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Latvijas valsts vadība.

Latvijas Valsts Prezidents Alberts Kviesis.

Ministru prezidents un ārlietu ministrs Dr. Kārlis Ulmanis.

Ministru prezidenta biedrs Marģers Skujenieks.

Finanču ministrs Ludvigs Ēķis.

lekšlietu ministrs Vilis Gulbis.

Izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.

Kara ministrs ģen. Jānis Balodis.

Zemkopības ministrs Jānis Birznieks.

Satiksmes ministrs Bernhards Einbergs.

Tautas labklājības ministrs Vladislavs Rubulis.

Tieslietu ministrs Hermanis Apsīts.

Valsts kontrolieris Jānis Kaminskis.

lekšlietu ministra biedrs Alfrēds Bērziņš.

Izglītības ministra biedrs Jāzeps Čamans.



Svinamas dienas.

Ar 1920. gada likumu un 1921., 1934. un 1935. gada papildinājumiem fr
noteiktas svinamās dienas, kurās ir slēgtas valsts un pašvaldības iestādes»
kā arī skolas.

Svinamas ir:

1) Visas svētdienas, 2) Jauna gada diena 1. janvārī, 3) Zvaigznes diena

6. janvārī, 4) Lūdzamā diena 4. martā, 5) Zaļā ceturtdiena 9. aprīlī. 6) Lielā

piektdiena 10. aprīlī, 7) Lieldienas 12., 13. un 14. aprīlī, 8) Valsts atdzim-

šanas diena 15. maijā, 9) Jēzus debessbraukšanas diena 21. maijā, 10) Va-

saras svētki 31. maijā, 1. un 2. jūnijā, 11) Jāņi 23. un 24. jūnijā, 12) Uzvaras

svētki 16. augustā, 13) Ticības atjaunošanas svētki 31. oktobrī, 14) Latvijas

valsts nodibināšanas svētki 18. novembrī, 15) Ziemas svētki 25., 26. un 27.

decembrī.

Latgalē nav svētījama Lūdzamā diena un 31. oktobris, bet gan svētī-

jamas sekošas dienas: 1) Māras šķīstīšanas svētki 2. februārī, 2) Māras

pasludināšanas sv. 25 martā, 3) Vissvētā sakramenta (Dieva maizes) diena

H. jūnijā, 4) Pētera-Pāvila diena 29. jūnijā, 5) Māras debessbraukšanas sv.

15. augustā, 6) Māras piedzimšanas sv. 8. septembrī, 7) Visu svēto diena.

I. novembrī un 8) Māras ieņemšanas diena 8. decembrī.

Latvijas valsts galveno iestāžu adreses galvas pilsētā.

Valsts Prezidents — Pilī.
Brīvības pieminekļa komiteja — Pilī.

Triju Zvaigžņu ordeņa dome
—

Pilī.

Lāčplēša kara ordeņa dome
—

Pilī.

Valsts kanceleja un ministru prezidents — Valdemāra ielā Nf. 3.

Ārlietu ministrija — Valdemāra ielā Nr. 3.

lekšlietu ministrija — Brīvības ielā Nr. 37/39.
Valsts statistiskā pārvalde — Stabu ielā Nr. 12.

Latv. ev.-lut. baznīcas virsvalde — Brīvības ielā Nr. 37/39.
Rīgas prefektūra — Aspazijas bulvārī Nr. 14.

Finanču ministrija — Valdemāra ielā Nr. 2-a.

Latvijas banka — Jāņa Čakstes laukumā, Finanču ministrijas namā
v

Izglītības ministrija —
Valdemāra ielā Nr. 36-a.

Kultūras fonds — Valdemāra ielā Nr. 36-a.

Satiksmes ministrija — Gogoļa ielā Nr. 3.

Tautas labklājības ministrija —
Skolas ielā Nr. 28.

Zemkopības ministrija — Kalpaka bulvārī Nr. 6.

Centrālā zemes ierīcības komiteja — Kalpaka bulvārī Nr. 6,

Tieslietu ministrija — Antonijas ielā Nr. 6.

Kara ministrija — Valdemāra ielā Nr. 10/12.
Valsts kontrole —

Valdemāra ielā Nr. 26.

Hipotēku banka
— Valdemāra ielā Nr. 3.

Zemes banka — Valdemāra ielā Nr. 1-b.

Rīvas muitas valde — Valdemāra ielā Nr. 1-a.

Valsts bibliotēka — Jāņa Čakstes laukumā Nr. 2.

Valsts arehīvs — Slokas ielā Nr. 16.

Valsts mākslas mūzejs — Pilī.

Pieminekļu valde — Pilī.
Latvijas senāts

— Brīvības bulvārī Nr. 10.

Tiesu palāta — Brīvības bulvārī Nr. 10.

Tirdzniecības-rūpniecības kamera — Šķūņu ielā Nr. 21/32\

Lauksaimniecības kamera
—

Baznīcas ielā Nr. 4-a.

Rīgas pilsētas valde
— Ķēniņu ielā Nr. 5.

Radiofons — Galvenā pastā.
Latvijas Sarkanais Krusts — Skolas ielā Nr. 1.
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1936. JANVĀRIS, jauna gada mēnesis, 31 diena

Mes stāvam uz paaudžu sliekšņa un jaunie starp mums piedzīvos lai-

kus, kad mēs līdz ar šī sliekšņa pārkāpšanu būsim pārkāpuši jauna laik-
meta robežu. K. Ulmanis.

-6

V

S5

d Vārda dienas
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L — 1924. Latvija ieved metriskos svarus un mērus.

3. — 1920. Mūsu armija ieņem Daugavpili.

10. — 1905. f Baumaņu Kārlis — komponists un mūsu valsts himnas „Dievs,
svētī Latviju" autors, t Roberts Adamsons, vec. doc. — mūsu augst-
skolas māc. spēks.

11. — 1920. Atklāta Latvijas konservātorija. — 1920. t Reinh. Veics — ska-
tuves mākslinieks.

12. — 1919. Pag. valdības delegācija izbrauc pie Sabiedrotiem pēc atbalsta

cīņā ar komūnistiem.

13. — 1912. f Jānis Sērmūkslis — komponists un Cimzes Dziesmu rotas at-

jaunotājs. — 1931. f Kārlis Balodis, Dr. philos. et oec, prof. — zināt-

nieks. — 1933. f Dāvids Sīmansons, ģen. — bij. Latvijas armijas virs-

pavēlnieks.

14. —
1919. f Edvards Vulfs — dzejnieks un rakstnieks. — 1922. t Kārlis

Blans —
lauks, rakstnieks.

15. — 1913. f Kārlis Zvingevičs — publicists un žurnālists. — 1918. Nacio-
nālā Padome savā sēdē Pēterpilī uzstāda prasību pēc brīvas un neatka-

rīgas Latvijas. — 1920. Pirmā Baltijas valstu konference Helsinkos.

16. — 1928. f Jorģis Zemitāns, pulkv. — Ziemeļarmijas noorganizētājs un ko-
mandiers.

20. — 1920. Nodibināta Kara aviācijas skola. — 1923. t Pēteris Ozoliņš —

rakstnieks-paidagogs.

21. — 1920. Mūsu armija ieņem Rēzekni.

23. — 1920. Par nopelniem brīvības cīņās Tautas padome par pirmo ģenerāli
paaugstina pulkv. Jāni Balodi.

24. — 1920. Mūsu armija ieņem Ludzu. —
1925. t Augusts Pētersons-Links-

miņš — dzejnieks.

26.
—

1921. Itālija, Francija, Beļģija, Somija un Japāna paraksta Latvijas
tiesiskās atzīšanas grāmatu. — 1929. Meža kapos Rīgā atklāts piemi-
neklis Latvijas pirmajam ārlietu min. Z. Meierovicam. — 1933. f Diže-

najo Bernhards — dzejnieks.

27. — 1933. f Augusts Saulietis — dzejnieks un tautas rakstnieks.

28. — 1905. f Skruzīšu Mikus — rakstnieks-etnografs.

30. — 1919. ledegas cīņas pie Ventas.

31. — 1919. Ministru prezidents K. Ulmanis iesniedz Igaunijas valdībai

priekšlikumu par Latvijas Ziemeļu armijas nodibināšanu.

Man nav svētākas valodas par latviešu valodu; man nav mīļākas tautas

par latviešu tautu: nekas man tik dziļi nerūp kā viņas atzelšana un uz-

plaukšana. Kronvalda Atis.

Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.
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1936. FEBRUĀRIS, sveču mēnesis, 29 dienas.

Būsim skaidri savas ilgas, stipri savas gaitas, tīri savas domas, apzinīgi
savos pienākumos. V. Gulbis.

ia> d Vārda dienas
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.

9

t. — 1906. t Jūlijs Dievkociņš — dzejnieks. — 1919. Somi ar igauņiem izsit

komūnistus no Valkas.
—

1920. f Jāzeps Grosvalds — gleznotājs. —

Maskavas valdība noslēdz pamieru ar Latviju. — 1922. Vācija atzīst

Latviju dc jure.

2. — 1906. f Jānis Ozols — čakls grāmatnieks. — 1927. t Ermanis Pīpiņš —

žurnālists. — 1928. t Eduards Lindbergs — gleznotājs. —
1933. f Kār-

lis Žiglevics, Dr. — sabiedrisks darbinieks.

3. — 1923. t Jānis Bisenieks — rosīgs sab. darbinieks. — 1925. f Gaiduju
Paula — kultūras darbiniece. — 1932. Rīgā noslēgts Latvijas-Krievijas
neuzbrukšanas līgums.

4. — 1921. Skandināvijas valstis atzīst Latviju dc jure.

6. — 1913. f Pēteris Kalve — gleznotājs.

11. 1928. f Baginskn Fricis — dzejnieks.

12. —
1907. f Miķelis Klusiņš — atmodas laikmeta darbinieks. —

1910. le-

svētīts Jelgavas Latv. b-bas nams.

13. —
1919. Liepājā atklāj J. Strvka sazvērestību.

—
Pie Ventas iedegas cī-

ņas. —
1933. f Eižens Rozenšteins, Dr. chem., prof. — mūsu augst-

skolas māc. spēks.

14.
— 1918. Vidzemē ieved jauno stilu.

—
1919. f Jūlijs Jannkalniņš — glez-

notājs. — 1934. f Aleksandrs Kalējs, ģen. — militārais zinātnieks.

15. — 1922. Satversmes sapulce pieņem Latvijas republikas satversmi.

16.
— 1935. t Jēkabs Stnmbergs —

tiesu un preses darbinieks.

17. — 1923. f Kārlis Augenberģis-Ezerietis — rakstnieks un žurnālists.

18. — 1919. Noslēgts līgums ar igauņiem par kopējas armijas nodibināšanu

cīņai ar komūnistiem. — Nodibinājās 4. Valmieras kājnieku pulks.

19. — 1933. f Fricis Adamovičs — rakstnieks un kultūras darbinieks. —

t Aleks. Haritonovskis — senāta virsprokurors.

21. — 1921. t Stērstu Andrejs — dzejnieks un atmodas laikm. darbinieks. —

t Mārtiņš Remiķis — sab. darbinieks.

22.
— 1918. Komūnistiskais Iskolats atstāj Valku.

23. —
1918. f Ādams Jende un Vold. Teikmanis — komunistu noslepkavoti.
— 1922. Par Latvijas luterāņu draudzes bīskapu ievel Kārli Irbi.

25. — 1932. t Jānis Ērmanis — garīgs rakstnieks.

27. — 1919. Latvijas līgums ar Lietavu.

Musu speķi var desmit un simtkārt palielināties, ja atmetam neuzti-

cību un vienaldzību pret vispārības darbiem. V. Olavs.
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1936 MARTS, pavasara mēnesis. 31 diena.

Vispirmā kārta būsim latvieši, paliksim uzticīgi savai valstij un savai
zemei, kur musu šūpulis kārts. A. Bērziņš.
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.
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1. — 1921. Latvija ar Igauniju savstarpēji apmaina tiesiskās atzīšanas grā-
matas. — 1925. f Ludv. Bērziņš, doc.

— valodnieks. — 1933. f Dv Par-

quet (Diparkē), pulkv. — Latvijas aizstāvis Bermonta dēku dienās.

2. — 1907. f Fridr. Malbergis — dzejnieks. —
1917. Krievu cars Nikolajs 2.

atsakās no troņa.

3. — 1918. Noslēgts Brestļitovskas miera līgums.

6. — 1919. f Oskars Kalpaks. pulkv. —
mūsu pirmais virspavēlnieks, kritis

pie Skrundas. — 1930. f Žanis Grnzevskis — žurnālists.

8. —
1923. f Krišjānis Barons — musu tautas dziesmu čaklais vācējs un sa-

kārtotājs. — 1928. f Ēbeļn Reinis-Bitans — dzejnieks.

10.
—

1919. Baloža pulks ieņem Saldu un virzās uz Jelgavu. —
1921. f Jānis

Kovaļevskis — žurnālists.

12. — 1935. f Imanuels Becingers, Dr., prof. —
mūsu augstskolas mac. spēks.

13. — 1919. f Fricis Bārda — dzejnieks. — 1921. f Alfrēds Plīte-Pleite

mākslinieks.

14. — 1927. t Jānis Čakste — pirmais Latvijas brīvvalsts prezidents. —

t Jnris Rozens — rakstnieks un žurnālists. — 1935. f Vilis Šiliņš —

rakstnieks-kooperātors.

15. — 1920. Finanču ministrija sak izdot žurn. „Ekonomists

17. —
1906. f Kārlis Bļaus, Dr. — ārsts un lugu rakstnieks. — 1923. t Kon-

stantīns Gaigals-Hiršs — tieslietnieks un žurnālists.

18. — 1934. f Kārlis Rozens — gleznotājs.

19. — 1928. t Kārlis Kurlis-Kurle — gleznotājs.

20. — 1919. Izdots rīkojums par aizsargu pulciņu noorganizēšanu katrā pa-

gastā.

21. —
1909. f Antons Tullijs — dzejnieks. — 1919. — Baloža armija izsit ko-

mūnistus no Jelgavas.

23. — 1919. Nodibināts 5. Cēsu kājn. pulks. —
1934. t Kārlis Irbe, Dr. theol.

— pirmais Latv. luterāņu baznīcas bīskaps.

25. — 1908. f Grigorijs Passīts — kultūras darbinieks.

26. — 1919. f Aleks. Freimanis — skatuves mākslinieks.

27. — 1916. f Kārlis Mīlenbachs — valodnieks. — 1930. t Aug. Baltpurviņš
—

rakstnieks.

29. —
1917. f Vilis Olavs — rosīgs kultūras darbinieks, publicists un žurnā-

lists.
— 1932. f Arnolds Bušmanis, prof. — mūsu augstskolas mac.

spēks.

31. — 1918. f Antons Skrinda, Dr. — latgaļu kultūras darbinieks. — 1932.

t Aug. Apsesdēls —
rakstnieks.

—
Par Latvijas cv. luterāņu baznīcas

arķibīskapu ievēlēts Dr. theol. Teodors Grīnbergs.

Ir pamatlikums, pie kura cieši jāturas: nekad neatstāt savu tautu.

K. Biezbārdis.
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1936 APRILIS, sulu mēnesis, 30 dienas.

Kas tautu vieno, tas tautu ceļ:
Tik vienotībā tauta zied un zeļ.

V. Plūdons.
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.
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1.
— 1923. f Andrejs Priedkalns, Pr. — sab. darbinieks. — 1925. Stājas

spēka likums par Latvijas sadalīšanu apgabalos un apriņķos. Nodi-
bināts Jaunlatgales apr. —

1929. Nodibināts ceļa fonds.

3. — 1922. f Augusts Deglavs — rakstnieks. — 1929. t Parstrautu Jānis —

rakstniecības teorētiķis.

4.
— 1913. t Pavasaru Jānis — dzejnieks un žurnālists. — 1935. f Pauls Bē-

rents, Dr. theol. h. c. — rakstnieks-vēsturnieks.

6. —
1917. Tērbatā sanāk kurzemnieku kongress, kas ievēl Kurzemes zemes

padomi. — 1926. f Francis Trasuns, prof. — latgaļu tautiskās atmo-

das darbinieks.

8. — 1924. f Fridr. Grosvalds — sabiedrisks darbinieks un diplomāts.
1928. t Kristaps Morbergs — filantrops.

9.
— 1930. Par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Alberts Kviesis.

12.
— 1917. Vidzemes igauņu apdzīvotos apriņķus piedala Igaunijai. — 1925.

t Kārlis Zigmunds — komponists.

13. —
1913. f Kažoku Dāvis

—
rakstnieks-valodnieks.

16. —
1910. f Aleksandrs Vēbers — publicists, Balss nodibinātājs un vadī-

tājs. —
1919. A. Niedras pučs Liepājā. — 1920. Rīgā iesāktas miera sa-

runas ar Pad. Krieviju. — 1930. f Mārtiņš Abuls, tieslietnieks un sab.

darbinieks.

17. —
1929. f Edvards Brencens — gleznotājs. — 1934. f Antons Austriņš —

rakstnieks.

18. — 1920. f Kārlis Kažociņš — komponists.

19. —
1919. ledegas cīņas ar komunistiem Melnupes krastos. — 1931. f Jānis

Einberģis — tautiskās atmodas darbinieks.

21. — 1908. Reinh. Krūms — žurnālists. — 1909. t Lappas Mārtiņš —
rakst-

nieks, žurnālists.

22. — 1919. f Aleks. Steins — dzejnieks un žurnālists. —
1920. Pavests Be-

nedikts XV. nominē par pirmo latv. katoļu baznīcas bīskapu mag.

theol. Antonu Springoviču. — 1924. f Jānis Tomiņš-Riemelis — dzej-

nieks un žurnālists.
—

1933. t Eduards Roze-Šlipens — dzejnieks.

24. — 1915. f Rob. Tautmīlis-Bērziņš — rakstnieks.

26. —
1921. f Jānis Vidiņš — rakstnieks. — 1934. f Arturs Alberings — sab.

darbinieks.

28. — 1923. t Pēteris Kadiķis matemātiķis. —
1931. f Žanis Smiltnieks —

tēlnieks.

Kam stipris prāts un cieta griba,
Tas daudz pēc ceļa neprasīs.

Kr. Valdemārs.



1936. MAIJS, lapu mēnesis, 31 diena.

Tauta savā visumā nekad neredz īstā ceļa, nekad neapzinās sava vēs-

turiskā uzdevuma. Vajag celties vadoņiem, kas viņu aizvestu uz apsolīto
gudrības un skaistuma zemi.

. Emīlis Dārziņš.
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.

15

1. — 1920. Latvijas Satversmes sapulces atklāšana. —
1931. f Aleks. Dulbe

— dzejnieks.

3. — 1914. t Vaid. Matvejs — gleznotājs. — 1920. Pieņemts likums par mui-

žu zemju atsavināšanu.

5. — 1909. f Antons Laimiņš — skolu darbinieks un rakstnieks.

7. — 1929. f Jānis Šmidts — rakstnieks.

9.
— 1920. Nodibināts 12. Bauskas kajn. pulks.

10. — 1917. Rēzeknē sanāk pirmais latgaļu kongress.

11.
—

1932. Atklāts Latv. Brīvdabas muzejs. — 1935. f Kārlis Kangro, prof.
— mūsu augstskolas māc. spēks.

14. —
1930. f Krišs Melnalksnis —

skolu darbinieks.

15. — 1934. Latvijā nodibinājās autoritārā valsts iekārta.

16.
— 1928. f Jēkabs Velmē — valodnieks un rakstnieks.

17.
—

1934. Dr. K. Ulmanis sastāda nacionālo valdību.

18.
—

1912. f Jānis Bētiņš — Kurzemes mūzikas tēvs. — 1914. f Rob. Kārlis

Auniņš — mītologs. —
1919. f Kārlis Kalniņš — rakstnieks. — 1928.

f Jānis Balodis — tieslietnieks.

19. — 1920. f Georgs Apinis, Dr. mcd. — kultūras darbinieks un filantrops.

21. — 1918. t Kristaps Šūberts-Almansors — rakstnieks.

22. — 1919. Musu nacionāla armija atbrīvo Rīgu no komunistu varas.

23. — 1926. Nodibināts Bernātu kūrorts. — 1929. f Oskars Rāviņš — Pēter-

burgas Avīžu nodibinātājs. — 1932. Atklāta Zinātņu komiteja pie Rī-

gas Latv. b-bas.

24. — 1924. f Fridr. Veinberģis — tieslietnieks un žurnālists.

26. — 1918. f Jēkabs Kalniņš-Makonis — rakstnieks. — 1919. Valmieru at-

brīvo no komūnistu varas.

27. — 1916. f Jānis Rucelis — žurnālists. —
1919. Ziemeļarmija ieņem Cēsis,

Raunu un Smilteni. — 1920. Satversmes sapulce pieņem deklarāciju

par Latvijas valsti un valsts iekārtu.

28. — 1934. f Eduards Aire, ģen. — būvniecības pārvaldes pr-ks.

29. — 1919. Nodibināts 6. Rīgas kājn. pulks.

30. — 1920. Noslēgts konkordats ar Romas pavestu.

31. —
1917. f Toms Gailītis-Gaidulis — rakstnieks un skolu darbinieks.

Latviešu garīgos spēkus nekad nav spējušas salauzt nekādas svešas va-

ras, jo vecie latvieši bija laiduši dziļas saknes zemē, tāpēc tos nekad vētras

nevarēja salauzt. K. Ulmanis.



1956. JŪNIJS, vasaras mēnesis, 30 dienas.

Ja mēs, latvieši, gribam but tauta, tad ar gribēšanu vien nepietiek*
Mums jāstrādā kā vienotai tautai strādāt pienākas. Laubes Indriķis.
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.

2. — 1934. f Teodors Valdšmits — skatuves mākslinieks.

3. — 1919. f Pūcīšu Ģederts — sabiedrisks darbinieks. — 1930. f Jānis Bor-

manis, virspriesteris — garīga un prātnieciska satura rakstu autors.

4.
— 1916. f Jēkabs Duburs —

skatuves mākslinieks.

6. — 1920. Nodibināts Elektrotechniskais divizions.

7. — 1919. Nodibināts Aviācijas pulks. — 1920. Nodibināta Daugavgrīvas
artilērija. — 1934. f ErnstsDzinters, Dr. — rakstnieks un sab. darbi-
nieks. — 1935. t Roberts Bērziņš — dzejnieks un brāļu draudzes dar-
binieks.

8. — 1923. f Jānis Grīnbergs, bīskaps — draudzes darbinieks, rakstnieks un

etnogrāfs.

10. — 1927. f Ādams Ore — komponists. — 29. f Apsīšu Jēkabs — tautas

rakstnieks.

12.
— 1921. NodibinātaLatvijas eskadra. — 1930. f Ludvigs Betiņš, prof. —

komponists un mūzikas paidagogs.

14. — 1919. f Juris Kalniņš-Pratkopis — rakstnieks.

19. — 1926. VI. Vispārīgie dziesmu svētki.

20. — 1919. Kaujas pie Cēsīm un Raunas krastos. — Nodibināts 7. Siguldas
kājn. pulks.

22. — 1919. Musu armija gust uzvaru par vaciem pie Raunas un Cēsīm.

1934. f Luīze Skujeniece — kultūras darbiniece.

23. — 1928. t Konstantīns Pekšens — architekts un sab. darbinieks.

25. — 1911. f Jānis Poruks — dzejnieks. —
1933. f Anna Brigadere — dzej-

niece un rakstniece.

26. — 1911. t Aleksandrs Romāns — gleznotājs. — 1924. Izdots likums par

Latvijas sadalīšanu 19 apriņķos.

27.
—

1919. Rīgu atbrīvo no landesvēra. — Pagaidu valdība Liepāja atstāj

~Saratovu" un izceļas malā.

28. —
1912. t Rūdolfs Pērle — gleznotājs. — 1920. Satv. sapulce ratificē Lat-

vijas-Igaunijas robežu konvenciju.

29.
— 1910. V. Visp. dziesmu svētki Rīgā. — 1920. Satv. sapulce slēdz bruņ-

niecības iestādes. — 1929. Rīgā viesojas Zviedrijas karalis Gustavs 5.

30. —
1922. Publicēta Latvijas republikas satversme.

Varoņu krūtīs snauž cilvēces nākotne. K. Kundziņš, jun.

172
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1936 JŪLIJS, siena mēnesis, 31 diena.

Tautas mīlestība ir ta vienīgā, izturīga un droša saite, kas spej visus

kopā saistīt un kopā turēt. Vēberu Sanderis.
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.

2. —
1908. Nodeg Rīgas Latv. b-bas nams.

3. — 1919. Noslēgts Strazdu muižas pamiers. — 1934. f Voldemārs Fišers,
Dr. chem., prof. — mūsu augstskolas māc. spēks.

5. —
1912. f Ādolfs Alunāns — mūsu teātra tēvs.

6. — 1907. f Augusts Bīlenšteins, Dr. phil. — latviešu valodas un senatnes

pētnieks. —
1919. Mūsu Ziemeļarmija ieiet Rīgā.

8.
— 1919. Pagaidu valdība atgriežas Rīgā.

10. — 1909. f Jūlijs Vīstucis-Aģinieks — rakstnieks.

11. — 1906. lesvētīta Jaunā Ģertrūdes baznīca. — 1934. Pieņemts likums par
tautas izglītību.

12. — 1918. f Jēk. Rozentāls-Krūmiņš —
vēsturisku lugu rakstnieks.

14.
—

1911. Atklāta Priekuļu lauks, skola.
— 1935. f Boriss Šalfejevs —

rakstnieks, vēsturnieks.

15. — 1919. f Indriķis Zīle — dziesmu un mūzikas kopējs. — 1920. Parak-
stīts Latvijas-Vācijas miera līgums. — 1933. f Jānis Reinholds-Dzin-

tarnieks — rakstnieks-humorists.

16. — 1922. Bīskapu Irbi iesvēta amatā.

17.
—

1931. f Erichs Lauberts — režisors.

18. — 1920. Pēc līguma igauņi atstāj Latvijas territoriju. — 1930. t Jānis Zie-
meļnieks — dzejnieks.

49. — 1915. Valsts domnieki J. Zālītis un J. Goldmanis izlaiž uzsaukumu par
latv. strēlnieku pulku nodibināšanu. —

1919. Nodibināts Vidzemes ar-

tilērijas pulks. —
1922. Satv. sapulces beidzamā sēde.

— 1935. f Os-

kars Mitenbergs, doc.
—

mūsu augstskolas māc. spēks.

20. — 1935. f Mārtiņš Augusts — rakstnieks un dziesmu kopējs.

21. — 1933. t Nikodēms Rancāns, monsinjors —
kultūras darbinieks.

22. — 1915. f Kārlis Graudiņš — rakstnieks, vēsturnieks. — 1934. f Ādolfs

Gersons — žurnālists.

25. — 1925. f Jānis Apinis, ģen. —
kara vīrs. — 1935. f Erasts Loske — fi-

nancists un ekonomists.

26. — 1906. Apstiprināti Latv. lauks, centrālb-bas statūti.

28. — 1922. Z. A. S. Valstis atzīst Latviju dc jure.

29. — 1905.
* Arturs Priednieks-Kavara —

dziedonis.

31. — 1919. Nodibināts 11. Dobeles kājn. pulks.

Valstīm visstiprākos pamatus liek ne tikdaudz stipras armijas, cik tau-

tas iekšējā kultūra. Ed. Virza.

192*
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1936. AUGUSTS, labības mēnesis, 31 diena.

Ne cilts, bet tikums un prāts ir cilvēces vērtība. G. Fr. Stenders.
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīve 1905.—1935. g.
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1. — 1914. Vācija pieteic Krievijai karu. — 1915. Vāci ieņem Jelgavu. — No-

dibinājās latv. strēlnieku bataljoni. — 1918. t Vold. Dāvids Balodis —

rakstnieks un senatnes pētnieks. — 1919. Sāk iznākt „Brīvā Zeme". —

1933. Stājas spēkā jaunie soda likumi. — 1934. f Kārlis Brīvnieks —

teātra darbinieks.

3.
—

1920. Latvijā ievests zelta lats.

5. — 1908. Nodibinājās Baltijas lauks, b-ba Valmierā. — 1919. Nodibināts

Aizputes 10. kājn. pulks. — 1930. t Pēteris Bļaus — dzejnieks.

6. — 1905. Kurzemē ieved kara stāvokli. — 1919. Latv. draudžu mācītāju
konference Rīgā liek pamatus jaunai baznīcas satversmei. — 1920. Pir-

mā Baltijas valstu konference Rīgā. — 1921. f Jānis Šmidts-Kārstenis
— dzejnieks. — 1922. f Edmunds Freivalds — žurnālists.

7. — 1915. t Teodors Ūders — gleznotājs. — 1919. f Alfr. Gruzītis — žur-

nālists.

8.
—

1919. Nodibināts 2. Ventspils kājn. pulks. — 1925. lesākta Liepājas-
Glūdas dz. c. būve. — 1931. f Biruta Skujeniece — māksliniece.

9. — 1919. Nodibināts 9. Rēzeknes kājn. pulks.

10. — 1919. Nodibināts 1. Liepājas kājn. pulks.

11.
—

1920. Rīgā parakstīts Latvijas-Pad. Krievijas miera līgums. — 1924. t

Jānis Pelēks —
skolu darbinieks.

15. — 1935. f Alfrēds Kiršfelds — diriģents.

16. — 1919. Nodibināts 3. Jelgavas kājn. pulks.

17. — 1926. t Haralds Eldgasts — rakstnieks. — 1934. f Andrejs Brods —

skolotājs-rakstnieks.

18. — 1931. f Eduards Peise —
sab. darbinieks.

19. — 1916. f Henri Vissendorfs — tautas gara mantu populārizētājs.

21. — 1915. t Jānis Breikšs — jūrniecības darbinieks. 1920. f Reinis Kau-

dzīte-Vidzemnieks — rakstnieks. — 1930. f Ludvigs Griens-Zemgalie-
tis

— žurnālists.

22. — 1920. Aglonas klosterī par pirmo Latv. katoļu arķibīskapu iesvēta An-

tonu Springoviču. — 1925. f Zigfrīds Meierovics — izcils valsts vīrs,

Latvijas pirmais ārlietu ministrs.

23. — 1929. f Jānis Plase — gleznotājs.

25. — 1919. Landesvēra dumpis Jelgavā.

27. — 1918. f Fridrichs Briedis, pulkv. — tautas varonis; Maskavā noslep-
kavots.

29. — 1919. Atklāta Valsts bibliotēka.

31. _ 1908. t Jānis Asars — publicists. — 1910. t Emīlis Dārziņš — kompo-
nists. — 1928. f Ernsts Felsberģis, Dr. philos., prof. — ievērojams zi-

nātnieks.

Cik niecīgs arī cilvēks nebūtu mūžības samērā, viņš taču ir dzīvības

augstākais spēks. Aspazija.



22

1936 SEPTEMBRIS, rudens mēnesis, 30 dienas.

Mums visiem vienas sāpes
Pēc mīlas tēvijas,
Un redzēt viņu zeļam
Mums vienas cerības. J. Rainis.
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Svarīgi notikumi valsts un tautas dzīvē 1905.—1935. g.
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2. — 1906. Krievu valdība ieved lauku kara tiesas. — 1917. Vāci ieņem pār-
eju pār Daugavu pie Lielvārdes. — 1918. Nodibināts pirmais skautu

pulciņš.

3. — 1917. Vāci ieņem Rīgu.

4. — 1918. f Rūdolfs Blaumanis — ievērojamais rakstnieks

5. —
1917. Rīga ieved jauno kalendāru.

7. — 1931. f Jūlijs Miesnieks — gleznotājs.

8.
—

1908. f Aug. Varna-Vartiņš —
skatuves mākslinieks.

— 1926. f Pēteris

Bērziņš — rakstnieks un grāmatnieks.

12.
—

1919. Nodibināts Latvijas valsts archīvs. — 1929. t Jānis Rainis-Pliek-
šāns — dzejnieks. — 1934. Noslēgts Latvijas-Igaunijas un Lietavas sa-

darbības līgums.

13. —
1909. f Voldemārs Zeltiņš — gleznotājs.

14. — 1913. Atklāj atjaunoto Ziemeļblāzmas namu Mīlgravī. — 1935. Atklāts

piemineklis pirmām valsts prezidentam Jānim Cakstem.

15. —
1907. f Fricis Brīvzemnieks

— tautiskās atmodas rosīgais darbinieks.

— 1919. Nodibināta Latv. kara flote.

16. —
1920. Satversmes sapulce pieņem likumu par muižu atsavināšanu un

zemes piešķiršanu bezzemniekiem.

18. — 1935. f Pūriņu Klāvs — rakstnieks un žurnālists.

19. — 1905. f Indriķis Straumīte — Bebru eksekūcijas apgaismotais rakstos.

1919.
— t Nikolajs Alunans — komponists un mūzikas kopējs. —

1920. Atklāts Dailes teātris. — 1928. f Jēk. Lautenbachs-Jusmiņš —

dzejnieks. — 1932. f Jānis Steiks — savdabīgs dzejnieks. — 1935. f An-

sis Bandrevičs — jūrniecības rakstnieks un sekmētājs.

22. — 1921. Latviju uzņem Tautu savienībā.

25. _ 1906.
* Volfgangs Dārziņš — komponists.

27. — 1926. f Pēteris Abuls — rakstnieks-vēsturnieks.

28. — 1919. Atklāj Latvijas ūniversitāti. — 1922. f Andrejs Jurjāns_— musu

mūzikas tēvs.
— 1928. f Georgs švarcs — mūsu augstskolas mac. spēks.

30. — 1919. Nodibināts Latgales artilērijas pulks. — 1934. t Kārlis Ezeriņš,

ģen. — kara vīrs.

Kaut smilšu grauds tu būtu,

No lielajā neatdalies,
Uz nesalaužamu spēku
Tu tautas liktenī kalies. A. Brigadere.
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1936 OKTOBRIS, lietus mēnesis, 31 diena.

Musu tēvijas mīlestība lai ir musu tautas spēks un lai tā top par auglī-
gu druvu tautas spožai nākotnei. A. Springovičs.
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ti — 1924. f Jānis Krodznieks — vēsturnieks un rakstnieks.

6. — 1920. Troickas pulks no Tai. Austrumiem atgriežas Latvijā.

7. — 1919. Bermonta ultimāts Latvijas valdībai. — 1925. f Jānis Ducens —

bij. kara ministrs.
—

1930. f Pēteris Radziņš, ģen. — militārs zināt-

nieks un rakstnieks.

8. — 1919. Bermonta uzbrukums Rīgai.

10. — 1932. t Katrīna Einberģe — sabiedriska darbiniece.
—

1934. f Valdis
— īstā vārdā V. Zālītis — dzejnieks un rakstnieks.

12. — 1934. f Jānis Pommers, archibīskaps — Latvijas pareizticīgo baznīcas

galva.

13. — 1919. Kāds Valmieras pulka bataljons izsit bermontiešus no Doles

salas.

15. — 1918. Troickā, Sibirijā nodibinājās latv. strēlnieku Troickas pulks. —

1919. Sabiedroto flote Daugavgrīvā atbalsta mūsu armiju cīņā ar ber-

montiešiem.

18. — 1916. f Jānis Kriškans — skolu un kultūras darbinieks.

21. — 1923. f Lasmaņu Pavils — dzejnieks-trimdenieks. t Harbīna.

25. — 1934. f Reinholds Putniņš, Dr. math., prof. — zinātnieks un rakstnieks.

30. — 1905. Krievu cara manifests par brīvību pamatprincipiem un tautas

{mrstāvju aicināšanu likumdošanas darbā. — 1905. g. nemieru oficiā-

ais sākums.

Tauta būs stipra, ja smelsies ierosmi no ta laika, kas deva mums apzi-

ņu kopējām cīņām, upuriem un panākumiem. J. Balodis.
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1936. NOVEMBRIS, salnas mēnesis, 30 dienas.

Latviet, tev tēvu zemes brīvību varoņi sniedza kā balvu,
Kad šai vietai tuvojies tu, zemu liec savu galvu!

Edv. Treumanis.
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i. — 1915. Svinīgi paglabāti pirmie kaujās kritušie latvju strēlnieki. — 1922.

Nodibināta Latv. banka. — 1923. Parakstīts Latvijas-lgaunijas robežu

līgums. — 1934. f Jānis Ruberts, Dr. mcd., prof. — mūsu augstskolas
mac. spēks.

3. — 1919. Mūsu armija uzsāk ģenerāluzbrukumu Bermonta pulkiem. —

1934. Latvijas-Igaunijas-Lietavas kopdarbības līguma ratifikācijas do-
kumentu apmaiņa.

5. — 1919. Studentu bataljons ieņem Zaķu salu. — 1933. lesvētīts pirmais
Latv. arķibīskaps Dr. theol. Teodors Grīnbergs.

6. — 1924. f Bernhards Valle — komponists un diriģents.

7. — 1918. Vladivostokā nodibināts latv. Imantas pulks. — 1922. Sanāk pir-
mā Saeima. — Stājas spēkā Latvijas republikas satversme. — 1934.

t Jānis Purgals — sab. darbinieks.

8. — 1926. t Kaudzītes Matīss — rakstnieks. — 1931. f Kristaps Koškins —

teātra darbinieks.

10. — 1906.
*

Leonīds Vīgners — komponists. — 1919. Musu pulki ieņem
Pārdaugavu.

11. — 1918. Lords Balfurs paraksta Latvijas dc facto atzīšanas grāmatu. —

1919. Nodibināts Lāčplēša kara ordenis.

12. — 1905.
* Voldemārs Zonbergs — rakstnieks.

13. —
1927. f Augusts Dombrovskis —

sab. darbinieks.

14. — 1922. Par pirmo Latvijas valsts prezidentu ievēl Jāni Čaksti. — 1926.

Sāk darboties pirmā cukura fabrika Jelgavā.

15.
— 1919. Bermontiešus izsit no Misas līnijas. — 1924. f Jēkabs Ezers —

rakstnieks.

16. — 1917. Nacionālas padomes pirmā sede Valkā.

17. — 1918. Sastādās Tautas padome. —
1919. Mūsu armija ieņem Bausku.

18. — 1918. Latvijas valsts neatkarības proklamēšana. — 1924. Likti pamati

piemineklim kritušajiem Brāļu kapos. — 1931. Likts pamats Brīvības

piemineklim Rīgā. — 1935. Atklāts Brīvības piemineklis.

19. — 1929. f Straumes Jānis — komponists un žurnālists.

21. — 1919. Musu armija atbrīvo Jelgavu.

23. — 1905. Rīgā sanāk pirmais latv. skolotāju kongress. — 1933. f Kārlis

Ozoliņš —
senātors.

24. — 1916. f Gustavs Manteuffels — latgaļu kultūras darbinieks. — 1918.

Angļu flote ierodas Rīgā. — Nodibinājās pirmās Neatkarības rotas.

25. — 1932. f Jānis Peņģerots-Svešais — rakstnieks.

26. — 1918. Vācu civīlpārvalde zemes pārvaldību nodod Latvijas Pag. valdī-

bas rokās.

30. — 1919. Kurzeme galīgi atbrīvota no Bermonta bandām.

Darbs ir gods. Bet visaugstākais gods ir tam darbam, ko mēs darām

mūsu tautas, mūsu tēvu zemes labā. A. Kviesis.
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1936 DECEMBRIS, ziemas mēnesis, 31 diena.

Vienības un kopības gars tautu sien pie tēvijas. Caur vienību un ko-

pību plaukst un uzzied tautas, zemes un valstis. Auseklis.
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2. — 1905
L
Latvijas pagastudelegatu kongress Rīgā. — 1917. Latv. Pag. Na-

cionāla Padome Valka pieņem deklarāciju par Latvijas autonomo
valsts vienību.

6. — 1915. t Fallijs, īstā vārdā Konrāds Bulāns — dzejnieks. —
1919. f Jānis

Kleinberģis — dzejnieks un žurnālists. — 1925. f Jānis Jankovskis r

Dr. mcd. — ievērojams dziednieks.

9. — 1919. f Jānis Zālītis — Latvijas pirmais apsardzības ministrs.
—

1929.

t Teodors Zeiferts
— dzejnieks un literātūras vēsturnieks. — 1933.

f Jānis Zegners — gleznotājs.

12. — 1911. t Zariņu Kārlis — paidagogs un kultūras darbinieks. — 1923.

t Kārlis Vītols — tautiskās atmodas laikmeta darbinieks.

14. — 1924. Saeima ratificēts Latvijas-Igaunijas robežu līgums.

15. — 1906. f Zemgaliešu Biruta — dzejniece.

17. —
1906. f Eižens Zemmers, Dr. mcd. zool., prof. — zinātnieks.

18. — 1930. t Pēteris Siecenieks — rosīgs kooperators. — 1933. f Jānis Bickis

— entomologs.

19. — 1932. t Jānis Valters — mākslinieks.

20. — 1905. f Vīlips Švēde —
kultūras darbinieks

21.
— 1923. t Pēteris Šancberģis — komponists. — 1927. f Jēkabs Dravnieks

—
valodnieks un rakstnieks.

23. — 1932. f Valdis Lessiņš —
rakstnieks.

24. —
1924. t Jānis Ezeriņš — dzejnieks un rakstnieks.

25. — 1927. f Jānis Bergs, prof. — lauksaimniecības rakstnieks.

26. — 1916. f Jānis Rozentāls — mūsu ievērojamais mākslinieks.

28.
—

1924. f Zeiboltu Jēkabs — rakstnieks.

31. —
1914. t Oskars Šepskis — komponists.

Vēsture ir tā auglīga zeme, kura mums jālaiž savas saknes, ja gribam

stipri būt, tāpat arī, lai varētu saprast un cienīt tagadni. K. Ulmanis.
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Vārdu dienas alfabētiskā sakārtojumā.
Pie vārdiem atzīmētie cipari norada dienu un mēnesi. P. piem., 6. 8. no-
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Anita 10. 4.

Anna 26. 7.

Ansis 26. 1.
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Antonija 7. 12.
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Burkards 11.10.

Cecilija 28. 1.

Ceronis 8. 5.

Cikla 28. 1.

Čipus 18. 12.

Dace 6. 2.

Dagmāra 8. 3.

Daila 4. 2.

Dailis 3. 6.

Daimona 22. 12.

Daina 23. 10.

Dainis 23. 10.

Daniels 21. 7.

Dārta 6. 2.

Daumants 7. 10.

Dāvids 30.12.

Dāvis 30. 12.

Didriķis 6. 5.

Didžus 6. 5.

Dore 6. 2.

Drošprātis 26. 3.

Dzidra 27. 5i

Dzintars 4. 9.

Dzintra 4. 9.

Džems 27.11.

Ebba 17.10.

Eda 5. 7.

Edgars .

8. 4.

Edite 5. 7.

Edmunds 29. 7.

Edvards 26. 5.

Edvins 16. 5.
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Eižens 13. i 1.

Eleonora 21. 2.

Elfrīda 4. 6.

Elga 9.10.

Elīna 19.10.

Elīzabete 19.11.

Ella 7. 3.

Elmārs 27. 12.

Elmīra 3. 1.

Elvīra 13. 8.

Elza 3.10.

Emilija 22. 5.

Emīlis 21. 6.

Emma 2. 6.

Ērika 9.11.

Ēriks 18. 5.

Ērmanis 11. 4.

Erna 12. 9.

Ernestīne 21. 5.

Ernsts 13. 3.

Ervins 16. 5.

Estere 24. 5.

Ēvalds 9. 3.

Evelīne 26. 2.

Fannija 19. 4.

Fēlikss 15. 1.

Ferdinands 3. 4.

Fīlips 19. 5.

Florentīne 4. 5.

Florentīns 17.10.

Franciska 11. 1.

Francis 4. 10.

Fricis 14. 11.

Fridolins 8. 6.

Fridrichs 14.11.

Gaida 7. 6.

Gaigala 4. 6.

Gaitis 31. 10.

Garlībs 21. 10.

Gastons 15. 4.

Ģederts 5. 5.

Ģedimins 9. 8.

Gedus 5. 5.

Genoveva 10. 6.

Gerhards 11. 9.

Certrūde 17. 3.

Ģiedra 22. 3.

Ģirts 11. 9.

Glīta 3. 4.

Godiņš 31. 3.

Gotfrīds 6. 3.

Grācija 3.12.
Grieta 23. 1.

Guna 8. 12.

Gunārs 8. 12.

Gundega 5. 4.

Gunta 28. 3.

Guntis 16. 3.

Gustavs 27. 3.

Guste 28. 8.

Gusts 27. 3.

Hāralds 23. 2.

Harijs 13. 1.

Hebba 17. 8.

Helēna 18. 8.

Helmūts 7. 4.

Henrieta 7. 5.

Herberts 17. 5.

Hermanis 11. 4.

Hermīne 16. 7.

Herta 6. 4.

Hilda 17.12.

Hugo 17.11.

Ida 3. 2.

leva 24. 12.

Igors 5. 6.

Ilga 8. 9.

Ilgmāris 30. 3.

Ilgvārs 1. 3.

Ilma 19. 10.

Ilona 18. 3.

Ilze 27. 1.

Imants 1. 7.

Ināra 13. 5.

Indriķis 12. 7.

Indulis 2. 1.

Iness 28. 9.

Ints 12. 7.

Irene 13. 5.

Irma 13. 10.

Ivars 1. 3.

īza 13. 9.

Izabella 13. 9.

Izolde 27. 1.

■ anina 21. 8.
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Justīne 16. 6

( ustins 13. 4

.

uta 16. 6

Kaija 12.11

Kaira 28. 9

Kamilla
,

19. 7

Karlīne 12. 2

Kārlis 28. 1,

Kaspars 9. 1

Katrina 25.11
Kazimirs 24. 3,

Ķeistutis 19. 1

Klāra 12. 8

Klāvs 9. 5,

Klementīne 27. 4,

Klemenss 23.11.

Klitija 14. 6

Knuts 26. 9

Koknesis 14. 9,

Konkordija 18. 2

Konrāds 26. 11,

Konstance 17. 2,

Konstantīns 11. 3.

Kora 18. 2.

Kordula 22. 10.

Kornēlija 12.11.

Kristaps 18. 12.

Kristīne 24. 7,

Krists 25. 12.

Krišjānis 14. 5.

Krišs 24. 1

Krīvs 1.11.

Krustiņš 3. 5.

Kunigunde 16. 10.

Kurbads 24. 2.
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Kurts 26. 9.

Labrencis 10. 8.

Lāčplēsis 11.11.

Laida 3. 2.

Laila 7. 7.

Laima 11. 2.

Laimdota 11. 2.

Laimnesis 1. 1.

Laimonis 29.10.

Late 5.11.

Lauma 2. 7.

Laura 18. 4.

Lauris 18. 4.

Lavīze 2. 3.

Leonards 6.11.

Leonids 20.10.

Leontīne 23. 5.

Leons 6.11.

Leopolds 15. 11.

Lība 19. 4.

Lidija 16. 1.

Lielvārdis 10. 7.

Liene 18. 8.

Liesma 18. 9.

Līga 23. 6.

Lilija 30. 4.

Lilita 27.10.

Līna 12. 2.

Linards 20. 7.

Līze 19.11.

Lizete 2. 9.

Līvija 27. 2.

Lonija 23. 5.

Lūcija 13.12.

Ludis 25. 8.

Ludolfs 27. 5.

Luize 2. 3.

Lūkass 18.10.

Madaļa 23. 7.

Made 20. 3.

Magons 6. 9.

Maiga 25. 6.

Maigone 30. 7.

Maija 10. 5.
Maksis 29. 5.

Malda 13. 2.

Māle 5.10.
Malvīne 27. 6.

Māra 25. 3.

Mārcis 10.11.

Marga 13. 7.

Margita 10. 4.

Marģers 21. 4.

Mārgrieta 13. 7.

Marianna 20. 9.

Marija 22. 7.

Mārieta 27. 7.

Māris 22. 9.

Markus 25. 4.

Marta 27. 7.

Mārtiņš 10.11.

Marts 3. 3.

Matilde 14. 3.

Matīss 3. 3.

Medonis 8. 6.

Melānija 19. 8.

Melita 13. 2.

Meta 2.12.

Mētra 26. 2.

Mieriņš 28.12.

Miervaldis 3. 1.

Miķelis 29. 9.

Mikus 29. 9.

Mīla 22. 5.

Milda 11. 5.

Minjona 19. 12.

Minna 14. 10.

Mintauts 16. 4.

Mirdza 23. 3.

Mirta 20. 4.

Modris 21. 9.

Modriņš 21. 9.

Monika 6.10.

Morics 22. 9.

Mudīte 8. 8.

Mudiņš 8. 8.

Nadina 22. 8.

Nameitis 20. 7.

Nanija 30. 3.

Natālija 26. 8.

Naula 9. 6.

Nellija 16.11.
Niklāvs 6.12.

Nikodēms 15. 9.

Nikolajs 6.12.

Nora 12. 6.

Normunds 2. 8.

Ojārs 7. tf.

Olafs 15. 2.

Olga 11. 8.

Oļģerts 20. L

Oskars 14. 7.

Osvalds 5. 8.

Otīlija 12.12.

Otto 4. t&
Otomars 16.11.

Pārsla 30. 1.

Paula 10. 2.

Paulīne 10. 2.

Pāvils 29. 6.

Pēteris 29. 6.

Plūdons 15. 4.

Potrimps 30. 9.

Prieca 20. 5.

Puškaitis 2. 5.

Raimonds 29. 4.

Ranta 29. 3.

Rasma 20. 6.

Regīna 7. 9.

Reinhards 2.10.

Reinis 12. 1.

Renāte 24.10.

Richards 7. 2.

Ringolds 12. 1.

Rita 28.11.

Roberts 14. 1.

Rodrigo 25. 9.

Rolands 18. 10.

Romāns 4. 8.

Rota 7. 1.

Rozālija 18. 7.

Roze
'

18. 7.

Rūdolfs 17. 4.

Rūsiņš 26. 4.

Rūta 15. 7.

Rute 15. 7.

Sarmīte 16. 3.

Saulcerīte 23.12.

Saulvedis 26.12.

Sigurds 25. 1.

Sibilla 20. 5.

Silvestrs 31.12.

Silvija 10. 3.
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Sīmanis 5. 1.

Skaidris 28. 2.

Skaudria 12. 3.

Smaida 11. 1.

Smuidra 16. 2.

Sofija 15. 5.

Solveiga 29. 3.

Spēkonis 1. 8.

Spīdola 2. 2.

Sprīdītis 23. 8.

Spodra 4. 1.

Spulga 6. 1.

Spulģis 24. 3.

Staņislavs 8. 5.

Sulamīte 8. 1.

Šarlote 5.11.

Taiga 5. 9.

Tālivaldis 30. 6.

Tamāra 22. 3.

Tatjāna 10. 1.

Tautmīla 1. 4.

Tekla 31. 1.

Tenis 17. 1.

Teodora 1. 4.

Teodors 9.10.

Terēze 28. 4.

Tija 14. 6.

Tikla 31. 1.

Toms 21.12.

Trīna 25.11.

Tusnelda 9. 7.

Uldis 4. 7.

Urbāns 25. 5.

Urzula 22. 10.

Uziņš 22. 4.

Vaida 4. 9.

Vaira 17. 9.

Valda 4. 4.

Valdemārs 11. 12.

Valdis 11.12.

Valdmiers 27. 8.

Valdona 7. 9.

Valentīna 30. 1.

Valentīns 14. 2.

Valerija 9. 4.

Valeska 9. 6.

Valfrīds 12. 10.

Vallija 12. 5.

Vanda 23. 9.

Varaidotis 11. 7.

Varīte 12. 5.

Varonis 29. 6.

Velta 24.11.

Venera 30.10.

Venta 1. 10.

Ventis 6. 3.

Vera 17. 9.

Verners 19. 9.

Veronika 4. 2.

Vicents 22. 1.

Vidvuds 11. 6.

Viestarts 28. 6.

Viesturs 28. 6.

Vija 5. 4.

Vilhelms 28. 5.

Vilhelmīne 31. 8.

Viktors 19. 6.

Vīlips 19. 5.

Vilis 28. 5.

Vilma 31. 8.

Vilnis 29. 4.

Visvaldis 24. 4.

Visvaris 5. 6.

Vitauts 20. 2.

Vitolds 30. 5.

Vizbulīte 4. 5.

Zabine 5. 12.

Zaiga 9. 7.

Zāmelis 29. 1.

Zane 19. 2.

Zelma 14. 8.

Zeltīte 21.11.

Zeltmatis 29. 11.

Zemlika 2.11.

Zenta 15. 8.

Zete 2. 9.

Ziedone 24. 5.

Ziedonis 1. 5.

Zigfrīds 13. b.

Zigenots 31.12.

Zigmunds 2. 5.

Zigrida 28.11.

Zinta 6. 4.

Zuzanna 19. 2.

Ženija 10. 3.
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Laika ziņas un kalendāri.

Par kalendāru.

Romas ķeizars Jūlijs Cēzars ieveda savā valstī kalendāru, kurā gads,
kas atkarīgs no zemes kustības ap sauli, līdzinās 365 dienām un katrs cetur-

tais, tā saucamais garais gads — 366 dienām. Šo kalendāru sauc par jūliāou

kalendāru. Tas pastāvēja visā Eiropā līdz 1582. gadam. Ar laiku šis kalendārs

vairs nesaskanēja ar redzamo saules kustību un tādēļ 1582. gadā pāvests Grē-

gors XIII. izveda kalendāra reformu. Galvenā pārgrozība bija, ka Jaungada
dienu nolika par 10 dienām agrāk un noteica turpmāk par katriem 400 gadiem

pārnest Jaungada dienu vēl trīs dienas agrāk. Tā tagad grēgoriānu kalendārs

ir 13 dienas priekšā jūliāou kalendāram.

Jūliāou kalendāru pie mums pazīst par veco kalendāru, bet grēgoriāou

par jauno.

Pāvesta Grēgora XIII. kalendāra reformu katoliskās valstis uzņēma un

ieveda bez iebildumiem. Turpretī zemēs ar citu valdošo ticību bija preto-
šanās. Arī Rīgā bij ..kalendāra nemieri" līdz 1584. gadam, kad polu karalis

šo pretošanos salauza. Kad Rīgā ienāca zviedri, bij jāatgriežas atkal pie vecā

kalendāra. Bet 1700. gadā tika ievests „Zviedru karaliskais kalendārs",

kuram bij tikai viena diena starpības ar jūliāou (veco) kalendāru. Kad 1710.

gadā krievi iekaroja Rīgu. tika ievests atkal vecais jūliāou kalendārs. Tas

pastāvēja Latvijā līdz Pasaules karam. Kad vācu karaspēks bij oku-

pējis Kurzemi un Zemgali, gen. Hindenburgs 1915. g. 21. maijā ieveda tur jauno

kalendāru, bet Rīgā jauno grēgoriāou kalendāru sāka lietot 1917. gadā 5. sep-

tembrī un Ziemellatvijā 1918. g.
— pēc okupācijas.

No tā laika visā Latvijā oficiāli lieto jauno grēgoriāņu kalendāru.

Latvijas valsts laika rēķins.

Latvijā lieto Austrumeiropas laiku, t. i., visus Latvijas pulksteņus ta no-

stāda, ka viņi rādītu 30 grādus uz austrumiem no Grīnviča observātorijas
(apm. līnijā gar Vitebsku un Lēningradu). Šis laika rēķins pēc iespējas būtu

lietoiams visā joslā starp 22K un 3734 grādu meridiāniem. Rietumkurzemes

apgabals uz rietumiem no līnijas Kolkasrags -Talsi -Reņģe atrodas ārpus šīs

Joslas un tur būtu lietojams Viduseiropas laiks (1 stundu vēlāks). Praktisku

iemeslu dēl tomēr Latvijā lietojams vienīgi Austrumeiropas laiks: viņš ir

par 23 min. un 31.8 sek. priekšā Rīgas vietējam laikam un par 1 min. un

18,9 sek. pakal agrāk še parastajam Pulkovas laikam.

Visi laika apzīmējumi šai kalendārā izdarīti pēc Austrumeiropas laika.

Saules un mēneša lēkts un riets.

Šinī kalendārā dots katrai dienai laiks, kad saules un mēneša viduspunkts

parādās virs apvāršņa Rīgā vai izzūd zem tā, pie kam pieņemta normāla staru

laušana atmosfairā. Spīdekļa augšējā mala rītos parādās 2 līdz 4 minūtes pirms

viduspunkta, bet vakaros izzūd 2 līdz 4 minūtes vēlāk.

Gada laiki.

1) Pavasaris sākas 20. martā pīkst. 20 un 58 min.; tad diena un nakts

vienā garumā.
2) Vasara sākas 21. jūnijā pīkst. 16 un 22 m.; tad diena visgarākā un

nakts visīsākā.



3) Rudens sākas 23. septembrī pīkst. 7 un 26 m.; tad diena un nakts ir

vienā garumā.

4) Ziema sākas 22. decembrī pīkst. 2 un 27 m.; tad diena ir visīsākā

un nakts visgarākā.

Gada ceturkšņi.
Gada dalīšana pieņemta rom.-katoļu baznīcā gavēņu noteikšanai: L ce-

turksnis — 4. martā; 11. ceturksnis — 3. jūnijā; 111. ceturksnis — 16. sep-

tembrī; IV. ceturksnis — 16. decembrī.

Mēneša ceturkšņi.

Jauns mēnesis. #Pilns mēnesis.
Pirmais ceturksnis.CBeidzamaisceturksnis.

Pilns mēnesis.

Beidzamais ceturksnis.

Mēneša ceļš.

12 zvaigžņu zīmes, caur kuram saule iet vienreiz gada, bet

mēnesis katrā mēnesī.

Auns.Lauva. frStrēlnieks.
Vērsis.štJaunava.Mežāzis.

Dvīņi. shSvari.£k>Ūdensvīrs.
Vēzis.Skarpis.Zivis.

Lauva.

Jaunava.

Svari.

Skarpis.

Strēlnieks.

Mežāzis.

Ūdensvīrs.

Zivis.

Aptumšošanās.
1) Galīga mēneša aptumšošanās 8. janvārī. Mēn sis ieiet zemes pus-

ēnā pīkst. 17 un 17 min., — pilnēnā pīkst. 18 un 28 min.; galīgā aptumšošanās
sākas pīkst. 19 un 58 min. un beidzas pīkst. 20 un 21 min.; mēnesis iziet no

zemes pilnēnas pīkst. 21 un 51 min., — no zemes pusēnas pīkst. 23 un 2 min.

2) Parciālā mēneša aptumšošanās 4. jūlijā. Latvijā nav redzama.

3) Galīgā saules aptumšošanās (redzama Latvijā parciāli) 19. jūnijā. Ap-

tumšošanās redzama gandrīz visā Eiropā un Āzijā, Ziemeļamerikā, Grēnlandē

un Amerikas ziemeļos. Rīgā aptumšošanās sākas pīkst. 5 un 24.5 min. sau-

les labajā pusē un beidzas pīkst. 7 un 12,7 min. kreisajā pusē apakšā. Mak-

simālās aptumšošanās laikā (pīkst. 6 un 17,0 min.) 65/ioo no saules caurmēra

tiek aizsegtas.

Uz ik 100 km atstatuma uz ziemeļiem aptumšošanās sākums nokavējas

par 1,5 min. un beidzas par 1,1 min. (uz dienvidiem pretēji), uz ik 100 km

atstatuma uz austrumiem aptumšošanās sākums iestājas par 0,8 min. ag-

rāk, un aptumšošanās beigas nokavējas par 0,6 min. (uz rietumiem pretēji).

4) Riņķveidīga saules aptumšošanās 14. decembrī. Aptumšošanās re-

dzama Sunda salas, Austrālijā, Polinēzijā un kādā mazā Dienvidamerikas ap-

gabalā. Latvijā aptumšošanās nav redzama.

Grieķu-katoļu kalendārs.

Datums

jaunais vecais

Ziemas svētki 7. janv. 1936. 25. dcc. 1935.

Jauns gads 14. „
1. janv. 1936.

Zvaigznes diena 19.
„

6.
„

Uavēņu liturģijas sākums
....

2. febr. 20.
„

beidzamā diena galu ēdot
....

16. 3. febr.

Mazo gavēņu jeb sviesta ned. sākums 17.
„

4.
„

Sviesta ned. piektdiena un sestdiena 21.. 22. febr. 8.. 9. febr.

Sviesta nedējas beidzamā diena
.

.
23. febr. 10. febr.

Lielo gavēņu sākums 24. 11.

Pūpolu svētdiena 5. aprīlī 23. marta

353*
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Datums

jaunais vecais

Marijas pasludināšana 7. apr. 25. martā

Lieldienas 12.
„

30.
„

Jurģis ... . . . | 6. maijā 23. aprīlī
Ūdens svētīšanas svētki j J

Kristus debessbraukšanas diena
. .

21.
~

8. maija

Vasaras svētki 31.
„

18.

Visu svēto svētdiena 7. jūnija 25.

Pētera gavēņu sākums 8. 26.
_„

Pēteris un Pāvils 12. jūlijā 29. jūnijā

Dieva Mātes gavēņi 14.—27. aug. 1.—14. aug.

(javēņi pirms Ziemas svētkiem
.
. 28. nov. —6. janv. 15. nov. — 24. dcc.

1937.

Ziemas svētki un gavēņu beigas 7. janv. 1937. 25. dcc.

Tikai Latgalē pareizticīgā baznīca ievēro šo kalendāru; citās Latvijas

dalās pēc viņa svētījami tikai Lieldienām piederīgie vai atkarīgie no t?m

gavēņi, bet pārējie svētki un gavēņi (Jauns gads, Zvaigznes diena, Marijas

pasludināšanas diena, Jurģis, Pēteris un Pāvils, Dieva Matēs gavēņi, gavēņi

pirms Ziemas svētkiem, Ziemas svētki) pēc jaunā kalendāra.

Ebrēju svētki (5696. un 5697. g.).
Gavēņi Jerūzālemes aplenkšanas dēl 5. janv. Esteres gavēņi 5. martā.

Purim svētki 8. martā. Šušan Purim svētki 9. martā. Lieldienu sakums 7.

un 8. aprīlī. Lieldienu beigas 13. un 14. aprīlī. Lag B'omer 10. maija. Va-

saras svētki 27. un 28. maijā. Gavēņi Jerūzālemes uzvarēšanas dēl 7. jūlijā.

Gavēņi Dieva nama izpostīšanas dēl 28. jūlijā. Roš Hašanah (jauns gads 5697)
17. septembrī. Otrie svētki 18. septembrī. Gavēņi Gedalja dēl 20. septembrī.

Salīdzināšanas svētki 26. septembrī. Lapu būdiņu svētku sākums t. un 2.

oktobrī. Pūpolu svētki 7. oktobrī. Lapu būdiņu svētku beigas 8. oktobrī.

Bauslības prieki 9. oktobrī. Altāra jeb baznīcas svētki 9. decembrī. Gavēņi

Jerūzālemes aplenkšanas dēl 24. decembrī.

Mednieku kalendārs.

Jaunais medību likums izsludināts V. V. 1935. g. 27. jūlija Nr. 167. (Lik.
krāj. 1935. g. 31. jūl. Nr. 15) un stājies spēkā ar izsludināšanas dienu. Ar to

atcelts 1923. g. izdotais medību likums ar vairākiem papildinājumiem. Li-

kums aptver 5 nodaļas, pavisam 32 pantus.

111. nodaļa pa r savvaļā dzīvojošo zvēru un putnu aiz-

sardzību nosaka:

§ 18. Savvaļas kustoņu un putnu saudzēšanas nolūkā aizliegts
medīt:

1) abu dzimumu briežus (Cervus alces L.), ziemeļbriežus (Rangifer ta-

randus) un bebrus (Castor fiber) — visu gadu;
2) iršu (Cervus elaphus) govis un teļus, stirnu kazas un kazlēnus, kā arī

medņu mātītes — visu gadu;
Piezīme. Par iršu teļiem un stirnu kazlēniem uzskatāma

jaunais pieaugums līdz 1 gada vecumam.

3) stirnu āžus (bukus) — no 1. janvāra līdz 19. jūlijam, ieskaitot;
4) iršu buļļus — no 1. februāra līdz 31. augustam, ieskaitot;
5) zaķus — no 1. februāra līdz 30. septembrim, ieskaitot;
6) caunas un vāveres

— no 1. marta līdz 14. novembrim, ieskaitot, bet
lapsas no 1. marta līdz 30. septembrim, ieskaitot;

7) apsus — no 1. janvāra līdz 30. septembrim, ieskaitot;
8) slokas, paipalas, medņu un fazānu gaiļus — no 1. jūnija līdz 14. au-

gustam, ieskaitot;
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9) rubeņu gaiļus no 1. jūnija līdz 14. augustam, ieskaitot, un no i. feb-

ruāra līdz 14. aprīlim, ieskaitot;
10) baltos rubeņus un meža irbes — no 1. februāra līdz 14. augustam,

ieskaitot;

11) lauku irbes un fazānu mātītes — no i. novembra līdz 51. augustam,
ieskaitot, bet rubeņu mātītes — no 30. septembra līdz 31. augustam,
ieskaitot;

Piezīme. Lai pasargātu lauku irbes no iznīkšanas ziemas

laikā, mednieku biedrību biedri, mežu resora darbinieki un arī lauk-

saimnieki-mednieki ar vietējā virsmežziņa piekrišanu var ieķert un

turēt iesprostotas īpašās barošanas telpās lauku irbes laikā no 15. de-

cembra līdz 15. aprīlim.
Jauno rubeņu mātītes atļauts medīt no 15. augusta.

12) zosis un gulbjus — no 15. maija līdz 19. jūlijam, ieskaitot;

13) pīles, ķikutus, kā arī citus ūdens un purva putnus no 1. janvāra līdz

19. jūlijam, ieskaitot;

14) visus pārējos zvērus un putnus, izņemot plēsīgos zvērus un kaitīgos
putnus, no l. aprīļa līdz 19. jūlijam, ieskaitot.

§ 19. Aizliegts medīt lidvāveres, melnos stārķus, kraukļus, dziedātājus
un citus putnus, kas pārtiek no kukaiņiem, kā, piemēram, lakstīgalas, cīru-

ļus, cielavas, melnos strazdus, bezdelīgas, dzeņus un dzilnas. Tāpat aizliegts
aizskart un bojāt visu putnu ligzdas, olas un cālēnus, izņemot 20. pantā uz-

skaitīto kaitīgo putnu ligzdas, olas un cālēnus.

Piezīme. Zvirbuļus un pelēkos strazdus, ja tie bojā augļu dārzu vai

tīrumu ražu, atļauts šaut katrā laikā.

§ 20. Pie plēsīgiem zvēriem pieskaitāmi: vilki, lūši, kaķi un bez uzpur-

ņiem apkārt klejojoši suņi. Pie kaitīgiem putniem pieskaitāmi: sīļi, vārnas,

žagatas, vistu vanagi, zvirbuļu vanagi, bezdelīgu vanagi, dzeltenie vanagi,
piekuni, vanadziņi (Falco aesolon), melnās lijas un niedru lijas.

§ 21. Savvaļā dzīvojošo zvēru un putnu sugas uzlabošanas, ieaudzēša-

nas vai arī pārmērīgas vairošanās ierobežošanas nolūkā zemkopības minis-

tram visā valstī vai atsevišķos valsts apgabalos, kā valsts, tā privātos īpašu-
mos, ir tiesība:

1) pagarināt vai saīsināt 18. pantā minēto zvēru un putnu taupāmos
laikus;

2) noliegt pavisam vai uz noteiktu laiku 18. un 20. pantā minēto dzīv-
nieku medīšanu;

3) atļaut medīt 18. panta 1. un 2. punktā minētos dzīvniekus;

4) atļaut zinātniskiem nolūkiem vai ieaudzēšanas vajadzībām bez mak-

sas vai arī pret samaksu ķert un šaut visu sugu zvērus un putnus
vai viņu mazuļus, kā arī vākt putnu olas un ligzdas visos valstij
piederošos mežos, zemes īpašumos un ūdeņos neatkarīgi no šā likuma

noteikumiem.

§ 22. Zvēru un putnu saudzējamie laiki un citi medību ierobežojumi
nav attiecināmi uz pilnīgi iežogotiem zvēru un putnu aplokiem vai audzē-
tavām.

§ 23. Taupāmā laikā aizliegts pirkt, pārdot, pārvadāt un glabāt nošau-
tos meža zvērus un putnus, izņemot 5 dienas pēc taupāmā laika sākuma. Šis

aizliegums tirgoties taupāmā laikā neattiecas uz to medījumu pārdošanu,
kuri apzīmēti ar attiecīgām plombēm pirms taupāmā laika iestāšanās.

§ 29. Uzraudzība par šā likuma izpildīšanu piekrīt Mežu departamen-
tam un policijai.

§ 31. Noteikumus par medību iecirkni, medīšanas kārtību un mednie-

cības pareizu noorganizēšanu valstī izdod zemkopības ministrs, bet soda tak-
ses par patvaļīgi nošautiem vai citādi medītiem medījumiem un instrukciju
par šā likuma piemērošanu izdod zemkopības ministrs saziņā ar iekšlietu

ministru.
§ 32. Vainīgiem par šā likuma pārkāpšanu draud kriminālatbildība.
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Zvejnieku kalendārs.

Zveja nokārtota ar 1931. gada likuma krājumā 59. publicētu likumu, no

kura iespiežam sekošus pantus:

§ 2. Jūras piekrastes ūdeņos (Civillikumu 1032. p.) zveja ir brīva zem-

kopības ministrijas noteiktā zvejas kārtībā.

Zemkopības ministrs ar rīkojumu, kas iespiests Vaid. Vēstn. 1933. Nr. 138,
šo papildinājis sekoši:

Daugavā noteikti sek. saudzēšanas iecirkņi: No bākas, pāri Daugavai,
rajonā līdz Daugavas ietekai jūrā, t. i. līdz mola galiem, šinī rajonā zveja
noliegta, pielaižot sek. izņēmumus: no 1. apr. līdz 15. maijam atļauts zvejot

ar peldu tīkliem (vimbukšiern); no 1. janv. līdz 30. jūnijam atļauts likt zušu

murdus 50 mtr. platā rajonā gar abiem krastiem; 100 mtr.. platā rajonā gar

austrumu molu, atskaitot 250 metru no ietekas jūrā, no 15. jūn. līdz 15. okt.

nakti atļauts zvejot ar noenkurotiem lašu un vimbu tīkliem. Tīklus atļauts
noenkurot 1 stundu pirms saules rieta un tie izņemami ne vēlāk par 1 stundu

pēc saules lēkta. Ikkatrs zvejas veids noliegts. Daugavas labajā krastā

Milgrāvia rajonā: Mīlgrāvia attekas ziemeļu pusē no Dombrovska fabrikas

sētas vakara stūra līdz Jaunmīlgrāvja stūrim, resp. vaduguns stabam; tālāk
visa atteka līdz Ķīšu ezeram, tad taisnā līnijā līdz Sniķersalas vidum.

Noteikumi par zivju saudzēšanas iecirkņiem neierobežo makšķerēšanu ar

rokas makšķeri no krasta.

§ 3. Makšķerēšana ar rokas makšķeri Zemkopības ministrijas noteiktā

kārtībā, nenodarot zaudējumus krastu īpašniekiem, ir brīva visās kuģojamās

un pludināmās upēs un visos valstij piederošos ezeros.

1. piezīme. Kādos no šinī pantā minētiem ūdeņiem vai to dalās ir

atjauts ķert zivis ar spiningu un velci, nosaka zemkopības ministrija.

§ 11. Noliegts ķert, uzglabāt, pārdot, pirkt un pārvadāt sekojošu sugu

zivis un vēžus, kuru garums, skaitot no purna gala līdz astes spuru galam,

nepārsniedz šādu mēru:

1) lašus (Saimo salar L) 50 cm.

2) taimiņus (Salrno trutta L) 35
„

3) sīgas (Coregonus lavaretus Let maraena L)
....

30
„

4) zušus (Anguilla anguilla L) 50 „

5) zandartus (Lucioperca lucioperca L) 35
„

6) līdakas (Esox lucius L) 30
„

7) plaužus jeb brekšus (Abramis brama L)' 28
„

8) foreles jeb nīgas (Salrno fario L) 25
„

9) alatas (Thymallus thymallus L) 25 cm.

10) ālantus jeb šķaunadzes (Leucissus idus L) 25
„

11) vimbas (Abramis vimba L) 20
„

12) sapalus (Leuciscus cephalus L) 20 „

13) līņus (Tinca tinca L) 20
„

14) asarus (Perca lluviatilis L) 15
„

15) raudas (Rutilus rutilus L) 15
„

16) ruduļus (Scardinius ervtrophthalmus L) 15 „

17) karūsas (Carassius carassius L) 15
„

18) butes jeb plekstes un ates (Pleuronectidae) 15 „

19) vēžus (Astacus fluviatilis L) 10 „

§ 12. Zvejniecībā noteikti šādi saudzēšanas laiki, kad pilnīgi noliegts

kert, uzglabāt, pārdot, pirkt un pārvadāt sekojošu sugu zivis un vēžus:

1) lašiem, taimiņiem, sīgām, rēpšiem un upju forelēm — no 15. oktobr»

līdz 15. decembrim;

2) vēžiem — no 1. oktsbra līdz 31. maijam, vēžu mātītēm ar redzamiem

dzimumu produktiem — visu gadu;
3) alatām — no 15. marta līdz 31. maijam;
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4) ālantiem jeb šķaunadzēm — no 1. aprīļa līdz 15. maijam;

5) nēģiem — no 1. aprīļa līdz 31. maijam;

6) asariem, raudām — no 15. aprīļa līdz 31. maijam;

7) zandartiem, brekšiem jeb plaužiem, ruduļiem — no 1. maija līdz 15. jū-

nijam;
8) vimbām — no 15. maija līdz 15. jūnijam;
9) līņiem un karūsām — no 1. jūnija līdz 15. jūlijam;

10) visām pārējām zivīm — pēc Zemkopības ministrijas norādījuma.

Piezīme. Lašus, taimiņus un sīgas, kas zvejoti atļautā laikā un no

Zemkopības departamenta pilnvarotām amatpersonām noplombēti, atļauts

pārdot arī saudzēšanas laikā, saskaņā ar zemkopības ministra noteikumiem.

Lauksaimnieku kalendārs.

Sejas nedējas.

Vecie lauksaimnieki stingri pieturējās pie senču ievestām sējas nedēlam,

visu pavasara un vasaras lauku darbu sezonu no L maija lidz 6. augustam

(19. aprīļa — 24. jūlijam vecā stila) sadalot 14 sējas nedējās, pie kam 1. skaita

par 14., 2. par 13. v. t. t.

Pēc tagad pieņemtā laika rēķina skaitās:

14. sējas nedēla — 1.—7. maijam 7. sējas nedēla — 19—25. jūnijam
13. — 8.—14. „

6.
„ „

— 26. jul. —2. jūlijam
12.

„ „
— 15.-21.

„
5.

„ „

— 3.-9. jūlijam
11.

„ „
— 22.-28. „

4.
„ „

— 10.—16.

10.
„ „

— 29.-4. jūnijam 3.
„ „

— 17.—23.

9 — s—ll.
„

2. „ „ — 24.-30.

8.
„ „

— 12.—18.
„

1.
* H

— 31. jūl. —6. aug.

Mājas lopu grusniecības ilguma saraksts.

Grūsniec. Grūtniecības beigas
sākums Lopu sugas

. f- . Suns Cūka Aita Kaza Govs Zirgs
Mēnesis

53 dienas 120 dien. 154dien. 154 dien. 280-285 d. 340 dien.

1 janv. 4 martā 30 aprilī 3 jūn. 3 jūn. 7 okt. o dcc.

6 9 - 5 maijā 8 8 12 11

11 14 10 13 13 17 16

16 19 15 18 18 22 21

21 24 20 23 23 27 26

26 29 25 28 28 1 nov. 31

31 3 aprīlī 30 3 jūlijā 3 jūlijā 6 5 janv.

5 febr. 8 4 jūn. 8 8 11 10

10 13 9 13 13 16 15

15 18 14 18 18 21 20

20 23 19 23 23 26 25

25 28 24 28 28 1 dcc. 30

2 martā 3 maijā 29 2 aug. 2 aug. 6 4 febr.

7 8 4 jūlijā 7 7 11 9

12 13 9 12 12 16 14

17 18 14 17 17 21 19

22 23 19 22 22 26 24

27 28 24 27 27 31 1 marta
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Grusniec. Grūtniecības beigas
sākums Lopa sugas

MčnMi*
Suns Cūka Aita Kaza Govs ZirSs

«ienesi!»

63 dienas 120 dien. 154 dien. 154 dien. 280-285 340 dien.

1 aprīlī 2 jūn. 29 jūlijā 1 sept. 1 sept. 5 janv. 6 martā

6 7 3 aug. 6 6 10 11

11 12 8 11 11 15 16

16 17 13 16 16 20 21

21 22 18 21 21 25 26

26 27 23 26 26 30 31

1 maijā 2 jūlijā 28 1 okt 1 okt. 4 febr. 5 aprīlī
6 7 2 sept. 6 6 9 10

11 12 7 11 11 14 15

16 17 12 16 16 19 20

21 22 17 21 21 24 25

26 27 22 26 26 1 martā 30

31 1 aug. 27 31 31 6 5 maijā
5 jūn. 6 2 okt. 5 nov. 5 nov. 11 10

10 11 7 10 10 16 15
15 16 12 15 15 21 20
20 21 17 20 20 26 25
25 26 22 25 25 31 30

30 31 27 30 30 5 aprīlī 4 jūn.
5 jūlijā 5 sept 1 nov. 5 dcc. 5 dcc. 10 9

10 10 6 10 10 15 14
15 15 11 15 15 20 19

20 20 16 20 20 25 24

25 25 21 25 25 30 29

30 30 26 30 30 5 maijā 4 jūlijā
4 aug. 5 okt. 1 dcc. 4 janv. 4 janv. 10 9

9 10 6 9 9 15 14

14 15 11 14 14 20 19

19 20 16 19 19 25 24

24 25 21 24 24 30 29
29 30 26 29 29 4 jūn. 3 aug.

3 sept. 4 nov. 31 3 febr. 3 febr. 9 8

8 9 5 janv. 8 8 14 13
13 14 10 13 13 19 18
18 19 15 18 18 24 23
23 24 20 23 23 29 28

28 29 25 28 28 4 jūlijā 2 sept
3 okt 4 dcc. 30 janv. 5 marta 5 martā 9 jūlijā 7 sept
8 9 4 febr. 10 10 14 12

13 14 9 15 15 19 17
18 19 14 20 20 24 22
23 24 19 25 25 29 27
28 29 24 30 30 3 aug. 2 okt.
2 nov. 3 janv. 1 martā 4 aprīlī 4 aprīlī 8 7
7 8 6 9 9 13 12

12 13 11 14 14 18 17
17 18 16 19 19 23 22
22 23 21 24 24 28 27
27 28 26 29 29 2 sept. 1 nov.
2 dcc. 2 febr. 31 4 maijā 4 maijā 7 6
7 7 5 aprīlī 9 9 12 11

12 12 10 14 14 17 16
17 17 15 19 19 22 21
22 22 20 24 24 27 26
27 27 25 29 29 2 okt 1 dcc.

31 3 martā 30 2 jūn. 2 jūn. 7 6



Grusniecības ilgums.

Vidējais grusniecības laiks:

ķēvēm 340 dienas, cūkām 120 dienas,
«ovīm 285

„ suņiem 9 nedēļas,
aitām un kazām ... 154

„ kaķiem 8

Nenormālais grūsniecības ilgums:

ķēvēm
....

330—419 dienas, aitām un kazām
.

146—158dienas,
govīm 240—321

„
cūkām

....
109—133

~

Riestu atjaunošanās,

ja pēc iepriekšējās aplecināšanās nav iestājusies apaugļošana.

*>;__x„ I_lW.« Riestu atjaunošanās, ja pēc

LOPU SUga
ciestu laika

iepriekšējās aplecināšanās
Ries,u atjaunošanās

° ilgums nav lestājusSs apaugļošana
P ēc atnešanās

ķēve . . .
24—36 stundas, pēc B—lo dienām pēc 14 dienām,

govs . . .
24—36

„ „
21—28

„ „ 28

aita
...

24—30
„ „

14—21
„ „

185

cūka
. . . „ „

21—28
„ „

5—6nedēļām.

Putnu perēšanas laiks:

pie tītariem
. . .

26—29 dienas, pie zosīm
....

28—32 dienas.

„ vistām
....

19—24
„ „ pīlēm ....

28—42
„

„ baložiem
. . .

17—19
„

Aplecināšanai derīgi:
ērzelis

.
no 5—20 gadiem, kuilis

. . no I—4 gadiem
ķēve

. . „
4—12

„
cūka

. . „
9 mēn. līdz 8gadiem,

«ovs
. . „18mēn. līdz 10 gadiem, teķis .

. „
2—6 gadiem,

bullis
. . „

2—7
„

aita
.

. . „
2—B

„

Zirga vecuma noteikšana.

Pie vecuma noteikšanas jāizšķir: piena jeb kumeļa zobi, kuri mesti, un

pastāvīgie zobi.

Vecums.

6 ned. Divi pāri piena priekšzobu (2 lūkšas un 2 vidus zobi) atronas apakš-

un augšžokļos un 12 piena dzerokli.

6—9 mēn. Pieronas trešais pāris piena priekšzobu (2 stūra zobi) abos žokļos.
10—12

„ Katrā rindā ieronas pirmais pastāvīgais dzeroklis.
\Yi—2g. Tāpat un vēl p:eronas otrais pastāvīgais dzeroklis katrā rindā

(5 dzerokli tagad katrā rindā, pavisam 20).

2% gadi Pirmais pāris piena priekšzobu (lūkšas), pirmais un otrais dzeroklis
tiek izmesti un viņu vietās ieronas pastāvīgi zobi.

3/4
„

Otrais pāris piena priekšzobu (vidus zobi) un trešais dzeroklis tiek

izmesti. Pieronas vēl sestais pastāvīgais dzeroklis katrā rindā.

AK
„

Trešais pāris piena priekšzobu (stūra zobi) tiek izmesti. Lūkšu un

vidus zobu malas jau pa daļai norīvētas.
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Seklu dīgšanas spēja un uzdīgšanas laiks.

Mēri un svari.

Metriskie.

Latvijā kopš 1924. gada ievesta metrisko mēru un svaru sistēma.

Metrs ir V» miljona daļa no zemes meridiāna ceturtdaļas, skaitot no pola līdz

ekvātoram. Ar metru mēro garuma, platības un tilpuma vienības. Arī svars

pamatojas uz noteikta, ar metra dalu mērota tilpuma ūdens pie noteiktas tem-

peratūras un gaisa spiediena. Metrs sadalās sīkākās daļās un savienojas lie-
lākās vienībās pēc decimālās sistēmas.

Garuma meri.

1 metrā ir 100 centimetru vai 1000 milimetru; 1000 metru ir 1 kilometrs.

Rakstot saīsina: metrs = m, centimetrs = cm, milimetrs
— mm, kilometrs

— km.

1 kilometrs (km) = 1000 metriem (m) = 0,937 verstem.

1 metrs = 100 centimetriem(cm) 3= 1000 milimetriem (mm) = 1,4061 aršīnām.

Lauka jeb platības meri.

1 kvadrāta metrā (saīsināti m*) ir 1000 kvadr. centimetru (cm'); 100

kvadr. metru ir 1 ars (a); 10.000 kvadr. metru ir 1 hektārs (ha); 100 hektāru

ir 1 kvadrāta kilometrs (km8).

1 kvadrāta metrs — 10.000 □ cm = 1,977 □ aršīnām.

1 ars (a)
—

1 kvadrātam no 10X10 m = 21,967 saženiem.

1 hektārs (ha) = 100 a = 10.000 □ m = 0,915 desetinām.

1 kvadrāta kilometrs = 100 ha = 0,8787 □ verstēm.

Dīgšanas
sp ējas
ilgums
gados

Sēkla

uzdīgst
dienās

līgšanas

spējas
ilgums
gados

Sēkla

uzdīgst
dienās

Bietēm

Burkāniem

Cigoriņiem

Dillēm

Gurķiem

Kāļiem
Kāpostiem

Kresēm
Ķimenēm

Ķirbjiem
Lēcām

Lokiem

3—4

3

3-4

3-4

6

4—5

5

6

3

6

8

8

8

S

8

6

6

3

5

6

6

12

8

8

8

Pētersīļiem

Pupām
Puraviem

Rabarberiem

Rāceņiem

Redīsiem

Rutkiem

Salātiem
Selderiņiem
Sīpoliem

Sparģeļiem

Spinātiem

Zirņiem

3

3—4

3

2—3

3—4

4

5

5

10

7

14

7

6

5

5

6

14

14

30

8

7

3—4

3—5
2

3

4

Magonēm
Meirāniem

Melonēm

3

3

2

6

3—4
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Šķidrumu meri.

Pamatā ir litrs, kas aptver 1 kilogramu tīra ūdens.

1 litrs (1) = 10 decilitriem = 0,0813 vedriem.

1 hektolitrs (lil) = 10 dekalitriem = 100 (1) = 8,1305 vedriem.

Tilpuma mēri ir kubikmēri.

1 kubikmetrā (m3) ir 1.000.000 kubikcentimetru (cm*); 1 kubikmetru sauc

arī par steru.

1 kubikmetrs (cbm) — 1000 kubikdecimetriem (cb dm) — 35,315 kubikpēdām —

2,78 kubikaršīnām = 0,1029 kubiksaženiem.
1 kubikcentimetrs — 0,061 kubikcollām.

Svaru mēri.

Svaru pamatā ir grams; praktikā lieto vairāk vārdu — kilograms (kg),

kas līdzinās 1000 gramiem. 100 kilogramu (kg) sauc kvintāls vai metrisks

centners. 1000 kg sauc metriska tonna (t).

I kilograms (kg) = 1000 gramiem (gr) = 2,4419 mārciņām (2 mārciņām 42

zolotņ. 40,32 dolām).
1 grams = 0,23442 zolotņikiem = 22,505 dojām.

1000 kg = 1 mucai = 61,048 pudiem.

100 kg = 1 metrcentneram = 6,1048 pudiem.

Jauno mēru salīdzinājums ar veciem mēriem.

1 metrs
—

3 pēdām un 3% collām (pareizāk 3 p. 3,370 c).

1 kilometrs =r 0,937 verstēm,

1 kvadrātmetrs — 10,764 kv. pēdām,
1 hektārs = 2,74 pūrvietām,
1 kubikmetrs, resp. sters = 35,315 kub. pēdām,
1 kilograms = 2,4419 mārciņām (2 mārc. 14 lotes),
1 grams = 0,08 lotēm,
1000 kilogramu, resp. 1 tonna = 61,048 pudiem,
1 kvintāls = 6,104 pudiem,
1 litrs = 0,813 stopa.

Veco mēru salīdzinājums ar tagadējiem jauniem mēriem.

1 verste, resp. 500 saženu r= 1 km 67 m,

1 sažens, resp. 3 aršīnas, resp. 7 pēdas = 2,133 m.

1 aršīna, resp. 16 veršoku, resp. 28 collas = 71,119 cm.

1 pēda, resp. 12 collas — 30,48 cm,

1 veršoks = 4,445 cm,

1 colla = 2,54 cm,

1 kvadr. verste == 1,138 km2

,
resp. 113,8 ha,

1 desetiņa, resp. 2400 kv. saženu == 1,0925 ha,
1 kvadr. sažens = 4,552 m

a,

1 kvadr. aršīna
— 0,505 m

l

,

1 kvadr. pēda = 926,03 cm
1,

1 kvadr. veršoks
— 19,758 cm

1

,

1 kvadr. colla = 6,45 cm*,
1 kubiksažens, resp. 343 kub. pēdas = 9,712 m*,

1 kub. aršīna = 0,3597 m
3,

1 kub. pēda = 0,0283 m
3,



1 kub. colla = 16,387 cm».
1 vedris, resp. 10 stopu = 12,299 litru (1),
1 stops = 1,229 1,

1 četverts = 210 litru (1),
1 birkava, resp. 10 pudu — 163,805 kg,

1 puds, resp. 40 mārciņas = 16,380 kg,

1 mārciņa vai 32 lotes = 0,4095 kg,

1 lote = 12,797 gr,

1 zolotņiks = 4,265 gr.

Aptiekas svari.

1 mārciņa = 12 uncēm = 84 zolotņikiem = 0,358 kg.

1 unce = 8 drachmām = 29,86 gr.

1 drachma = 3 skrupuliem =r 60 graniem = 3,73 gr.

1 grans = 1,4 dolām = 0,062 gr.

Pudu pārvēršana kilogramos.

"i 0 1 2 314 5 6 7 8ļ 9

I I I
==

___L__

0 — 16,38 32,76 49,14 65,52 81,90 98,28 114,66 131,04 147,42

10 163,80 180,18 196,56 212,94 229,32 245,70 262,08 278,46 294,84 311,22

20 327,60 343,98 360,36 376,74 393,14 409,50 425,88 442,26 457,64 475,02

30 491,40 507,78 524,16 540,54 556,92 573,30 589,68 606,06 622,44 638,82

40 655,20 671,58 687,96 704,34 720,72 737,10 753,48 769,86 786,24 802,62

60 818,99 835,37 851,75 868,13 ļ 884,51 900,89 917,27 933,05 950,03 996,41

60 982,79 999,17 1015,55 1031,93 I 1048,31 1064,62 1081,06 1097,45 1113,83 1130,21

70 1146,59 1162,97 1179,35 1195,73 ļ 1212,11 1228,49 1244,87 1261,25 1277,63 1294,01

80 1310,39 1326,77 1343,15 1359,53 I 1375,91 1392,29 1408,67 1424,05 1441,43 1457,81

90 1474,20 1490,58 1505,96 1523,64 ļ 1539,72 1556,10 1572,48 1583,80 1605,24 1621,62
100 1638,00 I

Kilogramu pārvēršana pudos.

Apaļu koku kubiksatura noteikšana.

Lauku pašvaldību darbiniekiem bieži nākas noteikt apaļos kokos kubiku
saturu. Piemēram: izdodot protokolus jaunsaimniekiem vai izpostītiem būv-

koku saņemšanai, aprēķinot piegādātos būvmateriālus, v. t. 1.

Kubiksaturu var aprēķināt pēc sekošās tabulas. Jāizmēro koka garums

pēdās un caurmērs collās, pēc kuriem skaitļiem tad tabulā var atrast attiecīgu
koka saturu kubikpedās. Par koka caurmēru var ņemt vai nu viņa caurmēru

vidū, vai arī tievgala un resngala caurmēru summu dalītu uz pusēm.
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Kilo-

grami
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

6,105

12,210
18,315

24,420
30,525

36,630

42,735
48,840

54,945
61,05

0,610

6,715

12,820
18,925

25,030

31,135
37,240

43,345

49,450
55,555

1,221

7,326

13,431
19,536

25,641

31,746
37,851

43,956

50,061
56,166

1,831
7,936

14,041
20,146

26,251

32,356
38,461

44,566

50,671
56,776

2,442

8,547

14,652
20,757

26,862

32,967
39,072

46,177
52,282

58,387

3,052
9,157

15,262
21,367

27,472

33,577

39,682
45,787

51,892
57,997

3,663

9,768

15,873
21,978

28,083
34,188
40,293

46,398

52,503
58,608

4,273
10,378

16,483
22,588

28,698

34,798

40,903
47,008

53,113

59,218

4,884
10,989

17,094
23,199

29,304

35,409
41,514

47,614

53,724
59,829

5,494

11,599
17,704

23,809
29,914

36,019

42,124
48,229

54,330

60,434



Ja tabulā uzrādīto kubikpēdu vietā vajaga noteikt kubikmetrus, tad jāiz-

dara pārrēķināšana. To izdara sekoši:

1 kubpēd. = 0,0283 kubmtr. 10 kubpēd. = 0,283 kubmtr.

2
„

= 0,0566 „
20

„ = 0,566

3
„

= 0,0849 „ 30 „ = 0,849
4

„
= 0,1132 „

40 „ r= 1,132

5 „
= 0,1415 „

50
„

= 1,415
6

„
= 0,1698 „

60
„

= 1,698
7

„
= 0,1981

„
70

„ = 1,981

8
„

= 0,2264 „ 80 „ = 2,264
9

„ = 0,2547 „ 90 „ = 2,547
100

„ = 2,830 „
1000

„ = 28,31

343 kubikpēdas, resp. 1 kubiksažens (kubikass) līdzinās 9,712 kubik-

metriem.

Lai uzkrautu 10 kubikmetrus, vajaga 1 kubiksaženu un vēl pilnīgas 10 ku-

bikpēdas, jo 10 kubikmetri ir drusciņ vairāk, kā 1 kubikass.
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Lauku meri.

Ka izmērīt zemes gabalu pūrvietas ar kārts palīdzību.
Japem mērījamā kārts 13 pēdas 4 collas gara. Ja mērījamais gabals

1 kārti plats, tad ir 225 kārtis garš 9 kārti plats, tad ir 25 kārti garš
2

, „
U2H

„ „
10

„ „ „ „ 22%
„ „

3
~ „ „ 75

„ „
11

„ „ „ „
20%

„ „

4
, „

56% „ „
12

„ „ „ „ isx
„ „

5
„ „ „ „

45
„ „

13
„ „ „ „ 17K „

6
„ „ „

37%
„ „

14
„ „ „ „ 16

~ „

7
„ „ „

32
„ „

15
„ „ „ „ 15

„ „

B»nnm 28
„ H

No augšējās tabcles mēs redzam, ka pūrvietā ir 225 kvadrātkārtīs, ievē-
rojot to, varam aprēķināt dažāda platuma un garuma gabalus. Ja gabals ir
četrstūrīgs, tad pūrvietas katrā puse būs 15 kārtis, 15X15=225 kv. kārtis.

Procentu aprēķins par dienu, mēnesi un gadu no 1 līdz 100 ls.
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Pasta sūtījumu un telegrammu takse.

Vēstules.

Vietējās līdz 20 gr 5 s.

no 20—50 gr 10
„

Citurienes līdz 20 gr 20
„

no 20—50 gr, 30
„

Ārzemes līdz 20 gr 30
„

„ par katriem turpm. 20 gr. vai to daļām 21
„

Vēstuļu svars aprobežots ar 2 kilogramiem.

Pastkartes.

Vietējās bez atbildes 5 s.

„
ar atbildi 10

„

Citurienes bez atbildes 10
„

ar atbildi 20
„

Ārzemes bez atbildes 20
„

„
ar atbildi 40

„

Banderoles ar drukas darbiem.

Vietējās un citurienes līdz 50 gr 3s.

no 50—100 5 „

Ārzemes par katriem 50 gr 7 „

Banderoles ar darījumu papīriem.

Vietējās līdz 50 gr ss.

no 50—500 gr 10
„

Citurienes līdz 500 gr 20
„

no 500—1000 gr 30
„

Ārzemes par katriem 50 gr 7
„

„
minimālā maksa 35

„

Banderoļu svars aprobežots ar 2 kg.

Preču paraugi.

Vietējie līdz 50 gr ss.

no 50—250 gr 10
„

Citurienes līdz 250 gr .
10

„

Ārzemes par katriem 50 gr 7 „

„
minimālā maksa 14

„

Vēstulēm, banderolēm un preču paraugiem uz Igauniju un Lietavu ci-

turienes (iekšzemes) tarīfs.

lekšz. Ārzem.

Sant. Sant.

Par sūtījumu ierakstīšanu (recommandē) par katru sūtījumu .

20 40

Par paziņojumu par ierakstītas vēstules izsniegšanu saņēmējam

(avis dc rēception): a) pieprasot nosūtot 20 40

b) pieprasot vēlāk 40 50

Par izziņu (reclamations) 20—50
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Apdrošinātas vēstules.

Svara maksa līdzīga maksai par vēstulēm. Apdrošināšanas maksa 1%?

no uzdotas vērtības ar noapalošanu līdz pilnam santimam uz augšu, bet ne

mazāk kā 15 sant. Par zīmoglaku par katru zīmogu 2 s.

Vēstules ar uzdotu vērtību pieņem neaiztaisītas ar uzdotu vērtību uz

neaprobežotu summu, bet slēgtas tikai līdz Ls 10.000.—.

lekšzemes paciņas.

Vērts un bezvērts paciņas pieņem līdz 20 kg. katru. Paciņas vērtību var

uzdot līdz 10.000 latiem. Paciņas apmērs ne vairāk, kā 125 cm. uz katru pusi.

Svaramaksa par katriem 500 gr. vai to dalām 10 sant., bet ne mazāk, kā

30 sant. par katru paciņu. Apdrošināšanas maksa 1% no uzdotās vērtības ar

noapaļošanu līdz apaļam 1 sant., bet ne mazāk, kā 15 sant.

Par sīkpakām ņem svara maksu pēc vērts- un bezvērts paku takses-

Sīkpaku svars aprobežots ar 2 kg.

lekšzemes naudas pārvedumi.

Līdz Ls 20 par katru pārvedumu 20 s.

No Ls 20 līdz Ls 40 30
„

„ „
40

~ „
60 •

40
„

„ „
60

„ „
80 50

.„

„ „
80

„ „
100 60 „

„ „
100

„ „ 150 80
„

„ n
150 „ „ 200 100

„

» „ 200
„ „

1000 par katriem Ls 100, — klāt 20 s.

Par naudas pārvedumu — pa telegrāfu bez augšminētās maksas par katrir

pārvedumu ņem maksu par 20 vārdu garu telegrammu ar salīdzināšanu.

Par telegrāfisku paziņojumu nosūtītājam, ka pārvedums izmaksāts saņē-

mējam, ņem maksu par 15 vārdu garu telegrammu.

lekšzemes telegrammas.

Telegrammas vārda maksa:

Par vietējām vienkāršām 6s^

Par citpi 1 s ē tu
„

10
„

Par preses „ ,
5

„

Mazākā maksa par telegrammu līdzīga maksai par 8 vārdiem.

Par telegrammu piesūtīšanu ārpus noteikta rajona ar ziņnesi 30 sant. no-

kilometra, bet ne mazāk kā 90 sant. no telegrammas; pa pastu ka par vien-

kāršu citpilsētas vēstuli, uzlīmējot uz telegrammas pie nodošanas pastmarkas;

ja par piesūtīšanu pa pastu nav samaksāts, tad jāpiesūta kā piemaksas vēstule.

Virsmaksa par telegrammas greznuma veidlapu Ls 1.10.

Katrs telefona abonents var nodot un saņemt pa savu telefonu arī tele-

grammas bez kādas piemaksas.

Radiofona priekšnesumu abonēšana.

Radiofona abonentiem gadā Ls 20,—.



Tirgi Latvijā.

Pec noteikumiem, kas_ publicēti Valdības Vēstneša 20. okt. 1932. g.
Nr. 238, noliegta tirgu noturēšana svētdienās un svinamās dienās. Tirgi, kas
pec šā saraksta iekristu svētdienās vai svinamās dienās, noturami vai nu ie-

priekšējā vai sekojošā darba dienā.

Sarakstā ievesti visi lekšlietu ministrijas līdz 1935. g. 1. oktobrim at-

jautie gada, mēneša un nedēļas tirgi.

1. piezīme. Nav pārceļami tirgi, kas iekrīt sekošās svētku dienās:

Lieldienu, Vasarsvētku un Ziemsvētku trešajās dienās, 23. jūnijā un

31. oktobrī, bet Latgalē — 29. jūnijā. Bez tam Latgalē, attiecībā

uz tirgiem pielīdzināma darbdienām lielā Lūdzamā diena, bet pā-

rējās valsts dalās pielīdzināmas darbdienām svētku dienas, kas pa-

redzētas vienīgi Latgalē.

2. piezīme. Kūrortu pilsētās nedēļas tirgus var noturēt ari svētdienās

un svētku dienās.

a) Vidzeme.

1. Rītas apriņķī.

Gada tirgi:

Baldones pag. pirmd. pēc 15. okt.

Bebru pag., Vecbebru muižā 5. maijā

un 6. okt.

Bīriņu pag., pie Zutioa, 28. apr. un 28.

okt.

Birzgales pag. pie patērēt, biedr. na-

ma, pirmd. pēc 15. sept.

Ikšķiles pag. muižā 2. okt.

Jumpravas pag. pie stacijas 15. apr.

un 2. okt.

Kastrānes pag. pie Priežukalna mā-

jām 15. sept.

Kēču pag., pie Kēču kroga 23. aug.

un pie Rezgalu kroga 23. okt.

Ķeipenes pag. Jaunkeipenes muižā

28. apr. un 2. sept.
Kokneses pag. 25. apr., 25. aug. un

12. okt.

Krapes pag. pie Baznīcas kroga 24.

sept.

Krimuldas pag. pie Raganu kroga 5.

maijā un 15. sept.
Lauberes pag. pie Bērziņu mājas 7.

aug.

Lēdurgas pag. 9. maija un 10. nov.

? īgatnes pag. pie Laivenes 20. okt.

Madlienas pag. pie pagasta nama 18.

sept.
Mālpils pag. „Centros" 3. maijā, pie

Zaķu kroga 12. oktobrī un pie

Zvirgzdu kroga 23. nov.

Meņģeles pag. pie nespējnieku mājas
22. apr. un 22. okt.

Mores pag. Akenstakas muižā 8. mai-

jā un 25. okt.

Nītaures pag. pie Lielā kroga 15. apr.

un 1. okt

Ogrē — trešd. priekš Jurģu dienas un

sept. beidzamā trešd.

Pļaviņu pag. 11. apr. un 3. novembrī.

Rīgā: zirgu tirgi: 18.—19. janv., 15.—

16. febr., 15.-16. martā, 19.—20.

apr., 17.—18. maijā, 14.—15. jūn.,
19.-20. ffil, 16.-17. aug., 20.-21.

sept., 18.-19. okt, 15.—16. nov. un

13.—14. dcc

Rembates pag. pie stacijas 20. apr.

un 20. okt

Ropažu pagasta muižā 5. maijā un 13.

sept.

Sēias pag. Sējas muižā 21. okt.

Siguldā: 1. apr., 18. jūn., 6. sept,
1. nov. un 20. dcc.

Skrīveros 30. apr. un 17. sept.

Skultes pag. pie Baznīcas kroga 4.

maijā un 4. okt.

Slokā: 15. maijā un 15. sept.
Suntažu pag. pie pag. nama 15. apr.

un 30. sept.

Taurupes pag. pie Kurmju kroga 12.

apr. un 12. sept.

Vidrižu pag. pie Lejas kroga 12. apr.

un 18. okt

Vildogas pag. pie Ozolu kroga 10. nov.

Zaubes pag. Jaunpils muižā 18. apr. un

4. okt. un Kliģenes muižā 16. nov.

494
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Mēneša tirgi:

Labvāržā (Birzgalu pag.) — katra

mēn. pirmā ceturtd.

Nedēļas tirgi :

Ādažu pag. pie Ropažu Žagaru kroga
trešdienās un sestdienās.

Baldonē —

no 15. maija līdz 15. aug.

— otrd. un piektd., bet no 15. aug.

līdz 15. maijam piektdienās.
Bebros — sestd,
Bolderājā — trešd. un sestd.

Ikšķilē — piektdienās.
Inčukalnā — sestdienās un pie Krus-

tiņiem — otrdienās.

Jumpravā — pirmd.

Kemeros — piektd.
Koknesē pie stac. — trešd.

Krapes pag. —pirmd.

Līgatnes pag. — sestd.

Madlienā — sestd.

Mangalu pag. (Rīnužciemā) — trešd.
Nītaures pag. — ceturtd.

Ogrē — trešd. un sestd.

Pēterupē, Bīriņu pag. — no 15. apr.

līdz 15. okt. —
otrd. un piektd.

Plavipās — pirmd.
Rīgā: ikdienas, izņemot svētdienas un

svētku dienas.

Rīgas Jūrmalā: ikdienas Bulduros,

Majoros, Dubultos un Mellužos.

Rembatē pie stac. — ceturtd.

Siguldā — otrdienās un piektdienās.

Skrīveros pie stac. — ceturtdienās.

Skultes pag. — pirmd.

Skultes Zvejnieku ciemā — katru

ceturtd. no 1. maija līdz 1. okt.

Slokā: trešd. un sestd.

Suntažu pag. sestd.

Taurupē — sestdienās.

Zaubes pag. — sestdienās.

2. Cēsu apriņķī.

Gada tirgi:

Cēsīs: 21. janv., 14. febr., 15. martā,

19. apr., 15. maijā, 13. jūn., 15.

sept., 18. okt, 15. nov. un 12. dcc.

Cēsu pag. pie Melturukroga — 4. apr.

un 4. okt.

Drabežu pag. pie Lubert-Rencēna kro-

ga 20. aug.

Drustu pag. pie pag. nama JPunkas-
kalnā" 1. apr., 23. sept. un 20. okt

Dzērbenē pie pag. nama 29. apr. un 5.

nov.

Erglu pag. Briežkalnā 16. maijā, 5. au-

gustā, 6. sept. un 19. nov.

Gatartas pag. muižā 29. apr. un 10.

augustā.

Jaunpiebalgas pag. pie Zosēna muižas

18. septembrī un pie Jaunpiebal-

gas muižas 30. sept.

Kosas pag. pie bij. Oerķēnu kroga 22.

sept.
Lielstraupes pag. muižā 13. maijā un

23. nov.

Lizuma pag. Velēnā 17. maijā un 18.

sept. un Lizumā 20. jūnijā un 7.

sept.

Mazstraupes pag. pie Plaču kroga 15.

febr. un 12. okt

Ogres pag. Braku mājās 23. jūl. un 10.

okt.

Rankas pag. 12. febr., 24. apr., 8. jūl.,
7. okt. un 18. dcc.

Raunas pag. 2. apr. un 16. okt.

Sērmūkšu pag. pie pag. nama 13. aug.

un 15. nov.

Skujenes pag. muižā 6. maijā un 28.

aug. un Kaives m. 2. nov..

Taurenes pag. pie Nēķenu Lāču kroga

17. apr. un 30. sept.

Vecpiebalgas pag. pie Kalna kroga 2.

aug. un 4. okt.

Nedēļas tirgi:

Cēsīs — pirmd., trešd. un piektd.

Druvienā — otrdienās.

Dzērbenē — katrā otrā trešdienā.

Erglos — sestd.

leriķos — sestd.

Jaunpiebalgāpie stac. ik pārnedēļas —

otrdienās.

Ogrē — piektd.

Rankā — pirmd.

Raunā — sestdienās.

Vecpiebalgā — ik pārnedēļas sestdie-

nās.

3. Valmieras apriņķī.

Gada tirgi :

Ainažos: 10. janv. un 2. okt.

Alojas pagastā 13. martā un 12. okt.

Augstrozes pag., pie Baznīcas kroga,

29. sept

Dikļu pag. 5. marta un 5. okt.

Liepupes pag. pie Jelgavas kroga 1.

okt.

Limbažos: Vastlāvju diena, 10. un 11.

martā, 29. apr., 8. jul., 23. aug., 23.

okt. un 23. nov.

Mazsalacā 8. martā, 12. maijā un

28. sept
Pāles pag. pie Kalna kroga 12. apr. un

10. okt.

Rencēnu pag. 15. apr.

Rūjienas pag. 19. okt.



51

Rūjienā: 10. febr., 23. martā,23. apr., 3.

maijā, 15. jūn., 6. sept., 18. okt., 23.

nov. un 15. dcc.

Salacgrīvā 23. sept. un 16. okt.

Staicelē — 27. apr. un 30. nov.

Valmierā: 31. janv., 10. martā, 21. apr.,

26. jūl., 21. sept., 28. okt. un 25.

nov.

Nedēļas tirgi:

Ainažos — sestdienās.

Alojā — sestdienās.

Liepupes pag. pie Jelgavas kr. no

1. okt. iīdz 1. maijam katru pirm-
dienu.

Limbažos —
otrd. un piektdienās.

Mazsalacā — trešdienās un sestdienās.

Rencēnos — ceturtdienās.

Staicelē — sestdienās.

Rūjienā — otrdienās un piektdienās.

Salacgrīvā — piektdienās.
Valmierā — otrd. un piektdienās.

4. Valkas apriņķī.

Gada tirgi:

Alsvika pag. Kemrī 12. oktobrī.

Alūksnē: 20. apr., 5. jūl. un 17. aug.

Annas pag. uz Vēršumuižas zemes,

pie Ottes muižas, 25. apr. un 1. okt.

Apē — 15. febr. un 14. apr.

Bejas pag. Vīzikumā uz jaunsaimn. P.

Kupča zemes 2. oktobrī.

Bilskas pag. Bānūžu muižā 4. okt.

Cirgalu pag. pie Lielā kroga 29. ap-

rīlī, 3. nov. un 13. dcc.

"velēs pag. pie Poda kroga 1. nov.

Gaujienas pag. Gaujienas muižā 5.

maijā, 22. sept. un Vidagā 30. nov.

Virešos —
10. okt. un 18. apr.

Grundzāles pag. pie pag. nama 20. apr.

un 23. nov.

Ilzenes pag. uz jaunsaimn. Drika ze-

mes 15. apr. un 18. septembrī.
Jaunlaicenes pagastā pie Lūša kroga

23. aug. un 25. sept.

Jērcēnu pag. pie pag. nama 1. martā

un 20. okt. pie Ķeižu muižas.

Kalncempju pag. Kalnamuižā, 30. apr.

un 18. okt.

Karvas pag. uz pag. sabiedrībai piede-
rošas zemes 11. septembrī.

Kārķu pag. 17. apr., 3. okt. un 16. nov.

Lejasciemā 18. febr., 20. apr., 30. jūn.,

15. aug., 12. sept., 2. okt. un 6. nov.

Mālupes pag. 8. maijā un 28. oktobrī.

Mārkalnes pag. pie pag. nama 1. ap-

rīlī un 1. oktobrī.

Meru pag. Mērī 7. nov.

Nigras pag. 26. apr. un 26. novembri.
Palsmanes

pag. pie bijuša Baznīcas
kroga 15. martā, 8. aug. un 14. nov.

Rauzas pag. 12. aprīlī un 17. oktobri.
Sinoles pag. 10. oktobrī.

Smiltenē: 2. febr., 18. martā, 11. mai-
jā, 15. jūl., 2. sept, 26. okt un 10.
decembrī.

Strenčos — 17. janvārī, 15. marta,
10. novembrī.

Svārtavas pag. muižā 2. maijā un 8.
okt.

Trapenesi pag. pie bij. Lizes kroga 27.
apr. un 10. nov.

Trikates pag. pie pag. nama 24. apr.

un 1. okt.

Valkā: 10. janv. 2. febr., 20. martā, 20.

apr., 20. maijā, 18. jūn., 24. jūl., 23.

aug., 29. sept, 17. okt, 9. nov. un

21. decembrī.

Veclaicenes pag. uz Demperu m. P.
Upzara zemes 5. maijā un 5. okt.

Vijciema pag. muižā 29. apr. un 25.

sept.

Zeltiņu pag. Zeltiņos 15. apr., 7. aug.

un 23. novembri.

Ziemeru pag. 29. septembrī.

Mēneša tirgi.

Pededzes pag. Zaicevas ciemā, katra
men. 5, dienā.

Strenčos — katrā mēn. pirmā dienā.

Nedēļas tirgi:

Alūksnē — pirmdienās un ceturtdienās.

Apē — trešdienās.

Gaujienā — ceturtdienās.

Lejasciemā — ceturtdienās.

Smiltenē — piektdienās.
Strenčos — trešdienās.

Valkā — pirmd., ceturtd. un sestd.

Virešos — otrdienās.

5. Madonas apriņķī.

Gada tirgi:

Beļavas pag. 7. febr., 10. apr. un 26.

sept.

Bērzaunes pag. 8. jūl. un 20. dcc.

Cesvaines pag. 10. febr., 28. apr., 7. un

28. aug. un 12. oktobrī.

Dzelzavas pag. 22. febr., 20. jūn., 26.

sept.

Galgauskas pag. 3. maijā, 26. jūl., 5.

okt. un 30. novembrī.

Grostonas pag. 15. febr., ceturtos

Lieldien. svētkos un 28. dcc.

4*
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Gulbenē 7. janv., 10. martā, 15. maijā,

20. aug. un 23. okt.

Iršu pag. 3. okt.

Jaungulbenes pag. 2. febr., 30. apr., 1.

jūl. un 23. nov.

Kalsnavas pag. 23. apr., 1. sept. un 14.

oktobrī.

Kārzdabas pag. 14. maijā un 10. nov.

Kraukļu pag. 20. martā un 29. okt.
Kusas pag. piektdienā pēc Debess-

braukšanas dienas.

Ļaudonas pag. 28. febr., 9. maijā, 19.

jūn., 24. sept. un 20. nov.

Liepkalnes pag. 14. jūn. un 14. sept.
Liezeres pag. pie Salnaskroga 20. apr.

29., Sept. un 15. dcc.

Litenes pag. 2. maijā un 8. dcc.

Lubānas pag. 15. janv., 7. martā, 18.

jūlijā un 1. okt.

Lubejas pag. Līderī ceturtdien pēc Va-

saras svētku atsvētes un 1. nov.

Madonā: 3. maijā un 19. oktobrī.

Mārcienas pag. 15. martā, 2. sept. un

26. oktobrī.

Mēdzūlas pag. 7. maijā un 22. sept.

Meirānu pag. 17. okt.

Odzienas pag. pirmdienās pēc Vast-

lāvja dienas, 30. jūn., 12. nov. un

17. decembrī.

Saikavas pag. 14. sept

Sausnējas pag. 15. apr.

Stāmerienes pag. 4. maijā, 11. sept un

15. novembrī.

Tirzas pag. 20. febr., 7. maijā, 13^

_

jun. un 27. okt.

Vējavas pag. 25. maijā un 25. sept.
Vestienas pag. 15. jūlijā un 23. aug.

Viesienas pag. 2. febr. un 23. nov.

Vietalvas pag. 23. maijā un 19. okt

Nedēļas tirgi:

Bērzaunē — ceturtdienās.

Cesvainē — piektdienās.
Dzelzavas pag. — otrdienās.

Gulbenē (pie stac.) — otrdienās nn

piektdienās.
Irios — piektdienās.

Jaungulbenē —
trešd.

Kalsnavā, pie Veckalsnavas stac ~

piektdienās.

Kraukļos — ceturtdienās, pie Cesvai-

nes kooperātīva.

Ļaudonas pag. Līvgradē—piektdienās.
Lazdonā — piektdienās.

Lubānā — sestdienās.
Madonā — otrdienās un sestdienām.

Sausnējā — pirmdienās.
Stāmerienā — otrdienās.

b) Kurzeme.

1. Liepājas apriņķī.

Gada tirgi:

Aizviķu pag. pirmā trešd. pirms 8. okt.

Bātas pag. ceturtd. un piektd. pirms

20. marta un otrd. un piektd. pirms

20. okt.

Durbē — pirmd. un otrd. pēc: 1. febr.,
15. apr., 1. jūn., 15. sept. un l. nov.

Embūtes pag. ceturdt pirms beidzamā

apr. un beidzamā decembra.

Ezeres pag. sept. mēn. pēdējā pirmd.

un pirmd. pēc 15. jūlija.

Grobiņā: trešd., ceturtd. un piektd. pēc

4. okt.

Grobiņas pag. — pirmā trešd., ceturtd.

un pickt. pēc 10. sept.

Kalvenes pag. sept. otrd. pirms 20.

datuma.

Liepājā: 8.—16. aug. (izstāde-tirgus).
Bet tam zirgu tirgi katra mēneša

pirmā otrd., bet martā un oktobrī

— pirmajā otrd. un trešd.

Priekulē aprīļa mēn. pēdējā trešdienā

un septembra trešajā trešdienā.

Rucavas pag. pirmā trešd. pēc 30.

aprīļa un pirmā trešd. pēc 15. okt.

Vaiņodē— trešdienā pirms 23. apr. un

ceturtd. pirms 30. aug.

Vērgaļu pag., 12. sept.

Nedēļas tirgi:

Bārtā — otrdienās.

Bātē, pie Taures kr. — ceturtdienās,

Durbē — ceturtdienās.

Kalvenes pag. — otrdienās.

Liepājā: ikdienas, izņemot svētdienas

un svētku dienas, produktu un

malkas tirgi, bet piektdienās bez
tam zirgu tirgus.

Priekulē
—

otrdienās un piektdienās.

Rucavas pag. — trešd.

Vaiņodē — pirmd. un ceturtdienā!.

2. Aizputes apriņķī.

Gada tirgi:

Aizputē: ceturtd.: pirms 1. februāra un

30. apr., pēc 15. jūn., pirms 30. sept

un 31. okt; lopu tirgi: marta mē-

neša pirmā ceturtdienā, jūlija, au-

gusta un nov. mēneša pēdējās cc*.

turtdienās.

Alšvangas pag. 18. aprilī un 16. okt

Basu pag. 22. septembrī.
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Nīgrandes pag. ceturtdien pēc 1. okt.

Nīkrāces pag. pirmdien priekš 15.

maija un 15. oktobra.

Sakas pag. 13. sept. un 12. oktobrī.

Valtaiķu pag. 5. sept.
Ziemupes pag. pirmo ceturtdien pēc

14. sept.

Nedēļas tirgi:

Aizputē — pirmd., trešd. un piektd.

Alšvangā — trešd.

Nīgrandē — ceturtd.

Pāvilostā —
ceturtd.

Sakas pag. — otrdienās.

Valtaiķos — trešdienās.

3. Kuldīgas apriukl.

Gada tirgi:

Kabiles pag. 2. maijā un 19. okt.

Kuldīgā: 10. un 11. maijā, 30. sept., 1.

un 2. okt. un 21., 22. un 23. dcc; lo-

pu tirgi: otrā otrd. apr. mēnesī, 1.

sept. un 15. nov.

Kuldīgas pag. 15. sept.
Kursīšu pag. 12. sept.
Rendas pag. 11. okt.

Saldū: 12. febr., 12. martā, 12. un 13.

apr., ceturtd. pēc Vasarsv., 5. aug.,

16. un 17. sept., 18. okt. un 18. dcc.

Sātiņu pag. 3. okt.

Skrundas pae. janv., aprīļa un jūlija
mēn. otras pirmdienās.

Vārmas pag. 13. okt.

Nedējas tirgi:

Kabilē — sestdienās.
Kuldīgā — pirmd.. trešd. un piektd.
Saldū — otrdienās un piektdienās.
Skrundā — pirmd. un ceturtd. (pie pa-

gasta nama).

4. Ventspils apriņķī.

Gada tirgi:

Ances pag. 6 oktobrī.

Dundagā — Lopu tirgus, uz ne-

dēļas tirgus laukuma, febr., apr.,

augustā un nov. mēneša otrdienās

pēc pirmā datuma.

Dundagas pag. Jaundundagā22. sept.
Ēdoles pag. 12. oktobrī.

Piltenē — 3. febr., 27. apr., 10. sept.
un 22. oktobrī.

Popes pag. 18. sept.

Puzes pag.' Stendes krogū 10. sept.

Širas pag. .9. oktobrī.

Slēkas pag. 27. sept.
Ugāles pag. 18. apr. un 29. sept.

Užavas pagastā 10. okt.

Ventspilī —10. aprīlī, ceturtdienā pēc
Vasarsvētku atsvētes, 6. sept. un 5.

okt.

Nedēļas tirgi:

Ances pag., pie pat. biedr. „Imanta"

veikala — piektdienās.

Jaun-Dundagā—
sestd.

Mazirbē, Dund. pag.
— sestdienās.

Piltenē — ceturtdienās.

Puzes pag., pie Ugāles stacijas, —

trešdienās un pie stiklu fabr. „An-
nahūtte" — ceturtd.

Ugāles pag.
— trešdienās.

Ventspilī — ikdienas, izņemot svētdie-

nas un svētku dienas.

Vec-Dundagā — trešdienās.

5. Talsu apriņķī.

Gada tirgi:

Kandavā — 22. martā.

pirmdienā pēc Jurģu dienas 17. mai-

jā, 29. jūn., pirmd. pēc Jēkabdie-
nas, 23. aug., 9. sept., 12. un 13.

okt. un pirmdienā pēc Mārtiņdie-
nas.

Kandavas pag. 15. apr., 17. jūn. un 29.

sept.
Nogales pag. 7. okt.

Nurmuižas pag. 7. maijā.
Pastendes pag. 15. apr.

Sabilē — 25. un 26. februārī, 20. apr.,

14. Un 15. maijā, 23. jūlijā, 2. un 3.

septembrī, 26. un 27. oktobrī un 10.

novembrī.

Spāres pag. 10. oktobrī.

Stendes pag. 15. sept.
Strazdes pagastā dienāpriekš Debess-

braukšanas dienas.

Talsos — 25. un 26. febr., 20. apr, 14.

un 15. maija, 23. jul., 2. un 3. sept.

26. un 27. okt., 10. nov. un 20. un

21. decembrī.

Valdemārpilī — 19. apr., treša Vasar-

svētku dienā, 11. un 12. okt. un 24.

novembrī.

Virbu pag. 17. apr. un 17. okt.

Nedēļas tirgi:

Kandavā — trešdienās.

Mērsraga pag. — otrd.

Rojā — trešdienās.

Sabilē — pirmdienās un ceturtdienās.

Stendes stac. — trešdienās.

Talsos — otrdienās un piektdienās.

Valdemārpilī — ceturtd.
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c) Zemgale,

1. Tukuma apriņķī.

Gada tirgi:

Annenieku pag. Annas muižā 15. aug.

Aizupes pag. — 26. septembrī.
Bikstu pag. 23. jūlijā.

Blīdienas pag. 10. jūl. un 23 sept.

Grenču pag. pie Bērzu kroga 23. aug.

Jaunpils pag. I. sept. un 12. okt.

Matkules pag. 24. okt.

Remtes pag. 10. jūnijā, 10. sept.
Tukumā — 20.—22. febr. zirgu tirgus,

pirmd. pirms 23. apr. un Debess-

braukšanas dienas un pirmd. pēc:

1. jūn., 1. jūl., 1. aug., 1. sept., 1.

okt., 1. nov. un 1. dcc.

Vānes pag. — 26. apr. un 6. okt.

Zantes pag.
— 20. sept.

Nedēļas tirgi:

Bikstu pag. — trešdienās.

Jaunpilī — otrdienās.

Tukumā — otrdienās un ceturtdienās.

Spārē (pie stacijas) trešdienās.

2. Jelgavas apriņķī.

Gada tirgi:

Aucē 1. martā, 26. martā, 18 apr., 15.

jūl., 11. sept. un 11. okt.
Bēnes pag. 20. augustā un 11. nov.

Bērzmuižas pag. 6. sept.
Dobelē, Jāņu tirg. pēdējā pirmd. pirms

Jāniem, Mārtiņu tirgus pirmā pirm-
dienā pēc Mārtiņu dienas.

Dobeles pag. Dobeles muižā 28. au-

gustā un 28. okt. un Lielbērzes mui-

žā jūnija mēn. pirmā trešdienā un

jūl. mēn. pēdējā trešdienā.

Džūkstē 13. sept. un 13. oktobrī.

Džūkstes pag. pirmo pirmdien pēc 1.

maija un 13. septembrī.

Elejas pag. pirmo pirmd. maija mēn.

un pirmo pirmdien sept. mēnesī.

Jelgavā: zirgu tirgi 9.—16. febr., 15.—

17. apr., 12.—19. jūnijā un 20.—23.

okt. Marijas tirgus ceturtdienās,

pēc 8. sept. trešdienās. Mikela tir-

gus ceturtdienā pēc 29. sept trīs

dienas.

Lielvircavas pag. otro pirmdien sept.
mēnesī.

Mežmuižas pag. 15. augustā.
Penkules pag. Kroņa-Aucē 10. aug.

Rubas pag. pirmā pirmdienā pēc 1.

sept. un pirmā pirmd. pēc 1. jūl.

Salgales pag., Emburgas muižā pirmo

pirmd. pēc 25. jūlija.

Sesavas pag. pirmo pirmdien pec 21.

sept

Tērvetes pag. 28. un 29. jūlijā.

Zaļenieku pag. 3. un 4. okt.

Nedēļas tirgi:

Aucē — otrd. un piektdienās.
Bēnē

— pirmdienās.
Bukaišos — pirmdienās.
Dobelē — pirmdienās un ceturtdienās,

Džūkstē — sestdienās.

Elējā ceturtdienās.

Jelgavā — ikdienas, izņemot svētdie-

nas un svētku dienas.

Reņgos, Rubas pag. — trešdienās.

3. Bauskas apriņķī.

Gada tirgi:

Bārbeles pag. pirmdienā pēc 23. ap-

rīļa un pirmdienā pēc 1. septembja.

Bauskā — beidzamā trešdienā un ce-

turtdienā janvāra mēnesī (zirgu
tirg.), Vastlāvju dienā, marta mēne-

ša pirmajā ceturtdienā, aug. mēne-

ša pēdējā ceturtdienā, trešdienā un

ceturtdienāpirms 23. aprīļa, Bren-

ču tirgus — pirmā pirmdienā pēc
29. sept. (5 dienas); trešdienā un

ceturtdienā pirms beidzamās svēt-

dienas oktobra mēnesī (zirgu un

lopu tirgus).
Codes pag. pirmdien pēc 15. okt.

lecavas pag. pirmajā pirmdienā febru-

ārī, otra pirmd. aprili, pirmd. pēc
10. aug., un otrā pirmd. pēc 1. okt.

Rundāles pag. pirmdien pēc 29. jūnija

un pirmdien pēc 28. oktobra.

Skaistkalnē — pirmd. pēc 21. janv.,

pirmd. pēc 4. gavēņu svetd., pirmd.

pēc 13. aprīļa; pirmd. pēc 5. svētd.

pēc Lieldienām, pirmd. pēc Vasar-

svētkiem, pirmd. pēc 1. aug., pirmd,

pēc 17. sept, pirmd. pēc 21. okt. un

pirmd. pēc 2. nov.

Stelpes pag. pirmo ceturtd. pēc 1. nov.

Svitenes pag. pirmdien pēc 23. apr.

Taurkalnes pag. trešd. priekš 23. ap-

rija un pirmd. pec 15. okt.

Vecmuižas pag. pirmd. pēc 28. febr.,

pirmajā pirmd. maija mēnesī, pirm-

dienā pēc 25. jūl. un pirmd. pēc 29.

sept

Vecsaules pag. otrdienā pēc 13. apr.

un pēdējā pirmd. augustā.
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Nedēļas tirgi:

Bārbeles pag.
— otrdienās.

Bauskā — pirmd., trešd. un piektd.

Bikstos — trešdienās.

lecavā — otrdienās.

Šenbergā (Skaistkalnā) — ceturtdie-
nās.

Vecmuižā — trešd.

4. Jēkabpils apriņķī.

Gada tirgi:

Biržu pag. pie Leimaņu kroga pirmā

pirmdienā pēc 1. maija un pirmā

pirmd. pēc 15. sept. un pirmā pirmd.

pēc 1. oktobra.

Jaunjelgavā — pirmajās pirmdienās

pēc: 2. februāra, 1. maija, 24. jūn.,

21. sept., 11. okt. un 10. novembra.

Jēkabpilī — janvāra, februāra un sep-

tembra mēnešu pirmās piektdienās,

bet ja šīs dienas būtu svētku die-

nas, tad tuvākā pirmdienā.

Mazzalves pag. pirmā pirmd. pēc 23.

apr. un pirmā pirmd. pēc 1. okt.

Seces pag. Vasaras sv. 3. dienā, 24.

aug., 25. okt. un 25. novembrī.

Sēlpils pag. Vec-Sēlnilī pirmd. pirms
Vasaras svētkiem, pirmd. pēc 10.

okt. un pirmd. pēc 10 okt. un pirm-
dien pirms 10. nov.. Vīgantē pirmd.

pēc 1. jūlija.

Slates pag. pirmd. pēc pļaujas svēt-

kiem.

Sunākstē — apr. un oktobra pēdējās

pirmdienās.

Zasas pag. pie pag. nama pirmd. pirms
23. apr., pirmd. pēc 10. iūn., iūllia

mēneša pēd. pirmd., pirmd. pēc 27.

aug. un pirmd. pēc 20. okt.

Mēneša tirgi:

Jēkabpilī — katra mēn. pirmā piektd.
Viesītē

—
katrā pirmdienā pēc 15. dat.

Nedēļas tirgi:

Dignājas pag. — ceturtdienās.

Jaunjelgavā — pirmd., trešdienas un

piektdienās.

Jēkabpili — pirmdienās, trešdienās un

piektdienās.
Neretā — trešdienās.

Viesītē —
otrd. un ceturtdienās.

5. Hflkstes aplinki.

Gada tirgi:

Bebrenes pag. 15. apr., 1. aug. un 1.

oktobrī.

Ilūkstē — 7. janvārī, 2. februārī, pirmā

pirmdienā pēc 8. sept un 8. decem-

brī.

Lašu pag. pirmā otrd. pēc Jauna ga-

da, pirmā otrd. pēc Lieldienas

svētkiem un pirmā otrd. pēc 15.

okt.

Rubenes pag. pirmdienās pēc 1. jū-

lija, 1. aug., 1. sept., 1. okt., un

1. nov.

Silenes pag. 20., 21. un 22. aprīlī, 2C.,

21. un 22. oktobrī.

Subatē — pirmdienās pēc: Marijas

pasludināšanas dienas, Pūpolu svēt

dienas, Lieldienām, Vasaras svēt-

kiem, Pētera-Pāvila dienas, Miķeļ-

dienas, Mārtiņdienas un Ziemas-

svētkiem.

Susējas pag. pirmā ceturtd. pēc 10.

maija., pirmā ceturtd. pēc 29. jūn.,
pirmā ceturtd. pēc 16. augusta un

pirmā ceturtdienā pēc 1. oktobra.

Mēneša tirgus:

Bebrenes pag. — pirmā otrd. pēc katra
mēn. 15. datuma.

Nedēļas tirgi:

Aknistē
—

otrdienās.

Bebrenes pag. Bebrenes muižā pir-
mā otrd. pēc katra mēn. 15. datuma.

Grīvā — trešdienās un piektdienās.

Ilūkstē — otrdienās un ceturtdienās.

Subatē, — pirmdienās.

d) Latgale.

1. Ludzas apriņķī.

Gada tirgi:

Ciblas pag. Eversmuižā 20. jūn. un 8.

sept. Iztalsnas novada — Pumpu-

ros — 9. maijā un 1. decembrī un

Zabolotjes novada Kušneros — 10.

martā.

īstras pag. Vecslobodā 19. aug., un 6.

6. nov. un Lauderos 22. maijā un

19. decembrī.
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Kārsavā — 7. janv., 26. martā, 21. jūl.,
19. aug., 5. okt. un 25. novembrī.

Ludzā — 8. un 20. janvārī, 3. un 16.
februārī, pirmā darbdienā pēc Pū-

poldienas, devītā piektdienā pēc
Lieldienām, 16. un 29. augustā un

2. un 15. oktobrī.

Nirzas pag. Raipolē 8. nov. un 1. martā.
Pasienā —

9. sept.

Pildas pag. 23. aprilī.
Rundēnu pag. 6. maijā un 14. oktobri.
Šķaunes pag. Poleščinā 1. febr., 2.

maijā, 30. sept.

Zilupē — 14. janv., 23. apr., 7. jūlijā,
21. sept., 14. nov. un 9. dcc.

Mēneša tirgi.

Kārsavā — mēneša pirmā dienā.

Mērdzenes pag. katrā mēn. otrā datu-
mā.

Nautrenes (Zalmuižā) — katru ceturtd.

pēc 15. dat.

Nedēļas tirgi:

Balbinovā (pie Indras stac.) — sestd.

īstras pag. (Vec-Slobodā) — ceturtd.

Kārsava — ceturtdienās.

Ludzā — otrdienās un piektdienās.
Pasienā — trešdienās.
Pildas pag. Bradažos — trešdienās.

Rundēnu pag. — otrdienās.

Šķaunes pag. (Landskoronā) — treš-

dienās.

Zilupē — otrdienās un piektdienās.

2. Rēzeknes apriņķī.

Ci ada tirgi:

Andrupenes pag. 4. martā, 8. nov. un

Pušas miestā 24. aug.

Atašjenes pag. 10. janv., 10. apr., 25.

jun. un 16. septembrī.
Barkavas pag. 20. janv., 10. maijā,

26. jun., 20. aug., 15. sept., 10. okt,
9. dcc. un Staližānu sādžā 25. nov.

Bukmuižas pag. uz P. Buklovska ze-

mes 15. janvāri, 19. martā, 26.

maijā, 25. aug. un 1. okt.

Kaunatas pag. 23. aprīlī, 20. jūl., 1. un

2. nov.

Rēzeknē — 1. janvārī, 2. jūlijā un

8. septembrī.
Varakļānos — 7. janv., 26. aprīlī, 13.

sept. un pirmā pirmd. pēc 1. okt.

Viļānos — 15. janv., 23. un 24. apr.,

2. aug., 29. sept, 15. un 16. okt un

15. decembrī.

Mēneša tirgi.

Bērzgales pag., pie Mežvidu stac, 10.
un 15. dat.

Dricānos
— katru trešd. pēc 15. dat

Gaigalavas pag. Bikavā — pirmdien!
pēc katra mēn. pirmā datuma.

Rudzātu pag. — katra mēn. pirmā otr-

diena, pēc pirmā datuma.

Nedējas tirgi:

Andrupenē — piektd.
Atašienē — pirmdienās.
Bukumuižā — ceturtdienās.

Kaunatā — ceturtdienās.

Maltā — ceturtdienās.

Rēzeknē — ikdienas, izņemot svēt-

dienas un svētku dienas.

Sakstīgales pag.
— pirmdienās.

Silajāņu pag. ~Ribenos" — pirmd.
Stirnienes pag. — trešd.

Varakļānos — piektd.

Viļānos otrd. v. piektdienās.

3. Jaunlatgales apr.

Augšpils pag. 3. maijā, 15. maijā, 7. ok-

tobrī un Jaunlatgalē 12. jūlijā un

8. oktobrī.

Baltinovas pag. 15. apr., 5. jūn. un

15. okt.

Balvu m. 18. febr., 23. apr., 30. Jūn.,
26. jul., 16. aug., 29. sept?

10. nov.

un 9. dcc.

Bērzpils pag. Lieparu sādžā: 23.

janv., 24. febr., 25. jūn., 26. aug„

24. okt. un 19. dcc.

Gauru pag. 15. martā 27. sept un

19. dcc

Jaunlatgalē 14. janv., 15. febr., 7. ap-

rīlī, 12. jūlijā, 4. nov. un 19. dcc.

Kacēnu pag. Djaduas ciemā 4. janv.,
25. febr. un 4. nov., Pokrovas ciemā

19. aug. un 23. nov. un Gorbunova
Goru ciemā 15. febr., 6. maijā un

28. augustā.
Liepnas pag. 9. maijā, 21. septembrī

un 30, nov.

Linavas pagastā Zabku ciemā 14.

janv., 6. maijā un 27. sept.
Purvmalas pag. Nosovā 19. janv.,

14. martā un * maijā.
Rugāju pag. 11. iem., 22. maijā, 14.

sept. un 19. dcc.
Šķilbēnu pag. — 20. aprīlī un 20. okt.

Tilzas pag. 15. febr., 16 apr., 15. sept.

un 16. okt.

Vilākas pag. 20. jūl. un 1. okt.

Mēneša tirgi.

Augšpilī — katra mēn. 1. dienā.

Baltinovā — katra mēn. 20. dienā.

Liepnā — katra mēn. 15. dieni.
Linavas pag. Tolkovā — katra mēn.

15. dienā.
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Pokrovā —katra mēn. 30. dienā.

Rugāju pag. — katra mēn. 14. dienā.

Šķilbēnu pag. —katra mēn. 10. dienā.

Viļakā — katra mēn. 1. dienā.

Nedēļas tirgi:

AugSpilī — sestdienās.

Balvu m. trešdienās.

Baltinavā — piektdienās.
Gauru pag. — piekdienās.
Jaunlatgalē — sestdienās.

Purvmalas pag. — ceturtdienās.
Tilžas pag. Kokorevā — trešdienās.

Viļakā — piektdienās.

4. Daugavpils apr.

Gada tirgi:

Asūnes pag. sādžā 20. oktobrī.
Aulejas pag. Kovaļevas sādžā zirgu

t i r g v s — 18. un 19. februārī.
Borovka, Krāslavas pag. — 1. oktobri.

Dagdas pag. 8. un 9. februārī. 10. un

11. maija, 22. un 23. jūlijā, 6. au-

gustā, 4. oktobrī, 15. un 16. nov.

un 28. decembrī.

Daugavpilī 20., 21. un 22. janvārī, 25.,
26. un 27. martā, 14., 15. un 16. okt.

Gostiņā — 20. jūl., 29. okt, 10. un

23. novembrī.

Izvalta pag. ciemā 27. un 28. septembrī
un 28. decembrī.

Kalupes pag. ciemā 30. jūn. un 29. sept.

Kapiņu pag. Zomerseta 2. nov.

Krāslavā — 7. janv., 3. febr., 19. un

20. martā, 23. un 24. apr., lielā ga-

vēņa pirmā pirmdienā un otrdienā;
pēdējā pirmdienā un otrdienā pirms
Lieldienām; pirmā pirmdienā un

otrdienā pēc Lieldienām, pirmā otr-

dienā un trešdienā pēc Vasaras

svētkiem 6. un 7. augustā (Spasa

tirgus) 25. un 26. aug., pirmā pirm.
diena un otrdiena pec 1. okt, 9.

decembrī un katra mēn. 10. dat
Krāslavas pag. Kambaļu muižā 14.

septembrī.

Krustpilī — febr. mēn. pirmā otrdienā,
2. maijā (lopu tirgus), jūnija mēn.

treša otrdiena, augusta mēn. pirmā
otrdiena, 2. nov. (lopu tirgus) un

5. decembrī.

Krustpils pag. pie lauksaimniecības
biedrības 2. apr., 5. nov. un 2. dcc.

Līvānos
— 2. maijā, 1. sept. un 15. dcc.

Līvānu pag. 20. aprīlī, 30. sept. un 20.

decembrī.

Pustiņas rag. ciemā 23. aprīlī, 8. un

28. okt un 10. dcc.

Rudzētu pag. pie pag. nama un vie-

tējas baznīcas 20. aprīlī, 15. sept.,

15. okt. un 19. nov.

Ungurmuižas pag. Ungurā 5. martā,

24. aug., 28. okt. un 30. nov., bet

pie Mežāres stacijas — 15. martā
un 15. septembrī.

Višķu pag. 24. maijā.

Nedēļas tirgi:

Dagdā — katrā mēn. 15. un 16. dat
(lopu tirgus).

Daugavpilī — trešd. un piektdienās.

Jasmuižas pag. —• pirmdienās.
Kapiņu pag. — otrdienās.

Kolupē — ceturtdienās.

Krāslavā — trešdienās un piektdienās.
Krustpilī — otrdienās un piektdienās.
Līvānos — pirmdienās un ceturtdienās.

Piedrujā — pirmdienās.
Piedrujas pag. Indrā — otrdienās.

Pogulankā — 1. maijā, līdz 31. aug.

pirmdienās un piektdienās.

Preiļos — trešdienās un piektdienās.

Višķos — pirmdienās un ceturtdienās.
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Kas katram jāzin par savu dzimteni.

Valsts neatkarība.

Latvijas valsts neatkarība proklamēta 18. novembrī 1918. ga

dā. — Valsts konstitūcija pieņemta Satversmes Sapulces 1920.

gada 27. maija sēdē. 1934. g. 15. maijā sākās jauns laikmets,

pārejot no demokrātiskas republikas uz valsts autoritāru iekārtu.

Valsts karogs ķiršu sarkans ar baltu svītru (1:4) vidū.

Valsts himna: Dievs, svētī Latviju!

Ģeogrāfiskais stāvoklis.

Latvija atrodas Eiropas ziemeļos pie Baltijas jūras starp 55"

30" un 58° 5' 22"_ziemeļu platumā un 20° 58' 4" un 28*
14' 30" austrumu garuma (no Grīnvičas).

Robežas.

Latvijas robežu garums 1895 kilometri, no kuriem jūras ro-

beža ir 494 km. Robeža ar Igauniju — 375, ar Krieviju — 351,

ar Poliju — 105 un_Lietavu — 570 km.

Ziemeļos tālākais punkts Valmieras apr. Ipiķu pag. Gar-
līduma māju robežās. Ziemeļu platums 58° 05' 12" un garums

25° 11' 59" uz austrumiem no Grīnvičas.

Dienvidos Ilūkstes apr. Dēmenes pag. Lauku Paseku mā-

jas robežās 55° 40' 23" ziemeļu platuma un 26° 35' 53" uz austru-

miem.

Austrumos Ludzas apr. Pasienas pag. Sapatņu sādžas

viensētas Nr. 17 un 18. Ziemeļu platums 56° 16' 44" un garums

28° 14' 44".

Rietumos — Jūrniecības_d-ta „Bernatu zeme" Baltijas jū-

ras krastā, Liepājas apr. pie Bernātiem. Ziemeļu platums 56° 22' 42*

un garums 20° 58' 07" uz austrumiem no Grīnvičas.

Platība.

Latvija ir 65.791,4 kv. kilometru liela (ieskaitot 897,6 km. ar

lielākiem iekšzemes ūdeņiem apklāto zemi). Viens no otra attā-

lākie punkti ir Liepāja un Zilupes stacija Latgalē: gaisa līnija at-

tālums starp šiem punktiem — 442 km.

Rietumeiropā mazākas par Latviju vēl ir 13 patstāvīgas valstis,

starp tām Lietava, Igaunija. Dānija, Šveice, Holande un Beļģija.

Kalni, augstumi, līdzenumi, purvi.

Latvijas augstākie kalni ir: Gaiziņa kalns 314 m, Ne-

saules kalns — 287 m, Bākuža kalns — 280 m, Dēliņa kalns —
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275 m, Klēts kalns — 274 m, Spiru kalns — 266 m, Elku kalns

pie Ežiem — 263 m, Slapjuma kalns — 250 m, Debesskalns (Lat-

galē pie Rāznas ezera) — 230 m, Kirmes kalns — 200 m, Kric-

vaišu kalns pie Embūtes — 190 m, Tabora kalns — 159 m, Sudrab-

kalns — 140 m, Grebļa kalns — 137 m, Zilais kalns 129 m, Cēsu

kalns — 124 m, Milzu kalns — 112 m, Misiņa kalns —'106 m,

Ormaņkalns pie Saukas, Ceplīšu kalns, Kangaru kalni v. c.

Latvijas augstumi: Vidzemes Vidienas. Vidzemes

Malienas, Limbažu, Latgales, Sēlijas, Kurzemes un Dundagas.
Līdzenumi : Rīgas-Jelgavas, Zemgales, Lubānas, Burt-

nieku-Salacas, Ventspils. Liepājas-Bārtas v. c.

Purvi: Tīreļpurvs, Stampas purvs (Ludzas apr.), Lubānas

purvi, Saklaura purvs (Valmieras apr.), Algas purvs v. c.

Lielākie ezeri.

Lubānas — 88,3 kv. km. Rāznas — 57,2 kv. km, Engures —

46.2 kv. km. Lienājas — 40.3 kv. km. Burtnieku —40 kv. km.

Usmas — 39,7 kv. km. Zīvera — 28,9 kv. km, Babītes — 22,4
kv. km, Ķīšezers — 18.7 kv. km, Rušonas — 16.6 kv. km. Alūksnes

— 15 kv. km, Pāpes — 14 kv. km. Ēžu — 10,3 kv. km. Juglas, Ka-

niera, Alauksts. Inesis. Durbes, Višķu, Lobes, Baltezers. Saukas.

Auces, Zebrus, Veiņamu. Cirmas, Nirzas. Ežezers, Puzes, Cieceros

v. c.

Upes.

Daugava — Latvijas robežās 367 km gara (navi'sam 1003km).

Gauja -- 439,5 km. Venta — 341.6 km, Lielupe — 119 6 km,

Abava — 131 km, Aiviekste — 128,4 km, Salaca —81 km,

Ogre — 2006 km, Roja, Stende, Bārta. Rauna Amata, Brasla;
Melnuņe. Pededze, Misa. Mēmele, Mūsa Tirza, Liedē, Kūja,

lecava, Jugla; Rēzekne. Malta, Ilūkste. Viesīte, Zalva, Susēja.

Svēte, Bērze, Auce, Ciecere, Taba, Vārtaja. Sventaja. Aģe,

Svētupe. Vitrupe, Rūja, Seda, Briedē v. c.

Klimats.

Vidējā temperatūra — Rīgā janvārī —5.2, jūlijā +18,

gadā +6 C; Latvijas ziemeļu daļā — Valmierā +5,1; dienvidus

daļā — Liepājā +6.5 C. Dienu, kuras temperātūra noslīd zem

nulles gadā: Liepājā 100. Rīgā 120, Valmierā 132. Visaugstsākā

temperātūra atzīmēta Rīgā 1858. g. 21. jūlijā +38.2° C. enā un

zemākā —37,5° Lubānā. Vidēiais nokrišņu daudzums Lat-

vijā ap 600 mm gadā: Rīgā — 591. ziemeļu daļā — Burtniekos 546,

Liepājā 646. Nokrišņiem visbagātākā Kuldīga (681), visnabagākie

Burtnieki (546).

ledzīvotāji.

Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā skaitīja

1.950.502 iedzīvotājus; no tiem 911.823 vīr. un 1.038.679 siev. Uz

laukiem dzīvo 1.239.939: 590.808 vīr. un 649.131 siev. — Pēc
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tautības: 1.472.612 latvieši, 206.499 lielkrievi, 93.479 žīdi,
62.144 vāci, 48.949 poļi, 26.867 baltkrievi, 22.913 leiši, 7014 igauni,

pārējie un nezināmie 10.025.

Nodarbošanās.

(Pēc 1930. g. datiem.)
No visiem iedzīvotajiem lielākais vairums nodarbināti lauk-

saimniecībā, pavisam 804.773 personas jeb 382.941 vīr. un 421.832

siev., rūpniecībā — 163.922, tirdzniecībā — 63.635. satiksmē —

40.330, valsts un pašvaldības iestādēs — 34.653, brīvās profesi-

jās — 24.949, apkalpotāji — 39.584 v. t. t.

Izglītība.

Lasīt un rakstīt pratēju (vecāku par 10 g.) pēc 1930. g. datiem

visā Latvijā ir 86,48%. Pēc apgabaliem tas sadalās šādi:

Rīga — 97,28; Vidzeme — 96,44; Kurzeme — 95,30; Zemgale —

91,80; Latgale — 76,15 vīr. un 58,94 siev. — Uz laukiem vīrieši

86,90; sievietes — 78,30.
Pēc tautībām: latvieši — 89,90; vāci — 97.66; krievi — 62,80;

baltkrievi — 64,67; igauņi 94,78; poļi — 78,40; leiši — 74.90; žīdi

— 88,97.
1934./35. mācības gada valstī darbojas pavisam 2149 dažā-

das skolas un mācības iestādes, kurās mācījās 251.804 skolēni un

studenti, bet mācīja 11.848 skolotāji un mācību spēki.

Administratīvais sadalījums.

Latvija sadalīta 5 apgabalos ar sek. platību kv. kilo-

metros: Rīga —210,7, Vi dzeme — 23.070,1 Kurzeme

— 13.209,7, Zemgale — 13.621.3 un Latgale — 15.679,6.
Valsts galvas pilsēta ir Rīga, kas arī iztaisa Rīgas ap-

gabalu. —

Pārējie četri apgabali savukārt sadalās apriņķos un apriņķi pa-

gastos. Katram apriņķim ir savs administratīvais centrs — ap-

riņķa pilsēta. Rīgas apriņķim tāds centrs ir galvas pilsēta.

Pavisam Latvijā ir 19 apri ņķ i, kuros (bez Rīgas) ietilpst

59 pilsētas un 517 pagastu.

leskaitot apriņķa territorijā esošās pilsētas, pēc 1935. g.

tautas skaitīšanas datiem skaitās:

Apriņķi un apgabali >-fl Vīrieši Sievietes Kopa km iedzī-
L-1Km votaju

Rīga 210,7 170.584 214.479 385.063 1827,5

Rīgas apriņķis . 6.457,2 51.995 57.919 109.914 17,0
Cēsu

„ . 3.239,8 28.315 32.206 60.521 18,7

Valmieras
„ . 4.624,2 39.171 45.573 84.744 18,3

Valkas
„ .

4.782,0 36.830 41.869 78.699 16,5

Madonas
. 3.966,9 34.091 38.278 72.369 18,2

Vidzemē".... 23.070,1 190.402 215.845 406.247 17,6
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Apriņķi un apgabali Vīrieši Sievietes Kopā kmiedzi-
u

votāju

Liepājas apriņķis
.

3.009,2 52.092 59.595 111.687 37,1
Aizputes

„ ..
.

1.649,4 15.032 17.116 32.148 19,5
Kuldīgas

„ .. . 3.197,6 26.226 29.582 55.808 17,8
Ventspils

„ .. . 3.238,4 23.576 26.057 49.633 15,3
Talsu

„ .. . 2.175,1 20.650 22.733 43.383 19,9

Kurzeme
... 13.209,7 137.576 155.083 292.659 22,2

Tukuma apriņķis
.

2.544,0 21.557 24.095 45.652 17,9
Jelgavas 3.519,6 48.586 55.802 104.388 29,7
Bauskas

„ .. .
2.302,0 21.023 23.663 44.686 19,4

Jēkabpils
„ .. .

3.013,0 23.211 24.795 48.006 15,9
Ilūkstes

„ .. .
2.242,7 26.933 29.704 56.637 25,3

Zemgale .... 13.621,3 141.310 158.059 299.369 22,0

Daugavpils apriņķis 4.790,0 102,341 110.327 212.668 44,4

Rēzeknes
„ . .

4.253,1 72.141 79.538 151.679 35,7
Ludzas

„ . . 2.344,1 44.737 48.433 93.170 39,7

Jaunlatgales
„ . . 4.292,4 52.732 56.915 109.647 25,5

Latgale 15.679,6 271.951 295.213 567.164 36,2

Latvija 65.791,4 ~911.823 1.038.679 1.950.502 29,0

A. Latvijas pilsētas alfabētiskā kārtībā.

(V., Z., X., L. — apgabali, trekni iespiestās —

apr. pilsētas.)

Dibin. ledzīv. Dibin. ledzīv.
gads skaits gads skaits

Rīga — galvas Jēkabpils Z. 15. g. s. 5.826

pilsēta 1201. 385.063 Jelgava Z. 1265. 34.099

Ainaži V. 1869. 918 Kandava K. 13. g. s. 1.718

Aizpute K. 1249. 3.418 Kārsava L. 1783. 1.870

Alūksne V. 1342. 4.385 Kemeri V. 1838. 1.149

Ape V. 19. g. s. 922 Krāslava L. 1729. 4.276

Auce Z. 1889. 3.320 Krustpils L. 1237. 3.658

Balvi L. 1825. 2.024 Kuldīga K. 1277. 7.180

Bauska Z. 1443. 4.904 Lejasciems V. 1867. 466

Cēsis V. 1225. 8.748 Liepāja K. 1253. 57.098

Daugavpils L. 1275. 45.160 Limbaži V. 1223. 2.870

Dobele Z. 1347. 2.470 Līvāni L. 1533. 3.527

Durbe K. 1397. 525 Ludza L. 13. g. s. 5.546

Gostiņa L. 1933. 993 Madona V. 1903. 2.357

Grīva Z. 1802. 5.546 Mazsalaca V. 1868. 1.492

Grobiņa K. 1290. 1.074 Ogre V. 1862. 1.727

Gulbene V. 1921. 3.819 Piltene K. 1295. 737

Ilūkste Z. 16.g.5. 1.300 Pļaviņas V. 1905. 1.496

Jaunjelgava Z. 15. g. s. 2.153 Preiļi L. 1784. 1.662

Jaunlatgalē L. 1933. 1.242 Priekulē K. 19. g. s. 1.347
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Dibin. ledzīv. Dibin. ledzīv

gads skaits gads skaits.

Rēzekne L. 1285. 13.139 Subate Z. 1550. 1.489
Rīgas Talsi K. 1290. 4.116

Jūrmala V. 1848. 7.863 Tukums Z. 1445. 8.144

Rūjiena V. 1461. 4.337 Valdemārpils K. 19. g. s. 1.135

Sabile K. 1438. 1.817 Valka V. 1334. 3.268

Salacgrīva V. 1870. 921 Valmiera V. 1285. 8.482

Saldus K. 19. g. s. 4.410 Varakļāni L. 18. g. s. 1.661

Sigulda V. 1889. 1.618 Ventspils K. 1233. 15.671

Sloka V. 1520. 4.651 Viesīte Z. 1890. 1.340

Smiltene V. 1427. 3.754 Viļāni L. 1753. 1.333
Strenči V. 1895. 1.763 Zilupe L. 1900. 1.566

B. Apriņķi un pagasti.

*Ts Apriņķis Pilsētas Pagasti JSfe Apriņķis Pilsētas Pagasti

1. Aizputes
. .

1 19 11. Ludzas
...

3 12

2. Bauskas
. .

1 20 12. Madonas
. .

2 42

3. Cēsu
...

1 38 13. Rēzeknes
. .

3 19

4. Daugavpils . 6 23 14. Rīgas ...
7 57

5. Ilūkstes .
.

3 19 15. Talsu
...

4 18

6. Jaunlatgales
.

2 13 16. Tukuma
. .

1 25

7. Jēkabpils
. .

3 19 17. Valkas
...

6 39

8. Jelgavas
. .

3 41 18. Valmieras
.

6 50

9. Kuldīgas
. .

2 20 19. Ventspils . .
2 14

10. Liepājas .
.

4 29

Musu tautas vēsturiskās gaitas 1905.—1955.

1905. — Nemieru kustības sākums.
— Petīciju laiki.

—
Krievu cara manifests

par brīvībām. — Sadursmes; kara stāvoklis.
— f Valsts himnas autors

Baumaņu Kārlis.

1906. — Šausmīgās reakcijas sākums. — Sodekspedīcijas, lauku kara tiesas,
kas ar nāves sodiem likvidē 1905. g. sludinātās brīvības.

1907.
— Tumsās reakcijas laiki. — t kultūras darbinieks Fr. Brīvzemnieks

(15. 9.).
1908. — f tautas rakstnieks Rud. Blaumanis (4. 9.).
1909.

— Likvidēts 1905. g. radītais Baltijas ģenerālgubernātora postenis. —

Reakcijas atslābums.

1910.
— Piektie visp. dziesmu svētki Rīgā. — ft komponists Emīlis Dārziņš
(31. 8.) un žurnālists Aleksandrs Vēbers (18. 11.).

1911. — Nodibinājās Latvju opera.
1914. — lesākas Pasaules karš.
1915. — Zem vācu armijas iebrukuma drauda krievu kara vadība un admi-

nistrācija izposta Kurzemi un Zemgali un aizdzen bēgļu
gaitās. — Vāci ieņem Kurzemi un Zemgali. — Nodibinājās latv. strēl-

nieku bataljoni.
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1916. — Ziemas svētku priekšvakara iesakās vēsturiskas latv. strēlnieku cī-

ņas pie Ložmetēja kalna un Tīreļa purvos. — ff valodnieks Kārlis Mī-
lenbachs (27. 3.), mākslinieks Jēkabs Duburs (4. 6.) un gleznotājs Jānis
Rozentāls (26. 12.).

1917. — Krievijas cars Nikolajs 2. spiests atteikties no troņa. — Politiskais
apjukums un Krievu valsts sabrukuma sākums. — Latv. sabiedrisko

organizāciju un politisko partiju delegāti 12. aug. Rīgā pieņem Latvi-
jas autonomijas projektu. — Vācu armija ieņem Rīgu un pāreju pār
Daugavu pie Ikšķiles. — Valka nodibinājās Pag. Nacionālā padome. —

Lielinieku varas sakums Latvija. — f sabiedriskais darbinieks Vilis
Olavs (29. 3.).

1918. — Nacionālā padome 15. janv. sēdē Pēterpilī prasa pēc brīvas un

un neatkarīgas Latvijas. — Vācu karaspēks ieņem un okupē Vidzemi
un Latgali. —

Izbeidzas komunistu varas pirmais posms. — Noslēgts
Brestļitovskas miers. — Kurzemes un Vidzemes landtāgu lēmumi par

Baltijas hercogistes nodibināšanu ar Vācijas ķeizaru kā Vidzemes her-

cogu. — Nodibinājās latv. Troickas un Imantas strēlnieku pulki Sibi-
rijā. — Lords Balfurs Lielbritānijas valdības vārdā paraksta Latvijas
dc facto_atzīšanas grāmatu (11. 11.). — Sastādās Tautas padome. —

Proklamēta Latvijas valsts neatkarība. — Nodibinājās pirmās neat-
karības rotas. — Gada beigās komunisti ieņem Vidzemi, kur iesākas
drūmie komūnistu laiki. — ft varonis pulkv. Fridrichs Briedis (27. 8.)
un latgaļu kultūras darbinieks Dr. Antons Skrinda (31. 3.).

1919. — Komūnistu apdraudēta Latvijas Pag. valdība apmetas Liepājā. —

7 Rūjienas apkaimes pagasti mobilizē spēkus cīņai ar komunistiem. —

ledegas kalpakiešu cīņas pie Ventas.
— Noslēdz līgumu ar Igauniju par

Latvijas Ziemeļarmijas nodibināšanu. — Sabiedrotie somi ar igauņiem
izsit komūnistus no Valkas. Liepājā likvidē fon Striķa sazvērestību.
— Nodibināta mūsu Ziemeļarmijas pirmā kaujas vienība —

1. vēl. 4.

Valmieras kājn. pulks. — Cīņās pie Skrundas krīt mūsu Dienvidarmi-

jas pirmais virsvadonis pulkv. Oskars Kalpaks. — lesākas Kurzemes un

Zemgales atbrīvošana no dienvidiem un Vidzemes no ziemeļiem. — No-

dibinājās vairāki mūsu vēl. kaujās ar varonību vainagotie pulki. —

Izdots rīkojums par aizsargu pulciņu noorganizēšanu Latvijā. —
Likvi-

dēts Andr. Niedras pučs. — lesākas Vidzemes atbrīvošana no komūnistu

varas. — Rīgu ieņem nacionālāarmija pulkv. J. Baloža vadībā; Ziemeļ-
armija atbrīvo Vidzemi no komūnistu sloga. — Kaujas pie Cēsīm un

Raunas ar fon der Golca spēkiem un mūsu un mūsu sabiedroto igauņu
ieroču uzvara par šo ienaidnieku.

—
Landesvērs spiests atstāt mūsu

zemi.
— Strazdu muižas pamiers. — Mūsu Ziemeļarmija ienāk Rīgā. —

Pagaidu valdība pēc 6 mēn. prombūtnes atgriežas Rīgā. — Nodibinājās
kara flotile. — Atklāta Latvijas ūniversitāte. — Bermonta uzbrukums

Rīgai, kas izbeidzas ar mūsu armijas uzvaru un ienaidnieka padzīšanu
no mūsu zemes. — tt rakstnieks Juris Kalniņš (14. 6.) un pirmais Lat-

vijas apsardzības ministrs Jānis Zālītis (9. 12.).

1920. — Mūsu armija atbrīvo Latgali no komūnistu jūga. — Atklāta Latvijas
konservātorija. —

Pirmā Baltijas valstu konference Helsinkos. — Sanāk

Latvijas Satversmes sapulce. — Pieņemts likums par muižu zemju atsa-

vināšanu. — Noslēgts konkordāts ar Romas pāvestu. —
Izvesta pirmā

tautas skaitīšana. — Parakstīti miera līgumi ar Vāciju un Krieviju. —

lesvētīts pirmais katoliskais arķibīskaps. — Latviešu sibiriešu pulki at-

griežas dzimtenē.— f rakstnieks Reinis Kaudzītis (21. 8.).

1921. — Lielvalstis atzīst Latviju dc jure. —
Nodibināta mūsu eskadra. —

Latvija uzņemta Tautu savienībā. — Nodibināta krievticīgo baznīcas

arķibīskapija.

1922. —
Satversmes sapulce pieņem un publicē Latvijas valsts satversmi. —

Kā valsts naudas vienība ievests zelta lats. — Sanāk pirmā Saeima. —

levēlēts pirmais Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste. — tf" rakst-

nieks Aug. Deglavs (3. 4.) un mūzikas tēvs Jurjanu Andrejs (22. 9.).



1923.
— Noslēgts Latvijas-Igaunijas robežu līgums. — f mūsu tautas gara
mantu čaklais vācējs un kopotājs Krišjānis Barons (8. 3.).

1924. — Latvijā ievesta metriskā mēru un svaru sistēma. — Izdots likums par
Latvijas territorijas sadalīšanu 19 apriņķos. — Brāļu kapu pieminek-
lim likts pamatakmens. — ff tautas darbinieki Fridrichs Veinberģis
(24. 5.) un Fridrichs Grosvalds (8. 4.) un vēsturnieks Jānis Krodznieks

(i. 10.).
1925. — 1. apr. stājas speķa likums par Latvijas sadalījumu apgabalos un

apriņķos. — Otrā tautas skaitīšana. — ff izcils valsts vīrs, Latvijas pir-
mais ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics (22. 8.) un bij. kara ministrs

Jānis Ducens (7. 10.).
1926. — Sestie vispārīgie dziesmu svētki Rīgā. — tt kultūras darbinieks

Francis Trasuns (6. 4.) un rakstnieks Kaudzītes Matīss (8. 11.).
1927. — f pirmais Latvijas republikas prezidents Jānis Čakste. —

Par otro

valsts prezidentu ievēlēts Gustavs Zemgals. — tt rakstnieks valodnieks
Jēkabs Dravnieks (21. 12.), komponists Ādams Ore (12. 6.), zinātnieks

Jānis Bergs (25. 12.).
1928. —

Plūdu un posta gads. — ff Ziemeļarmijas noorganizētājs pulkv. Jor-
ģis Zemitāns (16. 1.), valodnieks Jēkabs Velmē (16. 5.), dzejnieks Jēkabs
Lautenbachs-Jūsmiņš un zinātnieks Ernsts Felsberģis (31. 8.).

1929. — ft rakstnieks Apsīšu Jēkabs (10. 6.), dzejnieks Jānis Rainis (12. 9.)
un literātūras vēsturnieks Teodors Zeiferts (9. 12.).

1930. — Par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Alberts Kviesis. — 3. tautas

skaitīšana. — t Sen- Pēteris Radziņš (7. 10.).
1931. — Likts pamatakmens Brīvības piemineklim Rīgā. — t zinātnieks

Kārlis Balodis (13. 1.).
1932. — Par cv. luter. baznīcas arķibiskapu ievelēts Dr. theol. h. c. Teodors

Grīnberģis.
1933. — 60 g. piemiņas dziesmu svētki Rīgā. — Stājas spēkā jaunie soda liku-

mi. — tt rakstnieks Augusts Saulietis (27. 1.), ģenerālis Dāvids Sīman-

sons (13. 1.), dzejnieks Fricis Adamovičs (9. 2.), zinātnieks Eižens Rozen-
šteins (18. 2.), komponists un mūzikas kopējs Vīgneru Ernests (25. 5.) un

dzejniece Anna Brigadere (25. 6.).
1954. — Ar 15. maija aktu atlaista Saeima un likvidētas politiskās partijas.

— Nodibināta autoritārā valsts kārtība ar nacionālu valdību Dr. Kārļa
Ulmaņa vadībā. — Atdzimšanas svētki Rīgā. — Noslēgts Latvijas-lgau-
nijas-Lietavas sadarbības un draudzības līgums. — tt ģenerālis Alek-

sandrs Kalējs (14. 2.), cv. lut. baznīcas bīskaps Kārlis Irbe (23. 3.), valsts

darbinieks Arturs Alberings (26. 4.), dzejnieks Valdis Zālītis (10. 10.),
zinātnieks Reinholds Putniņš (25. 10.), zinātnieks Jānis Ruberts (1. 11.)»

krievticīgo baznīcas arķibīskaps Jānis (12. 10.).
1935. — Nodibinātas Latvijas Rūpnieku un Lauksaimnieku kameras. — No-

organizētas arodu savienības. —
Strādnieku svētki Brīvdabas muzejā

(27. 7.) un Vienotas tautas pļaujas svētki Koknesē (13. 10.). — Atklāts
Brīvības piemineklis Rīgā (18. 11.). — tt dzejnieks un Brāļu draudzes

kopējs Roberts Bērziņš (7. 6.) un jūrniecības darbinieks Ansis Ban-

drevičs.
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LITERĀRISKĀ DAĻA

Valsts Prezidents A. Kviesis,

Brīvības pieminekļa komitejas priekšsēdētājs.

Lielo darbu beidzot

Ar šo ceturto gājumu Brīvības pieminekļa Gadagrāmata
būs veikusi tai likto uzdevumu un izbeigs savas gaitas. Tā ne-

sa tautā Brīvības pieminekļa ideju, aicinot visus mūsu valsts

pilsoņus ziedot savu ārtavu lielā tēvzemes mīlestības darba iz-

pildīšanai. Par visu to, kas arī ar šīs grāmatas palīdzību pa-
darīts, vislabāko liecību nodos pats Brīvības piemineklis, kurš

nupat 18. novembrī savā greznumā un varenībā atklāsies

tautai.

Brīvības pieminekļa idejas ierosinātāju uzaicinājums no

sākta gala atrada visur jo plašu atbalšu. Ja pirms 17 gadiem,
Latvijas brīvības saulei lecot, visa tauta sekoja viņas vadoņu
saucienam un pacēla sarkan-balt-sarkano karogu, tad viņa ar

to apliecināja savu politisko gatavību patstāvīgai Latvijas val-

stij, pilsoņa pienākumu pareizu izpratni un savas vienības ap-

ziņu šo pienākumu priekšā. Tāpat tagad, tēvzemes mīlestības

stiprināts, šis vienības gars tautu sajūsmoja svarīgam un cē-

lam uzdevumam — radīt košu ārēju simbolu tautas spēkam,
dvēseles stiprumam un viņas varoņgaram kultūrā, darbā, cī-

ņās, ģimenē un valsts sargāšanā. Mēs varam būt lepni, ka ir

atkal strādājušas karstas sirdis, ar prieku sanesušas bagātīgus

ziedojumus un īsā laikā radījušas sltaistu izpausmi tautas vie-

notai gribai. Tā nu vienīgi ar tautas ziedojumiem uzcelta ga-

dusimteņu ilgu, ciešanu un cerību noslēgumam paliekama cie-

nīga piemiņas zīme. Cietajā granītā cirstie tēli lai sasilda ik-

vienu gatavībai nest vissmagākos upurus uz tēvijas un brīvī-

bas altāra, kuriem trūkstot neviena tauta nevar pacelties no

atkarības stāvokļa uz cienīgu vietu brīvu, neatkarīgu nāciju
starpā.

Arī šinī gadījumā, kad visu priekšā stalts un dižens pretī
mūžībai pavecas Brīvības piemineklis kā tautas vienības gara

attēls, ar dziļu pienākuma apziņu vēlreiz apstiprinu jau daž-
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kārt izteikto sirsnīgāko pateicību it visiem laipnajiem ziedo-

tājiem, čaklajiem ziedojumu vācējiem un ikvienam šī darba

darītājam; arī šīs Gadagrāmatas atbalstītājiem, kas tanī rak-

stījuši vai sludinājumus devuši un kas to pirkuši. Paturiet to

gaišo apziņu, ka ar visu kopīgām pūlēm darbs ir godam veikts.

Šis tik sekmīgi padarītais milzu darbs lai ikvienā no mums

ierosina dziļas pārdomas ...
Lūk, tur runā pagātne, tur mirdz

nākotne. Latviešu gara spēks tur lido savā varenībā. — Brīvī-

bas piemineklis ir gatavs. Tas izaudzis uz nesatricināmiem

pamatiem, kurus sargās mūžam neatņemamā pašu zeme. Brī-

vības dieve nesīs mūsu mirdzošās zvaigznes pretī nebeidzamai

nākotnei, uz pilnību un labklājību.
Brīvība var būt tikai tur, kur valda tautas vienprātība,

kas kopš vēsturiskā 15. maija ir kļuvusi arī par mūsu sadzīves

stūrakmeni. Mēs lieliem soļiem ejam uz priekšu pa patiesa
gara un mūžīga progresa ceļu, jo nav vairs šķēršļu, kaš skal-

dītu tautas enerģiju un traucētu viņas vienotu gribu. Tikai

vienprātībā mēs varējām uzcelt lielo mākslas darbu, lai tas

paužot tagadējā laikmeta slavu, paaudžu paaudzēm atgādinātu
vienmēr turēt svētu mūsu senču brīvības garu un cienīt to va-

roņu piemiņu, kas ar savām asinīm izcīnīja brīvu neatkarīgu

Latvijas valsti. Tādēļ Brīvības piemineklis lai paliek uz mū-

žīgiem laikiem tautas vienības gara simbols!

Plūdonis.

Darbs mūsu balsts,
Ar to mēs plauksim;
Būs stipra valsts,

Mēs lieli augsim!
Darbs, darbs mūs cels!

Lai skan tas tāļi!
Un tauta zels, —

Pie darba, brāļi!



Dr. K. Ulmanis,

Ministru prezidents.

Tautas brīvība un gods.

1918. un 1919. gadā man kā valdības galvām bija jāgriežas
pie pilsoņiem, tāliem un tuviem, kas spēj ieročus nest, un jā-
aicina tie stāties cīnītāju rindās. Cēls, cildens ir uzdevums iet

cīņā, iet karā par tautu, par savu valsti. Manam aicinājumam
atsaucās liels skaits cīnītāju.

Tanī reizē mums visiem vēl nebija skaidrs, ko nesīs šo

cīņu uzvara un iznākums. Bet bija lietas, kas mums visiem

bija skaidras pavisam un pie tām piederēja tas, ka latvju tau-

tai jāatgūst brīvība, jāatgūst sava patstāvība un sava valsts.

Tas bija mūsu cīņu pamatos un no tā cēlās viss cits. Par vi-

sām lietām mēs tomēr jutām, ka šai jaunai valstij jābūt mūsu

Latvijai, latviešu Latvijai, latviskai Latvijai.
2000 gadus mūsu tauta bija še dzīvojusi, kad atnāca sveši

ļaudis un atņēma mums brīvību un mūsu zemi. Mēs zaudējām
arī tautas godu. Tautas dvēsele bija sarūgtināta, un ja mēs

šķirstām mūsu tautas dziesmas, mēs šais dziesmās izjūtam de-

dzīgas ilgas pēc tautas brīvības un goda.
Priekš 16 gadiem mēs tautas brīvību atguvām un paņē-

mām visu veco latviešu zemi. Bet priecāties par tautas godu
mēs vēl nevarējām. Pēc kara trokšņa izbeigšanās un ikdienas

dzīvei sākoties, nāca pārbaudījuma laiki. Tie bija grūti un

smagi. Vienam otram sirdī radās šaubas, vai tikai spēsim pa-
stāvēt un attaisnot savu uzdevumu. Tomēr ticība sirdī palika.
Ticība mums nostiprinājās Tīreļa purvos, Ventas krastos, pie
Cēsīm un Latgales kaujās. Beidzot pienāca diena, kad tas, kas

bija mūsu sirds dziļumos, varēja celties visā cēlumā, visā stal-

tumā. Mēs esam tik tālu, ka latvju tauta var iet jaunu ceļu uz

priekšu un ceļa galā stāv latviskā Latvija.
Mēs esam atguvuši atkal atpakaļ tautas godu un ja šīs di-

vas lielās prasības — brīvība un gods — ir atgūtas, tad varam

runāt par īstenu tautas uz priekšu iešanu un zelšanu. Tagad
nu varēsim pierādīt, ko nozīmē mūsu tikumi un tautas spēks.
Šī valsts tad, būdama latviska Latvija, varēs nostiprināties,
augt un savas robežas nosargāt.

Mums ir jauni pamati zem kājām un mēs iesim milzu so-

ļiem uz priekšu. Atausis labākas, gaišākas dienas, kuras mēs

paši būsim nesuši ar savu roku, zobena un smadzeņu spēku.
Lai pieminam seno cīņu laikus, lai atkal mūsos mājo tā sajūs-
ma, kā toreizējos laikos.

675*
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da no viņas vecākā paaudze, to grib viņa pati un ir pārlieci-
nāta, ka tas tiešām tā būs. Bet nākošā paaudze varēs stāvēt

augstāki tikai iepriekšējās pacelta un ja viņa pati būs spējīga
radīt, izvest kaut ko dzīves spējīgu. Radīt kaut ko no nenie-

ka nav mums iespējams. Mums šim nolūkam vajaga materiālu

un jo vairāk ir viņu, jo labāk. Neviena liela doma, neviena

jauna mašīna nav radusies bez sakarības ar iepriekšējo. Jau-
na doma rodas iepriekš esošām, vismaz divām, krustojoties, kā

spēku parallēlograms, kā sintezē. Tāpat jauna mašīna rodas
izmantojot pazīstamos spēkus, elementus un principus. Tā
tad jābūt ir iepriekšējiem faktiem, iepriekšējām gatavi for-

mulētām domām, lai uz to pamata varētu rasties jauna doma,
jauna ideja, princips. To zina it labi zinātnieki, izgudrotāji.
Bet varbūt iebildīsiet, ka var jau arī nejauši kaut ko uziet,
piem., dimanta gabalu Dienvidafrikā. Jā, var gan, bet arī lai

nejauši uzietu, tad vajaga iepriekšējas zināšanas, vajaga zināt,
kas dimants ir, vajaga kaut cik zināt viņa ārējās pazīšanas zī-

mes. Vietējie iedzīvotāji ne reizi vien bija redzējuši tādus un

līdzīgus, bet nepiegriezuši nekādas uzmanības, jo viņiem trū-

ka vajadzīgo iepriekšējo zināšanu. Ja jau kāda paaudze grib
nostāties pret iepriekšējo un teikt, ka viņa no tās nekā nav

ņēmusi, neņems un ka viņai no tās arī nekā nevajaga, tad dro-

ši vien, no viņas jaunveidošanas mēģinājumiem nekas neiz-

nāks, rāsies tikai sabrukums. Tādēļ katrai paaudzei jāsmeļ no

iepriekšējām cik vien iespējams daudz, gan pieredzes, gan zi-

nāšanu veidā, gluži tāpat, kā to darījušas visas iepriekšējās.
Vai tad nu tikai tagad nākošās būtu tās, kas varētu ar iepriek-

šējo pārtraukt dziļākus sakarus un iztikt bez pagātnes?

Tā pamazām krājot materiālu, jaunā paaudze gūs pamatu,

uz kura būvēt jaunu ēku, radīt nākotni. Bet šim pamatam jā-
būt drošam, lai jaunā ēka nesabruktu, nesašķobītos, vismaz

nedotu bīstamas plaisas. To varēs tikai tad, ja pamatā lieka-

mais materiāls būs krietni pārbaudīts, sijāts un par visām lie-

tām nopietni piesavināts. Nelīdz daudz nesakarīgu, paviršu
zināšanu. Ja ar tādām gribēsi kaut ko radīt, tad iznāks tikai

paviršība, chaoss. Zināšanām ir jābūt skaidru, noteiktu sprie-
dumu veidā, un šiem spriedumiem jāstāv noteiktā sakarībā.

Bez pūlēm šāds sistēmatisks materiāls nav gūstams. Tāpēc
katra cilvēka pienākums ir vienmēr turēt acis vaļā, meklēt sa-

karību novērojamās parādībās, piesavināties parādību princi-
pus un nežēlot enerģiju visa tā sasniegšanai.

Mūsu laikos cenšas atrast skolām metodes, kā bērniem pie-
savināt zināšanas it kā rotaļājoties, kā ieaudzēt viņos rakstu-

rus, viņiem pašiem nemanot un nezinot. Protams, ka visīsā-

kais, vistaisnākais, visvieglākais ceļš mērķa sasniegšanai ir arī

tas vislabākais, bet mums jāraugās, ka pēc viena mērķa dzeno-

ties nepazaudējam citus, ne mazāk svarīgus. Mums jāraugās,
ka rotaļājoties iemācot zināšanas, pašas zināšanas nezaudē sa-
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vu nopietno raksturu, ka nerodas nevēlama paviršība. Šādas
zināšanas nāk no tā, ka mēs savus spriedumus nepilnīgi formu-

lējam, neizdomājam sprieduma sastāvdaļas līdz galam, un ka

mums nav skaidru jēdzienu. Mēs tik sākam gūt priekšstatu
par kaut ko, sākam nojaust to, un tūliņ jau domājam, ka ar šo

nepilnīgo norautu jau pietiek, ka esam pilnīgi visu sapratuši.
Šāda paviršība mūsu dienās visur sastopama. Pavirši esam

skolās, gan kā skolnieki, gan kā skolotāji, pavirši mājās, pa-
virši avīzē, pavirši zinātniskā grāmatā, pavirši privātā dzīvē.

Šāda paviršība traucē nevien zinātnisko darbību, kur vienmēr

vajadzīga stingra noteiktība domu un faktu formulējumos, bet

vēl vairāk tā nes ļaunu sabiedriskā dzīvē, kā to mēs uz ik soļa
piedzīvojam. Protams, paviršība domāšanā rada paviršību
dzīves uztverē, rada nenoteiktību cilvēka izturēšanās, viegl-
prātību dzīvē. Viņa rada vieglu izturēšanos pret dzīves parā-
dībām. Bieži vien mēs bez pārbaudījuma raugām steidzīgi
reālizēt pirmo prātā iekritušo domu, plānu; vēl biežāki re-

dzam tikai vistuvāko mērķi un nemaz neprasām, kādas būs

sekas, ja šo mērķi sasniegsim. Mēs negribam, mums nav pa-
cietības paraudzīties tālāk par mūsu deguna galu. Šādi neno-

teikti, pavirši pilsoņi, — sadzīvē mēs gan viņus mēdzam saukt

par viegliem, — ir lielākais valsts posts. Liekas, ka viņi visu

saprastu, it kā no pusvārda, un steidzas jau darīt. Saprotams,
ka pie šādiem apstākļiem rezultāts reti kad atbilst sākumam

vai pamatā liktai domai.

Tāpēc jaunai paaudzei visnotāļ jāizvairās no paviršības,
viņai nav jātaupa pūles, lai gūtu noteiktas, skaidras zināšanas.

Tās atstās labvēlīgu iespaidu arī uz raksturu. Pūles nav tau-

pāmas, nav jābaidās no enerģijas patēriņa, tas ar uzviju at-

maksāsies nākošā dzīvē un darbībā. Dažkārt var novērot

mūsu jaunatnē bailes no sistēmatiska darba tāpēc, ka tam jā-

pieliek vairāk enerģijas. Baidās, it kā katrā cilvēkā būtu tik

zināms, ļoti aprobežots enerģijas daudzums, kāpēc tā taupā-
ma. Cilvēks nekad nevar pienācīgi iztērēt to enerģijas vairu-

mu, kas viņā ir. Enerģija aug līdz ar patēriņu, dažkārt liekas

pat, ka viņa cilvēkā ir bezgalīgā vairumā, kā to varam novērot

pie lieliem vīriem zinātnē un sadzīvē, jo viņu neatslābstošā

enerģija bija tā, kas viņus par lieliem padarīja. Neatslāb-

stoši domājot un darbu darot sistēmatiski, pakāpeniski, bez

paviršības, neizlaižot nevienu locekli, nepaejot nevie-

nai pretrunai, — tā viņu darbībā ir lielu rezultātu kronēta.

Tāpēc arī mūsu jaunatnei jābēg no paviršības, netaupot

enerģiju, lai visu to, ko mācītos, arī mācītos pamatīgi, smeļot

piedzīvojumus, paraugus no pagātnes un tagadnes, lai visu

apdomātu un izdomātu līdz galam, nepaliekot pusceļā vai pat
sākumā. Kas pats būs sev krājis nopietnu un krietnu kapi-
tālu, tas varēs dot arī citiem un citi to varēs bez bailēm izman-

tot. Tad jaunatne arī varēs veidot nākotni.
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Alfrēds Kvālis.

Varoņu testāments.

Es šķirstu bijībā šo jūsu testāmentu,
Kur rindas rakstītas par Daugavu un Ventu,

Kur Jugla minēta, un Latgale, un Cēsis,
Un slavēts karotājs, kas nopūtis un dzēsis

Pār visu dzimteni reiz kurto kaujas sārtu,
Uz tautas brīvību un maiju vērdams vārtus.

Ai, dārgā brīvība! Vien tas ir tevis cienīgs,
Kas gatavs atdoties ikkatru brīdi dienīgs,
Kā ozols nelokāms un cieši sevī kļāvies,
Ar saknēm aizvīties līdz zemes sirdij ļāvies.
Tā saka testāments, lai izpauztu to gribu,
Kas mirstot varoņiem vēl šķēpa galos ziba —

Mēs pratām aizstāvēt un sargāt savu tiesu,
Pret varu netaisnu un vārdu nepatiesu,
Lai gūtu daļu to, kas mantojumā nākas.

Kā kaujas kreiserus tad sveica gunis bākās,
Kad lepni šķeldami tie pīto viļņu jostu,
Ar slavu virzījās uz karogoto ostu.

Tos visus pieminiet, kam svērās smilšu svari —

Par audzēm nākošām un viņu pavasari.
Kur melno veļupi tin sēru skaņas lēnas,
Tie pāri noraugās uz mums kā dārgas ēnas.

Cik ilgi zeme skries ar sauli mirdzēdama,
Jums celsies gaitnieki no katra latvju nama.
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Jānis Lapiņš.

Brīvība un vienības valsts.

Dabā darbojas negrozāmi likumi, un viņiem ir padots kā

organiskais, tā neorganiskais: nekas, izņemot pašu Radītāju,
nevar grozīt saules sistēmas gaitu, gada laiku tecējumu, aug-
šanas un iznīkšanas likumus. Zemākie dzīvnieki ir |oti maz

sPē.jīgi darboties-autonomi, jo viņus vada mums nesaprotams
spēks. Tas liek barības vielām sadalīties organismā pēc kādas

augstākas, mums neizprotamas gudrības noteikumiem. Šis

spēks, instinktu vara, liek skudrai un bitei darboties,
stirnai aizsargāties, vilkiem pūlī iziet uz medībām. Instinktu

vara ir dažā dzīvniekā tik stipra, ka dažos brīžos ir pilnīgi su-

verēna. Un mēs, cilvēki, esam arī atkarīgi no savas pagātnes,
vides, sociāliem apstākļiem, dogmām, ticējumiem.

Bet visai dzīvai radībai ir atstāta arī gribas au-

tonomija, kas viņu paceļ pāri pār nedzīvo dabu. Gribas

autonomija pēc Im. Kanta uzskatiem pastāv iekš tam, ka griba
klausa tikai pašas radītiem likumiem. Likumdevējs un izpil-
dītājs še sakrīt vienā personā. Autonomais klausa tikai tam

likumam, ko viņš pats dod (Kant, Grundlegung zur Metaphv-
sik der Sitten).

Pirmatnējais cilvēks ir vēl stipri instinktu varā.

Bez tam viņš neatlaidīgi ticpārdabīgu spēku maģis-
kam iespaidam. Viņam ir ticība, ka gari viscaur jaucas cil-

vēka dzīvē un dievi mājo zemes virsū. Dabas instinkti diktē

cilvēkam lielu padevību varai, tāpat kā dzīvnieku valstī, kur

pūlis seko drošam un spēcīgam vadonim. Savas vēstures agra-

jās dienās cilvēkam vēl daudz neapvaldītu dziņu, viņa dzīve

ir saraustīta, cilvēks par daudz klausa savas fantāzijas, savu

iegribu aicinājumam, viņam maz nosvērtas auto-

nomas gribas.
Ļaudīm, kas ir pacēlušies pāri pār mežonīgu pūli, apdāvi-

nātiem un enerģiskiem arvien apkārt ir bijuši draudi, ka

viņus novilks zemē pūlī, kur tikdaudz neapvaldītu iegribu.
Tāpēc augšā tikušie ceļ ap sevi kārtu un kārtu mū-

rus, pār kuriem nevar pārkāpt jauni dzīves iekarotāji. Varai

jābūt arvien greizsirdīgai, jo dziņa pēc varas ļaudīs nav ne-

maz apklusināma. Lai sevi nodrošinātu, varas nesējam bijis
arvien jānodrošinās ar stingriem likumiem. Bez tiem zemē

būtu haoss, kur vadoņi cīnās ap varu. Vara arvien ir centusies

veidot ļaudis, kas klausa ne savai iegribai, bet valsts likumiem



un morālei. Tā ka pirmatnējām tautām daudz virsaišu ar pat-
varīgu gribu, tad pirmatnējie laiki ir nepārtraukts kafš, kufā
visa cilvēce ir iekalta važās. Te vai nu jāiet cīņā, vai jātiek
sveša vergam.

Cilvēces vēsture ir attīstība prom no

dabas instinktiem un kariem, prom no ne-

brīvības uz brīvību, uz gribu, kas balstās uz tiku-

mību. Cilvēces vēsture ir brīvības tieksmju vēsture, bet viņa
nav gājusi taisnā līnijā. Mēs ejam uz cilvēka gribas autono-

miju, tas ir teikts tikpat daudz, ka — mēs ejam uz kultūru.

Kants gluži pareizi saka, ka «autonomija ir katras sapratīgas
natūras un cilvēciskās būtības pamats". Bez brīvības, bez gri-
bas akta nemaz nav cilvēcīgā. No brīva cilvēka sā-

kas humānais, sākas īstā cilvēces vēsture

— brīvības vēsture.

Mūsu griba ir reāla vienīgi brīvībā, savu „es", savu īsto

reālo cilvēku mēs varam parādīt tikai brīvībā. Lūk, kāpēc
katram indivīdam, katrai tautai ir vajadzīga brīvība, radī-

šanas atļauja. Pasauli valda īsti brīvs Radītājs — Dievs-

un Viņš ir atļāvis mums daļu no savām spējām, — reālizēt pa-
rādības sevī, brīvi radīt. Tas ir visaugstākais, kas mums dots,

vissvētākais; pēc Dieva vissvētākā ir brīvība, un viņa ir paša
Dieva nolikums. Kā pats Dievs ir mūžīgā radī-

šanā, tā mums šai radīšanai par labu ir

dota autonoma griba.
Šai pārliecībai nestāv pretim pandimaniskais pasaules uz-

skats, kas pauž, ka Dievs parādās ne tikai dabā, cilvēku labās

domās, jūtās, gribā, bet arī visā cilvēces vēsturē, un ka viņš
liek cilvēku instinktiem un gribai darboties tā, ka visa cil-

vēce pamazām iet uz brīvību. Lielais Radītājs izaicina uz pa-
saules skatuves aktieros vienu vai otru tautu, kas bijusi noso-

dīta un palikusi statistos tāpēc, ka slikti spēlējusi. Šī tauta,

līdz spēlējot vēsturē, tad iegūst savu mirdzumu. Dievs reā-

lizē pasaulē idejas un visu pasauli ved uz brīvību. Tāds ir

pandinamiskais uzskats.

Ja autonomija ir cilvēciskās būtības pamats, tad brīvības

vajag visām tautām, tāpat kā roku un kāju, lai viņas spētu pa-
rādīt sevi, savu gribu uz pasaules pārveidošanu un valdīšanu,

īsti pilnvērtīga ir tikai brīva dvēsele. Nebrīvās tautas mīl ju-

tināties, nogrimt sentimentālitātē, sapņos un sāpēs. Nebrīvai

dvēselei nav gribas kustības, viņai atļauta tikai lirizēšana, iek-

šēja dvēseles vibrācija. Brīvais priecājas par saviem svaba-

diem spārniem, savu mūžam radošo garu, viņš ir pašapziņas
un lepnuma pilns. Tikai brīvais cilvēks var būt

īsts Dieva palīgs pasaules pārveidošanā.
Brīvības pazaudēšana kādai tautai ir viņas vislielākā ne-

laime, bet brīvības iegūšana spēj atvērt nepārredzamu darbī-

bas lauku. Vīrs no Dieva žēlastības, kas piepildījis nacionālās
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ilgas, kas no mūžu tumsas ir iznesis augšā brīvību, ir vislie-
lākais tautas labdaris, un viņš ir jāklausa un jāgodi-
na kā valdonīgs karalis. Kas spējīgs liktenim nolaupīt vis-

dārgāko pērli, brīvību, ir arvien Prometeja gara pilns, tam nā-

kas ne tikai karaļa vara un gods, bet vēl vairāk, šis brīvības

atnesējs stāv pāri visiem karaļiem, kas piedzimuši ar troņa
mantinieka vārdu. Un augstā godā ir turami brīvības līdzcīnī-

tāji un paaudzes, brīvības karotājas.
Svētai debesu viešņai, brīvībai jāceļ piemineklis,

pie kura kājām tauta salasās savu grūtību vai lepnuma stun-

dās. Bet šie pieminekļi nedrīkst būt tikai akmeņa statujas:
~Dzīvi pieminekļi jāceļ brīvībai. Katras tautas asinīs ar spē-
ku, kas neizsikst gadu tūkstošos, vajag kūsot

ilgām pēc brīvības, pēc varas, pēc nācijas
majestātīgā stāvokļa. Vēsturiskās pārvērtībās ne-

kad nepazudīs tauta, kas savās asinīs nes spēcīgu dziņu pēc va-

ras, pēc brīvības nobleses. Brīvības dziņas, kā Dieva vissvē-

tākais, peld rases asinīs un Dievs ir atstājis to tautu, kam nav

slāpju pēc patstāvības. Tautā arvien dzīvo un uzvar asiņu
balss, jo tā ir Dieva balss, kas runā no rases asinīm un ved tau-

tas pie brīvības.

Ģimenei, skolai, valstij, visai sabiedrībai vajag au-

dzēt ikvienā tautā vīrišķīgo, bruņniecisko
garu, kas bez aicinājuma uzņemas tēvu ze-

mes nastas, kas sargā tēvu zemes brīvību

un spēku kā visdārgāko pasaulē.
Bet pasaule ir tā radīta, ka visam virs zemes ir

robežas, un robežas ir liktas ari brīvībai.

Mūsu garam ir dota ne pilnīga autonomija, jo pilnīga un bez-

galīga attīstība nav dota nevienai parādībai.
Šo patiesību cilvēce aizmirst visos revolūciju laikos un

aizmirsa sevišķi pēc pasaules kara, kad gandrīz visā Eiropā sā-

kās spēcīgas masu kustības, kas sākās ar to, ka prasīja abso-

lūtu vārda un rīcības brīvību, bet nobeidza ar paziņojumu, ka

brīvība ir pilsonisks aizspriedums. Atsvabinājusies politiska
doma pēc revolūcijām sašķēla valstis naidīgās partijās, un tām

visām bija apbruņotas armijas. Brīvais vārds, nepazīstot ne-

kādu spaidu, izvirta un nelietīgi gari to izlietoja noziedzīgos
nolūkos. Absolūtā brīvībā tikušās tautas parādīja tik nepie-
dzīvotu egoismu, ka nācijas brīvība sāka iet bojā. Trako-

jošu instinktu, valdonīgu vai mantkārīgu dziņu mudžeklī rets

atminējās tēva zemi, senās dogmas, kas tautas un valstis bij pa-

darījušas par spēcīgām. Baigas nelaimes sajūta bija gaisā, ne-

savaldīts pūlis bez īstas vadības tuvojās bezdibenim.

Šai laikā modās lielas slāpes pēc dogmas, ku-

rai sekojot cilvēce spētu apvaldītie s. Pat daži strād-
nieku vadoņi teica, ka tikai kristīgā ticība var glābt
cilvēci no bojā ejas. Bet ne visi ticēja kristīgai reliģijai.
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Viņi gāja pie seniem varoņiem un seniem domātājiem. Un lūk,

daudzi intelliģenti meklēja seno stoiķi Senēku un atrada mieru

pie tā.

Milzīgajā Romas valstī, kas dibinājās uz verdzības un ba-

āāto izlaidības, kuras priekšā pat Cēzars bija mazs, savtīgu
ziņu mudžeklī, kas turējās uz vergiem, filozofs Senēka mācī-

ja savaldīšanos un tikumiska cilvēka tēlu, kas savā

cēlumā un svētumā staro mums pretim. Tikumiskā cilvēka

spēks paceļ mūs no zemes un dara labākus, un tikumīgu spēku
var cienīt, pat pielūgt ar tikumīgu sirdi.

Tikumības paraugs pēc Senēkas uzskatiem lauž sev ceļu
ar enerģiju un klausa savai iekšējai gribai. Tikumīgais „ne-

kad nav nolādējis savu likteni; neko, kas tam gadījies dzīves

ceļā, tas nav saņēmis ar sarūgtinājumu. Šāds cilvēks nevaima-

nāpar ciešanām, bet ir līdzīgs gaismas avotam tumsā, kas izsta-

ro gaismu uz visām pusēm. Tikumīgais vērš skatus uz sevi ar

savu lēnprātību un mieru." Gandrīz divus gadu tūkstošus at-

pakaļ Senēka apzinājās lielo cilvēka traģēdiju, jo labos saista

važās, piekaļ pie krusta, un tie nodod savu dzīvību par upuri.
Tas ir to liktenis, kas cīnās cilvēces labā. Tomēr ikvienam jā-
būt par spīdekli, kas izstaro gaismu tumšai cilvēcei, ikvienam
jābūt savaldīgam, nav jāžēlojas par likteni, bet viss jāuzņem
ar aukstu filozofisku mieru.

Senēka bija mācījis meklēt iekšēju brīvību, atsvabināša-

nos no kārībām tai pašā laikā, kad daudzi kristīgie gāja kloste-

ros, lai panāktu dvēseles brīvību un neatkarību no pasaules
lietām, varas un goda. Gandrīz pēc divi tūkstošs gadiem daudzi

domātāji Eiropā no jauna pārdomāja tās domas,
kas bija derējušas tik senos gados.

Kad Eiropas sabiedrība bija palaista gandrīz absolūtā brī-

vībā, daudzi slā pa pēc jauna Jūlija Cēzara, kas

spētu iznīcināt partiju ķildas un cilvēcei dot vienību. Tautas

vienības meklētāju Jūliju Cēzaru, sazvērnieku noslepkavotu
un divus tūkstošus gadus apmelotu, atkal daudzi atzina par cil-

vēces vadoni, un dažs senais radikālis pasludināja Jūliju Cēza-

ru par savu personīgo draugu. No droša gara un va-

ras sāka gaidīt, ka tie spēs dot cilvēcei īs-

to jēdzienu par brīvību.

īstais jēdziens par brīvību māca, ka pasaulē nav nekā ab-

solūta, izņemot Dievu, nav un nedrīkst būt ari absolūtas brī-

vības. Katrai parādībai seko viņas pretpuse, šīs parādības no-

liegums. Visam, kas cenšas, ir uzlikta bremze, lai to atturētu,

un tas nenoietugalējībās. Koki neaug debesīs, stādi netiek par

milzīgiem kokiem, visam ir savs mērs un vieta. Visas parādī-
bas izplešas un tad apsīkst. Nekādi prieki nav bezgalīgi, nekā-

das skumjas nav iznīcinošas.

Cilvēka lielākā laime ir arī viņa nelaime, kā to teica jau
Gēte. Tautas, kas rada ģēnijus, ir arī stipri mietpilsoniskas, jo
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šī dziņa uz pilsonisku mieru tautas attur no izvirtības. Ener-

ģija un pašdarbība var būt dzīvi cēlēja parādība, bet pārliecīgā
mērā tā apdraud organisma dzīvību. Slinkums ir ļauna parā-
dība dzīves veidošanā, bet labs palīgs ārstam. Un augstā de-

besu viešņa brīvība vestu cilvēku izvirtībā, ja tas sekotu katrai

fantāzijas savvaļai. Ja mēs sekotu katrai mūsu iegribai, tad

dzīve tiktu saraustīta, un mūsu darbība sadurtos ar citu ļaužu
darbu.

Dabā mums nav dota absolūta brīvība, tas ir jau liels

cilvēks, kas valda pār sevi un ir brīvs. Mūsu brīvā darbī-

ba, mūsu griba arvien ir nobremzēta un viņu velk dažādos vir-

zienos. Dabas likums par brīvību ir valdījis arī cilvēces vēs-

turē un, ja arī vēsture ir gājiens uz lielāku brīvību, mēs neva-

ram nodoties nekādiem romantiskiem sapņiem par absolūtas

brīvības svētlaimību. Cilvēka sabiedrība ir arvien darbojusies
labi tai laikā, kad viņā ir bijusi liela dziņa uz brīvību un dar-

bību, bet spējusi arī sevi labi valdīt. Cilvēkam arvien ir jābūt
kā vilcienam ar labām bremzēm.

Sociālā dzīve prasa, lai visi sargā valsts godu, kārtību un

dzīvību, lai sargā arī cilvēka neaizskaramību. Tūkstošos gados
ir izstrādājusies pārliecība, ka īsta brīvība mājo starp tiem, kas

Erot pavēlēt pār savu dabu un saskaņot savu rīcību ar tikumī-

u. Ģeniālitāte arvien ceļo ar labām bremzēm. Kur cilvēka

daba ir savaldīga, tur pret cilvēku brīvību ir jālietā maz spai-
du, bet galējībās dzīvojošām tautām nekad nevarēs dot plašas
brīvības. Ļaudīm ir jādzīvo savās robežās, lai viņi būtu brīvi.

Cilvēks arvien vēl ir tāļš no īstas tikumības un līdz ar to

no autonomas gribas, viņam vēl priekšā gayš ceļš uz brīvību.

Kam gan drīkst dot vislielāko brīvību, individam vai ļaužu ma-

sām? Kopš gadu simteņiem valda uzskats, ka vislielāko brīvī-

bu drīkst dot visizglītotākiem, visaugstākiem cilvēces gariem.
Eiropas sabiedrība tādu brīvību ir piešķīrusi ūniversitātes zi-

nātniekiem. Bet Fichte un Gēte gāja tālāk: viņi ticēja gara

aristokrātijai; kas arvien būs brīvības īsta nesēja un kurai vis-

lielāko brīvību var dot. Ja cilvēce kādreiz brīvību mīšot kājām,
tad no gara augstumiem nākšot spēks, kas ņems tiesību ierobe-

žot brīvību, lai viņai ierādītu tās īsto vietu.

Bet tie uzskati, kas nāk no Ž. Ruso un cildina tautu, atzīst.,

ka tauta ir īstā brīvības gara nesēja, jo brīvības dziņas arvien

runā no tautas asinīm. Tautas garā ir kāds vilks, kas pacēlis
purnu osta gaisu un ņurd par svešiem spēkiem, kas tuvojas nā-

cijai. Tautas gars arvien radīs dziņas uz suverēnitāti. Ja kād-

reiz intelliģence pagrimtu un kaitētu nācijas interesēm, no tau-

tas var celties vīrs, kas sapratīs tautas instinktus, tauta viņu pa-
cels nedzirdētā slavas mirdzumā, un tas tautu izvedīs uz brīvī-

bas ceļa.
Vienības valsts apvieno ne tikai šķiras, bet arī intelliģenci

un tautu un te vajag saprasties ar tautu arī tiem, kas jūtas esam
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aicinātu uz kultūras augšgaliem, uz gara aristokrātiju. Še va-

jag izprast brīvības īsto būtību, ka mēs visvairāk spējam ra-

dīt, ja esam ierobežoti savās dziņās, ja mums ir dzinējspēks aiz

muguras. Ikkatrs pilsonis še zina, ka vispārējā miera un vispā-
rējās labklājības un gribas labā mēs esam sevi ierobežojuši dzī-

ves iekarošanā, noslāpējuši daudzas instinktu balsis, lai kalpotu
tikumībai un likumam. Bet mums ir liela dvēseles brīvība, kas

vēlas to pašu postulātu, ko Kants kādreiz deva visai cilvēcei, —

dzīvot tā, lai mūsu uzvešanās varētu tikt par vispārējās uzveša-

nās rēgulu. No senseniem laikiem šo pašu likumu ikdienišķā

pilsoņu satiksmē mēs pazīstam no izteiciena — nedarīt otram tā,

ko negrib, lai cits tev dara.

Vienības valsts ir nācijas spēka visaugstākais organizē-
jums, viņa ir vīrišķīgas gribas valsts, kur nācijas suverēnitāte

izpaužas visaugstākā formā. Vienotā gribā še parādās visas tau-

tas autonomās suverēnās prasības. Tāpēc, ka vienības

valsts ir nācijas vienotās gribas valsts, vi-

ņa ir arī vislielākās tautas brīvības valsts,
kur mēs visi gribam to, kas mūsu tautai par
labu nāk, mēs gribam kopā visi to, kas mūs pašus, mūsu

tautu un valsti padara spēcīgu, gribošu un mirdzošu cildenumā.
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Adolfs Erss.

Divi draugi.
Stāsts.

Granāta sprāgst un pazūd. Tas tikai mirklis. Granāta pār-
vērtusies citā būtībā, atgriezusies savā ķīmiskā pirmstāvoklī;
{savienojusies ar gaisu un zemi.

Andris Apšenieks, atgriezies no izlūkošanas gājiena, paķē-
ra zemnīcā katliņu un gāja pēc zupas, jo nākdams bija redzē-

jis, ka piebrauc lauku virtuve, gāja un domāta, ka no vakai-

rī ta nav neka ēdis. Visu laiku jātur vaļā acis un ausis, par vē-

deru nebij vaļa domāt. Šaušana, uzmanība, slēpšanās no lo-

dēm. Pirmā vietā pienākums un dzīvība. Tikai ieraugot virtu-

ves katlu, pakrūts sakustējās un mutē saskrēja siekalas.
Katliņu priecīgi vicinādams un nāsīs jau juzdams kāpostu

smaržu, Andris steidzās pēc zupas. Pagā ja garām izrautai gra-

nātas bedrei, garām nolausta bērza stumbēnam un aiz alkšņu
pudura jau redzēja virtuves ratus, pie kuriem rindā stāvēja
kareivji. Lūk, Ješkam Bērziņam, ar kuru viņi izlūkos turējās
blakus, jau rokā kūpošs katliņš. Te gaisā pazīstamais kau-

ciens kā ass nazis. Granāta. Un tad
....

Andrim vairs nebija rokā katliņa, galvā cepures, kājās zā-

baku, mugurā apģērba, ne miesas, ne kaulu. Viss tas atgriezies
savā ķīmiskā pirmstāvoklī, savienojoties ar gaisu un zemi. Kai-

lā dvēsele atradās uz augsta kalna tādā gaismā, ka acis

nemaz nevarēja atvērties. Andris apsēdās, lai atžilbtu un mā-

cītos saskatīt apkārtni. Vienā acumirklī bija noticis kautkas

liels un negrozāms, par ko kļuva skumji un tomēr viegli. Ķer-
menis, — ne ķermenis, bet būtne tik viegla, itkā zemes apakš
kājām vairs nevajadzētu. Kas vairs domās pa zupu un pakrū-
ti, kad gaiss pilns kā tāļām un jaukām kara marša skaņām. Ka-

ralauks attālinājies par simts jūdzēm, nesvilpj baigās lodes un

riebīgie šrapneļi, aukstās, sastingušās nāves neredzamie iznē-

sātāji.
Acis pamazām pierada gaismai un Andris raudzījās, kas

nu ir, kur atrodas. Pretim plaša iele ja ar ezeriem un birztalu

puduriem, itkā te būtu Vidzemes augstiene, kur Andris dzimis

un pavadījis bērnību. Dzeltānās ceļu jostas stiepās šurp no vi-

sām pusēm, no tāļām, nesaredzamām pamalēm, gar ezeru spo-

guļiem un starp birztalu grēdām.
„Gandrīz kā tēva mājas kalns," Andris nodomāja un ska-

tījās, vai pa kreisi no kalnmalas neizlien pazīstamie jumti un
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skurstenis. Nē. Tur redzamas tikai ugunsgrēka drupas. Lai-

kam te pāri kaps. Te nav cilvēka, ne cilvēka pēdu.
Tad Andris uz visiem ceļiem ievēroja kustošas ēnas,

pas rindā, garās, nepārredzamās rindās nāca uz šo pusi. Tās

bija no kaujas lauka nākošas kareivju rindas, nogurušas un pe-
lēkas kā ar zemi sajaukušās. Tikai rets rokā sažņaugtu turē-

ja šauteni, vai kailu zobenu, itkā nedrīkstētu to palaist vaļā.
Tur nāca vīri kapa mēteļos, zemnieku darba drēbēs un

skolnieku svārciņos, zābakos un kailām kājām. Nāca pusmū-
ža vīri un veci, jaunekļi un gandrīz vēl bērni. Bet visiem virs

pieres spīdēja saule. Rindas nāca tuvāk un tuvāk, pret piekal-
ni augdamas, bet nepienākušas lēni izgaisa kā miglā. Migla
krājās biezāka, cēlās gaisā un apstājās virs Andra galvas kā

mākonis. Tad nācēji izbeidzās, atstājuši ielejā izklātas dzel-

tānas ceļu jostas, uz kupām acis velti meklēja kādu dzīvību.

Tikai tagad Andris atcerējās, kas tās par rindām.

„Tie ir latviešu kareivji."
To pasacījis, viņš ap sevi vairs neredzēja miglu, bet tos pa-

šus karavīrus, kas atnāca pa ceļiem. Viņi nerunāja, nesmējās
un nedziedāja savas mīļās kapa dziesmas. Klusās rindās slīdē-

ja tālāk un grima gaisā, kas tīrs un caurspīdīgs līdz pašai mū-

žībai, līdz bezgalībai pa staru kāpnēm aizveda šos latviešu brī-

vības kapotājus.
Tad Andris nespēja sēdēt uz vietas un skatīties, jo trūka

spēka palikt vienam. Viņa kājas sāka cilāties tāļā kapa marša

taktī. Viņš iestājās rindā un soļoja blakus saviem cīņu bied-

riem, kuri līdz nesa zemi no Karpatiem, no Ventas, no Raunas

krastiem, no Daugavmalas, Latgales, no Sibirijas taigas un

Krievijas stepēm. Andris nevaicāja, kurp viņi iet, kurp aiz-

vedīs noslēpumainās staru kāpnes.
Tikai kad gājiens viņu ieveda vārtos, darinātos no saules

un zvaigznēm, aiz kupiem divās rindās stāvēja spārnota eņģeļu
goda sardze, Andris saprata, ka iet debesīs, un ka pasaules dzī-

vei ir beigas.
«Sasodītā granāta tak mani ir nožmiegusi," viņš nodomāja

gandrīz ar nepatiku un nožēlošanu, bet nevienam savu nožēlu

nepateica, jo arī citi kapavīri pieklājīgi klusēja.

„Viņi visi tak ir tādi paši krituši latviešu kapotāji kā es,"

viņš atjēdzās: „Labi ka tiku pie savējiem, būs lustīgāka pada-
rīšana; kas zin, ar krieviem un vāciešiem vēl debesīs iznāktu

plūkšanās."
Aiz eņģeļu goda sardzes tūliņ nāca otri vārti. Rinda gāja

un grima arī tajos, Andris līdz. Šie vārti bija celti no dažā-

diem akmeņiem. Tur laikam bija sakopotas visas akmeņu su-

gas, kādas atrodamas piecās pasaules daļās. Aiz vārtiem sākās

savāda nedzīva pasaule, kur neauga zālīte, nelidoja ods, nerā-

poja skudrīte. Augstu gaisā cēlās drūmas, spokainas klintis,

no kupām dvesa vēsums un klusums. Klintis saspiedušās kopā,
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itkā būtu baiļu pilnas, starp viņām palikušas tikai šauras

spraugas, ka tikai viens vīrs var tur iet. Pa tām nu jāmaldās
plūstošai kapavīru dvēseļu straumei. Vientulīgs gājējs te va-

rētu maldīties un mūžam neatrast ceļa. No vientulības bailēm

un neparastās gaismas te cilvēks zaudētu prātu. Baigu, zemes

virsū neredzētu gaismu te izplatīja blakus aklām granīta klin-

tīm stāvošas zaļā oniksa, sarkanā rubīna, melnā tormalīna,

miglainā opāla, zaļā krizoberilla un citrondzeltānā topaza pus-

caurspīdīgās šķautnes, pār kurām gulēja brūnas ametista de-

besis.

Pulkā ejot, Andrim pirmā baigā sajūta pārgāja un drīz arī

citi vārti bija klāt. Aiz minerālu valstības nāca zelta un alumī-

nija vārti. Smagais un vieglākais metalls te savienojās, lai ap-
zīmētu robežu, aiz kūpas sākās daudzējādi veidojamo metallu

valstība. Te valdīja bāli pelēka krāsa, izņemot vapa un zelta

paugurus, kas nostājušies ap dzīvsudraba ezeru. Metallos te

bija tik liela dažādība, ka Andris viņu skaitu un nosaukumus

nevarēja zināt. Vienīgi dzelzs, sudrabs un alva vēl viņam te li-

kās kā draugi no zemes dzīves. Siltums un aukstums, magnētis-
kie un elektriskie spēki te darbojās tik neaprēķināmi, ka An-

rim kļuva bailes no iesnām, zibeņa spērieniem un kāju apak-
šas pazaudēšanas, jo kauču viņš bija viegla dvēsele, kājas ceļš
pievilka tik nejēdzīgi, itkā tas būtu no mīksta piķa.

Arī te kapavīru gājiens ilgi nekavējās. Klāt bija ceturtie

vārti, darināti no brūklenāju un ozolu lapām un klinģerīšu zie-

diem. Šie vārti jau izskatījās kā goda vārti, un aiz viņiem

spīdēja plaša ziedu, dažādu stādu un koku pasaule. Tīri kā bo-

tāniskais dārzs, kur reibinošās smaržās varēja nosmakt. Banā-

nu koki te auga blakus eglēm, uz dzeltenēm plauka rožu ziedi

un vijolīšu ziedi bija tik lieli kā platmales. Te Andris jau ju-

tās samērā labi, ja tikai nereibtu galva un raibums neapžilbi-
nātu acis.

Aiz piektajiem vārtiem, kas darināti no ziloņkaula un para-
dīzes putnu spalvām, Andpa ausis pildīja šausmīgs troksnis.

Tas bija neskaitāmu putnu un zvēru balsis, kas slavēja Dievu.

Dīvaini likās, ka te tīģeris neuzbrūk stirnai un ērglis brālīgi
sēd uz vienas laktas ar balodi. Aita snauda, uzlikusi galvu vil-
kam uz kakla. Būtu labi, ja juceklīgais zvēru un putnu orķes-
tris neplēstu ausis.

Aiz sestajiem vārtiem karavīru dvēseles iegāja caurnere-

dzamā tumsā. Tik melnu nakti Andris nebija redzējis, acīm

uzgūlās kā apkvēpusi delna. Te ejot, bija jāpadodas vienīgi
no jautai. Ne pa labi, ne pa kreisi rokas nevarēja atrast vairāk

kā tukšumu un pat kājas nejuta zem sevis pamata. Andris at-

cerētās, ka aiz viņa uz vārtiem palika uzraksts: Zināšana. Pa-

tiesība. . Taisnība. Neredzēdams pat savus ceļa biedrus, An-

dris tomēr juta, ka viņu kāds iekšējs spēks ved. Un tad pašā
priekšā piepeši atvērās septītie vārti.
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lezilgana gaisma plūda pretim karā kritušo dvēse-

lēm. Nu tās bija ietērptas baltās drānās, kas iegūtas
ejot caur tumsas valstību. Te atradās dvēseļu mūžīgā
mītne. Līdz šejienei visi klusēja, bet te atguva valodu

un varēja viens otram darīt zināmas savas jūtas. Laika

te nebija, telpa zaudējusi mēru. Katra dvēsele pati kļuvusi
pasaule, kas nepāriet un citas vietā neietilpst. Te satikās veci

paziņas un radi, ko nāve bija šķīrusi. Un visi te kļuva paziņas
un radi, visi kļuva viena būtne, viena dvēsele, kaut ar katra

dvēsele pasaule par sevi.

Pastaigādamies pa debesu galējo telpu, Andris ieraudzīja
tādu kā paziņu un gāja tam klāt. Kā tad — Pēteris Rieksts!

„Pēter, tu!"

„Andri, tu!" viņi abi izsaucās un apkampušies noskūpstī-
jis.

Satikās divi draugi, reiz auguši kā zēni kaimiņu mājās.
Jaunekļa srados viņi kopā aizgāja uz Rīgu laimi meklēt. Pēc ru-

dens pļaujas, dzērvju aicināti, ar maizes kulīti plecos viņi iz-

gāja uz lielceļa, atvadījušies no tēva un mātes. Toreiz jau dau-

dzi latvieši tā bija gājuši un Rīgā cēluši latviešu turību un go-
du. Arī abi draugi nolēma darīt to pašu. Pēteris Rieksts Rīgā

iestājās pie galnieka par mācekli, Andris Apšenieks vīnūzī par

pudeļu skalotāju. Pēteris jau mājā bija liels avīžu un grāma-
tu lasītājs un pēc pieciem gadiem no galdnieka mācekļa iznāca

skolotājs. Andris no pudelēm aizgāja pie mūrnieka un pēc

pieciem gadiem jau pats uzņēma māju celšanas darbus. Pēc

tam draugi vairs nebija tikušies.

„Kā tu, Andri, te tiki?" tagad debesīs Pēteris vaicāja ve-

cajam draugam.
„No kura laika tu te, Pēter?"

Abi gribēja zināt.

„Es te jau piecpadsmit gadus," Pēteris stāstīja pirmais, at-

sēzdamies uz mākoņa malas. Andris apsēdās viņam blakus.

„Tas ir, ja rēķina pēc zemes laika. Še, tev jāzin, mēs laika ne-

mērojam. Deviņi simti piektais gads mani atveda šurp. Es bi-

ju skolotājs uz laukiem. Auseklis, Pumpurs un Veidenbaums

bija mūsu ideālu apdziedātāji jau tad, kad gāju draudzes sko-

lā. Kad nāca piektais gads, es arī cerēju, ka nu nāks glabāto
ideju piepildīšana, ka latvieši varēs nolikt svešo nastu un savu

zemi izveidot par latviešu zemi. Tā domāja lauki, tā domāja
mans pagasts, noņemot no sienām ķeizara tēlus. Bet mēs nebi-

jām aprēķinājuši, cik tālu revolūcija var iet krievu tautā. At-

jāja dragūņu ekspedīcija un mūs trīs tautas gribas izpildītājus
— komitejas locekļus piesēja pie muižas vītoliem un nošāva.

No tā laika esmu te. Bet tu? Kā tu te atkļuvi?"
„Mēs uz zemes vēl tagad karojām par to pašu, par ko tu

kriti. Par Latviju."
„To es zinu, ka tur notiek cīņas tā, ka visas debesis trīc,"



Pēteris sacīja: „Mēs varam visu redzēt un dzirdēt, kas uz ze-

mes notiek. Lūk, tur tā iegarenā bumbiņa ir redzes un dzirdes

aparāts."
„Laikam tāds pats kā mūsu televīzijas aparāts?"
«Kautkas līdzīgs ir, bet stāsti, kā tev izgāja."
„Mēs desmit vīri gājām izlūkot ienaidnieka pozicijas," ta-

gad Andris stāstīja par sevi: „Pareizāk sakot, mēs gājām mek-

lēt ienaidnieku, kurš atkāpās. Viņus atradām ierakušos pie
kādām mājām. Norunājām pabaidīt un ar divām patšautenēm
visi desmit uzrāpāmies kokos, jo atradāmies mežā kādu kilo-

metri no pretinieka. Te ierakumi bija labi pārredzami un at-

klājām uguni. Šie atbild, palaiduši visus savus ložmetējus. Lo-

des nāca kā krusa, bet visas mums pa apakšu. Šie domāja, ka

mēs nogulušies zemē, bet mēs tik pucējam no augšas virsū, ka-

mēr šie no ierakumiem laukā gan. Mums pienāca palīgi un mā-

jas ieņēmām. Apmetāmies pretinieka ierakumos. Es divas

dienas nebiju ēdis un par nelaimi ieraudzīju zupas katlu. Tas

mani iekārdināja, gāju pēc ēdiena un dabūju pirti. lenaidnie-

ka granāta uzklupa taisni man virsū un atgādāja mani šurp.
las ir viss.

„Tad nu gan. Tad arī tu esi kritis tautas brīvības karā.

Tamdēļ tik ātri tiki cauri septiņiem debesu vārtiem, jo karā

kritušo dvēseles nāk taisni "pie baltajām dvēselēm, nekavēda-

mās pārbaudījumos, kas lemti parastā nāvē mirušiem."

„Vai šie pārbaudījumi ilgi un briesmīgi?" Andris vaicāja.
«Grūtas ilgas un ciešanas jāpārvar šīm dvēselēm, kamēr

viņas pakāpeniski pārvēršas minerālos, metallos, stādos, dzīv-

niekos un neziņas naktī. Tas, ko tu redzēji nākdams caur sep-

tiņiem vārtiem, — dārgakmeņu klintis minerālu valstī, zeltu,

varu, dzelzi un svinu, puķes, kokus, putnus un zvērus, tās ir

pārbaudāmās dvēseles, kurām jāiziet grūts ciešanu ceļš, kamēr

viņas nokļūs te pie baltajām dvēselēm. Ja tur tev līdz nese-

kotu vēl cilvēcīgas īpašības, kā bailes, apmulsums un nevērī-

ba, tad starp minerālu šķautnēm būtu ieraudzījis dažu pazīs-
tamu seju. Tur mēmos, aukstos minerālos pārvērstas cieš kun-

gu dvēseles, tur atrodas arī daudzi Latvijas baroni un grāfi,
kuru sirdis bijušas cietas kā krams pret saviem apakšniekiem,
latviešu zemniekiem. Metallu valstī jau nonākuši tie, kam ciet-

sirdības bijis mazāk nekā viltības, kas ar viltu ņēmuši to, ko

granītā ieslēgtie ar ļaunu un varu.

Puķēs, stādos un kokos pārvērsti tie, kas meklējuši vieglu
•dzīvi un nekā nav darījuši priekš tautas. Reibinošā smarža ir

viņu nepadarītie darbi. Tie viņām sagādā grūtas ilgas, kuras

rimstas tad, kad visa smarža atdota citām dvēselēm, kūpas nāk

viņu vietā no iepriekšējiem nodalījumiem. Tur tu varēji ie-

raudzīt pasaules uzdzīvotājus, kā grāfu Kaliostro, Kavalkanti

un Elīzi Ramo.

Dzīvnieku veids dots tam dvēselēm, kūpas uz zemes nav
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Eildījušas auglības likumu. Viņām jācieš par savu nedzimušo
ērnu dvēselēm, kamēr uz zemes nebūs izglābts no nelaimīgas

nāves tik daudz dzīvību, cik viņas palikušas zemei parādā.**
Tā Pēteris paskaidroja septiņu vārtu ceļu, kuļ*u nācis

Andris.

Tad abi draugi kļuva uzmanīgi, izdzirduši savādu troksni,
kas ielauzās debesu klusumā. Andris ieklausījies uztraucās

un piecēlās kājās.
„Kas par troksni?" viņš vaicāja: „Itkā vesela armija ietu

pa ielu akmeņiem."
„Man liekas, ka tas nāk no zemes," Pēteris arī piecēlās.
„Ka tik mūsējie neatkāpjas," Andris bažījās.
„To tūliņ redzēsim," Pēteris kā vecāks un piedzīvojušāks

debesu iemītnieks piegāja apaļam rāmim, kurā redzams tāds

kā balts stikls. Viņš pagrozīja mazu rokturi un stiklā parādī-
jās pilsēta ar slaidiem torņiem, platas upes pāršķelta.

„Skaņu tvērējs rāda, ka troksnis nāk no šīs pilsētas,** Pē-

teris sacīja, vilkdams ar pirkstu pa skaitļu tabeli, kas bija rak-

stīta uz ierāmējuma.
„Tāda kā Rīga," Andris minēja un neticēja.
„Tā ir. Arī pēc tabeles tā iznāk," Pēteris apstiprināja.
„Nu kā tad, Pētera tornis. Ka tik mūsu armija... Bet

varbūt atgriežas ar uzvaru." Andrim bažas kļuva vēl lielākas.

tūliņ skatīsimies tālāk," Pēteris pagrozīja vēl

kādu rokturi. Tad abu draugu priekšā ieradās logs, īsts logs
ar stikliem un palodzi: „Šis ir debesu logs, kurā var redzēt

visu, kas notiek uz zemes. Tagad tas pagriezts pret Rīgu. Nāc»
skatīsimies."

Pēteris atvēra logu, un abi draugi, ar elkoņiem uz palo-
dzes atspiedušies, raudzījās lejup. Rīga ar visām ielām bija
redzama skaidri kā uz delnas, skaidrāk kā no aeroplāna»
Troksnis kļuva tik tuvs, ka varēja sadzirdēt atsevišķas cilvē-

ku balsis, kas izšāvās no daudzu balsu un soļu jūrai līdzīgas
čaloņas. Pa ielām tecēja ļaužu straumes, virs viņu galvām pli-
vinājās karogi, daudz, daudz karogu kā sarkanbaltas liesmas.

Tā nebija atkāpjošos armija.
„Latvijas karogi," Andris priecīgi sacīja: „Pilnas ielas ka-

rogiem. Kas Rīgā var būt par tik lielu gājienu, vai būtu no-

slēgts miers? Redzēsim, kurp viņi dosies. Visi plūst uz Espla-
nādes pusi. Bet nē, pulcējas uz bulvāra. Kas tā uz bulvāra

par savādu celtni, kā milzīgs zobens, celtne aizsegta ar drēbi.

Agrāk tās nebija. Karogi pulcējas ap to. Es tak vēl nesen

biju Rīgā, tad bulvāris bija tukšs."

„Tu vēl nevari iedzīvoties debesu apstākļos un gribi mē-

rot ar zemes mēru," Pēteris pamācīja: „Kas uz zemes gads, tas

debesīs īsāks par mirkli. Tev liekas, ka tu te sēdi tikai dažas

minūtes, bet uz zemes tikmēr ir pagājuši piecpadsmit gadi. Bet
kā tu domā, kas tie par karogiem, tik daudz karogu?"
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„Ļauj ieskatīties," Andris liecās pār palodzi.
«Neizkrīti. Tu esi ziņkārīgs kā cilvēks," Pēteris piezī-

mēja.
„Tas nekas, skaties. Tur tie izbalējušie ir latviešu strēl-

nieku karogi. Tur tie — jauno, nacionālo pulku karogi. Es

redzu arī sava pulka karogu, tas zilais ar zaļu. To nes mans

cīņas biedrs Ješka Bērziņš. Palicis tā kā vecāks, bet soļo braši.

Tur tie mirdzošie ir aizsargu pulku karogi, to rāda uzraksti,
lūk, baltie skautu, lūk, balti zaļie mazpulku karogi. Bet tur

jauni, mirdzoši, man nepazīstami karogi. Uzraksti rāda, ka tie

ir strādnieku karogi. Tie nav sarkani. Tā tad noticis kaut

kas jauns un svarīgs. Strādnieki iet ar visu tautu. Lūk, ka-

rogi nostājas uz bulvāra ap nepazīstamo celtni. Visi kopā kā

mūris, kā nesalaužama karavīru ķēde. Apkārt milzīga ļaužu

jūra. Paliek klusu. Uz paaugstinājuma pacēlās sirms vīrs.

Bet klausies, ko viņš runā. Brīvā Latvija. Jau septiņpadsmit
gadus pastāv brīvā Latvija. Septiņpadsmit gadus — viņš saka:

brīvā Latvija, mūžīgā Latvija. Viņš saka: vienotā tauta..."

Abi draugi klausījās sastinguši. Pēc runas brīdi klusēja.
Tad Andris teica:

„Vai tu dzirdēji: Es atklāju brīvības pieminekli. Tā tad

tā ir brīvības pieminekļa atklāšana. Lūk!"

Draugi palika klusi, redzot, ka aizsegs noslīd uz zemes un

atklājas augsts, stalts piemineklis ar trim paceltām zelta zvaig-
znēm Latvijas Mātes rokās.

Un tad no zemes nāca varena, visu debesu telpu piepildo-
ša dziesma. To šajā brīdī dziedāja visa Rīga, visa Latvija, pil-
sētas un lauki. Arī Andrievs nenoturējās un Pēteris viņam

līdzpievienojās visu latviešu lūgšanai „Dievs, svētī Latviju".
Viņi pagriezās pret visu valdinieku valdnieka troni, lai lielo

lūgšanu raidītu turp, un redzēja: Nepārskatāmas karavīru rin-

das, rokas pacēlušas, raudzījās turpat, kurp viņi, un dziedāja
Latvijas lūgšanu. Tur stāvēja Viestura un Nameja karapulki,
Bebru dumpja un piektā gada mocekļi, tur Prūsijā un Karpa-
tos bojā aizgājušie, tur kritušie pie Ķekavas un Ziemas svētku

kaujās, Nāves salā, pie Ventas, jūrmalas kāpās, pie Cēsīm un

Raunas, pie Daugavas, Rīgas tiltiem, Jelgavas un Liepājas,
Latgales purvos un pakalnos. Tur dzīvību nolikušie Sibirijas
taigā. Visi — dzīvie un mirušie — latvieši lūdza: „Dievs, svētī

Latviju".
Mūžīgo Latviju.
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A. Grīns.

Latviešu brīvības cīņas,

Brīvības piemineklis celts visiem senās un jaunās Latvijas
varoņiem, jo mūsu tautas neatkarības kara sākums ir meklē-

jams jau aizvēsturē, mazākais aiz piecpadsmit gadusimte-
ņiem. —

Raksturīgākais senlatviešu ierocis nav šķēps vai zobens,
bet cirvis. Šim faktam dziļi simboliska nozīme, jo senču cirv-

jiem izcirsta neatkarīgās Senlatvijas aizvēsture un arī viņas
vēsture. Cirvis sencim ir reizē kaujas ierocis un līdumnieka

darba rīks, un latvieši bijuši zemkopji un ienaidnieku cirtēji
kopš neminami veciem laikiem. Cirvjiem bruņoti, mūsu sen-

tēvi priekš gadu tūkstošiem nāk iekšā šai zemē, kas tagad at-

kal latvju valsts, un cērt nost, cērt zemē visu, kas nostājas ceļā.
— Viss viens, vai tie ir mūža meža koku stumbri, vai ienaidnie-

ku karavīru augumi.
Tas pats kara un darba ierocis palīdz senlatvietim nolīst

veco līdumu vietā vēlāk jaunus, palīdz tīrumiem plesties pla-
šumā uz gāršu, silu, vēru lēses. Tiem pašiem cirvjiem mūsu

sentēvi ir nosargājuši gadsimtiem ilgi šo zemi, neļāvuši te ie-

ceļot svešām tautām.

Starp mūsu senču ciltīm visupirmie Senlatvijas brīvības

sargātāji pret svešniekiem ir zemgaļi. Priekš apmēram 1500

gadiem no Gotzemes salas ir nācis uz Daugavas ietekas pusi
iekarotāju vilnis un plūdis iekšā Zemgalē, kupa tad bijusi lie-
lāka nekā tagad un 13. gadusimtenī: pirmajos gadusimteņos
pēc Kristus zemgaļu cilts apdzīvo nevien Lielupes baseinu, bet

arī tagadējo Rietumvidzemi, zemes ap Gauju un Daugavas lej-
teku.

Kā norisinājušās šīs aizvēsturiskās kaujas latvju zemes

dēļ, par to mums nav nekādu uzrakstītu ziņu. Ir tikai 1500 ga-
dus veci, ap Lielupes un Daugavas mutēm un lielā skaitā rasti

tā laika Gotzemes karotāju ieroči. — Kur palikuši šo ieroču ci-

lātāji? Tos nocirtuši, noguldījuši gar zemi seno zemgaļu cirv-

ji gluži tāpat, kā senlatviešiem bija parasts cirvjiem apcirst
mežu ataudzēs, ja tās sāka uzmākties laukiem. —

Šī lielā iebrukuma atsišana nevarēja norisināties bez orga-
nizētas virsvadības, bez valsts varas. Gotzemes kapa pulku
uzbrukums nebij ne vienīgais, nedz pēdējais. Svešnieku atsi-

šanai senie zemgaļi iesāka celt Daugavas lejtekas krastos sa-

vus varenos pilskalnus, pie kufu kājām vēlāk izveidojās ostas.
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Celt tādus cietokšņus, atvairīt lielus ienaidnieku speķus — to
visu varēja tikai organizēta valsts vara, stipru un taļredzigu
vadoņu vadīta.

Tā Zemgale (Lielupes Zemgale) jau priekš 1500 gadiem
kļuva par senlatviešu pirmo valsti. Vai tas nav zīmīgi, ka jau-
nās Latvijas valsts cēlējs un tautas vadonis arī nācis no Zemga-
les, ir cēlies no viņas senās līdumu gāzēju un ienaidnieku cir-

tēju cilts?

Vidzemes (pareizāki būtu: Gaujas) zemgaļi ar laiku attā-

linās no saviem dienvidu cilts brāļiem, laikam uzmeklēdami

ziemeļrītos zemes, kas auglīgākas par priežu siliem, kuri starp
Daugavu un Gaujas grīvu. Tā pārtrūkst sakari starp abiem

šīs varoņu cilts zariem, un Vidzemes zemgaļi vēlāk saplūst ko-

pā ar letgaļiem. Varbūt, ne pavisam: varbūt, te slēpjas atbilde

uz jautājumu, kāpēc tā sauktā vidus izloksne dzirdama reizē

ap Dobeli un Valmieru. Arī Tālavas varoņus to kaujas sparsir
padarījis vismaz garā tuvus Lielupes zemgaļu ķēniņiem un vi-

ņu kareivjiem.
Simts gadus pēc Gotzemes kaļotāju atsišanas sāk uzmāk-

ties no rītu puses Senlatvijai tagadējās krievu tautas senči.

Frontei pret skandināviem, kurus sākumā gaiņā zemgaļi, bet

vēlāk kurši, nu piebiedrojas otra fronte, pret krievu senču cilti

krīvičiem, no kuras vārda cēlies lielās kaimiņtautas nosaukums

mūsu valodā.

Ar krieviem ap 600. gadu sāk varonīgu cīņu letgaļi, sen-

latviešu austrumnieki, kas ieņēmuši Vidzemes austrumus, Lat-

gali un tagadējo Austrumzemgali (seno Sēliju). Krievu atvairī-

šanai bija letgaļu celti stipri piļu loki tagadējās Latgales dien-

vidaustrumos. —

Tā jau priekš 1300 gadiem veidojās mūsu tautai lemtais

liktenis: mūžam karot, karot ar stipriem ienaidniekiem, cīnī-

ties divās frontēs uzreiz.

Arī jaunā Latvija dabūja izcīnīt savu neatkarību, karo-
dama vienā un tanī pašā laikā divās frontēs uzreiz. — Karš di-

vās frontēs reizē, — tas mums no senčiem atstāts mantojums.
Varbūt, tieši tāpēc šī zeme mums tik mīļa, ka tikai rādot

vislielāko neatlaidību miera darbos un kara darbos, mums ir

lemts šo zemi sev paturēt. —

Pēc krievu frontes izveidošanās Senlatvijas rītu pusē, sen-

čiem parādās jauni ienaidnieki arī vakaros. Tie ir zviedri un

dāņi, un ar tiem trešā senlatvju cilts — kurši karo vairākus

gadusimteņus. Par cīņām ar kuršiem, par skandināvu ķēniņu
kara gājieniem uz seno Kurzemi daudz stāsta zviedru, dāņu,
norvēģu, pat islandiešu varoņteikas. Daži no šiem varoņu tei-

ku ķēniņiem esot guvuši Kuršu zemē lielu laupījumu, daži no-

cirsti, noguldīti ar visām viņu kara draudzēm Senlatvijas kau-

ju laukos.
Šīs skandināvu kara draudzes nāk no jūras, un arī kurši
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paši drīz sāk doties pāri jūrai, zviedru un dāņu zemes dedzi-

nāt. Šie sirojumi ir kā kontratakas, kuras izdara Baltijas rie-

tumu tautu apdraudētās senās Kurzemes (Kursas) varoņi.
Rietumnieku uzbrukumi Kursai seko viens otram. Kurši

ap 9. gadsimta vidu ir tikko sakāvuši lielu dāņu floti, kad gadu
vēlāk jau iebrūk Kurzemē milzīgs zviedru karaspēks. Tas ie-

ņem Jūrpili (Grobiņu), Apuli (pie Skodas, Lietuvā), uz laiku

pakļauj kuršus Zviedrijai.
(Mūsu vēsturnieki domā, ka šī lielā zviedru karagājiena

tālākās sekas bijušas — Ziemeļkurzemes pussalas palikšana
par kuršu zemi: daļa kuršu, negribēdami būt par zviedru

apakšniekiem, devušies pāri Abavai, izspiezdami no Talsu

augstienes tur mitušos lībiešus).
Kurzemei tomēr pēc gadiem izdodas nokratīt zviedru virs-

kundzību, un kuršu flotes atkal brauc meklēt kapa laupījumu
Zviedrijas krastu novados. —

Ilgs mūžs nav bijis arī kuršu atkarībai no lielā dāņu ķēni-
ņa Knuta (11. g. s.), kam kādu laiku klausa gandrīz visas Zie-

meļeiropas zemes. Tā paša 11. g. s. beigās cnronists Brēmenes

Ādams jau stāsta par kuršiem, ka viņu zemei svešnieki nedrīk-

stot tuvoties. Kuršu zeme esot bagāta ar zeltu un labiem zir-

giem.
Jau senlaikos mūsu priekštečiem lemts karot pret pār-

spēku: letgaļi daudzus mūžus attur krievu uzmākšanos, kurši

vieni paši no 7.—12. gadsimtam kaļ*o ar zviedriem, dāņiem, arī

norvēģiem.
Kuršu padzītie Ziemeļkurzemes lībieši 9. g. s. pārceļas pā-

ri tagadējam Rīgas līcim, ieņem Vidzemes jūrmalu. Laikam
bez cīņas, jo Vidzemes senlatviešus neviļina jūrmalas muklāji
un neauglīgie priežu sili.

Toties gar Daugavu šais tālos senlaikos ir norisinājušās ļo-
ti sīvas cīņas: Daugava ir tik svarīgs tirdzniecības ceļš, ka rie-

tumu un austrumu kaimiņi lūko dabūt savā varā šīs arī stratē-

ģiskā ziņā vissvarīgākās Austrumeiropas upes ūdeņus un kras-

tus.

Par šīm cīņām mums tomēr saglabājies tikai nedaudz zi-

ņu. Tas liecina, ka te visvairāk skanējuši zemgaliešu cirvji,
skaldīdami Daugavas tīkotāju bruņu cepures.

Zemgaļu galvenais atbalsta punkts pie Daugavas tad ir vi-

ņu pils un pilsēta tai vietā, kur tagad Daugmales (Tīču) pils-
kalns, ar saviem izrakumiem — visspožākais seno zemgaļu
augstās kultūras liecinieks. Te bijusi tiem liela osta, priekš
tiem laikiem liela pilsēta, kurp braukuši nevien svešu tirgotā-
ju kuģi, bet arī svešu tautu karapulki.

Pēc dažu Senlatvijas vēsturnieku domām, pie Daugmales
pilskalna izcīnīta arī lielā 1106. gada kauja starp zemgaļiem un

Polockas valsts armiju; pēc kritušo iebrucēju skaita — veseli
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9000 — ši ir vislielākā uzvara musu senču un musu pašu karu
vēsture.

9000 kritušu! Tais laikos, kad visas kaujas izšķīra tuvcīņa,
— cirvis pretcirvi, šķēps pret šķēpu, vīrs pret vīru! Ak, tā ir

ciņa, pēc kuras ilgi vēl no ieroču šķindēšanas un kaujas
klaigām bus šalkuši un skanējuši abu lielās upes krastu sili, un

gluži sarkana plūdusi Daugava! Kauja, par kuru dažus mūžus

vēl būs dziedājuši zemgaliešu koklētāji, stāstīdami veciem un

i'auniem, kā īsti varoņi cērt ienaidniekiem, aizstāvēdami savu

irīvību un savu dzimteni. Kā spēj turēties arī maza valsts, ja
viņas likteņus loka un vada īstu vadoņu rokas.

Ne tik laimīgi savās cīņās ar Pliskavas un Polockas valsts
krieviem ir letgaļi. Šī senlatviešu cilts, kurai priekš 12. g. s.,

šķiet, ir bijusi vienota un stipra valsts, vēlāk būs sašķēlusies,
un izirstot vecajai vienprātībai, pa daļai nokļuvusi atkarībā

no austrumkaimiņiem.

Letgaļi sāk meklēt pret šiem kaimiņiem sabiedrotos un 13.

g. s. sākumā domājas esam tādus atraduši vāciešos, kas savu-

kārt lūko nostiprināties pie Daugavas lejtekas, — pašos Aus-

trumeiropas vārtos.

Letgaļu-vācu draudzība ir liktenīga kļūda. Tās sekas da-

bū izbaudīt it visas senlatviešu ciltis. Un tomēr, — kāds arī

šiem saskaldītiem un krievu māktiem letgaļiem ir kaujas
spars! Viņi cīnās pa divi reizē pret deviņi (Dotis un Paiķis,
Beverīnas bajāri); viņiem ir arī tādi kareivji kā Veķis, kas,

atspiedies ar muguru pie koka, visu dienu cīnās viens pats pret
deviņiem. Ko gan visu nebūtu iespējusi šī senlatviešu cilts, ja

viņas varoņus vadītu viena griba, viena roka. —

Vienotas gribas, vienprātības trūkuma dēļ mūsu senči pa-
liek 13. gadu simtenī par vācu ordeņa un bīskapu apakšnie-
kiem. Par spīti lielajai zemgaļu un leišu uzvarai (1236. g.) pie
Saules, par spīti Durbes kaujai (1260. g.), kur no leišu un kuršu

apvienotā trieciena kā māla pods pret klinti sašķīda vācu-

zviedru-dāņu karaspēks.
Un tomēr, šis 13. gadu simtenis ir ierakstījis dažas no sla-

venākām lapas pusēm latviešu brīvības cīņu vēsturē.

Atkarības laiku skolās, un arī vēl tagad, latviešu jaunatne
mācīta jūsmot par sengrieķu varoņdarbiem, par Leonidu, par

viņa kareivjiem, kuri pirms nāves kaujas izrotājušies kā kā-

zās, gan labi zinādami, kas tos sagaida cīņā pret persiešu armi-

jas pārspēku. Un tomēr — izbālē Spartas karotāju slava, ja

viņiem blakus stājas zemgaļu cilts viņas pēdējā nāves cīniņā.
Un simtkārt tuvāks paliek latvju dvēselēm Tērvetes pilskalns,
šis Viestarta, Nameja cīņu liecinieks. Nākdama no viņiem
senlaikiem, skan cauri gadu simtiem, vēl tagad uzmudinādama,

latvju sirdīs ķēniņa Nameja balss: „Varoņi, cērtiet droši!"

Zemgaļi cirta vāciešiem smagas rētas vēl tad, kad Zem-

gales liela daļa jau bija ienaidnieka varā, un visa viņu zeme
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palikusi par bruņinieku izdedzinātu postažu. Un gatavodamies,
savai pēdējai lielai kaujai ar krustnešiem pie Garozas

(1287. g.) zemgaļu varoņi saka viens otram:

„Ja nepārvaram vāciešus, mums jāpazaudē mūsu tēvuze-

me. Lai labāk mirstam, nekā aizejam tādā postā, un tāpēc

kaujā netaupīsim savas dzīvības."

Viss kaujas lauks pie Garozas mircis asinīs. Vāci gan sa-

kauti, bet cīņā kritis pēdējais Zemgales ķēniņš, un ar viņu

ļoti liels tā varoņu pulks. Un palikušiem bija jāatstāj tēvzeme,

kuras dēļ zemgaļu ieroči bija zibējuši, pret vāciem pacelti, ve-

selus 100 gadus.
Ar bēdu dziesmām, iepriekš nodedzinājuši savas sētas un

pilis, kuras nav iespējams vairs noturēt, zemgaļu pēdējie va-

roņi aiziet prom no savas zemes. Brīvība viņiem liekas mīļā-
ka kā tēvzeme.

Un tomēr, svešumā šai karotāju ciltij nava miera: Zemgale

sauc, velk tūkstots saitēm viņus atpakaļ. Zemgaļu trimdinieki

jāj katrreiz līdzi leišu ķēniņu kareivjiem, kad tie dodas pret

Rīgu, vai pret Cēsīm, un kādā no šīm kara gaitām uz īsu laiku

zemgaļu atgūta Tērvete, sagrauta Jelgava.
Viss tas bij velti. Zemgale bija un palika vāciešu varā,

līdz beidzot, vadoņa — zemgaļa atsaukts, atnāca visai latvju
zemei neatkarības augšāmcelšanās laiks.

Mūsu tautas pirmās atmodas laikmeta dzejnieki un publi-
cisti, maz pazīdami neviltoto savas tautas vēsturi, bija noticēju-
ši, ka visi atkarībā pavadītie gadu simti bijuši mūsu tautai ne-

pārtraukts vergošanas laiks bez gaišākiem brīžiem, bez tautas

sasliešanās sentēvu lepnumā un pašapziņā. Tie ir maldi, jo lat-

vietis nekad nav galīgi pazaudējis senās brīvības atceri, un

vienmēr glabājis sevī nelokāmu ticību, ka šī zeme ir viņa ze-

me, viņa sentēvu mantojums, un ka nāks laiks, kad tauta atkal

atdabūs savu brīvību. Šo tautas lielo ticību savai taisnībai un

savai nākotnei apliecina daudzie zemnieku dumpji (Cēsu,
Raunas. Kokmuižas, Jaunbebru v. c), par kuriem mums ir

skaidrākas ziņas tikai no krievu virskundzības laikmeta.
—

Krievu valdības ierēdņi savos ziņojumos valdībai stāsta: lat-

vieši vēl glabājot (priekš vairāk kā 100 gadiem) savas senās

teikas un svēti ticot, ka māju zeme un muižu zeme ir un paliek
tikai latviešu zeme, ka tā reiz piederējusi latviešu senčiem un

reiz atkal piederēs viņu pēctečiem.
Savas taisnības apziņa liek zemnieku dumpju dalībnie-

kiem iet pretī krievu kareivju šautenēm un lielgabaliem. Šī

taisnības apziņa neatstāj latvju tautas tiesību meklētājus ne

moku vietās, ne Sibirijas trimdā. Šīs apziņas pilni bij 1905.

gada cīnītāji, kuri simtiem krita no krievu lodēm. Šo apziņu

nespēj izravēt no tautas sirds visbargākie sodi, jo viņa ir — da-

ļa tautas sirdsapziņas, ar viņu runā latviešu asinis saglabāju-
sies brīvās Senlatvijas balss. Vērodams mūsu aizgājušos atka-
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rības laikus, prof. Vipers konstatē, ka latvietis nekad nav sa-

mierinājies ar dzimtcilvēka stāvokli, faktiski nekad nav atzi-

nis vācu kungu tiesības uz latviešu zemi. Arī latviešu atkarī-
bas laiks ir nepārtraukts brīvības cīņu laiks, kurā kungu iero-
či *r ."T

(
Y?ra un viltus

> un par kārtējo valsts nodevību izkaulēti

privilēģiju pergamenti, bet galvenais zemnieka ierocis
— ne-

lokāma ticība savai taisnībai, savām tiesībām uz brīvību un

zemi, par spīti visam tam, kas rakstīts kungu tiesību vīstokļos.
Ši ticība devusi mūsu tautai apbrīnojamu spēku.

Speķu, kupš tai neļāvis aiziet bojā vislielāko kara postījumu,
mēra un bada laikos, kad Latvijā veselos apgabalos nav dzie-
dājis pat gailis, nav dzirdēts rejam suns. —

Šis pats spēks spārnoja mūsu vecos strēlniekus, kad viņi
nostājas veco zemgaļu pēdās kā Latvijas zemes, latviešu tautas

dzīvības sargi pie Daugavas. Ziemassvētku kauju pirmajā
nakti notika visā pasaules karā Austrumeiropā nekur nere-

dzēts brīnums: no strēlnieku pulku trieciena divās vietās pār-
trūka pušu vācu fronte, pret kuru, iedami uzbrukumā, bija no-

asiņojuši tik daudz krievu korpusu.
Šī varoņspēka pilnas bija kalpakiešu gaitas, viņu pulciņa

ticība jaunās Latvijas karogam bija tik liela, ka aizrāva līdzi

tūkstošus mazticīgo, visu tautu. Senlatvju lielākajam varonim

Veķim, kas viens cinas pret deviņiem, ir garā rada kapteinis
Zolts, kura vestā rota, 100 jaunkareivju, arī pēc viņas koman-

diera krišanas, sakauj 1000 vecu kareivju. — Valmieriešu lei-

tenants Zīle, tā paša spēka apgarots, Vidzemes malienā ar 33

kareivjiem saņēmis bateriju, turpat atsviež atpakaļ vesela
komūnistu pulka uzbrukumu.

Pie Cēsīm, kā veci varoņi, cīnās jauni skolas zēni, kas tik-

ko paņēmuši rokās kaujas šautenes. Oktobra un novembra cī-

ņās pie Daugavas strādnieki un studenti stāv uzticīgi blakus

veciem kareivjiem, un latvju varoņgars te atkal uzliesmo tik-

pat gaiši kā seno zemgaļu, Gotzemes vikingu cirtēju, krievu

kņazu un bruņinieku dragātāju dienās. — Zolta varoņrotas ga-

ra pilna, iet 15. oktobra rītā dzelzs tilta sturmētāju rota savu

nāves ceļu. Ar seno kuršu — jūras izbraucēju sparu tiek tai

pašā 15. oktobrī pāri Daugavai Rēzeknes pulks. Daugavas,
latviešu likteņa upes, ūdeņi šai dienā top gaiši no latvju karo-
tāju ieroču un acu zibas, un kaujā atgūts nesen pazaudētais
Daugavas kreisais krasts.

Kur tad vēl lielā 3.—11. novembra kauja, ģenerāļa Baloža

un Berķa vadībā, kauja Rīgas un Latvijas dēļ, kauja, kurā no

mūsu pulku triecieniem saļodzas, irst un drūp bermontiešu

fronte Pārdaugavā, jūk ienaidnieku rindas, kurās cīnās divu

Eiropas vislielāko tautu kareivji. Kur Jelgavas atbrīvošanas

kauja, kara skolas kadetu cīņa pie Garozas, — turpat, kur

priekš 632 gadiem tik gaiši uzliesmoja veco zemgaliešu — ka-

rotāju slava, kur Liepājas sargu cīņas, Helmaņa, Spulģa siro-
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jumi lielinieku aizmugurē, tur gūstot trofējas un izlaužot sev

māju ceļu caur ienaidnieku sienu ar tam pašam ienaidniekam

atņemtiem lielgabaliem un ložmetējiem! Patiesi, mēs varam

ar savu karotāju darbiem cienīgi stāties blakus varonības ziņā

visslavenākajām visu laiku tautām. —

Mūsu tautas brīvības cīņas, cik vien tālu mēs varam tām

izsekot savas zemes vēsturē un aizvēsturiskos laikos, ir pa lie-

lākai daļai cieši saistītas ar Daugavu, šo stratēģiskā ziņā svarī-

gāko Austrumeiropas upi. Pie viņas krastiem senlatviešu ie-

roči gadusimtiem ir krustojušies ar vikingu, krievu un vācu

bruņinieku ieročiem. Pie viņas norisinājusies pirmā zemgaļu
sadursme (1187. g.) ar krustnešiem, un pret Rīgu, šo toreizējo
vācu varas cietoksni pie Daugavas, vēršas pa divi lāgi zemga-
liešu pulku trieciens. Arī uz seno Kurzemi iet kapā zviedri,
dāņi vairāk tikai tāpēc, ka šī zeme aizsedz no skandināvu pu-

ses Daugavu.
Tā nav vienkārša sagadīšanās, tā ir mūsu zemes ģeogrāfis-

kā stāvokļa ietekmētās vēstures griba, ka visvecākās un vis-

jaunākās latviešu brīvības cīņas ir izkarotas Daugavas kras-

tos, šos krastus sargājot pret uzbrucējiem latvju brīvībai un

zemei.

Šiem senās un jaunās Latvijas varoņiem tagad ir uzcelts

kopējs piemineklis. Uzcelts Latvijas sirdī
— Rīgā, netālu no

mūsu likteņupes Daugavas ūdeņiem. Un tik ilgi, kamēr vien

tecēs uz jūļ-u šie ūdeņi, latvju tauta glabās savā sirdī savas

brīvības varoņu piemiņu. Tautas asinsbalss tai neļaus mūžu

mūžos aizmirst tautas dēlus, kuri par savu tautu un par viņas
zemi atdevuši savas asinis.
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Alfonss Francis.

Svētrīta junda.
Karogu paceļot.

Diženo Saimnieku

Karogiem sveicam,
Vienoti zvērestu

Rītā šai teicam:

Tu mūsu tēviju
Saulītē liki,

Karogu zaudētu

Atdevis tiki!

Droši un vareni

Darbiem un balsīm —

Mēs savu nākotni

Vienībā kalsim!

Kamēr vien latvieši

Latvijā dzīvos,
Sentēvu karogi
Pāri tai plīvos!

Alfonss Francis.

Svētvakara junda.
Karogu nolaižot.

Dziest saules košā zelta ziba,
Laiks, draugi, nolaist karogu.
Mums miņā paliek vienprātība,
Kas sirdi dara bagātu.

Tik saderīgi pagājusi
Šī diena, satiekoties mums.

Nu domās iekārojam klusi,
Lai kļūst tas mūžu ieguvums.

Mums, Mūžīgais, jel mieru lemi,
Dod spēku darbiem nākamiem.

Par Vadoni un tēvu zemi

Kas sargi, modrs lai nomods tiem!
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Ed. Virza.

Radi un radniecība.

Pēc ilgiem gadiem ir pienācis laiks, kas mums atnesis sen-

kāroto domu brīvību, un tagad mēs varam bez jebkādiem ie-

robežojumiem runāt par lietām, kas mūs interesē. Un inte-

resē mūs ļoti daudz kas, un viss tas attiecas uz tautas garīgiem

i'autājumiem un uz mūsu tautas varenumu. Senāk, pie vecās

:ārtības, tas nebij iespējams; jo svabadi kādā valstī var runāt

tikai par tām lietām, kūpas tā ņēmusi savā aizsardzībā, kuru

attīstību tā pabalsta. Un pirms piecpasdmitā maija valsts sa-

vā aizsardzībā ņēma visu ko, bet tikai ne tautu un tās vaja-
dzības. Tā aizsargāja dēmokratiju un dēmokratijas intere-

ses, tādu izdomātu, no dzīves tāli stāvošu kārtību, kas tautai

ne tik vien nepieskārās, bet pat savažoja to pie rokām un kā-

jām. Patiesībā toreiz latviešu tautas nemaz nebij, bet bij bal-

sotāji. Šīs dēmokratiskās idejas paudēji izlietoja latviešus

kā vārtu vērējus un pa tiem sagāja iekšā krievi, žīdi, vācieši.

Visus tos viņi salaida latviešu mājas pagalmā, aizcirta ar vis-

viltīgākās konstitūcijas palīdzību vārtus cieti un uzsauca mā-

jas īpašniekam latvietim: „Valdi nu un saimnieko!" Bet ar to

šo cilvēku nodevība nebeidzās. Lai novērstu no tās ļaužu acis,

viņi teicās stāvot tikai par latviešiem, bet ar latviešu intere-

sēm pirka sveštautiešu balsis, lai nokārtotu savus personīgos
veikalus un dēmokratijas darīšanas. Tā bij ne tik vien vai-

rāksolīšana, bet arī gada tirgus, kur nejēgu balsis sajaucās ar

cilvēku balsīm.

Bet latviešu pacietībai beidzot pienāca gals. Kāda maija
naktī, kad mīlētāji aizmirsās, klausīdamies lakstīgalu dzies-

mas, latvieši salauza dēmokratijas žogus, izpostīja tos vārtus,

un nu pirmo reizi mēs varējām justies kā brīvi ļaudis. Valsts

tūlīt pirmā dienā paņēma to akmeni, kas bij mests, un pada-
rīja to par stūra akmeni. Tā bij latviešu tauta. Pirmo reiz

pirms Latvijas pastāvēšanas, valsts to ņēma savā aizsardzībā,

un nu nāca sengaidītā domu un darbības brīvība visiem tiem,

kas par nāciju domāja un gribē ja tās labā strādāt.

Ja tagadējā kārtība piegriež tautai tik lielu vērību, tad tā

nemaz nav lieta, kas pati par sevi saprotama. Mēs, jaunās Lat-

vijas veidotāji, sākot ar visaugstāko un beidzot ar zemāko,

«sam vienkārši ļaudis, un vienkāršs un pazemīgs ir mūsu uzde-

vums. Mēs esam aicināti, lai atkal celtu godā kādu vecu un

senaizmirstu lietu, kas tomēr ir visa pamats. Mēs gribam, lai
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tāpat kā senos laikos radi pie radiem atkal sāktu braukt ciemā,

mēs gribam atjaunot radniecību un radniecīgus sakarus.

Ko tas nozīmē? Vispirms tas nozīmē pārnākšanu mājās,

atgriešanos pie ģimenes pavarda. Kas tad nu ģimene un rad-

niecība galu galā ir? Tā ir apzināšanās, ka visi piederīgie cē-

lušies no viena celma, ka visos rit vienas un tās pašas asinis,

kurās guļ atmiņas par kopīgiem kapiem un kopīgiem šūpu-

ļiem. Katra ģimene ir noslēgta pasaule, un tās pamatā atro-

das citiem nezināms un nepieietams noslēpums. Un ikviens

ģimenes loceklis, kas nostaigā savu lemto ceļu no bērna auti-

ņiem līdz līķa autam, kustas vienā un tajā pašā radniecības

gaisā.
Ja jūs lidojat aeroplānā pār mūsu zemi, tad jūs redziet, ka

Latvija sastāv no atsevišķiem laukiem, bet ja jūs paceļaties
Virs tautas, tad jūs redziet, ka tā sastāv no atsevišķām ģime-
nēm. Tie no jums, kam būs pazīstama Romas kapu vēsture, zi-

nās, ka romiešu kapavīri, ejot uzbrukumā pret apcietinātu
pilsētu, pacēla virs galvām vairogus un sagrūda tos cieti kopā,
caur ko viss leģions atradās it kā zem pilnīgas bronzas sienas

un palika neievainojams. Ja nu visas mūsu nācijas ģimenes
paceļ virs galvām savus kopības vairogus un sagrūž tos kopā,
tad neievainojama un neuzvarama paliek arī latviešu tauta.

Ģimeņu vēsture ir latviešu vēsture, un jo lielāka mums

būs ģimenes paradumu nojaušana, jo dziļāki mēs paši sevi iz-

pratīsim un ciešāki turēsimies kopā. Latviešu ģimeņu sakaru

savstarpējā izkopšana nav nieka jautājums, tas nacionāli-po-
lītisks jautājums. Jūs, piebaldzēni, variet būt lepni, ka jūsu
vidū ir dzimis rakstnieks Austriņš, kam ir bijusi dziļa nojau-
šana par visām šīm lietām, un es nevaru noturēties, nepievedis
še viņa mūžīgos vārdus: „Es redzu mūsu patumšo, lielo istabu

pildāmies aizgājušo gariem, kas nāk ārā no kaktiem, tīri kā no

pazemes. Tur, baltā veļu drūzmā, es ieraugu nevien tēvu,

māti, vectēvu, bet veselu gapu senču rindu iznirstam no sirmās

senatnes. Viņiem pievienojušies ir krusttēvs, ir krustmāte,

tāpat māsa ar savu vīru. Kā apstulbis aiz brīnumiem blenžu

šinī nepārredzamā senču pulkā, kas atdevuši man savu garu,

Savas asinis, savu valodu un savu nesalaužamo dzīves prieku,
savu pieticību un savu pazemību. Šis mantojums ir tik liels,
ka uz apkārtni es skatos it kā ar mājas acīm un runāju šo bal-

tu dien* vēl mājas valodu.**

Tauta, kupai būtu tāda vai nu apzinīga, vai neapzinīga
radniecības sajūta, nevar iet bojā. Tā ar asinīm, ciešāki kā

ar dzelžu ķēdēm, ir saistīta savā starpā. To var iznīcināt ti-

kai visu, bet pa vienam nē.

Ja nu viens no šiem ģimenes vairogiem zūd, tad tūlīt ro-

das neaizsargāta vieta, kur var ķert ienaidnieka sitieni un ie-

nest sajukumu visā tautā. To ļoti labi saprata dēmokratijas
piekritēji, kad viņi sāka darboties, lai latviešu vienību saskal-



dītu. Viņi nāca ar apgalvojumu, ka augstāki par ģimenes au-

toritāti un asiņu radniecību ir stādāma domu un ideju radnie-
cība. Un tas, ko viņi sauca par domām un idejām, nebij lat-

viešu saknes, nebij pat ne no vienas tautas, bet bij izperināju-
šās atsevišķu intelliģentu galvās. Tas bija posta iesākums.
Latviešu ģimeņu radniecības ķēde ar to tika pārtraukta, un

ērmotas idejas latviešus saradoja ar visu pasauli. Latvietim
tuvs radinieks palika krievs, žīds, vācietis, bet latvietis ie-

naidnieks. Rads radu vairs nepazina, un latvietis bij bezga-
līgi priecīgs, kad tas sastapa kādu žīdu vai krievu, kam uz pie-
res bij svešas idejas zīmogs. Šo gara radinieku viņš veda sa-

vā mājā un guldīja savā gultā. Māti, kas dienu un nakti te-

cēja no istabas uz laidaru un uzturēja pavardā uguni arvien

dzīvu, nostādīja zemāk par briļļainu, sadriskātos lindrakos no

sapulces uz sapulci skrejošu sievieti, bet tēvu, saimniecības

organizētāju, nosauca par budzi. Tajā laikā beidza skanēt

pie ilkss gala piesietie pulkstentiņi, latviešiem braucot vienam

pie otra ciemos. Viņi nebrauca nu vairs pie radiem, bet pie
ideju un domu biedriem, un viņiem Latvija bija ne mērķis,
bet palīglīdzeklis citu mērķu sasniegšanai.

Jaunā kārtība, kas Latvijā nodibinājusies, rūpēsies, lai

latviešu seno radniecības koku atjaunotu, ka mums būtu ne

tik daudz gara radinieku, kā asins radinieku, kas viens otru

pazītu ne pēc kādas ideju zīmes, kas spīdētu uz viņu pierēm,
bet pēc kopīgas izcelšanās. Ja nu katrai latviešu ģimenei jā-
būt noslēgtai pasaulei, tad tādai jābūt arī mūsu tautai, kas no

atsevišķām ģimenēm pastāv. Jo kas tad tauta ir? Tā ir no-

slēgtas debesis, kur zvaigžņu vietā mirdz un laistās ģimenes,
kas visas griežas ap māju, no kuras tās cēlušās. Mums nu ir

jāgādā, lai kārtība šinī nācijas sistēmā nepārtrūktu, jo ja jau
kāda ģimene zaudē sajēgu par kopīgo pavardu, tad tā izklīst

un aiziet bojā.
Mēs tagad vēl nevaram šo latviešu kopības domu pilnīgi

atjaunot, jo mūsu vidū vēl kustas ļaudis, kas no mūsu tautas

sākumiem pastāvošo ritumu ir sajaukuši un šodien vēl mēģina
jaukt. Vēl arvienu nācijas šķīstīšanas darbs ir nepiecieša-
māks par apvienošanās darbu, kas varēs notikties tikai tad, ja
būs izgriezti pilnīgi nederīgi zari. Tāpēc mums ir jāapbru-
ņojas no galvas līdz kājām ar neuzticību un pat ar cietsirdību,

šīm īpašībām, kuru latviešiem pavisam trūkst. Kamēr vien

mēs kaut ko zinām par savu vēsturi, mēs esam bijuši pielaidīgi
un pierunājami. Mēs esam atļāvuši viesiem sildīties pie mūsu

tautas pavarda, bet šie viesi vēlāk kļuva par mūsu kungiem.
Šo kļūdu mēs atkārtojām mūsu valsts sākumā, un mums jā-
gādā visiem spēkiem, lai tā neatkārtotos tagad.

Mūsu vārdu sarakstā vēl pastāv no vecā režīma laikiem

pārgājis vārds, kas saucas objektīvisms. Tas nozīmē to, ja
kādu jautājumu apspriež, tad ņem vērā visus uzskatus, lai no
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tiem salīmētu vienu. Bet mums jāatzīst, ka visām lietām au-

žas cauri tikai viena nesalīmēta patiesība, kurā nav izlīguma.
Neviena valsts, nostiprinādama savas ģeogrāfiskās robežas,
neapcietinās tās objektīvi, izlīgumā ar ienaidnieku. Tā to da-

rīs tikai tad, ja tās valdības sastāvā būs dēmokrati, kas jau ir

pērkami ļaudis pēc savas garīgās uzbūves vien.
Bet vai mūsu tautas garīgās un politiskās satversmes ro-

bežas ir mazāk svarīgas par ģeogrāfiskām? Tās pat ir vissva-

rīgākās. Jo ja pie to nostiprināšanas jūs sāksiet izturēties

objektīvi, tad ienaidnieks būs jau mūsu nometnē un uzbruks

jums kādreiz no muguras. Tāpēc, visu to ievērojot, jaunais
režīms ceļ godā nozākātu un nolamātu vārdu, kuru sauc par

subjektīvismu, kas nozīmē stingru vienpusību, viena uzskata

izvešanu arvienu un visur. Te mums jāizšķir divi subjektī-
vismi, kas nav sajaucami. Viens ir tāds, kad kāds darbinieks

ikvienā lietā cenšas izvest tikai no savām personīgām intere-

sēm izaugošus uzskatus, kas ir noziedzība. Bet pastāv otrs

subjektīvisms, augsts un cildens, ko sauc par nacionāli-polī-
tisko un kas iziet uz režīma un nācijas interešu aizstāvēšanu.

Ar šo subjektīvismu, nepielūdzamu un nesaudzīgu, un lieliski

vienpusīgu, jāapbruņojas katram latviešu nacionālistam, jo
valdības galva ir šī subjektīvisma vispilnīgākais iemiesojums.
Šī subjektīvisma priekšā viss ir kaitīgs, kam pat vismazākā

pretruna ar režīma vajadzībām.
No šiem objektīvisma meliem, zem kuriem slēpjas node-

vība, jaunais režīms grib Latviju iztīrīt. Viņš neatzīst ne ob-

jektīvas zinātnes, ne objektīvas mākslas. Ja tās grib iziet ārā

no režīma nacionālās atmosfairas, tās ir pilnīgi nevajadzīgas.

Tāpat kā valsts priekšā nevienam nav pilntiesības uz savu īpa-

šumu, tā ne māksliniekam, ne zinātniekam nav tiesības uz do-

mām, kas butu neatkarīgas no musu nacionali-politiskas kar-

tības. Jo ja tagad valsts ir ņēmusi tautu savā aizsardzībā, tad

tai ir jābūt par to nomodā visās lietās. Drusku būs jāsarau-

jas, kā atsevišķam pilsonim, tā zinātniekam un māksliniekam

un jādomā būs subjektīvāki, tas ir nacionālāki.

Jaunatnei nenāksies grūti būt nacionāli-polītiskas patiesī-
bas sekmētājai, jo jaunatne jau tikai tāpēc vien ir jaunatne,
ka tā nemīl izlīgumu, bet viengabalainu darbību. Šo kārtību,
kas tagad Latvijā nodibinājusies, uzskatiet par savējo, jo tā,

uzstādīdama jums mērķi, kas necieš pārsūdzību, atsvabina

jūsu darbībai.

Atminaties Ausekli, Pumpuru, Stērstu Andreju, un par

visām lietām lielo Kronvaldu Ati, kura liesmainais patrio-
tisms un tā radītie teicieni der mūsu laikiem bez ierobežoju-
miem. Redziet, tā mirušie atmostas un nāk palīgā dzīvajiem
veikt laika slavenos uzdevumus. Un vai šie Kronvalda vārdi

nav mūsu vārdi? „Tikai tie ir pieskaitāmi pie strādniekiem,

kuri domā un dara; tie citi ir blēdīgi sapņotāji, lai runātu un
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izpaustu jo gudras mācības. Mums tikai pieder tagadne, bet

nevis nākotne. Lai nu domājam, ko domādami, visur redzams,

kas īsti derīgs. Un tamdēļ man jo liels prieks, ka jo ikdienas

jo vairāk vairojas to vīru skaits, kuri, atmezdami nieka sap-

ņus, cīnās krietni, čakli, kamēr vēl dzīvi, līdz nāvei. Un ti-

ciet tiešām, kamēr vien latviešu tauta vēl dzemdēs un izaudzēs

vienu krietnu un raženu tautas dēlu, tamēr šis viens cīnīsies,
strādās un gādās līdz nāvei par savas tautas godu un labklā-

jību."
Vai tas nav āmura sitiens taisni veca režīma piere, vai tas

nav sitiens katra dēmokrata pierē, šis nežēlīgais teiciens: «Blē-

dīgi sapņotāji?" Vai tādi viņi visi nebij, šie dēmokratisma aiz-

stāvji, kas runādami par vispārēju vienlīdzību, stāvēja tikai

par savām personīgām interesēm un izpārdeva mūsu tautas

garīgās un laicīgās mantas uz visām debesu pusēm? No šī vī-

ra vārdiem nāk ticība, ar kuru jāpielejas arī mums. „Kamēr
tauta dzemdēs un izaudzinās vienu krietnu dēlu, strādās un

gādās līdz nāvei par savas tautas godu un labklājību!"
Jūs, jaunie latvieši, būsiet kādreiz jaunu ģimeņu nodibi-

nātāji. No jums nāks citi laiki un citi paradumi. Jūs sagrū-
dīsiet kopā savu ģimeņu vairogus, lai neuzvarama un neie-

vainojama paliktos mūsu tauta. Caur jums latvieši no jauna
saradosies savā starpā. Un tie jūsu sentēvu rikšotāji, kas ēd

smaržīgas zāles aizsaules steliņģos, priecīgi iezviegsies, kad

jūs uzspodrināsiet širas, kamanas vai ratus un brauksiet atkal

pie radiem ciemos pēc senu sena latviešu paraduma. Jo visa

mūsu tautas un valsts nākotne, tās varenība un slava stāv tiešā

atkarībā no mūsu asins radniecības atjaunošanas.
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Alberts Sprūdžs.

Baltā saule.

Jāņa Birzmaļa atmiņas.

1.

Kad dzirdu runājam par varonību un brīvības cīņām, es

arvienu atceros Pakalnu Jēkabu. Manā atmiņā viņš ir ieaudzis

kā koks zemē, tālu izlaizdams saknes un sīkām spurgaliņām ap-
tverdams katru zemes piciņu. Brīžiem man pat liekas, ka at-

brīvošanas cīņu jēdziens manā apziņā saplūst ar priekšstatu

par Pakalnu Jēkaba dvēseles sāpēm un par naida svelmi, kas

viņā dega pret ienaidnieku kā pasaules sārts.

Vecais Pakalns bija mūsu sādžā turīgākais saimnieks. Vi-

ņam bija piecdesmit pūrvietas zemes, visas vajadzīgās ēkas,
mūra kūts. Viegli viņš varēja uzturēt trīs zirgus: vienu, ar ku-

ru izbrauca svētdienās, bet divus darbam.

Kad Pakalnu saime brauca uz baznīcu vai ciemā pie ra-

diem, visa sādža viņos godbijīgi nolūkojās. Bērni sabāza gal-
vas logos, sievas sastājās pagalmu vārtos, bet vīri pastiepa kak-

lus un redzēja pāri žogam, kā Pakalnu zirgs, ritenī saliektu

kaklu, dancot aizdancoja, bet melni lakotie līnijrati atsvieda

sauli kā spogulis.
Pakalnu šņores bija iekoptas. Mieži zvilnēja, sakrituši kat-

ru gadu, bet rudzu stiebri bija resni kā niedras. Vārpas, ko vi-

ņi turēja, bija smagas kā svins.

Dieva roka bija devīga Pakalna klētij.
Divi dēli — Jēkabs un Pēteris bija Pakalna lepnums. Sā-

džas meitenēm aprāvās elpa, kad viņi gāja garām.
— Dienās, — viņas domāja, — viņi brauks precībās. O,

kaut viņi nepabrauktu garām un iegrieztos!

Jēkabs bi ja dažus gadus vecāks par Pēteri. Jau no mazām

dienām viņa domas piederēja zemei, viņa prāti grozījās ap lie-

tām, kas bija viņu istabā, klētī un kūtī. Melni viņš bij aizau-

dzējis līdz ar sevi, dalīdams uz pusēm katru riecienu maizes.

No acīm viņš varēja nolasīt viņa vēlēšanās un tāpat pateikt sa-

vas pavēles.
— Ar šo zirgu tu vedīsi mājās sev līgavu, dēls!

— domāja
smaidīdams Pakalnu tēvs, uzsita draudzīgi melnim uz kakla

un iebēra silē lielāku sauju auzu.

Pēterim bija maigāka sirds. Viņš pieķērās vairāk mātei,

un pasaules ciešanas un netaisnību sajuta uz saviem pleciem kā
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smagu nastu. Viņam sāpēja dzīves pabērņu sāpes, viņa domas

nemitīgi tiecās pretim saulainai rītdienai, kā būrī iesprostots
putns tiecas pēc brīvības un zilgajām tālēm

...

Kad sākās pasaules karš, viņi bija vēl jauni, bet pašos ne-

miera gados. Uzliesmojot revolūcijai, arī viņu sirdis iedegās
kā lāpas.

Brīvprātīgi viņi iestājās lielinieku pulkos, lai atriebtu

muižniekiem tēvu sviedrus un asinis, kuras tie gadu simtiem

ilgi bija pilinājuši no latviešu tautas dzīvības koka.

— Zeme bezzemniekiem un kalpiem! Zeme darba ļaudīm!
Vienlīdzība un brālība! — tie bija ugunīgi vārdi, kas aizgrāba
nevien Pēteri, bet arī Jēkabu līdz sirds dziļumiem.

Un viņi gāja lielinieku rindās ar apziņu, ka pilda svētāko

pienākumu paši pret sevi, pret saviem vecākiem, pret savu

dzimteni.

Viņi atvēra muižu klētis un teica:

— Zemnieki, šos apcirkņus jūs esat piebēruši. Ņemiet! Tas

viss ir atkal jūsu.
Muižnieku mitekļus viņi pārvērta agrāko kalpu, tagad

biedru un darba ļaužu dzīvokļos.
Muižu zemi saskaldīja hektāros un izdalīja simtam zemes

tvīkstošām rokām.

— Strādājiet un ievāciet ražu!

Klētis izgrāba, visu iztukšoja, kas bija krāts. Un visiem

bija labi.

Brālības un vienlīdzības vārdā tas viss bija noticis, bet

vienlīdzība ir tik neizprotama, ka viņai nav robežu.
Drīz vien viņas vārdā nācās atņemt zemniekiem pēdējos lo-

pus un izbērt pēdējos labības siekus. Revolūcijas ieguvumu
nodevībā varēja apvainot katru, kuram bija kas aiztaupīts ne-

baltai dienai.

Un tribunāls iesāka strādāt. Izrēķināšanās upuru skaits

auga ar katru dienu lielāks.

Zeme mirka pašu cilvēku asinīs.

Tad uz mirkli apstājās baigie šāvienu sprakšķi pusnaktīs.
Varu okupācija lieliniekus atspieda uz Krievijas iekšieni, lai

iztukšotu latviešu zemi vēl reizi.

Bet kad sarkanā armija nāca atpakaļ, Jēkabs Pakalns ne-

bija vairs tas, kas viņš bija tad, kad pirmo reizi rokās sagrāba
šauteni un uzvilka kareiv ja mēteli.

Viņš skaidri redzēja, ka sarautās važas latviešu tautai gri-
bēja uzlikt atkal.

Un atkal pašu zeme mirka latviešu asinīs.

Astoņpadsmitā gada pēdējo dienu rītā, turot rokās uzsau-

kumu par Latvijas neatkarīgās valsts proklamēšanu, Jēkabs
Pakalns sajuta šo asins smaku visasāk.

Viņa rokas ietrīcējās, krūtīs viņš sajuta sitam latvieša sir-

di. Aicinājums piebiedroties dzimtenes atbrīvotājiem viņā ie-
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skanējās ka pavasara strauts, vēl biezu ledus segu klāts, bet

neapklusināms un nevaldāms.

Dievs viņa acīm bija devis jaunu gaismu.
Garā viņš redzēja aizgrieztu latviešu tautas koku, kuram

straumēm noskrēja asinis. Izsika dzīvais spēks. Ugunsgrēku
liesmās izkūpēja gadiem krātas vērtības.

Cik ilgi tas tā varēja turpināties?
Un Jēkabs Pakalns juta, ka no visiem locekļiem sirdī satek

naids pret tiem, kuru rindās viņš vēl gāja pats. Satek ņiprām
šalcošām straumēm, kā aizu ezerā sagāžas kalnu upes.

Satek un iekrājas. Briest krūtis spēkā, tirpst delnas. le-

degas un gail acis.

— Brīvā neatkarīgā Latvija! Esi sveicināta!

Ass un spraigs šāviena troksnis ietrieca lodi mākoņos. Un

otru tai pakaļ. Un trešu vēl.

Jēkabam kļuva tik viegli, it kā viņš būtu aiztriecis māko-

ņos visu dvēseles rūgtumu.
Viņš iesvilpās kā senos ganu zēna gados. Patiesi, viņš vēl

bija bijis tikai zēns, kurš priecājās par svilpi, kuru bija no-

maucis kokam. Nu viņš bija griezis svilpi no latviešu tautas

koka un priecājās par sāpēs plūstošām dzīvības sulām.

Jēkabs Pakalns nodrebinājās, nokratot šausmas no pleciem.
Tanī dienā viņš atstāja savu pulku un devās uz dzimtenes

ciemu.

2.

Diena bija sarāvusies. Ātri. Pelēka tumsa līdz ar rudenīgo

miglu smagām lāsēm lija uz zemi.

— Tā, tukšs un drūms, — nopūtās Pakalnu māte, stāvēda-

ma pie loga, un viņas nopūta atgādināja pielijuša vītola šalko-

ņu. — Agrāk pa šo ceļu svētdienu vakaros plūda cilvēku strau-

me. Viņu sejas bija apskaidrotas, viņu sirdīs dega cerība rīt-

dienai. Viņu soļus pavadīja pats Dievs. Bet tagad —

— Arī Dievs, liekas, mūs atstājis.
— Jā, Dievs

...
Un kā gan viņš neatstās mūs, kad visapkārt

zaimo svētumus. Ļaunums iezīdies cilvēku asinīs kā dēle. Nav

krusta, kurš nebūtu apgānīts, nav baznīcas, kas nebūtu izlau-

pīta.
— lev, man brīžiem uzmācas drūmas domas. Mūsu dēli

aizklīduši pasaulē, tālu no mūsu acīm
...

—Nē! Nesaki, Jāni, man to! —
drebošiem pirkstiem leva

satvēra vīra roku un sažņaudza to. Skats, izmisuma pilns, ilgi
šaudījās istabas sienās, kamēr apstājās pie svētbildēm kaktā.

— Nē, nē! — viņa drebēja visa no uztraukuma. — Mūsu

dēli to nedarīs. Augstais Dievs, kāds grēks!
Viņi apklusa.
Nemanot mātes lūpas bija atraisījušās, un viņa šļupstēja
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lūgšanu vārdus. Dvēseles sāpes šalca viņos ka vēsma rudens

sausajās lapās.
Istabas kaktā pie griestiem skuma Kristus. Viņa sirdi bij

caururbusi izsmiekla lode. Saniknots bezdievis bija to raidījis,

apkraudams sevi ar mūžīgu lāstu.

Skuma Kristus. Sāpīgs smaids bija iegulies viņa vaigos.
Un no brūces tecēja asinis.

— Jāni! — iekliedzās leva. — Kungs, Dievs, kas ar mani ir

noticis! lededz uguni!...
Vecais Pakalns sameklēja skārda lampiņu, kurā bija ielie-

ta eļļa un ievilkta linu dakts. Petrolejas lampu jau sen viņi ne-

bija dedzinājuši.

Aizdedza. Blāvā liesma apgaismoja tikai galda stūri. Vis-

apkārt viņai vijās pelēka krēsla, kūpu tumsa no kaktiem spieda
un gumzīja un dzina ugunij virsū.

Kristus sirds asinis, likās, sabiezēja un lēnam pilēja tum-

šām lāsēm uz zemi.

— Lūgsimies Dievu, Jāni, lai viņš apgaismo prātu Jēkabam,
Pēterim. Lai viņš stāv viņiem klāt! Lai viņš sargā viņu dzīvī-

bas!
...

Viņi notupās kaktā uz ceļiem, nolieca galvas un nogrima
mēmās lūgšanās.

Ilgi lūdzās. Asaras aizmigloja acis. Rūgtums, sāpes un iz-

misums pamazām izkusa viņās, un sirdij kļuva vieglāk.
Dievs uzklausīja viņu lūgšanas.
Kad viņi atlieca saliektos stāvus, cauri asaru miglai viņi sa-

skatīja trešu ēnu uz sienas.

— Kungs ...
kas tas?

...

Pirmo stingumu pārvarēja ziņkārība. Nedroši, bet lielā

apņēmībā viņi pagrieza galvas sāņus, lai redzētu, no kurienes

nāk trešā ēna.

— Jēkab! — mate krita dēlam pie krūtīm, apvija drebošās

rokas ap kaklu un raudāja prieka asaras.

Viņš bija pavēris durvis, redzējis viņus lūdzamies un notu-

pies ceļos arī pats. Sensen viņš nebija zemojies Dievam. Nu

viņš atdzima, kā atdzimst sausmē ļimuši stiebri no veldzes.

Jēkabam Pakalnam nu bija stāstāms gapš stāsts par visu,
ko viņš bija pieredzējis, kamēr nokļuvis mājās.

Bet viņa vārdi bija asi, viņos skanēja nožēlošana, rūgtums

un ienaids.

Viņi tiesāja.
—Es ticēju, Jēkab, ka tu nebūsi tāds! — apmierinājuma

prieks ieskanējās mātes balsī. —Es lūdzu Dievu
...

vienmēr
...

Mans dēls!
...

Un viņa apskāva viņu atkal un pieglaudās viņa platajiem
pleciem.

—Mans dēls!
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Tad māte pēkšņi kaut ko atcerējās, pacēla galvu no dēla

pleca un dziļi ieskatījās viņa acīs:

— Un kur Pēteris? Vai tu zini kaut ko par viņu?
Jēkabs zināja tikai pulku, kupā bija iedalīts viņa brālis.

— Saki! Saki man patiesību! — māte sažņaudza dēla rokas

virs elkoņiem un asu skatu urbās viņa acīs līdz pašiem dvēse-

les dziļumiem.

Jēkabs nezināja neka, bet viņš teica:

— Viņam klājas labi. Viņš domā tāpat kā es. Arī viņam
drīz vajaga te būt.

— Viņš nāks? Saki man.

— Jā, viņš atgriezīsies.
Viņa ticēja.
Kad Jēkabs bija izstāstījis gandrīz visu, kas viņam gulēja

uz sirds, — māte lika vakariņas galdā. Miežu putra tā bija un

rieciens maizes.

Viņi pārmeta krustus. Eļļas lampa iekvēlojās spožāk. Kris-

tus kaktā noraudzījās viņos laipnām acīm. Un bija tā, kā kad

senos laikos, pārnākuši no tīruma, viņi apsēstos pie galda!
Viens gals tikai bija tukšs. Bet arī tur drīz nāks sēdētājs. Var-

būt viņš jau bija pagalmā, pie akas noskaloja ceļa putekļus —

Nu vajadzēja stāstīt tēvam, kā viņam bija gājis, kamēr dēli

cīnījās pasaules frontēs.

Nopūta.

Smaga un gara.
Koka karoti tēvs pieslēja bļodai.
— Dēls, ja tu būtu atnesis mums sāli, tubūtu atnesis vairāk

kā zeltu.

Arī māte nopūtās un viņas nopūta bija kā pielijuša vītola

šalkoņa rudeņainā naktī.

Tad tēvs pārvilka sejai ar roku, it kā aizdzīdams bēdas, ar

kurām bija pilna visa istaba un kuras lipa pie miesas kā svied-

rains krekls.

— Grūti, dēls
...

Tu jauzini... Kā citiem
...

Kā simtiem
...

Jēkabs zināja.

— Bet tagad ir labi, — tēvs vēl piebilda un saskatījās ar

māti. Acīs iedzirkstējās prieks, un Jēkabs juta, ka tās bija do-

mas par viņu, kas ienesa vecāku sirdīs mieru un labsajūtu.
Paēduši viņi atstūma bļodas.
— Šīs garozas es aiznesīšu melnim, — teica Jēkabs un pie-

cēlās no sola.

Tēvs nogrieza galvu sāņus, bet māte nodūra acis.

— Ja mums nav vairāk maizes, — es varu arī nenest, — Jē-
kabs nolika garozas atpakaļ galdā.

—
Melni mēs nevarējām ierakt dobē aiz šķūņa kā maizi...

Jēkabs saprata visu.
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— Ar to zirgu, dēls, nekad tu nevedīsi sev līgavu mājās, —

domāja tēvs un viņa galva slīdēja arvienu zemāk.

— Neskumstiet! Audzēsim jaunu.

3.

Dažas dienas Jēkabs nodzīvoja mājās, atpūsdamies un pār-
domādams savas gaitas, kuras viņš bija fau nostaigājis, tāpat
arī tās, kuras viņam bija vēl priekšā. Vienu viņš izjuta ar kat-

ru miesas šūnu, ar katru smadzeņu cīpsliņu: — sarkanā saule

uz mūžīgiem laikiem bija norietējusi viņa apziņā, atstādama

šausmu pilnas atmiņas, kuras nemitīgi kala riebumu un padziļi-

nāja ienaidu. Viņas vietā bija uzlēkusi jauna, gaiša, balta saule.

Tā bija Latvijas saule. Trijkrāsaina, trijzvaigžņaina.
Dienās, slēpdamies no cilvēkiem, lai tie viņu nepamanītu

un nenodotu, gulēdams kūts augšā vai šķūnī aiz siena ailes, viņš

pārdomāja, kā varēs pāriet sarkanarmiešu fronti un piebiedro-
ties dzimtenes brīvotājiem.

Fronte atradās tālu no šejienes. Sarkanie pulki bija aizvē-

lušies kā bēguma vilnis pakaļ aizejošiem vāciešiem. Jauns ie-

naidnieks, ne mazāk asinskārs, bija atkal ienācis latviešu zemē

līdz viņas sirdij. Varbūt pat vēl tālāk.

Bet gan jau viņš tiks pāri! Ilgas pēc dzimtenes brīvības,

kas viņā tagad kvēloja kā spožas saules, izvedīs viņu cauri nak-

tīm, pārnesis pāri purviem, lai kāda tumsa nesistos acīs, lai kā-

das akacis neatvērtos zem kājām.
Tiks pāri!
Kādā vakarā, kad gāza ledains lietus, kad lāses, tikko no-

kritušas zemē, drīzāk piesala arumiem nekā tos miekšķēja, un

kad nakts plēta bezgalīgus mākoņu spārnus pār zemi, viņš gri-

bēja atvadīties.

—
Es tagad iešu!

— viņš teica.

Tēvs negribēja dēlu saprast. Brīdi grozījās pie durvīm, it

kā gribēdams tās noslēgt, tad jautāja izmisušu balsi, vairāk pats
sev nekā Jēkabam:

—
Tada nelaika? Un kurp?

Bet mate saprata. Saslēdza rokas Jēkaba kaklu un nebija
valdāma:

— Nē, nē! Es nelaidīšu, dēls, tevi projām! Nelaidīšu! Manas

rokas tevi auklējušas, manas miesas tev devušas dzīvību
...

Un

man tā jāsargā, man jāatbild Dieva priekšā ... Nē, nē! Otru rei-

zi es tev neļaušu aiziet... Nekad!
...

Lai mani pašu sacērt un

sakapā gabalos!
...

Labāk miršu es nekā tu
...

Nelaidīšu!
...

Māte raudāja, un Jēkabs palika, lai viņu mierinātu, lai vi-

ņai iestāstītu, ka viņš aiziet tikai uz dažām nedēļām, ka viņš
drīz nāks atpakaļ un nesīs jaunas un laimīgākas dienas.

Bet māti nevarēja pierunāt.
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—Es zinu, tu neatgriezīsies. Mana sirds paredz ko sliktu.
Nekad tā nav bijis ...

Paliec!
...

Manis dēļ paliec! ...
Tu man

esi tagad vienīgais dēls
... Vienīgais ...

Jēkaba sirdi plosīja mīla, zemes un mātes mīla. Un viņš
nezināja, ko lai dara.

Bet dienas gāja. Baltās saules ilgas dega viņa krūtīs ar-

vienu karstākām liesmām
...

īsi pirms Ziemassvētkiem Pakalni saņēma vēstuli. Tā bija
no Pētera. Viņš rakstīja, ka nevarējis iegriezties mājās, lai

gan visai tuvu viņa pulks pagājis garām. Viņš esot sveiks un

vesels. Uzvara nākšot spoža, kaut arī pagaidām šur tur viņi
esot spiesti atkāpties.

— Jauna dzīve tad sāksies tev, tēvs, māte, un visai

lei. Proletāriāts sakals dzelžos varmākas un asins sūcējus ...
Tā viņš rakstīja, Pēteris Pakalns, kupa zeme mirka latvie-

šu asinīs, kurš pats tās izlēja neprātīgās un aklās alkās pēc
pasaules brālības un proletāriāta virskundzības pār latvieša

zemniekiem, sētām un auglīgiem laukiem.

— Viņš dzīvs! Viņam klājas labi!
...

Mātei tie bija prieka svētki, lai gan viņu galds bija tukšs,
istabā kvēpa eļļas lampiņa un baznīcā nedega sveces, neskanē-

ja ērģeļu balsis un prieka saucieni no cilvēku lūpām par dzi-

mušā Kristus Bērna vēsti.

Bet Jēkabs skuma. Viņš redzēja un saprata, ka Pēteris bi-

ja tas pats, kas agrāk, kas sapņos par pasaules laimi aizmaldī-

jās tālu no īstenības, nedzirdēja senču balsis, kas vēstīja, ka

tautas dzīvība briesmās, ka tā jāglābj.

Sameklējis papīpa lapu, Jēkabs rakstīja atbildi, jo arī vi-

ņu brālis bija licis sveicināt. lelika vārdos pats sevi un savas

dvēseles saucienu.

— Esmu dezertējis. Manas rokas neceļas pret austošo Lat-

vijas sauli. Tās cēlās tikai pret cara un muižnieku nakti. Krā-

jas spēks delnās. Meklēju tekas, kā piebiedroties latviešu bal-

tajiem pulkiem, kas lauž ceļu dzimtenes brīvībai. Ceru, ka arī

tu darīsi to pašu. Tā būs tēva griba un mātes prieks. Uz re-

dzēšanos frontē pret komūnistiem.

Vēstuli aizsūtīja, kaut gan gribējās iet pašam uz to pusi
un nodot pa ceļam.

Neskaidras ziņas, kas atklīda par balto uzvarām, Jēkabu
satrauca vēl vairāk. Cēla kā spārnos. Kaut tie viņam arī būtu

bijuši! Aizlaistos, pacēlies virs mākoņiem.

Ziema tomēr pagāja viņam Pakalnos. Mātes mīlestības

uguns viņu turēja kā valgos.
Bet tad nāca gadījums, kas viņu atrāva mātes rokām un

padzina no tēva sētas, lai to neredzētu nekad.

Milicijai biia ienākušas ziņas, ka viņš dezertējis un slap-
stās mājās. Aklā atkušņa naktī ielenca Pakalnus un ielauzās

istabā.
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—
Atdariet! — šautenes laide dārdēja durvīs. Izmisums

un nāves bailes sagrāba tēvu un māti, bet Jēkabs uzlēca kājās
un patvēra revolveri no galda.

— Cīnīsimies! — viņš iedegās dusmās un pagrieza stobru

pret durvīm. Bet kad redzēja tēva un mātes izbīli, nolaida ro-

kas.

Nē, tīšu prātu viņš nevarēja izpūst viņu dzīvības sveces!

Nāvei atdot viņš drīkstēja tikai sevi.

— Atdariet! — laides kapāja durvis.
—Ak Dievs, Dievs! — māte sabruka ceļos pie svētbildes

kaktā, bet tēvs nemaņā ielaida pirkstus sirmajos matos.

—
Kaut tikai viņiem — viņiem būtu labi! — domāja Jē-

kabs. Par sevi viņš bija skaidrībā, nekas ļaunāks viņam vairs

nevarēja būt.

— lelaid! — viņš pamāja tēvam ar galvu.
Māte nokrita krustā uz grīdas:
— Kungs stāvi mums klāt!

Tēvs gāja.
Lēni, smagi soļi dunēja kā kapsētas zvani.

Dārdē ja kā pērkoņi pastarā dienā nemitīgie laides triecie-

ni durvīs:

— Atdariet! Pēdējo reizi to saku!

Logs, kuru Jēkabs izsita ar visiem rāmjiem, bija viņa ceļš
pretim baltajai saulei.

4.

Tā bija laime, un nekas cits, kas izglāba Jēkaba dzīvību.

Lodes urba tumsu, viņu spalgā džingstoņa dziedāja ausīs, bet

viņš skrēja naktī, grimdams arvienu dziļāk kā bezgalīgā at-

varā.

Mežs, kuru viņš sasniedza, bija viņa pirmais draugs jau-

najā ceļa posmā.

Egles drūmi šalca, bet pie viņu resnajiem stumbriem drau-

dzīgi varēja atdurt plecu un atpūsties. Valgās skujas, kuras

smagi lieca zarus uz zemi, varēja glauzt pie vaigiem un vēsi-

nāt tos. Sūnu un brūklenāju pleci atļāva noņemt gāli un dze-

sēt slāpes, bet biezoknis aicināja sevī un solīja patvērumu no

vēja, lietus un naidnieku ļaunajām acīm.

Atguvis garu, Jēkabs Pakalns brida dziļāk mežā. Šonakt

vajadzēja aizmirst miegu un istabas tīkamo siltumu.

Atcerējās tēvu un māti, un saduga sevī. Domas par to, ko

viņi dara, ko jūt, režģījās kā egļu un apšu zari biezoknī. Mātei

jaunas un smagas ciešanas viņš bija sagādājis atkal. Par visu

vairāk viņai sāpēja viņa — Jēkaba — liktenis, to viņš zināja.
Un tas ari viņam sapeja visvairāk.

— Viņus neaiztiks, jo viņi nebija vainīgi, — Jēkabs domā-
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ja talak un tad pēkšņi sastinga solī, neatvairāmu šausmu pār-
ņemts. Viņš bija redzējis, kā nošāva cilvēkus par to, ka viņi
bija paslēpuši sieku labības, lai nebūtu jānomirst badā. Nošāva

uz vietas, neuzklausot viņu lūgšanas, nenoskaidrojot noziegu-
ma smagumu.

Un nu. Vai dezertiera slēpšana nebija simtreiz smagāks
noziegums sarkano bandu acīs? Ak, viņam vajadzēja aiziet sen

jau projām, vajadzēja saprast, ka viņš vecākus var tikai ie-

grūst nelaimē, ne darīt viņiem labu, palikdams mājās.
Vai tas nebija sods par izvairīšanos kalpot dzimtenei? Ak,

kāpēc viņš nebija aizgājis toreiz?!

Un vai lodes, kas nesen spindza gar viņa ausīm, urbdamās

naktī, nebija krāsotas viņa vecāku sirds asinīm? Vai tās nebija
gājušas vispirms viņu miesām cauri, lai pēc tam atņemtu dzī-

vību arī viņam? Ak, kāpēc viņš bija atstājis viņus nelaimē

vienus! ?

Smagi, bezgala smagi bija Jēkabam Pakalnam. Šalca pa-

vasara mitruma piesūkušās egles. Viņu šalkoņa plēsa vai sir-

di, tik skumja tā bija.
Bet jo dziļāk viņš iebrida mežā, jo it kā vieglāk viņam

kļuva. Apmierinājās. Nelaimīgo glābšanai Dievam bija ne-

skaitāmi ceļi. Tad atkal jauns nemiers pārvarēja sirdi.

— Ko viņi dara? Vai dzīvi vēl? Kaut zinātu to!

Atskatījās uz māju pusi. Mežs viņu ieslēdza kā ala, un

nakts bija viņas tumsa.

Bet gribējās, tā gribējās kaut arī tikai skatu mest uz māju
pusi, zinot, ka to neaizsprosto meža siena. Lai arī neredzēs ne-

kā, bet būs apziņa, ka bija skatījies.
Uzduroties resnai eglei, viņa domas guva skatāmības vei-

du. Viens divi, un iespļāvis plaukstās, viņš kāpa kokā. Brīnī-

jās pats, cik viegli tas viņam padevās.
Bet labāk būtu bijis, ja viņš tur neuzkāptu.

Viņš redzēja — patrina acis — nē, viņš skaidri redzēja

ugunīgas čūskas izšaujamies no nakts melnā atvara. Un drīz

vien jau sārtoja visa debess. Pat viņa rokas, ar kurām turējās
pie zara, bija sārtas.

Tās varēja būt tikai viņa mājas, kas dega.
Un viņa galva bez spēka noslīga lejup. Sāpes guldzēja

krūtīs kā ūdeņi palos.

5.

Ausa palss rīts, kad Vītolu Jānis izbrauca no sādžas. Viņš
devās pie svaiņa kaimiņu pagastā, lai no viņa aizrunātu kādu

sieku labības pavasara sējai, ja viņam tā būtu. Kaut kas jau

bija jāsēj, zemi nevarēja atstāt atmatā.

Pašam sēklas vairs nebija, un cerības uz svaini bija mazas.

Tomēr brauca.
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Pakalnu ēku pamati vēl gruzdēja. Naktī bija nodedzis viss,
kas varēja degt. Grēks bija noskatīties, kā pelnos pārvērtās
tādas mājas. Mūra kūts tagad stāvēja kā melns zārks.

—Nū! — Jānis iesita zirgam ar pātagu. Tas paātrināja kli-

bos so]us, tā vēl vairāk atgādinādams savu kaiti. Žēl jau bija
viņu dzīt un sist, bet ko lai dara — karš. Visi labākie zirgi bi-

ja noņemti kara vajadzībām. Un Vītola laime bija tā, ka vi-

ņam bija klibs zirgs. Nabags būdams, viņš tagad bija sādžā
viens no bagātākiem.

Šļakstēja kūstošā sniega putra. Ragavu slieces vietām ķēra
jau smilktis.

Kad iebrauca mežā, nopriecājās. Te bija vairāk sniega un

vieglāka braukšana.

Pēkšņi viņš juta, ka ragavās iekrita kaut kas smags. Nāko-

šā mirklī dzelžainām rokām satvēra viņa plecus. Žņaudza. Aiz-

smakusi balss piekliedza ausis.

—
Stāsti!

Stīvs no bailēm Vītols labu bridi nevarēja pakustināt lu-

pas. Svešais viņu purināja un nemitīgi kliedza:

—Stāsti! Stāsti!!

Nepazina. Acīs gailēja ārprāts, balss bija kā zvēram.

Tad apziņā paplaiksnījās saprāta gaisma:
— Jēkab, brāli, kas ar tevi!?

—Stāsti, kas notika! Ko viņi izdarīja?
— Jā, ko lai tev stāstu, — saduga Vītols.

— Nodega. Garām

braucu, vēl gruzdēja baļķu gali. Neļāva dzēst, būtu izglābuši
šo to. Lopus aizdzina. Labību izgrāba, šķūtnieki aizveda.

— Bet tēvs, māte? Dzīvi?

— Dzīvi. Dievs zina, cik ilgi. Aizveda līdz. Tribunāls

spriedīšot taisnu tiesu
...

Un klusēja abi.

— Tev ar' vajadzēja piesargāties, — teica Vītols vēlāk. —

Zināja jau visi, ka slapsties. Nodeva kāds. Tādu jau netrūkst,

kas cilvēkam gatavi izraut vai aci.

—
Pēc laika, Jāni, mēs visi esam gudri.

— Pareizi gan.

Zirgs sīkiem rikšiem īsināja ceļu. Ragavas slīdēja te uz vie-

nu, te uz otru pusi, klabēja ilksis. Atbalsis skanēja silā.
— Kad viņus padzīs?
— Kad dzīsim — padzīsim.
Klusēja atkal.

Tad Jēkabs satvēra Vītola elkoni tā, ka notirpa roka un iz-

krita groži klēpī:
— Nāc talkā!

Viņa acis kvēloja kā ogles.
— Un ko tu tagad darīsi?

— Es nevarēšu aiziet tālāk kā gribēju. Mana sēta ir noslau-

cīta no zemes, bet es staigāšu apkārt un meklēšu viņas vietu.
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Es saukšu palīgā citus, un mēs visi meklēsim savas dzimtās vie-

tas. Mēs riņķosim gaisos kā vanagi, līdīsim zālē kā čūskas, klī-

dīsim klajumos kā vilki un meklēsim.

Nāc talkā!
...

Jēkabs izlēca no ratiem un pazuda mežā.

— Meža brālis, — sāpīgi palocīja galvu Vītols. — Mēs visi

varbūt paliksim tādi...

Un dzina zirgu tālāk.

6.

Kā nakti iepriekš, tā visu dienu Jēkabs cieta asas sāpes. Ne-

kā viņš nebij ēdis, bet izsalkumu nejuta. Domas par vecāku

likteni saistīja visus viņa prātus, pats viņš sev aizmirsās.

Pret vakaru viņš bij aizdomājis kaut ko darīt viņu labā un,

tumsai iestājoties, atstāja meža paslēptuvi. Sākumā slapstīda-
mies, vēlāk arvienu drošāks palikdams, viņš gāja taisni uz pa-

gasta pusi.

Tas, ko viņš gribēja satikt, dzīvoja netālu no pagasta na-

ma, varbūt, pieci, astoņi simti soļu. Pārdrošība jau bija te ie-

rasties, kur viņu viegli varēja sagūstīt, bet Jēkabam Pakalnam

bija viss viena alga, kas ar viņu arī nenotiktu, jo viņam bija ap-

ziņa, ka visu to dara savu vecāku labā. Galu galā —
varbūt

—

daudz labāk arī būs, ja viņu saķers. Atdos savu dzīvību, lai iz-

glābtu viņējās.
Vienu laiku viņam likās, ka vispareizākais būs, ja viņš pats

aizies un nodosies tribunāla rokās. Tad pārdomāja un pēc il-

gas šaubīšanās atzina, ka tas tomēr negrozīs nekā. Ja jau ne-

būs cita ceļa un citas iespējas, tad tas būs pēdējais, ko viņš liks

uz spēli...
Ar šaubām un pārdomām īsinādams ceļu, viņš bija sasnie-

dzis savu mērķi. Nu stāvēja gandrīz Kārklu Donāta pagalmā,
bet nevarēja izšķirties, vai doties istabā iekšā, vai nogaidīt ārā,

varbūt, iznāks pats, tā neviļus radot iespēju sarunāties tikai di-

vatā vien.

Beidzot nolēma nogaidīt. Tā bija labāk. Pieplacis šķūņa

paksim, viņš stāvēja labu laiku, pārlikdams, kā drošāk un ie-

spaidīgāk rīkoties.

Nakts bija iestājusies, visapkārt akla tumsa, tikai pagalmu

šķēla gaismas staru kūlis, izlauzdamies cauri istabas logam..

Beidzot viņu pārrāva cilvēka stāvs, aizstādamies gaismas
avotam priekšā.

Tas ilga tikai mirkli. Drīz varēja dzirdēt atveramies un

aizveramies istabas durvis.

Pukstošu sirdi Jēkabs pieplaka šķūņa sienai vel ciešāk. Sa-

žņaudza revolvera spalu un gaidīja.
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Loga gaisma parādījās nacejs. Ja, tas pats jau bija, ko viņš
gaidīja. Nāca taisni šurp.

Aizrāvās elpa un pirksti savilkās kramjos ap vēso ieroča

spalu.
Kad Kārklu Donāts bija pagājis garām tikai dažus soļus,

vienā lēcienā Jēkabs bija tam klāt, satvēra ar kreiso roku aiz

pleca un nogāza pie zemes. Labā tai pat mirklī piespieda krū-

tīm revolvera stobru.

— Nekusties! Te ir septiņas lodes, kūpas jau sen alkst tev

izurbties cauri.

— Biedri, — dvesa Donats, — neblēņojies! Vai tu zini ari,

ko nozīmē aizskart sarkanā tribunāla locekli?

Kamēr viņa lupas izrunāja šos vārdus, rokas mēģināja sa-

taustīt ieroci pie sāniem.

Jēkabs to manīja un atvilka viņas nost.

—To es tev neprasīšu! Rokas mierā! Vakar, varbūt, uz ta-

vu pavēli nodedzināja manas mājas —
Pakalnus. To es tev pie-

dodu. Bet manu tēvu un māti ja tu notiesāsi, —es atnākšu vēl

reizi, lai spriestu tiesu pār tevi. Saproti? Šīs pašas septiņas lo-

des, kuras es šodien aiztaupīšu, rīt es nežēlošu.

— Ak, tu esi Pakalns? Žēl, ka tu mums izspruki.
— To tu nožēlosi vēl desmitkārt.

— Nu, nu! Redzēsim.

— Nekusties!!
..

Jēkabs izvilka no makstīm abus revolverus, kurus varenais

tribunāla loceklis nēsāja līdz drošībai, sabāza tos savās kabatās

un piecēlās.
— Tu esi brīvs un vari celties. Rīt es atnākšu apjautāties,

vai tēvs ar māti jau brīvībā. Un vai tev, ja tu būsi pieskāries

viņiem kaut ar pirkstu!

Pārlēca grāvim un devas prom.

Kārklu Donats bija nokratījis bailes, pietrūcies kājas un

atdarījis muti, lai ellišķīgs kliedziens dārdinātu visu apkārtni:
— Palīgā! Miliciju!!
Bet tad viņš, laikam, sakaunējās pats no savas mazdūšības

un apklusa.
Nē, to nedrīkstēja zināt citi. Neviens.

Bet pa to laiku Jēkabs jau bija labā gabalā. legrima tum-

sā kā atvarā.

7.

Labu brīdi devies skriešus, tālāk Jēkabs varēja iet jau mie-

rīgiem sojiem.
Viņa nodoms bija izdevies. Spēka apziņā cēlās krūtis, auga

drosme un kāpa garastāvoklis.
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— Meža brālis piespiedīs atzīt taisnību! — pacēlis dūri gai-
sa, viņš to savīcināja.

Bija apmierināts.
Gāja pa ceļu. Nebaidījās. Zināja, ka pakaļ nedzīsies.

Un ja arī dzītos, — lauku viņi neapgaismotu. Katrs krūms,
grāvis un vaga bij viņa slēptuve. Tīrumos sniegs jau bija
gandrīz nokusis. Nekādu atblāzmu nesvieda gaisā arī kupe-
nu paliekas. Tās bija pelēkas, bet nakts viņas pārvērta tikpat
tumšas kā pati.

Ceļa līkumā Jēkabs apstājās, jo sadzirdēja kādu braucam.

Slieces džirkstēja, skārdamas zemi. Pātaga plīkšķēja, kapā-
dama zirga muguru. Un lamu vārdi bija kā cirtienu atbalsis.

Kur stundu iepriekš viņš būtu nobēdzis malā un paslē-
pies aiz krūma, tur tagad mierīgi nostājās ceļa vidū un sagai-
dīja braucēju.

Zirgs pienāca un apstājās. Un tikai tagad Jēkabs redzēja,
ka ragavās bija vairāki sēdētāji.

— Kontrole! — nekā nedomādams, viņš sauca. — Rokas

augšā! Tribunāla vārdā!

Tad sastinga pats.
Pieci pāri roku pacēlās gaisā.
— Te — Pagaru milicija. Vedam trīs sagūstītus kontrre-

volūcionārus.

Vienu mirkli Jēkabs nejuta krūtīs vairs sirdi. Ledains

vilnis vēlās pāri ķermenim, no galvas līdz kājām un atpakaļ.
Bet tikai vienu mirkli. Tad sirds, kā atmodies zvans, sāka du-

nēt, pārkliedzot bailes un sastingumu, kas skanēja ausīs. Un

viņš kliedza arī pats, kā kliedz, varbūt, tikai pastarā dienā:

— Kontrrevolūcionāri, es jūs atbrīvoju! Atbruņot mili-

ciju!
Pieci viri ragavas sakrita viens otram virsu. Cīnījās. Šņā-

ca un lādējās. Dūres locīja sānus. Lamu vārdi bija kā plāks-

teri sāpošām brūcēm.

Jēkaba uzmudināti, gūstekņi drīz vien pārvarēja miličus,

sasēja viņu rokas uz muguras.
— Par ko jūs apcietināja?
Visi trīs pēc kārtas viņi izstāstīja. Bet tie bija neievēro-

jami pārkāpumi, drīzāk sens naids un atriebība bija viņu ap-
cietināšanas iemesls.

— Bet mes tagad nevaram atgriezties mājas un mierīgi
dzīvot. Mums nebūs vairs dzīves.

— Jums būs tā!
— teica Jēkabs un juta. ka viņa paša vār-

di viņu spārno. — Jūsu dzīve bija izpostīta, samīta netīrām

kājām, apsmieta. Tagad jūs to spodrināsit, jūs sāksit augstā-
ku dzīvi, kūpu līdz šim nepazināt. Augstāku un cildenāku.

Un ja jūs tagad nevarat atgriezties mājās, jūs to patiesi neva-

rat, jums jānāk man līdz. Pārdomājiet!...

Viņi nolieca galvas:



112

— Kas tu tāds esi?

— Pakalnu Jēkabs.
Visi juta, ka miliču stāvus sarāva izbīļa krampji. Tās pa-

tiesībā bija domas: vēl tikai vakar bija tā un nu...

— Pakalns? Mēs tevi pazīstam. Tu būsi, laikam, Pakalnu

Jāņa dēls. Kādreiz tu biji Pastaros kāzās. Dzērām kopā. Sa-

skandināji ar mums. Mēs bijām vēl zeņķi.
— Jā, tas bija pirms četriem gadiem. Es toreiz braucu

panāksniekos Tiltu Jadvigai, — atcerējās Jēkabs. — Un kā

viņai klājās?
— Nekas. Ir jau dēls.
— Un tas ir labi, ka mēs jau pazīstamies. Draudzīgāki un

stiprāki būsim.

— Un šie ir, — atbrīvotie zīmēja uz miličiem, — Paegļu
Pēteris un Skroderu Ignāts. Ganos mēs viņus piekāvām pa
krietnam, kad bijām mazi. Vēlāk plūskājām, kad aizskāra

mūsu meitenes. Nu mūs gribēja nošaut
...

Viņu dūres pataustīja veco ienaidnieku sānus.

Jēkabs nelikās to manot.

— Lai! — viņš nodomāja.
—

Mēs iesim tev līdz, — viņi solījās.
— Labi, draugi! — teica Jēkabs. — Tagad mēs sāksim

augstāku dzīvi. Bet vai jūs šovakar gribētu izdarīt vienu la-

bu darbu?

— Ar visu sirdi! — bija nesatricināma atbilde.

— Redzat, vakar nodedzināja manas mājas un aizveda tē-

vu un māti gūstā, tāpēc ka es biju atteicies iet sarkano rindās

un izliet latviešu asinis. Tribunāls viņus tiesās, varbūt, ar nā-

vi. Es gribu viņus glābt.

Jēkaba galvā veidojās jauns plāns.
— Mēs palīdzēsim cik spēsim.
— Tad labi, draugi. Ignātam ar Pēteri mēs piedosim viņu

grēkus un dāvināsim dzīvības, tāpat kā to jūs esat darījuši
savās agrākās sadursmēs. Bet tikai tad, ja viņi mums pastās-

ta, kur tagad atrodas mani vecāki un cik stipri viņi apsargāti.
Drebēdami viņi izstāstīja visu, ko zināja.
Tad Jēkabs viņus lika aizvest mežmalā, un piesiet pie ko-

kiem.

—Te jūs paliksat, kamēr mēs atgriezīsimies. Ja viss būs

bijis tā, kā jūs stāstījāt, jūs būsat brīvi un varēsat iet atpakaļ
vai piebiedroties mums. Bet ja būsat melojuši, — striķu vietā

mēs jūs piesiesim otrreiz ar lodēm.

Viņi deva goda vardu, ka ta bijusi svētāka patiesība, ko

viņi teikuši.

— Labi. Redzēsim.

Gūstekņiem aizbāza mutes, lai viņi nevarētu kliegt un

saukt palīgā.
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Tad Jēkabs gāja atpakaļ pie ragavām. Viņa jaunie drau-

gi sekoja. Sēdās iekšā un aizbrauca.

8.

Pagasta nams nebija tālu. Viņi to sasniedza dažās mi-

nūtes, braukdami droši kā savās mājās.
— Kas tur ir? — bargi noprasīja sargs, pamodies no snau-

diena, kad braucēji bija pieturējuši zirgu pie pagalma vār-

tiem un kāpa no ragavām laukā.

— Mūsējie, — teica Pakalns, nebaidīdamies, ka balss viņu
varētu nodot.

—
Atvedām kontrrevolūcionārus. Kur viņus

pakosim?
— Sasodīts!

— rūca miegainais sargs. — Visas vietas jau
pārsālītas. Vediet uz pirti.

— Bāzīsim vien kamerā iekšā. Lai pūst.
Tādu valodu saprata. Runātāju nepazina, nesaklausīja

svešo balsi.

— Manis pēc.
— Marš! — komandēja Pakalns.

Sargs pa priekšu, žvadzinādams atslēgas, viņi tam pakaļ,
gatavībā paceltiem ieročiem, gāja pagalmā, tad pa koridoru

līdz ieslodzīto istabai.

— Še, ierauj uguni! — sargs pasniedza Pakalnam sērko-

ciņus, bet pats sāka grabināties ap piekaramo atslēgu, ar ku-

ru bi ja noslēgtas kameras durvis.

Pakalns iešķīla uguni.
Nepaceldams galvu, sargs ar ierastu vienaldzību atslēdza

durvis un atvēra tās.

— Jēkab! — Pakalnu māte bija pamanījusi dēlu un ie-

saucās vājā balsī.

Tagad arī sargs apjēdza, ko izdarījis. Viņš atvēra lūpas,
lai kliegtu, bet mutautiņš aizsprostoja balsij ceļu.

— Mans dēls! Kā tu te gadījies? — māte devās pie Jēka-
ba, nevarēdama valdīt prieku.

—
Klusāk! — viņš apsauca. — Neviena vārda. Tēt un tu,

nāciet šurp. Visi citi. kas grib doties mājās, izstaigājiet lēnām

un klusām. Nesaceliet troksni, Dieva dēļ!

Bet kurš gan varēja savaldīties un gaidīt kaut jel mirkli,
kad bi ja vaļā riebīgā cietuma durvis. Viņi bija nosmakuši un

nobadējuši, viņiem gribējās gaisa, brīvības un māju.
Cits citu grūstīdami, ieslodzītie devās uz izeju. Troksnis

koridorā auga.
— Klusāk! Uzmanīgāk! — sauca Pakalns.

Velti!

Tad viņš sakera tēvu un mati zem rokas un palīdzēja vi-

ņiem tikt līdz ragavām.
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Izpildu komitejas locekļi un milicija jau bija sacelta kā-

jās. No apkārtējo māju pagalmiem atskanēja šāvieni. Atsva-

binātie bēga uz visām pusēm. Viņu soļi šļakstēja tumsā.

Pakalna laime bija zirgs. Kamēr visu uzmanību saistīja
pagasta nams ar bēguļojošiem cietumniekiem, viņi nepama-

nīti aizbrauca projām.
— Dievs, kungs! Ko gan tu dari, dēls? — māte nevarēja

saprast, kas notika.

Bet tai brīdī arī Jēkabs nezināja, ko dara. Zināja tikai

to, ka viņa vecāki bi ja dzīvi, ka viņi sēdēja viņam blakus, ie-

ķērušies elkoņos, un ka viņam bija trīs uzticami draugi.
— Jaunu un vērtīgāku dzīvi mēs sāksim, — viņš teica, un

viņam bija tik neizsakāmi labi.

— Un kurp mēs tagad brauksim?

— Pretim baltajai saulei.

— Jā, drīz vajag būt rītam.

9.

Pa ceļam viņi atsvabināja Pēteri un Ignātu, kurus pirmīt
bija piesējuši eglēm.

— Jūs esat brīvi, jo bijāt teikuši patiesību. Varat iet.

Mēs braucam uz Vidzemi, kur baltā armija mūs gaida. Velti

jums mēģināt, mūs Sveiki!
— Paldies! — viņi teica, izstaipīdami notirpušos locekļus

un gāja nokārtām galvām mājās. Dzīvību viņi nebija zaudē-

juši, bet bija zaudējuši savu varu un savus nodomus
.. .

Braucēji turpināja ceļu.
—

Pirmo pakalpojumu un vislielāko jūs, draugi, man iz-

darījāt godam. Paldies, — teica Jēkabs. — Jūsu sejas es nees-

mu redzējis, jūsu vārdus nezinu, bet es jūtu, ka mēs esam sais-

tīti nesaraujamām saitēm. Mūsu pašu bēdas mūs vieno, mūsu

nākotne mūs vieno un mūsu zeme. Un šīs saites ir stiprākas
kā tērauds.

— Mēs iesim līdz un būsim ar tevi.

— Jā, turēsimies kopā, kamēr varēsim brīvi atgriezties
mājās.

Un viņi pārrunāja, ko darīs, kur apmetīsies un kā iekār-

tosies. Jēkabs jau bija izraudzījis vietu savai nākamai dzī-

vei, staigādams visu dienu ar guldzošām sāpēm krūtīs. Sāpju
ūdeņi tagad bija salauzuši ledu un noskrējuši. Miers un prieks
tur bija iestājies.

— Mums būs saimniece un saimnieks, — teica Jēkabs un

apskāva tēvu un māti. — Tēvs, tu varēsi lasīt malku, bet māte

ceps kartupeļus oglēs. Mēs šausim rubeņus un zaķus! Tie būs

lieliski cepeši.
Jēkabs smējās, lai kliedētu rūgtumu, kas vēl mita tēva un



mātes sirdī. Viņš zināja, ka to aizdzīt nevarēs nekad, kā skā-

be tas saēdīs viņu mūžus, bet viņš gribēja to mazināt, vismaz

šovakar, kad viņi devās nezināmai nākotnei pretim.

— Dārzā mums bija aprakti kartupeļi, — teica māte. —

Kas viņus tagad atradīs?

— Mēs paši. Kādu nakti aiziesim un izraksim.

— Vāgūzī zem grīdas man bija sabērta labība, — atcerē-

jās tēvs. — Ja nebūs sadegusi, sadīgs. Būtu kādam jāpasaka,
lai izgrābj. Sēklas būs liels trūkums.

— Nekas, tēv! Kad atgriezīsimies, būs gatavs iesals alum,

ar ko iesvētīt jaunu dzīvi.

— Dievs zina, kur paliksim.
— Jā, Dievs vienīgs to zina.

Divas smagas nopūtas.

Un trīs vieglākas pēc tam.

— Draugi, neskumstiet tikai jūs! Kur gan tad es glāb-
šos no asarām, ja pieci cilvēki raudās?

—
Mēs neskumstam.

— Cik jums gadu?
No sešpadsmit līdz astoņpadsmit viņiem bija.
— Jauni. Bet jūs ātrāk stiepsaties pretim saulei. Man ir

divdesmit trīs. Bet arī es būšu jauns līdz ar jums.
Kad viņi bija iebraukuši meža vidū, Jēkabs lika apturēt

zirgu.
— Tagad izkāpsim. Dosimies tālāk kājām. Mums jāslēpj

pēdas, lai mūs neuzietu.

— Bet no kā mēs iztiksim? Mums nav ko ēst, — kāds at-

cerējās.
— Es varētu pabraukt līdz mājām un atvest šo to. Un

kādu kažoku un deķi arī.

— Jā, mani jaunie draugi! Siltas segas un spilveni būs

jāaizmirst...

—
Mums jau nē, bet mātei... Mēs iztiksim tāpat. Mums

jānorūdās cietiem kā tēraudam. Un izturīgiem.

— Pareizi. Bet cik mums vajadzēs, to mēs atnesīsim ple-
cos. Zirgu palaidīsim, lai viņš iet ceļu tālāk. Varbūt mums

dzenas pakaļ, varbūt uz jūsu mājām jau izsūtīti izlūki. Uz-

manīsimies. To nenožēlosim. Aiziesim apskatīt vietu, kur es

es esmu nodomājis apmesties. Laika mums daudz, rīts būs

gudrāks kā vakars. Bet tagad — mazliet pacietīsim. Visi. Un

pulkā vieglāk to panesīsim. Es neesmu ēdis jau no vakardie-

nas. Arī negribas. Un galva daudz skaidrāka, prāts jautrāks,
vairāk drosmes.

— Vairāk drosmes! Tās mums vajag.

Uzšāva zirgam ar pātagu. Tas aizrikšoja vieglām raga-

vām.
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Viņi pazuda meža, uzmanīdamies, lai neatstātu pārak uz-

krītošas pēdas.

Pieciem cilvēkiem tai naktī sākās jauna dzīve. Daudz

viņi pieredzēja, daudz pārcieta, bet arī izjuta daudz prieka.
Baltā saule piepildīja viņu sirdis ar kvēlām tēvzemes mīlestī-

bas jūtām, ar neizsakāmām ilgām pēc brīvības un pēc savas

dzimtās zemes. Izpauzdamās uz āru, šīs jūtas un šīs ilgas lika

pastrādāt apbrīnojamus varoņdarbus, kurus ar lepnumu vēl

šodien var atcerēties Pakalnu Jēkabs. Arī jums visiem: —

jaunajiem sajūsmai, Latvijas atbrīvotājiem svētāko atmiņu

asināšanai un sirmiem vīriem un sievām godbijīgai apbrīnoša-
nai —es to gribu atstāstīt. Bet tas ir jauns stāsts par Meža

brāli Jēkabu Pakalnu, kuru es pastāstīšu kādā citā reizē.

Alfrēds Kvālis.

Vaiņags.

Pin, mana dzimtene, saulainas vītes —

Darini dižuma vaiņagu savu,

Cel augsti gaisos ar mirdzošu slavu,

Ēnām ko nepārklās laikmetu spītēs.

Pin viļņus, Daugava, vadot uz jūru, —

Sien kopā Kurzemi Zemgalei sāņus,
Uzņēmi Vidzemes ūdeņu klāņus,
Latgales bagāto ezeru pūru.

Pin, gaišā vasara, ziedpilnus lokus,
Kuros mirdz zemes un debesu skaistums;

Vēji kad klusē un mākoņus aizstumj —

Uz dievu mājokļiem atverot logus.

Pin košu vaiņagu, tautu meit' labā,

Jau Jāņu diena nāk nākdama vārtos, —»

Zilais kalns gunīs kā spīgana sārtos,

Tev zelta ziedu, ai, paparde glabās!
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A. Kroders.

Tautas vienības idejas pamatojums

Tautas vienības vai, kā modernā juridiskā un socioloģiskā
Jiterātūra to sauc — solidārisma ideja ir likta mūsu valsts va-

dības pamatā. Solidārisma idejai bija jārodas tādēļ, ka latvie-

šu tauta nav pelēka, vienāda likteņa un gandrīz pilnīgi vie-

nādu interešu masa, bet ir izaugusi par diferencētu, sociāli da-
žādi slāņotu nāciju, gan ar lauksaimniecību kā pilnīgi dominē-

jošu eksistences pamatu. Maza ekskursija Latvijas sociālo

attiecību pasaulē mums dos iespēju ieskatīties mūsu tautas

resp. Latvijas iedzīvotāju stāvokļu dažādībā. Kā jau sacījām,
lauksaimniecība ir šo iedzīvotāju galvenais eksistences pamats,
jo no 1.900.000 Latvijas iedzīvotājiem 1.100.000 vai 60% pār-
tiek no lauksaimniecības. 220.000 lauku saimniecībās paši
saimnieki ar saviem ģimenes locekļiem dod ievērojamu skaitli

— 950.000 cilvēku, no kuriem 800.000 strādā un atlikušie 150.000

ir mazgadīgie vai vecie, tā tad darba nespējīgie. Tā ir vislielā-

kā saimnieciskā un sociālā grupa Latvijā. Algoto laukstrād-

nieku (ganus ieskaitot) ir apm. 150.000, no kuriem apm. 30.000

ir uz laiku ieceļojuši vai ievesti ārzemnieki un tāpat uz neno-

teiktu laiku laukos no pilsētām pārnākuši ļaudis. Laukstrād-
nieku skaitam vēl jāpievieno viņu ģimenes locekļu skaits. Bet

divas trešdaļas, t. i. apm. 150000 lauku saimniecības nemaz ne-

nodarbina algotus strādniekus, iztiekot ar pašu ģimenes locek-

ļu darba spēku. Tā tad lauksaimnieki un viņu ģimenes ir pa-
ti svarīgākā Latvijas iedzīvotāju daļa, Latvijas sociālās dzīves

pamats. Tālāk rūpniecībā, amatniecībā un mājrūpniecībā no-

darbināti 164.000 cilvēki, kuriem ir apm. 125.000 piederīgie, tā

tad apmēram 290.000 cilvēku, bet lielrūpniecībā strādā nepilni
10% no lauksaimniecībā nodarbināto skaita. 38.000 tirdzniecī-

bas uzņēmumos strādā 64.000 cilvēki, kas uztur 58.000 piederī-
gos, t. i. no tirdzniecības pārtiek apm. 120.000 cilvēku. Trans-

portā un satiksmē nodarbojas 40.000 cilvēki ar 45.000 piede-
rīgiem, tā tad no šīm nozarēm pārtiek 85.000 ļaužu. Valsts un

pašvaldību administrācijā, policijā, tiesā un armijā nodarbinā-

ti 35.000 cilvēki, vai kopā ar piederīgiem 60.000; brīvās profesi-
jās, zinātnē, mākslā, slimnīcās un c. strādā 37.000 cilvēki, kūpi
uztur 26.000 piederīgo; tad vēl kā apkalpotāji un mājkalpotāji
sevim eksistenci sagādā 40.000 cilvēki.

Tādas ir Latvijas svarīgākās saimnieciskās un sociālās gru-

pas, ņemot pašos galvenos vilcienos, jo šie skaitļi pat ne aptu-
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veni nespēj izteikt šo grupu piederīgo psīchisko dažādību un

parādīt pašu dzīvo dzīvi. Ir jāņem vērā, ka visās šajās svarī-

gākajās grupās notiek atkal zināma grupēšanās pēc šaurākām,
šo grupu iekšējām, sociālām, intellektuālām un c. pazīmēm. Bet

tik sīkā iztirzājumā mēs šajā sakarā nevaram ielaisties, jo mū-

su nodoms tikai bija parādīt Latviju kā sociāli diferencētu,
dažādi slāņotu zemi, līdzīgu visām citām mūslaiku kultūras

tautām.

Tāpat ieskatoties valsts ienākumos, atkal redzam ļoti dau-

dzu grupu līdzdalību šo ienākumu sagādāšanā, pie kam svarī-

gi ir, ka katras atsevišķas grupas locekļu sadalīšana no ienā-
kumu lieluma viedokja rāda lielu gradāciju, kas raksturo sva-

rīgāko grupu sadalīšanos sīkākās apakšgrupās un, otrkārt, pa-

ceļ pilsētniecisko grupu specifisko svaru visas tautas kopdzīvē.
Tā tad Latvija ir diferencēta kultūras valsts, kāda viņa iz-

veidojusies saskaņā ar vispārīgiem attīstības likumiem. Šo at-

tīstības likumību vai evolūcijas procesu visur redzam gandrīz
vienādu. Pirmatnējās sabiedrības ir nelielas, vienkāršas un

nesarežģītas; sociālā sadarbība vienmuļa un nav dziļi tveroša.

Apziņas stāvoklis zems. Prāta darbība vāja. Darbība lielā

mērā automātiska. Valda stingri, sen piesavināti savstarpējo
attiecību šabloni. Darbības akti vienkārši un cieši nosa-

cīti, tie nav spējīgi ātri evolūcionēt. Valda ieradums, attīstī-

ba visās dzīves nozarēs notiek ārkārtīgi lēni. Nākošā pakāpē
jau redzam daudzmaz plašākas sabiedrības, kuras ir jau dife-

rencētākas un sarežģītākas, ar pilnīgākām savstarpējām attie-

cībām; ir arī intensīvāka un augstāka prāta darbība, sarežģītā-
ka psīchika un grupas locekļu darbība top apzinīgāka. Lielā-

ku lomu sāk spēlēt arī savu mērķu motivācija un līdz ar to ro-

das darbības individuālizācija. Bet, tālāk, jo sarežģītāka sa-

biedrība top, jo viņa ir plašāka un vairāk diferencēta, jo inten-

sīvāka sabiedrības locekļu sadarbība, augstāka sabiedrības ci-

vilizācija un kultūra, bagātāka viņas garīgā dzīve. Un jo ma-

zāk tad cilvēku darbībā redzam automātismu, evolūcija norisi-

nās daudz ātrāk, cilvēku attiecības rada bezgala dažādīgu, ļoti
komplicētu un grūti pārskatāmu organizāciju.

Saprotams, ka līdzi sabiedrisko attiecību formu evolūcijai

veidojas arī šīs sabiedrības pārvaldības organizācijas, t. i.

valsts vadības pamatā esošās idejas. Mūslaiku diferencētās

sabiedrības, t. i. valstīs organizētās nācijas, ar ļoti dažādiem

un neaptverami sarežģītiem uzdevumiem kā pašas valsts iek-

šienē, tā attiecībās uz ārieni, ir nonākušas pie tautas vienības

vai solidārisma idejas, likdamas šo ideju līdz autoritāro iekār-

tu nodibināšanai valdījušās katra atsevišķa cilvēka patvaļas
vieta, jo šī patvaļa varēja gan apmierināt stipros un laimīgos,
bet neapmierināja sociāli, intellektuāli un citādi vājākos sa-

biedrības locekļus, neraugoties uz to, ka bieži runāja šo vājāko
vārdā. Bet tautas miers un labklājība prasīja, lai visi būtu
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vienādi aizsargāti, lai neviens cilvēks nebūtu otram par lī-

dzekli, lai ikkatra atsevišķa cilvēka personība būtu vienādi

taisnīgi ievērtēta nācijas radošo spēku summā. Tādēļ bija jā-
nāk vienības idejai.

Jau agrāk mēs ikdienas novērojām solidārisma aktus, jo
galu galā ikkatrs juridisks līgums ietver divu vai vairāku lī-

gumslēdzēju interešu solidārizāciju. Un tā kā līgumu slēdz

tiesībās vienādi subjekti, no kuriem nevienam nav iespējams
otru pusi ar varu piespiest sevim padoties, tā arī jaunais laiks

prasa, lai visi tautas locekļi būtu tiesībās vienlīdzīgi nevien

formāli, bet arī faktiski, un neviens lai nebūtu otram par lī-

dzekli. Ministru prezidents Dr. Ulmanis šo domu, attiecī-

bā uz praktiskās politikas uzdevumiem, izsaka kā humānu, pa-

tiesas cilvēkmīlestības apdvestu pārliecību: „Jo mazāks ir tas,
kas jūsu gādībā nodots un jo šaurāka ir viņa dzīve un uzskati,

un jo mazāka ir viņa turība, jo lielākas ir viņa slāpes pēc tais-

nības, pēc draudzīguma. Jo mazāks viņš ir, jo vairāk viņam
vajadzīgs siltums."

Tā tad solidārisms ir tādu attiecību sistēma kādas sabied-

riskas grupas iekšienē vai attiecībās ar citām grupām, kur gru-

pas locekļi savas intereses nodrošina kopīgā vai saskaņotā dar-

bībā, apsoloties padoties saskaņā ar šiem nosacījumiem nodi-

binātai kārtībai. Ir izsacīti arī uzskati, ka šī solidārā kopdar-
bība jāpadara par tiesisku normu sistēmu ar piespiedu rakstu-

ru, neaprobežojoties tikai ar ētisku jūtu audzināšanu. Atbal-

stīdams sociālā pienākuma ideju, solidārisms mums atgādina,
ka mēs nevaram sevim prasīt neierobežotu brīvību sabiedrībā,
kuras organizāciju mēs izlietojam savā labā. Solidārisms no

visiem prasa zināmu upurēšanos, zināmu atsacīšanos, lai tā va-

rētu radīt kārtību, kur visiem iespējams gūt maksimumu

no tā, kas vispāri dotos apstākļos praktiski panākams.
Galu galā šo solidārismu prasa pati cilvēka daba. Kaut gan

katrs atsevišķais cilvēks ir īpatnēja, patstāvīga psīchiska vie-

nība, bet šo atsevišķo īpatņu sadarbība rada īpašu rezultātu:

tiesības, zinātni, mākslu, valodu un t. t. Atsevišķo cilvēku sa-

darbība rada kaut ko sevišķu, kaut ko citu, nekā katra cilvēka

personīgā dzīve. Šis kaut kas cits ir sabiedrība, kurai ir citi

likumi, citi ceļi. cits rezultāts, nekā atsevišķa cilvēka darbam.

Un šis pāri visam stāvošā cilvēka dabā iemītošais sabied-
riskums izlīdzina atsevišķās gribas un centienus vienā vis-

pārīgā atziņā visu cilvēku labā.

Tā tad tautas vienības ideja sakņojas pašā cilvēka sociālā
dabā. Laimīgas ir tautas, kur valsts vadības domāšana dibinās

uz šo cilvēku dabas likumību. Un šo likumību mēs redzam tā:

dzīvais cilvēks ar savu psīcho-fizisko vitālitāti, ar savu doto

dabu dzīvo sabiedrībā ar citiem cilvēkiem. Šīs sabiedriskās

kopdzīves reālā vide ir nācija, kur notiek cilvēka augšana,
darbošanās un aiziešana senču valstībā. Nācija ir cilvēka da-
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blgā sabiedriskā apkārtne. Un šīs kopdzīves un kopdarbības
organizācija, kas dod cilvēku kopdzīves nosacījumus un gādā
par to ievērošanu, ir valsts. Cilvēku sadzīves organizācija un

uzdevumi top arvienu plašāki un sarežģītāki, līdz ar ko valsts

funkcijas top vienmēr dažādākas un svarīgākas, aptverot cil-

vēku sadzīves pašu iekārtu, saimniecību, kultūru, ģimeni un t.

t. Tā tad cilvēka dēļ pastāv nācija, pastāv valsts. Cilvēks, vi-

ņa labklājība ir mūsu darbības mērķis, mūsu izejas punkts. Ne

egoistīgais, patvaļīgais cilvēks, bet humānā, solidārā perso-
nība, kas savu dzīvi vada un kārto saskaņā ar tautas vie-
nības ideju, jo neviens cilvēks nedrīkst būt otram tādam pašam
cilvēkam līdzeklis, bet gan mērķis.

Ministru prezidents Dr. Ulmanis cilvēka personības ide-

ju ir daudzreiz aizstāvējis, bet aizrautīgiem vārdiem viņš to

aizstāvēja strādnieku karoga svētkos š. g. 28. jūlijā: „Un vienu

lietu lai neaizmirst, — un kam tas nav prātā ienācis, lai no šī

brīža paliek prātā, —ka beigu beigās pāri visām mašīnām,

pāri visiem skursteņiem, pāri visām fabriku lielajām ēkām

stāv tas cilvēks, kas tur apakšstāvā strādā pie šīm ma-

šīnām. Tas irtas galvenais, tas ir tas kapitāls,
tā ir tā bagātība." „Visam, kas notiek, jābūt vērstam

uz to, lai cilvēkam ietu labāk, lai viņš ietu uz priekšu un uz

augšu,'* kā ministru prezidents vēl sacīja pašvaldības amatper-
sonu kursos š. g. 4. martā teiktā runā.

Arī praktiskās valsts pilsoniskās un nacionālās audzināša-

nas ziņā cilvēka personības viedoklis ir augsta idejiska vērtī-

ba, jo šādu audzināšanas ceļu ejot, mēs gūstam visvarenu nāci-

jas un pašas valsts spēka un stipruma ieroci. Ja audzināšanas

mērķis vienmēr un visur būs spēcīgas cilvēka personības radī-

šana, ja šo audzināšanas uzdevumu visi ievērosim un centīsi-

mies to pildīt, kas tad tā būs par slavenu un spēcīgu nāciju un

valsti, kas pastāvēs no audzinātiem atsevišķiem locekļiem. No

tautas spēka, no nācijas garīgās bagātības un nākotnes mērķu

viedokļa tā ir vislieliskākā uzvara pret cilvēka personību no-

mācošiem un, līdz ar to, nācijas spēkus ārdošiem kollektīvisma

uzskatiem. Ar citiem cilvēkiem solidāras cilvēku personības
idejas garā pārliecinātu tautu nekāds spēks nevar sašķelt vai

iznīcināt.

Ja cilvēka personība, rūpes, lai katram atsevišķam cilvē-

kam labāk klātos, lai viņš ietu uz priekšu un uz augšu, — ja tas

ir mūsu izejas punkts un mērķis, tad skaidrs ir nākošais slē-

dziens, kā arī tautas vienības, solidārisma ideja uzvarējusi tā

paša cilvēka dēļ, lai vienotā, saskaņotā, solidārā sabiedrībā va-

rētu gūt maksimālos valsts un nācijas panākumus, kuri reālā

dzīvē sadalās kā atsevišķu tautas locekļu labklājības uzplauk-
šana.

Bet tautas vienības politika ir nesalīdzināmi gputaka, sa-
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režģītaka par agrāko laiku atsevišķo interešu politiku, kurai
bija jāzina tikai vienas sociālas grupas dzīves apstākļi un in-

tereses. Parlamentārās dēmokratijas laikā Latvija faktiski pas-

tāvēja kā antagonu un naidīgu šķiru valsts, un ikkatra partija,
kuras politisko varu bija sadalījušas pēc šķiru samēra resp.

pēc šķiru spēka atslēgas, centās visu darīt, lai savu šķiru pacel-
tu uz citu grupu rēķina. Tas pārējās grupās radīja saprotamu
un dibinātu nemieru un šo neapmierināto grupu partijas tikai

gaidīja izdevīgu brīdi, lai sašķeltu līdz tam valdījušo dažu gru-

pu koaliciju. Ja šī sašķelšana laimējās un varu guva vakar-

dienas opozicija, tad, saprotams, jaunie varas ieguvēji darīja
gluži to pašu: savu vai savas grupas cēla kā saimnieciskā, tā

varas ziņā uz citu grupu rēķina, līdz tagad neapmierinātas kļu-
va vakar valdošās grupas. Tā visu laiku nepārtraukti atkārto-

jās šī varas staigāšana no vienām rokām otrās. Un grupu at-

tiecības ar katru nākošo varas staigāšanu kļuva naidīgākas, sa-

spīlētākas, mākslotākas. Nemaz vairs īsti pat nebija redzama

Latvijas patiesā sociālā daba.

Pārdēmokratiskais parlamentārisms netika galā ar valsts

Vadības uzdevumu. Jo parlamentārisma laika politika dibinā-

jās uz atsevišķo grupunošķiršanos, saskaldīšanos, pretešķībām.
Bet visa nācija kā kopīgs organisms, ar kopīgiem mērķiem un

uzdevumiem, pamazām nīka un gāja pretim nenovēršamai bojā

ejai. Tādēļ jau nāca jaunā tautas vienības ideja, kas atseviš-

ķās grupas saredzēja kā viņu atsevišķā situācijā, tā viņas ie-

tvertas kopējā, saskaņotā organismā, kā viņas arī faktiski pa-

stāv.

Vadot atsevišķās grupas no centra bēgošā virzienā, ir jā-
iet bojā visu šo grupu kopībai — zināmai sabiedrībai, nācijai,

padarot to nevarīgu un nespēcīgu kā viņas iekšienē, tā sevišķi

uz ārieni, pret citām nācijām.
Redzot šo bojā ejas procesu, nāca 15. maijs, kas to pār-

trauca un nācijas dzīves vadībai deva veselīgus, no cilvēka un

nācijas dabas izrietošus principus, kas visumā ietverti tautas

vienības vai solidārisma idejā, kura tagad ir ar valsts vadības

autoritāti atzīta valdošā ideja.
Nacionālās audzināšanas uzdevums nu ir šo ideju saprast,

aptvert to visā viņas daudzpusībā un plašumā, izveidot to par

skaidru nacionālu ideoloģiju, kas lai būtu vadītajā valsts

praktiskās būvniecības darbā.

Tautas vienības ideju ar konkrēto saturu pildot, vispirms
redzam nācijas lielos vai tā saucamos misijas jautājumus. Un

tos mēs saskatām visas nācijas radīta kultūra, garīga speķa,

kam nekādi notikumi un nekādas varas nevar robežas novilkt.

Agrākā saskaldītā nācija bija nevarīga šo uzdevumu priekša,

jo kultūru kā nacionālu vērtību kopsummu var radīt tikai vi-

sas nācijas gars, tā tad saskaņots, visas konkrētās dažādības,

visu tautas dzīvi saredzošs un aptverošs gars. Ja agrāk runāja
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par dēmokratisku, par proletārisku vai vēl kādām citām „kul-
tūrām", tad tika runāts galīgs absurds, jo kultūra izaug no nā-

cijas vēstures, no tautas ticējumiem, tradīcijām, nākotnes mēr-

ķiem, kur nav vairs ne dēmokrata, ne proletārieša, bet ir un

var būt tikai visas tautas likteņi un dzīve.

Jauno tautu, — arī latviešu, —
vēsturiskā misija var at-

vērties tikai kultūrā un ar to cieši saistītā jaunas sociālas ie-

kārtas radīšanā. Te mēs varam kļūt jaunu patiesību meklē-

tāji un arī atradēji.
Ne dažu lielo tautu iestigšana pardabīgo industrijas tem-

pu strupceļā var būt paraugs, kam mums sekot; ne svešu zem-

ju iekarošana var būt mūsu programma; ne milzīgi sociāli eks-

perimenti, neaptverama un bezveidīga kollektīva radīšanas

garā var būt mūsu centienu mērķis. Tās visas ir programmas,
kurām jānonāk strupceļā, jo gigantiskie industrijas tempi
vairs nav pa spēkam šodienas bioloģiskam cilvēkam; iekaro-
šanai agri vai vēlu jābeidzas ar nomākto, iekaroto nāciju sa-

celšanos pret viņu brīvības atņemšanu vai ierobežošanu, kā

1918. gadā sacēlāmies arī mēs un citas jaunās tautas; kollek-

tīvisma eksperimentiem reiz nāvīgu triecienu dos tā pati cil-

vēka personības idejas uzvara, kas kollektīvisma polītiku sa-

trieca mūsu un daudzās citās zemēs. Un vai tad vērts ziedot

cilvēku dzīvības un tautu bagātības, kultūras vērtības un at-

ziņas, ja nenovēršamais gals ir nepārprotami skaidrs?

Vērojot lielās nācijas, redzot to, kas viņās zūd un kas pa-

liek, kur aiziet viņu spēki un bagātības, neradot nekā mūžīga,
mēs varam secināt savas atziņas. Un šīs atziņas mums rāda

tikai vienu ceļu, kas ir vērtību radīšanas, tā tad nemirstības

ceļš, — tas ir kultūras ceļš. Tikai kā kultūras vērtības radoša

nācija mēs būsim pildījuši savu mums nolemto misiju, kultūrā

ietverot arī uz cilvēka personības idejas dibinātu sociālu for-

mu radīšanu.

Bet šo misiju spēs veikt tikai vienota, solidāra nācija, jo
tikai kā tāda nācija var dot maksimumu spēju un spēku, kas

slēpti nācijas dzīves dziļumos. Saskaldītas nācijas enerģijai

dabīgi ir tikai viens uzdevums: viselementārākā pašaizsardzī-
ba, savas dzīvības nosargāšana no bojā aiziešanas. Un pēc
šiem uzdevumiem vairs nav enerģijas augstāku, mūžīgāku uz-

devumu pildīšanai.
Sociālā ziņā tautas vienības ideja nozīmē mierā uz-

plaukstošu nāciju, kas kļūst vienmēr vairāk pastāvēt spējīga
starp citām tautām. Jau minētā kultūras radīšana iespējama
tikai šādā mierā plaukstošā tautā, kur ir minimāli maz vai nav

nemaz no centra bēgošu spēku, kas nāciju vājina un pat satri-

cina. Bet kultūras radīšana ir augstāks uzdevums. Tautas

lielumlielais vairums šajā radīšanā var būt tikai labvēlīga vai

nelabvēlīga apkārtne. Labvēlīga apkārtne būs sociāli lab-

klājīga tauta. Pati tauta grib dzīvot savu vienkāršo, gaišo un
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skaidro cilvēka dzīvi, kurā lai būtu iespējami mazāk netaisnī-
bas un bēdu. Saskaldīta tauta nekad nevar šādus apstākļus
panākt. Ta tad tautas vienība ir vienīgā tautas labklājības
garantija. Līdz galam pārliecinošs piemērs ir mūsu agrā-
ra reforma. Sī lielā, vēsturiskā reforma, kas pašos pama-
tos pārveidoja latviešu tautas dzīvi, varēja rasties tikai tādēļ,
ka brīvības cīņu laikā tauta bija vienota, solidāra un ar šo vie-

notību panāca latviešu tautas tiesību uzvaru, iznīcinot gadu-
simtus valdījušo muižniecības zemes monopolu un nodrošinot
eksistenci ap 300.000 latviešiem. Agrārā reforma ir viena no

vislielākām tautas solidāritātes, tautas vienības uzvarām. Ir

radītas 78.000 jaunas saimniecības un atdotas latviešu dzimts-

īpašumā, jo tikai kā dzimtsīpašums šīs saimniecības uz laiku

laikiem var nodrošināt minēto 300.000 latviešu eksistenci. Ag-
rārā reforma Latviju atrāva nost no sociālo nemieru katla aus-

trumos un neapstrīdami ir pamatcēlonis tam, ka varēja notikt

15. maija pārgrozības, kas Latvijā iznīcināja tautas skaldīša-

nas politiku. Tagad grūti pat iedomāties, kas būtu noticis,
kad, kapam beidzoties, mūsu izpostītā, tik smagi piemeklētā
zemē bfitu mājās pārnākuši karavīri, kuriem nebūtu eksisten-

ces pamata toreiz tik nabadzīgā Latvijā.
Ar agrārās reformas jauniem dzimtsīpašniekiem ir radīts

visnesatricināmākais latviešu nacionālisma un patriotisma dzī-

vais spēks un pamats. Taisni tagad, kad Latvija izgājusi uz

skaidra nacionālās piepildīšanās ceļa, agrārā reforma līdz ga-

lam atklāj savu būtisko saturu, iekļaudamās kā viens no vis-

svarīgākiem faktoriem mūsu nācijas augšanā un kultūras at-

tīstībā.

Līdztekus agrārai reformai un sociālās taisnības pama-

tiem veidojas mūsu sociālā likumdošana, gādādama par to, lai

Latvija visiem būtu taisnības valsts.

Šis sociālais miers un sociālā taisnība nevar rasties, kad

dažādās grupas viena pret otru vēršas ienaidā un karā; tas

sasniedzams tikai, kad dažādās atsevišķās sociālās grupas sa-

skaņotas vienībā.

Beidzot politiskā ziņā tautas vienības ideja nozīmē

nevis 51 procenta vienpusīgu un diezgan varmācīgu varu pār
49 procentiem, pie kam šis 51 procents parasti sastādījās no

visdažādākām sociālām un nacionālām grupām, kur latviešu
tautas nacionālās intereses nemaz nebija iespējams ievērot,

pat ne minimālā apmērā, bet tautas vienības ideja nozīmē īstu

valsts varu. kas likumdošanā un valdības administrātīvā rīcī-

bā ņem vērā visu 100 procentu iedzīvotāju nacionālo, sociālo,
kultūrālo un saimniecisko situāciju un taisnīgi izkārto visu

grupu vajadzības un vēlēšanās, pamatojoties vienīgi uz valsts

un nācijas interešu apsvērumiem. Saskaldītā zemē valsts va-

dībai nevarēja arī būt nekāda plāna, nekādas darba program-

mas un tālāk nākotnē iecerētu mērķu. Bija jādzīvo no vienas
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dienas uz otru, likumdošana bija pilna pretrunu un nejaušī-
bu. Vienotas zemes valdība nāk ar tālu tvertām idejām, ar

veselu nodomu programmu, kā redzējām no valdības atzinu-

miem pie tekošā gada valsts budžeta. Vienotas zemes valdība

ir stabila, tā var būt īsts zemes saimnieks, kuru nevar traucēt

dažādu dēmagogu vizītkartes, interpelacijas un draudi izrēķi-
nāties pie valsts budžeta apspriešanas.

Beidzot no ētiskā viedokļa tautas vienības ideja nozīmē

radīt pašapzinīgu, lepnu latvieti, kas savu latvietību apzinās
kā skaidru spēku, kam lemti lieli un svarīgi nācijas nākotnes

uzdevumi. Šim lepnumam un pašapziņai augot, izzudīs atka-

rības laiku netikumi, kas allaž kā netīrs un neizbrienams purvs

stāvēja ceļā vislabākiem un viskrietnākiem nodomiem. Sa-

skaldītā zemē valdīja mēlnesība, lišķība, izdabāšana, uz aug-
šu tika nevis brīvi talanti, bet līdēji, partiju līderu trabanti

un speciālu pakalpojumu izdarītāji vai negausīgi elkoņu va-

roņi un dēmagogi. Valdnieks bija pūlis, kuļ*a instinktiem ver-

dziski glaimoja tie, kas saeimas katedrī šķita tik lieli un va-

reni esam. Tautā auga nesaticība, neuzticība, smaga vienal-

dzība, kas izvērtās tumšā apātijā, bezspēka dusmas un naids,
kas kropļoja tautas garu, aizmigloja daiņu skaidro dvēseli un

dzina mūs barbariskā dzīvības vilkšanā, kur ticība labākām

dienām ir zudusi un paļāvība tautas spēkam ieslīguši nevarī-

bas dūksnājā. Tautas vienības idejas uzvara pārtrauca šo

tumsu un radīja apstākļus, kas atmodināja tautas garu jaunai
radīšanai, kas atdeva ticību latviešu spēkam un mūsu tautas

gaišai nākotnei.

Šī ētiskā atdzimšana gluži jaunā gaismā liek mums skatīt

visus mūsu tautas likteņus. Savu vēsturi mēs tagad redzam

nevis kā 700 tumšas verdzības gadus, bet kā nepārtrauktu lat-

viešu tautas cīņu dēļ savām nolaupītām tiesībām un dēļ savas

nolaupītās zemes. Un mūsu skats vēsturē vairs neapstājas pie

13. gadu simta, kad sākās latviešu tautas atkarība, bet mēs sa-

redzam brīvo Senlatviju, mēs redzam latviešu saimnieciskus

un kultūrālus sakarus izveidojamies ar rītiem un ar vaka-

riem jau sen pirms vācu ienākšanas. Šī jaunā vēstures skatī-

šana, — brīva un patstāvīga, — paceļ mūs savā latvietības ap-

ziņā, spārno lieliem nācijas uzdevumiem. Un vēsturē skatām,

ka mūsu tauta ir labklājībā cēlusies, kad tautas vienība bijusi

stipra, bet esam grimuši, kad šī vienība sākusi šķobīties vai

kad bijām novērsušies no tās. Svešo ienācēju nostiprināšanās
mūsu zemē bija iespējama tikai mūsu seno cilšu nesaderības,

nevienprātības dēļ.
Šī vēstures mācība, senseno laiku pieredzējumi un te izsa-

cītie apsvērumi lai mūs māca tautas vienības ideju uz visiem

laikiem paturēt kā mūsu nācijas un valsts pastāvēšanas, kā

mūsu augšanas un nākotnes mērķu piepildīšanas vienīgo dro-

šo garantiju.
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A. Lutcs.

Pie Brīvības pieminekļa
Meld.: Dievs Kungs ir musu stipra pils.

Lai paliek, Dievs, Tavs īpašums,
Šī zeme un šī tauta.

Tu brīvību pats devi mums,

Kas ilgi bija rauta.

Tas svešas varas laiks

Gan bija drūms un baigs.
Tu kvēli uzpūti
Par gaišu uguni.
Mūs saulei pretī nesi.

Dod tautai gudrus vadoņus,
Dievs, svētī mūsu zemi.

Pats pildi gara apcirkņus.
Ikkatram maizi lēmi.

Kas galvas nolika,
Lai austu brīvība,
Tiem savu mieru dod,
Lai viņus pieminot,
Mēs ticībā vēl augam.

Lai notiek, Tēvs, Tavs žēlīgs prāts,
Tu visas lietas redzi,
Lai naidnieks mūs vairs nenomāc.

Mūs savām rokām sedzi.

Lai visu upurēt
Ik kurš var valstij spēt.
Tad tauta zels un augs
Kā kuplis kviešu lauks,
Un dzīvos saules mūžu.
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Leonīds Breikšs.

Varoņu svētība.

Ja mēs lūkotu izsekot cilvēku rīcībai un šīs rīcības cēlo-

ņiem, tad mēs drīz vien atrastu, ka cilvēki mēdz parasti kaut-
ko darīt divēju dzenuļu paskubināti.

Ir cilvēki, kurus dzīvē un darbā mudina cerība un izredzes

uz kādu taustāmu vai skatāmu algu. Cerība mantot zeltu vai
sudrabu. Cerība mantot bagātības un īpašumus. Cerība sa-

ņemt par katru savu darbu un par katru savu soli atlīdzību
naudā vai graudā.

Šie ļaudis neko nedara par velti. Viņi, ikvienu darbu ap-

svērdami, jautā: vai tas atmaksāsies? Vai tas ir pūļu vērts?

Vai un par cik celsies viņa labklājība pēc tam, kad tas šo dar-

bu būs padarījis. Pēc tam, kad tas šīs gaitas būs beidzis? „Vai

es ko sev arī mantošu?" tā šāds cilvēks jautā. „Vai man tiks

atlīdzināts? Vai tik tas nebūs — velti strādāts? Bez kādas

īstas — rokām tveramas un mantas kambaros noguldāmas at-

maksas?"

Un ja nu šis darbs nekāda tieša labuma šiem ļaudīm neso-

la, tad viņi vienkārši tādam darbam aizmanās garām. Viņi iz-

liekas, ka to ir nemaz nepamana. Viņi met līkumu visam, no

kā neatlec zelta skaidas.

Bet šajā pašā laikā pasaulē dzīvo un darbojas arī citi ļau-
dis. Cilvēki, kas gan tāpat kā viņi — pārtiek no savas dieniš-

ķās maizes, bet kam tomēr pāri pār visu paceļas citi mērķi un

citi nolūki. Cilvēki, kas pie katras lietas pieiet ar citu mēr-

auklu un ar citu vērtēšanu un spriešanu.
Šiem ļaudīm manta un materiālais labums tālu nestāv pir-

mā vietā.

Šie ļaudis nekad vispirms nevaicā: cik es tur varēšu no-

pelnīt? Cik man tur pāri paliks? Vai tas ceļš mani vedīs pretī
drošai dzīvei un labklājībai? Vai šis ceļš man nodrošinās pa-

stāvīgi pilnu vēderu, mieru un miegu, bagātību un bezrūpīgas
•dienas?

Tādi jautājumi šiem ļaudīm ir maznozīmīgi. Viņi māk un

ļoti bieži tos pilnīgi nostrīpo no savām domām un pārdomām.
Ir kautkas cits, kas viņus vada. Ir kautkas cits, kas izšķir viņu

gaitas. Kautkas cits, kam viņi pakļaujas vairāk un priecīgāk
un apskaidrotāk nekā zeltam, nekā mantai, nekā visiem labu-

miem, kas rokām satverami un sakraujami vezumā.

Kas ir tas, kas vada šos cilvēkus? Kas ir tas, kas viņiem
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pavel? Kas ir tas, kam par viņiem ir šī liela, nesadragājama
vara?

Un ( ik vienkārši tas arī neliktos, tomēr tiesa ir tikai vie-

na: šie ļaudis savās gaitās dodas vienīgi tāpēc, lai paklausītu
savai sirdij. Lai paklausītu savām ilgām. Lai atrastu un iz-

darītu, ko viņiem liek sirdsapziņa.
Visā savā mūžā un visās savās gaitās viņi rīkojas it kā kā-

das augstākas gribas vadīti. Viņi dažkārt nemaz nemāk pa-
teikt, kas ir tas, kas viņus uz priekšu sauc. Kas ir tas, kas vi-

ņus uz priekšu skubina.

Un ia viņi to kādreiz luko, tad viņiem ne ikreizes gadās to

laimīgi vārdos pasacīt. Jo tā tiešām ir grūti izsakāma un grūti
apzīmējama vara, kas tos pastāvīgi vada un rīko.

Sirds
— tā, varbūt, var apzīmēt šo spēku. Šis īsais un vien-

kāršais vārds — viņš, varbūt, vispilnīgāk izsaka to noslēpu-
maino dzenuli, kas neliek šiem ļaudīm norimt kādā pasāktā
virzienā, kādā ceļā, kurš nesola ne bagātības, ne slavas, ne

atalgojuma — tādā nozīmē, kā mēs viņu parasti saprotam.
Sirds ir tā, kas šiem ļaudīm spēku dod, kas viņus iedves-

mo un apgaro, kas viņiem liek neatlaisties, nepagurt, neap-
rimt un parasti arvien — uzvarēt. Kāda nepasakāma pārlie-
cība, kāda nerakstīta un neizstāstāma ticība, kāds neapzinīgi

nojausts aicinājums — tas ir viņu stiprums, kura vārdā rīko-

damies un darbodamies viņi kā algu iemanto sirds mieru un

apskaidrību. Algu, kas viņiem atsver ikvienu citu. Kas vi-

ņiem samaksā arī vislielākos zaudējumus. Kas viņiem ar sa-

vādu gaisu apskaidrību liek ieraudzīt savu mūža vakaru, kurā
nav nekā cita kā vienīgi šis miers un gaišums un labā apziņa.

Būtu pavisam savādi, ja šo cilvēku vidū kāds sāktu runāt

par viņu dzīves ceļa maiņu — algas dēļ, ko viņi tādā gadījumā
varētu saņemt. Būtu pavisam savādi, ja viņus kāds lūkotu at-

runāt no cīņas, kas viņiem stāv priekšā un draud ar visu, ar

ko vien cīņa var draudēt.

Šie ļaudis sevi nesaskalda. Viņi savam mērķim un saviem

nodomiem pieder pilnīgi: ar miesu un garu. Viņi ķīlā liek arī

savu dzīvi un savu dzīvību.

Cilvēce viņus visspilgtāk ierauga tajos laikos, kad tautu

likteņos pienāk brīži izšķirties — vai šīm tautām būt, vai ne-

būt; vai viņām pastāvēt, vai iet bojā; vai viņām iegūt neatkarī-

bu, jeb vēl zemāk noliekties citu tautu priekšā. Šādos laikos

un laikmetos pāri tautām iedegas uguns,
kas varenā viesulī aiz-

rauj sev līdz šos cilvēkus. Aizrauj un apvieno ap tiem mēr-

ķiem, kas nevienam nesola ne mantu, ne naudu, ne prieku.
Bet viņi jau ir tie, kas neprasa, lai tiem samaksā. Alga vi-

ņiem nespēlē lomu. Alga viņiem pat prātā neienāk.

Vai tad kāds ir redzējis un dzirdējis, ka pēc algas prasītu

māte, kas savu dēlu kaujas laukos izvada? Ka viņa lūgtu — lai

tai par to atlīdzina?
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Jo kas gan tiešām būtu tas, kas viņai to atsvērtu?

Vai tad var kāds samaksāt mātes bezmiega naktis pie dēla

šūpuļa? Vai tad var kāds viņai samaksāt par to, ka viņa tam

dzīvību devusi? Ka viņa to nēsājusi un auklējusi? Ka viņas
sirds katru mirkli drebējusi par to mīlestībā un rūpēs?

Kas gan būtu tik liels, tik svēts un tik dārgs un tuvs viņai»
ko tā varētu sava dēla vietā vēlēties?

Kas tādai mātei drīkstētu runāt par maksu? Par atlīdzību?

Kas drīkstētu sacīt:

«Neskumsti! Tu par to saņemsi tūkstošus! Par to, ka tavu

dēlu rīt vai parīt, saplosīs granātas! Par to, ka viņš pakritīs
zem svešnieku ložmetējiem! Par to, ka viņš noasiņos kautkur-

klusā mežmalē, kur viņu neviens nespēs atrast un neatradis!**

Kas gan uzdrošinātos runāt šādus vārdus?

Vai tad viņi neizklausītos kā zaims? Kā svētuma apgānīs
šana? Vai šāds cilvēks neizpelnītos — lāstu?

Jo šādās reizēs uz cilvēku dvēselēm runā kautkas pavisam
cits. Kautkas, ko tikai sirds dzird. Ko sirds dzird un kam

sirds paklausa.
Ne prāts, ne aprēķins, ne zelts, ne manta tā nav.

Tā ir kāda augstāka vara. Kāds augstāks spēks, kas stāv

pāri pār visiem. Kāds augstāks likums, kam šie cilvēki paklau-
sa un kura priekšā noliecas. Tie, kas šo augstāko spēku ir no-

jautuši. tie vairs neskatās atpakaļ. Tie vairs nešaubās. Tie

vairs nejautā pēc atlīdzības.

Viņi iet un dara to, kas ir darāms. Un lai tas liekas neie-

spējams. Lai tas liekas — vislielākā neprāta un vislielākās

drosmes darbs — viņi iet un to ved galā.

Viņiem pretim rej šautenes. Viņi tās nedzird.

Viņu rindās robus izrauj ložmetēji. Viņi neapstājas.
Viņus dzīvus zemē ierok lielgabalu viesuļuguns. Viņi iet.

un nosmacē lielgabalus — saviem augumiem.
Kad viņi nāk, tad nāve atkāpjas un griež viņiem ceļu.
Kad viņi nāk, tad cilvēku acis šausmās ieplešas un sirdis

apstājas pukstēt. Jo šo nācēju sejas izelpo spēku, ko tiem šā-

dos brīžos dod — Visaugstākais.
Nē, ne tikai kara laukā dzimst un aizdegas šīs sirdis. Mēs

paši to zinām vislabāk.

Šie ļaudis ceļas arvien, ja viņu tauta ir pakritusi svesnie*

ku uzspiestā negodā.
Pa visu zemi viņi saceļas un viņiem līdzīgie atsaucas tūks-

tots atbalsīs. Viņus daudzreiz gaida moku sols.

Gulbene, Valka, Mazsalaca, Piebalga ...
Ak, Dievs, vai mēs

šodien maz zinām visas vietas, kur vēl ne pirms diviem gadu
desmitiem mira un cieta šie ļaudis?

Bet pēc viņu nāves — viņu kapus atrod un atrok. Un tauta

skatās viņu sakropļotos augumos un —
klusē. Bet šajā klusu*



Brīvības pieminekļa Valmieras apriņķa komiteja.

Brīvības pieminekļa Līgatnes pagasta komiteja.

Brīvības pieminekļa Blomes pagasta komiteja.





niā dzīvajo sirdīs iespiežas raksti, kas tur neizdziest uz paau-
džu paaudzēm.

Un tad tautā ceļas teikas. Un iet no novada uz novadu un

no mutes uz muti un no sirds uz sirdi.

Un šajos stāstos klausās vecie, un drūmi nodur galvas. No-

pūtas — tās ir tās, kas viņiem izlaužas no krūtīm.

Un šos stāstus dzird jaunie. Un viņu acis iemirdzas. Un

viņu lūpas cieši sakniebjas spītā un apņēmībā. Šo acu mirdzu-

mu! Paskatāties viņā! Tur pietiks uguns, lai no nākošās nakts

mūsu tauta atkal dienā iznāktu!

Lūk
— tā ir viņu daļa: šo kritušo, nonāvēto un nomocīto

daļa: teikas un piemiņa.
Laimīgas ir tās tautas, kurās ir daudz šādu cilvēku. Šā-

dām tautām pasaulē nav no kā baidīties. Nekādas briesmas tām

nav par lielām, nekādi posta bezdibeņi — par dziļiem. Jo sirds

cilvēki
— gan jau tie celsies īstā laikā. Gan tie palīdzēs. Gan

tie izglābs. Gan tie pārnesis savu tautu pāri pazemojuma, ap-
smiekla un moku purvājiem.

Tautas atceras šos ļaudis.
Mazs un liels, bagāts un nabags, vecs un jauns, katrs dod

savu daļu šo varoņu piemiņas zīmei.

Jo tos, kas par visiem cietuši un miruši, tos visi arī godā.
Un lūk, augstu debesīs iekāpj piemineklis: kā dziesma no

akmens un skaistuma.

Augstu debesīs iekāpj akmens, lai stāstītu — par cilvēku

sirdīm.

Tautas pateicība — viņa liek akmeņiem runāt. Runāt par

tiem, kas paši par sevi nerunā.

Un mēmais akmens — tautas vārdā viņš stāsta ikvienam,
kas garām iet. Stāsta par cīņām, kas bijušas. Stāsta par sā-

pēm, kas ciestas. Stāsta par gaišumu, kas dedzis cilvēku sirdīs.

Stāsta
....

no gada gadā ...
No gadu desmita gadu simtenī.

Un cilvēki nāk un dzird šos mēmos vārdus. Vārdus, ko

akmens savām nedzīvajām lūpām iečukst dziļi viņu dvēselēs.
Nāk garām ļaudis. Un apstājas. Un klausās stāstu par

sirds cilvēkiem.

Stāsta par — varoņiem.
No paaudzes paaudzē skan šis stāsts. Un laimīgas ir tās

tautas, kurās šis stāsts nenorimst.

Jo tādām tautām nāk līdz — varoņu svētība.
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A. Grīns.

18. novembŗa nakts leģenda

Ziemsvētku kaujas pirmās dienas brāzienā mūsu pulks
aizlauzās līdz Skangaļu mājām, un es gāju piektajai rotai līdz.

Tad nāca ļaunais 23. decembra vakars, un vācu ķēdes pie-
peši parādījās mums abos sānos, bet viņu ložmetēji sāka tark-

šķēt tik tuvu, un tik skaļi šalca nesen vēl klusajā mežā viņu
šaušanas atbalss, ka vairs nevarēja sadzirdēt mūsu virsleit-

nanta komandu.

Tumsa gan bija kļuvusi tik liela, ka ložmetējnieki nespēja
tēmēt, un savām ložu šaltīm kapāja piesnigušos egļu zarus un

meža pļavā, kurai mēs atkāpdamies gājām pāri, puteņoja un

juka ložu kapātais sniegs. Bet tad, mums tieši priekšā, tanī

debesu malā, kurp gāja mūsu atpakaļceļš, iznira no sila trešā

vācu ķēde, tuvodamās ašā steigā. Vēl tagad, atceroties šo mir-

kli, es redzu šo nācēju stāvās, tagadējo aizsargu cepurēm maz-

liet līdzīgās vācu strēlnieku ķiveres.
Instinktīvi mēs saspiedāmies kopā, sakodām zobus un me-

tamies jaunajiem uzbrucējiem pretī ar tuvcīņai stieptiem dur-

kļu asumiem. Viņu ķēdes abi spārni kā skangali atlūza no

centra, ko mēs notriecām zemē, un turpat jau māja pretī no

ienaidnieka brīvais egļu sils.

Tad es dabūju karstu triecienu sānos, apmetu kūleni, egļu
gali kūleņoja līdz ar mani, un es atjēdzos, ka guļu augšpēdus

sniegā, man salst rokas un kājas, sala trīsas krata visu; no la-

bajiem sāniem, kas kļuvuši savādi smagi, plūst kaut kas karsts

un lipīgs, un sniegs ap mani metas melns.

Netālu no manis gulēja vēl citi augumi, un kāds raudošā

balsī sauca māti, bet cīņas troksnis tagad jau nāca no sila,

kurp veda mūsu pulka atkāpšanās ceļš. Melni blenda egles,
pāri viņu galotnēm patlaban līda augšup mēness, kas izskatī-

jās milzīgi liels un tumšsarkans kā sarecējušas asinis.

Pusdzīvu mani tā atrada vācu sanitāri, un pēc divi mēneši

ilgas gulēšanas slimnīcā es nokļuvu Silēzijā kādā kara gūstek-
ņu nometnē, kuru vien atceroties sāk sažņaugties dūres, un

tāpēc viņas vārds lai labāk paliek neminēts.

Mums deva tik maz ēst, ka daudzi tikko spēja paiet. Dau-

dzi kļuva nelaikā sirmi, daži zaudēja prātu, un kāds no viņiem

bij bada izmisumā apgrauzis sev rokas. Smirdošas samazgas,

kurās peldēja zivju galvas un kartupeļu mizas, — tas bija mū-

su ēdiens, un tā paša dēļ stiprākie plūcās līdz asinīm. Citi



pārdeva pēdējo veļas gabalu, bikses un blūzes, un staigāja ie-

tinušies savu mēteļu skrandās; un vēl citiem, kas bija palikuši
bez apaviem, ziemas mēnešos nosala kāju pēdas. Nevarēdami

paiet, viņi klusi gulēja baraku kaktos, skatīdamies uz saviem

nomelnojušiem locekļiem, kas bija uzpampuši un čūlāja, dva-

šodami trūdu smaku tik ilgi, līdz beidzot viņa kļuva nepane-

sama arī sargu deguniem. Tad gūstekņi ar nopuvušām kājām
pazuda viens pēc otra, un nometnē no viņiem vairs neatgrie-
zās neviens.

Mēs četri — divi poļi, viens Tērbatas igaunis un es, — no-

lēmām bēgt, pirms mūs nav nobeidzis bads vai bada tīfs. Ve-

selas astoņas naktis mēs rakām pazemes eju zem dzeloņdrāšu
žoga, kam apkārt diennakti staigāja sargkareivji, tumsā vez-

dami sev līdzi asins suņus. Rakām ar skārda bundžām, sasistu

podu suķēm un tāpat kailiem pirkstiem, kad racējam bija sa-

liecies vai nolūzis viņa instruments. Astotās nakts beigās
mums visiem četriem asiņoja nagi, bet darbs toties bija galā,
un gatavs apakšzemes ceļš, pa kuru vajadzēja puslīdz ērti tikt

ārā izdēdējušam gūstekņu augumam.

Arā mēs tad tikām visi, bet līdz savējiem neviens. Jau
otrā dienā mūs aplenca kādā mednieku būdā žandarmi, kuru

suņi bija sadzinuši mūsu pēdas, un iznākot ārā ar paceltām
rokām, mūs sāka — žandarmiem par lieliem priekiem — nik-

ni plēst. Vienu es atsviedu ar kājas spērienu: igaunim gadījās

pa grābienam prāvs akmens, ar kuru tas sašķaidīja savam plē-

sējam galvu, bet žandarmi mūs dauzīja tik ilgi savu karabīnu

rezgaļiem, līdz mums sāka asiņot galvas un pleci.
Tas vēl nebija viss. Nometnē mūs noturēja pie moku

staba divas dienas aiz rokām pakārtus, bet trešajā nodeva tie-

sai par bēgšanu un bruņotu pretošanos aizturētājiem, kaut

gan vienīgais, un arī pret suni, nevis cilvēku celtais mūsu ie-

rocis bija bijis igauņa paķertais akmens.

Poļiem piesprieda pa gadam, man divus, bet igaunim ve-

selus četrus. Un tomēr, kā žandarmiem, tā tiesnešiem bija
skaidrs, ka mūsu soda laiks ilgs lielākais pāris mēnešus, jo

sods, kādu mums sprieda, bija daudz nežēlīgāks un mocošāks

nekā pats neģēlīgākais nāves sods.

Mēs bijām notiesāti spaidu darbos pie ogļu rakšanas kā-

dā pusaizgruvušā šachtā, kurā atsacījās nolaisties vācu strād-

nieki. Tā bija četrsimts metrus dzija aka, no kuras lejgala iz-

staroja uz visām pusēm melni koridori, tikai mazliet platāki

par mūsu rakto eju zem gūstekņu nometnes dzeloņžoga. Tie-

sības redzēt sauli un uz pāris stundām neelpot dvingas pilno

pazemes gaisu un ogļu putekļus, mums bija atstātas vienīgi
svētdienās, pēc sešām nevainojami nostrādātām darba dienām.

Kas nebija paveicis savu nedēļas normu vai citādi noziedzies,
tam netika ļautas arī šīs nedaudzās stundas, kurās mēs drīk-

stējām atkal just dienas gaismu, vērot kailās Milžu kalnu ga-
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lotnes un ielāgot, ka debesis ir zilas, nevis melnas, kā dažkārt

mums izlikās nākamajās sešās dienās, kādreiz uz mirkli tiekot

klāt pie šachtas uzbrauktuves. Skatoties no apakšas, debesis

tad izskatījās ogļmelnas kā mūsu sejas, un kā vāja, salta

uguntiņa mirdzēja pašā dienvidū tur augšā un mūsu skatie-

niem pretī viena otra zvaigžņu acs.

Pirmās sešas dienas mēs vēl centāmies; bet septītajā die-

nā, kad pēc īsas pabūšanas virszemē, kur tīrs un vēss bezgala
bija rudens gaiss, kokiem dzeltēja lapas, bet debesu zilumā

stiepās gāju putnu kāši, mūs atkal laida lejā, abi poļi izmisuši

sāka raudāt, juku jukām minēdami pekli un dievmāti. Igau-
nis bija dīvaini kluss, bet man drebēja kājas un gura sirds,

jūtot ap ausīm šalkojam vēju, kas šņāca pretī, lifta tiltiņam
mūs raujot apakšzemes tumsībā.

Gaiss viņā bija smacīgs un smags kā svins. Ar mokām

dvašoja krūtis, zem ādas piepampa vēnas, bet deniņos sa-

traukti sitās artēriju asins ķēdes, kaldamas arvienu lielākā

steigā kā tūkstots āmuriem. Un necaurredzama tumsība gu-

lēja ap mums apkārt, ļaunāka par mēri un mocošāka par lie-

lāko moku nāvi, smacējoša melna elles tumsa, bez mazākā

gaismas stara un nevienas cerības.

Mēs bijām dzīvi aprakti, atdoti ogļu ellei un pazemes mo-

kām; un izmisums, kas poļiem bija izlauzies uz āru nevaldā-

mās elsās, bet igaunim lika klusēt un zobus griezt, mums vi-

siem grauza sirdis, dedzināja dvēseles. Un teica: vēl vienu

nedēļu jūs varbūt izturēsat, ia neparaus triekas nāve, neno-

smacēs ogļu tvans, nenospiedis melnie degakmeņa kalni un

prātu neapņems ārprāta nakts.

Tad mums radās savāda doma; un nodrebēja sirdis,
žņaudzās rokas, kad tā šāvās cauri mūsu smadzenēm.

Mūsu sargi mainījās ik pēc katrām divpadsmit stundām,
bet pastāvīgi pie mums šai kapa tumsā atradās viens vienīga
uzraugs. Gan apbruņots, bet tādā melnumā viņam nevarēja
līdzēt pats labākais mauzeris. Tad jau mūsu kapļi bija daudz

Earocīgāks ierocis tumsā izcīnāmam nāves cīniņam. Igaunis
ija vairākus gadus braucis uz kāda kuģa par mēchanlķi; tā

tad viņam vajadzēja prast rīkoties arī ar braucamā tilta mē-

chanismu, un mācēt ar mums citiem tikt atpakaļ zemes virsū,
kur dienas laikā spīd saule, nevis zvaigznes, un nedēļu gara

nav nakts.

Tikt zemes virsū, ārā no šīs elles tumsības, un kaut arī

tur mūs sagaidītu šauteņu stobri un ložu nāve, kurai mēs bi-

jām tagad gatavi piekļauties kā māsai, jo visi karavīri galu

galā ir nāves brāļi, un savu kārtu mēs nebijām gluži aizmir-

suši aiz nometnes dzeloņdrātīm un pazemes nakts melnumā.

Tad mēs nospriedām nogaidīt nakti, — igaunim bija rokas

pulkstenis, — atstāt savas laternas ogļu ejās, līst uz sarga pu-

si, mesties virsū un nobeigt kapļu sitieniem. Ja tas arī paspētu
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izšaut vai kliegt, tur augša diezin vai ko sadzirdētu viņa
biedra auss.

Bezgalīgi gari mums tonakt vilkās laiks, un vēl melnāka
šķita pazemes tumsa, kura tikai soli tālu spēja mest savu gais-
mu musu laternu ugunis.

Tad beidzot pienāca pusnakts, un mēs citi vēl nebijām ti-

kuši sargam klātu, kad viens no poļiem jau bija tam sašķaidī-
jis galvu ar smago ogļrača ieroci.

Tagad mums bija četri kapļi, viens revolveris, un igauņa
iedarbinātais ceļamā tilta mēcnanisms sāka mūs celt augšup.
Un ja reiz tiešam pienāks liela bībeles daudzināta diena, un

atdarīsies visu kapu mutes, diezin vai par mūsējo lielāks tad
būs miroņu prieks par augšāmcelšanos.

Tikuši virszemē, pār kuru margoja rudenīgi rāma zvaig-
žņu nakts, mēs noreibām no tīrā gaisa un debesu ziluma. Poļi
meta krustus un skaitīja lūgšanas; man griezās galva un prie-
cīgos joņos sitās sirds, bet igaunis norēcās un sāka smagi de-

jot. Un tikai tagad no tuvējās barakas stūra iznāca nomie-

gojies virszemes sargs, slinki nesdams pār plecu šauteni.

Viņš nepaguva apstāties, nedz noraut bisi no pleca, kad

es biju tam klāt un no visa spēka triecu galvā sava kapļa aso

galu. Sargs saļima uz vietas; es paķēru viņa šauteni; un sāku-

mā lūkodami slēpties no mēnesnīcas baraku un namu ēnā, mēs

sākām iet projām, nemanīti tikām ārā no mazās ogļraču pilsē-
tiņas, un sākot jau iet pa laukiem un papelēm apstādītiem ce-

ļiem, četras milzu ēnas gorīdamās gāja mums līdz.

Viens polis zināja ceļu uz Karpatu pusi, bet nokļūstot pie

Galīcijas robežas, mēs ieraudzījām, ka izgāzti abu ķeizarval-
stu melnērgļainie robežstabi, un uz austriešu sarga būdas kāds

uzvilcis baltsarkanu karogu. To ieraugot, poļi nokrita ceļos,
un mēs neslāpstijāmies vairs, droši iedami tuvākajā ciemā

iekšā. Un dabūjām zināt, ka vāciem rietumos sabrukusi fron-

te, Berlīnē revolūcija, apspiestās tautas ceļoties augšā no sa-

viem kapiem, un poļiem jau sava valsts.

Kā mēs ar igauni izkļuvām Polijai un Lietuvai cauri, tas

ir garš un citiem garlaicīgs stāsts. Rīgā mēs atvadījāmies:

igaunis devās uz dzimtenes pusi, bet es, iznācis ārā no vagona

un izgājis cauri stacijai, kuras bufetē dzēra alu nobarojušies
vācu karavīri, vairs lāga nezināju ko darīt un kur iet, jo biju
gan Rīgā dzimis un audzis, bet manus piederīgos un draugus
bija izmētājis pa visām zemes malām lietais tautu cīņas vējš.

Bija auksts novembra vakars, vējš grabināja veikalu iz-

kārtnes, un drebinošs saltums līda cauri manam skrandaina-

jam mētelim.

Es sāku lēni iet gar kanāli uz citadeles pusi, — vējš
svieda zem kājām sausas lapas, un nesaprašanā apstājos pie bi-

i*ušā krievu teātra nama, kur plandījās balkonā izkārts savāds

:arogs.



Tas bija sarkanbaltsarkans, un šaudījās kā tumši zvēro-

joša guns; bet gaismas nebij ēkas logos, ap viņu tukšas visas

ielas, un es neredzēju neviena, kam būtu varējis vaicāt, kas tas

par karogu. Un atkal es jutu no kanāla alejpuses atnākam
klusu šalku, un tā bij sausu lapu čaboņa, jo tās dzenāja vēju
pūsma, vai arī mina kājām kāds vakartumsā neredzams stai-

gātājs.
Tad šo šalkoņu varēja matīt jau ap teātra namu, tā k|uva

steidzīgāka un asāka; bet vēl dziļāka bija vakara tumsa, mā-

koņiem aizsegušies debesu logi, un novembra vējš, dzīdams
padebešu barus gar mēness seju, tikai izretim lika atvizēt tuk-

šajām ielām un teātra sienām mēnesnīcas baltumā. Tad atkal

pazuda nakts spīdekļa vaigs, no jauna tumšas tapa ielas, pil-
nas slīdošu ēnu. Man liecoties ap teātra namu, lai ietu uz cita-
deles pusi, tās nāca līdz ar tumsas melnumu un čabošajām
sausu lapu balsīm; un savāds spēks apturēja manus soļus, lika

griezties atpakaļ.
Es nosēdos uz trotuāra pie teātra ieejas, lai atvilktu elpu

un pūtinātu gurdenās kājas, un sāku jaunā mēnesnīcas atspī-
dumā no jauna vērot karogu, kas tagad planda man tieši virs

galvas, mezdams mazajā teātra laukumiņā lielu ēnu, un tā stai-

gāja karoga plandām līdz.

Mani sāka mākt ceļā negulētu nakšu miegs, un laikam biju
iesnaudies uz kādu acumirkli. Acis katrā ziņā bija aizlipušas
cieti tik uz ļoti īsu laiku, jo kad sāku tās izberzēt, drebināda-

mies no aukstuma, mēness vēl zvīļoja vecajā vietā, glūnēdams
aiz Pulvertorņa virsotnes asuma, un karogam plīvojot vējā
man virs galvas, viņa ēna kustējās tanī pašā vecajā vietā, stai-

gādama uz priekšu un atpakaļ pa mazo laukumu.

Aukstums, kas lika man ciešāki ievilkties caurajā ka-

reivja mētelī, likās nākam nevis no zemes vai gaisa, bet no

masīvajiem milzeņu augumiem, kas turēja plecos teātra bal-

kona svaru; un neviļus paskatījies uz viņu pusi, es ieraudzīju
durvju ēnā kādu trešo, kas sakustējās, nedzirdami viegliem
soļiem sāka nākt uz manu pusi. Un mani sāka mākt jaunas
aukstuma trīsas un reizē brīns, jo svešajam nebija ēnas, kaut

gan patlaban atkal vizēja mēnesnīca, un kapa saltums nāca vi-

ņam līdz.

Arī viņam bija mugurā tāds pats noskrandojies un vecs

zaldāta mētelis, bet pilns noledojušu purva zemes traipu un

klusi mirdzošu sniega sarmas putekļu. Un acis man iepletās
jo platas, vēl neredzējušas ne ledus, nedz sniega baltuma. Un

pazīstama, kādreiz bieži redzēta izlikās pienācēja seja, kuras
uzacīs un pat acu skropstās vizēja sarmas putekļi.

Es piecēlos un klusēdami mēs stāvējām blakus, vērodami

plīvojošo karogu, — tam tagad gaiša bija tikai šaurā vidus

svītra, bet malu sarkanums mēnesnīcas zaigai mijoties ar tum-

su, likās kļuvis gandrīz tumšs.
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Atkal atsedzās dzeltenbālais mēness vaigs, un no jauna
paskatīdamies uz klusā svešinieka pusi un taisīdamies sākt

valodas, es redzēju, ka mēnesnīcas mirdzums tam bija nolijis
pār augumu un galvu, un baltoja viņu vien ar savu vizošo sud-

rabu. Vēl bālāka izlikās mēnesstaru zaigojumā svešnieka se-

ja, bet acis, kas nupat vēl šķita mirušas un stingas, bija sāku-

šas kvēlot kā aizdegušās no tumšsarkanajām karoga liesmām,
kuras plivināja virs mūsu galvām aukstais novembra vējš.

Varbūt, no tā paša savādā karoga krāsu gunīm kāds tumš-

sarkans atspīdums bija skāris arī svešnieka krūtis un plecus,
kas tagad likās noskrējuši jau sarecējušiem asins traipiem; un

to sarkanums, mēnesnīcai mijoties ar tumsu, te kvēloja, te

tumsa, gan kļūdams iesarkans, gan mezdamies gandrīz melns.

Dīvainas baisas mākts, es gribēju kāpties atpakaļ, bet kā-

jas likās piesalušas pie trotuāra, un es nespēju novērst acu no

svešnieka, kas degošiem skatiem vēroja karoga plandās, kā

lielāks augdams, kā raisīdamies vaļā no trotuāra klona, un gai-
sīgāks bija kļuvis viss. Uz mirkli man pat šķita, ka cauri viņa

skrandainajam kaya mētelim es redzu kanāltiltu un manu vi-

ņa otrā krastā augošo koku kailos zarus, un tos loka novembra

vējš. Un necaurredzami ir tikai asinstraipi, kas izskatās kā
tumšas kļavu lapas, kurām nokaisīts svešinieka mētelis.

Tad viņa seja lēni pagriezās uz manu pusi, — acis tumsā

dega, vaigs bija pilns ar sudraboto mēnesnīcas zaigu. Un in-

stinktīvi es saslējos taisni un liku plaukstu pie cepures, tagad
pazīdams savu rotas komandieri, un neiedomādamies viņā
mirklī kāda vēlāk atnākuša gūstekņa stāstu, ka mūsu virsleit-

nantu līdz ar daudziem citiem viņās svētku kauju dienās pa-

ņēmis Tīreļpurvā izrakts brāļu kaps.
Lēni atdarījās viņa baltās lūpas un bezgala klusa balss

skāra manu dzirdi, vēl klusāka kā vēja dzītu sausu lapu balss:

„Šodien šai namā pasludināja Latvijas augšāmcelšanos,
tas te ir viņas karogs, un Tīreļpurvā gulošie mūsu brāļi pošas
nākt ārā no kapiem un no jauna iet kaujā, ja dzīvajie nepra-

tīsies dzimtenei talkā iet."

Balss apklusa kā lapu šalka, runātājs izgaisa mēnesnīcā

un karogplandās, bet es gāju projām, lai meklētu to vietu, kur

varētu pieteikties, ka esmu gatavs iet tēvzemei atkal palīgā,
šoreiz kā viņas pašas karavīrs. Un sausu lapu šalkoņa, kuj*ā

bija manāmas kaujās kritušo draugu balsis, tonakt gāja man

līdz.
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V. Smilga.

Cīņa ap Brīvības pieminekli.
īss vēsturisks atskats.

Tiklīdz mūsu zemē aprima brīvības cīņu kaya troksnis,
latviešu tauta steidza godināt kritušos varoņus, apkopjot viņu
atdusas vietas un uzstādot piemiņas zīmes. Brāļu kapi, kufos
atdusas brīvības cīnītāji it visās Latvijas malās, kļuva par

īpatnēja kulta vietām. Atceroties kritušos varoņus, radās vē-

lēšanās celt pieminekļus, kas mums atgādinātu brīvības cīņas,
kas stāstītu netikvien par kritušo varoņu nopelniem, bet par
visas latviešu tautas brīvības alkām un varonību. Brīvības pie-

minekļa celšanas ideju visplašākās aprindas, pirmos gados ne-

izslēdzot arī sociālistus, uzskatīja par brīvības cīņu loģisku
noslēgumu un viegli reālizējamu lietu.

Tomēr vajadzēja paiet daudziem gadiem un norisināties

ilgām un niknām cīņām, līdz beidzot Latvijas galvas pilsētā
Rīgā paceļas Brīvības piemineklis, kas simbolizē visas mūsu

tautas kopēji nestos upurus uz brīvības cīņu altāra. Par cī-

ņām ap Brīvības pieminekli varētu uzrakstīt garu vēsturi, kas

visai spilgti raksturotu nesenos laikus, kad ap katru lietu ie-

degās intrīgu un politisko pretešķību naida liesmas.

No šīs iespējamās garās vēstures te pasniegsim raksturīgā-
kos momentus, aizrādot uz faktiem un ierosinājumiem, kuri

atstāja pārāk jūtamu iespaidu uz Brīvības pieminekļa tapša-
nas gaitām.

„Latvijas Kareivja" 1922. g. 11. jūlija numurā lasām šādu

ziņojumu:

«Piemineklis kritušiem Latvijas atbrīvotā-

jiem.

Ministru prezidents Z. Meierovics, kā mums ziņo, ierosi-

nājis jautājumu par piemiņas staba celšanu Rīgas centrā, Lat-

vijas atbrīvošanas cīņās krietušiem karavīriem. Tādu piemi-
nekli, no vienkārša lauku granīta, Lietuva uzcēlusi Kauņā. Pie

tā pastāvīgi dežurē sevišķi goda sargi, kuri katru rītu ar seviš-

ķu ceremoniālu uzvelk piemineklī nacionālo karogu un tāpat
vakarā to nolaiž.

Piemiņas staba vietu noteiks ministru kabinets; pare-
dzams, ka to uzstādīs bijušā Pētera Lielā
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pieminekļa vietā uz Aleksandra bulvāra (tagad Brī-

vības bulvāris) un atklās valsts proklamēšanas svētku dienā,
18. novembrī."

Apsveikdams valdības nodomu, «Latvijas Kareivis" garā-
kā rakstā pakavējās pie sabiedrības domām un centieniem

brīvības pieminekļa jautājumā:

„Še jau vairākkārt pārrunāts jautājums par mūsu varoņu

piemiņas monumentiem. Bet tā vien liekas, ka mēs šo jautā-

jumu uzņemam tā, it kā būtu nākuši pie gudrās pārliecības, —

„lai miroņi gādā par miroņiem, bet dzīvie par dzīvajiem." Kā

visām lietām, kuru izšķiršanu grib atlikt uz neparedzamu vē-

lāku laiku, mēs savu varoņu piemiņas uzturēšanai dibinām

biedrības, kur šo jautājumu vispusīgi diskutējam, līdz, bei-

dzot, noguruši un pusapnikuši šķiramies ar apmierinātu pie-
nākuma apziņu, bet bez jebkādiem taustāmiem panākumiem.
Mēs te neko negribam pārmest. Ir lietas, kuras prasa ilgāku
darbu, vispusīgāku un sistēmatiskāku pārdomu. Pie tām, bez

šaubām, pieder mūsu Rīgas Brāļu kapu apkopšana. Bet ir arī

tādas, kā, piemēram, brāļu kapu atzīmēšana un uzkopšana

agrāko cīņu vietās, kas prasa nekavējošu rīcību jau tūliņ, jo
citādi viņas pazudīs nevien vēlāko paaudžu, bet arī mūsu pašu

atmiņai. Pie šīm neatliekamām lietām pieder arī cīņu piemi-

ņas atzīmējums mūsu galvas pilsētā.

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie varoņu uzupurēšanās atzī-

mējumi mums ir jāceļ ne tik daudz kritušo, kā dzīvo dēļ.
Mums jābūt lepniem ne tikai uz to, ka tautā ir bijis tik daudz

varoņu, kuri ir varējuši krist par savu zemi, — mums ir vaja-
dzīga pārliecība, ka tādu netrūks arī turpmāk. Mēs jau vai-

rākkārt esam uzsvēruši, ko šinī ziņā prot darīt citas tautas.

Mēs šai ziņā esam palikuši iepakaļ nevien Polijai, bet arī citām

kaimiņvalstīm. Lietuva, jau, piemēram, paspējusi uzcelt uz-

varas piemiņas zīmi Kauņā, vienkāršu lauku akmeņa stabu,

pie kura stāv goda vakts, katru dienu notiek kareiviskais ce-

remoniāls un kuru visi pilsoņi uzlūko ar vajadzīgo goddevību.
Tagad mūsu kabineta galva (Z. Meierovics) ierosinājis lī-

dzīga kopīga pieminekļa uzstādīšanu Rīgā, nenogaidot un ne-

atkarīgi no Brāļu kapu izbūves. Pēc ministru prezidenta ie-

skatiem noderīgākā vieta šādam cīņu piemineklim būtu agrā-
kais Pētera piemineklis uz Aleksandra bulvāra. Uzceļot te pie-
mērotu allēgoriju un norīkojot goda sardzi, mēs būtu radījuši

nemitīgu atgādinājumu savām cīņām, pret ko būtu jāatsedz
galva ikvienam garāmgājējam. Grandiozākie Katedrāles pār-
veidošanas un citi uzvaru atzīmes plāni tad varētu tikt mierīgi

reālizēti turpmākā nākotnē. Nav nekādu šaubu, ka šī ideja
atradīs vislielāko atsauksmi nevien karavīros, bet visplašākā
sabiedrībā. Un tos pāris simts tūkstošus, kas, varbūt, būs va-

jadzīgi tās reālizēšanai, varēs mierīgi pasniegt arī mūsu kultū-
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ras fonds, uzceldams līdz ar to vienu no cienīgākam atzīmēm

arī pats sev.

Šī ideja nav netikai atbalstāma, viņa nav arī kavējama. Un

jāizsaka visnoteiktākā vēlēšanās, lai šis nacionālo cīņu atzīmē-

jums, cik vienkāršs tas arī tagad vēl nebūtu, paceltos mūsu in-

ternacionālā Rīgā jau līdz šī gada 18. novembrim. Ja vācieši,
ienākdami Rīgā, varēja nekavējoties uzstādīt savu

M
sar<ru", tad

mēs ceram, ka kaut ko panākt varēs arī latviešu tauta.

Atsaucoties uz Z. Meierovica ierosinājumu, no karavīru

aprindām nāca pieminekļa celšanai sīkāki izstrādāts projekts.
Ziņas par to lasām «Latvijas Kareivī":

«Ministru prezidents Z. Meierovics ierosinājis Aleksandra

bulvārī, bij. Pētera pieminekļa vietā, celt mūsu nacionālās ar-

mijas uzvaru pieminekli. Apbraukājot laukus, esmu ievēro-

jis, ka ministru prezidenta ierosinājums atradis ļoti dzīvu at-

balsi. Gandrīz visi laucinieki ir pilnīgi vienis prātis, ka gal-
vas pilsētā ceļamam piemineklim ir jābūt pēc iespējas gran-
diozam un izturīgam. Līdz 18. novembrim kaut ko labāku ne-

būšot iespējams pagatavot.
Lai projektēto pieminekli padarītu vērtīgāku un visai tau-

tai pie viņa būtu sava daļa — no karavīru aprindām ienācis se-

košais priekšlikums: uzaicināt valsti, pilsoņus uzdāvināt pie-
minekļa būvei pa akmenim. Kad par šo jautājumu ierunājos
uz laukiem —

visur sastapu lielu sajūsmu. Vairākās vietās tū-

iiņ noprasīja: cik liels akmens vajadzīgs; apkalts vai nekalts;

līdz kuram laikam jānogādā Rīgā un kam lai nodod ?

Aprunājoties ar vairākiem māksliniekiem un architek-

tiem, viņi izteicās:

1) ņemt parastos lauku akmeņus (granītu),
2) izdevīgākais akmeņu lielums — viena kubikpēda.
3) Akmeņi rūpīgi jāapkaļ un jānogludina.
4) Vienā pusē akmens dāvātājs iekaļ savu iniciāļu, vai pat

pilnu vārdu.

5) pamatam varētu noteikt arī lielākus akmeņus.

6) pieminekļa fasādi izbūvēt tikai no tādiem akmeņiem,
ko pieveduši pašu cīņu dalībnieki, vai atbrīvošanas ka-

rā kritušo karavīru piederīgie.

7) Ap pieminekļa augšgalu varētu sakopot ievērojamāko
varoņu reljefus.

No šāda materiāla celts piemineklis būtu visas tautas ko-

pīgs darbs, tāpat kā valsts neatkarība —
izcīnīta kopīgiem

spēkiem.'*

Nelaiķis prof. Felsbergs par brīvības pieminekli laikrak-

stos publicēja šādu rakstu:

„Visi latviešu patrioti, bez šaubām, ir tajās domās, ka Lat-

vijai nevar atstāt nez cienīga pieminekļa varoņus, kas slavē-
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prieku apsveic tos soļus, kas, kā dzirdams, ir sperti, lai šo vēlē-

jumos piepildītu. Pats par sevi saprotams, ka piemineklis jā-
ceļ centrālā vietā un viņam jābūt Latvijas cienīgam. No trijām
visbiežāk minētām vietām — Esplanādes, Pils laukumu un

Aleksandra bulvāra, pirmā pēc manām domām, atkrīt, ja mēs

gribam, lai pieminekli tuvākā laikā atklātu, jo uz šī milzīgā
laukuma ar 5-stāvu namiem apkārt katrs vidēja lieluma piemi-
neklis pazustu. Esplanādē piemērotu pieminekli varētu uzcelt

tikai ilgos gados un izmaksātu simtiem miljonu. Tur, varbūt,
kādreiz, Latvijas 50 vai 100 gadu pastāvēšanas svētkos cels Sla-

vas templi ar Latvijas varoņu un ievērojamāko valsts būvētā-
ju tēliem bronzā un marmorā.

Pils priekšā un uz Aleksandra (tagad Brīvības) bulvāra,

turpretim, varētu stāvēt arī vidēja lieluma piemineklis. Alek-

sandra bulv., pēc manām domām, būtu dodama priekšroka, jo
tas atrodas vairāk centrā. Ka še kādreiz stāvējis Pētera I pie-
mineklis, nedrīkstētu būt par šķērsli pieminekļa celšanai šai

vietā, bet gan otrādi, jo arī Latvija, kas kādreiz piederēja Pē-

terim I un viņa pēcnācējiem, ir brīva, pateicoties to varoņu tē-

vijas mīlai, kubiem tiek celts piemineklis.
Piemineklim vajadzētu būt gan cēlam un mūžīgam, bet pēc

iespējas vienkāršam: figūras un ornāmenti te būtu lieki. Man

liekas, ka slaiks granīta obelisks, paceldamies apmēram ap-

kārtējo namu augstumā, ar vienkāršu ierakstu, ne tik vien labi

saskanētu ar apkārtni, bet arī cienīgi reprezentētu Latvijas
tapšanas periodu."

Lai gan visa prese vienbalsīgi atzina Brīvības pieminekļa
celšanas nepieciešamību un šī nodoma steidzamu realizēšanu,

tomēr, kā to redzam no diviem te pievestiem ierosinājumiem,
domu starpības par pieminekļa veidu jau bija visai lielas.

Sabiedrībā, bet it sevišķi mūsu mākslinieku, architektu un

rakstnieku aprindās tad radās liela opozīcija «vienkāršam sta-

bam", jo ar pieminekli vajagot atgādināt netikvien mūsu brī-

vības cīņas, bet tam vajagot arī liecināt par latviešu mākslas

sasniegumiem pieminekļa celšanas brīdī. Arī laika līdz 1922.

g. 18. novembrim nebij daudz. Turklāt vēl tuvojās pirmās Sa-

eimas vēlēšanas un ar tām saistītās politiskās cīņas ap sevi

koncentrēja visu sabiedrības uzmanību.

Tomēr Z. Meierovica ierosinātais jautājums neapklusa un

valdība 1923. g. sākumā bija uzdevusi vairākiem tēlniekiem iz-

strādāt Brīvības pieminekļa projektu. Par vienu no šiem pro-

jektiem laikrakstos lasām tuvāku aprakstu:
„Prof. E. Laube pabeidzis projektu Latvijas kritušo kara-

vīru un uzvaras piemineklim, kuru viņam uzdevis izstrādāt mi-

nistru kabinets. Pieminekļa celšanai izraudzīta vieta Alek-

sandra bulv., starp bij. Pētera I pieminekļa pamatu un Raiņa
bulv. Tas projektēts dižena granīta obeliska veidā, kas pacel-
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sies apm. 90 pēdu augstumā. Obeliska priekšpusē būs iekalta

Latvju himnas pirmā strofa: „Dievs, svētī Latviju", un zem

tās bronzā Latvijas pirmā nozīme (saulīte), zem kuras tika iz-

cīnītas uzvaras. Obeliska vienos sānos domāts iekalt Barontē-

va aicinājumu: „Uz priekšu, brāļi, naski, naski, Mums pieder
nākamajie laiki!" bet otros sānos Kronvalda Ata vārdus: „Mo-
dies, celies, strādā!" Pieminekļa muguras pusē stāvēs tautas

solījums: „Labāk manu galvu ņēma, Nekā ņēma tēvu zemi."

Priekšpusē būs marmora plāte ar veltījumu «Latvijas varo-

ņiem", bet sānos un mugurpusē 3 bronzā kalti vaiņagi: ozola,
skuju un lauru. Prof. E. Laube nodos projektu valdībai tūliņ
pēc svētkiem. Paredzams, ka pamatu tam liks 1923. g. 22. jū-
nijā, kā mūsu nacionālās uzvaras svētkos."

Pret prof. Laubes projektu presē parādījās vairāki protes-
ta raksti, kuros saskatāms mākslinieku aprindās tik parastais
sacentības gars un pie kādas citas mākslinieku grupas neatzī-

šana. Pateicotiem šiem mākslinieku savstarpējiem kariem,
Brīvības pieminekļa reālizēšanas lieta neko daudz uz priekšu
nekļuva.

Mākslinieki un vairāki preses darbinieki atklātībā nāca ar

prasībām, lai Brīvības pieminekļa projekta izstrādāšanai val-

dība izsludina sacensību, tikai tādā ceļā mēs kļūšot pie labākā

un kārtīgākā projekta. Lai apmierinātu šo prasību, tad, kā to

laikraksti ziņo:
«Ministru kabinets uz kara ministra J. Ducena ierosināju-

mu 1923. g. 9. oktobrī pieņēma noteikumus par Brīvības piemi-
nekļa projekta izstrādāšanas sacensību.

Paredzēts, ka piemineklis ceļams uz Aleksandra (Brīvības)
bulv. starp Raiņa bulv. un kanāla tiltu. Pieminekļa projekti iz-

strādājami un iesniedzami Valsts kancelejā līdz 1924. g. 1. feb-

ruārim. Par trīs labākiem noteiktas godalgas.
Labāko projektu izvēlei nodibināta žūrija, kurā ieiet mi-

nistru prezidents kā priekšsēdētājs, kara ministrs, izglītības
ministrs, pa divi priekšstāvji no mākslas akadēmijas un ūni-

versitātes architektūras fakultātes un pa vienam priekšstāvim
no Neatkarīgo un Rīgas mākslinieku apvienībām.

Ministru kabinets atstāj sev tiesības celt vai necelt piemi-
nekli, kā arī ienest izraudzītā projektā pārgrozības. Projekta
autoram piekrīt pieminekļa veidošanas uzraudzība."

1923. g. 22. novembrī ar ministru prezidenta Z. Meierovica

un kara ministra Ducena parakstiem, ar ministru kabineta pie-
krišanu grozīja 9. oktobrī pieņemtos noteikumus. Grozītos no-

teikumos paredzēts, ka Brīvības piemineklim cēlās, skaidrās

un saprotamās formās jāizteic Latvijas atbrīvošanas ideja.
Pielaižams ietērpt šo ideju kā skulptūras, tā arī architektūras
veidos. Piemineklis saskaņojams ar šās vietas raksturu, pie
kam pieminekļa tiešā apkārtne tam mākslinieciski piemēro-
jama.
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Noteikumos norādīti arī pieminekļa modeļa techniskie no-

teikumi. Par labākiem projektiem noteiktas trīs godalgas 2000,
1500 un 1000 ls. Bez tam komisijai ir tiesība sadalīt 2500 ls to

sacensības dalībnieku starpā, kuru projekti netiktu godalgoti,
bet no sacensību komitejas atzīti par mākslinieciski vērtīgiem.

Sacensības komisijas sastāvs: ministru prezidents, (priekš-
sēdētājs), kara ministrs, izglītības ministrs un priekšstāvji: no

Mākslas akadēmijas prof. Tillbergs un prof. Rončevskis, no

Universitātes prof. E. Felsbergs un doc. P. Kundziņš, no Neat-
karīgo mākslinieku vienības E. Brastiņš, no Rīgas mākslinieku

grupas R. Suita."

Projektu iesniegšanas termiņš bija nolikts uz 1. aprīli
1924. g., bet vēlāk to pagarināja līdz 15. maijam. Pavisam bija
iesniegti 25 projekti. Žūrijas komisijas apspriede ieilga.

Komisija atzinusi, ka starp iesniegtiem pieminekļa projek-
tiem neesot neviena, kurš pilnā mērā atbilstu viņas uzturētām

prasībām: a) būtu mākslas ziņā izcils darbs, b) cēlās, skaidrās

un saprotamās formās izteiktu Latvijas atbrīvošanas ideju, c)
būtu saskaņots ar vietas raksturu, d) būtu izvedams par asig-
nēto summu (300.000 ls). Neatrodot pilnīgi pieņemamu darbu,

paliek arī neizšķirts, kurš ir relātīvi labākais mets. Pirmās un

otrās prēmijas summa sadalīta uz pusēm starp tēlnieka K. Zālī-

ša un M. Liepiņ-Skulmes projektiem, kuru mākslas vērtība to-

mēr nevienāda.

Sacensības negātīvie iznākumi atstāja visai sliktu iespaidu
un radās diezgan pesimistisks noskaņojums, vērsts pret tēlotā-

jas mākslas nozarēm. Par pieminekļa drīzu uzcelšanu vairs

nevarēja runāt. Novērtējot sacensības iznākumus, atklātībā

pacēlās pirmās balsis, ka no tīri idejiska pieminekļa celšanas

būtu jāatsakās un jāmeklē kāds cits pieminekļa veids. Šo ide-

ju pirmie ierosināja mūsu inženieri un kāri uztvēra sociālisti.

Te gan jāatzīmē, ka līdz 1924. g. sociālisti Brīvības pieminekļa
celšanai piekrita, tāpat piekrita arī izraudzītai vietai uz Brīvī-

bas bulvāra.

Sociālistu-mazinieku „Darba Balsī" 1924. g. augustā lasām

aizrādījumu, ka inženieru aprindās valdot uzskats, ka Brīvības

kara piemineklis būtu ceļams tilta veidā pāri Daugavai. Laik-

raksts atrod, ka „šis ierosinājums ir nācis pēdējā brīdī un ka

viņš ir augstākā mērā apsveicams, bet šajā jautājumā nevaja-

got būt tik atturīgiem. Par tilta būvi vajagot runāt neatlaidī-

gi, šo domu vajagot aizstāvēt un cilāt, kamēr viņa nebūšot pa-

nākusi savu iemiesojumu."
Arī „Sociāldēmokrats" 1924. g. jau sāka apšaubīt idejiska

pieminekļa celšanu.

«Atsakoties no abstrakta, vairāk tēlnieciskā laukuma pie-
minekļa ir jāpiegriežas Brīvības piemineklim celtnei — Brīvī-

bas namam (pilij). To nosaka nevien neizdevušies un vēl dār-

gie projekti (15 milj. rub. jau tagad tas aprēķina), bet arī pašas
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Brīvības pils ideja, kas ir pilnīgāka, aptverošāka. Monumen-

tālais Brīvības nams uzņemtu Brīvības tēlu, kuram tuvumā no-

stājas Brīvības lielāko nesēju varoņu tēli. (Varbūt te varēs kal-

pot arī kādi bij. konkursa darbi). Brīvības nams savos stāvos

uzņems Nacionālo mākslas un Vēsturisko mūzeju, kuriem ta-

gad jānīkuļo visādām iestādēm pa kājām, svešu, nepiemērotu
telpu biezajos mūros. Brīvības nams parādīs mūsu celtnieku,
tēlnieku un gleznotāju kopdarbību, radīs mākslas spēkus, ko

līdzi brīvībai tauta atkal iegūst kā savu lielo zaudēto mantu."

«Saprotams, ka celtne, kurai jāiztur ne simts gadu, bet

daudzi gadu simteņi, būs izvedama mākslinieciski un techniski
droši tikai, ja tās celšanu vadīs un kontrolēs Saeimas izvēlēta

atbildīga komisija, neatkarīgi no tam, kas izstrādās plānu un

uzņemsies darbus." Laikam raksturīga ir šī pēdējā prasība, lai

Brīvības pieminekļa celšanas lietu pārņem Saeima, kuru krei-

sās aprindas tad mēdza nostādīt par vienīgo Latvijas dzīves va-

dītāju un kuras varu centās paplašināt uz valdības rēķina.
1924. gadā noslēdzās Brīvības pieminekja reālizēšanas pir-

mais posms un kā to redzējām, tad šis posms beidzās nesekmīgi.
Šī pirmā posma raksturīgākām pazīmēm jāpieskaita, ka ierosi-

nājums nāca no zemnieku priekšstāvjiem valdībā, no nelai-

ķiem Z. Meierovica un J. Ducena. Piemineklim līdzekļus tad

domāja dot valdība, paredzot šādam nolūkam līdz Ls 300.000.—

Pirmajā posmā sabiedrībā nebij nekādu domstarpību par to,

ka piemineklim jāpaceļas Brīvības bulvārī tur, kur pieminek-
lis tagad atrodas. Nebij arī domstarpību par to, ka pieminek-
lim jābūt idejiskam. Tikai pēc 1924. g. sacensības neizdevuša-
mies rezultātiem dzima ideja par Brīvības pieminekļa izveido-

šanu kādā praktiskā celtnē. Šo ierosinājumu kāri uztvēra so-

ciālisti un vēlākos gados praktisko aprēķinu vārdā karsti uz-

bruka idejiskam piemineklim.
Brīvības pieminekļa idejas reālizēšanā līdz pat 1927. g. bei-

gām iestājās sastingums.
1927. g. 29. decembrī ministru kabinets izdod noteikumus

par Brīvības pieminekļa komiteju, kurā iegāja: Valsts Prezi-

dents par priekšsēdētāju, saeimas priekšsēdētājs, ministru pre-

zidents, kara, izglītības un iekšlietu ministri, valsts kontrolie-

ris, Rīgas pilsētas galva, kā arī pašvaldības iestāžu un sabied-

risku organizāciju pārstāvji un atsevišķas personas pec Valsts

Prezidenta aicinājuma. Komitejas darbvedības pārzināšanu uz-

ticēja Valsts Prezidenta sekretāriātam.

Komitejas līdzekļus iegūt bija paredzēts no ziedojumiem,
ieņēmumiem par Brīvības pieminekļa zīmēm un no labprātī-

gām virsmaksām par valsts 10 gadu jubilejas pastmarkām.
Brīvības pieminekļa komiteja ievēl prezidiju, kas bez

priekšsēdētāja sastāv vēl no 4 locekļiem. Darbu veikšanai ie-

vēl attiecīgas komisijas ar tiesībām pieaicināt lietpratējus. Lī-

dzekļu gādāšanai var nodibināt vietējās komitejas.
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Likvidējoties pēc sava darba veikšanas, atlikušās summas

un manta nododama Brāļu kapu komitejas īpašumā.
Kā to redzam no noteikumiem par Brīvības pieminekļa ko-

miteju, valdība atteicās no pieminekļa reālizēšanas ar saviem

līdzekļiem. Tos nu tagad vajadzēja gādāt visai tautai, samest

ziedojumu ceļā. Komitejas priekšgalā nostājās Valsts Prezi-
dents un par locekļiem iecēla arī valdības galvu un dažus mi-

nistrus; komitejas locekļu vairums tomēr sastādījās no sabied-
riskiem darbiniekiem. Komitejā kopējam darbam bij pulcinā-
ti valsts varas un sabiedrības priekšstāvji, tādā kārtā komitejai
piešķirot vienotības un vispārības raksturu.

Pēc tam, kad komiteja bij konstruējusies. tā izstrādāja lī-

dzekļu vākšanas plānu un vispusīgi pārrunāja projektējamā
pieminekļa veidus. Komitejas locekļu vairums atzina, ka jāceļ
idejisks piemineklis un par vispiemērotāko vietu pieminekļa
celšanai atkal izraudzīja Brīvības bulvāri.

1926. gadā latviešu savstarpējās attiecībās jau bij sasniegts
visai saspīlēts naida stāvoklis. Sabiedrība bij sadalījusies vai-

rākos krasos lēģeros, kurus nu bij grūti piedabūt kādam kopē-
jam darbam. Bieži vien gadījās, ka kādas labas un teicamas

lietas reālizēšanu jauca un kavēja tikai tāpēc, lai politiskiem
pretiniekiem sagādātu nepatikšanas, lai tos kaitinātu un vāji-
nātu viņu politiskos sasniegumus. Ar sāpēm tagad jāatceras
šie vispārējā naida laiki, kūļi atsaucās arī uz Brīvības piemi-
nekļa izveidošanas gaitām.

Ja līdz 1924. gadam neviens Latvijā atklāti neapšaubīja
Brīvības pieminekļa celšanas nepieciešamību, tad 1928. gadā
mūsu demokrātiskas iekārtas patvaļību atmosfērā jau bij izau-

guši spēki, kas ar tā saucāmo „legālo komūnistu" muti visur,
kur vien radās izdevība, krasi noliedza vajadzību celt Latvijas
Brīvības pieminekli. Lai gan sociālisti tik krasi neuzstājās

pret Brīvības pieminekļa celšanu, tomēr ilgāku laiku traucēja
nodomu celt pieminekli Rīgas centrā uz Brīvības bulvāra. So

izdevīgo un izcilo vietu viņi bij nodomājuši nākotnē izmantot

kādam citam sociālistiem patīkamam piemineklim.
Strīdi par pieminekļa veidu un atrašanās vietu sākās vien-

laicīgi ar Brīvības pieminekļa komitejas darbības sākumu. To-

mēr komiteja neļāvās no šīs kņadas iespaidoties un noteikti tu-

rējās pie uzskatiem, ka ceļams idejisks piemineklis. Bet ie-

kams sākt celt, bij jānoskaidro jautājums par pieminekļa at-

rašanās vietu. Te nu izšķirošo vārdu teikt pienācās Rīgas pil-
sētai, kura skaitās par visu Rīgas ielu un laukumu juridisko
īpašnieci. Pie Rīgas pašvaldības tad arī ar attiecīgu lūgumu
1928. g. 12. janvārī griezās Brīvības pieminekļa komiteja, lū-

dzot, lai piešķir vietu uz Brīvības bulvāra. Rīgas pilsētas dome

ar atbildi vilcinājās un tikai 1928. g. 20. jūnija sēdē jautājumu
pirmo reizi apspriež. Debatēs noskaidrojās, ka komūnistu(

frakcija ir krasi noskaņota pret Brīvības pieminekli; sociālisti
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prasa celt nevis māksliniecisku tēlu, bet kādu lietderīgu celtni.
Pret idejisku pieminekli un pret Brīvības bulvāri izsakās arī

vairāki pilsoniskā spārna domnieki un rezultātā — Rīgas pil-
sētas dome Brīvības pieminekļa komitejas lūgumu vietas dēļ
uz bulvāra noraida.

Šis pats jautājums nāk otrreizējā pārlemšanā Rīgas domes

1928. g. 19. jūlija sēdē. Atkārtojas iepriekšējā sēdē jau dzirdē-

tās runas un dome vēl reizi noraida Brīvības pieminekļa komi-

tejas lūgumu. Pret domes rīcību presē un sabiedrībā saceļas

skaļi protesti, bet par nožēlošanu tie tikai savstarpējās attiecī-

bas paasina un jautājuma izšķiršana atkal aizkavējās uz vai-

rākiem mēnešiem. Arvienu skaļākas kļūst valodas, ka piemi-
neklis ceļams Daugavas malā, pie kādas prasības paliek Rīgas
pilsētas domnieku vairākums.

«Brīvas Zemes" 1929. g. 19. septembra numura lasām:

„Valsts Prezidenta G. Zemgaļa vadībā vakar notika Brīvī-

bas pieminekļa komitejas prezidija sēde, kas bij sasaukta, lai

pārrunātu jautājumu par Brīvības pieminekļa celšanas vietu.

Privātās sarunās ar Rīgas pilsētas valdi bij noskaidrots, ka tai

nebūtu iebildumu, ja pieminekļa vietu izraudzītu Esplanādē,
Čakstes laukumā, Uzvaras parkā vai Daugavmalā, kur pašlaik
atrodas tirgus. Pēdējo, kā zināms, pārvietos pie Sarkaniem

spīķeriem. Pēc jautājuma vispusīgas noskaidrošanas un deba-

tēm, Brīvības pieminekļa komitejas prezidijs par piemērotāko
vietu Brīvības piemineklim atzina Daugavmalu no pontona til-

ta līdz pilij. Komiteja tagad pieprasīs šo vietu Rīgas pilsētai
pieminekļa celšanai un ja pilsētas dome piekritīs, tad komiteja
lems par tālākiem darbiem."

Tāds lēmums bij pieņemts tāpēc, ka nebij citas izejas, jo
Rīgas domes vairākums noteikti bij noskaņots pret vietas pie-
šķiršanu Brīvības bulvārī. Jautājumu apsprieda Rīgas dome

1929. g. 19. septembra sēdē, pie kam atkārtojās tādas pat

runas, kā iepriekšējās sēdēs, pie kam vairākums katē-

goriski izteicās pret Brīvības bulvāri. Pēc garām un asām de-

batēm dome beidzot pilnvaroja pilsētas valdi kopā ar pilsētas
izbūves komisiju galīgi vienoties ar Brīvības pieminekļa komi-

teju par vietas ierādīšanu projektējamam piemineklim. Kā to

vēsta Rīgas domes protokoli — «pamatojoties uz šo domes lē-

mumu, pilsētas valde, saziņā ar pilsētas izbūves komisiju, pie-
krita Brīvības pieminekļa prezidija prasībai par vietas ierā-

dīšanu pieminekļa uzcelšanai Daugavmalā."

Pamatojoties uz šādu lēmumu Brīvības pieminekļa ko-

miteja 1929. g. 17. oktobrī izsludinājusi Dieminekļa projekta
sacensības noteikumus.

Pie paredzēja, ka pieminekli cels Daugavas malā un ka

piemineklis nedrīkst izmaksāt vairāk par 1 milj. ls. Par labā-

kiem projektiem paredzētas 3 godalgas. Projekti iesniedzami



Brīvības pieminekļa Jelgavas apriņķa komiteja.

Brīvības pieminekļa Dobeles pilsētas komiteja.

Brīvības pieminekļa Mežmuižas pagasta komiteja.





līdz 1930. g. i. septembrim pīkst. 12 diena Valsts Prezidenta sek-
retariāta.

Sacensības komisijas sastāvs: Mākslas akadēmijas rektors

prof. V. Purvīts, tēlnieki nrof. K. Rončevskis un doc. B. Dzenis,
arehitekti doc. E. Štālbergs un M. Ozmidoffs, Brīvības piemi-
nekļa komitejas prezidija locekļi M. Skujenieks un A. Ander-
sons.

Nu šķita, ka Brīvības pieminekļa reālizēšanai vairs ceļā ne-

stāv nekādi šķēršļi, bet tad pēkšņi nāca pilsētas izbūves komi-

sijas 1929. g. 12. decembrī noturētas sēdes jauns lēmums. Izbū-

ves komisija, iepazīstoties tuvāk ar Daugavmalas technisko iz-

mantošanas projektu, noskaidroja, ka Brīvības piemineklim iz-

vēlētā vieta Daugavmalā neapsola neko izdevīgu ne pašam pie-
mineklim, ne Daugavas piekrastes izmantošanai satiksmes un

kuģniecības vajadzībām. Izbūves komisija aizrādīja uz Ķīp-
salu kā vairāk piemērotu vietu Brīvības pieminekļa uzcelšanai.

Izbūves komisijas atzinumi paziņoti Brīvības pieminekļa komi-

tejai. Bez tam pilsētas valde ir ierosinājusi Brīvības piemi-
nekļa uzcelšanau Rīgā apvienot ar jauna pastāvīga tilta būvi

pāri Daugavai.
Ar šiem lēmumiem un Rīgas pašvaldības ierosinājumiem

nu atkal sākās ļoti niknas cīņas par pieminekļa veidiem un tā

celšanas vietu. Šos strīdus, kā arī turpmākās gaitas vislabāk

raksturo dažādo laikrakstu ierosinājumi un raksti.

„Bnva Zeme" 1929. g. 16. decembra numurā jauta:

„Kur celsim Brīvības pieminekli?"

Še pasniegsim ši raksta zīmīgākas vietas:

„Ja runa iet par Brīvības pieminekli un viņa atrašanās vie-

tu, tad visa sabiedrība un ikviens atsevišķs pilsonis, kas mūsu

galvas pilsētā grib redzēt paceļamies idejisku Brīvības

pieminekli, nevarēja tam iedomāties citur vietu kā Brīvības

bulvārī. Un tādai domai bij un ir savs dziļš pamats.
Brīvības piemineklim ne tikai jācildina un jāgodina brī-

vības cīņās kritušo piemiņa, bet arī jāaudzina un jā-
stiprina tēvijas un dzimtenes mīlestībā ikviens no mums,

māsu jaunā paaudze. Brīvības piemineklim ir jāpie rad m-

n a pie mūsu valsts domas visi tie šaubīgie un neticīgie, kas mū-

su galvas pilsētā, diemžēl, vēl bieži sastopami. Tāpēc Brīvības

piemineklim jāatrodas tur, kur ir visdzīvākā kustība, kur ik-

dienas — darbdienās un svētkos — kustas un iet daudz ļaužu un

bez tam, kur arī pati vieta un tās apkārtne ir glīta un daiļa. Pēc

šo rindu rakstītāja domām (redaktors J. Druva) Brīvības pie-
mineklim Brīvības bulvārī vajadzētu būt tā komponētam, ka

pie viņa ikdienas var notikt militāra ceremonija ar kareiviskas

goda sardzes maiņu, saistīt to ar valsts karoga uzvilkšanu rītos
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un nolaišanu vakaros. Protams, arī kareiviska muziķa šais

brīžos nedrīkstētu iztrūkt.

Pieminekļa celšanas komiteja arī pieprasīja pilsētas paš-
valdībai vietu Brīvības bulvārī, bet tad nāca Rīgas tēvu apbrī-
nojamā atbilde, ka bulvārī vietu nedošot, bet lai ejot uz Pār-

daugavas smilšu klajumu (Uzvaras parku). Beidzot komitejā
izkaroja Daugavas labo krastu. Tam uzdevumam, kādam jā-
kalpo piemineklim, minētā vieta nav piemērota, jo tā pēc tirgus
aizcelšanas uz Sarkaniem spīķeriem būs ne tikai klusa vieta, bet

tagadējā izskatā būtu piemineklim arī necienīga. Bez tam pie-
minekļa abās pusēs, gatavo tas celt lielas ēkas. Tādā gadījumā
mēs pieminekli varēsim redzēt tikai piepeldot tam klāt no Dau-

gavas puses. Grandiozs piemineklis arī nevarētu būt, jo pilsē-
ta to neļauj būvēt pie paša krasta, un pieminekļa aizmugurē at-

rastos vecas, nenozīmīgas ēkas.

Bet apbrīnošanas viscienīgāks ir Rīgas pilsētas izbūves ko-

mitejas pēdējais atzinums, ka Brīvības pieminekli nevar celt

arī Daugavas krastā, bet Ķīpsalā, kur tas ļoti labi izpildīšot bā-

kas uzdevumus. Šis atzinums ir patiesi ievērības cienīgs un

tāds var izperināties tikai Rīgas pilsētas un viņas augstāko
dienderu galvās. Tā tad bākas uzdevumiem piemineklim būs

jākalpo. Bet Ķīpsalā mums bāka nav vajadzīga. Tad jau
labāk celsim pieminekli Kolkas ragā. Un kāpēc gan pieminek-
lis nevarētu izpildīt robežstaba uzdevumus? Tāpēc celsim pie-
minekli pie Zilupes, kur padzinām lieliniekus, vai uz leišu ro-

bežām, kur padzinām bermontiešus.

Ir skaidrs, ka tagadējais Rīgas pašvaldības vairākums ne-

vēlas pieminekli redzēt. Tikai tāpēc var rasties šādi pieminek-
ļa necienīgi atzinumi. Mēs saprotam sociāldēmokratus — viņi
ir konsekventi savas tēvijas noliedzēji un tāpēc arī neatzīst tau-

tas nesto upuru cildināšanu. Konsekventi ir sociāldēmokrati

savas tēvijas un viņas cīņu noliegšanas darbā, bet nekonsekven-

ti tomēr ir tad, kad tas atklāti jāpasaka. Viņiem nav drosmes sa-

vu noliegšanu pateikt atklāti,, jo tas bars, kas par viņiem node-

vis savas vēlēšanu balsis, domā citādi. Tāpēc arī vadoņi sūta

savus priekšstāvjus līdzekļu vākšanas komitejā. Sociālisti pil-
sētu pašvaldībā, ar Dēķenu kā domes priekšsēdētāju priekšga-
lā, nedod piemineklim cienīgu vietu, bet sūto šo pašu Dēķenu

pieminekļa celšanas komitejā, lai atklātības priekšā saviem vē-

lētājiem rādītu, ka sociālisti arī ir tautas varoņu piemiņas pie-

kritēji. Vai tā nav augstākās atzinības cienīga divkosība?

Pieminekli tuvākās dienās neuzcels. Vispirms jāsavāc lī-

dzekļi. Tāpēc atsauksimies ar devīgu roku uz pieminekļa cel-

šanas komitejas aicinājumu, kad tas pēc pāris dienām nāks kla-

jā un pirksim viņas izlaistās pieminekļa celšanas zīmes. Bet

tai pašā reizē parūpēsimies, lai galvas pilsētas dzīves noteikša-



nā nāktu citi ļaudis, kas labāki saprastu savu pienākumu pret
tās valsts pagātnes lieliem upuriem, kas nesti, lai ari tagadējie
Rīgas kungi še varētu baudīt vieglas dienas. Bet ja pieminek-
ļa projektu izstrādāšanai ir nepieciešams jau tagad zināt, kur

piemineklim būs vieta, tad neaizmirsīsim, ka Saeimai ir tiesī-

ba izdot likumu, ar kuru Brīvības pieminekļa vajadzībām var

atsavināt Rīgai to zemes gabalu Brīvības bulvārī, uz kuru pie-
minekļa celšanas komiteja Rīgai vispirms norādīja. Tas būtu

patiesi vēsturisks brīdis, kur parlaments likumdošanas ceļā ie-

rādītu vietu tam pašam piemineklim, kuram Latvijas galvas pil-
sētas valde un dome 1929. gadā nevarēja atrast cienīgu vietu.

Bet cerēsim, ka pie tik asiem līdzekļiem šoreiz vel nebūs

jāķeras! ..."

Pretējus uzskatus savās slejās ļāva aizstāvēt „Latvis", kura
redaktors H. Asars Rīgas pilsētas domē jau vairākkārt bij aiz-

stāvējis «lietderīgas celtnes" izveidošanu idejiska pieminekļa
vietā. 1929. g. 22. decembra numurā lasāms garāks raksts, ku-

rā atkārto savus izbūves komisijai iesniegtos ierosinājumus.

Architekts H. Pīrangs, apskatot Brīvības pieminekļa novie-

tošanu, ieteic to celt Klīversalas dienvidu galā, kurā līdz šim

atradās tikai malkas laukumi. Lai radītu pietiekoši plašu lau-

kumu, būtu izlietojamas Daugavas izbagarētās smiltis. Krasta

mūris, plašas pakāpes un citi mākslinieciskas celtniecības lī-

dzekļi būtu ļoti cienīgi un Brīvības piemineklim piemēroti.

Apmēram 40 mtr. augsts tornis šaī vietā tālu izcelsiesj>ari pil-
sētas kopskatam. Tā kā laukums iespiestos dziļi upe, piemi-
neklis būtu labi saskatāms.

Savu rakstu beidzot H. Pīrangs uzsver, ka «lēmums par pie-

minekļa vietu katrā ziņā jārevidē. Mums jāatbrīvojas no pā-

rāk šaurā «rīdzinieku" mēroga un gala lēmums jātaisa nevis

ievērojot mūsu tagadējo vietas un apstākļu situāciju, bet, do-

mājot par nākotni, par Brīvības pieminekli Lielrīgā."

Pēc nedaudzām dienām «Latvī" ar garāku rakstu nāk in-

ženieris A. Vickopfs, kurš atrod, ka «jāceļ nevis vienkāršas ro-

taļas, ko mielot acis un kairināt jūtas," bet kasnebūt praktiski

vērtīgs. 20. gadusimteņa kultūrtautas ceļot praktiski vērtīgus

pieminekļus un būtu žēl, ja mēs latvji negribētu vai pat nespē-
tu šī mūsu gadusimteņa technikas augstumus sasniegt, bet pa-

liktu pirmatnējā klasicisma kalpībā."

Ar līdzīgiem rakstiem pārpildījās daudzu laikrakstu sle-

jas un pieminekļa celšanas lieta atkal draudēja sadrupt dažādo

virzienu savstarpējās ķildās. «Praktiķiem" ļoti asi atbild «Brī-
vā Zeme", kura arvienu ir stāvējusi par idejisku pieminekli,
celtu uz Brīvības bulvāra. 1930. g. 23. janvārī šis laikraksts

raksta:

14710*
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„C elsim diženu Brīvības pieminekli! Celsim

to galvas pilsētā, viņam viscienīgākā vietā!

Brīvības piemineklim jau pamatus liek. Ne zemē viņus vēl

rok, ne akmenī nostiprina, bet tautas vidū viņš jau lēnām ceļas.
— Visur dibinās ziedojumu vākšanas komitejas; visur viņas va-

da rosīgākie un redzamākie darbinieki.

Tikai galvas pilsētā, kur Brīvības piemineklim pacelties,
viņam vēl nav noteikta vieta. Pie Daugavas, pār Daugavu, pie
Sarkaniem spīķeriem un Ķīpsalā — sarkanie pilsētas tēvi to

nevar beigt izdomāt vien. Jau mēnesi atpakaļ mums bija iz-

devība plašāki aprādīt, kamdēļ Brīvības piemineklis nav ce-

ļams nekur citur, ka vienīgi sevis cienīgā vietā — Brīvības
bulvārī. Tagad mēs ar prieku un gandarījumu atzīmējam
Valsts Prezidenta kunga aizvakar Pārdaugavas 10. iecirkņa
komitejas sēdē izteiktās domas, ka Brīvības piemi-
neklim jābūt idejiskai, bet ne praktiskai
celtnei un ka vispiemērotākā vieta viņam
Brīvības bulvārī.

Vēl pagājušā nedēļā redakcijā ieradās kāds Gulbenes ap-

kārtnes lauksaimnieks un lūdza mūs visiem spēkiem laikrak-

stā aizstāvēt domu par Brīvības pieminekli Brīvības bulvārī.

„Kas man no tilta pār Daugavu," viņš teica, „reti es turp savu

kāju speršu un ir tad es nevarēšu viņu ne pats apbrīnot, ne

dēlu sajūsmināt. — Visapkārt skries auto, dārdēs tramvaji, būs

jāvairās no viņiem un mūžīgā gājēju straume uz Brīvības tilta

mums ne mirkli neļaus apstāties." Par to runāts arī minētajā

apspriedē un izsacītas šaubas, vai laucinieki ziedos pieminekļa
fondam, par kuru līdzekļiem apmierinās tikai āgenskalniešu
un torņkalniešu vietējās prasības.

Mēs vēlreiz atkārtoti uzsveram, ka Brīvības piemineklis
nav un nevar būt nekāda praktiska celtne. Tāpat viņš nevar

atrasties ne Daugavas malā, ne Sarkano spīķeru vidū, nedz arī

kalpot Ķīpsalā bākas vietā, bet viņam staltam un diženam jā-

paceļas galvas pilsētas vidū — Brīvības bulvārī.

Celsim idejisku Brīvības pieminekli!
Celsim to viņam viscienīgākā vietā! Tad

visa latvju tauta kopā viņu arīlielu un di-

ženu uzcels!"

Paris dienas velak tas pats laikraksts garāka raksta uz-

sver:

„Tie, kas pieminekli nopelnījuši, tie neprasi japar algu, bet

savas skaidrās jūtās degošās sirdis nesa tīras un upurēt spējī-
gas cēlām idejām. Vai tiešām esam palikuši tik sīkumai-

ni, ka viņu asinis svērsim uz uncijām un rēķināsim, kāds la-

bums mums no tā būs? Vai tiešām piekāpsimies praktiskās,
egoistiskās Rīgas priekšā un ļausim savas cēlākās jūtas izpaust
pārdaugaviešu praktisko vajadzību atrisinājumā?
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Ne!

Brīvības pieminekli, kas izceltu mūsu tautas spēcīgāko sa-

viļņojumu, kas paustu idejas un to cīnītājus, to mēs

prasām un piekāpjamies vienīgi jautājumā, lai tas tik-
tu celts mūsu jaunās galvas pilsētas izcilākā, visredzamākā vie-

tā. Brīvības pieminekli, kas paustu kritušo cīnītāju ideālismu,
kas runāju nesavtīgu valodu uz paaudžu paaudzēm, to

mēs prasām!" -

Kad 1930. gada oktobrī žūrijas komisija godalgoja labā-
kos idejiskā pieminekļa projektus, presē pamazām domas no-

svērās šādam piemineklim par labu. Arī sabiedrības atsaucī-

ba ar ziedojumiem nepārprotami rādīja, ka idejisks visas Lat-

vijas iedzīvotāju celts piemineklis tautā ir populārs. Un šā-

das sabiedriskās domas priekšā pakāpeniski aprima daudzie

skaļie protesti. 1930. gada Rīgas pilsētas domē vēlēšanas deva

pilsoniskāku un drusku nacionālāku domnieku sastāvu. Arī

sabiedriskā doma arvienu vairāk nosvērās uz nacionālisma pu-

si. Tas deva cerības, ka nu beidzot varēs panākt Rīgas pašval-
dības piekrišanu pieminekļa celšanai uz Brīvības bulvāra.

1931. gada 13. maijā Brīvības pieminekļa komiteja paziņo-
ja pilsētas valdei, ka, apsverot vairākus Brīvības pieminekļa
novietošanas variantus, komiteja atradusi par vispiemērotāko
Brīvības bulvāra galu starp Raiņa bulvāri un pilsētas kanālu.

Jautājuma izlemšana nāca domes 1931. g. 18. jūnija sēdē. Vēl

reiz atkārto jās kreisā spārna demagoģiskās runas, kā arī dažu

partiju prasības pēc lietderīgas celtnes. Kā tas atzīmēts pilsē-
tas domes protokolos, toreizējais pilsētas galva H. Celmiņš cē-

la iebildumus pret sociāldēmokratu frakcijas priekšlikumu ie-

rosināt vēlreiz jautājumu par pieminekļa izveidošanu par liet-

derīgiem mērķiem kalpojošu celtni. Brīvības pieminekļa ko-

mitejas prezidija sēdē galīgi noskaidrojās, ka Brīvības piemi-
nekļa komiteja negrozīs savu pārliecību un neatteiksies no

pieņemtā projekta. Šis jautājums jau 8 gadus ir apspriests un

galīgi nobriedis. Komiteja ar sekmēm vāc līdzekļus idejiska
pieminekļa uzcelšanai. Savākti jau apm. 400.000 lati. Lietas

nokārtošana nevirzās uz priekšu, jo nav vēl galīgi nokārtots

jautājums par pieminekļa novietošanu. Brīvības piemineklis
domāts vispirmā kārtā kā tautas atzinība saviem brīvības cīmī-

tājiem un atbrīvošanas cīņās kritušiem. Latviešu pilsoņu
bloks (domē) piekrīt vietas piešķiršanai pieminekļa uzcelšanai

uz Brīvības bulvāra.

Ar balsu vairākumu Rīgas dome beidzot nolēma pieminek-
lim norādīt vietu Brīvības bulvārī. Bet kā neseno cīņu atbalss

izskanēja lēmums, ka „dome vēl reiz ieteic Brīvības pieminekli
izveidot par lietderīgiem mērķiem kalpojošu celtni."

Ar to ilgās cīņas ap Brīvības pieminekli bi j galā un varēja
stāties pie idejiskā pieminekļa celšanas Rīgā, Brīvības bulvārī.

Kā to redzējām, šo vietu jau pašā sākumā bij izraudzījis
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Brīvības pieminekļa celšanas ierosinātājs, nelaikā mirušais di-

žais valstsvīrs Z. Meierovics. Viņš arī vēlējās šinī vietā re-

dzēt idejisku pieminekli. Tagad šī viņa vēlēšana ir reālizēta.

Nobeidzot stāstu par cīņām, kādas daudzus gadus kavēja
Brīvības pieminekļa reālizēšanu, īsumā vēl atzīmēsim, ka 1930.

gada sacensībā par labāko atzīto tēlnieka K. Zāles projektu, ne-

daudz pārveidotu, atzina arī par piemērotāko pieminekli Brī-

vības bulvārī.

1931. gada 18. novembrī svinīgā ceremonijā lika pamatus
Brīvības piemineklim un šī gada 18. novembrī uzcelto piemi-
nekli svinīgi nodod Latvijas valstij un latviešu tautai.

Ar devīgu roku visa tauta ir ziedojusi savas brīvības pie-
mineklim, apliecinādama, ka viņai galīgi svešas un nesaprota-
mas ir bijušas niknās cīņas, kas gadiem ilgi kavēja pieminekļa
celšanu. Vēstīdams par latviešu tautas brīvības cīņām, pats iz-

gājis cauri politisko cīņu ugunīm, tagad šis piemineklis majes-
tātiski paceļas Latvijas galvas pilsētā — Rīgā, aicinādams tau-

tu uz vienību un uz latviešu savstarpējo iecietību un kopdarbī-
bu. Latvijas tēls uz pieminekļa augstu gaisā tur trīs mirdzo-

šas zvaigznes — Latvijas apvienības un brīvības simbolu. Šo

zvaigžņu mirdzumu tad arī palīdzēsim tīru un svētu turēt mū-

žu mūžos, kā to mums ir novēlējuši darīt par Latviju kritušie

varoņi.
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Elza Stērste.

Romāna fragments.
Tā puse, kur advokāts Zīle tikko bij iegādājies lauku mā-

jas, bij tik līdzena, ka visi debesu vēji tur staigāja pāri savā

vaļā, salīgodami nepārredzamās kviešu druvas un izsēdami

ziedu putekļus pa rožainiem bastarda laukiem. Šis lielais

Zemgales klajums karstās jūlija dienās likās tādas versmes

pielijis, ka skaidri gar apvāršņiem varēja saredzēt veļamies
ņirbošo svelmi. Saule bezmākoņu debesīs tad likās kā milzu

sarkana bumba, ko varenais Kalvis nokaitētu bez trokšņa
sviež pa debesu velvi. Šinīs nepārredzamos klajumos, kur reti

kāda birztala pacēlās kā tuksnesī. Jūdzēm tālu bij saredzami

baznīcu torņi, kas vakaros kā tumši sargi stāvēja pie klajām
robežām.

Ļaudis šinī apvidū dzīvoja pa reti izkaisītām mājām, kas

vairāk līdzinājās muižām, nekā parastām zemnieku mājām.
Viņi paši bij tikpat plaši un svarīgi, kā tā zeme, kas viņus nesa

uz sevis. Svētdienās viņu lielie, smagie stāvi kustējās pa lau-

ku gatuvēm ciemos vienam pie otra un miers bij viņiem sirdī

un priecīgs viņu prāts. Mūžīga svētdiena bij ap viņiem skaidri

turētos kambaros un viņu mīkstās rokās nebij tulznu. Tikai

retumis saimnieks parādījās uz lauka, kur ara un pļāva viņa

mājas ļaudis un viņa viltīgi gudrā acs, kas reti kad pacēlās
pāri zemei stāvošām lietām, uz reizi aptvēra druvu redzamo

un apslēpto vaigu un viņa smadzenēs radās skaidrs aprēķins,
kuru grozīt bij vienīgi Dieva varā. Kamēr bozi zemē iemēzis,

viņš stāvēja āboliņa lauka vidū, kur kustējās muskuļainas ro-

kas un liecās stipras muguras, pašapzinīgs smaids pavērās
saimnieka bārzdainā sejā un, lēni sviedrus slaucīdams, viņš
tikpat svarīgi, kā nācis, devās uz mājas pusi. Uz sola apsēdies
savā ēnainā augļu dārzā, viņš tad uzkūpināja savu kaļķīti ar

labāko krievu tabaku, jo vietējo pīpoja tikai gājēji un vecie

ļaudis, kas turējās pie tēvu parašām. Saimnieks bij dzimts

valdnieks, par kura apakšniekiem skaitījās visa dzīva un ne-

dzīva radība, kas mājoja viņa istabā, kūtīs un laukos. Neviens

nedrīkstēja viņam neklausīt jeb pretim runāt, jo tikpat liela

kā viņa labvēlība, bij viņa bardzība.

Tikpat svarīga, pilna zemes spēka un balta kā piens, kurā
rītiem viņa mazgājās, bij pati saimniece, kas visbiežāk uztu-

rējās savos kambaros. Viņa izgāja virtuvē tikai, lai izvēlētu

darbu rokas meitām, vai pie gadījuma norātu tās. Vēl retāk
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viņa iemērca gredzenotos pirkstus virtuves šķidrumos, vai

svētku mīklā, bet atslēgām žvadzot un dunci vai liekšķeri ro-

kā, staigāja pa klētīm, graizīdama sausi nožāvētos cūkas gur-
nus. Arvienu vairāk plakās lielie medus podi un uz pavasari
tur vairs nebij vairāk pāri, ko skudrai pamieloties. Saimniece

tā bij saraduši ar pārpilnību, kas no visām pusēm satecēja vi-

ņā, ka tā priekšlaikus būtu aizgājusi uz citu pasauli, ja viņai
atrautu kaut nieku no šās dzīves.

Šinīs mājās bij laika gana pulcēties un biedroties. Skalas
un bieži izlaidīgas valodas neapklusa pāri pusnaktij, kad kopā
bij sanākuši kaimiņu saimnieki un saimnieces pie galdiem, kas

lūza no visādām gaļām un dzērieniem. Viņu lielie vēderi, kas

tiem piešķīra neparasti cienīgu izskatu un ejot kustējās pa

priekšu, bij izplētušies kā vīna maisi no pārmērīgas barības,

jo šiem kārumniekiem nebij robežu baudā, kā nebij robežu

tiem klajumiem, kur tie piemita no paaudzes uz paaudzi. Kau-

su tukšojuši līdz mielēm, viņi apgūlās savās platajās gultās un

nebij viņu sapņos citu redzējumu, kā smagais kviešu birums,
kas tiem paģirās zeltotām lāsēm krita uz galvas, jeb šaura un

velnišķa gulētājā raudzījās skauģa acs un padarīja nemierīgu
viņa lielisko miegu.

Gadījās, ka neredzama roka kādam izsita no rokas kausu

ar tīru zustreņu vīnu, ka tas sašķīda simtu drumstalās, tādam

tad bij jāapgulstas pie tēviem kokiem aizaugošā kapsētā, bet

kaulos viņam nebij paguruma, ne rūpju viņam vaigā. Dzīvie,

tāpat kā mirušie, bij pasargāti no laicīgām raizēm, jo kvieši

padevās gadu no gada un līdz nākamai ražai zelta strāvām te-

cēja no apcirkņiem uz dzirnavām, lai augsti uzrūgušiem plāce-
ņiem nogultos saimnieku un gājēju galdos. Rudzu maizi še

cienīja tikai neražas gados, kad laukos labība bij kā rijā iz-

kaltēta, jeb virs ūdeņa ļodzīdamies peldēja siena kaudzes un

labības kūļi. Smago govju kāju iemītās pēdas, kas iegrima
auglīgā un lipīgā mālā, tad papuvi pārvērta savādā mozaīkā,
ko izdzēsa vienīgi arkls un sniegs. Bet cik bij tādu vasaru,

kad lielos Zemgales līdzenumos bij neraža, bet citur bads? Tā

bij kļūmīga sagadīšanās, kur Dievs, druva un saimnieks bij iz-

gājuši no kopējā rituma un katrs darbojās saīdzis ačgārni un

savrup. Parasti, kad Dievs deva vasaru, saimniekam apcirk-
ņos aptrūka vietas un naudas kule, kā pasakā, kļuva bez di-

bena. Pat muižu krogi ar nebeidzamiem staduliem nespēja
aprīt i daļu no tā, kas ietecēja saimnieka makā. Lielīgs un

bramanīgs viņš krogus istabā aizkūpināja cigāru pie degošā
simtnieka un zirgu dzirdīja ar labu Kaukāzas vīnu.

Tādas pārmērības kādreiz bargi atmaksājās, un kad ne-

izsīkstošās auglības un pārticības devējai, zemei, beidzot ap-
trūka pacietības, Dievs saimniekam uzsūtīja sodību un mājas
nāca pārdošanā. Šāds liktenis bij arī Aļņiem, kas ar trim ve-

sera sitieniem krita advokātam Zīlēm. Saimnieks, Kalnietis,
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dzīve viņam bij pagalam sašļukusi.
— Ja es še nevarēju dzīvot, tad jūs arī nedzīvosat, uzsauca

viņš Zīlēm, pēdējo reizi pa Aļņu vārtiem izbraukdams.

Zīle tomēr bij citās domās: viņš gribēja šeit dzīvot un tū-

līt sāka rīkoties. Gandrīz visas Aļņu ēkas bij bojātas: ūdens

sūcās pa jumtu un kleķa sienas sāka drupt un grūt. Varēja
redzēt, ka Kalnietis bij bijis slikts nama turētājs, kas nevien

nevairoja tēvu atstāto mantojumu, bet izputināja to pa krogu
un pilsētu, neatstādams ne suņa tiesu mazgadīgiem bērniem.

Zīle, cik varēdams, salaboja vecās ēkas un atstāja tās

plato ābeļu vidū, pats pāriedams uz klaju lauku, kur varēja

spārnus izplest viņa fantāzija. Uz pērnās papuves drīz vien

radās pamats jaunai dzīvojamai ēkai, kurai pēc trim mēne-

šiem vajadzēja nākt gatavai. Drudžainā steigā strādāja ap
šo ēku, jo Zīle nežēloja līdzekļus, lai tikai uz maiju ģimene
varētu pārnākt šurp uz vasaras dzīvi. Ikreiz, kad viņš at-

brauca no pilsētas apraudzīt Aļņus, viņš nevarēja beigt prie-

cāties, kā baļķis gulās uz baļķa un no zemes izauga celtne, ku-

ras plānu viņš pats bij zīmējis.

Tādās reizēs advokātu Zīli mēdza apmeklēt apkārtējie

kaimiņi un pagasta vīri, kam niezēja redzēt Aļņu jauno īpaš-
nieku un viņa darbu. Pīpi zobos, tie apsēdās uz sakrautiem

baļķiem un nāca ar padomiem, kuros bij labi un ļauni nolūki.

Cilvēka dabā dziļi slēpjas ļauna dziņa kaitēt otram zem drau-

ga vai laipna padomnieka līdzības. Viņi bij palīdzējuši Zileni

izmeklēt mājai vietu, visskaļāk ieslavēdami dūksti, kur pērn

bij cūkas vārtījušās. Zīle nesaprata viņu smaidus un bij pa-

teicīgs, ka viņam, jaunam iesācējam lauku dzīvē, radušies tik

labi un izpalīdzīgi kaimiņi.
Praktiskie laucinieki no acu uzmetiena apsvēra tos labu-

mus, kas viņiem varēja atkrist no tā, ka pazīstams un iecienīts

jurists apmetas viņu vidū. Zīle rādīja vairāk, nekā tie bij gai-

dījuši. Kad Aļņos uzstādīja pirmo piena mašīnu pagastā, ziņ-

kārīgie no visām malām sabrauca to raudzīt un drīz vien pašu
mājās rūca tāda pat mašīna. Tādu pat izbrīnu sacēla zāļu un

pļaujamā mašīna, un kad gar ceļmalu gulēja slaidi pie zemes

nolaisti vāli, aizmirsās gausās izkaptis un dzejiskie sirpji.

Reiz Zīle aizbrauca uz savām mājām svētdienā, kad visi

darbi bija rimuši un nedzirdēja ne vesera klaudzam, ne zāģa
čirkstam. Jaunajā ēkā, kas vēl stāvēja bez durvīm un bez lo-

giem, bija iegājis tas pats svētdienas miers, kas stāvēja laukos.

Kad saule kāpa pāri ēkai, no tās kā vīrāks pacēlās salda sveķa

smarža, kas neizklīda, bet palika turpat uz vietas. Zīle piesi-
ta spieķi pie tikko aptēstiem baļķiem, kas savās šķiedrās vēl

glabāja meža noslēpumus, un skaņa, kas nāca no tiem, ilgi at-

alsojās viņā. Viņš atsēdās uz baltā mājas sliekšņa, un, varbūt,
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pirmo reizi mūžā nedomāja uz priekšu, bet vērīgi sāka lūkoties

atpakaļ savā dzīvē, jusdams, ka labs cēliens jau ir noiets.

Pats saviem spēkim izsities cauri dažādām grūtībām un

šķēršļiem, Zīle bij norūdījies kā ugunīs rūdīta dzelzs, un viņa.
griba bij kļuvusi nelokāma, kā tie vecie koki, kas auga ap viņa
tēva sētu. Telvji, tā sauca tēva mājas, bija dziļi Vidzemē, kur

kaira vārpa bij noskaitīta un zālei bij savs augums. Vaiga
sviedros še vajadzēja strādāt, kam negribējās ziemā zobus va-

dzī kārt un, kad darbi druvā bija galā, sāka gatavoties audek-

la aušanai, kas gari stiepās līdz šo ļaužu sīkai dzīvītei.

Zeme še bij viegli viļņota un zirgs ar arāju arvienu gāja
kāpēja gaitā, pie kā viņi jau tik sen bij pieraduši, ka nejuta
vairs nekādu grūtību. Zeme sauca darbā visus mājas ļaudis,
un sievas, kas nepalika azaidu vārīt, strādāja līdzās vīriešiem,

pļaudamas un novākdamas. Balts, kā no austuves nācis, linu

audekls apņēma vīru kalsenos locekļus un vakaros notālēm

mirdzēdams izgaisa pieguļā. Mājas tēva darbs pazuda tanīs

laukos, ko viņš sēja un pļāva, un iegāja viņā atpakaļ ar lielu

klusēšanu. Pēc gadiem viņš kļuva sīksts kā lietas koks, ko ne-

varēja zemē gāzt ne posts, ne trūkums. Grūtākā nasta gulās
uz sievietes rokām un atņēma viņai to maigumu un piemīlību,
ko piešķir dzīve aizvēnī. Kustīga kā apšu lapa, viņa dziedā-

dama gāja uz lauka un pārnāca ar smagu zāļu nastu, jo nevien

lauku darbi bij tai cilājami, bet īdēdamas to gaidīja daudzās

lopu ciltis, kas mitinājās kūtīs. Ja lopam gadījās sasirgt, viņa

pārgāja gulēt no istabas uz kūti un liela draudzība no paau-

dzēm uz paaudzēm nodibinājās še cilvēku un kustoņu starpa.

Vecā māte tikai pa svētdienām paguva apsēsties uz krāsns lā-

viņas un palasīt Bībelē, jo darba dienas viņa nostaigāja ganos,

un šis 80 gadus vecās sences stāvs paīsos, melni-strīpotos brun-

čos notālēm izskatījās kā jaunas ganes vingrais augums. Dziļa

bij gudrība viņai acīs, ko tā bij pārņēmusi sevī no dabas un

daudzām ciešanām. Tāda bij Telvju māte, tāda Baldēnu un

Liepu māte.

Saule atrāva šai zemei siltumu un svētību un izbēra to pa

Dievzemītes ārēm. Ļaudis, kas še dzima un veidojās pēc savas

zemes līdzības, būtu palikuši savā sīkmanībā un viltībā, ja tie

dzīvotu tikai uz savas asmītes zemes. Bet viņu gars tos cēla

pāri robežām, un kā gāju putni tos pavadīja sapņi, kas lika vi-

ņiem atsēsties vagas galā, apraut audekla tecēšanu un brīdi

raudzīties ārpus sevis. Viņi iesūcās ar dūmu smaku zemajās

rijas istabās un dvašoja uz gulošiem pēc smaga darba cēliena.

Tie palika pie viņiem arī, kad no purviem aizlaidās dzērves un

spēlēdami aizgāja meža gulbji. Tad no augstākām vietām un

kalniem varēja skatu apmest ap apvāršņiem, kur zilemojās tā-

lo mežu josta un dzelmainie ezeri. Soļi tad neizzuda lielceļa,
bet ilgi atbalsojās gājējos un braucējos, jo bezgalīgs bija tas

lielceļš, kas savām jūdzēm risinājās viņu domās.
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Ž. Unams.

Kr. Barons un tagadējais laiks

31. oktobrī visa Latvija svinīgi atzīmēja Kr. Barona dzim-

šanas 100 gadu aizgājumu. Latviešu kultūras vēsturē tas ir

ļoti ievērojams notikums, jo Kr. Barons pieder tiem nedaudza-

jiem latviešiem, kas vadīja tautas nacionālo atmodu, un kurš

ļoti daudz darījis nacionālās kultūras celšanas darbā. Svarīgi
šai gadījumā ir palūkoties uz Kr. Baronu no tagadējā laika un

atjaunotās latviskās Latvijas viedokļa. Tad redzēsim, ko Kr.

Barons ir devis latvju kultūrai, ko viņš ir devis latvietībai, un

ko tagadējais laiks un jaunatne var mācīties no šī ievērojamā
burtnieka.

Kr. Barons visupirms un galvenām kārtām starp visiem

tautas atmodas un tautiskās kustības laikmeta lielajiem darbi-

niekiem ir vislatviskākais, — kā savā darbā, tā visā sa-

vā būtībā un pat privātajā dzīvē.

Jau skolā iedams, Barons ar savu latvisko centību un ne-

atlaidību mācībās tiek uz augšu. Cittautieši ir tie, kas Barona

centībai pašķir ceļu uz ģimnāziju. Par Īles barona Hoernera

līdzekļiem viņš veselu gadu mācās Jelgavas ģimnāzijā, vēlāk

viņš tolaiku aristokrātu ģimenēs pasniedz stundas viņu bēr-

niem. Kādu vasaru, strādājot par mājskolotāju kāda poļu
muižnieka ģimenē Lietavā, Barona rīcībā nodod pat sulaini un

īpašu jājamo zirgu. Šī kundziskā dzīves iespēja Baronu, kā

dažu labu toreiz, neatrauj savai tautiskai apziņai, bet vēl vai-

rāk viņā to nostiprina. Viņš meklē un lasa rakstus par latvie-

šu tautas vēsturi. Tie ir vācu avoti — ar tendenci, bet viņš

prot tais atšifrēt īsto patiesību. Ar prieku Barons lasa Kr.

Valdemāra ģimnāzista gados sarakstīto grāmatu ~300 stāsti".

Tautiskā doma jau ģimnāzijas laikā kvēl Barona sirdī. Ta

meklē izeju, meklē plašāku un dziļāku gultni. Un tā var ras-

ties domu apmaiņā. Bet Barons ir ļoti patstāvīgs un ar savu

iekšējo pasauli jūtas vientuļš un viens. Uzzinājis, ka kada

augstākā klasē mācās vēl kāds latvietis, Juris Alunans, Barons

apmeklē viņu mājās, gribēdams tuvāk iepazīties un dzirdēt vi-

ņa domas par tautisko lietu. Bet kad viņš ieiet Alunana ista-

bā, kur tas dzīvo kopā ar kādu biedru, istaba ietinusies zilu

piepīpētu dūmu mākulī, un Alunāns_ sarunas ļoti atturīgs.

Bet aizbraucis uz Tērbatu studēt, un tāpat gribēdams ar

līdzīgiem izglītotiem latviešiem apmainīt savas domas, Barons

uzmeklē Kr. Valdemāru un viņā atrod to atsaucīgo un apzi-
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nīgo tautieti, kādu bija meklējis un cerējis atrast. Tagad Ba-

rona latviskā doma atrod izeju arī uz āru. Viņš piedalās «lat-
viešu studentu vakaros", cītīgi studē rakstus par latviešu pa-

gātni un jau pirmajā studenta gadā uzraksta vairākus rakstus

«Mājas Viesim". Tie ir: «Zvaigznes" («Mājas Viesa" 13. un 14.

num. 1856. g.), «Saule" (18. un 19.) un «Skriešana pa gaisu"
(24. un 26.). Pēdējais raksts runā par aviācijas attīstību tajos
laikos, un ir interesanti pārlasīt to vēl tagad, kad aviācijas sa-

sniegumi ir jau apbrīnojami. 1857. g. Baronam «Mājas Viesī"

ievietoti jau 8 raksti, lielāko daju viņa studiju priekšmeta —

astronomisko jautājumu populārizējumi. Bet ir tur raksti arī

par igauņu tautas dziesmām v. c. Tai pašā gadā Tērbatas lat-

viešu studenti sanāk konfliktā ar «Mājas Viesa" politisko lī-

niju, un Barons pārtrauc savu līdzdarbību «Mājas Viesī".

Tautiskais jautājums Valdemāra dzīvajā ierosmē klusajā,

kautrajā, bet noteiktajā un darbīgajā Baronā studiju laikā

jau tik tāļu nobriedis, ka tas laužas uz āru ar jūsmu un iztei-

cas dzejā. Latviešu tautiskās kustības pirmie sākumi tai laikā

nekur nav tik spilgti un simboliski attēloti kā Barona dzejolī
«Kalna strauts". Šo dzeju Barons uzrakstījis 1858. g. un pir-
mos divus pantus ieraksta Kr. Valdemāra albūmā, kad pēdē-

jais, studijas beidzis, šķiras no Tērbatas.

Šie panti ir:

Mazs avots kalnā ceļas — Un saulei pretim smaid',
Un jautri straujus viļņus Uz krēslu leju raid'.

Tam prātā auglīgas druvas, Kam spirgtas rasas trūkst.

Viņš sapņo no paradīzes, Kur dzīvības koks pat' žūst.

Kā šis avots domāts Kr. Valdemārs un viņa studentu pul-
ciņš Tērbatā. 1862. g. šis dzejolis ar virsrakstu «Upe un cil-

vēka dzīve" iespiests «Pēt. Avīzēs", bet cenzors nostrīpojis da-

žus pantus, kuros runa par lielajiem strautiņa šķēršļiem, —

muižnieku cīņu pret tautībaiekiem. Dzejoli visā pilnībā Ba-

rons pēc atmiņas restaurējis tikai 1921. g.
Kr. Barona latviskuma spilgtākais izpaudums studenta ga-

dos ir tas, ka viņš, savu dzimteni mīlēdams, apceļo kājām visu

Vidzemi un Kurzemi un pēc saviem novērojumiem uzraksta

pirmo Latvijas ģeogrāfiju, kuras vadošais motīvs ir — «lat-

vietis, kas no visas sirds mīlē latviešu

valodu un tautu, rūpēdamies par viņas
labklāšanos, kur un kā to iespēj." Šī 1859. g.
izteiktā doma ir arī vadošais motīvs visam Barona mūžam.

Sevišķi tas sakāms par viņa darbību «Pēterburgas Avīžu"

laikā. Barons bija „P. A." labais
gars, viss lielā un techniskā

darba smagums gulās uz viņa pleciem. „P. A-ēs" Baronam ie-

spiesti arī vairāk kā 120 raksti. Tajos viņš uzstājas kā zinātņu

izplatītājs — savas tautas apgaismotājs un savos stāstos rak-

sturo jaunos latviešu censoņus. Nodibinādams latviešu lite-

rārisko satīru, viņš tur ir politisks cīnītājs. Dzejā Barons ir



sava laikmeta pravietis, kas, piem., dzejolī „Mūsu manta"
(1862. g. P. A. 23. nuni.) sludina jaunu laiku atnākšanu — „Uz
priekšu, brāļi, naigi, naigi, Mums pieder nākamajie laiki! Lai

nelaiķi mums dus; Mums līgot līgo druvas plašas, Ja pašiem
mums ir rokas knašas, Ja pašiem spēks mums būs". Jānis La-

piņš, Kr. Baronu raksturodams, ir ļoti tuvu patiesībai, ja viņš
saka, ka „Barons atstājis vislielāko iespaidu uz tautu, un ja
viņš nebūtu savu mūžu neko citu darījis, kā tikai vadījis «Pē-
terburgas Avīzes", arī tad viņa vārds būtu nemirstīgs mūsu
tautas apziņa un attīstības vēsturē. Bet Barons būs nemirstī-

gāks par visiem latviešu vīriem, jo gadu simteņa krātais tautas

pārdzīvojumu un gudrības spēks ceļ viņu."*)
Par Kr. Barona dziļo mīlestību pret savu tautību, par vi-

-3a
īsto latviskumu liecina arī tik svarīga lieta, kā savas dzīves

raudzenes izvēle. Pag. g. s. 50.—80. gados, kad radās mūsu

pirmā nacionāla intelliģence, vēl nebija kautcik izglītotu lat-
viešu sieviešu, jo lielās grūtības pārvarēt, lai tiktu pie izglītī-
bas, varēja tikai vīrieša spēks un drosme. Tāpēc pirmajiem
latviešu intelliģentiem bija lielas grūtības dzīves biedreņu iz-
vēlē. Intelliģents cilvēks arī savā dzīves biedrenē gribēja re-

dzēt kaut cik smalkuma, intelliģences, savas dzīves un uzskatu

saprašanas. Bet starp tautietēm tādas sievietes bija grūti at-

rast. Tāpēc pirmie un pat visievērojamākie latviešu censoņi

apprecēja cittautietes. Tā Kr. Valdemāra sieva bija dižciltīga
vāciete, Juris Alunāns nomira neprecējies, Kaspara Biezbārža

sieva bija krieviete, Brīvzemniekam pirmā sieva arī krieviete,
Kronvaldu Atim — vāciete, Māteru Jurim un Krodziniekam

— sievas cittautietes. Bet kur ir šo slaveno latviešu bērni un

pēcnācēji? Vairums no tiem ir deģenerējušies un izklīduši, jo
viņi neturējās pie latviešiem un neatzina arī sevi par latvie-

šiem. No kādreiz slavenajiem Kalniņiem ir tikai iznākuši

kārkluvācietiski Kalningi. Arī vecā hofrāta Dīriķa dēls drī-

zāk bija vācietis kā latvietis.

Kr. Barons ir gandrīz vienīgais staro atmodas laika tautas

vadoņiem un slavenajiem latviešiem, kas neprecēja cittautieti.

Par dzīves biedreni viņš paņēma latvieti, kaut arī bez jebkā-
das izglītības. Tomēr Barona cildenās personības aizvējā vi-

ņa izveidojās par ļoti kultūrālu latviešu sievu un māti, kas

daudz darīja arī sabiedriskā un nacionālā laukā, un tāpēc ar

cienību viņu pieminēs latviešu vēsturnieks, lai gan savu vār-

du parakstīt viņa iemācījās tikai mūža otrā pusē. Ja par citu

slaveno latviešu tautisko censoņu pēcnācējiem mums jādomā

ar skumjām, tad citādi tas ir ar Barontēvu, un tieši tādēļ, ka

viņš apprecēja latvieti. Barona dēls ir cienījams ārsts un pro-

fesors Latvijas ūniversitātē, un viņa dēla dēli atbildīgās vietās,

vai arī ziedojuši savas dzīvības Latvijai brīvības kara laukā.

*) Latvju grāmata, 1923., 3.
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Latviskums, latviska dzīves un kultūras uztvere Kr. Ba-

ronu, sākot ar 1878. g., uz mūžu piesaista arī latviešu tautas

dziesmām, jo Barona sastādītās tautas dziesmas ir vislatviskā-
kā grāmata. Tā ir latviešu grāmatu grāmata. Jau ievēroja-
mais pētnieks Dr. A. Bīlenšteins atzina latviešu tautas dziesmu

etnogrāfisko un kultūrvēsturisko nozīmi, sevišķi tādēļ, ka no

agrākiem laikiem nav citu avotu, kas sniegtu ziņas par to, kā

dzīvojusi latviešu tauta. Bet Barons ir pirmais, kurš savā lie-

lajā dziesmu kārtošanas darbā nodibina uzskatu par mūsu tau-

tas dziesmu vispusīgo sakaru ar dzīvi. Līdz ar to dainas pa-

reizi saprotamas un tās atklāj neizsmeļamus avotus kultūrvēs-

turiskiem pētījumiem. Dainas latviešu tautu ar visu tās iek-

šējo un ārējo dzīvi, ar tās vēsturi, ar darbiem un dabu, ar lik-

teni, uzskatiem, domām un jūtām, ar visām dzīves veida nian-

sēm nostāda gaišā plāksnē. Barons ar savu tautas dziesmu ie-

kārtojuma veidu ir uzgājis latviešu tautas ģēnija lielumu un to

mums atklājis. «Latvju Dainas" dzīvos, dzīvos kā tautas dzī-

vā gara avots visai kultūras pasaulei. Bet līdz ar šīm dzies-

mām dzīvos arī viņu sastādītāja vārds. Viņš, varbūt, pārdzī-
vos pat latvju tautas mūžu. To var panākt tikai tāds vīrs, kas

visu savu mūžu atdod par vienu darbu. Mūžības zīmogs uz-

spiežas tikai gadu desmitus domātām domām. Tāpēc Barons

ar savu darbu pārvērties itkā par simbolu, par ideju. Kr. Ba-

ronā ir personificēta mūsu tautas atdzimšana, viņā mēs redzam

augšām ceļamies savu vēsturi, kas dziesmās stāsta par mūsu

varonīgo pagātni, kas rāda mums savas tautas spēku, rāda

mums savas tautas saulainību.

37 garus gadus strādādams pie vienas grāmatas sējumiem,
kas tagad jau kļuvuši par vispārēju simbolu, domādams vienas

domas, Barons atvaira visu, kas varētu apdraudēt šīs grāma-
tas latvisko raksturu. Tā kādā vēstulē „L. D." izdevējam Vi-

sendorfam viņš atvaira Krievijas lielkņazu protekciju L. D. iz-

devumam, lai tautas dziesmām neuzspiestu krievisku zīmogu.
Viņš atsakās no dažas labas dzīves ērtības un ieraujas visvien-

kāršākā stoiciskā pieticībā, lai ar lielu nesavtību un no ārē-

jiem iespaidiem netraucēts varētu strādāt savu darbu, ar kuru

viņš licis pamatu latviešu zinātniskai pētniecībai. Tāpēc zī-

mīgi un lielā burtnieka izpratnes pilni ir Raiņa vārdi, ka „Kr.
Barona mūžs bija darbs, un viņa darba saturs — gars, kas ap-
skaidro visus, kurus tas apmirdz".

Jānim Jaunsudrabiņam ir pazīstams šaržs par Kr. Baronu,
kas rāda, kā viņa darbs izaudzis par kalnu, kura priekšā pats
darītājs palicis mazs. Un cik vienkāršos apstākļos celts šis

milzīgais darba kalns, to raksturo kāds rakstnieks, kas vieso-

jies pie Barona Burtnieku mājā. „Nav liela plaša kabineta

ar nebeidzamiem grāmatu plauktiem, apkrauta rakstāmgalda,
kādu mēs iedomājamies lielam zinātņu vīram. Nekā no visa
tā. Maza, vienkārša istabiņa ar visnepieciešamākajām istab-
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lietam (vienīgais greznums šūpuļkrēsls), divi nelieli rakstām-

galdi, viens no tiem paša Barontēva roku darbs, ne sevišķi
pilns grāmatu skapis un nelielais brūnais dainu skapis, kura
neskaitāmos atvilktņu iedalījumos sakārtoti dainu oriģināli.
Šis skapis ir istabas svētums un latvju tautas lepnums. Istabas

iekārtu nobeidz vienkārša dzelzs gulta. Pie sienām, gleznu
vietā, galdnieka darba piederumi. Neviens nezinātājs neva-

rētu sacīt, ka šīs stoiciski vienkāršās istabiņas iedzīvotājs ir

viens no mūsu tautas lielākiem gariem." Šādos apstākļos strā-

dāja Barons. Bet viņš bija ar tiem apmierināts, ja tikai savā

darbā varēja būt brīvs un patstāvīgs. Krievu muižnieks Stan-

kevičs, kura ģimenē Barons vairākus gadu desmitus bija māj-
skolotājs, viņam piedāvāja pensiju, bet B. no tās atteicās, jo
viņš negribēja būt atkarīgs no citu žēlastības. Tāpat B. attei-

cās arī no viņam piedāvātās liela latviešu laikraksta redaktora

un meiteņu skolas direktora vietas, lai vienkāršajā istabiņā
strādātu pie latvju dainām un atpūstos dzelzs gultā. Tā ir tāda

nesavtīga liela darba ģeniālitāte, kādu kultūras vēsturē grūti
atrast. Bet ar to, atdodams savu cildeno personību un savu

mūžu grandiozākajai latviešu kultūras celtnei, Kr. Barons ir

kļuvis par mūsu dainu tēvu, par leģendu.
Ja ar «Latvju Dainām" latviešu kultūrā Kr. Barons ir uz-

cēlis vienu no lielākajiem pieminekļiem, tad latvietībai ar sa-

vu personību viņš ir sniedzis cildenu paraugu savas nacionā-

lās apziņas izveidošanā un nostiprināšanā. Viņš ir pirmais ie-

vērojamākais latviešu gara karalis. No sava latviskuma Ba-

rons neatkāpjas nekādu vilinājumu un iespēju priekšā. Viņš
iet uz vienkāršību un stoicismu atzīst par

labāko dzīves mā-

cību, lai varētu paturēt savu latviskā gara un kultūras darba

patstāvību. Kr. Barons ar savu personību, ar savas dzīves pie-

mēru ir licis pamatus latviskām darba un dzīves tradicijām.

Tagadējam laikam un jaunatnei tautiskās kustības laik-

meta krīvs Kr. Barons, tāpat kā atjaunotās latviskās Latvijas
radītājs Dr. Kārlis Ulmanis, māca, cik neatlaidīgi jāmīl sava

tauta, savas tautas kultūra, un kā jārūpējas par tautas labklā-

jības veicināšanu. Kr. Barons rāda, ka tautas nākotnes labā

latvietim jābūt latvietim arī savā ģimenes dzīvē. Tikai tas ir

un būs īsts latvietis, kas no sirds mīl savu tautu, un kura do-

mas un darbi veltīti ne savam, bet tautas labumam. Jaunatnei
Kr. Barons ir teicams censonības un darba sasniegumu pa-

raugs, kas rāda, ko cilvēks var panākt, ja viņš ar lielu neat-

laidību tuvojas savam nospraustajam mērķim.
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Vilis Veldre.

Zobenu Žaņa mūžs.

Stāsts.

Viņu neviens vēl nav aizmirsis, kaut gan viņš nevienam

nekad nav teicis: Tu to pieminēsi! Viņš nevienam nekad nav

draudējis, un tomēr allaž bijis drosmīgs goda vīrs.

Viņš bi ja pēdējais mūsu pagastā, kam bija Zobens vārdā.

Viņa bērnus un bērnu bērnus neviens vairs tā nesauc. Tikai

kādu vecu ēku bijušās Noļu muižas laukos vēl arvien dēvē

Ear
Zobenu riju, tak ne jau tāpēc, ka tā piešķirta nelaiķa Zo-

enu Žaņa dēla dēlam kā jaunsaimniecības daļa.
Zobens nebija vecā Žaņa pases vārds, un saimnieks viņš

bija Dzirnuļos. Bet viņa tēvs reiz ir saimniekojis Zobenu mā-

jās, un tāpēc šo māju saimnieka vecākajam dēlam visu mūžu

palicis Zobenu Žaņa vārds. Tikai pašas Zobenu mājas jau

pilnu cilvēka mūžu ir vairs vienīgi teika un skumjas atmiņas.
Taču neviens nav Zobenu Žani redzējis raudam, jo viņš visu

mūžu bija bargs un drosmīgs goda vīrs.

Viņa mūžs iesākās tanīs bada gados, kad maizi cepa no

smalki sagrūstām priežu mizām, rudzu vai miežu miltus tikai

garšas pēc pieberot un lai mizu smalkumi daudz maz turētos

kopā.
Viņa dzimšanas diena bija pelēki apmākusies, tikai pret

vakaru mākoņi sāka plaisāt un pavēra dzidri zilus rietumus,
ļaudami saulei tīru ceļu dienas nobeigšanai. Un saule rietē-

dama iespīdēja pa šauru logu Zobenu māju pirtī, kas bija
silti kurināta un kur uz tīras lāvas gulēja Zobenu saimniece,
savu pirmdzimto vārīgi sev pie krūtīm glauzdama. Lāvas

malā uz bērza kluča sēdēja sagubusi vecīte, saimnieces vīra

māte, vīstīdama vaļā sainīti ar baltu linu drāniņu, kurā bija
daži silti miežu rauši un brūna mālu krūze ar pienu. Pie tam

viņa kā pati pie sevis runāja tā: „Es tev atnesu, meitiņ, kas

nu tas labākais mums vēl bija. Izcepu tīrus miežu raušus, ne-

likdama klāt no priežu mizām ne putekli. Tev jāēd un jā-

spirgst. Ja tu būsi vārga, tad no tā mazā tev arī nekāda prie-
ka nebūs. Redzi, kāds viņš dūšīgs kliedzējs: kā laiž vaļā sa-

vu dziesmu, pirtij viss jumts līgojas! Nekas, nekas, lai pa-

bļaustās vien, varbūt iznāks dienās vagars vai vēl kas vairāk."

«Vagaru gan es negribētu audzināt, vecomāt. Labāk lai

aug tāpat cilvēks vien." Māte paskatījās vecītes sainītī, paņē-

ma vienu miežu rausi, pārlauza un ēda, no krūzes pienu klāt

piedzerdama.



Brīvības pieminekļa Liepājas apriņķa komiteja.

Brīvības pieminekļa Tukumu apriņķa komiteja.

Brīvības pieminekļa Ventspils apriņķa komiteja.





Trešā dienā kalpsieva nāca palīdzēt saimniecei piecelties,
ietina mazo brēkuli siltā lakatā, paņēma viegli uz rokām un

tad abas ar saimnieci lēnām gāja pa taciņu Kalnā uz istabu.

Marta saule jau bija nogāzi nokausējusi gandrīz gluži melnu,

tikai dažu dziļāku ieplaku vietās vizēja izčākstējis sniegs, un

lejā ezers, visapkārt augsta egļu meža ieskauts, glabāja ledu

zem vizulīgiem vilnīšiem, ko lēna vējpūsma ņirbināja pa virs-

ledus ūdeni.

«Saimniekam nu gan būs liels prieks," teica kalpsieva,
siltā lakata vīstoli pie krūtīm glauzdama.

«Prieks un bēdas reizē: nav taču maizes. Un, sazin Dievs,
kā nu tiks no tās Rīgas mājās, ragavās braukdams. Labi vēl,
ka to braucēju daudz, gan jau tad kaut kā tiks arī. Bet ne-

gals, patiešām negals ar to klausīšanu muižai: tu nekad, cil-

vēks, nezini, kad nu būs gana kalpots un tu varēsi vairāk sa-

vam darbam pieķerties. Palūk, vai Dieviņ, kas to rijas jumta
stūri plūkājis?"

«To jau, saimniec... mēs jau tā vienreiz runājām... to

vasarāju salmu gandrīz nemaz vairs nav... es devu govīm,
lai vismaz tiek pilnāks vēders."

Saimniece neko vairāk neteica, tikai saguma sevī un

skumji palocīja galvu, ka saprot.
Vecā saimniece, vedeklu gaidīdama, cēla vaļā istabas dur-

vis un palīdzēja tikt pāri slieksnim, aiz kura jaunajai mātei

un viņas pirmdzimtajam ar dūmainu svelmi liesmoja pretim

sveķainas egļu malkas uguns no istabas pavarda.
Tās pašas dienas pievakarē pagalmā blakus ragavām uz

divi riteņiem, ko vilka Zobenu sirmais zirgs, ienāca duji vīri,

no kuriem viens bija pats Zobens, bet otrais gluži svešs un ru-

nājot locīja valodu kā citpusnieks no kāda pavisam tāla zemes

gala, tomēr latvietis gan.

Svešais bija Zobenam piebiedrojies ceļā, teicies no Vidze-

mes esam, kur viņam vairs nekādas dzīves neesot, labāk tad

svešā pusē kaut vai par pēdīgo kalpu. Ja zemes valdīšana vi-

ņu dabūšot rokā, tad viņu sitīšot, kamēr beigts, bet ja neva-

rēšot nosist, kā tas ar dažiem jau gadījies, tad prom uz talo

Sibiriju, lai nosalst un mirst kādā sniega kupenā. Un par ko?

Par taisnības prasīšanu. Zobenu saimnieks tak būšot dzirdē-

jis par to zemnieku dumpi bebreniešos, kur izsūtīts kungiem

palīgā vesels karaspēks ar lielgabaliem un jātniekiem. Tur

daudziem goda vīriem atņemta dzīvība, daudzi saslēgti dzel-

zīs un aizdzīti uz Sibiriju, bet citi, kas negrib tādu pat likteni

piedzīvot, slapstās un bēguļo pa mežiem un pa svešām pusēm

un laikam gan visu mūžu nedrīkstēs iet mājās un strādāt vec-

tēvu un tēvu iekopto zemi.

Tad Zobenu saimnieks bija teicis, lai svešais nāk un dzīvo

viņa mājās, kur visapkārt mežs un visi cilvēki tādi, kas runā

tikai to, kas runājams. Un svešais bijis ar mieru.
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Tā nu Zobenos bija pavisam astoņi cilvēki, no tiem četri

saimnieku dzimuma: saimnieks, saimniece, vecāmāte un saim-

nieku pirmdzimtais, trīs kalpu ļaužu: Andrejs, viņa sieva un

viņas vecaistēvs, un astotais nu bija svešais vidzemnieks, kas

otrajā dienā jau bija visiem tāds paziņa, ka viņu nesauca

vairs par svešo, bet par Žani.

Drīz pienāca sējas laiks. Nu Zobenu lauki tika daudz la-

bāk apsēti, kaut arī ar sēklu no muižas klētīm, kas rudenī bij
atberama divtik vairāk, bet lai, tomēr lauki bija daudz labāk

apsēti, nekā visos agrākajos gados, jo kur Žanis apgriezās, tur

darbs gāja uz priekšu ar lērumu.

Pienāca bagāts rudens. Visu dabūja laikā novākt. Un

Žanis jau bija Zobenu saimniekos tik ieredzēts un godāts, ka

saimnieki savu pirmo dēlu nokristīja viņa vārdā, kaut gan

viņš nedrīkstēja braukt līdzi uz baznīcu kā krusttēvs. Un kad

mācītājs vecākiem vaicāja, kāpēc viņi liek bērnam tādu vār-

du, tēvs teicās redzējis eņģeli sapnī, kas licis tā darīt, lai bērns

augtu ar labu cilvēku. Mācītājam taču nevarēja teikt visu

patiesību, jo viņš bija vācietis un tāds pat kungs, kā visi muiž-

nieki, un viņam nevarēja būt nekāds labais prāts pie visa tā,

kas likās labs latviešu zemniekam.

Un mazais Žanītis auga lielāks ar katru mēnesi, ar katru

nedēļu, ar katru dienu. Un kad viņš jau bija tik liels, lai

spētu apjaust, ka nepieder pie kungiem, bet pie latviešiem, tad

viņa krusttēvs lielais Žanis viņam stāstīja par kādu nabaga
vīru, kas cēlies no nabaga cilvēkiem un arī pats bijis nabags,
tomēr lielāks par visiem kungiem, jo viņš bijis vienīgais aug-

stā Dieva dēls. Bet kungi viņam darījuši ļaunu, pie kājām
un rokām pienaglodami lielā koka krustā, lai viņš tā nomirst,

un tāpēc Dievs ir uz kungiem dusmīgs un apņēmies drīz visus

kungus no mūsu zemes iznīdēt, lai latvieši var dzīvot vieni un

laimīgi.
Lielais Žanis būtu vēl daudz šādu stāstu savam krustdē-

lam pateicis, bet kādu rītu brokastlaikā Zobenos iebruka sep-

tiņi bruņojušies vīri un pats Noļu muižas kungs jāšus zirgā,
sasēja lielo Žani un arī Zobenu saimnieku pašu, abus iesvieda
salmainā orē un aizveda uz muižu. Mazais Žanītis to visu re-

dzēja, stāvēdams aiz puķudārziņa žoga, un pirkstiņus kodī-

dams viņš vēlējās, kaut nāktu no meža vilki un lāči, aizvilktu

baronu ar visiem viņa vīriem, tad viņš, sava tēva pirmais dēls

un lielā Žaņa krustdēls, atraisītu abu gūstekņu važas un teik-

tu: Kungu aizvilka lāči, viņš ir beigts. Jums neviens vairs ne-

ko nedarīs.

Bet no meža nenāca ne lāči, ne vilki, un ore ar abiem gūs-
tekņiem un astoņiem varmākām pa ceļu lēnām ieslīdēja mežā

un vairs nevarēja redzēt, kas ar viņu notika. Tad māte, visu

laiku aizbraucējiem pakaļ vaimanādama un izmisumā rokas

lauzīdama un pie zemes krizdama, pieskrēja bērnam, paņēma



to uz rokam un galvu pie viņa krutiņam glauzdama klusi rau-

dāja.
Žanītis domāja, ka viņam vajaga māti mierināt, kaut arī

pats elsoja ne mazāk, un viņš lika rociņas mātei ap kaklu,

glauda galviņu pie viņas vaiga un šņukstēdams teica: „Gan
tētis un krusttēvs atkal pārnāks, pavisam tak viņus nekur ne-

aizvedīs."

Un tēvs patiešām pret vakaru pārradās, vilkdamies gan-
drīz četrrāpus un visu laiku aizturēti kunkstēdams. Muižā

viņu bija sadauzījuši asiņainu, ka viņš vairākus gadus slēpis
savās mājās un mitinājis negantu Vidzemes dumpinieku un

musinātāju. Un tēvs nezināja, kas noticis ar krusttēvu Žani

pēc tam, kad viņi abi noguldīti muižas pagrabā uz klona bla-

kus un pērti līdz nesamaņai. Viņš pamodies muižas malkas

šķūnī uz mitra salmu klēpja, durvis bijušas vaļā, neviena uz-

rauga nebijis, un tā viņš lēnām varējis pārvilkties uz mājām.
Žanītis ieķērās tēva rokā un gribēja tēvam palīdzēt ieiet

istabā, kad pēkšņi viņam uznāca tik neaizturamas raudas, ka

mātei vajadzēja ņemt viņu klēpī un žēlot. Un kad vecāki

viņu mierināja, lai neraud, viņš caur elsām un šņukstiem gan-
drīz nesaprotami, tak ar bērnišķi varonīgu apņemšanos at-

sacīja: „Kad es izaugšu! .."

Un patiešām: gadi liekas gari tikai tik ilgi, kamēr skatā-

mies uz viņiem sev priekšā, bet līdz ko viņi jau ir mums aiz mu-

guras, viņi liekas pagājuši kā nemanot. Un tāpat bija Zobenu

Žanim ar tiem gadiem, kad viņš jau bija tik liels, ka varēja

ganīt govis un aitas, vēlāk turpat arī mazāko brālīti Valdi. Un

kad mazais Valdiņš jau bija paaudzis tik liels, ka viņš arī un

turklāt viens pats varēja ganāmpulku novaldīt, Žanim sā-

kās puiša dienas un drīzi vien viņam jau vajadzēja iet visos

vīriešu darbos.

Bet jaunam puisim darba jūgs nekad nebūs tik smags,

ka tas paņemtu visas viņa domas. Un kad Zobenu Žanis dzir-

dēja Saltupju mājās esam skaistu saimniekmeitu, viņš vienu

svētdienu iejāja tur kā nomaldījies ceļinieks un prasīja ceļu
uz diezin kādu pavisam svešu pusi, un tā kā Saltupjos neviens

tādu pusi nezināja un jau bija novakars, Zobenu Žanim citu

neko neatlika darīt, ka lūgt naktsmājas, ko viņam arī laipni
atvēlēja, gan jau laikam zinādami, kas šādiem ceļotājiem pa-
domā. Un tā Žanis noskatīja, ka Saltupju Berta patiešām
skaista un sparīga meita. Un viss pagasts zināja, ka vecie

Saltupji tik pārtikuši ļaudis, ka tūdaļ, kad barons izsludinājis
pārdot zemniekiem viņu mājas par dzimtīpašumu, varējuši
pusi aizmaksāt skaidrā naudā un tagad nu drīz jau būšot visa

māja izpirkta.

Nākamo svētdienu Žanis jau iejāja Saltupjos ka preci-
nieks, bet pati Saltupene sacīja, zirgs viņam esot labs un arī
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pats esot brangi brašs puisis, tikai nevarot zināt, kas viņam
kabatā. Un, ak, Zobenu Žanim kabatā bija tikai nēzdogs.

Taču zirgu apkārt griezdams viņš nodomāja: nekas, nāka-

mo svētdien es būšu klāt no jauna! Bet kā lai to izdara? Lai-

kam citādi nekā nevarēs, ka jāiet pie barona un jāizteic, kā

ir. Dažreiz tādi kungi joka pēc vien izdara kaut ko labu.

Vecais barons apskatīja precinieku no zābakiem līdz ma-

tiem, tad vēl it pamatīgi no mugurpuses un no priekšas, uz-

sita ne visai stipri ar suņa pātagu Žanim pa plecu, teica: „Na,
labi, no tevis man iznāktu labs kučārs, bet šodien tu dabūsi ma-

nu karieti ar manu kučāru bukā un brauksi pēc sievas,** un

lika Žanim iet uz vāgūzi.

Saltups un Saltupene stāvēja godbijīgi noliekušies mājas

pagalmā pie durvīm un, kad kariete piestāja sētsvidū, klanī-

damies nāca tai klāt, bet ieraudzījuši kāpjam laukā viņsvēt-
dienas atraidīto precinieku, palika izbrīnā sastinguši vaļā mu-

tēm. Bet kad Žanis atkārtoja to pašu, ko jau bija sacījis viņ-
svētdien, Saltupju saimniece tūdaļ atdabūja valodu un bija
ļoti labās domās par karieti un to kungu, kam šī kariete pie-
der, tikai par Žaņa kabatām viņa joprojām nekā laba nezi-

nāja teikt. Un tā Žanis, nemaz nevests vairs istabā un skaisto

Bertu neredzējis, kāpa karietē un brauca uz muižu atpakaļ.
Muižā viņam nāca pretim jaunais barons, vēl gandrīz pui-

ka, un uztrauktā ziņkārē vaicāja, vai Žanis esot sievu dabūjis,
kā kad baronelim atbilde būtu bijusi liktenīgāka, nekā Ža-

nim pašam. Un kad Žanis atbildēja: nē, jaunais barons pa-

vēlēja kučierim zirgus neizjūgt un palikt uz bukas, bet jau-

no Zobenu veda uz pili pie vecā barona. Tur vecais barons

Žanim teica, labāk arī esot, ka viņš to Saltupju Bertu neda-

būnot, viņa nebūtu viņam īsti pa prātam, kā jau Saltupju mei-

ta, bet lūk, lai tūdaļ sēžoties atkal karietē un braucot uz Ģi-
lām, kur esot vēl skaistāka meita nekā Saltupjos un tā Ža-

nim būšot kā radīta.

Kā lai kungam pretī runātu'? Žanis brauca.

Ģilās viņu ieveda istabā, sapazīstināja ar Vilmu, kā šo

māju saimniekmeitu sauca, un tad vecie atstāja abus jauniešus
kādu laiciņu divus vien. Tad notika tas, ka viņi viens otram

iepatikās. Un kad vecie nāca pie viņiem atpakaļ, Žanis jau
bija uzdāvinājis Vilmai gredzenu ar zaļu zīlīti par zīmi, ka

viņi saderinājušies. Un abi vecie Ģiļi deva jaunajiem savu

svētību.

Arī muižā baroni bij apmierināti ar šo Žaņa braukumu, it:

īpaši jaunais likās panācis visu, ko vēlējies. Žanim tūdaļ pie-
solīja muižā kučiera vietu, jau tūdaļ pēc kāzām lai tikai nā-

kot šurp, un deva tādu algu, ka par to vien desmit gadu laikā

varēja izpirkt Zobenus un tad dzīvot kā brīvs saimnieks sa-

vās mājās. Kas gan būtu varējis no tādas kungu labvēlības
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atsacīties? Un tā Zobenu Žanis pec apprecēšanas ar Ģiļu Vil-

mu pārnāca par kučieri pie Noļu muižas baroniem.

Bet ikreiz, kad viņš pārbrauca mājās no garākiem izbrau-
kumiem, viņa jaunā un tīkamā sieviņa gandrīz raudādama

sūrojās, ka baronelis viņai neliekot mieru. Papriekš sūtot

istabmeitu vai sulaini, ka kučierenei jāejot uz pili pie jaunā
barona, bet kad viņa atsakot, ka par kučieri pie baroniem lī-
dzis vienīgi viņas vīrs, ne viņa, tad pēc maza brīža pats baro-

nelis ienākot pa durvīm tik nekaunīgs un lokans, ka gandrīz
neiespējami no viņa vajā tikt.

Hm? Un Zobenu Žanis ieņēma pieri savā platajā plauk-
stā, saspieda to tik cieti, ka kļuva sārta, un pats ar sevi ru-

nādams teica: „Labi!" Un kad nākamo reizi viņu norīkoja
kādam tālākam braucienam pēc kaut kādiem tur svešiem

kungiem, viņš izlaida savu divjūgu cauri muižas ēkām un

prom pa liepu gatvi ka putekļi vien sagriezās, bet pāris ver-

stis pabraucis, grieza karieti atpakaļ, atbrauca klusām pie
muižas šķūņiem alejas malā, piesēja te zirgus, un tad kājām
atskrēja uz savu dzīvokli muižkungmājā. Pie durvīm paklau-
sījies un dzirdējis, ka viņa sieva gandrīz jau lūgdamās izmi-

sušā balsī runāja: „Nē, baronlielkungs, to es nevaru, baron-

lielkungs, lūdzu nē!" — Zobens grāba roku durvju tureklī

ar tik daudz aizturēta spara, ka durvis vērdamās tik tikko ne-

izgāzās no virām, un kad viņš bija durvis palaidis vaļā, viņa
roka visiem pieciem pirkstiem jau gulēja smagi jaunā barona

plecā, un abu pretimstāvētāju spēku samērs bija tāds, lai ik-

brīdi baidītos, ka kučieris ieņurcīs baronu saujā gluži kā lu-

patu vīkšķi. Par laimi baronam šajā liktenīgajā brīdī bija
tikdaudz prāta, ka viņš nedomāja savam apakšniekam uzrā-

ties, bet sāka lūgties, un tā Zobenu Žaņa pēkšņais un spēcīgais
naids pārvērtās nicīgā nožēlošanā, tomēr ne tādā nozīmē, ka

viņš nožēlotu savu pārsteidzīgo rīcību, nekad, bet baronelis

viņam izskatījās nožēlojamākais radījums visā pasaulē. Ne

ar ko citu, kā tikai ar šo lūgšanos jaunais barons tika dzīvs

laukā no Žaņa rokām, kas viņu izgrūda pa durvīm tenteru ten-

terēs un pēc tam norāva no sevis kučiera mēteli ar visām spo-

žajām pogām un pa roku galam nometa uz grīdas.
Taiā pat dienā, sievu tāpat kājām uz Zobeniem aizraidījis,

viņš atbrauca uz muižu pakaļ savām nedaudzajām mantām sa-

va tēva zirgus un vakarā jau bija pavisam Zobenos.

Tur citurīt pagalmā iejāja vagars un pavēlēja Zobenu

saimniekam un viņa vecākajam dēlam iet uz muižu pie barona.

Kad abi aicinātie, baronam ar lielu piktumu ienākot pils

pieņemamajā istabā, godbijīgi noklanījās un palika noliektām

galvām, barons sāka nikni skraidīt pa istabu šurp turpu, vi-

cinādams suņa pātagu tuvu gar abu zemnieku sejām, taču sist

neuzdrīkstēdamies, jo nebija vairs vecie laiki.
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Todien Zobenu saimnieks un viņa vecākais dēls dabūja
no barona to bargo vēsti, ka nākamajos Jurģos viņiem Zobeni

jāatstāj un jāiet saimniekot Dzirnuļos, tukšās mājās viņpus
lielceļa, kur jau otro gadu nebija saimnieka, un visi, kas tur

kādreiz dzīvojuši, bija izgājuši no turienes nabagi un tukši.

Vecais Zobens vairs nepiedzīvoja šo kaunu, izvākties no

tēvtēvu mājām un tīrumiem. Viņu apbedīja drīzi pēc Jaun-
gada. Un viņa dēlam Žanim, kas nu palika ģimenes un saimes

galva, bija plati pleci un brīva cilvēka sirds, lai šis kauns viņu
nevarētu salauzt. Un kaut arī Dzirnuļos viņi neatrada priekšā
ne labu sētas mietu, Zobenu Žanis pildīja šo māju izpirkšanas

līgumu tik cieti un uz mata, ka neviens barons, kaut arī tas

nāktu no pašas elles, nebūtu varējis viņu izlikt no Dzirnuļiem.
Otrajā rudenī viņš dzirdēja raudam savu pirmo dēlu, bet

pēc tam vasarā pusotru gadu vēlāk, kad pirmdzimtais jau pra-
ta skriet, smieties un skopā valodā izteikt savu pirmo gudrību,
Zobenu Žanis jau varēja priecāties par sava otra dēla rau-

dāšanu.

Galu galā gadi nav gliemeži, kas gausi rāpo turp un atpa-
kaļ. Gadi vienmēr iet uz priekšu, un tā notikās, ka Dzirnuļi
drīz bija izmaksāti, Zobenu Žanis bija viņos īsts un izdarīgs
saimnieks, un viņa dēli auga brīvi un braši kā bajāri. Un

viņi nevarēja saprast, kāpēc visādi baroni var un drīkst at-

ļauties latviešu zemē daudz ko vairāk nekā latvieši paši.

Drīz jau Zobenu Žanis nāca tuvu sešdesmitiem, tomēr

viņš arvien vēl bija garā un spēkos varens vīrs. Viņa vecākais

dēls jau bija ģimenes cilvēks, audzinādams gaišu meiteni un

spriganu zēnu. Turpretī jaunākais dēls bija izmācījies par

kalēju, strādāja savu amatu šepat Dzirnuļu smēdē, kungiem
nekala ne par kādu maksu un precēties nedomāja.

Kad jau bija mierīgi pagājuši četri gadi no jaunā gad-

simteņa, nāca piektais ar dumpjiem un revolūciju. Arī Zo-

benu Žaņa jaunākajam dēlam nebija nekas pretī, ka baronus

mazliet padrebina un patramda, un viņš pārvērta savu smēdi

par dumpinieku ieroču kaltuvi. No šejienes tālu skanēja dum-

pīgas dziesmas un āmuru zvanīšana pa pusizkaltiem šķēpiem
un tuteņiem. Bet laikam gan tāpēc, ka neviens no te kalta-

jiem šķēpiem nenokļuva tik ļaunās un drosmīgās rokās, lai

griestos dzīva cilvēka miesā, krievu cara dragūni, vācu muiž-

nieku vadīti, uzvarēja un pa vienam apšāva it visus šo iero-

ču nēsātājus, tikai pašu kalēju nevarēja dabūt rokā, tas bija
prom aiz jūrām. Tad bars dragūnu ielenca no visām pusēm
Dzirnuļu mājas, izvandīja un iznagaikoja visu māju, neat-

stājot sveikā pat Zobenu Žaņa māti, sirmu vecīti, kas to ne-

izturēja un pēc nedēļas mira. Kalēju neatraduši, dragūni,
klausīdami Noļu muižas barona pavēli, sāka postīt Dzirnuļu
smēdi, ar veseriem sadauzīdami knaibles un visu, kam tā va-

rēja kādu postu izdarīt, un tad pielaida smēdei uguni. Kad
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uguns no smēdes pārsviedās uz šķūni, kur bija salmi un viss

Dzirnuļu āboliņš, tad līksma gandarījuma sajūta iesvila ba-

rona dvēselē, ka nu viņš Zobenu Žanim pienācīgi atdarījis par
to pazemojumu, ar ko Žanis viņu bija apkaunojis, būdams pē-
dējo dienu pie Noļu muižas baroniem par kučieri. Un barons

piegāja Dzirnuļu saimniekam klāt, kur tas stāvēja žogmalē sa-

gubis un lejup vērstu skatu, un barons teica: «Likumam va-

jaga padoties, Žani Zoben, tur neko nevar darīt." Bet saim-
nieks nemaz nepaskatījās baronā, tikai pasmīnēja un sakoda

zobus, lai savaldītos nerunājis.
Pēc pusgada Dzirnuļos uzcēla nodegušā šķūņa vietā jau-

nu, tikai smēdi atstāja gruvešos kā bijušu, jo kalējs atrakstīja
no Amerikas, ka viņam klājas labi un viņš uz mājām nebrauks.

Un ātri aizmirstas tie gadi, kuros nav noticis kaut kas brī-

nišķīgs vai briesmīgs, un tāpēc aizmirsušies visi gadi līdz tai

vasarai, kad no Kurzemes rietumiem sāka dunēt lielgabali un

drīzi pēc tam garas bēgļu vezumu rindas brauca uz rītiem,
kur to negaidīja diena, bet vairākus gadus ilga posta, kara,
bada un svešniecības nakts.

Arī no Dzirnuļiem visi aizbrauca, palika vienīgi vecais

saimnieks, šis vecais Zobenu Žanis, un viņa dzīves biedre, sir-

ma un salīkusi māmuļa. Viņiem vairs nebija ne no kā jābai-
dās, viņi tikai negribēja sava mūža pēdējos brīžus izkaisīt pa

svešumu kā pelēkus pelnus bezgalīgos ūdeņos. Un tā viņi pie-

redzēja savu māju postu papriekš vācu okupācijas laikā, tad

lielinieku mēnešos un visbeidzot Bermonta bandu nedaudza-

jās nedēļās, kuras bija beidzamās nedēļas ne tikai kara posta

gados, bet arī Dzirnuļu saimnieces mūžā. Viņas gādīgais un

stiprais vīrs viņu apbedīja dārza vidū zem ābeles un kļuva

gluži viens.

Tajā rudenī, un jau tik vēlu, ka brīžam sāka snigt, Dzir-

nuļos ienāca jauns karavīrs, valkādams rīta sauli pie cepures.

Viņš bija ļoti noguris, nevests iegāja istabā un apsēdās pie
tukša galda, gaidīdams ienākam saimnieku.

Drīz jau saimnieks nāca, nesdams azotē mazu jēru, kas

nupat bija kūtī piegadījies un varēja tur nosalt. Kustonīti pie
mūrīša zemē nolicis, viņš ilgi berzēja no acīm vecuma un vien-

tulības miglu, tak svešo viesi pazina par savu dēla dēlu tikai

pēc tam, kad tas pasacīja, kas viņš ir.

Bet ciemiņš varēja uzkavēties Dzirnuļos tikai mazu brīdi,

jo viņa karabiedri gāja pa ceļu tālāk uz vakariem un viņam

vajadzēja tos panākt, lai tad kopīgi aizietu līdz latviešu ze-

mes galam un parādītu pasaulei, cik tālu ir latviešu valsts.

Vecais Dzirnuļu saimnieks atkal mēnešiem ilgi palika
viens pats. Toties nākamajā rudenī viens pēc otra un pa vai-

rākiem kopā saradās mājās visi aizklīdēji, un Dzirnuļu is-

tabās, pagalmā un druvās pamazām iesākās atkal tā pati dzī-

ve, kas te bija gājusi cauri toreiz, kad kara vēl nebija.
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Pāri jūrām no Amerikas bij atgriezies dzimtenē Zobenu

Žaņa jaunākais dēls, kalējs, un līdz ar visiem citiem latviešu

karavīriem izcirties cauri divu debespušu frontēm, lai varētu

beidzot apmesties mājās pie sava darba. Vecais tēvs piere-

dzēja vēl, ka dēls uzcēla jaunu smēdi uz vecās gruvešiem un

iegāja savā skanīgajā darbā.

Tas bija vecā Zobenu Žaņa pēdējais rudens, jo pirmais īs-

tais Dzirnuļu saimnieks mira nākamajā pavasarī, pieredzējis
muižu varenības galu. īsi pēc jaungada viņam reiz bija ga-

dījies uz ceļa sastapt Noļu muižas bijušo baronu, kas nu vairs

nebija nekas un sūrojās, ka viņam nodarīta pārestība. Sa-

stapšanās notika netālu no Dzirnuļu smēdes, kur kalējs paš-
laik vienmērīgi un sparīgi laida veseri uz laktas, un tad Zo-

benu Žanis baronam sacīja: „Likumam vajaga padoties, La-

ronlielkungs, tur neko nevar darīt," apgriezās un gāja uz mā-

jām. Un viņš jutās tik cildeni, kā kad būtu runājis visas tau-

tas un viņas nākotnes vārdā, un kā kad viņu būtu dzirdējusi
visa muižniecība un pēc tam aizgājusi uz neatgriešanos.
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J. Strazdiņš.

Atbrīvošanas pieminekļi Latvijas laukos.

Apceļojot dzimteni, sevišķi tādās vietās, kur notikušas lie

lākas cīņas, skaisti apdēstitos uzkalniņos redzam granītā vai

šūnakmenī cirstus pieminekļus. Ceļa gājējs, iedams gar sim

vietām, jūt pārskrienam asinīm savādu siltuma vilni. Atmiņā
nāk nesenā pagātne. Ausīs iedunas lielgabalu troksnis, acu

priekšā pazib šauteņu stobri, dzeloņu drātis, nopostīti lauki,

sagrautas mājas, krustu rindas
...

Daudzi atbrīvošanas pieminekļi veidoti ar labu māksli-

niecisku gaumi. Viņu projektus gatavojuši un darbu izveša-

nu vadījuši mūsu mākslinieki-tēlnieki, kas paši vai nu tieši,
vai netieši cīņās piedalījušies; sajutuši viņu smagumu un pa-
reizi novērtējuši ieguvumus. Šādi mākslas pieminekļi ir kā

gaiši uguns stabi, kas aizdedzina pašmīlā iesalušās jūtas. Ak-

menī iekaltās domas skatītājam kaut vai uz mazu brīdi liek

apstāties. Liek atcerēties, ka ir kaut kas pāri ikdienas sīku-

miem stāvošs. Un tā ir lielā uzupurēšanās citu labā. — Aug-
stāko upuri — dzīvības atdošanu — kādreiz mums pat grūti
nākas novērtēt. To pilnīgi varam saprast tikai tad, ja paši se-

A*i iedomājamies šo cīnītāju un cietēju vietās.

Atbrīvošanas cīņu pieminekļi un piemiņas zīmes ir svēt-

vietas. Ejot gar šīm vietām būtu jānoliec galvas un klusībā

jāpateicas kritušiem par labas dzīves iespēju, ko baudām šo-

dien. Nepietiek ar to vien, ka cīņu laika atceres dienās ap

pieminekļiem pulcējas simti vai pat tūkstoši, noliek ziedus un

noklausās teiktās runās. Tā vairāk ārēja parādība. Atbrīvo-

šanas cīņu pieminekļi ir vietas, kur mācīties nest arī šodien

kādu upuri savu līdzcilvēku un vispārības labā. Protams, ta-

gad nav nevienam jānoliek sava galva ne Tīrelī, ne Daugavas
krastos. Tagad darāms kas cits — jāveic lieli un cildeni valsts

izbūves darbi; godam jāattaisno savas tautas un valsts pat-
stāvība.

Piegriežoties atsevišķu pieminekļu apskatei, vispirms jā-
min Cēsu brīvības cīņu piemineklis. Tas uzcelts viens no pir-

majiem Cēsu pilsētas centrā un liecina, ka cēsnieki pirmie

bijuši atsaucīgi savu aizstāvju godināšanai. Un cēsnieki sa-

viem varoņiem parādījuši lielu godu — uzcēluši dziļi simbo-

lisku — uzmanības cienīgu pieminekli. Jau tuvojoties Cēsu

pilsētai, pāri namu sarkanajiem jumtiem un koku lapotnēm
redz starojam zeltainu sauli. Tā izliekas kā pašu Cēsu roku
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pacelta ar nolūku pateikt, ka Cēsis ir saules cienītāja pilsēta.
Un varbūt taisni tāpēc Cēsis ir visdaiļākā un latviskākā pil-
sēta, jo tumsai jābēg, kur saule parādās.

Cēsu atbrīvošanas pieminekļa galvenā daļa: saule augstas
kolonnas galā. Pieminekļa apakšā simboliski vijas liesmas.

Šīs liesmas liekas tās, kas kādreiz dega Cēsu aizstāvju asinīs.

Bez šīm liesmām arī saule kolonnas galā nebūtu uzlēkusi. Tā-

pēc nebrīnīsimies, ja kādreiz, uz šīm akmens liesmām skato-

ties, izliekas, ka no viņām izstaro kāds siltums. Siltums, kas

vīdamies augšup gar šūnakmens stabu, piedod saulei viņas

spožumu. Un saule var mirdzēt.

Saule ne tikai cēsniekiem vieniem, saule visai latviešu cil-

tij tuva. Sauli apdzied tautas dziesmas, saules simboli likti ap-

ģērbos un visu rotājošos priekšmetos. Ar sauli senais latvis
darbu sāka un beidza. Tāpēc Cēsu saule, kas kā vienīgais lat-

viskas saules simbols tik augsti mūsu zemē mirdz, vienmēr

sildīs visu latviešu skatītāju acis. Pat svešnieks, pāri zemes

robežai Cēsīs atnācis, pametīs prieka skatu uz latvisko saules

simbolu. Un ja viņš būs saules draugs, tad draugi viņam būs

visi tie, kas par šīs saules uzaušanu aizgājuši nāves ceļu.
Otrs izcils piemineklis atrodams turpat netālu no Cēsīm —

Raunas centrā. Apmēros tas mazāks, bet idejiski tik pat cēls

un formās vēl īpatnāks un pievilcīgāks. Pieminekļa stabs iz-

veidots senlatviešu kokles formā. Kokli spēlē simboliska lat-

viešu jaunava — latviešu tautas dziesmu gars — ilgu un sap-

ņu — pēc cēla un daiļa — ietvērums. Pieminekļa pamata mo-

tīvs ir: „Tautu izglāba dziesmu gars". Citiem vārdiem —

tautu izglāba kultūra un tās radītais pašlepnums. — Dziesmu

gars, kas tautu glāba no iznīkšanas ilgos gadsimtus, tautas vie-

notājs bija arī pēdējos gadu desmitos. Ar dziesmu tauta vien-

mēr pulcējusies vislielākajos svētkos. Dziesma skan tagad,
dziesma skanēs turpmāk. Arī turpmāk vienīgi dziesma un

vispār — māksla latviešu skaitliski mazo tautu var darīt lielu

un varenu.

Raunas piemineklim vēl otra nozīme — kara laikā kokle

pārvēršas šķēpā, jo koklei ir šķēpa forma. Tā tad, šis piemi-
neklis skaidri izteic to ideju, ka latvietis grib dzīvot mierā

un nodoties mākslai un zinātnei, būt draugs ar visiem, bet ne-

vienam neļaus sevi darbā un centienos traucēt. Latviešu mū-

zikas mākslas rīks vajadzības brīdī var pārvērsties par ieroci.

Pret spēku latvietis var cīnīties ar garu.

No pārējiem Vidzemes pieminekļiem gribas vēl atzīmēt

stalto Alūksnes kolonnu un masīvo Jaunpiebalgas pieminekli.
Alūksnes vienkāršā granīta kolonna augstumā būs līdzīga Cē-

su piemineklim. Alūksnes piemineklis uzcelts krāšņā dabas

stūrītī — stāvā Alūksnes ezermalas kalnā. Pieminekļa redza-

mība tāpēc sniedzas pāri desmit klm. Lielisks izskats tāpat no

pieminekļa, nevien uz ezeru, arī uz apkārtni. Citā vietā šis
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vienkāršais granīta stabs gan nespēlētu tādu lomu kā Alūksnē.

Un proti: Alūksnes pils parkā atrodami daudzi un dažādi pie-
minekļi, kas uzcelti maznozīmīgiem gadījumiem. Ezermalā,
kokos paslēpies, stāv kāds granīta stabs, kas līdzinās atbrīvo-

šanas piemineklim. Bet šis stabs izskatās kā kaunīgi mežā

iebēdzis, kamēr atbrīvošanas cīņu piemiņas veidols stāv ap-
zināti lepni; stāv uzkalnā, ne tikai pāri veciem apdrupušiem
pieminekļiem, pat pāri visai apkārtnei. Šis piemineklis ik-

vienu māca stāvēt lepni un droši! Pāri vecai un tumšai pa-

gātnei mest skatu uz jauno dienu. Šis vienkāršais, bet staltais

piemineklis teic: Esi lepns, lai ar tu būtu tikai pelēks un no-

skrandojis dubļu bridējs! Tu, pelēkais, esi tas vīrs, kurā vēl

slēpjas lieli, neizmērojami spēki jaunai latvju tautas dienai!

Masīvais Jaunpiebalgas pieminekļa stabs, liekas sevī ietve-

ram milzīgo, nesalaužamo zemnieku spēku. Kā arājs nebaidās

ne lietus, ne saules, tā arī masīvais akmens cēlums izturēs ga-
du simtus un tūkstošus. Pieminekļa galvenajā pusē cilnī vei-

dota sērojoša latvju māte ar divi ievainotiem dēliem. Šis vei-

dojums rāda, ka īstai latviešu mātei nekad netrūkst spēka rū-

pēties par saviem bērniem.

Vēl jāatzīmē latviešu strēlnieku Golgatas — Nāves salas

un Jelgavas atbrīvošanas pieminekļi. Pirmais savām smailēm

it kā izstaro tos sāpju saucienus, kas te izskanējuši no mir-

stošo lūpām un kas apklusuši, neviena nedzirdēti, granātu
troksnī. Šis citādi mazāk iespaidīgais piemineklis par biju-
šām dienām dod baigu liecību. — Otrs — Jelgavas piemineklis
rāda latviešu varoņa cīņu ar svešu ļaunumu. Varonis šo ļau-
numu uzvar.

Bez šiem ir vēl daudzi citi pieminekļi. Celti savdabīgās
formās, katrs tie pauž kādu domu — aicina pieminēt kritušos,

māca mīlēt savu zemi; kritušiem un savai zemei darbos pa-
rādīt godu.

No neuzceltajiem ideju ziņā skaidri saprotams ir Latga-
les atbrīvošanas piemineklis (projektā), kam vieta izraudzīta

Rēzeknē. Projektā tēlota priekā starojošas sievietes figūra —

Latgale. Latgales dēls noņem viņai važas, meita viņu vaiņago.
Žēl, ka daudzas piemiņas zīmes sevišķi valsts pirmajos ga-

dos, uzceltas lielā steigā un neapmierina ne ideju, ne mākslas

ziņā. Daži pieminekļi sākuši pat jau plaisāt un apdrupt. Tā

nu lai būtu mācība turpmākajam — brīvības cīnītāju piemiņu
nedrīkst noniecināt. Pieminekļi ceļami ne vienai dienai, bet

gadu simtiem un tūkstošiem; ceļami lēni, ar apdomu. Darbs

nododams īstiem māksliniekiem.
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Pāvils Rozīts.

Klajie lauki.

Stāsts.

„Nu, Rūdi, kad nokopsim labību, tad laidīsim cirvi darbā.
Vienreiz taču no laukiem jāiztīra vecātēva krūmi," savam dē-

lam teica Rungaiņu jaunais saimnieks Jēkabs Sīlis, kad bēru

viesi jau bija izklīduši.

Vēl jau ir tikai sienlaiks un vecaistēvs tikko apglabāts.
Laidīsim labāk izkaptis darbā, ne cirvi," tēvam mierīgi attei-

ca Rūdis, jauns puisis, kas nesen bija pārnācis no kara dienes-
ta. Ar vecātēva gādību viņš bija pabeidzis vidusskolu un mācī-

jies iemīļot darbu Rungaiņos. Vecaistēvs, savā ilgajā mūžā bi-

ja izaudzējis kuplus mežus un ķiršiem apstādījis visas Rungair
ņu ceļmalas. Vecamtēvam grāvmalēs un arī dažuviet laukos

auga mežābeles, kuras viņš taupīja grābekju zariem. Jā, ve-

caistēvs savā ilgajā mūžā bija savādnieks, viņš mežu un kokus

mīlēja kā draugus.
Bet Jēkabs, kas bija galvenais lauku apstrādātājs, nevarē-

ja nosirdīties vien par vecātēva iedomām. Ja izcirstu grāvma-
les un iztīrītu laukus, tad pavisam citāda būtu strādāšana. Arī

ķirši ceļmalās nosēž laukus, bet labuma no viņiem maz. Ēnā

mieži nekad tā nepadodas kā klajumā. Bet vai vecamtēvam to

varēja iestāstīt! Viņš esot pārticis diezgan un gribot, lai lau-

kos esot arī sirdij prieks. Kur tad kaimiņi ar savu koku iznī-

dēšanu esot tikuši? Vecamtēvam viegli bija tā runāt, jo viņš

sen vairs ļaudīs negāja. Bet kas viss nebija jādzird Jēkabam.
Kā viņš varot pa tiem krūmiem izcilpot, smēja kaimiņi. Vai

viņš esot arī šogad aris un kaut ko iesējis? Nevarot nekā re-

dzēt, jo visur krūmi priekšā. Ko Jēkabs uz to varēja atbildēt?

Viņš zināja, ka vecaistēvs izcirst neļaus, lai aug sirdij par prie-
ku un zemei par slavu. Bet cik ilgi priecēsi sirdi un slavināsi

zemi, ja apcirkņi paliks tukši, bet ķiršus apēdīs strazdi un mež-

ābolus izvazās vāveres. Tomēr Jēkabs ar vecotēvu nekā pa-
nākt nevarēja. Viņš aizvien palika pie sava, jo maizes tam vēl

nekad Rungaiņos neesot trūcis.

Bet tagad saimnieks bija Jēkabs un viņš izvedīs savus ze-

mes nodomus. Vispirms iztīrīs laukus, nocirtīs kokus ežmalēs

un grāvjos. Arī ceļus nevar apēnot, lai tie vasarās varētu iz-

žūt. To Jēkabs jau sen bija apņēmies, jo arī viņš vienreiz gri-
bēja būt īsts saimnieks. Rungaiņu laukiem jākļūst klajiem,
lai putniem jāskrien visai labībai pāri, no vienas mežmalas līdz

otrai.
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Tomēr Jēkabs juta, ka viņam tagad tēva vietā pretosies
dēls. Bet Rūdis vēl bija tikai puika, un viņa valodās nav ko

klausīties.

„Vecātēva krūmu dēļ mēs visas izkaptis aplauzīsim, ja gri-
bēsim bez cirvja iztikt," Jēkabs diezgan dzēlīgi atcirta Rūdim.

„Vai tad tā vajaga steigties ar vecātēva pēdu izdzēšanu

Rungaiņos? Viņš taču visu mūžu te nostaigājis, un ja šī zeme

svētīja viņu, tad svētīs arī mūs", Rūdis joprojām bija mierīgs.
Viņam bija skumji domāt, ka vecātēva vairs nav un ka viņš
vairs nestaigās pa Rungaiņu mežu ar kokiem sarunādamies kā

ar dzīviem cilvēkiem, kā Rūdis to vairākkārt bija dzirdējis.
„Bet laukiem jābūt klajiem, jo diezgan esmu pa mežu dzī-

vojis. Kauns kaimiņu valodās klausīties."

„Vai kaimiņi Rungaiņus kops? Viņu valodas ir tukšas kā

vējš. Kādēļ tad tie nāk Rungaiņu mežos ragavu slieces un zir-

gu lokus cirst. Ja vecaistēvs būtu gribējis tiesāties, tad dažs

labs no viņiem butu pasēdējis cietumā."

„Bez kādus labības vezumus viņi ved uz pilsētu?"
„Vai mēs neesam iztikuši?"

«Iztikuši! Bet tad mēs dabūsim vairāk naudas."

«Naudu es varu katrā fabrikā nopelnīt, bet Rungaiņiem
jābūt tādiem, kur sirdij prieks dzīvot un strādāt. To vecais-

tēvs saprata un tādēļ man Rungaiņi tik mīļi. Es negribu, ka

laukus noplicina. Lai vecātēva gādība joprojām svētī mūsu

laukus."

„Ja tu, dēls, tā runā, tad mēs nesapratīsimies. Es Rungaiņus
izveidošu pēc sava prāta un laukus izcirtīšu. To es tev pasaku,
jo es tagad te esmu saimnieks," Jēkabs iekaisa, jo viņam vēl sā-

pēja vecātēva ietiepība.

„Ja tu visus kokus izcirtīsi, tad es te nepalikšu. Es negri-
bu redzēt, kā iznīcina Rungaiņu skaistumu, kas ieaudzis man

sirdī."

. „Kurp tad tu iesi?"

„Tēt, mūsu zeme ir plaša diezgan. Darbu un maizi es vi-

sur atradīšu."

„Vai tā būs labāka par tēva maizi?"

«Nebūs, tēt. Bet es arī nebūšu redzējis izpostītos Rungai-

ņus. Es sirdī paņemšu līdz vecātēva izkopto skaistumu."

«Ko nu runā kā bērns! Ja grib pasaulē dzīvot, tad vajag
arī saprāta. Tu redzēsi, cik Rungaiņi būs skaisti, kad laukus

izcirtīsim klajus. Labība mums augs vīram līdz krūtim, bet

rudzi pāri galvai. Es gribu, lai man no smagā darba arī kaut

kas atlec," noteica Jēkabs un Rūdis viņam nekā vairs neatbil-

dēja.
Viņi vairāk par to nerunāja. Pagāja siena un pļaujas

laiks. Rūdis strādāja kā jauns milzis, jo viņam gribējās lai

visus laukus nokoptu tik pat kārtīgi kā vecātēva laikā._ Tikai

svētdienās, kad vaļas bija diezgan, Rūdis aizvien apstaigāja vi-
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sus laukus, kā gribētu sevī pavisam dziļi ietvert viņu izskatu.

Tiesa, vienu otru koku jau varēja izcirst. Tur tēvam taisnība.

Bet ja viņš gribēja visus laukus izcirst klajus, to Rūdis neva-

rēja pieļaut. Vai pavasarī tad vairs Rungaiņu lauki izskatīsies

kā ziedošs dārzs, kur svilpo strazdi un cielaviņas lēkā tik līks-

mi. Nē, ja Rungaiņos vairs nebūs skaistuma, tad arī darbam

nebūs prieka. Tad jau labāk svešumā ar neizpostītu Rungaiņu
skaistumu sirdī.

Lauki jau bija nokopti un rudenīgs vējš dzenāja dzeltēnas

lapas pa dārzu. Dienas bija saulainas un skaistas, jo vēlīnā at-

vasara pēdējo reizi kā pavisam atvadīdamās apstaigāja tos pa-

šus laukus, kur vasarā bija tik krāšņi priecājusies. Ja ne vējš,
tad te būtu skumīgs klusums, kāds vasaru nebija nekad.

Tādā saulainā rītā Rungaiņu saimnieks Jēkabs Sīlis teica

Rūdim:

„Dēls, sataisi nu tecielu, uztrīsim cirvjus. Tagad ir vaļī-

gāks, varēsim patīrīt laukus."

Rūdis nekā neatbildēja, bet darīja, kā tēvs licis. Līdz bro-

kastam cirvji bija iztrīti un nu varētu ķerties pie darba. Bet

Rūdis tēvam mierīgi pateica:
„Es neiešu kokus cirst. Es tev jau teicu, ka Rungaiņu no-

plicināšanu negribu pieredzēt. Ja tu, tēt, no sava nodoma neat-

kāpsies, tad es šodien pat no Rungaiņiem aiziešu."

Tāda dēla valoda Jēkabu pavisam pārsteidza. Sienlaikā

teiktos Rūda vārdus viņš nebija ņēmis nopietni, bet uzskatījis
tikai par izrunāšanos. Tagad viņš juta, ka Rūdis vairs nejoko,
jo visu laiku pie tecielas viņš bija pavisam kluss.

„Uz kurieni tad tu iesi?" viņš kā izbrīnējies iejautājās.
„Es nezinu, bet gan jau ceļu atradīšu."

„Ko nu niekojies! Es jau arī viens varu visus tos māžus

no tīrumiem iztīrīt!" Jēkabs dusmīgi iesaucās un aizgāja, jo
viņš nebija paradis gari un plaši izrunāties. Vecais tēvs viņu

bija pieradinājis pie mazvārdības. Visu priekšpusdienu viņš

tīrumā cirta kokus
— mežābeles un ķiršus. Līdz pusdienai Jē-

kabs jau bija cirsdams tālu no mājas aizgājis. Bet Rūdis vēl

aizvien nenāca. Nu, tāda ietiepība gan būtu jāsalauž. Ko viņš

tagad mājā var darīt? Diviem darbs daudz labāk soktos un

pāris nedēļās lauki būtu tīri. Dēla izteiktos draudus par aizie-

šanu Jēkabs joprojām neņēma nopietni. Kurp viņš ies, ja Run-

gaiņus tā ir iemīlējis? Kādu dienu paspītēsies un atkal viss

būs labi. Rūdis jau bez darba nevar dzīvot. Tā domāja Jē-
kabs un strādāja ar divkāršu sparu. Skaidas šķīda uz visām

pusēm, bet cirtieni dunēja dobji, it kā Jēkabs darītu nelabu

darbu. Tomēr tādas sajūtas Jēkabs gainīja no sevis, jo vien-

reiz tak vajadzēja laukus iztīrīt. Kad vecaistēvs bija saim-

nieks, tad viņš Rungaiņos rīkojās pēc savām iedomām, bet ta-

gad Jēkabs visu gribēja pārkārtot pēc sava prāta. Diezgan viņš
vecātēva vadībā bija izcieties.
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Pārnākot pusdiena Jēkabs māti atrada noraudājušos, bet
Ruda nekur neredzēja. Vai tiešām viņš darba dienā būs aizgā-
jis no mājas? Tas jau nemaz nebija viņa dabā.

„Ak tad tu iesāki gan to postīšanas darbu un puiku aizdzi-
ni no mājas?" iejautājas māte, kad viņi abi jau bija nosēdušies
pie galda.

„Kādu posta darbu, ko tu runā! Vai tad mēs Rungaiņos lai
bez maizes paliekam, ja vecaistēvs visus laukus ar krūmiem ap-

audzējis? Tu redzēsi, kāda citu gadu laukos būs labība," Jē-
kabs gaiši atsvieda, jo viņš juta savus senus nodomus piepil-
dāmies.

„Vai nu citu gadu viens pats spēsi plašos laukus apkopt?"
„Kas tad Rūdim, laikam nākošais būs svētdienu gads!"
„Rūdis aizgāja un vairs nepārnākšot, jo negribot redzēt

Rungaiņus bez košuma."

„Runā kā bērni! Vai krūmos un aizaugušos laukos kāds

košums? Lai Rūdis paskraidās un pārliecinās, ka nekur nav

maizes garozas. Pa ziemu apniks pasaule un pavasarī būs at-

paka] Rungaiņos."

„Ko nu runā, Rūdis nav vieglu dienu meklētā fs. Vai viņš

nestrādāja kā zirgs. Ja tu domā, ka viņš nāks atpakaļ, tad ļoti
maldies. Viņam vecātēva daba, un arī tas nekad no saviem vār-

diem neatkāpās."
„Vai tad es lai visu mūžu tikai citiem klausu? Līdz šim bi-

ja jāklausa vecamtēvam, bet nu grib dēls uzkundzēties. Nē,

tagad Rungaiņos noteikšu es, un ja Rūdim te nepatīk, lai skrien

pa pasauli. Gan dzīve izmācīs un tad būs Rungaiņi labi arī ar

klajiem laukiem," Jēkabs noteica tā, ka mātei vairs nebija ko

iebilst. Viņai patiesībā arī tie krūmi laukos nepatika un tādēļ
tā savā sirdī piekrita vīram. Bet sāpīgi bija, ka Rūdis tādēļ

aizgājis un nu klīdīs pa pasauli. Viņa būtu dēlam piekāpusies
un tad viss būtu labi. Tomēr uz Jēkabu arī nevarēja dusmo-

ties, jo diezgan viņš bija izmocījies, ar arklu cilpodams ap krū-

miem kā pa celmāju.
Gadi gāja un Rungaiņos valdīja turība. Jēkabs laukus bi-

ja ne tikai iztīrījis, bet arī paplašinājis. Tagad jau viņš bija
viens no turīgākajiem saimniekiem plašā apkārtnē. Visi atzi-

na, ka Jēkabs Sīlis māk saimniekot un ka viņam labība aizvie i

padodas. Tomēr īsta prieka Rungaiņos nebi ja. To juta māte

un tas nospieda arī Jēkabu. Kam tagad visu krāt un taupīt, ja
Rūdis mājās vairs nenāca? Viņš pat nevienreiz neatbrauca uz

Rungaiņiem, jo gribot sirdī saglabāt vecos Rungaiņus, kur kat-

ra mala bijusi vecātēva mīlestības pilna. Viņš baidoties, ka

jauno Rungaiņu klajums tam visu to izjaukšot un sirdī palik-
šot tukšums. Rūdis bija izmācījies galdnieka amatu un jau ap-

sievojies. Esot arī Kurzemē uzcēlis mājiņu un dzīvojot patiku-
ši, jo darba netrūkstot. Nē, uz Rungaiņiem viņš tomēr vairs



nekad nenākšot. Ko tur varēja darīt, tada nu viņam bija da-

ba.

Sīļu māti bieži redzēja raudam, jo viņa nevarēja samieri-

nāties, ka dēls bija projām. Arī Jēkabs aizvien biežāk sāka

nopūsties, jo palika vecāks. Tomēr par lauku izciršanu viņi ne-

kad nerunāja.
Bet kad vecums nāca aizvien tuvāk un Rungaiņi bija pilni

svešu gājēju, kādu vasaras svētdienas rītu Jēkabs mātei teica:

„Diezin', māt, vai man tā vajadzēja darīt?"

„Tā, Jēkab, nerunā, jums katram sava taisnība," māte vi-

ņu mierināja, kaut gan pašai saskrēja asaras acīs. „Tev vaja-

dzēja laukus iztīrīt, bet Rūdis laikam atkal nevārēja to paciest.
Tā nav tikai spītība vien."

„Es jau arī vairs tā nedomāju. Rūdis ir taisni kā vecais-

tēvs. Viņš vairs atpakaļ nenāks. Bet man patīk, ka Rungaiņos
ir tīri un klaji lauki. Tikai kam mēs viņus atstāsim? Rūdis jau
varētu pēc manas nāves atkal saimniekot pēc sava prāta, tāpat
kā es iztīrīju vecātēva laukus. Apcirkņos mums ir svētība, bet

sirdī vairs nav prieka. Tā vien liekas, ka tur tāds tukšums, no

kura jābaidās. Es laikam būšu starp viņiem abiem par velti

dzīvojis. Tāds man bija tēvs un tāds pagadījies arī dēls."

„Kā nu tu par velti dzīvojis! Vai mums tagad kas trūkst?"

„
Tomēr, māt, klajie lauki manai sirdij nav devuši to prie-

ku, ko es cerēju," un viņš apklusa. Viņi raudzījās viens uz ot-

ru drūmi un abi juta un domāja vienu.

Rungaiņos bija par daudz klaji.
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Brīvības pieminekļa Daugavpils pilsētas komiteja.

Brīvības pieminekļa Rēzeknes apriņķa komitejas prezidijs

Brīvības pieminekļa Pustiņas pagasta komiteja.





A. Melnalksnis.

Kokneses senatne.

Vidzemes pašā dienvidākā stūrī, kur straujā Pērse iegā-
žas Daugavā, atrodas krāšņā un vēsturiskā Koknese. Pērses

kraujas un ūdens kritums, Daugavas gleznie krasti un gran-
diozās pilsdrupas Pērses-Daugavas stāvajā leņķī, šai vietai pie-
dod sevišķu un īpatnēju krāšņumu. To apbrīnot katru vasaru

turp pulkiem trauc mūsu dzimtās zemes daiļuma cienītāji, lai

pabūtu brītiņu „Vidzemes Dienvidā Šveicē". Tāds nosaukums

Koknesei pelnīti dots. Nevienā citā mūsu dzimtenes stūrītī

nav sakopots tāds dabas krāšņums kā še. Tūristus pievelk arī

Kokneses raibā un vēsturiskā senatne un pagātne.
Kokneses vārdu atkal godā cēla pag. rudenī, kad še sapul-

cējās desmitiem tūkstošiem zemes arāju — sējēju, lai kopā
ar valsts vadību, valdību, valsts sargiem un pilsētas strādnie-

kiem nosvētītu pirmos vienotās tautas Pļaujas svētkus. Tad,
kā senā Koknesē, še atkal satikās vidzemnieks ar kurzemnie-

ku, zemgalis ar latgali, senās Sēlijas, Kursas un Lībju zemes

dēli, lai dalītos priekos par atgūto brīvību un neatkarību, lai

cildinātu šīs brīvības, neatkarības un tautas vienības nesējus
un sargātājus.

Koknese savu latvisko vārdu dabūjusi no Koknes upes, kā

senos laikos saukuši Pērsi. Latviskais vārds iegājis arī citās

valodās; arī senkrievu chronikās, kurās Koknese saukta par
Kukenos-Kukenois.

. Senā Koknese atradusies seno tautu lielā satiksmes ceļa
jūtīs, pa kuru Baltijas jūras krastus un salas apdzīvojušās sen-

tautas uzturējušas tirdznieciskus sakarus ar austrumu un Mel-

nās jūras piekrastes tautām. Pa Daugavu gan kuģos, gan lai-

vās, gar Daugavu gan ratos, gan kamanās no tirdzniecības

punkta līdz punktam klīda tirgotāji no Vizbi jas
uz Ķijevu un Konstantinopoli ar savām precēm. — Šo ceļu at-

zīmē daudzās senvietas un bagātīgie seno naudu v. c. krāju-
mi, ko mums atklājuši senie un nesenie izrakumi Daugavas
krastos. Šai ziņā jo gaišu staru sirmajā senatnē met nupat pa-

beigtie izrakumu darbi Daugmales pagastā, kur pirms dau-

dziem gadu simteņiem stāvējusi plašā zemgaļu pils ar ostas

pilsētu. — Tā kā preču tranzits vietējiem iedzīvotājiem atnesa

labu peļņu, tad svarīgo satiksmes ceļu iegūt savā varā kāroja
katra tauta, kas nāca sakaros ar Daugavas krastiem. Tomēr

tas nebija tik viegli izdarāms, jo, kā to rāda izrakumi, Dauga-
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vas krasti jau pirms Kristus dzimšanas un vēlāk bijuši labi ap-
dzīvoti un krastos izkaisītās pilsētas un nometnes bijušas aiz-

sargātas stiprām pilīm un apcietinājumiem.
Tāds dzīvs tirdzniecības centrs un ostas pilsēta sirmajā

senatnē bijusi arī Koknese — stiprākais satiksmes ceļa sargs

Daugavas labajā krastā. Kokneses valdnieki bijuši sēļi un

latgaļi, kas arī saņēmuši nodokļus un muitu no caurvestām

precēm. 10. g. s. pēc bagātiem mesliem sāk tīkot arī Daugavas

augšgala valdnieki
— Polockas krievi, kas tiecas uz rietu-

miem. Pēc dažiem neizdevīgiem kara gājieniem uz Zemgali,
krieviem tomēr izdodas pielabināt latgaļus un sēļus un tie sāk

atzīt Polockas kņaza virskundzību. Lai aizstāvētu savas inte-

reses un nodrošinātos pret svešnieku iebrukumiem, krievi uz-

ceļ Jersikas pili, kurā apmetas kāds Polockas daļkņazs. Krievi

arvien dziļāk iespiežas latgaļu un sēļu apdzīvotā zemē un Krie-

vu kalnā pie Kokneses uzceļ Kokneses-Kukenois pili. Krievi

nāk ar savu krievu-grieķu ticību un baznīcu un tā drīz izpla-
tās Jersikas un Kokneses novados. — 12. g. s. beigās, kad vāci

sāk nostiprināties Daugavas lejas galā, Koknesē valda Poloc-

kas kņazam padotais Vetseķis-Vjačko-Vairoslavs-Vjačeslavs.

īndriķa chronikā pirmo reiz Koknese minēta 1205. g., kad

aprakstīta Kokneses kņaza Vetseķa draudzīga satikšanās ar

bīskapu Albertu pie Aizkraukles. Bet jau nākošā 1206. g.

Vetseķis ar polockiešiem sarīko kara gājienu pret vācu Ikšķili

un Salaspili. Kad krievu agrākie draugi un vācu ienaidnieki
— leiši dabū zināt par Vetseķa draudzību ar vāciem, tie uz-

brūk Kokneses pilij. Tad Vetseķis apsola bīskapam pusi sa-

va novada un pils, lai tas viņus pasargātu no leišu uzbruku-

miem. Neskatoties uz noslēgto sadraudzību, nākošā gadā iz-

ceļas strīdi starp Vetseķa koknesiešiem un bīskapa lielvārdie-

šiem. Pēdējie kādā naktī iezogas Kokneses pilī, sagūsta Vet-

seķi un aizved uz Rīgu. Lielvārdes lēņu kungam Danielam
tomēr nepatīk savu ļaužu nedarbi un tas prasa padomu bīs-

kapam. Bīskaps nosoda gūstītājus, atbrīvo Vetseķi, to bagā-
tīgi apdāvina —

liek atdot visu, kas tam piederējis — un ar

lielām svinībām atkal ieceļ savā kārtā. Bet šoreiz tikai kā

bīskapa leimani. Atsaucoties uz agrāk doto solījumu, bīskaps
sūta Vetseķim līdz 20 karakalpus un mūrniekus, lai tie no-

stiprinātu un apsargātu Vetseķa Kokneses pili. Kņazam at-

liek nogaidīt izdevīgu brīdi, lai atbrīvotos no uzbāzīgiem pils
sargiem. — Nākošā gadā kņazs, izdzirdis par bīskapa aizceļo-
šanu uz Vāciju, uzbrūk vācu kara kalpiem, kad tie strādā pie
pils apcietināšanas darbiem un tos apkauj. Tikai trim izdo-

das izoēgt, kas par notikušo paziņo bīskapam. Bīskaps, ne-

labvēlīga ceļa vēja apturēts, palicis Daugavgrīvā. Izdzirdis

par Vetseķa briesmu darbiem, bīskaps sapulcina lielu kara-

spēku no krustnešiem, rīdziniekiem un lībjiem un dodas pār-
mācīt neuzticīgo krievu. Vetseķis, to matīdams, aizdedzina



savu pili un ar savu kara draudzi aizbēg uz Jersiku. Bīskapa
pulki to ceļā panāk, sakauj, daudzus saņem gūstā un nomoka

līdz nāvei. — iNo tā laika krievu valdnieki vairs nerādās Kok-

nesē līdz pat 1577., kad Koknesi ieņēma Maskavas cars Jānis
Briesmīgais.

Novada jaunie valdnieki — vāci 1208. g. atjauno Kokne-

ses pili, apjozdami to vaļņiem un koka sētu, bet jau 1209. g.

stājas pie stiprās un plašās mūra pils celšanas. Pils vēl nav

pabeigta, kad tai uzbrūk Jersikas krievu sabiedrotie — leiši,
bet tiek atsisti. Kad 1210. g. pils nāk gatava, bīskaps to izdod

lēnī vācu bruņniekam Jerichas Rūdolfam. Pēc līguma .:

pils un novada pieder bīskapam, bet V 3ordenim, kamēr

1213. g. to apmaina pret Autiņi. 1213. g. vasarā leiši iebrūk

Kokneses novadā un to pamatīgi izlaupa un izposta. —
1215. g.

Kokneses otrais leimanis Meinards ar savu kara draudzi uz-

brūk Jersikai un to ieņem. Bet tad Koknesē iebrūk leiši un

apkauj visus koknesiešus. — 1218. g. Kokneses trešais leimanis

Didriķis ved koknesiešus karā pret novgorodiešiem un pie
Emajāgi gūst spožu uzvaru. Viņš atsit arī pliskaviešu un lei-

šu uzbrukumus Koknesei. Pēc Didriķa Koknesi lēnī dabū H.

Tīzenhuzens, kura dzimta še saimnieko un valda turpat 130 g.

Virsbīskapa vasaļi kopā ar Tīzenhuzenu pat saceļas pret savu

kungu — virsbīskapu Jāni 2., to sagūsta un iesloga cietumā.

Šai ķildā iemaisās ordeņa mestrs un gūstekni atsvabina. Bet

tad sākas kari virsbīskapa un ordeņa starpā. 1297. g. ordenis

iebrūk Kokneses pilī, apcietina virsbīskapu Jāni 3. un notur

cietumā, kamēr tas padodas ordenim. Jānis 4. pāriet no Rī-

gas uz dzīvi Kokneses pilī —
tālāk 110 ordeņa varas mitekļa.

Pa to starpu virsbīskapa vasaļi jau nostiprinājušies savās stip-
rās pilīs lēņu novados. lesākas sīvi strīdi, kas nobeidzas ar to,

ka Koknese gan paliek virsbīskapam, bet visas apkaimes ze-

mes vasaļiem — galvenā kārtā Tīzenhuzeniem. Koknese top

par Rīgas virsbīskapa mitekli pārmaiņus ar Limbažu un Rau-

nas pilīm. Virsbīskaps Henings Šarfenbergs nostiprina pili ar

jauniem apcietinājumiem, uzceļot rietumu pusē stipro torni,
iā saukto „garo Heniņu", ar ko Koknese skaitījās par vienu no

tā laika stiprākiem cietokšņiem.
Kad 15. g. s. iesākās sīvās cīņas ordeņa un virsbīskapa

starpā par virsvaldību Livonijā, Koknesei piekrita ievērojama
loma visos politiskos un stratēģiskos plānos un aprēķinos.
Kad cīņas izvērtās bruņotās sadursmēs, ordeņa mestrs Borgs
1479. g. pavasarī ieņēma Kokneses pili un saņēma gūstā virs-

bīskapu Silvestru Stadevešeru. leslodzīts pils kazemātā, viņš

tur arī nomira. Kokneses pili ordenis patur savā varā līdz

1486. g., kad ordeņa mestrs Freitāgs f. Loringhofens to atkal

atdod virsbīskapam Hildebrantam. — Kad 16. g. s. sākumā

Koknesē ieviešas reformācija, pret šo jauno mācību nostājas
virsbīskaps Blankenfelds, kas pavēl apcietināt un izraidīt no
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Kokneses pilsētas pirmos reformācijas mācību sludinātājus,
bet ar šādu rīcību sanāk sadursmē ar ordeni. —

Pēdējie virsbīskapi Šēnings un Brandenburgas-Hohencol-
lernas markgrāfs Vilhelms Koknesē ierīkotā naudas kaltuvē

1530.—1547. g. kaluši savu naudu ar Rīgas virsbīskapa ģer-
boni — bez ordeņa zīmēm. Markgrāfu Vilhelmu ordenis sa-

gūsta un vairāk kā gadu notur cietumā, kamēr ordeņa mestrs

Firstenbergs to atkal ieceļ agrākā godā un amatā.

Sabrūkot Livonijas ordeņa valstij, visi Rīgas virsbīskapa
īpašumi pāriet poļu karaļa īpašumos. Poļu valdība nodibina

Kokneses apriņķi — starostiju. — 1566. g. Kokneses pilī no-

tiek landtāgs, kurā Goth. Ketlers spiests atteikties no Vidze-

mes un apmierināties vienīgi ar Kurzemes hercoģisti. — Pēc

10 g. Kokneses pilī valda bēdīgi slavenais Livonijas karalis

Magnus, kas bez pretošanās padodas savas sievas tēvoča cara

Jāņa Briesmīgā kara pulkam. Krievi apkauj visus pils un pil-
sētas iedzīvotā ius un izposta pilsētu. Jau nākošā gadā Kok-

nesē ir poļi.—Pēc 23 miera gadiem, 1601. g. zviedri aplenc Kok-

neses pili un pilsētu. — Zviedri ieņem priekšpili un apkauj
visu poļu garnizonu. Tomēr pili ieņemt zviedriem neizdodas.

Poļiem ierodas palīgā rīdzinieki ar poļu papildsnēkiem, kas

apkauj visus zviedrus. Pēc 7 gadiem zviedri atkal pie Kokne-

ses izmēģina savu laimi. Šoreiz zviedriem izdodas Koknesi ie-

ņemt. Izņemot 30 karavīrus, zviedri atkal apkauj visus pils

aizstāvjus poļus. — Pēc nepilniem 3 mēn. poļi ielaužas Kokne-

ses pilī un apkauj visus zviedrus.
— Pēc Rīgas krišanas 1621.

gadā varēja sagaidīt arī Kokneses ieņemšanu, bet zviedri paša

karaļa Gustava Ādolfa vadībā tur pienāca tikai pēc 4 gadiem,
t. i. 1625. g. Pēc 16 dienu ilgas un briesmīgas apšaudīšanas
poļi spiesti padoties, izkaulējot sev brīvu atkāpšanos uz Dau-

gavpili. Kopā ar garnizonu Koknese bija jāatstāj arī katoļu
garīdzniecībai. Bet kad karalis iegāja pilī, pašā pēdējā brīdī

zem pils velvēm atrada jezuītu paliktu mīnu ar 36 mucām bis-

zāļu, ar degošu degli, kuru pats karalis paspēja vēl izdzēst.

Būtu nokavētas pāra minūtes, varenā pils ar karali un zviedru

ģenerālitāti būtu uzsprāguši gaisā.

Zviedru varas laikos pils vēl vairāk nocietināta. Un to-

mēr, kad 1656. g. no austrumiem iebruka krievi, pils vairs ne-

izturēja viņu spiedienu. Pēc niknas apšaudīšanas 1656. g. au-

gustā krievi pili ieņēma; cīņās krita viss zviedru garnizons,
pils komandants un mācītājs. Koknese krievu rokās palika
līdz Kardisa miera līgumam 1661. g. 21. jūn. — Pēc tam zviedri

atkal pili atjaunoja un nocietināja jaunām bastijām. — 1684.,

paplašinot cietokšņa territoriju, nojauca visu pilsētu un pār-
nesa to attālāk no priekšpils pie Elenas upes, kur pag. rudenī

norisinājās lielajie Pļaujas svētki. — Tagad Kokneses cietok-

snis bija tā nostiprināts, ka bez bailēm izturēja poļu-sakšu sī-

vo uzbrukumu 1700. g. rudenī, un tikai biszāļu trūkums pie-
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Eieda zviedrus kapitulēt. —
Kad 1701. g. Kārlis 12. tuvojās

ļknesei, sakšu pavēlnieks atstāja pili, pārveda savu nodaļu
pāri Daugavai un lika uzspridzināt visus vecos un jaunos
Kokneses apcietinājumus, bet sevišķi abus lielos un stipros
rietumu torņus. Šis nopostījums šoreiz bija tik pamatīgs, ka

par viņas mūru atjaunošanu neviens vairs nedomāja. Pils

drupas palika Kokneses pils muižas neatsavināmā īpašumā.

Tāds ir grandiozās Kokneses pils liktenis. Liekas, nekur

citur nav plūdis tik daudz asiņu kā ap Kokneses pili, ap kuru

500 gadus dažādas tautas izcīnījušas sīvas cīņas. — Šai ziņā
Kokneses likteņa gaitas stipri līdzīgas otrai virsbīskapa rezi-

dencei
— plašajai un varenai Raunas pilij, kas tāpat guļ dru-

pās. — Pieminot varenā cietokšņa uzspridzināšanu, kāds vācu

tautības vēsturnieks izteic itkā apmierinātību, ka vācu celto*

pili uzspridzinājuši vāci-sakši. —

Simts vienpadsmitā gadā pēc Kokneses pils uzspridzināša-
nas šoreiz drupās gulošā pils atkal nāk kaujas ugunīs. 1812. g.

to apšauda Daugavas kreisā krasta valdnieki, Napoleona ar-

mijas prūšu pulki, bet tiem atbild labajā krastā stāvošas krie-

vu batarejas. Tāpat Pasaules karā, kad sagrauts Kokneses

kungu nams.

Nevien daudzos karos, bet arī politiskā dzīvē senā Kokne-

ses pils spēlējusi ievērojamu lomu. Baznīcas un ordeņa valsts

laikos no šejienes izgāja pavēles un vara. Kokneses pilī, kā

jau minēts, notikusi vēsturiskā landtāga sēde, kurā Vidzeme

šķirta no Kurzemes. Tur atradusies virsbīskapa naudas kal-

tuve, kuru, ieņemot pili, izmantojuši arī krievi. — Kokneses

pilī savu gūstniecību pavadījuši baznīcas varas augstākie ne-

sēji — Rīgas virsbīskapi — un tur miruši. Zviedru varas sā-

kumā 1630. g. Kokneses pilī iekārto vienu no piecām Vidzemes

zemes tiesām un 3. pilstiesu. 1636. g. (tā tad tieši pirms 300

gadiem!), sadalot Vidzemi apriņķos, Kokneses pils kļūst par
Kokneses apriņķa centru. — Apriņķī ietilpušas sek. tagadējās
draudzes: Koknese, Lielvārde, Aizkraukle, Liepkalne, Erģļi,
abas Piebalgas, Skujene, Jaunpils, Cesvaine, Madliena, Berzo-

ne, Suntaži, Rauna, Vietalva, Kalsnava, Ļaudona, Vestiena,

Tirza, Smiltene, Dzērbene. — Koknese ir šā plašā apriņķa ad-

ministrātīvais centrs. Krievu valdība 1740. g. Kokneses ap-

riņķi sadala: Cēsu un Kokneses apriņķos. Tad Kokneses ap-

riņķī ietilpst: Koknese, Aizkraukle, Vestiena, Bērzaune, Kals-

nava, Vietalva, Ļaudona, Lubāna, Lazdona, Liezere, Tirza,

Gulbene, Alūksne, Ape un Gaujiena. — 1783. g., nodibinot

Valkas apriņķi, Kokneses apr. likvidējas. — Pēc tag. adminis-

trātīvā sadalījuma senā Kokneses apriņķa territorija sadalīta

četriem Vidzemes apriņķiem: Rīgas, Cēsu, Valkas un Mado-

nas. — Kokneses vārdu paturējis tikai pagasts un draudze, at-

stājot pagātnei senas varas atmiņas.
Nobeidzot par Kokneses pili, sakāmi daži vārdi arī par
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vācu iespaida un varas sargātāju, par Kokneses pils muižu,

kuru 1640. g. zviedru karaliene Kristīne izdalīja no Kokneses

pils territorijas un atdāvināja savam ģenerālkomisāram Kron-

šernam. Tas sava īpašuma platību palielināja ar uzpirktām
apkaimes zemēm un muižām. Pēc muižu redukcijas 1682. g.
Koknese nāk Zviedrijas, bet pēc Ziemeļu kara — krievu valsts

īpašumā. — 1744. g. Krievijas ķeizariene Elizabete Kokneses

pilsmuižu atdāvina artilērijas ģenerālim P. Šuvalovam; tas

šo īpašumu pārdod Baieram, bet pēdējā dēls — Lovenšternam,

kura īpašumā Koknese paliek līdz agrārreformas izvešanai

1920. g.
še pieminams, ka Lovenšterna lepnajā Kokneses kungu

namā pēc Rīgas-Daugavpils dzelzceļa atklāšanas 1862. g. vasa-

rā viesojies krievu cars Aleksandrs L. ar ķeizarieni un Vidze-

mes bruņniecības apsargāts urf franciskā uzraksta „Dormez
bien! La Livonie veille sur Vous! (Dusi saldi! Vidzeme par

Jums nomodā!)" ieaijāts, pārnakšņojis. Bet nemierīgajā
1905. g. še revolucionāru apcietinājumā turēti visi plašās ap-
kaimes baroni.

Ar Kokneses pili cieši saistīti senās Kokneses pilsētas
likteņi.

Pēc mūsu vēsturnieku domām, jau pirms vācu iebraukša-

nas Daugavas grīvā, kad latgaļu un sēļu apdzīvotie Daugavas
krasti atradušies krievu — Polockas kņazu padotībā un ietek-

mē, pie Vetseķa-Vjačko pils Krievu kalnā atradusies prāva no-

metne — pilsēta, kuru apdzīvojuši latgaļi, sēļi un krievi, kas

turējuši noliktavas, ievākuši muitu un tirgojušies ar svešu

zemju tirgoņiem, kas pa Daugavu un Daugavas ceļu no tāliem

rietumiem sūtījuši un veduši preces uz tālajiem austrumiem.

Tā kā kuģi piestājušies Elenas upes grīvā, tad, domājams, pir-
mā nometne atradusies Elenas upes krastā — Elenas-Daugavas
leņķī. Pēc vēsturnieka Juškeviča domām, pirmā Kokneses pil-
sēta ieņēmusi nelielu platību, 100X200 m. Ja nu atrēķina vaļ-
ņus, laukumus un ielas, tad šī platība nevarēja pārsniegt apm.

1 ha lielu platību, kurā pietika telpas kādiem 1000 iedz. Šis

skaits priekš tiem laikiem bijis diezgan prāvs. — Kad krievi

1208. g. nodedzināja savu pili, bojā aizgājusi arī pilsēta, jo
senrakstos lasāms, ka „latvji un sēļi, kas dzīvoja pie pils, at-

stāja savus mitekļus un aizgāja meklēt patvērumu apkārtējos
mežos.'*

Pēc Kokneses vācu pils uzcelšanas novada leimaņi labi

saprata pilsētas nozīmi tirdzniecībā ar austrumiem un tāpēc

saistīja pirmās pilsētiņas iedzīvotājus apmesties starp Dau-

gavu un Pērsi — blakus priekšpilij. Jau 1225. g., kad Koknesi

apmeklēja pāvesta legāts Modenas Vilhelms, še bijusi prāva
pilsētiņa, kuru apdzīvojuši vācu, latvju, sēļu un krievu tirgo-

ņi. Sūtnis brīdina vācus no pārestībām pret latvjiem, sēļiem
un krieviem un ieteic dzīvot mierā un saticībā. No trim pu-
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sēm pilsēta bijusi apcietināta vaļņiem, bet rietumos tā pieslē-
jusies priekšpilij. Visos kara gājienos kopā ar pils garnizonu
piedalījušies arī pilsētnieki.

Pēc kādiem pussimts gadiem miests jau izaudzis par prāvu

Eilsētu ar Rīgas pilsētas tiesībām un skaitās par Hanzas sa-

iedrības locekli. Jau 1277. g. minētas pilsētas privilēģijas.
Pilsēta no visām pusēm bijusi apcietināta stipriem mūriem,

kuros atradušies 3 vārti: Udensvārti uz Daugavu, Zemesvārti

uz rītiem un Pilsvārti uz priekšpili. Pati pilsēta ieņēmusi
trapecveidīgu laukumu, apm. 12.000 kv. m. lielu platību. Tā

kā viduslaikos pilsētas bija diezgan bieži apdzīvotas, tad Kok-

nesē varēja būt 1500—2000 iedz. — Kādā senā pilsētas plānā
saskatāmas 10 ielas, 3 laukumi, 2 baznīcas, rātuzis, noliktavas

un kādi 100 namu. Jāņu kalnā bijusi baznīca ar kapsētu; jau
1326. g. minēta sv. Pāvila baznīca. Pāvils skaitījies pilsētas
patrons; viņa attēls ievietots arī pilsētas pirmajā zīmogā.
Virsbīskapu laiku zīmogā turpretim redzama laiva ar virsū

sakrustotiem bīskapa zizli un atslēgu.

Virsbīskaps Fromholds paplašina pilsētas territoriju ar

pļavām un ganībām Pērses labajā krastā. Kā Hanzas locekle

Koknese pieder Livonijas-Gotlandes kvartālam un piedalās
Hanzas karā ar Dāniju, samaksājot savu daļu, 7 J/2 Rīgas m.

sudraba 3 kuģu un 100 kara kalpu uzturēšanai. Savstarpējos
karos starp ordeni un virsbīskapu cieš arī Kokneses pilsēta.
1479. g. to ieņem ordenis, bet pēc diviem gadiem atkal rīdzi-

nieki.

Kad iesākas reformācija, tā iesakņojas arī Koknesē, kur

uz vietējās skolas rektora Šoslera ierosinājumu pilsoņi uzņem
divus luterāņu mācītājus. Tā kā jaunās ticības kustībai ro-

das daudz piekritēju, tad virsbīskaps Blankenfelds izraida no

pilsētas rektoru un mācītājus un ar to tad arī iznīcināja šo

jauno mācību pašā sākumā. Bet 1550. g. Koknesē atkal spre-

diķo luterāņu mācītājs Strīmanis. Poļu laikmetam sākoties,

iedzīvotāju vairākums ir luterticīgi. Pienāk briesmīgais
1577. g. Koknesē iebrūk krievi, kas pilsētu galīgi noposta un

daju iedzīvotāju apkauj. Atlikušos sadzen tirgus laukuma, lai

asinskārīgais maskavietis Jānis Briesmīgais papriecātos par

ļaužu nelaimi un postu. Kad cars ierauga vietējo mācītāju

Nandelštedtu, kas bez bailēm mēģina nomierināt savus līdz-

pilsoņus, cars to pieaicina un tam stingri noprasa, kadu mācī-

bu viņš sludinot. „Es mācu cilvēkus pēc Lutera un Pāvila mā-

cībām," mācītājs atbildējis. Par to cars ar asu pātagu iesitis

sejā, to rupji izlamājis un uzsaucis: „Brauc pie Velna ar savu

Luteru un Pāvilu!" Visus gūstā saņemtos koknesiešus cars

liek aizvest uz Maskavu par vergiem.

Jāņa Briesmīgā tatāru bandas ziedošo Kokneses pilsētu
noslauka no zemes virsas un iznīcina viņas iemītniekus. Ta

tik drīz atkal nevar atzelt. Polijas karalis Stefans Batorijs,
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lai atjaunotu pilsētu, piešķir tai plašas tiesības, bet viņa viet-

nieks Radzivils paplašina viņas territoriju ar zemēm vēl aiz

Elenas, piešķirot katram pilsonim pa V2arkla, t. i. 10 ha zemes.

Zemi sadala līdz 3 km. garās šņorēs, kas skaitījās par pilsoņu

dzimtīpašumu. Pilsēta atkal sāka atplaukt un vest diezgan
rosīgu tirdzniecību. — Poļu-zviedru kaujās 1601., 1608. un

1625. g. pilsēta atkal cieta, bet zviedru valdība pielika visas pū-
les, lai tā varētu atplaukt. Zviedru komendants Vrangels
1631. g. Kokneses burgomistra lietošanā nodod Atradzes mui-

žu, bet Vidzemes ģenerālgubernātors Šitte apdāvina pilsētu ar

pļavām un tiesībām alu darīt un pārdot. Kad 1636. g. Vidze-

mes latviešu daļu sadala divos Rīgas un Kokneses apriņķos,
Koknese blakus Rīgai, Pērnavai un Tērbatai top par plašā
Kokneses apriņķa administrātīvo centru. Tad iesākas pilsētas
atjaunošana un izbūve pēc laika prasībām un jauna plāna.
Pilsētnieki no lauksaimniecības pāriet uz tirdzniecību un

amatniecību, pārdodot savas zemes Kokneses muižas īpašnie-
kam Kronšernam un citiem. Tā ar laiku uz Kokneses pilsēt-
nieku zemēm nodibinājās vairākas apkaimes muižas, kā: Bil-

stiņi, Atradze, Auļiciems v. c. — 1642. un 1650. g. karaliene

Kristīne apstiprina Kokneses pilsētas tiesības, bet 1654. g. tās

vēl papildina. Sākot ar 1642. g. Koknesē iekārtojas arī prā-
vesta iecirknis, kur kā prāvests arī darbojies mūsu Bībeles

latviskotājs Ernsts Glūks.

1656. g. krievi atkal iebrūk Vidzemē, atstādami aiz sevis

līķus un drupas. Kad minētā gada augustā cars Aļeksejs Mi-

chailovičs pienāk pie ļaudīm un bēgļiem pārpildītās Kokneses

un pēc karstas cīņas ieņem pilsētu un pili, tas nežēlo ne jau-
nus, ne vecus, ne vīrus, ne sievas un apkauj visus. 1661. g.
krievi atstāj Koknesi. Bet neviens vairs negrib stāties pie pil-
sētas atjaunošanas. Tikai kad 1669. g. zviedru karalis uzaici-

na jaunus pilsoņus, tādi sāk Koknesei rasties. Bet pilsētnieku
zemes bija pārgājušas muižnieku rokās. Arī tirdzniecība

vairs nedeva cerētos ienākumus. To redzot, zviedri ziedoja

pilsētu cietoksnim un pārcēla to pie Elenas.

Zviedru valdība atjaunoja un apstiprināja senās Kokne-

ses pilsētas tiesības un apsolīja atdot šņoru zemes, sadalot re-

ducēto Kokneses muižu pilsētniekiem. Tomēr pilsēta neat-

spirga un palika tik nabaga, ka pat agrāko triju, četru baznīcu

vietā nespēja uzcelt un uzturēt vienu. Tad reducētās pilsmui-
žas nomnieks Kronšerna 1687. g. uzcēla koka baznīcu. — Pēc

13 gadiem iesākas lielais un postošais Ziemeļu karš, kas 1701.g.

izbeidza vēsturiskās Kokneses pils un citkārt rosīgās pilsētas
mūžu.

Ja kāda kara vētra nebija spējusi satriekt stiprās Kokne-

ses pils mūrus, tad tā tomēr nav pagājusi secen vieglāk apcie-
tinātai pilsētai, kas vairākkārt noslaucīta no zemes virsas,

vairākkārt atkal atjaunota un pirms 235 g. noslēgusi savu pil-
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sētas vēsturi, paliekot par Dienvidvidzemes krāšņāko pērli
Daugavas-Pērses gleznajos krastos.

Tur, kur senāk stāvējis Daugavmalas varenākais cietok-

snis, tagad Daugavas dzīlē mēmi noraugās senās Kokneses

pilsdrupas. Ar katru dienu laika zobs tās drupina. Pilsmūfu
lielākā tiesa jau sagruvuši; palikuši vienīgi biezākie un stip-
rākie.

Vientuļi un mēmi tie noskatās mūžīgi plūstošos un šņāco-
šos ūdeņos. — Mūru piekājē guļ daži sarūsējuši lielgabali.
Sensen jau atdusas tie, kas cīņas uztraukumā viņu stobrus

vērsa pretim ienaidniekiem, kādi dažādos laikos nākuši no rī-

tiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem, kas tīkojuši
pēc krāšņās, stiprās un varenās Kokneses.

Uz senās un varenās Kokneses rēķina viņas netālos kai-

miņos Daugavas krastā radusies jaunā un rosīgā Pļaviņu pil-
sēta. Bet Koknese tapusi par Vidzemes dienvidu pērli, kura
valdzina ar savu dabas krāšņumu, ko apbrīnot vasarās steidz

no tuvienas un tālienas. Par viņu jūsmojam, to anbrīno sveš-

tautieši. Ar katru gadu tā pievelk vairāk ciemiņu un viņas
krāšņumu cienītāju. — Pagājušā rudenī Koknese uzņēma vi-

sas Latvijas ciemiņus, ar ko viņas vārds ierakstīts vienotās

tautas vēstures gaišajā lappusē.
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Dr. agr. h. c. j. Mazvērsītis.

Mūsu tautas dziesmu senuma jautājumā.
Par mūsu tautas dziesmu senumu ir daži ārzemju, kā arī

mūsu pašu zinātnieki interesējušies, bet lielas skaidrības šajā
jautājumā vēl nav. No mūsu zinātniekiem gandrīz vienīgi

filologi ir meklējuši šo jautājumu noskaidrot.

Pēc manām domām filologs ar savas zinātnes analizi še

maz ko var panākt. Ja mūsu tautas dziesmas būtu senu senos

laikos uzrakstītas, arī neminot gadu simteņus, kad tas noticis,
tad filologa analizei būtu daudz pamata noteikt aptuvis laik-

metu, kad t. dziesma sacerēta. Mums jārēķinās ar to, ka samē-

rā nesen t. dziesmu teksts fiksēts; t. dziesmu teksts ir ilgus lai-

kus dzīvojis „tautas mutē".

Nevienas dzīvas tautas valoda nav stabila, sastingušās for-

mās un izteiksmēs. Attīstītu tautu valodā notiek diezgan dzī-

vas pārmaiņas; maz attīstītās tautās tas mazāk novērojams. Tā

kā mūsu senči ir Eiropā tā senākā kultūras tauta, tad arī sa-

protams, ka viņu valoda pa gadu tūkstošiem ir manāmi mainī-

jusies.
Šo ņemot vērā, jāatzīst, ka filoloģiskie prātojumi mums

nevar daudz dot pie tautas dziesmu senuma noteikšanas.

Citādi ir, ja ņemam palīgā mūsu tautas kultūras vēsturi.

Izmantojot vispārīgās kultūras vēstures atziņas, ņemot palīgā

archeoloģijas pētījumus, mēs jau dabūnam drošu pamatu tau-

tas dziesmu senuma noteikšanai. Mūsu senču kultūra bij, ka

zināms, tipiski lauksaimnieciska. Ja iepazīstamies tuvāk ar

mūsu bagāto tautas dziesmu krājumu, tad neapstrīdams slē-

dziens ir, ka viņās skaidri atspoguļojas mūsu priekšteču dzīve

visos sīkumos. Ar noteiktību varam sacīt, ka mūsu daiņās at-

rodam vispatiesāko attēlu, skaidrāko fotogrāfiju par mūsu sen-

ču kultūru un dzīvi.

Aplūkosim to ar dažiem piemēriem.
Lauksaimniecības kultūras attīstībā, vidus un ziemeļu Ei-

ropas valstīs it sevišķi, ir liela nozīme āboliņa kultūrai

druvā. Vēl nesen atpakaļ Eiropas lauksaimn. kultūrvēsture

aplami mācīja, ka āboliņa kultūra sākusies dienvidus Eiropā:
Spānijā un Itālijā 16. gadu simtenī un tad no šejienes izpla-

tījusies pa vidus, rietumu un ziemeļu Eiropas valstīm. Itālijā,
Romas ķeizaru valsts laikos, lauksaimnieciskā kultūra bij uz

augstākas attīstības pakāpes, nekā 15. un 16. g. simteņos, —

bet āboliņa kultūras toreiz nepazina.
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Analizējot āboliņa daiņas, apm. 10 gadus atpakaļ, man iz-

devās pieradīt, ka āboliņa kultūra nav vis cēlusies 16. gs.
dienvidus Eiropā, bet daudz agrāki Latvijā. Šo atzinumu gan

apstrīdēja nekompetenti oponenti, bet kad šis atzinums nāca ār-

ārzemēs zināms, tad viņu speciālisti atzina par pareizu. Pēc
tam arī apklusa mūsu māju oponenti, tā kā tagad vairs neap-
strīd faktu, ka āboliņa kultūras šūpulis ir latvju zemē atro-
dams.

Šads atzinums ir smelts no musu daiņam.

Kad īsti sākusies mūsu zemē āboliņa kultūra, to noteikti

pasacīt nevarēs. Tikdaudz ir neapstrīdami sakāms, ka viņa ir

sākusies priekš vācu iebrukuma, tā tad priekš 13. gs. Rīmju
kronikā (ap 1260. g.) āboliņš jau minēts. Bet tā kā lopkopības,
kā arī laukkopības attīstība ir atkarībā stādāmas no āboliņa
kultūras, tad ir pieņemams, ka āboliņa kultūra sākusies daudz

agrāki nekā 13. gs., ne vēlāki kā pirmajos gadu simteņos

pēc Kr. dzimšanas, — jo tad seno latvju lop- un laukkopība bij

jau savas attīstības ziedu laikos. Viegli iespējams, ka āboliņa
kultūra bij jau pazīstama priekš Kr. dzimšanas

— bronza laik-

metā.

No aprādītā loģiskais slēgums ir: āboliņa daiņas cēlušās ap
Kr. dzimšanas laiku. Tālāks secinājums: tā kā ar āboliņa kul-

tūru ciešā sakarā ir lauk- un lopkopības attīstība, tad šajā pašā
laikmetā radās arī galvenās daiņas par lauku un lopkopības
atsevišķām nozarēm.

Aplūkosim citu piemēru.

Jaunākā Romas ķeizaru laikmeta (250.—400. g. pr. Kr.) ar-

cheoloģiskie izrakumi uzrāda zirgu iemauktus un jāt-
nieku piešus, kuri atrasti Saukā. Jēkabpils apr. Vēlākos

laikmetos šos priekšmetus sastop daudz biežāki.

No šā izrakuma redzams, ka jau trešajā gadu simtenī pēc
Kr. latvju zirgkopība aizsniegusi augstu attīstības pakāpi. Ja

zirgu audzētāji atronas uz zemas attīstības — piem. klejotāju

stadijā, — tad pie viņiem tādus greznuma priekšmetus, kā

zirgu iemauktus un pašiem zirgu turētājiem — piešus gan ne-

sastapsim.

Tā kā min. latvju senkapos atrasti zirgu iemaukti un jāt-
nieku pieši (abi šie priekšmeti kopīgi vienā vietā), tad nekļū-
dīsimies pieņemot, ka šajā laikmetā nav meklējami zirgu ie-

mauktu kalšanas pirmsākumi. Tie, droši vien, bijuši agrākos
laikos: Kr. dzimšanas vai pat priekš Kr. laikmeta.

Daiņas mums apdzied zirgu iemauktus ļoti daudz un viņas
iesūtītas no visiem Latvijas novadiem. No šīm minēšu daiņu
29686:
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leraudzījis vien pazinu
Jauna puiša kumeliņu:
Pilna mute sīku dzelžu,*)
Tek galviņu grozīdams.

Ko atrodam daiņas par šo jautājumu?
Par šo daiņu jāsaka, ka viņā ir sakopotas pavisam 116 dai-

ņas, ar līdzīgieni tekstiem no Valkas, Valmieras, Cēsu, Rīgas,
Jaunjelgavas, Ilūkstes, Krustpils, Daugavpils, Rēzeknes, Jel-
gavas, Bauskas, Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Aiz-

putes apriņķiem.
Daiņas plaša izplatība, ar to pašu saturu un pamatdomu,

pa visiem Latvijas novadiem, nepārprotami liecina par viņas
lielo senumu. Lai daiņa varētu no Latvijas ziemeļiem aizkļūt
līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem, tad vaja-
dzēja paiet daudz gadu simteņiem, paturot vērā seno laiku ap-

grūtināto satiksmi. Man šķiet, ka varam pieņemt, ka vajadzē-
ja vismaz pieci simti gadu ilgu laikmetu min. daiņas teksta

pārceļojumam pa visiem Latvijas novadiem.

Ka noteikt šis daiņas pirmsākumu?

Ja pieturamies pie Saukas senkapu izrakumiem par zirgu
iemauktiem, varam pieņemt, ka daiņa radusies 3. gs. pēc
Kr.; bet tāpat var sacīt, ka viņa cēlusies arī vēlākos laikos, jo
zirgu iemaukti bij arī vēlākos laikos sastopami. Kamēr seno

latvju zirgkopība nebij sabrukusi, neizzuda arī zirgu iemaukti.

Ka zirgkopība Latvijā bijusi vēl 11. gs. ziedošā stāvoklī,

to apliecina Kurzemes apceļotājs Brēmenes Ādams (no
1043. g.), kurš liecina īsi un noteikti, ka še „zirgi ļoti labi".

Bet tas jau bijis seno latvju attīstītās zirgkopības beigu cē-

liens. Pāvesta Klemensa V. ziņojumā no 1310. gada minēts, ka

Latvijā ordeņa brāļi ieved zirgus un pārdod „pagāniem". Ar

to ir pateikts, ka latvju agrākā zirgkopība ir jau sabrukusi.

Sabrukums ir noticis reizē ar vācu iebrukumu, t. i. jau 9. g.

simtenī. Skaidrs, ka tad vairs nebij domājama iemauktu dai-

ņas rašanās. Tas pats sakāms arī par tūkstošiem citu daiņu,

kuras tik skaisti mums tēlo seno latvju „kumeliņu", visos sī-

kumos aprādot viņa teicamās, augsti izkoptās īpašības.

Ja pieturamies pie novērtējuma, ka daiņas 29686 izplatībai
pa latvju zemi vajadzēja 500 gadu ilga laikmeta, tad slēgums

ir, ka šīs daiņas rašanās laikmets bijis 8. g. simtenis. Reizē

ar to būtu nosakāms, ka „kumeliņu" daiņas radušās ne v c 1 ak

kā 8. g. simtenī.

Mums janak pie cita slēdziena par daiņu senumu, ja- tu-

vāk ieskatāmies kara vīru dziesmās.

*) Dažos variantos sacīts: smalkn, citās baltu dzelžu.
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Kara viru, vai kara daiņas mes sastopam daudz dziesmu

par kara „kumeliņu" un par „zobeniņu".
Par zobenu sastopam daudz daiņu. Liels vairums no viņām

apdzied vispār zobenu, neminot metallu, no kāda viņš izgata-
vots. Bet laba daļa ir arī tādu, kurās minēts metalls, no kura
zobens kaldināts.

Sevišķa nozīme piešķirama tām daiņām, kuras apdziedz
„zaļo zobeniņ v". „Zaļais" zobeniņš jāsaprot bronza

zobens. Šajā vietā minēšu daiņu 32138 no Cēsu, Daugavpils un

Jaunjelgavas apr.:

Pati mate savu delu

Kara vīru sataisīja:

Apvilkusi brūnus svārkus,

Piejož zaļu zobeniņu

Pavisam še sakopotas, ar variantiem, 11 daiņas. Vienā va-

riantā (no Rīgas apr.) sacīts „z ella zobeniņ", kas ir domāts

tas pats bronza zobeniņš.
Bez šis daiņas ir vel minamas 31911 (no 4 apriņķiem, kopa

5 daiņas), 32052,* un 32197.

Visu še aprādīto daiņu kopskaits ir 18, iesūtītas no 7 dažā-

diem Latvijas novadiem.

Tā tad zaļā zobeniņa daiņas aptver plašus Latvijas nova

dus. Nevar būt šaubu, ka šīs daiņas radušās pašā bronza

laikmetā. Ja būtu tikai pāris daiņu par bronza zobenu, tad va-

rētu pielaist tulkojumu, ka tās vēl palikušas atmiņā no senā-

kiem laikiem, ka vēl dzelzs laikmetā palikuši pāri no agrākiem
laikiem arī daži bronza zobeni. Bet pie tā vairuma bronza

zobenu daiņu, mums noteikti jāsaka, ka viņas varēja rasties

tikai bronza laikmetā, tad, kad zobenus kaldināja no

bronza.

Jāaizrāda, ka kara daiņās atspoguļojas arī vēlāki, pat krie-

vu caru laiki. Citētās daiņas pirma jā variantā no Rīgas. Jaun-
jelgavas, Cēsu un Ventspils apr. (kopā 6 daiņas), septītā va-

riantā no Rīgas, Grobiņas un Kuldīgas apr. (kopā 5 daiņas) ap-
dziedāts tērauda zobeniņš. Šīs daiņas attiecināmas uz

dzelzs laikmetu, varbūt uz to laikmetu, kuru mums aprāda
Saukas senkapu izrakumi. Dzelzs laikmetā kaldināja zobenus

no tērauda, ko arī daiņas apdzied.
Tā tad viena daļa no zobena dziesmām radās bronza, otra

daļa dzelzs laikmetā. Pirmējās katrā ziņā ir radušās pirms
Kr. dzimšanas, otrējās pēc Kr. dzimšanas.

Vel viena grupa daiņu ir cēlusies ari bronza laikmeta,

proti, tās daiņas, kuras apdzied zaļā vara pavadu.

Daiņa 29634 no Cesu, Valkas, Aizputes un Jelgavas apr.

(kopā 5 daiņas) saka:
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Berits mans kumeliņš

Zeltītam lasitem.

Caur Daugavu peldināju
Zaļa vara pavadā.

Tāpat arī d. 29628 (no Rīgas un Bauskas apr.) un d. 30004

(no Tukuma apr.) aprāda, ka bērītis (cik vērojams vissenākā

latvju zirgu šķirne) ir peldināts Daugavā zaļa vara pavadā.
Atsaucoties uz „zaļā zobentiņa" un „zaļā vara pavadu**

daiņām, mums ir pilnīgi tiesība sacīt, ka šo daiņu rašanās

laiks sniedzas bronza, tā tad pirms Kr. dzimšanas, laikmetā.

Ciešā sakarā ar minētiem priekšmetiem stāv arī to laiku

zirgs: jājamais un kara zirgs.

Mums ir daudz daiņu, kuras sīki apraksta seno jājamo
zirgu, raksturo viņa īpatnības. Tā tad loģiskais secinājums ir

tāds, ka liels vairums daiņu par seno latvju zirgu ir cēlies tanī

pašā laikmetā.

Tālāk mums jāpatur vērā, ka mūsu senie priekšteči ir bi-

juši lauksaimnieki, kuri savu eksistenci balstīja uz lauksaim-

niecību (lauk- un lopkopību). Viņu augstās lauku kultūras sa-

sniegumi bij iespējami tikai pie labi nostādītas lopkopības.
Tamdēļ arī daiņas, kuras mums attēlo lopkopību — it īpaši
liellopus — ir droši vien cēlušās senu senos laikos.

Beidzot apskatīšu piemēru, kas skar tieši laukkopību. Lat-

viešiem vēl ne visai sen atpakaļ bij pazīstama labības kulšanai

— rija. Ka viņa bijusi jau bronza laikmetā pie mūsu sen-

čiem, par to ir aprādījums no Masilijas tirgoņa grieķa P i te -

j a, kurš apceļojis ziemeļu zemes ap 320. gadu pr. Kr.

Par seno laiku riju liecina d. 28755:

Kas piesēja melnu zirgu
Pie to manu rijas duru?

Dieva dēli piesējuši,
Rudzus vest klētiņā.

Daiņas mitoloģiskais saturs liecina par šis daiņas lielo se-

numu.

Rija pastāvēja no senajiem laikiem cauri verdzības laik-

metam līdz pag. gadu simteņa beigām. Daiņās arī atspoguļo-

jas rijas raksturojums latvju tautas dzīvē dažādos laikmetos.

Seno laiku daiņās riju raksturo kā māt i. D. 28780 (no Talsu,

Grobiņas, Aizputes, Kuldīgas un Ventspils apr. — pavisam 18

daiņas):

Rijiņa tā mana

Vecā māte,
Tur teku rītā,

Tur vakara.
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Vakarā tecēju
Pagales bikstīt,
No rīta tecēju
Kūlējus celt.

Klaušu laikos, kad latvietis bij vācu kungu vergs, viņš to

pašu riju raksturoja kā „elli":

Elle, elle kungu rija,
Elle kungu piedarbiņš,
Tur es savus sārtus vaigus
Ik rudens balināju.

No šī piemēra, kā arī daudziem citiem, redzam, ka daiņu
saturs mums raksturo dažādu laikmetu apstākļus latvju tautas

pagātnē. Sakarā ar apstākļiem ir dažādajos laikmetos radu-

šās savas īpatnējas dziesmas. levērojams daudzums no daiņām
radies sirmā senatnē, jau bronza laikmetā, kā to šajā apcerē-
jumā ar vairākiem piemēriem aprādīju.
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Cand. iur. M. Sams.

Latvijas pilskalnu pravietiskās teikas.

18. novembra iezvani — no tālas senatnes.

Senais pilskalns ar savu neparasto veidojumu — grāvjiem
un uzbedumiem vai atkal nostāvinājumiem, kuros skaidri ap-

jaušams roku darbs, savu „mītņu kārtu" un senlietu atradu-

miem itin dabīgi radījis tautā dažādas teikas par viņa izcelša-

nos. Šeit vērojamas vairākas teiku grupas. Vispirms jau teik-

smo, ka pilskalns kara (krievu, zviedru, franču) laikā karavīru
cepurēm sanests — aizrādījums, ka tas kalpojis aizsardzības,
atvairīšanas nolūkiem, pie kam pilskalna celšanas laiks (fak-
tiski aizvēstures laikos) tautas fantāzijā vienkārši mūsu lai-

kam pietuvināts. Otrā lielā teiku grupā ierindojas teiksmoju-
mi par pilskalnos aprakto mantu un naudu, kas parasti «nedo-
das rokās", pie kam naudas racējiem uzbrūk dažādas likstas un

nelaimes. Šīs ieikas it kā gribētu sacīt, ka naudas meklētāji
pilskalnos „kreņķus" vien piedzīvos, ka pilskalnos nauda vai

manta nav meklējama nedz atrodama, ka tā pietaupāma archai-

ologa lāpstai, kas tiešām ceļ gaismā pilskalnā apslēptās vērtī-

bas līdz ar secinājumiem par mūsu seno, dižo kultūru.

Visvairāk tomēr teiksmo, ka pilskalnos senāk stāvējušas
pilis vai baznīcas, kas apgrimušas. Pēdējais variants visbie-

žāks Latgalē, kur baznīcas parasti atrodas novada kalnainās,
tālu redzamās vietās. Šīs grupas teikas par «nogrimušām pi-
līm" nav vairs vienkārši teiksmojumi, jo mēs zinām, ka šais

senvietās — pilskalnos, kas nav izmantoti tikai īslaicīgām
slēptuvēm karu un vaidu laikos, tiešām stāvējušas senču pilis.
\ iņas vai nu kā Zemgalē Tērvete, Dobele un Rakte 1290 g. to

varonīgo aizstāvju pašu nodedzinātas, vai arī citādi iznīkušas

— ~apgrimušas". Un tautā arī tic, ka šīs „pilis" un «baznīcas**
— nevar zudušas būt! Par Dagdas „Lubānes kalnu, Istras u;i

Rundānu pag. „Gorodok'iem" — pilskalniem — teiksmo, ka

zem kalna vēl tagad skanot pulksteņi, ļaudis vēl tagad dziedot

un ciemnieki ejot dziedāšanu klausīties. Dažkārt šais apgri-
imišās pilīs min sēžam jaunavu. Sakarībā ar šo teiku grupu

mani kā juristu valststiesībnieku ieinteresēja kāds cits jautā-

jums.

Vispirms pienācās konstatēt, ka Latvijas pilskalni ir mūsu

(arī lībiešu) seno cilšu pirmās neatkarības pieminekļi, tas ide-

jiskais tilts, kas vieno brīvo neatkarīgo Latviju ar viņas cīnī-

tājiem senatnē. Otra pamatdoma bija tā, ka latvju tauta, it



īpaši zemnieki, nekad visos 700 gados nav par savu atzinuši to

tiesisko iekārtu, ko viņai uzspieduši mūsu zemju dažādie ieka-

rotāji, un katrā ziņā zemapziņas pretestībā to noraidījuši. Un

šīs domas pamatojumu, starp citu, centos sameklēt ari mūsu

pilskalnu teikās. Citiem vārdiem, atrast tajās kādas nebūt at-

skaņas no brīvās Latvijas idejas, kas būtu saglābtas no sense-

niem laikiem.

Savā laikā piedaloties pilskalnu uzmērīšanas ekspedīcijā
Latgalē un vācot pilskalnu teikas, tās nevarēju saklausīt. Šo at-

skaņu tiešā veidā tikpat kā nav ari pilskalnu reģistrāci-
jas izdotos materiālos —t. i. viņos nodrukātās teikās. Bet vi-

ņām vajadzēja būt! Un — ir! Tā ir teiku grupa, kuru es no-

saukšu par — pravietisku.
Nodrukātos materiālus vēlreiz caurskatīt ierosināja teiks-

mojums par Alūksnes „Tempļa kalnu", kura aizstāvji, negribē-
dami vāciem padoties, paši esot aizdedzinājuši savu pili un sa-

deguši, tad pārvērtušies putnos un kavējuši mūra pils celšanu

ezera salā. Citiem vārdiem — virs kundzības piļu mūriem un

torņiem lido Latvijas brīvības doma, kas nāk no senatnes —

saka šī teika, kas izsaka arī domu par tautas zemapziņas pre-
testību («kavējuši"), tās tālajiem mērķiem.

Skolu mūzeja darbiniekiem, vācot materiālus «Kurzemes
izstādei" Dundagas «Zilos kalnos", izdevies atrast jaunu līdz

šim neapzinātu pilskalnu «Dāvida pili", par kuru teiksmo:

«Kad sākuši celt Dundagu — «Dāvida pils" nogrimusi. Bet

kad šī mūra pils ies bojā — «Dāvida pils" celsies augšā." Tei-

kā pilskalna — Latvijas — augšāmcelšanās jau noteikti piesais-
tīta svešās, kundzības varas bojā ejai. V. Plūdonis to pateic

dzejiski «Tu pērle iznirusi — no dzelmju pusnaktīm."
Bet īsts brīvās Latvijas pravietojums ieskan Stupeju pils-

kalna teikā, ko savā Augšzemes ceļo jumā uzrakstījis divos va-

riantos Dr. A. Bīlenšteins. Pilskalnā stāvējusi muiža, tā nogri-
musi un plaši meži klājuši novadu. Kādreiz te medījis viens

lielmanis. Viņa suns iekritis pilskalna caurumā. Lielmanis li-

cis striķī nolaist dzinēju, lai suni uzmeklētu. Vairākas asis dzi-

ļi pazemē dzinējs ieraudzījis jaunavu sēžam zelta krēslā un su-

kājam savus gaišos matus. Bet laipnā dievekle paņēmusi viņu

pie rokas un sacījusi maigā balsī: «Manas tautas dēls, ko tu bīs-

ties no savas īstās mātes, es tev nekā ļauna nedarīšu; es gribu
tevi pavelt, tevi stiprināt, tev šo zemi dāvināt; pēc tūkstots ga-

diem, tu, manas tautas dēls, tu mani sagaidīsi iznākam no šī cie-

tuma; tad es sēdēšu uz zelta troņa šī kalngalā, sapulcēšu ap se-

vim visus manus dēlus un meitas, apsargāšu jūs ar gara zobenu:

tad es jūs gribu pacelt par varenu tautu, kas pastāvētu līdz pa-

saules galam!" Skan šī retā teika, sakausējot abus variantus un

atlaižot nost nesvarīgos sīkumus. Teikas pravietojums piepil-
dījies — pilskalna gaišā jaunava — Latve — iznākusi no pils-
kalna un atdevusi brīvai latvju tautai viņas zemi un likteņus —
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viņas pašas rokās. Tie sargājami ar gara zobenu! Un rakstu-

rīgi, ka mūsu brīvības cīņu pieminekļus Brāļu kapos un Brīvī-

bas bulvārī Rīgā vispirmā kārtā simbolizē sievietes —
Latves

tēli! Te vērojama idejiska radniecība ar jaunavu pilskalnos,
kas atbrīvota no sava cietuma un tagad stāv nomodā par brīvo

Latviju! Arī pilnīgs pretstats visiem tiem daudziem cīņu pie-
minekļiem — dzelžu bruņās tērptiem imperātoriem un citiem

karotājiem uz akmens pamatnēm visās pasaules malās! Patie-

šām, Stupeļa pilskalna teikā minētais „gara zobens" ir sargājis
mūsu zemi un tautu. Tais laikos, kad mums cita vairs nebija.

Līdzīga idejiska satura Latgales pilskalnu teiku — pravie-
tojumu atstāsta Ad. Erss. Kalnā vecos laikos stāvējusi latvju
svētnīca. Tās vārtus dienu un nakti sargājusi jaunava. Viņa
glabājusi svētnīcas atslēgas. Karos sveši ļaudis uzbrukuši svēt-

nīcai. Viņi jaunavai atņēmuši atslēgu un gribējuši ie-

lauzties vārtos. Bet tad — svētnīca ar jaunavu nogri-
musi kalnā. Pēc katriem trīsdesmit pieciem gadiem jau-
nava iznākot no kalna un vaicājot pirmām, kuru sa-

tiek: „Kāds ierocis mums visvajadzīgākais?" Ja kāds to

uzminētu, tad svētnīca paceltos. Bet neviens tā vēl ne-

esot atminējis. „Par jaunavu tas ir taisnība," piemeti-

nājis teicējs, vecs latgalietis: „man pašam tā rādījās un vaicāja.
Domāju, sacīšu — cirvis. Kā sacīju, tā viņa pazuda. Bet ta-

gad, dēls, es zinu, kāds ierocis mums visvajadzīgākais. Tie bi-

ja vācieši, kas jaunavai atņēma atslēgu. Viņi to aizveda uz Rī-

gu un noslēpa. Ja mēs viņu dabūsim, tad mūsu svētnīca pacel-
sies uz kalna, bet tajā pašā laikā Pēterburga nogrims. Reizi

mēs to atslēgu dabūsim. Latviešu svētnīca zem kalna mūžīgi
nedusēs!"

Šī teika uzrakstīta pēc 1905. gada cīņām un raksturo

tautas ticību par Latvijas simbola — pilskalna un tā svētnīcas

augšāmcelšanos. Vecais latgalietis toreiz minējis pat laiku:

„Pagaidi, dēls, pagaidi gadu desmit, kad pilskalna jaunavai at-

kal būs laiks parādīties: reiz mēs to atslēgu dabūsim!" Vecā

latgalieša pravietojums tad arī laika ziņā piepildījies — 18.

novembrī 1918. gadā. No šī viedokļa tad arī pievesto teiku

grupa vērtējama kā 18. novembra iezvans no tālās senatnes.

Līdzīgus motīvus atrodam arī igauņu pilskalnu teikās.

Ērika Laida publikācijā par Igaunijas aizvēsturiskām pilīm
aizrādīts uz šo pilskalnu leģendām un no tām nojaušams, ka

tauta itin labi apzinās viņu senejos uzdevumus un nozīmi. Par

Padas pilskalnu teika vēsta, ka te senos laikos stāvējusi pils.

Viņas aizstāvji igauņi bruņiniekiem nav padevušies, bet kritu-

ši kopā ar pili. Tāpēc, ka viņi bijuši tik drošsirdīgi, tie neesot

arī nomiruši uz mūžu, bet dzīvojot pazemē līdz pat šodienai.

Tur viņi dzīvojot un gatavojoties cīņai, kad būšot pienācis
laiks doties pret ienaidniekiem. Lai viņus šodienas cilvēki

nepiemirstu, tie dodot laiku pa laikam no sevis zīmes.
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Atceres un jubilejas.
Lejāk sekojošās rindiņās atzīmētas atceres dienas, kurās tekošā 1936. g.

paies garāki laika posmi no Aizsaulē aizsaukto mūsu ievērojamāko tautas

darbinieku dzimšanas vai miršanas dienām, tekstā dienas un mēnešus atzī-

mējot cipariem (piem., 13. 1. = 13. janvāris, 8. 9.
=

8. septembris).
Otrā dajā — jubilejās, atzīmēti tikai tie mūsu tautas darbinieki, kam

1936. g. izpildīsies pilni gadu desmiti, kā arī vēl 75, 85 g., neatzīmējot jau-
nākos, kas vēl nebūtu sasnieguši pus gadu simtu (50).

Atceres.
Janvāris.

13. — paies 75 g. no bibliogrāfa Jāņa Berģa — Aizkalnu Jāņa dzimšanas

dienas. — B. *
1861. g. 13. 1. Strīķēs Aizkalnos, Kurz., sarakstījis vai-

rākus stāstus un lugas un sastādījis pirmo latv. rakstniecības rādītāju

(1893.). f 1899.

13. — paies 5 g. no rakstnieka un zinātnieka Dr. philos. et oec. Kārļa Baloža

nāves dienas. — B.
*

1864. g. 20. 6. Koknesē, studējis tautsaimniecību

un statistiku, sarakstījis vairākus zinātniskus darbus.
— f 1931. g.

13. 1. Rīgā, kur arī apglabāts.

16. — paies 75 g. no rakstnieka Doku Ata dzimšanas dienas. D. A. * 1861. g.

16. 1. Dzelzavas Muceniekos, strādājis kā skolotājs, vēlāk skrīveris,

čakli līdzdarbojies laikrakstos, sarakstījis klasisko Mans dzīves rīts

v. d. c. f 1903. g. 27. 11. Dzelzavā, kur arī apglabāts.

16. — paies 80 g. no Kurzemes skolu tēva bīskapa Fridr. Nik. v. Pauflera

nāves dienas. P.
*

1778. g. 11. 12. Jelgavā, darbojies kā mācītājs Kur-

sīšos un Žvārdē, vēl. Jelgavā, gādājis par ļaužu skolām un skolotā-

jiem, f 1856. g. 16. 1. Jelgavā, kur arī apglabāts.

19. — paies 30 g. no dzejnieka Antona Saluma nāves dienas. S. * V. Pie-

balgā, kur arī kā revolūcionārs 1906. g. 19. 1. no sodekspedīcijas no-

šauts; apglabāts V. Piebalgā.

24. — paies 120 g. no dzejnieka un rakstnieka Ernsta Dinsberģa dzimšanas

dienas. D. * 1816. g. 24. 1. Dundagas lerniekos kalpu ģimenē, mācī-

jies pie Andr. Bergmaņa Cīravā, strādājis kā skolotājs sava dzimtā

pagasta Kubeles skolā, čakli darbodamies rakstniecībā, f 1902. g. 30.

4. Rīgā, apglabāts Dundagā.

27.
— paies 3 g. no dzejnieka un tautas rakstnieka Augusta Saulieša nāves

dienas. S. — īstā vārdā Aug. Plikauss *
1869. g. 22. 12. Grašu Saulie-

šos, kā skolotājs strādājis Vidzemē, Kaukāzā, vēl. Rīgā un Cesvainē,

ražīgi darbodamies rakstniecībā, f 1933. g. 27. 1. savās dzimtmājās,

apglabāts Cesvaines Kinderu kapos.

Februāris.

1. — paies 30 g. no dzejnieka Jūlija Dievkociņa nāves dienas. D. — pseud.

Jūlijs * 1879. g. 12. 8. Lauterē, beidzis skol. semināru, darbojies sko-

lās un rakstniecībā, f 1906. g. 1. 2. Zalvē, sodekspedīcijas nošauts.
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3. — paies 30 g. no rosīgā un ideālā grāmatnieka Jāņa Ozola nāves dienas.

O. * Vecpiebalgā, darbojies Cēsīs, kur 1906. g. 3. 2. no sodekspedīcijas
nošauts.

7. — paies 60 g. no ievērojamā dziednieka Dr. mcd. Jāņa Jankovska dzim-

šanas dienas.
— J. * 1876. 2. 2. Lietavā, darbojies Rīgā kā chirurgs

un mūsu augstskolas māc. spēks, f 1925. g. Rīgā, kur arī apglabāts.
7.

— paies 75 g. no rakstnieka, vēsturnieka un etnogrāfa Skruzīšu Mikus

dzimšanas dienas. Sk. *
1861. g. 7. 2. Neretā, studējis architektūru,

ķīmiju un lauksaimniecību, sarīkojis 1. Latv. Etnogr. izstādi 1896. g.

vasarā Rīgā, sarakstījis Sēļus, f 1905. g. Neretā, kur arī apglabāts.

10. — paies 5 g. no populārā dziednieka un Pūra līdzstrādnieka Dr. mcd.

Bernharda Nolles nāves dienas. — N.
*

1868. g. 15. 3. Rūjienā, studējis

Maskavā, darbojies Vidzemē, vēl. Rīgā, kur arī f 1931. g. 10. 2.

21. — paies 100 g. no rakstnieka un redaktora Jāņa Zakranoviča dzimšanas

dienas. Z. *
1836. g. 21. 2. Misas muižā, studējis teoloģiju, darbojies

Lutriņos un Lielaucē, sarakstījis vairākas gar. satura grāmatas. 1870

—1879. vadījis Latv. Avīzes, f 1908.

21. — paies 15 g. no dzejnieka un sab. darbinieka Stērstu Andreja nāves

dienas. — St. * 1843. g. 18. 3. Veļķu Felviešos, studējis tieslietas Pē-

terpilī, darbojies tiesu iestādēs, čakli līdzdarbojies laikrakstos, sarak-

stījis savā laikā populāro valodas mācību kopā ar Kaudzīti Sētā

un skolā. *
1921. g. 21. 2. Jelgavā, apglabāts Zaļeniekos.

21. — paies 15 g. no kultūras un sab. darbinieka Mārtiņa Remiķa nāves die-

nas. R. * 1845. g. 3. 11. Laidzē Kurzemē, kā skolotājs un rakstu cen-

zors darbojies Pēterpilī. f 1921. g. 21. 2. un apglabāts dzimtenes Lai-

dzes kapos.

24.
— paies 40 g. no garīga rakstnieka Krišjāņa Dzirnes nāves dienas. —

Dz.
*

1826. g. 15. 3. Salacā kā skolotāja dēls; pēc studiju beigšanas

Tērbatā darbojies kā mācītājs Krievijā, pēc tam Raunā, sarakstījis

un tulkojis vairākas grāmatas, t 1896. g. 24. 2. Raunā, kur arī ap-

glabāts.

25. _ paies 80 g. no zinātnieka-baktēriologa Ata Kalniņa dzimšanas

dienas. — K. * 1856. g. 25. 2. Lejasciema Ratniekos, studējis veterinā-

riju Tērbatā, piedalījies turku karā, pēc tam darbojies T. universi-

tātē, kur inficējies ar ļauniem ienāšiem un f 1891.; apglabāts Tērbatā.

26. — paies 60 g. no militārā zinātnieka ģen. Aleksandra Kalēja dzimšanas

dienas. K. * 1876. g. 26. 2. Alūksnē, izglītojies Pliskavas skol. semi-

nārā, beidzis kara akadēmiju Parīzē, čakli darbojies rakstniecībā,

f 1934. g. 14. 2. Rīgā, apglabāts Alūksnē.

Marts.

4. — paies 110 g. no latv. valodas un mūsu dzimtenes senatnes pētnieka Dr.

philos. et theol. Augusta Bīlenšteina dzimšanas dienas.
—

B. * 1826. g.

4. 3. Jelgavā, kā mācītājs darbojies Aucē un Dobelē, cītīgi nododa-

mies latv. valodas un senatnes pētīšanai un aprakstīšanai, f 1907. g.

6. 7. Jelgavā, kur arī apglabāts.

5. — paies 5 g. no sab. darbinieka Pētera Eversa nāvesdienas. E. *
1848.

14. 11. Vijķenu Jesparos, darbojies tieslietās, biedrībās un arī avīž-

niecībā, t 1931. g. 5. 5. Rīgā.



197

7. — paies 135 g. no rakstnieka un draudzes darbinieka Kristapa Kaktiņa
dzimšanas dienas.

— K.
* 1801. Mazsalacas Kaktiņos, līdzdarbojies

Latv. ļaužu draugā, sarakstījis 922 dr. lappuses biezo grāmatu Svētās

patiesības liecinieks uz sprediķa vīzi (1842.) fap 1860. g.

7. — paies 130 g. no rakstnieka, redaktora un latv. tautas drauga māc.

Vilhelma Pantenija dzimšanas dienas. — P. * 1806. 7. 3. Zaļenieku
māc. muižā, darbojies kā mācītājs Jelgavā un ilgākus gadus vadījis
Latv. Avīzes, kurās centies aizstāvēt zemnieku tautu, f 1849. g. 20. 7.

Jelgavā.

10.
— paies 15 g. no publicista un žurnālista Jāņa Kovajevska nāves dienas.

—
K. *

1873. g. Skursteniešu Žūbās, darbojies Dienas Lapā, kā jaun-
strāvnieks izsūtīts, f 1921. g. 10. 3. Dienvidkrievijā komūnistu no-

slepkavots.

13. — paies 15 g. no mākslinieka Alfrēda Plīte-Pleites nāves dienas. P.

*
1888. g. 13. 11. Vecmēmelē. t 1921. g. 13. 3. Rīgā.

16. — paies 110 g. no Latviešu Avīžu nodibinātāja un pirmā vadītāja Kārļa
Fridricha Vatsona nāves dienas. — V. *

1777. g. 7. 6. Jelgavā no īru

vecākiem, darbojies kā mācītājs Lestenē un Strutelē; 1822. nodibinājis

pirmo latviešu laikrakstu L. A., kurā aizstāvējis latviešus, f 1826. g.

16. 3. Jelgavā, kur arī apglabāts.
17.

— paies 30 g. no ārsta-rakstnieka Dr. Kārļa Blau'a nāves dienas. — B.

*
1853. g. 16. 8. Ērgļos, kā ārsts darbojies Liezerē, kur sarakstījis vai-

rākas teātra lugas un ārstniecības grāmatas, f 1906. g. 17. 3. Liezerē,

kur arī apglabāts.

18. — paies 70 g. no mūsu ievērojamā mākslinieka Jāņa Rozentāla dzimša-

nas dienas. R. *
1866. g. 18. 3. Saldus Bebros, beidzis Pēterpils Māk-

slas akadēmiju, radījis daudz ievērojamu gleznu, f 1916. g. 26. 12.

Helsinkos. —
1920. g. pīšļi pārvesti dzimtenē un guldīti Meža kapos.

23. — paies 30 g. no skolu darbinieka Pētera Dadzīša nāves dienas, f 1906. g.

23. 3.

23. — paies 25 g. no rakstnieka-emigranta Valtera Purviņa-Zemdegas nāves

dienas, f 1911. g. 23. 3. Šveicē.

23. — paies 30 g. no skolu darbinieka Voldemāra Gaiķa nāves dienas.

f 1906. g. 23. 3. Raunā, kur arī apglabāts.

24. — paies 75 g. no latviešu tautas dziesmu vācēja un viņu popularizētāja

svešās tautās Henri Vissendorfa-Visukoka dzimšanas dienas.
— V.

* 1861. g. 24. 3. Līgatnē, visu darba mūžu pavadījis Pēterpilī, savācis

līdzekjus Latvju dainu i. izd. kā arī izgādājis, ka krievu Zinātņu ko-

misija uzņēmās šā kapitālā darba izdošanu, f 1916. g. 19. 8. Pēter-

pilī, kur arī apglabāts.

27. — paies 70 g. no skatuves mākslinieka un rakstnieka Jēkaba Dubura —

J. Ariņa dzimšanas dienas. D. *
1866. g. 27. 3. Kr. Vircavā, ar 1886. g.

sācis staigāt skatuves gaitas, izvērzdamies par mūsu skatuves izcilāko

mākslinieku un skolotāju. — t 1916. g. 4. 6. Somijā. Pīšļi pārvesti

dzimtenē un guldīti Meža kapos.

27. — paies 20 g. no izcila valodnieka Kārļa Mīlenbacha nāves dienas. —

M. * 1853. g. 18. 1. Kandavas Šķūtīs, studējis Tērbatā, darbojies sko-
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las un sarakstījis vairākus plašus zinātniskus darbus par latv. valodu,

f 1916. g. 27. 3. bēgļu gaitās Verrū.

28. — paies 35 g. no rakstnieka un fābulista Pērsieša-Mēlgaļa — īstā vārdā

Kārla Zemīša nāves dienas.
— P. * 1862. g. 16. 4. Pērses Siljaņos, dar-

bojies kā rakstvedis, vaļas brīžus veltīdams rakstniecībai, f 1901. g.

28. 3. Turaidā, kur arī apglabāts.
29. — paies 10 g. no kultūras darbinieka un rakstnieka Andreja Dzelzskalna

nāves dienas.
— Dz. *

1840. g. 21. 10. Tirzas Ģevos, darbojies kā sko-

lotājs Lejasciemā, kur arī f un apglabāts.

Aprīlis.

1. — paies 10 g. no rakstnieka Dr. Artūra Dīriķa nāves dienas.
— D.

* 1855. g. 22. 9. Arensburgā, darbojies arī rakstniecībā, f 1926. g. 1. 4.

Rīgā.

6. — paies 110 g. no mūsu stāstu rakstniecības tēva un kultūras darbinieka

Jura Neikena dzimšanas dienas. — N. * 1826. 6. 4. Ārciema Kanadžos,

darbojies kā mācītājs Dikļos, vēl. Umurgā, kur arī f 1868. g. 13. 7. un

apglabāts.

6. — paies 10 g. no latgaļu rosīgā kultūras darbinieka un rakstnieka prof.
Franča Trasuna nāves dienas. —

T. * 1864. g. 16. 10. Sakstagalā, izglī-

tojies Jelgavā un Pēterpilī, rosīgi darbojies rakstniecībā, f 1926. g.

6. 4. Rīgā; apglabāts Rēzeknē.

14. — paies 40 g. no lugu rakstnieka un laikrakstu līdzstrādnieka Eižena

Kociņa nāves dienas. — K. * 1860. g. 9. 8. Salaspilī, f 1896. g. 14. 4.

Rīgā.

18. — paies 50 gadu no agri Aizsaulē aizgājuša zinātnieka Dr. chem. Eižena

Rozenšteina dzimšanas dienas. — R.
*

1886. g. 18. 4. Salacā, f 1933. g.

13. 2. Rīgā.

19. — paies 5 g. no sabiedriska darbinieka Jāņa Einberga nāves dienas.
—

E.

* 1843. g. 2. 12. Rencēnos, studējis tieslietas Maskavā, darbojies Rīgā.

f 1931. g. 19. 4., apglabāts Skrīveros.

21. — paies 50 g. no valodnieka, zinātnieka un vairāku zinātnisku darbu

autora prof. Dr. philos. Kārļa Rūd. Tressa nāves dienas. — T.
*

1849. g. 3. 6. Lindē-Birzgalē, studējis valodas Tērbatā un Pēterpilī,

darbojies kā profesors Varšavas universitātē, f 1886. g. 21. 4. Var-

šavā, kur arī apglabāts.
26. — paies 15 g. no publicista, rakstnieka un žurnālista Jāņa Vidiņa nāves

dienas.
—

V. * 1862. g. 28. 8. Ķoniņciemā, studējis tiesības un valodas,

bet savas spējas atdevis žurnālistikai un rakstniecībai. — f 1921. g. 26.

4. Ķoniņos, kur arī apglabāts.

28. — paies 5 g. no tēlnieka Žaņa Smiltnieka nāves dienas. — S. *
1893. g.

27. 4. Vilcē, f 1931. g. 28. 4. Rīgā, kur arī apglabāts.

Maijs.

1.
— paies 80 g. no zemnieku reformu ierosinātajā un gruntniecības nodi-

binātāja Hamilkara Felkerzāma nāves dienas, f 1856. g. 1. 5.' Rīgā.

1. — paies 5 g. no dzejnieka Aleksandra Dulbes nāves dienas. —
D. *

1880. g. 28. 8. Jaunpiebalgā, darbojies Rīgā, kur arī f 1931. g. 1. 5.

13. — paies 80 g. no komponista Ādama Ores dzimšanas dienas. — O.



199

1856. g. 13. 5. Valtenbergas Orēs. f 1927. g. 10. 6. Rīgā, apglabāts
Mazsalacā.

17. — paies 100 g. no Jēkaba Heinr. Taurīša nāves dienas.. T. * 1804. g.
13. 6. Rīgā un bijis viens no pirmajiem latv. tautības mācītājiem,
f 1836. g. 17. 5. Dolē.

27. — paies 20 g. no teologa un žurnālista Jāņa Ruceļa nāves dienas. — R.
* 1862. g. 1. 8. Vecpiebalgā, studējis teoloģiju, darbojies Rīgā kā tic.

mācības skolotājs un redaktors, f 1916. g. 27. 5. bēgļu gaitās Verrū.

29.
— paies 140 g. no rakstnieka un zinātnieka Gotharda Fridr. Stendera,

Vecā nāves dienas. — St. * 1714. g. 27. 8. Lašu draudzē kā mācītāja
dēls, studējis teoloģiju, vadījis pilsētas skolu Jelgavā, pēc tam mā-

cītājs Lindē, Žeimē, tad ģeogrāfijas profesors Kopenhāgenā, mūža bei-

gās mācītājs Sunākstē, kur ari f 1796. g. 29. 5.; apglabāts Sunākstes

kapos.

Jūnijs.

4. — paies 20 g. no ievērojamā skatuves mākslinieka un teātra saimes au-

dzinātāja Jēkaba Dubura nāves dienas. D. * 1866. g. 27. 3. Kr. Vir-

cavā, f 1916. g. 4. 6. Somijā; pīšļi pārvesti dzimtenē un apglabāti

Meža kapos Rīgā.

5. — paies 250 g. no garīgo dziesmu latviskotāja un pirmās Kurzemes dzies-

mu grāmatas sastādītāja un izdevēja Heinricha Adolfija nāves dienas,

t 1686. g. 5. jūnijā Jelgavā.

10.
— paies 10 g. no žurnālista Jāņa Meldera nāves dienas. — M. *

1890. g.

6. 4. Rūjienas pag. f 1926. g. 10. 6. Rīgā.

17. — paies 70 g. no dzejnieka-trimdenieka Lasmaņu Pāvila dzimšanas

dienas. L. *
1866. g. 19. 6. Nītaurē, jaunības gados notiesāts un izsū-

tīts trimdā Sibirijā, kur kā žurnālists pavadījis savu mūžu. f 1923. g.

21. 10. Harbinā, kur arī apglabāts.

25. — paies 25 g. no mūsu ievērojamā dzejnieka Poruku Jāņa nāves dienas.

P.
* 1871. g. 13. 10. Druvienas Prēdeļos, studējis Rīgā un ārzemēs ķī-

miju, tirdzniecību un mūziku, darbojies Rīgā, f 1911. g. 25. 6. Tērbatā;

apglabāts Cēsu Lauciņa kapos; pēc tam dzejnieka pīšļi pārvesti un

apglabāti Meža kapos Rīgā, kur uzcelts piemineklis.

26. — paies 25 g. no gleznotāja Aleksandra Romāņa nāves dienas, f 1911. g.

26. 6. Jelgavā.
27.

— paies 70 g. no rakstnieka un Vidzemes kalendāra ilggadīga vadītajā

un sastādītāja Joh. Teodora Bērenta nāves dienas. B. *
1808. g. 31. 5.

t 1866. g. 27. 6.

28.
— paies 60 g. no rakstnieka Jurjāņu Dāvja nāves dienas. — J. kā Kr.

Valdemāra sekretārs darbojies Maskavā, kur arī f 1876. g. 28. 6. un

apglabāts.

Jūlijs.

5. — paies 70 g. no gleznotāja un grafiķa Artura Baumaņa dzimšanas die-

nas. B. *
1866. g. 5. 7. Rīgā kā censoņa arch. Jāņa Baumaņa dēls, stu-

dējis mākslas Pēterpilī, savās gleznās pievērsies latvju un lietaviešu

senvēsturei. — t 1904. g. 10. 7. Rīgā.

17.
— paies 5 g. no režisora Ericha Lauberta nāves dienas. — L. * 1875. g.

Rūjienā, f 1931. g. 17. 7. Siguldā, kur arī apglabāts.
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29. — paies 65 g. no censoņa un tautas darbinieka Spāģu Andreja nāves die-

nas. Sp. f 1871. g. 29. 7. kolieras sērgā Saratovā, aprakts kopējā kapā.

Augusts.
6. — paies 15 g. no dzejnieka Kārsteņa — īstā vārdā Jāņa Šmidta —

nāves

dienas. K. *
1884. g. Velanā, darbojies kā skolotājs, f 1921. g. 6. 8.

Valmierā, apglabāts dzimtenes kapos.

7. — paies 75 g. no pirmā Latvijas cv. lut. baznīcas bīskapa Dr. theol.

Kārļa Irbes dzimšanas dienas. — I. * 1861. g. 7. 8. Lielsātu Sīļos, 1922.

g. 25. 2. Zviedrijas arķibīskapa Soderbloma svinīgi iesvētīts amatā,

f 1934. g. 23. 3. Rīgā, kur arī apglabāts.
8. — paies 5 g. no mākslinieces Birutas Skujenieces nāves dienas. — Sk.

*
1888. g. 21. 10. Jelgavā; f 1931. g. 8. 8. vilciena katastrofā Rīgas

jūrmalā.

li, — paies 60 g. no garīgā rakstnieka — Kronvalda Ata audžu tēva Herm.

Erenfesta Katerfelda nāves dienas. — K. * 1797. g. 19. 7. Jaunpilī,

darbojies kā mācītājs Priekulē, vēl. Durbē; ar rakstiem piedalījies
vecos laikrakstos, f 1876. g. 11. 8. Durbē.

13. — paies 115 g. no Mājas Viesa nodibinātajā un latviešu grāmatu un laik-

rakstu izdevēja Ernsta Plātes dzimšanas dienas. — P. *
1821. g. 13. 8.

Rīgā; f 1887. g. 17. 8. Rīgā.

17. — paies 10 g. no rakstnieka Haralda Eldgasta — īstā vārdā Jāņa Miķel-

sona nāves dienas. — E. * 1882. g. 8. 6. Dīķeros, studējis Rīgā, f 1926. g.

17. 8. Liepājā, apglabāts Rīgā.
19.

— paies 20 g. no latv. tautas gara mantu populārizētāja un apgādātāja
Henri Vissendorfa-Visukoka nāves dienas, f 1916. g. 19. 8. Pēterpilī,
kur arī apglabāts.

28. — paies 75 g. no dziesminieka Matīsa Vītiņa nāves dienas. — V. * 1795. g.

29. 11. Lielezerē, darbojies kā skolotājs, cītīgi līdzstrādādams Latv.

Avīzēs, kopā ar Šēnberģi sastādījis populārās ziņģu grāmatas, f 1861.

gadā 28. 8.

30.
— paies 110 g. no tautas darbinieka un dzejnieka Jura Caunīša dzimša-

nas dienas. — C. *
1826. g. 30. 8. Inčukalnā, beidzis Cimzes semināru,

darbojies Rīgā pirmo tautībnieku pulciņā, f 1861. g. 1. 12. Rīgā, ap-

glabāts Mārtiņa kapos, bet kapu kopiņa neuzieta.

Septembris.

8. — paies 10 g. no rakstnieka un grāmatnieka Pētera Bērziņa nāves die-

nas. — B. *
1848. g. 1. 5. Raunā, f 1926. g. 8. 9. Rīgā.

12.
— paies 50 g. no zinātnieka, valodnieka un rakstnieka Kaspara Biez-

bārža nāves dienas. — B. * 1806. g. 8. 12. Slokā, studējis teoloģiju un

matēmatiku, darbojies kā skolotājs, līdzstrādājis Pēt. Avīzēs, admi-

nistrācijas vajāts, f 1886. g. 12. 9. Maskavā, kur arī apglabāts.

14. — paies 60 g. no dzejnieka un patriota Jāņa Ruģena nāves dienas. — R.
*

1817. g. 31. 8. Valmieras pag. Ruģenos, beidzis Cimzes semināru,

čakli līdzdarbojies vecos laikrakstos, sacerējis populāro „Kad atnāks

latviešiem tie laiki?" (1841.). f 1876. g. 14. 9. Valmierā, kur arī ap-

glabāts.
15.

— paies 5 g. no apdāvināta aktiera Pētera Rudzīša nāves dienas,

t 1931. g. 15. 9. Rīgā.
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27. — paies 10 g. no rakstnieka un vēsturnieka Pētera Abula nāves dienas.

— A. • 1860. g. 16. 12. Trikātā, darbojies kā skolotājs, f 1926. g. 27. 9.

Parīzē, apglabāts Trikātā.

28.
— paies 75 g. no rakstnieka un dziesmu kopēja Straumes Jāņa-Vaidelaiša

dzimšanas dienas. — Str. *
1861. g. 28. 9. Druvienā, darbojies galvenā

kārtā Jelgavā, f 1929. g. 9. 11. Rīgā.
30. — paies 90 g. no dzejnieka un rakstnieka Lapas Mārtiņa dzimšanas die-

nas. L. *
1846. g. 30. 9. Kārķos, darbojies kā žurnālists, f 1909. g. 21.

4. Rīgā, apglabāts Torņkalna kapos.
30. — paies 80 g. no mūsu mūzikas tēva Jurjāņu Andreja dzimšanas dienas.

J. *
1856. g. 50. 9. Ergjos, izglītojies Pēterpilī, darbojies Charkovā,

t 1922. g. 28. 9. Rīgā, apglabāts Meža kapos.

Oktobris.

1. — paies 75 g. no dzejnieces un rakstnieces Annas Brigaderes dzimšanas

dienas. — B. * 1861. g. 1. 10. Kalnamuižas, tag. Tērvetes pag. darbo-

jusies kā mājskolotāja, bet no 1908. g. galīgi nodevusies rakstniecībai,

sniegdama daudz vērtīgu daiļdarbu, f 1933. g. 25. 6. Tērvetes Sprī-
dīšos, apglabāta Meža kapos Rīgā.

2.
— paies 80 g. no dzejnieka Pētera Blau'a dzimšanas dienas. — 81. *

1856. g. 2. 10. Ērgļos, darbojies kā rakstvedis, 1905. g. emigrējis, atgrie-
zies dzimtenē darbojies avīžniecībā un tiesās, f 1930. g. 5. 8., apgla-
bāts Meža kapos Rīgā.

11. — paies 80 g. no mūzikas mākslinieka un klavieru virtuoza prof. Lud-

viga Bētiņa dzimšanas dienas. — B. * 1856. g. 11. 10. Sīpeles Lejas

Strazdos, kā profesors ilgus gadus darbojies Maskavas konservātorijā.

t 1930. g. 12. 6. Dobelē.

18. — paies 20 g. no ievērojamā skolu un kultūras darbinieka Jāņa Kriškāna

nāves dienas. — Kr. *
1863. g. 6. 12. Aknistē, darbojies skolās, biedrībās

un rakstniecībā Rīgā, f 1916. g. 18. 10. Elvā Ig. bēgļu gaitās, apgla-
bāts Rīgā.

19. — paies 80 g. no pirmā latv. valodas lektora Tērbatas u-te Otto Benj.

Rozenbergera nāves dienas, f 1856. g. 19. 10.

20. — paies 65 g. no dzejnieka un valodnieka bīskapa Kārļa Kristj. Ulmaņa

nāves dienas, f 1871. g. 20. 10. Valkā.

21. — paies 80 g. no dzejnieka, rakstnieka un žurnālista Vensku Edvarda

— Edv. Skujenieka dzimšanas dienas.— V. E. * 1856. g. 21. 10. Sodu

Kirkuču Venskos, studējis tieslietas Pēterpilī, darbojies žurnālistikā;

f 1897. g. 25. 5. Rīgā, kur arī apglabāts.

22. — paies 55 g. no skolu un dziesmu teva Jāņa Cimzes nāves dienas.
— C.

*
1814. g. 3. 7. Raunā, no 1839.—1881. vadījis skolotāju semināru Val-

miera-Valka, savācis un harmonizējis mūsu tautas dziesmas, sakopo-
dams Dziesmu rotās (1872.). f 1881. g. 22. 10. Valkā, apglabāts Lu-

gažu kapos.

23. — paies 80 g. no dzejnieka-žurnālista Riemeļu Jāņa — J. Tomiņa dzim-

šanas dienas. — R.
*

1856. g. 23. 10. Lizumā, darbojies laikrakstu re-

dakcijās; f 1924. g. 22. 4. Rīgā, apglabāts Meža kapos.

23.
— paies 60 g. žurnālista un rakstnieka Ādolfa Gersona-Sniegoņa, Vent-
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/ malnieka dzimšanas dienas. — G. * 1876. g. 23. 10. Ezerē, darbojies
/ žurnālistikā, f 1934. g. 22. 7. Rīgā, apglabāts Meža kapos.

Novembris.

1.
— paies 90 g. no mūsu izcilā tautas darbinieka Frīča Brīvzemnieka-Treu-

landa dzimšanas dienas. * 1846. g. 1. 11. Rokaižos pie Aizputes, mā-

cījies par mērnieku, nolicis ģimnāzijas virsskolotāja eksāmenu, darbo-

jies kā skolotājs Maskavā, vēl. skolu inspektors Liepājā un Rīgā, cī-

tīgi nododamies latv. tautas gara mantu vākšanai un publicēšanai,

f 1907. g. 15. 9. Ropažos, apglabāts Rīgā.

3. — paies 60 g. no mūsu ievērojamā komponista Emīļa Dārziņa dzimšanas

dienas. — D. * 1876. g. 3. 11. Jaunpiebalgā, studējis mūziku Pēterpilī,

darbojies Rīgā, f 1910. g. 31. 8. Zasulaukā, apglabāts Mārtiņa kapos.

5. — paies 35 g. no dzejnieka Kārļa Veidenbauma nāvesdienas.
—

V. *

1865. g. 3. 3. Priekuļu pag., darbojies lauksaimniecībā, f 1901. g. 5. 11.»

apglabāts Liepas kapos.

6. — paies 70 g. no zinātnieka Dr. philos. Ernsta Felsberģa dzimšanas

dienas. —F. * 1866. g. 6. 11. Nēkenu Pīkanos, studējis klasisko filolo-

ģiju, vēsturi un mākslas, darbojies kā profesors Tērbatā, no 1919.—

1928. mūsu augstskolā, sarakstījis vairākus zinātniskus darbus,

t 1928. g. 31. 8. Rīgā, apglabāts Meža kapos.
8. — paies 10 g. no rakstnieka un dzejnieka Kaudzītes Matīsa nāves die-

nas. — K. *
1848. g. 18. 8. Vecpiebalgā, kur arī darbojies kā skolotājs,

f 1926. g. 8. 10. Vecpiebalgā, kur arī apglabāts.

13. — paies 75 g. no dzejnieka Jēkaba Purkalīša dzimšanas dienas.
—

P. *

1861. g. 13. 11. Smiltenes Purkalīšos, darbojies kā skolotājs, f juku

gados Maskavā.

14. — paies 70 g. no avīžnieka un tiesu darbinieka Jēkaba Stumberga dzim-

šanas dienas. — St. * 1866. g. 14. 11. Lieliecavas pag., rosīgi darbojies

žurnālistikā, vēl. tiesu iestādēs, f 1935. Rīgā, apglabāts dzimtenes

kapos.

24. — paies 20 g. no latgaju laicīgās literātūras nodibinātāja Gustava bar.

Manteuffeļa nāves dienas. M. *
1832. g. 30. 12. Dricānos, f 1916. g.

24. 11. Bonifacevā.

Decembris.

1.
— paies 75 g. no sava laikmeta rosīgā sab. darbinieka Jura Caunīša nā-

ves dienas. C. *
1826. g. 30. 8. Inčukalnā, beidzis Cimzes semināru,

līdzdarbojies laikrakstos, noorganizējis pirmos tautībnieku pulciņus

Rīgā. f 1871. g. 1. 12. Rīgā, apglabāts Mārtiņa kapos; kapu kopiņa

neatrodama.

7. — paies 45 g. no tautiskās atmodas vadošā darbinieka un rakstnieka

Krišjāņa Valdemāra nāves dienas. V. * 1825. g. 27. 11. Sasmakas

Vecjunkuros, darbojies kā skolotāju un rakstvedis, pēc tam studējis

tautsaimniecību, nodibinājis un vadījis Pēterburgas Avīzes (1862.—

1864.), vēlāk strādājis dažādās nozarēs Pēterpilī un Maskavā, bet aiz-

vien turējis acīs tautas vajadzības, f 1891. g. 7. 12. Maskavā, apgla-

bāts Ģertrūdes kapos Rīgā, kur tam uzcelts piemineklis.

8. — paies 130 g. no censoņa, rakstnieka un pirmā latviešu tautības zināt-

nieka Kaspara Biezbārža dzimšanas dienas. B. *
1806. g. 8. 12. Pa-
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vasara muižā pie Slokas, studējis matemātiku Tērbatā, darbojies kā

skolotājs, par līdzdarbību Pēt. Avīzēs izsūtīts trimdā, izdevis žurn.

Pasaule un daba, sastādījis pirmo ģeometrijas grāmatu, f 1886. g. 12.

9. Maskavā, kur arī apglabāts.

8. — paies 10 g. no mūzikas paidagoga violončellista Otto Fogelmaņa nā-

ves dienas. F. * 1876. g. 7. 3. Jelgavā, f 1926. g. 8. 12. Rīgā.

11. — paies 5 g. no populāra ārsta un sab. darbinieka Dr. Kārļa Meņģeļa

nāves dienas. M. * 1867. g. 24. 8. Kārļu pag.; f 1931. g. 11. 12. Rīgā.

12. — paies 25 g. no rakstnieka un skolu darbinieka Zariņu Kārļa (K. Mil-

lera) nāves dienas. — Z. K. *
1844. g. 15. 12. Bērzmuižas pag., studējis

valodniecību, pēc tam darbojies Vecpiebalgā, tad Cēsīs, kur arī

f 1911. g. 12. 12. un apglabāts.
15. — paies 40 g. no rosīgā dziesmu kopēja un sab. darbinieka Jāņa Vein-

berga nāves dienas. — V.
* 1831. g. 31. 5. Vircavā, kur arī darbojies

skolā, ar savu laucinieku kori piedalīdamies Garlība Merkeļa piemi-

nekļa un R. L. b-bas nama atklāšanas svinībās 1869. g. f 1896. g. 15. 12.

Vircavā, kur arī apglabāts.

15. — paies 30 g. no dzejnieces Zemgaliešu Birutas — īstā vārdā Konstan-

ces Grencions nāves dienas. — Z. B. * 1878. g. 14. 10. Stāmerienā,

f 1906. g. 15. 12. Rīgā, apglabāta Matīsa kapos; kapu kopa nezināma.

16. — paies 50 g. no dzejnieka un rakstnieka Eduarda Vulfa dzimšanas die-

nas. — V. * 1886. g. 16. 12. Platones Ķidranckos, studējis Rīgā, jau stu-

diju laikā nododamies rakstniecībai, f 1919. g. 14. 1. Rīgā.

17.
— paies 30 g. no zinātnieka Dr. mcd. zool. Eižena Zemmera nāves dienas.

—
Z. * 1843. g. 8. 11. Katvarā, studējis veterināriju Tērbatā; vēlāk

profesors, rosīgi darbojies rakstniecībā, f 1906. g. 17. 12., apglabāts
Valmierā.

26. — paies 20 g. no mūsu izcilā mākslinieka Jāņa Rozentāla nāves dienas.

— R. *
1866. g. 18. 3. Saldus Bebros, beidzis Mākslas akadēmiju Pēter-

pilī. f 1916. g. 26. 12. Helsinkos, 1920. g. pārvests dzimtenē un apgla-

bāts Meža kapos.

Jubilejas.
Janvāris.

13. — etnogrāfs, kartogrāfs un rakstnieks Matīss Šiliņš atskatīsies uz 75 pa-

vadītiem mūža gadiem. — S. * 1861. g. 13. 1. Vīnšenķu Ķuņķurkalējos,

mācījies Irlavas skol. seminārā, darbojies skolās un rakstniecībā, kādu

laiku Austruma redakcijā Maskavā, kopš 1888. g. Rīgā kā rakstnieks

un R. L. b-bas muzeja kārtotājs; Latvijas patstāvības pirmos gados

Valsts Etnogr. mūzeja direktors. Vairāku vēsturisku rakstu un no-

vadu karšu autors.

13. — dzejnieks un rakstnieks Jānis Akurāters svinēs savu 60. dzimšanas

dienu. A. *
1876. g. 13. 1. Dignājas Jaunzemjos, jaunībā darbojies kā

skolotājs, pēc 1905. g. galīgi nodevies rakstniecībai.

15. — mākslinieks-dekorātors Arturs Cimermanis svinēs savu 50. dzimša-

nas dienu — C. * 1886. g. 15. 1. Ēdemistē, Igaunijā, mācījies Štiglica

mākslas skolā Pēterpilī, kopš 1912. g. dekorātors mūsu mākslas ie-

stādēs.



204

16. — komponists un diriģents Otto Karls svinēs savu 50. dz. dienu. — K.

* 1886. g. 16. 1. Rīgā.
Februāris.

i. —
mūsu augstskolas māc. spēks Dr. philos. Paulis Kalniņš svinēs savu

50. dzimš. dienu.
—

K. * 1886. g. 1. 2. Paies Kalna krogā, studējis ķī-

miju Šveicē.

4. — paidagogs un māc. grāmatu autors Reinis Cukurs atskatīsies uz no-

dzīvotiem 70 dzīves gadiem. — C. * 1866. g. 4. 2. Vecpiebalgā, visu

savu darba mūžu nostrādājis skolās, sarakstījis vairākas māc. grā-

matas.

11. — kooperātors un kopdarbības rakstnieks Eduards Laursons svinēs savu

60. dzimšanas dienu. L. * 1876. g. 11. 2. Jaunvālē, studējis Rīgā, dar-

bojas kooperātīvās iestādēs.

14. — dzejnieks Rieteklis — īstā vārdā Jūlijs Balodis atskatīsies uz pavadī-
tiem 80 mūža gadiem. R. * 1856. g. 14. 2. Valmieras pag., agrajā bēr-

nībā zaudējis dzirdi, darbojies kā kurpnieks, vaļas brīžos sacerēdams

lielu vairumu dzeju. Mūža vakaru pavada Valmieras pils. patversmē.

20. — mūsu atbrīvošanas cīņu virsvadonis ģen. Jānis Balodis svinēs savu

55. dzimšanas dienu.
— B. *

1881. g. 20. 2. Trikātā, izglītojies kara mā-

cību iestādēs, par nopelniem brīvības cīņās no Tautas padomes izvests

par ģenerāli.

21. — skaņradis un rosīgais darbinieks dziesmu laukā, prof. Jurjānu Pāvuls

atskatīsies uz pavadītiem 70 mūža gadiem. J. *
1866. 21. 2. Ērgļos,

beidzis konservātoriju, tag. mūsu konservātorijas māc. spēks.

29. — dzejniece Birznieku Sofija svinēs 60. dzimšanas dienu. B. S. * 1876. g.

29. 2. Zemītes Noņās, kur arī tagad dzīvo un darbojas.

Marts.

8.
— sabiedrisks darbinieks un rakstnieks Spricis Paegle atskatīsies uz pa-

vadītiem 60 mūža gadiem. — P. * 1876. g. 8. 5. Ķoņu pag., studējis

Rīgā, rosīgi darbojas biedrībās un organizācijās; kādu laiku bijis rūp-

niecības ministrs.

Aprīlis.

2. — militārais rakstnieks un kultūras darbinieks ģen. Kārlis Gopers at-

skatīsies uz 60 mūža gadiem. — G. * 1876. g. 2. 4. Trikātā.

3. — rakstnieks Antons Birkerts, pseud. Antons, svinēs savu 60. dz. dienu.

—
B. *

1876. g. 3. 4. Jaunsvirlaukā, darbojies kā skolotājs un žur-

nālists.

4. — mūzikas paidagēgs prof. Juris Jurjānis atskatīsies uz 75 pavadītiem

mūža gadiem. — J. * 1861. g. 4. 4. Ērgļos, studējis mūziku Pēterpilī,

ilgus gadus pavadījis Krievijā, kopš 1919. Rīgā kā paidagogs mūsu

konservātorijā.

4. — žurnālists Pēteris Bakulis svinēs savu 50. dzimšanas dienu. — B.

* 1886. g. 4. 4. Ērgļos, darbojas Jaunākās Ziņās.

6. —
lauksaimniecības vēsturnieks, zinātnieks un rakstnieks Dr. h. c. Jānis

Mazvērsītis atskatīsies uz 70 mūža gadiem. — M. * 1866. g. 6/ 4. Vec-

auces Ēvaržos, studējis Rīgā, jau no studenta gadiem rosīgi darbojies

rakstniecībā, sniegdams daudz vērtīgu darbu par lauksaimniecību, bet

sevišķi par tās vēsturi.
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8. — komponists un diriģents Jānis Vītoliņš svinēs savu 50. dzimšanas die-

nu. — V. * 1886. g. 8. 4. Litenē, beidzis Maskavas un Latvijas konser-

vātorijas.
11.

— žurnālists Augusts Akmentiņš svinēs savu 50. dzimšanas dienu.
— A.

* 1886. g. 11. 4. Sausnējā.

15.
— skatuves mākslinieks Aleksis Mierlauks atskatīsies uz 70 pavadītiem

mūža gadiem. M. *
1866. g. 15. 4. Rīgā, kur 1885. g. sācis savas teātra

darbinieka gaitas, kas to novedušas mūsu skatuves mākslas augstumos.

16. — komponists un dziesmu kopējs Jēkabs Graubiņš svinēs savu 50. dzim-

šanas dienu. — Gr.
* 1886. g. 16. 4. Preiļos Latgalē, mācījies skolotāju

seminārā un konservātorijā, saskandinājis vairumu populāru dziesmu.

18. — dziednieks, sab. darbinieks un diplomāts Dr. mcd. Oskars Voits atska-

tīsies uz 70 pavadītiem mūža gadiem. —
V. *

1866. g. 18. 4. Ropažos,

studējis kara mcd. akadēmijā, darbojies Pēterpilī, vēlāk mūsu sūtnis

Berlīnē.

Maijs.

1.
— rakstnieks un sab. darbinieks Augusts Melnalksnis atskatīsies uz 60

pavadītiem mūža gadiem. — M. * 1876. g. 1. 5. Valtenbergas Meln-

alkšņos, darbojies kā skolotājs, par piedalīšanos 1905. g. kustībā no-

tiesāts izsūtīšanā Sibirijā, kur pavadījis 7 gadus; tagad rakstnieks un

radiofona lektors Rīgā.
5. — gleznotājs Aleksandrs Cīrulis svinēs savu 50. dzimšanas dienu. —

C.

* 1886. g. 5. 5. Bērzumuižā, beidzis Rīgas Politechniku.

9. — Latvijas šacha nodibinātājs Jānis Bētiņš atskatīsies uz 80 pavadītiem

mūža gadiem. B. * 1856. g. 9. 5. Bērzmuižas pag., studējis tirdzniecību

Rīgā, darbojies pilsētas un valsts iestādēs.

20. — statistiķis un valsts darbinieks Valdemārs Salnais svinēs savu 50.

dzimšanas dienu. — S. * 1886. g. 20. 5. Lubānas Pauros, par piedalī-

šanos 1905. g. kustībā ilgus gadus pavadījis cietumā un izsūtīšanā Si-

birijā; kādu laiku Latvijas ārlietu ministrs.

23.
— dzejnieks un skolu darbinieks Valdemārs Dambergs svinēs savu 50.

dzimšanas dienu. — D. * 1886. g. 23. 5. Družnoseļjē, Pēterpils gub.,

studējis klasiskās valodas; tag. skolas direktors Jelgavā.

30. — komponists un dziesmu kopējs Kārlis Martinovskis svinēs savu 50.

dzimšanas dienu, f 1886. g. 30. 5. Pļaviņu Poriešos, mūziku mācījies

Rīgā un Maskavā.

Jūnijs.

17.
—

mūsu augstskolas māc. spēks un lauks, rakstnieks Dr. agr. Jānis Ap-

sīts svinēs 50. dzimš. dienu. —
A. * 1886. g. 17. 6. Vecates Strazdiņos,

studējis Rīgā un ārzemēs.

22. — publicists, rakstnieks, statistiķis un valsts darbinieks Marģers Skuje-

nieks atskatīsies uz 50 pavadītiem mūža gadiem. — Sk. * 1886. g. 22.

6. Jelgavā, studējis Maskavā, pāra lāgiem ministru prezidents; tag.

viņa biedrs.

23. —
Rakstniece un dzejniece Tirzmaliete, īstā vārdā Minna Dzelzskalns

svinēs savu 60. dzimšanas dienu. — T. * 1876. g. 23. 6. Tirzā kā sko-

lotāja-rakstnieka meita, dzīvo Lejasciemā un nodarbojas rakstniecībā.
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Jūlijs.

2. — gleznotājs prof. Jānis Rob. Tilberģis svinēs savu 60. dzimšanas dienu.

— T. *
1876. g. 2. 7. Rīgā, beidzis Pēterpils Mākslas akadēmiju, tagad

mūsu mākslas akadēmijas mācību spēks un daudzu daiļdarbu por-

tretu autors.

9.
— draudzes un kultūras darbinieks, māc. Jānis Ozols atskatīsies uz 60

pavadītiem mūža gadiem. — O. * 1876. g. 6. 7. Valmieras pag., stu-

dējis teoloģiju, darbojies kā skolotājs un draudzes gans.

14. — vēsturnieks un rakstnieks Jānis Juškevičs svinēs savu 50. dzimšanas

dienu. — J. * 1886. g. 14. 7. Rīgā amatnieku ģimenē, mācījies Rīgā un

Maskavā, rosīgi darbojies rakstniecībā, sarakstījis kapitālo darbu par

hercogu Jēkabu.

26. — etnogrāfs un rakstnieks Eduards Paegle atskatīsies uz 60 pavadītiem
mūža gadiem. — P. * 1876. g. 26. 7. Ķoņu pag.; daudz rakstījis par

senatni.

29.
—

skolu darbinieks Kārlis Ozoliņš svinēs savu 60. dzimšanas dienu. — O.

* 1876. g. 29. 7. Jaunrozes skolā kā skolotāja-rakstnieka Dāva Ozoliņa

dēls, studējis Maskavā, tag. skolu direktors.

31. —
mūsu augstskolas māc. spēks Dr. philos. Nikolajs Tranzejs svinēs

savu 50. dzimšanas dienu.
—

T. *
1886. g. 31. 7. Vecbrenguļu muižā kā

īpašnieka dēls.

Augusts.

6. — mūsu augstskolas māc. spēks prof. Dr. agr. Pēteris Nomalis atskatī-

sies uz 60 pavadītiem mūža gadiem. N. * 1876. g. 6. 8. Sēlpils Priekšā-

nos, studējis Rīgā, papildinājies ārzemēs.

12. — sabiedriskais darbinieks un Latvijas brīvvalsts 2. prezidents Gustavs

Zemgals svinēs savus 65. šūpuļa svētkus. Z.
* 1871. g. 12. 8. Džūkstes

Odiņos, studējis tieslietas Maskavā, darbojies Rīgā tieslietās, biedrī-

bās un rakstniecībā.

Septembris.

8. — skatuves māksliniece Ludmila špīlbergs svinēs savus 50. šūpuļa svēt-

kus. Šp. * 1886. g. 8. 9. Valmierā.

12. — sabiedrisks darbinieks un skatuves mākslinieks Jānis Brigaders at-

skatīsies uz pavadītiem 80 mūža gadiem. — B. * 1856. g. 12. 9. Tērvetē.

18.
— gleznotajs-paidagogs Pēteris Kundziņš svinēs savus 50. šūpuļa svēt-

kus. K. * 1886. g. 18. 9. Mazsalacas pag.

Oktobris.

2. dzejnieks Edvards Treumanis — Zvārguļu Edvards atskatīsies uz 70. sa-

va mūža gadiem. T. * 1866. g. 2. 10. Priekuļu pag., darbojies kā ie-

rēdnis, žurnālists, bijis Krievijas Valsts domnieks; kopš 1905. g. dzīvo

lauku vientulībā.

3. — skolu darbinieks Jānis Dobulis svinēs savus 60. šūpuļa svētkus. — D.

*
1876. g. 3. okt. Lazdonā, beidzis skol. semināru, darbojies skolās, pēc

tam studējis matēmatiku Maskavā, tad skolu direkiors.

9.
— agronomijas un valsts darbinieks Jānis Blumbergs svinēs 50. dzim-

šanas dienu. —
B. * 1885. g. 9. 10. Madonas tuvumā, studējis Rīgā;

kādu laiku finanču ministrs.
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11. — rakstnieks Arvēds Michelsons — Rutku tēvs svinēs savu 50. dzimša-

nas dienu. M. *
1886. g. 11. 10. Rīgā, darbojas rakstniecībā un uz ska-

tuves.

12.
— rakstniece Ivanda Kaija, dzim. Tonija Millers-Melders, prec. Lūkins

atskatīsies uz 60 smagos pārdzīvojumos un ciešanās pavadītiem mūža

gadiem. I. K. * 1876. g. 12. 10. Jumpravā pie Rīgas, studējusi filozo-

fiju Bernē, Leipcigā un Sorbonnā. Slimības dēļ, sākot ar 1921. g.,

spiesta klusēt.

25. — latgaļu kultūras darbinieks bīskaps Jezups Rancāns svinēs savus 50.

šūpuļa svētkus.
— R. * 1886. g. 25. 10. Nātrenu Lūģnieku ciemā, bei-

dzis garīgo akadēmiju Pēterpilī, tag. rektors katoļu garīgā seminārā.

26. — rosīgais dziesmu kopējs un skolu darbinieks Ādams Ārgalis atskatī-

sies uz 85 ražīgā mūža gadiem. —
A. *

1851. g. 26. 10. Skaņkalnes Rei-

nātos, beidzis skol. semināru, visu laiku darbojies Rīgas latv. skolās

un biedrībās.

27. —
mūsu augstskolas māc. spēks, prof. Dr. jur. Benedikts Frēze atskatī-

sies uz 70 pavadītiem mūža gadiem. —
Fr. *

1866. g. 27. 10. Tērbatā,

studējis Tērbatā un Berlīnē.

Novembris.

10. — žurnālists un valsts darbinieks Rūdolfs Vīksna svinēs savu 60. dzim-

šanas dienu. V. * 1876. g. 10. 11. Svitenē, darbojies žurnālistikā, tagad

Jēkabpils apr. lauku pašvaldību vecākais.

10.
— publicists un žurnālists Jānis Bankavs svinēs savu 50. dzimš. dienu.

B. *
1885. g. 10. 11. Vecmuižā, izglītojies Maskavā.

12.
— lauksaimniecības un valsts darbinieks Augusts Kalniņš svinēs 60. šū-

puļa svētkus. — K. * 1876. g. 12. 11. Alojā, studējis Rīgā, bij. apgā-

dības un zemkopības ministrs.

19. — žurnālists un etnogrāfs Jānis Ansberģis atskatīsies uz 70 pavadītiem

mūža gadiem. —
A. * 1866. g. 19. 11. Jērcenu pag., studējis tieslietas

un tautsaimniecību, čakli darbojies etnogrāfisku materiālu vākšanā

un apstrādāšanā, līdzstrādājis laikrakstos, vadījis Pēt. Avīzes.

19.
—

mūsu augstskolas māc. spēks — farmakologs prof. Edvards Zariņš

svinēs savus 60. šūpuļa svētkus. —
Z. * 1876. g. 19. 11. Raunā, studējis

Tērbatā, papildinājies Maskavā un Vīsbādenē.

23. — vēsturnieks un valodnieks Mārtiņš Bruņinieks atskatīsies uz 70 pava-

dītiem mūža gadiem. — Br. * 1866. g. 23. 11. Saukā, studējis valodnie-

cību, darbojies kā skolotājs Krievijā, vēl. Latvijā; daudz rakstījis par

valodniecības jautājumiem.

23. — mūsu augstskolas mācību spēks, rektors un izglītības ministrs profe-

sors Dr. h. c. Augusts Tentelis svinēs savus 60. šūpuļa svētkus. — T.

*
1876. g. 23. 11. Vidrižu pag., darbojies kā skolotājs, pēc tam studējis

vēsturi; kopš 1921. g. mūsu augstskolas profesors un otram lāgam iz-

glītības ministrs.

28. —
mūsu augstskolas māc. spēks Dr. philos. Pēteris Ķiķauka svinēs savu

50. dzimš. dienu. — Ķ. * 1886. g. 28. 11. Minskas gub., studējis sen-

klasisko filoloģiju Tērbatā.

Decembris.

12.
—

latv. foto celmlauzis Mārtiņš Buclers svinēs savus 70. šūpuļa svētkus.
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— B. * 1866. g. 12. 12. Sauka, darbojies ka zemkopis, kadu laiku skolo-

tājs, vēlāk pievērsies foto mākslai, daudz rakstījis par šo nozari.

20. — rakstniece un teātra mākslas kritiķe Paula Freimane-Jēgere svinēs

savu 50. dzimšanas dienu. — F.-J. * 1886. g. 20. 12., studējusi filolo-

ģiju, darbojas Rīgā.

22. — mūsu brīvvalsts prezidents Alberts Kviesis svinēs savus 55. šūpuļa

svētkus. K. * 1881. g. 22. 12. Kalnamuižas pag., studējis tieslietas;

1930. g. ievēlēts par Valsts Prezidentu.

26. — rakstnieks, dzejnieks, satiriķis Pēteris Ozoliņš-Ramisārs svinēs savu

50. dzimš. dienu. — O. *
1886. g. 26. 12. Vecpiebalgā.



Ziedojuši Brīvības piemineklim.

Ls

Latvijas Banka 15.000,—

Latvijas hipotēku banka 15.000.—

A/S. „A. S. Maikapars" 13.000.—

M. Kalniņš ar reklāmu „Nitra" 10.800.—

Rīgas pilsētas pašvaldība (neskaitot darbus natūrā) 7.197,39

Latvijas kokvilnas ražojumu a./s. un c 5.000.—

Rīgas garnizona dāmu komiteja 3.513,09

Rīgas gumijmanufaktūra «Kontinents", A. Sobolevičs 2.500.—

Sv. Jāņa ģildes brālības meistari un zeļļi 2.120,20

A/S. „Fenikss", Rīgā 2.000.—

A/S. „L. W. Goegginger", Rīgā 2.000.—

Latvijas ražojumu propagandas komiteja 2.000.—

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības banka 2.000.—

Latviešu akciju banka 2.000.—

Latvijas tautas banka kopā ar organizācijām 1.743,26

Sapieru pulka karavīri 1.626,52

Rīgas krāšanas un aizdošanas biedrība 1.500.—

Vidzemes savstarpējā kredītbiedrība 1.500.—

Daugavpils pilsētas valde 1.500.—

Gumijrūpniecības A./S. „Quadrat" 1.500.—

Nacionālais teātris no izrādes „Sieviete, ko katrs meklē" 1.204,60

A/S. Liepājas banka 1.200.—

Arsenāla darbinieki 1.153,15

Krievu drāma 1.105.—

Rīgas latviešu biedrība 1.000.—

.Jaunāko Ziņu" izdevēji E. un A. Benjamiņi 1.000.—

Baltijas celulozes fabrikas A/S 1.000.—

Minerāleļļas fabrika „A. Oelrich un Ko" 1.000.—

Rīgas biržas banka 1.000.—

A/S. „A. Wolfschmidt", K. Misrochs 1.000.—

Latviešu dziesmusvētku biedrība 1.000.—

Rīgas cementa fabrika „C. Ch. Schmidt" 1.000.—

Kokrūpnieks Jānis Mīlmanis 1.000.—

Latvijas aptiekāru biedrība 1.000.—

Latvijas amatnieku krāj-aizdevu sabiedrība 1.000.
—

Liepājas drāšu fabrika 1.000.—

Valsts elektrotechniskā fabrika 1.000.—

Rīgas slimo kasu starpbirojs 1.000.
—

ī. Au?škurzemes apgabala 1934. g. izstāde 1.000.—

Latvijas Sarkanā Krusta valde 1.000.—

Rīgas pilsētas diskonta banka 1.000.—
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Ls

Rīgas apriņķa lauku pašvaldība 900.—

Autotanku pulka karavīri 884,74

Ventspils apr. lauku pašvaldība . 800.—

Salamonska cirkus Rīgā 800.—

Latvijas universitātes studentu padome 794,90

Valmieras apr. lauku pašvaldība 700.—

Ventspils latviešu krāj-aizdevu sabiedrība 689.—

2. Ventspils kājnieku pulka dāmu komiteja 659.—

Jēkabpils apr. lauku pašvaldība 600.—

Vācu teātra biedrība Latvijā 600.—

„OttO Schwarz", Dora Jirgensons 600.—

Bērzumuižas izglītības biedrība «Zieds" 518,25

Kuģniecības firma „P. Dannebergs" 500.—

A/S. «Siemens" Rīgā 500.—

Rīgas patērētāju biedrība „Brīvība" 500.—

A/S. «Valters un Rapa" 500.—

Grāmatrūpnieks J. Rapa 500.—

Direktors J. Taube 500.—

Fabrikants V. Ķuze 500.—

Andrejs Gusevs 500.—

L. Neuburgs un E. Krišjansons 500.—

Latvijas goda vicekonsuls Kopenhāgenā B. Kruuse 500.—

Arons Šmuljāns 500.—

Apdrošināšanas un transporta A/S. «Daugava" 500.—

A/S. „Emolip" 500.—

Grāmatu spiest, un apgād. A/S. R. Ruetz un Ko 500.—

A/S. „A. Jedvabņik" 500.—

Krāsu fabrika „Star" 500.—

Baltie Wood Company 500.—

A/S. „West-Export" 500.—

Rīgas ostas kuģniecības biedrība 500.—

Rīgas muitas artelis 500.—

Lašu pagasta pašvaldība 500.—

Elektr. akc. sab. „AEG", Rīgā 500.—

S-ba «Lenta", Rīgā 500.—

E. Gurevičs un A. Kacs 500.—

A/S. «Dancigers" 500.—

Latvijas tirdzniecības un rūpn. b-ba 500.—

Rīgas namīpašnieku krāj.-aizd. sabiedr 500.—

A/S. «Rīgas audums" 500.—

Jelgavas pilsētas krājkase 500.—

Valmieras patērētāju biedrība ~Darbs" • •
500.—

Ilūkstes apr. lauku pašvaldība 500.—

Svētciema pagasta valde ;
500.

L. k. o. k. M. Plānkājs, Stendē, aizsargu izrīk. un piem. plāk. atlik. 463,87

Liepājas apr. lauku pašvaldība 450.

Firma «Jūl. Heinr. Cimmermans" 400.—



Valsts Prezidents A. Kviesis ar Ministru Prezidentu K. Ulmani

apskata pieminekļa būvdarbus

Tēlnieks K. Zāle paskaidro Valsts Prezidentam granīta tēlu apstrādāšanu.

Skats zviedru vaŗkaļa R. Mirsmedena darbnīcā.





Ls

Augusts Kūraus 400.—

Firma „Brāļi Popovi" 400.—

ī Jelgavas amatnieku biedrība 400.—

Ventspils pilsētas valde 400.—

A/S. „Pollock un Ko." 400.—

Augšpils pagasta valde 400.—

Daugavpils apr. lauku pašvaldība 400.—

Latvijas bankas darb. krāj.-aizd. sabiedr 370.—

Bauskas pilsētas valde 350.—

Jaunlatgales apr. lauku pašvaldība 350.—

Alsvangas pagasta valde 350.—

Cēsu apr. lauku pašvaldība 31)0.—

L. Universitātes korporācija „Lettonia" 300.—

Jānis Asars Ainažos 300.—

Latvijas auto un aero klubs 300.—

Rīgas Lielās ģildes biedrība 300.—

Bij. Valsts Prezidents G. Zemgals 300.—

A/S. ~Morics Feitelbergs" 300.—

Autotanku pulka virsdienesta karavīri 300.—

Kuģniecības firma „BrāJi Zeebergi" 300.—

Direktors Rūdolfs Veidemanis 300.—

Cieceres pagasta pašvaldība 300.—

Līvānu pagasta pašvaldība 300.—

Bauņu pmtsk. — Matīšu dziedātāju koris 300.—

Ulriclīs Mīlmanis, Vācijā 300.—

Firma „BrāJi Streiff" 300.—

Rēzeknes apr. lauku pašvaldība 300.—

Dricēnu pagasta valde 300.—

Latvijas skolotāju slimokase 300.—

A/S. „Kali", Rīgā 300.—

īstras pagasta valde 300.—

Valmieras pilsētas valde 300.—

Madonas apr. lauku pašvaldība 300.—

Bauskas apr. lauku pašvaldība 300.—

Flejas pagasta valde 300.—

Ārlavas pagasta valde 300.—

Rīgas nomāju savienība 263,50

J. Millera ģimene Singapurā, Indoķīnā 251,60

Rozēnu pagasta valde 250.—

Sarkanmuižas pagasta valde 250.—

Preiļu pagasta valde 250.—

-Dundagas pagasta valde 250.—

Rugāju pagasta valde 250.—

Zaļenieku pagasta valde 250.—

Atbildīgo valsts darbinieku biedrība 200.—

Saldus pagasta valde 200.—

Bukaišu pagasta valde 200.—
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Ls

Latvijas jaunatnes savienības Bērzmuižas organ 200.—

A/S. „Julius Potempa" 200—

Krāj-aizdevu sabiedrība «Jonatāns" 200.—

Latvijas konservāt. korpor. «Līga" 200.—

Koku tirgotājs Roberts Vilciņš 200.—

9. Rēzeknes kājnieku pulks 200.—

Savstarpējās apdroš. centrālā savienība 200.—

Šoseju un zemes ce]u depart. darbinieku biedrība 200.—

Kino «Kristai Palace" 200.—

Latvijas pārtikas preču tirgotāju b-ba 200.—

Jaungulbenes patērētāju biedrība 200.—

Rīgas pilsētas darbinieku biedrība 200.—

Būvrūpniecības a/s. «Betons" 200.—

Saldus piensaimnieku biedrība 200.—

Ērģemes pagasta valde 200.—

lecavas pagasta valde 200.—

Ludzas pilsētas valde 200.—

Mazsalacas pagasta valde 200.—

Vīpes pagasta valde 200.—

Zalves pagasta valde 200.—

Valmieras pagasta valde 200.—

Višķu pagasta valde 200.—

Gaiķu pagasta valde 200.—

Sīpeles pagasta valde 200.—

Mēmeles pagasta valde 200.—

Līnavas pagasta valde 200.—

Ludzas apriņķa lauku pašvaldība 200.—

Purmalas pagasta valde 200.—

Tukuma pilsētas valde 200.—

Smiltenes pilsētas valde 200.—

Gauru pagasta valde 200.—

Tirzas pagasta valde 200.—

Saldus pagasta valde 200.—

Jaungulbenes pagasta valde 200.—

Talsu apriņķa lauku pašvaldība 200.—

Kandavas pagasta valde 200.—

Stendes pagasta valde 200.—

Vandzenes pagasta valde 200.—

Rencēnu pag. valde 200.—

Rēzeknes pilsētas valde 200.—

Andrupenes pag valde 200.—

Silajāņu pag. valde 200.—

Cēsu pilsētas valde 200.—

Vecpiebalgas pag. valde • 200.—

Tukuma apr. lauku pašvaldība 200.—

Zemītes pag. valde 200.—

Zūru pag. valde 200.—



213

Ls

Piltenes pag. valde 200.—

Puzes pag. valde 200.

Latviešu akciju bankas ierēdņi 196.

Biržu pag. valde 150.

Rīgas krāj.-aizdev. sabiedrība 150.—

Rīgas pilsētas satiksmes veterinārārsts 150.—

Singer Sewing Machine Comp 150.—

Alsviķu pagasta valde 150.—

Šķibes pag. valde 150.—

Zautes pag. valde 150.

Saldus pilsētas valde 150.—

Sēlspils pagasta valde 150.—

Sunākstes pag. valde 150.—

Kapiņu pag. valde 150.—

Viesītes pag. valde 150.—

Krāslavas pag. valde 150.—

Matkules pag. valde 150.—

Rīgas valsts technikuma darbinieki 145.—

Sakas brāļu un Ulmales baptistu draudzes 125.—

Latvijas Sarkanā Krusta darbinieki 120.—

Ģenerāla K. Ezeriņa kundze 120.—

Olaines pag. valde 115.—

Latvijas skolotāju 11. krāj.-aizd. sabiedrība 110.—

Salas-Babītes mednieku biedrība 102.—

A./S. ~Splendid Palace" 645.—

Baltijas celulozes fabrikas a./s., Slokā 520.—

A./S. Juglas manufaktūras darbin. un strādn 507,30

Rīgas Jūrmalas pilsētas valde 500.—

Rīgas alusdarītavu centrālbirojs ■••

500.—

Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas person 330.—

Rīgas pilsētas slimnīcas personāls 294,71

A./S. Juglas manufaktūras piegādātāji 255.—

Vispārējā apdrošināšanas sabiedrība nelaimes gadījumos 250.—

Kinoteātris „Kazino" 215,63

Kinoteātris ~Forum" 208,45

Notārs Jānis Krūklands 200.—

Direktors H. Rodegrs, Rīgā 200.—

Direktors J. Taube, Rīgā 200.—

Kinoteātris ~Metropol" 177,73

Ķemeru pilsētas valde 150.—

A./S. Rīgas vilnas rūpniecība Kuršanskis un Himmelhochs 150.—

Apdrošināšanas a./s. „Erglis", Rīgā 145.—

Kinoteātris „A. T.", Rīgā 145.—

Kinoteātris „Maska" 129,90

Latvijas skolotāju slimokases darbinieki 108.—

Taurenes pagasta valde 100.—

un vēl daudzi citi.



Aktīvs. Brīvības pieminekļa komitejas

Kase 1.774,14

Tekoši rēķini:

Latvijas bankā Nr. 2097 37.278,45

37.713,55Pastā Nr. 1475 435,10

Noguldi jumi:

Pastā
383.119,44

Izdevumi (sk. izd. klasifikāciju)

375.359,50

291.925,70
Avansi:

Tēlniekam K. Zalem-Zālītim par teļu veidojumiem

Architektam E. Stālbergam par buvvadību 23.000.—

Uzņem. O. Dambekalnam par obeliska būvi

Brāļu kapu komitejai par travertīna zāģēšanu

Uzņēm. M. Vaitniekam par terases izbūvi

6.000.—

6.000.—

440.604,17

14.000.—

Grāmatu izd. A. Gulbim—gadagrāmatas iespiešanai
Ed. Kuravam par granīta aplikšanu

6.244,67

10.000.—

Ziedojumu zīmes, brošūras, pieminekļa attēli,

plakāti un gadagrāmatas.

a) Atrodas noliktavā:

Ziedoiumu zīmes par Ls 965.942,30

Brošūras un pieminekļa attēli par „ ..

909.—

Plakāti par „
33.156.—

Gadagrāmatas par „ 952,—

b) Pārdošanai nodots apakškomitejām par 1.174.896,35

998.959,30

175.957,05
Dažādas iestādes un personas:

1) Preses nodaļai plakāti 60 eks. par

2) Preses nodaļai, ārzemju presei u. c. izsniegtas
bez maksas 85 brošūras un piemin, attēli, vēr-

tībā par

700.—

17.—

3) Gadagrāmatas brīveks. izsniegti:

Sludinājumu devējiem 131 eks. Latvijā un 17

eks. ārzemju firmām

Redakcijām, līdzstrādniekiem u.c. 100 eks

Sludinājumu vācējiem 79 eks. par
Preses nodaļai 10 eks. par
Brīvības pieminekļa apakškomiteju locekļiem

un darbiniekiem ar Valsts Prezidenta ierak-

stu 46 eks

Ārzemju presei 9 eks

4) Tukuma, Valkas, Jaunlatgales un Jēkabpils apr.
kom. bojāgājušās zied. zīmes (11 +16+18,60+
+ 100)

148.—

100.—

79.—

10.—

46.-

9.—

51.337,39

145,60
5) Ārlietu min. k. zaudējusi uz ārzemju valūtu .. 42,79
6) Rīgas pils. uzņēmumu nod. iemaksa par elek-

trības skaitītāju 40.-

7) Brāļu kapu komitejai —
aizdevums 50.000.—

2.361.570,74

Savākti: 1934. g. 25. okt. bija Ls 777.249,80
1935.

„
31.

„
ir

„
1.205.177.—

Pieaugums Ls 427.927,20427.927,20
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BILANCE 1935. g. 31. oktobrī. Pasīvs.
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Valsis 10 gadu jubilejas pastmarku, ziedojumu

zīmju, brošūru, pieminekļa attēlu, gadagrāmatu

un plakātu izlaiduma reālizējamais kapitāls.

Jubilejas pastmarkas:

1 lata vērtība 57.142 markas

50 sant.
„

57.142

30
„ „

57.142

15
., „

57.142

10
., „

57.142

6
„

57.142
„

Kopā 342.852 markas ar 10 sant. virsmaksu 34.285,2034.285,20

Ziedojumu zīmes:

100 latu vērt. 3.000 g. par Ls 300.000.—

20
„ „

10.000 „ „ „ 200.000.—

10
„ „

20.000 „ „ „
200.000.—

5
„ „

30.000
„ „ „

150.000.—

1
„ „

500.000
„ „ „

500.000.—

50 sant.
„

200.000
„ „ „

100.000.—

20
„ „

200.000
„ „ „

40.000.— 1.490.000.—1.490.000.—

Brošūras:

4.600.—20 sant. vērtībā 23.000 gab 4.600.—ļ
Pieminekļa attēli:

6.760.-20 sant. vērtībā 33.800 gab 6.760.—ļ

Gadagrāmatas:

60.000.—Ls 1.— vērtībā 60.000 eks 60.000.—

Plakāti:

Ls 20.— vērtībā 1258 gab. Ls 25.160.—

„
10.—

„ 2354 „ „
23.540.—

„
5.—

„
8310

„ „
41.550.—

„ 3.—
„

2009
„ „ 6.027.— 96.277.— 1.691.92

Labprātīgi ziedojumi:

96.277.— 1.691.922,20

Atsevišķi ziedojumi, pret kuriem ziedojumu zīmes

un citas vērtības nav izsniegtas, no izrīkoju-

632.888,86miem, reklāmām un savāktie ar bundžiņām 632.86

Procenti
JL
- J I 56.5556.559,68

2.381.370,74

Valsts Prezidenta sekretariāta vec. grāmatvedis G. Šmits.
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Pielikums pie bilances 1935. g. 31. oktobrī.

Izdevumu klasifikācija.

1. Par godalgotiem un apstiprinātiem Brīvības pieminekļa
projektiem Ls 8.100,—

2. Šo projektu izstādīšana
„ 433,50

3. Ziedojumu zīmju izgatavošana „ 5.729,82
4. Ziedojumu plakāti, piespraužamās nozīmes, vairogi un

citi piederumi „ 3.637,20
5. Propagandas materiālu izdošana: Pieminekļa attēli, bro-

šūras, foto uzņēmumi, uzsaukumi „ 5.635,39
6. Pētera pieminekļa nojaukšana 5.270,70
7. Pieminekļa būvvietas iežogošana „ 1.051,97
8. Ģeoloģiskie urbumi pieminekļa vietā

, 469,75
9. Pieminekļa konstruktīvās būves projekts (inženieris P. Zī-

līts) .

: ._. ,
1.500—

10. Centrālā projekta izstrādāšana (arch. E. Stalbergs) „ 30.000,—

11. Travertīns:

Akmens Ls 34.603,49

Transports „ 12.977,33
Travertīna nosegšana „ 506,85

„ pārvietošana „ 1.986,97

Muitas artelim
,

385,30

Travertīna ekspertīze „ 330,—
Travertīna bluķu urbšana un plē-

šana
„ 512,99

Travertīna bluķu sadalīšana 603,18 „ 51.906,11

12. Brīvības pieminekļa pamatakmeņa ielikšana „ 1.614,14

13. Pieminekļa dzelzbetona darbi (M. Vaitnieks) „ 31.110,08
14. Granīta akmens Ls 68.079,76

transports 1.828,80

„ saņemšana , 462,80

Muitas artelim , 392,88

Papildu konstrukcijas ierīkošana tēlu no-

vietošanai 557,23 „ 71.321,47

15. Koka nojume pieminekļa būvvietā (M. Vaitnieks) „ 18.331,04

16. 1933., 1934. un 1935. g. gadagrām. izdoš. Ls 14.932,34

no-

sūt, un cit ~ 921,85 „ 15,854,19

17. Brīvības tēls:

Kaldināšana Ls 12.720—

Ķīmikālijas tēla patinešanai „ 389,91

Figūras iesaiņošana „ 250,—

Dažādi priekšdarbi j,
383,84

Ls 13.743775
Stipendiju izmaksas , „ 14.766.95

18. Ceļamais krāns
, 4.817,71

19. Mazās nojumes uzbūve akmeņu apstrādāšanai „
* 2.091,84

20. Brīvības pieminekļa apdrošināšana un uzraudzība 6.282,95

21. Komisiju un speciālistu braucieni uz ārzemēm zinātnis-

kiem pētījumiem, granīta izmeklēšanai, darbu pieņem-
šanai v. c

„
5.996,65
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22. Zīmognodoklis pēc līgumiem ar tēlnieku K. Zāli-Zālīti,
arch. E. Stālbergu, akc. sab. „Finska Stenindustri" un R.

Mirsmedenu Ls 1.437,20

23. Granīta un travertīna novietošana starp stūru grupām un

ciļņiem
,

900,—

24. Elektrības installācijas un illuminācijas ietaise un deko-

rēšana pieminekļa būvvietā
„ 907,37

25. Kvīšu grāmatiņas un c. iespieddarbi „ 359,80
26. Par koksu 494,90
27. Finieru šablonu nosūtīšana uz Helsinkiem „ 304,19

28. Dažādu materiālu piegādāšana un ģipša modēju aizve-
„

šana „ 267,60

29. Hidropulti un gumijas šļūtene ,
294.—

30. Pasta izdevumi tek. rēķinam Latvijas bankā „ 263,15

31. Elektrības strāvas patēriņi apgaismošanai , 196,93

32. Zemes norakšana no kanalizācijas ietekām
„

78,58

33. Pārējie sīka rakstura izdevumi » 500,52

Kopā Ls 291.925,70

Valsts Prezidenta sekretariāta

rec. grāmatvedis G. Šmits.
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Brīvības pieminekļa
simtslatu ziedojumu zīmju ieguvēji.
(Turpinājums no pirmā tūkstoša Nr. A 000.001 un tālāk.)

48. Rīgas pilsētas pašvaldības
darbinieku slimo kase.

49. Latvju dzelceļu lokomotīvju
biedrība.

50. Latvijas ūniversitātes studen-

šu vienotne «Ausma".

51. Latviešu veco strēlnieku bied-

rība.
52. Francijas sūtniecība Latvijā

(Chargē d'Affaires J. Girau-

det).
53. Rīgas muitas artelis.

54. Rīgas Rotarv klubs.

55. Auguste Morbergs.
56. Rīgas Pārdaugavas rajona sli-

mo kase.
57. Latvijas ūniversitātes studen-

šu korporācija «Imeria".
58. Latvijas kreditiestāžu darbi-

nieku savienība.

59. Lauku darbinieku slimo kase.

60. Zvērināts advokāts Heinrichs

Rūsis.

61. Latvijas lauksaimniecības dar-

binieku biedrība.

62. Latvijas enkurnieku darba

kooperātīvs.
63. Latvijas ugunsdzēsēju biedrī-

bu un organizāciju savienība.

64. Latvijas tiesnešu biedrība.
65. Krievu nacionālā apvienība

Latvijā.
66. II Rīgas galdnieku sabiedrība.
67. Rīgas pilsētas 8. pamatskola.
68.1 Latvijas lauksaimniecības cen-

-69./ trālbiedrība.

70. Latvijas ūniversitātes studentu
biedrība „Fraternitas Rustica-
na".

72. Rīgas palīdzības un apbed.
kase «vienība".

73. Valsts darbinieku kreditbied-

rība.
74. Rīgas meistaru palīdzības

biedrība.
75. Sesavas savstarp. ugunsapdro-

šināšanas biedrība.

76. Rīgas rūpnieku savst. palīdzī-
bas biedrība.

77. Latvijas evaņģēliskā Brāļu
draudžu savienība.

78. Biedrība «Piektais gads".
124 1

( Latvijas tautas banka.

256. Rachmiels Keilmanis, Rīgā.
352. «Central" viesnīcas īpašn. Fr.

Bomis un H. Tiltiņš, Rīgā.
517. Jānis Cīrulis, Rīgā.

518. Krišs Briedis, Rīgā.
546.)

Rīgas ostas kuģniecības bied-

\%\ riba-

-550.'

552. Iļģeciema palīdzības biedrība.

573. \ Latvijas aptiekāru iepirkšanas
574. / sabiedrība.

575. Savstarpīgā aptiekāru uguns-

apdrošināšanas sabiedrība.

580. Jānis Strautnieks, Rīgā.

581. Zemkopības mašīnu sabiedrī-

ba «Imanta" Rīgā.
582. Alfrēds Zariņš, desu rūpniecī-

ba un gaļas lieltirgotava Rīgā.
586. Heinrichs Kappaufs, Rīgā.

591. Poļu teātris Latvijā.

596. Zolitudes Annenieku šampe-
ternieku sīkzemnieku lauk-

saimnieku b-ba.

598. M. Korst-Androvics, Rīgā.

604. Valsts kontrolieris J. Kamin-

skis.

758."
759.

760.

761.

762.i Rīgas cementa fabrika C. Ch.

763.ļ Schmidt.

764.

765.

766.

767.
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768. \

7b9.

770.} J. C. Jessen, Rīgā.
771.

772.

773. Bruno Frobeen, Rīgā.
774. Fritz Strauss, desu darbnīca

776. Bi|. ārlietu ministrs A. Balodis.
778. Sūtnis J. Feldmanis, Šveicē.
779. Sūtnis R. Liepiņš.
783. Nikolajs-Valerians-Adolfs Krū-

mings, Chantillv.

735*1 Edith Kruming, Chantillv.

790. Fr. van Monsjou, Latvijas kon-
suls Amsterdamā.

830. Aviācijas pulka cietušo lidotā-

ju palīdzības fonds.

852. Dr. Kristaps Venbergs, Ģinter-
nmižas slimnīcā.

861. Milda Tankcls, Rīgā.
862. Rīgas galvenā pasta darbinieki.
865. Jaunpiebalgas savstarpējā

ugunsapdrošināšanas biedrība.
867. Latvijas kultūrtechniķu bied-

rība.

871. \

87^
Rīgas galvenā pasta darbi-

-874! niekL

875.

1166. Skultes pagasta valde.

1301.

Tirdzniecības un rūpniecības

1304
a^s"

Je dvabņik".

1305.

1306, \
1307.

1308. >Krāsu fabrika „Star", Rīgā.
1309.

1310.

1401. Rīgas svina un cinkkrāsu rūp-
niecības akc. sabiedrība.

1402. Firma „A. Stancke un Ko".

1403. A/S. „Lateksim".

1404. A/S. „Rita".

1405. Firma „A. Dancigers".

1406. Firma „Apekol".
1407.)
1408.

1409

1410.1 A/S. Rīgas gumijas manufak-

-1411.1 tūra ~Kontinents".
1412. |
1413.

1414.1

1415.

1416.

1417.

1418.

1419.

1420.1 A/S. Rīgas gumijas manufak-
-1421.f tūra ~Kontinents".
1422.

1423.

1424.

1425.

1426.

1441. A/S. „Latrus".
1442. Rīgas olu centrāle.
1443. A/S. „Brāļi līosiasson".

1444. I. S. Bagg, Rīgā.
1445. Firma „N. Blūmšteins un 1..

Rozovskis".

1449. Firma „N. Blūmšteins un L.

Rozovskis".

1456. Tabakas fabrika „Trud".

1459. Tabakas fabrika „Trud".

1471 ļ
1472

1473. A/S. „West-Export".
1474.

1475.'

1476. Savstarpējā kredītbiedrība pie
Latvijas tirdzniecības un rūp-

niecības biedrības.

1478 /
Joel s Kacenellenbaums, Rīgā.

1495. Isaak Gelbart, Rīgā.

1496. |
1497.

1498.) Baltie Wood Companv, Ltd.
1499.

1500.

1501. Oļģerts Grosvalds, Latvijas
sūtnis Somijā.

1505. S. Fridmans, Kauņā.

1506. O. Birzuls, Kauņā.

1507. J. Rācens, Latvijas sūtniecības

Igaunijā pagaidu vadītājs.
1515. Eduards Krasts, Latvijas ģene-

rālkonsuls Prāgā.
1516. Rūdolfs Wurms, goda konsuls

Prāgā.
1523. Jānis Vilciņš, Latvijas konsuls

Vīnē.

1536.) A/S. „Baltie Chartering Co",

1537./ Rīgā.

1538. Kuģu īpašnieks Kārlis Kronen-

bergs, Rīgā.

1628. Jānis Goldbergs, Rīgā.

1636. Andrejs Gusevs, Rīgā.

1637. Aleksandrs Nesterovs, Rīgā.
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1638. Anna un Nikolajs Nesterovs,

Rīgā.
1639. M. V. Nesterova mantinieki,

Rīgā.
1640. Grigorijs Gusevs, Rīga.
1641. ..Tirdzniecības pagalms" Rīgā.
1642. Nat. Buks, Rīgā.
1643. J. Potapovs, Rīgā.

1657 } Hermer
» Hāgā.

1658. J. Salmanovitz, Ženēvā.

1660. Latvijas pilsoņu biedrība Vā-

cijā.
1661. Dr. Oskars Voits, Berlīne.

1733.1 Kredītbiedrība pie L. Ģildes
1734./ biedrības.

[ļlļj Lielā Ģilde, Rīgā.

1737. Sabiedrība „Ressource", Rīgā.
1738.'
1739.

1741
Vidzemes savstarpīgā kredit-

ļ742'.\ biedrība-

-1743.

1744.

1745. Latvijas frizētavu īpašnieku
aroda apvienības.

1746.

1747.

1748.

1749.

1750.

1751.

1752.

1753.

1754.

1755.

1756. Rīgas prefektūras I iec. darbi-

-1757. [ nieku 1930. g. 21. XII izrīko-

-1758. jums.
1759.

1760.

1761.

1762.

1763.

1764.

1765.

1766.

1767.

1768.

iSo2*> Firma "N" Chr" Hviids"-

-1803. K/S. „C. Siegel", Rīgā.

1804-

-1805.

1806.( Emilija Benjamiņš, Rīga.

1807.
1808.

1809. Otto Kellers, Rīgā.

1810. Jānis Mīlmanis, Rīgā.

2001. Liepājas pol. I iecirknis.

2002. Liepājas latviešu saviesīgā
b-ba ~Zvaigzne".

2003. Jāzeps Rusinieks, Liepājā.
2004. Friclricbs Meijers, Liepājā.

2005. J. Petrevica koku zāģētava,
Liepājā.

2006.1
2008 1

LiePājas pilsētas valde.

2009.)
2018. A/S. Liepājas linoleuma fab-

rika.

2019. A/S. Liepājas eļļas fabrika,

agr. Kielera.

2020. A/S. Liepājas ādu fabrika

„Korona".

2021. Liepājas fabrikantu apvie-
nība.

2022. Bērend un Co tvaika miltu

dzirnavas Liepājā.

2023. Alfrēds Riekstiņš, drāšu fab-

rikas direktors Liepāja.

2024.1 Ziemeļ-vakaru metallurģiskās,
2025.> mēchaniskās un kuģu būveta-

-2026.] vas fabriku akc. sab. Liepāja.

2027. Alfrēds Riekstiņš, drāšu fab-

rikas direktors Liepāja.
2029.

2030.

2031.1 2. Ventspils kājn. p. damu ko-

-2032.1 mitēja.
2033.

2034.

2035.

203b.

2037.

2038.

2039

2040 \ Liepājas pilsētas valde.

2041.

2042.

2043.

2044.1

2102. Kraukļu pagasta pašvaldība.

2109. Litenes pagasta sabiedrība.

2145. Gulbenes pilsētas valde.

2153. Tukuma namnieku,
_

tirgotāju
un rūpnieku kraj-aizdevu
s-ba.

2155. Struteles pagasta pašvaldība.
2156. Sēmes pagasta pašvaldība.

2157. Blīdienas pagasta valde.



2158. Smārdes pagasta pašvaldība.
2159. Lestenes pagasta valde.
2160. Tukuma viesīgā biedrība.

2162. Tukuma pilsētas pašvaldība.
2167. Jaunpils pagasta pašvaldība.
2172. Remtes savstarpējā ugunsap-

drošināšanas b-ba.

2175. Remtes pagasta valde.
2176. 11. Tukuma aizsargu pulks.
2177. Smārdes pagasta pašvaldība.
2178. Zantes pagasta pašvaldība.
2179. Annenieku pagasta pašval-

dība.

2186. Cesvaines pagasta valde.

2 204 f
Rezeknes pilsētas valde.

2286. Ludzas krāj-aizdevu sabiedrī-
ba «Darbs".

2354. Cēsu pilsētas pašvaldība.
2361. Cēsu apriņķa pašvaldība.
2366. Rankas pagasta pašvaldība.
2390. Liepas pagasta pašvaldība.
2400. 10. Cēsu aizsargu pulks.
2402. '! Rūjienas piensaimnieku sa-

-2403./ biedrība.

2405. Rūjienas, piensaimnieku sa-

biedrība.

2406.1
2407.> Jānis Asars. Ainažos.

2408.1
2409. Remberts Rungainis, Ainažos.

2411. Kokmuižas pagasta valde.

2418. Valmieras biedrības kraj-aiz-
devu sabiedrība.

2422. Burtnieku pagasta valde.

2423. Burtnieku pagasta valde.

2425. Liepupes pagasta valde.

2426. Idus savstarp. ugunsapdroš.
- b-ba.

2439. Kokmuižas pagasta valde.

2440. Dikļu izglītības biedrība

~Jaunatne".
2442. Duntes savstarpēja uguns-

apdrošināšanas biedrība.

2446. Viļķenes ugunsapdrošināšanas
sabiedrība.

2447. Umurgas krāj-aizdevu b-ba.

2448. Lādes-Stienes piensaimnieku
sabiedrība.

2449. Limbažu savstarpējā kredīt-

biedrība.

2463. Arakstes savstarpējā palīdzī-
bas biedrība.

2464. Rencēnu krāj-aizdevu sabied-

rība.

2465. Rencēnu pagasta pašvaldība.
2469. Alojas piensaimnieku sabied-

rība.

2470. Valmieras apriņķa valde.

2471. Dauguļu pagasta Brīvības

pieminekļa komiteja.
2472. Kokmuižas pagasta savstarpē-

jā ugunsapdrošināšanas bied-

rība.

2473. Alojas pagasta pašvaldība.
2474. Vaidavas pagasta valde.

2475. Valmieras piensaimnieku sa-

biedrība.

2493. Jelgavas pilsētas krājkase.
2497. Mežmuižas krāj-aizdevu sa-

biedrība.

2507. Blomu-Nīgales piensaimnieku
biedrība.

2512. Valkas apriņķa valde.

2515. Gaujienas pagasta pašval-
dība.

2524. Kārķu piensaimnieku sabied-

rība.
2529. Mālupes pagasta pašvaldība.
2531. Palsmanes pagasta savstarp.

ugunsapdroš. biedrība.
2533. Pededzes pagasta pašvaldība.
2543. Trikātas krāj-aizdevu sabied-

rība.

2544. Trikātas piensaimnieku sa-

biedrība.
2546. Veclaicenes pagasta „Paika"

I pak. pamatskola un L. J. S.

K. Veclaicenes pulciņš.
2548. Cirgaļu pagasta pašvaldība.
2550. Alūksnes krāj-aizdevu sabied-

rība.

2551. Roberts Šloss ar kundzi, Alūk-
snē.

2573. Durbes pagasta savstarp.
ugunsapdroš. biedrība.

2575. Ezeres piensaimnieku sabied-
rība.

2576. Ezeres pagasta pašvaldība.
2585. Nīgrandes-Ventmalas krāj-

aizdevu sabiedrība.

2590. Rucavas kooperātīvs «Pašpa-
līdzība".

2594. Vaiņodes apkārtnes kooperā-
tīvs.

2595. Bātes-Vaiņodes krāj-aizdevu
sabiedrība.

2599. Priekules pārtikas biedrības

personāls.
2611. Kazdangas pagasta pašvaldī-

ba.

2613. Nīkrāces pagasta pašvaldība.
2614. Valtaiķu piensaimnieku sa-

biedrība.

2620. Aizputes apriņķa valde.

2633. Kārlis Alberts Dinkerts, Ābeļu
pagastā.

221
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2648. Neretas kraj-aizdevu sabiedrī-
ba.

2649. Neretas patērētāju biedrība.

2663. Pampāļu patērētāju biedrība.

2664. Pampāļu savstarpējā uguns-
apdrošināšanas biedrība.

2665. Lutriņu krāj-aizdevu s-ba.

2704. Fricis Sudmals un Ansis Ost-

ups, Ventspilī.
2705. Ventspils latviešu biedrība.
2706.|
2707 I
2708 >

en*sP^s latviešu sporta bied-

-2709 ļ
rlba »SP"-ars-

-2710.1

2711. Brīvības pieminekļa Ugāles

pagasta komiteja — kā atli-

kums no 1931. g. 19. jūlija
dziesmu svētku atskaņām
Ugālē.

2716. Dundagas patērētāju biedrība.

2726. Ventspils brīvprātīgo uguns-

dzēsēju biedrība.

2729.

2730.

2731. Ventspils latviešu krāj-aizdevu
2732.1 sabiedrība.
2733.

2734.J
2738. Fricis Kārkliņš, Ventspilī.

2749. Ventspils biržas komiteja.

2753. Jelgavas pilsētas valde.

2758. Dobeles krāj-aizdevu sabied-

rība.

2764. Šķibes pagasta valde.

2780. Mežmuižas savstarp. ugunsap-
drošināšanas biedrība.

2791. Jaunauces krāj-aizdevu sa-

biedrība.

2792. Rubas pagasta sabiedrība.

2795. Vadakstes un apkārtnes sav-

starpējā ugunsapdrošināšanas
biedrība.

2796. Vecauces un apkārtnes sav-

starpējā ugunsapdrošināšanas
biedrība.

2797. Lielauces savstarpējā uguns-
apdrošināšanas un Lielauces
krāj-aizdevu sabiedrība.

2799. Naudītes krāj-aizdevu sabied-
rība.

2602. Bij. notārs Ernests Jagds, Jē-
kabpilī.

2807. Sunākstes pagasta pašvaldība.
2815. Zalves mūzikas biedrība

„čala".

2817 } aPriņķa valde.

2866. Vilis Beiuerts, Bauskas pagasta
Lodeuos.

2869. Bauskas lauksaimnieku krāj-
aizdevu sabiedrīoa.

2872. Grabendoles piensaimnieku sa-

biedrība.

2873 1

2874 1
UI1(lāles pagasta pašvaldība.

2878. Vecumnieku patērētāju bied-

rība „Rūķis", Vecmuižā.

2883. Valles kultūras veicināšanas

biedrība.

2885. Mežotnes krāj-aizdevu sabied-

rība.

2887. Bauskas latviešu krāj-aizdevu
kase.

2888. Codes-Mežotnes ugunsapdroši-
nāšanas biedrība.

2902. 10. Aizputes kājnieku pulka
karavīru veikals.

2903. 11. Dobeleskājnieku pulxa ka-

ravīri.

2904. 12. Bauskas kājnieku pulks.
2905. Zemgales artilērijas pulka ka-

ravīru veikals.

2906. Jātnieku pulks.
2956. Sēmes pagasta pašvaldīLa.
2966. Rozēnu pagasta valde.



223

Brīvības pieminekļa apriņķu, Rīgas iecirkņu, Lie-

pājas un Daugavpils pilsētu un resoru komitejām.

Brīvības piemineklis uzcelts! Tas uzcelts ar tautas bagā-
tīgi sanestiem ziedojumiem, kuru savākšanā lieli nopelni pie-
der mūsu komitejām. Katros valsts gadasvētkos vairākus ga-
dus no vietas tās veltīja lielas pūles šim darbam, zem piemi-

nekļa idejas pacilātībā vadot tās dienas svinības, kuplinot tās

ar izrīkojumiem šim vienam mērķim v. t. t. Neatlaidīgā
darba rezultātā savākums allaž patīkami pārsniedza gaidīto
un uz 1. novembri kopsumma iet pāri Ls 1.200.000.— Tādēļ tam

impulsam, kas vainagojas tik labiem panākumiem un kura ie-

darbība jau dziļi iesakņojusies sabiedrībā, šogad pieminekļa
atklāšanas dienā un turpmākos gados jādod atkal cits ne

mazāk valstisks uzdevums, neatlaižot sabiedrību

agrākajā sadrumstalotībā.

Brīvība ir tāda svēta manta, kas tautai arī jāsarga. Te

roku rokā ar valsts vadību iet Kara aviācijas fonds,

kurā gan arī jau no malu malām sanesti tuvu pie miljona latu,

bet viņa mērķi un uzdevumi ir tikpat lieli un tāli, cik stipra un

karsta ir tautā mīlestība uz savu zemi un valsti, uz savu brī-

vību. To ievērojot, atzīts par lietderīgu mūsu labi noorgani-

zēto, iepraktizējušos aparātu (zied. vākšanas komitejas) 18. no-

vembrī veltīt līdzekļu vākšanai Kara aviācijas fondam par

labu.

Tādēļ Brīvības pieminekļa komiteja uzaicina visas vietē-

jās komitejas ar tādu pat enerģiju, kā līdz šim, šogad un uz

priekšu nodoties ziedojumu vākšanai mūsu gaisa aizsardzībai,

lai arī no tās puses mūžīgi varētu pastāvēt drošs savā vietā ta-

gad uzceltais Brīvības piemineklis kā tautas vienības gara

simbols. Ar to nodibinātos tradicija, kas šādā veidā katru

gadu kuplinātu 18. novembra svētkus. Tas būs arī skaists no-

slēgums Brīvības pieminekļa vēsturē.

Vietējām komitejām nekavējoties jāuzņem kontakts ar

turienes Kara aviācijas fonda orgāniem, bet kad visas komi-

tejas būs galīgi norēķinājušās ziedojumu vākšanā Brīvibas



224

piemineklim, šiem orgāniem būs jāsavienojas vienā, jāreorga-

nizējas uz citiem pamatiem. Šogad atbildīgie ziedojumu vā-

cēji būs B. p-kļa komiteju priekšsēdētāji.

Ziedojumu vākšanas materiāli (plakāti, nozīmes, literā-

tūra v. c.) pieprasāmi no Kara aviācijas fonda Rīgā, Kara mi-

nistrijā. Viņa tekošā rēķinā (Latvijas bankā Nr. 4462 un pastā

Nr. 1213) arī iemaksājamas visas savāktās naudas summas.

Brīvības pieminekļa komiteja izlaidīs pēdējo reiz Gada-

grāmatu, kuru nosūtīs pēc iepriekšējo gadu sadalījuma, un šis

ieņēmums gan paliek Brīvības pieminekļa fondam.

Novēlu atkal devīgas sirdis un labu veiksmi šinī darba!

1935. g. 24. oktobrī.

Valsts Prezidents A. Kviesis,

Komitejas priekšsēdētājs.

V. P. sekretārs J. Grandaus.



Brīvības pieminekļa komiteja.

Priekšsēdētājs — Valsts Prezidents A. Kviesis.

Locekļi: bij. Valsts Prezidents G. Zemg a 1 s, Ministru prezidents Dr.

K. Ulmanis, Kara ministrs ģen. J. Balodis, Izglītības ministrs prof.
A. Tente1 i s, lekšlietu ministrs V. Gulbis, viceministrs A. Bēr-

ziņš, Valsts kontrolieris J. Kaminskis, Rīgas pilsētas galva un pilsētu
savien. priekšsēdētājs R. Gars c 1 s, bij. ministru prezidenti J. Paul v k s,

V. Zāmuels, H. Celmiņš, P. Juraševskis un M. Skujenieks, bij.

pilsētas galvas A. Andersons un A. Krieviņš, dzejnieks E. Virza-

Liekn i s, rakstnieks J. Akurāters, dzejnieks K. Skalbe, atbrīvošanas

kara dalībnieks L. k. o. k M. Gailī t i s, Universitātes rektors prof. J. A uš -

kāps, Mākslas akadēmijas bij. rektors prof. V. Purvītis, Latvijas preses

biedrības priekšnieks J. Druva, Latvijas arodorganizāciju vadītājs V.

Feldmanis un no dzelzceļnieku biedrības A. Dinbergs, Latvijas tirdz-

niecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs A. Bērziņš, Latvijas lauk-

saimniecības kameras priekšsēdētājs R. Dzērve, Latvijas lauku pašvald. sa-

vien. priekšstāvis P. Klink 1 ā v s, Rīgas biržas komitejas priekšsēdētājs
Dr. E. Birkhāns, Liepājas biržas komitejas priekšsēdētājs A. Riek-

stiņš, Latvijas rūpnieku un amatnieku savien. priekšsēd. A. Kūra v s

un valdes loc. J. Mīlman i s, Rīgas fabrikantu biedr. priekša.
Dr. R. Erhardts, Liepājas fabrikantu biedr. priekšnieks K. Lās-

mani s, Latvijas tirgotāju savien. centr. valdes priekšn. F. Lāsma-

ni s, Rīgas tirgotāju biedr. priekšn. R. Dun c c, Latvijas kuģu īpašnieku

savien. priekšsēd. A. Zeebergs, Lielās Ģildes vecākais E. Švarcs, Mazās

Ģildes vecākais L. S a j c, Sieviešu organizāciju padomes priekšniece B. P ī -

piņ a, Latvijas nacionāl. skolotāju savien. priekšsēd. vec. doc. L. Au-

sējs, Kooperātīvu kongresu padomes priekšsēd. un Tautas bankas direktors

P. Ģe id ān s, Latgales sabiedriski darbinieki V. Ru b v 1 s un A. Velk m c,

Krievu kultūrdarbinieks prof. I. Jupātovs, Ebrēju sabiedr. kluba priekšn.

A. Rabinovičs un Valsts mākslas mūzeja direktors B. Dzenis.

Komitejas prezidijs:

Priekšsēdētājs Vals4s Prezidents A. Kviesis.

Locekļi: priekšsēdētāja biedrs ģen. J. Balodis, kasieris M. Sk v -

jeni c k s, sekretārs J. Dru v a un loc.: G. Zem gals, A. Ander s o n s,

11. Celmiņš un R. Garsels.

Revīzijas komisija: priekšsēdētājs —
valsts kontrolieris J. Kamin-

s k i s, locekļi: E. Švarcs unP. Ģeidāns.

Komitejas kancelejas darbu vadītājs sekretārs J. Grandaus, grāmat-

vedis G. Š m i t s.
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Techniska komisija:

Priekšsēdētājs — inž. A. Andersons, locekli prof. K. Ronč c v -

ski s, prof. V. Purvī t i s, būvuzņēmējs L. Neuburgs, rakstnieks K.

Skalbe, juristi G. Zemg a 1 s un J. Ķēma n i s.

Pieminekja autors
—

tēlnieks K. Zale-Zalītis un būvvadītajs

vcc. doc. arch. E. Stālbergs (abi ari techn. komisijā).

Pieminekļa projekta žūrija:

Priekšsēdētājs — inž. A. Andersons, locekļi M. Skujenieks,

prof. V. Pur v 11 is, prof. K. Rončevskis, doc. B. Dzenis, doc. E.

Stālbergs un arch. M. Ozmidoffs.

Rīgas I iecirkņa komiteja

Pr-js — bij. Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš, pr-ja v. R. Dunce, sek-

retārs O. Viļumsons, sekr. v. A. Leitis un kasieris B. Zemgals, loc: V. Sa-

dovskis, B. Trofimovs, H. Tauriņš, E. Stukels, K. Rozītis, A. Jakšs, A. Alk-

snis, L. Saje, A. Bērziņš, E. Švarcs, K. Celmiņš, J. Blūms, O. Levšteins, R.

Klots, A. Rabinovičs, V. Vasiļjevs, J. Pauluks, N. Bankevics, E. Kerkoviuss,

F. Samsons, V. Līvens, J. Sniķeris, A. Zēbergs, F. Pabsts, K. Bušs, J. Dannen-

bergs, A. Balkins, A. Vanags, H. Feitelbergs, N. Kuzņecovs, A. Viļumsons,

J. Egle, A. Lejassaus, K. Lauciņš, A. Saulītēns, K. Nollendorfs, V. Virziņš,

J. Dūdums un J. Rozenfelds.

Rīgas II iecirkņa komiteja

Pr-js — grāmatrūpnieks J. Rapa, pr-ja v. K. Brože, sekretārs M.

Sveilis, sekr. v. V. Ulmanis, loc: T. Baltpurviņš, V. Strauss, K. Lukins, J. Za-

lamonsons, R. Vilde, R. Bāce, J. Taube, K. Vanags, J. Krūklands, M. Čul-

kovs, K. Zumbergs, P. Mežgailis, A. Gulbis, A. Leibovics, E. Daniels, K. Biggc,

A. šmuljans, R. Pumpurs, A. Kalniņš, F. Ķemps, P. Dannenbergs, K. Bro-

ders, Elizabete Alksnis un A. Ķauķis. Rajonu komitejās: J. Zvaigzne, J. Bu-

ķis, A. Rencis, Z. šmuilovičs, V. Vulfs, P. Mežgailis un A. Gulbis; E. Lammas,

G. Holbergs, J. Kukurs, Dr. L. Berkholcs, A. Leibovics, J. Altbergs un J. Muš-

ke; J. Strasburgs, K. Vinks, M. Grīnbergs, K. Cielavs, V. Majors un B. Fogel-

mans; R. Līcis, E. Daniels, V. Lībesmans un K. Bigge; A. Rēķis, A. Šmuljīins,

K. Birichs, J. Krūmiņš, O. Drillis, R. Pumpurs un A. Kalniņš; A. Kārkliuš.

E. Ozoliņš, A. Spruksts, K. Beinerts, J. Bērns un F. Ķemps; bez tam Rīgas

latviešu biedrība un Latvijas banka.
4

Rīgas 111 iecirkņa komiteja

Pr-js _ direktors J. Josts, pr-ja v. F. Nāruns, sekretārs N. Jansons un

kasieris F. Bērziņš, loc: Fr. Lasmanis, Berta Pīpiņa, V. Emeļjanovs, L. Neu-

burgs, J. Muške, Marta Frīdenbergs, J. Rīteris, A. Raņķis un M. Miljons.

Rajonu komitejās: J. Klīve, R. Dreimanis, K. Baumanis, F. Esvariņš, J.

Mednis, H. Maksa-Šteinbergs un 1. Neibergs.



Rīgas IV iecirkņa komiteja.

Pr-js — rūpnieks A. Kuraus, pr-ja v. V. Ilziņš, sekretārs E. Dreimanis

un kasieris J. Skulte, loc: K. Aperāns, K. Kaņeps, A. Maziņš, H. Marienfelds,

J. Pērnavs, H. Segals, E. Valters, A. Višņevskis, P. Putniņš, J. Helšteins, K.

Zaļkalns, A. Tombergs, E. Strazdiņš un J. Krūmiņš.

Rīgas V iecirkņa komiteja.

Pr-js —
V iec pr-ks B. Urdevics, pr-ja v. M. Miķelsons, sekretāre M.

Rinks un kasiere L. Zariņš, loc: R. Rutkis, V. Martinoffs, H. Hiršovics un

V. Haaze. Rajonu komitejās: Ed. Liepiņš, K. Lūsis, A. Pūriņš un A. Mel-

bārdis; V. Martinoffs, V. Treijs, A. Raugulis un J. Kalniņš; J. Pulkovskis,

V. Doroško, J. Nadziņš un A. Ikmanis; P. Birzgalis, J. Pētersons, K. Krasov-

skis un Ž. Bluše; P. Vīksne, T. Manovskis, A. Lapiņš un H. Karelis.

Rīgas VI iecirkņa komiteja.

Pr-js — māc Dr. J. Sanders, sekretārs J. Vedējs un kasieris K. Zom-

mers, loc: K. Palcmanis, J. un E. Bērziņi, A. KJaviņš, P. Putniņš, E. San-

ders, S. Klimovs, A. Makedonskis, A. Visockis, A. Zalkinds, D. Veinbergs,
D. Zachodņiks, K. Vinters, K. Bīriņš, P. Blūms, V. Meierovics, A. Impols,

J. Treijs, Ž. Ķesbers, K. Grīviņš, J. un A. Buchroti, M. Brūvelis, J. Vaičulēns,

St. Kirillovs, A. Liekmanis, E. Vendts, O. Gaiss, I. Godkalns, J. Vasers, V.

Šēnbergs un T. Zirdziņš.

Rīgas VII iecirkņa komiteja.

Pr-js — nod. inspektors T. Stabulītis, pr-ja v. Dr. H. Vasermanis, sek-

retārs J. Zankevics un kasieris R. Valdmanis, loc: Frīda Olavs, Emma Al-

bertiņš-Balodis, B. Jevlanovs, D. Miķelsons. Rajonu kom.: A. Grobiņš, J.Kau-

gars, N. Godes, P. Gunders, M. Šumachers, A. Jegorovs, K. Bodnieks, E. Er-

oums, A. Šmits, A. Rullis, A. Golts, J. Jurgelāns, F. Austriņš, K. Bīmanis,

F. Brins, J. Valeika, N. Eichvalds, A. Šacs, F. Galants, A. Ķibermanis,

R. Līcis, P. Ozols, J. Borde, J. Kastrovskis, M. Ozoliņš, J. Grikovskis, J. Li-

deks, R. Frīdmanis, K. Ēlerts, P. Radziņš, E. Rozītis, K. Petkevičs, N. Jung-

manis, U. Sēlis, J. Lībeks, Em. Vanags, Dr. Ch. Civians, J. Birgers un

H. Šmēmanis.

Rīgas VIII iecirkņa komiteja.

pr.j s _ rūpnieks V. Ķuze, pr-ja v. J. Ķīselis, sekretārs R. Veidemanis,

kasieris P. Aleiņikovs un kasiera v. A. Sarkans, loc: J. Stepermanis, E. Di-

mitrs, M. Bluķis, K. Alksnis un J. Bitte.

Rīgas IX iecirkņa komiteja.

pr .js namsaimnieks A. Brinkmanis, priekšsēdētāja b. J. Vīnzarājs,

sekretārs K. Zommers, sekretāra v. V. Rozenbergs un kasieris R. Caune,

loc: A. Gončarovs, P. Šmits, V. Fomins, N. Kuzuecovs, A. Sirotins, F. Stukas,

P. Baumanis, X. šalfejevs, R. Zariņš un P. Feldmanis. Rajonu komitejās:

K. Mellups, A. španovskis, G. Bērziņš, A. Kalniņš, A. Trups, K. Jermakovs,

A. Penka, K. īīdris, A. Mansons, J. Vanka, J. Dombrovskis, J. Pūtelis, P. Pav-

lovs, M. Nikolajevs, P. Ķuze, B. Zariņš, A. Lapsiņš, A. Kīvis, A. Heislavs,
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M. Birks, R. Eglītis, A. Alksnis, A. Bartenverfers, R. Strazdiņš, A. Krūm-

kalns, A. Krastiņš, K. Glome, K. Rozītis, A. Prods, J. Treijs, I. Freibergs,
A. Skindels, V. Skindels, A. Ļovins, E. Hermanis, O. Balodis, K. Kaltiņš,
P. Šteinbergs, J. Nīkolajevs, F. Gusevs un V. Vanags.

Rīgas X iecirkņa komiteja.

Pr-js — mācītājs J. Birģelis, pr-ja v. R. Bettmanis un M. Kalniņš, sek-

retāri A. Altrovs un Ed. Mors, kasieris K. Ziediņš un tā palīgs K. Vin-

ters, loc: J. Vaivads, J. Cīrulis, K. Krūmiņš, H. Gemsts, R. Sproģis, L.

Straupmanis, L. Borcherts, E. Brusubārda, Ed. Lūsis, A. Pelūde, Z. Francke-

vičs, A. Bajārs, Dr. J. Nīmanis, K. Riekstiņš, P. Bļaus, R. Plau-

ka, J. Rozenbergs, A. Zariņš, E. Krievs, A. Kivis, R. Preiss, L.

Straupe, O. Ozoliņš, J. Cielaviņš, Ž. Dombrovskis, R. Ronis, J. Bērziņš,

A. Pļavnieks, A. Lepnis, A. Komandieris, E. Liepkalns, A. Kalniņš, A. Brok-

hauzs, N. Podostrojecs, A. Dzīvītis, V. šmits, Ed. Spuris, K. Lācis, E. Vilem-

sons, A. Lapiņš, H. Megdefesels, R. Stālbergs, J. Režais, P. Jansons, F. Gold-

manis, K. Zauers, A. Berne, A. Jurevics, K. Šauriņš un A. Grīns.

Dāmu komiteja: pr-ja O. Birģelis, sekr. E. Blumbergs, loc: E. Kociņš,

E. Auers, A. Miltiņš, A. Mettas, Z. Grosvalds, P. Timofejevs, E. Krīkle,

L. šauriņš, L. šneiders, E. Liepa, A. Vaivads, E. Cīrulis, L. Brusubārda,

H. Lūsis, Z. Altrovs, Z. Straupmanis, H. Altrovs, E. Lazdiņš, A. Frīdrich-

sons, E. Pika, O. Grotupe, E. Dreimanis, K. Valenčuks, O. Kvēps, A. Las-

kina, M. Ziediņš, E. Vinters un O. Melbārdis.

Rīgas XI iecirkņa komiteja.

Pr-js — Rīgas-Pārdaugavas krāj-aizdevu s-bas pr-js M. Lapiņš, pr-ja

v. J. Zīds, sekretārs M. Trūle, sekr. v. O. Blumbergs un kasieris Ed. Kalniņš,

loc: J. Ribelis, R. Fišers, V. Kukainis, A. Biše, J. šipilo, Fr. leviņš, T. Pogge,

M. Platups, K. Lēzers, E. Mežīts, N. Smirnovs, T. Utkins, T. Baumanis, A. Lē-

nerts, H. Pīrangs, R. Iršiks un R. Liepkalns. Rajonu komitejās: J. Lā-

cums, A. Kuks, E. Pods, F. Eglītis, G. Kārkliņš, M. Manguls, E. Tālbergs„

A. Levīns, E. Lucs, V. Jutiņš, J. Pajus, J. Knochs un T. Geislers; J. Goss,

P. Nīmanis, J. Helmanis, M. Zvirbulis, M. Dēls, F. Vadzenieks, R. Bensons

un Ed. Roziņš; P. Ozoliņš, V. Alps, P. Turjāns, A. Cinis, V. Oots, A. Preiss,

L Grundulis, Ed. Rubenis, K. Veinbergs un A. Treijs; E. Stabiņš, K. Vīgants,

Fr. Feltiņš, M. Upmanis, M. Enniņš, A. Miķelsons, J. Priedītis, J. Bergmanis,

P. Mercs un Ed. Miķelsons; J. Pilvers, J. Purmalis, G. Pētersons, Fr. Augst-

manis, R. štūls, P. Liepa, E. Helbe, A. Kažoks un V. Bērziņš; J. Vilks, H.

Kleinbergs, P. Rezcvskis, M. Lapainis, A. Lapinsons, R. Rozenbergs, A. Tom-

bergs un G. Plato; M. Apinis, P. Grūbe, A. Purpēters, V. Jeftānovičs un N.

Šperliņš; K. Egevičs, A. Breilis, O. Bergs, K. Zeidelis, V. Timma, E. Kallītis,

V. Jēkabsons un J. Jēkabsons; F. Laškēvics, A. Zandfelds, K. Bulle, V. Zarīts,

Ed. Laivenieks, V. Šēnbergs, Ed. Grašiņš un K. Vīgants.
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Rīgas XII iecirkņa komiteja.

Pr-js — a./s. Fenikss dir. F. Kette, sekretārs M. Deiģelis un loc: A. Filin-

gers, O. Reimanis, R. Grandovskis, K. Ronis, P. Balodis, P. Rubenis, P. Ozol-
nieks, E. Rudzītis, H. Konstantīns, H. Rodegra, Ž. Mulemans, G. Petrovs, J.
Kapteinis, A. Stūrnieks, J. šņore, A. Ašmanis un S. Kucko. Rajonu komitejās:
V. Kuljankovskis, V. Brauska, A. Kreicbergs, L. Eiche, H. Veicis, A. Zeltiņš,
D. Upmanis, A. šults, J. Lejiņš, P. Skrastiņš, J. Stūrnieks, E. Ozers, R. Liepa,
A. Upītis, K. Jansons, E. PJaviņš, E. Purgailis, J. Kreicbergs, P. Balodis,
M. Čaibers, J. Fogels, V. Fogels, E. Gruntiņš, P. Rudzītis, E. Kaušels, K. Zil-

berts, H. Aghte, J. Graudiņš, A. Fišers un A. Ulmanis.

Rīgas XIII iecirkņa komiteja.

Pr-js — iec. pr-ks K. Vintens, sekretārs E. Bandenieks un loc: Rīgas
Jūrmalas pils. galva A. Jansons, Slokas pils. galva R. Kundziņš, Ķemeru pils.

galva T. Lancmanis, K. Grīnbergs un J. Kāpa. Apakškomitejas : Rī-

gas Jūrmalas pils. — pr-js pilsētas galva A. Jansons, pr-ja v. K. Vintens,

sekretārs J. Rozenfelds un kasieris A. Platups, loc: F. Jākabsons, E. Ban-

denieks, K. Pēpulis un E. Gīlis; Slokas pils. — pr-js pils. galva R. Kundziņš,
sekretārs H. Caucis un kasieris Z. Osis, loc: J. Ciska, K. Georgs, A. Štein-

briks, F. Ķīvītis, G. Bērs, J. Pols, A. Aušte, M. Klinbergs, K. šteinerts, V. Vī-

tols, P. Polis, A. Čuchanova, J. Cinis, A. Stūls un J. Jansons; Ķemeru pils. —

pr-js pils. galva T. Lancmanis, sekretāre A. Štālmanis un kasieris K. Igen-

bergs, loc: J. Pūpols, L. Liepiņš, J. Liepiņš, P. Ezerkalns, O. Meņģelis, O.

Mainieks, A. šlips, E. Mainieks, M. Gefke, M. Lācis, H. Rūsteins, O. Vilum-

zemis un A. Līdacis; Salas pag. — pr-js lauksaimn. J. Kāpa, sekretārs E.

Vismanis, kasieris V. Straupe un loc. J. Karols; Slokas pag. — pr-js pag. vec.

K. Grīnbergs, sekretārs A. Kalnpurs un loc: J. Alste, T. Pētersons un T. Kal-

piņš.

Brīvības pieminekļa Ārlietu ministrijas komiteja.

Pr-js — ģenerālsekretārs V. Munters, pr-ja v. direktors J. Tepfers, sek-

retārs A. Kampe un kasieris K. Bērends, loc.: P. Reinhards un A. Skrebers.

Brīvības pieminekļa Finanču ministrijas komiteja,

pr.j s _ bij. ministra b. J. Bokalders, pr-ja v. bij. vicedir. J. Vāgels, sek-

retārs J. Zībarts un kasieris V. Perlbachs, loc: E. Krieviņš, A. Lonfclds,

A. Dinsbergs, J. Goldbergs un P. Ozoliņš, techn. darb. J. Strautiņš.

Brīvības pieminekļa lekšlietu ministrijas komiteja.

Pr-js — pašvald. dep. dir. J. Zankevics, pr-ja v. adm. dep. dir. J. An-

šmits, sekretārs O. Sīlis, kasieris O. Cielēns un mantzinis J. Frīdrichsons,

loc: plkv. L. Bolšteins, inž. P. Miezis un Anna Rudzīts.
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Brīvības pieminekļa Izglītības ministrijas komiteja,

Pr-js — ministrs prof. A. Tentelis, pr-ja v. vicemin. J. Čamans un dir.

K. Ozoliņš, sekretārs prof. J. Kārkliņš un kasieris J. Dobulis, prezidija loc.:

N. Vanadziņš, A. Bērziņš, R. Pelše un T. Reiters, kom. loc: V. Vīgants, P. Kū-

lis, A. Čuibe, I. Zubāns, M. Soste, J. Pumpītis, B. Spūlis, prof. Dr. J. Auš-

kāps, prof. Dr. Fr. Balodis, Dr. V. Ģinters, prof. K. Straubergs, B. Dzenis,

M. Stumbergs, J. Bērziņš, Ed. Virza, O. Krolls, prof. E. Blese, M. Štāls, V. Ce-

kuls, J. Celms, J. Sleikšs un A. Rācenis. Apakškomitejas: universitātes —

pr-js prorekt. prof. L. Adamovičs, loc: vec. doc. Fr. Gulbis, kas. J. Helmūts,

stud. pad. R. Vilks, prezidiju konv. V. Elksnītis, studenšu prez. konv. H. Ķip-

loks, konkord. sen. A. Cimdiņš, vienotņu vienk. V. Kišķis, novadn. sav. A.

Jekste un nac. stud. b-bu sav. K. Lencbergs; konservātorijas — pr-js prof.

J. Kārkliņš, pr-ja v. prof. A. Ozoliņš, loc: audz. pad. J. Dreimanis, „Līga"
V. Delle, „Līgusonis" E. Vilnis, „Skaņupe" O. Jeremics un I pal. kases A. ša-

piro; mākslas akadēmijas — pr-js prorekt. prof. R. Pelše, loc: akad. pad.
K. Miesnieks, V. Tone, audz. pad. prez. A. Rišovs, „Dzintarzeme" K. Stepe

un „Za]ā zeme A. Megnis; nac. operas — pr-js dir. N. Vanadziņš, loc:

O. Krolls, A. Verners, R. Saule un J. Opmanis; nac. teātra — pr-js dir. A.

Bērziņš, loc: V. Oškalns, A. Klints un K. Kvēps.

Brīvības pieminekļa Rīgas garnizona komiteja.

Pr-js — Vidzemes divīzijas k-ris ģenerālis F. Virsaitis, pr-ja v. pulkv.

Klinsons, sekretārs pulkv. Malcenieks, kasieris pulkv.-lcitn. Kaļķis un kasiera

v. pulkv. Lasmanis, loc: pulk. Birkenšteins, pltn-ti Abens, Bāliņš, Akmentiņš,

Užāns, Klipsons, Priedītis, Šēls, adm. kapt.-ltn. Vilciņš, pltn. Ceplītis, kapt.

Alsiņš un Šveiferts, pltn. Grosbergs, kapt. Ozolupe un Langrāts, kap.-ltn.

Kleinbergs, pltn. Rozenbergs un Lakstīgala, kapt.-ltn. Spilva, pltn. Spilva,

kapt. Saulītis, adm. virsi. Simanovs, farm. kapt. Henniņš, adm. virsi. Bli-

šāns, adm. kapt.-ltn. Cukurs, adm. kapt. Brasmanis un kāļa ier. Liepiņš.

Brīvības pieminekļa dzelzceļu komiteja.

Pr-js — galvenais direktors K. Bjodnieks, sekretārs vec. sev. uzd. ierēd-

nis K. Upītis un kasieris fin. dir. H. Mazkalniņš, loc: K. Spriņģis, P. Brie-

dis, A. Grīnups, A. Ulpis, J. Ruņģis, L. Pillups, F. Blumbergs, E. Šmits,

Ž. Caune un I. Bērziņš.

Brīvības pieminekļa Pasta un telegrāfa d-ta komiteja.

Pr.js _
direktors H. Resnais, pr-ja v. A. Olte, sekretārs L. Kļaviņš un

kasieris Rīgas galv. p. pr-ks J. KJaviņš, loc: J. Kraulis, O. Matisons, A. Bode

un A. Akmentiņš.

Brīvības pieminekļa Šoseju un zemesceļu d-ta komiteja.

Pr-js — direktors inž. J. Melnalksnis, pr-ja v. inž. J. Nātiņš, sekretārs

K. Hartmanis, kasieris E. Grass, kasiera v. V. Eglīte un loc: inž. F. Šiffers

un J. Zālīte.
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Brīvības pieminekļa Zemkopības ministrijas komiteja.

Pr-js — zemkop. d-ta dir. P. Grāvis, pr-ja v. mežu dep. dir. J. Ozols,
kasieris E. Cīrulis un loc. J. Robežnieks.

Brīvības pieminekļa Tautas labklājības ministrijas komiteja.
Pr-js — soc. apgād. d-ta dir. O. Sīlis, pr-ja v. veselības dep. bij. dir. Dr.

A. Petersons, sekretārs darba aizsardz. dep. dir. F. Roze, kasieris Dr. mcd. J.
Brants, kasiera v. Dr. J. Lībietis un loc. techn. darb. J. Gulbis.

Brīvības pieminekļa Tieslietu ministrijas komiteja.

Pr-js — goda tiesnesis J. Stokets, sekretārs J. Drande un kasieris J. Dik-

manis, loc: F. Blūms, T. Zvejnieks, A. Kaņepītis, A. Būmanis, K. Veitmanis,
J. šnikvaids un A. Zēbergs.

Brīvības pieminekļa Valsts kontroles komiteja.

Pr-js — d-ta priekšsēd. G. Feigmanis, sekretārs K. Ozoliņš, kasieris V.

Pakalnietis un loc: K. Piegāzis, P. Vanags un R. Bīriņš.

Latvijas sporta organizāciju apvienības komiteja.

Pr-J s —J- Dikmanis, sekretārs F. Zutis, kasieris P. Ruiga un loc: R.

Plūme un pulkv. R. Klinsons.

Atsevišķi zied. vākšanas punkti:

Valsts Prezidenta sekretariāts, Valsts tipogrāfija, bij. Jēkabpils cietuma

priekšnieks Oskars Riekstiņš un Valmieras cietuma priekšnieks Zāmuels

Ansons.

Aizputes apriņķa komiteja.

Pr-js — lauku pašvald. vec. J. Zelmanis, pr-ja v. E. Šverdūts, kasieris

un sekretārs K. Vitenbergs, loc: J. Kārkliņš, L. Bordels, K. Šteinbergs, A. Ro-

zensteins un A. Skalders.

Pagastu komitejas: Aizputes — prezidijs: A. Hertelis, A. Dze-

nītis, H. Jansons un J. Asītis, loc: E. Lulle un J. Jākobsons; Alšvangas —

prezidijs: J. Vaivods, P. Mucenieks un J. Ezernieks, loc: A. Vittāls, K. Brūk-

lis, A. Pikša, A. Bērziņš, M. Ruškevics un P. Skuja; Apriķu — prezidijs:
M. Kamerovskis, K. Šulcs, K. Matisons un A. Peterlēvics; Basu — prezidijs:

A. Rasmanis, M. Gotfridsons, F. Virbulis, P. Knipšis, A. Janševskis un V.

Runds; Cīravas — prezidijs: H. Upītis, A. Stiprais un J. Arājs, loc. M.

Feldmanis; Dunalkas — prezidijs: K. Lagzdiņš, K. Grantiņš un A. Put-

niņš, loc: A. Ernsons, J. Grasmanis un A. Šnipke; Dzērves — prezidijs:

E. Lejnieks, R. Skroderēns, V. Caune, K. Līmežs un K. Iltners; Gudenieku

— prezidijs: J. Antiņš, M. Gruntmanis, A. Šmits, J. Freimanis un J. Petrov-

skis; Jūrkalnes — prezidijs: J. Zikmanis un J. Raibārts, loc: A. Štokma-

nis, P. Ozoliņš, A. Šiliņš, māc. J. Cibulis, K. Vārpiņš un J. Kviesis; Kal-

venes
— prezidijs: K. Pētersons, R. Reichenbachs, J. Ulmanis un M. Klabis,

loc: K. Birkmanis, J. Liepiņš, Ž. Rolavs, J. Ekmanis, P. Balodis, K. Birznieks,
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J. Strauss, A. Dūraiņš, ž. Osis un t. Šmidts; Kazdangas — prezidijs: V.
Grīntāls, L. Eglīts un K. Priednieks, loc.: J.Dirvietis, K. Malks, H. Folkmanis,
dir. F. Grava, J. Vīgants, J. Doniņš un K. Ozoliņš; Klosteres

— prezidijs:
M. Kalniņš, J. Grasmanis un A. Eizenarms, loc: V. Pantelovics, F. Spriņģis
un J. Uķis; Lažas — prezidijs: A. Strauss, E. Krauklis, J. Bērziņš un E.

Paupe, loc: M. Pulturs, A. Dundurs, M. Didrichsons, V. Ķesteris, A. Didrich-

sons, J. Treimanis, J. Miķelsons, Ž. Vējkāja, M. Priede un J. Strauss; Nīkrā-

ces — prezidijs: J. Blūms, M. Rēdlichs un J. Elleris, loc: F. Dūks, J. Šterns

un M. Pēteris; Pāvilostas (Sakas pag.) — prezidijs: J. Bērtulsons un E. Snei-

ders, loc V. Egle; Rudbāržu
— prezidijs: J. Cinis, E. Eglītis, A. Grīn-

bergs un l. Misiņš, loc: R. Ratnieks, A. Gursons, F. Eglītis un M. Segliņš;
Sakas — prezidijs: A. šnipke un J. Grīnbergs, loc: A. Ģēģeris un O. Klāv-

sons; Sieksātes — prezidijs: K. Bigažs, P. Bušs, P. Gaudiņš, M. Rudzroga
un F. Tilts; Ulmales — prezidijs: J. Kristapsons, F. Strautiņš, K. Ozoliņš,
E. Francis, K. Vaits un M. Ozols, loc: K. Baumanis, A. Kārkliņš, A. Egle
un P. Jākobsons; Valtaiķu — prezidijs: J. Cildermanis, K. Brūveris, K. An-

dersons, A. Krumbergs, K. Vasijevskis un D. Krievs.

Bauskas apriņķa komiteja.

Pr-jh — apriņķa pr-ks J. Vērpelis, pr-ja v. P. Andersons, sekretārs K.

Broks un kasieris A. Ilziņš. loc: 1. pašv. vec. A. Piekuss, G. Turss, Ed. Kas-

parsons, Ed. Ozoliņš, G. Brīviņš, V. Kalniņš, Fr. Grīslis, A. Sala un K. Ozols.

Pagastu komitejas: Bārbeles — pr-js A. Kalējs, pr-ja v. A.

Liepa, sekretārs M. Resnis un kasieris J. Irbēns, loc. Ž. Jēkabsons; Baus-

kas — pr-js J. Kristiņš, pr-ja v. V. Beika, sekretārs R. Sproģis un kasieris

A. Burkovskis, loc. K. Šalts; Bruknas — pr-js M. Šimmiņš, pr-ja v.

J. Zvirbulis un kasieris-sekretārs Fr. Pūriņš; loc: A. Žiba, M. Muster-

manis, J. Lapsa un A. Gobiņš; Ceraukstes — pr-js K. Šulcs, pr-ja v. J. Ķi-

vulis, sekretārs A. Allers un kasieris A. Griķis, loc: F. Jurevitcs, J. Ramanis,

M. Runcis, L. Migla, J. Induls, M. Ilziņš un J. Prāts; Codes — pr-js A. Sini-

bruks, pr-ja v. Ž. Kaktabulis, sekretārs V. Vecvagars un kasieris J. Krūmiņš,
loc: M. Jurevitcs, J. Grīnvalds, K. Andreika, T. Rūdzis, K. Kociņš un V.

Vīksne; lecavas — pr-js J. Lūsis, pr-ja v. P. Celms, sekretārs J. Kristons un

kasieris J. Sietiņš, loc: R. Šūmanis, K. Lauva un A. Kalniņš; Islīcas —

pr-js A. Neilands, pr-ja v. T. Dumpis, sekretārs J. Treide, sekr. v. E. Suķi*

un kasieris D. Dreņģers, loc V. Mieleiks; Jaunsaules — pr-js

K. Dzilna, pr-ja v. M. šunelis, sekretārs P. Betchers un kasieris

K. Sviķis, loc: R. Bicens, E. Kundziņš, J. Folkbergs, J. Sīlis, Ž. Ozoliņš,

K. Vilipsons, G. Lejmalnieks, I. Izāks un A. Kūlmanis; Kurmenes — pr-js

J. Klāvs, pr-ja v. P. Pantalons, sekretārs A. Belovskis, loc: L. Putnieks,

J. Krasovskis, V. Putnickis, A. Nikmanis un J. Sproģis; Mežotnes — pr-js
Dr. J. Pēkulis, pr-ja v. L. Jankovskis, sekretārs L. Bērziņš un kasieris E. Tei-

vens, loc: J. Dzeguze, K. Ķēniņš, A. Kramiņš, R. Kalniņš, J. Križus, A. Lī-

vens, K. Berķis un K. Berkerts; Misas — pr-js J. Ķesbers, sekretāre

N. Šņoriņš un kasieris A. Struņķis, loc: Ed. Buka un J. Dreikants;

Panemūnes — pr-js E. Beinarts, sekretārs V. Zakevics un kasieris H. Or-

lovskis, loc: T. Valters, J. Kalniņš, A. Jātnieks, V. Zariņš, E. Strauchmanis

un L. Salmiņš; Rundāles — pr-js M. pr-ja v. V. Kronītis, sekretārs
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V. Zanders un kasieris J. Spieķus, loc.: J. Vanags, J. Rozmanis,

M. KJaviņš, J. Zulerons, T. Pauļuks un O. Vīndedzis; Skaistkalnes

— pr-js J. Mediņš, pr-ja v. T. Ozoliņš, kasieris A. Erdmanis, loc:

J. Dūmiņš, O. Galdiņš, O. Strads, E. Henkels un A. Saulītis; Stel-

pes — pr-js A. Spudiņš, pr-ja v. M. Saldenais, sekretārs Ž. Stalgevics un

kasieris J. Pelūde, loc: J. Bērziņš, A. Riebējs, J. Šmīders un K. Kaktiņš;

Svitenes — pr-js J. Sirmbārdis, pr-ja v. A. Gūtmanis, sekretārs A. Pūpēdis

un kasieris M. Meiers, loc: M. Simanovskis, Ž. Feldmanis, J. Pranks, K. Pul-

ciņš, A. Skujenieks, T. Cinovskis un A. Rozentāls; Taurkalnes — pr-js P.

Hauptmanis, pr-ja v. A. Strautnieks, sekretārs M. Lauksargs, sekr. v. A.

Audzespiedurs, kasieris A. Šterns un kas. v. M. Biķernieks, loc: M. Zom-

mers, P. K. Gramsts, J. Klaviņš, V. Kaktiņš, J. Brūniņš, J. Zālītis, E. Tuktēns,

A. Strautnieks, A. Celmiņš, J. Pelīte, M. Pūriņš, J. Lācis, M. Kukuts, A. Tuk-

tēns un M. Brūntāls; Vecmuižas — pr-js V. Mednis, pr-ja v. V. Āriņš, sek-

retārs J. Šmidts, sekr. v. K. Akermanis, kasieris K. Kuks un kas. v. M. Ce-

kuliņš, loc: H. Šiliņš un P. Gulbis; Vecsaules — pr-js N. Betchers, pr-ja

v. R. Spire, sekretārs J. Vanags un kasiere A. Stūris, loc: J. Bīskaps, L.

Skuja, J. Spangers, M. Podnieks, E. Kaudzīte, M. Ziemelis un A. Purviņš;
Zālītes — pr-js K. Bariss, pr-ja v. J. Grīnfelds, sekretāre B. Segle un ka-

sieris J. Ekšteins, loc: M. Ulmanis, V. Lasmanis, L Zentelis, M. Zemītis,

A. Daukšis, E. Bērziņš un A. Dūmiņš.

Cesu apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks M. Treijs, pr-ja v. Dr. K. Vanadziņš, sekretārs kapt.-

leitn. R. Freibergs, sekr. v. E. Dubavs un kasieris 1. pašv. vec. J. Ringmanis,
loc: pulk. K. šepko, p.-ltn. K. Kārkliņš, R. Kauce, P. Užāns, D. Soste, A. Pie-

balgs, J. Mednis, R. Janelsīts, K. Mīlgrāvis, A. Volkovs, O. Roske un J. Oša.

Pagastu komitejas: Baižkalna — pr-js K. Palsiņš,

sekretārs J. Lapiņš, kasieris H. Karelis; Cēsu — pr-js P. Jo-

hansons un sekretārs K. Ģertners, loc: K. Šmitiņš, A. Sietiņsons

un J. Ēvele; Cirstu — pr-js A. Eglītis, sekretārs H. Kalniņš un loc: A. Bi-

tīte, A. Sirmbārdis, J. Riže un J. Polis; Drabešu — pr-js P. Bambis, pr-ja v.

A. Vilnītis, sekretāre M. Marga, kasieris P. Kampe un loc E. Johansons;

Drustu — pr-js J. Barons, pr-ja v. N. Riba, sekretārs A. Bembers, kasieris

J. Perlbachs un loc. J. Barons; Druvienas — pr-js P. Zvaigznītis, pr-ja v.

P. Kurcens, sekretārs M. Soste, sekretāra v. J. Ozoliņš un kasieris J. Augst-

kalns, loc: K. Kuba, A. Debesnieks, Dr. L. Hižnakovs, K. Ozoliņš un K. Ku-

čurs; Dzērbenes — pr-js C. Aleksis, pr-ja v. E. Krauklis, sekretārs J. Strei-

pa un kasiere A. Vītoliņa, loc. O. Saliņš; Ērgļu — pr-js J. Svikliņš, pr-ja

v. O. Krievēns un kasieris K. Melbārdis, loc: A. Melbārdis un P.

Purlīcis; Gatartas — pr-js V. Dančauska, sekretārs P. Gubats un

loc: T. Zadiņš, J. Zvirgzdiņš, R. Grēbis un A. Kalniņš; Jaun-

piebalgas — pr-js māc J. Ozols, pr-ja v. O. Eiduks, sekretārs V.

Bole un kasieris P. Pikurs, loc: R. Bērzlaps, M. Ozols un A. šube; Jaun-

raunas — pr-js E. fiiekuns, pr-ja v. K. Ozols, sekretārs J. Kalācis un ka-
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sieris R. Kājiņš, loc. J. Zirnis; Jumurdas — pr-js R. Purviņš, pr-ja v. J.

Putniņš, sekretārs K. Vīksna un kasieris J. Upītis; Kārļu — pr-js K. Mieriņš,

pr-ja v. J. Dzirne, sekretārs J. Bite un kasieris M. Bļaus; loc: J. Ozols un

V. Liepiņš; Kosas — pr-js K. Bļaus, pr-ja v. N. Neimanis, sekretārs J. Svies-

tiņš, kasieris P. Jātnieks un loc K. Vītols; Kūduma — pr-js A. Pētersons,

pr-ja v. J. Jansons, sekretārs A. Rostoks, kasieris A. Blumbergs un loc. V.

Stirna; Launkalnes — pr-js Ed. Kalniņš, pr-ja v. J. Līde, sekretārs V. Grun-

dulis, kasieris A. Neimanis un loc. J. Bulderis; Lenču — pr-js P. Krūmiņi,

sekretārs O. Bļaus un kasieris K. Cinis; Lielstraupes — pr-js J. Lerchs,

pr-ja v. O. Abzalons, sekretārs un kasieris J. Andersons; Liepas — pr-js

A. Maizītis, pr-ja v. M. Ķiegals, sekretārs A. Julla, sekr. v. J. Timrots, ka-

sieris K. Jaunzems, kasiera v. A. Libants un darbvedis A. Apinis;

Lizuma — pr-js R. Dzērve, pr-ja v. Ž. Irbenieks un sekretārs

E. Upatnieks, loc: J. Sebris, Ed. Drubiņš, J. Bumbieris, P. Slem-

peris, K. Veisis un J. Preināts; Mārsnēnu — pr-js J. Kalnbērziņš, pr-ja v.

H. Odiņš, sekretārs J. Bauris, kasieris J. Kampenuss un loc. J. Tīders;

Mazstraupes — pr-js J. Liepiņš, sekretārs E. Pommers un kasieris P. Pēter-

sons; Ogres — pr-js K. Holanders, pr-ja v. J. Rīters un kasieris K. Rein-

bachs, loc: J. Pētersons, A. Goldbergs, J. Līcītis, V. Rozenšteins, K. Nus-

bergs, A. Svārte un A. Frīdbergs; Pāvītes — pr-js J. Liepiņš, sekretārs K.

Gabrāns un kasieris J. Kalniņš, loc: O. Akmens un K. Grāvītis; Prie-

kuļu — pr-js J. Jēkabsons, pr-ja v. J. Pālens, sekretārs J. Vanags, kasieris

V. Ķiegals un loc D. Bāliņš; Raiskuma — pr-js H. Zichmanis, sekretārs P.

Pūriņš un kasieris E. Erbis, loc: J. Zariņš, P. Tauriņš, K. Kārkliņš un J.

Proniņš; Rāmuļu — pr-js A. Dzeguze, pr-ja v. P. Lapiņš, sekretārs J. Skrei-

tāls un kasieris R. Zajaiskalns, loc: J. Brants, J. Zaļaiskalns, G. Freimanis,

K. Ķēze, I. Zariņš un A. Žers; Rankas — pr-js E. Leimanis, pr-ja v. E. Dū-

zelis, sekretārs J. Zāberis un kasieris E. Vilks, loc: E. Bundziņš, A. Pū-

pons un A. Krastiņš; Raunas — pr-js māc A. Treicis, pr-ja v. J. Runcis,

sekretārs R. Indriksons, kasieris A. Krēsliņš un loc. J. Grīslis; Rozulas —

pr-js R. Pūriņš, sekretārs V. V. Pūriņš un kasieris J. Klanis, loc: J. Cīrulis.

P. Šnē, H. Cēbers, F. Kalniņš, J. Bērziņš un J. Zariņš; Sērmūkšu — pr-j»

A. Barons, pr-ja v. K. Kimerālis, sekretārs V. Sprancis, sekr. v. K. AmoliņS

un kasieris J. Kramps; Skujenes — pr-js J. Mednis, pr-ja v. Dr. K. Ģi-

bulis, sekretārs K. Simanovičs, kasieris P. Damroze un loc. mācītājs E. Dri-

zulis; Stalbes — pr-js A. Cinis, sekretārs E. Vītiņš un kasieris J. Timmer-

manis, loc: P. Pētersons, M. Teteris, J. Sakne, J. Ķitelis, K. Pommers un

J. Ozoliņš; Taurenes — pr-js P. Zemītis, pr-ja v. J. Ziediņš, sekretārs J. Prū-

sis, kasieris J. Purītis un loc: P. Gaujēns un K. Bormanis; Vaives — pr-js

K. Vītiņš, pr-ja v. Ed. Sliede un sekretārs A. štāks, loc: J. Cinītis un P.

Voits; Vecpiebalgas — pr-js J. Leitis, pr-ja v. O. KJaviņš, sekretārs P. Tir-

zītis un kasieris V. Eglītis, loc: J. Grīntāls, J. Glāzers, K. Sutta un A. Bod-

nieks; Veļķu — pr-js A. Priedītis, sekretārs J. Lapiņš un kasieris P. Straz-

diņš, loc: J. Bērziņš un A. Lapiņš; Veselavas
— pr-js J. Balodis, pr-ja v.

J. Ķīsis un sekretārs L. Vanags, loc: P. Biernis un J. Zariņš.
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Daugavpils pilsētas komiteja.

Pr-js — Zemgales divīzijas komandieris ģen. R. Bangerskis, pr-ja v. pils.
galva J. Volonts, sekretārs pref. N. Jansbergs un kasieris V. Krūmiņš, loc.:

pulkv. A. Bubinduss, pulkv. P. Vaivads, pulkv. N. Dūze, pulkv. T. Ander-

sons, plkv. H. Buks, plnt. A. Akermanis, J. Krūmiņš, J. Bricis, K. Kuļejevs,
A. Kopelovskis, P. Fedorovs, J. Veržbickis un J. Vittenbergs.

Daugavpils apriņķa komiteja.

Pr-js — Latgales apgabaltiesas pr-js L. k. o. k. A. Kociņš, pr-ja v. apr.

pr. D. Silavs, sekretārs 1. pašvaki, vec. A. Švirksts, kasieris Fr. Ploksts, loc:

J. Kuncāns, J. Šiliņš, R. Folkmanis, māc. K. Skujiņš un insp. K. Streipa.

Pilsētu un pagastu komitejas: Krāslavas pils. un pagasta
— pr-js dir. I. Ancāns, pr-ja v. J. Ķīselis, sekretārs A. Ludzltis un kasieris

J. Sūrums, loc: L. Rubulis, K. Ķerzums, J. Sūcis un A. Ruskulis; Krustpils

pils. un pag. — pr-js māc. K. Skujiņš, pr-ja v. plkv.-ltn. E. Plūcis, sekretāre

M. Miķelsons-Freigangs un kasieris O. Kazis-Kaža, loc: pulkv. V. Dūms,

A. Bergmanis, E. Krastiņš, pils. galva K. Salmiņš, P. Ozols, J. Strads, K.

Jaunrubenis un K. Speldziņš; Līvānu pils. un pag. — pr-js O. Klaustiņš,

pr-ja v. S. Eglītis, sekretārs T. Puteklis, sekr. v. Ed. Vītols un kasieris pils.

galva J. Zvanītājs, loc: P. Kāpostiņš, M. Vidējais, A. Grugulis, A. Aizpu-
rietis, A. Gerlachs, D. Ancāns, J. Bilāns, V. Steparāns, P. Graudiņš, P. Vī-

toliņš, K. Ērglis, J. Zologs, V. Zundāns, dek. St. Vaikulis un Dr. Neiders;

Preiļu pils. un pag. — pr-js St. Bogdans, pr-ja v. miert. Novickis, sekretārs

A. Dzenis un kasieris Dr. J. Cers, loc.: P. Grlnmanis, S. Romanovskis un

N. Kuško; Aiviekstes
— pr-js P. Kalējs, sekretārs J. Lejiņš, sekretāra v.

P. Reinfelds un kasieris A. Kupčs, loc: K. Lapainis un V. Mekers; Asūnes

- pr-js A. Bečs, pr-ja v. prāv. A. Gabris, sekretārs Ed. Juchnevičs un ka-

sieris J. Spīlis, loc: A. Plotka un I. Zeiza: Aulejas — pr-js un kasieris A.

Kudiņš, sekretārs B. Vaivods un loc: S. Belogrudovs, prāv. P. Koroševskis,

P. Mucenieks un Dr. A. Čerņavska: Dagdas — pr-js mrt. J. Vildavs, sekretārs

K. Dreijers un kasieris B. Bogdans, loc: J. Švalbe, P. Bērziņš, O. Krusts,

prāv, D. Pujats un L. Gordons; Izvaltas — pr-js Z. Ikaunieks, pr-ja v. prāv.

A. Ancāns, sekretārs J. Stikāns un kasieris A. Suveizda, loc: H. Ķīpa; Jās-

muižas — pr-js prāv. A. Kalve, sekretārs L. Sudniks un kasieris L. Pizelis,

loc: P. Casno, Dr. Pernaus un J. Grīnbergs; Kalupes — pr-js prāv. V. Treib-

šo, sekretārs J. Salinieks un kasieris Dr. Vidiņš, loc: L. Varslavāns un P.

Kuklis; Kapiņu — pr-js dir. A. Broks, pr-ja v. J. Jedušs, sekretārs P. Rat-

nieks un kasieris V. Trojanovičs, loc: J. Počs, P. Špoģis un D. Joksts;

Līksnas — pr-js A. Rubins, pr-ja v. māc. J. Kalnišs, sekretārs M. Līmanis,

sekretāra v. J. Priedītis un kasieris N. Āboliņš, loc: A. Vaivods, A. Balodis,
M. Barkovskis, V. Freimanis, J. Ivseņš un D. Skrinda; Naujenes — pr-js

J. Ziediņš, pr-ja v. J. Liepiņš, sekretārs A. Endzeliņš, sekretāra v. J. Grāve

un kasieris prāv. I. Broks, loc darbv. Bergmanis; Piedrujas — pr-js J. Bem-

bers, pr-ja v. vltn. V. Jākobsons, sekretārs A. Lejiņš un kasieris J. Silvano-

vičs, loc: J. Kalniņš, J. Pabērzs un A. Ontužāns; Pustiņas — pr-js St. Sei-

lis, pr-ja v. kapt. J. Sperga, sekretārs J. Buko un kasieris M. Klagišs, loc:

J. Zaščerinskis, māc. J. Romanovskis, A. Rubins, A. Bernāns un A. Zemzars;

Rudzētu — pr-js J. Bricis, pr-ja v. Ed. Lapsiņš, sekretārs St. Klaužs un ka-
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sieris aizs. pr. Lejiņš, loc.: P. Būmanis, J. Caune, D. Rudzāts un Dr. E.

Skuja-Draviņš; Skaistas — pr-js Dr. E. Lulle, pr-ja v. P. Grundāns, sekre-

tārs O. Budbergs, sekr. v. Ed. Kroičs, kasieris K. Ozoliņš un loc. aizsargu pr.

Valters; Ungurmuižas — pr-js T. Kalniņš, sekretārs L. Kalniņš un kasieris

A. Līcis, loc: J. Vītols, J. Vīksna un P. Zālītis; Vārkavas — pr-js A. Rudzāts,

pr-ja v. A. Prikulis, sekretārs A. Baško, sekr. v. A. Bricis un kasieris t. Zeps,
loc: Dr. Gangnuss un A. Dzenis; Vīpes — pr-js Fr. Liepa, pr-ja v. A. Bikau-

nieks, sekretārs N. Kokts, sekr. v. P. Rubenis un kasieris P. Druviņš, loc:

A. Ozoliņš; Višķu — pr-js A. Vembris, pr-ja v. Dr. M. Balodis, sekretārs St.

Jermocāns un kasieris J. Saliņš, loc: L. Michailovs, P. Pabērzs, prāv. A. Skro-

manis, māc G. Dribincevs, L. k. o. k. J. Burmeisters un St. Ērts.

Ilūkstes apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks J. Pubulis, pr-ja v. lauku pašvald. vec. J. Meža-

raups, sekretārs B. Adēlovs, loc: K. Vilciņš, T. Baruns, J. Baruns, A. Dūms,

J. Janeks un S. Trubicins.

Pilsētu un pagastu komitejas: Grīvas pils. — pr-js K.

Rušs, loc: R. leva, V. Kauliņš, I. Grigorjevs, S. Zubkovs, A. Skrinda un

M. Hellermans; Ilūkstes pils. — pr-js H. Als, loc: R. Naskins, J. Zūrs,

A. Vaverāns un A. Dimants; Subatas pils. — pr-js E. Breikšs, loc: H. An-

ders, J. Līnītis, J. Lielausis, K. Trumpe, E. Zadināns, J. Andžāns

un E. Vinčelis; Bebrenes — pr-js A. Krūmiņš, loc: N. Staltmanis, K.

Valks, V. Pāvulāns, K. Romanovskis un A. Lazda; Dēmenes
— pr-js K.

Bumbieris, loc: J. Šlesers, J. Straume, S. Trukšāns un J. Pakrasts; Dvietes

— pr-js B. Dižgalvis, loc: A. Krapāns, K. Kolosovskis, V. Bah-

rāns, V. Tamanis, J. Sturiška un K. A. Lācis; Kaplavas — M. Din-

burgs, V. Grigalis, H. Lucis un P. Salna; Kurcuma
— pr-js J. Rakūts; loc:

J. Balkaitis, M. Blūms, J. Ozols, V. Cālītis un V. Linde; Lašu — pr-js

A. Egle, loc: A. Dombrovskis, E. Zemulāns, P. Krišjānis, J. Stakens, E. Bir-

ņevs, M. Birznieks, K. Gailītis, J. Dimperāns, K. Kažoks, K. Zemīts, T. Gen-

šens, A. Brizģis un K. Rujuks; Pilskalnes
— pr-js J. Vepers, loc: K. Brie-

dis, J. Rubenāns, H. Vojevodskis, A. Eglītis, P. Kalvāns, B. Vanaģelis, J.

Mežmalis un A. Millers; Prodes — pr-js V. Gautče, loc: J. Radvils, P. Gal-

vāns, R. Kalniņš, J. Mazūrs, E. Geida un V. Pāvulāns; Raudas — pr-js J.

Bitenieks, loc: K. Vēvers, J. Zībergs, P. Zvejnieks, A. Bikulčs un A. Kon-

drats; Skrudalienas — pr-js A. Bērziņš, loc: S. Zaļivskis, P. Dakša un K.

Tomsons.

Jaunlatgales apriņķa komiteja.

pr.js _ apr. pr-ks L. k. o. k. G. Mežulis, pr-ja v. lauku pašvald. vec.

A. Gailītis un sekretārs V. Ratnieks, loc: F. Maršalks, kapt. O. Jansons,

J. Gūtmanis, J. Fridrichs, E. Ozols, Ž. Balstiņš, P. Ovsjankins, M. Rubulis,

L. Jasinskis, A. Krūmiņš, E. Ķirkums, E. Maršavs, R. - Riekstiņš, H. Estbergs,

O. Rozenbergs un J. Jakobsons.

Pilsētu un pagastu komitejas: Balvu pils. — pr-js

plkv.-ltn. R. Ciemiņš, pr-ja v. māc. M. Grīvāns un sekretārs Ed. Zīverts, loc:

K. Ozols, K. Lācis, E. Puķītis, K. Salenieks, A. Drigovs, Z. Lacvinskis, D.

Šūpulnieks un I. Ivanāns; Augšpils pag. — pr-js J. Dukka, sekretārs K. Bēr-
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ziņš un loc: K. Rozītis, V. Jakovjevs un T. Gerstmanis; Baltinavas — pr-js
F. Strauts, sekretārs R. Bēteris un loc: Dr. A. Zariņš, R. Kāps, A. Strazds,

J. Sprukulis, V. Tabors, J. Lāčs, H. Kārkliņš, E. Gailums, V. Ločmelis, A.

šuchto, M. Amols, K. Spuņģis, V. Metums, F. Matulis un A. Bērziņš; Balvu

— pr-js A. Celmiņš, sekretārs P. Začevs un loc: prāv. A. Abeltiņš, J. Bužs,

A. Mačs, A. Mironovs, T. Tichanovs, A. Baltais, I. Boževnieks, A. Priedes-

laipa un A. Niedra; Bērzpils — pr-js J. Sudarovs, pr-ja v. māc. A. Tarbunas

un sekretārs P. Salmiņš, loc: Dr. P. Spalviņš, J. Zariņš, P. Avotiņš, J. Šus-

ters, K. Šīrāks, V. Roskošs, J. Lembergs, V. Sauleskalns, K. Mežajevs, A.

Kroičs, A. Ikaunieks, A. Zālītis, A. Ķelle, A. Bombāns
s A. Avotiņš un J.

Putniņš; Gauru — pr-js N. Pešudovs, sekretārs P. Namatēvs un loc: N. Ku-

kolkins, P. Mačs, V. Zavjalovs, J. Filipovs, I. Ļekarevs, A. Michailovs, B.

Pešudovs, K. Beklešovs, D. Bogolubovs, S. Lomonosovs, K. Stankevičs, G. So-

vetovs, V. Pavlovs, F. Novikovs, A. Oberts, A. Znamenskis, J. Tichomirovs,

V. Feofanovs un P. Pešudovs; Kacēnu — pr-js A. Brants, sekretārs J. Rich-

ters un loc: E. Balodis, kapt. J. Otons, J. Lejasblusa un Z. Zeps; Liepnas

— pr-js B. Kivrāns, pr-ja v. G. Dimze un sekretārs J. Bonders, loc: P. Brā-

lēns, N. Grāvītis, kpt. P. Briedis, P. Ūdris, A. Dindzāns un kpt. K. Āre:

Linavas — pr-js R. Dišlers, pr-ja v. E. Gailāns, sekretārs J. Kapteinis un ka-

sieris M. Zlakomanovs, loc: M. Arbuzovs, T. Dukāts, E. Klementjevs, N. Ra-

gozins, A. Tortus, P. Romanovskis, M. Birziņš, M. Sorokins, M. Afanasjevs,
M. Kossovs, H. Kolliberskis, V. Arbuzovs, G. Arbuzovs, V. Sorokins, A. Je-

gorovs, māc. G. Olševskis, O. Millers, AI. Birziņš, K. Arbuzovs; A. Ostrov-

skis, V. Gailāns, A. Millers, K. Tortus, V. Reveliņš, E. Skreitulis, H. Traut-

manis, J. Kivlenieks, K. Jaunzems, M. Solovjevs, AI. Melngailis, V. Uškovs

un A. Sokolovs; Purvmalas — pr-js A. Miezītis, pr-ja v. A. Minovs un sekre-

tārs J. Lesiņš, loc: D. Strojevs, N. Solovjovs, V. Priede, Ed. Kreislers, A. Tū-

cis, P. Šķutte, Dr. B. Pereplotņiks, St. Baldiševičs, P. Āboliņš, B. Penderis,

K. Elksnis, J. Bernands, māc. N. Primjagi, S. Michailovs, J. Karelis, J. šla-

pins, J. Gudramovičs un A. Ulmanis; Rugāju — pr-js E. Linde, sekretāre

K. Garais un loc: J. Lesnieks, M. Lesnieks, A. Ziediņš, E. Pelēkais, māc. N.

Krasnogorodskis, E. Rutkis, J. Klaviņš, J. Priedītis, Aug. Gramkaus, AI.

Gramkaus, K. Vasiljevs, P. Vasiljevs, J. Spruksts un A. Zaķis; Šķilbēnu —

pr-js B. Krakops, sekretārs A. Vēriņš un loc: A. Rāmanis, K. Začests, S. Kra-

kops, māc. L. Štagars, J. Kupčs, N. Leontjevs, L. Polfanders un B. Koklačs;

Tilzas — pr-js P. Zelčs, pr-ja v. A. Stukens un sekretārs J. Laupacis, loc:

A. Blāķis, J. Trumukalns, Z. Puntužs, A. Matīss, Dr. P. Riemers, P. Ozols,

R. Cēsnieks, E. Krēsliņš un E. Jēkabsons; Viļakas — pr-js Dr. A. Steppe,

pr-ja v. J. Kokorevičs un sekretārs A. Kazinovskis, loc: K. Jožuus, dek.

A. Vaivods, J. Gūtmanis, A. Brunov-Brants, J. Pagrods, L. Cenne, E. Griķis,

A. Kārkliņš, J. Krievs, A. Pārpucs, virspr. A. Vītols, A. Sidorovs, A. Breikšs,

E. Koks, V. Pozinkovskis un A. Gurevičs.

Jēkabpils apriņķa komiteja.

Pr-js — lauku pašvald. vec. R. Vīksna, pr-ja v. apr. pr-ks S. Kursītis,

sekretāre I. Vikmane un sekr. v. A. Drukerts, loc: P. Minkevičs, K. Lam-

berts, A. Pāvuliņš, P. Baško, R. Jākobsons, T. Ermansons un pulkv.-ltn. R. Mu-

cenieks.
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Pilsētu un pagastu komitejas: Jaunjelgavas pils. — pi'-js

J. Plostiņš, pr-ja v. H. Luters, sekretārs J. Ermansons un kasieris Ž. Fogel-

manis, loc.: M. Lācenbergs, K. Lācenbergs, P. Elsiņš, R. Čūders, A. Zikmanis,

H. Gulaks, A. Hartmanis, J. Vēzis, P. Rutkovskis, J. Osītis, K. Brunovs,
I. Jakobsons, A. Ermanovskis, G. Naišūls, A. Putniņš un E. Jakāns, rev.

kom.: V. Celms, S. Vestermanis un J. Vilem-Vēzis; Jēkabpils pils. — pr-js
T. Ermansons, pr-ja v. J. Driķis, sekretārs E. Pāvuliņš un kasieris R. Pol-

manis; Viesītes pils. — pr-js V. Krēlis, pr-ja v. L. Dumpnieks, sekretārs

K. Bagātais un loc: E. Vīksna, A. Bagātais un A. Krēlis, rev. kom.: H. Ģe-

diņš, T. Bisnieks un A. Grieķeris; Ābeļu — pr-js K. Liepiņš, sekretārs J. Kal-

niņš un kasieris V. Arkliņš, loc: A. Jaunslavietis un N. Liepiņš; Biržu —

pr-js J. Pērnavs, pr-ja v. J. Melderis, sekretārs A. Jankevics, sekr. v. J. Tums

un kasieris P. Statāns, loc: E. Āboliņš, A. Dobulāns, J. Rengarts, L. Gir-

gens, A. Ašāks un rev. kom.: A. Binders, A. Spodris un E. Kupčs; Daudzeses

— pr-js R. Kārtiņš, pr-ja v. P. Skujiņš, sekretārs V. Krieviņš un sekr. v.

V. Rozenfelds, loc: A. Zvanītājs, K. Pope, P. Vimba, K. Sams, J. Vijums,
A. Mūrnieks, K. Belruss un A. Strautnieks; Dignājas — pr-js J. Vildneis,

pr-ja v. N. Līcītis, sekretārs P. Polāns un kasieris K. Kukņa, loc: J. Lācis,

J. Janovskis, J. Rukšāns, A. Andersons, V. Grigalis un J. Karašinskis:

Elkšņu — pr-js R. Striks, p-ja v. J. KJevinskis, sekretārs K. Lazdiņš un ka-

sieris R. Hāns, loc: M. Vainovskis, Z. Staltmanis, J. Birste, B. Muriņš, M. Bun-

duls, K. Mežinskis, E. Kaminskis un K. Veidemanis, rev. kom.: J. Sproģis,

O. Ķiršs un E. Feizaks; Mazzalves — pr-js Ž. Pučuks, pr-ja v. P. Vītols,

sekretārs J. Pauls un kasieris N. Mačiņš, loc: V. Liepiņš, K. Fogels, P. Pa-

vārs, V. Štāls, J. Jakobovics, Ž. Cēznieks, A. Dārziņš, J. Kalniņš un P. Beķeris;

Mēmeles — pr-js N. Zemītis, pr-ja v. T. Kļaviņš, sekretārs V. Betchers un ka-

sieris Ž. Grīnvalds, loc: K. Jakobovičs, P. Kondrušs, K. Maļinovskis, Ž. Kļa-

viņš, R. Turks, A. Jurkovskis un J. Krūmiņš; Neretas — pr-js A. Dellerts,

sekretārs J. Grīslītis un loc: V. Mintūzis, J. Vītoliņš un D. Zālītis; Rites -

pr-js E. Rešavskis, pr-ja v. A. Mājnieks, sekretārs E. Upmalis, sekr. >.

J. Rošāns un kasieris J. Bičolis, loc: V. Vainovskis, A. Pedurs, N. Uzāns un

P. Krūmiņš; Saukas — pr-js A. Priedulāns, sekretārs J. Ormanis un kasi

ris P. Muzis, loc: E. Richters, E. Bruneris, P. Tumšs, A. Gūtmanis, N. Tumšs

A. Stradiņš, N. Folkmanis, E. Osis, P. Peiče un I. Švalkovskis; Seces
— pr-js

J. Čūders, loc: P. Kalniņš, Z. Lasmanis un M. Soste; Sēļpils — pr-js P. Rāee-

nājs, pr-ja v. V. Auziņš, sekretārs J. Brēķis, sekr. v. J. Lauciņš, kasieris M.

Grīnšteins un kasiera v. J. Polāns, loc. J. Bārzdiņš un rev. kom.: K. Rusāns,

K. Miezītis un A. Kalniņš; Sērenes
— pr-js J. Jaunzemis, pr-ja v. K. Kras-

tiņš, sekretārs J. Krūze, sekr. v. P. Abeltiņš un kasieris J. Dzirkalns, loc:

J. Lejiņš, J. Rudzītis, J. šteinbergs, J. Zllens un A. Lejiņš; Slates
—

pr-js P. Rudzītis, pr-ja v. P. Svoks, sekretārs E. Bruģevics, sekr. v. J. To-

mans un kasieris P. Silapēteris, loc: R. Ušaks, M. Radiņš, J. Vaskis, P. To-

mans un A. Kalniņš; Sunākstes — pr-js P. Cirsis, sekretāre B. Mājnieks un

kasiere E. Cīrulis, loc: A. Millers, V. Ozolupc, A. Liberts, J. Vītols, Z. Cī-

rulis, Z. Lejiņš, F. Burkevics, P. Malcenieks, K. Lasmanis, K. Zvejnieks.

A. Lejiņš un M. Leimanis, rev. kom.: L. Meržinskis, A. Briedis un O.

Grundmanis; Vārnavas — pr-js A. Šoks, pr-ja v. H. Millers, sekretārs A.

Rengarts un kasieris R. Kļaviņš, loc: K. Ulmanis un K. Slikšāns. rev. kom.



239

loc: J. Stradiņš, M. Rengarts un A. Kalniņš; Viesītes — pr-js P. Malcenieks,

pr-ja v. P. Osītis, sekretārs K. Nāburgs, sekr. v. P. Pupiks un kasieris P.

Grenģis, loc: J. Nīcis, K. Vietnieks, R. Andriņš, V. Dišlers, V. Miezeris, A.

Lapiņš, R. Ozoliņš, R. Pupiks, K. Avotiņš, P. Kalniņš, P. Spīdainis un J.

Galviņš; Zalves — pr-js P. Prūsis, sekretārs J. Zeltiņš un kasieris K. Sten-

ders, loc: A. Pāvulāns, J. Lasmanis, L. Freimanis, A. Vadzis, H. EHuks un A.

Bajinskis, rev. kom. T. Dumpis un Ž. Dravenieks; Zasas — pr-js T. Lejiņš,
pr-ja v. un kasieris J. Balodis un sekretārs J. Pūriņš, loc: J. Zadināns,
A. Goldmanis, E. Balodis, E. Freibergs un P. Labsvīrs.

Jelgavas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks A. Ausmanis, pr-ja v. pils. galva H. Štolcs, sekre-

tārs R. Staļģis un kasieris 1. pašvald. vec. T. Dārznieks, loc: J. Mazvērsītis,

A. Ļūļe un N. Falks.

Pilsētu un pagastu komitejas: Auces pils. — pr-js A. Či-

gāns, pr-ja v. O. Bertaitis, sekretārs T. Hartmanis un kasieris A. Rīsmanis,

loc: virsleitn. K. Ronis, H. Majors, R. Grāvītis, Ž. Ozoliņš, pils. galva K. Nar-

kevics un O. Andersons; Dobeles pils. — pr-js J. Brūveris, pr-ja v. A. Vaits,

sekretārs O. Markevics un kasieris Ed. Bētiņš, prezidija loc: J. Līskops, M.

Traumanis un Fr. Krieviņš, loc: K. Ulmanis, K. Valdovskis, Fr. Feldmanis, K.

Imars, Dr. E. Francmanis, Ern. Francmanis, D. Blūmbergs, J. Slava, K. Vī-

tols, N. Barklajs, R. Pasilis, P. Tambergs, pils. galva E. Vanags, V. Mamonofs,

T. Bētiņš, P. Vēveris, Fr. Rozentāls, K. Briedis, Fr. Kalniņš, U. Matisons, K.

Tanševics, A. Ulms un V. Janševies; Auru — pr-js 11. Šifers, pr-ja b. P. Sile-

nieks, sekretārs A. Šrāders un kasieris A. Judovics, loc: K. Nāgels, K. Dim-

za, A. Ziemiņš, K. šifers, K. Hochfelds, V. Bērziņš un R. Ozols; Bēnes —

pr-js L. Neilands, sekretārs Dr. N. Zariņš un kasieris O. Gailītis, loc: Ed.

Kupfers un R. Stengels; Bērzmuižas — pr-js J. Bullis, pr-ja v. K. Glāznieks,

sekretārs F. Riekstiņš, kasieris K. Millers, kasiera v. A. Šteinbergs, loc: E.

Knochs un V. Timermanis: Bukaišu — pr-js K. Vīksniņš, pr-ja v. R. Rn-

(!/eiks, sekretārs Ed. Ābermanis, sekret. v. V. Grundulis, kasieris A. Epners

un kasiera v. D. Bērziņš, loc: A. Šulcs, A. Helvigs, I. Grīnhofs, T. Brigaders

un A.- Voltners; Dobeles — pr-js J. Ēķis, pr-ja v. K. Grandaus, sekretārs R.

Kampcnuss un loc: V. Bīnenfelds, T. Kazlovskis, R. Ritenieks, A. Hochfelds,

P. Rozenbergs, K. Launītis, R. Irbe, A. Beitlers, L. švāns un M. Finks; Džūk-

stes — pr-js R. Kažotnieks, sekretārs J. Baums un loc: R. Niedre, Ed. Frei-

manis, Ed. šteinerts, K. Smilga, K. Ozols, T. Rudzuroga, R. Rūtentāls, R. Hol-

lenders, A. Niedre un K. Drupals; Elējas — pr-js J. Upmalis, pr-ja v. A. Jan-

covs, sekretārs A. Strautiņš, sekret. v. L. Gauja un kasieris O. Ziemelis, loc:

A. Freijs, K. Pūriņš, K. Mackaitis, J. Teteris, Ž. Ķepurs, A. Jurcevs, A. Bisc-

nieks, J. Rubenis, Fr. Šotmanis, A. Krūmiņš, A. Grandovskis, (). Bērziņš, J.

Greško, A. Bitāns, K. Krauklis, J. Krūmiņš, N. Bulders un K. Grēviņš; Garo-

zes — pr-js Ed. Baumanis, pr-ja v. K. Kujikovskis, sekretārs A. Mucenieks

un kasieris A. Klebers, loc: K. Puķe, J. Pelše, J. Smiltnieks, L. Naruško, j.

Pavlovskis un V. Stabiņš; Glūdas
— pr-js A. Ellers, pr-ja v. J. Neiberts, sek-

retārs J. Grīnbergs, kasieris J. Šulcs un loc. A. Andersons; Īles
— pr-js Fr.

Zommers, pr-ja v. J. Bergmanis, sekretārs Fr. Janevičs un kasieris Ž. Štoss,

loc: K. Lerchs, D. Zoltneris un J. Trautmanis; Jaunauces — pr-js J. Knīss,
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pr-ja v. E. Straumiņš, sekretārs H. Svilpis, sekret. v. O. Eiche, kasieris M. Lie-

piņš, kas. v. A. Stenclavs un loc. R. Vasilis; Jaunsvirlaukas — pr-js J. Ro-

ze vskis, pr-ja v. R. Rozevskis, sekretārs P. Šēnfelds un kasieris J. Reika, loc:

J. Kļava un IL Daniševskis; Jēkabnieku — pr-js J. Indriksons, pr-ja v. A.

Prauls, sekretārs M. Straudovskis un kasieris T. Liberts, loc: D. Neibergs,
Z. Kleinbergs, J. Pinters, K. Biezbārdis, V. Straudovskis, J. Dombrovskis, K.

Butāns, K. Ceriņš un A. Lamme; Kalnciema — pr-js K. Danemarks, pr-ja v.

E. Grāvītis, sekretārs un kasieris V. Cālers, loc: P. Berzinskis, O. Eiche, K.

Sūngailis un J. Danemarks; Lielauces — pr-js Fr. Krauze, pr-ja v. P. Vil-

aous, sekretārs J. Pecholcs un kasieris I. Jurevics, loc: M. Kalniņš, K. Kap-

teinis, R. Jurevics, K. Ozols, R. Briedis, V. Baltmanis, A. Jankovskis un V.

Strazdiņš; Lieiplatones — pr-js A. Dickalis, sekretārs A. Bušs un kasieris J.
Niedra, loc: J. Majors, T. Majors, P. Bajārs, A. Niedre, V. Straudovskis un

A. Spernovskis; Lielvircavas — pr-js Fr. Kaļķenieks, pr-ja v. J. Boģis, sek-

retārs Ž. Pāliņš, sekret. v. T. Taurīts, kasiere E. Koškins, tās v. K. Rudzītis,

loc: J. Salna, J. Šļūkā, J. Kīns, P. Brēdrichs, J. Steps, K. Koškins, K. Zvir-

bulis, A. Grīnbergs, J. Lazdiņš, E. Pincers, L. Boģis, K. Prūsis, D. Valdmanis,

P. Štrauchmanis, P. Bruzinskis, A. Atrasts, K. Aumeisters, A. Dunkulis, O.

Reichmanbergs, K. Zutis un J. Landmanis; Līvbērzes — pr-js A. Upmanis,

pr-ja v. L. Šēnfelds, sekretārs V. Krūkle un kasieris Fr. Groskops, loc: M.

Krākle, R. Blūms, M. Potapovs, J. Glāzers un J. Vīnbergs; Mežmuižas —

pr-js Fr. Šēls, sekretārs V. Blumbergs un kasieris G. Dombrovskis, loc: A.

Ābelīte, ž. Kupče, E. špillers, F. Ābelīte un K. Limbergs; Naudītes — pr-js
V. Valters, sekretārs P. Žukovs un loc: V. Freibergs, A. Blūms, J. Veiss un

K. Roze; Ozolnieku — pr-js D. Pavlovskis, pr-ja v. M. Jurevics, sekretārs P.

Iskalns, kasieris P. Vējonis, prezid. loc. I. Skadiņš un Z. Ruicens un loc: K.

Ozoliņš, M. Viļemsons, L. Cīrulnieks, J. Mednis, H. Grants, A. Vinters, F.

Rusmanis, E. Ulmanis, L. k. o. k. Ž. Kļava, K. Jēkabsons un P. Brencis; Pen-

kules
— pr-js J. Mazprecinieks, sekretārs A. Brikmanis un kasieris A. Rozen-

felds, loc: V. Janševics un V. Ramanis; Pēternieku — pr-js N. Dumpis,

pr-ja v. J. Vāgners, sekretārs E. Straumanis un kasieris Vilis Vāgners, loc:

Ed. Buchbinders un Valdis Vāgners; Platones
— pr-js L. Šūlmanis, pr-ja v. J.

Vilsons, sekretārs A. Riders, sekret. v. O. Veinbergs un kasieris A. Pauče;

Rubas — pr-js P. Blūms, pr-ja v. Ā. Balodis, sekretārs A. Dabars un kasie-

ris R. Blachins, loc: Ž. Osis, Fr. Cers, P. Radziņš, R. Rutkis, M. Blachins,

Fr. Gebauers, M. Stauģis un Fr. Zeniņš; Salgales — pr-js R. Uvens, sekretārs

V. Dreibergs un kasieris A. Liekna, loc: V. Kārkliņš, P. Beikovskis un V.

Strazdiņš; Sesavas — pr-js J. Piģītis, pr-ja v. L. Freimanis, sekretārs V. An-

dersons un kasieris V. Lavenieks, loc: F. Riders, O. Drengers, A. Vēgners, V.

Januško, A. Dumpis, A. Cinis un E. Ozols; Sīpeles — pr-js K. Freima-

nis, pr-ja v. A. Šūmanis, sekretārs J. Timma un kasieris J. Jurdens, loc: L.

Šteinbergs, G. Strēlis, A. Celmiņš, Ž. Freibergs, E. Meilands, J. Kugrēns, K.

Tīmanis, V. Kugrēns, K. Mūrnieks, A. Lācis, P. Steinerts, A. Vīgants, A. Frei-

bergs un P. Valdovskis; Sniķeres — pr-js V. Freidenfelds, sekretārs J. Tete-

ris, kasieris R. Liepiņš un loc: A. Kļava, E. Lilienfelds, Ž. Rozenfelds, A. Roze

un V. Ritelis; Svētes — pr-js A. Gaujers, pr-ja v. A. Veinbergs, sekretārs Ž.

Šūberts, sekretāra v. J. Šaubergs, kasieris J. Trans un tā v. K. Boitmanis, loc:

J. Līns, K. Puķe, A. Baugers, A. Volmanis, R. Lankenfelds, A. Gaujers, J.



Karčevskis un J. Zīverts; Šķibes — pr-js J. Grīnvalds, sekretārs A. Rauten-

šilds un kasieris I. Bištēviņš, loc.: K. Peize, R. Štāls, R. Fogels, F. Jirgensons,

J. Freimanis, E. Vazdiķis, A. Kristapsons un A. Ginters; Tērvetes — pr-js
Ed. Upenieks, pr-ja v. Fr. Frīdbergs, sekretārs K. Bērziņš un prezid. loc:

K. Rapa, A. Straudovskis, J. Bārs, Ž. Kristais un Z. Strautmanis, loc: A. Lā-

cis, Ed. Dūzelis, K. StieciņŠ, E. Dūzelis, K. Linbergs, V. Ezerevics, D. Ašma-

nis, J. Ozols, L. Jūgainis, Ž. Marķevics, Ž. Kalniņš un Ed. Mitulis; Teteles

— pr-js H. Zēbergs, sekretāre O. Brālis un kasieris Fr. Tonis, loc: J. Čūders,

K. Jēkabsons, J. Lieldaudzietis un A. Moruss; Ukru — pr-js A. Gustiņš, sek-

retārs A. Seskis un loc: A. Ramma, V. Mednieks un A. Vilnis; Vadakstes —

pr-js K. Gulbis, pr-ja v. Ž. Caune, sekretārs R. Belickis un kasieris K. Mačins,

loc: A. Cīrulis, T. Kaimiņš un K. Laumanis; Valgundes — pr-js S. Juliks,

pr-ja v. P. Baumanis, sekretārs V. Ūdris un kasieris P. Grīnfelds, loc: A.

Āboliņš, M. Strautmanis, J. Jankovskis un P. Bergs; Vecauces — pr-js R. Ju-

revics, pr-ja v. R. Darkevics, sekretārs V. Baršuks un kasieris V. Riekstiņš,
loc: A. Znotiņš, L. Birznieks, O. Cārs un J. Dūks; Vecsvirlaukas — pr-js

J. Bušs, sekretārs J. Grūbe, sekretāra v. A. Rezauskis un loc E. Neimanis;

Vilces — pr-js K. Lācers, pr-ja v. K. Viterungs, sekretārs M. Laimvalds, ka-

sieris H. Batkovskis un loc. A. Dūge; Vircavas — pr-js V. Annus, pr-ja v.

P. Jansons, sekretārs Fr. Grīns un kasieris Fr. Buks, loc: Ž. Aufmanis, H.

Pfafrots, V. Pūtēlis, A. Freimanis, N. Trofimovs, V. Līberts, V. Vārens, Ž.

Dombrovskis, J. Jansons un O. Zīlīte; Zaļenieku — pr-js K. Graufelds, pr-ja

v. K. Zamlovskis, sekretārs K. Neilands un kasieris D. Lasmanis, loc: J.

Bergs, M. Kauliņš, Ed. Brachmanis, J. Treijs, Fr. Apsīte, K. Cērpiņš, I. Dze-

nis un J. Zaprauskis.

Kuldīgas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks L. k. o. k. J. Kalve, pr-ja v. v. lauku pašvald. vec. F.

Vilks un pils. galva J. Dreimanis, sekretārs A. Vasarājs, tā palīgs A. K. Rau-

dziņš un kasieris H. Dzenītis-Zēniņš, loc: J. Biezais, N. Jevlampjevs, M. Bir-

žanskis, A. Vīksne, H. Burkevics, K. Pinkovskis, F. Andersons, K. Samovičs,

F. Minka, A. Vintelers un A. Reinšissels.

Pilsētu un pagastu komitejas: Saldus pils. — pr-js A.

Zandbergs (bij. A. Cīrulis), sekretārs J. Sainis un kasieris F. Avotiņš, loc:

V. Pūriņš, Ed. Sakenfelss, K. Dannenbergs, E. Zichmanis, J. Rava, Ž. Ozols,

R. Vanags un R. Vilmanis; Cieceres — pr-js R. Ābele, sekretārs Fr. Lapiņš

un loc: K. Dravnieks, J. Krūmiņa, M. Kravinskis, E. Štamere, V. Krūza un

Fr. Mauriņš; Gaiķu — pr-js K. Krecers, pr-ja v. Dr. O. Assiks, sekretārs M.

Turks, kasieris F. Riekstiņš un loc. Fr. Andersons; Ivandes — pr-js Fr. Jan-

sons, sekretārs V. Puciriuss un ka-ieris R. Dēlands, loc: H. Kungs un E. Jir-

gensons: Kabiles
— pr-js F. Ekerts un loc: Ž. štelmachers, V. Vāvere un F.

Ozols: Kuldīgas — pr-js A. Flesners, sekretārs J. Kochs un kasieris I. Ukrijs,

loc: J. Pelūds, P. Pašlaiks, ī. Garokalns un M. Pētersons; Kurma'es — pr-js

J. Rožkalns un loc: M. Grīnbergs, A. Jansons, A. Rotenbergs un E. Arends:

Kursīšu — pr-js A. Līkums, sekretārs R. Klabis un loc: J. Žodziņš, M. Briške,

V. Brazņevics, E. Ābele, F. Ķēniņš, Ž. Džipneris, R. Rieksts un J. Šēnbergs;

Lutriņu — pr-js J. Beiers, pr-ja v. K. Plānkājs. sekretārs A. Valters un ka-

sieris T. loc: J. Pūriņš, Ž. Pelīte, J. Magone, Ž. Lavenders, J.
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Kangars, A. Šmēliņa, V. Brauns un M. Ruicēns; Padures — pr-js M. Rodiņš,
kasieris A. Bergs un loc: J. Fekters, J. Biksons, K. Jēkabsons, Ž. Jansons,
M. Jurjaks, Fr. Grīniņš un E. Goldmanis; Pampāļu — pr-js O. Herbsts, pr-ja

v. A. Meiers, sekretārs O. Kankālis un kasieris D. Adamovičs, loc: A. Brūns,

Ž. Ilzums un Dr. H. Zēmanis; Planicas — pr-j9 V. Freimanis, sekretārs D.

šreibers un loc: K. Hartmanis, K. Rūdzis, I. Grundmanis un E. Ezermale;

Raņķu — pr-js E. Sīrups, pr-ja v. V. Čapants, sekretārs J. Kudokas, kasiere

E. čapante un kas. v. K. Jurevics, loc: E. Grīnbergs, M. Grīnberga un I. Ča-

pante; Rendas — pr-js A. Bliska, sekretārs J. Birģelis un loc: K. Sproģis un

H. Ausmanis; Saldus — pr-js Ž. Krūmiņš, sekretārs Ed. Zeips un loc: K. Zei-

pe, R. Asbergs un A. Vēzis; Sātiņu — pr-js K. Jurgenovskis, pr-ja v. Fr.

Strazdiņš, sekretārs P. Lapiņš un kasieris M. Vēza, loc: A. Sproģis, A. Dūks,

A. Grasmanis, P. Kalniņš, R. Tiltiņš un ž. Milts; Skrundas — pr-js J. Bergs,

pr-ja v. ž. Bauka un loc: A. Vizbule un K. Guraitis; Snēpeles — pr-js A. Jē-
kabsons, sekretāre E. Porniece un kasieris K. Jansons, loc: K. Mēters un K.

Rožkalns; Turlavas — pr-js A. Peniķis, sekretārs E. Stepis un kasieris A. Bel-

ševics, loc: J. Ēķis, E. Goldmanis un A. Peniķis; Vārmes — pr-js H. Ešen-

valds, sekretārs M. Švīpiņš un loc: T. Feldmanis, K. Goldmanis un K. Gulbis;

Zvārdes — pr-js Ž. Ekerts un loc: Ž. Poļakovs, J. Grīnfelds, A. Miķelsons,

J. Mērnieks, M. Kārklis, K. Upmanis, K. Dombrovskis un R. Dravnieks.

Liepājas pilsētas komiteja.

Pr-js — pils. galva E. Rimbenieks, pr-ja v. ģen. O. Dankers un Dr. ing.

J. Ķerpe, sekretārs F. Ābele un kasieris pref. F. šāberts, loc: L. Lapa, K.

šteinerts, Dr. J. Sprūde, dir. K. Lassmanis, A. šneiders, J. Ābellts, red. K.

Grāmatnieks, AI. Ozoliņš, A. Alksnis, M. Lēģers, kons. G. Gruenvalds, dek.

J. Velkme un māc. R. Vītols.

Liepājas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks K. Tikmanis, pr-ja v. lauksaimnieks J. Ģibietis,

sekretārs N. Kronbergs un kasieris J. Šķērstiņš, loc: A. Briedis, A. Valters, K.

Eikerts, Dr. V. Gludiņš, Ž. Grīnbergs, L. Hasmanis, J. Ola, B. Rozentāls, N.

Hausmanis un J. Gailītis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Durbes pils. — pr-js A.

Vaidzība, pr-ja v. A. Mucenieks, sekretārs V. Ozols un kasieris F. Inte, loc.

Fr. Rišis; Grobiņas pils. — pr-js J. Pūris, sekretārs A. Fītiņš un kasieris V.

Puņenovs, loc: Dr. O. Evaldsons un I. Ķeiris; Priekules pils. — pr-js E. Drei-

manis, pr-ja v. J. Jēkabsons, sekretāre A. Jaunzemis un kasieris J. Rudzītis,

loc: I. Krūmbergs, E. Bāns, J. Saukants, N. Augulis, K. Liepnieks, K. Ozols,

V. Kozaks, A. Lukke, A. Melbārds, J. Tupuriņš, A. Tīdemanis, J. Gailītis un

K. Spaginskis; Aizteres — pr-js E. Bauze, sekretāre L. Eņģelis un kasieris A.

Penkulis, loc: K. Reinholds un K. Robežnieks; Aizviķu — pr-js F. Spraude,

sekretārs F. Plostnieks un kasieris ž. Ozols, loc: A. Goba, K. Ķipsts, A. Ja-

ņevičs un F. Kupšis; Asītes
— pr-js R. Daugurs, sekretārs T. Dziļums un ka-

sieris E. Kuršinskis, loc. R. Andersons, E. Plūme, E. Ranga, A. Ranga, R.

Langmanis, A. Lindbergs, E. Erichs, K. Milleris un A. Ruja; Bārtas — pr-js

J. Kairis, pr-ja v. F. Braunfelds, sekretārs Ed. Bauze, kasieris J. Ausmanis



Un loc. J. Šteins; Bunkas — pr-js J. Strauss, sekretārs V. Sudmalis un kasie-
ris R. Gulbis, loc: J. Namnieks, R. Buciņš un R. Gulbis; Dunikas

— pr-js
A. Veits, sekretārs K. Kviešons un loc: I. Putra, M. Sanders, J. Veisbuks un

M. Burģelis; Durbes — pr-js J. Rokivils, sekretāre L. Skuja un loc: J. Lan-
kovskis, D. Jansons, A. Āboliņš un J. Bente; Embūtes — pr-js E. Veits, sek-

retāre E. Stapars un kasieris J. Čeksteris, loc: E. Redlichs un V. Lagzdiņš;
Ezeres — pr-js F. Zommerfelds, pr-ja v. J. Zariņš, sekretārs E. Vorošinskis,
sekretāra v. L. Beļickis, kasieris A. Donis, kasiera v. R. Kalniņš, loc: K.

Stārks, L. Jēģermanis un ž. Ruicēns; Gaviezes — pr-js K. Skube, sekretārs

E. Brūns un kasieris K. Landers, loc: J. Lamberts un J. Leigfits; Gramzdas

— pr-js K. Treiers, sekretārs Ž. Makužs un kasieris F. Jauģietis, loc: E. Do-

belis, A. Blūms, K. Jurjāns, A. Jurjāns, M. Nebijs, K. Skujiņš, F. Veits, K.

Ķerve un E. Jauģietis; Grobiņas — pr-js A. Ozols, sekretārs R. Kapelis un

kasieris A. Ķīvītis; loc: E. Freimanis, E. Birznieks, A. Dreija, K. Aļļēns, A.

Zemītis, K. Puže, E. Puže, R. Petrevics, K. Dūcmanis, J. Freimanis, K. Bar-

dulis, R. Petris, K. Lauka, J. Čirkšis, J. Būmeisters, Ž. Kalots, J. Balceris, H.

Jaunbrūns, J. Landers un M. Lauva; Kalētu — pr-js Ž. Leja, sekretārs A. Pi-

ziks un loc: E. Meiers, M. Gulbis, K. Feldmanis, A. Sprūde, K. Grīnbergs, Ž.

Kūdums, J. Kronbergs un K. Freibergs; Krotes — pr-js A. Eņģelis, sekretāre

M. Vārna un loc: I. Ansons, M. Priedītis un O. Tiltiņš; Medzes — pr-js A.

Novads, sekretārs A. Večeroks un kasieris J. Kapelis, loc: F. Dārznieks un

O. Arājs; Nīcas
— pr-js T. Pesse, sekretārs J. Lācis un loc: J. Aizpurs, P.

Plauktiņš, E. Anšmits, J. Svēte un T. Brizga; Nīgrandas — pr-js K. Tinte,

sekretārs F. Pētersens un kasieris R. Lukevics, loc: J. Pucis un J. Vilsons;

Pērkones — pr-js M. Ķeiris, sekretārs K. Strautiņš un kasieris J. Ģelzis, loc:

A. Otaņķis un J. Čīčis; Priekules — pr-js J. Gūža, kasieris R. Dukstenieks

un loc: J. Jurjāns, M. Nauzers un H. Treide; Purmsātu — pr-js F. Ērpe,
sekretāre Ž. Galvāns un loc: A. Grietēns, F. Sprūds, K. Žentiņš, K. Biģelis un

M. Karelis; Rāvas — pr-js A. Goldmanis un loc: J. Rezevskis, A. Baumerts,

J. Berķis, E. Falks, E. Strunga, M. Baštiks un N. Falks; Rucavas
— pr-js M.

Kuršis, sekretārs J. Sležis un loc: M. Bitenieks, J. Radomiškis un E. Sīlis;

Tadaiķu — pr-js K. Kārkliņš, sekretārs J. Lūsis un loc: P. Grenovskis un E.

Adienis; Tāšu — pr-js J. Zvirbulis, sekretārs J. Makbets un kasieris V. Lau-

ciņš, loc: J. Lauris un K. Čīčis; Vaiņodes — pr-js K. Gulbis, sekretārs E.

Saulītis un kasieris Dr. F. Vallis, loc: J. Ciemgalis, F. Sprūde, E. Raibis, J.

Kronbergs, J. Stepanovičs un K. Karelis; Vecpils — pr-js P. Bušvechters,

pr-ja v. A. Kalniņš, sekretārs T. Runiks un kasieris P. Ritenis, loc: J. Mīl-

grāvis, A. Baumanis, Ģ. Svilis, J. Uldriksons, E. Zaķis, K. Vecvagars, G. Ve-

niņš un M. Brambcrgs; Vērgaļu — pr-js E. Celms, sekretārs J. Lautenbachs

un kasieris R. Niedols, loc: D. Treibachs, J. Vilemsons un F. Lieknis; Virgas

— pr-js E. Strautmanis, pr-ja v. Ž. Ķirpis, sekretāre E. Strautiņš, kasieris M.

Žakars, kasiera v. A. Gaušis un loc: E. Plācenis, O. Frickops, M. Ozols, E.

Eimanis, F. Skabārdis, E. Dukstenieks un K. Blumbergs; Ziemupes — pr-js

J. Krūtmanis, pr-ja v. J. lesalnieks, sekretārs E. Staņģis un kasieris j. Rullis,

loc: A. Brēdiķis, E. Gūtmanis, J. Zariņš, J. Ciemgalis, R. Zēbergs un E.

Štokmanis.
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Ludzas apriņķa komiteja.

Pr-js —

apr. pr-ks Ed. Mauriņš, pr-ja v. robežsargu bat. k-ris J. Krūze*

sekretārs Ed. Bonders, kasieris P. Ošups un prez. loc. lauku pašvald. vec. J.

Roskošs, loc: dek. A. Urbšs, P. Jumars, J. Štrauchs, J. Turkopuls, St. Dau-

dišs, R. Obrams, plkv.-ltn. A. Vīksne, O. Svenne, J. Mikuckis, kpt.-ltn. V\

Frišmanis, J. Vaivods, Dr. A. Kotāns un pils. galva J. Rudovičs.

Pilsētu un pagastu komitejas: Kārsavas pils. un pagasta
— pr-js pils. galva J. Spridzāns un sekretārs V. Kindzuls, loc: R. Krūmiņš,
A. Češļa, F. Dovāns, P. Sauleskalns, J. Bērtulis, kpt. J. Birznieks, V. Turlais.

A. Abrenietis un J. Lindraks; Zilupes pils. — pr-js polic. iec. pr-ks N. Opin-.

cāns, sekretārs Ed. Šmitchens, loc: virsleitn. Grāvelis, K. Zvejnieks, R. Grā-.

vīts, pils. galva J. Ozoliņš, māc. J. Markovskis, K. Projums un J. Račko;

Briģu — pr-js M. Kovaļenko un sekretārs J. Brālēns, loc: prāv. V. Cercins,

St. Turčiņš, Z. Jurēvičs un P. Platpirs; Ciblas — pr-js J. Pudars, sekretārs

J. Romancāns un loc: St. Viškers, prāv. K. Butto, J. Meiers un A. Valters;

Istras — pr-js J. Kalnozols un sekretārs A. Torunskis, loc: J. Turlajs, K. Ņi-

kiforovskis, A. Burtnieks, māc. N. Koļencevs un E. Dauners; Mērdzenes -

pr-js Dr. K. Lejiņš un sekretārs D. Vazackis, loc: J. Kondrāts, prāv. A.

Budzilas, prāv. A. Ljachs, A. Matisons, St. Arbidāns un J. Astaškēvičs; Naut-.

rēnu — pr-js P. Ancāns un sekretārs A. Broks, loc: dek. Ļivčāns, E. Treimii-

nis, A. Migliniks, A. Strods, Dr. A. Rancāns un T. Greiškāns; Nirzas — pr-ja

J. Šveide un sekretārs J. Mekšs, loc: B. Stabovičs, A. Puns, A. Tillers, Ed,

Ļiņavskis, A. Bricis un A. Samuševs; Pasienes — pr-js K. Tiltenbrencis un

sekretārs R. Ķempe, loc: Dr. A. Sarma, St. Rižiks, R. Vilmanis, A. Krūmiņš,

prāv. St. Locāns un A. Plaudis; Pildas — pr-js St. Pedānovs un sekretārs J.

Gorņevs, loc: prāv. A. Pekšs, prāv. K. Vitānis, K. Peips un St. Rimšs; Run-

dēnu — pr-js M. Čeksters un sekretārs L. Ņemīro, loc. J. Prikuls, prāv. V. A.

Jankovskis, A. Kārkliņš, P. Seipulnieks un M. Zeltiņš; Šķaunes — pr-js J,

Meikšāns un sekretārs J. Ilziņš, loc: J. Bute, kapt. P. Novickis, virsltn. P.

Strante, A. Lapsa un M. Bensons; Robežsargu brigādes II bataljona — pr-ja

pulkv.-ltn. J. Lapsa, sekretārs ltn. P. Gaidamovičs un loc: kapt. L Bečs,

kapt. A. Sadikovs, kapt. K. Mucenieks, vltn. K. Šnēbergs, vltn. T. Purviņš,
vltn. E. Zandbergs-Zenbergs, vltn. J. Vanags, vltn. P. Mikelāns, vltn. A.

Skrīveris, vltn. P. Polis, ltn. R. Radze, ltn. A. Suitiņš, ltn. M. Ercdorfs-Kup-
fers un ltn. N. Dzimis.

Madonas apr. komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks J. Krīgens, pr-ja v. lauku pašvald. vec A. Mūrnieks,

sekretārs zv. adv. A. Lazdiņš un kasieris pils. galva M. Šteinbergs, loc: J. Ba-

rušs, P. Leimanis un J. Rogainis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Gulbenes pils. — pr-js F.

Sproģis, pr-ja v. O. Niedre, sekretārs pils. galva H. Gavars un kasieris J. Ru-

pais, loc: R. Duņēns un J. Rezovskis; Madonas pils. — pr-js Ed. Pētersons,

pr-ja v. A. Kalniņš, sekretārs O. Krafts, sekr. v. O. Plāte, kasieris P. Apsītis

un kas. v. A. Grasis, loc: P. Dolmanis, A. Neiders, K. Geinerts, P. Šiliņš, J.

Cimdiņš, M. Gailītis, E. Bitte, A. Aizpurītis, E. Šteinbergs, A. Mūrnieks, M.

Kļaviņš, E. Ekhards, H. Dance, A. Dolmanis, A. Kalniņš, A. Polfanders*
Vīksne un A. Osītis; Adulienas — pr-js A. Liedē, sekretārs K^



Kanģīzers un kasieris R. Brants, loc: A. Auzāns, A. Sproģis un P. Muižnieks;

Beļavas — pr-js A. Rozītis, pr-ja v. G. Pokulis, sekretārs O. Sakss un kasie-

ris E. Blekte, loc: M. Gedrovskis un E. Blūmentāls; Bērzaunes — pr-js K.

Sautiņš, pr-ja v. A. Sipāns, sekretārs A. Kirulis, kasieris A. Čaurs un loc. A.

Dzenītis; Cesvaines — pr-js A. Vītols, pr-ja v. Dr. V. Lesnieks, sekretārs K.

Galējs un kasieris P. Avots, loc: A. Grīnbergs, O. Zariņš, O. Ozoliņš, J.
Kauss, J. Briedis, K. Būmanis un L. Gertners; Dzelzavas — pr-js R. Vanags,

pr-ja v. P. Rozītis, sekretārs J. Biezais, kasieris R. Āriņš un loc. A. Jozeps:
Galgauskas — pr-js J. Drīzulis, sekretārs H. Ēvele un loc: J. Pulveris, M.

Brasliņš, A. Krievs, A. Līnis, P. Toms, E. Matīss, E. Lāčgalvis un M. Ruņģis:
Grašu — pr-js J. Mednītis, pr-ja v. E. Bernovskis, sekretārs E. Emoliņš un

kasieris A. Strads, loc: M. Emoliņš, A. Celmiņš, J. Lapše un P. Viļumsons:
Grostonas

— pr-js V. Kauss, pr-ja v. P. Kalniņš, sekretārs J. Mūrmanis, sekr.

v. P. Zandbergs, kasieris O. Meiers un tā vietn. A. Zobens, loc: P. Stūrītis,

A. Leitis, G. Delle, P. Arājs, P. Doriņš, A. Zobāns, K. Ābeltiņš. J. Vītoliņš un

P. Ezerkalns; Iršu — pr-js E. Neanders, pr-ja v. E. Lucs, sekretārs H. Pīl-

baums un kasieris G. Lucs, loc: F. Holmanis, J. Hermanis un N. Dekerts:

Jaungulbenes — pr-js A. Ābelītis, pr-ja v. A. Skrastiņš, sekretāre E. Kopma-
nis un kasieris A. Lācis, loc: A. Skreija, H. Lācis, A. Lucs, H. Francevičs,

A. Franckevičs, A. Jurciņš un M. Rumpīte; Kalsnavas — pr-js J. Salenieks,

pr-ja v. A. Šiliņš, sekretārs J. Līcītis, sekr. v. A. Stērstiņš un kasieris A.

Sakss, loc: R. Liepiņš, Dr. A. Kalniņš, P. Mežsēts, māc. J. Osis, G. Cepurītis,

J. Budovskis, J. Lodziņš, J. Jurjān9, A. Ozoliņš, P. Graudiņš, A. Ambainis.

A. Mednis, J. Lapiņš, K. Žīds, O. Leimanis, P. Spole un J. Bariņš; Kārzdabas

— pr-js A. Dakša, pr-ja v. V. Neimanis, sekretārs A. Zommers, kasieris A.

Mednis un loc. J. Krūmiņš; Kraukļu — pr-js AI. Stalbovs, pr-ja v. A. Liepiņš,

sekretārs T. Zvirgzdiņš un kasieris J. Lūsis, loc: N. Kārkliņš, A. Dolacis, J.

Ivāns, O. Blūms, P. Kliezbergs, And. Stalbovs, P. Dreimanis un J. Urbasts:

Kusas — pr-js J. Kauss, pr-ja v. P. Purviņš, sekretārs H. Richters un kasieris

J. Ezītis, loc: P. Bieziņš, J. Dreimanis, M. Zaļlapa un V. Egle; Lazdonas —

pr-js J. Vīksne, pr-ja v. P. Prīlaps, sekretārs K. Brūniņš un kasieris H. Loze;

loc: P. Gailītis un Z. Namatēvs; Ļaudonas — pr-js A. Osītis, pr-ja v. K. Kes-

nērs,- sekretārs E. Kuršinskis un kasieris O. Balodis, loc: J. LīventāLs, E.

Kvēps, A. Vimba, J. Lācis, K. Muldiņš, Dr. J. Salmiņš un K. Vīksniņš; Liep-

kalnes — pr-js R. Millers, pr-ja v. J. Neilands, sekretārs N. Čanders un ka-

sieris R. Pūce, loc: A. Purviņš, A. Pauls un J. Jēkabsons; Liezeres — pr-js

J. Āboliņš, sekretārs J. Kārkliņš un kasieris K. Udentiņš, loc: H. Delle, P.

Delle, A. Gediņš, T. Stanga, P. Norvils, J. Melbārdis un G. Klēmanis; Lite-

nes — pr-js B. Cepurītis, pr-ja v. E. Vējiņš-Vējš, sekretārs N. Muižnieks un

loc A. Kupuršmits; Lubānas — pr-js A. Resnais, pr-ja v. E. Kļaviņš, sekre-

tārs P. Ziemiņš un kasieris J. Vintēns, loc: inž. A. Kursītis, Ed. Bojāts, Dr.

M. Lāže, M. Gailītis, K. Ceimers, K. Kampiņš un O. Bērziņš; Lubejas — pr-js

Pi Gailītis, pr-ja v. A. Mednis, sekretārs J. Drulle un loc: J. Sabuls un P.

Liepiņš; Mārcienas — pr-js J. Štāls, sekretārs K. Ramziņš, kasieris A. Ap-

sitis, loc: Ed. Deksnis, L. Veinbergs, K. Stārķis, P. Tropuliņš un O. Rassons:

Mēdzūlas
— pr-js A. Burdajs, sekretārs J. Ābels un kasieris R. Ābrams, loc:

J. Ģērmanis un R. Freimanis; Meirānu — pr-js A. Kamols, pr-ja v. K. Gai-

lītis, sekretārs K. Korns un kasieris A. Drinkens, loc: E. Ērglis, E. Zvērs un
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A. Rubulis; Mētrienas — pr-js J. Jansons, sekretārs V. Kārkliņš un kasieris

J. Zakars, loc.: Dr. A. Bērziņš, E. Lapkašs, K. Eglīte un E. Rutkis; Odzienas

— pr-js B. Kalniņš, pr-ja v. K. Jaunzems, sekretārs J. Maskavs un kasieris

J. Doners, loc: J. Bundulis un A. Pabērzis; OJu — pr-js J. Banders, pr-ja v,

R. Ēverts, sekretārs J. KJaviņš, kasieris T. Liepiņš un loc. A. Reipolts; Pat-

kules — pr-js A. Maldups, pr-ja v. J. Pavārs, kasieris K. Vanags un loc: H.

Kaņepons un J. Rozentāls; Pērses — pr-js J. Krastiņš, pr-ja v. P. Rozītis,

sekretārs L. Vasilis un kasieris A. Jurgens; Praulienas — pr-js P. Ūdris,

pr-ja v. H. Mednis, sekretārs P. Elksnītis un loc: Ed. Barbāns, J.

Vārsbergs, T. Vīksniņš un M. Ūdris; Saikavas — pr-js K. Grāvis, pr-ja v. K.

Alders, sekretārs J. Kalniņš, kasieris M. Bērziņš un loc. K. Agens; Sarkaņu
—

Pr -js J. Lūsis, pr-ja v. P. Briedis, sekretārs V. Jēgers un kasieris J.

Sprukts, loc: A. Čuda, J. Zariņš, L. Ūdris, V. Ragainis, P. Briedis, J. Māliņš
%

J. Elksnītis, J. Liepiņš, P. Āboliņš, L. Rušraanis, H. Vembris, M. KJaviņš, P.

Ramāns, P. Lācis, P. Kļaviņš, A. žeiba, M. Priednieks, J. Priedītis un O,

Grīns; Sausnējas — pr-js P. šīrons, sekretārs J. Blumbergs, kasieris M. Kal-

niņš un loc. P. Lejiņš; Sāvienas
— pr-js J. Lācis, pr-ja v. E. Priedītis, sekre-

tārs J. Saulons un kasieris A. Zazevskis; Stāmerienas — pr-js J. Makste-

nieks, sekretārs Ed. Kaufmanis, kasieris Dr. P. Martinsons un loc. E. Zemels;

Tirzas — pr-js K. Liepkalns, sekretārs K. Sebris, kasieris J. Liepa un loc K.

Rumpis; Vecgulbenes — pr-js Dr. M. Melbārdis-Bergmanis, sekretārs J. No-

gobads un loc. A. Tiliks un E. Gulbis; Vējavas — pr-js K. Kalniņš, kasieris

P. Grāvītis un loc: P. Caune, J. Purvlīcis un R. Lapiņš; Vestienas — pr-js
Dr. F. Tīlmanis, kasieris A. Ramans un loc: K. Nusbaums un P. Plostiņš;

Viesienas — pr-js J. Āboliņš, sekretārs J. Fricsons un kasieris A. Strauss,,

loc: A. Actiņš, A. Priedītis un A. Bērziņš; Vietalvas — pr-js K. Eiduks, pr-ja
v. A. Balodis, sekretārs J. A. Kļaviņš un kasieris Dr. K. Dzenis, loc: P. Pļa-

vinskis, K. Prūsis, B. Kļaviņš, K. Dievkociņš un A. Plāte; Virānes — pr-js A.

Ritenis, sekretārs J. Apinis un loc: J. Nusbaums un Z. Kreicums.

Rēzeknes apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks V. Zarāns, sekretārs-kasieris Ad. Freifelds un pre-

zidija loc: pulkv. J. Liepiņš, J. Bankavs, F. Jeromāns un M. Manteifels, kom.

loc: J. Seilis, I. Liepiņš, A. Michailovs, I. Kolosovs, J. Tomaševičs, J. Gri-

šāns, J. Laurinovičs, P. Freibergs, P. Lazdāns, P. Kotāns, J. Samiņš, F. Kra-

miņš, J. Cīrulis, D. Jaudzems, L. Ūdris, K. Šēnhofs, A. Roberts, M. Bankavs,

M. Barkāns, P. Zadvinskis, E. Sēja, E. Vēvers, A. Velkme, A. Cīrulis, K. Jūr-

malietis, A. Ancāns, A. Jeromāns un H. Zadvinskis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Varakļānu pils. un pag. —

L. Ilgins, J. Svilāns, V. Sloka, A. Tučs un D. Zeps; Viļēnu pils. — A. Ko-

zuls, J. Deksnis, F. Pelšs, K. Ernstsons un J. Rutkis; Andrupenes — B.

Juravs, J. Strods, D. Kupruks, J. Gigels, S. Golubovs un A. Šidlovska; Ata-

šienes —; Barkavas — E. Krustāns, K. Liniņš, A. Veikšāns un A. Tropiņš;

Bērzgales — A. Skruļs, A. Vorkals, A. Kudreņickis, I. Jonikāns un J. Stu-

dens; Bukmuižas — K. Ruskuls, J. čevers, P. Bleiders un prāv. J. Kazlašs;

Dricēnu — A. Uljāns, J. Ezeriņš, A. šneps, B. Začests un Dr. A. Dimza;

Gaigalavas —; Kaunatas — L. Petrovskis, V. Punculs, G. Silovs, K. Orskis

un S. Cipruss; Makašēnu — D. Gorsvāns, St. Klišāns, J. Širiņš, K. Madžuls
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un A. Birkavs; Maltas — P. Platauskis, R. Kalniņš, E. Bērziņš, M. Avens un

A. Krastiņsons; Ozolmuižas — J. Gaiduls, K. Valeniks, St. Ritiņš un F. Cvet-
kovs; Rēznas —; Ružinas —; Siljāņu —; Stirnienes

—; Vidsinuižas — J.
Briška, A. Vīksniņš, K. Veiss, G. Jermolkins, J. Zeps, P. Cīmanis un N. Kar-

povs.

Rīgas apriņķa komiteja.

P-js — lauku pašvald. vec. Ed. Zvaigzne, p-ja v. J. A. Marsons. kasieris

un sekretārs K. Vēbers, loc: apr. pr. J. Legzdiņš, Dr. A. Rubins, A. Feldma-

nis, P. Lakstīgala, A. Rupeika, P. Veģis un J. Sniedze.

Pilsētu un pagastu komitejas: Ogres pils. — pr-js J. A.

Marsons, pr-ja v. P. Liepiņš, sekretārs O. Ozoliņš un kasieris A. Kalniņš, loc:

J. Stārķis, P. Šīrons, R. Bērziņš, J. Reinsons, J. Putniņš, E. Ronnimois, J. ll-

dens, Dr. Trēziņš; Ē. Rullis, K. Feils, M. Pūris, A. Sniedze, O. Siļķens, Dr.

V. Vasiļkovs, Dr. E. Seglenieks, V. Cīrulis, māc. V. šēfers, O. Ķēze, A. Jan-

sons, J. Lapiņš, R. Miķelsons, P. Baumanis, L. širons, O. Rullis un L. Sijķens;

Pļaviņu pils. — pr-js P. Lācītis, sekretārs J. Bočkis un kasieris A. Šnitkus,

loc: A. Pauliņš, E. Prūša, M. Appeltoffts, M. Dinga, D. Cielava, A. Jankava,
A. Brimmerbergs, L. V. Zvaigzne, E. Palcmanis, H. Vinkler9, O. Zvaigzne, J.

Jansons, R. Cers un E. Melngalvis; Siguldas pils. — pr-js Dr. A. Rubins,

pr-ja v. M. Kaulēns, sekretārs K. Lācis un kasieris A. Pinka, loc: K. Tikāns,

A. Bitmanis, Ed. Ozoliņš, P. Vītoliņš, M. Vītols, J. Zuze, P. Ozoliņš, J. Kuš-

ķis, R. Ziediņš, J. Liepiņš un A. Sināts; Ādažu — pr-js J. Kalniņš, sekretārs

J. Grundulis un loc: P. Lībtāls, M. Osis, J. Šiliņš, A. Perlbachs, J. Kalniņš,

J. Bārups, Ed. Rautenšilds, A. Krēmanis, E. Vācietis, E. Šiliņš, J. Purmalis,

E. Saulīte, K. Uksts, J. Allis, Ern. Rautenšilds, J. Lezdiņš, J. Lazdiņš, Alb.

Ķimens, Ad. Ķimens un E. Kreišmanis; Aizkraukles — pr-js J. PJaviņš,

sekretārs J. Panders un kasieris J. Elksnis, loc: J. Zemītis, J. Reinsons, J.

Spriņģis, A. Gulbis, A. Brīviņš, V. Neimanis un J. Ozoliņš; Allažu — pr-js

J. Jansons, sekretāre B. Veģis un kasieris F. Ernstsons, loc: K. Odziņš, E.

Ramats, M. Sīmansons, E. Bormanis un A. Miķelsons; Babītes — pr-js I. Bē-

nužs, sekretārs-kasieris K. Priedīte un loc: E. Sietniece, Ģ. Kauliņa, J. Be-

Jevičs, J. Lībers, M. Bērtulsons, J. Biernis, A. Remess, K. Freibergs, J. Vilciņš,

J. Balodis, K. Šops un A. Ramiņš; Baldones — pr-js A. Zuzāns, sekretārs

J. Biernis un kasieris J. Priede, loc: Dr. A. Ķēse, H. Graudiņš, M. Egle, J.

Priedītis un P. Lapsiņš; Bebru — pr-js P. Preiss, sekretārs J. Reinbachs, ka-

sieris V. Rambachs un loc: V. Krastiņš, A. Vērsēns, M. Bergs, V. Grīnbergs,

R. Liepiņš un P. Tālmanis: Bīriņu — pr-js K. Vītols, sekretārs-kasieris R.

Plaviņš un loc. J. Lasmanis; Birzgales — pr-js K. Saulkalns, sekretārs M.

Burkāns un kasieris J. Šteingolds; Daugmales — pr-js P. Bergs, sekretārs M.

Mellens un kasieris J. Ķīselis; Doles — pr-js D. Vīķis, sekretārs P. Caune,

kasieris J. Sēja un kas. v. V. Kuģa, loc: J. Sēja, A. Bērziņš un K. Roze; Drei-

liņu — pr-js I. J. Lulla, sekretārs E. Indriksons un kasieris J. Vītoliņš, loc:

J. Linters un J. Bambītis; Ikšķiles — pr-js H. Špechts, sekretārs T. Zerviņš,

kasieris K. Grīnerts un loc: A. Jirgens; Inčukalna — pr-js A. Rumba, sek-

retārs A. Dadzēns un kasieris K. Bariss, loc: A. Lībors, J. Perlbachs, J. Blū-

ruers, E. Ozoliņš, J. Ozoliņš un J. Laubergs; Jumpravas — pr-js J. Sniedze,

sekretāre M. Sniedze un kasieris J. Mencis, loc: P. Piegāzs, M. Zigmonts, M.

Šiliņš, K. Šiliņš, K. Bērziņš, Ed. Ronis, J. Sīlis, A. Slasports, V. Stūrmanis,
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J. Rundēlis, Ž. Strazdiņš, A. Lablaiks, J. Kalniņš, J. Sudrabs un A. Zālītis;

Kastrānes — pr-js A. Ozoliņš, sekretārs K. Segliņš un kasieris K. Zajaiskalns,
loc.: A. Lielmežs, N. Kalniņš, K. Kaņepe, E. Apsīte, A. Rimša, J. Vaivars, M.

Kumuška, V. Linde, A. Timrots, A. Paegle, J. Melbārdis, A. Graudiņš, E.

Ozols, E. Segliņš un L. Līgate; Katlakalna — pr-js J. Brakšs, sekretārs A.

Ramuts un kasieris A. Burkevics, loc: J. Lādīte, A. Toše, Ed. Ziediņš, P. Cī-

rulis, A. Švāgers, M. Baburs un P. Pētersons; Ķeipenes — pr-js K. Stiebriņš,
sekretāre E. Salmiņš un kasieris A. Šiliņš, loc: A. Rozīte, K. Sarkalns, E. Kal-

niņš, J. Kaminskis, K. Velde, J. Lečmanis, M. Rasiņš, K. Jēkabsons, E. Stepa-

novs un K. Ozols; Ķempju — pr-js J. Leikarts, sekretārs P. Lūsiņš un J.

Dēmuts, loc: O. Treicis, P. Lutiņš un E. Engelharts; Ķēcu — pr-js K. Ka-

ņeps, sekretārs J. Cauue un kasieris J. Mūrnieks, loc: J. Rudzītis, E. Šops,
J. Ķemeris, A. Danovskis, A. Bānītis, H. Eiduks, E. Baltiņš, A. Zasteris un V.

Pauls; Kokneses — pr-js K. Priedītis, sekretārs K. Sproģis un kasieris R.

Ešerts, loc: N. Dēbels, Z. Pļaviņš, P. Ūsiņš, Š. Biķernieks, J. Kaktiņš, J.

Jaunzems, A. Galviņš, A. Rācenis un E. Dambe; Krapes — pr-js A. Sināts,

sekretārs P. Matulis un kasieris M. Donāts; loc: J. Marga, J. Āriņš, A. Kār-

kliņš, K. Ludiķis, M. Līcis, A. Dreimanis, J. Daņilovs, K. Bullītis, K. Ozols,

V. Spārniņš, P. Līcis, M. Dubinskis un J. Palejs; Krimuldas — pr-js J. Robiņš,
sekretārs P. Sīlis un kasieris R. Liepiņš, loc: E. Ervalds, J. Cīrulis, J. Amo-

liņš, J. Staģis, A. Ulmis, E. Kalniņš, K. Kačerovskis, J. Muižulis, A. Mūrnieks,

A. Kačerovskis, E. Rozenbergs, H. Kļaviņš, J. Vanags, K. Melngailis, H. Toni-

sons, K. Zeltiņš, J. Grīnbergs, J. Krūze, A. Cīrulis, E. Amoliņš, F. Jakstiņš

un A. Krūmiņš; Lauberes — pr-js J. Putniņš, sekretārs K. Grīnbergs un ka-

sieris K. Ozoliņš, loc: V. Ozoliņš, M. Līgate, K. Kalniņš, J. Eglīte, A. Sloka,

K. Āboliņš un V. Austrums; Lēdmanes — pr-js P. Vītols, sekretārs A. Kār-

kliņš un kasieris R. Ozoliņš, loc: T. Pūriņš, J. Tanne, J. Purens, A. Jaun-

vlksna, R. Jaunvīksna un Z. Ozoliņš; Lēdurgas — pr-js J. Purgalis, sekretārs

V. Ratnieks un kasieris J. Zvirgzdiņš; Lielvārdes
— pr-js J. Lasis, sekretārs

J. Plaudis un loc: J. Kļaviņš, J. Krūklis, A. Kaltiņš, M. Cebulis, J. Dābols,

J. Fiņķis, R. Kļaviņš, J. Kuģenieks, P. Paegle, R. Sālījums, J. Skuja un V.

Žagata; Līgatnes — pr-js R. Robiņš, sekretārs P. Priedītis un kasieris A.

Kampe, loc: A. Linters, J. Brants, J. Gailītis, J. Zīle, J. Šulte, P. Miške un

E. Priedītis; Madlienas — pr-js M. Kalniņš, sekretārs un kasieris R. Liepiņš,

loc: J. Aberkalns, J. Jirjens, J. Kaurāts, K. Rasiņš, J. Miķelsons un M. Bēr-

ziņš; Mālpils — pr-js R. Kaulēns, sekretārs J. Vītols un kasieris L. F. Karls-

bergs, loc: A. Ķešāns, J. Ķiploks, E. Eicens un R. Kalniņš; Mangaļu — pr-js

J. Lūkins, sekretāre A. Innus un kasieris V. Gruntē, loc: A. Nīcmanis, D.

Vilks, J. Vītols, G. Innus, M. Klāsons, M. Kajaks, A. Spalvainis un K. Dau-

dziešāns; Mārupes — pr-js J. Štaueris, sekretārs J. Gudrais un kasieris P.

Saulītis, loc: R. Rosbachs, J. Bērziņš, A. Bite, K. Stegmanis, J. Rozenbergs,

J. Feldmanis un J. Meiris; Meņģeles — pr-js J. Kalnriekstiņš, sekretārs R.

Neimanis un kasieris B. Vītoliņš, loc: A. Pauls, E. Kalnriekstiņš sen., M.

Dambergs, E. Kalnriekstiņš jun., M. Lazdiņš, J. Lazdiņš, J. Jansons, L. Nei-

manis, V. Ozoliņš, J. Mīlbergs, J. Kļaviņš, J. Zariņš, A. Dambergs, M. Ozo-

liņš, J. Vērsēns, J. Daudzešāns un J. Rudzītis; Mores — pr-js J. Āboliņš,

sekretārs E. Andersons un kasieris A. Bērziņš, loc: L. Krūmiņš un P. Turaus-

ka; Nītaures — pr-js R. Mikus, sekretāre M. Liepiņš un kasieris J. Ziemelis,



loc: E. Damroze un J. Spalviņš; Ogresgala — pr-js K. Alksnis, pr-ja v. A.

Vītols, sekretārs J. Vilnītis, sekr. v. P. Strazdiņš un kasieris I. Krastiņš, loc.:

A. PJaviņš un J. Prauliņš; Olaines — pr-js J. Baumanis, sekretārs E. Spure

un kasieris L. Erdmanis, loc: M. Bulderbergs, J. Zanders, L. Gubenis-Gubis,

G. Celiņš, M. Alps, A. Čips un H. Eichvaids; Pabažu
— pr-js J. Jurka, sek-

retārs A. Ozoliņš un kasieris P. Štāls, loc: J. Tentelis, E. Kazaks, M. Eglīte

un J. Tidriķis; Plāteres — pr-js G. Sirmacis, sekretārs V. Ozoliņš un kasieris

J. Skrabiņš, loc: D. Līcītis, A. Klāviņš, P. Tobiass, A. Aovtiņš, K. Krēgers,
A. Kārkliņš, E. Jaunozoliņš un A. Ozoliņš; Pļaviņu — pr-js un kasieris P.

Ķeitāns, sekretārs A. Bērziņš un loc: J. Auzāns, T. Kārkliņš un A. Purniņš;
Rembates — pr-js J. Vītoliņš, sekretārs J. Kļaviņš un kasieris V. Purgailis,

loc: M. Puiga, A. Krastiņš un V. Irbe; Ropažu — pr-js M. Lūsis, sekretārs

A. Krieviņš un kasieris E. Miķelsons, loc: E. Graudiņš, J. Zunde, M. Saliņš,
E. Jakobsons, A. Bergs, V. Pētersons, E. Lācis, A. Strazdiņš, O. Hartmanis,

A. Riņķis, M. Ancēns, A. Pogulis, P. Ozoliņš, K. Paegle, A. Bertrands, R.

Brants un A. Eģītis; Salaspils — pr-js A. Braunšteins, sekretārs ž. Miezis un

kasieris A. Jansons, loc: A. Bērziņš, A. Valdamnis, E. Jirgensons, J. Ķiesne-

ris un I. Lode; Sējas — pr-js J. Eglīte, sekretārs F. Lamsters un kasieris E.

Zemgalis, loc: O. Kalniņš, B. Kalniņš, R. Ambots, P. štāls, M. Štāls, R. Dal-

biņš, E. Šauriņš, E. Kalniņš, A. Lūsis, A. Ārgailis un R. Jurka; Sidgundas —

pr-js V. Lauva, sekretāre P. Krieviņš un kasieris J. Sprīgasts, loc: J. Kras-

tiņš un Ed. Cīrulis; Siguldas — pr-js V. Bušs, sekretārs A. Priedītis un ka-

sieris E. Ervalds, loc: K. Cīlītis un A. Ziemelis; Skrīveru — pr-js J. Zauls,

sekretāre L. Kalniņš un kasieris P. Liepiņš, loc: J. Kalniņš, J. Rasums, J.

Spuris, A. Krūmiņš, E. Avotiņš, V. Tomsons, J. Sapietis, A. Kalniņš, K. Luk-

stiņš, P. Leitis, J. Gulbis un M. Ozoliņš; Skultes
— pr-js J. Celms, sekretārs

G. Umurs un kasieris J. Melbārdis, loc: R. Zariņš, P. Lože, P. Briljanis, K.

Rasa, J. Tauriņš un J. Bērziņš; Stopiņu — pr-js J. Vītoliņš, sekretārs P. Ābol-

tiņš un kasieris E. Karelis, loc: K. Riekstiņš, A. Liepa, K. Līdaka, 11. Vinters,

E. Lima un K. Raņķis; Suntažu — pr-js M. Bleija, sekretārs J. Pūriņš un ka-

sieris A. Āķis, loc: I. Pūriņš, P. Prūsis, K. Plieniņš, V. Liepiņš, A. Ivanovs, J.

Meijers, M. Stiebriņš un M. Vīlipsons; Taurupes — pr-js R. Užāns, sekretārs

A. Kalniņš un kasieris Ed. Līcītis, loc: A. Sarkans, E. Užāns, V. Liepiņš, E.

Sarkans, M. Saliņš, R. Ozoliņš, J. Līcītis, R. Branders un A. Vērzemnieks;

Tomes — pr-js V. Platais, sekretārs A. Goldšmits un kasieris K. Straume,

loc: A. Silgailis, M. Daugavbērziņš, K. Putriņš, J. Strige, J. Riķis, J. Priežu-

lis un Z. Stutēns; Turaidas — pr-js P. Dreimanis, sekretārs O. Krūmiņš un

kasieris A. Lasmanis, loc: B. Bērziņš, K. Treijs, J. Balodis, P. Liepiņš, P. Pē-

tersons, B. Veinbergs, El. Nīcmanis un M. Krūmiņš; Vidrižu
— pr-js A. Las-

manis, sekretārs E. Putniņš un kasieris J. Eglītis, loc: J. Podrečiks un M. Au-

gusts; Vildogas — pr-js E. Bergs, sekretārs E. Jansons un kasieris A. Lūsis,

loc: A. Orniņš un M. Vērītis; Viskaļu — pr-ja L. Bērziņš, sekretārs A. Daņi-

lovs un kasieris P. Ziemanis, loc: A. Jostsons, E. Kalniņš, J. Sīlis un P. Stap-

rāns; Zaubes — pr-js P. Sniedze, sekretārs K. Emsiņš, kasiere Z. Zeibots un

loc R. Jansons.
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Talsu apriņķa komiteja.

Pr-ja — lauku pašvald. vec. R. Kuikulītis, sekretārs pils. galva A. Reiz-
nieks un kasieris polic. pr-ks K. Grēbers, loc.: M. Eglītis, L. Dunkels, O. Mar-
tiuelli un L. Kallmeijers.

Pilsētu un pagastu komitejas: Kandavas pils. — pr-js
pils. galva K. Kārkliņš, sekretārs P. Jancis un kasieris A. Riekstiņš, loc:
K. Rozentāls, K. Bikše, P. Seržāns, E. Krogzemis un F. Janševskis; Sabiles

pils. — pr-js K. Kummermanis, pr-ja v. J. Štrāls, kasieris N. Rubenis, loc: O.

Rēzebergs, Ž. Bussenbergs un N. Tobiass; Valdemārpils pils. — izpilda pilsē-
tas valde; Arlavas — pr-js K. Legzdiņš, sekretāre L. Grasmanis un kasieris

R. Laksis, loc: T. Grasmanis, J. Jenichs, P. Štrauss, P. Kānbergs, P. Liepiņš

un T. Dambergs; Cēres — pr-js P. Krūmiņš, sekretārs Fr. Sproģis un kasieris

E. Krīgers, loc: R. Actiņš, Ed. Vitmanis, P. Freimanis, V. Actiņš un J. Feld-

manis; Kandavas — pr-js Dr. V. Stiprais, sekretārs E. Krogzemis, kasieris B.

Eiermanis un kasiera v. P. Osis, loc: J. Bērziņš, A. Bergmanis un J. Baimanis;

Laidzes — pr-js Ed. Bergmanis un sekretārs J. Freimanis, loc: A. Vēbers,

A. Briģis, J. Sēja, Fr. Vilcmeijers, K. Bensons un J. Krontāls; Lībagu —

pr-js un kasieris Ed. Arbergs, sekretārs P. Zoldners, loc: M. Grīnblats

un Fr. Švēde; Lubezeres — pr-js R. Veismanis, sekretārs T. Auziņš,
loc: M. Strazdiņš, E. leviņš, I. Reinbergs, A. Zariņš, A. Vēdigs, Fr. Lagzdiņš,

L. Āboliņš, K. Spulgerans un Fr. Karlsbergs; Mērsraga — pr-js P. Zakss,

sekretārs A. Grasis un kasiere Dr. L. Morbergs, loc: J. Bullis, K. Mies-

nieks, A. Pfiliņš, J. Briedis, E. Feifers, M. Rozenšteins, Ž. Jurevics,

J. Dzērve, D. Balodis, J. Kamzols un E. Deģis; Nogales — pr-js
Fr. Kaspars, pr-ja v. A. Stūrmanis, sekretārs J. Šteins un kasiere

O. Baumanis, loc: M. Andersons, E. Kristapsons, A. Jēgers, V.

Grīnvalds un E. Reinbergs; Nurmuižas — pr-js A. Alksnis, sekre-

tārs A. Ozols, loc: F. Grīnbergs, K. Veiss, K. Vēbers, M. Sar-

kans, P. Namgauds, V. Kinstlers, H. Muižnieks un Ed. Grantiņš;

Pastendes — pr-js Fr. Ģintars, sekretārs P. Domnieks, loc: E. Dāvid-

sons, Fr. Zoniņš, J. Neilands, K. Neimanis, Fr. Riters, A. Ķīvits

un N. Miķelšteins; Spāres — pr-js H. Mintāls, sekretārs Fr. Fric-

sons un kasieris Fr. Sedliņš, loc: A. Mintāls, A. Neimanis, N.

Vectēvs, A. Fricsons, Fr. Grīnfelds, K. Grīnfelds un M. Grīnfelds;

Stendes — pr-js Fr. Ešenvalds, sekretāre M. Reinbergs, kasieris

A. Vīksne un kasiera v. M. Kalniņš, loc: A. Jēkabsons, V. Adamovičs,

A. Viducis un Fr. Garsils; Strazdes — pr-js A. Jansons, pr-ja v. K. Grīn-

bergs, sekretārs Fr. Grīntāls un kasieris E. Baumanis, loc: T. Graudiņš,

A. Griķevics un Ž. Bērzkalns; Upesgrīvas — pr-js V. Blumbergs, sekretārs

A. Staķis un kasiere L. Morgenšterns, loc: K. Frīdenbergs, M. Krāģis un

E. Pūriņš; Valgāles — T. Guļevskis, J. Lagzdiņš, Ž. Bērziņš, K. Niedrīts,

E. Dēnavs, Ž. Balodis, Ž. Zīverts, M. Jansons un E. Andersons; Vandzenes —

pr-js A. Freidenfelds, pr-ja v. A. Maķevics, sekretārs M. Štramdiers un ka-

sieris A. Elferts, loc: Fr. Grosvalds, K. Evaldsons, K. Šics un F. Misjūnas;

Virbu — pr-js K. Grīnhofs, sekretārs R. Riekstiņš un kasiere E. Girgensons,

loc: Ž. Lasmanis, Fr. Lode, K. Vārpiņš un A. Girgensons; Zentenes — K.



Ezerkalns, K. Kučers, A. Tiltiņš, E. Krūmiņš, P. Kučers, K. Grāmatnieks,

J. Dansons, V. Ozoliņš un A. Ozoliņš.

Tukuma apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks A. Kārkliņš, pr-ja bb. 1. pašvald. vec. P. Prikulis un

pils. galva J. Finkenšteins, sekretārs J. Griķis un kasieris R. Kalevics, loc:

pulkv.-ltn. A. Muižuls, K. Vītols, E. Kalniņš, A. Virbuls, ž. Grīnhofs, J. Cers,

J. Lapiņš, J. Kochs, P. Valters, L. Lichtenšteins, J. Judē, J. Limbergs un E.

Forkers.

Pagastu komitejas: Irlavas-Grenču — pr-js K. Leikučs, pr-ja
v. A. Gulbis, sekretārs E. Straume, sekr. v. K. Dālderis un kasieris P. Ši-

liņš, loc: T. Gertners, H. Kontrovskis, M. Strancis un F. Bergmanis; Jaun-

pils — pr-js K. Gulbis, pr-ja v. Dr. A. Rudzītis, sekretārs F. Baksts un ka-

sieris V. Firsts, loc: F. Mozerts, F. Jaunkalns, F. Skrabis un J. Grantē;

Remtes — pr-js A. Īle, pr-ja v. J. Dreimanis, sekretārs J. šteinerts, sekr. v.

J. Eikerts, kasieris Ž. Ābols, loc: A. Jēkabsons, L. Kaupe un K. Baums;

Praviņu — pr-js G. Lambreksis, pr-ja v. E. Tempelis, sekretārs V. Lasmanis,

sekr. v. L. Bika un kasieris M. Melderis, loc: F. Pēterpaulis, K. Brūvelis un

K. Zeilārs.

Valkas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks K. Briedis, pr-ja v. lauku pašvald. vec. A. Kimerāls,

sekretārs J. Donskis, sekr. v. O. Šrāders un kasieris B. Šlīpss, loc: J. Bric-

manis, J. Brūniņš, O. Bērziņš, T. Zvaigzne, J. Ķimins, K. Zaļkalns, Fr. Tilga-
lis, J. Putnis, E. Brīvība, O. Pūpols, D. Abuls un E. Kalniņa.

Pilsētu un pagastu komitejas: Alūksnes pils. — pr-js plkv.
K. Bojārs, pr-ja v. R. Šloss, sekretārs kapt. K. Pumpītis un kasieris

J. Adlers, loc: K. Šteiners, māc. G. Kņezs-Kņezinskis, A. Šiliņš, K. Maga-

ziņš un A. Ķīsis; Apes pils. — pr-js J. Vīnups, sekretārs T. Grava un ka-

sieris V. Freibergs, loc: J. Jermaks, E. Faivelsons, H. Dreimanis, B. Liepa,

A. Purvlīcis, E. Elmanis, E. Muzikants un agr. Briedis; Lejasciema pils. —

pr-js O. Dambrovs, pr-ja v. Dr. K. Vilks, sekretārs A. Francis un kasieris

Ž. Skrenders, loc: J. Vanags, V. Grāvītis, P. Bergs un P. Namatēvs; Smil-

tenes pils. — pr-js Ž. Pumpainis, pr-ja v. Dr. P. Birznieks, sekretārs K. Kļa-

viņš un kasieris P. Ludzenieks, loc: K. Kundziņš, E. Apse, P. Pelcis, K. Sī-

manis, M. Kalniņš, J. Krūmiņš, J. Venners, R. Blaubergs, V. Kalniņš, J. Tir-

zītis un V. Teikmanis; Strenču pils. — pr-js E. Subers, pr-ja v. Dr. A. Su-

kurs, sekretārs J. Lakstiņš un kasieris D. Melnbārdis, loc: H. Lūsis, K. Su-

bers, J. Brunovskis, A. Korolcvs un V. Spunde; Alsviķa — pr-js A. Ak-

mentiņš, or-ja v. A. Vītums, sekretārs A. Līcis un kasieris R. Gabrāns, loc:

J. Adamsons, J. Briedis, T. Nīmanis, K. Kalniņš un J. Tilgass; Alūksnes —

pr-js E. Kļaviņš, pr-ja v. E. Pūpols, sekretārs A. Kaļļa un kasieris A. Kal-

niņš, loc: J. Tiro, J. Briedis, P. Nīmanis, K. Kalniņš, J. Tilgass, A. Žum-

burs, A. Skuja un A. Kabucis; Annas — pr-js A. šķipsna, pr-ja v. A. Ren-

gards, sekretārs H. Stāvausis un kasieris V. Dumpe, loc: J. Bukans, V. Sto-

jašs, A. Sīmanis, L. Stojašs, J. Liepiņš, A. Pelnis, O. Grīslis, J. Kārkliņš,

J. Blūms, P. Plošs, J. Johansons, Dr. J. Celmiņš un E. Švinskis; Bejas —

pr-js E. Saldābols un sekretārs J. Baltais, loc: A. Nestors, R. Nāgelis, P. Vēr-
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zemnieks, R. Kreisbergs, R. Bērziņš, J. Kreilis un O. Pauders; Bilskas —

pr-js M. Blūmentāls, loc.: M. Vimba, P. Zibens, E. Strazdiņš, A. Pcnnes,

K. Jaunozols, L. Ozols, O. Lībietis, K. Sīmanis, K. Mūrnieks un K. Rein-

sons; Blomes — pr-js A. Inkulis, pr-ja v. V. Kalējs, sekretārs J. Sīmanim

un kasieris K. Skrastiņš, loc.: B. Sproģis, E. Apinis, K. Bramanis, P. Štrāls,

J. Rudzītis, J. Rozenkrons, P. Stalte, E. Mednis, K. Liezers, J. Miķis, P. Za-

ķis un J. Šeimanis; Cirgaļu — pr-js J. Lūsis, pr-ja v. K. Teters, sekretārs

E. Alksnis un kasieris K. Krieviņš, loc: E. Bormanis, E. Pētersons, B. Pēter-

sons, R. Riekstiņš un K. Purgalis; Dūres
— pr-js A. Priede, loc: J. Sam-

sons, A. Vītols, M. Akmentiņš, J. Ķauķis, R. Strupausis, K. Nātre, O. Ton-

nis un H. Bušmanis; Ērģemes — pr-js J. Heidemanis, sekretārs A. Auniņš,
kasieris E. Rezevskis un loc O. Putniņš; Ēveles — pr-js H. Austriņš, pr-ja

v. A. Jumburgs, sekretārs J. Liepiņš un kasieris K. Kolmanis, loc: J. Eizen-

tāls, E. Krūmiņš, H. Šmitsr J. Šiliņš, V. Zviedris, O. Bušs, J. Bramanis,

B. Eizentāls, J. Verners, A. Legzdiņš, Ķeņģis un Dr. V. Cilinskis; Gaujienas
— pr-js Stūrmanis, pr-ja v. P. Berģis, sekretārs J. Jaunozols un kasieris

E. Pētersons, loc: K. Šmits, V. Grāvis, J. Kociņš un J. Jozuss; Grundzāles

— pr-js E. Ziediņš, pr-ja v. J. Akmentiņš, sekretārs P. Skaris un kasieris

J. Klāvs, loc: B. Kabucis, P. Lauris, J. Rožlaps un B. Skaris; Ilzenes —

pr-js E. Pelcis, pr-ja v. J. Brūniņš, sekretārs O. Egle un kasieris A. Grīn-

bergs, loc: A. Apinis, P. Brūniņš, J. Pura, J. Apinis un Kalējs; Jaun-

laicenes — pr-js N. Liepa, sekretārs R. Ignašs un kasieris O. Dambergs, loc:

K. Zeltiņš, K. Ģerdens un K. Melnmatis; Jaunrozes — pr-js P. Tilts, pr-ja

v. E. Vosekalns un sekretārs V. Vichmanis, loc: A. Jansons, K. Brīdaks,

P. Blūms un A. Rocis; Jērcēnu — pr-js V. Ēvalds, pr-ja v. J. Liepiņš, sek-

retārs A. Jekalis un kasieris A. Balodis, loc: E. Zutis, J. Jende un M. Ba-

lodis; Kalncempju — pr-js A. Berkolds, sekretārs J. Seglis un kasieris

J. Kroms, loc: O. Koliņš, T. Skarnelis, P. Lāčgalvis, E. Dravnieks, R. Va-

nags, A. Vanags, P. Stirajs, Neimanis un A. Vilnītis; Kārķu — pr-js J. Gai-

lis, pr-ja v. P. Liepiņš, sekretārs A. Kauliņš, sekr. v. K. Pāvuliņš un kasieris

R. Jende, loc: Leitass, J. Ampermanis un A. Burkins; Karvas — pr-js

J. Kalacis, sekretārs G. Zviedrītis un kasieris J. Kļaviņš, loc: K. Osītis,

J. Gailis, B. Skulte un H. Dreimanis; Lejasciema — pr-js F. Grasis, pr-ja v.

O. Zariņš, sekretārs F. Skrodelis un kasieris V. Jaunbērziņš, loc: O. Bu-

raus, R. Suntažs un J. Ploks; Lugažu — pr-js J. Štifts, pr-ja v. R. Has-

manis, sekretārs A. Kalniņš un kasieris E. Šķiliņš, loc: J. Aleksandrejs,

K. Vanders, E. Krastiņš, A. Priednieks, V. Roķis un O. Ērglis; Mālupes —

pr-js K. Balodis, sekretārs O. Brilts un kasieris A. Lietapurs, loc: B. Kļaviņš.
E. Aizups, A. Kalniņš, O. Akmentiņš, K. Pūriņš, P. Leitis, A. Ruņģis, E. Līviņš,
A. Kļaviņš un K. Prauliņš; Mārkalnes

— pr-js K. Bērziņš un kasieris J. Diš-

lers, loc: J. Rēdmanis, O. Līviņš un S. Voits: Mēra — pr-js K. Priedītis, pr-ja

v. J. Torgans, sekretārs K. Buža un kasieris R. Spalis, loc: E. Mucenieks,

J. Jansons, M. Krieviņš, A. Brūzītis un E. Ūdrītis; Omuļu — pr-js K. Ru-

dītis, pr-ja v. E. Latsons un kasieris V. Martinsons, loc: J. Viļķins, A. Ru-

dītis, E. Osis, M. Latsons, O. Gudrītis un K. Cers; Palsmanes — pr-js
O. Eglīte, pr-ja v. J. Saliņš un sekretārs J. Zālītis, loc: P. Nātriņš, K. Ķclpis,
V. Ribakovs, Dr. P. Cukurs, E. Dziļums, J. Ķepsis un A. Apse; Pededzes —

pr-js P. Priedītis, pr-ja v. E. Bite un sekretārs A. Zakars-Zaķis, loc: K. Šnu-



ka, K. Rogošs, E. Kubuliņš, A. Ziņģis, O. Ribaks, A. Zvaners, N. Rusmanis,
B. Graudums, T. Paizo, V. Zariņš, N. Pabērzs un E. Dārziņš; Pjāņu -

pr-js T. Lukins, sekretārs E. Prauliņš un kasieris L. Brīviņš, loc.: J. Ozo-

liņš, L. Lācis, J. Krieviņš, K. Kainaizis, K. Mežulis un F. Rabants; Rauzas
— pr-js V. Škērītis, sekretārs R. Zvejnieks un loc: J. Bušs, K. Lapiņš,
E. Lēģeris, J. Brikmanis, K. Zvirbulis, J. Vilks, J. Lācis, J. Vilks un J. Krie-

viņš; Sinoles — pr-js A. Krieviņš, pr-ja v. K. Jozeps, sekretārs K. Galējs un

loc: A. Bērziņš, E. Mantnieks un A. Runcis; Smiltenes — pr-js J. Apse, pr-ja
v. J. Ringmanis, sekretārs J. Zaķis un kasieris J. Zadiņš, loc: A. Rutkis,
K. Kundziņš, A. Ringmanis, P. A|ļens, J. Ozoliņš un O. Elstiņš; Trapenes
— pr-js P. Graudums, pr-ja v. E. Vēveris un kasieris V. Liepiņš, loc: E. Ru-
dzītis, E. Kalniņš, R. Reinerts. J. Eglītis un J. Pētersons; Trikātas — pr-js
J. Linters, pr-ja v. V. Lecmanis, sekretārs J. Švanbergs un kasieris D. Ozols,
loc: J. Vasilis, J. Mežītis, E. Vīceps, D. Gaiss un A. Rasa; Valkas — pr-js
J. Bratka, sekretārs A. Ignašs un kasieris J. Anže, loc: R. Kalniņš, E. Sir-

mais un A. Sarja; Veclaicenes — pr-js P. Strazds, pr-ja v. R. Millers, sek-

retārs A. Krastiņš un kasieris E. Skrīvelis, loc: T. Klotiņš, O. Klungsts,
B. Puzulis, E. Pilskalns, E. Miezītis, A. Dombrovskis, A. Mucenieks, Ž. Švalbe-
Mucenieks un M. Rozentāls; Vijciema — pr-js A. Rožlapa, pr-ja v. P. Gri-

gors, sekretārs P. Krūmiņš un kasieris E. Lapiņš, loc: D. Celmiņš, J. Ru-

dzītis, K. Zeipe, O. Jurjāns, K. Bērziņš, K. Jirgens, J. Lībietis, K. un A. Brūzī-

ši, K. Mateuss, K. Eglītis, J. Branka, E. Pakalnietis, A. Pone un J. Pumpurs;
Zeltiņu — pr-js A. Vičs, pr-ja v. P. Āboliņš un sekretārs A. Laksbergs.
loc: K. Pelēkais, J. Lācis, A. Lācis-Pakalnietis, J. Kalējs, O. Kappa un

D. Eglītis: Ziemera — pr-js A. Zupa, pr-ja v. E. Roks, sekretārs E. Kanasts

tin kasieris S. Podziņš, loc: O. Anerauds, V. Mūriņš-Tabaks, E. Mūriņš un

G, Skulte; Zvārtavas — pr-js K. Vimba, pr-ja v. A. Bērziņš, sekretārs

K. Bīriņš un loc: P. Pētersons, 11. Stūre, G. Priede, E. Čaks un Mežgailis.

Valmieras apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks L. k. o. k. A. Prauliņš, pr-ja v. lauku pašvald. vec. V.

Vinte'rs, sekretārs A. Magone un kasieris M. Zundurs, loc: 11. Kn/eliņš, H.

Zvirbulis, J. Ruģens, J. Rudzītis, A. Pētersons un R. Zatlers.

Pilsētu un pagastu komitejas: Ainažu pils. — pr-js E. Pē-

tersons, sekretārs J. Miķelsons un kasieris V. Pallo, loc: K. Pelēkzirnis un

J. Miglavs; Limbažu pils. — pr-js Dr. D. Kessels, pr-ja v. K. Bērziņš, sek-

retārs J. Zeidmanis, kasieris J. Štucers un loc. māc. Ed. Mačs; Mazsalacas pils.
— pr-js P. Sedlenieks, pr-ja v. P. Andersons, sekretārs J. Veide, kasieris A.

Liepiņš un loc J. Čukurs; Rūjienas pils. — pr-js pils. galva A. Krēsliņš, pr-ja

v. R. Kondrāts, sekretārs M. Jansons un kasieris J. Platacis, loc: māc. R. Slo-

kenbergs un A. Leitmanis; Salacgrīvas pils. — pr-js J. Liepiņš, sekretārs J.

Ruks un kasieris H. Grasis, loc: R. Bērziņš un J. Blumbergs; Ainažu — pr-js

R. Ģīmis un sekretārs A. Blate, loc: J. Feldmanis, J. Šturms, A. Plūme un E.

Kalniņš; Alojas — pr-js Kuldīgas pilsētas galva J. Dreimanis, pr-ja v. K. Cu-

kurs, sekretārs V. Ķirsis un kasieris A. Lūsis, loc: J. Vītols, P. Krogzemis un

E. Zeicmanis; Augstrozes — pr-js K. Bļaus, sekretārs J. Rudzītis un kasieris

P. Apsitis, loc: P. Matisons un P. Strazdiņš; Bauņu — pr-js R. Tiesnieks,

253
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sekretārs J. Pakalns un kasieris J. Būmanis, loc.: K. Buiva un A. Meiers;

Braslavas — pr-js J. Grasbergs, sekretārs J. Dimze, kasieris K. Kaužens, loc:

K. Lūsis un A. Putenis; Brenguļu — pr-js A. Purgalis, sekretārs P. Kan-

nītis un kasieris O. Brūmelis, loc: V. Balodis, J. Balodis, M. Garselis un

O. Vēliņš; Burtnieku — pr-js Dr. L. Zeltkalns, sekretārs J. Krūmiņš un ka-

sieris P. Morītis, loc.:Z. Krauklis un A. Lūkins; Dauguļu —pr-js J.Bušmanis,
sekretārs O. Āboltiņš un loc: J.Rikmanis, K. Vītols un J.Pope; Dikļu — pr-js
A. Skulte, sekretārs J. Zaķis un kasieris A. Ārgals, loc: J. Tiltiņš, A. Ķeņ-

ģis, J. Kājiņš, A. Dicmanis, A. Rostoks, A. Kaugars, M. Ranke, A. Renigers

un M. Brastiņš; Duntes — pr-js J. Nicmanis, sekretārs P. Apse un kasieris

J. Lilientāls, loc: A. Mežgailis un J. Lapiņš; Idus — pr-js A. Kauliņš, sek-

retārs B. Bošs un kasieris J. Meisters, loc: A. Peipe un J. Šmits; Ipi-

ķu — pr-js A. Rikmanis, pr-ja v. T. Alziņš, sekretārs A. Lāns un kasieris

G. Dimze, loc: G. Priedītis un A. Tilts; Jaunburtnieku — pr-js J. Lodziņš,

sekretāre T. Zariņš un kasieris V. Okdalderis, loc: J. Reinfelds un M. Rē vaids;

Jaunvāles — pr-js V. Luste, sekretārs J. Birzgalis un kasieris E. Eliass

loc: P. Leimanis un J. Broka; Jeru — pr-js R. Pelēkais, sekretārs V. Apar-

jods un kasieris Ed. Velmē, loc: A. Putniņš, M. Ozoliņš un E. Bodnieks;

Katvaru — pr-js A. Daugulis, sekretārs A. Lesiņš un kasieris P. Dedzis,

loc: Ed. Maldavs un E. Rika; Kauguru — pr-js A. Markovs, sekretārs E. Jer-
kins un kasieris D. Zaķis, loc: J. Grīnbergs un P. Zaļkalns; Ķieģeļu —

pr-js R. Šmits, sekretārs A. Jēgers un kasieris K. Lācis, loc: J. Krūmiņš, V.

Grāvelsins un K. Mežulis; Kokmuižas
— pr-js R. Zēvalds, sekretārs J. Dālde-

ris un kasieris J. Norvelis, loc: L. Gulbis, J. Alberiņš un V. Beitaks; Ķoņu —

pr-js G. Bērziņš, sekretārs J. Cīrulis un kasieris A. Cirītis, loc: E. Lipe un

O. Lūsis, Lādes — pr-js A. Tešs, sekretārs N. Ābeltiņš un kasieris J. Zaļkalns,
loc: E. Mantiņš un J. Lielmanis; Liepupes — pr-js J. Sedlenieks, sek-

retāre A. Cimdiņš un kasieris H. Miezis, loc: M. Preiss un O.

Strauss; Limbažu — pr-js Ed. Lēnmanis, sekretārs Ed. Zvīnis un ka-

sieris K. Ģermānis, loc: J. Neļķe, H. Neļķe, J. Maurītis, J. Epermanis,

J. Gulbis un J. Zauls; Lodes — pr-js A. Jende, sekretārs A. Mālmanis un

kasieris E. Mālmanis, loc: E. Alziņš, V. Leitlands un V. Ermansons; Maz-

salacas — pr-ja K. Raiska, sekretārs J. Lauznis un kasiere F. Ermanis, loc:

A. Tobīss un G. Dreimanis; Mujānu — pr-js A. Pūriņš, sekretāre O. Karli-

vāns un kasieris E. Mīlenbergs, loc: J. Vāravs un V. Upīte; Nabes — pr-js E.

Purmalis, sekretārs P. Šmits un kasieris J. Baumanis, loc: A. Grundulis,

J. Krastiņš, Fr. Baumanis un A. Eglītis; Naukšēnu — pr-js A. Grīnbergs,

pr-ja v. H. Kiusalas, sekretāri V. Rullis un O. Lūsiņš, kasieri R. Priede un K.

Praudiņš, loc: J. Junga un K. Engers; Ozolu — pr-js P. Mālmanis, sekretārs

J. Lūsis un kasieris O. Baumanis, loc: M. Gailis un M. Alksnis; Pāles — pr-js

E. Prāms, pr-ja v. B. Āboltiņš, sekretārs J. Āboltiņš, sekr. v. A. Bergsons, ka-

sieris A. Kubulnieks, loc: P. Muskars un A. Bikše; Pociema —pr-js A. Bal-

tiņš, sekretārs O. Mors un kasieris J. Ābols, loc: J. Vikmanis un R. Putniņš:

Puikules — pr-ja A. Ziediņš, sekretārs A. Skreitulis un kasieris J. Lūsis, loc:

J. Šiliņš, A. Rozenbergs, J. Luste un A. Dāvidsons; Rencēnu — pr-js A. Kup-

lis, sekretārs A. Mintāls un kasieris A. Lapsiņš, loc: E. Auniņš un A. Baltiņš;

Rozēnu — pr-js A. Plūme, sekretārs K. Liepiņš un kasieris A. Grūbe,

loc: O. Sāns un J. Medinieks; Rūjienas — pr-js K. Sprincis,
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sekretārs T. Rēveliņš un kasieris Ed. Dancis, loc: Ed. Boķis un A. Rīs-

bergs; Salacas — pr-js J. Bērziņš, sekretārs J. Liepa un kasieris H. Linde,

loc: R. Leinasars un Ed. Liepiņš; Sēļu — pr-js J. Lūsis, sekretārs K. Vēberis

un kasieris O. Tobiss, loc: A. Siktars, P. Lāns un J. Siktars; Skaņkalnes —

— pr-js A. Zajais, sekretārs Ed. Rusmanis un kasieris E. Muižnieks, loc: A.

Ciris un R. Rīsbergs; Stienes — pr-js A. Bērziņš, sekretārs V. Landsmanis un

kasieris E. Vīksne, loc: K. Vītols, K. Paeglis, zied. vāc. A. Vītols, K. Rikma-

nis, A. Krastiņš un K. Kurzemnieks; Svētciema — pr-js E. Kalniņš, pr-ja v.

J. Bērziņš, sekretārs P. Garklāvs un sekr. v. V. Zandbergs, loc. J. Kārkliņš;

Ternejas — pr-js J. Priede, sekretārs A. Dreimanis un loc: E. Jūdzis, K. Lie-

piņš, L. Paukšēns, N. Priedītis, R. Traubergs, T. Āboltiņš un J. Amerika;

Tūjas — pr-js R. Vēveris, sekretārs F. Vītols un kasieris E. Berkāns, loc: H.

Kalniņš, Alma Vītols un Aug. Vītols; Umurgas — pr-js M. Bērziņš, sekretārs

A. Treijs un kasieris J. Matisons, loc. M. Jēkabsons; Vaidavas — pr-js J. Tīl-

manis, sekretārs K. Graudiņš un kasieris J. Opmanis, loc: M. Lezdiņš un

E. Eglīte; Vainižu — pr-js V. Lībants, sekretārs V. Strauss un kasieris

V. Golvers, loc: J. Menģelis, A. Golvers un AI. Golvers; Valmieras —

pr-js K. Kalniņš, sekretārs O. Lapiņš un kasieris H. Pāvuls, loc Ed. Za-

riņš; Vecates — pr-js J. Girgensons, sekretārs E. Rozenbergs un ka-

sieris P. Prauliņš, loc: J. Zalcmanis, E. Kociņš un T. Straubergs;

Vilzēnu — pr-js P. Kreišmanis, sekretārs P. Zariņš un kasieris

J. Jenčs, loc: K. Jungmanis un J. Vītols; Viļķenes — pr-js J. Kārņups,

sekretārs H. Noriņš un kasieris I. Dreimanis, loc: P. Meķis un B. Mende;

Vitrupes — pr-js G. Everss, pr-ja v. J. Treijs, sekretārs K. Krastiņš un ka-

sieris Ed. Laiviņš, loc: M. Legzdiņš un J. Žīgurs.

Ventspils apriņķa komiteja.

pr.js _ bij. apr. pr-ks D. Šmitmanis, pr-ja v. F. Kārkliņš, sekretāre

L. Auziņa un kasieris F. OJukalns, loc.: J. Dzenis, plkv.-lnt. Orniņš, K. Bulte,

M. Zebba, A. Jaunzems, F. Nātiņš un 1. Ansabergs.

Pilsētas un pagastu komitejas: Piltenes pils. — pr-js

K. Danus, pr-ja v. un kasieris F. Ziemelis un sekretārs K. Hemke; Ances —

pr-js D. Krauze, sekretārs E. Veidners, loc: F. Zalcmanis un J. Vaivars;

Dundagas — pr-js J. Sauleskalns, pr-ja v. K. Kūlis, sekretārs T. Lepše un

kasieris F. Rikmanis, loc: V. Legzdiņš, A. Tenne, J. Šultners un E. Mund-

rovskis; Ēdoles — pr-js J. Mežītis, sekretārs F. Strazdiņš un loc: K. Lak-

tiņš, F. Neimanis un M. Kiršteins; Piltenes — pr-js F. Ziemelis, sekretārs

Z. Ornovskis un kasieris K. Kulķevics, loc: A. Brencsons, F. Kārkliņš un

J. Liedē; Popes — pr-js J. Mucenieks, pr-ja v. K. Ansbergs, sekretārs P. Sau-

lītis un kasieris Šūlmeisters, loc. G. Bulte; Puzes - pr-js K. Rode, pr-ja v.

V. Bērs, sekretārs K. Lasmanis un kasieris J. Rūms, loc: F. Pumpurs, F. Ozo-

liņš, A. Bergs, A. Engelbergs, A. Lēmanis, P. Planders un A. Tlls; Sarkan-

muizas - pr-js J. Danne, pr-ja v. J. Stūrītis, sekretārs V. Zēbergs un ka-

sieris A. Skolmeistars; Ugāles - pr-js A. Purvīts, sekretārs P. Āboltiņš

un kasieris M. Lejasmeijers, loc: K. Ķeņģis, J. Rozenbaums, F. Lmņš,

E. Krišlauks, M. Guste, A. Krūmiņš, E. Andersons, M. Kajaks, J. Vīksna,

H. šenkovskis, F. Baumgarts, A. Priekulis un F. Millers; Usmas - pr-js F.



Gailis, pr-ja v. H. Kiršteins, sekretārs P. Princis, sekretāra v. K. Meiers, ka-

sieris K. Haverds un kasiera v. M. Kiršteins, loc: A. Benfelds un F. Herraan-

sons; Užavas — pr-js K. Kalniņš, sekretārs N. Štelbaums un kasieris

A. Šate; Vārves — pr-js N. Reimanis, pr-ja v. J. Vāģis, sekretārs N. Krū-

miņš un kasieris K. Šiliņš; Ziras — pr-js J. Janevics, sekretārs P. Paičs,

kasieris J. Brensons un loc. E. Auziņš; Zlēkn — pr-js A. Zievalds, pr-ja v.

G. Francis, sekretārs H. Bērziņš un kasieris F. Krinģelis; Zūru — pr-js
K. Grīnvalds, pr-ja v. A. Venters, sekretārs A. Ozols un kasieris A. Grīnvalds,

Rediģējis J. Druva,

Brīvības Pieminekļa Komitejas loceklis.

A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīgā, Ausekļa ielā 9.



I

Tirdzniecības-rūpniecībasakc.sab.

«RīgasAudums»
Rīgā



II

/gUojo/o fabriku par/tāvnieciba
a/j. BUPPALO

Vi. R.PELDMŪNJun B-dn

V/. JUGLAJ MANUFAKTŪRA

*/s. LENTA
A/j. NORDEMU TEUJTILMANUFAUTURA

RĪGA/ MANUFAKTŪRA
I Vjt. ZAJULAUUA UOMV. VĒRPT un AUJT,



III

Tekstilrūpniecības akc. sab.

»Rīgas

Manufaktūra«

Rīgā, Vaļņu ielā 2

Valdes tājrunis 2 0 5 8 2

Grāmatvedība un tirdzniecības nodaļa 34307

Kokvilnas audumi un kokvilnas diegi



IV

Rīgas kokvilnas vērptuves

un lenšu austuves sabiedrība

»LENTA«Rīgā
Dib. 1897. g.

Vecākā vērptuve un austuve Latvijā, apgādāta ar

modernākām darba mašīnām un ierīcēm

Vērptuve: visas aužamās, trikotāžu, adāmās un rokdarbu

dzijas un diegi, dzelzsdiegi, dažādi speciāldiegi.

Lenšu austuve: visas galantērijas lentas no kokvilnas,

mākslīgā un īstā zīda, gumijas lentas, zābaku lentas,

lentas ar ieaustiem vārdiem (firuiām), izolācijas un

kabeļu lentas, groži, matraču lentas u. t. t, mežģīnes
modernākos rakstos un bagātā izvēlē, pītas lices, lentas,

treses un apavu saites.

Plataustuve: metkals, bjazs, satina un sarža oderes, inlets,

mēbeļu drāna, gultas segu satins, frotē palagi, frotē

dvieļi, strīpotas un raibas priekšautu, blūzu un kleitu

drānas, flanelets, ripsa parķis, kabatu un oderu drānas,

ņieburu drāna, lietusmēteļu drāna, apavu un ceļasomu

drānas, velvetons un audumi techniskām vajadzībām.

Krāsotava, balinātava, apretētava un mercerizētava:

visi parastie, kā arī indantren un naftol īstie krāsojumi

posmos, uz krusta spolēm un audeklos.

I
Direkcija: Mārupes ielā Nr. 10, tālr. 41310,
Austuve un krāsotava: Mārupes ielā10, tāļr.41516,41464,41206

Vērptuve: Vecā Jelgavas ielā Nr. 52, tāļr. 42618,42224.

Pilsētas kantoris: L. Zirgu ielā Nr. 25, tāļr, 23044.



V

AKCIJU SABIEDRĪBA

JUGLAS

MANUFAKTŪRA
Dibināta 1911. g.

I Kokvilnas vērptuve

| Krāsotava

Kokvilnas šķērētava

Mercerizācija

Mako diedziņi

Jaspēes

Amerikas diedziņi

Moulinēes

I
no angļu Nr. 6 iīdz Nr. 100

Uz kopsiem, krusta spolēm un saiņos — šķēriem un audiem



VI

Baltijas gumijas rūpniecības akciju sabiedrība

«KVADRĀTS"
Rīga, Vecpilsēta 12

piedāvā savus izcilos augstvērtīgos ražojumus, kā:

galošas,

gumijas zābakus,

tenisa,

sporta kurpes

Bez tam:

sūkļus, techniskas un ķirurģiskas gumijas pre~

ces, gumijas šļūtenes, gumijas grīdu paklājus,
velo riepas un zarnas u. t.t.

Vilnas drēbju fabrika

„
BOSTON"

īpašnieks R.ALTERMANIS

Rīgā, Tērbatas ielā Nr. 73

Tālruņi: kaut. 91184, 91291. Telegr.: BOSTON, Rīgā

Preču noliktavas:

Rīgā, L. Grēcinieku ielā Nr. 9 Tāļr. 31734

Liepājā, Pumpura ielā Nr. 5 Tājr. 15-45

Daugavpilī, Vadoņa ielā 24 Tālr. 421

A/S.

JordeiD feksfil-manufaktūra"
Rīga, Martiņmuižas iela ĪO

Tāļr. 92143
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Latviešu parfimēriju fabrika

Prov.

A.Tombergs
Rīgā, Karlīnes ielā Nr. 20

Fabrikas noliktavas:

Aspāzijas bulv. Nr.6 Brīvības ielāNr. 24

Modernie smaršūdeņi

Skaistumkopšanas līdzekļi

Godalgoti starptautiskā izstādē

Briselē ar visaugstāko godalgu

Grand Prix

ESENCES

dabīgas un mākslīgas

parfimēriju un ziepju izgatavošanai

Specialitātes:

„LAZAROMA"
mākslīgas puķu esences un modernu parfimu kombinejumi

Etabts. LEOPOLDS LAZERSONS

Parfimēriju, ziepju un saldumu rūpniecības izejvielu fabrika

LA GAREME - COLOMBES (Parizē)
39. Allēe du Nord

Tajrunis: Telegrammas: Lazaroma,

Charlebourg 28-30
___

ka Garenne-Colombes

NODAĻAS:

Berlinē, S. W. 68 Londonā, E. C. I. Barcelonā, S. Justo De-
AlteJakobstrasse 20/22 11. Beauchamp Str., svern, Pasaje de la Sala

Holborn. Lg.



VIII

H. A. BRIEGER, K/S.
ZIEPJU UN PARFIMĒRIJU FABRIKA

Dibin. 1849. g.

Rīgā, Stabu ielā 10

P A N A C E A-SETJSĒS!
Saturot ādas audiem radniecīgo c h o 1e r i n u, Panacea krēms stip-

rina adu organiski, dāvājot tai samtaini maigu veselīgu daiļumu.

Tāpēc Panacea krēms neatsverams kā skaistumkopšanā, tā arī vis-

pārējā ādas higiēnā, ko atļauj arī viņa cenaļ neraugoties uz Panacea
krēma augstvērtīgo sastāvu, kārbiņa maksa tikai 40 snt, jo Panacea
krēms ir 100% latviešu ražojums, kam nav nekā kopīga ar dažu labu

līdzīgu spekulācijas objektu.
Panacea krēms dabūjams aptiekās. drogu un kosmētisku piederumu

veikalos, tāpat P. Putniņa kosmētiskas rūpniecības noliktavā Rīgā,
Kr. Barona ielā 63.

PnTTnP TU ¥ TU €1 kosmētiska rūpniecība
• MT U JL J- iy O Rīgā,Kr. Barona ielā63

ACi PūtAnkornc m/c Vecākā tabakas labr. Latvijā (dlb. 1839. g.)
• w« RUTenuergS a/S* Augstākā labuma papirosi, cigāri, tabakas

Kristais Stikls

Iļģeciema
stikla fabrikas a/s.

Rīgā

I K O konservu trauki IKO



IX

Stikla rūpniecības sabiedrība

>AU S MA«
Rīga, Narvas ielā Nr. 2, (savas telpas)

Tālrunis Nr. 91296. Telegr. adr. »Stiklausma<

Tek. rēķ.: Pastā Nr. 11165, Latv. KredītbankāNr.64

FABRIKA RAŽO:

Alkoholisko dzērienu nozarē

visāda veida pudeles no baltā, pusbaltā un tumšā

stikla degvīnam, vīniem, alum, porterim, liķieriem,
iesala un c. ekstraktiem. Balonus vīna raudzēša-

nai. Vīna un degvīna karafes, degvīna, vīna un

alus glāzes, kannas un t. t.

Atspirdzinošo dzērienu nozarē —^——

pudeles no baltā, pusbaltā un tumšā stikla, augļu un

minerālūdeņiem, limonādei, zelterim, kvasam u.t.t.

Medicīnas, farmācijas un ķīmijas nozarēs ————

visāda veida medicīnu pudelītes, plauktu, zīdaiņu

un c. pudeles. Esmarka kannas. Piltuves. Stikla

caurules. Odekolona un smaršūdeņu pudeles.
Krēma un pūdera dozes. Tintes, etiķa, gumiara-

bika, lakas un c. pudeles.

Mājsaimniecības nozarē
.

'/ ' " ' " i - • i .
"

-

-mm

visāda veida ievārījumu burkas un traukus. Medus

burciņas. Siļķu muciņas. Piena, salātu un krējuma

bļodiņas. Ūdens karafes un kannas. Pelnu trauci-

ņus. Cukura dozes un c. Vējlukturu un lampu

stiklus. Lampu rezervuārus. Tējas, vīna, alus,

degvīna, liķieru glāzes visādos fasonos un krāsās.

Apakštases, ievārījumu un kompota trauciņus u.t.t

Puķu vāzes un podiņus dažāda fasona un krāsas.

Izgatavo visādu; stikla prieašuKfus pēc paraugiem o. zītnājumiem
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Rīgas savienoto metalurģisko, lokomotīvju,

vagonu un mašīnu fabriku akciju sabiedrība

Rīgā, Brīvības gatvē Nr. 14

\
Piegādās

VAGONUS dažādā izpildījumā un priekš

katra ceļa platuma

IELU DZELZCEĻU VAGONUS visāda tipa

AUTOMOBIĻU VIRSBŪVES, tērauda

un koka

Atiējunius:
Tērauda, Simens-Martena un Bessemera

čuguna, visādām vajadzībām

misiņa

bronzas

alumīnija un t. t.

Naglas:
visādām rūpniecības vajadzībām

Papēžu naglas. Stiepuli

Mēbeļu atsperes

Pakavus markas »FENIKSS«

Pakavu naglas markas »F«

Dažāda veida cinkošanu
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Drdšu audumu, pinumu un

caurumotu skārdu fabrika

Aug. Kuraus � Rīgā
Tērbatas ielā Nr. 78

Taļrunis 92227

?

NOLIKTAVA:

Tērbatas ielā Nr. 24

Tājrunis 2 7 629

T

TEKOŠI RĒĶINI:

Latvijas Bankā Nr. 342

Rīgas Pilsētas Savstarpējā Kredītbiedrībā Nr. i

VAIRUMĀ MAZUMĀ
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Liepājas pilsētas elektrības

un gāzes iestādes ——

Elektrības iestāde:

Apgādā ar lētu enerģiju apgaismošanai, mājturībai
un rūpniecībai Liepājas un citas Lejas-Kurzemes
pilsētas un lauku rajonus.

Izpilda installāciju darbus — ar pirmklasīgu darba

spēku un materiāliempar mērenām cenām.

Pārdod elektriskus mājturības aparātus— pirmklasīgu
fabriKU ražojumus, par Ietam cenām uz nomaksu bez

°/o°/o pieskaitījumiem.

Gāzes iestāde:

Apgādā ar deggāzi Liepājas pilsētu; zemākais gāzes
tarifs Latvijā.

Ražo un pārdod par zemām cenām koksu, visāda

sastāva darvu, benzolu.

Izpilda gāzes installāciju darbus un pārdod mājturības
gāzes aparātus.

Rīgas Pilsētas Krājkase
Dib. 1832. g. Ar Rīgas pilsētas garantiju

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 9, savā namā

Pieņem noguldījumus uz:

krājgrāmatiņām, noguldījumu zīmēm un tekoša rēķina

Diskontē vekseļus. � Izsniedz aizdevumus pret drošībām. � Atver

speciālus tekošus rēķinus. � Inkasso. � Pērk un pārdod vērtspapīrus

NODAĻA CENTRĀLTIRGŪ: Tirgus inspekcijas mājā (spīķeris 18)
Atvērta no pīkst. 9—12 un 1—4, bet sestdienās no pīkst. 9—12 un 1—6p.p.

Pieņem un izmaksā noguldījumus

JELGAVAS PILSĒTAS KRĀJKASE
(dibināta 1826. g.)

Jelgavā, Uzvaras ielā Nr. 16, pašas namā

Darba laiks no 10—14, sestdienās no 10—13

Tāļruņi: kantora 101, valdes 21

PIEŅEM NOGULDĪJUMUS

IZSNIEDZ AIZDEVUMUS
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LATVIEŠU AKCIJU BANKA

RĪGA, KAĻĶU IELA 3/5
(SAVA NAMA)

IZPILDA VISAS BANKU OPERĀCIJAS

GALVENAIS KORESPONDENTS ANGLIJĀ:

THE BRITISH OVERSEAS BANK, LTD.,

LONDON, E. C. 3

RĪGAS SLIMO KASU STARPBIROJS

Ģertrūdes ielā 15/17. Tāļruņi: 93883, 96863

APTIEKAS:

Ģertrūdes ielā 15/17, tāļrunis 96760

Tērbatas ielā 4,
„

28155

Brīvības ielā 93,
„

91588

Matīsa ielā 64-a,
„

94310

Maskavas ielā 119,
„

30456

Slokas ielā 12,
„

42606

Ķīmiski-farmaceitiskalaboratorijaunnoliktava
Ģertrūdes ielā 15/17 Tāļruņi: 96620, 93457
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I
Vidzemes Marpigj Hien

£Dib. 1896. g. Dib. 1896. g.

Rīgā, Kaļķu ielā Nr, 7, pašas namā

Bilances kopsumma uz 1.'ok-

tobri 1935. g *. Ls 8,412,019,88
Aizdevumi

„ 6,391,755,09

Noguldījumi „ 6,002,001,85
Biedru garantijas kapitāls „ 8,188,095,—

Aprēķina: par vekseļu diskontu un visāda veida

aizdevumiem 71/
2
°ļ

Q
gadā

Maksā: par noguldījumiem 6% gadā, vpar Jžiro-

noguldījumiem 4V
2°/o gadā

Izdara visas banku operācijas

Valde
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Centrāla savienība

I»KONZUMS«
RĪGA, Dzirnavu iela 68

NODAĻAS; Bauska, Cēsīs, Daugavpilī, Gul-
™™"m

benē, Jelgavā, Liepā jā,Madonā,

Rēzeknē, Strenčos, Tukumā un

Valmierā
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A/S

Internacionālo Harvesler Kunpila Latvijā
Dering & McCormick

zāles un labības pļāvēji,

rindu sējmašīnas,

mākslīgo mēslu sējmašīnas.

International
auto šasijas,

traktori,

petrolejas motori.

Oriģinālās papildu daļas

Rīgā, Pulkveža Brieža iela 11, tāļrunis 34344

Zemkopības mašīnu fabrika un čuguna lietuve

S- ba „Imanta"
Rīgā, M.Kandavas ielā 13-a, tāļr.41969
Satiksme ar autobusu 31 no auto ostas

Piedāvā god. lauksaimniekiemsavus ražojumus!

loKīKoc fivlriil oin c
kuri piemēioti arī āboliņa kulšanai

IctUlDclfe LlIrlUit?ļU& 25", 30", 36", 42" un 48" platus

Labībasu.sēklu šķirotāJus_„Triumi"JVslI. Ekselmašīnas8",10"unl4"

Āboliņa sējmašīnas. Kuleju rezerves daļas un remonti darba un

cenu ziņa ārpus konkurences. Kūlējiem izdevīgi maksāšanas noteikumi

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab.

„0. J. KELLER",
Rīga, Teātra iela Nr. 9 Hm

Mašīnu un armatūru fabrika,

transmisiju būvētava, metallietuve

Mašīnas koka, metālu un linu apstrādāšanai un dažādām citām vajadzī-
bām. Dzirnavu mašīnas, dažādi aparāti un darba rīki. Dīzeļa motori,

DKW automobīļi un motocikleti, sūkņi, šļūtenes, caurules u. t. t. ■■■
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O. Bībergers
vļjL Techn. birojs un mašīna aģentūra

Jaunielā Nr. 17 RĪGĀ Tāļrunis 22037

ļļj Y Visas mašīnas: metālu apstrādāšanai,
koku apstrādāšanai, gaļas apstrādāšanai,
maizes ceptuvēm un konditorejām no

pirmklasīgām īabrikām

Pastāvīgi liela izvēle krājumā

Ķ,m„nT#
B

c

u

h

rab

k
4

,

a

8ku Augusts Ritterbergs
RīgāJAizsargu ielā57. Tāļr.: 92360, 94628

Piedāvā paštzgatavotus augstākā labuma ražojamus vairumā un

mazuma: Aeroplanu Ia u, a ito laku, ādas laku, asfalta laku, aldaru piķi, bronzas tink-

tūru, capona laku, datnār laku, dzelzs laku, emaljas „Ri;tolins" laku, etiķetu laku, e||as laku,
eļļas krasas visādās nokrāsai, finieru laku, grīdu laku, izolācijas laku, Japāņu laku, melnu,
kariešu laku, kvēlspuldžu laku, krēslu sēdekļu laku, kubulu laku, kabeļu masu, laivu laku,
lokomotīvju laku, litogrāfijas pernicu, modeļu laku, krāsainu, marcipāna laku, politūru, per-
nicu visad. vajadz., poru pildītāju, pudeļu sviķi, rezonanclaku, sikatīvu, sudraba laku, palmu

cepuru laku, spirta laku visām nozarēm, spoguļu krāsu, staniola laku, sokoladu laku, trans-

formatoru laku, vagonu laku, zelta konservu laku

Bez tam tiek izgatavotas lakas u. c. materiāli šādām rūpniecības
nozarēm: Automobiļu būvētavām un lakotavām, alus darītavām, adas fabrikām, apavu
darbnīcām, adatu fabrikām, elektrotechnikai, kuģu buve'avām, klavieru fabrikām, litografi-
jām, mašīnu būvētavām metāla rūpnieoībām, rakstāmspaivu fabrikām, salmu cepuru fabrikām,
skārda Izstrādājamu un konservu fabrikām, šokolādu fabrikām, vagonu un lokomotīvjubūvētar.

Akc. Sab.

JMtoritz Feitelberg"
Rīga

Brīvības bulv. Nr. 3

Brīvības iela Nr. 67

Modes preču nams

Akc. Sab.

Ch. Jtirgenson-Otto Schwarz

Rīgā
Romas viesnīca Vīnu lieltirgotavas:

Romas pagrabs Konditoreja Kaļķuīeiā2

Restorāns Operas kafejnīca (Aspazijas bulv. stūrī)

„OttO Schwarz" Aspazijas bulv. 1 Avotu ielā 1/3

Aspāzijas bulv. Nr. 5 (Marijas ielas stūrī)

Liķieru fabrika un vīndarītava Vaļņu ielā20
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Savienoto ādu fabrika a/s.

„Oskars Vildenbergs"
Rīgā, Torņkalnā, Bauskas ielā 10/18

Tāļruņi: 42912, 42272

Izgatavo: sarkanās zoļu ādas, vaches ādas, starpzoļu ādas,

juchtādas, dzensiksnu ādas, oderādas, mēbeļu un portfeļuādas

Akciju sabiedrība

„LATVIJAS RAUGS"
Fabrika: Rīga, Brīvības gatve Nr. 27

Noliktava: Rīgā, Kungu ielā Nr. 19

Ražo: raugu, iesala ekstraktu,

ievārījumus, krējuma konfektes

Metaltirdzniecības ake. sab.

„BKAĻI POPOVF
senāk „Brā|i Popovi" dib. 1788. g.

Rīgā, Grēcinieku ielā Nr. 35, kant. tāļr. 22144

Noliktava: Popova ielā Nr. 6/8 Tāļr. 26980, 27316

1. Nodaļa: Turgeņeva ielā 9, veikals 36, tāļr. 28947

2. Nodaļa: Stabu ielā 87 (Avotu ielasstūrī) tāļr. 97433

1. Dzelzs preces: Dzelzs, sijas, skārds visos ejošos samēros, I.labuma

Tālr 22146 apcinkotais jumta skārds, tērauds stieņos un plāksnes,

22147
cinks plāksnēs un gabalos, naglas, stiepules, ratu asis

" un ieliktņi, pavardu virsas, plītēs, cepeškrāsnis, tecilas,

arkli, lemeši un ecēšas ar piederumiem, smēreļļas, au-

timons, babīis, svins, balata dzensiksnas u. 1.1.

Mazg. istabu krāsnis un vannas, klozetu ierīces.

Automobiļu un motocikletu riepas „DUN1 OP".

2. Tēraudapreces: Būvju un mēbeļu apkalumi, darba rīki un in-

Tālr 22145
strumenti galdniekiem, namdariem,kalējiem u.c,knie-

22149
t*es

'
skrirv_es, misiņš un varš stieņos un caurulēs,dakšas,

" lāpstas, ķēdes, pārvietojamas čuguna un podiņu taupī-
bas krāsnis un pavardi u. 1.1.

3. Saimniecības preces: Metāla gultas un madrači, servises un

Tālr 22158 galda piederumi, aluminija un emaljēti galda un ķēķa

trauki, kā arī vāiamie katli dažādos lielumos, piena
„ sieti un kā8tuvji u t t

Liela porcelāna, fajansa un stikla trauku izvelē.
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Komanditsabiedriba

„Būv- un kokrūpniecības uzņēmums

„L. NEIBURGS & Co"

Rīgā, Brīvības ielā 4/6
Tālruņi: 29239, 34484

Labākie

priežu finieri
būvniecībai un mēbelēm.

Latvijas Sērkociņu Fabriku

«B. Sali. „VULKAN"

Rīgā, Kaļķu ielā 1, tāļr. 20054

J. M ULMAŅA
Koku zāģētava,

papīra un papes

f a b r i k a
—UllIIIIIIIIII llll 11 li H—l

Rīgā, Jaunciemāpie Ķīšezera
Tāļruņi: 3-7-1-6-2, 3-7-1-9-3, 3-7-2-9-3

Papes fabrika:

Grūbē pie Apes stacijas, Rankā pie Rankas stacijas

Galvenais kantoris: Rīgā, Aldaru ielā Nr. 1/3

Tāļruņi: 23095, 22595, 21127
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Akciju sabiedrība

Liepājas Banka
Rīgā, L. Smilšu ielā Nr. 23/25

Liepājā, Baznīcas ielā Nr. 3

Akciju kapitāls

�
Ls 1.500.000

Tekoši rēķini Latvijas Bankā:

Rīgā No 973, Liepājā JVs 1140

Tekoši rēķini pastā:

Rīgā M 24, Liepājā ,N*§ 2004

IZDARA VISAS BANKU OPERĀCIJAS

Rīgas krāšanas un aizdošanas biedrība, elb. 1882. p.
Rīga, Blaumaņa iela Nr. 17, sava nama, taļrunis 29227

Pamata kapitāls Ls 127.750 —

Rezerves kapitāli „
124.285,64

Pieņem noguldījumus, biedriem

diskontē vekseļus, izīrē seifus

Darba laiks no pīkst. 10—14.30

Rīgas pilsētas lombards
Kaļķu ielā Nr. 9

Pieņem ķīlas darbdienās no pl. 9—14,
sestdienās

„ „
9—12.

Lombarda pārdotava, M. Ķēniņu ielā 8, pieņem pār-
došanai dažādas mantas. Vajadzības gadīj. izsniedz tūlītēju
avansu. Pārdotava piedāvā pircējiem par vislētākām

cenām zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, kažokus, apģērbus,
velosipēdus, šujammašīnas un dažādas citas lietas.
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LATVIJAS

ZEMNIEKU KREDĪTA BANKA
Rīga, Doma laukumā 11/18

Akciju kapitāls Ls 7.500.000

Nodaļas:

Rēzeknē, 15. maija ielā 26 Liepājā, Lielajā ielā 23

Izsniedz aizdevumus:

Lauksaimniekiem, lauku amatniekiem, lauku rūp-
niekiem, lauksaimnieku organizācijām un lauku

pašvaldībām.

Aprēķina 5—6% gadā.

Pieņem noguldījumus:
Par noguldījumiem maksā: uz laiku ne mazāku

par 1 gadu 4°/
0 gadā,

uz laiku mazāku par 1 gadu un tek. rēķ. 3% gadā.

Valde

Valsts iekšējā ceļu aizņēmuma

vinnestu izlozes
4 reizes gadā:

~"

_ „

a ,
_ - Obligācijas maksa

2. janvāri,
s *

1. apnh,
LS

1. jūlija un Dalības zīme Ls 1.—

1. oktobrī. I

1936. gadā izlozēs šādus lielākus vinnestus:

2 vinnestus ā Ls 50.000.—

4
„

ā Ls 20.000.—
H

„
ā Ls 10.000.—

16
„

ā Ls 5.000.—

200 ā Ls 1.000.— u. t t.

Pavisam 14002 vinnestus par Ls 1.151.700. —

Obligācija, iekams tā nav tiražēta, piedalās visās izlozēs. Tiražētās

obligācijas atpērk valsts par Ls 20.— gabala.

Dalības zīme derīga tikai vienai izlozei.

Obligācijas un dalības zīmes dabūjamas visās Latvijas bankas

nodalās, Pasta krājkases pārvaldē un visas pasta iestādēs.
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Apdrošināšanas un transporta akc. sab.

»Latvijas Lloids«
Valde Rīgā, L. Smilšu Ielā Nr. 34

Visāda veida apdrošināšanas uz

visizdevīgākiem noteikumiem

�

Aģenti visā Latvijā

Rīgas

hipotēku biedrība
dlb. 1865. g.

Izsniedz aizdevumus 6% ķīluzīmēs uz

nekustamām mantām Latvijas pilsētās

Rīgā, Miesnieku ielā 14

AKCIJU SABIEDRĪBA

ZIEMEĻU BALTIJAS

ZĀĢĒTAVA
EKSPORTA NODAĻA

Rīgā, L. Smilšu ielā 23/25. Pasta kastīte 1443

Tāļruņi: 20590,34814, 22719, 37211 ūdensdārzs,

Iļķeņu sala.

Telegrammu adrese: OPTIMBER, RIGA



XXIII

Akc. sab. Rīgas gumijas manufaktūra

„Meteor'
Rīgā, L. Nometņu ielā 59 Tāļr.: 41205, 41305, 41405, 41243

Galošas, botes, vasaras kurpes, tenisa kurpes,
peldu kurpes, peldu cepures.

Velo-riepas un kameras „METEOR".

Gumijas grīdas segas visādās krāsās.

Akciju sabiedrība

„Rīgas Eļļas Spiestuve

sen. Vm- Hartman"

Rīgā, Vecā Jelgavas ielā Nr. 21/25
Tālr.: 42884, 42IJ45, 41832, 42473

Telegr. adr.: liEH—RĪGA

A/S. „E. Berkovičs"

Dāmu cepufu fabrika

Rīgā, Vagonu ielā23, tāļr.21665

Tekstila rūpniecības un tirdzniecības

a/s. REKORDS
Rīga, Aizsargu iela Nr. 95/97

Koni. sab. I KONSERVI -

u Ai kais; a Z1VJU
'

gaļas,_sakņu.

wKA^vl™
rt

"lJSS
Svaigi SALITI GURĶI

Rīgā, Šķūņu ielā 19, tālr. 21170
Akc,J« sabiedrība

Fabrika unnoliktava: RīgaS konserVU fabr. S.K.F.

Rīgā,Vagonuielā 28, tāļr. 94753 Rīgā, Artilērijas Ielā Nr. 40 :

Šokolādes un konfekšu Pirmā Rīgas mēchaniskāapavu
fabrika fabrika

ī* H. Jakobsons

Tāļr. 91830 ******Marijas iela 96, tāļr. 94487
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Valsts Zemes Banka
Valdemāra ielā 1-b, Rīgā

NODAĻAS:

Jelgavā, Akadēmijas ielā 23

Rēzeknē, Pulkv. Kalpaka ielā 18

Liepājā, Rožu laukumā 5/6

Valmierā, Rīgas ielā 62

Daugavpilī, Vadoņa ielā 4



XXV

Radio,

Spuldzes,

Baterijas,

Vadi,
Foto papīri

VALSTS ELEKTROTEHNISKĀ FABRIKA

Rīga, Brīvības gatvē Nr. 19, tālrunis 92008

Valsts saldētava
Rīgā, Eksportostā. Tāļruņi: 33430, 32330

Valsts saldētava pieņem glabāšanā visāda veida

ātri bojājošos produktus:

sviestu, ga|u, haufus putnus, augļos un 1.1.

Schenker & Co Rīgā
Starptautiski transporti
Rīgā — Daugavpilī

Telegrammu adrese: SCHENKERCO

LIELISKI GARŠO

GOEGGINGERA
ŠOKOLĀDE

«PILNPIENA — RŪGTĀ«

PIEPRASIET VISUR
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Elektrība dara visu!

Elektriskie aparāti

mājturībai
vislielākā izvēlē no vislabākām iekšzemes un

ārzemes fabrikām par vispieņēmīgākām cenām

Rīgas pils. elektrības patērētājiem di nomaksu

Rīgas pilsētas elektrības veikalā

Lietojat tagad tikai jaunizgudrotās

cietās smaržas
no O. BALTIŅA laborātorijas

Tās taupa valstij valūtu, jo patēriņā ir ļoti ekonomiskas

Rīgas vilnas vērptuve »MERINO«

Austuve, vērptuve, apretūra, krāsotava un mēchaniska adītava

Rīgā, Artilērijas ielā 47. Tālruņi: 92132, 91209

C E NTRAĻA PS RTS SJAm Nr
-

98
■■ ■ ■ Mm*-* u

Tālrunis 9-4-2-4-1

Žīdu Nacionālā Fonda b-ba Latvijā (»Keren-Kajemeth-Leizrael«)
Tālrunis 20658 Elizabetes ielā Nr. 45/47

Biedrība »Keren-Hajesod« (Pamata Fonds)
Tālrunis 22983 Elizabetes ielā Nr. 45/47

Biedrības »Keren-Hajesod« — Palestinas izziņu birojs
Tālrunis 32229 Elizabetes ielā Nr. 45/47
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VALSTS KAROGS
ir tautas vienības spēcīgāka arēja zīme

Lai tādēļ svinibu un svētku dienās mūsu sarkani-

balf-sarkanais karogs lepni plīvo ne tikai pilsētās,
bet ari ikvienā lauku mājā, kā priecīgs sveiciens

tautas brīvei un vienībai!

A

/s ILGECIEMA MANUFAKTŪRA,Rīgā

Tirdzniecības un rūpniecības

A/S „Centramilti<<
Rīgā, Kalpaka bulv. 4

Firma
n
Paul Boehm"

Rīga, Aspazijas bulv. 11
Tālr. 21780 Pastkastīte 196 Ģipša, tīrītā krīta, krāsns po-

diņu un sienu flīžu fabrikas

Bitte un Gulbis
Gaļas un desu rūpniecība

Gaļas un desu tirgotavas:

Marijas ielā 114 tāļrunis 92449

Kr. Baronaielā 39
„

29733

Avotu ielā 39
„

96959

Svērtuves ielā 10
„

22114

ALFRĒDA ZARIŅA

RĪGA Desu rūpniecība un

gaļas līeltirgotava
Vairumā Mazumā

Mārupes Ielā 2, paša namā. Tālr. 41861, priv. dzīv. 41629

NODAĻAS:

Āgenskalna tirgū 30/31. Dzirnavu iela 28, tālr. 34707.

Ausekļa ielā 5, tājr. 24336

TEK. RĒĶINI: Latvijas Bankā Nr. 2745. Pastā Nr.1761
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7
LAUKA

KOKVILNAS

VĒRPTUVES un

AUSTUVES

SABIEDRĪBA

ŠAMPĒTERA IELĀ 1

Latv. Britan. Rūpniecības un Tirdzniecības akc. sab.

R. Feldhūns & B-dri
kokvilnas vērptuve, austuve un balinātava krāsotava

Kantoris un noliktava: Fabrika:

Audēju ielā 14 Zasulaukā, Šampētera ielā 36

Tāļruņi: Tāļruņi:

2-3-3-8-0, 2-3-3-7-8, 2-0-8-9-5 4-1-2-1-5, 4-1-6-4-9, 4-1-5-7-4

Tēlegramu adrese: BRITLAT Pasta kastīte 2S1

Rene Devillard un Co

Rīgā, Meiorovica bulv. Nr. 9

Pārstāvniecības
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Veselību un speķu
var iegūt katrs lietojot uzturā

Lafv.Ptensāimntecības Cenlrāias Savienības
pienu unaugstprocentīgos piena produktus:

ilgpasteļrizēto pienu,
sieru, sviestu, krējumu

Garantēti svaigas OLAS speciālā iesaiņojumā
(6 un 10 gab.)

Krējuma konfektes „Laimīte"
Latv. Universit. Mikrobioloģijas institūta pastāvīga kontrole

Valsts dzelzceļu ceļojumu un iransporta birojs

„CELTRANS"
Rīgā, Aspazijas bulvāri 4, Romas viesnīcas namā

Tāļruņi: Kantora 20339. Biļešu kases 22124

Iekšzemju dzelzceļu biļešu pārdošana bez virsmaksas: turp

un_ atpakaļ braucieniem, vienreizējas, 10 brauc, svētdienu,
mēnešu un gada biļetes starp veļamam stacijām.

Grupu braucējiem, sportistiem — tarifu pazeminājumi iekš- un

ārzemju ceļojumiem.

Dzelzceļu ārzemju kuponu biļetes visos_ vēlamos virzienos,

apkārt- grupu-ekskursiju ceļojumiem, ka iz- ta iebraukšanai

Latvijā. Kuģu un gaisa satiksmes un guļamvietu biļetes.

Preču un bagāžas transports — 'nogādā (sūtījumus uz stacijām
un piegādā pienākušos mājās.

Ārzemju vizu apgādāšana. Pasažieru un transporta

apdrošināšana. Nomuitošana.

Ārzemju!valūtas maiņas vietas: birojā, stacijās: Rīgā I un

Rīga galv. Nodaļas: LIEPĀJA, Lielajā ielā 19, tāļrunis 1191,
DAUGAVPILĪ, Rīgas ielā 81, tāļrunis 774.

Iek š- unļļārļzemju biļešu iepriekšēja pārdošana
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Savus ietaupījumus

izdevīgi ieguldīsiet

Latvijas

hipotēku bankas

6% ķīlu zīmēs

kas nodrošinātas: ar nekustamu mantu pil-

sētās un biezi apdzīvotās vietās, bankas

pamata un rezerves kapitāliem un statūtu

1. p. nosacīto valsts atbildību par bankas

operācijām



XXXI

NEPIECIEŠAMA GRĀMATA

KATRAM INTELIĢENTAM

LATVIEŠU

KONVERSĀCIJAS

VĀRDNĪCA

IZNĀKUŠI

12 SĒJUMI
ŠIS MONUMENTĀLAIS

DARBS NOSLĒGSIES

4 G A D 0 S

Grāmatu izdevējs

A. GULBIS
Rīga, Kr. Barona iela Nr. 14

Izdevniecības tāļrunis 26920

Latv. Konv. Vārdn. red. tāļr. 33144

Galv.red. prof. A.Švabes tāļr. 23965

Veikali:

1) RĪGĀ, Kr. Barona ielā 24/26. Tāļrunis 27649

2) DAUGAVPILĪ, Vadoņa ielā 19. Tāļrunis 94

Spiestuve:
RĪGĀ, Ausekļa ielā Nr. 9. Tāļrunis 3 0933

Pasta tekošs rēķins Nr. 131
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II šķiras restorāns

,.KOMERC"
Rīga, Aspazijas bulv. 13, tajr. 30197

Pastāvīgi dabūjami lēti un

visgaršīgākie ēdieni

Ipašn. Vilis Kaukevics

Sabiedrība

„TEXTILIANA«
Vērptuve, austuve, apretūra un krāso^I^^^,

Fabriļka! Torņakalnā, Kapu ielā Nr. 2 <3
Tālruni&r42723. Direkc. 42732 ļJ*

4 „ f, m
.

Pilsētas noliktava: Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 23 \ >
V *

Tāļruņi: 29870 un 26864. W\ /jji
V f\J

Rīgas Automobiļu klucis**

Rīgā, Ģildes ielā 3. Tāļrunis 22327

£~
Ordeņu un nozīmju rūpniecība

V. F. M I LLE R S

InffailsBr K 1*?3
- Zigfrīda Meierovica bulv. Nr. 10. Tāļrunis 21682

Agr. laukums

Izgatavo vismodernākos ordeņus, žetona kareivju un biedrības

nozīme >o>< Albuma un karoga kāta apkalumus

Latviešu, vācu
un c. Jaunākās valodas un literātūru māca universitātes un visiem

konkurences eksāmeniem, pa vienam un kopā (līdz 4 personām)

[Ģimnāzijas skolotāja

Auguste Auniņ-Vīgante
Runājama no 5—6 katru darbdienu ceturtdienas izslēdzot. Tāļr. 20942



Liepājas
kara ostas darbnīcas

Lielākais rūpniecības uzņēmums Latvijā un

viņa fabrikas moderni iekārtotas.

a) Verfte: Tiek izpildīti sekosi darbi:

TeJegr. adr. KOD Liepājā.
Tāļr. un

Kuģu un citu peldošu līdzekļu remonti.

Vagonu, tiltu, krānu un tvaika katlu būves.

Dažādu mašīnu un mēchanismu būve.

Lauksaimniecības un piensaimniecības

mašīnas un rīki.

Velosipēdu daļas.

Petrolejas un gāzes pavardi.

Kniedes, skrūves, bultas.

Pakavu radzes.

Čuguna un bronzas lējumi. Temperēti

čuguna lējumi.

Autogēna un elektriska šveisēšana, niķe-

lēšana un chromēšana, u. 1.1.

Lidmašīnu būve un remonts.

b) DrāŠU fabrika: RAŽO: dažādu šķiru dzelzi, tēraudu, stie-

Telegr. adr. DRAFALiepājā. P«les, naglas, ķēdes, vīles, visādus ču-

Tāļr. 510, 56 un 1800. guna, vara un tērauda lējumus, atsperes,
Brmbas

lāpstas, dakšas, kalēju laktas, baznīcas

zvanus u. t. t.

Fabrika pērk dzelzs lūžņus (šrotu).



BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA

VISAS MONUMENTĀLAS TĒLU GRUPAS PEC

TELN. K. ZĀLES VEiDOJUMlEM VINA VADĪBA

y IZKALUSĪ GRANĪTA FIRMA

KURAU
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