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Jauni ceļi lauku būvniecībā
No Valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa runas

būvniecības darbinieku sanāksmes, g. 11. maijā

Laukstrādnieku dzīvokļu un vispār lauku būvniecības jautājums ir

ļoti plašs un arī ļoti svarīgs. Mēs līdz šim visās vietās un visos gadī-
jumos par maz vērību esam piegriezuši lauku būvniecībai. Ir divi lie-

tas — lauku būvniecība un pilsētu būvniecība. Nevar pilsētas ēku zī-

mējumi ne no iekšienes, ne no ārienes noderēt kā paraugs, plāns, ietei-

kums lauksaimniekam.

Kas ir mūsu ēku cēlēji tagad un senāk? Senāk visas zemnieku ēkas

cēla muižas amatnieks, un cēla visas vienādas. Bija tikai 4 sienas:

2 drusku īsākas, 2 — drusku garākas. Un kad ēka bija gatava, tad

jautāja, kas ies iekšā, vai paši labprātīgi, vai būs ar varu jādzen. Arī

tagad bieži novietnes plāni nav pareizi un labi, nav domāts par darba

soļu taupīšanu. Viens, kas dzen no laukiem cilvēkus prom, kas dzen

pat saimnieku bērnus prom, ir neciešamais dzīvokļu jautājums.

Vecs cilvēks saka: «Es liels izaugu un sirmus matus piedzīvoju, un

tu nevarēsi dzīvoti» Un jaunais, kad paliks vecs, teiks tāpat. Mums pa
lielākai daļai viscaur laukos ļaudis dzīvo saspiesti. Tais zemēs, kur

brīvs zemnieks cēla sev dzīvojamo ēku, tur ir telpas jaunajiem un ve-

cajiem saimniekiem, tur ir vien- vai divstāvu mājas, dažās zemēs pat

trīsstāvu, ar jumtā izbūvētām istabām. Bet mums, kā jau teicu, izbūvēja
ēkas ar 4 sienām un pēc vajadzības dzina vai laida tanī iemītniekus.

Šogad jau sāksim būvēt dzīvokļus pēc jauniem plāniem. Izlietosim

tos materiālus, ar kuriem arī lauku amatnieks var galā tikt, vislētākos

materiālus, jau lietotus kokus, pievērsīsimies ēku pārbūvēšanai, jumta
istabu izbūvēšanai viņās, raudzīsim vēl atrast kādus lētākus būvēša-

nas paņēmienus, labākus, piemērotākus materiālus un plānus. Padomu

un variantu būs daudz. Varbūt pat divi saimnieki pagastā neizbūvēs

strādnieku dzīvokļus uz mata vienādus.



Ko laukstrādnieki prasa, zīmējoties uz dzīvokļiem? Pavaicājiet, iz-

pētiet, un viņi teiks: kaut man būtu savas četras sienas un ka es va-

rētu durvis sev aiz muguras aiztaisīt, lai neviens svešs nenāk iekšā.

Celsim lētākus dzīvokļus, tie būs vienkārši, bet vai tad mums vajag tos

celt 1.000 gadiem? — Pietiek, ja pāris desmit gadiem uzceļam. Un kad

pēc 20 gadiem teiks, ka ēkas vecas, tad ļaudis būs gudrāki un bagā-

tāki, lai viņi savukārt ceļ, kā viņi grib. Bet mums ir tā, ja nespējam, tad

nedarām nekā. Sāksim ar vienkāršāko! Līdzekļi mums tagad arī ir.

Nodibināts laukstrādnieku dzīvokļu fonds, kuram nauda nak no valsts

budžeta, no nodokļiem.

Zīmējoties uz ēkām, ko celsim, jārūpējas, lai tās butu ērtas un piemē-

rotas savam uzdevumam, lai būtu izskatīgākas kā tagad un lai paliktu

pie vecās atziņas, ka vajag mācēt laukos ēkas celt no lēta materiāla.

Vienkārši celt un lietot vienkāršus materiālus un vienkāršus paņēmie-

nus, lai tagadējie lauku amatnieki varētu ar visiem darbiem gala tikt,

un lai saimnieks savukārt varētu tikt pie ēku būves.

Celsim laukstrādnieku ģimenes mājiņas!
Agr. J. Ķenģis

Darba roku jautājums lauksaimniecībā

ir viens no svarīgākiem dienas jautāju-

miem, no kura lietderīga atrisinājuma at-

karājas turpmākā lauksaimniecības attīstī-

bas gaita un rosība saimnieciskā dzīvē.

Salīdzinot 1937. gadu ar 1935. gadu, vē-

rojama strauja vietējo laukstrādnieku skai-

ta mazināšanās. Šai laika sprīdī caurmērā

ikgadus lauku darbu atstājuši 10.000 algoto

laukstrādnieku, to skaitā 1180 ģimenes lauk-

strādnieku. Sākot ar pagājušo gadu, vēro-

jama iepriecinoša parādība: laukstrādnie-

ku aizplūšana sākusi mitēties. No pilsētām

pastiprināti pārceļas uz laukiem ģimenes

strādnieki. To sekmē valdības lielā gādība

par laukstrādnieku dzīves un darba apstāk-

ļu uzlabošanu — laukstrādnieku ģimenes

piemaksas, ģimenes gada laukstrādnieku

ieskaitīšana slimo ka-

sē, laukstrādnieku dzī-

vokļu izbūves fonds,

uzskatu maiņa strād-

niekos, ka laukos cen-

tīgs strādnieks ne ti-

kai var labāk nodroši-

nāt savu ģimeni, bet

ar laiku kļūt par pat-

tāvīgu darba rīkotāju

v. t. t.

Laukstrādnieki - ģi-

menes cilvēki ir labā-

kie lauksaimnieku pa-

īgi, jo viņi nodrošina

saimniecību ar pastā-

vīgu darba spēku un

audzina jauno paaudzi,
kas būs ciešāk saistī-

ta ar to saimniecību,

kurā viņi auguši.

Laukstrādnieku dzīvojama mājiņa H. Enzeliņa saimniecība Kauguru
Mičkēnos
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Liels traucējums ģi-

menes laukstrādnie-

ku saistīšanai laukos

līdz šim bija piemē-
rotu dzīvokļu trū-

kums. Katrs cilvēks

pēc beigta darba grib
būt brīvs un neatka-

rīgi izlietot savu at-

pūtas laiku.

Uz jautājumu, kas

darāms ģimenes
strādnieku saistīšanai

laukos, pēc ievāktām

aptaujām redzams,

ka dzīvokļu izbūves

jautājums izvirzās

pirmajā vietā. Pēc

tam seko laukstrād-

nieku vēlēšanās pēc
augļu dārziņiem, at-

sevišķām kūts tel-

pām un visbeidzot

— atalgojuma jautā-
jums. Tas arī labi sa-

______________

protams, jo atsevišķas dzīvojamās telpas,
iespēja šķirti vadīt saimniecību novērš

daudz sīku ikdienas pārpratumu saimnieka

un strādnieka starpā.
Daudzi laukstrādnieki pasvītro: «Kas

tagad kaiš dzīvot, ja vēl saņem ģimenes
piemaksas!»

Saimniecības, kas agrākos gados uzcēlu-

šas laukstrādnieku ģimenes mājiņas vai iz-

būvējušas kopējā dzīvojamā ēkā laukstrād-

nieku dzīvokļus, labāk apgādātas ar darba

speķu nekā saimniecības, kur strādnieku

dzīvokļu jautājums atstāts novārtā.

t

H. Enzeliņa saimniecībā Kauguru
Mičkēnos jau 1914. gadā uz agronoma
K. Ulmaņa ierosinājumu uzcelta atsevišķa
laukstrādnieku ģimenes mājiņa ar 2 dzīvok-

ļiem, katrā 2 istabas un virtuve. Dzīvoja-
mā ēka 6 asis gara un 41/a asis plata. Mājas
būvei izlietots lēts būves veids — no ār-

puses siena celta no collu bieziem dēļiem,
bet iekšsiena — no IV2 collu dēļiem, pildot
dēļu vidu ar zāģu skaidām kopā ar kaļķi.
Siena no ārpuses un iekšpuses apmesta.

Mičkēnu saimniecībā nekad strādnieku

nav trūcis.

Laukstrādnieku dzīvokļu izbūvi traucēja
dārgie būvveidi. Uz Valsts Prezidenta

Dr. K. Ulmaņa rīkojumu Zemkopības mi-

nistrijas Būvniecības nodaļa izstrādājusi lē-
tus laukstrādnieku ģimenes mājiņu izbūves

projektus. Laukstrādnieku ģimenes mājiņa

7,5X7,5 m ar 2 istabām, virtuvi un priekš-

telpu izmaksā, ceļot no ķieģeļiem ar vienu

gaisa starpkārtu un šīfera jumtu, Ls 2.500,-,

bet no māla kleķa tāda pati dzīvojamā ēka

izmaksās Ls 1.850,—, nerēķinot saimniecis-

kā kārtā piegādājamos būvmateriālus.

Bērzmuižas Pikšās — V. Ulmaņa saim-

niecībā celtā 4 dzīvokļu laukstrādnieku dzī-

vojamā ēka izmaksājusi ap Ls 7.000,—.
Vircavas pag. Mituļos, P. Mituļa saimniecī-

bā celtā laukstrādnieku dzīvojamā ēka, cel-

ta no betona, ar 4 dzīvokļiem, izmaksājusi

ap Ls 8.000,—. Turpat uzcelta ar pildītām

starpsienām neprecēto strādnieku mājiņa

7,5X5 metri, ar 2 istabām, par Ls 1.300,—.

Daudzi vēl nezina, ka no laukstrādnieku

dzīvokļu izbūves fonda tagad iespējams da-

būt aizdevumus un pabalstus laukstrādnie-

ku dzīvokļu būvei. Nupat Zemkopības mi-

nistrs J. Birznieks apstiprinājis pārgrozīju-

mus instrukcijā pie likuma par laukstrād-

nieku dzīvokļu izbūves fondu.

Tagad aizdevumus un pabalstus no fon-

da līdzekļiem var izsniegt: laukstrādnieku

dzīvojamo un saimniecības ēku jaunbūvēm;
laukstrādnieku dzīvokļu izbūvei pastāvošās
lauksaimnieku dzīvojamās ēkās; citu ēku

pārbūvei laukstrādnieku dzīvokļos; lauk-

strādnieku dzīvojamo un saimniecības ēku

izbūves organizēšanai, būvuzraudzībai, fon-

da pārvaldīšanai un godalgu izsniegšanai

par izbūvējamiem dzīvokļiem.

Laukstrādnieku dzīvojama māja 4 ģimenēm P. Mituļa saimniecībā

Vircavas Mituļos
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Laukstrādnieku dzīvokļiem jāsastāv vis-

maz no I—21—2 istabām, virtuves, pieliekamā,

vējtvera un drēbju žāvētavas. Saimniecī-

bām, kuras laukstrādnieku dzīvokļu vai

saimniecības ēku jaunbūvēm vai pārbūvēm

saņēmušas aizdevumus no Zemes bankas,
aizdevumus no fonda līdzekļiem neizsniedz.

Pārbūvējot pastāvošās dzīvojamās ēkas, vir-

tuves ierīkošana laukstrādnieku dzīvoklī

nav saistoša, ja tajā paredz turēt strādnie-

kus, kas uzturu saņems pie saimnieka galda.

Aizdevumus un pabalstus laukstrādnie-

ku dzīvokļu un saimniecības ēku izbūvei

var izsniegt, nepārsniedzot šādus apmērus:

Dzīvojamām ēkām:
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Ls Ls Ls

1. 40—50 m 2ar vienu virtuvi 1400 700 800

2. virs 50—80 m 2ar 2 virtuv. 2000 1000 1200

3. virs 80 m 2 ar 3 virtuvēm 2500 1200 1500

Saimniecības ēkām:

Apbūves laukums Jaunbūvēs Pārbūvēs

1. 15—30 m2500 200

2. virs 30—45 m2700 300

3. virs 45 m2800 400

Saimniecības ēkā jāparedz telpas vismaz

1 govij un 2 cūkām.

Aizdevums jānodrošina ar parāda rak-

stu, ko paraksta saimniecības īpašnieks un

viens galvinieks aizdevumiem līdz Ls 1.000,~
un 2 galvinieki aizdevumiem, lielākiem par

Ls 1.000,—. Galviniekiem jābūt nekusta-

mas mantas īpašniekiem. Aizdevumus var

izsniegt uz laiku līdz 18 gadiem. Par aiz-

devumiem jāmaksā V2—2% gadā. Aizde-

vuma deldēšana jāsāk ar aizdevuma izsnieg-
šanas 3. gadu. Ēkas jābūvē pēc Zemkopī-
bas ministrijas normālprojektiem vai Z. M.

Būvniecības nodaļas, rajonu būvtechniķu

un Latvijas Lauksaimniecības kameras Būv-

niecības nodaļas apstiprinātiem būvprojek-
tiem.

Ja aizdevums izlietots paredzētam mēr-

ķim un dzīvokļos dzīvo laukstrādnieki, tad

var dzēst:

Dzīvojamām ēkām:

£ • 1 • »
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Apbūves laukums 'r, >' 3
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—i Pl, -o Pl. o

Ls Ls Ls

1. 40—50 m 2ar 1 virtuvi . 600 400 500

2. virs 50—80 rrr ar 2 virt. 1000 600 700

3. virs 80 m 2ar 3 virtuvēm 1200 700 800

Saimniecības ēkām:

a 1 — . , Jaunbūvēs Pārbūvēs
Apbūves laukums J

Ls Ls

15—30 m2250 100

virs 30—45 m2350 150

virs 45 m2400 200

Uz atsevišķa lēmuma pamata par priekš-
zīmīgi ierīkotiem dzīvokļiem ar dārziņiem

saimniecībās, kas nodarbina tikai vietējos
laukstrādniekus ar lielu ģimeni, dzēšamās

daļas var paaugstināt.

Aizdevumi un pabalsti pieprasāmi caur

pagasta valdi.

Balsošanas rezultāti par zaķi

Pagājušā dziļā ziema bija nelabvēlīga
kā mežu dzīvniekiem, tā arī dārzkopjiem
un lauksaimniekiem. Bada un sala mocīti,

pelēķi jau novakarē atstāja dienas slēptu-
ves un gāja meklēt barību cilvēku mājokļu
tuvumā. Parasti bailīgais un biklais zaķis
bija kļuvis daudz drošāks un pārgalvīgāks.
Tas apmeklēja barības noliktavas, gadīju-
mos tur pavadot arī dienu, un augļu un

ogu dārzus. Ziemāju zelmeni dziļā sniega

dēļ garausis pagājušā ziemā nespēja atkār-

pīt, tādēļ laukā viņam nebija ko meklēt.

Bēdīgi klājās tiem augļu kociņiem, ku-

ru īpašnieki nebija laikus padomājuši par

zaķu nerātnībām. Tika nomizoti arī dzīv-

žogi un, kur sniega kupenas sniedzās augļu
koku zaros — arī tie. Maz līdzēja arī dār-

zu sētas. Rezultātā pagājušā pavasarī za-

ķa ienaidnieku pulks bija lielāks kā citus

gadus un it sevišķi aktīvs.

.Lai uzzinātu īsto zaķa draugu un ie-

naidnieku spēku samēru, Sētā un Druvā

sarīkoja balsošanu. Tā tagad noslēgta, un

varam sniegt lasītājiem galīgo rezultātu.

No izsūtītām 25.000 kartiņām redakcija

saņēma atpakaļ 11.208, starp kurām 23 bi-

ja nederīgas (labotas vai nu par sliktu, vai

labu zaķim). Derīgas kartiņas iesūtījuši
11.185 abonenti, no kuriem 7.347 jeb

65,69% atzīst zaķi par lauksaimniecībai

kaitīgu, bet 3.838 jčb 34,31% — par lauk-

saimniecībai nekaitīgu dzīvnieku. Ta tad

lauksaimnieku — zaķa ienaidnieku un

draugu samērs ir kā 2:1.
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Rubenes lopkopības pārraudzības biedrība š. g. 17. jūlija atskatījās uz 25 darba gadiem un sa-

rīkoja jubilejas lopu apskati. Attēlā centīgākie lopkopji ar savam augstražīgām govīm — Friča

Gunāra meitām. No kreisās pirmā biedrības rekordgovs Jetta LB 4448

Kūlīšu sējējs zemei pieplakušā veldrē

Inž. J. Balsars

Ja labība ir iesākusi agri veldrēties, tad

līdz pļaujas laikam tā ir galīgi pieplakusi
zemei, un tai bieži vien jau cauri izaugušas
nezāles (vārpata). Šādu zemei pieplakušu
labību pļaušana nav iespējama arī ar labī-

bas pļaujamām mašīnām, tādēļ var rasties

jautājums, kā šo grūto darbu veic kūlīšu

sējējs.
Nav reti gadījumi, kur veldre ir zemei

tik cieši pieplakuši, ka

mašīnas izkapts jau slīd

virs labības stiebriem. Šā-

du veldri varēs nopļaut
tikai tāda mašīna, kurai ir

speciālas ierīces veldrainās

labības pacelšanai virs

pļāvēj ierīces un nogriezto
stiebru sacelšanai uz plat-
formas.

Zemei pieplakušās veld-

res pacelšanai uz augšu
kūlīšu sējējiem ir divējā-
das ierīces: vārpu cēlēji un

veldres cēlēji.

Līdz šim ir diezgan pla-
ši pazīstams trīsnūju veld-

res cēlējs (1. zīm.), kas arī atvieto

tītavu mēchanismu stiebru pieliekšanai un

noguldīšanai uz platformas. Jaupirms trīs-

nūju veldres cēlēja Vakareiropā bija pa-

zīstami vārpu cēlēji (2. zīm.), kas izveidoti

kā gari pirksti un piemontēti pļavejiericei.
Pirmie vārpu cēlēji bija nekustīgi piemon-

tēti pirkstasij (3. zīm. a), bet pēdējos gados

jau ir izveidoti pirkstasij kustīgi piemonte-

1. zīm. Kūlīšu sējējs ar trīsnūju veldres cēlēju
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jami vārpu cēlēji (5. zīm. un 3. zīm. b). Ze-

mei pieplakušas veldres pacelšanai arī vi-

sām kūlīšu sējēju mašīnām ir piemēroti iz-

veidoti ārējie šķīrēji, montējot virs parastā

šķīrēja a vēl otru, smaili uz priekšu padotu

šķīrēju b (4. zīm.).

Raksturojot kūlīšu sējēju darbu vidēji

stipri nolīkušās veldrainās labībās, pamatam

bija pieņemts braukšanas virziens attiecībā

pret stiebru nolikšanas virzienu. Tādā pat

kārtībā, izmantojot 5. zīm. schēmu, rakstu-

rosim arī veldres pacēlēju darbu, atzīmējot

vispirms platformas augstumu un slīpuma

nostādījumus.

Platformas augstuma nostādījumu nosa-

ka vienīgi lauka nelīdzenumi un veldres

pieplakuma pakāpe zemei. Jo stingrāk
veldre pieplakusi zemei, jo zemāk jānolaiž
arī platforma. Tā kā dažkārt platformas

apakšmalu, konstruktīvā izveidojuma dēļ,

nav iespējams nolaist zemāk par 10 cm, tad

iespējams izmantot vēl otru nostādījumu —

sagriezt platformu slīpi ar pļāvēj ierīci uz

leju. Izmantojot šo pēdējo pārstādīiumu,
sevišķa uzmanība piegriežama ārējā šķīrēja

smailim. Ja platformai būs pārāk liels slī-

pums, tad ārējā šķīrēja smailis bieži iedur-

sies zemes nelīdzenumu paaugstinājumos

un zirgi vairs nespēs mašīnu pavilkt. Katra

šāda apstāšanās ir saistīta ar mašīnas iz-

braukšanu no spailes un pēc tam atkal ar

iebraukšanu spailē ar ieslēgtu mēchanismu

(tāda atkāpināšana, kā zāles un labības pļā-

vējiem, nav iespējama kūlīšu sējēja smagu-

ma dēļ), tāpēc platformas slīpums maināms

tikai līdz tādam, kas vēl pieļauj strādāt, ne-

ieauroties ārējā šķīrē-

ja smailim zemē. Ja

vien iespējams iztikt,
tad platforma ietura-

ma zemes virsai līdz-

teku stāvoklī. Kad

ārējā šķīrēja smailis

pareizi nostādīts, tad

arī nekustīgie vārpu

cēlēji, kas montēti uz

pirkstsijas, vairs ne-

var iedurties zemē, jo
tie ir īsāki par šķī-

rēju un to gali arī

ir vienmēr augstākā
stāvoklī par šķīrēja
smaili.

Kustīgie vārpu cēlē-

ji piemontēti pirkst-
sijai locīklē, kurā gro-

zīdamies, tie var ci-

lāties uz augšu un arī nolaisties uz leju,
iekams to ķermeņa vidus daļa neuzsēžas

uz pļāvēj ierīces pirksta. Kustīgajiem vār-

pu cēlējiem vienmēr ir tāds izveidojums, ka

to priekšgalu kurpītes skaras zemei tad, kad

ārējā šķīrēja smailis vēl atrodas nedaudz

pacelts uz augšu no zemes virsas. Sakarā

ar šādu izveidojumu kustīgā vārpu cēlēja
kurpīte vienmēr slīd pa zemes virsu, pacel-
damās pret paaugstinājumiem un nolaizda-

mās dobumos.

Gadījumos, kad zemei pieplakušas veld-

res vārpu gali ir braukšanas virzienam uz

priekšu resp. stiebriem A7 noguluma vir-

ziens, trīsnūju veldres cēlēja nūju smailie

gali, ja veldres cēlējs nostādīts veldrei pie-
mērotā augstumā, labi palien zem stieb-

riem, paceļ tos uz augšu pretim pļāvēj ierī-

cei un pēc nogriešanas atkal sacel stiebrus

uz platformas. Nūju smailo galu augstuma

pierēgulēšana izdarāma acumēra vērtējumā,

tādēļ var atgadīties, ka veldres cēlējs no-

laists pārāk zemu un tad nūju gali ieduras

zemē, kam seko vai nu mašīnas apstāšanās

darbā, vai arī nūju nolūšana. Ja veldres

cēlējs nav pietiekoši uz leju nolaists, tad at-

gadās, ka veldraino stiebru viena daļa pa-

liek nepacelta un tādēļ plāvējierīce pār-
brauc tiem pāri. levingrinājies mašīnas va-

dītājs gan vienmēr pietiekoši labi arī acu-

mēra vērtējumā spēj nostādīt veldres cēlēja

augstumu.

Mašīnām ar trīsnūju veldres cēlēju pa-

rasti ir arī pļāvējierīcei nekustīgi piemon-

tētie vārpu cēlēji, kuru uzdevums tad nu ir

saskatāms ne tik daudz vārpu pacelšanā,

2. zīm. Kūlīšu sējējs ar kustīgiem vārpu cēlējiem
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bet veldres cēlēja uz augšu pacelto stiebru

uztveršanā, lai veldres cēlējs līmeniskā vir-

zienā nebūtu jānostāda pārāk tuvu pļāvēj-
ierīcei un lai cēlēja nūjas tad neiekļūtu iz-

kaptī vai pat zem platformas. Tā kā veld-

Ka — neKustigais vārpu cē-

lējs, b — kustīgais vārpu cēlējs, c — kustīga

vārpu cēlēja iekabināmā daļa kas piestiprināma
pirkstu sijai

res cēlēja nūju smaili pakāpeniski nolaižas

uz leju, tad iespējams, ka stipri zemei pie-

plakušā veldrē gar spailes (vāla) kreiso ma-

lu tie arī noiet virs veldrainās labības un

to nemaz nepaceļ uz augšu. Trīsnūju cēlē-

ja darbā šī ir parasta parādība, un tādēļ

bieži vien jāapmierinās ar to, ka spailes
kreisā malā apm. 30—40 cm plata slejiņa

paliek nenopļauta. Lai mašīna pilnīgi no-

pļautu veldri, tad par tikpat ir jāsamazina
tās darba platums, nobraucot ar zirgiem uz

nopļautā lauka pusi.

Gadījumos, kad zemei pieplakušas veld-

res stiebri ir vērsti iešķērsi braukšanas vir-

zienam ar vārpām pret ārējā šķīrēja smaili

resp. atrodas A6 stāvoklī, tad trīsnūju veld-

res cēlējs tos vēl labāk paceļ un nogulda uz

platformas nekā A7 virziena stiebrus. A6

virziena veldrē, it sevišķi vidēji garos va-

sarājos, strādājot mašīnai pilnā darba pla-
tumā, gar spailes kreiso malu paliek neno-

griezti stiebri, bet tomēr šo stiebru neno-

grieztās slejiņas platums ir krietni mazāks

kā A7 virzienam.

A5 virzienā nogulušos stiebros, kad tie

atrodas tieši šķērsi mašīnas braukšanas vir-

zienam un ar vārpām pret ārējo šķīrēju,
trīsnūju veldres cēlēji darbojas pietiekoši
labi, bet tomēr mazliet vājāk nekā A6 no-

guluma veldrē. Šinī veldrē nenogriezto
stiebru slejiņa gar spailes kreiso malu ir

mazliet šaurāka nekā abos iepriekš minētos

A7 un A6 stiebru noguluma virzienos.

A4 noguluma virziens uzskatāms gan-
drīz vai par galējo stiebru stāvokli, kas vēl

padodas trīsnūju veldres cēlējam. Gar spai-

les kreiso malu paliek paplata slejiņa ar ne-

nogrieztiem stiebriem.

Visos pārējos — A3, A2, AI un A8 veld-

res virzienos trīsnūju veldres cēlējs atzīs-

tams par pilnīgi bezspēcīgu; tā nūjas gan

palien zem stiebru slāņa, bet nespēj tos sa-

celt uz augšu. Tais vietās, kur nūjas palī-
dušas zem stiebriem, tās gan paceļ daļu

gulošo stiebru vidus daļu. Tā paceltiem
stiebriem izkapts visbiežāk izgriež salmu

vidus daļu, bet vārpas paliek zem platfor-
mas. Braucot ar mašīnu izdevīgākos — A7,

A6 un A5 virzienos, trīsnūju veldres cēlē-

jam gan vislabāk padodas zemei pieplakušo

garo rudzu salmu pacelšana un noguldīšana
uz platformas, bet arī garos vasarājos tas

strādā vai nu ļoti labi, vai apmierinoši. īsu

vasarāju, piem. ap 40 cm garu miežu, ze-

mei pieplakušā veldrē trīsnūju veldres cē-

lējs nespēj visus stiebrus tā pacelt, lai vār-

pām līdzi izkapts nogrieztu tik garus sal-

mus, ka nūjas tos varētu sacelt uz platfor-
mas. Šādos īsos vasarājos īsi nogrieztie

vārpu gali neturas uz nūjām, bieži vien

noslīd no tām un otrreiz iekrīt pļāvējierīcē,
pēc kam tad krietna daļa vārpu nobirst

zemē.

Nekustīgie vārpu cēlēji nemaz nespēj

pacelt A3 un A7 resp. tieši braukšanas vir-

zienā nogūlušus un zemei pieplakušus stieb-

rus. Visu pārējo noguluma virzienu stieb-

rus nekustīgie vārpu cēlēji tikai pa daļai

spēj pacelt, bet stiebru lielākā daļa, kas at-

rodas zemāk par šo cēlēju smailiem, paliek

nepacelta un nenopļauta. Arī paceltajiem
stiebriem bieži vien vārpas iekļūst pļāvēj-
ierīcē un pēc nogriešanas pa lielākai daļai

nobirst zemē. Ja nekustīgie vārpu cēlēji

3. zīm. Vārpu cēlēji.

4. zīm. Kūlīšu sējēja ārējais šķīrējs
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ir piemontēti trīsnūju kūlīšu sējējam, tad

uz tiem liktās cerības veldres nopļaušanā

attaisnojas tikai tad, ja mašīnas braukšanas

virziens izvēlēts tāds, kāds parādīts 5. zīm.

Tītavu kūlīšu sējējam nekustīgo pirkstu

piemontēšana uzskatāma par neattaisnoja-

mu zemei pieplakušas veldres pļaušanai.

Līdzīgi nekustīgiem vārpu cēlējiem dar-

bojas arī ārējā šķīrēja smailis. Tam nepa-
dodas stiebru nogulums A3 un A7 resp.
braukšanas virzienā, kur tad šķīrēja smailis

vai nu pārslīd pāri zemei pieplakušiem

stiebriem, vai arī tikai pašķir tos uz abām

pusēm. Visos pārējos stiebru noguluma
virzienos ārējā šķīrēja smailis, ja tas nostā-

dīts piemērotā augstumā, labi palien zem

stiebriem un paceļ tos uz augšu. Šā uz

augšu paceltie stiebri tad slīd pa ārējā šķī-

rēja virsu, bet to noguldīšana uz platformas
ir atkarīga tikai no tītavām vai trīsnūju
veldres cēlēja piemērotības stiebru nogulu-
ma virzienam.

Kustīgajiem vārpu cēlējiem nepadodas
vienīgi A7 virziena stiebri, kas nogulušies
tieši braukšanas virzienā ar vārpām uz

priekšu. Šinī virzienā nogūlušiem stiebriem

celēju_ priekšgala kurpītes nespēj paslīdēt
apakša, bet gan uzbrauc uz tiem un pārslīd
pari. Visos pārējos stiebru noguluma vir-

zienos šo kustīgo vārpu cēlēju priekšgala
kurpītes, kas vienmēr slīd pa zemes virsu,
labi palien zem stiebriem un paceļ tos uz

augšu. Stiebrus uz augšu saceltā stāvoklī

notur šo cēlēju augšējās atsperes. Uz aug-
šu sacelto stiebru uzvadīšana uz platformas
ir atkarīga no tītavu darbības. Tītavas tā

uzstādāmas, lai to līstes slīdētu tieši virs

vārpu cēlēju atsperēm. Ja tītavas ir pārāk
uz priekšu vai pārāk atpakaļ nostādītas, tad

tās nogrieztos salmus tikai pa daļai novelk

uz platformas, bet pārējie paliek uz izkapts,
kura tad tos vairākkārtīgi pārgriež īsos ga-

baliņos, kas nobirst zemē. Zemei pieplaku-
šā veldrē tītavas vēl vairāk uzraugāmas ne-

kā vidēji stipri nolīkušā veldrē, lai īstā lai-

kā mašīnas vadītājs tās nolaistu uz leju un

acumēra vērtējumā pārbīdītu pareizā stā-

voklī uz priekšu un atpakaļ. Arī še ieving-
rināšanās ir nepieciešama.

Kūlīšu sējējam ar kustīgajiem vārpu cē-

lējiem nogriezto stiebru novietošanai uz

platformas visizdevīgākie ir A2, A3 un A4

stiebru nogulšanās virzieni. Kad stiebri

nogulušies A3 virzienā, tad tie pat bez tī-

tavu palīdzības sastumjas uz platformas, bet

abos pārējos minētos virzienos jau nepiecie-
šama tītavu palīdzība. Kad nogūlušiem
stiebriem ir A6 vai A8 virziens pret brauk-

šanas virzienu, tad tītavas vienmēr nostā-

dāmas nedaudz uz priekšu virs vārpu cēlē-

jiem, bet ja tītavas nespēj nogrieztos stieb-

rus savilkt uz platformas, tad stiebru uz-

krāšanās momentos tās ar attiecīgu sviru

mazliet jāpavelk atpakaļ. Tītavu darbībai

neizdevīgākais ir AI un A5 stiebru nogulu-
ma virziens, jo tad tītavām parasti ir jā-
atrodas tieši virs izkapts. Abos pēdējos no-

guluma virzienos stiebri parasti ilgāk atro-

das virs pļāvēj ierīces un tādēļ biežāk atga-
dās to otrreizēja ieslīdēšana izkaptī, un līdz

ar to arī biežāka ir vārpu nogriešana un

nobiršana zemē.

Ņemot vērā visu iepriekš teikto, seci-

nāms, ka ar vienu vai otru ierīci, kas kū-

līšu sējējam piemontējama kā sastāvdaļa,
zemei pieplakušas veldres nopļaušana vien-

mēr ir iespējama. Līdz ar to arī jāsaka, ka

ne trīsnūju veldres cēlējam, nedz arī vārpu

cēlējiem nav piemēroti visi braukšanas vir-

zieni. Trīsnūju veldres cēlējam vislabāk

padodas A7, A6 un A5 garu un vidēji garu
stiebru nogulums pret braukšanas virzienu,

turpretim kustīgajiem vārpu cēlējiem itin

labi padodas visi stiebru noguluma virzieni,

izņemot A7. Nekustīgie vārpu cēlēji tītavu

kūlīšu sējējam uzskatāmi par maznoderī-

giem zemei pieplakušas veldres nopļaušanai.

Līdz ar šīm atziņām arī rodas jautājums

par kūlīšu sējēja lietderīgu izvēli. Katram

5. zīm. Labību veldres virzienu schēma
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uzmanīgam lasītājam būs skaidrs, ka kūlīšu

sējēju ar trīsnūju veldres cēlēju nav iespē-

jams vispusīgi izmantot, jo tas galvenā kār-

tā ir piemērots tikai braukšanai no vienas

puses, izvēloties šo braukšanas virzienu tā,

lai nogulušie stiebri atrastos ar vārpām vai

nu tieši uz priekšu, vai ieslīpi uz priekšu

pret ārējā šķīrēja smaili, vai arī tieši šķērsi
mašīnas braukšanas virzienam ar vārpām

pret ārējo šķīrēju. Pārāk īsu stiebru no-

pļaušana nav pa spēkam trīsnūju veldres

cēlējam. Tā kā kustīgajiem vārpu cēlējiem

padodas itin visas veldres, izņemot tās, kad

nogulušie stiebri atrodas ar vārpām tieši uz

priekšu braukšanas virzienā, tad skaidrs, ka

vispusīgas izmantošanas un lietošanas

priekšrocības sniedz tītavu kūlīšu sējējs ar

kustīgajiem vārpu cēlējiem, kuram tad arī

mašīnas izvēlē dodama priekšroka. Tītavu

kūlīšu sējēji arī ir piemēroti īssalmaino la-

bību nopļaušanai.

Praktiskam lauksaimniekam kūlīšu sē-

jēju izvēlē svarīgas ir ne tikai mašīnas dar-

bības principu zināšana, bet arī tās mašīnas

nosaukums, kas pēc sava izveidojuma atbilst

vispusīgai lietošanai veldrainu labību pļau-
šanā. Pagājušā gadā par šādu vispusīgi lie-

tojamu bija atzīts Fahr'a kūlīšu sējējs ar

tītavām un kustīgajiem vārpu cēlējiem. Šo-

gad arī aptuveni tādā pat izveidojumā būs

dabūjami Massey-Harris kūlīšu sējēji. Kā

pagājušā, tā arī šinī vasarā tirgū dabūjami
SSSR Uchtomska fabrikas kūlīšu sējēji ar

tītavām, bet bez vārpu cēlējiem, un kā tā-

das, šīs mašīnas nav noderīgas zemei piepla-
kušas veldres pļaušanai. Citādi Uchtomska

fabrikas mašīnas ir atzītas par pilnīgi lie-

tojamām. Arī cenu ziņā šīs SSSR mašīnas

ir lētākas. Ja šīm pietiekoši labajām mašī-

nām trūkst kustīgo vārpu cēlēju, tad nebūtu

iemesla atturēties no to pirkšanas. Nopēr-
kot tītavu kūlīšu sējēju bez vārpu cēlējiem,

tūdaļ arī būtu jādomā par kustīgo vārpu

cēlēju piepirkšanu un pielāgošanu. Kustī-

go vārpu cēlēju pielāgošana katram kūlīšu

sējējam ir tik vienkārša, ka to var veikt

katrs saprātīgs lauku kalējs.

Laukusievietei

Ķiršu ietaisīšana ziemai

G. Vaŗkale,

LLK mājturības instruktore

Pasniegdama galdā aromātiskus ķiršu
konservus, daža laba namamāte ziemā sa-

viem tuviniekiem un viesiem liks izjust un

atcerēties vasaras sauli. Kamēr vien pie-
ejamas ķiršu bagātības, vajadzētu šīs gar-

šīgās ogas iegatavot ilgākam patēriņam.
Konservēt var visas ķiršu šķirnes, bet

ieteicamākās ir skābās, tumšās ogas, piem.
Leišu un Lotes ķirši. Mazāk vērtīgi ir gai-
šie ūdens ķirši. leteicams konservēšanai

ņemt tikai pilnīgi gatavas, svaigas un tīras

ogas. Tāpēc ķiršus šķiro, atlasot bojātās un

mazvērtīgās ogas savrup. Ogas nomazgā,

iegremdējot tās ar sietu aukstā ūdenī, no-

rauj kātiņus un, ja vēlas, izņem kauliņus.
Kauliņus ieteicams izņemt, jo tie satur or-

ganismam kaitīgo zilskābi. Kauliņus iz-

ņem ar U-veidīgi saliektu stiepuli vai īpa-
šu kauliņu spiedēju.

Visvienkāršākais ķiršu konservēšanas

veids ir —- salikt tos pudelēs bez cukura.

Veselus, gatavus ķiršus nomazgā, izņem

kauliņus un sapilda pudelēs. Sapildītās pu-

deles sakrata un pilda no jauna līdz pat
malām. Tad aiztaisa, nosien un karsē 20

minūtes 90° C. Pirms lietošanas šādiem ķir-
šiem nokāš sulu, kurai pieliek cukuru pēc
paršas, uzkarsē, uztumē nedaudz ar aukstā

ūdenī atšķaidītiem kartupeļu miltiem. Kar-

stu pārlej ķiršiem un ļauj ievilkties. Galdā

pasniedz kā saldo ēdienu.

Ķiršu kompots ir viens no vērtīgākiem
konserviem kā garšas, tā izskatīguma ziņā.

Gatavojot kompotu, pudelēs sapildītās ogas

pārlej ar cukura sīrupu, kuram saldo ķiršu

pārliešanai uz 1 litra ūdens ņem 300 g cu-

kura, bet skābiem ķiršiem — 750 g. Sīru-

pu pilda tik augstu, lai tas sniegtos līdz

pudeļu kakla sašaurinājumam. Aiztaisītu

karsē 20 minūtes 90° C. Ja ķiršu ogas iega-

tavo ēdienu un cepumu izrotāšanai, tad iz-

lasa sevišķi lielas ogas un pudelēs pilda ar

visiem kauliņiem. Bieži atstāj klāt pat kā-

tiņus.
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Izlietojot ogu kompotus, nepareizi rī-

kojas, tos savārot ar kartupeļu miltiem ķī-
selī vai arī sajaucot ar putu krējumu. Tā

kompots zaudē savu labo izskatu. Parasti

kompotus un putu krējumu pasniedz atse-

višķos traukos.

Līdzīgs ķiršu konservēšanas veids ir —

ķirši savā sulā. Nomazgātus, no kātiem un

kauliņiem atbrīvotus ķiršus pilda kārtām ar

cukuru pudelēs, uz 1 kg ogu ņemot 400 g

cukura. Labas garšas pēc pievieno arī vai-

rākus pārsistus kauliņus. Šādi sagatavotus
un nokarsētus ķiršus lieto dažādiem saldiem

ēdieniem vai pie tējas.

Ķiršu ievārījums. Ķiršiem izņem kau-

liņus un izmaisa ar tādu pat svara daudzu-

mu cukura. Atstāj stāvēt 12 stundas vēsā

telpā. Tad liek katlā un pastāvīgi apmai-
sot vāra, kamēr sīrups kļūst staipīgs. Iz-

ņemtos kauliņus pārlej ar nedaudz ūdens

un dažas minūtes vāra. Izkāš un šķidrumu

pievieno garšas dēļ ievārījumam. Gatavo

ievārījumu karstu sapilda sildītos traukos

un atdzesē. Kad pārvilkusies plēvīte, tad

nosiem ar saslapētu pergamenta papīru. Ja

vēlas, uz ievārījuma var likt spirtā sasla-

pētu pergamenta ripulīti un tam virsū uz-

kaisīt nedaudz salicilskābes.

Cukurota ķiršu sula. Nomazgātus, no

kātiņiem atbrīvotus ķiršus samaisa ar tik-

pat daudz ķiršiem, kam nav izņemti kau-

liņi. Ber koka traukā un ar koka rundziņu
ogas sašķaida. Uz 1 kg ogu ņem

XU litra

auksta ūdens, izmaisa un atstāj pārsegtu
vēsā vietā 24 stundas. Pēc tam lej uz mar-

les lai sula notekas. Uz 1 1 sulas ņem 1 kg
cukura un lēni maisa, kamēr cukurs pilnīgi
izkusis. Ļauj nostāties, nosmeļ pa virsu

radušās putas un sapilda pudelēs. Sulu

karsē 15 minūtes 70° C. Var piezīmēt, ka

šādi sagatavota sula uzglabājas arī bez kar-

sēšanas.

Lauksaimniecībasbiedrībudarbs

Apstiprināti lauksaimniecības b-bu priekšnieki
LLK priekšsēdētājs, pamatojoties uz Lauk-

saimniecības nolikuma 47. pantu, š. g. 10. jūnijā

apstiprinājis amatos šādus lauksaimniecības b-bu

priekšniekus:

1. Kalnciema pag. lauks, b-bai — Jāni Štei-

nertu Kalnciema pag. Šteinertu Smilgās.
2. Ukru lauks, b-bai — Aleksandru Liepiņu

Ukru pag. Buividos.

3. Biržu lauks, b-bai — Jāni Rengartu Biržu

pag. Biķerniekos.
4. Sniķeres lauks, b-bai — Valeriju Freiden-

feldu Sniķeres pag. Lieldregņos.
5. Palsmanes lauks, b-bai — Eduardu Dziļu-

mu Palsmanes pag. Ozoliņos.

S. g. 15. jūlijā LLK priekšsēdētājs apstiprinā-

jis amatos šādus lauksaimniecības biedrību

priekšniekus:
1. Milzkalnes lauks, b-bai — Eduardu Mellu-

pu Milzkalnes Cerkstēs.

2. Bukaišu lauks, b-bai — Visvaldu Sakni

Bukaišu Lielsaulītēnos.

3. Kabiles lauks, b-bai — Zani Štelmacheru
Kabiles Kanneniekos.

4. Valgales pag. lauks, b-bai — Zani Zīvertu

Valgales Jaunzemjos.
5. Strazdes lauks, b-bai — Andreju Lauciņu

Strazdes Tīrumos.
6. Nūrmuižas lauks, b-bai — Andreju Alksni

Nūrmuižas Tiečos.

7. Birzgales lauks, b-bai — Kārli Saulkalnu

Birzgales Ciršos.

8. Kokneses lauks, b-bai — Jāni Kaktiņu
Kokneses Indriķjuros.

9. Tilzas lauks, b-bai — Jūliju Zeltiņu Tilžas

Mazgrīvās.

10. Upmales lauks, b-bai — Pēteri Doredi

Radava.
11. Ziras lauks, b-bai — Ernestu Kārkliņu

Ziras pag. 6 kl. pamatskolā.
12. Zūru lauks, b-bai — Jāni Brensonu Zūru

pag. Mecniekos.

_

13. Rēznas lauks, b-bai — Eduardu Kapeiku
Rēznas pag. Stoļerovas, c.

14. Nīkrāces lauks, b-bai — Frici Dūku Nīk-

rāces Gaiļos.
15. Krotes pag. lauks, b-bai —'■Arturu Eņģeli

Krotes Kurpniekos.
16. Asītes lauks, b-bai — Albertu Lēvaldu

Asītes Veldumos.

17. Klosteres pag. lauks, b-bai — Pēteri Megni
Klosteres Maz - Anšos.

18. Atašienes lauks, b-bai —
Pēteri Zvēru

Atašienes Ozoldruvās.
19. Aizputes pag. lauks, b-bai —

Ernestu Lulli

Aizupes Vērēs.

20. Ogresgala lauks, b-bai — Reini Gundāru

Ogresgala Bērzkalnos.

21. Bunkas lauks, b-bai — Jāni Ķipstu Bun-

kas Krūmiņos.
22. Vārves lauks, b-bai — Frici Jenci Vārves

Jenčos.

23. Ipiķu lauks, b-bai — Indriķi Kupču Ipiķu

Jaunmārgužos.
24. Pociema lauks, b-bai — Oskaru Moru Po-

ciema pag. namā.

25. Vaidavas lauks, b-bai — Eduardu Krēbsi

Vaidavas Lāčos.

26. Skultes lauks, b-bai — Jāni Zūriņu Skultes

Varigšos.

27. Katlakalna lauks, b-bai — Gustavu Godeli

Katlakalna Godeļos.
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Zemturu apbalvošana
Lai izceltu un goda vietā nostādītu zemtura

sētu un ģimeni kā mūžīgās Latvijas neizsīkstošos

spēka avotus, Zemkopības ministrs katru gadu ap-

balvo labākos zemturus: Vidzemē — 8, Latgalē
— 8, Zemgalē — 5, un Kurzemē — 5.

Labākos zemturus, saziņā ar Latvijas Lauk-

saimniecības kameras vietējo agronomu un pa-

gasta vecāko, apbalvošanai pieteic lauksaimnie-

cības biedrības.

Latvijas Lauksaimniecības kamera izsūtījusi
visām lauksaimniecības biedrībām, kas uzsāku-

šas darbību līdz š. g. 1. jūlijam, apbalvošanai iz-

raudzītā zemtura ģimenes, viņu dzīves un saim-

niecību apraksta veidlapas. Apraksta veidlapas

izpildāmas un nekavējoties iesūtāmas LLK Lauk-

saimniecības biedrību nodaļai. lesūtītās ziņas

LLK sakārtos un iesniegs Zemkopības ministrijai.

Apbalvošanu izlems Zemkopības ministra ie-

celta komisija, ņemot par mērauklu to, ka labs

zemturis ir tas:

1) kas audzina savus bērnus lauku dzīvei un

patriotiskā garā;

2) kas nodarbina tikai vietējos strādniekus un

dzīvo ar tiem saticīgi;

3) kas dzīvo savas saimniecības ienākumu ro-

bežās;

4) kas kārtīgi pilda pienākumus pret valsti un

pašvaldību;

5) kas piedalās vietējos kopējos pasākumos;

6) kas savu saimniecību tā vada, ka tā noder

par paraugu plašākai apkārtnei.

Zemturiem, kurus atzīs par apbalvošanai cie-

nīgiem, Zemkopības ministrs izsniegs īpašu dip-
lomu un goda balvu līdz Ls 500,— vērtībā, iz-

rakstot diplomu uz apbalvotā zemtura un viņa
sievas vārda.

Sabiedriski darbinieki arī priekšzīmīgi lopkopji
Ikdiena rāda, ka tur, kur sabiedriskais darbs

ir rosīgs, arī saimnieciskie sasniegumi aug. Sa-

biedriskā darbā gūtās atziņas un pieredzējumi
palīdz atvieglot darbus tīrumā, sētā, virtuvē, kū-

tī. Labklājībai augot, dzīve kļūst ērtāka, patīka-

māka. Pats čaklais darba darītājs manto saim-

nieciskus ieguvumus un lielāku darba prieku un

sparu. Ir teicami, ka apkārtnes iedzīvotāji un

lauksaimniecības veicinātājas iestādes raženā

darbinieka pūles pareizi novērtē un priekšzīmī-
gos sasniegumus nostāda par paraugu pārējiem.

Kā piemērs šeit minams lauksaimniecības

b-bu darbinieki, kas, sekmīgi strādādami sabied-

riskā laukā, kļuvuši arī par priekšzīmīgiem lop-

kopjiem.

Latvijas Lauksaimniecības kamera publicējusi

1936./37. lopkopības pārraudzības gada augstra-

žīgo ganāmpulku sarakstus. Šais sarakstos re-

dzams, ka daudzi iekopto ganāmpulku īpašnieki

ir arī lauksaimniecības b-bu darbinieki, vairāki

pat biedrību priekšnieki.
Lizuma pag. lauksaimniecības b-bas priekš-

nieks Pēteris Slempers Lizuma Lāčumēros, dar-

bodamies Rankas I lopkopības pārraudzības bied-

rībā, ar 6,7 gada govīm ieguvis 4934 kg piena ar

4,01% tauku, 263 kg sviesta caurmērā uz gada

govs.

Cēres lauksaimniecības b-bas priekšnieks Rū-

dolfs Actiņš Cēres pag. Ataugās ir Cēres lopko-

pības pārraudzības biedrībā Straume ar 3,0 gada

govīm. Ražība: 4649 kg piena, 4,45% t., 239 kg

sviesta caurmērā uz gada govs.

Vilces pag. lauksaimniecības b-bas priekšnie-

kam Hermanim Batkovskim Vilces lopkopības

pārraudzības biedrībā Rosība ir 11,0 gada govis,

ar caurmēra ražību 4700 kg piena, 4,34%. t. un

235 kg sviesta.

Jaunrozes lauks, b-bas priekšnieks Richards

Akmentiņš ir Opes lopkopības parraudz. b-bas

biedrs. Viņam pieder 10,6 gada govis, kuru caur-

mēra ražība 4776 kg piena, 4,18 % t., 230 kg

sviesta.

Virānes lauks, b-bas priekšniekam Jānim

Aveniņam, kas darbojas Bučauskas un apkārtnes

lopkopības pārraudzības biedrībā, ir 8,0 gada go-

Vienprātība sabiedriskā dzīvē

Sabiedrisko lietu ministrijā reģistrētas1 daudzu

biedrību savienošanās: Doles pag. lauksaimn.

b-bai pievienojusies Doles-Ķekavas zvejnieku
b-ba «Daugava» un b-ba «Doles lasāmais klubs»,
Ezeres pagasta lauksaimn. — Ezeres biš-

kopības b-ba «Spiets» un Ezeres mājturības vei-

cināšanas b-ba «Drosme», Liepkalnes lauksaimn.

b-bai — Liepkalnes -Ozolu bibliotēkas biedrība,

Liepkalnes - Ozolu lopkopības pārraudzības b-ba

un Liepkalnes lopkop. pārraudz. b-ba, Vijciema
lauksaimn. b-bai

— Vijciema biškopības b-ba

«Bite», Allažu lauksaimn. b-bai —
Allažu biško-

pības b-ba, Cīravas lauksaimn. b-bai — Cīravas

biškopības b-ba, Aiviekstes lauksaimn. b-bai —

Aiviekstes un apkārtnes biškopības b-ba, Ces-

vaines lauksaimn. b-bai — Cesvaines un apkārt-

nes mājturības veic. b-ba, Aizviķu lauksaimn.

b-bai — Aizviķu lauks, b-ba «Vārpa», Alsviķu

pag. lauksaimn. b-bai — Alsviķu biškopības

b-ba, Galgauskas lauksaimn. b-bai — Galgauskas

biškopības b-ba «Spiets», Jaunlaicenes pag. lauk-

saimn. b-bai — lauksaimn. veicin. b-ba «Vārpa»,
Lādes pag. lauksaimn. b-bai — Lādes-Limbažu

mājturības veic. b-ba, Jaunvāles lauksaimn. b-bai

— Jaunvāles bibliotēkas b-ba, Salacas lauksaimn.

b-bai — Salacas-Jūrmalas biškopības b-ba, Lie-

pas lauksaimn. b-bai — Liepas mājturības vei-

cin. b-ba, Krotes pag. lauksaimn. b-bai — Kro-

tes biškopības un dārzkopības b-ba, Naukšēnu

lauksaimn. b-bai — Naukšēnu izglītības b-ba,
Saikavas pag. lauksaimn. b-bai — Saikavas

mājturībasl veicin. b-ba «Saimniece» un Malienas

zvejniecības b-ba «Metiens», Suntažu lauksaimn.

b-bai — Suntažu biškopības b-ba «Kangari».
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vis. Caurmēra ražība 4462 kg piena, 4,37 % t.,
225 kg sviesta.

Vijciema lauks, b-bas priekšnieks Eduards

Lapiņš no 9,7 gada govīm iegūst caurmērā 4957

kg piena, 3,94 % t., 224 kg sviesta.

Lubejas - Līderes lauks, b-bas priekšniekam
Pēterim Liepiņām lopkopības pārraudzībā ir 9,0
gada govis, kuru caurmēra ražība ir 4454 kg pie-
na, 4,25 % t, 218 kg sviesta.

Kusas lauks, b-bas priekšnieks Jānis Leitis ir

Kusas lopkopības pārraudzības biedrībā ar 5,8

gada govīm, kuru caurmēra ražība ir 4134 kg
piena, 4,50 % t., 215 kg sviesta.

Ļaudonas lauks, b-bas priekšniekam Arvīdam

Bremeram lopkopības pārraudzībā ir 24,2 gada

govis. To caurmēra ražība ir 4014 kg piena, 4,41
% t., 204 kg sviesta.

Galgauskas lauks, b-bas priekšniekam Pēterim

Rutkam pieder 6,3 gada govis, kuru ražība ir

4090 kg piena, 4,30 % t, 203 kg sviesta.

Bez minētiem priekšzīmīgiem lopkopjiem ir

vēl daudz citi, kas arī ir lauksaimniecības bied-

rību darbinieki.

Sekmē sēklu kodināšanu

Ziemāju sēklas kodināšanas veicināšanai A/S

IGA Farbenindustrie nodevusi bez atlīdzības ka-

meras rīcībā 1000 sauskodināšanas aparātus. Pre-

zidijs nolēma firmai izteikt pateicību un aparā-
tus bez atlīdzības nodot lauksaimniecības b-bām
— katrai 2. Lai nodrošinātu zināmu sēklas dau-
dzumu nokodināšanu, pie aparātu saņemšanas
jāiegādājas LLK augu aizsardzības līdzekļu ap-

gādā 10 kg Ceresāna sauskodnes uz katru lieto-

šanai saņemtu aparātu.
Biedrības priekšniekam vai viņa nozīmētai

personai jāraugās, lai aparāts būtu pastāvīgi no-

darbināts un atrastos lietošanas kārtībā. Aparā-
tu lietot var nevien biedrības biedri, bet arī

pārējie lauksaimnieki. Biedrības biedriem, ņemot
vērā kodināšanas nozīmi ražas celšanā, jāsēj vie-

nīgi kodināta sēkla un sēklas kodināšana jāieteic
arī pārējiem lauksaimniekiem, kas to nedara.

Kodināšanas aparāti un sauskodne Ceresāns

pieprasāms Latvijas Lauksaimniecības kameras

augu aizsardzības līdzekļu apgādā Rīgā, Baznīcas

ielā 4-a, tālr. 26617, līdz š. g. 5. augustam. Apa-
rātu un sauskodni izsūta arī uz rakstisku piepra-
sījumu.

Vietējaisapskats

Tuvojas kūdras dienas

Lauksaimniecības kamera, sadarbībā ar Mežu

departamentu v. c. resoriem, š. g. 7. augustā vi-

sos agronomu rajonos rīko kūdras izmantošanas

un lietošanas propagandas dienas. Kūdras

dienās kā lektori piedalīsies agronomi, mežkopji,

lopkopji, dārzkopji. Ar kūdras dienu bus ap-

vienotas arī vietējas kūdras apskates, kur izstādīs

vietējo ražoto kūdru, darbu rīkus, kūdras izo-

lācijas plāksnes v. t. t. Rīkos ekskursijas uz vie-

tējiem izmantojamiem purviem.
Centrālā kūdras diena 7. augustā notiks Kur-

zemē — Ventspilī. Še savus ražojumus, darba rī-

kus, mašīnas rādīs visi Kurzemes kūdras ražo-

tāji: lauksaimnieki, viņu organizācijas, Mežu dep.,
dažas pašvaldības, privātie rūpnieki un kūdras

fabrikas. LLK un Mežu dep-ts piedalīsies ar

plašām novietnēm.

Lauksaimniecības kamerai pakļau-

jami visi lauku kooperātīvu dar-

binieki

LLK prezidija sēde notika š. g. 20. jūlijā Vies-

tura piemiņas pilī priekšsēdētāja R. Dzērves va-

dībā.

Prezidijs nolēma, ka turpmāk Lauksaimniecī-

bas kamerai jāpakļauj ne tikai visi lauksaimnie-

cības darbinieki, kā piensaimniecību personāls,
lopkopības un dārzkopības pārraugi v. c, bet arī

visu to lauku rūpniecību darbinieki, kuras dibi-

nātas un darbojas uz kooperātīviem pamatiem, —

spirta dedzinātavu v. c. uzņēmumu darbinieki.

Šajā nolūkā pie kameras Darba nodaļas dibinās
lauksaimniecības darbinieku sekciju, kura uz-

ņemsies visu minēto darbinieku lietu kārtošanu.
LLK pilnsapulci prezidijs nolēma sasaukt 9.

augustā plkst._l2 Jelgavā, Viestura piemiņas pilī.
Darbu kārtība paredzēta darbības pārskata pie-
ņemšana, nekustamu īpašumu iegūšana, kameras

locekļu iedalīšana sekcijās v. c. jautājumi.

Atklās lauksaimniecības muzeju un

lauku labierīcību izstādi

LLK prezidijs nolēma lauksaimniecības mu-

zeju un lauku labierīcību izstādi bij. Zemgales

apgabala izstādes telpās Jelgavā atklāt 11. sep-

tembrī. Tai pašā dienā izstādes telpās notiks arī

dažādi mazpulku sarīkojumi.

Labības nodevējiem jāreģistrējas
Labības birojs izdevis rīkojumu, pec kura vi-

sām pagastu valdēm no š. g. 20. jūlija līdz_2o.
augustam jāreģistrē lauksaimnieki, kas veļas

pārdot Labības birojam pašu ražoto labību: ru-

dzus, kviešus, miežus, auzas un zirņus.

Kultivēto ganību godalgošanas

komisijas
Prezidijs apstiprināja kultivēto ganību godal-

gošanas komisijas šādā sastāvā:

Valkas apriņķī: pr-tājs kameras loceklis R. Ak-

mentiņš Jaunrozes Uzkānos, locekļi: zāļāju noza-

res vadītājs agr. J. Bergs un Valmieras nov. vec.

agr. V. Mednis.

Kuldīgas apriņķī: pr-tājs kameras loc. Ž. El-

ferts Zvardes Svetaiņos, locekļi: agr. J. Bergs un

Liepājas nov. vec. agr. R. Gulbis.

Tukuma apriņķī: pr-tājs kameras loc. J. Frei-
manis Zemītes Tuļļos, locekļi: agr. J. Bergs un

Jelgavas nov. vec. agr. J. Dorilis.

Ludzas apriņķī: pr-tājs kameras loc. M. Miza

Medzenes Bondarevā, locekļi: sēklkopības noza-

res vad. agr. J. Muzikants un Rēzeknes nov. vec.

agr. J. Čakšs.
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Aizsardzības soļi pret lopu mutes

un nagu sērgu
Sakarā ar mājkustoņu mutes un nagu sērgas

strauju izplatīšanos un tuvošanos mūsu robežai,
Zemkopības ministrs J. Birznieks, saziņā ar lekš-

lietu ministru V. Gulbi, parakstījis noteikumus

par aizsardzības soļiem pret lopu mutes un nagu

sērgu (Vaid. Vēstn. 138. n-rā). Pēc šiem notei-

kumiem aizliegts pieņemt darbā, pieturēt vai

slēpt personas, kas nelegāli ieceļojušas Latvijā

no Polijas. Par šādiem nelegāliem ieceļotājiem

nekavējoties jāziņo tuvākai robežapsardzības vai

policijas dienesta personai. Katram, kura sav-

laicīgs paziņojums noderējis nelegāli no Polijas

ieceļojušas personas aizturēšanai, izmaksājama
atlīdzība.

Daugavā, posmā no Daugavpils līdz Latvijas-

Polijas-SPRS robežu krustojumam pie Koškov-

ciem, visas laivas to īpašniekiem jāreģistrē tuvā-

kajā robežapsardzības vai policijas iestādē un

jātur pastāvīgi pieslēgtas. Ar tām aizliegts pār-

celt Daugavai svešas personas. Laivu īpašnie-
kiem aizliegts nodot savas laivas lietošanai sve-

šām personām.

Gar Latvijas - Polijas robežjoslu un arī tālāk

no tās, bet vietās, kur pastāv varbūtība lopu pār-
klīšanai pār robežu, aizliegts lopus ganīt citādi,

kā tikai piesietus, bet vaļējus vienīgi iežogotos

aplokos. Pār robežu Polijā pārklīdušus lopus pēc

tam, kad zināma josla izsludināta par sērgas ap-

draudētu vai sērgas rajonā esošu, to īpašniekiem

atpakaļ neizsniegs.

Par noteikumu neizpildīšanu draud naudas

sods līdz Ls 500,—.
Noteikumi spēkā ar š. g. 1. jūliju.

Pļaujamo mašīnu izvēle

Mūsu tirgū vēl ir dabūjami zāles un labības

pļāvēji bez centrālās eļļošanas. Tā kā tie ir par

dažiem latiem lētāki, tad arī daudzi lauksaimnieki

domā tieši par to pirkšanu. Priekuļu lauksaim-

niecības mašīnu izmēģināšanas stacija griež lauk-

saimnieku uzmanību uz to, ka pļaujamās mašīnas

ar slēgtajiem zobratiem un centrālo eļļošanu ir

ievērojami labākas.

Centrālās eļļošanas mašīnu apkopšana ir daudz

vienkāršāka un tādēļ arī samazinās nelietderīgais
laika patēriņš, kas saistīts ar mašīnu eļļošanu,
mašīnām ir klusa gaita, ilgāks kalpošanas mūžs

un mazāki izdevumi papildu daļu iegādei. Ņemot
verā šīs priekšrocības, katram lauksaimniekam,

kam šogad pērkams zāles vai labības pļāvējs, jā-
izvēlas tikai slēgto zobratu centrālas eļļošanas
mašīna.

Pārraugu sagatavošanas kursi

LLK Lopkopības nodaļa paredz no š. g. L_ au-

gusta līdz 1. oktobrim sarīkot Jelgavā vispārējo
vidusskolu beigušiem 2 mēn garus lopkopības

pārraugu sagatavošanas kursus. Uz kursiem jā-
pieteicas līdz š. g. 20. jūlijam LLK Lopkopības

nodaļā Jelgavā, Viestura piemiņas pilī, iesūtot

skolas apliecību līdz ar lūgumu. Zīmognodeva
lūgumam nav vajadzīga. Vēlams pieteikties āt-

rāk, lai Lopkopības nodaļa kursantus varētu no-

sūtīt 2 nedēļu iepriekšējā praksē kādā pārrau-
dzības biedrībā. Kursu maksa Ls 10,— no perso-

nas. Par dzīvokli un uzturu kursantiem jāmaksā
pašiem.

Uzaicinājums
LLK Zemkopības nodaļa uzaicina piensaimnie-

ku sabiedrības ar kameras starpniecību iegādā-

ties (ar 50% valsts pabalstu) metalla veidņus

apaļu betona skābbarības tvertņu liešanai. Veid-

ņi ir 3 m diametrā lielu tvertņu liešanai. Veidņi
maksā Ls 540,—, t. i. piensaimnieku sabiedrībām

ar 50% valsts pabalstu Ls 270,—. Veidņus pie-
šķirs lūgumu ienākšanas kārtībā.

Līdz šim veidņu komplekti jau novietoti 60

vietās un ar tiem izliets pāri par 300 skābbarības

tvertņu. Atsauksmes par veidņiem un ar tiem

izlietām tvertnēm ļoti labas.

Lauksaimniecības mašīnu kontrole

skaitļos
Zemkopības ministrijas kontroles komisijas

uzdevumā pagājušā gadā LLK Priekuļu lauk-

saimniecības mašīnu izmēģināšanas stacija iz-

mēģinājusi darbā šādu mašīnu daudzumu: 42

vienjūga un divjūga arklus, 4 ar traktoru darbi-

nāmus arklus, 103 arklu daļas, 24 atsperu ecē-

šas, 398 atsperu ecēšu daļas, 5 atsperu kultivāto-

rus un 217 to daļas, 12 šķīvju un zvaigžņu
un to daļas, 14 cik-cakecēšas un 13 to daļas,

sējammašīnas, 1 traktoru, 9 zirga grābekļus un 15

rezerves zarus, 4 kūlīšu sējējus, 1 kūlēju, 7 vēja
motorus, 1 celmu lauzēju, 4 vētījamās un šķiro-
jamās mašīnas, 5 ekseļu mašīnas, 10 grožu kāšus,
2 augļu dzirnaviņas, 66 lāpstas un dakšas, 31

ūdens un vircas sūkni un 10 laivu motorus. Par

izmēģinātām mašīnām sastādīti 34 atsevišķi pār-
skati uz 172 lappusēm, ievietojot tajos mašīnu

aprakstu, izmēģināšanas rezultātus un slēdzienus.

Pārskatos izmēģināšanas rezultāti paskaidroti ar

tabulām un diagrammām. lesniegtos pārskatus
kontroles komisija apspriedusi savās sēdēs, pie-

ņemot izmēģināšanas materiāliem un pārrunām
atbilstošus lēmumus, kas jau publicēti lauksaim-

niecības žurnālos un dienas laikrakstos.

Kas jāzina par labības nodošanu?

Zemkopības ministrs J. Birznieks parakstījis
technisko instrukciju par labības un zirņu ie-

pirkšanu no lauksaimniekiem (Vaid. Vēstneša

157. n-rā). Pagasta valdes Labības biroja uzde-
vumā izziņo laiku un vietu labības un zirņu ie-

pirkšanai. Pie rudzu, kviešu, miežu, auzu un

zirņu pārdošanas valdībai lauksaimniekiem obli-

gāti jāuzrāda labības grāmatiņas.

Ja labība vai zirņi neatbilst standarta pra-

sībām, tad Labības birojs iepērk arī zemākas

kvalitātes labību, samazinot līdz ar to labības

vai zirņu cenu. Dīgušo graudu procents pielai-
žams: rudziem un kviešiem līdz 10%, pie kam,
ja dīgušo graudu saturs pārsniedz 5%, labības

cena pazemināma par 5%; zirņiem līdz 3%;
miežiem un auzām līdz 1%.

Bojāto graudu procents rudzos un kviešos ne-

drīkst būt augstāks par 10, bet miežos un auzās

— par 3%. Zirņos citas krāsas un bojāto zirņu
nedrīkst būt vairāk par 10%.

Ja iepērkamās nekaltētās labības vai zirņu
mitruma procents ir augstāks par kondicijās pa-

redzēto mitruma maksimumu 17%, tad par katru

vienu augstāku mitruma procentu atvelk 2% no

labības vai zirņu cenas. Rudzus, kviešus un zir-

ņus, kuru mitruma procents ir augstāks par 20%,
bet miežus un auzas par 19%, nepieņem.

Instrukcija stājas spēkā š. g. 1. augustā.
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Jautājiet-mēsatbildēsim

JAUTĀJUMS. Pēc kādiem noteikumiem dar-

ba ratus ar gumijas riepām izsniedz lauksaimnie-

kiem? Kur jāgriežas ar lūgumu?
Abonents Cesvainē.

ATBILDE. Lauksaimniecības darba ratus ar

gumijas riepām gatavo Liepājas kara ostas darb-

nīcas (KOD). Ratiem būs valsts piemaksa, bet

tās apmēri vēl nav noteikti un tāpēc vēl nav zi-

nāma ari ratu tirgus cena. Ratus pārdos tikai

par noteikto cenu, un izmēģināšanai uz citādiem

tie nebūs dabūjami. Vienjūga rati

būs apm. 2 t. kravai. J. Irbe.

JAUTĀJUMS. 1. Uztaisīju cūkkūti ar beto-

na griestiem. Kā šie griesti apsedzami, lai būtu

pasargāti no laika maiņām un svīšanas.

... 2. Kā jātaisa betona siles, lai pienskābe v.

c. tās nesaēstu?

3. Ar ko ieteicams krāsot dzelzs aizgaldu

dalījumus? Abon. Kurzemē.

ATBILDE, ļ; Lai griesti nesvīstu un nesaltu

cauri, uz tiem uzberama vai nu vismaz 30 cm

bieza kūdras pakaišu kārta, vai ari pelavas vai

pakaiši vismaz 50 cm biezumā. Bet ja cūku kū-

tī būs maz un ja nebūs lāga vēdināšanas un

(ziemā) papildu apsildīšanas, griesti tomēr bie-

ži būs slapji.

2. Siļu iekšpuse gludi izslīpējama ar treknu

cementa javu, pieliekot pirolitu vai antichidrātu.

Labi rezultāti sasniegti ari, noziežot siļu iekšpu-
si ar pernicu, ļaujot tai iesūkties betona virsmā.

3. Dzelzs nodalījumi, krāsojami ar eļļas krā-

su, ņemot kā krāsvielu dzelzs miniju vai arī

dzelzs un svina miniju jauktus, kas ir izturīgā-

ka, bet dārgāka krāsa. J. Ķ.

JAUTĀJUMS. Vēlos iegādāties traktoru ar

pļavu arklu, šķīvju ecēšām un metalla veltni.

Cik minētie rīki katrs maksātu un kāda tipa

būtu piemērotāki? Vai valsts pabalstu varētu

saņemt par rīkiem un cik lielu? Vai minētos

rīkus varētu dabūt uz nomaksu un kur tos pie-

prasīt? Kādā kārtībā jāpieprasa traktora iegā-

dāšana un kur jāgriežas? Abon. Vidzemē.

ATBILDE. Stabilizētās lauksaimniecības

mašīnu un riku cenas skat. Sētā un Druvā š.

g. 11. n-rā. Ar traktoru darbināmi metalla velt-

ņi mūsu tirgū nav dabūjami un valsts piemak-

sa tiem nav paredzēta. Nezinot, kādos apstāk-

ļos mašīnām un rīkiem būs jāstrādā, nav iespē-

jams pateikt, kuri no viņiem piemērotāki. Mi-

nētās mašīnas un rīkus var pirkt C/S Turībā ti-

kai par skaidru naudu. Ja samaksai naudas ne-

pietiek, tad tā jāaizņemas Zemnieku kredita

bankā vai citā kādā naudas aizdevēja iestādē.

J. Irbe.

JAUTĀJUMS. Gribu pirkt 7—9 rindu sē-

jammašīnu. Kāda veida un firmas būtu ietei-

camāka ur» cik tā maksā? Abon. Nīgrandā.

ATBILDE. Šai sezonā mūsu mašīnu tirgū

dabūjamas KOD 9 rindu sējammašīnas tikai

ar lemesīšiem. Tās darbināmas ar vienu ilksīs

iejūdzamu zirgu. Cenu skat. S. un Dr. š. g.
11. n-rā. J. Irbe.

JAUTĀJUMS. 1. Gribu iegādāties pļaujam-

mašīnu. Kādas firmas būtu labākas, lai varētu

pļaut vasarāju, zāli un āboliņu. Cik ta maksā

un kur būtu izdevīgāk iegādāties?

2. Kur var dabūt linu kulstāmo ratu un cik

tas maksā?

ATBILDE. 1. Jūsu apstākļos vairāk piemē-
rots būtu Švecia zāles pļāvējs ar labības aparā-
tu, maksā apm. Ls 4-90,—. Izdevīgāk iegādāties
C/S Turībā Rīgā vai provinces nodaļās.

E. Bērziņš.

2. Linu kulstāmo ratu, pēc LLK linkopības
nozarē dabūjamā ratu techniskā zīmējuma, va-

rat likt izgatavot vietējiem amatniekiem. Iz-

maksās apm. Ls 2i5,— līdz Ls 30,—, nerēķinot
materiālu. Zīmējumu jūs varat dabūt LLK bez

maksas personīgi vai pieprasot pa pastu. Gatavi

linu kulstāmie rati dabūjami P. Plūmes ratu

rūpniecībā Bauņu pag. Plūmēs, tālr. Matīši 3.

Maksā Ls 40,—. Z.

JAUTĀJUMS. Meņģeļu pagastā vairāki

lauksaimnieki vēlas ierīkot elektrisko apgais-

mošanu, kā ari izlietot elektrību dažādu darbu

veikšanai. Juglas spēkstacijas augstsprieguma

līnija 12 km. Vai valsts izvilktu atzarojumu?
Cik abonenti būtu vajadzīgi un kā šo lietu no-

kārtot?

ATBILDE. Valsts elektrības līnijas nevelk,
tas jādara spēkstacijām pašām. Līnijas parasti
velk uz tiem apvidiem, kur pietiekošs to saim-

niecību skaits, kas elektrību vēlas izlietot. Tā-

dēļ pagasta valdei ieteicams noskaidrot attiecī-

go saimniecību skaitu. Tam katrā ziņā jābūt

ne mazākam par 50. Visiem lauksaimniekiem,

kas elektrību vēlētos, jāparakstās kopējā sarak-

stā un tas jāiesniedz Juglas elektrības uzņēmu-
mam Rīgā, Brīvības ielā 4-6. Līniju, kā arī

pievadus saimniecībām Juglas spēkstacija iz-

būvē pati, un lauksaimniekiem jāmaksā vienrei-

zēja pieslēguma maksa Ls 150,—. Par vadiem

saimniecības ēkās jāmaksā īpaši. Lūgumraksts

Zemes bankai aizdevuma saņemšanai apmaksā-

jams ar 2,—. Zemes bankai par ilgtermiņa
aizdevumu (uz 28 g.) jāmaksā ar visu kapitāla

deldēšanu 5,270 gadā. Juglas elektrības uzņē-

muma elektrības tarifs ir lēts un lauksaimnie-

kiem izdevīgs. lnž. H. Lose.

JAUTĀJUMS. Gribu sēt Jāņu rudzus. Ap
kadu laiku tie sējami un cik reiz tos var pļaut

līdz rudenim? Vai tos arī nākošu pavasari var

pļaut? Abonents K. A.

ATBILDE. Jāņu rudzus sēj ap vecajiem Jā-

ņiem. Rudenī zāļbarībai pļauj tikai vienu reizi.

Pavasarī, kad rudzi nav vēl pilnīgi izplaukuši,

var pļaut zāļbarībā un tad laist graudos, bet la-

bāk jau pavasarī vairs nepļaut, jo ar to samazinās

graudu raža. J. M.

JAUTĀJUMS. Vai kaimiņš var taisīt dze-

loņstiepuļu sētu pa robežu bez manas piekrišanas,

jo man traucē zemes apstrādāšanu?
Abon. Vidzeme

ATBILDE. Zogu (arī dzeloņstiepuļu) uz ro-

bežas var taisīt savā daļā, neskarot ideālo robež-

līniju un kaimiņa valdīšanas tiesības.
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JAUTĀJUMS. Vai man būtu iespējams no

upes piegādāt kūtī ūdeni ar trieca palīdzību?
Cik tāda ierīce izmaksā? Upei kritums (uz 150

m) ap 2 m. Attālums no upes līdz kūtij ap

120 m. Abonents Mežmuižā.

ATBILDE. Izmantot lielākas upes dabisko

kritumu trieca uzstādīšanai praktiski nav iespē-

jams. lekārta izmaksās dārgi un, ūdens līme-

nim plūdu laikā ceļoties, nemaz nedarbosies.

Ūdeni lopu kūtī no upes var piegādāt, uzstādot

sūkni. V. K.

JAUTĀJUMS. Pag. rudenī noslēdzu meža

pārdošanas līgumu ar A/S Latvijas Koku. Prie-

des stutmalkas cena līgumā paredzēta Ls 7, —

sterā. Ņemot vērā to, ka tagad priedes stut-

malka no . izvedmuitas atsvabināta, vai man ir

izredzes dabūt piemaksu un cik daudz? Mate-

riāli vēl nav nodoti. Abonents Susejā.

ATBILDE. Priedes stutmalkai izvedmuitu at-

cēla sakarā ar cenu krišanos ārzemēs. Kok-

tirdzniecības firmas no rudenī slēgtiem līgu-
miem ar to virspeļņu negūst un lauksaimnie-
kiem piemaksāt nevar. E. B.

JAUTĀJUMS. 1. Vai drīkst apšūt dzīvoja-
mās mājas ārpusi ar šīferi un vai šādam nolū-

kam var dabūt šīferi par puscenu? Vai šāds ap-

šūšanas veids būs lētāks un izturīgāks par dēļu
vai ķieģeļu apšuvumu?

2. Vai dzīvojamās mājas iekšpusi vēlams iz-

sist ar finieri? Cik izmaksā 1 m 2finiera? Vai

aiz finiera nedzīvos blaktis?

Abonents K. P. Ērgļos.
ATBILDE. 1. Sienas apšūšana ar šīferi iz-

nāk lētāka par dēļu un ķieģeļu apšuvumu. Mi-

nētam nolūkam šīferi var saņemt par puscenu.

Par šo jautājumu ievietosim mūsu žurnālā spe-

ciālu rakstu.

2. Telpu izklāšana ar 4 mm biezu 1. labuma

finieri izmaksā apm. Ls 1,— par m 2. Sienas

un grieztus var glīti izveidot, liekot salaidumu

vietās plānas līstiņas un beicējot gaišos toņos.
Dažādiem parazītiem, ja tie ieviesušies, pro-

tams, aiz finiera plāksnēm un salaidumu līsti-

ņām ir laba dzīve. Ja no tiem baidāties, tad

labāk sienas un griestus apmetiet ar kaļķa-ģipsa

apmetumu, kas iznāk arī nedaudz lētāks par

finierēšanu, un pēc tam telpas izbalsiniet ar

krīta-līmeslkrāsu. N. K.

Tirgusziņas

Rīgas tirgus raksturojums
GAĻA. Kautu mājlopu tirdzniecības iepirk-

cenas šādas (sant. par kg kautsvarā): cūkas,
vieglākas (kautsv. 31—60 kg), I lab. 110, II lab.

108, vidējas (kautsv. 61—85 kg) I lab. 107, II lab.

105, smagakas_ (kautsv. 86—120 kg) I lab. 102, II

lab. 98, smagākas (kautsv. 121 un vairāk kg), I

lab. 100, II lab. 94, speķa, I lab. 108, II lab. 106;
govis, treknas, labi barotas, I lab. 77, II lab. 72,
vidēji barotas, I lab.71, II lab. 61, liesas, I lab. 60,
II lab. 48; buļļi, labi baroti, I lab. 70, II lab.66, vidēji
baroti, I lab. 65, II lab. 60; teļi (līdz 4 ned. veci)
I lab. 76, II lab. 66, dzirdīti (līdz 30 kg) I lab. 65,
II lab. 58, liesi, I lab. 55, II lab. 45; aitas, labi ba-

rotas, I lab. 90, II lab. 85, vidēji barotas, I lab.

84, II lab. 80, liesas, I lab. 75, II lab 70; jēri, I lab.

95, ll_lab. 90.

MĀJLOPI. Dzīvo mājlopu lieltirdzniecibas ie-

pirkšanas cenas šādas (sant. par kg dzīvsvarā):

govis, treknas, 41, vidējas 30, vājas 19; buļļi, ga-

ļai, labi baroti 41, vidēji 34; teļi, līdz 1 mēn. veci,
iabi dzirdīti 46, vidēji 40, vāji 31; aitas, treknas,

labi barotas 43, vidēji barotas 37, vāji barotas 29.

AUGĻI. Zemeņu sezona iet uz beigām, piepra-

sījumi samazinājušies, arī ogas palikušas sīkākas

un mazākas. Ķiršu piedāvājumi lieli, cenas pa-

zeminājušās. Aveņu cenas šogad stingras, jo ave-

ņu raža paredzama samērā maza. Tirgū apgro-

zās jau arī jāņogas un mellenes. Ogu vairuma

cenas Rīgas tirgū šādas (sant. kg); ze-

menes 25—35; ķirši, caurmēra tirgus prece, B
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šķira 30—50; ērkšķogas, mazās, t. s. kalnu, 28 —

30, rupjākas 30—50; avenes 65 —70, jāņogas 30—

35; mellenes 35—40.

RUPJĀ BARĪBA. Rupjās barības vairuma ce-

nas šādas (latos par kvintālu): āboliņš, timotiņš

6,00—7,80; siens 4,80—6,00.

Labības un zirņu cenas

Zemkopības ministrs J. Birznieks noteicis ce-

nas, kādas Labības birojs maksās lauksaimnie-

kiem par labību un zirņiem. (Vaid. Vēstn. 157.

n-rā). Cenas šādas (latos par tonnu): rudzi, kal-

tēti 173,25—207,90, nekaltēti 161,80—191,50; kvie-

ši, kaltēti 222,75—257,40, nekaltēti 211,30—241,00;

mieži, kaltēti: divkanšu 133,65—173,25, četrkanšu

133,65—163,35; nekaltēti: divkanšu 123,75—163,35,
četrkanšu 123,75—153,45; auzas, kaltētas 128,70—

158,40, nekaltētas 118,80—148,50; zirņi, kaltēti:

baltie 252,45—277,20, zaļie 247,50—267,30, pelēkie

227,70—247,50; nekaltēti: baltie 222,75—247,50, za-

ļie 217,80—237,60, pelēkie 198,00—217,80.

Lauksaimniecības ražojumu cenas Latvija
Gaļa, svaiga, Rīgā Jelgavā Valmierā Daugavpilī Liepājā
Ls par 100 kg:

&

Liellopu .... 48,00— 77,00 60,00— 72,00 51,00— 66,00 60,00— 85,00 85,00
Teļu 45,00— 76,00 60,00 54,00— 66,00 35,00— 50,00 50,00

Aitu , . . . .

70.00— 90,00 72,00 48,00— 60,00 65,00— 75,00 100,00
Cūku 31,00—121,00 96,00 100,00—110,00 95,00—105,00 100,00—120,00

Mājlopi, Ls par 100 kg:

Liellopi .... 19,00— 41,00 100,00—200,00*) 30,00—140,00*) 40,00— 45,00 30,00— 50,00
Teli 31,00— 46,00 — B,oo— 30,00*) 20,00*) —

Aitas 29,00— 43,00 -
— — — —

Cūkas — 60,00— 72,00 90,00—100,00 85,00— 90,00 75,00— 95,00
Slaucamas govis,

Ls par gab. . . — 200,00 — — 100,00—300,00
Teļi turēšanai,

Ls par gab. .
.

— 30,00 — — 30,00— 40,00

Sivēni t.urēšcincii

Ls par gab. .' . — 23,00 14,00— 25,00 15,00 18,00— 20,00
Aitas, pieaugušas,

Ls par gab. . . — 27,00 B,oo— 15,00 25,00 20,00

Mājputni, Ls par gab.:

Vistas, dzīvas . . I,oo— 3,00 3,00 1,50— 2,00 1,75 2,00
kautas

. . 1,50— 2,50 3,00 — — i 2,50

Cāļi, jaunputni . 0,40— 1,50 1,00 0,70— 1,00 1,00 I,oo— 1,30
Zosis, dzīvas

. .
—

—
— — —

„
kautas

. .

— — — — —

Pīles, dzīvas
. . 1,20— 2,50 4,50 2,50— 3,00 — —

kautas . . 1,50— 2,00 4,50 — — —

Piena produkti, latos:

Sviests, lauku, kg . 1,7o1) 2,00 1,85— 2,20 1,75 1,90— 2,00

pienotavu, kg 2,30') 2,60 — 2,10 2,65
Svaigs piens, litrā 0.121) 0,11 0,10 0,11 0,16— 0,18

Biezpiens kg . 0451 ) 0,30 0,35— 0,40 0,40 0,55
Krējums kg . . 1,46») 1,50 I,lo— 1,30**) 0,80 1,40

Siers, lauku kg . I,oo— 1,5o1 ) 0,50 1,80 0,50 0,66

Olas, Ls par gab. 6,00— 7,so***) 0,08 o,oB— 0,10 0,08 0,08

*) Gab. **) Litrā. ***) 100 gab. 1
) Ražotāja cena.

Piezīme. Atzīmētās Rīgas tirgus cenas ir lieltirzniecības iepirkšanas cenas, bet pārējo tirgu
cenas — ko lauksaimnieki saņem par saviem ražojumiem šo pilsētu tirgos.

SATURS

1. Jauni ceļi lauku būvniecībā.

2. Celsim laukstrādnieku ģimenes mājiņas! —

Agr. J. Ķenģis.
3. Balsošanas rezultāti par zaķi.
4. Kūlīšu sējējs zemei pieplakušā veldrē. —

Inž. J. Balsars.

5. Lauku sievietei.

6. Lauksaimniecības biedrību darbs.

7. Vietējais apskats.
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9. Tirgus ziņas.

Grāmatspiestuves A-S. «ROTA» Rīgā, Blaumaņa ielā 38-40 12902

Maksa ar piesūtīšanu no 26. maija līdz š. g. beigām Ls 2.50, II pusgadā (no 1. jūlija līdz 31. de-

cembrim) Ls 2.—. Atsevišķs numurs maksā 10 sant.

Atbildīgais redaktors agr. Valfrīds Šneiders

Izdevēja Latvijas Lauksaimniecības kamera
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