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Latvija Augšāmcelšanās svētkos

Atkārtojas mūsu patstāvības vēstures

sākums. Priekš 15 gadiem pasaules vēstu-

res blāzmā pie debesīm parādījās jauna

zvaigzne — neatkarīgā Latvijas valsts.

Daudzi citi spožāki spīdekļi un meteori

ilgu laiku bija aizēnojuši mūsu vecākās

Eiropas, cilts- senatnes mirdzumu. Sen-

senā varonībai, tieksme uz patstāvību, ne-

dzirdētai uzupurēšanās un visas tautas

vienprātība tomēr cēla atkal gaismā un

ierādija pienācīgo vietu mūsu Latvijai.

Mums nebija toreiz ne diplomātisku

tradīciju, ne rūdītu valstsvīru, ne saimnie-

cības, ne naudas. Bija tikai cieta griba.
Naidniekiem pretim stājās mūsu varoņi;

bagātību vietā bija tikai latviešu skaidrās

sirds bagātība, bet valstsvīru amatos stā-

jās pašaizliedzīgi latvieši', nemaz nevai-

cādami, cik un kādu algu viņiem maksās

un vai vispāri kāds ko kādreiz spēs mak-

sāt. Valstsvīri nedomāja arī par to, ka

naidnieku nometnēs par viņu saķeršanu
bija izsolītas godalgas un viņu galvas
bija jau aizmuguriski nocirstas.

Neviens toreizējais valstsvīrs nedomāja,

vai nākošās paaudzes tos kādreiz godās,

vai arī nopulgos. Valsts intereses, jau-

nās valsts dzīvības jautājumi stāvēja aug-

stāk par visu; personīgais toreiz neinte-

resēja nemaz. Bija cīņa, darbs un ticība,
nesalaužama ticība jaunajai Latvijai

Vēlākos gados* šie ideāli samainijās sīk-

naudā un itkā aptumšojās. Praktiskās

dzīves tiešamība novilka tādas līnijas, kur

galvenā vietā izvirzījās egoistiskais, per-
sonīgais, sīkmanīgas tieksmes pēc varas

un spožuma, cenšanās spīdēt citu priekšā.
Bet nu tagad šinīs lieldienās mēs atkal

redzam- valsts priekšgalā tās pašas sejas,

kas piecpadsmit gadus atpakaļ bija redza-

mas aktīvo cīnītāju vidū, kā viņu vadoņi

gan kaujas laukā, gan airī politiskā dzīvē.

Tagad šie vadoņi vairs nav nepiedzīvo-
juši entuziasti, bet gan jau dzīves vētrās

un piedzīvojumos rūdīti vīri, kuriem mēs

varam1ticēt tāpat kā toreiz, kad viņu va-

dībā lielgabali dziedāja šūpļa dziesmu

jaundzimušai vaistijr.

Atkārtojas musu īsas, bet vētrainas vē-

stures sākums!

Anri de Šambons.

Eiropa krustceļos

Ja atskatāmies uz notikumiem., kas nu-

pat pagājušā gadā sekojuši cits citam,
mēs nevaram nesajust zināmu nemieru.

Konstatējot neveiksmi, ar kahdu beigu-
šies visi mēģinājumi radīt tautu starpā uz

drošiem pamatiem dibinātu mieru, mēs ar

bažām uzstādām sev jautājumul
,

kāda iz-

skatīsies rītdiena!

Es ļoti baidos, ka tas, ko mēs esam no-

saukuši par pašu pēdējo no pēdējiem ka-

riem, būs bijis tikai viens cēliens lielajā

cilvēces drāmā, kas ar mūsu dabā, šķiet,
iesakņojušos liktenību atkārtojas vienmēr

no jauna. Lai cilvēkustarpā vairs nebūtu

kara, viņiem vajadzētu kļūt pilnīgiem.
Un tā kā viņi, ir ļoti tālu no pilnības, kāļi
atkārtosies vienmēr. Ja cilvēcīgās būtnes
visos laikos, kopš pastāv pasaule, cīnīju-
šās savā starpā, tad kādēļ gan lai mēs do-

mātu, ka viņi kaut kāda neiespējama brī-

numa dēļ pēkšņi vairs netieksies viens ot-

ru iznīcināt. Vienādi cēloņi noved pie

vienām un tām pašām sekām, un šie cēlo-

ņi atkārtojas vienmēr no jauna, cilvēce

griežas burvju lokā, no kura tai nav iespē-

jams izkļūt.
'Kad izstrādāja miera līgumus, ar kuru

noslēgšanu beidzās pasaules karš, daudzi

domāja, ka būs darīts gals visiem kon-

fliktiem' un radīta tāda starptautiska kār-

tība, sevišķi Eiropas mērogā, kas apmie-
rinās visas nacionālās prasības. Bet ne-

bija grūti pārliecināties, ka tas, kas vienus

darīja laimīgus, citiem nepatika, jo nav ie-

spējams novilkt robežas tā, lai viņas pil-
nīgi saskanētu ar dažādo tautu apdzīvoto
teritoriju robežām. Tas bijis iespējams ti-

kai atsevišķos gadījumos, čarp citu attie-

cībā Uz Latviju. Bet Viduseiropā gadu-
simteņu vēstures laikā radies tāds tautību

sajaukums, ka bija neiespējami panākt po-

litisko robežu sakrišanu ar etniskām robe-

žām. Lai to sasniegtu, būtu vajadzējis
stāties pie iedzīvotāju masu apmaiņas.
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Tas nebija gluži neiespējamai. To pierada

fakts;, šāds eksperiments izmēģināts un

šīs divas valstis sadzīvo viena ar otru

mierā un nekādi konflikti tās nešķir. Tur-

cijai gan amputēta daļa viņas teritorijas.

Tas tomēr arī izdevies starp Grieķiju un

Turciju. Tagad nav atturējis viņu no no-

tvīkušā fakta atzīšanas, un Turcija vairs

nav nākusi klajā ne ar kādām pretenzijām.
Diemžēl pārējās valstīs, ko miera līgu-

mi pārveidojuši, apstākļi ir citādi. Biju-

šās Austroungārijas ķeizarvalsts sadadī-

šana izdarīta tā, ka ar to nav apmierinātas

karu zaudējušās puses. Lai mīkstinātu
konfliktu cēloņus šinī Eiropas daļā, mēģi-

nāts radīt starp valstīm, kas viņā ietilpst,
saites ar saimnieciskiem līgumiem,. Pūles

līdz šim veltīgas, jo tiklīdz mēs atstājam

politisko sfēru, lai pārietu saimnieciskā

sfērā, mums jāpārliecinās, ka pastāv in-

terešu pretešķības nevien Donavas un

Balkānu valstu starpā, bet ka arī lielām

kaimiņvalstīm, pirmā kārtā Vācijai un Itā-

lijai, ir šinī Eiropas daļā svarīgas intere-

ses, ko aizstāvēt, un ka viņas tādēļ tiecas

iejaukties nolīgumos, kurus Viduseiropas
valstis slēdz savā starpā.

Esmu aizrādījis uz grūtībām, kādas pa-

stāv Viduseiropā, kā uz piemēru. Bet arī

citur redzam starptautiskus sarežģījumus,

kas dzimuši tiklab no politiskiem konflik-

tiem, kā arī no saimnieciskas sacensības.

Lai atrisinātu pirmos, sasaukta atbruņo-
šanās konference, bet lai saskaņotu saim-

nieciskās intereses, noturēta vispasaules
saimnieciskā konference Londonā. Pēdē-

jā, kā zināms, beigusies ar neveiksmi. Kā

gan lai būtu izdevies saskaņot svarīgās

tirdzniecības intereses, kad tieši Londo-

nas konferences priekšvakarā Savienotās
Valstis, uz kuru ierosinājumu šī konferen-

ce sanāca, to torpēdēja ar atteikšanos no

zelta standarta. Kopš tā laika Savienotās

Valstis, kur būtu vajadzējis slēgt nolīgu-
mus, kas varētu veicināt vispārējās lab-

klājības atgriešanos, sākušas piekopt iz-

olēšanās politiku, kas nenovēršami izsauc

postošas sekas.

Kas attiecās uz atbruņošanās konferen-

ci, tad_tā šķiet mirusi un nezin, vai to at-

dzīvinās arī Francijas pūles. Tai dienā,
kad Vācija atstāja Zeņevu, visi pūliņi, pa-

nākt miera organisešanu, kļuva ārkārtīgi
grūti. Saprotot atbruņošanās konferences
neveiksmi, Itālija mēģinājusi to atvietot

ar četrvalstu paktu, Arī tas cietis ne-

veiksmi, jo mazākās valstis, Francijas sa-

biedrotas, uzstājušas pret to ar vislielāko
enerģiju. Var teikt, ka šīs valstis nostādī-

jušas Parīzi sava zina dilemmas priekša:

izšķirties vai nu par alianšu paturēšanu,
vai arī par paktu.

Tad nāca priekšlikums ievadīt tiešas

sarunas starp Franciju un Vāciju. Es ne-

zinu, cik tālu var dāvāt uzticību valsts-

kanclēram Hitleram. Lai kāda būtu viņa
ieteiktās metodes vērtība, tā tomēr ir tikai

metode. Francija atteikusies no tiešām

sarunām. Viņa to darījusi, kaut gan mi-

nistru kabineta sēdē, kas pieņēma šo lē-

mumu, daži — turklāt diezgan iespaidīgie
—■ valdības locekļi bija pretējās domās, un

kaut gan Himanss, Beļģijas ārlietu mi-

nistrs, bija devis savu piekrišanu tiešām

franču-vācu sarunām. Benešs un Titu-

lesku, kuri spēra vienu diplomātisku soli

pēc otra, lielā mērā iespaidojuši franču

lēmumu.

Tā tad, — trīs neveiksmes: atbruņoša-
nās konference, četruvalstu pakts, tiešās

sarunas starp Franciju un Vāciju. Parīzē

gan saka, ka pavediens ar Berlīni neesot

pārgriiests un turpināšot domuiz-

maiņu; saka gan, ka Žeņevā darbs turpi-
noties. Viss tas tomēr šķiet vārdi, ar ku-

riem grib aizplīvurot neveiksmi un no-

mierināt sabiedrisko domu.

Politiskā laukā tā tad mēģinājumi pa-

nākt saprašanos nav sekmējušies tāpat, kā

tas noticis saimnieciskā laukā, un tā vien

šķiet, ka valstis domā atgriezties pie ve-

cās savienību politikas, kādu tās piekopa
pirms kara. Francija tagad gatavojas pa-
rakstīt ar Poliju, Čechoslovāķiju, Rumā-

niju un Dienvidslāviju savienību līgumus,
kuri atvietos tagad pastāvošos paktus.
Šinī nolūkā Pols Bonkūrs docies ceļojumā
uz Prāgu, Bukarestu un Varšavu; tas pats
sakāms par karaļa Aleksandra gaidāmo
vizīti Parīzē.

Ja Vācijas apbruņošanās ir fakts, ar ku-

ru gribot negribot jarehķinas, tad kā lai

šādos apstākļos novērš konfliktu. Franču-

vācu konflikts šķiet novēršams tikai tad,
ja Vācija meklēs ieguvumus citur, pienu.,
kolonijās.

Attiecības starp Japānu un Krieviju

kļķst vienmēr saspīlētākas Padomju Krie-

vija nevēlas karu, bet var rasties tādi ap-

stākļi, ka tai nebūs iespējams no bruņota
konflikta izvairīties.

Vāciju no padomju Krievijas šķir Polija
un Baltijas valstis. Viņai var būt divi ceļi.
let pāri Polijai? Viņa todarīs tikai tad,

ja bus vienojusies ar poļiem un varēs tos

ņemt sev līdzi, ar Ukrainu kā viļinošu ie-

guvumu. Šī hipozēme, man šķiet, nav ti-

camākā. Es griežu Baltijas valstu vērību



4

uz otro. Pieņemsim, ka Vācija pieprasītu

no viņām, lai tās ļauj vācu karaspēkam iet

cauri viņu teritorijai, kā vācieši to darīja

1914. gadā ar Beļģiju. Beļģija toreiz pra-

sību noraidīja, jo tā varēja aicināt palīgā

Franciju un Angliju, beļģu neitralitātes ga-

ta otra gadījuma tas varētu but viņu pat-

stāvības gals. Stāvoklis būtu citāds, ja

Francija garantētu Baltijas valstu teritori-

jas neaizskaramību. Francija atrastu šā-

dā nolīgumā papildus miera nodrošināju-

mu, jo Vācija neuzdrošinātos uzsākt cīņu

Kara ministris

ģenerālis J. Balodis

rautus. Mēs zinām, ka Beļģijas neitrālitā-

ts laušana oficiāli bija par izšķirošo iemes-

lu, kas pamudināja Lielbritāniju iejaukties

karā.
Baltijas valstis neatrodas tādā pašā stā-

voklī, jo lielvalstis negarantē viņu neitra-

litāti, kas turklāt nekad arī nav prokla-
lēta. Atļaut vācu armijām iet cauri Bal-

tijas valstīm vai to noraidīt, — kā vienā,

divās frontēs. Baltijas vaistīrn būtu ga-

rantija, ka viņu neatkarību aizstāves Fran-

cija un tās sabiedrotie. Lūk, kādēļ es ie-

stājos par Francijas un Baltijas valstu an-

tanti. Es to daru ar jo lielāku noteiktību

šodien, tāpēc, ka notikumi strauji attīstās

un kā 1934. gads man liekas piesātināts

draudiem:
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Jaunās paaudzes turpmākie uzdevumi.

Mūsu valsts patstāvības ar

ieročiem rokās izvedusi toreizēja mušu

tautas jaunā audze savā ideālisma un ilgas

pēc brīvības un_
eatkarības. Viņas panā-

kumus šais cīņās, varonību un uzupurē-

šanās spējas apbrīnoja arī visa pasaule,
Un šīs cīņas arī tiešarnbija apbrīnošanas

cienīgas*, jo šādus piemērus, vēsture uzra-

da ne visai daudz.

Kā šādas varonības un uzupurēšanās

spējīgi ir tikai tādi cilvēki, kuros mīt liels

tikumisks spēks, stipra griba un tēvijas

mīlestība, tas visiem skaidrs un par to ne-

nāksies runāt. Kur toreizējā jaunatne bija

smēlušies šo spēku? Tas bija gadu sim-

tiem krāts, vētīts, rūdīts un no paaudzes
dots paaudzei kā mantojums, līdz beidzot

bija sakrājies liels_garīgs_kapitāls, ar kuru

palīdzību tad varēja iegūt JLatvijas valsti.

Tā tas bija toreiz — mūsu neatkarības

iegūšanas laikmetā. Bet vēlāk? Vai arī

vēlāk ap mūsu jaunatnes galvām vijās va-

ronības oreols? Neteiksim, ka jaunatne

bija palikusi par nekam nederīgu un nelie-

tojamu materiālu; neteiksim, ka viņa bija

nogrimusi izdzīves un baudu dūksnājā,

kā daži mēdz apgalvot. Viņa bija itkā

pagurusi, itkā nevarēja saskatīt noteiktus

mērķus,, ta bija itkā neziņā, kurp tai trauk-

ties, ko darīt?

Kāpēc tas tā? Cēloņu šai parādībai,
bez šaubām, ir daudz, bet svarīgākais no

viņiem šķiet tas, ka viena daļa no lielā ga-

rīgā kapitāla, bez šaubām, bija iztērēta,
lai iegūtu neatkarību, un jaunatne viņu vi-

sai cītīgi vairs necentās papildināt. Laik-

metā pēc brīvības cīņām*, mēs neredzam,
ka jaunatne sevišķi būtu sajūsmināta un

ieinteresēta garīgo vērtību iegūšanai:
nav diezcik lielas intereses par literatūru,
mākslu, reliģiju, zinātni v. t. t. Ir gan liels

skaits jauniešu, kas apmeklē ģimnāzijas

ūniversitāti, konservātoriju, mākslas aka-

dēmiju, bet šo apmeklētāju mērķis pa lie-

lākai daļai nav sevi darīt garīgi pilnīgu
un vērtīgu, bet gan vairāk praktiskas da-

bas: ar izglītības palīdzību tie cer sagā-
dāt sev ērtāku dzīvi, vieglākus apstākļus.

Bet šaī laikmetā mēs ieraugam pavisam
ko citu. Gara izkopšanas vietā stājas mie-

sas izkopšana; gara kultūras vietā miesas

kultūra. Jo kā gan lai citādi izskaidro ne-

skaitāmo sporta biedrību rašanos, kurās,
salīdzinot ar tīri kulturālu rakstura jaunat-
nes organizācijāml

,
norit diezgan intensīva

dzīve un rosība? Neskaitāmi treniņi un

sacīkstes ikdienas aizņem visu brīvo jau-

natnes laiku, tā kā tai nemaz neatliek lai-

ka domāt par kaut ko citu. Šo lielo aiz-

raušanos no sporta, mēģina gan attaisnot

ar senu senās gudrības palīdzību, ka tikai

veselā miesā var mājot vesels gars. At-

zīsim, ka šī gudrība ir spēkā arī šodien,
bet reizē ar to arī rūpēsimies par šīs gud-
rības ideālu piepildīšanu, t. i., miesu iz-

kopjot, neatstāsim novārtā garu; jo vese-i

la miesa bez spirgta gara vien nekā

dod, ta ir kā cieta rieksta čaula bez garšī-
gā kodola,

Dīvaina un psīcholoģiskā ziņā vēl inte-

resanta otra parādība, ko vērojam jaunat-

nes dzīvē. Neskatoties uz to, ka valda

miesas kultūras dievināšana, ļoti izplatīta
ir ta parādība, ka jaunatne dodas prom no

laukiem uz pilsētu; proti, no veselīgājiein
lauku apstākļiem, kur svaigā gaisā, saulē

un darbā, rūdas un nostiprinās ķermenis,
dodas iekšā pilsētu dūmakās un kanncle-

jās, kas cilvēku ķermeni diendienā grauž
kā ķirmis.

šo parādību gan laikam citādi nekā ne-

varēs izskaidrot, kā jaunatnes vairīšanos

no grūtībām.

Tā tas bija līdz šim, bet kā nu turpmāk?

Vai jaunatnei iet uzsāktos ceļus, jeb no

tiem nogriezties un turpmāk staigāt pa

gaišākiem dzīves lielceļiem? Uz to jāat-

bild, ka jaunatnei jāmaina viņas ceļu vir-

ziens.

Pirmkārt, miesas kultūrai blakus un

vēl augstāk par to jāstāda gara kultūra,
jo gars ir tas, kas noteic visu, valda par

visu, vada visu un virza uz priekšu.
Ne bēgt no laukiem, bet atgriesties ta-

jos, še augt, viņos veidoties, attīstīties un

strādāt, lai ir mūsu cenšannās un mērķis.

Neaizmirsīsim, ka visu zemju un visu tau-

tu lielie vīri un vadoņi nākuši no laukiem.

Tajos augdami, viņi uzkrājuši sevī _tas
vērtības, kuras vēlāk izlietojuši par svētī-

bu savai tautai, valstij un cilvēcei.

Nevis bēgt no grūtībām* bet ar

tām un uzvarēt tās. Tas rada cilvēku

vērtīgu, dara viņu pilnīgu unn laimīgu,

leejot mūsu valsts jaunajā dzīves posma,

un proti tajā, kur visu mūsu centienu, deg-

punktā stāvēs garīgie mērķi, arī jaunatnei

lielā mērā sava roka šenit būs jāliek klāt:

Cik labi šim darbam jaunatne būs sagata-

vota, tik labi un pilnīgi arī lielā mera bus

šī darba rezultāti, tāpēc gars un garīga pil-
nība lai ir jaunatnes turpmākie sapņi un

ilgas —un arī viņu piepildījums. B. Z.
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Sniegsimies rokas!

Paraugoties citu tautu dzīve, mes re-

dzam, ka visur radusies liela un nopietna

tautu apvienošanās kustība. Apvienojas

ne tikai mazās, bet arī lielās tautas un val-

stis. Lielu lielās nācijas-, kurām par savu

patstāvību ne sevišķi liela bēda, tomēr

meklē vienību ar saviem kaimiņiem. Tā

pamazām visas zemes sadalās lielākās

valšķu apvienībās — blokos. Bet kā liels

brīnums, pie Baltijas jūras stāv trīs val-

stis — vienādas un līdzīgas, bet katra at-

sevišķi un pat bieži viena pret otru, kaut

gan šo tautu vienība viņu eksistencei ir

visnepieciešamākais.
Ir, protams, tiesa, ka starp Latviju un

Igauniju jau zināmas vienības saites pa-

stāv un viņu padziļināšanai lielākas grū-

tbas nav paredzamas, bet mums ir otrs

kaimiņš —■ Lietuva, kura stāv pilnīgi at-

šķirta no mums un citiem kaimiņiem.

Protams, arī te ir daudz rakstīts un ru-

nāts, diskutēts, bet pārāki par to arī nav

nekas manīts. Daudz ievadrakstu, daudz

gudrības, bet nekā reālā, nekā paliekoša.
Pat otrādi vēl — ne tikai savstarpējs

vēsums joprojām pastāv starp abām tau-

tām, bet ķildas un nesaskaņas ir ne retas

lietas mūsu starpā.
Un te tiešām jājautā dziesminieka vār-

diem': Kādi ir tie augstie kalni, tās dziļās

jūras, kas šķērsoja mums ceļus kopā iet?

Kur ir tas biezais: mūris, kurš mums ne-

ļauj sadoties rokas, lai kopēji veidotu mū-

su nākotnes dzīvi un darbus?

Nenoliedzama taču ir mūsu abu tautu

dziļā asinsradniecība, vienāda mūsu valo-

da, mūsu tautiskā gara dzīve. Vienādi mū-

su likteņi, vienāda mūsu senātne, tagadne

un arī nākotne rādās kā vienai, tā otrai

tautai līdzīga. Kas liedz mums vienoties

vienā valstī? Te dzejnieks atbild: zeme

mūsu līdzās, upes rāmas — pārpratumi lie-

dza kopā nākt.

Un tiešam — tikai pārpratumi, un sīki,

pat tīši pārpratumi, kavē mūsu vienību,

Kā viens no šiem' pārpratumiem ir t. s.

«sāpīgais» Viļņas jautājums, un kā daudzi

domā, pēc šī jautājuma noskaidrošanās

noskaidrosies arī Latvijas-Lietuvas savie-

nības lieta.

Lietuviešiem Viļņa ir dārga, un kā viņi

paši saka, ir tas pats, kas latviešiem Rīga.
Visa Lietuvas vēsture saistās ap šo seno,

leišu dižkunga Ģedimina dibināto pilsētu.

Kadi augsti kalni, kādas dziļas jūras
Mūsu ceļus šķērsoja, liedzakopā nākt?

Visā vēsturē, ja atskaitām domu, ka sti-

pram pieder pasaule, neesot tādas nevie-

nas vēsts, kas pierādītu, ka Viļņa nav

leišu. Un ja patiešām: no- šī jautājuma

atkarājās leišu-latvju apvienība, tad tas nu

ir vismazākais un vieglāki pārvārāmais

šķērslis. Mums tikai jākļūst ir nopietniem

un kā savas, tā pat atzīsim arī mūsu brā-

ļu tiesības.

Bez tam, leiši jau šinī lietā no mums

neprasa nekā vairāk, kā tikai morālisku

balstu, kā tas brāļiem pienākas, un, pro-

tams, mēs to liegt nevaram.

Bet, latvieši! Nebūsim aušīgi un neap-

zinīgi! Neniekosimies! Lai paraugāmies
mūsu abu tautu patreizējā stāvoklī — kā

starp diviem dzirnu akmeņiem mēs atro-

damies un vai mums, ja viņi sāks griez-
ties!

Tautieši un tautas brāļi! Lai atcera-

mies mūsu kopējo senātni — ne vienu

vien reizi šie dzirnakmeņi mūs gribējuši
samalt! Tikai mūsu vienība un mūsu va-

ronība ir mūs no tiem glābusi. Bet vai

mēs arvien to spēsim arī turpmāk? Vi-

sam tomēr ir savs mērs un viscietākais

tērauds arī reiz var lūzt.

Mēs esam lepni uz savu varonīgo garu

un dzelžaino1gribu un izturību, bet mēs ne-

drīkstam būt iedomīgi, jo iedomība, ja tā

ir slimīga, var sāpīgi skārt mūsu tautu

ķermeņus.

Atcerēsimies mūsu senās kopējās cīņas

pret svešiem naidniekiem. Lūk — pie Dur-

bes, Saules un Zaļģires — leiši un latvji

radīja visspožākās uzvaras, uz kurām ar

cienību noraugās visa pasaule.

Vēl 1919. gadā leišu-latvju partizāņi no

jauna apliecināja mūsu nešķiramo asins-

brālību, kopīgi cīnoties par mūsu zemēm,
Vēl šodien mūsu zemē, mūsu tautieši uz-

cītīgi sargā leišu partizāņu — Latvijas

brīvības cīnītāju kapus.
Jel atcerēsimies kritušos un viņu vārdā

nometīsim visu, ?kas mums liedz kopā nākt

un sniegsim reiz rokas visīstenākai brālī-

bai un vienībai. Darīsim visu, lai iznī-

cinātu robežas starp Daugavas-Ņēmunas
zemēm! Ja gribam dzīvot un pastāvēt kā

brīvas tautas, ja negribam atkal piedzīvot
laikus, kad mūsu zemi mīdīs jauni krust-

neši un pani — leišu-latvju karogiem jā-

pland vienā mastā! Vitauta un Imantas

gars ir viens gars, kā viena mēs esam tau-



7

ta! Ja kā divas nācijas mēs jau esam ra-

dījuši sev slavu tālu un tuvu, tad, kā vie-

nota — mēs ar saviem darbiem radīsim

visgaišāko slavas oreolu pār Baltijas zemi

visas vecās Eiropas priekšā. Vienoti' mēs

būsim vislielākais nācionālaiis spēks, kas

nebūs salaužams ne no viena spēka, ne no

kādas varas!

Lietavieši — latvieši! Mūsu senatne,
mūsu* nākote mūs sauc Lāčplēša un Baltā

zirga jātnieka vārdā:

īstie mūsu brāļi šai saulē,
Pāri iesim žogu sētas kopā laist!

Armijas komandieris

ģenerālis M. Peniķis.

Kā Olivers Kromvels skatījās uz valsti un tautu.

(No ministru prezidenta K. Ulmaņa runas zemn. savienības š. g. kongresa)

Un savu runu noslēdzot, gribu jums
priekša celt, ko teicis par sevi un savu

darbu angļu vīrs Olivers Kromvels. Viņš
bija semnieks, kas tika par parlamentārie-
ti, par kara vadoni un beidzot par valsts

dzīves vadītāju, no kura laikiem sakas

Anglijas varenība.

Vēl kara laikā, bet kad Kromveļa kara
vadoņa slava jau bija tālu izplatījusies un

viņa uzvāra Anglijas iekšējās sadursmēs
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pilnīgi' nodrošināta, viņš savas domas un

uzskatus atklāj sarunā ar sev tuvāko ģene-

rāli, kurš Kronveļam vaicā, kur gan mek-

lējama viņa apbrīnojamo uzvaru noslēpu-
ma atslēga.

«Mana noslēpuma atslēga?» Kromvels

īsi iesmiedamies at vaicā.

«Jā. — Jūs prasāt no saviem jātniekiem

divkārt vairāk, nekā mēs jebkad iedroši-

nātos sagaidīt no savējiem, pie jums valda

visstingrākā disciplīna un kārtība un tomēr

jūsu karavīri jūs dievina un tūkstošu ļau-
žus nāvē uz jūsu pavēli,»

«Cilvēkiem jādod kautkas, par ko viņi

gatavi nāvē iet», atbild Kromvels.

«Un tas būtu?» klusi vaicā ģenerālis.

«Tautība, nācija,» skan noteikta atbilde.

«Nacilja, nacionāla apziņa? Ta viņiem

jau ir!»

«Nē, vēl visiem tas nav!» smaidīdams

saka Kromvels. «Piemēram, kas jūs
esat?»

«Es esmu nottinhemšeiriets,»
«Un jūsu biedrs Harisons?»

«Staffordžeiriets, man liekās.»

«Un es pats?» vaicā Kromvels.

«Nu, to taču zina katrs bērns, ka jus esat

handingdonšeiriets.

«Tā tā,» vārdus gari stipdams saka

Kromvels, «un es biju iedomājies, ka mēs

visi būtu angļi.»

Viņa sarunā biedra seja pietvīkst. «Pro-

tams, protams, arī tas tā ir,» viņš iesau-

cās.

«Ari — tas,» leni atkārto Kromvels,

«Redzat, jūs pats apstiprināt manus vār-

dus, Iznāk, ka mēs esam katrs sava no-

vada patriots, bet Anglija — nu, ta stāv

tikai otrā vietā. Anglija — tas ir kautkas

nenoteikts, miglains. Protams, mēs skai-

tāmies pie Anglijas kā piederīgi, mēs viņu

mīlam, jo katram ieteikts viņu mīlēt. Var-

būt mēs dažreiz esam pat lepni uz Angli-
ju, — bet pazīt, mēs viņu nepazīstam, sa-

vās sirdīs mēs viņu neapzināmies, mēs,»
— liekas Kromvels meklē piemērotus vār-

dus — «mēs neizjūtam ar katru sirds puk-
stienu, ka šinī vienā vārdā — Anglija —■

slēpjas itin viss. Cilvēki arvien un allaž

meklē tikai to, kas šķir un šķeļ. Ikviens

grib stāvēt atsevišķi no pārējiem. Katrs

atmin un izceļ tikai savas īpatnējās vaja-

dzības un prasības, bet galveno, no ka

viss galu galā atkarājas, to saskatīt negrib

neviens, proti) savā kaimiņā un tuvākā

redzēt savu tautas brāli, kura dzīslās rit

tās pašas asinis, kurš to pašu spēku no mā-

tes krūts ir ņēmis, kurš pieder pie tās pa-

šas, vienas tautas!»

Kromveļa sarunas, biedra skatā ir izzu-

dis pārsteigums un izbrīna, viņa acis ta-

gad spulgo izprašanā. Arī viņa smaids

kļuvis noslēpumains un burvības pilns!

«Tauta!» nosaka klusi ari viņš.

vels. «Vai jūs nu izprotat, kas šaī vārdā

vels, «Vai jūs nu izprotat, kas šaī vārddā

slēpjas? Tauta — tā ir jaunā vienība no

daudzajām daļām, ta ir pacelšanās pāri

visām pretešķībām. Tauta —■ tas nozīmē

ikvienam stāvēt par visiem, apzinoties,

ka visi domā tāpat ; tas nozīmē, ka neskai-

tāmas rokas čakli strādā pie viena un ta

paša darba, ka neskaitāmas kājas steidzas

uz to pašu mērķi, tas nozīmē dzīvot tāļāk
neskaitāmos tūkstošos, kad paša miesas

sen zemei atdotas; tas nozīmē pāraugt pa-

šam sevi, iezust, visdaiļākās, viscēlākās

domas šķīstošā skaidrībā — un ceļa galā
tomēr atrast atkal sevi.

Viņš noraugās spožajā mirdzumā, kuru
viņa jaunākā biedra acīs radījuši viņa vār-

di, un turpina:

«Vai jūs domājat, ka pietiek tos tur,

pretējā pusē, uzvarēt līdz ar tiem mal-

diem, ko viņi mums grib uzspiest? Vai

jūs domājat, ka pietiek nepatiesību sa-

triekt? Nē, tai jānostāda pretī atzītā pa-

tiesība un jānodrošina tās uzvara, ja ari

pašam pie ta bojā jāaiziet! Un šī mana

patiesība ir — mūsu tauta, vienotā tauta,

pie kuras es piederu un kurai es sevi es-

mu atdevies. Viņai kalpot nozīmē še ze-

mes virsū celt Dieva mūžīgo svētnīcu, ku-

ras pamatakmeņi saauguši ar dzimto zemi

un kuras torņi sniedzas debesīs.

Tabakas fabrika

Akc. sab,

A. G. Rūtenberg
Rīga, Dzirnavu iela N2 33.
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Redziet, tas ir mans noslēpums. Tikai

to es esmu devis saviem karavīriem. Un

par to viņi priecīgi nāvē iet. Bet nebūs

miera atkal, kāmēr visi būs nonākuši tur;
kur tagad stāv mani karavīri, ārdetā tē-

rauda gribā un apņēmībā; paļaudamies uz

debesu un savu paša spēku, zinādami un

ticēdami, ka nav varas ne virs zemes, ne

elle, kas viiņus spētu uzvarēt!»

Un lēni pagriezies, Olivers Kromvels

turpina savu ceļu — pretī uzlēcošai rīta

saulei,

Pseidonācionālisma briesmas

Tūkstots deviņi slimti: trīsdesmit ceturtais

gads ir nevien vēlēšanu gads, bet arī rekor-

da gads. Un viņa rekords ir pavisam 'sa-

vāds, īpatnējs un interesants. Proti, šinī

gadā Latvijā iznāk tik daudz laikrakstu, ka

nevienā citā gadā, nevienā laikā un nevienā

tautā. Mēs esam kļuvuši ārkārtīgi «kultu-

rēli»; apriņķa pilsētā ar 5000 iedzīvotājiem
iznāk pieci laikraksti; biezi apdzīvotās vie-

tās arī divi - trīs>, un pat pagastiem ir jau sa-

vi laikraksti.

Bet velti šajos laikrakstos meklēt kādas

dziļākas idejas, nopietni aizstāvētus princi-

pus, tautas; interesēs ieturētas līnijas un no

labais un tīras sirdsapziņas diktētas vēlē-

šanās.

Palaikam šī «kultūra» mēdz būt diezgan
pliekana pašreklāma vai neattaisnojama

cenšanās «sadot» saviem idomātiem pre-

tiniekiem. ledomīgi censoņi un sava labuma

tīkotāji «nodibina» saivu «presi», lai vēlēša-

nu laikā izietu makšķerēt lielajā tautas dīķī
vai nu par labu sev, vai savai «partijai».
Līdz apnikumam atkārto visieml apnikušas

lietas, uzstādaļ savas «tēzes» un «jautāju-

mus», no kuriemi tautai tikpat labuma, kā no

aizpērnā sniega. Līdz trešam un ceturtam

augumam rokās iekšā savu pretinieku pa-

gātne un velk ārā jau sen izdēdējušu «ne-

tīro veļu», kurū tad savstarpēji mazgā, vai-

ga sviedros raudamies.

Lielākā daļai šo laikrakstu slakas aizstā-

vami nacionālas idejas un citus augstus mēr-

ķus, bet patiesībā tas daudzinātais nācionā-

M'smsi, tautas senču tikumi v. t. jpr. sākas
un beidzas tur, kur sēž piatti šī «prese» —

pašreklamnieku kabatās. Tas ir ļoti vājš
un galīgi nodzīts zirgs, kurš pēc vēlēšanām

parasti nokrīt grāvmalā.

Mūsu latviešu īstais; nācionālisms aļr šo

presi tiek apliets itkā ar vārošu ūdeni. Ja

labāka tautas_daļa šo aplaistīšanu arī sa-

prot, tad tomēr rodas vēl arī tādi, kuri šaī

makšķerei uzķeras, tāpat kā katrā dīķī
pat bēdīgs kumoss; pievelk tomēr kādu ziv-
teli, Uz to tad arī spekulē banālās preses

varoņi. Lai gan viņu vārdi ir tikai vārdi,
kuriem nekad un nekur neseko pašaizliedzī-

gi, tautiski darbi, tomēr īslaicīga piekrišana
rodas arvienu un galu galā — skaties —

dažam apšaubāmam censonim arī izdodas

«iebraukt» Saeimā. Pēc tam tikai tauta

atjēdzas un redz, ka viņa ievēlējusi simts

priekšstāvjus no 37 dažādām partijām. Kas
tur nu vairs par sadarbību, tautas un nacio-
nālisma) labā!

Ja nu pēc nākošiem trijiem gadiem atkār-

tojas atkal tas pats, tad suverenā tauta,

vēlētāji kļūst atturīgi, atmet visam ar

roku un nemaz vairs nebalso, sak' —■ tā kā

tā jau labāk nebūs! Uz tā rēķina tad sa-

mazinās tā sauktais koeficients (deputāta
ievēlēšanai vajadzīgais balsu daudzums) un

nu Saeimā nāk iekšā no aktīvākām parti-

jām un grupām vairāk deputātu, nekā viņām

pec daudzuma pienākas. Pašreklāmas dzi-

nēji savu mērķi panākuši!
Bet īstais nācionālisms joprojāml paliek

tas pats vārošu1 ūdeni aplietais stāds. Viņš
iznīkst un viņa vietā uzaug nezāle — psei-
donācionā'iisms. Pēdējo veicina bez tam

vēl arī sveštautiešu «skaldi un valdi» —

politika un tā mēs( nonākaml politiskā saim-

nieciskā atkarībā, mūsu nācionālisma vairs

nav, un loti ātri tuvojas tas stāvoklis, kurš

apdraud' tautas un valsts pastāvēšanu.
Ja mēs latvieši savu kultūru, valodu un

tautību esam saglabājuši tūkstoš gadus,
nesdami savos plecos svešu apspiedēju ofi-

ciālo varu, tad tas nozīmē, ka mums ir ār-

kārtīgi sīksta griba un dzīvotspēja, ka mēs

esam nesalaužami stipri islavā nacionālā ga-

rā un lieli savā intelektuālā spēkā. Bet ja

mūsu patstāvīgā valsts, valsts bez svešām

varām, ir apdraudēta jau pēc 15 gaidu pa-

stāvēšanas, tad tas liek daudz ko dziļi pār-
domāt. Tas nozīmē, ka mūsu pašu tautas

organismā ir kāds augonis, kāds ļaundabīgs
audzējs, kurš jāiznīcina7 vienkāršā operācijas
ceļā. Šī operācija, protams, nekādā ziņā

nedrīkst būt tāda, M organisma daļas sav-

starpēji apkarotos, noasiņotos un nonāktu

vispārējas panīkšanas stāvoklī.

Mums jāveicina un jāizkopj tāds nācionā-

lisms kas audzinātu un sildītu gribu un spē-
ku uz visu latvisko. Mums jāpanāk pareizi
saprasta un spēka pilna nacionāla politika.
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Bet pareizas nacionālas politikas pirmais

mērķis» un uzdevums ir — visiem spēkiem

radīt, veicināt un vairot savas tautas dzīvī-

bas spēku.
Pseidonācionāiisms ir tukši vārdi, savtīga

pašreklāmas un pašlabuma politika, kurai
nekādi pozitīvi darbi neseko. Ar šo slimību

slimo visa mūsu bālasinīgā un demoralizē-

jošā viendienas prese. Viņa izplata šo sli-

mību tautā tāpat, ka mušas izplata tifu.

Tāpēc viņafs loma ir noteikti pretvalstiska,

Ka to apkarot ? Ja šo presi vienkārši no-

liegtu, tad tā būtu mūsu dažādo brīvību ie-

robežošana, kas nesaskan ar valsts pamat-

likumiem. Noliegšanai sekotu nemiers*,
rūgšana, kas savukārt vājinātu tautas dzīvo

spēku. Tā tad šī recepte neder.

Lietai jāķeras pie saknes daudz pamatī-

gāk : mūsu īstais nācionālisms jāaudzina uz

sveštautiešu, t. i., mums noteikti naidīgo

spēku rēķina. Latviešiem savstarpējie kari

jāsamazina līdz minimumam', bet acīs jātu-

ra vienīgi apkarojamā svešā fronte. Nācio-

nālismu nevajaga kariķēt. Viņš ir pārāk
liels un svēts, lai ta spēks mazinātos spalvu

kāra brāļu starpa... Tautasdels.

Varoņu gars vēl dzīvo.

Cildenas! un neaizmirstamas bija dienas,
kaid 1916./17. g. g. latvju strēlnieku zo-

bens savām: tērauddziclram skaņām iezva-

nīja latvju tautas brīvības cīņu sākumu.

Slavināms un teicams bija laiks, kad

1919./20._ g. g. mūsp vīru dižalis spēks sa-

grāva vācu baronu un junkuru varmācīgo

un internācionāies varu, zem kuras smaka

mūsu tauta.

Varens un nepārspējams bija dairbs, kurš
cauri lielajam šausmu laikmetaml dižu un

skaidru cēla latvju vārdu,.'

Pielūdzams un dievināmisi bija gars, kurš

dzīvu radīja svēto teiksmu par latvju tau-

tas brīvi.

Godbijīgi lai kavējamies domas to dienu

un darbu priekšā.

Godam lai atšķiram1 vēstures lappuses un

metam skatu mazākās! tautas lielākā, baltā-

kā un varonīgākā senatnē. Un mēs;, latvie-

ši un mēs, visa cilvēce, redzam: nava/ lie-

lākas varas, nava lielāka spēka, nava lielā-

kas ticības pasaulē par to, ko rada aug-

stākā, vissvētākā mīla zemes virsū, proti —

mīla tēvijai.
Šī visaugstākā mīla ir radījusi nesapro-

tami lielus darbus, darbus, kurus ar godbi-
jību minēs visa cilvēce mūžu mūžos.

Esiam mēs lasījuši un dzirdējuši par da-

žādu nāciju varenām cīņām dēļ savas brī-

vības. Zinām1
,

ka daudzas, arī lielas un

spēcīgas, nācijas) ir vedušas fanātiskas, paš-
aizliedzīgasl cīņas par savu patstāvību, līdz

kāmēr Iznīkušas, tautas karojušas līdz pē-
dējam vīram — raidot slavu savam vārdam.

Bet to, ka mazai, maza nācija, iežogota no

lielām tautām', daudzu gadu simteņu cīņās,,
tomēr neiznīkst, bet uzvar — .mēs redzam

un lasām tikai no savais vēstures grāmatas,.
Vairāku lielu tautu valodas vēl tikai dzī-

vo — pašas tās iznīkušais savās cīņās, bet

maza tauta, latvju tauta, ir tā, kas nava bi-

jusi iznīcināma, kas ir uzvarējusi visas va-

ras, kuras pret to ir stājušās.
Turpat vai visu Eiropas nāciju kara pulki

ir minuši mūsu zemi savos varmācīgos no-

lūkosi. Un ne tikai minuši — daudzi, te ir

valdījuši.

Lielākie tautu brīvības nīdēji — poļi, vāci

un krievi, te 700 gadu slimtus ir veduši vis-

nesaudzīgāko, cīņu ar mūsu mazo tautu.

Šīs tautas — cik simtu reizes tās nepār-
sniedz mūsu lielumu —• viņas te cīnījušās ar

visnežēlīgāko sirdību, ar visbrutālāko mežo-

nību. Ne tikai karos tie kāvuši, ne tikai de-

dzinājuši mūsu ļaužu ciemus, postījuši mūsu

laukus ūn visellišķīgākos un visneķītrākos

inkvizīcijas pajēmienus ir lietājuši, lai tikai

iznīcinātu mūs latviešus.

Bet pec visas šis chaotiskas 700 gadu
simtus vestās latvju iznīcināšanas cīņas,

Latvijai.
Tu mana mīļā, gaišā tēvuzeme esi,

Ak, Latvija, ak, tavi kalni, lejas!

Tu līgsmi svētāko ik savā dziesmā nesi,

Uk dzejnieki tev raksta savas dzejas.

Pa tavu zaļo zemi, agrā ziedonrītā

let zemnieks, āvies pastlās un gaitu smagu.

Tev karogā ir sirds un saule vīta,

Un tavā atmatā kūp daudzu brūnu vagu.

Ak, Latvija, .tu, tēvuzeme mīļā,

Būs tavā klēpī miers un dusa jauka.

Spožs lemess arsies tavā klēpī dziļi,

Un pāri man nāks zemnieks pastalās no lauka.

M. Lima
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latvju zobins pāršķēla verdzības/ tumsu un

iezvanīja pirmo, jauno brīvības cīņu posma

sākumu.

Un mūsu vīru sakauti, lielā kaunā un ne-

godā, prūšu junkūru _zaldāti atstāja mūsu

zemi, un citi pazuda Āzijā.

Nevis nejauša laime, ne
.

notikumi, bet

latvju vīru, simtgadu cīņās radies varoņu

gars bija tas, kas lika mums uzvarēt Tīreļa

kaujās. Ložmetēja kalnā un citās.

Un ja šodien mēs liekamies nevarīgi, gļē-
vi — tad ziniet, ticiet, ka vēl reiz Lāčplēsis
cels savu roku, vēl reizi Imantas gars modī-

sies no jauna latvju tautā un tad — tad lēks

latvjiem pilnīga un daiļa latvju valsts' brivī-

bas un slavas saule! Un, kā šodien spīd
gaiši mūsu tautas varonība, tā agri vai vēlu,

reiz, kā spožs oreols Eiropas malā pacelsies

varoņu un tēvijas mīlas raisīts latvju slavas,
latvju gana) zītara nenodziestošais stars.

Mēs esaml maza tauta, bet mūsu gars ir

tik dižs, ka viņam ir jārāda reiz ceļš arī citu

tautu gaira dzīvei!
Un šinī laikā, kad mumisf Jāatceras mūsu

tautas cildenais mūža gājums — lai vislie-

lākā godbijībā noliecam1 savas galvas pret

to, un vērojot šīs dienas tukšumu, kā še, tā

visā pasaulē, lai kluislībā liecinām savu svē-

to un lielo ticību: mēs) ticami, ,ka — mūsu

varoņu gars vēl dzīvo! Imanta nevaid

miris! A. Ec.

Divas pasaules.

1916. gada Ziemassvētku laiks ... Viņš
kopā ar pāris virsniekiem visu laiku atra-

dās pie ložmetēja. Nāvīgi šrapneļi bez» ap-

stājas apbēra mūsu strēlniekusi. Pēc viena

otrs tie saļima sniegaina laukā. Krita ari

abi virsnieki ložmetēja ligzdā, bet viņš ne-

neaizmirsa pienākumu pret saviem biedriem

un savu tautu, neaizmirsa, bet turpināja ne-

pārtraukti raidīt naidnieka masās sava nā-

vīgā ieroča ugunskrustu,

Kāds lielgabala lādiņš to līdz pusei apbē-
ra ar salauzto sasalušo zemi un sniegu, ie-

vainoja viņu rokā, kaklā. Skaudra naidnie-

ka lode ieskrēja viņa krūtīs, bet viņš šāva

bez apstājas, sacēla paniku lielākā vācu

jātnieku nodaļā. Uzbrukums apstājās
~.

Pienāca palīgspēki. Glābti bija biedri,
glābti cīnītāji un tautas brīvība un gods.
Viņš bija turējies, kamēr vien spējis un, krī-
tot nesamaņā, tas ar smaidu sejā nodeva sa-

vu ieroci jaunajai maiņai. Sanitāri atrada

viņa miesā sešus ievainojumus. Bet mirt

vel viņam nebija lemts.

17 gadus velak

Galvas pilsētas ielās plūst laužu straumes

lielajā svētku sajūsmā. Smaržo skujas,
mirdz svētku eglītēs sveču blāzma. Brīva

tauta svētkus svin savus. Un līdz ar svēt-

kiem daudzina veco strēlnieku dižo garu.

Atskan svinīgas dziesmas, marši, runas,

godbijīgi balti cimdotas rokas ceļ spīdīgus
cilindrus

...
— tauta sumina varoņus ...

Bet jauko svinību noskaņu traucēja, ne-

patīkami traucēja, kāds, šajās dienās; ne-

piemērots skats: pa lielāko pilsētas ielu,
vecā raspuskā, pārs cilvēki pavadīja neēve-

lētu koka šķirstu... bez ziediem, bez sku-

jām. Šķirstā atdusējās viņa, senā cīnītāja,

trūkuma nomocītās miesas,
Un kad kapu sargs to, tik trūcīgu un

vienkāršu, neielaida pa grezniem kapu vār-

tiem —• viņa biedri skaidri zināja, kā viņš
bijis mūžīgs traucētājs: toreiz tas traucēja

ar slavu ložmetēju un savām asinīm, vāciem

ienākt Rīgā, — šodien nepatīkami traucēja

svētku godbijīgo noskaņojumu ...

Bet cilvēki sumināja šaja ladka varo-

ņus... J. Umars.

Pirmais cīrulis.

Gandrīz katru gadu ap šo laiku cilvēks

paliek nervozs,
_

Tad viņu daudz neko

\*airs neinteresē ne Ferliņas «Mīlas

skola», ne tautu nobalsošanas, ne Pompa-
duras garderobes apraksts. Tad viņam
galva ta vairāk pa gaisu vien dzīvo. Līdz
korītos mostas, tūdaļ tas sprūk pie loga,
ar roku aiztur vienu ausi ciet, bet otru

grūž pa logu ilaukā. To vienu ausi turēt

ciet viņam ir dikti liels iemesls,, jo sieva

istabā pilnā balsī lasa jaunākās pavasara
modes un cepuru aprakstus, bet otrai ausij

katrā ziņā jābūt ārpus loga: ar to ģimenes

galva grib kautko saklausīt.

Kad sieva jau sešpadsmito reizi svinīgi

izlasījusi modes aprakstus bez kādas at-
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bildes, ta paliek uzmanīga. Ja, ka tad sadus anķinus un pedāļus, sēdina jaun-

vīrs ne pušplēsta vārda nav dzirdējis no

jaukās lasīšanas.

«Ko tu tā izslējis savu radiotauri pret

debesīm?» sieva uzstājās, «Kādas Gabri-

eļa ziņas tu no turienes gaidi?»
«Es neko...» virs ierauj ausi istaba.

«Ko tu — Cukuru gaidi?»

«Ja, ja ...» virs mudīgi vien piekrīt.

Tagad sievai radies dibināts iemesls

sist savas maniķirētās rokas kopā un pu-

koties!

«Ak. š'tā gan? Cukurs tev ir vairāk,
ja? Sieva, ta var kailiem kamiešiem

skraidīt apkārt. — Ja, ja, es zinu gan: tu

jau arī labprāt būtu skrējis uz Gambiju,
kur nav sievai ne lindraki jāpērk, neka...»

Bet tad viena rīta virs pagalam uz-

traucies.

«Nāc!» viņš sauc. «Dzi', dzi!»

«Kas ir?» sieva arī interesējas. Vai at-

kal Sviestiņa kundze bara ar kalponi?»
«Ne tak —■ cīrulis! Pirmais cīrulis!»

Sieva steidzās pie loga. Kad abi labi

ieklausās, izrādās, ka tas nav vis cīrulis,
bet gan otrā namā kāds jauneklis nežēlīgi
vīlē vijoli.

Vēl dažus rītus vilšanās, tad vienā rītā

— nudien! — gaisos kāds spēlē priecīgu

džesu. Cīrulis! Ar kādu Džipsiju tas at-

braucis un kad — nav zināms, tikai fakts

tas, ka cīrulis klāt un nupat urķejas pa

stratosfēru ne sliktāk par Pikām. Saule,
ja vien pagūst izbāst degunu cauri mig-
las blāķiem, šo tik mudina:

«Spēle, muzikant! Diezgan apnikuši
visādi radio šlāgeri un kafejnīcu

blarkšķi.»

Līdz ar pirmo cīruļa brēcienu pavasa-

ris skaitās kā oficiāli akreditēji es. Nu arī

cilvēks itkā sapurinās un nodzen ziemas

snaudu. Viņš nopērk bulvāra stūrī pū-
polu slotiņu, ieslien to mājās skārda burkā

un nododas vasarīgiem! sapņiem. Kam

mājas tuvumā kāds koks, tas velk dučiem

būrīšus koka, lai strazdi! nāk iekšā dzīvot.

Būrīši
_

tiek ierīkoti pēc visām jaunlaiku
prasībām:: ir tur klozets, vannas istaba un

ledus skapis, kur vasarā tārpus uzglabāt.

Bet_kad strazdi ij tad vēl nelien būrī

iekša„ techniķis bēdīgi nosaka: «Es zinu

gan, kāpēc strazdi nenāk — lūk, radio un

telefons aizmirsies levilkt. Tagad nav

vai!rs_tadi strazdi kā senāk, kas pat koka

tupele līda iekša.»

Pirmais cīrulis! Kā tas var saviļņot
katru, kam vēl lielpilsētās troksnis nav

galīgi aizsitis ausis! Kam motorrats, tas

rauj to no noliktavas laukā, izrausta vi-

kundzi aiz muguras un svētdienā rauj to

prom no pilsētas cīruļus klausīties. Kam

tāda nav, tas kratās ar autobusu, taču ār-

pus pilsētas vajaga tikt.

Nav ko liegt, ir tur ko skatīties! It

priecīgi šalc priedes pavasara vējā, ezeri

piepūtuši zilos ledus vaigus, pa grāvja
straumi bērni pludina vecu galošu uz leju,

bet pāri visam cīrulis sludina savu mani-

festu. Tā skaidri nevar saprast, ko viņš

Vecais līdumnieks.

Kad rīti klajos izsēj spožu gaismu,

Un dārzos puto ķiršu sārtais sniegs,

Ar zemes dūmakām un ziedu kaismu

Vēl tīrumos iet vecais līdumnieks.

Cik celmu izlauzis viņš stiprām rokām

Reiz līdumos, pats spēka pilns un kvēls,

Cik dienu sīkām ciešanām un mokām

Nav pāri aizgājis viņš, zemes dēls!

Ar šauteni pie Daugavas un Ventas,

Cik nava cīnījies viņš naidā spāvs!

Sen biedru kapus pušķo sēru lentas,

Tik viņš viens pats ir palizis vēl dzīvs.

Un rīti zeltainie, kad gaismu vētī,

Pār klajumiem, kas zilu miglu dzer,

Viņš iziet tīrumos un zāli svētī

Un smagos graudus valgā zemē ber.

Viņš zemi mīl un visu, ko ta briedē,

Kas asnos veras saulē gaišs un jauns, —

Tās klusā elpa visas rētas dziedē,

Ko sirdī cirtis kādreiz liktens ļauns.

Un kad reiz zeme atvērs savas krūtis,

Un viņu paņemt sev uz mūžiem alks,

Tam druvu vārpas zvanīs ceļa jūtis,

Un klusu mieru baltie bērzi šalks.

Un dusēs līdumnieks tad kluss zem zemes

Un klausīsies, kā norās gani dzied,

Ka pari viņam vagas izar lemss,

Un ķimenes un ugunspuķes zied.

Jel pūšat stiprāk, aukas,

Man tuvas esat jūs!

Bez cīņām dzīves jaukas

Un laimes nav, neds būs!

J. Kalns
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īsti stāsta: vai ieteic eksportēt mūsu reņ-

ģītes uz Indiju, vai kalkulē Ķeguma spēk-

stacijas būves izdevumus, vai arī baras

par žīdiem;, bet stāstīt viņš kautko stāsta.

Kaut kur uzkalniņā jauneklis pieslējis
jaunkundziti pie priedes, baro to ar sal-

dumiem un cimdoto pirkstu debesīs pret
kādu vārnu badīdams stāsta: «Tas mel-

nais, kas tur augšā, tas ir cīrulis. Re, un

kad viņš šitā tirinājās, tad viņš dzied.

Dziedāšana viņam dota no dabas. Daba,

ta ir visspēcīga. Dabā nekas neiet zu-

dumā ...» Jauneklis vēl ilgi būtu stā-

stījis par dabu, bet neko nevar tādu sa-

gudrot, tāpēc pasteidzās nobeigt: «Jā, tā

tas ir ar to cīruli!»

Lauku cilvēkam pirmais cīrulis atnes

i prieku, i bažas. Prieks par to, ka nu pēc
dažām nedeļaim varēs sākt domāt par tīru-

mā iešanu, bet bažas par to, vai tikai līdz

tam laikami zirgs nenoslīks lauku ceļu dub-

ļos. Kam vēl siens lūks tu pļavās, tas

steidz vēl šļūteret ar ragaieam pa ciņiem

un norām. Gan grūti iet: zirdziņš velk

izstiepies divreiz tik garš, bet večuks

stumj spiezdams, izstiepies trīs reizes ga-

rāks. «Ja šitā vien ies visu ceļu», večuks

domā, tad mans dibena gals labi ja rītva-

kar tiks mājās».

Kam pavasarī garāks ceļa gabals mēro-

jams, tas kombinē braucamo uzrikti no

vāģiem', ragavām un laivas.

«Jā, ar šitaādn uzrikti brauc kaut vai

pa Lubānas ezeru!» Konstruktors pats

lepns uz savu satiksmes līdzekli. «Bet ci-

tādi ... nu, tad pavasaros pie mums la-

bāk nemaz nerādies placī! Kā tepat trīs

gadus atpakaļ mūsu pagastā krājkases ka-

sieris: kā izgāja vakarā no kooperatīva,
ta pazuda ar visu naudu kā dūmos. Un

tas tak tik garš cilvēks bija!»

Kas dzīvo upes malā, tas līdz ar pirmo
cīruļa dziesmu paliek pavisam kustīgs:
skrien vai sešas reizes dienā uz upmalu un

.ar pātagas kātu mēra upes līmeni un brī-

nās:

«Ačkis, vai nu es pats būšu to pātagas
kātu pret baltīša stilbiem, nodauzījis, vai

arī tas ūdens cēlies — un jau ir pāri pus-

kātam. Jāskrien labi veicīgi sataisīties...»

Mājās ticis, viņš dod kategoriskus norā-

dījumus sievai: «Met nu vērpšanu pie

malas! Liec bērnus vanniņā — vilks tos

uz istabas augšu, jērus un sivēnus saliec

baļļā, govij piesien to gumijas pūsli ragos,

bet pati lūkū tikt uz jumta un vicini manu

brūtgāna kreklu, ja kas gadās. Tikai citu

kreklu neņem— ņem brūtgāna, tas ir ga-

rāks, Es skriešu atpakaļ uz upi.»

Bet upes ledus rūgst... urds _strautiņi
un mežmalā atlikušais sniegs noslēpumaini
čaukst. Drīz būs dzīvība visur._ Un ka

lai ne: pirmais cīrulis taču ir klat!

Kurai no

m
i 370 savstar P ē iam apdrošināša-

ī Jļļ nas biedrībām apvienotām,

� I Savstarpēja apdrošināšanas Centrālā Savienībā.

Rīgā, Tērbatas ielā 15/17, savā namā.

I
Tālruņi 26422, 34406.

Apdrošināšanas biedrība!
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Kad jauns dzims rīts.

Fantāzija.

Visapkārt bija tumša nakts. Salta un

drēgnuma pilna. Un tāda viņa valdīja ilgi,

ilgi.

Un ar ik mirkli tā kļuva jo tumšāka un

drēgnāka. Nebija neviena, kurš meklētu

dienas, kurš mklētu gaismas — ļaudīm
tā apnikusi bija...

Un drausmajā nakts tumšumā, pār seno

gaismas cīnītāju kapenēm, taisnības ideju
karogus skrandās plosot, deja ļauni kaislī-

bu un rupjas varas dēmoni. Riebā asins

un iznīcības dejā tie samina visu, kas vien

bija palicis pāri no cēlo dienu gaišuma.

Viņu šķeltie nagi dziļi iespieda netīros

dubļos visgaišākās ideju dvēseles, kur sa-

lūza to mirdzošie ilgu baltie spārni un pa-

šas tās iegrima milzīgajā dievību kapsētā,

pār kuru, ik spoku stundā, pāri auļoja lie-

lais briesmonis — naids, ar savu daudz-

galvaino verdzeņu baru — ļaunajām ļaužu
sirdīm,

Tad malā nobēga ir čūskainie dēmoni,

pārzīdušies cēlu ideju nesēju dzīvībām.

Tusnīdami, nespēkā, tie ieslīda un noslē-

pās dziļajās kapēņu aizās — balto skeletu

kalnos.

Bet briesmonis naids vairs nedēja — nē!

tas auļoja, grāva, noslaucīja visu, visu,

Baltajās gaismas pilis tas pārvērta smir-

došos mazo dēmonēnu cellēs.

Viņš trakoja, viņš ārdīja, postīja ...
līdz — iedziedājās gaiļi... Un — palika
kluss—

Demioneni nokusuši snauda miroņu kau-
dzēs.

Apkārt bija tik tumšums, tik mitrums.

Kā spokaini rēgi pret debesīm pacēlās pe-
lēki garaiņi no kūpošām ideālu asinīm.

Kluss baismumis drausmoja ... tik vie-

tām to pārtrauca čūsku šņācieni, kuras
vīdamās lodāja ap kritušo ideju sirdīm...

Šķita, kā pati zeme bija apstājusies un

mākoņu melnums tai bija piespiedies gluži
klātu, to šausmīgi smacēdams.

Tad lielajā zaņķu varzā ieskanējās
vaids. Viens vienīgs... Ne sāpju, ne

moku vaids, nē! — pilns smeldzošu žēlu

par lielo ideālu nāvi...

Viņš pacēlās un ... noslāpa milzīgā mā-

koņu saltumā, bet līdzi viņam pacēlās bal-

ta, salauzīta un samīta idejas dvēsele.

Savus zeltainos spārnus vēdinādama tā

iespiedās mākoņu biezumā un cauri visām

sāpēm, cauri tumsai, cauri visas pasaules

drausmumam, tā uzmeklēja savu zītara

kokli un tumšajā līķu tuksnesī lika skanēt

tās burvīgo skaņu plūsmai.

Vāri skanēja spodrās sidraba stīgas, bet

viņu dievišķās melodijas apklusa kraupai-

no rupuču un gļotaino čūsku šņācieni.
Dēmoni atmodās no laiskā miega, bet zī-

taru kokles spožums tos attrenca savās

alās, nobijušos, gļēvus ...

Šķita, ka zeme atkal sāk_ griesties un

mākoņi atkal pacēlās augstāku, arvienu

augstāku,

Un kokles skanēja skaņaki — mākoņi

kļuva pavisam balti, balti!

Bet kad dvēseles kristāla pirkstiņi no-

gurumā sastinga — iz alām lauzās āra visi

mošķi un velni, bet... tie izbīlā palika

stingri — no melnās zemes pamalas pari

pelēko pasaules netīrumu drupām zibēja

pirmie Saules spožuma stari! Jaunai Sau-

lei lēcot — skaidrs dzima jaunais rīts!

Pamodās dzīvības. Mēmā klusumā tās

klausījās saulstaru dievājo jundu — jaunas

nākotnnes himnu — jaunas dzīves, jau-

nas pasaules, jauno darbu himnu!

Visu balsis celdamas ietrīcējās līdzi die-

vājai jundai.

Ik mii'rkli tā kļuva dižāka — varenāka,

apjemdama visu nāvēto, dzīvinādama, cel-

dama un laimēdama.

Uz gruvešiem jauna diena dzima!

Latvieti! Vai Tu vēl nesaredzi šīs him-

nas skaņu. Vai Tu vēl nejūti tās dzīvino-

šo, modinošo dvēsmu?

Jel klausies! Klausies, un noliec savu

galvu viņas priekšā! Tur līdz ar viņu,

dzimst jaunās Latvijas jaunā nākotne!

Tā lēni, lēni nāk, bet viņa tūvojas!

Tuvojas!

Liec galvu un augšup to oeil klad viņai

pretīm tu steidz! J. Umars.
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Jāsadarbojas visām šķirām un visām

tautībām!

Tie, kas stāv tālu no mūsu politiskās
dzīves, ja viņiem patīk, var nodzīvotos 3

pēdējos gadus dēvēt vai nu par demokrā-

tijas ziedu laiku, par nācionālu atmodu vai

kā citādi. Bet tie, kas atradušies tuvāk,
tie zina, ka šis laiks nav bijis tikdaudz nā-

cionālisma vai dēmokrātisma pilns, nav

bijis apbalvots svarīgiem dzīves ideāliem,
kādi bija paredzēti šā «atmodas» laika sā-

kumā.

Notecējušos gados ikkatra mūsu demo-

krātiskā partija ir pūlējusies audzināt vie-

nīgi; savus spēkus, lai tie kļūtu lielāki nekā

pretniekiem. Pie tam nav paturēts prātā

vispārējais sabiedrības, bet gan tikai šau-

ru grupu labums. Aiz atsevišķiem kokiem

nav saredzēts mežs. Ir skandināta tikai

nošķiršanās no citiem, bet nav paturēts

prātā īstais demokrātijas princips, proti:

valsts būs stipra un plaukstoša tikai tad,
kad kopīgi sadarbosies visas šķiras un vi-

as tautības! Ldem.

Red.-izdevejs:

M. Rieksts-Riekstiņš.

AKC. SAB.

A. S. Maikapar,

Rīgā
Papirosi

„Mokka-Ekstra"

„Mokka"

„Rlga

„Lady'

„Sports"
vienmēr labi
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Porcelāna, fajansa un māla trauku

izstrādājumi

S-ba

M. S. Kuzņecovs
iii^MļBiaļiģļ,

1

;7ļļļPļX;ļnpM

Veikals un noliktava: L. Grēcinieku ielā Nr. 17/19.

Tālruņi: veikalam 21188, kantorim 22X22.

Jānis Vanags
Rīgā. Brīvības ielā Nr. 52. Tāļrunis 91755.

Manufaktūras precu lielfirgofava
Kungu konfekcija Damu konlekcija

Drošiem pircējiem — iespējams kredits.

■■■ ■■■■■■ IIIIIMIIII—III 111111 — || ■ iii ■ lll Ml —|„

Skaistākās Lieldienu olas un figūras

Svētku galdam

Šokolāde % Konfektes @ Biskvīti © Vafeles $ Kafeja

V. ĶUZE
Noliktavas: Rīga, Raiņa bulv. 25, Brīvības iela 13.

Speciālveikāli: K- Āboliņš. Rīgā — Brīvības ielā 67/69,

M. Ingelevies — Marijas ielā 56.

Liepājā: O. Tauriņš — Graudu ielā 46.

ii,!,, „ mm,,, , i i
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AKCIJU S-BA

Kr.-B. ķīm. un laku fabrika

JllOllI EnSDOrfS Wilhelm Hjordt
Rīgā, V. Jelgavas ielā 27, tālr. 32556, 31337.

Rīgā, Bruņinieku ielā Nr. 2.

O Z Ī tS Akc
-

Sab
*

ED
-

BHŪNS un B-dri

BALTIJAS KRĀSU fabrika
Papīru fabrikai,

Rīgā, Lāčplēša ielā 52/54. RīSā> L- Smilšu ielā 21- Tālrunis 33421.

Tālrunis 28674.

ļ^-rir~aM¥MMTMMBļiTiniīrBW— — HrrīrfLļ'^i1-"^-^---LļC,™ļa» ii ihiipmm ™—i m■iiMrrf"'""»-—iimim m niiii ■ ■■■ i im1 mmt\u 1 1111111111111wmmmarsaa

™e m, stor*oe lanHeuič.FleišerfiOo.
R ī g a,

Rīga, Andreju sala.

Ganību dambī 7-a. Tālrunis 30421.

āfiflfW3H9 Apdrošināšanas un transporta

||0\\|||b1 akciju sabiedrība

sēklu tirgotava .Latvijas Lloids"
Dib. 1875. g. Rīgā, L. Smilšu ielā 34. Tālr. 22883,

Rīgā, Brīvības bulv. 1. Tālr, 20551. j

K/fl
J I fl Rauga fabrikas, degvīna dedzinātavas,

\ Vlflnl I nmilAnil £F|rte rektifikācijas, liķieru fabrikas

J Q
t

Ugļļļjļ uUļllļJUllV 111 valču dzir,,avu akci 'u sabiedrība

nB

:=:
c* J. UlolIscIiioT

Rīgā, Ķīšezera ielā 3. Tālr.: 91726, 94502. Rīgā, Pulkv. Brieža iela 25/27.

Akc. Sab. Rīgas māksi, minerālūdeni
Sab «LATREKORD».

»Vērmaņa parks" ™*

Rīgā, Merķela un Tērbatas ielu stūrī. Rīgā, Upes ielā 8. Tālr. 91968.

Tālrunis 21991.



18

Rigas
kokvilnas vērptuves

un lenšu austuves sabiedrība

Dib. 1897. g.

Rīgā, Mārupes ielā 10. Tāļr. 41310, 41206,

41516, 41464.

Vērptuve :

Vecā Jelgavas ielā 52. Tājr. 42618, 42224.

Pilsētas kantoris:

Lielā Zirgu ielā 25. Tāļr. 23044.

RAŽO:

Visus lenšu audumus un pinumus, mež-

ģīnes, kokvilnas audekļus, au-

žamas, adāmas u. c- kok-

vilnas dzijas un

diedziņus
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Th. SkribanOVitC Konditoreja un kafejnīca

Dib. 1850. g.
� v Raumans

Rīgā, Kalku ielā 10. Tālr. 33311. darbnīca
"

Pastāvīgi rokdarbu inž. V. KRISKO,
Rigā' Kr Barona ielā 31

jaunumi. Rīgā, BTīvības bulv. 1. Tālrunis 29125.

ucx
Koku apstrādāšanas fabrika Rjgas trikotāžu tirdzniecības

mmm ««sr
r>- - aiu i • i- ii

Rīga, Katoļu iela 2-a.

o. m reiner, a Kleins
JflRARD

konditoreja un kafejnīca,
I1IUIIIV

•
*Jir*«*r^ļ--/

Rīg ā
, l. Grēcinieku ielā 4. Dzelzs preču tirgotava

Rīgā, Audēju ielā 1. Vaļņii ielā 11. Tāļr. 30643. Rīgā, Grēcinieku ielā 30.

. Tālrunis 22647.
Tāļrunis 2277Z

Grāmatu sietuve Maiznīca
Rīgag naglu fabrika

ct,.~rg P.Biernis b^4W-
T-i
•

- t-.- ,
.

~~
Rīga, M. Nometņu iela 6.

Tālrunis 34497. Rīga, Reveles ielā 96.

K ERDMANS, II M M„X|,a f
Rīgā, Marijas ielā 8-a. Puķu veikals- ļļ |l||IMlllI
Direkcijas tālr. 31839 Elizabetes ielā 53. Tālr. 27945. 1 MIIUIIUI

Biroja tāļr. 31314. Dārzniecība: Anniņmuižas ielā Rīgā, Andrēja Pumpura ielā 5.

Fabrika: Ādmiņu ielā 4, Nr. 71. Tālrunis 41821. Taļr .
34847- Kantora tāļr. 29152.

Tāļrunis 32037.

Vilnas austuve
Pret GALVAS un zobu

o o T-N-i ai 1 tsiapem

b. OVartCa DelS ļS. C. SIEGEL K.-S. saaukstēšanos vislabāki līdz

Rīgā, _• Mentobromin
Priekšstāvniec. R. Kaplan, Kall)aka bulv-

7
- ! pūlv> 10 &ant

Audēju ielā 10.
Izgat_ Marijas aptiekas laborāt.

~~ " Marijas ielā 3. Dabūjams visur.

Rīgas vilnas vērptuve PpimĪPia :
retroieļa Sklerosan pret

Rīgā, SL°2l, 47. L3^
s

APKAĻKOŠANOS, _
Tālr. 92132.

aStmU Un galvaS rClb()n'-

Vērptuve, austuve, apretura, A

krāsotava un mēchāniska adi-
A ,

Ķimikālijas Beļģijas imp. - eksporta

tava.
AL „Lateksim

kantoris

audumus^'kā
2

Rīgā, Mārstalu ielā 19.
HoilSmail Ml Ko.

vatelīna un adītas preces. Rīgā, Brēmiešu ielā 5.

Balkan ĪH^ssr?
«... vm ».

Ri,*

TS,S'S," »• "»!"'»•
Tālrunis 21170.

noL 12' nod- 4
'
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HBBIBtoMHtiaHBBMMKlHMEISBHKi^n^^HEHBMBBiBfejSHBHHHMHHBnBK

Herdera institūts, Rīgā
Privāta vācu augstskola

Elizabetes ielā JVs 29

Teoloģijas, tieslietu, tautsaimniecības un filosofijas nodaļa

Rudens semestris no 15, septembra lidz 20. decembrim

Pavasara semestris no 15. janvāra līdz 15. maijam

Kancleja atvērta no pīkst. 10—1 un no 5—7 vakarā.

Bruno Frobeen

Ķimikāliju un drogu

lieltirgotava

Rīgā, Ģildes laukumā.

Autom. tālr. centrāle 3518.

Piedāvā no krājumā: drogas un

ķimikālijas, specialitātes, pārsienamos

līdzekļus u. t. t.

Klūga i Erualds
īpašnieks K. Klūga,

trauku un lampu tirgotava

Rīgā, Tērbatas ielā 14. Tāļrunis 26257.

Pastāvīgi krājumā:

porcelāna, fajansa un stikla galda trauki,

nerūsošie galda naži. Karotes. Virtuves pie-

derumi. V E C K A ievārījuma glāzes un

aparāti. Dažādas greznuma preces.

Lampas, elektr. un petrolejas apgaismoš.

Mūsu

Lieldienu zaķi un olas
no šokolādes un marcipāna
atrodas pārdošanā tikai ar mūsu firmas etiķeti.

Akc. sab. Th. Riegert
Viņu sastāvs ir no patiesi labas šokolādes un skaisti

pagatavoti.

Fabrikas noliktava Kaļķu ielā N° 1
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FR. GRAUDS
REDEREJA

Rīgā, Merķela ielā 21. Tālrunis 23792.

AUGĻU TIRDZNIECĪBAS P.-S.

«Agrumi»
Rīgā, Mārstaju ielā 21.

Tālrunis 27572.

Augļu

Eksports-lmports

Svētku iepirkumiem

Kungu un dsmu veļas speciālveikals

A. Andcrsons
Rīgā, Kalku ielā 17.

Tālrunis 28546. Dib. 1906. g.

Paša darbnīca pagatavota veļa.
Pasūtījumi. Izlabojumi.

Piedāvā lielā izvēlē:

Triko veļa, kaklu saites, zeķes, cimdi,

dažādas pogas u. t. t.

Virskrekli. Apakšveļa.
Vairumā. Mazumā.

'

1—i 1

Jaunā vilnas

vērptuve un austuve

Rīgā, Valmieras ielā 8, paša mājā.
Tālrunis 93642.

Pieņem vilnu vērpt, kārst un aust.

Vairumā. Mazumā.

Būvapkalumus. Amatnieku rīkus,

Lauksaimniecības darba rīkus.

Speciāl .
tēraudus u. t. t.

par vairuma cenām piedāvā

Akc. sab.

„
Marss"

Dzirnavu ielā 66, Tērbatas ielas stūrī.

Tālruņi: 30427 un 22415.

Rīgas Papīrfabriku Akc, Sabiedrība

Valde: Rīgā, L. Aldaru ielā 12. Fabrika: Līgatne.

Speciālitāte: smalki un vissmalkākie rakstāmieun iespiežamie papī-

ri, zīmēšanas, banknošu un citi lukatu papīri, čaulīšu, zīda, konden-

ser- un karbonpapīri, luk&us papīri ar spiedumiem un kartoni, ūdens-

drošais papīrs cementa maisiem, kā arī pergamīns, sūcpapīri, krepa

un krāsaini zīdpapīri.
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Augļu kokus,
ogulājus un citus Jums vajadzīgos.' stādus iegādājat no lielākās kokaudzētavas

Latvijā

C, V. ŠOCHS
īpašnieks P. Balodis.

Kokaudzētava Stopiņos pie stac. Salaspils. Kantoris Rīgā, L. Smilšu ielā 8/10.

Pasta kaste 43.

Cenu rādītājus izsūtu uz pieprasījumu.

Tekstilrūpniecības A/S*

«Rīgas Manufaktūra»
Rīgā, Vaļņu ielā 2.

Tāļr.: Direkt. 20582, grāmatv. 34955.

Kantoris, tāļr. 34307.

iiīwmiimii™rMmffiīiiitiMiuitimiiiiimiii■liiiiiiiiiiiiiiriM^

Priecigas Lieldienas būs tikai lai
ja uz Jusu galda atradīsies kaut kas no

skaistajām, garšīgajām un iecienītajām LIELDIENAS SVĒTKU ŠOKOLĀDES

FIGŪRĀM. ŠOKOLĀDES un KONFEKŠU ŠĶIRNĒM. Pateicoties savai labi

nostādītai fabrikai ar modernākām techuikas ražošanas mašīnām un tam. ka iz-

ejvielas tiek iepirktas tieši no pirmās rokas un lielos vairumos, E. MEŽITIM ir

iespējams dot augstākās kvalitātes preci par lētām cenām.

Un laba prece ir ne tikai garšīga, atspirdzinoša, veselīga, bet turklāt sātīga.

Tādēļ lietojiet arī jūs tikai tādus ražojumus, kas Jūsu labklājībai un veselībai

par labu nāk.
_

E. Mežīts
iecienītas kafejas šķirnes: Reform-kafeja «WEGA» bez kofeina, šoko-

lādes kalēja «MAIGA», «MOKKA». 1. lab. ar melno mori. Bagātīgā iz-

vēlē visaugst. lab. dažādu šķiru pupiņu kafejas.

ļ/ a ļ/aA .
visaugstākā lab., «SAULDOTA»

fVdKdU . un ļ. labuma «BAUDA».

Vaļējais kakao dažādas šķirnes.

Bagātīgā izvēlē dažādas augstākā labuma, šokoļādes_ markas, iepakotas:

«ROKOKO», «PILNPIENA». «RŪGTA», «PIENA RŪGTA». Dažādas vaļējas

šokolādes un tauta iecienītais vaļējais bloks. Dāvināšanai greznas kastes, skai-

stas jo skaistas.

FABRIKAS NOLIKTAVAS: Kaļķu ielā Nr. 9,

Brīvības iela Nr. 40,

I Marijas ielā Nr. 2,
Matīsa ielā Nr. 8.
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Uz Lieldienām ĒUnfili"
rekomendējam izgatavotas mf I dk ļļ | I ļf

no labākās šokolādes III !■ A 11 H
olas-praline, zaķus |}lJlUll II li

un citas figūras.
Akc. sab. Pirmā Latvijas mēchaniska ceļošanas

ļ ģ ģ piederumu fabrika,

|| W— Cl I III Cl īpašm

Iepērkoties griežat vērību uz firmu ļļ. BOĒillŠteillS 8 B. FOgBlBViGS
«LAIMA».

_ _
_

Piekrāsiet visur. Rfe Marstaļu iela 21, tāļr. 20867.

Vilnas drēbju fabrika

Dzensiksnu un ādu rūpniecības
.

un tirdzniecības |j Jļ

g [ļ 1In|ļH(fl īpašnieks R. Altermanis.

\ ĶA\ J Rīgā (Latvia), Tērbatas ielā 73.

II I IIIIII Ma Tālr.: 91184, 91291, dz. 30298.
/ |J t J 9 IUUUU Telegr.: Boston, Rīgā.

Rīgā, L. Smilšu ielā 34. Preču noliktavas:

Tālruņi: 22944 un 92581. Rī£ā
1

Grēcinieku ielā 9. Tāļr. 31734.

Liepāja, Graudu iela 48. Taļr. 15-45.
Daugavpilī, Valdemāra ielā 24. Tāļr. 421.

Rīgas cementa fabrikas Pj epTaS jet ViSUM

C. Cli. SCkllirif Gambijas
Rīgā, Mazā Svaru ielā 1. Tāļn: 23439, 30062. Cl *Z T I īl
Pasta kastīte 294. Tekoši rēķini: Latvijas

bankā 2962, Pastā 1417. £ Arnāļa Rigg

Portlandcements. Romancements. , Tāļrunis 23740.

Bite un Gulbis

Gaļas un desu rūpninciba

Marijas ielā 114. Tāļrunis 92449. RītT£IQ Tirorntāill 11M
Svērtuves ielā 10. Tāļrunis 22114.

lxl
5

ao 1 UgULOJU UI1

Avotu ielā 39._ Tālrunis 30959.
_ m

Kr. Barona iela 39. Tāļrunis 29733. R11 nni 1 >QVQtar-
Centrāltirgū, gaļas nod. Nr. 7. I\UpilieK.U JdVMdf

Majoros, tirgus laukuma, tāļrunis 446\
_ .

_
T »■ i_ t .

Piedāvājam visādas gaļas un gaļas izstrādā- nPlfl ICrpHītniPmT*Īha
jumus augstākā labuma par mērenām ce-

nam katra daudzuma.

Restoracijām un ēdienu veikaliem aprēķi- Rīgā, Brīvības ielā Nr. 9.
nam rabatu. Pasūtījumus pieņemam arī pa

tāļruni.
Ja esiet apmierināti, sakiet citiem.

Ja neesiet apmierināti, sakiet mums.
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Lauksaimnieki,
pieprasiet visās cukurfabrikās

filtrkalki,
9 9

Ietāko zemes mēslošanas un kaļķošanas
līdzekli.

Filtrkaļķis satur netikai kaļķi, bet arī līdz 0,8% fosforskābes, nelielus vai-

rumus kālija un slāpekļa un ievērojamos vairumos organiskas vielas.

Filtrkaļķis maksā, noņemot tieši cukurfabrikās: Ls 0,50 par tonnu; iekrau-

jot vagonos Ls l
t
— par tonnu.

Pasūtījumus pieņem un tuvākas ziņas sniedz:

Valsts cukurrūpniecības pārvalde, Rīgā L. Smilšu ielā Nr. 1/3, tāļr. 20739.

Jelgavas cukurfabrikā, Jelgavā — tāļr. Jelgavā 393.

Krustpils „ Krustpilī — tāļr. Krustpilī 55.

Liepājas „ Liepājā — tāļr. Liepājā 1894.

Valsts cukurrūpniecības pārvalde.

IHHHHHHBBMBlBBHffi9BnffiHB9BWniinnBH0i^^HHB

Akc. Sab. «Agronoms»
Rīgā, Dzirnavu ielā 72. Jelgavā, Katoļu ielā 41.

Piedāvā:

Mol/clīrrno moelllC>. kā 16 proc. Beļģijas tomasmiltus. superfosfātu, kālija sāli, visus

llldKollgUd IHCdlUO. slāpekļa mēslus un citu?.

Oq|#|aa .
dārzāju, sakņaugu, pļavu, zāļu no labākām audzētavām, kā V. Veibull un t. t.,

OCIVldd* sarkanā āboliņa timotiņa, vīķu, pelušķu, zirņu, labības un citas seklas.

Onnl/htrj|ļ|| . sojas pupu smalkumus, linsēklu, kokos, zemes riekstu un citus raušus,
uļJuMJOI lUU • kviešu un rudzu klijas un citu spēkbarību.

KriPviiJK raifac nnvākčanae maeinac •
zāles pļāvēji, zirgu grābekļi, labības pjā-

MlCfljaO IlUVdlVddlIdO lildollldO • vēji, rindu_uo mēslu sējmašīnas, separatori.
Vienīga pārstāvniecība Latvijā.

PY RmC I tfl Angiiļa: petrolejas, sūcgāzes un dizeļmotorus.
UnUOOLLl DlUO. L1U. Vienīgā pārstāvniecība Latvijā.

RAN9f)MP9 fohriirSC Arj glijā: pašbraucējus, lokomobiles, āboliņa un labības tīrkūlējus.
nHIlOUiriLO IdUlIndO Vienīgā pārstāvniecība Latvijā.

M||I||/TC| I firmas zviedru lokomobiles, traktorus un kūlējus.
IVSlHlM LLL Vienīgā pārstāvniecība Latvija.

Visas lauksaimniecības mašīnas un rīkus.

* Ražas novākšanas mašīnu rezerves dašas.

Cenas mērenas j Drošiem pircējiem iespējams kredits.

iHRSHHHHHIBCHHHHI^HlH^HBBBHBBSB^SBEflHHB^BHiBB^HHBi^HIBBI^BBBHHRHHHHBHBi.



Goeggingera
šokolāde un Lieldienu

dāvanas pilna izvelē

Jaunās konfektes Fabrikasveikali:
_

RlGA: Kaļķu ielā 3/5, tālr. 20480

„Plastik-Mokkatf buiv. 9 tāJ r. 33250

——^^ua^^m|H|a—
Rr, Barona iela N° 24/26, talr. 30251

_ . ...

Marstalu ielā 7, tālr- 21362
Ls 2.40 par kilogramu

liepājā;

Rožu laukumā 13, tā • 581-

Kārtis tais n Un
dib. 1871. g.

Cementa preču un jumtu papes fabrika

Rigā, Ganību dambī 19, tāļr. 96174.

Kantoris: Jaunā ielā 30, tāļr. 23169, 34141.

Rīgas Eļļas Spiestuves A-.S.,

Wm. Hartman
Rīgā, Vecā Jelgavas ielā 21/25,

tālr. 23884, 20345 un 41832.



Spiestuve «Latvija» Rīga, Mērķēja ielā Nr. 15.
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A S. Ch. Jūrgenson-Otto Schvvarz vadība

Tāļr. 20191
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Delikatešu nod. — Vaļņu ielā 28, tāļr. 20167. Vlau tirg. — Kaļķu ielā 2, tāļr. 20149

Konditoreja — Aspazijas bulv. 1, tāļr 21315 Avotu ielā 1/3, tāļr 27339.
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§Uz Lieldienām! g
l|| yf Uamu rokas somiņas Ceļojuma koferi un somas gļ
lS Vēstuļu somas Suņu, medību un sporta piederumi £§j
B|f Portmonejas Rīta kurpes no ādas un kamieļspalvas gļj
H Portfeļi Ugunsdzēsēju jostas un ķiveres ||j
fM ffis» Manikira somas Pašražoti, krāsoti viengabalaini gļ
ļ|| x4 Ceļojuma neseseri karogi un karodziņi

|f Visaugstākā kvalitāte. Vislielākā elegance. Mērenas cenas,
fl

il:":r ļļ RflTPFI.IlFRI Rīoa.Kalķaielāll. I
g

akciju sab-ba (|
9

|| UmUUIIU; Tāļr. 23216 un 20182.

ļ
ļ Speciāla ceļošanas, sporta un formas piederumu rūpniecība ||
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