių pramonė visuomet krašto ūkio

žvilgsniu yra pageidaujama, ji taupo miško

medžiagą, kurią valstybė gali sunaudoti jai

tinkaimoje kryptyje. Aplamai, platesnis durpynų

sunaudojimo išsivystymas kelia krašto gamy-

bos įėgas ir tuo sustiprina jo ekonominę

“ padėtį.

Mūsų Valdžia dabartiniu laiku, turėdama kitų

pirmaeilés svarbos užduočių, kaip antai:

krašto teritorijos ginimą, galutiną tautos. išva-

"davimą ir ios laisvės saugojimą, pakol negalėjo

teikti pakankamai lėšų ir domės kaip daugybei

kitų taip ir šios svarbios krašto ūkio šakos -
„rėmimui ir kėlimui; vienok šis tas ir šioje sri-

tyje pradėta daryti.

1921 metais prie Žemės Ūkio ir Valstybės
Turtų Ministerijos įsteigta Vyriausi Vandenų

"ir Durpynų Inspekcija su specialiu Durpynų -

_ Skyriumi, kurio pagrindine užduotim ir tikslu
yra durpių gaminimo ir vartojimo platinimas

"krašte, racionaliai sunaudojant durpynus. I

Skyriaus veikimo sritį pakol įeina:

“1. Durpynų tyrinėjimas, jų sutvarkymas eks-
ploatacijos organizavimo tikslais.

: 2 Durpynų nuomavimas ir technikinė eksploa-

tacijos kontrolė bei priežiūra.

4 Patarimų ir nurodymų teikims nuomuojan-

"tiems valdžios durpynus, durpynų ūkio
organizavimo ir Bae "gaminimo ausi  

  

  
auch auf anderen,
Stadten: befindlichen Mooren erstehen.

 

SchlieBlich 'muBin Litauen, einem Debenisns
- land, auch die Ausbeutung der Torffelder zur |
Gewinnung von Torfstreu und Torfmiill eine
gute Zukunft haben, um so mehr, als unsere
Moore reich an dem zu diesem Zwecke not-
wendigen Material sind. Als 4uBerst geeignetes
Mittel zur Hebung von Viehzucht und Land-
wirtschaft werden die erwahnten Produkte
wohl in kurzer Zeit vollen Erfolg und Ver-
breitung zu verzeichnen haben.
Wir sehen also, daB die Torfausbeutung in |

allen bisher in Erscheinung getretenen Rich-
tungen gute Zukunftsaussichten haben muB.
Der Torf ist in Litauen der einzige groBere
Lieferant an bodenstūndigem  Heizmaterial,.
wenn man vom Walde abzieht, der wie jetzt,
so auch in Zukunft nicht in weitgehendem
MaBe zur Feuerung verwendet werden dart.
Der gewonnene Torf stellt sich als Heiz-
material billiger als die vom Auslande im-
portierten Kohlen.
den die wichtigste Grundlage fiir die Sicherung
der weiteren Entwicklung der Torfproduktion
in Litauen.
MaBhahmen der Regierung zur

Unterstūtzung der Torfindustrie.
Vom Standpunkte des Staatshaushaltes ist die —
Torfindustrie immer wiinschenswert; sie.spart
den Holzbestand, den der Staat dann in ihm
passender Weise verwenden kann. Im all-
gemeinen hebt eine breitere Entwicklung der
Torfausbeutung die Produktionskrafte des
Lande§ ‘und staérkt dadurch dessen wirtschaft- —
liche Lage.

Da, unsere Regierung gegenwartig noch
andere dringende Aufgaben hat, wie Verteidi- |
gung des Landes, endgiiltige Befreiung des
Volkes und Wahrung dessen Freiheit, konnte
sie bisher zur Unterstiitzung und Hebung
dieses wichtigen Zweiges unserer Volkswirt- ae
schaft (wie auch vieler anderer) nicht geniigend - 2
Mittel aufbringen, ja ihr nicht einmal die ver-
diente Beachtung schenken.. Immerhin ist auch ~
auf diesem Gebiete schon manches begonnen
worden. <
Im Jahre 1921 wurde hein ‘Ministerttin fiir

Landwirtschaft und Staatsgiiter eine oberste
Wasser- und Torfaufsichtskommission §gebildet
mit einer besonderen „Torfabteilung“ , dessen |
Hauptaufgabe und -zweck in der Verbreitung
der Produktion und Verwendung von Torf bei
rationeller Ausbeutung der Torfielder besteht.

Das Tatigkeitsgebiet dieser Abteilung um- |
faBt vorlaufig:

1. Untersuchung der Torffelder, deren Ord- _ Ü
nung und Organisierung der Ausbeutung. vip

2. Verpachtung der Torifelder sowie tech- :
nische Aufsicht der Ausbeutung. We

3. Erteilung von Ratschlagen und Anwei-|
, Sungen bei der Verpachtung staatlicher
Torffelder sowie in Fragen der Organi- |
sierung der Torfwirtschaft und Torf-
produktion. a
Sammlung von statistischem Material auf
den Gebieten deraund

. Torfkonsumation. | tg 2

liche Elektrizititswerke miissenbald|
nicht weit von groBeren |

  

Diese zwei Tatsachen bil- |

  

   



  

 

   

  

   

  
  

  

   
    
  

   
  

  

    

  

   

  
  

   

 

   

      

  

 

     

 
    

   S Žinių saldi ir olatinthinse apieOTA
"lius durpynų sunaudojimo būdus, rengiant

pavyzdingas bandymo durpių kasyklas,
ekskursijas, specialius kursus, paskaitas,

dalyvaujant parodose ir gaminant popu-

liarią literatūrą.

Skyriaus technikinis persolas susideda iš:
specialisto inžinieriaus, 2 technikų, 2 instruk-
torių ir 2 sezoninių praktikantų.

Istatymdavystés srityie: Steigiamasis Sei-

mas išleido rugojūčio 14 d 1920 metų įstatymą,

sulig kurio, privatiniems asmenims priklasan-

tieii didesnieji durpynų plotai, nusavinami

valstybės naudai. Šis įstatymas apgynė tin-
kančius stambiai eksploatacijai durpynų plotus

nuo padalinimo jų į parcelės, vykdant žemės

reformą. Be to valdžios žinioje paliekami

durpynų plotai ateityje suteiks

sudaryti bandrą visam kraštui durpynų eks-

ploaticijos planą, suderintą su kitomis krašto

„ūkio šakomis ir taipogi palengvins ių igyiima
eksploatacijos tikslams.

Gruodžio 16. d. 1921 metais tas pats Seimas

išleido pelkių nusausinimo istatymą, kurs pa-

šalino visas iki šiol buvusias kliūtis, apsunki-

nančias nuleidimą iš durpynų vandens per sve-

timas Žemės.

Numatoma, kad į dabartinį. Seimą bus

ineStas ir priimtas įstatymo projektas, sulig

kurio bus dar palengvinamos durpynų išnuoma-

vimo ir eksploatacijos sąlygos.

galimybės -

5 Verbreitung von Anweisungen =
‘nelleMethoden der Fortes auch
Einrichtung von mustergiiltigen Versuchs-
torfstichen, Veranstaltung von Exkursi-
onen, speziellen Kursen, Vorlesungen, Be-
teiligung an Ausstellungen und Her-
stellung gemeinverstandlicher Literatur.|

Das technische Personal der Abteilung setzt
sich folgendermaBen zusammen: ein Fach- |
ingenieur, zwei Techniker, zwei Instrukteure k
und zwei Saison-Praktikanten.

Auf dem Gebiete der Gesetzgebung: Die
Konstituante erlieB am 14. August 1920 ein
Gesetz, nach welchem die Privatpersonen ge-
hérenden gré8eren Torfflachen zugunsten des
Staates enteignet werden. Dieses Gesetz
schiitzte die fiir die Ausbeutung groBen Stils
passenden Torfflachen vor der bei Durch-
iūhrung der Bodenreform zu fiirchtenden Auf-
teilung in Parzellen. AuBerdem werden die in |
den Handen der Regierung verbleibenden |
Torfflachen in Zukunft die Méglichkeit bieten, |
einen fiir das ganze Land bestimmten all-
gemeinen Torfexploitationsplan zu bilden, in |
Uebereinstimmung mit andern Zweigen der|
Volkswirtschaft. AuBerdem wird durch diese
Ordnung, auch die Aneignung zu Exploitations- .
zwecken erleichtert.
Am 16. Dezember 1921 erlie8 dieselbe Kon-

stituante ein Gesetz betreffend die Trocken-|
legung der Moore, das alle bisher noch be- |
stehenden Schwierigkeiten, die sich dem Ab-
lauf von Wasser aus Torffeldern durch frem-
den Boden entgegensetzten, beseitigte.
Es ist vorgesehen, daB im gegenwartigen

Seim ein Gesetzentwurf eingereicht und an-
genommen wird, nach welchem noch eine Er-
leichterung der Bedingungen fiir die Pachtung
und Ausbeutung der .Torffelder eintreten “soll.

Lietuvos

Mūsų“krašte nuo senovės įsigalėjo nuomonė,
būk, taip vadinamieji, valstybės tuztai: žemė,
miškas, vanduo, teisė kaikurias rinkliavas, mo-

“| kesnius, muitą ir pan. rinkti — privalo būti jų
valdytojų skirstomi užsitarnavusiems ar bent
apsukresniems šalies piliečiams, kaipo dova-
nos, padėkos ir ypatingos molonės ženklai, jų
asmeninės bei šeimyminės gerovės palaikymui
ir sustiprinimui.

Kad ir mainėsi' valstybės turtų naudojimo'
tvarka, bet faktinai atsitikdavo, jog jie nelygi-
nant ainių savastis, pereidavo paveldėjimo ke-

"liu nuo tėvų prie sūnų ir anūkų. Senam valdy-
tojui mirus, atimti io globojamą turtą-reikšdavo
skaudžiai nuskriausti našlę, našlaičius, visą gi-
minę, ko del centro valdžios nuolatinio silpnė-

"jimo vengdavo visi, neišskiriant rusų, Lietuvos
valdovų. A

4 ‘Pastarieit, Salindami nuo tų turtų valdymo
ištisas del tikybos ir kilmėspersiekiojamas pk

ų grupės, tame skaitliuje ir lietuvi

 

į a ;

Insp. Rondomanskis.. |

Zuvy ūkis.

katalikus — nevalstiečius, aiškiai parodydavo, |
kad net pati valdzia prisilaikydavo feodalų |
pažiūrų, būk valstybės turtą naudoti teisė —yra
privilégija.

  

  

 

  

 

&
Iš antros pusės, kadangi toji teisėp

būdavo teikiama tiems, kuriuos valstybėar
bent jos agentai norėdavo sušelpti ar pamylėti,
tai suvaime suprantama, įog to naudojimo są-
lygos turėjo būti lengvai pakeliamos ir pelnin-
gos. Todel šiose tradicijose išauklėtoi visuo-
menėj įsivyravo konsekventiškas nusistatymas,
kad valstybės turtai turi būti visuomet, pigūs*)
ir gausūs. Laikui bėgant, tas pats manymas
aprėpė savivaldybinį ir aplamai visuomeninį
turtą, iš kurio visų, 0 pirmojAprisiekusi

     

k Pavyzdžiui, 1908 "metais| valdiškų,eže
"Lietuvoje _ tin ( i
svyravo n
„vatini:

  

 

   



 

  laujama
"lengvumo pralobal 0, patogioms apysto-

  

vyzdžiui, paliko priežodis, neva valstybės tur-
tas nei ugnynedegąs nei vandeny neskęstąs,
bet vien naudotojų kišenėse tirpstąs.

Su tokiomis ir panašiomis labai prasiplatinu-
siomis ir įsišaknijusiomis nuomonėmis Lietuvos
jaunai valdžiai tenka vesti atkaklią kovą, juo
sunkesnę nes dažniausia iš tos pačios visoume-
nės mobilizuotas valdžios aparatas yra pats
tuo pačiu, pasenusiu raugu persisunkęs ir vie-
tomis palaiko piliečių tradicijoms pape
pretenzijas.

Tiesa, kartais to iš pagrindo Baisiiėo nusi-
„statymo pateisinimui sakoma, būk valstybei,
kaipo didžiausiam savo krašte įmonininkui ir.
stambiausiam darbdaviui nepridera augštas
kainas „lupti“, nes tuo vietoi kainų normavimo
keliamas bendras gyvenimo brangumas ir blogu
pavyzdžiu užkrečiama privačią iniciatyvą — to-
kiuo, pat kaip ir spekuliavimas. Tačiau, ieigu

“kuri nors valstybės vedamo ūkio šaka duos
nuostolių, tie patys rėksniai pradeda itin aštrią

‚ kampaniją prieš valdžią, nesa iinai nesuge-
_ banti valstybinio mąsto ūkio varyti ir todel

privalanti viską išparduoti, išdalinti, ar bent
ilgiems metams išnuomoti...

Tam išvengti Lietuvos valdžia, nespekulian-
tiško, vadinas, nereikalaujančio tuč tuojaus ne-
žmoniškų nuošimčių, kad ir svetimšalio kapi-
talo. remiama, stengias sudaryti naujas valsty-
binio turto naudojimo formas, kurios lygiai

„apsaugos valdžios kaip ir naudotojų reikalus.

Visų pirmiausia valstybę reikia skaityti tokiu
pačiu ūkio vienetu kaip ir kiekvieną už ii smul-
kesnį. Jeigu kaimiečiui žemės ūkis turi at-

„nešti bent tiek pelno, kad jo šeimyną išlaikytų,.
"ūkio vedimo išlaidas padengtų ir tą patį ūkį
„nors kiek patobūlintų, kame ir reiškiasi pro-
"gresas, tai ir platesniame maštabe neatbūtinai
turime reikalauti, kad 1) valstybės ūkis ge-
rintųsi, progresuotų, 2) kad jis užlaikytų savo
šeimininką, tai yra, valdžią, jos įstaigas ir krin-

 tančią ant io valstybinio biudžeto dalį ir 3) Kad
jis jokiu būdu netik neduotų deficito, bet kas-
met atneštų nors nedidelį, teisėtai išgautą ir
sąžiningai surinktą pelną.

Kiekvienas, nenoris trauktis atgal, ūkis turi
" žengti pirmyn. Jis turisekti naujas gyvenimo

; ‘vldeias ir taikintis priejų. Kitaip iis amžinai
_skurs užpečkyie. — Manoma, kad einamuoju
"momentu ši, naujų laikų dvasia, bus pagauta ir
"tiksliai atvaizduota bendroj tendencijoj eiti prie

; jkolektyvio turty valdymo formy, neprimetant
tų formų išangsto ir išaugšto, bet skatinant gy-
venimą, idant jisai, nevilkindamas, pats šias
formas tvertų ir jas auklėtų.

"Šiuo atvėju Lietuva griežta» yra pasirinkusi
ijos Pas save Va sero kelią ir juo jau

nTas Lietu-
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epaprasto pigu- |
" iškrypimo ir kitų ligų.

voms esant, ir pasisavinti. Nuorusų laikų, pa- |

lentelę):

 

  palinkitias| turi būti rūpėstingai saugomas nuo N

ir visi "susipratusių tolregių piliečių visokerio-
pai ir vispusiškai remiamas ir populiarizuo-
jamas.

Kur žmonės dar nėra prie tam reikalaujamo
kultūros laipsnio pribrendę, ten nepro šalį.
valstybės turtų eksploatacijai sunaudoti smulkų
vietos kapitalą, jungiant ji ir cementuojant

į tam tikras akcines ir panašias bendroves.
Tai yra antro pageidaujamo laipsnio vaga.

Ir tik tenai, kur net ir tas sumanymas del
iniciatyvos, energijos ar ko kito stokos pasi- |
rodys neivykdomas esąs, tik ten galima akcep-
tuoti reikalą pritraukti prie kalbamo krašto
kultūrinimo darbo stambesnį savąjį ar užru-
bežinį rimtą ir valstybingumo žvilgsniu ištiki-
mą pinigą. Atatinkamai suorganizavus kontrolę,
galima tokiam kapitalui be didelio riziko ir pa-
vojaus pavesti net ilgiems metams mūsų krašto
naturalius turtus su įsitikinimu, jog tas ir iiems
ir mums, jo savininkams, išeis vien į gerą.

Taigi, eidami prie valstybinių vandenų ti- |
ksliausio sutvarkymo raginkime visus ir patys
visur tverkime žuvininkystės gaminaučius ko-
peratyvus, o kur tas paaiškės kaipo laikinai
neįgyvendintina, spieskime žmones į kuo pla-
čiausiaš akcines draugijas ar stačiai kvieskime
i pagelbą privatinę iniciatyvą, kinkykime ja i
naudingą valstybei darbą, priversdami dirbti
karšto ir Žmonių gerovei.

Tokias priemones pavartojus neabėjotinai pa-
siseks mums netrukus mūsų nežuvingus, beveik
dykus ligi šioliai ežerus paversti į sveiko, itin
fasforu ir baltimais turtingo, +tiek lietuvių mė-
giamo maisto šaltiniu, iš kurio pilna sauja sem- '
Sim visi: savininkai, organizatoriai, darbininkai
ir plačioji konsumentų visuomenė.

Dabar, ieigu valdžia panorės, 0 ji turi pano-
rėti, teikti tų sumanymų vykdymui paramos,
po kelių metų ji rinks gausius vaisius bendro
plačių gyventojų sluoksnių buities ir paties ūkio —
pelningumo pakėlimo pavidale.
rime eiti: kad ne tek mums patiems, kiek mūsų
ainiams būtų lengviau ir šviesiau gyventi.
Tame glūdi tikros kultūros ir progreso vysty-
mosi eiga.

+

Išviso Lietuvą sudaro maždaug 7.500.000 ha.
Ežerai yra užgulę maždaug 275 bendro pa-
viršiaus, reiškia apie 150.000 ha. Dabartinėse|
Nepriklausomos Lietuvos ribose randasi
5.281.000 ha, iš ių — maždaug 69.000 ha (13274) i

eržerųir apie 30.000 ha (0.57%)—upiu. Reikia|
tikėtis, kad, einant veikiančiais Lietuvoje įsta-

' tymais, jie bus sekančių 2—3 metų bėgyje visi |
perimti valdžios žinion
eksploatuojami.

Esamieii valdžios žinioje aidai 1922 me-
tais buvoapAuga GM suligapskričių (iūrėk i

ir ae vardu 3

  
Jis privalo būti valdžios ||

Prie: to ir tie.”

  
    



   

  
 

  

  

 

 

  
 

      
 

 

 

 

 

   
kadangi pats nuomavimas ėjo birželio-liepos

“mėnesyje, kuomet dolerio kursas buvo 300
„auksinų, tai vidutinė kaina gali būti iškeista
"i litus sekančiu budu: 45.43 :300 : 10 = 151.

  

     

Ežėrai Upės

® 4 Išnuomota ABO Išnuomota | is
S = S o Ė = 4 e £ A z i

ce | ee) s3 12% 2 [es| Ze 5
Nr Apskritis en 2 ABS bs Ž 3 2 Repeal Ee 5

£3 Sele e aš Žž | Išviso E 8 (988 [29 a Išviso || 3
= > ga sa 5 57 = eet SE k S

® L": ® mA 5 = > — [ a a

a > x = =)

ha “ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

1 2 3 4 5B | 6 7 8 9 10 11 12 13

1-t Alytans „1.40 3.609 15 3.895 17 3.412 197 Į 1.290| 1.188| — 1.188} 102

2|BirzZy-Pasv ...) — — — — — — — — — — —

8|EZeréeny...... 8.3385| 136| — 3.245 |+8.245 | 90 — — — — —
W Ka 4 i 50 0.2 — — — 50. | 3.584] 3.584; — | 3.584) —

5|Kedainių 1 — — — -—- — - 256 76 180 | 256 —

6 ĮKretingos ....| 165 0.6 — — — 165 38 — 88 33 —

7 įMažeikių Į 514 21 474 — 474 40 24 24 — 24 —

3ĮMariampolės ..| 507 2 329 — 329 178 17 LT -- 17 —

9 ĮPanevėžio ....| 226 1 226 — 226 — 192 7 90 97 95

10|Raseiniy 202.9 0.8 — 1249 124.9 78 1068} 1068 — 1068 .

11Į Rokiškio 4 1550 6.3 — 1390 1380 160 — a — — R

EOC kaka 8.321.5] 13.6 [2.574.5 — 2574.5| 747 — — — — —

18]Sakiy4 — S — — — f= eh ES oe Z
14 Šaulių ...... 1286 5.2 106 1174 1280 6 66 66 — 66 —

15ĮTauragės 350 14| 200 = 200 150 — — — — —

6 Telšių: iai 861.5 3.5 | 689.5 — 689.5 172 — — — = Sa

41 irakųsi 2992 12.2 | 2682 — 2682 310 480 — — — 480

18 |Ukmergės ....| - 926 4 926 — 926 — — — — — —

19ĮUtenos ...... 4394.5] 18 — 4314.5 | 4314.5 | 80 — — — — —

20 |Vilkaviskio | 134 | 05| 48 | 29 m || SA 2)
ŽšVIS65 Lu 24414.4| 100 | 11650 102944 | 219444| 2470| 7010Į 6030| 308 | 63383 | 677

Nuošimčiais ..| 108 48 42 | 90 10| 100| 86 4 | 9 | 10
Sulig oficialių vietose ir centre surinktų žinių.

+ + * ® : 2 n 1 ba £

mos kaina | vų kaina Joje paliekama pilna liuosybė privačiai inicia- |
vienam ha Į vienam kg tyvai. Apgailėtina lėšų stoka neduoda Valsty- |

2 bės Turtų Ministerijai galimybės teikti toms
. įmonėms reikalingos finansinės paspirties. ,

1908—12 46 23 kapeikų }

2 Irgi be | a
A * = eo ar vir Saka, betireikalinga atskiro ;
1920 —21 6 14 auksinų £Vildenimo. A

1921—22 9 18 auksiny Kai del nuomos res iRespublika tvar- |
” w} in radeda.

1922—283 1.51* 1.25 litų Es sridadios oris i an Kota 3
kuomet vienai vandenų dešimtinei mokėdavo

E RASĖ nuomos mažiausia po 2 žuvies kilogr.
*) Šioji skaitlinė išgauta taip: Vidutinė sekančios lentelės matyt, kaip rusų vokiečių |

“ valdžios žinioi esančių ežerų nuomos kaina 0 dar labiau su lenkais ir Bermontu ate S
vienam ha už 1922—1923 m. 45.43 auks. Bet numušdavo vandenų nuomos kainas,

Karo metu žabindė mokesniai nuo 2i
kgr. nukritoiki * kg.—keturis sykir vos
bePo ūkio metais pradėjo šiek tiek atsi
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vandenu hektaro nuomos kaina bus neZemesne

3—4 lity, reiškia, sekdama Zuvu kainas, žymiai

_ pervir&ys prieškarinę nuomą 46 kap= 2,30 litų.

Mūsų vandenys suskirstyti ūkio vienetais
sulig geografinės padėties ir išnuomojami ZU;

ir V. T. M-jos vietos organų iš varžytinių

pavasarinio neršto metu maždaug iki liepos

1dienos. Nuomos rakas atskiriems asmenims

"nuo 1 iki 3 metų, draugijoms — iki 12-kai, o ats-

Kirais atvėjais net iki 20 metų. Į ilgametines
"sutartis įvedama tam tikra formula, taip vadi-

nama, lydimoji nuomos taksa (gleitende Pacht-

penio einant kuria nuomos mokesnis kei-

„čiamas kas 3—5 metai, atsižvelgiant į rinkos

 

“Gi1923—1924metaisspėjama minimalė vieno |   
žuvų kaing'ir vandenų gausumo  keitimasį.|
Nuoma sumokama perdusyk į metus iškalno.
Užstatas lygus metinio nuomos mokesnio pusei.

Tinklai kolkas gaunami kuonę išimtinai iš
Vokietijos. Prekybos žvilgsniu svarbiansios
rūšys skaitosi: lašišaitės (Trutta Salmo fario),
séliava (Coregonus albula), lydeka (Esox luci-.
jus), karpis, lynas. vėgėlė (Lota vulgaris) ir
vėžys (Astacus). Žuvų išdirbinių, konservų,
rūkymo ir pan. pramonė Lietuvoje yra primi-
tyvėj vystymosi stadijoje ir teikia gan plačių
galimybių kapitalui, kuris prie ios prisiartins,
lygiai kaip ir visa šioji kultūringo žmogaus veik
nepaliesta žuvų ūkio sritis.

‘ “Pr. Mašiotas.

Švietimo reikalai Lietuvoje.
Public Instruction in Lithuania.

A. Pradžios mokyklos.

Susiorganizavusi 1918 m. gale Švietimo Mini-
sterija rado dabartinėje jos darbo teritorijoje

mažiau kaip 1000 pradžios mokyklų; per 1919

m. jų padaugėjo ligi 1170, 1920 m, jau buvo

1350, 1921 m. — 1660, 1922 m. padidėjo ligi 1815.

Atatinkamai didėjo ir mokytojų skaičius: 1919

m. ių buvo 1230, 1920 m. — 1480, 1921 m. —

1860, 1922 m. — 2190, 1923 m. pradžioje — 2349,

Mokinių minėtose mokyklose buvo: 1919 m.

45.540, 1920 m. — 71.648, 1921 m. — 100.330,

1922 m. — 120.000.

Greta su pradZios normaline mokykla dirbo

ta pačia programa vakariniai kursai suaugu- |

siems, ių buvo 1921 m. organizuota prie 364

mokyklų su 10.620 klausytojų.

Perimtos iš vokiečių rankų pradžios moky-

klos buvo pavestos priežiūrai instruktorių, nuo

1919 metų pradžios paskirtų iš prityrusių tų

mokyklų mokytojų po 1 instruktorių apskričiai,

iš viso apie 30 žmonių. Vienodinti mokyklų

„darbui buvo šaukiamos mokytojų atstovų ir

instruktorių konferencijos.
1919 metais Švietimo Ministerijos buvo išlei-

„stos bendros visoms pradžios mokykloms pro-
gramos; 1920 m. Ministerių Kabineto priimtas
pradžios mokyklų įstatymo projektas, kurio ir
vadovavosi Ministerija, tvarkydama tų moky-
klų gyvenimą ir darbą. Nuo 1922 m. lapkričio
10 dienos pradžios mokyklos vadovaujasi Stei-
giamojo Seimo joms patvirtintu įstatymu, kurs
-normalinei pradžios mokyklai nustato 4 metų
kursą (buvo 3 metų kursas).

Pradžios mokyklos laikomos Švietimo Mini-
“sterijos ir savivaldybių lėšomis. Iš Ministerijos
ėšų mokamos visiems mokytojams algos; be
to, teikiama subsidijų mokyklų namams statyti
ir mokslo priemonėms įsigyti.

B. Aukštesniosios mokyklos.

  

  

  

štesniosios mokyklos— progimnazijos (ir vi-
i mokyklos) ir gimnazijos. /  
  

  

“| Išėjusiemspradedamąjį mokslą laikomos auk-.

A. Elementary Schools.
When the Ministry of Public Instruction was

organized in the latter part of 1918, there were
less than 1000 elementary schools in existence
in Lithuania; in 1919 the number of such
schools had increased to 1170, in 1920 to 1350, —
in 1921 to 1660 and in 1922 to 1815.
There was also a corresponding increase in

the number of teachers: in 1919 there were 1230,
in 1920 — 1480, in 1921 — 1860, in 1922 — 2190
and in 1923 — 2349.
The number of pupils in these schools was

as follows: in 1919 — 45 540, in 1920 — 71 648, .
in 1921 — 100330 and in 1922 — 120 000.
Alongside of the regular elementary schools

evening courses for grown up people were
held; in 1921 such courses were organized by |
364 schools and were attended by 10 620 pupils.
The schools which had been taken over from

the Germans were placed under the care of
instructors. Since the beginning of 1919 one
experienced teacher has been appointed as in-
spector in every district. To unify the work
of the schools conferences of representatives
of the schools and instructors were called.

In 1919 the Ministry of Public Instruction
issued. a uniform program for elementary,
schools; in 1920 the Cabinet of Ministers adop-
ted the project for the Elementary Schools Act,
in accordance with which the Ministry ran the
schools, until the Act was passed by the Con-
stituent Assembly. By this Act a four years
course is provided for elementary schools (pre-
viously the course lasted three yeaus). j
Elementary schools are maintained from. .

funds provided by the Ministry of Public In-
struction and self-administrations. The Ministry
pays all the teachers; besides, it grants subsi-
dies for school buildings and similar purposes.

B. Intermediate Schools.

For graduates of elementary schools inter-
mediate schools are provided. si =>

“In 1918 there were 22 such schools,in 1919 —

  38,in1920 — 64, in 1921 — 82 and in 1922 —          



   Šios rūšies mokyklų 1918 m. buvi“S 22, 1919 m.
—38, 1920 m. — 64, 1921 m. —82, 1922 m. —
99; tame skaičiuje progimnazijų (ir vidurinių
mokyklų) — 71, gimnazijų 28, iy tarpe 21 val-
stybinė. Mokytojų iuose buvo 1919 m. — 437,
ee m. — 697, 1921 m. — 858, 1922 m. pasiekė

Mokinių buvo 1919 m. — 9076, 1920 m. —
13.170, 1921 m. — 14.750 ir 1922 m. — 21.040.

Be šių mokyklų, 1921 — 22 m. įkurtos 6 pro-
gimnazijos suaugusiems (nuo 16 metų amžiaus),
kurių 3 virsta dabar gimnazijomis.

Tų mokyklų reikalu 1919 m. rugpiučio m.
buvo vyriausybės patvirtinti „Laikinieji Įstatai“
ir „Taisyklės suvienodinti darbo tvarkai“ tose
mokyklose. 1922 m. paruoštas projektas nuola-
tinio įstatymo tiek bendrojo lavinimo, tiek spe-
cialinėms mokykloms.

Aukštesniosios Lietuvos mokyklos, išskyrus 2,
koedukacinės. Išskyrus 21 valstybinę, kitos šios
kategerijos mokyklos laikomos savivaldybių ir
visuomenės organizacijų ir Švietimo Ministeri-
ios subsidijuoiamos  suniomis, reikalingomis
mokomajam personalui laikyti, mokslo priemo-
nėms įsigyti ir raštinės reikalams.

„C. Mokytojų Seminarijos ir Kursai.

Iš po vokiečių okupacijos nebuvo rasta Lie-
tuvoje nė vienos mokytojų seminarijos; moky-
tojams ruošti buvo laikomi tik trumpam laikui
organizuojamieji kursai.

Dar 1918 m. buvo įkurta 1 seminarija, 1919 m.
ių buvo 3, 1920 ir 1921 m. — 5, 1922 metais
jų dirbo jau 7.

Mokinių Seminarijose buvo: 1918 m. — 90,
„1919 m. — 170, 1920 m. — 320 m. 1921 m. —
570, 1922 m. antrą pusmetį visose seminarijose
jau buvo 864 mokiniai.
Be seminarijų, mokytojams ruošti buvo or-

„ganizuojami metiniai mokytojų kursai; ių 1918
m. buvo atidaryta 2, su 54 mokiniais, 1919 m.
jų buvo 4, 1920 m. — 5, 1921 m. — 10, 1922
metais 11 su -270 mokinių. 3

Pradžios mokyklų mokytojų išsilavinimui
kelti nuo 1919 m. buvo ruošiami vasaros kursai.
Tokie kursai pradžios mokyklos mokytojams
1921 m. buvo organizuoti iau 9 vietose; juos

“privalomai lankė 1164 klausytojai. Šių metų
„vasarą tokie pat kursai dirbo 12 — ie vietų su
837 klausytojais (kursai buvopadaryti „nepri-
valomi). Progimnazijų mokytojų reikalui va-
„saros kursai organizuojami Kaune; juos 1921 m.

„lankė 104 klausytojai. 1922 m. tokie pat kursai
buvo suruošti prie universiteto; juos lankė 63
klausytojai. y

D. Specialinės mokyklos.

„Greta su bendro lavinimo mokyklomis, nors
L ne taip smarkiai, kuriasi specialinės moky-
“klos.

Švietimo Ministerijos žinioje nuo 1921 m. yra
6 amatų mokyklos, ios lėšomis laikoma aukštes-
nioji komercijos mokykla, buhalterijos ir steno-
grafijos kursai. Projektuojamos ir atidaromos
prie vidurinių mokyklų specialinės papildomo-
sios klasės komercijos, žemės ūkio, technikos

 

ių pritaikomų mokslų reikalui, 

 

are being established, although not so rapidly.

  

 

  

 

      
99; there were 71 progymnasia and 28 gym-
‘nasia, of which 21 were maintained by the—
state. In 1919 there were 437 teachers, in 1920.
— 697, in 1921 —858and in 1922 — over 1000.

In 1919 there were 9076 pupils, in 1920 —
13170, in 1921 — 14750 and in 1922 — 21 040.

In addition to these schools 6 progymnasia
for grown up people were established in
1921—22, three of which have been transfor-
med into gymnasia. ®
For the needs of these schools the Govern-

‚ment affirmed in the month of September of
'1919 the „Temporary Regulations“ and „Regu-
lations to coordinate the work‘ in such schools.
In 1922 a project for a permanent Act was pre-
pared.
The intermediate schools of Lithuania, with

the exception of two, are coeducational. Except -
21 state maintained schools, all the rest are main-
tained by selfadministrations and social organi-
sations and from subsidies given by the Mini-
stry of Public Instruction to pay the teaching
staffs, to acquire equipment and to meet office
expenses.

C. Teachers’ Seminaries and Courses.

After the German occupation was over there
was not a single teachers’ seminary to be found
in Lithuania; to train teachers, courses were .
given, which however were organized only for |
short periodsof time. © 1 B
Already in 1918 one seminary was esta-

blished. In 1919 there were 3, in 1920 and
:1921 — 5 and in 1922 — 7 were in operation.

In 1918 there were 90 pupils in the semina-
ries, in 1919 — 170, in 1920 — 320, in 1921 —
570 and in 1922 during the second ‘half-year
there were in all the seminaries 864 pupils. Y

In addition to the seminaries annual teathers’
) courses were organized for training teachers;
in 1918 two such courses were given and were
attended by 54 pupils, in 1919 there were 4
such courses, in 1920 — 5, in 1921 — 10, in
1922— 11 with 270 pupils. Ö
To raise the standard of education among |

elementary school teachers summer courses
have been given since 1919. Such courses for
elementary school teachers were organized in |
1921 in 9 places; they were attended by 1164|
teachers (attendance was obligatory). During |
the summer of last year there were 12 such |
courses given in various places and were atten-
ded by 837 teachers (attendance was not obli-
gatory). For teachers of grogymnasia summer |
courses were organized in Kaunas; in 1921 they |
were attended by, 104 teachers. In 1922 similar |
courses were given by the University and were |
attended by 63 teachers. ;

D. Special Schools. ia

Along with general schools, special schools |

The Ministry of Public Instruction is running|
since 1921 6 trade schools, and maintains an |
advanced commercial school and book-keeping
and stenographic courses. Special classes in
commerce, agriculture,technical sciences and
other applied arts are projected andinsom
cases baie nee established in intermedia
Schoo}
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„Bepasakytujų specialinių mokyklų, Švietimo
Ministerijos laikomų, yra keliolika privatinių
specialinių kursų komercijos,'buhalterijos, sve-
timų kalbų. |
„Ruošti paišybos mokytojams ir duoti progos |
lavintis plastikos menininkams 1920 m. buvo
įkurti Paišybos Kursai Kaune; 1922 m. iie virto
Meno. Mokykla su plačiais meno mokyklos
uždaviniais. Šioje mokykloje antrais jos gyve-
nimo metais jau buvo 58 mokiniai.
Nuo tų pačių 1920 m. dirbo kitos meno šakos

mokykla — Muzikos Mokykla. Ši besivystanti
mokykla antrais metais iau turėjo 74 mokinius.

“E, Aukštoji niokykia.
Aukštojo Mokslo reikalui dar 1918 metų gruo-

džio m. pradžioje Lietuvos Valstybės Tarybos
buvo pertrauktas, bet Kaune 1919 m. įsikūrė
Okupavus Vilnių, universiteto organizavimas
buvo pertrauktas, bet Kaune 1919 m. įsekūrė
privatine iniciatyva Aukštieji Kursai. 1922 m.
jų vietoje įkurtas valstybinis universitetas su
teologiios-filosofijos, humanitarinių. = mokslų,
teisiu, matematikos-gamtos, medicinos | ir
technikos fakultetais. 1922 m. universitetą lankė
1310 klausytojų.
Nepasiturintiems studentams tiek Lietuvoje,

tiek užsienyje duodama stipendijų. Tokių stipen-
dijų Švietimo Ministerijos buvo skiriama 40,
1922 m. jų skaičius pakeltas ligi 60, 1923 m.
numatyta 80.

Aukštojo specialinio mokslo reikalui Krašto
Apsaugos ir Žemės Ūkio Ministerijos turi savo
atskirus stipendijų fondus.

"F. Kitų Ministerijų mokyklos.

Be Švietimo Ministerijos, laiko savo reikalui
mokylas ir kursus ir kitos ministerijos: Krašto
Apsaugos Ministerija, ruošdama karininkus ir
puskarininkus, matyt, yra pasiryžus patekusius
į armijos eiles bemokslius išmokyti bent skai-

2 Vt 18 Tašvt. Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų
Ministerija, be aukštesniosios Ūkio mokyklos
„Dotnavoje, laiko dar 6 žemesniojo tipo žemės
ūkio mokyklas. Kitos ministerijos turi įsisteigu-
sios kursų, ruošiančių reikalingų jų darbui spe-
cialistų: matininkų, telegrafistų ir kt.

G. Švietimo padedamosios įstaigos.

Aprūpinti mokykloms knygomis prie Švietimo
Ministerijos nuo pat ios darbo pradžios suor- |

_ ganizuota knygų leidimo Komisija, kuri rūpinosi
“ir rūpinasi išleisti mokyklai reikalingų kny-
“gu, kurių nesiima leisti privatinės firmos. Be
„atskirų knygų, Komisija} leidžia laikraščius
„Švietimo Darbą“, „Skaitymus“ ir „Mūsų se-
nove“. ‘

Visuomenės reikalui organizuotas Valstybės
Centralinis Knygynas, kuriame jau surinkta per*

— 70.000 knygų, ių tarpe ir spaudos retenybių.
Centralinis knygynas tur įsisteigęs,

  

pradėjus
„nuo 1921 m. 8 skyrius provincijoje.

 

   

 

 -Išdėstytieii daviniai dar neapima visų įstaigų,
„dirbančių švietimui (vaikų darželiai, prieglau-
al „namų ruošos mokyklos), tačiau verčia

nstatuoti, jog per ketverius savarankiškoAa etus:

 

ietuva švietimo atžvilgiu yra
to ame buvo tų

  

   
  _ after four years

 

| Besides the above mentioned special schools, |
maintainedby the Ministry of Public Instruc-
tion, there are several private special courses
given in commerce, book-keeping and foreign
languages.

To train drawing masters Drawing Courses
were organized in 1920. In 1922 they were
reorganized as an Art School on a broad basis.
This school was attended by 58 pupils during
the second year of its existence.
Since 1920 a School of Music has been in

operation. During the second year it was atten-
ded by 74 pupils.

E. The University.

To meet the need for an institution of higher
learning the Lithuanian State Council approved
the statute of the University of Vilnius as far
back as the beginning of December, 1918. After
the occupation of Vilnius „the organisation of.
the University had to be postponed, but in
Kaunas in 1919 Advanced Courses were esta-
blished by private initiative. In 1922 a state
university was estabilshed in their place with
faculties of Theology and Philosophy, Humani-
ties, Law, Mathematics and Natural Sciences
and Technical Sciences. In 1919 the University
was attended by 1310 students. 4
"To needy students in Lithuania, as well as
those studying abroad, scholarships are gran-
ted. The number of such scholarships was 40,
but in 1922 it was raised to 60 and in 1923 it is
planned to raise it to 80.
For. special training in various sciences the

Ministry of Home Defence and the Ministry of
Agriculture have separate scholarship funds.

F. Schools of other Ministries.

Other Ministries also maintain schools for
their various needs. The Ministry of Home
Defence is determined to teach illiterate recruits
at least to read and write, The Ministry of“
Agriculture maintains and advanced agricultural
school in Dotnava and six more of a lower type.
Other ministries also have established various —
courses for training specialists necessary in
their work: land surveyors, telegraph, opera-
tors etc,

3

G. Other Activities.

To supply schools with text-books a com-
mission for publishing books has been organi- |
zed from the very beginning of the work of the
Ministry. Its main efforts have been and are to
publish books needed by schools and’ books
which private publishers have refused to issue.
Besides various books the Commission publi-
shes the following journals: ,,Svietimo Darbas“, |
„Skaitymai“ and „Musų Senovė“. A
The Central State Library has already col- |

lected over 70000 books, among which there—
is a number of bibliographical rarities.
Central Library has established, with the be-
ginning of 1921, 8 branch libraries in the pro- |
vince. 2 perros . Re

_ This account does not include all the educa- _
tional institutions. eeit aki    
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kslo atžvilgiu, kaip konstantuojama mokyklų
inspektorių ir vizitatorių, mokyklos gerėja: mo-
kytojai per vasaros kursus ir savo pastangomis
igyia aukštesnio išsilavinimo. Valstybės tei-
kiama kaskart daugiau lėšų mokyklų reikalams.
Statomi ir projektuojami statyti tinkamesni
mokykloms namai.

Išlaidos.

Švietimo Ministerijos reikalams 1921 m. są-
matoje buvo skirta 38.895.745 auks., 1922 m. —
239.740.669 auksinų, 1923 metams numatyta
12.350.997 litai.

ketverių metų pradžioje arba prieš karą. Mo-

 

     

far in advance of thesituation which prevailed
immediately before the war. The school are
improving, as is shownbythe reports of school
inspectors: teachers during summer courses
acquire better training. The State continually
assigns more funds for educational purposes.
Suitable school buildings are planned and in-
some cases are actually being built. ‘ + :

Expenditures,

38895 745 marks Eere assigned in 1921 in
the budget for the Ministry of Public Instruc-
tion, 239740669 marks in 1922 and 12350 997
„litai in 1923. i Z

Lietuvos Universitetas.

The University of Lithuania.

Lietuvos Universitetas isteigtas einant Mini-
sterių Kabineto nutarimu. Vasario 13 d. 1922 m.
Ministeriy Kabinetas vaduodamasis Vilniaus
Universiteto įsteigimo įstatymu ir turėdamas
omenyje steigiamajame Seime  svarstomąjį
Universiteto statuto projektą ir Universiteto
atidengimo klausimo pribrendima ir reikalin-
gumą, naturė 1922 m. Vasario mėnesio 16 d.
atidengti Universitetą Kaune.

Lietuvos Respublikos Prezidento Įsakymu
N-—18 Vasario mėn. 16. d. 1922 m. paskirta
Universiteto Rektorius ir fakultetų: Teologijos,
Socialinių mokslų, Medicinos, Gamtos-Matema-
tikos ir Technikos Dekanai.

Einant Vilniaus Universiteto statutu (Laiki-
"nosios Vyriausybės Žinių N—I) Įsakymu Švie-
timo Ministerio N—1590 Vasario mėn. 25 d.
paskirti branduoliai iš penkių Profesorių šiems '
fakultetams: Teologijos, Socialinių mokslų,
Medicinos, Gamtos-Matematikos ir Technikos.

1922 m. Kovo 24 d. Steigiamasis Seimas
priėmė Universiteto Statutą, kuris liko priva-
lomu Lietuvos Universitetui įsteigtam Kauno
mieste 1922 m. Vasario 16 d. (Vyriausybė žinios
N-—-86 Balandžio mėn. 22 d. 1922 m.).

Einant paskelbtu Universiteto statutu fakulte-
tai perrinko visą savo vyresnijį mokslo per-
sonalą, o Universiteto Tarybos posėdyje Gegu-
žės mėn. 3.'d.: išrinko Universiteto Rektorių,
Prorektorių ir Sekretorių. Kadangi pagal pri-
imto Universiteto statuto numatytas ir Teisių
fakultetas tai įsakymu Valstybės Prezidento
N-—75 nuo 1922 m. Birželio mėn. 22 d. sudary-
tas to fakulteto branduolis.

Pavasarinis 1922 m. semestras liko užbaigtas
„Birželio 30 d. Laike to semestro fakultetai
išdirbo savo regulaminus ir nustatė mokslo
pianus.

| Teologiios-Filosofijos fakulteé-
„tas susideda iš dviejų skyrių: Teologijos ir

„ Filosofijos. Rudeniniame semestre veikė pirmas
ir antras semestrai. Bendras lankytojų skai-
"jus: studentų 65, laisvųjų klausytojų 27. |
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The University of Ltihuania avas established
in accordance with the decision of the Cabinet
of Ministers. February 13, 1922 the Cabinet of
Ministers on the basis of the act for the esta-
blishment of the University of Vilnius (Vilna)
and in view of the project of the University
Statute under consideration in the Constituent
Assembly and the pressing need for a univer-
sity determined to open a university in Kaunas
(Kovno) the 16 th of February.
By order No. 18 of the President of the

Republic of Lithuania of February 16, 1922, the
rector of the University and the deans of the
Faculties of Theology, Social Sciences, Medi-
cine, Mathematics and Natural Sciences and
Technical Sciénce were appointed. ®

In accordance with the Statute of the Univer-
sity of Vilnius (Laikinosios Vyriausybės Žinios
No. 1) by order No. 1590 of the Minister of
Public Instruction the 25th of February the nuclei |
of five professors were appointed for the follo- |
wing faculties: Theology, Social Sciences, Me-~
dicine, Mathematics and Natural Sciences, and |
Technical Science. L
February 24, 1922 the Constituent Assembly

passed the University Statute which became
obligatory upon the University of Lithuania
established in the city of Kaunas February 16,
1922. (Vyriausybés Zinios No. 86, April 22, 1922.)

In accordance with the published Statutes of .
the University the faculties reelected all their |
senior teaching staffs, while the University |
Council in the session of May 3 elected the |
rector prorector and secretary of the Univer- _
sity. Since in accordance with thesnew statu-
tes a faculty of Law is provided for the nucleus | ;

°of this faculty was formed by order No. 75, of |
June 22, 1922 of the President of the State.
The spring semester of 1922 came to an end |

the 3 th of May. During that semester the |
faculties drew up their regulations and defined
the courses of study. aoe)
The Faculty of Theology and Philosophy-con- |

sists of two departments: Theology and Philo- |
sophy. The general number of students: 65 |
students and 27 tree listeners. 2
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istorijos ir filosofijos. Bendras skaičius stu-
dentų rudeniniame semestre 72, laisvyjų klausy-

"tojų 25..

„ Teisių fakulte*+o rudeniniame semestre
veikė pirmas, trečias ir penktas semestrai.

„Bendras skaičius studentų 205, laisvųjų klausy-
„tojų 37.

Matematikos-Gamtos fakultetas
susideda iš skyrių: Matematikos-Fizikos (I-III
—V. semestrai): Fizikos-Chemijos (I semestras);
Biologijos (I-III semestrai); Agronomiios-
Miškinikystės (I-III semestrai). Bendras skai-
čius studentų: 109, laisvųjų klausytojų 28.

Medicinos fakultetas susideda iš
skyrių: Medicinos (I-—-III--V semestrai); Far-
macijos (I—III—V semestrai); Veterinarijos
(I-II-—V semestrai) ir Odontologijos (I-III
semestrai). Bendras skaičius studentų Medi-

„ cinos skyriuje 108, laisvųjų klausytojų 37; Far-
~ macijos .skyriuje: studentų 44; Veterinarijos
skyriuje studentų 45, klausytojų 8; Odontologi-

"jos skyriuje studentų 96, laisvųjų klausytojų 7.

Technikos fakultetas susideda iš
„skyrių: Statybos, Mechanikos, Elektrotechnikos
"ir Chemijos. Rudeniniame semestre veikė
„I-III-V semestrai. Bendras klausytojų skai-
čius: studentų 155, laisvųjų klausytojų 7

Išviso Universitete buvo rudeniniame semestre
1922 m. studentų 979, laisvųjų klausytojų 149.

Prie Universiteto veikia sekančios Studentų
organizacijos: 1) Lietuvos Universiteto savišal-
pos drangija (turi savo biblioteką, skaityklą
ir valgyklą), 2) Lietuvių katalikų studentų
ateitininkų sąjunga, 3) Lietuvių studentų
Tautininkų Korporacija, 4) Lietuvos Universi-
teto studentų Socialistų Draugija.

„Universiteto Valdyba:
Prof. Jonas imkus.
Vladas Čepinskis.
žiejus Česnys.

Rektorius
Prorektorius Prof.

Sekretorius Prof. Bla-

Teologijos-Filosotijos fakultetas:

„ Dekanas: Prof. P. Bučys.
Sekretorius: Extraord. Prof. Kuraitis.

*"Ordinariniai Prof.: Bl. Česnys, Macu-
Ievičius; A. Grigattis, Jo Skvi-
reckis.-

“ Extraord. Prof.: K.Šaulys,A.Maliaus-
"kas, A. Alekna, P. Dovidaitis, S;
Šalkauskas, K. Paltarokas, J.
Eretas, M. Rainys, V. Jurgutis.

Docentas: L. Bistras. *
Privatdocentas: A. Sėnnas.

Vyr. Asistentas: P. Malakausas.
Loktorius: M. Morkelis.

Raštvedys: P. Verblauskas.
_Knygyninkas: P. Juraitis, Dvasios tėvas
„J. Meškauskas.

a Humanitarinių mokslų fakultetas:

“| Dekanas: Prof. M. Biržiška.
— Sekretorius „Docentas:

„di nių mokeri šie.
"tas susideda iš ena: Kalbotyros, literatūros, _

1. eNO AIRE:s-Gu-

He Pacntly of. the Huraagities consists of“
abe departments of philology, literature, history
andphilosophy. The general number of stu-
dents in the fall semester; 72 students and 25 —
free listeners.

The Faculty of Law. During the fall
semester the first, third and fifth semesters
were acting. 205 students and 37 free listeners.

The Faculty of Mathematics and
Natural Sciences consists of the depart-
ments of Mathematics and Physics (I—III—V
semesters), Physics-Chemistry (I semerster),
Biology (I—III semesters), Agriculture and Fo-
restry (I-III semesters).
and 28 free listeners.

109 regular students |

The Faculty of Medicine consists of
the following departments: Medicine (I—III—V |
semesters), Pharmacy (I—IH—V_ semesters),
Veterinary Science (I-III semesters) and
Odontology (I-III semesters). The general
number of students: in the Dept. of Medicine,
108 regular students and 37 free listerners; in
the Dept. of Pharmacy 44 regular students; in,
the Dept. of Veterinary Science 45 regular stu-
dents and 8 free listeners; in the Dept. of Odon-
tology 96 regular students and 7 free listeners.

The Faculty of Technical Science
consists of the departments of Construction,
Mechanics, Elektrotechnical Science and Che-

5#

mistry. During the fall semester the first, third
and fifth semesters were acting. 155regular
students and 7 free listeners.

The total number of students in the Univer- _
sity during the fall semester of 1922 was 979,
and of free listeners 149.

The student-body has been organized into the
following societies: 1) The Mutual Aid Society
of the University of Lithuania.(It has a library,
reading room and eating house of its own.)
2) Union of Catholic Students. 3) Fraternity of
Lithuanian Nationalist Students. 4) Society of
Socialist Students.

The governing body of the Uni-
Versity;:

Rector: prof. Jonas Simkus.
Prorector: prof. Vladas Čepinskis.
Secretary: proi Blažiejus Česnys.

The faculty of Theology and Phi-
losophy:

Dean: prof. P. Bučys.

Secretary: extr. prof. Kuraitis.

Ordinary professors: Bl. Cesnys, Macule-
viéius, A. Grigaitis, J. Skvireckis,

Extraordinary professors: K. Šaulys, A.Ma- |
liauskas, A. Alekna, P. Dovydaitis,
S. Šalkauskas,
Eretas, M. Rainys, V. Jurgutis.

Docent: L. Bistras.

Private docent: A. Senn'as.
Senior assistant: P. Malakauskas.

Lector: M. Morkelis. g

"Librarian: P. Juraitis.

 

K. Paltarokas; J 



    
  Drols
E Volteris,

J, Jablonskis,

| Ordmarimal
wan

EON aS,
' Docentai:
A VZinskalte, V, Dubas, B. Gefgan)

; Lektoriai: P. Babianskienė,A.Šimans-
š kis, A.Valaitis, Kan Tumas, Vyrėesn.
"Asistentas Lazersonas, Raštvedys X
Pacevičius.
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Teisių fakultetas:

Dekanas: Prof. P. Leonas.

Sekretorius: Docentas V. Biržiška.

Ordinar. prof A. Janulaitis,E.Balogas.

Docentai: K. Šalkauskas, S. Bieliacki-
nas, M. Romeris, P. Šalčius, O.
Biuchleris, J. Papečkis, A. Tumė-
mas, A, Moravskis,N. Pokrovskis.

Raštvedys. J. Sabaliauskas.

Matematikos- Gamtos Fakultetas:

Dekanas: Extraord.Prof. Z. Žemaitis.

„Sekretorius: Extraozd. proi. A. Purėnas.

_ Ordinariai prof.: V. Čepinskis, T. Iva-
nauskas,K.Regelis.

Extraord. prof.: F. Butkevičius.

„ Docentai: L. Vailionis, J. Graurokas,
K. Šliūpas, V. Biržiška.

Lektoria: B. Kuodaitis.

„Vyresn. asistentai: M. Kaveckis, P. Sėr-
nas, V. Čipseris.

Jaunesn. Asistentė Buividaité; Vyresn.
laborantai — Krasauskas; Jaunesn. laboran-

„tai: Z. Bubenaitė, L. Jakovickaitė,
„P. Brazeliūnas.

 Raštvedys: J. Andriušis.

 

os Medicinos fakultetas:

Dekanas: Prof. Petras Avižonis.

„ Sekretorius: Extraord, prof. VI. Lašas.
N Ordinar. proi.: L. Gogelis, P. Raudo-
‘mkis, A. Jarkeliūnas, R. Boitas,

J. Dzirnė.

Extraord. prof.:
„kas.

Docentai: P. Mažylis.

Prozektorius: K. Oželis.

a Odontologijos technikas: A. Petraus-
as.

  

  
J. Bagdonas, J. Žilins-

  

t lys, V. Kuzma,
„Mackevičaitė,
Lazersonienė.

aunesni asistentai: V. Tiškus, E. Blia
iutė, as Madeikis. S

P. Stančius, J.
R. Sapačinskaitė-   

 

  
    

 

V. Krėvė- Miekė“

M. Archimavičienė-pies

'yresnė asistentė: J. Bubenaitė, B. Šau- |

;Dean: HHO

Jun. assistant: V. Tiškus,

      
     

 
M.Biržiška.

Secretary: doc. J. Vabalas-Gudait Si

Ordinary professors: V. Krévé- Mickevi-
čius, E. Volteris, K. Buga, J. Yčas,
J. Jablonskis.

Docents: M. Arcimavičienė- Rude
skaité, V. Dubas, B. Geiga.

Lectors: L. Babianskienė, A. Šiman-|
skis, A. Valaitis, Can. Tumas, sen.
assistant Lazersonas. Paes

  

The Faculty of Law:

Dean: prof. P. Leonas.

Secretary: doc. V. Biržiška.

Ord. prof.: prof. A. Janulaitis, E Balo-
gas.“

Docents: K. Šalkauskas, S. Hislinegle i
has, Mii Romeéris, P. Šalčius, D
Biuchleris, J. Papečkys, A. Tumė-
nas, A.Moravskis, N. Poste eae

The Faculty of Mathematics and
Natural Sciences:

Dean: extr. prof. Z. Zemaitis.

Secretary: extr. prof. A. Purénas.

Or. prof.: V. Cepinskis, T. Ivanaus-
kas, K. Regelis.

Extr. proi.: F. Butkevičius.

Docents: L. Vailionis, J. Graurokas, K.
Šliupas,V. Biržiška.

Lector: B. Kuodaitis.

Senior assistans: M. Kaveckis,P. Šernas
V. Čipseris.

Junior assistans: Buivydaitė; sen.labor. p
Krasauskas; jun, lab.: Z. Bubenaitė,
L. Jakovickaitė,P. Brazeliunas.
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The Faculty oi Medicine:

Dean: proi. P. Avižonis.

Secretary: extr. prof. VI. Lašas.

Ord. prof.: L. Gogelis, P. Raudoni C
A: Jurgeliunas, H. Boitas,J. Dzirne.

Extr. prof.: J. Bagdonas, J. Žilinskas.

Projector: K. Ozelis. :
Sen. odont. techn.: A. Petrauskas:

Sen. assistant.: J. Bubenaité, B. Šaulys
; Kuzma, P. Stačius, J. Mackevi

čaitė, R. Sapačinskaiė- Laze:
sonienė les \

 

          

        

   
     
    
   

      
          

  
  
  

J.adkia



Proi.: M. Saige
J. Šimoliūnas, S. Dirmon-

IPrlvatdceatat ny: Aglinskis, a, Slio-
geris, S. Kolupaila.

darbų vedėjas Inž.V. Vierhetekia,
ybos darby Vedéjas inz. J. Čiurlys;

vyresn., asistentas inž. J. Olendzkis;
jaunesnis asitentas Inž. M. Sp iridavi-
čius. . Y

Rhätvedys. J. Indriušis.
"Einantis eee Raštinės Vedėjo iat. N.
„Mackevič ius.

Private aod V. Aktis EV) ae
geris, S:Kolupaila.-

Director of the work in drawing: v. v
bickis.

Director of the work in draughting: J. Cin
lysis) Seny.a9s.7J: Olendzkis; ss
M. Spiridavičius:

Clerk: J. Indriušis.

N. Mackevičius,

Book-keeper : J. Klemčickis.
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   Įžymiausiųjų mūs kariuomenės

dvasios pajėgų pastangomis bei darbais eina žymus dumėnesinis

Karo Moksl o if Istorijos žurnalas

„MUSŲ ZIZINYNAS*
 

„MŪSŲ ŽINYNE“
duodamos visų Lietuvoje einančių knygų

D
)
)

D
D
D
D
D
D
D
D
D

kritikos bei recenzijos, o taip pat :

D
D
D
D

|
»

»

»

»

paminima ir daugybė svetimomis kalbomis
knygų, laikraščių ir t. t.

„MŪSŲ ŽINYNE“
ligšiol išspausdinta daug įžymių originalių
raštų iš karo teorijos, mūsų istorijos, litera-
tūros, visuomenės gyvenimo, mūs kovos del

Lietuvos nepriklausomybės ir t. t.

   
o
t

„MŪSŲ ŽINYNĄ“
redaguoja kap. Steponaitis, leidžia Karo

Mokslo Skyrius. ”

„MŪSŲ ŽINYNO“
kaina: metams — 20 litų, pusei metų — 13 lt.

vieno numerio — 4 litai. Amerikoje D
metams 40 litų“ i D

i
a
i

A
A
D
s

mo 
 ena 03 reeo ‘ D

Adresas: „Mūsų Žinynas“, Karo Mokslo Skyrius, | B
Laisvės Alėja 12 Nr. Kaunas
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„  Administrativinis

Lietuvos padalinimas

- Administrative Divisions of Lithuania

Administrative Einteilung Litauens
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I. Alytaus apskritis.

Alytus.
Antnemunis.

4. Butrimonys (ių).
„ Daugai.

6. Jeznas. {
7. Kriokalaukis.
8. Liškiava.

4, Jonava“
5. Lapės.
6. Pakuonis.
7. Panemunė.
8. Pažaislis.
9, Raudondvaris.

10. Rumšiškės.
11. Seredžius.
12. Turžėnai.

1. Antanavas.
2. Ašminta.

3. Balbieriškis.
4. Gudeliai I.

„5. Gudeliai. II.
6. Janava.
7. Javaravas.
8. Kalvarija.

9. Merkinė (dalis okup.). 13. Veliuona.
10. Meteliai. 14. Vandžiogala.

„Miroslavas (Slabada). 15. Vilkija.
2 Nedzingés (giu). 16. Zapyškis. i

_ 13. Nemaniiinai. 17. Jonavos miestelis.

14. Nemunaitis.
5. Pivašiūnai.

16. Seirijai.
17. Simnas.

kis (ių).

9. Klebiškis.
10. Krosna.

“11: Elubavas:: +
12. Liudvinavas.
13. Mikališkis.

4 14. Padovinys.
V. Kėdainių apskr. 15. Raudenis.

Ariogala. 16. Sasnava.
Baisogala. ; 17. Šunskai.
ates 18. Veiveriai.
aaan IS. 19. Višakio Rūda. sg
5 l‘_mial- 20. Marijampolės miest. |
ka“į a Meee miest. 4°

. 2. ienų miest.

II. Biržų Pasvalio apskr Krakės, ASKa su 7 Pašušvys. | Ls. Biržai. . ro2 Bias eai kn; 12 Šėta. f 1. Indrioniškis.
et 43, Zeimiai. 2 ener3 f i s | ai.Riėmtinėiio Radviliškis. 14. Kėdainių miestelis. 4 Kupiškis.

5,Naujamiestis.
6. Panevėžio-Velžys._
7. Piniava.

„ Alytaus miestelis.

C
O
N
D
I
R
O
N

VI. Kretingos apskr.
1. Endriejavas.
2. Darbėnai,
3. Gargždai. 8. Raguva.

4. Kartena. $ 9. Ramygala.
5. Kuliai. 10. Rozalinas,
6. Kretinga. 11. Smilgiai.

7. Mosėdis. 12. Subačius.

8. Plateliai. 13. Šeduva.
9. Salantai. 14. Šimonys.

10. Skuodas. 15. Troškūnai.
11. Veiviržėnai. 16.Vadokliai.
12. Kretingos miest. 17. Viešintos (tų).
13. Skuodo miest. 18. Kupiškio miest.

; 19. Šeduvos miest.

Biržų miestelis.
Pasvalio miestelis.
Vabalninko miestelis.

Vil. Mažeikių apskr.
1. Akmenė. ©
2. Ylakiai.
3. Laižuva. |
4. Mažeikiai.

"X. Raseinių apskr.
1. Betygala. |
2. Girkalnis.

. Seda. a 3. Jurbarka

Imbradas.
Salakas (dalis okup.)

6. TirkSliai.
"7. Vegeriai.

— 8. Viekšniai.
idikai.

4. Kelmė. 
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10. Šimkaičiai.
11. Tytuvėnai.
12. Viduklė.
13, Raseinių miest.
14. Jurbarko miest.

XI. Rokiškio apskr.

1. Juodupys.
2. Jūžintai.

3. Kamajai.
4. Kriaunos.
5. Obeliai.
6. Pandėlis.
7. Panemunis.

“0, Rokiškis.
10. Skapiškis.
11. Svėdasai.
12. Rokiškio miest.

XII. Seinų apskr.

Budvietis.
, Kapčiamiestis.
„ Kuciūnai,
„ Lazdijai.
Leipalingis.

.

Rudamina.
. Seinai (okupuotas).
. Šventežeris.
„ Veisiejai.m

e
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e

a

XIII. Šakių apskr.

Barzdai.
. Būbleliai.

„ Gelgaudiškis.
„ Griškabūdis.
Jankai.

„ Kiduliai.
„ Lekėčiai.
„ Lukšiai.
. Paežerėliai.

10. Plokščiai.
11. Sintautai.
12. Slavikai.
13. Šakiai.
14. Žvirgždaičiai.
15. Šakių miest.

“16. Naumiesčio miest.

L : E +RAN S Lietuvos Transporto Akcinė Bendrovė
KAUNAS, Laisvės al. - Tel. adres.:Lietrans-

cija. Sa oj sns E Spa iMuito saat ime
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. Punskas (dalis okup.).

XIV. Šiaulių apskr.

„ Gaščiūnai.
„ Gruzdžiai.

„ Joniškis.
„ Klovainiai.
„ Kurtuvėnai.

„ Kuršėnai.
„ Kriukai.
„ Kruopiai.
„ Linkuva.
„ Lygumai.
„ Meškuičiai.
. Pakruojis.
„ Papilė.
„ Pašvitinys.
. PaSiauSis.
„ Radviliškis.
„ Raudėnai.

„ Skaistgirys.

. Stačiūnai.

. Šaukėnai.

. Šiaulėnai.
„ Šiauliai.
„ Tryškiai.
„Užventis.
„ Vaiguva.
. Žagarė.
„ Žagarės miestelis.

. Radviliškio miestelis.

. Joniškio miestelis.

. Kuršėnų miestelis.

XV. Tauragės apskr.

„ Batakiai.
„ Eržvilkas.

Gaurė.

„ Kaltinėnai.
Kvėdarna.

„ Laukuva.

„ Naumiestis.
. Sartininkai Žigaičiai.
. Skaudvilė.
„ Šilalė.
. Švėkšna.
„ Tauragė.
„ Vainutas.
„ Tauragės miest.

"Litauische Transport Abingeslschat ue

"KOWN i Gis ;
Tel-AdrLietrans / Tel. 240 |

EYDTKUHNEN ~ WIRBALLEN a
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XVI. Telšių apskr.

„ Alsėdžiai.
„ Kalvarija.

Luokė.
„Nevarėnai.
Plungė.

„ Rietavas.
. Telšiai. p
„ Tverai. ;
„ Varniai.

10. Žarėnai.
11. Telšių miest.
12. Plungės miest.

=
C
O
N
A
M
D
R
H
W
N
H

XVII. Trakų

„ Aukštadvaris.
„ Kaišiadorys (ių).
„Kietaviškės.
„Kruonis.
OnuSke.

„ Rudžiškės (dalis okup.).
Samiliškės.

„Vievis.
„ Žasliai.
„ Žiežmariai.S
C
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A
N
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XVIII. Ukmergės apskr.

1. Balninkai.

2. Deltuva.
3. Giedraičiai (dalis ink
4. Joniškis (dalis okup.).
5. Kavarskas (dalis okup.).|
6. Kurkliai (dalis one
7. Musninkai.

8. Pagirys.
9, Pabaiskas.

10. Panoteriai.
11. Siesikai.
12. SeSuoliai.
13. Sirvintos (dalis okup =a

14.- Taujénai.
15. Traupis-io.
16. Ukmergė.
17. Vepriai.
18. Želva.
19. Žemaitkiemis.
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. XIX. Utenos apskr. 11. Utena. 7. Kybartai.

1. Alunta. 12. Ušpaliai. 8. Lankeliškiai. |
2. Anykščiai. 13. Vyžuonos. 9. Paežeriai.

3. Daugailiai. 10. Pajevonys.
4. Debeikiai. XX. Vilkaviškio apskr. 11. Pilviškiai.

5. Kuktiškės. 1: Alvitas; 17 12. Vilkaviškis.
6. Lieliūnai. 6 2. Bartninkai. 13. Vištytis.
7. Molėtai. 3. Gižai. 14. Žalioji.
8. Pakalnė. 4. Gražiškiai. 15. Kybartų miestas.
9. Skėmonys. 5. Kaupiškiai. 16. Vilkaviškio miestas.

10. Tauragnai. 6. Keturvalakiai. 17. Virbaliaus miestas.

Miestai apskričių teisėmis XXI. Kaunas, XXII. Panevėžys, XXIII. Šiauliai, XXIV. Ukmergė.

Kita Lietuos dalis lenkų okupuota.

Lietuvos Muitinės.
Die Litauischen Zollamter.

Baltupėnų mūitinė, Baltupėnai. Pereinamieji punktai:
Bitėnų muitinė, Bitėnai. Durchgangsorte:
Joneičių muitinė, Joneičiai. Abelių punktas, Abeliai.
Kaišiadorių muitinė, Kaišiadorys.R. NT Aisėnų punktas, Veiviržėnai.
Kauno muitinė, Kaunas. Darbėnų punktas, Skuodas.

f Klaipedos muitine, Klaipeda. Ežerėnų punktas, Ežerėnai.
ny Lazdėnų muitinė, Lazdėnai. Germaniškių-Kamėnų punktas, N. Radviliškis.
ae Mažeikių muitinė, Mažeikiai. Ilzenbergo punktas, Ilzenbergas.

Naujamiesčio muitinė, Naujamiestis. Juodkaičių punktas, Juodkaičiai.
Naumiesčio muitinė, Naumiestis. Kybartų punktas, Kybartai,
Nausėdų muitinė, Nausėdai. Laižuvos punktas, Mažeikiai.
Nidų muitinė Nidai. Merkinės punktas, Merkinė. Se
Pagegiu muitiné, Pagegiai. Milvydžių punktas, Joniškis. ;
Panemunio muitiné, Ubermemel. Narvydžių punktas, NarvydZiai.
Pilipavo muitinė, Kalvarija. Prūdupio punktas, Prūdupis.
Rūsnės muitinė, Rūsnė, | ‘ N. Radviliškio punktas, N. Radviliškis.
Šakunėlių muitinė, Šakunėliai. Rusnės punktas, Rusnė,
Šereitlaukio muitinė, Šereitlaukis. Saveiniškių punktas, Saveiniškiai.

„Šilininkų, muitinė, Šilininkai. Slavikų punktas, Šakiai.
Šilutės muitinė, Šilutė. Tatamiškų punktas.
Skuodo muitinė, Skuodas. Vegeriu punktas, Vegeriai.
Smaleninkų muitinė, Smaleninkai. i Vindenburgo punktas.
Vilkiemių muitinė, Vilkiemiai. f \ Vištyčio punktas, Vištytis.
Virbalio muitinė, Virbalios. } Zagarés punktas, Zagaré.
Višvilės muitinė, Višvilė. Žeimelio punktas, Žeimelis.

 

LIETRANS + Lietuvos Transporto Akcinė Bendrovė ;
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“Lietuvos pašto,telegrafo ir telefono įstaigų sąrašas.

  

List of the Post, Telegraph and Telephone Offices of the‘Lithuanian
Republic.

Verzeichnis der Post-, Telegraphen- und Ferusprechiniy in der
Republik Litauen.

 
 

 

  
 

 
 

   

5 : Kokios : Kokios
Įstaigų Kokio $ Įstaigų Kokio z

pavadinimas apskričio Šanio pavadinimas apskričio pikis

Post offices District Post offices District
Pati E Operations Poštaiė N Operations

DRAHURE s S Operationen PAN sal Operationen

Airiogala Kėdainių visų rūšių ||Čekiskė ag.t-|Kauno papr.ir apdr.

"Aglohnen ag. |Klaipédos p. ir ap. Coadiuthen ag.t.IKlaipėdos ve ay aa

Akmenė p. t |Mažeikių » »” Darbenai P-t.|Kretingos visų rūšių
VII VII

Aleksotas ag. Kauno pup. ir apdr.|| Daugai ag. |Alytaus Papr.ir apdr.

Alytus Pi fe Alytaus visų rūšių Daujėnai ag.t.IPasvalio 9 ee

Alunta a Utenos a 2 Daugailiai ag.t.|Utenos S

Andriejavas  |ag.t. |Kretingos pap.ir apdr.||Daviliai ag.t.IKlaipėdos no

Anykščiai P Utenos visų rūšių ||Debeikiai ag.t.|Utenos a

Antalieptis ag. |Ežerėnų pap. ir apdr,||Dittauen ag.t [Klaipėdos sia Na

Aukštadvarys | ag. [Trakų „uo1-7. ||Dotnava p. t|Kėdainių visų rūšiųvisų rūšių VII

Babtai Bi. Kauno visų rūšių Drawoéhnen ag. ĮKlaipėdos Pap. ir apdr.

Baiorai ag. |Klaipédos D.ir ap. Dusetos bs Ežerėnų » 9

Baisogala Py Kėdainių Še Ežerėnai p Ežerėnų „
I

Balbieriškis p. t. ĮMarijampolės |, Eržvilkas p.t|Tauragės Di eee
: VII Vu

Babtai p. t. Tauragės ” ” Gaideliai ag. Klaipėdos TE RE
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e ® ® į ® ® jų ; Kiekvienas Lietuvos pilietis
ä kuriam tik rüpi Lietuvos .nepriklausomybe, jos stiprejimas, , }
_ gynimas, visuomenés kultirinis brendimas, privalo skaityti

  

 Didžiausį ir pigiausį Lietuvoje dienraštį

„LIETUVA“
Nuo 1923 m. sausio men. 1 dienos „Lietuva“ eina 6 — 8 puslapių.

 

„Lietuva“ nepartinis laikraštis, vaizduojąs gyvenamąją salies politiką.
„Lietuva“ seka ir nagrinėja Lietuvos vidaus ir pasaulio valst, politiką;

„Lietuva“ deda daugiausia žinių iš Mažosios ir okupuotos Lietuvos, Ameri-
kos, Angiljos, Rygos lietuvių gyvenimo, ir telegramų iš viso pasaulio.

Tik „Lietuvoje“ dedama visi valdžios įsakymai, pranešimai, kuriuos būtinai
privalo žinoti visi piliečiai.

„Lietuva“ turi literatūros skyrių: spausdina apysakų, feljetonų, eilėraščių
etc., skiria savo skiltyse vietos muzikos ir teatro raikalams.

„Lietuva“ spausdina visų draugijų, organizacijų, įstaigų trumpus pranešimus.
Tik „Lietuvą“ skaitant galima sekti ir žinoti visus laisvosios Lietuvos *

politinius bei visuomeninius reikalus, valstylės augimą ir tt.

„Lietuvos“ prenumerata ir privatiniai skelbimai, išskyrus kaikuriuos susi-
tarimus, apmokama iš aukšto. Paso pamėtimo skelbimas —1 litas,
bylos — 2,50 c., šiaip petito eilutė — 15 centų.

„Lietuvą“ atskrais numeriais galima nusipirkti visuose Lietuvos miestų
knygynuose ir visose pašto įstaigose.

„Lietuvos“ prenumerata: Lietuvoj metams 15 litų, pusei metų — 7 litai
50 ct., 3 mėnesiams 31it 75 c., mėnesiui 1 lt. 25 ct. Atskiro n-rio
kaina 5 centai. Užsienyje metams 3 doleriai, pusei mety — 11/2
dolerio, 3 mėnesiams 75 centai.

„Lietuvą“ galima užsisakyti didesnį ekzemplorių sBaičių ir pardavinėti:
atskirais numeriais, pasiliekant savo naudai, susitarus, nuošimtį; atskirų
numerių pardavinėtojai atsilygina su administracija metų ketvirčiais.

„Lietuva“ labiausiai išsiplatinęs dienraštis Lietuvoje ir užsienyje; turi |
daugiausia įvairiausių skelbimų. ;
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Laikraščiui užsakymus ir skelbimus drauge su pinigais, siųskite šiuo adresu:

Kaunas, Didž. Totorių gatvė Nr. 14 „Lietuvos“ administracijai.
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£ Lietuviai Didžiojoje Britanijoje.

  

T.

K. Gineitis.

Lithuanians in Great Britain.

Išeivybė labai nubaigė Lietuvą, daugiau kaip
mūsų metinis prieaugis kartais išvažiuodavo

svetur. Ir kaip tik važiavo daugelis tokių,

kuriuos reikėtų turėti namie, ypač gi dabar, kai

lietuvybė tapo „pati nog savęs“ ir visiems atsi-

rado daug darbo. Žinoma,
keliavo bežemiai ir mažažemiai, bet kitais

žvilgsniais socialė kokybė išemigravusių lietu-
vių gana augšta. Abelnai imant, tai tie, mažai
pažįstantieii geografiją žmonės, keliavo į svetimų

kontinentų ir kraštų nežinybę ir nuobodumą,

kurie daugiau už“ kitus turėjo noro geriau

gyventi, buvo energingi, centrifuginiai, daug

savimi pasitikintieji individai, kurie gal kartais

nebijojo pagalvoti ir apie atsiekimą „guelgue“

_ chose de puissant’.

Šiauriniai Baltijos kaimynai daugiausia emi- |
gravo į Rusų miestus ir tolimus Sibiro pa-

sviečius. Lietuviai gi skynėsi sau kelius į tur-

tingas, gerai mokančias valdytis, daug ir

koperatingai dirbančias šalis, kurios žinomos
mums kaipo anglo-saksų šalys. Mūsų išeivybė

suartina Lietuvą su tomis kilniomis šalimis,
duoda galimybės daug ko iš jy pasimokinti

ir drauge tenykščiai mūsų išeiviai yra tokioj

padéty, kad jie gali ir teikia didelę materiale
paramą mūsų valstybei.

Mūsų išeivybė į Britų Imperiją, neminint

Amerikos Jungtinių Valstybių, kurioms prik-

lauso pirma eilė, stovi skaitlingumo žvilgsniu

antroje vietoje. Mūsų išeivių čia yra apie

25,000. Gi Škotijoj ir Anglijoi apsigyvenusieii
lietuviai sudaro skaitlingiausią ir geriausiai

susiorganizavusią mūsų išeivybės dalį Vakarų

Europoj.
Anglijoj.

“ Pačioje Anglijoje dabar yra apie 4000 lietuvių.

Kun. J. Norbertas, kuris rūpestingai ir. ilgai
"rinko žinias apie mūsiškius Jungtinėje Karali-

joje, sako, kad prieš penkesdešimts metų An-

glijoj ir Škotijoj iau gyveno vienas-kitas lietu-
vių šimtas. Pirmieii lietuviai čia greičiausiai
pateko apie 1855 m. Krymo karo laikais, kaipo

belaisviai, tarnavusieii Rusų armijoj prie Se-

vastopolio ir kitur.

šitų belaisvių nepanorėjo grįžti Lietuvon ir ten

gyventi po Rusų iungu ir tūli jų susivadino

Anglijon saviškius.

Daugiau lietuvių čia ėmė keliauti, rodos,

"apie 1880 m. Prasidėjus lietuvių eksodui
g mediko, daugelis ee pinigy stokos, lių ligų |

 

daugiausia

Karui pasibaigus, kaikurie

their relatives and friends, and thus the num-

The population of Lithuania has been greatly
decreased by emigration and for some years
the entire yearly increase and more in pop-
ulation has gona abroad. In this manner many
persons left Lithuania whose preseuce among
us now is highly desirable, especially since
Lithuania has regained her independence, and
pienty of useful work can be found for all.
It is, of course, true that in most cases the
landless formed the bulk of the emigrants, but —
on the whole the social value of Lithuanians
who have emigrated is high. Generally
speaking, these people, unversed in geography,
left home for foreign continents and countries,
and who wished more than others to uplift
themselves, were energetic, self-reliant, and
perhaps:not afraid to dream sometimes of
achievement ,quelque chose de puissant“.

In this connection the most gratifying fact
is that, while from neighbouring Baltic coun-
tries the trend of emigration was towards
Russian towns, the Lithuanians mostly em-
igrated to the wisely governed, hard-working,
countries, which, for want of a better
name, we generally call Anglo-Saxon. Our
immigrants there draw us nearer tho these
lands, giving us the opportunity to learn much
from them, and they are there in such a
position that they can contribute, and are con-
tributing, considerable material assistance
to Lithuania. 7

In the West, after our emigrants of nearly
a million strong in the United States of Ame-
rica, Lithuanian emigrants in Great Britain
take the second place. They number altogether~
over 25,000, and constitute the largest and
best organised of our settlements in Western
Europe.

England.

In England the number of Lithuanians is
about 4000. The Rev. J. Norbertas, who made
a long and painstaking investigations states
that 50 Wears ago there were already a few|
hundred Lithuanians in England and Scotland.
The first Lithuanians probablay came to this
country as prisoners of war about 1855; this
was at the time of the Crimean War, when
many Lithuanians were serving in the Russian
Army near Sevastopol and thereabouts. At
the close of the Crimean War, some of these
prisoners did not wish to return to Lithuania,
and to live there again under the Russian yoke,
and some of them invited their relatives.and
friends to join them.

More Lithuanians seem to have come to |
Great Britain about 1880. When the Lithuanian -
exodus to America began, many of them,
tunning short of funds and for various other
reasoms, failed to reach America, and settled
down in the British Isles. These also invited |
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ir kitų priežasčių negalėjo pasiekti Amerikos

ir sustojo Anglijoj ir Škotijoj. Kaip paprastai,
jie tuojaus ėmė kviesti savo gimines ir draugus

ir tokiu būdu išeivių burys nuolat didėjo. Tik

dalis važiavusiųjų Amerikon baigė savo kelionę

anglų salose. Kiti gi pasiliko kontinentalėse

valstybėse ir sudarė lietuvių naujokynus Vokie-

tijoj, Danijoj, Belgijoi, Luksemburge ir. kitur.

Didesniais būriais lietuviai ėmė čia vykti tik

praeito šimtmečio pabaigoje ir daugiausiai jų

važiavo ne Anglijon, bet Škotijon, kame yra
daug anglies kasyklų. Pamatę, kad lietuviai

yra geri darbininkai, darbdaviai prašė agentų

daugiau jų atvežti. Abelnai čia susidarė nuo-

monė, kad lietuviai yra labai stiprūs ir darb-

štūs vyrai. Daug kartų girdėjau ir mūsiškius

išeivius besigiriant, kad, girdi, kai pamato

lietuvį darbininką, tai ir moja pirštu. Įdomu

pastebėti, kad kitų tautų išeivių Škotijoj labai
nedaug, lietuviai čia skaitlingiausi.

Pirmiausiai lietuviai apsigyveno Liverpooly,

Londone ir kituose anglų miestuose ir tik

vėliau jie ėmė keliauti Škotijon. Anglijoj pasi-
liko daugiausiai įvairūs amatininkai, o Škotijoj
Jietuviai gavo darbo anglies kasyklose, geležies

ir plieno liėjyklose ir kituose fabrikuose.

Apie 4 visų vietos lietuvių yra Suvalkiečiai.
Londone ir jo priemiesčiuose (Silvertown, Wool

wich) yra apie 1700 lietuvių. Pirmą lietuvių

draugiją, užvardinta ,„Vienybė-Lietuvių Rymo
Katalikų“ čia suorganizavo 1896 m. atostogoms

atvykęs Kun. Tomas Banaitis. Lenkai, savo
seno papročio prisilaikydami, ir Londone

nedavė lietuviams ramiai gyventi ir darė
pastangų šitą draugiją užvaldyti. Užtat buvo

nutarta uždrausti lenkams ion rašytis. „Vieny-

bės“ draugija gyvavo iki 1917 m. Tais metais

daugeliui lietuvių teko išvažiuoti iš Londono

del Rusų-Britų karinės konvencijos ir pirmoji

lietuvių draugija, netekus daugelio veiklesnių

narių, žlugo. Dabar čia gyvuoja “keliolika

įvairių lietuvių draugijų. Lietuviai ir lenkai

čia pradžioj turėjo vieną parapiją. Kaip visur,

taip ir Londone, lenkai basiausiai.darbavos

prieš lietuvius ir stengėsi neprileist prie atskiros

lietuvių katalikų parapijos isisteigimo. Gruo-

džio mėnesy 1900m. Londono lietuviai mušė

ilgiausią telegramą Popiežiui, prašydami leidimo
steigti lietuvių parapiją. Popiežiui Leonui XIII
tuojaus sutikus, lietuvių parapija pradėjo

veikti 1901 metais. Įdomu pastebėti, kad visos

parapijinés draugijos

Anglijoj ir Škotijoj vadinasi Lietuvos užtarytojo

Šv. Kazimiero vardu. Pirmais lietuvių kuni-
"gais buvo Kun. B. Šlamas ir Kun. Talmontas-

Nuo senesnių Londono lietuvių "London that in order to prevent the Lithu:    
 

Only a partincreased.
of those who failed to reach America, however, |
settled down in England or Scotland. Others
remained in continental countries, and formed

ber of Lithuanians

Lithuanian colonies in Germany, Denmark,
Belgium, Luxemburg and elsewhere.

Lithuanians did not begin to come to the
British Isles in greater. numbers until the
end of the last century, and then they went
mostly to Scotland, where many coal mines
are located. Employers, finding Lithuanians
to be desendable workers, commissioned agents.
to bring larger parties over to Scotland, the
opinion being held, here as elsewhere, that
the “Lithuanian is a very. strong and good
labourers. I have often heard our emigrants
in Scotland and England boasting that when
an employer meets a Lithuanian worker, he
offers him a job at once. It is also interesting |
to note that there are few other immigrants
in Scotland, Lithuanians being by far the most
numerous. *

Lithuanians settled first in Liverpool, London
and other English towns, and went to Scot-
land only later. Most of the skilled workers
remained in England, while in Scotland Lithu-
‘anians are mostly employed in coal mines, fac-
tories of various kinds.

Two-thirds of the Lithuanians in Great
Britain come from the region of Suvalkai.

In London and its suburbs (Silvertown and
Woolwich) there are about 1700 Lithuanians.
The first Lithuanian Society „Vienybė“ was
organized here in 1896, by the Rev. Thomas
Banaitis, who was spending here his holidays.
The Poles — true to their old habits — did
not let the Lithuanians live in peace in London
either, and attempted to take possession of
this Society. The Society, therefore, decided
to forbid Poles to become its members.
“Vienybé“ existed until 1917. In this year
many Lithuanians, in accordance with the
Russo-British military Convention, had to leave
London, and the loss of many of its most
energetic members brought to a standstill the
activities of the Society. At present there
are several Lithuanian societies in London.
At the beginning the Lithuanians and the

Poles had a common parish. Men the number
of Lithuanians, they decided to establish their
own parish. {

In London, as.in other places, the Poles.
have been endeavoring to prevent the Lithua-
nians from haying their own separate parish,
wishing them to remain joined with the Poles.
forming one parish. In December 1900 the
Lithuanians of London sent a very long tele-
gram to the Pope asking permission to establish
a separate Lithuanian parish. Pope Leo XIII
immediately gave his consent, and in 1091 the
Lithuanian parish started its activities. ;

It is interesting to note that all Lithuanian|
parishes and parochial societies hereare called
by the name of the patron saint of Lithuania,
St. Casimir. The First Lithuanian priests were |
the Rev. B.
Racevičius. A

I happened to bass from older Lithuanians in

Šlamas, and the Rev. Talmontas- | he

 



  

teko girdėti, kad idant sykį ant visados užkirsti

kelią Londono lenkų bandymams užvaldyti

lietuvių parapiją, Kun. B. Šlamas būk padaręs

sutartį su Kardinolu, kad lietuviui kunigui

išvažiavus, pamaldas lietuviams laikytų anglai,

airiai, prancūzai ar vokiečiai kunigai, bet tik ne

lenkai. Kun. Šlami iškeliavus, pamaldas lietu-
viams laikydavo prancūzai kunigai, kol neat-

važiavo savasis. Nuo 1905 ir po šiai dienai

čiai klebonauja Kun. K. Matulaitis. Jo rūpesčiu

1910 m. / Londono. lietuviai pasistatė mūro

bažnyčią (21, The Oval, Kackney Road), gra-
žiai viduje išpaišytą rūtų šakelėmis. Prie bažny-

čios lietuviai turėio ir savo kliubą, bet karo

metu daugelis lietuvių įstojo į Britų ir Rusų

armijas, visuomenis gyvenimas per tai Žymiai

sumenkėjo ir kliubo namai buvo parduoti, kame

darbar yra įtaisyta elektros stotis. Dabar

Londone lietuviai vėl pradėda rūpintis savo

kliubui namus įsigyti.

„Tokiu būdu, lietuviams pasisekė atsikratyti

nuo lenkų, sudaryti savo atskirą parapiją,

pasistatyti bažnyčią, ir šiandien jie turi daug

draugijų. Lenkai gi Londone iki šiai dienai
"samdytuose namuose laiko pamaldas.

Lietuvių amatninkų skaičius Londone yra

gana žymus. Čia dirba keli šimtai lietuvių
siuvėjų, apie 100 dailydžių, apie 50 batsiuvių

ir apie 70 odininkų. Kaikurie amatninkai turi
dirbtuves, yra keli krautuvių savininkai, Lietu-

vių duonkepykla ir tt. Anglijos ir Škotijos lie-
tuviai labai pamėgo savas duonkepyklas, kar-

tais jos steigiamos koperatiniais pamatais ir

pavadinamos gražiais vardais: „Varpas“,
„Birutė“, „Pirmyn“ ir tt. Ši pastaroji, kaip
galima spręsti iš vardo, priklauso socialistams.

Kiti Londono lietuviai daugiausiai dirba

cukraus ir stiklo fabrikose ir gazinėse.

Manchester'y gal yra 700 lietuvių— daugiausiai
siuvėjai, odininkai ir anglekasiai. Lietuvius

katalikus čia aptarnauja gerai lietuvių kalbos

išmokęs Kun. Foltin. Liverpool’y lietuvių

skaičius beveik toks pat kaip Manchester'y.
Jiems klebonauja mokąs lietuviškai anglas
kunigas Hughes. Liverpool'y lietuvių kolonija
sena, daugelis senesnių lietuvių Škotijoi atvyko
iš Liverpoolio. Mažesnis lietuvių skaičius
randasi ir kituose Anglijos miestuose. Widnes‘s

yra apie 200 lietuvių, daugumas dirba mulio

„ir dažų iabrikose, Leeds'e gyvena apie 150
“lietuvių. Po kelioliką lietuvių šeimynų randasi

ir miestuose Bradiord, St. Helens, Leicester,
_ Middlesborough, Southbank, Earlestone, Hay-
_ dock, Nottingham, Derby ir kitur. Visi jie |

daugiausiai smulkūs amatninkai ir dirbtuvių dar-
Os

  
Stone, Haydock, Nottingham, Derby and else-

 

259

nian parish from falling into the hands of
the Poles once for all, Rev. B. Slamas made
a written agreement with the Church Autho-
rities to the effect that in the absence of a
Lithuanian priest the church services should be
conducted by English, Irish, French or German
priests, but never by a Pole. When the Rev.
Slamas left London, the services for Lithua-
nian Catholics in London were conducted by
a French priest, until a Lithuanian arrived.

From 1905 up to the present day the Lithua-
nian priest has been the Rev. K. Matulaitis,
As a result of his endeavours, the Lithuanians
of London built in 1910 a brick church (21 The
Oval, Hackney Road) which is beautifully
decorated inside with the Lithuanian national
flower, the rue. By the church the Lithua- |
nians had also their club. During the war, .
however, many of the members enlisted in
the British and Russian armies, and the social
activities of this club accordingly decreased.
The club building was finally sold, and an |
electric power station is now installed there.“
At present the Lithuanians of London are again
Seas to acguire premises for their
club.

Thus the Lithuanians of London succeeded in
forming their own parish, have built their own
church and have organized many societies.
While the Poles up to the present time are
conducting their church services in a rented
building.

The number of Lithuanian skilled workers
in London is considerable. There are, for
example, several hundreds of Lithuanian tai-
lors a hundred cabinet-makers, approximately
50 shoe-makers, and about 70 tanners. Some
of these have their own establishments, and
there are a few Lithuanian stores, and a
Lithuanian bakery. The English and Scottish
Lithuanians like to have their own bakeries, ;
sometimes organised on a co-operative basis,
and usually called by such names as „Varpas“,
„Birute“ and „Pirmyn“ (Jorwards!) etc. The
last-named bakery, as can be judged from
the name, belongs to Socialists. | | ;
Lithuanians of London are mostly employed

in sugar and glass factories and gas works.
In Manchester there are about 700 Lithua-

nians, mostly tailors, tanners, and coal-miners.
The Lithuanian Catholics are in the spiritual
care of the Rev. Mr. Foltin, who has acquired
a working knowledge of Lithuanians. In
Liverpool the number of Lithuanians is the
Same as in Manchester. Their Rector ist the
Rev. Mr. Hughes, an Englishman who has
learnt Lithuanian. The Lithuanian colony in
Liverpool is an old one, and manyLithuanians
now in Scotland say they came from Liver-
pool. Smaller Lithuanian colonies are to be
found in other English towns. There are about
200 Lithuanians in Widnes, working in soap
and dye works. In Leeds the number of Lithua-
nians is about 150. Several Lithuanian families |
are also to be found in Bradford, St. Helens,
Leicester, Middlesbrough, Southbank, Farle. |
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South Wales'e lietuvių nedaug tėra.

lietuvių siuvėjų šeimynos gyveno Swansea'oj

ir Cardiff'e; yra šiose apielinkėse ir šiek tiek

lietuvių anglekasių.

Škotijoj. =

Skotijoj lietuvių yra virš 8000. Minėto Kun.

J. Norberto žiniomis, 1914 m. Lanarkshire

apskrity buvo virs 7000 lietuvių, Ayrshire-

705, Linilithgowshire-virš 300, Midlothianir

Edinburgh—arti 250, Fefishire—apie 50, Dunde—

virš 110 ir po kelioliką lietuvių šeimynų kitur.

Kun. Norbertas važinėjo po lietuvių kolonijas

ir domiai surašinėjo visas lietuvių Seimynas

ir pavienius ir jo surinktos žinios yra užtektinai

tikros. Be to, čia kalbama tik apie lietuvių

tautybės išeivius. Nemažai atkeliavo į Bri-

taniją ir žydų iš Lietuvos, bet jų tikresnį skai-

čių sunkiau sužinoti. Taigi, nors lietuvių skai-

čius karo metu ir po karo galėjo virš 2000

sumažeti, bet nėra abejonės, kad išeivių iš

Lietuvos vien Škotijoje ir Anglijoje dabar yra
nemažiau 12,000.

Iš pavienių miestų daugiausiai (apie 2000)
lietuvių gyvena Bellshill (su View Park).
„Šiame mieste yra įsteigta ir Lietuvos Atsto-

vybės Tarpininkybė.  Glasgowe yra arti 1000

lietuvių. Daug lietuvių gyvena ir sekančiuose

miestuose: Burnbank, Craigneuk,  Carfin,

Motherwell, Holytown, Blantyre, Newton-

grange, Dalkeith, Glengurnock, Hamilton, Dundee

ir kitur.

Daugiausiai lietuvių Škotijoj dirba anglių
kasyklose, prie plieno ir geležies lieiyklų ir

kitokiose fabrikose. Dundee arti šimto lietu-

vių moterų dirba prie siūlų verpyklų ir pakulų

pešiojimo. Šiuo metu daugelis tenykščių lietu-
vių yra bedarbiai ir pragyvenimo sąlygos la-

bai pasunkėjo. Užtat daugelis jų grįžta Lietu-

"von, o kiti išvažiuoja Amerikon.

 

Lietuvių parapijinė draugija čia susidarė
1898 m, kai Škotijoj jau buvo privažiavę apie
3000 lietuvių. Apie tą patį laiką Kun. Varna-
gitis su J. Montvilu ėmė leisti dvisavaitinį

laikraštį „Vaidelytė“. Tai buvo pirmas lietu-

vių laikraštis Britanijoj, bet jo teišėjo tik sep-

tyni numeriai. 1904 metais čia ejo „Laikas“,

kurio redaktoriais buvo Benjaminas Audra ir

vėliau J. Gegužis.

Po energingo Kun Varnagirio čia klebonavo

visa eilė kitų kunigų: Vaitys, Šlamas, Čiuber-
kis, Talmontas - Racecitius, Vasiliauskas,

Kemešis, Šveistrys, Norbutas, o dabar yra J.
Petrauskas. Bet nei savos bažnyčios nei

juridinės parapijos Škotijos lietuviai katalikai
neturi. Dabar tenykščiai lietuviai yra parapi-
iiečiais tų škotiškų parapijų, kurių rėdybose

Kelios |

a

where.
factory hands.

There are a very few Lithuanians in South
Wales. Some Lithuanian families of tailors
are to be found in Swansea and Cardiff, as
well as a few Lithuanian miners.

Scotland.

The number of Lithuanians in Scotland is
well above 8000. The Rev. J. Norbertas, who
has already been mentioned, states that in
1914 there were over 7000 Lithuanians in
Lanarkshire, in Ayrshire 705, in Linlithgowshire
over 300, in Midlothian and Edinburgh nearly
250, in Fifeshire about 50, in Dundee over
110, and a few Lithuanian families elsewhere.

Theseare Honig skilled workers ant 3

 

The Rev. J, Norbertas travelled through the |
Lithuanian settlements, carefully ascertaining
the numbers of Lithuanian families and single
persons, and the information he collected is
sufficiently reliable.
emigrated from Lithuania to Great Britain,
but it is more difficult to ascertain their exact
numbers.
during and after the war, may have decreased
by some 2000, it cannot be doubted that in
Scotland and England there are at present
not less than 12,000 emigrants from Lithuania.

Taking separate towns, the majority of
Lithuanians (about 2000) are in Bellshill (with
View Park). A Lithuanian Legation Inter-
mediary has been established in this town. In
Glasgow and its suburbs also there may be
up to 2000 Lithuanians. Other towns in
which there is a considerable number of
Lithuanians are Burnbank, Craigneuk, Carfin,
Motherwell, Holytown, Blantyre, Newton-
grange, Dalkeith, Glengarnock, Hamilton,
Dundee etc.

Most of the Lithuanians in Scotland are
coal-miners, workers in iron and steel, and
factory hands. In Dundee about 100 Lithuanian
women are making a living by spinning and
weaving flax. At present many Lithuanians
are unemployed, and find it very difficult to
make a living. Very many are returning to
Lithuania, others are leaving for America.

A Lithuanian Catholic parish was organised
here in 1898, the number of Lithuanians in
Scotland at that time reaching about 3000.
At this period the Rev. Varnagiris,
J. Montvila, started to publish a monthly paper
„Vaidelytė“. This was the first Lithuanian
newspaper to appear in Great Britain, but
it only reached its seventh edition. In 1904
a paper called „Laikas“ was published, its
editors being Benjaminis Audra and later
J. Gegužis.

After the energetic Rev. Varnagiris there
were-a number of other Lithuanian priests, |
Vaitys, Šlamas, Čiuberkis, Talmontas- Race-
vičius, Vasiliauskas, Kemešis, Šveistrys, Nor- |
butas, and at present J. Petrauskas. The
Scottish- Lithuanian Catholics here do not |
have a church of their own, nor a parish. At |
present the Lithuanians are members of those |

5 Senterparishes in which they reside , the |

Although the number of Lithuanians,

with

Not a few Jews also.

-
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" kur yra lietuvių.

 

jie gyvena, o lietuvis kunigas oficialiai skai- |

tosi kamendorium prie kiekvienos parapijos

kiusius gal mūsų vienos vyskupijos plote. Ji
čia užlaiko „Škotijos Lietuvių R. K. Šv.
Kazimiero Parapijinė Draugija“. Dabar yra

svarstomas klausimas dėl savos bažnyčios

pasistatymo.

Įvairių lietuvių draugijų Škotijoj ea ran-

dasi. Žymiausios yra sekančios: Škotijos
Lietuvių / Katalikų Darbininkų Šv. Juozapo
Saiunga (9 skyriai), kuri turi savo spaustuvę

ir jau aštunti metai kaip leidžia savaitraštį

„Išeivių Draugas“, Škotijos L. K. Blaivybės
Draugija (5 skryriai), Škotijos L. K. Pašalpos
Draugija (4 skyriai), Tautos Fondas, Socia-

listų Sąiunga ir daugelis mažesnių draugijų.

Apart „Išeivių Draugo“, nuo 1907 m. čia
spauzdinamas  svaitraštis „Rankpelnis“, kurį
įvairiais laikais redagavo Kl. Jurgelionis,

Kapsukas, Čerkevičius, Steponaitis, ir kiti.
Apart minėtų laikraščių čia 1915—1917 m-

"čio labai įdomus satyros mėnesinis žurnalas

„Ežys“ ir taip pat buvo leidžiamas tūlas

„„Rimbas“ ir „Širšė“. ;
Karo metu mūsų išeiviai Škotijoi nemažai

+ prisidėjo savo aukomis

~

nukenteiusiems nuo

karo sušelpti. Lietuviai siuntė savo aukas į
National Relief Fund, Prince of Wales Fund,

Soldiers‘and Sailors‘ Fund ir kitur. Apart to,

karo metu jie surinko ir išsiuntė apie £ 1500
karo sunaikintai Lietuvai sušelpti. |

Ir kitokiais būdais vietos lietuviai dėjosi

prie talkininkų laimėjimo. Neskaitant lietuvių

kareivių Kanados, Australijos ir kitų dominijų

armijose, vien Jungtinės Karalijos pulką karo

metu įstojo virš 1000 lietuvių. „Išeivių Drauge“
buvo paskelbta apie šimtas lietuvių vardų,

žuvusių bekovojant greta anglų kareivių. Jy

skaičius, žinoma, yra kur kas didesnis, nes

tik dalį žuvusių vardų tepavyko sužinoti,

Be to, einant Rusų-Britų Karine Konvencija,

"padaryta Kerenskio valdžios laikais, virš 1500

“iš ten parvyko Lietuvon.

L tines Valstybes:

lietuvių išplaukėiš Britanijos Archangelskan,—
kur jie turėjo pastoti į Rusų armiją. Iš ten

juos vežė Sibiran ir Pietų Rusijon. Bet kaip

tik apie tą laiką kilo bolševikų revoliucija ir

tokiu būdu šitie lietuviai atsidūrė didžiausiame

varge. Tūliems ju pasisekė grįžti Archangels-

kan ir Murmanan, kur jie pastojo į Britų
armiją ir vėliau vieni grįžo Britanijon, o kiti

Kiti išbėgiojo į

Chinus, Japoniją ir net pasiekė Amerikos Jung-

Vienas tų išeivių pėsčias

2 7dienas ėjo ee Botnijos Lee kol pa-

 

Vienam lietuvių kunigui,
- tokiu būdu, tenka aprūpinti lietuvius, išsiblaš-|
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Lithuanian priest being officially considered |
as vicar of every parish where there are
Lithuanians. One priest has to satisfy the
spiritual needs of people scattered over a
territory as large as a Lithuanian diocese.
He is maintained by the Lithuanian Roman
Catholic Parish Society of St. Casimir. At
present the question of building a separate
Lithuanian church in Scotland is receiving some
consideration.

The number of Lithuanian societies in Scot-
land is considerable. The most important are
the following: — The Scottish Lithuanian
Catholic Workers’ Association of St. Joseph
(with nine branches) which possesses a print-
ing establishment and for 8 years has published
weekly „Išeiviu |Draugas“ (The Emigrants'
Friend); the Temperance Society of Scottish

Lithuanians (with 5 branches); the Lithuanian
Benevolent Society of Scotland (with 4 branch-
es); the Socialist Association and many smaller
societies.

Besides the above-mentioned newspapers
a weekly, „Rankpelnis“ has been published
since 1907. and at different times edited by
Kl. Jurgelionis, Kapsukas, Cerkevitius. Ste-
ponaitis etc. In 1915—1917 there was also
published a very interesting satirical monthly
„Ėzys“ also „Rimbas“ and „Širše“,

During the war Scottish labourers made
considerable contributions towards the relief
of war-victims. “Lithuanians sent,donations to
the National Relief Fund, Prinče of Wales
Fund, Soldiers and Sailors Fund and elsewhere. ~
They also sent about £ 1500 for the assistance
of war-stricken Lithuania. :

By other means local Lithuanians were also
contributing their share to the Allied Victory.
In addition to the Lithuanian soldiers in the
armier of Canada, Australia and other Domi-
nions, there were more than 1000 Lithuanians
in the regiments of the United Kingdom.

„Iseivuį Draugas“ published the names and
adresses of about 100 Lithuanians who lost
their lives fighting side by side with English
Tommies. Their actual number is of course
much greater, since only some of the names
of the lost have been ascertained.

Moreover, according to the Russo-British
Military Convention, over 1500 Lithuanians left
Britain for Archangel in order to join the
Russian army. From there they were trans-—
ported to Siberia (mostly to Omsk and So.
Russia).
Revolution broke out and these Lithuanians
found themselves in great distress.

Some of them returned to Archangel and
Murmansk, where they joined the Britesh
forces, and later some found their way back.
to Britain. Others went to Lithuania or
fled to China and Japan, sometimes even
reaching the U.S.A. One of these emigrants
travelled on foot for 7 days over the frozen
Gulf of Bothnia from Abo to Sweden.
were Aiko cases= Scottish Lithuanians kan

'
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siekė Švediją. Buvo ir tokių, kurie pėsti ėjo
iš Archangelsko Lietuvon. Bet daugelis išvy-
kusių, be abejonės, padėjo savo galvas Ru-
suose laike tų visų suiručių, \

Britai savo piliečių šeimynas Rusijoj stengėsi
kuogeriausiai aprūpinti, norinčius savo lėšomis
išvežė Britanijon, bet Rusų Valdžia nedavė
tam tikslui nei kapeikos, britams teko rūpintis
net, važiuojančių rusų kariuomenėn išgabe-
nimu. Rusų emigrantų tais laikais čia beveik
visiškai nebuvo ir didžiuma gyvenančių Angli-
joj ir Škotijoj „rusų“ buvo lietuviai. Be to,
Lietuva tuomet buvo vokiečių okupuota |ir,
jeigu ir būtų buvę lėšų, tai vistiek paliktos
šeimynos nebūtų galėjusios Lietuvon parvykti.
Padėtis tų moterų su charakteringa lietuvių
šeimynos vaikų krūva buvo labai sunki. Pra-
džioj jas šelpė privatiniai fondai, bet vėliau tai

daryti del
Anglijoj gyvenančių moterų duodant gyvanaš-
lėms ir suagusiems po 2/6 į savaitę, ir po
pustrečio šilingo ant vaiko. Vėliau tą sumą
kiek padidino. Daugelis tų moterų, kurių vyrai
negrizo Britų Valdžios lėšomis dabar gabena-
mos Lietuvon.

Šis nemažai suvargino vietos lietuvius
emigrantus, žymiai susilpnino: jų visuomeninį
gyvenimą. * po šiai dienai daugelis tų
moterų dar nežino kas atsitiko su jų vyrais,
išvažiavusiais Rusijon ir'jų vargas tebesitęsia.

{
Australijoj.

Tikrų žinių kiek yra lietuvių šitame kon-
tinente — nėra. Spėjama, kad jų gali būti apie
600, neskaitant žydų iš Lietuvos, kurių ir gi
nemažai ten yra. Daugelis lietuvių Australijon
keliaudavo per Hamburgą. Pirmas lietuvis
Australijoj būk buvęs tūlas Mickevičius iš
Daukšių parapijos, kuris ten išgyveno apie
35 metus. Atvykę iš ten lietuviai skundėsi,
kad iie gyvena labai išsimėtę ir nesusi-
organizave. ples ;

Sydney yra apie 30 lietuviy ir keli jy turi
nuosavus namus. Kelios lietuvių šeimynos
randasi ir Newcastle. Viktorijos apskrity,

" daugiausiai lietuvių apsigyveno  Melbournė
„(apie 30), Ballarat'e ir Bendigo Melbaurn'e yra
„dvi lietuvių krautuvės. Apie Bendigo keli
lietuviai turi savo ūkius, :

Port Adelaid’e yra lietuvių dirbančių stiklo
 dabrikose. Cia buvo susidariusi ir lietuvių

“ draugija,bet paskui ii iširo. Apie Brisbane
lietuviai dirba anglių kasyklose, o Vakarinėje
Australijoje kelios dešimtys lietuvių dirba

_ Coulgardie aukso kasyklose, šiek tiek mūsiš“
_ Kin duonosieškotojųyra ir Perth'e. ||

 

"to reach Lithuania on foot from. Archangel.
Many of these doubtless lost their lives in
Russia during these troublous times.

The British provided well for the families
of British citizens in Russia, who, if they |
wished, were transported to Great Britain at
Government expense. The Russian Govern-
ment, however, alloted not a kopek for a
similar purpose, and the British even had to
take upon themselves the transport of men
going to join the Russian forces. At that time
there were almost no Russian emigrants in
England and Scotland, and the majority of the
so-called ,,Russians“ were really Lithuanians.
Moreover, Lithuania at this time was occupied
by Germany, and even if funds had been
available, it would have been impossible in
most cases to transport the families of Lithua-
nian citizens to their native land. The plight
of these women. who had in many cases
large families, was indeed pathetic. At first
they were assisted from private funds, and
later the British Government itself took up—
the matter, allowing 12/6 per week to each
mother or adult person, and 2/6 per week
for each child. Later this allowance was
increased. Many of these women, whose hus-
bands have not returned, are now "being
repatriated to Lithuania at the expense of
the British Government.

All this greatly affected the Lithuanian
emigrants, and considerably weakened their
organisations, To the present day many
women do not know the fate of their husbands, .
who left for Russia so long ago.

Australia.
aThere is no reliable information as to the

numberofLithuanians in this continent, About
600 are estimated — not including Jews from
Lithuania, whose number there is considerable.
Many Lithuanians went to Australia from
Hamburg. The first Lithuanian immigrant is
believed to have been Mickevičius from
Daukšiai, who lived there. for 35 years. Those
who have left Australia state that the Lithua-
nians are widely scattered and not organised. } 8

In Sydney there are about 30 Lithuanians,
some of whom possess their own houses. A
few Lithuanian families may also be found
in Newcastle. The largest Lithuanian colonies
are in the Victoria district, and may be found
in Melbourne (about 30), Ballarat and Bendigo.
In Melbourne there are 2 Lithuanian shops.

Lithuanian farmers.

In Port Adelaid many Lithuanians are em-
ployed in glass factories. Here a Lithuanian
society was organised but has since ceased
to exist. In the neighbourhood of Brisbane
Lithuanians are working in coal-mines, and in |
Western Australia 2 number of them are
employed in Coulgardie's gold mines, while
others are in Perth. All theLithuanians who |

en in Australia state that there arehave be
some of our countrymen also in New Zealand, |_ Tasmania, and other islands, but their numbe:
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In the vicinity of Bendigo there arealsosome |
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Amerikos Revoliucijoje.

 

Visi buvusieji Australijoj lietuviai, su kuriais
“ teko kalbėti, tvirtina, kad yra mūsiškių ir Nau-

jojoį Zelandijoi, Tasmanijoj ir kitose salose, bet
kiek — to nepavyko sužinoti.

Uždarbis Australijoj esąs geras, y
nikai gerai apmokami.

Piety Afrikoj.

Nėra tikresnių žinių ir apie lietuvių skaičių

Pietų Afrikos Unijoj. Aišku tik, kad ju ten

gerokas būrys. Ypač daug žydų iš Lietuvos

"keliavo ir tebekeliauna į Afriką. Vienas Pietų
"Afrikos Unijos Valdininkas syki rašė, kad po

* Jungtinės Karalijos ir Vokietijos, daugiausiai

ateivių iš dabar suverėnių valstybių davusi

Pietų Afrikai Lietuva.
Apie 1904 metus Johannesburge buvo susi-

dariusi ir lietuvių katalikų parapija, kuri turėjo

savo laikina bažnytėlę; klebonavo joje Kun.

Vaitys. Bet kunigas paskui išvyko į Ameriką,

bažnytėlė sudegė ir tokių būdu lietuvių para-

pija Afrikoj iširo.

pac amat-

Asia Kanadoj.

Kanadoi yra keletas tūkstančių lietuvių.
Skaitlingiausiai jie susispietę apie Montreal,

Winnipeg, Toronto. Lituviai čia turi savo

bažnyčių, daug įvairių draugijų ir gyvena

neblogiausiai. ; 1
Airjoj. ;

_Airijon lietuviai nevaZiavo. Tik kelios
dešimtys žydų šeimynų iš Lietuvos ten ap-

sigyveno.

Amerikos Lietuviai.

 

žm e

‘cannot bepi These ‘men, especially
the skilledworkers, are doing well and are |
earning goodwages.

South Africa.

There is likewise no reliable information
as to the number of Lithuanians in the Union
of South Africa, but their number is not small.
Very many Lithuanian Jews have emigrated,
and are emigrating, to South Africa. A South
African Union official once stated that in his

„opinion next to the United Kingdom and Ger-
many there are more imigrants from Lithua-
nia than from any other sovereign state.

In Johannesburgh in about 1904, a Lithua-
nian Catholic parish was organised, which.
had a small temporary church of its own, the
Officiating priest was the Rev. Vaitys. This
priest however left
church was burnt down, and the Lithuanian
parish has thus ceased to exist.

Canada.

In Canada there are several thousand Lithua-
nians. Many of them are found in Montreal,
Winnipeg, and Toronto. Here they have a
church of their own, and many organisations,
and are on the whole doing well .

"Ireland. | a

No Lithuanians seem to have emigratedto
Ireland, although there are some families of.
Lithuanian Jews living there.

V. K. Račkauskas. ©

Die amerikanischen Litauer.

„„ Ateivybės Pradžia.

statyti tikroji Lietuvių ateivybės data. Kad

lietuvių keliauta Amerikon labai jau senai,
parodo Simano Daukanto Istorija, kur jis sako,

kad 1688 metais Amerikon atgabenta daug lie-
tuvių iš Kuršo ir apgyvendinta ant salos
Guadalupa. Čia naujoji kolonija kiek
vėliau buvo anglų išdraskyta, ir lietuviai buvo
atvežti į New Yorką, kurs tuokart buvo dar

visai nedidelis miestelis. Tas istorijos faktas
buvo Amerikos lietuvių pažymėtas 1888 metais,
“— Shenendoah mieste lietuviai apvaikščiojo
200 metų sukaktuves nuo „ateivybės pradžios“.
Po Lenkijos padalinimo,be abejonės, ne vienas

ir Lietuvos bajoras traukė Amerikon, — tame
skaičiuje randame Tadą Kasciušką,
atkeliavusį Amerikon 1777 metais ir dalyvavusį

Jis Amerikoje yra
"garbinamas, kaipo lenkas ots

 

Sunku yra nu- |

"Amerikie-

"Beginn der Einwanderung.

Ein sicheres Datum fiir den Anfang der 3
litauischen Einwanderung festzustellen, ist sehr
schwierig. Da8 Litauer schon sehr frūh nach |
Amerika zogen, zeigt Simanas Daukantas in
seiner „Geschichte“, wo er sagt, daB im Jahre |
1688 viele Litauer aus Kurland nach Amerika |
transportiert und auf der Insel Guadeloupe an-
gesiedelt wurden. Die dortige neue Kolonie
wurde aber ein wenig spdter von den Eng-
landern zerstért, und die Litauer iibersiedelten |
nach New York, das damals noch eine ganz
kleine Ortschaft war. Diese geschichtliche |
-Tatsache wurde 1888 von den amerikanischen
Litauern gefeiert — in der Stadt Shenandoah
versammelten sich die Litauer, um das 200j4h- |
rige Jubilium der litauischen Einwanderung | /
zu begehen. Nach der Aufteilung Polens hat
sich zweifellos auch mancher Adelige aus
LitauennachAmerika begeben — unter diesen
finden wir Thadaus Kosciuszko, der -
1777 nach Amerika fuhr und an deramerika-

  

later for America, the |
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čiai vadina
kitaip...

Po to, kaip rašo vienas Amerikos lietuvių
visuomenės veikėjas Jr. Jonas (kun. Jonas
Žilinskas), knygoje „Lietuviai Amerikoje“, ligi

1850 metų nepastebimos jokios žymės apie
lietuvių ateivybę Amerikon. Tais, t. y. 1850 m.
Lietuvoje buvo badymetis. Lietuvos žmonės,
bėgdami nuo bado, pradėjo ieškoti kelio

į „naująjį pasaulį“. Pirmasis ateivis buvęs
Petras Svotelis, iš Žardelių kaimo, Pustelnikų
valsčiaus, Mariampolės apskrities, eksklierikas.

Kiek lietuvių atkeliavo pirm antrojo lenkmečio,
t. y. pirm 1863 m, nėra žinios. Užtai po
1863 m. jau pasirodo kiek gyvesnė ateivybė:
1864 m. atkeliauja Botyrius, iš Liudvinavo
valsčiaus. 1865 m,.— Jonas Staniulis iš Barzdų
valsčiaus; Vincas Gustaitis iš Viputiškės kaimo,
Griškabūdžio valsčiaus, Naumiesčio apskrities.

Apie tą pat laiką apielinkėse Bostono apsigy-
vena Petras Chmieliauskas, atvykęs čia iš
Grinkiškės kaimo, Kalvarijos apskr, Krio-
kalaukio valsčiaus. 1866 m. atkeliauja ir pir-
masis lietuvis kunigas, mariavita „Andrius
Strupinskas iš Mariampolės vienuolyno; lenk-
mečio laiku iis buvo lenkų armijoje kapelionu;
rusų valdžios persekiojamas, pabėgo į Vokie-

tiją ir iš ten atsikraustė Amerikon ir apsigy-
"veno vienuolyne Chester, New Yorko valsty-
béie. 1867 ir 1868 mm, Lietuvoje buvo
antrasis badymetis. Tais metais, kaip sako
Jr. Jonas: „,energiškesni, drąsesni vaikiniai,
dažniausia slėpdamies nuo kariuomenės, susi-
tarę po kelis, o paskui ir po kelioliką, leidosi į
Prūsus, iš čia — per Hamburgą j Amerika.
Pirmiausia, kiek žinoma, emigracija prasidėjo
pietinėie Lietuvos dalyje, apie Liudvinavą,
Mariampolę, Vištytį, Simna, Liubavą.

Tiek tėra žinoma apie lietuvių ateivybės
pradžią. Oficialiai Amerikos valdžia tepra-
dėjo registruoti lietuvius ateivius tiktai nuo
1899 metų. =

Kiek Amerikoje yra Lietuvių. Į
šį klausimą atsakyti yra daug sunkiau, nekaip
nustatyti tikroji lietuvių ateivybés pradžia.
Neturime jokių patikėtinų šaltinių tam klausimui
nušviesti. Patys lietuviai ligšiol dar nesu-

"darė jokio centro, kurs būtų galėjęs surinkti
jų statistiką Amerikoje. Amerikos valdžios
statistikomis ir gi pasitikėti negalima dėl dau-
gelio priežasčių. Amerikos valdžia turi tiktai
du šaltiniu, kuriais būtų galima naudotis, —
tai yra Darbo Ministerijos Ateivybės Skyriaus
metinės atskaitos ir gyventojų surašai, daromi

kas 10 metų. Bet nei vienas, nei kitas šaltinis
neduoda mums užtikrinimo, kad surinkti juose

skaitmens yra teisingi, Ateivybės Skyrius,
ekzaminuodamas ateivius, labai dažnai užrašy-
davo be atodairos į ių tautą, taigi nemaža

mūsų žmonių tose statistikose teko lenkams,

*

ii „Kasiasko“, „Kaskiasko“ ir

  

  
nischen Revolution. teilnahm. Er wird in
Amerika als polnischer Patriot in Ehren ge-
halten. Die Amerikaner nennen ihn ,,Kasiasko“,
„Kaskiasko“ und noch anders. ;

Wie Ir. Jonas (Hochw. Herr Jonas Zilins-
kas) in seinem Buche ,,Die Litauer in: Amerika“
schreibt, sind bis 1850 keine weiteren Nach-
richten iiber die Einwanderung der Litauer in
Amerika erhalten. In jenem Jahre aber, also
1850, war in Litauen eine Hungersnot. Die
Leute flohen vor dem Hunger und begannen
den Weg nach der ,Neuen Welt“ zu suchen.
Der erste Einwanderer war Petras Svote-
lis, gewesener Priester, aus dem Dorfe Zar-
deliai, Gemeinde PuStelnikai, Kreis Mariampol.
Es ist nicht bekannt, wieviele Litauer vor dem
zweiten Aufstande, d. h. vor 1863, einwander-
ten. Dafiir zeigt sich schon nach 1863 eine
viel lebhaftere Einwanderung: 1864 trifft
Botyrius aus der Gemeinde Liudvinavas ein;
1865 Jonas Staniulis aus der Gemeinde Barz-~
dai; Vincas Gustaitis aus dem Dorfe Viputiškė,
Gemeinde Griškabudis, Kreis Naumiestis. Zur
gleichen Zeit siedelt sich Petras Chmieliauskas
aus dem Dorfe GrinkiSké, Gemeinde Kriokalau-
kis, Kreis Kalvarija, in der Umgebung von
Boston an. 1866 trifft auch der erste litauische
Geistliche ein, nžimlich Andrius Strupinskas aus
dem Kloster in Mariampol. Zur Zeit des Auf-
standes war er Feldprediger in der polnischen
Armee. Von der russischen Regierung ver-
folgt, floh er nach Deutschland und begab sich
dann nach Amerika, wo er sich im Kloster
Chester, im Staate New York, ansiedelte. In
den Jahren 1867 und 1868 war in Litauen die
zweite Hungersnot. Wie Ir Jonas erzahlt,
»unterredeten sich in diesen Jahren jeweils
einige energische, mutigere Burschen, meist
solche, die sich dem Militardienst entzichen
wollten, begaben sich nach PreuBen und von
dort iiber Hamburg nach Amerika. Spater
umfaBten diese Auswanderungsgruppen jeweils
schon etwa ein Dutzend Personen. Soviel
bekannt ist, begann die Auswanderung zuerst
im sūdlichen Teile Litauens;in der Umgebung
von Liudvinavas, Mariampol, Vištytis, Simnas,
Lucbavas.“*

Soviel ist iiber die Anfange der litauischen
Einwanderung in Amerika bekannt. Erst vom
Jahre 1899 an begann die amerikanische Regie-
rung die litauischen Einwanderer amtlich zu
registrieren.

Die Zahl der Litauer in Amerika.
Diese Frage ist noch schwieriger zu lésen

als die iiber den Beginn der Einwanderung.
Fiir diesé Lésung fehlen namlich vertrauens-
wiirdige Quellen. Die Litauer selbst haben
bis jetzt noch keine Zentralstelle geschaffen,
die eine solche Statistik in Amerika hatte auf-
stellen kénnen. Aus vielen Griinden kann man’
auch den amtlichen amerikanischen Statistiken
kein Vertrauen schenken. Die amerikanische
Regierung hat nur zwei Quellen, welche man
beniitzen kénnte, namlich die Jahresberichte |
der Einwanderungsabteilung im Arbeitsmini-
sterium sowie die alle zehn Jahre vorgenom-
menen Volkszahlungen. Aber weder die eine
noch die andere Quelle kann uns iiberzeugen,
daB die von ihr gegebenen Zahlen richtig sind. —

 



 

"rusams, vokiečiams. Gyventojų surašai daž-
niausia būdavo ir yra daromi laikinai pasta-

"tytų ir neprityrusių Žmonių, kurie nei patys
turi nuovokos apie klasifikaciją ateivių pagal
tautas, nei tinkamų instrukcijų negauna. Ligi

1910 metų, gyventojų surašus darant, nei ne-
"buvo lietuviams skirtos rubrikos. Po to laiko,

įvedus lietuvių rubriką, užsiregistravimas pagal
tautas daug priklausė ir nuo pačių lietuvių

„ tautinio susipratimo. Reikia prisipažinti, kad
daugelis jų buvo klaidinami faktu, kad jie buvo
Rusijos pavaldiniais, tad dažniausia ir. užsira-
šyti rusais; kiti vėl, sakydamies esą katalikais,
likdavo užrašyti lenkų rubrikon. Todél nei
Darbo Ministerijos Ateivybės Skyriaus atskai-
tomis, nei gyventojų surašais („census“) remtis
negalime. Jais tiktai galima naudotis, kaipo
pamatine medžiaga. Išvadas belieka mums
patiems pasidaryti.

Patys Amerikos lietuviai apskaitliuoja, kad
ių skaičius Amerikoje siekia bent 800 000, jei
nedaugiau. Kiek klaidingos yra oficialės Ame-
rikos žinios apie lietuvių skaičių, parodo kadir
tas faktas: statistika sako, kad New Yorko
valstybėje yra 12121 ir New Yorko mieste
10240, viso 22361, lietuvių. Iš to skait-
mens New Yorko daly, vardu Brooklynas,
lietuvių, kaip sako statistika, yra 4985, —
imant domėn faktą, kad Brooklyne yra 4 para-
pijos, ir tai gana skaitlingos, ir kad daug
žmonių nepriklauso parapijoms, tai kiekvienam

aišku, kad lietuvių skaičius turi būti bent dvi-
gubai didesnis, iei jie gali išlaikyti 4 bažnyčias,
su mokyklomis, svetainėmis, 6 kunigais ir t. p.
Prie to, pačioje valstybėje yra tokios didelės-
kolonijos, kaip Amsterdam, Rochester, Utica,

Schenectady, Albany, Binghamton, Herkimer
ir kt. Beveik visose tose kolonijose yra para-
piios, yra skaitlingos draugijos. Labai atsar-
giai skaitydami, New Yorko valstybėie ir New
Yorko mieste rasime namažiau, kaip 50 000
lietuvių.

Amerikos oficialė statistika parodo, kad

Amerikoje  1d. sausio 1920 m, gyventojų su-
rašo, buvo tiktai 135068 lietuvių. Kad toks
skaitmuo+ toli gražu neatatinka tikrenybei,
mums yra aišku iš to, kad Amerikos lietuviai
turi nemažiau kaip 115 parapijų, bent kelis tūk-
stančius visokių draugijų; jie yra išsimėtę bent
į 300 kolonijų. Be to, pati Darbo Ministerija,
savo imigracijos atskaitose, šitam skaitmeniui
prieštarauja. Jos atskaitoje, taip jau už 1920

metus, lietuvių, atkeliavusių į Ameriką nuo
1899 lygi 1920 metų, skaitmuo siekia 257 027
ateivių. Mano rinktomis žiniomis informacinei
knygai „Amerika“, apie 1075 lietuvių grįžta
Lietuvon. Atskaičius iš to skaitmens 10 75, arba
25702, gauname balansą 231325. Prie to reikia
pridėti 47 naturalio priaugimo. Reikia pri-

4 dėti taip jau ir tuos, kurie neužsirašė lietuviais,
*

 

gewanderten Litauer 257027. Nach meinen |
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‘Die Einwanderungsabteilung hat sehr oft die
Ankémmlinge ohne Riicksicht auf ihre Nationa-
litat aufnotiert, so daB viele von unseren Leuten
in diesen Statistiken den Polen, Russen und
Deutschen beigezaéhlt wurden. Die Volks-
zahlungen wurden und werden meistens von
unerfahrenen fiir den einzelnen Fall angestellten
Menschen volizogen, denen jiedes Verstandnis
liber Klassifikation der Einwanderer nach
Nationalitat fehlt und die auch nicht geniigende
Unterweisung dafiir erhalten. Bis 1910 wurde
bei den Volkszahlungen den Litauern iiber-
haupt nicht einmal eine besondere Rubrik zu-
gewiesen. Nach der Einfiihrung der litauischen
Rubrik hing die Registrierung nach Nationali-
taten auch noch stark vom vėlkischen BewuBt-
sein der Litauer selbst ab. Es ist namlich zu be-
merken, daB viele von ihnen durch die Tat-
sache, daB sie russische Untertanen waren,
irregefiihrt, sich meistens auch als Russen ein-
schrieben. Andere wieder trugen sich in die

_ polnische Rubrik ein, weil sie sich als Katho-
liken fiihlten. Deshalb kénnen wir uns weder
auf die Berichte der Einwanderungsabteilung
im Arbeitsministerium, noch auf die Volks-
zahlungen stiitzen. Wir kénnen sie nur als
grundlegendes Material beniitzen. Folglich
miissen wir uns also selbst einen Ausweg
suchen.

Nach Berechnungen der amerikanischen
Litauer selbst erreicht ihre Zahl in Amerika
wenigstens 800000, wenn nicht mehr. Die
Fehlerhaftigkeit der amtlichen amerikanischen
Angaben iiber die Zahl der Litauer wird durch
folgende Tatsache lehrreich beleuchtet: nach
der Statistik wohnen im Staate New York
12121 und in der Stadt New York 10240, im
ganzen also 22361 Litauer. Aus dieser Zahl
wohnen in dem Teile New Yorks, der Brooklyn
heiBt, nach der Statistik 4985 Litauer. Be-
riicksichtigt man nun, daB in Brooklyn vier
ziemlich volksreiche Pfarreien sind und daB
auBerdem viele Leute zu keiner Pfarrei ge-
héren, so wird jedem klar, daB die Zahl der
Litauer wenigstens doppelt so gro8 sein mub,
wenn sie vier Kirchen mit Schulen, Lokalen,
sechs Priestern usw. halten kénnen. Dazu
sind im gleichen Staate noch so groBe Kolo-
nien wie Amsterdam, Rochester, Utica, Schenec-
tady, Albany, Binghamton, Herkimer u. a. m.
Fast in allen diesen Kolonien befinden sich be-
sondere Pfarreien und zahlreiche Vereine. Bei
sehr maBiger Berechnung werden wir in Stadt
und Staat New York nicht weniger als 50000
Litauer finden.

Die amtliche amerikanische Statistik gibt
an, daB am 1. Januar 1920, dem Tage der
Volkszahlung, in Amerika nur 135 068 Litauer
gewesen seien.
Wirklichkeit bei weitem nicht gerecht wird,—
erhellt uns ausdem Umstande, da8 die Litauer
Amerikas nicht weniger als 115 Pfarreien und
wenigstens einige Tausend Vereine jeder Art
aufweisen. Sie verteilen sich auf wenigstens
300 Kolonien. AuBerdem widerspricht das Ar-
beitsministerium selbst durch seine Einwande-
rungsberichte dieser Zahl. Nach diesen An-
gaben erreichte ebenfalls im Jahre 1920 die.
Zahl der von 1899 bis 1920 nach Amerika ein-

i

  

DaB eine solche Zahl der |
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įvažiuodami į Ameriką, tai ir prieisime prie
to arbitrariai nustatomo skaitmens 800 000.

Informacijai paduosiu čia eilę skaitmenų, pa-
rodančių, kiek kuriais metais atvažiavo Ame-
rikon mūsų Žmonių, su kaikuriomis papildomo-
mis žiniomis:

 

Metai Atkeliavo Grįžo Lietuvon Liko
lietuvių Amerikoje

1899 m. 6 858 Ligi 1907 m. neZinia

1900 ,, 10311 nebuvo užra- 8

1901 ,, 8 815 Sinéjama pagal w

1902 „ 11629: tautas %”
1903 „ 14432 “ ”
1904 ,, 12 780 5 »
1905 ;; 18604 4 »
1906 ,, 14 257 ay 4

1907: ;; 25 884 Fe Šš

1908 „ 13720 3388 10332 |

1909 „ 15 254 1990 13 264

1910 ,, 22 714 1812 20 902

1911 ,, 17 027 2 430 14597

1912 „ 14078 4141 9937

1913 ,, 24 647 3276 21371

1914 ,, 21 584 5522 16 062

1915 ;; 2638 988 1650

1916 ,, 599 28 571

1917 ,, 479 38 441

1918 ,, 135 45 90

1919 ,, 160 6 154

1920 ,, 422 719 —

viso 257.027 24383 (Nuo 1908 m.)

Iš šitų skatmenų skaitytojas pats.sau gali
pasidaryti išvadų: kiek yra Amerikoje lietu-
vių, kiek iie, ekonominiu atžvilgiu, yra skolingi
Lietuvai, etc.

"Ekonominė Amerikos
padėtis. Ekonominiu žvilgsniu, Amerikos
lietuviai yra bene turtingiausioji Lietuvių
tautos dalis. Nežiūrint to, kad didęsnė lietuvių

ateivybės dalis yra sumobilizuota iš bežemių
"ir mažažemių Lietuvos gyventojų, jie Ameri-
"koje mokėjo išnaudoti geras naujojo pasaulio
sąlygas. Iš prigimino taupus lietuvis, labai
greitai susideda skatiką ar tai nuosavybei įsi-
gyti, ar „bizniui“ pradėti. Iš prigimimo taip
jau ir gabus būdamas, iis greitai pripranta prie

„ naujųjų gyvenimo sąlygų ir, ačiū savo darb-
„ štumui, greitai „prasisiekia“. Sulyginus lietu-

vius ateivius su vengrais, lenkais, italais, grai-
kais, pastebime labai įdomų faktą: lietuviai
visados yra pryšaky. Jie turi geresnius dar-
bus, jie yra augščiau už anuos statomi, kaipo
darbštūs, teisingi, padorūs ir ištikimi žmonės.

Nors didesnė dalis lietuvių ateivių atvyko
Amerikon nuo ūkių, tačiau čia Amerikoje prie

k ūkių jie nesigriebia taip smarkiai, kaip, pavy-

   

Lietuvių

 

fiir. das. Tnforniationaweek™ „Amerika“ pease’
melten Nachrichten kehren etwa 10 Prozent
der Litauer wieder nach Litauen zuriick. Wenn
man also aus dieser Zahl 10 Prozent oder
25702 abzieht, erhalt man als Balance 231 325.
Dazu muB man 4 Prozent als natiirlichen Zu-
wachs beifiigen. Ebenso mu8 man diejenigen
noch hinzuzahlen, welche sich bei ihrer An-
kunft in Amerika nicht als Litauer eintragen
lieBen. So gelangen wir zu der ungefžhren
Zahl von 800 000. ur

Zur Information lasse ich hier eine Zahlen-
„ reihe folgen, die darlegt, wieviele von unsern
Leuten alljahrlich nach Amerika zogen, mit
einigen erganzenden Angaben:

 

Jahr. Zahlderein- Nach Litauen In Amerika
gewanderten kehrten zurūck blieben

Litauer

1899 6858 Bis 1907 bestand unbekannt
1900 10311 noch keine Re- Š
1901 8815 gistratur nach es
1902 11629 Nationalitaten ys
1903 14 257 j 33
1904 12 780 3 i
1905 18 604 ® F
1906 14 432 $ „
1907 25 884 5 iš .
1908 13 720 3388 10 332
1909 15254 1920 13 264
1910 22 714 1812 20 902
1911 17 027 2430 14597
1912 14 078 4141 9937
1913 24647 3276 21 371
1914 21 584 5 522 16 062
1915 2 638 988 1 650
1916 599 28 571
1917 479 38 0
1918 135 45 904
1919 160 6 1154
1920 422 719 —

Im ganz. 257 027 24 383 (von 1908 an)

Aus diesen Zahlen kann sich der Leser
selbst seine Schliisse ziehen: wieviele Litauer
in Amerika sind, wieviel sie in wirtschaftlicher
Beziehung Litauen schulden usw.

Wirtschaitliche Lage der amerikanischen _
Litauer.

In wirtschaftlicher Hinsicht sind die Litauer
Amerikas wohl der reichste Teil des litauischen
Volkes. Obwohl der grėBere Teil der litau-
ischen Einwanderer sich aus unbegūterten und
schwachbegiiterten Bewohnern Litauens rekru-
tiert, verstanden sie doch in Amerika die
giinstigen Bedingungen der neuen Welt aus-
zuniitzen. Der von Natur aus sparsame Litauer
spart sich sehr schnell seine Pfennige zu-
sammen, sei es um sich Eigentum zu erwerben
oder um ein Geschaft anzufangen. Da er von
Natur aus auch begabt ist, so gewéhnt er sich
schnell den neuen Lebensbedingungen an und
kommt auch dank seiner Arbeitsamkeit schnell
empor. Bei einem Vergleich der litauischen
Einwanderer mit den Ungarn, Polen, Italienern
und Griechen kénnen wir die sehr interessante
Tatsache feststellen, da8die Litauer immer an
der _Spitze nae ite: leisten bessere   



   

zdžiui, švedai, olandai, vokiečiai. Lietuvių |
ūkininkų Amerikoje nėra daug, — yra būreliai
ūkininkų Maine, New Hampshire, Connecticut,

New York, Michigan, Indiana valstybėse, bet
tie jų vienasėdžiai ne visur prilygsta savo ūkio
organizacija skandinavams ūkininkams. Dau-
giausia jie spiečiasi didesniuose centruose, —
Chicago, New Yorkas, Bostonas, Philadelphia,
ir mažesniuose industrialiuose Amerikos mie-
stuose. Daug lietuvių yra angliakasyklose
Pennsylvania, West Virginia, Illinois valsty-
bése.

Šiap mažuose miestuose pastebimas yra
faktas, kad labai daug lietuvių turi nuosavus
dailius namus. Dideliuose miestuose, del žemės
brangumo, isigyti nuosavybė yra sunkiau, bet

ir tai yra nemažas skaičius, turtingų lietuvių,
yptingai Chicagoje, Brooklyne, Waterbryje,
Bostone. Taip vienoje Chicagoje, sakoma, yra
nemažiau, kaip 2600 lietuvių, turinčių savo
automobilius, — turėti savo automobilis ne-
gali pasigirti fabriko darbininkai, — nors kai-
kur tai angliakasiai, tai geresnieji amatninkai,
dirbantieji fabrikuose, turi galimybės automo-
bilius laikyti. Daugiausia lietuvių pralobo
bizniuose. Šiaip didelių lietuvių bendrovių,
Korporacijų, Amerikoje beveik nėra, išskyrus
keletą bankų (Chicagoje Universal
State Bank, Metropolitan State
Bank, New Yorke Baltic States
Bank), turinčių po keletą šimtų akcininkų.
Užtai smulkių biznių, — krautuvių, karčiamų,

"siuvėjų dirbtuvėlių ir t. p. yra labai daug.

„ Negalima nepaminėti to, kad Amerikos lie-
tuviai turi daugybę įvairių ekonominių drau-
gijų, kurių vyriausis tikslas yra šelpti savo
narius ligoje ir narių šeimas, nariams pasi-
mirus. Kiek yra tokių draugijų išviso, nega-
lima sužinoti, — iokios statistikos niekas ne-

"rinko ir neturi.  Neapsiriksime, spėdami, kad
jų yra bent suvirš 2000. Greta jų, yra dvi taip
vadinamosios nacionalės organizacijos, turin-

„čios daugybę kuopų ir narių, — tai Ameri-
kos Lietuvių Susivienijimas
(S.L. A) ir Amerikos Lietuvių Rymo-
Katalikų Susivienijimas (S. L. R.
K. A). Ir viena ir kita turi suvirš po 300
kuopų, skaito bent po 12 ar 13 tūkstančių
narių; jų kapitalas siekia, kartu sudėjus, netol
1000 000 dolerių.

„Amerikos Lietuvių kultūros pa-
„dėtis. Amerikos lietuvių padėtis kultūros

žvilgsniu buvo visiškai skirtingose sąlygose,
negu Lietuvos lietuvių. Atsižvelgiant į tai, kad

„i Lietuvos kultūrą veikė rusų ir lenkų arba
vokiečių itakos, rodos, turėtum pamato spėti,
kad į Amerikos lietuvių kultūrą veikė Amerika.
Ištikrųjų gi ne visai taip yra. Amerikos lietu-
viai, del kalbos ir gyvenimo skirtumų, nega-

_ Iéjo greitai prilygti anglo-saksų kultūrai,todėl |
 

  

„dert Aktionūre besitzen.

 

Feahie

Arbeit, ebenso stehen sie als arbeitsame, recht-
lich gesinnte, brave und treue Menschen iiber
den andern. .

Obwohl der groBere Teil der litauischen
Einwanderer von der’ Landwirtschaft gestellt
wurde, so befassen sie sich in Amerika doch
nicht so eingehend mit Landwirtschaft wie
z. B. die Schweden, Hollander und Deutschen.
Litauische Landwirte gibt es in Amerika nicht
viele. — Bauerngriipplein finden sich in den
Staaten Main, New. Hampshire,
New York, Michigan und Indiana, aber ihre
Giiter kommen in ihrer wirtschaftlichen, An-
lage denen der skandinavischen Landwirte nicht
iiberall gleich. Am meisten scharen sich die
Litauer in den grėBeren Zentren zusammen
wie Chicago, New York, Boston, Philadelphia
und in den kleinern amerikanischen Industrie-
stūdten.. Viele Litauer befinden sich in den—
Kohlenbergwerken der Staaten Pennsylvania,
West-Virginia und Illinois.

Im allgemeinen kann man in den kleinen
Stūdten beobachten, da8 sehr viele Litauer
hiibsche eigene Hauser besitzen. Es darf wohl
behauptet werden, daB nicht weniger als die
Halfte aller litauischen Familien in Amerika
eigene Hauser haben. In den groBen Stūdten
ist es infolge des teuren Preises des Bodens
schwieriger, Eigentum zu erwerben, aber auch
dort gibt es eine bedeutende Zahl wohlhaben-
„der Litauer, besonders in Chicago, Brooklyn,
Waterbury, Boston. So soll es allein in Chicago
nicht weniger als 2600 Litauer mit eigenen
Automobilen geben — ein eigenes Automobil
zu besitzen, zeugt aber schon von einem be-
stimmten Grade von Wohlhabenheit. Selbst-
verstandlich kénnen sich die Fabrikarbeiter
nicht der Automobile riihmen, obwohl dann und
Wann auch Bergarbeitern, besseren Hand-
werkern, die in Fabriken arbeiten, die Mėglich-
keit, ein Automobil zu halten, nicht fehlt. Am
meisten Litauer sind ducrh ,,Geschafte“ Zu
Reichtum gelangt. Im allgemeinen gibt es in
Amerika fast keine groBen litauischen Gesell-
schaften oder Korporationen, ausgenommen
einige Banken (in Chicago ,,Universal State
Bank“, „Metropolitan State Bank“, in New
York „Baltic States Bank“), die mehrere Hun-

Dafiir gibt es sehr
viele kleine Geschūfte wie Kaufliden, Wirts-
hauser, Schneiderwerkstitten usw.

Es darf nicht auBer acht gelassen werden,
daB die amerikanischen Litauer viele ver-
schiedenartige wirtschaftliche Vereine haben
zum Zwecke gegenseitiger Unterstiitzung der
Mitglieder, bei Krankheit und beim Ableben—
eines Mitgliedes Unterstiitzung seiner Familie. |

a
Die Gesamtzahl solcher Vereine zu erfahren,
ist unméglich, da dariiber noch niemand eine
Statistik gefiihrt hat.

iiberschreitet.

vielen Sektionen und Mitgliedern — nžmlich
die ,,Vereinigung der Litauer Amerikas“ (S.L.“
A) und die ,,Vereinigung der rémisch-katho- a
lischen Litauer Amerikas“ (S. L. R. K. A.). Beide |
haben je ūber 300 Sektionen und umfassen
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Connecticut, .

Wir werden aber kaum |
irre gehen, wenn wir annehmen, daB sie 2000

Neben diesen bestehen noch |
zwei sogenannte nationale Organisationen mit
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umai patys sau susikūrė savus kultūros liz-

dus. Rasime daugybę lietuvių, išgyvenusių

Amerikoje po 20 ir po daugiau metų, ir neiš-

mokusių anglų kalbos, neskaitančių anglų kalba

spausdinamų laikraščių. Jie kalba namie lietu-
viškai, — kartais, žinoma, įpindami ir angliš-

kus žodžius, ypatingai namų ir tokiems daik-

tams pavadinti, kuriems Lietuvoje vardo ne-

„žinojo (pvzd. „įjardas“ — kiemas; „stry-

tas“ — gatvė; „oranžis“ — apelesinas;

„„amė“ — kumpis; „dortas“ — purvas;

„auzas“ — namas ir t. t). Čia reikia paste-
bėti, kad lietuviai pasižymi mokėjimu labai

mikliai nukalti naujus žodžius iš anglų kalbos,

pakeisdami tiktai galūnę.

Prie amerikoninimo labai daug prisideda

Amerikos mokykla. Jaunoji gentkartė, čia
ėjusi mokyklą, iau beveik susilieja su Amerikos

visuomene; ypatingai tas Žymu tarp berniukų.

Mergaitės, ilgiau būdamos savo motynų įta-

koje, per ilgesnį laiką pasilieka prie savo tau-

tos ir dalyvauja lietuvių išeivijos gyvenime.

Amerikos lietuvių kultūrinės organizacijos,

ių laikraščiai, ių taip vadinamosios tautinės

draugijos visados karštai domisi Lietuvos rei-“

kalais. - Gal būti, kad tai yra priežastis, del

kurios jie apleido savo, kaipo išeivių, ateities

klausimą ir neprisirengė tinkamai prie apgy-

nimo priaugančiosios kartos nuo susiliejimo

su „Amerikos visuomene.

Didelę reikšmę Amerikos lietuvių gyvenime

turėjo ir dar turi į vairūs vakarai, teatrėliai,

chorai, koncertai.

rasime kokią nors kultūrinę draugiją; nerasime

tokio Amerikos lietuvių miesto, kur nebūtų

vieno ar kito kurio nors laikraščio skaitytojų,

arba vienos ar kitos kurios nors didžiųjų orga-

nizacijų (Susivieniiimy, ar Tév. Mylétoiy
Draugiios ar kt.) kuopu, kurios palaiko tau-
tinės kultūros Zidinius. Be tų kultūros palai-

kytojų Amerikos lietuviai būtų jau seniai ištau-

tėjė.

Organizacijos ir Laikraščiai. Iš
: Amerikos lietuvių didžiųjų organizacijų turime

” paminėti sekančias:

1) Susivienijimas Lietuvių Ame-
rikoje (SLA). Centras New Yorke. Frater-
nalė savytarpio susišelpimo organizacija,

2) Susivienijimas Lietuvių Ry-

mo-Katalikų Amerikoje (SLRKA),
"centras Brooklyne, N. Y. Savytarpio susišel-
pimo organizacija,

  

Beveik kiekviename mieste

  

wenigstens je 12000 bis 13000Mitglieder. Ihr
eeKapital erreicht fast 1000000—
ollars

Kulturelle Lage der Litauer Amerikas.

In kultureller Beziehung lebten die Litauer
Amerikas in durchaus andern Bedingungen als
ihre Briider in Litauen. Wenn man sieht, daB
auf die litauische Kultur starke russische, pol-
nische und deutsche Einfliisse eingewirkt haben,
méchte man annehmen, daB die Kultur der
amerikanischen Litauer dem amerikanischen
Einflusse ausgesetzt war. In Wirklichkeit ver-
halt es sich aber nicht so. Dank der Unter-
schiede des Sprachen- und Lebensniveaus
konnten sich die amerikanischen Litauer der
angelsichsischen Kultur nicht sofort angleichen.
Deshalb schufen sie sich selbst im Augenblick |
eigene Kulturherde. Man findet viele Litauer, —
die schon 20 Jahre und mehr in Amerika an-
sdssig sind, die englische Sprache aber noch
nicht gelernt haben und auch in englischer
Sprache gedruckte Zeitungen nicht lesen
kénnen. Sie sprechen zu Hause litauisch,
manchmal natiirlich durchsetzt mit englischen
Wortern, besonders zur Benennung von solchen
Gegenstanden, deren Namen sie in Litauen noch
nicht kannten (z. B.: „iardas“ — kiemas (Hof),
„Strytas“ — gatvė (StraBe), „oranižis“ — apel-
sinas (Apfelsine), „amė“ — kumpis (Schinken),
„dortas“ purvas (Schmutz), „auzas“
namas (Haus). Hier muB bemerkt werden, daB
die Litauer es gut verstehen, neue Worter aus
dem Englischen nur sehr grob zerschlagen,
indem sie einfach die Endung dndern.

Zur Amerikanisierung trigt die amerika-
nische Schule sehr viel bei. Das junge Ge-
schlecht ist nach AbschluB der Schulzeit schon
fast ganz und gar mit dem Amerikanertum
verwachsen. Hauptsachlich zeichnen sich dar-
in die Knaben aus, wahrend die Madchen, die
sich langer unter dem Einflusse ihrer Miitter
befinden, ihrem Volkstum ldngere Zeit treu
bleiben und am Leben der litauischen Diaspora
teilnehmen. i "T

_ Die kulturellen Organisationen der Litauer
Amerikas, ihre Zeitungen, ihre sogenannten
vėlkischen Vereine nehmen-immer warmen An- ;
teil an den Geschicken Litauens. Das ist viel-
leicht der Grund, weshalb sie die fiir sie als
Auswanderer wichtige Zukunftsfrage vernach-
lassigten und sich nicht geniigend darauf ein-
gestellt haben, das heranwachsende Geschlecht
vor dem Aufgehen im Amerikanertum zu be-
wahren.

GroBe Bedeutung im Leben der amerika-
nischen Litauer hatten und haben noch immer
verschiedene Veranstaltungen wie Soireen,
Theater, Chére, Konzerte. Fast in jeder Stadt
findet man irgendeinen kulturellen Verein. Es
findet sich keine Stadt der amerikanischen
Litauer, wo nicht Leser irgendeiner litauischen
Zeitung oder Sektionen irgendeiner gréReren |
Organisation waren, welche die Herde vėlki- |
scher Kultur aufrecht erhalten. Ohne diese
Kulturerhalter waren die Litauer Amerikas
Shon Beatentnationalisiert,

  

  

 



  

  
3) Augščiausi Lietuvių Prieg-|

"lauda Amerikoje, centras Pittsburghe,
Pa. Turi apie 30 kuopų Pittsburghe apielin-

kėse. Savitarpio susišelpimo draugija.

4) Amerikos Lietuvių Tautinė
Sandara, centras Bostone, Mass. Politinė

organizacija, su skyriais visoje Amerikoje.

Kryptim prilygsta Lietuvos Liaudininkų-Val-

„stiečių partijai.

5) Amerikos: Lietuvių Rymo-
Katalikų Federacija, politinė partija,

prilygsta Lietuvos Krikščionių Demokratų

partijai. 8

6) Amerikos Lietuvių Socialistų
Saiunga, socialdemokratų partija.

7) Tėvynės Mylėtojų Draugiia,

kultūrinė organizacija, leidžia knygas.

. 8) Amerikos Lietuvių Darbinin-
"kų Literaturos Draugija (ALDLD),
kairiojo sparno kutūrinė organizacija; pernai

skilo pusiau, — vieną pusė valdo Social-
demokratai, antrą — komunistai.

9) Politinis Iždas, centras Chicagoje,
lil., pagelbinė finansinė A.L.T. Sandaros

„ Komisija.

10) Tautos Fondas, centras Chicagoje,
pagelbinė Krikščionių - Demokratų Finansinė

"įstaiga.

11) Lietuvos Piliečių Saiunga,

centras Brooklyne.

12) Amerikos Lietuvių Spaudos

Draugija, centras New Yorke, kultūros

organizacija.

Laikraščių Amerikos lietuviai turi gana

daug. Kovoje už išsilaikymą, nemaža jų ir žuvo,

palikdami bet gi žymų ruožą Amerikos lietuvių
kultūros gyvenime. Darbar einantieji laikraš-

čiai yra sekantys:

1) Amerikos Lietuvis, bepartinis, 15

Mollbury Str., Worcester, Mass.

2) Darbininkas, Krikš.- Demokratų pa-
kraipos, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

3) Dirva, bepartinis, sandariečių pakraipos,
7907Superior Ave., Cleveland, Ohio.

4) Draugas, dienraštis, Krikšč,Demokratų.

   

"pakraipos, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

say Ba
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Organisationen und Zeitungen,

Aus den groBen Organisationen der Litauer
Amerikas missen wir folgende erwahnen:

1... Vereinigung der Litauer in
Amerika“ (S.L.A). Sitz in New York.
Eine Organisation briiderlicher gegenseitiger
Unterstiitzung.

2. ,Vereinigung der rémisch-
katholischen Litauer in Amerika“
(S.L.R.K. A). Sitz in Brooklyn, N.Y. Eine
Organisation gegenseitiger Unterstiitzung.

3: „Hochster Hort der Litauet
in Amerika“. Sitz in Pittsburg, Pa. Hat
etwa 30 Sektionen in der Umgebung von Pitts-
burg. Organisation gegenseitiger Unterstiitzung.

4 „Vaėlkische Bintracht dėt Li >
tauer Amerikas“. Sitz in Boston, Mass.
Politische Organisation mit Zweigen in ganz
Amerika. Richtung nahert sich der litauischen
Partei der „Liaudininkai-Valstiečiai“.

5. „Bund der romisch-katho-
lischen Litauer Amerikas“.
tische Partei, gleich der litauischen Partei der
»Christlich-Demokraten“.

6. „Verband der litauischen So-
zialisten Amerikas“. Sozialdemokra-
tische Partei. Ö

1 VE1a der Vaterlands-
freunde“. Kulturelle Organisation, verlegt
Bücher.

8. „Literaturgesellschaft der
litauischen Arbeiter Amerikas“
(A.L.D.L.D.). Linksstehende kulturelle Orga-
nisation, teilte sich letztes Jahr: die eine
Halfte ist in den Handen der Sozialisten, die
andere der Kommunisten.

9. ,Politische Kasse“. Sitz in Chi-
cago, Ill. Finanzielle Unterstiitzungskommission
we »Vvolkischen Eintracht der Litauer Ame-
rikas“.

10. „Nationalfond“. Sitz in Chicago.
Finanzielle Unterstitzungsanstalt der Christlich-
-Demokraten. 1

11; „Verband ;dėr  litaūisdhčn
Būrger“: Sitz in Brooklyn. {

12 „Presseverein der Litauer
Amerikas“. Sitz in New York. Kulturelle
Organisation.

An Zeitungen haben die amerikanischen
Litauer eine schéne Zahl. Im Existenzkampfe
sind zwar manche wieder unterlegen, haben
aber doch bedeutende Spuren im kulturellen
Leben der amerikanischen Litauer zuriick-
gelassen.
sind folgende:

1. „Der Litauer Amerikas“, partei-
los, 15 Millbury Str., Worcester, Mass.

2. „Der Arbeiter“, christlich-demo- -
io Richtung, 366 Broadway, So. Boston,

ass.
3. „Der Acker“, parteilos, Richtung der

„Sandara“,
Ohio.

4. „Der Freund“, Tageblatt, christlich- jų
2334 So. Oakleydemokratischer Richtung,

Ave., Chicago, III.

k

 

Poli- |

Die jetzt erscheinenden Zeitungen.

7907 Superior Ave., Cleveland,|
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5) Garsas, savaitinis, SL RKA organas
Krikš.-Demokratų pakraipos, 222 So. 9-th Str.,
Brooklyn, N. Y.

6) Keleivis, savaitinis, social-demokratų
pakraipos, 255 Broadway, So. Boston, Mass.

7) Laisvė, dienraštis, Komunistų pakrai-
pos, 455 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

8) Naujienos, dienraštis, social-demokratų
pakraipos, 1739 South Halsted Str., Chicago, III.

9) Sandara, savaitinis, A. L. T. Sandaros
organas, 327 E. Street, So. Boston, Mass.

10) Saulė, be pakraipos, du kartu savai-
téje, Mahanoy City, Pa.

11) Tėvynė, bepartinis, savaitinis, S. L, A.
Organas, 307 West 30-th Str, New York. N. Y.

* 12) Vienybė, bepartinis, du kartu savai-
téje, 195 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Be tų laikraščių dar eina laisvamanių organas
Kardas Chicagoje, Krikšč. - Demotratų pa-
kraipos mėnesinis Žvaigžde Philadelphijoje,
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5. „Der Laut“, Wochenblatt, Organ der |
S.L.R.K.A., christlich-demokratischer Rich- ji
tung, 222 So. 9-th Str., Brooklyn, N. Y.

6. „Der Wanderer“, Wochenblatt,
sozialdemokratischer Richtung, 255 Broadway,
So. Boston, Mass,

7. „Die Freiheit“, Tageblatt, kommu-
nistischer Richtung, 455 Grand Street, Brook-
lyn, N. Y.

8. „Naujienos“, Tageblatt, sozialdemo-
kratischer Richtung, 1739 South Halsted St,
Chicago, III.

9. „Eintracht“, Wochenblatt, Organ der
A.L. T. Sandara, 327 E Street, So. Boston,
Mass,

10. „Die Sonne“, parteilos, zweimal
wochentlich, Mahanoy City, Pa. Organ der
S.L.A., 307 Wegt 30-the Str, New York, N. Y.

11. „Vaterland“, parteilos, wéchentlich,.

12. „Einheit“, parteilos, zweimal wéchent-
lich, 195 Grand Street, Brooklyn, N.Y

AuBer diesen Zeitungen erscheinen noch das
Freidenkerorgan „Kardas“ (Schwert) in.
Chicago und die Monatsschrift „ vaigždė“
(Stern) mit christlich-demokratischer Tendenz
in Philadelphia.

K. Dineika.
Fizinis auklėjimas ir sportas Lietuvoje.

Fizinio auklėjimo idėja pasireiškė apčiuopa-
moj formoj Lietuvoj 1919 m. (kitur kolonijose,
daug anksčiau). Tos idėjos skatintojų tarpe ran-
dame Dr. Šližį, šio straipsnio autorių, P. Oleką

. (menininką) ir kitus, kurie arba aktingai dėjosi
darban (S. Garbačauskas, Dr. Eretas), arba tik
ruošėsi ir tebesiruošia pamatingam fizinio
auklėjimo darbui (M. Kūraitytė-Vatnienė, Ja-
nušauskas ir k.). Tuo pat periodu (1919 m. pra-
dZioj) pasirodo pirmas rašinys aktualesniais
kūno kultūros klausimais, tai Kar,. Dineikos, '
„Kūno lavinimo klausimas Lietuvoj“. Kiek vė-
liau sportinės idealogijos srity žymios įtakos,
be K. Dineikos, turi dr. Juozas Eretas ir prof.
dr. St. Šalkauskis. (Pažymėtinas čia Dr. Šal-
kausko veikalas „Pilnutinio ugdymo gairės“ ir
Kar. Dineikos „Idealė kūno kultūra Lietuvių
Tautai“, „Mūsų Žinyno“ 8—9—11 N, N. Atatin-
kamai sportinės idealogijos srovėms ir forma-
vosi sportinės įstaigos. Fizinio auklėjimo sritis

„ Lietuvoj beveik dar nepaliesta, bet tos srities
pionieriai jau pasireiškė, — tai p. M.Varnienė,
Zaštautaitė, Janušauskas, K. Dineika, P. Jurge-

 levičius ir k.—visi tos srities praktikai ir spe-
cialistai. P. Jurgelevičius yra jau pasižymėjęs
skautininkas, keleto knygučių autorius,
Per pastaruosius 2 metus (1921—1922 m.)

žymiai paugėjo sportinė literatūra, gimnastikos |

bei sporto laimėjimai ir padaugėjo įstaigos. Pa-
kilo susidomėjimas sportu ir provincijoje. ;
Jau sportine literatüra gali atvaizdinti spor-

tinio judėjimo intensingumą. Turime: 1.) Dinei-
kos, Kar. „Kūno lavinimo klausimas Lietuvoj“,
2.) Garbačausko, St. „Futbolas“, 3.) Dineikos,
K. ir Ereto, J. „Lengvosios atletikos vadovėlis“,
4.) Dineikos K. „Krepščiasvydis vyrams“ ir Ere-
to, J., „Kumščiasvydis“, 5.) Eduards'o, D. „Kūno
kultūra“, 6.) Dineikos, K. „Saulėtos pramogos“,
7.) Jurgelevičiaus, P, „Pirmi Skauto Žingsneliai“
ir „Skautybė — Piliečių Auklėjimo Mokykla“,
8.) Skinderio, „Skaisti ir graži mergaitė“. it k.
Be sportinių knygų: 1.) periodinis žurnalas „Lie-
tuvos Sportas“, redak. Garbačauskienė, 2.)
„Skautas“, red. Jurgelevičius P., 3.) „Trimitas“
su skyriu sportui—,Jėga ir grožis“, veda K.
Dineika, 4.) „Ateitis“ su skyriu kūno kultūrai
„Sveikatos keliais“, 5.) „Pavasaris“ su skyriu
„Kūno Kultūra“, 6.) „Karys“ su sportine dalim |
kiekvienam Nr. ir d. kitų. i 2
Nūdien Lietuvoj veikia didžiulės organizasi- |

jos: 1) „Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjunga“
ir 2.) „Lietuvos Gimnastikosir Sporto Federa-
cija“. Visas sportines ir fizinio lavinimo or-
ganizacijas jungia „Lietuvos Sporto Lyga“.

L. F. L. S. yra S. Garbačausko įtakoje, ir ii
turi beveik grynai be ideglioginio sporto pobū-

i
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dzio. Lietuvos Gimnastikos ir Sporto Federaci-
jai labiau rūpi platus fizinis auklėjimas sujung-
tas su ideologija, kuri seka iš krikščioniškosios
pasaulėžvalgos, Federacijai vadovauja K. Dinei-
ka ir J. Eretas.

Aišku, kad „Federacija“ turi ir gali reikštis
rekordų srity labai lėtai, nes ten, kur pirmon
eilėn statoma sveikatos stiprinimas, dažnai neį-

'„ manomas staigus rekordų siekimas, juoba ne-
ganėtinai paruoštais atletais. „Federacija“ stro-
piai leidžia sportinę literatūrą ir paruošė pernai
visą eilę kursų įvairiose Lietuvos vietose.
Nors Lietuvos Šaulių Sąjunga yra visuome-

hinė piliečių organizacija, kuri stovi ant Lietu-
vos Nepriklausomybės pagrindo ir ios demo-
kratingo surėdymo ir pertat vyriausiu savo

„uždaviniu laiko piliečių ruošimą Tėvynės gy-
nimo reikalui, betgi Sąjunga stato sau tikslu
lavinti ir išvystyti piliečių kūną, jo jėgas, vi-
krumą, stiprumą, ištvermę ir sveikatą. Šaulių
— sportininkų yra virš 1000 ir jie netrukus
gali sudaryti pagrindą visam kraštui susportinti.
Lietuvos Jacht-Klubas turi savo uždaviniu

Lietuvos piliečių tarpe platint ikūno lavinimasi
“per visokeriopą vandens sportą upėse, ežeruose

 

ir juroje. Klubas mokina ir plaukti ir gelbėti
skęstančius.
Sporto laimėjimai laikotarpy 1921—22 metų

tenka L.F.L.S., Kauno Sporto Klubui (vokie-
čių), šarvuotam auto Divizionui, Lietuvos Šau- |
lių Sąjungai, Datnavos Šaulių būriui ir 3 pėst.

"pulkui.
Rengtasi ir lengvosios atletikos, kojosvaidos

> (futbolo), beisbolo basketbolo, teniso ir dvira-
čiais. Visas pirmenybes tur L. F.L, S.
Kariuomenės tarpe sportas plėtojasi gana

sparčiai, tik stoka instruktorių dalyse blogai
„ atsiliepia į rekordus.

Žydų gimnastikos ir Sporto organizacija „Ma-
„kabi“ kol kas yra menkas konkurentas stipres-
nėm Lietuvių komandom visose sporto šakose.

Jei sulyginti 1921 m. rekordus su 1922 metų,
tai teks pasidžiaugti progresu. Žemiau paduo-
dame S. Garbačausko (1923. „Karys“ 2 Nr.)
padarytą 1921—22 metų Lietuvos fizinio lavini-
mos laimėjimų balansą (rekordai) ir pir-
menybes.

Bėgimai.

60 mt. 7,6 sek. Garbačauskas L. F. L, S.
1921 m. .

100 mt. 11,8 sek. Garbačauskas L. F. L. S.
1922 m.

200 mt. 25,2 sek. Garbačauskas L, F. L. S.
1922 m. } a

400 mt. 59,0 sek. Vokietaitis Š. A. D. 1922 m.
800 mt. 2:29,0 sek. Bulota K. L. F, L. S.

1922 m. :

1000 mt. 3°02,1 sek. Juozapaitis L.F.L.S. *
1922 m.

1500 mt. 4:57,0 sek. Putvinskas D. Š. B.
1922 m. : ;

3000 mt. 11 :51,8 sek. Senkus L.F.L.S.
1922 m.

5000 mt. 18 :30,.1 sek. Juozapaitis L.F. L, S.
1921 m.

10000 mt. 42 :01,5 sek. Juozapaitis L.F.L,S.
Lola MM m 4 i

Estaietės.

400 mt.(4 X 100) 51,4 sek. L.F.L. S. 1921m. |

   

271

1000 mt. (10 X 100) 2:094 sek, L. F. L. S.“
f 1921 m.

1000 mt. (400 + 300 + 200 + 100) 2:18,0 sek.
LP.L 5. 1921 m f

1600 mt. (800 + 400 + 200 + 200) 4:23,0 sek.
viel. 1920 im,

1600 mt. (4X 100) 4:130 sek. L. F. L. S.
1922 m.

: Vaikščiojimas.
1 angl. mylia 9:176 Bulota K. L.F.L.S.

1922 m.
Sokimai.

Aukšt. įsibėgėjus 1,67 mt. Garbačauskas L, F.
1281922 m:

Aukšt. iš vietos 1,21 mt. Bulota K. L.F.L,S.
1921 m. *

Toli išsibėgėjus 5,70 mt. Dervenskas 3 D. Dy
1922 m.

Trišokis įsibėg. 11,10 mt. Bulota K. L. F.L.S.
1922 m.

Su kartimi 2,75 mt. Vokietaitis Š. A. D. 1922 m.
Métymai. $

Jietes 42,41 mt. TaiSerskas L.F.L.S. 1922 m.
Disko ger. rank. 33,00 mt. Taišerskas L. F.L.S,

1922 m.
Disko ab. rank. 59,88 mt. Taišerskas L, F. L. S.

1922 m.
Rutulio stum. ger. r. 10,25 mt. Teišerskas L, F.
K 51922 m:

Rutulio stum. ab. r. 18,77 mt. Teišerskas L. F.
L.S. 1922 m.

Kūjo 28,88 mt. Teišerskas L.F.L.S. 1922 m.

Moterų:
60 mt. 8,6 sek. Garbačauskienė L.F.L,S. 1922m.
100:. 5,3 15,0" ,, ” 4 »
200 »” 31,4 ” ” ” ”

400 ‚, 76,9 ,, Karnauskiene 6 ;
Šok. į aukšti 1,24 mt. Karnauskienė L.F.LS.

1922 m.
Šok. į tolį 4,15 mt. Garbačauskienė L.F.L, S.

1922 m.
Disko mėt. 17,90 mt. Garbačauskienė L. F. L. S.

1922 m. f ‘
Jietés mét. 21,36 mt. Karnauskaité L.F.L.S,

1922 m,

Rutulio at. 7,48 mt. Garbačauskienė L. F. L. S.
1922 m.

Estafetés:
4,100 mt. 70,9 kes. L. F. L. S. 1922 m.

Juniorų: Ą
60 mt. Bulvičius L.F.L.S. 1922m.
100 „ 126 Bulvičius # » im
200 ,, 29,0 Krukas 53 ”
400 „ 61,0 Bulvičius ” »
1000 „ 3:16,5 Bulvičius » »
1500 „  5:09,2 Karaliūnas is ”
3000 ,, 11:51,8 Senkus » ”
5000 ,, 18: 32,1 Karaliūnas
Sok. i auk&tj isib. 15,05 mt. Vairas L.F.L.S.

1922 m. | \ ries
Šok. į tolį isib. 4,90 mt. Stonkus K.S.K. 1922m. |
Disko questa 30,92 mt. Bulvičius L.F.L.S.

1922 m. }
Jietės 39,36 mt. Karpovas L. Š. S. 1922 m.
Rutulio stum. 11,15 mt. Karpovas L. Š. S. 1922 m.
Kūjo mėtymas 21,70 mt. Bulvičius L.F.L.S. |
1922 m. ;

Estafest. bég. 4,100 mt. 61,0 sek. K.S.K. |

ha

   



_ Schon in der ersten Auflage dieses Infor-
mationsbuches hat die K6rperkultur ihre Be-

riicksichtigung gefunden (vergl. S. 251 ff.) und

so soll auch in dieser zweiten Auflage ihrer

kurz gedacht sein, unter Weglassung all dessen,

was frither schon erwahnt wurde.

Vielleicht das wichtigste Ereignis ist die

Griindung einer „Litauischen Sports-

liga“ als oberste Instanz fiir alle sportliche

Fragen, die zwar international sich noch nicht

gezeigt hat, aber in Kiūrze bei.der F. I. F. A. und

dem internationalen Olympischen Komitee sich

anmelden wird. Prūsident der Liga ist der Ge-

neral Nagevičius, der Chef der sanitarischen

Abteilung des Generalstabes.

Ein weiterer Fortschritt ist die Griindung

der „Litauischen Turn- und Sports-

gesellschaft*, die im Friūhjahr 1922 ins

Leben und in energische Konkurrenz mit den

iibrigen Sportsgesellschaften trat. Ihr Ziel ist

nicht so sehr die Heranziehung einer Extra-

klasse von Champions usw., sondern die kér-

perliche Ertiichtigung des ganzen Volkes, um

es in seinem Existenzkampf zu starken. Dieser

Umstand hat diese Gesellschaft schnell bekannt
und beliebt gemacht allerorts sind Turnvereine

und dergleichen entstanden. Ein Hemmschuh

"in der Weiterentwicklung ist der schmerzliche

Mangel an geeigneter Fachliteratur, dem ab-

%a

 

Turnen und Spore in Litauen. a . 2)

athletik, Faustball, Schlagball, Korbball usw.
AuBerdem hat diese Gesellschaft an verschie-

denen Orten Litauens Kurse fiir Schwedische

Gymnastik, Leichtathletik und Kampfspiele ab-
gehalten, wie z.B. im Industriezentrum Sauliai

(Juni 1922) und anderwarts. Die im besten Auf-
bliihen begriffene „Litauische Turn- und Sport-

gesellschaft“ wird von Univ.-Prof. Dr. phil.

J. Ehret und dem Turnlehrer Karl Dineika
geleitet.

Mit Sport befassen sich auch der „Litau-

isthe Schiitzenbund“ und der ,Jacht-

Klub“, beides Organisationen, in denen die

physische Erziehung eine gro8e Zukunft hat.

Sportliche Veranstaltungen fanden im ver-

flossenen Jahre verhiltnismaBig nicht wenige

statt, wie z. B. Leichtathletik-Meisterschafts-

kampfe, FuBballkampfe um die Litauische Mei- —
sterschaft, Tenniswettspiele, Baseballtreffen

usw. Wenn wir die erzielten Resultate mit

denen vom Vorjahre vergleichen, so ergibt sich

ein netter Fortschritt, der aber noch bedeutend

verbessert werden kann, was uns folgende

Liste deutlich sagt.

Die ganze Entwicklung, welche die physische

Erziehung in Litauen.genommen hat, 148t auch

auf eine erfreuliche Entwicklung in der Zu-

kunit erhoffen, um so mehr, als bereits auch die —
seit Februar 1922 neugegriindete Universitat

 
 

 

    

Aktive.

Bestes Resultat 1922 Bestes Resultat 1921

60-m-Lauf Garbačaus kas 7,6' Garbačauskas 7,6'

100-m-Lanf > 11,8' S ı 12,1
Hochsprung mit Anlauf ® 1,67 m Preik 1,52 m
Weitsprung ‚,, 4 Dervenskas 5,70 m Müller 5,00 m

Stangensprung Vokietaitis 275 m Forster 2,45 m
Dreisprung Bulota K. 11,10 m Eretas 10,65 m

Speerwurf TeiSerskis 42,41 m Darguža 40,00 m

- Diskuswurf ” 33,00 m Kirschner 30,00 m

Kugelstoßen a 10.25 m Palmguist 10,10 m

 

zuhelfen die ,,Litauische Turn- und Sports-

gesellschaft** eine ganze Reihe von einschlagi-

_gen Schriften erscheinen lie8.

So erschienen z. B. Handbiichlein iiber Leicht-

 

unter ihren Professoren und Studenten begei- |
sterte Sportsanhūnger zahlt, die spūter in der

Praxis den besten EinfluB auf die Volksmassen |
haben werden.
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Vandens matavimo stoties:

. Vandens Keliy ir Plenty Valdyba.
+ Hidrometrinės stotys.

(Kaunas, Muzėjaus g—vė No. 1).

‘ Partijos vedėjas — inž. Kolupaila Steponas

Technikas-hidrometras I eilės — Kživickas Bonifacius

Hydrometrische Stationen:
 

 

    

No Vieta Upė Veikimo pradžia Prižiūrėtojas
$ Ort Fluß Beginn der Tatigkeit Aufseher

} Kaunas Nemunas “1919. IV. 3 Ornatavičius

a: Panemuné i 1921. XII."31 Verbavičius /

3, Gostilénai 2 1919. V. 12 Tamašiūnas

4. Birštonas \ = 1919. VI. 6 Jakimavičius J.

5. Nemaniūnai | » 1919. VL 5 Visockis K.

6. Alytus S 1919. V. 15 Šimanskis
7 Zapyškis p 1922, VIL. 1 Vaidelys

8. Vilkija 5 1922.1L J Sola V.

9. SeredZius i 1919. VI. 13 Ovsianka
10. Jurbarkas 4 2 1919. VI. 4 Šulcas J.

11. Jonava Nėris 1919. IV. 15 Jgnatavičius

12. Eiguliai 5 1921. VI. 1 Makauskas

18, (Slabada 5 1922 II. 18 Bučinskas

14, Palanga Baltijos jūra 1922. VII. 20 Večerskis J.

Priesiekusiųjų Advokatų Sąrašas. ö

Verzeichnis der Rechtsanwälte.

Bgritas Sergėjus, Kaunas, Vytauto pr. 27E Z

Blochas Teivelis, Telšiai, Didžiogi g. 105.
Bliumentalis Julius, Kaunas, Ukmergės

pl. 9.
Bociarskis Liubomiras, Telšių apsk.
"Luokės v. Pavirvičių dv.

Bojevas Vsevolodas, Kaunas, Laisvės Al. 29.
Bulota Andrius, Mariampolė, Keistučio g. 24.
Butkys Adolfas, Ežerėnai, Bažnyčios g. 6.
Bieš i a1: kinas Simonas, Kaunas, Totorių

oS X
Bucevičius Jonas, Tauragės apsk. Pa-
"graumenio dv. Kvedarnos v.
Ci Auskas Mykolas, Kaunas, Ukmergės

Di. 3/.
Dirmontas Boleslovas,

g. 32. ;
Ditmanas Valentinas, Kretinga.
FinkelšteinaLS Ozeras, Kaunas, Keištučio
g. 63.

Ukmergė, Kauno

GrajauskasAdolias, Tauragės ap. Kvedar-
nos V. Papikaujų dv.

Gricevičius Stanislovas, Šiaulių ap. ir v.
„Naščiukų dv. :
Ivanenko Leonidas, Panevėžys.

; C haamans kiis Henrikas, Ukmergé, Kauno
es

  

Česevičius Balys, Panevėžys,
ET;

Čulkovas Aleksiejus, Utena.
Kalnietis Vincas, Kaunas, Kalno g.
Klečkauskis Anatolius, Telšiai.

Leonas Petras, Kaunas Duonelaičio g. 39,
Landau Henrikas, Panevėžys, 16 Vasario

g. 18.
Laucevičius Stasys, Kuršėnai.
Liudkevičius Teodoras, Panevėžys, 16
Vasario g. 20.

Levi Adolias, Raseiniai, Nemakščių g. 39.
LukasVilhelmas, Kaunas, Gedimino g. 21.
Lukauskis Stasys, Šiauliai, Kuršėnų g. 21.
Levinas Jokūbas, Šiauliai.
Petraškevičius Petras, Panevėžys, Sodo

Molainių

£.13. ‘
P rleisas Konstantas, Kaunas, Ukmergės
p k

PoZeLa Vladas, Kaunas, Mickevičiaus g. 16.
Priferis Jurgis, Telšiai, MaZanavitiaus
namai.

Putramentas Vincas, Mariampolė.
Rozenbaumas Simonas,

laičio g. 43.
Samajauskas Kazys,

. 18. E :

Kaunas, Duone-

Kaunas, Daukanto

18

      



   

su ičius iyi,
9 b.1
ga Midas, Šakių ap. Kaimelių dv.
nska s, Vladas, Kaunas, Duonelaičio

Ži
alk auskas Kazys, Šiauliai, Šeduvos g. 13.
eremetevskis Sergejus, Kaunas, Keistu-
čio g. 53a.
Šulcas Aleksandras, Tauragė.

Šlenis Melchioras, Kaunas, D. Totorių g. 7.
Tūmėnas Antanas, Kaunas, Elgėtyno g.14—7.
"Venclauskas Kazys, Kaunas, Daukanto

g. 5.
VileiSis, Jonas, Kaunas.
Zabielskis Julionas, Kaunas, Duoneloičio

g. 55.

Priesiekusiųjų advokatų padėjėjų sąrašas.

Abramavičius Beras, Šiauliai. :
Bliumentalis Henrikas, Kaunas, Laisvés

al.

Gydytojų sąrašas.
7# Aerzte. ‘

A. Gydytojai, turintieji teises nuolatos verstis
medicinos praktika. Lietuvoje.

Abraitis Julius, Karo žin.
Abromavičius Timoteušas, Draudzikai (Telš.).
Alekna Jurgis, Kaunas (ausų, nosies ir gerklės),
“L. Raud. Kr. kl.-aus, nos. ir gerk. sk. ved.
Ambrazieiūtė - Steponaitienė Agnietė, Šakiai,

Šak. a. lig. ved.
Atkočiūnas Baltrus, Karo žin. (vid.).
Augevičius Jonas, Kedainiai, Ked. a. lig. ved.
Avižonis Petrdš, Kaunas (akių), Liet. Univ.

Med. f. ord. prof. ir L. Raud. Kr. kl, akių
sk. ved.

Babelis, Antanas, Triškiai (Šiaul.).
Bagdonas Juozas, Kaunas (širdies ir plaučių),

L. Univ. Med. f. e. ord. prof. ir Kauno lig.
vid. sk. ved.

„Bagdonas Vladas, Mariampolė, Mar. a. gyd.
Baktys Motiejus, Karo žin. ‘
Baltrušaitis Jokūbas, Kelmė (Ras.).
Barauskas Adolias, Pakruojus (Šiaul.)
Barcevičius Motiejus, Jurbarkas (Ras.).
Bendorius-Bendoravičius Vytautas, Karo žin.
Bieliūnas Eduardas, Švėkšna (Taur.).
Blažys Juozas, Tauragė (psichiatrija), Taur.

psich. lig. ved.
4 Bliūdžius Jurgis, Pilviškiai (Vilk.).

Bliūdžius Petras, Mariampolė, Mar. a. lig. ved.
A Bliūdžiutė Emilija, Kaunas.

Bliumbergas Kalmanas, Ylakiai (Maž.).
- Bliumentalis Dimitrijus, Karo žin. (vid. ir odos).
Brazaitis Juozas, Anykščiai (Uten.).

„Brundza Jonas, Karo žin.
Brundza Juozas, Prienai (Mar).
Bubenaitė Juzė, Kaunas.
Burbaitė-Eidukevičienė Barbora, Šiauliai.
„Butautas Juozas, Kimalinai (Ras.).
Chidekelis Morduchas, Karo žin.
Ciplijauskas Juozas, oe Sak. a. gyd.
eponis Jonas, KaroZ

; Datnovskis Mauša, Kaunas.

Kaunas, Laisvės
   

Gelpernas Borisas, Kidnass.Malūnų g. ne a
Jappu Maksas, Kaunas,Pažų g.6. "io
-Kačas Mykolas, Kaunas, D. Vilniaus g.21.
Krečinas Arsenijus, Šiauliai, Pasadnoji g. 67.
Liūdžius Juozas, Mariampolė.
Ma :ka>skas Mečys, Kaunas, Duonelaičio

g. 10—
Merkys Anatanas, Kaunas. 4
Noreika Liūdas, Kaunas, 16 Valiog.22
Nacevičius Jonas, Šiaulių ap. Linkuvos

pšt. Balsių dv.
Stoklickis Leonas, Mariampolė, Gedimino 4.
Skipitis Rapolas, Kaunas, Miškų g. 3.
Staškevičius Mikalojus.
Šilingas Stasys, Kaunas, Pranciškonų g. 2.
Purėnienė Liūda, Kaunas, Keistucio g. 40.
Tomkevičius Mykolas, Kaunas, Daukantopee
2 Or

Vericha-Darevskis Anatanas, Kaunas. ‘
Ratimzonas Simanas. Ms
"Kutkauskienė, Antanina, Kaunas.

_ Garfunkelis Febus, Karo Zin.

- GerSenavicius Chaimas, Mariampolė.

Dembovskis Mauia, Karo vie
Domarkas Kazys, Karo Zin.
Domaševičius Andrius, Panevėžys.
Draugelis Elizėjus, Kaunas.
Dzirne Jonas, Kaunas (chirurgifa), E Univ.

Med. f. ord. prof. ir Karo Lig. chir. sk.
kons.
LTS Elena, Kaunas, Kauno

m. r.
Eineris Mikas, Šilava (Ras.).
Epšteinas Leizeris, Kaunas (nervų ir via

Sveik. Dep. ypat. reik. gyd.
Finkelis Leiba, Seirijai (Alyt.).
Franckevičius Ipolitas, Kupiskis (Panev.)._
Francūzevičaitė Jadvyga, Varniai (Tel8.).
Freidas Izaokas, Kaunas.
Frumkinas Isajus, Kaunas.
Gabševičius Viktoras, Kimentmedis (Ras.).
Gailiūnas Izidorius, Joniškis (Siaul.) (vid. ir

vaikų), Šiaul. a. 2 raj. gyd.
Galkytė-Bylienė Bronė, Kaunas, Gelžk. Kauno

ruožo gyd.
Ganusevičius Julius, Jonava (Kauno).
Gasiūnas Vladas, Kaunas, Gelžk. dirbt. gyd.

 

Geienas  Giršas-Vulias, ' Kaunas
Kauno lig. ord.

 

(veneros),

Giedraitis Jonas, Aviliai (Ežer.)..
Gintila Juozas, Pašakarnis (Ras.).
Girdvainis Jonas, Gilvičiai (Šiaul.).,
Golachas Benjaminas, Kaunas.
Golombekas Azrielis, Panevėžys.
Goscickis Konstantinas, Joniškis (Siaul.).
GotSalkas Robertas, Kretinga, Kret. a. lig. ved.
Grigaitis Albinas, Karo Zin. 2
Grinius Kazys, Kaunas, Kauno m. Sanit. sk. Nelė ‘
Gruzdys Jonas, Suvaitavas (Ras.). e
Gudavičius Pranas, Jučiai (Ked.).
Gudelis Kazys, Karo žin. |

    
Gurčinas Aleksandras, Kražių“v. (Ras)



   
  S, as,liet., Kauno
“| Hagentornas iaisKaunas (chirurgija).
 Hulevičaitė- Daugirdienė | Teklė,
3 (Maž.).
"Ingelevičius Vladas, Karo žin. ;
Isersonas Samuelis, Kaunas (veneros). :

* Išlondskis Abraomas-Jankelis, Simnas (Alyt.).
“ Jaloveckis Vladas, Karo žin,
 Jankevičius Dominikas,Karo žin.

" Janulionis Linas, Karo žin. (vid.).
* Jarašius Juozas, Kedainiai (vaikų).

+ Jasinskis Jokūbas, Kaunas (veneros).
Jatautas Stasys, Dotnava (Ked.).

Jauniškis Alb rtas, Malėtai (Uten.).
 Jochelsonas Maksimas,Šiauliai.
"Jokantas Kazys, Kaunas.
„Jonavičius Simanas, Alytus, Alyt. a. gyd.
Junovičius Ignas, Virbalis (Vilk.).
Jurgelitinas Antanas, Kaunas, L. Univ. Med, f.

+ ord, prof. ir Hig. Inst. Dir.
"Kabakeris Ševelis, Kaunas.
Kairiūkštis Vladas, Karo žin. (vid.).

Kairiūkštis Povilas, Kaunas.
>ES Kaunas, Kauno lig. Rentg.

ve
„ Kamberis Abraomas, Šelviai (Vilk.),

Kanauka Vincas, Kaunas (chirurgija).
- Karlinskis Abraomas, Ukmergė, Ukm. a. gyd,
Kaunackis Ferdinandas, Kiviliai (Kret.) (chi-

rurgija).
_ Kaunas-Kaunackis Boleslovas, Bugénai (Maz.).
 Karuža Jurgis, Kaunas (odos ir veneros), vyr.
a "gelž. gyd. 4
“Kazlauskas Rudolias, Rokiškis. ‘
Kelzonas Abraomas, Kaunas (Šančiai).
Kenstavičius Leonas, Karo žin.
Kerpauskas Ignas, Seda (Maž.).
„Kybartas Kazys, Kuršėnai (Šiaul.).
"Kociela Kazys, Šilalė (Taur).
Kocinas Izidorius, Kaunas (vid. ir vaikų).
Kontrimas Eduardas, Birbališkė (Maž.),.

_Kovaliduskas Stasys, Paraseiniai (Ras.).
„ Kovaliauskas Stasys, Paklaniai (Ras.), (chirur-
Aa gija), Ras. a. lig. ved. ‘

_ Krasauskaité-Steponaitiené Veronika, Kaunas,
„Kauno m. raj. gyd.
„Krauzė Stasys, Kalvarija (Mar.).
Kudirka Juozas, Vilkaviškis, Vilk. a. gyd.
„Kuprevičius Mikalojus, Žagarė (Šiaul.).
„Kvedaras Jonas, Šiauliai, Šiaul. a. 1 rai. gyd.
"Labutis Raimundas, Ukmergė,
Langė Jonas, Kaunas (akių).
Lapinas Abelis, Kaunas (veneros ir odes).
Laskauskas Adomas, Karo Zin.
"Lašas ni Kaunas, L. Univ. Med. f. e. ord.

pro
"Laucevičius Henrikas, Šiauliai,
"Laurinavičius Sergijus, Karo žin.
Lazersonas Vladas, Kaunas.
Lechavičius Steponas, Kaunas.
Lenkutis Antanas, Naujamiestis (Pan.).
uesJankelis, Mariampolė.
Lukoševičius Aleksandras, Mariampolė.

ackevičius Petras, Ukmergė.
Mačiulis Stasys, Karo žin.
Mačiūnas Juozas, Linkuva (Slaul.).
Maikauskas Izaokas Raseiniai.

arc’

   

  

 

   
  
  

   

  
  

   

  
  

 

  
  

aj. gyd. 1

„Viekšniai

Rozenbergas Samuelis, Žeimelis (Biržų-Pasval, a

    

   

    

   

  

  
  

 

  
  
  
  
   

 

  
  
  
   

 

  

  
    

   

  

    

  
  
  
  
  
   

  
  
  

   
   

  
  

   
   
    

  

   

oa Palen as

Matulaitis UAVileavitide:Vi a. lis ved.
Matulevičius Andrius, Karo, žin. |
Matulionis Balys, Karo žin.
Matukas-Antanas, Karo žin. ü (
Mažylis Pranas, Kaunas (akušerija ir aiekolės ö

gija), L. Univ. Med. f. doc. irL. RaudKryz. ©
kl. ved. yk

Meras Sachnelis, Panevézys.|
Michalevskis Julius, Kaunas. aoe
Mikelėnas Jokūbas, Biržai, Biržų-Pasv. a. lig.

ved.

Mikuckis Cezaris, Sėda (Maž.), Maž. a. lig. ved.W
Mikulskis Jonas, Telšiai, Telš. a. gyd.
Milvidas Albertas, Šeduva (Panev.).
„Mingailytė-Tumėnienė Vanda, Kaunas (moterų|

ir vaikų), Sveik. Dep. san. sk. ved.
Miniataitė Michalina, Kaunas. |
Minuchinas Noechas, Luokė (Telš.).
Misevičius Marijonas, Karo žin.
Mongirdas Vladas, Aukštadvarys (Trakų). ;
Nagevičius Vladas, Karo žin., Kr. Aps. Sanit.

Sk. Virš.
Naglius Aleksandras, Karo žin.
Nainys Jonas, Kretinga, Kret. a.gyd.
Nasvytis Motiejus, Karo žin.
Navickaitė-Černiauskienė

(Kret.).
Nemeikša Juozas, Karo žin. ©
Olchovskaité-VienoZinskiené, Kaunas (Aukšt.

Freda), Kauno m. rai. gyd.
Oželis Kazys, Karo žin, Karo Lig. Vyr. Gyd. :
Pagodinas Aleksandras, Kaunas.
Paliokas Vincas, Karo žin. (nervų).
Pautienis Kazys, Mariampolė.
Petraitis Antanas, Karo žin.
Pikas Aronas, Šiauliai,
Pralgauskas Jurgis, Karo žin.
Proscevičius Feliksas, Karo žin,
Rabinovičius Efroimas, Kaunas (akušerija ir

ginekologija).
Radzvickas Petras, Kaunas (Karo žin.) (akių),

Kauno m. Centr. amb. ved.
ajunčius Vaitiekus, Kedainiai, liet. A

Ratneris Benjaminas, Vilkaviškis. į
Rėklaitis Petras, Karo žin..
Romas Jurgis, Panevėžys.“

Zuzana, Palanga |

(Rozovskis Uras., Šiauliai. į
Rudis Jonas, Joniškėlis (Biržų-Pasv.) (chirur-

gija), Joniškėlio (B.-P.) lig. ved.
Sakelaitė - Vaitkevičienė Gabrielė,

Telš.). o
Sakelis Antanas,Paežeriai (Kret.). Vi
Sapočinskaitė—Lazersonienė Regina, Kaunas
SipavičiusBronius, Kaunas.
Sivickis Antanas, Kedainiai, Ked. a. gyd. A
Sivickis Petras-Jonas, Panevėžys.: | :
Slavenis Vincas, Mariampolé (chirurgiia), Mar

a. lig. chir. sk. ved. +
Sliekas Kazys, Panevėžys, Panev. a. pe
Spudas Aleksandrds, VaSkai (Birž.-Pasv.).
Stasiūnas Juozas, Karo Zin.
Staugaitis Jonas, Kaunas (vid.), Kauno Lig.Dir.
Stefanavičius Albertas, Šaukėnai(Š(Šiaul.)..
Stonkus Jonas, Kaunas (akušerija ir ginekolo-

Richival

  
     

 

    

  

   

  
      

  

  
    

  

      



    

LA Ne

Svilas Povilas, Utena, Ūten. a. gyd. ir Ūten. a.
„Hg. ved. S

Svolkinas Boleslovas, Ramygalos v. (Panev.).
Šalkauskaitė —Vitortienė Teodora, Panevėžys.
Šalkauskas Julius, Šiauliai.
Šapiro Beras, Vilkaviškis.
Šapiro Joselis, Tauragė.

_ SeSmincovaité Aleksandra, Kaunas.
Šiaučila Feliksas, Šungailiai (Taur.).
ileika Vytautas (chirurgija).
imkevičius Pranas, Telšiai, Telš. a. lig. ved.

Šlapoberskis Jankelis, Šiauliai.
Šliupaitė Aldona, Kaunas (vaikų).
Šliupas Rokas, Kaunas, L. Raud. Kryž. Dr.

pirm. /
Sneideri)s Tamošius, Kybartai (Vilk.) (chirur-

gija).
Šreiberis Markas, Panevėžys. ’
Strausas Arturas, Karo Zin.
varcas Dovidas, Kaunas (akušerija ir gine-

kologija).
Tallat-Kelpša Bronius, Laukuva (Taur.).
Tallat-Kelpša Florijonas, Karo žin.
Talis Moricas, Rokiškis (chirurgija).
Tautvaišas Povilas, Mažeikiai, Maž. a. gyd.
Tekorius Jonas, Karo žin. i
Tekorius Vincas, Karo žin. (vid.).
Tercijonas Vincas, Karo žin. (vid.).
Tikuišis Petras, Sesikai (Ukm.).
Tomkevičius Rišardas, Karo žin. &
Trečiokas Juozas, Karo žin.
Trumpauskas Rišardas, Karo žin. (vid.).
Turskis Jonas, Gaučiai (Taur.).
Ukrinas Jonas, Vaitkaičiai (Taur.).

        
Berenšteinas Ickus-Leiba, Žasliai (Trakų).
Bergas Ivanas, Siabliai. ~~
PS Benjaminas, Kaunas, Kauno žyd.-lig.

ord. :
Bergeris Joselis, Kaunas. 2
Bernianas Mozes, Karo žin. (odos, ir veneros).
Blecheris Kalmanas-Joselis, Šiauliai.
Bliumentalis Karolis.
Bliumenzonas Mendelis, Kalvarija (Mar.).
Boit'as Johanas, Kaunas (chirurgija) L. Univ.

Med. f. ord. prof. ir Kauno lig. chir. sk: ved. -
Kao Zundelis, Panevėžys, Panev, žyd. lig.

ved. 2
Bregauskas Joselis, Panevėžys.
Brikaitė Mera, Plungė (Telš.).
Buividaitė-Kutargienė Elena, Kaunas.
Buzelis Juozas, Ežerėnai, Ežer. a. gyd.
Chmielevskis Mikas, Kaunas.
Deičas Mendelis, Vilkaviškis.
Dembo Rubinas, Kaunas.
Didžiulis Antanas, Panevėžys, Panev. a, lig.

ved. .
Dilkevičaitė-Cellerienė, Šiauliai.
Direktoravičius Giršas, Kuršėnai (Šiaul.).
Dormanas Arvidas, Sėda (Maž.).
Drujanas Dovidas, Dusétai (EZer.).
Eizenštdtas Aleksandras, Palanga (Kret.).
Elkes Chonelis, Karo žin.
Elzbergaitė Bronė, Raseiniai. : ®
Epšteinas Mauša, Šeduva (Panev.).
Erdmanas Hansas, Žydikai (Maž.).
Fainaitė Sorė, Šiauliai (moterų).
Feinbergas Aleksiejus, Kaunas.
Filipauskaitė Devora, Pilviškiai (Vilk.).

Urbanavičius Henrikas, Ukmergė, Ukm. a. lig. *Finkelšteinaitė-Švarcienė Estela, Kaunas.
ved.

Ūsas Juozas, Karo žin.
Vaičiuška Pranas, Lazdijai (Seinų), Seinų a.

gyd. ir Seinų a. lig. ved.
Vaineikis Liūdas, Palanga (Kret.).
Vaišvila Bronislovas, Vaišviliškis (Ras.).
Veitas Pranas, Šiauliai.
Venckūnas Jurgis, Birštonas (Alyt.).
Viršila Vaclavas, Kaunas, Kauno a. ir m. gyd.

ir Kauno kalėjimo gyd. ;
Volpe Izaokas, Šiauliai.
Zaborskis Karolis, Bagdonavas (Rok.).
Zacharinas Benjaminas, „Tauragė (chirurgija),

Taur. a. gyd. ir Taur. a. lig. ved. ~
Zienkovičius Bronius, Telšiai.
Zivas Samuelis, Plungė (Telš.).
Žemaitis Andrius, Rokiškis (ginekologija), Ro-

kiškio a. lig. ved.
Žemgulys Juozas, Karo žin. (chirurgija).
Žilinskis Ipolitas, Šiauliai.
ilinskis Jurgis, Kaunas, Univ. Med. i. e. ord.

prof.
Žilinskis Petras, Žiežmariai (Trakų), Trakų-

Kaiš. a. gyd. \ ( 8
Žilinskis Stasys, Karo žin.

B. Gydytojai, kurie esamomis Sveikatos Dep-te
žiniomis neatatinka kai kuriems „Medicinos
praktikos teisių Lietuvoje įstatymo reikalavi-
mams ir turi teisės laikinai verstis medicinos

praktika Lietuvoje.

Alpernas Abraomas, Karo žin.
Babianski Aleksandras, Panevėžys (veneros).

_ Basaite-Jafiene Šeina, Vilkaviškis. ]
Beinašęvičaitė Feiga, Kaunas. ' ‘

 

Finkelšteinas Leizeris, Karo Zin. (vid.).
Fleišmanas Boruchas, Vilkija (Kauno).
Freidbergaitė-Gecienė Golda, Kaunas.
Fridbergas Chaimas, Šiauliai.
Fridbergas Vilhelmas,.Siauliai.
Fridmanas Dovidas, Kražiai (Ras.).
Fuksas Aleksandras, Karo žin. (veneros ir odos).
Gecas Izaokas, Šiauliai.
Gernetas Rišardas, Panevėžys (akių). 2
Geršteinas Leiba, Jurbarkas (Ras.). ®
Gincbergas Chaimas-Jankelis. :
Giršovičius Srulis-Mauša, Kretinga.
Glikmanas Elijas.
Goldbergas Tuvie, Jurbarkas..
Golombekas Efroimas, Karo žin.
Gorečovaitė - Horodeckienė Sofiia,

(Ras.).
Grosmanas Ickus, Naumiestis (Šak.).+

ee Reizé, Kaunas (chirur- ®
gija). :

Gurvičaitė Reveka, Kaunas.
Gutmanas Todrezas, Palanga (Kret.).
Hofmanas Eugenijus.
Ipas Izaokas, Eržvilkas (Taur.).
Ivianskis Vladas, Karo žin (vid.).
Ivickaitė Adelė, Kaišedoris (Trakų), Trakų-Kaiš.

a. lig. ved.
Jablonskaitė-Liansbergienė Ona, Kaunas.
Jaiaitė Chaja, Kaunas. ;
Jafaite-Smirnoviene BaSa-Nesa, Kaunas.
Jafe Borisas, Kaunas’ (chirurgija).
Janulis Petras, Karo Zin.
JanuSevitius Ignas, Siauliai.
Januševičius Vladas, Šiauliai.
Japaitė Chana, Vilkaviškis.

X

-

Palukniai |

    
  



  
  

Jasvonskis Leiba, Raseiniai,Ras. zyd. lig. ved.-
Jofe Gdalis; Naumiestis (Taur.). |
Jofetas Jonas, Vabalninkai (Biržų-Pasv.) (vid.).
Juškys Vytautas, Kaunas.
Kaganas Leonas, Kaunas (Šaičiai), Kauno m.

raj. gyd.
Kamberaitė Sofija, Kaunas. :
Kapelmanas Abraomas, Gelvoniai (Ukm.).
Kaporas Beras, Kovarskas (Ukm.).
Karlinskis Dovidas, 1887, Karo Zin.
Karštedtas Leonas, Skuodas (Kret.).
Kizlauskas Dominikas, Karo žin.
Klingas Leizeris, Ukmergė (nervų ir odos),

Ukm. žyd. lig. ved.
Kondruškaitė-Urbanavičienė Paulina,

Šiaul. gelž. ruožo gyd.
Korulskaitė-Jančiauskienė Liudmila, Ežerėnų a.
Kovarskis Juozas, Merkinė (Alyt.).
Krestinas Juda-Leiba, Vilkija (Kauno).
Kriščiūnas Vladas, Karo žin.
Krongoldas Ošeris, Mažeikiai.
Kronzonas Leiba, Kalvarija (Mar.).
Kutarga Vladimiras, Kaunas.
Kuzma Vladas, Kaunas (chirurgija), Kauno lig.

Šiauliai,

ord.
Levi Borisas, Kaunas.
Levifas Abraomas, Biržai.
Levinas Elijas, Jurbarkas (Ras.).
Levitanaitė Godė, Kaunas (Slabada). :
Levitanas Ickus, Kaunas, Kaune Zyd. lig. ord.
Liubarskaité-Gildiené NadieZda, Kaunas, Kauno

m. pulk. Ryan'o vardu lig. ved.
Lučno Jokūbas, Varėna (akių). S
Luncas Joselis, Vainutas (Taur.).
Lurije Aleksandras-Zelmanas,,Kaunas (chirur-

gija), Kauno Zyd. lig. ved.
Madeikis Jonas, Kaunas.

' Mecaite Pesa, Mažeikiai.
Medalije Chaimas, Darbenai (Kret.).
Melcas Peisachas, Kedainiai.
Meraitė-Melerienė Sorė, Rokiškis.
Mickus Matas, Šiauliai (chirurgija), Šiaul. m.

lig. ved. 24
Milvickaitė Gita, Joniškėlis (Biržų-Pasv.).

„ Minecas Mikalojus, Kaunas.
Muleris Izraelis, Biržai.
Nehrebreckis Jeronimas, Kaunas (Vid. ir vaikų).
Neuronis- Ignas, Karo žin.
Norvila Česlovas, Utėna (chirurgija), Uten.“ a.

lig. chir. sk. ved.
Okmianskis Ciprijonas, Mariampolė.

®

Danty gydytojai turintieji

 

277
Ožinskaitė Paulina, Kaunas. /
Pancežinskis Eduardas, Paežeriai (Maž.). \
Pattas Otto-Adolfas, Vilkaviškis. |
on Efroimas, Karo Zin. (odos ir vene-

ros). ;
Perlis Izaokas, Salantai (Kret.).
Petrikas Aloizas, Kaune.
Petrovas Benjaminas, Alytus (chirurgija), Alyt.

a. lig. chir. sk. ved,
Rabinovičius Salemonas, Alytus.
„Rachmilevičius Leizeris, Lazdijai (Seinų),
Račkovskis Enochas, Karo žin.
Ranas Grigorijus, Kaunas.
Rapackas Vladas, Salai (Rok.).
Ratomskis Feliksas, Kelmė (Ras.).
Rittenbergaitė Beilė, Kaunas. !
Rozalevaitė-Šalkauskienė Zinaida, Radviliškyje

(Pan.), Radvil. gelžk. ruožo gyd.
- Rozenbaumas Chaimas, Karo žin,

Rozenfeldas Dovidas, Mariampolė.
Rudmanas Povilas, Ūtena.
Sauchatas Samuilas, A. Pamunė (Kaun.).
Skirgailienė Marija, Naumiestis (Sak.). ..
Skliutauskas Giršas, Kaunas.
Slonimskis Salemonas, Skapiškis (Rok.).
Smalstys Antanas, Ežerėnai, Ežer. a. lig. ved.
Sobolis Mejeris, Panevézys.
Soloveičikas Leizeris, Panevėžys,
Stepanovas Vasilius, Alytus.
Strasburgas, Borisas, Karo žin. (vid.).
Subockis Elijas, Kaunas.
apiro Klara-Chaja, Šiauliai. 3

Šereševskaitė Olga, Kaunas, Kauno žyd. lig. ord.
Šimkevičius Mečislovas, Karo žin,
Šmukleris Aronas, Kaunas, Kauno m. raj. gyd.
Šicaitė Ševa-Ginda, Šiauliai.
Šulmanas Tuvie, Kaunas.
Šumacheris Germanas, Anykščiai (Ūten.).
varcaité-Bialoblockiené Sofiia, Mariampolé.

Tamariniūtė-Gineikienė, Kedainiai. \
Urbachas Varuchas-Meieris, Kaunas.
Vaksovaitė-Golombekienė Sosė, Panevėžys.
Vestermanas Vilhelmas, Kaunas (Šančiai),
Vilertas Karolius, Skuodas (Kret.).
Vladimirovas Vilhelmas, Kaunas, Telšiai.
Volbergas Izoakas, Karo žin.
Volpaitė-Preisienė Rozalija, Šiauliai,
Volpertas Simonas, Šiauliai.
Zaiončkovskis Vaclovas, Vilniškiai (Alyt.).
Zaksas Aizikas, Skaudvilė (Taur.).
Zarcinas Natanas, Butrimonys (Alyt)),

teisės laikinai verstis dantų
gydymo praktika Lietuvoje.

Zahnirzte.
®

Abromavičius, Juozas, Šiauliai.
Akabas, Šeinė Gitlė, Panemunė.
Alperštein, Ester, Radviliškis.
Balošeraitė, Chaja, Kaunas.
Beker, Genia, Alytus,
Borkumaitė, Pesia, Kretinga.
Blochaitė, Berta, Kaunas.
Boner, Rachel, Kelmė. . į
‘Bortiuté, Chlivickiené, Alytus.- -
Brevda, Dovidas-Mauša, Šiauliai.

  
  

 

Etingaitė, Genė, Rezel, Biržai..

Brevda, Averbuch, Malka, Vilkaviškis.
Brevdaitė, Reveka, Vilkaviškis.
Brevdaitė, Mina, Viekšniai.
Cemachovičius, Salamon, Kretinga.
Cindel, Jankel, Rokiškis. )
Chmelevska-Jafiene, Reveka, Kaunas.
Druk, Ester, Panevėžys.
Entinaitė- Vaserdam, Altšusienė Marie,
Kaunas.
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Etkinaité,jIta, Freida, Kaunas.
Etkinaitė, Šerel, Kaunas.

„„Epel, Lina, Kaunas.
Falko, Garb, Reveka, Ukmergė.
Vogelevič, Roza, Ukmergė.
Fridlender, Ita Riva, Šiauliai.

„"Fridmanaitė, Rasa, Panevėžys.
Garberis, Jokubas, Šiauliai.
Garfinkelaité, Etel, Kaunas,
Gen, Frank Meri, Mariampolė.
Geršteinaitė- Beronšteinienė,
Kaunas.

Gocaitė, Mirel, Kaunas.
Gocaitė, Libe, Kaunas.
Grinberg, Leja, Žasliai.
Grinberg, Zlata, Žiežmariai,
Gurvičius, Dovidas, Ukmergė.
Gutštein- Švare, Esfira, Kaunas.
Jučaitė, Ona, Svedesai.
Kacenelensonienė,

Aukštadvaris.
a Kaganaitė, Sara, Kaunas. J
\ Kapelmanaitė, Civa-Leia, Naumiestis.
i Kapelman,Viera, Gelvonis.
eee Kaplan, Grunia, Panevėžys.

ie Kaplanskiené, Efra, Chaia, Sita, Sileliai,
Kibirkštaitė, Adelė, Dusėtai.
Kliačko, Gitle, Šiauliai.
Kliačko, Malka, Šiauliai.
Kocin, Šeine, Taube, Panevėžys.
Lengleben, Chana, Kaunas.
Levinantė, Lurije Chaja, Vilkaviškis.
Levin, Sara, Šakiai.
Levinas, Aron, Anykščiai.
Liudvinovskaitė, Chaja,

Anykščiai.
Lukoševičaitė- Kovalskienė, Šilava.
Lurije, Dovidas, Simnas.
Mac, Ovsei, Kalvarija.
Margoliuté, Slimovitiené, Liba, Pane-
vėžys. 1

Mark, Genė, Rivka, Šiauliai.
Masaitytė- Balsienė, Ona, Kaunas.
Meller, Chana, Paevėžys. :
Meraitė, Berta, Utena.
Milneris, Kivelis-Joselis, Rokiškis.
Milneris, Šeine, Libe, Kretinga. ;
Mirkiniutė, Grimbliatienė, Chaja, Kaunas.
Norinbe'rčik, Leia, Diržai.
Odesaitė, Bliuma, Telšiai.
Paulauskytė, Alina, Kaunas.
Petraškevičaitė- Michauskienė,

vėžys. ; S
Prapuolenyté-Cerkeliuniené, Raseiniai.
Rabinoviéaité, Gesé, Kedainiai.
Rabinovičaitė, Šeina, Plungė.

„Rabinovičaitė-Levitanienė, Sara,
Kaunas.

Rabinovičaitė, Feiga, Kaunas.
Ritenberaitė, Elena, Kaunas.
Rotštein, Fink, Pesa, Mariampolė.
Rozenbergaitė-Fišmanienė, Eugenia,
Kauno apsk. ,

Rudnaitė, Epšteinienė, Šeduva.
Rustekaitė- Bojaržinskienė, Stanislava,

Šiauliai. Ž
Simonovas, Mordchel, Jurbarkas.
Slonimskaitė, Mina, Mariampolė.
Sokolskaitė- Andrejevienė, Kaunas. -

Balbinal,

 

Eugenija Gittl,

 

Basė,

 

Pane-

  

Etel, *

  

 

Solovei, Abram, Zalman, Skuodas. |
Ščepanavičaitė, Marė, Kaltinėnai. |
Šmulovičaitė, Binuienė, Panevėžys. |
Šneider, Chaja, Kaunas. M ‘
Speier ši é- Urbachiené, Sifra, Kaunas. wy

1Stein, Šifra, Kaunas.
Švarcmanaitė, Chaja, Pasvalys.
var cmanaitė,-Pesė-Taube, Kaunas.

Tete, Volpe, Ita, Šiauliai, ‘ ;
Todes, Pesa, PaneveZys. ; 5
Veic, Sima, Reza, Panevėžys.
Velbutaitė, Stanislava, Šeduva,
Vencius, Vladas, Kaunas.
Vendrovskaitė- Baronienė, Kaunas.
Velenskaia, Racha, Leja, Simnas.
Zeligman, Rebeka, Kupiškis.
Ziskindaitė- Dembrovskienė, Nechama,

Naumiestis.

Dantistų sąrašas. — Dentisten.
Bermanienė, Zofija, Kaunas.
Biliunaitė, Ona, Akmenė.
Cimauskaitė, Raisa, Seirijai.
Elkes, Chase, Kaunas.
Elkes, Debora, Kaunas.
Feigenzonaité- Kacenelborgeniené,
Musė, Panevėžys. ° S

Funtas, Leonas, Kaunas. : 4
Galberštatas, Chackelis, Utena.
Gaudin, Chaia, Panevėžys.
Gelfandas, Samuelis, Viekšniai.
Ginsbergas, Mordchelis, Kaunas.
Glikmanas, Ruvinas, Kaunas.
Gurvič- Aronovičienė, Minucha, Kaunas.
Idelzon, Šmerelis,. Žagarė.
Irlikis, Juozas, Abeliai.
Kaganienė, Daša, Luokė.
Kapuler, Chaja, Linkuva. ;
Karpeliene, Chana, Kaunas. ®
KopCiovskis, Boruch, Butrimonys.
Lampe, Feiga, Seda.
Lipšicaitė, Braina, Raseiniai.
Lubockaitė- Šlapoberskienė, Kaunas.
Mackelis, Sroel, Mauša, Varniai.
Macas, Celef, Jonava.
Minichas, Evaldas, Telšiai.
Monasevičaitė, Raisa, Jurbarkas.
Matusevičius, Zalmanas, Krakiai,
Petrauskas, Adolfas, Kupiškis. .
Posvianskis, Izaakas, Kaunas.
Putvinskaitė- Žmuidzinavičienė, Kaunas.
Rabinovičius, Grigorius, Kaunas.
Raifas, Mauša, Panevėžys.
Raichelis, Berkas, Joniškis.
Reches-Svarciené, Debora, Kaunas.
Reuttas, Boleslavas, Panevėžys.
Raines-Slimakovskienė, Dveira, Kaunas.
Rikleris, Moisei, Jurbarkas. \
Rufiene, Berta, Kaunas.
Rufas, Jakov, Kaunas.
Sajetas, Jankelis, Virbalis.
Spurgis, Antanas, Bervičiai.
Stolovas, Notel, Tauragė.
Šablovskis, Ignas, Kaunas.
Seines, Chaim, Aron, Kaunas.
Smigolskis, Daniel, Lazdijai.
Traubaiteé, Reba, Ežefėenai:
Tverie, Jankel, Belel, Kaunas. į
Urizonaitė, Zofija, Vilkaviškis. |
Vinogradovzaitė-Švarčienė, Golda, |
Kauna

  

 

  



 

»

pe-Slomenson, Rachil, Zagaré.

fovič, Chaim, Kedainiai.
ilberis, Michelis, Šiauliai.

Ziskindas, Dovidas, Šiauliai.
Zivas, Urbichas, Raseiniai.

Dantųgydytojai turintieji teisės nuolatos verstis
dantų gydymo praktika Lietuvoje.

Abramovič, Jakubsonienė, Kaunas.
Braunytė, Borta, Kaunas.
Dočkytė-Elsbergienė, Pranė, Raseiniai.
Dugovskaitė, Rainesienė, Kaunas.
Eidels, Enta, Leja, Kybartai.
Etingas, Mauša, Biržai.
Feigenzonaitė, Tilia-Roza, Panevėžys.
Feigenzonaitė- Gutmanienė, Palanga.
Fredbergaitė- Elsonienė, Vilkaviškis.
Gecevičaitė- Jankauskienė, Filomena,

Kiviliai.
Gefen, Rochama, Kaunas.
Ger, Dveira, KurSénai.
Glikmanaité- Seiferiené, Kaunas.
Goldbergaité, Dabo, Vilkaviškis.
Goldberg, Roza, Kaunas.
Gordonaité- Stocklickiené, Polé, Mariam-

polė.
Griliches- Samuilas, Kaunas. $
Graurogkiene, Stefanija, Kaunas,
Gurvič, Sara, Mažeikiai. ö
Jablonavičienė, Feiga, Vilkaviškis.
Jankauskaitė, Jadvyga, Šėta.
Kacenelenbogenaitė, Basė, Kaunas.
Kagan, Reveka, Šėta.
Kancedek, Sara, Prienai.
Kaporkalei, Šimonel, Šileliai.
Kleinaitė- Bazienė, Šeina, Kaunas. “

Vol
_ Volpe, Malka, Zagare.
\Z/ul
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KlokSto-Bortkevigiené, Maré, Patyréliai.
Kromytė, Sivija, Kaunas,
Kulvietienė, Jeva, Ukmergė.
enson, Ida, Jonava. {

Leparskaitė; Leontina, Joniškis.
Levitaitė, Mostienė, Sara, Telsiai.
Mankauskienė, Sara, Raseiniai.
Mates, Dobra, Kaunas. x {
Meklenburgaitė-Plotkinienė, Malka,
Mariampolė.

Mikuckaitė, Ona, Kaunas.
Mizrochaitė, Cipė, Panevėžys.
Mostas, Šachno, Chaim, Tauragė. '
Nogorniené, Viera, Kaunas,
Olekytė- Daukšienė, Kotrina, Kaunas.
Orl10- Bacevičienė, Marija, Pušalotas.
Perekšlienė, Emilija, Panevėžys.
Platikinas, Beras, Mariampolė.
Pukelytė, Juzė, Tytavėnai.
Raginskiené, Genė, Kaunas,
Steponavičaitė, Elena, Telšiai.
Strimavičaitė, Janina, Vilkaviškis.
Štromaitė, Dobra, Kaunas.
Šalkauskaitė, Elena, Šiauliai.
Šenferaitė, Valerija, Panevėžys.
Štein, Adelė, Kaunas.
Tomkevičaitė, Damijonaitienė, Kaunas.
Traub- Landau, Sara, Panevėžys.
Varšavčikaitė,Leia, Kaunas. we
Verbalinskis, Samuel, Siauliai.
V nožinskaitė- Degutienė, Marė, Rokiš

is.
Volockaité, Alma, Kaunas.
Žotkievičaitė- Kazickienė, Jadvyga, Vil-

paviškis. :

 

Kauno gatvių pavadinimų sąrašas.
Verzeichnis der Strassennamen in Kowno.

I. Milicijos nuovada.

I Polizeirevier.

 

 

Dabar pavadinta - Rusu vadinta

 

Aleksotos gatvė Nikolajevskaja
Birštonų gatvė Tverskaja I
Daukšos gatvė Petrovskaja
Druskininkų gatvė Tverskaia II i
Elgėtyno gatvė Žandarmskaja \

„ Gardino gatvė Policeiskaja
Gvardijos gatvė Gvardeiskaja
Jablonskio gatvė . Semenovskaja |
Jakšto gatvė Riečnaja
Klaipėdos gatvė \ * Vilenskaja Malaja
Laisvės Alėja Y ~ Nikolajevskaja
Mariampolės gatvė ; Jekaterinoslavskaja M.

Mapų gatvė } Michailovskaja .

Muzėjaus gatvė . i A Portovaja III :
Nemuno Kranto gatvė su } Naberežnaja
Pažų gatvė 5 Pažeskaja
Panevėžio gatvė 2 ' be Jekaterinoslavskaja B.
Pranciškonų gatvė A Z Portovaja. . S N
Prezidento gatvė : ee Peterburgskaja | a eS
    

 

Rotušės gatvė „Paradnaja Ploščad
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Dabar pavadinta Rusų vadinta
 

 

Seimo gatvė 4
Seminarijos gatve
Šaltkalvių gatvė
Totorų 'D. gatvė
Totorių M. gatvė
Ukmergės gatvė
Ugniagesių gatvė
Pilies gatvė
Uosto gatvė
„Valančiaus gatvė
Vilniaus gatvė |
Vasarnamio gatvė
Žuvų gatvė

Aleksotoje:

Antakalnio gatvė
Aukštoji gatvė
Gintariškių' gatvė
Harriso gatvė
Lasynų gatvė ©
Linksmoii gatvė

* Minkauskio gatvė
Prienų gatvė
Seinų gatvė
Veiverių gatvė
Vidukalnio gatvė
Suvalkų plentas
„Yliškių gatvė

Gimnazičeskaja
Seminarskaja.
Slesarnaja

. Tatarskaia B.
Tatarskaja M.
Vilkomirskaja
Trūbnaja
Portovaia
Viliampolskaja
Vilenskaja B.
Vilenskaja B.
Dačnaja
Ribnaja

Kazio
Karolio
Kinderiškių
Elenos
Lasynų
Linksmoii
Minkauskio
Onos
Kreivoji
Suvalkų
Magdės
Suvalkų plentas
Katrės

II. Milicijos nuovada.
II. Polizeirevier.

Benediktynų gatvė $
Bulgary gatve
Dainių gatvė
Elžbietos gatvė
Gėlių gatvė
Gusarų gatvė
Juozo gatvė
Jadvygos gatvė
Jonavos gatvė“
Kedainių gatvė
Karmelavos gatvė
Kareivių plentas
Koklių gatvė

„Konstantinopolio gaivė
Kauko gatvė
Malūnų gatvė
Mokyklos gatvė
Muzikų gatvė
Ožeškienės gatvė
Piūklų gatvė
Plaktukų gatvė
Parlamento gatvė
Povilo gatvė
Purvų gatvė ®
Raseiniy gatve
ventyklos gatve

TelSiy gatve
Turžėnų gatvė
Tvirtovės gatvė I
Tvirtovės gatvė II
Lukšo karininko gatvė
Ukmergės plentas
Žalioji gatvė |

 

Fabričnaja III
Bolgarskaja ‘

Vilkomirskoje Sosse

Gusarskaja
Vilkomirskoje Sosse per.

Janovskaja
Mieščanskaja II
Mieščanskaja IV
Vojennoje Sosse
Kaflianaja :
J Promežut. ekl. ul.
Petrovka
Mieščanskaia I
kolnaja

Kurovskaja

Petrovka
Griaznaja
Fabričnaja II

Mieščanskaja III
Mieščanskaja V
Kriepostnaja I
Kriepostnaia II
Vilkomirskaja. <
Vilkomirskoje šosse

„ FabričnajaI | L
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Dabar pavadinta . Rusų vadiata

siol Slabadoje:

Centralinė gatvė : Dvornaja bolšaja ‘
Dvaro Didžioji gatvė . Dvornaja malaja
Dvaro Mažoii gatvė Jurburgskaja
Jurbarko Senoji gatvė - Jurburgskaia
Jurbarko gatvė / LS --
Linkuvos gatvė Linkovskaja
Lenkų gatvė Polskaja

į } Mokyklos gatve ” Skolnaja
Mėsininkų gatvė Jatkovskaja
Plento gatvė Šesseinaja
Stiklo gatvė | Stekliąnaia
Tilžės gatvė . Jurburgskaja

* Vilijos gatvė Boinaja
$ i Vežėjų gatvė ‘ Furmanskaja

III. Milicijos nuovada.
II. Polizeirevier.

 

Bažnyčios gatvė . Cerkovnaja
Ciurlionies gatve : Donskaja R
Duonelaičio gatvė Puškinskaia \
Daukanto gatve Novo-Bazarnaja
Gedimino gatve Kievskaja 8
Keistučio gatvė Sadovaja f ©
Kalejimo gatve Tiuremnyj pereulok . }
Laisvės Alėja | Nikolaievskij prospekt

f Ligonines D. gaive Gospitalnaja B
Ligonines M. gatve Gospitalnaja M.

/ Maironio gatve „Novaja
„Mickevičiaus „gatvė Mickeviča
Miškų gatvė Liesnaia
Nepriklausomybės aikštė > Sobornaja ploščad
Ožeškienės gatvė Kurovskaja
Smėlių gatvė ; Pesognaja
Senatoriy gatvé Senatorskaja
Šiaulių gatvė ( .Moskovskaja
Tolstojaus gatvé i Tolstogo į . / us
Trakų gatvė Podgornaja 2 bx
Tunelio gatvé Mostovaja 6 A
Vytauto Kalnas ; Petrovskaja gora
Vytauto Prospektas Michailovskij prospekt 7
Vasario 16 d. gatve ; Ivanovskaja

® Žemaičių gatvė Nagornaja

IV. Milicijos nuovada.
IV. Polizeirevier. 5

Žemutiniai Šančiai.

 

Akmenų gatvė Kamenaja
Aleksandro gatvė ; : Aleksandovskaja

{ Baltasis skersgatvis Bielyi pereulok
/ Cegelio gatve Z Sergiejevskij
1 + Sodo gatvė Sadovaja

Demokratų gatvė Liesnaja
Juozapavičiaus karininko“ Čemerinskii pereulok

prospektas |
Griovių gatvė S Admilerijskij|
Geltonoji gatvė | Zelanaja gora
Gaisro gatvė Požarnaja
Ilgoji gatvė 2 ‘ Admileriiskaja
Jono gatve Ivanovskij pereulok
"Jungiamoii gatvė . Polichmanskaja
Juodasis skersgatvis Cernyi
Kalno gatve : E Gornyj pereulok
Kareiviniy gatvé ; Kazarmenskaja
"Kareivių gatvė | b . Policeiskaja   



 

 

  Dabar pavadinta |  „Amvadinta i

 

 

  

Kreivoji gatvė |
Kliūbo gatvė
Lietuvių gatvė
Liuterio gatvė
Linksmasis skersgatvis
Mažasis skersgatvis
Malūnų gatvė
Molio gatvė
Malūnininkų gatvė
Naujoji gatvė
Dvaro Naujoji gatvė
Kranto gatvė
Piliečių gatvė
Pakalnės gatvė
Preidos gatvė
Paukščių gatvė
Respublikos gatvė
Raudonasis skersgatvis
Rusų gatvė
Siaurasis skersgatvis
Skersinė gatvė ,
Sandėlių gatvė
Stovyklų gatvė
Rubežiaus (Pušyno) gatvė
Sausoji gatvė
Šventyklos gatvė
Šmito gatvė
Šarvų gatvė
Tilmanso gatvė
Taikos gatvė
Teisėjų (Ringuvos) gatvė
Ukrainiečių gatvė
Vaisių gatvė
Vandens gatvė
Vokiečių gatvė 4
Vidurinė gatvė |
Žuvų gatvė
Žvirblių gatvė
Žydų gatvė

  

 

i vale

„ Melničnaja

"Vladimirskij pereulok oa

       Magazinnyj ui)
Strielkovaja
Liuteranskaja .
Portarturskaja
Malyi pereulok X

  

Gončarnaja
Ogornyj pereulok |
Novaja
Novaja-Dvorskaja S
Podniemanskaja Ka
Mesčanskaja || | sai
Podgornaja \ (koi

 

Romanovskaja ;
Krasivyj pereulok
BolSaja Pogulianka
Uzkij pereulok

Magazinnaja
Puškinskaja
Vladimirskaja
Zalivskaja
Cerkovnyj pereulok
Pontonnaja

Tilmansa ;
Pinskiį pereulok
Nikolaevskaja i
Novaja Pogulianka
Perestrielnyj pereulok
Zandarmskaja
Nemeckaja
Seneskij pereulok
Rybnaja
Vorobjeskaja
Jevreiskaja A
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Vil

"Tarifai
Tariffs Tarife .

a Ö N
si“

J)J) A) A

Lietuvos Koperacijos. B-viu Sajt ga |
“Jungia su viršum 300 koperacijos bendrovių su daugiau, kaip 50 000

narių šeimynų arba 300 000 atskirų žmonių
li

4
=

     

  L. K. B. Sąjungos tikslas:
 

1) teikti bendrovėms reikalingų prekių: 2) teikti patarnavimų bendrovių steigėjams
ir vedėjams; 3) Daryti b-vių revizijas; 4) atstovauti bendroves.

Leidzia Koperacijos laikraštį „TALKA“ SĄJUNGA turi skyrių VILKAVIŠKY (Mariam-
polės pl.) KĖDAINIUOSE (Radvilų g. 16), PANEVĖŽY (Rinkos aikštė). UKMERGĖJE
(Kauno gatvė), ROKIŠKY (Rinkos aikštė).

V

Panevėžy mėsos dirbinių fabrika. (Dešrų, kumpių, lašinių ir kit. d.)

Sandėliuose parduodama šių prekių:

1) Kuliamos mašinos; 2) Manežiai (rusvelkiai); 3) Arpai, akselinės; 4) Malūneliai;
5) Kiti ūkio įrankiai; 6) Trąšos (superfosfatas), sėklos; 7) druska; 8) Geležies
prekės — vinys, uknoliai; 9) Kolonialés prekės cukrus, silkės, pipirai ir kit.;

. 11) Pasiūti drabužiai; 12) Tabako dirbiniai ir kitos.

Kontora Vytauto pros. 4a telef. 197 Sandėliai ties geležiniu tiltu, tel. 283.
Tetegramų adresas Kaunas — Sąjunga.

a
J
A
M

A

   

  
 



284

 

 

 

 

 

Krašto Balsas
Leidžiamas kasdieną išskyrus

Sventadienius.
Kaina užsieniuose:

Mėnesiui 1 doleris, Metams 12 dolerių

Kaina Lietuvoje:
Mėnesiui 3 litai.
Metams 36 Litai.

Kaunas, Aleksoto gatvė Nr. 6
Telefonas 54 Telefonas 54

 

 

  
 



 

weet

1. Vidaus korespondencijos tarifas.

Praprasti. laiškai:

Už kiekvienus 20 gramų arba jų dalį . . 25 c
galutinis svarumas 2 kilogramai. S

Vietos laiškai,

už kiekvienas 20 gramų arba ių dalį . 15.44
galutinis svarumas 300 gramų.

> Atvirieji laiškai:

paprasti = D

su atsakymu 30 ,,
vietos 10 ,,

* Spaudiniai:

už kiekvienus 50 gramų. Sın
galutinis svarumas 2kilogramai.

Reikalų raštai:

ligi 150 gramų . |. B B,
ir už kiekvienus sekančius“ 50 gramų Sa
galutinis svarumas 2 kilogramai,

Prekių pavyzdžiai:

ligi 100 gramų | S ay
ir už kiekvienus 50 gramų CU ee Og
galutinis svarumas 350 gramų.

Spaudiniai neregiams:

už kiekvienus 500 gramų . Rr recs Us
galutinis svarumas 3 kilogramai.

Vietes banderolés: -

Spaudimiai:

Miz kiekvienus 30 Stamit 213

Reikalų raštai“

ligi 150 gramų 5 W
ir uZ kiekvienus sekančius 50“gramų ta

* - Prekių pavyzdžiai:

ligi 100 gramų C oy
ir už kiekvienus sekančius 50“gramų } as
galutinis svarumas 2 kilogramai.

Už kiekvieno siuntinio apdraudimą Ž5 55

Už perleidimą pinigų perlaidomis:

Paštu: *

nuo 25 litų ligi 100 litų | SOL
viaš 100 litų už eiles 100lita arba

jų dali 25

I pasta ba. Beatt wecaida sumą
nustato Susisiekimo Ministeris.

IL pastaba. Valdžios įstaigų perlai-
dos priimamos be sumos aprėžimų.

Už perleidimą pinigų perlaidomis telegraiu:

„be pašto rinkliavosimamas dar pridedamasis
telegrafo mokesnis:

ligi 300 litų, kaip už 20 žodžių telegramą,
"virš 300litų, kaip už 30 žodžių telegramą.

 

Pašto tarifas.

_ gramm von 30 Wortern.

s  Posttarit. -

1. Tarif für das Inland.

Gewöhnliche Brieie:

Für je 20 Gramm oder einen Bruchteil
davon. . D 6
Gewichtsgrenze 2Kilogramm. |

Briefe im Ortskreis:

Fiir je 20 Gramm oder einen Bagi) d
davon . c 1574
Gewichtsgrenze 300 Gramm.

Postkarten: i

'Gewoėhnliche KUO S S
Mit Rūckantwott. 110 N
Im Ortskreis so 104

Drucksachen:

Fir je 50 Gramm . A a Ue ata
Gewichtsgrenze 2Kilogramm. ,

Geschiftspapiere: .

Bis 150 Gramm . . ai, DA
und. fiir jede folgende "Einheit von
50 Gramm < se ncn
Gewichtsgrenze 2 Kllogramm.

Warenmuster:

Bis 100 Gramm. . ven Lae
Dariiber hinaus fiir ie 50 Gramm. . RS
Gewichtsgrenze 350 Gramm.

Drucksachen fiir Blinde:

Fiir je 500 Gramm.
Gewichtsgrenze: 3Kilogramm. |

Banderole im Ortskreis:

Drucksachen:
Fiir je 50 Gramm .

Geschaftspapiere:
Bis 150 Gramm. . <
Dariiber hinaus fiir je ‘50 Gramm . . é 2

Warenmuster (Drucksachen):
Bis 100 Gramm. . Shute Mee
Dariiber hinaus fiir ie "50 Gramm Aae
Gewichtsgrenze 2 Kilogramm, x

Das Einschreibenlassen einer i ot
dung kostet,. Paes }

Geldanweisung durch Postanwelsungs-

25,

formulare:

Bis 25. Lith: Ka aa S
Von 25 Lit"bis 100.Shae = 00»

- Dariiber hinaus fiir je 100 Lit oder deren
Pen sh A

Aumeskiinis 1: Die: Anwelsungeti von
Privatpersonen werden vom _ Verkehrs-
Minister bestimmt. *

» Anmerkung 2: Anweisungen von staat-
lichen Anstalten sind ohne Begrenzung.

Fiir telegraphische Geldiiberweisungen

“wird auBer der Postgebiihr noch eine Tele-
graphengebiihr erhoben und zwar: Bis
300 Lit wie fiir ein Telegramm von 20
Wortern, mehr als 300 Lit wie fiir ein Tele-

$    



 

"Už vertybinius laiškus, mokesnis susideda:
Iš svarumo TUužkiekvienus 20 gramų
arba jų dalį ia 4 25 6

L gink ja rinkliava imama nuo sumos
arba vertybės:

'

ligi 100 litų 2 25 4
už kiekvienus sekančius 100litų 105;
galutinis svarumas 10 kilogramų.

Galutinis vertybės laiškų įkainavimas:
atvirųjų 50.000 litų
uždarytųjų ey 20.000 lity

I pastaba. Draudžiama siųsti ver-
tybės laiškuose litai ir centai.

NTA II pastaba. Vertybės laiškuose pini--
gus gali siųsti Lietuovos Bankas, Finansų,
Prekybos ir Pramonės Ministerijos įstaigos.
Valdžios įstaigų eb sini) laiškų įkainavi-
mas neaprėžtas.

Siuntiniai:

už persiuntimą paštu neikainuotų siuntinių
mokesnis imamas pagal svaruma:

 

ligi 1 kilogramo . |. 50 <
virš 1 kilogramo ligi 4 kilogramų TO
virš 3 kilogramų ligi 5 kilogramų 100 ,,

‘virS 5 kilogramų už wicca en
' Kl-ma 25

Už įkainuotus einen bė he imama dar
apdraudžiamoii rinkliava kaip už vertybės
laiškus.

Galutinis svarumas 40 kilogramų.
; Galutinis įkainotų siuntinių įkainavimas 10.000
itu.

  

I pastaba. Už kiekvieno siuntinio
siuntimą iš vienos pašto stoties į kitą arba
jo grąžinimą imamas pridedamasis pilnas
svarumo mokesnis.

II pastaba. - Siuntiniai adresuoti
žmonėms, kurie gyvena pačiame mieste,

"saugojami 15 dienų be jokio mokesnio, o
kurie gyvena užmiestyje — 30 dienų nuo
pakvietimo išsiuntimo dienos; išėjus šiam
laikui už kiekvieną siuntinį, nežiūrint. jo
svarumo, imamas mokesnis po 5 centus už
dieną.

  

"Už persiuntimą korespondencijos uždėtu

mokesniu be bendro mokesnio imama:

»

„ligi 25 lity. BD ©
virš 25 litų už kiekvienus“ sekančius
25 litus ar jų dalį. B 105

_ UZ korespondecijos gavimo pranešimą . 25 ,,

Už naudojimąsi abonentinėmis pašto dėžutėmis
per metus: ‘ į

171 30stinėje. . 4 100 litų
I II ir Hl ris. pašto Istaigose . 50 litų

a 25 lity"Kitose vietose

; Už korespondencijosa bilietais:

permetus... . Seee ae ee

  
Įvairiai L dia paieškoti |

pareiškimas mokama pašto ženklais po. 25

o

     

 

KS DieGebiihrfiir Wertbriefe|2

wird folgendermaBen berechnet: Bins Ge-
wichtsgebiihr fiir je 20 Gramm oder einen Teil
davon: 25 c. Char arabiadae von der
Summe oderdem Werte:
Bis 100 Lit> b 4 25 —c‘ }
Darüber hinaus fūr“ie. 100 Lit 104
Gewichtsgrenze 10 Kilogramm.
Wertgrenze: i

Offene Briefe 50.000 L.
Geschlossene Briefe . 20.000 L

Anmerkung 1: Es ist verboten, in Wert-
briefen Lits und Cents zu versenden.

Anmerkung 2: In Wertbriefen kann
Geld versandt werden durch die Anstalten:
Lietuvos Bankanas und das Ministerium fiir
Finanzen, Handel und Gewerbe. Fir Wert-
briefe staatlicher Einrichtungen besteht
keine Wertgrenze. ye

Paketsendungen:

Fir Postpaketsendungen ohne Warten
wird eine Gebiihr nach dem Gewichte er-
hoben:

Bis 1 Kilogramm Sa 1 50 c
Von 1 Kilogramm bis 3Kilogramm š Toi 5
Von 3 Kilogramm bis 5 Kilogramm . 100 „
Ueber 5 Kilogramm fiir iedes Kilogramm 25 ,,

Fir Postpaketsendungen mit Wertangabe

wird auSerdem noch eine Einschreibegebihr |
erhoben wie fiir Wertbriefe. a i
Gewichtsgrenze 40 Kilogramm. ee
Héchste Wertangabe fiir Postsendungen ‘mit ;

Wertangabe ist 10.000 Lit.
Anmerkung 1. Für jede Paketsendung

von einer Poststation zur andern, oder fiir
deren Riicksendung wird die hier ange-
gebene Gewichtsgebiihr voll berechnet. |

Anmerkung 2. PaKkete, die an in der
gleichen Stadt wohnende Personen
adressiert sind, werden ohne Gebiihr
15 Tage lang aufbeyakrt, fiir solche, die
auBerhalb der Stadt wohnen, 30 Tage, ge-
rechnet vom Tage der Sendungsanzeigė *
an. Nach Ablauf dieser Zeit wird fiir jedes .
Paket; ohne Riicksicht auf sein Gewicht, |
eine Gebiihr von 50 c fiir jeden Tag be-—
rechnet.

Fiir .Uebersendung yon Korrespondenz |
»mit besonderer Gebiihr“ wird auBer der all-- |
gemeinen Gebiihr folgéndes berechnet: —
Bis’: 25 Lita 206
Dariiber hinaus fiir je 25‘Lits oder deren ;

Teil 18

Fir die Mitteilung dee Ankunit von 4
    

 

Korrespondenz 2925
Fiir einPostiachabontiement iahrlich 3

In Hauptstadt . . 100 L
I, Ii., III. Klašse der Postämter. a
An andern Orten . 25 L
Fir dieKorrespondenzverteilung jak :

lich 3 eae Sent 5L

Fir Nuckiėisbanė nach Kore
wird Aniele, inn Postmarken Je 1a 25   



   

   

 

„Pareiškimai apie adresų pakeitimą,

korespondencijos grąžinimą ar dasiun- ||

timą apmokami pašto ženklais po . 50 <

Visokios rūšies valdžios ir savivaldybių
korespondencija priimima ir apmokama einant

bendra tvarka tam tikromis tarnybinėmis mar-
kutėmis.

Karių laiškai karo metu paduoti karo lauko

pašto įstaigose, kurios yra fronte, siunčiami

nemokamai, ieigu ant jų (vokų) bus padėtas
„karinis antspaudas.

Visose kitose vietose už tokius laiškus
mokama po 15 c už kiekvienus 20 gramų.

Karo metu pašto siuntiniai,ne sukesni kaip
5 kilogramai, adesuoti į fronto dalis kariš-
kiams, siunčiami dovanai.

2. Užsienio korespondencijos taritas.

Praprasti laiškai:

He AO OPA as
"už kiekvienus sekančius 20 gramų .
“ galutinis svarumas 2 kilogramai.

.

60 c
30 „

“ Atviri laiškai:

paprasti 36 +
su atsakymu . 78°

Spaudiniai:

uZ kiekvienus 50 gramy . ie? 125
galutinis svarumas 2 kilogramai.

Reikalų raštai:

ligi -250 Sama 2 aa 60 ,,
už kiekvienus sekančius 50 gramy . 125

galutinis svarumas 2 kilogramai. E

Prekių pavyzdžiai:

"Het AUG Bram et Aes Ge eee 243

už kiekvienus sekančius 50 gramų . 122

galutinis svarumas 500 gramų.

Spaudiniai neregiams: |

už kiekvienus 500 gramų | | 6;

"Už kiekvieno siuntinio apdruadima . . 60
Už pranešimo (Avis de rėception) gavimą 60 „
Pareiškimai apie adresų pakeitimą, kore-

spondencijos grąžinimą ar dasiuntimą
apmokami pašto ženklais 11-20 4

“Už paieškojimą įvairios korespondencijos
* pareiškimai apmokami pašto ženklais

po + > 60 ”

Už persiuntimą lengvuju  nėikainotų |
“siuntinių iš Lietuvos užsienin:

už kiekvieną siuntinį imama Madrido
konvencijos nustatytu tariiu.

" galutinis svarumas 5 kilogramai.

| 3, Periodinių leidinių siuntinėjimo tarifas.

 

ma 10

 

2 Už visų periodinių. leidinių |siuntinėjimą
iekvieno leidinio prenume-

 

    

«

. ee
Amtliche Korrespondenz jeder Art

wird mit Dienstmarken nach vorgeschriebener
Ordnung angenommen und bezahlt.

Feldpostbriefe, die zur Kriegszeit in die
Feldpoststellen eingeliefert werden, gehen un-
entgeltlich, wenn sie mit dem Militarstempel
versehen sind. An allen anderen Stellen muB
fiir solche Briefe ze 15 c fiir 20 Gramm be-
zahlt werden.

Feld-Postpakete, nicht schwerer als 5 kg,
an die Frontsoldaten adressiert, werdėn in
Kriegszeit gebiihrenfrei befordert.

2. Auslandstarif- i

Gewėhnliche Briefe:

Bis: 20°Grainca cies hs cas + 006
Dariiber, hinaus fiir je 20 Gramm . ee Bk ss

Gewichtsgrenze 2 Kilogramm. 2

Postkarten:

EADPACHEs ig ee ee oe ees 36.45

Mit bezahlter Riickantwort 225

Drucksachen:

Pir je 350: Gramm NN 124

Gewichtsgrenze 2 Kilogramm.

' Geschäitspapiere:

Bis 250 Grammy 603;

Dariiber hinaus fiir je 50 Gramm . 15

Gewichtsgrenze 2 Kilogramm.

Warenmuster:

Bae 20 SCHRAMM lek Sa Sree tan ele ZA

Dariiber hinaus fiir ie 50 Gramm . 125

Gewichtsgrenze 500 Gramm. aa

‘Drucksachen fiir Blinde

fiir je 500 Gramm 0n 4 aa fats 63;

Fiir ‘das Einschreiben jeder Postsendung 60 ,,

Empiangsbescheinigung

(Avis de rėception) 60 „

Mitteilungen iiber AdreBanderungen,

Riickgabe der Nachsendungen von
Briefschaften in Postwertzeichen. 1L 20 ,

Mitteilungen iiber Nachforschung

nach verschiedenen Korrespondenzen, in

Postzeichen . 60 5

Fiir die Sendung von leichten Paketen

ohne Wertangabe aus Litauen nach Aus-

land:
Fiir iedes Paket nach Madrider Kon-

ferenz festgelegtem Tarif. ;
Gewichtsgrenze 5 Kilogramm.

3, Tarif für die Zustellung von Zeitungen und

    
„Preises der betreffenden Sendung berechnet, ja

Zeitschriften.

Fiir die Zustellung aller Zeitungen undZeit-

schriften wird 10 % des im voraus einbezahlten

ce
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ratos kainos bet mėnesiui už 1 ekzempliorių|
ne mažiau kaip: i

; Galutinis “Centų
svarumas
gramais

1 kartą per dieną 50 20
nuo periodi- 1 kartą per savaitę 50 3
nio leidinio, 3 kartus per savaitę 50 10

išeinančio 1 kartą per mėnesį 100 3
2 kartu per mėnesį 100 5

Pertekliams mokama už kiekvienus 20
gramą po 1 <. i

Telegraio tarifas.

“1. Nuolatinis mokesnis kiekvienam
telegramui (telegramų kortai) 50 c

2. Už kiekviena telegramo:Zodi, siun-

čiamo iš vieno miesto kitan . 25 c

'3. Už kiekvieną vietinių telegramų žodį 5 c

4. Už skubotą telegramą mokama tris

syk tiek, kiek imama už sa

telegramo siuntimą 50 <

5. Už skuboto „ar paprasto telegramo

ištikrinimą imama /4 pilno mokesnio

už paprastą. telegramą. Skaičiai

mažesni kaip 74 cento atmetami, o
daugiau, skaitoma už vieną centą.

6. Už siunčiamą telegramą vienon tele-

"grafo jstaigon keleriais adresais mo-

kama be bendro mokesnio už kiek-

vieną nuorašą ligi 100 žodžių 50 <

daugiau kaip 100 žodžių mokama po +

50 ct už kiekvieną 100 žodžių ar

100 žodžių dalį.

Ipastaba.

telegramus, šis

dvigubai.

II pastaba. Nuorašų skaitoma

tiek, kiek yra adresų be vieno.

Siunčiant skubotus

mokesnis imamas

7. Už telegramų įteikimą per atskirus
pasiuntinius tiems adresatams, kurie

gyvena už miesto, imamas avansinis

mokesnis nuo vieno kilometro po

bet nemažiau 1 1 už telegramą.

8. Už pranešimą telėgrafu apie telegra-

mos gavimą, siuntikas moka pride-

damaąjį mokesnį, lygų taksai paprasto

ar skuboto 5 žodžių telegramo.

9. Už gavimą telegramų sutartu adresu

ištisiems metams arba jų daliai .

° ht Oe
\

1001

  
  

25 c“

   
'

koirooatlich pro Exemplar nicht eulzer
alsip 2 x

Gewichts- Cent
grenze in
Gramm

Zahl der 1mal taglich 50 20
Herausgabe 1mal wėchentlich 50
der Zeitung 3mal wėchentlich 50

oder: 1 mal monatlich 100
Zeitschrift 2 mal monatlich 100 5

Bei gréBerem Umfange wird fiir je 20
Gramm 1 ¢c bezahlt.

/ Telegraphentarif.

1. Grundgebiihr fiir jedes Telegramm . 50 <

2. Fiir ein Wort, von einem Ort in einen +
anderen .. „Ab

Fir ein Wort im Ortškreis L Oe

. Fiir ein dringendes Telegramm wird
3mal soviel berechnet wie fiir die
Sendung eines gewdhnlichen Tele-
grammes. ]

5. Die Bestatigung eines ,,dringenden“
oder gewdhnlichen Telegrammes
kostet % der fiir ein gewdéhnliches
Telegramm zu entrichtenden Gebiihr.
Zahlen unter % c werden wegge-
lassen, iiber % c werden als 1 c
berechnet.

6. Wenn ein Telegramm an einer Tele-
graphenstation, aber verschiedene
Adressen des Ortes geschickt wird,
so wird auBer der allgemeinen Ge-
biihr fiir jede Abschrift folgendes ent-
richtet:
Bis 100 Worter ..
Dariiber hinaus fiir 100 Wėrter und
einen Teil davon .

Anmerkung 1. Bei Dringendbe-
stellung des Telegrammes wird diese
Gebiihr doppelt gerechnet. 3

Anmerkung 2. Als Zahl der Ab-
schriften wird gerechnet die Zahl
der Adressen weniger ein.

7. Fiir die Telegrammzustellung wird
von jenen Adressaten, die auBerhalb
der Ortschaft wohnen, eine Gebiihr
verlangt, die fiir einen Kilometer
ee betragt, aber nicht weniger als
ry

8. Fiir eine felegraphische Empfangs-
bescheinigung eines Telegrammes
bezahlt der Absender eine Zuschlag- |
taxe, die der Taxe iūr ein gewohn-
liches oder dringendes Telegramm
von 5 Wėrtern entspricht.

9. Fiir den Empfang der Telegramme
an eine nach besonderer Ueberein-
kunft festgesetzte Adresse wird fiir

S
®

*

50 »

50 »,

die Dauer eines Jahres oder dessen :
Teil 100 Lbezahlt. 0 iy



  

10. Už telegramus, priimtus arba per-

duotus telefonu, mokamas prideda-

masis mokesnis 50 ct už kiekvieną
telegramą.

Pastaba. Norintieji gauti arba
išsiųsti tokiu būdu telegramus pri-

valo iš“anksto įnešti tam tikslui rei- -
kiamon telegrafo įstaigon pagal susi-

kalbėjimą su istaigos viršininku tam

tikrą sumą. |

N
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10. Für telephonisch aufgenommeneoder
weitergegebene Telegramme wird
eine Zuschlagsgebiihr von 50 c be-
rechnet.

Anmerkung. Leute, die auf diese
Weise Telegramme empfangen oder
wegschicken wollen, miissen zu
diesem Zwecke im voraus die be-
treffende Telegraphenstation benach-
richtigen, was in einer Riicksprache

i a der Stationsleitung geschehen
ann.

Lietuvos muitinių tarifas. „ Litauischer Zolltarif.

Lietuvos muito tarifas įvežamoms prekėms.

Už įvežamas į Lietuvą prekes imama tikros.
prekių vertybės muito rinkliava pagal šias

taisykles:

I.

Prekės, kurios įleidžiamos be muito rinkliavos:
Grūdai, išskyrus atskirai išvardintus;
Bulvės;
Daržovės;
Žalia mėsa;
Žalia žuvis;
Sviestas;
Kiaušiniai;
Visoki gyvuliai ir paukščiai, tiek naminiai tiek

laukiniai;
Įvairių rūšių žalios neišdirbtos odos;
Neapdirbti šeriai ir ašutai;
Neapdirbta miško medžiaga;
Neapdirbti guma ir kaučukas ;
Įvairios žemės ūkio trąšos;
Žemės ūkio padarai mašinos ir jų dalys;
Dalgiai, piautuvai, kastuvai, kaponės (matikai)

šakės, grėbliai, dalbos (brėkštangės);
Separatoriai ir jųdalys;
Gyvieji augalai su šaknimis ir čiepai:

Šienas ir šiaudai;
Paprasti neapdirbti akmenys;
Metalų ir mineralų naugės; }
Akmens anglys, koksas, antracitas, brikėtas,

durpės ir medžių anglys;
Cementas; ree
Kalkės ir kalkių ies, žvyras;
Plytos;
Amato įrankiai ir ių dalys;
Stiklas langams lakštais;

Kamščių medis; s 4

Kazeinas; S
Rankraščiai, knygos ir visoki spausdiniai, tiek'

su aptaisais, tiek be aptaisų, išskyrus kon-
toros knygas' ir blankus;

Ranka piešti piveikslai ir braižiniai be rėmų;
Įvairios limfos, sėrumas (skiepai, gydymo

sivorotkos);
Mokslo ir mokymo tikslams reikalingi chemijos

reagentai, apartai ir instrumentai išrašomi
"mokykloms ir mokslo įstaigoms.

 

Einfuhr.

Fiir die in Litauen eingefiihrten Waren
werden Zėlle vom wirklichen Warenwert er-
hoben, gema8 nachstehenden Siatzen:

; L“
Zollirei sind:

Getreide, auBer dem besonders genannten:
Kartoffeln;
Gemiise;
Fleisch, frisch;
Ffsche, frische;
Butter;
Eier;
Tiere und Gefliigel aller Art, zahm und wild;
Felle und Haute aller Art, roh, unbearbeitet;
Borsten und RoBhaare, unbearbeitet;
Holz, unbearbeitet;
Gummi und Kautschuk, roh; 8
Landwirtschaftliche Düngemittel aller Art;
Geräte, landwirtschaftliche Maschinen und

deren Teile; \
Sensen, Sicheln, Spaten, Hacken, Rechen,

Gabeln, Brecheisen.
Separatoren und deren Teile;
Pflanzen, lebende, mit Wurzeln, Pfropfreiser;
Heu und Stroh;
Steine, gewöhnliche, unbearbeitet;
Metall- und Mineralerze;
Steinkohle, Koks, Anthrazit, Briketts, Torf und

Holzkohle;
Zement;
Kalk und Kalksteine, Kies;

‚ Backsteine;
Handwerkszeuge und deren Teile;
Fensterglas in Scheiben;
Korkholz;
Kasein;
Handschriften, Bücher#und Drucksachen aller

Art, mit und ohne Einband, ausgenommen
Geschaftsbiicher und Formulare;

Von Hand gemalte Gemialde und Zeichnungen
ohne Rahmen;

Lymphe und Serum aller Art;
Chemische Reagentien, notig fūr den Unter-

richt, fiir Schulen und Lehranstalten, be |
stellte Apparate und Instrumente. 2

   t
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IL,

Prekes, kurios ileidZiamos imokejus muito _
rinkliavos tikros prekių vertybės 5 %:

Įvairios mašinos dirbtuvėms ir jų dalys Ealaras
skaičiuje mezgamosios mašinos ir klupai);

Įvairūs transmisijų diržai;
Drenažo triūbos;
Įvairios girnos malūnams;
Įvairūs tekilai ir budės;
Paprasti metalai ir iy ligaturos lydyniuose,

durtuvuose, gebaluose, drožlėse, piuvenose,
plytose, lapuose, sklypuose ir Stangose,
nors jie būtų aptraukti kitais paprastais
metalais; ( .

Iešmai, bėgiai, kryžiokai;
Mineraliniai tepalai;
Žalia nafta kurui;
Įvairus molis, gipsas, kreida, talkas, grafitas,

asialtas;
Parafinas, stearinas, cerezinas, garpius (kani-

folija);
Ragai, kanopos;
Prirnegta medžiaga medžio dirbiniams;
Neišdirbti-medvilnė, vilnos, linai, kanapės, džiu-

tas;
Stori audiniai iš džiuto tr maišai iš ju;
Įvairūs skarmalai;
Įvairūs tubai (vailokai);
Autobusai, prekin. automobiliai ir ių dalys,

išskyrus motorus ieigu gabenami atskirai;
Malūno dirbiniai: miltai, įvairios kruopos,

ryžiai; >
Maisto riebalai, bet ne augalų;
Margarino produktai;
Paprasta ir kaustinė soda;
Paprasta druska;
Silkės;
Specialūs darbui batai, kurpės ir rūbai;
Įvairūs degtukai; \
® I pastaba. Šiame skyriuje nurodyti

paprasti metalai ir ių lydiniai štangose ir
sklypuose, plonesni kaip 5 milimetrai dia-
metre, apmokami muito rinkliava '10 75, kaip
dirbiniai iš tų metalų.

II pastaba. Šiame skyriuje nurodyti
bėgiai, iešmai, kryžiokiai, paprasti metalai ir
ių ligaturos fabrikams ir dirbtuvėms, taip
pat išimtinais atsitikimais mašinos ir ių dalys
dirbtuvėms ir statybos medžiaga, Finansų,
Prekybos ir Pramonės Ministeriui leidus,
gali būti įleidžiami be muito rinkliavos.

III pastaba. UZ visokius degtukus
imama dar ir nustatytas akcizo mokesnis.

IV pastaba. Specialūs darbui batai,
kurpés ir rūbai apmokami 575 muito, jeigu|
pristatomas Prekybos Rūmų liūdymas.

V pastaba. Pramonei žalia medžiaga
a5 % Fin., Prek. Pram. Ministeriui
eidus

imi”
Prekės, kurios įleidžiamos įmokėjus muito
rinkliavos tikros prekių vertybės 15 76:

Mielės; |
Įvairios arbatos;
Daržovių konservai;
Galėno preparatai;

  

"dami tam tikrai ipakuoti;

 
  _ Doziruoti vaistai ir chemijosproduktai, parduo- 2

 

ių

48 2 Kri, Na
Maschinen fiir Fabriken, aller Art, und’deren .

Teile (inbegriffen. Strickmaschinen; ;
Transmissionsriemen aller Art;
Dranageroéhren;
Miihlsteine aller Art; 4
Schleif- und Wetzsteine aller Art;* i
Metalle, gewohnliche, und deren Legierungen, |

in Blécken, Kniippeln, Stiicken, Spanen,
Platten, Blechen, Bandern, Staben, auch mit
anderen Metallen iiberzogen;

Weichen, Schienen und Kreuzstiicke;
Schmieréle,. mineralische;
Naphta, roh, zum Brennen; ©
Lehm, Gips, Kreide, Talk, Graphit, Asphalt,

Paraffin, Stearin,Zeresin, Kolophonium;
Horner und Hufe;
Holz, vorgearbeitet zu Holzfabrikaten;
Baumwolle, Wolle, Flachs, Hanf, Jute;
Grobe Gewebe aus Jute und Sacke daraus;
Lumpen aller Art: '
Filz aller Art;
Autobusse, Handelsautomobile und derenTeile,

ausgenommen die Motoren, wenn sie
besonders transportiert werden;

‘ Miillereiprodukte, Mehl, verschiedene Crater
Reis;

Nahrungsmittel, auBer pflanzlichen;
Margarineprodukte;;
Soda, gewöhnliche und kaustische; :
Heringe; }
Besondere Arbeitsstiefel, Schuhe und Kleider; -
Zündhölzer aller Art.

Anmerkung I. Die in diesem Abschnitte
erwahnten gewohnlichen Metalle und ihre
Legierungen in Bandern und Staben, diinner
als_5 mm Durchmesser, zahlen 10% Zoll,
als Fabrikate aus diesen Metallen.

Anmerkung II. Die hier erwahnten Wei-
chen, Schienen und Kreuzstiicke, gewéhn-
lichen Metalle und deren Legierungen fiir
Fabriken und Werkstatten, wie auch aus-
nahmsweise Maschinen und deren Teile fiir
Fabriken sowie Baumaterial, kénnen mit Er-
laubnis des Ministers der Finanzen, Handel
und Gewerbe ohne „Zollgebūhr eingefihrt |
werden. i

Anmerkung III. Fir Ziindhélzer aller Art
wird noch die Akzisengebiihr erhobne. |

Anmerkung IV. Spezielle Arbeitsstiefel,
Schuhe und Kleider: zahlen 5% Zollgebiihr
bei’ Vorweisung einer Bescheinigung | „der
Handelskammer.

Anmerkung V. Rohmiaterial fiir das Ge-
werbe zahlt 576 bei Bewilligung des Mini-
sters-iūr Finanzen, Handel und Gewerbe.

  

Ill.

; 15 % fiir:
Hefen;
Tee aller Art;
Gemiisekonserven;
„Galen“-Praparate; ;
Medikamente undChemikalien, "dosiert, wenn

sie in Orteinal veraeeapy 0 den Ha det
        



    

Šilkiniai verpalai ir siūlai; | M
Tiulis, išsiuvinėjimai, neriniai, mezginiai kaip

medžiaga, basoniniai ir megzti dirbiniai iš
medvilnės, vilnų, linų ir kanapių (ių skai-
čiuje aksominiai, pliušiniai ir kitokios med-
žiagos be šilko) nors būtų iki 20 5 atausti
šilkais, bet nesiūti;

Įvairūs audiniai iš medvilnės, vilnų, linų, kana-
pių, džiuto, bet nesiūti, nors būtų iki 20 %
šilkų papuošti;

Įvairi avalinė ir kaliošai, išskyrus darbui batus
ir kurpes;

„Staliniai ir sieniniai laikrodžiai;
Laikrodžiai išlaukso, sidabro ir platinos;
Įvairūs stiklo dirbiniai;
(Gumos ir kaučuko dirbiniai;
Vyrų skrybėlės, kepurės, moterų skrybėlės be
~ papuosimy;
Kamščiai bonkoms;
Įvairūs skėčiai;
Knatai.

IV.

Prekės kurios įleidžiamos įmokėjus muito
"rinkliavos tikros prekių vertybės 20 2;

Degintas ir maltas kakao;
Kava žaliame degintame ir maltame pavidale;
Įvairūs mėsos ir žuvų konservai;
Įvairios išdirbtos odos;
Įvairių rūšių išdirbti kailiai; nors būtų siūti

ar pamušti;
„ Ivairūs odos ir jos surogatų dirbiniai išskyrus

transmisijų diržus;
Audiniai pusšilkiniai ir dirbtino šiko;
Rūbai, skalbiniai ir įvairūs dirbiniai, pasiūti

arba apsiūlėti iš įvairių audinių basoninių ir
megztos medžiagos, nors būtų atausti ir
20+5 šilkais be šilkinių ir pušsilkinių;

Tualėtinis muilas be specialaus įpakavimo;
Skurlptūros dirbiniai iš paprasto akmens;
Dirbiniai iš įvairaus molio, gipso, cemento kam-

 bariams ir sodams papuošti;
Celiuloido, gintaro, kaulo rago ir

- dirbiniai;
vakės; |

Įvairūs vaikų žaislai.

jūrų putos

V.

Prekės, kurios įleidžiamos įmokėjus Kuito:
"rinkliavos tikros prekių vertybės 25 %:

Šokoladas, saldiniai ir kiti konditerijos dir-
. biniai;
_ Apelsiniai, mandariniai, persikai, ananasai, vyn-

uogšs, daktilai (finikai), riešutai;
Ivairios rūšies vynas, spiritas, degtinės, likeriai,

 koniakas, šampanas; > .
Alus ir midus, kaip gėrimai; |

“| Vaisiai ir uogos cukruje;
Šafranas, cinamonas, vanilė;
Paštetai ir konservai iš vaisių ir uogų;
Saldukas (sacharinas);
„Augalų alieius; ; \
Tualetinis muilas specialiame ipakavime;
Įvairios kosmetikos ir parfiumerijos prekės;
Eteriniai ir kvepantieii aliejai;

"Visi„dirbiniai iš aukso, sidabro ir platinos,

3 ame ir apdirbtame
išskyrus laikrodžius;

ū nys neap    
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Till, Siicheveieh, Spitzen, gewirkte Stoffe als —
Material, Posamenten, und gewirkte Stoffe
aus Baumwolle, Wolle, Flachs und Hanf

. (inbegriffen Samt-, Plūsch- und anderes
Material auBer Seide), bis 20% mit Seide
gewebt, aber nicht gendht; a

Gewebe aller Art aus Baumwolle, Wolle,
Flachs, Hanf, Jute, aber nicht genžht, ver-
ziert mit bis 20 % Seide> .

Schuhwerk und Galoschen aller \Art, ausge-
nommen Arbeitsstiefel und Schuhe;

Tisch- und Wanduhren;
Uhren aus Gold, Silber und Platin;
Glasfabrikate aller Art; ;
Gummi- und Kautschukfabrikate; ‘
Männerhüte und. -mützen; Frauenhüte ohne

Verzierung;
Kork für Flaschen;
Schirme aller Art;
Dochte.

® IV.

20 % fiir:
Kakao, geréstet und gemahlen;
Kaffee, roh, geréstet und gemahlen; *
Fleisch- und Fischkonserven aller Art;
Leder, Felle, aller Art, bearbeitet;
Pelzwaren aller Art, auch genžht und be-

zogen; .
Lederfabrikate aller Art, ausgenommen Treib-

riemen; } }
Gewebe aus Halbseide und Kunstseide;
Kleider, Wäsche und aller Art genähte oder

gesäumte Fabrikate aus Geweben, Posa-|
menten und gewirkten Stoffen aller Art,
auch gewebt mit Seide bis 20%, ausge-
nommen seidene und halbseidene; E

Toilettenseife ohne besondere Verpackung;
Bildhauerarbeiten aus gew6hnlichen Steinarten;
Fabrikate aus Ton aller Art, Gips, Zement,

als Zimmer- und Gartenschmuck;
Fabrikate aus Celluloid, Bernstein, Bein, Horn

und Meerschaum; ‘
Kerzen;
Kinderspielzeug aller Art.

V

25 % fiir:
Schokolade, Konfekt und sonstige Konditorei-
waren; e

Apfelsinen, Mandarinen, Pfirsiche,
__ Weintrauben, Datteln, Nüsse; š
Wein, Spiritus, Branntwein, Likére, Kognak,

Champagner aller Art; 7
Bier und Met, als Getränke;
Früchte und Beeren in Zucker;
Safran, Zimmt, Vanille;
Pasteten und Konserven aus Früchten und

Beeren; } ’
Saccharin; : i
Pilanzenėl; tan
"Toilettenseife in Originalverpackung;
Kosmetische Waren und Parfiimerien allerArt:
Aetherische und wohlriechende Oele;
Alle Pabrikate aus Gold, Silber und Platin,|

„auBer Uhren; | :
Steine, wertvolle, bearbeitet und unbearbeitet;

bein;
*

Ananas, |

Fabrikate aus Schildpatt,Perlmutterund Elien- |  
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ir dramblio“Dirbiniai iš želvės, perlmutro
kaulo;

Įvair tabako dirbiniai, AN tabaką
lapais;

„Audiniai iš šilko; /
_ Tiulis, i&siuvinejimai, neriniai, basonai ir mez-

giniai iš šilko arba papuošti daugiau kaip
20% šilku, kaip medžiaga, taip lygiai ir
dirbiniai iš jų;

Rūbai, skalbiniai ir įvairūs dirbiniai pasiūti
arba apsiulėti iš šilkinių ir pušsilkinių
audinių;

„Moterų skrybėlės su papuošimais ir kiti galvos
papuošalai;

„Metalinės galenterijos prekės, kaip tat, broš-
kos, retežiai, žiedai ir t. t.

Vielinės vinys ir šriubai medžiams;
I pastaba. Įleidžiant alų ir midų (kaip

gėrimą) išieškoma“ dar ir nustatyta akcizo
rinkliava.
Mpastadia: Sacharinas, visokiame

pavidale leidžiamas įvežti, tik gavus tam
tikrą Finansų, Prekybos ir Pramonės
Ministerio leidimą. .

„ III pastaba. Vaisvynių spiritas (vein
distilata), įvežamas kaipo medžiaga konjakui
dirbti, apmokamas, muito 20 5.

IV. pastaba. Leidžiant vyną, spiritą,
degtinę, likierius, konjaką, šampaną, kos-
metikos ir parfumerijos prekes, maišytas Su
spiritu, tabaką ir jo dirbinius, išieškomas dar
nustatytas akcizo mokesnis.

VI.
Prekės, kurios jleidZiamos įmokėjus muito rink-

liavos tikros prekių vertybės 10 75:
Visos nenurodytos I, II, III, IV ir V, mui-

tinių tarifo skyriuosė prekės įleidžiamos
įmokėjus muito rinklavos 107 jų tikros
vertybės.

Kiriematografų filmos apmokamos 75 ct.
už kilogramą su artimiausiu įpakavimu.
Lošiamos kortos po 25 ct. už kaladę iš
32—52 kortų.
Pastaba. Lošiamos kortos leidžiamos

įvežti tik gavus tam tikrų Finansų, Preky-
bos ir Pramonės Ministerio leidimą.

VII.

Prekės, kurias draudžiama įvežti:

1) Parakas ir kita sprogstamoji medžiaga;
2) šaunamieii ir duriamieji ginklai ir“ kiti

„ įvairūs šaunamieji aparatai; 3) šoviniai ir
patronai; 4) lazdos su kinžalais, špagomis ir
kitais 'paslėptais ginklais ir durtuvais; 5)
daiktai, kurie įžeidžia tikybinius jausmus, ir
parnografijos daiktai; 6) etiketai, kamščiai,
buteliai ir kiti įpakavimo daiktai su užrašais
arba su išvaizda užšienio fabrikų ar firmų
ženklų arba kleimų, kurie vežami be prekių.
Pastaba. Daiktai nurodyti šio skyriaus

1, 2, 3, ir 4 punktuose gali būti įleidžiami
turint kiekvieną kartą,- Finansų Prekybos, ir
Pramonės Ministerio leidimu, įmokėjus 20 75
jų tikros vertybės muito rinkliavos. Valsty-
"bės istaigoms gali būti leidžiama įvežti šiuo
S draudžiamos prekės be muito rinkliavos

leidus Finansų, Prekybos ir Pramonés Mini-
steriui.
Pe n AL M

"und OepeRefininisters,Minister-Kabinets, kan
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Tabaktabrikate aller Art taisetnniiivenBlatter-
tabak);

Gewebe aus Seide; į
Tūll, Stickereien, Spitzen, Posamenten,ge-

wirkte Stoffe, aus Seide oder mit mehr als
20 % Seidenverzierung, als Material, ebenso
die Fabrikate daraus;

Kleider, Wžsche und aller Art genahte oder
gesdumte Fabrikate aus seidenen und halb-
seidenen Geweben; į

Frauenhiite mit Verzierungen und anderer
Kopischmuck; ~

Metallene Galanteriewaren, ebenso Broschen,
. Ketten, Ringe usw.

Drahtnagel und Holzschrauben.
Anmerkung I. Bei der Einfuhr von Bier

„und Met (als Getrinke) wird auBerdem noch
die Akzisengebiihr erhoben.
Anmerkung II. Die Einfuhr von Saccharin

in jeder Form wird nur auf Grund einer
besonderen Bewilligung des Ministers fiir
Finanzen, Handel und Gewerbe erlaubt.
Anmerkung III. Weindestillate, die als

_ Material fiir die Kognakfabrikation einge-
fiihrt werden unterliegen einer EoUkopInI
von 20%.
Anmerkung IV. Bei der Einfuhr von

Wein, Spiritus, Kognak, Likér, Champagner,
Kosmetik- und Parfiimerieartikeln, die mit
Spiritus gemischt sind, sowie Tabak und
dessen Fabrikaten, wird noch die einschlagige
Akzisengebiihr erhoben.

VI. ®
10 5. iūr:

alle in den Gruppen I, Il, Ill, IV und V nicht
genannten Waren. >
Kinofilme werden mit 75 Cent per Kilogramm

(einschlieBlich unmittelbarer Verpackung)“ver-
zollt. Spielkarten werden verzollt mit 5 Cent
fiir ein Spiel von 32—52 Blatt.

Anmerkung. Die Einfuhr von Spielkarten
wird nur auf Grund einer besonderen Er-
laubnis des Ministers fiir Finanzen, Handel

+ und Gewerbe gestattet.

VII.

Zur Einiuhr verboten sind:

Pulver und alle anderen Sprengmittel;
Saghtliche Feuer- und blanke Waffen, sowie
samtliche SchieBapparate;
Geschosse und Patronen;
Stécke mit Messern,Klingen und sonstigen
verborgenen Wafien;
Samtliche Gegenstinde mit gotteslistern-
dem oder unziichtigem Charakter;
Etiketten, Korken, Flaschen und sonstige
Verpackungsmittel mit Aufschriften aus-
landischer Firmen ohne die dazu ge-
hérenden Waren..

Anmerkung. Auf Grund einer besonderen
Erlaubnis des Ministers fiir Finanzen, Handel
und Gewerbe und bei Bezahlung von 20%
des Warenwertes als Zollgebūhr, kėnnen
auch die in den Punkten 1, 2, 3, und 4 dieses
Abschnittes genannten “Waren zur Einfuhr
gelangen. 2

VIII.
Laut Genehmigung des Finanz-,
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„VIII.
Finansų, Peaivbos ir Pramonés Ministeriui,

‘Ministeriy Kabinetui leidus, duodama teisės
laikinai uždrausti kai kurias prekes į Lie-
tuvą įvežti ir įvežamosioms prekėms muito
tarifus keisti.

I. pastaba. Ministeriuų Kabinetas pri-
valo ne vėliau, kaip per mėnesį nuo uždrau-
dimo arba tarifo pakeitimo dienos įnešti į
Seimą patvirtinti uždraustųjų įvežti prekių
sąrašą, ir ivežamosioms prekėms muito
tarifų pakeitimus. .

II. pastaba. Finansų, Prekybos ir Pra-
monės Ministerija turi teisės  išdirbamų
krašte pramonės produktų, kurie iš užsienio
įvežti draudziama, urmo kainas kontroliuoti
ir ias normuoti, kad apsaugotų Valstybės
ūkį ir visuomenę nuo išnaudojimo.

Del ivezamuju muito tarifų (paskelbtų Vyr.
Žin. N. 95) pakeitimo Ministerių Kabineto
nutarta yra 1923 m. Kovo 12 d.

+ dB

die’ Einfubr von verschiedenen Waren in Le
-tauen verboten und der Zolltarif fiir die ein-
zufiihrenden Waren gedndert werden,

I. Bemerkung: Das Ministerkabinett hat.
nicht spater als in zwei Monaten vom ErlaB
des Einfuhrverbots oder der Tarifanderung ein
Verzeichnis der zur Einfuhr verbotenen Waren
bbzw. die Tarifanderung der einzufiihrenden
Waren dem Seimas (Nat.-Vers.) zwecks Be-
glaubigung vorzulegen. »

Il. Das Finanz-, Handels- und ‘Gewerbe-
ministerium hat das Recht, die Engrospreise
fiir die im Lande. hergestellten Waren, welche
von der Einfuhr ausgeschlossen sind, zu kon-
trollieren und zu normalisieren, damit die Re-
gierungswirtsahoft und die Allgemeinheit von
der Ausnutzung verschont bleiben.

Wegen der Aenderung des Tarifs fūr Ein-,
fuhrzėlle (verėfientlicht in den Amtl. Nachr.
Nr. 95) ist vom Ministerkabinett am 12. 3. 23
beschlossen worden. -

Muito rinkliava už išvežumas iš Lietuvos prekes.
Zollabgaben fiir Ausiuhr von Waren aus Litauen.

> Muito
Str. Punk. Prekių pavadinimas rinkliava

E litais

+. Medžiai: litais
a. Lentos ir kitos apdirbtos (išskyrus

pabégius, Sliperius ir Sulus uzfestm. 10.—

b. Pabėgiai ir šliperiai už festm. . . 20.—
c. Šulai už festm. 25
d Neapdirt. eglės ir bužys «užiėstm. 25.—

e. Popiermedis ne ilgesnis kaip 1 m.
20 cm. ir ne storesnis sai Ji18 cm.,
už festm.. : 5.—

“. Sparamedis, už estas, 5—

Neapdirti ąžuolai, uosiai, dcebatés,
skruoblai ir kiti sant! medžiai,
už festm. a

i. Malkos kurui už tes“ 5.—
“k. Neapdirti berZai, alksniai už itm. 20.—

1. Degtukams šiaudeliai už klgr. . 0.15

m. Medinės vinutės (štiftai) už klgr. 0,40
n. Mediniai važlankiai, nuo stukio 0.04

o.  Gontai už kapą . 5 0.10

p. Eglės žievė už 100 plgr. . 0.13

2. Skarmalai:

a. Skarmalai sortuoti, uZ 100 klgr. . 1.—

b. Skarmalai nesort. už 100 klgr. Z
c. Skarmalinés pakulos uZ 100 klgr. d—

oss Molio išdirbiniai:

' Plytos už 1000 štukų . ‚ O40
Dokalkos už 1000 Stuky . . 0.60
Koklės (Koiliai) už 1000 štukų
Drenažų vamzdžiai (didumo iki
5cm.) u§ 1000 Stuky . . . . . 0.60

e. didesnių saikų už. 1000 štukų . 1

1.—

B
o
s
s

 

Zoll-
. oh Punkt Benennung der Waren sates

+ Holz.

a) Bretter und anderes verarbeitetes
Holz, mit Ausnahme von Eisen-
Bahnschwellen, Schlippern und
FaBstangen, pro m® . . 10,00

b) Eisenbahnsctiwellen und1Schlipper,
pro m* . 20,00

c) FaBstangen, ‘pro mš . 25,00
d) Unverarbeitete Tannen uid Fide =
+ „tel, Grovm*.2:: . 25,00
e) Papierholz, nicht ‘angér ‘als 1 m

20 cm, und nicht dicker als 18 cm, T
Dio M Šaka 5,00

f) Sparrenholz, pro m! ey, 5,00
g) Unverarbeitete Eichen, Eschen, |

spen und andere Laubbdume, |
pro m“ ..; Z 80,00

i) Brennholz, pro in? : 2 iš 5,00

k) Unverarbeitete Birken,Erlėn, pro f
m? Ü . 20,00

1) Schindein fig Zindhdlzer, pro ‘keg 0,15
m) Hélzerne Schuhnagel, pro kg. .” 0,40
n) Hélzerne Schienen, pro Stiick 0,04
o) Schindeln, pro Schock | 0,10
p) Tannenborke, pro. 100 kg 0,13

"a: Lumpen.

a) Lumpen, sortiert, pro 100 kg. 1,00
*b) Lumpen, unsortiert, pro 100 kg. 2,00
c) Lumpenhede, pro 100 kg. "4,00

ae Lehmfabrikate.

a) Ziegel, pro 1000 Stiick . . . . 0,40
b) Dachziegel, pro 1000 Stiick. 0,60
c)Koflei, pro 1000 Stick.    1,00 |
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© _ Pieno ala: i
Sviestas už. T00-Klgr ON
Lietuviškas sūrisuž 100 klgr..
Šveicarų ar olandų sūris už 106
KITA LR a O
Varškė už 100.kler. Z
Pienas už litrą . 4 0.02
Pienas nugriebtas užlitrą i 0.01

Kiaušiniai už vieną. | 0.01
Kiaušinių tešla už 100 kigr. 3

Daržovės:

Bulvės už 100 klgr. . | 0.50
Svogiinai už 100 klgr. V 4.30
viežios daržovės už 100 klgr. 0.05

Džiovinti grybai už 100 klgr. d

Vaisiai:
Obuoliai žali už 100 klgr. | 0.25
Obuoliai džiovinti už 100 klgr, 0.65
Kriaušės žalios už 100 klgr. 0.25
Kriaušės džiovintos už 100 Klgr: . 0.80
Agrastai uZ 100 klgr. . 0.50
VySnios uz 100 kigr.. . . . . 0.65
Slyvos: Už 100 -KlgTi W 6S
Serbentai už 100 klgr. . + 10:55
Žemuogės už 100 klgr. . mea
Mėlynės už 100 „klgr.. | 0.40
Bruknės už 100‘klgr. aed 0.50 .
Avietės už 100 klgr. 0.55

i Žuvys.
Žuvys visokiame pavidale be muito
Vėžiai ” ”

Mésa ir jos iSdirbiniai:

(už 100 klgr.) ‘
Kiauliena: mėsa .25—
Kumpiai . ‚45
Lašiniai . 40.—
Aviena + 1 8-—
Jautiena . . 10.—
Mėsos konservai| + +6—
Mėsos liekanos 4.—

"Įvairios dešros 6-—

Naminiai paukščiai:

(už vieną)
Kalakutai 0.60
Žąsys gyvos 6.50
Zasys piautos . 0.25
Antys 0.20
Vištos S as 0.25

Gyvulių produktai

(už 100 klgr.):
Ašutai . + 120
Išdirbti sortuotišeriai . 10.—
erių atmatos . . 2—

Arklių ir raguočių "plaukai 3—
) Ragai ir kaulai bie ris 0.50

Vilnos . ‘. coe „50
Žarnos, pilvai, "pūslės 7ir 22 t be muito

Odos

(už 100 ij:
Aa odos (išdirbtos be r4.80
Ožkos aios

Išdirbia oda ona irwichita:

  

10

d) Schaffleisch|

112

12.

a) RoBschweifhaare

s

; MicheSuchen. a
a) Butter, pro 100 Fe a ee Oe
b) Litauischer Kase, pro 100 kg.

d) Haare von iene

    

  
  

    

as os von "ak em
"Mal pro 1000 Stick .

     '. 10,00
c) Schweizer oder HollanderKise ŠU

"oro: 100 E 20 i 10,00 L
d) WeicherKise, pro 100 ke. 00

 

   

e) Milch, pro Liter. . teO02 as
f) Abgerahmte Milch, proLiter : O08

. a) Eier, pro Stiick . i 0,01
b)- Elerpasteten, pro 100 kg. SOO

Gemiise: ee i
a) Kartoffeln, pro 100 kg... . 0,50 ı
b) Zwiebeln, pro 100 kg... b 430)
c) Frisches Gemiise, pro 100 kg. 0051

. a) Getrocknete Pilze, pro 100 kg 4,00

Friichte. S
a) Frische Aepfel, pro 100 kg... . 0,25 |
) Getrocknete Aepfel, pro 100 ke. 0,65 |

c) Frische Birnen, pro-100 kg .. 0,25.
d) Getrocknete Birnen, pro 100 ke. 0,80
e) Stachelbeeren, pro 100 ke . 0,50
i) Kirschen, pro 100 kg. | | 0/05 71
g) Pflaumen, pro 100 kg . .-. . 055
2 Johannnisbeeren, pro 100 kB: 005
k) Erdbeeren, pro 100 kg 440
1) Blaubeeren, pro 100 kg . 0,40 |
m)Preiselbeeren, pro 100 kg . 0,50
n) Himbeeren, pro 100 kg . 0,55 ~

Fische. ö
a) Fische jeder Art.
b) Krebse . i

Fleisch undFleischfabrikate,
“Pro 100 kg.)

a) Schweinefleisch
b) Schinken
c) Speck     e) Rindfleisch

 

   
  

i) Fleischkonsetven | ||| | | | 6,00
g) Fleischūberreste . 4,00
i) Aller Art Wiirste

 

    

 

Hausgefliigel.

(Pro Stick.)
a) Truchülinet ao N
b) Gänse, lebend . Ža
c) Ganse, geschlachtet. S
d) Entėh i ee
e) Hiihner

Tierische Produkte, J E
(Pro 100 kg) 2.

  
  
       

        

       

    
     

      

 

b) Borsten,verarbeitet, sortiert
¢) Borstenabfalle .
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VARIA Ode: Žalia a
any SANSA 2 ON

Versiu Ua Žala er wade
“į sausa 1, i

Ražuočių oda žalia
” ” sausa

. Kailiai
(už 100. klgr.):

  
     

   

Avies kailiai Zali. 4.—
sausi 4 10.—

Ozkos kailiai Zali LBO
Sausi | „ 13—

Lapės. kailiai . 40
Kiaunės kailiai Z
Sesko kailiai . žo
Stirnos kailiai . T=
Kiškio (zuikio) S
Udros kailiai „| . 11.40
Barsuko kailiai 408—
Žebenkštės kailiai De
Voveries kailiai . 10.—

" Triušo (kraliko) kailiai 5
; Vilko kailiai i

Gyvuliai

(už štuką): |
Raguočiai iki 2-jų metų . ji
Raguočiai virš 2-jųsa 20.—
Avys gyvos . 2>
Ožkos gyvos . 2—

„ Kiaulės gyvos sveriančios. dau-
giau kaip 45 klgr.. . . 10.—
Paršai gyvi sver. iki 45 kigr 3.—
Arkliai si Ü 25.—
Kumeliukai iki vienų metų . 5.—

Javai
(už 100 klgr.):

Rugiai . A A ly pete s BS
Kviečiai > vi ti a ee BL
Miežiai Z
AviZos 3—
Žirniai A
Vikiar . „4—
Peliuškos 4—
Pupos 4—

Miltai

(už 100 klgr.):

Ruginiai ir miežiniai miltai. 4.—
a) rugines ir mieZines selenos 4.50

Kvietinai miltai a d
a) Kvietinės sėlenos 450

Sėklos

(už 100 klgr.):
Raudonieji dobilai 3 N VE
Baltieji ir švedų dobilai. 8.—
Motiejukų sėklos 2.40

noe 2 $ 4.—
rikiai 3.40

. Lubinai 1.90
_ Seredeliai ee LOO
 Kanapių sėklos go ae

" Raigras sėklos 1.20
KEyIAI . . 5 j 4

a) ‘Schalleaer

b) Ziegenleder

 

    
   

SaDede
(Pro 100 eh

(verarbeitet,
Wolle) ae OS ee LS

(verarbeitet,
Wolle)

c) Gegerbtes Leder fiirSohien und .
Jucht Ö

d) Pferdeleder, roh.
e) Pierdeleder, trocken
f) Kalbsleder, roh
g) Kalbsleder, trocken
i) Hornviehleder, roh .
k) Hornviehleder, trocken

Felle.

(Pro 100 kg.)
a) Schaffelle, roh . .
b) Schaffelle, trocken .
cy Ziegenfelle, roh |.
d) ziedoutciles,trocken.
e) Fucfisielle | site
f) Marderfelle .
g) Iltisfelle
i) Rehfelle
k) Hasenfelle
1) Widderfelle .
m) Dachsfelle
n) Hermelinfelle
o) Eichhérnchenfelle
p) Kaninchenfėlle
r) Wolfsfelle

Vieh.

(Pro Stiick.)
a) Hornvieh, bis zu.2 Jahren .
b) Hornvieh, iiber 2 Jahre .
c) Schafe, lebend wien
d) Ziegen, lebend
e) a lebend, schwerer als .

f) Forks ‘lebend, bis zu 45 ke.
g)Pferde’

_ i) Fiillen, bis zu einem Jahre |

Getreide,

(Pro 100 kg.)
a) Roggen
b) Weizen
c) Gerste
d) Hafer
e) Erbsen |
f) Wicken :
g) Peluschken
i) Bohnen

Mehl.

(Pro 100 kg.) *
a) Roggen- und Gerstenmehl .

a) Roggen- und coer
b) Weizenmehl ;

a) Weizenkleie

Samen.

"(Pro 100 kg.)
a Rotklee | |

_ b) Weiß- und Schwedenklee ||| .'
Ae Jeinoteumesinen eng da majų
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Technikiniai augalai:

Lin sėmens už 100 klgr.. . }
‘3 sėmenų išspaudos (kaločiai)

"už 100 klgr.
Rapso sėmens už 100“klgr. f
Grupe I-a. Linai šukuoti I, II,
III rūšių. Linai Sukuoti be paku-
lų ir spalių, už 100 klgr. | į
Grupė Il-a. Linai apdirbti
(minti, brukti) mirkyti ir kloti ir
pakulos, kurie turi šukuoto pluoš-
to (Faser) ir pakulų iš viso ne-
mąžiau kaip 73 7 bendro svorio.

šią grupę įeina normaliu
Lietuvos asortimentu šios rūšys:
Linai mirktyti, brukti — R. ZK.
SPK. PK. K. Linai kloti brukti —
I, II ir III rūšys. Pakulos I ir III
žūsi, už: 100: KIT US
Grupė IIl-a. Linai apdirbti
(minti, brukti) mirkyti ir kloti, li-
nai neapdirbti (nebrukti, mirkyti
arba kloti) pakulos — bendrai li-
nai ir pakulos, turinti spalių ne
mažiau kaip:27 7 bendro svorio.
Į šią grupė įeina normaliu Lietu-
vos asortimentu šios rūšys: Li-
nai mirkyti, brukti W. D. DW.
Linai kloti, brukti IV r. Linai ne-
brukti I. II.-III rūšių, pakulos. III
IV rūšių už 100 klgr. |.
Grupė IV-a. Nuobrukos kra-
tytos ir šukuotos, linų apdirbtų
ir neapdirbtų, už 100 klgr. .
Pastaba I-a. Kiekviename va-

gone turi būti kraunama tik
viena linų grupė. Kraunant vie-
name vagone Keletą grupių, visi
to vagono linai turi būti apmoka-
mi išvežamuoju mokesniu atsi-
žvelgiant į aukščiausią tame va-
gone įkrautą grupę.
Pastaba II-a. Kadangi linai

gali būti skirstomi į rūšis ne tik-
tai atsižvelgiant pluošto, paku-
lų ir nuobrukų sąstato, bet taipo-
gir ir į pluošto tvirtumo ir kloji-
mo ar mirkinimo laipsnio tobulu-
mą ir kadangi mūsų krašte yra
daugybė linų, sortuojamų kito-
mis, be čia išvardintų, markėmis
ir eksportieriams leidžiama, pra-
šant leidimus linams išvežti, pri-
statinėti atatinkamus linų pavyz-
džius, šiuo atvėju leidimai bus
duodami ir muitas bus imamas
atsižvelgiant į pristatytas linų
pavyzdžių rūšis.

“ Įvairios prekės:
Makaronai už 1000 IRE:

 

5.50

5.50 |
1.20

- 40.—

. 32.—

13.—

3.20
Saldainiai ';- . be muito
Sachara 2 A era
Mielės . ”
Semenyaliejus už 100 kigr. .

”

Z
Spižitas &/ be muito
Šienas, dobilai“ ir šiaudai už 100
klgr..
Kapoti šiaudai (akselys) už 100 klg.
„Paprastas muilas už 100 klgr. .

 

Cte,

0.01
2.—

19.

a

20.

d)Lissen a a
e) PICKER ee ee Oe
f) Lupinen A S

e) Sereda ee SO
Ds Hantsaat 2 ee ag
k) Raihorassamen . . 8 HLO
1: Kühimel. A ee a
m) Möhin N L A

Technische Pilanzen. : 5

~/a) Leinsaat; Dro A00.k8 5 47. 558
a) Oelkuchen, pro 100 kg. . . 5,50

b) Rapssamen, pro 100 k& 2 1 4 1,20

c) Gruppe I. Gekammter Flachs,
I, II, III Sorte. Gekammter .

_Flachs ohne Hede und Bruch-
stūckė;: ro 100 kg. 1 5 . 40,00 |
Gruppe II. VerarbeiteterLein,
genetzt und ausgebreitet, sowie
Hede, wenn die gekammten Fasern
und Hede nicht mehr als 7375

des Gesamtgewichts ausmachen.

Anmerkung I. In ieden
Waggon dari nur eine einzige
Leingruppe verladen werden.
Wenn in einem Waggon mehrere
Gruppen zusammengeéladen sind,
“so muB auf alle Leinsorten dieses
Waggons der Ausfuhrzoll erhoben

werden, der fiir die hochste im
Waggon befindliche Sorte ange-

setzt ist.

Anmerkung II. Da die Sor-
tierung des Leins sich nicht nur
nach dem Gehalt an Faser und
Hede richtet, sondern auch nach
der Giite dieser Bestandteile, und

"da der Lein hierzulande sehr oft
nach anderen als hier angege-
benen Mustern sortiert wird, so +

wird den Exporteuren erlaubt,
ihre eigenen Muster einzureichen,
auf Grund deren- dann die Aus-
fuhrbewilligung erteilt und „Zoll

erhoben wird.

Verschiedene Waren.

a) Makkaroni, pro 100 kg . . . . 3,20

b) Konditoreiwaren . . . . . . .zollir.

6) Sacbarin: 4.1 11472) cour.

d) Tete’... (On ge ZO:
e) Leinol, pro 100 kg E 200
{) Spiritus 14 . zollir.
g) Heu, Klee und‘Stroh, mn 100 Tr 1,00
h) Stroh, geschnitten, pro 100 kg . 0,01
i) Seife, gewohnliche, pro 100 kg . 2,00
k) Torf, pro Tonne. . . - . . . 0,70
D: Bücher u 4 ede
m) Drucksachen aller A (n Z | .

  



   

 

DA

k. Durpės už toną .
A Knygos o «4 be muito
* m. Įvairūs spausdiniai a “
„n. Popieriaus atmatos už 100 klgr. 012 |
o. Kartonas. J nių be muito
p. Kamščių atmatos. - 5
r. Zasuir kity paukStiyplunks@®s |,ig 2
S Virvės (kanapinės ir tate) uz

100 klgr. . * 3.20
t. Gijos (lininiai siūlai) | 6.20“
u.  Laužytas stiklas . 0.40
Vi.’ Bonkos” © : be muito
y. Lietuvos fabrikų "geležies

išdirbiniai . ©
Z... SenaÄgelezxs už 100 klgr. 2.—
ž. Ketus (špižas) g

Pastaba: Muito rinkliavos nustatymas už iš-
vežamas iš Lietuvos prekes (Laikin. Vyr. Žin.
Nr. 21, Vyr. Žinių Nr.Nr.: 54, 58, 62, 64, 67, 70,
71, 72, 75, 76, 80, 82, 84, 87, 94, 97, 104, 105,
106, 107, 111, 114, 116, 119, 124 ir 125) panai-

kinama.
Ši muito rinkliava įgyja galios nuo 1923 m.

"balandžio mėn. 10 dienos.

0.70

297
€

n) Makulaturpapier, pro“ OO Kg . 5 O2

o) Karton / . zollir.

p) Korkabiūlle . zollfr.
r) Federn von Gänsen und anderem

Geflügel . zollir.

s) Hanf- und Finchsstriene. pro
100 kg 3,20

t) Leinfaden 6,20

u) Glas, zerbrochen 0,40

v) Flaschen { . zollfr.

v) Eiseniabrikate der litauischen
Fabriken S Oe Zoe

z) Altes Eisen, pro 100 ee 2,00

Z) GuBeisen 3,00

Anmerkung: Alle fritheren
Tarife fiir Ausfuhrzoll sind auf-
gehoben.

Dieser Zolltarif  tritt
10. April 1923 in Kraft.

am

Gelzkeliy Tarifo Įstatymas.
Verordnung ūber den Eisenbahntarii.

Platiujy Gelžkelių tarifo (Vyr. Žinios 110 Nr. 810 eilės Nr.) I ir IV dalių pakeitimas. |

Veikia nuo 1923 m. sausio 1 dienos.

(Tritt am 1. Januar 1923 in Krait.)

} I.

Už vežimą plačiaisiais gelžkeliais |
nustatomas šis tarifas:

“1 6. Už keleivių vežimą už kiek-
vieną keleivį ir kilometrą imama:

I. klasės vagone 20c
"II. klasės vagone 10c
III. klasės vagone BC

Vaikai nuo 5 ligi 10 metų amžiaus ir

atleisti atostogosna moksleiviai moka
pusę bilieto kainos.

Moksleiviai naudojasi nuolaida tik-
tai III. klasės tarifo.

Ekskursininkai moka % dalį III kl.

bilieto kainos.

Kiekvienas keleivis gali vešti be
mokesnio vieną ne vyresnį 5 metų
vaiką, kuris neužimą atskiros vietos.
Kiekvienam kitam, arba užimamam
vietą vaikūi parkamas vaiko bilietas.

2 $.. Kiekvieno keleivio kelionė lai-
koma nemažiau 6 kilometrų. Bilietų
kainos apskaitomos pilnais re de-
Simtimis.

3 $. Nustatytas Lietuvos mokslei-
viams ir mokytojams ekskursininkams

8 } tarifas — 4 dalis III. kl. keleivio

i,

Fir die Fahrt auf breitspurigen Eisen-
bahnen ist folgender Tarif festgesetzt:

§ 1. Personenfahrt: Pro Person und
km wird erhoben:

fiir Waggon l Klaššė „+ 054S 20c
für Waggon ll Klasse 3)ink. 10c
far; Waegon Il Klasse: vio o 5C
Kinder von 5: bis 10 Jahren und die zu den

Ferien fahrenden Schiiler zahlen die Halfte des
Preises.
Die Vergiinstigung wird Schiilern nur fiir den

Tarif III. Klasse gewahrt.
Ausfliigler zahlen “ des Preises III. Klasse.
Einem jeden Fahrgast ist es erlaubt, ein Kind

nicht iiber 5 Jahren, das keinen Extraplatz ein-
nimmt, mit sich zu nehmen. Fiir jedes weitere
bezw. das einen Platz einnehmende Kind muB
ein Billet gelést werden.

§ 2. Die Fahrt einer jeden Person betragt
mindestens 6 km. .Die Billettpreise werden zu
vollen 10-Cent-Werten aufgerundet. “

§ 3. Der fiir die Schiiler- und Lehrerexkur-
santen Litauens festgesetzte Tarif — % des
Personenbillettpreises II]. Klasse, wird auch
fir Schūler und Lehrer anderer Staaten
angewandt, die Litauen in wissenschaftlichen
guccleneenet bezw. zwecks Ausfliigen be-
suchen.

Anmerk ung: Die in diesem § erwdhnten
Personen miissen mit entsprechenden Regie-
rungsausweisen versehen sein, welche von den

    



  
X bilieto: eine J ite ‘Vatstybl

_ moksleiviams ir mokytojams, lankant
"jiems Lietuvą mokslo reikalais, ar

darant ekskursijas.

Pastaba: Nurodyti šiame $ as-
menys privalo būti aprūpinti atatin-
kamos Valdžios liudymais, patvirtin-
tais Lietuvos atstovybių, kurie atiduo-
dami bilietų kasai.

4 $. Mėnesiniai,
metiniai bilietai.

Šių bilietų kainos nustatomos nu-
rodytu Vyr. Žinių 110 Nr. — 810 eilės
Nr. būdu.

5 §. Už bilietą į peroną išeiti imama

6 Š$. Už bagažo vežimą:
už kiekvienus 10 kilometrų ir 10 kilo-
gramų imama —"' pO! ei ey.

Nuo 100 ligi 200 kilometry mokesnis
maZinamas 10%, nuo 200 ligi 300 kilom.
22-20 ir daugiau kaip 300 kilom.
30 %.

Bendras mokesnis uZ bagaZo veZima
apskaitomas pilnais centų dešimtimis.

7 S. Prekėms (kroviniams) vežti nu-
statomas šis tarifas: už kiekvienus
100 kilogr. už vieną kilometra;

trijų mėnesių ir

  

I. klasės
Mas
J2
IV

‘ V. ”

; MA Aye

Tolimesniems prekių pervežimasda-
"romos nuolaidos:

 

»” 201 ” 300 ” »” »”

virš::800 5, ” ”

fa Ul kl.nuo 101 iki 200, 5 ‘i
8011 B00 3 4 i

virš 300, » ”

II kl.nuo 101 iki 150 ,, a V
. es 151 ” 250 ” ” »”

» 261 „800 „ » »
f virš 300 ” i ”

IVkl.uno' 51 iki 100 ai »” ”

” 101 ” 150 »” ” ”

„151 „200 „ » os
» 201, 200 %5 » »
” 251 ” 300 ” ” ”

aud, BOO CSc “ ”
virš 350 X Y i

Vai. nuo 41 iki 80 ,, ö »
Y 281 120 »” » ”

»” 121 »” 160 ” »” ”

» 161 8000 ” ” »”

 

‚ IX&l. nuo 101 iki 200 kilom. mokesnis maZinamas 10%

   
  N litaulschen Botschaiten bestätig*t und an der

_ Kasse vorzuweisen sind.
§ 4. Monatliche, dreimonatliche Grid Jahres-

| Billetis.
"i Die Billettpreise werdengemaB den in Reg.-

Nachr. N. 1g lfd. N. 810 bestimmten Ordnung
festgesetzt.

§ 5. Fiir ein Perronbillett wird erhoben: 50 €
- $6. Für das Mitführen von Gepäck wird er- |
hoben: für je 10 km und 10 kg je....10c, |
Von 100 bis 200 km wird die Gebühr um 10%

herabgesetzt, von 200 bis 300 km um 20%,
iiber 300 km um 30%.
Die allgemeine Gepickgebiihr wird zu vollen

10-Cent-Werten aufgerundet.

§ 7. Fiir den Warentransport ist iolgender
Tarif festgesetzt:

fiir jie 100 kg und je 1 km: i
10c Liklassė1“fe aeeen ae

II. Klasse
III. Klasse
IV. Klasse
V. Klasse
VI. Klasse

“ Den weiteren Warentransporten werden
nachstehende Vergiinstigungen gewahrt:

I. Klasse wird die Gebiihr herabgesetzt:
von 101 bis 200 km um 10%

456 von 201 bis 300 km um 20%
320 - Ober. 300 Kit E um 30 %

226 II. Klasse wird die Gebiihr herabgesetzt;
136 von 101 bis 200 km um 10% ~*
0,8¢ von 201 bis 300 km um 20%
05€ uber su0 Kim 20 um 30 %

III. Klasse wird die Gebiihr herabgesetzt:
von. 76 bis 150 km um 10%
von 151 bis 250 km um 20%

50c

a O
Q

c
c
c
6
c
6
0
6

von 251 bis 300 km: um 30% ®
20% iiber 300 km..... um 40% ~ i
30% IV. Klasse wird die Gébiihrherabgesetzt: si
10% von 51 bis 100 km um 10% ce
20% . von 101 bis 150 km um 15 %
30% von 151 bis 200 km um 20%
10%, von 201 bis 250 km um 25 %
204, von 251 bis 300 km um 30 76 E
30% von 301 bis 350 km um 40 %
40% über 350 Km 725, um 50 75

10% V. Klasse wird die Gebiihr herabgesetzt:

 

  

15% von 41 bis 80 km um 10%
20% "von 81 bis 120 km um 15 5
254 von 121 bis 160 km um 20%
30% von 161 bis 200 km um '30 5|
40%, von 201 bis 300 km um 40%
50% iiber 300 km.....; um 50 75

10% VI. Klasse wird die Gebiihr herabgesetzt: |
16% von 31 bis 60 km um 1073 |
20% von 61 bis 90 km um 15% |
30% von 91 bis 120 km um 20%
40% von 121 bis 150 km um 30%
50% von 151 bis 200 km um 40%-
10% von 201-bis 250 km um 50 a
15% ūber 250 km.... « um 60 75 oe
20% Der Transport von Gepacken biis zu 1000 kg |
30% wird mit vollen 10 kg berechnet, Gepickstiicke |

von iiber 1000 kg werden mit 100 kgberechnet.
a Der Tarif I. Klasse wird nur fiir das

_ Piihren von kleineren Gepackstiickenbestimmt



 

w

 

Prekmenkaino;amas iki |
100 klgr. siuntos pilnais kilogramų

„ dešimtimis, o virš 1000 klgr. siuntų —
pilnais kilogramų šimtais.

I klasės tarifas skiriamas tiktai simul- |
kioms siuntoms vežti.

Tarifas gyvulių, atskirų gabalų, ried-
„menų ir kitų daiktų be nurodydo svorio
pervežimo nurodytas krovinių kiasifi-
kacijoje.

IVAIRI RINKLIAVA,

L Spauzdiniai.

1. Važtaraščio blankas be žyminio
mokesnio:

Vietinio SUSISieKtNIO 8 Fo i
tarptautinio susisiekimo .........

2. Krovinio, rédytojo pareiškimo
blankas: siuntos peradresavimo, gra-
Minin ir Kitt DanaSus L .. V hs

II. Stočių Išlaidos.
Nuo siunčiamų smulkiomis siuntomis

krovinių nuo 10 kigr. — po.......

Nuo vagoniniy kroviniy:
II. ir III. klas. nuo tonos — po. 1L50c

IV. klas. nuo tonos — po. 1L 20c
V. klas. nuo tonos — po.
VI. klas. nuo tonos — po.

- Tiesioginiame susisiekime siunčiant
prekes į užsienį arba gaunant iš už-
sienio, vos rinkliavos imama 50%
(puse kainos).

Nepilnus 10 klgr, arba vieną toną
skaityti pilnais.

II. Krovinių Svėrimas.

1. Už krovinių svėrimą imama:

'a) už smulkių markiruotų siuntų
U O KL eis ey

b) už vagoną krovinių — po...
(4 ašių vagonas laikomas 2 vagonais.)

Pastaba: Jeigu krovinių siuntėjas
važtarašty krovinių svorį laidoja
(tikrina), tai mokesnis už tokių krovinių
sverimą neimamas. Radus gi krovinių
daugiau 2706 laidoto svorio krovinių
savininkas moka už svėrimą ir pabaudą
ligi trijopo skirtumo važtapinigių su
visais papildomaisiais mokesniais.

NV. KroviniųKrovimas.

1. Už sukrovimą Gelžkelio lėšomis
"nuo 10 klgr. imama po.....eee

2. Už iškrovimą Gelžkelių lėšomis
nuo 10 kilogramy..............

3. Už perkrovimą tiesiai: iš vieno
“;vagono įkitą nuo 10 klgr. — po.... -

"Har Tanapottarit: von Vieh, einzelnen Ge-
genstinden, Kleidungsstiicken und anderen
Sachen, ist ohne Angabe des Gewichtes in der
Warenklassifizierung angegeben.

II.
Verschiedene Gebiihren.

I. Drucksachen.
1, Gepackschein ohne Stempelsteuer:

des; értlichen,, Verkehrs 44 ka 20 ¢
des internationalen Verkehrs ....40c

2. Frachtbrief:
Umzuadressierendes, riickzuerstat-

tendes Genpact) aySickoea Se

II. Stationsausgaben,
Von Waren, die als Kleingepick versandt |

werden, wird erhoben:
THIS 10 BZD SC

20c Fir Waggonwagen:
40c ° IL. und III. Klasse pro Tonne .

VI. Klasse pro Tonne
V. Klasse pro Tone, 0337) 00% i

Ša IV. Klasse pro Tonne ...... Toa,
Beim direkten Warenverkehr nach und aus

dem Auslande werden 50% dieser Gebiihren
erhoben.
Beim Versand der Waren von einer nicht

in die nachste tarifliche, werden 50%
der Stationsausgaben erhoben.

Nicht volle 10 kg bezw. nicht volle Tonne
906 werden als voll berechnet.

75c III. Das Abwiegen der Waren.

1. Fiir das Abwiegen der Waren wird be-
rechnet:
a) fūr markiertes Kleingepick

DIO: FO ie a LC
b) fiir einen Waggon Waren . 4L

(Vierachsiger Wagen gilt als 2 Wagen.)
Anmerkung: Wenn der Warensender_

das Gewicht der Ware im Gepackschein ver-
būrgt, so wird fiir solches Warenabwiegen
keine Gebiihr erhoben. Findet man aber einen

® Unterschied von mehr als. 2% des sicher-
gestellten Warengewichtes, so muB der Be-
sitzer fiir das Abwiegen zahlen und wird ihm

1c gine Strafsumme auferlegt, die das dreifache
4L des Gepickgeldes mit allen erginzenden Ge-

bihren betrūgt.

IV. Warenaufladen.

1. Fir das Aufladen von Waren durch die —
Eisenbahnangestellten wird berechnet:
oro LO N156)

2. Fiir das Ausladen auf Kosten der
Eisenbahn  prowtonke: Pe. Sie Eze

3. Fūr das direkte Umiaden aus einem :
Wagen in den anderen pro 10 kg. 2146

4. Fiir das Um- und Ausladen aut‘die Lade-
rampe bezw. in einen Speicher und Umladen-
in einen anderen bezw. denselben Wagen wird
dieselbe Gebiihr erhoben wie fiir das Auf- und ee
Abladen.

V. Die Benutzung des Eisenbahnzubehérs und
Materials.

1. Bei Benutzung von Ausladungsmaschinen ©
_ zum Hebender Waren wird berechnet:

2c pro’ Tonne nee einen pee ee „50c
   

tariilichen internationalen Verkehrsstation |

 



4. Už perkrovimą su iškrovimu ant
rampos arba į sandėlį ir perkrovimu
į kitą arba tą patį vagoną -mokesnis|
imamas kaip už iškrovimą ir įkrovimą.

V. Gelškelių prietaisais ir medžiaga
naudojimas,

1. Naudojimasis keltuvais kroviniams
kilnoti nuo tonos arba jos dalies .. .,

2. Naudojimasis uždangalais kiek-
„vienam lėkštvagoniui;

a) nuo 100 pirmųjų kilometrų arba
jų dalies nuo uždangalo ..

b) nuo kiekvieno 100 sekančių
; „ kilometrų arba jo dalies nuo

nždangalo — BO va i

3. Už uždangalų sulaikymą mokes-
%. nis neimamas, jei imamas mokesnis už

vagonų perstovėiimą bet už ių sulai-
kymą krovinius siųsti ar gavėjui kro-
vinius išpirkus, nuo uždangalo parai .

a) arkliams, raguočiams ir kitiems
stambiems gyvuliams girdyti nu
WACHELOS Ls a asL onesrag

b) kitiems gyvuliams girdyti už
vienas vagono grindis

c) kietiems gyvuliams girdyti už
dviejų ir daugiau grindų vagoną

Pastaba: Girdymą atlieka paly-
dovas be gelžkelių tarnautojų pagelbos.
Už gyvuliųbe palydovų gelžkelio lėšo-
mis girdymą imamas trigubas mokes-
nis,

VI. Užstatas, vagonus užsakant.

1. Užsakant vagona = kroviniams
krauti imama užstato:

a) nuo dviejų ašių vagono .. ..
b) nuo keturių ašių vagono . ..

Laiku (per 8 valandas) vagoną įkro-
vus, užstatas grąžinamas. Jeigu va-
gonas visai nebus įkrautas, arba įkrau-

„tas vėliau paskirto laiko, tai užstatas -
negrąžinamas ir iuo atlyginimas mokes-
nis už vagonų perstovėjimą.

VII. Vagonų į šakas padavimas.

1. Už vagonų pastatymą įkrovimui
arba iškrovimui stoties sienose ne tose
vietose, kuriose paprastai vagonai įkro-
vimui arba iškrovimui statomi arba
už perstatymą iš vienos vietos į kitą
siuntėjui arba gavėjui  raikalaujant
saaa uo vagono15

Pastaba: Reikalingas vagonų per-
statymui laikas priskaitomis prie nu-
statyto krovinių įkrovimui arba iškro-
vimui 8 valandų laiko. Ž
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50c

3L

LL

2L

4L

10L
15L

  

2. Benutzung von Verdecken fiir offene
Giiterwagen: cy

a) fiir volle 100 km oder einen Teil
derselben wird gezahlt

b) fiir jede weiteren 100 km bezw.
einen Teil derselben pro Verdeck 1L

3. Fiir den Aufschub der Verdecke
wird keine Gebiihr erhoben, . wenn
Wartegeld entrichtet ist, sie wird in dem
Falle erhoben, wenn eine Absage vom
Bezieher, das Gepick nicht zu senden,
eingetroffen ist, oder wenn Ware be-
reits gekauft ist, fiirs Verdeck wird be-
rechnet::pro: 24 Stunden 2.0.9s5

4. Fūr die Benutzung des Zubehėrs:
a) fiir die Fiitterung von Pferden,

Vieh und anderen gr6feren Tie-
‘en wird berechnet: pro Kopf..

b) fiir die Fiitterung anderer Tiere
pro Wagendiele

c) fiir die Fiitterung anderer Tiere
pro 2 bezw. mehrere Wagen-
dielen

>" Anmerkung: Die Fitterung erledigt der
Begleiter selbst ohne jede Beihilfe der Eisen-
bahnbeamten. Falls bei den Tieren ohne Be-
gleitung die Fiitterung auf Kosten der Eisen-
bahn geschieht, so wird dafiir das dreifache
der Gebiihr verlangt.

"VI. Kaution bei Bestellung der Wagen.

1. Fiir Bestellung des Wagens zum Aufladen
des Gepicks wird berechnet:

a) von zweiachsigem Wagen ... 10L
b) von vierachsigenr Wagen....15L

Wahrend (8 Stundendauer) der, Wagen be-
laden wird, -erhalt man die Kaution zuriick.
Falls der Wagen nicht beladen wird bezw.
nach der festgesetzten Zeit, so wird die Kaution
nicht zuriickerstattet und wird in diesem Falle
die betreffende Gebiihr als Wartegeld be-
trachtet.

VII. Die Verschiebung der Wagen |
in Bahnzweige.

Fiig Bereitstellung der Wagen zum
Auf- und Abladen von Gepacken inner- “
halb der Grenzen der Stationen, wo
nicht die einfachen allgemeinen Auf-
und Abladungswagen stehen, oder für
die Umstellung des Wagens von einem
Platz zum andern (auf Forderung des
Senders oder Empfängers) wird be-
rechnet pro Wagen
Anmerkung: Die fir die Um-

Stellung der Wagen erforderliche Zeit
wird zu derjenigen des Auf- und Ab-
ladens von Gepäcken festgesetzten
achtstiindigen Frist hinzugefiigt.

2. Fiir die Verschiebung der Wagen >
in Eisenbahnzweige wird er-“
hoben: j 1
a) in Eisenbahnzweige bis zu

5 km Lange, in denjenigen
Stationen, wo Mandévrierloko-
motiven vorhanden sind, wird
berechnet: pro Wagen je -..

ticht unter 2. 1
b) in langere Eisenbahnzweige,

Zwischenstationen und in den-
jenigen Stationen, wo keine

AS  



   

a

"4. Už vagonų padavimą į šakas
imama: ;

a) i Sakas iki 5 kilometry ilgio
; tose stotyse, kur yra mane-

vriniai garvežiai, už vagoną
po

Det-neniažials asate

b) į ilgesnes šakas, tarpustotis ir
„tose stotyse, kur nėra mane-
vrinio garvežio — Nuo vagono
kilometro — po
su salyga, kad padavimas su-
daro bendrame skaičiuje nema-
žiau 5 vagonų ir be to už iš-
reikalavimą garvežio iki pada-
vimo stočiai nuo kilometro
garvezio prabégimo į abu
galu — po
esant gi mažiau 5 vagonų, už
kiekvieną vagoną skaityti nuo
Kilomett — DO 1. Aa E
ir už visą kelią garvežio siun-
timo ir grąžinimo (už abu
galu ar su vagonais, ar be va-
gonų) uz kilometra — po...

Išskaitliuota tokiu būdu bendra kaina
negali būti aukštesne kainos išskait-
liuotos už 5 vagonus (paminėtos p. b.)

Už vagonų
neimas,

0)

grąžinimą  mokesnis

3. Padaves į šaką ir priėmęs iš šakos
„ vagonus, garvežys grįžta į stotį, bet,
jeigu bus galima iš teknikos pusės,
gali būti pastatymo vietoj sulaikytas
neilgiau vienos valandos, skaitant nuo
atėjimo į tą vietą momento. Už gar-
vežio sulaikymą mokama už valanda,
ar jos dalį — po

Pastaba: GarveZio réikalavimas
pastatytiems Sakoj vagonams atsiimti
skaitoma už visą prabėgimą nuo
kilometro 4

Pervežimas krovinių iš vienos šakos
į kitą tos pačios stoties šaką (pavyzdž.
iš Aleksoto į Šančius), arba tiktai tarp
pie ir Sakos mokesnis imamas kaip
už du padavimu.

Gelžkelių Valdybai leidžiama daryti
sutartis su nuolatiniais klijentais ypa-
tingomis sąlygomis ir žemesnėmis iki
50% kainomis, „vadovaujantis šakos
ilgiu ir paduodamųių vagonų skaičiumi,

Už garvežio naudojimasi atskiram
traukiniui sudaryti (išskyrus ekstrake-
leivinius traukinius).

a) prie rydos iki 100 kilometrų
nuo kilometro už gervežio
audojima — po.........

“ir garvezio priruožimą
i ,

 

2L

21506

 

Manėvrierlokomotive vorhan-
den ist, pro Wagen und km
mit der Bedingung, daB der in
die Zweige zu beférdernde Zug
nicht unter fūnt Wagen be-
tragt, und auBerdem wird fiir
die Benutzung der Lokomotive
bis zur entsprechenden Station
von der Lokomotivfahrt nach
beiden Seiten pro Kilometer
berechnet: eae vice ee
Betragt der Zug jedoch unter
fiinf Wagen, so wird pro je
einem Wagen und km bezahit:

Fiir dié ganze Strecke der Hin- und
Riickfahrt der Lokomotive (fiir
beide Enden) sowohl mit Wagen
als auch ohne, pro km ..:.....
Auf diese kann keine hodhere all-

gemeine Summe als fiir  fiinf
Wagen berechnet werden.

Fiir die Retourierung der Wa-
gen wird keine Gebiihr erhoben.

3. Die in den Bahnzweig verscho-
benen und von dem Bahnsteig zu
„empiangenden Wagen laufen mit
Hilfe der Lokomotiven in die
Station ein, wenn technische Um-
stande gestatten, kann die Loko-
motive am Orte ihrer Auistellung
nicht langer als eine Stunde auf-
gehalten werden, von der Minute
der Ankunft an diesem Ort ge-
rechnet. Fir das Aufhalten der
Lokomotive wird pro Stunde oder
deren. ‘Teil ‘gezahit 7155ee

Anmerkung: Die Lokomotive
hat die im Zweige stehenden Wagen
mitzunehmen. Fiir die ganze Fahrt
wird pro km gerechnet... 2.23. 3%.
Bei Ueberfiihren der Waren von

einem Zweig derselben Station zum
andern (z. B. aus. Alexoten nach
Schanzy) , oder nur zwischen der
Station und dem Zweig wird Gebiihr
wie fiir eine zweimalige Beférderung

c)

des Zuges erhoben.
Der Eisenbahnverwaltung wird es

gestattet, Vertrage mit standigen Klien-
ten unter besonderen Bedingungen und
niedrigeren Preisen bis zu 50% zu
machen mit Riicksichtnahme auf die
Lange der Zweige und die Zahl der
Wagen. .

Die Benutzung der Lokomotive für
einen besonderen Zug (ausgenommen
Extra-Personenzüge):

a) Bei einer Strecke bis: 100 km
_ wird pro km gezahlt:
' fūr die Benutzung der Lokomotive

fiir die Bereitstellung der Loko-
HOUVE Ce
Auf diese Weise kann der all-

gemeine Preis nicht iiber 250 lit.
betragen.

: b) Bei der Strecke von 100 km und
* auch mehr wird fiir die Benutzung

| der Lokomotive pro km berechnet
Der  Minimalgebiihrenansatz | ist

gleich dem fiir 10 km.    
  

2L

2al;

2L50c
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Išskaitliuota tokiu būdu bendra kaina |
negali būti didesnė 250 litų:

b) prie rydos 100 ir daugiau kilo-
metrų:

už garvežio naudojimą nuo
kilometro: — Do .4l

lias skaitoma nemažiau 10 kilo-
metrų.

Už vagonų pervežimą imama ats-

kirais tarifais nustatytas mokesnis.

VIII. Mazgų stočių perdavimo rinkliava.

Šiunčiant iš pasienio mazgų stočių
užsienin krovinius imama virš visų
nustatytų mokesniy mazgų rinkliava
lygi mokesčio už 10 kilomtrų krovinių
pervežimo. Y

Gaunant iš užsienio adresuotus į tas
stotis krovinius imama virš visų nusta-
tytų mokesnių mazgų rinkliava lygi
5 kilometrų mokešnių už tu krovinių
Pervežimą. .

Mazgo mokesnis neimamas, jeigu
mazgo stotis dalyvauja tiktai kaipo
tarifinė stotis, vadinasi, krovinys fak-
tinai siunčiamas iš netarifinės arba į
netarifinę stotį, bet netoliau artimiau-
sios tarifinės tarptautiniame susisie-
kime stoties. Taipogi mokesnis nei-
imamas, jeigu į mazgo stoti adresuotas
iš užsienio krovinys perduotas per
kitą mazgo stoti, išskyrus stoties Lušės
(pavzdž. priimtas Mažeikiuose
adresuotas į Abelius) arba atbulai,

Bet už prekes priimtas iš užsienio
Mažeikiuose siunčiamas per Lušę arba
atbulai — mazgo rinkliava imama.

Susisiekime su užsienio Valstybėmis
su kuriomis dar nėra nustatyta tiesio-
ginio susisiekimo mazgų rinkliata ima-
ma nuo visų krovinių.

Pasienio mazgų stotimis skaitomos
šios stotys: Virbalis, Abeliai, Joniš-
kis, Mažeikiai, Lušė, Skuodas, Kretinga
ir Pažėrūnai.

IX. Vagonų perstovėjimas.

Už vagonų, pusvagonių, lekštvagonių
ir neišnuomotų cisternų perstovėjimą
virš 8 valandų, prikraunant ir iškrau-
nant imama;

už pirmą stovėjimo parą

už 10 tonų vagoną o whe: ey

už 2 ašių, 15 ir daugiau tony
AA a aa, ės

 

...... die nötigen Zollangelegenheitenzu «

{

Für das Ueberführen der Wagen ist
ein besonderer Tarif festgesetzt.
VIII. Steuererhebung fiir die Ueber-

gabe an Knotenstationen.
Fir Warensendungen von

Grenz-Knotenstationen nach dem Aus-
lande wird auBer den festgesetzten
Gebiihren eine Knotengebiihr erhoben,
welche der Steuer von 10 km Waren-
transport gleichkommt. Fiir die aus
dem Auslande zu erhaltenden,an diese
Stationen adressierten Waren wird
gleichfalls auBer allen festgesetzten
Gebiihren Knotenpunktsteuer erhoben,
die gleich ist der Gebiihr von 5 km
Warentransport. 8

Knotenpunktsteuer wird nicht er-
hoben, falls die Knotenpunktstation nur
als eine tarifliche Station beteiligt
ist, d. h. die Ware wird tatsächlich
aus einer nicht tariflichen bzw.
in eine nicht tarifliche Station
geschickt wird, jedoch nicht iiber die
nachste tarifliche Station im internatio-
nalen Verkehr hinaus. Desgleichen wird
die Gebiihr nicht erhoben, falls an die
Knotenstation aus dem  Auslande
adressiert die Waren durch eine andere
Knotenstation iibergeben wird, ausge-
nommen die Station Luše (z. B. empfan-
gen in Mažeikiai, adressiert nach Abe-)
liai) oder umgekehrt.
Jedoch fiir die aus dem Auslande in

Mažeikiai empiangenen Waren iber
die Station Luše gesandt, oder umge-
kehrt wird Gebiihr erhoben.
Im Verkehr mit dem Auslande, mit

dem noch keine direkte Knotenpunkt-
steuer iestgesetzt „ist, wird von der
ganzen Ware Steuer erhoben.

Als Grenzkontenstationen werden be-
trachtet: Virballen, Abeliai, Joniškis,
Mažeikiai, Lušė, Skuodas, Kretinga
und Pažėrūnai.

IX. Ueberstand der Wagen.
Fiir den iiber acht Stunden langen

„ Ueberstand von Wagen, Halbwagen,
leeren Wagen und nichtvermieteten
Cisternen beim Auf- und Abladen wird
erhoben:

Fiir die ersten 24 Stunden:
Fiir 10-Tonnen-Wagen .........
Fiir zweiachsigen, 15 bzw. iiber diese

Zahl steigenden Tonnenwagen pro
MWagėtii vote i be

Fiir vierachsigen :Wagen........-
Fiir zwei, drei und vier volle Warte-

tage wird die Gebiihr progressiv um
100% des ersten Tages erhoben, fiir
alle weiteren vier Tage iiberschreiten-

   

den

den wird die gleiche Gebiihr erhoben
wie fiir den vierten Tag. |

Falls Gebiihr. fiir den Wageniiber-
stand entrichtet ist, so wird fiir die
Bewahrung der Ware nichts genom- |
men,
Anmewkung: An den Stations-

grenzen wird dem Empfanger bzw.
Sender 24 Stunden Zeit gelassen, um@®

 
  



 

     

už 2, 3 ir 4 stovėjimo paras
'mokesnis  progresingai di-
dinamas 100 76 pirmos paros,
už kitas, daugiau kaip ketu-
rias paras imamas mokesnis
kaip už 4-tą parą.

Kada imamas mokesnis už vagonų
Perstovėjimą, tai už krovinių saugojimą
neimamas.

Pastab4: Pasienio stotyse atsis-
kaitymo ir Kitų formalumų su Muitinė
atlikimui duodama siuntėjams ir gavė-
iams 24 val. laiko, skaitant tą laiką nuo
artimiausio vidurnakčio, traukiniui atė-
jus. (Pavzdž. traukiniui atėjus prieš
12 val: nuo pereito vidurnakčio ir po
12 val. nuo ateinančio vidurnakčio),
Krovinių siuntėjai gavę vagonų ir

nepakrovę ių laike padavimo dienos
ir kitos (sekančios) gali būti laikomi

„nuo tų vagonų atsisakiusiais, 0 vagonai
gali būti atimti ir išnaudoti kitiems
kroviniams,

„Neiškrautus laike 18 valandų vago-
„nus gelžkeliai turi teisę iškrauti savo

lėšomis. y

Už Perstovėjimą privačių ir svetimų
Specialinių vagonų (cisternų, alinių ir
kitų), ar tai užsienių gelžkelių ar mūsų
išnuomotų, kuriuos gelžkeliai negali
išnaudoti — mokesnis neimamas.

Už užėmimą tokiais vagonais. bėgių
„virš laiko nustatyto vagonus prikrauti
arba iškrauti imamas mokesnis nuo

- Vagono į parą — po

Pastaba: Jeigu tie vagonai sto-
vėjo išnuomotoje šakoje, tai mokesnis
neimamas.

X. Bagažo ir krovinių laikymas ir
saugojimas,

1. Už bagažo saugojimą, nuo kiek-
vieno gabalo nesunkeskio 50 kilogramų
už kiekviena parą imama — po „||

>

Už bagažą sunkesnį kaip 50 kilo-
gramų — kiekvieni virš 50 kilogr. Iai-
komi atskiru bagažo gabalu, +

2. Už krovinių laikymą ir saugojimą
sandėliuosę ir dengtose plotmose nuo
100 kilogr, imama® >

v2 1, 2 ir 3 paras— 89117
už 4, 5 ir6 paras— DO...

už 4 Ašių.Pašomė AL Ny

už1,18ir 9paras— po. fo Pont

  

   
}

alu

LL

10c

8c

ae
1087

ledigen, von der nžchsten Mitternacht
nach Eintreffen des Zuges gerechnet
(z. B. nach Eintreffen des Zuges vor
12 Uhr der vergangenen Mitternacht
und nach 12 Uhr vor der kommenden).

Falls die Warensender Wagen er-
halten haben, die nicht an dem Bestell-
oder nachsten Tage beladen werden,
so k6nnen dieselben zur Verantwortung
gezogen und die Wagen kėnnen fort-
genommen und fiir andere Zwecke be-
nutzt werden.

Die Eisenbahnverwaltung hat das
Recht, die nicht wahrend 18 Stunden
ausgeladenen Wagen sélbst auszuladen.

Fiir das zu lange Stehen von privaten
und speziellen Wagen (Cisternen, Bier-
wagen u. a.), seien es auslindischer
Bahnen oder von uns gemietet, deren
sich die Eisenbahn nicht bedienen kann,
wird keine Gebiihr erhoben.

Fiir, die Einnahme der Schienen durch
diese Wagen iiber die Zeit hinaus ist
fiir das Auf- und Abladen eine Gebiihr
erhoben: pro 24 Stunden fiir Wagen .
Anmerkung: Falls die Wagen

im vermieteten Zweige standen, wird
keine Gebiihr erhoben.

24 Gepick. und Warenaufbewahren.

1. Fir die Autbewahrung des Ge-
packs wird von jedem nicht mehr
als 50 kg schweren Stiick berech-
net: pro 24 Stunden

Fiir Gepick, dessen Gewicht
50 kg sibersteigt, werden die das
Gewicht von 50 kg iibersteigenden
einzelnen kg als gesondertes Ge-
pack betrachtet.

2. Fitr das Aufbewahren der Ware
„in Niederlagen und geschlossenen
Raumen wird berechnet pro
100 kg: :
Fir 1., 2. und 3. vollen Tag ie
Fiir 4., 5. und 6. vollen Tag je
Fir 7., 8. und 9. vollen Tag je
Fūr 10., 11. und 12. vollen Tag je.
Fir 13., 14. und 15. vollen Tag je
Fir jeden Halbmonat.......

Ein nicht voller Monat wird
als voll betrachtet.

Anmerkung: Fiir die Auf-
*bewahrung sowohl des Gepicks
als auch der Ware in den Zentral-
niederlagen wird pro 100 kg bzw.
eines Teiles von 100 kg fiir einen
halben Monat gezahlt ../....

3. Fūr die Aufbewahrung der in
offenen Bahnsteigen aufgeladenen
Waggonwaren wié Ziegelsteine,
Bretter, Baume, Steine usw. wird
die Halfte der oben festgesetzten
Gebiihr verlangt.

4. Fiir Aufbewahrung von Autos und
Packwagen wird dieselbe Gebiihr
erhoben wie fiir. 10-Tonnen-
Wagen. ® W

}
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už 10, 11 ir 12 paras — po..
už 13, 14 ir 15 paras — po...

ic

12¢

uZ kiekviena % ménesio — po 1L50c

Nepilna pusé ménesio laikoma pilna.

Pastaba: Už saugojimą centro

sandėliuose — kaip bagažo, tai ir kro-

vinių, — nuo kiekvienų 100 kilogr. arba
jo dalies už /4 mėnesio

3. Už sukrautų atvirose plotmėse

vagoninių krovinių, kaip antai: plytų,

lentų, medžių, akmenų ir t.t. saugojimą

imama pusė - ankščiau nustatytos

kainos.

4. Už automobilių ir furgonų saugo-

jimą skaityti kaip už 10 tonų prekių.

5. Už vežimų ir kitų didelių daiktų

saugojimą skaitoma už tiek svorio,
kokią vagono dalį tie daiktai užima.

6. Už gyvulių laikymą stoties ribose

virš nustatyto pakrovimui arba iškro-

vimui laiko už kiekvieną valandą arba

jos dalį. ;
a) stambiųjų suaugusių arklių, ra-

guočių ir kity nuo viettetos ...

b) mažųjų gyvulių: kumeliuku,
kiaulių, avių, ožkų nuo vienetos

Be to imama atskirai tam tikros iš-

laidos už gyvulių arba paukščių šėrimą

ir girdymą.

7. Jei nurodytus gyvulius iškrauna

gelžkelis tuomet saugojimo laikas skai-

toma nuo jų iškrovimo iki išvežimo.

XL Krovinių savininko reikalavimų |

papildymas.

1. Už siuntos peradresavimą (pas-
kyrimo stoties ar gavėjo antrašo pakei-

timą) naujų dokumentų nesustatant,

"nuo kiekvienos smulkios siuntos imama
po

nuo vagoninės siuntos — DO

Be to už vagono sulaikymą, krovinį

neparkrovus, prisiunčiant prie kitų do-

kumentų į kitą stotį, imamas mokesnis

kaip už perstovėiimą.

2. Už pranešimą telefonu, laišku ar

per pasiuntinį, apie krovinių atėjimą,

siuntėjui ar gavėjui to reikalaujant . .
be to turi būti grąžintos padarytos

“išlaidos: telegrama, pašto ženklai, pa-

 siūntiniui atlyginimas ir t. t.

3. Krovinio riedytojui reikalaujant
grąžinti siuntą siuntimo stotin, kada

„sustatomi dokumentai, imama:

a) nuo smulkios siuntos "a

__ b) nuo vagonines siuntos ...... &
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Fir Aufbewahrung von Fuhren
und anderen groBen Gegenstanden
wird eine Gebiihr erhoben, mit
Riicksicht darauf, den wieviciten
Teil des Wagens die Gegenstūnde
einnehmen. :
Fiir das Halten der Tiere auf
dem Stationsgebiet iiber die fest-
gesetzte Zeit des Auf- und Ab-
ladens hinaus wird fiir jede
Stunde oder deren Teil berechnet:
a) Fiir starke Pferde, Vieh’ und

andere Tiere, pro Kopf....
b) Fiir kleiner Tiere: Fohlen

Kalber, Schweine,  Schafe,
Ziegen, “pro: Kopt. 41 Pe ae.
AuBerdem werden  besondere

Ausgaben, wie Tier- bzw. Vogel-
fiitterung, extra berechnet.

Wenn die erwadhnten Tiere von
der Eisenbahn ausgeladen wer-

   

2c

0,5¢

den, so wird die Aufbewahrungs- |
zeit von der Minute des Abladens
bis zur Ausfuhr gerechnet.

Erganzung der Forderungen des
Warenbesitzers.

„ Beim Umadressieren der Gepicke
(Abanderung der Bestellstation
bzw. Abainderung der Adresse des
Bestellers), falls man keine neuen
Dokumente aufstellt, wird be-
rechnet: pro Kleinpaket nacen eer

AuBerdem wird fiir den Auf--
schub des Wagens, bis zum Ab-
laden des Gepicks, mit anderen
Dokumenten in eine andere Sta-
tion sendend, die gleiche Gebiihr
erhoben wie fiir den Ueberstand
des Wagens. E
Für eine Telefon-, Brief- bzw. die
durch einen Boten kommende
Meldung über die Ankunft der
Waren, auf Wunsch des Senders
oder Empfängers, muß eine Ge-
biihr entrichtet werden, auBerdem
miissen die entstandenen Aus-
gaben zuriickerstattet werden:
Telegramm, Postmarken, Boten-
lohn usw.
Auf die Forderung des Waren-
senders, das Gepick nach der
Versandstation zuriickzuschicken,
nachdem die Dokumente aufge-
stellt sind, wird berechnet:
Pro Keinplaket
Pro Wagenpaket .4 4... m
AuBerdem werden Gebiihren

erhoben: fiir den Aufschub des
Wagens, fiir den Ueberstand, das

..........

Auf- und Abladen, Aufbewahrung |
und andere Ausführungen, falls

sie erledigt wurden. (

Für die Weisung des Lagerver-

walters nach einer anderen Sia-
tion ein Telefonogramn (siehe 3)
bzw.  schriftliches Telegram
weiterzugeben, wird auBer der

Entrichtung von

gaben bezahlt .
     

©. Swe pee

direkten Aus-

 



   

Be to, imami mokesčiai už vagono
sulaikymą kaipo už prastovėjimą, už

iškrovimą, įkrovimą, saugojimą ir kitus

darbus, jei jie buvo atlikti.

4. Uz krovinių riedytojo parėdymą

perduoti į kitą stotį telefonograma

(žiūr. 3) arba telegramos prašymą be
tikrų išlaidų atlyginimo imama dar .

XII. Uždėtojo mokesnio pervedimas.

1. Komisijos už uždėtojo mokesčio

pervedimą nuo sumos iki 10 litų imama

nuo sumos 10 ligi 50 litų imama — po

LE

20c

2%
nuo sumos 50 ligi 100 litų imama — po 1,5 %

bet nemažiau
už sumą virš 100 litų — po

LL
1%

bet nemaZiau 1L50c

XIII. Kita rinkliava.

1. Už pranešimą siuntėjui arba gavė-
jui važtaraščio antrininkų arba uždė-
tojo mokėsčio liudymą pametus ir ki-
tuose atsitikimuose, be atlyginimo tik-
tai padarytų išlaidų imama dar ....

2. Už krovinių arba bagažo per
varžytines pardavimą:

Už skelbimus ir varžytines nuo paim-

tos per varžytines sumos iki 10 litų

10 5 ir virš 10 litų 5 %, bet nemažiau
„1 lito ir bendrai, užmokėtos už skel-
bimą laikraščiuose sumos.

Iš gautos per varžytines sumos pir-
mon eilion išskaitoma mokesnis už skel-
bimą, 0 po tam už pervežimą prekių
gulėjimą, saugojimą ir kitas išlaidas.

3. Telefonu kalbėjimas už kiekvienas
3 minutes (ieigu tas bus leidžiama
bendromis taisyklėmis) imama

4. Už vagonų iš po gyvulių ir pauk-
"ščių valymą

IL

"XII. Die Ueberweisung der auf-
‘ erlegten Steuern,

1. Durch die Kommission wird fiir
die Ueberweisung von den auf-
erlegten Gebiihren erhoben: von
einer Summe\ Dis 10. Lite er, x5):
Fiir eine Summe von 10 bis 50 Lit.
2%, nicht unter

_ Fiir eine Summe von 50 bis 100 Lit.
1,5 %, nicht unter

Fiir eine Summe iiber 100 Lit. 1%
nicht unter

XII. Weitere Steuererhebungen.
1. Fir die Benachrichtigung des

Senders oder Empfangers, daB die
Bescheinigung iiber die erhobene
Steuer bzw. die Frachtscheinkopie
abhanden gekommen ist, wird
auBer den direkt entstandenen
Ausgaben noch eine Gebiihr er-
hoben

+ dao le a eien,

.............

305

20c

2. Fir Verkauf der Waren bzw. des

Gepicks durch Auktion:
Fir Bekanntmachungen

Auktionen werden von der durch
die Auktion gewonnenen Summe
bis zu 10 Lit. 10 % Steuer erhoben
und ūber 10 Lit. 5 %. Die Gebiihr
betrūgt im allgemeinen fiir Be-
kanntmachung in den Zeitungen
nicht unter 1 Lit.
Aus den durch die Auktionen

gewonnenen Summen wird zu-
nachst die Gebiihr fiir die Be-
kanntmachung verrechnet, darauf
folgt die weitere Verrechnung fiir
den Transport der Waren, Auf-
bewahrung und andere Ausgaben.

3. Fiir das Telefongesprach fiir je
3 Minuten (wenn das durch die
allgemeinen Regeln  gestattet
Wird): zahlt man oe Gat

4. Für das Reinigen von Tier- und
Vogelwagen

und“

Plačiųjų gelžkelių tariias. „> Tarif der breitspurigen Eisenbahn.

31 Š. Muitinės agentūros rinkliava,

Jeigu reikia atlikti muitinės, polici-

jos ir akcizo formalybės arba ekspedi-
cijos apeigos, prekių savininkai turi
grąžinti visas padarytas išlaidas ir ap-

mokėti visus tų apeigų patarnavimus
"nustatytu tarifu. "a

Krovinių savininkai gali patys
prižiūrėti pervežimą per sieną kelei-
vinį bagažą ir prekes.

Prižiūrėjimas bagažo, prekių ir kro-
vinių, esamų geležinkelio žinioje, atlie-
kamas pačių geležinkelių arba muitinės

agentūrų. Prekių savininkai arba jų
 igaliotiniai gali tiktai dalyvauti tuose  

§ 31. Steuererhebung der Zoll-
verwaltung.

Bei der Erledigung von Zoll-, Polizei-
und Akziseformalitaten bzw. Expedi-
tionsangelegenheiten sind die Waren-
besitzer verpflichtet, alle entstandenen
Ausgaben zuriickzuerstatten und die
an diesen Angelegenheiten teilgenom-
menen Dienstleute nach dem festge+
setzten Tarif zu bezahlen.

Die Warenbesitzer kénnen selbst das
Ueberfiihren iiber die Grenze von Per-
sonengepack und Waren beaufsichtigen.
Das Beautsichtigen von Gepick und

Waren, das unter der Verwaltung der
Eisenbahn steht, wird von der
Eisenbahn selbst oder vom Zollamt.

/ adusgefiihrt. Warenbesitzer bzw. deren
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darbuose taritikacijos žinioms ir savo
pastaboms suteikti. Šios teisės ne-

duoda krovinių savininkui teisių prekes

savo žinion priimti ir pačiam muitinės

apeigas atlikti.

Esant abeioiimui, geležinkelių mui-
tinės agentūra turi teisės reikalauti iš
prekių ir bagažo savininkų išlaidas

išanksto apmokėti.

32 S. Bendros išlaidos.
a) Muitinės rinkliava imama nusta-

tytu tarifu ir muitinės kvitomis;

b) žyminis mokesnis imamas už
muitinės dokumentus, fakturas, kono-
samentus, važtaraščius ir jų antrinin-

kus, už užėmimą sandėlių už svarumą
arba gabalą, už plombavimą, štempe-

lius, banderoles ir ženklus,

Apdraudimo rinkliava imama einant

nustatytu tarifu.

<) Muitinės bauda imama už netikrą,
svarumą, prekių pavadinimą arba už

. paslėptus daiktus;

d) už dekleraciją ir artelės darbus
imamas mokesnis nustatytu tarifu;

e) išlaidos už inešimą, išnešimą, ‘per-
krovimąir raišos pataisymą imamas,
einant nustatytomis kainomis;

i) pareiškimai ir blankai apmokami
geležinkelių nustatytu tarifu;

g) be to apmokami važtaraščių
blankai, telegrafo, telefono, ekspertizos,
siuntimo ir kitos išlaidos. :

33 §. Raštinės išlaidos.

Raštinės išlaidos už pagaminima
deklaracijos traukinių ir vagono lapų
už įvežimą, išvežimą arba tranzitą už

    
      
   
  
     

    

   
   
      
   

      
   
   
    

      

   

siuntą imama — po Bi.

Pastaba: Raštinės išlaidos už
tranzito siuntą vienąimama tiktai

"karta. ;

Tiesioginio susisiekimo tranzito siunta
laikoma ta siunta, kuri siunčiama per
Lietuvą su vienu dokumentu — važta-
raščio arba bagažo kvitu, pavyzdžiui,
Karaliaučius — Ryga.

puslapį, laikant nepilną puslapi PR,
imama — po .

Už susirašinėjimą koneliečia a
: menty klaidy iStaisyma imama. .

34 §. PaSto išlaidos.

"Pašto išlaidos mokamos einant tiesio-

  

  

kaipo as ae nts Ge

Už susiras inéjima, kuris liečia doku-
"faktūrų arba ių nuorašų už kiekvieną |

ginio aisaytarifu, bet ne anaes,
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"beiten nur teilnehmen, um Mitteilungen
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Bevollmichtigte kėnnen an diesen Ar-

und AeuBerungen iiber die Tarife zu
machen.

Diese Rechte geben jedoch dem
Waren- bzw. Gepiicksitzer kein Recht,
die Ware unter seine Verwaltung zu
nehmen und selbst die Zollangelegen-
heiten zu erledigen.

Falls ein Zweifel vorhanden ist, hat
die Zollbehérde das Recht, von dem W
Waren- bzw. Gepackeigentiimer zu ‘
fordern, die Ausgaben im Voraus zu
bezahlen.

§ 32. Allgemeine Ausgaben.
a) Zollabgaben werden entrichtet

nach dem Pita ei a Tarif und Zoll-
guittungen.-

b) Nicht geringe Steuer wird fiir
Zolldokumente, Fakturen,Konossamente,
Frachtscheine und deren Kopien er-
hoben, fiir Benutzung von Lagern pro
Gewicht oder Stiick, fiirs Plombieren,
Stempel, Banderolen und Marken.

Versicherungssteuer wird nach dem
festgesetzten Tarif entrichtet.

c) Zollstrafe nimmt man fiir un-
richtige Angabe von Gewicht, Waren
oder von verheimlichten Sachen.

d) Fiir Deklaration und Artellarbeiten
‘wird die Gebūhr nach dem iestge- „S
setzten Tarif erhoben.

e) Ausgaben fiir Eintragungen, Aus-
tragen, Verladen, Ausbesserungen,
werden nach den festgesetzten Preisen
bezahlt.

f) Anmeldungen, Eingaben und Blan-
ken werden nach dem festgesetzten
Tarif bezahlt. ®

g) Außerdem werden Frachtbrief-
blanken, Telegraph-, Telephon-, Ex-
pertise-, Veršand-, und andere „AM
gaben bezahit.

§ 33. panne
Kanzleiausgaben fiir Aufstellung von

Zugdeklarationen und Wagenscheinen
fiir Einfuhr, Ausfuhr bzw. Transport
wird erhoben: pro Paket ........
Anmerkung: Kanzleiausgaben

fiir Transport werden nur einmal ent-
richtet. ;
Für ein Transitpaket des direkten

Verkehrs wird dasjenige Paket gehal- |
ten, welches iiber Litauen mit einem |
Frachtscheine bzw. einer Gepick-
quittung geschickt wird, z. B. Konigs-
berg—Riga. ;
Fir Ausstellung anderer Dokumente |

und Fakturen bzw. deren Kopien wird ||
pro Bogen (nicht voller Bogen wird als
voll betrachtet) erhoben Y
Für Schriftwechsel, der die Ver-

besserung der in den Dokumentenvor-
gekommenen Fehler betrifft, wird be- / ;

1L50c

    

§ 34. Postausgaben.
Postausgaben werden nach

des direkten Verkehrs bzahl,
unter
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1) Be to geležinkeliai ima komisijos
už muito, akcizo ir policijos

formalybiu, taip pat už Žemiau nuro-

dytų ekspeditorių operacijų atlikimą bet
ne daugiau kaip šiuo tarifu nustatyta.

2) Už atliktas muito formalybes, prii-
mant bagažą, siunčiant su viena bagažo
kvita 1 gabalą bagažo ligi 50 sana

svarumo imama

Už kiekvieną be pirmo baal rN
arba kiekvienus |50 klgr. svarumo be
pirmų 50 kilogr. imama — po.

Šis mokesnis imamas tiktai tada, kai
muito operacijas keleivis paveda gele-

Zinkeliui (agentiirai).

Pastaba: Šis mokesnis imamas už
bagažą, prekių bagažą arba tarptautinio
susisiekimo keleivinės skubos prekes,
iei muito mokesnis yra ne didesnis kaip
50 lit. Už siuntas, kurių mūito rinkliava

yra didesnė kaip 50 lit, geležinkelių
agentūrų mokesnis neimamas. Jeigu
muitas apmokėtas prieš išsiuntimą, tai

šis mokesnis neimamas.

I. pastaba: Šis mokesnis neliečia
bagažo ir daiktų, kurie vežami vagone

su savimi ir neliečia prekių, kurios
siunčiamos prie važtaraščių didele ir
maža skuba. -

36 8. Įvežamų prekių iormalybės.
a) Neapmokamos muitu prekės:

už siuntą ligi 1000 kilogr.. .
už prekes daugiau kaip 1000 kigr: (be
1000) už kiekvienus 10 kilogramy — po

b) už apdėtas muitų rinkliava prekes:
He 25 HE ere A

nuo 25 ligi 50 lit. .

nuo 50 ligi 100 lit.
nuo 100 ligi 200 lit. ae
"nuo 200 ligi 300 prie 10 lit. "pridedama

po 276 ir nuo 300 prie 16 lit. pridedama

balo
‚ c) už gyvus arklius, raguočius,
kiaules, avis ir naminius paukščius už

kiekvieną smulkią os — po. >
už vagona uae be

37 $

1. Už neapdėtas muitu prekes, bet
ant kurių uždėta akcizas arba veteri-

__ narijos formalybes uZ 10 klgr. imama
"po 3 ct., bet už siuntą ne mažiau kaip

7& už prekes apdėtas muitu:
i ligi 25 litų už siunta . ..
“7 nu. 25 st SO kc

 

nuo50 ligi 100 It... sae a,
  

-

1

IšVežiinų iiormalybės.

S
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/ § 35.
1. AuBerdem erhebt die Eisenbahn-

verwaltung Kommissionsgebiihren
fiir Zoll-, Akzise- und Polizeifor-
malitaéten, ebenfalls fiir unten fol-
gende Erledigung von Expediions-
operationen jedoch nicht iiber den
festgesetzten Tarif hinaus.

2. Fiir die erledigten Zollformali-
taten bei dem Empfang des Ge-
packs, das mit einem Gepiick-
schein versehen, wird berechnet:
pro Paket bis 50 kg fiir Abwiegen 2L.

Fiir jedes weitere Gepickstiick
bzw. fiir jedes Abwiegen
50 kg auBer den: ersten 50 kg
wird berechnet
Diese Gebiihr wird noch in dem

............

von

Falle erhoben, wenn der Passagier ©
die Zolloperation der Eisenbahn-
verwaltung iibergibt.

Anmerkung: Diese Gebithr wird
fiir Gepack, Waren bzw. eilige Passa-
gierwaren, des internationalen Ver-
kehrs erhoben, falls die Zollabgabe
nicht iiber 50 Lit. betragt. Fiir Pakete,
deren Zollabgabe iiber 50 Lit. betragt,
wird von der Eisenbahnverwaltung
keine Steuer erhoben. Falls die Zoll-
abgabe vor dem Versand entrichtet ist,
so wird diese Gebiihr nicht entrichtet.

Il. Anmerkung: Diese Gebiihr
betrifft nicht Gepack und Sachen,
welche im Waggon mit sich gefiihrt
werden und betrifft auch nicht Waren,
welche mit Frachtbriefen sofort oder
nicht gleich beférdert werden.

NOU G2e DIS OU obits , 3). ds S

§ 36. Formalitūten bei der Einiuhr
von Waren.

a) Die nicht mit Zoll belegten Waren:
fiir Paket bis 1000 kg .......
fiir Waren iiber 1000 kg (auBer

1000) pro 10 kg
Die mit Zoll beiegten Waren:
DIS Z Aas
von; 0 bis, 100. Laba ti Hc
vot: 100 DiS>-200 Liters ao
von 200 zu 10 Lit. fiigt man je 2 %

hinzu und von 300 zu 16 je 1%;
c) Fir  Pferde, Vieh, Schweine,

Schafe und Hausvigel wird pro
Kopf berechnet

b)

‘pro Wagen...

§ 37. Formalitaten bei der Ausiuhr
r Waren.

Dis

1. Fūr die nicht mit Zoll belegten
Waren wird berechnet: pro 10 kg |
fiir ein Paket nicht unter...... „4

2. Fiir die nicht mit Zoll belegten
Waren, die jedoch mit Akzise-
und Veterinarformalitaten belegt
sind, wird berechnet: pro 10 kg
fiir fiir ein Paket nicht unter...

3. Fiir Waren mit Zoll belegt:
6L

bis 25Lit. pro Paket stų4j ios Alių
„ von 25 bls50 Lit.

 

že
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nuo“ 100: 1i5112300 164 oe

nuo 200 ligi 300, prie 10 lt. adedaria

po 2 % ir nuo 300 prie 16 It. pridedama
po 1%.

Už gyvus arklius, raguočius kiaules,

avis ir naminius paukščius už kiekvieną

smulkią siuntą imama — po už vagoną

38 $.

Už prekių perdavimą muitinei prižiū-

rėti iš pasienio muitinės į kitą Lietuvos
muitinę imama 10 klgr. po 0,5 ct., bet

už visą siuntą ne mažiau kaip.

39 5.

UZ tranzitu veZamas prekes:

už siuntas, kurių svarumas yra ne

didesnis kaip 1000 klgr. A

_ už siuntas daugiau kaip 1000 Kler. už

pirmus 1000 klgr. 4 litai, už kitus už

kiekvienus 10 kilogramų imama — po

I pastaba: Šis mokesnis dalina-
mas tarp stoties įvežimo ir stoties iš-

vežimo ir imamas tiktai vieną kartą

įvežant ar išvežant.

I pastaba:

mos laikomis tokios siuntos, kurios
vežamos per Lietuvą su dokumentais,

kurie sustatyti ne Lietuvos Geležinkelių

pavyzdž. Karaliaučius — Ryga.

IveZtos per stotį ir išvežtos per uostą

prekės reikia siusti toliau su vienu arba

ir apmokėtas už tokias prekes aukštes-

nės rinkliavos skirtumas grązinamas,

pristačius konosamentus.

40 8. Ekspedicijos iormalybių atlikimas.
Jeigu atėjusios su vienu važtaraščiu

„ prekės reikia siusti toliau su vienu arba
keliais važtaraščiais, imama:

a) su daugiau kaip vienu važtaraščiu:

1. ligi sienai arba toliau pervežti už
"kiekvieną važtaraštį (siuntą) imama po

2. ligi visų vaidurinių stočių arba ligi

uostų (kur reikia perkrauti) už siuntą

b) už persiuntimą prekių su vienu
važtaraščių imama pusė nustatytos

kainos.

I pastaba: Už iškrovimą, įkro-

‚ vimą,  mokesnis imamas nustatytu

"tarifu.

II pastaba: Jeigu reikalinga pre-
kės siųsti su pristatymu į namus, tai
už tą pristatymą imamos tikros iš-

laidos.    
K  

Tranzitinėmis siunto-*

10 von 50 bis 100 Lith.owe ut.
VOn7 LOO DIS:200 Lite ey ees ks
von 200 bis 300 Lit, zu 10 Lit.
werden 2% hinzugefiigt und
von 300 Lit. werden zu 16 Lit.
je 1% hinzugefiigt.

Fir -Pferde, Vieh, Schweine,
Schafe und Hausvogel wird
berčhnet: pro: Kopf... 13°...
pro Waggon

§ 38.
Fiir die Uebergabe der Ware zur

Beaufsichtigung von einem Grenzzoll-
amt an eine andere Zollverwaltung
Litauens wird berechnet: pro 10 kg.

fiir das ganze Paket nicht unter

§ 39.
Fiir den Transport der Waren ori

erhoben:
Fiir Pakete, deren Gewicht nicht

1000: Kg tibersteigt) > 144424
Fiir Pakete, deren Gewicht 1000 kg

iibersteigt, wird berechnet:
fiir die ersten: 1000 ke)4203ek
fiir alle weiteren kg pro “10 kg.
I. Bemerkung:

gilt fiir Stationseiniuhr und Ausfuhr
und wird nur einmal entrichtet, ent-
weder bei der Einfuhr oder Ausfuhr.

II. Bemerkung: Als Transport-
pakete werden solche Pakete betrach-
tet, die iiber Litauen mit Dokumenten
transportiert werden, welche nicht
von der litauischen Eisenbahnverwal-
tung ausgestellt sind, z. B. Kénigsberg
—Riga.
Die durch die Station eingefiihrten

und durch den Hafen ausgefiihrten
Waren, werden gleichfalls als Trans-
portwaren betrachtet und falls fiir
solche Waren eine héhere Gebiihr ent-
richtet ist, so wird die Differenz zu-
riickerstattet mit der Beifiigung von
Konossamenten

§ 40. Erledigung von Expeditions-
„formalitūten.

Falls es notwendig erscheint, die an-
gekommenen Waren mit einem oder
mehreren Frachtscheinen weiter zu
senden, wird erhoben: mit mehr als
einem Frachtschein:

1. Fiir die Ueberfiihrung von Fracht-
paketen bis zur Grenze bzw. ūber
die Grenze hinaus wird erhoben;
pro Paket 644Na

2. Bis zu den Mittelstationen bzw.
Häfen (zum Umladeort), wird er-
hoben: pro Paket 12 .21 ee
b) Für Versand der Ware mit

einem Frachtscheine ‚w die
Halfte desfestgesetzten, Prei-
ses erhoben.

I. Anmerkung. Falls es notwen-
dig ist, die Waren ins Haus zuzustellen,
so werden fiir die Zustellung die tat-
sachlichen Ausgaben bezahlt. | 

Diese Gebūhr
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Ii pastaba:Prekių persiuntimo iš *
pasienio muitinės į vidutinę mokesnis
nustatytas šio tarifo 32 Š.

3. Jei prekės laikomos privatiniuose
sandėliuose, bet geležinkelių arba mui-
tinės agentūros prižiūrimos, tai be mo-
kesnio už laikymą ir saugojimą imama
už siuntą — po

4. Už krovinių ar statinių atidarymą
ir uždarymą, maišų ir ryšulių atrišimą

ar užrišimą ir susiuvimą, taip pat už
surišimą virvėfnis imamas mokesnis už
medžiagą ir darbą.

5. Už muitinės plombų uždėjimą
imama mtitinės nustatytas mokesnis. -

41 §. Inkaso operacijos.

{UZ pinigų avansavimą muitui, akcizui

arba kitoms (ne agentūros) rinkliavoms
apmokėti imama 4 7 nuo sumos.

II. Anmerkung.

309

Für den Ver-
sand der Waren aus dem Grenzzoll-
amt
die Gebühr laut $ 38 festgesetzt.

3. Falls die Waren im Privatlager

in eine Inlands-Zollbehörde ist

gehalten werden, jedoch unter der
Aufsicht der Eisenbahn- und Zoll- 2
verwaltung, so wird auBer der
Aufbewahrungssteuer noch er-
DODO o Wantal E eee 214

Fir das Oefinen tind SchlieBen
von Paketen, Fassern, fiir das Auf-
und Zubinden und Zunžhen von
Sacken und Biindeln, wird Gebiihr
erhoben fiir Material und Arbeit.

Fiir die Zollplombe wird die von
der Zollbehérde festgesetzte Ge-
biihr erhoben.

41. Inkassooperationen.

Fir das VorschieBen von Geld fiir
Zoll, indirekte Steuern (nicht der Ver-
waltung) u. a. werden 4 2 der Summe
erhoben.

Tranzito tolis per Lietuvos teritoriją tarp Latvių ir Vokiečių sienų.
Transit-Entiernung durch Litauen bis zu Grenzen Lettlands und Deutschlands.
 

«iki Latvių sienai

Bis zur Letlands Grenze
[|iki Vokiečių sienai

Bis z, Deutsch!.Grenze
 

per punktus /iiber per punktus /iiber
 

 

 
 

    

Nuo stočių = — Pastaba
= Sm Si Se1 4 sce 8 fs. 8Von Station *81E£2|55ĮS+|ž2l| 5 š Bp) Ee g Bemerhungen
SEA | žž| 752
=ž|25|57Į27|=>||a5|žž| 42
ZSlz5Į22]ž2]5ž|| => 57722
S al C z A = AAA A

Nuo Latviy sienos

Von Letlands Grenze

per en S j NAber Abelius . 249 283 292 394 316 346

pec Lele NOGA. dP od Spo gto L
© Joniškį — — 164 — 249 307 189 218

a Laižuvą . — — 1.45 | — 283 341 | 223 96

> "Skiodą =: — — — — in — -- 54

Nuo Vokiečių sienos

* VonDeutschl.Grenze,

PE ee a. tfiber Virbalj S 305 339 347 892 372 448 ;  

x  
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Mokesnio lentelė už vagonų perstovėjimą.
(Veikia nuo 1923 sausio1. d.)

Tarif fiir verspatete Entleerung.
(Giiltig ab 1, Januar 1923).
 

 
 

 

 

 

 
 

     

£ Už vagoną ® Už vagoną
"o 4 VvS Für 1 Waggon 3 Fiir 1 Waggon

z 2 ašių 2 2 ašių
2Bo 2 Achsen T a 2 Achsen

2 3 10 tonų 15 ir dau- 4 ašių 2 10 tonų 15 ir dau- 4 ašių

3 S Fir 10 t giau tonų 4 Achsen 2 e Fir 10 t giau tonų 4 Achsen

M Fir 15 t Ad Fir 15 t

= und dariiber S ‚| und darüber

be L te i ee ie Re ce tt Lit eyo ee

D
1 4 05> 6 |—- 8 |—|| 16 282 | 348 |—| 464 |—
2 12 A— 18 A 24 r 17 248 e 372 Grr BG. Were

3 24 | — 36 a 48 — 18 264 |veg 396 = Dee te

4 40 — 60 — 80 en 19 280 vr: 420 560 7

5 56 — 84 Pe 112 en 20 296 |, — 444 oe 592 m

6 E OS E U E 812: 1—|- 468 624. f=
2 88 |— 132 — 176 — 22 828 — 492 |— 656 p

8 104 — 156 hire 208 hie 23 344 | = 516 cen 688 aa

9 1207-41 180 — 240 > 24 260111 540 R RO ie hes

10 136 — 204 el 272 ae 25 376 | = 564 5 752 —

11 152 — 228 = 304 ( 26 8921 588 - 784 5

12 168 — 252 — 336 e 27 40801 — 612 — 816 —

18 184 — 276 ms 368 + 28 424 | — 636 —. 848 —

14 200) — 300 — 400 X 29 440 1 660 2 880 | —

15 216 | — 324 432 - 30 456 ( 680 G 912 ate

|

Tolio lentelė nuo Lietuvos Geležinkelių tarifinių stočių iki Latvių ir Vokiečių sienų

Entiernungs-Tabelle bis zu Grenzen Deutschlands eoLettlands.‘,

    
 

iki Latviy sienai

bis zur Lettlands Grenze
 

per purktus /über per purktus
 

 

" Abeliai | 5        

iki Vokietiy sienai|]

Bis z, Deutschl. Grenze

/ /über :
Nuo stoties Pastaba

' 2 i sSio s
Von Station = žZls 5 oslSslaghe 2 & les Bemerkungen

2215312 e/S Else hee 22\Se
SElELW 1E E
ss|AS AIMnAI AS HHsliss faa}

Mis a

Virbalis 805 | 339 | 347 — 392 2 1 812| 448
Vilkaviškis . . 286 320 328 — 373 21 353 429

. Kaunas K SA 218 252 260 — 305 89 285 361
Kaišedorys 255 | 289 | 297 — 342 126 | 322| 398
Jonava. 176 | 210 | 218 — 263 131 | 248| 319

Kėdainiai... 1145 | 179 | 187 | — | 282 || 162 | 212| 288
eo. Aa 81 115 | 128 — 168 226 | 148 | 224
SE N 61 95 | 103 — 188 || 246 | 128-| 204

Kuršėnai . . 86 70 78 — 213 271 1168 1178
 MazZeikiai , „139 17 25 — 266 324 | 206| 126
SO GHC el AD 39 4 — 288 346| 228 | 104
mimodas UE 50 — 5 297 401 | 283 49
Joniškis — a
Panevėžys a -
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Bagažo tarifo lentelė . Mokesnio lentelė už krovinių saugojimą -

 
 

 

 

     

 
 

      
 

       

(Veikianti nuo sausio 1 d. 1923 metų) ] (Veikia nuo sausio 1 d. 1923 metų)

Baggage tariff. Rates for keeping of freight
(Went into effect Januar 1, 1923) \ (Went into effect Januar 1, 1923)

Tabelle der Tarife fiir Handgepack - Tarif fiir Aufbewahrung von Eisenbahngiitern

(Giiltig ab 1. Januar 1923) (Giiltig ab 1. Januar 1923)

| ‚.. [Uz100kilog. | Uz10 tony| Už 15 tonų
Už kiek

Nuo 2 Nuo | 4 y dienų |Fūr 100 kg| Fūr10t| Fūr 15 t
1 pi T,

kilometry 8 8 kilometrų 8 5 TFür 7 7 i
E ür 10 k ūr 10 k a t. ct. t. cu t G

Fahrstrecke n š Fahrstrecke ® 8 5° { T

in km { i in km }
Lt. | ct. a 1 2198 S T

2 — 16 16 |— 24 |—

1—10 — 301—310 Shite. 3 A 24 24) 861

11—20 - 311—320 2 84 2 aa

21—30 — 321—330 R 191
“ 5 — 42 42 |— 63 —

31—40 2 331—340 2 |98

41—50 E 341—350 3 105 : DE BS

51—60 Z 351—360 3 {12 C A LE N
61—70 a 361—370 3 119 8 a RL Ya ee BOGS iso pale

CL OO ite 371—380 3. | 26 9 a 81 81 |— 121 |—

81—90 om 381—390 3 |38 10 ca ae g 13814

91—100 4 391—400 3 |40 at 1 03 103 |— AGA

101—110 I 401—410 8. 141
12 1 14 114 | — 171 —

111—120 1 411—420 3 154
£ 2 sie ee

121—130 1 421—430 8. |61 1 9 en ae

131—140 1 481—440 3 168 14 1188 138 | — 207 |—

141—150 1 441—450 3 175 15 1 | 50} 150 |—] 226 | —

151—160 1 451—460 3 |82 1 men 8 — 300 |— 450 |—-

161—170 į 461—470 8. 189 1% „ 4 50 450 | — 675 | ı—

171—180 1 471—480 3 16 a s PAT ao I T da ee

181—190 1 481—490
> M 71604 750 |SS

191-200 | 1 491-500 | 4 | 10
_ 201—210 1 2 2 L MO L
211—220 2 8% , 10 | 50 — 1005 |—| 1575 |—

921230 9 21 12 | —| 120 |—| 180 |— ||

231—240 2 4% , 13 50Į 1350 |—| 2025 |—

241—250 2 5 15 —| 1500 |— | 2250 | — |

251—260 2 Pastaba: Už saugojimą ant rampų in ate
virų nedengtų platformų vežamų pilnais vago- |

261—270 2 nais kaip antai: plytų, lentų, medžių, akmenų
+ ir t. t. imama pusė nurodyto mokeščio. | X

271—280 2 Anmerkung: Fūr Aufbewahrung ae
981290 2 Rampen und offenen nicht bedeckten Platt- |
IR formen von Frachtgut voller Waggons, wie: ||

291-—300 2 Ziegel, Holz, Steine usw. wird die Hälfte der ;
bezeichneten Gebiihr erhoben. ; 
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Lietuvos Gelžkelių Tarifai. |

  

 

 

 

 

Tarifo klasė =
Z pervežimui = i
n -

&} Prekiy pavadinimas um S E Pastaba
5 SEr 8 ETžš| Ė|ž

E3 S >

1|Akmens (išskyrus brangiuosius) m p. k. i. reiškia pilna
ir mineralai. i t ; pakeliamoji vagono\ Ki} jega, ee

Akmens užsienio grūsti ir malti . IV Vv 150 | A .
Akmens užsienio tašyti ir mušti . j TV 21 V » V.W. Trkri. = volle
Akmens užsienio neapdirbti ir skaldyti | VMI 4 Waggons Tragkraft '
Akmens dirbtiniai smulkūs iki 50 kg II | IV 5
Akmens užsienio poliruoti dirbiniai . II III 3
Akmens vietiniai tašyti ir grūsti . IV v >
Akmens neapdirbti, skaldyti ir mušti. V. LN ®
Akmens vietiniai poliruoti dirbiniai . LLV »
Murmulas neapdirbtas S III IV »
Murmulo dirbiniai ; į II II o
Šmirgelis (naždako akmuo) ir jo tekilai „| m| IV »
Paprasti tekilai, pustyklés dalglamsir girny
akmens ; i IV Y 6

Galąstuvai peiliams ir skustuvams | II | IV »

2 |Alebastras, gipsas, kalkės,
kreida ir cementas

a) alebastras, gipsas ir kreida . IV V S
b) cementas A IV V Ü
b) kalkes i ; IV VI W
€) alebastro, gipso,"kreidos: dirbiniai . Mente III 5
d) prasti cemento dirbiniai, plytos, riesti, $

gristi betoniniai vamzdžiai ir kiti
panašūs IV V $

Cementn betoniniai stulpa1ir kryžiai be pa-
puošimų A ‘ E V V f
su papuošimais Sm IV G

1. cemento dirbiniai dailūs (stovylos: ir pa-
nasūs a Sa Ass Ek IV S

3|Alieiai, alyvosir mineralų tepalai
I. Cisternose:

a) žibalas : IV 2
b) alyva mineralū — IV 5
b) benzinas ir gazolinas — | III i
b) mašinų aliejai ir benzolas Bee Bey IV R
c) nafta nekošta įr ios atinalos 5 V $

II. Kitoje didesneie rai8oje vir& 5 kilg.
statinėse ir kituose induose:

a) žibalas II | IV 2
b) alyva II III S
b) benzinas ir gazolmas KTBL .
b) mašinų aliejai ir benzolas I-IV $
€) nafta nekošta ir jos atmatos į IV V 5
6) tepalas yezimny tatams 60 Ge IV V by

Mažose iki 5 kilogr. bonkose.

a) aliejai, mineralų alyvos, žibalas, benzinas,
benzolas ir gazolinas nevaistiniai . : ži W »

b) visi kiti šios grupės III sk nepaminėti. . ;

 

    H 4 Ql    
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Tarifoklasė =

5 ; pervežimui š i

ė Prekių pavadinimas on = 2 š Pastaba
a š £ = s s

Es S >

} v.W.

4 |Alieiai, alyvos, medžių sėklų ene

; a) aliejai sémeny ir kity séklu. .. . „| IV IV 15
Db) aliejai, izsieniy atisaly . vo III 15

£ aliejail MCHA rao E IV 15
c) Alieiy mišinys (augalų ir mineralų)

deginimui .. E SEUK 15
(Vaistų aliejai žiūr. gr. 88.)

„5 |Anglys ir durpės.

a) Anglys akmens, antracitas ir koksas . . .| IV | VI 15
t) Ančiys elektiai. 1 a a III 15
OP Angivs medžio“ a LV, MVL 10
Gr Ourpes iti <ditbitial 6. J ate Ne VE 10

6 |Apyniai.

a) Apyniai. Oi noe I Il- 10
b) Apyniy liekanosir ‘apyniai išsunkti Loa REE IV 10

“ 7 |Atkarpos ir atpiovos įvairios.

Atkarpos šilkų, aksomo ir gelumbės nelygių j ;
K 1U Fader y III IV 10

Atkarpos visos kitos neplatesnės 10 ‘om (iš-
skyrus odų) nelygių kraštų . .. mo VA E 10 ah

Atkarpos odų, nelygių krastų 1 X5 cent | | V VI 15 , RS
Kailių atkarpos nelygių kraštų 1 X 10 cent. .| I IV 10

S |Asžaltas. d

Al N RET K S
Aral E N V 15

9}Audimai (manufaktira). **

Silko audimai ivairüs I — --
Vilnų audimai I II 10
Įvairūs užsienių audimai išskyrus šilkų. ir "vilnų II III 10
Audimai vietinių fabrikų išskyrus a ir vilnų II IV 10
Audimai naminiai, vietiniai . .. RE E IV 10 ;
Įvalrūs-audimat: išsiuvinėti "114 E I — sp S
DAUR Aug i HL V 10 Z
Mezeiiiai žiūrONO z ae i
Maišai Žikt 49-81 M oy er ae

10 įBakalija, gastronomija, kolonia-
lės, cukrainės ir duona,

Augalų vaisiai raugyti ir mirkyti... . „|II Vv 15
Makaionai Uūkšenai HR ll 10 S
Marmeladas oy a as S EL 10 ‘
RaNN R I F 2
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Tarifo klasė| 8
Z perveZimui B

é Prekiy pavadinimas ae a E Pastaba
83 2

o se] 2/5"
ae ea
55 D >

Konditorines prekės I — —
Konservai augalų a Nok I II 15
Konkitūrai N k R ND I II 15
Kakao pupelėse G E II III 15
Kava tikroji, kakao ir arbata || I II 10
Kava iš gilių rugių, miežių ir kitų grūdų . III IV 10
Saldainiai įvairūs ir šokoladas eae A II 10
Duona kepta ir džiovinta IV V 10

Macai : Mio II II 10
Ryžių Kruopos | Y II III 15

Cikorija žalia ir malta HIV 10
Sago ji Gee II LI 10
Visos šios grupės "neišvardytos KO ga I re HH

11 |Baldai ir kiti namų ruošos daiktai. Dana he Vicia aie (

Baldai dailaus darbo, aZuoliniai lakiruoti, poli- ägltlava;'fiäskaggäfä
ruoti ir minkšti (išskyrus metalinių gr. 22) a III 10 | virtuvės daiktų, indų

Baldai prasto darbo ir dažyti. . Til | IV | 10| skalbinių, drabužių ir
anų a vartoti daktai arba draug visa th re 5 naminio maisto daiktų

uto manta son an wee sugrupavima.

GeleZines lovas skai-
tyti prie namų ruošos

12 ĮBažnytiniai daiktai. daiktų, kada jos veža-
mos draug su kitais

Bažnytiniai daiktai, išskyrus kitose grupėse daiktais.

išvardytų dirbinių (gelėžinių ir Panas
kryžių, oleografijų ir baldų) I a ee

13 |Brangieji daiktai.

Auksas, sidabras, platina, brangūs akmens,
gintaras, ių išdirbiniai, pinigai ir Aipa-

dengti daiktai aa € $ I — 2

14

 

Degtukai.

Brezentai (uždangalai).

Brezentai nauji
Brezentai naudoti 2
Brenzentai iš po prekių grąžinami ‘shuntahins

Cukrus.

2) /Culkkus kietas L  |Degtukai .

b) Cukrus smulkus . i
c) Cukraus įvairios liekanos pater į C
Cukraus siropas (patolka)“, 71 400
Sacharinas Žiut. GO Sho R U E II

IV |
<
Z

I | III
II III
IV V
2V IN  10

10  
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Tarifo klasé =

Z perveZimui = i i

= Prekiy pavadinimas Ža Z -ä g Pastaba
n j < S

o Sete ts
} a R eee

E k > >

17 ĮDrabužiai ir baltiniai.

Drabužiai ir baltiniai nauji . I — =
Drabužiai! vartoti ; LB SM 10
Drabužiai naminės medžiagos ŽK 2) Lk 10

15 |Druska.

Valgomoji druska III IV 15
Akmeninė druska gyvuliams IVLE 15 1

k

19 |Galanterija įvairi.

Galanterija įvairi ir dirbtinos gėlės . I + a
Įvairūs fabrikų ir rankų darbo mezginiai . I eta a
Įvairūs mezginiai paprasti naminio yanrant
darbo kojinės ir pirštinės eet fol oo a 10

201Gélésir augalai (gyvieid. Pervežant bagažo va-
gone II klasės tarifo,

Gėlės vazonuose . | II IV 10
| Medžių ir krūmų diegai ‘uoginiai kelmeliai ir

skiepai i i (a L V V 10
Geles gyvos nurékStos I — ae

*1 ĮGeležis, plienas, skarda (blėka) ir
spižas neapdirbti medžiagoje.

a) plienas i II IV 15
b) geležis, skarda ] MN IV V 15

įvairus geležies, plieno ir skardos lau-
zas ir sena ios aa er ie ir
piūvenos 3 K ees — VI 15

c) spižas Aes TV ak. 15
_ spizo laužas ir sena medžiaga | ma LW. 15

ai x »

22 |Geležis, plienas, skarda ir spižas
t dirbiniuose.

i Geležies, plieno ir skardos nikeliruoti ir
; poliruoti dirbiniai išskyrus aparatų, mašinų

ir įrankių (29 gr). . II III 15
Geležies, plieno ir skardos emaliruoti ir kitais
„metalais aptraukti dirbiniai, taipogi viela,
didesnės vinys, šriubai . III IV 15 i

Smulkesnés 2 c/m. vinys ir šriubos, rankenos, {
ivairios spynos ir spynoms raktai, taipogi i ‘ W (
vielinės virvės . II II: 15
neemaliruoti, nepoliruoti ir kitais metalais
nepadengti dirbiniai, Bo se ma-

] šinų ir įrankių ‘ ; „EV V 15
|ĮBėgiai ir geležiniai balkiai ||No IV V 15

Į Vamzdžiai V
| Spizo. išdirbiniai +emaliruoti ir „padengti kitais X

t :       
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Tariio klasė| £
Z pervežimui | =
3 SE® Prekių pavadinimas E > s E Pastaba

é - 33] 5 26 |
a3] 8/2
Ba S >

Spižo iSdirbiniai neemaliruoti ir nepadengti
kitais metalais . K E Z 7 i IV V 15

Visos šios grupės neišvardytos II III 15

23 |Ginklai ir šautuvai.

Ginklai "šautuvai iy dalys 71744 I —

24 |Gyvuliai ir žvėrys a AB o S
Naminiai gyvuliai narveliuose . . ... .| IM IV 10
Cirko ir laukiniai žvėrys narveliuose . . „| II II 10

Tarifas ROS IS
SE 2

pavienių „1 o>| 5 | £6 S

sEžsE8| *5|385| 55 | 45 o
Bel eel RL JAE ES"

a) Arkliai ir kumeliukai nuo 2 metų. . . | 020]0,15 |100| 8 | 10 [010/32
b) mulai, asilai ir panašūs . . .. ... +|0,20[0,15 |1,00| 8 | 10 [010 5 5
c) raguočiai suaugę . . 2... . «| 9201015] 1,00) 10 | 12 1010) ae 5
AY. kiaulės a S 004780 1401 ES

CK avys) aa Me nokia E POO Fa 09 28,5
f) kumeliukai ON E LS 1,00: 516) 1°20. Li Ša s

veršiai, ožkos ir panašūs . . . |... — 1,00 1-25-1 801 = = -
g) smulkūs gyvuliai: paršai, eriukai ir pana- S58n

šūs be skaičiaus ir toki pat maiSyti. . .1 — — 11001 — | — — IERT       
Vežant mažus gyvulius vagonuose su lentynomis krovimo norma didinama dvigubai, omokesnis didi-
mamas 50 4, TS

Pastaba I. Visi vežami be narvelių gyvuliai turi būti lydimi palydovais, kurie perka III kl. bilietą, |

arba moka atatinkamą sumą važtaraščiu. Leidžiama tame pačiame vagone (su gyvuliais) be apmo-
kėjimo vežti gyvuliams ar žverims maisto po 100 kilogramų vagonui į kiekvieną šimtą kilometrų tolio.

„Pastaba IL Vežant stambius gyvulius su mažais, mokesnis skaitomas už stambių gyvulių skaičių,

podalinus mažų gyvūlių krovimo normą ant 10 (kumeliukų ant 8) k. a. už vieną stambų gyvulį

skaityti:3 kiaules, 4 avis, 2,5 veršių ir už vieną arklį 2 .kumeliuku.

 

Pavyzdis I: Vežama 3 karves ir 4 veršiai 3 > (4: 25 — su BiyEiuiom) 2—5 stambių.Pav-II: Vežama A 2

6 karvės ir 19 aviy 6 + (19:4) —5 = 11; mokesnis imti vagoną ir už vieną virš normos,

Pastaba III. Vežant pavienius veislinius gyvulius su Žemės Ūkio Ministerijos leidimais pakelyj į tą

vagoną paprastų gyvulių dakrauti draudžiama, 2

Pavieniai veisliniai prielaidiniai gyvuliai vežami už pusę suaugusio gyvulio kainos.
-

sa Priimami vežti tiktai
26 ĮGyvulių skerdyklos atmatos. | A veterinarijos arba

Banos jai DIN RN A a ety ea he
en Anos inkstai kojos, kraujas Ziir. + 8 % užkrečiamų ligų.

26 IGrafitas. f

Grafitas medžiagoje .. .
Grafitas dirbiniuose . Shee  
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27 |Grūdai javų. \ Sėklos su Žemės Ūkio
Ministerijos liūdymais

a) rugiai |. e M Vi 15 | vežamos IV kl. kaip
2, kvieči Kodo a S S i > in a taip ir didele
c) avižo k S skuba. }
d) miežiai als a A V 15
e) žirniai . a A M 15
£) pupos, laiSiai, vikiai. . . . . . . . 1] I IV 15
f eriklat 4 aa AN 15
i) kitų valgomų javų grūdai . . . ; . . { IM | IV 15 i

28 |Gumė (timpa).

Gumė įvairiame pavydale neišdirbta . . . „į UW | II 15
‚ Gumes dirbiniai (iSskyrus avaline) ... .. I II 15

Kaamos avaline U R T YT 15

29 |Instrumentai, aparatai, irankiai
ir. jų dalys,

a) Fortepijonai, pianiniai, vargonai, smuikai,
gramofonai ir kiti muzikos instrumentai ir
t GAIYS e I II 10

b) Chirurgijos, matavimo, saikavimo | ir foto“
grafijos, telefono ir telegrafo ir optikos
aparatai ir įrankiai atskirose grupėse nepa-
io I 4 aBlYS ee mr sc ee I I 10

C)rAmato įrankiai: < 50 e I IV 10
Ugniagesių aparatai . III IV 15
Kiti įvairūs nepažymėtišioje ir 101 gr."įrankiai I III 10
Elektros batarėjos ir elementai . . III IV 15
Apipinta įvairių rūšių viela (elektros ir telefono) III IV 15
Įvairios elektros ir skysčių skaityklės, laikro-

džiai, termometrai, barometrai, chronometrai !
1 Kiti laboratorijų aparatai 47. p, I II 10

30 ĮIšsunkos, išspaudos, sėlenos ir

     
‘ pelai.

a) Išsunkos ir išspaudos visokių sėmenų ir
S00a pašarui Ir trąšoms. 2577 d V 15

b) selenos visokiu grudu NN V 10 >
c) pelai įvairūs -. . pos he oe Me ae ee v 10 \

a1 Niki ic otras.
31 |Kailiai įvairūs dl Kailiai ‘

a) Laukinių žvėrių kailiai . . coe I —-| — Į sausi | žali pri-
Zuikių ir naminių Žvėrių, šunų, kačių | || II II | 10/15 mami vežti

b) Kailiai naminių gyvulių iSdirbti. . . .. Ig ee) nine dcebai eae
Kailiai naminių gyvulių neišdirbti ; | | | / S4061° J arba: br

: R dicinos įstaigų liudy-
32 ĮKariški kroviniai, įrankiai arti- mais, kad tie kailiai

lerijos ir kita amunicija., be limpamų ligų.

Kanuolės, patrankos ir kiti artilerijos daiktai
(išskyrus aro rerauosjos i 3 I II 15
Amunicija | I Il 15
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83 |Karstai. Karstai su lavonais.
Siunciami pirmutiniu

Metaliniai ir ąžuoliniai aL III 10 traukiniu. Tokiems
Mediniai apmušti ir lakiruoti II | IV | 10 | pervežimams | turi
Paprasto darbo ir spalvuoti Ü III V |-10 | būti palydovas su

© Karstai su lavonais (atskirame vagonė)| 1 Litas nuo| bilietu III. klases.
: kilometro Vagonai uri būti

vežami keleivinių trau-
i kiniu.

94 |Kaulai, nagai ir ragai paprasti. Kaulai ir nagai žali
riimami vežti tiktai

Kaulai ir nagai paprasti neišdirbti . dos VI 10 i veterinaro arba
Kaulai ir nagai REB)ir malti. III V 10 kitų medicinos įstaigų

Ragai nedirbti . II | IV 10| liudymais, kad tie.
kaulai be užkrečiamų

„ligų. Kaulai turi būti
yerai apdZiiive ir be
minkSty daliy. Ypatin-
gas kvapas negali
būti priežastimi ne-

j riėmimui vežti. :
85 IKaulų, ragų ir įiems panašių dir- Y i

biniai. :

Kailių; ragų ir kitų dirbiniai. A I ee z
Panaši medžiaga dirbiniams Žas ch pa

36 |Kiaušiniaiirjųtryniai. HL] 16 S

< ‘ X

37 ĮKelionės įvairūs daiktai.

“| Valizos, gražaus darbo dėžės ir kašės (išsky-
rus paprastų paminėtų kitose grupėse) . II — — $

38 |Kleionka, linoleum ir panašūs dir-
biniar ia A S B III 15

IE varao eu ch at eae MB

4) ĮKnygos, laikraščiai ir kiti spau-
9 diniai.

Knygos spaudintos . H: 4 1V 10
Į Laikraščiai, žurnalai, savaitraščiai ir p. issky- ‘

| rus senų IV bagaze
Paveikslai (be rémy) graviūros, vaizdai irkiti i
'spauzdiniai ir oleografijos . Pd Saat I Il 10
(su rėmomis) (žiūr. 89 gr.).

E iasijos

| | Rugių, miežių, avižų, kviečių, Ža ir kitų.
144 Manos.“ 47 ea
"Į Ryžių ir sago žiūr. 10 ‘gr. Mu MG a gts

Chemiškos žiūr. 88 Er. Wi cian PE Ane Z      
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42 |Lemposirju dalys. coe

‘|Lempos ir Zibintuvai ir ju ue oe: oe Bu i 10 /
Elektros lempeles. . . N A I an —
Dalys elekitosslempelity oy Se | 15

43 |Linai, kanapės ir pakulos.

Si SiON S E M J
nai Brut k mintis S D ay eV, 10

b) Liny pakulos ir nuobrukos. . . . .. .| IV V 10
Pay Malebes SULUDIOS ULE DU 10

Kanapés bruktos ir mintos ..... .| Il IV 10
Kanapių pakulos ir nuobrukos. .. . .| IV V 10

D) Dair Ir sakės k L 10 o
Linai ir kanapės neminti |. ... . .| LV V 10 4

44 |Liekanos ir metalų Slakai. V EMA

S Grąžinamieii i$ po

a Maišai S prekių, pervežtų VI.

EAe dV: 10 | Kl. su liudymais.

46 LMašinos. visokios: it Jus dalys.

Išskyrus žemės ir miškų ūkio mašinos (gr. 101) | —| —| —|Lokomobiliai vežami
Rašomos, skaitlines ir plaukams kirpti mašinėles I T — | prie vieno važtaraščio
Siūvamos, dinamo mašinos, elektro-motorai ir su ūkio mašinomis
kitos smulkios iki 300 klgr. svorio ir iy dalys kainuojami kaipo ūkio
ir tokios mašinos su varinėmis dalimis . . .| I II 15 | mašinos,

Stambios viš 300 klgr. svorio mašinos ir jų
dalys ir taipogi tokios mašinos su varinėmis
dalimis c a SS III 15

Lokomobiliai ir "motorai ant ratų iirbe ratų. ÖE Il 15
Gariniai katilai... SM — —

47 |Medus, vaškas ir korlalı e dn =

48 |MedZio iSdirbiniai.

Medzio vinutes. batams 0 24. See In 10
UZ O, Torkešiai <5 a ew Ce ee ee 10
Vietiniai forneriai . is y IV 10
Dirbiniai švaraus darbo, lakiruoti, poliruoti,

išskyžūs baldų 11 Brupės >. eh KI: 140
| Medžio vilnos . . d i ae IV 10
Degtukams ir Storams "medžiaga: e A IV 10
Visi tos grupės neišvardinti . . III IV 10

"| Trioboms statyti rentiniai apdirbtisu jųdalimis
| (langais, durimis, rėmomis, dakai Es TE
| gegnės) | A VW ib
Tuščios dėžės Paprastos S aa SM V 10

„Kamščiai žieviniai: minkšti 414706 k Lope 10 ;
LV 10.Anos žievė2 i oe NE
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49 |Metalai kitose grupėse neišvar-
dinti /

Naujas auksas, naujas sidabras ir jų dirbiniai I = a
Nikeliuoti ir auksuoti ir sidabru aptraukti

dirbiniai . M ; ae I — —
Metalai neišdirbti ir maišyti| | III 1V 15
Metaliniai dirbiniai Be nurod, 14, 22, 798 i

ir 93 Bn 2 5 ; i II p “
Svinas ir jo dirbiniai III IV 15
Cinas ir jo dirbiniai Teer Th 15
Cinkas ir jo dirbiniai . 3 } IV 15
Babitas ir jo dirbiniai II III 15

50 |Mėsa ir mėsos prekės, išskyrus
grynai riebalų.

Nešaldyta mėsa visokiame os ; III IV 156
Saldyta mesa C , IV V 15
Konservai iš mėsos . II 11 15

+1 ĮMiltai ir krakmolas.

a) Miltai piklevoti kvietiniai . III V 15
c) Miltai piklevoti ruginiai III V 15
c) Miltai piklevoti Zirniniai . III IV 15
d) Miltai nepiklevoti i IV V 15
e) krakmolas ir bulviy miltai . II III 15
t) visi kiti neišvardinti . 1 LV 15

52 |Miškų medžiagos prekės. Prie sei ei ski-

a) Lentos visokios, šulai, brusai, bruseliai, riama: ąžuolas, uosts,
apipinti balkiai ir parketas. . 1 PAV 15 pee pa

) apvali rastai, sienojai, pect ‘ir telefono ba vi i ® b iG
stulpai kietmedžio, { Z HE A 15 su į i ak3. elis
minkštmedžio 4 IV V 15 | ‘© Kriaušė (gru

c) gegnés, grebéstai,varios, ‘kuolai, visokios
kartys, gristai, apalkos (atpjovos) ir ee
perpjauti medžiai (kartys). 2 IV V 15

d) pabegiai (Spalos) ll | Iv 15
e) sparai poperiui ir degtukams medžiai; | || IV IV 15 ;
f) malkos, kūro medžiaga, papinčiai, žabos,| IV VI 15 | Malkomis skaityti

kelmai, skiedros ir šakos UIS, V VI 15 | medžio gabalus ne-
minkšmedžius i IV. [-VI 15 | ilgesnius 2 metru

g) skindeliai (gontai)! |; III IV 10| neapdirbtame pavy-
i) kitos tos grupės neišvardytos. III IV 15 | dale ir netinkančius
k) užsienio medžio medžiega . M 15 | pramonės tikslams.

53 |Miškų prekės.

Samanos, kankorėžiai, smulkios šaknys, šakos,
vantos, šluotos neišdirbtos pintys (kempės)
karnos, druožlės, pjūvenos, ae ir tam pa- ;
našios neišvardytos . / „i 4N4 VE 10

54 |Modeliai (pavyzdzZial).

II| VI 10 mašinų, aparatų ir jiems panašių . . .     
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55|Molio ir smėlio dirbiniai. —

a) plytos sienoms ir stogams (Eepšaai. V VI 15
‚b) indai be €maliios . A ee IN aNd 10

indai emaliruoti IV V 10
‚c) plyteles ir kiti emalija"aptraukti dirbiniai

kito molio dirbiniai be emalijos. Vice Niet To
Molis žiūr. 100 gr. S I S
Smelio dirbiniai . „VM O

56 |Muilas.

Muilas paprastas visokių rūšių . II 1V 15
Muilas kvepiantis Ziur 88 gr. . aa 55 an

57|Nendrés IV V 10

58 |Odos (iSskyrus kailiy).

a) oda neišdirbta sausa . C Tf IVE pao
oda neiSdirbta drégna . Il IV 15

b) oda išdirbta . . . II III 15
ody skutenos (mezdza). IV Vi 10

59 įOdų dirbiniai ir avalinė.

Švaraus darbo batai, kurpės ir kiti . . LT ;
Paprasto darbo batai, kurpes‚ pakinklaiir kiti

taipogi vartoti . : II | II 10
Avalinė su mediniais padais. TY; V 10

60 |Patalinės ir pagalvės plunksnų
ir plaukų (išskyrus guminių).

Patalinės, pagalvės, materasai plunksnų, pūkų
Pat laikų Si i 4 UL a

atalinės, materasai ito -i1pagavėsir 22 as me tia II III 10 :

Pūkai ir plunksnos paukščių - Pe

(61 |PaukStiai gyvi.-

“| | Paukščiai gyvi narveliuose (kletkose) . „| III lı
"Paukščiai vagonais be lentynų . :| 100 ct. ) nuokilome-

"tro su nuo-
L laidomis

Paukščiai vagonais su lentynomis „1150 4 nustatyto-

Paukščiai vagonais su 2 lentynom . „LIKS me ki,

62 |Pienas ir jo dirbiniai.

Dy Plemas Ir gretis MT Į | Bagažo Valas,
3 svlėstas. +++ a II ji i 4
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Riedmenos.

*

A. Gabenamieii Lietuvos.

Geležinkelių garvežiais.

Garvežiai šaltam stovyje ant een,
Vagonai .
Garvežiai šaltam stay’
Tenderai . , B
Tušti vagonaiprekiniai . ai
Tušti vagonai keleiviniai A

| Užimti keleiviniai vagonai maži ll. kl. ir"sani-
tariniai . La

Užimti vagonai "maži I ir II"klasės | n
— |UZimti vagonai 4 if, daug.ašių HI KI, E

4 Užimti vagonai 4LA:daug. ašių IirIIkl. 4
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d) varškė ir vietiniai sūriai . NO IV| 10| Iš po pieno indai grą-
e) pieno išsunkos . . . eae = n Zinami neapmokamai.
g) kiti daiktai tos grupes neisvardyti e IV 15
i) užsienio sūriai i a — an

Pinti dirbiniai įvairūs.

Švaraus lengvodarbo“ iš kiekvienos AS i a.
Sunkaus darbo mediniai ue ne i Vv 10
Sunkaus darbo metaliniai . IV 15

Popleėris įvairūs ir jo dirbiniai

Celiuloida popierio masė <... 0 V 15
Rašomasis popieris įvairus, Ro ir C

nuorašinis . AS II 15
Gilzės papirosams ir popieriodirbiniai . CN III 10
Apmušos ir kartonas. E, V |10/15| apmušoš, kartonas,
Apvynioiamasis popieris Vee k,
Senas išnaudotas popieris. . Vii
Papkos išdirbiniai (papiemasé). IV| 10
Kitos tos grupeés prekés neišvardytos | Til 15

Porcelanas, baltasis -molis ir ju
dirbiniai. 2

Baltasis molis neišdirbtas. ... a M V 15
Baltojo molio dirbiniai (faiansas). take at IV 15
Porcelano dailūs dirbiniai. . . alia aa III 15
Porcelano indai ir paprastidirbiniai | sia A IV 15
Izoliatoriai, taipogi su geležiniais kriukais { V —

Raštopabūklai ir prietaisai.

taipogi kontorų knygos . II III 10
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B. Gabenamieji svetimais garve-
Ziais ir su svetimu aptarnavimu.

Garvežiai šaltam stovyje . — 25 —
GarveZiai darbe — 25 —
Tenderai ne darbe a 10 —
Tendęerai darbe . 1 — 15 m
Tušti prekiniai vagonai. si 15 —
Krauti prekiniai vagonai . e 40 —
Tušti keleiviniai . sa 15 a
Sanitariniai, klesiniai maži 2ir Bašių |vagonai

užimti tremtiniais ir belaisviais . TAI 40 S A
Užimti III. kl. pulmano vagonai . se 40 _ Keleiviniai IV kl. va-

\ Užimti vagonai I ir II klasės . . 50 gonai skaitosi kaipo
„| III. kl. vag.

65 IRūdos visokios . PE N 15
‘ } ®

69 |Salyklos III IV 10

70|Sémens ir sėklos įvairios.

a) linų || m | Iv | 15 ]
b) kanapiy . III IV 15
€) liucerna ir lubinas | IV V 10
d) daržovių, dobilų ir kito pašaro sėklos
neišvardytos ‘ R N „D III 15

| e) gėlių sėklos . . I|-— | —
g) medžių ir krūmų séklos . m A pies
f) visos kitos séklos. II IV 10

71 |Sepetiniai i$dirbiniai.

Svaraus darbo . I — —
Paprasto darbo Il III 10
Šepečiai grindiniai II IV 10

72 Šilkas.

Šilkai (medžiaga) ir šilkoa .
Į Šilkų kokonai . 3

73 |Skudurai ir skarmalai.

Skudurai ir skarmalai įvairūs ir sąšlavos .  
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74|Smalos, degutas ir pikis (neaptie- !
koriški).

Smalos, degutas ir oN i IV V 15 :
Terpentinas . II IV 15 N
Kanifolis III IV 15

Smalų aliėjai . I eR

75 |Spiritas. X

Spiritas visokis tyrus . . . I III 15 Spiritą leidžiama vežti
Spiritas netyrus, denatūras ir medžio spiritas| III | IV | 15 | cisternose, skaitant III

tarifa už pilną cister-
nos talpuma.

~

76 ĮSprogstamieii daiktai ir šoviniai 1 — —

77 |Statinės.- ir kiti bendorių išdir-
biniai. ‘

Nauji . III V 10
Vartoti IV VI 10

e

78 IStiklas ir jo dirbiniai, 4

a) langams stiklas . . II IV L 15
b) veidrodinis ir šlipuotas teipogi veidrodžiai I I 15
c) stiklo ir kristalo dirbiniai šlipuoti . . I II 10
d) stiklinė masė ir tušti buteliai prasti tal-

pumo % ir daudiau literio . AV V 15
Stiklo dirbiniai paprasti II IV 15
Buteliai apipinti ea een ae III IV 15

Buteliukai mažiau 14 litro talpumo . II IV 10
Stiklas sienoms, grindims, luboms ir anna

stiklo plytos . S III V 15
Kitos tos grupes neišvardytos ; III IV 15

79 ĮŠukės ir lauzas įvairios, Airt
| geležinių As AS — VI 15

80 |Svaiginamieji géralai.

a) Vynas, koniakas, likeriai, ir panašūs bute-
liuose SS LA I — —
Panašūs statinėse ‘ I II 15
Degtinė . . | ; II III 15 2

b) Alus ir porteriai. II III 15 | Teipogi ir keleviniais |
traukiniais su palydo-

1 alsirišdalinimu alaaus
pakelio — stotyse,
šiuose pina

+ mokesnis imamas T
| visa alu iki bakatiniai

\ stočiai,
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c) alus specialiniuose bravary vagonuose . Sy III 15 | Tuose vagonuose gali
d) Gira ir sula . "e S III IV 15 | važiuoti po vieną

palydovą su bilietu
III kl. Grąžinamieji

( vagonai su tuščiomis.
% statinėmis apmokami

4 kaipo tušti riedmenai.
81 ISvarstyklės ir ių dalys. i

(išskyrus, varinių mesinginiy ir. nikeliuotų
(49 gr.) o M V 15

82 |Tabakas ir jo dirbiniai.

Vietinis II IV 10
Užsienio I III 10

83 |ITaukai ir riebalai. x

a) taukai ir lašiniai kiaulių, žąsų ir ančių . II — =
b) visi kiti kiekviename pavidale . . LI IV 15 ’

84 |Tirštumai ir skysčiai.

Bravarų liekanos , V VI 15

*
85 |Tolius + IV V 16

86 |Vaisiai žali (daržo, lauko) ir gry-,
bai.

Ay MVES IV V 15
De Cans tet PORE oe. ce So AY. V 15 | Agurkus leidžiama
<) kopūstai, runkuliai, morkos, svogūnai,| * vežti keleiviniais trau-

agurkai ir visi kiti grupės daiktai. . III N 410 kiniais III kl. tarifas.

} ,
BL iVaisitat. Zali sodo if uogos:

a) obuoliai . III IV 10
8 slyvos lll IV 10 Leidžiama vežti ke-
9 kriaušės ill V 40 leiviniais traukiniais

dk logos a ee Ill IV 10| III kl. tarifas.
e) kitos tos grupės neišvardytos . III IV 10
g) vaisiai ir uogos užsienio . I II 10

88 Vaistiniai, chemijos prekės, kos-
"Metika, Kvepalai it.dažai +

1. Vaistiniai, chemijos prekės, kosmetika ir
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Tariio klasė į 2
ue pervezimui = 4 .

3 Prekiy pavadinimas E 2& Pastaba
ki 4 Šš ‘ at
66 a e i

S 23/81 \
ga > >

a) vaistai

Aliejai ir taukai . . I L —
Dezinfekcijos medžiaga kieta, "formalinasir
kiti“ ba ks k LT IV 10
Dezinfekcijos medžiaga skystaE a M V 10
Vaistų esencijos ir ekstraktai . ... ... I —
Purvai šaltinių . . V VI 15
Rūgštys vaistinės kietosir tyrios (karbolio, 2
citrinos, skruzdėlių, fosforo ir panašios) .| I — —
Soda vaistinė . . L III 10
aknys vaistinės (džiovintos) . . | || I — —

Vaistų prekės neišvardytos . .. . .. I II 15
Vata Jūgvoskopišiėg ic da o I II 10

b) Chemijos prekės, dujos įvairios E IV 15 Tušti geležiniai cilin-
deriai iš po dujų grąži-

» | nami taksuojant VI kl.
2 } „ | prie liudymų.

Druskos chemiškos įvairios <... . „| II 1V} 15
Chemiškos vaistų prekės „| | T i —

’ ChemiSkos prekes neiSvardytos. . .. .| I I 15 i
KPISDONES Lo o a i eatin E IV 15
Magnezija netyri . oe Oa IV 15
Maistas chemiSkas, miltai ‘ir "kruopos LE III 10
Naitalinas . . < ek E III 10 į
Šmirgelių milteliai, naždako popieris ir Milteliai, kiti.
audeklas: naždako: 4640 S ak III | 15/10 “
SRGHOPINGS 45 a SE I — P
D L RA AL IV 15 &
Siera wiv ok a a N FOE IV 15 \
Soda įvairi stambioji. in A IV 15 ;

c) Rūgštys įvairios. “

Rūgšties (acto) valgomosios esencija . . .| I e Žo
Rūgštis (actas) valgomasis praskiestas . „| II | IV | 15 | Tuščios tų  rūgšcių
Rūgštys įvairios apipintose bonkose . . .| III IV 15 | bonkos, grąžinamos|

ė prie liudymų VI klasės
ae tarifo taksuojamos.

Rūgštys paprastos (druskos, azoto, sieros
ir kitos) smulkiose bonkose arba dėžėse .| II IV 15

Kosmetika ir kvepalai.

Kvepalai, parfumerijos, kosmetika, tepalai, al
tualetui muilai ir panaSios . B I — — dis
Tepalai odoms ‘ II III 15

2. Dažai ir dažymo dalykai. : p

Dažai žemės (ochra)... 2. - |II | V 15 a ou
Dažai japonų . „4 RD III 15 ee pita
Dažai geležies Kiškis ir Panašūs) . ee IV 15 =
Dažai Švino ı N i Oe Ste Le ee E ;   Ž Dažai ie S  
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91

92

94

   

Tarifo klasė |

 

 

  Verpalai vilnų ir jųa ke    

ss

‘ &
8 perveiimui E“’ ;

Prekiy pavadinimas ay = E Pastaba
ššl 4 |$5
2s Rte
aa 2 he
E a > >

Dažai neišvardinti . gal ai D I III 15
Dažai įvairūs buteliuose ‘ir bonkose iki
1 klgr. si AE Ba Ua | III 15

Dažantis medis III IV 10

Medis odoms išdirbti IV V 10
Poliravimui milteliai . II III 15
Bronzavimo milteliai . I — —
“Pemza Algė Il IV 10
„Politūra II III 15
Lakai įvairūs . II III 15

Alieiai dažams (iornezas). II III 15

Vaizdai ir dekoracijos.

Vaizdai ir paveikslai rankų darbo su rėmomis
ir be rėmų | Gr ie I — —

Oleografijos irfotogratijos su "rėmomis L II — —
Dekoracijos . . II III 10

Spaudiniai be rėmų (žiur 40 gr).

|Vanduo ir ledas paprasti V VI 15

Vandens (gėrimai) mineralų vaisių
ir gazuotų. e kai a a as IV V 10 6;

Valaknos užsienio, neišvardytos
kitose grupėse A S a S — ——

Plaušai (ragožės) 1V V 10

Varis. žalvaris, bronza ir jų dit“
biniai.

Neišdirbti m | IV | 15
Dirbiniuose II III 15

Vata ir medvilnė augalų II IV 10

(Žiūr. atatinkamose grupėse. Vata omevai-
stine ir vilny 72, 88 ir 99 gr.) ;

Veltiniai: daiktai tvaizūs „| MI | IV | 10:

ĮVerpalai ir siūlai.

Verpalai Silky ir jų siūlai „|. . i nara I1 — —
. I HI 1 20



 

,
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98

100

 

 

 
    

® 4'F'l'arifo’ klase ‘g Nee
pervežimui 5 i 8 i

“ Prekių pavadinimas a A e E Pastaba D

žš| B
E a im >

Verpalai ir siūlai medvilnių ir kiti. . I III 15
Verpalai ir siūlai eeLou ir > alioirkiti

naminiai II IV 15 a

Veažimai, laiveliai it jų „dalys ir
orlaiviai.

Automobiliai keleivių (nediližanai) . sae II 10 |Už pusę vagono 60 4
Automobiliai, diližanai ir prekiniai . BB eae IV 10
Furgonai tušti . Res „Įpo 40 ct. nuo klm,

ir ašies užimto lėk-
štvagonio,

Furgonai krauti — II 15
Dviračiai . I Ill 15
Motociklės 2 E 15 ž
Karietos, faetonai ir panašūs. švaraus darbo

resoriniai vežimai R wus — II 10 | Pusė vagono 609.
Maži vežimėliai švaraus "darbo | II II 10
Orlaiviai . k S II 10 -| Pusė vagono 607.
Visų paminėtų daiktų dalys. It A 10
Ūkininkų ir kiti paprasti vežimai. . IV div 10
Motoriniai ir jūrių laiveliai ir jųidalys . m II 10 ;
Paprasti laiveliai . : — Į IV| 10| Pusé vagono 60%.

Pastaba: išskyrus ūkininkų vežimų ir laivelių su ių dalimis, kiti tos grupės vižimai turi-būti
palydovo lydimi.

1

Virvės ivairios (išskyrus gele-
zines).

Virvės vilnonės, šilkinės ir ių išdirbiniai .
Vielos įpintos i .
Paprastos, jų dirbiniai ir diržai |

Vilnos, plaukai, ašutai ir šeriai.

a) Vilnos avių . ;
b) šeriai, ašutai ir plaukai "kiaulių | ir "arklių ;
c) kitų gyvulių Sk aa mall: irae

pakojos .
Vilnų vata .

Žemė, molis, smėlis, antpilas

Žemės ir miško ūkio
traktoriai.

įrankiai ir

Mašinos ir jų dalys .

‘ -

III
III

IV   

IV | 15

I| 10
II| 10

Vv | 10

Vi { 168

v | 15  Lokomobiliai vežami |
draug su žemės ūkio
mašinomis  kainuoja-
mi V kl.tarifu:

 



 

 

 

 
 

     

v ‘x’ - “ n #

A i Tarifo klasė| £ ' Ne
= i percent š =

= Prekiy pavadinimas ” me Pastaba
E 38 | 2 |2E

Ea P >

102 |Žemės trąšos įvairios V VI 15

103 |Žvakės ra II II 15

104 |Žolės ir augalai'sausi neaptie-
koriški. ;

Šienas, šiaudai, dobilai ir panašūs <. .. .| IV | VI |10/15| Presuoti | Iėkštvago-
aiaisR

105 |Žuvų ir vėžių prekės.

Konservai . K A — | —| Pervežimas gyvų van-
Žuvys gyvos vandenyie { IV V 10 deny ir šviežių žuvių

uvys šviežios lengvai druska“ papiltos, Saldy- prekiniuose trauki-
LdS lt Sylewidl, Milevtos 1 444 ces. IV 10 - į niuose keleiviniais

Vėžiai gyvi . ee ae a Bed T — Į traukiniais kainuo-
Žuvys džiovintos ir sūdytos . AE A IV 15 [jama III. kl. ma-
Sikes: # >. Mia ra L IV 15į žos skubos tarifu, 0
Žuvių S) ke — | vėžių — II kl. tarifu.
ABMME Ihbaly TANGONE LC GG Ue I II 15 5
Žuvių gatos 20MPt6S sa II III 15
Prekės įvairios . . . I II 15
Palydovai važiuojant prekinihis ir keleiviniais

traukiniais po vieną į vagoną privalo turėti
bilietą III. kl. kurio Nr. pažymimas važta-
rastyi ir jo antrininke (dublikate).

SE <

LlETRANS ‚ Lietuvos Transporto Akcinė Bendrovė|
KAUNAS, Laisvės ai. - Tel, adres: Lietrans- Tel. 240

“ Virbalis-Eitkūnai: Tarptautinė ekspedicija. "Saugojimas sandėly.“ Apdraudimas..- Muito apmokėjimas

 

‘

  



  

GilerhetOrderangs: u. Taxierklassifikation derFi niais Eisenbahnen,
(Gūltig ab 1 Jan. 1923)
 

 

 

 

   

8 Tarifklasse
5 d, Transport,

o Bezeichnung der Waren ių Bemerkungen
uo 50 O

2 3 | 8z =“ <

Z =

1įAbiūlle beim. Schlachten von Transport gestattet |
Le tų gegen eine Bescheini-

gung des Veterinūrs
Darme und Bingewelde ; III IV 15 oder einer medizini- |
Lungen, Leber, Nieren, FiiBe, Blut siehe Gr. 27| IV Vv 15 schen Behérde, daB

diese ve te
i. steckender Krankheit2 resect Abdruck, Hiilsen und Het Sind.

a) AbguB und Abdruck aller Art Samen und ;
Korner fiir Futter und Unterstreu . IV V 15

b) Hülsen aller Art Körner j IV V. 140
c) Spreu, verschieden II V 10

3]Alabaster, Gips, Kalk, Kreide und
Cement.

a) Alabaster, Cupsund Kreide . IV V 10
b) Cement ./. IV V 10
b) Kalkė. . G IV VI 10
c) Fabrikate aus "Alabaster, Gips, Kreide i II III 15
d) Fabrikate aus gewdhnlichem Cement:

Ziegel, FuBboden, Beton, Rėhren und eh IV V 15
Betonsäulen und -kreuze, verziert. IV V 15 >
Betonsaulen und -kreuze, unverziert. | III IV. 15 +

e) Kunstfabrikate aus Cement (Denkmaler )
und dergl.) Ads iene ah, III IV 15

4 |Asphalt. °

Asphalt |. |. V Mi 15 °
Fabrikate aus Asphalt | IV Mk o

5} Backwaren, Delikatessen, Kolo- 3
; nialwaren, Konfekt und Brot.

Friichte, gesäuert und geweicht . V 15
Makaroni und Nudeln .. |. . III 10
Marmelade . SS III 10
Niisse . . Foo yeahs quae ate III 10
Konditorwaren | B i a ene ia —
emUSeKONSeLVON: <6) Cot ara) eda II 15 S
Kenfimten Un a II 15 i)
Kakaobohnen . . 5 III 15
Echter Kaffee, Kakao und Tee. . II 10 ‘
Kaffee von Roggen, Gerste und anderen

Ornera 4, 2 IV 10
Verschiedene SiBigkeiten und Schokolade . II 10 a 2
Brot gebacken „und eerdsiy k 8 V 10 \
MN SA ee III 10|
Reis. Cee et I 446
Zichorien toh und gemahlen : IV 15107
Saso HE (401
Alles, hier nicht aufgefiihrte —     
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a d. Transport. ‘

o Bezeichnung der Waren es ži Bemerkungen
J &| g
2 a a

i Bie:
V.W.

6|Baum- und Samenėle. | one

a) Oel aus Leinsamen und anderen Samen| IV | V| 15 5
b) Oele ain auslūndischen Bžumen, Baumėle| II | II | 15
c) Oelmischung (von Pilanzen und Mineralien)| II| IV| 15

zum Brennen . Ligosa BLB B
(Mediz. Oele siehe Gr.88.)

71Bilder und Dekorationen.

Bilder undLandschaften, Handarbeit, mit und
ohne Rahmen . I aw ~

„| Oleographien (Gemilde) oad.Photographien tmit
Rahmen gay : II. a e

Dekorationen . Th Des 10
Abdrucke ohne "Rahmen (siche Gr. 10). %

8 |Blumen und Pflanzen (lebende).

Blumen in Tépfen . . IL V £0
Poa Ba Piropireise von Baumen und Iv V as Beim Transport _ als

Schnittblumen oo 2 oe A m äa%äge gilt der Tarif

9iBorsten, verarbeitet.

Saubere Arbeit . I bee —
Gewéhnliche Arbeit Hy UL. 10
Scheuerbiirsten I [1 1V. 110

10 Biicher, Zeitungen und andere
Drucksachen. >

Gedruckte Biicher HS T AO
Zeitungen, Journale, Wochenschriften und dergl.
- ausgenommen alte . IV Bagage
Bilder (ohne Rahmen), "Kupierstiche, Zeich-
nungen und andere Drucksachen sowie Ge-
mälde s I II 10

Mit Rahmen (siehe Gr. 7).

11 Diniemittei aller Ąrt V VI 15

12 |Eier und deren Dotter P III 15

18 |Eisen, Stahl, Bleche und Roh-
eisen in unbearbeitetem  Ma-
terial.

a) S ye 3 If AV | 16
b) Eisen, Blech |. . . IV V 45
b) versch. Eisen-, Stahl- und Blechbruch

‘ sowie Altmaterial . —| VI A
b) ebenso deren Legierungen IV V r

| c) Roheisen . . R — |VI x
|o Roheisenbruch und ‘Altmaterial ko

214 Bite, Lehm, Sand, SETAE ; Vid IN 18

15 |Erze Ner Art i 15
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 Holzmatten NN     

@

& d. Transport.

. & 4 Bezeichnung der Waren A o 2 Bemerkungen
J šo 5p
u s Sa : 2 =

16 ĮFabrikate aus Eisen, Stahl, Blech
und Roheisen.

Fabrikate aus Eisen, Stahl und Bish ver-
ničkelt und poliert, ausgenommen Apparate,
Maschinen und Werkzeuge (Gr. 43) |. Ji III 15

Fabrikate aus Eisen, Stahl und Blech,
emailliert und. mit anderen Metallen iiber-
zogen, ebenso Draht, gréBere Nagel,
Schrauben . III IV 15 %

Feinere, 2 cm Nigel ‘und Schrauben, Hand:
dricker, aller Art Schlėsser und Schlissel, <
ebenso Drahtschnur B 15

Fabrikate, nicht emailliert, "nicht poliert und
nicht mit anderen Metallen iiberzogen, aus-
genommen Apparate,— und Werk-
zeuge , oe 2 i IV V 15

Treppen und Eisenbalken. IV V 15
Rohre .. A U AV V 15
Fabrikate aus "Roheisen, emailliert und mit
anderen Metallen iiberzogen . Lt1 IV 15

Fabrikate aus Roheisen, nicht emailliert und d
nicht‚mit anderen Metallen überzogen IV V 15

Alles, hier nicht aufgeführte 9 II II 15

17}Fabrikate aus Holz.

Holznagel fiir Stiefel II lll 10
Auslandische II III 10
Hiesige ‘ „III IV 10
Fabrikate in feiner ‘Ausfiihrung, “lackiert, po-

liert, ausgenommen Mobel der Gr. 11. „| I] | IM 10
Holzwolle ie i o.p Į W| 10
Material fiir Streichhėlzer und ” Gardinen-
stangen . E IV 10

Alle in dieser Gruppe "nicht genannten W III IV 10
Zum Aufstellen von Gebiuden bearbeitete| V VI 15

Balken und Teile (Fenster, Tiiren, ae: IV V 10
Decken, Dielen) . RD ere: E TI 10

Leere Kasten, gewėhnliche I-IV AU >,

1g |}Fabrikate aus Knochen, Hérnern]_
und ahnlichem. *

Fabrikate aus Knochen, Hörnern u. a. . . I - E
Aehnliches Material .zu Fabrikationszwecken .| I | — n

19 |Fabrikate aus Lehm und Ton.

a) Ziegel fiir Wande und Dacher V VI 15
b) Gefäße, ohne Emaille . IV VI 10

GefaBe, emailliert . . IV V 10
c) Kachel und andere mit Emaille iiberzogene

andere Lehmfabrikate ohne Emaille IV V 15 :
Fabrikate } V U V VI 15 i

Lehm siehe Gr. 14| V. LV 5 on A
Tonfabrikate | } }

20 |Fasern, šauti kais ba. in anderen
Gruppen nicht genannte. Hope ce

IV Vili
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© Tarifklasse | 3 :

: a d. Transport. ; %

5 -Bezeichnung der Waren a, ü Bemerkungen
= EP S; = 0
5 3 S ;

R =
)

Pero asser, „und andere  BOtteheT-
; arbeiten. } ‘

M. LL
GEn MV M 0

22 ĮFeder- und  Haar-Betten und
Kissen (ausgenommen Gummi).

Betten, Kissen und Matratzen a Federn, \
; __ Daunen ‚und Haaren ... 1 — — }
4 Betten, Kissen und Matratzen aus anderem ;

Material ... NM RA 4
Vogeldaunen und-federn. |... . 1... I — — :

28|Felle (aller Art). @ ig

a) Feldwildfelle . . L I — — E trockėn \Der  Pžanės ie
Hasen und Hauswild,Hunde, Katzen . .| II WL | 10/15) feucht eee rokier +

b) Felle von Haustieren, verarbeitet . . || J | II| 10 trocken: (Felle istM
Felle von Haustieren, unverarbeitet . . .} III IV | 10/15] feucht Jdann gestat-

tet, wenn die Beschei-
nigung eines Veteri-

24 |Fett und Liesen. ; nars oder einer son-
a) Fette und Speck von Schweinen, Gansen Stigen —medizinischen

uni Rate, RA A ae eel i at Behorde darūber vor-
b) alle anderen jeder Amo RO IV 15 | liegt, daB diese Felle

Ž frei von ansteckenden
) | Krankheiten sind.

25 1Fische und Krebse.

  

Konserven . LM AG ie a —_- Transport lebender im
Fische, lebende, im Wasser 2 IV V 10 Wasser und frischer
Fische, frische, leicht eo gefrorene und Fische in Personen-

frisch geräucherte . . a ai IV 10 ziigen wird nach dem
1 Krebse, lebende . . KA Bae — = Tarif III. Kl. Fracht-
Fische, getrocknet und "gesalzen alka N IV 15 gut, Krebse IL Ri be-

| Heringe >. . E SR ee V |15 | rechnet.
+ Į Kaviar schwarz RE I ab I

Kaviar rot). 3 aS ea Gag ha ee ae I II 15
Gedörrter Storrucken RN II III 15
fiwaren, verschiedene L LTE I II 15

Begleiter von Giiter- und Personenziigen (je
einer im Waggon) miissen im Besitze eines
Billettes III. Ki., dessen Nr. auf Frachtbrief
und dessen Duplikat vermerkt werden.

4S 26 |Flachs, Hanf und Hede.

= a) Flachs, gekimmt . 2 teE 10
Flachs, geschlagenas gebrochen coon ee ad IV 10

b) Flachshede und -Abbruch- 5 2... 5°... .} IV. V4 40
c) Hanf, gekämmt . VE Ar III 10

Hani, zeschlagen und gebrochen | | d ME IO
Hanfhede d Abbruchi: 177, 08 H IV V 10

d) Jute und ähnliches . . B HI| 10     ‘Flachs und Hani,ungebrocheni. VT VE
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o
£ t
= d. Transport. R

o Bezeichnung der Waren E Bemerkungen _
tg 5 S

N =

27 |Fleisch und Fleischwaren, aus-
genommen feine Fette

Frisches Fieisch aller Art . TW IV 15 a
Gefrierfleisch \ IV V 15
Fleischkonserven . II III 15 A

28 Įund Flūssigkeiten. .

Braureste Vv VI 15

294Forstwaren. }

Moos, Zapfen, diinne Wurzel, Badequaste, |
Besen, Bast, Sdgespane, A und ähn-
liches gleichartiges a ME NEO

30ĮGartenfrūchte (Obst) und Beeren.

a) Aepiel . UE Va 10
b) Pilaumen at. IV 10
c) Birnen HA N 10

£| d) Beeren m| 1v| 10| Die Befūrderung in|
e) Andere, hier nicht genannten II [ IV | 10Į Personenzigen ist ge- .
g) Auslaindisches Obst und Beeren I II 10 Stattet. Tarif III. KI.

81 |Galanteriewaren verschieden.

Verschiedene Galanteriewaren und Siuo
Blumen. | I|- — .

Versch. Spitzen in Fabrik- und Handarbeit| I| — —
Versch. Spitzen zum Hausgebrauch
Striimpfe und rpsaa in gewéhnlicher

Ausfiūhrung . . . S a, AN 10
Der Transport von

82 |Gemūse (Garten, Feld) und Pilze. a ist auch =

a) Kartoffeln . į IV Vi boas ersonenziigen an
Mi dukrai | IV} v-{ 15 | stattet. Tarif IIL. kr. A

c) Kohl, Runkeln, Mohrruben, Gurken und alle I Auch für in Personen-
anderen Sachen dieser Art . . . . . „| III V | 10 | zūgen mit Begleiter |

\ . befdrde{]tes ai r. a
33 ank zum erteilen | a
aeee Haltestationen dient,
a) Wein, Cognac, Likére und on in wird eine Gebiihr fiir

Flaschen . Bl I | —| —| das ganze Bier bis zur:
Dergleichen in Fassern. I II 15 Endstation erhoben.
Branntwein bea a o II III 15 In diesenWaggons¢

b) Bier und Porter .. . ‘ Kır I 15 | ie ein Begleiter m
c) Bier in Brauereispezialwagen — III 15 einem Billett Il.KL
d) Hopienbier und Birkensait M IV 15| fahren. Mit leerenFas- |

sern Zurickgehende |

384 | Getreidekoérner. Wages a
E materiai De-

A ROn 4 ao III V ES
b) Weizen | DB, ml V zahlt. e
c) Hafer N K eee V Samen werdenmitBe-_
Oy erate LON scheinigung des Land-
e) Erbsen . ia AS ai V

al 0 Gicken (Rape) L E LM B
g Bohnen, Linsen, Wicken . W E N
h sonstxge eßbareGettendekörner ie ab
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 1 5) Hoptenabiile "und Hopien, zereinigt |ia  IV   

 

d. Transport.

Bezeichnung der Waren = E Bemerkungen

= S

nv z

Gewebe (Manufakturwaren). E

Seidengewebe, verschieden I — —
Wollgewebe . I Il 10

Verschiedene auslandische Gewebe, mit Aus-
nahme- von Seide und Wolle . II HE } 10

Fabrikate hiesiger Gewebe, mit Ausnahme von
Seide und Wolle ACU ORS erica A IV: | 10

Hausgewebe, hiesige . III IV 10

Verschiedene nee gestickt I 22 B
Jutegewebe . . : ee IV. [10
Spitzen siehe Gr. Bi. &— ran
Säcke siehe Gr, 75.

Glas und dessen Fabrikate.

a) Fensterglas SA U IV 15
b) Spiegel- und geschliffenes "Glas sowie 7

Uhren I II 15
c) Glas- und Kristallfabrikate,geschliffen I II 10
d) Glasmasse'und leere Flaschen, gewohnliche

von % und mehr Liter Inhalt i DELO, Mops 18.
gewöhnliche Glasfabrikate ... . .. .| II Žv LO
beflochtene Flaschen III IV 15

Flaschchen von weniger als % Liter Inhalt} II N IO
Glas für Wände, Fußböden, Decken und {
Glasziegel fiir Dacher j II ViPS \
Alle in dieser Gruppe nicht genannten. BES IV. 0

Graphit.

Graphitmaterial | IV V 15
Graphit, verarbeitet III IV 15

Griser und Pilanzen, trockene
(keine Apothekerware), ;

Heu, Stroh, Klee und dergl. IV Į VI |10/15| Gepre8t, Plattiorm.

Griitzen. °

Roggen, Gerste, Hafer, Weizen u. a. III IV 157
Matas ok, la og il III 15

"| Reis und Sago siehe Gr. 5.
Chemische siehe Gr. 58.

Gummi.

Gummi aller Art, unverarbeitet 4 Bır M R
Fabrikate ausGummi (ausgenommen ‘Gummi-
SG I I| 15

Gummischülie 4. 003) 20% Il II 15

fe { a “

jJHonig, Wachs und Waben i II ae oe

Hopten,

Hopfen ae I "II 10
III 10
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43

45

 

46

47

 

49

 

1 Verschiedenartig iberilochtener
1. trizitūts- und Telephon) .
4 Verschiedene Elektrizitatszahler, Uhren, Ther-

 

®

Instrumente, Apparate, Werk-
zeuge.

a) Fliigel, Pianinos, Orgeln, Geigen, Gramo-
phone und andere Musikinstrumente sowie
Geren Meilė 8F a tn ie aig

b) Chirurgische, MeB-, Sieb- und Photogra-
phie-, Telephon-, Telegraphen- und op-
tische Apparate und Werkzeuge, in ge-
trennter Gruppe nicht ee sowie
deren Teile BPA. Biases

c) Handwerkzeuge. . . #
Feuerléschapparate .
Alle sonstigen in dieser und Gruppe 101 "nicht

aufgefiihrten Werkzeuge past
Elektrische Batterien und Elemente .. .

Draht (Elek-

mometer, Barometer, Chronometer und an-
dere Laboratorienapparate KES

Kirchengerat.

Kirchengerat, ausgenommen in anderen Grup-
pen aufgefiihrte Fabrikate (eiserne und stei-
nerne Kreuze und Mébel į Ö

Kleider und Wasche.

Kleider und Wäsche, neu
Kleider und Wäsche, gebraucht
Kleider aus Hausmacherstoffen

Knochen, Klauen und Hérner, ge-
wohnliche.

Gewohnliche Knochen und Klauen,
arbėitet |.

Knochen und Klauen, gebrannt und gemahlen
Horner, unverarbeitet .. rio i

unver-

“se

Ar

Kohlen und Tort.

a) Steinkohlen, Anthracit und Lise
b) Kohle elektr. {
‘c) Holzkohle . .
d) Tori und seine Fabrikate

Bronze unditer. Roktaniei,
deren Fabrikate.

unbearbeitet . aa a
bearbeitet(vorgearbeitet) Miko I

Lampen und deren Teile.

Lampen und Leuchter und deren Teile, vęr-
schieden | . iS

TelesetBirnen
Teile.elektrischer Lampen

.
.

EO ams cA Baar is    

 
 

III
II

III

III

IV
II
III

III
II

M  

alt

II

IV

III
IV

IV

M

IV
III

VI

IV

VI
II

VI

IV
III

 

 

10

10
10
15

10
15

15

10

10
10

10
10
10

15
15
10
10

15
15

10  
Der Transport von
Knochen und Hérnern
ist nur dann gestattet,
wenn die Bescheini-
gung eines Veterinars
oder einer sonstigen
medizinischen Be-
horde darūber
liegt, daB diese Kno-
chen von anstecken-
den Krankheiten frei
sind. Die Knochen
miissen gut betrocknet
und ohne -Weichteile
sein. Ein unange-
nehmer Geruch darf
sich nicht bemerkbar
machen, da sie im
anderen Falle zum |
Transport nicht ange- |
nommen werden..

vor- |
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g ; _ | d. Transport.

Ö Bezeichnung der Waren = Z Bemerkungen
S 8 | $| 50

E 2 | 3
= a |e

(oO thand-' und’ -Forstwirtscbhatts- Lokomobilenwerdenzu
"gerūte (Werkzeuge) o 2 | a Aon 8

i 5 x ichen Geraten gerech-Maschinenund deren Teile. IV Vo ds 16 net nach demTarit
VKI

51 |Leder (ausgenommen Felle).

a) Leder, unausgearbeitet, trocken M4 IV | 10
Leder, unausgearbeitet, feucht HI | IV | 15

b) Leder, ausgearbeitet . ML I6 %
Fleischseite der Felle NT VD

52 |Lederfabrikate und Schuhzeug.

Stiefel in feiner Ausfiihrung
Schuhe und a, +. Aa I — re
Stiefel, Schuhe, Pferdegeschirre ‘us a. in ge-

wohnlicher Ausfithrung, auch AKG Agim ee Sd TED 20
Schuhzeug mit Holzsohlen cb IV V 10

53 |Leinsaat und verschiedene Šaaten

a) Flachs : II IV; 10
b) Hanf . III IV 15
c) Luzerne und Lupine IV V 10
d) Gemise, Klee u. a. nicht genannte Futter-

saaten Nasi a N : II II 15
e) Blumensamen| : I — oH
f) Baum- und Strauchsamen . II — =
g) alle anderen Saaten III IV 10

64 |Lichte aller Art II

-55 ĮLumpen.

Lumpen aller Art, auch Unrat III

56 |Malz (Hefe) . III

57 Maschinen aller Art und deren
> Teile.

Schreib-, Rechen- und Haarschneidemaschinen I
Nah- und Dynamomaschinen, Elektromotoren
und andere kleinere bis zu 300 kg Gewicht
und deren Teile, auch dieselben Maschinen
mit Messingteilen . . 1

Große Maschinen über 300 kg “Gewicht und
deren Teile, auch dieselben Maschinen mit
Messingteilen . I

|"Lokomobilen undMotore ‘auf Rader und ohne
Rader . . He

Ausgenommen "Land- "ind" Forstwirtschafts-
maschinen (Gr. 50). >
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o Bezeichnung der Waren @ 2 Bemerkungen
= 50 S
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58 ĮMedikamente, Chemikalien, Kos-
metische Waren und Parfiime-
rien sowie Farben.

1. Apothekerwaren, Chemikalien, Kosmetische
Waren und Parfiimerien:

a) Medikamente.

Oele und Fette . I — —
Desinfektionsstoffe, "feste II IV 10
Formalin und andere IV V 10
Desinfektionsstoffe, fliissige I oe <=
Medizinische Essenzen und Extrakte V VI 15
Moorbäder (?) Į } I a —
Medizinische Sauren‚ feste und reine —

klare — (Karbol-, Citronen-, Ameisen-, ®
Phosphorsäure und dergleichen) . . AL II 10. 8

Soda (Natron) .. I — S ®&
Medizinische Aeste (getrocknet) I II 15
Medizinische Waren, nicht genannte . I H 1 10
Hygroskopische Watte . : TL AV ies

b) Chemikalien. Zuriickgehende leere
Gaszylinder (-réhren)
werden zu Bescheini-
gungen nach KI. VI
taxiert.

Gase, verschiedene 5 RN N *
Chemische Salze, verschiedene . I er -
Chemische Medikamente II 1 MI do
Chemikalien, nicht genannte Ti EV ak
Magnesia, unrein Tp IV 5
Chemische Nahrmittel, Mehl und Grūtze| M III 10
Naphthalin : H III 10
Schmirgelsand, Schmirgelpapier und
Schmirgelstoff se ey III | 15/10] Sonstige Pulver
acharin I — > ;

Salpeter s III IV 15
Schweiel . ea III IV 15
Soda, versch. grob (Natrium) || || M | Ivy}

c) Séuren, verschiedene, Leere Flaschen dieser—
Sauren, die mit Be-
scheinigungen zurūck-
gehen, werden nach
KI. VI des Tarifes
taxiert. Ana

Gasirestena* L a ed I Ža —
Essig, verdünnt. . II IV 15
Essig, versch. in beilochtenen Flaschen .i III IV 15
Sauren, gewohnliche (Salz-, Schwefel- und

andere) in Flaschchen oder Schachteln .| II IV 15

d)Kosmetische Waren und Par-
fūmerien
Pariūmerien, kosmetische Waren, Oele,

Toilette- und andere Seifen su? [ie a
_ Hautcrems. . ..... .-
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Tarifklasse

d, Transport.

Bezeichnung der Waren NS im Bemerkungen

&| &
a 00

> = S

R =

2, Farben und Farbeartikel.

Ocketiarbe HIV| 18
Japan. Farbe . I“ I 15
Eisenfarbe . II IV 15
Bleifarbe III IV 15
Anilinfarbe ; ia o N AE III 15
Farben, versch. in Flaschen und Schach-

teln bis 1 kg . UK 6
Andere, nicht genannte Farben. Lo 16

Farbholz. DAVE 10

Lederfarbholz ® IV V [| 10
Polierpulver A B
Broncepulver . I — —
Pemse II IV 10
Politur i : II III 15
Lacke, verschiedene | tL ep
Farböle ... ; M NS

„59 |Mehl und Stärkemehl.

a) Weizensichtmehl TH IV Las
b) Roggensichtmehl III IV. 116
c) Erbsensichtmehl. MEI AB
d) Mehl, ungesichtet || IV Vi} 16
e) Starke- undKartoffelmehl . H . I0 L k
i) alles nicht genannte . . II IV| 15

60 Metalle, in anderen Gruppennicht
genannte.

Neugold, Neusilber und deren Fabrikate \ I] — —
Vernickelte und vergoldete sowie andere mit

Silber überzogene Fabrikate 2 : LS
Metalle, unverarbeitet und gemischt III IV 15
Metallfabrikate, ausgenommen die in den
Gruppen 102, 16, 97 und 48 et Hobs a

Kupfer und dessen Fabrikate . . III IV 15
Blei und dessen Fabrikate . III IV 15
Zinn und dessen Fabrikate . a Ti: 1 I 15
Zink und dessen Fabrikate . . || Wt AV 15
oo und dessen Fabrikate 2 II IL 1 15 ®

61 [Milch und ihre Fabrikate. S
.2und Schmant ui : a L Als Bagage im Wag. _

| 6) kondensiertė Milch || || | | TE k GefiBe von Milch-
d) Ouark und hiesiger Kase . „| U1} IV| 10| fieferungen werden
< Milchabguß\ kı s .1 V1 —| —| unentgeltlich  retour-1) auslūndischer Kise . .. ESI KV B e

| g) sonstige insoo „Epe nicht genannte area i
‘Sachen .. .
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š d. Transport.

} Bezeichnung der Waren ask a Bemerkungen
J Bo S

® a |e

62 |Militarsendungen, Artillerie-
gerūt und andere Munition.

Geschiitze, Gescltiitzwagen und anderes Ar-
tilleriegerat Įaukkelobio ee I I | -16

Munition Bite I II 15 ;

63 |Mineral- und Fruchtwasser sowie \
Gairgetranke. Pg Oe ri ae V 0

64 |Modelle (Muster).
Maschinen, Apparate und AiodE III IV 10

65 |Mė6bel und andere Geršūte. . Unter nai a
Möbel in Kunstarbeit, Eiche, lackiert, poliert Zu verstenen Waren
und Polstermébel (ausgenommen Metall- nicht einer oder meh-
waren ‘Gr: 16)" 2). a I II 10 rerer Arten, sondern

Mébel gewohnlicher Arbeit und gestrichen . II IV 120 : Comparing 86-14
Gebrauchte Hausgerate oder das ganze Woh- Kiiche eri S Oaikės
nungsinventar TE ere aL TVA iichengerate, GefaBe,

Wasche, Kleider und
. Eßgeschirr.
> Eiserne  Bettgestelle

sind zum Hausgerat
zu zahlen, wenn sie

66 |Oele, Schmierole, mineralische. mit. anderen Sachea
$ zusammen transpor*

I. In Cisternen. { © Hert: werden:

a Petroleum . — IV | 15 ;
b) Mineralöl k V 40
'b) Benzin und Gasolin < II | 15
b) Maschinenél und Benzol . : = IV 1- 16
c) Naphtha, ungereinigt und seine Abfille . > Mis} 1

Il. In anderen gréheren Behdaltern
iiber 5 kg.

a) Petroleum . ll IV | 15
b) Oel 3°. II | III | 15
b) Benzin und Gasolin II II 15
b) Maschinenél und Benzol . II IV |15
c) Naphtha, ungereinigt undseine Abiaille { IV V 715
c) Wagenschmiere . Ž IV B

III. In kleineren-Flaschen bis 5 kg.

a) Mineralische Oele, Oele, Petroleum, Ben- ü
‚zin, Benzol und Gasolin, nicht medizinisch.] II OE 1g ‘

+ | b) Alle anderen in Gruppe III aufgefithrten .} II III 15

67 |Papier, verschieden, und seine
Fabrikate.

Celluloid-Papiermasse . . į ‘IV V 6
Versch. Schreib-, Saug- und Kopierpapier : II HIT 15
Zigarettenhiilsen und ce nee II III 10
Umschlage und Karton . . II V |10/15
Packpapier . . a coin or a IV V1 A0
Altes gebrauchtes Baylor ooo et IV Į VI
Pappefabrikate ki LM 
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ö Bezeichnung der Waren aoe Bemerkungen i
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68 |Pilanzenwatte und Baumwolle. LE av O

(siehe Gruppen (Watte, Seide, mediz. und /

Wolle) 78, 58 und 104)

69 {Plane (Verdecke). ee

Plane, neue . IM 1V | 40 :
Plaine, benutzte . . IV Viet ol
Plane, dem Absender“ aus | Warenlieierungen

retournierte Keke a N HN sae ae

70|Porzellan, weiBer Lehm und ihre
Fabrikate.

Weißer Lehm, unausgearbeitet . . .. V
Fabrikate aus weiBem Lehm (Fajance) . III IV 15
Porzellankunstarbeiten . I Bik 1G
PorzellangefiBe und gewdhnliche Fabrikate. HMV B
Isclatoren, ebenso mit eisernen Griffen . IV V 15

11 |Reste und Abschnitte, verschie-
dene.

Reste von Seide, Sammet und Stoff ungleicher
GréBe 1X5 cm. . Ill IV 10

Reste, alle sonstigen nicht breiter als 10 cm 10
(mit Ausnahme von Leder) ungleicher GrėBe| V | VI

Reste von Leder mit ungleicher Borte 1X5 cm]. V VI 15 K

Fellreste mit ungleicher Borte 1X10 cm . Ill y 10

72 |Reste und Metallschlacken IV VI| 15

E ELS
73 |Rolimaterial. SE x vės /
S 3 Bg] bod [oe
n = o| es Nes

oe led Eee
A. Durch litauische Eisenbahn- |&< |“< FS

lokomotiven beférdert. co foc fc

"| Lokomotiven auBer fetesett aufLisos 60 — —
Waggons . į an 50 = —
Lekomotiven auBer Berth’. oe io 40 —

Tender A ahoefo
LeereGiiterwaggons° . 2 r — 30 —
Leere Personenwagen, '2- und 3 achsig oe Speen 25 —
Besetzte Personenwagen, kl. JH. Kl. und
Sanitūtswagen . E k — 25

"| Besetzte Waggons, ki. I. und I. Ki. = — 20
Besetzte Waggons,4- und mehrachsig, III. KI.| — 30 .

: Besetzte_ee |4-7su E I. und
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= d. Transport. }

o Bezeichnung der Waren XE i Bemerkungen
J 5p S
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a =
. ; Y

= a| dos [eam

ag poe Swe
B. Durch fremde Lokomotivensund 23 Es ase

fremdes Personal beférdert. a ratae
Ct. Ct. Ct.

Lokomotivėn auBer Betrieb . a 25 —
Lokomotiven in Tatigkeit a 25 —
Tender außer Tätigkeit ee 10 —
Tender in Tatigkeit . a 15 Sie

| Leere Giiterwagen Lh) ee eI 15 pm
Geladene Giiterwagen . . 0 a S 40 77

Į Sanitūtswagen, Klassenwagen, ‘kl, 2- und 3-
achsig, von Fliichtlingen undseen

Si Desetzi ii. KA dec ots 40 Personenwagen
Besetzte Puhlmannwagen LA eee 40 „IV. Kl. zahlen als.
Besetzte Waggons I. und I. KL 2. 2... 50 4 Wagen III. Kl.

VARROHTSCRIIE RN SE ea

75| Sacke. Retourniert °von Wa-
ä III IV 10 ren, die nach derBacio ALES AZ S a Da VE KL «desc tach

transportiert waren.

76 |Salz. S 1\"

SE E L S I 15 ®
E AS as ba N VL

77 |Sarge. Särge mit Leichen

Metallene und eichene . . 4 I II | 10 werden mit dem er-
hėlzerne, beschlagen und lackiert. . II IV | 10 sten Zuge gesandt.
gewėhnlicher Arbeit und gestrichene ii il V į 10 | Solchen  Transporten
Sarge mit Leichen (in besonderemMakas muß ein  Begleiter,

1 St oro km AA der im Besitze eines
Billettes nicht niedri-
ger als III. Kl. ist, zu-

p geteilt werden. Dies2
“ii ; \ Waggons müssen

einem Personenzuge

78 |Seide. . 4 angeschlossen sein._

Seide (Stoff) und Seidenwolle. . Dia ee
Cocon (Gespinst um die Puppe der Seidenraupe)| IT| —| —

Seife.

Gewdhnliche Seife aller Art ...... .| Hi | IV] 16
Seife, wohlriechende, siehe Gr.58. 5 ahaa

Spiritus. } Der Transport von
Spiritus aller Art, fliissig . . ip I III 15 Spiritus „in Cisternen
Hartspiritus, Brennspiritus und Holzspiritus „| III | IV| 15 ist gestattet gegen

- | Berechnung des gan-
_ zen Inhaltes nach Kl.

i X ‘ III des Tarifes.
"81|Sprengstofie und Geschosse . ... I — —
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82 |Steine (mit Ausnahme wertvoller)
und Mineralien.

Auslandische [ Steine, gestampft und gemahlne| IV V 15
Ausländische Steine, behauen und geschlagen| IV V 15
Ausländische Steine, unbearbeitet und gespalten V VI 15
Fabrikate aus Steine, feine bis 50 kg III IV 15
Fabrikate auslandischer Steine, poliert II III 15
Hiesige Steine, behauen und gestampft i IV V 15
Steine, unbearbeitet, gespalten und zerschlagen V VI 15
Fabrikate hiesiger Steine, PCr: „LA IV 15
Murmel unbearbeitet i III IV 15
Fabrikate aus Murmel . II III 15
Schmirgel . Žukas as LLL IV 15
Gewohnliche Schleifsteine, Wetzsteine fiir
Sensen und Miihlsteine Pa V 15

Schleifsteine für Messerund Rasiermesser Ö III IV 15

88 |Streichhėlzer. . .

Streichhölzer III IV 10

84 |Scherbenund Bruchaller ere aus-
genommen eiserne } a — VI 15

85 |Schmiere, Teer und Pech (nicht
Apothekerware).

Schmiere, Teer und Pech IV V 15

Terpentin' AS III IV 15

Kanifol . Mı N} D
Schmieröle be =

oo

86 |Schnūre, verschiedene (ausge-
nommen eiserne Seile).

Schniire aus Wolle, Seide und diese verarbeitet Il oe —
‚| Schnöre mit Draht verflochtene . III — —

Schnüre, gewöhnliche, deren Fabrikate und ;
Riemeni L d aa III IV 15

87 |Schreibutensilien

sowie Kontorbiicher . II III 10

88 |Tabak und dessen Fabrikate.

E A a II IV 10
Acsignuscner HE E A I III 10

m uu AV L L ss A VI

90 |Verschieden geflochtene Fabri-
Kate.

Saubere leichte Arbeit aus jenem Material. .} I] | — | —
Schwere Arbeit aus Holz ...... a yi xy
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91 |Verschiedene Klebstoffe. II IN | 26

92 |Verschiedene Reiseartikel. i

Koffer, Kasten und Taschen in feiner Aus-
fiihrung (ausgenommen gewdhnlicher, in an-
deren Gruppen aufgefiihrte). . . ... .| II a a

„93 |Vieh und Wild. .
=> LHaustiere in Kaligen 4 EV 0

Zirk- und Wildtiere in Kafigen. . . .. .| II II| -10

Tarif Panamos, 42

— jed
SE Fir |Gebiihr] Be- enters Bemerkungen
Pro Fir jy pro fladungs-|_iiber
Kopf | einen| 488°" |Waggon| Norm Norm

a) Pferde und Stuten von zwei į Ssz
Jahren ab. 7.0. 1020 [ 615[ 1007 8 1A0 10 R

b) Maultiere, Esel und dergl. 0,20| 0,15 | 1,00 8 10 | 010 | Sof

c) erwachsenes Hornvieh . . | 0.20 | 0,15 | 1,00 | 10 12 |-010 | Fes
d) Schweilie 7 io ao — 220071 80 40 S BR

ėlaSchate: N i =„Į 100 | 80 6.40 | — 5.»

D-Bolilekis L aa POO 6 L S50
Kälber, Ziegen und dergl.. —M 110] 25 180 1 “aE

g) kleinere Tiere: Ferkel, Lam- Caos
mer und dergl. ohne Zahl A

und dergl. gemischte. . . e — 2 1L00Į —_       
__ Bei Transportierung kleinerer Tiere in Waggo mit Bretterverschlagen wird die Be-

ladungsnorm doppelt berechnet und der Tarif um 50% erhoht.

Anmerkung 1: Alle ohne Kafig transportierte Tiere miissen Begleiter haben. Die Be-

gleiter missen eine Fahrkartė III. Kl. haben oder betreffende Summe durch Frachtgutschein|

‘einzahlen. In demselben Waggon (mit Tieren) ist es ohne besondere Zahlung gestattet, 100 kg

Futter pro Waggon und 100 km Fahrstrecke unentgeltlich mitzufiihren.

.  Anmerkung 2: Bei Transportierung von erwachsenem Vieh mit Jungen wird die Zahlung

fiir Erwachsene berechnet. Die Fracht fiir das junge Vieh wird folgendermaBen berechnet:

man dividiert die Beladungsnorm des jungen Viehs auf 10 (Fohlen auf 8), z. B.fiir ein er-

wachsenes Stiick ist zu rechnen: 3 Schweine, 4 Schafe, 2,5 Kalber und fiir 1 Pferd 2 Fohlen.

- Beispiel: Es sollen 3 Kiihe und 4 Kalber transportiert werden. 3 “hs (432.0 -.2—. C

rundet) 2 = 5 Erwachsene. | i {

Beispiel 2: Es solleh 6 Kühe und 19 Schafe transportiert werden. 6 + (19:4:

abgerundet) 5 = 11. Die Zahlung soll fiir einen Waggon und fūr einen Kopi ūber Norm

gerechnet werden. jp

Anmerkung 3: Bei Transportierung vollblūtiger Tiere mit Landwirtschaitsministeriums-

 Bescheinigung dart unterwegs dem Waggon nicht zugeladen werden. ;

Einzelne vollblütige kleinere Tiere werden für halben Preis der-Erwachsenen transportiert. |

94 |Vogel,lebende.

Vogel, lebende, in Kafigen. . . .... «| III
Végel in Waggons ohne Bretterverschlag . .|100c) pro km mit|
Vėgel in Waggons mit Bretterverschlag . . .|150c Rabatason a

arif d. IV.KI.Vogel in Waggons mit zwei Bretterverschlagen 175c }

e
"gūlig. |
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9 |Waagen und deren Teile.

(ausgenommen kupferne, messingene und ver-

fickelte (Or 60) ae ce o IV V 15

96 |Wagen, Kahne und deren Teile

sowie Luftschiffe. / ; ne

Personenautos. Su cl 10 | Fir halbe Waggons

Automobile, Autoomnibusse ‘und Lastwagen W 10 ,| 60 %,

Feldwagen, leere . KA 40c pro km und
Achse der beladenen

: Plattform.

Feldwagen mit Waren — II 15

Fahrrader ery I III 15

Motorrader . I III 15 /

Karosserie-, jagd- und andere‘(@eder) Resort- Fiir jeden halben

wagen, in sauberer Ausfiihrung „Į — II 10 Waggon 60 %

Kleine Wagen in sauberer ee II II 10 :

Luftschiffe . — II 10 Fir halbe Waggons

Teile der genannten " Gegenstainde ‘ seb eee Tlf 10 60 %. (

Landwirtschafts- und andere sewėknliche

Wagen . |. ši LV IV 10 2 {

Motorboote, Kähne und deren Teile. — II 10 |\Fir halbe Waggons

Kahne, gewohnliche. ; oe: IV 10 If 60 3.

Anmerkung: Alle in dieser eae ‘pulaatiten Wagen (ausgenommen Landwirt- |

schaitswagen und Kahne) diirfen nur mit einem Begleiter transportiert werden.

97 |Waffen und Gewehkre.

Waffen, Gewehre und deren Teile. . . . . I =

98 |Wachstuch, Linoleum und ahn-

liche Fabrikate. II II 15

99 |Walkwaren, verschiedene III W} 10

\
100 |Waren aus Forstmaterial.

a) Bretter, verschiedene, FaBdauber, Balken,

beschnittene Balken und Parquet. . III IV 15

|b) Runde Balken, Telegraph- und "Telephon-

Stangen aus Hartholz ng II IV 15

aus Weichholz C IV V 15

c) Sparrenholz, Zwischenbapde, "Latten, ver-
schiedene Stangen, Faenerane |und durch-

geschnittene Balken 3 a V V 15

d) Eisenbahnschwellen. . k II IV 15
-e) Sparren, Holzmaterial fiir "Ziūndhėlzer und

Papier IV IV 15
f) Holz, reniholed"Buschholz, Baumstiimmel,

Holzspane und Aeste aus eee Cee Oly. VI 15
aus Weichholz . eco. OL VI 10

ži Ras) žo III IV | 10
Andere in dieser Gruppe nicht aufgeiuhrten

_ sonstigen Holzwaren . he Ty. 152
II IV. -1-15
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2 Tarifklasse

= d. Transport.

o Bezeichnung der Waren sa AKA Bemerkungen
<3 Ep S
t S 80

:3Z z S |

101 |}Wasser und Eis, gewohnliches. Vv VI 15

102 ĮWertvolle Gegenstande.

Gold, Silber, Platin, wertvoller Stein, Bern-
stein, ihreFabrikate, Geld und vergoldete
Sachen . a S I — —

103 |Wirkwarenund Garne.

Wirkwaren aus Seide und deren Garne . I — —
Wirkwaren aus Wolle und deren Garne ... I III 10 °
Wirkwaren und Garne aus Baumwolle u. a. II III 15
Fabrikwaren und Garne aus Flachs und p L
sowie andere Hausmacherwaren . V II IV 15

104ĮWolle, Haare, Borsten und
Schweine-Borsten.

a) Schafwolle . II III 10
b) Schweineborsten und RoBhaare II III 10
c) Borsten anderer Tiere . J IV V 10
d) Wollwatte te I — —

105 |Zucker. 2

a) Zucker, hart . II III 15
b) Zucker, fein . II III 15
c) verschiedene Zuckerreste zum "Viehiutter

Zuckersyrup (patoka) coer. V Vi 15
Saccharin siehe Gr. 58 . II | IV 15
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