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Nākotnes soļi.

Mūsu jaunatne bieži vairās praktiskā,
fiziskā darba rūpniecībā un lauksaimnie-

cībā, lai gan šis darbs pie mums netiek

slikti atalgots. Tā rūpniecībā, kā lauk-

saimniecībā vajadzīgi garīgi attīstīti, intel-

liģenti darbinieki, ar praksi un spējām
savā arodā. Arodaspeciālisti un meistari

mums bieži jāieved no ārzemēm, jo mūsu

izglītotie jaunekļi nerāda tieksmes iziet

cauri garo un grūto praktiskā darba skolu,
lai taptu sava darba meistari. Parasti

tie, kas iestājas fabrikās, ir ar nepietie-
košu priekšizglītību, tiem grūti sasniegt
sava aroda kalngalus. Ar technikas iz-

kopšanu un plašāku mašīnu pielietošanu
tā rūpniekiem, kā arī lauksaimniekiem ar

laiku izdosies saistīt pie sevis spējīgākus
darbiniekus, līdz ar to atvieglot tiem darba

smagumu, un sagādājot labvēlīgākus dzī-

ves apstākļus.

Mūsu iepriekšējā laikmetā rūpniecība,
amatniecība, tirdzniecība un banku dzīve

bija nokļuvusi svešinieku rokās. Parla-

mentārisma laiks bija latviešu saimnie-

ciskā uespēka laiks, kad mēs bijām at-

spiesti no visām svarīgākām tautsaim-

niecības pozicijām savā izejas stāvoklī —

zemkopībā. Visās pārējās saimniecības

nozarēs galveno lomu spēlēja svešinieki.

Latvijas atdzimšana tagad norisinās

visās dzīves nozarēs, un arī saimnieciskā

laukā. Bankas jau ir pilnīgi latviešu ro-

kās, svarīgas pārkārtošanas notiek arī

rūpniecībā, transportā, tirdzniecībā un

amatniecībā. Mūsu jaundibinātās kameras

še veic lielu darbu un izpilda tautas va-

doņa un nacionālās valdības galvenās lī-

nijas saimnieciskā politikā. Latvieši vairs

nav tikai zemkopji, kā tas bija simts gadus
atpakaļ, latvieši vairs nav tikai zemkopji
un ierēdņi, kā tas bija četrus 'gadus at-

pakaļ, latviešiem jābūt rūpniekiem, ekspor-
tieriem, finansistiem — mūsu zemes kun-

giem.

Un raugoties no šā — jaunā laika

viedokļa, no valdonīgā latvieša un mūsu

nacionālās saimniecības viedokļa, būtu

noziegums pret valsti un tautu, ja mūsu

jaunatne arī turpmāk paliktu saimnieciski

neuzņēmīga. Būtu liels ļaunums mūsu

saimnieciskai patstāvībai un neatkarībai,

ja arī tik izdevīgā stāvoklī latvieši neva-

rētu vēl saimnieciski pāraugt svešiniekus,

pārspēt tos rūpniecībā, tirdzniecībā, trans-

portā un visur citur. Kopš 1934. gada
15. maija Latvijā vairs nevalda

„

brīvā

sacensība" saimnieciskā liberālisma garā,
bet latviešu nacionālā politika, un še nu

vajadzētu mums celties un augt ne die-

nām, bet stundām.

Var būt valdības politika sekmējoša
latviešu nacionālai saimniecībai, var būt

izdevīga vispārējā konjunktūra, bet ja ne-

būs mūsu jaunatnei tieksmes un zināšanas

saimnieciskās lietās, speciālās nozarēs,
tad arī turpmāk mums būs grūti sacensties

ar citiem un pastāvēt arī kā saimniecis-

kiem valdniekiem zemē Mums nav vairs

vajadzīgi apskoloti pusintelliģenti, mums

vajadzīgi lietpratēji — arodnieki, speciā-
listi savās nozarēs. Vēl tūkstoši ārzem-

nieku mūsu zemē labi pelnās tādēļ, ka

mums nav pašiem vēl attiecīgo lietpratēju,
l ajā pašā laikā vēl daudzi latvju jau-
nekļi nīkst bezdarbībā tādēļ vien, ka

uz katru skrīvera vietu ir simts kandidātu.

Patiesībā viņi nav arī šim darbam pie-
mēroti, kā to apliecinās mūsu saimnie

ciskie darbinieki un biroju priekšnieki,
jo viņiem trūkst arī šīs speciālitātes —

mašīnrakstīšana, korrespondence, valodas

zināšanas, stenografija v. t. t. Mūsu ve-

cie amatnieki vienā balsī skandina, ka

viņu amatos trūkst jaunatnes, kas gribētu
būt labi arodnieki un kas mīlētu savu

amatu. Daži amati pat „izmirst" — jau-
nie amatnieki nenāk klāt tādā vairumā

kā vecie izmirst, jo šie amati nav pie-
tiekoši „smalki" mūsu jaunatnei (ādmiņu
amats). Viņu apziņā jau ..smalkāki" ir

ar piecdesmit latiem mēnešalgas nīkt kādā

kantorī.

Nacionālā valdība pēdējos gados sevišķi
lielu vērību piegriezusi arodizglītībai. Un

sekmes še jau vērojamas ļoti labas. Šo
rudeni visas arodskolas būs pārpildītas,
kā to rādīja iestāšanās eksāmeni pavasarī.
Tomēr paies vēl labs laiks, kāmēr galīgi
lūzīs vecais ledus mūsu jaunatnes un ve-

cāku domās. Divdesmitais gadu simts ir

technikas, specialitātes laikmets, kas no

ikviena prasa speciālas zināšanas — aroda

prasmi.

Ķeguma spēkstacijas izbūve ir kā sim~

bolsjaunās Latvijas techniskam progresam.
Ar Ķeguma stacijas izbūvi sāksies jauns
laikmets Latvijas saimniecības vēsturē.

Primitīvi saimniecība aizgājusi, un tās
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vietā stājusies elektrība, radio un viss,
kam sakars ar technikas uzvaras gājienu.
Vai latviešu jaunatnei šie varenie laikmeta

soļi paies garām bez mācības, vai viņa šo

vareno laikmetu domā saņemt ar spalvas
kātu un lūgumrakstu rokā dēļ skrīvera

vietas V Nē nākotne pieder tikai tiem,
kas dzird un saprot nākotnes soļus.

Vai stiprās strāvas iekārtas ir ugunsdrošas?

Ugunsgrēku izcelšanās iespēja no stiprās
strāvas ierīcēm un iekārtām ir niecīga, ja
tās ir kārtīgi ierīkotas un tiek arī turētas

labā kārtībā. Gandrīz noteikti var teikt,
ka elektriskās strāvas ierīces tikmēr ne-

var izsaukt ugunsgrēku, kāmēr tās atbilst

techniskiem priekšrakstiem. Par nožēlo-

šanu tomēr vēl arvienu izceļas uguns-

grēki, kuriem par iemeslu nevar uzrādīt

neko citu, kā aizdegšanos no elektriskām

apgaismošanas vai arī dzinējspēka ierīcēm,
lai gan jāpiezīmē, ka šādam spriedumam
dažreiz nav pamata. Ļoti bieži

piemin „īso savienojumu", neesot nemaz

skaidrībā par tā būtību. Laikrakstos šādi

paziņojumi parādās ļoti bieži, pie tam bez

kaut kādas tuvākas noskaidrošanas, iz-

saucot dabīgi pilnīgi saprotamu nemieru

un neuzticību pret elektriskās strāvas

ierīcēm. Tas tomēr ir tikai tamdēļ, ka

īstam cēlonim ne vienmēr pieiet ar pie-
tiekošu kritiku. Ļoti bieži paši dedzinātāji
mēģina apgalvot, ka aizdegšanos izsau-

kušas elektriskās strāvas ierīces, lai ka-

vētu tālāko izmeklēšanu. Lai gan pēdējā
laikā vienmēr tiek meklēti un pētīti katra

ugunsgrēka cēloņi un iemesli, tomēr bieži

vēl sastopam parasto slēdzienu: uguns-

grēka cēlonis — domājams „īsais savie-

nojums". Cik vieglprātīgi dažreiz uz-

stāda šādu apgalvojumu, var redzēt jau
no tā, ka dažos gadījumos, kur par uguns-

grēka iemeslu uzdotas elektriskās ierīces,

ugunsizcelšanās laikā elektriskās strāvas

nemaz nav bijis.

Pieskaroties tuvāk šim jautājumam, vis-

pirms jāapskata, ka vispārīgi elektriskās

strāvas ierīces var būt par cēloni uguns-

grēkam un kādā ceļā ir iespējams atrast

drošu un iespaidīgu aizsarglīdzekli šo

cēloņu novēršanai. Pie aizdegšanās no

stiprās strāvas ierīcēm var vest divi da-

žādi apstākļi: vispirms elektrisko vadu

sakaršana un tai sekojošā vadu kvēlošana

un otrkārt — elektriskā dzirkstele. Kat-

ram vadam, neskatoties no kāda materiāla

tas arī nebūtu izgatavots, ir zināma pre-

testība cauri plūstošai elektriskai strāvai.

Šīs pretestības pārvarēšanai patērējas at-

tiecīgs elektriskās enerģijas daudzums,
pārvēršoties siltumā. Ja nu kādu sevišķu

apstākļu dēļ strāvas stiprums pieaug, tad

var izdalīties tāds siltuma kvantums, ka

vadi sāk kvēlot. Šāds kvēlojošs elektrī-

bas vads tad arī ir bīstams, jo aizdedzina

vada izolāciju un apkārtējos degošos
priekšmetus. Tā dzīvojamās ēkās ievilktie

apgaismošanas iekārtas vadi var uzņemt
tikai samērā vāju strāvu, lai jau neizsauktu

vadu sakaršanu. Šāda nepielaižāmi liela

strāvas plūduma pastiprināšanās iestājas
tad, ja kāda defekta dēļ elektriskās strā-

vas ierīcē strāva vairs neplūst caur strā-

vas patērētāju (lampu, motoru, apsildī-
šanas ierīci), bet izdalās tieši pa vadiem,
radot lielu strāvas stipruma pieaugumu.
Šāda apstākļa sekas: vadu sakaršana un

sekojoša apkārtējo priekšmetu aizdegšanās.

Pret šādu strāvas iedarbību attiecīgās
ierīces un iekārtas var pasargāt ierīkojot

attiecīgus aizsargus. Aizsargu ierīces ir

konstruētas uz šo pašu apstākli, ka strāvas

pārāk apgrūtinātie vadi sakarst un pār-

deg, un pilnīgi pasargā stiprās strāvas

ierīces prēt šādām iespējamībām. Aiz-

sargos ievietots laba metalla vads, pa kuru

plūst elektriskā strāva. Šis vads ir tie-

vāks, nekā ierīces vadi. Ja nu rodas

kaut kādu apstākļu dēļ pārlieku liels

strāvas pieplūdums, tad šis tievais vads

pārdeg un pārtrauc strāvas pievadīšanu,
izslēdzot tādā kārtā apdraudēto elektriskās

iekārtas daļu.

Pielietojot pēc techniskiem noteikumiem

izgatavotus aizsargus, šāda strāvas pār-
traukšana iestājas pilnīgi droši un izslēdz

nelaimes iespēju. Tikai jāievēro, lai aiz-

sargi būtu piemēroti strāvas patēriņa
daudzumam un atbilstu vadu stiprumam.

Tāpat jāņem vērā bieži neievērotais no-

teikums, ka aizsargiem jābūt pilnīgā kār-

tībā. Tāpēc uz visnoteiktāko jābrīdina
no parastās vieglprātīgās rīcības, aizvietot

izdegušus aizsargus ar kaut kādu citu

vadu, kā piem. naglu, resnāku stiepuli
v. c. Ar šādu rīcību tiek pilnīgi iznīci-

nāta aizsargu iedarbība un elektriskās
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strāvas ierīce vairs nav pasargāta pret aiz-

degšanos.

Pēdējā laikā jau sāk atmest šādu aiz-

sargu sistēmu un pielieto izslēdzējus, kas

paši iedarbojas un pārtrauc strāvas pie-
plūšanu, tiklīdz iekārtā rodas kaut kāds

traucējums. Šādiem izslēdzējiem ir tā

priekšrocība, ka tie nenolietojas, ir pa-

stāvīgi spējīgi veikt savu uzdevumu un

nav jāaizvieto. Bet galvenā priekšrocība
ugunsdrošības ziņā ir tā, ka tos nevar

tik vienkārši izlabot, ievietojot, piemēram,
citu vadu, kā pie parastiem aizsargiem,
padarot tādā kārtā to par savam uzde-

vumam nederīgu.

Otra ugunsgrēka izcelšanās iespēja no

elektriskiem vadiem ir no elektriskās

dzirksteles, t. i. ja elektriskā strāva pāriet
no viena vada otrā dzirksteles veidā. Tas

notiek tad, ja ir sabojāta elektrisko vadu

izolācija. Elektriskā strāva var pāriet no

viena vada otrā netikai dzirksteles veidā,
bet noplūst arī nepārtraukti elektriska

loka veidā (Lichtbogen). Šādos gadī-
jumos tiek sasniegta sevišķi augsta tem-

peratūra, pie kuras izkūst pat metalla izo-

lācijas caurules, kurās novietoti vadi. Cik

augstu temperatūru var šādā kārtā sa-

sniegt, norāda tas, ka šādu nepārtrauktu
elektriskās strāvas plūdumu techniski

pielieto metalla metināšanai. Šāds strāvas

nepārtraukts plūdums tomēr var rasties

tikai tad, ja vadi nepareizi ievilkti, pie-
lietoti slikti materiāli un nav ierīkotas

attiecīgas aizsargu ierīces. Ja ierīkoti at-

tiecīgi aizsargi, tad šāds liels strāvas

plūdums nekad nav iespējams. Cik no-

vērots, tad ugunsgrēka nelaimes izcēlušās

tikai tādos gadījumos, kad attiecīgās ie-

kārtas vai ierīces nav bijušas ierīkotas

noteikumos paredzētā kārtībā. Tāpēc ne-

kad nedrīkstam paši ierīkot stiprās strāvas

ierīces vai arī tās labot, jo bez nelaimes

briesmām, kas ar to saistītas, ļoti viegli
paši pret savu gribu varam palikt par

dedzinātājiem.

Vēl jānorāda uz dažiem gadījumiem,
kur, neuzmanīgi apejoties ar elektriskām

ierīcēm, var izcelties ugunsgrēks. Vis-

pirms jāpiemin elektriskie gludekļi, kurus

bieži atstāj neizslēgtus uz degoša pamata.
Arī elektriskie sildītāji bieži ir aizdedzi-

nājuši gultas. Elektrisko apgaismošanas
lampu apkraušana ar zīda papīriem vai

citādām plānām drēbēm, lai sasniegtu ap-
gaismošanas efektus vai arī vājinātu
gaismu, ir bijuši par iemeslu daudzām

nelaimēm. Jāpiezīmē, ka arī dažādos

elektriskos apstarošanas aparātus nedrīkst

novietot viegli uzliesmojošu priekšmetu
tuvumā, jo tie arī stipri sakarst un var

aizdedzināt šos priekšmetus.

Ļoti bieži ugunsdzēsēji nav skaidrībā,
vai ugunsgrēka gadījumos elektriskos

vadus var apliet ar ūdeni. Šeit nu jāsaka,
ka vājās strāvas ierīces var apliet ar tīru

ūdeni pilnīgi droši 3—4 metru attālumā.

Stiprās strāvas iekārtas turpretim, pēc
iespējas, nav jāaplej un tur, kur tiešām

bez apliešanas nevarētu iztikt, jāskatās,
lai starp stobrvedi būtu ieturēts 12—15

metru liels atstatums.

Beigās jāpiemin, ka elektriskās apgai-
smošanas iekārtas, neskatoties uz atse-

višķiem nelaimes gadījumiem, tomēr vi-

sādā ziņā ir ugunsdrošākais apgaismo-
šanas veids; katrā ziņā pārāks par katru

citu mākslīgo apgaismojumu, kā piem.

gāzi, petroleju, acetilēnu v. c. Tāpēc
pie uguns un eksploziju apdraudētām ie-

kārtām ari pieļauta tikai elektriskā ap-

gaismošana.

V. P. pēc „Feuerpolizei".

Ugunsgrēku dzēšana ar ūdeni.

Lai gan mūsu laiku technika pazist
daudz un dažādus ķīmiskus ugunsgrēku
dzēšanaslīdzekļus, tomērarvienu vēl ūdens

ir un paliek visparocīgākais, lētākais un pie-
ejamākais ugunsgrēku dzēšanas līdzeklis.

Tomēr ir gadījumi, kad nedrīkst

ūdeni lietot dzēšanai. Dažus biežāki

sastopamus gadījumus apskatīsim.
Ddens pieder pie vielām, kuras vis-

vairāk absorbē siltumu. Ar to tad arī

izskaidrojamas ūdens lielās liesmu ap

slāpēšanas spējas. Sacītā illustrēšanai

ņemsim mazu piemēru. Pieņemsim, ka

mēs dzēšanai lietojam 10 grādu siltu

ūdeni. Lai ūdens sasniegtu izgarošanas
līmeni (100 grādu karstumu), tad katrs

litrs ūdens vēl jāsasilda par 90 grādiem,
un lai to panāktu, tad jāpatērē 90 lielās

kalorijas siltuma, bet lai šo litru sade-

dzinātu (pārtvaikotu), tad vajaga vēl 539
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kalorijas, tā tad kopā pavisam 629 kalo-

rijas. No šā redzam, kādu milzīgu sil-

tuma, daudzumu patērē ūdens iztvaiko-

šana, un arī kļūst saprotamas lielās ūdens

liesmu apslāpēšanas spējas.
Kā zināms, degšana var notikt vienīgi

klātesot skābeklim. Lielais tvaika dau-

dzums, kas rodas liesmās iztvaikojot ūde-

nim, neļauj degošām lietām piekļūt gaisa
skābeklim, un kā jau minēju, bez skā-

bekļa degšana nevar notikt. Ir noskai-

drots, ka 1 litrs ūdens dod 1700 litrus

tvaika, bet tā kā tvaiks ir vieglāks par

gaisu, tad tas samērā ātri izgaist.
Šis princips ir pamatā jaunai uguns-

grēku dzēšanas metodei, kufu pēdējā
laikā arvien biežāk un arvien ar lielākiem

panākumiem lieto Amerikas ugunsdzē-
sēji. Metodes pamatā tā tad ir princips,
radīt degošā ēkā vai ap degošiem priekš-
metiem pēc iespējas vairāk tvaiku. Kā

zināms, jo lielāka ir apsildāmā virsma, jo
vairāk radīsies arī tvaiku, un pēkšņāk,

pie viena un tā paša siltuma daudzuma,

pazemināsies temperātūra.

Principa pielietošana ir atrisināta ar

pavisam vienkāršu technisku paņēmienu;
ūdens strūkla tiek ievadīta liesmās caur

sīkacainu pievadu (kā parastās dārzu

lejkannas). Šādas speciālas šļūtenes tiek

plašos apmēros izgatavotas ne tikai Ame-

rikā, bet arī Vācijā un Padomju Krievijā
(arī pie mums, tā saucāmais „smidzinā-

tājs" red.).
Beidzot apskatīsim dažus gadījumus,

kad ūdeni dzēšanai nedrīkst lietot:

1) kad jādzēš degoši, t. s. vieglmetalli
(piem. kālijs, nātrijs), jo tie turpina degt
arī ūdenī un pat vēl labāk. Pateicoties

savam mazam īpatnējam svaram, tie ūdenī

negrimst, un turklāt vēl viņi degot ūdenī

izsauc ķīmisku reakciju, kas sadala ūdeni

ūdeņradī un skābekli. Skābeklis tiek iz-

mantots degšanai, bet ūdeņradis, savieno-

joties zināmās proporcijās ar gaisa skā-

bekli rada t. s. sprāgstgāzi, kāpēc var iz-

celties bīstamas eksplozijas.

2) Tāpat ar ūdeni nedrīkst dzēst de-

gošu karbīdu, jo pēdējais, sastopoties ar

ūdeni, rada degošu gāzi.

3) Ar ūdeni nedrīkst dzēst arī degošus
ķīmiskus savienojumus — dažādas ķī-

mikālijas, kas saskaroties ar ūdeni rada

lielu karstumu

4) Tāpat ar ūdeni nedrīkst dzēst de-

gošus šķidrumus, kuru īpatnējais svars

mazāks par ūdeni, kā naftu, benzīnu, pe-

troleju v. t. t. Šie šķidrumi, pateicoties

savam vieglam īpatnējam svaram, uzpel-
dēs virs ūdens un turpinās degt ar vēl

jo lielāku sparu.

5) Ar ūdeni nedrīkst dzēst arī elek-

triskas ietaises un ierīces, sevišķi augst-
sprieguma ierīces, jo ūdens strāvas var

radīt elektrības īssavienojumu, kas ne-

laimi var palielināt.
Ir arī vēl vairāki citi gadījumi, kad

ūceni dzēšanai nedrīkst lietot, bet tie ir

ļoti reti sastopami, kādēļ pie tiem nepa-

kavēšos.

J. v.

Ugunsgrēku apkarošanas un glābšanas darbi

cietumos.

Visas valstis tagad nodarbina gaisa
aizsardzības jautājumi. Pasaules karš

jau pierādīja, ka aviācijai piekrīt liela loma,
bet līdz ar aviācijas straujo attīstību ie-

naidnieka uzbrukumi var būt vērsti ne

tikai pret militāriem objektiem, bet arī

pret valsts svarīgākiem iekšējiem centriem,
pielietojot pat ķīmiskas kaujas vielas.

Tāpēc gaisa aizsardzība jānoorganizē vi-

sās valsts apdzīvotās vietās, šiem darbiem

jāpiesaista katrs valsts pilsonis un viņu
uzdevums ir sargāt savu valsti un tautu

pret gaisa uzbrukumiem un varbūtējām
briesmām.

(Turpinājums).

Organizēšana jāsāk jau laikus, jo gaisa
aizsardzības problēmas atrisināšana prasa

ne tikai pastāvīgus pētījumus, bet lielus

materiālus līdzekļus un darbu. Pēdējā
laikā arvien vairāk piegriež lielu vērību

jauno lielo celtņu piemērošanai gaisa aiz-

sardzībai, izbūvējot patvērtnes ar visām

vajadzīgām ērtībām, kā tīra gaisa pieva-
dīšanu, pastāvīgu elektrību, ūdeni un c.

Cietuma ēkas ir ar maziem izņēmumiem
būvētas priekškara gados, kad vēl nebija

prasība pēc tādām patvērtnēm, bet šajās
ēkās mīt daudz cilvēku. Tāpēc jau laikus

jāpadomā kā aizsargāt un glābt šos cii-
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vēkus briesmu gadījumos. Jau tagad va-

jadzētu visos lielākos cietumos izbūvēt

piemērotas patvērtnes un apmācīt cie-

tumu darbiniekus glābšanas darbiem.

Tāpat būtu jāapgādā pietiekošā krājumā
gāzmaskas. No svara būtu zināmu skaitu

darbinieku no katra cietuma apmācīt
lekšlietu ministrijas sarīkojamos pasīvās

gaisa aizsardzības kursos. Ir nepieciešami
ļau laikus izstrādāt noteiktu darbības

plānu gaisa uzbrukuma gadījumiem un

izvest dažas mēģinājumus lai katrs dar-

binieks zinātu savu uzdevumu.

Uzbrukuma laikā ugunsdzēsēji sadalāmi

pa vairākiem pulciņiem, bet to varbūt to-

mēr būs pār maz lielākam glābšanas
darbam un tā katram cilvēkam var pie-
nākt brīdis, kad jātiek pašam ar sevi

galā. Lidotāju uzbrukumi ir pēkšņi un

viņi var mūs pārsteigt dažādos apstākļos
un tā mums jāprot izmantot pareizi vie-

tējie apstākļi un līdzekļi lai varētu glāb-
ties no uzbrukuma ļaunuma sekām.

Patlaban notikumi Spānijā un Ķīnā

rāda, ka gaisa uzbrukumos nesaudzē ne

pilsētas, ne mierīgos iedzīvotājus. Tāpēc
arī mums visiem būtu pienācīgi jāsaga-
tavojas visām varbūtībām nākotnē.

K. Brants.

Skursteņslaucītāji un ugunsdzēsība.

Vācijā pastāvošie nosacījumi par skur-

steņslaucītājiem paredz, ka katram ie-

cirkņa skursteņslaucītājam, cik vien viņa
fiziskie spēki to atļau), jāpiedalās viņa
dzīves vietas arod vai arī brīvprātīgo
ugunsdzēsēju darbā. Attiecīgā instruk-

cija pie tam paredz, ka vietās, kur ir

ugunsdzēsēji — arodnieki, iecirkņa skur-

steņslaucītājam jābūt pastāvīgā kontaktā

ar pēdējiem. lecirkņa skursteņslaucītājam

jāsastāv par biedri vai nu brīvprātīgos
vai arī aroi ugunsdzēsējos. Izņēmumus
pielaiž tikai tad, ja iecirkņa skursteņslau-

cītājam ir tikai uzraudzības funkcijas, bet

arī tad tikai ar uzraudzības iestāžu se-

višķu atļauju. Tādā kārtā mēs redzam,
ka likumdevējas iestādes ielaužas pri-
vātā dzīvē un prasa no skursteņslaucītāja,
lai tas kā brīvprātīgais ugunsdzēsējs pie-
dalās ugunsdzēšanas darbā.

Šinī sakarībā var rasties jautājums, kā-

dēļ gan skursteņslaucītājam jābūt par
biedri ugunsdzēsības darbinieku saimē.

Uz to zīmīgu atbildi ir devis Vācijas
valsts branddirektors Eckers. Viņš starp
citu raksta: „pats par sevi saprotams,
ka starp dažādiem arodiem ir viena daļa

tāda, kuriem izvēles gadījumā pie līdzī-

gas kvalitātes jādod priekšroka. Ja man

būtu jāizšķiras starp skursteņslaucītāju
meistaru, būvmeistaru, maiznieku, mēcha-

kniķi un drēbnieku, tad noteikti ugunsap-
arošanas dienestā es priekšroku došu

tam, kam lielāki piedzīvojumi šinīs lietās".

Ar to nebūt nav teikts, ka katrs skur-

steņslaucītājs tūlīt jau ir īsts ugunsdzē-
sējs. Bet tomēr tāpat kā ugunsdzēsēju —

arodnieku dienestā piemin tikai mācītus

amatniekus un it sevišķi būvamatniekus

un no arodugunsdzēsēju virsniekiem prasa

pamatīgu technisku izglītību, arī pie brīv-

prātīgo ugunsdzēsības darbinieku izvēles

jāņem vērā technisko zināšanu priekšro-
cības. Šis amata techniskās zināšanas

atvieglo ugunsdzēsējam viņa darbu, jo
viņam attiecībā uz daudzām techniskām

problēmām, kas būs jāatrisina viņa darbā,

jau ir savas zināšanas, kuras citam, kam

tādu nav, sākumā ar pūlēm būs jāpiesa-
vinās. Secinājums katrā gadījumā ir tāds,
ka tādam ir visas nepieciešamās īpašības,
kas vajadzīgas ugunsdzēsības dienestam.

Piegriežoties tieši skursteņslaucītājam,
redzam, ka viņam ir vesela rinda tādu

īpašību, ar kurām tas sevišķi piemē-
rots ugunsdzēsības uzdevumiem. Vis-

pirms savus amata pienākumus viņš iz-

pilda stingri norobežotā iecirknī, pie
kam, izpildot savus uzdevumus, viņš re-

gulāri apmeklē katru māju savā iecirknī.
Tādā kārtā viņš ļoti labi pārzin visu ēku

būves apstākļus, ieejas un kāpnes, uguns-
drošās ierīces un vispāri visus vājospunktus
ugunsdzēsības ziņā. Šīs savas zināšanas

viņš sevišķi labi var izlietot ugunsgrēka
gadījumos. Viņam nav ilgi jāmeklē
ugunsgrēka gadījumā telpas un ejas, ja

jāglābj manta vai cilvēki, kādēļ viņš var

rīkoties ar daudz lielākām sekmēm, kā

tāds, kas attiecīgās vietas apstākļus ne-

pārzin un nepazīst. Tādā kārta viņš

ugunsgrēka gadījumos var noteiktāk un

vieglāk izšķirties par soļiem, kādus būtu

jāsper ugunsgrēka apkarošanai.
Bez tam skursteņslaucītājs ir pieradis

savu darbu veikt arī samērā sliktos ap-
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stākļos : pieradis pie karstuma un sodrē-

jiem, nepazīst bailes, ja kādreiz jāsariļās
dūmos un kvēpos. Viņa darbs prasa arī

fizisku piepūlēšanos. Ja nu, pie šiem

apstākļiem pieradušam, viņam nākas būt

ugunsgrēka vietā, karstumā un dūmos,
tad varam teikt, ka viņš nekad nepazau-
dēs galvu, bet būs mierīgs, jo pie šādiem

apstākļiem viņš jau pieradis, izpildot savu

kārtējo darbu.

Tāpat ātri un viegli viņš iejutīsies strā-

dāt gāzmaskā vai ar skābekļa aparātu,
arī vājš apgaismojums viņu darbā mazāk

traucēs, jo pie tā viņš pieradis. Arī viņa
amatā izglītība dod labas techniskas zi-

nāšanas, kas viņam atvieglo ugunsgrēka
izpratni. Par uguni vispāri, par aizdeg-
šanās iemesliem viņš ir labi iepazinies
un tamdēļ spējīgs labāk spriest par tās

apkarošanu un kā padomdevējs var sniegt
šim nolūkam vērtīgus pakalpojumus.
Skursteņslaucītājs pārzin vispārējos vil-

cienos arī būvju konstrukcijas un tamdēļ
labi var spriest par ugunsgrēka apstākļiem,
jo, saskaroties ar noteikumiem par skur-

steņu un dūmvadu būvi, viņš iepazinies
arī ar ēku būvi un pārzin būvju bailī-

gākās vietas. Skursteņu, dūmvadu un

tīrīšanas ierīču uzmeklēšana viņam neprasa

daudz laika, jo šinī ziņā viņam ir jau
darba prakse. Pie dūmvadu

un apkuri-
nāšanas ierīču kļūdu atrašanas viņš ir

neatsverams un ātri var dot slēdzienus

par ugunsgrēka cēloņiem. Sevišķi neat-

sverams viņš var būt dūmvadu aizdeg-
šanās gadījumos, jo labi pazīst sodrēju
veidus un to īpašības pie aizdegšanās.
Un taisni šādos gadījumos pie uguns-

grēka apkarošanas bieži vien tiek pie-

laistas kļūdas, jo ne visiem ugunsdzēsē-

jiem šie jautājumi ir pazistami.

Vācijā pastāvošie noteikumi vēl paredz,
ka skursteņslaucītāju meistaram jāņem
dalība arī ugunsapkarošanas dienestā, sb

nu viņš līdz ar to ir arī ugunsdzēsībaj
dienestā, tad arī vispārējfs ugunsapkaro-
šanas lietā viņš var sniegt vēl vairāk4

nekā, ja viņš nebūtu ugunsdzēsējs, jo
pie ugunsgrēkiem viņam ir ļoti bieži iz-

devība redzēt, cik lielas sekas var būt

kādreiz sīkai nolaidībai, kas pielaista kaut

vai arī pie skursteņu tīrīšanas. Ar šo

praktisko pieredzi viņš tiek pie pārlie-
cības, ka drošības noteikumiem, kaut arī

tie liktos mazsvarīgi, tomēr ir sava no-

zīme un cēloņi un tie ir jāievēro. Ja
viņš, kā ugunsdzēsējs redzēs, ka arī

ugunsdzēsējam bieži jāriskē ar savu ve-

selību vai pat dzīvību, tad šo iespaidu
viņš neaizmirsīs un atzīs, ka arī viņam
savā darbā jāpieliek visas iespējamās pū-
les. Tad viņš redzēs, ka laiks, ko viņš
ziedo ugunsgrēku apkarošanai, ir atmak-

sājies un atzīs, ka viņam jābūt skursteņu
kopējam, bet ne tikai slaucītājam.

Nobeidzot šo mazo apskatu, varam kon-

statēt, ka ir ļoti svarīgi un vēlami, lai

skursteņslaucītāji būtu arī brīvprātīgo
ugunsdzēsēju organizāciju locekļi un ar

šo savu līdzdalību palīdzētu ugunsapka-
rošanas lietai. Šis darbs vispārības labā

lai būtu tas mazais personīgā laika un

spēka upuris, ko var nest skursteņslau-

cītāji kā ugunsdzēsības aktīvi dalībnieki.

Tamdēļ pieaicināsim un mēģināsim saistīt

brīvprātīgo ugunsdzēsēju saimē skur-

steņslaucītājus.
V. P pec „Feuerpolizei ft

.

Studiju brauciens pie Briseles, Antverpenes,
Londonas un Parīzes ugunsdzēsējiem,

Dr. ing\ Fridrichs Kastners, Zalc-

burgā (Liclvācijā) ar Starptautiskā uguns-

dzēsēju kongresa apmeklēšanu, kas no-

tika laikā no 8. līdz 14. jūlijam 1937. g.

saistīja studijas braucienu uz Briseli,
Amtverpeni, Londonu un Parīzi, lai iepa-
zītos ar minēto pilsētu ugunsdzēsējiem
un darba noorganizēšanu.

Tā kā gandrīz visā pasaulē ugunsdzē-
sēju organizācijas, sakarā ar civilo gaisa
aizsardzību ir padotas zināmām pārgrozi-

bām, tad šim braucienam izvēlētais mo-

ments jāuzskata par visai izdevīgu.
Pārorganizēšanas darbs ir ievadīts un

uzsākts visās Eiropas valstīs, bet nekur

vēl nav galīgi nobeigts. Braucienā bija
visai interesanti novērot, cik dažādi ir

tie ceļi, pa kuriem iet atsevišķas valstis,
lai atrisinātu mērķi, kas visām tām ir

kopējs — t. i. problēmu, kas saistīta ar

civilo gaisa aizsardzību

Kāds uzskats valda par briesmām, kas
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draud no gaisa, par to var taisīt slē-

dzienu no iesnieguma, kādu Beļģijas mi-

nistru kabinets cēlis priekšā ķēniņam.
Sinī iesniegumā starp citu teikts:

„Pēc militāro aprindu uzskatiem vissma-

gākās briesmas, kas apdraud civilos iedzī-

votājus, irtās, kas izriet no degbumbu
lietošanas. Valsts mobilizēšanas komiteja

izstrādājusi norādījumus par ugunsdzēsības
dienesta pārorganizēšanu. Šie norādījumi
paredz jau miera apstākļos speramos so-

ļus, lai mobilizācijas brīdī valsts rīcībā

būtu spēcīga organizācija ugunsgrēku ap-

karošanai. Šādu organizāciju nepiecie-
šams noorganizēt jau miera apstākļos.

Nepieciešams arī ugunsdzēsības dienestu

noorganizēt pēc viena kopplāna, kā

izvešanai dzīvē jābūt neatkarīgai no vie-

tējo pašvaldību labās gribas, bet valdībai

jābūt vajadzīgiem līdzekļiem attiecīgās kon-

troles izvešanai."

Pamatojoties uz šo iesniegumu, Beļģijas
karalis izsludinājis noteikumus, kuros se-

višķi zīmīgi ir sekoši pamatprincipi:
1) centrālā valdība patur sev tiesības

nozīmēt ugunsdzēsēju virsniekus un ap-

stiprināt dienesta noteikumus; 2) visu

ugunsdzēsēju organizāciju pienākums ir

padoties no valdības ieceltās inspekcijas
rīkojumiem un 3) visas pašvaldību uguns-

dzēsēju organizācijas pakļaujamas iecirkņu
(apriņķu) brandmeistaru rīkojumiem.

Salīdzinot šos 1935. g. publicētos no-

teikumus ar citās valstīs izdotiem notei-

kumiem, jānāk pie slēdziena, ka uzstādītās

prasības nebūt nav pārspīlētas, bet turās

iespējamības robežās un uzskatāmas kā

mēģinājums nepalikt citām valstīm iepa-
kaļ šinī svarīgā valsts aizsardzības jautā-
jumā.

Līdzīgā veidā civilā gaisa aizsardzības

jautājums ir nokārtots arī Francijā un

Anglijā, lai gan aiz militāriem iemesliem

ir grūti iepazīties ar organizācijas formu

visos sīkumos.
Šo vispārējo atzinumu ievešana uguns-

dzēsēju darbā jau vērojama daudzu valstu

ugunsdzēsēju organizācijās, pie kam gan-
drīz katra organizācija uzrāda interesantus

detaļus techniskā un organizatoriskā ziņā.

Brisele.

Brisele ir pilsētā ar 800,000 iedzīvotā-

jiem, kas sadalās 13 patstāvīgās paš-
valdībās. Šīs pašvaldības uztur arī savas

ugunsdzēsēju komandas, dažas patstāvīgi,
dažas kopīgi ar citām pašvaldībām, tā ka

Briselē darbojās pavisam 8 viena no otras

pilnīgi neatkarīgas ugunsdzēsēju koman-

das. Parasti šāda komanda ir pietiekoši

spēcīga, lai tiktu galā ar ugunsgrēku, kas

izcēlies tās darbības robežās. Ja tomē

nākās pieaicināt palīgā kādu komandu

no blakus esošās pašvaldības, tad par

izdevumiem, kas cēlušies no šādas palī-
dzības sniegšanas pašvaldību starpā notiek

sevišķa norēķināšanās.
Pašā Briselē ugunsdzēsēju komanda ir

250 cilvēku liela ar 6 virsniekiem. Šis

sastāvs sadalīts starp galveno un 6 blakus-

nodaļām ar kopā 12 ugunsdzēšanas
automobīļiem.

Normāli uz trauksmi izbrauc 4 rīki t. i.

no galvenās nodaļas — sūknis un kāpnes,
bet no divām blakus nodaļām ik pa vienam

rīkam.

Atkarībā no sava rajona lieluma līdzīgus
spēka samērus uzrāda pārējās Briseles

pilsētas pašvaldības. Tā piem. pie Bri-

seles pilsētas pieskaitītai pašvaldībai
Ixelles ir sava ugunsdzēsēju komanda,
kas sastāv no

v 2

virsniekiem un 43 dzē-

sējiem, bet Serbekas pašvaldībai 2

ugunsdzēsēju komandas, pie kam viena

ir arodugunsdzēsēju komanda ar 1 virs-

nieku un 38 dzēsējiem, bet otra brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju komanda ar 3 virs-

niekiem un 35 dzēsējiem. Divas no

iepriekš minētām 8 ugunsdzēsēju koman-

dām ir policijas komandas. Visas šīs

komandas apvienotas Beļģijas karaliskā

ugunsdzēsēju savienībā.

Pateicoties dažādībai, kas pastāv pie
atsevišķām komandām techniskā apbru-
ņojuma ziņā (sevišķi tas attiecās uz šļū-
teņu savienojumiem, kas ir vītņu un

dažādu tīpu sajūgi), pastāv arī dažādība

ugunsdzēsēju komandu reglamentos, oī

apstākļa dēļ sūkņi ir spiesti vadāt līdzi

daudz visdažādākās armatūras.

Sūcvadi stāv pieslēgti sūkņiem pilnā
darbības gatavībā, tā ka atliek vienīgi
ievietot tos ūdens krātuvē.

Briselē lietojamo spiedšļūteņu caurmērs

ir 45 un 65 mm un tās visas stāv uztītas

uz tītavām. Bez tam uz katra rīka novie-

totas vēl rezerves tītavas. Dalītājus lieto

bez noslēdzējiem, Stobru nostādīšanai

lieto stātņus (statīvus). Dažus palīgrīkus,
kā piem. ventilatorus vai inžektorsūkņus

pagrabu izpumpēšanai, iedarbinā ar ūdens

spiedienu no sūkņiem, pieslēdzot tos ar

šļūteņu vadu palīdzību.
Visas kāpnes bez izņēmuma ir Metz

un Magirus firmu fabrikāti. Starp roku

kāpnēm lietošanā ir arī saliekamās āķu
kāpnes.

Cīņā pret dūmiem lieto gāzu maskas

ar pakaramu pie kakla filtru vai garu

gumijas šļūteni, caur kuru no ārpuses
pievada svaigu gaisu. Bez tam vēl lieto-
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šanā ir elpošanas ierīces ar saspiestu
gaisu, kas caur redukcijas vārstuli ieplūst
maskā. Šāda ierīce sver ap 20 kg un tās

darbības ilgums ir apm. 1 stunda.

Antverpene.

Antverpenes pilsētu ar tās 300,000 ie-

dzīvotājiem no ugunsbriesmām sargā
arodugunsdzēsēju komanda, kas sadalīta

3 lielās un 3 mazās nodaļās ar 7

virsniekiem, 360 dzēsējiem, 12 sūkņiem,
3 mechaniskām kāpnēm un 14 dzēšlaivām.

Lielais dzēšlaivu skaits izskaidrojams
ar visai plašo ostas teritoriju, jo, kā zi-

nāms, Antverpene pēc Hamburgas ir

Liropas lielākā osta.

Dzēšlaivu lielais skaits, salīdzinot ar

Hamburgu, izskaidrojams ar to, ka Ant-

verpene dzēšlaivas blakus saviem uguns-
dzēsības uzdevumiem izpilda arī vēl vel-

koņu un ostas policijas laivu uzdevumus.

Ugunsdzēsēju virsniekiem jāatbilst Beļ-

ģijā pastāvošām vispārējām prasībām
attiecībā uz ugunsdzēsēju virsniekiem.

Saskaņā ar šīm prasībām tiem jābūt vai

nu inženieriem, vai pionieru — vai arti-

lērijas virsniekiem. Brīvprātīgo uguns-

dzēsēju virsniekiem jābūt bijušiem vismaz

10 nedēļu ilgās apmācībās un praktiskā
darbā pie arodugunsdzēsējiem.

Antverpenes ugunsdzēsēju nodaļas ir

ļoti plašas un moderni iekārtotas. Se-

višķa uzmanība piegriesta sanitārām

ierīcēm, piem. visās nodaļās ierīkotas

priekšzīmīgas peldes, kā arī gādāts par

bagātīgām ierīcēm sporta piekopšanai.

Antverpene dabūs jaunu galveno depo

ēku, tiklīdz ka būs nobeigta jaunās pil-
sētas daļas izbūve, kas, starp citu,
ir viens no visinteresantākiem pilsētas

izbūvju projektiem. Lieta grozās ap mil-

zīgu laukumu, uz kura pacelsies jaunā

pilsēta, ar 40 līdz 130 m platām ielām,
kas jau ir izbūvētas. Eku būvi, pēc sa-

skaņota plāna, uzsāks tuvākā nākotnē.

Šī jaunā pilsētas daļa savienota ar veco

pilsētu ar diviem tuneļiem zem Šeldes

upes, pie kam viens tunelis kalpo gājē-
jiem, bet otrs braucējiem. Pēdējam tune-

lim, kas ir divu braucamo ceļu plats un

1400 m garš, ir sava ugunsdzēsēju nodaļa

ar 2 dzēšamiem rīkiem, 1 krānvāģi un

1 vāģi novākšanas darbiem.

Bez tam tunelī uz katriem 30 līdz 40 m

ierīkots hidrants, kā arī novietoti dzēšamie

aparāti ar putām un ogļskābi, bet ik pēc
katriem 100 m uzstādīts tālrunis, kas tieši

savienots ar tuneļa ugunsdzēsēju nodaļu.

Londona.

Londonu, šo milzu platību, kas dod

pajumti apm. 10 miljoniem cilvēku, uguns-
dzēsības ziņā apkalpo divi ugunsdzēsēju
divizioni. Londona ugunsdzēsības ziņā
sadalīta 6 distriktos. Milzīgā — 117 kva-

drātjūdžu lielā platībā, darbojās 63 uguns-

dzēsēju nodaļas, bez tam ir vēl 2 dzēš-

laivu stacijas, ar kopā 2000 virsniekiem

un dzēsējiem. Londonas priekšpilsētas
atkal apkalpo arod- un brīvprālīgo uguns-

dzēsēju komandas, kas nestāv nekādā

tiešā sakarā ar L. F. B. (London Fire Bri-

gāde), t. i. Londonas ugunsdzēsēju bri-

gādi.

Ugunsdzēsējiem, pirms stāšanās dienestā,
jāapmeklē speciāla arodskola, kur tos

apmāca trīs mēnešus. Tikai pēc tam tos

iedala kādā nodaļā. Pie apmācībām
pirmā plānā nostādīta sagatavošana prak-
tiskam darbam; bez tam liela uzmanība

veltīta sportam.

Ugunsdzēsējiem, kas pieder pie armijas,
flotes vai gaisa ieroču rezerves, dienesta

attiecības regulētas ar sevišķiem notei-

kumiem.

Londonas teātriem ir savi speciāli
ugunsdzēsēji-dežuranti, kas arī neietilpst
jau augšā minētā L. F. B.

Londonas jaunai ugunsdzēsēju stacijai
lieluma un iekārtas greznības ziņā nav

līdzīgas visā Eiropā. Ēkai ir 9 stāvi ar

mibīgu pagalmu, kurā paceļās 8 stāvu

augsts apmācības tornis. Tornim iepre-
tim uzbūvēta 3 stāvu augsta galerija. Seit

katru nedēļu notiek ugunsdzēsības un

sporta sarīkojumi, ievērojama ugunsdzē-
sēju orķestja pavadījumā.

Galvenai ugunsdzēsēju stacijai ir divas

pilnīgi patstāvīgas signalizācijas centrāles,
pie kam viena apkalpo savu rajonu tieši,
bet otra kalpo satiksmei ar pārējām
ugunsdzēsēju stacijām un to kontrolēšanai-

Rīku telpās stāv samērā maz uguns-
dzēšamo rīku. Liela daļa šo riku, se-

višķi smagie sūkņi ar darbam pieslēgtām
sūcšļūtenēm, ir slēgti vāģi ar pludlī-
nijas formas karosērijām. Rīku starpā
atrodams arī virtuves vāģis, kas izbrauc

pie lieliem ugunsgrēkiem un gādā par

ugunsdzēsēju miesīgo labklājību.

lepretim stacijai novietota moderna

dzēšlaiva, kas aprīkota ar dīzeļmotoriem
un spēj minūtē padot 30,000 litrus ūdens,
izsviežot šo ūdensdaudzumu pa 12 pie-
slēgiem.
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Apakšstaciju ugunsdzēšamais inventārs

ir pa lielākai daļai visur līdzīgs: katrā

izbraucienā piedalās 3 rīki ar apm. 20

dzēsējiem. Šļūtenes netiek uztītas, bet

tās stāv saliktas lielās cilpās. Ugunsdzē-
sēju vajadzībām kalpo bez tam vēl spe-
ciāls šļūteņu vāģis, kas pārvadā gatavi
savienotas šļūtenes 2 km garumā, kuras

var izlikt 6 minūšu laikā.
Arī Londonā visas lielās mēchaniskās

kāpnes piegādātas bez izņēmuma no Metz

un Magirus firmām. Ja nākas dzēšanas

darbos lietot putas, tad Londonas uguns-

dzēsēji šādos gadījumos vienmēr vēl

pieturās pie ķīmiskām putām, ko ra-

žošanai izlieto divus pulverus.
Visai interesanti ir atzīmēt dažus uguns

policijas noteikumus Londonas teātros.

Tā starp citu gandrīz visos Londonas teāt-

ros un kino atļauts smēķēt; tas atļauts
arī garderobes telpās.

Ugunssardze lielos teātros sastāv no

2 cilvēkiem. Arī hidrantu skaits ir sa-

mērā mazs. Toties atkal visām deko-

rācijām un priekškariem jābūt no vilnas

drēbes vai ar vilnas drēbi izoderētiem

un bez tam vēl impregnētiem. Visas

skatuves telpas durvis izgatavotas no

cieta koka un izgatavotas slūžveidīgi,
bet nav apsistas ar skārdu. Kinoteātros

projekcijas telpās bez tiem drošības so-

ļiem, kādi paredzēti arī pie mums, jābūt
vēl divām izejām, kas ir viena no otras

atdalīta un atrodās viena otrai iepretim.

Parīze.

Francijā darbojas aroda- un brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandas. Pašā Parīzē

darbojas tā saucamais Corps desSapeurs-
Pompiers — ugunsdzēsēju pulks. Šis

pulks ietilpst armijā kā tās sastāvdaļa
un šinī pulkā iedalītiem jaunkareivjiem
jānokalpo divi gadi, ko tiem ieskaita kā

obligātorisko kara dienestu. Pēc obli-

gātoriskā dienesta beigšanas katrs dzēsējs
var brīvprātīgi saistīties uz turpmākiem
diviem gadiem. Apakšvirsniekiem jāsaistās

uz 15 gadiem. Virsnieki atbilst mūsu

arodugunsdzēsēju virsniekiem. Mobilizā-

cijas gadījumā visiem rezervē ieskaitītiem

jāierodās savā pulkā Parīzē, no kurienes

tos tad norīko kā ugunsdzēsējus atse-

višķās vietās.

Parīzē uz apm. 104 kv. km dzīvo 3

miljoni cilvēku. Ugunsdzēsēju pulka
skaitliskais stiprums ir 1700 vīri, kas

iedalīti 12 rotās. Katrai rotai ir viena

galvenā un viena blakus nodaļa, tā tad

Parīzē ir pavisam kopā 24 ugunsdzēsēju
stacijas. Katrai stacijai ir viens kapteinis
un divi leitnanti, tā tad pulkā 36 virs-

nieki, k*4 darbojas ugunsdzēsēju stacijās,

Bez tam ir vēl apm. 20 štāba virsnieki,

kas kopīgi ar policijas komisāriem un

prefektūras ierēdņiem kārto visus jautā-
jumus, kas saistīti ar ugunsdrošību un

kārtību rūpniecības uzņēmumos, kā arī

ar technisko dienestu, gaisa aizsardzību

un mobilizāciju.
Kitrā ugunsdzēsēju stacijā atrodas plānu

birojs, kur sakopoti visi attiecīgā iecirkņa
plāni. Pulka komendantūra atrodas at-

sevišķā ēkā, kur novietota arī tālruņu
c ntrāle, kas stāv tiešā sakarā ar visām

galvenam nodaļām. Blakus nodaļas kalpo
vienīgi kā palīgpunkti, ar vienu apakšvirs-
nieku un vienu rīku. Tai nav arī patsiāvīgas
saimniecības, bet to apgādā pulku ka-

zarmes. Blakusnodaļās maina ļaudis ik-

dienas. Katrs vīrs atrodās dienestā 3

dienas un ir tad vienu dienu brīvs Pulka

apmācības sastāv no militāiiem, uguns-
techniskiem un sportiskiem vingrinā-
jumiem. Uz ugunsgrēkiem parasti izbrauc

3 rīki: sūknis, vāģis komandas pārva-
dāšanai un kāpnes. Sevišķos gadījumos
izsauc vāģi ar speciālrīkiem.

Vāģis ar sūkni ir domāts kā ātrs uz-

brukuma rīks. Tas aprīkots ar sūkni,
mazu ūdenstanku un tītavām ar 40 mm

resnu gumijas šļūteni. Šis rīks kalpo
vienīgi pirmām uzbrukumam un tā ap-

kalpe sastāv no 4 dzēsējiem. Rīks dzē-

sēju pārvadāšanai ir slēgts vāģis un

tas var uzņemt 10 vīrus, spēcīgu
ūdens sūkni, divus putu sūkņus un divus

tankus ar 500 litriem saponina (putu
ekstrakts; katrs.

Ari Parīzē mēchaniskās kāpnes ir vie-

nīgi Metz un Magirus firmu fabrikāti un

to augstums ir 38 m.

Lielu ugunsgrēku apkarošanai katrai

noda|ai ir sūknis, kas spēj dot 300,000
litrus ūdens stundā (t. i. 5000 Itr./min)
ar stobru uzgaļiem līdz 70 mm, Noslē-

dzamos stobrus Parīzes ugunsdzēsēji ne-

lieto, tāpat Parīzē nav lēc- un slīdsegu.

Šļūteņu pārvadāšanai lieto preču auto-

mobīli. Uz tā stāv gatavi savienotas

šļūtenes 1200 m kopgarumā. Šļūteņu
caurmērs ir 70 mm. Bez tam lietošanā

ir arī šļūtenes ar caurmēru 100 mm un

150 mm.

Stobriem ir uzskrūvējamie uzgali no

20 līdz 50 mm caurmērā. Stobrus pie

ugunsgrēkiem novieto uz stātņiem (sta-

tīviem). Pie katra šļūteņu automobiļa

pieder arī grozāmā caurule. Visai prak-
tiski ir sūcvadu savienojumi.

Katrai nodaļai ir savs ventilātoru vāģis,
ar noņemamu un ar elektrību iedarbināmu

vēdināšanas ierīci. Bez tam nodaļas ap-

gādātas vēl ar vāģiem ūdensbojājumu
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novēršanai, kas līdzīgi dāņu glābšanas
korpusa vāģiem. Katrs vāģis ved līdz

50 gab. apm. 12 m kvadrātā lielus bre-

zentus, tad vēl zāģu skaidas v. 1.1. Slēgts
virsnieku vāģis izveidots kā rīks skur-

steņu ugunsgrēku likvidēšanai. .Šos

ugunsgrēkus Parīzē dzēš ar sēra gāzes
palīdzību, iepūšot to skurstenī. Speciāl-
rīks ir arī gāzuaizsardzības vāģis, kuram

uzmontēts gaisa kompresors un tas tekoši

pilda gaisa cilindrus ar saspiestu gaisu.
Cīņā ar dūmiem lieto ierīces, kas mas-

kās iepūš svaigu gaisu. Tā ka pie

šādām ierīcēm atkrīt dārgās kālija pa-

tronas un samērā smagās skābekļa pu-

deles, tad šāds aizsardzības paņēmiens
pret dūmiem izmaksā visai lēti.

Sanitāro dienestu pulks piekopj vienīgi
priekš pulka piederīgiem. Palīdzību ne-

laimes gadījumos cietušiem sniedz vietējās
slimnīcas. Dzēšlaivas ir modernas kon-

strukcijas un aprīkotas ar dīzeļmotoriem
un Voit-bneider pielaidējiem. Šīs laivas

uzrāda neparastu kustības veiklību un

apgādātas ar parasto technisko ierīci.

Uz laivām atrodās smagās un vieglās
ūdenslīdēju ierīces.

Noslēgumā autors izteicās, kā nav ie-

spējams visus novērojumus sakopot viena

īsa sacerējuma rāmjos, bet viņš izteic vē-

lēšanos, lai arī citi ugunsdzēsēji aprakstītu
savus novērojumus šādos ārzemju ceļo-

jumos un lai tie noderētu kā vērtīgs un

interesants pamudinājums ugunsdzēsības
darba tālākai izveidošanai savās mājās.

(Pēc žurn. „Feuerschutz" Nr. 10/1937)

M. K.

Ugunsgrēku kronika.

Krāslava ugunsgrēks iznicinājis 32 mājas.
Vienu no Latgales mazām nepareizi ap-

būvētām pilsētām, šoreiz Krāslavu, atkal

piemeklēja liela ugunsnelaime. Māzie,

cieši viens pie otra sabūvētie koka na-

miņi, daudzie koka šķūnīši bija padoti

postošām ugunsliesmām, kas draudēja
nodarīt tikpat lielu postu kā nesen Ludzā.

Nelaime neizcēlās tik liela varbūt tikai

tamdēļ, ka nesenā stiprā lietū koka mājeles
bija krietni samirkušas un tamdēļ kaut

cik vairāk spēja pretoties ugunij. Tāpat
kā Ludzā, iedzīvotāji un ugunsdzēsēji

pielika visas pūles nelaimes mazināšanā

un ierobežošanā, bet uguns tomēr paņēma
savu un šoreiz krietni daudz.

Ugunsgrēks izcēlies ap pīkst. 3,45 p. p.

R Kaganas malkas šķūnī, Smilšu ielā 9.

Nelaimi pirmie pamanījuši kādas jaunbūves
strādnieki ud ziņojuši policijai.

Uguns no degošās ēkas pēc dažām mi-

nūtēm pārsviedusies uz vairākām mājām
Skolas un

Miesnieku ielā.

Liesmu izplatīšanos veicinājis diezgan

stiprais vējš.
Tā kā nebija vairs šaubu, ka Krāslavu

var piemeklēt Ludzai līdzīgs liktenis, pie-
prasīta palīdzība no tuvākiem un tālākiem

ugunsdzēsējiem. Kamēr tie ieradušies,

iedzīvotāji mēģinājuši izpalīdzēties pašu

spēkiem. Darbā stājušies arī vietējie

ugunsdzēsēji. Ļoti noderīgs bijis tuvumā

esošais strautiņš Apdraudētie iedzīvotāji

gan ar spaiņiem, gan citiem traukiem un

pat cepurēm nesuši ūdeni un glābuši sa-

vas mītnes.

No Daugavpils uz nelaimes vietu palī-
dzības vilcienā izbrauca 2 ugunsdzēsēju
mašīnas. Braucot pa zemes ceļu — dū-

mus, paceļamies pāri pilsētai, varēja re-

dzēt jau no 15 km attāluma.

Nelaimes vietā īsi pirms pīkst. 5 atklājās
gluži tāda pat aina kā Ludzā, tikai mazā-

kos apmēros. Šinī laikā liesmas trakoja
vēl pilnā sparā, nopostīdamas māju kor-

pusus un pamatus, jo jumti jau sen vairs

nebija redzami.

Izbailēs iedzīvotāji glāba savas mantas,
bet daudzi to nepaspēja, jo bija izgājuši
darbos vai izbraukuši. Apkārtējās ielās,
Skolas un Miesnieku ielas stūris, tāpat

Ludviķa laukums pie baznīcas bija pilns
izglābtām mantām. Pie tām stāvēja sie-

viešu pulciņi ar bērniem.

Pēc pīkst. 5, kad nelaimes vietā jau

strādāja 6 ugunsdzēsēju motori, liesmas

izdevās apslāpēt un ierobežot, bet stā-

voklis bija vēl nopietns. Apdraudēta bija

arī pilsētas skolas jaunceltne, tāpat žīdu

sinagoga, bet tās liesmas neskāra. Pīkst. 6

Krāslavā jau bija ieradušies Dagdas, In-

dras, Piedrujas, Grīvas, Daugavpils un

Rēzeknes ugunsdzēsēji un pavisam strā-

dāja 8 ugunsdzēsēju mašīnas. Ūdeni tā-

lākās vietās piegādāja vietējo ugunsdzēsēju
ūdens mucās.

153



Pie dzēšanas darbiem strādāja arī pus-

audži, parādīdami lielu drošsirdību.

Lai izsargātos no uguns tālākas izpla-
tīšanās, iedzīvotāji plēsa nost savu māju
sētas un dēļus nesa prom, kas pa daļai
arī līdzēja.

Nelaimes vietā ieradās arī Daugavpls

apr. pr-ks D. Silavs, Daugavpils krimi-

nālpolicijas pr-ks P. Skuia, Dagdas poli-

cijas iec. pr-ks Gulbis, apriņķa vec. Fr.

Jeromans, dzelzceļu policijas Daugavpils
iec. pr-ks A, Ziediņš ar dzelzceļu uguns-

dzēsējiem un Daugavpils prefekts J. Krī-

gens. Vēlāk ieradās arī Krāslavas poli-
cijas iec. pr-ks Ķerzums, kas atvaļinājumu

pavadījis Jēkabpilī.

Ap pīkst. 8 vakarā liesmas jau bija
krietni mazinājušās un par uguns tālāko

izplatīšanos vairs nebija jābaidās. Tad

ari noskaidrojās, ka pavisam nodegušas
32 mājas ar visām saimniecības ēkām un

piebūvēm, pie kam 6 mājās bijuši gaļas
un pārtikas preču veikali. Sabiedriskās

celtnes nav neviena cietusi. Izdegušo ra-

jonu robežo Skolas, Miesnieku, Smilšu un

Lāčplēšu ielas. Dažas mājas nodegušas
arī Pirts ielā un uz dienvidiem no Mies

nieku ielas. Lielākais vairums nodegušās
mājas bijušas apdrošinātas, tā kā iedzīvotā-

jiem sevišķi daudz zaudējumu nebūs jā-
cieš. Pagaidām zaudējumi nav zināmi,
bet tie būs diezgan prāvi. — Ugunsgrēka
cēloņu noskaidrošanai ievadīta stingra iz-

meklēšana. Pielaiž, ka nelaime cēlusies

no sakarsētām oglēm, kas ienestas R. Ka-

ganās šķūnī. Ugunsgrēkā nopietnākus
ievainojumus neviens nav dabūjis.

Br. Z.

Ugunsnelaime gludinātājas neuz-

manības dēļ.
Linavas pag. Achrosējevas ciema Kudr-

javceva saimniecībā 16 g. v. Anna Kudr-

javceva gludinājusi veļu. Kad aptrūkušas

Nelaimes gadījums ugunsdzēsēju

demonstrējumos,

Lisabonā, 7. jūlijā. Koimbras pilsētā
vakar gadskārtējos universitātes svētkos

noticis smags nelaimes gadījums uguns-

dzēsēju demonstrējumu laikā. Programā
bija 10 personu glābšana no kādas stala-

žām improvizētas trīsstāvu ēkas. Tā kā

liesmas tomēr neparedzētā kārtā sitās

augstāk, nekā rīkotāji to bija aprēķinājuši,
«glābjamos" pārņēma pānika, un tie no-

lēca no stalažām. Astoņi uz vietas no-

galināti un abi pārējie smagi ievainoti.

Br. Z.

Zēns nodedzinājis dzīvojamo ēku.

Bērzpils pag. Mazsalnieku mājās
aizdedzies dzīvojamās mājas jumts. Spē-
cīgajā vējā liesmas nedaudz mirkļos pār-

ņēmušas koka ēku, un tā nodegusi ar

visu dzīves iekārtu. Zaudējumu kopvēr-
tība pāri par 3000 ls., bet ēka apdrošināta
tikai par 600 ls. Noskaidrojies; ka uguni
neuzmanības dēļ pielicis 7 g. v, Staņislavs
Jaunzems, kas Mazsalniekos ganījis lopus.
Zēns, meklējot bēniņos nozaudēto kabatas

lakatiņu, iemetis spaļos degošu sērkociņu,
bet par gadījumu baidījies saimniekam

stāstīt. Br. Z.

Nodegusi saimniecība.

Ružinas pag., Parfira Krasnova dzī-

vojamā ēkā pievakarē izcēlies ugunsgrēks
Mājās atradusies vienīgi saimnieka sieva

Jerofija. Kamēr tā par nelaimi paziņojus

kaimiņiem un tie atsteigusies, ēka bijus
jau liesmās. Uguns drīz pārgājusi uz

piebūvi, kūti un šķūni. Visas ēkas no

degušas līdz pamatiem līdz ar dažādān

mantām un saimniecības inventāru. Zau

dējumi — 4000 ls. Ēkas bijušas apdro
šinātas tikai par 700 ls. Ugunsgrēks iz-

cēlies aizdegoties dūmvadam. J. z.

Nodegušas tvaika dzirnavas.

Bērzpils pag. Kulinovā izcēlies uguns-

grēks Viktora Roskoša mantinieku tvaika

dzirnavās, kuras līdz ar dzīvojamo māju
nodegušas līdz pamatiem. Lielajā Bērz-

pils uzņēmumā darbi izbeigti pirms pus-
nakts. Rīta pusē ap pīkst. 3 Roskošs

pamodies no savāda trokšņa. Uzceļoties at-

radis,ka dzirnavu un dzīvojamās ēkas kopē-
jais jumts jau pilnās liesmās, Kad ieradušies

palīgi, Rugāju un Bērzpils ugunsdzēsēji,
degusi jau visa ēka. Pateicoties apkārtējo
iedzīvotāju un ugunsdzēsēju pūlēm, iz-

devies izglābt vienīgi tvaika katlu un

daļu dzīvokļa iekārtas. Ugunsnelaimē
zaudējumi 30.000 ls. Uguns izcelšanās

iemeslus noskaidro uzraudzības iestādes.

Br. Z,
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ogles, viņa ar gludināmo dzelzi devusies

uz klēti pēc oglēm. Driz viņa pa logu
ieraudzījusi, ka klēts deg.

Spēcīgā vēja dēļ uguns pārgājusi uz

citām ēkām.

Nodegusi jauna un veca dzīvojamā maja,
2 klētis, kūts, stallis un šķūnis līdz ar

lielāko daļu saimniecības inventāra un

dzīves iekārtas. Darbojoties pie uguns

ierobežošanas, neviens nemanījis, ka vējš
uguni pārnesis arī uz 200 m attālo

kaimiņa Stepāna Šugina riju un pie-
darbu. Kad šīs ēkas jau ugunī sabruku-

.šas, noskaidrojies, ka līdz ar visām lauk-

saimniecības mašīnām piedarbā sadedzis

arī Šugina jaunais zirgs, kas tur ievests,
lai pasargātu no saules karstuma. Uguns
draudējusi iznīcināt arī vecā ciema 6 citu

saimniecību ēkas. Ciema iedzīvotāji ugunij
gājuši pretim ar svētbildēm. Vēlāk uguns-

nelaimi izdevies ierobežot. Cietušie zau-

dējumus pieteikuši ap 5000 ls. Vakar

notikuma vietā ieradās Liepnas policijas
ierēdņi, kas turpina zaudējumu noskai-

drošanu. J. z.

Uguns noposta pus pilsētiņas.
C. Parīzē, 6. jūlijā. Elzasā milzīgs

ugunsgrēks nopostījis pusi no Machileras

pilsētiņas. Uguns izcēlusies kādā no-

males saimniecībā un stiprajā vētrā viss

kvartāls drīz bijis vienās liesmās. Zaudē-

jumi lieli — vesela virkne ģimeņu pali-
kuši bez pajumta un bez jebkāda īpašuma.
Par ugunsgrēka izcelšanos ir aizdomas,

ka te vainīgs atlaistais laukstrādnieks,

kas gribējis atriebties savam saimniekam.

Milzu ugunsgrēks Francijā,

LTA. Parīzē, 5. 7. Francijas lielākajā
teātra dekorāciju fabrikā, kas atrodas Bu-

loņā pie Parīzes, šonakt izcēlās milzu

ugunsgrēks. Ap pīkst. 1 naktī stāvēja
liesmās daudzas fabrikas ēkas un pieci
lieli strādnieku dzīvokļu nami. Policijai
nācās izvākt iedzīvotājus no visa kvar-

tāla. Simtiem strādnieku ģimeņu paguva

izglābt tikai kailo dzīvību. Cīņā ar lies-

mām piedalījās visas Parīzes centra un

vairāku priekšpilsētu ugunsdzēsēju ko-

mandas. Cilvēku upuru nav, bet daudzas

personas saindējušās dūmos un ievietotas

slimnīcās. Zaudējumi ir ļoti lieli.

Ugunsdzēsēju dzīve un darbība.

Ugunsdzēsības stāvoklis Rēzeknes apriņķī.
1) Rēzeknes apriņķī darbojas: 1) Rēzek-

nes bub, 2) Andrupenes bub, 3) Antonopo-
les bub, 4) Barkavas bub, 5) Riebeņu bub.

6) Kaunatas bub, 7) Varakļānu bub, 8) Vi-

ļēnu bub, 9) Vidsmuižas bub.

2) Ugunsdzēsēju organizāciju nav vēl

sekojošos pagastos: Bērzgales, Makašēnu.

Ozolmuižas, Rēznas, Gaigalavas, Dricēnu.

Sakstagala, Vilēnu, Bukmuižas, Rušinās.

Silajāņu (šajā pagastā gan ir ciems Ribeni,

kurā ir bub), Atašienes, Stirnienes, Vara-

kļānu.

3) Raksturojums: 1) Rēzeknes bub ir 2

automobiļi, 2 motoršļirces, 7 rokas šļirces
un 2 rati. Komanda izbrauc uz pagastiem
līdz 30 km tālu, pat uz Varakļānu pilsētu.
Biedrība pasūtījusi firmai G. Šatē mo-

dernu auto ar sūkni, tanku, karoseriju, kas

izmaksās pāri par Ls 15.000,—. Līdzek-

ļus iegūs no pašvaldības pabalsta un zie-

dojumiem.
2) Andrupenes bub ir 2 rokas šļirces, 2

hidropulti un 1 rati. Apkalpo Andrupe-
nes ciemu un apkārtni. Kapitālremonts

vajadzīgs 1 rokas šļircei, ierīkojamas
ūdens krātuves, bet trūkst līdzekļu.

3) Barkavas bub ir 1 rokas šļirce, 2

hidropulti un 1 rati. Apkalpo Barkavas pa-

gastu. Nepieciešams depo. Līdzekļi ir

Ls 1.000,—.

4) Kaunatas bub ir 1 rokas šļirce un 2

rati. Apkalpo Kaunatas pagastu. Vēlas

iegādāties 1 motoršlirci, hidropultus un

šļūtenes. Līdzekļi tikai Ls 887,07.

5) Varakļānu bub ir 3 rokas šļirces uz

ratiem, 1 hidropults. Biedrībai pieder nek.

īpašums un depo, vērtībā Ls 10.000,—.
Darbības rajons — Varakļānu pilsēta un

pagasts. Vajadzīga motoršļirce, kuram no-

lūkam savākti Ls 1.000,—.

6) Viļēnu bub ir 1 motoršļirce ar 700 m

šļūtenēm, 4 rokas šļirces uz ratiem, 2 hid-

ropulti. Darbības rajons Viļēnu pilsēta un

apkārtne 5 km rādiusā. Vajadzīgs auto-

mobilis, bet līdzekļi tikai Ls 1.000,—.

7) Vidsmuižas bub ir 1 rokas Šļirce. Ap-

kalpo Vidsmuižas pagastu. Vajadzīga 1

rokas šļirce uz ratiem un dzēšamie piede-
rumi. Līdzekļi tikai Ls 400,—. Par pārē-

jām bub ziņu trūkst.

4) Ūdens apstākļi vietām ir apmierinoši,

jo ir ezeri un dīķi, bet vietām, kā piem..
Rēzeknē, kur nav ūdensvada, sekmīga

uguns apkarošana neiespējama.
R. Roze,

Latvijas ug. organ. sav-bas padomes loc
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Ziņas

par

ugunsdzēsības
stāvokli

Valkas

apriņķī.

Pārējos
Valkas

apriņķa

pagastos

ugunsdzēsēju
organizāciju
nav,
vai

nav

ziņu

par

viņu

darbību.

K.

LIELAUSIS,

Latv.

ugunsdz.

savienības
padomes

loceklis
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Nr. P-k.

Pilsēta/Pagasts
Kādas

ugunsdzēsēju
organizācij.
darbojas

Kādi

rīki

un

trans-

porta

līdzēkļi

Darbības rādiuss

Kādas

veļamas
jaun-

iegād.
u.vai
ir

līdzekļi

Ūdens apstākļi

Piezīme

1

Alūksnes
pils.

1

Alūksnes
BUB

2

rokas

šļirces,
1

autc

Alūksne
un

Alsviķu
pag.

Ape

un Jaunrozes
pag.

Smiltene,
Bil-

skas
u.

Kauzas

Nav

ziņas

Vidēji

2

Apes

n

2

Apes

BUB

Nav

ziņas

Vidēji

3

Smiltenes
„

3

Smiltenes
BUB

1

motoršļ.
u.

1

auto

Nav

ziņas

Apmier.

4

Strenču

„

4

Strenču
BUB

2

motoršļirc,
1

rok.

šļirce,
1.

mechan.

kāpnes
1

auto

2

motoršļirc,
3

rok.

šļirces,
1

izbīdām.

kāpnes,
2

auto

2

rokas

šļirces

pag.Strenči,

Jērce-

nu,

Plāņu
un

Blomu

pag.

Valka,

Valkas,
Lugažu,
Ērģe-

mes
p.

8

klm.

Cirgaļu
un

daļa

Zvārtavas
pag.

Gaujienas,
Zvārta-

vas,

Grundzāles
p

Vajadz.

trauksm.
sirēna.
Nav

līdz.

Labi

5

Valkas

„

5

Valkas

BUB

Vajadz.
šļuten.
500

metru.
Nav

līdzek.

Labi

6

Cirgaļu

pag.

6

Aumeistaru
BUB

Vajadz.

motoršļ.
u.

šļūtenes.
Nav

līdz.

Vajadz.
500
m

šļūt.

u.

šļūteņ.

žāvētava

Slikti

7

Gaujienas
„

8

Trikātas
„

9

Annas

„

10

Bejas

„

7 8 9 10

Gaujienas
BUB

Trikātas
BUB

Pagasta

pašvaldība
Bejas

savstarp.
apdr.

b-ba Valkas

BUB
4.

nod.

Savstarp.

apdroš.b-ba
Valkas

BUB

un

Savstarp.
apdr.
b-ba

Savstarp.

apdroš.b-ba
1

motoršļirce,
2

rok.

šļirces
un

1

auto

1

motoršļirce
1

rokas

šļirce

5

divcil.
rok.

šļirc,

17

viencil.
rok.

šļ.

1

rokas

šļirce

8

rokas

šļirces

40

rokas

šļirces

Bejas

pagasts

—

Vajadz.

motoršļ.

Nav

līdzekļu
Vaj.

motoršļ.
nav
1.

Vidēji Navziņ.Navziņ.Slikti

l

ApkalpoValkas
BUB

11

Ērģemes
„

12

Kārķu

„

13

Lugažu

„

14

Mārkalnes
„

15

Mēru

„

16

Mālupes
„

11 12 13

20

klm.
15

klm.
15

klm.

VidējiVidēji Vidēji

14

1

rokas

šļirce

l

rokas

šļirce

5

divcil

rok.

šļirc,
3

viencil.
rok,

šļir.
2

hidropulti
12

rokas

šļirces

4

rokas

šļirces

1

rokas

šļirce

4

rok.
šļ.

u.

4

ūd.muc.

2

rokas

šļirces

VidējiSlikti Labi

ApkalpoValkas
(BUB

Vēlama
BUB

no-

(dibinlšana

15

—

-

»

»

»

16

20

klm.

Vajadzīga
lielāka

rokas

šļirce

Vēl.

kom.

nod.

»

»

n

17

Pededzes
„

18

Plāņu

,

19

Sinoles

„

20

Trapenes
v

17 18

"

n

r>

n

n

n

Bormaņu

savstarp.
apdroš.

b-ba

Savstarp.

apdroš.b-ba

- -

-

VidējiVidējiSlikti Vidēji

Vēl.

BUB

nod.

19 20

Sinoles
pag.

Trapenes
pag.

Vaj.
ug.

šļirc.

Nav
1.

Vēlas

motoršļ.
un

auto.
Nav

līdzekļu

ApkalpoStrenču
(BUB

21

Vijciema
„

22

Zeltiņu

„

Vijciema
pag.

Zeltiņu
pag.

Labi Slikti

-



Pārskats
par

ugunsdzēsības
stāvokli

Daugavpils
apriņķī.

Latvijas

ugunsdzēsēju
organizac.

savienības

padomes

loceklis

Daugavpils
apriņķī:

Steprans.
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Nr. pec
i

ārt.

Pilsēta Pagasts

Kādas

ugunsdz.
organizācijas
pagastā

darbojas

Kadi

organizācijā
rīki

un

transporta
līdzekļitsevišķas

Uļ

Darbības
rādiuss

u

orgāni

c.

raksturo)ums Kādas

jauniegades
vēlamas,
vai

ir

lidzek.

Ddens apstākļi

1 2 3

Aglonas
pag.

Aiviekstes
p.

1937.
g.

okt.

nodib.
ug.

b-ba,

atrodas

organizēs,

stāvoklī. Aiviekstes
pag.

par

ugunsdzēsību
rūpējas
p.

ugunsdz.

biedrība

Dagdas

brīvpr.
ug.

b-ba

nav

3

rokas

pumpji
ar

pieder.

pag.

robežas
1

o pag.

robežās

viss

ugundz.

invent.

palīdz,

sniedz

Pļav.

un

Gost.

ug.

kom.

apmierin. apmierin

4 5

Dagdas

pag.

Krāslavas
p.

Krustpils
p.

Līvānu
pag.

Preiļu

pag.

Skaistas
pag.

Virpes

pag.

Višķu

pag.

Krāslavas
brīv.

ug.

b-ba

4

rokas

šļirces
ar

piederum.

122

b

d-i

ier.

ugunsdz.
2

motoršļirc,
5

rokas
šļ.

1

hidropults,
izbīd.

kāpn.

2

motoršļirc,
2

ugunsdz.

auto

un

c.

piederumi

2

motoršļ.,
1

ug.

auto
4

rok.

šļ.

4

hidrop.
u.

c

pieder.

motoršļirce motoršļircerokas

šļirce

ar

piederumiem

1

motoršļ.
60

biedri,
1

rokas

šļirce
ar

piederumiem
2

motoršļ.
un

rok.

šļ.

ar

pied.

Dagdas

ciem.

Dag.

Dag.

Bukumuiž.
Pust.

p-stos

1038,
95

kv.

kl.

35

klm.

rādiusā

nav

ugunsdz;
kom.

plašāka

apkārtne
līdz

30

klm.

rādiusā

plaša

apkārtne
līdz

30

klm.

rādiusā

vajaga
celt

jaunu
ug.

depo vajaga

auto

2

spec.
ud

tv.

upe,
ez

labi

K-pils

brīvpr.
ug.

b-ba

K-pils

dzc.

ug.

kom.

Līvānu

brīvpr.
ug.

b-ba

vidēj.

6

vaj.

depo

telp.,

parb.

nav

izm.

jaunieg.
auto

apmierin

7 8 9 10

Preiļu

pils.

ug.

b-ba

Skaistas
brīv.

ug.

b-ba

Virpes

ugunsdz.
b-ba

Višķu

brīvpr.
ug.

b-ba

Brīvpr

ugunsdz.
b-ba

pag.

rādiuss

ļ

pag.

robežās

labi labi slikti apmierin,

—

vajaga
ug.

auto

Gostiņu
pag.

I

līdz

10

klm.

rādiusā

apmierin



Jauni darba rīki.

29. maijā viena no lielākām Rīgas uguns-

dzēsēju biedrībām, Rīgas Priekšpilsētas
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība nosvi-

nēja biedrības 35 gadu pastāvēšanas svēt-

kus un iesvētīja jaunizbūvēto auto un

jaunu motoršļirci. Svētkos bija ieradu-

šies vairāki Rīgas un apkārtnes ugunsdzē-
sēju biedrību pārstāvji, Rīgas pilsētas gal-
vas uzdevumā — Rīgas arodugunsdzēsēju
priekšnieks arch. Orleans un Latvijas
Ugunsdzēsēju savienības priekšnieks A.

X rieviņš. Atklājot svinības biedrības

priekšnieks nolasīja pārskatu par biedrī-

bas 35 gadu darbību, kam sekoja garīgais
akts un jauniegādāto rīku iesvētīšana. Pēc

tam biedrību apsveica savienības priekš-

nieks un nodeva jaunās mašīnas biedrības

priekšniekam, bet tas savukārt tās nodeva

biedrības ugunsdzēsēju komandiera rīcībā

un lietošanā. Tad biedrību sveicināja pil-
sētas galvas uzdevumā arch. J. Orleans un

citi biedrību un organizāciju pārstāvji.
Centīgākie ugunsdzēsēji tika arī apbalvoti
ar skaistajām ugunsdzēsēju goda zīmēm.

Par izcilus nopelniem: I komandiera pa-

līgs Jānis Liģers ar I šķiru. II komandiera

palīgs Jānis Garuts ar II šķiru, valdes lo-

ceklis Gustavs Briedis un dzēsējs Roberts

Pilmanis ar 111 šķiru un dzēsējs Andrejs
Mitmanis ar IV šķiru.

Par centību: ar I šķiru Radions K]imovs
un Nikolajs Laduševs; ar II šķiru — Jānis

Kaufelds un Jānis Stepermanis un 111 šķiru
Voldemārs Balodis, Indriķis Šnebachs. Jā.-

zeps Voitkus un Kārlis Zalkalns.

Pēc apbalvoto sumināšanas tika dota

trauksme un notika rīku, to starpā arī

jauno demonstrēšana, kas izdevās labi.

Labas sekmes nenogurstošajiem darbinie-

kiem turpmākajā pašaizliedzīgajā darbā.

Jauni rīki Kuldīgā.

1937. g. 28. novembrī Kuldīgas brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju biedrība iesvētīja savu

jauno auto ar Magirus pārnesamo motor-

šļirci. Svinībās piedalījās Latvijas Uguns-
dzēsēju savienības valdes loceklis H. Svens

un pārstāvji no Saldus un Skrundas brīvpr.
ug. biedrībām.

Savienības pr-ks A. Krieviņš Rīgas priekš-
pilsētas bub 35 gadu darbības atceres

svētkos.

Svinības Aucē.

6. jūnijā Auces brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība iesvētīja savu jaunuzbūvēto šļū-
teņu žāvēšanas torni un trešo motoršļirci.
Tornis uzbūvēts ļoti augsts un atstāj gran-

diozu iespaidu, bet no viņa augšas pārre-
dzami bagātie Zemgales līdzenumi, druvas

un meži tālā apkārtnē.
Svinībās bija ieradušies Latvijas uguns-

dzēsēju savienības priekšnieks A. Krie-

viņš, Auces pilsētas galva, pilsētas pār-

stāvji, Dobeles un citu tuvāko ugunsdzē-
sēju biedrību delegāti un daudz pilsētas un

apkārtnes iedzīvotāju. Svinības sākās ar

garīgo aktu, torņa un motoršļirces iesvētī-

šanu. Atklājot torni un nododot to biedrī-

bas lietošanā savienības priekšnieks se-

višķi uzsvēra labo saskaņu starp pilsētas
pašvaldību un ugunsdzēsības darbiniekiem,

aizrādot, kā kopīgā saticīgā darbā tikai pa-

nākami labi darba rezultāti un atbalstot

ugunsdzēsējus, pašvaldības palīdz arī pa-
šas sev sargāt dārgās būves un skaistās

celtnes no uguns posta.

Sekoja apsveikumi un centīgāko darbi-

nieku apbalvošana.
Ar goda zīmēm par izcilus nopelniem

II šķiru Auces pilsētas gdva Kristaps Nar-

kevičs un 111 šķiru valdes loceklis Kārli:.
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Svarcbergs un komandiera palīgs Kārlis

Ābols, bet ar goda zīmēm par centību ar

111 šķiru: Roberts Dundurs, Ādolfs Kon-

cils, lanis Leinerts, Indriķis Lūks un Krišs

Sproģis.
Tad notika ugunsdzēsēju parāde, ko pie-

ņēma savienības priekšnieks, un gājiens uz

15. maija parku. Svinības bija sirsnīgas
un aucenieki bija vēlējušies savos priekos
dalīties ar vairākām apkārtnes ugunsdzē-
sēju biedrībām. Zel, ka daudzi tomēr šo

vēlēšanos nebija ievērojuši.

Ceļojums uz Ložmetēju kalnu.

Š. g. 12. jūnijā Rīgas Pētera bub sarī-

koja izbraukumu-svētceļojumu uz vienu no

mūsu varoņu cīņu un atdusas vietām, —

uz ložmetēju kalnu.

Šis izbraukums guva lielu piekrišanu ne

tikai starp bijušiem frontes cīnītājiem, bet

arī tautas masās, kur sirdis silti pukst, atce-

roties seno atbrīvošanas laikmetu un ar to

saistītām lielām varonīgām cīņām.

Ceļojums notika ar tvaikoņiem «Kon-

dors» un «Jelgava» un viņā ņēma dalību

ap 1.000 braucēju no Rīgas, kuriem pa ce-

ļam vēl piebiedrojās vairāki simti no Bol-

derājas un Rīgas jūrmalas.
Laiks bija brīnišķīgi jauks, ka radīts šā-

diun ceļojumam, un viņa dalībniekiem, pēc
ikdienišķa darba deva patīkamu atpūtu
svaigā gaisā. Biedrības orķestrim skandi-

not tautiskās meldijas un patriotiskus mū-

zikas gabalus, ceļa gals tika nemanīti sa-

sniegts. Pie Kalnciema piestātnes gājiens

sarindojās un sēru mūzikai atskanot, devās

uz mūsu varoņu cīņu vietu, kur mācītājs

Meķis noturēja īsu dievkalpojumu, pēc
kam b-bas priekšnieks A. Krieviņš pie
kauju pieminekļa nolika krāšņu vainagu
kā sveicienu varoņu nāvē kritušiem cīnī-

tājiem.

Pakavējoties nopietnās pārrunās šinī tik

bagātīgi latvju asinīm slacinātā vietā, ce-

ļojuma dalībnieki, kad debesīs iedegās pir-
mās zvaigznes, atgriezās savās māju vie-

tās, līdzņemot sirdīs paļāvību un ticību uz

mūsu lielā Vadoņa K. Ulmaņa atjaunotās

Latvijas spēkiem un v?ronību varbūtējās
pārbaudes brīdī.

Ļoti vēlami, lai ugunsdzēsēju organizā-
cijas biežāki sarīkotu ekskursijas uz mūsu

vēsturiskām vietām. Bu.

Pie pieminekļa Ložmetēju kalnā.

Liela ugunsgrēka trauksme Rīgas Jūrmalā.

Sakarā ar Britanijas Norfolkas ugunsdzē-
sēju savienības prezidenta sēra Tomasa

Kuka un kundzes viesošanos Latvijā, Lat-

vijas ugunsdzēsēju organizācijas priekš-
nieks A. Krieviņš, saziņā ar Rīgas Jūrma-

las pilsētas galvu Jansona kgu. viesu un

daud/u interesentu klātbūtnē 2. jūnijā
Rīgas Jūrmalas plūdmalē izveda uguns-

grēku trauksmi visiem jūrmalas ugunsdzē-

sējiem.
No Flugina peldiestādes pīkst. 18.55 pa

tālruni paziņoja lielo ugunsgrēku. Par no-

žēlošanu ugunsgrēku paziņošanas lieta

Rīgas Jūrmalā nav pienācīgi nostādīta, un

tikai 5 minūtes vēlāk, pīkst. 19 ugunsdzē-
sēji saņēma savās stacijās ziņojumus un

iedarbināja sirēnas.

5 minūtes vēlāk piebrauca R. Jūrm. b. v.

b. Edinburgas nodaja, kura saņēma rīko-

jumu dot 2 strūklas. Tās pacēlās gaisā 3

minūtes pēc piebraukšanas, proti pulk-
sten 19.08.

Pīkst. 19.06 bija ieradusies Bulduru bub

automobilis. Tas pīkst. 19.10 sāka dot
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ūdeni, bet tā, kā pie dalītāja ir kāda kliz-

ma, sūknis tiek apturēts un 2 strūklas pa-

ceļas gaisā pīkst. 19.12 t. ir 6 minūtes pēc
piebraukšanas.

19.12 reizē ierodās R. Jūrm. bub 1 un II

nc-daja, kā arī Majoru vasaras bub.

4 minūtes vēlāk R. J. bub II nodala,
kura sākumā dod vienu loti vāju strūkiu.

bet vēlāk tomēr pieņem «normālu izskatu».

30 sekundes vēlāk Majoru vasaras bub

dod vienu strūklu, bet vēl 30 sekundes vē-

lāk R. J. bub I nodaba dod 2 strūklas.

Pīkst. 7.21 piebrauc II Rīgas Jūrmalas

bub mašīna.

Drīz pēc trauksmes ieradās Rīgas Jūr-

malas ugunsdzēšanas darbus vadošais

virsnieks Legzdiņš un pārņem visu uguns-

dzēsēju virsvadību.

Kad sūkņi bija apturēti un vadi savākti,

kā arī automobili un 85 dzēsēji nostādīti

ierindā, mūsu angļu viesis viņus apsveica

angļu valodā. Viņa atzinības pilnā runa

tika nekavējoši pārtulkota. Sekoja auto-

mobiļu apskate. Viesis bija loti ieintere-

sēts, redzot dažas mūsu modernās karose-

rijas. Sūkņu iebūvē motora priekšā vie-

sim likās neredzēta. Viesis jautāja, vai

mums Latvijā daudz tādu motora priekša
iebūvētu sūkņu. (Angli pagaidām diez-

gan konservatīvi turās pie pakaļgalā iebū-

vētiem sūkņiem).

Pēc atvadīšanās no komandām un atkār-

totiem ugunsdzēsēju saucieniem «lai

dzīvo» mūsu dižam viesim par godu.
komandas tika atlaistas, bet Anglijas viesis

ar kundzi ieradās Kazino telpās, kur viņam

par godu no Rīgas Jūrmalas pilsētas gal-
vas bija rikolas intimas vakariņas.

A. Strekavins

Norfolkas ugunsdzēsēju savienības prezidenta sera Thomas

un lēdijas Cook viesošanās Latvijā.

Atbildot uz Latvijas ugunsdzēsēju savie-

nības priekšnieka A. Krieviņa laipno ielū-

gumu, Anglijas Norfolkas apgabala uguns-

dzēsēju prezidents sērs Thomas un lēdija

Cook, otrdien 31. maijā ar gaisa iera-

dās Rīgā.

Viņu aerodromā sagaidīja Latviias sa-

vienības priekšnieks A. Krieviņš ar meitu,

kura lēdijai Cook pasniedza rozes, iekš-

lietu ministrijas ugunsgrēku apkarošanas

nodaļas vadītājs inž. A. Bučinskis, savie-

nības vicepriekšnieks A. Višņevskis, valdes

locekļi arch. J. Orleans un H. Svens un pil-
sētas tūrisma nodaļas darbinieki Zāģers
un Brants. Pēc sirsnīgas apsveicināšanās
viesi devās uz Pēterpils viesnīcu, kur drus-

ku atpūtās un pārģērbās, lai varētu nodot

vizīti Lielbritānijas sūtnim. Par nožēloša-

nu pats sūtnis atradās ārzemēs un mūs pie-

ņēma laipnais sūtniecības padomnieks, ar

kuru sēram Thomam Cook'am bija garāka
saruna.

Pēc tam notika Rīgas pilsētas skaistāko

celtņu un vietu apskate, jo sērs Thomas

sevišķi interesējas par kuģniecību un Rīgas

ostām.- Pai nožēlošanu lietainā laika deļ

apskati varēja izdarīt tikai slēgtā automo-

bilī un atkrita nodomātais skaistais brau-

ciens pa Daugavu.
Vakarā viesi noskatījās Nacionālās ope-

ras sezonas slēgšanas izrādē «Toska», kas

sevišķi patika lēdijai Cook.

Otrā dienā pīkst. 10 savienības telpās
tika noturēta svinīga valdes sēde, kurā bez

viesiem un valdes locekļiem vēl ņēma da-

lību lekšlietu ministrijas būvniecības de-

partamenta direktors inž. Miezis, nodaļas
vadītājs inž. A. Bučinskis un c.

Savienības priekšnieks A. Krieviņš, at-

klājot sēdi, apsveica augstos viesus, patei-
cas pair laipno apciemojumu un apsolījās
darīt visu, lai viesiem Latvijā pavadīto
laiku padarītu tikpat patīkamu, kā to bija

piedzīvojis Anglijā viesojoties pie Norfol-

kas prezidenta sir'a Cook'a. Pēc tam sa-

vienības priekšnieks apbalvoja lēdiju
Cook ar II šķiras goda zīmi par izcilus no-

pelniem, bet seram Thomam pasniedza sa-

vienības piemiņas zīmi (sērs Thomas

Cook's ir jau pag. gadā apbalvots ar mūsu

I šķiras godā zīmi.) Lēdija Cook ir pirmā
sieviete, kas saņēmusi šo Latvijas uguns-

dzēsēju augsto godazīmi. Sirs Thomas un

lēdija Cook pateicās par pasniegtām goda

zīmēm, kā arī par laipno uzņemšanu. Viņi
nemaz nevarējuši iedomāties, kā Rīga ir

tik skaista un kā te tik daudz cilvēku runā-

jot angliski, kā nemaz nevarot manīt, kā

neesot dzimtenē. Runu noslēdzot sērs

Thomas Cook apbalvoja ar Anglijas uguns-

dzēsēju ordeni savienības vicepriekšnieku
A. Višņevski un sekretāru H. Švennu.

Pēc svinīgās sēdes lēdija Cook savienī-

bas dāmu pavadībā devās uz Latvijas sie-

160



viešu nacionālo ligu, kur to pieņēma laipnā

ligas priekšniece B. Pīpiņa kdze, iepazīsti-

not lēdiju ar latvju sieviešu darba sasnie-

gumiem un organizāciju, bet sērs Thomas

savienības priekšnieka A. Krieviņa un val-

des locekļa J. Orleana pavadībā devās vi-

zītēs pie lekšlietu un Ārlietu ministriem

un Rīgas pilsētas galvas. Visur sēram Tho-

masam bija garākas sarunas par ugunsdzē-

sības stāvokli un iekārtu Latvijā, kas arī

pa daļai bija viens no viņa ceļojuma mēr-

ķiem, jo Anglijā vēl neesot ne ugunsgrēku

apkarošanas likuma, ne centralizētas pār-

valdes, vai apvienotas savienības uguns-

dzēsības lietās, kā tas ir pie mums.

Sērs Thomas Cook's, kā parlamenta lo-

ceklis, šos jautājumus arī iesniedzis Angli-

jas parlamentā, un lai tos varētu labāki iz-

veidot, un aizstāvēt, ar lielu interesi vē-

roja mūsu ugunsdzēsības iekārtu un dzīvi.

Pec tam sers Thomas Cook's apmeklēja

Rīgas arodugunsdzēsēju I un II nodaļu un

Rīgas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju

biedrību Rāts laukumā, sevišķi interesē-

joties par pēdējo, kā brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju biedrību, bez kādiem lieliem pabal-

stiem no ārienes varot iegādāties tik daudz

mašīnu un organizēt tik daudz ugunsdzesi-

bas darbinieku. Tad viesi ieradās pie sa-

vienības priekšnieka uz kafiju, kur sevišķi

priecājās par skaisti izkopto dārzu, bet va-

karā uz savienības telpās rīkoto rautu, kur

bez savienības locekļiem, bija ielūgti arī

vairāki savienībai tuvu stāvoši goda viesi.

Ceturtdien, 2. jūnijā notika izbraukums

uz Siguldas rakstnieku pili un kādas saim-

niecības un zirgu audzētavas apskate, jo

sērs Thomas, kā liels zirgu mīļotājs un

sportists interesējās, kā mums 3ī nozare

nostādīta, un kādi mums ir zirgi. Pašam

Cook'am mājās ir ap 30 braucamo un jā-

jamo zirgu, skaisti un priekšzīmīgi ierīko-

tos staļļos.

Atgriežoties no Siguldas brauciena, lēdija

Cook bija sarīkojusi pusdienas Romas

viesnīcā tiem pašiem viesiem, kas bija sa-

vienības rautā. Pēc tam notika izbrau-

ciens uz Rīgas Jūrmalu un Ķemeriem. Ap-

meklējot Rīgas Jūrmalas pilsētas galvu un

painteresējoties par peldviesu Anglijas pil-

soņu skaitu Rīgas Jūrmalā, sērs izteica

lielu izbrīnu, kā šis skaits tomēr tik mazs.

Ķemeros viesi apskatīja mūsu grandiozo

peldiestādi un skaisto viesnīcu un pēc ma-

zas atpūtas devās atpakaļ uz Rīgas Jūr-

malu, kur tika izdarīta «lielā trauksme».

Nortolkas ugunsdzēsēju savienības piezidenta Sir Thomas Cook un

kundzes sagaidīšana Rīgas aerodroma.
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Pēdējā ļoti interesēja viesus, sevišķi tādēļ,
kā tajā piedalījās tikai brīvprātīgie un tā

nāca visiem negaidot. . Pēc rīku apskates
un ugunsdzēsēju darbinieku apsveikšanas

Rīgas Jūrmalas pilsētas galva aicināja vie-

sus uz vakariņām skaistajās Bulduru Ka-

zino telpās.
Piektdien Anglijas viesi apmeklēja mūsu

Brāļu kapus, noliekot skaisu vainagu un

vēl apskatot vienu otru Rīgas pilsētas ie-

vērojamāko •vietu, bet pēcpusdienā, pava-

dīti no savienības pārstāvjiem izbrauca uz

Spilvi, kur pēc neilga laiciņa pacēlās gaisā
un jau pēc dažām minūtēm pazuda no pa-

vadītāju redzes loka! Uz kādreizēju re-

dzēšanos, mīļie dārgie viesi!

Par savu viesošanos Latvijā sērs Thomas

Cook's piesūtījis Latvijas sūtnim Londonā

sekoša satura pateicības rakstu:

Ekselence!

Jums zināms no iepriekšējās korespon-
dences, kurai Jums labpatikās piegriezt
savu vērību, ka mana sieva un es atgriezā-
mies no Jūsu zemes. Mūsu vizītes galve-
nais nolūks bija nodibināt ciešākas attie-

cības ar Latvijas ugunsdzēsēju centrālo

organizāciju.
Silto uzņemšanu un lielo interesi, kāda

mums tika pievērsta, mēs abi nekad neaiz-

mirsīsim un padevīgi lūdzu Jūs nodot Ār-

lietu, kā arī lekšlietu ministrijas atbildīga-

jiem vadītājiem mūsu visdziļākās pateicī-
bas apliecinājumu.

Thomas Cook.

Latvijas ugunsdzēsēju savienības priekš-
nieks saņēmis sekojoša satura vēstuli:

Ļoti godājamais Krievi ņa kungs!
Pēc lēdijas Cook un savas atgriešanās

Anglijā rakstu, pateikdamies Jums. Krie-

viņa kundzei, Jūsu meitai un visiem Rīgas

draugiem par to lielo laipnību, ko baudī-

jām savā apciemojuma laikā Jūsu zeme.

Mēs vienmēr paturēsim jaukā atmiņa šo

savu apciemojumu Latvijā un priecājamies
par izdevību, redzēt Jūsu zemi, iepazīsto-
ties ar Jūsu zemes jaudīm.

Lēdijai Cook, kā arī man pašam bija
ļoti interesanti satikties ar Jūsu zemes ie-

vērojamiem valstsvīriem un esmu pārlie-
cināts, ka draudzība starp Latviju un Liel-

britāniju ir stipra un ilgstoša.
Esiet lūdzu tik laipns un nolasiet klāt-

pielikto vēstuli Baltijas valstu apvienības
kongresā, kas sanāks Rīgā š. g. 16. jūnijā.

Ar vislabākiem novēlējumiem

patiesā cieņā
Thomas Cook.

Svinīgās sēdes dalībnieki savienības telpās
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Angļu laikraksts «Norfolk Chronicle»

veltī plašu rakstu Ziemel-Norfolkas apga-
bala parlamenta locekļa, sēra Thomasa un

lēdijas Cook vizītei Baltijas valstīm, kurp
tie bija aicināti no Igaunijas, Latvijas un

Lietuvas ugunsdzēsēju organizāciju savie-

nībām.

Angļu laikraksts raksta:

Sērs Thomas un lēdija Cook atgriezu-
šies Anglijā no sava apciemojuma Baltijas
valstīs. Savu ceļojumu tie veica lidma-

šīnā (izņemot tikai attālumu no Lietuvas

līdz Vācijai), nolidojot ap 1.500 angļu

jūdžu.

Igaunijas. Latvijas un Lietuvas uguns-

dzēsēju organizāciju vēsturē šī ir pirmā
reize, kad šīs organizācijas uzņem angļus.

Ugunsgrēku apkarošanas jautājumos sēram

Thomasam Cookam bija intervijas ar mi-

nēto valstu valdības locekļiem.

Savās apsveikšanas runās Igaunijas, Lat-

vijas un Lietuvas pārstāvji atsaucās ļoti at-

zinīgi par šo apciemojumu, saskatot tajā

Anglijas interesi par Baltijas valstīm un se-

višķi uzsverot siltās pretjūtas, kādas Ang-

lija iemantojusi šo valstu neatkarības cīņu

laikā.

Lēdija Cook apciemoja daudzas sieviešu

organizācijas katrā no minētām valstīm.

Igaunijas galvas pilsētā Tallinā sēru

Cook'u pieņēma audiencē lekšlietu mi-

nistrs Richards Vermaa, policijas pr-ks

• Johan Sooman un nacionālo ugunsdzēsēju

organizāciju pr-js. Sekoja izbrauciens mo-

torlaivā uz Naivu, kur notika ugunsdzē-

sēju gada kongress. Apmeklēju vēl Koma-

rovkas ciemu pie Krievijas robežas, angļu
vadītās kokvilnas austuves Narvā, degak-

ineņa raktuves Kivioli, kā arī Igaunijas
valsts prezidenta pili Orvā. Atgriežoties
Tallina, seram Thomasam un lēdijai Cook

par godu tika sarīkota pieņemšana Liel-

britānijas sūtniecībā, kur viesiem bija izde-

vība iepazīties ar vietējo angļu koloniju.

Rīgā seram Cook'am bija intervijas ar

Latvijas Ārlietu ministru V. Munteru, lekš-

lietu ministru V. Gulbi un Rīgas pilsētas

galvu R. Liepiņu. Sekoja ugunsdzēsēju sta-

ciju apskates un vizīte Anglijas sūtniecī-

bai. Sers Cook's noskatījās arī lielā brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju trauksmē Rīgas Jūr-

r?alā, kas atrodas ap 20 angl.u jūdžu garā

josla starp Rīgu un Ķemeriem. Sers Cook

apskatīja arī skaistākās Latvijas zaļumu

vietas un kūrortus, apmeklēja grandiozi iz-

būvētos Brāļu kapus un nolika vainagu.

Sieviešu nacionālā liga sarīkoja brokastis

lēdijai Cook par godu un iepazīstināja lē-

diju ar Latvijas sieviešu darba panāku-
miem un organizāciju.

Aizbraucot uz Lietuvu, sers Thomas un

lēdija Cook pavadīja 3 dienas Kauņā. Sers

Cook's nolika vainagu uz Nezināmā ka-

reivja kapa, kopā ar lēdiju Cook piedalī-

jās Lielbritānijas sūtniecības rīkotā mie-

lastā, kur satikās ar diplomātisko korpusu,
kā arī Kauņas pilsētas galvas un ugunsdzē-

sēju organizācijas rīkotos mielastos.

Seram Cook'am bija arī intervijas ar

Ārlietu ministru Lozoraitisu un lekšlietu

ministru Leonasu.

Francijas ugunsdzēsēju Federācijas kongress.

Federācijas 53. kongress šogad notika

Lionā no 17.—20. jūnijam. Programmā kā

parasti bez parastās lietišķās dienas kārtī-

bas, lieli manevri, demonstrācijas un

Lionas apkārtnes skaistāko un ievēroja-
māko vietu apskate. No Latvijas uguns-

dzēsējiem šogad kongresā neviens dalību

neņēma.

Valdības un valsts iestāžu rīkojumi.

Iecelšanas un atvaļinājumi.

Sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš

ar š. g. 20. jūnija 2006. lēmumu («Vaid.

Vēstn.» 140. num.) atcēlis Virbu pagasta

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdi

un iecēlis Šādu jaunu valdi: par priekš-

nieku Viktoru Peiču un par valdes locek-

ļiem: Ansi Neilandu, Kārli Šiliņu, Albertu

Birzleju, Albertu Hermani, Kārli Saku.

Frici Druviņu un Jāni Endzeli-Henzeli.

Ar š. g. 11. jūlija 2019. lēmumu («Vaid.
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Vēstn.» 155. num.) iecēlis Alfrēdu Gruzīti

par Apes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-

bas priekšnieku mirušā Jēkaba Vīnupa

vietā.

Ar š. g. 11. jūlija 2021. lēmumu («Vaid.
Vēstn.» 155. num.) atbrīvojis Jāni Rudo-

viču uz paša lūgumu no Ludzas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības valdes locekļa

amata un viņa vietā iecēlis Jēzupu Spri-
dzanu.

49. ugunsdzēsēju kursus

(no 1938. g. 1.—7. maijam) beidza un pār-

baudījumu izturēja sekojoši kursanti:

1) Andersons, Pēteris — Dzelzc

virsvald. Techniskās direkc.

2) Cukurs, Teodors — Trikātas br.

ugunsdzēsēju b-bas.

3) D c n i s o v s, Stepans — Latv. dzelzc.

Techniskās direkcijas.

4) Kalvī t i s, Pēteris — Trikātas br.

ugunsdzēsēju b-bas.

5) Melnalksnis. Arturs — Latv. dz,

Rīgas krasta stacijas.

6) M c r te n s, Augusts — Latv. dzelzc.

Techniskās direkcijas.
7) No v i c k i s, Ernsts — Valdemārpils-

Arlavas br. ug. b-bas.

8) Paeglis, Jānis — Tukuma br. uguns-

dzēsēju biedrības.

9) Paip a 1 s, Otto — Latv. dz. Apes

stacijas.
10) Pen ka, Alfrēds — Mazsalacas br.

, ugunsdzēsēju b-bas.

11) Pērkons, Teodors — Latv. nacionā-

lās operas.

12) P i n k v 1 i s, Roberts — Latv. dz. Val-

mieras stac. ug. k-das.

13) Plēsums, Herberts — Straupes br.

ugunsdzēsēju b-bas.

14) Regu t s, Jānis — I Viesītes br.

ugunsdzēsēju b-bas.

15) Rendin i c k s, Kārlis — Ventspils
br. ugunsdzēsēju b-bas.

16) Š v c m a, Augusts — Mazsalacas br.

ugunsdzēsēju b-bas.

17) T ī m a n i s, Kārlis — Salacgrīvas br.

ugunsdzēsēju b-bas.

18) V o i t s, Jānis — Latv. dz. Tiltu bāzes

un metināšanas darbnīcas.

19) L ē v c n š te i n s, Jānis — Aleksandra

br. ugunsdzēsēju b-bas.

Rīgā, 1938. gada maijā.

Kursu vadītāji:
lekšl. min. būvniecības departamenta

direktors P. Miezis.

Latvijas ugunsdzēsēju organizāciju
savienības priekšnieks A. Krieviņš.

ugunsdzēsēju kursu (no š. g. i.— 7 maijam) vadība, lektori un kursanti.
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Ugunsgrēku apkarošanas padomes š. g.
21. jūlija sēdes svarīgākie lēmumi.

Sēdi vada Būvniecības departamenta
nodaļas vadītājs inž. A.. Bučinskis. referē

un protokolē instruktors K. Starpiņš.
1) Pieņem ugunsdzēsēju organizāciju

normālstatūtu projektu, saskaņojot to arī

ar jauno likumu par biedrībām un organi-
zācijām.

2) Uzņēmumu ugunsdzēsēju komandu

statūtu projektu nodod atpakaļ savienībai

pārstrādāšanai, saskaņā ar padomē izteik-

tiem norādījumiem.
3) Pieņem grozījumus brīvprātīgo uguns-

dzēsēju formas tērpa aprakstā.
4) Noraida nacionālā teātra un operas

ugunsdzēsēju formas tērpa projektu.
5) Atvēl ugunsdz. sav-bai Ls 1000,—

instruktoru komandējumiem.

6) Apstiprina sekošus darbu vadošos

ugunsdzēsēju virsniekus:

Jāni Turku — Madonas pilsētā,

Oskaru Vildi — Jēkabpils pilsētā,
Ansi Eglīti par v. i. — Tukuma pilsētā,
Ernestu Kovicki par v. i. — Valdemārpils

pilsētā un Arlavas pag.,

Jāni Kirmušu par v. i. — Inčukalna pag.,.

Augustu Dzelzkalēju par v. i. — Cesvaines

pag.,

Rūdolfu Debeli par v. .i. — Kokneses pag..

Hermani Oldbergu par v. i. — Bārbeles

pag.

Voldemāru Priedi par v. i. — Pampāļu
pag.,

Abo Zangvilu par v. i. — Siljanu pag.,
Augustu Brenci — Trikātas pag.

7) Pieņem karoga metus Smiltenes un

Talsu brīvpr. ug. b., bet Ēveles br. ug. b.

nolemj nodot atpakaļ pārstrādāšanai.
8) Pieņem saistošos noteikumus par

skursteņu tīrīšanu Tukuma pilsētā.
9) Pieņem saistošos noteikumus par

ugunsgrēku apkarošanu Viesītes pilsētā un

Inčukalna pag.

Savienības lēmumi, ziņojumi un rīkojumi

Uzaicinājums.

Katastrofālie ugunsgrēki Raunā, Ludza
uri Krāslavā nodarījuši lielus zaudējumus
valstij, iedzīvotājiem, pašvaldībām un sa-

biedriskām organizācijām. Vietējām uguns-

dzēsēju biedrībām dzēšanas darbos sabo-

jātas šļūtenes, kā arī citi dzēšanas un glāb-
šanas rīki un piederumi par ievērojamām
summām. Raunā ugunsgrēkā gājusi bojā
arī ugunsdzēsēju mītne.

Visa bojātā inventāra atjaunošanai
ugunsdzēsēju biedrībām trūkst līdzekļu, arī

vietējās pašvaldības, sakarā ar vispārējo
ugunsgrēku nodarīto postu, nevarēs tu-

vākā laikā sniegt ugunsdzēsējiem nepiecie-
šamo materiālo atbalstu. Tādēļ vajadzīga
jo plaša sabiedrības palīdzība, lai uguns-

dzēsēji varētu atjaunot inventāru un turp-

māk ar sekmēm veikt savu uzdevumu

ugunsgrēku apkarošanas darbā.

Savienības valde laipni lūdz god. firmas,

apdrošināšanas organizācijas, namsaim-

niekus un ugunsdzēsēju labvēļus neliegt
savu palīdzību cietušām ugunsdzēsēju bie-

drībām, ziedojot pēc iespējas vajadzīgos
līdzekļus nepieciešama inventāra iegādā-
šanai.

Ziedojumi adresējami tieši:

1) Raunas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-

drībai, Raunā,

2) Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-

drībai, Ludzā, un

3) Krāslavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-

drībai, Krāslavā.

A. Krieviņš,

priekšnieks.

A. Daums,

ģenerālsekretārs.
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Paziņojums No 18

Laika no 1937. gada 1. augusta līdz 31. decembrim savienibai nomaksājušas
biedru naudas šādas ugunsdzēsēju organizācijas :

166

Nr.

p k.

Par cik Par kadu umma
Nosaukums

biedriem gadu Ls
Piezīmes

1

2

3

4

Rugāju
Stendes dzelzceļnieku
Jaunraunas
Kuldīgas
Bulduru

Gauru

b. u.b.

»

»

22

48

24

150

1937

»

4,40

9,60

4,80

30,—
5 150

n
30-

6 47
» 9,40

7 Vaiņodes
Rubas pagasta
II Rīgas Jūrmalas
Pāvilostas

Līgatnes
Latv. dz. Šķirotavas

n

H

»

n

66
» 13,20

6-

28,—

8 30

9 140
n

10 54
n 10,80

11 75 15 -

12 170
n

34,—
13 Rēzeknes

Baldones

Zaķusalas
n

e

105 21,—

14 48 9,60
15 61

v
1-2,20

16 Puzes

Liepājas
Rīgas priekšpilsētas
Rogovas
Inčukalna

n

v

»

n

30 6-

17 167
»

33,40

18 264
»

52,80
19 30

1936

6,—
20 60 12,-

»

Madlienas

Ilūkstes

Kandavas

Kraukļu

»

n

»

n

■

60 1937 12,-
7,6o
7 —

26,60

21 38

22 ' 35
n

23 133
»

24 34

1936

6,80
25 Alūksnes 156 31,20
26

n
156 1937 81,20

27 Liepnas
Baltinavas

Līvānu

Grīvas

Mīlgrāvja
Ventspils
Dundagas
Baltinavas

Durbes

Jaungulbenes
Pampāļu

Zilupes stac.

»

n

»

n

n

»

■ »

n

»

u. k.

36

1936

7,29

28 19 3,80

29 152 1937 30,40
30 56

»
11,20

31 220
n

44,—

32 251
»

50,20
33 58

1936

11,60

34 16 3,20 papildu
35 42 1937 8,40

36 40 8,-

37 32

ļ935

6,40

38 30 6,-

6,80
39

n »

Slokas pagasta
Ēveles

b. u. b.

»

34 1936
52 ļ937 10,40

40 ]936 9,90
12-

4,90

papildu
41

Balvu

Ādažu

Antonopoles
Bernātu

n

»

»

n

60 ļ937
42 a conto

n

43 140
»

28,—

44 43 8,60

45 30 6-

45 Raunas

Preiļu

Viļakas
Vānes un apkārtnes
Ventspils dzelzceļn.
Kalētu

n

n

n

n

55 11.20

47 27
n

5,40

48 55 11,—

49 26
n

5,20

50 60
» 12,—

51 20 4,—



Rīgā, 1938. gada 3. maijā.
Priekšnieks A. Krieviņš.

Sekretārs H. Švens.
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Nr.

».ķ. Nosaukums
Par cik Par kadu

gadu

Summa

Ls
Piezīmes

biedriem

52 Skrīveru b. u. b.

Varakļānu
„

Vircavas-Platones
„

Aknistes
„

Džūkstes
„

Purvmalas
„

Ludzas
9

Balvu
9

Smihenes
„

Ciblas
n

Tērvetes
„

Zilupes n

Vilces
„

Varakļānu
n

Viļānu
„

60 ' 1937 12,-
53 60 1936 I 12,—
54 50 1937 10 -

9.20
55 46

*

56

57

58

56

30

135

»

»

11,20

27.—

papildu59

60
4,90

150
n

30,-
61 27 5,40

6-

18,-
6,80

62 30
63

" ' I
90

64 33

65

66

60

1935

12-

7,-
7-

7,—

35

67
»

, n
35 1936

68 Baltinavas
n

Vilces
n

Jaunpils

» n

Bārbeles
w

Lubānas
%

Jaunlatgales
n

Rundāles
n

Istras
9

Lejasciema
Bebrenes

9

Jaunlaicenes .
„

35 1937

35

1938

1936

7 -

69 43

30

8,60

6,-

33 1937 6,60
16 3,20
2 i 4,20

74 40 8-

75
n

28 5,60

6,-76 I 30

77 ļ 27 1936 5,50
78 . 38 1937 | 7,60
79 22 1936 4,40

4,40
80 Elejas

Cenas stacijas u. k.

Sidgundas b. u. b.

Matīšu
_ 77

Ainažu
n

Salgales
n

Laidzes
„

Kokneses
„

Staiceles
n

Kārsavas
n

Talsu
9

Rencēnu

Skaistas
n

Glūdas
n

T. Kaufmanis

22 1937

50 10 —

81 25 i 5.—
82 114

46

50

2,80

29,20

10 —

8,60
10,60

11,60

12,20

12,-

3,80 ,

15,40
6-

5,-

20,-

83

84

85

1938

1937

86

43

53

87

88

58 1938

1937

89

90

61

60

1938

papildu

ā conto

91

19

77 1937

92 20

93

94

n

25

1938 b-drs-veic



Paziņojums No 19.

Savienības valde atkārtoti aizrāda, ka

saskaņā ar likuma par bezpeļņas biedrī-

bām un to savienībām pārejas noteikumu

1. p. 1. piezīmi ugunsdzēsēju biedrībām

nav jāpārreģistrējas Sabiedrisko

lietu ministrijā.

Rīgā, 1938. gada 12. jūlijā.

Priekšnieks A. Krieviņš

Ģenerālsekretārs A. Daums

Paziņojums No 20.

Sab. lietu min. Sabiedriski-kultūrālais

departaments, izpildot Sabiedrisko lietu

ministra rīkojumu, 1937. gada 30. decembra
«Valdības Vēstneša» 296. numurā, lūdz

rakstveidā paziņot līdz š. g. 15. septem-

brim S. L. M. Propagandas nodaļai. Rīgā,
Stabu ielā 12, — 601. istabā, par visiem

ugunsdzēsēju organizāciju sarīkojumiem,
kas paredzēti laikā no 1938. gada 1. okto-

bra līdz 1939. gada 1. maijam,' uzrādot sa-

rīkojuma rīkotāju, raksturu, laiku un vietu.

Minētās ziņas nepieciešamas sarīko-

jumu saskaņošanai un sarīkojumu kalen-

dāra sastādīšanai.

Savienības valde uzaicina ugunsdzēsēju
organizācijas izpildīt šo rīkojumu.

Rīgāļ 1938. gada 20. jūlijā.

Priekšnieks A. Krieviņš.

Ģenerālsekretārs A. Daums

Savienības ziedojums Ludzas

ugunsdzēsējiem.

Lielajā ugunsgrēkā Ludzas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībai bojāti rīki un šļū-

tenes, kuru atjaunošanai biedrībai trūkst

līdzekļu.
Savienības valde biedrībai piešķīra kā

dāvinājumu 100 m linu šļūtenes ar 5 pār.

sajūgu, vērtībā Ls 372,50.

Rīgas Patrimoniālās brīvpr.

ugunsdzēsēju biedrības

valde paziņo, ka viņa savā š. g. 13. jūnija
valdes sēdē (protokols Nr. 69) caurskatīja

un nolēma izslēgt no biedrības uz statūtu

§ 13. pamata par necienīgu izturēšanos, ar

biedrības mantu un ugunsdzēsēju simbolu,

IV nodaļas kārtībnieku Romānu Cīruli.

Savienības valdes svarīgākie
lēmumi

13. jūnija.

Nolēma lūgt Kara ministriju noteikt

ugunsdzēsēju novietošanas kārtību parādēs

un svinīgos gājienos, kur piedalās arī

karaspēks, aizsargi v. c.

Piešķīra savienības 10 gadu piemiņas

medaļas 2 Vecsaules bub darbiniekiem.

Uzdeva sanitārai komisijai izstrādāt zī-

mējumus un aprakstus nestuvēm, medika-

mentu kastēm un sanitārām somām.

Sakarā ar Baltijas nedēļas sarīkojumu
un Baltijas valstu ugunsdzēsēju apvienības
sēdes sasaukšanu nozīmēja rīcības komi-

teju no A. Krieviņa, J. Orleana un H.

Svena.

Ar savienības goda zīmes par nopel-
niem 111 šķiru apbalvoja Lietuvas uguns-

dzēsēju savienības darbvedi Sušinskas.

20. jūnijā.

Pieņēma zināšanai Baltijas valstu uguns-

dzēsēju apvienības sēdē iznestās rezolūci-

jas.
Nolēma lūgt Sab. liet. ministriju atļaut

savienībai uzstādīt laimes akas-aeroplānus.
Par biedru savienībā uzņēma Bārbeles

bub.

Piešķīra savienības 10 gadu piemiņas

medaļas 8 Silenes bub darbiniekiem.

27. jūnijā.

Uz Turku bub (Somijā) 100 gadu pastā-
vēšanas svētkiem deleģēja A. Višnevski un

J. Skulti.

Nolēma pārdot veikalam savienības ro-

kas šļirces.

Atbildīgais redaktors Alberts Krieviņš.

Izdevējs: Latvijas ugunsdzēsēju organi-

zāciju savienība.
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Atrasta

šļūteņu saiva (skritulis) š. g. 5. jūnijā
Bauskas ielā, pie Rīgas Bišurnuižas bub

mītnes. Pieprasīt pa tālr. 22201, P. 2e~

dakam.



Sērkociņu skaliņu

eksporta centrāles

akciju sabiedrība

Rīgā, Kaļķu ielā 1, dz. 11.

Rūpniecības akciju sabiedrība

«DEGVIELA"
Benzīns

Petroleja
Smēreļļas

* «

Pasūtījumu daļas tālr. 22702. Rīgā, Brīvības ielā 2.

Noliktavas: Rīgā, Liepājā, Valmierā

Izdevīgi iegādāties

Lietotu ugundzēsēju automobili

labā darba kārtībā.

Apskatīt Latvijas ugunsdzēsēju oigamzāaju savienības veikalā,

Rīgā, Raiņa bulv. 15, dz. 2., no pīkst. 9— 16.



Mm ugunsdzēsēju organizāciju savienības
VEIKALS

Rigā, Raiņa bulv. 15, dz. 2., tālrunis 24915,

darba laiks no pīkst. 9— 16, sestdienās no 9— 15.

PIEDĀVĀ:

Sirēnas

darbināmas ar roku, saspiestu gai>u, tvaiku un elektrību.

Akumulatorus

Benzina kannas

Motoru eļ ļ v Gargotjle

kāpnes, izbīdāmās 8, 10,5 un 12m'gar. Cirvjus, tērauda

kāpnes, āķu, 3,5 un 4 m garumā makstis, cirvjiem, āda>

jostas, ādas un virsnieku glābšanas virves

karabinus, Berlīnes un vienkāršos Cimdus, ādas un brezenta

hidropultus
dāmu formas tērpa piederumus: drēbi, cepures, nozīmes

šļūtenes, sajūgus un dalītājus

un visu citu ugunsdzē:-ē|iem un ugunsdzēšanai

Josta 1 £
_

Cirvis Virve



as. „OGLE"

piedāvā

par visizdevīgākām cenām augstākā labuma

Anglijas, Vācijas un Polijas

kokSU, dakšotu

akmeņogles

kalējogles

Kantoris: Noliktavas:

Rīgā, L. Smilšu ielā 1/3. 1. Eksportostā . . .
tālr. 24449

Tālruņi: 2. Andrejsalā . .
. n

31240

Valdd3ll49
3 AB dam,bī .

.
. „

43368

valdes loceklim
....

284(33

prokūristam .....
28663

pasūtījumu pieņemšana .
30255

30800



lespiests H. Sices spiestuve, Rīga, Palasta ielā 9. Talr. 21635. — 3762

Juri Scbaffe s U?
Mašinu fabrika

Autosūknis jaudai 2000—3000 ltr.ļmin.

3-cil. motoršļirce Ugunsdzēsēju automobilis jaudai

jaudai 1000-1500 Itr. min. līdz 3000 ltr.ļmin.

( Jfļ-Ķ Kombinēts ugunsdzēsēju un elu
111

. «ļr laistīšanas automobilis

Differenciālvirzuļu sūknis

Pilsētas kantoris: Rīgā, Mazā Jaunavu ielā 5.

Tālrunis 20459, telegr. adrese: „SCHATEKOa

, Rīgā.
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