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IEVADS

I.

grāmata izaugusi no musu atklātības darbinieku senās vē-

lēšanas — sastādīt par Latvijas valsts un sabiedriskiem darbinie-

kiem zinātniski biogrāfisku izdevumu. Šī doma jau vairākus gadus

pastāvējusi, gaidot izdevīgu laiku un iespēju. Pa to laiku dažas

personas jau mēģinājušas kaut ko līdzīgu izdot, bet, novirzīdamās

uz spekulācijas pusi, sāJca ņemt maksu no darbiniekiem par viņu

biogrāfiju iespiešanu un nepieturējās pie biogrāfisku datu faktiem,

kadeļ šie mēģinājumi tikai kaitēja nopietnam darbam. Sādu uzņēmumu

traucēja ari saskaldīta un nesaskaņota politiska dzīve pēdējas gados.

Grūti būtu bijis toreiz visus ievērojamākos darbiniekus sakopot
vienā paša izdevumā. Bet 15. maijs ienesa šajā lietā pilnīgu skai-

drību. Sākās latviešu dzīves atjaunošana visās nozarēs, un sakarā

ar to tika nosprausts mūsu nacionālās attīstības virziens un mūsu

vadošo personu sastāvs. Tagad bija ari pienācis īstais laiks mūsu

valsts un sabiedrisko darbinieku biogrāfiju izdošanai, lai sniegtu pār-

skatu par viņu darbu un dzīvi. Latvju kultūrvēsturiskā apgāde, pēc ga-

rākām pārrunām ar mtlsu valsts un sabiedrisko darbinieku pārstāv-
jiem, stājās tagad pie šī izdevuma sastādīšanas un izdošanas, uz-

ņemoties ar to arī zināmu atbildību. Izdevuma veidu un raksturu

izvēloties, pieturējās pie līdzīgām biogrāfiskām grāmatām, kas iz-

dotas ārzemēs, kā angļu „Who*s Who", franču „Qui ētes-vous",

vācu „Wer ist's", zviedru „Vem ār det", somu „Aikalaiskirja" un

„Vem och vad", igauņu „Eesti avalikud tegelased" v. 1.1. Grāmatas

sastādīšanas un rediģēšanas darbiem Latvijas kultūrvēsturiskā ap-

gāde organizēja daudz kompetentu spēku. Par galveno redaktoru un

sastādīšanas darbu vadītāju tika aicināts Latvijas universitātes pro-

fesors Pēteris Smits. Priekš grāmatas iznākšanas bija nodarbi-

nāti 15 nlcroti darba speķi, vairums filoloģijas un citu fakultāšu ve-

cāko kursu studenti. He/ tam vel citi godājami darbinieki, kas

bez atlīdzības palīdzēja vākt biogrāfiskus datus.

i

11.

Grāmatas uzdevums ir, kā jau no iepriekšējā izriet, sniegt so-

līdu un zinātniski lietišķu, objektīvu pārskatu par musu visu at-

klātības dzīves nozaru vadošo un ievērojamāko darbinieku līdz-
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šincjo dzīves un darba gaitu. Tā kā tas ir vērtigs materiāls, kam
liiela nozīme praktiskajā dzīvē, ka ari kultūras vēsture, tad visu

šo biogrāfisko datu vākšana un ari pārstrādāšana bijā svarīgs un

grūts darbs.

Saskaņā ar uzdevumu uzņēma sarakstā visas izcilākas personas:
valsts un pašvaldības vadošos darbiniekus, ievērojamos zinātniekus,
kultūras darbiniekus, garīdzniekus, skolu darbiniekus, rakstniekus,

māksliniekus, komponistus, saimnieciskus darbiniekus, sabiedrisku

organizāciju vadītājus v. t. t. Darbinieku sarakstu sastādot, mums

laipni palīdzējušas valsts un pašvaldības iestādes, dažādas sabie-

drisku un arodorganizāciju valdes un attiecīgu nozaru pārstāvji.
Viens tads svarīgs lēmums, ko pieņēma, bija, lai visi biogrāfiskie
dati naktu tieši no pašiem grāmatā ievietojamiem darbiniekiem.

Tam nolūkam izsūtīja reģistri uzņemtajām personām lūgumus bio-

grāfisku datu iesūtīšanai pēc sekojošas aptaujas: 1. Jusu uzvārds un

vārds (arī pseudonims); 2. Galvenā profesija; 3. Nodarbošanās un

darba vieta; 4. Pastāvīga dzīves vieta; 5. Dzimšanas laiks un

vieta; 6. Jusu vecāku vārdi (ari mātes dzimts uzvārds) un no-

darbošanās; 7. Izglītība. Kādas mācības iestādes apmeklējāt; 8.

Dzimtas stāvoklis. Ja esat precējies, tad ari Jūsu sievas priekš-
laulibas uzvārds; 9. Jusu līdzšinēja dienesta gaita; 10. Jūsu radītie

darbi (ļiterariskie, zinātniskie vai mākslas darbi); 11. Jūsu iemīļotā
blakus nodarbošanās; 12. Ordeņi, atzinības un goda amati; 13. Pie

kādas organizācijas piederat un katla amata.

Ka darbinieki reaģēja uz lūgumiem? Vispāri ņemot — ļoti
dzivi! Līdz pirmajam termiņam sanāca 709>0, no tiem

kārtā liels procents sevišķi redzamu darbinieku, augstākos poste-

ņos esošie valsis darbinieki, zinātnieki v. t.t. Ļoti daudzi no viņiem
silti apsveica šo vērtīgo patriotisko un kulturālo pasākumu un

izteica savu pateicību. Tām personām, kas savu biogrāfiju vēl ne-

bija iesniegušas, izsūtīja jaunu atgādinājumu ar jaunu termiņu,

tāpat ari laikrakstos atkārtoti publicēja uzsaukumus. Atkal pienāca
klāt daudz darbinieku; bet daži tomēr, neskatoties uz vairākiem lū-

gumiem, neiesūtīja par sevi nekādu ziņu. Daži ieteica ziņas ņemt

no citiem avotiem. Bet tā kā šur un tur publicēti dati ir bieži

vien nepilnīgi un kļūdami, tad tos varēja izlietāt tikai ļoti nedaudzos

gadījumos. Pārējos gadrjumos personas, kas nebija biogrāfiju ie-
sūtījušas, vajadzēja diemžēl atstāt neievērotas. Gadījuma, ja dar-

binieks pats par sevi neiesūtīja ziņas, pacēlās jautājums, vai redakcija

varēja vākt ziņas bez darbinieka tiešas atļaujas. Pie šis grāmatas,

ievērojot tās pozitīvo un nopietno raksturu un tradīcijas, kur visas

likumīgās apgādnieclbas savos izdevumos var publicēt vadošo dar-

binieku, fotogrāfijas un biogrāfijas, un uzklausot ari autorit. juristu

uzskatus, zināms, to varēja darīt un vajadzēja darīt. Redakcija ne-

varēja tikai aiz jau minētiem iemesliem izlietāt blakus avo-
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tus, izņemot gadījumus, kur darīšana ar sevišķi populāru darbi-

nieku, kura dzīves gaita bieži vien tiek aprakstīta un dati ir svaigi
un kontrolēti. Bet tieši no šiem darbiniekiem vairums iesūtīja ziņas
paši par sevi. Tā tad no grāmatā publicētām biogrāfijām darbinieki

paši iesūtījuši 99,2"0 un no citiem avotiem vāktas 0,8 °/o. No tā

izriet, ka biogrāfiskas ziņas šinī izdevumā nākušas gandrīz visas

no tiešiem avotiem.

111.

Redakcijai ienāca biogrāfiskas ziņas no vairāk kā divi tūkstoši

personām, šis materiāls no savas puses iespaidoja ari šis grā-
matas raksturu. Lai gan bija uzdota attiecīga schēma, to tomēr

iztulkoja dažādi: vieni sniedza par sevi plašas un sīkas ziņas, atzī-

mējot visus gada skaitļus savā darba un dienestā gaitā, minēja
vismazākos rakstiņus, kas šur un tur iespiesti, uzdodot pat iz-

nākšanas laiku v. 1.1. Citi turpretim rakstija par daudz isi. Bez

šaubām bija daudz arī tadu, kuru sūtījumi bija priekšzīmīgi. Ma-

teriālu pārstrādājot un salīdzinot, pieturoties pie aptaujas schēmas,

vajadzēja svītrot daudz lieku sīkumu un skaitļu, kas īsti nenoderēja
šis grāmatas plānam. Daži darbinieki bija iesūtījuši ari kritiku par

savu personu un dzīves gaitu, bet izdevuma labā, lai tas iznāktu

vienāds, un jau pašā sākumā pieņemtā principa dej — sniegt par
mūsu darbiniekiem tikai faktiskus, objektīvus datus, visi kritiskie

novērtējumi tika atmesti. Par dažu labu ievērojamāku darbinieku

butu vēlējušies vairāk ziņu, bet nebija nekur iespējams atrast šā-

dus papildu datus.

Daļu biogrāfiju tomēr nebija iespējams aiz dažādiem iemesliem

iespiest; dažu personu darbība nelikās diezgan svarīga, citiem dati

bija pārāk nepilnīgi vai ari nebija iespējas tos kontrolēt, vēl citi

bija rakstījuši par daudz gari (līdz 20 lielas lapas puses) un neatļāva
saīsināt (!) v. 1.1. No grāmata publicētajām biogrāfijām varbūt vēl

daža būtu izlaižamļa, turpretī citu personu še trūkst, kam tomēr

vieta būtu šinī izdevumā. Ka jau no minētā izriet, redakcijai bija
daudz puļu ar darbiniekiem, kas, neskatoties uz vairākkārtīgajiem
atgādinājumiem, nav par sevi iesūtījuši ziņas. Daudz gan solīja

jesūtlt, bet tomēr nepildīja savu solījumu līdz vairākiem termiņiem,
kas tika doti. Ilgi tomēr nevarēja gaidīt, jo ienākušais materiāls

varēja novecoties. Atradās ari personas, kuras grūti bija pārliecināt

par šis grāmatas vajadzību un tiešām liek) nozīmi. Beigu beigās
iztrūkstošo procents tomēr ir ļoti mazs. Un atsevišķu darbinieku

iztrūkšanu nevar uzskatīt par grāmatas trūkumu. Var priecāties, ka

mūsu pirmajā izdevuma ir tomēr ievietoti gandrīz visi mūsu valsts

un atklātības dzīves vadošie darbinieki, un grāmata izpilda tukšu

vietu mūsu bibliotēkas. Biogrāfiska grāmata, kur būtu sakopoti
visi darbinieki, nekur vēl nav iznākusi.
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Biogrāfijas sakārtojot, tika ņemta par pamatu visos biogrāfiskos
izdevumos lietā tā alfabētiskā sistēma. Visu priekšā novietoti tikai

Valsts prezidents Alberts Kviesis, Ministru prezidents Dr. Kārlis

Ulmanis un Kara ministrs ģen. Jānis Balodis. Citi darbinieki seko

alfabētiskā kārtībā, kur viņu darbības svarīgumu un personas lie-

lumu nerada vis kārtība, nedz ari apraksta apmērs, bet gan dar-

binieka darbs un vārds. Ta kā alfabētiskā kārtība atvieglo grāma-
tas lietāšanu, tad speciāls darbinieku saraksts nav vajadzīgs. Vēlāk

ienākušās biogrāfijas ir ievietotas pielikumā.
Kopsavilkuma jāatzīmē, ka šis izdevums stāv tomēr tuvu re-

dakcijas un Latvju kultūrvēsturiskās apgādes vēlēšanām un cerībām.

Pateicoties cienījamiem darbiniekiem, kas uzticējuši savas biogrā-
fiskās ziņas mums izlietāšanai, grāmatā ir vērtīgs faktisks mate-

riāls tā praktiskā dzīvē, kā ari mūsu nācionālā kultūras vēsturē.

Dažas mazas techniskas kļūdas, kas redakcijai zināmas, ir šai pir-
mā izdevumā saprotamas un atvainojamas. Jāatzīmē ari mazi pār-
grozījumi atsevišķo personu darbībā un dažu biedrību nosaukuma

grozīšanā, kas izdarīti grāmatas iespiešanas laikā. Alfabētiskā kār-

tībā mazākas kļūdas ieviesušas tapec, ka darbinieki rakstījuši sa-

vus vārdus neskaidri. Daži darbinieki grāmatas iespiešanas laikā

arī miruši.

Izsakām musu nopietno un patieso pateicību valsts un sabie-
driskām iestādēm, organizācijām, visiem līdzstrādniekiem un dau-

dziem darbiniekiem, kas ar savu vērtīgo pretimnākšanu, palīdzību

un padomu ir veicinājuši šas grāmatas labu izdošanos.

Rīga, 1935. g. aprīli.

Prof. P. Smits

un

Latvju kultūrvēsturiskā apgāde



ALBERTS KVIESIS

Valsts Prezidents

Dzimis 1881. gada 22. decembri

Jelgavas apriņķa Kalnamuižas, taga-

dēja Tērvetes, pagastā kā rakstveža

Jēkaba un ta laulātās draudzenes La-

vīzes dēls. Pirmo izglītību ieguvis

mājās, bet 1804. g. iestājies Jelgavas

ģimnāzijā, ko beidzis 1902. g. Stu-

dējis Tērbatas universitātē tieslietu

zinātnes. Darbojies vecākajā latviešu

studentu korporācija Lettonia. 1907.

g. pēc augstskolas beigšanas apmeties
uz dzīvi Jelgavā, kur nodevies advo-

kāta praksei; sākumā kā zvērināta ad-

vokāta palīgs, bet no 1912. g. kā

zvērināts advokāts. 1915. g. kara

apstākļu dej bijis spiests atstāt Zem-

gales centru. Jau Jelgavā iesākas

Kvieša sabiedriskā darbība. 1913. g.

viņš bija Jelgavas latviešu biedribas

priekšnieka biedrs, bet pēc pasau-

les kara izcelšanās lidz pat evakuā-

cijai — priekšnieka vietas izpildītājs.
Tanī paša laika viņu ievēlēja ari par

Sarkanā Krusta Jelgavas latviešu ko-

mitejas prieksn. biedru; šis organi-

zācijas priekšnieks tolaik bija pirmais

Vajfk. Prezidents nelaiķis J. čakste.

Evakuējoties Kviesis ar Sarkanā Kru-

sta komiteju pārcēlās uz Tērbatu.

Tur viņš kopa ar citiem sabiedriskiem

darbiniekiem nodibināja Tērbatas lat-

viešu bēgļu palīdzības komiteju. Tā-

du pašu komiteju noorganizējis ari

Tērbatas tuvumā — Elvā, kuru pats

art vadīja lidz 1917. gada pavasarim.
Rodoties pārmaiņām revolūcijas gaitā,
Kviesis pārgāja visas Krievijas pilsētu

savienībā par Tērbatas nodaļas priekš-
nieka vietnieku. Tad pat —- 1917. g.

pavasari pirmais Kurzemes kongress
Tērbatā viņu ievēlēja Kurzemes ze-

mes padomē un izpildu komitejā; tur

viņš bija par juridiskās un organizā-

cijas nodaļas priekšnieku. 1918. g. va-

sara atgriezdamies Jelgavā Kviesis at-

jaunoja advokāta praksi. Ar Latviešu

zemnieku savienības nodibināšanos

Kviesis kļuva tās aktīvs dalībnieks un

izcils biedrs. Kā šis šāvienibas pār-

stāvis viņš iegāja tautas padomē, sa-

tversmes aapukc un pirmajās trijās

saeimās. 1926. g. viņu ievēlēja par

saeimas priekšsēža biedru. Bija ari

juridiskās komisijas priekšsēdis. No

1931. - 1923. g. Kviesis ieņēma iekš-

lietu ministra amatu, bet ministru pre-

zidenta prombūtnes laikā vairākiem

lāgiem izpildīja ari tā pienākumus.
Līdztekus savai politiskajai darbībai

Kviesis rosīgi darbojās ari tiesu re-

sora. Jau 1918. g. pagaidu valdība

iecēla viņu par Rīgas apgabaltiesas

locekli, bet 1919. g. par tiesu palā-

tas locekli. Vadījis krimināldeparta-

mentu, līdz beidzot 1920. g. apstipri-
nāts par tiesu palātas priekšsēdi.
Kviesis vairākas reizes izpildījis ari

ārējās politikas uzdevumus. Tā

jau 1920. gadā piedalījies Latvijas
miera delegācijā, kas 15. jūlijā Ber-

līnē noslēdza Ilgumu par sakaru at-

jaunošanu Latvijas un Vācijas starpā.
1922. g. valdība komandēja viņu kā

delegācijas locekli saimnieciskā ligu-



ma sagatavošanai uz Vāciju. 1929. g.

Kviesis bija Viņa Majestātes Zviedri-

jas ķēniņa Gustava V. uzņemšanas

komisijas priekšsēdis. Pec tam —

valdības delegācijas vadītājs braucie-

nā uz Varšavu. 1930. g. 9. aprīli 111.

saeima ievelēja A. Kviesi par Valsts

Prezidentu, un pec zvēresta 11. aprīli

viņš stājās augstajā amata. To izpil-

dījis visus 3 gadus. Pec sava amata

Valsts Prezidents ir ari armijas aug-

stākais vadonis, Lāčplēša kara ordeņa
domes priekšsēdis, Triju zvaigžņu or-

deņa domes priekšsēdis, Brīvības pie-

minekļa komitejas priekšsēdis un Ka-

ra invalidu palīdzības fonda domes

priekšsēdis. 1931. g. valsts svētkos

18. novembri Kviesis lika pamatus
Brīvības piemineklim. Par nopelniem

tēvijas labā jau priekš ievēlēšanaspar

Valsts Prezid. apbalvots ar Triju zv.

ordeni, bez tam vel saņēmis augstā-
kos Polijas — Polonia Restituta un

Zviedrijas Ziemeļzvaigznes ordeņus.
Būdams Valsts Prezidents jau pirmajā

gada apbalvots ar Triju zvaigžņu 01

deņa I. šķiru ar ķēdi. Ārvalstis viņ

dekorējušas pēc kārtas ar šādier

I. šķiras ordeņiem ar valsts galva

ķēdi: Igaunijas Ērgļa, Beļģijas Lec

polda 1., Lietavas Vitauta Dižā, Som

jas Baltās Rozes, Cechoslovakijas Ba

tās Lauvas un Itālijas Sv. Mauricij

un Lāzara ordeņiem. Privātajā dzlv<

Kviesis mīl vienkāršību, un kā i?

zemnieka dels vaļas brīžus pavāci

savās lauku mājās — Penkules Ve«

vagāres. Ļoti cieni maziku, ko;
dziedāšanu, pats spēle, dzied un ka<

reiz vadījis ari dziedātāju pulciņi
Jaunībā piedalījies teātra uzvedumo

Lielu baudu viņam sagādā ceļojum

Viņš apceļojis gandrīz visu Eirop
Ir dabas mīļotājs un nododas medlb

sportam. Kviesis ir precējies: vir,
dzīves biedre Elza, dz. Zade, Jelg

vas fabrikanta meita. Divi deli

Viktors un Ēriks, no kuriem vecākais

jau beidzis universitāti ar cand. ii

grādu un ari konservatoriju.



Dr. KĀRLIS ULMANIS

Ministru prezidents

Dzimis 1877. g. 7. septembri Zem-

gales Bērzmuižas pagasta ka lauk-

saimnieku Indriķa un Lizetes dels.

Beidzis Jelgavas reālskolu, ceļojis uz

Sveici, kur iestājies Clriches augst-

skolas lauksaimniecības fakultātē. Tā-

lāk mācījies divi gadus Leipcigas
lauksaimniecības institūtā. No turie-

nes atgriezies Latvijā, kad še jau

taisījās 1905. g. nemieri. Kauguru
lauksaimniecības biedrības priekš-
nieks H. Endzelinš, pazīstamā pro-

fesora brālis, viņu aicinājis par pien-
saimniecības instruktoru un Baltijas

Lauksaimnieka redaktoru. Jau te Ul-

manis iesācis tautu mācīt un vadīt.

Tāda latviešu patstāvība nebija ne

vācu muižniecībai, ne ari krievu val-

: pa prātam, kāde| administrācija
Ini, ii apcietina un ievieto uz dažiem

n€n iiem Pliskavas cietumā. Atsva-

unats no apcietinājuma, virjš dabu-

ļ.iuju atgriezties uz savu dzim-

ui Zemgali, Šķibes pagastā, kur pie

\\n brāja strādājis par vienkāršu

aukstrādnieku. Bargās soda ekspe-

hcijas laikā Ulmanis tomēr nejūties

ihij.l visai drošs un devies labprā-

Igā trimda uz Kanādu, kur viņam
iākumā klājies visai grūti. Bet ne

larba trūkums, ne ari slimība nav

itturējuši viņu no cenšanās uz priek-

:u. lestājies Ziemeļamerikas Nebras-

<as augstskola, ieguvis tur mācīta ag-

onoma grādu un bijis tur arī kādu

liku par mācības spēku. Ulmanis

tejizmirst savu dzimteni. Nodzīvo-

jis sešus gadus Amerikā, 1913. g.

Ulmanis atgriežas atkal Latvijā. Seit

viņš drīzumā top par Baltijas lauk-

saimniecības biedrības agronomu Val-

mierā un žurnāla Zemes redaktoru un

tā turpina revolūcijas laikā pārtrauk-
to darbu. 1915. g. Ulmanis dzīvi pie-

dalījies Baltijas latviešu bēgļu ap-

gādāšanas komitejā un nodibinājis lat-

viešu zemniecības partiju, zemnieku

savienību, un bijis tās pirmais priekš-
sēdis. Pēc 1917. g. februāra revolū-

cijas iecelts par Vidzemes vicegu-

bernatoru, bet vācu okupācijas lai-

kā darbojies demokrātiskā blokā un

bijis par latviešu palīdzības komite-

jas valdes locekli Rīga. 1918. g. no-

vembri, reizē ar neatkarīgās Latvi-

jas republikas proklamēšanu, Ulma-

nis ievēlēts par Latvijas pagaidu val-

dības ministru prezidentu. Sai laikā

sevišķi jāuzsver Ulmaņa nopelni Lat-

vijas interešu aizstāvēšanā savienoto

ārzemju lielvalšķu militāro pārstāv-

ju starpa. 1920. g. maijā sanāca vi-

su Latvijas lielāko politisko partiju

pārstāvji uz tā saukto satversmes

sapuki, kur atkal no jauna ticis uz-

aicināts sastādīt valdību. Visu četru

saeimu laikā Ulmanis bijis deputāts
un tagad jau astoto reizi uzņēmies
ministru prezidenta pienākumus. Kā

nopietns patriots un piedzīvojis valsts

virs, Kārlis Ulmanis enerģiski strādā-

jis par tautas labklājību un valdības

varas autoritātes nostiprināšanu. 1934.

g. 15. maijā atlaidis saeimu, kas ne-



bija spējīga vadīt valsti un tautu,

un atjaunojis Latviju, nodibinot Na-

cionālās vienības un valsts autori-

tārās pārvaldīšanas kārtību. Par no-

pelniem valsts un sabiedrības dar-

bos Kārlis Ulmanis ir apbalvots ar

Lāčplēša un citiem iekšzemes un ār-

zemju ordeņiem un goda zīmēm. Viņš
ir Latvijas universitātes lauksaimnie-

cības un tautsaimniecības fakult. go-

da doktors un daudzu biedrību un

organizāciju goda biedrs. Ulmanis pla-
ši pazīstams ari rakstniecībā un žur-

nālistikā. Daudz rakstījis par lauk-

saimniecības un politiskajiem jautā-

jumiem, un vēl pašlaik ir Brīvās Ze-

mes lauksaimniecības pielikuma, Ze-

mes spēka, redaktors.

Ģenerālis JĀNIS BALODIS
Kara ministrs

Dzimis 1881. g. 20. februāri Tri-

kātas pagasta. 1898. g. iestājies kara

dienestā. 1902. g. beidzis Viļņas ka-

raskolu. Bijis krievu-japāņu un pa-

saules kara jaunākais virsnieks un

rotas komandieris. 1915. g. 20. febr,

kritis vācu gūsta. Latvijas armija ie-

stājies brīvprātīgi un iecelts 1918. g.

1. decembri par virsnieku rezerves

rotas komandieri. Pēc kaujas nopel-
niem paaugstināts par pulkvedi- leite-

nantu. 1919. g. 1 janvāri un pēc

pulkveža Kalpaka .lāves 11/ņemie5:
1919. g. 23. marta Atsevišķa batal-

jona komandēšanu. Vēlāk šis batal-

jons pārdēvēts par „Pulkveža Ba-

loža brigādi. Turpinādams Kalpaka
iesākto* darbu, Balodis izveidojis šo

pirmo bruņoto spēku par spēcīgu

Latvijas armijas pamatu. Paaugstināts

par pulkvedi 1919. g. 14. marta. Pa-

lielinoties* karaspēkam, Balodis iecelts

par brigādes, vēlāk par dienvidu gru-

pas virspavēlnieku. Pēc armijas re-

organizēšanas 1919. g. jūlijā dienvidu

grupa pārdēvēta par Kurzemes di-

vīziju, un Balodis iecelts par tās ko-

mandieri; vadījis kaujas kā austrumu

frontes karaspēka daļu pavēlnieks un

Kurzemes divīzijas komandieris no

1919. g. 15. jūlija. 1919. g. 16. oktobri

iecelts par armijas virspavēlnieku. Sos

pienākumus izpildījis lid/ Latvijas at-

brīvošanai. Par kaujas nopelniem un

nopelniem Latvijas neatkarības laba

1020. g. 23. janvāri paaugstināts par

ģenerāli. 1425. ļļ. ievēlēts saeima

Kara ministra pienākumus uzņēmies
1931. g. 16. decembri un izpilda»
līdz Šim laikam. Par nopelnu t .
vijas labā apbalvots ar LāČplēs.' Uit

ordeņa visām trim šķirām, i riju

zvaigžņu ordeņa 1. šķ., Francijas ! i

gion d'honneur Commandeur ordeni,

angļu The Most Honourable f St

Michael and Oeorge, Igaunij B

vibas krusta I. šķ. I. pak.,

Virtuti Militaire, Somijas Baltas rozes

lielkrusta komandiera ordeni, Poli-

jas Polonia Restttuta komandiera liel-

krustu, Igaunijas Ērgļa I. šķ. ordeni,

Lietavas Vitauta Dižā I. šķ. ordeni

U. c. Bez tam par krievu laika die-

nestu viņam ari piešķirti daudzi aug-

stāki ordeņi. Ir aizsargu goda šefs

un daudzu citu organizāciju goda
biedrs.



A

ABELE Ādolfs, skaņradis. Vecā-

kais docents Latvijas konservatorijā.
Dzīvo Rīgā. Dzimis 1889. g. 24. jan-

vāri. Vecāki Otto un Anna — skolo-

tāji. Beidzis Pēterpils konservatoriju.

Precējies ar Otfliju Plataci. Bijis

kapelmeistars 4. Latviešu strēlnieku

pulkā. Liepājas tautas konservatorijas

vadītājs un mācības spēks un Latv.

konservatorijas mācības spēks. Kom-

ponējis simfoniskam orķestrim, ko-

rim, solo balsim ar orķestri, solo

halslm ar klavierēm v. t. t. Ir Skaņ-
ražu kopas un Dziesmu svētku bie-

drības biedrs, Dziesmu varas, Skaņ-

upes un Ligusoņa goda filistrs.

ĀBELE Anna, valodniece, priv. doc.

Latv. universitāte. Dzimusi 1881. g.

2. maijā Valmieras pag. No 1911.-

--1915. ļļ. studej. Pēterpils augstākajos
siev. kursos slavu filoloģiju; pēc kur-

su beigšanas strādā turpat vispārī-

gajā un eksperimentālajā fonētikā.

No 1917.—1918.gadam asistente Pēter-

pils Universitātes salīdzināmas valod-

niecības katedras fonētikas kabinetā.

Rakstījusi daudz zinātnisku darbu.

ĀBELE Fridrichs, sabiedrisks dar-

binieks. Virsgrāmatvcdis Liepājas pil-
sētas valdē. Dzīvo Liepājā. Dzimis

1891. g. 2. februāri Saldū. Tēvs Mi-

ķelis, tirgotājsļ māte Zofija, dzimusi

Bergmane. Beidzis Saldus (>-klas. pil-
sētas skolu un 11. Ķijevas kara skolu

(paātrinātos kursus). Precējies ar Ade-

linu Seniņu (Schoeningk). Strādājis

Liepājas eksporta-importa firmā Th.

Hahn v. Ko. par mācekli, kauto-

ristu un grāmatvedi. 1912. g. ka sav-

vaļnieks iestājies kara dienestā un

nosūtīts uz Rīgas fronti, bet vēlāk

pārgājis uz 111. latviešu Kurzemes

strēlnieku pulku par sapieru koman-

das pr-ku, piedalīdamies visās pulka

kaujas. Sasniedzis staba kapteiņa die-

nesta pakāpi. Revolūcijas laikā iestā-

jies Krievijas valsts bankā centrālajā
grāmatvedībā par grāmatvedi. 1918.

g. atgriezies Latvijā un strādājis Lie-

pājas pilsētas valde dažādu uz-

devumu veikšanā — pārņēmis no

okupācijas varas dažādus rūpniecī-
bas un satiksmes uzņēmumus un no-

organizējis tais grāmatvedību. 1919.

g. iestājies Latvijas armijā un ap-

mācījis Kalpaka bataljona rezerves

kara ostā. 1919. g. martā piekoman-
dets Apgādības ministrijai, kur ie-

celts par Vaiņode? rajona apgādības

pārzini, izpildīdams I. Latv. brigādes
intendanturas uzdevumus. Bijis Lie-

pājas kaujas rajona fortifikācijas dar-

bu vadītājs cīņas pret Bermontu.

1919. g. saformējis sapieru rotu, ar

kuru darbojies Latgales frontē. le-

gūto ievainojumu de| no kara die-

nesta atva|ināts ar kapteiņa dienesta

pakāpi. 1922. g. noorganizē grāmat-
vedību Liepājas dzelzceļu koku zā-

ģētavā un dzelzceļa materiālu no-

liktavas kantori, kur ari tiek iecelts

par noliktavas grāmatvedi. 1924. g.

pārceļas uz Rīgu privātā uzņēmumā

par grāmatvedi un prokūristu, bet jau
1926. g. atpakaļ uz Liepājas kopējo

slimo kasi par grāmatvedi un kon-
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trolieri. 1929. g. iecelts par Liepājas

pilsētas vecāko grāmatvedi, bet 1934.

g. par virsgrāmatvedi. Nodarbojas ari

ar zivju audzēšanu. — Apbalvots ar

Trlszvaigžņu ordeni, atbrīvošanas ci-

ņu piemiņas zīmi un meda|u. Ir Brī-

vības pieminekļa Liepājas pilsētas ko-

mitejas sekretārs, Latvijas kara inva-

lidu sab. Liepājas nodaļas priekšnieks,

Liepājas pašvaldību darbinieku biedrī-

bas valdes loceklis, Liepājas pašvaldī-
bu darbinieku kluba priekšsēdis un

Latviešu veco strēlnieku b-bas Liepā-

jas noda|as biedrs.

ĀBELE Kārlis, botāniķis, docents

Latvijas universitātē. Dzimis 1896. g.

22. augustā Bauņu pag. Tēvs Jēkabs

un māte Berta, dzim. Āboltiņa. Bei-

dzis Bauņu pagasta skolu, Rīgas pil-
sētas ģimnāziju, studējis Pēterpils,

Tartu, Latvijas un Mārburgas univers.

leguvis Dr. phil. (Mārburgā), Dr.

phil. nat. (Tartu), cand. rer. nat.

(Rīgā 1) grādus. Precējies. Sieva Elza,
dzimusi Skrastiņa, meita Maija-Mlla.

Darbojas Latv. universitātē. Bijis virs-

nieks atbrīvošanas karā. Sarakstījis
vairākus zinātniskus darbus, lugas,

dzejo}us. Lāčplēša kara ordeņa kava-

lieris. Stud. b-bas Ataugas vecbiedrs,
Latv. bioloģijas b-bas un National

Geographic Societv biedrs.

ABOLIŅs Arvīds, agronoms. Sko-

lotājs valsts Kazdangas lauks, vidus-

skolā. Dz. 1902. g. 28. joJijā Ir-

lavas pag. Prūšēnu mājās. Vecāki Jā-
nis un Olga, dzim. Kalniņa, lauksaim-

nieki. Beidzis Pētertāles pamatskolu,

Tukuma valsts reālskolu un L. univ.

lauksaimn. fakultāti. Precējies ar Na-

tāliju Meironu (f) un Olgu Grtn-

tālu. Strādājis par Kuldīgas apr. agro-

nomu un no 1931. g. par skolotāju
Kazdangas vidusskola. Darbojies ari

kā žurnālists Kuldīgas laikrakstos un

Latvijas Kareivi. Ir 6. Aizputes aizs.

p. 3. rotas k-ris un Mazpulku vadī-

tājs, par ko saņēmis atzinības rak-

stu. Studiju laikā strādājis zemkopī-
bas ministr, mežsaimniecības daļā par

taksatoru un jaunsainui. mežu un tran-

šeju nolldzināš. darbu vadītāju Dau-

gavas piekrastes rajonā. Ce}ojis pa

Latviju un ārzemēm.

ABOLIŅs Emīls, inženieris-techno-

logs. Latv. universit. mēchanikas fa-

kult. profesors. Dzīvo Rīgā. Dzimis

1873. g. 21. maija Susejas pagastā.
Tēvs Jēkabs, pagasta skolotājs; māte

Lmilija, dz. Ekerte. Beidzis Jēkab-

pils pilsētas skolu, Pētera I. reāl-

skolu Rīgā un 1898. g. Rīgas poli-
technisko institūtu. Precējies. Sieva

Natālija, dzim. Krastiņa. Strādājis Ki-

jevā, Dienv.-riet. dzelzceļu virsvaldē,

Sosnovicos, sabiedrībā „W. Fitzner

v. K. Gamper", par tvaikkatlu kon-

struktoru un nod. vadītāju; bijis Rīgas
politechn. institūta mechan. nodaļā

ce|mašlnu katedras asistents, vēlāk do-

cents, Kramatorskajas fabrikā no-

daļas vadītājs un virsinženieris, 1921.

g. Latvijas universitātē mechan. fakul-

tātē vec. docents, bet no 1932. g. ir

profesors; priekšmeti: celmašin., kur-

tuves un tvaikkatli. — lespiestie darbi:

Ober Wasserzirkulation m Dampfkes-

seln, Zur Bestimmung der Verlustr

durch unvollkommene Verbrennung,
Zur Verbesserung der Wārmetrans-

mission m Dampfkesseln, Ober Ver-

suche zur Verbesserung des Warme-

tiberganges aus Rauchgasen, Ober

Sāgespāne als Brennstoff fūr Dampf-
kessel un Wārmeiibergang bei Eco-

nomiser Rippenrohren. Apbalvots ar

Trlszvaigžņu ordeņa 4. un 3. šķiru

un L. U. mechan. fakult. inž. zinātņu

goda doktora grādu.



ĀBOLIŅŠ Jānis, inž. -technologs.

Privātdocents un vec. asistents Latv.

ūniversit. mēchanikas fakultātē. Pa-

stāvīgā dzīves vieta Rigā. Dzimis

1391. g. 24. oktobri Galgauskas pag.

Gaigal-Aboliņu mājās. Vecāki Jānis un

Alvīne, dzim. Bieza, lauksaimnieki,
miruši. Mācījies Galgauskas Veišu

pag. skolā, Liezeres un Vecpiebal-

gas draudzes skolā, Pēterpils Nikolaja
inženieru skolā, Virsnieku elektro-

techniskajā sk., Rīgas politechniskaja

institūtā, Pēterpils politechniskaja in-

stitota un Latvijas universitātes mē-

chanikas fakultātē, kuru beidzis 1922.

g. Precējies. Sieva Dr. Anna Āboliņa

dzim. Švanka. 1920. g. darbojies pie
mēchanikas fak. mēchaniskās techno-

loģijas katedras kā subasistents. 1922.

g. ir jaunākais asistents, 1923. g. asi-

stents, 1927. g. vecākais asistents

un 1932. g. privātdocents. Kops 1922.

g. inženieris-izmēģinātājs L. U. mē-

chanikas fak. materiālu izmēģināša-

nas stacija. Darbojies ari par skolo-

tāju mēchan. technoloģijā Rīgas pil-
sētas amatn. skolā un technikumā

un Rīgas valsts technikumā. Kopīgi

ar Prof. Dr. ing. h. c. P. Denferu

sastādījis mēchaniskās metallu tech-

noloģijas I. daļu: Metalli, metallu

kausējumi un viņu īpašības. Habili-

tācijas darbs: Konstrukciju un ma-

šīnu daļu bojājumu un lūzumu cē-

loņi. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deni. Ir korporācijas Tervetia's goda

filistrs, filistru biedrības biedrs un

Latv. Univers. inžen.-mēchaniķu b-bas

biedrs. Piedalījies pasaules karā Krie-

vijas XII. armijas sastāvā kā 4-tās

automobiļu augstsprieguma elektris-

kās stacijas priekšnieks un izbūvējis

elektrizētus drāšu aizžogojumus fron-

tes rajonā starp Ķekavu un Olaini.

Latvijas armijā bijis virsleitenants da-

žādās techniskās karaspēka daļās, pie
kam no 1919.—1921. g. armijas ra-

diotelegrafa priekšnieka palīgs.

ĀBOLIŅŠ Leons, biologs, vec. do-

cents Latv. Universitātes matēmat.-da-

baszinātņu fak. salīdzināmās anato-

mijas institūtā. Dzimis 1895. g. 17.

aprīli Stāmerienes pag. Tēvs Otto,

māte Ilze, dz. Krūpēna — zemkopji,
vēlāk tirgotāji. Mācījies Valkas reāl-

skolā. Studējis Pēterpili, Maskavā un

Latv. univers., ko beidzis ar dabas-

zinātņu kand. grādu. Kultūras fonda

pabalstīts un kā Rokfellera fonda

stipendiāts papildinājies Vīnes zinātņu

akad. bioloģiskajā institota un Neapo-
les zooloģiskajā stacijā. 1922. g. ie-

velēts par asistentu, 1924. g. habilitē-

jies par privātdocentu, 1928. g. do-

cents. Universitātes padomes loceklis.

Speciālus pētījumus publicējis Latv.

universitātes rakstos, Latv. bioloģ.
biedr. rakstos un vairākos ārzemju

žurnālos. Raksta ari Latv. Konver-

sācijas vārdnīcā un dažādos perio-
diskos izdevumos. Interesējas ari par

archaiskās mākslas vēsturi. Ir locek-

lis starptautiskajā Comitč pour PEx-

pansion dv livre Scientifique, ilgga-

dīgs Latv. bioloģijas biedrības pre-

zidija loceklis, Latv. zooloģiska dārza

biedrības valdes priekšsēža biedrs,

Matēmat.-dabaszinātnu fak. zinātnis-

kās biedrības prezidija loceklis, stu-

dentu b-bas Austruma vecbiedrs.

ĀBOLIŅŠ Verners, sabiedrisks dar-

binieks. Latvju nacionālas jaunatnes
savienības centrālās vakles priekšsē-

dis. Dzimis 1905. g. 1. janvārī Krā-

pās muižā kā zemkopju Aleksandra

un Minnas, dz. Dauka, vecākais dēls.

Pirmo izglītību ieguvis Litenes paga-

sta skolā. 1918. g. iestājies N. J. Lāča

tirdzniecības skolā, kuru vēlāk pār-

vērš par Balvu komercskolu, šo sko-

7 Āboliņš
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lu beidz 1924. g. kā pirmais. Jau

komercskolā darbojies dažādos pul-
ciņos, kā skolnieku kooperatīvā, rak-

stījis un rediģējis skolnieku žurnālu

Mūsu centieni v. c. Ārpus skolas dar-

bojies sabiedriskā dzīvē. 1923. g. ie-

vēlēts par Latv. nāc. jaun. sav. Bal-

vu nodaļas priekšsēdi. 1924. g. pār-

nāk uz Rīgu un, izturot pārbaudījumu

latiņu valoda izglītības ministrijā, ie-

stājas L! U. tautsaimniecības un tiesī-

bu zinātņu fakultātes tiesību zinātņu

nod., kuru gatavojas absolvēt šai gadā.

Strādājis par grāmatvedi K. Leiša,
tad P. Urlovska maizes rūpniecībā.

Vēlāk F. Urlovsks uztic Rīgas ko-

ku apstrādāšanas fabrikas vadību kā

rīkotājam direktoram. 1932 gada ie-

celts zemkopības ministrijā par Rī-

gas apr. maizes labības pieņemša-

nas komisijas priekšsēdi, pēc tam

pusgadu strādā mežu departamentā

un ar 1933. g. ir K. M. Armijas eko-

nomiskā veikala pilnvarnieks muitas

lietās. Darbojas Latvju nacionālās jau-

natnes savienībā kopš 1923. g., ie-

ņemdams Balvu nod. priekšsēža un

centrālās valdes locekļa un ģenerāl-

sekretāra amatus, bet ar 1928. g. ir

L. N. J. S. centrālas valdes priekš-
sēdis. Viņa darbības laikā L. N. J. S.

nodaļu tikls no 36 pavairojies lidz

165. Ilgāku laiku darbojas Latvju

jaunatnes Sarkanā Krusta centrālā

komitejā un prezidija, Tautu savie-

nības veic. biedrības Latvijā kontaktu

komitejā. 1928. g. darbojies pludos
cietušo palīdzības komitejā. Nodibi-

nājis Latvijas universitātes studējošo
atturības biedrību, bijis tās pirmais

priekšsēdis, un Latv. zemnieku sa-

vienības Gulbenes nodaļu, būdams re-

vīzijas komisijas priekšsēdis un de-

legāts Gulbenes rajona padomē. Vai-

rākus semestrus bijis Latvijas univer-

sitātes stud. korporācijas Ventonijas

seniors. Latv. universitātes studentu

padome darbojies kā kultūras biroja,

revīzijas komisijas, studentu dienu

komisijas priekšsēdis, prezidija locek-

lis un studentu padomes pārstāvis

Latvijas universitātes padome. Latv.

zemnieku sav. akadēmiskajā sekcijā

darbojies kā literāriskās komisijas

priekšsēdis. L. U. stud. krāj-aizdevu
sabiedrība ir valdes loceklis. Bez, tam

ir biedrs Rīgas latviešu biedrībā, Lat-

vju un zviedru b-bā v. c. Apbalvots
ar Latvijas skautu centr. organizā-

cijas „Svastiku", Latvijas Sarkanā

Krusta goda nozīmi un L. N. J. S.

~Saulveža" nozīmi. levelēts L. N.J.S.
Balvu nodaļā par goda biedri. Ar

rakstiem piedalījies L. N. J. S. iz-

dotajās Jaunatn. gada grāmatās, Aka-

dēmiskajā laikrakstā Universitas, kur

ir ari revīzijas komisijas priekšsēdis,
Brīvā Zemē v. c. Nolasījis vairā-

kas desmitis lekciju dažādos apga-

balos par sabiedriskiem, politiskiem

un saimnieciskiem jautājumiem Latv.

nāc. jaun. sav., Latv. zemn. sav.,

Rīgas latv. biedrības un iekšl. min.

informācijas un propagandas daļas
uzdevumā.

ĀBOLTIŅŠ Ernests, cand. jur., tie-

su palātas prokurora biedra v. i. Tevs

Jēkabs, māte Līze, dz. Lamstere. Dzi-

mis 1884. g. 4. okt. Pāles pag. Bei-

dzis Pēterpils universitāti. Precējies.
Sieva Meta, dz. Viša. No 1901.—1905.

g. darbojies Valmieras apr. par paga-

sta darbveža pailgu im apriņķa poli-

cijas darbvedi, no 1905.—1915. g. bi-

jis Pēterpils pilsētas priekšnieka kan-

celejas ierēdnis, Pēterpils darba na-

mu, patversmju un citu labdarības

iestāžu galvenais pārzinis, tanī pašā
laikā ari Pēterpils latv. krāj.-aizdevu
sabiedrības juriskonsults; no 1915. -
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1917. g. Pēterpils latviešu bēgļu bie-

drības darbvedis un lietu pārzinis;

no 1921.—1922. g. iekšlietu ministri-

jas vecākais sevišķu uzdevumu ierēd-

nis; no 1922.-1934. g. ir dažādos

amatos, to starpā no 1925.—1934. g.

Kigas apgabaltiesas prokurora biedrs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
IV. šķiru.

ADAMOVICS Ludvigs, izgllt. mi-

nistrs, Dr. theol., L. U. profesors un

prorektors studentu lietās. Dzimis

1884. g. 23. septembri Dundagas Kub-

lu skolā, kur tēvs bijis par skolotāju.

Mācījies Dundagas ministrijas, vēlāk

F. Cirķeļa privātskolā Talsos, pēc

tam 1904. g. beidzis Rīgas Alek-

sandra ģimnāziju ar zelta medaļu.

1909. g. absolvējis Tērbatas univer-

sitātes teoloģijas fakultāti un uzsācis

skolotāja darbu vairākas vidusskolas

Rīgā. Kara laikā strādājis par mācī-

tāju karavīru garigās apkopšanas dar-

bā ziemeļu fronte, vēlāk latviešu

strēlnieku rezerves bataljonā un lat-

viešu strēlnieku hospitāli Tērbatā.

1917. g. Tērbatas universitātē uzsā-

cis zinātnisko darbu. Gadu vēlāk or-

dinējies par mācītāju Mazsalacā. 1918.

g. rudeni aicināts uz Valmieru par

reālskolas direktoru un skolas orga-

nizētāju. Sls skolas priekšgalā viņš

palicis ari vēlāk, kad tā ar citu no-

saukumu pārdzīvoja lielinieku laikus

un beidzot Latvijas valdības laikā

pārvērtās par Valmieras pilsētas reāl-

skolu. 1920. g. janvāri ievēlēts un

apstiprināts par baznīcas vēstures ka-

tedras docentu Latvijas universitā-

te. Vairākkārtīgi izpildījis teoloģi-

jas fakultātes sekretāra, bibliotekā-

ra un dekāna amatus. 1929. g.

aizstāvējis teoloģijas doktora di-

sertāciju un pēc tam ievēlēts par

profesoru, jau pirmskara laikā bi-

jis rosīgs darbinieks Rigas latviešu

biedrībā, Konversācijas vārdnīcas un

žurnāla Druva rīcības komitejā. Il-

gāku laiku bijis ari tautu savienības

veicināšanas b-bas priekšsēdis. 1917.

g. ievelēts Kurzemes pagaidu zemes

padome un bijis izpildu komitejas

priekšsēža biedrs un izglītības no-

daļas priekšnieks. Bijis Latvijas bēg-

ļu apgādāšanas centrālkomitejas vadī-

tājs. 1917. g. nodibinājis latviešu sa-

biedrisko organizāciju biroju. 1919.

un 1920. g. bijis Valmieras pilsētas

domnieks. Piedalījies vairākos starp-
tautiskos skolotāju kongresos Belgra-

dā, 2enevā, Grenoble, Bukareste un

Hāgā. Ir Latvijas vidusskolu skolo-

tāju b-bas priekšnieks. Prof. Adamo-

vičs sarakstījis daudz grāmatu: No

Dzīvības Avota, Kristīgās baznīcas

vēsture, K. Mūlenbachs, Dzimtenes

baznīcas vēsture, Skolu lietas Lat-

vijā, Jumis, Das altlett. Ackerbaum-

mvstcrium v. c. Viņa darbi vairāk-

kārt godalgoti ar Kr. Barona un kul-

tūras fonda prēmijām. Par nopel-

niem apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa 2. un 3. sidru un ārvalstu

augstākās šķiras ordeņiem. No 1934.

g. 19. maija ir izglītības ministrs.

ADAMSONEMirdza, dzejniece. Ko-

respondente un tulkotāja Latvijas ra-

diofonā. Dzīvo Rīgā. Dzimusi 1907.

g. 9. februāri Liepājā. Tēvs Jānis

Ķempe (f), ierēdnis; māte Līna,

dzim. Skutule, strādniece. Beigusi
valsts Liepājas vidusskolu un 2 gadus

studējusi tautsaimniecību Latvijas uni-

versitāte, bet slimības dēļ studijas

pārtraukusi. Precējusies ar rakst. Ēri-

ku Adamsonu. No 1927.—1930. g. strā-

dājusi Rīgas radiofonā kā spīkere, bet

plaušu slimības dēļ no runāšanas at-

sacījusies un strādājusi tālāk radiofo-

nā kā korespondente un tulkotāja.
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Tulkojusi galvenām kārtam mūzikas

aprakstus no franču, angļu, vācu un

krievu valodas radiofona program-

mas žurnālam. Vairākas viņas dze-

jas ievietotas Rīgas un provinces laik-

rakstos ar vārdu Mirdza Ķempe.

Tulkojusi un lokalizējusi radiofonam

vairākas lugas un operetes (Strind-

berga, Bernarda šou, Vasermaņa, Hei-

zes, Sniclera un Vildraka lugas, Kal-

maņa op-ti Monmartra vijolīte, O.

Strausa op-ti Sokalādes zaldātiņš,

Lehāra op-tes Fraskita un Smai-

du zeme). Bez tam tulkojusi vai-

rākus simtus dažādu tautu kompo-
nistu dziesmu un āriju mūsu ope-

ras solistiem un koncertdziedoņiem.
Ir Latvijas Pasta, telegrāfa un telefona

darbinieku biedrības biedre.

ADELHEIMS Romāns, Dr. mcd.,

Latvijas universitātes profesors pato-

logo-anatomijā un bakterioloģija Rī-

gā. Dzimis 1881. g. 14. augustā Re-

vele. Tevs Valdemārs, māte Hen-

riete, dzim. Hāzenbuša (Hasenbusch).
Beidzis Terbatas universitāti, zināt-

nisko izglītību papildinājis Bazeles,

Minchenes, Berlīnes, Tibingas un

Pēterpils universitātes. Precējies. Sie-

va Anita, dzim. Vilkena. Pec stu-

diju beigšanas bijis asistents Ter-

batas patoloģ. institūtā, pec tam Min-

chenē. No 1913. g. prožektors Rī-

gas pils. 11. slimn. No 1920. g. do-

cents, no 1923. g. profesors Latvijas
universitāte. Ir Latvijas universitātes

patoloģijas institūta direktors un Rī-

gas pilsētas Pastera institūta vadī-

tājs. Sacerējis apmēram 60 zinātnis-

ku darbu par dažādiem patoloģiskās

anatomijas un bakterioloģ. jautāju-
miem. Brīvajā laikā mīl nodarboties

ar vēsturi, dabas zinātnēm un mu-

ziķu. Apbalvots ar zelta medaļu par

sacensības darbu 1904. g. Tērbatā un

Krievijas Sarkanā Krusta goda zī-

mi.

ADIENIS Aleksandrs, ierēdnis.

Zem. min. zemkopības departamenta
vecākais instruktors dārzkopības no-

zarē; izpilda augļu un augu eks-

porta un importa kontroliera pienāku-

mus. Pastāvīga dzīves vieta Rigā.
Dzimis 1886. g. 25. aprīli lecavas

pag. Gai}u mājās kā saimnieka

dēls. Tēvs Jānis, māte Anna, dzini.

Bergmane — lauksaimnieki. Mācījies
lecavas elementārskolā un Bauskas

pilsētas skolā. Dārzkopības prakses

iegūšanai mācijies Erfurtes pilsētas
valsts mākslas amatniecības skolā.

Absolvējis karalisko vīna, aug]u un

dārzkopības mācības iestādi Geizen-

heimā. Pēc tam papildinājies pomo-

loģijā Reitlinga. Dārzkopības praksi

iesācis Vāgnera koku skolā Tuku-

ma un Fr. Paegļa dārzniecība Lub-

ezerē. lestājies kara dienestā Leib-

gvardes Ļitovskas pulkā Varšava. Tur

virsnieku kluba dārzos praksi turpi-

nājis 2 gadus, ieņemot vecākā dārz-

nieka amatu. Darbojies ari Drēzdenē

spcciālkultūrās, Erfurtē sēklu audzē-

tavā, Fintenē konservu fabrikās. Pie-

dalījies ari Bermonta cīnās. 1919. g.

iestājies zemkop. ministrijā dārzko-

pības nodaļas dienestā, kur darbojas
vēl tagad. Bez tam vēl darbojas

par spec. priekšmetu skolotāju valsts

dārzkopības vidusskola Bulduros un

lauksaimniec. tautas augstskolā. 1923.

g. komandēts no zemkopības mi-

nistrijas uz Vāciju un Čechoslovakiju

iepazīties ar augļu ražas izmanto-

šanu, tās pārstrādāšanas veidiem

un ierīcēm. Sarakstījis šādas dārz-

kopības grāmatas: kopā ar P. Delli,

J. Laži un J. Sudrabu Augļu un

sakņaugu ražas izmantošana, 1924.g.;

kopā ar M. Eglīti Kā dzīvo un strā-
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dā lauksaimnieki ārzemes, 1Q24. g.;

Augļu žāvētavas, 1930. g.; Aug|u no-

vākšana, šķirošana un iesaiņošana,

1932. g.; Dārza un meža ogu ie-

vākšana, šķirošana un iesaiņošana,
1933. g. Lauksaimniecības mazpul-
ku dalībnieku vadonis sakņkoplbā.
11. izdevums 1932. Kr Ir Latvijas

dārzkopības biedrības un Rīgas dārz-

kopības biedrības biedrs.

ADMINE Anna, juriste, senāta ad-

ministratīvā departamenta virssekre-

tāra palīdze. Dzīvo Rīgā. Dzim. 1903.

g. 17. jūnijā Mazsalacas pag. Tēvs

Krišs un māte Emma, dzim. Zaļais-
kalne — zemkopji. Beigusi Latvijas
universitāti. Bijusi tiesamatu kandi-

dāte Rīgas apgabaltiesa. Pirmā sie-

viete, kas izpildījusi prokurora biedra

vietu Rīgas apgabaltiesa. Sarakstī-

jusi zinātnisku darbu Baltijas valstu

savienības ideja un citus sīkākus dar-

bus jurisprudencē. Ir studenšu kor-

porācijā Imeria.

AIVARS Pēteris, skolotājs, 2. Rī-

gas valsts ģimnāzijas direktors. Dzi-

mis 1880. g. 2. marta Madonas

apriņķi, Lazdonas pagasta. Tēvs Jē-
kabs Ļuiaks, mate Elizabete, dzim.

Bērziņa — lauksaimnieki. (1926. g.

līdz ar piederīgiem mainījis uzvārdu.)
Beidzis Lazdonas divklaslgo ministri-

jas skolu, Baltijas skolotāju semināru

Kuldīgā, kā eksterns Pēterpili izturē-

jis gatavības pārbaudījumu, pēc tam

studējis Pēterpils universitātes mate-

mātikas fakultāte, kuru beidzis 1912.

ģ. ar matemātikas zinātņu kandidāta

grādu. Precējies. Sieva Lilija, dzim.

Kalniņa. Pec skolotāju semināra beig-

šanas no 1900.—1904. g. ir skolotājs

Rozbeķ-Ruckas divklaslgajā ministr,

skolā (tag. Rozulas pamatskola) un

divi gadus skolotājs Liepājas kara

ostas kursos (matrožu sagatavošanai

techniskam dienestam). Pēc univer-

sitātes beigšanas no 1912.—1915. g.

matemātikas skolotājs Liepājas biržas

komercskolā. Pec Liepājas evakuāci-

jas matemātikas skolotājs Donas ap-

gabala Urpinas vīriešu ģimnāzijā un

sieviešu ģimnāzijas paidagoģiskās pa-

domes priekšsēdētājs. Pec tam Ro-

stovā pie Donas Papkova reālskolas

direktors. 1920. g. atgriezies Latvijā.
No 1920. g. rudens matemātikas sko-

lotājs Jaunatnes savienības ģimnāzijā

un 4. Rīgas pilsētas ģimnāzijā Rī-

gā. 1921./1922. māc. g. Olava ko-

mercskolas direktors. No 1922. g.

2. Rīgas valsts ģimnāzijas direktors.

Sarakstījis trigonometrijas mācības

grāmatu ģimnāzijām. Latviski pār-

strādājis (ar papildinājumiem) Sapoč-

ņikova alģebras uzdevumu krājuma

pirmo un otro daļu un Smuļeviča

algebras un ģeometrijas uzdevumu

krājumus. Apbalvots ar Triju zvaig-
žņu ordeņa 4. šķ. Studentu korpo-
rācijas Fr. Metropolitana filistru

biedrības valdes loceklis, Latvijas vi-

dusskolu skolotāju b-bas valdes lo-

ceklis, Latvijas skolotāju 2. Itrāj-aiz-
devu sab-bas padomes loceklis, Lat-

vijas vidusskolu skolotāju kooperatīva
valdes loceklis.

AIZPURITIS Aleksandrs, matemā-

tikas, fizikas un kosmografijas sko-

lotājs, Madonas ģimnāzijas direktors.

Dzimis 1891. g. 22. martā Saikavas

pagasta. Tēvs Eduards un māte Lie-

na, dzim. Gulbe — tirgotāji. Stu-

dējis Maskavas un Tērbatas univer-

sitātē. Precējies. Bijis vienpadsmit ga-

dus skolotājs un ģimnāzijas direk-

tors Alūksnē, tagad piekto gadu Ma-

donā. Rediģējis 2 gadus nedēļas laik-

rakstu MalienasZiņas Alūksnē. Daudz

interesējies par starptautisko pallg-
valodu esperanto. Sarakstījis 6 valo-
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dās mazu esperanto lasāmgrāmatu ar

vārdnīcu. Studēdams Maskavā bijis

Esperanto institūta skolotājs. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa 4. pa-

kāpi. Ir Madonas izglītības biedrības

kasieris.

tāti. Precējies ar Emmu-Mariju Mi-

ķelsoni. Pazīstams redaktors, pai-

dagOgs, sabiedrisks darbinieks. Publi-

cējis presē vairākus literāturvēsturis-

kus un kritiskus apcerējumus. Sa-

rakstijis divus romānus. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu, Igaunijas, Vācijas,

Polijas, Zviedrijas, Beļģijas ordeņiem

un Aizsargu nopelna krustu. Ir Bērnu

palīdzības savienības, Skautu orga-

nizācijas un dažādu fondu un kre-

ditiestāžu valdes loceklis.

ĀĶIS Arturs, paidagOgs un sa-

biedrisks darbinieks, Suntažu pamat-
skolas pārzinis. Dzimis 1887. g. 6. de-

cembri Vecpiebalgas pagasta Jaun-

ķeļku mājās. Tēvs drēbnieks, māte

rokpelne. Mācījies Veckalsnavas drau-

dzes skola, Ropažu draudzes sko-

la un Valmieras skolotāju semināra,
kuru beidzis 1908. g. ar skolotāja
tiesībām. Bijis skolotājs Umurgas
draudzes skola un Mēdzūlas-Gulbē-

res pagasta skolas pārzinis. Bez

skolas darba daudz strādā teātru

izrādēs turienes biedrībās. Bez tam

vada Mēdzūlas bibliotēkas un Lie-

zeres labdarības biedrību korus. Vē-

lāk pārceļas uz Ikšķiles pagasta
Turkalnes pamatskolu un 1920. g.

uz Suntažu 6-kl. pamatskolu par sko-

las pārzini, kur strādā ari tagad. Viņa
vadībā atjaunota skola, kura bija pil-

nīgi nopostīta. No 1920—1933. g.

uzņēmies ari Suntažu cv. lut. drau-

dzes organizēšanas un garīgās apkop-

šanas darbu, kā bērnu kristības, mi-

rušo apbedīšanu, visus ierakstus un

izrakstus no baznīcas grāmatām u.t. t.

Bez tam uzņēmies ari ērģelnieka pie-
nākumus un kura vadību (ari tagad

vēl). Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deni.

AKMENTIŅŠ Aleksandrs, inženie-

ris un elektrotechniķis, Rīgas galvenā

telegrāfa priekšnieks. Dz. 1904. g. 21.

jūnija Turaidā. Tēvs Jānis, tautsko-

lotājs, māte Alvīna, dz. Āboliņa. Bei-

dzis Latvijas universitātes mēchani-

kas fakultāti. Vidējo izglītību bau-

dījis Rigas pilsētas ģimnāzijā, Ka-

zaņas 2. ģimnāzijā un Latviešu jau-
natnes savienības vidusskola Rīgā.

Precējies. Sieva Marta, dz. Grinbcrga.

Bijis laborants pasta un telegrāfa de-

partamentā, no 1932. g. Rigas 2. ra-

diostacijas priekšnieks. 1933. g. ie-

celts par Rīgas galvenā telegrāfa

priekšnieku. Radiotechnikas grāma-
tu Neitrodina uztvērēji un Praktiskās

schēmas autors. Latvijas inženieru

un mēchantķu biedrības valdes lo-

ceklis.

AKURATERS Jānis, rakstnieks.

Strādā jaun. Ziņu, Daugavas, Piesau-

les un Atpūtas redakcijās Rīgā. Dzi-

mis 1876. g. 13. janvāri Zemgalē.
Tēvs Juris, māte Dārta, dzim. Spuļ-
ģe. Mācijies pilsētas skola un bijis

brivklausitājs ari Maskavas univer-

sitātē. Precējies ar Mariju-Annu Diš-

leru. Bijis nācionālpadomes sekretārs,

tautas pad. loceklis, no 1919.—20.

g. mākslas departamenta vadītājs, no

1930.—34. g. radiofona pārzinis. Rak-

stījis romānus, drāmas, noveles un

AKMENS Jānis, žurnālists un sa-

biedrisks darbinieks. Ģenerālsekretārs
Latvijas Sarkanā Krusta galvenajā val-

dē. Dzīvo Rigā. Dzimis 1887. g. 5.

septembri. Tēvs Jānis, māte Līze,
dzim. Baltgalve, lauksaimnieki. Bei-

dzis pagasta un draudzes skolas, ģim-

nāziju Rigā un Maskavas universi-
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dzejas. Iznākuši Kopoto rakstu 12

sējumi J. Rozes apgādībā; dzeju

krājumi: Astras, Latvijas balādes, Ro-

žains vējs v. c; lugas: Taisnības

meklētāji, Kaupo, Tautas darbinieki,

Apvienosimies v. t. t. Stāsti un ro-

māni: Kalpa zēna vasara, Pēteris

Danga, Ugunīgi ziedi v. c. Apbalvots
ar Latvijas, Francijas, Zviedrijas un

Lietavas ordeņiem. Ir Latvijas P. E.

N. kluba priekšsēdis. Kara laikā ie-

stājies brīvprātīgi latviešu strēlnie-

ku pulkos.

ALAINIS Eduards, rakstnieks, re-

daktore. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1889.

g. 8. jūnijā Bauņu pag. Jaunkronīšos
kā mežsarga un lauksaimnieka dēls.

Tēvs Kārlis, māte Jūlija, dz. Alksne.

Pirmie Alaiņn satiriskie dzejoļi ar

pseudonimu Liriskais nelietis parā-
dās jaunajā Diēnas Lapā 1909.

gada. Ari viņa pirmais ievadraksts

Mqsu pagastu skolu bibliotēkas tiek

iespiests Jaunajā Dienas Lapā. Darbo-

jies dažādos laikrakstos. Vēlāk ari

pats rediģējis laikrakstus, žurnālus

un kalendārus. Viņa rediģētie kalen-

dāri ii Latvijā visizplatītākie. 1Q22. g.

nodibinājis Rīgā grāmatu izdevnie-

cību ~Lapsene", izdodams blakus at-

zīto rakstnieku darbiem ari jauno

iesācēju ražojumus. Ari nelaiķa dzej-
nieka J. Ziemeļnieka abi pirmie dze-

ju krājumi Nezināmai un Aizejo-
šais iznāca Ed. Alaiņa izdevumā.

Līdz šim iznākuši trīs viņa sacerēto

dzeju krājumi, no kuriem „Ziedu zva-

ni jau trešajā izdevumā. Trešajā iz-

devuma iznākusi ari viņa sakopota

dziesmu un dzeju antoloģija Vija.

Sagatavošanā atrodas Ed. Alaiņa sa-

kopotas dzeju antoloģijas ar autoru

biogrāfijām. Dziesmu vītne un Sā-

līti pipari. Pirmajā sakopot, liriskās,

otrā humoristiski saririskas dzejas no

musu rakstniecības pirmsākuma līdz

musu dienām.

ALBATS Hermanis, L. U. docents

Rigā. Dzimis 1879. g. 23. augusta

Cēsu apr. Veļķu pag. Tēvs Pēteris,

māte Līze, dz. Allupe — zemkopji.
Beidzis Maskavas univ. juridisko fak.

Pēc tam studējis ārzemēs — Parizē

un Heidelbergā. Precējies. Sieva Ber-

ta, dz. Bēķe, studējusi Maskavā, (ire-

noblē un Parīzē. Deli: Bruno, Hu-

berts, Pauls. Bijis Latvijas laikā no

1919.- 1920. g. āri. min. juriskon-

sults, 1920.—23. g. āri. min. biedrs,

1Q23. 33. g. āri. min. ģenerālsekre-

tārs, 1925.- 26. g. ārlietu ministrijas

pārvaldnieks, no 1933. g. L. U. tauts. v.

tie». /. fak. vec. docents starptaut.

tiesībās, no 1927. g. sQtnis Vatikānā.

Strādā starptautisko tiesību laukā, pu-

blicēdams Russkija Vedomostji (1909.
- 18. g.) un Novij Lnciklopediēe.skij

Slovar Brokgauza daudz rakstu. Bez

tam sākot ar 1916. g. izdevis lielā-

kus darbus. Pravovojc položeņije sa-

ņitamieh učrežģeņij, zaģeržannich ne-

prijateļem 1916.); Sborņik meždu-

, narodnich konvencij o vojermopļen-
nich (1917.); Versaļas miera Ilgums

(starp citu: Versaļas miera līgums uo

Baltijas valstis, 1920.); Recueil d. trai-

tes concl. entre la Lcttonic et les

pāvs etrang, (I. 1928. g., 11. 1930.

g.); Kollektivās konvencijas, kurām

pievienojusies Latvija (1930.) v. c. Ap-
balvots ar Triju zv. ord. 11. šķ. un

vairākiem ārzemju ordeņiem. Ir Fra-

temitas Lettica filistrs, 1933.—34. g.

Fil. biedr. savienības priekšsēdis. Vai-

rāku ārzemju zinātn. biedrību biedrs.

ALBERTS Paulis, Latvijas sūtniecī-

bas Londona I. sekretārs. Dzimis

1901. g. 2. septembri Jēkabpili. Tēvs

Jānis, skolotājs; māte Emīlija, dz.

Rukmane. Beidzis Latv. universitāti
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ar inž. ķīmiķa grādu. Bez tam stu-

dējis vēl Maskavas univ. matemāti-

kas fak. un Parīze Ecole des Scien-

ces Politiques. Precējies, sieva dz.

Zelmene. Bijis 111. sekretārs ārlie-

tu min. administr. un protok. nodaļā,
atašejs Latv. sūtniecībā Parīzē, ata-

šejs āri. min. preses nod., 11. sekre-

tārs āri. min. rietumu nodaļā. Rak-

stījis pollt. rakstus žurn. Universi-

tas un citur. Interesējas ari par vē-

sturi. Tulkojis dažādus latviešu rak-

stus franču valodā. Ir All Peoples*
Association Latvijas nodaļas pārstāvis
centr. valdē Londonā.

ALITIS Kaspars, pilsētas pašval-

dības darbinieks. Piltenes pilsētas val-

des loceklis. Pastāvīgā dzīves vieta

Piltene. Dzimis 1866. g. 18. janvā-

ri Zoras pag. Tēvs Jukums, lauk-

saimnieks un mežsargs; māte Ķer-

sta, dzim. Kronberga. Beidzis Zoras

pagasta skolas 3 klases. Precējies.

Sieva Tija, dzim. Jurševska. Darbo-

jas Piltenes pilsētas valde kā valdes

loceklis no 1919. g. 1925—1928. g.

bijis ari Piltenes pilsētas galva. Par

domnieku bijis visā Latvijas valsts

pastāvēšanas laika, izņemot laiku no

1929.—1931. g. Par mežsargu no-

dienējis pie Zaras grāfa 26 gadus.
Ir mūža biedrs Piltenes brlvpr. uguns-

dzēsēju b-bā.

-f ALKSNIS Eduards, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Cirgaļu pa-

gasta valdes darbvedis, pagasttiesas

rakstvedis un dzimtsarakstu noda|as

pārzinis. Dzimis 1890. g. 20. sep-

tembri Plāņu pagastā. Tēvs Pēteris,

māte Marija, dzim. Svika, zemkopji.

Beidzis Plāņu pagasta skolu, Smil-

tenes draudzes skolu un Smiltenes

4 kl. tirdzniecības skolu. Vidussko-

las pārbaudījumus kā eksterns no-

licis Pliskavas guberņas ģimnāzijā.

Kara laikā beidzis Gačinas prapor-

čiku skolu. Darbojies no 1912.—191b.

g. Rīgas apr. 11. iec. policija Sigul-

dā, no 1916.—1918. g. bijis karadie-

nestā, beidzot par virsnieku 4. Lat-

viešu strēlnieku Vidzemes pulka, no

1918. g. līdz šim laikam ir Cirgaļu

pagastā jau minētos amatos. Apbal-
vots ar Sv. Jura krusta visām četrām

šķiram un ieguvis piemiņas zīmi par

tautas skaitīšanu 1925. g. Ir Cirgaļu

patērētāju biedrībā, revīzijas komi-

sijā, kā ari Cirgaļu pagasta apsardzī-
bas nodaļas priekšnieka pailgs, aiz-

sargu nodaļas priekšnieks un Biško-

pības biedrības biedrs.

ALKSNIS Jānis-Rūdolfs, senators.

Dzimis 1888. g. 12. aprīli Valkas apr.

Ēveles pag. Dzīvo Rīgā. 1912. g.

beidzis Maskavas universitāti. No

1912. g. līdz 1916. g. bijis tiesamatu

kandidāts un sekretārs Maskavas tiesu

palāta. 1920. g. iecelts par prokurora

biedri Liepājas apgabaltiesa un 1921.

g. iecelts par Rīgas apgabaltiesas lo-

cekli. Ar ministru kabineta 1927. g.

20. decembra lēmumu iecelts par tie-

su palātas locekli un ar 1931. g. 17.

februāra lēmumu —

par senatoru.

Precējies. Sieva Alma-Marija, dzim.

Celmiņa.

ALKSNIS Jēkabs, chirurgs, Dr.

mcd., L. univ. profesors un chirur-

ģiskfls klīnikas vadītājs Rīgā. Dzimis

1870. g. 22. aug. Durbes pag. Tēvs

Atis; māte Katrīna, dz. Ķivile. Pre-

cējies. Sieva Elizabete- Luize, dz.

Skutule. 1895. g. beidzis Tērbatas

univ. medic. fak. ar ārsta grādu;

Pēterpils kara medk. akadēmijā ie-

guvis Dr. mcd. grādu. Kā stipen-
diāts iesaukts Krievijas armija (Ja-

pānas karā 1904.—1906. g. kā chi-

rurgs), 1903 —07. g. piekomandēts

Pēterpils kara medic. akadēmijai.



1909. -1914. g. uzturējis Liepājā pri-
:iklīniku un piedalījies Liepājas latv.

sabiedr. un komunālā darbā. 1914.

—1918. g. piedalījies pasaules karā,

vispirms bijis 25. divlz. pārsienamā

punkta vadītājs un chirurgs, tad

Vitebskas hospitāļa virsārsts. Latv.

nāc. padomes Vitebskas nod. priekš-
nieks. 1918. g. atgriezies Latvijā. At-

teicies no vietas Kurzemes zemes

padomē (vācu) un slepeni piedalī-
jies Latvijas patstāvības sagatavošana.

Licis pamatus Liepājas Sark. Krustam

(pirmais Latvija) un I. patstāvīgai lat-

viešu kara lazaretei, kur ārstējis kal-

pa ķiršus. No 1918. g. Latv. apsardz.
min. un Kalpaka bataljona sanitārais

inspektors. 1919. g. aktīvi piedalī-

jies Liepājā cīņās pret Bermonta ban-

dām. No 1920. g. Latv. univ. do-

cents chirurģijā. No 1924. g. pro-

fesors. Strādājis Latv. univ. organi-

zācijas padomē un L. U. padome

vairāk gadus. 1930.—32. g. medic.

fak. dekāns. Sarakstījis apm. 25 zināt-

niskus darbus, nodarbojies ar latvie-

šu tautas medicīnas un bioloģijas pē-

tīšanu. Bijis vairākos zinātniskos ko-

mandējumos ārzemēs (Vācijā, Aust-

rijā, Zviedrijā, Dānijā, Igaunija). Re-

diģē Latv. ārstu žurnālu. Latvijas fir-

stu profesionālās sav-bas priekšnieks.
Lietavas universitātes medic. fak. go-

da doktors. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa 111. šķiru.

AĻĻE Andrejs, valsts ierēdnis un

sabiedrisks darbinieks, Latvijas ban-

kas Aizputes nodaļas priekšnieks. Pa-

stāvīga dzīves vieta Aizputē. Dzimis

1880. g. 4. decembri Nīcas pag.

Tēvs Ansis, māte Ģēda, dz. Runne.

Beidzis Nīcas Pērkongala ciema pag.

skolu. 1908. g. izturējis pārbaudīju-

mu Liepājas Nikolaja ģimnāzijā 4

klašu apmēra pēc programmas 2. šķi-

ras brīvprātīgiem. Pēc tam ar atzī-

mi ļoti labi izturējis eksāmenus, lai

iegūtu kara laika ierēdņa tiesības.

Precējies. Sieva Anna, dz. Ābelīte.

Strādājis Grobiņas apriņķa nodokļu

inspekcijā, Liepājas apr. rentējā, Lie-

pājas tirdzniecības ostas darbu pār-

valdē un Liepājas pilsētas valdes

kanceleja. 1914. g. mobilizēts ka-

radienestā un darbojas par 82. lauku

rezerves hospitāļa administratīvā pār-

ziņa palīgu, vēlāk pārzini. Pēc demo-

bilizācijas bijis archlvārs Liepājas pil-
sētas valdē, grāmatvedis valsts kases

Aizputes nodaļa, Valsts krāj.- un kre-

dītbankā un Latvijas bankas Aiz-

putes nodaļā, pēdēja ari priekš-
nieks. Ir Aizputes baptistu drau-

dzes kopējs, padomes loceklis, ka-

sieris un svētdienas skolas vadītājs
kā ari Kurzemes patronātu b-bas Aiz-

putes nodaļas valdes loceklisun sek-

retārs. Bijis trīs reizes Aizputes pil-

sētas domē - pirmo reizi kā ierēd-

ņu pārstāvis un 2 reizes no kri-

stīgo darba ļaužu savienības sarak-

sta. Darbojies Aizputes pilsētas re-

vizijis komisija un baru tiesā.

VV, VI MI KS Jānis, Dagdas rajona

veterinārārsts. Pastāvīgā dzīves vieta

Dagdā. Dz. 1897. g. 15. nov. Dzērbe-

nes pag. Spreņos. Tēvs Kārlis, māte

Karlina, dz. Leve, zemturi. Mācījies

Dzērbenes pagastskola, Cēsu reālsko-

la (L. Ausēja) un Tērbatas univer-

sitātes medic. fakultātē. 1919. gadā

brīvprātīgi iestājies Latvijas nācionālā

armijā un piedalījies Latvijas atbrī-

vošanas kara gājiena un kaujas Lat-

galē. Pēc kara dienesta vadījis tēva

atstāto saimniecību. 1925. g. iestā-

jies L. U. vet. medic. fakultātē, ku-

ru beidzis 1932. gadā. Strādājis L.

U. veterinārajā klīnikā par subasisten-

tu un z. m. veterinārpārvaldē par Bar-

15 Amatnieks
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beles rajona vet. ārsta vietas izpildītā-

ju Zemgale. 1932. g. iecelts tagadējā
amatā.

AMBAINIS Valdemārs (pseudon.
Vaid. Odiņšj, nodokļu departamenta

nodokļu noda|as vaditājs. Dzimis

1889. g. 19. oktobri Odzienas pag.

Tēvs Andrejs; mate Made, dz. Ar-

nese — lauksaimnieki savās mājas.

Mācījies Odzienas pagasta skolā,
Vietalvas ministrijas skolā, Jēkabpils

tirdzniecības skolā un Bialostokas

pils. komerskola. No 1914.—1918. g.

studējis Maskavas komercinstitūtit

tautsaimniecību. Precējies. Sieva Jū-

lija, dz. Krastiņa. Divi bērni. 1919.

gadā iestājies Latvijas valsts dienestā

par Rīgas apr. nodok|u inspekcijas
darbvedi. Bermonta laikā iestājies

Latvijas armija; 1920. g. iecelts par

Valkas apr. nodokļu inspektora pa-

līgu. 1921. pārgājis uz toreizējo
darba ministriju par ministra sek-

retāru, bet 1922. g. ticis iecelts par

Valkas apr. 11. iec. nodokļu inspek-
toru Alūksnē. 1927. g. pārcelts uz

Rīgu par S. iec. nodokļu inspekto-

ru. 1932. g. iecelts par Rīgas 3.

iec. nodokļu inspektoru un 1934. g.

par nodokļu nodaļas vadītāju nodok-

ļu departamenta. Priekškara gados

mēģinājies literatūrā, pēckara gados
—* žurnālistikā. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa 4. šķiru. No 1911.

— 1914. g. strādājis Jaunjelgavas tirdz-

niecības skola par skolotāju un kā-

du laiku ari par grāmatvedi turie-

nes krājkase. Studenta gados līdzek-

ļus guvis, nodarbodamies ar žurnā-

listiku un trīs gadus bijis Maskavas

ķīmiskajā fabriku akc. s-ba Schering

par korespondentu. Skolnieka un sko-

lotāja gados mēģinājies literatūra.

lespiesti daži dzejoļi ar pseudonimu

Valdemārs Odiņš Teodora krājumos

Jaunajā Ražā, Ventspils avīze, Jaunajā

Avīze, Jelgavas laikrakstos Sadzīve

un J. Latv. Av\, ari J. Dienas Lapā,

Latvijā un Dzimt. Vēstn. 1922. g. I.

pusč bijis dienas avīzes Darba Balss

redakcijas loceklis, bet Alūksnē vice-

ministra A. Bērzirja nodibinātā nedē-

ļas laikraksta Malienas Zinu redak-

tors.

AMPERMANIS Jānis, sabiedrisks

darbinieks. Dzimis 1889. g. 18. janv.

Kārķu pag. Žiguru mājās kā lauk-

saimnieka dēls. Izglītību ieguvis Vec-

karali pagasta skolā un Valkas pils.
skolā. 1918. g. ievelēts tautas pa-

dome, piedalījies Latvijas valsts prok-
lamēšanā. 1919. g. iestājies brīvprā-

tīgi Kalpaka bataljonā ats. studentu

rota. Pec demobilizācijas strādājis tē-

va mājās, darbodamies turienes kul-

turālajās un saimn. organizācijās un

pašvaldībā, bijis pag. valdes un pa-

domes priekšsēdis. Aizsargu dzīvē

piedalās jau no 1920. g. un tagad

ir 7. Valkas aizsargu pulka 3. rotas

komandieris. Apbalvots ar V. šķ. Tri-

ju zvaigžņu ordeni, nopelnu krustu,
atbrlv. kara piemiņas zīmēm un Jura

krusta 4. un 3. šķiru.

AMSLERS Cēzars, profesors, Lat-

vijas universitātes farmakoloģijas in-

stitūta direktors. Dzimis 1881. g. 15.

aprīli Šincnachā Šveicē. Tēvs Hanss;

māte Hildegarde, dzim. Dresselli. Mā-

cījies proģimnazijā un ģimnāzijā Švei-

ce kā ari Clriches, Minchenes un Ba-

zeles univ. Bijis prof. Hedingera asi-

stents Bāzele, un prof. Roeaeles asi-

stents Jēnā. Kopš 1915. g. asistents

un vēlāk privātdocents Vīnes univer-

sitātes farmakoloģijas institūtā pie

prof. un slepenpadomnieka H. H.

Meijera. 1921. g. ievelēts par Lat-

vijas universitātes farmakoloģijas pro-

fesoru. Līdz šim publicēti Latvijā



m ārzemes pāri par 60 zinātnisku

iarbu eksperimentālajā patoloģijā un

farmakoloģijā. IrSociēte Astronomicjue
dc Francc biedrs; Deutsche Akade-

mie der Naturforscher (Halle) locek-

lis un senators; Vines bioloģijas bie-

drības un Vācu farmakoloģijas bie-

drības loceklis; viens no Naunvn-

Schmiedebergs Archiv fūr experimen-
telle Pathologie und Pharmakologie

izdevējiem.

AMTMANIS-BftIEDITIS Alfrēds

(pseudonims Briedltis), skatuves māk-

slinieks, režisors un aktieris Nācion.

teātri. Dzimis 1885. g. 5. augustā
•Valles pagastā. Tevs Fricis; māte

Ida. dz. Cukerzuka, zemkopji. Bei-

dzis vidusskolu; studējis skatuves

mākslu. Vairākkārt braucis studiju

ceļojumos uz ārzemēm; bijis Itā-

lijā, Francija, Austrijā, Vācijā, Krie-

vijā v.c. Precējies. Sieva Anta Klints,
dz. Anna Jekste. Uz skatuves dar-

bojas jau no 1903.-4. gada sezonas

(vecajā Sabiedrības teātri). 25 gadu
skatuves darbības jubileju nosvinējis

Nacionālajā teātri 1028. g. 26. no-

vembri. Radītie skatuves darbi (ie-
vērojamākas režijas): Pāri musu spe-
ķiem L daļa (Bjernsona), Pans (Lor-
berga), Troņa tīkotāji (Ibsena), Lī-

gava ar kronj (Strindberga), Belugina
kāzas (Ostrovska,), [jaunais Bdugins

25. g. skat. darb. jubilejas izrā-

des loma j, Ērglēns (Rostana), Lai-

mes pūķis (Vildes), Kas tie tādi,
kas dziedāja (Allunana), Lolitas brī-

numputns (Brigaderes), Akuratera lu-

gas: Priecīgais saimnieks, Mīlas ze-

me, Vadātājs v. c. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru.
ANDERMANS Jūlijs, valsts dz-ju

ceļojumu un transporta biroja Ceļ-
trana vadītājs. Dzimis 1865. g. 15.

augusta Līgatnes pagasta skola. Tēvs

Mārtiņš; māte Lizete, dzim. Smite.

Tēvs bijis pagasta skolotājs Līgatnē

un Vidrižos. Mācījies Rīgas reālsko-

lā, Rīgas politechnikā, kuras to-

reizējo tirdzniecības fakultāti beidzis

1890. g. Precējies. Sieva Lonija, dz.

(irosberga. Ir meitas un dēls. Darba

gaitu iesācis 1890. g. Peterpils-Var-
šavas dz. kontrolē Pēterpili. Pēc iz-

stāšanās no turienes bijis dzelzceļu
tarifu konsultants daudzās Pēterpils
fabriku pārvaldēs un firmās kā ari

sava dzelzceļu reklamāciju un ta-

rifu biroja īpašnieks. No 1925. g.

Ceļtrana vadītājs. Pirms kara Pē-

terpili izdevis tarifu likmes labības

pārvadājumiem pa dzelzceļu. Koq>.

Selonijas filistrs.

ANDERSONS Alfrēds (pseudonims

Andrass), paidagOgs un sabiedrisks

darbinieks, pensionēts komercskolas

direktors un skolotājs. Nodarbojas

ar rakstniecību un saimniecību savas

lauku mājas. Dzivo Rigā. Dzimis

1879. g. 7. aprīli Duntes muižā. Tēvs

Pēteris, koka tālbraucēju zēģeļkuģu
būvēšanas pionieris; māte Marija, dz.

šņore, ievērojamā jupiieclbas darbi-

nieka Pētera Šņores māsa. Mācī-

jies Skultes draudzes skolā, Lim-

bažu pils. skola un Millera proģim-

nazijā Riga. Beidzis Rīgas pils. re-

ālskolu un Rīgas politechnisko in-

stitūtu kā diplomēts inženieris. Pre-

cējies. Sieva Zelma, dzim. Kalniņa.

Studiju laikā bijis stundu devējs,

repetitors un beidzami semestri Blu-

ma reālskolā matemātikas skolotājs.

Pēc augstskolas beigšanas darbojies

Viļa Olava komercskolā par mate-

mātikas un fizikas skolotāju un

sākot ar 1910. gadu ieņēmis ari

direktora vietu, strādādams ari Ķē-

niņu reālskolā un ģimnāzijā. Pa-

saules kara laika strādājis Pēterpili

17 Andersons



Viļa Olava vadītajā bēgļu apgādā-
šanas centrālkomiteja. Pec Olava nā-

ves 1916. g. iestājies Viskrievijas
zemstes savienības ziemeļu nodaļā,
kur saistīts inženieru nozare; nodibi-

nājis un vadijis Riga kara ratu

un mēchanisku fabriku. 1918. gadā
ievelēts par Rigas pils. technikumā

inženieru nodaļas dekānu, 1919. g.

par Rigas pils. IV. vidusskolas di-

rektoru: 1920. g. par Rīgas pils. iz-

gllt. nodaļas vadītāju un laikā no

1921. g. 1928. g. trīs reizes ie-

vēlēts par Rīgas pils. galvu. 1928.

g. ievēlēts par Rīgas pils. komerc-

skolas direktoru, kādā amatā sabijis
6 gadus, aizejot pensija 1934. g.

Sacerējis divas drāmas: Ķēniņš Dā-

vids un Baltezeru dzimtas asinis, ku-

ras uzvestas Latv. Nāc. teātri Rigā.
Bez tam ap 100 dzejoļu un noveļu.

Tulkojis ap 150 dzejoļu un 6 operas

un operetes: Vāgnera Tannheizeru,

Tristam un Izoldi un ?arsifalu; Su-

berta-Bc J
e Trejmcitiņas un Strausa

Valša sapn., kā ari Jāņa Mediņa Sprī-
dīti, komp. Jāņa Zālīša un Jāņa Kal-

niņa dziesmu tekstus vācu valodā.

Daudz interesējas par mūziku. Jauni-

bā izgllt. dziedāšanā un pārvalda bez

latvju dziesmas vācu un krievu, kā

ari zināmā mēra visu dziesmu lite-

ratūru. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa 11. un 111. šķiru, Somijas

Baltas Rozes 111. šķ., un Franču

Goda Leģiona 111. šķiru. Liels nopelns
Andersonam Rīgas pilsētas saimnie-

ciskās dzīves izveidošanā un nosta-

bilizēšanā, Rīgas pils. tirgus pama-

tu likšanā un būvē, Jāņa Misiņa bi-

bliotēkas iegūšanā un nodošanā

publiska lietošanā.

ANDERSONS Ints, Kuldīgas ze-

mes grāmatu nodaļas priekšnieks.

Pastflvlgfi dzīves vieta Kuldīgā. Dzi-

mis 1874. g. 3. novembri Vārmes

pagastā. Tevs Juris; māte Lize, dz.

Holšteina — laukstrādnieki. Apriņķa
skolas izglītība. Precējies. Sieva Lū-

cija, dzim. Lāce. Pirms pasaules kara

bijis Ventspils un Kuldīgas mierties-

nešu sapukes tiesas sekretārs. 1913.

g. aizbraucis uz Jaroslavļu. kur dar-

bojies Bēgļu palīdzības komitejā ka

valdes locekiis. 1918. g. atgriezies no

Krievijas, pārvezdams atpakaļ Vents-

pils un Kuldīgas zemes grāmatu noda-

ļas dokumentus un reģistrus. 1918.

g. ievēlēts par Kuldīgas apriņķa ko-

mitejas priekšsēdi: vēlāk par Kul-

dīgas apriņķa miertiesnesi. Bijis Kul-

dīgas pilsētas galva. Uz paša velē-

šanos pārcelts par miertiesnesi Lie-

pājā, kur parallēli miertniesneša dar-

bam izpildījis ari Ventspils un Kuldīgas

zemes grāmatu nodaļas priekšnieka

pienākumus. Kopš 1925. g. ir Kul-

dīgas zemes grāmatu nodaļas priekš-

nieks.

ANDERSONS Krišs, sabiedrisks

darbinieks, Valtaiķu pagasta vecākais.

Dzimis 1895. g. 25. aprll! Valtaiķu

pagasta. Tēvs Otis; māte Bille, dz.

Birznieka lauksaimnieki. Mācījies

Valtaiķu pagasta skolā un vēlāk iz-

glītību turpinājis pašmācības ceļa.

Precējies. Sieva, dzimusi Spēlmane
Ir Valtaiķu lauksaimniecības biedrības

priekšnieks, Valtaiķu piensaimnieku

sabiedrības revīzijas komisijas locek-

lis, Valtaiķu dārzkopības pārraudzī-

bas b-bas revīzijas komisijas locek-

lis un Latvijas lauku pašvaldību sa-

vienība- loceklis. Pirms iecelšanas ta-

g;.deja amatā darbojies Valtaiķu pa-

gasta padomē, bijis pagasta pa-

domes priekšsēdis. Piedalījies pasau-

les karā krievu un latviešu strēlnieku

pulkos. Pēc atgriešanās Latvija brīv-

prātīgi iestājies Latvijas armija un



ieguvis tiesību nesāt atbrīvošanas ci-

ņu zīmi.

ANDERSONS Pēteris, paidagOgs,

Bauskas valsts ģimnāzijas direktors.

Dzimis 1890. g. 4. novembri Laz-

donas pagastā. Tēvs Kārlis; māte Lī-

ze, dzim. Karainska — lauksaimnieki,

«tcidzis Lazdonas pagasta un drau-

dzes (cv. lut.) -kolu, Nikolaja ģim-

nāziju Rīgā, Pēterpils univers. vē-

stures un filoloģijas fakultātes vēstu-

re» nodaļu Precējies. Sieva Marija,

dzim. Grāpe. Vidusskolas skolotāja
darbu iesācis 1917. g. Scrkova reāl-

skolā Peterpill. 1918. g. atgriezies

Latvija un saistījies par skolotāju Ces-

vaines ģimnāzijā līdz 1927. g., pēc

kam bijis ģimnāzijas inspektors Ces-

vainē, bet 1931. g. pārcelts direkto-

ra vieta valsts ģimnāzijā Bauskā. le-

spiesti apcerējumi un referāti: Personas

loma un stāvoklis vēsturē un Pro-

gresa idej? vēsture. lemīļotā blakus

nodarbošanās vēstures studijas un

dramatiskā māksla. Ir Bauskas ap-

riņķa latviešu skolotāju biedrības val-

des priekšsēdis, I. vidusskolu skolot

b-bas biedrs, Bauskas aizsargu pul-
ka kulturālās nozares vadītājs, Baus-

kas-Rundāles mūzeja biedrības val-

des priekšsēdis, Latvijas bērnu pa-

līdzības savienības Bauskas nodaļas
valdes loceklis.

ANDRIKSONS, Jānis -Valentīns,

sportists. Dzimis 1912. g. 31. mar-

ta Vecpiebalgas pagasta Cēsu apriņ-

ķī. Tēvs Jānis no Ērgļu pag.; māte

Alvīna Ābrāma no Vecpiebalgas. Tēvs

strādā mēbeļu fabrikā par mēbeļu

(stila) zīmētāju. 1933. un 1934. g.

izcīnījis Latvijas meistara nosaukumu

ātrslidošanā. 1934. g. ieguvis Itāli-

jas ziemas kūrortā Bardonechiā stu-

dentu pasaules meistara tituli 500

metros, bet 1935. g. Davosā visu di-

štanču kopnovertējumā izcīna no jau»

na studentu pasaules meistara tituli.

Ar slidskriešanu nodarbojas jau no 6.

dzīvības gada. Kopš 1930. g. studē

Latvijas universitātē inženierzinātnes.

Vaļas brīžos ari dzejo. Ir studentu

korporācijas Selonijas loceklis.

ANNUSS Augusts, gleznotājs. Lat-

vijas mākslas akadēmijas pirmā galvu
un figūru zlmēš. kursa vadītājs. Dzi-

vo Rīgā. Dz. 1893. g. 2. nov. Liepājā.
Tevs Jānis, māte Anna, dz. Goldmanc

— saimnieki. Beidzis Latv. mākslas

akadēmiju. Mācījies ari Pēterpils un

Latvijas universitātē vēstures, juri-

diskajā un medicīnas fakultātēs. Strā-

dājis par skolotāju Liepājas vidus-

skolās, pēc tam Rigā Viļa Olava ko-

mercskolā un tagad Latvijas mākslas

akadēmijā. Radītie darbi: dekoratīvajā

glezniecība: dekoratīvie inscenējumi

Liepājas Jaunajā teātri (Brigaderes
..Maija un Paija". ~Prince Gun-

dega", Aspazijas „Madlicncs baznī-

cas torņa cēlājs" etc), Rīgas nacio-

nālajā teātri ..Māsa Terēze"; baznīcu

glezniecībā: monumentālas altāru

gleznas Daibes. Doles un Tērvetes

baznīcas, kur vadījis ari šo baznīcu

latviskošanu; stājglezniecībā: gleznas

„Lejas-Kurzeme" (Rīgas mākslas mu-

zejā), „Vecmllgrāvis" un peldētā-

jas" (Valsts nāc. mākslas muzejā),
..kuģu būvētava" (Liepājas pils. mu-

zejā), bez tam gleznas: „Andalu-

zija", ~1919. gads", „Sonāta", „Pir-

tiņa", „Akti", „Atpūta Torņkalnā"
ū. c. Godalgots 1924. g. ar pirmo

godalgu par gleznu „Lejaskurzeme"

un 1933. g. piešķirta kultūras fonda

godalga par gleznu „Vecmllgrāvis".

Apceļojis studiju noloka Spāniju,

Franciju, Beļģiju, Holandi, Vāciju.

Izstādījis gleznas Zviedrijā, Norvē-

ģija un Krievijā. Ir mākslinieku bie-
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drības „Sadarbs" biedrs un valdes

loceklis.

ANSABERGS Gotfrīds, dzejnieks

un sabiedrības darbinieks, vecākais

darbvedis tautas labklāj. ministrijā.

Dzimis 1871. g. 4. aprīli Ārlavas Auģu

mājās. Tēvs Ansis, māte Marija, dz.

Reinfelde — lauksaimnieki. Izglīto-

jies Nurmuižas privātskola, vienu ga-

du Garlenes pamatskola, Otto Brach-

maņa, K. Mūlenbacha privātskolā Tal-

sos; beidzis Talsu pilsētas skolu un

vēlāk vienu gadu papildinājies Mas-

kavas archaioloģijas institūta Viteb-

skas auditorija. Precējies. Sieva Mil-

da, dzim. Beitane. Darba gaitas sācis

ar 1893. g. pašvaldības dienestā. Bijis

Saldus, Cieceres, Brocēnu v. c. pa-

gastos gan par darbveža palīgu, gan

arī par darbvedi. 1905. g. izraidīts

no Latvijas, darbojies Vitebskas gu-

berņas valdē. 1906. g. martā pār-

celts uz Latgali, 1910. g. iecelts par

Vitebskas, vēlāk Orlas kancelejas di-

rektora jaunāko palīgu. Latvijā at-

griezies 1919. g. pavasari un iestā-

jies valsts informācijas biroja par

literatūras nodaļas vadītāja paligu.
Piedalījies brīvprātīgi cīņās pret Ber-

montu. 1920. g. pārcelts uz aiz-

sardzības ministriju, bet vēlāk uz

tautas labklāj. ministriju. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa 5. šķiru,
Sv. Staņislava 3. un Sv. Annas or-

deņa 3. šķiru. Plaši pazīstams ari

literatūras lauka. Raksti izkaisīti Mā-

jas Viesī, Pēterburgas Avīzēs, Die-

nas Lapā, Austrumā", I. M. Mēneš-

rakstā, Latvijas Kareivī v. c. Vairā>

kiem viņa darbiem komponēta ari

mūzika. Ir valdes loceklis Jāņa Po-

ruka piemiņas komitejā, Andreja

Pumpura biedrībā un Teodora Zei-

ferta fondā, kā arī biedrs Nāc. Latv.

atvaļ. karavīru biedrībā.

ANSABERGS Indriķis, tautskolu

inspektors. Darba vieta: Ventspils un

Talsu apriņķis. Pastāvīgā dzīves vie-

ta Ventspili. Dzimis 1886. g. 18. fe-

bruārī Ārlavas pagastā. Tēvs Ģirts,
māte Anlīze, dz. Legzdiņa — zemturi.

Mācījies Talsu pilsētas skolā, Cēsu

paidagoģiskos kursos un vidussko-

lu skolotāju sagatavošanas kursos.

Precējies. Sieva Emīlija, dzimusi Jan-
kevica. PaidagOga darbā pavadī-

jis 30 gadu. Par skolotāju bijis

priekš kara Ārlavas pagasta Poper-
vāles skolā un Majoru-Dubultu labda-

rības b-bas skolā; kara laikā Vidze-

mē un Ribinskā; pēc kara Ventspils

pamatskolas un vidusskolā. Kopš 1927.

g. tautskolu inspektors. Rakstījis pe-

riodikā sīkākus rakstus par izglītības

jautājumiem. Agrāk bijis Ventspils iz-

gllt. komisijas loceklis un pilsētas

domnieks, piedalijies pilsētas biblio-

tēkas noorganizēšanā. Pašlaik Vents-

pils mūzikas b-bas valdes un teātra

repertuāra komisijas loceklis; par bie-

dri ir vēl 8 citās biedrībās. Ir art

tautas labklājības ministrijas sociā-

lās apgādības departamenta bērnu

pārzinis.

ANOCHINS Jānis, kūdras speciāi.
Kūdras noda|as rajona pārzinis me-

liorācijas departamenta. Dzīvo Rigā.
Dzimis 1883. g. 26. jūnijā Rīgā. Ve-

cāki: tēvs Matvejs, galvenais ķīmiķis

M. S. Kuzņecova Rīgas porcelāna

fabrikā; māte Anna, dz. Lapiņa. Bei-

dzis Rīgas pils. klasisko ģimnāziju

un Rīgas politechniskā institūta lauk-

saimniecības nodaļu. Precējies. Sieva

Jevģenija Batenina. 1910. g. iestā-

jies par lauksaimniecības izmēģinā-

juma stacijas pārzini Kišenevas gu-

berņā. 1911. g. pārcelts Rīgas poli-

technikā par valsts purvu kultūras

kursu pārziņa palīgu. No 1918. g.



darbojies par lauksaimniecības skolu

nodaļas vadītāju Kurskā. 1920. g. at-

griezies Latvija, iestājies zemkopības

ministrijā un iecelts Latv. univ. lauk-

saimn. fakultātes kūdras laboratorijā

par laborantu kūdras analizēs. 1926.—

1933. g. rekognoscējis un sastādījis

aprakstus par visiem valsts un pri-
vātiem purviem Latvija, lai noskai-

drotu kurināmās un pakaišu kūdras

krājumus. Organizējis visās lielāka-

jās izstādēs Latvija kūdras stendu

ierīkošanu. Organizējis ari kūdras

muzejus lauksaimniecības vidussko-

lās, valsts technikumā, Latv. univers.

lauksaimniecības fakultātē, lauksaim-

niecības pārvaldē un meliorācijas de-

partamentā. Zinātniskais darbs — Lat-

vijas pūrvu kūdras ipašlbas: botā-

niskais sastāvs, siltumspēja, fiziskas

īpašības un rekognosceto purvu ap-

raksts.

ANsMITS Jānis, valsts darbinieks,
iekšlietu ministrijas administratīva de-

partamenta direktors. Dzimis 1892. g.

23. janvāri Alojas pagastā. Tēvs Te-

nis un māte Marija, dzim. Lejiija
lauksaimnieki. Izglītību guvis reāl-

skola. Precējies ar Mildu Bērziņu.
1918. ļ, decembri brivprātigi iestā-

jies Studentu rotā. bijis ari atsevišķā

bataljonā ložmetēju rotas komandie-

ris; 111. Jelgavas kājn. pulkā ložm.

rotas komandieris un ari 11. robež-

sargu pulka I. bataljona komandie-

ris. Pec demobilizēšanās pa/gājis
iekšlietu ministrijas dienestā, sakumā

par apriņķa priekšnieku un vēlāk

par administratīvā dep-ta direktoru.

lemīļotā blakus nodarbošanās lauk-

saimniecība. Apbalvots ar Lāčplēša

ordeņa 111. šķ., Trlszvaigžņu orde-

ņa 111. un IV. šķ., ar Polonia re-

stituta, Igaunijas un Lietavas aizsar-

gu krustiem, Latvijas aizsargu no-

pelnu krustu v. t. t. Ir runas virs

Jelgavas latviešu biedrībā un biedrs

vairākās organizācijās un biedrības.

ANSONS Zāmuels, valsts ierēdnis

un sabiedrisks darbinieks. Valmieras

cietuma priekšnieks. Dzimis 1890. g.

24. janvāri Platones pag. Tēvs Ansis,

māte Anna, dzim. Breiliņa — māju

īpašnieki. Mācījies Jelgavas pilsētas

Aleksandra skolā un vēlāk izturējis

eksterņu pārbaudījumus Jelgavas ģim-

nāzijā. Precējies. Sieva Olga, dzim.

Pāle. 1910. g. iestājies kā savvaļnieks

6. kājn. pulkā Brestļitovskā. Pēc kara

dienesta pārbrauc Jelgavā un 1912.

g. tiek iecelts Jelgavas cietuma priekš-

nieka palīga amatā. Karā piedalās ka

virsnieks līdz 1917. g. beigām. Kri-

tis vācu gūstā. 1918. g. pārbrauc Jel-

gavā un uzsāk atkal dienestu cietuma

resorā. 1919. g. brīvprātīgi iestājas
Latv. nācion. armijā. 1920. g. cietuma

priekšnieks Talsos. 1921.—1928. g.

Tukuma cietuma priekšnieks. Piedalās

ari pašvaldības darbā. Ir pilsētas dom-

nieks, revīzijas komisijas loceklis un

pilsētas krājkases valdes loceklis. No

1928. g. Valmieras cietuma priekš-
nieks. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķiru un Latv. Sarkanā

Krusta 11. šķiras goda zīmi. Ir ari

8. Valmieras aizsargu pulkā par saim-

niecības vadītāju, Latv. bērnu palīdzī-

bas sav-bas Valmieras noda{as priekš-
sēdis, valdes loceklis L. S. C. O.

Tālavas nodaļā, Kara aviācijas fon-

da Valmieras apakškomitejā un Val-

mieras baznīcas kopējo lietu pār-

valde.

ANTONS Mārtiņš, zvērināts advo-

kāts Rigā. Dzimis 1888. g. 6. jan-

vāri Dūķeru „Oaičās" pie Valmieras.

Tēvs Mārtiņš, būvuzņēmējs; māte Ma-

rija, dzimusi Ansberģe. Beidzis Pē-

terpils universitātes juridisko fakul-
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tāti; studijas uzsācis Terbatas univer-

sitāte. Darbojies sabiedriskā un valsts

dzīvē: bijis tautas padomes un sa-

tversmes sapulces loceklis, kara laikā

(1915.—1917.) Latv. strēln. bataljona

organizācijas komitejas pilnvarnieks,

Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejas
priekšsēža biedrs, Rīgas sabiedrisko

organizāciju padomes loceklis un vē-

lāk priekšsēdis, Vidzem. zemes komi-

tejas sekretārs un priekšsēdis (1917.
1918 ), laikraksta Jaun. Vārds lidz-

izdevejs (1913.—1917.) un redaktors

(1920. 1921.), Latvijas-Igaunijas bie-

drības mēnešraksta atbildīgais redak-

tors no 1934. g. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa 111. šķiru un Igau-

nijas ordeni. Latvijas-Igaunijas biedrī-

bas priekšsēdis. 1918.-19. g. tieslie-

tu ministrijas pilnvarnieks Vidzeme

ar tiesību pārņemt no vācu okupā-
cijas iestādēm tiesas darbvedību un

noorganizēt tādu no jauna Ziemeļ-

latvijas apgabalā; šai sakarībā sadar-

bojies ar pagaidu valdības pilnvar-

nieku Marku Gailīti un citiem Zie-

meļlatvijas pārvaldes locekļiem.
ANŽE Jānis, pašvaldības darbini-

nieks. Valkas pagasta vecākais. Dzīvo

Valkas pag. Kalniešos. Dzimis 1902.

g. 6. februāri Cirgaļu pag. Tēvs Pē-

teris, māte Kristlna, dzim. Vandere.

Beidzis pamatskolu. Precējies. Sie-

va Mollija-Olga, dz. LOsa. Ir pag.

padomes loceklis, valdes loceklis (no
1925. -1928. g.), pag. vecākais un

pag. tiesas loceklis. Piedalījies Latvi-

jas atbrīvošanas cīņās pret Bermontu.

Aizsargu organizācijā darbojas no

1922. g. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni, zelta goda zīmi, Lafv. atbrlv.

piemiņas zīmi.

APELIS Melkulis, žurnālists un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1901. g.

decembri. Pēc tautskolas beigšanas

iestājies pilsētas skolā, ko beidzis

1916. g. Viņa pirmie darbi Latgales
rakstniecībā parādījās 1920. g. Bijis

līdzstrādnieks šādos Latgales preses

orgānos: Latgalltis, Zemnlka Ziņas,

Jaunais Vords, Zldunis, Sejejs un

Dzimtenes skaņas. Bez tam vel: Iz-

glītības ministrijas mēnešraksta, Lat-

vijas saule, Latvju grāmatā un Lat-

vijas Vēstnesi. 10 g. no vietas nepār-
traukti rediģē Latgales paidagOģis-
ko žurnālu Latgolas Skola. Aktīvi

darbojas sabiedrības Laukā. Ir Lat-

gales skolotāju slimo kases priekš-

sēdis un Kaunatas pagasta valdes lo-

ceklis. 1926. g. bijis Rēzeknes sko-

lu valdes prezidija loceklis. Izdevis

stāstu grāmatu Latgolas sātos, kur

tēlota Latgales sabiedriska dzīve.

APINIS Alfrēds, pašvaldības dar-

binieks. Darbvedis Liepas pag. valde.

Dzīvo Liepas pagasta namā. Dzimis

1899. g. Liepas pagastā. Vecāki Jānis

un Jula, dzim. Jaunzeme - Upite

zemkopji. Beidzis Liepas pagasta

skolu un augstāko pirmmāc. skolu

Cesls. Precējies. Sieva Veronika, dz.

Žagara, Liepas 6-kl. pam.-skol. skolo-

tāja. Nepārtraukti no 1915. g. strā-

dā Liepas pag. valde, sākumā par

rakstveža palīgu, bet ar 1919. g.

par darbvedi. Apbalvots ar - Triju

zvaigžņu ordeņa 5. šķiru.
APINIS Kārlis, ārsts. Latvijas uni-

versit. privātdocents, acu klīnikas ve-

cākais asistents un no 1934. g. acu

klīnikas vadītāja vietas izpildītājs.

Dzimis 1895. g. 16. martā Trikātas

draudzes skolā. Tevs Pēteris, Tri-

kātas draudzes skolotājs un erģel

nieks, vēlāk lauksaimnieks; male

Liene, dzim. Ermansone. No 1904.

1914. g. mācījies Terbatas Aleksan-

dra I. klasiskajā ģimnāzijā un bei-

dzis to ar sudraba meda|u. 1914.—
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1918. g. studējis Terbatas univ. me-

dicīnas fakultātē. 1923. g. beidzis

Latv. univ. medicīnas fakultāti, iegū-
dams ārsta diplomu ar atzīmi „cum

laudc". Precējies. Sieva Klaudija, dz.

Dunajeva. 1917. g.- strādājis Krievijas
Sarkanajā Krustā. 1919.g. brīvprātīgi

iestājies Latvijas nācion. armija. T. p.

gada jūlijā komandēts par vecākā

ārsta vietas izpildītāju uz 3. Jelgavas

kājnieku pulku. Piedalījies cīņās pret

Bermonta da|ām un vēlāk Latgales
atbrīvošanā. 1920. g. bijis par sub-

asistentu pie histolog. katedras prof.

G. Bakmaņa vadībā, vēlāk par of-

talmoloģijas katedr. subasistentu, kur

prof. Rubcrta vadībā strādājis šis ka-

tedras izveidošanā un acu klīnikas

iekārtošanā. 1924. g. ievelēts par klī-

nikas jaunāko asistentu. 1930. g.,

pēc sekmīgas disertācijas aizstāvē-

šanas, ievēlēts par klīnikas vecāko

asistentu. 1932. g. — par privātdo-
centu oftalmoloģija. Sarakstīji-, vai-

rākus zinātniskus rakstus savā spe-

ciālitāte. Blakus nodarbošanās:šachs,

amatniecība šikāki galdnieka dar-

bi. Aphalvots ar Latv neatkarības ci-

ņu piemiņas medaļu Ir par biedri

Latv. tuberkulozes apkarošanas b-bā,

Latviešu ārstu biedrībā, ka ari Lat-

vijas oftalmologu biedrības sekretārs

un „Association internationale dc pro-

phylaxie dc la cecite" dibinātājs. Lat-

vijas univers. stud. b-bas „Ataugas"
vecbiedrs.

APLOCIŅS Hermanis, mākslinieks,

Liepājas valsts lietišķās mākslas vi-

dusskolas direktors. Dzimis 1891. g.

5. aprīli Jaunpiebalgā. Tēvs Spricis;
māte Liene, dz. Ķutce — lauksaimnie-

ki. Mācijies Jaunpiebalgas Jāņa sko-

lā, draudzes skolā, Valmieras skolo-

tāju seminārā. 1916. g. beidzis Stig-

Kca dekor. mākslas skolu Pēterpili

ar I. šķ. lietišķo makstu mākslinie-

ka grādu. Precējies. Sieva Emilija,
dzim. Puže. Pēc studiju beigšanas

Pēterpill ir dekorators un skolotājs
reālskolā un ģimnāzija. 1919. g. sa-

bijis lielinieku gūstā un cietumā Ve-

Jikijc Lūkos; 1920. g. sākumā Nāc.

armijas 11. Ventspils kājnieku pulka
kara komandantūras darbvedis Lat-

galē. Tad skolotājs Liepājas pilsētas

reālģimnazijā un technikumā. 1926.

-1932. g. Liepājas mākslas amatnie-

cības skolas noorganizētājs un priekš-
nieks. 1932.--1031. g. Liepājas pils.

lietišķās mākslas vidusskolas direk-

tors. No 1934. g. Liepājas valsts lie-

tišķās mākslas vidusskolas direktors.

Radījis dažādus dekor. mākslas darbu

projektus un teātra dekorācijas priv.

personām, sabiedr. organizācijām un

biedrībām. Gleznas ieguvušas privā-
tas personas, sabiedr. organizācijas,

Liepājas pils. muzejs, Rīgas pilsētas
mākslas muzejs. Par sa\ v labāko

darbu uzskata tagadējās Liepājas
valsts lietišķas mākslas vidusskolas

noorganizēšanu un izveidošanu no

mazas privātas mākslas studijas par

valsts lietišķās mākslas vidusskolu.

Interesējas ari par lauksaimniecību

un dārzniecību. Ir Liepājas Latviešu

mākslas veicināšanas biedrības priekš-

nieks, Kurzemes muzeja biedrības

vicepriekšnieks, Liepājas valsts vidus-

skolu krājaizdevu kases priekšnieks

un 11. Liepājas savstarp. kredītbie-

drības valdes loceklis. Neatkarīgo
mākslinieku vienības biedrs Rīgā,

Liepājas aizsargu pulka Liepājas ba-

taljona motocikl. rotas vada koman-

dieris v. c.

APSE Alberts, valsts ierēdnis un

sabiedrisks darbiniek-, Daugavpils
cietuma priekšnieka paliks un cietuma

lauksaimniecības fermas vadītājs Sl-



polmuižā. Dzimis 1899. g. 6. aprīlī
Vandzenes pag. Bērzkalni! mājās kā

saimnieka dēls. Tēvs Ģirts, māte Hen-

riete, dzim. Ādiņa. Izglītojies No-

gales pagasta skolā, Talsu pils. skolā,

Jelgavas lauksaimniecības skolā, Rē-

zeknē un Rīgas Latv. jaunatnes sav.

vidusskolā. Tagad ir Latv. univ. lauk-

saimniecības fakultātes pēdējā kursa

students. Precējies. Sieva Elizabete,

dz. Kuzmcre. Strādājis Talsu apriņķa
valsts zemju inspekcijā. Kopš 1928.

g. ieņem Daugavpils Slpolmuižas cie-

tuma lauksaimniecības fermas vadī-

tāja un ķieģeļu fabrikas pārziņa vietu.

Ir studentu korp. „Latvia" un lauk-

saimniec. fakultātes studējošo b-bas

loceklis, Latvijas cietumu darbinieku

b-bas valdes loceklis no tās? dibināša-

nas, Latv. cietumu darbinieku b-bas

Daugavpils nod. un Kalkūnes lop-

kopības pārraudzības b-bas ~Piena

Avots" priekšnieks un meliorācijas
b-bas „Laucesa" revīzijas komisijas

loceklis.

APSE Emīlis, sabiedrisks darbi-

nieks. Latvijas bankas Smiltenes no-

daļas priekšnieks. Dzimis 1887. g.

1. augustā Smiltenes pag. Vecapšu

māja kā lauksaimnieka dēls. Tēvs

Jānis ilgus gadus bijis Smiltenes pag.

vietnieku pulka loceklis, pagasta ve-

cākā palīgs un lauksaimniecības b-bas

dibinātājs; māte Anna, dz. Zaķe. Abi

miruši. Mācījies Smiltenes pagasta
Mcž.oies skola un Cēsu pilsētas skolā.

Precējies. Sieva Kristlna, dz. Eiduka,
meita Velta — Latv. univ. studente.

Bijis Smiltenes pag. rakstveža palīgs,
Valkas apr. priekšnieka rakstvedis,

vietējās krājaizdevu kases grāmatveža

pailgs un vēlāk atbildīgais grāmat-

vedis, Smiltenes lauksaimniec. b-bas

valdes loceklis, grāmatvedis un pār-
valdnieks. Tagad revīzijas komisijas

loceklis. Piedalījies Smiltenes pilsē-
tas pašvaldības nodibināšanā. Vairā-

kas reizes ievēlēts par domes lo-

cekli un ieņēmis vicepriekšsēža,
skolu valdes un revīzijas komisijas

locek)u amatus. Atradies zemnieku

savienībā kopš tās nodibināšanas un

bijis ilgāku laiku par tās Smiltenes

nodaļas valdes locekli. Ir Smiltenes

mūzikas un dziedāšanas b-bas, Smil-

tenes pils. brīvprātīgo ugunsdzēsēju
b-bas un Smilt. namsaimnieku b-bas

revīzijas komisiju priekšsēdis, kā ari

Smiltenes konzumb-bas biedru piln-
varnieks. Bij. skolu b-bas tirdznie-

cības skolā pirms pārorganizēŠa-

nas bijis kurātorijas loceklis un

kasieris. 1920. g. pārkārtojis valsts

zemju inspekcijās grāmatvedību Smil-

tenē. 1921. g. iecelts par valsts ka-

ses Smiltenes nodaļas vadītāju. Apbal

vots ar Triju zvaigžņu ordeni. Tagad
iecelts par Smiltenes pilsētas revīzi-

jas komis. locekli, kur ieņem priekš-
sēža biedra posteni.

APSE Jānis, pašvaldības darbi-

nieks, Smiltenes pagasta vecākais.

Dzīvo Smiltenes pag. Jaunsteģos. Dzi-

mis 1885. g. 13. aprīli Smiltenes

pag. Jaunsteģos. Tēvs Pēteris, māte

Anna, dzim. Apse — lauksaimnieki.

Beidzis pagastskolu. Bijis no 1922.

1928. g. pag. valdes loceklis, bet pec

tam valdes priekšsēdis un pagasta

vecākais. Ir aizsargu organizācijas

pag. nodaļas kasieris. Piedalījies pa-

saules karā un Latvijas atbrīvošanas

cīņās. Darbojas sekojošās biedrībās:

Blomu un Nlgales piensaimnieku sa-

biedrībā, sākumā valdes loceklis, ta-

gad priekšsēdis; Smiltenes pagasta

savstarpējā ugunsapdrošināšanas bie-

drībā (valdes loceklis un kasieris)
un Smiltenes cv. lut. baznīcas drau-

dzē — padomes loceklis.
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APSENIEKS Fricis, pseud. - F.

Kurzemnieks un F. Barons, šachmei-

stars un žurnālists, strādā J. Ziņu un

Atpūtas redakcijā. Dzimis 1894. g.

7. aprīli Teteies pag. Tēvs Mārtiņš,
māte Lavīze, dz. Barone — strād-

nieki. Mācījies Zasulauka pamatskolā,

Torņkalna latviešu palīdzības b-bas

pamatskola, Rigas vācu amatnieku

b-bas vakara skolā. Latvijas un Un-

gārijas šacha sav-bu meistars. L. §. S.

piektā kongresā 1934. g. kopā ar

meistaru V. Petrovu dala pirmo un

otro vietu. leguvis daudz pirmās un

ari zemākas godalgas, diplomus, goda
balvas ārzemju un Latvijas šacha sa-

cīkstēs. Drīzumā izdos Sacha mācī-

bas grāmatu. Laikrakstos un žurnālos

raksta par speciāliem šacha jautāju-
miem. Pasaules karā dienējis latviešu

strēlniekos un krievu armijā. Ir vai-

rāku šacha klubu goda biedrs un

valdes loceklis.

APSITIS Hermanis, tieslietu mi-

nistrs. Dzimis Rūjienā 1893. g. 19.

novembri. Pec vidusskolas beigša-

nas iestājies Maskavas universitātē

un studējis tieslietu zinības. 1910. g.

iestājies kara dienesta un beidzis (.Me-

sas kara skolu. Dienējis Turkestā-

nas Kuropatkina štābā, vēlāk Galicijā.

Okupācijas laiku pavadījis Rūjienā,
kur nodarbojies par skolotāju. 1919.

g. iestājies Latvijas nacionālajā ar-

mijā, piedalījies Ziemeļlatvijas atbrī-

vošanas kaujās; vēlāk bijis 6. Rīgas

pulka adjutants. 1920. g. iestājies
karatiesas pārvaldē; beidzis kara ju-
ridiskos kursus. Līdz 1925. g. bijis
kara prokurora palīgs, pēc tam iecelts

par Rigas apgabaltiesas prokurora

biedri. No kara dienesta izstājies

kapteiņa dienesta pakāpē. 1925. g.

beidzis Latvijas universitātes juridis-
ko fakultāti. 1927. g. iecelts par

Rīgas apgabaltiesas prokuroru. No

1933. g. oktobra līdz 1934. g. mai-

jam bijis palātas prokurors. No 1934.

g. 19. maija tieslietu ministrs.

APS iTIS Jānis, agronoms, Latvijas
univers. lauksaimniec. fakult. vec. do-

cents un Rīgas lauksaimniec. tautas

augstskolas pārzinis. Pastāvīgā dzīves

vieta Rīgā. Dzimis 1886. g. 17. jūnija
Vecates pag. Strazdiņos. Vecāki Gusts

un Anna, dz. Priedlte, lauku miju

īpašnieki. Mācījies Mazsalacas drau-

dzes skolā, Gori-Gorki vidējā zem-

kopibas skolā, Ciriches politechnikā,

Nancy univers. agronomiskajā in-

stitūtā. Pastāvīgā zinātniski ekspe-
rimentāla darbā Nancv universitāte

sagatavojis zinātņu doktora disertā-

ciju (Augstu temperatūru iespaids uz

graudiem sakarā ar to žāvēšanu) un

Latv. univers. agronomijas doktora

disertāciju (Zemes fizikas dinamika

un auglība). Precējies. Sieva Bela,

dzim. Bouraka. Dienesta gaita: Nancv

universit. lauksaimniecības botānikas

laborfitor. preparātors, Pēterpils pir-

mā rezerves pulka lauksaimniec. pār-

zinis, Pēterpils veģetāriešu b-bas dār-

zu saimniecību pārzinis, Latv. zem-

kopības ministrijas vec. agronoms,

Jelgavas apriņķa valdes Zaļās muižas

labienkojamās saimniecības vadītājs,

Jelgavas apr. Zaļenieku vidusskolas

skolotājs, Latv. universitātes lauk-

saimniecības fakultātes vec. docente

un izmēģinājumu un praktisko dar-

bu saimniecības vadītājs Vecaucē,

L. U. lauksaimniecības fak. sekre-

tārs, Rīgas lauksaimniecības tautas

augstskolas pārzinis. Sarakstījis vai-

rākus desmitus zinātniskus eksperi-

mentālus darbus un pāris simtus po-

pulārus publicējumus Latvijas, bij.

Krievijas, Francijas, Vācijas, Šveices

un Itālijas žurnālos un laikrakstos.



leņem goda amatus vairākas orga-

nizācijās. Ir zemkop. ministrijas lauk-

saimniec. padomes loceklis. Pirmās

starpt. darba konferences Latvijas de-

legāts. Latvijas agronomu biedrības

viceprezidents, studentu b-bas Kon-

kordija Zelmenis goda biedrs, Starp-
tautiskas agronomu federācijas val-

des loceklis v. c.

APSITIS Jānis, pseudon. Jānis
Sārts, rakstnieks. Zemturis Madonas

apr. Kalsnavas Dudumos. Dzimis

1905. g. 15. maijā Kalsnavas Dudu-

mos. Tēvs Jānis; māte Marija, dz.

Doma; nodarbojas ar lauksaimniecī-

bu. Beidzis reālskolu. Sarakstījis ro-

mānus: Māra, Vienoti, Pagarš, Fab-

rikas mantiniece, Rūķi, vairākus stā-

stus, kas nodrukāti Daugavā, Pie-

saulē, jaunākas Ziņas. lemīļota

blakus nodarbošanās zemkopība. Ir

Latv. preses un Zaļās vārnas bie-

drībās. '

APSITIS Kārlis, mi. - metallurgs,

dzelzceļu mašīnu un materiālu direk-

tors Rīgā. Dzimis 1889. g. 20. jūli-

ja Vecates pag., Valmieras apr. Tēvs

Gustavs, māte Anna, dzim. Priede,

zemkopji. Beidzis Pēterpils polrtech-
nikas institūtu ar inž. -mctariurga

grādu, priekš tam apmeklējis Maz-

salacas draudzes skolu un Mironova

komercskolu Rigā. Precējies. Sieva

(Milija, dzim. Gutmane. Bijis jaunā-
kais inženieris Liepājas galv. dzelz-

ceļu darbnīcās no 1921.—1922. g.,

inženieris dzelzceļu virsvaldē no 1922.

— 1924. g., technikas daļas vadītājs no

1924.- 1934. g., mašīnu un materiā-

lu direktora palīgs no 1934. g. 1.

VIII. līdz 1935. g. 1. 11, kad ie-

celts par mašīnu un materiālu di-

rektoru. 1932. g. apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa IV. šķ.

APSITIS Kārlis
- Roberts, ārsts.

Dzelzceju, pašvaldību un vidusskolu

ārsts Tukumā. Dzimis 1896. g. 8.

martā Meņģeles pag. Riekstiņos. Tēvs

Jēkabs; māte Anna, dzim. Kļaviņa.
Beidzis reālskolu Serkovā, Tērbatas

un Latvijas univ. Precējies. Siēva

Anna, dzim. Vaidere. Strādājis par

darbv. iekšlietu min. administr. dep.
un par sevišķu uzdev. virsnieku galv.

artiler. noliktavā. levietojis vairākus

populāri zinātniskus rakstus par me-

dicīnu dienas presē. lemt|otā blakus

nodarbošanās medniecība. Apbalvots

ar aizsargu nopelnu krustu, Latv.

atbrīvotāju goda zirni un Latv. 10

gadu jubil. goda zīmi. Ir Tukuma aiz*

sargu pulka vecākais ārsts, Tukuma

vieslgas b-bas un Imkas valdes lo-

ceklis un korporācijas Lettonia fi-

listrs.

ARĀJS Jūlijs, zvērināts advokāts,

valsts zemes bankas juriskonsults.
Dzimis Madonas apr. Ļaudonas pa .
Tēvs Dāvids, namdaris; māte Ma-

de, dzim. Scglenieka. Vecākiem pār-

nākot uz Rīgu, pabeidzis Debes-

braukšanas baznīcas draudzes sko-

lu un Rigas garīgo semināru ar I.

šķiru. 1906. g. iestājies Rigas poli-

techniskā institūta ķīmijas nodaļa;
1913. g. pāriet uz Varšavas univers.

juridisko fakultāti, kuru nobeidz 1917.

g. ar cand. jur. Precējies. Sieva Pau-

llna, dzim. Jumiķc. 1909. g. sācis

darboties par skolotāju 111. Rigas četr-

klasigaja pilsētas skolā, vēlāk arī Kor-

ti proģimnazijā. 1911. g. iegūst māj-

skolotāja un 1913. g. augstāko pirm-

mācības skolu skolotāja tiesības. 1911.

g. pasaules kara laikā iesaukts aktī-

vā dienesta kā virsnieks un visu kara

laiku darbojas I. Dzelzceļu eksploa-

tācijas bataljonā. Par nopelniem ap-

balvots ar Sv. Staņislava un Annas
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3. un 2. šk. ordeņiem. No 1918 g.

marta strādā par skolotāju un inspek-
toru Latviešu izglītības biedrības vi-

dusskolās Rīgā. 1919- g- brīvprātīgi

iestājas Latvijas nacionālajā armija.
1919. g. 1. okt. pāriet uz Latvijas
senātu par virssekretāru. 1923. g. ie-

celts par tiesu palātas prokurora
biedri un senāta virsprokurora bie-

dra v. i. 1924. g. bijis tieslietu mi-

nistrs un izpildījis ari kara ministra

pienākumus. No 1925.-1928. g. ju-
riskonsults ( vntrālaja zc-me> ierīchas

komitejā. Blakus nodarbošanās

skolotāja darbs, kuru turpina no b>J'.

g. rudens Rīgas pils. amatnieku sko-

la (tagadējā V. Olava komercsko-

lā), mācot likumzinibas. 1908. g. dar-

bojies laikraksta Pribaltijskij Krāj lat-

viešu nodaļa. Ārpus dienesta pienāku-
miem darbojies ari sabiedriskajā dzī-

vē: bijis ilggadīgs Tālavijas filistru

biedrības valdes loceklis; no 1918. g.

ilgāku laiku Latviešu izglītības bie-

drības valdes loceklis; 1919.—1022.

g. Latv. valsts ierēdņu kooperatīva
valdes priekšsēdis, pec tam padomes

priekšsēdis līdz 1034. g.; no 1020.

1026. g. bijis tautas bankas val-

des loceklis; un centr. sav-bas Kon-

zums padomes loceklis; ņo 1925.g.

I. Latvijas kreditsab-bas pad. priekš-
sēdis.

ARBUZOVS Leonīds, vēsturnieks,
L. univ. profesors. Dzimis 1882. g.

31. oktobrī Bauskā. Tēvs LeOnids,

vēsturnieks (miris 1912. g.); māte

Olga, dzim. Anšica (Anschūtz). Bei-

dzis Elca privātģimnaziju Rīgā, pēc

tam Rīgas pilsētas ģimnāziju. No

1902.—1906. g. studējis Terbatas uni-

versitātē, iegūdams cand. theol. grā-

du; tad 1906.—1909. g. Getingas uni-

versitātē, iegūdams Dr. phil. grādu;

no 1909. -1910. g. Berlīnes univer-

sitāte. Kopš 1010. g. Rigas vēstures

un senatnes h-bas rakstvedis; pašlaik
rokrakstu krājuma Livlāndisches Ur-

kundenbuch izdevējs. 1910. g. L. uni-

versitātes docents, bet kopš 1922. g.

profesors. Sarakstījis dažādus zināt-

niskus rakstus: Die Einfuhrung der

Rcformation m Liv-, Est- und Kur-

laiul, Die altlivlandisches Bauernreoli-

te, Studien fijr Oeschichte der letti-

schen Bevolkerung Rigas im Mittel-

alter und 16. Jahrhundert. Dažādi

raksti Latviešu konversācijas vārdnīcā

v. c. lemi|otā blakus nodarbošanās

zēģelēšana. Ir Rostokas univ. Dr.

theol. h.c, Igaunijas zinātniskās b-bas

Terbatā korespondētāja biedrs, Igau-

nijas literāriskās b-bas Rēvelē goda

biedrs, Ģenealoģiskās b-bas Jelgavā

korespondētāja biedrs. Bez tam Rl-

lnis vēstures un sonatnes petitāju bie-

drības, Kurzemes literatūras un māk-

slas b-bas un Latv. filoloģijas b-bas

biedrs.

ARNIS Ernests, rakstnieks un žur-

nālists, Jaunāko Ziņu atbildīgais re-

daktors. Dzimis 1888. g. 1. janvā-

ri Trikātas pagastā Valkas apr. Tēvs

Mārtiņš; māte Anna. Apmeklējis

augstskolu. Sācis nodoties rakstniecī-

bai. Izdevis vairākas grāmatas, no

kurām pirmā iznākusi 1905. g. Lat-

vijas preses biedribas valdes locek-

lis.

ARONIETIS Pēteris, būvinženieris,

Latvijas bankas padomes loceklis,

būvniecības priekšmetu skolotājs

Rigas pilsētas amatnieku skolā un

technikumā, Latv. hipotēku bankas

taksators un eksperts. Dzīvo Rīgas

jūrmalas pilsēta, Bulduros. Dzimis

1880. g. 8. martā Grostonas pagasta.

Tēvs Pēteris; matē Anna, dzim. Pod-

nieka, lauksaimnieki. "Pirmmācību

baudījis (irostonas un Kaileņu sko-

27 Aronietis
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lās; 1902. g. beidzis Rīgas pareiz-

ticīgo garīgo semināru un pēc tam

studējis Rīgas politechniskaja institū-

tā būvinženieru zinātnes. 1909. gadā

ar uzslavu beidzis inženieru nodaļu

un ieguvis būvinženiera grādu. Pre-

cējies. Sieva Paullna, dzim. Ozoliņa.
1910. g. aizbraucis uz Krieviju, jo

politisko uzskatu dēļ Latvija vietu

atrast nav varējis. Līdz 1914. g. strā-

dājis par Azovas pilsētas inženieri,

patstāvīgi vadīdams plašus būvdarbus,
kā elektriskas stacijas, slimnīcas, lop-

kautuves, tirdzniecības namu, skolu,

ielu, ceļu, tiltu un ari daudzu pri-
vātu un sabiedrisku ēku būves. 1914.

un 1915. g. strādājis Bakū par naf-

tas rūpnieku padomes inženieri, pār-

zinot un vadot naftas rūpnieku pa-

domes skolu, slimnīcu, ceļu, kanāļu
un tuneļu būves, kā ari naftas sa-

vākšanas darbus. 1915. un 1916. g.

strādājis par būvuzņēmēju pie naf-

tas rūpniekiem, nodibinot savu būv-

firmu. 1916.—1918. g. atradies Kau-

kāza frontē, kur bijis inženieru druži-

nas vadītājs. ParaJlēli šim darbam va-

dījis ari pilsētu labierīcības darbus

viena laikā Trapezunda un Karsā.

Bijis Trapezundas pils. valdes loc.

Latvijā atgriezies 1918. gada. Pieda-

lījies tautas padomes dibināšanas sa-

runās un bijis tautas padomes lo-

ceklis. 1919.—1922. g. sanitārbūvnie-

cibas, vēlāk būvinspekcijas nodajas

priekšnieks satiksmes un vēlāk iekš-

lietu ministrijā. Sinl laikā dzīvi pie-

dalījies pirmā Ķemeru atjaunoša-

nas projekta sastādīšanā un Ķeme-

ru atjaunošana, kā ari pirmo Latv.

skolu tipu projektu sastādīšanā. Sastā-

dījis pirmo Latvijas būvlikuma pro-

jektu, ko izdeva 81. panta kār-

tībā. 1922.— 1924. g. kara ministri-

jas būvniecības pārvaldes priekšnie-

ka pailgs. 1924 —25. g. Rīgas pil-
sētas valdes būvinspektors. Kopā ar

architektu Pēkšēnu sastādījis Rīgas

pilsētas jauno buvnoteikumu princi-

piālos virzienus. Bijis Rīgas pilsē-

tas domes loceklis. 1925. g. K. Ul-

maņa un 1926. g. A. Alberinga ka-

binetos — satiksm. ministTs. Sastādījis

un izdevis grāmatu Būvmateriāli. Ir

Latvijas inženieru b-bas valdes lo-

ceklis un Technisko skolu skolotāju
b-bas padomes loceklis. Dzīvodams

Krievijā, aktīvi piedalījies vietējās lat-

viešu organizācijās Rostovā pie Do-

nas, Baku un Tiflisā. Kara laikā Tra-

pezundā ar dažiem domu biedriem

organizējis kaut ko līdzīgu latviešu

biedrībai, lai kopotu frontē izkaisī-

tos latviešus. Baku strādājis Latvijas

bēgļu uzņemšanā, noorganizējot bēgļu

komiteju. Pēdējā ilgāku laiku veicis

savu uzdevumu bez valdības pabalsta.
Nodibinoties Aizkaukaza valdībai, ku-

ra izsludināja no jauna mobilizāciju,
Aronietis ar sekmēm piedalījies saru-

nās, lai latviešus no mobilizācijas at-

svabinātu.

ARTUM - HARTMANIS Arnolds,

rez. pulkvežleitenanrs L. K. O. X

Rīgas prefektūras jātnieku nodaļas

priekšnieks. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1895.

gadā 12. augustā Kurzemē, Aizupes
muižā. Tēvs Juris, pašvaldības dar-

binieks, apbalvots par 35 gadu paš-
valdības dienestu Krievijā ar sud-

raba medaļu. Bijis ari latviešu

bēgļu komiteja Tambovas guberņas

priekšsēdis, miris; māte Johanna, dz.

Hartmane. Mācījies komercskolā Tu-

kumā. Izturējis I. šķ. savvaļnieka

pārbaudījumu. Krievijā beidzis kara

skolu un Latvijā armijas virsnieku

kursus ar I. šķ. Precējies. Sieva

Marga, dzim. Vithofa. Dienējis krie-

vu armija kā savvaļnieks un kava-



lerijas virsnieks, un piedalījies pasau-

les karā. 1916. g. pārgājis 6. Tuku-

ma strēlnieku pulkā, kur komandējis

jātnieku spridzinātāju komandu, ar

kuru piedalījies Rigas aizstāvēšanas

kaujās. levainots kaujās un ap-

balvots ar vairākiem krievu kaujas

ordeņiem. 1918. g. brīvprātīgi ie-

stājies Latvijas armijā, kur dibinājis

un formējis pirmās Latviešu jātnie-
ku vienības,; 1919. g. saformejis I.

Latvijas atsevišķo jātnieku nodaļu, ar

ko piedalījies cīņās pret lieliniekiem.

Kaujas apstāk|os saformejis jātnieku

divīziju, ar kuru ieņēmis Carnikavu.

Nodibinājis pirmos tiešos sakarus

starp dienvidu un ziemeļu armijām

caur lielinieku fronti. Jātnieku
divizionā darbojies par divizio-

na štāba priekšnieku. Bermonta

uzbrukuma laikā Liepājas aizstā-

vēšanai saformejis Liepājā Zem-

gales atsevišķo eskadronu, ar kuru

piedalījies Liepājas fortu atbrīvoša-

na un Grobiņas ieņemšanā, un pec

Bermonta sakaušanas pārcēlies lieli-

nieku frontē, kur vadījis Droras-

Piedrujas kaujas rajonu kā kaujas

rajona priekšnieks, nodibinot pirmos
sakarus ar poļu armiju. Piedalījies

pēc miera slēgšanas jātnieku pulka
formēšanā par pulka komandiera pa-

līgu. Izdarījis pirmo latviešu mobi-

lizāciju kopīgi ar Leo Hasmani Lie-

pājas apriņķi. 1924. g. pārgājis iekš-

lietu ministrijas dienestā un darbo-

jies robežapsardzībā, bet 1926. g.

iecelts par jaunformejamās Rigas pre-

fektūras jātnieku nodaļas priekšnieku.

Apbalvots ar 111. šķiras Lāčplēša ka-

ra ordeni, IV. šķiras Triju zvaigžņu
ordeni un atbrīvošanas zīmi, kā ari ar

10 gadu atbrīvošanas ciņu medaļu

lemīļotā blakus nodarbošanās — da-

žāda veida sports, sevišķi skolas

jāšana. Darbojies Kalpaka bataljonā

par jātnieku nod. priekšnieku un ilgus

gadus ir jau jātnieku nodaļas bie-

drības priekšnieks.

ASĀKS Pēteris, aktieris un reži-

sors, Zemnieku drāmas teātra direk-

tors. Dzimis 1906.g. 19. febr. Gārsenes

pag. Ilūkstes apr. Tēvs Juris, māte

Ilze — zemkopji. Beidzis Subates

valsts ģimnāziju un Latvju dramatis-

kos kursus. Brlvklausitājs universitā-

te. 1929. g. nodibinājis Zemnieku drā-

mas teātri. No 1926. g. ir vadītājs
Latvijas skautu centrālajā organizā-

cijā.

ASARIS Hermanis (pseudonimi:

J. D. Lapā un Jaunā Vārdā — nis,

ha, H. A., R. O. un Zemnieka dēls),
žurnālists un biedrību darbinieks. Rī-

gas pilsētas revīzijas komisijas priekš-

sēdis, Latvijas pilsētu savienības re-

\iz. kom. priekšsēdis un savienības

izdotā komunālpolltikas žurnāla Paš-

vaklibas Balss redaktors, Rigas pil-

sētas pašv. darbinieku slimo kases

valdes priekšsēdis. Dzīvo Rīgā. Dzi-

mis 1882. g. 7. martā Kauguru pag.

Mičkēnos. Tevs Pēteris; māte Lie-

ne, dzim. Grasmane, zemkopji -rent-

nieki. Beidzis Kauguru pagasta sko-

lu, E. Heines privātskolu Valmie-

rā; Rigas mācības apgabala eksām.

komisija ieguvis aptieķnieka mācek-

ļa tiesības, Terbatas universitātes me-

dic. fakultātē aptieķnieka palīga grā-

du, Latv. univ. divi gadus klausījies
tieslietu zinības. Precējies. Sieva Ane-

|a, dzim. Plladze. No 1897.—1900.

g. aptieķnieka māceklis Valmierā,

1900.—1905. g. beigām aptieķnieka

pailgs Rīgā. Ar 1900. g. sācis rak-

stīt laikrakstos un 1902. g. iestājies |.

Dienas Lapas redakcijā (Dr. P. Zā-

llša vadībā), kur rakstījis teātra un

muzik. kritikas un ievadrakstus. 1905
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—1907. g. atradies apcietinājumā par

piedalīšanos revolūcijā. Pēc tam pil-

nīgi nodevies avīžniecībai un darbo-

jies Balt. Vēstn., J. D. Lapā, A. Jur-

jāna Pēterpils latv. laikraksta. Žurnāla

„Stari" redaktors. 1909. g. iestājies J.
D. Lapas (Rīgas Apskata) redakcija,
bet 1914. g. beigās pārgājis uz Jauno
Vārdu. Tai laikā darbojies arī par

Latv. skatuves b-bas Jaunā Rīgas
teātra sekretāru, drārnaturgu, teātra

un repertuāra komisijas locekli. 1915.

g. oktobri par uzstāšanos latv. bēgļu

kongresā Pēterpilī pret latviešu iz-

dzīšanu no dzimtenes izsūtīts pa ka-

ra Laiku uz Irkutskas guberņu, kur

darbojies par Ņižņeudinskas pilsētas

sekretāru, bet pēc 1917. g. revolūcijas
ievēlēts par Irkutskas gub. zemstes

valdes priekšsēža vietnieku. 1918. g.

sākumā arestēts, bet drīz atsvabināts

un 1918. g. kā Irkutskas latviešu pār-

stāvis ievēlēts Sibirijas valsts domē.

Bijis Sibirijas pilsētu un zemstu sa-

vienības pilnvarotais Austrumsibirijā.
1919. g. Irkutskā noorganizējis Sibi-

rijas, Uralu un Tālo Austrumu lat-

viešu nācionalo centru un Vidussibi-

rijas latv. koloniju pārstāvju kongre-

su, kas ievēlējis Sibirijas un Urālu

Latv. nāc. padomi, kurā darbojies

par sekretāru, inform. biroja vadītāju
un Brīvās Latvijas redaktoru. 1920.

g. ar Imantas pulku atgriezies Rīgā,
tai paša laikā sākdams darboties

Latvijas Sargā. 1921. g. kopīgi ar

Arvīdu Bergu v. c. nodibinājis Latvi,
kuru vadījis līdz 1928. g. 1922. g. ie-

vēlēts Rīgas pils. dome, darbojies
dažādās pils. komisijās, Latvijas pil-
sētu savienība, kur bijis revīz. koni.

priekšsēdis, padomes priekšsēdis un

valdes loceklis. 1931. g. maija ieve-

lēts par Rīgas pils. revīzijas komisi-

jas priekšsēdi, kādā amatā darbojas

vēl tagad. Radījis sekojošos darbus:

Ļeņins un viņa loma, Lauksaimniecī-

bas b-bas un viņu darbinieki, Strād-

nieki, kas nav sociālisti un vairā-

kas brošūras par Rīgas pils. saim-

niecību, kā ari rakstījis periodiskos
iui neperiodiskos izdevumos. Apbal-
vots par darbību Sibīrijas un Uralu

Latv. nāc. padomē ar Triju zvaigžņu

ord. virsnieka šķiru. Ir Sibirijas lat-

viešu b-bas valdes loceklis, Kristīgo
strādn. apvienības priekšsēža biedrs

un Rīgas Latv. b-bas un viņas nāc.

politikas noda(as biedrs, kā arī Latvju

un lietuvju vienības valdes kandidāts.

Pirms pasaules kara darbojies attu-

rības kustībā, bijis attur, b-bas „Au-
sckLa" vāldes loceklis un ari priekš-

sēdis, „Ausck|a" I. un 11. tautas

nama komitejas priekšsēdis. Par al-

koholu un citiem jautājumiem nolasī-

jis lekcijas dažādu biedrību sarīkoju

mos visā Latvijā. Par dažādiem po-

litiskiem un nacionāliem jautājumiem

uzstājies ari Latvijas laikā, propa-

gandēdams satversmes reformu, pēc

Ziem. Atner. Sav. valstu satversmes

parauga, un iecirkņu vēlēšanas.

ASPAZIJA (Plieksane Elza), dzej-

niece un drāmatiķe. Dzim. 1868. g.

16. martā Za|enieku Daukšās. Tēvs

Dāvis Rozenbergs, māte Margarita,
dzim. Freimane — turīgi lauksaim-

nieki, četru gadu vecumā iemācīju-
sies lasīt, 8 gadu vecumā neilgu
laiku mācījusies Zaļenieku pagastsko-
lā. Tad mācījusies Jelgavas 4-klas.

meiteņu skolā un sieviešu ģimnāzija.

Dzīvojusi vācu ģimenē, tāpēc ātri

iemācījusies vācu valodu (jau 14 g.

vec. sākusi dzejot vācu valoda). Ļoti

interesējusies par grieķu vēsturi un

teikām. 16.—17. g. vecumā mācīju-

sies pie mājskolotāja K. Jansona.
1893. g. pārnākusi uz Rīgu (pēc šķir-
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šanās no pirmā vira) un sākusi strā-

dāt par teātra koristi, interesējusies

sevišķi par drāmas teoriju (lirikai
piegriezušies daudz vēlāk). Pirmā iz-

rādītā luga Vaidelote (1893. g.).
lepazinusies un salaulājusies ar dzej-

nieku Raini (1897. g.). Pēc Raiņa

•-> i»i -.; ri.iuz Vjatku, 4 gadus no-

darbojusies ar žurnālistiku Plates jaun-

izdotajā Dienas Lapa. Pēc 1905. g.

notikumiem emigrējusi uz Sveici. Lat-

vijā atgriezusies 1920. g. Bijusi sa-

tversmes sapulces locekle. Izdevusi

dzejoļu krājumus: Sarkanās puķes

(1897.), Dvēseles krēsla (1904 ), Sau-

lainais stūrītis (1910.), Ziedu klē-

pis (1911.), Izplesti spārni (1920.),
Raganu nakts (1923.), Trejkrāsaina
šaubu- (1920. \ Asteru laikā (1927.).
Drāmas: Vaidelote, Zaudētās tiesības,

Atriebēja, Neaizsniegts mērķis, .Si-

draba šķidrauts, Aspāzija, Boass un

Rute, Madlienas baznīcas torņa cē-

lējs, Zajša līgava. Tulkojumi:

Scnkjeviča Ouo vadis, Gētes Jau-
nā Vertera ciešanas, Bulvera Pa-

starā diena Pompejos, Hamcrlinga

Aspāzija v. c. Apbalvota ar Triju

zvaigžņu ordeni.

ASERE Veronika, pianiste. Vecākā

docente Latv. konservatorija. Dzīvo

Rīgā. Dzimusi 1881. g. 21. maijā

Bērzaunē. Tēvs Gotlībs Hanšmanis.

māte Anna, dz. Olševskija. Beigusi

prof. Borofkas mūzikas skolu Pēter-

pill un kā eksterne Latv. konserva-

toriju. Vispārējo izglītību ieguvusi Rī-

gā, Adelh. Vallenburgeras augstākajā

meiteņu privātskolā. Atraitne. Latv.

konservatorijā darbojas no tās dibinā-

šanas dienas. Apbalvota par Latviešu

strēlnieku lazaretes dibināšanu un va-

dīšanu Pēterpill ar Sv. Annas len-

tas zelta medaļu un Latvijā ar Triju

zvaigžņu ordeni. Ir biedrene veco

strēlnieku biedrībā.

ATRENS Kārlis, veterinārārsts,

zemkopības ministrijas veterinārpār-
valdes priekšnieka palīgs. Pastāvīga
dzīves vieta Rīgā. Dzimis 1870. g.

15. maijā Rundāles pag. Ķelfilu mā-

jās. Tēvs Ate; māte Anna, dzim.

Vesmane — lauksaimnieki. Beidzis

Bauskas apr. skolu. Jelgavas reāl-

skolu un Tērbatas veterinārinstitu-

tu. Precējies. Sieva Natālija, dz. Bi-

te. 1898. g. strādājis Kaukāzā gal-

venajā veterinārpārvaldē Tifltsā par

darbveža vietnieku. Atgriezies Lat-

vija 1921. g. un iestājies veterinār-

pārvakles dienesta. Rakstījis žurnā-

los un dienas laikrakstos par lopko-

pības jautājumiem. Nodarbojas ari

ar rakstniecību. Apbalvots ar Sv. Sta-

ņislava un Sv. Annas 111. un 11. šķ.

ordeņiem un IV. šķ. Triju zvaigžņu
ordeni. Ir valdes loceklis Latvijas

lopkopības centrālajā sav-bā un Lat-

vijas veterinārārstu b-bā, kā ari Lat-

vijas tuberkulozes apkarošanas b-bas

padomes loceklis. Krievijas valsts die-

nestā ieguvis valsts padomnieka pa-

kāpi un iecelts Kaukāza lopu aizsar-

dzības b-bā par mūža biedri.

ATRENA Natālija, Latv. univers.

lauksaimn. fak. asistente, strādā un

dzīvo L. U. lauks. fak. pētīšanas

saimniecībā Rāmavā. Dzimusi 1902.

g. 19. febr. Rundāles pag. kā saim-

nieku meita. Tēvs Otto un māte Oti-

lija, dzim. Feldmane. Pirmo izglītību

ieguvusi 1911.-12. g. Bornsmindespag.

skolā, tad J. Priedes sieviešu ģimnā-

zijā Jelgavā, Valkas pilsētas sieviešu

ģimnāzijā, Liepājas pilsētas sieviešu

ģimnāzijā, Madonas sieviešu ģimnā-

zijā. Beidzot 1919. g. iestājusies Ļ
Jelgavas valsts vidusskolā, kuru bei-

gusi 1921. g. pēc reālģimnazijas ti-
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pa. Tā paša gada rudeni iestājusies
L. U. lauks, fakultātē, kuru beigusi
1930. g. ar agronomes grādu. Pirmā

darba vieta L. U. saimniecībā Rāma-

vā, kur sākusi strādāt lopkopība no

1926.—1928. g. Tad pārgājusi uz

Kaucmindes mājturības skolu par sa-

vu speciālo priekšmetu skolotāju, šeit

darbojusies līdz 1931. g., kad ie-

vēlēta par L. U. lauks. fak. lopko-

pības katedras jaunāko asistenti Rā-

mavā. 1934. g. ievēlēta turpat par

asistenti.

AUDZE Jānis, valsts ierēdnis un

sabiedrisks darbinieks. Virsgrāmatve-
dis nodokļu departamentā. Dzīvo Rī-

gā. Dzimis 1884. g. 24. janvāri Val-

les pag. šlpās. Vecāki Jēkabs un

Ede, dz. Gruntšteina — lauksaim-

nieki. Beidzis Valles 11. pag. skolu

un Jaunjelgavas pils. skolu. Pēterpilī

sagatavojies uz ģimnāzijas eksāmenu,

ko sekmīgi nolicis 1905. g. Precējies.

Sieva Matilda, dz. Arāja. Strādājis

Pēterpilī privātā firmā par grāmatve-
di, bet 1905. g. iestājies kara diene-

stā kā savvaļnieks. Atvaļināts 1907.

g. kā rezerves virsnieks, kara lai-

ka strādājis Pēterpils apgabala štābā

par kara ierēdni. Latvijā atgriezies
1920. g. un iestājies fin. min. ne-

tiešo nodokļu d-tā par ierēdni grā-

matvedības noorganizēš. darbā. Ap-

vienojot netiešo nodokļu d-tu ar tiešo,

kļūst nodokļu d-ta virsgramatvedis

spirta monopola nodaļā. Ir Latv. grā-

matvežu savienības valdes loceklis-

kasieris un krājaizdevu s-bas Paš-

palīdzības valdes priekšsēdis.

AUDRIŅS Jānis, gleznotājs. Sko-

lotājs Aizputes valsts ģimnāzijā. Dzi-

mis 1898. g. 28. novembri Duku-

rēnu mājās Viesītes pag. Tevs Jānis,
māte Dore, dzim. Gutmane — lauk-

saimnieki. Beidzis Ekengrāves pag.

skolu, Jēkabpils tirdzniec. skolu un

Latv. mākslas akadēmiju. Darbojies

par skolotāju 1929.—1931. g. Pļaviņu
pils. ģimnāzijā un no 1932. g. Aiz-

putes valsts ģimnāzijā. — Gleznas:

„Dziras", „Kristus" — aHāp ?Irvna

Klosteres pag. Pētera baznīcai, ~Kri

stus angiāmcelš." — altāra glej»»

mājas altārim, māc. Sakārņa īpaš .

vairāki portreti un figurtda* kompasi

cijas. Ir Latv. mākslinieku biedrības

biedrs.

AUNS Andrejs, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Kabiles pagasta
vecākais. Dzimis 1876. g. 11. no-

vembri Kabiles pagasta Blču mājas.
Vecāki — Andrejs un Katrīna, dzim.

Aune, strādnieki. Beidzis Kabiles pa-

gasta skolu. Tālāk sagatavojies paš-

mācības ceļā. Piedalījies pasaules ka-

rā. Latvijā atgriezies 1918. g. Dibinā-

jis Sabiles evanģ. Lutera draudzes pa-

domi, būdams padomes loceklis un

sākumā ari draudzes priekšņieks. —

Ir Sabiles patērētāju biedrības dibi-

nātājs, kur darbojas ari revīzijas ko-

misija, un Sabiles krājaizdevu sabie-

drības Spars dibinātājs un padomes

loceklis. Kabilē sākot ar pirmo pa-

gasta padomi ievēlēts par padomes lo-

cekli un priekšsēdi. Bijis Kabiles

krājaizdevu sabiedrībā vairākus ga-

dus revīzijas komisijas priekšsēdis,
kā ari ir bij. Biškopības biedrības,

Kabiles lauksaimnieku b-bas Kultū-

ras, aizsargu organizācijas un zemnie-

ku savienības biedrs. Kad nodibinājās

pirmā apdrošināšanas sabiedrība ne-

laimes gadījumos, ar valdes rīko-

jumu iecelts par Kabiles pagasta piln-

varnieku. Darbojies Brīvās Zemes

redakcijā ka korespondents un kopš

1926. g. ir valsts statistiskas pārvaldes
brīvprātīgais korespondents. Jau vai-

rākus gadus darbojas par brivu Lat-
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vijas universitātes meteoroloģiska in-

stitūtā, augu novērošanas ziņu snieg-
šanā.

AUSĒJS Longīns, paidagOgs, Lat-

vijas universitātes docents. Dzīvo Rī-

gā. Dzimis 1885. g. 30. okt. Pede-

dzes pag. Tēvs Toms, māte Kar-

lina, dzim. Gružāne, zemkopji-saim-

nieki. Beidzis Pēterpils universitātes

matemātikas fakultāti. Pirms tam mā-

cījies Pliskavas ģimnāzijā un Alūks-

nes draudzes skola. Precējies. Sie-

va Lūcija, dzim. Apkalne. 1910. g.

iestājies par skolotāju K. Millera pri-

vātajā reālskolā Cēsis. 1911. g. pār-

ņēmis skolas vadību un sabijis par

reālskolas, vēlāk reālģimnazijas di-

rektoru līdz 1919. g., kad iecelts

par izglītības ministrijas skolu depar-
tamenta direktoru. So posteni ieņē-
mis līdz 1924. g. Ir universitātes

docents no 1921. g. Darbi: Finanču

matemātika, Aptuvenie skaitļi un kā

ar tiem rīkojas, Alģebra, Ģeomet-

rija, Kosmografija, daudz žurnālu un

avīžu rakstu. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa trešo Šķiru. Ir Lat-

vijas univ. un citu iestāžu darbinieku

savstarp dzīvības apdrošin. valdes

priekšsēdis. Latv. univ. darbinieku

savstarp. krājaizdevu sabiedrības val-

des loceklis, Latvijas nacionālo skolo-

tāju savienības valdes priekšsēdis,

Latvijas vidusskolu skolotāju biedr.

valdes loc., Latvijas valsts atbild, dar-

binieku biedrības kasieris un daudzu

biedrību biedrs, studentu korporāc.
Fraternitas Metropolitana filistrs, stu-

dentu korporāc. Bcveronijas goda fi-

listrs, studenšu korp. Varavīksnes go-

da filistrs, Praktiskās paid. institūta

direktors.

AUSKAPS Ernests, tautsaimnieks,

Latvijas bankas ārzemes korespon-

dences daļas vadītājs. Dzimis 1882

g. 14. decembrī Jelgavā. Tevs Dā-

vids, ratnieku amata vecākais. Mā-

cījies Jelgavas reālskolā, Rigas poli-

techniskajā institūtā (tauts. fak.), Parī-

zes universitātē (juridisko fak.), Gre-

nobles universitāte (liter. fak.), angļu
valodas institūtā. Precējies. Sieva

Marta, dz. Dombrovska. Agrāk strā-

dājis Krievijas valsts bankas ārzemju

nodaļā Pēterpilī.
AUSKAPS Jūlijs. Dr. chem., L. U.

rektors un ķīmijas fakultātes profe-

sors Latvijas šķiedrvielu un krāsvie-

lu technoloģijā. Dzimis 1884. g. 2.

jūnijā Baiškalna pagastā. Tēvs Jā-
nis skolotājs. Studējis Pēterpils

technoloģiskajā institūtā ķīmiju. Stu-

dijas beidz ar uzslavu 1910. g. un

iegūst inženiera technologa grādu. At-

stāts institūtā sagatavoties zināt-

niskam darbam. No 1911. g. ir do-

cents Pēterpils sieviešu politechnikā.

Pasaules kara laikā Krievijas zem-

kopības ministrija vigu komandē uz

Vidusāziju krāsošanas metožu pētī-
šanai. Vēlāk darbojies sprāgstošo vie-

lu sagatavošanas komisijā. 1916. g.

ir Krievijas galvenās artilērijas pār-

valdes ķīmijas komitejas pilnvarotais

Volgas rajona ķīmijas fabrikās. IQIB.

g. ir galvenās artilērijas pārvaldes

ķīmiskās nodaļas priekšnieks Oms-

kā. 1920. g. ievēlēts par Uralu kal-

nu institūta profesoru organiskajā ķī-

mijas technoloģijā, bet jau tā paša

gada rudeni ievēlēts par L. U. do-

centu ķlm. šķiedrvielu un krāsvielu

technoloģijā. No 1930. g. decembra

ir L. U. profesors. 1933. g. pavasari

ievelēts par L. U. rektoru un 1934.

g. ievelēts tajā pašā amatā otrreiz.

Daudzu zinātnisku darbu autors krie-

vu un latviešu valodā, kas iespiesti

L. U. Rakstos, Kopdarbībā, Oikono-

mistā it. c. Apbalvots ar Triju zvaig-
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/iju ordeni un franču akadēmijas pal-

mām.

AUSTRUMS Ģirts, sabiedrisks dar-

binieks. Dzimis 1889. g. 1. oktobri

Skrundas pag. Sapnlšu mazmājiņā.

Mācījies vietējā pagasta skolā. Vidus-

skolas kursu sagatavojis pašmācības

re|ā. Izmācījies par elektrotechniki.

Izglītojies Peina mūzikas institūtā,

Latvijas tautas universitātes mākslas

filozofijas fak., teoloģijas institūti

un parallell klausījies lekcijas Latv.

univ. teoloģijas fakultāte. Piedalījies
1905. g. nemieros un pasaules kara.

Kritis vācu gūstā, no kura atgriezies
1919. g. Latvijas tapšanas laikā bijis
Dobeles - Berzes elektroiestādes tech-

niskais vadītājs. 1924.—1929. g. ap-

ceļojis kājām Latviju, lai reģistrētu

senvietas, archaioloģiskas lietas un

vāktu etnogrāfiskus materiālus, dai-

nas un citas tautas tradicijas, kuras

nodevis izglītības ministrijai. Bīskaps

K. Irbe sūtījis baznīcas praktiskos

darbos par teoloģijas kandidātu, bet

kristīgās ticības dogmām neapmieri-
nāts pārgājis pie dievturiem. Divi

gadus dievturos strādādams, tomēr

atzinis, ka ari šeit netiek pareizi sa-

prasta senlatviešu ticība un tikumi. Ta-

gad patstāvīgi propagandē referātu

veidā senlatviešu tradicijas un kultūru.

AUZIŅS Alfrēds, inženieris un tech-

nblogs. Direktors un rīkotājs kā ari

valdes loceklis a./s. Metālists, kuru

kopā ar citiem latviešu rūpn. nodibi-

nājis 1920. g. Pastāvīgā dz. vieta Rī-

gā. Dzimis 1885. g. Rīgā. Tēvs Jē-

kabs, māte Marta, dzim. Ābele, nam-

īpašnieki. Beidzis Rīgas Aleksandra

klasisko ģimnāziju ar sudraba medaļu

un Rīgas politechniskā institūtā ķī-

mijas fakultāti ar inženiera-technologa
grādu. Pēc studiju beigšanas strādājis
4 gadi „Zalamandras" teraudlietuves

metallurģiskajā laboratorija Rīgā.
Pec tam pārceļojis uz Krieviju, kur

Viksas fabr. vadījis teraudlietuvi un

metaUurģisko laboratoriju, un Pēter-

pilī Ludviga Nobela mašinfabrikā ie-

ņēmis galvenā metallurga vietu. Lat-

vijā atgriezies 1920. g. Rakstījis krie-

vu metallurgu b-bas žurnālā par spe-
ciāla tipa metallkausēšanas krāsni,

apkurināmu ar naftu v. t. t. Ir Latv.

rūpnieku un amatnieku sav-bas valdes

un Latvijas bankas diskonto komite-

jas loceklis.

AUZIŅS Augusts-Alfrēds, mūzikas

kritiķis un diriģents. Dzimis 1899.

gadā 29. augustā Vietalvas pagasta,

kā lauksaimnieka dels. Pēc vidus-

skolas beigšanas studējis komerczi-

natnes. Mūzikas izglltibu ieguvis Vig-

neru Ernesta fonoloģijas institūtā un

Latvijas konservatorijā. Bez tam pa-

pildinājies ārzemes pie vairākiem ie-

vērojamiem mūzikas paidagOgiem. Kā

sabiedrisks darbinieks strādā gan kul-

turālas b-bās, gan mācības iestādēs.

Kopš 1922. g. vada Latv. izglītības
b-bas kori (bij. Brāļu dr. koris).
Vadījis ari Latv. kult. veic. b-bas

centra kori un mūzikas studiju. Bez

tam bijis vairākus gadus virsdiri-

ģenta Teodora Reitera palīgs. Brau-

cis kā virsdiriģents uz provinces ko-

ru kopmēģinājumiem. Vadījis novadu

dziesmu svētkus ari kā patstāvīgs

virsdiriģents. Bijis VII. un VIII. vis-

pārējo dziesmu svētku mēģinājumu
komandants. Joprojām strādā Latvijas

izglītības b-bā, vadīdams kori, mūzi-

kas studiju un fiziskās izglītības kur-

sus. Ar 1928. g. strādā galvas pilsētas

presē kā mūzikas kritiķis. Latvijai

nodibinoties kā speciālists tiek pie-

komandēts dzelzceļam. Strādādams

uz dzelzceļa, ieņēmis dažādus atbil-

dīgus amatus — bijis stacijas priekš-
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nieka palīgs, vilcienu revidents v. c.

Vēlāk pārnācis uz dzelzceļu virsval-

di Rīgā.

AVOTS Kārlis, mācītājs Ļaudonas
draudzē. Pastāvīga dzīves vieta Ļau-
donas mācitājmuižā. Dzimis 1859. g.

3. oktobri Limbažos. Tēvs Miķelis,
māte Estere, dzim. Ozija. Vecākiem

bija traktieris Limbažos. Mācījies
Limbažu elementārā un apriņķa sko-

lā, tad guberņas ģimnāzija Rīgā, stu-

dējis Terbatā: sākumā (1881. g.) me-

dicīnu, tad teoloģiju. Pēdējo beidzis

1887. g. ar tiesībām uz kandidāta grā-
du. Atraitnis. Sieva Luize, dz. Treija.
Kandidāta gadu pavadījis pie Limbažu

mācītāja Girgensona, ordinēts Tēr-

batā 1889. g. 10. februāri par ad-

junkta mācītāju Limbažu un Sv. Ka-

triņas draudzē. No 1889. g. aprīļa

pastāvīgs mācītājs Liezeres draudzē

un no 1891. g. mācītājs Ļaudonas
draudzē. Krievu-japfiņu karā bijis
kafa mācītājs I. Mandžurijas armijā.
1006. g. iecelts par Cēsu iecirkņa
prāvestu. Raksta vairākos garīgos
laikrakstos. Nodarbojas ari ar zem-

kopību, sevišķi biškopību. Apbalvots
ar zelta amata krustu un Staņislava
un Annas ordeni. Viens no Ļaudonas
lauksaimniecības b-bas dibinātājiem,
palidzējis ari nodibināt šis biedrības

krājaizdevu kasi. Pasaules kara lai-

kā vadījis bēgļu ēdināšanas punktu

Ļaudonā.

A2INS Pēteris - Jūlius, Smiltenes

virsmežzinis Smiltenes pag. Silvas

mežmuižā. Dzimis 188*. g, 12. au-

gusta Vecpiebalgas Roznēnos. Tēvs

Andžs, māte Ede. (irigola. Mācījies
V ecpiebalgas pag. un draudz. skolās

un Cēsu pils. skolā. Beidzis Tiflisas

mērnieku skolu un ar uzslavu Mas-

kavas mērniecības inženieru institūtu.

Studējis Pēterpils kalnu institūtā.Pēc

tam beidzis Maskavas zemkopības

akadēmijas lauksaimniecības un in-

ženieru-agronomu fakultātes. Precē-

jies. Sieva Irēne Balmaka. Darbojies

zemes un mežu iericibas darbos Tve-

ras, Samaras, Kurskas, Poltavas un

Vologdas guberņās kā mernieks-re-

vidents. 1913. g. komandēts uz Skan-

dināviju iepazīties ar lauksaimniecī-

bas izglītības un kultortechnisko ie-

kārtu Šinīs valstis. Pēc tam iecelts

par Minskas kulrtirtechniskās skolas

direktoru. Karam sākoties pārcelts uz

Astrachaņas gub. par kabineta zem-

ju pārvaldnieku, Tingutas lauksaim-

niecības skolas direktoru un irrigād-

jas sistēmu pārzini. 1915. gadā brīv-

prātīgi iestājies armijā, kur Daugavas
frontē vadījis atbildīgus kara būvnie-

cības darbus. 1918. g. pārnācis Lat-

vijā un brīvprātīgi iestājies nacionālā

armijā. No 1921. g. virsmežzinis

Smiltenē. Viņa dažādie zinātniskie ap-

cerējumi iespiesti dienas presē. Ir

mednieku b-bas goda biedrs.

B

BAGĀTAIS Kārlis-Aleksandrs, Vie-

sītes pilsētas valdes sekretārs un grā-

matvedis, ari Viesītes pilsētas bāriņ-

tiesas sekretārs. Dzimis 1897. g. 1.

aprīli Rites pagasta. Tēvs Indriķis,

lauksaimnieks un amatnieks; māte

Dārta, dzim. Babre. Apmeklējis Jo-

natāna b-bas skolu Rīga, Eķengrāves,

tagad Viesītes, pagastskolu un bēgļu

gaitfls Maskava Protasova vispārizgllt.



kursus. Papildinājies pašmācības ceļā.
Precējies. Sieva dzim. Lejiņa, Vie-

sītes pilsētas pamatskolas skolotāja.
Nodarbojas ari ar zīmēšanu un glez-
niecību. Ir Viesītes aizsargu nod.

priekšnieka palīgs un Viesītes izglī-
tības biedrības „Ausma" biedrs. Pie-

dalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās

Latgales fronte.

BAI2E Mārtiņš, tirgotājs, dzelzs

un tērauda preču tirgotavas „Jekabs
Martinsons" īpašnieks. Dzīvo Rīgā.
Dzimis 1871. g. 24. novembrī Po-

dzemes Daupu krogu, Valmieras apr.

Tevs Mārcis, lauksaimnieks un kro-

dzinieks; māte Kristlna, dz. Kalēja.
Beidzis Valmieras apriņķa skolu. Pre-

cējies. Sieva Fannija, dzim. Rūdolfa.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
V. un IV. šķiru, (ioda amati: Lat-

vijas tirgotāju savienības valdes lo-

ceklis, Vidzemes savstarpējās kredit-

b-bas valdes priekšsēža biedrs, Tirdz-

niecības un rūpniecības kameras lo-

ceklis un substituts, biedrs biržas

b-bā.

BAĶIS Roberts, veterinārārsts.

Valsts Jaunpils lopkopības skolas un

vaislas lopu audzētavas pārzinis. Dzī-

ves vieta Jaunpils muižā. Dzimis 18QI.

g. 23. sept. Lauru kolonijā, Igaunijā.

Tēvs Kārlis, melderis; māte Hen-

riete, dz. Rozenberga. 1913. g. bei-

dzis Pliskavas lauks, vidusskolu, ie-

gūstot agronoma grādu ar uzslavu,

un 1917. g. Terbatas veterinārin-

stitotu ar veterinārārsta grādu. Pre-

cējies. Sieva Zinaida, dz. Zboromir-

skaja. Nodarbojies Pēterpils zootech-

niskajā birojā prof. J. Liskuna va-

dībā. 1917. g. mobilizēts un iecelts

par Viskriev. Sarkanā Krusta 12. ar-

mijas veterinārlazaretes priekšnieku.
Pēc demobilizācijas pārvaldījis Sar-

kanā Krusta muižu Vladimiras gub.

Latvijā atgriezies 1921. g. un strā-

dājis galvenā štābā par sev. uzdev. ve-

terinārārstu un virsleitenantu. Kopš
1922. darbojas valsts Jaunpils vaislas

lopu audz. pārziņa amatā un no 1930.

g. ir ari valsts Jaunpils lopk. skolas

pārzinis. Sarakstījis grāmatu: Kā iz-

audzēt veselīgus teļus, sivēnus, jērus

un kumejus; bez tam daži raksti

ievietoti lauksaimn. periodiskā presē.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu V. šķ.

ordeni un par sekmīgu mazpulka
vadību ar zemkopības ministrijas at-

zinības rakstu. Darbojies Zemga-
les lauks, c-bas valdē un centrālās

s-bas „Konzums" padomē. Ir Jaun-

pils lauksaimniecības un patērētāju
b-bas Palīdzības valdes priekšsēdis
un Jaunpils mazpulka vadītājs. Apce-

ļojis Somiju, Zviedriju, Dāniju, Igau-

niju, Lietavu un pa daļai Vāciju.
BAKULIS Pēteris, žurnālists Jau-

nāko Ziņu redakcijā. Dzimis 1886. g.

1. aprīli Ērgļu pagasta. Tēvs Mārtiņš,
māte Anna, dz. Plaude rokpeļņi
Pēc pagasta un draudzes skolas beig-
šanas turpinājis izglītību pašmācības

ceļā un ari apmeklēdams speciālus
kursus. Precējies. Sieva Karlina, dzim.

Bērziņa. Žurnālistikā iesācis strādāt

1919. g. Latvijas Sarga redakcijā, vē-

lāk pārgājis uz Republikas Sargu un

īsu laiku strādājis ari Latvijas Vēst-

nesi. No 1920. g. maija līdz šim lai-

kam darbojas Jaunāko Ziņu redak-

cijā. Viņa intervijas, ceļojumu pie-

zīmes un dažādi citi raksti iespiesti
laikrakstos, visvairāk Jaunākajās Zi-

ņās. Bez žurnālistikas mīl nodarboties

ar dārzkopību un cieni ari makšķerē-

šanas sportu. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. un Beļģijas Kroņa ord.

Ir Preses biedrības loceklis. Daud/

cietis aiz piedalīšanās 1905. g. revo-

lucionāru kustībā.

36Hai/<
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BALCS Jānis, inženieris. Strādā

zemkopības ministrijā Rīgā. Dzimis

1885. g. 3. novembri Grenču pag.

Balču mājas. Tēvs Krišs, māte Anna,
dz. Cūberga — lauksaimnieki. Bei-

dzis Grenču pagastskolu, Tukuma pil-
sētas skolu, Kurskas mērniecības sko-

lu, Maskavas mērniecības institūtu ar

inženiera tiesībām un Maskavas lauk-

saimniecības institūtu ar I. šķ. agro-

noma grādu. Precējies. Sieva Klāra,

dz. Berševska. leņēmis Krievijas cen-

trālajās guberņās vadītāja amatus ze-

mes ierīcībā un sabiedriska agrono-

mijā, šinī darbības posmā izstrādājis
vairākus speciālus rakstus zemes ie-

riclbas un sabiedriskas agronomijas

jautājumos, kas Krievijā iespiesti at-

sevišķos izdevumos. Pasaules kara

laikā piedalījies labības sagatavošanā

armijas vajadzībām un lielinieku lai-

kā darbojies par lauksaimniecībaskur-

su lektoru agrārā likumdošana un

zemes ierīcībā. Latvijā atgriezies
1021. g. Kā zemkopības ministrijas
vecākais inženieris darbojies musu

agrārās reformas izvešanā un no

1927. g. līdz šim laikam darbojās kā

Latvijas zemkopības ministrijas piln-
varotais pārstāvis Latvijas-Igaunijas,
Latvijas-Lietavas un Latvijas-S.P.R.S.
valsts robežu lietās, par ko izpel-

nījies Igaunijas un Lietavas atzinību

im apbalvots ar Vitauta Lielā ordeni.

BALODE-ALBERTIŅA Emma-Vik-

torija, notāre. Dzimusi Rīgā 1897.

g. 11. oktobri. Beigusi Rīgas pilsētas

meiteņu ģimnāziju, studējusi Maska-

vā. No 1922. g. ir finanču ministri-

jas notāre. No 1923 —1932. g. sievie-

šu palīdzības korpusa prezidente, no

1934. g. latv iešu gaidu centrālās orga-

nizācijas prezidente. Rīgas latv.-poļu
biedrības dāmu komitejas priekš-

sēde. 6. Rigas kājnieku pulka piemi-

nekļu biedrības valdes priekšsēde. Ap-
balvota ar Triju zvaigžņu ordeņa 4.

šķiru un Latvijas atbrīvošanas ciņu

medaļu.

BALODE Paula, cand. hist., rakst-

niece un žurnāliste. Dzīvo Rīgā. Dzi-

musi 1889. g. 29. septembri Pļa-

viņu pag. Ratniekos. Vecāki lauk-

saimnieki Pļaviņu pagasta. Beigusi

Pļaviņu pag. pamatskolu, N. Drau-

dziņas ģimnāziju un augstskolu Mas-

kavā. Pēc vēstures-filoloģijas fakul-

tātes bcigš. strādājusi par vēstures

un krievu literatūras skolotāju Maska-

vas mācības apgabala ģimnāzijā. —

1021). g. atgriezusies Latvija. Pļaviņu

pag. Lejas Sturtos, kur nodarbojusies

ar lauksaimniecību un rakstniecību,

šai laikā sarakstījusi savus plašākos
darbus: Uzlecošo sauli un Daugavas

ūdeņus, kā ari savas pirmās lugas:

Lāčgales dižvīrus, Nomales cilvēkus

un Mauriņu Litas kazās. 1031. g. pār-

nākusi uz Rīgu un tagad nododas

tikai rakstniecībai. Patlaban strādā

pie sekojošām lugām: Ķeizarienes

gredzens, Sapnis par laimi un Dau-

gavas kaija. — Ģimnāziju beidzot ap-

balvota ar zelta medaļu un zem-

kopības ministrijas 2 mazām bron-

zas medaļām par zemkopību.
BALODIS Arturs, inženieris-tech-

nologs. Valsts papīru spiestuves pār-

valdnieks Rīgā. Dzimis 1882. g. 14.

aprīli Lēdurgas pag. Aijažu skolā.

Māte Anna, dzim. Golvere; tēvs Kār-

lis, skolotājs. Beidzis Rigas poli-

techn. institūta ķīmijas fakultāti un

studējis Vācijā, Oetingenas universi-

tātē. Nodarbojies par skolotāju pag.

skolā un Simbirska ģimnāzijā, par

asistentu Rīgas politechniskfi institūtā,

inženieri un valdes locekli Pro-

vodņika fabrika Maskavā. Sarakstījis
vairākus zinātniskus darbus ķīmijā.
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BALODIS Augusts (Zemnieku Au-

gusts), skolotājs un Varakļānu valsts

ģimnāzijas direktors. Dzimis 1884. g.

14. septembri Patkules Zemniekos.

Tēvs Jēkabs, māte leva, dz. Bri-

merberģe — lauksaimnieki. Mācī-

jies Rīgas pareizticīgo garīgajā semi-

nārā, studējis Tērbatas augstskolā,

beidzis Tērbatas augstskolas vienga-

digos paidagoģiskos kursus ģimnāzi-

jas skolotāju sagatavošanai. Pre-

cējies. Sieva Minna, dz. Radvile, meita

Rūta. 1913. un 1914. g. strādājis

par fizikas skolotāju Jelgavas reāl-

skolā; 1915. un 1916. g. Valkas

reālskolā un Valkas sieviešu ģimnā-

zijā par dabas zinību un ģeogrāfijas

skolotāju; 1917. g. Ausēja reālskola

Cēsis mācījis dabas zinības, ģeogrā-

fiju, ķīmiju un fiziku. No 1918. g.

līdz 1930. g. Cēsu-Bcrzaines valsts

ģimnāzijā bez minētiem priekšmetiem
mācījis vēl latiņu valodu; tad bijis

ģimnāzijas dir. Subate, Ilūkstē un no

1934.g. valsts ģimn. direktors Varakļā-
nos. Sarakstījis darbus: Sreiropas un

Eiropas ģeogrāfijas kurss; Neorga-
niskā un organiska ķīmija; Tech-

noloģijā; Cilvēka anatomija un fizio-

loģija pamatskolām (kopā ar K. Jau-
navu); Materiāli Latvijas ziedu ka-

lendāram; Ļeņkorānas provinces flora

(Terbatas ūniv. piešķīra zelta me-

daļu). Vairākas grāmatas tulkojis

latviešu valodā. Sīkāki raksti Līdumā

un Garīgā Vēstnesi. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. pakāpi.

Bēgļu laikā bijis Vjazņikos-Vladimi-

ras guberņā par miertiesnesi.

BALODIS Eduards, kooperātors,

Latvijas universitātes vecākais do-

cents. Dzimis 1880. g. 26. maijā Li-

tenes pagastā. Tēvs Andrejs — amat-

nieks, māte Ilze, dzim. Kļaviņa. Bei-

dzis Valkas skolotāju semināru un

Kijevas komcrcinstitutu. Precējies.
Sieva Johanna, dzim. Frldentāle. Bi-

jis tautskolotājs Plātere, Alsviķos, Il-

zene v. c. Kooperācijas laukā strādā

no 1914. g. 1918. g. ievēlēts par

Rēzeknes komercskolas direktoru.

Latgales pagaidu zemes padome de-

leģējusi viņu par Latgales pārstāvi
tautas padome. 1919.—1927. g. va-

dījis konsunva kooperācijas kursus.

No 1927. g. ir L. U. tauts. un ties.

zin. fakultātes lektors kooperācijā un

kooperācijas grāmatvedībā, no 1928.

g. kooperācijas katedras privātdo-

cents, no 1930.-31. m. g. vec do-

cents. Sacerējis šādus darbus par koo-

perāciju: Patērētāju b-bu darbvedība

un grāmatvedība, Mašīnu koplietoša-
nas b-bu darbvedība un grāmatve-
dība, Kooperācija skolām un pašmā-

cībai, Modernās kooperācijas priekš-
teči Latvijā. Saņēmis Kr. Barona prē-

miju 1929. g. par darbu Kooperācija

Latvijā 19. g. s. 50., 60. un 70. ga-

dos, un 1935. g. par darbu Latviešu

kreditkooperācija no viņas sākumiem

līdz pasaules karam. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķ. Ir

Latvijas tautas bankas valdes locek-

lis, Latv. koop. izdevn. sav. valdes

priekšsēdētājs, Centrālās izglītības sa-

vienības un Latv. vidusskolu skolotā-

ju kooperatīva valdes loceklis un

krājaizdevu sab. Klints pad. loceklis.

BALODIS Francis, vēsturnieks, L.

universitātes filoloģijas un filozofijas
fak. arehaioloģijas profesors. Dzimis

1882. g. 7. augustā Valmierā. Tēvs

Valdemārs-Davids, skolotājs. Precē-

jies. Sieva Emma, dz. Albertiņa. No

1902. — 1906. gada studējis Tērbata.

1907.—1910. g. — Maskavas arehaio-

loģiskajā institūtā un Maskavas uni-

versitātē. 1909.—1912. g. — Miin-

chenes universitāte. 1909. g. ieguvis



cand. archaiol. grādu Maskavā. IQI2.

g. ieguvis Dr. phil. grādu (Munche-
ne); mākslas vēstures maģistra pār-

baudījumus izturējis 1914. g. Mas-

kavas universitāte. Dr. hist. grādu

ieguvis 1925. g. Latvijas universitāte.

No 1912.—1918. g. bijis 'Maskavas

archaioloģiskā institūta docents; 1915.

—1918. g. Maskavas univers. fi!ol. fak.

austrumu mākslas vēstures privātdo-
cents. 1918.—1923. g. Saratovas uni-

versitātes mākslas vēstures profesors
un archaioloģiskā institūta direktors,
1919 —1921. g. filol. fak. dekāns un

1921. -23. prorektors. 1924. g. Mas-

kavas universitātes vēsturiskās ar-

chaioloģijas profesors. No 1924. g.

rudens ir Latvijas univers. filoloģijas-
filos. fak. profesors. 1929.—1932. g.

fakultātes dekāns, 1932.—1933. g. L.

univ. prorektors, 1933.—1935. g. filol.

fak. dekāns. No 1932. g. piemine-

kļu valdes priekšsēdis un valsts vē-

sturiskā mūzeja arehaioloģijas noda-

ļas vadītājs. No 1929. g. priekš-
sēdis latviešu-zviedru biedrībā Rfgā.

Latvijas pagātnes pieminekļu komisi-

jas priekšsēdis. Bijis Maskavas ķei-

zariskas archaiol. b-bas korespondē-

tājs un biedrs un Maskavas archaiol.

institūta goda biedrs; no 1929. g. ir

Kungi. Vitterhets Historie och Antik-

vitets Akademien (Stokholmā) ārzem-

ju korespondents. Somu-ugru biedrī-

bas (Helsinkos), Somijas senatnes pē-

tītāju b-bas, Igauņu zinātniskās bie-

drības un Vācijas valsts archaiol. in-

stitūta kārt. biedrs. Latviešu vēstures

skolotāju biedrības un Rigas vēstu-

res un senatnes pētītāju biedrības go-

da biedrs. Latviešu filologu biedrības

un L. zinātņu komitejas kārt. biedrs.

L. U. stud. korp. Lettonijas filistrs un

stud. korp. Gaujmalietes goda filistrs.

Sarakstījis daudz darbu latv., krievu,

itāliešu, franču, tatāru un vācu valodā

par seno un viduslaiku vēsturi, austru-

mu vēsturi, mākslas vēsturi un Latv.

archaioloģiju. 1909. g. izdarījis izra-

kumus Kauguru Kalneniņu pilskalnā
— Pekas kalnā, 1919.—1921. g. izdarī-

jis plašākus izrakumus Krievijā, bet

1927. g. izrakumus Raunas Tanlsa

kalnā; 1930. g. organizējis 11. Bal-

tijas aizvēsturnieku kongresu Rīgā.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
3. un 2. šķiru, Zviedrijas Zieme]u

zvaigznes 3. un 2. šķiru, Polijas Polo-

nia restituta 2. šķiru, Igaunijas Ērgļa

ordeņa 3. un 2. šķiru, Lietavas Ģe-
dimina ordeņa 2. šķiru, Francijas Go-

da leģiona ordeņa 4. šķiru un Somijas

Baltās rozes ordeņa 3. šķiru.

BALODIS Jānis-Valdemārs, sena-

tors Latvijas senātā Rīgā. Dzim. 1890.

g. 25. decembri Daugavpils apr. Un-

gurmuižas pag. Tēvs Pēteris, māte

Karllna, dzim. Augstkalniete — zem-

kopji. Beidzis Terbatas universitātes

juridisko fakultāti (1915. g.). Precē-

jies. Sieva Alvīna, dz. Vlgante. No

1919. gada 26. jūlija darbojas tiesu

resorā: apgabaltiesas prokuratūrā, tie-

sā, tiesu palātā un senātā (no 1928.

g. jūnija). Studentu b-bas Ataugas

vecbiedrs.

BALODIS Romāns, skolotājs, Sku-

jenes Ežu pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1883. g. 28. februāri Kosas pag.

Misaiņos. Tēvs Dāvis, mate Jūlija,
dzim. Jirgensone — lauksaimnieki.

Beidzis 1904. g. Tērbatas skolotāju

semināru, vēlāk Rīgas mācības ap-

gabala eksaminācijas komisija ie-

guvis mājskolotāja tiesības matemā-

tikā, ģeogrāfijā, vēsturē un krievu va-

lodā. Precējies. Sieva Olga, dzim.

Krampe. Strādājis par skolotāju Sēr-

mūkšu pag. Cieļu pamatskolā, Nī-

taures pareizticīgo draudzes skolā,
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Priekuļu lauksaimniecības skolā un

kopš 1923. g. ir skolotājs un pārzinis

Skujenes Ežu pamatskolā, kur noor-

ganizējis un vada L. J. S. pulci-

nu un mazpulku. Darbojies žurnā-

los Latvijas skola un Biškopis. Sa-

rakstījis Bišu slimības un ienaidnie-

ki un Bitenieka rokas grāmata..

BALODIS Vilhelms, jurists, Lat-

vijas tiesu palātas loceklis. Dzimis

1862. g. 6. jūnijā Rīgā. Tēvs Mār-

tiņš — inženieris, māte dz.

Zakse. Beidzis Pēterpils universitā-

tes juridisko fakultāti 1886. g. Pre-

cējies. Sieva Marija, dzim. Horna-

nere. Bijis apgabaltiesas loceklis Kau-

ņā un Penzā. No 1920. g. ir Lat-

vijas tiesu palātas loceklis. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. 111. š\ļ. un

bij. Krievijas Vladimira ord. un An-

nas ord.

BALSARS Kārlis, inženieris un mē-

chaniķis, kuģu būvēt. Speciālo priekš-

metu skolotājs Krišjāņa Valdemāra

jūrskolā. Pastāvīgā dzīves vieta Rī-

gā. Dzimis 1897. g. 19. augusta Dau-

dzeses pag. Mežinieku mājās. Tēvs

Kārlis; māte Dārta, dz. Druviņa —

zemkopji. Beidzis Jaunjelgavas tirdz-

niecības skolu, Vjatkas komercskolu,

Maskavas komercinstitūtu un Latv.

universitāti. Pirms tagadēja darba

strādājis vairākās fabrikas un braucis

uz kuģiem.
BALTAIS Ernests, banku un tirdz-

niecības uzņēmumu darbinieks, pro-

kūrists. (Blakus nodarbošanās: vidus-

skolu skolotājs komerczinlbās un

lauksaimnieks savā Lauku mājā Māl-

upes pag.). Nodaļas vadītājs zemko-

pības ministrijas labības birojā. Dzi-

mis 1891. g. 25. janvāri. Tēvs Jē-

kabs; māte Grieta, dz. Aizupe --•

lauksaimnieki. Mācījies Mālupes pa-

gasta skolā, pēc tam Alūksnes valsts

elementārskolā. 1910. g. beidzis Val-

kas tirdzniecības skolu, pēc tam ie-

stājies Ivanova un Vozņesenskas (Vla-
dimiras gub.) reālskola, kuras kursu

beidzis 1912. gadā. Tanī pat gadā

iestājies Rīgas politechniskā institūta

komercfakultātē; studijas beidzis 1918.

gadā ar komerczinlbu kandidāta grā-

du. Studiju laika bijis studentu kor-

porācijas Tālavijas loceklis un ieņē-
mis sekretāra, viceseniora un senio-

ra amatus. 1916. g. apprecējies. Sie-

va Alma, dzim. Balode. Pirms pa-

saules kara, studiju sākumā, strādā-

jis 11. Vidzemes krcditbiedrlbā Rī-

gā. Kad Rīgas polit. institūtu eva-

kuēja uz Maskavu, pārcēlies uz tu-

rieni un, turpinot studijas, strādājis

Volokolamskas apriņķa zemstes slk-

kredita kasē, vēlāk zemstu savienī-

bas ķīmiskajā fabrikā Maskavā. Pēc

studiju beigšanas strādājis ogļrūpnie-
ku akc. s-bā Charkovā un Rostovā pie
Donas. Pēc atgriešanās Latvijā strā-

dājis apgādības ministrijā. 1921. g.

janvāri atstājis valsts dienestu, iz-

braucis uz lauku mājām, kur tēva

slimības dēļ pārņēmis saimniecības

vadību. Tanī pat gadā piedalījies Māl-

upes pag. aizsargu nodaļas dibināša-

na. lecelts par nodaļas priekšnieka pa-

līgu. Tuvākajās vēlēšanās ievelēts pa-

gasta padomē, ieņēmis pag. padomes

priekšsēža amatu. Darbojies vietējā

izglītības b-bā Vārds kā valdes lo-

ceklis. No 1923. g. strādājis Cēsis

par Latvijas bankas Cēsu nodaļas

pārvaldnieku. 1925. g. pārnācis u2

Rīgu un strādājis Rīgas Uniona ban-

kā par prokūristu. 1930. g., kad val-

dība uzsāka labības uzpirkšanu, pie-

ņemts zemkopības ministrijas diene-

stā par nodaļas vadītāju; piedalījies

labības biroja organizēšanas dar-

bā. No 1927—1929. g. strādājis par
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komerczinfbu skolotāju valsts Rīgas
komercskola. Lasījis referātus, rīko

jis priekšlasījumus. Sākot ar 1920.

g. bijis Latv. zemnieku s-bas biedrs.

Tālavijas filistru b-bas biedrs. Dar-

bojas dažādas kredītiestādes ka

biedrs, revīzijas komisijas priekšsē-
dis un padomes loceklis.

BALTAIS Jānis, statistiķis. Strādā

valsts statistiskajā pārvaldē. Dzimis

1889. g. 13. jūnijā Jelgavā kā past-
nieka Jāņa un Emīlijas, dz. Biriņas
dēls. Mācījies Jelgavas reālskola. Pec

vidusskolas beigšanas iestājies Latvi-

jas universitātes dabaszinlbu un ma-

temātikas fakultātē. Precējies. Sieva

Anna, dz. Kazmara. 1907. -1909. g.

bijis ekspeditors P. Juraševska vadī-

tajam Jelgavas laikrakstam Sadzīve.

No 1909.—1915. g. bijis Tirgotāju un

rūpn. ekonomiskās sabiedrības die-

nestā, darbodamies lielāko tiesu Krie-

vijā, organizējot s-bas nodaļas Koz-

lovā, Penzā, Kurskā, Vinicā v. t. t.

1915. gada pavasari viņš evakuē s-bas

mašīnu fabriku uz Kursku, kur ari

tiek ievēlēts par Kurskas latviešu

bēgļu komitejas sekretāru. Brīvprā-

tīgi iestājies kara dienesta un līdz ar

1. sevišķu uzdevumu kājnieku pulku
nosūtīts uz Franciju, kur kā brīv-

prātīgs pulka izlūks piedalījies vai-

rāku lokālu uzbrukumu sagatavošanā.
Pēc kaujas pie Kursi (Coursi) apbal-
vots ar franču kara krustu (Croix dc

guerre). 1920. g. atgriežas Latvija
un iestājas tirdzniecības un rūpniecī-
bas ministrijas dienestā par darbvedi

un speciālistu. Izstrādā likumprojek-
tu par saistlgu grāmatvedību tirdznie-

cības un rūpniecības uzņēmumos un

iekārto ministrijā ārējās tirdzniecības

statistiku. 1921. g. pēc tirdzniecī-

bas un rūpniecības ministrijas likvidē-

šanas pāriet darba ministrijas diene-

stā par vecāko statistiķi un noorgani-

zē tur darba un sociālās apgādības
statistiku. 1926. g. komandēts zinā-

šanu paplašināšanai uz ārzemēm, kur

1 gadu nostrādā 2enēvā starptautiskā
darba biroja stitistikas nodaļā. 1927.

pāriet valsts statistiskās pārvaldes die-

nestā, kur ar 1934. g. vada cenu

un darba statistikas un rūpniecības
statistikas nodaļu. Ar 1927. gadu sā-

kot sastāda gada grāmatu Darba sta-

tistika, kuru direktora V. Salnāja re-

dakcijā izdod valsts statistiskā pār-

valde. Viņa sociālpolitiskie raksti ie-

spiesti periodiskos izdevumos - Eko-

nomistā, Jaunākās Ziņās, Darba Tiesī-

bas, Tautas Veselibā v. c. 1927.

g. ar Kultūras fonda atbalstu izdod

Statistiskā metode un grafika (Sabie-
driska darbinieka enciklopēdija III),
kas ir pirmā statistikas mācības grā-

mata latviešu valodā. Ir ari līdzstrād-

nieks Latviešu konversācijas vārdnīcā

sociālpolltikas un statistikas jautāju-

mos. Piedalījies 111. starptautiskajā
darba statistiķu konference 2enevā

1926. gadā un Latvijas un Igaunijas

statistiķu konferences vairākās sesijās.

BALTAKMENS Osvalds, farmac.

kandidāts. Dzimis 1893. g. 14. mar-

tā Sērmūkšos. Tevs Vilis; māte Kri-

stina, dzim. Neimane — lauksaim-

nieki, miruši. leguvis Latv. univer-

sitāte farmac. kandidāta grādu. Pre-

cējies. Sieva Anna, dz. Vaka. Strā-

dājis no 1927. -1934. g. T. L. M.

aptiekas laboratorija par analitiķi.

Tagad savā uzņēmumā ķim.-farm.

laboratorijā Pharmacon Rīgā. Kais-

līgs mednieks. 1929.-1934. g. Lat-

vijas farmac. b-bas priekšsēdis, ta-

gad valdes loceklis un korporācijas

Ventonijas filistrs.

BALTIETIS Kārlis HerberK ag-

ronoms un sabiedrisks darbinieks.
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Valkas apriņķa agronoms. Dzīvo Val-

ka. Dzimis 1897. g. 6. martā Zaubes

pag. Svērpos. Tēvs Kārlis Bikss, mā-

te Paullna Sīpola — lauksaimnieki.

Beidzis L. U. lauksaimn. fakultāti.

Mācījies Jaunpils pag. skolā, Nī-

taures 6-kl. ministrijas skolā, Prie-

kuļu lauks, skolā, Pēterpils agrono-

miskajā institūtā un L. U. lauksaim-

niecības fakultātē. Šķirtenis. Strādājis

par spridzināšanas meistaru akciju

sab. Agronoms. Statistiķis L. piens,
centr. s-bā. Zaubes rajona agronoms

un kopš 1929. g. Valkas apr. ag-

ronoms. lemīļotā blakus nodarboša-

nās rožkoplba. Apbalvots ar aizsar-

gu nopelnu krustu, aizsargu orga-

nizācijas 111. un 11. klases meistar-

šāvēja nozīmēm un Latv. lauks, cen-

trālbiedribas I. šk- atzinības rakstu

par lauksaimniecības mazpulku va-

dību. Ir korporācijas Patria filistrs,
7. Valkas aizsargu pulka gāzu virs-

nieks, Valkas pils. valdes revīzijas

komisijas loceklis, Valkas lauks, b-bas

priekšnieks, Valkas rožaudzētāju un

dārzkopju mazpulku vadītājs, laikr.

Zicmeļlatvija redaktors un Valkas ap-

riņķa mednieku b-bas priekšnieka I.

biedrs.

BALTIŅŠ Jūlijs, valsts cukura mo-

nopola pārvaldes tirdzniecības noda-

ļas vadītājs. Pastāvīgā dzīves vieta

Rīgā. Dzimis 1879. g. 15. maijā Rī-

ga. Tēvs Jānis; māte Katrīna, dzim.

Karlsone. Augstskolu beidzis ar kand.

rer. mērc. grādu, iepriekš mācījies

Rīgas pilsētas reālskola, Rīgas poli-

techniskajā institūtā. Precējies. Sieva

Aleksandra, dzim. Jevangalova. No

1905.—1907. g. biroja vadītājs, grā-

matvedis metatlu tirdzniecībā un ap-

drošināšanas b-bā. No 1907.—1914.

g. speciālo priekšmetu skolotājs ko-

mercskolā Kaukāzā. 1914.—1917. g.

4. Kaukāza strēlnieku artilērijas bri-

gādes I. diviziona adjutants. Piedalī-

jies vairākās kaujās. No 1917.—1918.

g. Tiflisas uzņēmuma vakles vecākais

kontrolieris un no 1918.- 1920. g. ap-

vienoto tirdzniecības un rūpniecības

uzņēmumu virsgrāmatvedis Tiflisā.

No 1921.—1932. g. dažādu latviešu

tirdzniecības uzņēmumu prokūrists.
No 1932. g. cukura monopola noda-

ļas jaunākais revidents, vēlāk revi-

dents un virsgrāmatvedis. 1934. g.

ir cukura monopola nodaļas vadītāja

v. i. un vēlāk valsts cukura mono-

pola pārvaldes tirdzn. nodaļas vadī-

tāja v . i. Dažās augstākajās privātajās
mācības iestādēs ir par skolotāju sa-

vos speciālajos priekšmetos. Par no-

pelniem kaujās apbalvots ar Sv. Sta-

ņislava 2. un 3. šk- ord. un Sv.

Annas 3. šk. ordeni.

BAMBIS Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Dzimis 1893.

g. 1. augustā Drabešu Lielmārčos.

Tēvs Pēteris, māte Kristlna, dz. Se-

kava. Mācījies draudzes skolā un va-

kara amatniecības skolā Rīgā. Ir Dra-

bešu pagasta vecākais, bij. valdes

priekšsēdis, padomes loceklis, pagast-

tiesas tiesnesis, bibliot. b-bas biedrs,

leriķu un apkārtnes brlvpr. uguns-

dzēsēju b-bas valdes virs un Spāres

krāj .-aizdevu (s-bas valdes virs un

kasieris. 1919 —1920. g. ir Rīgas cen-

trālcietuma pr-ka palīgs, pēc tam Ma-

donas cietuma pr-ks.

BANDREVICS Ansis, jūrniecības
rakstnieks. Dzimis 1850. g. 18. febr.

Jaunsvirlaukas pag. Bandēnos kl

saimnieka dels. Mācījies apriņķa
skolā un 5-kl. reālskola. No 1869.—

1887. g. bijis valsts dienesta, pēc tam

nodevies žurnālistikai. B. redakcijā

iznāca no 1889.—1910. g. Baltijas



jūrnieku kalendārs ar plašu jūrnie-
cības literāturas pielikumu. No 1801.

g. viņš vadīja Baltijas Vēstnesi se-

višķu jūrniecības nodaļu. No 1906.

--1911. g. izdeva un rediģēja nedē|as
laikrakstu Jūrnieks. Viņa darbi: An-

glo - Russian - Lettish Marinē Dictio-

nary, Ārzemju ostu apraksti un kuģu
nodokļi 1894. g., periodisks izdevums

List of Russian Sailing Vessels, rcgi-
stred m the ports of the Baltie Sea,

Mūsu senču zvejnieku darbi uz jūras,
Noteikumi latviešu atmošanās laikme-

tā, Jānis Sproģis, biogrāfija, Aizrādī-

jumi kuģu kapteiņiem, Latviešu kuģ-

niecības stāvoklis bēgļu laikmeta v.c.

BANGA Tija (Tija-Katrina Kopštā-

la, dz. Banga), pensionēta aktrise.

Dzīvo Rīgā. Dzimusi 1882. g. 19.

maijā Rīgā. Tēvs Krišs, māte Karli-

na, dz. Samtiņa — strādnieki. Izglī-
tība pamatskolas. Dramatisko izglī-

tību ieguvusi privātā ceļā. Pirmo reizi

angažēta Rīgas sabiedr. teātri 1902.

g. Pēc tam bijusi aktrise Liepājas sa-

biedr. teātri, Apollo teātri, Jaunajā

teātri, Nacionālajā teātri, Dailes teātri,

Ceļojošā teātri, Jelgavas teātri. levē-

rojamākās no lomām: Rūtiņa (Nogri-
mušais zvans), Spīdola (Uguns un

nakts), Ārija (Indulis un Ārija). No-

darbojusies ar rakstniecību. Sarakstī-

jusi lugas: Tēvs, Lai visiem buru

labi; noveles: Cadras deja un stāstus,

noveles un dzejas, kas iespiesti laik-

rakstos. Apbalvota ar Triju zvaigž-

ņu ord. IV. šk- Ir biedrene Latvijas
aktieru arodbiedrībā un Latvju-ita|u
tuvināšanas biedrībā.

BANGE Francis-Ernests, māksli-

nieks-grafikis, zīmēšanas skolotājs

Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskolā.

Dzīvo Rīgā, bet vasaru pavada savas

mājās Bangas, Jumpravas muižā. Dzi-

mis 1895. g. 12. aprill Tallinā. Tēvs

Mārtiņš (t); māte Vi'.helaaina. Beid/is

reālskolu Rīgā un 1929. g. Latvijas
mākslas akadēmiju ar mākslinieka-

grafiķa grādu. Precējies. Sieva Em-

ma, dzim. Āboliņa. 1915. g. rudeni

iedalīts 14. Sibirijas strēlnieku pul-
kā par tulku un piedalījies kaujās pie

Ķekavas, Jēkabpils un Daugavis.
1916. g. uz paša vēlēšanos pārcelts

uz 6. Tukuma latviešu strēlnieku

pulku, kur bijis visu vēsturisko kau-

ju dalībnieks. 1921. g. iestājies Latv.

mākslas akadēmijā un zemkopības

ministrijas mērniecības daļas diene-

sta. Pēc tam strādājis valsts papīru

spiestuvē līdz 1930. g., bet no šī

laika tag. vietā par zīmēšanas skolo-

tāju. B. darbi atrodas: Latv. nacionā-

lajā mākslas muzejā (pili) — akvareļi
Vakars un Studija, Rīgas pils. māk-

slas muzejā — akvarelis Ogre. Vien-

reizējs izdevums Vecrīga un asējumi

Rīgas pilsētas un Latv. nāc. mākslas

muzejā. Krāj oriģinālus grafikas dar-

bus, kā: gravūras, asējumus, kok-

griezumus v. c. Tāpat vāc ari grā-

matu zīmes. Ir Latv. mākslas akadē-

mijas Dzintarzemes filistrs, Latvi-

jas - Zviedrijas tuvināšanās biedrības

biedrs, austriešu, holandiešu un un-

gāru grafisko biedrību biedrs. Pat-

laban strādā pie lielāka grafiska iz-

devuma Rundāles asējuma. Piedalī-

jies ar saviem darbiem sekojošās iz-

stādēs: 111. starptaut. grafisko dar-

bu izstādē Florencē 1926. g., Los-

andželosā 1930. un 1931. g., Dai-

ļo grāmatu izstādē Parīzē 1932. g.,

Latvju mākslas darbu izstādē Oslo

1933. g., Latvju mākslas darbu iz-

stādē Kēnigsbergā 1932. g., Latvijas

10 gadu jubilejas mākslas izstādē

1928. g., Latvju mākslinieku biedrī-

bas izstādēs v. c.
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BANKAVS Jānis, žurnālists, re-

daktors un saimniecisks darbinieks.

Raksta dažos laikrakstos, ir Latvi-

jas hipotēku bankas padomes locek-

lis un Dr. Staprāna klīnikas saim-

niecības vadītājs. Pastāvīgā dzīves

vieta Rīgā. Dzimis 1886. g. 10. no-

vembri Vecmuižā, Bauskas apr. Tēvs

Mārtiņš; māte Katrīna, dzim. (iale-

nieka. Vecāki bijuši zemkopji. Bei-

dzis Vecmuižas pagasta skolu, Bau-

skas apriņķa skolu un Šaņavska tau-

tas augstskolas juridisko fakultāti

Maskavā. Precējies. Sieva Elza, dz.

Baumane (sievas tevs bijis pazīstams
lauku sab. darbinieks un 1. vispā-

rējo dziesmu svētku Vietalvas kora

dalībnieks). Trīs dēli: Jānis, Uldis

un Gunārs. No 1907.-1909. g. rak-

stījis Dienas Lapā un Dzimtenes

Vēstnesi. No 1910. g. īidz 1914.

gadam vadījis Ventspili Jauno Avīzi

un Ventspils Apskatu. No 1915. lidz

1918. gadam bijis latvju nācionālā

laikraksta D/imtenes Atbalss (Maska-

vā) redaktors un izdevējs. 1919. ga-

dā viens no Latvijas Sarga redak-

toriem (Liepājas laikmetā), bet no

1921.—1934. gada laikraksta Latvija

galvenais redaktors. Bijis nācionālās

padomes, tautas padomes, Latvijas

kareivju nācionālās savienības un

satversmes sapulces loceklis. Rak-

stījis politiski saimnieciskus rakstus

gan paša vadītos laikrakstos, gan ci-

tos izdevumos. Pētījis sociālo likum-

došanu Latvijā un ārzemēs, speciāli

iepazīstoties ar to Vācijā un Angli-

jā. Patlaban sarakstījis grāmatu So-

ciāla labklājība Latvija. B. iemīļotā
blakus nodarbošanās ir materiālu vāk-

šana un kopošana par pirmajiem Lat-

vijas neatkarības gadiem, sevišķi par

Liepājas laikmetu, kas musu neatka-

rības vēsturē vel maz apgaismots.

Daudz lasījis ari grāmatas par reli-

ģiski filozofiskiem jautājumiem, se-

višķi interesējas par teozofiju un an-

tropozofiju. Kā kultūras darbinieks

apbalvots ar Triju zvaigžņu IV. šķ.

ordeni, bet kā brīvprātīgais karavīrs

ar Latvijas neatkarības ciņu piemi-

ņas zīmi. Latvijas preses biedrības

valdes loceklis un priekšsēža biedrs.

BANKEVICS Nikolajs, sabiedrisks

darbinieks. Strādā savā rakstu dar-

bu birojā Rigā. Dzimis 1867. g. I.

janvāri Elejas pag. Jostišķos. Tevs

Jānis, namdaris; māte Katrīna, dz.

Freimane. Izglītojies Sv. Annas baz-

nīcas skolā un apriņķa skolā Jelga-

vā un pēc iestāšanas valsts dienestā

izturējis pārbaudījumu Jelgavas ģim-

nāzijā, iegūstot tiesības uz aktīvu

valsts dienestu. Beidzis grāmatvedī-
bas kursus un pēc Latvijas nodibinā-

šanās izturējis eksāmenu notāra ama-

tam. Noklausījies pilna kursa lekci-

jas juridiskā un saimnieciska fakul-

tātē Latvijas tautas universitātē. Pre-

cējies. Sieva Paulīna, dz. Krūmiņa.

Strādājis dažas tiesu un administra-

tīvas iestādes Jelgavā līdz tiesu ie-

stāžu reformai Baltijas guberņās, pēc

tam Rīgā notāra kantori, nostrādājot

šai nozarē tuvu pie 45 gadiem. Ka-

ra laika darbojies par grāmatvedi

dažās Krievijas likvidācijas komisi-

jās un bijis galvenais grāmarv. Lat-

viešu strēlnieku organizācijas komite-

ja. Latvijai nodibinoties strādā tālāk

notāra kantori par darbvedi un no-

tāra palīgu. Bijis priekšsēdis Rī-

gas pilsētas krājkases un lombar-

da valde, kur ievēlēts par demokrātu

savienības priekšstāvi. Rīgas pilsē-

tas domē darbojies 3 gadus. 1925.

g. atvēris savu rakstu darbu biroju

Delta. Saņem no Rīgas pilsētas pen-

siju. Propagandē pretalkohola kusti-



bu. Bijis valdes loceklis atturības

b-bā Auseklis no tas dibināšanas lai-

ka. Vēlāk iestājies Latvijas pretalko-
hola b-bā, kurā ieņēmis priekšsēža
biedra vietu. Apbalvots ar Latvijas

republikas atbrīvošanas medaļu un

Triju zvaigžņu IV. šk- .ordeni. Ir

Latvijas demokrātu savienības dibi-

nātājs, kurā darbojies par centrālās

valdes locekli līdz šis organizācijas

likvidācijai. Bijis Rīgas savstarplgās

palīdzības b-bas Austrums priekš-

nieks, Baltijas savstarplgās kredītbie-

drības valdes loceklis un priekšnieka
biedrs un Rīgas notāra darbinieku pa-
līdzības un pensijas kases priekšnie-
ka biedrs. Bez tam ir biedrs Lat-

viešu veco strēlnieku b-bā, Latv . pret-
alkohola b-bas tūristu sekcijā, Lat-

viešu izglītības b-bā, Rigas jūrmalas

palīdzības un labierīcības b-bā, Lat-

vijas pretalkohola un pretnikotina

b-bā, Rīgas namīpašnieku b-bā, Lat-

vijas tirgotāju s-bā, Tirdzn.-mpniec.

banka, Torņkalna latviešu palīdzības
b-bā (moža biedrs) v. c. Latvijas

tautas padome bijis demokrātu sa-

vienības loceklis. levēlēts Rīgas piķē-
tas pirmajā un otrajā domē, darboda-

mies žūpības apkarošanas un Rīgas

pilsētas parādu nokārtošanas (Lazara

bankai) komis., kā ari bijis loceklis

Rīgas pilsētas krājkases un lombarda

valdes sastāvā.

BANKINS Aleksandrs, vecākais do-

cents Latvijas universitātē. Dzimis

1881. g. 20. febr. Kocēniešu pag.

Tilcēnu pusmuižā. Tēvs Jānis; mā-

te Anna, dzim. Zakmane. Beidzis

ģimnāziju un Rīgas politechniskā in-

stitūta mech. nod. Darbojies korpo-

rācija Selonijā. Divus gadus pavadījis

studiju nolūkos ārzemes: Karlsrohē

un Berlīne. Precējies pirmo reiz ar

Alīdu Krencu; otrreiz ar Mici Budan-

skiju. Sastādījis daudz projektus, pec
kuriem veikti darbi gan Rīgā, gan

province. Ir patentējis vairākus iz-

gudrojumus. Bez tam dibinājis dažus

rūpniecības uzņēmumus, kuros ir līdz-

īpašnieks.

BARBANS Pēteris, mācītājs un

paidagogs. Strādā Pociema pagasta,
Valmieras apr., kur ir ari pastāvīgā
dzīves vieta. Dzimis 1875. g. 8. au-

gustā Praulienas pag. Tevs Jēkabs;
māte Anna, dz. Cinkuse — zemkopji.

Izglītojies draudzes skolā un bij. Rī-

gas garīgajā seminārā. Precējies. Sie-

va Helēna, dzim. Azelickaja. Darbo-

jies Umurgas pareizticīgo draudze

Pociemā par virspriesteri. Ir Valmie-

ras iec. pareizticīgo draudžu prāvests.

BARCS Lrichs, dzelzceļu ierēdnis,

inženieris un konsultants dzelzceļu
virsvalde Rīgā. Dzimis 1878. g. 13.

maijā Bērzaunes pag. māc. mājā. Tēvs

Roberts, Rīgas pils. ģimnāzijas sko-

lotājs (f), māte Auguste, dzim. An-

derc. Beidzis Rīgas pils. reālskolu

(1897.), Rīgas politechnisko institūtu

(1902.) un Pēterpils arehaioloģijas in-

stitūtu (1904.). Precējies. No 1902.

18. g. bijis inženieris un iec. priekšn.,

Pēterpils mezgla pārbūves priekš-
nieka palīgs uz Nikolaja dzelzceļa.
1904.—06. g. Krievijas-Japānas kara

armijas satiksmes daļas dzelzceļu un

tiltu būvē Mandžurijā, 1914.—18. pa-

saules kara ziemeļrietumu front.'s

dzelzceļu būve un Krustpils rajona ka-

ra tiltu būvē pār Daugavu un Ai-

vieksti. No 1918. g. uz Latvijas dzelz-

ceļiem. 1919.—20. g. Latvijas atbrī-

vošanas kara Krustpils dzelzceļu ek-

sploat. nodaļas priekšnieks, pēc tam

dzelzceļu virvaldes ierēdnis. Zināt-

niskie darbi ir tiltu būves, ūdens bū-

ves un dzelzceļa technikas jautāju-
mos. Patīk ari senatnes pētīšana. Ap-
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balvots ar Latvijas Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķ., atbrīvošanas kara me-

daļu un vairākiem Krievijas ordeņiem

par nopelniem Krievijas-Japānas un

pasaules karā. Ir pieminekli valdes

līdzstrādnieks.

BARDA Antons, dzejnieks un pai-

dagOgs. Latviešu valodas skolotājs Rī-

gas pilsētas poļu ģimnāzija. Pastāvīga
dzīves vieta Rigā, vasarā Pociema

Rumbiņos. Dzimis 1891. g. 12. jū-

nijā Pociema Rumbiņos. Tevs Jā-

nis; māte leva, dzim. Lāce — zemtu-

ri. Mācījies Pociema pagasta skolā,

Umurgas draudzes skolā, Limbažu

pilsētas skolā; beidzis Ausēja reāl-

skolu Cēsis; studējis sākumā Tērba-

tā, tagad Latvijas universitāte filozo-

fiju. Darbojies par sekretāru Nācion.

teātri un darbvedi Latvju rakstnie-

ku un žurnālistu arodbiedrībā, ta-

gad ir skolotājs. Dzejoļu krāj. Dzie-

smu Dievs autors; devis recenzijas

par grāmatām periodiskos izdevumos.

Daudz interesējas par filozofiju un

literatūru. leguvis kultūras fonda god-

algu par dzejoļu krājumu Dziesmu

Dievs. Ir Latvijas preses b-bas nu

studentu korporācijas Lettonia biedrs.

BARDA Paulīna, dzejniece un žur-

nāliste. (Dzejnieka Fr. Bārdas at-

ratne). Strādā par mājskolotāju. Dzī-

vo Rigā. Dzimusi 1890. g. 9. jū-

nijā Jelgavā. Vecāki Indriķis un Eda

(dz. Kristapsone) Pušķaini — dzīvo

pie dela, jaunsaimnieka, Tukuma ap-

riņķi. Mācījusies privāti. Mājskolotā-

jas tiesības ieguvusi kā eksterne

Rīgas mācības apgabala komisijā

1915. g. Strādājusi par skolotāju, kor-

rektrisi, tulkotāju v.c. Izdevusi dze-

joļu krājumu Vientulības prieks. Bez

tam periodiskos izdevumos iespiesti
daži prozas gabaliņi. Ir Latvijas pre-

ses b-bas biedrene.

BARDA Paulis, Ļaudonas rajona

agronoms. Dzīvo Ļaudonā. Dzimisy
1901. gadā 6. aprīli Litenes Ezer-

maļos. Tēvs Augusts, mate Olga,!
dzimusi Lūse — lauksaimnieki. Mā-

cījies Alūksnes un Valkas reālsko-

lā un 1931. gadā beidzis Latv. univ.

lauksaimn. fak. Precējies ar mfijt.
skolot. Austru Ariņu. Strādājis Lat-

vijas lauks, c-bā par siklopu spec.

v. i. un vēlāk rajona agronomu. Ap-
balvots ar Latvijas atbrlv. kara pie-

miņas zīmi un Latv. republ. atbrl-

vošanas ciņu 10 gadu jubil. piemiņas

medaļu. Piedalījies Latvijas atbrlvoša-

nas kaujās pret Bermontu- Avalovu

un lieliniekiem 1919. un 1920. g.

4. Valmieras kājn. p. sastāvā. Mā-

cljis vairākās papildu skolās lauks,

priekšmetus.

BARKANS Vinca (pseudonims —

Sprvguls), ārsts un sabiedrisks dar-

binieks. Dzimis 1889. g. Kārsavas

pagastā, Barkanu sādžā kā Latga-
les zemnieka dēls. Bernibu pavadi-

jis Pēterpili, kur uz pastāvīgu dzl-

ves vietu bija apmetušies viņa ve-

cflki. Pēc pilsētas pamatskolas beig-
šanas mācījies Sv. Katrīnas ģim-

nāzijā. Būdams vēl ģimnāzists, ak-

tfyi piedalījies sabiedriskā dzīvē: bijis

aktieris, dziedātājs un korists, bet

vēlāk jau režisors un organizators.

Ņēmis dalību pirmajās tefitfa iz-

rādēs Latgale. 1909. g. līdz ar ci-

tiem Latgales ģimnāzistiem nodibi-

nājis nelegālo Pēterpils vidusskolu

audzēkņu latgaliešu pulciņu Saulīte,

kuru ari vadījis līdz vidusskolas beig-
šanai. Pulciņš legālo organizāciju
vārdā sarīkojis teātra izrādes, loteri-

jas un koncertus, tādā ceļā sa-

gādādams saviem trūcīgiem biedriem

skolas naudu. Pēc ģimnāzijas beig-
šanas 1910. g. iestājies Pēterpils uni-
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versitates dabas zinību fak., bet jau
1911. g. pārgājis studēt medicīnu uz

Tērbatas univ. 1916. g. darbojies par

kara ārstu Krievijas armija. 1921. g.

atgriezies Latvija un līdz 1922. g.

strādājis par slimnīcas ārstu un va-

dītāju Kārsava. 1922.—1927. g. dar-

bojies par apriņķa valdes priekšsēdi
sākuma Ludzas, vēlāk Rēzeknes ap-

riņķi 1927.—1928. gada jūlijam ie-

ņēmis iekšlietu ministra biedra po-

steni Latgales lietās. levēlēts 111. un

IV. saeimā, kur darbojies kā izglī-
tības komisijas un kultūras fonda lo-

ceklis. 1930. gada uzņēmies tautas

labklājības ministrijā lauku iedzīvo-

tāju ārstēšanas noda|as vadību, kur

strādā ari tagad. 1929. g. kā ekstcrns

ieguvis Latvijas ārsta grādu. Līdz

1924. g. bijis par līdzstrādnieku

latgaliešu laikrakstā Latgallts. Lat-

gales zemnieku partijā, kas vēlāk

apvienojas ar Latgales dēmokr. zem-

nieku partiju un vēl vēlāk ar Latga-

les darba partiju Latgales progresīva-

jā apvienībā, darbojies par centrālko-

mitejas locekli, bijis Ludzas latgaliešu
kulturveicināšanas b-bas un Latgales

akciju bankas valdes loceklis, Rē-

zeknes tautas pils b-bas lldzdibinā-

tājs, 1925. g. tautas skaitīšanā ap-

gabala vadītājs. Latv. universitātes

stud. korp. Lacuānia filistrs un sie-

viešu korp. Aurora goda filistrs. Ap-
balvots ar Sv. Annas 11. un 111. šķ.

ordeņiem un zobenu.

BARONS Kārlis, ārsts, Dr. mcd. h.

c, L. U. medic. fak. prof., zobārstnie-

cības institūta vadītājs un Latvijas
Sarkanā Krusta priekšnieks. Dzīvo

Rīgā. Dzimis 1865. g. 12. oktobri

Pēterpilī. Skolotajā Krišjāņa un Dār-

tas, dz. Rudzltes dēls. Beidzis Mas-

kavas univ. dabaszinātņu (1888.j un

medicīnas (1891.) ?ak. No 1892. g.

ir brīvas prakses ārsts Rigā, vēlāk

dz-ce|a ārsts. Kara laikā hospitā|a

galvenā ārsta pailgs. No 1917. g. ir

latviešu strēlnieku 11. brigādes laza-

retes galvenais ārsts. Latvijas diene-

stā veselības departamenta direkt. un

dz-ceļu galvenais ārsts. No 1922. g.

L. U. vecākais doc. zobārstniecības

institūtā, tagad profesors. Viņa po-

pulārie un zinātniskie raksti par da-

bas zinātņu un medicīnas jautājumiem
ievietoti dienas prese un speciālos
žurnālos. Apbalvots ar Triju zv. ord.

111. šķ., Latvijas, Igaunijas un Vācijas
Sarkanā Krusta goda zīmju I. Šķ.,
skautu Svastiku. Ir goda biedrs Lat-

vijas dzelzceļnieku biedrībā, L. skautu

c. o. un L. V stud. atturības b-bfl;
Latv. sporta b-bas mūža biedrs, A.

Dombrovska kurātorijas loceklis,

biedrs vairākās ārstu b-bās, L. tuberk.

apkarošanas b-bā v. c.

BASKO Pēteris (pseud. Ondžu Pē-

teris), skolotājs, Jēkabpils apr. skolu

valdes priekšsēdis un tautskolu in-

spektors. Pastāvīgā dzīves vieta Jē-

kabpili. Dzimis 1901. g. 24. janvā-

ri Zāsmuižas pag. Lielo Bašku sā-

džā. Tēvs Pēteris, dzelzceļa kalpo-

tājs un zemkopis; māte Vēra, dz.

Viļuma. Beidzis Latvijas universitā-

tes paidagoģijas nodaļu. Precējies ar

Mariju Plūksni. Skolotāja gaitas uzsā-

cis 1918. g. Kapiņu pag. Mežinieku,

Eglūnas un Rušānu tautskolas. 1920.

g. ievēlēts Daugavpils apr. skolu

valdē, kur kopīgi ar brāļiem Gri-

šāniem un Pabēržiem daudz strādā-

jis nācionālo skolu tikla izveido-

šanā savā apriņķi. Piedalījies Ru-

šanu patērētāju b-bas un Daugavpils

apr. skolotāju b-bas dibināšanā. Dar-

bojies par iekšlietu ministrijas vec.

sevišķu uzdevumu ierēdni un vē-

lāk par pieminekļu valdes sekrētam:
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lasījis lekcijas baltkrievu skolotāju

kursos. 1925. g. iecelts par Krāsla-

vas valsts pamatskolas pārzini, bet

1927. g. pār Jaunlatgales apr. taut-

skolu inspektoru; ar 1934. g. šinī

pašā amatā pārcelts uz Jēkabpili

Bijis 19. Jaunlatgales aizsargu pul-
ka štāba rotas komandieris, bet ar

1934. g. pārskaitīts 4. Jēkabpils aiz-

sargu pulkā par štāba rotas vada ko-

mandieri. Dibinājis Latg. jaunatnes
b-bu. Aktīvi darbojas Latgales studen-

tu savienībā Montaniā, brivlbas pie-

minekļa komitejās, aviācijas fonda

komitejas un citās organizācijas. Ap-
balvots ar aizsargu Nopelnu kru-

stu. Rakstījis par tekošajiem jautāju-
miem Latgalltl, J. Straume v. c.

Rediģējis žurnālus Reits un Sejijs,
kur ievietojis paidagOģiskus un citus

rakstus. Sarakstījis dažas mācības

grāmatas.
BAUMANIS Arturs, gleznotājs un

skolotājs. VaLsts Liepājas ģimnāzijā
māca zīmēšanu, techn. rasēšanu un

mākslas vēsturi. Dzimis 1892. g. 3.

aprīli Tetelmindes pag. Tēvs Jānis;
māte Margarita, dz. Sermola — lauk-

saimnieki. 1916. g. beidzis Stiglica
zīmēšanas skolu ar mākslinieka grā-

du. Ģimnāzijas skolotājs no 1923.

g., 10 gadus darbojies par dekoratoru

Liepājas operā un drāmā. Radītie

mākslas darbi juras gleznas. Ir

Neatkarīgo mākslinieku v-bas biedrs

un Liepājas latviešu mākslas veki-

nāšanas biedrības valdes loceklis.

BAUMANIS Eduards, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks. Garozas

pagasta vecākais. Dzimis 1895. g. 13.

decembri Garozas pag. Tevs Jānis,
nošauts 1905. g. kā revoluc., māte Li-

zete, dz. Stiebre — lauksaimnieki.

Beidzis Garozas pagasta skolu. No

1919.-1926. g. kalpojis par vecāko

policijas kārtībnieku Garozas pagastā.
No 1928. g. pagasta valdes priekšsē-
dis un beidzot pagasta vecākais. Dar-

bojas 16. Jelgavas aizsargu pulka mo-

tocikletistu vadā. Ir Garozas savstar-

pējas ugunsapdrošināšanas biedrības

valdes priekšsēdis un vietējās patē-

retāju b-bas Pamats revīzijas komi-

sijas loceklis.

BAUMANIS Kārlis, tēlnieks. Strā-

dā savā darbnīcā Rīgā. Dzimis 1894.

g. 8. aprīli Cīravā. Tevs Jānis; mā-

te Anna, dz. Niedola — zemkopji.
Beidzis L. mākslas akadēmiju; stu-

dējis filozofiju Latv. universitāte. Pre-

cējies ar Inu Ziediņu. Veidojis gra-

nita teļus: Nakti — Valsts mākslas

muzejā, Peldētāju, Raunas brīvības

pieminekli Kokle, Raiņa kapa piemi-

nekli Atmoda. Saistīts ari par skolo-

tāju Rīgas pils. amatn. skolā.

BAUMS Jānis, pašvaldības darbi-

nieks. Džūkstes pagasta valdes darb-

vedis. Dzimis 1887. g. 7. janvāri Gai-

ķu pagastā. Tevs Fricis, māte Made,
dz. Lukstiņa — Lauksaimnieki. Bei-

dzis Gaiķu pamatsk., Saldus (pareiz-

ticīgo draudzes skolu un pilsētas sk.

Strādājis no 1907. g. par darbveža

palīgu, no 1914. g. — darbvedis.

Bijis kara laika ierēdnis. Raksta Bri-

vā Zeme, Pedejā Bridi, Pašvaki. Dar-

bā un citos laikrakstos par arodn.,

saimn. un pollt. jautājumiem. Ir vai-

rākās organizācijas valdes loceklis, re-

vīzijas komisijas loceklis un sekre-

tārs.

BAL RIS Jānis, sabiedrisks darbi-

nieks, Mārsnēnu pag. valdes darb-

vedis. Dzimis 1871. g. 1. janvāri
Kusas pagastā. Beidzis Kārzdabas

draudzes skolu. No 1905. g. ir

Mārsnēnu pag. darbvedis, pirms tam

5 gadus bijis par I. Cesu zemn.

virstiesas rakstvedi un divi gadus par
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pag. darbveža palīgu. Apbalvots ai

Triju zvaigžņu ordeņa piekto šķiru.
Bez tiešiem darbveža amata pienā-
kumiem izpilda ari Mārsnēnu krāj-

aizdevu sabiedrības vaidēs locekļa un

grāmatveža pienākumus, ir Mārsnēnu

piensaimnieku sabiedrības valdes lo-

ceklis un kasieris, Mārsnēnu savstar-

pējās ugunsapdrošināšanas sabiedrī-

bas revīzijas komisijas priekšsēdis,
Mārsnēnu patērētāju b-bas grāmatve-

dis, kā ari Mārsnēnu pasta un telefo-

na pallgnodaļas pārzinis.
BAUZE Emīls, lauksaimnieks un

sabiedrisks darbinieks. Dzīvo Aiztercs

pag. Valsts zemes bankas padomes
Hocektis. Dzimis 1889. g. 23. febr.

Ai/viku pagastā. Tēvs Jānis, mā-

te Katrīna, dz. Zelava, zemkopji. Mā-

cījies Liepājas pils. reālskolā un Plis-

kavas lauksaimniecības skolā. Pre-

cējies. Sieva Ida, dz. Leja. Līdz 1911.

g. strādājis vairākās muižas Mazkrie-

vijā par muižas pārvaldnieku. 1918.

g. atgriezies Latvijā un ievēlēts par

Durbes pilsētas padomes priekšsēdi.
1919. g. iestājies brīvprātīgi Latvijas

nacionālajā armijā un iecelts par Dur-

bes rajona komandantūras darbvedi,

pec tam par 11, Dobeles kājnieku

pulka darbvedi. Bijis ari Vaiņodes

komandants. 1921. g. ievēlēts par

Durbes pilsētas galvu. 1931. g. ie-

celts par Valsts zemes bankas pado-

mes locekli. Ir daudzu saimniecisku

organizāciju valdes priekšsēdis un

valdes loceklis. 15. Liepājas aizsargu

pulkā vada komandieris. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. V. šķiru, godal-

gots apgabala un rajona izstādes un

apskates laukkoplbā, lopkopībā, dārz-

kopībā un biškopība ar 29 zelta,

sudraba un bronzas medaļām un dau-

dziem atzinības un uzslavas rakstiem.

BECS Ignats, valsts un sabiedrisks

darbinieks. L. K. O. K. Robežap-
sardzības rajona priekšnieks Zilupe.
Dzīvo Preiļu pag. Saulīšu viensētā.

Dzimis 1890. g. 14. februāri Preiļu

pag. Litavniku ciema. Tēvs Jāzeps;
māte Elizabete, dz. Ludane — zem-

kopji. Izglītojies Preiļu pamatskolā

un pašmācības ceļā. Precējies. Sie-

va. Anna, dzim. Smirnova. 1914. g.

nosūtīts uz vācu fronti. Vairākas rei-

zes ievainots. 1915. g. par kaujas

nopelniem paaugstināts par prapor-

ščiku, bet 1916. g. par podporučiku

un tanī pašā gadā par poručiku.

Piedalījies vēsturiskajās ziemassvēt-

ku kaujās pie Ložmetēju kalna, kur

ievainots. 1917. g. komandēts uz 12.

Sibirijas strēlnieku rezerves pulku
virsnieku apmaiņai, kurā iecelts par

11. rotas komandieri. 1918. g. brīv-

prātīgi iestājies Latv. nacionālajā ar-

mijā un ieskaitīts par virsleitenantu

pulkveža Kalpaka bataljona 3. Rīgas

apsardzības rotā, vēlāk 2. Cēsu rotā

un 2. Ventspils kājnieku pulkā, kur

iecelts par 2. rotas komandieri. 1919.

g. paaugstināts par kapteini un pār-

celts uz Latgales partizāņu pulku,
kur ielikts par bataljona koman-

dieri, kāda amatā bijis lidz 1921. g.,

kad demobilizējies. 1922. g. iestājies

jaunformētās robežpolicijas dienestā

par uzraugu uz SPRS robežas. Pa-

augstināts par rajona kontrolieri. Sa-

karā ar robežpolicijas militārizešanu

iecelts par Zilupes apgabala robež-

apsardzības rajona priekšnieku. Ap-

balvots ar Lāčplēša kara ordeņa 3.

šķ., Triju zvaigžņu ordeņa 5. šķ., at-

brīvošanas zīmi, 10 g. jubilejas me-

daļu; Staņislava ordeņa 3. šķ. un Jura
krusta 3. v. 4. šķ. Ir Latvijas aizsar-

dzības b-bas biedrs, Zilupes robež-

apsardzības apgabala krājaizdevu ka-

pitāla vakles priekšsēdis, Latviešu bie-
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drlbas Zilupes nodaļas vaJdes loceklis,

Zilupes mednieku b-bas priekšsēdis

un Latvijas Sarkanā Krusta Zilupes
nodaļas valdes loceklis.

BEIERS Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks. Lutriņu pagasta

vecākais. D/Ivo Lutriņu Auskruzās.

Dzimis 1895. g. 5. maijā Lutriņu

pag. Tevs Fricis, māte Eda Refelde

— lauksaimnieki. Beidzis Kuldīgas
tirdzniecības skolu. Ir Lutriņu sav-

starpējās ugunsapdroš. sab-bas priekš-

nieks, Lutriņu dārzkopības biedrības

priekšnieks un pienotavas „Zvaigzne' ;

kasieris.

BEIKERTS Arturs, ierēdnis, piln-
varotais valsts zemes bankā. Dzimis

1886. g. IQ. oktobri Birzgales pag.

Rigas apr. Tevs Mārtiņš, māte Lība,
dz. Kauliņa. Beidzis pilsētas skolu

un mācījies elektrotechniku. Precē-

jies. Sieva dzim. Bušmane. Strādājis
sakumā pasta-telegrafa resorā, pec
tam finanču ministrijā. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeni.

BEINARTS Eduards, pašvaldības
un sabiedrisks darbinieks. PanemDnes

pag. vecākais. Dz. Panemunes pag.

Taukumi ciemā. Dzimis 1888. g. 11.

oktobri Panemunes pagastā Tunknnu

ciemā. Tevs Jānis, māte Lība, dzim.

Pimpara — lauksaimnieki. Beidzis

Panemunes pagastskolu un lopkopī-
bas pārraugu kursus 1913. g. Priekuļu

lauksaimniecības skolā. Tālāk saga-

tavojies pašmācības ceļā. Precējies.
Sieva leva, dz. Hincenbcrga. Bijis

darbveža palīgs Vijciema pag., lop-

kopības pārraugs Ļaudonā, lopkopī-
bas instruktors Oomeļas zemstvā

Krievijā un kara iestādēs vecā-

kais kantorists. No 1924.—1934, g.

Panemunes pag. padomes priekšsēdis,

bet 1934. g. iecelts pagasta vecāka

amata. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeni, zemkopības ministrijas bron-

zas medaļu un atzinības rakstu, valsts

statistiskās pārvaldes atzinības rakstu

un goda diplomu. Ir Ceraukstes upes

mcliorāc. sab-bas nodibinātājs, kur

ilgāku laiku bijis valdes locekns, brī-

vības pieminekļa Panemunes pag. ko-

mitejas priekšsēdis un valsts stati-

stiskās pārvaldes brīvprātīgais kore-

spondents.

BEĶERS Valdemārs, zvērināts ad-

vokāts Rīgā. Dzimis 1881. g. 23.

augustā Metrienes pag. Mate Anna.

dz. Liepiņa, tevs Pēteris — tirgo-
tāji un lauksaimnieki. Mācījies Me-

trienes pagastskolā, Ļaudonas pareiz-

ticīgo draudzes skola, Rīgas Nikolaja
I. ģimnāzijā, Narvas ģimnāzija, Pē-

terpils augstskolas juridiskajā fakul-

tātē, Maskavas augstskola, Pēterpils

archaioloģiskajā institūtā. Precējies.
Sieva Herta, dz. Universa. Līdz 1914.g.

ir zvērinātā advokāta palīgs. 1914.-—

1920. g. pasaules kara un Latvijas
atbrīvošanas ciņu dalībnieks. Tagad
atvaļināts kapteinis. No 1920. g. zvē-

rināts advokāts. Sarakstījis ari zi-

nātniskas grāmatas: Sociālais satver-

smes likums, Ģeoloģisko teiku sērija

(krievu valodā); Dievs, Daba, Cil-

vēce. Vēsturē: Manas atmiņas par

Latvijas valsts nodibināšanas laikme-

tu, Uz Latvijas brīvvalsti. Patīk ari

dārzkopība. Piešķirti ari ordeņi: Sta-

ņislava 3. un 2. šķira. Annas 4. šk-,

Triju zvaigžņu ordeņa V. šk. Ir

stud-tu korporācija Fraternitas Mas-

covensis-Lettica.

BELDAVS Kārlis, teologs, Valmier-

Valmiermuižas dr. mācītājs. Dzīvo

Valmierā. Dzimis 1868. g. 14. oktobrī

Rozuļu muižā. Tēvs Fricis, muižas

arendātors, mate Ilze, dz. Melbārde.

Beidzis Tērbatas universitātes teolo-

ģijas fakultāti un Pēterpils augstskola
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ieguvis vācu valodas ģimnāzijas sko-

lotāja tiesības. Bērnībā mācījies Lim-

bažu ļpriņķa skolā un beidzis Rī-

gas guberņas ģimnāziju. Precējies ar

Mariju Bekmani. 1895. gadā ie-

svētīts par mācītāju Rīgas Jēkaba

baznīca. No 1895.—1897. g. Apukal-

na draudzes vikārs. No 1897. g. līdz

1903. g. janvārim Valmieras apr. vi-

kārs ar dzīves vietu Limbažos. Tad

līdz 1903. g. maijam mācītāja J. San-

dera adjunkts Pēterpils Jēzus drau-

dzē. Pec tam (līdz 1908. g.) ad-

junkts Pēterpils vācu Miķeļa drau-

dzē pie ģenerālsuperint. Pengu. No

1908 —1917. g. Lielauces draudz. mā-

cītājs. 1915. g. jūlijā atstājis kopā ar

lietu draudzes daļu Kurzemi, lai do-

tos uz Krieviju. Maskavas latviešu

bēgļu mācītājs. No 1917. g. Valrnier-

Valmiermuižas draudzes mācītājs. —

Izdevis apm. 30 brošūras, to starpā

ari lielākas grāmatas. (Dodies uz

augšu — sprediķu grāmata; Mā-

cītāji, kas nāvē gāja; Pie Bābeles

upēm; Kad dauzās vējš un viļņi;

Dzimtene dārgā; Gaišās dvēseles; Jā-

nis Neulands; Ainavas iz senatnes;

Dievs dziesma man! v. c.) Bijis Drau-

dzes Vēstneša un Kristīgās tautas

balss redaktors. Bijis 3. un 4. sa-

eimas deputāts, 1934. g. izglītības
ministrs. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ordeņa 111. šķiru. Ir Latvijas uni-

versitātes Dr. theol. h. c.

BELOVS Konstantīns, Vilces ra-

jona veterinārārsts. Pastāvīgā dzīves

vieta Flējas biezi apdzīvota vieta.

Dzimis 1892. g. 27. jūlijā Valmierā.

Tēvs Konstantīns, kurpnieks, māte

Marija, dz. Meldere. Beidzis 1928. g.

Latv. univ. veterinārmedicīnas fakul-

tāti. Precējies. Sieva Emma, dz. Prie-

dlte. Strādājis no 1909.—1920. g. par

telegrāfa ierēdni; no 1925. g. ve-

terinārarsta v. i.; no 1928. g. ra-

jona veterinārārsts. Apbalvots ar Sta-

ņislava 3. šķ. un Annas 3. šķ. or-

deņiem. Ir Latvijas veterinārārstu

biedrības biedrs.

BEMBERIS Jānis, valsts un sabie-

drisks darbinieks. Finanču ministrijas
Indras muitnīcas priekšnieks Indrā.

Dzīvo Indra. Dzimis 1898. gada
25. oktobri Drustu pagastā. Tevs

Ernests, galdnieks •namdaris, māte

Amālija, dzimusi Auguste. Mācī-

jies Drustu pagasta un draudzes

skolās. Pašmācības ceļā sagatavo-

jies vidusskolas kursa apmērā. Precē-

jies. Sieva Albertlna, dz. Auniņa. -

1921. g. iestājies finanču ministrijas

jaundibin. Ooļiševas muitnīcas die-

nestā par jaunāko muitas uzraugu.

Vēlāk par kandidātu eksperta amatam,

kad reizē uzdots izpildīt lktz turpmā-

kam rlkoj. ari Gojiševas muitnīcas

priekšnieka amata pienākumus. Pēc

tam ieņēmis Rodovojas muitnīcas

priekšnieka amatu. Rodovojas muit-

nīcu likvidējot 1923. g. pārcelts uz

Rīgas muitnīcu jaunākā eksperta, bet

vēlāk Indras muitnīcas priekšnieka

amatā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa piekto šķiru, Latvijas atbrī-

vošanas un 10 gadu piemiņas meda-

ļām. Ir Latvijas kultūras veicināša-

nas b-bas Indras nodaļas priekšsēža

vietnieks, aktīvs aizsargu organizāci-

jas dalībnieks, Piedrujas pagasta val-

des revīzijas komisijas loceklis, Brī-

vības pieminekļa Piedrujas pagasta

ziedojumu vākšanas komitejas priekš-

sēdis un I. Latvijas pareizu medību

un šaušanas biedrības Indras

priekšsēdis. Ir Latvijas atbrīvošanas

un pasaules kap dalībnieks. Bū-

dams seržants 11. Cesu batalj. un 11.

Ventspils kājn. p., piedalījies cīņās

pret lieliniekiem un Bermonta ban-
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dām. 1919. g. sākumā bijis ari par-
tizāns.

BENDRUPSPauls, paidagogs, Jel-

gavas valsts kurlmēmo skolas priekš-

nieks un Jelgavas pilsētas valdes lo-

ceklis. Dzīvo Jelgavā. Dzimis 1887.

g. 30. martā Līvbērzes pag. Tēvs

Ansis, amatnieks; māte Late, dzim.

Upmane. Mācījies Līvbērzes pamat-

skolā, izturējis pārbaudījumu un ie-

guvis tautskolu skolotāja tiesības, pa-

beidzis kurlmēmo skolu skolotāju sa-

gatavošanas mācības iestādi Pēterpi-

lī, izturējis pārbaudījumu un ieguvis

mājskolotāja tiesības, papildinājies Sa-

ratovas veterinārinstitūtā. Precējies.

Sieva, dzimusi Plotņikova. Strādājis

par palīgskolotāju. Jau 22 gadus strā-

dā par skolas priekšnieku kurlmēmo

skolās. No 1934. g. izpilda ari Jel-

gavas pilsētas valdes locekļa pienā-
kumus. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķiru. Ir Jelgavas ap-

riņķa skolotāju b-bas revīzijas ko-

misijas loc., Latvijas vieglatlētu sa-

vienības Zemgales apgabala komite-

jas padomes loc., Ozolnieku pagasta

savstarplgās ugunsapdrošināšanas bie-

drības valdes priekšsēdis, Jelgavas
namnieku krājaizdevu kases padomes
loc. un Latvijas tabakas audzētāju
b-bas valdes priekšsēdis. 1905. g. par

piedalīšanos brīvības kustībā bijis

spiests emigrēt.

BERCS Stefans, metallplastiķis-gra-
vieris Rīgā. Dzimis 1893. g. 9. aprīli.
Pec pilsētas skolas beigšanas mācījies

graviera amatu un nodevies zīmē-

šanai. Precējies. Sieva Zelma, dz.

Kalniņa. Kara laikā strādājis Voro-

ņežā savā darbnīcā. Pēterpilī un

Maskavā papildinājies kalšanā. 1918.

g. atriezies Rīgā un atvēris savu

darbnīcu. Neatkarīgo mākslinieku vie-

nības biedrs, kas piedal. visās izstā-

dēs. 1925. g. iestājies Hanavas aka-

dēmijā Vācija. Apmeklējis lielākos

mākslas centrus Eiropā: Vīni, Venē-

ciju, Florenci, Romu, Parīzi, Briseli,

Mincheni, Drezdeni un c. Bercs

sācis pilnīgi jaunu techniku un metalla

izlietašanas veidu metallptastikas un

graviera mākslās. Viņa metallpla-
stikas darbi: kalumi, metallmozal-

ka, plākšņu technika un gravējumi

lietājami tieši kā sienu dekorē-

jumi (gleznas), tāpat ari kalumi —

portrejas v. c. veidojumi — dažādiem

pieminekb'em un lietišķās mākslas

priekšmetiem. Piedalījies izstādes ari

ārzemēs, kur apbalvots ar zelta me-

daļu. Briseles ķēniņa muzejs iegu-
vis savā īpašumā divas viņa meda|as.

Latvijā ieguvis pirmās godalgas par

spēļu karšu un medaļu zīmējumiem.

Viņa naudas zīmējumu atpirkuši Lat-

vijas banka.

BERENDS Kārlis, valsts darbinieks,

saimniecības un finanču nodaļas vadī-

tājs ārlietu ministrija. Dzimis 1887. g.

27. aprīli Dundagā. Tēvs Ansis,

māte Līna, dzim. Eichmane. leguvis

augstskolas izglītību. Neprecējies. No

1920. g. decembra ir ārlietu ministri-

jas dienestā. Apbalvots ar Latv. Triju

zvaigžņu ord. 4. pakāpi, Somijas
Baltās Rozes ord. I. šķ. bruņinieka

pakāpi, Dānijas Danebroog un Nor-

vēģijas Sv. Olava ord. L šķ. bruņinie-
ka pakāpi, Itālijas Corona d'ltaliaord.

komandiera pakāpi un Zviedrijas Va-

zās ordeņa komandiera pakāpi.
BERĢIS Pēteris, zvērin. advokāts

Rīgā. Dzimis 1882.g. 18.marta Ma-

donas apr. Liezeres pag. Tēvs Rem-

berts, māte Anna, dz. Strupause —

lauksaimnieki. Beidzis Pēterpils po-

litechniskā institūta ekonomisko no-

daļu un Kazaņas universitātes juri-
disko fakultāti. Precējies. Sieva Ma-



rija, dz. GiaJecka. Nodarbojas ar ad-

vokatūru. Bijis iekšlietu ministrs. Sa-

rakstījis darbu: Biedru atbildība koo-

peratīvās organizācijas. Daudz rakstu

kooperatīvajā un politiskajā prese.

Interesējas par kooperācijas teoriju

un tiesībām. Tautsaimniecības pētī-
šanas biedrības valdes priekšsēdis,

Paneiropas Ūnijas padomes loceklis,
biedrības Brīvā Doma valdes lo-

ceklis. 1. saeimas loceklis, miera de-

legācijas loceklis miera noslēgšanā

ar Padomju Krieviju un Latvijas pār-

stāvis prof. Simpsona komisija robe-

žu nospraušanai ar Lietavu.

BERGMANIS Oskars, jurists Dži-

nus Rundāle 1901. g. 22. jul. Prec. ar

Valdu Alksni. Mācījies Jelgavas ģim-

nāzijā. Kara laikā Krievijā tur-

pinājis izglītību Pliskavas ģimnāzijā.
1918. g. atgriezies Latvijā un brīvprā-

tīgi iestājies pats ar savu zirgu Kal-

pa ka bataljona jātnieku nodaļā, pieda-
līdamies kaujas pret bermontiešiem

un lieliniekiem. 1931. g. demobilizē-

jies un tā oaša gada rudeni iestājies

Latvijas universitātes tautsaimn. un

tiesību zinātņu fakultātes juridiskajā

nodaļā, kuru beidzis 1932. g. Strādā-

jis Jelgavas apgabaltiesā, no kurienes

1924. g. pārgājis uz Latvijas tiesu

palātu, bet jau 1925. g. atpakaļ uz

Jelgavas apgabaltiesu par vecāko ties-

amatu kandidātu, izpildīdams mier-

tiesneša un izmeklēšanas tiesneša

amatus. 1928. gadā iestājies Jelgavas
kreditbiedribas dienesta par pilnvar-
nieku un pārvaldnieku. 1932. g. uz-

ņemts zvēr. adv. palīgu skaita un

1934. g. iecelts par tautas labklājības

ministrijas pilnvarnieku I. Jelgavas sli-

mo kasē. Tēvs /.mis Bcrgmanis ir

Jelgavas kredītsabiedrības valdes

priekšsēdis, māte Anna, ari dz. Berg-

mane. Kops 1927. g. 16. Jelgavas

aizsargu pulka adjutants un apbalvots

ar nopelnu krustu. Ir korporācijas
Lettonia filistrs un Kalpaka batal-

jona biedrs.

BERGS Aleksandrs, zemes tiesību

darbinieks, Daugavpils-Ilukstes zemes

grāmatu nodaļas priekšnieka palīgs

Daugavpili. Dzimis 1892. g. 10. ok-

tobri Bebru pagastā. Tēvs Pēteris,

māte jūlija, dz. Kampe — zemkopji.

Beidzis Ķijevas un Krasnojarskas mēr-

niecības skolas, mācījies Pēterpils kā-

ja topogrāfu skolā un studējis Pēter-

pils polrtechniskajā institūtā, bet stu-

dijas nepabeidzis; bijis ari Latvijas
universitātes tauts. un ties. zin. fak.

brlvklausltajs. Precējies. Sieva Ga-

lina, -dz. Morozova. Tagadējā amatā

ir jau 11 gadus. Pirms tam bijis Rīgā

zemkopības ministrijas mērnieks, 4

g. Krievijā topogrāfs, sasniedzot topo-

grāfu nodaļas priekšnieka amatu un

2g. Sibirija zemes ierīcības darbinieks

un hidrotechniķis. Raksti — Lietiš-

ķās tiesības uz svešu mantu, Mērnie-

cības techniķu sagatavošana bij. Krie-

vija un citi iespiesti Mērniecības

un Kulturtechnikas Vēstnesi. Agrāk
rakstījis un dzejojis ari ar pseudoni-
miem Pērļu meklētājs un Novērotājs.
Ir Daugavpils pilsētas valdes finanču

un nodokļu komisiju loceklis. Biedrs

Latvijas tiesnešu biedrībā un Latvijas

mērnieku biedrībā. Latgales apga-

bala Patronāta biedrības revīzijas ko-

misijas loceklis. Ir aizsargu pulka

topogrāfs. Agrāk, Krievijā, darbojies
līdzi latviešu biedrībās Ķijevā un citur.

BERGS Arvīds, jurists un žurn.

Rīgā. Dzimis 1875. g. 13 septembri.
Tēvs Kristaps, rūpnieks un namu cē-

lējs, māte Šarlote, dzim. Balode. Bei-

dzis A. Spundes un Lcflera privāt-
skolas Rīgā, Rīgas pilsētas ģimnāziju

un Tērbatas universitātes juridisko fa-
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kultāti. Precējies. Sieva Marta, dz.

Balode. Kopš 1928.g. atraitnis. Strā-

dājis par tiesu amatu kandid. Pēter-

pils apgabaltiesā un tiesu palātā.
1901. g. advokāts Rigā, 1903.—1907. g.

Baltijas Vēstneša redaktors, 1915. līdz

1918. g. Latviešu bēgļu apgādāšanas

centrālkomitejas priekšsēža biedrs Pē-

terpilī un Latviešu strēlnieku organi-

zācijas komitejas un nacionālās pado-

mes loceklis, 1916.-17. g. Baltijas re-

daktors, 1919. g. delegācijas loceklis

Parīzē, 1919.—1921. g. iekšlietu mi-

nistrs. Bijis satversmes sapulces lo-

ceklis un triju pirmo saeimu depu-

tāts, nācionālā centra dibinātājs un

nācionālās apvienības priekšnieks,

dienas laikraksta Latvis redaktors. Sa-

rakstītie darbi: Zemskoje hozjaistvo

Pribaltijskavo krāja, 1907.; Latvijas

starptautiskais stāvoklis (ari franču,
vācu un krievu valoda), 1918. g.;

Lettische Zukunftsgedanken, 1918. g.;

La Lettonie et la Russie (franču un

ang{u valoda) 1919. g. Nododas valsts

un starptautisko tiesību un vēstures

pētīšanai. Apbalvots ar Polonia resti-

tuta L šķiras ordeni un Aizsargu no-

pelnu krustu. Ir pastāvīgs šķīrējties-

nesis no Latvijas puses Latvijas-Zvie-

drijas un Latvijas-Igaunijas-Somijas-

Polijas un no Igaunijas puses Igauni-

jas-Zviedrijas šķīrējtiesā, Rigas latv.

biedrības priekšnieka vietnieks, Kor-

porācijas Lettonijas filistru palīdzī-
bas biedrības priekšnieka vietnieks.

1907. gadā pa kara stāvokļa laiku iz-

raidīts no Baltijas gub. Ir Rīgas
liberālā kluba biedrs un Latviešu iz-

glītības biedrības priekšnieka biedrs.

BERGS Augusts, agronoms, Kukli-

gas-Padures lauksaimniecības skolas

priekšnieks, kur arī pastāvīgi dzīvo.

Dzimis 1885. g. Vecgulbenē kā lauk-

saimnieka dēls. Pēc vietējo skolu

beigšanas sagatavojies uz iestāšanos

Kurskas mērniecības skolā un tās

kursu beidzis 1906. g. Strādājis par

mērnieku pie zemes ierīcības darbiem jg
Krievijā, Orlas un Maskavas guber- 1

ņās. 1906. g. iestājies Petrovsko-Ra- I

zumovskas lauksaimniecības institūtā I

Maskavā un 1913. g. pavasari ieguvis ļ
mācīta agronoma jjradu. Pēc studiju

beigšanas atgriezies Latvijā un iestā-

jies Rīgas lauksaimniecības centrāl- I

biedrības darbā par lopkopības spe- I

ciātistu. Kā lauks, centrālb.pārstāvis

piedalījies krievu valdības sarīkotajā •
lopkopības pētīšanas ekspedīcijā Kur-

zemē. lesaukts krievu armijā un at-

radies Ziemelfrontē līdz 1917. g., kad I

piekomandēts Vidzemes guberņas pār- I

tikās valdei. Pēc Latvijas pagaidu vai- I

dtbas atgriešanās Rīgā iestājies zem- I

kopības ministrijas dienestā un iecelts I

par Kuldīgas apriņķa valstszemju m- I

spektoru un apriņķa zemes ierīcības j
komitejas priekšsēdi, un pec šo po- I

steņu likvidēšanas 1927. g. iecelts ļ
par Kuldīgas - Padures 2-gad. lauk- j
saimniecības skolas priekšnieku. Ak- :

rīvi darbojas vairākās sabiedriskās I

organizācijās un kulturālas biedrībās

kā biedrs, vai valdes loceklis. Apbal- I

vots ar Triju zvaigžņu ordeni.

BERGS Edgars, Rīgas Doma lat-

viešu draudzes mācītājs. Dzimis 1878.

g. 3. aprīli Rīgā. Tēvs Kristaps un ļ
māte Šarlote, dz. Balode — tirgoņi.

Mācījies Rīgas pilsētas ģimnāzijā. Bei- j
dzis Tērbatas augstskolas teoloģijas j
fakultāti. Sieva Vēra, dz. Lazdiņa,

mirusi 1919. g. Meitas: .Ilze, prec.

Gauja, Mirjama, prec. Karlsone un

dēls Andris. Bijis par mācītāju Ru-

bene no 1905.—1911. g., Rīgas pil-

sētas vikārs no 1911.—1914. g. Sākot

ar 1914. g. Rīgas Miera (vēlāk Doma
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baznīcas) draudzes mācītājs. No 1919.

g. līdz 1922. g. art Rigas garnizona

mācītājs. Sākot ar 1928. g. Vidzemes

konsistorijas loceklis. No 1919.—1921.

g. bijis Latvijas evaņģ. luter. baznī-

cas virsvaldes loceklis. Publkētie dar-

bi: Nlcše un kristīgā ticība; Ko Luters

mums devis?; Reliģiju mācība skolā;
Vilhelms Pušelts; Femeir Koļārs;
1920.-21. g. Svētdienas Rita redak-

tors. Piedalījies sprediķu grām. sako-

pošanā Tuvāk pie tevis Dievs. Rak-

stījis Evanģelisma gaismā; Svētdienas

Rītā; Ciemiņā; Sprediķi; Jaunatnes

ceļā un dažādos laikrakstos. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu IV. un 111.

šķiras ordeni; 111. šķiras Vasas or-

deni. Goda biedrs Latvijas univer-

sitātes teoloģijas fakultātes studentu

biedrībā, L. univ. kristīgā studentu

biedrībā, Latv. nacionālajā jaunatnes

savienībā, Doma baznīcas luter. drau-

dzes jaunatnes pulciņā. Priekšnieks

Brāļu kapu komitejā, Latvijas baz-

nīcas iekšējā misijā, Evaņģēliskā

dzelzceļa misijā Latvijā, Jaunekļu kri-

stīgajā savienībā (YMCA). Loceklis

Latvijas bērnu palīdzības savienības

bērnu aizsardzības sekcijā, Balta kru-

sta valdē. No 1922.—1928. g. Rīgas

pilsētas sociālās apgādības komisijas

loceklis, kādu laiku Rīgas pilsētas
domes loceklis. Dibinoties Latvijas

universitātei, loceklis organizācijas pa-

domē. Okupācijas laikā Latviešu pa-

līdzības komitejas priekšsēdis. Rīgas

evanģ. luter. latviešu draudžu savien.

valdes loceklis. Docents teoloģiskajā

institūtā. Korporācijas Letonijas fi-

listrs.

BERGA Zenta, dzim. Veinberga,

Latvijas sarkanā krusta Kuldīgas no-

daļas priekšniece. Dzimusi 1887. g.

janvāri, Zemgalē. Ārsta diplomu ie-

guvusi 1916. gadā Maskavas univer-

sitātē. Pēc studiju beigšanas atgrie-
zusies Latvijā un iestājusies Latv; bē-

gļu apgādāšanas komitejas darbā un

vadījusi bēgļu slimnīcas Nītaurē un

Strenčos. 1918. g. praktizējusi Maz-

salacā, bet 1919. g strādājusi kā

draudzes ārste Alojā. Vēlāk pārce|as

uz Kuldīgu un ieņem cietuma ārstes

vietu. Tanī pašā gadā strādā kā

priekšniece. Vadījusi Amerikas bēr-

nu ēdināšanas punktu un Amerikas

sarkana krusta bērnu ambulanci. Pēc

tam iecelta par Latvijas sarkanā kru-

sta nodaļas priekšnieci. No 1924. g.
ir vietējās valsts ģimnāzijas ārste un

no 1928. g. ari rajona ārste un 14.

Kuldīgas aizsargu pulka ārste. Dar-

bojas vairākas sabiedriskās organi-

zācijās.

BERĶIS Jēkabs, lietišķās mākslas

un mākslas amatniecības paidagOgs.
Dzimis 1893. g. 2. marta Bauskas

apr. Zalites pag. Tēvs Pēteris, māte

Trina, dz. Stendberga —- zemkopji.
Mācas Latv. mākslas akadēmijā. Pat-

laban izstrādā diplomdarba projektu.

Precējies. Sieva Anna, dz. Hincen-

berga. Agrāk strādājis zemkopības
ministrijas mērniecības daļā. No 1932.

g. ir darbvedis 9. pamatsk. Rīgā. Žur-

nāla Sievietes pasaule pastāvīgs līdz-

strādnieks. Rakstījis mēnešrakstā Pil-

sētai un laukiem, žurn. Atpūta, Uni-

versitas v. c. par mākslas, lietišķās
mākslas un mākslas amatniecības jau-

tājumiem. Saņēmis vairāk diplomu un

atzinības rakstu par godalgotiem dar-

biem un piedalīšanos izstādēs. God-

algots iekšl. min. tūrisma nod. rīko-

tajā piemiņas lietu sacensībā. Neat-

karīgo mākslinieku vienības biedrs.

Lielākie darbi — vara kalumi, 2 kapi-
teli Rīgas jūrmalas 111. pamatskolai.

2 altāra segas Tērvetes baznīcai v. c.

lesūtījis Kult. fonda domei grāmatu



Mākslas amatniecība, kur apskatījis
dažādas techniskas iespējamības, pie-

mērotas vietējiem materiāliem apstā-

kļiem. Sarakstījis ari Rokdarbu nozī-

me audzināšanā.

BERĶIS Krišjānis, ģenerālis, armi-

jas komandieris. Dzimis 1884. g. 26.

aprīli Bornsmindcs pag. kā kalpa
dels. Pirmo izglītību smelies Kauc-

mindes pag. skolā un Bauskas pils.
skolā. IQX)3. g. izturējis savvaļnieka

pārbaudījumu, pēc tam iestājies Viļ-

ņas kara skolā, ko beidzis 1006. g.

ar I. šķiru. Pasaules karā (sākumā
kā rotas, vēlāk bataljona komand.)

piedalījies kaujās Ritprusijā un tu-

vākajā Krievijas pierobežas rajonā,

vēlāk Karpatos un Oalicijā (līdz 1017.

g.). 1017. g. uz paša vēlēšanos pār-

celts par bataljona komandieri uz

6. Tukuma strēln. pulku. Vēlāk bi-

jis ari pulka komandieris, še pieda-

lījies 1017. g. augusta kaujās aiz Ri-

gas, pie Mazās Juglas. Pēc krievu

armijas sabrukuma, glābdamies no

vajāšanām, kādu laiku uzturējies So-

mijā. Sākoties Latvijas atbrīvošanas

cīņām, ieradies Tallinā. lecelts par

latv. rezerves bataljona komandieri.

1910. g. 18. maijā vadījis šo vienību

pārdēvētu par 2. Cesu kājnieku pul-
ku cīņās pret lieliniekiem pie Rūjie-

nas. Vadījis pulku izšķirošajās jūnija

kaujās pret landesvēru un dzelzsdi-

vlziju pie Cēsīm, Raunas un Skan-

galu muižas. 1919. g. 6. jūlija līdz

ar citam Ziemeļarmijas vienībām ie-

nācis Rīgā. Par kaujas nopelniem

paaugstināts pulkveža pakāpe. No

1919. g. 6. aug. bijis Latgales divīzijas
komandieris. Organizējis un vadījis

kaujas pret bermontiešiem un lielinie-

kiem, liekot pamatus Zemgales un

Kurzemes atbrīvošanai. Vēlāk vadījis

ari Latgales atbrīvošanas cīņas. Par

ģenerāli paaugstināts 1925. g. Pirms

iecelšanas par armijas komandieri

bijis Rīgas garnizona priekšnieks. Ap-
balvots ar Lāčplēša kari ordeņa 1.,

11., 111. -ķ . Triju zvaigžņu ordeņa
11. šk )

Franču Legion d'honneur

Commandcur ordeni, Igaunijas Brī-

vības krusta I. šk- II- pakāpi, So-

mijas Baltās rozes I. šķ. komandiera

ordeni, Lietavas Vvties Krvžians or-

deni I. šķ. 111. pak . Lietavas Ģedi-

mina I. šķ. ordeni, Polijas Polonia

Restituta komandiera lielkrustu, Igau-

nijas Ērgļa 11. šķ. ordeni, Beļģijas

Leopolda 11. lielvirsnieka ordeni v. c.

BERKULIS Aleksandrs, paidagogs,

skolas priekšnieks Alūksnes p.-skolā

Alūksne. Dzimis 1878. g. 28. martā

Mārkalnes pag. Tēvs Reinis, māte

Lote, dz. Ezlte — lauksaimnieki.

Beidzis Mārkalnes p.-skolu, Alūksnes

dr. skolu un Pliskavas skol. semināru.

Precējies. Sieva Emīlija, dz. Baitkāja.
Ir skolotājs 35 gadus Alūksnes pa-

gastā. Darbojas ari kā kora un teātra

vadītājs. Apbalvots ar Triju zv. or-

deni un statistiskas pārvaldes atzinī-

bas un pateic, rakstiem. Ir Alūksnes

pag. izgllt. biedrības dibinātājs un

ilgg. valdes loceklis.

BERNANS Antons, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Pustiņas pa-

gasta darbvedis. Pastāvīga dzīves

vieta Pustiņas pag. namā. Dzimis

1905. g. 9. jūnijā Kapiņu pag. Tēvs

Pēteris, māte Barbara, dzim. Ori-

ķe — lauksaimnieki. Beidzis 2 gad.

Preiļu lauksaimniecības skolu. Pre-

cējies. Sieva Jadviga, dzim. Pacevi-

ca. Strādājis Kapiņu pag. valde par

kancelejas ierēdni. Vēlāk ievēlēts par

darbveža palīgu. Apmeklējis pirmos

un otros pag. darbvežu kursus Rī-

gā. Pec tam izturējis pārbaudīju-

mu iekšlietu ministrijā un ieguvis pa-
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gasta darbveža cenzu. No 1934. g.

ieņem Pustiņas pagasta darbveža

amatu. Darbojas Brīvības pieminekļa

Pustiņas pag. komitejā, Pustiņas
lauksaimniecības kooperatīvā un Eg-
lanas patērētāju biedrībā Klints.

BERSONS Valdemārs, sabiedrisks

darbinieks. Pensionēts miertiesnesis.

Dzīvo Cesls. Bijis skolotājs, sko-

las pārzinis un ērģelnieks Cesu

draudzes skolā no 1886. g. lidz 1916.

g., pec tam skolotājs Cesu pilsētas
11. pamatskolā un skolas pārzinis
Cesu pilsētas pamatskolā. 1920. g.

iecelts par miertiesnesi, šai amata

darbojies par papildu miertiesnesi

Cēsis un Valmiera un pēc tam par

miertiesnesi Rājiena no 1921.—1929.

g. un no 1929.-1934. g. Cēsu apr.

111. miertiesas iecirkni, kad maksimāla

vecuma sasniegšanas dēļ pensionēts.
Dzimis 1865. g. 3. aprīli Valkas pil-

sētas Zldaru mājā. Tēvs Juris —

lauksaimnieks un sabiedrisks darbi-

nieks; māte Anna, dz. Jēruma. Bei-

dzis Valkas pagastskolu, Valkas drau-

dzes skolu un pēc tam turpat saga-

tavojies aspirantu klasē 2 gadus uz

iestāšanos Cimzes skolotāju seminārā.

Semināru beidzis 1886. g. Precējies.

Sieva Matilda, dz. Pētersone, meita

Aldona apprecējusies ar Dr. A. Grau-

diņu. 1905. g. ievelēts par Cesu pil-

sētas galvu, šai amatā pēc vairāk-

kārtējām pārvēlēšanām nepārtraukti

darbojies līdz 1917. g. 1909. g. Ce-

su-Valkas miertiesnešu sapulce ie-

vēlēts par goda miertiesnesi un ši-

nī amatā bijis līdz 1917. g. Kopš
1886. g. darbojas vairākās sabiedris-

kās organizācijās kā valdes loceklis

un kora diriģents. Kara laikā bijis
Cēsu bēgļu apgādāšanas komitejas

priekšsēdis un Vidzemes gub. pār-

tikas komitejas loceklis. Krievijā ap-

balvots par centību ar vairākām me-

daļām un Staņislava un Annas 111. šķ.

ordeņiem. 1917. g. bijis Vidzemes

zemes padomes loceklis. Ir Cesu

vieslgās biedrības valdes loceklis.

BERTIŅŠ Jānis, Kandavas rajona
veterinārārsts. Dzimis 1893. g. 27.

jūnijā Kosas pag. Tēvs Pēteris, mā-

te Emīlija, dz. Kalllte — lauksaim-

nieki. Beidzis Kijevas mērniecības

vidusskolu, kara skolu (Kaukāzā), ne-

ilgu laiku studējis Tifbsfl agronomiju
un Latv. universitātē inženierzinātnes.

1926. g. beidzis Latv. univ. kā vete-

rinārārsts. Precējies. Sieva Anna, dz.

Gargurne. Bijis Krievijas armijas virs-

nieks, kā ari mērnieks un topogrāfs

Kijeva un Kaukāzā. Latvijā līdz 1926.

g. strādājis zemkop. ministrijā par

vec. grāmatvedi. Pēc tam veterinār-

ārsts. Rakstījis dienas presē un lauk-

saimn. žurnālos (visvairāk Zemkopi)
par lauksaimniecību un veterinārme-

dicīnu. Ir Latv. lopkop. centr. sav-bas

zirgkopības sekcijas priekšsēža biedrs,
Kandavas kūrorta biedr. priekšnieks,

sugas lopu audzētāju b-bas priekšn.,
Latv. zirgaudz. b-bas Kandavas nod.

priekšn. v. t. t. I. Talsu aizsargu

pulka veterinārārsts. Noorganizējis

Kandavā privātu veterināro klīniku.

BĒRZIŅŠ Alfrēds, iekšlietu vice-

ministrs. Dzimis 1899- g. 21. oktobri

Zieme|vidzemē kā rokpeļņu dēls. Sā-

koties atbrīvošanas karam, piedalī-

jies cīņās pret lieliniekiem un Ber-

montu. 1920. g. beidzis kara skolu

un paaugstināts par leitenantu. Karam

beidzoties demobilizējies un darbo-

jies presē un zemnieku jaunatnes or-

ganizācijās. No 1925. g. darbojies

aizsargu organizācijā, sākumā par aiz-

sargu instruktoru, bet vēlāk par aiz-

sargu štāba organizācijas daļas priekš-
nieku. 1931. g. ievelēts saeimā par
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zemnieku pārstāvi. Būdams deputāts

darbojies ari tālāk aizsargu štābā par

ārējās informācijas da]as vadītāju.
Lieli nopelni aizsargu organizācijas

izveidošana. 1934. g. maijā Kārlis Ul-

manis viiju aicinājis par iekšlietu vi-

ceministri. Viņa nopelni atzīti ari ār-

zemēs, un viņš apbalvots ar Lieta-

vas Ģedimina ordeņa 11. šķ., Polijas
Polonia Restituta 111. šķ., Igaunijas

Ergla Krusta 111. šķ. v. c. ordeņiem.

BĒRZIŅŠ Andrejs, saimniecisks un

sabiedrisks darbinieks, L. tirdznie-

cības un rūpniecības kameras pr-ks.
Dzimis 1875. g. 29. aprīli. Licpkalnes-
Ozolu pag. Mācījies Kokneses drau-

dzes un Vietalvas ministrijas skola.

1()09. g. Berlīnē klausījies priekšla-
sījumus tautsaimniecībā. 1891.—1906.

g. bijis pag. darbvedis. 1914.—18. g.

Liepājas pilsētas domes priekšsēža
biedrs, 1919. g. domnieks. 1914—16.

g. sociālās apgādes komisijas priekš-

sēdis, 1916.—18. g. nabagu valdes,

1919. g. palīdzības valdes priekšsē-

dis, 1914.—19. g. pilsētas krājkases

administrators, 1914.—16. g. bāriņu
tiesas loceklis, 1918.—19. g. pagaidu

padomes priekšsēdis. [Izpildījis ari pil-
sētas galvas pienākumus. Vācu oku-

pācijas laikā 1916.—18. g. sociālas ap-

gādes decernants Liepāja. 1917. g.

Jelgavā ievēlēts par Kurzemes zemes

padomes locekli. 1919. g. tautas pa-

domes loceklis; 1919.—20. Lejaskur-

zemes apgabala priekšnieks un pa-

gaidu valdības pilnvarotais Liepājā sa-

tiksmei ar sabiedroto misijām un Vā-

cijas sūtniecību. 1920.—21. g. Lat-

vijas delegācijas pr-js Latvijas un Lie-

tavas robežu šķlrejkomisijā; 1920. g.

Latgales apgabala priekšnieks. 1920.—

22. g. satversmes sapukes loceklis,

1920. g. tieslietu ministrijas kodifi-

kācijas noda|as redaktors, 1920.—21.

g. tirdzniecības un rūpniecības mi-

nistrs. No 1804. g. strādājis daudzos

latv., krievu un vācu laikrakstos, tul-

kojis un sarakstījis vairākas brošūras

un sastādījis plašu vēsturisku mate-

riālu kopojumu. No 1022. g. ir Lie-

pājas bankas valdes priekšsēdis un

atrodas daudzu rūpniecības un tirdz-

niecības uzņēmumu priekšgala. 1935.

g. ievelēts par L. tirdzniecības un

rflpn-bas kameras pr-ku.

BĒRZIŅŠ Arturs, teātra darbinieks

un žurnālists, Nacionālā teātra direk-

tors. Dzimis 1882. g. 22. augustā

Vecpiebalgas pag. Studējis L. uni-

versitātē jurisprudenci. No 1905. g.

bijis laikraksta Balss redakcija, 1906.

g. žurnāla Stari teātra noda|as vadī-

tājs, vēlāk redaktors Latvija, Baltijas
Vēstnesi un Jaunākajās Ziņās, kur va-

dījis literatūras un mākslas nodaļas.

Visu laiku bijis teātra kritiķis, 1919.

21. g. Nacionālā teātra dramaturgs;

no 1925. g. galvenais direktors. Pir-

mās plašākās atsauksmes par grāma-

tām un teātri iespiestas 1904. g. Balsi.

Vairāk gadus bijis drāmas referents

Zinību komisijas vasaras sapulcēs; šie

drāmas pārskati iespiesti Jaunajā Ra-

ža, Latvijā, Druvā. Daudz rakstījis par

speciāliem teātra jautājumiem, pārtul-

kojis vairāk par 30 lugām un daudz

romānu. Darbojies ari daudzās latv.

kultūras biedrības. Bēgļu laikā bijis
Latv. bēgļu centrālkomitejas piln-
varnieks un vēlāk centrālkomit. lo-

ceklis.

BĒRZIŅŠ Arturs, Rigas apr. I. iec.

miertiesnesis Dubultos. Dzimis 1003.

g. 11. jūnijā. Tēvs Arturs, bij. Rīgas

skolotāju institūta inspektors, miris,

māte Ida, dz. Tīle. Precējies. Sie-

va Edīte, dz. ZēvaJde. 1929. g. bei-

dzis Latvijas universitātes juridisko
fakultāti ar cand. jur. grādu. Studentu
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korporācijas Lettonijas filistrs. Rīgas

apgabaltiesā iestājies par tiesamatu

kandidātu 1929. gada augustā. No

1924. g. februāra līdz 1929. g. augu-

stam bijis par ierēdni Latvijas b-kā.

BĒRZIŅŠ Artūrs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Alūksnes pil-
sētas sekretārs un grāmatvedis. Dzīvo

Alūksnē. Dzimis 1894. g. 27. no-

vembri Alūksnes pagastā. Tevs Juris,
māte Minna, dzimusi Ritere — lauk-

saimnieki. Beidzis draudzes skolu.

Precējies. Sieva Lidija, dz. Skopiņa.

Strādājis sabiedriskā darbā Annas

lauksaimniecības biedrībā Alūksne un

pilsētas valde par sekr. un gramatv.

leguvis zemkopības ministrijas atzi-

nību par izdarītiem meliorācijas dar-

biem lauksaimniecībā. Ir Annas lauk-

saimniec. biedrības valdes loceklis un

sekretārs, Alūksnes patērētāju bie-

drības Ekonomija valdes priekšsēdis,
Alūksnes saviesīgās biedrības valdes

loceklis un sekretārs un Alūksnes pa-

gasta pašvaldības revīzijas komisijas

priekšnieks.

BĒRZIŅŠ Eižens, tarifu nodaļas

vadītājs dzelzceļu virsvalde. Dzimis

1868. g. 24. septembri Skrīveros. Tevs

Jānis, rakstvedis; māte Aža, dz. Lūka.

Mācījies Aizkraukles draudzes sko-

lā, Jaunjelgavas apriņķa skolā un Rī-

gas guberņas ģimnāzijā. Precējies.
Sieva Helēna, dz. Salmiņa. 1889. g.

iestājies Rlgas-Orlas dzelzce|a diene-

stā, ieņemot dažādus amatus. 1910.g.

atstājis dzelzceļa dienestu un līdz

1918. g. strādājis akciju sabiedrībā

Gerhards un Heijs Rīgā par trans-

porta nodaļas vadītāju. Nodibinoties

Latvijas valstij iestājies Latvijas valsts

dzelzceļu dienestā. īsu laiku pildījis
darbvežaun speciālista un saimniecisko

uzņēmumu biroja pārziņa amatu; pec

tam — tarifu noda|as vadītājs. Pie-

dalījies vairākas dzelzce|u konferen-

ces kā iekšzeme, tā ārzemes. Līdz-

tekus tiešiem dienesta pienākumiem

darbojies dzelzce|u darbinieku saga-

tavošanā dzelzceļu eksploatācijas die-

nestam, sākumā bijis lektors dzelzceļu

virsvaldes sarīkotajos kursos, vēlāk,
nodibinoties dzelzc. eksploatācijas no-

daļai Rīgas valsts technikumā, sko-

lotājs dzelzceļu tarifos. Darbojies sa-

biedriskā dzīve kā pirms, tā pec pa-

saules kara, ieņemot dažādās biedrī-

bās priekšsēža, valdes locek|a un revī-

zijas komisijas locekļa amatus. Ap-

balvots ar atbrīvošanas ciņu piemiņas

medaļu un Triju zvaigžņu ordeņa IV.

šķiru.

BĒRZIŅŠ Ernests, valsts darbinieks.

Administratīvi saimnieciskās daļas va-

dītājs zemkopības ministrija. Dzimis

1886. g. 13. jolijā Ērgļos, Vidzeme.

Tevs Jānis, māte Ilze, dz. Blaua.

Beidzis Ērgļu draudzes skolu. Mācī-

jies BlQma zlmeš. skolā, Olava tirdz-

niecības skola un speciālajos kursos

Pēterpilī. Strādājis no 1906.—1914. g.

zviedru firmā Lux par vācu un krievu

vai. korespondentu, no 1915.—1918.

g. bijis Pēterpilī pasaules firmā Sil-

mens Sukert finanču nodaļas priekš-

nieka palīgs. Kopš 1919. g. strādā

zemkopības ministrijā. Savā laika bijis

ari žurnālists. Apbalv. ar Triju zvaigž-

ņu ordeņa IV. šķiru. Ir zemkop.

resora darbinieku krājaizdevu sab.

ilggadīgs valdes loceklis.

BĒRZIŅŠ Jānis, vēsturnieks, valsts

archlva direktors un Latvijas univer-

sitātes priv.-docents. Dzimis 1883. g.

9. jūlijā Mārcienaspag., Madonasapr.

Tēvs Jānis, māte leva, dz. Lazdaine —

zemkopji. Beidzis Rīgas pareizticī-

go garīgo semināru, Terbatas univer-

sitātes filoloģijas fakultātes vēstures
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nodaļu. Precējies. Sieva Edīte, dzim.

Ašenkampfa. Pēc universitātes beig-
šanas atstāts universitāte sagatavo-

ties zinātniskam darbam (1911. g.J.
Nobeidzis Terbatas universitātes pai-

dagoģijas kursus, strādājis kādu lai-

ku par paidagogu Rīgā Petera-Pāvila

pilsētas skolā un Terbatas Puškina

sieviešu ģimnāzijā. 1913. g. rudeni

pārbraucis uz Viļņu, lai strādātu Viļ-

ņas archlvā Lietavas vēstures jau-

tājumos. Viļņā strādājis ari par paida-

gOgu Pirmajā ģimn. un Viļņas reāl-

skolā. 1915. g. aizbraucis uz Tēr-

balu, kur strādājis universitātes biblio-

tēkā par bibliotekāra pailgu, pai-

dagogu Trefnera ģimnāzijā, Vln-

zarājas ģimnāzijā un Terbatas skolo-

tāju savienības ģimnāzija. 1918. g.

pārcēlies līdzi universitātei uz Voro-

ņežu. 1921. g. iebraucis no Voroņe-
žas Latvija. Sācis strādāt par univer-

sitātes bibliotēkas bibliotekāru, pai-

dagogu Rīgas pilsētas IV. ģimnāzijā

un skolotāja institūtā līdz 1927. g.

1925. g. iecelts par Valsts archlva di-

rektoru. Latv. universitātē strādā par

lektoru no 1924. g. un par priv.-do-
centu no 1929. g. No 1923.—1934. g.

strādājis Latv. tautas univ. Saraksti-

jis darbus: Par bajāriem mūsu tautas

dziesmas. (IMM 1921. IX.), Krievu

intelliģences krize (IMM. 1921. XII.),
Par mūsu tautas dziemu kā vēstures

avotu izlietošanu (IMM. 1925. VI),
Dažas etnogrāfiskas ziņas no Indriķa
Straumītesneizdotiemrakstiem (IMM.
1925. XII.), Latviešu tautskolotāji un

1905. g. revolūcija (IMM. 1926. X),
Mēģinājums ievest krievu burtus lei-

šu un latviešu rakstos (IMM. 1930. L,

11., 111., IV., V.), Par kritiku (Burt-
nieks 1934. IV., V.), Tautības bū-

tība un vērtība (Burtnieks, 1934. X.,

XI.), No vācu un latviešu attiecibu vē-

stūres (Burtnieks, 1935. L, 11.), Kur

notika Saules kauja 1236. gadā?

(IMM. 1935. I.). Darbojas Filologu

biedrībā, Rīgas latviešu biedrībā, Pēr-

kona kluba (bijušo Rigas garigā se-

mināra audzēkņu biedrībā).
BĒRZIŅŠ Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks. Salacas pagasta
vecākais. Dzimis 1882. g. 23. no-

vembri Salacas pag. Tevs Jānis, mā-

te Jalija, dzim. Kflllte. Beidzis Liel-

salacas draudzes skolu. Bijis ilgus

gadus Salacas pagasta valdes locek-

lis un ari pagasta padomes priekš-

sēdis. Nodarbojas ar zvejniecību. le-

guvis vairākus atzinības rakstus un

diplomus par lopkopības izkopšanu

savā saimniecībā. Ir biedrs vairākās

biedrībās, no kurām Lopkopības pār-

raudzības b-bas priekšnieks no di-

bināš. dienas un divu biedrību revī-

zijas komisijas loceklis.

BĒRZIŅŠ Isidors, valsts ierēdnis,

komercdalas vadītājs dzelzceļu virs-

valde Rīgā. Dzimis 1885. g. 24. fe-

bruāri Ungurmuižas pag. Tevs Jānis,
māte leva, dz. Zuntāne — zemkopji.
Beidzis pilsētas skolu. Precējies. Sie-

va Alise, dz. Karlovica. Strādājis ne-

pārtraukti dzelzceļu virsvalde no 1919.

g. 1. jūlija. Sarakstījis rokas grāmatu

Latvijas dzelzceļi (izdota 1928. g.).
Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
IV. šk- un Latvijas Republ. piemiņas

medaļu. Rigas latviešu b-bas biedrs.

BĒRZIŅŠ Juris, jurists, satiksmes

ministrijas dzelzceļu virsvaldes no-

daļas vadītājs. Dzimis 1881. g. 30.

jūlijā Slokā. Tevs Juris, māte Līze,
dzim. Rudzlte. Precējies. Sieva Lū-

uja, dzim. Heninga. Priekš pasaules
kara strādājis saimnieciskās un kul-

turālās organizācijas. 1918. g. pieda-

lījies latviešu dzelzceļnieku organizē-
šanā (Krievija) un gādājis par viņu
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atgriešanos Latvijā. 1919. g. piedalī-

jies Latvijas atbrīvošanā no Bermonta.

Rakstījis periodiskos izdevumos par

nacionālo arodkustibu. Bijis Nacio-

nālā Darba redaktors. Aktīvi strādā-

jis sabiedriska un politiskā dzīve.

Latv. dzelzceļnieku arodbiedrībaskrāj-
aizd. s-bas padomes priekšsēdis. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV.

šķiru, atbrīvošanas ciņu piemiņas me-

daļu un sabiedrisko iestāžu piemiņas

atziņām. Tagadējā amata strādā

kopš 1919. gada.

BĒRZIŅŠ Ludvigs (pseudon. jau-

nībā: Paberzis, kādreiz ari: M. M-tis

etc), paidagOgs, izgllt. min. skolu

departamenta direktors un prof. Latv.

universitātē. Dzimis 1870. g. 14. sep-

tembri Džūkstes Rlpelēs. Tēvs An-

sis, māte Gotlība, dz. Kleinberga —

zemkopji. Mācījies Džūkstes pa-

gastskolā, T. Veidemaņa privātskolā

Džūkstē un skolotāju seminārā Irlava;

beidzis Jelgavas ģimnāziju. Absol-

vējis teoloģ. fakultāti Tērbatā. Piln-

tiesīgs ģimnāzijas skolotājs vācu va-

lodā, latv. valodā, reliģijā. 1908.

g. 9. augustā apprecējies ar Minnu

Smitcheni (seši bērni). No 1889.—

1891. g. mājskolotājs semināra direk-

tora Sadovska ģimene Irlavā; 1895.

— 1897. kandidāts un mājskolotājs mā-

cītāja K. Kundziņa namā Smiltenē;

1898—1904. vācu valodas virsskolo-

tājs Kijevā, izpildot ari mācītajā pie-
nākumus luterāņu latviešiem; 1904.

— 1909. g. tirdzniecības skolas priekš-
nieks Jēkabpili; 1909. g. nodibinājis,

uzturējis un vadījis ģimnāziju Dubul-

tos (līdz 1915. g.); 1915.—1918. beghj

ģimnāzijas direktors Tērbatā; 1918.—

1919. reālģimnazijas uzturētājs un va-

dītājs Limbažos; 1919.—1922. pilsētas,
vēlāk valsts Limbažu vidusskolas di-

rektors, izpildot ari mācītajā pienāku-

mus Limbažu cv. lut. draudze; 1922.

-1934. Rīgas skolotāju institūta di-

rektors, no 1934. g. 1. septembra
skolu departamenta direktors; no

1922. g. janvāra docents Latvijas uni-

versitāte; 1935. g. 6. febr. ievēlēts

par profesoru. — Sastādījis skolas

grāmatas: (kopā ar P. Neiju un M.

Bruņenieku) Lehrbuch der Deutschen

Sprache, I. un II.; Rcisegeschichten
und Abenteuer; Land und Volk der

Deutschen; Das edle Blut; (kopā ar

M. Bruņenieku) Rosegger, Waldhei-

mat; (kopā ar M Bruņenieku) Ro-

segger, Erzāhlungen; Poētika pamat-

vilcienos; (kopā ar A. Dravnieku)
Tevu valoda, I. un II.; (kopā ar A.

Dravnieku) Latv. literatūras vēsture

pamatskolām; (kopā ar A. Adamo-

viču un R. Bērziņu) Garīgas dziesmas

skolai un sētai; Rīgas ābece. — Pai-

dagoģiski un zinātniski raksti: O so-

biranii i izučenii latišskich narodnich

peseņ; O prepodavanii nemeckavo

jazika; Metrik des lettischen Volks-

liedes; Das lettische Schrifttum m

fremder Pflege; Ober das lettische

Volkslied; Latv. tautas dziesmas, viņu
krāšana un gaismā laišana; Latv. tau-

tas dziesmu metrika, Austrumā 1894.

un 1896. un J. Endzellna Latvju

dainās; Dažas stila parādības latv.

tautas dzejā; Deminūtlvs; Latv. tau-

tas dzejas nozares; Dievs latviešu mi-

toloģijā; Epitets latv. tautas dzejā;

Latv. tautas dzeja Stendera un Her-

dera laikmetā; Atraktā tautas dzeja;

Tautas dzejas nozīme latv. tautas dzī-

ve ; Teksta un mūzikas attiecības latv.

tautas dziesmas; Satira un humors

latv. tautas dziesmās; Dažāda veida

atkārtojumi latv. tautas dziesmās;

Daži stila jautājumi latv. tautas dzejā

(pagātne, prēgnance etc.); Oustavs

Ādolfs; Christophorus Fureccerus; Vai
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latviešiem jāņem daliba pie klasiskās

izglītības; Skolas uzdevumi un ta-

gadnes prasības; Par ģimenes audzi-

nāšanu; Dr. Juris Bārs; Par latviešu

akcentu runā un dzejā; Latv. tautas

dziesmu pantmērs (ar parakstu Pa-

berzis); Latv. tautas dziesmu stu-

dija; Kristofors Fiirekers; Nevācu

Opics; Neredzīgais Indriķis; Taut-

skolas līdumnieki Kurzeme; Latvie-

ši Kuršu kapās; Juris Allunans kā

dziesminieks; Daudz un dažādi ie-

vadraksti periodikā, grāmatu recen-

zijas v. t. t. Rediģējis mēnešrakstu

Druva 1912.-13. g., R. L. b-bas 60 ga-

du darbības pārskatu; Latvju Dainas,

pamatdziesmas (Valtera un Rapas

izdev.); rediģē patlaban iznākošo Lat-

viešu literatūras vēsturi (Literatūras

izdev.). — Daiļdarbi: dzejo|u krā-

jums Celi un teki; Bērnības atmiņu

cikls dzeja — Brencis; Moderna pa-

saka — īkšķīti-; Humoristiska pasaka

par mūslaiku dzīvi — Zelta auns; Ga-

rīgas dziesmas — Svētrīta skaņas;

tulkojumi no Horācija; dažādas no-

daļas paša memuāru; Kellera Trīs

taisnie radzenieki (tulkoj.); Amerika

pirti (tulk. no leišu vai.) v. c. —

Valdes loceklis Kr. Barona b-bā un

Latv. literāriskajā b-bā; goda biedrs

Rīgas skolotāju institūta bij. audzēk-

ņu b-bā, studentu savienībā „Rama-

ve", hercoga Pētera ģimnāzijā; Latv.

universitātes Dr. h. c; ārštata mācī-

bas spēku pārstāvis L. U. padomē.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

IV. pakāpi.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš, jurists, Rīgas

apgabaltiesas priekšsēd. biedrs. Dzi-

mis 1897. g. 11. septembri Rīgā.
Tēvs Jēkabs, koku tirgotājs; māte

Matilda, dzim. Kalniņa. Beidzis Rī-

gas pils. ģimnāziju. 1916. g. sācis stu-

dēt Maskavas universitātē (jur. fak.).

Beidzis Latvijas universitātes jur. fa-

kultāti ar cand. jur. grādu. Precējies.
Sieva Milda. dzim. Beikmane. 1923.

g. sācis strādāt Rīgas apgabaltiesā kā

jauii. tiesu amatu kandidāts, vēlāk pa-

pildu miertiesnesis, Rīgas pilsētas 2.

iec. miertiesnesis; no 1929. g. Rigas

apgabaltiesas loceklis un kopš 1934.

gada Rigas apgabaltiesas priekšsēža
biedrs un 2. kriminālnoda|as priekš-
sēdis. Studentu korporācijas Leto-

nijas filistrs, Latvijas tiesnešu b-bas

vakies loceklis un Latvijas jachtkluba
vice-komadors.

BĒRZIŅŠ Otto, sabiedrisks darbi-

nieks. Dzīvo Lubānas pag. Birziņu

mājās. Dzimis 1904. g. 1. maijā Lu-

bānas pag. Birzinu mājās. Tevs An-

drejs, māte Emma, dzimusi Birzina.

Mācījies Lubānas pag. Lakstenes pa-

gastskolā, Lubānas ministrijas sko-

la un 1922. g. beidzis Prieku|u lauk-

saimniecības skolu. Precējies. Sieva

Milda, dzim. Brutanc. Strādā savā

saimniecībā un Lubānas savstarpējā

apdrošināšanas b-bā par grāmatvedi.

Saņēmis no zemkopības ministrijas
atzinības rakstu par sekmīgu maz-

pulka vadību. lecelts par Lubānas

Zvidzienas mazpulka vadītāju. Dar-

bojas vel Lubānas lauks, b-bā, Lu-

bānas krfljaizd. s-bā, Lubānas Zvidzie-

nas pat. kooperatīvā, I. Lubānas me-

liorāc. s-bā (priekšsēdis un valdes

loc.). Lielinieku laika (1919. g.) bijis

zaļais partizāns Lubānas grupā.

BĒRZIŅŠ Pēteris, publicists un Sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1882. g.

25. februāri Drustu pagastā. Vecāki:

Krustiņš un Liene, dzim. Bierne —

rentnieki. Mācījies Drustu pagasta
un draudzes skolā un kā ekstems

beidzis pilsētas skolu. Sagatavojies
uz vidusskolas abitoriju Murmaņa pri-

vāta vidusskolā pieaugušiem un divus
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semestrus noklausījies lekcijas Saņav-
ska augstskolas sabiedrisko un ties-

lietu zinību nodaļa. Precējies ar Li-

diju Neilandi. Strādājis Valkas apr.

kara klausības komisijā par sekre-

tāru, vēlāk darbojies Valkas apr. kara

zaudējumu vērtēšanas komisija. 1917.

g. ievēlēts par Valkas pilsētas domes

locekli un par Valkas apr. pagaidu
zemes padomes sekretāru. Darbojies
ari Līdumā, sniedzot juridiskus pa-

domus attiecībā uz kara dienestu, mo-

bilizācijam, pensijām v. t. 1. 1918. g.

piedalījies komisijā, kas izstrādājusi

pirmos noteikumus par mobilizācijas
izdarīšanu musn armija. 1920. g. iz-

strādājis kara klausības pirmo Likum-

projektu. 1919.—1921. g. nodarbojies

Rīgas kara apriņķa pārvaldē par darb-

vedi, vēlāk — pārvaldes priekšnieka

palīgu. 1921.—1927. g. bijis kara mi-

nistrijas budžetu un kreditu pārvaldes

priekšnieka palīgs. 1927. g. no kara

dienesta izstājies. Darbojies militāras

rakstniecības lauka. Sarakstījis grā-

matas: Karaspēka īsa saimniecības

vēsture: Mobilizācijas teorija un vē-

sture; Latvijas brīvības cīņas. Tul-

kojis prof. A. K. Pigu Kara tautsaim-

niecību. Militārajā periodiskajā presē

publicējis vairākus oriģināldarbus mi-

litāros jautājumos. Daudz darījis, pē-
tīdams vecos archlvos laikmetu no

1905.—1921. g., par ko ari rakstījis

periodiskajā presē, kā Pēdējā Bridi,

Jaunākās Ziņās, Brīvā Zemē, Latv.

konversācijas vārdnīcā, Latvi un citur.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
IV. šķiru. Ir Latvijas preses bie-

drības biedrs.

BĒRZIŅŠ Pēteris, Andreja dels,
farmaceits Rīgā. Zinātniskās tiesek-

pertlzes institūta prokurora vecākais

eksperts, direktora vietnieks. Dzimis

1893. g. 19. septembri Kārsavas pa-

gasta Lakstīgalu mājas. Tēvs An-

drejs, māte Anna, dz. Vieglā — zem-

turi. Beidzis Kārsavas pamatskolu, Lu-

dzas sešklasigo pilsētas skolu un mā-

cījies ari Pēterpils 5. ģimnāzijā. 1915.

g. bijis Pēterpils kara medicīnas aka-

dēmijas aptiekāra pailga kursos, kur

izturēdams pārbaudījumus ieguvis ap-

tiekāra palīga grādu. 1921. g. iestā-

jies Latvijas universitātes ķīmijas fa-

kultātē, ko beidzis 1929. g. ar far-

mācijas kandidāta grādu. Precējies.
Sieva Veronika, dz. Stukele. Dēli:

Eduards un Pauls-Pēteris. 1909. g.

iestājies par kancelejas darbinieku Lu-

dzas apriņķa I. iecirkņa izmeklēšanas

tiesneša kanceleja. 1911. g. bijis ap-

tiekāra māceklis Dučkina aptiekā Jel-

gavā, 1915. g. iesaukts aktīvā kara

dienestā. 1917. g. paaugstināts par

farmaceitu leitenantu un iecelts par di

vīzijas slimnīcas aptiekas pārvaldnie-
ku. 1918. g. iecelts par 9. kara sa-

nitāras noliktavas 4. nodaļas pārvald-
nieka pailgu un vēlāk par šis noda-

ļas pārvaldnieku. 1921. g. atsvabi-

nāts no aktīvā kara dienesta un ie-

skaitīts rezervistos. 1922. g. sākumā

iestājies tiesu palātas prokuratūra

un kādu laiku ieņēmis palātas proku-

rora sekretāra amatu. 1922. g., kad

sāka organizēt zinātniskās tieseksper-
tlzes institūtu, pārgājis darboties tur:

sakumā bijis par sekretāru, pēc tam

par laborantu, vēlāk eksperta v. i.

un gadu pēc augstskolas beigšanas,

t. i. 1930. g., ar ministru kabineta

lēmumu, iecelts par zinātniskas ties-

ekspertlzes institūta vecākā eksperta

v. i. un 1931. g. šini amatā apsti-

prināts. 1928. g. strādājis gan Rīgas

tirgū esošo rudzu maizes labvērtlbas

noteikšanu. Ir korporācijas Letgallijas

filistrs, Latvijas bioloģijas biedribas

loceklis, L. universitātes ķīmiķu bie-
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nas biedrības valdes loceklis un

priekšsēdis 1931., 1932. un 1933. g.,

no 1931. g. Latvijas aptiekāru biedrī-

bas valdes loceklis un no 1934. g. 1.

jūnija šis biedrības priekšsēdis.

BĒRZIŅŠ Pēteris, būvinženieris,

Valmieras - Cēsu apriņķu būvinspek-

tors. Pastāvīgā dzīves vieta Valmierā.

Dzimis 1875. g. 20. martā Straupes

draudzes Rozbeku Zaķos kā grunt-

nieka Kārļa un viņa sievas Līzes, dz.

Rūtltes, jaunāk. dēls. Mācījies Strau-

pes draudzes skola, Rozbeku-Ruckas
2-klas. ministrijas skolā, Millera (Za-
riņu Kārļa) privātajā reālskolā Cēsis,

Jelgavas valsts reālskola un Rīgas po-

litechniskā institūtā inženieru nodaļā.
Institūtu beidzis 1906. g. ar I. šķiras
būvinženiera grādu. Studiju laikā pie-

derējis korporācijas Selonijas sai-

mei. Precējies. Sieva Elsbete-Hele-

na, dz. Irbite; 2 dēli un 2 mertas.

Jau studiju laika nodarbojies ar būv-

niecību uz Pēterpils-Vitebskas un

Sibirijas dzelzceļiem, bet pēc stu-

diju beigšanas iestājies čerņigovas

guberņas valdē par būvniecības no-

daļas jaunāko inženieri. 1910. g.

ir jaunākais guberņas architekts,
1914. g. mobilizēts un piekomandēts
Ķijevas kara apgabala inženieru kara

spēka inspektora štābam Kijevā. Pār-

zinājis telefona, telegrāfa un prožek-

toru noliktavas. Demobilizēts 1918.

g. Pēc tam bijis čerņigovas gub. ar-

chitekts. 1918. g. pārbraucis Latvija

un apmeties uz dzīvi savās tēva mā-

jās Rozbeku Zaķos. lestājies Latv.

valsts dienestā un 1919. g. iecelts par

Liepājas ostas būvvaldes priekšn., kur

bijis līdz 1921. g. 1922. g. pieņemts

par Valmieras apr. inženieri, bet no

1927. g. par Valmieras-Cēsu apriņķu
inženieri un 1930. g. par šo pa-

šu apriņķu būvinspektoru. Latvija
cēlis sekojošas celtnes: Akmeņraga
baku pie Liepājas, Valmieras bēkona

eksportkautuvi Valmierā, dzelzsbeto-

na labības elevatoru Valmiera, valsts

bankas Valmieras nodaļas 3-stavu na-

mu Valmierā; Valmieras, Cēsu un

Valkas apriņķos — 4 kapličas, 4 dok-

torātus, 18 jaunus skolas namus, 14

skolas namus pārbūvējis, 5 pagasta

namus, 8 biedrības namus, 4 nespēj-

nieku namus, 1 spirta dedzinātavu,
2 ūdens dzirnavas v. c, Nodarbojas

ari ar zemkopību. Pasaules kara laiki

apbalvots ar Staņislava ordeni un uz-

dienējis līdz valsts padomnieka pa-

kāpei.

BĒRZIŅŠ Richards - Ferdinands

(pseud. Richards Valdcss), rakstnieks

un žurnālists, LTA direktors Rīgā.
Dzimis 1888. g. 26. decembri Kab-

ļupes ciemā, Pērnavas apr. Tēvs Fri-

cis, tālbraucēju kapteinis; māte Anna,
dzim. Ozoliņa; abi miruši. Mācījies

Kabļupes pag. skola, Pērnavas ģim-

nāzijā, Tērbatas universitātē un Rīgas

politechnikā. Studijas nepabeidzis.

Precējies. 1918. g. Līduma līdzstrād-

nieks Valkā, 1919. g. redaktors Lat-

vijas preses biroja Latopress, kur vada

ārzemju nodaļu. 1920. g. līdz ar Lat-

vijas telegrāfa aģentūras nodibinā-

šanu iecelts par aģentūras direktoru.

Viņa darbi: Stāstu krājumi Traģēdija

uz jūras, Skumja kafejnīca, garāks
stāsts Čābuļa precības; romāni: De-

vītais vilnis un Jūras vilki, ceļojumu

piezīmju kopojums Raibā pasaule.
Daudz tulkojis no citām valodām,

starp citu ari Hūgo Raudsepa lugu

Mikumerdi no igauņu valodas. Rak-

stījis politiskas informācijas un ie-

vadrakstus. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ordeni, Lietavas Ģedimina, Po-

lijas Polonia Restrtuta, Igaunijas —
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Ērgļa un Sarkanā krusta, Austrijas

Komturkreuz, Ungārijas Orosser Ver-

dienstkreuz un Zviedrijas — Gustava

Vazās ordeni. Ir Latvijas preses bie-

drības, Penkluba, Rotarv kluba, Lat-

vijas jachtkluba un vairāku tuvinā-

šanas b-bu biedrs.

BĒRZUPE Eduards, būvinženieris.

Dzelzceļu virsvaldes vispārējās tech-

niskās daļas vadītājs. Dzīvo Rīgā.

Dzimis 1877. g. 29. janvāri Naukšēnu

Breidas. Tēvs Jēkabs, māte Maija,
dzim. Kalniņa — Naukšēnu paga-

sta Breidas mājas īpašnieki. Beidzis

Naukšēnu pagasta Mirku skolu, Rū-

jienas draudzes skolu, ka eksterns

Anaņjevas pilsētas ģimnāziju. Cherso-

nas guberņā un Rīgas politechniskā
institūta inženieru nodaļu. Precējies

ar bij. O. Sērmūkša ģimn. priekšn.

Olgu Sērmūkšu. No 1902 —1905. g.

strādājis par kantoristu Rlgas-Orlas

dzelzceļu valdē, 1905.—1910. g. Ce-

rības b-bā par galveno grāmatvedi un

intendantu. 1910.—1912. g. bijis Rīgā

pie mūrnieku meist. Radziņa sekojo-

šām celtnēm: Rīgas politechnikas pie-

būves, Krusta bazn., daudzām priv.
ēkām Rīgā un vasarnīcām Meža par-

kā. 1912. gada strādājis sabiedris-

kos darbos Buguļmas zemstvā, Sa-

maras guberņā, 1914. g. bijis technik'is

Orenburgas guberņā pie Bieloreckas-

Magnita kalna dzelzceļa stigas pē-

tīšanas darbiem. 1915. g. iestājies

Rlgas-Orlas dzelzceļu valdes I. di-

stance par inženieri. Tā paša gada

rudeni, Rīgu evakuējot, pārgājis uz

Permas dzelzceļu par jaunbūvju inže-

nieri. Bijis turienes latviešu bēgļu

komitejas organizators, priekšsēdis un

skolotājs. Būdams Tatjanas komit. lo-

ceklis atvēris 2 latviešu pamatskolas,

ierīkojis bērnu un vidusskolu skolnie-

ku patversmes, kā ari pieaugušiem

latv. bēgļiem vakara kursus. 1917. g.

rudeni pārcelts uz Troickas dzelz-

ceļu par techniskās daļas vadītāju un

I. ceļa iecirkņa priekšnieku, bet 1918.

g. par Troickas dzelzceļu pārvald-
nieku. Kritis lielinieku gūstā. 1919.

—1920. g. bijis apvienotās Samaras-

Zlatoustas-Troickas-Taškentas dzelz-

ceļu virsvaldes techniskās daļas vadī-

tājs un matemātikas skolotājs Sama-

ras latviešu bēgļu bērnu namā. Pēc

atgriešanās Latvija iestājies Rīgas
ostas bflvvaJdē par būvdarbu vadītāju.
1922. g. pāriet uz dzelceļu virsvaldi

par vecāko inženieri. 1923. gadā ie-

celts par techniskās daļas vadītāju

ar tiesībām aizvietot techniskā direk-

tora vietu. No 1922. g. darbojies ar'

par mācības spēku dzelzceļu kursos,

valsts un Rigas pilsētas technikumos

un amatnieku skolā, un strādājis par

taksatoru Latvijas hipotēku bankā.

Sastādījis instrukcijas dzelzce|u gal-

venākajiem darbiniekiem.Normu grā-

matas būvdarbiem pirmais izdevums

iespiests 1924. g., bet otrais papla-
šinātais izdevums patlaban tiek pār-

baudīts un saskaņots iekšlietu mini-

strijas starpresoru komisijā, lai iz-

dotu to kā likumu valsts mērogā.

1927. -1931. g. kopīgi ar stud. ing.
K. Upesleju sastādījis 8 Būvdarbu ce-

nas grāmatas. Darbojies Ildzi Dzelz-

ceļu Vēstnesi, kur iespiesti vairāki

viņa techniski darbi. Sākot ar 1932.

g. strādā gar Būvdarbu techniskiem

noteikumiem, no kuriem sastādītas un

dzelzc. virsvalde jau izdevusi ar dau-

dziem zīmējumiem tekstā 18 burtnī-

cas, bet sagatavošanā atrodas vēl

4 burtnīcas. Apbalvots ar 4. šķiras

Triju zvaigžņu ordeni.

BETCHERS Nikolajs, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks, Vecsaules

pag. valdes darbvedis un pagasta



tiesas rakstvedis. Pastāvīgā dzīves

vieta Vecsaules pag. namā. Dzimis

1896. g. 19. maija Jaunsaules pag.

Vecāki Jānis un Margrieta, dz. Dun-

tava (abi miruši). Beidzis Jelgavas

zemkopības vidusskolu. Precējies.
Sieva Natālija, dzim. Zavinska. Die-

nesta gaita: Jaunsaules pag. v. darb-

veža v. i., Vecsaules pag. v. darbve-

dis, Vecsaules pag. dzimtsar. nod.

pārzinis un Vecsaules pasta un tele-

fona pallgnodaļas pārzinis. Ir Vec-

saules cv. lut. draudzes padomes un

valdes loceklis, Vecsaules lauksaim-

niecības b-bas priekšnieks, brivibas

pieminek|a Vecsaules kom. priekš-
sēdis un 13. Bauskas aizsargu pul-
ka Vecsaules nodaļas kasieris. No-

beidzot 1915. g. Jelgavas lauksaim-

niecības vidusskolu, brīvprātīgi iestā-

jies 1. Daugavgrlvas latv. strēlnie-

ku bataljonā pirmajā pieņemšanas
dienā un nodienējis līdz b. krievu

armijas sabrukumam.

BIERNIS Jānis, sabiedrisks darbi-

nieks, Baldones pagasta valdes darb-

vedis. Pastāvīga dzīves vieta Bal-

dones pag. nama. Dzimis 1906. g.

28. septembri Valmieras pag. Tevs

Pēteris, nodarbojas koktirdznieclbā;

māte Karlina, dzim. Gaile. Beidzis

vidusskolu. Dienesta gaita: kancelejas
ierēdnis Kosas un Allažu pag. val-

des, vec. kancelejas ierēdnis un darb-

veža palīgs Lubānas pagasta valde,

pagasta darbveža vietas izpildītājs
Slokas pagasta valde un kopš 1933.

g. pagasta darbvedis Baldone. Ir Bal-

dones aizsargu nodaļas aktīvs dalīb-

nieks un nodaļas revīzijas komisi-

jas loceklis, Baldones lauksaimniecī-

bas biedrības biedrs, Baldones sēr-

avotu labierīcības b-bas valdes locek-

lis un kasieris, Baldones krājaizdevu
sabiedrības revīzijas komisijas sekre-

tārs, Baldones koru un dramatiska

pulciņa aktīvs dalībnieks un brīvī-

bas pieminekļa Baldones pagasta ko-

mitejas sekretārs.

BIEZAIS Jānis, pašvaldības ierēd-

nis un sabiedrisks darbinieks, Dzel-

zavas pag. valdes darbvedis. Dzīvo

Dzelzavas pag. namā. Dzimis 1900.

g. 14. decembri Jaungulbenes pa-

gastā. Tevs Jēkabs, agrāk nodarbo-

jies kā kalējs; māte Anna, dzim.

Miezlte. Beidzis Jaungulbenes div-

klaslgo ministrijas skolu. Precējies.

Sieva Anna, dzim. Tene, strādā Dzel-

zavas pag. valde par darbveža palīgu.
Strādājis uz Valkas Stukmaņu šaur-

sliežu ceļa par praktikantu, vēlāk tē-

lefonistu. Vācu okupācijas laikā bijis
Annas stacijas priekšnieka palīgs. Pec

tam bijis Jaungulbenes pag. valdes

darbveža palīgs, tad dzelzceļa po-

licijas uzraugs Vecgulbenes stacijā,
vecākais policijas kārtībnieks Ludzas

apriņķa priekšnieka kancelejā un Pil-

das pagastā, kancelejas ierēdnis Ma-

donas apr. likvidācijas valde un ar

1925. g. Dzelzavas pag. valdes darb-

vedis. Ir Dzelzavas piensaimnieku
sabiedrības revīzijas kom. loceklis,

Dzelzavas kooperatīvās b-bas Druva

likvidāc. kom. priekšsēdis, Dzelza-

vas bibliotēkas b-bas valdes locek-

lis un sekretārs, un Dzelzavas tau-

tas nama savienības valdes loceklis un

sekretārs.

BĪLMANIS Alfrēds, Dr. phil., di-

plomāts, Rigas komercinstituta vec.

docents, žurnālists, sutnis Maskavā.

Dzimis 1887. g. 2. februāri Rīgā.
Tevs Kristaps; māte Anna, dz. Ba-

lode — cēlušies no Zemgales. 1905.

g. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju

un 1910. g. Maskavas universitātes

vēstures fakultāti ar I. šķ. diplomu.
Doktora disertāciju Sieviešu un bērnu
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stāvoklis pēc Lex salica aizstāvējis
Stefana Batorija universitātē Viļņā.

Precējies. No 1911.—1914. g. ģimnā-

zijas un reālskolas vēstures skolotājs
un direktora v. i., piedalījies pasau-

les karā kā rezerves virsnieks; no

1918.—1920. g. komercskolas skolo-

tājs; 1920. g. iestājies Latvijas armi-

jā; iecelts par ārlietu ministrijas pre-

ses šefu; 1927. un 1930. g. preses

eksperts tautu savienībā; 1928. g.

lasa lekcijas par Latviju Upsalas,
Lundas un Geteborgas universitātēs;

1929. g. kā Karncgi fonda stipendiāts

apceļo Ameriku un lasa lekcijas Či-

kāgas universitātē; 1930. g. subde-

legāts tautu savienībā; 1932. g. sūt-

nis Maskavā. 1921.-22. g. Brīvās Ze-

mes redaktors. Sarakstījis darbus:

īsa Polijas vēsture, Zviedrijas vēstu-

re, Agrārjautājums Latvju tautas dzī-

vē, Latvju avīžniecība* (Latvijas uni-

versitātes rakstu krājumā), Raksts par

Latviju Enciklopēdijā Britanica XIII

izd., La Lettonic d'aujord'hui, Lat-

vijas Werdegang, Latvia m the Ma-

king, Fritjofs Nanzens v. c. Mīl no-

doties glezniecībai. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa 111. šķ., ir Franču

goda leģiona kavalieris un virsnieks,
Franču kara krusta ar palmām, Aka-

dēmijas palmas, Leopolda I. šķ., Da-

nebrog 11. šķ., Vazās 11. šk., Sv. Sa-

vas 11. šķ., Vitauta 11. šķ., Polonia

Restituta 111. šķ., Baltās rozes 111.

šķ. v. c. ordeņu īpašnieks. Ir Preses

b-bas goda biedrs, Grafiķu b-bas go-

da biedrs, Rīgas latviešu b-bas biedrs,

Rīgas Rotarv kluba biedrs, Rīgas Pen

kluba valdes loceklis, Tervetijas go-

da filistrs, Fraternitas Livonka fi-

listrs - dibinātājs, Latvijas ugunsdzē-

sēju savienības ārzemju informā-

cijas nodaļas vadītājs, Francijas Jau-

nās vēstures b-bas (Parīzē) biedrs,

Amerikas ģeogrāfijas b-bas (Vašing-

tonā) biedrs, Marka Tverta b-bas

(San-Francisko) biedrs un dažādu tu-

vināšanās b-bu goda biedrs un biedrs.

BfMANIS Mārtiņš, inženieris, L.

U. profesors. Dzīvo Rīgā. Dzimis

1864. g. I, maijā Zemgalē, Lielpla-

tones Mazverbās. Tēvs Jānis, māte

Trīna, dz. Veinberga — saimnieki.

Beidzis Jelgavas reālskolu un Rigas

politechniku. Precējies. Sieva, dzim.

Sprude (mirusi). No 1893.—1Q20. g.

Maskavas pils. inženieris, no 1920. g.

L. U. profesors. Sarakstījis daudz zi-

nātnisku darbu. Ir vairāki inženieru

celtņu projekti un darbi. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa 11. šķ. Priekš-

sēdis P. Sp. K. Latvijas komitejā,
Elektrības pad., akadēmiskajā drau-

dzē; valdes loceklis L. Sark. Kr.,
I. m. techniskajā padomē, kā ari

loceklis daudz sabiedriskajās un tuvi-

nāšanās sabiedrībās. R. L. B. zinātņu
kom. goda biedrs.

BINE Jēkabs, gleznotājs. Lektors

tautas universitātē, valsts mākslas

amatniecības skolā, Kaucmindes māj-
turības semināra un citur. Dzīvo Rī-

gā. Dzimis 1895. g. 11. aprīli Rīgā.
Tēvs Eduards, vīna noliktavas pārzi-

nis; mate Anete-Amālija, dz. Ma-

tiņa, adītāja. Absolvējis Latvijas māk-

slas akadēmiju. Precējies. Sieva An-

tonija, dz. Freimane. Piedalījies Lat-

vijas valsts mākslas izstādēs Zvie-

drijā, Norvēģijā, Krievijā, Vācijā un

apvienoto māksi, grupu izstādē Lie-

tavā. Gleznojis altāra gleznas Ces-

vaines, Vecsaules, Jumpravas un Diev-

turu baznīcās, kā ari Vitrāža Jāņa baz-

nīcas sakristejā. Žanri, ainavas un klu-

sa daba atrodas Valsts mākslas, Rīgas

pils. un Liepājas mOzejos. Sarakstījis

grāmatu par krāsu saderību, sinop-

si un onomatopoēziju. Ir Latviešu
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mākslinieku b-bas priekšnieks, Diev-

turu Rīgas draudzes vadonis, izglī-
tības ministrijas mākslas padomes se-

kretārs, Latviešu mākslinieku bie-

drības un stud. Konkordijas Iman-

tijas loceklis.

BIRĢERS Jēkabs (pseudonims —

Pilsoņu Jēkabs), rakstnieks un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1876. g.

21. decembri Bauskā. Mācijies Me-

žotnes pag. skolā, Bauskas draudzes

skolā, Kronštātes rakstvežu skolā. Iz-

glītībā papildinājies pašmācības ce-

ļā. Nolicis eksterņa eksāmenu Su-

vorova kadetu korpusā Varšavā. Ka-

ra dienesta laikā kalpojis kara flote

par vec. rakstvedi. Uz bruņu kuģa
Retvizana un kreisera Rossijas ap-

ceļojis pasauli. Piedalījies Tālajos au-

strumos japanu transporta gremdēša-

nā, par ko sajemis prēmiju. Kalpo-
jis par ierēdni Varšavas ģenerālgu-
bernatora pal. kancelejā no 1004.

1016. g., (vēlākos gados par sekretā-

ru). Pēc iestādes evakuāc. uz Maska-

vu, pārgājis strādāt Maskavas ap-

gabala odensceļu valdē. Apbalvots ar

vairākām goda zīmēm, balvām un

tiesībām uz titulārpadomn. dienesta

pakāpi. 1020. gadā iebraucis Lat-

vija. Dzīvo Rigā un ir valsts ierēd-

nis. Pirmie raksti iespiesti 1002. g.

Latviešu Avīzēs. No 1000. g. pa-

stāvīgi nodarbojies ar literatūru. Sā-

kumā strādājis publicistika. Daudz

ievadrakstu J. L. Avīzes, Sadzīvē,

Dzimtenes Vēstnesi, Rigas Ziņas.

Rakstījis ari krieviski laikrakstos. Pēc

kara rakstījis lielu daudzumu ievad-

rakstu Brīvajā Zemē, Latvijas Vēst-

nesi, Tautas Balsi, Latvijas Strādnie-

kā, Zemgalieti v. c. Vēlāk piegriezies
beletristikai. Tulkojis stāstus: Riško-

va — Visas Krievijas bēdas, Mamma

Sibiraka — Lidoņi, japāņu rakstnieka

Kendžiro-Tokutomi romānu Nami-Ko,

Zarina-Nesvicka rom. Ciņa pie tro-

ņa, Daņilevska rom. Kņaze Tara-

kanova. Pirmais oriģinālstāsts Trīs

reizes briesmās iesp. J. Latv. A\.

Vēlākie stāsti: Cerības zvaigznīte,
Zemzaru dzimta. Bērna glāsti, Rad-

niecīgas dvēseles. Jaunais censonis,

Sirdsapziņas tārps, Vilka pase, Siena

laikā, Viltīgā lapsa, Ne mūžam tas

nevar notikt, Baltais zvirbulis, Su-

kr»s tik vajadzētu un Jauna aroda

pionieris. Atsevišķos izdevumos iz-

nākusi pagaidām tikai niecīga daļa

oriģināldarbu, public. rakstu un tul-

kojumu: Pa senču tekam (pasaku

krāj.), Dr-a Kačkačeva Vispasaules
verdzības vēsture. Pēdējā laikā dar-

bojas Kr. Tautas Balsi, Jaunatnes

Draugā, Cīrulīti, Zeltenē, Svētdienas

Ritā, Krist. Vēstnesi, Jēkabpils Vēst-

nesi, Madonas Ziņās, Rakstu Avotā,
Laiki Zobii kalendārā v. c. Sarak-

stījis daudz laicīga un reliģiska sa-

tura dzeju. Ir Latvijas preses b-bas

biedrs no b-bas dibināšanas. Bijis
Varšavas latviešu savstarp. palīdzī-
bas b-bas kasieris un valdes locek-

lis, Rigas pils. XX. pamatskolas ka-

sieris un padomes loceklis, Rigas pil-

sētas 2. ģimnāzijas padomes locek-

lis, Latvijas krist, strādnieku savie-

nības centrālkomitejas loceklis un

Latv. Strādnieka redakcijas loceklis,

Rīgas pils. valdes darba nod. komisi-

jas un īres lietu subkom. loceklis.

Tagad Rīgas Sv. Ģertrūdes bazn.

11. latv. draudzes padomes locek-

lis, Ticīgo apvienības prezidija se-

kretārs, Latv. jaunatnes draugu b-bas

reviz. kon. loceklis, Latvijas gaidu

centrālorganizācijas padomes loceklis,

Latv. krist, strādnieku sav. likvid.

kom. loceklis, Rigas prefektūras 7.

iec. Brīvības piem. kom. loceklis,
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Latvijas iekšējās misijas b-bas valdes

loc. kand. v. 1.1.

BIRKENS Pēteris, Rīgas apgabal-
tiesas 3. civilnodalas sekretārs. Dzīvo

Rigā. Dzimis 1885. g. 18. maijā Prie-

kuļu pag. Tēvs Dāvis; māte Marija,
dzimusi Peiča. Mācījies Cēsu pil-
sētas skolā. Precējies. Sieva Lidija,
dzim. Musina. Strādājis miertiesā, vē-

lāk Rigas apgabaltiesā par rakstve-

dis. Brīvprātīgi piedalījies Latvijas at-

brīvošanas cīņās. Nodarbojas ari ar

lauksaimniecību.

BIRKHANS Alfrēds, architekts,Rī-

gas pilsētas būvju direkcijas direk-

tors. Dzimis 1897. gada 2. septembri

Igatē, Rīgas apriņķi- Tēvs Teodors;

māte Lote, dzimusi Eglīte — tirgo-

tāji. Beidzis Cēsu L. Ausēja reāl-

skolu un Latvijas universitātes ar-

chitektūras fakultāti ar architekta grā-

du. Precējies. Sieva Lora, dzim. Mie-

zlte. No 1917.—1919. gadam bijis

skolotājs Cēsis. 1919. gadā brīv-

prātīgi iestājies Latv. nāc. armija,

un piedalījies Latvijas atbrīvošanas cī-

ņās ka virsnieks. No 1920—1922. g.

bijis valdības pils komandants. No

1922.—1925. g. skolotājs Cēsu pil-

sētas sieviešu ģimnāzijā. No 1930.

—1934. g. architekts zemkopības min.

būvniecības noda|ā. No 1933. g. asi-

stents L. univ. archit. fakultātē. Iz-

strādājis vairākus projektus dzīvoja-

mām un sabiedriskām ēkām provincē

un Rīgā. Korporāc. Talavijas filistrs.

BIRKHANS Ernests, ekonomists,

Dr. oec. h. c, L. U. profesors tauts.

un ties. zin. fakultātē. Rīgas biržas

komitejas priekšsēdis. Dzīvo Rīgā.

Dzimis 1872. g. 30. martā Bīriņu pa-

gastā. Beidzis Rīgas pils. ģimnāziju
un Rīgas politechniskā institūta tirdz-

niecības nodaļu; studējis ari Leip-

cigas universitāte un tirdzniec. augst-

skola; iepazinies ar tirdzniecības insti-

tūtiem Antverpenē, Parīzē, Venēcija,
Vmē, 2enēvā un Prāgā. Strādājis

Orlā, vēlāk Līgatnes papīra fabrikā.

No 1900. g. ir Rīgas politechniskā in-

stitūta tirdzniec. zinātņu docents. Bijis

Maldoņa ģimnāzijas skolotājs un V.

Olava komercskolas direktors. No

1920. g. docents L. U.; no 1932. g.

profesors un Dr. oec. h. c. Bijis fa-

kultātes dekāns. Ir daudzu saim-

niecisku uzņēmumu priekšgalā. Rak-

stījis prese par ekonomiskiem jau-

tājumiem un valsts saimniec. politiku.

Bij. Grieķijas ģenerālkonsuls.
BIRKMANfS Rūdolfs, būvinženieris.

Šoseju un zemes ceļu dep-ta 13. ra-

jona inženieris Balvos. Dzimis 1901.

g. 23. janvāri Rīgā. Tēvs Jānis, strā-

dājis Rīgā Feniksa fabr. par vagon-

buvctāju; māte Kristina, dzim. Gai-

gala (f). Mācījies Riga Pētera 1.

reālskolā. Gatavības apliecību iegu-
vis Pēterpilī, nobeidzot 1919. gadi

I. Varšavas reālskolu. 1919. g. iestā-

jies Latvijas universitātes inženierzi-

nātņu fakultātē, kuru beidzis 1927.

gadā. Precējies. Sieva Helēna, dzim.

Dimza. Strādājis jūrniecības dep-ta

jūras pētīšanas darbos, Rigas pil-
sētas būvvaldē ielu un kanalizā-

cijas izbūves darbos, šoseju un ze-

mes ce|u dep-tā* par 5. rajona in-

ženiera palīgu Daugavpili, bet pēc

tam par rajona inženieri Kuldīgā un

Balvos. Nodarbojas ari ar vijoles

spēli. Ir studentu b-bas Austrums

loceklis. Studiju laikā darbojies se-

kojošo studentu organizāciju valdēs:

Latvijas univers. kori, inženierzināt-

ņu fakultātes studentu inženieru b-ba,

Latvijas univers. akadēmiskā sporta

b-bā un Latvijas univers. mūzikas

biedrībā (pēdējās divās ari dibina-
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tājs). 1919.
g. brīvprātīgi iestājies

Latvijas armija un piedalījies kaujās
pret Bermontu.

BIRNBAUMS Kārlis, mežkopis,
mežu clep-ta vicedirektors. Dzimis

1895. g. 18. jūlijā Liezeres pag. Ma-

donas apr. Tēvs Pēteris; māte Anna,

dzim. Bērziņa — lauksaimnieki. Mā-

cījies Liezeres pagasta un drau-

dzes skolā (1903. 1910. g.), Pēter-

pils lauksaimniecības skolā (1910.—
1913. g.), beidzis Latvijas universi-

tātes mežkopības noda|u ar inž. -

mežkopja grādu (1928. g.). Precē-

jies. Sieva Ērika, dzim. Cielava. No

1913.—1915. g. agronomijas darbi-

nieks Daugavpils apriņķi- Tad ie-

stājies karadienesta (līdz 1918. g.).
1918.-19. g. skolotājs Dzelzavas pa-

gastā. No 1919. g. vidus iestājies
mežu departamenta dienestā — sā-

kumā bijis sevišķu uzdevumu ierēd-

nis, tad taksators, mežu izstrādā-

šanas sekcijas vadītājs. No 1934. g.

1. jūnija vicedirektors. Sarakstījis

vairākus rakstus mežu izmantošanas

un kokrūpniecības jautājumos. Lat-

vijas mežkopju savienības priekšsē-

dis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deņa IV. šķiru.

BIRNIS Kārlis, pašvaldības darbi-

nieks, Valdemārpils pilsētas galva.

Tirgotājs Valdemārpili. Dzimis 1896.

g. 19. jūlijā Ārlavas pagastā. Vecāki

Bērtulis un Jūle, dzim. Tencina —

lauksaimnieki. Pagastskolas un paš-
mācības izglītība. Precējies. Sieva

Marija, dzim. Unterberga. 1934. g.

iecelts par pilsētas galvu Valdemār-

pili.
BIRZENIEKS Aleksandrs-Auguats-

Ringolds, architekts. Strādā Latvijas

universitātē un Rigas pils. amatnieku

skolā un technikumā. Pastāvīgā dzī-

ves vieta Rīgā. Dzimis 1893. g. 18.

augustā Rīgā. Tēvs Krišjānis, A. G.

Sengbuša korķu fabrikas darbvedis,
Latviešu b-bas aktīvs darbinieks; mā-

te Juta, dz. Krastiņa. Pēc A. Millera

reālskolas nobeigšanas (1913. g.) stu-

dējis arehitektoru bij. Rīgas politech-

niskaja institūtā. Nobeidzis Latv. univ.

arehitekturas fakultāti (1922. g.) un

ieguvis inž.-architekta grādu. Atstais

par fakultātes būvkonstrukciju kate-

dras asistentu. Latv. atbrīvošanas ciņu
dalībnieks. Latvijas atbrīvošanas cī-

ņās kritušiem cēlis 12 pieminek-

ļus (Asarē, Krustpih, Sērenē, Dau-

gavpili, Tirzā, Babītē, Jaunpiebalgā

v.c.) un vienu Igaunijā (Tartū). No

1923.—32.g. vadījis Rigas brāļu ka-

pu arehitektonisko izbūvi. VIL visp.
Latv. dziesmu svētku estrādes au-

tors. Ir ari grafiķis (kokgriezumi),
čakls antīko mākslas priekšmetu ko-

lekcionārs. Latvijas arehitektu b-bas

biedrs. Rīgas Rotarv kluba biedrs.

BIRZGALIS Reinis, aktieris Dailes

teātri. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1907. g.

3. jūnijā Burtnieku pag. Zvārtēs.

Tēvs Eduards (f), māte Marija, dz.

Goldberga, zemkopji. 1925. g. bei-

dzis valsts Valmieras vidusskolu.

Precējies. Sieva dzim. Pabērza. Pēc

vidusskolas beigšanas strādājis vecāku

mājās, bet 1926. g. pārnācis uz Rī-

gu un iestājies Dailes teātri. Labā-

kās lomas: Uģis (Indulis un Ārija),
Bierns (Zelta zirgs), Bambts (Galdiņ,
klājies), Kazaks (Pēc simts gadiem),
Vēbers (Verdenas brīnums), Simeons

(Mīla zem vīksnām), Teodors (Au-
gusts pasaules braucējs) it. c.

BIRZNIEKS Aleksandrs diplo-
māts, Latvijas ģenerālkonsuls Dan-

ciga. Dzimts 1882. g. 19. novembrī

Rīgā. Tēvs Krišs; māte Marija, dz.

Kulikovska — zemkopji. Beidzis Ni-

kolaja ģimnāziju Rīgā un vēstures-
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filoloģijas fakultāti Maskavas univer-

sitātē. Precējies. Sieva Helēna Tan-

gijeva-Birznieka — Nacionālās ope-

ras prlmabalerina. No 1920.—1922. g.

austrumu noda]as vadītājs ārlietu mi-

nistrija Rīgā. 1922.—1925. g. sūtnie-

cības padomnieks un charge d'affai-

res Maskava. 1925.—1928. g. ģene.
rālkonsuls Ļeningradā. 1928.—1930. g.

departamenta direktors ārlietu mi-

nistrijā Rīgā. No 1931. g. Latvijas

ģenerālkonsuls Dancigas brīvvalsti un

Polijas ostā Gdiņā. Rakstījis daudz

publicistisku rakstu Latvijas dienas

laikrakstos, galvenām kārtām Brīvā

Zemē. Interesējas par vēstures, so-

cioloģijas un filozofijas jautājumiem.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
111. šk-, Beļģijas Leopolda ordeņa 11.

k. Zviedrijas Ziemeļu zvaigznes 11.

šk-. Jugoslavijas Sv. Savas ordeņa
11. šk., Portugāles un Ungārijas 11.

šk. ordeņiem. Studentu korporācijas

Fraternitas Lettica filistrs.

BIRZNIEKS Alfrēds, jurists Dzi-

mis 1889. g. 13. februāri Zemgalē,
Dobeles apr. Bērzmuižas pag. Tēvs

Jānis; māte Alīna, dzim. Berga —

lauksaimnieki. Pirmo izglītību guvis

Līvbērzes pagasta skolā, absolvējis

Jelgavas reālskolu, 1907. g. iestājies

par brlvklausltflju Tērbatas universi-

tātes juridiskajā fakultātē un 1908. g..

pēc latiņu valodas pārbaudījuma iztu-

rēšanas, immatrikulēts par studentu

Maskavas universitātes juridiska fa-

kultātē, kuru ar I. šk- diplomu beidz

1912. g. pavasari. T. p. gada rudeni

uzņemts Pēterpils tiesu palātas ra-

jona zvērinātu advokātu palīgu skai-

tā, iestājies par faktisku palīgu pie

pazīstamā latviešu sabiedriska dar-

binieka Andreja Stērstes Jelgavā, kur

ari uzsācis advokatūras praksi. Pa-

saules kara laika atstājis Jelgavu un

pārcēlies uz Astrachaņu, kur strādā-

jis Astrachaņas apriņķa zemstē līdz

1916. g. I. jūnijam, kad pārcēlies uz

Rīgu un darbojies Baltijas bēgļu ap-

gādāšanas komitējā līdz 1917. g. au-

gustam. Vāciem ienākot Rīgā pār-

cēlies uz Tērbatu, kur no Krievi-

jas pagaidu valdības tieslietu ministra

Kerenska apstiprināts par Vidzemes

guberņas cietumu inspektoru; šinī

amatā bijis līdz 1918. gada fe-

bruārim, tad pārcēlies uz Jelgavu,
kur atjaunojis vācu tiesās pārtraukto
advokāta praksi. No 1918. g. no-

vembra līdz 1919. g. februārim iekš-

lietu ministra biedrs. No 1919. g.

maija līdz 1919. g. augustam at-

kal nodarbojies Jelgavā ar advoka-

tūru un uzņemts zvērinātu advokā-

tu kārtā. 1919. g. augustā otrreiz

aicināts ieņemt iekšk'etu ministra bie-

dra posteni. Pārcēlies uz Rīgu un

izpildījis šo amatu līdz 1923. g., kad

ministru prezidenta Z. A. Meierovi-

ca kabinetā uzņēmies iekšlietu mi-

nistra pienākumus, kurus izpildījis līdz

kabineta demisijai 1924. gadā. No

1924. g. nepārtraukti darbojas Rīgā
kā zvērināts advokāts, ieņemot ari

dažādus amatus saimnieciskos uzņē-

mumos, piem. akciju sabiedr. Liepā-

jas banka un c. Ir biedrs dažādas

sabiedriskas, kulturālās un filan-

tropiskās organizācijas. Ar finan-

ču ministra rīkojumu 1935. g. ie-

celts par Latvijas tirdzniecības un

rūpniecības kameras aktīvo locekli.

Studentu korporācijas Tervetia goda
filistrs.

BIRZNIEKS Jānis, saimniecisks un

sabiedrisks darbinieks, zemkopības
viceministrs. Dz. 1895. g. 18. no-

vembri Bārtas pag. kā lauksaimnie-

ka dēls. Darbojies vairāku organi-

zāciju priekšgalā. No 1922.—1928. g.



bijis Bārtas pagasta valdes priekš-
sēdis. 1928. g. ievēlēts par Liepā-

jas apriņķa pašvaldības revīzijas ko-

misijas priekšsēdi. 1931. g. ievēlēts

saeimā, kur darbojies ari par budžet-

komisijas priekšsēdi. No 1934. g. 18.

maija ir zemkopības viceministrs. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
IV. šķ. v. c. ordeņiem.

BIRZNIEKS Kārlis-Arnolds, Katrī-

nas evanģ. Lutera draudzes mācītājs

un ticības mācības skolotājs Viļķe-

nes 6-klaslgā pamatskolā. Dzīvo

Katrīnas māc. mājā. Dzimis 1903. g.

23. martā Annenieku pag. Baltā kro-

gu. Tēvs Vilis; māte Late, dzim. Beb-

re, lauksaimnieki. Beidzis Jelgavas

rcālģimnaziju (tag. klasisko ģimnā-

ziju) un 1929. g. Latvijas univers. teo-

loģijas fakultāti ar teol. kand. grādu

Precējies. Sieva Anna-Margrieta, dzi-

musi Krebe. Rakstījis garīgos izde-

vumos Svētdienas Ritā un Jaunat-

nes Ceļa. Interesējas par klasisko

literatūru. Ir korporācijas Lettonia fi-

listrs, teoloģijas fakultātes absolven-

tu b-bas biedrs un tās revīzijas 1 ko-

misijas loceklis un 8. Valmieras aiz-

sargu pulka mācītājs. Pēc univer-

sitātes beigšanas nepilnu gadu bijis
kandidāts pie māc. Dr. K. Beldava

Valmieras-Valmiermuižas draudze. No

1930. g. apstiprināts par Katrīnas

draudzes mācītāju Valmieras prāve-

sta iecirkni.

BIRZNIEKS Paulis, ārsts, chirurgs.
Latv. Sarkanā krusta Smiltenes chi-

rurģijas slimnīcas direktors. Dzimis

1891. g. 29. oktobri Jelgavas apr.

Bērzmuižas pag. Rentes. Tēvs Jā-

nis; māte Alīna, dzim. Berga — zem-

kopji. Beidzis Jelgavas klasisko ģim-

nāziju un Maskavas universitātes me-

dicīnas fakultāti. Papildinājies ari Vī-

nes universitātes klīnikās. Precējies

Sieva Marija (cand. iii. . dzim. Stēr-

ste. 1915. g. ir Latvijas 5. strēlnieku

pulkā kara ārsts. Karam izbeidzo-

ties strādājis Rīgā pie prof. Jankov-
ska par asistentu Sarkanā krusta slim-

nīcā. Vēlāk ir prof. Putniņa asi-

stents Rīgas pilsētas slimnīcā. 1922.

g. bijis Sarkanā krusta Irlavas slim-

nīcas vadītājs. Sākot ar 1923. g. ir

Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcas

direktors. Raksta dienas prese par

medicīnas jautājumiem. lemīļots bla-

kus darbs zemkopība un dārzko-

pība. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķ., Aizsargu nopelnu
krustu, Sarkana krusta goda nozlmL

Ir Smiltenes draudzes priekšnieks,
Smiltenes pils. revīzijas kom. priekš-

sēdis, Smiltenes un apkārtnes kases

padomes loc., Smiltenes konzumbie-

drlbas padomes loc. Darbojas Latvi-

jas aizsargu organizācijā no viņas di-

bināšanas. Ir 7. Valkas aizsargu pul-
ka 11. bat. ārsts.

BĪSKAPS Dāvids, ārsts un sabie-

drisks darbinieks. jelgavas-Bauskas

apriņķa ārsts un Latvijas Sarkanā

krusta Jelgavas slimnīcas vadītājs.
Dzimis 1879. g. 3. jūnija Jēkabnieku

pag. Tēvs Jānis; māte Anete, dzim.

Millere — lauksaimn. Beidzis Jelga-

vas klasisko ģimnāziju un Tērba-

tas universitātes medicīnas fakul-

tāti; vēlāk papildinājies Berlīne un

Vīnē. Precējies ar Olgu Rozenbergu.
Laulība dzimuši: dēls Egons un

meitas Edīte un Elga. Abi pir-
mie beiguši Latvijas universitātes

juridisko fakultāti. Elga studē me-

dicīnas fakultātē. Darbojies 1904.—

1905. g. Ķemeru sēravotos par di-

rektora A. Lozinska asistentu; 1906.

— 1914. g. ārsts Vikē, Mežotne, Žei-

me, Bērzmuižā un Jelgavā; 1914.—

1918. g. pasaules kara kara firsts
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Kauņā, Drisl, Vitebskā; 1918. g. uz-

sācis ārsta darbību Jelgavā; no 1919.

g. Jelgavas apr. ārsts un no 1931.

g. Jelgavas-Bauskas apr. ārsts un

sākot ar 1918. g. ari Sarkanā krusta

Jelgavas nodaļas slimnīcas vecākais

ārsts. Sarakstījis daudzus apcerēju-

mus par ārstniecības un veselības

kopšanas jautājumiem: Dzimtenes

Vēstnesi, Musu Laikos, Jaunās Latv.

Avīze, Zemgalieti v. c. Sarakstījis
grāmatas: Māte un bērns, Lipīgās

slimības, Ķemeru veselības avoti, Sie-

viete - māte, Kā izsargāt bērnus no

diloņa, alkoholisma un smēķēšanas,
Lielais mājas ārsts v. c. Darbojies

Rīgas latv. biedr. derīgu grām. no-

daļā, Konversācijas vārdnīcā un Jau-
nā Zemgalieti (atbildīgais redak-

tors). Nolasījis daudzus priekšlasīju-
mus par ārstniecības un veselības

kopšanas jautājumiem. Ir Latvijas
Sarkanā krusta Jelgavas nodaļas dibi-

nātājs un pirmais priekšnieks. Viņa
laikā ahērta slimnīca, ambulance, sa-

natorija diloņa slimniekiem Kalnamui-

žā un Kalnamuižas aptieka; nodibinā-

jis Latvijas bērnu palīdzības savien.

Jelgavas nodaļu un bijis tās pirmais

priekšnieks; piedalījies Latv. tuber-

kulozes apkar, b-bas Jelgavas no-

daļas dibināšanā un organizēšanā;
1924.—1931. g. Jelgavas latviešu b-bas

ilggadējs runas vīrs un b-bas priekš-
nieks, kura laikā sarīkoti 1. un

2. Zemgales dziesmu svētki; kā bie-

drības priekšnieks piedalījies VIL

dziesmu svētku goda kuratorija; Lat-

vijas pirmā valsts prezidenta Jāņa
čakstes piemiņas fonda komitejas

priekšsēdis; Ložmetēju kalna piemi-

nekļa komitejas priekšnieka biedrs;

komitejas loceklis Nikolaja brāļu ka-

pu komitejā un Jelgavas atbrīvošanas

komitejā; piedalījies ka valdes lo-

ceklis Zemgales kluba b-bas organi-

zēšanā; Jelgavas pilsētas sabiedriskas

palidzibas kom. priekšsēža biedrs;

Latvijas Sarkanā krusta Jelgavas

žēlsirdīgo māsu skolas direktors;

Zemgales mozeja nodibinātājs un

pirmais priekšnieks; Aviācijas veicin.

b-bas Jelgavas nodaļas pirmais priekš-
nieks. Apbalvots ar Latvijas Sarkanā

krusta Goda krustu un Triju zvaig-

žņu ordeņa IV. šķini. Ir studentu bie-

drības Austrums loceklis.

BĪSKAPS Jānis, valsts ierēdnis un

sabiedrisks darbinieks. Nodokļu in-

spektora pailgs Rīgas V. nodokļu
iecirkni. Dzīvo Rigā. Dzimis 190t).

gada 23. jūlijā. Mācījies Krapas pa-

gasta skolā un Madlienas draudzes

skolā. Vēlāk papildinājis izglītību

pašmācības ce|ā un iestājies Latvie-

šu jaunatnes savienības vidusskolā,
kuru beidzis 1925. g. Studējis Latv.

universitātes tautsaimniecības un tie-

sību zinātņu fakult. tautsaimniecības

noda|ā un patlaban gatavo diplom-
darbu. Precējies. Sieva Vilma, dzim.

Ābele. Nodokļu departamenta diene-

sta iestājies 1925. g. par kancelejas
ierēdni. Vēlāk paaugstināts par darb-

vedi, jaunāko revidenta vietas izpil-

dītāju un no 1934. g. par nodok|u

inspektora palīgu. Sastādījis un iz-

devis 1933. g. grāmatu Zlmognode-

va un rakstu nodeva. Raksti par zl-

mognodevas jautājumiem iespiesti vai-

rākos periodiskos izdevumos. Ir kor-

porācijas Fraternitas Lataviensis lo-

ceklis.

BITE Erasts, jurists, senāta virs-

prokurora biedrs Latv. senātā. Dzi-

mis 1880. g. 16. februāri Nītaures

pag. Tēvs Jēkabs, amatnieks; māte

Auna, dz. Miķelsone. Beidzis Rīgas

garigo semināru un Tērbatas univ.

Precējies. Sieva Zelma, dzim. Ga-



rozā. Strādājis par skolot, pamatsko-
la Ventspili, pēc tam Rīgā. 1913. g.

iestājies advokatūra par zvēr. advo-

kāta palīgs. Darbojies ari Baltijas
latviešu bēg{u apgādāšanas komite-

jā Rīgā, sniedzot bēgļiem palīdzī-
bu juridiskos jautājumos. lerosinā-

jis dibināt demokrātisko bloku vācu

okupācijas laikā. Piedalījies Latvijas
valsts proklamēšana, nolasot pagaidu

konstitūciju. levēlēts par tautas pa-

domes sekretāru, bet satversmes

sapulcē par sekretāra biedru. 1918.

g. iecelts par miertiesnesi. 1919. g.

par Rīgas apgabaltiesas locekli, 1921.

g. turpat par administratīvās nodaļas

vadītāju. 1924. g. iecelts par senāta

virsprokurora biedru. Bijis tieslietu

ministra biedrs. Biedrs vairākas orga-

nizācijās un biedrībās. Priekšsēdis

Baltijas palīdz, b-bā un Debesbrauk-

šanas draudzes padomē. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa 111. šķiru,

Latv. atbrlv. kara piemiņas zīmi un

Latv. republ. atbrīvošanas ciņu 10 g.

jubilejas piemiņas medaļu.

BITE Mārtiņš, jūrnieks, Rīgas lo-

ču komandieris. Pastāvīgā dzīves vie-

ta Vecāķos. Dzimis 1862. g. 4. jū-

nijā Skulte, kā rokpeļņu Pētera un

Grietas, dz. šleseres, dēls. Izglītību

ieguvis Skultes pagasta un draudzes

skolā un Rīgas amatnieku skolā.

Pēc tam izglītību papildinājis pašmā-

cības ceļā. Navigāciju mācījies Rīgas

biržas jūrskolā. Tālbraucēju kapteiņa

eksāmenu izturējis 1889. g. Amerikā

1917. g. iestājies Seatle U.S.A. jūr-

skolā, kur beidzis to priekšmetu

kursu, ko no tālbraucēju kapteiņa

prasa amerikāņu valdība. Precējies.

Sieva Amālija, dzim. Hansene. Divi

dēli un divas meitas. Sākumā braucis

par stūrmani ar barku August un

Ida starp Rīgu, Angliju, Spāniju un

Portugāli. Sākot ar 1890. g. vadījis

tālbraucējus buru kuģus. Braucis

starp Rīgu, Angliju, Portugāli, Ame-

riku un Archangeļsku. 1901. g. ie-

stājies Kamčatkas tirdzniec. un rūp-

niecības sabiedrības dienestā par kap-
teini. Braucis starp Krieviju, Japānu

un Ameriku. Tad pārgājis uz Krievi-

jas savva|nieku flotes kompāniju.
1912. g. piedalījies Ziemeļu ekspedī-

cijas braucienos un ar tvaikoni Stav-

ropol atklājis kuģu ceļu uz Nižnij-

Kolimsku. 30 gadus vadījis tālbrau-

cēju kuģus dažādos ūdeņos. 1925. g.

iestājies Latvijas valsts dienesta par

ostas iecirkņa pārzini Rīgas 111. ostas

iecirknī. 1933. g. iecelts par Rīgas

loču komandieri. Vladivostokas ostas

valde apbalvojusi ar ordeni par divi

laimīgiem Ziemeļledus juras brauci.-

niem. Japānas ķeizars, mikado,apbal-

vojis ar ordeni par viņa cilvēku iz-

glābšanu.

BITE Zelma, sabiedriska darbinie-

ce. Dzīvo Rīgā. Dzimusi 1899. g.

Jelgavā. Tēvs Ferdinands, māte Emī-

lija Oarosa, dz. Hagena — namsaimn.

Jelgavā. Izglītojusies Priedes ģimnā-

zijā Jelgava un Prokofjevas ģimnā-

zijā Pēterpilī. Precējusies. Apbalvota

ar atbrlv. cīņu 10. g. piemiņas me-

daļu, Latv. siev. palīdz, korpusa I.

šk- goda zīmi un skautu Svastiku.

Ir Latv. siev. palīdzības korpusa

priekšniece un darbojas ari citās sa-

biedriskās organizācijās. 1916.—1917.

g. darbojusies bēgļu apgādāšanas ko-

mitejā un amerikāņu palīdzības ko-

mitejā. Latv. siev. palīdz, korpusa

darbojas kopš tā dibināšanas.

BITE Valdis, cand. iur. Dzimis

1898. g. 14. novembri Rīgā. Tēvs

Jānis, māte Alīna, dz. Saulkalne —

namsaimnieki Rīgā. Strādā no 1927.
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gadā ministru kabineta kodifikācijas
nodaļā par likumgrāmatu redak-

toru. Beidzis Rīgas pilsētas (kla-
sisko) ģimnāziju. Studējis Balti-

jas techniskā augstskola tautsaimnie-

cību, tad Latvijas univers. tiesību zi-

nības, iegūstot 1927. g. tiesību zi-

nātņu kandidāta grādu. Pēc tam tur-

pat studējis filozofiju. Nodibinoties

Latvijas valstij, brīvprātīgi iestājies
nacionālās armijas atsevišķā studentu

rotā. Par kaujas nopelniem paaug-

stināts par leitenantu un apbalvots ar

Lāčplēša kara ordeni un Lietavas at-

brīvošanas piemiņas medaļu. Ir fi-

listrs studentu korporācijā Talavijā
un karavīru organizācijas Plkv. Kal-

paka bataljona un Rīgas tenisa klu-

ba biedrs.

BLACHERS Kārlis-Johans, inžen -

technologs, Latv. universitātes pro-

fesors. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1867. g.

8. decembri Bobruiskā. Tevs Dr. mcd.

Kārlis -Heinrichs Blachers no Igau-

nijas; mate Feliciana, dzim. Boer-

linga no Pēterpils. Beidzis Rīgas

politechniku. Precējies ar Mari-

ju Akermani, pirmā sieva Mar-

garēte, dz. Felsere (t). 1894. g. asi-

stents, vēlāk adjunktprofesors, tad

ordinārprofesors Rīgas politechnika

Kopš 1920. gada profesors Latvi-

jas universitāte. Sarakstījis vairākas

mācības un speciālas grāmatas vācu

un krievu valodā, apm. 100 iespie-

dumu, techniskā, paidagoģiska, pa-

rapsicholoģiska un vispārkulturāla sa-

tura latviešu, vācu un krievu valo-

da. Nododas parapsiholoģijas un fi-

lozofijas studijām. Apbalvots ar vai-

rākiem krievu ordeņiem. Ir Latvijas

universitātes goda doktors un Rīgas

techniskās b-bas goda biedrs. Bijis
dažādu technisku un dabaszinātnis-

ku biedrību priekšsēdis.

BĻAUS Juris, paidagogs. Ērghi pa-

gasta Oaiļkalna I. pak. pamatskolas

skolotājs. Dz. turpat. Dz. 1883. g. 10.

decembri Jumurdas pag. Orivos. T ;vs

Kārlis; māte Made, dzim. Jirjeua.
Beidzis Jumurdas pag. skolu, Ērgļu
draudzes skolu un Vietalvas ministri-

jas skolu. Tautskolotāja tiesības ie-

guvis Rīgas apriņķa mācības kur.

Precējies. Sieva Marta, dzim. Sau-

līte. Strādājis par skolotāju Lejascie-

ma un Ērgļos. No 1019. g. skolas

pārzinis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
sudraba goda zīmi un ordeņa V.

pakāpi. Ir jau 26 gadus Ērgļu iz-

glītības b-bas priekšnieks, ilgāku lai-

ku Ērgļu krājaizdevu s-bas valdes

priekšsēdis, Ērgļu mazpulka vadītājs,

Ergļu-Jumurdas koppienotavas revī-

zijas komisijas priekšsēdis. Erg|u pa-

gasta rev. komisijas loceklis.

BLESE Ernests, Dr. phil., valod-

nieks. L. U. filol. un filos. fak. pro-

fesors. Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksta redaktors. Dzīvo Rīgā. Dzimis

1802. g. 27. dcc. Rīgā. Jēkaba un

Emilijas, dz. Balodes dels. Studē-

jis Pēterpils univ. vēstures un filolo-

ģijas fak. ģermāņu filoloģiju un salī-

dzināmo valodniecību; kursu beidz

1914. g. 1917.-18. māc. g. izturējis

maģistra pārbaudījumu sanskritā, grie-

ķu un latiņu valodas vēsturiskajā

gramatikā, senslāvu valodā un indo-

eiropiešu valodu salīdz, gramatikā.

1928. g. aizstāvējis disertāciju un ie-

guvis Dr. phil. grādu. Precējies. Sie-

va Mīla, dz. Vecaine. No 1914. g.

skolotājs daž. ģimnāzijās un kursos

Pēterpilī; no 1918. Rīgā; īsu laiku

strādājis ārlietu ministrijā; piedalās
L. U. filol. un filos. fak. organizācijas

kodolā, no pirmā akadēmiska gada

ir L. U. fil. un filos. fak. vecākais

docents; no 1928. g. profesors. Darbi:
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levads valodniecība. Uzvārdu pareiz-

rakstības vārdnīca. Latviešu personu

vārdu un uzvārdu studijas I. Latviešu

pareizrakstības rokas grāmata. Pār-

skats par studijām Prūsijas valsts ar-

chivā. Die kurni und ihre sprachlichc

SteUung im Kreise der Baltischen

Volksstāmme. Rakstījis ari Izglitibas
Min. Mēnešrakstā un Konv. vārdn. vi-

sus rakstus par v-ām un valodniecību.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
111. šķiru. Ir Filologu b-bas un Zei-

ferta piemiņas fonda priekšsēdis,

Starptautiskās intellektuālās kopdar-

bības komisijas sekretārs; Latv. pre-

ses b-bas, kuršu draugu komitejas, lo-

ceklis, Rīgas Latv. b-bas zinātņu ko-

mitejas loceklis. Bijis 2 reiz koman-

dējumā uz Karaļaučiem un pieda-

lījies divos starptautiskos valodnieku

kongresos — 1931. g. Zenēvā un

1933. g. Romā.

BLISKA Augusts, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Rendas paga-

sta vecākais. Dzimis 1900. g. 4. ap-

rīli Rendas pag. Putniņos. Tēvs Ģe-

darts; māte Sofija, dzim. Cekrherte.

Mācījies Kuldīgas augstākajā pirm-
mācības skolā un Kuldīgas tirdznie-

cības skolā. Precējies. Sieva Anna,
dzim. Reķe. Dienējis armijas radio-

telegrafā Rigā. Pec atvaļināšanas no

kara dienesta iestājies aizsargu orga-

nizācijas Rendas pag. nodaļā un ie-

celts par priekšnieka palīgu, bet 1929.

g. par nodaļas priekšnieku. Apbalvots

ar Aizsargu medaļu par centību un

Latvijas atbrīvošanas piemiņas zīmi.

Ir Latvijas brīvības pieminekļa Ren-

das pag. komitejas kasieris, Rendas

lauksaimn. b-bas Avots valdes lo-

ceklis, Rendas savstarpējās ugunsap-

drošināsanas b-bas valdes loceklis un

ugunsdzēsēju sekcijas vadītājs, Ren-

das bibliotēkas biedrības priekšnieks,

piensaimn. sab. Kurzemnieks valdes

loceklis un valsts statistiskās pārval-
des brīvprātīgais korespondents. Bijis
1925. g. 11. tautas skaitīšanā par ie-

cirkņa priekšnieku. Darbojies paga-

sta padome un valdē.

BĻODMEKS Kārlis, valsts icrcd-

nis, galvenais direktors dzelzceļu

virsvalde, Rigā. Dzimis 1882. gadā

25. oktobri Tukuma. Tevs Jckabs,

māte Anna, dzimusi Spelmane. Bei-

dzis Pēterpils politechniskā insti-

tūta tautsaimniecības nodaļu. Pre-

cējies. Sieva Mollija, dzim. Freima-

ne. Priekš kara un kara gaikā kal-

pojis uz Krievijas dzelzceļiem. No

1919. g. Latvijas valsts dzelzc. die-

nestā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa 111. šķiru, Aizsargu nopel-

nu krustu un Lietavas Ģedimina or-

deņa 11. šķiru. Latvijas dzelzceļnie-
ku b-bas goda biedrs.

BLODONS Kārlis (Kirik), garīdz-
nieks un paidagOgs. Rīgas pareizti-

cīgo latviešu debesbraukšanas drau-

dzes mācītājs. Pastāvīga dzīves vie

ta Rīgā. Dzimis 1872. g. 5. jūlija

Sausnējas pagasta Aizkalnes mājās.

Tevs Mārtiņš, māte Ede, dz. Kļaviņa

— zemkopji, muižas mājas rentnieki.

Izglītojies Sausnējas un Lazdonas pa-

reiztic. draudzes skolās; Rīgas ga-

rīgajā skolā un Rīgas garīgajā semi-

nārā, ko beidzis 1894. g. Bēgļu lai-

kos papildinājies kursos Novočerka-

sas politechniskajā institūtā. Precē-

jies. Sieva Iraida, dz. 2ukova; mei-

tas Miliča — skolotāja un Ņina —

audzinātāja bērnu dārzos; dēls Vla-

dimirs — ceļu techniķis. Nodarbo-

jies par skolotāju Sausnējas pareizt.

divklaslgajā draudzes skolā un Kārz-

dabas pareiztic. draudzes skolā. 1906.

gadā iesvētīts par mācītāju Ader-

kašu (Madlienas) pareizt. baznīca,
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kur par mācītāju un ticības mācības

skolotāju strādājis līdz 1917. g. Pēc

tam bijis Rīgas apriņķa pareiztic.
draudžu prāvests un apriņķa pareiztic.
skolu revidents, Sarkaņu pag. 6-kl.

pamatskolas pārzinis; skolotājs Taur-

upes 6-kl. pamatskola un mācītājs
Aderkašu pareizticīgajā draudzē. Sa-

stādījis ticības mācības grāmatu 3. da-

lās pareizticīgo pamatskolu skolē-

niem. Pirms kara vairāki raksti ie-

spiesti pareiztic. Garigaja žurnālā, ta-

gad sastāda ticības mācības grāmatas

ģimnāziju pareiztic. audzēkņiem. Rak-

sta žurnālā Tklba un Dzīve. lecelts

virsmācltāja kārtā un apbalvots ar

amata cepuri un dārgakmeņiem izro-

tātu zelta krustu. Bijis Taurupes-
Aderkašu trūcīgo skolēnu palīdzības
b-bas priekšsēdis; noorganizējis Mad-

lienas apkārtnes pagastu palīdzības

komiteju ievainotiem kareivjiem un

bijis šis komitejas priekšsēdis; ie-

vēlēts par Aderkašu pag. pārtikas

komitejas priekšsēdi; aktīvi piedalī-

jies aizsargu un vanagu organizācijas
un Plāteres pag. vanagu novadā uz-

ņemts par goda biedru. Darbojies

Taurupes pag. pašvaldībā un revīzi-

jas komisijas priekšsēdi. 1906. g. poli.
tiskās pārliecības dēļ arestēts.

BLUĶIS Pēteris, jurists, Latvijas

tiesu palātas loceklis. Dzimis 1879.

g. 22. decembri Vitebskas gub. Tēvs

Indriķis, māte Marija, dz. Ezergale
— laukstrādnieki. Beidzis Viļņas ka-

ra skolu un Aleksandra kara juridisko

akadēmiju. Precējies. Sieva Anna,

dz. Lapekina. Bijis Krievijas armijas

pulkvedis un Irkutskas kara apga-

bala tiesnesis. Darbojies ari Irkutskas

un Charbinas vidusskolās par literatū-

ras un vēstures skolotāju. Krievija sa-

rakstījis darbu lerēdņu tiesiskais stā-

voklis. Apbalvots ar S. Staņislava 111

un 11. šķ., Annas 111. un U. šķ. un

Vladimira IV. šķ. ordeni. Latvijā le-

radies 1925. g. Sācis darboties tiesu

iestādes. Līdz. 20. mūža gadani bi-

jis vienkāršs strādnieks. Patstāvīgi

sagatavojies un nolicis savvaļnieku
li. šķiras eksāmenu. Ko(čaka laikā

(1918.— 1920. g.) nodarbojies ar zelta

rakšanu. Pec Koļčaka valdības sa-

brukuma bijis atamana Semjonova

kancelejas pārzinis, tad sūtnis Pekinā.

\ ladivostokā, Merkuļeva valdības lai-

kā bijis policijas depart. direktors,
vēlāk iekšl. ministrs.

BLL'MBERGS Jānis, agronoms, ad-

ministrators C. S. Konzums Rīga.
Dzimis 1886. g. 9. oktobri Vecmoku

pagastā. Tēvs Jānis, māte Katrīna,

dz. Garaus — lauksaimnieki. Bei-

dzis Maskavas lauksaimniecības in-

stitūtu. Precējies. Sieva Ženija, dz.

Dauge. Pirms pasaules kara strādājis

par sekretāru Rīgas lauksaimn. cen-

trālbiedribā. Bijis apgādības un fi-

nanču ministrs. No 1926. g. Lat-

vijas lauksaimn. centrālbiedrlbas vai-

dēs priekšsēdis. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeni.

BLUMBERGS Jānis-Arturs, paš-
valdības un sabiedrisks darbinieks.

Darbvedis Sausnējas pagasta valdē

un pagasttiesā. Pastāvīgā dzīves vie-

ta Sausnējas pagasta namā. Dzimis

1905. g. 7. janvāri Adulienas pagasta.

Tēvs Antons, māte Anna, dz. Zvaigz-

ne — zemkopji. Beidzis vidussk. Pre-

cējies. Sieva Alīda, dz. Rozīte. Strā-

dājis Adulienas un Valgundes pagastu

valdēs un Madonas apriņķa valde par

kancelejas ierēdni un kādu laiku iz-

pildījis darbveža vietu. Ir Sausnējas

lauksaimniecības ka ari izglit. biedrī-

bas valdes loceklis un sekretārs, Lat-

vijas zirgaudzētāju biedrības Sausnē-

jas nodaļas valdes loceklis un sekre-



tars, Odzienas mednieku biedrības

žagata valdes priekšsēdis; 'Saus-

nējas krajaizd. sabiedrības revīzijas
kom. priekšsēdis un Vietalvas cv.

lut. draudzes padomes un valdes lo-

ceklis.

BLOMiTIS Osvalds, mācītājs un

žurnālists. Ir paša dib. bāreņu patv.

un pamatskolas vadītājs un uzturētājs
Tilžā. Dzimis 1903. g. 25. decembri

Rugāju pag. Vuškusalas mājās. Tēvs

Augusts, māte Emīlija, dz. Rutmane

— zemkopji-saimnieki. Beidzis tikai

6-kl. pamatskolu, tad 4-gadējo studiju
kursu Sperdžena kolledžā Londonl

(Spurgeon's College), iegūdams mācī-

tajā diplomu. Strādā par mācītāju

(baptistu konfesijas) Tilžā un filantro-

pisku darbu paša dibin. un uzturētajā

pamatskola un bāreņu patversmē Til-

žā. Izdod žurnālus Draudzības Saite

un Pasta Vēstnesis. Bijis ari žurnāla

Latvijas Jaunatnes Draugs izde-

vējs. levelēts par Latvijas nacionālās

jaunatnes savienības goda biedru.

Dzīves galvenais darbs ir palīdzēt

tiem, kam palīdzība nepieciešama.

Pašlaik audzina 76 bērnus; no ku-

riem vairākus suta vidusskolās (ģim-
nāzijā, skolotāju institūtā, techni-

kumā). O. Blūmlša dzīves gaitu attē-

lojis Ed. Jansons brošūrā No Latga-
les ganu zēna par bāreņu tēvu.

BLOMS Fēliks, jurists. Dzimis

1882. g. 22. martā. 1905. g. beidzis Pē-

terpils universitātes juridisko fakultāti.

T. p. gada augusta iestājies dienestā

tiesu, resorā, Sinl dienesta bijis līdz

lielinieku apvērsumam (1917. gada

novembrim). Latvijas tiesu iestāžu

dienestā iestājies 1921. g. novembra

mēnesi. No 1925. g. 12. februāra

— senāta virsprokurora biedrs. Do-

cents komerczinātņu institūtā.

BOBKOVICS Arturs, diriģents, L.

univ. mūzikas direktors un 11. Rigas

pils. ģimn. skolotājs. Dzimis 1885. g.

10. janvāri Rigā. Tēvs Ernests, ma-

te Ģertrūde, dz. Oricķeviča. Mācījies
Pētera reālskolā, Rigas mūz. skolā;

Valsts konservatorijā Leipcigā. 1906.

g. beidzis konservatoriju Zondershau-

zenā. Rīgā pārnācis, uzņemas Vid-

zemes tautskolotāju palīdz, b-bas kora

vadību, un uzsāk plašu simf. koncerta

diriģenta darbību. Pirmo simf. kon-

certu ar papildinātu Rīgas vācu ope-

ras orķestri sarīko 1907. gadā. Pēc

tam ik gadu sarīko šādus simfonisko

koncertu ciklus. No šiem koncer-

tiem izveidojas un izaug Rīgas

simfoniskais orķestris, ko pārmaiņus
vada ar somu diriģentu Georgu Snē-

foigtu līdz 1913. g. Vadījis vairā-

kus orķestrus: Varšavas filharmoniju,
Berlīnes skaņu mākslinieku orķ., Pē-

terpils mūzikas drāmas orķestri, Nāc.

operas orķ. un c. No 1916.—18. g.

bijis galvenais kapelmeistars Latv.

strēlnieku rezerv. pulkā. Par dziedā-

šanas skolotāju strādājis Ķēniņa ģim-

nāzijā, O. Sērmūkša ģimn., Gessau

ģimn. Liepājā, Valmieras ģimn., reāl-

skolā un komercskola. No 1919. g.

darbojies Rīgas pils. 11. ģimn. 1920. g.

uzņēmies Latv. univ. kora vadību.

1922. g. iecelts par L. univ. mūzikas

direktoru. Ar Latv. universit. kori sa-

rīkojis daudz koncertu Latvijā un

ārzemēs. Precējies. Sieva Otllija, dz.

Steinerte. Blakus nodarbošanās: puķ-

kopība un makšķerēšana. Skaņražu

kopas biedrs un Rīgas makšķernieku

b-bas valdes loceklis. 1925.-26. g. bijis

izgl. min. mūz. padomes loceklis.

BOKALDERS Jānis, cand. oec, do-

cents Latv. universitātē. Latvijas tirdz-

niecības un rūpniecības kameras ka-

ses pārvaldnieks. Dzīvo Rīgā. Dzimis
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1885. g. 21. novembri Priekuļu pag.

Tēvs Kārlis, lauksaimnieks un nam-

daris, māte Marija-Trlna, dz. Kampe.
Beidzis Jelgavas reālskolu, Rīgas po-

litechnisko institūtu un Maskavas ko-

mercinstitutu. Precējies. Bijis valsts

statistiskas pārvaldes vicedirektors no

1919.—1925. g., fin. ministra biedrs

no 1925.—1931. g. un žurn. Ekono-

mista red. no 1927.—1934. g. Viņa

darbi: 1926. g. lauksaimniecības skai-

tīšanas rezultāti un Latvijas saimn.

ģeogrāfija. Apbalvots ar Triju zvaigž-

ņu ord. 111. šk- un Ungārijas U. šķ.

zvaigzni (La croix dc merite Hon-

groise).
BOLSTEINS Ludvigs, pulkvedis,

robežapsardzības priekšnieks. Dzimis

1888. g. 5. februāri Sesavas pag.

Beidzis Jelgavas ģimnāziju un Pē-

terpils univers. fizikas un mātēm, fa-

kultāti. Kara dienestā iestājies 1912.

g. Pasaules karā dienējis latv. strēl-

nieku pulkos. Atbrīvošanas kara sā-

kumā vadījis brīvprātīgo organizēša-

nos Ventspili, kur formējis brīvprā-

tīgo rotas, vēlāk bijis Rēzeknes pul-
ka komandieris. 1925. g. sākumā ie-

celts par aizsargu priekšnieku, 1928.

g. par robežapsardzības priekšnieku.
Par nopelniem apbalvots ar Lāčplē-
ša ordeni, ar Franču armijas ordeni

Legion d'honneur Chevalier v. c. or-

deņiem.

BOMOVSKS Nikolajs, zinātnieks,

Latv. universitātes vec. asistents un

privātdocents augst. matemātikā. Dzi-

mis 1880. g. 14. jūnija Kuldīgā. Tevs

Edmunds, akcīzes ierēdnis (f), mā-

te Antonija, dz. Bērena. 1916. g.

beidzis Rīgas politechniku ar inž.

technologa grādu un 1926. g. Latv.

universitātes matemātikas fak. ar kan-

didāta grādu. Precējies. Sieva Jū-

lija, dzim. Reske. No 1912.—16. g.

izpildījis Rīgas politechniskā institūta

elektrotechn. laboratorijā pailga asi-

stenta pienākumus. No 1916.—19. g.

strādājis Odesas politechnika par lek-

toru augstākajā matemātikā. Parallē-

Ii strādājis Odesas ģimnāzijā par ma-

temātikas un fizikas skolotāju. No

1919.—1920. g. bijis skolotājs krievu

internātā Maskavas tuvumā. 1920. g.,

pec atgriešanās Latvijā, darbojies par

skolotāju Rīgas 12. pamatskolā. Sa-

kot ar 1921. g. ir asistents Latvijas
universitāte. 1921. g. pec prof. Bo-

la nāves lasījis vienu gadu matemā-

tikas kursu un vadījis attiecīgos se-

minārus. Sarakstījis un izdevis dar-

bus: Lineāro diferenciālnolidzinājumu
simboliska integrēšana, Vektoru al-

ģebra un analizē, Vektoriālās meto-

des salīdzinājums ar parasto, dažu

mechanikas likumu izvešanā.

BORKS-PUTNIŅS Rūdolfs, būvin-

ženieris, Rigas Jūrmalas pilsētas in-

ženieris. Dzimis 1896. g. 17. februāri

Bulduros. Tēvs Jēkabs, namsaimnieks,

māte Minna, dzim. Barbana. Baudījis

augstskolas izglītību. Būvinženiera

grādu ieguvis 1934. g. pavasari Lat-

vijas universitātes inženierzinātņu fa-

kultātē. Priekš kara mācījies Rīgas

pilsētas reālskola, kuru tomēr nav

beidzis. Kara laikā izglītojies J. Ozo-

liņa privātajā technikumā (technis-

kaja vidusskolā — vēlākajā valsts

technikumā), kupi beidzis 1917. g.

1919- g. vasarā iestājies zemju de-

partamenta kultūrtechniskajā nodaļā

par 11. šķ. techniki- T. p. gadā iestā-

jies Latvijas armija. 1920. g. marta

piekomandēts zemkopības ministrijai,
lai piedalītos agrārās reformas tech-

nisko darbu veikšanā (valsts muižu

uzmērīšanas un sadalīšanas darbos).
1920. g. augustā piekomandēts sa-

tiksmes ministrijas ūdensceļu direk-
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cijai par I. šķ. techniķi Gaujas-Ama-
tas-Pislas upju baseinu pētīšanas dar-

bos. 1921. g. augusta pārcelts uz

jūrniecības departamentu, kur strā-

dājis bldz 1922. g. decembrim upju

un juras piekrastes pētīšanas darbos.

1923. g. ir vecākais techniķis Aiviek-

stes upes pētīšanā. 1929. g. bijis

Rīgas pilsētas valdes būvju nodaļas

praktikants šoseju jaunbūvju darbos.

1930. un 1931. g. strādājis Rīgas pil-
sētas jaunizboves birojā par inženie-

ra vietas izpildītāju. 1932. g. au-

gustā iestājies Rīgas Jūrmalas pilsē-
tas valdes būvju noda|ā par tech-

nisko darbvedi. 1934. g. jūlijā iecelts

par Rigas Jūrmalas pilsētas inženie-

ri. Būvinženiera grāda iegūšanai iz-

strādājis Rīgas Jūrmalas pilsētas
ūdensvada projektu. 1931. g. Rīgas

Jūrmalas domes vēlēšanās ievēlēts par

domnieku, šo amatu izpildījis lidz

1934. g. 15. maija pārgrozlbām. Ir

korporācijas Tervetia Filistru biedrī-

bā, Rīgas Jūrmalas studijas biedrī-

bā un biedrībā Jūrmalas sports.
BORMANE Anna, ārste, Dr. mcd.,

Rigas pilsētas revīzijas komisijas lo-

cekle. Dzimusi 1896. g. 3. aprīli

Vecgulbenē. Tēvs Otto, apdroš. bie-

drības Latvija nodaļas vadītājs, māte

Ella, dz. Gaillte. Pirmo izglītību bau-

dījusi Pēterpils Pētera ģimnāzijā, ku-

ras pilnu kursu nobeigusi 1914. g. pa-

vasari. Tā paša gada rudeni nobei-

gusi žēlsirdīgo māsu kursus un strā-

dājusi par māsu Pēterpils pilsētas

pārvaldes chirurģiskajā lazaretē. 1916.

g. rudeni iestājusies Pēterpils sievie-

šu medicīnas institūtā, kur studējusi

līdz 1919. g. Tālāk studijas turpi-

nājusi Ķijevas universitātē. 1920. g.

atgriezusies Pēterpilī, kur 1921. g.

nobeigusi sieviešu medicīnas institūta

4 kursus. Tā paša gada rudeni iestā-

jusies Latvijas universitātes medicīnas

fakultātes IV. kursā un sākusi strādāt

prof. Dr. mcd. J. Alkšņa chirurģiska-
jā fakultātes klīnikā. Minētajā klī-

nikā strādājusi lidz 1927. gadam. No

1922. g. oktobra ievēlēta ari par sub-

asistenti pie operatīvās chirurģijas ka-

tedras. 1923. g. rudeni pabeigusi L.

U. medicīnas fakultāti. Pēc tam ievē-

lēta par asistenti pie operatīvās chirur-

ģijas katedras. 1926. g. nolikusi dok-

torandes eksāmenus. 1930. g. vasarā

izpildījusi asistentes vietu chirurģiski
hospitālajā klīnikā. No 1931.—1932.

g. izpildījusi asistentes vietu chirur-

ģiski propaideutiskajā klīnikā. 1934.

g. aizstāvējusi doktora disertāciju par

tematu Eksperimentāli pētījumi par

trofiskām čūlām ekstremitātē pēc n.

ischiadicus bojājuma un ieguvusi me-

dicīnas doktora grādu. * Sarakstījusi
darbus: Mandeles vēža gadījums, L.

ārstu žurnāla 8-9 burtn. 1924., Par

panereatitis acuta, Latv. ārstu žurnāla

5-6 burtn. 1926., Par tā saucamo hae-

maturia essentialis. Ref. nolasīts 1926.

g. februāri L. U. asistentu zinātnis-

kajā sapulce, Par Klnbeka slimību,

Latv. ārstu žurnāla 1-2 burtn. 1931.

BORMANIS Kārlis (pseudon. Plat-

malietis), paidagOgs un sabiedrisks

darbinieks. Skolotājs Taurenes pag.

6-kl. pamatskolā. Pastāvīgā dzīves vie-

ta Taurenes pag. Zaļkalna mājās.
Dzimis 1877. g. 22. febr. Taurene.

Tēvs Pēteris, amatnieks, māte Kri-

stina, dz. Jansone lauksaimniece.

Mācījies Nēķēnu pagastskola, Dzēr-

benes draudzes skolā, Valkas sko-

lotāju seminārā Rīgā (vēlāk Valmie-

ra), paidagOģijas, dārzkopības un biš-

kopības kursos Rīgā, Cēsis, Valmie-

rā un Pēterpilī, Čandera institūta Pē-

terpilī un žēlsirdīgo māsu kursos.

Strādājis par skolotāju Rikteres un
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Ķempju pagastskolas un kopš 1923.

g. Taurenes pamatskola. Pēdējas di-

vās bijis ari skolas pārzinis. 1917.

g. noorganizējis Rankas pagasta māj-
skolu ar 18 skolēniem. Sarakstījis
mācības grāmatas skolām, piem. Ze-

me I. un 11. d., Eiropas ģeogrāfija,

Areiropas ģeogrāfija, Latvijas un fi-

ziska ģeogrāfija, Ticības mācības me-

todika v. c, kā ari ludziņas skolu

skatuvēm un izdevis kopotus jau-
natnes rakstu krājumus. Rakstījis:

Biškopi, Zemkopi, Austrumā, Izgllt.
min. mēnešrakstā, Balsi, Baltijas

(Dzimtenes) Vēstnesi, Rīgas Avīze,
Latvijā v. c. Nolasījis daudzus re-

ferātus dažādās konferences un sa-

nāksmes par paidagoģijas un sabie-

driskiem jautājumiem. Vada Taurenes

jaunatnes kori. Apbalvots ar Triszv.

ordeņa 5. šķiru un par cītību Krie-

vijā ar sudraba medaļu. leguvis par

bezalkohola vīniem atzinības dip-
loma Cesu lauksaimn. izstāde no bij.

ķeizariskas dārzkopības b-bas. Ir

Dzērbenes cv. lut. draudzes priekš-

nieks, Latv. brīvības pieminekļa kom.

Taurenes nodaļas locceklis, Latvju
jaunatnes Taurenes nodaļas priekš-

nieks, Neķenu piensaimnieku s-bas

revīzijas kom. priekšnieks, Cesu apr.

skolotāju b-bas, Valmieras skolotāju

semināra absolventu b-bas v. c. biedrs.

Bijis Ķempju biškopības b-bas priekš-

nieks, Ķempju-Paltmales lauksaimnie-

cības b-bas dibinātājs un sekretārs

v. c. Darbojas pagasta pašvaldībā:
ir revīzijas komisijas loceklis, žūpības

apkarošanas kurators, Taurenes maz-

pulka vadītājs, Valsts statistiskās pār-

valdes un augu aizsardzības institūta

brīvprātīgs korespondents, Lodes

draudzes ērģelnieks un Taurenes

pamatskolas Ceribas pukiņa vadī-

tājs.

BRACA Irma, rakstniece. I)/imusi

1886. g. 27. aprīli Hibšberga pie Jaun-

jelgavas. Tevs Andrejs Brazovsks —

miris, mate Elizabete, dz. Māršova,
atraitne Vītola. Beigusi Maldoņa ģim-

nāziju. Atraitne. Divi dēli: Jūlijs —

students un Eģidijs vidusskolnieks.

Rakstījusi Latvijas Sarga un Pēdējā
Bridi. Sarakstījusi lugas: Leļļu teātris,

Velni (godalgota Nāc. teātra drāmat.

darbu sacensībā 1929. g.), Gaismas

pils, Zirneklis, Ar pakulu grīsti un

Laimes medības. Dzejas vēl neie-

spiestas. lemīļota blakus nodarboša-

nās — gleznošana. Pašlaik dz. Dau-

gavpili.

BRAKMANIS Dāvids, Portugāles

ģenerālkonsuls Latvijā. Dzīvo Rigā.
Dzimis 1896. g. 17. jūlijā Tukumā.

Tevs Kārlis — Maikapara tabakas

fabr. galvenais direktors; māte Fa-

nija, dz. BlOmentāle. Beidzis komerc-

institūtu Kijevā, pēc tam Sorbonas

universitāti Parīzē un Kembridžas

universitāti ar B. S. grādu. 1926. g.

iecelts par Portugāles konsulu. Pēc

latvju-portug. tirdzn. Ilgumu slēgša-

nas (1929. g.) paaugstināts par ģe-
nerālkonsulu. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa 4. šķiru, Portugāles militārā

ordeņa Dc cristo komandiera pakā-

pi, Portugāles Merito Agricola c In-

dustrial ordeņa komandiera pakāpi,
Portugāles Sark. Kr. ordeņa 2. pa-

kāpi. Biedrs: Latv. un angļu tuv.

biedrībā, Portugāles ģeogrāfijas bie-

drībā Lisabona, Amerikas nacionālās

ģeogrāfijas biedrībā Vašingtonā.
BRĀ.MANIS Arturs, ceļu inženie-

ris. Šoseju un zemes ceļu dep-ta
XI. rajona inženieris. Pastāvīgā dzī-

ves vieta Bauskā. Dzimis 1888. g.

15. maijā Burtnieku pag. Tēvs Kār-

lis — skolotājs, vēlāk lauksaimnieks,

māte Emīlija, dzim. Meircna. Māci-
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jies Liepiņa 4-kl. privātskolā Val-

mierā, reālskolā Pēterpilī. Beidzis sa-

tiksmes ceļu inženieru institūtu Pē-

terpilī. Precējies. Sieva Janīna, dz.

Pukinska. Nodarbojies ar dz-ccļu iz-

meklēšanas darbiem Uralos un Besa-

rabijā. 1915. g. iestājies Viļņas sat.

ceļu apgabala pārvaldē. 1916. g. ko-

mandēts uz Somiju ceļu apskatīša-

nas nolūkā. 1917.-18. g. strādājis Po-

locka. Bijis Polockas tiltu rajona

pr-ka pailgs, 1918.-19. g. 11. ceļu

rajona pr-ks, bet vēlāk šos. valdes

inspektors Maskavā. 1922. g. atgrie-
zies Latvijā un iestājies šos. un zem.

ceļu dep-tā, kur lidz 1925. g. strā-

dājis Rigā, bet no 1925. g. lidz

1929. g. Jelgavas, Bauskas un Tu-

kuma apr. No 1929. g. pārzin ceļu
lietas Bauskas un Jēkabpils apr. Mī-

lē medības un auto sportu. Par tiltu

būvi pie Pļaviņām piešķirts Staņisla-

va ofdenis. 1929. g. Triju zv. orde-

ņa V. Šķira. Ir korp. Fraternitas Me-

tropolitēna filistrs.

BRANTE Lilija, žurnāliste un sa-

biedriska darbiniece, Latvijas sievie-

šu organizāciju padomes mēnešraksta

Latviete redaktrise. Dzīvo Rigā. Ve-

cāki Krišjānis un Elizabete Pār-

uoi. Tēvs tautiskās atmodas dar-

binieks. Beigusi Tailovas sieviešu

ģimnāziju. Precējusies ar priv.-doc.

Dr. mcd. J. Brantu. Sarakstījusi Lat-

viešu sieviete. Rakstījusi arī par sie-

viešu jautājumu Baltijas un Latvijas

Vēstnesi, Latvi, Sievietē, Latvietē v. c.

Par piedalīšanos brīvības cīņās (siev.
palīdz, korpusa darbiniece) apbalvota

ar brīvības ciņu medaļu. Darbojusies

Latvju sieviešu savienībā, Sieviešu

palīdzības korpusā, Bērnu palīdzības
savienībā, Jaunu sieviešu kristīgajā

savienībā un Sieviešu organizāciju pa-

domē.

BRANTS Jānis, mežkopis, virs-

mežzinis Stāmerienas virsmežniecībā.

Dzīvo Kalniena, Kalncempju pag. Dzi-

mis 188Q. g. 2t). sept. Rencēnu pag.

Vecāki Antons un Kristlna, dzim.

Ozola, lauksaimnieki. Beidzis reāl-

skolu Rigā un mežu institūtu Pēter-

pilī. Precējies. Sieva Elīna, dz. Bro-

ša. Sākot ar 1923. g. ir mežzinis

Kārķu virsmežniecībā, 1925. g. virs-

mežzinis, kopš 1932. g. virsmežzinis

Stāmerienas virsmežniecībā. Sarakstī-

jis grāmatu Lauksaimnieka mežko-

pība. Ir ari raksti par mežsaimnie-

cību Valkas laikraksta Ziemeļlatvij.i.

Ir Valkas apr. medniekubiedr., Kārķu

pag. pašvaki., Ērģemes piensaimnieku

sabiedr. Avots v. c. Ir ari biedrs Latv.

mežkopju savienībā, Latv. mežu dar-

binieku biedrībā v. c.

BRANTS Maksis, Dr mcd., L.U.

patoloģiskās anatomijas prožektors,

medic. fakultātes privātdocents. Pa-

stāvīga dzīves vieta Rīga. Dzimis

1890. g. 27. sept. Kronštatē. Vecāki

- Valdemārs, Krievijas flotes ārsts,

un Vilhclmina, dzim. Razevska. 1913.

g. beidzis Tērbatas univers. Precē-

jies ar Karinu Fleišeri. Sarakstījis

apm. 30 zinātniskus darbus veltītus

dāžādiem patoloģiskās anato rijas jau-

tājumiem. lemīļota blakus nodarbo-

šanās - ornitoloģija un putnu fo-

tografēšana brīvā dabā. Piedalījies

Latvijas atbrīvošanas cīņas. Ir Rīgas

praktisko ārstu biedrības priekšsēdis,

Rigas dabas zinātņu biedrības valdes

loceklis, Latvijas vēža apkarošanas

biedrības sekretārs un Vācu pato-

logu biedrības loceklis, kuras sanāk-

smēs vairākas reizēs uzstājies ar re-

ferātiem.

BRASLIS Kārlis, Rīgas apgabaltie-
tiesas loceklis. Dzimis 1900. g. 24.

septembri Smiltenes pagasta kā kro-
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dzinieka dēls. Tēvs Ādains, māte

Emma, dz. Muške. Mācījies Priežu-

kalna pagasta skolā un 1913. g. bei-

dzis vietējo draudzes skolu. Tā pa-

ša gada rudeni iestājies Dubultu ģim-
nāzijā. Kara laika mācījies Rīgas pil-
sētas Nikolaja un Aleksandra ģim-

nāzijā Tērbatā, Rigas pilsētas ģim-

nāzijā un Rigas latviešu izglītības bie-

drības ģimnāzijā. 1919. g. brīvprātīgi

iestājies Latvijas nacionālajā armijā

Piedalījies Rīgas aizstāvēšana un Kur-

zemes atbrīvošana no Bermonta ban-

dām. 1920. g. beidzis kara skolu.

ledalīts 5. Cēsu kājnieku pulkā, ko-

pā ar kuru 1920. g. vasarā piedalī-

jies kaujās pret lieliniekiem Latgales
frontē. 1921. g. kā eksterns no-

licis izglītības ministrijā eksāmenu pil-

na ģimnāzijas kursa apmērā un tani

pašā gadā iestājies Latvijas universi-

tātes tautsaimniecības un tiesību zi-

nātņu fakultātes tiesību zinātņu noda-

la. 1923. g. rudeni beidzis virsnieku

kursus un paaugstināts par virsleite-

nantu. 1929. g. beidzis tautsaimniecī-

bas un tiesību zinātņu fakultātes tie-

sību zinātņu nodaļu, iegūstot cand.

iur. grādu. 1930. g. iecelts par papild-

miertiesnesi Rigas apgabaltiesā. 1933.

g. ir miertiesnesis, bet 1934. g. tiek

iecelts par Rīgas apgabaltiesas loce-

kli, kur strādā 2. kriminālu»ulaļa. Pre-

cējies. Sieva Līvija, dz. Tlepa. Deli:

Kārlis, Tālivaldis un meita Ērika. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 5.

šķiru un Latvijas atbrīvošanas piemi-

ņas zīmēm. Studiju laikā iestājies

korporācija Fraternitas Lettica, kuras

filistrs ir ari tagad.
BRAUNSVEIGS Fromholds, jurists,

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu noda-

ļas vadītājs. Dzimis 1872. g. 17. ok-

tobri Slokā. Tevs Hugo — mag.

theol., mācītājs un žurnālists; māte

Franciska, dz. Treija. leguvis augst-
skolas izglītību. Mācījies Rīgas pils.

ģimnāzijā, studējis Tērbatas un Ode-

sas universitātē vēsturi un juris-

prudenci. Precējies, sieva Erna, dz.

Minka. Agrāk darbojies Rigas pils.
valdē (bovvaldē, finanču valdē, mui-

žu valdē). 1921. g. organizējis pirmo
dzimtsar. noda|u Latvija. 1933. g. 18.

novembri apbalvots ar Triju zv. or-

deņa IV. šķiru.
BRECS Alfrēds, zemkopis un sa-

biedrisks darbinieks. Dzīvo Rugāju

pag. Dzimis 1876. g. I. martā Lu-

bānas pag. Baložu muižā. Tēvs Gu-

stavs, māte Jule, dz. Silava. Beidzis

pagasta un draudzes skolu; pašmā-
cības ce|ā papildinājies lidz vidus-

skolas kursa līmenim. Precējies. Sie-

va Anna, dz. Buka. Darbojas Ru-

gāju pagasta un apkārtnes sabiedris-

kajās organizācijas: Rugāju pagasta

krājaizdevu sab-bā (valdes priekš-
sēža biedrs un pilnvarnieks tiesu

lietas), meliorācijas s-bā Straume(val-
des priekšs.), lauksaimn. b-bā Centība

(bij. valdes priekšs., revidents), Rugā-

ju piensaimn. s-bā (kasieris), Latvju

nāc. jaun. s-bas Rugāju nod. valdes

priekšsēd. Likvidētās Latv. zemn. sa-

vien. valdes loc. (bijis sav-bā jau no

tās dib.). Kafa laikā brīvprātīgi iestā-

jies latviešu bataljonā. Babītes rajonā

kontuzēts, nosūtīts aizmugures die-

nestā Pēterpils gub. Pec kara at-

griezies lauku mājas, atjaunojis iz-

postīto saimniecību un piegriezies sa-

biedriskajai dzīvei.

BREIKSS Konstantīns, mežkopis.
Virsmežzinis Ventspils virsmežniecī-

bā. Pastāvīgā dzīves vieta Ventspili.

Dzimis 1883. g. 28. martā Vecpie-

balgas pagastā. Tēvs Jānis, māte

Eda, dzim. Sniķere, tirgotāji. Beidzis

Mēdzūlas pagasta skolu, Liezeres
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draudzes skolu, Penzas mērniecības

skolu un Maskavas lauksaimniecības

institūtu (Petrovsko Rozumovskoe).
Precējies. Sieva Julianna, dz. Ābo-

liņa. Strādājis Krievijā par mērnieku

un kultūrtechniki, bet Latvijā — mež-

zini un virsmežzini. Darbojas mež-

ziņu arodorganizācijā un vietējā spor-

ta organizācijā.

BREIKSS Leonīds, žurnālists, valsts

ierēdnis, iekšlietu ministrijas infor-

mācijas un propagandas daļas sekre-

tārs. Dzimis 1908. g. 8. aprīli Krie-

vijā, Maskavas guberņā. Tēvs Pēte-

ris, valsts ierēdnis; māte Amālija,
dzim. Sotane. Studē Latvijas universi-

tātē tieslietas. Mācījies reformatoru

ģimnāzijā Maskavā, M. Millera neo-

ģimnazijā Rīgā un Rīgas pilsētas I.

ģimnāzijā. Strādājis Rīgas galvenajā

pastā, laikraksta Latvja redakcijā,

iekšlietu ministrijas preses un bie-

drību nodaļā. Vairāk gadus nodevies

vienīgi žurnālistikai un rakstniecībai.

Literāriski darbi — dzeju krājumi:
Skanošie ūdeņi (1930. g.) un Manu

sapņu zeme (1935. g.); romāns Mald-

ugunis (1933. g.); ap 20 stāstu un

īsāku tēlojumu, kas iespiesti laikr.:

Jaunākas Ziņās, Latvi, Valmierieti,

kā ari žurnālos: Burtniekā, Zeltenē,

Latvijas Jaunatne, Piesaule v. c. Avlž-

raksti iespiesti: Latvi, Brīvajā Zemē,

Ritā, stud. žurnālā Universitas, Kur-

zemes Vārdā, Valmierieti v. c. Ir

studentu korporācijas Fraternitas La-

taviensis loceklis. Biedrs ari Latvijas

preses biedrībā.

BREĶIS Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks. Sērpils pagasta
valdes darbvedis, dzimtssarakstu no-

daļas un pasta palīga nodaļas pār-

zinis. Dzimis 1888. g. 24. oktobri

Birzgales pagastā. Tevs Mārtiņš (f),
māte Grieta, dzim. Vitiņa. Beidzis

Birzgales pagasta skolu un Lielvārdes

draudzes skolu. Bijis ari mācitāja

Mūrmaņa vispārējas izglītības kur-

sos. Precējies ar Malvinu Bergmani.

1909. g. aizceļojis uz Sibīriju, kur

strādājis par pagasta valdes darbve-

ža palīgu. Atgriezies Latvijā, strādājis

par Rīgas ielu dzelzceļa konduktoru,

bet 1911.g. par darbveža palīgu Ābe-

ļu pagasta, vēlāk Neretas un Birzga-

les pagasta valdes. Kara laikā strā-

dājis Veļikij Lūkos bēgļu apgādā-
šanas birojā, bet pēc tam pārcēlies

uz Pliskavas pilsētu savienības sani-

tāru nodaļu. Dibinājis Salas pag. sa-

viesīgo biedrību un Pliskavas latviešu

skatuves mākslas cienītāju pukiņu,
kur darbojies valde, kori un bijis

ari aktieris. Pēc atgriešanās Latvi-

ja strādājis Krustpils lauksaimniecī-

bas biedrības kooperatīvā par veikala

pārzini. lestājies brīvprātīgi Ziemeļ-

latvijas partizānu pulkā cīņās pret

lieliniekiem. Pec pulka pārformēša-

nas iedalīts armijas auto-motocikleti-

stu pulkā. Blakus dienesta pienāku-
miem apmeklējis Birutas Skujenieces
skatuves mākslinieku kursus un dzie-

dājis Reitera kori. Pēc demobilizācijas

pārcēlies uz Siguldu par mierties-

neša sekretāru, kur ari strādājis ska-

tuves darbā. 1923. g. Jēkabpili no-

dokļu inspektora darbvedis, bet kopš
1925. g. Sērpils pagasta valdes darb-

vedis. Piedalās turienes kori un ir

ari aktieris. Ir brīvības pieminekļa
Sērpils pagasta komitejas sekretārs,

tautas skaitīšanas vadītājs un vairā-

ku kulturālu organizāciju biedrs.

BREMMANIS Jānis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, sekretārs Rī-

gas pilsētas aizgādības valdē. Dzi-

mis 1883. gadā 8. novembri Mo-

res pagasta Žubēs. Vecāki: Jē-
kabs un Anna, dz. Sakse — lauksaim-
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nieki. Pirmo izglitibu ieguvis Nītau-

res pareizticīgo draudzes skolā. 1900.

g. iestājies Baltijas skolotāju seminārā

Kuldīgā. Kursu beidzis 1904. g., ie-

gūdams pamatskolas skolotāja tiesī-

bas. 1911. g. Pēterpili ieguvis māj-

skolotāja tiesības. Klausījies lekcijas
Latv. universitātes filoloģijas-filozofi-

jas fakultātes paidagoģiskajā noda|ā.

Precējies. Sieva Herta, dz. Moora,

bij. Lēdurgas draudzes skolotāja mei-

ta. 1904. g. iestājies par psalmotāju

Perniģeles (Viļķenes) draudze, reizē

izpildīdams skolotāja un pārziņa pie-
nākumus Mētagas pareizticīgo sko-

lā. 1913. g. pārcēlies uz Kurzemes

guberņas valdi Jelgavā, kur bijis kan-

celejas ierēdnis, vēlāk darbveža pa-

līgs. Kara laikā iedalīts latviešu re-

zerves pulkā. 1918. g. atradies vācu

gūstā. 1919. g. brīvprātīgi iestājies

Latvijas armijā un ieskaitīts Piebal-

gas komandantūrā par darbvedi, vē-

lāk saimniecības pārzini un beidzot

komandanta palīgu. 1920. g. iecelts

par Cēsu pilsētas policijas priekšnieku.

Pēc tam pārgājis uz iekšlietu mini-

striju par darbvedi aizsargu nodaļā.

Kopš 1921. g. ir sekretārs Rīgas pil-
sētas sociālas apgādības nodaļā. Viņa
raksti darbinieku arodbiedrības lauka,

nacionālos un izglītības jautājumos ie-

spiesti darbinieku mēnešrakstos. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV.

šķiru. Ir no dibināšanas Rīgas pilsē-
tas pašvaldības darbinieku biedrības

padomes loceklis. Darbojies Latvijas

skolotāju biedrībā, (Latvijas skolotāju
biedrības Limbažu nodaļas priekš-

nieks), Ķirbižu-Blomes bibliotēkas bie-

drībā un Katrlņas krāj .-aizdevu sa-

biedrība. Vācu okupācijas laika iecelts

par pagasta sabiedrisko darbinieku

pārstāvi izpostīto apgabalu trūcīgo

palīdzības komiteja. lestājoties paš-

valdības dienesta, piedalījies darbi-

nieku biedrības noorganizēšana, paš-
valdības darbinieku dienesta un dis-

ciplināras kameras noteikumu izstrā-

dāšana. Bijis disciplināras kameras

loceklis visā kameras pastāvēšanas
laika. Ir Pilsētas darbinieku krāj.-
aizdevu kases lldzdibinatajs un revī-

zijas komisijas priekšsēdis, ka ari

pašvaldības darbinieku slimo kases

lid/dibinatājs, sākumā valdes loceklis,

tagad revīzijas komisija. No 1925.

g. Rīgas pilsētas valdes pārstāvis Rī-

gas apriņķa karā cietušo pensijas ko-

misijā.
BRENCENS Kārlis, gleznotājs, lek-

tors mākslas akadēmijā glezniecības
technikā un zīmēšanas metodika. Dzī-

vo Rīgā. Dzimis 1879. g. 6. maija

Madlienas pagasta. Tēvs Andrejs, mā-

te Anna, dz. Pariņa, lauksaimnieki.

Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā, cen-

trālo Stiglica zīmēšanas skolu Pē-

terpilī, L'ecole des Beaux Arts Pa-

rīzē un ari stikla glezniecību pie E.

Grasset Parīzē. Praktiski strādājis F.

J. Oaudina stikla darbnīcā Parīzē.

Precējies. Sieva Eleonora, dz. Vinc-

manc. Darbi: tējas servišu meti ķei-

zariskajai porcelāna fabrikai Pēter-

pilī, vērtspapīru zīmējumi empira sti-

la valsts papīru spiestuvei Pēterpilī,

parauj nirti tapetēm un zīda drānas

audumiem, daudzi akvareļi un glez-

nojumi e||a, vairāki pareizticīgo svēto

un Kr. Valdemāra portrejas glezno-

jumi stiklā, stikla gleznojumi Rīgas

bankas namos, A. Benjamiņa namā

v. c. Par arodizglītības jautājumiem

rakstījis dienas presē un Ekonomi-

stā. Sarakstījis Ģeometriskais zīmē-

jums pamatskolām. Manuskriptā at-

rodas: Kā vecie meistari darināja sa-

vas gleznas un glezniecībā lietaja-

mie materiāli. Studiju nolūkā vairāk



kā piecus gadus ceļojis pa Eiropu.
Ir mākslinieku b-bas Sadarba biedrs.

BRICMANIS Jānis, paidagOgs,Val-

kas apriņķa tautskolu inspektors. Pa-

stāvīga dzīves vieta Valka. Dzimis

'1874. g. 31. decembrī Balvu Stepju ap-

gabalos. Tēvs Hermanis — kalējs un

lauksaimnieks, māte Lotte, dzim. Lu-

se. Beidzis Litenes pag. skolu, Jaun-

gulbenes 2 kl. ministrijas skolu un

Pēterpils zemstes skolotāju semināru.

1896. g. izglītojies paidagoģiskajos un

vispārizglītojošos skolotāju kursos

Pēterpils, Maskavas un Terbatas uni-

versitātē. Precējies. Sieva Anna, d/..

Degtere, skolotāja, apbalvota ar Triju

zvaigžņu ordeņa V. šķiru. Skolotāja

gaitas sācis 1896. g. Lubānas pag.

skola. 1898. g. pārgājis par skolas

pārzini uz Mālupes pag. Jauno skolu.

1903. g. iecelts par Valkas valdības

elementarskolas pārzini un reliģijas

un latviešu valodas skolotāju augstā-

kajā tautskola un paidagoģiskajos
kursos. Mācījies reliģiju un latviešu

valodu ari dzelzceļa un tirdzniecības

skolas. 1917. g. pārcēlies uz Poltavu,

kur izpildījis zemstes augstākās taut-

skolas inspektora pienākumus. 1918.

g. atgriezies Valkā un strādājis par

skolotāju Valkas latviešu vidusskolā,

vēlāk par skolas pārzini Valkas pil-

sētas 6 kl. pamatskolā. 1929. g. ie-

celts par Valkas apriņķa tautskolu in-

spektoru. Aktīvi piedalījies Lubānas

zemkopības biedrībā un kooperatīvā,

nodibinājis un pārzinājis bezmaksas

bibliotēku Mālupē, vadījis kori un

teātra izrādes. Valkā aktīvi darbojies

Vieslgajā biedrībā, Latv. palīdzības

biedrībā, krāj.-aizdevu sabiedrībā,

paidagoģiskaja biedrībā, skolotāju

biedrībā v. c, bijis šo biedrību valdes

loceklis un valdes priekšsēdis. 1917.

g. latviešu skolotāju kongresa prezi-

dija loceklis. 1919. g., pēc Ziemeļ-

latvijas atbrivošanas no lieliniekiem,

darbojiies kādu laiku Valkas apriņķa

valde par skolu valdes priekšsēdi

skolu noorganizēšanā un izveidoša-

nā. No 1917. g. bijis Valkas pilsētas

domnieks. Apbalvots ar Triju zvaigž-

ņu ordeņa V. un IV. šķiru. Ir Valkas

apriņķa skolotāju biedrības valdes un

Lugažu cv. lut. draudzes padomes re-

vīzijas komisijas loceklis, bet biedrs

ari daudz citās vietējās sabiedriski

kulturālās un saimnieciskās organi-

zācijās.
BRIEDIS Augusts, sabiedrisks dai-

binieks, cv. lut. baznīcas virsvaldes

loceklis — sekretārs. Dzīves vieta

Rīgā un Sērpils pagasta Kalnapulpā-

nos. Dzimis 1877. g. 8. maijā Dru-

stu-Aulukalna pagastā. Tevs Matīss»

māte Liene, dzim. Vadze, jaunsaim-
nieki. Pašmācības ceļā sagatavojies un

PcterpiLs mācības apgabala kurātori-

jas eksaminācijas komisijā ieguvis

mājskolotāja tiesības, pec tam iztu-

rējis pārbaudījumu tirdzniecības un

rūpniecības ministrija un ieguvis tirdz-

niecības priekšmetu skolotāja tiesī-

bas. Vēlāk beidzis Sarnavska univer-

sitātes sabiedriski juridisko nodaļu.

Precējies ar Helēnu-Mariju -Alek-

sandru Goldbergu. Bijis mājskolotājs

Minskas guberņā, skolotājs Pēterpilī
un tirdzniecības skolas inspektors Jel-

gavā. No 1916.—1918. g. darbojies-

Krievijas Sarkanajā krustā, vadīdams

pilsētu sav-bas pārtikas nod. Mado-

nas raj. un agronomisiko nod. Bijis
nacionālās pad. koloniju nod. pārzi-

nis. 1917.g. ievelēts Vidzemes pagai-

du zemes padome par bezzemn. pār-

stāvi. Latvijas laikā ievelēts tautas

padome, satversmes sapulce, L, 11.

un 111. saeimā. Pec tam aizgājis

pensija. Agrāk sacerējis dzejas un
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dažus stāstus, kas paradijušics laik-

rakstos un žurnālos. Daudz rakstījis

par sabiedriskiem, tiesiskiem un iz-

glītības jautājumiem. Raksti iespiesti
dažādos laikrakstos, žurnālos un at-

sevišķos izdevumos, daži ar pilnu

parakstu, bet vairāk ar dažādiem

parakstiem. Pēdējos gados sace-

rējis garīgas dziesmas. Apbalvots

ar Latv. R. atbrīvošanas ciņu 10 gadu

jubilejas piemiņas medaļu par pieda-
līšanos Latv. atbrīvošanas karā un

ar Triju zvaigžņu ordeņa 3. šķiru. Ir

Latvju nacionālās jaunatnes savienī-

bas, Latvju jaunatnes un Baltijas
lauksaimnieku biedrības goda biedrs

un L. LJ. studentu biedrības Fra-

ternitas Rusticana goda filistrs. Dar-

bojies Jelgavas skolu un izglītības

biedrībā, Palīdzības biedrībā, Amat-

nieku biedrībā, Lauksaimnieku bie-

drībā kā valdes loceklis un Lat-

viešu biedrības revīzijas komisijā;

bijis ari savstarpējās kreditbiedribas

padomes priekšsēdis. Bez tam bi-

jis valdes loceklis Maskavas lat-

viešu biedrībā, Bēgļu apgādāšanas

centrālkomitejas kultūras biroja un

Techniskās skolas padomē.
BRIEDIS Fricis, sabiedrisks dar-

binieks, meliorācijas depart. kance-

lejas darbu vadītājs. Pastāvīgā dzīves

vieta Rīgā. Dzimis 1898. g. 11. jū-

nija Vānes pagastā Ģierdiņu mājās.

Tēvs Kārlis, māte Late, dz. Bērziņa —

zemkopji. Beidzis Kandavas pilsētas
skolu un Tautas universit. tiesību un

tauts. fakult. Precējies. Sieva Erna,
dz. Elman-Briede. Sarakstījis grāmatu

Meliorācijas sabiedrību darbvedība un

grāmatvedība. Rakstījis ari par zem-

kopības un dārzkopības jautājumiem.
Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Ir Latvijas Sarkanā Krusta Vānes no-

daļas priekšnieks, Vānes un apkārt-

nes brīvprātīgo ugunsdzeseju b-bas

pr-ks, Latv. ugunsdzēsēju b-bu sa-

vienības prezidija loceklis. Vānes me-

lior. sab. Lainuma priekšs. biedrs un

meliorācijas departamenta darbinieku

krājaizdevu kases valdes priekšsēdis.
BRIEDIS Pēteris-Augusts, sabiedr.

darbinieks, kancelejas pārzinis dzelz-

ceļu virsvaldes techniskaja direkcijā.
Dzīvo Jaundubultos. Dzimis 1874. g.

15. febr. Lugažu pag. Tevs Indriķis,
māte Sape, dz. Paegllte - rokpeļņi.

Izglītojies Valkas draudzes skoiā un

1800. g. ieguvis tautskolotāja tiesības

Valkas pilsētas skola. Precējies. Sieva

Alma, dz. Mežaka. Strādājis Valka,

bij. Pliskavas-Rlgas dzelzceļa darbā.

Bijis Rlgas-Orlas dzelzceļa zīmētājs
un zlmetavas pārzinis, strādājis satik-

smes ministrijā un Daugavbuve pie A.

Razuma. Kopš 1910. g. ir dzelzceļu
virsvalde par darbvedi un ar 1921.

g. par kancelejas pārzini. Ārpus darba

nododas glezniecībai un žurnālistikai.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
V. šķiru, atbrīvos, ciņu 10 g. jubil.

piemiņas medaļu, Latv. dzelzceļnieku

biedrības goda nozīmi un I. Šķiras

diplomu par izstādīto gleznu koilek-

ciju lauksaimn. un māju ražojumu iz-

stāde 1928. g. Gulbene. Krievijas

dz-|u darbā apbalvots ar sidraba me-

daļu par centību un bronzas medaļu

par nopelniem mobilizācijas izdarīšanā

1914. g. Ir Latv. dzelzceļnieku biedrī-

bas revīzijas komisijas loceklis —

sekretārs un Rīgas nodaļas delegāts,
Latv. dzelzceļnieku krāj.-aizdevu ka-

ses delegāts, Pulkv. Brieža fonda

biedr. biedrs, Aviācijas veicināšanas

biedr. veicinātājs, dzelzceļu aizsargs,

Brīvības pieminekļa dzelzceļu komi-

tejas loceklis un dzelzceļu virsv. bij.

pilnvarotais no darba devēju puses

dzelzceļnieku slimo kase. Darbojies
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Valkas vieslgajā biedrībā, kur bijis
koncertos un teātra izrādēs gan par

koristu, gan aktieri. 1805. g. ar bie-

drības kori dubultkvartetu pieda-

lījies IV. visp. dziesmu svētkos Jel-

gava. Bez tam darbojies ari Rīgas
latviešu b-bā, Ausekli, Vitebskas latv.

labdarības b-bā, Vitebskas latv. dz-ku

biedrībā, Latv. un lietaviešu vienībā

v. c.

BRIGADERS Jānis, saimniecisks

darbinieks un Nācionālā teātra goda

padomnieks. Direktors un priekšsē-
ža biedrs Latvijas tirdzn. un rūpn.
bankā. Dzimis 1856. g. 12. septem-
bri Kalnamuižas (Tērvetes) pag. Tēvs

Krišjānis, rokpelnis; māte Lavīze, dz.

Vanaga. Beidzis pagasta un reāl-

skolu. Precējies. Sieva Maija (Anna-
Vilhelmina Vcinberga) — aktrise.

1802. g. atver grāmatu tirgotavu un

apgādību, kas 1012. g. apvienojas ar

akc. sab-bu Valters un Rapa. Minē-

tās sab-bas padomes loceklis. 1807. g.

nodibina un vada Berga bazāra krāj -

aizd. sab-bu, 1907. g. pārvērš to par

IV. Rīgas savst. kredītbiedrību, bet

1020. g. apvieno to ar Latv. tirdznie-

cības un rupniecibas banku. Palīdzē-

jis izdot laikrakstus: Vārds, Latvija

(bijis atbildīgais redaktors) Baltijas
Ziņas, Latvis. Bijis Baltijas bēgļu ko-

mitejas loceklis, 12 gadus Rīgas pil-
sētas domnieks, tikpat ilgi R. p. krāj-
kases un lombarda revidents. 1034.

g. 8. nov. nosvinējis savas teātra

darbības atceri (sākuma aktieris, vē-

lāk Nacionālā teātfa goda padom-

nieks.). Interesējas par teātra un

mākslas pasauli, nacionāli kulturāliem

jautājumiem. 1876. g. iestājies Rīgas

latviešu biedrībā, kur darbojies visās

nodaļās un komisijās. Jau 1882. g.

ticis b-bas runasvīros. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. un 111. šķ.,

Sarkanā Krusta goda krustu, Zviedri-

jas Vazās ordeni v. c. goda zimem.

BRIKMANIS Alfrēds, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks. Penkules

pagasta darbvedis. Dzimis 1806. g.

21. maijā Penkules pag. Sējās. Ve-

cāki — Jānis un Alīda, dzim. Hei-

demane — lauksaimnieki. Beidzis

Rīgas pilsētas reālskolu un iestājies

Kijevas komercinstit., bet to nebeidzi6.

Precējies. Sieva Anna, dzim. Krām-

zaka. Kā darbvedis Penkules pag.

valdē strādā no 1010. g. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ordeņa zelta me-

daļu. Ir Penkules izglītības b-bas

Darbs priekšnieks, Penkules savstarp.

ugunsapdroš. b-bas sekretārs, Penku-

les krājaizd. s-bas grāmatvedis. Dar-

bojas ari aizsargu organizācija.
BRISKA Bonifācijs (feļetonu pseud.

Striķu Joselis), skolotājs. Pašlaik ve-

cākais sevišķu uzdevumu ierēdnis

zemkopības ministrijā. Dzimis 1002.

g. 12. novembri Varakļānu pagastā.
Tēvs Jānis un māte Lūcija, dzim.

Leimane — zemkopji. Mācījies Rē-

zeknes reālskola un Rīgas skolotāju

sagatavošanas kursos, orātorikumā un

L. U. medicīnas fakultātē. 1030. g.

apprecējies ar cand. rer. nat. Vēru

Kuģu. No 1023.—1025. g. bijis Bērz-

gales Md. pamatskolas pārzinis. No

1028. g. strādājis zemkopības mini-

strijā, kur bijis Latgales valsts zemju
fonda paplašināšanas komisijas darb-

vedis, Latgales lauksaimniecības lietu

pārzinis un no 1034. g. ir vecākais

sevišķu uzdevumu ierēdnis. 1025. g.

sācis nodarboties ar žurnālistiku. Rak-

stījis Zemnlka Ziņās, Latgolas Vor-

dā, Zldunī, Latgolas Zemkopi. No-

darbojies ari ar materiālu vākšanu

tautas ārstniecībai un praktiska sa-

tura rakstu pārlikšanu latgaļu iz-

loksnē. Rakstījis ari feļetonus. Di-



binājis studentu biedrību Dzimtene un

ir par biedru Katoļu akadēmiku bie-

drībā.

BROKA Jānis, paidagogs, Rīgas

pilsētas izglītības valdes skolu da|as

vadītājs. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1880.

g. 17. septembrī Ogres Muškos. Tēvs

Jēkabs, saimnieks, ziemās vērpjamo

ratiņu taisītājs, māte Lize, dzim. Put-

niņa. Beidzis Ogres pagasta skolu,

Nītaures pareizticīgo draudzes skolu,
Valkas skolotāju semināru Rigā, iz-

turējis mājskolotāja pārbaudījumu
matemātika un krievu valodā Pēter-

pilī un kā eksterns ieguvis Pēterpils

skolotāju institūtā pilsētas skolas

(augstākas tautskolas) skolotāja tie-

sības. 1921. g. komandēts uz Vā-

ciju iepazīties ar Vācijas skolām.

Strādājis par skolotāju Liepupes drau-

dzes skolā, Limbažu draudzes sko-

lā, Limbažu pilsētas skolā un mei-

teņu proģimnazijfi, Valkas pilsētas
skolā (augstākajā tautskola) un Val-

kas pilsētas latviešu vidusskola. Bi-

jis Valkas apriņķa pamatskolu inspek-

tors, skolu departamenta sevišķu uz-

devumu ierēdnis, skolotāju vienga-

dīgo sagatavošanas kursu vadītājs Rī-

gā, skolotājs valsts parauga pamat-

skolā Rigā un Rigas pilsētas 25.

pamatskolā. Kopš 1934. g. darbojas

tagadējā darba vietā. Izglītības mi-

nistrijas mēnešraksta un citur iespie-
sti viņa raksti: Mūsu pamatskolas,
Skolēnu īpatnību novērošana, Kādu

audzināšanu prasa Latvijas valsts, Sin-

tētiskā mācība un kompleksu sistē-

ma, Kā pielāgot Koma metodi mūsu

skolās v. c. Atsevišķos izdevumos:

Latviešu valoda, Domrakstu mācība

un Kā mācāma latviešu valoda pamat-
skolā. Rokraksta vēl Latviešu va-

lodas izteiksmes līdzekļi. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa 5. Šķiru.

Ir Rigas latviešu skolotāju biedrības

biedrs. Lasījis referātus par audzinā-

šanas jautājumiem skolotāju sanāk-

smēs un bērnu vecāku sapulcēs; pie-

dalījies pamatskolu programmu iz-

strādāšanā un nepilntiesīgo pamatsko-

lu skolotāju pārbaudīšanā.
BROKS Aloizijs, paidagogs un sa-

biedrisks darbinieks. Eglunas un

Jauneglunas ģimnaz. direktors. Pa-

stāvīga dzīves vieta Eglonā. Dzi-

mis 1898. g. 1. marta Varakļānu

pag. Siliniekos. Vecāki: Aloizijs un

Elizabete Broka zemkopji. Bei-

dzis Pēterpils un Rīgas garīgo semi-

nāru un Vines universitātes teoloģ.
fak. Strādājis no 1925. g. par skolo-

tāju, bet ar 1929. g. ir direktors.

No orlģinālval. pārtulkojis latv. va-

lodā Evaņģēliju un apustu|u darbus.

Ir Eglūnas piensaimn. s-bas Zvaigz-

nes un Latv. kat. izgl. b-bas valdes

priekšsēdis.

BROKS Kārlis, Jelgavas apr. po-

licijas 5. iec. priekšnieks Aucē. Dzi-

mis 1899. g. 1. jūnijā Lugažu pag.

Salaszvirgzdos. Tēvs Aleksandrs, mā-

te Alvīna, dz. Broka — lauksaimnieki.

Beidzis Valkas reālskolu. Precējies.
Sieva Vēra, dzim. Zake. Līdz 1919.

g. un no 1922.—1928. g. nodarbojies
ar lauksaimniecību tēva mājās. Bei-

dzis Latvijas artilērijas kara skolu.

Bijis kā Kurzemes, tā ari Latgales

artilērijas pulkā. 1928. g. iecelts par

9. Madonas aizsargu pulka k-ra pa-

ilgu. 1929. g. pārcelts uz 11. Tu-

kuma aizsargu pulku tādā pašā ama-

tā. 1930. g. iecelts par Jelgavas apr.

policijas 5. iec. pr-ku Auce. Patīk

lauksaimniecība. Apbalvots ar Latvi-

jas un Igaunijas atbrīvošanas kara

pieminas zirni.

BRUNNERS Pēteris, cand. rer.

mērc., redaktors Pēdējā Bridi. Dzi-
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mis 1889. g. 6. aprīli Zemgalē. Tēvs

Jēkabs, māte Māra, dz. (irāvc —

lauksaimnieki. Beidzis Rīgas politech-
nisko institūtu, studējis ari Pēter-

pils un Maskavas universitātē, Mur:-

chenes techniskajā augstskolā un

Munchenes universitātē. Nodarbojies

ar tirdzniecību un žurnālistiku. Bijis

ari ierēdnis. Izdevis grāmatas: Ko

dod ārējā apgādība un Panātna, kā

arī rakstījis ekonomiska un financiāla

rakstura rakstus Pēdējā Bridi.

BRONS Jānis, agronoms, skolotājs

valsts Barkavas 2 gad. lauksaimnie-

cības skolā. Pastāvīga dzīves vieta

Barkava. Dzimis 1898. g. 9. martā.

Tēvs Jānis, māte Marija, dz. Kūma —

lauksaimnieki. Mācījies proģimnazi-
jā, tad Činkas proģimnazijā Liepājā,
vēlāk Durbes reformskolā un vidus-

skolā (reālnodalā) Liepājā. Beidzis

L. U. lauksaimniecības fakultāti. Pre-

cējies. Sieva Elvīra, dz. Bērzone. Strā-

dājis Latvijas lauku kulturālo saim-

niecību biedrībā par darbvedi, Latvi-

jas zivkopības veicināšanas biedrībā

par zivkopības instruktoru un darb-

vedi un L. U. fermā Vecaucē par

saimniecības vaditāja v. i. Sākot ar

1926. g. darbojas Barkavas 2 gad.
lauksaimniecības skolas skolotāja

amatā. Sarakstījis vairākus rakstus

par dažādiem lauksaimniecības aroda,

sadzīves, izglītības un audzināšanas

jautājumiem, kas ievietoti Jaunākajās

Ziņās, Kurzemes Vārdā, Latvija, Jau-

no Straumē, Latgolas Vordā, Latvijas

Lauksaimnieka, Zemkopi v. c. le-

guvis L. universitātes 1. šķiras god-

algu par diplomu darbu: Dažādu

mēslošanas līdzekļu iespaids uz siena

ražu un tās ķīmisko un botānisko sa-

stāvu. Darbojas Barkavas izglītības

biedrībā, Barkavas patērētāju biedrībā

(dibinātājs) par sekretāru, pagasta re-

vīzijas komisija un Barkovas maz-

pulkā par vadītāju. Aktīvs Latvijas
brīvības cīnītājs — kā Studentu batal-

jona karavīrs piedalījies cīņās pret

bermontiešiem pie Rīgas un Zem-

gales — Kurzemes atbrīvošanā.

BRŪZILE Irēna, dz. Gankovska,

kantoriste un sabiedriska darbiniece

Slokā. Dzimusi 1909. g. 27. novem-

bri Liepāja. Tēvs Romnalds Gan-

kovsks, māte Katrīna, dz. Rence

tirgotāji. Beigusi Liepājas pamatskolu

un vidusskolu Krievijā. Precējusies.
No 1924. 1927. g. darbojusies Lie-

pājas operas baletā kā dejotāja. 1927.

—1928. g. uzstājusies ar dejām Lie-

tavā (Kauņā), pēc tam ir privātā fir-

mā par kantoristi. Rakstījusi dzejas

un rakstus par jaunatnes uzdevumiem

(iespiesti Latviešu nacionālas jaunat-

nes savienības izdotajā Nacionālajā

Trīsstūri). No 1925. g. ir aktīva Lat-

viešu nacionālās jaunatnes savieaibas

sieviešu vienību inspektore un fiziskās

audzināšanas virsvadonlbas locekle.

Beigusi augstākos L. N. J. S. fiz.

audz. vadītāju kursus un piedalījusies
kursu un nometņu sarīkošanā, nola-

sot arī lekcijas; noorganizējusi un

vadījusi vairākas sieviešu vienības.

Bijusi L. N. J. S. I. Liep- novada

inspektore, kur vadījusi svētkus, sa-

cīkstes un nometnes. Apbalvota ar

L. N. J. S. Saules trīsstūra I. šķiru.

BRUZILIS Žanis (pseudon. 2. Va-

nags), sabiedrisks un sporta darbi-

nieks, Rigas prefektūras 13. iec. 5.

rajona uzraugs Slokā. Dzimis 1898.

g. 20. dcc. Asītes pag. Tēvs jānis,
māte Bille, dz. Langmane — zem-

kopji. Mācījies privātā pamatskolā
Priekulē un Liepājas biržas komerc-

skolā. Precējies. Sieva Irēna, dz. Gan-

kovska. No 1919.—1923. g. strādājis

Liepājas prefektūrā par 3. iecirkņa
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rajona uzraugu. Isd laiku bijis par

koku zāģētavas vadītāju, bet 1924. g.

iestājies par uzraugu Latv. dzelzceļu

policijas Liepājas nodaļā. 1925. g.

pārcelts par uzraugu Liepājas prefek-

tūras 3. iecirkni un 1934. g. par Rīgas

pref. 13. iec. 5. rajona uzraugu Slo-

ka. Sarakstījis patriotisku 3 cel. lugu:

Tēvija sauc, Gudrais tēvocis (ari 3 c.)
un 1 cēlienus:' Balva, Sporta prieks,
Donžuāns klizmā, Čigāni Nīcā ka ari

vairākas bērnu ludziņas. Dramatizē-

jis romānu Dubultnieks. Tulkojis ko-

mēdijas Uzdzīvotājs, Milas vara un

vairākas 1 cēl. ludziņas. Rediģējis

LNJS izdoto žurnālu Nacionālais Trīs-

stūris. Izstrādājis LNJS fiziskās audzi-

nāšanas instrukcijas, iekārtas un dar-

bības noteikumus un vairākas citas

instrukcijas. Apbalvots ar LNJS Sau-

les trīsstūra cittsveža šķiru un Latv.

republ. 10 g. piemiņas un atbrīvošanas

zīmi. Ir Latviešu nācionālās jaunat-

nes savienības centrālās vakles priekš-

sēža I. biedrs un sportistu virsvadonis.

Pārzin ari LNJS Kurzemes apgabala

nodaļas. Bijis vairākus gadus Liepā-

jas pilsētas policijas darbinieku bie-

drības valdes priekšsēdis un valdes

loceklis; iegājis ari Valsts un paš-
valdību darbinieku centrālajā savie-

nībā ka valdes loceklis. Nodibinājis

vairāk par 20 LNJS nodaļas un ari

savienības centrālas valdes sportistu

virsvadonlbu, kuru vada vēl lidz, šim.

Nodibinājis ari 36 LNJS sportistu no-

vadus un vairāk kā 100 sporta sek-

cijas LNJS biedrībās un nodaļās.

1930. g. ir LNJS sportistu I. lielās

nometnes Sigulda, 1932. g. LNJS va-

dītāju nometnes kursu Kalētos, 1933.

g. nometnes Balvos un citu organiza-
tors. No 1920. g. darbojas uz ska-

tuves; ir LNJS nodaļas režisors un

aktieris, amatieris. Bijis Kurzemes

apgabala futbola savienībā vaidēs lo-

ceklis, futbola tiesnesis un Lejaskurz.

apg. futbola savienibā vecākais fut-

bola tiesnesis. Vadījis vairākus LNJS
fiziskās audzināšanas instruktoru un

vadītāju kursus, kur sagatavoti vai-

rāk par 80 vadītāji un pāri par 200

fiz. audz. instruktoru.

BUCENIEKS Viktors, sportists, uz-

raugs robežapsardzības štābā. Dziv.

Rīgā. Dzimis 1907. g. 28. decembri

Rigā. Tēvs Kārlis - amatnieks, ma-

te Nadežda. Beidzis vidusskolu. 8

Latvijas rekordu (no I—ls klm.) īpaš-
nieks. Apbalvots ar Latvijas sporta

organizācijas zelta nopelnu mcda|u

un Latv. vieglatlētikas savienības zelta

nopelnu nozīmi. Darbojas armijas

sporta klubā un ir robežsargu sporta
kluba kasieris un mantzinis. Vairāk-

kārt startējis ar labām sekmēm ār-

zemēs: 1931. g. ieguvis Polijā 10.000

mtr. 11. v. un 5000 mtr. 111. v.,

1932. g. Vācijā 1500 un 5000 mtr. —

I. vietu, 1932. g. Londonā 6 ang|u

jūdzēs — IV. vietu, 1933. g. Zvie-

drijā 3000 mtr. — I. v. un 5000 mtr.

— 11. v. un Igaunijā visas I. vietas.

BOCENS Vilis, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks, Vārnes 6 kl. pa-

matskolas pārzinis. Dzimis 1903. g.

5. novembri Sarkanmuižas pagasta.

Tēvs Uldrikis, māte Anna, dz. Alber-

te. Beidzis valsts Ventspils ģimnā-

ziju. Kara skolas I. kursu, Rīgas 3

mēn. skolot, sag. kursos, i. m. rok-

darbu kursus galdniecībā un lauk-

saimniecības kursus Kazdangā. Pre-

cējies. Sieva Lūcija, dz. Pornieka.

Darbojas Vārnē bez pārtraukuma no

1926. g. Ir Vārnes mazpulka vadī-

tājs, Vārnes izglit. b-bas un lauk-

saimn. b-bas valdes virs, pagasta re-

vīzijas komisijas un Vārnes aizsargu

noda|as loceklis.
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BUDREVSKS Artemijs, pašvaldības

un aizsargu darbinieks. Darbvedis

Rēznas *pagasta valdē. Dzimis 1905. g.

17. martā Rēznas pagastā. Tēvs Pota-

pijs, māte Marija, dz. Poņedeļņikova
— zemkopji. Mācījies vidusskola.

Strādā Rēznas pag. valdē no 1917. g.

par ierēdni, vēlāk darbveža pailgu un

no 1929. g. par darbvedi. 1920. g.

iestājies aizsargu organizācija un ak-

tīvi piedalījies aizsargu nodaļas dibi-

nāšanā savā pagastā, par ko apbal-

vots ar Aizsargu nopelnu krustu.

Tagad darbojas nodaļas priekšnieka

amatā.

BUDULS Hermanis, ārsts, Latvi-

jas universitātes profesors, Rīgas pils.
Sarkankalna slimnīcas direktors. Dar-

bojas medicīnas fakultātē pie psl-

chiatrijas katedras. Dzimis 1882. g.

16. novembri Jaunpiebalgā. Tēvs

Miķelis — amatnieks, māte Liene, dz.

Lože. Beidzis Rīgas pilsētas ģim-

nāziju un Tērbatas universitāti. Pre-

cējies. Sieva Marta, dz. Jursone. No

1919. g. ir Sarkankalna slimn. direk-

tors, no 1920. g. universitātes do-

cents, no 1924. g. — profesors. Divi

reizes ievelēts par fakultātes dekā-

nu. Sarakstījis daudz zinātnisku dar-

bu par garīgām un nervu slimībām.

Ārpus tiešā darba nodarbojas afl firsta

praksi. Latvijas neurologu un pslchia-
tru biedrības priekšnieks. Apbalvots

ar Triju zv. ordeņa trešo šķiru.

BUKOVSKS Vladimirs, prof. Dr.,

jurists, senātors. Dzimis 1867. g. 6.

augustā Pēterpilī. Dzīvo Rīgā. Bei-

dzis 1894. g. Pēterpils universitāti

un ieguvis cand. iur. grādu. No 1894.

g. līdz 1902. g. bijis tiesamatu kan-

didāts un sekretārs Pēterpils tiesu pa-

lāta. 1902. g. iecelts par Jelgavas ap-

gabaltiesas locekli, pēc tam ieņēmis

tādu pašu amatu Rigas apgabaltiesa.

No 1920. g. ir tieslietu ministrijā par
juriskonsultu un no 1921. g. uni-

versitātē vec. docents civilprocesā,
1931. g. ieguvis tiesību zinātņu dok

tora grādu un no 1932. g. ir univep-

sitātes profesors. 1934. g. 23. jan-

vāri iecelts par senātoru. Precējies.
Sieva Alma, dz. Grlnervalde. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa 111.

šķiru un Lietavas lielkņaza Ģedimina
111. pakāpes ordeni.

Bl 1.1.1. Aleksandrs, Inu inženieris,

finanču ministrijas tirdzniecības un

rūpniecības departamenta vicedirek-

tors un rūpniecības nodaļas vadītājs.

Pastāvīga dzīves vieta Rīgā. Dzimis

1892. g. 13. jūnijā Rīgā. Tēvs Jānis,

būvuzņēmējs un namīpašnieks, mate

Ede, dz. Cinata. Apprecējies ar Veltu

Odri. 1901. g. beidzis Rigas pilsētas

ģimnāziju un tad pat iestājies Rīgas

politechniskajā institūta, kur mācījies
līdz 1914. g. oktobrim. Kara apstākļu

dēļ studijas pārtraucis un iestājies
Maskavas Aleksandra kara skolā.

1915. g. kauja pret vāciešiem smagi
ievainots. Pec izveseļošanās 1916. g.

iestājies Latviešu strēlnieku rezerves

bataljona, 1918. g. Latvijas armijas

atsevišķajā studentu rotā, kur cīnījies

pret lieliniekiem. Vēlāk pārgājis Lat-

gales divīzijas staba un cīnījies pret

lieliniekiem un bermontiešiem. 1920.

g. rudeni demobilizējies un iestājies

Latvijas universitātes inženieru zināt-

ņu fakultātē, kuru nobeidzis 1926. g.

Finanču ministrijas dienesta atrodas

no 1922. g. Sakumā ir muitas dep.,

vēlāk valsts saimniecības dep. un no

1928. g. 1. februāra tirdzniecības un

rūpniecības departamenta rūpniecības

nodaļas vecākais inženieris. 1934. g.

iecelts par tirdzniecības un rūpniecības

dep. vkedirektoru un rūpniecības no-

daļas vadītāju. No tā paša laika ie-
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ņem «iri Latvijas hipotēku bankas pa-

domes priekšsēža biedra posteni. Ir

finanču ministrijas pārstāvis Latvijas
tirdzn. un rūpn. kameras rūpniecības

sekcija. Ir studentu korporācijas Se-

lonijas biedrs.

BULMERINKS Ernests, statistiķis,

Rigas pilsētas statistiskā biroja di-

rektors. Dzimis 1885. g. 16. martā

Nikrāces pag. Kurzeme. Tevs Er-

nests, māte Elizabete — zemkopji.

Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju un

Leipcigas universitāti ar doktora (dr.
phil.) diplomu. Precējies. Sieva dz.

Sogojance. No 1912—1913. g. bijis
Rīgas pilsētas statistiskās komisijas
zinātniskais pallgdarbinieks, 1913. —

1915. g. Rigas pilsētas ekonomiskās

valdes sekretāra pailgs, 1915.—1917.

g. Pēterpilī —J. V. Junker v. Co. ko-

mercbankas valdes sekretārs un piln-
varnieks. Piedalījies Latvijas atbrīvo-

šanas cīņās no 1919. g. janvāra līdz

1920. g. aprīlim. No 1922.—1924. g.

strādājis divās Berlīnes bankās (pē-
dējā laikā par pilnvarnieku). 1924.—

1928. g. strādā Rīgas pilsētas Dis-

konta bankā. Pec tam ir Rīgas pil-
sētas statistiska biroja direktors. Sa-

stādījis: Rigas pils. statistiskās gada

grāmatas 1927.—28., 1929.-30., 1931.

32.; Rīgas dzīvokļu apstāk|i 1930.

g., Bezdarbnieku aptauja 1932. g.,

Rīgas domnieku vēlēšanas 1931. g.,

Gruntsgabalu, ēku un dzīvokļu skaitī-

šana 1933. g. Sarakstījis ap 60 rak-

stu par tautsaimn. un statistiku. Lasa

lekcijas komerczinātņu un Herdera

institūtā.

BOMANIS Aleksandrs, Dr. iur., Rī-

gas apgabaltiesas priekšsēdis un Lat-

vijas universitātes profesors. Dzimis

1881. g. 12. decembri Jaunpiebalgas

pagastā. Tēvs Andrejs — mežsargs,
māte Late, dzim. Lapiņa. Beidzis Pē-

terpils universitātes juridisko fakul-

tāti. Precējies. Sieva Marta, dzim.

Kitnere. Pēc studiju beigšanas dar-

bojies Pēterpilī par advokātu. 1915.

g. bijis Latviešu centrālās bēgļu ap-

gādāšanas komitejas juriskonsults.
No 1920. g. ir Rigas apgabaltiesas

priekšsēdis. 1921. g. ievēlēts par L.

U. civiltiesību docentu. Pēc doktora

disertācijas aizstāvēšanas ieguvis Dr.

iur. grādu un ievēlēts par profe-

soru. Lasa romiešu tiesības. No zi-

nātniskiem darbiem atzīmējami: ie-

stāju lekcija L.U. Ārlaulības bērna

un viņa mātes tiesiskais stāvoklis un

doktora disertācija Galvojums civil-

tiesībās. Darbodamies senāk par žur-

nālistu, rakstījis vairākos laikrakstos.

Tulkojis ievērojamākos Merkeļa rak-

stus un daudz citus zinātniskus un

belletristiskus darbus no vācu, krie-

vu un franču valodas. Ir Latvijas ci-

villikumu tulkojuma redaktors un

viens no Latviešu konversācijas vārd-

nīcas redaktoriem. lemīļotā blakus

nodarbošanās — muziķa. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. 111. šk. Ir

Latvijas tiesnešu b-bas priekšsēdis.

BUMBERS Krišs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Demenes pag.

vecākais. Dzimis 1886. g. 1. augustā
Salienas pag. Putreļiškos. Tēvs Jā-

nis, māte Lavīze, dz. Sokolovska —

lauksaimnieki. Beidzis draudzes sko-

lu. Precējies. Sieva Matilda, dz. Sa-

lenieka. Bijis no 1910.—1913. g. De-

menes pag. tiesas loceklis, tagad ir

pagasta tiesas priekšsēdis, no 1920.

-1929. g. un no 1934. g. ari Deme-

nes pag. valdes priekšsēdis (pirmais
Latvijas laikā) un Demenes cv. lut.

draudzes priekšnieks. Bez tam ari

Latv. kultūras veic. biedrības Deme-

nes nodaļas valdes loceklis, meliorā-

cijas sab-bas valdes priekšsēdis, lauk-



saimniecības b-bas Vārpas valdes lo-

ceklis un priekšnieks un no Latvijas

dibināšanas — rezerves aizsargs.

BOMERTS Indriķis, sabiedrisks

darbinieks, pasta un telegr. depart.

inspektors. Pastāvīga dzīves vietā Ri-

gā. Dzimis 1873. g. 2. nov. Skrun-

das pag. Pastaros. Tevs Juris, ma-

te Lība — lauksaimnieki. Beidzis

Skrundas draudzes skolu, Aizputes

pilsētas skolu, speciālus 2-gadlgus vā-

cu un franču valodas kursusi un tech-

niskos kursus. Precējies. Sieva Domi-

cella, dz. Zariņa. No 1893. g. strādājis

pasta un telegr. resora amatos Kul-

dīgā, Liepājā, Rīgā un cit. vietas.

Piedalījies kara laikā ziemeļu un

Rumānijas fronte, bet no 1920. g. kā

inspektors atgriezies p. t. resorā, kur

aktīvi darbojies resora iestāžu noor-

ganizēšanā un revīzijās. Darbojas
Latv. gaidu centr. org., Latv. skautu

c. org. un p. t. darbinieku biedrība.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
4. šķ. Piedalījies 1905. g. revolūcijā.
1915. g. Revele nodibinājis biedrību

Latv. bēgļu apgād. komiteja, kur bijis

par priekšsēdi. Bijis latv. priekšstāvis

un pilnvarotais Pēterpilī Centr. bēgļu

apgād. birojā, Revele nodibinājis 5

latviešu skolas, bērnu dārzu, latvie-

šu slimnīcu un juridisko biroju, kādēļ

ari izraidīts uz Rumāniju. Bijis latvie-

šu strēlnieku pulku pilnvarotais Igau-

nijas guberņās un Tatjanas komit

loceklis.

BUNDULS Mārtiņš, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Elkšņu pa-

gasta Tomiņu mājas saimnieks.

Dzimis 1898. g. Saukas pag. Kūle-

ņos. Tēvs Jānis, māte Anna, dz. Ol-

tiņa — zemkopji. Beidzis pagasta

skolu. Ir Elkšņu pagasta vecākais un

tiesas priekšsēdis. Daudz nodarbojas

ar biškopību. Ir aizsargu organizāci-

jas kasieris, lauksaimniecības biedri-

bas un biškopības b-bas priekšnieks.
BUND2E Kārlis, tirgotājs Valkā.

Dzimis 1880. g. 10. janvāri Valmieras

apr. Rūjienas pag. Tēvs Krišs, māte

Maija, dz. Orlnberga. Beidzis Rūjie-

nas draudzes skolu. Precējies ar sko-

lotāju Bertu Ruģēnu. Dēls Jānis,
meita Anna. 1894. gadā iestājies E.

Velmēs drogu preču tirgotavā Rūjie-

nā par mācekli. Bijis ari citur par

mācekli un vēlāk atvēris pats savu

pārtikas preču tirgotavu. No 1899.—

1915. g. piedalījies sab. dzīvē. Bijis

Valkas viesigās biedrības valdes lo-

ceklis v. t. t. 1915. g. janvāri mobi-

lizēts par zemes sargu kara diene-

stā un iedalīts Leibgvard. Preobražen-

ska pulkā Pēterpilī. 1919. g. piedalī-

jies Latvijas atbrlv. cīņās. 1920. g.

janvāri demobilizēts. Sasniedzis ser-

žanta dienesta pakāpi. 1920. g. at-

jaunojis atkal savu kara laika lik-

vidēto veikalu. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa V. šķiru, ar Latvijas

atbrīvotāju nozīmi un Latvijas uguns-

dzēsēju biedrību un organizāciju sa-

vienības 111. šķiras nozīmi par cen-

tību. Ir ari vairāku sabiedr. organizā-

ciju goda amatos.

BURKEVICS Vilhelms, inženieris

un technologs, vec. asistents L. U.

mēchanikas fakultātē. Skolotājs R.

pilsētas amatnieku skolā un techni-

kumā Rīgā. Dzimis 1894. g. 10. jan-

vāri Rīgā. Tēvs Fricis — mašlnmei-

stars, māte Katrīna, dz. Bērziņa. Bei-

dzis Pētera I. reālskolu Rīgā, Rīgas

politechniskā institūta mēchanikas no-

daļu, Konstantīna artilērijas skolu Pē-

terpilī un Latvijas universitātes mē-

chanikas fakultāti. Precējies. Sieva

Anna, dz. Sadkovska. 1921. g. at-

griezies Latvijā un strādājis apdroši-
nāšanas sab. Latvijas Lloids 1923.
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g. beidz L. U. mēch. fakultāti tin

paliek pie materiālu pārbaudīšanas ka-

tedras par jaunāko asistentu. Tai pa-

šā laikā strādā par skolotāju valsts

Rīgas technikumā (līdz 1925. g.) un

Rigas pilsētas amatnieku skolā. 1927.

g. ievelēts par universitātes asistentu

un 1930. g. par vecāko asistentu.

1030. g. sarakstījis mācības grāmatu

Pretestības mācība, ko izdevusi Lat-

vijas technisko skolu skolotāju bie-

drība. Ir priekšsēža biedrs Latvijas

inženieru biedrībā un Latvijas inže-

nieru un mechaniku biedrībā.

BUSE Valdemārs, valsts ierēdni*,

finanču ministrijas nodokļu departa-

menta piedzīšanas nodaļas vadītājs.

Dzimis 1892. g. 1. oktobri Sakas

pagastā. Tēvs Ernests, bijis skolo-

tājs Sakas pagasta, māte Emīlija, dz.

Akerbltuna. Pirmo izglītību ieguvis

Apriķu pagasta skolā. Beidzis Aiz-

putes pilsētas skolu. Tad iestājies Lie-

pājas Cinkas komercskolā, kūpi bei-

dzis 1913. g. ar zelta medaļu un

komercijas kandidāta grādu. Tai pašā

gadā iestājies Jekaterinoslavas kalnu

institūtā. 1914. g. brīvprātīgi iestājies

Ķijevas Konstantīna kara skolā, ko

beidzis ar pirmo šķiru 1915. g. Sā-

kot ar 1922. g. turpinājis izglītību

Latvijas universitātes tautsaimn. un

tiesību zinātņu fakultātes tautsaimnie-

cības zinātņu nodaļā. Universitāti bei-

dzis 1927. g. ar tautsaimn. zinātņu

kandidāta grādu. Precējies ar Lidiju

Zguru. Ir dēls un divi meitas. 1915.

g. pec kara skolas beigšanas bijis

virsnieks krievu armijas karaspēka

daļās. 1916. g. pārcelts uz Latviešu

strēlnieku rezerves pulku, kur iīdz

1916. g. komandējis rotu. Pec tam

pārcelts uz 7. Bauskas latviešu strēl-

nieku pulku. 1917. g. iecelts par 2.

Latviešu strēlnieku brigādes štāba ko-

mandantūras rotas komandieri un in-

spekcijas da|as vec. adjutanta vietas

izpildītāju. Piedalījies vairākās kaujās.
1921. g. iecelts par grāmatvedi Latvi-

jas sūtniecībā Krievijā. 1922. g. iestā-

jies nodok|u departamenta dienestā.

1927. g. iecelts par nodokļu departa-

menta piedzīšanas noda{as vadītāju.

Apbalvots ar Krievijas ordeņiem un

Triju zvaigžņu ordeņa V. šķiru. Dar-

bojas 5. Rīgas aizsargu pulka sakaru

bataljonā par vada komandieri.

BUSENBERGS Jānis, sabiedrisks

darbinieks. Nodarbojas ar brīvdabas

vīnogu un vīna stādu audzēšanu, ir

ari tūristu mītnes pārzinis Matkules

Busēs. Dzīvo Matkules pagasta Bu-

sēs. Dzimis 1881. g. septembri. Tēvs

Matiss, māte leva, dz. Kasvagare.
Beidzis Matkules pagastskolu, Kan-

davas pilsētas skolu un prof. Berga

un inž. jaunsniķera kursus Bērzmuižā.

Precējies. Sieva Maija Legzdiņa, bei-

gusi Jelgavas lauksaimniecības vidus-

skolu. Darbojies Talsu 1. aizsargu

pulkā, tagad Tukuma 11. pulkā. Viņa
raksti ievietoti Latvijas Biškopi, Dar-

bam un Atpūtai, Kurzemes Balsi,

Latvijā v. c. Nodarbojas ari ar biš-

kopību, dārzkopību un vecu rakstu

krāšanu. Apbalvots ar' Triju zvaigž-

ņu ordeņa 5. šķ. un aizsargu meda|u

par centību. Izstādēs apbalvots ar

1., 11. un 111. šķiru diplomiem un at-

zinības rakstiem, kā ari ar zemkopī-

bas ministrijas mazo, vidējo un lieio

bronzas uņ sudraba medaļu. Ir Mat-

kules un apkārtnes biškopības biedrī-

bas šūnas priekšnieks, Matkules lop-

kopības pārraudz. biedrības Imulas

sekretārs, Matkules mazpulka vadī-

tājs, Matkules 6 kl. pamatskolas ve-

cāku padomes priekšnieka biedrs un

31. Sabiles vanagu novada biedrs un

vadonis. 1905. g. piedalījies brīvības
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kustībā. 1910. g., būdams Matkules

pag. revīzijas komisijas loceklis, sa-

nāk konfliktā ar baronu Ostensakenu

un viņam draud 1 gads cietuma, bet

tiek attaisnots Jelgavas apgabaltiesā,
kur viņu aizstāv vēlākais valsts pre-

zidents Čakste. Dibinājis Matkules

lopkop. pārraudz. biedrību, kur bijis

ari priekšnieks, Matkules koppienot.

Kurzemes Sveici. Bez tam dibinājis

zemu. savienības Matkules nodaļu,
Matkules un apkārtnes biškopības
biedrību Sūna un Matkules sarkan-

raibo sugas lopu audzētāju biedrību.

BUSS Jēkabs, valsts ierēdnis, Cēsu

apriņķa policijas 11. iec. priekšnieks
Taurenes pag. Nēkenes muižā. Dzi-

mis 1878. g. 21. janvāri Valgundes

pag. Tēvs Jānis (f), māte Natālija, dz.

Fridemane (f) - māju īpašnieki un

zemkopji. Beidzis Jelgavas Aleksan-

dra pilsētas skolu un Jelgavas reāl-

skolu. Precējies. Sieva Jenna-Lucija,

dz. Gulbe. Dienējis par brīvprātīgo

savvaļnieku 107. Troickas kājnieku

pulkā Viļņā, kur paaugstināts par re-

zerves virsnieku. No 1898.—1914. g.

strādājis akcīzes valdē par akcīzes

ierēdni dažādos amatos. 1914. g., Dil-

dams rezerves virsnieks, piedalījies

pasaules karā, kur ievainots galvā.
Kritis vācu gūstā, kur sabijis no 1915.

-1918.g. 1919.g. brīvprātīgi iestājies

Latvijas armijā un bijis armijas virs-

pavēlnieka štāba komandantūru pār-

valdes vecākais sevišķu uzdevumu

virsnieks. Par nopelniem Latvijas la-

bā paaugstināts par virsleitenantu.Pēc

demobilizācijas iecelts par Cēsu apr.

priekšnieka 11. iec. palīgu Vecpiebal-

gā, bet 1923. g. par policijas priekš-

nieku Alūksnē. Kopš 1928. g. ir

Cēsu apr. policijas 11. iec. priekšnieks.

Apbalvots ar Annas ordeņa šķēpiem

un lentu, Triju zvaigžņu ordeņa V.

šķiru, Latvijas atbrīvošanas kara pie-

miņas zīmi un Latvijas republikas at-

brīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas pie-

miņas medaļu. Ir brīvības pieminekļa
Taurenes pagasta komitejas priekš-
sēdis.

BUSS Krišs, mežkopis, virsmežzi-

nis Grīvas virsmežniecībā. Dzīvo Grī-

vā. Dzimis 1892. g. 11. augustā Tal-

su apr. Vandzenes Jozupos. Tēvs

Pēteris — mežsargs, māte Līzete,

dz. Maurere — abi no meža darbinie-

ku dzimtām. Beidzis Talsu pilsētas
skolu un Polockas meža skolu Krie-

vijā. Precējies. Sieva Ella, dz. Zvej-
nieka. Krievijas valsts mežu dienesti

iestājies 1911. g. pēc tam bijis Pē-

terpils un Pliskavas domēņu valdē.

Tagadējā vietā ir no virsmežniecības

dibināšanas. Ir I. valsts mežu darbi-

nieku pašpalīdzības biedrības valdes

loceklis no dibināšanas un vairākkār-

tīgs priekšsēdis.
BUTĀNS Kārlis, paidagogs un sa-

biedrisks darbinieks, skolas pārzinis

un skolotājs Jēkabnieku pagasta Dzi-

ņu I. p. pamatskolā. Dzimis 1902. g.

2. aprīli Mēmeles pag. Tēvs Jorģis,

māte Minna dz. Freimane — lauk-

saimnieki. Izglītojies Mēmeles pagasta

Gricgales pagastskolā, Krievijas cara

valdības izglītības ministrijas skoll

Neretas pag., bet 1928. g. beidzis

valsts Jelgavas skolotāju institūtu ar

pilnas pamatskolās skolotāja tiesībām.

Precējies ar Mirdzu Vulfu, bijuši

Oziņu pamatskolas pārziņa un plaši
pazīstamā kora vadoņa Roberta Vulfa

meitu. Skolotāja gaitas sācis 1929.

g., kad' Jelgavas apr. skolu valde

sūtījusi viņu par pārziņa vietas izpildī-

tāju Oziņu I. p. pamatskolā. Tai pašā

gadā pagasta padome viņu vienbal-

sīgi ievēlējusi par skolas pārzini. Pie-

licis daudz poļu skolas apgādāš. ar
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moderniem mācības lldzek|iem, in-

ventāru v. c. labierīcībām. Vada Jē-
kabnieku aizsargu noda|as jauktu ko-

ri. Nodarbojas ari ar dārzkopību. Lat-

vijas valsts prezidents izteicis patei-

cību par darbību Brīvības pieminekja

Jēkabnieku pagasta komiteja. Ir Dzi-

nu mazpulku vadītājs, Brīvības pie-

minekļa Jēkabnieku komitejas loce-

klis, tautas kultūras nedē|as Jēkab-
nieku komitejas priekšsēdis.

BUTENIEKA Katrīna, sabiedriska

darbiniece, veikala īpašniece Rīgā.
Dzimusi 1884. g. 9. decembri Nīcā.

Tēvs Miķelis, māte Ilze, dz. Strunga

strādnieki. Beigusi kā eksterne

Irkutskas Chanunova ģimnāziju. Dzl-

vojusi Irkntskā, Citā, Charbinā, Vladi-

vostokā un Japānā. Karam sākoties

atgriezusies Verchneudinskā, vēlāk

Irkutskā, kur piedalījusies bēg|u ko-

mitejas un latviešu draudzes noorga-

nizēšanā. Nodibinoties padomju val-

dībai arestēta, jo bijusi Irkutskas na-

cionālās padomes valdes locekle, un

kā ķllniecc atsottta uz Latviju. Pēc

tam darbojusies Kurzemes sieviešu

apv. valdē Liepāja. Ir latv. cv. brā|u
draudzes biedre, drēbnieču un šu-

vēju trucigo palīdz, b-bas Glāsts re-

vīzijas komisijas priekšsēde, Rēri-

cha muzeju draugu b-bas biedre, Lat-

vijas sieviešu b-bas dibinātāja un se-

kretāre; kā ari laikraksta Sievietes

Balss atbildīgā redaktrise.

C

CAUCIS (iotards-Ādolfs, pašvaldi-

bas darbinieks, Valmieras apriņķa lau-

ku pašvaldību vecākais. Dzimis Vaives

pagastā 1889. g. 13. aprīli kā lauk-

saimnieka dēls. Izglītību ieguvis Au-

ciema pagasta skolā un Rozbeķu-

Ruckas ministrijas skolā. Kara diene-

stā izturējis pārbaudījumu kara ie-

rēdņa pakāpē. Apprecējies ar žēlsir-

digo māsu Ellu Gutmani. Strādājis par

pagasta vakles un tiesas darbvedi

Stalbes pagastā. Bijis valdes loceklis

Straupes zemkopības biedrībā, Strau-

pes krājaizdevu sabiedrībā, Straupes

draudzes pārvaldē, ārsta uzturēšanas

kollēģijā un Straupes kooperatīvā.

Rakstījis Brīvā Zemē. Ir iespiestas

ari viņa dzejas. Bijis laikraksta Vai-

raierietis lldzizdevējs. Uzrakstījis

Straupes lauksaimniecības b-bas 50 g.

darblbas un Latvijas pašvaldības ie-

stāžu darbvežu b-bas 10 g. darbības

vēstures. 1927. g. komandēts uz Šo-

miju iepazīties ar turienes kooper i-

ciju. Darbojies Latvijas pašvaldības ie-

stāžu darbv. b-bas un Pirmās apdro-
šinās, sav-bas nelaimes gadījumos re-

vīzijas komisijās. 1928. g. iecelts par

Valmieras apriņķa valdes un skolu

valdes priekšsēdi. Vadījis tautas un

lauksaimniecības skaitīšanas. leguvis

vairākus diplomus, atzinības rakstus,

goda zīmes un Triju zvaigžņu or-

deņa IV. šķiru. 1930. g. pārcelts uz

Talsu apriņķi, kur ievelēts Talsu pil-

sētas dome un vēlāk ari domes prezi-

dija par priekšsēža biedru. 1934. g.

ir Bauskas apriņķa valdes priekšsēdis,

kur noorganizējis kara aviācijas fonda

apakškomiteju. 1934. g. jūlijā iecelts

par lauku pašvaldības vecāko Valmie-

ras apriņķi. Ir lauku pašvaldību ap-
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droš. sav-bas padomes priekšsēdis,

A./S. Rota revīzijas komisijas priekš-
sēdis un iekšlietu ministrijas pārstāvis

apriņķa lauku nekustamas mantas vēr-

tēšanas komisijā.
CAUNITIS Arturs, kooperātors un

sabiedrisks darbinieks, Gulbenes lauk-

saimniecības b-bas krājaizdevu sa-

biedrības valdes priekšsēdis. Dzimis

1870. g. 24. decembrī Kalncempju

pagasta. Tēvs Jānis, māte Karllna, dz.

Niedra. Mācījies Jaungulbenes pagast-

skolā, pēc tam papildinājies lauksaim-

niecībā, dārzkopībā, kooperācija un

grāmatvedībā. Precējies ar Mildu Jur-

ciņu. Līdz 35. mūža gadam nodar-

bojies ar kalēja darbu, no 1905.-

----1925. gadam ar dārzniecību un lauk-

saimniecību. No 1925. gada līdz šim

darbojas Gulbenes lauksaimniecības

biedrības krājaizdevu sabiedrībā.

Par aktīvu piedalīšanos Gulbenes

draudzes latviešu mācītāja ievēlēšanā

1899. g. vācu muižniecība viņu so-

dījusi, izraidot uz vienu gadu no

Baltijas. Piedalījies ari 1905. g. ku-

stība, aktīvi cīnoties pret vācu muiž-

nieku patvarlbām. 1916. g. darbojies

Latvijas bēgļu palīdzības komitejas
Gulbenes nodaļas valde. 1916. un

1917. g. piedalījies kongresos un sa-

pulcēs Valkā, kur dzima doma par

neatkarīgo Latviju. Sakumā piedalījies

kooperātoru un zemturu grupā. Vēlāk

piedalījies Latviešu zemnieku savienī-

bas noorganizēšanā un aktīvi darbo-

jies Krapas-Galgauskas nod. un Gul-

benes rajona valde. lenākot lielinie-

kiem 1918. g. apcietināts. 1931. g.

ievelēts Gulbenes pilsētas domē. No

1934. g. iecelts par Gulbenes pilsētas

valdes locekli. Piedalījies vairākās

biedrībās un savienībās. Jau no 1890.

g. ir Jaungulbenes dziedāšanas bie-

drībā, tagad mūža biedrs; Gulbenes

lauksaimniecības biedrības dibinātājs

no 1907. g.; Gulbenes lauksaimniecī-

bas b-bas krājaizdevu sabiedrības di-

binātājs; Gulbenes draudzes valdes

loceklis; Jaungulbenes patērētāju bie-

drības dibinātājs un valdes priekš-

sēdis; Gulbenes-Elstes piensaimnieku
sabiedrības biedrs; Elstes meliorācijas
b-bas dibinātājs; Gulbenes dziedātāju

b-bas Dziesmu Varas dibinātājs un

valdes loceklis; Gulbenes namsaim-

nieku b-bas revīzijas komisijas lo-

ceklis, Vecgulbenes pagasta patērētāju
b-bas dibin. v. t. t. Piedalījies Jaun-

gulbenes lauks, skolas, valsts Gul-

benes komerc- un arodskolas nodibi-

nāšanā v. c.

CEBERIS Kārlis, būvinženieris,

valsts ceļu noda|as vadītājs satiksmes

ministrijas šoseju un zemesceļu de-

partamentā. Dzimis 1897. g. 9. jūnija

Sāvienas pag. Aiviekstes muižā. Tēvs

Kārlis, pensionēts Rīgas pilsētas ie-

rēdnis; māte Eiženija, dzim. Pūriņa.

Mācījies Skrīveru ministrijas skolā,

Rīgas pilsētas reālskolā, Novgorodas

reālskolā un Maskavas 1. reālskola,

ko beidzis 1917. g. Pēc tam iestā-

jies Rīgas politechiuskajā institūta, tad

Maskava inženierzinātņu fakultātē,

1928. g. beidzis Latvijas universitāti

ar būvinženiera grādu. Precējies ar

Alisi Breimani. 1919. g. brīvprātīgi

iestājies Latvijas armijas Valmieras

pulka, kur aktīvi piedalījies Latgales

kaujās pret lieliniekiem. Tai pašā! ga-

dā iestājies Latvijas kara skolā un

ka kadets piedalījies kaujās pret Ber-

montu. Slimības dēl atstājis kara sko-

lu, ierindojies aizmugures dienestā ar-

mijas stabā. Strādājis Rīgas pilsē-

tas muižu nodaļā par rechniķi kultūr-

techniskajos darbos purvu nosusinā-

šanā, kā ari bijis darbu vadītājs kū-

dras izmantošanas purvos Latgales
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Višķu purva un Priedaines Slēperu

purvā. 1928. g. iestājies šoseju un

zemes ceļu dep-tā par briva līguma
inženieri. 1930. g. iecelts par vecāko

inženieri un lidz ar to par valsts-

ceļu nodaļas vadītāju, šai amatā strā-

dā vel tagad. Ir stud. korporācijas
Phil) ronia filistrs, kā ari Latvijas būv-

inženieru b-bas un šoseju un zemes

ceļu dep-ta darbinieku b-bas biedrs.

CEIMERS Konrāds, pašvaldības

darbinieks, Lubānas pagasta vecākais.

Dzimis 1893. g. 15. jūlijā Lubānas

pag. Tēvs Juris, māte Maija, dz.

Zeķe — zemkopji. Beidzis Lubānas

Lakstenes pagastskolu un Lubānas

ministrijas skolu. Kā partizāns cī-

nījies pret lieliniekiem, vēlāk brīv-

prātīgi iestājies Latvijas armijā. 1924.

g. ievēlēts Lubānas pag. valde. Bijis

valdes priekšsēdis Lubānas savstarp.

ugunsapdrošināšanas b-bā, Lubānas

meliorācijas sabiedrībā, Produ Grau-

dumu meliorācijas sabiedrībā, revīzi-

jas komisijas loceklis Lubānas lauk-

saimniecības b-bā un valdes loceklis

Lubānas lopkop. pārraudzības bie-

drībā. Nodarbojies ar zemkopību un

tlrasiņu zirgu audzēšanu. Ir aizsar-

gu organizācijas pagasta nodaļas re-

vīzijas komisijas loceklis.

CEKSTERS Modests, pašvaldības
un sabiedrisks darbinieks, Rundēnu

pagasta vecākais un Vartulauvas pasta

pallgnodaļas pārzinis. Dzimis 1878. g.

10. jūnijā Ludzas apr. Novijdvora mui-

žā. Beidzis tautskolu un pilsētas sk.

Strādājis Krievija vairāku uzņēmumu

būvdarbos, vēlāk dažādos dzelzceļa

amatos. Bijis valsts linu pieņemš.

punkta pārzinis Nereta un Dagdā un

kasieris uz Krievijas robežas preču
un naudas maiņas punktu centrālajā

kantori Indras stacija. Ir Rundēnu

meliorācijas b-bas Strauts un Rundē-

nu lopkopības pārraudzības b-bas

priekšnieks un Malinovkas piensaim
nieku sab-bas Austra un Bišmuiža»

lauks, b-bas sekretārs.

CEKULS ValdemārsiVladis Brauns),
sporta darbinieks un paidagogs. Fizis-

kās audzināšanas instruktors un in-

spektors izglītības ministrijā. Latvijas

tautas universitātes fiziskās audzināša-

nas in-ta vadītājs. Dzimis 1887. g.

8. maijā Liepas pag. Brauņos. Tēvs

Pēteris (t), lauksaimnieks, vēlāk

amatnieks — metallists, māte Marija,
dz. Roze. Mācījies Straupes pag. sko-

lā, ķeizarienes Katrīnas 11. pils. skola

Rīgā, Cerniševa vispārizglitotāja kur-

sos Pēterpilī, šaņavska tautas uni-

versitātē Maskava, šelopuķina paid.
in-tā Maskava. Speciālo izglltibu ie-

guvis Rīgas mācības apgabala vidus-

skolu vingrošanas skolotāju kursos.

Papildinājies Somijā, Cechoslovakijā

un Vācijā. Militārā mācībā un kara

sportā izglītību ieguvis Maskavas kara

apgabala speciālajos kursos. Precējies.
Sieva Alma, dzim. Veide. Strādājis

par vingrošanas skolotāju G. Odiņa

tirdzniecības un komercskolā un Pē-

tera I. reālskolā; 1914. g. lektors vi-

dusskolu un 1915. g. tautskolu vin-

grošanas skolotāju sagatavošanas kur-

sos Rīgas mācības apgabalā; 1915.—

1921. g. vingrošanas un militārās ap-

mācības skolotājs un lektors dažādās

Krievijas skolas; 1918. g. iecelts par

Maskavas fiziskas kultūras institūta

pārvaldes kolleģijas locekli un sporta

nodaļas atbildīgo vadītāju un 1919.

g. par Maskavas galvenās fiziskās

audzināšanas kara skolas priekšnie-

ku. Pec atgriešanās Latvijā 1922. g.

ir Jaunekļu kristīgās savienības fizis-

kās audzināšanas konsultants. Taga-

dējā amatā no 1922. g. Rakstījis

Dzimtenes Vēstnesi, Spoguli, Ruskij



Sport, jaunākajās Ziņas, Atpūtā v. c.

par vingrošanas terminoloģiju un da-

žādiem sporta un fiziskās audzinā-

šanas jautājumiem. Sarakstījis: Kā

jāvingro un Mācāties pareizi slēpot.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
V. šķiru, Somijas Baltās rozes ordeņa

11. šķiras kavaliera krustu, Zviedrijas
Vazās ordeņa I. šķ. bruņinieka kru-

stu, Oslo Turnforeninga I. šķ. un

Latvijas Vanagu organizācijas ordeni

par nopelniem. Ir Latvijas sporta

organizāciju apvienībā par olimpiskas

komitejas locekli, Latvijas tautas uni-

versitātes valdes loceklis, Latvijas vin-

grotāju biedrības valdes priekšsēdis

un biedrs vairākās sporta, sabiedriskās

un kulturālās organizācijās.
CELMA Zelma, žēlsirdīgā māsa,

valsts Majoru bērnu nama pārzine.
Dzīvo Majoros. Dzim. 1884. g. 24.

aprīli Pedeles pag. Valkas apr. Tēvs

Pēteris, māte Liene, dzim. Kuķe —

zemkopji. Beigusi Pedeles pag. sko-

lu, Ērģemes draudzes skolu un Adel-

lofas jkdzes meiteņu skolu Valkā.

Darbojusies par žēlsirdīgo māsu Mas-

kavā. No 1024. g. ir bērnu nama

pārzine Majoros. Apbalvota ar Triju

zvaigžņu ordeņa V. šķini. Ir biedrene

bērnu palīdzības savienībā un tautas

labkl. ministrijas sociālās apgādības

departamenta bērnu pārzine.

CELMIŅA Marta, sabiedriska dar-

biniece. Dzīvo Rīgā. Vecāki: Toms

Gailitis-Ciaidulis un Paulina (iaillte

(Gaiduļu Paula), dzim. Balode -

Dzērbenes draudzes skolotāji. Beigusi
vidusskolu Rīgā. 2 gadus mācīju-

sies Terbatas augstskolā. Precējusies

ar agronomu Hugo Celmiņu. Pasau-

les kara laikā beigusi žēlsirdīgo mā-

su kursus. Strādājusi par žēlsirdīgo

māsu Grodņas kara hospitālī. Vēlāk

bijusi vecākā žēlsirdīgā māsa Lat-

viesu strēlnieku bataljona lazarete.

Bermonta laikā bijusi vecākā māsa

Latv. Sarkana Krusta slimnīcā RlgA.
Pēc tam izpostīto apgabalu kongresa

padomes bērnu palīdzības noda|as va-

dītāja, Latvijas Sarkana Krusta žēl-

sirdīgo māsu savienības dibinātāja un

priekšniece, Latv. Sarkanā Krusta gal-

venās valdes un prezidija locekle,

Latv. bērnu palīdzības savienības viec-

priekšniece. Ir žurnāla Žēlsirdīgi

Māsa redaktrisc. Apbalvota ar Triju

zvaigžņu ordeni, Latv. Sarkana Krusta

goda krustu, Starptautiska Sarkani

Krusta komitejas Florence Nightin-

gale ordeni, Zviedrijas galma medaļu

Serafima-lentā, Igaunijas un Beļģijas
Sarkanā Krusta ordeni un Vācijas
Sarkanā Krusta dāmu goda krustu.

CELMIŅŠ Hugo, valstsvīrs un sa-

biedrisks darbinieks, Rīgas pilsētas

galva. Dzimis 1577. g. 30. oktobri

Lubānas pagasta. Tevs Pēteris, māte

Anna, dzim. Poriete zemkopji.

Precējies. Sieva Marta, dz. Gaillte.

Studējis lauksaimniecību Rigas po-

litechniskajā institūtā un Bernas uni-

versitātē. Studijas beidzis 1003. g.

Sarakstījis vairākas grāmatas lauk-

saimniecības speciālos jautājumos. Bi-

jis atbildīgos valsts un sabiedriskos

amatos kopš Latvijas patstāvības pir-

majām dienām. Darbojies Ildzi valsts

aizsardzības un izveidošanas darbi.

lestājies brīvprātīgi Latvijas nacionā-

lajā armijā un 1010. g. oktobra un no-

vembra kaujās Cīnījies studentu ba-

taljonā. Par nopelniem Rigas aizstā-

vēšanā paaugstināts par kapteini vi

apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.

Politiskajā dzīvē aktīvi darbojies Il-

dzi taUtas padomē, satversmes sa-

pulcē un visās saeimās. 1020. g-

K. Ulmaņa min. kabinetā bijis zemko-

pības ministrs un vadījis agrārrefor-
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mas darbu uzsākšanu. \ elak pārmai-

ņus bijis izglītības ministrs, ārlietu

ministrs un ministru prezidents. —

Ir Triju zvaigžņu ordeņa domes lo-

ceklis, Brīvības pieminekļa komite-

jas loceklis, Latvijas pilsētu savienības

priekšsēdis, Latvju un poļu tuvinā-

šanas b-bas priekšsēža biedrs, Latvju

un igauņu tuvināšanās b-bas valdes

loceklis, Rīgas ' latviešu b-bas runas

virs, Latvijas lauksaimniecības cen-

trālbiedrlbas priekšsēža biedrs, Lat-

vijas atbrīvotāju b-bas Daugavas sargi

valdes loceklis, Rigas Rotari kluba

prezidents, korpor. Talavijas filistrs,
Latv. skautu centrālorganizācijas un

vel citu organizāciju goda biedrs. Par

nopelniem valsts un sabiedriskajā dzī-

ve apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni,
Latv ijas Triju zvaigžņu, Somijas Bal-

tas rozes, Polijas Polonia Resti-

tuta, Zviedrijas Vazās, Rumānijas

Kroņa, Ungārijas Nopelnu, Lietavas

Ģedimina, Igaunijas Ērgļa, Portugā-
les Kristus, Svētā Krēsla Sv. Silve-

stra, Dienvidslāvijas Sv. Savas un

Beļģijas Leopolda I. ordeņu I. šķiru,

Latvijas Triju zvaigžņu un Francijas
Goda leģiona ordeņu 11. šķiru v. c.

dažādu organizāciju goda zīmēm.

CELMIŅŠ Mārtiņš, emeritēts mā-

cītājs. Dzīvo Lubānas pag. Dzimis

1863. g. 22. novembri Lubānas pa-

gastā. Tēvs Pēteris, māte Anna, dz.

Poriete — zemkopji. 1884. g. iestā-

jies Terbatas universitātes teoloģijas

fakultātē. 1896. g. iesvētīts mācītāja

amatā Maskavā. Bijis mācītājs Tulas-

Kalugas draudzē Krievijā līdz 1908.

g. Pēc tam 1911. g. mācītājs Mad-

lienas-Meņģeles draudze, 1911.—1921.

g. Vitebskas draudzes mācītājs. Na-

cionālās darbības dēļ lielinieku apcie-
tināts un turēts 1»/j gadus par ķīl-
nieku. Pēc atgriešanās Latvija 1922.

g. bijis vikārs lidz 1923. g. oktobrim

Lubānas draudzē, bet 1923.—1934. g.

bijis Lielsalacas draudzes mācītājs. I/-

pildijis divas reizes ar! Valmieras iec.

prāvesta pienākumus. 1933.g. pec mak-

simāla vecuma sasniegšanas cmeritēts.

Precējies ar Faniju Vicherti (f). Lau-

lība piedzīvojis 5 dēlus un 7 mei-

tas. Dzīvi vēl 3 dēli un i meitas.

Studiju laika, būdams korp. Letto-

nijas loceklis, piedalījies studentu

Dzlrti dziesmu un krājuma Sēta, da-

ba, pasaule izdošanā. Rakstījis ari

Pagalmi, Rota un Baltijas Zemkopi.

Interesējies ari par latv iešu tautas

gara mantām un darījis lielu darbu

tautas dziesmu krāšana, savākdams

Lubānā vairāk kā 10.000 dziesmu.

Būdams Vitebskā bēgļu apgādāšanas
b-bas Dzimtenes priekšnieks, veici-

nājis bēgļu atgriešanos Latvijā. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
111. šķiru.

CELMS Teodors, Dr. philos., pri-

vātdocents Latvijas universitāte. Dzi-

mis 1893. g. 14. jūnijā Pedeles paga-

stā. Tēvs Pēteris, māte Liene, dzim.

Kuķe — zemkopji. Studējis Maska-

vas komercinstitutā, Maskavas univer-

sitātē un Freiburgas universitāte (Vā-
cijā, Bādenē), kuru beidzis iegūstot

Dr. philos. grādu ar predikātu summa

cum laude. Disertācija: Kants allge-

mein logische Auffassung vom We-

sen, Ursprung und von der Aufgabe

des Begriffes. Precējies. Sieva Ve-

ra, dz. Vichrova. No 1926. g. privāt-

docents Latvijas universitāte. Līdz

tam darbojies par filozofijas priekš-

metu lektoru vairākās iestādēs un

kursos. lespiestie darbi: Der phāno-

menologische Idealismus Husserls, kā

tulkojums spāniešu valodā parādījies

pie Revista dc Occklente Madrklē,

1931. g., un Tagadnes problēmas, kā
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ari vesela virkne rakstu ārzemju un

Latvijas žurnālos. Ir pasaules lielā-

kās filozofijas biedrības Kant-Gesell-

schaft Berlīne biedrs un pastāvīgs
līdzstrādnieks vācu Zinātņu akadē-

miju savienības izdotajā zinātņu kri-

tikai veltītajā žurnālā Deutsche Litera-

turzeitung.
CEPURĪTIS Gustavs, mežkopis,

virsmežzinis Kalsnavas virsmežniecī-

bā. Dzimis 1897. g. 29. jūnijā Jaun-

gulbenes Jaundreiņos. Beidzis Jaun-

gidbcnes Daukstu pamatskolu, mi-

nistrijas skolu, Maskavas lauksaimnie-

cības vidusskolu un divus gadus stu-

dējis lauksaimniecību Maskavas lauks.

Pctrovsko-Razumovskojc akadēmijā.

Pēc kara studijas atjaunojis Latvijas

universitāte, ko beidzis 1925. gadā

ar mežkopja inženiera grādu. Precē-

jies. Sieva Elza, dz. Bērziņa. Darbo-

jies apgādības ministrijā par Dzēr-

benes apgādības iecirkņa pārzini.
1924. g. iecelts par mežzini Lejas

virsmežniecība un 1925. g. paaugsti-
nāts par virsmežzini Kalsnavas virs-

mežniecībā. Darbojas Jaunkalsnavas

piensaimnieku s-bā par valdes priekš-
sēdi. Ir studentu korporācijas Patrijas

filistru biedrības un Latvijas inženie-

ru-mežkopju biedrības šalkones bdrs,
kur bijis ari organiz. komisijas loce-

klis un pirmais valdes priekšsēdis.

Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās.

CERBULIS Valdemārs, farmaceits,

provizors, Brīvības aptiekas īpašnieks

Rīgā. Dzimis 1892. g. 1. janvāri Smil-

tenes pagasta Sieru mājas. Tēvs- Kas-

pars, māte Anna — laukstrādnieki.

Mācījies Aumeisteru pagasta skolā un

draudzes skolā. Tālāko izglītību ie-

guvis pašmācības cc|ā un 1911. g.

kā eksterns izturējis vidusskolas ek-

sāmenus Pēterpilī Aleksandra 11. ka-

detu korpusā. 1915. g. Tērbatas uni-

versitātē nolicis aptiekāra pailga ek-

sāmenu un tai pašā gada iestājies Tēr-

batas universitātes medicīnas fakul-

tātes farmācijas noda|ā, ko beidzis

1918. g. ar provizora diplomu. Pre-

cējies. Sieva Biruta, dz. Andersone.

Strādājis Cēsu un Pēterpils lielāka-

jās aptiekās, aktīvi darbodamies ari

sabiedriskajā dzīvē — Pēterpils lat-

viešu dziedāšanas (p"rof. J. Vītola)
biedrības un Pēterpils latv. saviesī-

gās biedrības kori un teātri. Studē-

dams Terbatā dziedājis latviešu stu-

dentu kori Alfr. Kalniņa vadībā. 1918.

g. aizbraucis uz Omsku, kur bijis

aptiekas pārvaldnieks. 1919. g. no-

nācis Vladivostokā, kur tiek ievē-

lēts Sibirijas un Tālo austrumu na-

cionālajā padomē, 1920. g. par bēg]u

reevakuācijas padomes priekšsēdi un

1921. g. par Vladivostokas latviešu

biedrības priekšnieku; šais amatos

bijis lidz 1924. g., kad komunisti

slēdza visas nacionālās organizācijas.
1921. g. atvēris pirmo latviešu ap-

tieku Vladivostokā. 1924. g. tiek na-

cionalizēti visi viņa īpašumi un glāb-
damies no čekistu vajāšanām viņš aiz-

bēg 1925. g. sākuma uz Japānu, no

kurienes tai pašā gada pārbrauc Lat-

vija un iestājas A./S. Daugava diene-

sta par direktoru, bet 1926. g. atver

pats savu aptieku Rīgā. No 1927. g.

ir Latv. nācion. apvienības padomes

loceklis, no 1929. g. līdz šim laikam

Latvijas aptiekāru biedrības priekš-

nieks. Darbojies saeimas komisijas
dažādu likumu izstrādāšanā. 1929. g.

ieguvis pateicības rakstu no pirmā

valsts prezidenta J. čakstes par sabie-

drisko darbu Tālajos austrumos. Ir

Latvijas tirgotāju savienības un Latv.

sporta biedr. valžu loceklis, Latvijas
tird/n. un rupniec. kameras aktīvs

loceklis, 5. Rīgas aizsargu pulka ve-



cākais farmaceits un vairāku sabiedr.

organizāciju biedrs un amata per-

sona.

CERIŅŠ Aleksandrs, valsts darbi-

nieks, dzelzceļu policijas Rīgas iec.

priekšnieks. Dzimis 1880. g. 15. jū-

lijā Aderkašu pag. kā skolotajā dēls.

Beidzis semināru un TifKsas kara

skolu. Armijā iestājies 1898. g. un cī-

nījies ari Austrumprusijā. 1916. g.

pārgājis latviešu strēlnieku 7. Bauskas

pulkā par rotas komandieri. Pēc Rī-

gas ieņemšanas atkāpies līdz ar pul-
ku Krievija. Dzimtene atgriezies
1918. g. un pēc Latvijas valsts pro-

klamēšanas brīvprātīgi iestājies pir-

majā Latvijas Rīgas apsardzības rota.

1919. g. dibinājis militāro policijas

skolu, kur iecelts par militārpolicijas

bataljona komandieri. 1922. g. ie-

celts par policijas skolas un prefek-
tūras rezerves priekšnieku kā ari pre-

fektūras komandantu. 1931. g. pār-

cēlies uz dzelzceļu policiju par Rīgas

iecirkņa priekšnieku; šai amatā dar-

bojas vēl tagad. Sastādījis policijas

ierēdņu mācības grāmatas: Vadonis

policijas ierēdņiem un.Policijas tiesī-

bas un pienākumi. Apbalvots ar Lat-

vijas atbrīvošanas kara piemiņas zī-

mi, Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru,
valsts 10 g. pastāvēšanas un izdie-

nas medaļu un Igaunijas Balta ērgļa

IV. un V. šķ. ordeņiem.

C&ROZIS Pēteris, notārs Talsos.

Dzimis 1899. g. 25. jūnijā Raunas

pagasta. Tēvs Pēteris un māte Lie-

ne (f), dz. kapiņa — zemkopji. Pēc

ģimnāzijas beigšanas Rigā studējis

Latvijas universitāte mežkopību un

tiesību zinātnes. Precējies. Sieva, dz.

Mažora. No 1919.—1921. g. atradies

aktīva kara dienesta Latvijas nacionā-

lajā armijā. Piedalījies Latvijas atbrī-

vošanā. No 1925 —1931. g. strādājis

Rlgas-Valmieras zemesgrāmatu noda-

la, sakumā par kancelejas ierēdni,
vēlāk par sekretāra palīgu. 1931. g.

pec pārbaudījuma izturēšanas tieslie-

tu ministrija ieguvis notāra tiesības un

tā paša gada novembri iecelts par

notāru Valkā, kur darbojies līdz 1934.

g., kad iecelts par notāru Talsos.

Darbojies Valkas pilsētas pašvaldības

revīzijas kom., bijis padomes priekš-
sēdis Valkas vieslgās biedrības krāj-
aizdevu sabiedrībā, jātnieku divīzijas

adjutants 7. Valkas aizsargu pulkā,
biedrs Valkas sporta biedrībā, Valkas

apriņķa mednieku biedrībā un c. or-

ganizācijās. Ir ari Latvijas notām bie-

drības biedrs.

CIMMERMANIS Artura, glezno-

tājs, dekorators Nacionālajā teātri.

Dzīvo Rīgā. Dzimis 1886. g. 15. jan-

vāri Edmistes pag. Pērnavas apriņ-

ķi. Tevs Indriķis — melderis, māte

Marija, dz. Petaka. Beidzis 1910. g.

barona štiglica zīmēšanas skolu. Pre-

cējies. Sieva Milda, dz. Celma. Strā-

dājis par dekoratoru Latv. biedrības

Interlmateātriun Jaunajā Rīgas teātri.

No 1920. g. dekorators Nacionālajā

teātri. Piedalījies vairākas priekškara

izstādēs. Blakus nodarbošanās — zī-

mēšanas stundas. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeni. Saņēmis rakstiskas

pateicības no valsts prezidenta čak-

stes un ministru prezidenta Ulmaņa.

Ir dekorators jau 20 gadus.

CĪRULIS Aleksandrs, jurists. Rīgas

apgabaltiesas prokurora biedrs. Dzi-

mis 1904. g. 4 februāri Liezeres pa-

gasta Lielstāpeļu mājās. Tevs Jānis,

māte Anna, dz. Bieziņa — zemkopji.

Mācījies Kārzdabas pagastskolā, Rī-

gas garīgajā skolā, Madonas reālskola

un Cesvaines valsts ģimnāzijā. Bei-

dzis Latvijas universitātes tiesību zi-

nātņu fakultāti. Precējies. Sieva Em-
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ma, dz. Krūmiņa — agronome. 1928.

g. sācis strādāt Latgales apgabaltiesā

par tiesamatu kandidātu. 1930. g. ie-

celts par papildu miertiesnesi tai pašā

apgabaltiesā, bet tā paša g. jūnijā —

par Latgales apgabaltiesas prokurora
biedru. 1933. g. pārcelts tādā pašā
amatā Jelgavas apgabaltiesā, bet 1934.

g. iecelts par Rīgas apgabaltiesas pro-

kurora biedru. Ir studentu korporāci-

jas Latvia filistrs.

CĪRULIS Ansis, gleznotājs un lie-

tišķās mākslas mākslinieks. Dzimis

1883. g. 25. februārī Majoros. Tēvs

Ādams, māte Liza, dzim. Skricka.

Māksliniecisko izglītību ieguvis Blū-

ma mākslas skolā un Madernieka

darbnīcā, pēc tam papildinājies Stig-
lica mākslas skolā un Goldblata stu-

dijā Pēterpilī, Julian un Vittv aka-

dēmijās un Šcole dv Louvre Pa-

rīzē. Precējies ar Sofiju Veisi. Rī-

gā izstādījis keramiku 1907. gada
Strādnieku dzīvokļu izstādē, E. Pa-

egļa dzīvokli un pie Rieksta, bet

Parīzē mākslas salonos 1910., 1911.,
1913. un 1914. g. 1914. g. piedalījies
Latv. mākslinieku izstādē ar darbu

Mākoņi un zvaigznāji. Kara gados

pagatavojis tautas apģērbu zīmēju-

mus, latvju strēlnieku pulkiem ka-

rogu metus, kā ari akvareļus un

zīmējumus no strēlnieku un bēgļu
dzīves. 1920. un 1925. g. sarīkojis

patstāvīgas izstādes; piedalījies I. ko-

pējā latv. mākslinieku, Stokholmas

un vairākās provinces izstādes. 1921.

g. pagatavojis Jelgava sienas glez-

nojumus fresco secco technikā Lauci-

nieku viesnīcai un 1922. g. Jelga-

vas komercbankai dekoratīvu audek-

la gleznu Mintava; par šo darbu vi-

ņam piespriesta kultūras fonda godal-

ga. 1927. g. darinājis Ogrē Rīgas
centrālas slimokases bērnu sanāto-

rijai sienu gleznojumu, ari fresco

secco technikā. Bez tam strādājis

grafika, mēbeļu un audumu projek-

tēšanā, dekoratīvā skulptūrā un par

skolotāju. Viņa keramika no Lat-

vijas māla, angobas technikā, ap-

dedzināta vaļējā uguni. Ornāmen-

tācijā viņš pārstrādājis audumu stū-

rainos rakstus. Glezniecībā (figūru
gleznās, portretos, ainavās) viņam
skaidra kompozīcija un nosvērts lī-

niju ritms. Viņa darbība lietišķajā
mākslā dibināta uz nopietnām lat-

viešu tautas mākslas studijām.

CĪRULIS Bērtulis, jurists, Rigas

apgabaltiesas priekšsēža biedrs. Dzi-

mis 1880. g. 6. maijā Saukas paga-

sta Akilānos. Vecāki: Krišs-Kristaps
un Māra — zemkopji. 1907. g. kā

eksterns beidzis Pēterpils ģimnāziju

un rudeni iesācis studijas Maskavas

universitātes juridiskajā fakultātē —

kuru beidzis 1913. g. ar I. Šķiras

diplomu. Precējies ar skolotāju Kse-

niju Vitoliņu. Darbojies par tiesnesi

Daugavpils apgabaltiesā, vēlāk iecelts

par Daugavpils (toreiz Latgales) ap-

gabaltiesas priekšsēža biedru. 1930.

g. iecelts par Rīgas apgabaltiesas

priekšsēža biedru, kādā amatāatrodas

vēl tagad. Apbalvots ar Triju zvaigž-

ņu ordeņa IV. un 111. šķ. Ir korp.
Fraternitas Lettica fil. biedrības un

Rīgas latviešu biedrības biedrs. Pie-

dalījies Latvijas tiesnešu biedrības di-

bināšanā, ieņēmis vairākus gadus no

vietas padomes locekļa amatu un pag.

gadā ievēlēts juridiskajā komisijā. Pēc

Maskavas universitātes beigšanas uz-

ņemts zvērināto advokātu palīgu skai-

tā. 1914. g. kara laikā mobilizēts un

darbojies pulka tiesā par darbvedi.

Latvijā atgriezies 1920. g. Piedalījies

Daugavpils latviešu biedrības dibinā-

šanā, kur ievelēts par valdes locekli



105 Cīrulis

un izglītības komisijas priekšsēdi. No-

organizējis b-bas kori, sporta, teātra

v. c. pulciņus. Kopīgi ar J Kalāci ir

Sarkana Krusta nodaļas dibināšanas

iniciatori. Aktīvi darbojies Tautas kon-

servatorija, Latv. sporta b-bas noda-

lās, aizsargu organizācijās, latv. vidus-

skolas dibināšana, kur strādājis arī

par skolotāju un citur. 1930. g. ie-

celts tagadējā amata un pārnācis no

Latgales uz Rīgu.

CĪRULIS Eduards, Dr. mcd. vet. h.

c
, veterinārpārvaldes priekšnieks. Dzi-

mis 1872. g. 29. martā kā Oziņu pag.

Kalnamaču Kalniņa māju saimnieku

Dāvida un Annas, dz. Kalniņas, dēls.

Mācījies Jelgavas ģimnāzijā un 1894.

g. iestājies Terbatas veterinārinsti-

tuta, ko beidzis 1899. g. ar veteri-

nārārsta grādu. Pēc veterinārinstituta

beigšanas 1900. g. iesācis praktizēt
Bauskā. Tai pašā gadā komandēts

no iekšlietu ministrijas uz Aizkauka-

-20 liellopu mēra apkarošanai. 1901.

g. iesaukts kara dienestā un iecelts

par veterinārārstu 5. jātnieku artilē-

rijas divīzijā. No 1903. -190-4. g. prak-

tizējies Saldu un Bauskā. Dzīvi pie-

dalījies turienes lauksaimniecības un

labdarības biedrībās. 1904. g. mobili-

zēts karā pret japāņiem un. iecelts par

veterinārārstu 45. artilērijas pulka bri-

gādē. No 1906.—1912. g. bijis Baus-

kas apriņķi par apriņķa veterinārārsta

v. i. 1912. g. pārcēlies uz Liepāju,
kur iestājies par veterinārārstu Liepā-

jas eksportkautuvē Marriott v. Selig-

mann. 1914. g. mobilizēts pasaules

karā un iecelts par vecāko veterinār-

ārstu 2
h

mortiru artilērijas pulka di-

vīzija. 1920. g. atgriezies dzimtenē

un iestājies valsts dienesta par veteri-

nārpārvaldes priekšnieku. Precējies.
Sieva Alise, dz. Hirša. Studiju laikā

rakstījis Zemkopi un Baltijas Vēst-

nesi. Bez savas profesijas mii pa-

vadit laiku medības. Bijis mednieku

biedrības Mednieks Ilggadīgi priekš-
nieks. 193-1. Ķ. Latvijas universitāte

piešķīrusi Dr. mcd. vet. h. c. grādu.

Latvijas veterinārmedicīnas fakultātes

studentu biedrības goda biedrs, Lat-

vijas veterinārārstu biedrības valdes

loceklis un Rigas latviešu biedrības

biedrs, Tērbatas studentu biedribas

Frat. Dorpatensis filistrs un Latvijas
studentu korporācijas Latvia goda fi-

listrs. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. un 111. šķ., Beļģijas C.ou-

ronne ordeņa IV. šķ. un bij. Krie-

vijas cara ordeņiem Staņislava 111.

un 11., Annas 111. un 11. un Vladimira

IV. šķ. Lieli nopelni Latvijas veteri-

nārijas izveidošanā ka ari noorgani-
zēšanā un bīstamo lopu sērgu ap-

karošanā.

CĪRULIS Zeimārs-Jānis, teologs.

Sunākstes Sērpils cv. lut. draudžu mā-

cītājs. Dzimis 1903. g. 29. maijā Lu-

bejas pag. Pēčos. Mācījies Liezeres-

Ozolmuižas un Gulbēres pagasta sko-

lās, Liezeres draudzes skolā un Ces-

vaines vidusskolā. Latv. universitāti

beidzis 1931. g. ar cand. theol. grādu.

Kandidāta gadu nokalpojis Rīgā pie

Doma latv. draudzes mācitāja Edgara

Berga. 1932. g. ordinēts mācītāja ama-

ta Rīgas Doma baznīcā un min pēc

tam ievēlēts par mācītāju Sunākstes

baznīcā. Sērpils draudzē sācis dar-

boties 1933. g. Sacerējis vairākas

garīgas dziesmas, no kurām dažas

dziedātas dievkalpojumos, kā: Topi

stipra, latvju tauta; Mēs, Jēzu, nu

pie Tevis nākam; Jēzu, Tu mans va-

donis esi; Latvija, tu esi brīvai v. c.

Darbojies Latvijas universitātes teolo-

ģijas studentu brālība Betānijā. Izpil-

da ari 4. Jēkabpils aizsargu pulka
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Sunākstes nodaļas mācītāja pienāku-
mus.

CUKURS Herberts, lidotājs Aviā-

cijas pulka I. iznicinātāju ckskadriļā.

Dzīvo Rīgā. Dzimis 1000. g. 17. mai-

jā Liepājā. Tēvs Jānis, mēchaniskas

darbnīcas īpašnieks, māte Anna, dz.

Skudra. Beidzis Liepājas pilsētas sko-

lu, virsnieku kursus un kara aviāci-

jas skolu. Apprecējies ar Mildu Berz-

upi. Brīvprātīgi iestājies armijā un

piedalījies Latvijas atbrīvošanā. Kau-

jas nopelnu de| paaugstināts par

virsnieku. Pēc kara beidz kara aviā-

cijas skolu un paliek pulkā. Pēc tam

pāriet uz jūras aviāciju. 1Q27. g.

demobilizējies. 1933—1934. g. izda-

ra lidojumu uz Gambiju. Pēc atgrie-
šanās atkal iestājas aktīvajā dienestā.

Paaugstināts par kapteini. Uzbūvējis
4 lidmašīnas. Ārpus tiešiem dienesta

pienākumiem pazīstami viņa pētijumi
aerodinamikā un lidmašīnu projekti.

Apbalvots ar starptautisko aviācijas li-

gas lielo meda|u, aizsardzības bie-

drības bronzas medaļu, Baltās lili-

jas ordeni, atbrīvošanas kara dalīb-

nieku zīmēm v. t. t.

CUKURS Reinis, paidagogs un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1866. g.

4. febr. \ eļķu pag. kā skolotāja dēls.

Beidzis Vecpiebalgas Greiveru sko-

lu, Vecpiebalgas draudzes skolu un

1887. g. Cimzes semināru. Darbo-

jies Mazsalacas un Liepupes (Per-
niģeics) draudzes skolās. 1905. g.

emigrējis uz Sveici, kur strādājis Cl-

riches tirdzniecības akadēmijā un in-

stitūta Konkordia. Studējis Clriches

universitātē paidagOģiju, pslcholoģi-

ju un dabaszinātnes. No 1916.—1919.

g. darbojies virsskolotāja amatā Cuo-

cas Alpukalnu liceja, bet no 1919.

—1920. g. vadījis proģimnaziju Mā-

lāja. 1920. g. atgriezies Latvija un

noorganizējis Jelgavas skolotāju se-

mināru. Pēc tā pārveidošanas par in-

stitūtu tiek iecelts turpat par inspek-

toru un internāta vadītāju. Darbojies
valdes locek|a amata Jelgavas apr.

skolotāju arodbiedrībā, Zemgales kul-

tūras veicināšanas biedrībā, Tautas

konservatorijas pārvaldē, Jelgavas lat-

viešu teātra direkcijā, Tuberkulozes

apkarošanas b-bā, Skautu patronātā,

Jelgavas pilsētas domē un pilsētas
skolu valdē. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa IV. šķiru un skautu Svastiku.

levēlēts par goda biedru Jelgavas

skolotāju institūta absolventu biedrī-

ba, Zemgales kultūras veicināšanas

b-bā un Jelgavas jaunatnes s-bas no-

daļā. Rakstījis vietējā un Šveices pre-

sē. Sastādījis vairākas latviešu valo-

das, matemātikas un ģeogrāfijas grā-

matas skolām. Bijis vairāku koru va-

donis, Jelgavas dziesmusvētku virs-

diriģents, eksperts koru godalgoša-

nas komisijā, Jelgavas tautas konser-

vatorijas dibinātājs un iniciators v. 1.1.

Pensionēts un dzīvo Saulkrastos.

CVINGMANIS Oskars, jurists, Ri-

gas-Valmieras zemes grāmatu noda-

ļas priekšnieks. Dzīvo Rigā. Dzimis

1875. g. 6. jūlijā Rīgā. Tēvs Viktors

Cvingmanis, viens no pēdējiem Ri-

gas maģistrāta locekļiem, izbijis Ri-

gas-Valmieras zemes grāmatu noda-

ļas priekšnieks, sastādījis bijušo Rī-

gas pilsētas tiesu spriedumu krāju-

mu 8 sējumos; māte Malvina, dzi-

musi Freija. Beidzis Rīgas pilsē-

tas ģimnāziju un Terbatas univer-

sitāti ar cand. jur. grādu. No 1897.

—1899. g. bijis tiesu amatu kandidāts

Kurskas un Rīgas apgabaltiesās, 1899.

—1903. g. zvēr. advokāta palīgs un

no 1903.—1905. g. zvēr. advokāts.

Pēc tam strādājis Rlgas-Valmieras ze-

mes grāmatu nodaļā par sekretāra pa-
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ligu un sekretāru. Tagadējo amatu

ieņem no 1918. g. Sarakstījis: Val-

dīšana šo laiku tiesībās (Tieslietu mi-

nistrijas vēstnesi) un vairākus rak-

stus vācu valodā par autoru tiesību

priekšmetu, tirdzniec. firmām, tirdz-

niecības namiem un tirdzniecības sa-

biedrībām v. c.

Č

CACE Ints, esperanto valodas po-

pularizētājs un sabiedrisks darbinieks.

Dzīvo Dubultos. Dzimis 1895. g. 5.

maijā Zlēkas pagasta. leguvis ģimnā-

zijas izglītību. Mācījies par burtlici

Ventspili. Pēterpilī beidzis augstā-

kos esperanto kursus. Precējies. Sie-

va Paulīna, dz. Kalniņa. Kara laika

strādājis dažādu militāru iestāžu darb-

vedībā. Bijis ari neredzīgo skolotājs.
No 1923. g. ir valstspapīru spiestuves
burtlicis. Izdevis esperanto valodas

mācības grāmatu un pārtulkojis espe-

ranto valodā Raiņa Mīlestība stiprāka

par nāvi. Tulkojums līdz šim izpla-

tījies 83 valstis. Nodibinājis esperanto
kursus. Organizējis pirmo Latvijas

esperanto kongresu. Darbojies pret-

alkohola, neredzīgo, esperanto, grā-

matrupnieku un Rīgas Jūrmalas bie-

drībās. Piedalījies starptautiskajos es-

peranto kongresos.
ČAKSTE Justīne, sabiedriska dar-

biniece, pirmā Latvijas valsts pre-

zidenta kundze. Dz. 1870. g. 28- nov.

Rīgā kā tirgotāja Fr. Vesera meita.

Beigusi toreizējo Rīgas vācu vidus-

skolu. 1891. g. 22. maijā apprecē-

jusies ar Jāni Čaksti. Justīne Čakste

bijusi sava vīra palīgs ari sabiedris-

kajā darbā. Piedalījusies IV. dzies-

mu svētku rīkošanā kā ari trūcīgo
latv. bērno un skolnieku pabalstīšanā
Jelgavā. 1914. g. uzņēmusies plašās

Latv. Sarkanā Krustā Jelgavas noda-

ļas lazaretes vadību, to priekšzīmīgi

nostādot. 1915. g. palīdzējusi ierī-

kot Terbatas beg|u komitejas ēdi-

nāšanas punktu, pārzinājusi 4 bēgju

patversmes un beg|u komitejas ap-

ģērbu noliktavu Tērbatā. 1919. g.,

kad Bermonts uzbruka Rīgai, vadījusi
sieviešu palīdzības korpusu. Bijusi ari

gaidu centrālas organizācijas priekš-
sēde līdz 1926. g. beigām, bet tagad
tās goda biedrene. Uzaudzinājusi 9

bērnus, no kuriem vecākais Visvalds

miris 1915. g. Pārējie bērni: 4 dēli—

Mintauts, Jānis-Gedimins, Ringolds,

Konstantīns un 4 meitas — Janīna,

Aldona, Maiga un Daila.

ČAKSTE Kārlis, jurists, L. U. tauts.

un tics. zin. fak. civiltiesību katedras

docents. Dzimis 1901. g. 26. jūlijā

Jelgavā. Studējis Latv. universitāte

tiesību zinātnes un pec fakultātes

beigšanas 1925. g. atstāts sagatavoties
zinātniskai darbībai pie L. U. civiltie-

sību katedras. 1928. g. ievelēts par

jaunāko asistentu, 1931. g. par privāt-

docentu. 1932. g. komandēts papildi-
nāties uz Briseli un Parīzi. No 1934.

g. ir L. U. civiltiesību katedras do-

cents. Precējies. Sieva Anastasija, dz.

Stlpnieka. Publicējis zinātniskus dar-

bus Tieslietu ministrijas vēstnesi un

Juristā. Ir žurnāla Jurists redakcijas

kollēģijas loceklis.

ČAKSTE Mintauts, senators. Dzim.

1893. g. 11. aprīlī Jelgava. Tēvs Jānis

— jurists (pirmais Latv. valsts pre-
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zidents), māte Justīne, dzim. Vesere.

191b. g. beidzis Maskavas universi-

tātes juridisko fakultāti. Precējies. Sie-

va Marija, dzim Benjāmiņa. Bijis pa-

saules kara virsnieks. Latvijā atgrie-
zies 1920. g. ar Imantas pulku un

piekomandēts kara tiesas pārvaldei.

Bijis kara virstiesas sekretārs, pēc tam

iecelts par kafa prokurora palīgu un

1921. g. par kara prokuroru. No 1922.

g. bijis Rīgas apgabaltiesas loceklis,

no 1920. g. Rīgas apgabaltiesas otrās

civilnodaļas priekšsēža biedrs. 1934.

g. janvāri iecelts par senātoru. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. 111. šk.
Ir stud. b-bas Austrums vecbiedrs.

ČAMANS Jāzeps, cand. theol., iz-

glītības viceministrs. Dzimis ISS4. g.

I. septembrī Ilūkstes apriņķa Beb-

renes pagastā kā lauksaimnieku dēls.

Pirmo izglītību ieguvis Lašu pamat-
skolā. Pēc tam beidzis Ilūkstes pil-
sētas ģimnāziju. Vēlāk iestājies Kau-

ņas garigaja semināra, ko beidzis ar

pirmo priestera grādu. Pēc tam stu-

dijas turpinājis un ar cand. theol.

grādu beidzis Pēterpils ķeizarisko

(iarigo semināru. Kara laikā darbo-

jies par priesteri un par ticības mā-

cības paidagOgu. Lidz 1934. g. 15.

maijam vadījis valsts Daugavpils balt-

krievu ģimnāziju. Pēc tam iejem iz-

glītības viceministra posteni. Ča-

mans ir ari pazīstams publicists un

žurnālists. 1925 —1927. g. izdevis un

vadījis latgaliešu akadēmiskās jau-
natnes žurnālu Draugs. Daudz rak-

stījis ari par paidogoģiju un kultu-

rāliem jautājumiem. Savus darbus pa-

rakstījis ar pseudonimu Zemgalietis.

Bijis vadītājs un organizators ari

sabiedriskos pasākumos un vairākās

saimnieciskās organizācijās. Ir Lat-

gales studentu biedrības Dzimtenes

goda biedrs.

CAPANTE Irma, skolotajā, Raņķu

pag. 6 kl. pamatskolas pārzine. Dzi-

musi 1903. g. 28. novembri Raņķu

pamatskolā. Tevs Jānis Spekainis,

Raņķu pamatskolas pārzinis, māte

Emīlija, dz. Bergmane. Beigusi Kul-

dīgas valsts vidusskolu un vienu gadu

mācījusies Rigas skolotāju institūta.

Beigusi L. L. centrālbiedribas mājturī-

bas kursus. Strādā no 1925. g. par

skolotāju Raņķu pamatskolā un kopš

1931. g. ir tās pārzine. Ir Raņķu bi-

bliotēkas biedrības sekretāre un Brī-

vības piem. Raņķu pag. apakškomi-
tejas locekle. Noorganizējusi Raņķu

jaunatnes mazpulku un ir tā vadītāja.

CEVERS Benedikts, valsts ierēd-

nis un sabiedrisks darbinieks, Rigas

8. iec. nodok|u inspektora vec. pailgs.
Dzimis 1907. g. 27. jūlijā Varakļānu

pag. Čeveru sādžā. Beidzis valsts Va-

rakļānu ģimnāziju un iestājies Lat-

vijas universitāte studēt tiesību zi-

nības. Gatavo diplombarbu. Ir L. U.

stud. biedrības Dzimtenes biedrs, L.

katoļu akadēmiku valdes loceklis un

Latvijas katoļu strādnieku b-bas val-

des priekšsēdis. Darbojies kristīgo

zemnieku un katoļu partijā un 1932.

g. ievēlēts par partijas centrālās ko-

mitejas locekli. 1933. g. izstrādājis

jaunu partijas statūtu un programmu

projektu. Ir L. U. stud. biedrības

Fraternitas Catholica dibinātājs.

CIKSTE-RDTENFELDE Anastasija,

(rakstniecībā agrāk parastijusies ar

burtiem A. T., S. T., A. Č.-R.) ārste.

Pastāvīga dzīves vieta Rīgā. Dzimusi

Lielčikstu mājās Ceraukstes pag. Tēvs

Jānis, māte Lize, dz. Kociņa — saim-

nieki. Beigusi Bernas universitāti ar

dr. mcd. grādu, Ķijevas augstskolu ar

ārstes diplomu. Pēc tam specializēju-

sies Minchenes augstskolas higiēnas

institūta bērnu un iekšējo slimību
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kllnikas. No 1912. g. ir ārste iek-

šējās slimībās Rīgā ar mcd. ķīmijas
un bakterioloģijas laboratoriju. No

1913. g. arī skolas ārste Latviešu iz-

glītības biedrības proģimnazija. 191-4.

g. ārste ordinatore Latviešu ārstu bie-

drības lazaretē. 1915. g. vasara ār-

ste Uralu Ustkatavas beļgiešu sab-bas

vagonu fabrikā un kara gūstekņu no-

metne. 1910. g. Rīgā bēgļu ko-

mitejas sanitārārste un Krievijas

zemstu savienības laboratorijas vadī-

tāja Rīgā. Izglītības b-bas ģimnāzi-

ja māca ari higiēnu. Pārtulkojusi

Prausnica higiēnas grāmatu, bet da-

žādu apstāk|u dēļ grāmata palikusi

neiespiesta. Ari Latvijā no 1920. g.

iecelta par skolu higiēnas nodaļas

vadītāju Rīgas pilsētas veselības no-

daļas valde. Zinātniskie darbi: Uebcr

die Wirkung des im Schilddrusenkol-

loid enthaltencn Nucleoproteidcs bei

Horbus Basedovii. Jnaugural-Disser-
tation zur Erlangung der Doktorvviir-

de der Hohen medicinischen Fakul-

tāt der Universitāt Beru. 1911. ie-

spiests Deutsch Medic. Wochenschrift.

Tulkojusi ari daiļliterāturu. Sacerē-

jusi feļetonus, ievadrakstus, apce-

rējumus par dažādiem medicīnas,

higiēnas, sociālas medicīnas un citiem

jautājumiem, ko ievietojusi laikrak-

stos, žurnālos, mēnešrakst. un kalen-

dāros. Patīk rokdarbi. Apbalvota ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. un Sie-

viešu palīdzības korpusa medaļu. Aka-

dēmiski izglītoto sieviešu savienības

biedrene. Studenšu korporācijas Dzin-

tras goda filistrc. Bijusi Jelgavas tau-

tisko skolnieču pulciņa nodibinātāja.

Apvienošanās sapulce ar skolnieku

pulciņu notikusi advokāta J. čakstes

dzīvokli, kur Č.-R. referējusi par tau-

tiskas apziņas izkopšanas nozīmi. Paš-

reiz kārto savus memuārus.

CIVKULIS Ludviķis, skolotājs un

sabiedrisks darbinieks, Skaistas valsts

pamatskolas pārzinis. Dzimis 1890:

g. 26. oktobrī Vārkavas pagasta Sķil-
teros. Vecāki: Jēkabs un Marija, dz.

Poga — lauksaimnieki. 1912. g. bei-

dzis Rīgas Pētera L reālskolu un

1923. g. skolotāju kursus. Ir rezerves

virsnieks. Precējies. Sieva, dz. Bu-

turoviča. No 1923.-1926. g. Ambeļ-
muižas 6 kl. pamatskolas pārzinis.
Kopš 1926. g. tagadējā darba vieta.

Apbalvots ar Staņislava 111. un 11. un

Annas 111. pak. ordeņiem. Aktīvs aiz-

sargu organizācijas biedrs, Skaistas

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības

priekšnieks un virsnieks, un Skaistas

mazpulka vadītājs.

CUIBE Arnolds, paidag. un sabie-

drisks darbinieks, virsskolotājs mate-

mātikā, kosmografijā un fizika, iz-

glītības ministrijas vidusskolu direk-

tora biedrs. Dzīvo Rīga. Dzimis 1870.

g. 5. decembri Ērgļu draudzes skola.

Tēvs Jānis, beidzis J. Cimzes semi-

nāru Valkā un strādājis par skolotāju,

māte Natālija, dz. Jukse, Kokneses

dzirnavnieka meita. Mācījies Nītaures

pagasta un draudzes skolā, Rīgas
Katrīnas 11. pilsētas skolā, Cesu pai-

dagoģiskajos kursos. leguvis mājsko-

lotāja un apriņķa skolu skolotāja tie-

sības Pēterpilī. Ģimnāziju beidzis

Maskavā. Studējis Maskavas ķeiza-

riskajā universitātē un beidzis fizikas

un matemātikas fakultāti ar pirmās

šķiras diplomu. Precējies. Sieva Anna,

dz. \ itmane, Valmieras namsaimnieka

meita. Dēli: Arnolds - architekts,

Leons - cand. tlieol.; Meita Mirdza

stud. phil. Darbojies par mājsko-

lotāju leriķos, bet par skolotāju Sai-

kavas Konrāda skolā un Valmieras

draudzes skolā. Pēc tam uzņemas
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latviešu skola. Pēc universitātes beig-
šanas strādā Sosnovicas sieviešu ģim-

nāzijā, Valmieras reālskolā un citās

Valmieras vidusskolās. 1921. -1926. g.

direktors Rūjienas valsts ģimnāzijā.
1926. g. iecelts par vidusskolu direk-

tora biedru, kur strādā ari vēl tagad.

Rakstījis ievadrakstus dažos provinces

laikrakstos un žurnālos. Darbojies par

skolotāju Jaunatnes savienības ģim-

nāzija, Franču licejā un bijis lektors

ari Kara skolā un Latvijas tautas uni-

versitātē. Apbalvots ar Triju zvaigž-

ņu ordeņa virsnieka pakāpi un L. S.

C. O. svastiku. Ir Latvijas vanagu

Rūjienas nodaļas goda biedrs, Na-

cionālo skolotāju biedrības praktiskās

paidagOģijas institūta goda loceklis un

korporācijas Fraternitas Lataviensis

goda filistrs. Darbojies Latvijas vidus-

skolu skolotāju biedrībā, Vidzemes

patronātbiedrlbā, Latviešu vecāku bie-

drībā, Latvijas tuberkulozes apkaro-
šanas biedrībā, un Tuberkulozes ap-

karošanas padomē ka izglītības mi-

nistrijas pārstāvis. Bijis Latvijas skolu

reformas komisijas loceklis, Meža die-

nu centrālās komitejas loceklis, Grā-

matu nedēļas rīcības komitejas loce-

klis, dažādu pārbaudījumu un revīzi-

jas komisiju loceklis un priekšsēdis.
Ir 44. skautu vienības vecāku pārstā-

vis un Latvijas skautu centrālās orga-

nizācijas loceklis, Jāņa Cimzes kapa

kopšanas komitejas un izglītības mi-

nistrijas pensiju komisijas priekšsēdis.

ČUIBE Arnolds, architekts un sko-

lotājs Franču licejā, Rīgas valsts tech-

nikumā, Latvijas jaunatnes savienī-

bas un Latvijas kultūras veicināšanas

biedrības vakara ģimnāzijās. Dzimis

1908. g. 18. februāri Valmierā. Tevs

Arnolds, vidusskolu direktora biedrs

izglītības ministrijā; māte Anna, dz.

Vitmane. Beidzis pamatskolu Valmie-

rā, Rūjienas valsts vidusskolu un 1933.

g. loti sekmīgi Latvijas universitātes

arehitektūras fakultāti, iegūdams ar-

chitekta grādu. Bijis buvtcchnikis iz-

glītības ministrijas būvtechniskajā bi-

rojā un darbu uzraugs pie staciju

jaunbūvēm uz Latvijas dzelzceļiem.
1933. g. uzsācis paidagOga darbu, mā-

cīdams būvkonstrukciju, zīmēšanu un

matemātiku. 1934. g. apstiprināts par

pilntiesīgu vidusskolu skolotāju celt-

niecības priekšmetos. Sastādījis arehi-

tektoniskos projektus un vadījis būv-

darbus Pļaviņu pilsētas ģimnāzijai,
Pāles pagasta 6 kl. pamatskolai un

vairākām dzīvojamām ēkām Rīgā un

province. Blakus arehitektūrai inte-

resējas par glezniecību. Ir korpo-

rācijas Fraternitas Lataviensis filistrs

un Latvijas arehitektu biedrības un

Architektu vienības loceklis. 1931. g.

vasarā studiju nolūkos apceļojis Itā-

liju, Franciju, Vāciju un citas Vakar-

eiropas valstis.

D

DALE Jānis, mācītājs, virsprieste-

ris Bauskas sv. Georgija draudze.

Dzīvo Bauskas Ērkšķu muižā. Dzi-

mis 1868. g. 7. jūnijā Ikšķiles Sa-

leniekos. Tēvs Andrejs, māte Eli-

zabete, dz. Sapule, rokpeļņi. 1889. g.

beidzis Rīgas garīgo semināru. Pre-

cejies. Sieva Ļubova, dzim. Indrik-

sone. 1889.—1894. g. iecelts par sko-

lotāju Līvānu pareizticīgo puisēnu
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draudzes skolā, bet 1894.—1911. g.

bijis mācītājs Kotovā Vitebskas gu-

berņā. Pārzinājis pareizticīgos latvie-

šu kolonistus un mācījis skolās ticī-

bas mācību. No 1911.—1921. g. bijis

Latgales Eržepoles draudzes mācītājs

un skolu pārzinis. Vēlāk mācītājs
Tolkovā un Linavā un latviešu va-

lodas skolotājs Bauskas Bekera re-

ālģimnazija. Kopš 1927. g. pensio-
nēts. Ir Bauskas pretalkohola bie-

drības priekšsēdis. 1887. g. nodibi-

nājis Rigas garīgā semināra laikrak-

stu Augļi un 1915. un 1916. g. vadī-

jis Vi|akas bēgļu nodaļu Dzimtene.

DALE Pauls, Dr. phil., L. univer-

sitātes profesors. Dzimis 1889. g. 23.

jūlijā Rigā. Tēvs Kārlis (f), māte

Karllna, dz. Āboliņa (f). Beidzis Rī-

gas pilsētas ģimnāziju un Maskavas

universitātes filoloģijas un vēstures

fakultātes filozofijas nodaļu ar filo-

zof, kandidāta grādu un atstāts uni-

versitātē profesūras sagatavošanai.
1919. g. apprecējis Teklu Eversu. Dar-

bojies par skolotāju Maskavā un bijis

ari meiteņu ģimnāzijas vadītājs Val-

mierā. L. universitātes organizācijas

padomes priekšsēdis, reizē docēdams

pslcholoģiju un filozofiju. 1927. g.

ievēlēts un apstiprināts par profe-

soru pie pslcholoģijas un filozofijas
katedras. Lasījis lekcijas L. tautas

universitāte un Kr. Barona tautas

augstskola. Kopš 1934. g. rudens

darbojas par konsultantu pslcholo-

ģijas jautājumos R. P. jaunatnes pē-

tīšanas un aroda piemērotības noteik-

šanas institūta. Sarakstījis grāmatas:

Cilvēka dvēsele un centrālā nervu

sistēma, R. Avenarija pslcholoģ.-
filoz. uzskati un viņu kritika; Vēstu-

risks pārskats par Latvijas augst-
skolas nodibināšanu un viņas darbi-

nu pirmajā 1919.-20. māc. gadā; le-

vads filozofijā I. d. Bez tam vel

raksti žurnālos, rakstu krājumos un

dienas presē par filozofijas, psicho-

loģijas, reliģijas, paidagoģijas un li-

teratūras jautājumiem. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. un 111.

šķiru. Ir filozofijas un teliģijas zi-

nātņu b-bas priekšsēdis, Krfnta bie-

drības priekšsēža biedrs, L. nacio-

nālās jaunatnes savienības goda biedrs

un L. U. kristīgo studentu biedrības

goda biedrs.

DĀLDERIS Jānis, paidagogs un sa-

biedrisks darbinieks, Kokmuižas pa-

gasta 6 kl. pamatskolas priekšnieks.
Dzimis 1906. g. 8. maijā Rencēnu

pagasta. Tēvs Jānis — skolotājs, mā-

te Rozālija, dzim. Trauberga. Bei-

dzis vidusskolu un skolotāju sagata-
voš. kursus. Studējis tautsaimniecību

L. U. Precējies. Sieva Austra, dz.

Ulmane. No 1924. g. bijis Rencēnu

pagasta 6-kl. pamatskolas skolotājs.

1934. g. iecelts par Kokmuižas 6 kl.

pamatsk. priekšnieku. Ir Latvju na-

cionālas jaunatnes sav. centrālās val-

des loceklis un Ziemeļvidzeines ap-

gabala pārzinis. 1930. g. nodibinājis
Valmieras apriņķa nacionālo skolotāju
biedrību un ir tās valdes loceklis.

Dibinājis un vada ari Rencēnu maz-

pulku un ir loceklis Kokmuižas pag.

Brīvības pieminekļa komitejā un

Rencēnu mednieku biedrības Ērglis
valde. Rakstījis presē par sabiedris-

kiem un audzināšanas jautājumiem.

DALIŅS Jānis, sportists. Nodarbo-

jas ar lauksaimniecību Valmieras pa-

gasta Daliņos. Dzimis 1904. g. 5.

nov. Brenguļu pag. Brenguļu mui-

ža. Tevs Jānis, māte Kristīna, dz.

Dalberga. Tēvs pensionēts mežsargs.

Raksta par sportu sporta žurnālos

un citos periodiskos izdevumos. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ord. Ir
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8. Valmieras aizsargu pulka I. bat.

komandiera adjutants, 8. Valm. aiz-

sargu pulka sporta kluba un Valmie-

ras sporta b-bas valdes loceklis un

Vanagu organizācijas biedrs. Daļiņām

pieder 5 pasaules un 17 Latvijas re-

kordi soļošana. Sacīkstes piedalās no

1927. g. Ir pirmais Eiropas meistars

soļošanā.
DALMANE Tekla, dzim. Liepiņa,

skolotāja Vidrižu 11. pakāpes pamat-

skolā. Dzim. 1899. g. 20. oktobri

Mārsnēnu pagastā. Beigusi vidussko-

lu un apmeklējusi skolotāju kursus.

Precējusies. Bijusi skolotāja Lādes

pag. pamatskolā, vēlāk Vidrižu pa-

matskolā. Interesējas par mājturibu.
Piedalās vietējās biedrībās un drau-

dzes dāmu komitejā. Ir mazpulka di-

binātāja un vadītāja.

DALMANIS Roberts, paidagogs,
Vidrižu 11. pakāpes pamatskolas

priekšnieks. Dzimis 1885. g. 7. jūlija

Vecpiebalgas pagastā. Tevs Jēkabs,

māte Liza, dzim. Viksne — lauksaim-

nieki. Beidzis vidusskolu. Kādu lai-

ku studējis ari Latv. universitātē. Pre-

cējies. Sieva Tekla, dzim. Liepiņa.
No 1904. g. ir paidagogs ar pārtrau-

kumu pasaules kara laikā. Bijis ari

kora diriģents, lauku teātra vadītājs

un lektors par dažādiem mākslas un

zinātnes jautājumiem. Saņēmis vairā-

kas atzinības balvas par lauksaimnie-

cību un biškopību. Ir Vidrižu lauk-

saimniecības b-bas un Vidrižu biš-

kopības b-bas priekšnieks.

DAMBEKALN-VITOLIŅA Irma-

Anna -Elizabete, ārste bērnu slimī-

bās, Rīgas pilsētas veselības valdes

bērnu nama pārzine. Dzimusi 1896.

g. 2. dcc. Upesgrīvas pagasta Kalte-

nes. Tēvs Indriķis, juras kapteinis,

Kurzemes navigācijas celmlauzis; mā-

te, dzim. Rozcntāle. Pirmskolu bei-

gusi Talsos. Izglītību turpinājusi Rī-

gā. Ar nu-daļu beigusi E. Depreo
siev. ģimnāziju. Kara laikā Pēterpilī

iestājusies Bestužcva kursu vēstures

un filoloģijas fakultātē. Pēterpilī bei-

gusi ari žēlsirdīgo māsu kursus un

2 gadus bijusi par māsu 8. pils. la-

zaretē. 1919. g. iestājusies Latvijas
universitātes medicīnas fakultātē. Ār-

stes grādu ieguvusi 1924. g. Pēc tam

2 gadus strādājusi L. U. bērnu klī-

nika, prof. E. (iartjē vadībā. Pēc

augstskolas beigšanas strādājusi soc.

apgādibas bērnu dārzos un ari no-

organizējusi R. p. v. valdes bērnu

namu. No 1928. g. strādājusi B. L.

B. Māte un Bērns veselības kopšanas

punktos un valsts dzelzce|u centrā-

lajā ambulancē. Noturējusi priekšla-

sījumus bērnu dārzos, par veselības

kopšanu, soc. mcd. nozarē, par mā-

tes un bērna aizsardzību un bērnu

tuberkulozi. lemīļotākā blakus no-

darbošanās muziķa. Korporācijas Va-

ravīksnes dibinātāja, Bērnu labklā-

jības b-bas Māte un Bērns valdes

locekle, Latviešu ārstu biedrības un

akadēmiski izglītoto sieviešu apvie-
nības biedrene.

DAMBEKALNS Jānis, zvēr. advo-

kāts, Latvijas bankas juriskonsults.
Dzimis 1883. g. 17. aprīli Kaltenes

jūrmalā. Tēvs Indriķis — kuģu kap-
teinis un īpašnieks, māte Emma, dzim

Rozentāle; vecāki miruši. Pirmā dzī-

ves biedre māksliniece Biruta Sku-

jeniece (mirusi traģiskā nāvē), ta-

gadējā — Olga Dravniece, valod-

nieka Jāņa Dravnieka audžu meita.

Mācījies Talsu Cirķe|a apriņķa skolā,

Rīgas Nikolaja ģimnāzijā un Maska-

vas universitātes juridiskajā fakultā-

tē. Strādājis Rīgas - Orlas dzelzceļi:

kontrolē. Pēc tam sācis nodarboties

ar advokatūru kā zvēr. adv. palīgs
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Rigas apgabaltiesa. Kara laika ieda-

līts 303. kājnieku pulkā par rezerves

praporščiku. Cinijies Austrumprūsijas,
Varšavas un Naročezera frontes, ka

ari IQI7. g. 17. janvāra Ložmetēj-
kalna rajona atkaujās. Krievu armi-

ja sasniedzis staba kapteiņa pakāpi.
Pec revolOcijas iecelts par Rigas pre-

fektu un lidz ar krišanu kritis

vācu gūstā. Latvijas pagaidu valdība

iecēlusi D. par Rigas prefektu, bet

Latvijas armijas dienvidgrupas virs-

pavēlnieks pulkvedis Balodis 1919. g.

par Rīgas militārās policijas priekš-
nieku. Rigas prefektūru vadījis lidz

1924. g., kad Zāmuēla kreisās val-

dibas laikā nacionālistu trača dēļ pie
tautas nama bijis jāiesniedz atlūgums

un jāatgriežas advokatūra. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeni un piešķirta

tiesība nesāt Latvijas atbrīvošanas ka-

ra piemiņas zīmi. Studiju laikā Mas-

kavā bijis korporācijas Fraternitas

Moskoviensis tagad Fraternitas Letti-

ca loceklis, tagad filistrs.

DAMBERGS Fricis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Valdemārpils

pilsētas valdes sekretārs. Dzimis IS9B.

g. 9. maijā Ārlavas pagastā. Tēvs

Reinholds; mate Ida, dzim. Gran-

tē, lauksaimnieki. Beidzis elementār-

skolu Valdemārpili, mācījies reālsko-

la Pēterpilī, no 1922.—1928. gadam

studējis L. U. inženierzinātņu fak.

kuHurtechniskajā nod. Strādājis Val-

demārpils pils. valdē par sekretāru,

vēlāk rēķinvedi un vec. kantoristu

apgādības ministrijas iestādēs. 1923.

— 1928. g. bijis taksators zemes vēr-

tēšanas daja, 1929. g. praktikants
meliorācijas departamentā un kopš

1934. g. strādā par pilsētas valdes

sekretāru Valdemārpili. Darbojas vai-

rākās saimnieciskas organizācijās kā

valdes un revīzijas kom. loceklis. Ir

stud. korporācijas Ventonijas pasīvo

biedru skaita.

DAMBERGS Jānis, agronoms, virs-

taksators un referents Galvena lauku

nekustamās mantas vērtēšanas komi-

sijā. Dzimis 1878. g. 12. septembri
Durbes pagastā. Tevs Jukums, ma-

te lize. dzim. Dreija Beidzis lOOd.

g. Novo Aleksandrijas zemkopības un

mežkopības institūtu ar pirmās šķi-
ras agronoma grādu. Precējies. Sie-

va Emīlija, dzim. Strlķe. Pēc insti-

tūta beigšanas bijis agronoms dažā-

dās Krievijas valsts un pašvaldības
iestādes. Pec atgriešanas Latvija 1919.

g. iecelts par Aizputes apriņķa valsts

zemju inspektoru. 1922. 1929. g. bi-

jis lauksaimniecības skolas pārzinis,

pēc tam atkal valsts zemju inspek-

tors. Strādādams Krievija, rakstījis

par kooperāciju un lauksaimniecību

periodikā. Dzivi interesējies par koo-

perāciju. Nodibinājis Krievija un Lat-

vijā vairākas kooperatīva rakstura

biedrības. Nodibinājis ari Aizputes
mednieku biedrību un Aizputes lauk-

saimniecības biedribu Rūķis. Dzivi

piedalījies Latvijas agronomu biedrī-

bas dibināšanā.

DAMBROVS Oskars, Lejasciema

pilsētas galva un tirgotājs Lejascie-

mā. Dzimis 1900. g. 27. aprīli Si-

noles pagastā. Tēvs Jēkabs, māte

Anna, dzim. Rudzlte — zemkopji.

Beidzis augstāko tautskolu Valmierā.

Precējies. Sieva Anna, dzim. Jaun-

bērziņa. 1924. g. bijis Lejasciema mie-

sta domes priekšsēža b., bet 1927.

g. pilsētas revīzijas komisijas priekš-
sēdis. No 1931. g. Lejasciema pil-

sētas galva un Lejasciema pilsētas

skolu valdes priekšsēdis. Piedalījies
Latv. atbrlv. cīņās 1918.-1920. g.
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Noorganizējis Latv. nāc. jaun. sav.

un demokrātiskā centra Lejasciema

nodaļas Strādājis ari žurnālistikā.

DANENBERGS Kārlis, zvērināta

advokāta palīgs Rigā. Dzimis 1898. g.

3. martā Zvlrdes pagasta Jurģu mā-

jas. Vecāki: Žanis un Amālija, dzim.

Jurēviča māju saimnieki. Mācī-

jies Saldus elementārskola un Jelga-
vas ģimnāzijā, ko beidzis 1917. g.

Krievija, Tagauroga. 1917. g. sācis

studēt veterinārzinibas Varšavas ve-

terinārzinlbu institūtā. 1920. g. at-

griezies no Krievijas caur Konstanti-

nopoli Latvijā un dienējis tālāk Lat-

vijas armijā. 1921. g. iestājies Lat-

vijas universitātes tiesibu zinību fa-

kultātē, kuru beidzis 1927. g. Pre-

cējies ar zobārsti Emmu Bangersku.
Ir studentu korporācijas Fraternitas

Livonica filistrs. Blakus advokatūrai,

kopš 1928. g. ieņem juriskonsulta

amatu zemkopības ministrijā.

DAŅILEVSKS Nikolajs, Valkas

Ādama Tērauda pamatskolas, valsts

Jāņa Cimzes ģimnāzijas un valsts

pamatskolas un arodskolas skolas

ārsts. Pastāvīga dzīves vieta Valkā.

Dzimis 1874. g. 23. novembri Feo-

dosijā Krimā. Mācījies Tērbatas uni-

versitātes medicīnas fakultātē. 1919.

g. brīvprātīgi piedalījies I. latviešu

mobilizācijā Valkā. Bez atildzibas iz-

pildījis ārsta pienākumus Valkas lat-

viešu komandantorā no 1919. -1920.

g. Izpildījis ari Zieme|latvijas Sar-

kana Krusta lazaretē ārsta un pār-

ziņa pienākumus Valka. Tagad visu

Valkas skolu ārsts un praktiskais
ārsts. Apbalvots ar Latvijas republikas
atbrīvošanas cīņu 10 g. jubilejas me-

daļu un Triju zvaigžņu ordeņa V. šk
Ir Latvijas brīv. cīnītāju biedrības

Ziemeļnieki biedrs.

DARDZANS Pēteris, tautsaimnieks,

Rīgas pilsētas krājaizdevu un lom-

barda direktors-rikot.ljs. Dzimis 1880.

g. 18. maijā Biržu pagasta Spuldze-
niekos. Tevs Jānis, māte leva, dz.

Spufģe. Vecāki Spuldzenieku Dar-

dzānu māju zemturi. 1914. g. beidzis

Rigas politechnisko institūtu ar I. Šk.

cand. rer. merc. grādu; 1913. 14. m.

g. mācījies Lazareva austrumu va-

lodu institūtā Maskavā. 1914. g. bei-

dzis Kazaņas kara skolas paātrināto
kursu ar pra|X>rščika pakāpi. Pre-

cējies ar cand. phil. Klāru Ozoli. Pēc

kara skolas beigšanas piedalīts 160.

rezerves kājnieku bataljonam Sara-

tovā un vēlāk Alatirā, kur bijis b-na

3. rotas komandieris. 1915. g. sep-

tembri brīvprātīgi pārcēlies uz jaun-

formējamo 1. Daugavgrlvas latvie-

šu strēlnieku b-nu, kur iecelts par

3. rotas komandieri. Ar 3. rotu pie-,

dalījies pirmajās latviešu strēlnieku

kaujās ar vaciem Tireļpurvā, pie

Mangaļiem un pie Ložmetēju kalna

no 1915. g. 11. lidz 20. oktobrim,

kad ticis ievainots im evakuēts. At-

griezies b-nā 1916. g. februāri un

piedalījies visās b-na, pēc tam pulka,

kaujās līdz Rīgas krišanai, kad sa-

slimis un evakuējies uz Tērbatu.

kot ar 1916. g. komandējis 1. Dau-

gavgrlvas latviešu strēlnieku pulka
1. bataljonu. lenākot vāciem Tēr-

batā, devies uz Pcterpili, Maskavu

un pēc tam uz Kazaņu. čechoslo-

vakiem Kazaņā ienākot, iedalīts ta

saucamajā tautas armija un piedalījies
visas cīņas pret lieliniekiem. Kopā ar

tautas armiju kājām atkāpies lidz

Ufai, kur saņēmis- rīkojumu uzsākt

1. Latvijas atbrīvošanas bataljona, vē-

lāk tā sauktā Troickas pulka formē-

šanu Troickas pilsētā. B-na formē-

šanu uzsācis 1918. g., ko vēlāk pār-
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dēvēja par Latvijas strēlnieku pulku;

komandējis to līdz 1920. g. Šinī laika

paaugstināts par franču dienesta com-

mandant resp. majoru un pēc tam

Latvijā par pulkvežleitenantu. 1921.

g. sākuma demobilizējies. No 1921.

1922. g. bijis ārlietu ministrijas ad-

ministratīvi juridiska departamenta vi-

cedirektors. Uz paša vēlēšanos at-

stājis valsts dienestu un aizgājis pri-
vāta dzīvē. Sākot ar 1930. g. pakā-

peniski bijis šādos amatos: Latvijas

piensaimniecības centrālās savienības

sekretārs, iekšlietu ministrijas preses

un biedribu nodaļas vadītājs un sā-

kot ar 1934. g. Rīgas pilsētas krāj-
kases un lombarda direktors rīkotājs.
Ir līdzstrādnieks žurnālos: Daugavā,
Burtniekā un citos periodiskos izdevu-

mos. Sarakstījis Sociāloģiski un taut-

saimnieciski jautājumi. Apbalvots par

kaujas nopelniem ar Sv. Jurģa zobe-

nu, Čechoslovakijas kara krustu, Fran-

ču Croix dc la guerre ar divām pal-

mām un vairākiem vecās Krievijas ka-

ra ordeņiem. Saņēmis sabiedroto ar-

miju virspavēlnieka Sibirijā, franču

ģen. Zanēna, atzinības rakstu. Ir b-bas

Pulkveža Brieža fonds priekšsēdis,

veco latviešu strēlnieku b-bas pado-

mes priekšsēža biedrs, Sibirijas lat-

viešu b-bas priekšsēža biedrs, Lat-

viešu un lietaviešu tuvināšanās biedrī-

bas valdes loceklis un korporācijas

Talavijas fil. b-bas loceklis.

DARGINOVICS Ferdinands, Latvi-

jas bankas galvenais kasieris un piln-

varotais, Latvijas bankas kases pat-

valdnieks. Dzimis 1884. g. 3. jūnijā

Liepāja. Tēvs Ferdinands, māte Olim-

pija, dzim. Lenartoviča — lauksaim-

nieki. leguvis vidusskolas izglītību.

Precējies. Sieva Emīlija, dzim. Mati-

sone. Strādājis bij. Krievijas valsts

bankā par grāmatvedi, kontrolieri un

galveno kasieri. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķ.

DĀRZIŅŠ Volfgangs, skaņradis,

pianists un mūzikas kritiķis, Rita mū-

zikas recenzents. Pastāvīgā dzīves vie-

ta Rīgā. Dzimis 1906.g. 25. septem-
bri. Tēvs Emīls skaņradis, māte

Marija, dz. Deidere — skolotāja. Mā-

cījies 2. pilsētas vidusskola. Beidzis

Latv. konservatoriju kā laureāts.

Komponējis lielāku skaitu kora un

solo dziesmu, klavierdarbus, 2 or-

ķestra svites, kantāti korim un orķe-

strim, klavierkoncertu v. c. Ir skaņ-
ražu kopas biedrs. Sajēmis par savu

klavierkoncertu kultūras fonda god-

algu.

DĀRZNIEKS Francis, lauksaim-

nieks un sabiedrisks darbinieks, Gai-

galavas pagasta vecākais. Dzimis 1895.

g. Gaigalavas pagasta. Beidzis paga-

sta skolu. Ir no 1922. g. pagasta

padomes loceklis. Piedalījies vairā-

ku saimniecisku un kulturālu organi-

zāciju dibināšanā. Ir Bikavas piens
s-bas valdes priekšsēdis, meliorāci-

jas s-bas Vienība valdes priekšsēdis,
Brīvības pieminekļa Gaigalavas pa-

gasta komitejas loceklis, Latgales

centrālās piens, sabiedrības valdes lo-

ceklis.

DAUGE Aleksandrs, Dr. paid. hon.

c, Latvijas universitātes profesors.
Dzimis 1868. g. 23. augustā Sauka.

Vecāki skolotāji. Mācījies pie tēva

mājā, pēc tam iestājies Pēterpils vācu

Annas skolas reālnodaļā. Nobeidzis

skolu, pārnāk mājā un kādu laiku

strādā pie tēva par palīgskolotāju.
1 ad tlodas uz Rīgu gatavoties abitu-

rijam klasiskā ģimnāzijā. Rīgā sāk

rakstīt Bergmaņa vadītajā Dienas La-

pā, kur iespiesti daži viņa nelieli stā-

stiņi. No Rīgas dodas uz Tērbatu.

Noliek eksāmenu Terbatas klasiska-
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ja ģimnāzijā un iestājas Terbatas uni-

versitātes vēstures noda)ā, kuru beidz

1895. g. ar cand. hist. grādu. Tērbatā

iestājas ari latviešu studentu literāri

zinātniskajā pulciņa, kur piedalās ari

Eduards Veidenbaums, ar kuru |oti
sadi audzējas. Pulciņš izdod rakstu

krājumu Pūrs, kur iespiests viņa
raksts Vēstures likumi. Tai pašā lai-

kā iepazlstar ar krievu un poju re-

volucionāriem studentiem un sāk in-

teresēties pai sociālām problēmām un

sociālismu. Daudz lasa par šo jautā-

jumu. Nobeidzis universitāti, pusotra

gada strādl Tērbatas Trefnera ģimnā-

zija, pēc tam dabū vācu valodas sko-

lotāja vietr. Sedlecā, Polijā, tad pāriet
uz Varšavu, kur strādā I. krievu ģim-

nāzijā un augstākos sieviešu kursos.

Pēc Varšavā pavaditiem 10 gadiem

pārcejas uz Maskavu. Tur strādā

Aleksandra komercskolā, retumis la-

sa lekcijas latviešu studentiem un

raksta par paidagOģiju žurnāla Vest-

ņik Vospitaņija. 1920. g. atgriežas
dzimtene. Sākumā strādā izglītības

ministrijā, tad tiek ievēlēts par L. U.

paidagoģijas docentu un paidagoģijas

nodaJas vadītāju, vēlāk par Dr. h. c.

un profesoru. No 1921.—1922. g. ir

izglītības ministrs. Sarakstījis grā-

matas: Kultūras celi I. un 11. d.,

Māksla un audzināšana, Audzināšanas

ideāls un īstenība. Savas dzīves ag-

rāko posmu aprakstījis atmiņu grā-

matā Manā jaunības zemē. Ļoti daudz

rakstījis Burtnieka, Audzinātājā, Iz-

glītības Min. Mēnešrakstā v. c. Kopā

ar Plūdoni izdevis Mūsu lasāmo grā-

matu 6 d. Lasa lekcijas netik vien

universitātē, bet ari Tautas univer-

sitātē, Kaucmindes seminārā, kā ari

publiskas lekcijas Rīgā un province.
Ir žurnālaLatvijas Jaunatne redaktors,

darbojas Rīgas latviešu b-bas nā-

cionālās kultūras nodaļā, visu laiku ir

Latviešu nacionālās jaunatnes sav-bas

goda priekšsēdis. Stud. korp. Fra-

ternitas Livonica goda filistrs.

DAUGULIS Arvīds, pianists, Latv.

konscrv. profesors. Dzimis 1879. g.

17. martā Cesvaines draudzes skolā.

Tēvs Ādams, beidzis Cimzes skolot,

semināru, 55 gadus bijis par Ces-

vaines draudzes skolotāju un ērģel-
nieku; māte Konstance, dzim. Rēd-

licha. 1904. g. beidzis Pēterpils kon-

servatoriju ar brīvmākslinieka grā-

du un diplomu, kā ari konservato-

rijas reālskolu. Precējies. Sieva Lau-

ra, dz. Soderbloma. Pēc Pēterpils

konservatorijas beigšanas 1904. g. pa-

vasari bijis 3 gadus Maldoņa sievie-

šu ģimnāzija par mūzikas skolotāju.
Tai pašā laikā strādājis ari Uizika

mūzikas skolā, bet no 1907.—1911.

g. Samaras ķeizariskajā mūzikas sko-

lā un no 1911—1914. g. Pērnavā

kroņa sieviešu un vīriešu ģimnāzija

par dziedāšanas skolotāju. Nodibina

ari savu privāto mūzikas studiju. No

1914.—1915. g. ir Rīgas ķeizar, mū-

zikas skolas un šmitehena un Bēr-

ziņa ģimnāzijas mūzikas skolotājs.

No 1915.—1918. g. strādājis Kurskas

ķeizar, mūzikas skola, būdams pēdē-

jos 2 gadus par skolas direktoru.

No 1918.—1920. g. ir Madonas ģim-

nāzijas mūzikas skolotājs, bet no

1920. g. Latvijas valsts konservatori-

jas profesors. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa IV. šķ. Koncertējis

vairākās pilsētās Krievija, Igaunijā,
Lietavā un Latvijā. Spēlējis ari or-

ķestri, kamermūzikas vakaros; sarī-

kojis vairākus klav. vakarus. Ir viens

no pirmajiem latviešu pianistiem ar

konservatorijas izglītību.

DAUGULIS Eduards, zemkopības

ministrijas mērniecības daļas vecākais
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inžeuieris, Mērniecības un Kulturtech-

nikas Vēstneša redaktors. Dz. 1881.

g. 17. februāri Jaunlaicenes pagastā.

Tēvs Pēteris — rokpelnis, māte Lie-

ne, dzim. Slpolnicka. Beidzis skolo-

tāju semināru, Penzas mērniecības

skolu un Maskavas mērniecības in-

stitūtu ar mērniecības inženiera grā-

du. Bijis 4 gadus tautskolotājs, vēlāk

mērnieks Krievijā, pēc tam Krievijas

zemes ierīcības un meliorācijas pār-

valdes vecākais speciālists. No 1922. g.

ir Latvijas zemkopības ministrijas
mērniecības daļas vecākais inženieris.

Piedalījies agrārās reformas izdarīša-

nā. Māca ģeodēziju valsts Rīgas tech-

nikumā. Viņa raksti par zinātniskiem

un profesionāliem jautājumiem iespie-
sti žurnālā Mērniecības un Kultur-

technikas Vēstnesis. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. Ir Latvi-

jas mērnieku biedrības valdes locek-

lis, Latvijas inženieru b-bas, L. foto-

grammetrijas b-bas, L. kultflrtcchniķu
b-bas un L. ģeogrāfijas b-bas biedrs.

Mērniecības un Kultartechnikas Vēst-

neša atbildīgais redaktors. 1926. g.

starptautiskajā geometru kongresā
Parīzē ievēlēts par starptautiskās

mērnieku federācijas viceprezidentu.
DAUGULIS Nikolajs, farmaceits,

provizors Mazsalacā, Mazsalacas pil-

sētas galva. Pastāvīga dzīves vieta

Mazsalaca. Dzimis 1885. g. 28. jan-

vāri Valmierā. Tēvs Kārlis, beidzis

Tērbatas universitāti ar cand. theol.

grādu, Valmieras latviešu b-bas dibi-

nātājs un bijušais priekšnieks; māte

Marija, dzim. Rullē. Beidzis Tērba-

tas universitāti. Precējies ar Irbltes

jaunkundzi. Kopš 1931. g. ievēlēts

par Mazsalacas pilsētas galvu. Dar-

bojas vairākas sabiedriskās organi-

zācijās: ir Studentu rotas karavīrs,

Kalpaka bataljona biedrs, korporāci-

jas Letgallijas filistrs, 8. Valmieras

aizsargu pulka vec. farmaceits, Maz-

salacas BUB priekšnieks, Mazsala-

cas namsaimnieku b-bas valdes loc.,
Mazsalacas saviesīgās b-bas valdes

loc. un Vanagu organizācijas biedrs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu orde-

ņa V. šķiru.

DAUGURS Roberts, Asites pagasta

valdes un tiesas darbvedis, Asites pa-

sta un telefona palīga nodaļas pār-
zinis. Dzimis 1899. g. 12. decembri

Kalētu pagasta. Tevs Jānis, māte La-

vīze, dzim. Putika - zemkopji. Iz-

glītojies ministrijas skolā, grāmatve-

dības kursos un ar pašmācību. Pre-

cējies. Sieva Minna, dzim. Mežule.

Latvijas atbrīvošanas cīņās bijis da-

žādu armijas vienību rakstvedis. No

1923. g. ir darbveža palīgs Asites

pagasta, no 1928. g. darbvedis. No-

darbojas ari ar zemkopību. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ.
Ir 15. Liepājas aizsargu pulka Asi-

tes nodaļas rakstvedis un Asites iz-

glītības biedrības priekšnieks. lero-

sinājis un vadījis Asites izglītības

biedrības tautas nama celšanu.

DAUKSA Valentīna, gleznotajā.
Dzīvo Rīgā. Dzimusi 1905. g. Pē-

terpilī. Tēvs Andrejs Erlich-Andrejevs

(f), māte Olga Klimoševskaja. Izglī-

tību ieguvusi Tailovas ģimnāzija un

mākslas akadēmija. Precējusies. Pie-

dalījusies četras Neatkarīgo māksli-

nieku vienības izstādēs ar sekojo-

šiem darbiem: Smaidošo puisēnu,

Nāc. operas solistes S. Jurgenas port-

retu, pašportretu, Madonnu Celeste,
la Carmelinga v. c. Ir Neatkarīgo

mākslinieku biedrības biedrene.

DALJVARTE Anna, dabaszinātnie-

ce, Latvijas universitātes vec. asisten-

te salīdzināmās anatomijas un eks-

perimentālās zooloģijas institūtā Rl-
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gā. Dzimusi 1892. g. 20. septembri

Brenguļu pag. Jaundaudžu mājās.

Tēvs Dāvids, māte Liene, dzim. Sie-

ceniece lauksaimnieki. Mācījusies
Trikātas pag. un draudzes skolā, Val-

mieras sieviešu ģimnāzijā, Oldenbur-

gas prinča ģimnāzijā un Bestuževa

augstākos Sieviešu Kursos Pēterpilī.

Latvijas universitāti beigusi ar cand.

rer. nat. grādu. No 1913.—1915. g.

ir mājskolotāja Valmierā, mācītāja Ed.

Pavasara ģim., 1922.—1928. g. sub-

asistentc salīdzināmās anatomijas in-

stitūtā, no 1928. g. jaunākā asisten-

te, no 1930. g. asistente, bet 1932. g.

ievēlēta par vecāko asistenti. Publi-

cējusi šādus zinātniskus darbus: Ei-

ne nervenlose akzessorische Hinter-

ekstremitat von Pelobates fuscus. Acta

Univ. Latv., IX, 1924.; Kāda lidz šim

nepazīta cikliska amfibiju dzimum-

pazlme. Acta Univ. Latv., XI, 1924.;

Ein bis jetzt unbekanntes zvklisches

Oeschlechtsmerkmal der Batrachier.

V. Roux' Archiv f. Entvvicklungs-

mech., B. 103, 1924.; Ein Fall von

Hodenheterotopie bei Rana tempo-

raria. V. Roux' Archiv f. Enwick-

lungsmcch., B. 108, 1926.; Hete-

rotopie des Fettkorpers bei Rana

esculenta var. ridibunda. W. Roux*

Archiv f. Enrvvicklungsmech., B. 109,

1927.; Atrichosis v. ihre Vercrb. bei

der albinot. Hausmaus. Biolog. Zen-

tralblatt., B. 47, 1927. (Kopā ar prof.

N. O. Lebedinskv); Ueber die zyk-

lischc Gevvichtsvariation des Vorder-

beinskelettes des Frosohes. V. Roux*

Arch. f. Entvvicklungsmech., B. 122,

1930.; Simultaneous Heterotopy of

Testis and Fat-bodv m Rana tempo-

raria, Latvijas Bioloģ. b-bas raksti,
S. 3, 1933. Ir Latvijas bioloģijas b-bas

un Latv. akadēmiski izglītoto sievie-

šu apvienības biedrene.

DĀVIS Kārlis, paidagogs, Daugav-

pils valsts ģimnāzijas direktors. Dzi-

mis 1886. g. 14. februāri Mēdzū-

las pagasta. Tēvs Pēteris — kalējs,
mate Elizabete, dzim. Kurzemniece.

1914. g. beidzis Varšavas universitā-

tes vēstures un filoloģijas fak. Pre-

cējies. Sieva Amālija, dzim. Linina.

Bijis skolotājs V. Olava tirdzniecī-

bas skolā, M. Bekeres ģimnāzijā un

E. Millera reālskolā Rigā. 1915. g.

decembrī mobilizēts un dienējis 8.

Valmieras latviešu strēlnieku batal-

jona. 1921. g. atkal uzsācis paida-

goģisko darbību Rēzeknes valsts vi-

dusskolā. No 1. februāra 1923. g.

bijis Rēzeknes valsts vidusskolas di-

rektors. Organizējis Rēzeknes valsts

paidagOģisko vidusskolu. 1925. g. ap-

stiprināts ari par Rēzeknes valsts

skolotāju institūta direktoru. 1929. g.

pārcelts uz. Varakļānu valsts ģimnā-

ziju par direktoru. Vēlāk pārcelts

uz Daksti par ģimnāzijas direktoru,

bet no 1935. g. ir valsts Daugavpils

ģimnāzijas direktors. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.

DEĶENS Kārlis, sabiedrisks un

valsts darbinieks, pensionēts skolo-

tājs. Dzīvo Rigā. Dzimis 1866. g.

28. jūnijā Jaungulbenes pagastā. Tevs

Andžs, māte Made, dzim. Pelece —

zemkopji. Izglītojies Valkas draudzes

skolotāju (Cimzes) seminārā, Kuldī-

gas Baltijas skolotāju seminārā un

Maskavas Saņavska tautas universi-

tāte. 1889.—1890. g. bijis skolotājs

daudzās skolās Krievija un Latvi-

jā. 1917. g. bijis faktiskais skolu no-

daļas vadītājs Vidzemes pagaidu ze-

mes padomē un Terbatas skolotāju

kongresa prezidija loceklis. Kādu lai-

ku vadījis tautskolu noda{u izglītības

ministrija. Organizējis defektlvo bēr-

nu mācīšanas un audzināšanas iestā-
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des. Bijis ari L. U. lektors, 111. Rī-

gas pilsētas vidusskolas un valsts

centrālā paid. institūta skolotājs. 1934.

g. pensionēts. Bijis tautas padomes,
satversmes sapulces un visu saeimu

loceklis, Rīgas pilsētas galvas biedrs,
1920.—1934. g. Rīgas pilsētas domes

priekšsēdētājs. 1923. g. bijis izglī-
tības viceministrs. Sarakstījis grāma-
tas: Musu tautskola, Vadonis ģeogrā-
fijas mācībā, Rokas grāmata paida-
goģija. Agrā bērnība, Latviešu va-

lodas metodika v. c. Vadījis izglītī-
bas nodaļu žurnālā Izglītība, bijis
Skolas un Mājas redaktors un pie-
dalījies ar rakstiem daudzos perio-
diskos izdevumos. Sastādījis latviešu
skolu likuma projektu. Bijis, daudzu

kultūrālu un profesionālu organizāciju
biedrs, valdes loceklis un goda biedrs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šķ. Par piedalīšanos 1905. g. revolu-

cionārajā kustībā apcietināts un tiesāts
kara tiesā.

DEKERTS Konrāds, zvērināts ad-

vokāts. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1891.

g. 15. augusta Iršu pag. kā skolotāja

un pag. darbveža Aleksandra De-

kerta vecākais dēls. Beidzis 1910.

g. Rīgas pils. reālskolu, 1913. g.

Maskavas universit. juridisko fakultā-

ti un iestājies uz īsu laiku Maskavas

advokatūrā. Precējies ar Mariju Mar-

tinovu. Pēc kara strādājis Parīzē par

bankas korespondentu un Beļģijā par

komersantu lidz 1925. g. Apbalvots
ar Lāčpl. kara ord. 111. šķ. (r>ar se-

višķiem nopelniem Bermonta laikā;

bijis franču kara misijas loceklis un

franču virsnieks izlūkošanas daļā Bal-

tijas valstis), 2 reizes ar franču ka-

ra ordeni (croix dc guerre), angļu

military cross un citām goda zīmēm,

ir Rutenijas goda filistrs. 1915. g.

brīvprātīgi iestājies armijā. 1916. g.

beidzis Maskavā Aleksandra kara

skolu un aizsūtīts ar krievu kara

spēka daļām uz franču fronti. Pēc

Krievijas revolūcijas iestājies franču

koloniālpulka. 1919. g. ar Franču

misiju sūtīts uz Latviju. 1920. g.
demobilizēts Parīzē, kur ari palicis
strādāt bankā. Pārvalda daudz va-

lodas. Daudz strādājis sava pagasta

piensaimniecības izveidošanā.

DEKSNE Kristjānis, teologs, Dur-

bes Ziemeļu draudzes mācītājs. Dzi-

mis 1862. g. 29. jūnijā Mazzalves

pagastā. Tēvs Juris, māte Dārta

lauksaimnieki. Mācījies Mazzalves,

Lielzalvcs un Erbērģes pag. skolās,

šillinga privātskolā Jaunjelgavā un

Adolfija priv. Jelgava. Jel-

gavas ģimn. kursu nobeidzis 3 gados.

Studējis Tērbatā teoloģiju. Studiju lai-

ka bijis mājskolotājs. Pēc universi-

tātes beigšanas bijis mājskolotājs fir-

sta Llvena muižā Bukaišos. Kandidāta

gadu nostrādājis pie māc. Bilenšteina,

būdams ari skolotājs B. vadītajā pro-

ģimnazijā. Tad pallgmācitajs Codē,
Subatē, Nurmuižā, Liepājā (Annas
dr.). Kādu laiku skolotājs Bauskas

pils. skolā. No 1904. g. mācītājs Dur-

bē. Precējies. Sieva Hedviga, dzim.

Fogele.

DEKSNIS Jānis, valsts un sabie-

drisks darbinieks, Viļānu stac. priekš-
nieks. Dzimis 1892. g. 24. jūnijā

Krustpils pagastā. Tēvs Indriķis (t),
mate Maija, dzim. Putēle. Beidzis

pilsētas skolu Ventspili un specill.
dz. t virsvaldes kursus Maskava.

Precējies. Sieva Emīlija, dzim. Mēr-

nieka. Strādā no 1914. g. par dz. c.

ierēdni un kopš 1920. g. ir Viļēnu

stac. priekšnieks. Viļēnu pilsētas val-

des loceklis, Latv. dz. c. b-bas biedrs

un dz.-c. aizsargs.
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DELLERTS Alfrēds, Neretas drau-

dzes mācītājs. Dzimis 1869. g. 10.

augusta Bauskas apr. Mazšvitenes

muižā. Tēvs Teofils, muižas aren-

dātors; māte Anna, dz. Pārstraute.

Mācījies Jelgavas ģimnāzijā un Tēr-

batas universitāte. Kandidāta gadu

pavadījis pie mācītāja Krīgera Sesa-

vā un Rēzona Lutriņos. 1899. g.

iesvētīts par mācītāja paligu leca-

vā. 1903. g. ievēlēts par mācītāju

Sakaslejas draudzē, kopš 1908. g.

darbojas Neretas draudze. Precējies

ar Elzu Ungern-Sternbergu no Igau-

nijas. Kara laikā pārcēlies uz Lat-

gali, kur kopā ar toreizējo Latgales

mācītāju Irbi apkalpojis bēg{us, dar-

bodamies dažādās organizācijas. Ir

valdes loceklis Neretas lauksaimnieku

b-bā un turienes patērētāju b-bā, pē-

dējā bijis ari priekšnieks. Ilgus ga-

dus bijis priekšnieks Latv. nacionā-

lās jaunatnes organiz. Neretas no-

daļā. Tagad ir Neretas pag. revīzijas

komisijas priekšsēdis, un pagasta

dzimtsarakstu nodaļas pārzinis.
DEMME Richards, virsleitenants,

V almieras robežapsardzības apgabala

rajona priekšnieks Rūjienā. Dzimis

1890. g. 4. februāri Liepājā. Tēvs

Ludvigs, māte Matilde, dzim. Boe-

sena. Beidzis ģimnāziju un Oranien-

baumas virsnieku skolu. Precējies.

Sieva Aleksandra, dzim. Fogele. 1918.

g. piedalījies Igaunijas atbrīvošanas

cīņās un 2 reizes ievainots. Latvi-

jas atbrīvošanas cīņās komandējis
10. Aizputes kājnieku pulka 4. rotu.

1922. g. demobilizējies un pārgājis

robežapsardzības dienestā. lecelts par

robežuzraugu Dagdas apriņķi. 1924.

g. paaugstināts par robežapsardzības
kontroliera palīgu Dagdas rajonā, pec

tam Jaunlatgales apriņķi. 1928. g.

pēc robežapsardzības militārizēšanas

iecelts par grupas priekšnieku un pār-

celts uz Rftupi. 1933. g. paaugstināts

un iecelts par Valmieras robežap-

sardzības apgabala rajona priekšnieku

Rūjienā. Nodarbojas ari ar dārzkopī-
bu un filatēliju. Apbalvots ar Latvi-

jas atbrīvošanas piemiņas zīmi ar

šķēpiem, Latv. 10 gadu jubilejas pie-

miņas zīmi un Triju zvaigžņu ord.

V. šk- 1926. g. Jaunlatgales apr. I.

robežapsardzības rajonā nodibinājis I.

Pokrovas robežsargu klubu ar na-

cionāli kulturāliem mērķiem un bijis
2 gadus tā priekšsēdētājs. Rūpējies,
lai klubs saņemtu no kultūras fonda

bibliotēku, kas bijusi ari pirmā ro-

bežsargu bibliotēka.

DENFERS Pauls, inž.-mēchaniķis,
mēchaniskās technoloģijas profesors
Latv. univers. mēchanikas fak. Dzimis

1871. g. 30. oktobri Jelgavā. Tēvs

Viktors, regulēšanas darbu vadītājs

Kurzemes apg.; māte Tekla, dzim.

baronese Brunava. Izglītojies Jelga-

vas klasiskajā ģimnāzija, Pēterpils

universitātē un Rīgas politechniskaja
skolā. Precējies. Sieva Magda, dzim.

Lundberga. Līdz 1899. g. strādājis

papīru fabr. Hovard, Rīgas mašīnu

fabr. Felser v. Co, un Kolomnas ma-

šīnu fabr. Tad uzaicināts par profe-

soru Rīgas politechniskā institūta

mēchanikas nodaļas mēchaniskās tech-

noloģijas katedrai. Bijis 1918. g. Rī-

gas politechniskā inst. mēchaniskās

nodaļas dekāns, 1919.—1923. g. Latv.

universitātes mēch. fakult. dekāns un

Latv. univers. padomes loceklis. No

1922. g. ir L. U. mēchanikas fak.

materiālu izmēģināšanas stacijas va-

dītājs. Pavisam iespiesti 22 darbi, no

kuriem plašākie: Mašini dļa obra-

botki ģereva. Einiges über Dy-

namometer und Messung des Kraft-

bedarfes der Arbeitsmaschinen; Vred-
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noje deistvije sil inercii i sposobi

uravnovešivaņija ich pri ļcsopiļņich

ramach; Ein Beitrag zur Fragc der

schnellauf. Sagegatter; Ober die rich-

tige Zahnteilung der Sāgen; Mēcha-

niskā metallu technoloģija; Metalli,

metallu kausējumi un viņu ipašibas

(kopā ar asist. J. Āboliņu) v. c.

DERMANIS Pauls, agronoms, Lat-

vijas universitātes lauksaimniecības fa-

kultātes docents pie augkopības ka-

tedras Rīgā un universitātes fermā

Aucē. Dzīvo Aucē. Dzimis 1898. g.

16. maijā Bukaišu pagasta. Tēvs Fri-

cis un māte Anna, dzim. Cērpiņa,

lauksaimnieki. 1915. g. beidzis Jel-

gavas reālskolu. Studējis Rīgas po-

litechniskajā institūtā Rīgā un Mas-

kavā; vēlāk Baltijas techniskajā augst-

skolā. 1924. g. beidzis Latvijas uni-

versitātes lauksaimniecības fakultāti

ar agronoma grādu. Precējies ar ag-

ronomi Mildu Argali. 1924. g. ie-

vēlēts par asistentu L. U. lauksaim-

niecības fakultāte pie augkopības ka-

tedras, 1928. g. par privātdocentu.

Studiju nolūkos apmeklējis Vāciju,

Beļģiju, Franciju, Itāliju, Sveici, Aust-

riju, Ungāriju, Oechoslovakiju, Poliju,

Somiju, Igauniju un Lietavu. 1932.-33.

g. strādājis Vīnes lauksaimniecības

augstskolā pie prof. H. Kazercra,

E. Cermaka un E. Cederbauera. 1933.

gadā ievēlēts lauksaimniecības fakul-

tātē par docentu. Publicēti 44 zināt-

niski darbi un pāri par 50 dažādu

rakstu par lauksaimniecību žurnālos

un laikrakstos. Ir Latvijas agronomu

biedrības biedrs.

DETLAVS Pauls, Latv ijas cv. lut.

baznīcas iekšējās misijas mācītājs Ri-

gā. Dzimis 1907. g. 8. martā Lie-

pljā. Tēvs Ansis, māte Anna, dzim.

Jauniete. Beidzis L. U. teoloģijas fa-

kultāti ar cand. theol. grādu un īsus

spec kursus Zenevā un Hardenbru-

kā. Kandidāta gadu nokalpojis Doma

baznīcas latviešu draudzē pie māc.

Berga. Baznīcas virsvaldes uzdevumā

komandēts uz Vakareiropu. Rakstī-

jis Svētdienas Ritā, jaunatnes ce|ā

un dažos ārzemju iekšmisijas laik-

rakstos. Krāj ari zinas par iekšmi-

sijas un draudžu sieviešu komiteju
darbu Latvijā. Interesējas par lite-

ratūru un glezniecību. Ir šādās orga-

nizācijās: korporācijā Vcntonija, L.

11. teoloģijas fak. absolventu biedrī-

bā, Draudžu palīdzības b-bā, Dzelz-

ceļa misijā Latvija (dib. un sekretārs),

Latvijas iekšējās misijas b-bā (in-

spektors), Doma bazn. jaunatnes pul-

ciņa (goda biedrs) v. c.

DIKMANIS Jānis, sporta darbi-

nieks. Dzimis 1882. g. 10. janijā

Rigā. Pēc vidusskolas beigšanas dar-

bojies par vadītāju tirdzniecības fir-

mās Rīgā un Pēterpilī. No 1919.

g. līdz šim ieņem tieslietu ministrijā
finanču un saimniecības nodaļas va-

dītāja vietu. Ir plaši pazīstams sporta
darbinieks. Sporta darbību uzsācis

1904. g. 11. Rīgas riteņbraucēju bie-

drībā, tagadējā Latvijas sporta bie-

drībā. leņēmis sākumā valdes un pa-

domes locekļa, pēc tam biedrības

priekšnieka biedra un kopš 1929. g.

līdz šim laikam priekšnieka amatus.

Par ilggadīgu un sekmīgu darbību

ievēlēts 1931. g., sakarā ar biedrī-

bas 40 g. pastāvēšanas svinībām,

par goda biedru. Piedalījies Latvi-

jas centrālo sporta orgānu, kā Latvi-

jas sporta organizāciju apvienības,

Olimpiskās komitejas, Vieglatlētikas

savienības un Riteņbraucēju un mo-

tociklistu savienības nodibināšana un



ir šo organizāciju pirmais priekšsēdis.
Priekšsēža amatu Latvijas sporta or-

ganizāciju apvienībā un Olimpiskajā

komitejā ieņem no 1922. g. t. i.

no dibināšanas lidz 1933. g., bet

Riteņbraucēju un motociklistu savie-

nībā no dibināšanas (1924. g.) līdz

šim laikam. 1926. g. ievēlēts par

pirmo Baltijas pārstāvi starptautiskajā

olimpiskajā komitejā, kur ir pastāvīgs

loceklis. Vadījis Latv. sportistu eks-

pedīcijas 1923.g. Zviedrijas ciņu spē-

lēs Gotenburgā un Stokholmā, 1924.

g. VIII. vispasaules olimpiādē Parīzē,
1928. g. IX. olimpiāde Amsterdamā un

1932. g. X. olimpiādē Losandželosa,
ka ari piedalījies starptautisk. olim-

piskajos kongresos Prāgā, Amsterda-

mā, Berlīnē, Barselonā, Vinē. Bez

tam bijis Latvijas pārstāvis Vispasau-
les rekreācLas kongresa Losandželosa.

Par nopelniem sporta laukā apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. IV. un 111. Šķ.
un Vieglatlētikas savienības zelta no-

zīmi. Kopš 1929. g. darbojas Ildzi

Latv. centrālajā skautu organizācija,

ieņemdams revīzijas komisijas priekš-

sēža amatu, un ir 20. skautu vienības

pārstāvis.
DILS Erichs, vec. docents Latvijas

universitātē. Pastāvīga dzīves vieta

Jelgavā. Dzimis 1890. g. 25. janvāri

Daugavpili. Tēvs Vilhelms, dzelz-

ceļu inženieris, māte Klāra, dz. Janse-

ne. Mācījies no 1897.—1902. g. Mas-

kavā, Sv. Pētera un Paula ģimnāzijā,
no 1903.—1908. g. Pēterpilī reformātu

draudžu ģimnāzijā, ko beidzis ar zel-

ta medaļu. Tad studējis klasisko fi-

loloģiju Pēterpils universitāte, ko bei-

dzis ar I. šķ. diplomu, pec kam at-

stats sagatavoties akad. darbam. 1916.

g. nolicis maģistra pārbaudījumu kla-

siskajā filoloģija. Precējies. Sieva

Merija, dz. Valdenberga. Divi dēli

un divas meitas. Pēterpilī bijis par

skolotāju. Trīs vasaras piedalījies iz-

rakumos Olbijā. 1916. g. privātdo-
cents Pēterpils universitātē. 1917. g.

rudenī iecelts par klasiskas filoloģijas

profesoru Tomskas univ. 1922. g.

vasarā atgriezies Latvijā. Latv. univer-

sitātē sākumā ir privātdoc., vēlāk

docents un vec. docents. Ir ari par

skolotāju Jelgavas klasiskajā ģimnā-

zijā. lespiesto darbu jau ir prāva virk-

ne. Varētu minēt Chrestomathia

Graeca, Papvri Magicae Graecae

(grieķu burvības papirusi, otrais sē-

jums, sadarbībā ar Preisendanzu), rin-

da zinātnisku recenziju Latvijas un

ārzemju speciālajos izdevumos. Rak-

stījis ari Paulv-Wissowa enciklopēdi-

jā un c. iemīļotā nodarbošanās ir

akadēmiskais darbs — t. i. pašam

pētīt un citus mācīt. Ar ko citu no-

darboties nav ne laika ne gribas.
Kā lietpratējs aicināts piedalīties da-

žos zinātniskos pasākumos. Ir zināt-

nisku organizāciju biedrs ka Latvija,
ta ari ārzemes.

DIMZA Jānis, sportists, policijas

uzraugs Rigas prefektūras 13. iec.

Ķemeros. Dzimis 1906. g. 1. novem-

bri Ipiķu pag. Lejas Igaļos. Beidzis

vidusskolu. Mācījies 2 gadus konser-

vatorijas dziedāšanas klase. Ir no

1929. g. polic. ierēdnis Rigas pre-

fektūrā. Vairākkārtīgs Latvijas rekor-

dists dažādās vieglatlētikas disciplī-
nās un desmitclņā Latvijas rekor-

dists ar starptautiska mēroga rezul-

tātu. Kaislīgs mednieks un makšķer-
nieks. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķiru. Ir Rīgas pils. polic.
darbin. sporta kluba aktīvs biedrs.

Piedalījies 10. vispasaules olimpiāde

Losandželosa.

DINSBERGS Aleksandrs, valsts dar-

binieks. Valūtas komisijas priekšsē-

122Dils
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dis. Dzimis 1897. g. 16. martā Lim-

bažos. Tēvs Ernests, māte Minna

dz. Avote. Izglītojies Vladivostokas

ģimnāzijā, Rīgas politechnikā un L.

universitāte (nepabeigta). Precējies.
Sieva Zenta, dz. Storstepc. 1919. g. ie-

stājies Latvijas armijā par leitcnantu.

Piedalījies Kurzemes un Latgales at-

brīvošanā. 1921. g. demobilizējies un

iestājies Rigas muitnīca un sakot ar

1928. g. bijis Rīgas muitnīcas priekš-
nieks. 1935. g. iecelts par valūtas

komisijas priekšsēdi. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķ. Ir stu-

dentu korporācijas Selonijas loceklis.

DĪRIĶIS Augusts, gleznotājs, por-

tretists. Dzimis 1894. g. 10. augustā.
Tēvs Jānis, māte Anna, dz. Palkava.

1921. g. apprecējies ar skulptori Na-

tāliju Hatlichu. Savu profesionālo iz-

glītību ieguvis Rīgas mākslas skola,

Penzas mākslas skolā un Latvijas
mākslas akadēmija. Labākie darbi:

Gustava 2ibalta un Pauļa o|ekalna

portrejas, no žanra gleznām Domās,

Sievietes galva un no ainavām Tu-

kuma nomale. Izstādēs ar saviem dar-

biem piedalijies jau no 1914. g. Pie-

minēts Dombrovska mākslas vēsture.

Ir Neatkarīgo mākslinieku vienības

biedrs.

DIRIĶE Natālija (dzim. Hatlicha),
skulptore. Dzimusi Maskavā 1895. g.

28. jūnijā. Sākot ar 1922. g. dzīvo

Rīgā. Tevs Aleksandrs darbojies par

matemat. lektoru siev. augst. k. (M.
bijuš. 2. k . komercinstitūtā un ģim-

nāzijā. Māte Helēna Sultanoviča, pa-

matskolas skolotāja. Pēc ģimnāzijas

beigšanas iestājusies Maskavas kon-

servatorijas čello klase (1912.—1915.

g.); 1916. g. mācījusies Rerberga

mākslas un Golubkinas tēlniecības

studijās. 1917. g. iestājusies mākslas

augstskolā (Moskovsk. škola živo-

pisi, Vajaņija i Zodčcstva Vēlak Mosk.

Visšeje chud. teclmič. Masterskije)
un 1Q26. g. piedalījusies izstādes kā

Neatkarīgo mākslinieku vienības bie-

drene. levērojamākie darbi: Raiņa bi-

ste (veidota kopā ar Augustu I liriķi .
š. mātes portreja, Vecītis, Matisiņš un

daži bareljefi kapu pieminekļiem.

Visiemīļotākā blakus nodarbošanās

čello spēlēšana.
DFSLERE Minna, dz. Viksnc, ju-

riste un rakstniece. Pastāvīga dzīves

vieta Rigā. Dzimusi 1886. g. 27. aug.

Koknesē. Tēvs Jēkabs, māte Anna,

dz. Muižniece lauksaimnieki. Bei-

gusi Tērbatas universitāti un Pēterpils

augstāko sieviešu kursu juridisko fa-

kultāti. Precejusēs ar prof. Kārli Diš-

leru. Sarakstījusi lugas: Ozolnieka

meita, legātnis, Studentes vasara,

Traks laiks, Bagāta līgava.
DISLERS Kārlis, jurists, Latvijas

universitātes profesors. Pastāvīga dzī-

ves vieta Rīgā. Dzimis 1878. g. 20.

janvāri Lielsatiku pag. Tēvs Ermanis

un māte leva — Lcjaslaucinieku maju
saimnieki. Mācījies Tukuma pilsētas

skolā, Narvas ģimnāzija (kā eksterns),

Rigas politechuiskaja institūtā (1005.
g.), 1910. g. beidzis Pēterpils uni-

versitātes juridisko fakultāti. 1912. g.

apprecējies ar Minnu Vlksni. Darbo-

jies par tautskolotāju 1897.—1905. g.

1920. g. 1. jal. Latvijas universitātes

docents, no 1932. g. I. oktobra pro-

fesors. Atsevišķās grāmatās publkēti
šadi zinātniski darbi: Anglijas parla-

menta vēsture, 1912. g.; Demokrā-

tiskās valsts iekārtas pamati, 1920.,

otrs izdev. 1931. g.; Latvijas valsts

varas orgāni un viņu funkcijas, 1925.

g.; levads Latvijas valsts tiesību zi-

nātnē, 1930. g.; Tautu pašnoteikšanās

principa tiesiskais saturs, 1932. g. īsā-

ki jurid. raksti galv. k. Tieslietu mi-
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nistrijas Vēstnesi un Konversācijas
vārdnīcā. Nodarbojas ari ar žurnāli-

stiku. Apbalvots ar Triju zv. ordeņa
111. šķ. Aktīvi darbojas Baltijas ūni-

jā, latvju-angļu un latvju-somu tuvinā-

šanas biedrībās.

DOBLLIS Jānis, paidagogs, skolu

dep-ta arodskolu direktora biedrs. Dz.

1876. g. 3. oktobri Sarkamnuižā Ma-

donas apr. Tēvs Jānis, māte Ilze,
dz. Mantone — laukstrādnieki. Sko-

las gaitas uzsācis Patkules pagastsko-
lā. Tad mācījies Praulienas pagast-
skolā un Lazdonas Lisaskalna dr.

skolā. 1894.g. iestājies Kuldīgas sko-

lotāju seminārā. Uzņemts valsts uz-

turamo audzēkņu skaitā. 1898. g.

ieguvis tautskolotāja tiesības. No 1898.

— 1913. g. bijis tautskolotājs Valmie-

ras apriņķi, pēc tam Liepājā. Devis

privātstundas, gatavodamies ģimnāzi-

jas kursa eksāmeniem. leguvis ari

mājskolotāja tiesības (matemātikā).
1909. g. iestājies Maskavas komercin-

stitūta techniskajā nod., kur studējis

laboratorijas (spec. ķīmijas un preču

zinību) un paidagOģijas apakšnodaļā.

Studiju laika darbojies ari sabiedriska-

jā dzīvē: ilgāku laiku bijis komerc-

institūta latv. novadniecibas priekš-
nieks un latv. studentu b-bas priekš-
nieka biedrs. Komercinst. pilnu kur-

su beidzis 1914. g., iegūdams I. šķ.
komercinženiera grādu. Drīz pēc tam

stājies darbā A. F. Cinkas komerc-

skola Liepājā par ķīmijas, preču zi-

nību un fizikas skolotāju. Mācījis

fiziku un ķīmiju ari Č. tirdzniecības

skolā un komercaritmetiku grāmat-

vedības vakara kursos. 1915. g., ko-

mercskolai evakuējoties, iecelts par

šis evakuētas skolas direkt. v. i. Sko-

las darbību turpināt tomēr neizdevās.

1915. g. rudeni zināšanu papild. no-

lūkā iestājies Kazaņas univers. vidus-

skolu skolotāju sagat. kursu matemā-

tikas un fizikas nodaļā. Darbojies

vietējā latv. bēgļu apgādāšanas ko-

mitejā. Kursus beidzis 1916. g. Par

kursos saņemto valsts stipendiju bijis

jānokalpo pusotra gada par matemā-

tikas skolotāju valsts reālskolā At-

karskā. Tur ievēlēts par vietējas

skolotāju biedrības priekšnieku un

tautas univers. Atkarskas nod. va-

dītāju. 1917. g. izraudzīts par zem-

stes izgl. nod. vadītāju. Bijis ari Sa-

ratovas gub. zemstes Atkarskas apr.

lektors. Lielinieku laikā no zemst s

dienesta izstājies. Skolotāja gaitas tur-

pinājis līdz 1921.g., kad kopā ar latv

bēgļiem atgriezies Latvijā. levēlēts

par Madonas ģimn. direktoru. Sko-

las veidošanai un vadīšanai ziedojis
daudz darba, tomēr atlicinājis laiku

ari sabiedriskai dzīvei: ievēlēts par

vietējās izgl. b-bas priekšnieku un

pilsētas domes priekšsēdi. 1925. g.
tautas skaitīšanā iecelts par Madonas

apr. skaitīšanas apg. vadītāju. No

1925. g. 15. aug., izglītības ministrijas

aicināts, stājies skolu depart. vidus-

skolu direktora biedra amatā. 1926.

g. iecelts par tautskolu direktoru, šo

posteni pildījis 1 gadu, kad uz paša

lūg. pamata iecelts par jaunorgani-

zējamas Rīgas valsts komercsk. di-

rektoru. No 1928. g. aprīļa stājies

sk. dep. vidusskolu direktora ama-

ta. Vajadzības gadij. aizstājis 6k. dep.

direktoru, pildījis ministrijas pensi-

jas komisijas priekšs. pienākumus, or-

ganizējis tautas izgl. nedēļas sarīko-

šanu, darbojies kino cenzūrā, Brīvības

piem. komitejā v.c. 1931.g. koman-

dēts uz Vakareiropu iepazīties ar tu-

rienes skolu iekārtu un stāvokli. 1934.

g. aug. ar izgl. min. rīkojumu no

vidusskolu direktora pienākumiem at-

brīvots un iecelts par sk. dep. arodsk.



direktora biedru. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. un 111. šķiru un

Francijas izgl. un mākslas ministri-

jas goda zirni. — Apprecējies jau

priekš pasaules kara. Sieva Berta,

dz. Alksne.

DOMBROVSKS Jāzeps, tautsaim-

niecības zinātņu kandidāts; Latvijas
bankas vecākais grāmatvedis un kon-

trolieris tekošo rēķinu daļā, skautu

org. darb. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1001.

g. 3. decembri Tallinā. Tēvs Jāzeps,
ādu rūpnieks, māte Anna, dz. Frlde.

Mācījies Cēsu pilsētas pamatskolā,
Cēsu L. Ausēja reālskolā un Cēsu

valsts vidusskolā. Latvijas universit.

tauts. fakult. beidzis 1929. g. 1919. g.

brīvprātīgi iestājies Latvijas nacionā-

lajl armijā. Precējies ar Martu Duku.

1921. g. strādājis Latvijas dzelzceļu
virsvaldes finanču direkcija. 1923. g.

bijis finanču ministrijas kredīta depar-
tamenta sekretārs. 1927. g. iestājies

Latvijas bankas dienestā. Darbojies
skautisrna lauka. Darbību sācis Tēr-

batā 1916. g. Bijis skauts 3. Tērbatas

latviešu skautu pulciņā. 1917. gada

pārnācis uz Cēsim, kur kopā ar ci-

tiem nodibinājis skautu pulciņu un

bijis ari Cesu skautu pulciņa priekš-
nieks. 1918. g. 2. sept. kopā ar prof.
V. Maldoni, doc. L. Ausēju un citiem

skautu vadītājiem nodibinājis 1. Cēsu

skautu pulciņu, kas vēlāk pagaidval-

dibas iestādēm palidzejis Latvijas no-

stiprināšanās darbā. 1919. un 1920.

g. piedalījies nacionālajā armijā Lat-

vijas atbrīvošanas kaujās. 1921. g.

ir Rigas 19. skautu pulciņa priekš-

nieks, bet vēlāk ari Rīgas 1. novada

priekšnieka palīgs. 1924. g. tiek ie-

celts Latvijas skautu prezidenta ad-

junkta amatā. 1927. g. bijis Cēsu

skautu novada priekšnieks, pēc tam

iecelts par Rīgas skautu 1. novada

priekšnieku. Ta paša gada beigās ie-

vēlēts ari L. S. C. O. centrālajā

pārvaldē. 1931. g. iecelts Latvijas

skautu priekšnieka amatā, ko izpilda
līdz šim. Periodiskie raksti ievietoti

dienas prese un skautu izdevumos.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
V. un IV. šķiru, Latvijas atbrīvošanas

kara piemiņas zirni un atbrīvošanas

ciņu 10 g. jubilejas piemiņas mcda|u.
Par nopelniem skautisrna laukā ap-

balvots ar Latvijas Pelēkā vilka or-

deni, Lietavas Ģedimina vilka ordeni,

Igaunijas Balta ērgļa ordeni, Igau-

nijas skautu I. šķiras goda krustu,
Lietavas Ģedimina piemiņas medaļu,
Lietavas skautu lilijas ordeni, Polijas
skautu goda zvaigzni, Zviedrijas skau-

tu I. šķiras Zilo liliju, Norvēģijas
skautu I. šķiras Zaļo liliju, Cesu skau-

tu Svastikas ordeni, Latvijas skautu

Baltās lilijas ordeni, čechoslovakijas

goda skautmastera nozīmi un ar Krie-

vijas emigrantu skautu organizācijas
I. šķiras Baltā lāča ordeni. Ir korpo-

rācijas Selonijas filistrs. 1931. g. pie-

dalījies starptautiskajā skautu vadī-

tāju konferencē Vīnē un 1933. g. va-

sarā starptautiskajā skautu vadītāju

konferencē un pasaules skautu liela-

jā nometnē BudapeŠtā.
DOMBROVSKS Pēteris, mērnieks

un taksators, virsmežzinis Ainažos.

Dzimis 1878. g. 1. janvāri Raķišķu

pag. Tēvs Pēteris, māte leva, dz.

Vlgastene — lauksaimnieki. No 1887.

—1889. g. mācījies Susejas pagasta

skolā; no 1889.-1893. g. Jaunsubates

legāta skola. Pēc tam iestājies Gori-

Gorku mērnieku un taksatoru sko-

la, kuras mācības kursu nobeidzis

1899. g. iegūstot mērnieka un tak-

satora tiesības. Dienesta gaitas iesācis

1900. g. Permā, pakāpeniski ieņe-

mot mērnieka, vecākā mērnieka, tecb-
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niskās daļas pārziņa un darbu rikotāja

posteņus. 1907.- 1910. g. un 1912. -

1918. g. strādājis Viļņas guberņas ze-

mes ierīcības komisijās par vec. mēr-

nieku, zemes ierīcības darbu reviden-

tu un no 1914. g. par Svencjanu

apriņķa zemes ierīcības komisijas pa-

stāvīgo locekli. Pēc vācu karaspē-
ka iebrukšanas Viļņas guberņā 1915.

g. sākumā iecelts par Svencjanu apr.

rekvizīcijas komisijas priekšsēdi. 1915.

g. novembri izvelēts pirmajā priek-

šējās ziemeļrietumu frontes bēgļu ap-

gādes pilnvarē par rajona pārzini.
1917. g. atsaukts atpakaļ uz Viļņas

gub. zemes ierīcības komisijām. 1918.

g. sākumā piekomandēts Tulas gub.
mērniecības techniskajai daļai. Latvijā

pārbraucis 1920. g. decembri No

1921, g. sākuma kalpojis vispirms

par mežziņa paligu Kalkūnes mež-

niecībā, tad par mežzini un virs-

mežzini Bebrenē. No 1923. g. mai-

ja virsmežzinis Ainažu virsmežniecī-

bā. Uzrakstījis plašāku apcerējumu

par lopkopības stāvokli un viņas iz-

redzēm ziraņu tautas apdzīvotajos

apvidos (raksts iespiests Permā 1903.

g.). Krievijas dienestā apbalvots ar

Staņislava trešās un Annas trešās šķ.
ordeni. Ir Latvijas mežkopju savie-

nības biedrs. No 1934. g. jūlija Ai-

nažu pilsētas valdes loceklis. Kal-

podams Viļņā 1910. g. piedalījies

Viļņas latviešu b-bas nodibināšanā un

bijis viņas valdes loceklis. Tāpat ari

Permā un Vologdā darbojies tautiešu

pulciņos.
DRANDE Jēkabs, jurists, tiesas lo-

ceklis Rigas apgabaltiesa. Dzimis

1902. g. 7. janvāri Smiltenes pag.

Meždrandēs. Tēvs Pēteris, māte Min-

na, dz. Rudzlte — lauksaimnieki sa-

vās lauku mājās. Beidzis Latvijas
universitātes juridisko fakultāti ar

cand. iur. grādu. 1919. g. iestājies

Latvijas nacionālajā armijā un iedalīts

Smiltenes pilsētas un iecirkņa ko-

mandantūra. Piedalījies vairākos gā-

jienos pret lielinieku bandām. 1920.

g. demobilizējies un pārnācis uz Ri-

gas apgabaltiesu, sākumā par kance-

lejas ierēdni, vēlāk par 11. krimināl-

nodaļas sekretāru. 1927. g. ministru

kabinets iecēlis viņu Rīgas apgabal-
tiesā par papildu miertiesnesi, 1929.

g. par miertiesnesi un 1930. g. par

apgabaltiesas locekli. Būdams tiesne-

sis pārzinājis Rīgas pilsētas miertie-

sas 11. un XI. iecirkni, bet vēlāk

darbojies Rīgas apgabaltiesas 11. kri-

minālnodaļa, reģistrācijas nodaļā un

111. unlV. civilnodaļā. Rakstījis žur-

nālos: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis,

Jurists un Pašvaldības Darbs. Ir kor-

por. Fraternitas Lettica filistru palī-
dzības biedrības valdes loceklis un

delegāts Filistru biedrību savienībā.

Bez tam darbojas Latvijas tiesnešu

biedribas juridiskajā komisijā, Rīgas

juristu biedrībā un Rīgas latviešu bie-

drībā.

DRAUDZIŅA Natālija, skolotāja,
N. Draudziņas ģimnāzijas direktrise.

Dzimusi 1864. g. 2. dcc. Kauņas gub.
Tēvs Jāzeps, māte Lize, dz. čābūte

— zemkopji. Mācījusies Clzara skolā

Mežotnē, Bernera skolā Bauska, Do-

nes skolā un Lomonosova ģimnāzijā

Rigā. leguvusi Latvijas vidusskolu

skolotājas tiesības izglītības ministri-

ja. Pēc skolotajās tiesību iegūšanas
1887. g. atvērusi meiteņu skolu Jel-

gava. Sai darba viņu atbalstījuši:

čakste, Rainis, Stērste v. c., tomēr

nacionālā gara dēļ bijis grūti cīnī-

ties ar pretiniekiem, kas kaitējuši
skolai. 1895. g. atvērusi Rīgā 4 kl.

11. šķiras meiteņu skolu. 1903. g. at-

vērusi skolā bērnu dārzu un bērnu
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dārznieču kursus. Skolnieču skaitam

pieaugot, 1904. g. parorganizejusi sko-

lu par 7 kl. I. šķiras meiteņu skolu,

kas 1900. g. ieguvusi Privātas sieviešu

ģimnāzijas nosaukumu. 1910. g. ģim-

nāzija tiesību ziņā salīdzināta ar tau-

tas apgaismošanas ministrijas pilntie-

sīgajām sieviešu ģimnāzijām. Lidz

1915. g. vadījusi ģimnāziju Rīgā. Ka-

ra laika ģimnāzija evakuējusies uz

Rjazaņu. 1916. g. ģimnāzija atvēr-

ta Tērbatā. 191S. g. ģimnāzija ir at-

kal Rigā. Vitu skolas pastāvēšanas
laiku bijusi skolas priekšniece. Mā-

cījusi dažādus priekšmetus; sevišķi
matemātiku Patīk ari dārzkopība.

Apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa

IV. šķ. Ir Latvju sieviešu nacionālās

ligas goda biedrene, Latvijas vidus-

skolu nācionāko skolotāju biedrības

biedrene un N. Draudziņas skolu bie-

drības valdes locekle.

DRAPANS Pēteris, tautskolotājs

un sabiedrisks darbinieks, Jaunsvir-
laukas I. pak. pamatskolas pārzinis.
Dzimis 1876. g. 15. decembri Odzienas

pag. Tēvs Pēteris, māte Late, dz.

Riekstiņa lauksaimnieki. Mācījies
Odzienas pagastskolā, Vietalvas sko-

lotāju seminārā, ko beidzis 1897. g.

ar tautskolotāja tiesībām. Nodarbojies

par skolotāju. Bijis skolas pārzinis

Cirstu pagasta skolā, Ilmājas pagast-

skolā, Bātes pagastskola, kara bēg-

ļu bērnu skolā Rostovā pie Donas.

Kara laikā darbojies ari Vladikaukaza

dz.-cela valdē. No 1920.—1921.g. va-

dījis Rostovas un Nachičevanas bēg-

ļu bērnu patversmi. No 1921. g. sko-

las pārzinis Jaunsvirlaukas I. pak. pa-

matsk. Vienmēr interesējies par lau-

ku teātri un darbojies gan par aktieri,

gan lauku teātra izrāžu vadītāju. 1915.

g. par centību skolas darbā apbalvots
ar sudraba medaļu. Sabiedriskajā dzī-

vē darbojies Vecpiebalgas labdarības

biedrības teātri, Vecpils bibliotēkas

biedrībā, Nodagu krājaizdevu sa-

biedrībā (revidents), Bātas - Vaiņo-
des patērētāju biedrībā un krāj-
aizdevu b-bā (revidents). Bātas-Vai-

ņodes bibliotēkas b-bā (vēlākajā sa-

draudzigaja b-bā) ilgus gadus bijis

teātra vadītājs, aktieris un bibliote-

kārs. g. Bātas baznīca

izpildījis ērģelnieka pienākumus. Ka-

ra bēgļu kolonija Rostovā pie Do-

nas sarīkojis teātra izrādes trūcīgo

bēgļu pabalstīšanai. Tagadējā darba

vietā ilgus gadus vada Jaunsvirlaukas

aizsargu nodaļas izglītības pulciņa
teātra izrādes. Ir biedrs Jaunsvirlau-
kas krājaizdevu sabiedrība, Jaunsvir-
laukas lauksaimniecības biedrībā un

koppienotavā Raža. Jelgavas apriņķa

skolotāju b-bas biedrs.

DRAVNIEKS Fricis, inspektors un

ģeogrāfijas skolotājs 11. Jelgavas
valsts ģimnāzijā. Dzimis 1873. g. 20.

aprdi Dundagas pag. Tēvs Pēteris,

mate Marija, dz. Barone zemkopji.

Mācījies Kubeļu pagastskolā, Dun-

dagas Ķirpcles skola, Talsu pilsētas

skolā, Pēterpils skolotāju institūtā un

Pēterpils komercinstitūtā. Precējies.
Sieva Vēra, dz. Sokolovska. Bijis par

skolotāju Dolessalas pagasta skolā,

Majoru un Dubultu labdarības biedrī-

bas skolā un Bigauņciema pagast-

skolā. Pēc skolotāju institūta beig-
šanas — Jēkabpils un Talsu pilsētas

skolās, Mangaļu jūrskolā, Pēterpils

Jēzus draudzes tirdzniec. un Nikolaja
11. tirdzniecības skolā un Jeļisejcva

komercskolā Pēterpilī. No 1921. g.

bijis Ventspils valsts ģimnāzijā, ka

ari 11. Jelgavas valsts ģimnāzijā par

ģeogrāfijas skolotāju, bet valsts cen-

trālajā paidagoģijas institūta par ģeo-

grāfijas metodikas skolotāju un in-
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stitūta vicedirektoru. Tagad ģeogrāfi-

jas skolotājs un inspektors 11. Jelga-

vas valsts ģimnāzijā un PaidagOģis-

kās biedribas pamatskolas pārzinis.
No sarakstītajām grāmatām lielākā ir

Ģeogrāfijas metodika, mazākās

Lielupe un Laiks un viņa pareģoša-

na. Priekš kara Pēterpilī izdevis mā-

cības grāmatu Proizvodstvo i obmen.

Rakstījis par ģeogrāfijas metodikas

jautājumiem kā ari atsauksmes par

grāmatām Musu Nākotnē, Izglītības

ministrijas mēnešrakstā. Piedalījies

Valsts centrālā paidagOģijas institūta

1925.—1930. g. un Ģeogrāfisku Rak-

stu 111. un IV7. sējuma rediģēšanā,
ievietodams tur ari savus rakstus.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

Ir Latvijas ģeogrāfijas b-bas biedrs,

valdes loceklis un patlaban arī priekš-
nieks.

DREIJERS Krists, valsts ierēdnis,

Rīgas prefektūras XI. iec. priekšnieka

palīgs. Dzimis 1886. g. 2. novembrī

Piltenē. Tēvs Jānis, drēbnieku mei-

stars, māte Ķērsta, dz. (irīnieka. Bei-

dzis Kuldīgas pilsētas skolu ar tiesī-

bām uz valsts dienestu. Strādājis no

1919. g. marta par sev. uzdevumu ie-

rēdni Latv. pagaidu valdībā. Pēc lie-

linieku izdzīšanas noorganizējis paš-
valdības iestādes visā Kuldīgas ap-

riņķi, tāpat ari pirmās aizsargu no-

daļas. Pēc tam bijis Kuldīgas apriņķa

priekšnieka palīga v. i., vēlāk pārgā-

jis uz Liepāju par policijas priekš-
nieku. 1925. g. sākuma iestājies
valsts statistiskajā pārvaldē par gru-

pas vadītāju. No 1925. g. jalija
līdz 1932. gada augustam strā-

dājis par I. šķiras darbvedi Rīgas

prefektūrā, pēc tam pārnācis uz ta-

gadējo darba vietu prefektūras XI. ie-

cirkni. Apbalvots ar Sv. Staņislava
ord. 111. šķiru un Latvijas atbrīvoša-

nas ciņu piemiņas medaļu Ir policijas
darbinieku b-bas revīzijas komisijas

priekšsēdis.
DREIMANIS Jānis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Kuldīgas pil-
sētas galva. Dzimis 1888. g. 13. febr.

Alojas pag. Vecdreimaņu mājās. Tēvs

Pēteris, māte Liene, dz. Lejiņa —

lauksaimnieki. Beidzis lauksaimnie-

cības skolu un studējis lauksaimnie-

cību Pēterpilī. Precējies. Sieva dz.

Freiberga. No 1909.—1915. g. strā-

dājis par mērnieku un taksātoru Si-

birijas ieceļotāju valdē. Kara laika

beidzis Krievijā kara skolu. 1918. g.

atgriezies Latvijā un brīvprātīgi ie-

stājies nacionālajā armijā Kalpaka ba-

taljona studentu rotā. Piedalījies visās

Kalpaka bataljona kaujās līdz Rīgas

ieņemšanai. Vēlāk iecelts par Augš-

kurzemes kaujas rajona komandan-

tu. Bijis pirmais Daugavpils koman-

dants. 1920. g. demobilizējies un ie-

stājies zemkopības ministrijas diene-

stā, kur par vecāko mērnieku strādā-

jis līdz 1925. g., kad pēc tēva nā-

ves pārgājis uz savām dzimtsmājām

Alojas pagastā, kur darbojies Alojas

lauksaimnieku biedrības, Latv. zirg-

audzētavas b-bas Alojas nodaļas un

Latv. kultorveic. b-bas Alojas noda-

ļas priekšnieka amatā, bijis ari vai-

rākās citās organizācijās valdes un

revīzijas kom. loceklis. No 1928.—

1934. g. bijis Valmieras apriņķa valdes

revīzijas komisijā un Alojas pagasta

padomes un pagasta tiesas priekšsē-

dis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deni un aizsargu medaļu par cen-

tību. 1934. g. iecelts par Kuldīgas

pilsētas galvu.
DREKSLERS Arturs, mākslinieks,

grafiķis, zīmēšanas skolotājs Rīgas

pils. 30. pamatskolā. Dzīvo Rīgā. Dzi-

mis 1899. g. 5. martā Pociema pag.
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Tēvs Miķelis, māte Jūle, dz. Cifer-

sone — miruši. Tēvs nodarbojies sa-

vas lauku mājās ar zemkopību, vē-

lāk bijis galdnieks Limbažos. 1929.

g. decembri beidzis Latvijas mākslas

akadēmiju ar grafika mākslinieka

grādu. Precējies ar Vēru Steinbergu.
1923. g. rudeni iestājies pasta un te-

legrāfa departamenta, kur strādājis

par kancelejas ierēdni. Pēc tam pār-

gājis par zīmēšanas skolotāju taga-

dējā darba vietā. Illūstrējis ļoti dau-

dzas grāmatas un žurnālus. leguvis
vairākas godalgas zīmējumu sacensī-

bās, kā amerikāņu jaunatnes žurnālā

American Junior Red Cross (1927. g.

Amerikā), pastmarku zīmējumu sa-

censībā Latvijas 10 gadu pastāvēša-

nas svētkiem un 15. maija notiku-

miem. Ir arī vairāku godalgotu ka-

rogu zīmējumu autors. Viņa darbi ari:

studentu korpor. Tervetia vapeņa un

prezidija krēslu zīmējumi, titullapas

izgreznojums Vaiņags kritušiem va-

roņiem (pasniegts Zviedrijas karalim),
adreses ministru prezidentam Dr. K.

Ulmanim, J. Brigaderam, P. Jozum

v. c, Latvijas sieviešu palīdzības kor-

pusa goda zīmes (ordeņa) un goda-

zīmes diploma zīmējums, policijas

un muitas ierēdņu jauno formas tērpu

projekti, studentu b-bas Juventus Ve-

ronia galvassegas, krūšu lentas un no-

zīmes projekts, biedru kartes, cx

libris, reklāmu plakāti, etiķetes v. 1.1.

Ir Latvju mākslinieku b-bas biedrs,

valdes loceklis un sekretārs.

DROĢIS Jānis, sporta darbinieks.

Dzimis 1874. g. 30. jūnijā Raunas pag.

Dankas māja ka mūrnieka Pētera

un viņa sievas Marinas dz. Rauses

dēls. Precējies. Sieva Anna, dz. Kup-
luma. Mficljles Raunas draudzes skola.

1897. g. pārnācis uz pastāvīgu dzīvi

Rīgā, kur strādājis par mūrnieku, mā-

cidamies ari vācu amatnieku biedrī-

bas 6 klašu techniskaja vakara skolā,
ko beidzis 1002. g. Pec tam strā-

dājis par bovtechniķi dažādās bū-

vēs. 1919. g. iestājies Rīgas pils. pār-

tikas nodaļā par kolektīvās un I. kar-

tiņu nod. vadītāju, bet pēc tās likvidē-

šanas — nekustamu īpašumu nodaļā

par bOvtechniki- Bijis tautas padomes
un satversmes sapulces loceklis un

darbojies tirdzniecības un rūpniecības,
sociālās likumdošanas un saimniecī-

bas komisijās. Sporta b. Marss ir

sākot ar 1907. g. aktīvs sportists un

sacīkšu kom. priekšsēdis - pēdējā
laikā revidents. No paša sākuma dar-

bojies Latvijas sporta noorganizēšanā

un izveidošanā, būdams Latvijas spor-

ta organizāciju apvienības un Olim-

piskās komitejas prezidija loceklis,

vairāku sporta savienību revidents un

pēdējos divus gadus ari Latvijas viegl-
atlētikas savienības priekšsēdis.

DRULLE Jānis, skolotājs, Kārķu 6

kl. pamatskolas pārzinis. Dzimis 1889.

g. 26. okt. Janpiebalgas Vecrempos.

Tēvs Pauls, galdnieks; māte Anna,

dzim. Jemse. Mācījies Jaunpiebal-

gas pagasta Mārtiņa skolā, pēc tam

izglītību turpinājis K. Millera, (vē-
lāk L. Ausēja) reālskolā Cēsis.

Precējies. Sieva Ellza, dzim. Ziv-

tiņa. Skolotāja gaitas sācis aptie-
kāra H. Lercha ģimenē Rankā.

1909. g. bijis mājskolotājs, pēc

tam darbojies Rankas vācu sabiedrī-

bas muižas skolā un no 1912. g.

līdz 1915. g. rudenim Ķempju pag.

skolā. Tad iesaukts kara dienestā un

pēc apmācības nosūtīts uz Galicijas

fronti, kur darbojies par rakstvedi II

gvardes korpusa stabā. 1917. g. de-

cembri demobilizēts. Atgriezies Lat-

vijā un stājies darba Jaunpiebalgas

pag. Jāņa skola. 1918. g. rudeni, no-



Druva 130

dibinoties Latvijas valstij, ievelēts par

Jaunpiebalgas Jēkaba I. pak. pamat-

skolas pārzini, kur darbojies līdz 1931.

g. 1. septembrim, kad pārnācis uz

Kārķu 6 kl. pamatskolu. Ārpus sko-

las darba piedalījies sabiedriskajā dzī-

vē. Ilgu laiku bijis Jaunpiebalgas

lauksaimniecības b-bas valdes loceklis

un sekretārs, Jaunpiebalgas dziedā-

šanas b-bas valdes loceklis un re-

žišors. 1919. g. iestājies Latvijas na-

cionālajā armijā un piedalījies ar 11.

Ventspils pulku brīvības cīņās Lat-

gales fronte. Pārnākot uz Kārķiem,

sācis darboties Kārķu biškopības un

izglītības b-bā. 1934. g. aprīli ie-

celts par Karku mazpulka vadītāju.
DRUVA Jūlijs, žurnālists un sabie-

drisks darbinieks, Brīvās Zemes gal-

venais redaktors. Dzimis 1882. g. 27.

augustā Džūkstē. Tēvs Ansis — mo-

dernieks, māte Ilze. Beidzis skolo-

tāju semināru Kuldīgā. Precējies. Sie-

va, dz. Kalniņa. Bijis skolotājs Kauņas

gub., Jelgavā, Remtē. No 1908. gada
žurnālists. No 1922. g. Brīvās Zemes

galvenais un atbildīgais redaktors. V.

zemes bankas padomes un ari Latvi-

jas preses b-bas priekšsēdis. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa 111.

šķiru, Ģedimina ord. 111. šk-, Polonia

Restituta 111. šķ.. Ziemeļu zvaigznes
111. šķiru.

DOCMANIS Aleksandrs, sabie-

drisks un sporta darbinieks. Dzīvo

Grobiņā. Dzimis 1908. g. 28. maijā
Medzes pag. kā zemkopja dels. Bei-

dzis pamatskolu. Ir aizsargu organizā-

cijas gr. komd. un Grobiņas pils. aiz-

sargu nod. sekretārs, L. N. J. S. F. N.

virsvadonlbas staba loceklis un lek-

tors un L. N. J. S. Grobiņas nod. un

sporta sekcijas dibinātājs. Par no-

pelniem Latv. nāc. jaun. sav. fiziskās

audzināšanas labā, sekmīgu novadu

darbību un jaunu vienību noorganizē-

šanu apbalvots ar Saules trīsstūra 111.

un 11. šķiras goda zīmēm. Par sek-

mīgu vadītāju un nometnes kursu va-

dību un nopelniem fiziskās audzinā-

šanas darbā paaugstināts vadoņa pa-

kāpē. leguvis atzinības par centību,

enerģiju un teicamu rīcību L. N. J. S.

10 g. jubilejas F. A. nometnē Sigul-

dā, kā ari par L. N. J. S. F. A. ju-
nioru vienību iekārtas izstrādāšanu.

DOKS Jēkabs, (pseud. Jēkabs

Kursis), Vecauces pagasta 6 kl. pa-

matskolas skolotājs. Dzimis 1891 g.

2. jūnijā Kursīšu pag. Tēvs Pēteris,
māte Lavīze, dz. Sakne — rentnieki.

Beidzis Kursīšu ministrijas skolu un

Baltijas skolotāju semināru. 1917.

gadā beidzis Terbatas skolotāju in-

stitūta otru kursu. Seminārā un in-

stitūta mācījies par valsts stipendi-

ju. Precējies. Sieva Ludmila, dzim.

Bvstrova. 1911.—1914. g. bijis skolo-

tājs Vladimira ministrijas skolā Liel-

ezeres pagasta. Pēc tam iesaukts

kara klausībā. Kādu laiku bijis vācu

gūstā. 1918.—1921. g. skolotājs Si-

birijā, Tatarskas augstākajā tautsko-

lā; augstākās tautskolas pārzinis Ko-

pino stacija un Tatarskas apriņķa iz-

glītības nodaļas- vadītājs. No 1921.

g. skolotājs Vecaucē, bet no 1922.

g. skolas pārzinis. Darbojas Vecau-

ces pagasta pašvaldībā, bijis revīzi-

jas komisijas priekšsēdis, pēdējos ga-

dos pagasta pad. loceklis. Rakstījis

ari laikrakstos. Savas skolotāja dar-

bības pirmajos gados iesūtījis Kr.

Baronam ap 300 tautas dziesmu, bu-

ramo vārdu v. c. Nodibinājis un va-

da Vecauces mazpulku.
DUKĀTS Pēteris, Maltas rajona

veterinārārsts Rēzeknes apr. Dzīvo

Maltas pagasta Sauļikos. Dzimis 1898.

g. 4 novembri Raunas pag. Līņos.
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Tēvs Jānis, māte Zana, dz. Sarkane.

1920. g. beidzis Valmieras pilsētas
reālskolu un 1928. g. Latvijas univer-

sitātes veterinārmedicīnas fak. Pre-

cējies. Sieva Emma, dz. Buša. Pēc

universitātes beigšanas strādā par ve-

terinārārstu Maltas rajonā. Ir Latvi-

jas veterinārārstu biedribas biedrs.

DUKĀTS Teodors, valsts un sabie-

drisks darbinieks. Pastmeistars Lina-

vas pasta un tel. kantori. Dzimis 1904.

g. 20. janvāri Gaujienā. Tēvs Jūlijs,
māte Kristina, dz. Paegle — lauk-

saimnieki. Mācījies Smiltenes valsts

vidusskola un Smiltenes piensaimnie-
cības un lopkopības vidusskolā un

Latv. t. univers. jur. fakult. Strādāju)
no 1929. g. par pasta un telegr. ierēd-

ni, bet kops 1930. g. ir pastmeistars.
Ir Latv. nāc. jaunat. savieti, mednieku

nod. priekšsēdis un p. un t. dar-

binieku b-bas Jaunlatgales nod. rev.

kom. loc.

DUMPIS Nikolajs, pašvaldības un

aizsargu org. darbinieks, zemkopis
Pēternieku pag. Bataros. Dzimis 1893.

g. 27. sept. Rīgā. Tēvs Jānis, māte

Margarieta, dz. Freiberga — zem-

kopji. Beidzis proģimnaziju. Bijis pa-

gasta pad. priekšsēdis, tagad pagasta

vecākais. Latv. atbrīvošanas ciņu da-

lībnieks. Pēc demobilizācijas — vie-

tējās aizsargu nod. priekšnieks un

rotas komandieris.

DOMS Augusts, paidagogs, Asares

6 kl. pamatskolas pārzinis. Dzimis

1877. g. 15. maija Tukuma apr. Jaun-

pili. Tēvs Jānis — lauksaimnieks,

mate Late, dz. Freimane. Beidzis bij.

Irlavas skolotāju semināru. Vēlāk

zinībās papildinājies Krievija. Pre-

cējies. Sieva Anna, dz. Lamberga.

Darbojies Taurijas gub. Vasiljevo

pilsētiņā par mājskolotāju. Pēc tam

bijis lidz 1902. gadam skolas par-

zinis Chersonas gub., vācu priekšzī-

mīgo saimniecību kolonijā. 1002. un

1903. g. skolotājs Jaunpili un Pēter-

pilī. No 1903. g. okt. Asares pamat-
skolas pārzinis un Asares baznīcas

ērģelnieks. 1915. g. sept. evakuējies
uz Mogiļevas gub. 1916.—1918. g.

vadijis Kijevas latv. bēgļu skoln. pa-

tversmi un aktivi darbojies Kijevas
latv. biedrībā. 1918. g. rudeni atgrie-

zies Latvija un iestājies sava agrākajā
darba vietā Asarē. Apbalvots ar Triju

zv. ordeni un Lietavas Nepriklauso-
mvbes Mcdalio. Subates cv. lut. drau-

dzes baznīcas priekšnieks, Augškur-
zemes atbrīvotāju savienības Sargs se-

kretārs. Koja vadītājs un režisors 12.

Ilakstes aizs. pulkā. Vairākus ga-

dus bijis Ilakstes apr. skolu valdes

loceklis, tagad pag. revīzijas kom.

loc. Piedalījies daudzos Ilūkstes apr.

sabiedr. pasākumos.
DUNKELS Alfrēds, vijolnieks. Dar-

bojas Nac. operas orķestri. Dzimis

1907. g. 14. jūnijā Daugavpili. Tēvs

Alberts, administratīvais virsnieks, in-

tendanturas mantu darbnīcas priekš-
nieka palīgs, mate Nisina, dz. For-

strēma. Beidzis valsts krievu vidus-

skolu un 1933. g. Latvijas valsts kon-

servatorijas prof. A. Meca vijoles kla-

si ar brīvmākslinieka grādu. Vienu

gadu studējis Latv. universitātes teo-

loģijas fakultāte, bet kopš 1930. g.

tautsaimniecības un tiesību zinātņu
fak. tiesību zinātņu nodaļā. Precējies

ar Elzu Galinu. Strādājis Dailes

teātra, vēlāk Nāc. teātra orķestri.
Vasaras sezonā spēlē Rīgas simfonis-

kajā orķestri un Liepājas filharmoni-

jas orķestri. Sarīkojis patstāvīgus

koncertus Rīgā. Uzstājies par solistu

daudzos koncertos Rīgā un province

un ari Latvijas radiofonā. Ir stud.

korporācijas Fraternitas Lettica loce-
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klis un Latvijas konservatorijas b-bas

Skaņupcs biedrs.

DOMS Valdemārs, teologs, Val-

mieras iecirkņa vikārs. Dzimis 1903.

g. 17. jūlijā Valmierā. Tēvs Kārlis,
māte Marija, dz. Brašie. 1933. g. bei-

dzis L. U. teoloģijas fakultāti. Pēc

universitātes beigšanas strādājis par

kandidātu, tagad par mācītāju. Vadījis
Valmieras avīzi. Ar žurnālistiku no-

darbojas ari vēl tagad. Ir Latv. uni-

versitātes teoloģijas stud. b-bas Betā-

nijas filistrs.

DZELZITIS Hugo, tirdzniecības

zinību kandidāts, valsts zemes bankas

pilnvarnieks. Dzimis 1888. g. 4. okt.

Rīgas apr. Bīriņu Spieķos. Tēvs Jā-
nis (f), māte Trīna (f) — lauksaim-

nieki. Beidzis Rīgas politechnisko in-

stitūtu un Aleksandra kara skolu Mas-

kavā. Precējies. Sieva Alicija, dz. Kol-

lerta. 1919. g. kara virsnieks, 1920. g.

fin. min. zemes kredit. pārvaldes di-

rektors un 1922. g. Valsts zemes

bankas pārvaldnieks. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa 11. un IV. šķ.
DZENIS Burkards, tēlnieks, valsts

mākslas muzeja direktors Rīgas pili

un vec. docents mākslas akadēmijā.

Dzimis 1879. g. 11 jūlija Oraven-

haidē pie Juglas ezera. Tēvs Jānis,
lauksaimnieks un Dreiliņu pagasta ve-

cākais, māte Klementlna, dz. Aizpu-

riņa. Beidzis Stiglica mākslas skolu

Pēterpilī ar mākslinieka grādu un ār-

zemju stipendiju. Precējies. Sieva Au-

guste, dz. Zute. No 1910. g. strādā-

jis par skolotāju ģimnāzijā, 1919. g.

Valsts mākslas mazeja direktors. No

1922. g. docents mākslas akadēmijā.

Veidojis vairākus kapu pieminekļus,

krūšu tēlus, figūras un reljefus bron-

zā, marmorā, granītā un citos mate-

riālos. Patlaban strādā gar Jāņa Ro-

zentāla pieminekli Rīgā. Nodarbo-

jas ari ar lietišķo tēlniecību. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. 111. šķ., ir

Zviedru Vazās ordeņa komandieris,

Norvēģu Sv. Olava ordeņa komandie-

ris un Franču palmas kavalieris.

Mākslinieku b-bas Sadarba loceklis.

DZENIS Kārlis, būvinženieris, dz-ļu
virsvaldes techn. direkt. palīgs. Dzi-

mis 1872. g. 4. martā Jaunauces pa-

gastā kā saimnieka Indriķa Dzeņa
un Lības Dzenes, dz. Ourķe, jaunā-
kais dēls. Precējies ar Emīliju Bech-

inani. Pirmo izglītību baudījis vietējā

pagastskolā un 12 gadus vecs iestā-

jies Jelgavas reālskolā. Reālskolu pa-

beidzis 1890. g. 1892. gadā iestā-

jies Rīgas politechnikā, kur studējis
inženierzintbas. 1899. g. pabeidzis
minēto augstskolu ar uzslavu, iegū-
dams būvinženiera grādu. Tanī paša

gadā aizbraucis uz Krieviju un iestā-

jies par inženieri Rjazaņas-Ura]skas

dzelzceļu valdē Saratovā. 1901. g.

pārcelts uz Balašovas pilsētu par

dzelzceļa 13. iecirkņa priekšnieka pa-

līgu. 1904. g. iestājies Penzas gu-

berņas zemstē par būvniecības pār-

valdes priekšnieku, kur nokalpojis
lidz 1918 g., kad lielinieki likvidēja
zemstes iestādes. Pēc zemstes iestā-

žu likvidēšanas iecelts par inženieri

un tcehnisko vadītāju valsts būvju

komitejā Penzā, kur nokalpojis līdz

1923. g., kad pēc lielām pūlēm dabū-

jis tiesības atgriezties Latvijā. 1923.

g. 15. septembri iestājies Latvijas

dzclzcc|u virsvaldes techniskajā di-

rekcijā par vecāko inženieri un 1926.

g. iecelt' par techniskās direkcijas

tiltu daļas vadītāju. 1935. g. 1. febr.

iecelts par techn. direktora palīgu.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

DZENĪTIS Pēteris, inž. ķim., f. m.

valsts degvīna Rīgas nolikt, pārzi-
nis. Dzimis 1903. g. 24. martā Odzie-
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nas pag. Spalvenu mājas, kur vecāki

nodarbojas ar zemkopību. Pirmo iz-

glītību ieguvis Sausnējas pagasta sko-

lā un Vietalvas draudzes skolā. Kara

laikā aizbraucis uz Tērbatu, kur mā-

cījies F. Smitchena un L. Bērziņa
ģimnāzijā, pēc tam L. Ausēja reāl-

skolā Cēsis un beidzis Rīgas pilsē-
sētas I. vidusskolu. 1928. g. beidzis

Latvijas universitātes ķīmija- fak. ar

inž. ķim. grādu un iestājies f. m. no-

dokļu dep. akcīzes dienestā par kon-

trolieri. 1934. g. iecelts par valsts deg-
vīna Rīgas noliktavas pārzini. Precē-

jies ar Zelmu Cauni, Latvijas konser-

vatorijas absolventi. Ir korporācijas

Selonijas filistrs.

DZĒRVE Rūdolfs, lauksaimnieks

un sabiedrisks darbinieks, Latvijas
lauksaimniecības kameras priekšsēdis.
Dzimis 1886. g. 23. janvāri Lizu-

ma pagasta kā lauksaimnieku Jē-
kaba un Līzes, dz. Sautiņas, dēls.

Precējies. Sieva Marta, dzim. Baķe.

Mācījies vispirms Lizuma pagasta, tad

draudzes skolā, vēlāk papildinājies

pašmācības ceļā. Pēc tēva nāves 20

g. vecumā uzsāk viņa atstāto Elstu

māju apsaimniekošanu, ko vēl pašlaik
vada. Sabiedriskas darbības gaitas
uzsāk priekškara gados. Darbojas kā

pagasta vietnieku pulka loceklis, ir

tiesneša amatā un strādā ari Lizuma

bibliotēkas biedrībā. 10 gadus bijis

par pagasta domes priekšsēdi. Vēl

tagad izpilda priekšsēža amatus Li-

zuma lauksaimn. biedrība, Lizuma

krāj- un aizdevu sabiedrībā un Lizu-

ma savstarpēja ugunsapdrošināšanas
biedrībā. levēlēts ari par Velēnas

piensaimnieku sab-bas valdes priekš-

sēdi. 1933. g. decembri ievēlēts par

Latvijas lauksaimn. centrālbiedribas

valdes locekli un pārcēlies uz. Rīgu.
No 1934. g. aprīta ir mazpulku pa-

domes priekšsēdis un ta paša gada
rudeni viņu ieceļ par cv. lut. baz-

nīcas virsvaldes locekli. 1935. g. mar-

tā iecelts par Lauksaimniecības ka-

meras priekšsēdi. Radiofonā turējis

priekšlasījumus par mazpulku organiz.

jautājumiem. Apbalvots ar Triju zv.

ord. V. šķ.
DZERVITIS Arvīds, mākslinieks,

Rigas valsts mākslas amatniecības

skolas direktors. Dzimis 1897. g. 7.

maijā Rigā. Tēvs Dāvids, strādnieks,
mate Elizabete, dz. Eglīte. Pamat-

skolu beidzis 1010. g. Rigā, pēc tam

izturējis pārbaudījumu uz Pētera reāl-

skolas 11. klasi, bet 1914. g. pārgājis

uz Fr. Ģermāņa reālskolu. 1915. g.

iestājies Van der Flirta mākslas amat-

niecības skolā Piiskavā, kur mācī-

jies vakaros. Līdzekļus izglītībai ie-

guvis pats, strādādams Pliskavas kro-

ņa palātā. 1917. g. atgriežas Rīgā.
1919. g. iestājas Latvijas universitātes

arehitekturas fakultātē par brivklau-

sltaju un kārto vidusskolas cenzu

toreizējos hospitantu kursos universi-

tātē. Arehitekturas fakultāte mācas 3

semestrus un prof. P. Kundziņa iero-

sināts studē Latvijas etnogrāfiju, apce-

ļojot Latviju un vācot muzeja un et-

nogrāfiskos materiālus. 1919.— 1921.g.

strādājis Rīgas prefektūrā. Latvijas

mākslas akadēmijai nodibinoties, 1921.

g. tiek uzņemts 11. kursa un beidz

1928. g. ar keramikas mākslinieka

grādu. Prof. R. Zariņa ierosināts un

pabalstīts turpina Latvijas etnogrāfijas

studijas, vāc materiālus un liek pama-

tus savai plašajai etnogrāfijas mākslas

amatniecības un antīko mēbeju kol-

lekcijai (tagad ap 2000 priekšmetu).
Strādājis par mākslas amatniecības

paidagOgu H. Murevskas, M. Feld-

manes, E. Plates, L. siev. nāc. Ilgas
skolā un i. m. skolu dep. Rīgas rok-
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darbu darbnīcas. 1929. g. skolu dep.
uzdod viņam noorganizēt mākslas

amatniecības kursus un rokdarbu kur-

sus pamat- un vidusskolu skolotājiem,
kurus 1932. g. izgl. ministrija pār-

vērs par Rīgas valsts mākslas amat-

niecības skolu un iece| Dzērvīti par

direktoru, kompozicijas mācības un

etnogrāfijas lektoru. Ar 1930. g. žur-

nāla Zeltene līdzstrādnieks. 1934. g.

apprecējies ar Kaucmindcs mfijtur. se-

mināra skolotāju Aleksandru Liepiņu,
1930. g. kultūras fonda pabalstīts un

1934. g. ar saviem līdzekļiem studiju
nolakos apceļojis Vācijas, Francijas,

Austrijas, Čechoslov akijas un Itālijas
mākslas amatniecības skolas. Glezno

akvareļus (žanrs klusā daba un dabas

skati), ko izstāda gadskārtējās iz-

stādēs. Sākumā ir Neatkarīgo māksli-

nieku vienības, vēlāk Latviešu māks-

linieku b-bas biedrs. Bez akvareļiem

ikgadus izstāda ari mākslas amatnie-

cības darbus audumos, kalumos, ke-

ramikā, adas darbos. Keramikas dar-

bus ieguvuši Valsts mākslas muzejs

pili un Sevras muzejs Parīzē. Ir ari

Senatnes pētnieku un Brīvdabas mu-

zeja b-bu biedrs. Pēc viņa projek-
tiem izgatavoti Doma baznīcas si-

draba kalumi un iesējumi, korporā-

ciju lukturi, kausi un c. levietojis
rakstus par etnogrāfiju, mākslas amat-

niecību un citiem jautājumiem dau-

dzos periodiskos un neperiodiskos iz-

devumos, kā Latvijas Saulē, I. M.

mēnešrakstā, Dailē, Zeltenē, Jaunāka-

jās Ziņās, Atpūtā v. t. t. Lasījis ari

radiofona.

DZIĻUMS Eduards, pašvaldības

darbinieks, Palsmaņa pagasta vecā-

kais. Dzimis 1898. g. 10. jūnijā

Palsmaņa pag. Tēvs Jēkabs, māte

Karllna, dzim. Dūmiņa. Pēc Pals-

maņa draudzes skolas nobeigšanas

iestājies Tveras kultūrtechniskās vi-

dusskolas agr. mērnieku nodaļā. Vē-

lāk iestājies zemkopības komisariāta

dienestā. Precējies. Sieva Velta-

Lllija, dzim. Pūriņa. Strādājis Tve-

ras gub. Kimri apriņķi par agro-

nomu. Latvijā atgriezies 1919. g.

novembri, pārbēgot robežu. Tūlīt

mobilizēts un nosūtīts uz Rigas fron-

ti. Demobilizējies 1921. g. aprīli. Pēc

tam strādājis tēva saimniecībā, dar-

bodamies daudzās kulturālajās orga-

nizācijās un biedrībās. No 1921. g.

ir aizsargu organizācijā. No pagasta
tiesas nodibināšanas laika strādā ne-

pārtraukti par tiesnesi. 1931. g. Pals-

Inaņa pag. padomes vēlēšanās ievē-

lēts par pag. padomes priekšsēdi.

1934. g. oktobrī iecelts par Palsmaņa

pag. vecāko.

D2IND2A Pēteris, paidagogs, Ri-

gas pilsētas 10. pamatskolas priekš-
nieks. Dzimis 1893. g. 18. dcc. Rau-

nas pag. Tēvs Kārlis, ādminis, māte

Kristina, dz. Ozola. Beidzis Latv. kult.

veic. biedr. vidusskolu, Latvijas fizis-

kās izglītības institūtu un kādu laiku

studējis medicīnu Latvijas universi-

tātē. Precējies. Sieva Emīlija, dz.

Ziediņa. Izglītību guvis pats saviem

spēkiem, strādādams fizisku darbu.

Rīgas pils. 10. pamatskolā strādā jau

15 gadus, no kuriem' 8 gadus par sko-

las vadītāju. Ir Latvijas fiziskās au-

d/m. darbinieku b-bas priekšnieks,

Rīgas nomaļu savien. čiekurkalna

nod. valdes loc. Latvijas kult. veic.

biedr. čiekurkalna nod.un citu kultu-

rālu un saimniec. organizāciju biedrs.

Bēgļu laikā Ukraina — Aleksan-

drovskā organizējis latviešu biedrību,

kā ari strādājis bēgļu vietējās komite-

jās. Atbrīvošanas karā brīvprātīgi ie-

stājies Latvijas armijā. Nodarbojas ari
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žurnālistikā un paidagoģiskajā litera-

tūrā.

D2ONSONS Maksimilnns, ārsts,

veselības departamenta vicedirektors.

Dzimis 1874. g. 25. decembri Rīgā.
1893. g. beidzis Rigas klasisko ģim-

nāziju un iestājies Tērbatas universi-

tātes medicīnas fakultātē, ko beidzis

1898. g. ar ārsta grādu. Pēc tam līdz

1902. g. darbojies par ārstu 1. Rīgas
pilsētas slimnīcā. 1904. un 1905. g.

bijis kara ārsts Krievijas-Japānas ka-

rā. Pec kara strādājis par skolas ārstu.

Pasaules karā izpildījis firsta pienā-

kumus vairākās frontēs. No 1920. g.

strādā tautas labkl. ministrijā, kur ie-

ņem veselības departamenta vicedirek-

tora amatu. Bermonta uzbrukuma lai-

kā bijis kara ārsts Rīgas pārsienamajā

punkta pie dz-ļu stacijas. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru un

par nopelniem karā — ar vairākām

bij. Krievijas goda zīmēm. Ir zināt-

niski praktiskās ārstu b-bas biedrs.

DYURA Jēzups, ierēdnis, valsts ze-

mes bankas padomes loceklis Rīgā.
Dzimis 1896. g. 29. martā Gaigala-
vas pag. Pedeļu ciemā. Tevs Staņi-

slavs, māte Viktorija, dz. Tuča —

lauksaimnieki. Beidzis reālskolu Krie-

vijā. Precējies. Sieva Jozefata, dz.

Vonoga. No 1920. g. strādājis iekš-

lietu ministrijas Latgales lietu depar-
tamentā. 1923. g. iecelts par Latgales
lietu noda|as vadltfiju. 1926. g. —.

par valsts zemes bankas padomes
locekli. Tulkojis latgaliešu izloksnē

dažas grāmatas. Sastādījis Aritmētisku

uzdevumu krājumu. Labprāt nodar-

bojas ari ar lauksaimniecību savās

lauku mājās. Piedalījies sabiedriski

saimnieciskās organizācijās. Noorga-

nizējis Ķirupes piensaimnieku un me-

liorācijas sab-bu, Latgales piensaim-
nieku sabiedrību savienību. Strādājis

laikrakstos: Baltijas Vēstnesi, Rīgas

Ziņas, Latgolas Vordā v. c. Ir Lat-

gales tautas pils un Latgales kultūr-

veicināšanas biedrības Saule biedrs.

E

EFERTS Fricis, būvinženieris, Rī-

gas pilsētas būvju valdes direkcijas

vadītājs. Dzimis 1882. g. 22. oktobri

Vānes pag. Bu|ļos. Vecāki: Ernests

un Late, dzim. Jansone — lauk-

saimnieki. Beidzis Pētera I. reāl-

skolu Rlgfi un iestājies Rigas poli-
techniskā institūta būvinženieru no-

daļā. 1905. g. emigrē uz ārzemēm

un iestājas Karlsrohes techniskās

augstskolas būvinženieru nodala, ko

beidz 1911. g. Precējies. Sieva Elza,
dz. Piepere. Strādājis par inženieri

un vēlāk par techniskā biroja vadītāju

dzelzbetona būvfirmās Bernē, Frank-

furte, Dortmundā un Stetinā. Latvijā

atgriezies 1918. g. un vadījis Jelga-

vas dzelzceltitta izlabošanas darbus.

Brīvprātīgi iestājies Latv. armija un

iedalīts I. Latv. inženieru sapieru ro-

tā. Piedalījies kaujas pret Bermontu.

Bijis Rīgas ostas un valsts budžetu

noda|as vec. inženieris, Rīgas pilsē-

tas virsinženieris un pārveidojis inže-

nieru daļu par 1. būvju valdes di-

rekciju. Publicējis rakstus par ūdens-

speka stacijām un Daugavas izbūvi

Techniskajā 2urnfila un Latvijas Vēst-

nesi. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deņa IV. šķiru. Ir studentu korpor.
Talavijas filistrs un būvinženieru un

inženieru biedrību biedrs.
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EFERTS Pēteris, tiesnesis, Rī-

gas apgabaltiesas loceklis. Dzimis

1879. gadā 28. novembri Vānes

pagastā. Tēvs Ernests, māte Late,
dz. Jansone — lauksaimnieki. Mā-

cījies Tukuma pilsētas skolā. 1918.—

1920. g. sagatavojies uz abituriju, ko

izturējis izglītības ministrijā 1920. g.

1924. g. beidzis Latv. universitātes ju-

ridisko fakultāti. Precējies. Sieva

Edīte Martinsone, dziedātāja, beigusi
Maskavas konservatoriju. 1923. g. sā-

cis strādāt Rigas apgabaltiesa par ties-

amatu kandidātu, 1924. g. tadā pašā
amatā Jelgavā. 1924. g. oktobri ie-

celts par papildu miertiesnesi un 1925.

g. par apgabaltiesas locekli Jelgavas

apgabaltiesā. Kopš 1928. g. Rīgas ap-

gabaltiesas loc. Ir biedrs un dibinā-

tājs Latvijas tiesnešu biedrībā un vec-

biedrs stud. b-bā Austrums.

EGLE Kārlis, rakstnieks. Dzimis

1887. g. 2. jūnijā Druvienas Mazva-

saraudžos kā šo māju īpašnieka Kārļa

un Annas, dz. Zibinās, vecākais dēls.

Beidzis Sļukuma -Neibeizera mini-

strijas skolu 1902. g., pašmācības ce-

ļa sagatavojies reālskolas 6 klašu kur-

sa apmērā, ieguvis 1907. g. skolo-

tāja tiesības; no 1908. g. skolotājs
Alūksne, Lugažos, Ziemeros, Druvie-

nā. lesaukts bij. Krievijas armija, pie-

dalījies ari pasaules karā. Galicijas
frontē smagi ievainots. No 1919.—

22. g. piedalījies Latvijas atbrīvoša-

nā. 1922. g. no armijas izstājies.
1923.—25. g. vada O. Jēpes biblio-

tēku, bet kopš 1925. g. ir Rīgas pils.
Misiņa bibliotēkas pārzinis. Izglītī-
bas papildināšanas nolūka 1923.—24.

g. ka brlvklausltājs noklausījies Lat-

vijas universitāte literatūras, mākslas

un citu speciālu priekšmetu kursus.

Nodibinājis 1922. g. kopa ar brāli Rū-

dolfu Egli kritikas un grāmatniecības

žurnālu Latvju Grāmata, 1922.—31. g.

ir tā redaktors; 1924.—26. g. žurnā-

la Latvijas Jaunatne redaktors. Sākot

ar 1921. g. bij. Latvju rakstnieku un

žurnālistu arodbiedrības, tagad Preses

b-bas, Latvijas bibliotekāru b-bas, P.

E. N. kluba, b-bas Teodora Zeiferta

piemiņas fonds v. c. biedrs, pēdējā

ari valdes priekšsēža biedrs. Kopš
1920. g. precējies ar Elmīru Veismani.

Sākot ar 1909. gadu žurnālos un laik-

rakstos parādījušies vairāki apcerē-

jumi par literatūru un literatūras dar-

biniekiem. Piemēram: Par tautas

dziesmām skolās (Dzimt. Vēstnesi

1909.J, Mūsu vidusskolnieku attiecī-

bas pret savu tautu (Latvija 1909.),
Mūsu valodniecība un tautas gara

mantas (Latvijā 1911.), Bērnu lite-

ratūras labā (Latvija 1912.), Māksli-

nieciskās audzināšanas kustība (Jaun.
Latv. avīžu liter. piel. 1914.), Teo-

dors Zeiferts, un T. Zeiferta piemiņai

(Latvju Grāmatā 1922. un 1929.), Teo-

dora Zeiferta dzimtas vecās paau-

dzes (Izgl. Min. Mēnešr. 1930., ari

atsevišķa novilkumā) un T. Zeiferta

pirmie soļi redaktora gaitās (Burtnieks

1933.), Rūd. Blaumanis un Rod. BL

neiespiesta dzeja (Latvju Grām. 1923.

un 1929.), Kaudzītes Matīsa goda

dienā, un Kaudzītes Reiņa pēdējais
brauciens uz Kaibēniem (Latvju Grām.

1923. un 1930.), Brāļu Kaudzīšu ra-

du raksti (Izgl. min. mēnešr. 1929.,

ari atsevišķā novilkumā), Jāņa Misiņa
mūža darbs (Latvju Grām. 1925.),
Rakstnieks un audzinātājs Valdis, Ar-

vids Smilga (turp. 1926.), Ļevs Tol-

stojs latvju rakstniecībā, Tikšanās ar

Jāni Ezeriņu (turp. 1928.), Rakstnieka

Jāņa sin:t.i piemiņai (turp. 1929.),
Augusta Baltpurviņa mūža noslēgums

(turp. 1930.), Birutu Skujenieci atce-

roties (turp. 1931.) v. c. Atsev. no-
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vilkumi grāmatas: Rabindranats Ta-

gore, dzīve un darbi (1934.), Kron-

vakla Ata grāmatas un rokraksti

(1934 ). Rediģēti un bibliogrāfiski pa-

pildināti izdevumi: latvju rakstu, au-

tobiogrāfiju krājums Atziņas I —111.

(1923. -24.), O. Jēpes bērnu un jau-
natnes literatūra (1921—29.), Poruka

kop. raksti (kopā ar P. Ērmani, 1929.

-30.), J. Ziemeļnieka raksti (1933.),
T. Zeiferta Latviešu rakstn. vēstures

2. un 3. daļas 2. iespiedums (1930. un

1934.), Latviešu literatūras vēsture

(kopā ar doc. L. Bērziņu, K. Kārkliņu

un Zentu Mauriņu, 1934.—35.). Tul-

kojumi: Rabindranata Tagores dzejas

Dārznieks (1921.), luga Pasta nams

(1921.), Raksti (kopa ar Rich. Ru-

dziti, 1.—V1., 1927.—34.), A. Prevd

Manona Lesko (1923.), R. Kiplinga

Džungju grāmata (1.—11., 1923.—26.),
A. Kuprina Granātu aproce (1928.),
Ļ. Tolstoja triloģija Bērnība, Zēna

gadi, Jaunība (1928.—29.) v. c. —

Raksti par K. Egli: Biogrāfiskas zi-

ņas A. Prandes grām. Latvju rakst-

niecība portrejās un A. Gulbja Kon-

vers. vārdnīcā.

EGLE Rūdolfs, rakstnieks un li-

teratūras teorētiķis; iepriekšējā brā-

lis. Dzimis 1889. g. 29. aprīli Dru-

vienas Mazvasaraudžos, saimnieka

dēls. Beidzis reālskolu. Kādu kūku

(1909 —1910. g.) studē mūziku Drēz-

denes konservatorijā, vēlāk komerc-

zinlbas Rīgas politechnikā. kara lai-

kā apmeklējis Pēterpils universitātes

valodniecības un bibliotēku zinību

kursus, Literatūras un mākslas vēstu-

res institūtu, kā ari literatūras teorijas

studijas. 1914.—1915. g. Rigas dienas

laikraksta Latvija kritikas nodaļas va-

dītājs, teātra un mūzikas recenzents.

1916. g. Jauno Pēterpils avīžu re-

dakcijas sekretārs; no 1917. g. biblio-

tēkars Krievijas zinātņu akadēmija*
slavu nodaļas bibliotēka (Pēterpilī),
no 1918.—1922. g. tās vadītājs un

Bibliologiskā institūta padomes locek-

lis. 1922. g. Latvija atgriezies no-

dibina un (kopā ar brāli) vada kri-

tikas un bibliogrāfijas žurnālu Latvju

grāmata (līdz 1931. g.). 1922.-1925.

g. Kultūras fonda tautas bibliotēku

ierīcības darbu vadītājs, 1925.—1934.

g. Kultūras fonda inspektors, Biblio-

tēku padomes priekšsēdis (1929 —

1934. g.), Latvju rakstnieku un žur-

nālistu arodb-bas priekšsēdis (1926.

— 1932. g.), Brīvības pieminekļa ko-

mitejas prezidija sekretārs (1928.—
1934. g.). — Darbi: K. Veidenbau-

ma biogrāfija (1925. g.); Ed. Vei-

denbaums dzīvē un darbos (mono-
grāfija līdz ar kopotu rakstu jaun-

izdevumu un komentāriem, 1926.g.);
Jānis Poruks (monogrāfija, 1930. g.);
apcerējumi par latv. un cittautu rakst-

niekiem (Vācu modernā lirika, Dru-

va 1914; Bairons, Ritums 1924; A.

Gulbis, Latvju Grāmata 1923; V.

Vrtmens, Ritums 1923; V. Brusovs,

Latvju Grāmata 1925); kritikas, re-

cenzijas, raksti par grāmatniecību, kā

ari cittautu rakstnieku darbu tulko-

jumi dažādos periodiskos izdevumos.

EGLĪTE Dāvis, paidagogs. Skolas

pārzinis Zeltiņu pag. 6 kl. pamatsk.

Dzimis 1907. g. 15. martā Vijciema

pag. Migllšos. Mācījies Vijciema pag.

Cēllšu skolā un 11. pak. pamatskolā.

Beidzis Smiltenes valsts vidusskolu

un Jelgavas valsts skolotāju institūtu.

Precējies. Sieva. Elza, dz. Kalēja.

Ir Valkas apriņķa skolotāju biedrības

biedrs, Zeltiņu bezmaksas bibliotēkas

biedrības priekšnieks un Zeltiņu maz-

pulka vadītājs.
EGLĪTE Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks. Lauberes paga-
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sta vecākais. Dzimis 1002. g. 27. mai-

ja Lauberes pagastā kā lauksaimnieka

dels. Mācījies Madlienas draudzes

skolā un Rīgas komercskolā Mas-

kava. Darbojas Lauberes bibliotēkas

b-bas valdē par kasieri, piensaimnie-
ku s-bas pārvaldē par priekšsēdi un

pagasta padomē no 1028.—1934. g.

par padomes priekšsēdi, kad iecelts

par pagasta vēcāko. Kopš 1025. g.

aktīvs aizsargu organizācijas loceklis.

EGLITIS Augusts (pseud. Ceļma-

lietis), Piebalgas rajona veterinārārsts.

Dzīvo Gatartas pagasta. Dzimis 1876.

g. 28. janvāri Drustu pagasta. Bei-

dzis Nikolaja 11. ģimn. Rīgā un Tēr-

batas veterinārinstitutu. Precējies.
Sieva Marta, dz. Streipa. 1004. g. ko-

mandēts uz Turkestānu lopu mēra

apkarošanai; 1006.—1000. g. kara ve-

terinārārsts Kubanas, Karsas un Tcras

apgabalos; 1009.—1914. g. 20. artilē-

rijas diviziona veterinārārsts Rīgā;
1014.—1018. g. kara vecākais veteri-

nārārsts. Paaugstināts par galma pa-

domnieku. Bijis Gatartas pagasta val-

des un Drustu draudzes 'priekšnieks,

un armijas veterinārpārvaldes priekš-

nieks. Paaugstināts par veterinārārstu

pulkvedi. Rakstījis Līdumā ar pseud.

Ceļmalietis. Piebalgas rajona vete-

rinārārsta amatu ieņem kopš 1920. g,

EGLITIS Fricis, pašvaldības dar-

binieks, Ventspils pilsētas galvas
biedrs. Dzimis 1801. g. 22. novem-

bri Dundagas pag. Tēvs Krišs, mā-

te Jale, dz. Grlnvalde. Mācījies Dun-

dagas 2 kl. min. skolā. Zināšanas pap.

vakara kursos Rīgā un Pēterpilī. Pre-

cējies. Sieva Betija, dz. Grundmane.

Bijis tirgotājs, grāmatvedis, pagasta
valdes un tiesas darbvedis, mežsargs,

virsmežsargs un lauksaimnieks. Vē-

lāk apriņķa valdes darbvedis un lauk-

saimniecības skolas grāmatvedis, paš-
laik pilsētas galvas biedrs.

EGLITIS Kārlis, valsts darbinieks,

Ilgumu noda|as vadītājs dzelzce|u virs-

valdes finanču direkcijā. Dzim. 1802.

g. 12. martā Adulienas pagasta. Mā-

cījies Adulienas pagasta ministrijas
skolā un A. Ķēniņa privātajā tirdz-

niecības skolā, ko beidzis kā

eksterns Kurskā 1012. g. Studējis

Rīgas politechniskā institūta tirdznie-

cības un Latvijas universitātes taut-

saimniecības noda}ā. Precējies. Sie-

va Natālija, dz. Gaida|enka. No 1022.

g.strādā dzelzceļu virsvaldē — sākumā

eksploatācijas direkcija, pec tam fi-

nanču direkcija par darbvedi un kopš
1030. g. par līgumu nodaļas vadītāju.
Ir studentu korporācijas Selonijas fi-

listrs. 1015. g. nosOtīts uz Tiflisu un

iedalīts 111. Tiflisas studentu praporš
ciku skolā. Pēc tam bijis studentu re-

zerves bataljonā Caricinā un rezerves

pulka Balašovā. 1016. g. pārcelts uz

510. Kizlaras kājnieku pulku, kur It*

velēts par pulka komitejas sekretāru.

Darbojies ari minētā pulka satversme*

sapulces vēlēšanas komisija.

EGLITIS Maksis, agronoms, fito-

patologs, Latv. universitātes lauksaim-

niecības fakultātes vecākais docents.

Dzimis 1802. g. 13. aprīli Mārsnēni»

pag. Tēvs Jēkabs, māte Anna, dz.

Lapsiņa — lauksaimnieki. Beidzis Ri-

gas biržas komercskolu un Rīgas po-

litechniskā institūta lauksaimniecības

fakultāti. Fitopatoloģijā papildinājies
Clriches techniskās augstskolas prof.

Dr. E. Gāumaņa vadītajā īpatnējās

botānikas institūtā, kur dabas zinātņu
doktora grāda iegūšanai 1032. g. aiz-

stāvējis disertāciju Der Einfluss der

Infektion auf die Temperatur und

die Kohlensāureabgabe bei Kartoffeln.

Precējies. Sieva Herta, dz. Mlllere.



1918. g. piedalījies Kurz« nes atbrī-

vošanas cīņās Kalpaka bataljonā. Pa>

augstināts par leitenantu. Vēlāk va-

dījis armijas saimniecības pārvaldes

pārtikas un furāžas nodaļu. 1920.-

----21. g. vadījis Baltijas lauksaimn. bie-

drības ziemas skolu Valmierā. No

1922—1929. g. vadījis Latvijas lauk-

saimn. c-bas augu aizsardzības insti-

tūtu. 1922. g. L. U. lauksaimn. fak.

doc. J. Bicka vadītās fitopatoloģijas
un entomoloģijas katedras jaun. asi-

stents. 1926. g. ievēlēts par privātdo-
centu, 1928. g. stata docents, bet 1933.

g. vecākais docents. Publicējis daudz

novērojumu savā specialitātē. Pazīsta-

mi: Augu slimību noteicēji un raksti

rokasgrāmatas. Augu slimību statisti-

ka, likumdošana, saimnieciska un or-

ganizatoriska rakstura jautājumi. Ap-

balvots ar Latvijas atbrīvošanas pie-

miņas apliecību un Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķiru. Studentu korporāci-

jas Talavijas filistrs, Latvijas agrono-

mu b-bas, Atsevišķās studentu rotas,

Pulkveža Kalpaka bataljona biedrs.

EGLITIS Pēteris, zvēr. advokāts.

Dzīvo Rīgā. Dzimis 1884. g. 7. okt

Katvaru pag. Vecāki: Jānis un Anna,

dz. Miklave, zemkopji. Beidzis Lim-

bažu pils. skolu un Tērbatas univ.

Precējies. Sieva Marta, dz. Turka.

Bijis skolotājs un Limbažu izgl. b-bas

ģimnāzijas direktors, Zemes padomes

loceklis, Zvērinātu advokātu padomes

loceklis, bij. Baznīcas virsvaldes vice-

prezidents, Rīgas latviešu biedrības

runas virs, korporācijas Lettonijas fi-

listrs un filistru pal. biedrības valdes

loceklis, Rigas Doma latviešu drau-

dzes padomes un valdes loceklis,

Latvijas iekšējās misijas biedrības val-

des loceklis un Rīgas namīpašnieku
11. krājaizdevu sabiedrības valdes

priekšsēdis. Ir iekšlietu ministrijas

juriskonsults.
EGLITIS Sergejs, rajona veterinār-

ārsts Līvānos. Dzimis 1904. g. 12.

janvāri Mērsragā. Tēvs Ādams, pen-

sionēts skolotājs, māte Marija, dz.

Vaherc. Beidzis Madonas vidussko-

lu un L. U. veterinārmedic. fakul-

tāti. Precējies. Sieva Valija, dzim.

Nodieva. No 1929. g. bijis rajona vet.

ārsts Ugālē, bet kopš 1931.g. līdz

šim laikam Līvānos. Ir Līvānu pils.

bāriņtiesas loc., brīvības piem. Līvānu

noda|as priekšsēdis, Latvijas veteri-

nārārstu biedrības, Civilās aviācijas
Līvānu nodaļas v. c. organizāciju
biedrs. No 1930.—1932. g. Ventspils,
bet no 1932. g. līdz šim laikam Dau-

gavpils aizsargu pulka veterinārārsts.

EGLITIS Viktors, rakstnieks. Latv.

valodas skolotājs 11. Rīgas pilsētas

ģimnāzijā. Dzimis 1877. g. 15. apr.

Sarkaņu pag. kā Jāņa un Edes, dz.

Ozoliņas, jaunākais dels. Mācījies
Lazdonas Nikolaja draudzes skolā,

Vitebskas garīgajā skolā un garīgajā

seminārā, Penzas mākslas skolā, vie-

nu gadu Pēterpilī J. Repina vadītajā

kņ. Teniševas privātdarbnlcā un Tēr-

batas universitātes veco valodu fakul-

tātē. No 1914. g. mācījis gan Rīgā,

gan bēgļu laikā Krievijā vecās va-

lodas. 1917. g. atgriezies Rīgā, kur

Izgl. biedr. vidusskolas māca latviešu

valodu, 4 gadus ir latv. literāt. vēstu-

stures lektors universitātē, bet no

1924. g. atkal skolotājs 11. R. p. ģim-

nāzijā. 1904. g. apprecējis franču un

krievu vai. skolotāju Mariju Stolbovu.

1930. gadā apprecējis gleznotāju un

rakstnieci Hildu Vlku. Skolotāja gai-

tas nav varējušas apslāpēt viņā rakst-

nieka tieksmes, jo 35 gados, sākot

ar 1898. g. viņš sarakstījis pāri par

7000 lap. p. visdažādākajās literatūras
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formās. Stāstu sakopojumi: Zila cie-

tumā, Vērtības pārvērtējot; noveļu sa-

kopojumi: Slāpēs pēc dvēseles, Laik-

meta silueti; garāki atsevišķi stāsti:

Latvietis Krievijā, Juku laikā, Dvēse-

les slāpes, Aizšautais vanags. Romāni:

Skolotāja Kalēja piedzīvojumi, Ne-

novēršamie likteņi, Domājošā Riga - -

sastāda triloģiju; atsevišķi romāni:

Līdzvainīgie un Tilti un parigājēji.

Dzejoļu krājumi: Elēģijas, Hippokrē-

na, Kostāļavots, Zeme un mužiba,

Dievu sūtne. Poēmas: Pelēkais ba-

rons I. un 11. daļa, Upeslejas precības,
Barons Maidels, Divas poēmas. Lu-

gas: Zaimā, Ceļa biedri, 3cēl., Re,
kur virs! 2cēl., Ministra sieva, scēl.,

Nesaraujamās saites, 5 cēl. (izrādīta
no rokraksta); vēsturiskās lugas: Kam

valdīt Latvijā un Bermontiešu siros,

abas 5 cēl. (rokrakstā). Kritiku krā-

jums: Ceļš uz latvju renesansi; mo-

nogrāfijas: Jānis Poruks un Fallijs,

Andrievs Niedra savā dzīvē un dar-

bos. Bez tam pēdējos gados perio-
dikā nodrukāto noveļu pietiktu čet-

riem sējumiem, ja tās sakopotu. Rok-

rakstā veidojas Latviešu literatūras vē-

sture pēc salīdzināmās literāt. vē-

stures metodes. Ir biedrs Izglitibas

biedrībā, Latviešu rakstnieku un žur-

nālistu b-bā, Penklubā, konkordija

lmantija; no amatiem tomēr aizvien

izvairījies. Tikai dievturu draudzē no

paša draudzes dibināšanas laika bijis
viens no trijiem vecajiem. Pie poli-
tiskam partijām nekad ne pie vienas

nav piederējis, bet gadiem ilgi rak-

stījis par neatkarīgas, vienotas, na-

cionālas kultūras un valsts ciņu.

EICENS Arturs, ārsts iekšķīgās
slimībās. Rīgas pilsētas 1. slimnīcas

direktors un internās klīnikas vadītājs.
Dzimis 1892. g. 27. augustā Priekuļu
pagastā. Tēvs Jēkabs, būvuzņēmējs,

māte Ellze, dz. Mežciema. IQII. g.

beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā un

1018. g. Terbatas universitātes me-

dicīnas fakultāti. 1920. g. brīvprātīgi

iestājies Latvijas armijā un dienējis
kara slimnīca Rīgā. Vēlāk bijis par

sevišķu uzdevumu ārstu pie kara sa-

nitārā priekšnieka un par armijas virs-

pavēlnieka štāba ārstu; 1022 —1024.

g. strādājis Latvijas universitātes in-

ternajā klīnikā par ārstu asistentu;

1025. 1020. g. bijis ārsts Šveices, Vāci-

jas un Francijas klīnikās, kur specia-

lizējies plaušu, sirds un iekšķīgajās
slimībās; no 1034. g. Rīgas pilsētas

I. slimnīcas direktors un internās klī-

nikas vadītājs. Par plaušu un sirds-

slimībām rakstījis Šveices un Vācijas
medicīnas žurnālos. Ir studentu kor-

porācijas Lettonijas filistrs

EICHE Kārlis, mežkopis, virsmež-

zinis Inčukalna virsmežniecībā. Dzi-

mis 1884. g. 28. augustā Svitenes pa-

gasta. Mācījies Jelgavas reālskolā,
Charkovas gub. Izjumas reālskola,

Rīgas politechniskā institūta ķīmijas

fakultāte un Pēterpils ķeizariskajā me-

ža institūta. Pēdējo beidzis 1913. g.

ar mācīta mežkopja grādu. Precējies.
Sieva Nadja, dz. Aleksandroviča. Pie-

dalījies Krievijā zemkopības ministri-

jas ekspedīcijā Amūras apgabala pē-

tīšanai. No 1913.—1919. g. kalpojis
Charkovas gub. par speciālistu lauk-

saimniecībai nederīgo zemju nostipri-

nāšana un apmežošana, ka ari par

valsts mežzini. 1920. g. atgriezies

Latvijā un strādājis par vecāko mežu

inspektoru, vēlāk par mežu depar-
tamenta direktoru. Reformējis mežu

pārvaldes iekārtu, iekārtojot tagadējo

virsmežniecību sistēmu. Ir Mežu dar-

binieku kalendāra un Mežu Dzīves

redaktors. Rakstījis Brīvā Zemē, Lat-
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vijas Sargā, Pēdējā Bridi, Pirmdiena

un c. par mežsaimniecības un sabie-

driskiem jautājumiem. Ir Latvijas me-

žu darbinieku biedrības un valsts un

pašvaldības darbinieku centrālās sa-

vienības dibinātājs, valdes priekšsēdis

un goda biedrs. Bijis mežkopju sa-

vienības valdes loceklis un pārstāvis
mežu departamentā. levēlēts Inču-

kalna sporta b-bā par goda biedru un

mežzlnārniskfis b-bas revīzijas komi-

sijā par priekšsēdi. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru. Studen-

tu korporācijas Fraternitas Metropoli-
tana filistrs.

EICHMANIS Eižens, prokūrists,
Bruno Frobēna ķimikāliju un me-

dikamentu lieltirgotājs. Dzīvo Rīgā
Meža parkā. Dzimis 1889. g. Jelgavā
kā galdnieka meistara Jāņa Eichmaņa

un Dorotejas Eichmanes, dz. Voitkov-

skas, dēls. Mācījies Jelgavas piisē-
tas skola un valsts reālskolā Jelga-

gavā, kā ari valodu un komerezināt-

ņu speciālkursos. Precējies. Sieva

Anna, dz. Zimonaite. 1905. g. iestā-

jies mag. J. Herteja aptiekā un drogu

lieltirgotava Jelgavā, kur specializē-

jies drogu nozarē. Pēc tam pārcēlies

uz Maskavu, kur 10 gadus nostrā-

dājis ķīmiskajā fabrika Schering, sā-

kumā par noliktavas un ekspedīcijas

vadītāju, vēlāk par kantora priekš-
nieku. 1919. g. atgriezies dzimtenē

un iestājies par prokūristu Bruno Fro-

bēna drogu lieltirgotavā. Ari pēc B.

Frobēna nāves 1930. g. Eichmanis

kopā ar Grēniņu sekmīgi vada tālāk

uzņēmumu, nostādot to pārējo Šīs no-

zares uzņēmumu priekšgala. Brīvo lai-

ku vasarā pavada savā buru laivā vai

airētāju klubā, bet ziemā — slēpoša-
nā. Ir ari centīgs foto amatieris. Ir

goda tiesnesis airētāju klubā Neptun

un Latvijas tirgotāju savienības dro-

gistu sekcijas un Latvijas drogistu
biedrības valdes loceklis.

EICHVALDS Ādolfs, valsts darbi-

nieks. Valsts kontroles kollēģijas lo-

ceklis. Dzimis 1895. g. 30. sept. Sni-

ķeres pag. Zilēs. Vecāki: Vilis un

Dore, dz. Skudra — lauksaimnieki.

Beidzis Jelgavas lauksaimn. skolu un

lauksaimniec. praktiskos kursus. Pre-

cējies. Sieva Eiženija, dz. Vanaga.

Bēgļu laikā Krievijā strādājis par ie-

rēdni, muižas pārvaldnieku un Krie-

vijas patērētāju biedrību s-bā par

pārtikas nodaļas vadītāju. Valsts

kontroles dienestā iestājies 1921. g.

Ir valsts kontroles pārstāvis a-s. Be-

kona Eksports un rev. kom. priekš-
sēdis kopš s-bas dibināšanas. 1913.—

1914. g. rakstījis Jelgavas avīzē Sa-

dzīve. Ir valdības pilnvarnieks Lat-

vijas valsts darbinieku arodbiedrībā.

EIKERTS Jānis, saimniecisks dar-

binieks. Dzimis 1883. g. 3. oktobri

Kurzemē. Studējis Rīgas politechnika

tautsaimniecību, bet kara laikā stu-

dijas pārtraucis. Strādājis par grā-

matveža palīgu Latviešu biedrības

krājaizdevu s-bā un par darbvedi Lat-

viešu savstarplgajā kreditbiedriba.

Beidzis speciālu bankas darbinieku

kursu Maskavas privātajā juridiskajā
institūtā. Darbojies tautas padomē un

Rīgas pilsētas domē. 1919. g. nodi-

binājis tirdzn. rūpniecības uzņēmumu

Eikert, Marshall v. Co. 192t). g. ie-

vēlēts Rīgas biržas komitejā im 1931.

g. Rigas biržas bankas valdē, kur

darbojas ari tagad. 1934. g. iecelts

tirdzn. v. rupn. kamerā par kameras

vicepriekšsēdi un kreditsekcijas va-

dītāju. Ir stud. korporācijas Selonijas
filistrs. Precējies. Sieva Vallija, dz.

Vītola.
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EINBERGS Bernhards, inženieris,
satiksmes ministrs. Dzimis 1893. g.

23. janvāri Rigā kā zvērināta ad-

vokāta dēls. Pirmizglltlbu baudījis

mājās. Beidzis Rīgas pilsētas reāl-

skolu un no 1912. g. studējis Rī-

gas politechniskā institūta mašīnbūv-

niecības nodaļa. Kara laikā studijas

turpinājis Pēterpils techniskā institū-

tā. 1916. g. iestājies Oranienbaumas

karaskolā. 1917. gadā ka jauns virs-

nieks iedalīts 2. Sibirijas inženieru

pulkā, kas toreiz atradās Rīgas fron-

tē. Brīvprātīgi iestājies Cēsu rotā,

vēlāk Kalpaka bataljona studentu ro-

tā, ar kuru kopā piedalījies visās kau-

jās no Ventas krastiem lidz pat Rī-

gai. 1919. g. vasara iecelts par Val-

mieras pilsētas komandantu, vēlāk

līdzīga posteni pārcelts uz Limbažiem

un Rūjienu. 1920. g. nozīmēts par

Latgales divīzijas staba operatīvās

daļas adjutantu, kur sabijis līdz

demobilizācijai. Paaugstināts par kap-
teini. 1921. g. turpinājis pārtrauktās

studijas Latvijas universitātē un 1923.

g. beidzis fakultāti ar inženiera grā-

du. Pēc augstskolas beigšanas ie-

celts par sevišķu uzdevumu inže-

nieri dzelzceļu virsvalde. 1931.—1934.

g. bijis pasta un telegrāfa departa-
menta direktors. No 1934. g. maija ir

satiksmes ministrs. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ordeni, Triju zvaigžņu

ordeni. Lietavas Ģedimina un Poli-

jas Polonia Restituta ordeņiem. Ir

sabiedrības Pulkveža Kalpaka batal-

jons valdes priekšsēža vietnieks un

stud. korp. Selonija filistrs.

EĶIS Ludvigs, saimniecisks dar-

binieks un diplomāts, finanču mi-

nistrs. Dzimis 1892. g. Dobeles pa-

gasta Bāliņos kā zemkopja dēls.

Pirmizglltlbu guvis Dobeles draudzes

skola. 1911.—1914. g. studējis Rīgas

politechniskā jā institūtā tautsaimniecī-

bu. Piedalījies pasaules karā un Lat-

vijas atbrīvošanas cīņās kā virsnieks.

Kalpaka bataljona studentu rotā cīnī-

jies Ventas krastos. 1920. g. iestā-

jies ārlietu ministrijas dienestā par

vispārēja departamenta sekretāru, vē-

lāk tādā pašā amatā politiskā depar-
tamentā. No 1922. g. bijis Latvija»
sūtniecības otrais sekretārs Berlīnē,

no 1923. g. Latvijas sūtniecības pir-
mais sekretārs Helsinkos. 1925. g.

iecelts par ārlietu ministrijas admi-

nistratīvās un protokolu nodaļas va-

dītāju. 1928. g. paaugstināts par pa-

domnieku un pārcelts uz Latvijas
sūtniecību Londonā. 1931.—1934. g.

vadījis ārlietu ministrijas rietumu no-

dalu. Ka Latvijas valdības pārstāvis

piedalījies starptautiska saimniecības

konferencē Londonā, Tautu savienī-

bas sēdēs un saimniecības komisi-

jās, Latvijas un daudzu Vakareiro-

pas valstu tirdzniecības Ilgumu kār-

tošanas apspriedēs un citās starptau-
tiskas sanāksmēs. 1934. g. februāri

iecelts par sūtni Kaunā. No 1934. g.

maija ir finanču ministrs. Apbalvots

ar Lāčplēša kara ordeni, Triju zvai-

gžņu ord., Lietavas Ģedimina ord.,

Itālijas kroņa ordeni, Beļģijas kroņa
ordeni un Somijas Baltas Rozes or-

deni. Ir stud. korp. Selonija filistrs.

ELEPANS Georgs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Ikšķiles paga-

sta valdes darbvedis. Dzimis 1879. g.

14. jūnija Saikava. Pašvaldības dar-

binieks no 1894. g. Mācījies tautskolā,
tālāko izglītību ieguvis pašmācības

ceļa. Darbojies Latviešu strēlnieku

bataljonu organizācijas komiteja par

kasieri un vēlāk par komitejas lo-

cekli. Nodibinoties Latvijas valstij, ie-

celts par zemkopības ministrijas kan-

celejas pārzini, bet pēc valdības at-
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griešanās no Liepājas par sevišķu
uzdevumu ierēdni. Bijis Ikšķiles pa-

gasta padomes priekšsēdis un uz viņa

ierosinājumu nodibināta Ogres miesta

(tagad pilsētas) valde. Piedalījies
1905. g. kustībā. 1906. g. ievēlēts par

locekli Vidzemes provinciālpadomē.

Bijis priekšnieks Ikšķiles lauks, b-bā

un Ikšķiles uguns apdr. b-bā, valdes

loceklis un grāmatvedis Ikšķiles krāj-
aizdevu s-bā, padomes priekšsēdis
Mežmuižas krājaizd. s-bā un dažādos

amatos citās b-bas. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeni un Krievijā ar 4

medaļām.

ELERSS Herberts, jurists. Kodifi-

kācijas nodaļas vadītājs. Dzimis 1882.

g. I. decembri Rīgā. Tēvs Pauls (f),
bijis latiņu un grieķu valodas skolotājs

Rīgas klasiskajās ģimnāzijās, māte

Johanna, dz. Berneviča (f). Beidzis

ģimnāziju Carskoje Selo un 1908. g.

Demidova juridisko liceju Jaroslavā.

Precējies. Sieva, dz. Kovaļeva. Līdz

1917. g. strādājis Krievijas tieslietu

resorā par pilsētas tiesnesi, apriņķa

apgabaltiesas locekli, izmeklēšanas

tiesnesi, miertiesnesi un administratīvo

tiesnesi. Kopa ar apgabaltiesu pārcē-
lies uz Tālajiem austrumiem, pēc tam

aizbraucis uz Sanhaju, no kurienes

1920. g. atgriezies Latvija un iecelts

par jaundibinātās kodifikācijas noda-

ļas redaktoru, bet 1928. g. par noda-

ļas vadītāju. Bez oficiālo likumgrā-
matu izdošanas piedalījies vairāku pri-
vātu izdevumu — kā sodu likuma,

civillikuma, zemnieku nolikuma, no-

devu nolikuma, Lettlands Burgerliches
Gesetzbuch un Lettlands Strafgesetz-
buch — izdošana un komentēšanā.

Rakstījis vairākus apcerējumus Ties-

lietu ministrijas vēstnesi. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ordeņa 111. šķiru.

ELIASS Ģederts, gleznotājs, Lat-

vijas mākslas akadēmijas vec. do-

cents un figurālās meistardarbnīcas

vadītājs. Pastāvīgā dzīves vieta Rīgā.
Dzimis 1887. g. 23. septembri Pla-

tones pag. Tēvs Jānis, māte Lina,

dzim. Veilande — lauksaimnieki. Mā-

cījies Jelgavas reālskolā un Briseles

mākslas akadēmijā. Precējies ar māk-

slas vēstumieci un publicisti dr. phil.
H. Kairiūkštyti-Jacynieni, lietavieti.

Kopš 1924. g. ir Latvijas mākslas

akadēmijas klases vadītājs, kopš
1932. g. vec. docents un figurālās mei-

stardarbnīcas vadītājs. Ir daži simti

eļļas gleznu un zīmējumu. Apbal-

vots 1929. g. ar Beļģijas karaļa Al-

berta d avin. Commandeur dc l'Ordre

dc Leopold ordeni. Ir Rīgas māksli-

nieku grupas loceklis v. c. Latvijas

konversācijas vārdnīca vada mākslas

nodaļu. (Skulptūru, glezniecību).
ELTERMANIS Alfrēds, Tukuma

apriņķa agronoms. Dzimis 1899. g. 4.

augustā Jelgava. Mācījies Jelgavas
reālskolā Pjatigorskā, Jelgavas reāir

ģimnazijā un Latvijas universitātes

lauksaimniecības fakultātē, ko beidzis

1927. g. Precējies. Sieva Lūcija dz.

Llzenberga. 1925.—26. g. strādājis pie

prof. Berga par subasistentu saimnie-

košanas mācība Vecaucē. 1927. g.

iestājies Zemgales lauksaimniecības

centrālbiedrlbas dienestā par Tukuma

rajona agronomu. 1931. g. ievēlēts

par Tukuma apriņķa agronomu, kādu

posteni izpilda līdz šim laikam. Rak-

sta turienes presē par lauksaimniecī-

bu. Ir biedrs vairākas lauksaimnie-

cības b-bas un meliorācijas s-bas se-

kretārs. Aktīvs aizsargu organizāci-

jas loceklis. 1919. g. brīvprātīgi ie-

stājies studentu bataljona 11. rotā un

piedalījies kaujās pie Torņkalna, Ķe-

meriem, Jelgavas, Rīgas v. c.
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EMOLIŅS Edgars, paidagogs. Gra-

šu I. p. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1005. g. 7. martā Naukšēnu pag.

Beidzis valsts Valkas vidusskolu. Pre-

cējies. Sieva Millija, dz. Valtere. Strā-

dājis par skolotāju Daugmales pag.

pamatskolā un Grašu I. p. pamatsko-
lā. Ir L. N. J. sav- Grašu nodaļas

valdes priekšsēdis un 0. Madonas

aizsargu pulka Grašu nod. aizsargs.
No 1026. g. vada teātra režijas Grašu

pag. organizācijā. 1020. g. noorga-

nizējis un vada kori.

EMULIS Fricis, sabiedrisks darbi-

nieks. Grāmatu un rakstāmlietu tir-

gotavas īpašnieks Aucē. Dzimis 1806.

g. 22. apr. Lietavā. Beidzis Bēnes

pagastskolu. Tālāko izglītību iegu-
vis pašmācības ceļā. Kara laikā kritis

vācu gūstā un Llbekā izmācījies par

zobu techniķi un dentistu. Turpat bei-

dzis ari prof. Wagenfuhra vakara

vidusskolas kursus un gatavojies ie-

stāties Hamburgas universitātes zobu

.irstu, fakultātē. Saimniecisko apstā-

kļu dē| atgriežas Latvijā. Ir Auces

un apkārtnes biedrību, sab. un organ.

sav. Ausmas sekretārs, Vecauces sa-

draudzlgās b-bas valdes priekšsēdis,

Latv. tirgot, sav. Auces nod. sekre-

tārs. Auces kultūras un sporta b-bas

valdes loc., Auces pilsētas pašval-
dības revīzijas komisijas loceklis un

t. t. Aktīvi darbojas aizsargu organi-

zācijā.

ENDZELINS Jānis, valodnieks, Dr.

phil., Latvijas universitātes filol. un

filoz. fak. profesors. Dzimis 1873. g.

23. februāri Kauguru pagastā. Studējis

no 1803.—1000. g. Tērbatas univer-

sitātē un beidzis to ar klasiskās un

slavu filoloģijas kandidāta grādu.

1002. g. nolicis maģistra pārbaudīju-

mus un 1005. g. ieguvis salīdzināmās

valodniecības maģistra grādu. 1008.

g. ievēlēts par ārkārtēju profesoru
Charkovas universitātē, bet apstipri-

nāts tikai 1011. g. Pēc doktora di-

sertācijas aizstāvēšanas 1012. g. ap-

stiprināts par kārtējo prof. Charko-

vas univ. 1020. g. atgriezies Latvijā

un no tā laika ir L. U. filol. un filoz.

fak. profesors baltu valodu salīdzi-

nāmajā gramatika un latviešu valodas

zinātniskajā gramatikā. 1020.—1021.

g. bijis filol. un filoz. fak. dekāns.

Sarakstījis daudz zinātnisku darbu,

no kurinu minami: Latiškije predlogi

1., 11., Sla\jano-baltijskije etjudi, Let-

tisches Lesebuch, Lettische Gramma-

tik, Latvijas vietu vārdi 1., 11. Redi-

ģējis K. Mllenbacha Latviešu vārd-

nīcu. Bez tam sacerējis daudz ma-

zāka apmēra darbu par valodniecību,

kas iespiesti R. L. B. zinātņu kom.

rakstu krājumos, Filologu biedrības

rakstos, Izgllt. min. mēnešrakstā v.

citur. Ar savu zinātnisko darbību

plaši pazīstams ari ārzemēs un ir

Krievu zinātņu akadēmijas, Cecho-

slovakijas zinātņu akadēmijas, leišu

Lietuviu Mokslas Draugia, Getingas
zinātniskās biedrības un Karajauču

Gesellschaft fūr Wissenschaft kores-

pondētāja biedrs, Upsalas universitātes

goda doktors, Kauņas universitāte»

goda doktors, Latviešu filologu bie-

drības, Rīgas latviešu biedrības, R.

latv. biedr. zinātņu komitejas un L.

preses biedrības goda biedrs.

ĒRGLIS Jūlijs, lauksaimniecības

un kooperācijas darbinieks, Latvijas

piens, centr. sav. valdes priekšsēdis
un Latvijas bankas padomes locek-

lis Rīgā. Dzimis 1885. g. 24. de-

cembrī Meirānu pagasta. Tēvs Jānis,

mate Ede, dzim. Krieviņa — lauk-

saimnieki. Beidzis Lubānas 2 klas.

ministrijas skolu un Gatčinas kara

skolu. Daudz zināšanu ieguvis paš-
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māclbas ceļa. Precējies. Sieva Elza,

dzim. Peiča. Līdz pasaules karam

nodarbojies mājās ar lauksaimniecī-

bu. Pasaules karā bijis virsnieks.

Latvijas atbrīvošanas kara bijis pulk-
vedis leitenants Kalpaka bataljonā un

pēc tam L Liepājas k. pulka 11.

bataljona komandieris. Pēc kara

saimniekojis mājās un darbojies sa-

biedrībā un aizsargos, bet no 1924.

g. aprīļa pārnācis uz Rīgu tagadējā
vietā. 6 gadus bijis saeimas deputāts,

piederēdams zemn. savien. partijai.
Ir centrālās sviesta eksporta valdes

priekšsēža biedrs, tirdzniecības un

rūpniecības kameras aktīvais locek-

lis, Latv. lauks, centrālbiedribas re-

vīzijas komisijas priekšsēža biedrs un

Latv. tautas bankas padomes priekš-
sēža biedrs, Meirānu piens, sab-bas

valdes priekšsēdis, Meirānu biblio-

tēkas b-bas goda biedrs, Lāčplēša
kara ordeņa kavalieru b-bas valdes

priekšsēdis un Kara aviācijas fon-

da Rīgas nodaļas kasieris. Mīlē lauk-

saimniecību un medības. Apbalvots
ar Krievijas zelta zobenu, Latvijas

Lāčplēša kara ordeņa 111. šķ., Lat-

vijas atbrīvošanas zīmi, aizsargu kru-

stu un Triju zvaigžņu ord. 111. šķ.

ĒRGLIS Paulis, paidag., Rīgas pil-
sētas 44. pamatskola- pārzinis. Dzi-

mis 1901. g. 24. decembri Krustpils
pag. Jauna muiža. Beidzis valsts Rē-

zeknes vidusskolu un 3 mēn. skolo-

tāju sagatavošanas kursus. Studējis

tautsaimniecību un tiesību zinības L.

univ. Precējies. Sieva Erna, dzim.

Kārkliņa. Par skolotāju sācis darbo-

ties 1924. g. Rēzeknes apr. Dricēnu

6 kl. pamatskola. No 1925.—1934. g.

strādājis Rīgas pils. 10. pamatskola.
1934. g. iecelts par skolas pārzini Rī-

gas pils. 44. pamatskolā. Ir Rīgas
latviešu skolotāju biedrības biedrs.

ERLEINS Ādams, Latv. universit.

privātdocents. Protēžu un žokļu re-

gulāciju nodaļas vadītājs medicīnas

fakultātes zobārstniecības institūta.

Dzimis 1892. g. 1. novembri Mar-

getshoechheimē Bavārijā. Tēvs An-

tons, māte Cecīlija, dzim. Bēra —

lauksaimnieki. 1916. g. beidzis zob-

ārstniecību Vircburgā, 1920. g. iegu-

vis dr. mcd. dent. grādu Erlangene,
1921. g. beidzis medicinas fakultāti

Erlangenē ar dr. mcd. grādu. No

1921. 1925. g. asistents zobārstnie-

cības poliklīnikā Heidelbergā. 1923.

g. Heidclbergas medicīnas fakultātē

ieguvis venia legendi. Sakot ar 1925.

g. privātdocents Latvijas universitātes

medicīnas fakultātes zobārstniecības

nodaļā. Sarakstījis 5 grāmatas un

34 rakstus zobārstniecībā un 10 vis-

pārēja rakstura rakstus.

ERMANSONS Teodors, veterinār-

ārsts, Jēkabpils rajona un Jēkabpils

pilsētas vet. ārsts un tautas labklā-

jības ministrijas pilnvarnieks Jēkab-

pils slimo kasē. Dzimis 1896. g. 21.

februārī Rūjienā. Mācījies Tērbatas

vet. institūtā un L. U. vet.-med. fa-

kultātē, kuru beidzis 1929. g. Pre-

cējies. Sieva Anna, dzim. Rundana.

Brīvprātīgi iestājies Ziemeļlatvijas ar-

mijā un piedalījies kaujās pie Cēsīm

un Rīgas. 1922. g. dienējis Latga-
les artilērijas pulkā par vet. ārstu

leitenantu. 1923. g. novembri iecelts

par Jēkabpils rajona vet. ārstu. Rak-

sta žurnālā Aizsarga un laikrakstos

Brīvajā Zemē, Jēkabpils Ziņās v. c.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

V. šķiru, aizsargu Nopelnu krustu,

Latvijas atbrīvošanas un 10 gadu at-

ceres meda]ām un Igaunijas atbrīvo-

šanas medaļu. Ir 4. Jēkabpils aiz-

sargu pulka vec. vet. ārsts, pulka
kulturālas daļas vadītājs, speciālko-
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respondents un pulka goda tiesas

priekšsēdis. Bijis Jēkabpils pilsētas

domnieks, sanitarkomisijas priekš-
sēdis, bariņu tiesas loceklis, pilsētas
revīzijas komisijas loceklis, cv. lut.

baznīcas virsvaldes loceklis — sub-

stitūts, Jēkabpils cv. lut. baznīcas pa-

domes un valdes loceklis, L. Sar-

kanā Krusta Jēkabpils nodaļas priekš-

nieks, Latv. tub. apkarošanas b-bas

revīzijas komisijas loceklis, Dauga-
vas skautu novada priekšnieks u.t.t.

Ir studentu korporācijas Latvijas fi-

listrs.

ERPS Fricis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Purmsātu pa-

gasta vecākais. Dzimis 1894. g. 15.

februāri Purmsātu pagasta. Beidzis

Kalētu ministrijas skolu. Latvijas tap-
šanas laikā atradies policijas dienestā

un noorganizējis pagasta aizsargu

nodaļu, uzņcmdamies ari pirmā

priekšnieka pienākumus, izpildīdams
tos 7 gadus. Bijis pagasta tiesas

priekšsēdis un nepārtraukti darbojies

pagasta padome lidz iecelšanai pa-

gasta vecākā amatā. Ir Gramzdas

cv. lut. draudzes priekšnieks.

ERSS Ādolfs, rakstnieks. Dzīvo Ri-

gā. Dzimis 1885. g. 12. jūnijā Sku-

jenes pagasta Ģlbēnu mājās. Tēvs

Kārlis - lauksaimnieks un pagasta

skrīveris, māte Kristlua, dzim. Jo-
stiņa. Beidzis Cēsu pilsētas skolu

un paidagoģiskos kursus, vienu zie-

mu darbojies par skolotāju Dzērbe-

nē, pēc tam emigrējis uz Pēterpi-
li, kur apmeklējis mūzikas skolu.

Precējies ar dziedātāju brlvmāksli-

nieci Helēnu Kozlovsku. Sarakstījis
četrus dzeju krājumus, piecus romā-

nus, deviņus stāstu krājumus, vienu

poēmu krājumu, trīs ceļojumu ap-

rakstu grāmatas, daudzus rakstus

kritikā un žurnālistika. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķ. un

Lietavas Ģedimina ordeņa 111. lak.

EZERGAILIS Oskars, Siguldas sta-

cijas priekšnieks un Siguldas pilsētas

galva. Dzimis 1886. g. 27. janvāri
Cēsu apr. Kosas pagasta. Tēvs Jānis,
māte Anna, dz. Jātnieka — lauksaim-

nieki. Mācījies pilsētas skolā. Pre-

cējies. Sieva, dz. Putniņa. 3 dēli. No

1904.—1908. g. telegrāfists Līgatnes

stacijā, no 1912. g. telegrāfists Viļ-

ņā, tad Līgatnē. Pasaules kara lai-

kā komandēts frontes rajonos uz Si-

guldu, Ropažiem, Juglu, tad Valku,

Stāmerieni, Pēterpili, Jekaterinburgu,

Ribinsku. 1919. g. stacijas priekšnieka

pailgs Ropažu stacija. Sātkot ar 1920.

g. Siguldas stac. priekšnieks. 1934-

---g. iecelts par Siguldas pilsētas galvu.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

V. Šķiru, Latvijas valsts 10 gadu

jubilejas bronzas meda|u un Romano-

vu cilts 300 gadu valdīšanas piemi-

ņas bronzas medaļu. Ir par biedru

Latvijas dzelzceļnieku b-bā, Siguldas

pilsētas namīpašnieku b-bā, Siguldas

pilsētas namīpašnieku krājaizdevu
sab-as dibinātājs un valdes priekš-
sēdis, dzelzceļu aizsargs.

EZERKALNS Pauls, pašvaldības
darbinieks. Ķemeru pilsētas valdes

kasieris. Dzimis 1892. g. 11. maijā

Engures pagasta. Izglītojies pamat-
skolā un pašmācības ceļā. Apprecē-

jis Linu Enkuri. Darbojies Ķeme-
ru pils. valde dažādos amatos. Ir

Ķemeru patērētāju kooperatīva val-

des loceklis, kā ari aktīvi darbojas
vairākās sabiedriskās un pašvaldību

organizācijās.

EZERLICIS Jānis, Aderkašu un

Jaunpils draudžu priesteris. Dzīvo

Aderkašos. Dzimis 1889. g. 23. aprī-

li Vestienas pagastā. Tēvs Jēkabs,
māte Līze, dzim. Ļaudaka — zem-
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kopji. Absolvējis Sausnējas draudzes

skolu un Rīgas garīgo semināru.

Precējies. Sieva, dzim. Ābele. 1911.

g. iecelts par priesteri Palsmani, bet

no 1926. g. Vestienā un 1932. g. Ader-

kašos. 1931. g. Ērgļu prāvesta vispā-

rējā sapulce ievelēts par Ērgļu ie-

cirkņa prāvestu uz trim gadiem un

1935. g. pārvēlēts uz nākošiem trim

gadiem. Daudz nodarbojas ari ar

biškopību. Apbalvots no Virsgana pec

garīgā amata un ir Latvijas vana-

gu Taurupes novada goda biedrs.

EZERNIEKS Roberts, jurists, Krās-

lavas iecirkņa izmeklēšanas tiesne-

sis. Dzimis 1898. g. 16. jūniju Dzelza-

vas pagastā. Beidzis Latvijas univer-

sitātes tauts. tiesību zin. fakult. tie-

sību zin. nodaļu. Precējies. Sieva Al-

ma, dzim. Tiltiņa. Strādājis no 1919.

-1921. g. Latvijas dz.-ceļu 111. eks-

ploatācijas nodaļā par desmitnieku,

vec. kantoristu un vec. rēķinvedi;

1921.—1929. g. bijis kara ministrijas

bibliotekārs; 1929.—1930. g. jaunak.

tiesamatu kandidāts Daugavpils ap-

gabaltiesā; pec tam Krāslavas ie-

cirkņa izmeklēšanas tiesnesis. No

1934. g. Krāslavas skautu un gaidu

labvēļu komitejas priekšsēdis. Lat-

gales patronātu biedrības Krāslavas

nodaļas valdes priekšsēdis un kara

aviācijas fonda Daugavpils apakško-

mitejas Krāslavas nodaļas valdes lo-

ceklis. Ir korporācijas Lettonijas fi-

listrs.

ĒVALDS Jēkabs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Jercenu paga-

sta vecākais. Dzimis 1903. g. 8. no-

vembri. Beidzis Valkas pils. pirm-
mācības skolu un Valmieras latviešu

reālskolu. 1926. g. ievēlēts Valmie-

ras-Jērcēnu piensaimnieku sabiedrība

Andrupē par valdes priekšsēdi, bet

1928. g. par Jercenu pagasta revīzi-

jas komisijas locekli. Kopš 1934. g.

Jercenu pagasta vecākais. Darbojas
Sarkanā krusta Ēveles nodaļas valde

un Valkas aizsargu pulkā par Jērcēnu

aizsargu nodaļas priekšnieku un 4. ro-

tas komandieri. Ir Latvijas vanagu

lldzdibinātājs un pirmās valdes lo-

ceklis — biedrzinis, kā ari lopkopī-
bas pārraudzības b-bas Andrupe di-

binātājs. Apbalvots ar aizsargu me-

daļu par centību.

F

FEDDERS Pēteris, akadēmiķis un

architekts. Latvijas mākslas akadē-

mijas profesors. Dzīvo Jelgavā. Dzi-

mis 1868. g. 17. jfllijā Kazaņā. Bei-

dzis Pēterpils mākslas akadēmiju ar

mazo zelta medaļu. 2 sudraba mcd.

par arehitekturu un 2 sudraba meda-

ļām par peizāžām. Precējies. Sieva

Jūlija, dz. Audžiaka*. 1900. g. bijis

lektors Varšavas politechniskā jā in-

stitūtā (arehitekturas, projektu sastā-

dīšanas un perspektīvajos ■ priekšme-

tos.) 1910. g. Pēterpils ķeizarisk i

mākslas akadēmija viņam piešķīrusi

akadēmiķa grādu. 1913. g. Varšavas

pilsētas arehitekts. Tanī pašā gadā

ekstrāordin. arehitekturas katedras

profesors Varšavas pol. inst.; 1914.

g. sekretārs kalnu inženieru nodaļa;

1915. g. ordinār. arehitektūras kate-

dras profesors. Latvijas mākslas aka-

dēmijas profesors no tās dibināšanas

laika. Darbi: Baznīcas būve Trop-

kos pie Varšavas; 2urovska pils Po-
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(lote; šelechova tirdzn. nams Var-

šavā; Varšavas pareizticīgo baznīca

Sobor; Žandarmērijas valdes nams

Varšavā; Varšavas Ulānu pulka baz-

nīca; Latvijas dz-ceļu stacijas Si-

guldā, Vecgulbenē, Bene, Reņģe,
Asaros un Inčukalnā, Rīgas Doma

baznīcas izdaiļošana, Jelgavas pils

restaurācija. Apbalvots ar Sv. Staņi-

slava ord. 111. šķ., Sv. Annas ord.

11. šķ. un Triju zvaigžņu ordeņa
111. šķiru. Ir brāļu kapu techniskās

komitejas priekšsēdis.

FELDERS Ādolfs, valsts darbi-

nieks. Rēzeknes-Ludzas- Jaunlatga-
les zemesgrāmatu nodaļas priekšnie-
ka palīgs. Dzimis 1899. g. 12. ok-

tobri Kalnciema pag. Skolu beidzis kā

eksterns 1927. g. un no 1928. g.

studē Latvijas universitātes juridis-

kajā nodaļa. Strādājis par paga-

sta darbveža palīgu Alūksne, Jaun-

lakene un Valkas apr. kara klausī-

bas komisija. Piedalījies Latvijas at-

brīvošanas cīņās. No 1923. g. strā-

dājis Latgales zemesgrāmatu noda-

ļā par sekretāru, vēlāk priekšnieka

palīgu. Kopš 1932. g. tādā pašā ama-

ta Rēzeknes Ludzas Jaunlatgales ze-

mes grāmatu nodaļā. Ir vairāku sa-

biedrisku organizāciju biedrs.

FELDMANIS Ēriks - Mārtiņš, ju-

rists, Jelgavas apgabaltiesas priekš-
sēdis. Dzimis 1884. g. 12. septembri
Jelgavā. Tevs Ansis, tirgotājs un

namīpašnieks, māte Šarlote, dzim.

Martinsone. Beidzis Jelgavas ģimnā-

ziju un 1909. g. Terbatas universitā-

tes juridisko fakultāti, bez tam — Pe-

terhofas virsnieku skolu. Precējies.
Sieva Ija, dzim. Chreščaticka. Dar-

bojies no 1909. g. par tiesamatu kan-

didātu Jelgavas apgabaltiesā; 1912.

g. par Krievijas 4. valsts domes kan-

didātu, kad sācis darboties ari Jel-

gavā par zver. adv. palīgu; 1913.

g. ievēlēts par Jelgavas domnieku un

Jelgavas savstarpējās kredītbiedrības

padomes priekšsēdi un juriskonsul-

tu. Dibinājis Jelgavā kopā ar K. Pau-

Juku un A. Kviesi zemnieku savie-

nības nodaļu. 1918. g. ievēlēts tau-

tas padomē, kur darbojies juridiskajā,

pašvaldību un amnestiju komisijā. T.

p. gadā iecelts par Jelgavas apgabal-

tiesas prokuroru; 1919. g. pagaidu val-

dības pilnvarotais gūstekņu lietās Vā-

cijā; vadījis Amerikas palīdzības ad-

ministrācijas uzdevumā bērnu virtu-

ves, Latviešu biedrības bērnu palī-
dzības komiteju un Zemgales klu-

bu. 1920. g. bijis kara ministrs sa-

tversmes sapulces pirmajā, K. Ul-

maņa, kabineta; 1921.—1923. g. sūt-

niecības padomnieks un sūtnis Mas-

kavā, kas noslēdzis miera Ilgumu
ar Ukrainu. Tad atkal iestājies Jelga-
vas apgabaltiesā par tiesnesi, vēlāk —

apellācijas nodaļas priekšsēdi. Taga-

dējā amata ir no 1930. g. Viņa rak-

sti ievietoti Latvija, Zemgalietī, Čak-

stes monogrāfijā un Daugava. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeni. Ir

Zemgales patronāta biedrības valdes

priekšsēdis un stud. korporācijas Let-

tonijas filistrs.

FELDMANIS Jūlijs, jurists. Ārkār-

tējs sūtnis un pilnvarots ministrs

Šveicē. Pastāvīgs delegāts tautu savie-

nībā. Dzīves vieta 2enēvā. Dzimis

1889. g. 21. jūlijā Nlgrandā. Tevs

Fridrichs, māte Doroteja, dzim. Ada-

moviča. Abi miruši. Beidzis Kuldī-

gas skolotāju semināru un 1915. g.

Maskavas universitātes juridisko fa-

kultāti. Precējies. Sieva Marianna,

dzimusi Robiņa. 1919. g. iestājies

ārlietu ministrijas dienestā par Krie-

vijas nodaļas vadītāju. Velak iecelts

par juriskonsultu un 1921. g. par sek-



149 Finkcnstoins

retām Parīzes sūtniecībā. 1923. g.

pārcelts uz Rīgu par tautu savienības

nodaļas vadītāju, 1925. g. par pa-

stāvīgā delegāta v. i. tautu savienī-

bā un t. p. gada augustā par sūt-

niecības padomnieku Parize. Vadī-

jis Parīzes sūtniecību kā charge d'af-

faires. 1928. g. pārnācis uz Rīgu par

rietumu nodaļas vadītāju; 1930. g.

iecelts par pastāvīgo delegātu tautu

savienībā un 1932. g. par Šveices

federālas valdības sūtni. Sarakstījis

grāmatu Vai mēs zinām, kas ir tau-

tu savienība. Rakstījis ari prese par

ārpolitikas jautājumiem. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. šk-, Go-

da leģiona ordeņa IV. šk-, Sv. Savas

ordeņa 111. šķ;., Portugāles militāro

krustu un Lietavas lielkunigaišķa Ģe-

dimina Mclkrusta I. šķiru. Ir studentu

savienības Austrums loceklis. Bijis

skolotājs Tukumā, pēc tam kara lai-

kā ierēdnis Karsā, Trapezunda un

Tiflisā. Trapezunda nodibinājis pir-

mo Latviešu biedrību okupētajā Tur-

cijas daļa Tiflisā ievēlēts par na-

cionālās padomes locekli Aizkauka-

zā, bet Omskā par nacionālas komi-

tejas priekšsēdi. Bijis Latvijas ro-

bežu komisijas vadītājs robežu no-

spraušanā ar Igauniju un Lietavu.

Piedalījies sešās starptautiskās darba

konferences, deviņas tautu savienības

kārtējās un divās ārkārtējās asamble-

jas, atbruņošanas konferencē v. c.

FELDMANIS Kārlis, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks. Kalētu pa-

gasta vecākais. Dzimis 1894. g. 19.

oktobri Vaiņodes pagastā. Beidzis Ka-

lētu ministrijas skolu. Precējies. Sie-

va, dzim. Gulbe. 1923. g. ievelēts

Kalētu pagasta padome par padomes

locekli un 1931. g. par pagasta val-

des priekšsēdi. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeni. Ir Kalētu piensaim-

nieku s-bas, savstarp. ugunsapdroš.

s-bas, lopkopības pārraudzības v. c.

biedrību dibinātājs un valdes locek-

lis. Bez tam darbojies par valdes

resp. rev. kom. locekli Kalētu koo-

peratīvā, lauksaimniecības b-bā, me-

liorācijas s-bā, Gramzdas cv. lut. baz-

nīcas padome, Saviesīgajā b-bā v. c.

Ir aktīvs aizsargu organizācijas lo-

ceklis kops 1922. g. Piedalījies Lat-

vijas atbrīvošanas cīņās.

FILHOLDS Juris, diplomāts. Lat-

vijas sutniec. padomnieks Maskavā

(pag. izpilda konsula vietu Ļeņin-

gradā). D/imis 1891. g. 29. jūlijā
Cērkstes muiža Kurzeme. Tevs Pauls

koku tirgotājs. Beidzis Mirono-

va komercskolu Rīgā un 1914. g.

technisko augstskolu Karlsruhe. Strā-

dājis par inženieri AEG fabrikās

Rīgā, Pēterpilī, Charkovā un di-

namo fabrikas nodaļās Chafkovā

un Juzovkā. 1920. gadā atgrie-
zies Latvijā un iestājies Latvijas

armijas štāba informācijas nodaļā,

pēc tam ārlietu ministrijā, administra-

tīvajā un juridiskajā departamentā lidz

1926. g., kad pārcelts par sūtniecības

pirmo sekretāru Helsinkos, kādu ama-

tu ieņēmis līdz 1931. g., kad ie-

celts ārlietu ministrijā par Baltijas

valstu nodaļas vadītāju. Piedalījies
vairākas ārlietu ministru apspriedes

Rīgā un Tallina. Kopš 1933. g. sūt-

niecības padomnieks Maskava. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ordeni,

Lietavas, Zviedrijas, Polijas, Beļģijas

un Somijas ordeņiem. Ir Latvju-somu

un Latvju-igauņu biedrības valdes lo-

ceklis un atbildīgo valsts ierēdņu un

tautu savienības veicināšanas biedrī-

bas biedrs.

FINKENSTEINS Jānis-Alfrēds, ad-

vokāts, sabiedrisks darbinieks un Tu-

kuma pilsētas galva. Dzimis 1892.
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g. 5. aprīli Irlavas pagasta. Tēvs

Kārlis, māte Matilda, dzim. Kirš-

kalne. Tēvs bijis mērnieks un lauk-

saimnieks. Beidzis Tukuma pilsētas

komercskolu un Latvijas universitā-

tes taut. un tiesību zin. fakultātes

tiesību zinātnes nod. kursu un iegu-
vis cand. jur. grādu. Bijis Krievijas

rez. virsnieks, piedalījies pasaules ka-

rā, 1918. g. brīvprātīgi iestājies Latv.

nacionālajā armija. Strādājis kara mi-

nistrijas kanceleja un galvena staba

apmācības daļā. 1924. g. 1. martā

izstājies no Latvijas armijas ar virs-

leitcnanta dienesta pakāpi. Vēlāk uz-

ņemts zvēr. adv. pal. skaitā un no-

darbojās ar advokatūru. Sākuma Rī-

gā zvēr. adv. A. Birznieka palīgs,
bet 1928. g. pārcēlies uz dzīvi Tu-

kumā. Bijis 1924.-25. g. žurn. Aiz-

sargs atb. redaktors. Apbalvots ar

Somijas aizsargu nopelnu krustu un

divi Latvijas atbrīvošanas piem. zī-

mēm. Ir Tukuma aizsarga pulka ad-

jutants, Tukuma vieslgās biedrības

priekšnieka biedrs, brīvības piem. Tu-

kuma apriņķa komitejas priekšsēd.

biedrs v. c.

FINKS Eduards, (pseud. Fiņkis),

paidagogs un sabiedrisks darbinieks.

Dobeles pagasta Virkus pamatskolas

priekšnieks. Dzimis 1895. g. 23. no-

vembri Dobeles pagastā. Beidzis Jel-

gavas Aleksandra pilsētas skolu. Taut-

skolotāja tiesības ieguvis 1913. g.,

noliekot speciālu pārbaudījumu Rīgas

māc. apgabala. Pilntiesīga pamatsko-
lu skolotāja tiesības piešķīrusi izgllt.
ministrija. Precējies. Sieva Marija,
dzimusi Majore. Nodarbojas ari ar

žurnālistiku un ir aktieris un re-

žisors turienes teātri. Kā brīvprātī-

gais valsts statistiskas pārvaldes ko-

respondents apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ordeņa sudraba goda zīmi un

ka pašvaldības darbinieks ar Triju

zvaigžņu ordeņa V. šķiru. Ir Do-

beles pag. revlz. kom. priekšsēdis,

pag. tiesas loceklis, Dobeles un ap-

kārtnes slimnīcas valdes loceklis. Do-

beles latviešu b-bas un Dobeles sa-

viesīgās b-bas priekšnieks, aizsargu

nodaļas kasieris, brlvprāt. ugunsdzē-

sēju b-bas rev. kom. priekšsēdis

v. c. Piedalījies Latvijas atbrīvoša-

nas cīņās.

FOGELMANIS Žanis, valsts un sa-

biedrisks darbinieks. Latvijas bankas

Jaunjelgavas nod. priekšnieks. Dzi-

mis 1878. g. 27. oktobri Salda. Bei-

dzis Saldus pilsētas skolu. Precē-

cējies. Sieva Emīlija, dzim. Puna.

1896. g. iesācis darboties pašvaldības

iestādēs, pēc tam dažādās kredit-

iestadēs Latvija un Krievijā. Ir Brī-

vības pieminekļa Jaunjelgavas pilsē-
tas komitejas kasieris; Latvijas Sar-

kanā krusta Jaunjelgavas nodaļas re-

vīzijas komisijas priekšsēdis un skau-

tu pulciņa sekretārs.

FRANCIS Jānis, ģenerālis, Armijas
štāba priekšnieka 11. palīgs. Dzimis

1877. g. 3. jūlijā. lestājies bij. Krie-

vijas armija 1894. g. Beidzis Viļ-

ņas junkuru skolu 1896. g., pēc tam

paaugstināts par podporučiku. 1904.

g. piedalījies kaujās pret japāņiem.

Par nopelniem kaujās pret ienaidnie-

ku paaugstināts par apakšpalkavnieka
1915. g. Tajā pašā gadā iecelts par

2. Rīgas latviešu strēlnieku batal-

jona komandieri. Paaugstināts parpal-

kavnieku 1916. g. Bataljonu pārfor-

mējot par Latviešu strēlnieku rezer-

ves pulku, iecelts par šī pulka koman-

dieri 1917. g. 3. februāri. Latvijas ar-

mijā iestājies 1921. g. 3. februāri. le-

celts par galvenā staba priekšnieka
11. palīgu 1921. g. aprīli. 1922.—1924.

g. izpildījis Rigas pilsētas garnizo-
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na priekšnieka pienākumus. Vairāk-

kārtīgi un ilgāku laiku izpildījis gal-

venā štāba priekšnieka un karaspēka

inspektora pienākumus. Izpildījis ari

armijas komandiera pienākumus. Pa-

augstināts par ģenerāli 1925. g. 22.

jūnijā. Apbalvots ar Lāčplēša kara

ord. 111. šķ., Triju zvaigžņu ord. 111.

un 11. šķ., Igaunijas Erg|a ord. 11. šķ.,

Zviedrijas šķēpa I. šķ. komandiera or-

deni, Beļģijas Leopolda 11. šķ. koman-

diera ordeni. Bez tam apbalvots ar

vairākiem bij. Krievijas augstākiem

ordeņiem.

FRANCIS Mārtiņš-Konstantins, sa-

biedrisks darbinieks. Limbažu pilsē-
tas valdes loceklis. Dzimis 1883. g.

15. decembri Rūjienas draudze. Tēvs

Aleksandrs, rosīgs sabiedrisks darbi-

nieks, daudzu lauku biedrību dibi-

nātājs un zemkopis. Māte Minna, dz.

Sulte, I. vispār, latviešu dziesmu svēt-

ku dalībniece. Brālis ģenerālis Fran-

cis, armijas štāba pr-ka palīgs. Pirm-

izglltlbu baudījis Ēveles draudzes

skolā un Valmierā bij. Heines pro-

ģimnazijā. Turpmāko izglītību iegu-
vis kursos un pašmācības ceļā. Strā-

dājis uz Rlgas-Pliskavas dz-ceļa, Au-

strumķlnas dzelzceļa virsvaldē Dar-

biņā un citur par grāmatvedi,

nodaļas vadītāju un noliktavu pār-

zini. Precējies ar Mariju Vetde-

mani. Laulībā 4 bērni, no kuriem

vecākais studē inžen. zinātnes. Pie-

dalījies kaujas Austrijas frontē. 1916.

g. uz paša lūgumu pārcelts uz 2. Rī-

gas latviešu strēlnieka pulku un ir

visu pulka vēsturisko kauju dalīb-

nieks: Nāves salā, pie Ķekavas, Smār-

des un Tīreļu purvā. Apbalvots ar

IV., 111. v. 11. šķ. Jura krastiem. 1917.

g. pēc izveseļošanās no ievainoju-

miem atva|ināts no dienesta. Pēc tam

Irkutska strādājis guberņas pārtikas

valde un vēlāk guberņas bēgļu un

gūstekņu reevakuācijas pārvaldē par

nodaļas vadītāju. Reģistrējis latvie-

iOj leišu, igauņu, poļu un citu tau-

tību bēgļus un pasaules kara gū-

stekņus nosūtīšanai uz dzimteni. Lat-

vijā atgriezies 1921. g. No 1923. g.

strādā Limbažu piensaimnieku s-bā

par grāmatvedi. Ir Limbažu pilsē-
tas bāriņu tiesas loceklis, laikraksta

Limbažu Vēstnesis atbildīgais redak-

tors un citu organizāciju biedrs.

FREIBERGS Fridrichs-Roberts, pil-
sētas pašvaldības darbinieks, Cēsu

pilsētas un bāriņtiesas sekretārs, pil-
sētas krājkases direktors un valdes

priekšsēdis. Pastāvīga dzīves vieta

Cēsis. Dzimis 1882. g. 13. maijā Se-

savas pagasta. Tēvs Jānis un māte

Lavīze, dzim. Cepure. Tevs bijis
lauku māju rentnieks Svitenes pa-

gasta. 1898. g. beidzis Bauskas pil-
sētas skolas pilnu kursu. Precējies.
Sieva Agnese, dzim. Teljatjeva. No

1899.—1917. g. bijis valsts ierēdnis

Sibīrija un dažādu būvdarbu uzņē-

mējs. 1920. g. atgriezies dzimtenē.

lestājies Cēsu pilsētas pašvaldības

dienesta, kur nepārtraukti kalpo līdz

šim laikam. Daudz strādājis agrārās

reformas izvešanā dzīvē. Dažos laik-

rakstos ievietojis korespondences par

dzīves apstākļiem Latvija. Patīk ari

dar/koplba un biškopība. levēlēts par

mūža biedru Cēsu brīvprātīgo uguns-

dzēsēju b-bā. Ir Cēsu savstarpējās

apdrošināšanas b-bas valdes priekš-

sēdis; Latvijas tuberkulozes apkaro-
šanas b-bas Cesu nodaļas revīzijas

komisijas loceklis; Latv. pilsētu paš-
vaki, darbinieku palīdzības biedrības

valdes loceklis. Aktīvi piedalījies lat-

vju nacionālajā kustībā Tālajos aust-

rumos.
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FREIDENFELDS Aleksandrs, paš-
valdības un sabiedrisks darbinieks,

Vandzenes pagasta valdes un tiesas

darbvedis. Dzimis 1904. g. 26. februā-

ri Vandzenes pagasta namā kā to-

reizējā pagasta skrīvera dēls. Tēvs

Andrejs, māte Emīlija, dzim. Kron-

tāle. Pirmo izglitlbu ieguvis pie māj-

skolotājas Annas Stenges. Pec tam

mācījies Karlsbādes progimnazijā un

Dubultu ģimnāzijā. Vēlāk izglītību

papildinājis pašmācības ceļā. 1918. g.

4. decembri iestājies Vandzenes pa-

gasta valdes dienestā par darbveža

pailgu; 1921. g. ievēlēts turpat par

darbvedi. Laikrakstiem iesūtījis rak-

stus par Vandzenes pagastu. Ir Van-

dzenes kultūras b-bas priekšnieks un

režisors; Vandzenes patērētāju bie-

drības valdes kasieris; Oktcs krāj-
aizdevu sabiedrības priekšsēdis.

FREIDENFELDS Valērijs, pašval-
dības darbinieks, Sniķeres, pagasta ve-

cākais. Dzimis 1896. g. 18. novem-

bri. Beidzis Jelgavas reālskolu un

Aleksandra kara skolu. Precējies. Sie-

va Anastasija, dzim. Jureviča. Ap-
balvots ar L. S. C. O. Svastiku un

Krievijas kara ordeņiem. Piedalījies

pasaules karā un cīņās pret lielinie-

kiem. Sasniedzis štāba kapitāna pakā-

pi. 1919. g. piedalījies Krimā Latvi-

jas nacionālajās organizācijās. Darbo-

jies Sniķeres pag. par režisoru, uz-

vedot ar vietējiem spēkiem oriģināl-
sacerejumus kā ari tulkotus darbus.

No 1931. g. strādājis turienes pašval-
dībā par pag. valdes priekšsēža bie-

dru, bet 1934. g. iecelts par pagasta

vecāko.

FREIMANE Paulīna, dz. Jēgere,

teātra un literatūras kritiķe. Pastāvī-

gā dzīves vieta Rigā. Dzimusi 1886.

g. 20. decembri Vecmoku muižā.

Tēvs bijis kalps uz laukiem, sā-

kot ar 1889. g. rokpelnis Rīgā. Mā-

cījusies Torņkalna palidzlbas biedrī-

bas elementārskolā, Maldoņa ģimnā-

zijā, Latvju dramatiskajos kursos un

Latvijas universitātes filoloģ. fakult.

baltu filoloģijas nodaļa. Precējusies.
Pēc ģimnāzijas beigšanas 1906. g.

strādājusi skolotājas darbu līdz 1922.

g. Ar rakstniecību zināmā mērā no-

darbojusies jau ģimnāzijas laika, tul-

kodama dažus populārzinātniskus
rakstus derīgu grāmatu nodaļai. Pir-

mais oriģināldarbs Viena vasara Hel-

lerauā iespiests 1913. g. Druvā. Lat-

vijas valsts patstāvības pirmajos ga-

dos lasījusi lekcijas par daiļlasišanu

izglītības ministrijas sarīkotajos sko-

lotāju sagatavošanas kursos. Pēdē-

jos gados lasījusi lekcijas par izcilā-

kajām personībām latviešu teātra vē-

sturē aktieru aroda biedrības teātra

skolā un Krišjāņa Barona tautas

augstskolā. Raksta pastāvīgi, sākot

ar 1921. g., teātra kritikas L M. M.

un Latvi. Sarakstījusi monogrāfiju
Dace Akmentiņa, 1929. g. Dailes teāt-

ra aktieru audze (Dailes teātra 10

gadu jubiLejas rakstu krājumā); Bri-

gaderu Maija (IMM 1932. g.); Jā-

ņa Poruka Pērļu zvejnieks (IMM
1922); Poruka mīlestības dzeja (Ri-
tums 1923); Jānis Veselis (Daugava

1928); Gerhards liauptmanis uz lat-

viešu skatuves (Daugava 1932); Anna

Brigadere (IMM 1922); Jaunās sie-

vietes problēma sakarā ar Annas

Brigaderes drāmu Ilga (IMM 1921);
Sievietes loma valsts dzīvē (Burtn.
1930); Pārdomas par topošo sievie-

ti (Burtn. 1930) v. c. Ir biedrene

Latvijas preses biedrībā un goda fi-

listre studenšu korporācija Vara-

vīksnē.

I Rl IMANIS Edgars-Rūdolfs, inže-

nieris un mēchaniķis spec. kuģubū-
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ve. Latvijas universitātes mēchani-

kas fakultātes kuģubūvnieclbas ka-

tedras asistents. Dzimis 1003. g. 1.

maijā Rīgā. Tēvs Jānis-Eduards, Ri-

gas namsaimnieks un tirgotājs; māte

Anna-Paullna, dzim. Pētersone. Bei-

dzis Latv. univ. Priekš kara mācī-

jies N. Mironova komercskolā Rī-

gā. Precējies. Sieva Lūcija, dzim.

Kima. No 1929.—1935. g. skolotājs

Krišjāņa Valdemāra jūrskolā. Strā-

dājis ari privātus inženiera darbus,

galvenā kārtā kuģu būvē un eks-

pluatācijā. Ir stud. korpor. Fraternitas

Lettica, Latv. korpor. apvienot, fi-

listru biedrības un Latvijas jachtklu-
ba biedrs. 1918. g. piedalījies brīv-

prātīgi Latvijas atbrīvošanas cīņās.

FREIMANIS Jānis, kapteinis un

kuģu īpašnieks. Pastāvīga dzīves vieta

Rīgā. Dzimis 1874. g. 24. novembri

Rīgā. Tēvs Georgs, māte Marija, dz.

Jēgere. Pēc skolu nobeigšanas ieguvis

kapteiņa un mēchanika diplomu. Pre-

cējies. Sieva Marija, dzim. Brante.

No 1901. līdz 1923. g. braucis par

kapteini uz dažādiem kuģiem ar Ķī-

nas karogu. Piedalījies dažādos tirdz-

niecības uzņēmumos austrumu Sibi-

rijā. No 1923. līdz 1929. g. bijis par

superintendentu un padomdevēju Yu

An Heng Steamship Co., Saigonā un

Swatau. No 1929. g. bijis kuģu īpaš-
nieks. Pēc tam nodibinājis savu fir-

mu Latvijas kuģniecības sabiedrību

Rīgā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķiru, Jura krustu, krie-

vu un ķiniešu atzinības zīmēm. Ir da-

žādās saimnieciskās un sabiedriskās

organizācijās.
FREIMANIS Kārlis, diplomāts. Ār-

lietu ministrijas austrumu nodaļas va-

dītājs. Dzimis 1890. g. 8. augustā

Bebrenes pagastā. Beidzis Jelgavas
reālskolu un Pēterpils politechniskā

institūta tautsaimniec. fakultāti. Pa-

pildinājies izglītībā Parīzes univer-

sitātes (Sorbonas) Faculte" des Lettres.

Precējies. Sieva Irma, dz. Slice. Strā-

dājis satiksmes ministriju par vecāko

sevišķu uzdevumu ierēdni. Pēc tam

pārgājis uz ārlietu ministriju par tau-

tu savienības nodaļas vadītāju un pie-

dalījies ari pirmajās tautu savienības

konferencēs Zenēvā un tautu savienī-

bas veicināšanas b-bu kongresos Vī-

nē. 1924. g. iecelts par ārlietu mi-

nistrijas Baltijas valšķu nodaļas va-

dītāju. 1925.—1927. g. Latvijas kon-

suls Klaipēda, vēlāk sūtniecības pa-

domnieks Maskavā un Skandināvijas
valstis. 1931. g. iecelts par sūtņa vie-

tas izpildītāju Igaunijā, bet 1933. g.

pārnāk uz Rīgu par ārlietu ministri-

jas austrumnodaļas vadītāju, piedalo-
ties tirdzniecības Ilguma noslēgšana

ar SPRS. Līdz 1935.g. ārlietu mini-

strijas pārstāvis valūtas komisija. No-

dibinoties P S Latvijas Centrālais

Sviesta Eksports, iecelts par valdes

priekšsēdi un Latvijas tirdzniecības

un rupnieeclbas kamera par aktīvo

locekli. Rakstījis par tautsaimniecības

jautājumiem, it sevišķi par ārējo tirdz-

niecību ar pseudonimu Ziemelis. Bijis

lektors Latvijas tautas universitātē.

Apbalvots ar Igaunijas Ērgļa un Lie-

tavas Ģedimina ordeņa komandiera

krustiem. Ir Latviešu tautsaimnieku

b-bas dibināšanas iniciators un pirmais

valdes loceklis, Latvijas preses b-bas

loceklis un studentu b-bas Ziemelis

filistrs.

FREIMANIS Valdemārs (Pseud.
Brivnieks), sabiedr. darbinieks. Darb-

vedis Liepājas galv. dz-ceļu darb-

nīcās. Dzimis 1900. g. 14. novembri

Ezeres pag. Mācījies pagastskolā un

reālskola Rīgā un Cēsis. Precējies.
Sieva Malvlna, dz. Zaķe. 1919. g.
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veža palīgu. Vēlāk pārgājis dzelz-

ceļa dienestā bij. V. ekspluatācijas

nodaļā Liepājā, kur ieņēmis kan-

torista, arehivāra, darbveža un sekre-

tāra amatus. No 1923. g. kalpo Liepā-

jas galv. dzelzceļu darbnīcas. Noor-

ganizējis kanceleju un darbvedību

jaundibinātajā Liepājas lietišķās māk-

slas vidusskolā un 3 gadus darbojies
tur par darbvedi un kasieri. Ir Lat-

vijas baptistu draudžu savienības pa-

domes loceklis. levēlēts par Liepā-

jas pils. domnieku un domes priekš-
sēža biedri. 1934. g. iecelts par Liepā-

jas pilsētas revīzijas komisijas loce-

kli. Darbojas ari kā žurnālists.

FREIMANIS Valters, tiesnesis, tie-

su palātas loceklis Rīgā. Dzimis 1886.

g. 12. nov. Rīgā. Tēvs Aleksandrs,

māte Marija, dz. Boka. Mācījies Tēr-

batas universitātes jurid. fakultātē.

Precējies. Sieva Vēra, dz. Rūdolfa.

1910. g. tiesamatu kandidāts, 1911. g.

zvēr. adv. palīgs. No 1911.—1917. g.

Rīgas nodokļu valdes sekretārs. 1918.

g. Rīgas pils. V. iec. nodokļu inspek-

tors. No 1919 —1920. g. atbrīvošanas

kara dalībnieks. 1921. g. papildu mier-

tiesnesis, tad apgabaltiesas loceklis.

No 1928. g. tiesu palātas loceklis. Sa-

rakstījis vairākas monogrāfijas par

juridiskiem jautājumiem. Sarakstījis

ari kompozicijas. Mīļāka blakus no-

darbošanās muziķa.

FREIMANIS Vilis, pašvaldības dar-

binieks. Planicas pagasta vecākais.

Dzimis 1904. g. 25. nov. Kuldīgā.
Beidzis pamatskolu un armijas in-

struktoru skolu. 1928. g. ievēlēts pa-

gasta padomē par priekšsēža biedru.

Ir ari pagasta tiesas loceklis. lestājies

ari aizsargu nodaļā un iecelts par

vada komandieri un pagasta aizsargu

nodaļas priekšnieku. So amatu iz-

pilda ari vēl tagad. 1932. g. iecelts

par Kuldīgas aizsargu pulka 1. eskad-

rona komandieri. Kopš 1934. g. ir

Plankas pagasta vecākais. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmi.

Darbojas vairākās vietējās sabiedrības

organizācijās.

FREINBERGS Kārlis, rakstnieks

un teātra darbinieks. Teātra muzeja

vadītājs valsts vēsturiskajā muzeja.

Pastāvīgā dzīves vieta Rīgā. Dzimis

1884. g. 31. jūlijā Engurē, kur tēvs

Kārlis-Georgs bijis kalējs, vēlāk nom-

nieks un māju īpašnieks. Māte Lī-

ba, dz. Viņķe. Precējies ar Teklu

Mauriņu (f) un vēlāk ar Emīliju
Leščinsku. Mācījies Engures pagasta
skolā un Tukuma pilsētas skolā, ku-

ru beidzis ar uzslavu. 1904. g. bei-

dzis Cēsu paidagoģisko klasi. Vē-

lāk Maskavā studējis jurisprudenci

un L. U. bijis filoloģijas un filozo-

fijas fakultātē. Darbojies par sko-

lotāju Engures jūrskolā un Emburgas

pagastskolā. Izsūtīts uz Smoļensku,
kur darbojies par žurnālistu, stundu

devēju un zemstes darbinieku. Lat-

vijā atgriezies 1909- g. un iestājies

Dzimtenes Vēstneša redakcijā, vēlāk

dienas laikrakstā Līdumā, un bi-

jis ari Latvijas izglītības biedrī-

bas priekšlasījumu un sistemā-

tiski zinātnisku lekciju nodaļas va-

dītājs. 1912. g. uzsācis teātru dar-

binieka gaitas Jaunajā Rīgas teātri kā

dramaturgs un teātra žurnāla Ska-

tuve un Dzīve redaktors. 1915. g.

pārcēlies uz Maskavu, kur darbojies

par bēgļu skolu emisāru, tad par kul-

tūras biroja latv. teātra vadītāju un

sekretāru. Mācījies ari šaņavska uni-

versitātes teātra instruktoru kursos

un juridiskajā fakultāte un Sachnovs-

ka lekcijās par teātra mākslas attīstī-

bu. Izdevis un rediģējis žurnālu Tau-
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rētājs. Pec pārnākšanas Latvijā dar-

bojies Jaunajā Vārdā, bet vēlāk no-

devies vienīgi teātra darbam un 1919.

g. piedalījies Nāc. teātraorganizēšanā,
kur ari saistīts par drāmaturgu lidz

1934. g., kad aizkomandēts tagadē-

jā vieta. Vadījis Skatuves Vēstnesi,
Teātra Vēstnesi, Pasaules Literatūru,
Liru un Rakstniecības un teātra avizi.

Daudz rakstījis par drāmatisko litera-

tūru un teātri, tulkojis no vācu, krie-

vu un franču valodas ap 100 lugu
un citus darbus, sarakstījis drāmu

Tumsā un salā un dažas noveles, sa-

stādījis vācu-latv. vārdnīcu v. c. Ap-
balvots ar Zviedrijas Vazās ordeni un

Beļģijas Leopolda 11. ordeni.

FREIVALDS Osvalds, (pseud. Vi-

tauts Gaitis), rakstnieks, Rīgas pils. 8.

bibliotēkas pārzinis. Dzimis 1905. g.

5. jūn. Skujenes pag. Beidzis 1925.

g. V. Olava komercskolu un iestājies
L. U. lauksaimn. fakultāte. No 1025.

—1932. g. bijis Latvijas pretalkohola
b-bas biroja vadītājs. Tagadējā ama-

tā no 1934. g. aug. Sarakstījis lugas

Dzērājiņa līgaviņa un Krogū un rak-

stu: Bezalkoholiskie dzērieni un vi-

ņu pagatavošana. Nodarbojas ari ar

žurnālistiku. Rakstījis Balsi, Latvi un

c. Jaunās Balss redaktors. Ir valdes

loc. Latvijas pretalkohola b-bā un cen-

trālā pretalkohola s-bā un biedrs stud.

korp. Fraternitas Lataviensis un Rīgas
latviešu b-bā.

FREUDENFELDS Kārlis-Frldrichs,

Dt. teol. Dzimis 1867. g. 2. jūlijā

Dzirciema pagastā. Beidzis Tukuma

apriņķa skolu, Jelgavas klasisko ģim-

nāziju un Tērbatas universitātes teo-

loģijas fakultāti. Precējies. Sieva Emī-

lija, dzim. Bertiņa. Sākot ar 1898.

g. bijis mācītājs Rīgā un ticības mā-

cības skolotājs Rīgas pils. ģimnāzijā,

Pētera I. reālskola, Tailovas, Drau-

dziņas, Sadovskas pri\ātgimnazijās un

vācu okupācijas laikā ari pamatskola

un izglītības b-bas vidusskolas šai

laikā darbojies Rigas latv. b-bas derī-

gu grāmatu nodaļā, zinību komisija

par priekšnieku, teātra komisijā un

rakstījis R. L. B. izdotajā konver-

sācijas vārdnicā. Bijis eksaminācijas

komisijas loceklis un kuratora depu-
tāts gala eksāmenos Rīgas privātajās

vidusskolas; latvju valodas skolotājs

vācu pilsētas vidusskolās un baznī-

cas ģimnāzijā; darbojies R. L. B.

valodniecības nodaļā; latvju valodas

lektors Herderinstitutā; no 1923. g.

vēsturiskas teoloģijas docents baznī-

cas virsvaldes teoloģiskajā institūtā;

no 1920. g. baznīcas virsvaldes ek-

saminācijas komisijas loceklis; 1929.

g. ieguvis pilntiesīga latviešu valo-

das skolotāja tiesības un 1930. g.

teoloģijas doktora grādu Varšavas

universit. theol. fakultātē. Darbi: Epa-

ta, Lūgšanas grāmata bērniem; Ki.

baznīcas vēsture; Ap. Pāvila pirmā

grāmata korintiešiem; Zviedrija un

Vidzeme; Bīskapu ievešanas svinī-

bas; Gaismas avots; levads blbeles

rakstos; īsa latvju literatūras vēstu-

re; Latvju pāriešana pareizticībā no

1840—1846. g. v. d. C. Rediģējis ga-

rīgo žurnālu Sprediķi Ir Baltā kru-

sta, Vidz. patronātu un lekšmisijas
b-bas valdes loceklis.

FRIDBERGS Andrejs, agronoms,

vec. statistiķis ar speciālu izglītību

valsts statist, pārvaldē,* Latv. lopko-
pības centr. sav-bas direktors un

rīkotājs un žurnāla Zemkopis redak-

tors. Pastāvīga dzīves vieta Rīga.

Dzimis 1885. g. 16. februāri Zūras

pag. Vierpju mājās. Vecāki miruši.

Tēvs Krists, bijis mežsargs, māte An-

na dz. Gintere. Pirmizglltlbu baudī-

jis Zūras pagastskolā un Ventspils ap-
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riņķa pilsētas skolā. Absolvējis bir-

žas komercskolu Liepājā. No 1905.—

1908. g. studējis Rīgas politechniskā

institūta lauksaimniecības nodaļā, bet

beidzis Maskavas lauksaimniecības in-

stitūtu 1910. g. aprīli ar I. šķ. mācīta

agronoma grādu. Precējies. Sieva

Anna, dz. Kūlmane, beigusi ģimnāziju

un studējusi Pēterpilī dabas zinibas.

Pēc Maskavas lauksaimniecības insti-

tūta beigšanas 1910.—1911. g. darbo-

jies par agronomu un sekretāru Rīgas

(tagad Latvijas] lauksaimniecībascen-

trālbiedrlba. 1911. g. vasarā iestājies

zemkopības departamenta galvenās

zemkopības un domeņu pārvaldes
dienestā par jaunāko, bet 1912.

gadā par vecāko piensaimniecī-
bas speciālistu visās trijās Baltijas

guberņās. Līdztekus valsts diene-

stam sākot ar 1912. g. izdevis un

rediģējis Piensaimniecības un lopko-

pības žurnālu. Darbojies ari latviešu

lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrī-

bas agronomiskajā birojā. Noorgani-

zējis un vadījis Baltijas koppienotavu

savienību. Pasaules karā komandēts

uz Kaukāzu armijas apgādes lietās.

1915.—1918. g. darbojies par Krievi-

jas zemkopības ministrijas pilnvar-

nieka vietnieku Stavropolcs gub., kur

bijis ari Stavropoles latviešu biedrī-

bas priekšnieks un Stavropoles gub.

agronomu b-bas priekšnieka biedrs;
1919. g. Kubaņas valdības vec. zoo-

techniķis Jekaterinodarā; 1919.—1920.

ģ. lopkopības daļas priekšnieks Dien-

vidkrievijas un Kaukāza brīvprātīgo

armijas pārvaldē un Dienvidkrievijas

un Kaukāza latviešu b-bu apvienības

priekšnieka biedrs. 1920. g. pavasari

atgriezies Latvijā un iestājies zemk.

min. dienestā par vec. muižu revi-

dentu un Latviešu lauksaimnieku eko-

nomiskajā sabiedrība par Zemkopja

redaktoru. Piedalījies Latvijas agro-

nomu biedrības dibināšanā, badāms

tur priekšnieka biedrs. 1921. g. pār-

gājis valsts statistiskās pārvaldes die-

nestā par vec. statistiķi. 1922. g. at-

jaunojis kara gados pārtraukto Pien-

saimniecības un lopkopības žurnā-

la izdošanu un rediģēšanu. 1922.

—1928. g. bijis loceklis vai priekš-
sēža biedrs centrālajā zemes ierī-

cības komitejā. Aktīvi piedalījies

apgabalu lauksaimniecības, kā ari

daudz citu organizāciju nodibināšanā

un izveidošanā. 1925. g. piedalījies

Latvijas lopkopības centrālās savienī-

bas nodibināšanā un sākot ar 1925. g.

ir šis savienības valdes loceklis un rī-

kotājs un Zemkopja redaktors. 1927.

g. bijis zemkopības ministra biedrs.

Sarakstījis sekojošās grāmatas: Balti-

jas piensaimniecības kooperatīvi 1914.

g. (kopīgi ar P. Davidsonu); Lauk-

saimniecības grāmatvedības rezultāti

no 1927. līdz 1932. g. Valsts sta-

tistiskās pārvaldes izdevumā. Ir

vairāk kā 1000 dažādu rakstu autors

agronomiskos, ekonomiskos un sabie-

driskos jautājumos Zemkopi, Pien-

saimniecības un lopkopības žurnālā,

Piensaimniecības un zemkopības žur-

nālā, Ekonomistā, Valsts statistiskās

pārvaldes biļetenā, Lauksaimniekā v

citos.

FRIDENBERGS Jānis, agronoms

un redaktors. Vada zemk. ministrijas

piensaimniecības ražojumu kontroli un

rediģē žurnālu Latvijas lopkopis un

piensaimnieks. Dzimis 1894. g. 17.

decembri Mētrienas pag. Izglītojies

Jelgavas zemkopības skolā, Tukuma

komercskolā un 1923. g. beidzis L. U.

lauksaimniecības fakultāti ar agrono»

ma grādu. Apprecējies ar Pēterupes

tautskolotāja A. Bebra meitu stud.

agr. Margrietu. Strādājis zemkoplb.
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ministrija par sviesta kontroles Lie-

pājas noti. vadītāju; kopš 1927. g.

kontroles vadītājs Rīgā. Žurnālistikā

nodarbojas jau 25 gadus. Raksti ie-

spiesti ari itāliešu, šveiciešu un franču

i/devumos. Sastādījis vairākas brošū-

ras par mūsu piens-bām un sviesta

eksportu. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķiru un beļģu kroņa ord.

V. šķiru. Ir korporācijas Talavijas fi-

listrs un Latv. agronomu un Latv.

piens, darbin. b-bu biedrs. Daudz in-

teresējas par svešvalodām (skandi-

nāviešu, holandiešu, itāliešu, spānie-
šu v. c).

FRIDRICHSONS Atis, mērnieks.

Tukuma apriņķa valsts zemju inspek-

tora v. i. un Tukuma apriņķa mēr-

nieks. Dzimis 1879. g. 25. jūlijā Do-

beles pagastā kā rentnieka dēls. Mā-

cījies Blīdenes pagasta skolā, Tukuma

un Jelgavas pilsētas skolā. Beidzis

Ufas mērnieku skolu 1900. g. un pa-

saules kara laikā Pliskavas virsnie-

ku skolu. Precējies. Sieva Marija,
dz. Mazurkēvica. Strādājis Sibīrijā Ak-

molinskas, Semipalātinskas un Semi-

rēčas apgabalos par mērnieku līdz

1909. gadam. Pēc tam darbojies par

zvērinātu mērnieku. Kara laikā bijis

pulka adjutants un rotas komandieris.

Piedalījies cīņās pret lieliniekiem,

1919. g. iecelts par Tukuma apriņķa

valsts zemju inspektoru, vēlāk par

Tukuma apriņķa mērnieku un Tuku-

ma apriņķa zemes ierīcības komitejas

priekšsēdi. Tagad izpilda valsts zemju

inspektora un apriņķa mērnieka ama-

tus, izdarīdams zemes ierīcības dar-

bus Tukuma apriņķi. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu IV. šķ. un Staņislava

ordeņiem.

FRIŠS Haralds ārlietu ministrijas

sekretārs Rīgā. Dzimis 1904. g. 10.

augustā Rigā. Tēvs Alfrēds, būvinže-

nieris, miris; māte Elza, dz. Zaķlte,
lauksaimniece. Mācījies vidusskola Ri-

gā. Augstskolu beidzis Berlīnē ar

Dr. phil. grādu tālaustrumu valodās

un vēsturē. Precējies ar Gerdu Hel-

vigu. Ir divi bērni. 1929. g. 1. jūnijā

iestājies ārlietu ministrijā par papildu
darbinieku. Pēc tam bijis konsulāta

sekretārs Ķīlē un līdz 1930. g. martam

ģenerālkonsulātā Berlīnē. Tad pār-
celts par 3. sekretāru ārlietu ministri-

jas preses nodaļā, bet vēlāk tādā pa-

šā amatā austrumu nodaļā. īsu laiku

bijis Klaipēdā. Tur izpildījis mūsu

konsulāta pagaidu vadītāja pienāku-

mus. 1932. g. 2. sekretārs Maskavas

sūtniecībā. No 1934. g. marta izpilda

Baltijas valstu 1. sekretāra pienāku-

mus. Sarakstījis doktora disertāciju

par mongo]u iebrukumu Ķīnā 13. gs.

Ir ari daži politiska un saimnieciska

satura raksti periodiskajos izdevumos.

Brīvā laikā nodarbojas ar Ķīnas vidus-

laiku vēsturi.

FROSTS Valters, Latvijas univer-

sitātes filozofijas profesors. Dzimis

1874. g. 20. oktobri Bartenšteinā

Austrumprūsijā. Tēvs Hermanis, ties-

nesis Bartenšteinā; māte Laura, dz.

Lemmele, jaunībā skolotāja, vēlāk

rakstniece. Mācījies humanitārajā

ģimnāzijā Karaļaučos, studējis mašln-

techniku Berlīnes augstskolā, noliekot

diploma pārbaudījumu, pēc tam stu-

dējis filozofiju Karakiučos. Pēc studiju

nobeigšanas habilitējies Bonnas univ.

par privātdocentu filozofijā (1905).
No 1905.—1920. g. privātdocents un

prof. Bonnas univ. filozofijas fakul-

tātē. Sākot ar 1920. g. filozofijas pro-

fesors Latvijas universitātē. lespiestās

grāmatas: Der Begriff der Urteils-

kraft bei Kant, Naturphilosophie,

Schopenhauer als Erbe Kants, Echt
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und Unecht, Baco und die Naturphi-

losophie, Pslcholoģija vidusskolām

līdz ar prof. V. Maldoņa ētiku, Hegels

Aesthetik. Daudzi apcerējumi Acta

Universitatis Latviensis, Izgllt. min.

mēnešrakstā v. c.

G

GAILITE (Miķelsone) Angelika,

skolotāja un rakstniece. Dzimusi 1884.

g. 2. jūnija Vecpiebalgā. Tēvs Pē-

teris — dzirnavnieks, māte Anna,

dzim. Goba. Beigusi Daugavpils sie-

viešu ģimnāziju, augstākos sieviešu

kursus Maskavā un Latvijas univer-

sitāti ar vēstures kandidātes grādu.

No 1903.—1910. g. bijusi skolotāja

Ķēniņa ģimnāzijā Rīgā, no 1911.—

1916. g. Vologdas sieviešu ģimnāzijā

un vīriešu tirdzniecības skolā, no

1916.—1920. g. inspektrlse Marijas
sieviešu institūta Maskava. 1920. g.

atgriezusies Latvija un četrus gadus
bijusi ārzemju preses referente ār-

lietu ministrijā. Kopš franču liceja

nodibināšanas Rigā ir tur skolotāja,

no 1926. g. ari skolotāja Rīgas pil-
sētas komercskolā. Sarakstījusi stā-

stu krājumus: Ilgas un maldi, Dzirk-

stis sniegā, Grēcinieces, Itālijas ce-

ļojuma {iezīmes, Vērojumi un sap-

ņojumi un apcerējumu par Aslzes

Franci Pilnības ideāls. Rakstījusi par

Latvijas vēsturi un literatūru, kri-

tikas par vēstures un dai|literātūras

grāmatām un apcerējumus par sa-

biedriskās dzīves jautājumiem die-

nas presē un mēnešrakstos. Apbalvota

ar Francijas akadēmijas palmām. Ir

studenšu korp. Varavīksne filistru

b-bas un Latvijas akadēmiski izglī-
toto sieviešu apvienības dibinātajā un

biedrene. Bijusi valdes locekle. 1929.

g. bijusi Latvijas akadēmiski izglī-
toto sieviešu apvienības pārstāve /<■-

nevas starptautiskajā akad. izgl. siev.

kongresā. Ir Latvijas preses biedrī-

bas locekle.

GAILĪTIS l.aimons, zoologs. Lat-

vijas univ. lektors entomoloģijā un

entomoloģijas kabineta vadītājs. Rī-

gas zooloģ. dārza direktors un rīkotājs,
Dzimis 1885. g. 31. maijā Dzērbenē.

Vecāki mirusi. Tēvs TomsGailltis-Gai-

dulis, mātePaullna, dz. Balode (pseud.
(ī ai liliju Paula). Izglītojies Dzēr-

benes draudzes skolā, Aleksandra

ģimnāzijā Rīgā un Lārinas klasiskajā

ģimnāzijā Pēterpilī, ko beidz 1906.

g. Studējis Pēterpils universitātes

matemātikas un dabaszinātņu fakul-

tātē zooloģiju, specializēdamies pie
prof. M. Rimskija-Korsakova un Ki-

ne|as zemkopības skola entomoloģi-

jā. Pēterpils universitāti absolvējis
1915. g. 1925.—1932. g. studējis zoo-

loģiju Latvijas univ. matemātikas un

dabas zinātņu fakultātē, ko bei-

dzis ļoti sekmīgi ar dabaszinātņu
kandidāta grādu. Precējies. Sieva

Beāta, dz. Kire, bij. mājskolotāja, ar

ģimnāzijas un ang|u institūta izglī-
tību. Strādājis par muižas pārvald-
nieku Ņ. Novgorodas guberņā. 1918.

g. uzaicināts par entomoloģijas ka-

tedras vadītāju turp evakuētajā Var-

šavas politechniskajā institūta, izpil-

dīdams ari asistenta vietu pie zoolo-

ģijas katedras agronomiskajā fakul-

tāte. 1920. g. prof. Mi'ūkina vadībā

piedalījies zinātniskajā ekspedīcijā uz

Ledus okeānu un Mūrmanskas biolo-
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ģisko staciju Aleksandrovskā. 1920.

g. atgriezies Latvijā un līdz 1934. g.

darbojies zemkopības ministrijā, me-

žu departamentā par entomologu un

muzeja pārzini. No 1921. g. darbo-

jies sākumā par subasistentu, tagad

par lektoru un entomoloģijas katedras

vadītāju Latv. universitātes lauksaim-

niecības fakultāte. Strādājis par lek-

toru un dabaszinātņu fakultātes vadī-

tāju un valdes locekli Latv. tautas

universitātē. 1927. g. iecelts par Ro-

mas starptautiskā zemkopības insti-

tūta oficiālo korespondentu entomolo-

ģijas jautājumos Latvija. Sākot ar

1924. g. Latvijas augu aizsardzības

institūta konsultants bez atlīdzības,
1931. g. zemkopības ministrijas au-

gu aizsardzības padomes, valdības un

lauksaimniecības fakultātes apstipri-
nāts loceklis, 1933. g. Rīgas zoolo-

ģiskā dārza pārzinis un tagad dārza

direktors un rīkotājs, un biedrības

Latvijas zooloģiskais dārzs valdes lo-

celdis. Ir Latvijas bērnu palīdzības
savienības un jaunatnes Sarkanā kru-

sta pārstāvis un lektors, izglītības
ministrijas jaunatnei kaitīgu kultūras

parādību un kaitīgas literatūras apka-
rošanas komisijas. Nolasījis uz lau-

kiem vairāk kā 100 priekšlasījumu,

g. k. par bioloģiskiem jautājumiem.

Viņa darbi: Kaitēkļu bojājumi Lat-

vijas mežos, Celmu mizošanas no-

zīme Latvija, Zemsedzes kontrole,

Mežu kaitēkļi un kaites. Eku koksn-

grauzis, Augu aizsardzība Latvijā,

Mušas un to apkarošana, Sagatavotas

un iebūvētas koksnes kaitēkļi, Lat-

vijas uti/grauž i. Kukaiņu dzīve L,

Jaunākie panākumi augu un telpu gā-

zēšanā, Das Kind und die schādliche

Literatur, Bekāmpfung der Jugend

schādlichen Literatur, bez tam daudz

rakstu Latv. konvers. vārdnīcā un

periodiskos izdevumos par kaitekķem

un to apkarošanu. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru un ir

Latvijas mežkopju savienības goda

tiesnesis. Ir biedrības Latvijas zoo-

loģiskais dārzs dibinātājs un valdes

loceklis, Latvijas mežkopju savienī-

bas biedrs un goda tiesnesis, korpo-
rācijas Fraternitas Metropolitana fi-

listrs.

GAILĪTIS Markus, iepriekšējā brā-

lis, valsts un sabiedrisks darbinieks.

Dzimis 1882. g. 27. jūnijā Dzērbe-

nes draudzes skolā. Beidzis Pētera

I. reālskolu Rīgā un 1011. g. Rīgas

politechniskā institūta inženierzinātņu
fakultāti. Sieva Minna, dzim. Dzēr-

ve — skolotāja. Piedalījies 1005. g.
kustibā. 1011.—1016. g. bijis kādas

krievu akc. sab. dienestā par inže-

nieri. 1016. g. brīvprātīgi iestājies
latv. strēlnieku pulkos. Komandēts

uz Vladimira karaskolu Pēterpilī. To

beidzis 1017. g. kā artilērijas virs-

nieks. Piedalījies cīņās Rīgas fronte.

Okupācijas laika bijis Valkā kom.

sab. Līdums direktors un rīkotājs.

1018. g. novembri līdz ar sabiedrī-

bas izdoto laikrakstu Līdums pārcē-

lies uz Rīgu. lestājies Kalpaka ba-

taljona atsev. studentu rotā kā pir-

mā komandiera N. Grundmaņa palīgs.
No 1010. g. janvāra līdz jūlijam bijis

pagaidu valdības pilnvarnieks Zie-

mellatvijā. Atsaucoties uz 16. aprlļ.a

puču, izdevis rīkojumu par visu muiž-

nieku muižu sekvestrešanu un no-

došanu bezzemnieku lietāšanā, kas

uzskatāms par agrārās reformas ie-

vadu. Pec pagaidu valdības atgrie-
šanās Rīgā iecelts par Latvijas un

Igaunijas robežu komisijas un ro-

bežu šķīrējtiesas locekli. 1010. g. ok-

tobri iestājies jaunformetajā stud. ba-

taljona un piedalījies Rigas aizstāve-



šanā un Kurzemes atbrīvošanā. Pec

tam iecelts par sūtni Igaunijā. Pie-

dalījies pirmajā Baltijas valšķu kon-

ference Helsinkos 1920. g. janvāri. Bi-

jis satversmes sapukes un tās da-

žādu komisiju loceklis. No 1922.—

1925. g. bijis apdrošin. un transporta

akc. sab. Latvija direktors un rīko-

tājs. No 1925.—1926. g. beigām bijis

zemkopības ministrs, 11. saeimas lo-

ceklis, no 1927.—1932. g. ari Latvi-

jas bankas padomes loceklis. No

1932. g. akc. sab. M. Gailītis un

biedrs valdes priekšsēdis, Rigas pil-
sētas diskonto bankas direkcijas

priekšsēdis. Apbalvots ar Lāčplēša
kara ord., Triju zvaigžņu ord. 11.

šk-, Somijas Baltās Rozes ord. I.

šķiru un Igaunijas sarkanā krusta go-

da zīmes I. šķiru. Ir bijušā stud.

bataljona karavīru b-bas Daugavas

sargi valdes priekšsēdis, Lāčplēša ka-

ra ord. kavalieru biedrības, Latvijas-

Igaunijas tuvināšanās b-bas un biedrī-

bas Ziemeļnieki biedrs, dažādu saim-

niec. rakstura organizāciju loceklis

un stud. korp. Talavijas filistrs.

GAILĪTIS Paulis, iepriekšējā brā-

lis, teologs, paidagogs, valsts un sa-

biedrisks darbinieks. Rīgas pilsētas

I. ģimnāzijas direktors. Dzimis 1869.

g. 29. maijā Dzērbenes pagasta.
Beidzis Bērzaines ģimnāziju 1889. g.

un Tērbatas universitātes teoloģijas
fakultāti 1894. g. Kandidāta gadu no-

kalpojis Vecpiebalga. 1896. g. ievēlēts

par Cesu apriņķa vikārmācltaju, no

1899.—1902. g. bijis skolotājs Rīgā.
1899. g. iecelts par Rīgas mācības

apgabala skolotāju eksaminācijas ko-

misijas locekli. Darbojies Rīgas lat-

viešu biedrībā. Bijis šis biedrības de-

rīgu grāmatu noda|as un zinību ko-

misijas priekšnieks. 1902. g. ievēlēts

par mācītāju Vecpiebalga. Rosīgi

darbojies turienes sabiedriskajā dzīvē.

Darbojies labdarības b-ba un bijis
lauksaimniecības b-bas, krāj un aiz-

devu sabiedrības, patērētāju b-bas,

skolnieku palīdzības b-bas, lopko-

pības pārraudzības b-bas un mašīnu

koplietošanas apvienības lldzdibinā-

tājs tui viens no vaditājiem. Cēsu

apriņķa sinodē ievēlēts par skolu re-

videnta vietnieku. Bijis viens no Latv.

lauksaimn. centrālbiedrlbas, tās krāj

un aizdevu sabiedrības un Priekuļu
lauksaimniecības skolas dibinātājiem.

Sīvu ciņu vedis pret patronāta tiesī-

bām. Tādēļ 1912. g. bijis spiests
atstāt mācītāja vietu Vecpiebalgā un

pieņemt mācītāja adjunkta vietu Jei-
skas draudzē Kaukāzā. No 1916.—

1920. g. bijis šis draudzes mācītājs.
No 1913. g. bijis ari Kaukāza kara

apgabala mācītājs un vācu valodas

skolotājs Jeiskas reālģimnazijā. Daudz

darījis turienes latviešu kolonistu la-

bā. Pasaules kara laikā nodibinājis

Jeiskā bēgļu komiteju un bijis tās

priekšnieks. Nodibinājis latviešu bēg-

ļu bērnu patversmi un pamatskolu.
No 1919. g. izpildījis Latvijas pār-

stāvja pilnvarotā pienākumus Ziemcļ-

kaukazā, rūpēdamies par Latvijas pil-

soņu-bēgļu tiesību un īpašumu neaiz-

karamibu. Komūnistu vajāts un no-

tiesāts uz nāvi. No soda tomēr iz-

glābies un ar lielām grūtībām at-

griezies 1921. g. Latvijā. 1921. g.

ievēlēts par latviešu karā izpostīto

apgabalu kongresa padomes priekš-
nieku. No 1921.—1922. g. bijis ārlie-

tu ministrijas administratīvi juridiskā

departamenta direktors, no 1922.—

1925. g. saeimas loceklis, 1923. g.

izglītības ministrs. No 1925. g. ir

Lielvārdes cv. lut. draudzes mācītājs.

Bez tam no 1929.—31. g. bijis pie-

minekļu valdes direktora vietas iz-

160Gailītis
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pildītājs un no 1931. g. Rīgas pils.
komercskolas skolotājs. No 1934. g.

ir Rīgas pils. I. ģimnāzijas direktors.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

111. šķ. un Latvijas un Igaunijas sar-

kano krustu goda zīmēm. Ir Latvijas
sarkanā krusta galvenās valdes lo-

ceklis, 11 g. Latv. jaunatnes sarka-

nā krusta priekšnieks un stud. korp.
Lettoma filistrs. Jau ģimnāzists bū-

dams nodarbojies ari ar žurnālistiku.

No 1888. g. bijis Balss līdzstrādnieks,

rakstījis ari Baltijas Vēstnesi v. c.

GALENIEKS Pauls, Latv. univer-

sitātes privātdocents sistemātiskās bo-

tānikas institūtā. Dzimis 1891. g. 23.

februāri Rubas pagastā. Tēvs Matīss,

māte Ženija, dzim. Smldere. Studējis

Rīgas politechniskā institūta lauksaim-

niecības nodaļā, specializēdamies bo-

tānika. Precējies. Sieva Marija, dz.

1 miņa. Pēc studiju beigšanas devies

uz Sibiriju, kur bijis dabaszinātņu

skolotājs un lektors. Vadījis botānisku

ekspedīciju Altajos. 1922. g. atgrie-
zies Latvija un ievēlēts par L. U.

asistentu. No 1925. g. ir L. U.

privātdocents botānikā. Bijis vairākos

ārzemju komandējumos. Sarakstījis

grāmatas: Botānika un Zemes dzī-

ve. Publicējis ari 6 zinātniskus dar-

bus par Latvijas floras vēsturi. Daudz

rakstījis žurnālos un laikrakstos. No-

darbojas ari ar praktisko dendroio-

ģiju un aklimatizāciju. Ir biedrs

Fenno-Baltijas augu ģeogrāfu apvie-

nībā, Vācijas dendroloģiskā b-bā,
Stokholmas ģeologu b-bā, Latvijas

ģeogrāfijas b-bā, Latvijas bioloģijas

b-bā, Latvijas dabaszinātņu b-bā,

Latviešu-zviedru tuvināšanās b-bā un

Latviešu-angļu biedrībā. Ir ari stu-

dentu biedrības Kāvi vecbiedrs.

GALIŅŠ Jānis, skolotājs, Berzmui-

žas 6 kl. pamatskolas priekšnieks.

Dzimis 1880. g. 25. maijā Druvie-

nas pagastā. Beidzis Valkas skolo-

tāju semināru Rīgā. Bijis skolotājs
Rankā, Jaungulbenē, Jaunpiebalgā,

Tirzā, Dzirciema. Rakstījis par pai-

dagoģijas jautājumiem Audzinātājā un

Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā. No-

darbojas ari ar mūziku. Ir Bērzmui-

žas mazpulka dibinātājs un vadītājs.

GAĶOKALNS Juris, skolotājs un

sabiedrisks darbinieks. Kuldīgas pa-

gasta Veldzes pamatskolas pārzinis.
Dzimis 1898. g. 4. jūlijā Padures pag.

Beidzis Kuldīgas tautskolu un Val-

kas 2 gad. paid. kursus. Tagadēja
darba vietā strādā jau 16 gadus. No-

darbojas ari ar tautas gara mantu

studijām. Ir Kuldīgas pagasta Brī-

vības pieminek|a kom. loceklis, Kul-

dīgas skolotāju biedrības valdes lo-

ceklis, Kuldīgas pag. bibliotēkas bie-

drības priekšnieks un Veldzes maz-

pulka vadītājs.

GARSELS Roberts, dzelzceļu virs-

valdes dzelzceļu ekspluatācijas direk-

tors. Dzimis 1892. g. 21. janvāri Val-

kas apriņķa Kārķu pag. Tēvs Ernests,

lauksaimnieks Stimperu mājas

īpašnieks, māte Kristlna, dz. Kreis-

mane. Mācījies Pētera reālskolā Rīgā,

studējis Pēterpils technoloģiskajā in-

stitūtā, izturējis kara Ilotes inženiera

mēchaniķa eksāmenu. Precējies. Sie-

va Olga, dz. Jakovļeva. Kara laika

dienējis krievu Baltijas kuģu būvē-

tavā Tallina un Krievijas kara flotē,

ieņemdams inženiera mēchaniķa ama-

tu. Latvijā ieradies 1921. g. janvāri

un tā paša gada februāra mēnesi ie-

stājies dzelzceļu virsvaldes mašīnu di-

rekcijā, ieņemdams inženiera, loko-

motīvju daļas vadītāja un Daugavpils

dzelzceļu galveno darbnīcu vadītāja

amatus. 1927. g. jūlijā iecelts par

ekspluatācijas direktoru. Darbojies
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techniskos un dzelzceļu žurnālos, ko-

pā ar tagadējo dzelzceļu mašīnu di-

rektoru K. Apsīti un mirušo mašīnu

direktoru P. Beikmani sarakstījis grā-

matu Lokomotīve, tās uzbūve un dar-

bība. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IH.šķ., Igaunijas Ērgļa kru-

sta 111. šķ., Lietavas Ģedimina ord.

111. šķ., Zviedrijas Vazās ord. Iti.

šķ. un Vācijas Sarkanā Krusta goda

zīmi.

GARTJE Eduards, Dr. mcd., Lat-

vijas universitātes profesors un uni-

versitātes bērnu klīnikas vadītājs.
Dzimis 1872. g. 27. augustā Pēter-

pilī. Beidzis kara medicīnas akadē-

miju Pēterpilī. Precējies. Sieva, dzi-

musi Verthe. Strādājis kara medicīnas

akadēmijas klīnikā par jaunāko, vē-

lāk vecāko asistentu un privātdocen-
tu. Pēc tam bijis Elizabetes klīnis-

kās bērnu slimnīcas iekšējo slimī-

bu nodajas vadītājs un pslchoneu-

roloģiskā institūta profesors. Piedalī-

jies starptautiskajā paidiatrijas kon-

gresā Stokholmā. Ir praktisko ārstu

un krievu ārstu b-bas biedrs.

(iARITA Lūcija, komponiste, tau-

tas konservatorijas klavieru un mūz.

teorijas klases skolotāja, direkcijas un

valdes locekle. Dzimusi 1902. g. 14.

maijā Rīgā. Tēvs Jānis, māte Jū-

lija, dzim. Brence. Beigusi Latvijas
konservatorijas prof. Vītola kompo-

zīcijas klasi un klavieru klasi; abas

ar brlvmākslinieces grādu. Studēju-
si kompoziciju Parīzē pie Paula

Dukas un Le Flema un klav. spēli

pie prof. Philippa, kā ari sekojusi
Cortot klav. kursam. Komponējusi
vairākus darbus orķestrim, klavierēm,

vijolei un violončelam, ap 100 solo

dziesmu, duetus un tercetus. 1933.

g. kul turas fonds godalgojis viņas

Variācijas par tautas dziesmu Kara

viri bēdājās. 1934. g. Latvijas radio-

fona slēgtā orķestra darbu sacensībā

saņēmusi godalgu par darbu Medi-

tācija. Sarīkojusi vairākus jauno kom-

poziciju vakarus Rīgā un citur, pie-

dalījusies neskaitāmos koncertos vi-

sā Latvija kā soliste un pavadītāja.

Koncertējusi ari Parīzē un sūtniecī-

bu vakaros Helsinkos, Maskavā un

Kauņā. Atskaņojusi savas kompozi-

cijas ari Kauņas radiofona.

GEIDANS Pēteris, saimniecisks un

sabiedrisks darbinieks, Latvijas tau-

tas bankas direktors - rīkotājs, Sav-

starpējās ajxlroš. centr. savienības

priekšsēdis un Latvijas kooperatīvu

kongresa padomes valdes pr-dis. Dzi-

mis 1891. g. 12. februāri Aknlstes

pagasta. Tevs Jānis, māte Anna,

dzim. Krēsliņa — lauksaimnieki. Mā-

cījies Aknlstes pag. skola, komerc-

zinlbu un valodu kursos; papildinājies

pašmācības ceļā. Priekš kara strā-

dājis Krievijas zemstu savienības

tirdzniecības nodaļā. No 1917.—1919.

g. bijis kooperācijas instruktors Vo-

logdas lauks, centrālbiedrlba. 1919.

g. atgriezies Latvijā un strādājis par

kooperācijas instruktoru centr. sav.

Konzums. 1920. g. iecelts par Lat-

vijas tautas bankas instrukt. nodaļas

vadītāju, 1923. g. par šis bankas

direktoru un rīkotāju. Publicējis rak-

stus galvena kārtā par kooperācijas

un kreditu jautājumiem kooperācijas

žurnālos un ari dienas presē. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeni un

aizsargu nopelnu krustu. Ir Latvijas

tirdzniecības un rūpniecības kameras

loceklis un kādu desmit kooperatī-

vu organizāciju biedrs, būdams dažā-

dos amatos.

GENSENS Teodors, rezerves virs-

leitenants, Eglaines muitnīcas priekš-
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nieks. Dzimis 1893. g. 29. oktobri

Lestenes pagastā. Tēvs Jēkabs, mā-

te Anllze, dzim. Pare. Beidzis Tu-

kuma pilsētas skolu. Precējies. Sie-

va dzim. Apse. 1911. g. iestājies brīv-

prātīgi armijā un kara dienestā pali-
cis līdz 1922. g. No 1922.- 1926. g.

bijis Ilūkstes apr. robežapsardzības

dienestā, pēc tam muitas eksperts

Eglaines muitnīcā. 1932.—1934. g.

bijis Neretas muitnīcas priekšnieks.
No 1934. g. ir Eglaines muitnīcas

priekšnieks. Nodarbojas ari ar lauk-

saimniecību. Pasaules karā piedalījies

Rltprūsijas kaujās. Kritis vācu gūstā.

No gūsta izbēdzis. 1919. g. iestājies

Latvijas nācionālajā armija un pie-

dalījies cīņās pret Bermontu. 1919.

g. oktobri bijis studentu virsnieku

bataljona sastāvā. Bijis Zemgales di-

vīzijas atsevišķā eskadrona adjutants,

vēlāk jātnieku pulka tieslietu darb-

vedis, pulka saimniecības priekšnieks

un vada komandieris. 1925. g. sa-

formejis Ilūkstes aizsargu pulka jāt-
nieku eskadronu un komandējis to

līdz 1932. g. rudenim. Apbalvots ar

Lāčplēša kafa ordeni, Aizsargu no-

pelnu krustu, Latvijas atbrīvošanas

piemiņas zīmi, Latvijas 10 gadu pa-

stāvēšanas medaļu, Lietavas Ģedimi-

na ordeni un Lietavas 10 gadu pa-

stāvēšanas meda]u.

GERTNERS Kārlis, inženieris tceh-

nologs, valsts elektrotechniskās fab-

rikas vecākais inženieris. Dzimis 1902.

g. 6. maijā Pāles pag. Mācījies Pā-

les pag. skola, Limbažu pilsētas un

vidusskola. Latvijas universitātes me-

chan. fak. beidzis 1929. g. Appre-
cējies ar Veru Birkenfeldi. Strādājis
pasta un telegrāfa departamenta gal-
venajās darbnīcās un valsts elektro-

techniskajā fabrika. Ir studentu kor-

porācijas Patrijas filistrs.

GERTNERS Teodors (Fricis), pai-

dagOgs. Skolotājs Petertāles 1. pak.

pamatskola. Dzimis 1885. g. 10. de-

cembri Tukuma apr. Greuču muiža.

Mācījies Grenču un Zemītes pag.

skolās, Annas Ķeniņas proģimnazijā,

Rīgas amatniecības skolā, Rīgas mēr-

niecības un skolotāju kursos. Ap-

precējies ar skolotāju Helēnu Lingi.

Strādājis no 1913. -1920. g. Krievijā
un Latvijā par mērnieku un skolo-

tāju. Kara laika atradies Krievijā, kur

piedalījies bēgļu organizēšanas dar-

bā. Darbojies Irlavas pag. Sarkanā

krusta nod. valdē, skalas J.S. Kr.

puk., lauksaimniecības b-bā Vārpā

un Druvā. 1934. g. nodibinājis maz-

pulku, ierīkojis ar paša līdzekļiem

koku skolu un uzcēlis par parau-

gu pirmo skolas siltumnīcu, kur au-

dzē tomātus, melones un vīnogas.

Ir Brīvības pieminekļa Irlavas-Gren-

ču komitejas valdes loceklis un izgl.

ministrijas pieminekļu valdes darbi-

nieks.

GOBA Alfrēds (pseud.: Antons

Svarāns, J. Dokalnietis, Aldis Goba,

Vectēvs), iekšlietu ministrijas propa-

gandas nodaļas vadītājs. Dzimis 1889.

g. 11. nov. Dignājas pag. Tēvs Ju-
ris — lauksaimnieks, māte leva, dz.

Jostiņa. Mācījies pagastskolā, vakara

kursos ar vidusskolas programmuRī-

gā un Saņavska tautas augstskolā
Maskavā (vēstures un filozofijas fak.).

Precējies. Sieva Līze, dzim. Rungaine.

Viņa darbi: Latviešu rakstnieki, Jē-
kabs Zvaigznīte, Juris Neikens, Lat-

gale, Latgales sasniegumi, Kronvalda

Atis un tēvuzemes mīlestības avoti,

Dievtura svētrunas u.t. t. Rediģējis un

rakstījis ievadus Jēkaba Zvaigzniša,

Jura Neikena, Jura Alunāna, Doku

Aša, Persieša un citu kop. rakstiem.

Bez tam iespiesti daudzi viņa raksti
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periodiskos izdevumos. Ir Dievturu

draudzes vecajo padomes loceklis.

GODS Roberts, sabiedrisks darbi-

nieks, Vilces 6 kl. pamatskolas sko-

lotājs. Dzimis 1907. g. 26. februāri

Zaļenieku pag. Beidzis Valsts Zaļe-
nieku ģimnāziju un Valsts centrālo

paidagoģijas institūtu. Strādā Vilces

pamatskolā no 1928. g. Ir Vilces

6 kl. pamatskolas absolventu biedrī-

bas priekšnieks, mazpulka vadītājs un

izglitibas biedrības priekšnieka biedrs.

Darbojas dramatiskajos pulciņos Za-

ļenieku, Jēkabnieku un Vikes pag.

Vada absolventu biedrības kori, ar

kuru piedalījies daudzos Zemgales
dziesmu svētkos.

GOĢIS Kārlis, statistiķis, nodaļas

vadītājs valsts statistiskajā pārvaldē.
Dzimis 1895. g. 20. septembri Rau-

nas pagastā. Tēvs Pēteris, māte Za-

ņa, dzim. Dukāte lauksaimnieki.

Beidzis reālskolu. Studējis Maskavas

komercinstitūtā un Latvijas univer-

sitātes tautsaimn. un tiesību zinību

fakultātes tautsaimn. nodaļā. Precē-

jies. Sieva Milda, dzim. Amate. 1920.

g. iestājies valsts statistiskajā pārval-
dē un piedalījies pirmās tautas un

lauksaimniecības skaitīšanas darbu

noorganizēšanā un darīšanā kā Zem-

gales skait. apgabala vadītājs. Pieda-

lījies ari visās turpmākās tautas un

lauksaimniecības skaitīšanās. 1924. g.

iecelts par lauksaimniecības statistikas

nodaļas vadītāju. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķ.
GOLDMANIS Jānis, paidagogs, 11.

Zūras 6 kl. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1897. g. 13. maijā Piltenē. Bei-

dzis augstāko tautskolu un ieguvis

mājskolotāja tiesības. Precējies. Sie-

va Vēra, dzim. Asare. Darbojies par

skolotāju Maskavas latviešu bēgļu
skolās un Piltenes 6 kl. pamatskola.

No 1925. g. ir 11. Zūras 6 kl. pamat-

skolas pārzinis. Vasaras iemīļotākā
nodarbošanās ir biškopība. Kopš 1928.

g. ir Zūras pagasta revīzijas komisijas

priekšsēdis un Zūras dzied, kora

vadonis. 1933. g. pavasari nodibinājis
Zūras mazpulku, kuru vada ari ta-

gad.

GALINDONS Roberts, sabiedrisks

darbinieks, valsts kontroles virsgrā-
matvedis. Pastāvīgā dzīves vieta Og-

rē. Dzimis 1893. g. 8. jūnijā Annas

pag. Tēvs Jānis, māte Liene, dzim.

Kociņa — mazsaimnieki. Beidzis L.

U. tautsaimn. fakultāti ar ekonom.

zinātņu kand. grādu. Sieva Anna, dz.

Plinka. Priekš kara darbojies tirdzn.

un rūpn. ekon. sab-bā pie Bisenieka

tēva, pēc kara valsts kontrolē.

Darbojas vairākās kulturālās organi-

zācijās un sk. padomē. Propagandē
atturības idejas. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa IV. šķiru. Ir Ogres
kultūras veicināšanas b-bas priekš-
nieks un Ogres brāļu kapu komite-

jas loceklis.

GOPERS Kārlis, atv. ģenerālis

un sabiedrisks darbinieks. Dzimis

1876. g. 2. aprīli Plāņu pagastā. 1896.

g. beidzis Viļņas junkurskolu un pa-

augstināts par podporučiku, 1912. g.

par kapteini. Piedalījies pasaules ka-

rā sākuma kā rotas, vēlāk bataljona
komandieris 183. kājnieku pulkā.
1915. g. paaugstināts par piukvedi-

leitenantu un vēl tai pašā gadā ari

par pulkvedi. 3 reizes ievainots un

apbalvots daudzām goda zīmēm. 1916.

g. pārnācis uz Latvijas strēlnieku

pulkiem un komandējis rezerves un

7. Bauskas strēlnieku pulku. 1917.

g. iecelts par I. latv. strēlnieku bri-

gādes komandieri. Goperam sevišķi

lieli nopelni ziemsvētku kaujās Kalu



ciema rajonā. Pēc lielinieku apvēr-

suma darbojies Pēterpils latviešu na-

cionālajā padome. Piedalījies cīņās

pret lieliniekiem Jaroslavā un tautas

armijā Sarnara. 1918. g. bijis Sibīrijā
21. di\ izijas komandieris, kurā ie-

skaitījis ari latv. Troickas pulku.
1919. g. ieskaitīts latv. Imantas pul-

kā, ar ko 1920. g. atgriezies Lat-

vijā, kur iecelts par Kara padomes

priekšsēdi un paaugstināts par ģe-
nerāli. No 1924. g. bijis Vidzemes

divīzijas komandieris un Rīgas gar-

nizona priekšnieks. Darbojas ari sa-

biedriskajā dzīvē: Sarkanā Krusta,

skautos, veco strēlnieku b-bā v. c.

Sarakstījis darbus: Krusttēvs Oskars

(atmiņas par pulkv. Kahpaku), Četri

sabrukumi, Militāras audzināšanas pa-

mati, Latvju strēlnieku ziemassvētki

1916. g., Esi modrs! Strēlnieku lai-

ki v. c. Apbalvots ar daudz Lat-

vijas un ārzemju ordeņiem.

GOPERE Vēra (pseud. V G),
sabiedriska darbiniece un žurnāliste.

Pastāvīgā dzīves vieta Rīgā. Dzimusi

1889. g. 23. augusta Orlovas gub.
Tēvs pulkvedis, māte dzim. Pajev-
ska, muižniece. Mācījusies Pēterpils

slēgtajā iestādē un bijusi brlvklausī-

tāja Varšavas univ. Precējusies ar

ģen.Goperu. Uzņemta L. S. C. O. par

goda biedri. Apbalvota ar nāc. ligas
goda zīmi, Lietavas skautu organiz.
svastiku, Triju zvaigžņu ordeņa V.

šķ., L.S.C.O. svastiku. Ir L.S.N.

Ilgas un siev. palīdz, korp. biedrene,

Latv. veco strēļu, biedrības ilggadīgā
dāmu kom. priekšniece un biedrene,

L. S. C. O. skautu draugu k. dibinā-

tāja un priekšniece un L. Sarkanā kru-

sta bijušās lidzekht vākšanas komi-

sijas priekšn. vietniece. 1916. g. strā-

dājusi Valmieras pils. dāmu komitejā

v. strēlnieku apgāde.

GOZIOSKS Zigmunds, ārsts, Kul-

dīgas pilsētas slimnīcas direktors.

Dzimis 1899. g. 28. jūlijā Liepāja.
Tēvs Morics — tirgotājs, māte Beti-

ja, dzim. Tuvje. Beidzis Pēterpils
medicīnas institūtu, valsts pārbaudī-

jumus izturējis Latvijas universitātes

mcd. fakultātē. Precējies. Sieva Me-

rija, dzim. Grušlavska. 1916. 1926.

g. strādājis Pēterpils slimnīcas un

medicīnas institūtā. No 1926. g. bijis
slimo kasu ārsts Rigā. No 1928. g.

Liepājas kopējas slimo kases ambu-

lances vadītājs pie Liepājas-Glodas

dzelzceļa blīves. No 1929. g. ir Kul-

dīgas pilsētas slimnīcas direktors.

Sacerējis un izdevis \airakus zināt-

niskus darbus par medicīnas jautā-

jumiem krievu valodā.

GRĀMATNIEKS Kristaps, redak-

tors un sabiedrisks darbinieks. Dienas

laikraksta Kurzemes Vārda atbildī-

gais pārstāvis un redaktors. Pastāvīgā
dzīves vieta Liepājā. Dzimis 1888.

g. 26. martā Cīravas pag. Tēvs Jā-

nis, māte Ilze, dzim Greiere —

lauksaimnieki. Beidzis pilsētas sko-

lu. Precējies. Sieva Evelīna, dzim.

Vindava. Agrākos gados nodarbojies

ar lauksaimniecību. Rakstijis par po-

litiskiem un saimnieciskiem jautāju-
miem. Bijis Sv. Annas dr. padomes

loc., Latv. jaun. savien Liepājas nod.

valdes priekšsēdis, Latv. pretalkohola
b-bas valdes priekšsēdis v. c. 9 ga-

dus bijis Liepājas pils. domnieks. Paš-

laik ir Liepājas pils. bāriņu tiesas loc.,

15. Liep. aizsargu pulka aviācijas

eskadriļas kasieris. Sevišķi rūpējas

par laikrakstu Kurzemes Vārdu, iz-

veidojot to par lielāko provinces die-

nas laikrakstu Latvijā.
GRAMBERGS Gvido, Latvijas ban-

kas pilnvarotais Rīgā. Dzimis 1901.

g. 14. marta Rigā. Tēvs Augusts,
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māte kartiņa, dzim. Freimane. Stu-

dējis Latvijas universitātē inženie-

ru zinātnes, vēlāk tautsaimniecības

zinātnes. Precējies. Sieva Erna,

dzim. Tetere. 1918. g. iestājies

brīvprātīgi aktīvajā kara dienestā.

Piedalījies cīņas pret Bermontu un

lieciniekiem. Strādājis šoseju un ze-

mes ceļu departamentā. No 1926. g.

ir Latvijas bankas pilnvarotais. No-

pelni Latvijas bankas diskonta daļas

noorganizēšanā. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa IV. šķiru, Latvijas

atbrīvošanas Kara piemiņas zīmi un

Latvijas republikas atbrīvošanas ciņu
10 gadu jubilejas piemiņas medaļu.
Ir aizsargu vada komandieris, stu-

dentu korporācijas Talavijas loceklis,

Rīgas skolu, rotas b-bas valdes lo-

ceklis, Latvijas bankas darbinieku

krājaizdevu sabiedrības valdes priekš-
sēdis.

GRANDMANIS Alfrēds, pašvaldī-
bas un sabiedrisks darbinieks. Leste-

nes pagasta vecākais. Dzimis 1895.

g. 27. februāri Džūkstes pagasta. Bei-

dzis Džūkstes pagasta skolu, Tuku-

ma pilsētas skolu un vakaru fron-

tes virsnieku skolu Pliskavā ar virs-

nieka pakāpi. Precējies. Sieva Au-

guste, dzim. šuke. Brīvprātīgi pie-

dalījies Latvijas atbrīvošanas cīņas

Apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa
111. šķiru, Latvijas atbrīvošanas kara

piemiņas zīmi un Sv. Annas ordeņa
IV. šķiru. Bijis Džūkstes pag. aiz-

sargu nodaļas priekšnieks. Ir Leste-

nes cv. lut. draudzes valdes locek-

lis, lauksaimniecības b-bas un An-

nenieku mednieku biedrības Vanags

biedrs.

GRANDOVSKS Leo, saimniecisks

darbinieks. leroču un municijas firmas

īpašnieks un vadītājs. Dzīvo Rīgā.
Dzimis 1892. g. 19. augustā Jelga-

vā. Mācījies Jelgavas Aleksandra

skolā un klasiskajā ģimnāzijā. Pre-

cējies. Sieva Alise, dzim. Linge. Sa»

\u uzņēmumu, kas tagad ieņem gal-

veno vietu savā nozarē, nodibinājis
1925. g. Ir visu lielāko ārzemju ie-

roču firmu pārstāvis Latvijā un viņu

ražojumu piegādātājs valsts un pri-
vātiem uzņēmumiem. 1932. g. ierī-

kojis medību skrošu rūpniecību. Ir

Latv. tirg. s-bas valdes loceklis, Lat\.

rūpn. un amatn. s-bas, sab. Rīgas

tirgotāju kamera, Latviešu b-bas un

Latvijas sporta b-bas padomes lo-

ceklis. Bez tam ir Latv. tirdzn. un

rūpn. bankas padomes loceklis un

darbojas ari vairākās citās kredītie-

stādēs un akciju sabiedrībās.

GRAUBIŅS Jēkabs - Arnolds (ps.
J. Arnolds, Comes), skaņradis. Dzi-

mis 1886. g. 16. aprīli Preiļu pa-

gastā. Tēvs Jānis, māte Lize, dz.

Jansone — lauksaimnieki. Beidzis

Valmieras skolotāju semināru, Pēter-

pils skolotāju institūtu un 1923. g.

Latvijas konservatoriju ar brīvmāksli-

nieka grādu. Precējies. Sieva Anna,

dzim. Dēliņa. Bijis skolotājs un koru

vadonis Trikātā un Lubāna, no 1919.

g. izglītības ministrijas darbvedis, vē-

lāk vecākais sevišķu uzdevumu ie-

rēdnis. 1925.-26. g. lasījis L. U.

skolas dziedāšanas metodiku. Tagad
ir mūzikas teorijas skolotājs Rīgas

konservatorija un Kaucmindes māj-

turības seminārā. Izdevis dziesmu

krājumus skolām Skolēnu kori un

Dziedonltis. Sarakstījis Mūzikas ele-

mentārteoriju un rokas grāmatu sko-

las dziedāšanā, kā ari Pirmās notis.

levērojams ar tautas dziesmu harmo-

nizējumiem. Simfoniju orķestrim kom-

ponējis svītu Vītola koide, kas go-

dalgota Latvijas radiofona konkursā

1934. g. ar I. godalgu. Godalgotas
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arī vairākas viņa dziesmas un t. dz.

harmonizējumi dziesmu svētkos. Kom-

ponējis ari ērģelēm, kamermūzikai un

klavierēm. Ir mūzikas recenzents vai-

rākos laikrakstos un žurnālos. Redi-

ģē Latviešu konversācijas vārdnīcas

mūzikālo daļu. Piedalījies ilgus ga-

dus kultūras fonda mūzikas lietpra-
tēju komisija un tautas labklājības

ministrijas pensiju komisija. Ir dziedā-

šanas b-bas Daiņas goda biedrs, Lat-

vijas skaņražu kopas sekretārs, Lat-

viešu dziesmu svētku b-bas padomes
loceklis, b-bas Llgusoņi filistrs, Lat-

vijas preses biedrības un bij. Valmie-

ras skol. semināra absolventu b-bas

biedrs un paju sab. A. Bajārs un

biedri valdes loceklis.

GRAUDIŅŠ Jānis, jurists, Rīgā.
Dzimis 1871. g. 12. septembri Sal-

gales pagastā. Tēvs Juris, māte Ll-

be, dzim. Berzinska — zemkopji

Precējies. Sieva Olga, dzim. Verba.

18%. g. beidzis Jelgavas ģimnāziju,
bet priekš iestāšanas ģimnāzijā 2 ga-

dus bijis par tautskolotāju. Studējis

Maskavas univ. tiesu zinātn. un bei-

dzis šo fak. 1900. g. Tai pašā g. sāk

strādāt tiesu resorā un to nepārtraukti
dara visu laiku. Sākumā ir tiesu ama-

tu kand., tad adv., senators Latv. se-

nātā un notārs Rīgā. Blakus adv.

un senatora darbam izpildījis ari ci-

tus uzdevumus. Darbojies arī Krie-

vijas pagaidu valdības izmeklēšanas

komisijas, sakuma ka Latvijas se-

nāta pārstāvis, vēlāk no Latvijas

zvērināto advokātu padomes. Pieda-

lījies 1933. g. izdota jaunā sodu

likuma izstrādāšanas tieslietu ministri-

jas komisija ka Latvijas zvērinātās

advokatūras pārstāvis. Pasaules kara

laika darbojies ari Baltijas bēgļu ap-

gādāšanas komiteja. Bez tam darbo-

jies dažādās biedrībās: Jelgavas latv.

b-bā, Cēsu saviesīga b-bā, Rīgas lat-

viešu sabiedrībā, Latviešu amatn. pa-
līdzības b-bā, Rīgas jaunajā teātri kā

padomes loceklis. Bijis ari par biedru

Rīgas latv. biedrībā un citur. Cara

valdības laikos piedalījies dažu pro-

gresīvu latviešu laikrakstu un žur-

nālu apgādēs. Tagad ir biedrs da-

žās kreditiestāaēs un padomes

priekšsēža biedrs Rīgas Komercban-

kā a.-s., biedrs Rīgas latv. labdarī-

bas b-bā, Vidzemes patronātu b-bā,
Latv. juristu b-bā, Latv. Jachtklubā,
Latv. republ. auto klubā v. c.

GRAUDIŅŠ Teodors, pašvaldības

darbinieks, Strazdes pagasta vecākais.

Dzimis 1887. g. 16. martā Strazdes

pagasta. leguvis pamatskolas izglī-
tību. Bijis Strazdes pagasta padomes

loceklis, pagasta padomes un paga-

sta tiesas priekšsēdis. 1934. g. ie-

celts par pagasta vecāko. Pasaules

karā divas reizes smagi ievainots un

apbalvots ar kara ordeņiem. Pieda-

lījies vietējo biedrību dzīvē, ieņem-
dams tajās vadošus amatus.

GRĀVIS Pēteris, agronoms un in-

ženieris, zemkopības ministrijas zem-

kopības departamenta direktors. Dzi-

mis 1882. g. 17. aprīli Vecpiebalgā.
Pēc vietējas draudzes skolas un Jaun-

jelgavas pilsētas skolas beigšanas ie-

guvis tautskolotāja tiesības un darbo-

jies Zemgalē par mājskolotāju. 1903.

g. iestājies Tiflisas mērnieku skolā,

ko beidzis 1906. g. Pēc tam stu-

dējis Maskavā mērniecības institūtā

un lauksaimniecības institūtā, iegū-
stot 1909. g. mērniecības inženiera

un 1912. g. mācīta agronoma grā-

du. Studiju laikā nodarbojies ar pri-
vātiem mērniecības un zemes ierī-

cības darbiem Ufas un citās guber-

ņās. 1913. g. iestājies valsts diene-

stā par Sed{ecas guberņas revidenta
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palīgu, bet 1915. g. iecelts par Chol-

mas guberņas zemnieku lietu komi-

sāru un pfic tam par Zitomiras guber-

ņas zemju lietu komisijas locekli.

1918. un 1919. g. darbojies par skolo-

tāju 2itomiras mērnieku skolā. 1919.

gada beigās caur Poliju atgriezies

Latvijā un no 1920. gada darbojas

zemkopības ministrijā par departa-
menta direktoru. Ar agrārās reformas

likuma izdošanu un centrālās zemes

ierīcības komitejas nodibināšanu dar-

bojas nepārtraukti šai iestāde, sākumā

par komitejas locekli un no 1923. g.

par komitejas sekretāru.

GREB2E Jānis, valsts un sabie-

drisks darbinieks, Pļaviņu stac. priekš-
nieks. Dzimis 1879. g. 30. maijā

Krustpils pagastā. Beidzis Jēkabpils

pilsētas skolu. Dzelzceļa dienestāstrā-

dā kopš 1901. g. nepārtraukti ari vi-

sus kara gadus, par ko apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeni un atbrīvoša-

nas ciņu 10 g. jubilejas medaļu. Nodi-

binājis Krustpils dzelzceļnieku koo-

peratīva nodaļu. Ir Krustpils lauk-

saimn. b-bas, mednieku b-bas un

dzelzceļnieku b-bas biedrs.

GREDZENS Pēteris, pareizticīgo

garīdznieks. Pastāvīgā dzīves vieta

kopš 1921. g. Talsos. Dzimis 1887.

g. 18. janvāri Pļaviņu pagastā. Ve-

cāki Andrejs un Lote, dzim. Bajāre
— muižas kalpi; dažus gadus dzī-

vojuši ari par vaļiniekiem pie saim-

niekiem. Izglītību baudījis Rīgas ga-

rīgajā seminārā, kura kursu beidzis

1908. g. Precējies ar Stukmaņu pa-

gasta saimnieka meitu Martu Meža-

ku. Pēc Rīgas garīgā semināra beig-
šanas 1908. g. trīs gadus darbojies

par skolotāju pareizticīgo draudžu

skolās Uderē un Limbažos, pēc
tam 1911. g. 31. oktobri iesvētīts

garīdznieka kārtā. No tā laika ari

darbojies par pareizticīgo priesteri.
Līdz 1915. g. jalijam darbojies KoV

kasragā, pēc tam pārcēlies uz Mo-

giļevas guberņu. 1916. g. pārcēlies

uz Pēterpili, kur pārzinājis vietējo

pareiztklgo latviešu draudzi, kopā ar

citiem garīdzniekiem rīkojis garīgās

sapukes latviešu bēgļiem un pārzi-

nājis pareizticīgo latviešu bēgļu ga-

rīgās vajadzības visā Pēterpils je-

parchijā. Latvijā atgriezies 1921. g.

aprīli un no tā laika darbojas Tal-

sos, pārzinot ari kaimiņu draudzes,

kurām nav sava priestera (Kolkasra-
gā, Dundagā, Ķuļuciemā). Blakus ga-

rīdznieka tiešo pienākumu izpildīša-

nai nodarbojas ari ar žurnālistiku.

Līdz 1917. g. aktīvi darbojies nedē-

ļas laikrakstā Pareizticīgo Latviešu

Vēstnesis, kas līdz 1915. g. iznācis

Rīgā, bet vēlāk Pēterpilī. Pēc at-

griešanās Latvijā darbojies mēnešrak-

stā Ticība un Dzīve, bet kopš 1934.

g. 1. janvāra Ticības un Dzīves re-

daktors un ari izdevējs. Mēnešraksts

tagad iznāk Talsos. Bez tam ilgāku
laiku bijis Talsos iznākošā nedēļas

laikraksta Talsu Balss faktiskais re-

daktors. Strādājis ari slimo kase,
dažādos kantoros etc. Garīgā pārval-
de apbalvojusi viņu ar visām atzinī-

bas zīmēm, ieskaitot virspriestera no-

saukumu.

GREBE2S Staņislavs, valsts darbi-

nieks un žurnālists. 111. Rīgas rajona
darba inspektors. Dzimis 1902. g. 20.

maijā Līksnas pagasta. Beidzis pa-

matskolu un ģimnāziju Pēterpili. Lat-

vijā atgriezies 1921. g. un līdz 1931.

g. darbojies par skolotāju un audzinā-

tāju Latgalē un Rigā. Kopš 1931.

g. strādā tautas labklājības ministrijā,

sākumā par sabiedrisko meža darbu

revidentu un sākot ar 1933. g. ieņem
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111. Rigas rajona darba inspektora po-

steni. Viņa raksti iespiesti vairākos

Latgales preses orgānos. Ir laikraksta

Jaunais Vords līdzstrādnieks. Studē

Latvijas universitāte tiesību zinības

un ir studentu korporācijas Lacuāni-

jas loceklis.

GREVIŅS Valdis (Dr. Orientācijs),
rakstnieks un žurnālists. Dzīvo Riga.
Dzimis 1893. g. 26. septembri Za-

ļenieku pag. Tevs Jānis, māte Anna,
dzim. Treimane (f) — lauksaimnieki.

Beidzis Jelgavas reālskolu, studējis
Maskavas komercinstituta un Latvi-

jas universitātē. Precējies. Sieva dzie-

dātāja Anna Grēviņa, dzim. Deķenc.

Latvijas tautas padomes un satvers-

mes sapulces loceklis; Rīgas piķētas
domes loceklis (kopš 1919. g. visos

tās sastāvos); kara laikā Maskavas

kultūras birojā; 1917. g. Vidzemes

zemes padomē; 1919. g. Rīgas pār-

tikas vakles kartiņu nodaļas vadī-

tājs; 1920. g. Rigas pils. lombarda

un Rīgas pils. krājkases vakles loce-

klis; no 1923.—1934. g. Rīgas pils.
diskonta bankas valdes loceklis. Bijis
Dienas Lapas galvenais redaktors. Ilg-

gadīgs Latvju rakstnieku un žurnālistu

arodbiedrības valdes loceklis, Latvi-

jas PEN kluba sekretārs un Raiņa
un Blaumaņa piemiņas fonda valdes

loceklis. Literāriskie darbi: Latvijas
karalis jeb cilvēks, kam visi parādā

(kopīgi ar Jāni Grīnu, tulkots igauņu

un čechu valodā), Pļevnas zaldāts

(komēdija), Gaisa grābekļi. Dramati-

zējumi: Princis un übaga zēns, Grāfs

Montē Kristo, Pavilielas zēni, Dun-

durs, Gesta Berlings. Grāmatas ar

pseudonimu Dr. Orientācijs: Satver-

smes sapulce fe|etonos, Monoklis aci.
Tikai pieaugušiem. Tulkojis Sēkspira,

Sillera, Sova, Pirandello, A. Tolstoja,
Bomaršē v. c. darbus.

GRENFELDS Jānis (pseud Zaļti-

rums, Mežstrauts), skolotājs. Rīgas

pilsētas kurlmēmo skolas un inter-

nāta priekšnieks. Dzimis 1873. g. 24.

martā Lestenes muiža. Tēvs Jānis —

muižas vagaris, māte Līze, dz. Vec-

pupe. Beidzis Irlavas skolotāju semi-

nāru. Bijis skolotājs Līvbērze, Jel-

gavas kurlmēmo skolā, Pēterpils Pē-

tera baznīcas skolā un kurlmēmo

skolā. 1921. g. atgriezies Latvija un

iestājies ārlietu ministrijas dienesta

par kurjeru nodaļas sekretāru. No

1921. 22. m. g. ir Rigas pilsētas kurl-

mēmo skolas skolotājs. 1929. g. skolas

priekšnieks. Pēti metodiskos paņē-

mienus svešvalodu mācīšanā kurlmē-

miem. Sarakstījis grāmatu Kurla un

pakurla paidagOģiska dziedināšana un

kurlmēmo ābeci No skaņas un bur-

ta līdz teikumam. Rakstījis ari par

paidagoģiskiem jautājumiem ar pseud.

Zaftirums Latviešu Avīzēs un Balti-

jas Vēstnesi. Par rakstu Domas par

mājturību ieguvis 1900. g. Baltijas
Vēstneša godalgu. Mīl mu/iku, se-

višķi dziedāšanu. Piedalījies daudzos

koros. Vada Rīgas nomaļu savienības

kori un Latv. tautas universitātes

kori. Latv. VI. visp. dziesmu svētkos

ievēlēts rīcības komiteja par sekre-

tāru. Ir sekretārs Diriģentu b-bā un

Koru un orķestru apvienībā. Ir Rīgas

Nomaļu savienības goda biedrs. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ord. V. un

IV. šķ.

GRIGALS Jānis, pašvaldības dar-

binieks. Jēkabpils pilsētas valdes lo-

ceklis. Dzimis 1902. g. 25. februāri

Jēkabpili. Beidzis Novgorodas reāl-

skolu. 1924. g. iestājies Jēkabpils

apriņķa valdes dienestā par reģistra-

toru, kur darbojas ari tagad grāmat-
veža amatā. Apbalvots ar aizsargu

nopelnu krustu. Darbojas vietēja aiz-
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sargu organizācija, izpildot pulka ie-

roču pārziņa, darbveža un batalj. ad-

jutanta amatus. 1934. g. izpildījis aiz-

sargu nama komandanta adjutanta

pienākumus. Ir Latvijas Sarkanā Kru-

sta Jēkabpils nodaļas biedrs un skautu

organizācijas loceklis.

GRIĶIS-GRIĶEVICS Jānis-Eduards,

policijas ierēdnis, Tukuma-Talsu apr.

policijas pārvaldes sekretārs. Dzimis

1893. g. 19. maijā Sabilē. Tēvs Fricis

r- drēbnieks, māte Trīna, dz. Jēkab-

sone. Beidzis elementārskolu Sabilē

un kā eksterns izturējis pārbaudīju-

mus ģimnāzijas 4 kl. kursa apmērā.

Precējies. Sieva Emīlija, dz. Hilmane.

No 1910. g. strādājis policijas diene-

stā. Pasaules karā dienējis Latviešu

strēlnieku rezerves pulkā. Vēlāk bi-

jis telegrāfists Tērbatā un Latviešu

strēlnieku divīzijas sakaru bataljonā.
No 1921. g. strādājis Latvijas policijas
dienestā Talsos un Sabilē. 1931. g.

iecelts par sekretāru Tukuma-Talsu

apriņķu policijas pārvaldē. Rakstījis

Policijas Vēstnesī par policijas iestā-

žu darbvedības jautājumiem. Brīvajā

laikā nododas tiesību zinātņu studijām
pašmācības ceļā. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. V. šķ. Ir 11. Tukuma

aizsargu pulka mantzinis un Brīvības

pieminekļa Tukuma apriņķa komi-

tejas sekretārs.

GRIĶIS Vilhelms, gleznotājs. le-

rēdnis Rīgas pilsētas uzņēmumu val-

dē. Dzīvo Rīgā, kur ierīkojis ari

savu darbnīcu. Dzimis 1898. g. 1. okt.

Vecmllgrāvl. Tēvs Hermanis — jū-
ras kapteinis, traģiski miris 1920. g.

no laupītāju rokas, valsts darbu pil-

dot, māte Jūlija, dz. Medne. Beidzis

komercskolu un Stiglica mākslas sko-

lu Pēterpili. Precējies. Sieva Irma,
dz. Tldene. Darbojies par praktikantu

kuģniecības kantori Pēterpili. Pēc tam

pārcēlies uz Murmansku un Archan-

geļsku Lielbritānijas admiralitātes die-

nestā. Vēlāk Lielbritānijas regulārajā

armijā par tulku. Brīvprātīgi piedalī-

jies cīņās pret Bermontu. Ir neatka-

rīgo mākslinieku vienības biedrs un

piedalās viņas i/stādēs. Vairākām bie-

drībām un organizācijām zīmējis ka-

rogu projektus, plakātus v. c. Agrā-
ko laiku darbi gājuši zudumā ārpus

Latvijas. Lielbritānijas armijā apbal-

vots ar 1 sudraba un 1 bronzas me-

daļu par centību un Latvijas ar-

mijā ar Latvijas atbrīvošanas nozī-

mēm.

GRINBERGS Alfrēds, teologs.

Skrundas cv. lut. draudzes mācītājs.
Dzimis 1883. g. 27. oktobrī. Studējis

teoloģiju Rīgas teoloģiskajā institūtā

un Latvijas universitātē. Apprecējies

ar Mildu Dermani. Viņu garīdznieka

amatā bīskaps Irbe iesvētījis 1926.

g.; 1920. g. ar visām balsīm ievēlēts

par mācītāju Skrundā; 1928—1934.

g. Latvijas cv. lut. baznīcas virsval-

des loceklis; no 1934. g. Kuldīgas

iecirkņa prāvests. G. lieli nopelni
draudzes dzīves izveidošanā, palieli-
not tās dvēseļu skaitu no 1000 uz

4000, nodibinot draudzes sieviešu ko-

miteju, kristīgo jaunatnes pukiņu un

svētdienas skolu ar 300 bērniem, ie-

kārtojot plašu draudzes zāli ar ērtām

blakus telpām draudzes dzīves va-

jadzībām v. t. t. 1920. g. dibinājis
Bukaišu aizsargu nodaļu, uzņemda-

mies tās mācītāja pienākumus. Tagad

ievēlēts par nodaļas goda biedru. Ir

14. Kuldīgas aizsargu pulka mācītājs.
GRINBERGS Juris, Latvijas uni-

versitātes asistents. Dzimis 1906. g.

24. jūnijā Valmieras apr. Tēvs Pauls,

māte Alma, dz. Veinblflma. Mācījies

vidusskolā Pēterpili, Valmierā un Rī-

gā. Beidzis 1930. g. Latvijas univer-
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sitātes tiesību zinātņu nodaļu. No

1930. g. Latv. universitātes asistents.

1933.—1934. g. tiesamatu kandidāts

Rīgas apgabaltiesa un no 1931. g.

lektors Latvijas tautas universitāte.

Ir ari Latviešu konversācijas vārd-

nīcas līdzstrādnieks. Rakstījis Tiesl.

Min. Vēstnesi, Jurista, Studentā par

juridiskiem, tirdzniecības v. c. jaut.

Interesējies par latvju dzimtu ģe-
nealoģiskiem pētījumiem.

GRINBERGS Kārlis, valsts ierēdnis.

Rīgas pils. 9. iecirkņa nodokļu inspek-
tors. Dzimis 18%. g. 6. jūnijā Sātiņu

pag. Tevs Krists, māte Līze, dzim.

Neimanc — būvuzņēmēji un lauk-

saimnieki. Beidzis Latv. univ. mat.

dab. zin. un tautsaimn. fak., Angļu
institūta komercnodaļu un Samaras

valsts universitāti. Precējies. Sieva

Alise, dz. Ulme. No 1921. g. strā-

dājis fin. min. nodokļu departamen-
ta. Sākumā bijis sevišķu uzdevumu

ierēdnis, vēlāk jaunākais un tad vecā-

kais nodokļu inspektora palīgs. Lasa

zinātniska satura grāmatas. Patīk ten-

niss, makšķerēšana, peldēšana mi sli-

došana. Ir studentu korporācijas Ven-

tonijas filistru biedrības biedrs, Angļu
un latviešu kluba un Latvijas sporta

biedrības v. c. biedrs.

GRINBERGS Teodors, Dr. theol

h. c, Latvijas cv. lut. baznīcas ar-

chiblskaps un Latvijas universitātes

teoloģijas fakultātes profesors. Dzi-

mis 1870. g. 2. aprīli Dundagas pa-

gastā. Tevs Ernests — zemkopis.

Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāzi-

ju un Terbatas universitātes teolo-

ģijas fakultāti. Bijis mācītāja palīgs

Pope, pēc tam mācītāja palīgs un

vēlāk mācītājs Lutriņos. 1907.—1933.

g. bijis Ventspils draudzes mācītājs.

Rosīgi piedalījies Ventspils sabiedris-

kajā dzīve. Nodibinājis Ventspili jau-

natnes draugu biedrību. Izpildījis kā-

du laiku Ventspils apriņķa tautskolu

inspektora pienākumus un līdz 1933.

g. bijis Ventspils ģimnāzijas direk-

tors. 1929. g. Latvijas universitātes

teoloģijas fakultāte viņam piešķīrusi
Dr. theol. h. c. grādu. Pēc bīskapa
K. Irbes atteikšanas no amata bijis

bīskapa vietnieks. 1932. g. 29. mar-

tā ievēlēts par Latvijas cv. lut. baz-

nīcas archibiskapu. Amatā ievests

1933. g. 5. novembri archiblskapa
katedrālē. Darbojies ari garīgu un

jaunatnes rakstu izdošanā. Lutriņos
izdevis laikrakstu Evaņģēlija Gaisma,
bet Ventspilī bērnu laikrakstu Bi-

tīte, kura redaktors un izdevējs, kā

ari līdzstrādnieks ir vēl tagad. Rak-

stiņus bērniem paraksta ar pseud.

Onkuls Teodors. Ir stud. korp. Let-

tonia filistrs.

GRINBUSS Jēkabs, miertiesnesis

Rīgā. Dzimis 1890. g. 16. martā Kan-

davas pagastā. Tēvs Jānis, māte La-

vīze, dz. Kuble — lauksaimnieki. Stu-

dējis Rīgas politechniskaja institūtā

un beidzis Latv. universitātes tauts.

un ties. zin. fakultāti. 1915.—1919. g.

strādājis Rlgas-Orlas dzelzce|u valdē,
1919 —1927. g. Latv. dzelzceļu virs-

valdes finanču direkcijā; piedalījies

dzelzceļu saimniecības un starptautis-
kās satiksmes grāmatvedības un no-

rēķinu darbības noorganizēšanā un

izveidošana. No 1927. g. strādā tiesu

resorā. 1919. g. Bermonta uzbruku-

mu laikā brīvprātīgi iestājies dzelz-

ceļu apsardzības rotā un piedalījies

dzelzce)u īpašumu apsardzibā un ku-

stības nodrošināšana. lemīļotākā bla-

kus nodarbošanāsdārzkopība. Ir Latv.

tiesnešu biedrības biedrs.

GRINFELDS Alfrēds, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks. Sventes pa-

gasta valdes darbvedis, pag. tiesas
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rakstvedis, dzimtsar. nod. un pasta

pal. nod. pārzinis. Dzimis 1882. g.

17. martā Sventes pag. Beidzis drau-

dzes un ministrijas skolu un vispār-

izgl. kursus. No 1902—1921. g. strā-

dājis Krievijā un Latvijā dažādās

vietās par darbvedi. Kopš 1921. g.

Sventes pag. valdes darbvedis. Ap-
balvots ar sudraba medaļu, Staņisla-

va lentu. Ir Latv. pašvaldības iestāžu

darbv. biedrības nod. sekretārs, lute-

rāņu draudzes ilggad. padomes un

revizij. komis. loceklis, Sventes lauk-

saimniecības b-bas valdes loc. un se-

kretārs un piensaimn. biedrības Vie-

nība revīzijas komis. loceklis.

GRĪNS Aleksandrs (patiesībā Jē-

kabs, pseud. Skribanovičs, Viņsētas

Pušelnieks, Homo Grisenbergensis),
rakstnieks un žurnālists, Rīta galve-
nais redaktors. Dzimis 1895. g. 15.

augusta Zemgalē, Biržu pag. Ziedos

kā saimnieka dēls. Mācījies Biržu

pag. skolā, Jēkabpils tirdzn. skolā,

Rūjienas proģimnazijā un Cēsu reāl-

skola. 1915. g. iesaukts karā, beidzis

kara skolu Maskavā. No 1916.—1917.

g. virsnieks latv. strēlnieku pulkos.
No 1918. g. studējis medicīnu Tēr-

batā, no 1919. g. Rigā. No 191,9.—

1924. g. virsnieks Latvijas armijā.
Xl žurnālists darbojies Latv. Kareivi,

Rigas Ziņās, Brivajā Zemē, Tēvija un

Latvi. Kā rakstnieks Grīns kļuva pa-

zīstams 1920. g., kad sāka parādī-
ties viņa vēsturiskie stāsti, lielāko tie-

su no Latvijas pagātnes, sakopoti grā-

matās: Krustneša gaitas, Pievilta vi-

ra atriebšanās, Septiņi un viens, Lik-

teņa varā, Tobago, Nameja gredzens

un Dvēseļu putenis. Par diviem pē-

dējiem viņam piespriestas kultūras

fonda godalgas. No 1929. -1931. g.

rediģējis Grāmatu Drauga izdoto Pa-

saules Vēsturi un Zeme un tauta6.

Bez tam tulkojis krievu valodā Skal-

bes pasakas, Niedras Pēteri Salnu

v. c. Latviski tulkojis (irimmelhau-

zena Simplicius Simplicissimus, Re-

marka Rietumu fronte bez pārmai-

ņām v. c.

GRĪNS Ansis-Oskars, agronoms,

Sarkaņu 6 kl. pamatskolas pārzinis,

laukkoplbas pārr. b-bas Vārpa pār-

raugs un rajona agronoms. Dzimis

1905. g. 17. martā Blidienes pagasta.

Beidzis Reņģes pamatskolu, Rīgas

pilsētas I. vidusskolu un L. U. lauk-

saimniecības fakultātes lauks, nodaļu.

Bez tam ari artilērijas virsnieku viet-

nieku kursus Cēsis. Strādājis par ra-

jona agronomu un laukkoplbas pār-

raugu Neretas laukkoplbas pārraudz.
b-bā un skolotāja vietas izpildītāju

Sarkaņu pag. pamatskola, bet izturot

pārbaudījumus paidagoģijas priekšme-
tos apstiprināts par pilntiesīgu skolo-

tāju un 1934. g. iecelts skolas pārziņa

amatā. Sarakstījis eksperimentāli zi-

nātnisku darbu: Dažādu aršanas dzi-

ļumu un apakškārtas irdināšanas ie-

spaids uz kultūraugu attīstību, ražu

un ražas īpašībām. Ir kaislīgs kot-

lekcionārs. Par sekmīgu mazpulka va-

dību saņēmis L. L. c-bas atzinības

rakstu.

GRĪNS Jānis (pseud. Zeņķis, Ģe-
derts Zars v. c), rakstnieks. Dzimis

1890. g. 23. martā Zemgalē, Biržu

pag. Ziedos. Mācījies Biržu pag. un

Jēkabpils pils. skola. Strādājis par

skolotāju Bauska, Rūjienas proģim-

nazijā un Ausēja reālskolā Cēsis.

1919. g. īsu laiku darbojies izglītī-
bas ministrija. Par žurnālistu strā-

dājis Latvijas Kareivi un Latvi. No

1921.—1925. g. studējis tieslietas Lat-

vijas universitātē. No 1925. g. ir

a./s. Valters un Rapa vicedirektors;

no 1928. g. rediģē mēnešrakstu Dau-



173 (robiņš

gava. Pirmie viņa dzejoļi parādījās
1909. g. Dzimtenes Vēstnesi. Pec

tam publicēti dzeju krājumi: Pirm-

diena un Rožu uguni. Ar 1919. g.

viņš piegriežas prozai, sniegdams
īsākus stāstus, lielāko tiesu ar vē-

stures sižetiem. Sarakstījis stāstu krā-

jumus: Rosa rietumos, Laikmeta ku-

mēdiņi un garāku stāstu Sakšu Mo-

rics; viencēlienus: Glābts gods un

lmperfcctum. Tulkojis lugas: Sofokla

Ķēniņš Oidips un Lope dc Vegas

Avju avots. Rakstījis satiriskus feļe-
tonus Latvijā, Līdumā, Latvi v. c,

kā ari daudz recenziju un kritisku

piezīmju par grāmatām, teātri u.t.t.,

īpaši Daugavā. Rediģējis O. Jēpes
izdoto Bērnu un jaunatnes literatū-

ru. Sastādījis mācības grāmatas: Se-

no laiku vēsture, Pirmā vēstures

grāmata (kopā ar F. Zālīti), Valoda

(ābece un 6 lasāmās grāmatas, kopa
ar J. Ezeriņu). Kandidāta darbu rak-

stījis par Kurzemes un Zemgales

hercogvalsts satversmi. Kopā ar V.

Grēviņu sarakstījis satīrisku dēku ro-

mānu Latvijas karalis jeb Cilvēks,
kam visi parādā.

GRINUPS Aleksandrs, ārsts un

sporta darbinieks. Latvijas dzelzceļu
virsv. galvenais ārsts. Dzimis 1880.

g. 9. jūlijā Rīgā. Tevs Jānis tir-

gotājs, māte Anna, dz. Priede. Stu-

dējis Pēterpils un Maskavas univer-

sitātē medicīnu. Precējies. Sieva He-

lēna, dz. Visotska. Pasaules kar i bijis
sanitāro vilcienu ārsts. 1918. g. strā-

dājis I. Rigas pilsētas slimnīcā un

Sarkanajā Krustā. No 1919. g. ir Latv.

dzelzceļu iecirkņa ārsts, bet no 1928.

g. Latv. dzelzceļu galvenais ārsts.

Nodarbojas ar buru sportu. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeni, Zviedrijas
karalisko ord. Ir Latv. zēģelētflju sa-

vienības priekšsēdis, Latv. jachtklu-

ba komodors un aizsargu pulka ve-

cākais ārsts.

GRINVALDS Fricis, ierēdnis. Lat-

vijas bankas Talsu nodaļas priekš-
nieks. Dzimis 1884. g. 6. augustā Pa-

stendes pagastā. Tēvs Ģirts, māte Lī-

ba, dz. Veinberga — lauksaimnieki.

Beidzis Talsu apriņķa skolu un mā-

cījies Rīgas Aleksandra ģimnāzijā.

Precējies. Sieva Zelma, dz. Snikval-

de. No 1003. g. bijis Talsu kroņa

rentejas kancelejas ierēdnis, vēlāk

grāmatveža palīgs. No 1913. g. kasie-

ris Jelgavas rentejā. Pasaules kara

laikā strādājis Krievijā. 1919. g. iecelts

par valsts kases Talsu nodaļas vecāko

grāmatvedi un pilnvarots ierīkot valsts

kases nodaļu Talsos. Bermonta uzbru-

kuma laikā evakuējis valsts kases

Talsu nodaļu uz Veņtspili. Tai pašā

gadā apstiprināts par šis nod. priekš-
nieku. Nodarbojas ari ar dārzkopību.
Ir Talsu pilsētas revīzijas komisijas

loceklis, Talsu sadraudzlgās biedrības

un Latvijas Sarkanā Krusta Talsu

nodaļas valdes loceklis.

GRINVALDS Teodors, Rīgas pre-
fekts. Dzimis 1889. g. 1. aprīli Kul-

dīgā. Tēvs Valdemārs, māte Augu-

ste, dz. Rozenfelde. Beidzis Rīgas

politechniku ar agronoma grādu. Pre-

cējies. Sieva Taisa, dzim. Kamkina.

Pēc Latvijas valsts proklamēšanas ie-

celts par Rīgas prefekta palīgu, bet

no 1924. g. 1. apr. ir Rīgas prefekts.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu, Somi-

jas Baltās Rozes, Zviedrijas Vazās,

Lietavas Ģedimina, Igaunijas Ērgļa,

Itālijas kroņa un citiem ordeņiem.

GROBIŅS Kārlis, sabiedrisks dar-

binieks. Dzimis 1857. gada 1. decem-

bri Stukmaņu pagastā. Beidzis Kok-

neses draudzes skolu, mācījies pa-

gasta skolotāju semināra pie Tērau-
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da. Strādājis par skolotāja palīgu

Stukmaņu pagasta skolā, par skolotā-

ju Vecbebros, kur nodibinājis dziedā-

šanas kori. 11 gadus bijis par skolo-

tāju Kokneses muižas Elizabetes sko-

lā un rosīgi darbojies turienes sabie-

driskajā dzīve. Nodibinājis ugunsap-

drošināšanas biedrību Stukmaņos, bi-

jis biedrs Austrā un Rīgas amatnieku

palīdzības biedrības krāj- un ai/devu

sabiedrībā. Būvējis šosejas un tiltus.

Dodams lldzek|us un brīvu darba

spēku, palīdzējis uzcelt Kokneses bie-

drības namu. Sarīkojis tur gleznu iz-

stādi, kur piedalījušies visi Latvijas

gleznotāji ar Purvlti un Rozentālu

priekšgala. Piedalījies 1905. gada re-

volūcijā, bijis apcietināts, bet 1907. g.

attaisnots. Pēc tam pārgājis dzīvot

uz Viļķeni, kur bijis par priekšnieku

Lauksaimnieku biedrībā un par val-

des priekšnieku krāj- un aizdevu sa-

biedrībā, bez tam nodibinājis tur pa-

līdzības biedrību slimības un nāves

gadījumos. Tagad dzīvo Koknesē.

GROSBERGS Eduards, architekts,

valsts kontroles revidents. Dzīves vie-

ta Rīgā. Dzimis 1892. g. 27. aprīli
Džokstes-Pienavas pagasta Galenieku

mājās. Tēvs Jānis, māte Katrīna, dz.

Zuļķe — lauksaimnieki. Beidzis Pie-

navas pag. skolu, Tukuma komerc-

skolu, Rīgas pol. inst. un Latvijas uni-

versitātes arch. fakultāti, bez tam Ki-

jevas kara skolu. Precējies. Sieva

Ilona. dz. Graudiņa. Strādājis par

teclmik i Somija un Sibiri ja. Piedalījies
kā virsnieks pasaules karā. Latvijā at-

griezies caur Vladivostoku, Singapū-

ru, Gibraltāru un iestājies valsts kon-

troles dienestā. Izstrādājis vairākus

būvprojektus Rīgā un province. Vaļas
brīžos mīl akvareļu mākslu un gal-

venā kārtā apceļot Latviju ar velosi-

pēdu, auto un slēpēm. Ir valdes lo-

ceklis Latvijas arch. b-bā un korpo-

rācijas Patria fil. b-bā.

GROSGALVIS Valdemārs, Cesu

apriņķa agronoms. Dzimis 1899. g. |f|

aug. Rankas pagastā. Beidzis Ran-

kas pag. Elizabetes pamatskolu, Jaun-

piebalgas draudzes skolu, Rīgas tech-

nikumu un Latv. univers. lauksaimn.

fak. Precējies. Sieva Milda, dz. Te-

terovska. Strādājis par lopkop. pār-

raugu Babītes pag., rajona agronomu

Straupe, skolotāju Rankas mājturības

skolā, laukkoplbas agronomu Stāme-

rienes laukkoplbas pārraudz. b-bā un

kops 1934. g. ir Cesu apriņķa ag-

ronoms. Nodarbojas ari ar žurnāli-

stiku. Raksti iespiesti Latv. Lauk-

saimniekā, Zemes Spēkā, Brīvajā Ze-

me, Latvi un citur. Piedalījies Latv.

atbrīvošanas cīņās, par ko piešķirta
atbrīvošanas kara piemiņas zīme. Ir

Latv. agronomu b-bas biedrs un 10.

Cesu aizsargu pulka kulturālo lietu

vadītājs.

GROSVALDS Fricis, pašvaldības un

aizsargu darbinieks, 1. Talsu aizsargu

pulka bataljona komandieris, Vandze-

nes pagasta vecākais. Dzimis 1895. g.

30. septembri Vandzenes pagastā.

Tevs Ernests, māte Katrīna, dz. Zi-

berga — lauksaimnieki. leguvis reāl-

skolas izglītību. Kara laikā beidzis

virsnieku skolu Pliskavā. Cīnījies Po-

lijas fronte un par kaujas nopelniem

apbalvots ar Jura krustu. Vēlāk bijis

Latv. streln. rez. pulka jaunākais virs-

nieks. 1919. g. iestājies Latvijas nāc.

armija Liepājā ar leitenanta dienesta

pakāpi. Vēlāk Cesu bataljona leite-

nants, pec tam 2. Ventspils kājn.

pulka virsleitenants un rotas koman-

dieris. Piedalījies cīņās ar lieliniekiem

Vidzemes un Latgales atbrīvošana.

Pec miera noslēgšanas vairākus ga-
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dus strādājis 3. Jelgavas kājn. pulka
štābā. 1925. g. demobilizējies. Pre-

cējies. Sieva, dz. Kalniņa. 1928. g.

ievelēts par Vandzenes pag. pado-

mes locekli, 1930. g. par padomes

priekšsēdi. 1931. g. ievelēts par pa-

gasta valdes priekšsēdi. Tagad ir Van-

dzenes pagasta vecākais. Nodarbojas
ar lauksaimniecību savās dzimtajās

mājās.
GROSVALDS Oļģerts, dr. phil., di-

plomāts. Latvijas sūtnis Francija, Spā-
nijā un Portugālē. Darba vieta Pa-

rīze. Dzimis 1884. g. 25. aprīli Rigā.
Tēvs Fridrichs, zvērināts advokāts,
vēlāk Latvijas sūtnis Skandināvijas

valstis, māte Mary, dz. Pakalniece.

Mācījies Rigas pils. ģimnāzijā, Tēr-

batas, Parīzes un Minchenes univer-

sitātē. Pēdējo beidzis 1912. g. ar fi-

lozofijas doktora grādu (magna cum

laude). Precējies. Sieva Fanny, dzim.

Kufferathe. Sākot ar 1917. g. sekre-

tārs Latv. nāc. padomes ārlietu no-

daļā; Latv. tautas padomes loceklis;

Parīzes miera konferences Latv. de-

legācijas sekretārs un vēlāk priekš-
sēdis; Latv. sūtnis Francija, Beļģijā
un Holande; rietumu nodaļas vadītājs

ārlietu ministrijā; Latv. sūtnis Somijā,
Polijā, Rumānijā, Austrija un Ungā-
rija. Tagadējā amatā sākot ar 1934.

g. Piedalījies daudzās starptautiska-
jās konferences. Daudz rakstījis par

politiku un mākslu. Apbalvots ar

i )ffkier dc I'lnstruction Publique, Beļ-

ģijas Kroņa, Francijas Goda Leģiona,

Latvijas Triju zvaigžņu un Somijas
Baltās Rozes, Rumānijas Kroņa un

Polonia Restituta ordeņiem, Latv. un

Somijas ai/sargu nopelnu krustu, Latv.

neatkar, ciņu piemiņas medaļām un

1. šk- Ungārijas un I. šķ. Austrijas no-

pelnu krustiem. Ir korporācijas Let-

tonijas filistrs. Priekš kara un kara

laika bijis Latviešu mākslas veici-

nāšanas biedrības sekretārs.

GROTIŅS Miķelis, paidagogs un

sabiedrisks darbinieks. Liepājas jūr-
skolas direktors. Dzimis 1883. g. 3.

oktobri Ādažu pagasta. 1907. gadā
beidzis tālbraucēju jūrskolu Man-

gaļos un 1909. g. jūrskolu skolotāju

sagatavošanas kursus Pēterpili. Mā-

cījies komercinstitūtā, Angļu institūtā

un Latvijas universitātes tautsaimn.

nodaļā. Precējies. Sieva Henriete, dz.

Meiere. Bijis mācības spēks Krievi-

jas un Latvijas jūrskolās, V. Olava

komercskolā, kara skolā Rīgā un

Rīgas pilsētas IV. papildu skolā. No-

organizējis Liepājas jūrskolu. Par jūr-
niecības un paidagOģiskiem jautāju-
miem rakstījis: Brīvajā Zemē, Latvi,

Latvijas Vēstnesi, Jūrniekā v. c. No-

organizējis 15. Liepājas aizs. pulka

pirmo jūras aizsargu divizionu. Bijis

jūras aizs. divlz. komandieris Liepā-

jas, Aizputes, Ventspils un Talsu ap-

riņķos. Ir Liepājas ostas zvērināts

vateršauts un Latvijas ostu deviātors,

stud. korp. Fraternitas Lataviensis fi-

listrs un Liepājas jūrmalas zvejnieku
b-bas goda biedrs. Bijis Rīgas latv.

b-bas Krišjāņa Valdemāra jūrniecības
nod. un Latv. kuģu īpašnieku s-bas

sekretārs. Darbojies ari par koru va-

doni un aktieri. Liepājas jūrskolā

noorganizējis vienīgo Liepājas skol-

nieku internātu un trūcīgo skoln. pa-

līdzības b-bu.

GROTS Jēkabs, senators Rīgā.
Dzimis 1888 g. 15. maijā Saikavas

pag. Tēvs Pēteris, māte Anna, dz.

Bušmane — lauksaimnieki. Beidzis

Rīgas pils. ģimn. un Terbatas uni-

versitātes juridisko fakultāti. Precē-

jies. Sieva Marija, dz. Celmiņa. No

1913.—1917. g. strādājis par zvērināta

advokāta palīgu, 1920. g. Rīgas ap-
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gabaltiesas loceklis, 1925. g. tiesu pa-

lātas loceklis, 1934. g. senators. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 111.

šk- Ir Rīgas latv. b-bas runas virs,

Lettonijas fil. biedrības valdes loce-

klis.

GROTUSS Hugo, gleznotājs un

skolotājs. Strādā 25. Rīgas piLs. pam.

skolā un Kr. Valdemāra jūrskolā.
Dzimis 1884. gadā 17. janvāri Jaun-

pils pag. Dačku mājās. Tēvs Kār-

lis — kurpnieks, māte Lība, dz. Bau-

mane — šuvēja. Beidzis 1911. gadā

Stiglica mākslas skolu Pēterpili ar

mākslinieka grādu. Precējies ar Annu

Stelpi. Strādājis Pēterpili par sko-

lotāju un Šuvalovo-Ozerku ģimnāzi-

jā par direktoru. No 1920. g. strādā

Latvija. Ļeņingradā atrodas vairāk

desmitis viņa gleznotas lielas por-

trejas eļļas krāsās un dabas skati.

Viņa gleznotie Latvijas dabas skati

Joti daudz reproducēti žurnālos, avī-

zēs, pastkartiņās un citur. Ir neatka-

rīgo mākslinieku vienības dibinātājs

un biedrs.

GRUDBERGS Aleksandrs, ierēd-

nis, nodok]u inspektora vecākais pa-

līgs Kuldīgā. Dzimis 1880. g. 11. jū-

lijā Turlavas pagastā. Tēvs Jānis —

skolotājs, mate Anna, dz. Vlksne. Iz-

glītojies Baltijas skolotāju seminārā

Kuldīga. Precējies. Sieva Marija, dz.

Mitrevice. Bijis skolotājs un lerēdnis

lauksaimniecības centrālbiedrtbā. No-

darbojas ari ar pukkopibu un mednie-

cību. Ir Kuldīgas sadraudzlgās b-bas

valdes loceklis, Kuldīgas jaunatnes

biedrības, Kuldīgas Sarkanā Krusta

nodaļas, Kuldīgas patronātu biedrī-

bas un skautu organizācijas biedrs.

GRUNTĒ Valdemārs, sabiedrisks

un pašvaldības darbinieks, MangaUi

pagasta valdes darbvedis. Dzimis

1884. g. 11. sept. Kauguru pag. Tēvs

Jānis, māte Liene, dz. Endzeiina

lauksaimnieki. Izglītojies Valmieras

pils. skolā. Pašvaldības darbā strādā

no 1903. g. Piedalījies Latvijas at-

brīvošanas cīņās. No 1920. g. ir Man-

ga lv pagasta tiesas un valdes darb-

vedis. Ir Rīgas 5. aizsargu pulka
rotas kasieris, Mangaļu krājaizdevu

sabiedrības valdes loceklis, Manga|u
savst. uguns apdrošināšanas biedrības

darbvedis, Daugavgrlvas Baltās baz-

nīcas padomes valdes loceklis un se-

kretārs.

GRL'ZiTE Emīlija, dzim. Upīte,

(pseud. un Gr.), gleznotāja un

publiciste. Dzīvo Rīgā. Dzimusi 1873.

g. 7. septembri Virānes muižā. Tēvs

Jānis, māte Made, dz. Nlkure —

lauksaimnieki. Vispārējo izglītību ie-

guvusi pašmācības ce\ā. Glezniecību

mācījusies pie prof. V. Purvlša un

krievu mākslinieka Modestova. Pre-

cējusies ar žurnālistu un redaktoru Al-

frēdu Gruzlti (t). No 1903. g. līdz

1912. g. sarīkojusi 4 patstāvīgas iz-

stādes un piedalījusies daudzās izstā-

dēs gan Latvijā, gan ārzemēs. No

1913.—1918. g. pavadījusi ilgāku lai-

ku Krievijā, kur iepazinusies ar krievu

glezniecību. 1926. g. apmeklējusi stu-

diju nolakos Eiropas lielākos mākslas

centrus. No 1909 —1912. g. vadījusi

literārisko nodalu laikraksta Kuldīgas

Vēstnesis, vēlāk Kurzemnieka. Strā-

dājusi žurnālā Sieviete. Pēdēja laikā

raksta Pēdēja Bridi. Dzejolim Tevi

atstāju Dārziņš komponējis muziķu.

Ir Neatkarīgo mākslinieku biedrības

biedrene un piedalās gadskārtējās iz-

stādēs.

GRUZNA Pāvils, (pseud. Pe-Oe),
rakstnieks, Latvijas bankas vecākais

pilnvarotais. Dzimis 1878. g. 28. febr.

Ruckas muižā pie Cēsīm. Tēvs Ju-

ris, māte Made, dz. Miezlte — lauk-



177 (iuibis

saimnieki. Izglītojies Rīgas pareiz-

ticīgo garīgā semināra. īsu laiku stu-

dējis Latvijas universitātē. Precējies.
Sieva Nadija, dz. Miške. Bankās strā-

dājis no 1900. g. 1920. g. bijis fi-

nanču ministrijas vec. sev. uzdevu-

mu ierēdnis. Piedalījies Latvijas ban-

kas organizēšanā, bijis bankas sekre-

tārs, tad inspektors. Tagad ir L. ban-

kas pilnvarotais. 1902. -1910. g. bijis

Rīgas Jaunajā teātri dziedonis, ak-

tieris un kora vadītājs. Dziedājis Pēr-

kona kori. Rakstījis recenzijas un

kritikas par glezniecību, teātri un mu-

ziķu Jaunajā Vārdā, Dzimtenes Vēst-

nesi, Jaunākajās Ziņās, Dienas Lapā

un Jaunajā Dienas Lapā. Sacerējis

feļetonus, stāstiņus un teloj. laikrak-

stos un žurnālos Skatuve, Dzelme,

Domas. Grāmatas stāstu krāj.

2ults, romāns Bursaki, lugas Kad jUra

krāc, Ziedu grava, Linču tiesa, Mē-

mais zvans, Ugunskrusta zemē un

Mērnieku laiku dramatizējums. Pār-

tulkojis 13 operas Nacionālās operas

repertuāram. Teātros izrādītas ari vai-

rākas viņa lugas, kas palikušas rok-

rakstā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ. Ir Latvijas bankas dar-

binieku krājkases un pašpalīdzības
biedrības valdes loceklis un Latvijas

preses biedrības biedrs.

GUBENE Marija, skaņrade, Latv.

konservatorijas profesore. Dzim. 1872.

g. 27. augustā Kraukļu pag. ka taut-

skolotāja meita. No 1901.—1906. g.

mācījusies Maskavas konservatorija.
Beigusi kā laureāte ērģeļu un spec.

teorijas klases ar brlvmākslinieces di-

plomu. No 1906.—1920. g. darbojusies

par dziedāšanas skolotāju Rīgas vi-

dusskolās. Sarīkojusi vairākus ērģeļu
koncertus. Harmonizējusi tautas dzie-

smas un uzrakstījusi dažas garīgas

un laicīgas koru dziesmas. No 1907.

1013. g. strādājusi par mūzikas re-

cenzenti Dzimtenes Vēstnesi, Mūzikas

Druvā v. c. No 1019. g. māca Lat-

vijas konservatorijā obligātoriskos
teorētiskos priekšmetus: elementāro

teoriju, solfedžo, harmoniju un enci-

klopēdiju. 1927. g. ievēlēta par pro-

fesori. Apbalvota ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķiru.

GUBENS Aleksandrs, senators.

Dzimis 1870. g. 13. martā Krauk|u

pagasta kā tautskolotāja dēls. Bei-

dzis Maskavas universitātes juridisko
fak. Darbojies par zvērinātu advo-

kātu Rigā. Pēc Latvijas nodibināša-

nās tiesnesis. 1020. g. iecelts sena-

tora amatā. No 1931. gada senāta

kriminālkasācijas departamenta priekš-
sēdis un no 1934. g. ari senāta ap-

vienotās sapukcs priekšsēdis. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa 11. šķ.,

evanģ. luter. baznīcas honoris causa,

ieņem šis baznīcas virsvakles loce-

kļa amatu

GUBENS Oļģerts, jurists. Senāta

virssekretārs. Dzimis 1897. g. 30. apr.

Rīgā. Tēvs Jūlijs, māte Marija, dz.

Albāte. Beidzis komercskolu, mūzi-

kas skolu Charkovā (pie Jurjānu An-

dreja), Konstantīna kara skolu Pēter-

pili un L. U. juridisko fakultāti. Pre-

cējies. Sieva Medeja, dz. Spicberga.
Piedalījies pasaules karā. Pēc atgrie-
šanās Latvija 1920. g. bijis skolo-

tājs lauku pamatskola un no 1922.

g. strādā senāta. Ir biedrs Latviešu

biedrība, Patronātu biedrībā un stu-

dentu korporācijā Fraternitas Lettica.

GULBIS Fricis, fiziķis, Latv. uni-

versitātes docents. Dzimis 1891. g.

19. janvāri Nodegu pagasta. Tēvs

Jānis, māte Margrieta, dz. Gelzmane

— zemkopji. 1916. g. beidzis Pēter-

pils universitātes fizikas un matemā-

tikas fakultāti. Precējies. Sieva Eleo-
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nora, dz. Kuno. Bijis fizikas asistents

Pēterpils un Permas universitātē.

1919. g. Latvijas universitāti dibinot,

uzaicināts matemātikas un dabas zin.

fakultātes nodibināšanas nodaļā un no

tā laika ir L. U. mātēm, un dabas

zin. fak. fizikas docents. 1930. -1932.

g. izpildījis fakultātes dekāna pienā-
kumus. 1933. g. un 1934. g. ievēlēts

par prorektoru saimniecības lietas. Sa-

rakstījis mācības grāmatas: Eksperi-

mentālā fizika, Mēchaniķa, Moleku-

lārfizika, Siltums, Elektrība, Optika.

Viņa zinātniskie darbi iespiesti ari

L. U. rakstos un citur. Nodarbojas ari

ar dārzkopību sporta nozīmē. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ord. IV. un

111. šķ. Ir stud. vienotnes Līdums

goda vecbiedrs un stud. h-bas Kursa

goda filistrs, vācu fiziķu b-bas biedrs,

angļu un latviešu tuvināšanas b-bas

valdes loceklis, Baltijas ūnijas pado-

mes loceklis v. c. organizāciju biedrs.

GULBIS Jūlijs, valsts darbinieks un

rakstnieks, tautas labklājības mini-

stra sekretārs. Dzimis 1888. g.21. jan-

vāri Jaiuibrenguhi muižā. Beidzis Tri-

kātas pamatskolu, Valmieras tirdznie-

cības skolu ar uzslavu un Pēterpils
reālskolu. Studējis Maskavas univer-

sitātē, bet kara laikā studijas pārtrau-

cis. Piedalījies Latvijas atbrīvošanas

cīņās. Literāta gaitas iesācis jau stu-

denta gados un bijis līdzstrādnieks

Dzimtenes Vēstnesī, Latvijas Kareivī

v. c. Viņa dzejoļi un īsāki stāstiņi pa-

rādījušies vairākos preses orgānos,

(ari ar pseud. Jūlijs Valters). Pie-

dalījies vairāku ministrijas izdotu li-

kumu un instrukciju izstrādāšanā.

GULBIS Kārlis, sabiedrisks un

pašvaldības darbinieks, Jaunpils pa-

gasta vecākais. Dzimis 1879. g. 30.

augusta Jaunpils pagastā. Izglītojies

pamatskolā. No 1922. g. ir Jaunpils

pagasta padomes loceklis. 1934. g.

iecelts par Jaunpils pagasta vecāko.

Nodarbojas ari ar biškopību. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ.
Bijis Jaunpils sadraudzības biedrības

priekšnieks. Ir Jaunpils biškopības
b-bas kasieris, Jaunpils baznīcas pad.

priekšnieks v. c.

GULBIS Vilis-Gustavs, agronoms,

iekšlietu ministrs. Dzimis 1890. g. 24.

septembri Jaunsātu muiža. Beidzis

Tukuma pils. skolu, Mironova ko-

mercskolu Rīga un Rīgas politech-
nikas lauksaimniecības fakultāti. No

1914. -1917. g. darbojies kā rajona

agronoms Gulbenes lauksaimniecības

b-bā un Rīgas lauksaimniecības cen-

trālb-bā. No 1917. 1918. g. bijis Vid-

zemes guberņas pārtikas valdes lo-

ceklis un priekšsēdis. No 1918. -1920.

g. Latvijas tautas padomes loceklis.

Tanī pašā laikā no 1918. -1919. g.

bijis ari apgādibas ministrijas piln-

varnieks Ziemeļlatvijā. No 1919.-

----1921. g. bijis iekšējās apgādibas de-

partamenta direktors. 1922. g. ie-

celts par lauksaimniecības departa-

menta vicedirektoru, tad par lauk-

saimniecības pārvaldes priekšnieku un

valsts zemes bankas valdes locekli.

Bijis ilggadīgs zemkop. ministrs un

centrālās zemes ierīcības komitejas

priekšsēdis. No 1928. g. visu laiku

bijis saeimas deputāts. Vairāk kā

pusgadu vadījis ari izglītības resoru.

No 1934. g. maija iekšlietu ministrs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu orde-

ņa 11. un 111. šķ., Lietavas Ģedi-

mina ordeņa I. šķ., Beļģijas Leopol-

da 11. un 1. šķ., Rumānijas Kroņa or-

deņa I. šķ. un Baltās Rozes or-

deņa 11. šķ. komandiera krustu.

GULBITIS Jūlijs, paidagogs un

sabiedrisks darbinieks. Latvijas tautas

bankas valdes priekšsēdis un sav-
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starpējās apdrošināšanās centrālās sa-

vienības valdes loceklis. Pastāvīga
dzīves vieta Rigā. Dzimis 1878. g.

10. februāri Vestienas pagastā. Tēvs

Andrejs, būvuzņēmējs un lauksaim-

nieks; māte Made, dzim. Actjņa. Bei-

dzis Pēterpils zemstes skolotāju se-

mināru. leguvis mājskolotāja tiesī-

bas ģeogrāfijā un matemātikā. Klau-

sījies Pēterpils brīvajā augstskolā
tautsaimniecību un dabas zinības.

Precējies ar Almu, dzim. Rezovsku.

No 1902. -1907. g. skolotājs Pēterpili
cittautībnieku bērnu skolā. 1907.

1909. gada skolotājs Tallina G. Na-

rusbeka tirdzniecības skolā. 1909.—

1917. gadam skolotājs Jēkabpils aug-

stākajā tautas skolā. 1924. -1927. g.

Kaucmindes mājturības semināra di-

rektors, bet līdz 1934. g. turpat

skolotājs. 1929. -1933. g. lauksaim-

niecības tautas augstskolas pārzinis

Sākot ar 1909. g. rakstījis par koope-

rācijas, izglītības un sabiedriskiem

jautājumiem Latvijas Lauksaimnieka,

Baltijas Lauksaimniekā, Brīvajā Ze-

me, Zemes Spēkā un citur. 1931. -

1934. g. rediģējis jaunatnes žurnālu

Mazpulks. Sarakstījis grāmatu Māj-
turības grāmatvedība. Aktīvi darbo-

jies zemnieku savienībā, no kuras

ari izvirzīts par kandidātu satversmes

sapulces I. un 11. saeimas vēlēša-

nās. No partijas • deleģēts 1917. g.

Vidzemes guberņas pārtikas komiteja,

uz Krievijas zemnieku deputātu pa-

domi Kerenska laikā 1917. g., Na-

cionālajā padomē un citur. 1916.

1918. gadam darbojies Krievijas pil-
sētu savienībā kopā ar Z. Meiero-

vicu, A. Kllvi un citiem. No 1909. g.

sācis darboties Latvijas lauksaimnie-

cības centrālbiedribā par lauksaim-

niecības grāmatvešanas instruktoru

un kursu organizētāju un vadītāju.

1920. 33. g. biedrības valdes locek-

lis. Organizējis un vadījis centrāl-

biedrlbas izglītības iestādes, saimnie-

cības pasākumus, mājturības nozari

un mazpulkus, šai laikā darbojies
kā valdes loceklis, priekšsēdis vai

padomes loceklis ari Latvijas pien-
saimn. centrālajā savienībā, Savstar-

pējās apdrošināšanas centrālajā sa-

vienībā, Latvijas kooperatīvu kongre-

su padome, Lauksaimniecības skolu

uzturētāju organizāciju savienībā, Lat-

vijas tautas bankas padome, centrā-

lās savienības Konzums padomē.

Kooperatīvās izdevniecības savienības

padomē, Latvijas lauksaimniecības

eentrālbiedrlbas kreditbiedribas pado-

mē. Viesienas pagastā nodibinājis pa-

tērētāju biedrību, krājaizdevu kasi,

atjaunojis pēc kara piensaimnieku

sabiedrību un ugunsapdrošināšanas

biedrību, darbodamies minēto koope-

ratīvu pārvaldes orgānos. Darbo-

jies ari kā loceklis Latvijas bankas

diskontkomisijā, Galvenā ienākuma

nodokļa komisijā, Dzīves atjaunoša-

nas padomē un citur. Mājturības mā-

cības iestāžu un mazpulku pētīšanas

nolūkos apmeklējis vairākas Vakar

eiropas zemes: Dāniju, Vāciju, Fran-

ciju, Austriju un Cechoslovakiju

GULENS Aleksis, paidagogs. Rī-

gas valsts komercskolas direktors un

Latvijas universitātes lektors. Dzimis

1875. g. 7. aprīli Grostonas pagasta.

Beidzis Zelgovskas pagastskolu, Kai-

lenu draudzes skolu, Rīgas garīgo

skolu un semināru. Strādājis par

skolotāju Skaņkalnes pareizticīgo
draudzes skolā un Ķemēros. Pēc

tam iestājies Pēterpils vēstures un

filoloģijas institūtā, ko beidzis 1903

gadā ar ģimnāzijas skolotāja tie-

sībām. Nodibinājis Krievijā vai-

rākas skolas, darbojoties tais par
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skolotāju un direktoru. Latvijā strā-

dājis N. Draudziņas sieviešu ģim-

nāzijā, valsts technikumā, Franču

licejā, Latvijas tautas universitātē v.

c. par skolotāju, bet l. valsts ģim-

nāzijā par inspektoru. Kopš 1928. g.

ir Rīgas valsts komercskolas direk-

tors. Precējies. Sieva Jūlija, dzim.

Grauze. Krievijā aktīvi piedalījies da-

žādās skolotāju un ari vispārējās

organizācijās (krājkasēs, kooperatīvos

v. c. par valdes locekli, kasieri un

priekšsēdi). Darbojas Latvijas vidus-

skolu skolotāju b-bā un kooperatīvā

par revīzijas komisijas locekli. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

IV. šķiru.

GUĻEVSKS Indriķis, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks. Valgales

pagasta valdes darbvedis. Dzimis

1892. g. 2. decembri Naudītes pa-

gastā. Beidzis Dobeles draudzes sko-

lu, vēlāk papildinājies pašmācības ce-

ļā grāmatvedība. Mācījies dzelzceļu

darbinieku techniskajos kursos. Pre-

cējies. Sieva Anna, dzim. Auziņa.
Pašvaldības darbā iestājies 1909. g.

Bēgļu laika vadījis bēgļu nodaļu
Dzimtene Valmierā. Kopš 1924. g.

strādā Valgales pagasta pašvaldībā.

Darbojas laikrakstos: Brīvā Zeme un

Talsu Balss. Nodibinājis un vada tu-

rienes pasta pallgnodaļu. Uz viņa
ierosmi celti ari pagasta un biedrības

nami. Ir aktīvs aizsargu organizāci-

jas loceklis, pamatskolas padomes

priekšsēdis un Sabiles baznīcas pado-

mes loceklis.

GUSTAVS Jēkab», sabiedrisks un

pašvaldības darbinieks, atvaļ. pulk-

vedis. Valmieras pilsētas valdes lo-

ceklis. Dzimis 1865. g. Trikātas pa-

gasta. Tēvs Pēteris, māte Marija,
dzim. Krastiņa — lauksaimnieki. Bei-

dzis skolotāju semināru un Čogu-

jevas karaskolu. Precējies. Sievi

Konstance, dzimusi Banda. Līdz 1918.

g. dienējis vairākās Krievijas kara-

spēka dajās. Piedalījies pasaules ka-

rā un cīņās pret komunistiem. Sa-

sniedzis pulkveža pakāpi. Latvijā

atgriezies 1919. g. un brīvprātīgi

iestājies nacionālajā armijā. 1920. g.

iecelts par Valmieras pilsētas un ap-

riņķa komandantu, garnizona priekš-
nieku un kara apriņķa priekšnieku.
Pēc maksimālā vecuma sasniegšanas
1927. g. atva|ināts un pensionēts.
1934. g. iecelts par Valmieras pilsē-
tas valdes locekli. 1929. g. nodibinā-

jis laikrakstu Valmierietis, kurā ie-

vietojis politiska un audzinoša rak-

stura rakstus. Ir šī laikraksta atbil-

dīgais izdevējs. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. IV. šķ. un vai-

rākiem bij. Krievijas miera un kara

laika ordeņiem. Bez tam Latvijā ap-

balvots ar brlvibas ciņu piemiņas zi-

rni un 10 gadu piemiņas medaļu, bet

par darbību skautu un vanagu or-

ganizācijās ievēlēts par šo organi-

zāciju goda biedni un apbalvots ar

skautu Svastiku un vanagu Nopel-

nu medajas I. šķ. Aktīvi darbojas

kā priekšnieks vai valdes loceklis

sekojošu organizāciju Valmieras no-

daļās no viņu dibināšanas: vanagos,

skautos, Latv. bērnu palīdzības sa-

vienībā, Tuberkulozes apkarošanas
biedrībā un Brāļu kapu kopšanas

komiteja. Bez tam darbojas vietē-

jo cv. lut. draudžu padomē, valdē

un 8. Valm. aizsargu pulkā.

ĢEĢERIS Andrejs, sabiedrības un

pašvaldības darbinieks, koru vadonis,

Sakas pagasta vecākais. Dzimis 1866.

g. 10. maijā Sakas pagastā. Tēvs

Ādams, māte Kate, dzim. Treijāne —

lauksaimnieki. Izglītojies pagasta sko-

lā un ar pašmācību. Mācījies pie



Vlgneru Ernesta dziedāšanu un har-

monijas mācību. Precējies. Sieva Lī-

ze, dzim. Mllzarāja. Bijis Sakas pa-

gasta vecākais 1903.—1907. g.

dus Sakas pag. padomes priekšsēdis,
4 gadus padomes loceklis. No 1934.

g. Sakas pag. vecākais. Sacerējis
dažas kompozicijas, no kurām divas

ievietotas Mūsu dziesmu grāmatā.
Daudz dziesmas aranžējis un sace-

rējis ari dziesmu tekstus. Bijis 40

gadus Sakas baptistu draudzes kora

vadonis. Nodibinājis ari ragu orķestri.

Viņa vadībā Latvijas baptistu savienī-

bas padome sarīkojusi 12 diriģentu
kursus. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šk- Ir Sakas meliorācijas sa-

biedrības Kultūras, Sakas savstarpē-

jās ugunsapdrošināšanas biedrības un

Sakas lopkopības pārraudzības bie

drlbas valdes priekšsēdis un Sakas

baptistu padomes loceklis. No 1921).

g. statistiskas pārvaldes lauksaimn.

korespondents. Konstruējis tlrkūleju
un kartupeļu rokamo aparātu.

ĢINTERS Valdis, Dr. phil. et cand.

hist., arehaiologs. Valsts vēsturiskā

mūzeja direktors. Dzimis 1899. g. 27.

novembri Rigā. Beidzis Latviešu iz-

glītības biedrības reālskolu un Lat-

vijas un Karaļauču universitāti. Ir

valsts vēsturiskā muzeja archlvārs un

I. M. pieminekļu valdes vec. in-

spektors.

H

HARTMAMS Kārlis, mākslinieks

un paidagogs, gleznotājs, Poruka un

Kalpaka skolu skolotājs un mākslas

studijas vadītājs Liepājā. Dzimis 1874.

g. 26. augusta Lutriņu pagasta. Bei-

dzis Himna mākslas skolu Rīgā un

mākslas akadēmiju Parīzē. Antīko

mākslu studējis Romā. Pec tam stu-

diju nolūkos apceļojis Ēģipti, Pale-

stlnu, Sudānu un Indiju. Pēc ilgiem

studiju gadiem atgriežas Krievijā un

strādā ka mākslinieks un zīmēšanas

skolotājs Maskava un Novgorodā. Sā-

koties pasaules karam, pārnāk uz

Rēveli un dibina tur mākslas skolu,

kuru vada līdz 1918. g. Pēc Latvijas
nodibināšanas atgriežas dzimtenē un

paliek uz dzīvi Liepājā, kur viņu uz-

aicina par zīmēšanas skolotāju krie-

vu ģimnāzijā un Liepājas pilsētas pa-

matskolas, kurās viņš strādā līdz šai

dienai. Tai pašā laikā nodibina māk-

slas studiju, kuru vada jau 16 gadus,

sagatavodams skolniekus mākslas aka-

dēmijām un skolām. Precējies. Sieva,

dz. Brēdi'ke. Brīvlaikā nodarbojas ar

rakstniecību un tēlniecibu. Ir Latvi-

jas vidusskolu skolotāju biedrības,

Latvijas nacionālo skolotāju vienības,

Latvijas Sarkanā Krusta, Latviešu un

itāliešu biedrības, Romas starptautis-
kās mākslinieku vienības un Parīzes

mākslinieku vienības biedrs.

HARTMANIS Mārtiņš, ģenerālis,

armijas štāba priekšnieks. Dzimis

1882. g. 18. oktobri Oriķu pag. Bij.

Krievijas armijā iestājies 1904. g. 1005.

g. beidzis Viļņas kara skolu. 1913. g.

iestājies Nikolaja kara akadēmijā.
1915. g. paaugstināts par štāba kapi-

tānu. Latvijas armijā iestājies 1918. g.

18. novembri un pieskaitīts ģenerāl-
štābam. lecelts par Zieme|armijas
štāba priekšnieku 1919. g. jūlijā un

armijas virspavēlnieka štāba opera-

tīvas daļas priekšnieku 1919. g. au-
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gūstā. Ņēmis dalību Latvijas atbrī-

vošanas karā. 1919. g. paaugstināts

par pulkvedi-leitenantu, 1924. g. par

pulkvedi un 1929. g. par ģenerāli.
Beidzis Francijas kara akadēmiju
1924. g. 1934. g. iecelts par armijas
štāba priekšnieku. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ordeni, Triju zvaigžņu ord.

111. un 11. šķ., Polijas Polonia Resti-

tuta 11. šķ. ord., Polijas Krzycz Va-

lecznvch ord., Igaunijas Brivības kru-

sta t. šķ., Somijas Baltās rozes 11.

un I. šķ. komandiera ord., Francijas
Goda leģiona virsnieka ord., Zviedri-

jas Šķēpa I. šķ. komandiera ord.,

Igaunijas atbrīvošanas kara piemiņas
zīmi un Lietavas Ģedimina I. šķiras
ordeni.

HASMANIS Otto, valsts un sabie-

drisks darbinieks, Latvijas konsuls

Igaunijas Valka. Dzimis 1873. g. 20.

augustā Lielā muiža pie Valkas. Tēvs

Kārlis — muižas pārvaldnieks, māte

Emma, dzim. Kalniņa. Izglītojies Val-

kas pilsētas skolā un ar pašmācību.

Precējies. Sieva Ella, dz. Ašmane.

Bijis vairākās muižās par pārvald-

nieku, bet par piedalīšanos 1905. g.

kustībā atlaists no darba. Tad vadījis

Lugažos savu saimniecību, būdams ari

pagasta tiesneša un baznīcas konven-

ta locekļa amatos. Pasaules karam

izcc(oties nodibinājis latviešu Sarkanā

Krusta komiteju Valkā un ir tās

priekšnieks. Bijis zemnieku pārstāvis

karaklausības komisijā un Valkas

strēlnieku organizācijas komitejas

priekšsēdis. Daudz darījis bēgļu stā-

vokļa atvieglošanā. Vācu okupācijas

vara uzaicinājusi viņu pievienoties lū-

gumam par Vidzemes pievienošanu

Vācijai, bet viņš atteicies. Piedalījies

Ziemeļlatvijas nācion. armijas mobi-

lizācijas izdarīšanā. Bijis pirmais Val-

kas zemes padomes priekšsēdis. Val-

kas apriņķa priekšnieks. Piedalījies

Latvijas-lgaunijas robežu apakškomi-

sijā. Ziemeļlatvijas papildvēlēšanās ie-

vēlēts satversmes sapulcē. Bijis sa-

tversmes sapulces kara lietu komisijas

priekšsēdis un agrārkomisijas loce-

klis. Bijis ari Lugažu pagasta pad.

priekšsēdis, Lugažu pagasta valdes

priekšsēdis un Valkas apriņķa valdes

loceklis. No 1930. g. ir Latvijas kon-

suls Igaunijas Valkā. Aktīvi piedalī-

jies aizsargu organizācijā. Ir b-bas

Ziemeļnieki goda biedrs un daudzu

organizāciju biedrs. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 111. šķ.
HEINSBERGS Ernests, cand. rer.

niere, Rīgas apriņķa 11. iecirkņa no-

dokļu inspektors. Dzimis 1876. g. 27.

martā Ārlavas pagastā. Būdams kalpa

dels, izglītību ieguvis ar ļoti lielām

grūtībām. Studējis Rīgas politech-
niskā institūta tirdzniecības nodaļa un

to beidzis 1915. g. Precējies. Sieva

Helēna, dzim. Tragheima. Strādājis

bij. Krievijas finanču resorā dažādos

amatos lidz 1920. g. Tad atgriezies

Latvijā un iecelts par Rigas pilsētas

I. iec. nodokļu inspektora palīgu. No

1920. g. jūlija pārcelts uz Liepāju par

nodokļu inspektoru. 1931. g. iecelts

par Rīgas apriņķa 11. iecirkņa nodokļu

inspektoru. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ord. IV. šķ. Ir stud. korporācijas

Patrijas filistrs.

HELVICHS Emils, jurists, notārs

Daugavpili. Dzimis 1876. g. Liepājā.
Tēvs Johans — rūpnieks, māte, dz.

Strazdovska. Beidzis Pēterpils uni-

versitātes juridisko fakultāti. Precē-

jies. Sieva, dzim. Zakovska. No 1907.

g. bijis Ostrogožskas apgabaltiesas

vecākais notārs, vēlāk tiesas locek-

lis, no 1914. g. Chafkovas apgabal-

tiesas loceklis. No 1921. g. bijis zvē-

rināts advokāts Liepājā, no 1923. g.
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l atgaļos apgabaltiesas vecākais no-

tārs un zemes grāmatu nodaļas

priekšnieks, no 1930. g. Jelgavas ap-

gabaltiesas priekšsēža biedrs. No 1934.

g. ir zvērināts advokāts un notārs

Daugavpili. Rakstijis Latvijas un ār-

zemju tieslietu žurnālos. Starptautis-
kais notāru kongress izdevis \iņa

Urkundvvesen der europaischen Staa-

ten Russiscbes Reich. Pētījis ari

vēsturi. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
<>rd I\ šķ. un Lietavas Ģedimi-
na ord.

HERMANOVSKIS Teodors, inže-

nieris, celtnieks un valsts darbinieks.

Dzivo Riga. Dzimis 1883. g. 14.

februāri. Tevs Jānis, mate Vilhelmi-

na, dzini. Oieslere zeiiikopji. Bei-

dzis Rigas politeehnisko institūtu.

Precējies. Sieva Paula, dzim. Mil-

lere. Priekš kara bijis jaunceltņu in-

ženieris Rlgas-Orlas dzelzceļu valdē,

kara laikā bijis kara ce|u nodaļas,
vēlāk XII. armijas kara Ceļu pār-

valdes priekšnieks. Latvijas patstāvī-

bas laika bijis satiksmes un darba

ministrs pirmajos trīs ministru ka-

binetos, bet Liepājas laikmeta viens

no trim Liepāja palikušajiem mini-

striem; izpildījis an tieslietu, finanču,

tirdznieclbas-rupuiecibas un zemkopī-
bas ministra pienākumus. Bijis die-

nas laikraksta Latvijas Sargs izde-

vējs, bet pec izstāšanās no valdības

tā faktiskais redaktors līdz laikraksta

pāriešanai citu izdevēju rokās. No

1925. g. darbojas tikai celtniecības

privāta prakse. Pēc viņa projektiem
uzceltas daudzas ievērojamas ēkas

Rīga un provincē.

HERTLT.IS Aleksandrs, paidagogs

un sabiedrisks darbinieks. Aizputes

pag. pamatskolas pārzinis. Dzimis

1887. g. IS. novembri Pampāļu pag.

Beidzis Pampāļu 3 kl. ministrijas sk.,

Kuldīgas pilsētas skolu un kā eksterns

Rīgā Nikolaja ģimn. ieguvis skolotā-

ja tiesības. Precējies. Sieva Erna,

dzim. Arķe. Strādājis Ezeres pag.

Marijas skolā, Licpājas-Aizputes-Kul-

digas apr. Puņu bērnu patversmē

un no 1925. g. tagadējā vietā. Pie-

dalījies pasaules kar., un kritis vā-

cu gūstā. Ir mazpulku vadītājs, lauk-

saimniecības b-bas priekšsēdis, pa-

gasta revīzijas komisijas priekšsēdis,

aizsargu nod. priekšnieks un uguns-

apdrošinašanas b-bas darbvedis.

HOFMANIS Paulis, sabiedrisks

darbinieks. Dārzkopības instruktors

Drustu dārzkop. pārr. biedrībā. Dzi-

mis 1910. g. 24. janvāri Liepas pag.

Beidzis Drustu pamatskolu un valsts

Bulduru dārzkopības skolu. 1930. g.

noorganizējis Drustu darzkop. pār-

raudzības b-bu un iestājies tur par

dārzkop. instruktoru. Rakstījis par

dārzkopības un citiem jautājumiem

Latvju Dārzkopi, Latvijas Lauksaim-

nieka, Dārzkopības /urnai.i. Brīva-

jā Zemē, Latvi, Cēsu Avīzē v. c.

Apbalvots ar Latvju nacionālas jau-

natnes savienības F. A. Saules Trij-

stūra 111. šķ. goda zīmi un I. šķ. at-

zinības zīmi par nopelniem L.N.J.S.

F. A. labā. Ir Latvju nacionālās jau-

natnes savienības centrālās valdes lo-

ceklis, N. N. J. S. Rigas apgabala

pārzinis, L. N. J. S. F. A. 21. Dru-

stu novada sporta insp., Drustu na-

cionālās jaunatnes biedrības priekš-
nieks un dibinātājs un Drustu drau-

dzes karā kritušo pieminekļa kom.

loceklis.
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IEVIŅS Aleksandrs, mākslinieks.

Dzimis 1905. g. 3. janvāri Otes mui-

žā. Tēvs Jānis — mežsargs, māte

Zane, dzim. Ozola. Mācījies Latvi-

jas mākslas akadēmijā. Precējies.
Sieva Anna-Natalija, dzim. Obāne.

Piedalās ikgadus izstādēs (no 1029.

g.). Ir Neatkarīgo mākslinieku vie-

nības biedrs.

IĶAUNIEKS Zllvesters, paidagogs
un sabiedrisks darbinieks, Izvaltas 6

kl. pamatskolas pārzinis. Dzimis 1904.

g. 23. janvāri Varakļānu pagastā.
Tēvs Antons, māte Anna, dzim. Sil-

čāne — zemkopji. Beidzis Varakļā-

nu valsts vidussk. Precējies. Sieva

Anna, dzim. Bruzgule. Bijis skolas

pārzinis Peipeiju pagastā. No 1927. g.

ir Izvaltas 6 kl. pamatskolas pārzi-

nis. Rakstījis dzejoļus žurnālā Zlda-

nis un dažādus apcerējumus laik-

rakstos. Ir 18. Daugavpils aizsargu

pulka Izvaltas nodaļas priekšnieks.

Apbalvots ar aizsargu nopelnu kru-

stu. Ir krājkases priekšsēdis, pienota-

vas grāmatvedis un mazpulka vadī-

tājs. Dibinājis Izvaltā daudzas orga-

nizācijas, vienodams zemniekus un

intelliģenci nācionāli valstiskam dar-

bam.

ILZIŅS Augusts, pašvaldības dar-

binieks, Bauskas pilsētas valdes lo-

ceklis. Dzimis 1872. g. 8. maijā
Bauskas pag. Tēvs Andrejs, māte

Līze, dzim. Kanberga. Beidzis Bau-

skas apriņķa skolu. Precējies. Sie-

va Auguste, dzim. Prāte. No 1925.

g. līdz 1034. g. 15. maijam bijis
Bauskas pilsētas galva, pēc tam val-

des loc., Bauskas brivpr. ugunsdzēs.
b-bas goda biedrs un priekšnieka pa-

līgs; bērnu palīdz, b-bas un Brīvī-

bas piem. kom. nodaļas kasieris; sa-

viesīgās b-bas valdes loceklis; Bau-

skas namnieku b-bas, Jaunatnes sav-

bas un mednieku b-bas biedrs.

IVANANS Kazimirs, paidagogs,

Jaunlatgales apr. skolu valdes priekš-

sēdis, 11. iec. tautskolu inspektors
Balvos. Dzimis 1001. g. 4. aprīli Vār-

kavas pag. Tēvs Jāzeps, māte Ma-

rija - zemkopji. Beidzis Daugavpils
valsts vidusskolu un studē L. U.

lauksaimniecību. Precējies. Sieva Me-

lānija, dzim. Oplucāna. No 1024. g.

1. aprīļa bijis skolotājs Līvānu pils.

pamatskolā, no 1025. g. oktobra —

Ilūkstes valsts pamatskolas pārzinis.
1030. g. septembri izraudzīts par

Jaunlatgales apr. 11. iecirkņa taut-

skolu inspektoru un 1034. g. augusta

par Jaunlatgales apr. skolu valdes

priekšsēdi. Rakstījis dienas laikrak-

stos un žurnālos paidagoģiska satura

rakstus. Nodarbojas ari ar zemko-

pību.

IVBULS Staņislavs, sabiedrisks

darbinieks, Latvijas bankas Daugav-

pils nodaļas diskonto komisijas lo-

ceklis. Dzīvo Kalupes pagasta. Dzi-

mis 1884. g. 22. septembri turpat.

Tēvs Andrejs, māte Marija, dzim.

Lazdāne lauksaimnieki. Beidzis

vidusskolu. Precējies ar Helēnu Bor-

balsi. No 1010. g. darbojies Kalupes

pag. sabiedriskajā dzīvē. No 1020.--

--1022. g. bijis Daugavpils apr. valdes

loceklis. levēlēts visās četrās saei-

mās par deputātu. Bijis zemkopības

ministra biedrs un satiksmes ministrs.

Ilggadīgs Kalupes pagasta padomes

priekšsēdis. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ordeni. Ir vairāku organizā-

ciju goda biedrs, Latviešu Romas

katoļu kultūrveicināšanas b-bas Sau-



185 .lakobi

le centrālās valdes priekšsēdis, Lat-

gales piensaimnieku sabiedrību sa-

vien. organizētājs un valdes priekš-
sēdis, Latgales lauksaimnieku biedrī-

bu savienības valdes loceklis, Latga-

les centrālā kooperatīva valdes locek-

lis un Katoļu strādnieku biedrības

centrālās valdes loceklis. No 1916.

1918. g. bijis Pēterpils Latgales bēg-

ļu komitejas valdes loceklis.

J

JAGARS Andrejs, inženieris un

elekrrotechniķis, Liepājas pils. elek-

trības un gāzes iestāžu direktors.

Dzimis 1892. g. 24. janvāri Ērgļu

pagastā. Tēvs Andrejs, māte Anna,

dzim. Ķiesncre. Beidzis Pēterpils elck-

trotechnisko institūtu. Precējies. Sie-

va Paula, dzim. Smilga. Bijis in-

ženieris Pēterpili Eriksona fabrikā.

Brīvprātīgi piedalijies Latvijas atbrī-

vošanas cīņās. Bermonta ciņu laikā

vadījis Rīgas kara telefona centrāli.

Trīs gadus vadījis lauksaimniecības

departamenta technisko nodaļu, no

turienes pārgājis uz pasta un tele-

grāfa departamentu, ieņemdams sā-

kumā vecākā inženiera, vēlāk tech-

niskā direktora un departamenta di-

rektora amatus. Izstrādājis Latvijas te-

lefona tikla izbūves projektu. No

1928. g. vada Liepājas pilsētas elek-

trības spēkstaciju un ielu dzelzceļu
uzņēmumu. Sajā laikā izbūvēta jau-
na spēkstacija ar vienu no plašākiem
vadu tikliem Latvijā. No 1932. g.

vada ari Liepājas pilsētas gāzes ie-

stādi. Brīvo laiku ziedo lauksaim-

niecībai. Apbalvots ar atbrīvošanas

kara nozīmi un Triju zvaigžņu ord.

111. šķ. Ir Latvijas inženieru biedri-

bas, Latvijas elektrotechniskās bie-

drības un Liepājas inženieru biedrības

biedrs.

JAKOBI (JACOBY) Edgars, spe-

ciālists odens būves, Latv. univer-

sitātes profesors. Dzimis 1881. g. 5.

martā Rēvelē. Tēvs Kārlis — Rē-

veles pilsētas inž.; māte Alīna, dz.

Kalmane (zviedriete). Beidzis Niko-

laja I. ģimnāziju Rēvelē un poh-
techniku Rīgā. Precējies. Sieva Mar-

garēte, dzim. Rufmane. Strādājis
ostas izbūves darbos Rēvelē. Bijis
ostas btivvaldes inženieris Hamburgā.
No 1907. g. universitātes mācības

spēks. Sarakstījis zinātniskus darbus

par pāļu statiku, rievsienu un krast-

malu apiešanu, aizsprostojumu uz-

stādināta ūdens līmeņa apiešanu, plo-

stu ceļu hidraulisko apļošanu v. c. Ir

Daneigas techn. augstskolas Dr. Ing.

h. c, Rigas Jachtkluba vicekoman-

dors.

JAKOBI Pēteris, jurists. Tieslietu

ministrijas pastāvīgais juriskonsultā-

cijas loceklis. Dzimis 1876. g. 22.

decembri Pēterpili. Oalvanoplastikas

un pirmā elektriskā motora izgudro-

tāja akadēmiķa M. H. lakobi dē-

la dēls un senatora Jakobi dēls;

māte pianiste Jek. Jakobi, dzim. Han-

zena. Apprecējies ar Zuzannu Liha-

čevu. Mācījies Carskoseļskas Niko-

laja ģimnāzijā un studējis tieslietas

Ķeizariskajā tiesību zinātņu institū-

tā, kuru beidzis 1898. g. Tad iestā-

jies Krievijas senāta, darbojies Viteb-

skas un Pēterpils tiesu iestādēs. Vē-

lāk Rīgas apgabaltiesas prokurors.

1917. g. J. atradies kriminālās noda-
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ļas priekšnieka amatā tieslietu mini-

strijā Pēterpili. Lieliniekiem nākot p.e

varas |>ārcēlies uz Rigu. No 1920.

g. tieslietu ministrijas juriskonsults,

piedalījies discipllnārnolikumu projek-
ta un Latv. sodu likumu kodeka iz-

strādāšana. 1922. g. J. redakcija iz-

dots Sodu likumu kopojums pēc Ta-

ganceva izdevuma ar papildināju-
miem. Nodarbojas ar žurnālistiku.

1920. g.J. nodibinājis laikrakstu Rus-

skaja žizņ un 1929. g. uz viņa ie-

rosinājumu saka izdot juridisku žur-

nālu Zakon i sud. Raksti iespie-
sti ari Tiesl. min. vēstnesi, Jurista

v. c. Darbojies ari literatūrā: 1901.

un 1903. g. izdoti viņa stāsti un dze-

divos sējumos, kuriem Krievijas

zinātņu akadēmija veltījusi atzinību,

bet 1929. g. iznācis kopojums Zo-

lotija struni. Ir Krievu nāc. sav. go-

da biedrs, Krievu juridiskās b-bas un

citu organizāciju loceklis. Apbalvots

ar krievu ordeņiem līdz sv. Vladimi-

ram iesk., Triju zvaigžņu ordeni un

Ungārijas Pour le merite ordeni. Sa-

rakstījis daudz juridisku darbu, kā:

Ugolovnoe Uloženie 22 -20 marta

1903. g. (1922. g.); Projekt Latvij-

skago Ugolovnago Uložcnija s mo-

tivami I d. (1923.) un II d. (1928.);
Projekt disciplinarnago Ustava (1922.),
Amņistija (1917.) v. c.

JAKOBSONS Jānis, pašvaldības

darbinieks, Llves f>ag. vecākais. Dzī-

vo Cēsu apr. Lives ļjag. Putras.

Dzimis 1866. g. 31. martā Cēsu apr.

Kārju pag. Tēvs Jānis — amatnieks;

māte Marija, dzim. Mandelberga. Mā-

cijies KarJu pag. pamatskolā. Precē-

jies. Sieva Kristina, dzim. Lūse.

Nostādījis saimniecību priekšzīmī-

gā kārtībā, par ko saņēmis zem-

kopības m-jas I. godalgu. Saņēmis

diplomus, atzinības rakstus un me-

dabis (kopskaitā 41). Darbojas Cesu

lauks, biedrībā, Cēsu patērētāju bie-

drībā, Cēsu piensaimn. s-bā, Araišu-

Cēsu lopkopības pārraudz. b-ba, Cē-

su dārzkop. pārraudz. b-bā, Cēsu

mājturības b-ba. 1923. -1925. g. Ce-

su pagasta pad. priekšsēdis. No 1934.

g. Llves pagasta vecākais.

JAKOBSONS Jēkabs, valsts un sa-

biedrisks darbinieks, budžetu un pār-

skatu nodajas vadītājs dzelzceļu virs-

valdes finanču direkcijā. Dzimis 1891.

g. 17. decembri Olaine. Vidusskolu

beidzis kā eksterns un 1921. g. ie-

stājies L. U. inženieru zinātņu fa-

kultātē, bet pec 2 gadiem pārgājis

uz tautsaimniecības un tiesību zi-

nātņu fak. tautsaimniecības nodalu.

Precējies. Sieva Emīlija, dzim. Sēni-

ņa. Dzelzceļa dienestā atrodas kopš
1911. g., strādādams par kantoristu,
darbveža palīgu, grāmatvedi un ta-

gad nodaļas vadītāju. Raksta Dzelz-

ceļu Vēstnesi par tautsaimniecības un

budžeta jautājumiem, kā ari par

dzelzceļa saimniecību un finanču stā-

vokli. Vasarā nodarbojas ar airēšanu

un makšķerēšanu; ziemā - ar slē-

pošanu. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķiru un Latvijas republi-

kas atbrīvošanas ciņu 10 gadu jubile-

jas piemiņas medaļu. Piedalījies stud.

korporācijas Vendijas nodibināšana. Ir

Atbildīgo valsts darbinieku b-bas,

Latvijas grāmatvežu b-bas, Carnika-

vas jūrmalas ezeru rajona labieric.

b-bas un makšķernieku b-bas biedrs.

Dzelzceļu aizsargu pulka virsvaldes

nodaļas aizsargs.

JAKOBSONS Vilis, valsts darbi-

nieks, Dagdas robežapsardzības ap-

gabala 111. rajona priekšnieks Indra.

Dzimis 1892. g. 25. maijā Jaunsvir-
laukas pag. Jelgavas apr. Tēvs Jā-

nis, māte Anna, dzim. Dubelšteine
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— lauksaimnieki. Beid/is Jelgavas
reālskolu. 1912. 1910. g. studējis

ķīmiju Rigas politechn. institūta.

Precējies. Sieva Anna, dzimusi

Forstmanc. 1910. -1918. g. dienējis

par virsnieku bij. Krievijas armija.
1919. 1921. g. piedalījies Latvijas at-

brīvošanas karā (bijis virsleitenants).
1921. 1924. g. strādājis iekšlietu mi-

nistrijas dienestā par Daugavpils apr.

aizsargu nodalu instruktoru. No 1924.

g. robeza|>sardzibas rajona priekš-
nieks Valkas un Bauskas apriņķos,

pedeja laikā Dagdas robežaps. apga-

bala. Apbalvots ar Latvijas atbrīvo-

šanas piemiņas zirni, Latvijas 10g.

pastāvēšanas jubilejas medaļu un

Triju zvaigžņu ordeņa V. šķiru.

JANCIS Pēteris, sabiedrisks dar-

binieks, Kandavas pilsētas sekretārs

un grāmatvedis. Dzimis 1897. g. 20.

oktobrī Jurkalnes pag. Tēvs Krists,

māte Anna, dzim. Rudzaine — lauk-

saimnieki. Beidzis Alsungas ministri-

jas skolu un Cerniševska kursus Pē-

terpili. Precējies ar EmlUju-Alvloi

Skiliņu. lerēdņa gaitas sācis Krie-

vijā. Krievu armijai sabrūkot kritis

vācu gūstā. No 1919 —1926. g. bijis

Jurkalnes pagasta, pēc tam Elkšņu

pagast.i darbvedis. No 1929. g. ir

tagadējā amatā. Rosīgi darbojies sa-

biedriskajā dzīvē. Jurkalnē nodibi-

nājis un vadījis orķestri, bibliotēku

un izglītības un lauksaimniecības bie-

drības. Elkšņos nodibinājis un vadījis
kori. Kandavā ir Sadraudzlgās bie-

drības sekretārs, kora diriģents un

ugunsdzēsēju biedrības orķestra va-

dītājs. lerosinājis un organizējis Kan-

davas apvidus pirmo dziesmusvētku

sarīkošanu 1934. g.

JANEKS Aleksandrs, Dr. chem.,

Latvijas universitātes profesors. Dzi-

mis 1891. g. 28. novembri Daugav-

pili. Tevs Miķelis, māte Berta, dz.

Beerne. Mācījies Pēterpili, Sv. Kat-

rīnas skolā. 1915. g. nobeidzis Pē-

terpils universitātes fizikas un ma-

temātikas fak. ar pirmās Šķiras dip-
lomu. 1916.—1918. g. strādājis Pē-

terpils kalnu institūtā, kur specia-

lizējies kolloid-ķlmijā un sagatavo-

jies zinātniskajai darbībai. Precējies.
Sieva, dz. Kaupa. 1918. g. ievelēts

par Uralu kalnu institūta docentu

(Jekaterinburgā). 1919. g. profesora
v. i. Vladivostokas politechniskajā in-

stitūta. No 1920. g. docents, no 1921.

g. — vec. docents Latv. universitā-

tes ķlm. fakultātē. 1928. g. ieguvis
Latv. universitāte ķīmijas doktora

grādu. 1930. g. ievēlēts par profe-

soru. Apm. 25 iespiestu zinātnisku

darbu autors. Sarakstījis un izdevis

grāmatas: Kratkij učebnik disperso-

idologii, Dispersoidoloģijas pamati, 1.

d.; Neorganiska ķīmija; Buddhas mā-

cības pamati; Dzive un reliģija; Das

Sein, das Werden und die Deutung
der Wirklichkeit. Tulkojis no franču

valodas un izdevis: Prof. Le Chate-

lier, Izcilu personību izveidošanās zi-

nātne un technikā. Biedrs Latvijas

ķīmijas biedrībā, Latv. bioloģijas

b-bā, Latvju-franču tuvināšanās b-bā,

Kultūras draugu b-bā un vairāk, ār-

zemju biedrībās. 1932.—1934. g. bi-

jis Latv. bioloģijas b-bas prezidents

un Kultūras draugu b-bas priekšsēdis.
1931. g. kā Latv. universitātes de-

legāts piedalijies College dc France

400 gadu pastāvēšanas svinībās Pa-

rīzē. Vairākkārt sūtīts zinātniskos ko-

mandējumos uz Franciju un Vā-

ciju.

JANELSITIS Jānis, mācītājs Gau-

jienas draudzē. Dzimis 1901. g. 13.

martā Ķieģeļu pag. Tēvs Kristaps,

māte Lize, dz. Zariņa — zemkopji.
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Beidzis Latvijas universitātes teolo-

ģijas fakultāti. Studiju laikā bijis pa

llgmācltājs Smiltenē un Jelgavā. Ir

stud. korp. Lettonijas filistrs.

JANITIS Eduards, Bauskas apriņķa

policijas 11. iecirkņa priekšnieks Vec-

muižā. Dzīvo Rigā. Dzimis 1874. g.

25. novembri Jaunrozes pag. Valkas

apr. Tēvs Pēteris, māte Maija, dzim.

Ozoliņa — lauksaimnieki. Mācījies

Jaunrozes pag. skola un Mencenes

draudzes skolā. Izturējis pārbaudījumu

par pils. skolas kursu Veravā. Bei-

dzis grāmatvedības kursus Pēterpi-

li, valodu un tirdzniecības zinību

kursus Harbina, adm. virsnieku kur-

sus Latvijas kara skolā, komerczi-

nātnu institūta tirdzniecības nodaļu

Rīgā. Precējies. Sieva Auguste, dz.

Skrābane. 1892. g. iebraucis Pēterpili
un iestājies grāmatvedības kursos.

1893. g. pec kursu beigšanas strā-

dājis par grāmatveža pailgu. 1898.

g. iestājies Krievijas valsts dienesta

par ierēdni iekšlietu ministrijā un

darbojies Pēterpils galvenā pasta ār-

zemju nodaļa. 1914.g. uz paša velē-

šanos ieskaitīts armijā un aizkoman-

dēts dienvidvakaru frontes štāba sa-

karu priekšnieka rīcībā. Dienējis 15.

armijas korpusa stabā par kara ie-

rēdni līdz krievu armijas sabruku-

mam, 1918. g. demobilizēts. 1918. g.

novembri kopa ar A. Klivi, pārbēgot
robežu, ieradies Latvijā. lestājies iekš-

lietu ministrijas dienestā. Sūtīts par

propagandistu uz Ventspils apriņķi
noturēt pagastos tautas sapulces un

paskaidrot jaunos valsts likumus.

1919. g. 11. janvāri brīvprātīgi ie-

stājies armijā (studentu rotā). 21. jan-

vāri iecelts par transporta priekšnieku
1. inženieru un sapieru rotā. 1919. g.

jūnijā iecelts par sevišķu uzdevumu

virsnieku virspavēlnieka staba gal-

venajā apgādības pārvalde. 1931. g.

pabeidzis adm. virsnieku kursus. Pār-

dēvēts no kara ierēdņa par adm.virs-

leitenantu. 1931. g. 15.septembri no ka-

ra dienesta atvaļināts. Pec tam iecelts

par Sabiles rajona uzraugu Tukuma-

Talsu apriņķi. 1931. g. 28. no-

vembri ieceMs par Daugavpils pre-

fektūras I. iecirkņa priekšnieku. No

1934. g. 10. maija Bauskas apriņķa

policijas 11. iec. priekšnieks Vecmui-

žā. Ir aizsargu organizācijā (13. Bau-

skas aizsargu pulka štāba motocik-

letistu vada komandieris).
JANKAUS Andrejs, pseud. Pasta-

riņš, Vietalvietis, tautas atmodas dar-

binieks, pensionēts skol. Dzīvo Vietal-

va. Dzimis 1847. g. 22. jūlijā Vie-

talvas pagastā. Tevs Mārtiņš, mā-

te Ilze, dzim. Mežseta - zem-

turi. Izglītojies Vietalvas drau-

dzes skola un Jēkabpils apriņķa
skolā. Precējies. Sieva Karllna, dzim.

Meņģele. Būdams no 1866. g. Vie-

talvas skolotājs un vēlāk ari pagasta

rakstvedis, nodibinājis Vietalvas dzie-

dāšanas b-bu ar spilgti tautisku u<>-

krāsu. Biedrība kļuvusi par atmodas

kustības vadītāju plaša apkārtne. J.

bijis teātra vadītājs un vēlāk b-bas

priekšnieks. Kopā ar A. Stērsti iz-

strādājis un ieguvis valdības apstipri-
nāšanu pagastu savstarpējām uguns-

apdrošināšanas b-bām. Piedalījies tau-

tas dziesmu vākšanā. Darbojies Il-

dzi lauku teātros un A. Alunāna va-

dītajās viesizrādes Erg{os un Vec-

piebalgā. Rakstījis Balsi un Baltijas
Vēstnesi ar pseud. Vietalvietis un Pa-

stariņš, un par nacionālo domu pau-

šanu atlaists no vietas. Tad darbojies
Cēsis tiesu resorā, aktīvi piedalīda-
mies vietējā sabiedriskajā dzīvē. Pēc

Manaseina revīzijas 1882. g. iecelts

atpakaļ Vietalvā. Drīz tomēr atkal
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spiests to atstāt un aizceļo uz Krie-

viju. 1919. g. atgriezies Latvijā un

strādājis iekšlietu un finanču ministri-

jā. 1933. g. pensionēts. Daudz rak-

stījis prese par tautas atmodas laik-

metu un aktuāliem jautājumiem. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šk- Ir Vietalvas labdarības b-bas mū-

ža biedrs.

JANKAUS Vbvalds fjpaeaA Vitā-

lijs, Vitālijs Skrins), sabiedrisks dar-

binieks, žurnālists, ārlietu ministri-

jas preses nod. 1. sekretārs. Dzimis

1895. g. 7. novembri Vietalvas pa-

gastā. Tevs Andrejs — skolotājs, tau-

tas atmodas darbinieks, māte Kar-

lina, dzim. Meņģele. Studējis arehi-

tektūru Rigas politechniskajā insti-

tūtā un Latvijas universitātē. Precē-

jies. Sieva Lija, dzim. Oaillte. No

1923. g. ir Latvijas telegrāfa aģen-

tūras pārstāvis Maskava. 1930.—1931.

g. hr L. T. A. redaktors un korespon-
dents Varšavā. 1933. g. pārcelts uz

ārlietu ministriju par preses nodaļas

I. sekretāru. Sarakstījis dzeju krā-

jumu Liesmu rotaļa un lugu Ērglē-

ni. Presē rakstījis ari ar pseudoniinu

Vitālijs un Vitālijs Skrins. Dibinājis

un vadījis laikrakstu Jaunatnes Dzī-

ve, darbojies līdzi Studentā, Latvi-

jas Vēstnesi un Latvi. Brīvā laikā

nododas literariskam studijām, spor-

tam un tūrismam. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ordeni, Zviedrijas Vazās

ord. un Igaunijas brīvības ciņu me-

daļu. Piedalījies Latvijas un Igauni-

jas brivlbas cīņās. Organizējis Latv.

nācionālo jaunatnes savienību un bi-

jis ilgus gadus tās valdes loceklis.

Bijis vairākkārt studentu padomes lo-

ceklis un daudzkārt deleģēts starp-

tautiskajās studentu konferences. Pie-

dalījies SELL dibināšanā un Latvijas

uzņemšanā CIE. Ir biedrs stud. b-bā

Austrums, Lāčplēšu k. o. kavalie-

ru b-bā, valsts atbildīgo darbinieku

b-bā un Tuvināšanās b-bās ar Igau-

niju, Somiju, Zviedriju un Itāliju.

JANNAUS Kārlis, (pseud. Vēro-

tājs, Karians, Jods, -s, -us, K.J., J.),
zobārsts un rakstnieks. No 1935. g.

nodarbojies tikai ar rakstniecību. Dzī-

vo Rigas jūrmalā, Asaros. Dzimis

1874. g. 1. jūnijā Dzērbenes Sīkā-

tās. Tēvs Toms un mate Anna, dz.

Kurme lauksaimnieki. Mācījies

Auļukalna un Vecdrustti draudzes

skolā, Cēsu pilsētas un Jelgavas reāl-

skolā. Studējis Maskavas universit.

un ieguvis zobārsta tiesības. Papildi-

nājies Berlīnes universitātes zobārst-

niecības institūtā. Precējies. Sieva

Konstance, dz. Tullija. Sarakstījis

grāmatas: Zobi un viņu kopšana,
Zobu kopšana, Jauni ceļi cilvēka ba-

rības jautājumā, Temperatūra un tās

maiņas mūsu organismā, Zobu bojā-
šanās un tās novēršana, Cilvēka ana-

tomijas un fizioloģijas kurss pamat-

skolām (kopā ar A. Balodi). Sa-

rakstījis ari romānus Dzīves mērķi

un Ideālisti. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ordeņa IV. šķiru. Latvijas rakst-

nieku un žurnālistu arodbiedrības, ta-

gad Preses b-bas, biedrs. 1906. g.

ievēlēts par Krievijas valsts domes

locekļa vēlētāju no Rīgas pilsētas.

Latvijas valsts tapšanas laikā bijis

Cēsu apriņķa valdes priekšsēdis.

1920. g. ievēlēts par Cēsu pilsētas

zemes ierīcības komitejas priekšsē-

di un par Cēsu apriņķa zemes ie-

rīcības komitejas locekli. 1919. g.,

izglītības ministrijas uzaicināts, izstrā-

dā projektu zobārstniecības nodaļai,

ko 1920. g. 7. maijā universitātes

medicīnas fakultātes sēdē pieņem par

pamatu medicīnas fakultātes zobārst-

niecības nodaļas dibināšanai.
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JANSONS Ernests, ārsts, Dr. mcd.,

privātdocents Latvijas universitātē. Rī-

gas pilsētas valdes loceklis, veselī-

bas valdes priekšnieks. Dzimis 1880.

g. 4. decembri Rīgā. Tēvs Kaspars,
māte Doroteja, dz. Fliige. Beidzis Tēr-

batas universitāti. Precējies. Sieva

Marija, dz. Simokova. 1007.—13. g.

asistents Tērbatas univ. oftalmoloģ.
klln. 1014.-20. g. kara ārsts. 1021.

-24. g. acu nod. vad. Rīgas kara

slimn. 1024.—34. g. valsts darb. centr.

ambulances vadītājs. Sarakstījis rak-

stus par oftalmoloģijas jautājumiem
vācu un latv. Žurnālos. Apbalvots ar

Lāčplēša kara ordeni. Studentu korp.

Lettonijas filistrs. Latv. Sarkanā kru-

sta galv. valdes loceklis. Rīgas latv.

b-bas biedrs. No 1023. g. Latvijas

universitātes oftalmoloģijas katedras

privātdocents. Bijis vec. ārsts I.Dau-

gavgrlvas Latv. strēln. pulkā, gal-
venais ārsts 1. Latviešu strēlnieku

brigādē, divīzijas ārsts Terekas ka-

zaku divīzijā.

JANSONS Fricis, rakstnieks un

paidagogs, valsts parauga pamatsko-
las pārzinis, žurnāla Dzimtene un

Pasaule redaktors un izdevējs. Dzi-

mis 1875. g. 25. jūlijā Kursīšu pa-

gastā. Tēvs Vilis — vagaris, māte

Lavīze, dzim. Brille. Beidzis skolo-

tāju semināru Kuldīgā. Precējies. Sie-

va Marija, dzim. Kozlova. Pēc skol.

semināra beigšanas uzsācis paidagO-

ģisko darbu. No 1021. g. ir parauga

pamatskolas pārzinis. Priekš kara rak-

stījis stāstus, kas izdoti krājumā Viļ-

ņiem šalcot un iespiesti Latviešu Avī-

zēs, Jaunajās Latviešu Avīzēs un

Baltijas Vēstnesi. Pēdējā un ari Die-

nas Lapā, Apskata un Vērotājā ie-

spiesti viņa tulkojumi. Pēc kara dar-

bojies Jaunākajās Ziņās, Ritumā, Dau-

gavā un Brīvajā Zemē. Vairāk no-

darbojies ar speciālu literatūru au-

dzināšanas un metodiku laukos. Sie

darbi iespiesti Nākotnes Spēkā, Mu-

su Nākotnē un Izglītības Ministrijas
Mēnešrakstā. Sevišķu vērību piegrie-
zis bērnu un jaunatnes literatūrai,

par kuru rakstījis paidagoģiskos žur-

nālos un Jaunākajās Ziņās. Bez tam

šai nozarē ir 2enēvas internacionā-

lās audzināšanas biroja jaunatnes li-

teratūras dajas korespondents un līdz-

strādnieks. Sarakstījis daudz bērnu

stāstu, kas iespiesti Cīrulīti, Jaunajā

Cīrulīti, Jaunības Tekās, Mazajās Jau-
nības Tekās, Varavīksnē un vairā-

kos bērnu stāstu krājumos. No 1033.

g. izdod un vada tautas un jaunat-
nes daiļliteratūras un populārās zināt-

nes žurnālu Dzimtene un Pasaule, ie-

vietodams tur ari daudzus savus dar-

bus. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. un bij. Krievijas divām sudraba

un vienu, zelta medaļu par uzcītību.

JANSONS Ģederts, valsts darbi-

nieks, pensiju nodaļas vadītājs taut.

labkl. min. Dzimis 1884. g. 20. no-

vembri Valgundes pag. Tēvs Kas-

pars lauksaimnieks, māte Anna,
dzim. Oreiere. Valsts ģimnaz. Lie-

pājā izturējis kara dienesta savvaļ-
nieka pārbaudījumus. Precējies. Sie-

va Līvija, dzim. Arone. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru.

JANSONS Jānis, paidagogs, Pļa-

viņu pilsētas ģimnāzijas direktors.

Dzimis 1800. g. 23. martā Valmie-

ras apriņķi. Tēvs Pēteris, māte An-

na, dzim. Sneidere — lauksaimnie-

ki. Studējis Tērbatā un Latvijas uni-

versitātē. Bijis skolotājs no 1007. g.

Krievijā un Latvija. No 1918.

bijis Valmieras reālskolā un ģimnā-
zijā matemātikas skolotājs. 1020. -

1027. g. bijis Valmieras valsts ģim-

nāzijas direktora vietas izpildītājs.
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No 1933. g. novembra ir Pļaviņu

pilsētas ģimnāzijas direktors. Darbo-

jas organizācija Latvijas vanagi, kur

ir viceprezidents. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ordeni un Triju zvaigžņu
ord. V. šķ. Cīnījies Latviešu strēl-

nieku pulkos, nacionālās armijas stu-

dentu rota, piedalījies daudzas kaujās
un 1919.g.22. martā smagi ievainots.

JANSONS Jānis, teologs, pareiz-

ticīgo baznīcas virspriesteris, Latvijas

pareizticīgo semināra rektors. Dzimis

1878. g. 7. aprīli Kārzdaba, Madonas

apr. Tēvs Andrejs, mate Anna, dzim.

Stārka — zemkopji. Mācījies Kārz-

dabas draudzes skolā, Rīgas garī-

gajā skolā un Rīgas garīgajā semi-

nārā. 1906. g. beidzis Pēterpils ga-

rīgo akadēmiju ar cand. theol. grā-

du. Precējies. Sieva Olga, dz. Ana-

sijeva. 1900. 1901. g. bijis skolo-

tājs Liepājas pareizt. draudzes skola.

Pēc tam skolotājs Valmieras skol.

seminārā. 1905 - 1907. g. ticības mā-

cības skolotājs Valmieras siev. ģim-

nāzija, 1907. 1909. g. mācītājs Val-

mieras pareizt. draudzē. 1909. 1911.

g. tic. māc. skolotājs Maldoņa ģim-

nāzija un mācītājs Debesbr. drau-

dzē Rīgā. 1911. 1913 g. tic. māc

skolotājs Tukuma siev . ģimnāzijā un

mācītājs Sv. Nikolaja baznicā. 1915.

-1924. g. tic. māc. skolotājs Gatči-

nas latv. bēgļu ģimnāzijā un mā-

cītājs Carskoje Selo. 1924.—1926. g.

tic. māc. sk. Rīgas pamatskolas un

mācītājs Debesbr. baznīcā. No 1926.

1934. g. Pareizticīgo garīgā sem.

rektors un mācītājs pareizticīgo ka-

tedrāle. Sarakstījis pamācibu pareiz-

ticīgiem latviešiem Dzīvības maize

(1911.) un dziesmu krājumu Dzī-

vības vārds i 1915. g.). Apbalvots ar

dārgakmeņiem rotātu krūšu krustu

(1923. g. patriareha Tichona dāvana)

un citām garīgām balvām. 1921.

1924. g. clnijies ar pareiztic. bazn.

atkritējiem Krievijā. Veicinājis tuvi-

nāšanos starp austr. pareizt. un angli-

kāņu bisk. baznīcu.

JANSONS Jēkabs, inženieris un

agronoms, Rīgas komerczinātņu in-

stitūta mācības spēks. Dzimis 1884. g.

27. oktobri Smiltenes pagastā. Tēvs

Jēkabs, māte Kristlna, dzim. Brik-

mane - lauksaimnieki. Beidzis Plis-

kavas mērnieku skolu. i909. g. iestā-

jies Maskavas lauksaimniecības in-

stitūtā un studējis lauksaimniecību un

inženierzinātnes. Studijas beidzis L.

U., iegūdams 1921. g. agronoma grā-

du un 1925. g. kulturinženiera grādu.

Precējies. Sieva Milda, dzim. Matveja.

Zemes ierīcības darbos sācis strādāt

1908. g. 1919. g. sastādījis pirmos

muižu sadalīšanas projektus Valkas

apr. 1920. g. ievēlēts satversmes sa-

pukē, kur 1920. -1922. g. strādājis

agrārkomisijā agrāro likumu izstrādā-

šanā. No 1922. g. bijis mērniecības

daļas inženieris, no 1921. g. cen-

trālas zemes ierīcības komitejas lo-

ceklis, vēlāk C. Z. I. K. priekšsēža
biedrs. Vairāk kā 10 gadus bijis tech-

niskās komisijas priekšsēdis. Sī ko-

misija vadījusi visu technisko pusi

agrārā reformā. Līdz 1932. g. bijis

ari zemes vērtēšanas virskomisijas lo-

ceklis. 1929. g. pārcelts uz meliorā-

cijas departamentu, kur beidzamos

gadus līdz 1934. g. li dcc. bijis

vicedirektors. Tagad ir Rigas ko-

mercinstitūta pastāvīgs mācības spēks.
Lasa agrārpolltiku, kooperācijas teo-

riju un saimniecības ģeogrāfiju. Rak-

stījis presē par zemes ierīcības jau-

tājumiem. Nodarbojies ari ar lauk-

saimniecību. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ord. IV. šķ. Ir Latvijas agro-

nomu biedrības biedrs.
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JANSONS Kārlis, kuģu īpašnieks.

Latvijas kuģniecības sabiedrības līdz-

īpašnieks. Pastāvīgā dzīves vieta Rī-

gā. Dzimis 1890. g. 18. jūlijā Rīga.
Tēvs Kristaps, māte Juliane, dzim.

Azovskv. Reālskolas izglītība. Pre-

cējies. Sieva Ģertrūde, dz. Ander-

sone. Priekš kara bijis Francijā kuģ-
niecības firmas L. Parisis vadītājs
Dinkirchene. Kara laikā bijis kara-

klausībā Krievijas armija. Pēc kara

darbojies apmēram 10 gadus par pro-

kurantu kuģniecības firmā P. Danne-

bergs Rigā. Pēc tam nodibinājis sa-

vu firmu ar diviem līdzdalībniekiem

Latvijas kuģniecības sabiedrību. Dar-

bojas dažādās saimnieciskās un sabie-

driskās organizācijās.

JANSONS Nikolajs, Rīgas prefek-

tūras 3. iecirkņa priekšnieks. Dzimis

1891. g. 25. februārī Salgalcs paga-

stā. Tēvs Jānis pasta ierēdnis, mā-

te Llzete, dz. Krepovica. Beidzis Jel-

gavas ģimnāziju. Precējies. Sieva

Olga, dz. Kušķe. 1919. g. iestājies

iekšlietu ministrijas dienestā un iecelts

par Palangas pol. priekšnieku. 1920.

g. iecelts par Priekules pol. priekšnie-

ku, bet 1925. g. 1. aprīli par Ilūkstes

apr. priekšnieku un 12. Ilūkstes aiz-

sargu pulka komandieri. 1931. g.

pārcelts uz Rīgu par Rīgas prefek-

tūras 12. iecirkņa priekšnieku. 1934.

g. pārcelts par Rīgas prefektūras 3.

iecirkņa priekšnieku. Blakus diene-

stam interesējas par zemkopību. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ., aizsargu nopelnu krustu, Latvijas
atbrīvošanas ciņu 10 gadu jubilejas

piemiņas zīmi, Lietavas atbrīvošanas

ciņu 10 gadu jubilejas piemiņas me-

daļu, Latvijas aizsardzības b-bas bron-

zas medaļu un Latvijas ugunsdzēsēju
savienības 10 gadu pastāvēšanas pie-

miņas nozīmi. Ir Rīgas Sreienbušas

brlvpr. ugunsdzēsēju biedrības mū-

ža biedrs Ar policijas komandu ņē-

mis dillbu Bermonta bandu izdzīšana

no Latvijas. Vēlāka darba likvidējis
daudz bīstamu noziedznieku bandu.

JANSONS Pēteris, ierēdnis, Latvi-

jas bankas Smiltenes nodajas grāmat-

vedis un Smiltenes pilsētas valdes

loceklis. Dzimis 1804. g. 10. jūlijā
I ikažu muiža Tēvs Jānis — zemko-

pis t)> n ' ā* c Anna, dz. Orīsle. Iz-

glītojies re'dskolā un dažādos kursos.

Preojics. Sieva Berta, dz. Pīlāte.

Bijis ierēdnis dažādos uzņēmumos

Krievijā. Darbojies latvju bēgļu pa-

līdzības komitejā. Atgriezies Latvijā
1020. g. ar Troickas pulku. No 1021.

g. marta bijis Valkas apr. zemes ie-

rīcības komitejas ārpusstata ierēdnis.

No 1021. g. jūnija ir Latvijas bankas

SmiKer.es nodajas grāmatvedis. Pie-

dalījies Smiltenes sabiedriskajā dzīvē

— krājaizdevu sabiedrībā, aizsargos
etc 1031. g. ievelēts par Smiltenes

pilsētas domnieku un pilsētas valdes

locekli. 1034. g. iecelts par Smiltenes

pilsētas valdes locekli.

JANSONS Verners, jurists, proku-

rora biedrs Daugavpils apgabaltiesā.
Dzimis 1804. g. 21. augustā Jelgavā.
Tēvs Kārlis, māte Lūcija, dz. Sturma.

Studējis Kijevas un Odesas univer-

sitātēs. Studē Latv. U. tiesību zināt-

nes. Precējies. Sieva Leontlna, dzim.

Nerbule. 1020.—1022. g. bijis prokuro-

ra biedrs Liepājas apgabaltiesā, pēc

tam Rīgas apgabaltiesā. No 1025. g.

ir prokurora biedrs Daugavpils ap-

gabaltiesā. Nodarbojas ari ar mūziku.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šk-, aizsargu nopelnu krustu, Latvi-

jas atbrīvošanas piemiņas zirni un

Latvijas pastāvēšanas 10 g. jubilejas

medaļu. 18. Daugavpils aizsargu pul-
ka bij. rotas komandieris. Ir stud.



korp. Tervetijas tautietis un sporta
b-bas Union Daugavpils nod. biedrs.

JANSEVSKIS Kārlis-lmants, rakst-

nieks. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1901. g.

17. oktobri Liepāja. Tēvs Jēkabs —

rakstnieks un žurnālists, māte leva,
dz. Etmane. leguvis ģimnāzijas iz-

glītību, studējis Latvijas universitātē.

Sarakstījis romānus Krustnešu gūstek-

ne, Sv. Māras baznīcas cēlāji un Her-

cogs un Kursas meitene. Mīl ceļot.

Nodarbojas ar makšķerēšanas sportu
un šacha spēli. Brīvprātīgi piedalī-

jies Latvijas atbrīvošanas cīņās.

JANZENA Zelma, Rīgas apgabal-

tiesas 2. kriminālnodaļas sekretāre.

Dzimusi 1897. g. 6. februāri Rīgā.

Tēvs Žanis — namdaris, māte Ella.

leguvusi ģimnāzijas izglītību un kādu

laiku studējusi vēsturi Maskavas sie-

viešu augstākajos kursos. Strādājusi

Maskavas latviešu bēgļu komitejā. Vē-

lāk bijusi Maskavas pilsētas bēg|u sa-

vienības juridiskās nodaļas sekretāre.

1920. g. bijusi Madonas vidusskolas

skolotāja. No 1921. g. strādā Rīgas

apgabaltiesas kriminālnodaļā, no 1931.

g. ir šis nodaļas sekretāre. Mīlē li-

teratūru un popularizē mūsu rakstnie-

cību Igaunijā. Piedalījusies sabiedris-

kajā dzīvē, ieņemdama dažādus ama-

tus Latvju sieviešu nac. ligā un b-ba

Valsts darbiniece.

JĀTNIEKS Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Kosas pag. ve-

cākais. Dzimis 1876. g. 14. novem-

bri. Beidzis draudzes skolu. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa goda
zīmi. Darbojies dažādās biedrībās par

valdes locekli, kā arī par aktieri un

teātra vadītāju. Ir Skujenes krājaizd.
s-bas kasieris un Ugunsapdr. sabiedrī-

bas revidents.

JAUNOZOLS Jānis, pašvaldības
darbinieks. Dzimis 1875. g. 7. maijā

Kārzdabas pagastā. Beidzis Kārzdabas

pagasta skolu, Liezeres draudzes sk.

un Cesu pilsētas skolu, kur ari ieguvis

skolotāja tiesības. Precējies. Sieva

Vilhelmlna, dz. Zariņa. No 1895.—

1906. g. skolotājs Launkalnes un Rau-

nas pagasta Jāņa skolā; 1906.—1919.

g. pagasta darbvedis Veselavas pag.

1919.—1921. g. grāmatvedis valsts ka-

ses Smiltenes nodaļā; kopš 1921. g.

Gaujienas pagasta darbvedis un tie-

sas rakstvedis. Piedalījies Gaujienas

ģimnāzijas nodibināšanā un no 1922.

—1929. g. bijis tās padomes priekš-
sēdis.

JAUNSUDRABIŅs Jānis, rakst-

nieks un gleznotājs. Dzīvo P{aviņfis.
Dzimis 1877. g. 25. augustā Neretas

Krodziņos. Tevs Jānis, māte leva,

dz. Saknīte — laukstrādnieki. Bei

dzis Neretas pagasta skolu, Panemu-

nes krievu tautskolu, Vecsātu zem-

kopības skolu, Blflma zīmēšanas sk.

Rīgā un papildinājies Minchenē, Ber-

līnē un Parīzē. Precējies. Pirmā sie-

va Līze, dz. Sproģe, otrā Eliza-

bete, dz. Zlverte, šķ. Ābele. Pirmās

dzejas parādās Latviešu Avīzēs (ar
pseudonimu Neizilbcrlings) un Alu-

nāna zobgaļa kalendārā. Galvenie

darbi: Baltā grāmata, triloģija Aija,
Nāves deja, Jaunsaimnieks un velns,

Uršullte, Vēja ziedi v. c. Bez tam

daudz sīku stāstu un noveļu, lugas

— Jo pliks jo traks, Zvēru dīdītājas,

Invalids un Ralla v. c Blakus no-

darbošanās glezniecība. Apbalvots ar

Triju zv. ord. IV. šķ. un Lietavas

Ģedimina 111. šķ. ordeni. Ir Preses

b-bas biedrs, Penkluba loceklis un

Neatkarīgo mākslinieku vien. biedrs.

JAUNZEMIS Atis, teologs un pai-

dagogs, valsts ģimnāzijas direktors

Ventspili. Dzimis 1893. g. 28. februāri

Kokumuižas pagasta skolā Valmieras
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apr. Tēvs Jānis skolotājs un rakst-

nieks (Apsīšu Jēkabs); māte Beāta,

dz. Krieve. Beidzis Rīgas pilsētas

ģimnāziju un Terbatas univ. teoloģijas

fakultāti. Precējies. Sieva Biruta, dz.

Celmiņa. 1917. -1918. g. mācītāja ama-

ta kandidāts Smiltenē pie Dr. theol.

K. Kundziņa sen. 1917.—1919. g. vi-

dusskolu skolotājs Smiltenē. 1919.—

1930. g. Gaujienas cv. lut. draudzes

mācītājs. 1922.-1929. g. ģimnāzijas

skolotājs Gaujienā. 1929.—1932. g.

skolotājs Jelgavas valsts skolotāju in-

stitūtā. No 1932. g. I. augusta valsts

ģimnāzijas direktors Ventspili. Kopš

ordinācijas (1919. g. 9. jūnijā) ne-

pārtraukti bijis Latv. cv. lut. baznī-

cas dienestā. No 1934. g. 15. maija

Piltenes iecirkņa prāvesta v. i. Sarak-

stījis darbus: Ludviga Hērvāgena ne-

oficiālie ieraksti Gaujienas baznīcas

grāmatās; Izvilkumi no L. Hērvāgena

Gaujienas chronikas; Ludvigs Hēr-

vāgens un pirmie gaujieniešu grunt-

nieki; Augusts Baltpurviņš un reli-

ģiskā dzeja; L. Adamovičs, Mana

skolas grāmata (recenzija); Vai-

rāk sirsnības. Atsevišķi raksti Jaun.

Draugā, Latvi, Ventas Balsi, Vents-

pils Apskatā. Ir 11. Ventspils aizsargu
pulka mācītājs. Studentu korporācijas

Lettonijas filistrs. Priekšnieks Latv.

Sarkanā Krusta Ventspils nodaļa un

Jaunekļu kristīgās savienības (YMCA)
Ventspils nodaļā. Biedrs Rīgas lat-

viešu biedrībā, Ventspils latviešu b-bā

v. c. Studiju nolūkos bijis ārzemēs

(1926. g.).
JAUNZEMS Kārlis, Rīgas Krusta

draudzes mācītājs un ģimnāzijas sko-

lotājs. Dzimis 1904. g. 11. jūnijā
Siguldā. Tēvs Kārlis-Jānis — rūp-

nieks, māte Minna, dz. Grlnberga.
Beidzis L. U. teoloģijas fakultāti.

Precējies. Sieva Elza, dz. Dombrovs-

ka. No 1932. g. bijis Tukuma ģim-

nāzijas un komercsk. un Rīgas 111.

ģimnāzijas skolotājs. 1934. g. ievēlēts

Krusta b. par mācītāju un Rīgas tech-

nikumā un arodskolā par tic. māc.

skolotāju. Sarakstījis Pestīšanas ideja
budismā un kristietībā, Nacionālais

reliģijās v. c. darbus. Piedalījies Lat-

vijas atbrīvošanas cīņās. Vada Krusta

draudzes jaunatnes pulciņu, cv. lut.

palīdzības komiteju, garīgo Eņģeļu
kori un Krusta bazn. mazpulku. Ir

L. U. teoloģijas fak. absolventu b-bas

biedrs.

JAURENS-JURKA Eduards, privāt-
inženieris un sabiedrisks darbinieks,

8. rajona darba inspektors Valmierā.

Dzimis 1882. g. 26. oktobri Pabažu

pagasta. Tēvs Miķelis, māte Ellza,

dz. Ratnieka — zemkopji. Vidējo

izglītību ieguvis Rīgā. Studējis Ber-

līnes politechniskā institūta inženieru

mēchan. fakultātē. Precējies. Sieva, dz.

Liepa. Strādājis Berlīnē metallu ap-

strādāšanas fabrikā par nodaļas va-

dītāju. 1919. g. janvāri atgriezies

Latvijā. lestājies pagaidu valdības

tirdzniecības un rūpniecības ministri-

jas dienestā par rūpniecības nodaļas

vadītāja palīgu. Vēlāk pārgājis uz

Liepājas kara ostas darbn. par me-

chan. un techn. nodaļas vadītāju. Visu

brīvo laiku ziedo sabiedriskam dar-

bam. Ir Tirgotāju un rūpn. kredītsa-

biedrībā, koop. Dzīve, koop. Valsts

darbinieks un Liepājas Jaunā teātra

valdē. Bijis ari Liepājas pilsētas re-

vīzijas komisijas priekšsēdis un Lie-

pājas apriņķa zemes ierīcības ko-

mitejas loceklis. Bermonta uzbrukuma

laikā Liepājai vadījis kara ieroču iz-

labošanas darbus Liepājas kara ostas

darbnīcās. No 1921. g. oktobra ir

darba ministrijas sociālās nodaļas va-

dītājs, vēlāk darba inspektors Rigā,
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tad Cēsis, bet no 1934. g. Valmierā.

Bijis valsts darbinieku arodbiedrības

un krcditkooperātlvās savienības pa-

domes loceklis, koru un orķestru ap-

vienības Dziesmu svētki valdes lo-

ceklis, nodokļu komisijas loceklis un

Latvijas tuberkulozes apkarošanas bie-

drības revīzijas komisijas loceklis.

JEKABSONS (jakobsons) Ģe-

derts, saimniecisks darbinieks, Latvi-

jas bankas Ventspils nodaļas pār-

valdnieka palīgs. Dzimis 1868. g. 26.

septembri Emburgas pagasta. Tēvs

Krišjānis, māte Anna, dz. Hellmstte -

lauksaimnieki. Beidzis Jelgavas reāl-

skolu. Strādājis dažādos Jelgavas un

Rīgas tirdzniecības uzņēmumos. ISB4.

-1889. g. bijis Tukuma Konzuma

biedrības veikala vadītājs. 1889. g.

nodibinājis Ventspili koloniālpreču un

vīnu tirgotavu, bet 1903. g. atvēris

otru veikalu ar lauksaimniecības ma-

šīnām un būvmateriāliem. Piedalījies

Ventspils latv. krājaizdevu sabiedrī-

bas dibināšanā un 1900.—1915. g.

strādā minētajā krājaizdevu sab. die-

nesta par darbvedi un grāmatvedi.
1903.—1906. g. bijis Ventspils pilsē-
tas domnieks un Ventspils pilsētas
bankas direktora biedrs. Bijis ari grā-

matvedis Pēterpils latviešu bēg|u ap-

gādāšanas centrālajā komiteja. 1919.

g. atklājot Ventspili valsts kases dar-

bību bijis tur grāmatvedis, pēc tam

valsts krājkases un kreditbankas

priekšnieks. Ir Latvijas bankas piln-
varotais un pārvaldnieka palīgs. Pie-

dalījies trešās Krievijas valsts domes

vēlēšanās kā Ventspils deputāts un

1917. g. Tērbatā Kurzemes komisāra

J. Čakstes vēlēšanā. Ir Ventspils lat-

viešu b-bas goda biedrs, Ventspils

namīpašnieku kooperatīva dibinātājs

un valdes priekšnieka biedrs, Latvi-

jas tirgotāju sav. biedrs un daudzu

citu organizāciju loceklis.

JEKABSONS Kārlis (pseud. Ro-

berts Skarga), dzejnieks un rakst-

nieks. Dzimis 1879. g. 3. aprili Vec-

ogres Skuķos. Mācījies Vecogres pag.

skolā, K. Millera reālskolā Cēsis, Mi-

ronova tirdzniecības skola un Rigas
politechnikas tirdzniecības fakultāte,

kad ari iestājies studentu korporācija

Tālavijt. Apprecējies ar Malvinu-Eli-

zabeti Beķi. Literāta gaitas iesācis

1899. g. Dienas Lapā. Sarakstījis ļoti
daudz dzeju, poēmu, stāstu, nove-

ļu, romānu, lugu, kritiku, eseju v.

t. t. Sacerējumi pa daļai rokrakstos,

pa daļai stilizēti jauniem izdevumiem.

Dzeju krājumi: Uz musu zemes, Uz

aizlauztā zara, Dzidri tālumi v. c.

Lugas: Burtnieks, Ņemnaudu man-

tinieki v. c. Romāni: Muižnieka mei-

ta, Sievietes grēks, Briljantu kara-

liene v. c. Daudz tulkojis. Literāris-

kai darbībai J. K. ziedojis 33 gadus,

par ko jau 25. darbības gadadienā vi-

ņam piešķirtas lauku mājas Mores

pagasta, kur viņš ari pavada vasaras.

Ziemā dzīvo Rīgā.

JEPS-BALDZENS Jānis, rakstnieks

un sabiedr. darbinieks. Dzīvo Jaun-

piebalgas pagastā. Dzimis 1891. g.

28. janvāri turpat. Tēvs Kārlis, māte

Marija, dz. Dandziniece — lauksaim-

nieki. Mācījies Vecpiebalgas draudzes

skolā un Dubura dramatiskajos kur-

sos, kurus beidzis 1914. g. kā viens

no pirmajiem. Precējies ar Lidiju

Martinsoni. No 1913. g. nepārtraukti

darbojies kā lauku biedrību režisors

dažādos pagastos Vidzemē, sarīko-

dams ap 300 izrādes. Sarakstījis lu-

gas: Dzīves sērdieņi, Ličupe, Geno-

veva, Saules zeme, Brāļu sieva, Tris

jaunas meitas, Tēvu sēta un citas,

kas izradītas uz lauku skatuvēm vai-
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rāk kā 1500 reizes nevien Latvija,
bet ari latviešu koloniju sarīkojumos
ārzemēs. Darbojies senāk un tagad

Jaunpiebalgas kultūras biedrības val-

dē, Jaunpiebalgas piensaimnieku sa-

biedrības valdē, Jaunpiebalgas paga-

sta valdē, Jaunpiebalgas cv. lut. drau-

dzes padomē un valdē, Brāļu kapu

komitejas Jaunpiebalgas un Rankas

nodaļas valdē, Jaunpiebalgas krājaiz-
devu sabiedrības padomē un valdē,

Jaunpiebalgas lauksaimniecības bie-

drības valdē, Cēsu apriņķa valde, Lat-

vijas lauku pašvaldību savienības val-

dē v. c. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķ. Ir Jaunpiebalgas kul-

tūras biedrības, Jaunpiebalgas 28. va-

nagu novada un Alūksnes 5. vanagu

novada goda biedrs un Rankas izglī-
tības biedrības mūža biedrs. lerosi-

nājis un vadījis Piebalgas novada

dziesmu svētku sarīkošanu 1930. un

1933. g.

JERMOLOVS Alfonss, mūziķis un

paidagogs. Latv. konservatorijas do-

cents, trompetes klases vadītājs un

Nacionālās operas orķestra trompe-
tistu solists. Dzimis 1895.g. 5. marta

Sabilē. Tēvs Jānis, māte Trīna, dz.

Smidenberģc. Beidzis Sabiles progim-

naziju, Latv. konservatoriju ar brīv-

mākslinieka grādu un ģimnāziju pie-

augušajiem. No 1929. g. docents. Dar-

bi par dažiem savas specialitātes

(trompetes) jautājumiem atrodas sa-

gatavošanā. Daudz laika ziedo kon-

trabass spēlei, kā ari trompetes vē-

stures pētīšanai. Ir Latvijas muziķu
b-bas revīzijas komisijas priekšsēdis.

JIRGENSONS Bruno, L. universi-

tātes privātdocents un vecākais asi-

stents. Dzimis 1904. g. 16. maijā
Ādažu pagastā. Tēvs Fridrichs un

māte Anna, dz. Mence - zemkopji.

Pirmā izglītība V. Olava elementāra-

ja un tirdzniecības skolā Rigā un

1917. g. rudenī Pēterpili. 1921. g.

beidzis Jelgavas valsts vidusskolu.

Ķīmijas fak. beidzis 1926. g. ar ķī-

mijas kandidāta grādu. No 1922 g.

strādā par neorg. ķīmijas un disper-

soidoloģijas katedras subasistentu.

1928. g. ievelēts par asistentu ķīmijas
laborāt. lauks, un mediķiem. 1928. un

1930. g. bijis ārzemju komandējumā

Vācijā un Šveicē, kur papildinājis

izglītību. 1933. g. 16. maijā ieguvis

ķīmijas doktora grādu. No 1927. -

1933. g. māca ķīmiju Rigas skolo-

tāju institūtā. No 1929. g. vada semi-

nāru mediķiem un vet.-mediķiem ne-

org. un organiskajā ķīmijā. 1933./34.

māc. gadā Lasījis ķīmijas metodikas

kursu. 1934. g. ievēlēts par privāt-

docentu. No 1927.—1934. g. nodarbo-

jies ar pētījumiem kolloidķlmijā (dis-
persoidoloģijā) un organiskajā ķīmijā.

Strādājis prof. A. Janeka, vēlāk prof.
O. Luca un P. Karrera (Cirichē) va-

dībā un patstāvīgi. Publicējis vairākas

desmitis zinātnisku darbu ārzemju
žurnālos un Latv. univ. rakstos. At-

klājis dažas jaunas likumības par or-

ganisko kolloidu olbaltuma, kazei-

na, hemoglobina v. c.) izpārslošanu

(koagulāciju). Sarakstījis 2 populāri
zinātniskas brošūras Dzīvības problē-

ma 1926. un 1000 jautāj. ap mums,

1934. un vairākus popul.-zinātn. rak-

stus Daugavā, Dabā, Burtniekā v. c.

JOSTIŅŠ Jānis, sukurbiešu audzē-

šanas vadītājs Jelgavas sukura fabri-

kā. Dzimis 1866. g. 15. septembri

Dignājas pagastā. Tēvs Ansis, māte

Anna, dz. Vilciņa — lauksaimnieki.

Beidzis Vecsātu zemkopības skolu.

Precējies ar Jūliju Pētersoni. Bijis
muižu un fabriku pārvaldnieks Krie-

vijā. No 1923. g. strādā Latvijas su-

kurrūpnieclba. Sacerējis rakstus par
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sukurbiešu kultūru v. c. Izdara ari

dažādus izmēģinājumus lauksaimnie-

cībā un biešu audzēšana. Ir Tukuma

sukurbiesu audzēšanas biedrības goda

biedrs un XVI. aizsargu pulka aiz-

sargs. Daudz darījis sukurbiešu au-

dzēšanas popularizēšanā un Latvijas

sukurropnieclbas izveidošanā.

JOSTSONS Jānis, inženieris un

mežkopis, virsmežzinis Ilūkstes apr.

Bebrenes virsmežniecībā. Dzimis 1894.

g. 25. aprīli Naukšēnu pagasta. Tēvs

Jāzeps, māte Anna, dz. Tamma —

strādnieki. Studējis Tiflisas politech-

niskajā institūtā un Latvijas univer-

sitātē. 1925. g. beidzis L. U. ar in-

ženiera mežkopja grādu. Precējies.

Sieva, dz. Ozoliņa. Mežkopja gaitas

iesācis 1923. g. kā praktikants pie

vec. mežu taksatora Snakenburga.
Lidz tam darbojies Latgale par mēr-

nieku agrārreformas izdarīšanā. 1924.

g. ieskaitīts mežu departamenta die-

nestā par I. šķ. mērnieku. 1925. g.

iecelts par I. šķ. iecirkņa mežzini

Vijciema virsmežniecībā. No 1926. g.

izpildījis ari skolotāja pienākumus

Vijciema mežniecības kursos. 1926.

g. ieguvis valsts zvērināta mērnieka

tiesības. 1928. gadā pārcelts uz Cī-

ravas virsmežniecību par iecirkņa
mežzini un speciālo priekšmetu skolo-

tāju Cīravas meža vidusskolā. Sākot

ar 1930. g. jūniju strādā Bebrenes

virsmežniecībā. Ir Latvijas mežkopju
savienības un Latvijas inženieru mež-

kopju biedrības Salkones biedrs.

JOZUUSS Pēteris-Pauls, mūziķis,

Latvijas konservatorijas profesors un

Nācion. operas kormeistars. Dzimis

1873. g. 29. sept. Bornas pagastā.

Tēvs Mārtiņš, māte Anna, dz. Kap-
male — lauksaimnieki. Beidzis Pē-

terpils konservatoriju. Precējies. Sie-

va Mikla, dz. Korpa. 1895.-1903. g.

bijis ērģelnieks Pēterpils Jēzus baz-

nīcā, no 1003. g. Rīgas latv. dzied,

b-bas un Rigas latv. biedr. teātra

diriģents un dziedāšanas skol. Lab-

darības biedr. meiterju skolā, Beķeres

un Maldoņa ģimnāzijās. Tagad ir L.

konservatorijas profesors un ērģeļu
klases vadītājs, Nācion. operas kor-

meistars un jaunās Ģertrūdes baznīcas

ērģelnieks. Bijis ari konservāitorijas

prorektors un Nacionālas operas di-

rektors. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. un 111. šķ.

JOZVICHS Fridrichs, notārs Lie-

pāja. Dzimis 1863. g. 5. maijā Liepājā.

Tēvs Rūdolfs — kuģa kapteinis, mā-

te Lida. Beidzis Tērbatas universitāti.

Precējies. Sieva Nanija, dz. Sacha-

rova. No 1800—1805. g. bijis Liepā-

jas apgabaltiesas sekr. palīgs un civ.

nod. sekretārs. No 1805. g. ir notārs

Liepājā. lemīļota blakus nodarbošanās

dārzkopība.

JURASEVSKS Pēteris, jurists un

valsts virs, notārs Rīgā. Dzimis 1872.

g. 5. aprīli Sesavas pag. Tēvs Pē-

teris, māte Lavīze, dz. Andreika —

lauksaimnieki. Beidzis Pēterpils uni-

versitātes juridisko fakultāti. No 1800.

— 1803. g. mājskolotājs Zaļeniekos,

1803.—1805. g. tautskolotājs Sesavas

pagasta skolā, 1895.—1899. g. ierēdnis

Kurzemes guberņas valdē, 1900.—

1904. g. studē tieslietas Pēterpili, 1904.

—1905. g. ierēdnis Rlgas-Orlas dzelz-

ceļa valsts kontrolē, 1905.-1906. g.

tieslietu amatu kandidāts Jelgavas ap-

gabaltiesa, 1006. 1014. g. advokāts

Jelgava, 1007. g. Krievijas 2. valsts

domes loceklis, 1906.—1907. g. Kurze-

mes provinciālpadomes loceklis, 1914.

—1916. g. sekretārs un juriskonsults
latviešu bēgļu komitejā Maskavā,

1916.—1918. g. Krievijas pilsētu sa-
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vicnibā Ziemeļvidzemes lauksaimnie-

cības komitejas vadītājs, Maskavas

rezerves savvaļnieku kursu darbve-

dis; 18. XI. 1918 - 15. 111. 1919. g. ties-

lietu ministrs, 2. IV. 1919.—1.VII. 1921.

g. likumkārtošanas nodaļas vadītājs

un kodifikācijas nodaļas redaktors,
25. V. 1924.-18.XII. 1924. g. iekšlie-

tu ministrs, 5. 111. 1925.-23. XII. 1925.

g. tieslietu ministrs, 24.1. 1928.—30.

XI. 1928. g. ministru prezidents, tau-

tas padomes loceklis un 11., 111. un

IV. saeimas demokrātiskā centra de-

putāts. Sarakstījis monogrāfiju Lat-

vijas mazsaimnieclbas. Bijis Mājas
Viesa līdzstrādnieks; nodibinājis un

izdevis Jelgavā (līdz pas. karam) die-

nas laikrakstu Sadzīve. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa 11. šķiru, me-

daļu par 1914. g. mobilizācijas sek-

mīgu veikšanu, L. S. C. O. Svastiku.

1908.—1912. g. Jelgavas palīdzības
biedrības priekšnieka biedrs, 1912. -

1927. g. tās pašas b-bas priekšnieks;
1907.—1930. g. Jelgavas namīpašnie-
ku krājaizdevu s-bas valdes priekš-

sēdis; Ložmetēju kalna pieminekļa
celšanas komitejas priekšsēdis; Jel-

gavas atbrīvošanas pieminekļa cel-

šanas komitejas priekšsēdis.

JURGENS Arvīds, sportists, sta-

tistiķis Latvijas skolotāju slimo kasē

Rigā. Dzimis 1905. g. 27. maijā Rīgā.
Tēvs Pēteris — mechaniķis, mate Kar-

lina, dz. Magone. leguvis ģimnāzijas

izglitibu, mācījies ari komerczinātņu
institūtā. 1928—1929. g. Vīnē pa-

pildinādams izglitibu iepazinies ar

Austrijas sportu. Atgriezies Latvijā
1929.g. un bijis Rīgas sporta veikala

Brenuabor veikalvedis. Ar ārzemes

gūtiem pieredzējumiem sportā iepa-

zīstinājis mūsu sportistus, sevišķi fut-

bolistus. Apbalvots ar Latvijas sporta

organizāciju apvienības medaļu par

nopelniem basketbolā, futbola un ho-

kejā. Ir Armijas sporta kluba biedrs.

JURĒVICA Emīlija, dzim. Rake

(pseudonims Rūķu Zelma), latviešu

sieviešu kustības darbiniece. Dzīvo

Rīgā. Dzimusi 1894. g. 29. okt. Baus-

kā. Tēvs Mārtiņš — tirgotājs, māte

Anna, dz. Gurovska. Beigusi ģimnā-

ziju Bauskā. Precējusies ar rakstnie-

ku Jurēvicu Jēkabu. 1923.—1928. g.

izdevusi un rediģējusi žurnālu Nā-

kotnes Sieviete, vadīdama aktīvo sie-

viešu kustību. Sacerējusi Sieviešu psi-

choloģiju un žurnālos iespiestus rak-

stus par sieviešu jautājumiem. Ir Latv.

sieviešu apv. un Zaļā krusta priekš-

niece, Starptautiskā pasaules miera

kongresa (dibināts 1932. g. Amster-

damā) inicifltlves komitejas ģenerāl-

sekretāre, Literatūras akadēmiskās iz-

glītības veicināšanas biedrības sekre-

tāre un citu organizāciju valdes lo-

cekle.

|l RĒVICS Jēkabs, iepriekšējās

virs, (pseudonimi: A. Klots, Zig-

Zags, Sando Lettons, Ritvars v. c),
rakstnieks, sabiedrisks darbinieks.

Dzimis 1895. g. 7. augusta Bauska.

Tēvs Juris — seglinieks, māte Anna.

Izglītojies ar pašmācību. Pirmā grā-

mata Dzejnieka nāve iespiesta 1923.

g. Tai paša gadā sācis rediģēt ari

žurnālu Nākotnes Sieviete. No 1930.

g. rediģējis laikrakstu Jaunā Tau-

ta. Sarakstījis romānus: Zemgaļi.

Juras kungs, Sievietes uzvara v. c,

drāmas: Kad skaidrs dzims rīts, Sa-

mītie v. c, dzejas, stāstus un nove-

les periodika. Ir vairāku organizā-

ciju biedrs un valdes loceklis.

JUREVICS Jēkabs, statistiķis. Sta-

tistiskās pārvaldes iekšējās tirdznie-

cības un finanču statistikas nodaļas

vadītājs. Dzimis 1897. g. 10. marta

Bauskas apr. Codes pagasta kā lauk-
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saimnieku Jāņa un Dārtas, dz. Kre-

ses, dēls. Beidzis reālskolu Rigā.
Studējis ķeizara Aleksandra 111. tech-

noloģiskaja institūtā Chafkovā ķīmiju
un Latvijas universitātē tautsaimnie-

cību. No 1920. g. novembra vada

statistiskās pārvaldes iekšējās tirdz-

niecības un finanču statistikas noda|u.

Viņa darbi: Valsts un pašvaldības fi-

nances, Kredītiestādes Latvijā, Akciju

sabiedrības, Piensaimnieku sabiedrl-

drlbas Latvijā un citi. Ir Latvijas pre-

ses biedrības biedrs. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. un Igau-
nijas Ergla krusta 111. šķ.

JUREVICS Bruno, mācīts mežko-

pis, virsmežzinis Benkavas virsmež-

niecībā. Dzimis 1887. g. 14. maijā
Vecauces pagasta. Tēvs Krišjānis, mā-

te Minna, dz. Forstmane — lauk-

saimnieki. Beidzis Novoaleksandrijas
lauksaimniecības un mežkopības in-

stitūtu Polijā ar I. šķiras diplomu.
Precējies. Sieva Elza, dz. Jansone.
1913. g. iestājies Krievijas mežu de-

partamenta dienesta par jaunāko mežu

taksatoru un darbojies Astrachaņas gu-

berņā plostošu smilšu nostiprināša-
nā un gar zinātniskiem apcerējumiem

par dabiskiem un saimnieciskiem ap-

stākļiem kirgizu stepju smiltājos.

1919. g. atgriezies Latvija un bijis
mežu departamenta sevišķu uzdevu-

mu ierēdnis. 1920.—1921. g. bijis me-

žu departamenta vicedirektors un L.

U. lauksaimniecības fakultātes mež-

kopības noda]as lektors. No 1921. g.

ir virsmežzinis Benkavas virsmežnie-

cībā. Publicējis zinātniskus darbus:

Grāvju nozīme mežu augšanā sunu

purvā, Mežu atjaunošana piemērojo-
ties dažādām augsnēm un Ozolu kul-

tūras un audzes, par kuru saņēmis
Kr. Barona prēmiju v. c. Piedalījies

ar rakstiem Latv. konversācijas vārd-

BlCā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ. Ir Mežkopju savienības

biedrs.

JUREVICS Kārlis, valsts darbi-

nieks. Darbvedis un pilnvarotais Lat-

vijas hipotēku banka. Dzimis 1885.

g. 18. novembri Līvbērzes pagastā.
Beidzis privātu vācu elementārskolu,

pamatskolu Rīgā un Rīgas Pētera-

Pāvila pilsētas skolu. Tālāko izglītību

ieguvis pašmācības cejfi. No 1901.—

1914. g. atradies firmas Brāļi Stein-

berģi dienestā par grāmatvedi un no

1911.—1913. g. bijis firmas filiāles

vadītājs Kazaņā. Piedalijies pasau-

les karā. Pēc demobilizācijas dar-

bojies Krievijā līdz 1921. g. 1924.

g. iestājies Latvijas hipotēku bankas

dienesta par kasieri; 1928. g. darbve-

dis, vēlāk vecākais grāmatvedis un

tagad pilnvarotais. leml{otas blakus

nodarbošanās — dārzkopība un

šachs. Ir Rīgas dārzkopju b-bas

un Rīgas nomaļu s-bas biedrs.

JURJANS Pauls, Latvijas konser-

vatorijas profesors. Dzimis 1866. g.

22. februāri Ērgļu pagastā. Tēvs An-

drejs — veterinārārsts un zemkopis,

māte Anuža, dz. Blaua. Beidzis Pē-

terpils konservatoriju ar brīvmāksli-

nieka grādu. Precējies. Sieva Natā-

lija, dz. Cidovica. 1887.—1892. g. va-

saras brīvlaikā sarīkojis un vadījis
vairākus pūtēju orķestra koncertus.

Pēc konservatorijas beigšanas 1898.

g. nometies uz dzīvi Rigā un 14

gadu laikā sagatavojis prāvu dziedā-

tāju ansambli, sarīkojis vairākus sim-

foniju koncertus, vadījis korus, uz-

stājies kā dziedonis. Bijis V. visp.

dziesmu svētku virsdiriģents. 1912.

g. decembri sagatavojis un uzvedis

latviešu valodā P. Čaikovska operu

Jevgeņijs Oņegins. Operu izrādes tur-

pinājās līdz 1915. g. Sinl laika sprīdi
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iestudējis un uzvedis 15 operas, sa-

rīkojis 150 simfoniju koncertus un

apmēram 600 operu izrādes. Sis ope-

ras uzņēmums prasīja daudz enerģi-

jas, pašaizliedzīga darba un bez tam

vēl 30.000 zelta rubļu personīgas pie-
maksas. 1915. g. jūnija beigās viss

operas personāls izklīda. 1916. g. 20.

jūlijā P. Jurjans iestājas latviešu strēl-

nieku bataljonos par kara orķestra

inspektoru un kapelmeistaru. Nodibi-

nājis pie 11. brigādes strēlnieku mū-

ziķu simfon. orķestri. Sarīkojis kon-

certus par labu strēlniekiem. Vācu

okupācijas laika savāc izklīdušo ope-

ras personālu un ar lielam grūtībām

pārved to atpakaļ Rīgā. Ar to sākas

latviešu Nacionālās operas darbība.

L. konservatorijā Jurjans ir daiļdzie-
dāšanas profesors kopš viņas dibinā-

šanas. No mūzikāliem darbiem atzī-

mējami Dziesmas vidusskolām, Ele-

mentārā mūzikas teorija skolām, 150

latvju tautas dziesmas jauktiem un

viru koriem, 200 latvju tautas dzies-

mas vienai balsij klavieru pavadījumā.

Orķestrim komponējis 3 tautas dz.

svltes, I. J. S. Bacha — P. Jurjāna

švīti. Dramatisku uvertīru, Sērdie-

nlte (liriski skati 3 cēl. un 4 ainās),
Mazo švīti vijolei klavieru pavadī-

jumā v. c. Apbalvots ar Triju zv.

ord. 111. šķ. Ir Komponistu biedrības,

koru un orķestru apvienības Dziesmu

svētki un Lahijas jaunatnes Sarkanā

Krusta goda biedrs. VI. visp. dziesmu

svētku un 60. g. atceres dziesmu

svētku goda diriģents. Latvijas kon-

servatorijā izpildījis prorektora un de-

kāna pienākumus. Ir Komponistu

b-bas vakles loc., Koru un orķestru

apvien. Dziesmu svētki priekšsēža

biedrs, Diriģentu biedr. revīzijas ko-

misijas loceklis, Rīgas latv. biedribas

biedrs.

JURJANS Pēteris, ārsts sieviešu

slimībās Rigā. Dzimis 1870. g. 5. ap-

rīli Vecpiebalgas pagasta. Tevs Jānis,
māte Maija, dz. Melbarde — zem-

kopji. Beidzis Terbatas universitā-

tes medicīnas fakultāti. Precējies. Sie-

va Alma, dz. Busota. 1893—1903. g.

bijis asistents Terbatas universitātes

sieviešu klīnikā. 1907. g. nodibina

Rīgā vecmāšu skolu un dzemdēšanas

klīniku, ko vada līdz 1916. g. 1916 —

1918. g. ir Baltijas beg|u komitejas

ārsts. 1919.—20. g. bijis veselības

departamenta statistikas un lipīgo sli-

mību nodaļas vadītājs. Interesējies

ari par tautsaimniecību. Darbojies Rī-

gas komercbankas revīzijas komisija,
A. S. Latviešu akciju bankas padome

un citās saimnieciskās organizācijas.
No 1932. g. ir Latvijas bankas pado-

mes loceklis. Ir Rīgas latviešu biedrī-

bas mūža biedrs.

JL'RKA Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Pabažu pag. ve-

cākais un dzimtsarakstu nodaļas pār-

zinis. Dzimis 1879. g. 27. septembri
Pabažu Jurkās. Beidzis Pabažu pag.

skolu un Lēdurgas draudzes skolu.

1908.—14. g. Pabažu pāg. tiesas un

kopš 1919. g. pag. valdes priekšsēdis.

Piedalījies pasaules karā un kritis

vācu gūstā. Par piedalīšanos 1905. g.

brīvības kustībā nosēdējis 3 men.

cietumā. Darbojas vietējās sabiedris-

kās un saimnieciskās organizācijās.

JŪRMALIETIS Arvīds, sportists un

tirgotājs Rīgā un Majoros. Dzimis

1908. g. 9. jūnijā Rīgā. Tevs Pēteris

— būvuzņēmējs, māte Emma, dz.

Strazdiņa — tirgotāja. Mācījies vidus-

skola. Precējies. Sieva Lilija, dzim.

Krauze. Strādājis Ch. Bakmaņa lid-

mašīnu fabrikā, pēc tam kopā ar

būvuzņēmēju Jēkabu Ozoliņu celis
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Latvijas bankas Kuldīgas nodaļu un

Rūjienas valsts vidusskolu. Tagad ir

tirgotājs. Nodarbojas ar sportu un ir

Latvijas meistars un rekordists svaru

celšana (smagajā svarā). Ir I. Rīgas
atletikas kluba valdes loceklis. Par

sasniegumiem sportā ieguvis daudzas

goda balvas.

JGRGENS Rūdolfs, Latvijas uni-

versitātes vecākais docents. Dzimis

1869. g. 12. oktobri Taurupes paga-

stā. Tēvs Andrejs, māte Liene, dz.

Vitenberģe. Studējis Pēterpils vēstu-

res un filoloģijas institūtā, Berlīnes

universitāte un Proskavas pomolo-

ģijas institūta. 1894—1901. g. bijis
ģimnāzijas skolotājs. 1903.—1906. g.

Berlīnes universitātes mācības spēks
austrumu valodu seminārā, lasot krie-

vu valodas teorētiskos kursus. Grūta

slimība pārtraukusi tālāku darbību

līdz 1909. g., kad atkal turpinājis

paidagoģisko darbu dažādās ģimnāzi-
jās Latvijā un Krievija. Pec kara at-

griezies Latvijā. 1921. g. decembri

un 1922. g. pavasara mēnešos vadī-

jis viengadīgos skolotāju sagatavoša-

nas kursus un Latv. kultūras veicinā-

šanas biedrības vidusskolu pieaugu-
šiem. No 1922. g. 1. jūlija ievelēts

par veco valodu lektoru Latvijas uni-

versitātes filoloģijas un filozofijas fa-

kultātē, no 1924. g. 1. janvāra par

privātdocentu, vēlāk par stata do-

centu un vecāko docentu. Tagad lasa

loģiku ar atziņas teoriju, attīstības

pslcholoģiju, teorētisko un praktisko
bērnu pslcholoģiju un pusaudžu un

jaunekļu pslcholoģiju. Rakstījis latvie-

šu un citās valodās par filozofijas,

pslcholoģijas un paidagOģijas jautāju-
miem. Mūža pirmajā pusē daudz rak-

stījis latviešu dienas un nedēļas prese
bez Tstā vārda paraksta. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 111. šķ. Ir Filo-

logu biedr. biedrs, Kauta biedrības

biedrs un valdes loceklis un Rīgas

dārzkopju biedrības biedrs.

JORGENSONE Dora, dzim. Cim-

mermane, saimnieciska darbiniece Rī-

gā. Dzimusi 1866. g. 1. janvāri Ķe-
kavā. Tevs Fridrichs, māte Dore, dz.

Šiliņa — lauksaimnieki un tirgotāji.
Pec pirmizglitibas Ķekavā izglītoju-

sies privāti. Precējusies ar Christiānu

Jūrgensonu. 1887. ļ>. nodibina kopā

ar viru vina tirdzniecības firmu. 1891.

g. pārņem Rigas dzelzce|a staciju
restorānus. 1905. g. nopērk firmu

Otto Schvvarz, dib. 1882. g. Jauno uz-

ņēmumu paplašina, atverot delikatešu

nodaļu. Pasaules Kara laikā vada Pē-

terpili Smurova firmu un nomā Kri-

mā un Kaukāzā plašus vīna dārzus

līdz ar to muižām. Pēc atgriešanās

Latvijā nodibina 1920. g. Rīgā liķie-

ru fabriku un vīna darītavu. 1923. g.

visi uzņēmumi tiek apvienoti akciju

sabiedrībā firmā Ch. Jurgenson

— Otto Schvvarz. 1926. g. nodibina

kafejnīcu Cafē dc l'Opera. 1928. g.

pec vira nāves nostājas sabiedrības

priekšgalā. 1932. g. pārņem nomā

Latvijas universitātes Romas viesnīcu

līdz ar Romas pagrabu, kur pārvieto

savu restorānu. Veikala vadīšanā iz-

lietā ilggadīgajā darbībā ārzemēs gū-

tās zināšanas. Nodarbojas ari ar lauk-

saimniecību un lopkopību savā saim-

niecībā Rīgas tuvuma.
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KACENS Aleksandrs, cand. rer.

mērc, Rīgas pilsētas galvas biedrs

un finanču valdes priekšnieks. Dzi-

mis 1885. g. 5. oktobri Ikšķiles pa-

gastā. Tēvs Miķelis, māte Anna, dz.

Leite. Mācījies Jelgavas reālskolā un

Rīgas politechniskajā institūtā. Beidzis

tirdzniecības zinātņu fakultāti. Pre-

cējies ar Miklu Ziediņu. Priekš kara

vadījis dažādus saimnieciskus uzņē-

mumus. Kara laikā bijis virsnieks

Krievijas armijā. Vēlāk bijis Latvijas

pārstāvis Odesā un pilnvar. reeva-

kuācijas jautājumos Balkanos, Dien-

vidkrievijā un Kaukāza valstis. No

1922. g. darbojies finanču ministrija:
sākumā par valsts saimnieciskā de-

partamenta vicedirektoru, vēlāk par

tirdzniecības un rūpniecības depar-
tamenta direktoru. Kopš 1934. g. Rī-

gas pilsētas finanču valdes priekš-
nieks un Rigas pilsētas galvas biedrs.

Rakstījis par ekonomiskiem jautāju-
miem galvenokārt amerikāņu laikrak-

stos. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

111. šķiru, Latvijas atbrlv. kara pie-

miņas zirni, Igaunijas Ērg|a krustu

un Ungārijas ord. Pour le merite, Lie-

tavas Vitauta Dižā ord., Beļģijas Kro-

ņa ord. un ar Francijas ord. Insti-

turion publique. Ir latviešu un franču,
latviešu un zvcjiedru tuvin. b-bas val-

des loc.un stud. korp. Selonijas filistrs.

KAIRE Aleksandrs, ārsts, Liepājas

pilsētas valdes loceklis. Dzimis 1873.

g. 8. septembri Rucavas pag. Tēvs

Pēteris, māte Margrieta, dz. Alste —

zemkopji. Pēc nenobeigtas ģimnāzi-

jas izglitibas iegūšanas iestājies ap-

tiekā par mācekli. Nolicis Tērbatas

universitāte aptiekāra palīga eksāme-

nu. Eksāmenus pilnā ģimnāzijas kursā

nolicis Pēterpili. Studējis Pēterpili da-

bas zinības un Maskavas universitāte

medicīnu un farmāciju. leguvis pro-

vizora grādu un apriņķa ārsta diplo-
mu. Precējies. Sieva Paulīna, dzim.

Vitenberga. Privāti praktizējis Skrun-

dā un Liepāja. lecelts par Liepājas

pilsētas ārstu. Pasaules kara laikā

strādājis ievainoto pārsiešanas punkta,

pēc tam vadījis lipīgo slimību laza-

retes Zaķu muižā un Suntažos. Vē-

lāk bijis latviešu bēg]u komitejas la-

zaretes vadītājs. Latvijas valsts tap-
šanas laikā iecelts par Kurzemes me-

dicīnas inspektoru. Pēc tam vadījis

Latvijas sarkanā krusta slimnīcu Lie-

pājā un ierīkojis un vadījis Latvi-

jas sarkanā krusta tuberkulozes sa-

natoriju Bātā. No 1920.—1933. g. bi-

jis Liepājas pilsētas slimnīcas direk-

tors un iekšķīgo un lipīgo slimību no-

daļu ordinators. 1934. g. iecelts par

Liepājas pilsētas vakles locekK, pa-

līdzības un veselības nodaļu vadītā-

ju un Liepājas pilsētas skolu valdes

locekli. Rakstījis laikrakstos par tau-

tas veselības kopšanu un aizsargāša-

nu. Vaļas brīžos nododas filozofijas,

teoloģijas un dabas zinātņu studijām.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šķiru.

KAKTIŅS Ādolfs, dziedonis, Latv.

nācionālās operas solists. Dzimis 1885.

g. 26. jūlijā Mazzalves pagastā. Tēvs

Ādams, māte Ede, dz. Audze — strād-

nieki. Beidzis elementārskoiu un pa-

pildinājies ar pašmācību. Precējies.

Sieva Emma, dz. Ēvele. 1902.—1912.

g. bijis dramatisko teātru aktieris, no

1912. g. operu un koncertu dziedonis.

No 1918. g. dzied Latvijas nacionā-

lajā operā. Daudz viesojies ārzemēs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
111. šķ. Ir Rigas Rotarv kluba biedrs.
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KAĶIS Valdemārs, Valmieras apr

ārsts. Dzimis 1878. g. 20. aprJll Tri-

kātas pagasta. Tēvs Pēteris, māte Lī-

ze, dz. Cinata — lauksaimnieki. Bei-

dzis Tērbatas universitātes medicī-

nas fakultāti. Precējies. Sieva Ma-

rija, dz. Stolcere. No 1904.—1915. g.

bijis Ārlavas pag. ārsts, 1915.—1918.

g. Latviešu strēlnieku rezerves pul-
ka vecākais ārsts, 1919 —1921. g. Val-

mieras kara slimnīcas priekšnieks. No

1920. g. ir Valmieras apriņķa ārsts.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. Ir Latv. lauku un mazpilsētu
ārstu biedrības Valmieras nod. priekš-

nieks, Valmieras latv. biedrības krāj-
aizdevu sabiedrības padomes priekš-
sēdis un Latv. tuberkul. apkarošanas
biedrības Valmieras nod. valdes lo-

ceklis.

KALACS Jānis, senātors. Dzimis

1868. g. 10. janvāri Trikātas paga-

stā. Tēvs Pēteris, māte Henriete, dz.

Jākobsone - lauksaimnieki. 1888. g.

iestājies Tērbatas universitātes medi-

cīnas fakultāte, bet 1889. gada rudeni

pārgājis uz Pēterpils universitātes ju-
ridisko fakultāti, kuras pilnu kursu

beidzis ar I. šķiras diplomu un ar

stipendiju, kas devusi tiesību papil-
dināt zinātnes ārzemēs. Precējies.
Sieva Marija, dzim. Martinova. No

1895. g. bijis Tjumenas apriņķa tie-

sas loceklis, no 1897. g. apriņķa tie-

sas priekšsēdis Berjozovā. 1897. g.

iecelts par miertiesnesi Obdorskā, kur

blakus saviem tiešiem pienākumiem

nodarbojies ari ar vietējo iedzīvo-

tāju ostjaku un samojedu tiesiskā

stāvokļa un ieradumu tiesību pētī-

šanu, sadarbodamies ar ungāru pro-

fesoru Papaju un somu zinātnieku

Karjalainenu. 1899. g. pārgājis par
miertiesnesi Išimas apriņķi, bet 1900.

g. uz paša lūgumu pārcelts par mier-

tiesnesi uz Sachalinas salu, kur ie-

pazinies ar nometināto dzīvi un ainu

tiesisko stāvokli. 1905. g. iecelts par

miertiesnesi Irkutskas pilsēta, bet

1906. g. tai pašā amatā Charbinā. No

1912. g. bijis apgabaltiesas loceklis

Charbinā, bet no 1918. g. tiesu pa-

lātas loceklis Irkutskā. 1920. g. ar

Troickas pulku atgriezies Latvijā un

iecelts par Latgales apgabaltiesas

priekšsēdi. No 1922. g. ir Latvijas
senāta administratīvā departamenta

senators, bet no 1934. g. šī departa-
menta priekšsēdis. No 1927. g. ir

senāta augstākās disciplīnārtiesas

priekšsēža amata un centrālās vē-

lēšanu komisijas loceklis. Rakstījis

par dažiem sociāliem un juridiska-

jiem jautājumiem Pflrā, Juristā un

priekškara krievu izdevumos. Vaļas

brīžos nodarbojas ar dārzkopību. Ap-
balvots ar vairākiem bij. Krievijas

ordeņiem un valsts padomnieka ti-

tuli. 1926. g. novembri iecelts par

Triju zvaigžņu ordeņa komandieri.

Piedalījies Latvijas sarkana krusta

nodaļas nodibināšanā Daugavpili un

bijis šis nodaļas pirmais priekšnieks.

No 1923. g. ir Latvijas sarkanā krusta

galvenās valdes un priekšniecības lo-

ceklis. Apbalvots ar Latvijas sarkanā

krusta goda krustu, Beļģijas sarkana

krusta goda zīmi, Skautu svastiku,

Latvijas aizsargu organizācijas no-

pelnu krustu un Latvijas aizsardzības

biedrības medaļu. Apceļojis Japānu,

Ķīnu un visas galvenās FJropas val-

stis.

KALEJS Viliberts, vicekonsuls ģe-
nerālkonsulātā Ņujorka. Dzimis 1894.

g. 3. septembri. Tēvs Jēkabs, māte

Rozālija, dzim. Pētersone. Beidzis

Rīgas politechnisko institūtu un Lat-

vijas universitāti. Ir stud. korp. Se-

lonijas loceklis, Latvijas atbrlvoša-
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nas ciņu dalībnieks, Studentu rotas

atv. kapteinis un Lāčplēša kara ord.

kavalieris.

KAĻINKA Kazimirs, mācītājs, Va-

rakļānu dekāns un skolu kapellāns.
Dzimis 1871. g. 5. maijā Rēzeknē.

Beidzis Pēterpils garīgo semināru.

Bijis prāvests Krāslavā, Pēterpili, Vo-

logdā, Daugavpili, Līvānos un Va-

rakļānos. Raksta garīga satura laik-

rakstos. Ir aizsargu kapellāns un jau-
natnes biedrības darbinieks.

KALNBERZIŅS Jūlijs-Oskars, pai-

dagogs un sabiedrisks darb., Mārs-

nēnu Startu pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1872. g. 2. jūlijā Liepupes pag.

Mācījies apriņķa skolā un pilsētas
skolā. leguvis skolotāja tiesības. Pa-

pildinājies kursos. Bijis vispirms sko-

lotājs Lēdurgas pamatskolā. 1896. ģ.

pārnācis par skolas pārzini uz Mārs-

nēnu Startu pamatskolu. Rosīgi dar-

bojies sabiedriskajā dzīvē. 1906. g.

nodibinājis Mārsnēnu saviesīgo bie-

drību, kuras valdē nepārtraukti dar-

bojas vēl tagad. Bijis valdes un re-

vīzijas komisijas loceklis ari lopko-

pības pārraudzības biedrība, patērē-

tāju biedrībā un krājaizdevu sabie-

drībā. Ir Kūdras ražošanas sabiedrības

grāmatvedis. Darbojies ari pagasta

pašvaldībā. 1917. g. bijis delegāts zem-

nieku kongresā Valkā. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeni. Mīlē zemko-

pību un dārzkopību, ar ko nodarbojas

brīvlaikos. 1931. g. nodibinājis un

vada skolas mazpulku.

KALNIŅA leva, dzim. Tizenbacha,

skolotajā un sabiedriska darbiniece,

Lielvārdes pirmskolas pārzine. Dzi-

musi 1883. g. 22. decembri Remba-

tes pagasta. leguvusi tautskolas sko-

lotājas tiesības 1907. g. Beigusi E.

Vlgnera fonoloģijas institūta skolotāju

nodaļu. No 1907. g. bijusi skolotāja

Sērenē, 1911.-1915. g. J. Kalniņ»

privāta skolā Rembatē. 1915. g. no-

organizējusi un vadījusi bēgļu bēr-

nu skolu Penzā. 1919.-1929. g. bi-

jusi Bauskas pilsētas pamatskolas sko-

lotāja. Darbojusies Bauskas apriņķa

skolotāju biedrībā kā valdes locekle.

Organizējusi plašākas Bauskas ap-

kārtnes bērnu svētku sarīkošanu. Bi-

jusi Latvijas skolotāju slimo kases

pilnvarniece. No 1929. g. ir Lielvārdes

pirmskolas pārzine. Ir Lielvārdes cv.

lut. draudzes dāmu komitejas loce-

kle, Latv. skautu centr. org. 7. skautu

vienības vecāku komitejas locekle un

Rembates kultūras veicināšanas bie-

drības darbiniece.

KALNIŅŠ Alfrēds, komponists un

ērģeļu virtuozs. Dzimis 1879. g. 23.

augusta Cēsis. Precējies. Sieva Aman-

da. Mācījies Mīlmaņa priv. skolā, Bēr-

zaines ģimnāzijā, K. Millera reālskolā,
Berllnas mūzikas skolā Rigā, no

1897.—1901. g. Pēterpils konservatori-

jā. 1903. g. ērģelnieks Nikolaja baz-

nīcā Pērnavā, dzied, skolotājs un ko-

ra diriģents, no 1911.—1915. g. ērģel-
nieks Liepājas Annas baznīcā un ko-

ravadonis. No 1915.—1918. g. Tērbatā

diriģents, skolotājs, ērģelnieks. 1919.

g. iecelts par izgllt. ministrijas mū-

zikas nodaļas vadītāju un mūz. no-

daļas priekšsēdi. No 1921.—1924. g.

ērģelnieks Rigas Jēkaba baznīca, no

1923.—1925. g. Nacionālā teātra ka-

pelmeistars. 1925. g. Nāc. operas di-

rekcijas loceklis. VI. dziesmusvētkos

virsdiriģents. 1927. g. aizceļojis uz

Ņujorku, atgriezies 1933. g. Tagad
dzīvo Rigā. Visvairāk komponējis so-

lo dziesmu, ap 250; operas — pirmo

oriģināloperu — Baņutu, Saleniekus,

1 cēl. Induli un Āriju; orķestrim —

Mana dzimtene, Latvija, Pie Stabu-

raga, Svētku uvertīra, Dziesma par



dzimteni; korim ar orķestri — kantāti

Mūzikai, Latvju himnu Pastardienu,

Darbu un dziesmu; kora dziesmu ap

70; klavieru mUzikas krājumi, darbi

ērģelēm. Koncertējošs mākslinieks, di-

riģents, ērģeļu virtuozs, koncertpa-

vadltājs, mūzikas kritiķis un rakst-

nieks.

KALNIŅŠ Arvīds, Latvijas univer-

sitātes profesors. Dzimis 1894. g. 18.

augustā Bebru pagastā. Tēvs Jānis,
māte Ejnllija, dzim. Pētersone. Bei-

dzis Rīgas politechnisko institūtu ar

inženiera technologa grādu. Piedalī-

jies L. U. lauksaimniecības fakul-

tātes mežkopības noda|as dibināšanā

un ievēlēts par tās docentu, vēlāk

par profesoru. 1922.-23. g. bijis zem-

kopības ministrs un 1925. g. izglī-

tības ministrs. Sarakstījis grāmatas:
Sveķu tecināšana un pārstrādāšana,
Mežu technoloģija, Medniecība. Rak-

stījis ari dienas presē. Brīvajā laikā

nodarbojas ar medniecību un spē-

lē šachu. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni. Ir stud. b-bas šalkone, Stu-

dentu šacha biedrības un Rīgas ša-

cha kluba goda biedrs un daudzu

organizāciju biedrs un valdes locek-

lis.

KALNIŅŠ Eduards, sabiedrisks

darbinieks, Launkalnes pagasta vecā-

kais. Dzimis 1884. g. 4. decembri.

Beidzis pamatskolu un papildinājies
ar pašmācību. 1908.—1915. g. bijis
Raunas saviesīgās b-bas priekšnieks
un Smiltenes mūzikas on dziedāšanas

b-bas aktīvs biedrs. No 1908. g. bijis
pagasta vietnieku pulka virs, pag.
valdes loceklis un pag. tiesas tiesne-

sis. Nodibinājis Raunas patērēt, bie-
drību Avots un bijis tās priekšnieks
un vadītājs 6 gadus. Pec tam, kad

v iņa mājas pievienotas Launkalnes pa-

gastam, nodibinājis 1922. g. Brantu

piensaimnieku sabiedrību un ievēlēts

par tās pirmo pr-ku. 1927. g. ie-

vēlēts par pagasta tiesas priekšsēdi.
1934. g. septembri iecelts par Laun-

kalnes pag. vecāko. Ir 1. Launkal-

nes mašīnu koplietošanas b-bas dibi-

nātājs un revīzijas kom. priekšnieks,
I. Launkalnes meliorācijas b-bas di-

binātājs un valdes loc., Raunas sav-

starpējās ugunsapdrošināšanas b-bas

valdes loceklis, Brantu Raunas Lauks,

pārraudzības b-bas revīzijas komis.

priekšnieks, Brantu mazpulka veki-

nātāja biedrs un Smiltenes baznīcas

padomes loceklis.

KALNIŅŠ Edvarts, Dr. mcd., Lat-

vijas universitātes profesors un nervu

slimību klīnikas direktors. Dzimis

1809. g. 31. janvāri Bīriņu pagastā.

Tēvs Jānis, māte Anna, dzim. Vlto-

liņa zemkopji. Beidzis Pētera I.

reālskolu, pēc tam papildinājies ve-

cās valodās un kā eksterns nolicis

eksāmenus Rīgas Aleksandra ģim-

nāzijā. 1899. g. beidzis Terbatas uni-

versitātes medicīnas fakultāti. Vienu

gadu studējis nervu slimības un psi-

chiatriju Berlīnes universitātē. Pre-

cējies ar Emmu Tilli. Pēc studiju

beigšanas bijis 6 gadus par asistentu

Tērbatas universitātes nervu klīnika.

No 1906.—1910. g. bijis Saratovas

pslchiatriskās slimnīcas ordinators.

Pēc tam praktizējis Rīgā, bet no

1914.—1920. g. strādājis dažādās slim-

nīcās Krievijā. 1921. g. ievelēts, par

L. U. privātdocentu, 1924. g. par

docentu, bet 1928. g. par profesoru

un nervu slimību klīnikas medicīnis-

ko direktoru 11. Rīgas pils. slimnīcā.

Sarakstījis vairākus zinātniskus dar-

bus latviešu, krievu un vācu valo-

dā, kas iespiesti medicīnas speciai-

izdevumos. Daudzi mazāki raksti ie-

spiesti populāros žurnālos un dienas
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presē. Lasījis referātus ārstu biedrī-

bās. Piedalījies neurologu kongresos

Vīnē, Hamburgā v. c. Interesējas

ari par mli/iku un filozofiju. No-

darbojas ar sportu. Ir vācu nervu

ārstu biedrības, Latviešu ārstu bie-

drības, Latvijas neurologu biedrības

un Latvijas bioloģiskās biedrības

biedrs un Latvijas daiļslidotāju klu-

ba goda biedrs.

KALNIŅŠ Jānis, komponists, Na-

cionālās operas diriģents. Dzimis 1901.

g. 3. novembri Pernava. Tevs Alfrēds

— komponists, māte Amanda. Mācī-

jies ģimnāzijā Liepājā, Tērbatā, Rīgā.
Pirmo muzikālo izglītību guvis no

tēva, tad Latvijas konservatorija prof.
Vītola kompozīcijas teorijas klasē un

prof. P. Jurjāna daiļdziedāsanas kla-

sē. No 1923. g. bijis Nacionālā teātra

muzikālās daļas vadītājs un diriģents.

Komponējis operu Lolitas brīnum-

putns, simfoniskam orķestrim — Sim-

foniska poēma, Lietains vakars, Brā-

ļu kapos, solo dziesmas, variācijas

un sonāti klavierēm, ērģeļu švīti, ap

30 kora dziesmu, skatuves mūziku

ap 50 lugām un brīvdabas inscenēju-

mam Atdzimšanas dziesma, himnu Lai

līgo lepnā dziesma v. c. Pazīstams arī

kā ērģeļu virtuozs.

KALNIŅŠ Jānis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Ādažu pag.

vecākais. Dzimis 1881. g. 31. au-

gustā Ādažos. Beidzis Rīgas pilsē-

tas skolu. Bijis Rīgas apriņķa valdes

loceklis. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ord. V. šķ., Latv. aizsardzlb. b.

medaļu un vairākiem atzinības rak-

stiem lauksaimn., grāmatvešana v. c.

Ir Ādažu piens, s-bas Gauja, kūdras

ražoš. s-bas, meliorācijas s-bas un

I. lopkop. pārraudz. b-bas priekš-

nieks, Carnikavas labdarības b-bas,
Ādažu patērētāju b-bas, lauksaimn.

b-bas un Ādažu aizsargu nodaļas

kasieris,- Ādažu savstarp. ugunsapdr.
b-bas grāmatvedis v. c.

KALNIŅŠ Kārlis, pensionēts mier-

tiesnesis, Viļānu pilsētas valdes lo-

ceklis. Dzimis 1876. g. 3. martā Ce-

raukstes pagasta. Tevs Kārlis, māte

Dārta, dzim. Mikaine. Beidzis Bau-

skas pilsētas skolu un klausījies lek-

cijas tautas universitāte. Precējies ar

Broņislavu Kobardo. No 1892. g.

bijis Bauskas pag. valdes un tie-

sas rakstveža palīgs, no 1900. g.

Ceraukstes pag. valdes un Bauskas

apr. 2. iec. pagasta tiesas rakstve-

dis. Par piedalīšanos 1905. g. ku-

stībā izsūtīts trimdā uz Oloņecas gu-

berņu. No 1909.-1917. g. strādājis
Minskas guberņas zemstē. No 1921.

—1933. g. bijis miertiesnesis pie Lat-

gales apgabaltiesas, vispirms Zilupē,
tad Viļānos. 1933. g. pensionēts.

1934. g. iecelts par Viļānu pils. val-

des locekli. Ir Latvijas pensionāru
biedrības biedrs. Nepārtraukti pie-

dalījies latvju kultūras un sabiedris-

kajā darbā.

KALNIŅŠ Kārlis, ārlietu ministri-

jas darbinieks, sūtniecības pirmais

sekretārs Latvijas sūtniecībā Šveicē

un Latvijas pastāvīgajā delegācijā pie

tautu savienības 2enevā. Dzimis

1902. g. 31. martā Rīgā. Tēvs Kriš-

jānis kokrūpnieks, māte Magda,
dzim. Brūvere. Beidzis angļu valodas

institūta paidagOģisko nodaļu Rīgā,

studējis Berlīnes politiskajā augstsko-

lā. Beidzis Latvijas universitātes taut-

saimniecības un tieslietu fakultāti ar

cand. rer. oec. grādu. No 1933. g.

ir Zenevas universitātes doktorands.

Precējies. Sieva Zuzanna, dzim. An-

dersone. lestājies ārlietu ministrijas
dienestā 1924. g. par sekretāra pa-

līgu, 1925. g. iecelts par 111. sek-
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retaru konsulātā Llbekā, pēc tam par

atašeju sūtniecībā Berlīne. 1930. g.

pārcelts tai pašā amatā uz ārlietu

ministriju. 1932. g. pārcelts par ata-

šeju musu pastāvīgā delegācijā pie
tautu savienības 2enēvā. 1932. g.

novembri paaugstināts par sūtniecī-

bas otro sekretāru. 1933. g. iecelts ari

par sūtniecības sekretāru Šveice. 1934.

g. novembri paaugstināts par sūt-

niecības pirmo sekretāru. Piedalījies
1932., 1933. un 1934. g. tautu sa-

vienības asamblejās kā Latvijas de-

legācijas sekretārs un vairākās starp-

tautiskās konferencēs zenēvā kā de-

legāts. Nodarbojas ari ar literatūru.

Apbalvots ar Lietavas Ģedimina ord.

Ir stud. korp. Selonija filistrs.

KALNIŅŠ Mārtiņš, chēmiķiļ,chēm.
fabrikas Mārtiņš Kalniņš īpašnieks un

direktors, kā ari M. S. Kuzņecova

porcelāna fabrikas galvenais direk-

tors Rīgā. Dzimis 1893. g. Taur-

upes pag. Tēvs Miķelis, māte Na-

tālija, dzim. Užāne — lauksaimnieki.

Beidzis Jenas universitātes chēmijas

fakultāti. Precējies. Sieva Ņina, dz.

Znamerovska. Pētījis mazgāšanas

problēmu, ēku aizsargāšanu un Lat-

vijas minerālvielas. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. 111. šķ. Ir importa
regulēšanas komisijas loceklis, Lat-

vijas rūpn. un amatn. s-bas biedrs,

Latvijas tirgot, s-bas valdes loceklis,

Rīgas tirgotāju biedrības biedrs un

Aviācijas veicināšanas b-bas veicinā-

tāja biedrs.

KALNIŅŠ Otto, paidagOgs, latvie-

šu valodas skolotājs Rēzeknes valsts

skolotāju institūtā. Dzimis 1888. g.

5. augustā Sāvienas pagasta. Beidzis

Pliskavas skolotāju semināru un Pē-

terpils skolotāju institūtu. 1930. g. ie-

guvis ģimnāzijas skolotāja tiesības

latviešu valodā. Precējies. Sieva An-

na, dz. Balserc, skolotāja un Latga-
les teātra aktrise. Strādājis par skolo-

tāju Ļaudonas cv. lut. draudzes sko-

lā un Ziemeļpalldzibā Pēterpili, bi-

jis Barkavas augstākās tautskolas un

Rēzeknes I. latv iešu pamatskolas pār-

zinis, strādājis Latgales skolotāju sa-

gatavošanas kursos, paidagoģijas sko-

lā, paidagoģijas vidusskolā un ģim-

nāzijā. No 1925. g. strādā Rēzeknes

valsts skolotāju institūtā. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa V. šķ. par

nopelniem tautas tradiciju krāšana.

Ir Rēzeknes latviešu biedrības biedrs.

KALNIŅŠ Pauls, Latv. universitā-

tes privātdocents. Dzimis 1886. g.

1. februāri Pāles pagasta. Tēvs Fri-

cis — tirgotājs, māte Jūlija, dzim.

Priede. Studējis Rīgas politechniskā-

jā institūta inženierzinātnes, Clriches

universitātē dabas zinības un KarlsrO-

hes techniskajā augstskolā ķīmiju.

1928. g. ieguvis doktora grādu Clri-

ches universitātē. Precējies. Sieva,
dzim. Reicharte. No 1920. g. ir L.U.

asistents, vēlāk vecākais asjstents. Ta-

gad ir privātdocents ķīmijas fakul-

tātē. Lasa speciālo organisko ķīmiju

un vada praktLskos dorbus sintētis-

kajā
*

laboratorijā. Ir vairāku vācu

valodā iespiestu zinātnisku darbu au-

tors. Vācijā, bodams Dr. Bergiusa

asistents, piedalījies pētījumos un sin-

tētiskā benzīna metodes izstrādāša-

nā, par ko Bergiusam piespriesta No-

bela prēmija. Pašlaik izdara pētī-

jumus ar savu jaunatrasto savieno-

jumu grupu ciklo-butan-a-dioniem. Ir

Latvijas ķīmijas b-bas un Vācijas ķī-

mijas b-bas biedrs.

KALNIŅŠ Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Vidrižu paga-

sta vecākais. Dzimis 1900. g. 11.



augusta Vidrižu pagasta. Beidzis Ri-

gas pilsētas 11. vidusskolu un studējis

lauksaimniecību Latvijas universitā-

tē. 1919. g. brīvprātīgi iestājies Kal-

paka bataljona atsevišķā studentu ro-

tā un ņēmis dalību kaujas par Latvi-

jas atbrīvošanu. 1922. g. no universi-

tātes komandēts uz Dāniju, iepazī-
ties ar Dānijas lauksaimniecības sa-

sniegumiem. 1934. g. iecelts par Vid-

rižu pagasta vecāko. Rakstījis par

lauksaimniecību Brīvajā Zemē. Ap-
balvots ar atbrīvošanas ciņu piemiņas

zīmi, 10 gadu jubilejas medaļu, aiz-

sargu Nopelnu krustu un aizsardzības

biedrības medaļu. Bijis Vidrižu lauk-

saimniecības biedrības valdes un revī-

zijas komisijas priekšsēdis. Komandē

5. Rigas aizsargu pulka VIII. rotu.

KALNIŅŠ Richards-Valdemārs,pai-

dagogs un sabiedrisks darbinieks,
Ezeres pag. aizsargu nod. priekšnieks
un Ezeres 6 kl. pamatskolas skolo-

tājs. Dzimis 1905. g. 20. februāri

Remtes pagastā. Tēvs Reinis, māte

Lizete, dzim. Lepse. Beidzis Mado-

nas vidusskolu un Rīgas skolotāju
institūtu. Studējis Latvijas universi-

tātē ķīmiju Bijis skolotājs Vērgaļu
6 kl. pamatskola. No 1928. g. ir

skolotājs Ezeres 6 kl. pamatskolā.

Nodibinājis Ezerē pirmo Latvijas maz-

pulku. Saņēmis no Kurzemes lauks,

b-bu sav-bas I. šķ. atzinības rakstu

ar zelta medaļu par nopelniem jau-
natnes audzināšanā lauku dzīvei un

lauksaimnieku darbam un zemkopī-

bas ministrijas I. šķ. atzinības rak-

stu par sekmīgu mazpulka vadību.

Ir Ezeres mazpulka vadītājs, Eze-

res pag. aizsargu nodaļas priekšnieks,
Ezeres tautas nama valdes loceklis

un Ezeres patērētāju b-bas Skudra

valdes loceklis. Raksta dažos žur-

nālos un laikrakstos.

KALNIŅŠ Roberts, tirgotājs un

rūpnieks, firmas Brāļi Kalniņi īpaš-
nieks. Dzimis 1885. g. 21. aprīli Jē-
ru pagastā. Tēvs Ādams — gald-

nieks, māte Anna, dzim. Izermane.

Pēc pamatizglītības iegūšanas papil-

dinājies ar pašmācību un kādu lai-

ku studējis ari Rīgas politechniskaja
institūtā. 1914. g. atver savu tirdz-

niecības uzņēmumu Stāmerienē. Brīv-

prātīgi iestājies Latvijas nacionālajā

armija. Pēc Latvijas atbrīvošanas no-

dibinājis metallrūpnieclbu R. Kalniņš

un biedri, kuru 1922. g. likvidē un

nodibina tagadējo tirdzniecības uz-

ņēmumu Brāļi Kalniņi. Precējies ar

Milliju Ošmežu. Rakstījis presē par

latviešu tirdznieciskās un saimniecis-

kās kultūras jautājumiem. Darbojas

Rīgas tirdznieciskas organizācijās. Ir

Rīgas tirgotāju biedrības priekšnieka
biedrs, Rīgas IV. iec. nodokļu komi-

sijas loceklis, Pirmās Latvijas kre-

dītsabiedrības revīzijas komisijas lo-

ceklis, Latvijas tirgotāju savienības

biedrs. Bijis visu līdzšinējo Baltijas

valšķu saimniecisko darbinieku kon-

ferenču Latvijas delegāts.

KALNIŅŠ Teodors, koru diriģents.

Dzimis 1890. g. 24. novembri Tēr-

batā. Tēvs Pēteris, māte Anna, dzini.

Baumane — lauksaimnieki. Mācījies

vijoļspēli Rigas ķeizariska mūzikas

skolā un .ērģeļspēli Pēterpils konser-

vatorijā. Precējies. Sieva Hermlna,dz.

Ungure. No 1921. g. ir Nacionālās

operas kormeistara pailgs. Vada ari

Latv. universitātes prezidiju konventa

viru kori un studenšu prezidiju kon-

venta sieviešu kori. Sarīkojis ar tiem

daudz ievērojamu koncertu Rīgā, pro-

vincē un ārzemēs. Bijis VII. visp.

dziesmu svētku un daudzu novadu

dziesmu svētku virsdiriģents. Kom-

ponējis ari vairākas kora dziesmas.
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Brīvā laikā nodarbojas ar lauksaim-

niecību un makšķerēšanas sportu. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.

KALNIŅŠ Valdonis, inženiera tech-

nologs, Smiltenes valsts ģimnāzijas
direktors. Dzimis 1856. g. 19. martā

Ļaudonas pagastā. Tēvs Jēkabs, māte

Ede, dzim. Saliņa — lauksaimnie-

ki. Beidzis Rīgas politechniskā in-

stitūta mēchanikas nodalu. Precējies

ar Matildi Verneri. No 1916. 1918.

g. bijis Maskavā Citroēne fabrikas

nodaļas jaunākais inženieris, 1919. g.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības

ministrijas ierēdnis, pēc tam Rīgas
pils. IV. vidusskolas skolotājs. No

1920. g. ir ģimnāzijas direktors Smil-

tenē. lemīļotā blakus nodarbošanās

dārzkopība. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ordeņa IV. šķ. Ir stud. korp.
Fraternitas Lataviensis goda filistrs,

7. Valkas aizsargu pulka aizsargs,
Smiltenes novada vanagu vadonis un

skautu vienības pārstāvis.
KALNOZOLS Pauls, tautsaimnieks,

finanču min. tirdzniecības nodaļas va-

dītājs. Dzimis 1891. g. 20. janvāri
Pūres muižā. Tēvs Jānis, māte So-

fija, dzim. Dannberga — lauksaim-

nieki. Beidzis Latvijas universitātes

tautsaimn. nodaļu. Precējies. Sieva

Lidijja, dzim. Uchenberga. No 1908.

g. strādājis dažādos tirdzniecības uz-

ņēmumos. No 1927. g. strādā finan-

ču ministrijā, no 1929. g. ir tirdznie-

cības nodaļas- vadītājs. Ir žurnāla

Ekonomists līdzstrādnieks. Vaļas brī-

žos nodarbojas ar filatēliju. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.

un Beļģijas kroņa ord. IV. šķ. Bijis

loceklis valūtas komisijā, importa re-

gulēšanas kom. priekšsēdis, delegāts

pasaules saimnieciskajā konference

Londona un tirdznieciskajās sarunās

ar ārvalstīm. No 1930. g. ir Latvi-

jas ražojumu propagandas komitejas

priekšsēdis. Ir stud. korp. Lettonia

filistrs. Rīgas latviešu b-bas biedrs.

KALVANS Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks,. Prodes paga-

sta valdes un tiesas darbvedis. Dzi-

mis 1884. g. 6. augustā Susejas pa-

gastā. Beidzis pamatskolu. Strādājis

par rakstvedi Poņevežas kara ap-

riņķa pārvalde, pec tam ir pašval-
dības darbinieks, kara laika ierēdnis

un no 1920. g. līdz šim laikam taga-

dējā amatā. Ir b-bas Subates un ap-

kārtnes tautas nams revīzijas komi-

sijas priekšsēdis, Subates mednieku

biedrības Lapsa sekretārs, Prodes pa-

gasta dzimtssarakstu nodaļas pārzi-
nis un Brīvības pieminekļa Prodes

pagasta komitejas sekretārs.

KALVE Leo, Rīgas apgabaltiesas

prokurora kameras biedrs. Dzimis

1892. g. 24. februāri. Vispārējo izglī-
tību ieguvis Liepājā. Studējis tieslie-

tas Tomskā un Irkutska. Bekl/is Lat-

vijas universitāti ar cand. iur. grādu.

Piedalījies pasaules kara frontē un

par jauno valodu speciālistu XII. ar-

mijas stabā. Pēc revolūcijas pieda-

lījies latvju bēgļu likteņa atviegloša-

nā Sibīrija. Darbojies latvju nacionālā

kara spēka formāciju organizēšanā

Sibīrijā un bijis Sibirijas un Uralu

latvju pašnoteikšanās savienības val-

des loceklis Irkutska. Bez Imantas

strēlnieku pulka un Atbrīvošanas ba-

taljona noorganizēšanas darbojies ari

Sibirijas latvju bēgļu reevakuācijas

kārtošanā. 1920. g. atgriezies Latvi-

jā. No 1922. g. bijis Rīgas apgabal-
tiesas tiesu amatu kandidāts. No 1923.

g. bijis Latgales apgabaltiesas pro-
kurora biedrs, pēc tam tāda pašā

amatā pārcelts uz Liepājas apgabal-

tiesu. 1924. g. paaugstināts par Jel-

gavas apgabaltiesas prokurora kame-
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ras biedri. No 1934. g. ir Rigas

apgabaltiesas prok. kameras biedrs.

Brīvajā laika nodarbojas ar ūdens

sportu, tenisu un dār/kopibu. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeni, ir

stud. b-bas Austrums filistrs.

KALVELIS Domkjiks, ārsts, L.U.

mcd. fak. zobārstniec. institūta asi-

stents. Dzīvo Prodes pag. Kazimir-

vālē. Dzimis 1903. g. 3. decembri

Lietavā. Tēvs Antons, māte Domi-

ceja Junāka — zemkopji. Beidzis

1925. g. 11. Rīgas valsts ģimnaz.,
L. U. mcd. fak. un L. U. mcd. fak.

zobārstniec. nod. Ir ārsts zobu sli-

mībās. Lidz 1934. g. strādājis par

rajona ārstu, tagad asistentu. Ir Latv.

zobārstu b-bas biedrs.

KAMINSKIS Jānis, būvinženieris,

valsts kontrolieris. Dzimis 1878. g. 22.

oktobri. Elkšņu pag. Dzeņos. Tēvs

Jānis, māte Dārtc, dzim. Spodre
lauksaimnieki. Beidzis Rigas reālsko-

lu, studējis Rīgas politechniskajā in-

stitūtā Inženierzinātnes. 1907. g. insti-

tūtu beidzis ar I. šķ. būvinženiera grā-

du. 1905. g. dzīvi piedalījies sabie-

driskajā dzīvē un tā laika biodribu cī-

ņā pret patvaldības režīmu. Studiju

laika 1900. g. kopā ar Vili Olavu,

Rīgas pils. galvu H. Celmiņu v. c.

nodibinājis latviešu stud. korp. Ta-

laviju. Kontroles dienestā iestājies

1921. g. par revidenta pag. v. i. Vēlāk

paaugstināts par revidentu un valsts

kontroles kolleģijas locekli. 1924. g.

saeima viņu ievēlēja par valsts kon-

troles pad. locekli, iecejot viņu par

1. dep-ta pr-di. Sinī amatā viņš ne-

pārtraukti nostrādājis 10 gadus lidz

viņa iecelšanai par valsts kontrolieri

1934. g. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. 111. šķ.

KAMINSKS Jānis, pašvaldības dar-

binieks, Piltenes pilsētas galva. Dzi-

mis 1870. g. S. oktobri Piltenes pil
sētā. Tēvs Erasts — mūrnieks, mā

te, dzim. KleLnšmite - šuvēja. Bei i
dzis Piltenes elementārskolu. Precē-

jies. Sieva, dzim. Muceniece. 1901

1915. g. bijis Piltenes pilsētas ga'

va. No 1919 —1921. g. Piltenes pil-
sētas domnieks. 1925. g. ievēlēts par

pilsētas domes priekšsēdi. No 1926.

-1931. g. revīzijas komisijas priekš-
sēdis. 1934. g. iecelts par Piltenei

pilsētas galvu. No 1926. g. ir Valsts

meteoroloģiskās stacijas Piltenes nod.

pārzinis. Ir ari Latviešu savstarpl-

gās apdroš. b-bas aģents. Apbalvots

ar divām bij. Krievijas medaļām.

KAMOLS Ansis, paidagogs, Rīgas

pils. 41. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1897. g. 20. janvāri Ipiķu pa-

gastā. 1921. g. beidzis Latviešu jau-
natnes savienības vidusskolu un ie-

stājies L. U. mechauikas un mate-

mātikas fakultātē. Precējies ar An-

nu Tenisoni. Piedalījies pasaules karā

un Latvijas atbrīvošanas ciņās. 1917.

g. beidzis Oatčinā praporščiku sko

lv. 1919. g. iecelts par Pērnavas lat-

viešu pašaizsardzības rotas koman-

dieri ar tiesībām mobilizēt- un or-

ganizēt Pērnavā dzīvojošos Latvijas i

pavalstniekus. cī-

ņās komandēji- rof.i.> un bruņoto vil-

cienu. Demobilizējies 1922. g. ar

virsleitenanta dienesta pakāpi. 1923.

g. strādājis par sevišķu uzdevumu

ierēdni muitas dep-tā. Skolotāja gai-

tas iesācis 1924. g. Ogres pils. 6kl.

pamatskolā, pēc tam pārnācis uz Rī-

gu un strādājis Latviešu jaunatne

sav-bas vidusskolā, Kurlmēma sko-

lā un 10. pamatskolā. 1934. g. ie-

celts par priekšnieku Rīgas pils. 4i..:

pamatskolā. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ordeņa V. šķ. Ir stud. kogpb-
Fr. Livonica loceklis.
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KAMOLS Jānis-Richards, agro-

r >ms un skolotājs, zemkopības mi-

nistrijas lauksaimniecības pārvaldes
l īksaimnieclbas skolu nodaļas va-

di.ājs. Dzimis 1896. g. 9. septembri

'idzemē Meirānu pag. Paurukalna

mājās. Tevs Andrievs, māte Anna,

dzim. Mežule — lauksaimnieki. Bei-

dzis Latvijas universitātes lauksaim-

teclbas fakultāti. Apprecējis stud.

Adu-Veroniku Klani. Bijis rajona

gronoms pie Meirānu lauksaimniec.

biedrības, Lubānas-Meirānu linu fab-

rikas vadītājs, Ventspils-Leču 2g.
lauks, skolas pārzinis un Kaucmindes

Mājturības skolas pārzinis. Tagadējā

lietā ir no 1934. g. 1. augusta. 1919.

brīvprātīgi iestājies Latvijas ar-

aiijas Malienas bataljonā un kā Stu-

dentu bataljona kareivis piedalījies
Bermonta izdzīšanā no Pārdaugavas
vi Kurzemes.

KAMPARS Miķelis, pašvaldības

darbinieks, Tukuma apr. lauku paš-
valdību vecākā sekretārs. Dzimis

1897. g. 21. februāri Grenču pagastā.

Tēvs Fricis, māte Late, dzim. Čun-

če zemkopji. Beidzis ģimnāziju.
1921. g. iestājies Tukuma apr. val-

des dienesta par kancelejas ierēdni,

1923. g. paaugstināts par darbvedi un

1928. g. iecelts par sekretāru. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ.
Ir Latvijas pašvaldību iestāžu darb-

vežu b-bas Tukuma nodaļas priekš-

KAMPE Andrejs, ārlietu ministri-

jas administratuas un protokola no-

daļas vadītājs. Dzimis 1903. g. 17.

novembrī Valmiera. Tēvs Andrejs —

tirgotājs, māte Elza, dz. Svēde. Bei-

dzis Parizes politisko zinību institūta

diplomātisko nodaļu. Precējies. Sie-

va Zenta, dz. Rezevska. 1927. g. 17.

oktobri iestājies āri. min. dienestā.

Sākuma bijis atašejs un sekretārs.

1930. '32. g. sekretārs sūtniecībā Ro-

mā. Pec tam I. sekretārs administra-

tīvajā un protokola nodajā. 1934. g.

oktobri iecelts par šis noda|as vadī-

tāju». Apbalvots ar Zviedrijas Vazās,

Dienvidslāvijas Sv. Savas, Francijas
Goda leģiona V. šķ., Somijas Baltās

Rozes, Itālijas Kroņa, Igaunijas Ergja
IV. šķ. un Lietavas Ģedimina, Beļ-

ģijas Kroņa 111. šķ. ordeņiem.

KAMPE Pauls, architekts, L. U.

docents. Dzimis 1883. g. 10. aprīli
Karvas pagastā. Beidzis Rīgas pil-
sētas reālskolu un Rīgas politeeh-
niku. Studējis arī techniskā augst-

skolā Darmstatē. 1912. g. ievēlēts

Rigas politechnikā par asistentu, 1914.

g. par docentu. No 1920. g. strādā

Latvijas universitātē. Cēlis vadmalas

fabriku, strādnieku koloniju un dzir-

navas Karvā, kafejnīcas paviljonu Lie-

lajā Vērmaņa dārzā, kinematogrāfu

Rialto Majoros, Pēterupes kooperāt.

ēku, vasarnīcas Valtermuižā un Bul-

duros, baznīcas torni Apukalnā, izda-

rījis Reformātu baznīcas remonta dar-

bus. 5 reizes godalgots par būv-

projektiem, starp citu par Brīvības

pieminekļa projektu 1924. g. un pie-

minekļu pārvaldes uzdevumā izstrā-

dāto Ikšķiles baznīcas atjaunošanas

metu 1926. g. Darbi: Dažādu ma-

teriālu architektoniskās formas, Ar-

ch(tektoniska ķermeņa pamatformas,

Itālijas akas un to pamatveidi, Die

Kh*chengk>kken l ettlands, 18. g. s.

altāri Rigā, Das Cirabmal Bischof

Meinhardts m Riga, Vecrīgas portāli

v. c.

KANAVIŅS Paulis, agronoms,

Eversmuižas divgad. lauksaimniecības

skolas pārzinis un spec. priekšmetu

skolotājs. Dzimis 1886. g. 16. aprīli



Jaungulbenes pagastā. Beidzis Dauk-

stu pamatskolu, Jaungulbenes mini-

strijas skolu un lauksaimniecības vi-

dusskolu Maskavā. Apprecējies ar

Aleksandru Ivanovu. Strādājis Krie-

vijā par mērnieku un topogrāfu, lauk-

koplbas instruktoru un apriņķa agro-

nomu. Latvija strādājis par Valkas

apriņķa agronomu, bet no 1924. g.

tagadējā darba vietā. Ir Eversmui-

žas piensaimnieku s-bas un lauk-

saimn. b-bas priekšsēdis, Ciblas lop-

kopības pārraudzības b-bas valdes

loceklis, Ciblas kuttūrveicināŠanas

b-bas revīzijas komisijas loceklis un

Latv. lauksaimn. skolu darbinieku

b-bas biedrs.

KANGARS Jānis, mācītājs Lutri-

ņos. Dzimis 1907. g. 15. martā Skaņ-
kalnes pagastā. Tēvs Pēteris, māte

Maija, dzim. šverne — zemkopji.
Beidzis L. U. teoloģijas fakultāti un

teoloģijas institūtu. 1928.—1930. g. bi-

jis prāvesta Reinharda adjunkts Jel-

gavā. No 1930. g. ir Lutriņu un

Vārmes draudžu mācītājs. Bez tam

ir 14. Kuldīgas aizsargu pulka mā-

cītājs un ticības mācības skolotājs

Beķeres ģimnāzija Rīgā un Lutri-

ņu 6 kl. pamatskolā.

KANGERS Arturs, mag. pharm.,

profesors. Dzimis 1875. g. 17. aprīlī
Valkā. Tēvs Mārtiņš — mākslas dārz-

nieks, māte Ženija, dz. Holšteine.

Beidzis Tērbatas universitātes medi-

cīnas fakultātes farmaceitisko noda-

ļu. Precējies ar Lūciju Madisoni. No

1898.—1902. g. eksperimentāli zināt-

niski strādājis Terbatas universitā-

tes farmakoloģijas institūtā. 1902. g.

Terbatas universitātē aizstāvējis di-

sertāciju farmācijas maģistra grāda

iegūšanai. No 1902.—1911. g. biju

stata laborants pie Odesas univērsi-

tātes medicīnas fakultātes farmācijas
un farmakognOzijas katedras. 1911.

g. ievēlēts par privātdocentu turpat.
No 1911.—1915. g. izpildījis Odesa»

medicīnas valdes statu ķīmiķa un

eksperta pienākumus. No 1914.—1923.

g. nodarbojies zinātniskās tieseksper-
tlzes kabinetā pie Odesas tiesu palā-

tas prokurora, kur beigās iecelts par

kabineta pārziņa pailgu. No 1916. -

1920. g. lasījis lekcijas Odesas aug-

stākos sieviešu kursos. No 1921.—

1923. g. bijis Odesas augstskolas ķī-
miski farmaceitiska institūta rektors,
būdams par šī institūta farmaceitiskās

un tiesu ķlm. profesoru, kā ari par

Odesas ķīmijas un radioloģijas insti

tuta farmaceitiskās ķīmijas profeso-

ru. No 1922.—1923. g. vadījis Ode-

sas valsts zinātniskā pētīšanas insti-

tūta ķīmijas katedras farmaceitiskās

ķīmijas nodaļu. 1923. g. sākumā at-

griezies dzimtene un iecelts par zi-

nātniskās tiesekspertlzes kabineta pie

Latvijas tiesu palātas prokurora di-

rektoru; šo kabinetu pārorganizējis

un pārveidojis par institūtu. No 1924.

g. ir Latvijas tautas universitātes tie-

sību zinātņu fakultātes mācībasspēks.

No 1927.—1933. g. Latvijas universi-

tātes tautsaimniecības un tte«?Thu zi-

nātņu fakultāte kā privātdocents la-

sa lekcijas par kriminaltechniskām iz-

meklēšanas metodēm. No 1927.—1929.

g. lasījis preču zinātni pn ķīmiju Rī-

gas privātā komercinstitūta. 1928. g.

ievēlēts par krievu universitātes kur-

su juridiskas fakultātes mācības spē-
ku. No 1930. g. ir Rīgas policijas

skolas lektors. 1931. g. iecelts par

starptautiskās kriminālistisko zinātņu

akadēmijas pilntiesīgu locekli. 1933.

g. apstiprināts par augst. izglītības

veicināšanas biedrības komerczinātņu

institūta profesoru. Apbalvots ar Tri-

212Kangars
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ju zvaigžņu ordeņa IV. šķ. Ir Rīgas
farmaceitu biedrības goda biedrs,

Augstākas izgllt. veicināšanas biedrī-

bas biedrs un padomes loceklis, ka

ari divu ārzemju zinātnisku savienī-

bu biedrs. Sacerējis 22 zinātniskus

darbus, starp tiem vienu mācības grā-

matu. Darbojies līdz vairākos ār-

zemju zinātniskos žurnālos un ārze-

mes uzstājies ar zinātniskiem referā-

tiem krimināltechnikas un zinātnis-

kās ticsekspertlzes nozares. Cenšas

nostiprināt tiesekspertizi uz zinātnis-

kiem pamatiem. Lasa ari sistemātis-

kus kursus un epizodiskas lekcijas
tiesu un policijas darbiniekiem par

krimināltechniskām izmeklēšanas me-

todēm kā ari attiecīga rakstura po-

pulāras lekcijas plašākas sabiedrības

iepazīstināšanai ar zinātnes nozīmi

noziegumu atklāšanā.

KANGRO Kārlis, veterinārārsts,

profesors Latvijas universitātes ve-

terinārmedicīnas fakultāte. Dzimis

1862. g. 18. jūnijā Tērbatā. Tēvs

Johanns maiznieks, māte Marija,

dzim. Kerstene. Beidzis Terbatas ve-

terinārinstitutu. Precējies ar Helēnu

Neumani. Bijis Pērnavas pils. vete-

rinārārsts; 1888. -1897. g. nodarbo-

jies Rīgā ar brīvu praksi; 1897. -

1922. g. Rīgas pilsētas veterinārārsts

un docents politechniskā institūta

lauksaimniecības noda|ā; no 1921. g.

docents, no 1928. g. profesors L. U.

Vflterfnārmedklnas fakultāte. Darbi: '
«Ueber Entuijklung und Bau der Ste-

no'schcu Nasendriise der SSugetie-

re, Beitrāge zur Frage des Vorkom-

mens und der Bedeutung der Ste-

no'schen lateralen Nasendriise der

Sāugetiere sovvie der Driisen des Si-

nus maxillaris, Ueber die Milchver-

sorgung Rigas. Ir Latvijas veterinār-

ārstu b-bas biedrs..

KAŅEPĪTIS Valdemārs-Arvids, ju-

rists, senāta virsprokurors. Dzimis

1887. g. 11. maijā Daugavpili. Tevs

Jānis — pasta un telefona kantora

priekšnieks, māte Olga, dzim. Dom-

brovsķa. Dzīvo Rīgā. 1911. g. bei-

dzis Demidova liceju Jaroslavā ar

cand. jur. grādu. Pec liceja beigša-

nas nodarbojies Smojenskas apga-
baltiesā par jaunāko un vēlāk ve-

cāko tiesamatu kandidātu un no 1914.

—1917. g. bijis par prokurora biedru.

1921. g. iecelts par prokurora bie-

dru Liepājas apgabaltiesā. 1925. g.

izpildījis tiesu palātas prokurora bie-

dra pienākumus un 1926. g. iecelts

par tiesu palātas prokuroru. No 1933.

g. ir senāta virsprokurors. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa 111

šķiru. Ir stud. korp. Ventonijas lo-

ceklis.

KAPAKLIS Alfrēds, dārzkopis, Rī-

gas pilsētas dārzniecības pārzjnis.
Dzimis 1889. g. 26. oktobri. Tevs Jē-

kabs, māte Maija, dzim. Aizupiete
— strādnieki. Beidzis dārzkopības
skolu Bulduros 1914. g. Precējies
ar Annu Medni. 1915. g. mobilizēts

un piekomandēts par dārzkopības

speciālistu Maskavas kara apgabala
intendantūrai ar uzdevumu organi-
zēt sakņaugu un dārzāju ražošanu

armijas vajadzībām. No 1921.—1931.

g. bijis Latvijas lauksaimniecības

centrālbiedrlbas dārzkopības instruk-

tors. No 1931. g. ir tagadējā amatā.

Sarakstījis grāmatas: Sakņaugu un

dārzāju ražošana uzturam un lop-

barībai, Mazpulka dalībnieka vado-

nis, Ģimeņu dārziņu iekārta un kop-

šana, Dekoratīvo dārzu iekārt»' un

ierīkošana. Par darbu Augjkoplba kā

lauksaimniecības nozare Latvija sa-

ņēmis Kr. Barona prēmiju. Rakstīji»

ari arodnieciskajā prese, visvairāk
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Latvijas Lauksaimniekā un Zemes

Speķa. Ir Latvijas dārzkopības bie-

drības dibinātājs un valdes loceklis.

KARCEVSKIS Antons-Otto, jurists,

Rīgas apgabaltiesas prokurors un tau-

tas labkl. min. juriskonsults. Dzimis

1900. g. 8. sept. Lazdonas pagasta.
Tēvs Jānis — drēbnieks, māte Lote,

dzim. Lāce. Mācījies Gorku mērnie-

ku un agronomu skolā un Rīgas tech-

nikumā mērnieku agron. nodaļā. Bei-

dzis Latv. universit. juridisko fak.

No 1919. g. bijis armijas štāba juras

daļas darbvedis, pēc tam noliktavas

priekšnieks, no 1922.—1926. g. Latv.

univ. stud. padomes priekšsēža biedrs

un grāmatnīcas komis. priekšsēdis,

no 1923.—1925. g. Latv. aizsardzības

biedr. darbvedis, no 1925.—1927. g.

aizsargu štāba instruktors, no 1927 —

1928. g. tiesu amata kandidāts Rigas

un Liepājas apgabaltiesas, no 1928.—

1933. g. prokurora biedrs Liepājas,

Daugavpils, Jelgavas un Rīgas apga-

baltiesās. No 1933. g. ir Rīgas apga-

baltiesas prokurors. Sarakstījis 2 dar-

bus par demokrātijas krizi un ie-

vadrakstus laikrakstos Brīvajā Zemē

un Studentā. Apbalvots ar Triju zv.

ord. IV. šķ., aizsargu nopelnu kru-

stu iui Latv. aizsardz. biedr. sudraba

medaļu. Ir stud. korp. Latvija filistrs.

KARKLIŅS tautsaimnieks,

Latvijas universitātes vecākais do-

cents. Dzimis 1877. g. 21. septem-

bri Rembates pagastā. Beidzis Val-

mieras skolotāju semināru un 1907.

Rīgas politechniskā institūta ko-

mercnodaļu. No 1897.—1903. g. bijis

tautskolotājs Vidzemē, no 1907.—1908.

g. Latviešu lauksaimn. ekonomiskās

sab. Jelgavas nodaļas grāmatvedis,
1908. g. sabiedrības 4 klašu skolas

pārzinis, no 1908.—1909. g. Jēkabpils

pilsētas tirdzniecības skolas skolo-

tājs, pēc tam inspektors lidz 1017.

g. Bijis ari Jēkabpils I. krāj- un aiz-

devu sabiedrības padomes priekšsē-
dis. No 1916 —1918. g. bijis Krievi-

jas bēgļu palidzlbas komitejas ko

merczinātņu kursu vadītājs un skolo-

tājs Pliskavā. No 1918. 1920. g. dar-

bojies tautas padomē, no 1918. 1921.

g. bijis ari tirdzn. un rūpniecības

ministrijas kancelejas pārvaldnieks un

departamenta direktors, un no 1921.

-1923. g. finanču ministrijas kance-

lejas pārvaldnieks. Bijis vairākkārt

L. U. tauts. un ties. zin. fak. sekre-

tārs, tautsaimn. nodaļas vadītājs un

fakultātes dekāns. No 1923. g. ir L.

U. saimniecības padomes loceklis. La-

sa lekcijas grāmatvedības teorijā un

praktiķa un tirdzniecības mācībā.

KARKLIŅS Kārlis, literatūras vē-

sturnieks, Latvijas universitātes privāt-
docents. Dzimis 1888. g. 9. maijā

Kauguru pag. Beidzis Valmieras sko-

lotāju semināru un Latvijas universi-

tātes filoloģijas un filozofijas fakultā-

tes baltu nodaļu ar cand. phil. grādu.

No .1911.—1918. g. bijis skolotājs Val-

mieras latviešu skolu biedrības tirdz-

niecības skolā un no 1912. g. ari sko-

las uspektors, no 1918.—1920. g. Val-

mieras komercskolas direktors un

skolotājs. No 1920. g. ir 111. Rīgas

pilsētas ģimnāzijas skolotājs. No 1930.

g. bijis Latvijas universitātes lektors,

no 1933. g. ir Latvijas universitātes

filol. un filoz. fak. privātdocents. Vi-

ņa raksti literatūras vēstures un kri-

tikas nozarē iespiesti Izgl. Ministr.

Mēnešrakstā, Ritumā v. c.

KARKLIŅS Kārlis, rūpnieks ""un

pašvaldības darbinieks, Kandavas pil-

sētas galva. Strādā savā kokapstrā-

dāšanas fabrikā Kandavā. Dzimis

1882. g. 18. oktobri Kandava. Bei-
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d/is pamatskolu un amatniecības

skolu. Apprecējis Matildi Frišfeldi.

Pēc skolas beigšanas strādājis par

galdnieku Kandavā, vēlāk Rīgā. 1904.

g. aizbraucis uz Ņujorku, kur strā-

dājis un papildinājies galdniecībā un

buvgaldnieclbā. No Amerikas atgrie-
zies 1011. g. un iekārtojis savu ta-

gadējo fabriku. Ir Kandavas pilsētas

valdes loceklis no 1920. g. un pil-
sētas galva no 1927. g. Brīvprātīgo

ugunsdzēsēju b-bas priekšnieks.

KARKLIŅS Nikolajs, veterinārārsts

Kraukļu pagastā. Dzimis 1894. g. 16.

decembri Ļaudonas pagastā. Beidzis

Latv. universitātes veterinārmedicīnas

fakultāti. No 1931. g. ir Kraukļu ra-

jona veterinārārsts. lemīļota blakus

nodarbošanās — lauksaimniecība. Ir

Kraukļu bibliotēkas biedrības valdes

locekļis un 9. Madonas aizsargu pul-

ka eskadrona veterinārārsts.

KĀRKLS Juris, teologs, ticības mā-

cības skolotājs Rēzeknes skolās no

1918. g. Dzimis 1893. g. 29. janvārī.
Beidzis Līvānu pag. tautskolu, Sv.

Katrīnas ģimnāziju, garīgo seminā-

ru un garīgo akadēmiju Pēterpili ar

teol. cand. grādu. Bijis Kaunatas un

Barkavas draudzes prāvests, skolo-

tājs Rīga un laikraksta Latgolas
Vords vadītājs. Darbi: levads ga-

rīgajā dzīvē, lesākums vēsturē un

raksti vairākās mācības grāmatās un

>resē. Ir aizsargu organiz. mācītājs
mh Latv. pretalkoh. b-bas Viļēnu

nod. valdes priekšsēdis.

KARLSON-KUKAINEElfrīda, spor-

ta darbiniece. Lektrisc Latv. tautas

Universitātes fiziskās audzināšanas in-

stitūtā un vingrošanas skolotāja Rī-

gas pilsētas 111. ģimnāzijā. Dzimusi

1904. g. 18. aprīli Rīgā. Tēvs Mār-

tiņš Karlsons, Rīgas pilsētas uzņē-

mumu valdes priekšnieks, māte Ma-

tikla, dzim. Kalniņa. Beigusi Rīgas

pilsētas 11. ģimnāziju, Prūsijas fizis-

kās audzināšanas augstskolu Berlī-

nē, Malvlnas Vlgner-Cirlnbergas dzie-

dāšanas studiju un patlaban mācas

Latv. konservatorijas dziedāšanas kla-

se. Kopš 1928. g. strādā L. T. U.

fiziskās audzināšanas institūta un iz-

glitlbas ministrijas skolotāju vasaras

kursos, mācot korriģcjošo vingroša-

nu, vieglatlētiku, mazbērnu vingro-
šanu un rotaļas. Bez tam strādā Rī-

gas ģimnāzijās par vingrošanas sko-

lotāju. Rakstījusi žurnālos un laik-

rakstos, ka ari lasijusi referātus ra-

diofona v. c. par vingrošanas un

sporta jautājumiem. Piedalījusies ak-

tīvi sporta sacensības vieglatlētika.

Startējusi ārzemēs un trīs reizes la-

bojusi pasaules rekordus. Ir Latvijas
vanadžu priekšniece.

KARLSONS Mārtiņš, saimniecisks

un pašvaldības darbinieks, Rīgas pils.
valdes uzņēmumu valdes priekšnieks.
Dzimis 1875. g. 7. janvāri Rigā. Bei-

dzis pamatskolu un amatnieku tech-

nisko skolu. No 1900. g. bijis mašln-

fabrikas meistars un darbvedis. Pēc

Latvijas valsts nodibināšanās bijis

technikis Rīgas pilsētas uzņēmumu

nodaļā. Ir metālrūpniecības akciju sa-

biedrības Stars dibinātājs un tech-

niskā is vaultājs no 1920. g. 1931. g.

ievēlēts par Rīgas pilsētas valdes lo-

cekli un uzņēmumu nodaļas vadītāju.

1934. g. iecelts par Rīgas pilsētas
valdes locekli — uzņēmumu valdes

priekšnieku. '3 gadus vadījis Rīgas
ielu dzelzceļu un tvaikoņu satiksmi.

Darbojies sabiedriskās organizācijās

no 1895. g. Ir Latvijas rūpnieku un

amatnieku savienības valdes priekš-
sēža biedrs.

KAROŠA Kārlis, cand. rer. merc.

et cand. iur., dzelzceļu virsvaldes eks-
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pluatācijas direkcijas rēķinvedības no-

daļas vadītājs. Dzimis 1892. g. 21.

jūnijā Pāles muižā. Tevs Jānis, māte

Līze, dzim. Liepiņa. Pēc Rīgas pilsē-

tas tirdzniecības skolas beigšanas pri-

vāti sagatavojies uz vidusskolas abi-

turiju. 1913.—1918. g. studējis Rī-

gas politechniskā institūta tirdznie-

cības fakultātē, ko nobeidzis ar tirdz-

niecības zinātņu kandidāta grādu.
1925. -1931. g. studējis Latvijas uni-

versitātes tautsaimniecības un tiesību

zinātņu fakultātes tiesību zinātņu no-

daļā, iegūdams tieslbo zinātņu kan-

didāta grādu. Precējies. Sieva He-

lēna, dz. Kubele. No 1913. g. strā-

dājis dažādos bij. Krievijas privātos
tirdzniecības uzņēmumos, pēc tam

zemstu savienībā un valsts kontroles

dienestā. 1921. g. aprīli atgriezies

Latvijā un iestājies dzelzceļu virs-

valdes finanču direkcijas dienestā par

grāmatvedības instruktoru, kur izstrā-

dā dažādus projektus un instrukcijas
un plaši iepazīstas ar dzelzceļu dar-

bību. No 1922. g. ir ekspluatācijas

direkcijas rēķinvedības nodaļas va-

dītājs. Darbojies ari par paidagogu,

nodibinājis komerczinātņu kursus un

mācījis tautsaimniecības priekšmetus

dzelzceļu virsvaldes noorganizētajos

staciju priekšnieku kursos un Valsts

Rīgas technikumā. Rakstījis par taut-

saimniecības, sabiedriskajiem un tū-

risma jautājumiem dažādos laikrak-

stos un žurnālos. Mīl nodoties vaļas
brīžos ceļošanai. Apceļojis Latvijas

jaukākos apgabalus un daudzas Ei-

ropas valstis. Darbojies aroda, kredit

kooperācijas, brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju, sporta, tūristu, tautsaimnieku un

tautu tuvināšanās biedrībās, kur vai-

rākkārt ieņēmis dažādus amatus.

KAUCE Rūdolfs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Cēsu pilsētas

galva un 6. telegrāfa un telefona ra-

jona jjriekšnieks. Dzimts 1887. g. 20.

decembrī Rīgā. Tēvs Aleksandrs,

māte Anna, dzim. Smite — strādnie-

ki. Beidzis ģimnāziju un telegrāfa un

telefona technisko skolu Rīgā. Pre-

cējies. Sieva Marija, dzim. Balode.

Nodarbojas ari ar žurnālistiku un

sportu. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šk- Ir Cēsu sporta biedrī-

bas goda biedrs, Cēsu kūrorta komi-

tejas priekšsēdis, 10. Cēsu aizsargu

pulka štāba batalj. sakaru rotas ko-

mandieris, Cēsu slimo kases un kre-

dītbiedrības revidents un Cēsu vie-

sīgās biedrības, sporta biedrības un

zirgaudzētāju biedrības biedrs.

KAULIŅŠ Jānis, cand. rer. mērc,

valsts un sabiedrisks darbinieks, ze**

kopības ministrs. Dzimis 1889. g. I"

jūlijā Riga. Beidzis reālskolu Rigā "
un studējis Rīgas politechniskā insti-

tūta tirdzniecības noda|ā. Beidzis Lat-

vijas universitātes tauts. un ties. zin.

fak. tautsaimniecības nodaļu. Pieda-

lījies pasaules karā. 1916. g. beidzis

kara skolu Maskavā. Bijis latv. strēl-

nieku rezerves pulka rotas koman-

dieris. 1919. g. iestājies Kalpaka ba-

taljona atsev. studenturotā. Biji*s Ffrio

kules iecirkņa komandants, brlvpri-

tlgo rotas organizētājs un koman-

dieris. Pēc Ziemeļlatvijas armijas uz-

varas bijis virspavēlnieka staba ko-

mandants. Piedalījies ari cīņās pret
Bermontu. Pēc Zemgales atbrīvoša-

nas bijis 11. robežsargu rajona

nieks, vēlāk 3. robežsargu pulk ik >
mandieris. Pēc demobilizācijas bij s

Kurzemes muižnieku kredītbiedrība

likvidācijas komisijas loceklis, vēlāk

L. zemes bankas pilnvarotais Kur-

zemē. Pec tam iecelts par L. zemes

bankas Jelgavas nod. priekšnieku. le-

velēts par deputātu 111. un IV. saeimā.
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Bijis iekšlietu ministrs. No 1934. g.

ir zemkopības ministrs. Apbalvots ar

Lāčplēša kara ordeni un Triju zvaig-

žņu ordeni.

KAULIŅŠ Jānis, Latvijas univer-

sitātes profesors. Dzimis 1863. g. 26.

nov. Sausnējas pagasta. Tēvs Jānis,
māte Maija, dzim. Priedlte - lauk-

saimnieki. Beidzis Terbatas univer-

sitātes filoloģijas fakultāti ar klasis-

kās filoloģijas kandidāta grādu. 1920.

g. ievēlēts par L. U. filol. un filoz.

fak. docentu paidagOģijā. 1931. g.

ievelēts par profesoru. No 1934. g.

ir pensionēts ārštata profesors. Lasa

paidagoģijas vēsturi. Rakstījis par

paklagoģijas un valodniecības jautā-

jumiem dažādos zinātnisku rakstu

ferājumos. Apbalvots ar Triju zvaigž-

ņu ord. IV. un 111. sķ. Ir Filologu

b-bas, nacionālo skolotāju apvienības

iui stud. b-bas Ramave goda biedrs.

KAZMERS Jānis. kolotajs, Sid-

gundas 6 kl. pamatskolas pārzinis.

Dzimis 1884. g. 10. maija Sarkaņu

pagastā. Mācījies Baltijas skolotāju

seminārā. Skolotāja gaitas sācis 1904.

g. Strādājis Krimuldas, Krauk(u un

Svētciema pag. skolas. No 1925. g.

ir Sidgundas 6 kl. pamatskolas pār-

zinis. Ir šis skolas Jaunatnes Sarka-

nā krusta pulciņa vadītājs. Sidgundas

mazpulka vadītājs un turienes koru

diriģents.

KA2OCIŅS Eduards, koru diri-

ģents, režisora pailgs Nāc. operā.

Dzimis 1891. g. 12. novembri Plā-

terē. Tēvs Miķelis, māte Trlne, dz.

Damberga zemkopji. Mācījies Plā-

teres pag. skolā, Madlienas draudzes

skola, vidusskolu kursos Latvija un

eksāminējies kā eksterns. Bijis Oi-

žieka mūzikas skolā Rīgā un Lat-

vijas konservatorija. Precējies. Sie-

va Laura, dz. Clrule. 1913. g. iestā-

jies Latv. operas kori. No 1914. g.

sācis diriģēt korus, rīkojot koncer-

tus. 1915. g. noorganizējis latviešu

operas viru kvartetu. 1917. g. noor-

ganizējis Toržokā latviešu bēg|u kori.

1918. g. atgriežoties dzimtene rīko-

jis koncertus kopā ar brāli kompo-
nistu. 1919. g. noorganizējis un va-

dījis kori Cēsis. lenākot Ziemeļu ar-

mijai Rīgā, iestājies tur par brīvprā-

tīgo. lecelts par virspavēlnieka štā-

ba saimniecības daļas priekšnieku.
1920. g. aprīli pārskaitīts operas rīcī-

bā — kori. 1921. g. noorganizējis
koncertu trupu un koncertējis Rīgā

un provincē. 1922. g. angažēts jaun-

dibinātajā Liepājas operā par solistu.

Māca Liepājas skolās dziedāšanu, va-

da mūz. un dzied, biedrības un tau-

tas augstskolas kori, dzied koncer-

tos un sarīko Liepāja apvienoto koru
koncertu. 1923. g. paraksta Ilgumu
Nāc. operā, kur darbojas par izrāžu

vadītāju. Pēdējā laikā režisora pa-

līgs. Līdztekus operas darbam va-

dījis Policijas darbinieku biedr. jauk-

tu kori, prof. F. Žaneti; itāliešu dzie-

dāšanas studijas ansambļa klasi. Bijis

6. Rigas kājnieku pulka kar. kora

un 2 gadus Rigas tautas konserva-

torijas koja diriģents. Piedalījies visos

Latvijā sarīkotos Visp. dziesmu svēt-

kos ar koriem kā diriģents. Apbal

vots ar Latvijas atbrīvošanas ordeņiem

un Triju zvaigžņu ord. \. šķ

KA2OTNIEKS Robert;, pašvaldī-
bas un sabiedrisks darbinieks. Džūk-

stes pag. vecākais. Dzimis 1902. g.

1. apr. Džūkstes pag. Mācījies Mado-

nas vidusskola. Džūkstes pašvaldības

dienesta atrodas no 1928. g. par pa-

gasta valdes un padomes locekli, bet

tagad par pag. vecāko. Darbojas tu-

rienes aizsargu nodaļā no 1919. g.,

sākumā par vada komandieri, vēlāk



par nodaļas priekšnieku. Ir Brīvības

pieminekļa komitejas un kara aviā-

cijas fonda turienes nodaļu priekš-
sēdis.

KEIRE Hermans, tālbraucēju kap-

teinis, Rigas ostas priekšnieks. Dzi-

mis 1882. g. 5. martā Ventspili. Tēvs

Hermans-Johanness-Kristjānis — tāl-

braucēju kapteinis, māte Luīze, dz.

Boere. Mācījies Jelgavas reālskolā,

pēc tam Cklcsas tirdzniecības jūr-
skolā, ko beidzis 1905. g. Precējies.
Sieva Irene-Erika, dz. Dzintare. Pēc

jūrskolas beigšanas braucis par ma-

trozi, bocmani un stūrmani uz angļu

un vācu buriniekiem un tvaikoņiem.
1909.—1915. g. braucis par 111. un

11. stūrmani uz dažādu Krievijas kuģ-
niecības sabiedrību kuģiem Āzijas

ūdeņos. 1915. g. rudeni iestājies brīv-

prātīgās flotes dienestā par I. stūrma-

ni uz tv. Krasnojarsk, pārvadādams

sprāgstošas vielas kara vajadzībām

no Amerikas, Anglijas un Francijas

uz Archangeļsku. Pēc revolūcijas ie-

stājies kara flotē. Vēlāk demobilizē-

jies un strādājis kuģu glābšanas dar-

bos par vecāko stūrmani, pēc tam

par ekspedīcijas vaditāju uz roņu

mednieku kuģiem. Bijis ari pirmā

Padomju Krievijas skolas kuģa kap-
teinis. Domstarpību dēļ ar Padomju

iestādēm 1923. g. atgriezies Latvi-

jā. lecelts par jūrniecības depart. hi-

drogrāfiskās daļas kuģa Hidrografs

kapteini. Pēc tam bijis tvaik. Sou-

therner kapteinis. No 1928. g. ir Rī-

gas ostas priekšnieks. Raksta perio-
diskos izdevumos: Jūrniecības gada

grāmatā un mēnešrakstā Jūrnieks par

jūrniecības jautājumiem. Interesējas

par visu, kam sakars ar jūrniecību, un

seko angļu, vācu un krievu profe-

sionālajai literatūrai. Apbalvots ar

Zviedrijas 1. šķiras bruņinieka krustu.

Ir valdes loceklis Rīgas latviešu bie-

drības Krišjāņa Valdemāra jūrniecī-
bas un zvejniecibas noda{a, revīzijas

komisijas loceklis Latvijas glābšanas
b-ba uz ūdeņiem un padomes loce-

klis Jūrnieku namā, Latvijas tālbrau-

cēju kapteiņu biedrības, Jūrniecības

biedrības Enkurs, Jūrnieku savstar-

pējās kredītbiedrības, Ventspils lat-

viešu krājaizdevu biedrības, Latvijas,

Vidzemes un Rīgas jachtklubu un

Latvijas sporta biedrības biedrs.

KILĒVICS Rūdolfs-Mārtinš, sabie-

drisks darbinieks. Dzimis 1899. g.

2. februāri Saldu. Pēc pilsētas skolas

beigšanas, pasaules karam sākoties,

strādājis (īaiku pag. valde par darb-

veža palīgu. 1915. g. aizbraucis uz

Vellkije Lūkiem. Strādājis par pag.

valdes darbveža palīgu un darbvedi.

Darbojies latvju bēgļu kulturāli sa-

biedriskajā dzīvē. 1921. g. atgrie-

zies Latvijā, pārnācis uz Tukumu,

kur rosīgi darbojies sabiedriskajā dzī-

vē. 1926. g. nodibina vietējās Lat-

viešu jaunatnes savienības jauktu ko-

ri, 1927. g. palīdz nodibināt Tukuma

mūzikas studiju. Nodarbojas ari ar

žurnālistiku, vairāk gadus būdams ne-

dējas laikraksta Tukuma Ziņas

tiskais redaktors. No 1010 -ada vada

Latviešu jaunatnes savienības un Tu-

kuma mūzikas studijas apvienoto kori,

kā ari izpilda mūzikas studijas ad-

ministratora pienākumus. Strada par

Tukuma apriņķa nodokļu kontrolieri.

KIRSTEINS Arveds, teologs, Zal-

ves draudzes mācītājs. Dzimis 1885.

g. 24. jūnijā Rīgā. Tēvs Kārlis — ie-

rēdnis, māte Marija. Beidzis Tērbatas

universitātes teoloģijas fakultāti. Pre-

cējies ar Irēnu Fuchsi. Kopš 1911. g.

ir Zalves draudzes mācītājs.

KIRSTEINI Juliāna, L U. lauk-

saimniecības fakultātes instruktore
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ārstniecības augu audzēšanā un ie-

vākšanā Vecauces izmeģ. saimniec.

Dzimusi 1885. g. 3. janv. Elkšņu pa-

gasta. Tevs Ernests-Kārlis, māte Kar-

lina, dz. Ezlte. Izglītojusies speciā-
los kursos un bijusi art universitā-

tes l)ii\ klausītajā. Rakstījusi par ārst-

niecības augu audzēšanas un ievāk-

šanas jautājumiem Farmaceitu žurnā-

lā, Zemkopi, Za|ā nedēļa un citos

izdevumos. Ārstniecības augu audzē-

šanas un ievākšanas darba nodibinā-

tāja un noorganizētajā Latvijā. 1020.

g. ierīkojusi pirmo ārstniecības augu

audzētavu Universitātes lauksaimnie-

cības fakultātes saimniecībā Rāmavā.

1928. gadā audzētava pārcelta uz Vec-

auci. No tā laika vada tur nepār-
traukti darbus.

KIRSTEINS Kārlis, mežkopis, vec.

docents Latvijas universitātē. Dzimis

1890. g. 30. maijā Skujenes pagastā.

Tēvs Kārlis — mežsargs, māte Anna,

dz. Orlnberga. Beidzis Pētera I. reāl-

skolu Rigā un Meža institūtu Pēter-

pili. Bijis mežu taksators Sibirijā un

Ukrainā. No 1920. -1922. g. — sko-

las pārzinis Vijciema meža skolā un

virsmežzinis, no 1922.-1927. g. —

Cīravas meža skolas direktors un

mežzinis. 1927. g. ievelēts par docen-

tu L. U. lauksaimniecības fakultātes

mežkopības nodaļā. No 1929.-1934.

g. bijis saeimas deputāts. Sacerējis

zinātniskus darbus: Mežzinlba, Lett-

lands Waldtvpen, Baltas skābardes

dabiska izplatība un oinoloģija Latvi-

jā. Bez tam rakstījis par mežkopību

mežkopības un lauksaimniecības žur-

nālos un laikrakstos. Ir stud. b-bas

Salkone goda biedrs, stud. b-bas

Ziemelis vecbiedrs, Meža darbinieku

b-bas valdes loceklis, Mežkopju sa-

vienības un Starptautiskās zemes pēt-

nieku savienības biedrs.

KLAĢISS Miķelis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Pustiņas pag.

vecākais. Dzimis 1900. g. 24. janvāri.
Beidzis Dagdas pilsētas skolu. 1931.

g. ievēlēts Pustiņas pagasta padome

un par pagasta valdes priekšsēdi. Ir

valdes loceklis Pustiņas lauksaimnie-

cības kooperatīvā, Brīvības piemine-

kļa Pustiņas pag. komitejā, 78. Ļud-
vikovas lopkopības pārraudzības b-ba

un Piedrujas un Pustiņas piensaimnie-
ku s-bā. Vairākkārt godalgots un sa-

ņēmis atzinības rakstus par piedalī-
šanos lauksaimniecības ražojumu iz-

stādēs.

KLĀVSONS Arvids, pseud. Mežot-

nieks, žurnālists, Latvijas radiofona

informācijas nodaļas vadītājs un laiki .

Rīts redaktors. Dzīvo Rīgā. Dzimis

1900. g. 28. janvāri Mežotnes pag.

Tēvs Jēkabs, māte Olga, dzim. Frci-

mane — lauksaimnieki. Beidzis Jel-

gavas reālskolu im studējis Latvijas
univers. Precējies ar Hertu Spren-
ku. Pec kara dienesta 1921. g. sā-

cis studijas un strādājis par praktikan-
tu mežu departamenta. 1925. gada

beigās sācis nodarboties ar žurnāli-

stiku un ar 1926. gadu strādājis ne-

pārtraukti laikr. Brīvā Zeme redak-

cijā līdz 1934. g. jūnijam, kad iecelts

par Latvijas radiofona informācijas

nodaļas vadītāju. Sastādījis likumu

un rīkojumu rokas grāmatu lauksaim-

niekiem. Mīle medniecību. Ir Lat-

vijas preses biedrības biedrs.

KLEPERIS Arturs, cand. h'ist., Lu-

bānas valsts ģimnāzijas direktor»."

Dzimis 1882. g. 10. oktobri Cēsīs.

Tēvs Jēkabs, māte Anna, dz. Saliņa

— strādnieki. Beidzis Valkas skolo-

tāju semināru un Latvijas universitā-

tes filol. un filoz. fakultāti. Studējis

ari Tērbatā. No 1902. g. ir skolo-

tājs. Strādājis vairākās pamatskolās.



Smiltenes un Valmieras ģimnāzijās un

Jelgavas skolotāju institūtā. Sarak-

stījis Filozofijas vēstures kursu. Ir

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrī-

bas biedrs.

KLINGENBERGS Edgars, notārs

Valmiera. Dzimis 1872. g. 10. sep-

tembri Lietavā. Tevs Jūliuss —

ap-

tiekas īpašnieks un provizors, māte

Vilhelmlne, dz. šmemanc. Beidzis

Pēterpils universitātes juridisko fakul-

tāti. 1899. g. iecelts par jaunāko, pec
tam par vecāko tiesu amatu kandi-

dātu pie Rigas apgabaltiesas. No

1903. g. ir notārs Valmierā.

KLĪNKLAVS Aleksandrs, architekts.

Dzīvo Rigā. Dzimis 1800. g. 26. jan-

vāri Sejas pag. Rigas apr. Tevs Pē-

teris lauku pašvaldību savienības

direktors, mate Jūlija, dz. Zēvere.

Mācījies Ģermāņa reālskola Rigā un

Varšavas reālskolā Pēterpili. Bei-

dzis Latvijas universitāti. Precējies ar

Lūciju Stradiņu. Bijis Rigas apriņķa

architekts; tagad Latvijas Sarkanā

Krusta architekts. Arehitekturas pro-

jektu atklātās sacensībās ieguvis pir-

mās un citas godalgas par projektiem:

Ķemeru viesnīcai Ķemerēs, Lat-

viešu akciju bankai — Rīgā, Studentu

namam — Rīgā, Liepājas latviešu

biedrības namam — Liepājā un ci-

tiem. Bez tam Latvijas pastāvēšanas
laika pēc viņa projektiem celtas ie-

vērojamas sabiedriskas celtnes, kā

piem. Rēzeknes Sarkanā Krusta lipī-

go slimību slimnīca un kapliča, Rīgas
Sarkanā Krusta jaunbūves Pērnavas

ielā ortopaidiskais institūts ar far-

mācijas laboratorijām un garāžām;

Hoffman la Rosche laboratorijas —

Rigā, Kandavas sēravotu dziedniecī-

bas iestāde un daudzas citas. No

daudzajām privātām Ckām minamas:

Rudzlša jaunbūve Terbatas ielā, Neu-

burga jaunbūve Brīvības ielā, Ķuzes

jaunbūve Artilērijas ielā un citas. Viņa
vadībā uzcelta L. S. Krusta Tēr-

vetes sanatorija, kas ir ievērojamākā

celtne šinī nozare visās Baltijas val-

stis un par kuru ir devuši atzinīgas

atsauksmes ārzemju speciālisti. Bez

tam izstrādāti projekti Armijas spor-

ta stadionam un latviešu studentu na-

mam Rīgā, kas būs ievērojama celtne

apjoma un iekārtas ziņā. Minētās

celtnes ieturētas šā laika lietiskās ar-

ehitekturas virzienā. Apbalvots ar

Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas
zīmi un 10 gadu jubilejas medaļu. Ir

Pasaules enerģijas konferences Lat-

vijas komitejas loceklis, Elektrības

padomes loceklis un Selonijas fil

stru palīdzības biedrības biedrs.

KLISANS Eduards Valkas apriņķ.

ārsts. Dzimis 1801. g. 0. decembri

Ilūkstes apriņķi. Tevs Kristaps, māte

leva, dz. Putene lauksaimnieki.

Beidzis Terbatas universitātes medi-

cīnas fak. Precējies. Sieva, dz. Stalt-

mane. 1019. g. bijis Ilūkstes apr. ārsts,

no 1032. g. ir Valkas apriņķa ārsts.

Nodarbojas ari ar sportu. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ. Ir 7.

Valkas aizs. p. I. bat. ārsts. Brīvprātī-

gi piedalījies atbrīvošanas cīnās Augš-

kurzemes partizānu pulkā.

KLAUSTIŅS Gustavs, inženieris

technologs, Latvijas universitātes dov

cents. Dzimis 1880. g. 0. septembrī
Mežmuižas pagastā. Tevs Kristaps —

skolotājs, māte Olga, dz. Lanckija.

Beidzis Rīgas politechnisk i institūta

mēchanikas fakultāti ar inženiera tech-

nologa grādu 1008. g. Precējies. Sie-

va Elza, dzim. Celmiņa. Bijis inže-

nieris Maskavas dz-ceju galvenās

darbnīcās, Maskavas-Brestas dzelz-

ceļa Minskas mašīnu iecirkņa priekš-
nieks, vecākais inženieris Tjumenes-
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Omskas dzelzceki valdē un Minskas

dzelzceļu galveno darbnīcu priekš-
nieks. 1918. g. atgriezies Latvijā. No

1919. g. bijis Liepājas galveno dzelz-

ceļu darbnīcu V. ekspluatācijas no-

daļas priekšnieks, 1919.-1921. g. Lat-

vijas dzelzceļu galvenais direktors,

1923. g. darba ministrs. No 1920. g. ir

Latvijas universitātes inženierzinātņu
fak. docents. Bijis vairākkārt L. U.

prorektors saimniecības lietās un in-

ženierzin. fak. dekāns. No 1922. g.

ir L. U. saimniecības padomes loce-

klis. Bijis inženieru savienības valdes

loceklis, Techniskā žurnāla dibinātājs

un pirmais redaktors un VI. visp.
dziesmu sv. rīcības kom. loceklis. Ir

inženieru b-bas un daudzu citu orga-

nizāciju biedrs. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. 111. šk- un Somijas
Baltās Rozes ordeni.

KLIVE Ādolfs, tautsaimnieks, Latv.

bankas padomes priekšsēdis Rīga

Dzimis 1888. g. 31. maijā. Bauskas

apr. Vecmuižas pag. Kllvu mājās.
Tēvs Jēkabs, māte Dārta, dzim. Bi-

kemieka — lauksaimnieki. Beidzis

Maskavas šaņavska universitātes eko-

nomijas fakultāti. Precējies ar Latv.

univ. cand. oec. Liliju Kugelbcrgu. Bi-

jis nācionālās padomes, tautas pado-

mes, sat. sap., L, 11. un 111. saeimas

loc., Latv. bankas padomes loceklis

no bankas dibināšanas. Pazīstami vai-

rāki apcerējumi atsev. grāmatas un

laikrakstos par politiku un tautsaim-

. niecību. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. 11. Ir Fraternitas Rusticana

goda filistrs. Vairāku biedrību goda

biedrs un Latv. zemn. savienības cen-

trālās valdes priekšsēža vietnieks no

šis partijas dibināšanas 1917. g. lidz

viņas darbības apturēšanai 1934. gadā.

KLAVIŅS-ELLANSKIS Jānis, ģe-
nerālkonsuls Šveicē. Dzīvo Bernā.

Dzimis 1884. g. 27. jūnijā Saikavā.

Tēvs Jānis, māte Anna, dz. Kupče —

lauksaimnieki. Nepabeigta augstsko-
las izglītība. Precējies ar Alīdu Mei-

nerti. Valsts dienesta ir kopš 1920. g.

Sākumā par preses šefu Latvijas di-

plomātiskajā misijā Bernā, tad par

goda konsulāraģentu, vēlāk par vi-

cekonsulu un konsulu. 1927. g. iecelts

par ģenerālkonsulu un 1931. g. par

karjeras ģenerālkonsulu. No 1927.—

1933. g. ir firmas konsulārā korpusa

vecākā vietas izpildītājs un no 1933.

g. šī korpusa vecākais. Vairākkārt

deleģēts kā Latvijas pārstāvis uz da-

žādām starptautiskām konferencēm.

Rūdolfa Blaumaņa Latvijā iespiestas
dažas viņa noveles. Nodarbojies ar

žurnālistiku Pēterburgas Avīzē, Lat-

vijā, Dzimtenes Vēstnesi, Dzīvē. 1905.

g. emigrējis un strādājis vispirms

Dienvidvācijas, tad Vīnes un kopš
1914. g. Šveices presē. Specialitāte
žurnālistikā — āri. politikas, tautsaim-

niecības un tirdzniecības jautājumi.
No 1917. g. Šveices telegrāfa aģentū-

ras līdzstrādnieks Rlteiropas jautāju-

mos. Vairāku Šveices laikrakstu līdz-

strādnieks. Trīs gadus bijis Bernas

pusofkiozā laikraksta Der Bund ār-

zemju nodaļas redaktors. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķ. Ir

Šveices preses savienības un Bernas

preses savienības biedrs. Nodibinājis

Saikavā mūzikas, dziedāšanas un iz-

glītības biedrības. Pasaules kara laikā

piedalījies latvju kolonijas sapulcēs

Bernā, kur tika propagandēta Latvi-

jas neatkarība. Tāpat piedalījies lat-

vju, leišu, igauņu, somu, poļu, uk-

raiņu un grūzlnu konferencēs Švei-

cē šo tautu neatkarības labā un va-

dījis viņu preses birojus Šveicē. No-

turējis daudzus priekšlasījumus par

Latviju un Baltijas valstīm.



KĻAVIŅS Augusts-Vilhelms, ārsts.

Dzimis 1875. g. 19. apr. Paltmalc.

Beidzis Tērbatas paidagoģiskās bie-

drības kursus un sācis studēt medicī-

nu Tērbatā. Beidzis Latvijr.s uni-

versitātes medicīnas fakultāti ar ārsta

grādu. Studējis ari lauksaimniecības

fakultātē. Priekš kara nodarbojies ar

lauksaimniecību savā īpašumā, ierī-

kodams plašu koku skolu, siemieclbu

un putnkopību. Pasaules karā vadījis
fronte brīvprātīgo latviešu sanitāru

pulciņu un vēlāk bijis Dr. Butuļa

palīgs Kurzemes bēgju epidēmisko

lazarešu ierīkošanā un apgādāšanā.

Piedalījies ari kaujās pret Bermontu

un lieliniekiem. Darbojies vairākās

izglītības un atturības organizācijās.
Ir ārsts diētists un propagandē veģe-

tāru diētu par galveno ārstēšanās lī-

dzekli. Par to rakstījis periodiskos

izdevumos. Sarakstījis grāmatas: Bez-

sāls diēta un ēšanas māksla un Kai-

lais cilvēks gaisā, gaismā, saulē, ūde-

nl. Visās Latvijas malās notīm ji-

daudz priekšlasījumu un kursu par

pareizu barības sagatavošanu, par al-

koholu un nikotīnu. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord.

KĻAVIŅS Ernests, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Alūksnes pa-

gasta vecākais. Dzimis 1890. g. 19.

aprīli Alsviķu pag. Beidzis Alūksnes

cv. lut. draudzes skolu, izturējis pār-

baudījumus apriņķa skolas kursa ap-

mērā Porchovas pilsētas skolā un

Pavlovskas kara skolā ieguvis kara

ierēdņa grādu. 1934. g. iecelts par

Alūksnes pagasta vecāko. Ir Brīvības

pieminekļa Alūksnes pag. komitejas

priekšsēdis, Alūksnes cv. lut. drau-

dzes priekšnieka vietnieks, lopkopī-

bas pārraudzības b-bas priekšnieks

un patērētāju b-bas Ekonomijas, me-

liorācijas s-bas un krājaizdevu s-bas

kasieris.

KĻAVIŅS Juris, cand. oec., Rigas

galvena pasta priekšnieks. Dzimis

1873. g. 10. novembri Rīgā. Tēvs

Pēteris — strādnieks, māte Jete, dz.

Sakse. Beidzis Latvijas universitātes

tautsaimniecības un tiesību zinātņu

fakultāti 1932. g. Precējies ar Mariju
Nāgeli. Pasta resorā strādā no 1895.

g. 1900. g. iecelts par Rigas galve-

nā pasta kancelejas vadītāju, 1908. g.

paaugstināts par I. šķiras pasta ur

telegrāfa ierēdni. 1914. g. pārcelts

uz Rēveles pasta un telegrāfa kantori

pasta operāciju vadīšanai. Piedalījies

Igaunijas pasta satiksmes iekārtoša-

nā līdz 1919. g. Atjaunojis un iekār-

tojis pasta, telegrāfa un telefona dar-

bību atbrīvotajā Zieme|latvijā. Līdz

1919. g. rudenim bijis Vecgulbenes

pasta, telegrāfa un telefona rajona

pārzinis, tad pārcelts uz Rīgu par

pasta un telegrāfa pārvaldes sevišķu

uzdevumu ierēdni. Komandēts uz

Kurzemi atjaunot ari tur pasta un te-

legrāfa satiksmi. No 1920. g. ir Rīgas

galvenā pasta priekšnieks. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķ. Ir

Brivibas pieminekļa pasta un tele-

grāfa departamenta komitejas loce-

klis, Rīgas latviešu biedrīhas un Lat-

viešu tautsaimnieku biedrības biedrs

un Rīgas centrālā pasta kantora dar-

binieku krāj- un aizdevu kases un

Palīdzības biedrības Pasts dibinātājs

un Rīgas Sv. Jāņa baznīcas Luterrt

latviešu draudzes padomes loceklis.

KĻAVIŅS Mārtiņš, paidagogs un

sabiedrisks darbinieks, Rundāles pag.

I. pamatskolas priekšnieks. Dzimis

1870. g. 1. februāri Vietalvas pagastā.
Beidzis draudzes skolu. Ar pašmā-
cību ieguvis skolotāja tiesības. No

1890. g. bijis skolotājs un pašvaldību

222K|aviņs



223 Kociņš

darbinieks. Par skolas priekšnieku

Rundālē ievēlēts 1925. g. Vadījis
daudzus korus, ar kuriem piedalījies

apvidu un vispārējos dziesmu svēt-

kos. Darbojies daudzās biedrībās un

piedalījies pašvaldību darbā. Bijis

skolotāju pārstāvis Bauskas apriņķa
skolu valdē. Piedalījies kā iecirkņa

vadītājs 1925., 1930. un 1935. g. tau-

tas skaitīšanās. Ir Rundāles izglītī-
bas b-bas priekšnieks.

KĻAVIŅS Pēteris, sabiedrisks dar-

binieks, Ukru pagasta darbvedis. Dzi-

mis 1884. g. 9. maijā Sausnējas pa-

gastā. Beidzis Rigas pareizticīgo ga-

rīgo semināru. Bijis skolotājs pareiz-

ticīgo skolās Stāmerienē, Kokorevā

un DumLanga, kur visur piedalījies

sabiedriskajā dzīvē. Bijis ari Dun-

dangas pagasttiesas rakstvedis. No

1921. g. ir Ukru pagasta darbvedis.

Darbojas turienes bibliotēkas, pien-

saimnieku, mazsaimniecibu veicināša-

nas, biškopības un patērētāju biedrl-

KSs. Ir valsts statistiskās pārvaldes

brīvprātīgais korespondents no 1921.

g. Piedalījies visās tautas un lauk-

saimniecības skaitīšanās kā iecirkņa

vadītājs. Apbalvots ar valsts statistis-

kās pārvaldes diplomu un goda zīmi.

KĻAVIŅS Rūdolfs, paidagogs, Rī-

gas pilsētas bērnu inspektors. Dzimis

1892. g. 7. martā Jaunpiebalgas pag.

Tēvs Jānis, māte Līze, dz. Akote —

lauksaimnieki. Beidzis Valmieras sko-

lotāju semināru un skolotāju institūtu

Tērbatā. Studējis Latvijas universi-

tātē. Precējies. Sieva Olga, dz. Jen-

Sevice. Ir. skolotājs no 1911. g. Strā-

dājis Madonas un Jelgavas ģimnā-

zijās. Pēdējos 10 gadus Rigas pilsētas
bērnu inspektors. Darbojies Bērnu

palīdzības sav-bu, Latvijas tuberku-

lozes apkarošanas b-bā v. c. Raksta

žurnālos un laikrakstos no 1912. g.

KOCERS Jānis, ārsts, Rīgas pils.
tiesu ārsts un L. U. mcd. fak. asi-

stents. Dzimis 1901. g. Lēdurgas drau-

dze Vidzeme. Tēvs Mārtiņš, mate

Jtllija, dz. Simsone — lauksaimnieki.

Precējies. Sieva Austra, dz. Gauja.
Pēc vidusskolas beigšanas 1919. g.

brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā un

piedalījies atbrīvošanas cīņas. 1928.

g. ieskaitīts armijas rezervē ar ārsta-

leitenanta pakāpi. L. U. mcd. fakul-

tāti beidzis 1926. g. Universitātē

strādā par asistentu sākot ar 1926. g.,

bet par tiesu ārstu Rīgā ar 1932. g.

Sarakstījis apm. 15 zinātniskus dar-

bus. Privāti praktizē par nervu ārstu

un psichoterapeutu. Ir stud. korp.
Fraternitas Livonica loceklis.

KOCIŅŠ Jānis, inženieris un sko-

lotājs. Dzimis 1878. g. 7. februāri

Īslīces pagastā. Beidzis Bornsmindes

pagasta skolu, Bauskas pilsētas sk.,

Kurskas mērnieku skolu un Maska-

vas mērniecības institūtu ar I. šk-

inž. grādu. Apprecējies ar Ludniillu

Bērziņu. No 1906.—1914. g. darbojies

par skolotāju Pliskavas mērnieku sk.,
būdams ari Pliskavas latviešu b-bas

revīzijas komisijas, valdes im pado-

mes loceklis. No 1914. 1920. g. in-

spektors Novočerkaskas mērniecības

skola, skolotājs Donas politcchniskaja

institūtā un skolotāju institūtā. Dar-

bojies bēgļu apgādāšanas komitejas.

1920. g. atgriezies Latvijā un iestājies

zemju d-ta mērniecības daļas diene-

stā par vecāko inženieri, kādā amatā

atrodas vēl tagad. Strādājis par sko-

lotāju Latvijas tautas universitāte, kul-

turtechniskajā skola un valsts tech-

nikumā. Ir Rīgas latviešu b-bas, ag-

ronomu b-bas, inženieru b-bas, I.

valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemi-

ņas fonda komitejas biedrs un stu-

dentu b-bas Austrums vecbiedrs. Ap-



balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV.

Šķiru, sv. Staņislava un sv. Annas

111. un 11. šķiras ordeņiem.

KOGBETLIJANCE Anna, dz. štei-

ne, sieviešu organizāciju darbiniece,
valsts ierēdne dzelzce|u ārstniecības

daļā. Dzimusi 1882. g. 30. septembri.

Tēvs Fricis — dzelzceļa darbinieks,
māte Marija, dzim. Gotmane. Beigusi
Latviešu b-bas meiteņu skolu, sko-

lotāju kursus, bērnu dārznieču kur-

sus un komerczinlbu kursus. No

1902. g. bijusi dažādos amatos —

bibliotekāre, skolotāja, skolas inter-

nāta vadītāja, bērnu dārza vadītāja,

grāmatvede un valsts ierēdne. Brīvo

laiku ziedojusi sabiedriskajam dar-

bam. Piedalījusies atturības biedrības

Auseklis padomē. 1906. g. noorgani-

zējusi pirmo latvju bērnu rotaļu lau-

kumu. 1907. g. nodibinājusi Bērnu

rotaļu biedrību, kas atvērusi vairākus

bērnu dārzus latviešu bērniem Rīgā.

Bijusi vairākus gadus b-bas priekš-

niece. Bēgļu laikā strādājusi bēgļu

komitejā un par skolotāju latviešu

bēgļu bērnu skolā. Pec atgriešanās

Latvijā darbojusies Latvijas dzelzceļ-
nieku biedrībā, pretalkohola biedrībā

un sieviešu atturības b-bā Baltā lenta.

1928. g. piedalījusies biedrības Dzelz-

ceļuiece dibināšanā un ir tās priekš-
niece. Piedalījusies ar priekšlasīju-
miem izglītības nedēļā, veselības ne-

dēļā, mātes dienā un pretalkohola

dienā. Ir b-bas Dzelzceļniece val-

des priekšsēde, Latv. sieviešu palī-
dzības korpusa valdes vicepriekšsēde,

Latvijas dzelzceļnieku biedrības iz-

glītības sekcijas locekle un sieviešu

atturības b-bas Baltā lenta locekle.

KOKLACS Boļe lavs, sabiedrisks

darbinieks un skolotājs Baltinavas

lauksaimniecības skolā Šķilbēnos. Dz.

1901. g. 1. oktobri Kārsavas pagastā.

Beidzis lauksaimniecības vidusskolu.

1926. g. bijis kopdarbības instruktors

Latgales lauks, b-bu savienībā. Tā

paša gada beigās skolotājs Preiļu
lauks, skolā. 1932. g. pārcelts uz

Baltinavas lauksaimn. skolu. Darbo-

jas ari papildskolās, piedalās ar rak-

stiem Latgales laikrakstos un nolasa

referātus speciālos un vispārējos jau-

tājumos. Ir Lauksaimn. skolu skolo-

tāju b-bas un Latgaliešu skolot, bie-

drības biedrs, Šķilbēnu mazpulka va-

dītājs, Latgales zemnieku jaunatnes
b-bas Šķilbēnu nod. valdes priekš-

sēdis, Latgales skolotāju, pašvaldību

un sabiedrisko iestāžu darbinieku sli-

mu kases valdes priekšsēdis un Brī-

vības pieminekļa Šķilbēnu apakško-
mitejas loceklis. 4 gadus bijis 18.

Daugavpils aizsargu pulka 5. rotas

komandieris.

KONDRATS Rūdolfs, iekšlietu mi-

nistrijas iekšējās apsardzības nodaļas
priekšnieks. Dzimis 1898. g. 21. sep-

tembri Taurupes pagastā. Tēvs Mi-

ķelis, māte Marija, dz. Kondrfite. Bei-

dzis Latvijas universitātes tautsainv.

niecības fakultāti ar cand. oec. grādu.

Precējies ar Almu Jansoni. Valsts

dienestā strādā no 1919. g. Sakumā

bijis jaunākais, tad vecākais polici-

jas kārtībnieks, p€c tam policijas uz-

raugs. 1931. g.
iecelts par Tukuma

un Talsu apr. pol. 111. iec. priekšnie-

ku. No 1932. g. ir tagadējā amatā.

Ir stud. korp. Beveronijas filistrs.

KONRĀDI Fridrichs, senātors. Dzi-

mis 1881. g. 8. decembri Sakas mā-

cītāja muižā. Tēvs Augusts — mā-

cītājs, māte Berta, dzini. Bauere. Mā-

cījies Rīgas pilsētas ģimnāzijā un Tēr-

batas un Maskavas universitātē. Pre-

cējies ar Hertu Canderi. No 1906. g.

bijis tiesu amatu kandidāts Rīgā un

Pēterpili, no 1910. g. papildu mier-
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tiesnesis Rigā, no 1912. g. iec. mier-

tiesnesis Liepāja un Cēsis. 1918. g.

iecelts par Latvijas tiesu palātas lo-

cekli un 1928. g. par senatoru civll-

kasācijas departamenta. Bez tam no

1921.—1923. g. bijis valsts kontroles

padomes loceklis, no 1923.—1928. g.

valsts kontroles padomes sevišķās sē-

des priekšsēdis. 9 gadus bijis par

senāta augstākās disciplinārās tiesas

locekli. Kopā ar Rīgas apgabaltiesas
locekli A. Valteri sakopojis Izvilku-

mus no senāta civ. kas. dep-ta sprie-
dumiem (līdz Šim 10 sējumi) un Iz-

devis Civilprocesa nolikumus ar pa-

skaidrojumiem. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa 111. šķ.

KORDONS Antons, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Bejas pagasta
darbvedis. Dzimis 1880. g. 6. oktobri

Stāmerienes pagasta. Beidzis pamat-
skolu. 1896.—1909. g. bijis darbveža

palīgs Kalncempju, Annas, Litenes,

Mālupes, Allažu un Alsviķa pagastos.
1909 —1911. g. darbvedis Beļavas pa-

gastā. No 1911. g. ir Bejas pagasta

darbvedis. Ir Alūksnes krājaizdevu
sabiedrības padomes priekšsēdis, Kol-

berģa-Mālupes un apkārtnes biškopī-
bas biedrības valdes loceklis, Bejas

savst. ugunsapdr. biedrības grāmat-

vedis.

KOSA Juris, paidagogs. Dzīvo Rī-

gā. Dzimis 1878. g. 2. maijā Birz-

gales pagastā. Tēvs Jānis, māte Ede,
dz. Saulīte laukstrādnieki. Mācī-

jies pagasta un draudzes skolās un

skolotāju seminārā Rīga. Precējies.

Sieva, dz. Bļodniece. No 1897.—1906.

bijis skolotājs Vidzemē un Rīgā. 1906.

—1917. g. izsūtīts trimda Toboļskas

gub. 1920.-22. g. ierēdnis izglītī-
bas ministrijā; 1923.—29. g. skolotājs
Rīgā. Nodarbojas ari ar literatūru.

Dažādos periodiskos izdevumos ie-

vietoti viņa stāsti, dramatiski sacerē-

jumi un dzejoļi. Stāstu kopojumi: Kad

Laima iet garām (1933.) un Rita krēs-

lā (1934.). Strādā ari latv. nacionā-

lās reliģijas pētīšanā un kopšana.
Latv. rakstnieku un žurnālistu arod-

biedrības biedrs.

KOSINSKIS Vladimirs, politiskās

ekonomijas profesors Latvijas univer-

sitātē. Dzimis 1864. g. 24. augusta

Čerņigovas gub. Krievijā. Tēvs An-

drejs, māte Marija, dz. Narbutova —

lauksaimnieki. 1883. g. iestājies Mas-

kavas univ., kur beidzis fizikas ma-

temātikas un juridisko fak. Turpat

■izstīvējis ari maģistra un doktora

disertāciju. Precējies. Sieva Jeļena,
dz. Karatigina. Bijis par mācības spē-

ku Maskavas universitātē, Rīgas po-

litechr.kkajā institūti, Odesas univer-

sitātē un ķj'jevas universitātē. 1921.

g. atstājis Krieviju un ievēlēts par

profesoru Prāgas universitātes krievu

juridiskā fakultāte. No 1928. g. ie-

vēlēts par profesoru Latvijas univer-

sitāte. Publicējis 16 zinātniskas grā-

matas, visvairāk krievu, bet ari augļu,

franču un latviešu valodā. Apbalvots

ar daudz agrākās Krievijas ordeņiem,
kas visi palikuši Krievijā. Ir Latvie-

šu ekonomiskās biedrības padomes

loceklis.

KOZLOVSKīS Eduards, (pseudou.
Maltanlts, Vacais Ozis un c.) rakst-

nieks un žurnālists. Dzimis 1878. g.

30\ oktobri Vijēnu pag. Dzīvo Rē-

zeknē. Apprecējies ar Ksaveriju Pelsi.

Beidzis Varakļānu pamatskolu, dru-

kas mākslas kursus Pēterpili un dar-

bojies dažādās turienes tipogrāfijās.
IQI2. g. piedalījies pirmās latviešu

drukātavas dibināšanā Rēzeknē un

bijis tās technisko darbu vadītājs.
1921. g. piedalījies ari drukātavas

Oromota noorganizēšanā. Daudz no-
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darbojas ar žurnālistiku. Viņa raksti

iespiesti visos latgaliešu laikrakstos.

Izdevis pirmo latgaliešu avīzi Rēzek-

ne — Breivais Vords un 1932. g.

Drvva. 1916. g., kopā ar N. Rancānu

un bij. muižnieku P. Michailovu, no-

dibinājis Rēzeknē burtliču skolu ar

vispārējās izglītības kursiem. 1917. g.

ievelēts j>ar Latgales zemes pado-

mes valdes locekli un 1920. g. iecelts

par Rēzeknes apr. valdes priekšsēža
biedru. Sarakstījis, tulkojis un izdevis

latgaliešu izloksnē pavisam ap 40 da-

žāda satura grāmatas. Sacerējis vai-

rākus dzejoļus, kas izkaisīti latgaliešu

periodiskajā presē. Tulkojis no poļu
valodas Sv. evaņģēliju, kas ir pirmais

tulkojums latgaliešu izloksnē. Ir pir-

mās latgaliešu pirmmācības grāmatas

Lobo Sākla autors un izdevējs. Strādā

Rēzeknes pils. valde par sekretāru.

KRĀŠŅAIS Andrejs, sabiedrisks

un saimniecisks darbinieks. Dzīvo Ru-

gāju pagastā. Dzimis 1876. g. 27. de-

cembri Galgauskas pagastā. Beidzis

Galgauskas pag. Veišu pamatskolu.

Precējies ar Alvīni Putni. Nodibinājis

Balupes biškopības b-bu, Daugasnes

piensaimnieku sab-bu un Daugasnes

meliorācijas sab-bu, kurās darbojas,

gan par priekšnieku, gan revīzijas ko-

misijas locekli. Latvijai nodibinoties,

ievēlēts Balvu pagasta padome, bet

tagad ir Rugāju pagasta padomes

un Balvu luterāņu draudzes padomes

loceklis, Daugasnes rāj. priekšnieks

un Gaiļakalna luterāņu kapu komite-

jas loceklis. levelēts Latvju jaunatnes

Daugasnes nodaļā par goda biedru.

Bez tam ir ari Daugasnes pasta no-

daļas un telefona centrāles pārzinis

un Daugasnes meteoroloģiskās stacir

jas vadītājs.

KRĀŠŅAIS Vilberts, jaunatnes or-

ganizāciju darbinieks, slimo kasu re-

vidents Rigā. Dzimis 1908. g. 12.

janvāri Rugāju pagastā. Tēvs An-

drejs — Daugasnes pasta un telefona

pallgnodaļas un meteoroloģiskās sta-

cijas vadītājs, māte Alvine, dz. Putne.

Beidzis Jaungulbenes pag. Kalna sko-

lu, Galgauskas pag. Veišu skolu. Bal-

vu tirdzniecības skolu (1927. g.) un

tagad studē L. U. tautsaimniecību.

Lubānas ezera plūdu un neražas laikā

noorganizējis Rugāju pagasta pludos
cietušo palīdzības komiteju, skolēnu

ēdināšanas punktus, trūcīgo bērnu va-

saras koloniju v. t. t., par ko apbal-
vots ar Latv. Sarkanā Krusta nopelnu
krustu. Kopš 1925. g. aktīvi darbojas
Latv. nāc. jaunatnes sav-bā. No 1929.

—33. g. bijis LNJS centrālās valdes

ģenerālsekretārs un rakstījis jaunatnes

gada grāmatā un Nacionālajā Trīs-

stūri. 1931. g. iecelts par LNJS Lat-

gales apgabala vadītāju, kādā amatā

ir ari vēl tagad. Šai laikā LNJS no-

daļu skaits Latgalē pieaudzis no 7

uz 43, sarikotas vairākas brīvdabas

teātra izrādes, sportistu nometnes v.

t. t. 1932. g. iestājies LNJS spor-

tistu virsvadonlbā par staba sevišķu
uzdevumu inspektoru. Tagad ir Ru-

gāju novada inspektors. Paaugstināts

par sportistu vecvadoni un apbalvots

ar Saules Trīsstūri. Nodibinājis Latv.

Sarkana Krusta Rugāju nodaļu un

bijis tās priekšnieks, darbojies Latvi-

jas vanagos, Rugāju pag. revlz. ko-

misijā par priekšsēdi un 19. Jaun-

latgales aizsargu pulkā par gāzu virs-

nieku. Ir Rtļgāju pagasta krāj- un

aizd. sab. revlz. komis. priekšsēdis,

Latvju jaunatnes Daugasnes nodaļas

priekšnieks un stud. korp. Ventonijas
loceklis.

KRASTIŅS Alfons, būvinženieris,

Latv. universitātes privātdocents pie

inženierzinātņu fakultātes ceļu būv*
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niecības katedras. Dzimis 1900. g. 26.

novembri Cēsis. Tēvs Augusts — būv-

uzņēmējs, māte Anna, dz. Dzirne. Bei-

dzis Cēsu L. Ausēja reālskolu un

Latv . universitātes inženierzinātņu fa-

kultāti, ari Latv. karaskolu. Precējies

ar Lidiju Dzeni. Universitātē lasa

zemes ceļu kursu. Bez tam strādā šo-

seju un zemes ceļu dep-tā par ve-

cāko inženieri. Ir Latv. būvinženieri!

biedrības biedrs. Brīvprātīgi piedalī-
jies Latvijas atbrīvošanas cīņās kā

virsnieks.

KRASTIŅS Augusts, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks, Mazsalacas

pagasta darbvedis. Dzimis 1875. g.

11. novembri Sēļu pagastā. Mācījies

Valmieras pilsētas skolā. Strādā jau

27 gadus pašvaldības darbā. Darbojas

aizsargu organiz. Ir Mazsalacas krāj-
aizdevu sabiedrības revīzijas komisi-

jas loceklis, savstarpējās ugunsapdro-
šināšanas biedrības darbvedis un lauk-

saimniecības biedrības sekretārs. Il-

gus gadus bijis Mazsalacas brīvprā-

tīgo ugunsdzēsēju "biedrības un Maz-

salacas saviesīgās biedrības sekretārs.

KRASTIŅS Jūlijs, gleznotājs. Dzī-

vo Kalncempju pag. Ermikos. Dzimis

1882. g. 12. augusta turpat. Beidzis

pamatskolu, draudzes skolu, daiļkrā-

sotāju skolu Rīgā un Bluma mākslas

skolu. Papildinājies pie J. Rozentāla.

Piedalījies gleznu izstādēs sākot ar

11. Latviešu mākslas veic. biedr. izstā-

di. 1916.—19. g. dzīvojis Maskavā.

1919.-33. g. darbojies Alūksnes, Le-

jas miesta un Gaujienas ģimnāzijās

par zīmēšanas un mākslas vēstures

skolotāju. Kopš 1933. g. pensionēts.

Viņa darbu skaits ir apm. 2000, 1. t.

dabas ainavas. Ir Neatkarīgo māk-

slinieku vienības biedrs. Darbojas ari

lauku teātros par režisoru un dekora-

toru.

KRASTKALNS Andrejs, jurists un

sabiedrisks darbinieks. Dzimis 1868.

g. 25. decembri Talsu apr. Lejas-
lāčos. Vecāki — lauksaimnieki. 18Q5.

g. beidzis Maskavas universitātes ties.

zinātņu fakultāti. No 1595. g. ir advo-

kāts Rigā. Bijis Rigas latviešu biedrī-

bas sekretārs, pēc tam priekšnieka
biedrs, bet no 1919. g. priekšnieks.

1907. g. ievēlēts par Rigas pilsētas
valdes locekli kā pirmais no latvie-

šiem. 1910. g. iecelts par Rlgas-Val-
mieras goda miertiesnesi un pasau-

les kara laikā par pilsētas galvu.
1917. g. no Krievijas pagaidu valdības

iecelts par Vidzemes komisāru. Oku-

pācijas laikā 1918. g. 20. martā kopā

ar Fr. Veinbergu Rīgas pilsētas do-

mes sēdē ierosinājis Baltijas valsts

dibināšanu, kas saistāma personālūnijā

ar Vāciju, lai tā novērstu Latvijas sa-

dalīšanu pēc Brestlitovskas miera lī-

guma. levēlēts Vidzemes landesrātā

un Baltijas valsts pavaldonibā. 1919.

g. kopā ar Purgali noslēdzis ar Z.

A. S. valstīm privātu līgumu par pro-

duktu sagādāšanu Rīgas iedzīvotā-

jiem. Bijis 111. saeimas loceklis. 1932.

g. atbalstījis Rīgas latv . b-bas zināt-

ņu komitejas nodibināšanu. Ir Rigas
latv. b-bas priekšu, un goda biedrs.

KRAUCS Eduards, filmu opera-

tors, Latvijas preses fotogrāfs, ārzem-

ju preses speciālkorespondents, Lat-

vijas obligātoriskās kronikas filmu

izdevējs un operators. Dzīvo Rīgā.
Dzimis 1898. g. 21. augustā Rīgā.
Tēvs Jānis, dzelzceļu vagonu būv-

meistars, māte Minna
x

dzim. Briedē.

Beidzis vidusskolu. Studējis Maska-

vas kalnu akadēmijā. Strādājis Rī-

gas gumijas fabr. Kaučukā Maskava.

1921. g. atgriezies Latvijā, darbo-

jies par preses fotogrāfu un korespon-

dējis ārzemju presē, sniegdams foto



uzņēmumus no Latvijas politiskās,

saimnieciskās un kulturālas dzīves.

Ir Vācijas, Anglijas, Amerikas, Fran-

cijas, Somijas, Beļģijas, Itālijas, Dā-

nijas, Čechoslovakijas, Zviedrijas, Ho-

landes un Spānijas lielāko izdevnie-

cību korespondents. Apgādā ar illu-

strācijas materiāliem ārlietu ministri-

jas preses nodaļu. 1929. g. sācis pat-

stāvīgi izdot Latvijas obligātorisko
filmu kroniku. Izlaidis pirmo Latvi-

jas skaņu filmu. Filmas: Kas veikts

tuberkulozes apkarošana, Gauja, Ķe-
meru propagandas filma un Skaistā

Latvija (ārlietu ministrijas preses no-

daļas uzdevuma). Dažas filmas iz-

rādītas Vācijā, Krievijā, Somijā, Po-

lijā, Lietavā, Zviedrijā, Igaunijā v.c.

Sakrājis plašus materiālus no valsts,

tautas, mākslas, sabiedrības un vi-

ņas vadītāju dzīves, lai atstatu nā-

košam paaudzēm musu valsts tap-
šanas un izveidošanas pieminekli ska-

tos un skaņās. Darbojies filmas Tau-

tas dēls uzņemšana un citās kultflr-

filmās. Nodarbojas ari ar motorspor-

tu, peldēšanu un slēpošanu.

KRAUJIŅŠ Kārlis-Olgerts, (Kaļvu

Oļģerts, Rožmllis, Roberts Ķilders),
rakstnieks. Pastāvīga dzīves vieta Ri-

gā. Dzimis 1879. g. 11. jūnijā Ran-

kas Lejasveckaļvos. Tēvs Kārlis —

lauksaimnieks un sabiedrisks darbi-

nieks, māte Anna, dz. Arene. Mā-

cījies Rankas Luterskolā un Velēnas

draudzes skolā. Tālāko izglitibu iegu-

vis pašmācības ceļā Pēterpili. Strādā-

jis Krievijā vairākos valsts un privātos

uzņēmumos. Nodibinājis Rostovas lat-

viešu b-bu un vadījis sabiedrisko un

kulturālo dzīvi bēgļu laikā. 1920. g.

ievēlēts Krievijas mākslas darbi-

nieku arodbiedrības valdē un dis-

cipllnārtiesā, un par sekretāru Meln-

jūras apg. tautsaimniecības padomē.

Darbojies par lektoru un žurnālistu,

vadot teātra un mākslas noda|u die-

nas laikrakstā. 1Q24. g. atgriezies Lat-

vijā. 1925. g. nodibina un rediģē Val-

kā nedē|as laikrakstu Ziemeļlatvija,
1926. g. ir Daugavpili Daugavas Vār-

da redaktors un vadītājs, no 1931.—

1932. g. mākslas kritiķis krievu die-

nas laikrakstā Novij Golos. Literāta

gaitas iesācis Austrumā un Pēter-

burgas Avīzē. Pēc tam darbojies Pē-

terburgas Vēstnesi, Ritā, Svaros, Vār-

dā, Rīgas Avīzē, Dzimtenes Vēst-

nesi v. c, kur ievietoti viņa feļetoni,
humoreskas, fābulas un satirdzejas.

Strādā lidz Latvju Grāmatā, Brīva-

jā Zemē, Jaun. Ziņās, Pēd. Bridi

v. c. Raksta dzejas, stāstus, lugas,

raidlugas, Kritikas, feļetonus u.t.t.

Sarakstījis Apsīšu Jēkaba monogrā-

fiju, Zīļu Josta fabulu krājumu,
Lāča smēde — stāsti jaunatnei v. c,

lugas: Mīlas talka (izrādīta Dailes

teātri), Katrs savā vietā, Miss Latvi-

ja v. c, kā ari daudzas jaunatnes

lugas, jautrus viencēlienus u.t.t. Bez

tam sagatavošanā ir vairāki stāstu,

fabulu un dzeju krājumi. Precējies.

Sieva Elza, dzim. Zapoļska — Du-

bura dramatisko kursu absolvente.

Rakstījusi dzejas un stāstus. K. ir

Torņakalna kultūras b-bas sekretārs

un Latv. rakstn. žurn. arodb. biedrs.

KRAUKLIS Ēriks, Dzērbenes lauk-

koplbas pārraudzības b-bas agro-

noms. Dzimis 1903. g. 16. oktobri

Rigā. Tēvs Andrejs, māte Anna, dz.

Krisone. Beidzis Latvijas universitā-

tes lauksaimniecības fakultāti. Sarak-

stījis apcerējumu Auzu un siena ba-

rības vērtība ēdinot darba zirgus.
Ir Dzērbenes lauksaimniecības b-bas

priekšnieks, Dzērbenes mazpulka va-

dītājs un Dzērbenes brīvības pie-

minekļa komitejas priekšnieka palīgs.
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KRAUKLIS Fricis, valsts ierēdnis,
Valsts prezidenta sekretariāta apžēlo-
šanas noda{as vadītājs. Dzimis 1880.

g. 4. martā Valmieras apr. Alojas pag.

Tēvs Tenis, māte Trlne, dz. Pēter-

sone — zemes nomnieki. 1897. g.

beidzis Limbažu pilsētas skolu ar uz-

slavu; vēlāk papildinājies ekonomis-

ki juridiskas zināšanās un valodās.

Precējies. Sieva Emma, dz. Ģērma-

ne. īsu laiku bijis tautskolotājs. 1900.

g. iestājies pie zemnieku lietu komi-

sāra Limbažos par rakstvedi, bet 1906.

g. pārnācis uz Rīgu gubernatora kan-

celeja, kur ilgus gadus pārzinājis
laikrakstu un biedrību darbvedību.

1907. g. laidis klajā latviešu valodā

Noteikumus par biedrībām, sapulcēm,

bibliotēkām, laikrakstiem un loteri-

jām. Vēlāk ari krievu valoda sastā-

dījis plašu rokas grāmatu par bie-

drībām. Pasaules kara sakumā ie-

celts par Rīgas preses komitejas lo-

cekli un pēc Rigas evakuēšanas par

vecāko kara cenzoru un drukatavu

inspektoru. Tanī pašā laikā darbojies

ari toreizējā Vidzemes guberņas

pārtikas valdē par kancelejas pār-

zini. Vāciem ienākot, evakuējies uz

Cēsīm un Valku. Pēc Latvijas valsts

nodibināšanās aicināts par apgādības

ministrijas kancelejas pārvaldnieku.
Vēlāk bijis izmeklēšanas tiesnesis

dzelzceju virsvaldes materiālu apgā-
des un zemkopības ministrijas me-

žu panamu lietās. No 1923. g. 1. fe-

bruāra strādā Valsts prezidenta se-

ktetSriātr. Darbojas ari kreditkoope-

rācijā. Ir Latvijas kreditkooperatlvu
savienības valdes priekšsēdis, Rigas
krāšanas un aizdošanas biedrības val-

des loceklis un Jonatāna krājaizdevu
sabiedrības direktors un rīkotājs; ie-

velēts valde Jonatāna biedrībā un

kuģniecības akc. sabiedr. Kaija. Nodi-

binājis un bijis priekšnieks valodu iz-

platīšanas biedrībā Sociēte Poķglotte;

sporta biedribas Amatiers mūža biedrs

un Rīgas latviešu biedrības ilggadīgs
biedrs. Nodarbojas ari ar žurnālistiku.

Rakstījis Balsi un Jaunākas Ziņās.
1020. gada izdevis brošūru Noteiku-

mi par ierēdņiem. Krievu dienestā

apbalvots ar Staņislava un Annas or-

deņiem, Latvija ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. Šk- un par atbrīvošanas

cīņām ar piemiņas medaļu.

KRAUNHALA Alvīna, sabiedriska

darbiniece. Dzimusi 1871. g. 19. jan-

vārī Rigā. Tevs Augusts — filo-

logs, māte Elizabete, dzim. Plikatus.

Izglītojusies ģimnāzijā Rīgā un papil-

dinājusies Vācija. Apbalvota ar Tri-

ju zvaigžņu ord. IV. šķ. Ir cietum-

nieku un arestantu bērnu patversmes
biedrības priekšniece, Latvijas bēr-

nu palīdzības savienības, Baltā kru-

sta biedribas, Vidzemes patronāta

biedrības, Latv. tuberkulozes apka-

rošanas biedrības, vācu skolotāju bie-

drības, Latv. jaunu sieviešu kristīgās
savienības un daudzu citu organizā-

ciju locekle. 1911.—1921. g. darboju-

sies Rīgas pils. sociāla apgādē. 1921.

—1934. g. bijusi Rīgas pilsētas dom-

niece un dažādu komisiju locekle.

KRAUZE Jūlijs, valsts darbinieks,
Tukuma un Talsu apr. policijas I.

iec. priekšnieks Tukumā. Dzimis

1898. g. 20. jūnijā Rīgā. Beidzis Tu-

kuma pamatskolu. Vidusskolas izglī-
tību ieguvis ar pašmācību. Precējies

ar Florentlni Strelcvici. Piedalījies pa-

saules karā un Latvijas atbrīvošanas

cīņās. 1919. g. iestājies armijas virs-

pavēlnieka staba iekšējās izlūkoša-

nas Tukuma nodaļas dienesta, bet

pēc tās likvidēšanas pārgājis poli-
tiskas apsardzības, tag. politiskās pār-
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valdes rīcībā. Strādājis Tukumā, Tal-

sos, Ventspili, Bauska, bet no IQ2I.

-—1032. g. par izmeklēšanas tiesne-

si Rīgā. 1032. g. iecelts par Tuku-

ma un Talsu apr. polic. I. iec. priekš-
nieku. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķ. Ir 11. Tukuma aiz-

sargu pulka sporta kluba kasieris,

Brīvības pieminekļa Tukuma iec. ko-

mitejas loceklis un Starptautiskās ku-

stoņu aizsardzības Tukuma nodaļas
valdes priekšsēdis.

KREICBERGS Jānis, jurists, no-

tārs un sabiedrisks darbinieks. Dzīvo

Jēkabpili. Dzimis 1864. g. 25. jū-

lijā Elējas pagasta. Tēvs Kristaps,

māte Anna, dzim. Jankevica - lauk-

saimnieki. Mācījies Jelgavas ģimnā-

zijā. 1885.—1800. g. studējis Mas-

kavas univ. jurid. fak. Dzivi piedalī-

jies Maskavas latviešu stud. pulciņā.

Precējies. Sieva Elizabete, dzim.

Bemharde. 1891.—1001. g. bijis pri-
vātadvokāts Liepājā. Rosīgi darbojies
latviešu labdarības biedrībā un pa-

līdzības b-bā. Nodibinājis Liepājas I.

latviešu krājaizdevu kasi. Divi ga-

dus izdevis rakstniecības almanachu

Tautu pagalms, kur ievietoti pārskati

par Eiropas tautu rakstniecību. 1001.

--1015. g. turpinājis advokāta darbu

Rīga. 1006. g. ievēlēts Krievijas pir-

majā valsts domē par Kurzemes de-

putātu. Kara laikā bijis Pēterpils latv.

bēgļu centrālkom. pilnvarn. un tās

uzdevuma apmeklējis latv. bēgļu no-

metnes, kārtodams bēgļu lietas un

izsniegdams pabalstus. 1017. g. ievē-

lēts Kurzemes zemes padomē, vē-

lāk latviešu nacionālajā padomē. 1917.

g. sūtīts no nācion. padomes uz

Ameriku gādāt tur par labvēlīgu no-

skaņojumu dibināmai Latvijas valstij.
No 1921. g. bijis atkal notārs Rīgā.
1023. g. nodibinājis Krišjāņa Valde-

māra biedrību un ievēlēts par tās

priekšnieku. 1925. g. vadījis Krišjā-

ņa Valdemāra 100. gadu dzimšanas

atceres svētku sarīkošanu. Divas rei-

zes ievēlēts par Rīgas pilsētas dom-

nieku. levēlēts par priekšnieku jūr-
nieku kongresa padomē un vadījis

ari divus jūrnieku kongresus. Bijis

ari senatnes pētītāju biedribas priekš-

nieks. lerosinājis latviešu sieviešu na-

cionālās ligas dibināšanu un ievēlēts

tās valdē. 1932. g. nodibinājis bie-

drību Valdemāriešu cilts un ievēlēts

par tās priekšnieku. Piedalījies ari

aviācijas veicināšanas biedrības, lī-

biešu draugu biedrības, Latvijas un

Amerikas latviešu biedribas dibinā-

šanā un bijis šo biedrību valdes lo-

ceklis. No 1933. g. ir Jēkabpils no-

tārs. Jau ģimnāzista laikā darbojies

presē. Maskavā un Liepājā dzīvodams

bijis pastāvīgs Baltijas Vēstneša līdz-

strādnieks un korespondents. Rakstī-

jis par tautsaimniecību, vēsturi, lite-

ratūru un juridiskiem jautājumiem.
Pēc pārnākšanas uz Rīgu kādu lai-

ku bijis dienas laikraksta Vārds fak-

tiskais redaktors. 1906. g. kopā ar

J. Janševsku nodibinājis dienas avīzi

Dzimtene un bijis tās atbildīgais re-

daktors. Jūrnieka atbild, redaktors

līdz šim. Brošūras un grāmatas:

Baltijas sievietes tiesības, Arturs Bau-

mans, Ko devis Krišjānis Valdemārs

latvju tautai, Atmiņas par Krišjāni

Valdemāru, Augusts Dambrovsks.

Daudz rakstu atrodas manuskriptos,

starp tiem: Funfzig Jahrc (ieistes-

kultur m Lertland, Zviedru redukci-

jas genezis Livonijā, Tautsaimniecī-

bas elementārais kurss, Retorikas

kurss, vairāku Krišjāņa Valdemāra

rakstu tulkojumi latviešu valodā un

memuāri, kas aptver laikmetu no

1874.—1900.g. Ir stud. korp. Fra-
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ternitas Lettica filistrs, Rigas latvie-

šu biedribas biedrs un Krišjāņa Val-

demāra jūrniecības un zvejniecības

noda|as priekšnieks, biedrības Valde-

māriešu cilts priekšnieks, Latviešu no-

tāru biedrības valdes priekšnieks un

vairāku citu biedrību loceklis, stud.

korp. Beveronijas goda filistrs un

Liepājas palīdzības biedrības, grāma-

tu izdevēju biedrības un latviešu sie-

viešu nācionālās līgas goda biedrs.

KREICBERGS Jānis, jurists, Ri-

gas apgabaltiesas Valkas apr. IV.

iecirkņa miertiesnesis. Dzimis 1595.

g. 29. martā Vecgulbenes pag. Bei-

dzis Vecgulbenes pagasta un drau-

dzes skolu, valsts vidusskolu pie-

augušiem Rīgā un Latvijas univer-

sitāti. Latvijas valsts un pašvaldības

dienestā darbojas no 1911. g. No

1021. g. nepārtraukti tiesu resorā. Ir

Latvijas tiesnešu biedrības biedrs.

KREICERS Hermanis, skolotājs,

Rīgas pils. 5. pamatskolas pārzinis.
Dzimis 1895. g. 22. novembrī Ērg-

ļu pagastā. Tēvs Jānis, māte Ede,

dzim. Vērniece — lauksaimnieki.

Beidzis Ilūkstes skolotāju semināru un

L. U. filoloģijas un filozofijas fakul-

tātes 2 gadīgo paidagoģijas nodalu.

Precējies ar Mildu Bērziņu. Skolotā-

ja darbu sācis 1914. g. No 1921. g.

strādā Rīgas pils. 5. pamatskolā un

no 1929. g. ir šis skolas pārzinis.
Rakstījis par paidagoģijas jautāju-
miem Izglītības Ministrijas Mēneš-

rakstā, Audzinātājā un citos izdevu-

mos. Nodarbojas ari ar literātūrvc-

sturiskām studijām. Ir Rigas latvie-

šu skolotāju b-bas un Tuberkulozes

apkarošanas b-bas biedrs. Piedalījies
kā virsnieks Latvijas atbrīvošanas cī-

ņās, bijis ievainots.

KREISMANIS Pāvils, agronoms,

Latv. universitātes docents lauksaim-

niecības fakultātē un L. U. Vecau-

ces izmēģinājumu un prakt. darbu

saimniecībā. Dzimis 1885. g. 27. no-

vembri Vilzēnu pagastā. Tēvs Jē-

kabs, māte Ede, dzim. Ārgale —

mājas īpašnieki. Beidzis Pēterpils I.

kadetu korpusu. Studējis lauksaim-

niecību Rigas politechnikā un Mas-

kavas lauksaimniecības institūtā, ko

beidzis ar I. šķiras agronoma grādu

1910. g. No 1911. g. ir Rīgas lauk-

saimniecības centrālbiedrlba kursu va-

dītājs un lektors, kā speciālists zem-

kopībā noorganizējis pirmos kollek-

tlvos lauku izmēģinājumus zemnie-

ku saimniecībās, no 1912. g. ir b-bas

sekretārs, vēlāk Baltijas Lauksaim-

nieka redaktors, no 1913. g. skolo-

tājs Prieku|u lauksaimniecības sko-

lā. Piedalījies ari pasaules karā. No

1918. g. ir Priekuļu lauksaimniecības

vidusskolas direktors, noorganizējis

skolu, Priekuļu lauksaimniecības in-

stitūtu un fermas un skolas saimnie-

cību. 1920. g. zemkopības ministri-

jas uzdevumā apceļojis Zviedriju un

Dāniju, 1922. g. komandēts uz Vā-

ciju un Sveici iepazīties ar lauk-

saimniecības skolām. 1928. g. ievēlēts

par L. U. docentu, 1929. g. ari par

L. U. Vecauces saimniecības un stu-

dējošo vasaras prakses vadītāju. 1930.

g. ka Latvijas valdības delegāts pie-

dalījies agrārkonferencēs Varšavā un

Bukarestē. No 1929. g. ir Lauksaim-

niecības mēnešraksta un žurnālaVa-

nags atb. redaktors. Darbi: Zemes

šķirošana, kopā ar citiem Lauksaim-

niecība pamatskolā, I. un 11. d., Sēk-

la, sēja un raža, Zeme un tās kop-

šana, Lauksaimniecības ražojumu paš-

izmaksa, Mineraloģija. Rakstījis par

lauksaimniecības jautājumiem Latvi-

jas un ārzemju period. izdevumos.

lemīļotā blakus nodarbošanās mūzika,
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pa vaļas brīžiemdiriģē kori. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu, Polijas restftuta

un Dienvidslāvijas Baltā ērg|a orde-

ni. Ir Latv. lauksaimniecības centrāl-

biedrlbas valdes loceklis un Latv.

agronomu biedrības revīzijas komi-

sijas loceklis.

KRĒSLIŅŠ Arnolds, aptiekārs, Rū-

jienas pilsētas galva. Dzimis 1892.

g. 10. oktobri Strenčos. Tēvs Jānis
— namsaimnieks, māte Kristīne, dz.

Ābele. Pēc ģimnāzijas izglītības iegū-
šanas iestājies aptiekā par mācekli.

1913. g. Chajkovas universitāte iz-

turējis pārbaudījumus, iegūdams ap-

tiekāra palīga tiesības. Pec tam stu-

dē Pēterpils pslchoneuroloģiskā in-

stitūta farmācijas nodaļā. Studijas
beidz 1923. g. Latvijas universitāte

ar provizora grādu. Precējies ar Val-

liju Lubavu. Pēc universitātes beig-
šanas bijis aptiekārs Mālpili. 1926.

g. pārgājis uz Rūjienu. Visu Laiku

piedalījies sabiedriskajā dzīvē. 1929.

g. ievelēts par Rūjienas pilsētas gal-
vu. No 1931.—1934. g. bijis pilsētas

galvas biedrs, bet 1934. g. iecelts

par pilsētas galvu. Brīvprātīgi iestā-

jies Latvijas armijā, kur iecelts par

armijas sanitārās noliktavas priekš-
nieku. Apmēram 20 gadus piedalī-

jies kā aktieris teātru izrādēs. No

1930. g. vada Rūjienas nedē|as laik-

rakstus. Ir Rūjienas Vēstneša redak-

tors, stud. korp. Lettgallia filistrs un

vairāku profesionālu un kulturālu bie-

drību biedrs.

KRIEVIŅS Alberts, valsts ierēd-

nis un sabiedrisks darbinieks, dzeizc.

virsv. finanču vicedirektors. Dzimis

1883. g. 12. jūnijā Džūkstes paga-

sti. Tēvs Kārlis — kalējs, māte Ane-

te, dzim. Straūtmane, Mācījies Tu-

kuma vidusskola un augstākajos

dzelzceļu, komerckursos. Precējies.

Sieva Frlda, dzim. Tiepele. Strādājis
no 1902. g. Rlgas-Orlas dz-c. val-

dē, vēlāk Latvijas dzeizc. virsvaldē.

Bijis kantorists, tad rēķinvedis, pa-

saž. statistikas pārzinis, techn. un

komerckursu pārzinis revidents, ie-

ņēmumu daļas vadītājs. Tagad fi-

nanču vicedir. Bijis pirmā latv. sporta

žurn. redaktors un Baltijas Vēstneša

līdzstrādnieks. Ir žurnāla Ugunsdzē-

sējs redaktors, Dzelzceļnieka un starp-
taut. žurnāla Revue Internationale Dv

Tev līdzstrādnieks. Jr ari mūziķis —

ērģelnieks. Apbalvots ar Triju zv.

ord. IV. šķ., Igaunijas, Lietavas, Po-

lijas, Beļģijas, Francijas, čechoslov.

un Jugoslavijas ordeņiem un Latv.

ugunsdzēsēju augstāko goda zirni. Ir

vairāku ugunsdzes. biedr. biedrs Lat-

vija un Beļģijas karaliskās ugunsdzēs.

federācijas un Francijas nacionālās

ugunsdzēs. federāc. goda biedrs. Lasa

lekcijas valsts technikumā. Ir Lat-

vijas ugunsdzēsēju savienības valdes

priekšsēdis; Latvijas dzelzceļn. biedrī-

bas krājaizdevu kases rīkotāja di-

rektors, Rīgas Pētera ugunsdzēsēju

b-bas priekšnieks, Āgenskalna latv.

b-bas priekšnieks, biedrības Komis-

kā opera valdes priekšsēdis, 5. Rīgas

aizsargu pulka vada komandieris un

Rīgas namīpašnieku biedrības valdes

loceklis.

KRIEVIŅS Edgars, diplomāts, Lat-

vijas sūtnis Vācija, Austrija un Ho-

lanoē. Dzimis 1884. g. I. jūnijā Vec-

brenguļos Valmieras apr. Pirmo mā-

cību baudījis mājās. 1896. gada ie-

stājies Pērnavas klasiskajā ģimnāzi-

jā, kuras kursu beidzis 1903. gadā.
No 1903.—1906. g. studējis Tērbati

agronomiju un tautsaimniecību. le-

stājies studentu korporācijā Lettonia.

Students būdams darbojies vienu ga-

du par mājskolotāju. 1906. g. nolicis
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Kijevā virsskolotaja eksāmenu un ie-

guvis Pēterpili militflrskolu skolotā-

ja tiesības. Sācis strādāt Ņižņijnov-

goiodā grāfa Arakšejeva kadetu kor-

pusa. 1910. gada rudeni pārcelts uz

pirmo Maskavas kadetu korpusu un

Aleksandra un Alekseja kara skolu.

Tanī pašā laikā immatrikulets Mas-

kavas universitātes vēstures un filo-

loģijas fakultātes Vakareiropas lite-

ratūras vēstures nodaļā. Vairāk se-

mestrus studējis ārzemēs — Greno-

bles, Leipcigas un Berlīnes universi-

tltes. Maskavas universitātes kursu

beidzis 1914. gadā. 1916. g. nolicis

valsts eksāmenu, iegūdams ģermāņu
un romāņu filoloģijas kandidāta grā-

du. Atstats augstskolā sagatavoties
zinātniskai darbībai. Speciāli strādājis
pie akadēmiķa profesora M. Roza-

nova un profesora V. Poržezinska.

No 1914.—1919. g. Maskavas univer-

sitātes lektors. 1920. g. ievēlēts par

ģermāņu filoloģijas docentu Latvijas
universitātē. Tad pat iecelts par ār-

lietu ministrijas Viduseiropas valškn

nodaļas vadītāju. 1920. g. rudeni pir-
mais sekretārs Latvijas sūtniecība Ber-

līne. 1922. g. darbojies par sekre-

tāru ģenerālkonsulātā Londonā, no

kurienes atgriezies uz Berlīni ka sūt-

niecības padomnieks. 1923. g. pār-

gājis uz sūtniecību Parīzē par ata-

šeju, kur vadījis konsulāro noda|u.
3924. £\ aug. iecelts par ģenerālkon-
sulu un sūtniecības padomnieku Ber-

līnē. No 1932. gada septembra Lat-

vijas sūtnis Vācijā. 1933. g. maija
mēnesi iecelts par sūtni ari Austrijā.
Tanī pašā laikā izpilda sūtņa pienā-
kumus Holandē. Triju zvaigžņu or-

deņa komandieris. Būdams Maska-

vas universitātes students publicējis
daudz darbus krievu un vēlāk ari

vācu valoda. Latvju presē sācis dar-

boties jau 1903. gadā; pirmais ap-

cerējums parādās Vērotājā. 1920.—

1924. g. Latvi un Brīvajā Zeme ie-

spiestas vēstules no Berlīnes, Lon-

donas un Parīzes par dažādiem po-

litiskiem un saimnieciskiem dienas

jautājumiem. Plašāki tautsaimnieciska

satura apcerējumi parādījušies Eko-

nomistā un Latvijas Tirgotājā. Par

politiskās, saimnieciskas un kulturā-

las dzīves nozarēm daudz rakstījis

vācu prese.

KRIEVIŅS Kārlis, paidagogs, Le-

jasciema pagasta 6 kl. pamatskolas

pārzinis. Dzimis 1887. g. 21. oktobri

Sinoles pagastā. Beidzis Valmieras

skolotāju semināru. Precējies. Sieva

Elza, dzim. Klāva — skolotāja. Sko-

lotāja darbu iesācis 1910. g. Smil-

tenes Bērzaines skolā; 1912. g. sko-

las pārzinis Smiltenes pagasta Sī-

gales sk. 1928. g.Cirgaļu pagasta pa-

matskolas pārzinis; tagadējā darba

vietā no 1930. g. Daudz strādā aug-

ļu dārzu un mēģinājumu parauga lau-

ciņu ierīkošanā. Ir Lejasciema un

Sinoles mazpulka vaditājs, pagasta

pašvaldības revīzijas komisijas locek-

lis un turienes lauksaimniec. organi-

zāciju biedrs.

KRIEVS Dāvis, paidagogs, Valtai-

ķu pagasta Laidu pamatskolas pār-

zinis. Dzimis 1895. g. 3. septembri

Launkalnes pagastā. Beidzis Laun-

kalnes pag. skolu, Smiltenes draudzes

skolu, Pēterpils reālskolu, Dubura un

ZeKmata dramatiskos kursus un 1922.

g. Rīgas viengadīgos skolotāju saga-

tavošanas kursus. Sieva Elizabete, dz.

jansone, skolotāja. Piedalījies pasau-

les karā un Latv. atbrīvošanas cīņās,

par ko piešķirta tiesība nesāt atbrlv.

ciņu piemiņas zīmi. Sakot ar 1923.g.

nodarbojies par skolotāju Gudenieku

pag. pamatskolā. 1934. g. iecelts par
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V altaiķu pag. Laklu pamatskolas pār-

zini. Rakstījis dzejoļus un īsākus tē-

lojumus, kas iespiesti laikrakstos Kur-

zemes Vārds, Brīvā Zeme v. c. Sa-

gatavojis un vadījis teātra izrādes, bū-

dams ari par aktieri. Ir Aizputes

a|>r. nācionālo skolotāju b-bas dibi-

nātājs un priekšnieks no 1932. g.

un 6. Aizputes aizsargu pulka locek-

lis, kur bijis par jātnieku vada ko-

mandieri. Organizējis jātnieku eskad-

ronu, bijis tā komandieris un bei-

dzot Valtaiķu pag. aizsargu nodaļas

priekšnieks.

KRIEVS Edgars, inženieris un

technologs, 11. Rigas pilsētas slim-

nīcas administratīvais direktors. Dzi-

mis 1592. g. 17. novembri Brasla-

vas pag. Tēvs Ijābs, māte Līze, dz.

Bērziņa — lauksaimnieki. Beidzis Ri-

gas politechn. institūtu. Precējies. Sie-

va Lidija, dzim. Beljāne. 1917.—1918.

g. strādājis Igaunijā par vecāko in-

ženieri. 1919-—1926. g. Šveicē. 1926.

— 1927. g. bijis Rīgas pils. buvvaldes

inženieris. No 1927. g. ir 11. Rīgas

pilsētas slimnīcas administratīvais di-

rektors. Ir Latvijas tuberkulozes ap-

karošanas biedrības revīzijas komi-

sijas priekšsēdis, Latvijas vēža ap-

karošanas biedrības padomes sekre-

tārs un Latvijas inženieru biedrības

biedrs. Studiju laikā darbojies vairā-

kās studentu organizācijās. 1916. g.

bijis Rīgas politechn. institūta stu-

dentu bēgļu pārstāvis Krievijas Tat-

jānas komitejā Maskavā.

KRIGENS Juris, valsts darbinieks,
Madonas apriņķa priekšnieks. Dzimis

1898. g. 26. septembri Dunikas pa-

gasta. Beidzis A. Cinkas komerc-

skolu Liepāja un Baltijas technisko

augstskolu Rigā. Precējies ar Mar-

tu Villau. 1919. g. bijis iekšlietu mi-

nistrijas sevišķu uzdevumu ierēdnis;

1920. g. Ilakstes apriņķa priekšnie-
ka palīgs I. iecirkni; 1921. g. ap-

riņķa priekšnieka palīgs Kuldigas un

Rīgas apriņķi; 1927. g. Rīgas pre-

fektūras 11. un 8. iecirkņa priekš-

nieks; no 1931. g. Madonas apriņķa

priekšnieks Madonā. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru, aiz-

sargu nopelnu krustu, Latvijas at-

brīvošanas piemiņas zirni un Lat-

vijas atbrīvošanas 10 gadu piemiņas
zīmi. Ir 9. Madonas aizsargu pulka
komandieris.

KRIMS Aleksandrs, cand. rer.

mērc, valsts zemes bankas pilnva-
rotais Daugavpili. Dzimis 1903. g.

12. maijā Balvu pagastā. Tevs Alek-

sandrs; māte Karlina, dzim. Kana-

viņa — zemkopji. Beidzis Latvijas
iiniversitātes tautsaimn. un tiesibu zi-

nātņu fakultātes tautsaimniecības no-

daļu. No 1929. g. strādā valsts ze-

mes bankas Daugavpils nodaļas da-

žādos amatos. 1934. g. iecelts par

bankas pilnvaroto. No 1934. g. ok-

tobra ir ari Daugavpils bāriņtiesas lo-

ceklis. Piedalījies sabiedriskajā dar-

bā jau studiju gados, veicinādams

savā apkārtnē sabiedrisku organizā-

ciju dibināšanu un darbības noorgani-

zēšanu. Ir Daugavpils latviešu bie-

drības padomes un laikraksta Lat-

gales Vēstnesis izdevniecības komi-

sijas loceklis, Daugavpils aizsargu

pulka sakaru bataljona bibliotekārs

mi stud. biedrības Ziemelis vecbiedrs.

KRIPENS Adalberts, cand. oec,

Latvijas Sarkanā Krusta loteriju no-

daļas vadītājs. Dzimis 1895. g. 14.

janvāri Valmierā. Tēvs Pēteris —

metallstrādnieks, māte Karlīna, dz.

Cukste. Beidzis Gatčinas praporšči-

ku skolu un L. U. tautsaimniecības

un tiesibu zinātņu fakultātes tautsaim-

niecības nodaļu. Precējies ar Olgu
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Kļavu-Kļaviņu. No 1921. g. strādā

Sarkana Krusta un no 1927. g. ir

tagadējā amata. Interesējas ari par

sociālo apdrošināšanu un augļkoplbu.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu orde-

ņa V. šķ. un Latvijas Sarkanā Kru-

sta goda zīmes 11. un 111. šķ. Pa-

saules karā cīnījies 1. Daugavgrīvas
latviešu strēlnieku pulka kā virsnieks.

Ir Latvijas slimo kasu savienibas

valdes un prezklija loceklis un priekš-
sēža biedrs, dzivokļu kooperātiva
Savs Stūrītis valdes loceklis, Latvi-

jas Sarkana Krusta darbinieku krāj-
un aizdevu sabiedrības revīzijas ko-

misijas priekšsēdis, Latvijas Sarka-

nā Krusta darbinieku pensiju komisi-

jas loceklis un Latviešu tautsaim-

nieku biedrības biedrs.

KRISTIŅS Juris, pašvaldības un

saimniecības darbinieks. Bauskas pil-
sētas valdes loceklis un tirgotājs.
Džinus 1890. g. 15. maijā Bauskas

pagasta. Beidzis Bauskas pagasta un

apriņķa skolu. Darbojas 13. Bauskas

aizsargu pulkā jau no 1920. g. par

rotas komandieri. Piedalījies Latvi-

jas atbrivošanas karā. Par kaujas

nopelniem apbalvots ar Lāčplēša ka-

ra ordeņa 111. šķiru. Bez tam ap-

balvots ar Aizsargu nopelnu kru-

stu. Ir Latviešu tirgotāju s-bas Baus-

kas nodajas valdes loceklis.

KRIŠJĀNIS Didriķis, jūrnieks, loču

komandiera pailgs Ventspili. Dzīvo

Ventspili. Dzimis 1859. g. 15. sep-

tembri Ances pagasta Lužņas cie-

ma Draudziņu mājas. Mācījies Luž-

ņas privātā krievu valodas pirmmācī-

bas skolā un Ances pagasta Pizas

ciema pagasta skolā. Beidzis Vents-

pils jūrskolu ar tālbraucēja kapteiņa

grādu. 7 gadus braucis par stūrmani

uz buru kuģiem un tvaikoņiem, 1

gadu braucis par kapteini uz tvaiko-

ņa, 40 gadus ir loča dienestā Vents-

pili. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deņa V. šķ. un medaļiem par cil-

vēku glābšanu. Bijis ilggadigs Vents-

pils jaunības draugu biedrības val-

des loceklis, Ventspils namsaimnieku

biedrību Kredīts biedrs un Vents-

pils namsaimnieku kooperātlva un

Lībiešu savienibas biedrs. Pasaules

kara laikā braucis par vecāko kap-

teiņa palīgu uz transportkuģa „U".
Bermonta laikā vadījis kuģus ar kara

materiālu no Ventspils uz Rīgu cau-

ri minu laukiem, piedzīvojot uzbru-

kumu pie Botderājas. kā ari vadījis
kā locis franču un angļu kuģus uz Rī-

gu cauri minu laukiem.

KRIŠJĀNIS Kārlis-Ernests, mežko-

pis. No 1926. g. virsmežzinis Kul-

dīgas virsmežniecībā. Dzimis 1890.

g. 11. februāri Sērmūkšu pagastā.

Pašmācības ceļā sagatavojies un ie-

stājies ar kroņa stipendiju Lojanes

mežkopības skolā, ko beidzis 1911.

g., iegūstot I. godalgu. Precējies.
Sieva 2cnija, dzim. Rakovska. Dar-

bojies Krievijā par mežziņa pailgu

un jaunāko taksātoru. Piedalījies Lat-

vijas atbrlv. cīņās, bet drīz piekoman-
dēts mežu dep-tam un darbojies Cē-

su, Gaujienas un Lejas virsmežnie-

cībās. lemīļotā blakus nodarbošanās

kokaudzētavu ierīkošana un augko-

pība. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķiru. Ir Mežkopju savie-

nības dibinātājs un pirmās valdes

loceklis.

KRISKANS Alberts-Rūdolfs, Vie-

sītes pilsētas galva. Nodarbojas ar

tirdzniecību. Dzimis 1902. g. 2. ap-

rīli Dignājas pagasta. Beidzis pa-

gasta skolu. Darbojies par vecāko

policijas kārtībnieku. Ir turienes aiz-

sargu organizācijas kasieris.
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KRISTBERGA Otilija, dz. Melne,

paidagoge un sabiedriska darbiniece.

Skolotāja un audzinātāja savā privāta-

jā bērnu dārzā un pirmskolā Rigā.
Dzimusi 1892. g. 27. februāri Rīgā.
Tēvs Andrejs — namsaimnieks, māte

Marija, dzim. Leimane. Beigusi vi-

dusskolu, Frebeļa kursus un 1923. g.

Latv. izglītības ministrijas sarīkotos

pirmskolas skolotāju kursus Rigā. 8

g. strādājusi par mājskolotāju Krie-

vijā, no 1921.—1923. g. Latvijas kul-

tūras veicināšanas b-bas bērnu dār-

zā un pirmskola. No 1923. g. 1.

septembra līdz pat šai dienai vada

savu priv. bērnu dārzu un pirmsk.

Kopš 1921. g. strādā Latv. siev. palī-
dzības korpusā: valdes locekle un

līdzekļu vākšanas sekcijas priekšnie-

ces vietniece no 1932. g. Apbalvota

ar "Latvijas sieviešu palidzibas kor-

pusa goda zīmes diploma 11. pakāpi.

No 1931. g. Latvijas skautu centrālās

organizācijas dāmu komitejas loce-

kle. 1917.—1918. g. darbojusies Tve-

ras latviešu jaunatnes b-bā, bijusi val-

des locekle un kasiera vietniece.

KRODERS Artūrs, publicists, ideo-

loģisko rakstu redaktors iekšlietu mi-

nistrijā. Dzimis 1892. g. 28. martā

Aderkašu pagastā. Tēvs Jānis — sko-

lotājs, māte Amanda, dz. Bambanc.

Studē L. U. tiesību zinātnes. Pre-

cējies. Sieva Zelma, dzim. Auziņa.

Žurnālista darbību sācis 1910. g. žur-

nāla Tagadne. Rakstījis Jaunajā Die-

nas Lapā, Jaunajā Vārdā, Dzīvē, Ņē-

vas Viļņos. Piedalījies pasaules karā

latviešu strēlnieku pulkos, šai laika

rakstījis jaunajās Pēterpils Avīzēs,

Līdumā un Jaunākajās Ziņās. 1917. g.

bijis Vidzemes zemes padomes re-

ferents. Piedalījies Latvju kareivju nā-

cion. savienības dibināšanā ciņai ar

lieliniekiem. Savienība? deleģēts pie.

dalījies ari nacionālajā padomē. leve-

lēts par tās priekšsēža biedru. Nodibi-

nājis kopā ar Plensneru Cēsis laik-

rakstu Laika Vēstis. Okupācijas lai-

kā rakstījis Līdumā un kopā ar Skalbi

rediģējis žurnālu Jaunā Latvija. Lie-

pājā nodibinājis patriotisku laikrakstu

Latvijas Sargs un vadījis to lidz 1920.

g. maijam. Pēc tam strādājis lid/ vai-

rākos laikrakstos. 1925. g. nodibinā-

jis savu nedēļas avizi Pirmdiena. No

1934. g. ir laikraksta Tēvijas Sargs
redaktors. Sarakstījis grāmatas: Prūšu

un baronu sazvērestība pret Latvijas
valsti, Domas par latvju kultam, Cil-

vēka mērk>, Par minoritāti! autonomi-

ju, Ģenerālis Jānis Balodis v. c. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeni un

Latvijas atbrīvošanas piemiņas zīmi.

KRODERS Roberts, iepriekšēji

brālis, rakstnieks, kritiķis un Katra

teorētiķis. Dzimis 1892. g. 28. mar-

tā Aderkašu pagastā. Beidzis vidus-

skolu Maskavā. 1909. g. parādījušies

viņa pirmie tulkojumi. 1912. g. raksti

par literatūras jautājumiem Dienas

Lapā un Dzimtenes Vēstnesī. Pie-

dalījies pasaules karā un 1914. g. kri-

tis vācu gūstā. 1918. g. atgriezies Lat-

vijā un kopa ar brāli izdevis laikrak-

stu Latvijas Sargs, kur rakstījis par

kultūras jautājumiem un ari teātra

kritikas. No 1923.—1925. g. bijis Lat-

vijas Vēstneša redakcijas sekretārs.

No 1925.—1928. g. strādājis līdzi

Pirmdiena, Rīgas Ziņās un lllūstre-

tajā 2urnalā. 1929. g. nodibinājis iz-

devniecību Argonauti. No 1931. g. ir

izgl. min. mākslas un kultūras Lietu

konsultants. Sarakstījis monogrāfijas

Amtmanis-Briedrtis un R. Vāgners;
drāmu Pēdējais tilts; brīvdabas uz-

vedumu Atdzimšanas dziesma un sce-

nāriju filmai Tautas dēls. Tulkojis
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Kalergi Vienotā Eiropa, Foreļa Dzi-

mumu jautājums. Van Lona Cilvēces

vēsture, Hamsuna, UaiIda un Mopa-
sana darbus, Tukstots un vienas nakts

pasakas, Roiāna 2ans Kristofs v. c.

No viņa tulkotajām lugām daudz iz-

rādītas Nacionālajā teātri un Dailes

teātri. Orām. drauga izdodamās Te-

ātra vēstures virsredaktors. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. V. un IV. šk.

un Norvēģijas Sv. Olava I. šk- bru-

ņinieka ord.

KROGZEMIS Ernests, sabiedrisks

darbinieks, Kandavas pagasta darb-

vedis. Dzimis 1808. g. 10. decembri

Salacas pagasta. Beidzis Salacgrīvas

draudzes skolu, pec tam izglītību

papildinājis ar pašmācību. Bijis Sa-

lacas pagasta darbvedis, vēlāk strā-

dājis Cesu un Talsu apriņķu val-

des. No 1030. g. ir tagadējā amatā.

Ir I. Talsu aizsargu pulka tieslietu

daļas vadītājs, Kandavas pilsētas paš-
valdības revīzijas komisijas loceklis,
Kandavas sadraudzlgās b-bas krāj-

un aizdevu sabiedrības revīzijas ko-

misijas loceklis, Kandavas pagasta

ugunsapdrošināšanas biedrības darb-

vedis un grāmatvedis.

KROGZEMIS Valdemārs, mācīts

lauksaimnieks, fermas vadītājs valsts

Naukšēnu patversmē un 4 kl. pa-

matskola. Dzimis 1807. g. 22. feb-

ruāri Rozēnu pag. Beidzis Prieku-

ļu lauks, skolu. Bijis 2 g. Mežotnes

muižas saimn. vad., 2 g. Preiļu lauk-

saimn. skolas skolotājs, pēc tam ta-

gadējā vietā. Ir ari Naukšēnu valsts

pamatsk. mazpulka vadītājs. Pieda-

lījies Latvijas atbrīvošanas ciņās.

KROLLS Otto, žurnālists, Latvijas
nācionālās operas inspektors. Dzimis

1888. g. 26. maijā Inčukalnā. Tēvs

Augusts, mate leva, dzim. Stūre —

zemkopji. Beidzis Nikolaja ģimnā-

ziju un Borcharta mākslas kursus.

Precējies. Sieva Elza, dzim. Plaka-

ne. Bijis vagonu fabrikas vecākais

konstruktors, pēc tam I. M. Brauna

mašlnfabrikas techniskais direktors.

Baltijas Ziņu redakcijā bijis mākslas

kritiķis un attiecīgu nodaļu vadītājs.
Nodibinoties Latvijas telegrāfa aģen-
tūrai Rīgā, bijis tās redaktors, bez

tam Brīvās Zemes redaktors lidz

1023. g. Pec tam bijis Latvijas kul-

tūras veicināšanas b-bas priekšnieks.

1030. g. iecelts par izglītības mini-

stra mākslas un kultūras konsultantu.

No 1031. g. ir Latv. nāc. operas in-

spektors. Literārisko darbību sācis

1004. g. Baltijas Vēstnesi un Rīgas
Ziņās, iespiezdams tulkotus romānus.

Strādājis līdzi vēl Tēvijā, Latvijā un

Liepājas laikrakstos. Rediģējis Kul-

tūras Vēstnesi, Jaunatnes Vadoni,

Tautas bibliotēku, Ugunskuru, Lat-

vijas Tūristu un Latviju. Rakstījis ap-

cerējumus par mākslu, kultūru un

sabiedriskajiem jautājumiem. Tulkojis

Hebeļa judlti, Šova Pigmalionu un

citas lugas. Sarakstījis Mostas zeme

un Almansors. Tulkojis vairākus ro-

mānus. Sarakstījis grāmatas — Lat-

vijas ģeogrāfija, Fiziskā ģeogrāfija,
brošūras par Dāniju, Zviedriju un če-

choslovakiju un daudzus vadoņus tū-

ristiem. Apbalvots ar Zviedrijas Va-

zās ordeni, Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ., skautu Balto liliju, čechosiova-

kijas Baltās lauvas ordeni, Lietavas

Vitauta Dižā ordeni v. c. Ir Cechu un

latvju biedrības, Latvijas kultūras vei-

cināšanas b-bas, Latv. jaun. pretalk.
b-bas v. c. organizāciju goda biedrs,

Latvijas preses biedrības, Latv. vi-

dusskolas skolotāju b-bas, Rīgas lat-

viešu b-bas, Latvju -zviedru b-bas,

Tautu savienības veicināšanas b-bas,

Latv. jaun. sarkanā krustā, Bernu pal.
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s-bas, Latvju-čechu b-bas un daudzu

citai biedrību biedrs un Dānijas aug-

stāko kursu ārzemniekiem goda pār-
stāvis.

KRONBERGS Ernests -Hermanis,

teologs, Smiltenes cv. lut. draudzes

mācītājs. Dzimis 1903. g. 25. jūni-

jā Svitenes pagastā. Tevs Pauls un

māte Līze — zemkopji. Beidzis Jel-

gavas klasisko ģimnāziju un Latvi-

jas universitātes teoloģijas fakultāti.

Precējies ar Brigitu-llellu Treu. No

1930. g. adjunkts, sākot ar 1934. g.

draudzes mācītājs. Ir L. U. kristī-

gās stud. b-bas vecbiedrs.

KRONBERGS Jānis-Augusts, paš-

valdības un sabiedrisks darbinieks,

Užavas pag. vecākais. Dzimis 1908.

g. 25. martā Užavas pagastā. Mā-

cījies Ventspili vidusskola un bei-

dzis Lecu lauksaimniecības skolu.

Aizsargu organizācijā darbojas jau no

1926. g. un 1932. g. iecelts par Uža-

vas aizsargu nodalās priekšnieku. Ir

Užavas krājkases padomes priekšsē-

dis, meliorācijas sab. Liekne valdes

loceklis, meliorācijas sab. Nākotne

kasieris un lauksaimniecības b-bas

Arājs biedrs. Apbalvots ar aizsargu

nopelnu krustu.

KRONTALS Jānis, sabiedrisks un

pašvaldības darbinieks, Laidzes pa-

gasta vecākais. Dzimis 1878. g. 31.

decembri Laidzes pagastā. Beidzis

Laidzes pamatskolu. No 1924. g. ir

pagasta padomes loceklis, no 1925.—

1928. g. pagasta valdes loceklis. 1934.

g. iecelts par pagasta vecāko. Ir

Talsu cv. lut. draudzes priekšnieks,
Vandzenes piensaimnieku sabiedrības

priekšnieks, Laidzes krāj- un aizde-

vu sab-bas un ugunsapdrošināšanas
b-bas dibinātājs.

KRUGĻEVSKIS Aleksandrs, krimi-

nāltiesību maģistrs, Latvijas univer-

sitātes pivātdocents. Dzimis 1886. g.

27. maijā Pēterpili. Tēvs Nikolajs
— Pēterpils kara mcd. akad. prof,
māte Jūlija, dz. Puščina. Beidzis Pē-

terpils tiesību zinātņu skolu un Pē-

terpils universitātes juridisko fakultā-

ti. Precējies ar Veru Mikelsoni. 1908.

g. atstāts pie Pēterpils universitātes

krimināltiesību katedras, lai sagata-

votos profesora amatam. 1911. g. iz-

turējis pārbaudījumus krimināltiesību

maģistra grādam. 1912. g. zinātniskos

nolūkos komandēts uz Vāciju. 1914.

g. ievēlēts par Pēterpils universitā-

tes privātdocentu. 1916. g. komandēts

uz Permu lasit lekcijas Pēterpils uni-

versitātes Permas nodaļa. 1917. g.

ieguvis krimināltiesiska maģistra grā-

du un ievēlēts par Permas univer-

sitātes ordināru profesoru. 1919. g.

pēc Permas universitātes evakuācijas

uz Tomsku ievēlēts par Tomskas

universitātes profesoru. 1921. g. ie-

vēlēts par Pēterpils tiesību pētīšanas
institūta locekli. No 1924. g. ir Lat-

vijas universitātes tautsaimniecības un

tiesību zinātņu fakultātes privātdo-

cents un lasa kriminālpolitikas un

tiesību attistlbas teorijas kursus. Zi-

nātniskie darbi: Učeņie o korotcļnkh

pormach, Voprosi obščestvov edeņija,

1908, I, lmuščestv ennija prestupleņi-
ja, SPT, 1913, Učeņije o pokuse-

ņije na prestupleņije, SPT, I, 1917;

11, 1918; Das Strafrecht als Kulturfak-

tor, Riga, 1927; Noziegumu legāli

klasifikācija kā tiesību politikas pro-

blēma, 1929.g.; Latvijas sodu likumu

projekts un Latvijas kultūras attī-

stība, Tieslietu Ministrijas Vēstnesis,

1929.-30. g.; Krimināltiesības, Paga-

stu darbvežu pirmo kursu lekcijas,

1933. g.; Pret personu vērsto no-

ziedzīgo nodarījumu kvalifikācija

Latvijas 1933. g. sodu likumā, Jurists,
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1933. Nr. 4. Bez tam lasījis lekci-

jas Latv. tautas universitāte un pa-

gastu darbvežu kursos. Ir Latviešu

Konversācijas vārdnīcas līdzstrād-

nieks.

KRUĶA Bernhards-Alberts, cand.

rer. mērc, kollēģijas loceklis valsts

kontrole Rīgā. Dzimis 1889. g. 6.

oktobri Lielvārdes draudzē. Mācījies
Rembates pagasta skolā. Ķēniņa reāl-

skolā, Rīgas politechniskajā institū-

tā un 1923. g. beidzis L. U. taut-

saimn. un tiesību zin. fakult. taut-

saimniecības noda|u. Apprecējies ar

stud. oec Annu Keichmani. Krievijā

strādājis par grāmatvedi. 1919. g.

iestājies nacionālās armijas kontroles

dienestā par kontroliera pailgu, pēc

tam iecelts par Lejas Kurzemes ap-

gabala kara kontrolieri un vēlāk par

Zemgales divīzijas kontrolieri. 1920.

g. ir vecākais kontrolieris armijas
kontrolē. Valsts kontroles dienestā

atrodas kopš 1921. g. un ieņēmis

kollēģijas un padomes locekļa un

departamenta priekšsēža biedra ama-

tus. 1934.
g. iecelts par pastāvīgu

kollēģijas locekli. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa 111. šķ. un Latvijas
atbrīvošanas kara piemiņas zīmi. Ir

stud. korporācijas Selonijas filistrs.

KRCMIŅS Alberts, pašvaldības

darbinieks, Bebrenes pagasta vecā-

kais. Dzimis 1899. g. 31. augustā

Bebrenes pagastā. Mācījies Ilūkstes

augstākajā pirmmācības skolā. Izglī-
tību turpinājis ar pašmācību. Pieda-

lījies Latvijas atbrīvošanas cīņas. Bijis

pagasta revīzijas komisijas loceklis,

pagasta padomes loceklis un pagast-

tiesas priekšsēža biedrs. No 1931. g.

bijis Ilūkstes apriņķa revīzijas komi-

sija sekretārs un no 1932. g. ari

Ilūkstes apriņķa skolu valdes locek-

lis. 1934. g. iecelts par Bebrenes pa-

gasta vecāko. Ir Brīvības pieminek-

ļa Bebrenes pag. komitejas priekš-

sēdis, Ilūkstes apr. lauksaimniecības

b-bas Grauds valdes loceklis un Dvie-

tas-Bcbrenes meliorācijas sab. Nākot-

ne priekšnieka biedrs. Dažādos Ilūk-

stes apriņķa sarīkojumos nolasījis vai-

rākus referātus.

KROMIŅS Arnolds, miertiesnesis

Rīgas apriņķa 2. iecirkni Siguldā.

Dzimis 1881. g. 17. augustā Annas

pagastā. Beidzis draudzes skolu. Iz-

turējis pārbaudījumus, lai iestātos

Krievijas valsts dienesta, un speciā-

lus pārbaudījumus likumu zināšanā

tiesu amatam. Precējies. Sieva Emī-

lija, dzim. Broka. Bijis pagasta darb-

vedis, apgabaltiesas sekretāra palīgs,
tiesas izpildītājs, sekretārs Pliskavas

apgabaltiesā. No 1919. g. Rīgas ap-

gabaltiesas sekretārs, no 1920. g. —

miertiesnesis. Bijis pirmais Siguldas

pilsētas domes priekšsēdis.

KRŪMIŅŠ Arturs, architekts, Lat-

vijas universitātes docents. Dzimis

1879. g. 11. jūlijā Jaunpiebalgas pa-

gastā. Tēvs Kārlis, māte Anna, dz.

Dreimanc. Beidzis Rīgas politechnis-
kā institūta arehitekturas nodaļu ar

inženiera arehitekta grādu. Precējies.
Sieva Erna, dzim. Freimane. No

1907.—1920. g. ir Latv. universitātes

architektūras vēstures docents. Lasa

ari lekcijas par architektūras kompo-

zkrijas elementiem un piemēroto* per-

spektīvu un ēnu teoriju. Bijis ari uni-

versitātes padomes sekretārs, saimnie-

ciskās padomes loceklis, fakultātes

sekretārs un dekāns. No 1922. g. ir

loceklis fakult. komisijā, kas vāc ma-

teriālus par Latvijas celtnēm. Sacerē-

jis zinātnisku darbu Baroka architek-

tūras problēma. Grāmatu Drauga iz-

dotajā Mākslas vēsturē sarakstījis no-



daļas: Grieķijas architektūra, Romas

architektūra, Renesanse, Baroks un

klasicisms. Sarakstījis ari libretus A.

Kalniņa operām Baņuta un Salinieki.

Pēc viņa projektiem celta valsts ze-

mes bankas Daugavpils noda|as ēka,

Krustpils sukura fabrika un citas bū-

ves. Ir stud. korp. Selonija filistrs,

Latvijas architektu biedribas, Latvju

un itāliešu tuvināšanās b-bas biedrs.

No 1922.—1931. g. mācljß arehitek-

turas vēsturi ari valsts Rigas tech-

nikumā.

KROMIŅŠ Edvarts, architekts, Ri-

gas pilsētas ēku pārzinis. Dzimis

1904. g. 22. jūnijā Madonā. Tēvs An-

drejs, māte Emma, dzim. Kumsāre —

lauksaimnieki. Mācījies Madonas ele-

mentār-, reāl- un vidusskolā. Bei-

dzis arehitekturas fakultāti 1932. g.

ar arehitekta grādu. Precējies ar

Aleksandru Dāvi. 1926. g. strādājis

par techniķi uz Latvijas dzeizc; no

1927.—1929. g. pie Rīgas pilsētas
11. pils. slimnīcas izbūves darbiem;

no 1929.—1931. g. pie sanātorijas
Saulstari būves Ogrē; no 1932.—1933.

g. praktizējies kā architekts Rīgā;
1934. g. ir būvtechniķis K. M. ap-

gādes pārvaldē; no 1934. g. ir ta-

gadējā amatā. Piedalījies ar izbūves

projektu (kopā ar arehit. Bikši) 'stud.

nama projekta sacensībā, kur guvis
1. godalgu un L. S. K. Kalnamuižas

sanātorijas proj. sacensibā. Sis pro-

jekts atpirkts. Piedalās L. U. stud.

b-bas kori Dziesmuvara. Ir L. U.

stud. b-bas Dziesmuvara, Latvijas
architektu b-bas un b-bas Architektu

Vienība biedrs.

KROMIŅŠ Jēkabs, Saldus stacijas

priekšnieks. Dzimis 1899. g. 2. sep-
tembri Olaines pagasta. Tēvs Jēkabs
— dzelzceļnieks, māte Anna, dz. Bu-

tevice. leguvis vidusskolas izglītību.

Precējies ar Katrlni Jākobsoni. No

1924.—1934. g. bijis Torņakalna sta-

cijas pr-ka vecākais palīgs, pēc tam

tagadējā amatā. Ir Latvijas dzelzceļ-
nieku biedrības biedrs un tās pašas
biedrības stacijas pr-ku un palīgu

sekcijas valdes loceklis. Darbojas

dzelzceļu aizsargu organizācijā no di-

bināšanas dienas.

KROMIŅS Jūlijs, sabiedrisks dar-

binieks, pensionēts valsts ierēdnis.

Dzimis 1872. g. 17. oktobri Lēdur-

gas pagastā. Tēvs Jēkabs, māte An-

na, dzim. Kalniņa. Beidzis Limbažu

augstāko apriņķa skolu. Strādājis paš-

valdības, bet 1906—1918. g. bij. Krie-

vijas valsts dienestā. No 1919. g. bij»

Latvijas cv. lut. baznīcas virsvaldes

loceklis strādādams ari citās bazni-

cas iestādēs. Ir Siguldas pagasta pa-

domes priekšsēdis no 1931. g. No-

darbojas arī ar žurnālistiku un vada

saimniecību savās lauku mājās Si-

guldā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. 111. Ik.

KROMIŅS Kārlis, tiesu palātas k>

ceklis. Dzimis 1889. g. 25. novembri

Ēveles pagastā. Tēvs Jānis, māte Kri-

stlna, dzim. Brante — lauksaimnie-

ki. Beidzis Tērbatas universitātes

juridisko fakultāti. 1916. g. sākumi

strādājis par kontrolieri valsts kon-

trolē Pēterpili, vēlāk Sarkanā Kru-

sta galvenajā pārvaldē Minskā. No

1919. 1921. g. strādājis Latvijas ar-

mijas kontrolē. 1922. g. iestājies par

tiesu amatu kandidātu Rīgas apga-

baltieša. Tai pašā gadā iecelts par

papildu miertiesnesi pie Rīgas apga-

baltiesas un drusku vēlāk par Rī-

gas apgabaltiesas locekli. 1930. g-

iecelts par tiesu palātas locekli.

KROMIŅS Kārlis, inženiera tech-

nologs ķīmijas nozarē, privātdocents

un vec. asistents L. U. lauks, fakul-
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tātē. Dzimts 1890.g. 26. decembri

Viļķenes pagastā. Tēvs Andrejs, mā-

te Kristlna, dzim. Rungaine — zem-

turi. Beidzis Rigas politechniskā in-

stitūta ķīmijas nodalu. Precējies ar

Annu Beti. Līdz 1920. g. strādājis

par inženieru laborantu Maskavas gal-

venās kūdras komitejas, vēlāk kūd-

ras akadēmijas laboratorijā, tad pār-

braucis Latvijā un iestājies par ķi-

miķi kūdras pārvaldes laboratorijā,
kur darbojies no 1920. -1921. g. No

1921. g. strādā L. U. lauks. fak. par

asistentu, vec. asist. (1924. g.) un

privātdocentu (1932. g.). Publicējis
daudz darbu. Ir biedrs Starptaut.

augsnas pētnieku biedrībā (Intern.
Soc. of Soil Science), Latvijas ag-

ronomu biedrībā, Latvijas ķīmijas

biedrībā, Latvijas minerālvielu pētī-

šanas biedrībā un Latv. dabaszinātņu

biedrībā.

KROMIŅŠ Valters, inženiera ar-

chitekts, Latvijas universitātes vec.

asistents Dzīvo Rīgā. Dzimis 1879.

g. 28. decembri Rīgā. Tēvs Georgs

Rīgas pilsētas skolu skolotājs,
māte Marija, dzim. Gobele. Beidzis

Rīgas pilsētas reālskolu. Studējis Rī-

gas politechnikuma arehitekturas fa-

kultātē un ieguvis I. šķiras inženiera

arehitekta grādu. Precējies. Bijis par

Čerņigovas guberņas pārvaldes jau-

nāko inženieri un jaunāko architektu;

Liepājas pilsētas valde par Liepājas

pilsētas architektu. Pēc Liepājas oku-

pācijas strādājis Čerņigovas guber-

ņas zemste par ārštata inženieri; Sa-

maras guberņas Bugulmas apriņķa
zemstē par techniskās nodaļas va-

dītāju un Krievijas galvenās artilē-

rijas pārvaldē par jaiuibuvējamas mu-

nīcijas fabrikas Troika ēku architek-

tu. Pēc atgriešanās no Krievijas bi-

jis Liepājas pilsētas valde par pil-

sētas architektu. No 1921.-1923. g.

strādājis pie Latvijas saeimas nama

atjaunošanas un pārbūves darbiem

(pēc ugunsgrēka) kā buvvadltāja

prof. Dr. E. Laubes palīgs. 1923. g.

ir Latvijas apsardzības ministrijas
ēku un blīvju pārvaldes architekts.

Tai paša gadā ievēlēts par vecāko

asistentu pie buvmāclbas katedras

Latvijas universitātes mēchanikas fa-

kultātē. Strādājis pie dažāda veida

ēku projektēšanas un celšanas. Ir

Latvijas architektu un Rīgas archi-

tektu biedrības biedrs.

KROMIŅŠ Vilis, gleznotājs un gra-

fiķis. Skolotājs valsts un Rīgas pilsē-

tas komercskolās un N. Draudziņas

ģimn. zīmēšanas, mākslas vēstures,

zīmēšanas metodikas un kaligrāfijas

priekšmetos. Dzimis 1891. g. 24. au-

gustā Rīgā. Tēvs Indriķis - Rīgas

ģildes virvju vijēju brālības meistars,

māte Hedviga, dzim. Henina. Beidzis

Rīgas pils. pamatskolu, Rīgas pils.

vācu amatnieku b-bas skolu, Rīgas

pils. mākslas skolas divus kursus un

1926. g. Latvijas mākslas akadēmi-

ju. Precējies. Sieva Elfrīda, dzim.

Ludviga. Piedalījies Latv. atbrīvoša-

nas cīņās. Illūstrējis daudzas grāma-

tas, bijis žurnāla Svari techn. pār-

raugs im līdzstrādnieks, izgatavojis

grāmatu zīmes, markas, papīrnaudu,

akcijas, korporāciju ģerboņus, karo-

gus, plakātus v. t. t. K. darbus iegu-

vuši Rīgas mākslas un kara muzejs.

Piedalījies šejienes un ārzemju iz-

stādēs. Ir Latv mākslinieku biedrī-

bas biedrs.

KRUSA Fēliks, žurnālists, Rīgas

pilsētas izglītības valdes kultūras da-

ļas vadītājs. Dzimis 1897. g. 12. sep-

tembri Bejas pagasta. Beidzis L. Au-

sēja reālskolu Cēsis, Pāvela kara

skolu Pēterpilī un studējis Latvijas
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universitātē architektūru, bet studi-

jas pārtraucis un sācis nodarboties ar

žurnālistiku. Sākot no 1923. g. dar-

bojies laikrakstā Latvis, sākuma par

redakcijas sekretāru, bet vēlāk par

galveno un atbildīgo redaktoru. Dar-

bojies ari žurnālā Burtnieks un ar

rakstiem piedalījies dažādos perio-
diskos izdevumos. Sarakstījis vairā-

kus apcerējumus un brošūras par kul-

tūras un politikas jautājumiem. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V.

šķiru un Dižkunigaišķa Ģedimina or-

deņa 111. šķiru.

KRUSTS Osvalds, notārs Dagdā.
Dzimis 1899. g. 2. februāri Vecbren-

guļu pagastā. Tēvs Dāvis, māte Min-

na, dzim. Pūle — lauksaimnieki.

Izglītojies Trikātas draudzes skolā un

Priekuļu lauksaimniecības skolā. Pre-

cējies ar Mildu šmiti. 1919. g. iecelts

par Dzērbenes rajona agrārrekvizl-

cijas un mežu lietu pārziņa palīgu.

Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cī-

ņās pret lieliniekiem Latgales parti-

zānu pulka. 1920. g. iecelts par Lu-

dzas apriņķa Pildas rajona valsts

zemju pārzini, pēc tam par Ilūkstes

apr. 4. rajona valsts zemju pārzi-
ni un Ilūkstes un Daugavpils apriņ-

ķu zemes ierīcības komitejas seviš-

ķu uzdevumu ierēdni. 1922. g. pār-

celts uz Preiļiem par Preiļu rajona
valsts zemju pārzini, kur strādājis
līdz 1925. g. 1930. g. tieslietu mi-

nistrijā izturējis notāra pārbaudīju-

mus un no 1931. g. ir notārs Dagdā.

Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas un

Latvijas 10 gadu pastāvēšanas pie-

miņas zīmēm. Rosīgi piedalās sabie-

driskajā dzīvē un ir dažādos amatos

daudzās organizācijās.
KUĢA Jānis, gleznotājs, Latvijas

mākslas akadēmijas profesors. Dzi-

mis 1878. g. 12. decembri Ikšķiles

pagastā. Tēvs Jānis, māte Trlne, dz.

Eķe — zemkopji. leguvis vidusskolas

izglītību un beidzis Stiglica mākslas

skolu Pēterpili. Studiju nolūkos ap-

meklējis Vakarciropu. Parīzē mācī-

jies pie dekorāciju gleznotāja Kar-

pezā. Precējies. Sieva Emma, dzim.

Josta. 19t)8.—1909. g. bijis zīmēša-

nas skolotājs Jēkabpili. Gleznojis de-

korācijas Rīgas jaunā teātri. Bijis ģim-

nāziju skolotājs Rīgā un Dubultos.

1914. 1918. g. atkal papildinājies ār-

zemes. 1918. g. pārnācis uz Rīgu

un bijis Nacionālā teātra dekorators.

1920. -1921. g. rediģējis lllustrētožur-

nālu. Gleznojis dekorācijas lugām un

operām Uguns un nakts, Lolitas brī-

numputns, Tanheizers, Meistardziedo-

ņi, Fausts un daudz citām. Gleznojis

ari Ikšķiles baznicas altārgleznu. Pie-

dalījies mākslas izstādēs Latvijā un

ārzemēs. Vada mākslas akadēmijā de-

koratīvo meistardarbnīcu no dibinā-

šanas. No 1934. g. ievēlēts par Lat-

vijas mākslas akadēmijas rektoru.

KUKS Kārlis, mežkopis, Vecmui-

žas virsmežzinis. Dzimis 1883. g. 6.

jūnijā Cēsu pils muižā. Beidzis Val-

mieras pils. skolu un Lisinas mež-

kopības skolu. Bijis Baldones mež-

ziņa palīgs, mežzinis Igaunijā un

Vecmuižā. No 1921. g. ir tagadēji

amatā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeņa IV. šķ. Ir Mežkopju savifr

nibas un Mežu darbinieku biedrības

biedrs.

KUKURS Jānis-Alfrēds, tirgotājs,
saimniecisku organizāciju darbinieks

un rakstnieks. Dzimis 1879. g. 19-

--janvārl Limbažos. Tēvs Jānis, ma-

te Karllna, dzim. Braune. Izglītojies
Limbažu Katrīnas skolā un Berlī-

nes Freie Hochschule. Precējies. Sie-

va Hedviga, dzim. Baikmane. Sāku-

ma bijis rakstnieks un grāmatu kol-
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portieris. Sarakstījis grāmatas: Le-

dus puķes un Ceļinieka stāsti. Kā

žurnālists pazīstams ar dažādiem

pseudonimiem. Pēc aktīvas piedalī-
šanās 1905. g. revolucionārajā kustī-

bā emigrējis uz Vāciju. Latvijā at-

griezies 1912. g. Vienojis latviešu

tirgotājus, izdodams žurnālu Balti-

jas Tirgotājs un organizēdams tir-

gotāju vasaras sapulces un referātu

vakarus. 1914. g. izdevis aktuālu žur-

nālu Varavīksne. 1915. g. pārcēlies
uz Pēterpili, kur atvēris grāmatu un

rakstāmlietu veikalu, apgādi un ie-

rīkojis grāmatu spiestuvi. Bijis Lat-

viešu demokrātu savienības Pēterpils

nodaļas priekšnieks. levēlēts par na-

cionālas padomes organizācijas ko-

misijas priekšnieku. 1919. g. atgrie-
zies Rīgā. Atjaunojis Latvijas tirgo-

tāju savienību un organizējis provin-
ce tās nodaļas. Piedalījies Rīgas bir-

žas komitejas pārorganizešanā un

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
bankas dibināšana. Darbojies daudzu

saimniecisku organizāciju valdēs un

padomēs. No jauna uzsācis žurnāla

Latvijas Tirgotājs izdošanu. No 1927.

g. nododas tikai sava grāmatu un

rakstāmlietu veikala A.-S. A. Ku-

kurs vadīšanai.

KOLA Pēteris, paidagogs, Rīgas
pilsētas 12. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1874. g. 6. maijā Mežotnes paga-
stā. Beidzis Baltijas skolotāju semi-

nāru Kuldīgā un studējis Latvijas
universit. paidagoģijas nodaļā. Pre-

cējies ar Almu Prūsi. Paidagoģiskajā
darbā nostrādājis 40 gadus, no tiem

37 g- Rīgas skolās. Raksta paidag.
žurnālos. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeņa V. šķiru. Goda biedrs Rīgas

skolotāju aroda b-bā. Bijis Latvijas

skolotāju savienības valdes priekšsē-
dis no 1919.—1934. g. 1910. g. apce-

ļojis Vāciju, Austriju, Sveici un Itā-

liju, Lai iepazītos ar turienes skolām.

1911. g. brauc uz Dāniju, Zviedriju,

Norvēģiju un Somiju iepazīties ar

tautas augstskolām. 1922. g. izglī-
tības ministrijas uzdevumā apmeklē
Berlīnes, Leipcigas un Minchcncs sko-

las.

KOLIS Pēteris, paidagogs, izglī-
tības ministrijas vidusskolu direktors,

Latvijas universitātes lektors. Dzim>s

1883. g. 1. maijā Siguldā. Tēvs Pē-

teris, māte Marija, dz. Meņģele

zemkopji. Studējis Terbatas universi-

tāte. Beidzis Maskavas komercinsti-

tutu. Precējies. Sieva Emīlija, dzim.

Fllipsone. No 1906. g. bijis ģimnāzijas

skolotājs Krievijā, no 1919. g. Rīgas
111. un 11. pils. ģimnāzijā. 1920.-1925. g.

bijis ari direktora pailgs valsts vi-

dusskolā pieaugušiem. No 1929. g. ir

Latv. universitātes vācu valodas lek-

tors. 1934. g. iecelts par izgl. min.

vidusskolu direktoru. Vaļas brīžos no-

darbojas ar dārzkopību. Ir stud. koq>.

Lettonia filistrs, Latvijas vidusskolu

skolotāju biedrības un Latvijas skolo-

tāju 11. krājaizdevu sabiedrības biedrs

un Jauno valodu skolotāju biedrības

dibinātājs un valdes loceklis.

KULITANS Pēteris, inženiera tecb-

nologs, Latv. universitātes docents.

Dzimis 1878. g. 13. aprīli Gārse-

nes pagastā. Tēvs Staņislavs, māte

Anna, dzim. Rāviņa lauksaim-

nieki. Studējis Rīgas politechniskā

institūtā un beidzis ķīmijas nodaļu

1908. g. ar inženiera technologa grā-

du. Precējies ar Olgu Stakli. No

1912.—1917. g. ierīkojis un vadījis Ri-

gas lauksaimn. centrālbiedrlbas lauk-

saimniecisko un technisko kontroles

laboratoriju. Mācījis ķīmiju un mēs-

lošanas mācību Bulduru dārzkopības

skolā, analitisko ķīmiju Latv. lauk-



saimn. oikonom. sabiedrības zemko-

pības skolā Jelgavā un vairākās vi-

dusskolās dabaszinlbas. 1010. g. bi-

jis Jaunjelgavas un Ilūkstes apriņķu
valsts zemju inspektors. Uzstājies
ar priekšlasījumiem lauksaimniecības,

dārzkopības un biškopības kursos.

No 1010. g. ir L. U. lauksaimn. fak.

docents. Piedalījies grāmatas Lauk-

saimniecības analizē sarakstīšanā un

sacerējis pāri par 20 rakstu par lauk-

saimn. un dārzkopību, kas iespie-
sti žurnālā Latvijas Lauksaimnieks

un citos lauksaimniecības izdevumos.

Vaļas brīžos nodarbojas ar muziķu.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
IV. un 111. šk. Ir L. U. lauksaim-

niecības fak. stud. biedrības un Lat-

vijas dārzkopības biedrības goda

biedrs, 11. Rigas dārzkopju biedri-

bas mūža biedrs, Latviešu izglītī-

bas b-bas valdes loceklis, Latviešu

vecāku biedribas un starptautiskās

augsnes pētnieku biedrības biedrs un

Romas starptautiskā lauksaimniecības

institūta loceklis.

KUĻSS Pēteris, rakstnieks un Lat-

gales sabiedrības darbinieks. Dzimis

1886.g. 13.oktobri Baltinavas pagasta.
Beidzis ģimnāziju Pēterpili un kādu

laiku studējis Pēterpils universitāte

tieslietas. Beidzis Oranienbaumas ka-

ra skolu un ka virsnieks cīnījies
vairākas frontes. Pec pasaules kara

strādājis Latgales lauks, b-bu savie-

nībā Daugavpili. No 1020. g. bijis

zemkopības ministrijā Latgales lietu

pārzinis un vecākais zemju revidents.

No 1032. g. tautas labkl. m-jas Rī-

gas darba apgādes pārzinis. Pēteris

Kuļšs pazīstams kā feļetonists un

stāstu rakstnieks. Raksta ar pseu-

doninui Cerpiņu Blauzga. Bez fe-

ļetoniem pazīstami ari stāsti. Labā-

kais no viņa darbiem ir: teikas at-

dzejojums Mirgu sola. Strādājis lid/i

laikrakstos Jauna Straume un Drv-

va. Tagad ir laikraksta "Jaunais \ orcls

līdzstrādnieks. Daudz darbojies ari

saimnieciski kulturālajā lauka. Ir vai-

rāku latgaliešu kulturāla un saimnie-

ciska rakstura organizāciju goda

biedrs.

KUNDZIŅS Ādolfs, mācītājs Pāvi-

la draudze Rigā, Baznīcas virsvaldes

loceklis. Dzimis 1865. g. 18. oktobrī

Sipeles pagastā. Tevs Kārlis, māte

Karollna, dz. Zilberte zemkopji.
Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju
un Tērbatas universitātes teoloģijas
fakultāti. Atraitņus. Sieva Ilze, dz.

Knape, mirusi. 1803. 1000. g. bijis
mācīt. Tirzas-Velēnas draudzē, 1009.

— 1020. g. Gulbenes draudzē. No 1920.

g. ir Rigas Pāvila draudzes mācītājs,

no 1022. g. ari Rigas pilsētas latvie-

šu draudžu prāvests. 1028. 1034. g.

bijis Baznīcas virsvaldes plēnuma lo-

ceklis. Ap 10 g. bijis ari Valkas ap-

riņķa skolu garīgais pārloks un 1019.

1020. g. Valkas apriņķa prāvests.

Rakstījis gariga satura apcerējumus

un studiju laikos zinātnisku darbu, ko

universitāte godalgojusi. Ir stud. korp.

Lcttonija filistrs un Tirzas-Velenas

lauksaimniecības biedrības dibinātājs

un goda biedrs. Teicami noorganizē-

jis arī bērnu mājas mācību, kas sti-

pri pacēlusi draudzes vispārējo iz-

glltibas līmeni. Arvien iemīļots drau-

dzes gans ari savās agrākajās dar-

ba vietās un 1005. g. nemiera laikos

ari varējis netraucēti strādāt savu dar-

bu, kamēr visi pārējie mācītāji jau

sen bija atstājuši savas draudzes.

KUNDZIŅS Haralds, architekts, fi-

nanču ministrijas jūrniecības depar-

tamenta vecākais architekts. Dzimis

1808. g. 11. novembrī Smiltenē. Tevs

Kārlis Smiltenes cv. lut. draudzes

244Kuļss
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emer. mācītājs; māte Šarlote, dzim.

Egerte. 1928. g. beidzis Latvijas uni-

versitātes arehitekturas fakultāti. Bi-

jis arehitekturas fakultātes technis-

kās mēchanikas un buvstatikas ka-

tedru asistents. Piedalījies pieminek]u
valdes rīkotajos Rundāles pils doku-

mentēšanas darbos, Raunas Tanlsa

kalna arehaioloģiskajos izrakumos un

arehitekturas fakultātes rīkotajā eks-

pedīcijā, vācot materiālus par Lat-

vijas tautas būvniecību Kurzeme.

Studiju nolūkos apceļojis vairākas

Eiropas valstis. Neapoles universitā-

te beidzis vasaras kursus ārzemju stu-

dentiem. 1924. g. piedalījies starp-

tautiskās kristīgo studentu federāci-

jas konferencē Anglijā. No 1928. g.

strādā jūrniecības departamentā. Iz-

strādājis un realizējis projektus Rlt-

upes muižas ēkai, Subates muitas

punkta dzīvojamai ēkai un citu mui-

tas pārejas punktu dzīvojamām un

reģistrācijas mājām. Pēc viņa pro-

jekta celtas ari dažas vasarnīcas, kap-

ličas, kapsētas vārti un dzīvojamās

ēkas, kā ari izdarīti daži pārbūves

darbi. Mll muziķu un vaļas brižos

nododas klavieru spolei. Piekopj ari

tenisa sportu. Ir Latvijas architektu

biedrības, Latvju-italiešu tuvināšanās

biedribas un L. brīvdabas muzeja
biedrības biedrs.

KUNDZIŅS Kārlis, Dr theol.,

emer. mācītājs un prāvests. Darba

un dzīves vieta Smiltene. Dzimis

1850. g. 3. maijā Slpeles pagasta

Kundziņu mājās. Tēvs Kārlis, māte

Karlina, dzim. Zilberte lauksaim-

nieki. Beidzis lauku privātskolu, tad

Jelgavas eleinentirskolu, reālskolu un

guberņas ģimnāziju. Precējies. Sie-

va Šarlote, dzim. Egerte (f). 1879. g.

ordinēts mācītāja amata un bijis vie-

nu gadu pallgmācltājs Puzes drau-

dze. No 188(1. 1933. g. mācītājs
Smiltenes draudze. Darbi: Monogrā-

fijas par latv. Bībeles tulkotāju Er-

nestu Olūku, Veco Stendem, Kārli

Hugenbergeru, • Kronvaldu Ati un

Aleksandru Veberu. Apbalvots ar

Krievijas valdības zelta krustu un

Latv. Triju zvaigžņu ordeņa 11. šķ.
Ir stud. korporācijas Lcttonia filistrs;

goda biedrs visās Smiltenes drau-

dzes organizācijās, Latvijas univer-

sitātes goda doktors un Zinātņu ko-

mitejas goda biedrs. 50 gadu ama-

ta svētkos saņēmis at/inibas ad-

reses no baznīcas virsvaldes, bīska-

pa, arcbiblskapa un valsts prezidenta.

KUNDZIŅŠ Kārlis, iepriekšējā

dēls, teologs un paidagogs, Dr. theol.,

L. U. profesors. Dzimis 1883. g. 12.

aprīli Smiltene. 1907. g. beidzis Tēr-

batas universitātes teoloģijas fakultāti.

Papildinājies Berlīnē un Lelpcigā. Pre-

cējies. Sieva Eha, dzim. Ltule. No

1908. -1916. g. bijis reliģijas skolotājs

Valmieras skolot, seminārā, siev. ģim-

nāzijā un tirdzn. skolā un iec. vikar-

mācltājs, no 1917.—1918. g. docents

Tērbatas univ. teol. fakultātē, 1918.—

1919. g. Rīgas latv. izgllt. biedrības

vidusskolas direktors. No 1919. g. ir

L. U. docents, no 1921. g. profesors.

1925. g. ieguvis Dr. theol. grādu.

Bijis ari filol. un filoz. fak. pagaidu

dekāns, univers. padomes sekretārs,

prorektora biedrs, vairākkārt teoloģi-

jas fakultātes dekāns un sekretārs un

dažādu komisiju priekšsēdis. Bijis ari

skolotājs Rīgas pils. 11. ģimnāzijā.

Sarakstījis ap 25 zinātnisku darbu un

daudz dažādu rakstu periodiskajos
izdevumos. Grāmatas: Topoloģiska

rradicijas viela Jāņa evaņģēlijā, Reli-

ģijas mācība un ētika jaunatnes au-

dzinSšan?. Lūkas evaņģēlija tulkojums

no pirmteksta, Das Urchristentum la



Kundziņš 246

Liehte der Evangelienforschung, Kri-

stus. Personība, dzīve un mācība. No

1924. g. ir Latvijas bērnu palīdz <-

bas savienības priekšnieks. Pasaules

kara laikā strādājis bēgļu apgād. ko-

miteja un Sarkanā Krustā Valmiera.

Ir Filozofijas un rel. zinātņu biedribas

priekšnieks. Bijis tautu savienības vei-

cināšanas biedr. vicepriekšnieks. Pie-

dalījies 1923. g. Vinē tautu savies,

veic. biedrības kongresā, 1926. g. —

morāliskās audzln. kongresā Romā,

1928. un 1931. g. Baltijas valstu bēr-

nu aizsardzības kongresos Rigā un

Kauņā un Baltijas valstu tcol. fak.

sanāksmēs.

KUNDZIŅS Paulis, architekts, L.

U. profesors. Dzimis 1888.g.4. febr.

Smiltene. Tēvs Kārlis — mācitajs,

mate Šarlote, dz. Egerte. Beidzis Tēr-

batas ģimnāziju un Rigas politech-
nisko institūtu 1913. g. ar inženiera

arehitekta grādu. Precējies. Sieva Mil-

da, dz. Šiliņa. Pēc studijām vienu

vasaru papildinājies ārzemēs. Pēc tam

strādājis pie arehitekta Laubes. 1918.

g. bijis Smiltenes ģimnāzijas direk-

tors. No 1919. g. ir Latvijas univer-

sitātes arehitekturas fakultātes do-

cents. No 1923. g. ir ari L- U. saim-

niecības padomes loceklis. 1922.—

1924. g. bijis arehitekt. fak. dekāns.

1921.—1926. g. bijis zemkopības mi-

nistrijas mērniecības daļas konsultants

pilsētu apbOves projektu sastādīšanā.

Ir iekšlietu ministrijas techniskās pa-

domes loceklis. No 1923. g. ir ari

pieminekļu valdes loceklis. Dibinājis,

izveidojis un vada Latvijas brīvdabas

rnnzeju. Izstrādājis Valkas apbūves

projektu. Pēc viņa projektiem celta

Valkas pamatskola, Rēzeknes vidus-

skola, svētku celtne VI. visp. dziesmu

svētkiem, dzīvojamās ēkas Rigā un

provincē un citi celtnieciski darbi.

Ir Upsalas Gustava Ādolfa akadēmijas

loceklis, Latvijas architektu b-bas

priekšnieks un Rigas latviešu biedrī-

bas zinātņu komitejas sekretārs. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

KUNDZIŅ< Rūdolfs, pašvaldības

darbinieks, Slokas pilsētas galva. Dzi-

mis 1887. g. 26. jūnijā Milzkalnes pag.

Salas muižā. Tevs Jēkabs, māte Tri-

ne, dz. Liepa — modernieki. Mācī-

jies Ozolnieku pag. skolā un Tukuma

pilsētas skolā. Pasaules karam sā-

koties iesaukts kara dienestā. 1919. g.

aprili brivpratigi iestājies Latvijas na-

cionālās armijas Slokas komandantū-

rā. Piedalījies Rigas atbrīvošanā. Pār-

celts uz Kurzemes papildu bataljonu,

paaugstināts par kara ierēdni un ie-

celts par bataljona kasieri. Pec demo-

bilizācijas tirgotājs Slokā. 1928. g.

ievēlēts Slokas pilsētas domē un re-

vīzijas komisija. No 1931. g. Slokas

pilsētas galva un bāriņtiesas priekšsē-
dis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deni un atbrīvošanas piemiņas zirni.

Ir Slokas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
b-bas komandas virsnieks un Rīgas

Jūrmalas sekcijas valdes loceklis. Brī-

vības pieminekļa 13. iec. komitejas

loceklis un Slokas pilsētas komitejas

priekšsēdis. Rīgas apriņķa kara aviā-

cijas fonda apakškomisijas loceklis.

KUNSTMANIS Paulis, skolotājs,

Valmieras valsts kurlmēmo skolas

priekšnieks. Dzimis 1880. g. 14. mai-

jā Līvbērzes pagastā. Tēvs Jānis —

amatnieks, māte Gotlība, dz. Betlerc.

Beidzis Irlavas skolotāju semināra 3

kursus. Kurlmēmo skolu skolotāja tie-

sības ieguvis Pēterpili. Precējies ar

Annu Zavorovsku. Skolotāja gaitas
sācis 1900. g. Divus gadus strādājis

Jelgavas kurlmēmo skolā, 15 gadus

Marijas kurlmēmo skolā Pēterpilī, no

kurienes vienu gadu komandēts uz
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Tiflisu par kurlmēmo skolas orga-

nizatoru un priekšnieku. Strādājis vai-

rākās Pēterpils vidusskolas par ma-

temātikas skolotāju. 1921. g. strādā

Jelgavas valsts kurlmēmo skolā un

tā paša gada vasarā māca matemāti-

kas metodiku Jelgavas paidagoģiska-

jos kursos. Lasījis lekcijas ari defek-

tlvo bērnu skolotāju kursos Rīgā.
1925. g. piedalījies Vācijas kurlmēmo

skolotāju savienības XII. kongresā

Hetdelbergā un pēc tam apceļojis

Vāciju, iepazīdamies ar turienes kurl-

mēmo skolām. Ir žurnāla Kurlmēmo

Dzīve atb. redaktors un līdzstrādnieks.

No 1924.—1930. g. diriģējis Latvi-

jas valsts darbinieku biedrības Jelga-

vas nodaļas kori, ar kuru sarīkojis

patstāvīgus koncertus, piedalījies

Zemgales novada dziesmu svētku sa-

rīkošanā un VI. latvju vispār, dzies-

mu svētkos. No 1930. g. diriģējis

Jelgavas latviešu biedrības kori, kas

piedalījies VII. vispārīgos dziesmu

svētkos. Valmiera vada Latviešu bie-

drības kori. Ir Latvijas tuberkulozes

apkarošanas biedrības Valmieras no-

daļas valdes sekretārs, Vidzemes

kurķfēmo biedrības priekšnieks, Val-

mieras latviešu biedrības valdes loce-

klis un Latvijas defektu o bērnu sko-

lotāju biedrības valdes loceklis.

KUPCIS Valdemārs-Rūdolfs, sa-

biedrisks darbinieks un Lībagu pamat-
skolas skolotājs. Dzimis 1905. g. 6.

maijā Ļaudonas pagastā. Beidzis ģim-
nāziju un valsts centrālo paidagoģijas
institūtu. No 1927. g. strādā Lībagu
6 kl. pamatskolā. lemīļotākā blakus

nodarbošanās muziķa un teātris. Vada

Lībagu jaunatnes apvienības jauktu

kori, ar ko piedalījies ari vairākos

dziesmu svētkos Rīgā un citur. Vada
ari Lībagu jaunatnes apvienības stigu

orķestri un I. Talsu aizsargu pulka

11. rotas putēju orķestri. Vada režiju

ari turienes teātra trupā. Ir Lībagu

jaunatnes apvienības valdes loceklis,

Lībagu mazpulka vadītājs, I. Talsu

aizsargu pulka Lībagu nodaļas vada

komandieris un Talsu skolotāju bie-

drības revīzijas komisijas loceklis.

KUPCS Pauls, Rīgas pilsētas 11.

iec. tautskolu inspektors. Dzimis IS9I.

g. 7. janvāri Mālupes pagastā. Tevs

Jānis, māte Marija, dz. Krustiņa. Bei-

dzis Valmieras skolotāju semināru,

Tērbatas skolotāju institūtu un Latvi-

jas universitātes mātēm, un dabas

zin. fak. dabas zinātņu nodaļu. Pre-

cējies. Sieva Emma, dz. Mikulāne.

No 1910. g. bijis skolotājs Pauros,

Kraukļu pagastā un Drustos. Piedalī-

jies pasaules kara un smagi ievainots.

1918. g. bijis Valkas latviešu reālsko-

las skolotājs. 1919. g. brīvprātīgi ie-

stājies atsevišķajā studentu rotā un kā

nodaļas komandieris piedalījies visās

kaujās. Par kaujas nopelniem pa-

augstināts leitenanta dienesta pakāpe.
Pēc tam bijis lidotājs im novērotājs,

un vēlāk Cēsu papildu bataljona jau-
nākais virsnieks. 1920. g. beidzis

pirmos virsnieku kursus un vadījis

Daugavpili latviešu valodas kursus Lat-

gales skolotājiem un ierēdņiem. Tai

pašā gadā demobilizējies un pieņēmis

skolotāja vietu Rīgas pils. VIII. pa-

matskolā. 1929. g. iecelts par Rīgas
11. iec. tautskolu inspektoru. Nodar-

bojas ari ar Latvijas ezeru planktona

pētīšanu. Viņa apcerējums šinī jautā-

jumā iespiests žurnālā Archiv fūr

Hydrobk>logie. Piedalījies vairākās

pamatskolu programmu izstrādāšanas

komisijās. Rakstījis par metodiskiem

jautājumiem Audzinātājā un citur. Ir

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrī-

bas, Latvijas ģeogrāfijas biedrības, In-

ternationale Verehrigung fur Limno-
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logie, bij. Valmieras skolot, semināra

audzēkņu biedrības un Rīgas nam-

īpašnieku biedrības biedrs.

Xl PUS Alfrēds, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Rencēnu pa-

gasta vecākais. Dzimis 1001. g. 23,

decembri Rencēnu pagastā. Mācījies

Rencēnu pagasta skolā, Valmieras pil-
sētas skolā un Valmieras komercsko-

lā. 1021. g. beidzis Priekuļu lauk-

saimn. institūta lauksaimniecības kur-

sus. 17 g. vecs brīvprātīgi iestājies

nācionālajā armijā un piedalījies kau-

jās. Ir Lizdēnu piensaimnieku sabie-

drības valdes loceklis un Rencēnu

aizsargu noda|as priekšnieks.

KURAUS Augusts, rupn. un saim-

niecisks darbinieks, drāšu pinumu fir-

mas Aug. Kuraus īpašnieks Rīgā.
Dzimis 1887. g. 17. decembri Rīgā.
Tevs Augusts veikalvedis, māte

Zuzanna, dz. Slpole. Beidzis pamat-

skolu. Izglītību papildinājis ar paš-

mācību. Precējies. Sieva Anna, dz.

Ermansone. Savu drāšu pinumu un

caurumota skārda fabriku nodibinā-

jis 1010. g. un no tā laika ir tās vadī-

tājs un īpašnieks. Darbojas visās Lat-

vijas redzamākajās saimniecības or-

ganizācijās. Ir Latv. tirdzniecības un

rūpniecības kameras vicepriekšsedis,

Latvijas bankas padomes loceklis, fi-

nanču min. nodokļu virskomisijas lo-

ceklis, Latvijas rūpnieku un amatnie-

ku savienības priekšsēdis, vispārējās

apdrošināšanas sav. nelaimes gadīju-
mos rev. kom. priekšsēdis, Rīgas bir-

žas komitejas loceklis, Valsts aizsar-

dzības fonda vicepriekšsedis un Brī-

vības pieminekļa Rīgas 6. iecirkņa
komitejas priekšsēdis. Ir ari Rigas

latviešu biedrības un daudzu citu kul-

turālu organizāciju biedrs. Piedalījies

visās Baltijas saimnieciskajās konfe-

ces. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

IV. šk- un Igaunijas ordeni.

KURSITIS Jāzeps, inženiera tech-

nologs, Daugavpils pilsētas nodokļu

inspektors. Dzimis 1881. g. 8. augu-

stā Daugavpili. Tevs Jāzeps, māte

Izabela, dz. Barkovska —- lauksaim-

nieki. Beidzis Pēterpils technoloģisko
institūtu. Precējies ar Veru Karpovu.

Strādājis vairākās manufaktūras fabri-

kās Krievijā. No 1022.g.ir tag. amatā.

KURSITIS Vladislavs, paidagogs

un sabiedrisks darbinieks, Kalupes 6

kl. pamatskolas priekšnieks. Dzimis

1800. g. 16. maijā Liksnas pagastā

leguvis vidusskolas izglītību. Ir sko-

lotājs Kalupe no 1021. g. No 1021.

g. ir skolas priekšnieks. Nodarbojas
ar lauksaimniecību un kooperāciju.

Saņēmis zemkopības ministrijas atzi-

nības rakstu par mazpulka vadību.

No 1021. g. vada Kalupes patērētāju
b-bu. Ir Kalupes muzikālās b-bas val-

des priekšsēdis, Kalupes krājaizdevu
s-bas Olāts valdes loceklis un Kal-

upes mazpulka vadītājs.
,

KUSKIS Augusts, sabiedrisks dar-

binieks, Stienes pagasta vecākais. Dzi-

mis 1885. g. 14. oktobri Stienes gar

stā. Mācījies V. Olava komercskola.

Sākot no Latvijas dibināšanas bijis pa-

gasta padomes priekšsēdis. 1034. g.

iecelts par pagasta vecāko. Ir vietējās

piensaimniecības sabiedrības dibinā-

tājs un valdes loceklis, draudzes pa-

domes loceklis un revīzijas komi-

sijas priekšsēdis, Duntes savstarpē-

jās apdrošināšanas biedrības valdes

loceklis, Limbažu un apkārtnes ve-

selības aizsardzības b-bas valdes lo-

ceklis, Limbažu kredītsabiedrības pa-

domes loceklis, Lauku pašvaldību sa-

vienības padomes loceklis un Latvijas

brāļu draudzes valdes priekšsēdis.
Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās.
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ĶĒNIŅA Austra, dzim. Dale (dzej-
nieces pseud. Austra Dāle), lite-

rāte un paidagoģe. Dzimusi 1892. g.

23. jūnijā Rīgā. Tēvs Kārlis — muitas

ierēdnis, māte Karllna, dz. Āboliņa.
1910. g. beigusi Maldoņa ģimnāziju

Rīgā. Studējusi Maskava augst. siev.

kursos. 1927. g. beigusi Latvijas uni-

versitāti ar vēstures kandidātes grādu.

Precējusies ar rakstnieku Ati Ķēniņu.

1912.-1914. g. bijusi skolotāja mei-

teņu ģimnāzijās Rīgā. 1914.—1918. g.

Maskava. 1919—1924. g. Rīgas pils.

111. ģimnāzijā; no 1930. g. Rīgas

pils. Olava komercskola. Sarakstījusi

darbus: Sievietes stāvoklis senā Ēģip-

tē; Radegunde, viduslaiku svētā; dze-

joļu krājumus: Enu rotaļas, Dzīves

dziesma. Bez tam darbi periodika.
Kā pirmais nodrukāts 1911. g. laik-

rakstā Latvija apcerējums par Sten-

dālu līdz ar stāstu Kastro klostera

priekšniece. Tulkojusi E. v. Keyser-

bnga romānu Viļņi v. c. Uzrakstījusi

dažus stāstus, kas iespiesti UlUstrētajā
?urnālā un Ritumā.

ĶENĪŅS Atis, zvērināts advokāts,
rakstnieks un sabiedrisks darbinieks.

Dzimis 1874. g. 28. jūlijā Grenču

pagastā. Tēvs Krišs, māte Lība, dz.

Cielava — laukstrādnieki. Mācījies Ir-

lavas skolotāju seminārā. Ar pašmā-
cību ieguvis skolotāja tiesības. Stu-

dējis Pēterpils paidagoģiskajā aka-

dēmija. Beidzis Maskavas universi-

tātes jundi<ko fakultāti. Precējies.

Sieva Austra, dz. Dāle rakstniece.

No 1894. g. bijis skolotājs Jelgavas
kurlmēmo skolā, Līvbērzes un Ze-

mītes pagasta skolās, skolotājs un va-

dītājs A. Ķēniņa ģimnāzijā Rīgā, no

1905. g. inspektors paša dibinātajā
tirdzniecības skolā, no 1907. g. paša

dibinātās zēnu reālskolas direktors

Rīgā. No 1914. g. bijis skolotājs da-

žādās Maskavas vidusskolās. Orga-

ni/ējis Maskavā bēgļu skolas, noor-

ganizējis un vadījis kultūras biroju.
Latv. nācionalajā padomē Pēterpili va-

dījis izglītības un kultūras lietas. 1913.

g. bijis sūtnis un pilnvarotais ministrs

Polijā, 1930.—1934. g. šoseju un ze-

mes ceļu departamenta juriskonsults,
1932.—1933. g. izglītības un tieslietu

ministrs. Izdevis dzeju krājumu Po-

trimpa zeme. Tulkojis lugas un dze-

jojumus. Rediģējis Jaunības Litera-

tūru, Zalkša almanaehu un mēneš-

rakstu. 1925.—1930. g. rediģējis Ār-

pusskolas Izglītību un rakstu krāju-

mu Pūrs. Ir dažādu apcerējumu, kul-

tūrvēsturisku un kultflrpolltisku rak-

stu autors. Sacerējis ari juridisku rak-

stu Odenstieslbas Latvijā un ārzemes.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šķ. Ir Centrālas izglītības savienības

valdes priekšsēdis, Latv. mākslas vei-

cināšanas b-bas valdes priekšsēdis,

Māras baznīcas izdaiļošanas komite-

jas priekšsēdis un Paneiropas savie-

nības padomes priekšsēdis Latvija.

ĶĒNIŅŠ Marģeris-Jānls, aviācijas

un mēchanikas inženieris, 11. Rīgas

arodu skolas priekšnieks. Dzimis

1901. g. 5. febr. Rīgā. Tēvs Atis —

zvērināts advokāts un rakstnieks, mā-

te Anna, dz. Rūmane - sabiedriska

darbiniece. Izglītojies Rigā, žlenēvā

un Londonā. 1930. g. beidzis Parīzē

aeronautikas un mēchanikas augst-
skolu. Precējies. Sieva Anna, dzim.

Preisc. 17 g. vecs badāms brīvprātīgi

cīnījies Amerikas armijā pret Vāciju.

1919. g. iestājies Latvijas diplomātis-

kajā dienesta par sekretāra palīgu
Parīzes sūtniecībā. 1920. g. pavasari

249 Ķēniņš
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pārcēlies uz Varšavu par sūtniecības

otro sekretāru. 1923.—1026. g. k li-

dotājs Latvijas armijā. No 1932. g.

ir 11. Rīgas arodskolas priekšnieks.

Nodarbojas ari ar aeroplānu kon-

strukciju un lidošanu. Ir aizsargu

aviācijas eskadriļas komandieris.

ĶEMPELIS Francis, Rīgas X iec

nodokļu inspektors. Dzimis 1883. g.

t. maijā Kaunas guberņa. Tevs Vilis

— muižas vagaris, māte Luize, dz.

Griķe. 1901. gadā nobeidzis Bauskas

pilsētas skolu. 1912. g. kā eksterns

izturējis pārbaudījumus par reālsko-

las kursu. 1914.—1918. g. studējis
tautsaimniecību Maskavas komercin-

stitūtā.. 1918—1919. g. studējis Char-

kovas komercinstitūtā un 1919. g.

rudeni nobeidzis Kijevas komercinsti-

tutu. Precējies. Sieva Otllija, dz. Feld-

mane — zvērināta advokāte Rigā.

No 1904.—1915. g. bijis skolotājs Bau-

skas apriņķi. 1915.—1917. g. piedalī-

jies pasaules karā. 1921. g. atgriezies

Latvijā un iestājies tiešo nodokļu

departamenta dienestā. 1927. gadā ie-

celts par nodok|u departamenta di-

rektoru. No 1934. g. 1. jūlija ir Rīgas
X. iec. nodokļu inspektors. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa 111. šk- un

Igaunijas Kaitseliidu Kotkarist 11. šķ.

ordeni. Ir valsts darbinieku kredīt-

biedrības padomes loceklis.

ĶEPITIS Jānis, pianists un skaņ-

radis, Latvijas radiofona pianists un

Rigas tautas konservatorijas klavieru

paidagogs. Dzimis 1908. g. 2. jan-

vāri Trikātas pag. Jaunajā krogu.
Tevs Mārtiņš — skolotājs, māte Em-

ma, dzim. Viduce. Skolas gaitas uz-

sācis Valmierā Pakalniņa 3 gadīgajā

pamatskola. 1025. g. beidzis Valmie-

ras valsts vidusskolu. Klavieru spēli

sācis mācīties sešu gadu vecumā. Pir-

mie skolotāji — vecāki. Vēlāk iestā-

jies Valmieras mūzikas skolā P. Krie-

viņa klav. klase. Teorētiskos priekš-
metus mācījies pie A. Sinepa. Driz sā-

us ari patstāvīgi komponēt. Sākumā

rakstījis muziķu teātra lugām. 1025.

— 1026. g. bijis Valmieras teātra mfl-

zikas daļas vadītājs. Valmieras mū-

zikas skolu beidzis 1026. g. Pec tam

iestājies Latv. konservatorijā prof. P.

Sttberta klavieru klase un gadu vēlāk

prof. J. Vītola kompozicijas teorijas
klase. 1031. g. beidzis komp. teor.

klasi tui 1032. g. prof. P. Suberta kla-

vieru klasi ar uzslavu. Divus gadu«

apmeklējis diriģentu klasi pie Vag-

haltera un prof. J. Mediņa. Papildinā-

jies praktiskajā kompozicijā pie prof.

J. Vītola. No 1032. g. strādā Rīgas
tautas konservatorijā. 1033 34. g. se-

zonā darbojies Dailes teātri, no kurie-

nes pārgājis uz Latvijas radiofonu.

1033. g. apprecējies ar Zalliju Bērziņu.

Sarakstījis solo dziesmas klavieru pa-

vadījumā, vijoles, čello un klavieru

darbus. Lielāku formu darbi: stigu

kvartets, svīta simfoniskam orķestrim
4 daļās (rīts, diena, vakars, nakts)
un klavieru trio. Kopā ar vijolnieku
V. RuŠēvicu un čellistu A. Teichmani

nodibinājis prof. J. Vītola trio. Biedrs

Skaņražu kopā un konservatorijas ko-

pā Llgusonis.

ĶERGALVS Krišjānis, saimniecisks

darbinieks. Mūrnieku amata meistars,

būvuzņēmējs un rūpnieks Rigā. Dzi-

mis 1856. g. 25. oktobri Jaunpils pa-

gasta. Tēvs Kārlis, māte Lavīze, dz.

Cege. Beidzis Rīgas amatnieku sko-

lu. lecelts par dzimtu goda pilsoni,

apbalvots ar Sv. Annas 11. šķ. or-

deni un 5 dažādam krievu me-

daļām par nopelniem, ir Sv. Jāna

ģildes mūrnieku amata vecākais no

1902. g. un Sv. Jāņa ģildes vecākais
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ĶIKANS Oskars, lauksaimnieks un

sabiedrisks darbinieks Ērģemes paga-

stā. Dzimis 1898. g. 16. jūlijā Ērģe-
mē. Beidzis pamatskolu. Apbalvots
ar L. k. o. 111. šķ., brīv. kara pie-

miņas zīmi un jubilejas medaļu. Ir L.

N. J. S. Ērģemes nod. priekšsēdis,

Ērģemes piensaimn. s-bas valdes lo-

ceklis, Ērģemes savstarpējās krājaiz-
devu s-bas un Ērģemes savstarpējās

ugunsapdrošin. b-bas biedrs. Darbojas
ari aizsargu organizācijā un Ērģemes
lauks, hiedrlbā. Proklamējot Latvi-

jas valsti, iesaukts Latvijas armijā un

ieskaitīts toreizējā jaundibināmajā I.

Valmieras pulkā. Cīnījies latviešu

strēlnieku pulkos un piedalījies Lat-

vijas atbrīvošanas cīņās Vidzemē,

Kurzemē un Latgalē. 1919. g. 18.

nov. par sekmīgu izlakošanas gājienu

pie Mežotnes apbalvots ar Lāčplēša

kara ordeni.

X Iķ ALKA Pēteris, Dr. phil., Lat-

vijas universitātes profesors. Dzimis

1886. g. 28. novembri Krievijā. Tēvs

Andrejs, māte Made, dz. Ozoliņa.
Beidzis Terbatas universitātes filolo-

ģija* fakultāti ar senklasiskās filolo-

ģijas kandidāta grādu. Precējies. Sie-

va Erna, dz. Liepniece. 1917.—1919.

g. bijis latiņu valodas skolotājs. 1921.

g. ievēlēts par Latvijas universitātes

filol. un filoz. fakultātes docentu

grieķu filoloģijā. No 1931. g. ir L. U

profesors. No zinātniskajiem darbiem

jāatzīmē grieķu gramatika un diser-

tācijas darbs Metres dc la poēsie

grecquc monodique. Ir filologu bie-

drības sekretārs.

ĶILPS Rūdolfs, Z. M veterinār-

parvakles, Kuldīgas pilsētas un Kul-

dīgas rajona veterinārārsts. Dzimis

1899. g. 11. aprīli Naukšēnu paga-

stā. Mācījies Rūjienas skolā, M. Sta-

lažas proģimuazijā un P. Martinso-

na tirdzniecības zinību kursos Rā-

jienā, Latv. izglītības biedr. virsreāl-

skolā Valmierā, valsts vidusskola pie-

augušiem Rigā un L. U. veterinār-

medicīnas fakultāte, ko beidzis ar

veterinārārsta grādu. Precējies. Sie-

va Olga-Vallija, dzim. Sturme. Pie-

dalījies Latv. atbrīvošanas cīņās. Strā-

dājis Liepājas muitas valde. Veteri-

nāra praksi iesācis 1930. g. Siguldā.
1931. g. iecelts par veterinārārsta pa-

gaidu vietas izpildītāju Vīķu rajonā;

1932. g. veterinārārsta kandidāts Smil-

renes rajonā; no 1933. g. tagadējā

darba vietā. Nodarbojas ar zinātnis-

kiem pētījumiem par higiēnu, invā-

ziju ierobežošanu un veterinārehirur-

ģiju. Ir studentu korporācijas Latvi-

jas loceklis, 14. Kuldīgas aizsargu

pulka veterinārārsts, atvaļināto ka-

ravīru b-bas Zieme]nieki biedrs un

L. S. C. O. Ventspils patron, biedrs.

ĶIPLOKS Jānis, skolotājs Mālpils
6 kl. pamatskolā. Dzimis 1898. g. 5.

martā Liepas pagastā. Mācījies Prie-

kuļu lauksaimniecības skolā un sko-

lotāju kursos. No 1922. g. bijis sko-

lotājs Biržu pagastā, tad skolas pār-
zinis Zantes pagastā, no 1925. g.

skolas priekšnieks Mālpils Ķikutu pa-

matskolā. No 1933. g. ir skolotājs

Mālpils 6 kl. pamatskolā. Ir laikrak-

stu korespondents. Par darbību Sar-

kanajā Krustā apbalvots ar Latvijas
Sarkanā Krusta goda nozīmi. Apbal-
vots ari ar Latvijas aizsardzibas bie-

drības bronzas medaļu un par dar-

bību mazpulku vadībā saņēmis zem-

kopības ministrijas atzinības rakstu.

Ir Mālpils Kniediņu izglītības biedrī-

bas dibinātājs un priekšnieks, Māl-

pils aizsargu nodaļas aktīvs darbi-

nieks, centrālās izglītības savienības



252Ķirsis

ilggadīgs revīzijas komisijas loceklis,

Latvijas jaunatnes sarkanā krusta cen-

trālkomitejas loceklis un vairāku citu

kultūras un saimniecisku organizāciju
biedrs, ari Mālpils brā|u kapu komite-

jas lidzdibinātajs un sekretārs. Dibi-

nājis un vada Mālpils mazpulku un

Mālpils pamatskolas Cerības pulciņu
un Jaunatnes sarkanā krusta pulciņu.

ĶIRSIS Valdemārs, Alojas paga-

sta darbvedis un sabiedrisks darbi-

nieks. Dzimis 1901. g. 3. septembri

Alojas pagastā. Beidzis pamatskolu

un vairākus kursus. No 1928. g. ir

Alojas pagasta valdes darbvedis. Pār-

zin ari dzimtsarakstu nodaļu un pa-

gasttiesas darbvedību. Nodarbojas ari

ar dārzkopību un mīl tūrismu. Ir

iekšlietu ministrijas tūrisma biroja tū-

ristu aģents Alojas pagastā. Ir Alojas

pagasta aizsargu nodaļas vada ko-

mandieris un vairāku kulturālo un

saimniecisko organizāciju loceklis.

ĶĪSIS Aleksis, paidagogs, Alūks-

nes valsts ģimnāzijas direktors. Dzi-

mis 1886. g. 19. decembri Lazdonā.

Tēvs skolotājs. Beidzis Rīgas grieķu

katoļu garīgo semināru un Pēterpils

vēstures un filoloģijas institūtu. Pēc

institūta beigšanas līdz 1920. g. strā-

dājis par ģimnāzijas skolotāju Kostro-

mā. 1920. g. atgriezies Latvijā un

strādājis pilsētas neoģimnazija,

valsts arodu skolā un Cēsu valsts

ģimnāzijā, mācot vecās valodas un

vēsturi. No 1930. g. ir ģimnāzijas
direkt. Alūksnē. Bēgļu laikos Kostro-

mS noorganizējis Latviešu bēg|u ko-

miteju un skolu. Cēsis darbojies vai-

rākās skolotāju un sabiedriskas orga-

nizācijās par valdes locekli, bijis pil-
sētas domnieks un domes priekšsēdis.
Alūksnē ir tautas labklājības ministri-

jas sociālas apgādības dep-ta bērnu

pārzinis. Ir stud. korp. Fraternitas

Metropolitana loceklis.

ĶUZE Aleksandrs, inženieris, zem-

kopības ministrijas meliorācijas de-

partamenta direktors. Dzimis 1881.

g. 24. jūlijā Zaubes pagasta. Tēvs

Kārlis, māte Anna, dz. Zobe — zem-

kopji. Beidzis Pliskavas mērniecības

skolu un Rīgas politcchnisko institū-

tu ar būvinženiera grādu. Vienu se-

mestri studējis Vīnes kultortechnis-

kajā augstskolā, papildinot savas zi-

nāšanas meliorācija, kuru izvēlējies

par savu turpmāko darba lauku. Pre-

cējies ar Emmu Silenieci. Bijis zvēri-

nāta mērnieka palīgs, pēc tam zvēri-

nāts mērnieks. No 1912. g. bijis Rī-

gas lauksaimniecības centrālbiedrlbas

zemes kultūras biroja vadītājs. Tai

pašā laikā uzsāk plašus pļavu kulti-

vēšanas darbus savā saimniecībā Si-

guldā. Piedalījies pasaules karā un

Latvijas atbrīvošanas cīņās. No 1919.

g. ir zemkopības ministrijas zemes

vērtēšanas nodaļas vadītājs. 1921. g.

iecelts par kultūrtechniskās nodaļas

vadītāju un galvenās lauku nekustamu

īpašumu nodokļu komisijas priekšsē-

di, bet 1923. g. ari par zemes vērtē-

šanas virskomisijas priekšsēdi. Sos

pienākumus izpilda arī vēl tagad.
1931. g. departamenta kultnrtechnisko

daļu pārveidojot, iecelts par me-

liorācijas departamenta direktoru. Ap-

ceļojis Vakareiropas valstis, iepazī-
damies tur ar meliorācijas darbu tech-

niku un organizāciju. Par speciāliem

jautājumiem — meliorāciju un kada-

stru rakstījis periodiskajā presē. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV.

un 111. šķ. Ir stud. korp. Talavija fi-

listrs, Siguldas un apkārtnes laukko-

plbas pārraudzības biedrības priekš-

nieks un Latvijas kurtūrtechniķu bie-

drības valdes loceklis.



ĶUZE Vilhelms, rūpnieks, šokolā-

des un konfekšu fabrikas īpašnieks

Rīgā. Dzimis 1875. g. 6. septembri
Zaubes pag. Tēvs Kārlis vecsaim-

nieks Zaubes pagastā, māte Anna,

dz. Zoba. Beidzis Jaunpils draudzes

skolu, Nītaures ministrijas skolu un

1892 g. Cesu pilsētas skolu. Precē-

jies. Sieva Olga, dz. Zeltiņa. Pēc

skolas beigšanas lidz 1894. g. strādā-

jis par palīgskolotāju Jaunpils drau-

dzes skolā, 1894.-1897. g. Baižkalna

pagasta skola. 1897. gadā pārnācis uz.

Rīgu, iestājies un darbojies Erbes fa-

brikas kantori par uzņēmuma kal-

kulatoru. Rakstiska sacensībā par kal-

kulācijas uzbūvi 1911. g godalgota
Frankfurte pie Mainas. 1911. g. no

fabrikas izstājies un atvēris kondito-

reju un maiznīcu. 1912. g. darbībupa-

plašinājis ar konfekšu un šokolādes

ražošanu. 1914. g. pasaules kara dēļ
darbību nācies pātraukt un 1915. g.

vasara evakuēties uz Maskavu. Mas-

kavā strādājis par konfekšu fabrikas

pārvaldnieku. Pec pāris darbības ga-

diem atmetis dienestu un nodibinājis
konfekšu fabriku. 1920. g. augustā

atgriezies Latvijā. 1921. g. janvāil

atjaunojis fabrikas darbību Rīgā. 14

gadu laika fabrika plaši attīstījusies;

ražo šokolādi, konfektes, biskvītus,

kafiju v. t. t., nodarbina apm. 400 cil-

vēkus, eksportē ari uz ārzemēm
—

Ameriku, Āfriku, Āziju, Angliju, Fran-

ciju v.c. Ir valdes loceklis Latv. tir-

gotāju sav-bas kredītbiedrībā, valdes

priekšsēdis Jonatāna krājaizdevu sa-

biedrībā, priekšsēža biedrs Vispārī-

gajā apdr. sab. pret nelaimes gadīju-

miem, Rīgas biržas komitejas loceklis,

valdes loceklis Latvijas tirgotāju sa-

vienībā un Latv. rūpnieku un amatnie-

ku savienībā. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa IV. un 111. šķ.

L

LACIS Jūlijs (pseudonimi: Sunīs.

Ju-Ju, J. L.), žurnālists, illustretā

žurnāla Atpata redaktors. Dzimis

1802. g. 25. decembri Lēdurgā. Tēvs

Ādams, māte Karlina, dzim. Kreic-

šteine. Beidzis Ķēniņa reālskolu, mā-

cījies Psichoneurologiskā institūtā un

Mākslas veicināšanas skolā Pēterpili,

Rīgas politechniskā institūta ķīmijas
fakultāte un Latvija* universitātes

tautsaimniecības fakultātē. Beidz is

Augstākās sabiedrisko zinātņu sko-

las (Ecole des Mautes Etudes Socia-

les) žurnālisma fakultāti Parīze 1927.

g. Precējies ar dzejnieci Rutu Sku-

jiņu. Ar žurnālismu sācis nodarboties

bēgļu laikos Krievijā. Pirmie litera-

rie darbi (dzejas) latviešu valoda ie-

spiesti 1922. g. periodiskā prese. Par

profesionālu žurnālistu strādā no 1923.

g. Jaunākās Ziņās, no 1931. g. ir

žurnāla Atpūta redaktors. Sarakstījis

ap 1(K) periodika iespiestu dzeju, dze-

jas Saules zeme, bērnu ludziņas:
Mazā meitiņa Daga un Ma/a Da-

ga, ceļojumaprakstu Pa arābu zemi,

ap 12 periodikā iespiestu stāstu, ko-

mēdiju Ķēniņa kāzas. Tulkojis L.

Andrejeva lugu Sablniešu nolaupīša-

na, Fr. Sentāna komēdiju Cirkus mei-

tene, M. Lenormana drāmu Zaķa pa-

stala, E. Kestnera lugu Emīls un Bor-

Imes zēni. Ir Latv. preses b-bas biedrs

un valdes loceklis. Bēgļu laikā dar-
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bojies Orlas bēgļu komitejas valdē,

no 1920.—1921. g. dzīvojis Turke-

stānā, kur guvis ierosmi austrumnie-

ciskiem dzeju motīviem. 1926. g. va-

sarā apceļojis Dienvidfranciju, Zie-

meļafriku un Itāliju, no 1925.—1927.

g. studējis Parīzē žumālismu.

LACIS Kārlis-Alberts, privātadvo-

kāts, Balvu pilsētas galva. Dzimis

1890. g. 11. jūlija Lubānas pagastā.
Tēvs Jānis, māte Emīlija, dzim. Vl-

tole — zemkopji. Mācījies Daugav-

pils A. J. Sacharova komercskolā

un studējis Rīgas politechniskā in-

stitūtā. 1916. g. beidzis Kijevā sa-

īsināto 4 mēnešu kursa kara skolu.

Precējies ar Ņinu Ooraini. 1917. g.

Balvos atvēris privātu tirdzniecības

skolu, kurā bijis ari par skolas in-

spektoru. 1919. g. kopā ar virsleitc-

nantiem Vīndedzi un Birnbaumu no-

organizējis Latgales partizānu pul-

ku, kurā vēlāk leitenanta pakāpē iz-

pildījis saimniecības daļas priekšnie-
ka un saimniecības rotas komandie-

ra pienākumus. 1920. g. maijā demo-

bilizēts. No 1920.—1925. g. bijis Lu-

dzas apr. valdes loceklis. 1925. g.

Latgales apgabaltiesā izturējis privāt-

advokāta pārbaudījumu un visu laiku

strādājis Balvos par privātadvokātu.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

V. šķ., Latvijas atbrīvošanas piemiņas
zīmi un Latvijas 10 gadu pastāvē-

šanas piemiņas zīmi. Ir 19. Jaunlat-

gales aizsargu pulka 11. bataljona

komandieris.

LACIS Teodors (pseud. Lavrec-

kis), Nacionālā teātra aktieris. Dzimis

1882. g. 14. martā Elkuzemes mui-

žā. Tēvs Jēkabs, māte Anna, dz.

Fcldmane — lauksaimnieki. Beidzis

Liepājas 3 kl. pils. skolu. Precējies

ar Līzi Joži. Jau skolnieka gados pie-

dalījies Liepājas teātra izrādēs. Pēc

skolas beigšanas devies uz Krieviju
un iestājies Petrovska teātra skolā

Chafkovā un Jepkovska teātra prak-
tiskos kursos, kā ari darbojies pilsē-

tas krievu tēātrl. 1903. g. beidzis

abas teātra mācības iestādes un ar

skatuves vārdu Lavreckis uzstājies

gandrīz visos Krievijas lielākajos cen-

tros. 1916. g. Irkirtskā tiek mobilizēts

un aizsūtīts uz kara skolu. To bei-

dzis, kopā ar citiem krievu aktie-

riem nodibina trupu izrādēm kara-

spēka daļās. Revolūcijas laikā strā-

dājis Sibirijas apgabalā par teātru

galveno režisoru un aktieri, vēlāk

nodibinājis pats savu teātri Zimā.

1920. g. kopā ar Troickas pulku at-

griežas Latvijā un pāris gadus dar-

bojas Liepājas Jaunajā teātri par ak-

tieri un režisoru. Pēc tam pārnāk uz

Rīgu un strādā Nacionālajā, Ceļojo-

šajā, Dailes un Tautas teātri par va-

roņlomu tēlotāju.
LACIS Vilis, rakstnieks. Dzīvo

Vecmllgrāvl. Dzimis 1904. g. 12. mai-

jā Vecmllgrāvi. Tēvs Tenis — mūr-

nieks un ostas strādnieks, agrāk zem-

kopis, māte Karllna, dz. Veidema-

ne — zvejnieka meita. Beidzis Dau-

gavgrlvas draudzes skolu, 1917.—1918.

g. apmeklējis Barnaulas skolotāju se-

mināru Sibirijā. Tālāko izglītību ie-

guvis pašmācības ceļā. Precējies.

Sieva Marija, dzim. Bute. No 1917.

—1921. g. strādājis kantora darbu Si-

bīrijā. Atgriezies dzimtenē trīs ga-

dus bijis zvejnieks, tad braucis uz

jūras, ilgāku laiku strādājis Rīgas

ostā, pēdējā laikā — bibliotekārs

Rīgas pils. 9. bibliotēkā. Sarakstījis

romānu triloģiju Piecstāvlgā pilsēta,

Pasaules jūrās un Putni bez spār-

niem; romānus: Atbrīvotais zvērs,

Zvejnieka dēls, Ceļojums uz Kalnu
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pilsētu, Senču aicinājums un stāstus

un noveles dažādos periodiskos iz-

devumos. Biedrs Latv. rakstnieku un

žurnālistu b-bā. Daudz klejojis pa

pasauli. Pirmo reizi tēvam līdz laimi

meklēt Toboļskas taigā (8 gadu ve-

cumā), otru reizi kara laikā uz Al-

taja kalniem, kur pavadījis trīs ga-

dus Mongolijas robežu tuvumā plē-
šot līdumus, apiņus lasot un medī-

jot vāveres. Vēlāk ka kurinātājs un

matrozis apbraukājis Eiropu un Dau-

gavas grīvā bendējis lašus. Tagad
atmetis nomada dzīvei ar roku, bet

cer kādreiz pie tās atgriezties.

LAIMIŅS Eduards, ģeodaizists, L.

universitātes inženierzinātņu fakultā-

tes vec. docents, Rīgas pilsētas gal-

vas biedrs un nekustamu īpašumu
valdes priekšnieks. Dzimis 1882. g.

17. augustā Trikātas Zaltes mājās
kā saimnieka dēls. Tevs Pēteris, mā-

te Liene, dzim. Plauka. Precējies.
Sieva Adele, dzim. Amsonc. Deli

Ēriks un Pēteris. Mācījies 1894.—

1899. g. Trikātas draudzes skolā,

1899.—1902. g.
Ufas mērnieku sko-

lā, 1902.—1904. g. Pēterpils kara to-

pogrāfu skolā, 1910.—1914. g. Niko-

laja ģenerālštāba akadēmijas ģeodai-
zijas nodaļā un galvenajā Pulko-

vas astronomiskajā observatorijā. Pec

topogrāfu skolas beigšanas 1905.—

1908. g. kā virsnieks strādājis kara

topogrāfisko plānu uzņemšanā Vid-

zemē, Mandžurijā un Sibirija, 1908.

1910. g. dienējis 115. Vjazmas k.

pulkā Rigā. 1914.—1916. g. nodar-

bojies ar astron. ģcodaiziskiem novē-

rojumiem smaguma spēka noteikša-

nai Vakarsibirijā. 1919. g. iestājies

ģen. Baloža brigādes stabā, augustā

iecelts par Kurzemes divīzijas un

līdz ar to par austrumfrontes pa-

vēlnieka štāba priekšnieku. Vēlāk ie-

celts par apsardzības ministra biedru

un decembri paaugstināts par pulk-

vedi, 1924. g. aizgājis no armijas.
1924.—1926. g. un no 1928.—1931. g.

bijis iekšlietu ministrs 5 valdībās,

1931. g. kara ministrs. 1928.—1934.

g. saeimas deputāts zemnieku sav-

bas frakcija. Apbalvots ar ordeņiem:

Triju zvaigžņu 111. un 11. šķiras,

Zviedrijas Zieme{u zvaigznes, Somi-

jas Baltās rozes un Lietavas Ģedi-
mina lielkrustiem, Igaunijas Brīvī-

bas krustu, Polijas Militāri Virtuti

.krustu, aizsargu krustu. Ir biedrs vai-

rākās organizācijās. Latvju nacionālās

jaunatnes savienības, Latvju vanagu

organizācijas un Rīgas policijas dar-

binieku biedrības goda biedrs.

Laiviņš Augusts, rakstnieks un sa-

biedrisks darbinieks, ierēdnis Latvi-

jas hipotēku bankā Rīga. Dzimis

1889. g. 23. janvāri Palsmaņa pag.

Tēvs Jēkabs, māte Kristīne, dzim.

Graudiņa — lauksaimnieki. Beidzis

vidusskolu. Precējies ar Hildu Līci.

Bijis sevišķu uzdevumu ierēdnis, paš-

valdības departamenta darbvedis iekš-

lietu ministrijā, Valkas apr. valdes

priekšsēdis. Dibinājis, izveidojis un

vadījis Latviešu jaunatnes savienību

ar tās 180 nodaļām. Kopā ar citiem

tā laika darbiniekiem lkis pirmos

pamatus Latvijas skautu un gaidu

organizācijām. Bijis viens no galvc-
niem iniciatoriem un līdzdarbinlekicin

Latvijas tautas universitātes, Latviešu

jaunatnes savienības ģimnāzijas, L.

J. S. valodu inst. dibināšanā. Pirmo

latvju jaun. dziesmu svētku rīcības

kom. priekšsēdis. Literariskie darbi:

romāni Azes nāve, Saule un kāvi;

stāstu krājums Izdzisuši ziedokļi; drā-

mas Juras gaigaliņa un Zvaigžņu

pulki; komēdija Plikadīda jeb Pa-
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zaudētais ministrs; dzejoļi iespiesti

žurnālos un laikrakstos. lemīļotākā

blakus nodarbošanās dārzkopība. Ir

goda biedrs vairākās jaunatnes orga-

nizācijās, Latvijas preses b-bas biedrs.

Latviešu jaunatnes savienības centr.

valdes vicepriekšsedis , Latvijas bēr-

nu draugu biedrības Ogres nodaļas
valdes priekšsēža biedrs un Veco lat-

viešu strēlnieku biedrības biedrs.

LAKSBERGS Arnolds, ārsts, Dau-

gavpils psichiatriskās slimnīcas direk-

tors. Dzimis 1901. g. 4. oktobrī Ri-

gā. Tevs Fricis — amatnieks, mā-

te Līze, dzim. Lase. Beidzis Latv.

universft. medicīnas fakultāti. Precē-

jies. Sieva, dzim. Zunde. Strādājis

ari Sarkankalna slimnīcā. Latv. uni-

versit. stud. b-bas Atauga biedrs.

LAKSTĪGALA Pēteris, jurists, Rī-

gas apriņķa policijas 11. iec. priekš-
nieks Siguldā. Dzimis 1886. g. 16.

novembri Bērzaunes pagastā. Tēvs

Jānis, māte Līze, dzim. Leite. Mācī-

jies Tērbatas universitātē, Viļņas ka-

ra skolā, Oranienbaumas virsnieku

augstākā skolā un Pēterpils kara aka-

dēmijā. Precējies. Sieva Elizabete,

dzim. Zvejniece. Bijis virsnieks lat-

viešu strēlnieku pulkos Pēterpili, ģe-
nerālštābā un Latvijas nacionālās ar-

mijas kapteiņa dienesta pakāpē. Rak-

stījis par dažādu sistēmu ložmetēju un

patšauteņu lietošanu karaspēka da-

ļās un ienaidnieka apšaudīšanu die-

nā un nakti. Apbalvots ar Triju
zvaigžņu ord. Ir aizsargu organizā-
cijas vada komandieris. Latvijas tap-
šanas laikā bijis austrumu frontes

aizmugures un mobilizācijas daļas
priekšnieks, vēlāk tieslietu nodaļas

priekšnieks pie armijas etapu un ra-

jonu komandantūras un juriskon-
sults iekšlietu ministrijas politiskajā

pārvalde. Slimības deļ no valsts die-

nesta uz laiku izstājies, bet 1932. g.

iestājies atpakaļ.
LAKSE Kārlis, gleznotājs un gra-

fiķis. Dzimis 1892. g. 6. martā Kok-

neses pagasta. Tēvs Jānis — kalējs,
māte leva, dz. Kalniņa. Mācijies Kok-

neses pamatskolā, vēlāk Rīgas Pē-

tera 1. reālskola. Precējies ar Olgu
Akmeni. Pēc skolas beigšanas kādu

gadu strādājis Lielvārdē par paga-

sta darbveža palīgu, pēc tam par

ierēdni Kurzemes guberņas valdē. Pa-

saules kara laikā strādājis par kance-

lejas pārzini Sarkana Krusta slimnīcā

Tērbatā. i9lB. g. atgriezies Latvijā

un 1919. g. brīvprātīgi iestājies Lat-

vijas armija un kalpojis par sevišķu
uzdevumu virsnieku Kokneses rajona
komandantūrā. Pēc mākslas akadē-

mijas atvēršanas iestājies tanī un

mācijies tur līdz 1927. g., līdztekus

strādādams par ierēdni zemkopības

ministrijas meteoroloģiskajā birojā.

Ar saviem darbiem — gleznām un

zīmējumiem piedalījies mārkslas aka-

dēmijas izstādēs un sākot ar 1928.

g. Neatkarīgo mākslinieku vienības

izstādēs. Ir šis vienības biedrs. Pie-

dalās arī Kokneses sabiedriskajā dzī-

vē, gatavodams dekorācijas Kokne-

ses kultūras biedrībai. Ir pagasta val-

des revīzijas komisijas priekšsēdis.

LANCMANIS Teodors, Ķemeru

pilsētas galva. Dzimis 1889. g. 9.

septembri Jaungulbenes pagastā. Tēvs

Ancis, māte Emīlija, dzim. Lapiņa
— lauksaimnieki. Mācījies vakara vi-

dusskola, izturējis kā eksterns sav-

vaļnieka, ierēdņa un skolotāja pār-

baudījumus un beidzis komerczinl-

bu kursus. Precējies. Sieva Lidija,

dzim. Podchilko. Bijis Latviešu lauk-

saimnieku ekonomiskās sabiedrības

grāmatvedis, Rēzeknes nodaļas va-

dītājs un Ķemeru sēravotu direkci-
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jas grāmatvedis. Interesējas par taut-

saimniecības jautājumiem. Ir Brīvības

pieminekļa komitejas priekšsēdis Ķc-
meros.

LANCMANIS Verners, grāmatvedis
un kooperators. Kantora pārzinis un

virsgrāmatvedis Valsts sukura mono-

pola pārvaldes Jelgavas sukura fab-

rikā. Dzimis 1880. g. 2. oktobrī.

Tēvs Ansis, māte Emīlija, dzim. La-

piņa. Beidzis Jaungulbenes 2 kl. mi-

nistrijas skolu un privātus tirdznie-

cības zinību kursus. Precējies. Sieva

Lizete, dzim. Butlere. Strādājis tirdz-

niecības uzņēmumos un dzelzceļa
dienestā. Pēc Latvijas nodibināšanas

pieņemts par virsgrāmatvedi satiks-

mes ministrijā. Piedalījies kooperatīva

Dzelzceļnieks dibināšanā, kur ievē-

lēts par centrālās valdes priekšsēdi.

Organizējis valdības naturāliju izda-

līšanu dzelzceļniekiem. Pec tam bi-

jis virsgrāmatvedis Latviešu lauksaim-

nieku ekonomiskajā sabiedrībā, tad

grāmatvedis sabiedrībā Cements. 1023.

g. bijis Nacionālās operas administra-

tors un grāmatvedis. No 1026. g. dar-

bojas Jelgavas sukura fabrika. Orga-

nizējis fabrikas grāmatvedību un

darbvedību visa administratīvā apa-

rāta izveidošana. 1030. g. ierosinājis
Latvijas sukurrūpniecības krājaizdevu
sabiedr. nodibināšanu, kur visu lai-

ku ir valdes priekšsēdis. Nodarbo-

jas ari ar glezniecību.
LANCMANIS Zelmārs, pseud. Lī-

dumnieks un Novērotājs, paidagogs
un dzimtenes pētnieks, Rīgas pils. 6.

pamatskolas pārzinis. Dzimis 1883. g.

20. oktobri Jaungulbenes pag. Tēvs

Ancis, māte Emīlija, dzim. Lapiņa —

zemkopji. leguvis skolotāja tiesības.

1916.—18. g. mācījies Pēterpils aug-

stākajos ģeogrāfijas kursos. No 1926.

g. studē dabas zinātnes Latv. uni-

versitātē. Bez tam 1007. g. bijis Pē-

terpils vasaras podologlskajos kursos

un vairākos tautskolotāju vasaras

kursos. Precējies. Sieva Marija, dz.

Svarce. 1004.—1000. g. bijis tautsko-

lotājs Peterupē un Meņģele, 1000. •

1011. g. proģimnazijas skolotājs Vec-

mllgrāvl, tad Pļaviņās, 1011.-1015. g.

privātas prorealskolas uzturētājs Le-

jasciemā. No 1010. g. ir Rīgas pil-
sētas 6. pamatskolas pārzinis. Rak-

stījis par paidagoģijas metodiskiem

jautājumiem; ekskursijām, dabas un

kultūras pieminekļu apsardzību un

musu derīgo izrakteņu izmantošanu

dažādos periodiskos izdevumos. Iz-

devis Latvijas apriņķu un pagastu ro-

bežu karti ar statistiskam ziņām un

metodiskiem aizrādījumiem un mā-

cības grām. Latvijas ģeogrāfija un

piedalījies dažu citu mācības grāmatu

un metodiku sacerēšanā. Sarakstījis

vadoņus ekskursantiem pa Rigu, Si-

guldu, Koknesi, Latgali un daudz ci-

tus. Kopā ar prof. E. Rozenšteinu

izdarījis pētījumu Latvijas avotkaļki,
kam piespriesta Kr. Barona fonda prē-

mija. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šķ. Ir Latvijas minerālvielu

pētīšanas biedrības valdes sekretārs

no dibināšanas. Bijis lektors vairākos

skolotāju kursos un vairāku skolotāju
dzimtenes mācības kursu vadītājs da-

žādās Latvijas vietās.

LANDAVS Ziedonis, pseud. Lari-

davu Ziedonis, paidagogs, Latvijas
mākslas akadēmijas zinātnisko priekš-
metu lektors un Latvijas kultūras vei-

cināšanas biedr. ģimnāzijas direktors.

Dzimis 1880. g. 21. maijā Pāles pag.

Tēvs Jānis — dabas zinātnieks, māte

Flora, dzim. Neimane. Mācījies Rīgas

pilsētas ģimnāzijā un studējis astro-

nomiju un matemātiku Maskavas un

Tērbatas universitātē un jūras aviā-



cijas virsnieku kursos Pēterpils tech-

noloģiskajā institūta. Precējies. Sie-

va Mikla, dzim. Dzintare. Pasaides

karā bijis Krievijā juras lidotājs, juras

lidotāju bāzes meteoroloģisko novēro-

jumu vadītājs un juras aviācijas mē-

chaniķu skolas lektors. No 1921. g.

bijis Latvijas kultūras veicināšanas

biedr. techniskās skolas pārzinis un

vidusskolas skolotājs. No 1922. g. ir

1 atv mākslas akadēmijas lektors, no

1923. g. Latv. kult. veic. biedr. ģim-

nāzijas direktors, 1921. g. ievēlēts

mākslas akadēmijas padomē kā zi-

nātnisko priekšmetu skolotāju pār-

stāvis un no tā laika pārvēlēšanas

kārtībā izpilda akad. padomes locekļa

pienākumus nepārtraukti. Ir akadē-

mijas revīzijas komisijas loceklis un

audzēkņu goda tiesas priekšsēdis.
Priekš kara atsevišķus rakstus un kri-

tiskus apcerējumus par astronomijas,

meteoroloģijas, fizikas, kosmogonijas

un sabiedriskiem jautājumiem ievie-

tojis mēnešrakstā Druva un perio-
diskos dienas laikrakstos. Pēdējā lai-

kā rakstījis Izglit. Min. Mēnešrakstā,

Kultūras Vēstnesi, Latvi, Audzinātāja,
Jaun. Ziņās v. c. periodiskos izdevu-

mos. Atsevišķos izdevumos: Kā iz-

darīt meteor. novērojumus ar paš-

darinātiem instrumentiem mi astrono-

misks apcerējums Kad bus pastara
diena. Lasījis ļoti daudz priekšlasī-
jumu province un Rīgā. Ir stud. kor-

por. Lettonia filistrs, Latvijas vidus-

skolu skolotāju biedrības priekšnieks

Latvijas vidusskolu skolotāju koope-
ratīva dibinātājs un valdes loceklis,
Latvijas dabaszinātņu biedrības val-

des loceklis, V. Olava fonda sabie-

drības rev. kom. loc., Latvijas ģeogrā-
fijas biedrības biedrs, Rigas tenisa

kluba valdes loceklis un daudzu citu

organizāciju biedrs. Kā zinātnisko bic-

dribu pārstāvis piedalījies izgl. min.

Krišjāņa Barona prēmiju komisijas
sēdēs.

LANDOVSKIS Arnolds, pulkvedi»

leitenants, cenu inspektors un muitas

departamenta direktors. Dzimis 188$.

g. 12. martā Ikšķiles pagastā. Tēvs

Jānis mežzinis, mate Anna, dz.

(īrunte. Beidzis Rigas pilsētas tirdz-

niecības skolu, kara skolu Krievijā

un vecāko virsnieku kursus Latvija.

Precējies. Sieva Antonija, dzim. Si-

moneite. Strādājis Rīgas pilsētas mui-

žu valdē, Rigas-Orlas dzelzceļa virs-

valde un vairākos privātos tirdznie-

cības uzņēmumos par grāmatvedi,
veikalvedi un prokūristu. No 1010. g.

decembra bijis Krievijas armijas virs-

nieks. 1018. g. iestājies brīvprātīgi

Latvijas armija I atgalēs rota, bet

1010. g. 2. janvāri Kalpaka batal-

jona atsevišķa studentu rota par ierin-

das kareivi. V'clāk komandējis Prie-

kules brīvprātīgo rotu, ar kuru pievie-

nojies IV. atsevišķam bataljonam
1010. g. aprīli uzņemies saimniecības

priekšnieka pienākumus IV. ats. ba-

taljonā. 1010. g. augustā iecelts par

Latgales divīzijas intendantu. 1028. g.

decembri iecelts par galvenās inteu-

danturas pārvaldes pārtikas daļas

priekšnieku. No 1032. g. novembra ir

cenu inspektors un no 1035. g. marta

muitas departamenta direktors. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord.

LANGE Edgars-Andrejs, Straupei
cv. lut. draudzes mācītājs. Dzimis

1007. g. 28. decembri Liepupes mui-

ža. Tēvs Pēteris, māte Malvīne, dz.

Volkova — zemkopji. Beidzis Lim-

bažu vidusskolu un Latvijas univer-

sitātes teoloģijas fakultāti. Strādājis

par kandidātu Liepupes draudzē. Ir

L. U. teoloģijas studentu brālības
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Betānijas loceklis un 10. Cesu aiz-

sargu pulka mācītājs.

LAPIŅS Jānis-Eduards, (pseud. J.
L., —p—, Eduards Aurenieks, Skola-

stiķis), paidagogs un rakstnieks, Tu-

kuma ģimnāzijas un komercskolas

direktors un Rigas tautas universitā-

tes lektors. Dzimis 1883. g. 25. jū-

nijā Veselavas pagasta. Tevs Pēteris

— skolotājs, mate Karolīne, dz. Gu-

drā. Beidzis Maskavas komercinsti-

tutu, specializējoties sociālajā filozo-

fija, pec tam studējis filoloģiju Mas-

kavā, Vine un Leipciga. Precējies ar

Mariannu Straumani. Skolotāja gaitas
sācis 1905. g. Bijis par skolotāju Cē-

su draudzes skolā, Redbergas privāt-
skola Riga, Pārdaugavas labdarības

biedr. vakara skola un Valkas tirdzn.

skolā. Kopš 1915. g. strādājis Val-

mieras tirdzniecibas skolā, pec tam

Valmieras sieviešu ģimnāzijā un zē-

nu reālskola. 1917. g. nodibinājis un

lidz 1919. g. vadījis Valmieras tautas

universitāti. No 1919. -1932. g. bijis

Jelgavas ģimnāzijas direktors. No

1932. g. ir Tukuma ģimnāzijas un

komercskolas direktors. 1914. g. kā

pirmais paudis kultūras fonda ideju

un noturējis pirmās organizācijas ap-

spriedes. 1915. g. bijis Pēterpils cen-

trālās bēgļu organizācijas rakstnie-

ku godalgošanas komisijas loceklis.

1915. g. publicējis uzsaukumu orga-

nizēt palīdzību bēgļiem. 1916. g. iz-

gatavojis pirmo Latvijas nacionālo ka-

rogu. 1917. g. bijis Vidzemes zemes

padomes prezidija loceklis. 1917. g.

sasaucis Valkā Latv. nacionālo sa-

pulci, kas izvēlēja nacionālo pado-
mi. 1917. g. nodibinājis Valmiera pir-

mo tautas augstskolu Latvija. 1920.

g. bijis Kurzemes pēdējais cv. lut.

konsistorijas prezid. Jelgava. Literā-

risko gaitu uzsācis 1906.g. Galvas

Pils. av. Pēterpilī. 1910. g. ir Valkas

nedējas avīzes Kāvi redaktors, bez

tam strādājis lidz J. Dienas Lapā, J.

Vārdā, Līdumā v. c. 1919. g. nodibi-

nājis un vadījis Jelgavā Zemgalieti.

Strādājis līdz Jaunajā Zemgalieti, Lat-

vi, Brīvajā Zeme, L. Kareivi, Rita,

Rīgas Ziņās, J. Ziņās v. c. Lielākie

darbi: Laikmetīgais un mūžīgais,

Auseklis, Monogrāfija par Ausekli un

rakstu rediģējums. Tautas vadonis

Ulmanis, Sabiedriskie uzskati, nelie-

las monogrāfijas par Kr. Baronu,

L. Bērziņu, R. Klaustiņu, A. Braču,

K. Kundziņu, Dr. M. Valteru, A. Dau-

gi, K. Ducmani v. c. Sabiedriskie

raksti: Brīvība un spaidi, Latvija

zvaigznes, Nākotnes Kanaana, Ed.

Virza. Zinātnieks dzimtenē (par prof.

P. šmitu) v. c. Bez tam piecas
skolas grāmatas ģeogrāfijā. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV. un

Ģedimina ordeņa 111. šk Ir rakst-

nieku un mākslinieku biedr. Za|a
Vārna un Jelgavas izgllt. biedr. goda

biedrs. Pieder pie kādām 25 organi-

zācijām, starp tām filologu biedrības

un Latv. literāriskās biedr. biedrs.

LAPIŅS Jānis-Ģedimins, teologs

un paidagogs. Liepupes cv. lut. drau-

dzes mācitājs un Duntes 6 kl. pamat-

skolas skolotājs. Dzimis 1898. g. 25.

janvāri Vietalvā. Beidzis Vietalvas pa-

gasta un ministrijas skolu, Rīgas

Aleksandra ģimnāziju un L. U. teolo-

ģijas fakultāti ar teoloģijas kandidāt i

grādu. Apprecējies ar zobārsti Na-

dježdu Galviņu. No 1918. -1924. g.

strādājis par skolotāju dažādās sko-

lās. Mācītāja amatā ordinēts 1924. g.

Piņķu Nikolaja baznīcā. Kopš 1927. g.

darbojas Liepupes draudzē un 8. Val-

mieras aizsargu pulkā. Raksta garī-

gajā presē. Piedalās turienes sabie-

drisko organizāciju sarīkojumos un



baznīcas koncertos — ar klavieru un

ērģeļu priekšnesumiem. Korporācijas

Fraternitas Lettica filistrs.

LAPIŅS Kārlis, (pseud. K. Merts),
rakstnieks un žurnālists, Pēdēja Brī-

ža redaktors, Dzimis 1895. g. 28.

janvāri Gatartas pagastā. Tēvs Gusts,

māte Natālija — lauksaimnieki. le-

guvis vidusskolas izglītību. Precējies

ar Lūciju Gebaueri. Vecais strēlnieks,

revolucionārs, cara laikā sēdējis cie-

toksni, jaunībā montieris. Sarakstījis

romānus: Revolūcijas mutuļos, Ne-

miera paaudze, Čekas gūstā, 33 dodas

uz Eiropu, Republika gaisā, Atplūdu

laikā, Sirds bankrots, stāstus: Pagri-

mušie, Studenti fermā, Romantika peļ-

ķē, Aeternum vale, Nemiers un mīla

un sab. rakstus: Mana zeme un Trū-

du dvaša. Ir Latv. preses b-bas un

neatkarīgo māksi, vienības Zaļā Vār-

na biedrs.

LAPIŅS Pauls, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Sātiņu pagasta

valdes darbvedis. Dzimis 1889. g. 19.

augustā Vecpiebalgas pagasta. Tēvs

Fricis, māte Eda, dz. Ozoliņa —

laukstrādnieki. Beidzis Vecpiebalgas
draudzes skolu. Strādājis par darb-

veža pailgu Vecpiebalgas, Lutriņu,
un Sātiņu pagasta valde. Piedalījies
pasaules karā. No 1918. g. strādā par
ilarbvedi Sātiņu pagasta valdē. Ap-
balvots ar aizsargu medaļu par cen-

tību. Ir Sātiņu pag. aizsargu nod. ka-

sieris, izglītības, zivkopju un maz-

saimnieclbu veicināš. b-bas sekre-
tārs un savst. apdroš. b-bas darbvedis.

LAPSEVSKIS Fricis (pseud. Kaina-

strauts), kooperātors, sabiedrisks dar-

binieks. Talsu apr. apvienotās kre-

ditb-bas valdes priekšsēdis un rīko-

tājs. Dzimis 1874. g. 4. oktobri Ar-

tavas pag. Tēvs Jānis, māte Tija, dz.

Krumholca — lauksaimnieki. Precē-

jies. Sieva Alide, dzim. Kopfšteina.
Beidzis apriņķa skolu. Strādājis Pa-

stendes pag. valdē par darbveža pa-

līgu un vēlāk par Stendes pag. darb-

vedi. Dibinājis šādas biedrības: Sten-

des krāj- un aizdevu sab-bu, Kop-

pienotavas s-bu, Lopu pārraudzības
b-bu un divas lauksaimniecības ma-

šīnu koplietošanas b-bas. Bijis Balti-

jas Vēstneša līdzstrādnieks. 1914. g.

mobilizēts. Piedalījies 5. Zemgales

un 7. Bauskas latviešu strēlnieku ba-

taljonu dibināšanā. 192(). g. atgriežas

Latvija. 1923. g. piedalās Talsu ap-

riņķa apvienotās kreditb-bas dibinā-

šanā. 1924. g. nodibina Talsos laik-

rakstu Talsu Balss, kur ir valdes

priekšsēdis. Ir vēl Talsu pilsētas val-

des loceklis un galvas biedrs, Lat-

viešu veco strēlnieku Talsu noda-

ļas valdes loceklis, Vispārējās ap-

droš. sab-bas nelaimes gadījumos Tal-

su apr. delegāts, apdroš. un transpor-
tu a./s. Latvijas Loids Talsu aģents,
Sarkanā Krusta Talsu nodaļas biedrs,

Latvijas bērnu paUdzlbas sav-bas

Talsu nodaļas revlz. kom. loc. un

Talsu bariņu tiesas loceklis.

LASIS Pēteris, žurnālists. Dzīvo

Rīgā. Dzimis 1863. g. 7. janvāri Vie-

talvas pagastā. Tēvs Pēteris un mā-

te Anuža, dzim. Bērziņa — rokpeļņi.

Beidzis pagasta un draudzes skolu

Vietalvā. 1882. g. Maneseina revīzijas

laika bijis Vietalvas pagasta darb-

veža palīgs. Dedzīgi piedalījies tā

laika tautiskajās cīņās. Par to apcieti-

nāts un tiesāts zemes tiesā. Nacionālo

centienu dc} nav pieņemts nekur dar-

bā, tādēļ 1887.—1900. g. dzīvojis

Krievijā. Žurnālista darbību uzsācis

ar 1883. g. laikrakstos: Balss, Bal-

tijas Vēstnesis un Zemkopis. No

1901. g. bijis laikraksta Vārds pastā-

vīgs referents tiesu un biedrību lietas
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un dienas chroniķis. Nodibinājis lat-

viešu preses dienas chroniku. Guvis

lielu ievērību un uzaicināts par līdz-

strādnieku 5 latviešu, 4 vācu un 1

krievu laikrakstā. 1905. g. vajāts par

slepenu ziņu izpaušanu. Vācu okupā-

cijas laikā palicis Rīgā, arvien tur-

pinādams žurnālista darbību. Vajāts

ari no lieliniekiem. Bermonta uzbru-

kuma laikā sniedzis ziņojumus no

kaujas uguns apdraudētām vietām,

daudzkārtīgi nokļūdams dzīvības

briesmās. Vēlāk bijis tautas padomes,

satversmes sapulces un saeimas re-

ferents dienas prese. Strādājis ari

žurnālos: Valsts Darbinieku Balss,

Dzelzceļnieks, Latvijas Aizsargs, Va-

nags, Zeltene. Bijis žurnāla Gaida re-

daktors. 1933. g. pensionēts. Ir ari

viens no žurnāla Tautas Vairogs iz-

devējiem. Rakstījis ievadus, ziņoju-

mus, apcerējumus, feļetonus v. ,t- t.

Sacerējumi iespiesti ar ļoti daudz da-

žādiem pseudonimiem un šifrām. At-

zīmējami ari viņa stāsti: Kā dzīvo,
tā klājas un Dzimtene un romāns

Valdies! Tulkojis ari vairākus vē-

sturiskus un kultūrvēsturiskus romā-

nus. Ir Rīgas latviešu biedrības mū-

ža biedrs, Latviešu nacionālās jau-

natnes savienības, Latvijas kultūras

veicināšanas biedrības, Latvijas gaidu
centrālas organizācijas un Latviešu-

lietaviešu vienības goda biedrs, Lat-

vijas bērnu palīdzības savienības, Lat-

vicšu-čechoslovaku un I at\ iešu-zvie-

tīru biedrības biedrs, pulkveža Brie-

ža fonda loceklis un Latv. jaunatnes

sarkanā krusta valdes loceklis. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord., Latv.

sarkana krusta goda krustu, vanagu

nopelnu krustu un Latvijas skautu

atzinības zīmi Svastiku.

Lasmanis Fricis-Aleksandrs, saim-

niecisks un sabiedrisks darbinieks,

dārznieks un tirgotājs Rīgā. Dzimis

1862. g. 17. oktobri Nītaure. Tēvs

Pēteris, māte Made, dz. Drulle. Mā-

cījies Nītaures draudzes skolā. Rak-

stījis presē par dārzkopību v. c.

jautājumiem. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa 111. šķ. un igauņu Ērgļu or-

deņa 111. šķ. Ir Latvijas tirgotāju sa-

vienības un Rīgas dārzkopju b-bas

priekšnieks, Vidzemes savst. kredīt-

biedrības valdes priekšsēdis, Latvju

un igauņu tuvināšanās b-bas un Brāļu

kapu komitejas mantzinis, Rigas bir-

žas komitejas un Latvijas ziņu biroja
valdes loceklis, kā ari vairāku b-bu

revidents, biedrs un goda biedrs.

LAUBE Eižens, arebitekts, Latvi-

jas universitātes profesors. Dzimis

1880. g. 25. maijā Rīgā. Tēvs Teo-

dors, māte Marija, dzim. Balode.

Beidzis Rīgas politechniskā institūta

architektūras nodaļu ar inženiera ar-

ehitekta grādu. Precējies. Sieva Emī-

lija, dzim. Butctc. No 1907. g. bi-

jis Rīgas politechniskā institūta ar-

chitektūras docents. Piedalījies Latv.

universitātes arch. fak. dibināšanas

kodolā un universitāti atklājot bijis

tās prorektors. No 1920. g. k archi-

tektūras fak. profesors. 1922. g. bi-

jis L. U. rektors un vairākkārt arch.

fak. cjekāns. Sacerējis grāmatas: Krā-

su un formu loģika, Par skaistuma

elementu mūsu jaunajā lauku būv-

niecībā, Architektūras izpratne. Rak-

stījis ari laikrakstos un žurnālos. Pec

viņa projektiem celts kaujas piemi-
neklis Nāves salā, brāļu kapu pie-

minekļi Ķcmeros, Slokā v. c, Jel-

gavas sukura fabrika, Ķemeru vies-

nīca, prof. Sniķera nams Brīvības

ielā, ēku komplekts Avotu, Lāčplēša

un Kurmanova ielu stūri, kā ari

daudz citu privātnamu Rigā un va-

sarnīcu kūrortos, izdarītas Saeimas
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naiiia, Romas viesnīcas un citu sa-

biedr. ēku pārbūves u.t.t. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeni. Ir Doma

baznīcas pārvaldes loceklis, Latvijas
architektu biedribas un Rīgas archi-

tektu biedrības biedrs.

LAUVA Jānis, kodifikācijas noda-

ļas sekretārs. Dzimis 1873. g. 4. jan-

vāri Lielvārdes pagastā. Tēvs Jēkabs
— skolotājs, māte Made, dzim. Vj-

tole. Beidzis Ikšķiles pagasta un drau-

dzes skolas kursu, vēlāk izglītojies
dažādos kursos un pašmācības ceļā.

Precējies ar Emīliju Ķīseli. Latvijas
valsts dienestā iestājies 1919. g. par

darbvedi tikko nodibināmā Likum-

kārtošanas nodaļā, kura vēlāk pār-

veidojās par kodifikācijas nodaļu.
1920. g. iecelts par tulku, bet 1925.

g. par sekretāru. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa IV. šķ. Darbi:

sastādījis Likumu un ministru ka-

bineta noteikumu krājumu ladz ar

tā alfabētisko radītāju, tulkojis un

kodificējis likumus un korriģējis vi-

sus likumprojektus. Tulkojis un kor-

riģējis Latvijas laikā izdotās tulkoja-
mās oficiālās likumgrāmatas, to star-

pā Pilsētu nolik., Tiesu iekārtu, Pa-

gasttiesu lik., Kriminālprocesa lik.,

Civilprocesa nolik., Kreditnolik. v. c.

Bez tam tulkojis šādas neoficiālas

tieslietu ministrijas sevišķas komisi-

jas sagatavotas likumgrāmatas: 1903.

g. sodu lik., Vietējos civSllik., Zem-

nieku lik. un Nodevu nolik. U.

sadaļu. Tad vel kopā ar L. U. prof.
P. Minču v. c. sastādfljis 1933. g.

sodu likumu ar kommentāriem. Sa-

biedrisko darbību uzsācis 1888. g.

Ikšķiles labd. biedrībā. Pēc tam Tī-

nūžu un Ikšķiles dzied, biedrībā ie-

velēts teātra komisija, bijis bibliote-

kārs, kora vadoņa palīgs un kora

vadonis. Piedalījies dažādās ortogra-

fijas sapulcēs Rīgā. Nolasījis vairā-

kus priekš lasi jumus Ikšķile, Rīgā,

Jelgavā un ari Maskavā. 1904. g.,

X Mūleubacha aicināts, kādu lai-

ku piedalījies R. L. B. valodniecī-

bas nodaļā. Vācis ari dažādas tau-

tas gara mantas, iesūtot tās attiecī-

gām iestādēm vai personām vai arī

iespiežot presē. L. ievērojamākie ori-

ģināldarbi ir sevišķās brošūrās izdo-

tie DzJves uzskats un Taupibas un

izšķērdības sabiedriskā nozīmē. Bez

tam dažādos laikrakstos un žurnālos

iespiesti viņa etnogrāfiska, filozofis-

ka, politiska un tautsaimnieciska sa-

tura raksti.

LAVA Jēkabs, skolotājs un ģim-

nāzijas direktors Saldus pilsētas ģim-

nāzijā. Dzimis 1888. g. 13. augustā

Kursišu pagastā. Tēvs Jēkabs, māte

Lavīze, dz. Kāposta. Vec. nodarbojas

ar zemkop. Beidzis Kursīšu divkl. mi-

nistrijas skolu un Saldus pilsētas sko-

lu. leguvis mājskolotāja tiesības mā-

cīt matemātiku. Pēc tam beidzis

Pliskavas skolotāju institūtu un da-

bas zinātņu un apkārtnes mācības

kursus Aleksandra ģimnāzijā. Vēlāk

beidzis Bērzaines vidusskolu skolo-

tāju sagatavošanas kursu matemātikā

un ieguvis pilntiesīga vidusskolu sko-

lotāja tiesības. Precējies. Sieva Mari-

ja-Otilija, dzim. Preisberga. Meitas

Daiņa, Velta, Maija un Zenta. No

1908.—1909. g. strādājis par skolo-

tāju Nītaures pagastskola. No 1912.

—1913. g. Valkas augstākā pirmmā-
cības skolā, 2 gadīgos paidagOģis-
kos kursos, tirdzniecības skolā un

sieviešu proģimnazijā. No 1913.—1918.

g. Limbažu augstākā tautskola un

sieviešu ģimnāzijā. No 1918.—1919.

g. Limbažu reālģimnazijā. No 1919.

—1920. g. Saldus pilsētas pamatskola.
Sākot ar 1922. g. I. augustu ģim-
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nazijas direktors Saldus pilsētas ģim-
nāzija.

LAVROVSKIS Aleksejs, skautu or-

ganizācijas darbinieks, ierēdnis F. M.

nodokļu departamenta. Dzimis 1904.

g. 19. augusta. Tēvs Jānis — ierēd-

nis. Studējis l_. U. tautsaimniecības

fakultātes tauts. nodaļa; kursu nav

beidzis. No 1927. g. strādā nodokļu

departamenta. Apbalvots ar skautu

Baltās Lilijas ordeni. Darbojas Latv.

skautu centrāla organizācija no 1923.

g. Ir Rīgas skautu 11. novada priekš-
nieks un Latv. sk. centr. org. cen-

trālās pārvaldes loceklis.

LAZDIŅA Emīlija, dz. Upeniece,
sabiedriska darbiniece Dzimusi ISBB.

g. 28. jūlijā Rīga. Tevs Kristaps —

fabrikas strādnieks. Mācījusies vācu

privātskolā Rigā. Precējusies ar māc.

am. kand. Kārli Lazdiņu. Jau agrā

bērnībā sākusi strādāt fabrikā, patstā-

vīgi pelnot uzturu un līdztekus pa-

pildinoties zināšanās. Piedalījusies
1905. g. kustībā. Lidz kara sakumam

strādājusi par aktrisi Rigas latviešu

teātri. Kara laika pārceļas uz Pēter-

pili, kur 1918. g. tiek ievelēta pat

Latviešu bēgļu kooperatīva priekš-

nieci un vadītāju. Pārnākot dzimtenē

sāk strādāt Latvijas sieviešu organi-
zēšanas darbu. Ir Latviešu sieviešu

organizāciju padomes dibinātajā un

ģenerālsekretāre. 1931. g. nodibina un

vada pirmo Latvijas sieviešu mēneš-

rakstu Sieviete. Ilgu laiku ir par

Kurzemes sieviešu apvienības idejisko

vadītāju. Nolasa daudzas lekcijas un

notur priekšlasījumus dažādos sievie-

šu h-bu un cv. lut. draudžu dāmu

komiteju izrikojumos. Nodibina Lat-

vijas sieviešu b-bu un ir šis b-bas

idejiskā vaditāja un mūža priekš-
sēde. Viņas vadibā un galvenā re-

dakcijā iznāk pirmais sieviešu pe-

riodiskais laikraksts Latvijā Sievie-

tes Balss. Vairākkārt sarīkojusi Riga

un province runas mākslas kursus.

Rakstījusi par sabiedriski politiskiem

jautājumiem dažādos laikrakstos un

žurnālos.

LAZDIŅS Aleksandrs, architekts,

Jelgavas un Bauskas apriņķu būv-

inspektors. Dzimis 1893. g. 27. fe-

bruāri Pēterpili. Tēvs Pēteris, māte

Minna, dzim. Kalniņa - lauksaim-

nieki. Studējis civilinženiepi institū-

tā Pēterpili un beidzis Latvijas uni-

versitātes arehitekturas fakultāti. Pre-

cējies. Sieva Ida, dzim. Vanaga.

1918 —1923. g. bijis skolotājs Alūk-

snes izglītības biedrības vidusskolā,

1923.—1930. g. skolotājs Rīgas valsts

I. vidusskolā, vēlāk Rīgas pilsētas
technikumā. Izstrādājis sabiedrisku

un dzivojamu ēku projektus Rīgā

un Jelgavas un Bauskas apriņķos.
Ir Latvijas arehitekturas biedrības lo-

ceklis. Jelgavas inženiepi un archi-

tektu biedrības sekretārs un stud.

Konkordijas Valdemarijas filistrs.

LAZDIŅS Andrejs, paidagogs,
skolas priekšnieks 2. vakara pamat-

skolā un tirdzn. aroda skolā Rīgā.
Dzimis 1884. g. 24. februāri Taur-

upes pag. Beidzis Valmieras sko-

lotāju semināru un Pliskavas sko-

lotāju institūtu. Bez tam noklausījies

Latv. universitātē latviešu valodas mā-

cību, latv. literatūru un vispārējo

mākslas vēsturi, mācījies dziedāša-

nas kursos konservatorijā. Strādājis

par skolotāju Zaube, Oramzdi un

Igaunijas augstākajā elementārskolā.

No 1924. g. Rīgas 2. papildskolā.

LAZDIŅS Hugo, tiesu palātas

priekšsēdis. Dzimis 1877. g. 5. jan-

vāri Trikātas pagasta. Tēvs Rein-

holds, māte Marija — rentejuši dzir-

navas. 1899. g. iestājies Tērbatas uni-
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versitātes juridiskajā fakultāte. 1902.

g. pārgājis uz Maskavas universitā-

tati, ko beidzis ar pirmās šķiras dip-
lomu 1903. g. Bijis tiesu amatu kan-

didāts Rīgā un Jelgavā, no 1906.

g. izmeklēšanas tiesnesis Permā, bet

kara laikā izmeklēšanas tiesnesis Va-

karfrontes štābā. Atgriežoties Latvija
1920. g. iecelts par tiesu palātas pro-

kurora biedri, 1921. g. par tiesu pa-

lātas locekli, pēc tam par tiesu pa-

lātas krimināldepartamenta priekšsē-
di. No 1930. g. ir tiesu palātas priekš-
sēdis. Ir stud. korp. Lettonia filistrs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu orde-

ņa 111. un 11. šk- un vairākiem bij.

Krievijas ordeņiem.

LAZDIŅS Jānis, diplomāts, Latvi-

jas sūtnis Briselē. Dzimis 1875. g.

22. augustā Bārbeles pagasta Lazdi-

ņās. Tevs Mārtiņš, māte Katrīna, dz.

Vigrabc - lauksaimnieki. Mācījies

Jelgavas klasiskajā ģimnāzijā un bei-

dzis Pēterpils konservatoriju ar brīv-

mākslinieka diplomu. Precējies. Sieva

Renāte, dz. Feldmane. Pec pabeigtām

studijām Pēterpils konservatorija 1898.

g. dodas uz Parīzi turpināt studijas

pie profesora P. M. Marsicka. Kon-

certē dzimtenē un Krievijā. No 1902.

—1917. g. ir pirmais vijolnieks un

solists Krievijas galma orķestri. Pa-

rallēli šai mākslinieka karjerai strādā

valsts zemes bankā Pēterpili. Pēc

atgriešanās Rīgā pirmajos divos ga-

dos dzīvi piedalās mūsu konserva-

torijas dibināšanā, vada vijoles klasi

un ir pirmais vijobūeks konservatori-

jas stigu kvartetā, bet uzņemoties

diplomāta dienestu mākslu atstājis.
1918. g. novembri iestājies valsts

dienestā par finanču ministra sekre-

tāru, 1919. g. pāriet ārlietu ministrijas
dienestā: sākumā par vecāko sevišķu
uzdev. ierēdni, bet kopš 1920. g. ir

ārlietu ministra kabineta šefs. Pavada

āri. min. Z. A. Meierovicu visos vi-

ņa ārzemju ceļojumos uz 2enēvu,

Romu, Parīzi, Londonu v. c. 1924.

tiek iecelts par Latvijas ģenerālkon-
sulu Brisele, 1927. g. par Chargč

d'Affaires, bet 1929. g. par ārkārtējo
sūtni un pilnvaroto ministru turpat.
Akreditēts tai pašā amatā ari Luk-

semburgā. 1931. g. paaugstināts par

1. šķiras pilnvaroto ministru. Kopš

savas ierašanās Briselē 1924.g. sarī-

kojis kādas 15 konferences par Lat-

viju visās ievērojamākās Beļģijas pil-
sētas. Mūsu propagandas pastiprinā-
šanai ar viņa gādību Beļģijā publi-
cētas plašas monogrāfijas par Latvi-

ju, kā ari parādījušies beļģiešu prese

daudzi atsevišķi apcerējumi par mū-

su valsti, ierīkota Latvijas nodaļa Bri-

seles karaliskajā armijas mūzejā, sa-

rīkotas latvju tēlotājas mākslas iz-

stādes, koncerti, dramatiskas izrādes,

latvju baleta uzvedumi v. c. Nodi-

bināta beļģiešu un latvju draud/, bie-

drība Briselē ar saimniecisku sek-

ciju. Saņēmis dāvinājumu mūsu valsts

mākslas mūzejam ievērojamas beļ-

ģiešu gleznu, tēlniecības, medaļu un

mežģinu koliekcijas. Piešķirtie ord.:

Triju zvaigžņu ordeņa lielvirsnieks,

Beļģijas kroņa ordeņa lielkrusts, Beļ-

ģijas Leopolda 11. ordeņa lielvirsnieks,

Luksemburgas kroņa ordeņa lielvirs-

nieks, Vatikāna Sv. Silvestra ordeņa

komandieris, Polonia Pestituta ord.

komandieris.

LAZDIŅS Reinholds, žurnālists,

Latvijas tel. aģentūras vecākais re-

daktors. Dzimis 1882. g. 16. augu-

stā Lodes pagastā. Tēvs Pēteris, mā-

te Anna, dzim. Līdaka — zemkopji.

Mācijies Rīgas Nikolaja ģimnāzijā un

no 1911.—1916. g. klausījies lekcijas
sabiedriskas zinātnēs Saņavska utu-
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mu. No 1902.—1903. g. strādājis par

mājskolotāju Lietavā. 1905. g. pieda-

lījies revolucionāra kustībā. Arestēts.

4 gadus atradies apcietinājumā. Pēc

atsvabināšanas 1910. g. aizbrauc uz

Maskavu, kur darbojas par mājsko-

lotāju. Studē Saņavska universitātē.

Publicistisko darbību iesāk 1914. g.,

ievietojot studentu izdevumā Brīvās

Balsis rakstu Rainis kā liriķis. 1915.

gadā sāk darboties līdz laikrakstā

Dzimtenes Atbalss, kur raksta ieva-

dus un teātra recenzijas. 1917. g.

bijis nacionālās kareivju savienības

laikraksta Laika Vēstis redakcijas lo-

ceklis. Okupācijas laikā raksta Lī-

dumā. 1919. g. aizbrauc uz Liepāju

par Kurzemes Vārda atbildīgo redak-

toru. Tai pašā laika rediģē ari otru

Liepājas laikrakstu Latvijas Rīts. Pēc

Bermonta izdzīšanas aizbrauc uz Var-

šavu par sūtniecības informācijas no-

daļas vadītāju (preses atašeju). 1920.

g. atgriežas Rīgā un iestājas Latvi-

jas Sarga redakcijā par ārzemju no-

daļas un ārējas politikas redaktoru.

No 1922.—1923. ģ. ir Latvijas Vēst-

neša lldzredaktors, bet no 1923. g.

Latvijas tel. aģentūras redaktors un

vairāku galvas pilsētas nu provin-

ces laikrakstu līdzstrādnieks. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa V.

šķiru.

LAZDIŅS Viktors, jurists. Nodar-

bojas ar advokatūru Rīgā. Dzimis

1881. g. 14. jūlijā Rīgā. Tēvs Jānis
— koku tirgotājs, māte Amālija, dz.

Grlnberga. Beidzis Rīgas Aleksandra

ģimn. un Maskavas universitātes jur.
fakultāti. Precējies. Sieva Emīlija, dz.

Stauere. Bijis zemk. min. juriskon-

sults. Darbi: Mūsu īpašums un

Korpor. Fr. Lettica vēsturiskie pos-

mi. Nodarbojas ar tenisa spēli. Ap-

balvots ar Palmes d'Oficier dc l'ln-

struction Publique. Stud. korp. Fr.

Letticas filistrs.

LEIMANIS Ādolfs, sabiedrisks dar-

binieks, Alsviķa pagasta vecākais.

Dzimis 1897. g. 22. jūnijā Alūksnes

pagasta. Tevs Jānis, māte Zane, dz.

Dambe — lauksaimnieki. Mācījies
Ziemera pagasta skolā. Piedalījies

Latvijas atbrīvošanas cīņās, sākot ar

Cesu kaujām. No 1922. g. lidz šim

laikam nepārtraukti ir Alsviķa lopkop.

pārraudz. b-bas valdes loc. un priekš-
sēdis. No 1929.—1933. g. Alsvika

piensaimn. sab-bas priekšnieks. No

193-1. g. Alsviķa pagasta vecākais.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

zelta goda zīmi, zemkopības ministri-

jas sudraba medaļu par centību lauk-

saimniecībā un ar vairākiem goda

diplomiem un atzinības rakstiem par

sasniegumiem lopkopībā un zemko-

pībā.

LEIMANIS Jānis, satiksmes ceļu

inženieris, L. U. privātdocents pie

ceļu būvniecības katedras. Dzimis

18S1. g. 2. decembri Tūjas pagastā.
Tēvs Pēteris, māte Marija, dzim. An-

dersone. Beidzis Rīgas Nikolaja I.

ģimnāziju ar zelta medaļu un Pē-

terpils Aleksandra I. satiksmes ceļu
inženieru institūtu ar I. šķiras satiks-

mes ceļu inženiera diplomu. Precējies

ar Eiženiju Roli. No 1921.—1925. g.

strādājis uz Latv. dzeizc. par vec.

inženieri. 1925. g. bijis techniskā di-

rektora palīgs, no 1925.—1932. g. va-

dījis Liepājas-Glodas, Licpājas-Alsun-

gas un Rlgas-Rūjienas dzelzceļu bū-

ves, no 1932. g. ir techn. direktora

palīgs dzelzceļu jaunbūvēs. Lasa ari

Valsts Rīgas technikumā dzelzceļu

kursu. Sarakstījis vairākus apcerēju-

mus par dzelzceļu būvēm, kas ie-

spiesti Ekonomistā, Dzelzceļu Vest-

265 Leimanis
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nesi un citur. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ard. 111. šķ. Ir sat. ceļu
IfSŽ. b-bas goda biedrs, f'raternitas

Metropolitana filistrs, dzelzceļnieku

b-bas, franču un latvju tuv. b-bas,

latv. un lekšu tuv. b-bas un Rīgas
latv. b-bas biedrs.

LEIMANIS Pēteris, valsts darbi-

nieks, Madonas apriņķa priekšnieka
sekretārs. Dzimis 1895. g. 12. ap-

rdi Baižkalna pag. Beidzis Rigas

pils. ministrijas un Pētera reālsko-

lu. Strādājis Cēsu apriņķa un Bir-

žu policijas iecirkni par darbvedi;

kopš 1925. g. ir Madonas apriņķa

priekšnieka sekretārs. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa V. šķiru. Dar-

bojas aizsargu organizācijā. Ir 9. Ma-

donas aizs. pulka mantzinis.

LEISE Andrejs, putnkopis, žurnā-

lists un sabiedrisks darbiniek*. Dzimis

1888. g. 9. septembri Praulienas pa-

gasta. Beidzis Ņekrasovas zemkopī-
bas skolu Krievija, Orlovas speciālo

putnkopības skolu un Pēterpils koo-

perācijas kursus. Sācis rakstīt 1905.

g. Baltijas Vēstnesi un Balsi par

latvju kolonistu dzīvi un apstākļiem

Krievijā, 1908. gadā Baltijas Lauk-

saimniekā, kurā nepārtraukti dar-

bojas līdz šim laikam. Sākot ar

1912. gadu strādā līdz Jaunā Dienas

Lapa, Latvijā un Dzimtenes Vēst-

nesi. 1913. g. piedalās Līduma no-

dibināšanā un ir šā laikraksta līdz-

izdevējs un aktīvs līdzstrādnieks. Pēc

Latvijas nodibināšanas raksta gandrīz
visos lielākos galvas pilsētas un pro-

vinces laikrakstos. Rakstījis ari sati-

riskos izdevumos, lauksaimniecības un

lopkopības žurnālos, sporta žurnālā

Mednieks un Makšķernieks, kooperā-

cijas, tirdzniecības, tautsaimniecības

un aroda izdevumos, illustrētos žur-

nālos, ikgadus piedalās ar rakstiem

lauksaimniecības, mājturības, biško-

pības, un lopkopibas kalendāros un

gada grāmatas. Sarakstījis vairākas

grāmatas par putnkopību: Darbs vi-

sam gadam, Pareiza mājputnu ēdi-

nāšana, Zosis un piles, Vistas, Mo-

derna putnkopība, Putnkopības grā-

matvedība, īss vadonis putnkopība.
No 1907.—1912. g. darbojies Krie-

vija ka putnkopības speciālists, pēc

tam Rīgas lauksaimniecības cen-

trālbicdrlhā. 1919. gadā strādājis

Ziemeļlatvijas civllpārvaldē, vēlāk

apgādības ministrijā par rokvizi-

ciju nodaļas vadītāju un zemkopības

ministrija par vispārējās nodaļas va-

dītāju. 1923. g. nodibina Latvijas

putnkopības biedrību, kuras priekš-

nieks ir līdz šim laikam. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeni, zemkopī-
bas ministrijas goda diplomu un Lat-

vijas republikas atbrīvošanas cīņu 10

g. jubilejas piemiņas medaļu.
LEISE Marija, sabiedriska darbin.,

mājturības un rokdarbu kursu vadī-

tāja Liepājā. Dzimusi 1897. g. 1.

maijā Praulienas pagastā. Beigusi

Praulienas pagastsk., Lazdonas drau-

dzes skolu un Kologrivovas lauk-

saimniecības un mājturības skolu

Krievijā. Bez tam vēl papildinājusies
vairākos kursos. No 1922.—1923. g.

strādājusi par skolotāju Kaucmindes

mājturības skolā, kur mācījusi rok-

darbus un pubikoplbu. No 1923.—

1930. g. strādājusi par mājturības un

rokdarbu instruktori Kurzemes lauk-

saimniecības centrālbiedribā Liepājā.
Siul laikā noturējusi 84 kursus un

vairākus priekšlasījumus par mājtu-
rību. 1930. g. atvērusi pati mājtu-
rības un rokdarbu kursus Liepājā. Sa-

rakstījusi grāmatas: Praktiska māj-

turība un Kā sarīkot viesības un ko

celt galdā. Sākot ar 1923. g. darbo-
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jusies par līdzstrādnieci Zemes Spē-

kā, Zeltene, Sievietes Pasaule, Lat-

vijas lopkopi un piensaimniekā, Saim-

niecības un veselības kalendārā, kā

ari citos periodiskos izdevumos. 1925.

g. nodibinājusi I. Liepājas mājturī-

bas veicināšanas biedrību, kur visu

laiku ir par priekšnieci, ir Latvju sie-

viešu apvienības Liepājas nodaļas

iidzdibinātaja un Kurzemes sieviešu

apvienības bijusi valdes, tagad revī-

zijas komisijas locekle.

LEITANS Pēteris, jurists, Rīgas

apgabaltiesas priekšsēža biedrs un

I. eivilnodaļas priekšsēdis. Dzimis

1870. g. ig. janvāri Jaunpiebalgā.
Tevs Pēteris — namdaris, mate Liene,

dz. Tavore. Beidzis Maskavas uni-

versitātes juridisko fakultāti ar pirmās

šķiras diplomu. Precējies ar Valliju

Bērziņu. Lidz karam strādājis par

rakstveža pahgu, rakstvedi un tulku.

Pec tam darbojas par juriskonsultu
Vidzemes guberņas pārtikas valde un

pusotra g. par skolotāju Maskavā,

evakuētā Dobeles tirdzniecības sko-

lā. 1919. g. iecelts par Rigas apga-

baltiesas tiesnesi, 1924. g. par tās pa-

šas tiesas priekšsēža biedru. Juridis-
ki darbi: Vai sieviete var būt par pa-

gasttiesnesi? Okupācijas vara kā tie-

sības un pienākumus radošs faktors,

Ex re? un Blankocedēta obligācija
kā uzrādītāja papīrs. Kopā ar tiesas

locekli J. Draudi sastādījis dažas ju-

ridiskas grāmatas — instrukcijas pa-

gasttiesām. Ir studentu b-bas Au-

strums vecbiedru palīdzības biedri-

bas biedrs un ilggadigs revidents.

LEITIS Jānis, atvaļināts kapteinis,
sabiedrisks darbinieks, Vecpiebalgas

pagasta vecākais. Dzimis 1892. g.

21. jūnijā Vecpiebalgas pagasta. Tevs

Jānis, māte Made, dzim. Briņģe. Mā-

cījies Vecpiebalgas Ogrenu skola, pec
tam Cēsu pilsētas skola. Pašsagatavo-
šanās ceļā ieguvis tautskolotāja tie-

sības. Precējies. Sieva Marija, dzim.

Veismane. 1913. g. iesaukts kara klau-

sībā. Cīnījies vācu frontē. Koman-

dēts uz kara skolu Kaukāzā, no ku-

rienes atgriezies ka virsnieks. Lat-

vijas atbrīvošanas ciņās bijis virslci-

tenants Vidzemes div. papildu ba-

taljonā, vēlāk 5. Cesu kājn. pulkā.
Par kauju nopelniem paaugstināts par

kapteini. 1921. g. demobilizējies un

atgriezies tēva mājas Vecpiebalgā.

Darbojies aizsargu organizācijā un

ir tagad 10. Cēsu aizsargu pulka
4. bataljona komandieris. No 1924.

g. ir Vecpiebalgas pag. valdes priekš-

sēdis, 1934. g. iecelts par pagasta

vecāko. Ir vietējās savstarpējās uguns-

apdrošināšanas biedrības un Leimaņu

izglītības biedribas valdes priekšsē-
dis. Darbojas ari Brīvības pieminekļa

im kara aviācijas fonda vietējo ko-

miteju valdēs.

LEJA Žanis, paidagogs, Kalētu pa-

gasta 6 kl. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1899. g. 7. februāri Purmsātu

pag. leguvis pašm. ceļā vkhissk. izgl.

Beidzis vairākus paidagoģiskus kur-

sus. Strādājis par skolotāju Vaiņodē

un Kalētos. Skolas pārzinis no 1926.

g. Ir Kalētu saviesīgās b-bas val-

des priekšsēža biedrs, Brīvības pie-

minekļa Kalētu k-jas priekšsēdis, Lie-

pājas apr. skolotāju valdes sekretārs,

Liepājas skolu kooperatīva padomes

loceklis, mazpulka vadītājs v. t. t.

Noorganizējis un vadījis Kalētu pa-

piklskolu.

LEJASBLUSA Jānis, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks. Dzimis

1889. g. 2. janijā Kacēnu pag. Bei-

dzis pamatskolu. Kacenu pag. paš-
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vaklībā darbojas no 1921. g. un bijis

tās kasieris, priekšsed., un tagad pa-

gasta vecākais. Ir Pokrovas krāj-
aizd. s-bas priekšsēdis, ugunsapdr.
s-bas rev. kom. loc., pagasttiesas lo-

ceklis, Aizpurves meliorāc. s-bas di-

binātājs, aizsargs v. c. organizāciju
biedrs. Bijis KacCnu pag. zemes ie-

rīcības komit. loceklis. Piedalījies
Latv. atbrīvošanas cīņās. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmi.

LEJASKROMIŅS Teodors (pseud.
Andrejsalietis, Todžus v. c), režisors

un rakstnieks. Dzimis 1871. g. 17.

aprīli Bolderājā. Tēvs Jānis — lai-

vinieks, māte Kārbiņa, dzim. Rapa.

Mācījies pilsētas skola un dažādos

kursos. Precējies. Sieva Alma, dzim.

Maldupe. 1887. g. iestājies Rīgas lat-

viešu teātri par koristu. Mācījies pie
režisoriem Rodes-Ebelinga un Mark-

varta. Pēc tam uzsācis patstāvīgas
aktiera un režisora gaitas. Vadījis
teātri Rīgas Jonatāna biedrībā, Rīgas

Pārdaugavas sadraudzlgajā b-ba, bie-

drībās Auseklis, Ziemeļblāzma, Ro-

ta un citur. Vadījis ari savas teātra

trupas, kas mēģinājušas iet jaunus

ceļus teātra mākslā. Dibinājis un no

1908.—1915. g. vadījis trupu Lejas-

krnmiņa teātra spēki, 1920. g. Mo-

derno skatuvi, 1921. g. Ziemeļnieku

studiju. 1924. g., centrālās izglītības
savienības aicināts, noorganizē un va-

da isus, sistemātiskus mazpilsētu un

lauku skatuvju teātra kursus, veik-

dams lielu kultūras darbu. 1931. g.

pensionēts. Līdztekus aktiera un re-

žisora darbam visu laiku darbojies
rakstniecība un žurnālistikā. Sarak-

stījis lugu Übags un citas. Kopā ar

Zeltmati pētījumu Skatuves māksla,
Knuta Hamsuna monogrāfiju, stāstu

krājumu Mazā osta. Ir viens no pir-
majiem un ievērojamākiem cittautu

literatūras popularizētājiem latvieša

valoda, tulkodams un kopodams ie-

vērojamāko pasaules literatūras pār-

stāvju darbus. Strādājis līdzi laik-

rakstos Mājas Viesis, Baltijas Vēst-

nesis, Latvija, Vārds, Rīgas Avīzes,

Dzimtenes Vēstnesis, Lidums v. c.

Bijis literāriskās daļas redaktors laik-

rakstos Vārds, Rīgas Avīze, Apskats,
Dzimtenes Vēstnesis, Baltijas Ziņas.
1920.-1921. g. vadājis Latvijas preses

biroju un bijis pēc tam telegr. aģen-

tūras Leta redaktors. Interesējies art

par mūziku. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord.

LEJIŅS Alfrēds, skolotājs un sa-

biedrisks darbinieks, Indras valsts pa-

matskolas priekšnieks. Dzimis 1898.

g. 17. janvāri Ābeļu pagasta. Tēvs

Andrejs, māte Ede, dz. Timmermane.

Mācījies vairākas skolās un kursos un

1916. g. kā eksterns ieguvis taut-

skolotāja tiesības Maskavas mācības

apgabala kurātorijā. Precējies. Sieva

Ļubova, dz. Križanovska. Darbojies

par kantoristu un grāmatvedi, ka

ari skolotāju Krievijā. Atgriezies Lat-

vijā, strādā par skolotāju Ikšķiles

Turkalnes un Ogres miesta pamat-

skolā, kur noorganizē un vada sko-

lēnu kooperatīvu, kā ari dzīvi pie-
dalās miesta kultūras veicināšanas

darbā. 1924. g. pārceļas par skolo-

tāju uz Istras valsts pamatskolu, kur

nepārtraukti nostrādā līdz 1930. g.

Pēc tam tiek pārcelts par skolas

priekšnieku uz Indras valsts pamat-

skolu. Visu laiku rosīgi piedalās sa-

biedriskajā dzīvē. Uzrakstījis vairā-

kus apcerējumus par skolas dzīvi,
kā ari rakstījis ziņojumus kooperā-

cijas žurnālos un dienas laikrakstos.

Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas

kara piemiņas zīmi un valsts atbrīvo-

šanas 10 gadu jubilejas piemiņas mc-
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daļu. Nodibinājis un vada no 1931. g.

L. K. V. b-bas Indras nodalu. Ir Dau-

gavpils cv. luteriskās draudzes pa-

domes loceklis, šis draudzes Indras

nodaļas priekšnieks, Piedrujas paga-

sta revīzijas komisijas loceklis un

Indras mazpulka vadītājs. Bēgļu lai-

kos darbojies ari Ķijevas un Zitomi-

ras latviešu biedrībās.

LEJIŅS Mārtiņš, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Susējas pag.

vecākais. Dzimis 1868. g. 9. janvāri

Elkšņu pagastā. Tēvs Fricis, māte

Māra, dz. Cibule — zemkopji. Mā-

cījies Saukas draudzes skolā pie J.

Daugcs (prof. A. Dauges tēva). Kopš

Latvijas nodibināšanas bijis šādos

amatos: Susējas aizsargu nod. priekš-

nieks, pag. padomes loceklis un pag.

valdes priekšsēdis. Susējas, Aknlstes

un Asares pag. dzimtssarakstu noda-

ļas pārzinis un vēl citos amatos.

1934. g. iecelts par Susējas pag. ve-

cāko. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķ. 1905. g. bijis ievēlēts

par rīcības komitejas priekšsēdi.

LEJIŅS Pēteris, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Sausnējas pag.

vecākais. Dzimis 1885. g. 13. martā

Vietalvas pagastā. Mācījies Vietalvas

ministrijas skolā. Ir Vesetas piensaim-
nieku sab-bas valdes loceklis, Vese-

tas lopkopības pārraudzības b-bas

priekšnieks un Sausnējas krāj- un

aizdevu sab-bas padomes loceklis.

LEJIŅS Pēteris, Latvijas universi-

tātes vecākais docents, tiesību filo-

zofijas katedras pārstāvis tautsaim-

niecības un tiesību zinātņu fakultātē.

Dzimis 1879. g. 10. oktobri Ērgļu
pagastā. Vecāki: Pēteris un Maija,
dzim. Jagare — lauksaimnieki. Ap-

precējies ar Olgu Makarovu. Bei-

dzis Ērgļu pagasta un draudzes sko-

lu, Penzas mērniecības skolu, 3. Mas-

kavas ģimnāziju ka cksterns, Mas-

kavas universitātes filozofijas noda-

ļu un 1917. g. turpat kā ekstems ju-
ridisko fakultāti. Strādājis Penzas ap-

gabaltiesā par mērnieku un eksper-

tu, bijis paidagoģiskajā institūtā un

tautas universitāte par lektoru. Lat-

vijas universitāte darbojas no 1920.

g.; lasa tiesību filozofiju un krimi-

nālo pslcholoģiju. No darbiem mi-

nams — Liecinieku liecības no psl-

choloģiskā viedokļa. Nodarbojas ari

ar advokatūru.

LEJNIEKS Edgars, matemātikas

profesors Latvijas universitātē. Dzi-

mis 1889. g. 19. maijā Rigā. Tēvs

Juris - kantora ierēdnis, māte Grie-

ta, dz. Leimanc. Beidzis Rīgas Pē-

tera reālskolu un Maskavas univer-

sitātes matemātikas fakultāti ar I. šķ.

diplomu. Atstāts pie fakultātes saga-

tavoties zinātniskai darbībai. 1912. g.

izturējis pārbaudījumu matemātikas

maģistra grāda iegūšanai. 1914. g. ko-

mandēts uz Gotingu papildināties zi-

nāšanās. Precējies ar Ludmilu Toma-

soni. Krievija strādājis par skolotāju

Maskavas VII. valsts ģimnāzijā, Mas-

kavas glezniecības, tēlniecības un celt-

niecības augstskola un sieviešu Ma-

rijas institūtā. No 1914.—1919. g. no-

darbojies Maskavas ceļu inženieru

institūta un Maskavas augstākā tech-

niskā skolā. Bez tam bijis loceklis

Maskavas mācības apgabala pro-

grammu komisijā un eksaminators

augstākos sieviešu kursos. No 1911.

— 1919. g. bijis par žurnāla Maķe-

maķičeskoje Obrazovaņije otru re-

daktoru. 1919. g. pārbraucis dzimtene

un stājies pie Latv. universitātes ma-

tēmat. fakultātes organizēšanas, bū-

dams L. U. organizācijas komitejas

loceklis. 1920. g. ievēlēts par pro-

fesoru un pirmo mat. fak. dekānu.
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Sai amata hijis 4 gadus no vietas un

pec tam ar pārtraukumiem. Trīs rei-

zes bijis zinātņu komitejas sekretārs.

Visu laiku no L. U. dibināšanas bijis
L. U. centrālas bibliotēkas pārzinis.

Lasījis matemātiku vidusskolu sko-

lotāju sagatavošanas kursos. Orga-

nizējis un vadījis Matemātikas zi-

nātņu darbinieku biedrību, organizē-

jis Latvijā I. matemātikas skolotāju

kongresu. Publicējis vairākus darbus

krievu žurnālos. Tulkojis Drcslera

darbu no vācu valodas krievu valodā.

Bez tam vēl sarakstījis dažus sī-

kākus paidagoģiska rakstura darbus.

Latvijā rediģējis dažas skolas grāma-
tas matemātikā. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. 111. šķ. Ir L. U. ma-

tēmat. zinātņu Dr. h. c. Latv. atv.

mat. zinātņu darbinieku b-bas mūža

un goda biedrs.

LEMANIS Osvalds, baletdejotājs,
Nacionālas operas premjers un balet-

meistars. Dzimis 1003. g. 18. decem-

bri Rīgā. Tēvs Mārtiņš, māte Katrīna,

dz. Skudra — strādnieki. Izglītojies

pašmācības ceļā četru vidusskolas kla-

šu apmērā. Sākot ar 1020. g. strā-

dājis Latvijas bankā par ierēdni;

1024. g. Intimajā teātrī par drāmas

aktieri; no 1020. g. Nacionālajā ope-
rā. Nāc. operā 1020. g. tiek angažēts

par baleta premjeru, bet 1033. g.
ari par paidagogu Nacionālās operas

baleta skolā. No 1034. g. darbojies kā

balemeistars un baleta premjers. Latv.

iestudējis baletu Gulbju ezers, baletu

operā Lolitas brīnumputns un vai-

rāku deju ehoreografiju Nāc. operas

baleta repertuārā. Venēcijā iestudējis
ehoreografisko daļu Makša Reinhar-

da Venēcijas tirgotāja inscenējumam,
kas izrādīts 1034. g. vasarā Starptau-
tiskās mākslas izstādes laikā. Ārpus
Latvijas viesojies vairākas reizes

valsts operā Kauņā. 1030. g. Brisele,

Antverpene un Berlīne. 1034. g. Bu-

dapeštā un Tallinā. Brīvprātīgi pieda-

lījies Latvijas atbrīvošanas karā, sa-

karā ar ko apbalvots ar Latvijas at-

brīvošanas kara piemiņas zīmi.

LEPIKS Arvīds, Dr. agr., LU.

lauksaimn. fakultātes vec. docents.

Dzimis 1880. g. 18. septembri Rīga.
Tēvs Jānis — zirgu pastnieks, mā-

te Karllna, dzim. Vlgante. Beidzis

Pētera reālskolu un Rīgas politech-
nikas institūta mēchanisko nodaļu ar

I. šķ. inženiera technologa grādu.

1031. g. ieguvis Dr. agr. grādu. Pre-

cējies ar Annu Velpi. No 1013.-

---1013. g. darbojies Baltijas lauks, ma-

šīnu izmēģināšanas stacijā par vadī-

tāja palīgu; no 1015. 1016. g. pie

juras cietokšņa bnves Nargenas salās,

no 1016. g. bijis Krievijas zemko-

pības ministrijas jaunākais, pēc tam

vecākais speciālists lauks, mašīnu lie-

tās. 1010. g. atgriežas Latvijā un

strādā zemkopības dep-tā. 1020. g.

ir valsts fabriku virsvaldes technis-

kais direktors. Pēc Latvijas univer-

sitātes nodibināšanas uzaicināts tur

par docentu un 1023. g. ievēlēts

par vecāko docentu. No 1022.—1023.

g. ir Priekuļu lauks, mašīnu izmē-

ģināšanas stacijas vadītājs, vēlākos

gados konsultants. No 1024.—1026. g.

lauks, fakultātes dekāns. Rakstījis

par lauks, mašīnu izmēģināšanas un

teorijas jautājumiem, sarakstījis grā-

matu Lauksaimniecības mašīnas.

LEPSE Tālivaldis, valsts un sa-

biedrisks darbinieks. Ventspils apr.

pol. 11. iec. pr-ks Dun dangā. Dzi-

mis 1806. g. 20. decembri Bauskas

pagastā. Tēvs Nikolajs — pensio-
nēts valsts ierēdnis, māte Ženi-

ja, dzim. Migla. Mācījies proģimna-
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zijā mi tirdzniecības skolā Bauska, Rī-

gas komercskolā un Mitveidas elek-

trotechniskajā institūtā Saksijā, bet

pasaules karš mācības tur pārtraucis.

Precējies ar Vilmu Ozoliņu. 1915.

g. brīvprātīgi iestājies I. Daugav-

grlvas latviešu strēlnieku bataljona.

Piedalījies strēlnieku cīņās. Kaujas
ievainots un kontuzēts. Izpelnījies

apbalvojumus un paaugstinājumus.
Beidzis krievu kara skolu un izvests

par virsnieku. 1919. g. brīvprātīgi

iestājies Latvijas nacionālajā armijā.

Komandējis rotu un bataljonu kaujās

par Latgales atbrīvošanu. 1922. g.

iestājies robežpolicijas dienesta par

kontrolieri un ari aizsargu organi-

zācija. Bijis Bauskas aizsargu pulka

adjutants un bataljona komandieris.

Aktīvi darbojies līdz Bauskas pa-

gasta kulturāli sabiedriskajā un po-

litiski saimnieciskajā dzīvē. 1928. g.

celts par 11. Kukltigas, vēlāk par

5. Rigas aizsargu pulka komandie-

ra pailgu. 1934. gadā iecelts par

Ventspils apr. pol. 11. iec pr-ku un

2. Ventspils aizsargu pulka 2. b-na

k-ri. Rakstījis žurnālā Aizsargs un

provinces presē par valsts aizsardzī-

bas un drošības jautājumiem, par

aizsargu organizācijas nozīmi un uz-

devumiem, par nācionālo aud/inašanu,

sab. disc. v. t. t. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ord. 111. šķ., Triju zv.

ord. V. šķ., Aizsargu nopelnu kru-

stu, Atbrīvošanas kara piemiņas zirni,

10 gadu jubilejas medaļu, Latvijas

aizsardzības b-bas medaļu par no-

pelniem valsts aizsardzības laba un

pasaules karā ar Sv. Jura goda zī-

mēm. Darbojies Lāčplēša kara orde-

ņa kavalieru biedrībā, Latviešu veco

strēlnieku b-bā, Pulkveža Brieža fon-

da, Bij. Latgales partizānu pulka ka-

ravīru b-bā mi pieminekļa komitejā.

LERCHIS Jānis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Lielstraupei
pagasta vecākais. Dzimis 1895. g.

7. jūlija Lielstraupes pag. Beid/is

draudzes skolu. Piedalījies pasaules

kapā un atbrivošanas ciņās. 1922. g.

nodibinājis Latv. nāc. jaunatnes s-bas

Straupes nodaļu un bijis vairākkārt

tās priekšnieks un visu laiku drama-

tiskās sekcijas vadītājs. Apbalvots ar

Lāčplēša kara ordeņa 111. šķ. Ir Strau-

pes lauksaimn. b-bas priekšnieks,

krājaizdevu s-bas padomes loceklis,

Straupes cv. lut. draudzes valdes lo-

ceklis, Brīvības pieminekļa apakško-

mitejas Straupes nod. priekšnieks v. c.

organizāciju valdes loc un biedrs.

Pagasta pašvaldība darbojas jau 12

gadus.
LĒRUMS Pēteris, skolotājs, Ju-

stinovas jauktu tautību 6 kl. pamat-

skolas priekšnieks. Dzimis 1900. g.

24. oktobri Jaunpiebalgas pagastā.

Tēvs Kārlis, māte Līze, dzim. Ti-

tāne. Mācijies Jaunpiebalgas draudzes

skola un Biržu virsreālskolā, no

kurienes 1919. gadā iesaukts Lat-

vijas armijā un piedalījies Latgales
atbrīvošanā no lieliniekiem. 1921.

gadā atvaļināts no kara diene-

sta izglītības turpināšanai. lestājies

Rigas viengadīgos skolotāju sagata-

vošanas kursos atvaļinātiem karavī-

riem, kurus beidzis 1922. g. un ie-

guvis I. pak. skolotāja tiesības. Vē-

lāk pašmācības ceļā sagatavojies un

izturējis pārbaudījumu 11. pakāpes

skolotajā tiesību iegūšanai. Sakot ar

1923. g. strādājis par skolotāju Pa-

sienes, Šķaunes un Mērdzenes pag.

pamatskolās. 1934. g. iecelts par

priekšnieku Justinovas jauktu tautī-

bu 6 kl. pamatskolā. Ir Ludzas sko-

lotāju biedrības biedrs im Justinovas

mazpulka vadītājs.
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LESIŅS Ādolfs, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Katvaru paga-

sta valdes darbvedis. Dzimis 1902.

g. 15. augustā Viļķenes pagastā. Bei-

dzis Limbažu valsts reālģimnaziju.
Pašvaldības darbā strādā no 1926. g.

Ir goda biedrs Katrīnas izglītības bie-

drībā Gaisma un Katvaru vanagu

novadā Ir Katvaru izglītības b-bas

valdes priekšsēdis.

LESNIEKS Jānis, paidagogs, Ru-

gāju 6 kl. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1893. g. 4. jūlijā Stāmerienes

pagastā. 1913. g. beidzis Rīgas garī-

go semināru; no 1914.—1917. g. stu-

dējis tieslietu zinības Varšavas un

Tērbatas universitātēs; bet kara lai-

kā studijas pārtraucis. Bijis bēgļu

apgādes punkta un lazaretes priekš-
nieks Stāmerienē, pēc tam zemstes

instruktors Sibirijā; no 1922. g. sko-

lotājs. Ir Latv. Sarkanā Krusta Ru-

gāju nodaļas dibinātājs un valdes

loceklis, pagasta revīzijas komisijas

priekšsēdis, mazpulka vadītājs un

Latv. nāc. jaunatnes s-bas Rugāju
nod. goda biedrs.

LETCS Edgars, dipi. inž., tirgo-

tājs un sabiedrisks darbinieks. Dzi-

mis 1886. g. 12. jūlijā Bauskas apr.

Tēvs Fridriķis, māte Emma, dzim.

Fišere — lauksaimnieki. Beidzis

Piekto ģimnāziju un Vladimiras ka-

ra skolu Pēterpilī, Ķeizarisko kara

akadēmiju Krievijā un Civilo inže-

nieru zinātņu institūtu Francija. Pre-

cējies ar Valentīnu Timofejevu. Pie-

dalījies pasaules karā pulkveža lei-

tenanta pakāpē. Rumānijas frontē

bijis korpusa štāba operatīvās daļas

priekšnieks, vēlāk 25. div. staba

priekšnieks. Par nopelniem apbalvots

ar zobenu ar uzrakstu Par drošsir-

dību, kā ari vairākiem ordeņiem ar

šķēpiem un lentu. Ir Latvijas tirgo-

tāju savienības un Latvijas republi-
kas auto kluba valdes loceklis, Rī-

gas tenisa kluba mūža biedrs, Angļu

kluba valdē un vairāku tuvināšanās

un labdarības biedrību biedrs.

LIBERTE-REBANE Amanda, oper-

dziedātāja. Dzimusi Trikātas paga-

stā. Tēvs Ansis — dārznieks, mā-

te Marija, dzim. Veidemane. Beigusi
Tērbatas Puškina ģimnāziju un prof.
Borovkas mūzikas skolu Pēterpili.

Precējusies ar Ludolfu Libertu. 1912.

g. dziedājusi Pēterpils muzikālās drā-

mas kori. 1913. g. bijusi soliste tur-

pat pirmajās lomās. sinl teātri nepār-

traukti uzstājusies līdz 1922. g. Pēc

tam angažēta pirmajām lomām Ma-

rijas operā. Tanī pašā laikā piedalī-

jusies daudzās viesizrādēs Maskavas

Lielajā un Eksperimentālajā teātri,

tāpat viesizrādēs Kijevā, Odesa, Char-

kovā, Vitebskā v. c. pilsētās. Dzie-

dājusi pirmās lomas operešu izrā-

dēs Mikcļa teātri un Tautas namā

Pēterpili. Uzstājusies Maskavas Er-

mitāžā. Paklausot Nacionālās operas

direkcijas aicinājumam, 1925. g. at-

griežas Latvija un strādā Nācion.

operā. No 1929.—1931. g. strādājusi

Belgradas un Zagrebas karaliskajos

teātros, dziedājusi viesizrādēs Ļub-

ļinas operā, Bulgārijas karaliskajā

operā Sofijā, 1928. g. Briseles kara-

liskajā operā dc la Monnaie, Berlī-

nes Kroila valsts operā un 1931. g.

Krievu operas sezonā Londonā. Dzie-

dājusi koncertos Parīzē, Londonā,

Brisele, Tumē, Pēterpili, Maskavā un

daudzās citas pilsētas.

LIBERTS l.udolfs, gleznotājs, Lat-

vijas nāc. operas režisors un dekora-

tors. Darbojies ari Nacionālā teātri

un Liepājas operā. Dzimis 1895. g.

4. aprīli Tirzā. Tēvs Mārcis — strād-
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nieks, mate Matilde, dzim. Lāce.

Beidzis Ķēniņa reālskolu, ķeizarisko

Stroganova mākslas skolu Maska-

vā, Kazaņas mākslas skolu (ar I.

šķiras diplomu), Maskavas gleznie-
cības, tēlniecības un arehitekturas

skolu un Aleksandra kara skolu Mas-

kavā. Precējies. Sieva Amanda Li-

bertc-Rebane. I idz 1915. g. mācī-

jies un studējis mākslu. Izstādījis
savus darbus Miriskusstvo un Sojuz

molodježi izstādēs Krievijā. Strādā-

jis par dekoratoru Kazaņas opera.
Kā virsnieks piedalījies pasaules ka-

ra. Trīs reizes ievainots. 1921. g.

atgriezies Latvija. Vairākās avīzēs

strādājis par mākslas kritiķi. Tad

2 gadus bijis paidagogs Kultūras vei-

cin. biedrības mākslas skolā. 5 ga-

dus vadījis savu mākslas studiju. No

1923. g. bez pārtraukuma darbojies

par dekorātoru Nācion. operā un no

1929. g. ir ari operas režisors. No

1924. 1932. g. ir vecāko klašu va-

dītājs Latv. mākslas akadēmija. Kā

pirmais no Latvijas māksliniekiem sa-

rīkojis daudzas izstādes ārzemēs un

kā pirmais ar saviem darbiem iekļu-
vis ari ievērojamos ārzemju mūze-

jos: Luksemburgas muzejā Parīze,

dekoratīvo mākslu muzeja Luvrā

(Pavillon Marsan), Briseles karalis-

kajā muzejā, Ķelnes teātra muzejā

v. c. Visos Latvijas mākslas muze-

jos ir daudzi viņa darbi. Darbojies

ari par režisoru un dekorātoru So-

mijā, Zviedrijā (5 g.), Bulgārija,

Dienvidslāvijā v. c. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu, Beļģijas Leopolda

komandiera un Zviedrijas ziemeļzvai-

gznes ordeni, kā ari vairākiem bij.

Krievijas kaujas ordeņiem. Barselonas

izstādē apbalvots ar zelta medaļu. Ir

mākslinieku biedrības Sadarbs dibi-

nātājs un no 1927. g. priekšsēdis.

LIBTĀLS Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Ādažu paga-

sta valdes un tiesas darbvedis. Dzi-

mis 1887. g. 26. decembri Osu pa-

gasta. Beidzis Cēsu draudzes, Prie-

kuļu ministrijas un Cēsu pilsētas sko-

lu. No 1905. g. strādājis par darb-

veža palīgu, vēlāk darbvedi vairākas

pašvaldības un valsts iestādes, pie-

dalīdamies ari sabiedriskajā dzīve.

1920. g. iecelts par Cēsu apr. pr-ka

paligu I. iec., pēc tam par Cēsu

pils. pol. pr-ku. No 1924. g. ir ta-

gadēja amata. Ir Ādažu aizsargu no-

daļas un ugunsdzēsēju b-bas pr-ks

un daudzu b-bu valdes loceklis un

biedrs. Apbalvots ar Īriju zvaigžņu

ordeņa V. šķ., Latvijas sarkanā kru-

sta žetonu, 11. un 111. tautas skaitī-

šanas goda zīmi, aizsargu meda|u par

cītību, Latvijas ugunsdzēsēju sav-bas

10 gadu pastāvēšanas piemiņas no-

zīmi un 11. šķ. goda zirni Par izci-

liem nopelniem ugunsdzēsības laukā.

LICIS Haralds, dzelzceļu buvteeh-

nikis, Valkas robežapsardzības ap-

gabala rajona priekšnieks. Dzimis

1889. g. 10. aprīli Rīga. 1907. g.

izturējis Pēterpils kājn. junkuru sko-

lā brlvprāt. eksāmenu, beidzis po-

titechniskos kursus Pēterpili un 1911

g. izturējis eksterņa pārbaudi par

6 kl. Citas ģimnāzija. 1908. g. pie-

ņemts galvenajā inženieru pārvaldē

Pēterpili par kara inženieru konduk-

toru un nosūtīts uz Aizbaikala in-

ženieru distanci Citā. Sākot ar 1910

g. strādājis par tcchniķi pie dzelzceļu

būvēm. 1914. g. iesaukts kara die-

nestā. Beidzis Irkutskas kājn. ka-

ra skolu. Piedalījies kaujās Daugavas

rajonā. Pēc kontūzijas vienu gadu

izpildījis pulka kasiera pienākumus

un revolūcijas sākumā ievēlēts par

pulka komandantu. 1918. g. pēc ap-
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vērsuma mobilizēts Kolčaka armija im

nosūtīts uz Omskū. IQ2O. g. pār-

iet uz I. Latvijas strēlnieku pulku
Troickā. No 1920. g. strādājis par

techniķi uz Latvijas dzelzceļiem, pēc

tam Daugavpils valsts zemju inspek-

cijā. 1924. g. iecelts par robežap-

sardzības kontrolieri, vēlāk pārdēvēts

par rajona priekšnieku. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa V. šķ.
LICIS Jānis, valsts un sabiedrisks

darbinieks, Daugavpils apgabaltiesas
Maltas iecirkņa izmeklēšanas tiesne-

sis. Dzimis 1874. g. 12. novembri

Druvienas pagasta. Tēvs Jānis, mā-

te Anna, dzim. Krastiņa — lauk-

saimnieki. Beidzis Cēsu apriņķa sko-

las kursu. Precējies ar Mariju Krūzi.

Sākumā bijis par darbveža pailgu

Rankas, vēlāk Alsviķa pagastā. No

1898.—1914. g. strādājis pie Rīgas

apgabaltiesas Valkas apr. 2. iec. iz-

meklēšanas tiesneša par rakstvedi un

tulku. 1921. g. piekomandēts seviš-

ķai izmeklēšanas komisijai dzelzce-

ļu virsvaldes centrālās materiālu ap-

gādības lietā ar izmeklēšanas ties-

neša tiesībām, kur nodarbojies līdz

1922. g. Tai pašā gadā iecelts par

jaunāko tiesu amatu kandidātu pie

Latgales apgabaltiesas ar uzdevumu

pārzināt Rēzeknes apriņķa 5., vē-

lāk Rēzeknes apriņķa 3. izmeklē-

šanas tiesneša iecirkni. 1925. gadā
iecelts par izmeklēšanas tiesnesi pie

Latgales apgabaltiesas un 1933. g.

šai amatā apstiprināts saeimā. 1935.

g. aiziet pensijā. 12 gadus darbojies
Alūksnes dziedāšanas un mūzikas bie-

drība un 2 gadus Valkas saviesīgā
biedrībā.

LICITE Paula, komponiste, Rī-

gas pils. 28. pamatskolas skolotāja.
Dzimusi 1889. g. 20. augustā Rīgā.
Tēvs Jānis, māte Ilze, dzim. Lāce.

Beigusi Maldoņa ģimnāziju un Lat-

vijas valsts konservatoriju. Pēc ģim-

nāzijas beigšanas no 1907.—1911. g.

strādājusi par skolotāju valsts pa-

matskolā. Tad skolotājas darbu pār-
traukusi un gatavojusies dziedāšanai

operā. Operā dziedājusi no 1912 —

1915. g. Sinl laikā mācījusies ari ķei-

zariskā mūzikas skolā pie Pāvula

Jurjāna. Kara laika aizbraukusi uz

Krieviju. Tur dziedājusi dažos bēgļu

palīdzības biedr. koncertos. 1919. g.

atgriezusies Rīgā un iestājusies tik-

ko nodibinātajā Latvijas valsts kon-

servatorijā. No 1919.—1920. g. strā-

dājusi Nacionālajā operā par darbve-

di. Konservatoriju beigusi 1923. g.

No 1924.—1925. g. līdztekus sko-

lotājas darbam izpildījusi Nācionālajā

operā dramaturģes pienākumus. Sa-

rakstījusi romānu 1 ida 1 i ika un dau-

dzus dzejoļus un mazus prozas dar-

biņus, kas iespiesti žurnāla Izglītī-
ba. Tulkojusi daudz dziesmu tekstu

un apm. 16 operu libretu. Rakstījusi
mūzikas recenzijas, apskatus par mū-

zikas jautājumiem, lasījusi referātus

par mūziku un muzikālo audzināšanu.

Sastādījusi pēc visdažādākiem avo-

tiem apgādei Grāmatu Draugs Ve-

selības leksikonu 10 sējumos. Mūzi-

kas darbi: apm. 30 solo dziesmu

klavieru un orķestra pavadījumā; ap

12 kora dziesmu (jauktam, sieviešu

un viru korim); 2 kora dziesmu

krājumi pamatskolām; mazāki dar-

bi vijolei, čellam, klavierēm; sonā-

ta un variācijas klavierēm; Trio E-

dur. Orķestrim: 4 ainas, Sarabande

un Gavote, 3 Dzimtenes ainavas, Ai-

jā, vasariņa, Šūpuli. Ir Skaņražu ko-

pas biedre.

LICUPS Jānis-Oskars, pašvaldības

darbinieks, Pļaviņu pilsētas valdes

sekretārs. Dzimis 1910. g. 5- febru-
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ārl Rīgā. Beidzis Rīgas pils. I. vi-

dusskolu un J. Rozes stenografijas

kursus. Mācījies Rīgas komercinsti-

tutā un no 1031. g. studē Latvijas
universitātes tautsaimniecības un tie-

sību zinātņu fakultātes tiesibu zināt-

ņu nodaļā. No 1032. g. strādājis

Pļaviņu pils. valdē par grāmatvedi

un Rīgas apr. Brīvības pieminekļa

komitejas Pļaviņu nodaļas kasieri,

šinī laikā izpildījis ari pilsētas bib-

liotekāra amatu. Sākot ar 1034. g.

ir Pļaviņu pilsētas valdes, Pļaviņu

pilsētas bāriņtiesas un Brīvības pie-
minekļa Pļaviņu pilsētas komitejas

sekretārs. Ir Pļaviņu pilsētas brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju b-bas un L.

K. V. B. Pļaviņu nodaļas biedrs.

LIDE Pēteris, valsts darbinieks.

Valsts zemes bankas Valmieras no-

daļas priekšnieks. Dzimis 1887. g.

28. decembri Smiltenes pagasta. Bei-

dzis Pliskavas vidējo lauksaimniecī-

bas skolu un Saratovas ekonomisko

institūtu. Precējies. Sieva Klaudija,
dzim. Macko. Strādājis zemnieku ag-

rārbanka, zemes kredīta pārvaldē,
centrālās zemes ierīcības komitejas

techntskajā komisija tm no 1023. g.

Valsts zemes bankā. Apbalvots ar

Triju zv. ord. IV. šķ. 1008.—1010. g.

izsattts uz Vologdas gub. 1016.—1018.

g. darbojies bēgļu kom. Saratovā.

LIELAUSIS Ādolfs, inženieris, fi-

nanču min. proves valdes priekšnieks.
Dzimis 1885. g. 20. martā Ērģemes

pagasta. Beidzis Ērģemes draudzes

skolu, Malt skol. semināru Kuldīgā,

Daugavpils reālskolu un Kalnu inst.

Pēterpili ar kalnu kiž. grādu. Precē-

jies. Sieva, dz. Grlnvalde. Strād. par

skolotāju Pēterpili, Daugavpili un

Rīgā. 1010. g. iestājies finanču min.

dienestā par sevišķu uzdevumu m

ženieri iui strādājis Kurzemes brūno

ogļu pētīšana. 1022. g. noorganizējis

proves valdi un iecelts par tas priekš-
nieku. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķiru. Piedalījies Latv. at-

brīvošanas ciņās.

LILLALSĪS Krisjans, sabiedrisks

darbinieks, Subates pilsētas galva.

Dzimis 1883. g. 1. decembri Gār-

senes pagasta. 1002. g. beidzis Jē-

kabpils pilsētas skolu. Līdz 1011.

g. strādājis kā lauksaimnieks savās

lauku mājās Prodes pag. 1011. g.

ievēlēts par valsts domes kandidā-

tu no Ilūkstes apr. Kara laikā Krie-

vijā strādājis Tatjanas bēgļu komi-

teja Rjažskas dz. stacijā un bijis
Sarkanā krusta pārtikas nodaļas pār-

zinis rietumu frontē. 1016. g. ie-

saukts aktīvā kara dienesta. 1017.

g. demobilizēts un lidz pārbrauk-
šanai Latvijā strādājis par rēķinvedi
1021. g. atgriezies Latvijā un uz-

ņēmies pārzina un grāmatveža pie-

nākumus Subates patērēt, biedrībā.

1027. g. pārcelts uz Talsu apr. koo-

peratīvu ka sav. Konzums pārstā-
vis un koop. tirdzn. lietu pārzinis

un tieslietu pilnvarnieks. No 1032.

g. strādājis par darbvedi un grā-

matvedi Subates savstarp. ugunsap-

droš. b-bā. 1034. g. ievēlēts par Su-

bates pilsētas galvu, Ir biedrs Su-

bates krāj- un aizdevu sabiedrība,

priekšsēdis Subates brlvprat. uguns-

dzēsēju b-bā, valdes loceklis un ka-

sieris sav. Subates un apkārtn. Tau-

tas nams, revīzijas komis. loceklis

Subates skatuves mākslas cienītāju

b-bā, Subates evaņģ. luter. draudzes

padomes un revīzijas komisijas lo-

ceklis.

LIELKAJS Jānis, valsts darbinieks,

Jelgavas apgabaltiesas prokurora sek-
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retārs. Dzimis 1877. g. 13. jūlija Svi-

tenes pag. Beid/is pamatskolu. Ek-

sāmmējies Bauskas pilsētas skola.

Sekretāra amata darbojies no 1920.

g. Ir Jelgavas palīdzības biedribas

priekšnieks.
LIELMANIS Rolands, saimniecisks

darbinieks, a.-s. V. Ķuzcs prokū-
rists. Dzimis 1802. g. 3. janvāri Gau-

jienas pilsniuiž.ā. Beidzis Gaujienas
draud/es skolu, Valkas pilsētas sko-

lu, Kijevas tirdzniecības zinību kur-

sus un 1 gadu mācījies Vladivostokas

augstskolas juridiskajā fakultātē.Strā-

dājis Krievijā dažādos privātos un

valsts uzņēmumos par grāmatvedi un

pilnvaroto. 1(>20. g. krājaizd. sab.

Klints dibinātājs un padomes locek-

lis. 1Q23. g. Latv. bankas Rēzek-

nes nod. pārvaldu, palīgs. Kopš 1031.

g. tagadējā vietā. Rakstījis dažādos

laikrakstos un žurnālos par nāc. jau-

tājumiem un bēgļu lietam. lemī-

ļotā blakus nodarbošanās kora dzie-

dāšana un tūrisms. Apbalvots ar Lat-

vijas atbrlv. ciņu piemiņas medaļu.
Ir V. Ķuzes darbinieku kultūras b-bas

revīzijas komis. loceklis. Darbojies

Krievijā vairākās izglītības, palīdzības

un bēgļu komitejās un biedrības. Di-

binājis Samarā latv. b-bu, cv. lut.

draudzi, Latv. strēln. pulku organi-

zācijas komiteju, Rēzeknē latv. bie-

drību v. t. t.

LIELME2S Valdemārs, valsts un

sabiedrisks darbinieks, muitas depar-
tamenta revidents a.-s. Līguma briv-

territorijā. Dzimis 1882. g. 31. okt.

Pēterpils guberņā. Mācījies Pēterpils

gub. latviešu kolonijas draudzes sko-

lā, pēc tam izglītojies pašmācības

ceļā. No 1808. g. pagasta valdes un

tiesas darbveža palīgs, vēlāk darb-

vedis Pēterpils guberņā. 1004. g. ie-

stājies bij. Krievijas valsts dienestā un

strādājis Suvalku, vēlāk Petrokovas

guberņā. Pasaules kap sākumā pār-

nācis uz Daugavpili par apr. ties-

nešu sapulces sekretāra palīgu. Pec

tam aizbraucis uz Uraliem, kur strā-

dājis Permas guberņā Lisvas arti-

lērijas fabrikā par darbvedi. Nodi-

binoties Tālajos austrumos Latvie-

šu strēlnieku pulkiem, brīvprātīgi ie-

stājies tanīs un ar Troickas pulku

1020. g. ieradies Latvijā. Pēc demo-

bilizācijas iestājies muitas dienestā,

kur strādā lidz šim laikam. Sākumā

bijis Reņģes muitnīcas eksperts, bet

no 1021. g. muitnīcas priekšnieks

Meitenes, Daugavpils, Rūjienas, Eg-
laines un Neretas muitnīcās. 1035. g.

iecelts tagadēja amata. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeni. Būdams Eg-

laines muitnīcas priekšnieks, visu lai-

ku bijis ari Brivibas pieminekļa La-

šu pagasta komitejas priekšsēdis. Ir

biedrs Latvijas sarkana krusta Dau-

gavpils nodaļa un Lašu latviešu bie-

drībā; tāpat darbojies kā padomes un

revīzijas komisijas priekšsēdis divos

Ilūkstes apr. kreclitkooper.it nos.

LIEPIŅS Aleksandrs, Dr chēm.,

ķīmijas profesors Latvijas universi-

tātē. Dzimis 1880. g. 8. decembri

Taurupes pagastā. Tēvs Jānis, māte

Anna, dzim. Oriviņa — lauksaim-

nieki. 1003. gada izturējis gatavī-
bas pārbaudījumus Carskojc Selo kla-

siskā ģimnāzijā. Ta paša gada ru-

deni iestājies Pēterpils universitātes

fizikas un matemātikas fakultātē, kur

ķīmijas grupu beidzis 1000. g. Pre-

cējies ar Elizabeti Semansku. No

1000.-1014. g. kā stipendiāts strā-

dājis Pēterpils universitātes fizikas

un matemātikas fakultātē pie orga-

niskās ķīmijas katedras, lai sagata-

votos profesūrai. 1014. g. ievēlēts

par asistentu, bet 1018. g. par docen-
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šanai Latvijā 1921. g. No 1921. g.

strādā par vecāko docentu Latvijas
universitātes ķīmijas fakultātē, bet no

1930. g. turpat par ķīmijas profesoru.

Publicējis vairākus zinātniskus dar-

bus. Konstruējis veselu rindu ori-

ģinālu aparātu zinātniski eksperi-
mentāliem darbiem. Ir biedrs Socičtč

Chimique dc France, Deutsche Chc-

mische Gesellschaft un Latv. ķīmijas
b-bā 1928. g. bijis zin. komandējumā

Kazanā, bet 1929. g. vasarā Vācija.

1930.g. sāk. aizstāvējis disertāciju Par

simmetriskiem di-n-alkil-di-fcnil-eta-

niem un to stereoisomēriju, sakara ar

jautājumu par racemizācijas cēloņiem

un mechanismu, par ko Latv. uni-

versitāte viņam piešķīrusi ķīmijas

doktora grādu.

LIEPIŅS Arturs, valsts ierēdnis,
finanču m-jas muitas departamenta
vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis

un personāllietu pārzinis. Dzimis 1890.

g. 18. jūlijā Madlienas pagasta. Tēvs

Andrejs, māte Karllna, dzim. Bod-

niece — zemkopji. Beidzis lauksaim-

niecības skolu Pēterpilī un Gatči-

nas kara skolu. Precējies ar He-

lēnu Ruderi. Pasaules kara piedalījies

kaujās par Latvijas atbrīvošanu, bū-

dams 5. Zemgales latviešu strēlnie-

ku pulka virsnieks. Latvijas valstij

nodibinoties, 1921. g. iestājies valsts

statistiskās pārvaldes dienestā, 1922.

g. pārgājis uz muitas departamen-
tu un tur darbojas nepārtraukti lidz

šim laikam, būdams dažādos ama-

tos. Parallēli valsts dienestam visus

gadus aktīvi piedalās muitas iestā-

žu darbinieku kulturāli sabiedriskajā

dzīvē. Ir Muitas darbinieku biblio-

tēkas biedrības, krāj- un aizdevu sa-

biedrības, bēru fonda biedrs un Iz-

dodamā žurnāla Muitas Darbinieks

redakcijas kollēģijas loceklis. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ordeņa V.

šķiru.

LIEPIŅS Kārlis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Rozulas pag.

vecākais. Dzimis 1891. g. 1. martā

Jaunjelgava. Beidzis agrāko pilsētas
skolu. 1934. g. iecelts par Rozulas

pag. vecāko. Ir Rozbeķu lauksaim-

niecības b-bas priekšnieks un 10.

Cēsu aizsargu pulka 1. rotas saim-

niecības vada komandieris.

LIEPIŅS Kārlis-Valters, agronoms,

Rūjienas valsts ģimnāzijas Eriņu mui-

žas saimniecības vadītājs. Dzimis

1902. g. 0. augusta Vijciema paga-

stā. Tēvs Dāvids, māte Kristlna, dz.

Kuple — lauksaimnieki. 1927. g. bei-

dzis Latvijas universitātes lauksaim-

niecības fakultāti ar agronoma grādu.

Precējies. Sieva Elizabete, dzim. Ber-

ga. Tagadējā darba vietā strādā no

1930. g. 1930. g. rudenī noorganizē-

jis Rūjienas pilsētas papildu skolu

ar tirdzniecības, galdniecības un māj-

turības klasēm. Bijis ari šis skolas

priekšnieks. Rakstījis par lauksaimnie-

cības jautājumiem žurnālā Zemkopis,

laikrakstā Rūjienas Balss un citur.

Kādu laiku bijis ari Rūjienas Balss at-

bildīgais redaktors. Nodarbojas ari

ar ērģeUi spēli. No 1933. g. ir ēr-

ģelnieks Rūjienas dienviddraudzes

Piksāru baznīcā. Ir stud. b-bas At-

auga vecbiedrs, Rūjienas zemkopī-

bas b-bas biedrs, Rūjienas ģimnāzijas

mazpulka vadītājs un Naukšēnu pa-

gasta aizsargu jātnieku noda|as aiz-

sargs.

LIEPIŅS Oļģerts (pseud. Eols),

žurnālists, laikraksta Pēdējā Bridi

galvenais un atbildīgais redaktors.

Dzimis 1906. g. 12. aprīli Mētrienas
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pagasta. Tevs Pēteris, māte Grie-

ta, dz. Valtere — lauksaimnieki. Pre-

cējies. Sieva Paullna, dzim. Malsa-

te. Beidzis vidusskolu, studē Lat-

vijas universitātē. Sācis publicēt rak-

stus 1922. gadā. 1923.—1927. g. bi-

jis dienas laikraksta Latvis literā-

riskās un mākslas da|as vadītājs un

teātra kritiķis. 1927. g. iestājies par

redakcijas locekli laikrakstā Pēdējā
Bridi. No 1930. g. Pēdējā Bridi gal-
venais redaktors, no 1932. g. ari at-

bildīgais redaktors. Publicējis publi-

cistiskus, beletristiskus un kritiskus

apcerējumus un rakstus un mono-

grāfiju Olivers Kromvels. Apbalvots
ar Lietavas Ģedimina ordeni. Ir Lat-

vijas preses biedrības valdes loceklis

v i literatūras referents.

LIEPIŅS Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Lubejas pag.

vecākais. Dzimis 1895. g. 17. ap-

rīli Lubejas pagastā. Mācījies 4 kl.

Lazdonas Nikolaja skolā, Rīgas pil-
sētas technikumā, izglītības ministri-

jas sarīkotos karavīru vidusskolas

kursos un 1.. U. lauksaimn. fak.

I. kursā. Piedalījies pasaules karā.

1919. g. brīvprātīgi iestājies Latvi-

jas armijā un piedalījies Rīgas un

Jelgavas atbrīvošanas cīņās. Pēc tam

dienējis armijas virspav. štābā par

kara laika ierēdni. Pēc demobilizē-

šanās pārnācis tēva mājās, kur ta-

gad nodarbojas ar lauksaimniecību.

Darbojies pirmajā pag. padomē, vē-

lāk valdē un no 1931. g. ir pag. val-

des priekšsēdis un pag. vecākais.

Nodibinājis Lubejas pag. aizsargu no-

daļu un bijis tās pirmais priekšnieks.

Tāpat darbojas citās saimnieciskās un

kulturālās organizācijās. Apbalvots ar

Latv. atbrīvošanas ciņu piemiņas zi-

rni. Ir vairāku biedrību valdes lo-

ceklis un biedrs.

LIEPIŅS Roberts, diplomāts, ār-

kārtējais sūtnis un pilnvarotais mi-

nistrs Igaunijā. Dzimis 1890. g. 2.

septembri Petertālē, Tukuma apriņ-

ķi. V ecākiem pieder lauku nekustams

Īpašums Irlavas pagastā. Studējis Rī-

gas politechniskā institūta tirdznie-

cības nodaļā. Atraitnis. Dēls Haralds.

Ārlietu ministrijas dienestā ir kopš
1919. gada 30. jūnija. No 1922.-

-1928. g.' administr. jurid. departamen-
ta direktors. 1928. g. finanču ministrs.

Tad sūtnis Kauņā un tagad Igaunijā.
Rakstus publicējis periodiskos izde-

vumos par saimnieciskiem un dar-

ba zinātniskiem organizācijas jautā-

jumiem. Ārpus sava tiešā darba no-

dodas drukas darbu kollektēšanai

un sportam.

LIEPIŅS Rūdolfs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Madlienas pa-

gasta darbvedis. Dzimis 1892. g. 26,

februāri Madlienas pag. Beidzis reāl-

skolu Maskavā un tirdzniecības zi-

nību kursus Poltavā. Bez pašvaldības
darba strādā par grāmatvedi turie-

nes krājaizdevu s-bā un savstarpēji

ugunsapdroš. s-bā un dzimtssarakstu

nodaļā par noda|as pārzini. Apbalvots
krievu armijā ar Staņislava un An-

nas sidraba meda|ām, Latvija ar at-

brīvos, kara piemiņas zirni, 10 gadu

jubilejas medaļu, aizsargu nopelna
krustu un Triju zvaigžņu ordeņa sid-

raba medaļu. Ir 5. Rigas aizsargu

pulka bataljona saimniecības priekš-
nieks, Madlienas pagasta kultūras

b-bas un mednieku b-bas goda
biedrs.

LIGERE - LEKSE Marta, ārste.

Strādā Rīgas pils. veselības valdes

skolu higiēnas nodaļā. Dzimusi 1897.

g. 22. decembri Rigā. Tevs Alek-

sandrs Ligers — namsaimnieks un

ekspeditors, māte Erna, dzimusi VI-
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tola (f). Beigusi N. Draudziņas mei-

teņu ģimnāziju. Studējusi Tērbatā,

bet beigusi Latvijas universitātes me-

dicīnas fakultāti. Strādājusi Latv. uni-

versitātes medic. fakult. par subasi-

stenti. Pēc studiju beigšanas prak-

tizējusi Rīgas pilsētas I. slimnīca un

Rigas pils. bērnu slimnicā, kur 1930.

g. pie prof. Dr. mcd. Gartje iegu-
vusi specialitāti bērnu slimībās. Rī-

gas pils. skolās darbojas kopš 1926.

g. Par medicīnas, tautas veselības

v. c. jautājumiem raksta periodiska-

jos izdevumos. lemīļotā blakus no-

darbošanās mūzika un jaunatnes au-

dzināšana. Apbalvota ar Skautu drau-

gu komitejas atzinību Svastiku. Dar-

bojas Latv. sieviešu nācion. Ilgas ve-

selības kopšanas sekcijā un zīdai-

ņu veselības kopšanas punktā Mate

un Bērns, Latv. veco strēlnieku b-bā,

Latv. skautu draugu komitejā un

Latv. ārstu b-bā. Strādā ari valsts

darbinieku ārstniecības nodaļa. Rigas

pils. pašvaldības darb. slimo kasē,

centrālajā un citās slimo kasēs.

LIĢERS Jānis, vecākais kultur-

techniķis zemkop. min. meliorācijas

departamentā. Dzīvo Daugavpili. Dzi-

mis 1904. g. 14. martā Rankas paga-

stā. Beidzis Rankas pagasta un drau-

dzes skolu, valsts kultūrtechnisko vi-

dusskolu un patlaban studē L. U.

lauksaimniecību. Ir meliorācijas dep.
dienesta kopš 1924. g. un tagad ie-

ņem rajona pārziņa palīga amatu.

Stud. korporācijas Talavijas biedrs.

LIKUMS Kārlis, skolotājs, Jelga-

vas valsts ģimnāzijas direktors. Dzi-

mis 1884. g. 9. decembri Zebrienes

pagasta. Tēvs- Fricis — būvdarbu

uzņēmējs, māte Jūle, dzim. Mille-

re. Beidzis Maskavas univ. mātēm,

fakult. Precējies ar Mildu Kalēju.
Strādājis par skolotāju Dobelē, pēc

univers. beigšanas Krievijā, no 1920.

g. Rīgā, no 1922. g. ir Tukuma ģim-

nāzijas direktors, no 1932. g. direk-

tors Jelgavas ģimnāzijā. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. un

skautu un gaidu svastikām. ir Jelga-
vas aizsargu pulka kultūras nozares

vadītājs. Latv. skautu Zemgales no-

daļas valdes loceklis, Jelgavas lat-

viešu biedrības runas virs un vairā-

ku biedrību valdes loceklis.

LINDE-JAKOBSONE Ella, aktri

se Latvijas nacionālajā teātri. Dzi-

musi 1881. g. 30. decembri Rīga.
Tēvs Jānis — namdaris, māte Li-

ze, dzim. Gaņ£e. Beigusi pamatsko-

lu, papildinājusies ar pašmācību. Bi-

jusi aktrise Rīgas sab. jaunajā teātri,

Apollo teātri, Interimteātri v. c. No

1919. g. ir Nacionālā teātra aktrise.

Nodarbojas ari ar augļkoplbu savā

saimniecībā Inčukalna. Apbalvota ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. Tagad

pensionējusi es un ir Nācionālā teātra

goda aktrise.

LINDE Jānis (Lindulis), rakstnieks,

Dzimis 1870. g. 23. augusta Engu-

res kroņa meža Aizsardzes paga-

stā. Tēvs Fridriķis — kroņa mež-

sargs, māte Baba, dzim. Krastiņa.
Beidzis Talsu 3 kl. zēnu skolu K.

Mūlenbacha vad. laikā. Izglītojies ari

pašmācības ceļā. Precējies ar Emī-

liju Rukeri. No 1890 —1900. g. bijis

skolotājs Uguņos, Vandzenē, Mas-

kavā, no 1901.—1905. g. grāmatu tir-

gotājs Talsos un brīvības kustibas

darbinieks. No 1906. -1921. g. po-

llt. emigrants dažādās Vakareiropas
valstis ar dažādu nodarbošanos. No

1921.—1927. g. korrektors Rigā. No

1928. g. nodarbojas vienīgi ar rakst-

niecību. Darbi: Pusceļā, Nāra,

Dižudru Māle, Laimes bērni, Kara

nebOs, Darbs un maize, Vairāk gais-



riiifit» 280

tnas, Ozokiēii, liepu meitas. Vecais

Gaigals, Laimes nesējs, Dzīve ir skai-

sta, Jaunie Kalnozoli, Melnais atvars

un citi.

LFNDE Kristaps, aktieris un režis.

Dzimis 1881. g. 23. oktobri Pēter-

nieku pagasta. Tēvs Mārtiņš, māte

Līze, dz. Ennepece. Vispārīgo izgli-

tibu ieguvis Rīga, bet dramatisko

Pēterpili pie māksliniekiem V. Da-

vidova un S. Jakovļeva, Bestricha

teātra skola. Precējies. Sieva Ma-

rija, dz. Kul nu. Bijis aktieris un re-

žisors krievu valsts teātri Pēterpili
un ari dažās citās provinces pilsētās.

Pēterpils latviešu kolonijā bijis ilg-

gadīgs režisors Pavlovas zālē un Pē-

terpils latv. biedrībā. 1921. g. atgrie-
zies Latvijā. Bijis aktieris un režisors

Nacionālajā teātrī. Ir Latv. konser-

vatorijas deklamācijas un grima sko-

lotājs un Latv. universitātes tauts. un

ties. zin. fak. dikcijas instruktors.

Uzstājies radiofonā un ir populārs

brīvdabas izrāžu inscenētājs un bēr-

nu ritu recitētājs. Bijis ari latv. filmu

režisors. Rakstījis dienas laikrakstos

un žurnālos par dikcijas jautāju-
miem un teātra mākslu. Saņēmis
daudz atzinības rakstu no dažādām

organizācijām par uzstāšanos bez-

honorāra izrīkojumos. leml)ota bla-

kus nodarbošanās makšķerēšana.

LISMANIS Aleksandrs, garīdz-

nieks, Edinburgas pareizticīgo drau-

dzes mācītājs, Latvijas pareizticīgo
baznīcas sinodes sekretārs. Dzimis

1874. g. Vi|kenes pagasta. Tēvs An-

drejs, māte Anna, dzim. Ozoliņa —

zemkopji. Beidzis pareizticīgo garīgo
skolu un garīgo semināru Rigā. Pre-

cējies. Sieva Jevgeņija, dz. Reingau-
zena. No 1896. g. bijis skolotājs Ovi-

žu skolā, Nītaures draudzes skolā

un Liepājas Sv. Trijādlbas draudzes

skolā. Pēc tam bijis priesteris Lē-

durgas draudzē, tad Tukumā un Jel-

gavā, kur izpildījis ari prāvesta viet-

nieka pienākumus. No 1933. g. ir

Ldinburgas draudzes priesteris. Mā-

cījis ticības mācības pareizticlg. Be-

keres, Milleres un Draudziņas ģim-

nāzijās Rigā un Jelgavas klasiskajā

ģimnāzijā. Ir ticības mācības skolo-

tājs vairākās Rīgas pamatskolās, Ri-

gas pils. I. ģimnāzija, Rīgas valsts

komercskolā un valsts Rigas techni-

kumā. No 1920. g. ir Latvijas pa-

reizticīgo baznīcas sinodes sekretārs.

1918. un 1919. g. evakuēts uz Tam-

bovu, kur bijis Latviešu biedrības

priekšsēdis. Rakstījis vietējos garī-

gos žurnālos.

LIUMANS Antons, paidagogs. Sko-

lotājs Preiļu 2 gad. lauks, skolā un

Preiļu pilsētas valdes loceklis. Dzī-

vo Gaigalavas pag. Dzimis 1905. g.

23. jūlijā turpat. Beidzis Valsts Lat-

gales lauks, vidusskolu Malnavā un

studējis L. U. lauksaimniecību. Dar-

bojies kukūrveicināšanas b-bā Saulē

par darbvedi, pēc tam Valsts Vidsmui-

žas laukkop. izmēģinājumu stacijā un

Daugavpils apr. maizes labības pie-

ņemšanas komisijā par priekšsēdi.
Par skolotāju strādājis Baltinavas un

Dagdas 2 gad. lauksaimniecības sko-

la. Darbojas vairākās lauksaimnie-

cības biedrībās un citās kooperatī-

vajās organizācijās.
LiVENS Arvīds-Hermans, inženie-

ris technologs. Vicedirektors dzelz-

ceļu virsvaldes mašīnu direkcijā. Dzi-

mis 1892. g. 15. oktobri Valkā. Absol-

vējis Rīgas komercskolu ar komer-

cijas kandidāta grādu. 1917. g. bei-

dzis Rigas politechn. institūta mē-

chanikas noda|u ar inženiera techno-

loga grādu. Dienējis uz bij. Krievijas

Permas un Ziemeļrietumu dz-ceļiem.
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1918. g. iestājies pag. valdības sat.

min. dienesta. Piedalijies brivibas cī-

ņās. 1920. g. darbojies par Latvijas

pārstāvi ģen. Niessela komisijā.
LOCMELIS Vincents, pašvaldības

darbuiieks. Baltinavas pagasta darb-

vedis. Dzimis 1893. g. 20. novembri

Baltinavas pagastā. Beidzis 2 klases

ministrijas skolu. Baltinavas pag. paš-
valdības dienestā atrodas kopš 1920.

g. Priekš kara strādājis turienes krāj-
aizdevu s-bā par darbvedi. Apbal-
vots ar Triju zv. ord. V. šķ. Ir L. S.

Kr. Baltinavas nodaļas sekretārs, pa-

gasttiesas rakstvedis, Ugunsdzēsēju

b-bas rev. kom. loc. v. t. t.

LODZIŅŠ Fricis, tecliniķis un sa-

biedrisks darbinieks, Ludzas cietuma

priekšnieks. Dzimis 1872. g. 7. no-

vembri Puzes pag. Beidzis draudzes

skolu un mācījies techn. kursos Ar-

changeļskā. 1919. g. iestājies par

grāmatvedi Ventspils cietumā. 1925.

g. iecelts par ciet. priekšnieka palīgu

Rīgas termiņcietumā, bet 1928. g.

par ciet. priekšnieku Ludzā. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa V.šķ.
Ir Latv. aizsardzības b-bas biedrs,

Latgales patronāta b-bas Ludzas no-

daļas kasieris un Ludzas cv. lut.

draudzes baznīcas vakles loceklis.

LODZIŅŠ Pēteris, pašvaldības dar-

binieks. Neretas pagasta valdes darb-

vedis. Dzimis 1874. g. 2. oktobri Sēl-

pils pag. Beidzis Jēkabpils pilsētas

skolu. Neretas pagasta valdē strādā

no 1905. g. Darbojas Neretas lauk-

saimn. b-bas kulturālā nodaļā un Ne-

retas krājaizdevu s-bā. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. V. šķ. Ir Nert-

tas cv. lut. draudzes priekšnieks. Bi-

jis brīvprātīgais latv. strēlnieks Iman-

tas pulkā.

LOEBERS Augusts, jurists, sena-

tors un L.U. profesors. Dzimis 1865.

g. 7. oktobri Rīgā. Tēvs Teodors,

mate 2enija, dz. Kuncendorfa. Pre-

cējies. Sieva Emīlija, dz. Mencendor-

fa. 1889. g. beidzis Terbatas univer-

sitātes juridisko fakultāti 1890.—1892.

g. bijis tiesamatu kandidāts Razaņas

apgabaltiesā, pec tam zvēr. adv. pa-

līgs un zvēr. advokāts Rīga. 1912. -

1914. g. bijis Rigas politechniskā in-

stitūta docents civilajās un tirdznie-

cības tiesibās. 1908.—1914. g. bijis

Rīgas pilsētas domes komisijas lo-

ceklis dzīvokļu nodokļu lietās. 1919.

g. ievēlēts par Latvijas universitātes

tauts. un ties. zin. fak. docentu. No

1931. g. ir L. U. profesors. 1918. g.

19. decembri iecelts par senātoru.

Bijis ari senāta augstākās disciplinā-

rās tiesas loceklis. Strādājis ari juris-

konsultācijā. Kremācijas biedrības

priekšsēdis, Vēža apkarošanas pado-
mes priekšsēža biedrs. Izdevis grā-

matas: Tirdzniecības tiesību pārskats,

Vckseļtieslbu pārskats, levads tiesī-

bu zinātnē. Rakstījis daudzos iekšze-

mes un ārzemju žurnālos. Ar>balvots

ar Triju zvaigžņu ord. 111. šķ.
LOSKE Ernests, nodokļu departa-

menta direktors. Dzimis 1878. g. 20.

martā Kauguru pagastā. Tēvs Ansis,

māte Līze, dz. Svalbe lauksaim-

nieki. 1899. g. iesācis studēt Tērba-

tā medicīnu, 1901. g. dabas zinātnes,

bet pēc tam lauksaimniecību un taut-

saimniecību, beigdams kursu 1906.

g. ar kandidāta grādu. 1906. g. iestā-

jies Krievijas valsts dienestā par ie-

rēdni Igaunijas akcīzes valdē. Kara

sākuma pārgājis zemkopības ministri-

jas dienesta. Bijis valsts zemju pār-

zinis, pēc tam zemes ierīcības ko-

misijas priekšnieks. No 1919. g. bijis

Valmieras apriņķa nodokļu inspek-
tors, no 1923. g. nodokļu departa-

menta vicedirektors, no 1932. g. no-
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dokļu departamenta vecākais inspek-
tors. No 1934. g. 25. maija ir nodokļu

departamenta direktors. Precējies. Sie-

va Kristlna, dz. 'Asare. Nodarbojies

ari ar lauksaimnieciskās meteoroloģi-

jas studijām. Būdams Valmieras apr.

nodokļu inspektors, Latvijas pagaidu
valdības uzdevumā vadījis Ziemeļ-

latvijas nodokļu aparāta organizēšanu

un sarakstījis pirmos nodokļu liku-

mus. Kā tiešo nodokļu departamenta
vicedirektors dzivi piedalijies Latv.

nodokļu aparāta noorganizēšanā un

likumprojektu izstrādāšanā. Valdības

komandēts 1925. g. apceļojis Igau-

niju, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju un

Dāniju, iepazīdamies ar turienes no-

dokļu aparātiem un likumiem. 1927.

un 1928. g. bijis Vācijā, Šveicē, Itā-

lijā un Austrija. 1919. -1923. g. bi-

jis Valmieras pilsētas domnieks un

vietējo organizāciju darbinieks. Ir

stud. korp. Lettonia filistrs, Rigas
latviešu biedrības, Atbildīgo valsts

darbinieku biedrības, Latvijas taut-

saimnieku biedrības, Latviešu-igauņu
un Latviešu-zviedru tuvināšanās bic-

dribu biedrs. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. IV. un 111. šķ. Divos iz-

devumos iznākusi viņa disertācija
krievu valoda Lauksaimnieciskā me-

teoroloģija. Bij. Krievijas zemkopī-
bas ministrijas uzdevumā sarakstījis

plašu enciklopēdisku darbu Pārskats

par lauksaimnieciskās meteoroloģijas
darbiem un jautājumiem, kas ar to

sakarā, četros sējumos. Rakstījis Lat-

vi, Latvijas Sarga un Brīvajā Zemē

vairākus garākus apcerējumus par

nodokļu un citiem finanču jautāju-
miem un daudz korespondences un

sīkākus rakstus.

LO2E Emīls, skolotājs, Rīgas pils.
35. pamatskolas pārzinis. Dzimis 1890.

g. 21. septembrī Trikātas pagasta.

Tēvs Pēteris, māte Minna, dzim. Dau-

varte — lauksaimnieki. Beidzis Val-

mieras skolotāju semināru un Latv.
universitātes 2 g. pald. nodaļu. Sko-

las pārzinis no 1923. g. Ir Rīgas

latv. skolotāju biedrības biedrs.

LUCS Maksis, architekts, zemko-

pības ministrijas būvniecības nodaļas

vecākais inženieris. Dzimis 1900. g.

17. janijā Kaplavas pagastā. Beidzis

Kaplavas draudzes skolu, reālskolu

Daugavpili un Latvijas universitātes

architektūras fakultāti ar arehitekta

grādu. Būvniecības arodā darbojies
valsts un privātās iestādēs: dzelz-

ceļu 11. ceļu iecirkni Siguldas stacijas

ēkas jaunbūves darbos, a.-s. Liksn.l

Poguļankas kūrorta izbūvē un kara

ministrijas būvniecības daļā. Stud.

korporācijas Talavijas filistrs.

LUDIŅA Anna, dziedātāja un briv-

māksliniece. Darbojas Zemnieku drā-

mas teātri Rīgā. Beigusi O. Beatera

ģimnāziju un 1934. g. Latvijas valsts

konservatoriju. Dziedājusi Ceļojoša-

jā operā, Krievu drāmā Rīgā un no

1933. g. Zemnieku drāmas teātri. Ir

Latv. konserv. b-bas Skan upe biedre.

LUDZENIEKS Jānis, valsts Rīgas

leprozorijas direktors. Dzimis 1895.

g. 29. septembri Smiltenes pagastā.

Vecāki Pēteris un Emīlija, dzim. Bēr-

tiņa — tirgotāji. Beidzis Palsmaņa

draudzes skolu, Smiltenes tirdznie-

cības skolu un L. Ausēja reālskolu

Cēsis. Medicīnas studijas uzsācis Tēr-

batā, bet beidzis Latvijas universi-

tātes medicīnas fakultātē. Apprecējies

ar ārsti Irmu Āroni. 1919. g. strādā-

jis par Valkas apriņķa valsts zemju

inspekcijas grāmatvedi; 1920. g. bi-

jis subasustents Aleksandra Augstumu

slimnīcā, vēlāk nodalās ārsta v. i.

un noda|as ārsts. Tagadēja amata
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kopš 1934. g. Studentu korporācijas
Letonijas filistrs.

LUDZITIS Augusts, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Krāslavas pag.

valdes darbvedis un Krāslavas pilsētas
rev. kom. loceklis. Dzimis 1904. g.

1. februāri Krāslavas pagastā. Bei-

dzis Gerenu tautskolu, valsts Krās-

lavas pamatskolu un 2 klases valsts

Krāslavas ģimnāzijā. No 1925.—1928.

g. Krāslavas pag. valdes kancele-

jas ierēdnis, pēc tam strādājis Lat-

gales lauku pašvald. apdroš. sav-bas

Krāslavas iec. aģentūrā un Valsts ze-

mes bankas Daugavpils nodaļā par

darbvedi. No 1931. g. ir tagadējā
amatā. Apbalvots ar aizsargu me-

daļu par centību. Ir Krāslavas aiz-

sargu nodaļas priekšnieks, Krāslavas

pagasta patērētāju b-bas revlz. kom.

loc. un Latvijas katoļu jaunatnes
b-bas Krāslavas nodaļas valdes un

revlz. kom. loc. 1928. g. bijis Krās-

lavas pag. padomes loceklis. Pēc

1934: g. 15. maija iecelts par Krās-

lavas pilsētas valdes revīzijas komi-

sijas locekli.

LUKINS Teodors, sabiedrisks un

pašvaldības darbinieks, Plāņu pag.

vecākais. Dzimis 1897. g. 7. martā

Plāņu pagasta. Beidzis ministrijas
skolu Smiltenē un Bistrecovas lauk-

saimniecības skolu Pliskavas guber-
ņā. 1928. g. ievēlēts Plāņu pag. pa-

dome un valde par valdes priekš-

sēdi, tagad ir pag. vecākais un pa-

gastu un apriņķu pašvaldību savie-

nībā pagasta delegāts. Piedalījies ari

pasaules kara un Latvijas atbrīvo-

šanas cīņās. Ir Plāņu nacionālās jau-
natnes biedrības valdes priekšsēdis,

aizsargu nodaļas revīzijas komisijas

loceklis, bez tam darbojas kā biedrs,

revīzijas komisijas un valdes locek-

Hs visās pagasta esošās saimnieciski

kulturālas organizācijās.
LUKSfS Jānis-Vllhelms, mācītājs

Džūkstes cv. lut. draudze. Dzimis

1904. g. 2. februāri Panemunes pa-

gastā. Beidzis ģimnāziju Bauskā un

L. U. teoloģijas fakultāti. Rakstījis
daius dzejojus un apcerējumus pe-

riodiskos izdevumos.

LUKSS Roberts, rakstnieks. Dzi-

mis 1897. g. 18. jūnijā Smārdes pa-

gastā. Tēvs Kristaps — lauksaim-

nieks un drēbnieks, māte Lība, dz.

Oļa. Mācījies Smārdes pagasta, vēlāk

Tukuma pilsētas skola. Krievijā ab-

solvējis reālskolu un Latvijā iestā-

jies augstskolā, bet kursu nav bei-

dzis. Precējies pirmo reiz ar Mildu

Kļaviņu, otrreiz ar Bertu Midegu.
5 gadus strādājis par skolotāju Rem-

batē. Sarakstījis romānu Lall un 9

dramatiskus darbus: Sestā Jāņu

nakts, Mīla un maldi, Atvari, Stu-

dējis kalps v. c. Dažas no šim lu-

gām apstaigājušas visas Latvijas ma-

zās skatuves (Sestā Jāņu nakts un

Studējis kalps), bet dažas tulkotas

ari svešās valodās (Opctatud sula-

ne). Sarakstījis ari stāstu krājumu

Klejā. Vairāki stāsti iespiesti Latv.

Kareivi, Kurzemes Vārdā, Daugavas
Vēstnesi un žurn. Aizsargs. Pieda-

lījies pasaules karā un cīnījies pie

Ložmetēju kalna, kur smagi ievai-

nots. Pec izveseļošanās aizbraucis uz

Sibīriju un ar Imantas pulku atgrie-

zies Latvijā. No 1932. g. ir Latvju
rakstnieku un žurn. b-bas biedrs un

b-bas dibinātājs un valdes loceklis.

Rembates pag. Latvju jaunatnes bie-

drības dibinātājs un valdes loceklis.

LUKSTINS Olģerts-Valdemārs, ag-

ronoms, zemkopības ministrijas zirg-

kopības inspektors Latvijas zirgau-
dzētāju biedrība. Dzimis 1893. g. 29.



decembri Lielstraupe. Tevs Valdemārs

tirgotājs, māte Amālija, dzim. Ro-

ze. Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu

un studējis lauksaimniecību Rīgas po-

litechniskaja institūtā. 1920. g. bei-

dzis studijas Latvijas universitātē ar

ļ. šķiras agronoma grādu. Vienu ga-

du studējis ari L. U. veterinārmedi-

cīnas fakultātē. Precējies. Sieva El-

za, clzim. Kleinberga. 1919. g. iestā-

jies Cēsu pulka brīvprātīgajā skol-

nieku rotā un piedalījies kaujās pie

Cēsim, Raunas un Juglas. Strādājis
lauksaimniecības departamentā, kur

sākumā bijis sevišķu uzdevumu ie-

rēdnis un pēc studiju nobeigšanas ve-

cākais agronoms lopkopības nodaļa,

darbojoties galvenā kārtā zirgkopī-
bas lietās. 1920. g. komandēts uz

Dāniju iepazīties ar turienes lauk-

saimniecību. 1922. g. Kultūras fonds

komandējis viņu zirgkopības studi-

ju nolūkā uz. Vāciju, Beļģiju un

Franciju. 1922. g. pāriet Latvijas ag-

ronomu biedrības dienestā par pirmo
Burtnieku lauksaimniecības skolas

pārzini un muižas pārvaldnieku. 1924.

g. pāriet zirgaudzētāju biedrības die-

nesta. 1927. g. cenzēts par zirgko-
pības speciālistu. No 1930. g. ir zem-

kopības ministrijas zirgkopības ins-

pektors Latvijas zirgaudzētāju bie-

drība. Vada L. zirgaudzētāju bie-

drības illustreto žurnālu Latvijas Zirg-

kopis. Tulkojis no rokraksta prof.
A. Bušmaņa grāmatu Zirgaudz.cša-
nas mērķi Latvijā, rediģējis vairākas

grāmatas par zirgkopības jautāju-
miem, rakstījis Latvijas Lauksaim-

niekā, L. lauksaimn. c. b-bas ka-

lendāros, Zaļā Nedēļā, Brīvā Zemē,

Jaunākās Ziņās un citos laikrakstos.

Lasījis referātus vairākos agronomu
un lopkopju kongresos. Vairākus ga-
dus lasījis savā specialitāte lekcijas

L. L. c-bas lauksaimniecības tautas

augstskola un izglītības min. lauku

papildu skolās. Brīvo laiku ziedo

lauksaimniecībai un medību sportam.

Bijis Rigas politechn ikas pirmais

vieglatlētikas meistars 1913. g. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. Ir

stud. korp. Patria filistrs, Cesu pul-
ka bij. brivpr. skolnieku rotas kara-

vīru b-bas valdes priekšsēža biedrs

un Latvijas agronomu b-bas dibi-

nātāja biedrs.

LCSIS Arvīds, cand. math., do-

cents Latvijas universitātē. Dzīvo Jel-

gava. Dzimis 1900. g. 24. novembri

Ķoņu pag. Tēvs Jānis, māte Liene,

dzim. Spale zemkopji. Beidzis

Ķoņu pagasta skolu, Rūjienas drau-

dzes skolu, Valkas reālskolu un vi-

dusskolu, izgl. min. vidusskolu sko-

lotāju sagatavošanas kursu matemā-

tikas nodaļu un Latvijas univ. mat.

dab. zin. fak. matemātikas nodaļu.

Papildinājies kā stipendiāts divus se-

mestrus Leipcigas universitātē. .Pre-

cējies. Sieva Allde, dzim. Pēterso-

ne. No 1923. g. matemātikas, fizi-

kas un kosmografijas skolotājs Valsts

Jelgavas skolotāju institūta; 1928. g.

habilitējies par privātdocentu mate-

mātikā, bet no 1935. g. ir mate-

mātikas docents mat. un dab. zin.

fakultātē. Lasījis teorētiskās mēcha-

nikas kursus. Sarakstījis vairākus zi-

nātniskus darbus: Funkcijas jēdzie-

na vēsturiskā attīstība, Frcdholma

vienādojums, Funkcionālu teorijas

principi, Teorētiska mēchaniķa un c.

Ir L. U. matemātikas semināra bib-

liotekārs un L. U. mat. zin. stu-

dentu pulciņa goda biedrs.

Li SIS Jūlijs, architekts Rigā. Dzi-

mis 1894. g. 14. februāri Stāmerienes

pagastā. Tēvs Jēkabs — drēbnieks,

māte Otllija, dzim. Melngaile. 1923.
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g. beidzis Valsts pieaugušo vidus-

skolu Rīgā. 1923.—1933. g. studējis
architekturu Latvijas universitāte. Sa-

rakstījis vairākus apcerējumus arehi-

tekturas nozare, kas iespiesti īzgllt.
Min. Mēnešrakstā. Interesējas par vis-

pārējiem mākslas jautājumiem, mate-

mātiku un vēsturi. Ir studentu bie-

dribas Kāvi vecbiedrs un Architektu

vienības sekretārs.

LISIS Ludvigs, agronoms, valsts

saldētavas pārvaldnieks Rīgā. Dzimis

1892. g. 15. aprīli Vecgulbene. Tevs

Jēkabs rokpelnis, māte Otllija,

dzim. Melngaile. Beidzis Odiņa tirdz-

niecības skolu Rīga, 8 kl. komerc-

skolu Maskava ar zelta medaļu un

Latv. univ, lauks, fakultāti ar I. šķ.

agronoma grādu. Patlaban studē Lat-

vijas univ. mech. fakultāte. Precē-

jies. Sieva Emīlija, dzim. Breģe.
Lidz 1922. g. strādājis par skolotāju
dažādas skolās. Kopš 1923. g. atr-

odas zemkopibas ministrijas diene-

stā. Strādā aukstuma technikā un iz-

dara dažādus pētījumus uzturvielu uz-

glabāšanā. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ordeņa IV. šķ. Stud. korporā-

cijas Patrias loceklis un Latvijas ag-

ronomu b-bas biedrs. Lieli nopelni
valsts saldētavas izbūve un viņas
dažādu ierīču izveidošanā.

LUCS Andrejs (pseud. A. Sile-

nieks, Zemnieks, Dr. Rentgens), dzej-
nieks un pašvaldības darbinieks. Dzi-

mis 1889. g. Kārzdabas pag. Bei-

dzis pamatskolu un tālāk izglītojies

pašmācības ceļā. Bijis pirmais Gul-

benes aizsargu rotas komandieris; 9

gadus darbojies Jaungulbenes pag.

valde un padome par priekšsēdi un

bez tā ari citās sabiedriskajās orga-

nizācijās. Literārisko darbību iesācis

lv gadu vecumā. Darbi ievietoti da-

žādos periodiskos izdevumos. Irdau-

dzu garīgo dziesmu autors, no ku-

ram populārākās — Dzimtenes zeme,

tu mūžam man miļa un dārga un

Svēti, Dievs, vagu, ko tīruma dze-

nu ar prieku. Apbalvots ar sv. Vla-

dimira, Annas un Jura krustu. Ir lauk-

saimnieku patērētāju biedr. galvenais

kasieris v. c. turienes organizāciju

darbinieks.

LUCS Oskars, Latvijas univer-

sitātes profesors. Dzimis 1871. g. 23.

aprīli Iršos. Tevs Juris, māte Jā-
kodina, dzim. Luca — lauksaimnie-

ki. Beidzis Rīgas technisko augst-

skolu ar inženiera ķīmiķa grādu un

uzslavas rakstu. Rostokas universitāte

ieguvis Dr. phil. grādu un Ķijevas
universitāte mag. chem. grādu. Pre-

cējies. Sieva, dzim. Poppa. Bijis asi-

stents Rigas techniskās augstskolas

ķīmijas fakultāte, no 1898. g. ana-

lītiskās ķīmijas vecākais docents, bet

no 1908. g. ķīmijas profesors. 1919.

g. lasa Latvijas universitāte anali-

tiskas ķīmijas lekcijas lauksaimnie-

kiem un mežkopjiem, vēlāk neor-

ganisko un organisko ķimiju lauk-

saimniekiem, mediķiem un veterinār-

mediķiem. Sarakstījis grāmatas: Or-

ganiskā ķīmija. Eimvirkung von Am-

moniak und Aminbasen auf Halo-

genbemsteinsauren un citas, bez. tam

ap 50 sīkāku zinātnisku darbu un

apcerējumu, kas iespiesti Latvijas un

ārzemju zinātniskajos izdevumos. Sa-

stādījis Latvijas un Igaunijas augu

herbāriju. Apbalvots ar vairākiem bij.

Krievijas ordeņiem. Ir Latvijas ķīmi-

jas biedrības, Latvijas bioloģijas bie-

dribas, Naturforscher-Verein zu Ri-

ga, Societe Chimique dc France (Pa-

ris), Deutsche Chemische Oesellschaft

(Berlin) un Deutsche Oesellschaft fiir

Chemisches Apparatcvvesen-Dcchema

biedrs.
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ĻESCEVSKIS Zenons (pseud. Ei-

žens ĻcšČevskis), baletmeistars un

baleta solists Nacionālajā operā. Dzi-

mis 1902. g. 20. novembri Rīgā. Tēvs

Antons, māte Anna. Beidzis I. Voro-

ņežas klasisko ģimnāziju. Vienu ga-

du studējis Voroņcžā medicīnu. Mā-

cījies Voroņežas dramatiskajā un ba-

leta skola. 1919. g. sāk uzstāties

Voroņežas operā, 1920. g. vācu teātri

Rīgā). Pirmo reiz uzstājies Nacio-

nālajā opera 1922. g. baleta Veltī-

ga uzmanība. No 1924.—1927. g. an-

gažēts operā par baleta solistu. Pēc

tam divus gadus uzstājies ārzemes.

No 1929. g. ir atkal operā par ba-

leta solistu un no 1932. g. par ba-

letmeistaru. Darbojies ka baletmei-

stars šādos Nāc. operas uzvedumos:

Havajās puķe, Pavasara mīla, Silva,

Korneviļas zvani, Dzimtenes atmo-

da v. c. Sarakstījis baletu libretus pēc

Latvju tautas pasakām Uguns šķēps,

Dzelzs roka, Sapņu sala. Saņēmis
atzinības rakstus no ministru pre-

zidenta Dr. K. Ulmaņa par Atdzim-

šanas dziesmas (iestudējumu, no Lat-

vijas satņa Briselē Lazdiņa un Lat-

vijas sotņa Varšavā Orosvalda par

Latvijas baleta mākslas propagandu

Briselē, Antverpenē, Budapeštā v. c.

lestudējis kā baletmeistars mūz. kom.

Džims un Džills Vi|ņā un kom. ope-

ru Kazanova zviedruteātri Helsinkos.

M

MACIŅŠ Eduards, agronoms, zem-

kopības departamenta vicedirektors

un zemes vērtēšanas daļas vadītājs.
Dzimis 1885. g. 7. decembri Sau-

kas pagastā. Tevs Jānis, māte An-

na, dzim. Jurkovska — lauksaim-

nieki. Beidzis Ufas mērniecības sko-

lu un Petrovska-Razumovska lauk-

saimniecības akadēmiju Maskava.

Precējies ar Austru Pārupi. IQ2O. g.

bijis valsts zemju inspektors Bau-

skā. No 1921. g. ir vicedirektors un

zemju pārvaldes priekšnieks. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ordeņa 111.

un IV. Šķ. Ir Latvijas agronomu

biedrības valdes loceklis un kasieris.

MAČS Emīls, aktieris, režisors un

skatuves mākslas paidagogs, Dailes

teātra aktieris. Dzimis 1892. g. 4.

jūnijā Jaunpiebalgas pagastā. Tēvs

Pēteris, māte Mānija, dzim. Šāvēja
— lauksaimnieki. Mācījies Jaunpie-

balgas pagasta un draudzes skolās.

Beidzis Dubura latvju dramatiskos

kursus. Precējies. Sieva Lilija, dzim.

Žvlgule — aktrise. No 1917. g. bijis

lauku teātru aktieris un režisors Pie-

balgas apkārtne. No 1921. g. ir Dai-

les teātra aktieris. No 1922. g. līdzte-

kus aktiera darbam uz skatuves dar-

bojies ari par teātra mākslas paida-

gOgu un režisoru Dailes teātra dra-

matiskajos kursos, Rīgas tautas

augstskolas drām. studija, Strādnie-

ku teātra drām. studijā, Latvju dra-

matiskajos kursos un Zemnieku drā-
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mas teātri. No tēlotajām lomām mi-

namas: Māris - Princesē Gundegā,
Dudars — Skroderdienās Silmačos,
2.ans Valžans Nožēlojamos, Ve-

cais Mors — Laupītājos, Brobijas

mācītājs — Gestā Berlingā, Vecais

Hilze — Audējos. Sarakstījis ka-

reivja atmiņas un pārdomas Viena

gaita. Kā Latviešu strēlnieks apbal-
vots ar 111. un VI. šķiras Sv. Jura

krustiem un medaļām. Ir Latvju ak-

tieru aroda biedribas biedrs. Ar lat-

viešu strēlnieku pulkiem piedalījies
visās strēlnieku kaujās Rigas fron-

tē. Ziemas svētku kaujās smagi ie-

vainots labajā kājā.

MADERNIEKS Jūlijs, mākslinieks

lietišķās mākslas laukā, zīmēšanas

skolotājs Rigas I. valsts ģimnāzija

un mākslas kritiķis laikr. Jaunākās

Ziņas. Nodarbojas ari ar dažādu zī-

mējumu un gleznojumu metu sace-

rēšanu lietišķās mākslas priekšme-
tiem.. Dzīvo Rigā. Dzimis 1870. g.

27. februāri Vecgulbenes pagasta

Vecmaderniekos. Tēvs Ernests, mā-

te Dore, dzini. Donas, lauksaimnieki

Vecgulbenes Vecmadernieku mijas
Beidzis ar uzslavu Pēterpils centrā-

lo barona Stiglica institūtu. Koman-

dēts kā stipendiāts uz ārzemēm. Mā-

cījies Francijā, Parīzē un apceļojis

Angliju, Beļģiju, Vāciju, Austriju,
Sveici un Itāliju leguvis Latvijas

valsts izglītības ministrijas cenza ko-

misijas apliecību par augstskolas iz-

glītību. Ar 1004. gadu darbojies par

zīmēšanas skolotāju Ķeniņas sieviešu

ģimnāzijā, Rīgas Pētera-Pāvila pil-
sētas skolā, Draudziņas siev. ģim-

nāzijā, 'Ķēniņa reālskolā, P. Dzeņa

ģimnāzijā un priekškara Rīgas tech-

nikumā. Pa bēgļu laiku — Maska-

vas apriņķi, Broņnicu siev. ģimnā-

zijā, pec tam Maskava Rīgas skolo-

tāju biedrības evakuētajā komercsko-

lā un Larinas siev. ģimnāzijā. No

1920. g. Rigā glezniecības noda|as

vadītājs lidz tās likvidēšanai. No

tā paša laika zīmēšanas skolotājs

Rigas I. valsts ģimnāzijā, kur dar-

bojas ari tagad. Sākot ar 1904. g.

vadījis un uzturējis privātu zīmēša-

nas un gleznošanas studiju, kur mā-

cījušies daudzi tagadējie sabiedrībā

pazīstamie mākslinieki. 1913. g. iz-

nākusi autora omāmentālo zīmēju-

mu un rakstu sacerējumu grāmata

Ornāments, 1930. g. parādījies Val-

tera un Rapas apgādē māksli-

nieka kapitālais darbs Raksti, kur

sakopota lielāka daļa autora līdzšinē-

jās darbības kompozīciju, metu, kā

ari zīmējumu melna un daudzkrāsai-

nā nospieduma. Ap 1906. g. parādās

pirmie raksti par mākslu dažādos

periodiskos izdevumos, kā Vērotā-

jā, Izglītībā, Domās, Rīgas Avīzē,

vēlāk Dzimtenes Vēstnesi un Lat-

vijā. Kara gados rakstījis Maskavas

Dzimtenes Atbalsi un Dzintara, pēc-

kara Rīgā - Latvijas Vēstnesi un

jaunākajās Ziņās. Gleznojumu un zī-

mējumu metus ieguvuši ari Valsts

mākslas un Rīgas pilsētas muzeji.

Mīlē moziku, apmeklē koncertus un

operas, spēlē vijoli un klavieres. Ap-

balvots ar Latvijas Triju zvaigžņu

ord. IV. šķ., Francijas zelta palmas

ar Officier d'Acadērnie. Ir goda fi-

listrs augstskolas studentu biedrībā

Konkordija Valdemārija un vakles lo-

ceklis tās filistru biedrībā.

MADERNIEKS Krišjānis, mācītājs

latviešu draudzē vecajā Ģertrūdes

baznīcā Rigā. Dzimis 1894. g. 4. jū-

nijā Jaungulbenes pag. Tēvs Otto —

lauksaimnieks, māte Llzete, dzim.

Rubene. Studējis Tērbatas universi-

tātē. Beidzis Latvijas universitātes
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teoloģijas fakultāti. Par mācītāju or-

dinēts 1926. g. No tā laika ir latvie-

šu dievk. mācītājs Rīgas vecajā Ģer-

trūdes baznīcā. Bijis skolotājs Gul-

benes zēnu un meiteņu draudzes sko-

lās, Rīgas pilsētas 14. pamatskolā

un 26. pamatskolā, V. Olava ko-

mercskolā, M. Bekcres ģimnāzijā un

Jelgavas skolotāju institūtā. Ir stud.

korp. Vendia filistrs

MAGAZIŅŠ Kārlis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Alūksnes pil-

sētas galva. Dzīvo Alūksnes pag.

Dukānos. Dzimis 1880. g. 6. de-

cembri Lubānas pag. Tēvs Jānis, mā-

te Anna, dzim. Bērziņa, lauksaim-

nieki. Izglītojies reālskolā. Precējies

Sieva Marija, dzim. Nikolajenkova.

Ir aizsargu nodaļas priekšnieks un

aktīvs 1905. g. kustības dalībnieks.

MAGONS Kārlis, pašvaldības dar-

binieks, Smiltenes pilsētas valdes sek-

retārs un grāmatvedis. Dzimis 1902.

g. 11. augusta Dikļu pagasta. Tēvs

Jānis, māte Jūla, dzim. Maksiņa —

lauksaimnieki. Beidzis Valmieras vi-

dusskolu. Studē tieslietas Latvijas uni-

versitātē. Bijis Rīgā zvērināta ad-

vokāta sekretārs. 1931.—1934. g. dar-

bojies Dikļu pagasta valdē un Val-

mieras apriņķa valdē. No 1934. g. ir

Smiltenes pilsētas valdes sekretārs un

grāmatvedis, ari Smiltenes pilsētas

dzimtssarākstu nodaļas pārzinis. Bi-

jis ari jaunatnes un dienas laikrakstu

līdzstrādnieks. Pirmais raksts ie-

spiests 1923. g. Sacerējumus parak-

stījis ar pseudi. Pīlādžu Kārlis. Ir

stud. korp. Patria tautietis.

MAJEVSKIS Aleksandrs, glezno-

tājs Rīgā. Darbojas ari Neatkarīgo

mākslinieku vienība par darbvedi.

Dzimis 1881. g. 2. augusta Rīgā

Tēvs Jēkabs kalējs, māte Li-

dija Klimpe. Pirmās mācibas ieguvis

mājās no mātes. Mācījies trīs gadus

Skrīveru pagasta skola pie Purapu-

ķes. Rīgā pabeidzis 4 kl. pamat-

skolu. Mācījies grāmatu tirdzniecību

V. Melliņa un biedra grāmatu vei-

kala, kur kalpojis piecus gadus. Ļo-
ti daudz lasījis, sevišķi zinātniskas

grāmatas. Sagatavojies un izturējis
It. šķiras brīvprātīgo pārbaudījumu
karadienestam. Pec tam vakaros mā-

cijies Bluina zīmēšanas skolā Rīgā.

letaupījis drusku naudas, izstājies no

grāmatveikala mi nodevies tikai māk-

slas studijām. Bet driz līdzekļu trū-

kuma dēļ atkal atgriezies savā ama-

tā Daugavpili, K. Jozesa grāmatu

tirgotavā. Pēc viena gada šo darbu

atstājis un atradis nodarbošanos B.

Ginsburgas sieviešu proģimnazijā kl

zīmēšanas skolotāja vietas izpildītājs.

Daugavpili zimējis daudz ģīmetņu.

Pēterpili iepazinies ar skulptoru J.

Ginsburgu, kas palīdzējis iekļūt J.

Repina darbnīca. Pēc atgriešanās dar-

bojies par fotogrāfu Rīgā. 1914. g.

apprecējies ar lietavieti Veroniku-

Francisku Andruļi. Bijis ari pagasta
darbvedis, modernieclbas pārzinis un

krāsotājs. Pasaules karā bijis Rentge-

na staru techniķis un kabineta pār-

zinis. Pēdējos četros gados izstādī-

jis ik gadus pa vienai lielai gleznai

Neatkarīgo mākslinieku vienībā: Pa-

gasta valdes darbības revīzija, Veci

māte padzen bubuli, Pagasta nabagi

im Zemgaliete pošas uz dziesmu svēt-

kiem. Ir Neatkarīgo mākslinieku vie-

nības aktīvs biedrs.

MALDONIS Valdemārs, Dr. phil.

ct Dr. theol. h. c, Latvijas uni-

versitātes profesors. Dzimis 1870. g.

6. jūlijā. Tēvs Pēteris, māte Anna

— rokpeļņi. Beidzis Tērbatas uni-
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versitates teoloģijas fakultāti. Studē-

jis filozofiju un teoloģiju ari Mār-

burgas universitātē, kur 1923. g. ie-

guvis fikjzofijas doktora grādu. 1889.

— 1895. g. bijis tautskolotājs. 1901.

g. nodibinājis sieviešu ģimnāziju Rī-

gā, ko vadījis Iklz 1909. g. 1910 -

1918. g. bijis mācītājs Lubānā un

Cēsis. 1919.—1921. g. bijis cv. lut.

baznīcas konsistorijas viceprezidents.

Piedalījies Latvijas universitātes or-

ganizācijas kom. un bijis teoloģijas
fak. kodola loceklis. No 1920. g.

bijis L. U. teol. fak. docents, no 1923.

g. ir profesors. Vairākkārt bijis fa-

kultātes dekāns. Sarakstījis grāmatas:

Poruka reliģija, Reliģiju vēsture, Eti-

ķa v. c. Rakstījis ari laikrakstos. Pie-

dalījies ar rakstiem par teoloģiju Lat-

viešu konversācijas vārdnīcā. Ir Prā-

gas universitātes teoloģijas goda dok-

tors. Goda biedrs dažādās organizā-

cijās, stud. korp. Lettonia filistrs. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šķ., Zviedrijas Vazās ord. un Cecho-

slovakijas Baltās Lauvas ord.

MALDUPSAleksandrs-Roberts, sta-

tistiķis, valsts statistiskās pārvaldes

vicedirektora vietas izpildītājs un se-

kretārs. Dzimis 1594. g. 10. aprīli
Kraukļu pagasta. Tēvs Jānis, māte

Liena, dz. Skrlvere. leguvis vidus-

skolas izglītību. Precējies. Sieva, dz.

Linde. No 1920. g. ir valsts statistis-

kās pārvaldes dienestā, sākumā darb-

vedis, vēlāk nodaļas vadītājs, tad pār-

valdes sekretārs. Izpilda ari pārval-
des vic-direktora vietas izpildītāji

amatu. Sastādījis vairākas statistiska

rakstura grāmatas, no kurām kā gal-

ima Latvijas lauksaimniecl-

'.nāk ikgadus. Ir Valsts ad-

rešu kalc idāra sastādītājs un daudzu

ekonomiski statistisku rakstu autors

dažādos musu un Igaunijas perio-
diskos izdevumos. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. IV. šķ. un Igaunijas

Ērgļa krustu.

MALEIKO Nikolajs, sportists. Dzī-

vo Jaunlatgalē. Dzimis 1902. g. 30.

oktobri Augšpils pagasta. Tevs Kon-

stantīns un mate Anna. dz. (iriko.

Beidzis pilsētas skolu 191 (>. g. Ir

Latvijas rekordists 20.000 m. skrē-

jiena ar laiku 1 st. 8 min. 45,8 sek.

Divas reizes piedalijies valsts ko-

mandas sacīkstēs ar Igauniju, kur

guvis pirmo vietu 10.000 m skrējiena.
Trīs gadus pēc kārtas startējis skrie-

šanas sacīkstēs šķērsām caur Berlīni,

kur 1933. un 1934. g. ieguvis otru

vietu. Ir sporta b-bas Unions biedrs.

MALTA Nikolajs, dabaszinātnieks,

Latvijas universitātes profesors. Dzi-

mis 1890. g. 12. februāri Krustpili.
Tēvs Pēteris, māte Lilija, dzim. Tau-

be - zemkopji. 1914. g. beidzis

Rīgas politechniskā institūta ķīmijas
fakultāti. Precējies. Sieva Agnese, dz.

Viksnc. Pēc studiju beigšanas strā-

dājis Baltijas domeņu valdes labo-

ratorijā. 1919. g. uzaicināts Latvi-

jas univ. mātēm, un dabas zin. fak.

kodolā un bijis docents. 1925. g.

ieguvis dabas zinātņu doktora grā-

du. No 1927. g. ir L. U. profesors.

Bijis vairākkārt mātēm, un dabas zin.

fak. dekāns. Vada ari L. U. batanis-

ko dārzu un rediģē Acta Horti Bota-

nici, kur ievietoti ari daudzi viņa

raksti par botāniku. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 111. šķ. Ir vai-

rāku ārzemju dabas zinātu, biedrī-

bu korespondētāja biedrs, Latviešu-

angļu biedrības priekšnieks un R. L.

B. zinātņu komitejas biedrs. Brīv-

prātīgi piedalījies Latvijas atbrīvoša-

nas cīņās.
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MANGULIS Andrejs, būvinženie-

ris, Rīgas pilsētas būvju valdes ce|u

nodaļas virsinženieris. Dzimis 1882.

g. 20. mart.l Rīgā. Tēvs Indriķis, mā-

te Minna, ciz. Zēberga — muižas

īpašnieki. Beidzis Jelgavas reālskolu.

Studējis inženieru zinības techniska-

jā augstskolā Karlsrūhē. 1915. g. bei-

dzis Rigas politechnisko institūtu ar

būvinženiera grādu. Precējies. Sieva

2cnija, d/. Pruse. 1915.—1918. g. bi-

jis Krievijas ziemeļu armijas kara

ceļu nodaļas darbu vadītājs, vēlāk

13. kara ceļu nodaļas priekšnieks.
1918. g. iestājies Latvijas satiksmes

ministrijas dienestā uz Stendes-Vents-

pils šaursliežu dzelzceļa. 1919. g. bi-

jis I. ceļu iec. priekšnieka palīgs.
1919 —1922. g. bijis Rigas apriņķa

ceļu inženieris. No 1922. g. augusta

ir Rigas pilsētas būvju vakles ceļu

nodaļas vaditājs. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķ. un bij. Krie-

vijas Sv. Staņislava ord. Ir būvinže-

nieru biedrības biedrs, inženieru bie-

drības valdes loceklis, dzlv. koop.

Savs Stūrītis padomes loceklis un

Ogres 11. labierīcības biedr. biedrs.

Rakstījis par Rigas pilsētas ielu no-

stiprināšanu rakstu krājumā Rīga kā

Latvijas galvas pilsēta.
MARKAUS Valdemārs, cand. oec,

valsts kontroles kollēģijas loceklis.

Dzimis 1880. g. 13. septembri Ces-

vaines pagastā. Tevs Jēkabs, mate

Anna, dzim. Dzene lauksaimnie-

ki. Beidzis Jelgavas reālskolu 1002.

g., pec tam mācījies Rigas politech-
nikas komercnodaļā. 1027. g. beidzis

Latvijas universitātes tautsaimniecības

fakultātes tautsaimniecības nodaļu.

Precējies ar Annu-Sarloti Vesmani.

No 1910.—1021. g. strādājis Aust-

rumsibirijā par grāmatvedi, no 1021.

— 1923. g. zemkopības ministrijā kā

statistisko materiālu apstrādātājs un

no 1923. g. valsts kontrolē tagadē-

jā amatā. 1906. g. aizbraucis uz

Pēterpili, kur strādājis par žurnālistu

un redaktoru līdz 190S. g., rakstīdams

par dažādiem jautājumiem laikrak-

stos: Pēterburgas Atbalsis, Patiesī-

ba, Ņevas Viļņi, Progress, Pēterbur-

gas Vēstnesis, Brīvais Vārds, Jaunās

Domas, Ziemeļblāzma un Vārpas.
Par uzstāšanos kādā mītiņā Markavu

1909. g. notiesā un aizsūta uz Si-

biriju. Studiju laikā Latvijas univer-

sitātē sarakstījis plašāku apcerējumu

par valsts apsaimniekojamām muižām

un lauksaimniecības departamenta au-

tonomiem valsts uzņēmumiem, kas

pieņemts ari kā diplomdarbs. Strā-

dādams zemkopības ministrijā M. ko-

pojis un rediģējis grāmatu Agrār-
reformas gaita Latvija 1919.- 1922.

g. M. uzrakstījis ari dažus beletri-

stiskus tēlojumus: Atmiņas iz cietuma

dzīves, Šķīstīšanas ugunis, Garā An-

na un Viļums, Nabagu māja, kā ari

sīkos feļetonus avīzēm.

MARKUS Rūdolfs, L U. lauk

saimniecības fakultātes mežkopības

nodaļas docents. Dzimis 1895. g. 28.

decembri Pokockas apriņķi. Tēvs Mi-

ķelis, māte Lavīze, dzim. Čakste. Iz-

glītojies Pētera I. reālskolā Rigl,

Rīgas politechniskā institūta lauk-

saimniecības fakultātē Rīgā un Mas-

kavā, Baltijas techniskajā augstsko-
lā Rīgā, Latvijas universitātes lauks

fak. mežkopības nodaļa un Gisenes

meža akadēmijā Vācijā. Precējies ar

Mildu Sedevaldi. 1915. g. darbojk*

Latvijas bēgļu apgādāšanas komite-

jā, 1916. g. iestājies Krievijas armi-

jā un cīnījies Rīgas fronte lidz 1918.

g. 1918. g. iestājies Latvijas airai

jā. 1921. g. pavasari demobilizējies.

1922. g. ievēlēts par subasistenli. pie
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mežu taksācijas un ierīcības kated-

ras. 1924. g. par asistentu un 1928.

g. par docentu. Sarakstījis grāmatu
Koku mērīšanas mācība, 12 rakstus,
kas iespiesti Mežsaimniecības rakstu

krājuma un L. U. R. lauksaimniecī-

bas fakultātes sērijā. Apbalvots ar

Lāčplēša kara ordeņa (11. šķ. Ir

stud. b-bas Austrums vccbiedrs.

MARKVARTS Helmūts, gle/notājs
un zemkopis tēva mājās Drustu pag.
Dzimis 1894. g. 25. aprīli Drustu

pag. Seisumos. Tēvs Vilhelms — zem-

kopis, māte Alma, dz. Brode. Iz-

glītību uzsācis pie skol. Augusta Ķi-
bera Drustu pag. draudzes skolā. Pēc

tam mācījies Sv. Katrīnas reālskolā

Pēterpili, ko beidzis 1912. g., un

pēc tam mācījies J. Goklblata zīm. un

gleznošanas skolā Pēterpili. 1914. g.

iestājies Pēterpils ķeizariskajā māks-

las akadēmijā. Precējies ar AnnuKrū-

miņu. Pasaules karā bijis ari glezno-

tājs fronte. Pēc demobilizācijas bijis

skolotājs L. Ausēja, vēlāk Bērzai-

nes valsts vidusskolā līdz 1926. g.,

no tā laika nodarbojas ar zemkopību.
Literatūras laukā pazīstami apcerē-

jumi un kritikas par glezniecību.
Mākslas vēstures līdzstrādnieks. No

gleznām pazīstamākā 3. janvāris 1919.

gadā, Kalpaka bataljona varoņi, to

starpā ģenerālis J. Balodis, plkv. O.

Kalpaks, plkv. Rozenšteins, kapt. Ķī-
selis un daudzi citi minētā bataljona

varoņi. Kultūras fonda laureāts. Neat-

karīgo mākslinieku vienības un dau-

dzu citu sabiedrisku organizāciju
biedrs.

MAROVSKIS Francis, sabiedrisks

darbinieks, Valmieras pilsētas valdes

loceklis. Dzimis 1888. g. 2. septem-
bri Kokmuižas pagastā. Tēvs Jānis
"~ rūpnieks, māte Marta, dzim. Jā-

kobsone. Beidzis Rīgas pilsētas reāl-

skolu un Rīgas politechniskā institūta

tautsaimniecības nod. Piedalījies pa-

saules karā un par kaujas nopelniem

paaugstināts par praporščiku. Vācu

okupācijas laikā bijis agronoma K.

Ulmaņa un Blumberga vadītā ap-

gādības nozarē Valmieras apriņķa

apgādības vadītājs, bet nodibinoties

Latvijas valstij sāk Kurzemes ap-

gādības vadīšanu. Popularizējis lat-

viešu korporāciju saimes piedalīšanos
brīvības cīņās; brīvprātīgi iestājies

par kareivi studentu rotā. Piedalījies

komisijā, kas izstrādā armijas apgā-

dības noteikumus. Piedalījies kaujās,

īsi priekš Rīgas ieņemšanas iecelts

par Baloža brigādes kontrolieri. Pie-

dalījies štāba noorganizēšanas sēdēs.

Bijis armijas budžeta un naudas no-

daļas priekšnieks. Bermonta uzbru-

kuma laika komandējis 8. rez. ba-

teriju. Pēc tam iecelts par 10. art.

diviziona komandieri, bet vēlāk par

Zemgales artilērijas pulka štāba

priekšnieku. Pēc demobilizēšanās

strādājis zemes kredita pārvaldē.

1921. g. komandēts kā finanču mi-

nistrijas pārstāvis uz Maskavu par

reevakuācijas kom. finanču apakš-

komisijas priekšsēdi. 1922. g. izstā-

jies no valsts dienesta. No 1925. g.

vadījis savas dzirnavas un kokzā-

ģētavu Valmierā. No 1928. g. ir Val-

mieras pilsētas domnieks un pilsētas
valdes loceklis. 1934. g. no jauna ie-

celts par Valmieras pilsētas valdes

locekli. levietojis dažus rakstus Eko-

nomista un 'daudz ievadrakstu Val-

mieras laikrakstos. Darbojas Valmie-

ras sabiedriskajās organizācijas. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. V.

šķ. Ir korp. Tālavija filistrs, Valmie-

ras latviešu biedrības, Valmieras tir-

gotāju un rūpnieku biedrības, Valmie-

ras sporta biedrības un Valmieras



Maršaus 292

namsaimnieku biedrības valdes lo-

ceklis, Valmieras krājaizdevu sabie-

drības padomes priekšsēža biedrs un

laikraksta Valmierietis rlcibas komi-

sijas priekšsēdis.

MARSAUS Ernests-Alberts, skolo-

tājs, Jaunlatgales latv. 6 kl. pamat-
skolas pārzinis. Dzimis 1907. g. 6.

decembri Jaungulbenes pagastā. Tēvs

Andrejs, māte Emīlija, dzim. Plat-

niece zemkopji. Beidzis Rēzeknes

valsts skolotāju institūtu un mācījies
Rēzeknes tautas konservatorijā. 1930.

g. strādājis Ribiņu 6 kl. pamatskolā,

pēc tam divus gadus Rēzeknes valsts

arodskolā un skolotāju institūta pa-

matskolā, kur mācījis latviešu va-

lodu, zīmēšanu un vadijis kori. Sa-

rakstījis darbus Baltais velns, Skan

zvani, Ziemas svētkos. Ir aizsargs

Jaunlatgales aizsargu pulkā, kur va-

da ari pulka kori. Būdams par sko-

lotāju Rēzeknē, spēlējis I. vijoli Rē-

zeknes stigu kvartetā un vadījis Rē-

zeknes draudzes kori, ar kuru sarī-

kojis daudzus koncertus un izbrauku-

mus. Uzstājies ari pats kā dziedātājs
koncertos.

MARTINSONE Eleonore, dzim. Cl-

rule, paidgoģe un rakstniece. Pastāvī-

gā dzīves vieta Rīgā. Dzimusi Rū-

jienā. Tēvs Kārlis, māte Marija —

tirgotāji. Mācījusies Olava komerc-

skolā, Latvijas universitātes paidago-

ģijas nodaļā un Rīgas komercin-

stitūtā. Precējusies. Virs Pēteris Mar-

tinsons — Rīgas pilsētas diskonta

bankas direktors. Strādājusi Rūjienas
tirdzniecības skolā par skolotāju, iz-

glītības ministrijā, mācības līdzekļu
nodaļa un par saimniecības pārzini

Rīgas komercinstitūtā. Sarakstījusi 3

bērnu lugas un 6 noveles. Daudz

rakstījusi dienas presē, parakstīda-

mās ar dažādiem vārdiem, par au-

dzināšanas jautājumiem. Rīgas ko-

mercinstituta sieviešu biedrības Fe-

licitas biedre. Par nopelniem Latvi-

jas atbrīvošanā piešķirts ordenis.

MARTINSONE Ella, māksliniece

un skolotāja Rīgas pilsētas 7. pamat-

skola. Pastāvīga dzīves vieta Rigā.
Dzimusi 1903. g. 1. sept. Rigā. Tevs

Augusts —* rūpnieks, māte Anna, dz.

Daudc. Beigusi Rigas pils. 111. ģim-

nāziju. Pašlaik mācās mākslas aka-

dēmijā. Lidz šim atklātībā parādī-

jušas gleznas un keramikas darbi

Neatk. mākslinieku vienības māks-

las akadēmijas izstādes. Mīle ceļo-
šanu. Apceļojusi vairākas reizes stu-

diju nolūkā Vakareiropu un ari Rtt-

eiropu, t. i. pēckara Krieviju. Pieder

pie Neatkarīgo mākslinieku vienibas.

MARTINSONS Konstantīns, ierēd-

nis un sabiedrisks darbinieks, Valkas

apriņķa I. iecirkņa nodokļu inspek-

tors. Dzimis 1887. g. 4. aprīli Lauros.

Tēvs Aleksandrs, māte Alvīna, dzim.

Augstkalne. Beidzis reālskolu Tal-

linā 1906. jr. Turpinājis izglitibu ar

pašmācību. Valsts dienestā strādā no

1905. g. 1918. g. brīvprātīgi iestā-

jies Tallinas I. zemessargu bataljonā.

Piedalījies atbrīvošanas ciņās pret lie-

liniekiem Igaunija un Latvijā. 1919.

g. jūnijā iecelts par Valkas apriņķa

nodokļu inspektoru. Darbojies ari ap-

gādības ministrijas komisijā, Valkas

apr. kara zaudējumu komisijā un Val-

kas apr. zemes ierīcības komitejā.

Bijis Latvijas Sarkanā Krusta Smil-

tenes nodaļas dibinātāja biedrs, Smil-

tenes aizsargu nodaļas aizsargs vi

Smiltenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības biedrs. Ir Valkas brīvprā-

tīgo ugunsdzēsēju biedribas rati*

biedrs, Valkas vieslgās b-bas krājaiz-

devu sabiedrības valdes priel—scdis,

Valkas savstarpējās apdrošiiiāšaru*
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biedrības dibinātāja biedrs un valdes

priekšsēdis, Brāļu kapu komitejas Val-

kas nodaļas dibinātājs un valdes lo-

ceklis, Latvijas skautu centr. org.

45. skautu vienības dibinātājs Valkā,

Valkas namsaimniekubiedrības biedrs

un Brīvības pieminekļa Valkas ap-

riņķa komitejas loceklis. Darbojies
ari citās turienes kulturālajās b-bās.

Bijis Valkas pilsētas domnieks un

pamatskolas un ģimnāzijas skolu pa-

domes loceklis. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķ., Igaunijas at-

brīvošanas kara piemiņas zīmi, Lat-

vijas atbrīvošanas 10 gadu jubilejas

piemiņas medaļu un Latvijas uguns-

dzēsēju savienības goda zīmi.

MARTINSONS Pēteris, komerczi-

nibu paidagogs, saimniecisks un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1886.g.

11. jūlijā Rīgā. Precējies ar Eleonori

Cīruli. Pamat- im vidusskolu bei-

dzis Rīgā, pec tam studējis tirdzniecī-

bu, tieslietu zinātnes un austruniva-

lodas Rīgā un Ķijevā. 1911. g. Rū-

jienas tirdzniecības skolas inspektora
vietas izpildītājs, bet no 1915. g., pec

attiecīgu pārbaudījumu izturēšanas,

apstiprināts par stāta inspektoru. Tai

pašā laikā M. nodibina Rūjienā 8 kl.

komercskolu. 1917. g. viņu ievēl par

Valmieras apr. zemes padomes lo-

cekli. Rediģējis ari Rūjienas Vēstnesi.

1918. g. lielinieki viņu aizved uz

S. P. R.S., bet pēc Brestas miera lī-

guma atsvabina. M. dzīvo Ukrainā, ie-

ieņemdams finanču min. dažādus ama-

tus, īpaša finanču komisija viņu ko-

mandē uz Vāciju. 1920. g. atgriežas

Latvijā un darbojas apgādibas mini-

strijā, sākumā kā grāmatvežu instruk-

tors,-vēlāk saimniecības departamenta

vadītājs, tad ši departamenta vice-

direktors. Pēc dep-ta likvidācijas pār-
iet finanču ministrijas dienesta. Pēc

tam ir politiskas apsardzes priekš-
nieks. 1923. g. nodibina praktisko zi-

nību institūtu, tag. Rīgas komercin-

strrūtii, un ir tā pirmais direktors.

1925. gadā ievēlēts par Jaunjelga-
vas tirdzniecības skolas priekšnieku.
Dzivi piedalās sabiedriska dzivē. No-

dibina Jaunjelgavas tautas augstskolu.

Nepārtraukti darbojas ari augstākās
tirdzniecības izglītības veicināšanas

b-bā kā DT-dis. 1933. g. ievelēts par

Līvānu pils. komercsk. direktoru, nā-

košajā gadā par Rīgas diskonta ban-

kas direktoru. Sarakstījis dažas bro-

šūras un strādājis žurnālistikā. Pirms

15. maija bijis 4. Jēkabpils aizsargu
pulka 3. bat. virsnieks.

MASKOVSKIS Eduards-Emīls (ps.

Maskavietis), diplomēts drogists, tir-

gotājs un sabiedrisks darbinieks. Dzi-

mis 1880. g. 27. decembri Vilces pa-

gastā. Tēvs Kārlis, māte Adelheide,

dzim. Deglava (rakstnieka Augusta

Deglava māsa). Beidzis proģimnazi-

jas kursu, pēc tam pašmācības ce-

ļā paplašinājis savu vispārējo izglī-
tību. Nodarbojas ar botānikas studi-

jām. Precējies ar Augusti-Almu Lu-

bi. Pēc skolas beigšanas 1898. g. strā-

dājis vairākās aptiek preču tirgotavās.

1908. g. atver pats savu drogu pre-

ču tirgotavu Rīgā un 1914. g. vel

otru veikalu. Savācis un pašlaik kār-

to materiālus plašai un pilnīgai vārd-

nīcai Universālā botānikas enciklo-

pēdija. Sakara ar šo darbu publicējis

ārzemju botānikas žurnālos savus

aizrādījumus, galvenā kārtā par no-

menklatūru. Nodarbojies ar ārdbtic-

clbas augu kultivēšanu un Nākšanu.

Ir Latvijas tirgotāju savienības fcfedrs,

L. T. Sav. drogistu sekcijas sekretārs

un drogistu kursu vadītājs, Latvijas

drogistu biedrības priekšsēdis, Latv.
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un Rīgas dārzkopības biedrības mo-

ža biedrs, Latvijas dārzkopības un

vairāku citu b-bu biedrs. Kopš asto-

ņiem gadiem atvēris savā uzņēmumā

nodaļu augu valsts drogām, kas ir

viena no plašākām Latvija.
MATISONS Otto, cand. iur., sa-

tiksmes ministrijas pasta un telegrāfa

departamenta pasta, telegrāfa un te-

lefona ekspluatācijas nodaļas vadī-

tājs. Dzimis 1893. g. 6. janvāri Rī-

gā. Tēvs Otto — vec. mašīnists Rī-

gas pilsētas gāzes iestādē, māte An-

na, dz. Einsone. Mācijies reālskolā

Rīgā un beidzis Latvijas universi-

tātes tautsaimniecības un tiesību zi-

nātņu fakultātes tiesību zinātņu no-

daļu. Precējies. Sieva Lempija, dz.

Nieminena. 1912. -1917. g. bijis tech-

nikis telegrāfa iestādēs Somija un bij.

Krievijas kara resora uzdevumā or-

ganizējis un vadījis stratēģisko tele-

grāfa tālsatiksmes līniju būves zie-

meļu polārapgabalos. No 1918.—1920.

g. darbojies dažādos vadošos ama-

tos vairākos tirdzniecības un rūp-

niecības uzņēmumos Somijā. No 1920.

g. strādā Latvijas pasta un telegrāfa

resorā. Rakstījis laikrakstos Balss,

Latvis, Jaunākas Ziņas, žurnālos Aiz-

sargs, Burtnieks, Kopdarbība v. c,

bijis lielo somu laikrakstu Uusi Suomi

un llkka pastāvīgais korespondents

Rigā. Apbalvots ar Somijas Baltās

Rozes ordeni. Ir stud. korporācijas
Fraternitas Livonica filistrs, Latviešu

un somu biedrības valdes loceklis un

vairāku citu organizāciju biedrs.

MATĪSS Jānis, sabiedrisks darbi-

nieks. Dzīvo Gulbenē. Dzimis 1896.

g. 25. februāri Vecgulbenes paga-

sta Zviedru mājās. Tēvs Otto, māte

Minna — zemkopji. leguvis Prie-

kuļu lauksaimniecības skolas un L.

T. univers. mežkopības nod. izglī-
tību. Neprecējies. Rakstījis ari laik-

rakstos. Mīlē dārzkopibu, par ko ie-

guvis 2 diplomus. Ir Latv. nāc. jaun.

sav. Vecgulbenes nod. valdes priekš-
sēdis no tās dibināšanas. Kara laikā

kritis ari vācu gūstā. Pēc atgriešanās

Latvijā uzņēmies muižu pārvaldnieka

amatu. Vēlāk strādājis centrālajā ze-

mes ierīcības komiteja agrārās refor-

mas izdarīšanā. Ir biedrs gandrīz vi-

sās turienes kulturālajās organizācijās.

MAZKALNIŅŠ Hugo, cand oec,

Latvijas dzelzceļu finanču direktors.

Džinus 1888. g. Galgauskā. Tēvs Pē-

teris, māte Anna, dzim. Blumberga.

leguvis augstskolas izglītību. Precē-

jies. Sieva Minna, dz. Zušmane. No

1914.—1917. g. darbojies Galicijas

dzelzceļu valdē, no 1917.-1920. g.

Kijevas pilsētas domes kontrolē. 1920.

gadā atgriezies Latvijā un iestājies
Valsts kontrolē, ieņemdams kontro-

liera, kancelejas pārvaldnieka un gal-

venā kontroliera palīga amatus. 1922.

g. iecelts par dzelzceļu finanču di-

rektoru. No 1935. g. ir L. T. R. K.

sauszemes transporta komis. priekš-
sēdis. lemīļotākā blakus nodarboša-

nās lauksaimniecība. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 111. šk-

MAZVERSITIS Jānis, agronoms,

Dr. agr. h.c, lauksaimniecības vidus-

skolas direktors Jelgavā. Dzimis 1866.

g. 6. aprīli Vecauces pagastā. Tēvs

Vilis, māte Mlne, dz. Kļaviņa — zem-

kopji. Tēvam atņemtas mājas par

braucienu pie krievu ķeizara ar sn-

dzlbu par Vecauces grāfu. Beidzis

Jelgavas reālskolu un 189* Vg. Rī-

gas politechnisko institūtu ar L Ik4*

ras agronoma diplomu. Precējies. Sie-

va Marija, dz. Čekotus. 1890.-1901.

g. bijis muižas pārvaldnieks Kriev'-

294Matisons
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jā. Pēc tam zemāku krievu lauks,

skolu vadītājs. No 1911. g. ir Jelga-

vas lauks, vidusskolas direktors. Bi-

jis I. un 111. saeimas deputāts. Stu-

dentu gados sarakstījis pāris noveles.

Pirmie raksti par lauksaimniecību ie-

spiesti 1888. g. Balsi. Atsevišķos iz-

devumos iznākušas grāmataspar lauk-

saimniecību: Par lauku iedalīšanu,

Maciba par mēsliem un mēslošanu,

Lopkopība L, 11. un 111., Liellopi,
Zemes mācība, Mākslīgie mesli un

viņu Mētāšana, Zaļmeslošana, Kūts-

mēsli, Musu senču lauksaimniecība,

Mūsu senču lopkopiba, Der Kleebau

m Alt-Lettland, Atmodas laikmets

latv. lauksaimniecība, Kultūras ābo-

liņš senajā Latvija, Det lettiska fol-

kets nisats i Europas lautbruks kul-

turella historia, The latvian nations

mission ir European agricuftural hi-

story, Role dv peuple letton dans

histoire dc l'agricultur m Europe, Lat-

viešu lauksaimniecības kultūras vē-

sture, Die Landvvirtschaft m Alt-Lett-

land, Latvijas senā rija un viņas no-

zīme Rietumu Eiropas lauksaimniecī-

bas kultūras attīstībā. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. un 111. šķ.
Ir Latv. universitātes Dr. h. c. no

1928. g., L. U. lauks, fakultātes stu-

dējošo biedrības goda biedrs, Zem-

gales lauksaimniecības centrālbiedrl-

bas un Zemgales muzeja biedrības

priekšsēdis.

MECS Ādolfs, vijolnieks, Latvijas

konservat. profesors. Dzimis 1888. g.

22. novembri Dubosarā. Tēvs Gri-

gors — fabrikas pārzinis, māte Ka-

rollna, dz. Bornšteine. Beidzis Pē-

terpils konservatoriju. Precējies. Sie-

va, dzim. Tamarkiua. Mācījies Ro-

stovā, Krievijas ķeizariskās b-bas sko-

lā. Bijis stigu kvarteta vadītājs, pir-
mais koncertmeistars un solists Bre-

menti, filharm. orķestri. Darbojies ari

Maskavas mūzikas augstskola Filhar-

monia. No 1922. g. ir Latvijas kon-

servatorija. Uzstājies vairākos kon-

certos Anglija, Itālijā, Krievijā, Lat-

vijā, Šveicē, Vācija un citur. 1924. 25.

g. sarīkojis veselu koncertciklu

5 vakarus, atzīmējot vijoļlitcrāturas
attīstību.

MEDERS Alfrēds, matemātikas

profesors Latvijas universitātē. Dzi-

mis 1873. g. I. oktobri Rigā. Tēvs

Richards matemātikas virsskolo-

tājs, māte Konstance, dz. Sneidere.

Beidzis Rīgas valsts ģimnāziju un

Tērbatas universitāti. Maģistra eksā-

menus nolicis Pēterpili. No 1897.—99.

g. bijis asistents, no 1899.—1914. g.

docents un no 1914.—18. g. ārkārtējs

profesors Rīgas politechniskajā insti-

tūta. Kopš 1919. g. ii matemātikas

profesors Latvijas universitāte. Rak-

stījis daudzos laikrakstos zinātniskus

apcerējumus par matemātikas jautāju-
miem. Ir Rīgas dabaspetnieku bie-

drības godabiedrs un sekretārs.

MEDIŅS Jānis, komponists un di-

riģents, Latvijas radiofona galvenais

diriģents un mūzikas nodaļas vadī-

tājs. Dzimis 1890. g. 9. oktobri Rī-

gā. Tevs Juris, māte Ģertrūde, dz.

Bernsone. Mūzikālo izglītību ieguvis

I. Rīgas mūzikas institūta un ar paš-

mācību. Bijis orķestra mūziķis no

1904. g. No 1909.—1914. g. strā-

dājis Neumaņa mūzik. veikalā, no

1914.—1916. g. Andreja Dldricha kla-

vieru firmā Pēterpili. Piedalījies pa-

saules karā. Bijis 5. Sibirijas pulka

kapelmeistars. Ar Troickas strēbt,

puiku 1920. g. atgriezies Latvija.

Bijis Nācionālās operas diriģents no

1920.—1928. g. No 1928. g. ir radio-

fona galv. diriģents un mūzikas nod.
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vadītājs. No 1920. g. Latv. konser-

vatorijas spec. instrumentācijas kla-

ses vadītājs, 1929. g. ievelēts par

profesoru, 1930. g. L. konserv. brīv-

mākslinieks honoris causa. Ir Latv.

po[u un Latv. itāliešu tuv. b-bu biedrs,

ka ari Skaņražu kopas dibinātājs.

Vajās brīžos mll nodarboties ar gald-
niecību. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ. un Latvijas atbrīvos,

piemiņas zirni. Sakomponējis operas

— Uguns un Nakts, Dievi un cilvē-

ki un Sprīdītis. No simfoniskajiem
darbiem minami — Simfonija E-mol-

lā, Imanta, Zilais kalns, 3 orķestra
svltes, Koncerts violonč. ar orķestri
H-mollā. Tad kantāte - Latvju dzie-

sma, klavierēm — Dainas, Balāde un

dažas miniatūras, ap 80 solo dzie-

smu ar klavieru pavadījumu, putē-

ju orķestrim — Dzimtene, Dancis,

Divi ievadi. Vijolei ar klavierēm —

Mclancholija, Prelūdija un Romance.

MEDIŅS Jāzeps, komponists. Dzī-

vo Rīgā. Dzimis 1877. g. 13. feb-

ruāri Kauna Tēvs Juris, māte Ger-

trūde, dzim. Bernsonc. Muzikālo iz-

glītību ieguvis 1. Rīgas mūzikas in-

stitūtā. Precējies. Sieva Olga, dzini.

Bejajeva. No 1891. g. spēlējis or-

ķestri dažādus instrumentus. 1915.g.

bijis Maskavas ceļojošās operas di-

riģents, pēc tam 6 gadus Baku pil-
sētas operas diriģents. 1922. g. at-

griezies Latvija un IV2 gadu bijis
Nacionālas operas diriģents un solo-

repetltors. Komponējis operas Zie-

doņa atmošanās un Vaidelote, orķe-
strim b-molla simfoniju, simfoniskās

skices. Lirisko poēmu v. c, stigu

orķestrim Fantastisko valsi, ap 70

solo un ap 15 kora dziesmu, čello

švīti v. c. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ordeni. Ir Latvijas konserva-

torijas goda biedrs.

MEDIŅŠ Jēkabs, mūzikas paida-

gOgs un komponists. Jelgavas tau-

tas konservātorijas direktors un Jelg.

skolotāju institūta muz. virsskolot.

Dzimis 1885. g. 22. martā Rīgā. Tēvs

Juris - muziķis, māte Gertrūde, dz.

Bernsone. 1901. g. ieguvis tautsko-

lotāja tiesības. Muzikālo izglītību ie-

guvis Zigerta mūzikas institūtā Rīga

un muz. augstākajos kursos Berlīnē.

Specializējies pie prof. Gobi Eber-

harta, Siga Garšo un Hugo Raša.

Precējies. Sieva Margarita, dz. Bas-

kākova. 1903.—1905. g. bijis Rīgas

latv. b-bas teātra solo-repctltors un

orķestra muziķis. 1905. 1900. gadam

bijis simf. orķestru bračists. No 1906.

g. bijis Valmieras skolotāju seminā-

ra, Valmieras ģimnāzijas, reālskolas

un pilsētas skolas mūzikas skolo-

tājs. 1917. g. ievēlēts par tautas

konservātorijas vadītāju Sizraņā, kur

vadijis ari simfoniskos koncertus un

operu izrādes. 1920. g. atgriezies

Latvijā un bijis Latvijas konservā-

torijas adjunkts un mOz. skolotājs
dažās Rīgas skolās. Vairākkārt vadijis

izglītības ministrijas organizētos dzie-

dāšanas skolotāju kursus. No 1921. g.

ir Jelgavas tautas konservātorijas di-

rektors un Jelgavas skolotāju insti-

tūta mūzikas skolotājs. No 1923. g.

ir ari Jelgavas Annas baznīcas ēr-

ģelnieks. Bijis ari mūzikas kritiķis

Latvijas Vēstnesi, Zemgales Balsi un

Izgllt. Ministrijas Mēnešrakstā. Va-

dījis orķestrus un korus un bijis no-

vadu dziesmu svētku virsdiriģents.

Daudzu paidagoģisku rakstu autors.

Izdevis grāmatas Dziesmu vācelīte

pamatskolām un Solfedžo mācība.

Komponējis mūziku orķestrim, korim,

solo dziesmas etc. Apbalvots ar Triju

zv. ord. Ir vairāku b-bu goda biedr*,

Jelgavas filharmonijas priekšsēdis un
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Zemgales kult. veic. b-bas valdes

loceklis.

MEDNIS Emīls, inženieris ķīmi-

ķis, Rigas I. pils. slimnīcas inspek-
tors. Dzimis 1898. g. 3. decembri

Jaunpiebalgas pagastā. Tēvs Jānis,
māte Lote, dz. Lidurte lauksaim-

nieki. No reālskolas pēdējās klases

brīvprātīgi iestājies nacionālajā armijā
un piedalījies kaujās pret Bermontu

un lieliniekiem. 1921. g. pavasari no-

beidzis vidusskolu un nākošā rudeni

iestājies Latv. universitātes ķīmijas
fakultātē. Studiju laikā aktīvi pie-

dalījies stud. padomes darbā. 1923.—

1926. g. bijis kancelejas ierēdnis Latv.

Sarkanā Krusta galvenās valdes bi-

rojā. 1926.—1932. g. bruņošanās pār-
valdes laborātorijās ķīmiķis analitiķis.
Latv. univers. ķīmijas fakultāti no-

beidzis 1934. g. janvāri. Lidz 1934.

g. novembrim inženieris ķīmiķis V.

Ķuzes saldumu rūpniecībā. No 1934.

g. novembra ir Rigas pils. I. slimnī-

cas inspektors. Apbalvots ar Latvijas

atbrīvošanas piemiņas zirni un 10 g.

jubilejas meda|u.
MEDNIS Jānis, skolotājs, Ozolnie-

ku Skuju pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1893. g. 4. augustā Jaunpiebalgas

pagastā. Beidzis Baltijas skolotāju se-

mināru Kuldīgā 1916. g. No 1922. g.

līdz šim laikam strādā par skolas

pārzini Ozolnieku Skuju pamatskola.
Ir Ozolnieku Skuju pamatskolas ab-

solventu b-bas goda priekšsēdis, Jel-

gavas apriņķa skolotāju b-bas valdes

loceklis, Ozolnieku sadraudzlgās bie-

drības, lauksaimniecibas b-bas Lī-

dumnieks, ugunsapdrošināšanas, pār-

raudzības un sukurbiešu audzētāju
li nat biedrs.

MEDNIS Vilis, mākslinieks un žur-

nālists, (pseud. Burtnieku Sencis un

Melnais Mednis), 7. Valkas aizsargu

pulka komandiera pailgs, rez. virs-

lcitenants. Darba vieta Valka. Dzimis

1894. g. 31. decembri Lādes pag.

Lādes muižā. Tēvs Pēteris sko-

lotājs, māte Emma, dz. Petersone.

Pirmo i/glitlbu ieguvis pie tēva, vē-

lāk Rīga arodu skolā, pēc tam māks-

las skolā — zīmēšana un gleznošanā.
1913. g. Krievijā izturējis pārbaudī-

jumu vidusskolas apmērā un iestā-

jies Oranienbaumas kara skolā. Kara

skolu beidzis 1916. g. Pēc tam bei-

dzis ložm. virsnieku kursus dienv.

riet. virspavēlnieka štābā Berdičevā.

Precējies. Sieva Milda, dz. Lukina.

1916. g. no krievu pulkiem brlvpra-

tigi pārnācis uz latvju strēlnieku

pulkiem. Piedalījies visās ciņās līdz

revolūcijai. 1918. g. okupācijas laika

saņemts vācu gūstā. Pēc atgriešanas

no gūsta mobilizēts lielinieku armijā.

1919. g. maija no lieliniekiem izbē-

dzis un brīvprātīgi iestājies Ziemeļ-

latvijas armija, komandējis ložmetēju

rotu Ziemeļarmijas rez. bataljona Rū-

jiena, pēc tam 6. Rīgas kājn. pulka.
lecelts par ložmetēju rotas koman-

dieri kara skola. Piedalījies Bermon-

ta cīņās, kur ieņemot Jelgavu ievai-

nots. Pirmos literariskos darbus ie-

vietojis 1916. g. 3. Kurzemes strēl-

nieku pulka izdotajā literāriskajā žur-

nālā. 1918. g. vācu gūstā uzrakstī-

jis traģēdiju Kristus un Erodus, Vi-

devuds — senlatvju teika un Ziemeļ-
blāzma. 1928. g. Llbeka apgādībā
iznācis vēsturiskais stāsts Invalida

kaps. 1931. g. Latv. brīv. cln. b-ba

Ziemeļnieki izdod romānu Tēvu ze-

mes dēli. Pašreiz beidz romānu Rī-

gas tilti, kur tēlo kara skolas kadetu

cīņas 1919. g. 1929. g. nodibinājis

un vadījis vairākus gadus provinces

laikrakstu Zemgales Ziņas, badāms

tā atbildīgais redaktors. Ari pro-



vinces laikrakstos Ogres Straume,
Valmierietis un Ziemeļlatvija nodru-

kāti divi stāsti un sešpadsmit noveles.

1924. g. Rigā, pēc tam Valmierā sa-

rīkojis gleznu un zīmējumu izstā-

des, kur piedalijies ar 51 darbu. Zī-

mējumi un karikatūras ievietotas bij.
žurn. Nedēļa, žurn. Aizsargs, Med-

nieks un Makšķernieks un daudz laik-

rakstos. 1925. g. Mednieku un makš-

ķernieku izstādē Rīgā par karikatū-

rām apbalvots ar zelta medaļu. Par

nopelniem Latvijas kara skolā ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ordeni; par

nopelniem aizsargu organizācija — ar

Aizsardzības b-bas meda}u un aiz-

sargu Nopelna krustu.

MEDNITIS Jānis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Grašu pagasta

vecākais. Dzimis 1886. g. 9. janvāri
Grašu pagastā. Beidzis pamatskolu.
Ir L. N. J. sav-bas Grašu nodaļas
vakles kasieris, Grašu pag. lopkop.

pārraudz. b-bas priekšnieks, Cesvai-

nes slimnīcas vakles loceklis, Latv.

Sark. Krusta Cesvaines nod. biedrs,
Cesvaines baznīcas padomes loceklis,

revīzijas komisijas priekšsēdis un Ces-

vaines baznīcas kopējs.

MEGNIS Pēteris, lauksaimnieks un

sabiedrisks darbinieks Klosteres pa-

gastā. Dzimis 1883. g. 29. februāri

turpat. Tēvs Andžs, māte Kate, dz.

Jēkabsone — lauksaimnieki. Beidzis

Klosteres pag. skolu. Precējies. Sieva

Kate, dz. Kalniņa. Ir pagasta valdes

priekšsēdis jau otru reizi kā ari aiz-

sargu nodaļas priekšnieks. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. sudraba un

zelta goda zīmēm. Vietējās apdroš.
b-bas valdes priekšsēdis. Piedalījies

japāņu un pasaules karā.

MI II RS Reinholds, mācītājs, Val-

mieras iecirkņa prāvests. Dzīvo Rigā.

Dzimis 1867. g. 25. novembri Alo-

jas mācītāja muižā. Tēvs Fridrichs,

māte Matilde, dz. Fraas. Beidzis kla-

sisko ģimnāziju Pērnavā un Tērba-

tas univers. teoloģijas fakultāti. Pre-

cējies. Sieva Mila, dz. Ģirģensone.

Bijis Ēveles draudzes mācitājs 1894.—

1910. g. un Burtnieku draudzes mā-

citājs 1910.-1934. g. No 1931. g.

ir Valmieras iecirkņa prāvests. Izde-

vis Mārtiņa Lutera mazā katķisma

pirmā i/devuma tulkojumu katķisma
400 atceres gadā. Rakstījis teoloģis-

kajos laikrakstos. 1904. g. Ēveles

draudze nodibinājis pirmo evaņģ. jau-

nekļu biedrību. 1906. g. nodibinājis

Ēveles lauksaimniecības biedrību un ir

tās goda biedrs. 1925. g. nodibinājis

un vadījis līdz 1934. g. Burtnieku

draudzes dāmu komiteju Draudzeņu
savicniba.

MEIJERS Rūdolfs, meteorologs, L.

universitātes profesors. Dzimis 1880.

g. 23. augustā Rigā. Tēvs Aleksandrs

— ārsts, māte Elizabete, dz. Porte.

Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju un

Tērbatas universitātes matemātikas

fakultāti. Studējis ari Berlīnes univer-

sitāte. 1913. g. ieguvis maģistra grā-

du Varšavas universitāte, 1924. g.

doktora grādu Berlīnes universitātē.

Precējies. Sieva Adellna-Lulze, d/.

Eltze. 1902.—1906. g. bijis pallgasi-

stents Terbatas univers. meteorolo-

ģijas observatorijā, no 1906. g. asi-

stents Rīgas politechniskā institūta fi-

zikas kabineta. No 1909. g. bijis do-

cents. No 1920. g. L. U. profesors.
Zinātniskie raksti, visvairāk Austrum-

haltijas klimatoloģijā un meteorolo-

ģiskajā optika iespiesti dažādos spe-

ciālos izdevumos. Vaļas
darbojas ar galdniecību un smaiknK-

chaniku. Ir vairāku zinātnisku un

kulturālu biedrību biedrs.
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MEILANDE Emīlija, skolotajā un

sabiedriska darbiniece, Slpeles Lustes

pamatsk. priekšniece. Dzimusi 1898.

g. 28. aug. Vecaucē. Beigusi tirdz-

niecības skolu un ģimnāziju. Bijusi

skolotāja Slpele no 1920. g. No 1932.

g. ir skolas priekšniece. lemīļota bla-

kus nodarbošanās dārzkopība. Ir Ber-

zes draudzes dāmu komitejas Slpe-
les nodaļas sekretāre, dārzkopības
b-bas Augļu dārzs revidente, savie-

sīgās b-bas Vaiņags priekšnieka bie-

dre, bibliotēkas pārzine un Slpeles
Lustes pamatskolas mazpulka vadī-

tajā.
MEISTERS Jānis, mācītājs Atsi-

lto draudzē. DzimLs 1909. g. 20. fe-

bruāri Mēdzūlas pagasta. Tēvs Jā-
nis un māte Anna - - saimnieki. Bei-

dzis Latv. universitātes teoloģijas fa-

kultāti 1932. g. Mācītāja amatā or-

dinēts Rīgā 1933. g. Bijis Cēsu ie-

cirkņa vikārmācitājs no 1932.—1933.

g. un apkalpojis Dzērbenes-Dmstu

draudzes. No 1934. g. ir Āraižu drau-

dzes mācītājs. Studiju laikā univer-

sitātē godalgoti četri viņa sacensības

darbi. No tiem viens iespiests Latv.

farmaceitu žurnālā un pēc tam iznā-

cis atsevišķā grāmatā Materiāli par

latv. tautas dziedniecību ar drogām.
Daudzi vēsturiska un reliģiska sa-

tura raksti iespiesti Brīvajā Zeme,

Latvijas Sargā, Izgllt. Min. Mēneš-

rakstā, Svētd. Ritā un Jaunatnes Drau-

gā. No J. Dāvja prēmiju fonda stud.

atturības biedrība godalgojusi viņa
darbu Jānis Volfs savā dzīvē un dar-

bā. Ir stud. korp. Beveronija filistrs,

bijis lībiešu draugu biedrības bterāris-

kās komisijas loceklis un stud. attu-

rības Biedrības valdes loceklis.

MEKLERS Eduards, paidagogs un

rakstnieks. Dzīvo Rīga. Dzimis 1884.

g 8. jūnijā Nītaurē. Tevs Jānis —

lauksaimnieks, māte Jule, dz. Leit-

manc. Ģimnāzijas izglītību guvis Rī-

gā. Studējis sākumā Tērbatas, vēlāk

Maskavas universitātē vēstures un fi-

loloģijas fakultātē. Par ģimn. skolo-

tāju strādā jau no 1914. g. Pirmo

gadu bijis par krievu vai. skolotāju

Bērziņa un Smitchena ģimn. Dubul-

tos, tad bēgļu laikā 1915. 16. m. g.

Niznijnovgorodas guberņas Bogorods-
kas ciema reālskola, pēc tam Izglī-
tības biedrības vidusskolās un beidzot

2. Rīgas pils. ģimn. Vienu gadu sa-

bijis ari par krievu liter. lektoru L.

universitātē, (ialvenie darbi: Dante

Aligjēri, Quo vadis. Dominē, Reli-

ģija un māksla, Itālijas ceļojuma pie-
zīmes, Pērles (dzejas), A. S. Puškins

un viņa darbu audzinātāja nozīme,

Viktors Eglitis 25 g. jubilejas gadī-

jumā, Kārļa jēkabsona lirika un A.

S. Puškins plaša monogrāfija, kas

tuvojas beigām, ap 30 loksnes bieza.

Šikāki apcerējumi iespiesti Dzimte-

nes Vēstnesi, Latvijas Sargā un c.

Miļaka nodarbošanās rakstniecība.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

IV. šķ. Ir ilgāku laiku jau Izglītības

biedrības valdes loceklis un biedrs,

Ģeogrāfijas, Tautu savien. veic, Tū-

ristu, Preses un stud. biedr. Atauga

vecbiedrs.

MELBARDIS Andrejs, pašvaldības

darbinieks, Priekules stacijas priekš-
nieks. Dzimis 1895. g. 26. novembri

Lugažu pagasta. Beidzus pilsētas sko-

lu. Latvijas dzelzceļu dienestā strā-

dājis no Latvijas dibināšanas. Bijis

darbvedis, kustības rīkotājs un pie-

vedceļu pārzinis. lemīļota blakus no-

darbošanās dārzsaimnieclba. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ. un

Latv. atbrlv. piemiņas medaļu. Ir Lat-

vijas dzelzceļnieku biedrības biedrs.

1934. g. iecelts par Priekules pilsētas
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valdes locekli un ir pilsētas galvas
biedrs.

MELDERIS Emilis, tēlnieks. Dzi-

mis 1889. g. 27. maija Rencēnu pa-

gastā. Tevs Jēkabs, māte Ede, dz.

Bramhāte — zemturi. Precējies ar

gleznotāju Hermīni Krēsliņu. 1915.

g. beidzis Pēterpils Stiglica skolas

tēlniecības darbnīcu. Pēc skolas beig-
šanas iesaukts kara dienesta. Ka virs-

nieks piedalījies pasaules kara un Lat-

vijas atbrīvošanas cīņās. Cēsu kaujās

dabūtā ievainojuma dēļ no armijas

izstājies. M. pirmie darbi atrodas Lat-

vijas kara muzejā. 1922. g. uzcēlis

Valkas brāļu kapu pieminekli. Pēc

tam izgatavojis divus cirtumus gra-

nīta, kupus ieguvis Latvijas valsts

mākslas muzejs. Vienu no šiem dar-

biem Sievietes galvu kultūras fonds

godalgojis. 1927. g. M. veidojis Eml-

ļa Dārziņa krusu tēlu Nacionālajai

operai. Pārējie darbi redzēti kārtē-

jas Rīgas mākslinieku grupas izstādēs.

Ar saviem darbiem M. piedaUjies ari

izglītības ministrijas sarīkotajās ār-

zemju izstādēs. M. ir Rigas māksli-

nieku grupas biedrs, 3 gadus vadījis
tēlniecības studiju tautas augstskolā
un 10 gadus nepārtraukti strādājis 17.

Rīgas pilsētas pamatskolā par zīmē-

šanas skolotāju. Divas reizes ar kul-

tūras fonda līdzekļiem bijis studiju
nolūkā ārzemes. 1934. g. bijis māks-

las padomes loceklis.

MELLIS Otto, mineralogs, L. U.

asistents minerāloģijas-petroloģijas in-

stitūtā. Dzimis 1906. g. 10. martā

Pēterpili. Tēvs Pēteris, māte Alvīna,
dzim. Arkliņa. Studējis Pēterpils uni-

versitāte, beidzis L. U. ar cand. rer.

nat. grādu. Viņa zinātniskie raksti

mineraloģijas nozarē iespiesti ārzemju

un latviešu speciālos izdevumos. Rak-

stījis par kristallografiju, mineralo-

ģiju un petroloģiju Latviešu konver-

sācijas vārdnīcā.

MELNALKSNIS Jānis, būvinženie-

ris, šoseju un zemes ceļu departamen-
ta direktors Rigā. Dzimis 1888. g. 15.

janvāri Valmieras apr. Ozolu pag.

Vizlas mājas. Tēvs Jānis, māte Ede,

dz. Birzgale — vecsaimnieki. Mā-

cījies Ozolu pagasta skolā, Valmieras

pilsētas skolā, tad pašmāc. ceļā un

apmeklējot vakara kursus, sagata-

vojies uz abituriju. Gatavības aplie-
cību ieguvis kā cksterns kadetu kor-

pusā Pēterpilī. Precējies. Sieva Alek-

sandra, dzim. Bielova. Rīgas politech-
nisko institūtu beidzis 1914. gadā,

pēc kam iesaukts kara dienesta. 1915.

g. paaugstināts par praporščiku un

aizkomandēts uz Kazaņas pulvera fa-

briku par fabr. arehitekta palīgu. 19!S.

g. bēgot no lieliniekiem kopa ar če-

choslovakiem aizbraucis uz Sibiriju,
kur darbojies galvenā artiler. valdē

par inž. architektu. 1919. g. pēc Kol-

čaka krišanas kādu laiku darbojies

Krasnojarskā, pēc tam pārcēlies uz

Jekaterinburgu, no kurienes 1919. g.

rudeni atgriezies Latvijā un tūliņ ie-

stājies šoseju un zemes ceļu diene-

stā. Sakumā ieņēmis inženiera projek-

tētāja amatu, bet ar 1921. g. inspek-

tora amatu. 1926. g. iecelts par ve-

cāko inspektoru, bet ar 1932. g. 25.

jūniju par Šoseju un zemes ceļu

dep-ta direktoru. Blakus, šim darbam

sākot ar 1921. g. līdz 1932. g. devis

stundas daž. speciālos priekšm. Rīgas

valsts kultūrtechn. skolā un Valsts

Rīgas technikumā. Milē fizisku dar-

bu dārzā. Apbalvots ar Triju zvaigž-

ņu ord. IV. un 111. šķ. Ir Zemgaiņ>s
filistru biedrības biedrs un Lafftj«

būvinženieru biedrības priekšsēdis.
MELNBARDS Alberts, jurists un

sabiedrisks darbinieks. Dzelzceļu virs-
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valdes juriskonsultu daļas vadītājs un

privātadvokāts Rigā. Dzimis 1888. g.

28. jūnijā Aiviekstes pagastā. Tēvs

Jānis, māte Ilze, dz. Austruma. le-

guvis vidusskolas vingrošanas skolo-

tāja tiesības un 1924. g. beidzis Lat-

vijas tautas universitātes juridisko fa-

kultāti. Precējies. Sieva Lmīlija, dz.

Kizane. Latvijas atbrīvošanas cīņas

bijis Rīgas stacijas komandanta pa-

līgs. Nodarbojas arī ar sportu un

spēlē šachu. Ir stud. korp. \ enedija
goda filistrs, 11. Rīgas atlētu klu-

ba goda biedrs un priekšsēdis no

1913. g., Latvijas smagatlētikas sa-

vienības priekšsēdis, Latvijas sporta

organizāciju apvienības prezidija lo-

ceklis, Latvijas dzelzceļnieku biedri-

bas apvienotās šacha un sporta sek-

cijas vadītājs, Latvijas šacha savieni-

bas prezidents, Rīgas šacha kluba

vicepriekšsedis, Senioru kluba revī-

zijas komisijas loceklis, privātadvo-
kātu apvienības padomes priekšsē-
dis un Rīgas Pētera brivprātigo

ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.

MELNGAILIS Lmilis, komponists

un diriģents. Dzimis 1874. g. 5. feb-

bruārī Līgatnes pagastskolā kā sko-

lotāja dēls. Mūziku mācās pa daļai
autodidaktiskā ceļā, vēlāk kompozī-

ciju Drezdenejs konservatorijā un pie
N. Rimskij-Korsakova Pēterpils kon-

servatorijā. 1900. g. beidz Pēterpils
konserv. kā eksterns. Pirms kara un

kara gados dzīvo Taškentā, nodar-

bodamies kā vācu un angļu vai. sko-

lotājs. 1920. g. atgriežas Latvijā, no-

dibina savu kori, rīko koncertus Rī-

ga un provincē. Ir dziesmudienu un

dziesmusvētku virsdiriģents, ari no-

vadu svētkos province. Aktīvs VII.

dziesmusvētku organizators un virs-

diriģents. E. Melngailis ir tautas mū-

zikas kulta atdzīvinātājs. Meklē un

krāj senlatviskas melodijas, ietērpj
tās savdabīgā formā. Tautas dzie-

smu apstrādājumi iznākuši <> krāju-
mos ar nosaukumu Birzes i norās,

jauktiem, sievu un viru koriem. Vēl

minamas vairākas solo dziesmas

ar klavieru pavadījumu, simfoniski

tēlojumi Zilais kalns un Velna rija,
Latviešu rekvicma cikls. Instrumen-

tējis pēc Musorgska orlģinālraksta

Musorgska operu Boriss Godunovs,

un viņa aprādājumā šo operu uzve-

da Nācionālā operā.

MENGOTS Miķelis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, zemkopis Run-

dāles pag. Dzimis 1884. g. 30. sept.

Jaunsaules pag. Tēvs Jēkabs, māte

Anna, dzim. Mengotc. Beidzis pa-

gasta un zemstes 4 kl. skolas. Pre-

cējies ar Malvinu Curu. No 1923.

— 1934. g. bijis pag. padomes priekš-
sēdis. Ir Rundāles krājaizdevu sa-

biedrības priekšsēdis, Rundāles sav-

starpējas apdrošināšanas biedrības

grāmatvedis, Rundāles brīvprātīgo

ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks un

Rundāles pag. vecākais.

METJOSS Viljams (\X illiam K.

Matthevvs), filologs, L. universitātes

privātdocents un stata lektors. Dzi-

mis 1901. g. 22. februāri Narvā. Tēvs

Džouzifs Metjoss — tekstilinženieris,

māte Anna, dzim. Klēsmane. Beidzis

Mančestras universitāti ar cand. rer.

mērc. un mag. phil. grādiem 1923. g.

un Londonas universitāti ar dr. phil.

grādu 1926. g. No 1926. -1932. g.

bijis lektors angļu valodas institūtā

Rigā. No 1929. g. ir privātdocents L.

universitātē, bet no 1934. g. 1. šķi-

ras stata lektors. No 1934. g. ir ari

lektors Kr. Barona tautas augstskolā

un no 1927. g. lektors Rīgas radio-

fonā. Sastād. latviešu un angļu vārd-
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nlcu — kopā ar K. Brantu. Studējis

puslīdz visas Eiropas valodas.

ME2AKS Kārlis, inženieris un tech-

nologs, meru un svaru valdes priekš-
nieks. Dzimis 1861. g. 12. novembri

Skrīveru pagastā. Tevs Andrejs, mā-

te Ilze, dzim. Bērziņa — lauksaim-

nieki. Beidzis Rīgas politechnisko in-

stitūtu. Precējies. Sieva Emma, dzim.

Apsena. Pec studiju beigšanas strādā-

jis 2 gadus Persija, pec tam bijis

Pēterpils pulvera fabrikas piroksiiina

nodaļas vadītājs. Kara laikā bijis gal-

venās artilērijas valdes pārstāvis Ar-

changeļskā. 1923. g. atgriezies Lat-

vijā. Bijis Daugavpils muižas eks-

perts. No 1924. g. ir meru un svaru

valdes priekšnieks. Izstrādājis liku-

mu par mēriem un svariem, tech-

niskos noteikumus par meru, svaru

un atsvaru izgatavošanu un pārbau-

dīšanu, noteikumus par dedzināmās

malkas sagatavošanu, malkas mēriem

un to zīmogošanu un citus meru

un svaru pārgrozījumus un notei-

kumus. Rakstījis ari laikrakstos ar

parakstu Mž. un Mežaku Kārlis. Brīv-

laikā nodarbojas ar puķkopību. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šk- un vairākiem bij. Krievijas or-

deņiem.

ME2SETA Leontīna, dzim. Krau-

kle, rakstniece Felicita, žēlsirdīgā mā-

sa valsts darbinieku ambulance. Dzi-

musi 1898. g. 5. martā Krapas paga-

stā. Tevs Pēteris, māte Trina, dzim.

Stūre — tirgotāji. leguvusi ģimnā-

zijas izglītību. Izdevusi dzejoļu krā-

jumu Zvaigžņoti ceļi. Rakstījusi ari

stāstus un dramatiskus sacerējumus.
Ir Latviešu siev. nacion. ligas preses

sekcijas priekšnieces palīdze, Latvju

un dāņu b-bas un b-bas valsts dar-

biniece locekle.

MEŽULIS Gustavs, Jaunlatgales

apriņķa priekšnieks. Dzimis 1891. g.

16. jūnijā Sērmūkšu pag. Tevs Mār-

cis, māte Liene, dzim. Ozoliņa —

zemkopji. Beidzis Millera reālskolu

Cesls. Precējies. Sieva Ksenija, dz.

Kuzņecova. 1921.—1934. g. bijis mež-

zinis Piebalgas virsmežniecībā. Mll

medību sportu. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ord., Triju zvaigžņu ord.

V. -ķ . aizsargu nopelnu krustu un

igauņu Valgeristi ord. Ir aizsargu pul-

ka komandieris. Latvijas atbrīvoša-

nas cīņās bijis Kalpaka bataljona Ce-

su rotas ložmetēju vada komandie-

ris.

MICHELSONS Arvīds, pseudon
Rutku Tevs, aktieris un rakstnieks.

Spēle radiofonā. Raksta periodika.
Dzimis 1886. g. 23. oktobri Strazdu-

muižā. Tevs Kārlis fabr. ierēdnis,

māte Matilde, dz. Brachmane. Mācī-

jies Biķeru draudzes skolā un vācu

amatnieku biedrības vakara skolā.

Precējies. Sieva Otllija, dz. Kurme

Bijis aktieris no 1906. g. Rotas teātri,

Torņkalna teātri, Apollo teātri. Zie-

meļblāzmas teātri, Rob. Tautmlļa-

Berziņa ceļojošā ansambli, Rīgas latv.

biedrības Interimteātrl, 3. Kurzemes

strēlnieku pulka teātri, čerskas gū-

stekņu nometnes teātri Vācijā, 11.Rī-

gas latviešu pilsētas teātri, Latviešu

strēlnieku pulku frontes teātri Krievijl

un valsts Maskavas latv. teātri. 1922.

—26. g. bijis Dailes teātra aktieris,

1926./27. g. Latv. Nacionālā teātri

un 1927.—34. g. atkal Dailes teātri.

Tēlojis dabas zēnus Blaumaņa un

Alunāna lugās, mīlētājus franču sa-

lona komēdijās, Šekspīra jautrās per-

sonas, komiķus un raksturlomas pire

jās lugās. Sarakstījis romānus: Lat-

vietis un viņa kungs, Dumpīgā Rīga,

Bendes meita, Mflksalas brāļi, G<un-
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bija, Trīs veifa kalpi; ap desmit

viencēlienu ludziņas, vēsturiskus stā-

stus un tēlojumus Atpūtā, Brīvajā
Zeme, Latvi, Nedēļā, Jaunākās Zi-

ņās, Piesaulē; humoristiskus feļeto-

nus un pantus žurnālos, avīzēs un

zobgaļa kalendāros. Ir aktieru arod-

biedrības un preses biedrības biedrs.

MIERLAUKS Aleksis (Frldfclds

Aleksandrs), režisors un aktieris,
Latv. nacionāla teātra goda loceklis.

Dzimis 1866. g. 15. aprīli Rigā. Tēvs

Jēkabs Fridfelds, māte Auguste, dzim.

Stokere — dārznieki. Izglītojies au-

todidaktiskā ceļā. Skatuves gaitas sā-

cis Rīgas Jonatāna b-bas teātrī. Pir-

mo lomu tēlojis 1885. g. Pēc tam pie-

dalījies citās teātra izrādēs Rigas

priekšpilsētās, Atunāna viesizrādēs

provincē v. c. No 1890. g. bijis Ri-

gas latviešu b-bas teātra aktieris, no

1904. g. režisors. No 1908.—1915. g.

bijis Rīgas jaunā teātra režisors un

divas reizes teātra direktors. No

1915.—1918. g. kopā ar Amtmanißrie-

dlti vadījis Jauno Pēterpils teātri.

Pēc tam atgriezies Latvijā un no

1919. -1921. g. bijis Nacionālā teātra

pirmais direktors. Visu laiku teātra

vecākais režisors un raksturlomu tē-

lotājs. Tagad Nacionālā teātra go-

da loceklis. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. IV. un 111. Šķ.
MIESNIEKS Kārlis, gleznotājs

vec. klašu vadītājs Latvijas mākslas

akadēmijā, pzimis 1887. g. 31. jan-
vāri Jaunpiebalgā. Tēvs Jēkabs, māte

Marija, dz. Bišere zemkopji. Mā-

cījies Pēterpils mākslas veicināšanas

skolā un beidzis Stiglica zīmēšanas

skolu Pēterpili. 1007—1911. g. bijis

tautskolotājs, 1018.—1920. g. zīmē-

šanas skolotājs. No 1922. g. ir māks-

las akadēmijā vec. klašu vadītājs
Ir ari valsts mākslas muzeja mākslas

darbu pirkšanas komisijas loceklis.

Viņa gleznas atrodas Rīgas pilsētas
mākslas muzejā, Valsts mākslas mu-

zeja un daudzas privātās kollekcijās.
(ilezna Puķu pārdevēja atrodas Bri-

seles kaialiskajā muzejā. 1917. g.

Bucharas emīrs viņu apbalvojis ar

ordeni par labu darbu. Piedalījies
visās latviešu mākslas izstādes ār-

zemes, Latvijā visās māksi, b-bas

Sadarbs izstādes un latviešu māksli-

nieku kopīgajās izstādēs. Ir māksli-

nieku biedrības Sadarbs biedrs.

MIESERS Valdemārs, zemkopis,

pašvaldības un sabiedrisks darbinieks

Viesītes pag. Dzimis 1888. g. 31.

maija Saukas pag. Tēvs Jānis, ma-

te leva, dzim. Vildava. Izglītojies
vidusskola un pilsētas sk. grāmatv.

kursos. Zemgales lauksaimn. biedrī-

bas dibinātājs, valdes loceklis un

biedrs, Viesītes izglit. b-bas Ausma

cl ib., loceklis un biedrs, 36. Viesītes

mazpulka dibināt, un vadītājs, 89.

skautu vienības pārstāvis, Viesītes

mājturības b-bas dibinātājs un valdes

loceklis etc. Viesītes pagasta vecā-

kais un Viesfftes brīvības pieminekļa

kom. loceklis, krājaizdevu s-bas, pien-

saimnieku, savstarp. ugunsapdroš. un

zirgaudzētāju b-bas biedrs.

MIKUS Roberts, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Nītaures pa-

gasta darbvedis. Dzimis 1903. g. 27.

janvāri Nītaures pagastā. Mācījies

proģimnazijā Cēsīs. Bijis Nītaures

pagasta valdes darbveža palīgs no

1919. g. No 1926. g. ir turpat darb-

vedis. Ir Nītaures baznīcas ērģel-

nieks. Vada Nītaures jaunatnes un

baznīcas kori no 1925. g. Piedalījies

ar kori vairākos Rīgas un provinces

dziesmu svētkos. Uz viņa iniciatīvi

sarīkoti arī 2 novada dziesmu svēt-

ki Nītaurē 1930. un 1934. g. Darbo-



jas Nītaures cv. lut. draudzes pa-

dome un valde un vairākās kulturā-

lās un saimnieciskās organizācijās.

MIĶELSONS Andrejs, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks, Sidgundas

pagasta darbvedis. Dzimis 1873. g.

16. novembrī Ērgļu pagasta. Beidzis

Vietalvas 2 kl. ministrijas skolu un

pēc tam papildinājies Ērgļu draudzes

skolā. Strādā par pagasta darbvedi

Sidgundas pagastā no 1001. g. līdz

šim laikam, izpildīdams pa kara lai-

ku un Latvijas sākuma darbveža vie-

tu arī Mālpils pagastā. Jaunībā sarak-

stījis dažus dzejolīšus, kas iespie-
sti Balsi, vēlāk darbojies ari Balti-

jas Vēstnesi. Nodibinājis Riktercs pa-

tērētāju b-bu. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa V. sķ. Ir Rikteres patērētāju
b-bas un Sidgundas dramatiskās bie-

drības Skatuve sekretārs. Darbojies

līdzi ari Kr. Barona Latvju Daiņu
krāšanā.

MIĶELSONS Eduards, operdziedā-

tājs Latvijas nacionālajā operā Rīgā.
Dzimis 1806. g. 24. aprīli Allažu

pag. Tēvs Andrejs, māte Trlne, dz.

Jekabsone — strādnieki. leguvis pil-

sētas skolas izglītību. Sakuma mā-

cījies par fotogrāfu. 1012. g., kad

Pāvuls Jurjāns organizēja latviešu

operu, iekļuvis jaunā pasākuma māk-

slinieku saimē kā solists. Sakot ar

1021. g. dzied Latvijas nacionālajā

operā. Precējies ar skolotāju Olgu

Bechmani. Dziedājis Hofmaņa stā-

stos, Hovanščinā, Borisā Oodunovā

v. c. Pavisam repertuārā pāri pār

60 basa partiju. Nac. operas direkcijas

aicināts, vairākkārt bijis par režisoru

atsevišķu operu uzvedumiem. Bēgļu

laikā strādājis kā drām. aktieris lat-

viešu teātros Pēterpili un Maskavā.

Blakus nodarbošanās daiļdziedāšanas
paidagoģija. Ir operas solodziedātā-

ju biedrības un Tautsaimniecības pē-

tīšanas biedrības biedrs un dibinātājs.
MILBERGS Gotfrīds (Skuju Frī-

dis), rakstnieks, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks. Vairāku avīžu līdz-

strādnieks Rīga. Dzimis 1887. g. 12.

janvārī Alūksnes pagasta Sproģu mā-

jās. Tēvs Jānis, māte Ilze, dz. Bēr-

tuze. Mācījies Alūksnes pagasta un

draudzes skolās. Beidzis Valkas 6

kl. pilsētas skolu, pēc tam speciālos

paidagoģijas kursus. Vēlāk ieguvis

mājskolotāja tiesības. Precējies. Sie-

va Vilma, dz. Krieve. Strādājis par

skolotāju Ziemera, Mārkalnes un Lu-

gažu pagasta skolas un vairākās vie-

tās par mājskolotāju, vēlāk Rīga Kul-

tūras veicināšanas biedrības vakara

skola. Bijis lektors kara skolā, virs-

nieku kursos un artilērijas virsnieku

kursos. Kādu laiku darbojies Stren-

čos par Sūnas vilnas fabrikas grā-

matvedi un kasieri. Turienes biedrī-

bā vadījis dziedāšanas kori un dra-

matisko pulciņu. Priekš kara vairākus

gadus strādājis Jaunajā Dienas Lapā

par korrektoru un par redakcijas loc.

Bermonta uzbrukuma laikā brlvpr. ie-

stājies nacionālajā armijā. Palicis ar-

mijas staba dienesta ari pēc kara iz-

beigšanas. Bijis darbvedis, izpildī-

jis ari kancelejas priekšnieka, kara

mitīistrijas bibliotekāra un Kara mu-

zeja pārziņa pienākumus. No 1920.—

1025. g. ar kara ministra atļauju ap

braukājis pagastus, organizēdams aiz-

sargu nodaļas, popularizēdams aiz-

sargu idejas. Komandēts uz Somiju,

Igauniju un Lietavu iepazīties ar tu-

rienes aizsargu organizācijām. levē-

lēts 11., 111. un IV. saeimā. Bijis bi-

bliotēkas un lauksaimniecības komisi-

ju priekšsēdis, bet no 1033.—1934. g

iekšlietu ministrs. No 1032.—1935. g-

kā goda amatu izpildījis aizsarga
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štāba preses un izdevniecības daļas

priekšnieka pienākumus. Strādājis un

vadījis vairākus laikrakstus. Atseviš-

ķos izd. iznākušas sekojošas grāma-

tas: stāsti — Akordi iz sajutu pasau-

les, Zem maskas, Pieminat viņus...,

legribu verdzībā, Viri un sievas, Mī-

la un māņi, Divas liesmas, Zelta

raktuvēs, Zem saules, Zelta spalvas,

Pātagas cirtieni ūdeni, Sidrabota saule

lec; komēdijas — Nelaime nelaimes

galā, Patiesības dzēriens, Skursteņ-

skrāpis, Salauztā atslēga, Apmainītā

mīlestība; drāmas un lugas Karogs,

Zaglis, lelenktā mājā; stāstu krājums
— Karnevāls, Krusas graudi — sati-

riski dzejoli, epigrammas, sentences.

Krams un šķiltavas — satiras, humo-

reskas, feļetoni. Daugavas vanadzēns

— mazā Marģera kara piedzīvojumi.
Sirdsmakli — dzejas v. c. darbi gan

stāstu, gan skatuves darbu rakstu

laukā. Studiju nolūkos apceļojis 14

valstis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeni, Latvijas atbrīvošanas piemiņas

medaļām, Somijas Baltās rozes or-

deni, Latvijas, Lietavas un Somijas

aizsargu goda un nopelnu krustiem,

Latvijas aizsardzības biedrības me-

daļu, Latvijas vanagu biedribas me-

daļu un Latvijas ugunsdzēsēju organi-

zācijas goda nozīmi. — levēlēts par

Latv. nāc. jaun. sav. goda biedru un

konkordijas Imantijas goda filistru.

Darbojas Lauku jaunatnes biedrībā

par centrālās vakles priekšsēdi, bez

tam aizsargu organizācijā, Latvijas

vanagu biedrībā, Latvju un lietuvju,

Latvju un po|u un Latvju un igauņu

tuvināšanās biedrībās. Pēdējā laikā

sarakstījis vēsturisku romānu Uz tām

prūšu robežām, kas iespiests žurnā-

•a ATzsargs. Uzrakstītas ari lugas:
Nodevības valgos, Garo dūmekļu val-

sti, Upes ķēniņš un romāns Metro-

poles uguņos. Vairāki darbi no krā-

jumiem Zelta spalvas, Viri un sievas,

Spoguli v. c. tulkoti vācu, krievu,

igauņu un leišu valodā.

MILENBERGS Edgars, pašvaldī-

bas un sabiedrisks darbinieks, Mujānu

pagasta vecākais. Dzimis 1894. g.

10. janvāri Mujānu pagasta. Beid/is

Valmieras draudzes skolu. Apbalvots

ar Latvijas atbrīvotāju nozīmi. Ir Mu-

jānu aizsargu nodaļas kasieris, Izglī-
tības b-bas vakles loceklis un kasie-

ris, Brīvības pieminek|a Mujānu ko-

mitejas kasieris, Valmieras Veidos

draudzes padomes loceklis un pēr-
minderis un viens no Mujānu brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju b-bas dibinā-

tājiem. Piedalījies pasaules karā.

MILGRAVTS Krišjānis, skolotājs,

Cēsu valsts ģimnāzijas direktors.

Dzimis 1882. g. 25. dcc. Zālītes pa-

gastā. Tēvs Krišjānis, māte Grieta,

dzim. Renebuša — lauksaimnieki.

Mācījies Baltijas skolotāju seminārā

Kuldīga, studējis Grenobles univer-

sitāte Francijā. Izturējis pārbaudīju-

mus izglītības ministrija, iegūdams
vidusskolas latviešu valodas skolotāja
tiesības. Precējies. Sieva Hermlna,

dzim. Daumane. Bijis pamatskolu

skolotājs Džūkstē. Grienvaldē un lat-

viešu koloniju skolās Kubaņas apga-

balā. No 1922. g. ģimnāzijas skolo-

tājs Jelgavā, Varakļānos, Zaļeniekos,

Rēzekne. 1929.-1934. g. bijis Rēzek-

nes valsts ģimnāzijas direktors. No

1934. g. ir Cēsu valsts ģimnāzijas

direktors. Rakstījis periodiskos izde-

vumos par paidagoģiskiem, sabiedris-

kiem un politiskiem jautājumiem. Sa-

rakstījis ģeogrāfijas grāmatu Zemes

māmuļa, Dabas māmiņas pasaciņas.

Bijis viens no laikraksta Sadzīve izde-

vējiem, un kādu laiciņu bijis ari Sa-

dzīves redaktors. Bijis ari Jelgavas



Laikraksta Zemgalietis faktiskais va-

dītājs. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ. Kubaņas apgabalā strā-

dājis bēgļu apgādāšanas komitejā.

Studiju nolūkos bijis Vakareiropā, ap-

ceļojis Kaukāzu un latviešu kolonijas

Krievijā, interesēdamies par koloni-

stu dzīvi.

MILLERS Ernests, paidagogs un

sabiedrisks darbinieks, Alūksnes pil-
sētas (ilika pamatskolas un papild-
skolas priekšnieks. Dzimis 1889. g.

18. maijā Apukalna pagastā. Tēvs

Kārlis - skolotājs. Beidzis Valmie-

ras skolotāju semināru. No 1911. g.

bijis skolotājs un ērģelnieks Apu-

kalna, no 1914. g. Apukalna 11. pak.

pamatskolas pārzinis. Pasaules kara

laikā organizējis un vadījis bēgļu
ēdināšanas punktu Veclaicenē. 1917.

g. piedalījies zemnieku pārstāvju sa-

nāksmē Valmiera. 1917. 1922. g. iz-

pildījis Apukalna mācitāja pienāku-

mus. Nodibinājis vairākas biedrības

un darbojies ari aizsargu organizā-

cijā. Bijis Veclaicenes izglītības bie-

drības Vaiņags un Jaunlaicenes iz-

glītības biedrības Strauts kora vado-

nis un valdes priekšsēdis. Sarīkojis

vairākus kora un ērģeļu koncertus.

Nodibinājis Veclaicenes krājaizdevu
sabiedrību un ir tās goda biedrs. le-

rosinājis Valkas apriņķa skolotāju
biedrības dibināšanu. Bijis Latvijas

skolotāju slimo kases pilnvarnieks.
No 1931. g. ir skolotājs Alūksnē, no

1933. g. Alūksnes Glika pamatskolas

priekšnieks. Noorganizējis un vada

Alūksnes pilsētas papildskotu.
MILLERS Hermanis, mācītājs Sau-

kas-Elkšņu draudzē un Sērpils iecirk-

ņa prāvests. Dzimis 1868. g. 12. no-

vembri Saukā. Tēvs Vilhelms - mā-

cītājs, māte Vilhelmlna, dzim. Jife-

re. Beidzis Tērbatas universitātes

teoloģijas fakultāti. Precējies. Sieva

Elizabete, dzim. Stavenhāgena. 1808.

—1900. g. bijis māc. adj. Papes-Rui-
das draudzē, 1900. -1902. g. māc.

adj. Subates draudze, 1902.—1908. g.

mācītājs Lietavas Biržu draudze. No

1908. g. ir mācītājs Saukas-Elkšņu
draudzē un no 1920. g. Sērpils ie-

cirkņa prāvests. Bijis baznīcas virs-

valdes loceklis. Nodarbojas ari ar

zemkopību un dārzkopību.
MILLERS Ludviķis, dzelzcehi sta-

cijas un ostas veterinārārsts Rīgā.
Dzimis 1864. g. 9. jūnijā Valmiermui-

žā. Tēvs Pēteris — pagasta darb-

vedis, māte Ernastlna, dzim. Gras-

mane. Beidzis Tērbatas veterinārai-

stitotu. 1884.-1890. g. bijis Valmie-

rā privātprakses vet.-ārsts, no 1890.

g. Valmieras pilsētas veter.-ārsts,

no 1900. g. Valmieras un Rīgas ap-

riņķa vet.-ārsts, no 1904. g. Rigas

apriņķa veterinārārsts. No 1928. g.

ir Rīgas dzelzceļu stacijas un ostas

vet.-ārsts. Ir Latvijas veterinārārstu

biedribas biedrs.

MILMANIS Jānis, saimniecisks dar-

binieks, firmas J. Muhnans īpašnieks

un vadītājs. Dzimis 1870. g. 19. no-

vembri Ikšķilē. Izglītojies pašmācī-

bas ceļā. 1894. g. atvēris Tīnūžos

nelielu daž. preču tirgotavu un uz-

sācis ari sīkos apmēros koku tirdz-

niecību. 1904. g. pārnācis uz Rīgu.
1907. g. sācis izstrādāt kokmateriā-

lus eksportam. 1911. un 1912. g.

uzbūvējis pats savu kokrūpniecību

un papes fabriku Jaunciemā. Izbū-

vējis ari papīra fabriku, kura uz-

sākusi darbību 1923. g. Kokrūpniecī-
bu vel paplašinājis un modernizējis.

1924. g. ieguvis Bormaņu un Orūbe*

papes fabrikas. 1931. g. iegu\U Ra»>-

kas papes fabriku. Ir Rīgas birža*

komitejas loceklis, Latvijas tirgotāju
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savienlbas valdes loceklis, Latvijas

koktirgotāju un kokrūpnieku sav-bas

valdes priekšsēdis, Latv. amatnieku

un rūpnieku savienības biedrs, Rīgas
fabrikantu biedrības biedrs, a.-s. Te-

kā valdes priekšsēdis, a.-s. Augļu

Eksports valdes loceklis, a.-s. La-

teksim valdes loceklis, Rīgas latvie-

šu biedrības, Latvijas sporta biedrī-

bas un Latvijas jachtkluba mūža

biedrs. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. 111. šk-

MINCS Pauls, jurists, Latvijas

universitātes profesors. Dzimis 1868.

g. 30. jūnijā Daugavpili. Tēvs Mi-

chaels — tirgotājs, mate Olga, dzim.

Frldlande. Studējis tieslietas Pēter-

pils un Tērbatas universitātē. Pre-

cējies. Sieva Hariete, dzim. Fcitel-

berga. Bijis zvēr. advokāts Rīgā, no

1917. g. privātdocents Maskavas uni-

versitātē, no 1918. g. privātdocents
Terbatas universitāte, no 1918. g.

dcc. senators Latvijā. 1919.-1921.g.

bijis ministru kabineta loceklis un

valsts kontrolieris. No 1919. gada

bijis Latvijas universitātes docents,

no 1921. g. ir profesors. Lasa kri-

mināltiesības un kriminālprocesu. Bi-

jis ari rautas padomes un satversmes

sapulces loceklis. Sarakstījis grāma-
tas vācu un krievu valoda un latviski:

Krimināltiesību kurss un Sodu liku-

ma kommentāri. Rakstījis juridiskus

rakstus latv., krievu, vācu, franču

un itāliešu žurnālos. Vaļas brīžos mīl

nodarboties ar zīmēšanu. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ord. 11. šķ., Un-

gārijas Pour le mčrite 11. šķiras kru-

stu un Latvijas atbrīvošanas ciņu pie-

miņas zīmi. Ir Tautu savienības vei-

cināšanas biedrības padomes locek-

lis, Čīkstēs pieminekļa fonda val-

des loceklis, Vidzemes patronāta bie-

drības valdes loceklis, Latvijas sodu

likumu izstrādāšanas komisijas priekš-
sēdis, Latvijas delegāts Commission

uitcmationale ncnale et penitentiaire
Bernā un dažu sabiedrisku un zināt-

nisku biedrību priekšsēdis Rīgā. Pie-

dalījies Latvijas atbrīvošanas karā.

MISIŅŠ Aleksandrs, ārsts Alūk-

snē. Dzimis 1889. g. 7. februāri An-

nas pagastā. Tēvs Jānis, māte Anna,

dzim. Purina — lauksaimnieki. Bei-

dzis Terbatas universitātes medicī-

nas fakultāti 1918. g. Pirms tam stu-

dējis 2 gadus pslchoneurologiskajā
institūtā Pēterpili. Precējies. Sieva

Emma, dzim. Purgale. Pēc studiju

beigšanas bijis sanitārārsts Pērnavas

apriņķi un sociālās apgādes ārsts Tēr-

batā. 1919 -1930. g. bijis Alūksnes

slimnīcas pārzinis. Ir Alūksnes pil-
sētas skolu ārsts, valsts darbinieku

ārsts un Sarkana krusta veselības

kopšanas punkta ārsts. Darbojies pil-
sētas pašvaldībā, būdams domnieks,

fr Latvijas sarkanā krusta Alūksnes

nodaļas priekšnieks. Nodibinājis un

izveidojis veselības kopšanas punktu
Alūksnē. Apbalvots ar Latv. sarkana

krusta goda zīmi.

MISIŅŠ Jānis, pašvaldības darbi-

nieks, skolotājs un darbvedis Līvā-

nu pilsētas komercskolā un Līvānu

pilsētas valdes loceklis. Dzimis 1895.

g. 3. jūnijā Lazdonas pagastā. Tēvs

Kārlis, māte Ede, dzim. Karkliņa

zemkopji. Beidzas vidusskolu un ka-

ra laikā praporŠčiku skolu. Precējies.

Sieva Marija, dzim. Cielava. 1918. g.

novembri iestājies brīvprātīgi Latvi-

jas armijas Madonas apsardzības ro-

tā par virsnieku. Piedalījies cīņās

pret lieliniekiem un Bermonta ban-

dām. levainots 1919. g. Vēlāk bi-

jis 3. kājn. pulka rotas komandieris.

Rezerves kapteinis. Bijis a.-s. Lini

fabrikas vadītājs. No 1930. g. ir Ll-

307 Misiņš



vānu piķētas komercskolas skolotājs

un darbvedis. 1934. g. iecelts par

Līvānu pilsētas valdes locekli. Vada

Līvānu komercskolas mazpulku. le-

mīļotā blakus nodarbošanās zemkopī-
ba un dārzkopība. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. V. šķ., Latvijas
atbrīvošanas kara piemiņas zīmi un

10 gadu jubilejas meda|u. Ir Līvānu

pilsētas brlvprātigo ugunsdzēsēju bie-

drībā komandas virsnieka palīgs un

savienības Kalpaka Bataljons loceklis.

MITI LIS Arnolds, agronoms, zem-

kopības ministrijas zemes vērtēšanas

daļas virstaksātors. Dzimis 1892. g.

9. martā Kalnamuižas pagastā. Tēvs

Teodors, māte Anete, dz. Zakovica

— Pasiju mājas saimnieki. Izglītojies

privātskola Pasiļu mājā, Jelgavas reāl-

skolā un studējis Rīgas politechniskā
institūta lauksaimniecības fakultātē,

kuru beidzis ar pirmās šķiras agrono-

ma grādu. Precējies ar ārsti Amildu

Mituli, dzim. Tauriņu. 1915.—1917.

g. bijis zemstes agronoms Ukrainā

un Kaukāzā, pēc tam instruktors pa-

tērētāju kooperatīvu savienībā Smo-

ļcnskas guberņā. 1918. g. iestājies

Latvijas valsts dienestā un bijis valsts

zemju rajona pārzinis Jelgavas ap-

riņķi un īsu laiku valsts zemju in-

spektors Tukuma apriņķi. 1919. g.

pārnācis uz Rīgu par vecāko seviš-

ķu uzdevumu ierēdni un vēlāk par

agrārnodaļas vadītāju zemkopības mi-

nistrijā. No 1920. g. bijis centrālās

zemes ierīcības komitejas vecākais

agronoms, no 1924. g. kancelejas

pārvaldnieks. No 1926. g. decembra

lidz 1927. g. novembrim bijis zem-

kopības ministrs un centrālās ze-

mes ierīcības komitejas priekšsēdis.
No 1930. gada vadījis grāmatas

Latvijas agrārā reforma rediģēšanas

un izdošanas darbus. Pēc tam iestā-

jies par virstaksātoru zemes vērtēša-

nas daļā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. 111. šķ.

MORS Augusts, saimniecisks un

sabiedrisks darbinieks, tirgotājs, Cē-

su pilsētas valdes un bāriņtiesas lo-

ceklis. Dzimis 1868. g. 21. augustā

Lielstraupē. Tēvs Jānis — tirgotājs,
māte Liene, dzim. Grlnberga. Beidzis

Cēsu apriņķa skolu. Pēc skolas beig-
šanas ir tirgotājs apm. 25 gadus. 1910.

— 1915. g. bijis ari Cēsu pilsētas

valdes locekļa kandidāts un dom-

nieks, bet 1915.—1918. g. Cēsu pil-
sētas galvas biedrs. Ir Cēsu viesl-

gās biedrības dibinātājs, valdes lo-

ceklis un kasieris līdz 1917. g. un

Cēsu namsaimnieku biedrības dibi-

nātājs un biedrs. Bijis 4 gadus Cēsu

savstarpējās kredītbiedrības direktors.

Pēc Latvijas valsts nodibināšanas bijis
ierēdnis Valsts kases Cēsu nodaļā,
bet 1922.—1931. g. Cēsu pilsētas val-

des un bāriņtiesas loceklis un sociā-

lās apgādības vadītājs, šajos amatos

atkal ir no 1934. g.

MUKTANS Teodors, provizors,

farmaceitiskās nodaļas vadītājs tau-

tas labklājības ministrijas farmācijas

pārvaldē. Dzimis 1884. g. 18. jūnijā
Prodes pagastā kā zemkopju Pē-

tera un Jūlijas, dzim. Linartes, dēls.

Precējies ar Matildi Dreimani. Studējis

Tērbatas universitātē un 1909. g. ie-

guvis provizora grādu. Studiju lai-

kā darbojies līdz korporācijā Lett-

gallia. Pēc universitātes beigšanas bi-

jis Krievijas sarkanā krusta galve-
nās noliktavās Pēterpili medicīniskās

nodaļas priekšnieka vecākais pallgs-
Pasaules karam sākoties komandēts

uz Kaukāza fronti par sarkanā krusta

lauka noliktavas medicīniskās noda-

ļas priekšnieku. Kara laikā atgriezies
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Latvijā un darbojies Valmieras apr.

Alojas draudzes aptiekā kā pārvald-
nieks. 1928. g. pārnāk uz Rīgu par

tautas labklājības ministrijas farmā-

cijas pārvaldes revidentu. 1930. g.

tiek iecelts par farmaceitiskās noda-

lās vadītāju.

AIUNCIS Jānis, inscenētājs-reži-

sors mi teātra mākslas teorētiķis.

Darbojas Dailes teātri Rīgā. Dzimis

1886. g. 16. jūlijā Ipiķu pagastā.
Tēvs Kārlis, māte leva — zemkopji.
1926. g. beidzis Latvijas mākslas aka-

dēmiju ar mākslinieka gleznotāja
grādu. 1932. g. beidzis filozofijas un

pslcholoģijas fakultāti Losandžclosas

kolledža. 1919. g. beidzis Meierbolda

režisoru kursus Pēterpilī. Bijis teorē-

tiķis un idejiskais vadītājs Dailes

teātri no dibināšanas dienas lidz 1926.

g., kad aizceļojis uz Ameriku tur-

pināt izglitibu. Apceļojis Amerikas

lielākos kultūras centrus. Darbojies
filmu studijās Holivudā un Losandže-

losas teātros. Sarakstījis traģēdiju

Diktators. Inscenējis un vadījis re-

žiju Atdzimšanas dziesmai 1934. g.

Inscenējis Aspazijas Velna naudu un

Meterlinka Zilo putnu. Ir dalībnieks

R. Krodera Teātra vēsturē. Publicējis
vairākus rakstus par teorētiskiem

teātra jautājumiem Jaunākajās Zinās,

Tēvijas Sargā un citur. lemīļotā bla-

kus nodarbošanās dārzkopība. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. Starptautiska dekoratīvo mākslu

izstādē Parīzē 1925. g. par Dailes

teātra inscenējumu attēliem apbalvots

ar augstāko godalgu Grand Prix. Ap-

balvots ari ar Latvijas atbrīvošanas

piemiņas zīmi. Piedalījies izstādēs Pa-

e, Ņujorkā un Drēzdene. Studiju

nolūkā apceļojis Vāciju, Franciju, Spā-

niju, Itāliju, Ameriku, Angliju un

Meksiku.

MUNDECIEMS Jēkabs, jurists,

Ventspils zemesgrāmatu nod. priekš-
nieks. Dzimis 1877. g. 3. decembri

Kuldīga. Tēvs Ādams, māte Marija,

dzim. Tilsnere — strādnieki. Beidzis

Kuldīgas Jivklasigo ministrijas sko-

lu un kā eksterns Ventspils pilsētas

skolu. Precējies. Sieva Marija, dz.

Steinberga. No 1895. g. strādājis
miertiesnešu sapulces kancelejā Kul-

dīgā, tad Kuldīgas zemesgrāmatu no-

daļā, kur sākuma bijis volontieris,
tad stata kancelejas darbinieks un

beidzot sapulces tiesas sekretāra pa-

līgs. 1907. g. iecelts par notāru Vents-

pili. 1915.—1920. g. bijis Krievijā.
No 1920. g. bijis tiesu amatu kandi-

dāts Ventspili, vēlāk miertiesnesis.No

1928. g. ir Ventspils zemesgrāmatu

nodaļas priekšnieks. Ir Latvijas ties-

nešu biedrības biedrs. Piedalījies sa-

biedriskajā darba. Ilgus gadus bijis

Kukligas sadraudzlgās b-bas priekš-
nieks. 1915. g. Jaroslavā kopā ar

citiem nodibinājis Jaroslavas latvie-

šu bēgļu komiteju, kura apvieno-

jusi un pabalstījusi pāri pār 3000 bēg-

ļu. Komiteja nodibinājusi divas sko-

las, divas bērnu patversmes, vasaras

koloniju bēgļu bērniem, plašu maizes

ceptuvi un drēbnieku darbnīcu. Bi-

jis Ventspils apriņķa zemesierlclbas

komitejas pastāvīgs loceklis lidz 1928.

g. Bijis Ventspils pilsētas domnieks,

bāriņu tiesas priekšsēdis, cv. lut. baz-

nīcas pr-ks un Ventspils latv. krāj-

aizdevu sabiedrības padomes priekš-

sēdis.

MUNKEVICS Kirils, pseud. Lētus,

zvērināts advokāts, izglītības mini-

strijas juriskonsults. Dzimis 1878. g.

6. janvāri Saldū. Tēvs Georgs, mate

BiUa, dzim. Zommerfelde — lauk-

strādnieki. Beidzis Baltijas skolotāju

semināru Kuldīgā 1899. g., Gori-Gor-
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ku lauks, vidusskolu 1006. g. un L.

U. tauts. un tiesību zinātņu fakultātes

tiesību zinātņu nodaļu 1027. g. Pre-

cējies ar Mariju Sperlingu. No 1800.—

1001. g. bijis skolotājs Bērzaunes

2 klaslgā pareizticīgo draudzes sko-

lā. Pēc tam kancelejas ierēdnis un

skolotājs vispārējos priekšmetos ze-

mākā dārzkopības skolā pie Gori-

(iorku lauksaimniecības vidusskolas.

1007. g. pāriet par muižas pārvald-
nieku grāfa K. Potocka muižās Grod-

ņas guberņā. Ar 1000. g. pārgājis

zemkopības ministrijas dienestā par

lauksaimniecības skolas skolotāju un

mācības fermas pārvaldnieku. Sai

amatā bijis līdz 1021. g., kad at-

griezies Latvijā. 1021. g. rudeni ie-

stājies Latvijas zemkopības ministri-

jas dienesta par vecāko agronomu

lauksaimniecības izglit. nozares or-

ganizētāju un vadītāju. Sai amatā

nostrādājis līdz 1027. g. 1027. g. ie-

iecelts par vecāko agronomu centrā-

lās zemes ierīcības komitejas senā-

ta nodaļā. 1028. g. uzņemts Lat-

vijas zvērinātu advokātu palīgu skai-

tā un 1032. g. iecelts par zvērinātu

advokātu. Priekš kara strādājis par

žurnālistu vairākos laikrakstos Krie-

vijā ar pieņemtu vārdu Streļskis,

Kurļandskis, Lētus un ari Rīgas Avīzē

ar pseud. Lētus. Latvijas pastāvēšanas
laikā rakstījis par dažādiem sabie-

driskiem un lauksaimniecības, kā ari

vispārējas izglītības jautājumiem Lat-

vijas Sargā, Latvijas Vēstnesi, Zem-

kopi, Latviešu Lauksaimnieka, Izglī-
tības Min. Mēnešrakstā un Latvija.

Pēdēja noorganizējis un vadījis ties-

lietu nodaju. Ir Latvijas preses biedrī-

bas biedrs.

MUNTERS Vilhelms, ārlietu mi-

nistrijas ģenerālsekretārs. Dzimis 1898.

g. 25. jūlijā Rīga. Tēvs Nikolajs —

tirgonis, māte Augusta, dzim. KU-:-

ne. Beidzis Rīgas biržas komercsko-

lu. Studējis Rīgas politechniskaji
institūtā un Latvijas universitāte, pē-

dējo beidzis ar inženiera ķīmiķa grā-

du. Precējies. Sieva Natālija, dzim.

Kļagina. Pēc brīvības cīņām, kurls

piedalījies 1919. un 1920. g. Igau-

nijas armijas rindās, iestājies ārlie-

tu ministrija. Preses nodaļas sekre-

tārs bijis līdz 1925. g., Baltijas val-

stu nodaļas vadītājs līdz 1931. g.

Administratīvi juridiskā departamen-

ta direktors līdz 1933. g. Kopš 1933.

g. 16. jūlija ārlietu ministrijas ģe-
nerālsekretārs. Darbojies līdzi die-

nas presē un finanču ministrijas iz-

devumos, ari žurnālā The Latvian

Economist un Ekonomistā. Piešķir-
tie ordeņi: Lāčplēša ordeņa 111. šķ.,

Triju zvaigžņu ordeņa IV. un 111.

šķ., Dienvidslāvijas Sv. Savas ordeņa

11. šķ., Portugāles Militāra krusta or-

deņa 11. šķ., Lietavas Dižkunigaišķa
Ģedimina ordeņa I. un 11. šķ., Igau-

nijas Ērgļa ordeņa I. un 11. šķ., Dā-

nijas Dannebroga ordeņa 11. šķ., Itā-

lijas Kroņa ordeņa 11. šķ., Polijas

Polonia Restituta ordeņa 111. šķ.
v

Zviedrijas Polārzvaigznes ordeņa 11.

un 111. šķ., Luksemburgas Licther-

cogistes Ozola Vaiņaga 111. šķ., Beļ-

ģijas Kroņa ordeņa komandieris, So-

mijas Baltas Rozes I. un 11. šķ.

komandieris. Apbalvots ari ar Fran-

cijas Goda Leģiona kavaliera orde-

ni, Igaunijas Brīvības Krusta I. šķ.

111. pakāpi, Igaunijas atbrīvošanas

kara piemiņas zīmi un Latvijas aiz-

sardzības biedrības medaļu. Ir At-

bildīgo valsts darbinieku biedrības

priekšsēža biedrs, Latvijas un Igau-

nijas biedrības valdes loceklis, Lat-

vijas ķīmijas biedrības biedrs un Tau-

tu savienības veicināšanas biedrības
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biedrs. Piedalījies Latvijas-lgaunijas

saimnieciskajās sarunās kopš 1924.

g. Ir saimniecisko ligumu komisijas
sekretārs. Ņēmis dalību visas saim-

nieciskajās sarunās ar ārvalstīm kopš
1925. g. Tautu savienības ekonomis-

kās komitejas korespondētajā locek-

lis kopš 1930. g. Latvijas delegācijas
loceklis Tautu savienības pilnsapul-

cēs 1931., 1933., 1934. g. Delegā-

cijas priekšsēdis sarunās ar Lielbri-

tāniju 1933. un 1934. g. Latvijas de-

legācijas loceklis Starptautiskajā mui-

tas pamiera konferencē 1930. g. Pie-

dalījies ari visās ārlietu ministru ap-

spriedes ar Igauniju, Lietavu un So-

miju kopš 1925. g. Ir Latvijas val-

dības pārstāvis pirmajā Latvijas-lgau-

nijas-Lietavas ārlietu ministru kon-

ferencē Tallinā, 1934. g. pavadījis

Latvijas valsts prezidentu visos brau-

cienos uz ārzemēm: Igauniju, So-

miju, Zviedriju. Piedalījies valdības

speciālajā delegācijā uz Poliju 1931.

gadā.

MORNIEKS Aleksandrs, pašvaldī-
bas un sabiedrisks darbinieks, Mado-

nas apriņķa lauku pašvaldību ve-

cākais. Dzimis 1885. g. 2. augustā

Bejas pagastā. Pēc clcmentārizglltl-
bas iegūšanas tālāk izglītojies ar pri-

vātstundām un pašmac. ceļa. Priekš

kara nodarbojies sava tēva mājās
ar zemkopību. Kara laika bijis Alūks-

nes novada slimnīcas saimniecības

pārzinis. 1919. g. ievelēts par Valkas

apr. valdes locekli un piedalījies ap-

riņķa noorganizēšana. Valkas apriņ-

ķa valde bijis socialapgādlbas noda]as

vadītājs, kasieris un skolu vakles lo-

ceklis. Tanī laika bijis ari kara ko-

misijas, zemes ierīcības komitejas, no-

dokhi un citu komisiju loceklis. Pie-

dalījies invalidu komisijas noorganizē-
šana un dažus gadus izpildījis priekš-
sēža pienākumus. Nodibinoties ap-

riņķu pašvaldību savienībai, apriņķu
valžu konference ievelēts no Vid-

zemes apgabala par savienibas lo-

cekli; tur darbojies dažus gadus. Bū-

dams Valkā, piedalījies brāķi kapu

komitejā. 1925. g. iecelts par Ma-

donas apr. vakles priekšsēdi. Tai pa-

šā gadā ievelēts par Madonas apr.

skolu valdes priekšsēdi; šo amatu

izpildijis lidz 1934. g. rudenim. Pie-

dalījies ari apriņķa iedzivotāju un

lauksaimniecibu skaitlšanJl ka apga-

balu vadītājs. Pa reizei raksta ari

laikrakstos. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa IV. šķ.
MŪRNIEKS Jēkabs, valsts ierēdnis

un pašvaldības darbinieks, Mazsala-

cas pils. valdes loceklis iui Mazsala-

cas virsmežniecības rakstvedis. Dzi-

mis 1900. g. 12. aprīli Mazsalacas

pag. Mācijies Valmieras skolotāju se-

minārā. Bijis kancelejas ierēdnis

Skaņkalncs pagasta valdē. No 1925.

g. ir rakstvedis Mazsalacas virsmež-

niecībā. Ir Mazsalacas saviesīgās bie-

drības biedrs, bibliotekārs un drama-

tiskā pulciņa dalībnieks, bijis b-bas

revīzijas komisijas un valdes loceklis.

Mazsalacas savstarpējās apdrošināša-

nas b-bā ir revīzijas komisijas lo-

ceklis. 1934. g. iecelts par Mazsala-

cas pilsētas valdes locekli. Pārzina

pilsētas sociālās apgādes, materiālu

apgādes un būvju lietas.
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NAGOBADS Ernests, paidagogs,

Rīgas pilsētas otrās ģimnāzijas di-

rektors. Dzimis 1883. g. 7. jūnijā
Litenes pagastā. 1914. g. beidzis Rī-

gas politechniskā institūta tautsaim-

niecības fakultāti. Pasaules kara laikā

strādājis Pēterpilī par vecāko kara

cenzoru un papildinājies juridiskās
un sabiedriskās zināšanās pslchoneu-

Toloģiskaja institūtā. 1917. g. pārnācis

ūz Valku, kur piedalījies politiskajā
un sabiedriskajā dzīve — Vidzemes

guberņas zemes padome un Valkas

pilsētas pašvaldība. 1919. g. bijis
atbrīvotā Ziemeļlatvijas apgabala val-

des priekšsēdis. Piedalījies nācionālās

armijas organizēšanā Ziemeļlatvijā. le-

celts par Valkas apriņķa zemes pa-

domes priekšnieku. 1919. g. bijis

pašvaldības departamenta direktors;

noorganizējis visā Latvija lauku un

pilsētu pašvaldības. Par skolotāju N.

strādā jau kopš 1912. g. 1921. g.

piedalījies Latvijas vidusskolu sko-

lotāju biedrības dibināšanā un bijis

tās pirmais priekšnieks. Pēc Nago-
bada ierosinājuma dibināta 11. sko-

lotāju krājaizdevu sab-ba, kurā viņš
visu laiku ir padomes priekšsēdis.
lerosinājis ari audzinātāju un vecāku

biedrības dibināšanu un ir tas valdes

priekšnieks.

NAGOBADS Roberts, inženieris

mežkopis, virsmežzinis Liepnas virs-

mežniecība. Dzimis 1893. g. 12. mai-

jā Tijžas pagastā. Tēvs Ernests —

virstnežsargs, māte Mflle, dzim. Ma-

derniece. Beidzis Viļņas ķīmijas tech*-

nik.u vidusskolu ar ķīmiķa technikā

grādu un Latvijas universitātes lauk-

saimniecības fakultāti ar inženiera

mežkopja grādu. Precējies ar Mildu

Kuivi. Krievijā strādājis vairākās su-

kura fabrikas par ķīmiķi- Latvijā no

1919. -1920. g. brīvprātīgi piedalījies

atbrīvošanas karā Latgales partizānu

pulkā. Studiju laikā strādājis mežu

departamenta par praktikantu mež-

ierīcības darbos, pec tam par mēr-

nieku. Pec universitātes beigšanas
1925. g. iecelts par Rēzeknes virsmež-

ziņa revidenta palīgu un 1928. g.

par Liepnas virsmežzini. Ir inženie-

ri; mežkopju biedrības Salkone, Lat-

vijas mežkopju savienības biedrs un

Valsts un citu darbinieku savstarp

dzīvības un palīdzības biedrības re-

vīzijas komisijas priekšsēdis.

NAGUJEVSKIS Broņislavs, Latvi-

jas senātors. Dzimis 1874. g. 10.

augustā Rīgā. Tevs Darius — Ka-

zaņas universitātes profesors (miris
1918. g.), māte Viktorija, dzim. Gkn-

ska. Beidzis Kazaņas luīivcrsitātes ju-
ridisko fakultāti 1896. g. ar I. šķ.

diplomu. Precējies ar Sofiju Voja-
kovsku. No 1896.—1899. g. bijis Ka-

zaņas apgabaltiesas tiesu amatu kan-

didāts, no 1899.—1900. g. Kazaņas
tiesu palātas sekretāra palīgs, no 1900.

— 1902. g. Kazaņas apgabaltiesas sek-

retārs, no 1902 —1904. g. Cistopoles

pilsētas miertiesnesis Kazaņas gub.,
no 1904.—1908. g. Ufas apgabaltie-
sas prokurora biedrs, no 1906.—1915.

g. Rigas apgabaltiesas prokurora

biedrs, no 1915.—1917. g. Rīgas ap-

gabaltiesas loceklis. 1918. g. ar Lat-

vijas pagaidu valdības lēmumu ie-

celts par Tiesu palātas locekli. 1919.

g. ar ministru kab. lēmumu iecelts

par Latvijas senatoru. Sai amatā ap-

stiprināts satv. sapulce 1920. g. 1920

g. iecelts par Latvijas kara virstiesa?

locekli. Šim amata bijis līdz 1925. g.

Ar senāta apvienotās sapukes 1929
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g. lēmumu ievelēts un apstiprināts

par Augstākās disciplinārās tiesas lo-

cekli. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni un Latvijas atbrīvošanas ciņu
10 gadu jubilejas piemiņas medaļu.
Ir Augstākās izglītības veicināšanas

biedrības priekšsēdis, Rigas komerc-

zinātņu institūta stud. korporācijas
Tebronia filistru b-bas priekšsēdis,

Rigas komerczinātņu institūta saim-

nieciskās komisijas un Latvijas saim-

nieciskās b-bas priekšsēdis.

NEIDERS Alberts, šoseju un ze-

mesceļu dep-ta 10. rajona inženieris.

Dzimis 1893. g. 19. septembri Tau-

renes pagastā. Tevs Jānis, māte Eda,

dzim. Bārdiņa. Beidzis Millera reāl-

skolu Rīgā 1913. g., Dzeņa mērnie-

cības kursus un Latvijas universitā-

tes inženierzinātņu fakultāti ar būv-

inženiera grādu. ar Ženiju

Mauriņu. 1914. g. aizbraucis uz Krie-

viju, kur strādājis Novočerkaskā ze-

mes ierīcības komitejā. Uzsācis ari

studijas Donas politechniskaja insti-

tūtā, bet 1916. g. iesaukts kara die-

nestā un aizsūtīts uz Ķijevas kara-
skolu. Velak komandēts uz pretgfizu

kursiem, pec tam nosūtīts uz Orlas

Chručova fabriku pārbaudīt lādiņus.

Pilsoņu kara laikā iestājies Denikma

un Vrange{a armijā. Piedalījies kau-

jās pret lieliniekiem. 1920. g. atgrie-
zies Latvijā. Dienējis kā virsnieks

7. Siguldas kājnieku pulkā. 1925. g.

demobilizējies un iestājies Latvijas

universitātē. Diplomdarbs godalgots

ar pirmo god. Studiju sākumā bijis
stud. b-bas Austrums biedrs, bet vē-

lāk Fraternitas Livonka dibinātājs un

tagad tās filistrs. Ir 9. Madonas aiz-

sargu pilka IV. bataljona komandieris

un b-bas Latvijas vanagi 47. Madonas

vanagu novada priekšnieks (van. va-

donis). Darbojas Madonas brīvprā-

tīgo ugunsdzēsēju b-bas un šoseju
un zemesceļu d-ta darbinieku b-bas

valdēs. Apbalvots ar aizsargu no-

pelnu krustu un Latv. vanagu 111. šk-

nopelnu zīmi.

NEILANDS Frldrlchs, Latvijas uni-

versitātes lauksaimniecības fakultātes

vecākais docents piensaimniecība. Pie-

na ķīmijas un technoloģijas laborato-

rijas vadītājs. Dzimis 1878. g. 9. sep-

tembri Praviņu pagastā. Tēvs Vilis,

māte Dārta, dzim. Vilmane — lauk-

saimnieki. Beidzis Maskavas lauk-

saimniecības vidusskolu un Rigas po-

litechniskā institūta lauksaimniecības

nodaļu 1904." g. ar I. šk- zinātn. ag-

ronoma grādu. Precējies. Sieva Ma-

rija, dz. Brlvule — skolotāja. Dar-

bojies Krievijā kā valdības piensaimn.

speciālists. Kopš 1920. g. darbojas

L. U. lauksaimniecības fakultāte kā

docents piensaimniecībā un piensaim-
niecības laboratorijas vadītājs. No

1920.—1927. g. darbojies ari zemko-

pības ministrijā kā piensaimn. spe-

ciālists un sviesta kontroles vadītājs.
No viņa darbiem publicēti: 4 grāma-

tas par piensaimniecības ķīmiju kop-

modernieclbām, laba piena iegūšanu,

piensaimniecības stāvokli Latvijā un

daudzi atsevišķi raksti un nodaļas

par piensaimniecību lauksaimn. žur-

nālos v. c. Bez tam viņš ari Krie-

vija izdevis vairākas grāmatas un pār-

skatus par piensaimn. jautājumiem.

Organizējis kāja laikā izpostīto Lat-

vijas piensaimniecību un vadījis tās

atjaunošanu; ierosinājis divu piens.

skoLu dibināšanu un valsts saldēta-

vas celšanu. Noorganizējis ari valsts

eksportsviesta kontroli un vadījis to.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. V.

šķ. Ir Latvijas piensaimn. darbinieku

b-bas goda biedrs, Latvijas agrono-

mu b-bas biedrs. 1909. g. zinātn. no-
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lakos komandēts uz Vāciju, Sveici,

Holandi, Dāniju, Zviedriju un Somiju.
Krievijas higiēnas izstādē 1913. g.

Pēterpili apbalvots ar lielo zelta me-

daļu par piensaimn. zinātn. darbiem

un eksponātiem. Bijis latviešu bēgļu

apgādāšanas komitejas priekšsēdis Ja-
roslavā. Bijis L. lauks, centrālb-bas

laikraksta Latvijas Lauksaimnieks at-

bildīgais redaktors.

NEIMANE Marija, dzim. Pinepuka,
sabiedriska darbiniece. Dzīvo Rīgā.
Dzimusi 1878. g. 25. martā Priekuļu

pagastā. Beigusi draudzes skolu. Ir

Latvijas vecmāšu biedrības priekš-
niece, Latvijas sieviešu b-bas priekšn.

palīdze, Rīgas Katrlndambja palīdz,
b-bas dāmu komitejas priekšniece un

Latvijas tirdzinieku apvienības bie-

dre. Darbojusies no 1914. g. Latviešu

palīdzības komitejā kara iesaukta-

jiem un viņu piederīgiem. 1915. g.

bijusi Rostovas (pie Donas) Latviešu

izgl. un palīdzības b-bas dibinātāja
un valdes locekle.

NEIMANIS Fridrichs, jurists, pen-

sionēts miertiesnesis. Dzīvo Rigā.
Dzimis 1873. g. 31. decembri Taure-

nes pagastā. Mācījies Cesu pilsētas
skolā. Bijis pagasta darbveža palīgs,
zemnieku virstiesas darbvedis, I. Ri-

gas zemnieku virstiesas priekšsēdis

un miertiesnesis. Nodarbojies ari ar

zemkopību.
NEIMANIS Vilis, paidagogs un sa-

biedrisks darbinieks, Kārzdabas pa-

matskolas pārzinis. Dzimis 1910. g.

2. aprīli Mazzalves pag. Tēvs Rū-

dolfs, māte Minna, dzim. Zemīte —

lauksaimnieki. Pirmo izglītību iegu-
vis Mazzalves pamatskolā, 1931. g.

beidzis Jelgavas valsts skolotāju In-

stitūtu, iegūstot 6 klaslgās pamat-

skolas skolotāja tiesības, beidzis ar-

tileristu instruktoru sagatavošanas

kursu un virsnieku vietnieku kursu

Cēsis. Neprecējies. Skolotāja darbu

sācis strādāt 1931. g. Saukas pa-

matskolā, 1932. g. martā iestājies tē-

vijas sarga vietā Latgales artil. pul-

kā un 1933. g. sept. sācis strādāt

par skolas pārzini Kārzdabas pamat-

skolā. lemīļota blakus nodarbošanās

mūzika, kora vadīšana. Ir aizsargu or-

ganizācijā nodaļas priekšnieks, vada

mazpulku, ir Latv. kult. veic. b-bas

Kārzdabas nod. valdes loceklis, Brī-

vības pieminekļa vietējās komitejas
loceklis. Darbojas avīžniecībā.

NIEDOLS Rūdolfs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Vērgaļu pa-

gasta valdes darbvedis. Dzimis 1902.

g. 14. janvāri Vērgaļu pagastā. Bei-

dzis Vērgaļu pamatskolu un pēc tam

izglītojies pašmācības ceļā. Strādājis

Vērgaļu pagasta valdē par kancelejas

ierēdni, vēlāk par darbveža palīgu.

1934. g. apstiprināts par pagasta darb-

vedi. Bez tam no 1928. g. vada Vēr-

gaļu pasta palignodaļu. Strādā lidzi

kā korespondents vietējos laikrak-

stos. Dzivi piedalās sabiedriskajā

dzīvē. Ir Latvju jaunatnes Vērgaļu

nodaļas pr-ža biedrs, Vērgaļu pien-

saimnieku sab-bas revīzijas komisi-

jas sekretārs un pārtikas b-bas biedrs.

NIEDRE Oskars, mežkopis, Gul-

benes virsmežniecības virsmežzinis.

Dzimis 1892. g. 24. nov. Skulberģu

pagastā. Tēvs Kārlis, māte Ilze, dz.

Kauliņa. Beidzis Valkas reālskolu un

Pēterpils meža institūtu. Precējies ar

Anastasiju Koževņlkovu. No 1917. g.

strādājis Krievija. Latvijas valsts die-

nestā ir no 1921. g. lemīļota blakus

nodarbošanās biškopība. Ir Gulbenes

aizs. nodaļas priekšnieks.

NIEDRITIS Mārtiņ;, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks, Ķieģeļu pa-

gasta vecākais. Dzimis 1872. g. 23.
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septembri Rozulas pagasta. Beidzis

pamatskolu. No 1919.—1921. g. bijis

Ķieģeļu pagasta valdes un Rubenes

izglītības biedrības valdes loceklis,
1921 —1926. g. Ķieģeļu pagasta pado-
mes loceklis un pag. pamatskolas
pad. kasieris. No 1926. g. ir Rubenes

draudzes priekšnieks, no 1930. g. pag.

padomes priekšsēdis. 1934. g. ie-

celts par pagasta vecāko.

\IK i ASS Aleksandrs, Latv. dz-ļu
XI. iec. vecākais ārsts. Dzimis 1896.

g. 20. novembri Viļķenes pagastā.
Tēvs Jānis — draudzes skolotājs un

ērģelnieks, māte Anna, dzim. Ander-

sone. Mācījies Rīgas klasiskajā ģim-

nāzijā, Pēterhofas ģimnāzijā un Mas-

kavas universitātē. Beidzis Latvijas
universitāti. Precējies ar Mildu Kor-

neti. No 1924.—31. g. bijis asistents

Liepājas pils. slimnīcā. No 1931. g.
ir Latvijas dzelzceļu ārsts. Ir korp.

Letonijas filistrs, Liepājas L. U. fili-

stru b-bas, Liepājas latviešu ārstu

b-bas un dzelzceļu b-bas biedrs.

NIMANIS Jēkabs, bērnu ārsts, Rī-

gas pilsētas bērnu slimnīcas James
Armitstead direktors un savas privā-
tās klīnikas ipašnieks un vadītājs.
Dzimis 1892. g. 22. jūlijā Priekuļu pa-

gastā. Tēvs Mārcis, māte Kristīne,
dzim. Matroze — Lauksaimnieki. Bei-

dzis Tērbatas un Maskavas univers.

medicīnas fakultāti. Precējies ar He-

lēnu Freimani. Kops 1925. g. ir Rigas

pils. bērnu slimnīcas direktors. No

1919.—1922.
g. kalpojis Latvijas nāc.

armijā kā ārsts. No 1922.—1925. g.

bijis ārsta asistents Latvijas universi-

tātes medic. fakultātē pie bērnu klī-

nika», katedras. No 1925.—1932. g.

bijis ari Rigas valsts zīdaiņu nama

vadītājs. Sarakstījis zinātniskus dar-

bus, kas publicēti Latvijas ārstu žur-

nālā un 2 grāmatas Zīdainis un Maz~

bērns. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķ. un Atbrīvošanas kara

medaļu.

NOMALS Pēteris, profesors L. U.

lauksaimniecības fakultātē. Dzimis

1876. g. 5. augusta Sērpili. Tēvs Jē-

kabs, māte Maija, dz. Vecaine —

lauksaimnieki. Beidzis Rigas poli-

technisko institūtu ar ing. techn. un

dr. agr. grādu. Precējies ar Emīliju
Pētersoni. Zinātniskajos darbos ietilpst

pētījumi par Latvijas purviem, purvu

izmantošanas problēmas un Latvijas

ūdeņu jautājumi. Ir Latvijas inže-

nieru b-bas un Latvijas agronomu

b-bas biedrs un Rīgas latviešu b-bas

Zinātņu komitejas loceklis.

NONACS Otto, cand.rer. mērc,pu-

blicists. Dzimis 1880. g. 29. febr.

Bērzaunes pagasta. Tēvs Andrejs, mā-

te Lavīze, dzim. Vankinc — lauk-

saimnieki. Izglītojies Bērzaunes pa-

gasta un draudzes skolā un Valkas

skolotāju seminārā. No 1900.—1905.

g. skolotājs Vccrnilgrāvi pie Rī-

gas, tad Liepājā. 1905. g. iecelts par

jaunatvērtās Liepājas clementārskolas

pārzini. Ar pašmācību sagatavojies

uz abitūriju, lai iestātos Rīgas poli-

techniskā institūtā. 1911. g. to bei-

dzis ar pirmās šķiras cand. rer. mērc.

grādu. Studiju laika bijis Talavijas

loceklis. Jau 1905. g. sācis nodarbo-

ties ar žurnālistiku J. Kreicberga no-

dibinātajā vēlāk J. Janševska vadī-

tajā dienas laikrakstā Dzimtene, kas

vēlāk pārvērtās par dienas laikrakstu

Latvija. Kopš tā laika nepārtraukti

strādājis avīžniecības laukā. Pa visu

studiju laiku bijis redakcijas loce-

klis Latvijas redakcijā, bet pēc stu-

diju beigšanas bijis atbildīgais redak-

tors vai faktiskais vadītājs šādiem

dienas laikrakstiem: J. Kovaļevska
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Liepājas Atbalss, Latvija, Līdums,

Tautas Balss, Valdības Vēstnesis.

Pēckara laikā joprojām rakstījis par

dienas jautājumiem, ka ari tieši dar-

bojies dažādos liberāla virziena laik-

rakstos. Līdz ar dienas laikr. Rīts

iznākšanu kļuvis par tā pastāvīgu
ārienes līdzstrādnieku. Bijis Vidzemes

zemes padomes loceklis. Nācionālpa-

domes lldzdibinātājs. Tautas padomi

nodibinot, kopā ar K. Ulmani un Dr.

M. Valteri bijis starpnieks sarunās

ar demokrātisko bloku un nā-

cionālpadomi. Kā Tautas padomes
loceklis piedalījies Latvijas valsts pro-

klamēšanā. Bijis satversmes sapulces

loceklis, pirmās un otras saeimas

deputāts. Piedalījies ka attiecīgu ko-

misiju loceklis valsts satversmes un

agrārās reformas likuma

nā. Tā I. kā 11. saeimā nepārtraukti

bijis ārlietu komisijas sekretārs. 1919.

g. sākumā pagaidvaklības pilnvaro-
tais bēgļu lietās Vācijā Stetinā. No

turienes valsts atbrīvošanas propa-

gandas noorganizēšanas uzdevumos

komandēts uz ZiemeLkatviju. Te kā

Tautas padomes loceklis ņēmis ak-

tīvu dalību ciešu sakaru nodibināšana

un labu attiecību uzturēšanā ar Igau-

niju. Laikrakstos un atsevišķās bro-

šūras daudz rakstījis par agrāro jau-

tājumu. Bez tam sarakstījis grāma-

tas: Ziemeļlatvija, Mācītāju ziņojumi

par 1905. gada revolūciju, Pēc 18. no-

vembra, pēdējā grāmata sarakstīta

kopā ar V. Sreineri. Savstarpējās kre-

dītbiedrības Izstāde valdes loc. un

Krievu-Baltijas vagonfabrikas Likvidā-

cijas komisijas loceklis. Latvi jas-Igau-

nijas biedrības vakles loceklis. Igau-

nijas-Latvijas-Lietavas sadarbības bi-

roja loceklis. Brīvības cīnītāju biedri-

bas Ziemeļnieki goda biedrs un pre-

zidija loceklis. Vecāku un audzinātāju

biedribas vakles loceklis. Latvijas

preses biedribas valdes loceklis, Si-

guldas pils pārzinis. Precējies ar Al-

mu Romāni. Apbalvots ar Triju zv.

ordeņa 111. šķ., ar Latvijas republi-
kas atbrīvošanas ciņu 10 gadu jubi-

lejas piemiņas medaļu un ar Igaunija*;

Ērgļa ordeņa 111. šķiru.

NORIŅS Fridrichs-Arvīds, jurists.
Madonas apr. 3. iec. miertiesnesis.

Dzimis 1894. g. 28. decembri Annas

pagasta. Tevs Jēkabs, māte Alvīna,

dzim. Nlmandc — Lauksaimnieki. Bei-

dzis Šmitchena un Bērziņa ģimnāziju

Dubultos, karaskolu Kijevā un Latvi-

jas universitātes tautsaimniecības un

tiesību zinātņu fakultātes tiesību zi-

nātņu nodaļu.

NORVILIS Jānis, komponists, di-

riģents un pianists, mūzikas skolotājs

Siguldas ģimnāzijā. Dzīvo Rīgā. Dzi-

mis 1906. g. 25. janvāri Praulienas pa-

gastā. Tevs Kārli6, māte Emīlija, dz.

Liepiņa - dzirnavu īpašnieki. Bei-

dzis Latvijas konservatoriju. Kompo-

nējis simfoniskam orķestrim kompo-

zīcijas Rudens dziesma, Lietus v. c,

vairākas kopa un solo dziesmas un

vairākus vijoles darbus. Petl latviešu

tautas melodijas. Ir aizsargu organizā-

cijā orķestra vadītājs.

NUSBAUMS Kārlis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Vestienas pa-

gasta vecākais. Dzimis 1878. g. 23.

jūlijā Vestienas pagastā. Mācījies Ve-

stienas pamatskolā. Darbojies Vestie-

nas pag. pašvaldībā, patērētāju b-bā,

Lauksaimn. b-bā un pamatskolas pa-

dome. Ir Vestienas valsts lauksaimn

skolas padomes priekšsēdis un Sar-

kanā Krusta nod. biedrs un dibinātājs.

Vestienas pag. tiesas priekšsēdis, pag-

padomes loc., krājaizdevu kases pa-
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domes loc, savst. ugunsapdrošin.
b-bas valdes loc., Vesetas piensaim-
nieku sab. priekšsēža biedrs, Brīvības

pieminekļa komitejas valdes loc. un

Vestienas cv. lut. draudzes padomes
loceklis.

NUSBERGERS Maksis, literaturvē-

sturnieks, Latvijas universitātes ģer-

māņu filoloģijas profesors. Dzimis

1879. g. 23. oktobri Šveicē. Tēvs Ja-
kobs fabrikants, māte Anna-Bar-

bara, dzim. Fiirholce. Studējis ģer-

māņu filoloģiju Freiburgas, Leipcigas,
Clriches un Berlines universitātes.

Precējies ar Martu Chopardi. Bijis

par skolotāju tirdzniecības un meite-

ņu skolā Cirichē. 1916. g. habilitējies
Bāzeles universitātē. No 1923. g. ie-

vēlēts par profesoru Latvijas univer-

sitātē. Sarakstījis 6 zinātniskus dar-

bus. Ir Sillera akadēmijas loceklis

un Odtes b-bas Rīgā valdes loceklis.

OBSTEINS Krists, paidagOgs. Dzī-

vo Rīgā. Dzimis 1867. g. 4. februā-

ri Raņķos. Beidzis Baltijas skolo-

tāju semināru 1889. g. Vispirms bijis

skolotājs Kursīšos un Dundagā, kur

piedalījies ari sabiedriskajā dzīvē, iz-

pildot dažādus amatus turienes bie-

drībās. 1906. g. soda ekspedīcijas
izraidīts no Latvijas. 1907. g. no-

dibinājis Pliskavā tirdzniecības sko-

lu. 1911. g. atgriezies Latvijā, noor-

ganizējis un vadijis Majoru labdar.

biedrības tirdzniecības skolu. Skola

guvusi ievērību un saņēmusi Krie-

vijas valsts pabalstu. 1915. g. noor-

ganizējis un vadījis tirdzniecības

skolu bēgļu bērniem un internātu vi-

dus skolu audzēkņiem un lasījis lek-

cijas pieaugušo bēgļu kursos. Tai pa-

ša laikā studējis tirdzniecības un

rūpniecības institūtā. Pēc tam paida-

goģijas akadēmijā studējis pakdago-

ģiskās disciplīnas un krievu un vis-

pārējo literatūras vēsturi. No 1918.

— 1920. g. vadījis Pēterpils apkai-

apvienoto pamat- un vidusskolu.

1920. g. atgriezies Latvija un vienu

gadu mācījis krievu valodu Jelgavas

klasiskajā ģimnāzijā. No 1921.—1923.

g. organizējos un vadījis turienes

lauku apstakjiem piemērotu īpatnē-

ju vidusskolu Zaļeniekos. No 1923.—

1924. g. bijis vicedirektors Daugav-

pils skolotāju institūtā, 1924.—1925.

g. direktors Lubānas ģimnāzijā. Pēc

tam pensionēts. Sarakstījis Paidago-

ģijas vēsturi trīs daļās. Publicējis

daudz rakstu periodiskas izdevumos:

Tēvijā, Balsi, Dieuaslapā, Pēdēja Bri-

di, jaunajā Zemgalieti, Jelgavas Bal-

si v. c. Ir Latvijas pensionāru bie-

drības valdes priekšsēdis un Za-

ļenieku ģimnāzijas abiturientu bie-

drības goda biedrs. Lasa lekcijas ra-

diofonā par divdesmitā gadsimteņa

paidagOģiju.

ODZIŅS Jānis, inženiera techno-

logs, nodokļu inspektora vecākais pa-

līgs Jelgavas apr. 11. iecirkņa nodo-

kļu inspekcdjā. Dzimis 1889. g. 31.

maija Sērmūkšu pagastā. Tēvs Dā-

vids, māte Marija, dzim. Pilipa —

lauksaimnieki. Beidzis Rīgas politecb-

niskfi institūta ķīmijas nodaļu. Pre-

cējies. Sieva Marija, dzim. Upmale.

No 1920. g. bijis tirdzn. un rūpn.

ministrijā techniķis, vēlāk jaunākais

inženieris. Pēc tam bijis Cēsīs ve-

O



cākais akcīzes kontrolieris. 1923. g.

paaugstināts par akcīzes inspektora

pailgu. 1925. g. iecelts par inženieri

netiešo nodokļu departamentā. 1926.

— 1927. g. bijis IV. akcīzes vakles

inspektors Jelgavā. 1927. g. pārcelts

uz Jelgavas apr. 11. iec. nodokļu in-

spekciju par nodokļu inspektora ve-

cāko pailgu.
OGSTS Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Kārķu pagasta
vecākais. Dzimis 1885. g. 7. maijā

Ērģemes pagastā. Beidzis pamatsko-

lu, zemkopības kursus Ēvele un I.

lopkopības pārraugu kursus Prieku-

ļos. 1912.—1915. g. bijis Ērģemes

lopkopības pārraudzības biedrības

priekšnieks un Kārķu brlvbibliotēkas

biedrības valdes loceklis. Piedalījies

Latvijas atbrīvošanas cīņās pret lie-

liniekiem un Bermontu. Bijis 7 gadus

Kārķu pagasta padomes locekbs, Kār-

ķu pagasta tiesas loceklis, Kārķu

piensaimnieku sabiedr. priekšnieks.
1934. g. iecelts par Kārķu pagasta

vecāko. Ir meliorācijas sab. Silene

priekšnieks, Veckārķu novada lop-

kopības pārraudzības b-bas priekš-

nieks, Kārķu krājaizdevu sabiedrī-

bas padomes loceklis un Kārķu pien-

saimnieku sabiedrības revīzijas ko-

misijas loceklis.

OLIŅS Pēteris, Dr., Latvijas dip-
lomātiski konsulārā dienesta darbi-

nieks ārlietu ministrijā un Latvijas

pārstāvībās ārzemes. Pastāvīgā dzīves

vieta Rīgā. Dzimis 1890. g. 3. aprīlī
Valmieras apr. Bauņu pag. Tevs Pēte-

ris, māte Kristlna, dzim. Balode —

zemkopji. Studējis no 1910.—1914.

g. Pēterpils universitātes filoloģijas fa-

kultāte, kur ieguvis maģistra un filo-

zofijas doktora grādu, un Amerikas

universitātē Vašingtonā. Neprecējies.

Latvijas valsts dienesta no 1918. g.

1919- g. iestājies ārlietu ministrijas
dienesta un līdz 1922. g. darbojies

par sūtniecības sekretāru un padom-

nieku Latvijas diplomātiska pārstāvī-

bā Varšavā, tad bijis vairākus gadus

par ārlietu m-jas rietumu un austru-

mu nodaļu vadītāju, ieņēmis sūtnie-

cības sekretāra vietu Londonā, sūt-

niecības padomnieka vietas Vašing-
tona un Maskavā. Bijis Latvijas ģene-
rālkonsuls Riodežaneiro. Pedejo pus-

gadu darbojies par finanču ministri-

jas tirdzniecības un rflpniecības de-

partamenta direktora v. i. un tagad
atkal iecelts par Latvijas ģenerālkon-
sulu Riodežaneiro. Rakstījis par poli-
tiskiem un filozofiskiem jautājumiem

un sarakstījis angļu valodā grāmatu

par vācu bruņinieku ordeni Latvija.

OĻSEVSKA Broņislava, skolotajā

un sabiedriska darbiniece. Dzimusi

1891. g. 16. augusta Liepāja. Beigusi

Liepājas sieviešu ģimnāziju ar pai-

dagoģisko papildu klasi. 1910.—1932.

g. bijusi skolotāja, 1918.—1929. g.

pārzine Liepājas pilsētas 11. poļu pa-

matskolā. 1925. gadā nodibinājusi 94.

skautu vienību un lidz 1934. g. bijusi
vienības vecāku komitejas priekšsēde.

1931. g. nodibinājusi 40. gaidu pul-

ciņu un ir tā vadītāja. Bijusi Romas

katoļu labdarības biedrības priekš-

sēde, revīzijas komisijas priekšsēde

un poļu labdarības biedrības valdes

locekle.

OĻUKALNS Fricis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks Ventspili. Dzi-

mis 1887. g. 19. novembrī Puze.

Tevs Jānis un māte Jule, dzim. Gros-

barde — jaunsaimnieki. Precējies.
Sieva Milda, dzim. Demante, aizsar-

džu priekšniece. 1913. g. izturējis

eksām. par reālskolas kursu. Prirfkl

kara 2 gadus strādājis Ventspils ap

riņķa policijas pārvaldē par ierēdni.
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No 1913. g. ir Ventspils pilsētas val-

des darbvedis. Lielajā pasaules karā

bijis dažādās karaspēka daļās un

beidzot Latviešu strēlnieku 2. bri-

gāde par maizes ceptuves priekš-
nieku. Pēc kara atkal pilsētas valdes

sekretārs, pilsētas valdes loceklis, pil-
sētas galvas biedrs un pašreiz atkal

pilsētas sekretārs. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeni, aizsargu nopel-
nu krustu, atbrīvošanas kara me-

daļu v. c. lecelts par 2. Ventspils

kājnieku pulka goda virsnieku. Ir

Latvijas ugunsdzēsēju sav-bas Augš-
kurzemes sekcijas vadītājs, Vents-

pils ugunsdzēsēju b-bu ■ virsvadonis,

Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju
b-bas pr-ks, 2. Ventspils aizsargu

pulka saimniecības pr-ks, Latviešu

b-bas administrators un valdes lo-

ceklis, Latviešu teātra dibinātājs un

no dibināšanas dienas direkcijas pr-is

un administrāt. direktors, namsaim-

nieku b-bas Kredits dibinātājs un

pr-ks no dibināšanas dienas, Veco

strēlnieku b-bas Ventspils nodaļas

vakles loceklis, Latvijas bērnu pa-

līdzības sav-bas Ventspils nodaļas di-

binātājs un pr-ks, Latvijas pilsētu
sav-bas pad. loceklis, tieslietu mi-

nistrijas pilnv. Ventspils un apkārt-
nes patērētāju b-bā Strādnieks, Vents-

pils namīpašnieku b-bas kooperatī-

va dibinātājs, valsts un pašvald. dar-

binieku b-bas Ventspils nodaļas val-

des loceklis. Vēl pieder pie Latvie-

šu sporta b-bas Spars, kur bijis revi-

dents, valdes loceklis un pr-ks. Ir

ari vel biedrs vairākās palīdzības
b-bās.

ORE Harijs, pianists un kompo-
nists. Nodarbojas ar klavierstundām

HorTJffcongā. Dzimis 1885. g. 22. sep-

tembri Pēterpili. Tēvs Jēkabs — sko-

lotājs, māte Anna, dzim. Riesberga.

Mācījies Pēterpils universitāte dabas

zinātnes un konservatorijā. Precējies.
Sieva Anna, dzim. Taranovska. No

1915. g. nodarbojas par mūzikas pro-

fesoru gan Vladivostokā, Harbina,

Sanghajā, Hongkongā v. c. No 1933.

g. atkal Hongkongā. Devis klavier-

koncertus ari Japāna, Austrālijā, Sin-

gapurā, Saigonā, Manilā v. c. Mile

sportu, peldēšanu, staigāšanu kalnos.

Komponējis sonatu klav., Poēmu,

Lauztas priedes korim un orķestr.,
kas dab. godalgu dziesmu svētkos,

divas Latv. rapsodijas klav., 2 li-

riskus gabalus, variācijas par Bētho-

vena temu divām klavierēm etc.

Daudz ari vel neizdotu darbu.

ORE Oskars, inženieris mežkopis,

virsmežzinis Berzslpeles virsmežnie-

cībā. Dzīvo Jelgava. Dzimis 1889.

g. 21. maijā Mazsalacas pag. Tevs

Tenis, māte Mārieta, dzim. Purlau-

re. Mācījies Mazsalacas pagastsko-
la un Pliskavas lauks, vidusskolā.

Beidzis Latvijas universitātes lauk-

saimn. fak. mežkopības nodaļu. Pre-

cējies. Sieva Ellza, dzim. Mclnbār-

zde. Bijis no 1924. g. mežzinis Kok-

neses v-bā, virsmežzinis Liepnas un

Berzslpeles virsmežniecībās. Izstrā-

dājis diplomdarbu Attiecības starp

mežu un nemeža zemeni. lemīļotā
blakus nodarbošanās zemkopība. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. Ir Latv. inž.-mežk. b-bas Sal-

kone un Latv. mežk. s-bas biedrs.

OSIPUKS-OSIPOVS Miķelis, mež-

kopis, Sērpils virsmežniecības virs-

mežzinis. Dzimis 1876. g. 31. janvāri

Liepājā. Beidzis Pēterpils mežu in-

stitūtu. Bijis mežziņa palīgs priežu

kultūras pētīšanai un skolotājs Krie-

vija. 1910. g. uz paša lūgumu pār-

celts uz. Latviju par mežzini Sēr-

pils Biržu mežiem. 1916.—1918. g.
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bijis Maskavas pilsētas valdes mal-

kas apgādes pārzinis, 1918.—1920.g.

Krievijas malkas fonda pārzinis. No

1920. g. Latvijas mežu resora die-

nesta. Nodarbojas ari ar siltzemju

augu kultivēšanu, vietējās sarkanrai-

bās sugas govju audzēšanu un med-

niecību,

OSIS Ansis, pašvaldības darbi-

nieks un būvju vadītājs. Dzivo Val-

demārpili. Dzimis 1881. g. Laidzes

pag. Tēvs Ādams, māte Līze, dzim.

Balode — rentnieki. leguvis pamat-

skolas un 7 kl. amatniecības skolas

izglītību, bez tam beidzis mūra būv-

ju amata darbus Rīgā. Precējies.
Sieva Marija, dzim. Tigule. No 1910.

—1915. g. bijis būvju vadītājs pie

valsts, sabiedrības un privātiem būvju
darbiem. No 1915.—1919.g. bijis par

būvju vadītāju Chafkovā un Ņižņij-

novgorodā. 1919. g. pārbraucis dzim-

tenē un no 1919.— 1925. g. sabijis

par vecāko policijas kārtībnieku Tal-

su apriņķī, bet no 1925. g. iesācis

turpināt agrāko arodu būvniecībā. No

1929. g. Sasmakas cv. luter. baz-

nīcas draudzes padomes un revīzi-

jas komisijas loceklis. 1931. g. ie-

vēlēts Valdemārpils pils. padomē un

darbojies ari par būvkomisijas lo-

cekli, bet no 1934. g. jūnija mēneša

turpat iecelts par pilsētas valdes lo-

cekli.

OSIS Jānis, aktieris un režisors

Nāc. teātri Rīgā. Dzimis 1895. g.

6. jūlijā Rīgā ka fabrikas strādnieka

dēls. No Latvijas pastāvēšanas laika

strādā savā tag. darba vietā. Beidzis

7 kl. reālskolu Rīgā.

OSIS Jēkabs, mācitājs Kalsnavas

un Vietalvai draudzē. Dzimis 1894.

g. 29. jūn. Limbažu pag. Tēvs Kār-

lis, māte Paullne, dzim. Brastiņa.

Studējis teoloģiju Tērbatā un Lat-

vijas universitātē. Mācījies ari dzie-

dāšanu Latvijas konservātorijā. Pre-

cējies. Sieva Stella, dzim. Petaka.

1922.-1928. g. bijis par mācītāju Ru-

benē, no 1928. g. ir mācītājs Kals-

navas un Vietalvas draudzē. No-

darbojas ari ar muziķu. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ord. Ir stud. korp.
Leitonia filistrs. Brīvprātīgi piedalījies

Latvijas atbrīvošanas cīņās un par

kaujas nopelniem paaugstināts virs-

leitenanta dienesta pakāpē.
OZOLI: Natālija, dzim. Jaunrube-

ne, skolotāja un gleznotāja Rīga.
Dzim. 1001. g. 24. martā Madonas

apriņķi. Mācījusies Krotovas ģimnā-

zijā Pēterpili un pēc atgriešanās Lat-

vijā 1920. g. beigusi Madonas vi-

dusskolu. Visu brīvo laiku nododas

glezniecībai, mācoties mākslas aka-

dēmija. Ir Neatkarīgo mākslinieku

vienības biedrene.

OZOLIŅA Emma, pseud. Birzma-

liete, rakstniece. Dzīvo Gulbenē.

Dzimusi 1897. g. 30. maijā Galgaus-
kas pagasta. Tēvs Jānis, māte An-

na, dziim. Pabērza — lauksaimnie-

ki. Mācījusies Galgauskas pagasta uo

draudzes skolā iui grāmat\ ēšanas kur-

sos Cesvaines vidusskolā. Strādājusi

par kantoristi un pārdevēju. Pirmais

dzejolis iespiests mēnešrakstā Sievie-

te 1925. g. Sarakstījusi lugas Mir-

dzošais vaiņags, Liktenis, Irstošās

saites, Siržu miklas, Izredzētā ze-

me un dzeju krājumu Klusie sapņi.

OZOLIŅŠ Alberts, Ēdoles cv. lut

draudzes mācītājs. Dzimis 1901. g.

8. augustā Līvānu pagasta. Tēvs

Andrejs, māte Dārte, dzim. Bube-

nāne — lauksaimnieki. Mācījies Du-

bultu ģimnāzijā Tērbatā, Jēkabpils
valsts vidusskolā un Latvijas kul-

tūras veic. b-bas vakara vidusskola

pieaug. Rigā. Beidzis Latvijas cv.
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hit. baznīcas teoloģijas institūtu 1929.

g. Precējies ar Hertu Gusari. No

1926.—1931. g. strādājis Rīgas ap-

gabaltiesas 11. krinunālnodaļā par sek-

retāra palīgu. Garīdznieka amatā ie-

svētīts 1929. g. Rīgā, Vecajā Ģer-
trūdes baznīcā. 1930. g. izpildījis

mācītāja pienākumus Līvānu drau-

dzē. Tai pašā gadā apstiprināts par

Kalupes, vēlāk Balgales un Dzircie-

ma draudzes mācītāju. 1934. g. ie-

vēlēts par mācītāju Ēdoles draudzē.

Darbojies Ildzi Svētdienas Ritā, Drau-

džu Dzīvē un sar. lokālas nozīmes

rakstu Balgales draudze 125. gados.
Ir Kristīgās jaunatnes draugu biedri-

bas Balgales un Dzirciema nodaļu
priekšnieks.

OZOLIŅŠ Alfrēds, muziķis, vio-

lončelists, Latv. konservatorijas pro-

fesors un prorektors, koncertmeistars

Latv. radiofonā. Dzimis 1895. g. I.

septembri Rembates pagastā. Tēvs

Ernests, māte Ellze, dzim. Reinhar-

de - lauksaimnieki. Mācījies Rigas
Nikolaja ģimn. un bij. ķeizariskajā
mūzikas skolā. 1 g. studējis Pē-

terpils universitātē. Pēc tam iestā-

jies Maskavas konservatorijā. Mū-

zikas studijas nobeidzis Vācijā 1920.

-1923. g. Leipcigā un Berlīnē. No

Latvijas konservatorijas dibināšanas

ir violončela klases vadītājs; no

1929. g. vec. docents un no 1935.

g. Latvijas konservatorijas profesors.
1934. g. ievēlēts par prorektoru. Ir

ari 1. violončelists koncertmeistars

Latv. radiofonā no radiofona orķestfa

nodibināšanas. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķiru,

OZOLIŅŠ Andrejs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Vlpes pagasta
vecākais. Dzimis 1895. g. 7. febru-

āri Vlpes pagasta. Mācijies ģimnāzija.
1913.—1915. g. strādāju! dzelzceja

dienesta. Piedalījies pasaules kara.

191 S. g. atgriezies Latvijā un no-

darbojies ar lauksaimniecību. No

1922. g. bijis Vlpes pag. padomes

priekšsēdis, no 1924. g. valdes priekš-
sēdis. 1934. g. iecelts par Vlpes pa-

gasta vecāko un Daugavpils apriņ-

ķa skolu valdes locekli. Ir Mežmui-

žas lauksaimn. veicin. biedrības Va-

ga, Mežmuižas savstarpējās ugunsap-

droš. biedrības, meliorācijas sabiedrī-

bas v. c. organizāciju dibinātājs un

valdes priekšsēdis vai valdes loceklis.

OZOLIŅŠ Arveds-Fromholds, sa-

biedrisks darbinieks un žurnālists.

Dzimis 1904. g. 15. septembri Ces-

vaines pagastā. Tēvs Pēteris, māte

Anna, dzim. Johansone — lauksaim-

nieki. Izglītojies dažādās skolās un

ar pašmācību. Dzīvo Beļavas paga-

sta. Rakstījis laikrakstos Latvijas

Vēstnesis, Brīva Zeme, žurnālos Kul-

tūras Vēstnesis, Pret Sauli, Zemko-

pis un citos izdevumos. Tagad pa-

stāvīgs Brīvās Zemes līdzstrādnieks.

Daiļliteratūras darbus paraksta ar

pseud. Arv. Alidons. Aktīvi darbojies

jaunatnes organizēšanā. Ir Latvju na-

cionālās jaunatnes savienības centrā-

lās valdes revīzijas komisijas sekre-

tārs im fiziskās audzināšanas spor-

tistu Cesvaines novada inspektors,
b-has Latvju jaunatnes centrālas val-

des loceklis un Gulbenes novada

priekšnieks. Darbojas ari aizsargu or

ganizācija.

OZOLIŅŠ Eduards, skolotājs. Rī-

gas pilsētas 2. pamatskolas pārzi-
nis. Dzimis 1881. g. 4. novembri

Kliģenes muižā. Tēvs Pēteris, ma-

te Lize, dzim. Dālmane zemkopji.

Beidzis Valkas skolotāju semināru

Rīgā 1902. g. Mācījies ari skolotāju

kursos Pēterpili. Precējies. Sieva El-

la, dzim. Ertele. No 1902. g. ir sko-
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lotājs Rīga. No 1919. g. ir Rigas

pils. 2. pamatskolas pārzinis. Bēgļu
laikā bijis Pēterpils latv. bēgļu bēr-

nu skolas priekšnieks un skolēnu in-

ternāta vadītājs. Sarakstījis vācu va-

lodas mācības grāmatu Frdhliche

Stunden, rediģējis 7 grāmatas iznā-

kušo Pirmie soļi matemātika. Prof.

J. Endzellna redakcija sakārtojis Lat-

viešu pareizrakstības vārdnīcu, Sveš-

vārdu vārdnīcu, Latviski-vācisku un

Vāciski-Latvisku vārdnīcu. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ. Ir Lat-

vijas filologu biedrības biedrs un Rī-

gas latviešu biedrības valodniecības

sēžu dalībnieks.

OZOLIŅŠ Frldrichs, archaiologs un

etnogrāfs, Latviešu etnogrāfijas do-

cents mākslas akadēmijā Rigā. Dzi-

mis 1879. g. 19. jūlijā Mālpili. Tevs

Mārtiņš — saimnieka dels, lauku

mūrnieks, māte Marija, dzim. Briš-

ķeva. Mācījies Maskavas archaiolo-

ģiskajā institūta un beidzis to ar mā-

cīta archaiologa un archlvista grā-

du ar zelta medaļu. Precējies. Sie-

va Milda, dzim. Zlbarte. 1899. g.

iestājies valsts kontrole Rīgā Rlgas-

Orlas dzelzceļa saimniecības revīzijai

un strādājis tur lidz 1918. g. 1919.

g piedalījies valsts kontroles orga-

nizēšanas darbā. Bijis valsts kontro-

les dep-ta direktors, kādu laiku iz-

pildījis ari valsts kontroles pārvald-

nieka pienākumus. 1923. g. iecelts par

pieminekļu valdes priekšsēdi. 1924.

g. izstājies no valsts kontroles die-

nesta un pārgājis pieminekļu valde

par pr-di un archaioloģijas un etno-

grāfijas nozaru vadītāju. Strādājis

folkloras krātuves noorganizēšanā.
1932. g. slimības deļ aizgājis pensija.
1920. g. pēc satversmes sapulces sa-

nākšanas K. Ulmaņa kabineta ir pir-
mais darba ministrs. No 1928.—1930.

g. satiksmes ministrs P. Juraševska

un H. Celmiņa ministru kabinetos.

Daudz strādājis senlietu krāšanas un

archaioloģijas nostādīšanas laukā. Or-

ganizējis mūzejus un sastādījis sen-

lietu katalogus. Izdarījis daudz izra-

kumus. Noorganizējis pieminekļu val-

des etnogrāfijas nodaļu un iesācis

sistemātisku Latvijas novadu etnogr.

pētīšanas darbu. Viņa zinātniskajā va-

dībā uzņemta etnogrāfiskā filma Kā-

zas Nīcā. Strādā Ildzi F. M. žurnāli

Ekonomists v. c. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. 11. šķ., zviedru

Ziemeļu zvaigznes ord. I. šk., poļu

Polonia Restituta I. šķ., Lietavas Ģe-
dimina ord. I. šķ., bez tam ar at-

brīvošanas ciņu piemiņas zīmi un

Krievijas Sv. Staņislava 111. šķ. ord.

Goda biedrs dzelzceļnieku brīvprā-

tīgo ugunsdzēsēju b-bā. Latvijas se-

natnes pētītāju b-bas, filologu b-bas,

brīvdabas mūzeja b-bas, Latviešu-

lietuvju b-bas, Latviešu-zviedru bie-

drības un vairāku lauksaimn. b-bu

biedrs. Līdz 1908. g. piedalījies Rī-

gas latviešu b-bas teātri, sākumā bi-

jis korists, vēlāk aktieris un režiso-

ra palīgs. 1905. g. kopā ar A. Frei-

mani, Gūteri, R. Bērziņu v. c. noor-

ganizējis Latv. teātru darbinieku arod-

biedrību. Vairākus gadus bijis L. b.

teātra krājaizdevu kases direktors.

Ar teātri paturējis ciešas saites ari

vēlāk. Nacionālā teātra 10 gadu ju-

bilejā saņēmis teātra goda zīmi. 1908.

— 1918. g. sagatavojis lugas un va-

dījis teātra izrādes Vitebskas latvie-

šu b-bā. Bijis Vitebskas latviešu lab-

darības b-bas priekšsēdis, Latviešu

kreditb-bas reviz. kom. loc, cv. lut

baznīcas pad. loc. Bēgļu laikā noor-

ganizējis bēgļu komiteju un bijis iii

p-dis, 1917. g. Vitebskas pilsētas dom-

nieks. 1917. g. nodibinājis latviešu
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dzelzceļnieku b-bu. Bijis Pēterpils na-

cionālās padomes loceklis. Piedalī-

jies redakcijas komisijā protesta rezo-

lūcijas izstrādāšanai pret vācu rīcību

Latvijā.

OZOLIŅŠ Jānis, inženieris mež-

kopis, zemkopības ministrijas mežu

departamenta pārdošanas nodaļas va-

dītājs. Dzimis 1900. g. 28. aprīli Ve-

stienas pagastā. Tevs Jānis, māte

leva, dzim. Purniņa — lauksaimnie-

ki. Izglītojies dažādās tirdzniecības

skolās Latvijā un Krievijā. Beidzis

Latvijas universitāti. No 1926. g. bi-

jis mežzinis Ugāles v-bā, no 1927.

g. revidenta palīgs Viļakas v-bā, no

1930. g. virsmežzinis Zilupes virs-

mežniecībā. IQ3I. g. vec. taksātors

mežu departamenta. No 1. aug. 1934.

g. ir mežu departamenta pārdošanas
nod. vadītājs. Ir Latv. inž. mežkopju
biedrības Salkone valdes locekris.

OZOLIŅŠ Janis-F.mils, Stendes un

Spāres cv. lut. draudžu mācītājs.
Dzimis 1902. g. 26. februāri Rigā.
Tevs Oto — kalējs, māte Henciete,

dzim. Neimane. Beidzis Latvijas uni-

versitātes teoloģijas fakultāti 1933.g.

1934. g. iecelts Latvijas cv. lut. baz-

nīcas garīdznieka amatā. Kandidāta

laiku nostrādājis pie Valmieras iec.

prāvesta R. Meijera un Cesu iec.

prāvesta K. Avota. Kopš 1934. g.

strādā Talsu valsts ģimnāzijā par

ticības mācības skolotāju. Piedalījies

ar rakstiem, tulkojumiem un recenzi-

jām laikraksta Svētdienas Rīts. Ir

Latvijas universitātes kristīgo studen-

tu b-bas vecbiedrs.

OZOLIŅŠ Kārlis, cand. oec, pai-

dagog.s, skolu departamenta vicedi-

rek4Qfs izglītības ministrijā. Dzimis

1882. g. 29. jalijā Jaunrozes paga-

sta. Tevs Dāvis bijis skolotājs un

folkloras krājējs, māte Luize, dzim.

Jurģe. Pirmo izglītību baudījis pie
tēva Jaunrozes pagastā, vēlāk Apu-
kalna luterāņu draudzes skolā. Bei-

dzis Valkas skolotāju semināru Rī-

gā ar tautskolu skolotāja tiesībām.

Pēc tam ieguvis mājskolotāja tiesī-

bas matemātikā un dabas zinātnēs.

Izturējis gala pārbaudījumus Alek-

sandra II kadetu korpusā. Studējis
Maskavas komercmstitūtā, kur bei-

dzis paidagoģijas nozari ar ekonomis-

ko zinātņu kandid. grādu. Bijis sko-

lotājs Valmieras, Madlienas un Lu-

gažu draudzes skolā, Smiltenes valsts

pamatskola un Apukalna draudzes

skolā, tirdzniecības skolās Maskavā

un Valkā un Valkas reālskolā. 1917.

un 1918. g. bijis Valkas pilsētas gal-

va. 1917. g. vadījis ari tautskolu lie-

tas Valkas apriņķi un bijis Valkas ap-

riņķa skolotāju pārstāvis Guberņas

zemes padomes skolu nodaļā. 1920.

g. Valkas apriņķa tautskolu inspek-

tors un skolotājs Valkas pilsētas vi-

dusskola. No 1920.—1922. g. izglī-

tības ministrijas pamatskolu nodaļas

priekšnieka biedrs, no 1922.—1924.

g. vidus- un arodskolu direktors, no

1924.—1928. g vidusskolu direktors,

no 1928.—1934. g. skolu departamenta

direktors, kopš 1934. g. skolu depar-

tamenta vicedirektors. Precējies. Sie-

va Alma, dzim. čukste, vidusskolu

skolotāja. Aktīvs biedrs daudzās sa-

biedr. organizācijās. Goda biedrs vai-

rākās b-bās un sav-bās. Raksti ie-

spiesti paidagoģijas žurnālos, dienas

presē un atsevišķos izdevumos. Pie-

šķirta Triju zvaigžņu ord. IV. un

111. Šķ., Francijas goda leģiona krusts,

Akadēmiskās palmas, Cechoslovaki-

jas, Lietavas un Igaunijas ord., Cē-

su pulka skolnieku rotas, Tuberkulo-

zes apkarošanas b-bas, Skautu v. c.

goda zīmes.



OZOLIŅŠ Kārlis, virstaksātors

zemkopības ministrijas zemes vērtē-

šanas daļa un galvenās lauku neku-

stāmās mantas vērtēšanas komisijas
loceklis. Dzimis 1884. g. 3. marta

Madlienas pagastā. Tēvs Kārlis, māte

Minna, dzim. Meijere — zemkopji.
Beidzis Jaunjelgavas pilsētas s>kolu

un Pliskavas mērnieku skolu. Sieva

Ella, dzim. Vilciņa. 1904.—1914. g.

bijis mērnieks Vidzemes privātās un

bij. Krievijas agrārbankas muižās, no

1914.—1910. g. Vidzemes landrātu

kollēģijas dienestā kadastra darba iz-

vešanā, no 1916.—1918. g. kara lai-

ka būvju pārvaldē mežu taksators un

darbu vadītājs Igaunijas rajona, no

1918.—1920. g. Ribinskas gub. mežu

komitejas darbu vadītājs. No 1921.

g. bijis Latvijas zemkopības mini-

strijas mežu ekspluatācijas pārvaldes
mežu darbu inspektors. No 1922. g.

ir zemes vērtēšanas dalās virstaksā-

tors un daļas vadītāja paligs. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.

OZOLIŅŠ Kārlis, skolotājs un sa-

biedrisks darbinieks, Drustu pag. I.

pakāpes pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1885. g. 27. novembri Mālupes

pagastā. Tēvs Jānis, māte Anna, dzim.

Liepiņa — zemkopji. Beidzis pilsē-
tas skolu un ar pašmācību ieguvis

tautskolotāja un apriņķa skolotāja tie-

sības. Precējies ar Aneti, dz. Smiti.

1907.—1909. g. bijis skolotājs Plis-

kavas gub., 1909.- 1911. g. Vecgulbe-
nē, 1911.—1921. g. Mogiļevā, no

1921. g. Drustos. Ir Latvijas pretalko-
hola biedrības Drustu nodaļas valdes

priekšsēdis, mazpulka vadītājs, Dru-

stu pag. padomes loceklis, L. S. kr.

veselības kopšanas punkta vecāku ko-

mitejas protokolists un citu organ.

loceklis. No 1916.-1918 g. darbo-

jies bij. bēgļu komiteja Krievijā.

OZOLIŅŠ Osvalds, jurists, Latv

senāta civilā kasācijas depart. priekš-
sēdis. Dzimis 1888. g. 14. augustā

Rīgā. Tevs Jānis, māte Katrlne, dz.

Zeibotc. Mācījies Rīgas Aleksandra

ģimnāzijā. Beidzis Pēterpils univer-

sitāti. Precējies. Sieva Laura, dzim.

Lauberte. No 1913. g. bijis zverin.

adv. palīgs Rigā. No 1920. g. ir

Rīgas apgabaltiesas loceklis, no 1925.

g. L. tiesu palātas loceklis, no 1930.

g. senātors.

OZOLIŅŠ Teodors, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Skaistkalnes

pagasta vecākais. Dzimis 1871. g.

7. marta Krusas pagasta. Mācījies
Krusas pamatskola un Rīgas pilsētas
amatnieku vakara skolā. Piedalijies

1905. g. kustībā. Bijis Skaistkalnes

piensaimnieku sabiedrības, Skaistkal-

nes lauksaimniecības biedrības un

Skaistkalnes krājaizdevu sabiedrības

dibinātājs un |*riokšnicks un Skaist-

kalnes pagasta padomes priekšsē-
ža biedrs. 2 gadus bijis pirmās ap-

drošināšanas sabiedrības nelaimes ga-

dījumos Skaistkalnes pagasta piln-

varnieks. Ir Skaistkalnes krājaizde-

vu sabiedrības priekšsēdis, Skaistkal-

nes piensaimnieku sabiedrības revīzi-

jas komisijas loceklis un Skaistkalnes

pagasta vecākais.

OZOLIŅŠ Teodots-Visvalds, valsts

darbinieks, I. šķ. sekretāra v. p. i

Latvijas sūtniecībā Stokholmā. Dzi-

mis 1899. g. 20. novembri Manga-

lu pag. Tēvs Vilis — pensionēts taut-

skolotājs, lauksaimnieks, māte Ede,

dzim. Lācara. Pinnizglitjbu baudījis

tēva vadītajā Mangaju pag. skoll,

vidējo — Rkh. Ģēģera •

lā Rigā. Studējis tautsaimniecību Ko-

penhāgenas universitātes tiesību un

valstszinlbu fakultātē. Precējies. Sie-
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va lugeborga, dzim. Varninga. Valsts

dienestu iesācis 1919. g. Bijis Latvijas
sūtniecībā Kopenhāgenā sūtniecības

sekretāra paligs un divas reizes ģe-
nerālkonsulāta sekretārs, ārlietu mi-

nistrijas administratīvi juridiskā dep.
sekretārs, ģenerālkonsulāta sekretārs

Londonā, konsulārās daļas sekretārs

sūtniecība Maskavā, ģenerālkonsulāta
sekretārs Stokholmā un sūtniecības

111. šk. sekretārs turpat. No 1934.

g. sekretārs ārlietu ministrija un vē-

lāk I. Šk- sekretāra v. p. i. sūtniecī-

bā Skandināvijas valstis. 1934. g. ie-

celts diplomātiski konsulāra dienesta

V. pakāpē.

OZOLIŅŠ Valdemārs, komponists,

paidagogs, dzied, skolotājs pamatsko-
la Rigā un muz. teOr. paidagogs
E. Vlgnera fonoloģijas institūtā. Dzi-

mis 1896. g. 5. novembri Vestie-

nas pag. Tēvs Jānis, māte leva, dz.

Pūriņa - zemkopji. 1932. g. bei-

dzis Latv. konservatoriju. Mācījies
V estienas pagasta un draudzes sko-

la, Jaunjelgavas tirdzn. skola, Pē-

terpils ķeizariskajā konservatorijā,

Maskavas konservatorijā, Latvijas

konservatorijā v. c. Precējies. Sie-

va Dr. Vallija-Alise, dzim. Alberta.

Bijis vidusskolu skolotājs ar tiesībām

mācīt dziedāšanu. Komponējis variā-

cijas un sonātu klavierēm, menuetu

orķestrim, romanci vijolei, apm. 100

kora dziesmu jauktiem koriem, 20

vir. un 20 siev. koriem, ap 20 so-

lo dziesmu, laicīgas un garīgas, kan-

tāti korim ar ērģelēm Asaru eņ-

ģelis. Iznākušas Dziesmu sauja taut-

skolām, par ko saņēmis kultūras

fonda prēmiju, Otrā dziesmu sauja

aizsargiem mi Trešā dziesmu sauja,
kas domāta galvenokārt skolām un

jaunatnei. Ir Latv. skolotāju b-bas

biedrs, Skaņražu kopas biedrs un

Dziesmu svētku biedrības padomes
loceklis.

OZOLIŅŠ Viktors, mācītājs Umur-

gas cv. lut. draudze. Dzimis 1907.

g. 25. marta Rigā. Tevs Pidriķjs,
māte Amālija, dzim. Grabe. Pec

valsts I. klas. ģinui. beigšanas ie-

stājies Latv. universitāte, ko beidzis

1933. g. ar cand. theol. grādu. Pre-

cējies. Sieva Veronika, dzim. Jakob-
sone. Līdz 1934. g. strādājis par

vikārmācitāju Jaunpiebalgas draudze.

Ir latv. stud. korp. Ventonia filistrs.

OZOLS Antons, zvērināts advo-

kāts Rīga. Dzimis 1878. g. Vecpie-
balgas \ eļķu Sltenos. Tevs Viļums,

mate Anna, dzim. Baltiņa zem-

turi. Izglitibu ieguvis Grotužu pa-

gasta un Vecpiebalgas draudzes sko-

lā, pēc tam pabeidzis Irlavas sko-

lotāju semināru, Liepājas Nikolaja

ģimnāziju un Maskavas ķeizariskās
universitātes juridisko fakultāti. Pre-

cējies. Sieva Emīlija, dzim. Ziedi-

ņa. Bijis skolotājs Pēterpilī un Lie-

pājā, zvērināta advokāta palīgs Mas-

kava, miertiesnesis Lipccka, turpat

pilsētas galvas vietnieks un Lipeckas
kūrorta direktors. 1915. g. mobilizēts

un ieņēmis dažādus amatus kara

tiesā. 1919. g. atgriezies Latvijā un

iecelts par Rīgas apgabaltiesas pro-

kurora kameras biedru. 1920. g. ie-

stājies Rigas advokatūrā un izpildī-

jis kara ministrijas juriskonsulta vie-

tu. T928.—1929. g. bijis kara mi-

nistrs, kas izdarījis armijas reorgani-

zāciju. 1933.-1934. g. bijis tieslie-

tu ministrs. 1933. g. panācis saeimā

jauno sodu likumu ievešanu un ties-

nešu apstiprināšanu. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa komandiera kru-

stu un Zviedrijas Ziemeļzvaigznes or-

deņa lielkrustu, pieder pie studentu

korporācijas Fraternitas Lettica un
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daudz citām organizācijām un bie-

drībām.

OZOLS Arturs, inženieris, valsts

ierēdnis, jūrniec. d-ta direktors. Dzi-

mis 1890. g. 25. augustā Dzērbenes

pagasta. Tevs Krišjānis — pagasta

skolotājs, māte Natālija, dzim. Za-

de. Beidzis Rīgas pol. inst. ar inž.

technologa grādu, bez tam nolicis

eksāmenu un ieguvis flotes inžen.

mēchaniķa grādu. Precējies. Sieva

Alkc, dzini. Āboliņa. Bijis Krievi-

jas kara flote par virsnieku, pētf

tam atgriezies Latvijā un 1918. g.

bijis sev. uzd. ierēdnis tirdzn. un

rūpu. ministrija. Brīvprātīgi iestājies
studentu rotā. Atkomandets no ro-

tas kā inženieris remontēt tvaikoni

Saratovu Liepājas kara ostas darb-

nīcās. Tirdzn. un rūpniecības min.

pārstāvis Liepāja no 1919.—1920. g.

levelēts satv. sapulce. Bijis satv. ko-

misijas sekretārs. Tad kā jurniec.
d-ta pārstāvis pie ledlauža Kr. Val-

demāra būves Skotija. No 1926. g.

okt. jūrniecības dep-ta direktors. Ir

kuģu klasifikācijas b-bas Llovd's re-

gister of shlpping vietējais eksperts.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

IV. un 111. šķ., Zviedrijas Vazās ord.

111. šķ., Igaunijas Melnā ērgļa ord.

111. šķ. Ir Talavijas filistrs, Latvi-

jas zeģelētāju savienības pr-dis, Lat-

viešu b-bas biedrs, Latv . jachtkluba

biedrs, V. Rigas aizsargu pulka ju-

ras aizsargu rotas aizsargs.
OZOLS Augusts-Valdemārs, ties-

nesis, Valmieras apr. 3. iec. mierties-

nesis Limbažos. Dzimis 1890. g. 12.

augustā Cēsis. Tevs Jānis, māte Ma-

rija, dzim. Ķelpe — strādnieki. Mā-

cijies Cēsu pilsētas elementārsikolā,

Cesu pilsētas skolā un Ziemeļfrontes

praporščiku skolā. Precējies. Sieva

Konstance, dzim. Garroze. Beidzis

Cesu piķētas skolu. Bijis par kan-

celejas ierēdni un tulku Cesu un

Valkas apgabala miertiesnešu sapulce.

Dienestu atstājis sakarā ar iesaukšanu

aktīvajā kara dienesta. Pec atvaļinā-
šanas no kara dienesta darbojies Cē-

su pilsētas valde, izpildot ari ka-

siera un sekretāra pienākumus. Bijis

ari valdes loc. un pilsētas galvas
biedrs. Pasaules kara laikā brīvprā-

tīgi iestājies bij. Krievijas armijā un

XII. armijas stabā izpildījis cenzora

un tulka pienākumus. Beidzis kara

skolu un piedalījies kaujās Rumāni-

jā v. c. Par kaujas nopelniem ap-

balvots ar Sv. Jura ord. Bij. Krie-

vijas armijai sabrūkot, atbraucis pēc

demobilizešanās Cesls. Saformejis
Vidzemes apgabala apsardzības rotu,

kas bijusi velakā Kalpaka bataljona
Cesu rotas pamats. Piedalījies daudz

kaujās. Paaugstināts par kapteini un

par kaujas nopelniem apbalvots ar

Lāčplēša kara ordeni. Pec demobilize-

šanās iecelts par papildu miertiesne-

si Rīgas apgabaltiesa, bet 1922. g.

par miertiesnesi. Limbažos darbojas

no 1921. g. Apbalvots ar Lāčplēša

kara ord., kara piemiņas zīmi un

atbrīvošanas ciņu 10 gadu piemi-

ņas medaļu. Ir Lāčplēša kara orde-

ņa kavalieru biedrībā, Latvijas ties-

nešu biedrībā, 8. Valmieras aizsargu

pulka 2. bat. staba vada komandieris,

Limbažu saviesīgās b-bas valdes lo-

ceklis un bibLiotekas komitejas lo-

ceklis, 7. Limbažu vanagu novada

goda biedrs un 65. skautu vienības

komitejas loc.

OZOLS Jānis, mežkopis. Zemko

pības ministrijas mežu departamen-
ta direktors. Dzimis 1890. g. 31

janvāri. Tevs Pēteris, māte Anna,

dzim. Zandmane — lauksaimnieki

Beidzis Bomu draudzes skolu, J<
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gavas reālskolu un Pēterpils mežu

institūtu. Precējies. Sieva Amanda,
dzim. Pllāga.

OZOLS Jānis, garīgo lietu pārval-
des pr-ks un Jaunpiebalgas cv. lut.

draudzes mācītājs. Dzimis 1876. g.

9. jūlijā Valmieras pagasta. Tēvs

Jānis, māte Anna, dzim. Kauliņu.

Beidzis Tērbatas universitātes teo-

loģijas facuitāti. Precējies ar Mari-

ju Orlntāli-JLrgensoni. No 1804. 1907.

g. bijis pagasta skolotājs; no 1911.

—1912. g. mācītāja amata kandidāts

Dubultos un skolotājs Bērziņa un

Smitchena ģimnāzijā; no 1912.—1916.

g. mācītājs Rūjienas Ziemeļu drau-

dzē. No 1916. g. līdz šim laikam

ir mācītājs Jaunpiebalga. 1933. g.

iecelts par garīgo lietu pārvaldes

priekšnieku, atstājot ari mācītāja
amatā. Rakstījis dienas Laikrakstos

un garīgajā presē. Ir stud. korporāci-

jas Letonijas filistrs.

OZOLS-OZOLIŅŠ Jānis, skolotājs

un sabiedrisks darbinieks, Klosteres

pag. pamatskolas pārzinis. Dzimis

1908. g. 10. maijā Drustu pag. Tēvs

Valdemārs, mate Liene, dzim. Tu-

ture. Beidzis Rīgas skolotāju in-

stitūtu 1929. g. 1931. g. bijis pa-

gaidu skolotājs Slates pag. pamatsko-
lā. No 1932. g. ir Klosteres pag. I.

pakāpes pamatskolas priekšnieks. Sa-

ņēmis Latvju nacionālās jaunatnes
savienības Saules Trīsstūra goda zī-

mi. Ir aizsargs, Klosteres mazpulka

vadītājs un Latvijas jaunatnes sarkana

krusta Klosteres pulciņa vadītājs.
Biedrs dažādās biedrībās.

OZOLS Kārlis, inženieris, valsts

darbinieks un žurnālists. Dzirnas 1882.

g. *■ maija Ve{ku pagasta. Tevs

Vijums, māte Anna, dzim. Baltiņa
- lauksaimnieki. Beidzis Ufas mēr-

niecības skolu, reālskolu Pēterpili un

Rīgas politechniskā institūta mēcha-

nikas nodaļu. Precējies. Sieva, dzim.

Rall-Kuguševa. 1906.—1913. g. strā-

dājis dažādos rūpniecības un tech-

niskos uzņēmumos bij. Krievijā. No

1914.—1915. g. bijis inženieris Krievi-

jas satiksmes ministrija un ministri-

jas pārstāvis vairākās Pēterpils fab-

rikās. 1915.' g. Krievijas kara min.

galv. artfl. pārvaldes komandēts uz

Z. A. S. valstīm. 1916. g. pieko-
mandēts Krievijas satiksmes min.

kom. Amerikā par komisijas locek-

li. 1918. g. noorganizējis Krievu in-

ženieru sabiedrību Amerikā un ievē-

lēts par tās pirmo prezidentu. 1919.

g. Amerikas latviešu pirmajā kon-

gresā ievēlēts par Amerikas latvie-

šu pārstāvi Parīzes miera konferen-

cē. Parīzē uzņemts par Latvijas de-

legācijas locekli. Vadījis Latvijas oi-

konomiskfis lietas ar Ameriku. Iz-

gādājis no amerikāņiem pirmo me-

dicīnisko palīdzību Latvijas armijai
1920. g. iecelts par pirmo Latvijas
valdības pārstāvi Amerika. 1920. g.

beigās iecelts par Latvijas reevakuā-

cijas kom. pr-di Maskavā. 1923.—

1929. g. bijis Latvijas sūtnis Padom-

ju Krievijā. 1918 —1920. g. ievieto-

jis Nevv York Times, Nov York

Evening Sun un citos Amerikas Laik-

rakstos daudz rakstu par Latviju.

Daudz rakstījis par starptautisko po-

litiku un oikonomiju Latvijas laik-

rakstos. Parīzes žurnālā Acadēmie

Dipk>matique Internationale iespiests

viņa raksts La situation Internatio-

nale vue des Etats Baltiques un

Londonas karaliska starptautisko lie-

tu institūta žurnālā International Af-

fairs raksts Russia, Oermanv and

the Baltie States. Ir Latvijas pirmā

prezidenta J. Čakstes piemiņas fon-

da loceklis un pieminekļa techniskās
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komisjjas priekšsēdis, Baltijas ūni-

jas ģenerālsekretārs, The American

Refrigerating Engineering Companv,
Academie Diplomatique Internationa-

le, Latv.-igauņu, Latv.-lietaviešu, Latv.-

somu, Latv.-zviedru, Latv.-angļu tu-

\ināš. b-bas, Rotary kluba un citu

organizāciju biedrs.

OZOLS Kārlis, mērnieks, Bauskas

apr. mērnieks un valsts zemju in-

spektors. Dz. 1881. g .15. aug. Veļķu

pag. Tēvs Jānis, māte Maija, dz.

(iaillte — lauksaimnieki. Beidzis Ir-

lavas skol. semināru un Gorku mēr-

nieku-taksātoru skolu. Precējies. Sie-

va Ella, dz. Kreišmane. Bijis Sibirijā

topogrāfu un zemes ierīcības iestāžu

techniskais pārzinis. Kara laikā bijis

sapieru virsnieks. lemīļota blakus no-

darbošanās dārzkopība. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. Ir 13.

Bauskas aizsargu pulka topogrāfs,
Bauskas latviešu krājaizdevu kases

vakles loceklis, Bauskas saviesīgās
biedrības runas virs un citu organi-

zāciju loceklis.

OZOLS Kārlis-Valdemārs, pašval-
dības un sabiedrisks darbinieks Smil-

tenē. Dzimis 1885. g. 22. maijā Si-

noles pagasta. Tevs Sinoles muižas

aldaris Jānis, mate Minna, dz. Reich-

holde. Mācījies Sinoles pagasta, pēc

tam Velēnas draudzes skolā un bei-

dzis Valkas pilsētas skolu. Precē-

jies ar Hedvigu Danci. Bijis Smil-

tenes pilsētas domnieks un domes

priekšsēdis. Pašlaik Smiltenes pilsē-

tas galvas biedrs. Darbojies dažādās

sabiedriskās organizācijās — galve-
nokārt kooperatīvās. Pašlaik ir val-

des loceklis un darbvedis Smiltenes

savstarpēja ugunsapdrošināšanas b-bā

un valdes loceklis Smiltenes konzum-

b-bā, Smiltenes namsaimnieku b-ba,

Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes

nodaļā v. c. Apbalvots ar L. S. K.

goda nozīmi. Ir ar! valdes locek-

lis Rīgas savstarpējās apdrošināša-

nas centrālā sav-bā un centrālā sa-

vienībā Konzums Rīgā. Ir 7. Val-

kas aizsargu pulka aizsargs.

OZOLS Markus, Rigas pilsētas val-

des loceklis un aizgādības valdes

priekšnieks. Dzimis 1895. g. 23. febr.

Cēsu apr. Dzērbenes pag. Auļu sko-

lā. Tēvs Krišjānis bijis tautskolotājs,
māte Natālija, dz. Zade. Beidzis Dzēr-

benes Auļu skolu, Rīgas Pētera I. re-

ālskolu un Rīgas pilsētas reālskolu.

Mācījies ari Rigas politechniskā in-

stitūta būvinženieru fakultāte Rigā

un Maskavā, Baltijas tcehniskā augst-
skolā un Latvijas universitāte. Studējis
art tieslietu zinības Latvijas universi-

tātē. Precējies. Sieva Livija, dzim.

Grtnšteina. 1916. g. beidzis Maskavā

kara laika virsnieku skolu. 1917. g.

bijis Melnās jūras aviācijā par novē-

rotāju lidotāju. 1918. g. oktobri at-

griezies Rīgā. 1918. g. dcc. iestājies

atsevišķā studentu rotā par kareivi;

pēc tam iecelts par grupas, vada

un rotas komandieri, kā ari par ba-

taljona komandieri. Pēc Rigas ieņem-
šanas 1919. g. maijā iecelts par jaun-
dibināmā aviācijas pulka komandiera

palīgu. Bermonta uzbrukumam sā-

koties kopā ar vairākiem citiem virs-

niekiem brīvprātīgi organizējis stu-

dentu bataljonu. Latvijas armijā bijis
vēl tanku divizionā un ari satversmes

sapulces nama komandants. 1922.

g. demobilizējies. 1922.—1925. g. iekš-

lietu ministrijas brīva līguma ierēd-

nis. 1926.—1932. g. Rīgas pilsēta»
bāru tiesas loceklis. 1932.—1934. g.

Rīgas pils. pensionārs. No 1934. g-

Rīgas pils. valdes loceklis. Apbalvots
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ar Lāčplēša kara ord. 111. šķ., Triju

/vaigžņu ord. 111. šķ. un aizsargu no-

minu krustu. Studentu korporāc. Ta-

lavijas loceklis, Kalpaka bataljona
valdes loceklis un Latvijas vanagu

priekšnieks. Ir ari Latvijas jachtkluba
valdes loc., aizsargu rotas k-ris, Lāč-

plēša kara ordeņa b-bas revlz. kom.

loc. un Rīgas latviešu b-bas biedrs.

OZOLS Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Krustpils pag.

vecākais. Dzim. 1876. g. 13. apr. Mā-

cījies Krustpils pamatsk. Nodarbojas
ar zemkop. un koku tirdzn. 1904.—1908.

g. bijis pag. kasieris, no 1908. -1917.

g. pag. vecākais. Bijis ari pag. pado-
mes priekšsēdis. No 1934. g. ir Krust-

pils pag. vecākais. Pašvaldībā dar-

bojas no 1904. g. Bijis arī draudzes

priekšnieks. Kara laika bijis Vitebskas

guberņas pārtikas noliktavas pārzinis

Krustpils rajonā. Bijis ari apriņķa pa-

domes loceklis un apriņķa zemes ie-

rīcības kom. priekšsēža biedrs. le-

ņēmis vadošus amatus krājaizdevu

sabiedrībā, zemkopības b-ba, savst.

apdrošināšanas sab. un citas vietējās

organizācijās.

OZOLS Valdemārs, skolotājs un

sabiedrisks darbinieks, Tūjas pag. <>

kl. pamatskolas pārzinis. Dzimis 1877.

g. 18. jūlijā Unguru pagasta. 1895. g.

ieguvis pilsētas draudzes skolotāja
tiesības. Apmeklējis skolotāju kur-

sus. Bijis skolotājs no 1895. g. Paies

un Jēru pag., 1922. -1924. g. bijis

Tūjas pag. I. pak. pamatskolas pār-
zinis. No 1925. g. ir Tūjas 6 kl.

pamatskolas pārzinis. 1917. -1918. g.

bijis ari Rūjienas beg|u bērnu sko-

las un patversmes pārzinis. Rakstī-

jis laikrakstos Balss un Mājas Viesis.

Nodarbojas ari ar dravniecību. Ir

Tūjas pag. kultūras veicināšanas b-bas

Zvaigzne valdes loceklis, Tūjas maz-

pulka vadītājs, Tūjas lauksaimn. ma-

šīnu koplietāšanas b-bas Arājs val-

des loceklis un Liepupes cv. lut. baz-

nīcas padomes loc. un baznīcas priekš-
nieka vietnieks. Valsts statistiskās pār-

valdes brīvprātīgs korespondents. Bi-

jis ari Jēru pag. izgl. b-bas Stars

dibinātājs un priekšnieks.

p

PABĒRZS Juris, jurists un valsts

darbinieks, Daugavpils apgabaltiesas

priekšsēža biedrs. Dzimis 1891. g. Ka-

lupe. Tevs Staņislavs, māte Agate,
dz. Mukane zemkopji. Studējis

Pēterpils universitāte tieslietas. Prc-

cejies. Sieva Veronika, dzim. Pudane.

No 1917. g. bijis miertiesnesis, 1920.

g. Daugavpils apriņķa valdes loceklis,

1930«_g. ievelēts satversmes sapukē,

1927. g. ministrs bez portfeļa, 1928.

1934. g. saeimas loc., 1929.—1931.

g tieslietu ministrs, 1934. g. sākumā

tautas labklājības ministrs. Sarakstījis

dzeju un stāstu krājumu Rozes un

Ērkšķi. Būdams saeimas loceklis dar-

bojies saeimas publisko tiesibu, juri-

disko un sodu likumu komisijas.

PADĒLS Arvīds, inženieris mež-

kopis, zemkopības ministrijas mežu

departamenta mežu izstrādāšanas da-

ļas vadītājs. Dzimis 1899. g. 25. sep-

tembri Jelgavā. Tēvs Jēkabs, māte

Dore, dzim. Zandersone. Beidzis L.

U. lauksaimniecības fakultātes mež-

kopības nodaļu. Papildinājies Zvie-



330Paegle

drijā mežu izmantošanas un koku

zāģētavu nozarēs. Precējies. Sieva

Mirdza, dz. Krūmiņa. Bijis mežu de-

partamenta mērnieks, technikis un

mežu taksātors. 1934. g. iecelts par

mežu izstrādāšanas daļas vadītāju. Ir

Latvijas inženieru mežkopju biedrī-

bas Salkone valdes priekšsēdis un

Latvijas mežkopju savienības kasie-

ris.

PAEGLE Marija, skolotāja un sa-

biedriska darbiniece, Viļakas pag. Ve-

deniešu pamatskolas pārzine. Dzimu-

si 1901. g. 21. okt. Mazsalacas paga-

stā. Beigusi Mazsalacas vidusskolu

un paidagoģiskos kursus. Vedeniešu

pamatskolā strādā no 1923. g. Ir

Viļakas brāļu kapu komitejas revī-

zijas komisijas locekle, Viļakas aiz-

sardžu pulciņa kasiere un Vedeniešu

mazpulka vadītāja.
PAEGLE Spricis, inženieris tech-

nologs un publicists, Latvijas bQv-

biedribas priekšnieks un Latv. Sark.

Krusta vicepriekšnieks. Dzimis 1876.

g. 9. martā Ķoņu pag. Vecāki Jānis

un Martete, dzim. Auzaka — lauk-

saimnieki. Beidzis Rigas politechn.
institūta ķīmijas fakultāti ar inženiera

technologa grādu. Precējies. Sieva,dz.

Baltgailc. Sarakstījis grāmatu Kā Lat-

vijas valsts tapa. Bez tam rakstījis
laikrakstos un žurnālos par nācionāl-

pol. un saimn. jautājumiem. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. 111. šķ.

Darbojas vairākas biedrībās. Bijis
tautas padomes loceklis un pieda-

lījies Latv. valsts proklamēšanas ak-

tā; pagaidu valdibas pirmā ministru

kabinetā tirdzn. un rapn. ministrs

un Latv. universitātes organizācijas

komitejas loceklis.

PAKALNIŅS Paulis, paidagogs un

sabiedrisks darbinieks, Aizputes valsts

ģimnāzijas direktors. Dzimis 1873. g.

25. janvāri Vestienas pag. Tēvs Jā-

nis, māte Made, dz. Vāvere — lauk-

saimnieki. Izglītību ieguvis vispirms
vecāku mājās, tad Tolkas pagast-

skolā, Rīgas garīgajā seminārā un

Varšavas universitāte. 1899. g. bei-

dzis filoloģijas fakultātes vēsture» no-

daļu ar I. šķiras diplomu un sudra-

ba medaļu par diplomdarbu. Precē-

jies ar Helēni, dz. Ņenadkeviču. No

1899.—1905. g. darbojies par skolo-

tāju zēnu ģimnāzijā Keļcos (Polijā),
no 1905.—1907. g. par privātas mei-

teņu ģimnāzijas priekšnieku Varša-

vā; no 1907.—1914. g. Sosnovkos

par reālskolas skolotāju un privātas

meiteņu ģimnāzijas priekšnieku. No

1914.—1915. g. strādājis Varšavas II

reālskolā. No 1915.—1917. g. darbo-

jies par skolotāju Valdājā, Novgoro
das gub., uz kurieni bija evakuēta

Sosnavicu reālskola. Darbojies Tat-

janas bēgļu apgādāšanas komiteja,
kur bijis Valdājas nodaļas valdes lo-

ceklis. 1917. g. bij. Sosnavicu reāl-

skolu evakuēja uz irkutsku un pār-

devēja par Irkutskas 11. reālskolu.

Darbodamies šai mācības iestādē, pie-

dalījies ari latviešu sabiedriskajā dzī-

vē. Bijis Sibirijas un Uralu Latviešu

nacionālās padomes loc. un latviešu

pašnolemšanās b-bas Irkutskas nod

valdes pr-dis. Bijis ilgāku laiku lieli-

nieku apcietinājumā. Vēlāk apmainīts

pret Latv. apcietinātiem komunistiem.

No 1920.—1931. g. bijis Bauskas valsts

ģimnāzijas direktors. Bauska bijis lat-

viešu nacionālo skolotāju sav-bas

Bauskas nod. valdes pr-dis, Latvijas

bērnu palīdz, sav-bas Bauskas nod.

pr-ks, Bauskas apr. brīvības ct|H

kritušo kareivju pieminekļa ceKanas

kom. pr-dis, Brīvības pieminekļa Bau-

skas nod. valdes loc., 66. skautu vie-

nības labvēļu komit. pr-ks v. c. Bijis
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apgaismodams sevišķi Bauskas pa-

gātni, kā ari jaunatnes audzināšanas

jautājumus. 1931. g. pārcelts par ģim-

nāzijas direktoru Aizpute. Pie ģim-

nāzijas nodibinājis skautu un gaidu
vienības. Ir Aizputes pilsētas valdes

loceklis, Latvijas aizsardzības b-bas

Aizputes nod. vakles loc., Latvijas

aviācijas b-bas Aizputes nod. valdes

loc., L. B. P. Sav. Aizputes nod.

valdes pr-dis, patronāta b-bas biedrs

v. c. Stud. korpor. Fratem. Vesthar-

diāna filistru palīdz, b-bas biedrs. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV. šk-

un skautu Svastiku.

PAKALNS Kārlis, cand. iur. un

cand. oec, finanču ministrijas ko-

difikācijas nodaļas redaktors. Dzimis

1894. g. 10. novembri Grostonā. Tēvs

Pēteris, māte Ilze, dzim. Vltoliņa -

lauksaimnieki. Beidzis Latv. univ. ar

cand. iur. un cand. oec. grādiem un

Kazaņas kara skolu. Brīvprātīgi ie-

stājies latv. nacionālajā armijā, pie-

dalījies kaujas. Bijis virsnieks 2. Rī-

gas veco strēlnieku pulkā. No 1920.

—1930. g. bijis finanču min. revidents,

pēc tam kodif. nod. redaktors. Žur-

nāla Ekonomists līdzstrādnieks. Ir

Rīgas komercinstituta lektors, Valsts

darbinieku kreditb-bas padomes pr-

dis, Talavijas filistrs. Bijis Ķīnā, Ja-

pānā, Indijā, Ēģipte, Anglijā, Spā-

nijā un cii. zemes. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. un vairākiem bij.

Krievijas kara ordeņiem.

PAKŪLIS Kārlis, gleznotājs. Dzi-

mis 1907. g. 16. novembri Liepājā.

Tevs Miķelis, māte Lina, dzim. Bi-

tenieka. Beidzis 4. Liepājas pils. pa-

matskolu. Izglītojies lietišķās mākslas

skola, Hartmaņa zīmēšanas studijā
kā ari Miesnieka un Liberta glezno-
šanas un zīmēšanas studija. Vidus-

skolas kursa eksāmenus nolicis Lat-

vijas mākslas akadēmijā. Mācās L.

mākslas akadēmijas profesora V.Pur-

vlša dabasskatu meistardarbnīcā. Stu-

diju nolūkā bijis Varšavā, Vīnē, Ro-

mā, Boloņā, Florencē, Venēcijā v. c.

Dzīvo Rigā. Precējies. Sieva Emma,

dzim. Stāla. lestājoties Latv. māksi,

akad., grūto materiālo apstāk|u dēļ
aiziet pie cunftes meistara Vējiņa,
kas viņu piejem par krāsotāja mā-

cekli. Nostrādājis astoņus gadus par

krāsotāju pie dažādiem meistariem,

uzsācis darbus patstāvīgi, izpildīdams
visādus dekoratīvus un gleznu pasū-

ttnājumus. Strādājis Zemn. drāmas

teātri kā pirmais dekorators. Krā-

sojis vairākām pilsētu un lauku ska-

tuvēm dekorācijas. Izdaiļojis vairā-

kus biedrību namus, skolas, ka ari

priv. mājas un dzīvokļus. Gleznojis
dabas ainavas, figurālās kompozici-

jas un portrejas. Ir mākslinieku bie-

drības Dzintārzeme un Neatkarīgo
mākslinieku vienības biedrs.

PALEVICA Milda, Dr. phil., aistē-

tikas lektore Valsts konservatorija,

Latvju dramatiskajos kursos v. c.

Dzimusi 1889. g. 5. februāri Lieleze-

res pagastā. Tēvs Indriķis — skolo-

tājs, mate Anna, dzim. Brūne. Bei-

gusi A. Ķeniņas ģimnāziju Rīgā un

Parīzes universitāti ar Dr. phil. grā-

du. No 1909 —1917. g. kā politiska

emigrante dzīvo Parīze, no 1917.—

1920. g. Tālajos Austrumos, kur ir

aistētikas un franču valodas lektore

Vladivostokas universitātē un skolo-

tāju institūtā, no 1920. g. dzīvo Lat-

vija. Ir lektore Valsts konservatorija

un līdzstrādniece Izgllt. Ministr. Mē-

nešrakstā, Daugavā, Burtniekā v. c.

No 1926.—1934. g. svešo valodu re-

daktore pasta un telegr. departamen-

tā. Sarakstījusi ap 40 filozofisku rak-
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stu un doktora disertāciju franču va-

lodā par vācu aistētiku. Ir studenšu

korporācijas Gundega, stud. b-bas

Ziemeļniece, Valsts konsc-rvātor. or-

ganizāc. Liga un biedrības Skaņupe
goda biedre, Latvijas sievietes darba

tiesību aizsardzības priekšsēde un

Paneiropejiskās ūnijas Latvijā pado-
mes locekle.

PAMPE Kārlis, skolotājs, Rīgas

pils. 27. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1873. g. 29. marta Dobeles ap-

riņķi. Tevs Matīss, māte Cecilija,
dzim. Brūma. Mācījies A. Millera

reālskolā Rigā. Beidzis 1895. g. Bal-

tijas skolotāju semināru Kuldīgā.
1916. g. ieguvis vidusskolas vācu va-

lodas skolotāja tiesības. Precējies. Sie-

va Eleonora, dzim. Bite. Bijis sko-

lotājs no 1595. g. Āraišos. No 1897.

g. vadījis Majoru un Dubultu labo.

biedrības skolu un bijis šis biedrības

valdes loceklis, bibliotekārs un teā-

tra vadītājs. No 1911. g. darbojies

Rīgas pils. pamatskolās. 1921. g. no-

organizējis Rīgas pils. 27. pamatsko-
lu un ir t.ls pārzinis. Sastādījis vācu

valodas mācības grāmatu Deutsches

Sprachbucb. Mīļāka blakus nodarbo-

šanās dārzkopība. 1927. g. beidzis

Bulduru dārzkopības skolas vasaras

kursus skolotajiem. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeni. Ir Rīgas latv.

skolotāju biedrības biedrs un bijušais
valdes loceklis un priekšnieks, nāc.

skol. savienības revīzijas kom. loc.,

Latv. jauno valodu skolotāju biedr.

revīzijas kom. loceklis, Rīgas Jūr-
malas labierīcības un palīdzības biedr.

goda biedrs un Rīgas latviešu bie-

drības biedrs.

PANAVS Kārlis, pseudonimi Zil-

tars un Jumars, rakstnieks un ierēd-

nis Rīgā. Dzimis 1886. g. 17. no-

vembri Tirzas pagasta KalvlŠu mājās.

Tēvs Jānis rokpelnis, mate Kri-

stlna, dzim. Krastiņa. Pirmo izglītī-
bu dabūjis Adulienas ministrijas sko-

lā. Mācījies ari skolotāju seminārā no

1903.—1906. g. Bijis art 1 sem. Lat-

vijas tautas universitātes tiesību zin.

nodaļā. Precējies. Sieva Marija, dz.

Plūme. Pēc skolot, semin. beigšanai

strādājis par skolotāju kurlmēmo sko-

lā Valmierā. Kad kara apst. dēļ sko-

lu likvidēja, iestājies pasta resora

dienestā. Bijis ari Latvijas armijā.

Latvijas pastāvēšanas laikā darbojies
lidz i ar stāstiem, humoreskām un

feļetoniem dienas presē un žurni-

los. Priekš kara darbojies Valmieras

latv. b-bā ka dziedātājs kori un kl

vijolnieks brivpr. orķestri, bijis ar!

diriģents apkārtnes koros.

PASITS Romāns, garīdznieks, Rī-

gas Sv. Trijadibas-Serģija pareizticīgo
draudzes mācītājs. Apkalpo draudzi

un darbojas ari par ticibas mācības

skolotāju Rīgas pilsētas 24. latvieša

un 12. krievu pamatskolā. Dzimis

1875. g. 24. jūnijā Ķoņu pagastā. Tēvs

Jēkabs, māte Dārta, dz. Brambate —

zemkopji. Beidzis Rigas garigo skolu

un semināru. Precējies. Sieva Lino-

vija, dz. Orlovska. No 1897. g. bijis

skolotājs Ventspils draudzes skolā,

no 1899. g. Valmieras draudzes sko-

lā, no 1901. g. atkal skolotājs Vents-

pili. No 1903.—1914. g. bijis Liepājas
kara ostas katedrāles mācītājs un sko-

lotājs dažās Liepājas skolās. 1914. g.

iestājies armijā par 20. Somijas dra-

gūnu pulka mācītāju. Piedalījies kau-

jās rietumu fronte, Kurzemē, pie Slo-

kas un Ķemeriem, ziemsvētku kaujās

pie Ložmetēju kahia v. c. Apbedījis

daudz latviešu strēlnieku. Izdarījis iz-

klaidu apbedīto kareivju izrakšanu un

pārvešanu Slokas pilsētas kapos. 1919.

g. piedalījies cīņās Kaukāza frontē.
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Latvijā atgriezies 1921. g. un iecelts

par Rīgas jūrmalas pareizticīgo drau-

džu mācītāju. Bijis ari ticības mācības

skolotājs Majoru pamatskolā un Du-

bultu ģimnāzijā. Jūrmalā rūpējies par

brāļu kapiem, vācis ziedojumus kapu

uzkopšanai un izdaiļošanai. Sakārtojis

brāļu kapus ari pie Ķemeru pareiz-

ticīgo baznīcas un Dubultu pareizti-

cīgo kapos.

PASTORS Alfons (pseud. Zinā-

tājs), garīdznieks, Daugavpils dekāns

un Latvijas bankas diskontu komisi-

jas loceklis. Dzimis 1890. g. 2. maija

Jāsmuižas pagastā. Tēvs Jānis, mā-

te Agate, dzim. Rubine — lauksaim-

nieki. Beidzis 5 kl. ģimnāziju, ga-

rīgo semināru un akadēmijas 2 kur-

sus. No 1915. g. bijis garīdznieks iui

no 1925. g. Daugavpils dekāns. Ir

Latgolas \ orda izdevējs, kur ari bie-

ži raksta. Savstarpējās katoļu uguns-

apdrosināšanas b-bas priekšsēdis un

kulturveicināšanas b-bas Saule revī-

zijas komisijas priekšsēdis.

PAUKULS Ernests, mediķis, Lat-

vijas universitātes profesors. Dzimis

1872. g. 14. decembri Smiltenē. Tēvs

Jēkabs, māte Marija, dzim. Vitole.

Studējis veterinārmedicīnu Tērbatā un

medicīnu Bernas, Frciburgas un Virc-

burgas universitātē. Precējies. Sie-

va Elizabete, dzim. Briedē. Bijis Tēr-

batas veterinārmed. institūtā prožek-

tora palīgs. 1901. g. ieguvis maģistra

grādu. 1902. g. ievēlēts par privāt-

docentu vispārējā patoloģijā. leguvis

doktora grādu Bernas universitāte.

No 1916. g. bijis ārkārtējs, no 1917.

g. kārtējs profesors Tērbatas vete-

rinārmed. No 1920. g. ir

meti. fak. vispārē-

jās patoloģijas profesors. Bijis univer-

sitātes organizācijas padomes loceklis

un vet. mcd. fak. dekāns. Sarakstījis

grāmatu Infekcija un immūnitāte. Ap
30 zinātnisku darbu lespiesti krievu un

vācu speciālos žurnālos un Latvijas
ārstu žurnālā.

PAUĻUKS Jānis, būvinženieris un

valsts darbinieks. Dzimis 1865. g. 24.

novembri Lielsesavas pagastā. Tēvs

Jēkabs, māte Grieta, dz. Mežavilka

—lauksaimnieki. Beidzis Jelgavas re-

ālskolu un 1892. g. Rīgas politechnis-
kā institūta inženieru fakultāti ar būv-

inženiera grādu. Precējies. Sieva Lū-

cija, dz. Ilziņa. 1892.—1894. g. bijis

Jelgavas dzelzceļa jaunākais inženie-

ris. 1894. -1897. g. strādājis pie Je-

katerinburgas - (":eļabinskas dzelzceļa
būves. 1897. -1901. g. bijis Sibirijas

dzelzceļa ekspluatācijas iec. priekš-
nieks un techniskās nodaļas priekš-

nieka palīgs. 1901.—1905. g. pieda-

lījies Baikala dzelzceļa būvē kā di-

stances priekšnieks, pēc tam strādā-

jis atkal pie dz.-ccļu būvēm Ura-

los, tad Ziemeļkaukazā un Stavro-

poles guberņa lidz 1920. g. 1921. g.

atgriezies Latvijā. No 1921. g. bijis

dzelzceļu virsvaldes vecākais inže-

nieris. 1921.-1925. g. satiksmes mi-

nistrs, no janvāra līdz jūnijam 1923.

g. bijis ministru prezidents. 1926.

1927. g. bijis satiksmes ministrijas

galvenais inspektors un dzelzceļu

virsvaldes jaunbuvējamo dzelzceļu pa-

domes loceklis. No 1927. g. darbo-

jas dažādos privātos uzņēmumos. Iz-

strādājis vairāku dzelzceļu un tiltu

projektus. lemīļotā blakus nodarbo-

šanās dārzkopība. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. 11. šķ., Somijas

Baltās Rozes ord un Vācijas Sar-

kana Krusta nozīmi. Ir Latvijas uni-

versitātes goda doktors, stud. korp.

Selonijas filistrs, Māras baznīcas dr.

padomes loceklis un Rīgas latviešu

biedrības runas virs.
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PAULI KS Kārlis, jurists un valsts

darbinieks. Dzimis 1870. g. 24. mai-

ja Lielsesavas pagastā. Tēvs Jēkabs,
māte Grieta, dzim. Mežavilka — lauk-

saimnieki. Beidzis Jelgavas klasisko

ģimnāziju un Maskavas universitātes

juridisko fakultāti. Precējies. Sieva

AUse, dzim. Veidele. No 1894. g. zvē-

rinātā advokāta Jāņa Čakstes palīgs,

vēlāk zvērināts advokāts Jelgavā. Pa-

saules kara laikā bijis Tērbatas lat-

viešu bēgļu komitejas priekšsēdis.
1917. g. bijis Tērbatā Kurzemes ze-

mes padomes izpildu komitejas

priekšsēdis. Nodibinoties latviešu na-

cionālai padomei, bijis tās valdes

priekšsēža biedrs. 1919. g. bijis tie-

su palātas priekšsēdis, pec tam līdz

1920. g. jūnijam tieslietu ministrs K.

Ulmaņa kabinetā. No 1920. g. atkal

ir zvērināts advokāts Jelgavā. Bijis

ari satversmes sapulces, visu saeimu

loceklis un trešās un ceturtās saeimas

prezidija loceklis. Piedalījies dažādās

biedrībās, baznīcas, pašvaldības un

sabiedriskās organizācijas un kredīt-

iestādēs. Bijis Jelgavas latviešu b-bā

ilgus gadus valdes loceklis. Piedalī-

jies IV. vispārīgo dziesmu svētku sa-

rīkošanā Jelgava. Bijis ari Jelgavas
latv. draudzes valdes priekšsēdis. Jel-

gavas pilsētas pašvaldībā bijis pil-
sētas domnieks un revīzijas komisijas
loc. Vairākās Jelgavas kredītiestādēs

bijis valdes, padomes vai revīzijas

komisijas loceklis. Ir Zemgales kre-

ditb-bas valdes pr-is. Blakus nodarbo-

šanās lauksaimniecība. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 11. šķ. un ir

ordeņa padomes loceklis. Ir stud.

korp. Fraternitas Lettica filistrs.

PAVASARS Helmers, mūziķis. Cē-

su pilsētas mūzikas skolas direktors

un paidagogs. Dzimis 1903. g. 19.

maijā Lejasciema. Tēvs Eduards —

prāvests, māte Vera, dzim. Zērene

1921. g. beidzis valsts Valmieras vi-

dusskolu. 1928. g. Latvijas valsts

konservatorijas prof. Vītola kompo-

zīcijas klasi un 1930. g. prof. Meca

vijolklasi. No 1929.—1931. g. bijis

par ērģelnieku Rīgas Sv. Jāņa baz-

nīcā. No 1931 —1932. g. Valmieras

baznīcas ērģelnieks un Valm. Lat-

viešu biedrības kora diriģents. 1933.

g. iecelts par Cesu pilsētas mūzikas

skolas vijolklases vadītāju un sim-

foniskā orķestra diriģentu, 1934. g.

par šis skolas direktoru. Sarakstījis

kora un solo dziesmas, kompozici-

jas klavierēm, vijolei, stigu kvarte-

tam v. c. Apbalvots ar atbrīvoša-

nas kara piemiņas zīmi. Ir Skaņražu

kopas biedrs.

PAVELS Richards, būvinženieris,

Rīgas pilsētas kanalizācijas un ūdens-

vada izbūves inženieris, Latvijas uni-

versitātes inženierzinātņu fakultātes

vec. docents. Dzimis 1877. g. 8. mai-

jā Talsos. Tevs Kārlis, pag. darbve-

dis, māte Karllna, dzim. Jordane.
Beidzis Jelgavas reālskolu un Rīgas

poktechnuku ar diplomēta būvinže-

niera grādu; apmeklējis komerc- un

sociālzin. akad. Frankfurte p. Mainas.

Precējies. Sieva Helēna, dzim. Be-

tichere. Pec augstskolas beigšana»

1903. g. kā jaunākais inženieris dar-

bojies R. H. Mantela mašīnu fabri-

kas tiltu un dzelzskonstrukciju no-

zare Rīgā, 1904.-5. g. Samaras tech-

niskajā dzelzsceju skolā par mate-

mātikas priekšmetu skolotāja atvie-

totāju. 1906. g. aizgājis uz irte-

mem, kur vienu gadu nostrādājis

Vlsbādenes pilsētas ūdensvada biro-

jā Slršteinas gruntsūdensvada tzbc

ves laikā; pēc tam iestājies W. H.

Lindle) a techniskajā birojā Frankfurte

pie Mainas, no kurienes 1908. g-
ko-
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mandēts uz Kaukāzu Baku pilsētas

projektējamā ūdensvada izpētīšanas
darbu izpildīšanai. Pēc tam darbojies
atkal Frankfurtē pie Mainas līdz 1912.

g., kad komandēts uz Samaru pie

Volgas pilsētas kanalizācijas izbūves

darbu vadīšanai. 1921. g. atgriezies

Latvija un no ta paša gada darbo-

jies Rīgas pilsētas būvnodaļā saku-

mā par inženieri pie sabiedriskajiem

darbiem, bet no 1922. g. kanalizāci-

jas nozares pārziņa amatā. 1925. g.

apstiprināts par Latvijas universitā-

tes inženierzinātņu fakultātes privāt-
docentu. 1926. g. levēlēts par ār-

štata docentu, bet 1930. g. par sa-

mtartechnikas katedras vecāko do-

centu. 1933. g. iecelts par Rīgas pil-
sētas ūdensvada izbūves vadītāju ar

pirmo uzdevumu izbūvēt jaunas
gruntsūdens piegādes ietaises Zaķu
muižā. Dažādu speciāli technisko uz-

devumu veikšanai daudz komandēts

uz ārzemēm. Rakstījis vairākus dar-

bus savas specialitātes jautājumos.
Ir biedrs Latvijas būvinženieru bie-

drībā un Latvijas inženieru b-ba.

1915. g. bijis Latviešu-igauņu-lieta-
viešu bēgļu komitejas priekšsēdis
Samaras pilsētā, 1916.-17. g. pēc pār-

organizēšanās — Latviešu-igauņu bēg-

ļu kom. priekšsēdis turpat.
PAVLOVS Pāvils, architekts, Rē-

zeknes apriņķa būvinspektors. Dzi-

mis 1882. g. Krievija. Beidzis ķeiza-

riskās mākslas akadēmijas architek-

tūras nodaļu Pēterpili. Līdz 1919.g.

bijis Pēterpils pils. architekts. 1920.—

1923.g.Francijā arch. palīgs. No 1923.

g. darbojas Latvijā. Pēc viņa projek-

tiem Latvijā celtas sekojošas ēkas:

Rīga»- centrāltirgus, Latgales tautas

pils Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas val-

des nams, slimnīcas Rēzeknē un Lī-

vānos, baznīcas Jaunlatgale, Aizpur-

vās, Kārsavā v. c. Nodarbojas ar! ar

zīmēšanu un glezniecību. Ir Latvi-

jas architektu biedrības loceklis.

PAVS Pēteris, sabiedrisks darbi-

nieks Mērsraga pagasta. Dzimis 1906.

g. 13. maijā Mērsraga pagastā. Bei-

dzis lauksaimniecības skolu. Ir Ķoļu

brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-bas un

Nurmuižas-Mērsraga rajona izglītības
b-bas Dzelme valdes loc., Nurmuižas-

Dkedru mazpulka vadītājs, Mērsraga

pagasta vecāka biedrs, Mērsraga pa-

gasta tiesas priekšsēdis un Mērsraga

aizsargu nodalās grupas komandieris.

PAVULANS Pāvels, būvinženieris,

Latvijas universitātes docents. Dzi-

mis 1883. g. 28. decembri Seces pa-

gastā. Tēvs Jānis — muižas pār-

valdnieks un ērģelnieks, māte Emī-

lija, dzim. Deglava. Beidzis Rīgas

politechniskā institūta būvinženieru

nodaļu. Specializējies dzelzceļu būv-

niecībā, dzelzs konstrukcijas un

dzelzs tiltos. Precējies. Sieva Adele,

dzim. Knofa. Bijis inženieris Rīgas

dzelzceļa mezgla pārbūvē un dzelz-

ceļa tilta būve pār Daugavu. Kara

laikā bijis dzelzceļa iecirkņa priekš-
nieks Krievija. Atgriezies Latvija

1918. g. un iestājies dzelzceļa or-

ganizācijas valdē. Bijis ceļu iecirkņa

pr-ks Rīgas dzelzceļa mezgla, 11.

ekspluatācijas nodaļas pr-ks Daugav-

pili un I. ekspluatācijas nodaļas pr-ks

Rīgā. No 1921. g. ir Latvijas uni-

versitātes inženierzinātņu fakultātes

tiltu katedras vec. docents. No lie-

lākajiem darbiem un projektiem, ko

sastādījis un vadijis, minami: Rīgas

vecā dzelzceļa tilta pārbūve, Ventas

upes dzelzceļa tilts uz jaunbūvētās

Liepājas - Glūdas līnijas, Krustpils

dzelzceļa tilts pār Daugavu, Dau-

gavpils šosejas tilts pār Daugavu,

Kuldīgas pilsētas tilta atjaunošana,



Krustpils-Jēkabpils Daugavas tilta pa-

mati, Bauskas un Rīgas elevatoru

būves. Sastādījis ari projektus da-

žiem tiltiem Lietavā. Rakstījis Tech-

niskajā žurnālā. Nodarbojas ari ar

mūziku. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. Šķ. Ir būvinženieru b-bas

pr-ža biedrs.

PAZARS Alfonss, cand. rer. mērc,

nodokļu inspektors Jelgava. Dzimis

1888. g. 18. decembri Rigā. Māte

Matilde-Elizabete Avotiņa. Beidzis

Rīgas politechn isko institūtu ar cand.

rer. mērc. grādu IQI4. g. Lidz 1921.

g. bijis dzelzceļu ekspluatācijas re-

vidents, tad Rīgas nodok|u inspektora

palīgs līdz 1926. g. No 1926. g. ir

tagadējā amatā. Korporācijas Selo-

nijas filistrs.

PELSE Rūdolfs, mākslinieks kera-

miķis, mākslas akadēmijas profesors

un prorektors. Dzimis 1880. g. 7. de-

cembri Ceraukstes pagasta. Tēvs An-

drejs — zemkopis, māte Marija, dz.

Cielava. Izglītojies barona Stiglica
mākslas skolā Pēterpili. Precējies ar

Elizabeti Staricku. Bijis par mākslas

keramikas skolas direktoru Ukrainā.

Darinājis dažādus keramikas izstrā-

dājumus — dekoratīvus traukus, ka-

mīnus, strūklakas v. t. t. lemiļota
blakus nodarbošanās mākslas žurnā-

listika. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa 111. šķiru. Mākslinieku vie-

nības Sadarbs biedrs.

PENIĶIS Mārtiņš, atva|ināts ģe-

nerālis, bij. Latvijas armijas koman-

dieris. Dzimis 1874. g. 6. novembri

Ķoniņciemā. Tēvs Mārtiņš, māte le-

va, dzim. Smite — lauksaimnieki.

Beidzis ministrijas skolu Kuldīgā un

Cugajevas kara skolu. Precējies. Sie-

va Olga, dzim. Ābele. Piedalijies

krievu-japāņu kara. Pasaules kajā cl-

nijies Krievijas 111. armijā, (ialicijas

kaujās divreiz smagi ievainots. Pa-

augstināts pulkveža dienesta pakāpe.
1916. g. pārgājis uz latviešu strēl-

nieku pulkiem, kur komandējis 2.

Rīgas pulku. Piedalījies ziemsvētku

kaujās. 1918. g. kritis vācu gūst*.

Tā paša gada novembri iestājies
Latv. nacionālajā armijā un iecelts

par Kurzemes kara iecirkņa priekš-
nieku. 1919. g. iecelts par Liepājas

latviešu karaspēka priekšnieku ar di-

vīzijas komandiera tiesībām, pēc tam

par kara mācības iestāžu priekšnie-
ku. 1919. g. oktobri iecelts par Vid-

zemes divīzijas komandieri un dien-

vidfrontes pavēlnieku. Sekmīgi va-

dījis cīņas pret Bermonta armiju

1920. g. iecelts par galvenā štāba

priekšnieku un paaugstināts par ģe-
nerāli. No 1921.—1924. g. bijis ari

karaspēka inspektors. 1928. g. ie-

celts par armijas komandieri. 1934

g. sasniedzis maksimālo vecumu un

atvaļināts no kara dienesta. Sarak-

stījis militārās zinātnes nozarē grt-

matas: Latvijas nacionālās armijas cī-

ņas 1919. g. vasarā un rudeni, Lat-

vijas armijas sākums un cīņas Lat-

vijā līdz 1919. g. jūlijam, Pasaules

karš 1914. -1918. g. austrumfronte

Apbalvots ar Lāčplēša kara ord. II

im 111. šķ., Triju zv. ord. I. šķ,

Igaunijas Brlvibas krusta 1. šķ. un

Ērgļa ord. I. šķ., Lietavas Vvties

Krvžius I. šķ. un Ģedimina ord I

lielkrustu, Somijas Baltās rozes l J
p. komandiera ord. un lielkrusta ko-ļ
mandiera ord., Zviedrijas šķēpa ord.j
lielkrustu, Francijas Goda leģiona ko-l

mandiera krustu, Polijas I'olonia Re-1

stituta 11. šķ. ord. un Krzvcz Walecz-ļ
nvch ord. un Serbijas Balta" ērgi*ļ
ordeni. Ir Lāčplēša kara ord. domesļ
pr-ža biedrs, Triju zv. ord. domes,j

Latvijas pirmā valsts prezidenta Jļ

336Pazars
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Čakstes piemiņas fonda un Pulkv.

Brieža piemiņas fonda loceklis.

PENKULIS Ādolfs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Aisteres pa-

gasta vecākais. Dzimis 1904. g. 9.

augustā Aisteres pagastā. Mācījies
Durbes proģimnazijā. No* 1931. g.

darbojas pag. pašvaldībā. Mīl medī-

šanas sportu. Ir Aisteres aizsargu

nodaļas un skolas padomes kasie-

ris, Aisteres lauksaimniecības b-bas

priekšnieks, Durbes un apkārtnes
savst. palldzibas b-bas ugunsgrēka

gadījumos Aisteres rajona priekš-

nieks, Durbes krājaizdevu sab-bas re-

vīzijas komisijas loc., Lieģu lopko-

pības pārraudzības b-bas revīzijas
kom. loceklis un Talsu un apkārtnes
mednieku b-bas medību rīkotājs.

PENTE Kārlis, dramatisks aktie-

ris Zemnieku drāmas teātri. Dzimis

1896. g. 18. aprīli Liepājā. Tēvs Kri-

staps, māte Līze, dzim. Jurika —

strādnieki. Beidzis 4 kl. pilsētas sko-

lu Liepājā un Aleksandrlnas drāmat.

teātra kursus Pēterpili. Precējies. Sie-

va Lidija, dzim. Jegorova. No 1914.

g. valsts ierēdnis. No 1926. g. ak-

tieris bij. strādnieku teātri Rīga un

no 1934. g. Zemnieku drāmas teātri.

Veidojis daudz un dažādus skatuves

tēlus.

PERLBACHS Arvīds, garīdznieks,
Ādažu cv. luter. draudzes mācītājs.
Dzimis 1897. g. 25. februāri Vaives

pagasta. Tēvs Valdemārs, māte le-

va, dzim. Odre. 1921. g. beidzis valsts

vidusskolu pieaugušajiem Rīgā un

1927. g. Latv. universitātes teoloģijas

fakultāti. Precējies. Sieva Elza, dzim.

Bergmane. 1914.—1916. g. bijis pa-

gasta darbvedis. 1916. g. brīvprātīgi

iestājies latv. strēlnieku pulkos un

nacionālā armijā. Cīnījies studentu

bataljona un piedalījies cīņās pret

Bermontu. No 1920. g. bijis Valsts

informācijas biroja propagandas noti.

ierēdnis, pēc tam iekšlietu ministri-

jas darbvedis, Rīgas pils. vakles izgl.
nod. sekretārs. 1929. g. ordinēts un

apstiprināts par Ādažu dr. mācītāju.

Nodibinājis Jaunciema cv. lut. drau-

dzi tui bijis tās pirmais mācītājs.
Ir ari tic. māc. skolotājs Rigas pils.

pamatskolās. Bijis Latvijas brāļu drau-

džu garīgo lietu vadītājs. 1932. g.

nodibinājis Jauno brāļu draudzi, ku-

ras garīgais vadonis ir līdz šim. Iz-

devis un rediģējis reliģiski ētisku

rakstu krājumu Ausma. No 1929. g.

jzdod un rediģē laikrakstu Pa gais-

mas ceļiem.

PESLAKS Marians, būvinženieris,

Rīgas biržas komitejas virsinženie-

ris. Dzimis 1873. g. Vijņā. Tēvs Vla-

dislavs. Beidzis Rigas politechnisko
institūtu. Sieva, dzim. Bielicka. 1901.

g. iestājies Rīgas biržas komitejas

techniskajā nodaļā. Sākumā darbojies
kā technikis pie Eksportostas izbū-

ves un citiem ostas būves darbiem.

Nobeidzot Rīgas politechnisko insti-

tūtu, bijis jaunās muitas krastmalas

būves, jūras In remontēšanas un

citu darbu atbildīgais vadītājs. 1915.

g. atstājis Rīgu un Igaunijā pārzi-

nājis tur esošo Rīgas biržas komite-

jas bagarkaravānas daļu. Tai pašā
laikā iestājies Pētera Lielā kara ostas

būvvaldes dienestā Tallinā, kur strā-

dājis par būvvaditāju inženieri pie

ostas izbūves darbiem. Kā Latvijas

reevakuācijas komisijas loceklim P.

izdevies pārvest no Krievijas Rīgas
biržas komitejai piederīgos jūras ba-

garus un velkoņus un vēlāk no Igau-

nijas tur esošo bagarkaravānas daļu,

kopā 48 peldošus līdzekļus. P. gal-

venā nodarbošanās ir padziļināšanas
darbu izpildīšana visās trijās mūsu
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tirdzniecības ostās, ko izdara Rīgas
biržas komiteja valsts uzdevumā ka

ari privātām vajadzībām.

PETERSONS Augusts, doktors,

vesel. d-ta direktors. Dzimis 1878.

g. 20. oktobrī Lādes pag. Vanķejos.
Tēvs Ādams, māte Liene, dzim. Lan-

daua — lauksaimnieki. 1898. g. bei-

dzis 6. Pēterpils ģimnāziju, pēc tam

Maskavas univers. mcd. fakultāti.

Precējies. Sieva Anna, dzim. Savec-

ka. 1908.-09.. g. praktizē Koknesē.

1909.—1914. g. jūlijam ārštata un

pēc tam stata ordinātors Maskavas

univers. klīnikā, kur 5 gadus saga-

tavojies profesūrai. 1912. g. nolicis

mcd. doktora eksāmenu, 1914. g. jū-

lijā mobilizēts un piekomandēts Ņiž-

ņijnovgorodas sark. krusta hospitā-
lim par vec. ordināt. chirurgu un

nosūtīts uz kara lauku. No 1916. g.

ir tā paša hospitāļa pr-ks Tai pašā
laikā no 1915. g. febr. ari Vitebs-

kas sark. krusta galvenā doktora

vietas izp. un lazaretes vec. doktors.

No 1915. g. novembra Vitebskas

sark. krusta galvenais doktors, šis

vietas izpildījis līdz 1918. g., kad

pārbraucis uz Rīgu. No 1919. g.

janvāra līdz sept. Rīgas pilsētas
11. slimn. vicedirektors un chirurģijas
nod. vadītājs. No 1919.—1923. g.

Latvijas, vēlāk Rīgas, kara slimnī-

cas pr-ks. No 1923. 1925. g. Rīgas
bērnu slimn. direktors. No 1925. g.

līdz šim laikam veselības dep-ta di-

rektors. Tai pašā laikā no 1928. g.

ari I. Rīgas pils. slimnīcas I. chi-

rurģijas nod. vadītājs. Sarakstījis
vairāk rakstu par medicīnas jautāju-
miem latviešu un krievu valoda. Ap-

balvots ar Krievijas sarkanā krusta

goda zīmi, Triju zvaigžņu ord. 111.

šk- un Latv. sarkanā krusta I. sķ

goda zirni. Ir Latv. sark. kr. galve-

nās vakles loceklis, vēža apkaros,
b-bas pr-ka vietnieks, Latv. tuberk.

apkar, b-bas padomes pr-dis.
PETERSONS Cēzars, cand. rer.

mērc, Jēkabpils apriņķa nodokļu in-

spektors. Dzimis 1891. g. 4. nov.

Gaujienas pagasta. Tēvs Frka6, ma-

te Natālija, dzim. Lekse. Beidzis reāl-

skolu. Studējis Rīgas politechniskā in-

stitūta komercnodaļā. Beidzis Laba-

jās universitāti ar cand. rer. mērc.

grādu. 1917. g. beidzis Pēterhofas

kara skolu. Brīvprātīgi piedalījies

Latvijas atbrīvošanas cīņas, būdams

studentu rota. Cīnījies pie Ventas pret
lieliniekiem. lecelts par Aizputes ka-

ra komandantu, vēlāk komandējis
11. Dobeles kājnieku pulka 111. rotu.

Apspiedis komunistu sacelšanos Lie-

pāja. Pēc tam bijis virspavēlnieka
staba operatīvas daļas komandants.

Piedalījies ari cīņās pret bermontk-

šiem pie Rīgas. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeni, Latvijas atbrīvoša-

nas kara piemiņas zīmi un 10 gadu

jubilejas medaļu, ka ari ar uguns-

dzēsēju goda zīmi. Darbojas 4. Jē-

kabpils aizsargu pulka.

PETERSONS Eduards, paidagogs,

Jelgavas valsts skolotāju institūta di-

rektors un Latvijas universitātes fi-

loloģijas un filozofijas fakultātes pri-

vātdocents. Dzimis 1882. g. 26. mai-

jā. Tēvs Jēkabs skolotājs, māte

Marija, dzim. Vegere. Beidzis sko-

lotāju semināru Valmierā 1903. g.

un 1923. g. Latvijas universitātes fi-

lol. un filoz. fak. paidagoģijas no-

daļu. Papildinājies Berlīnes univer-

sitātē. Precējies. Sieva Matilde, dzim.

Skuja. No 1903. g. bijis skolotājs

Smiltenes draudzes skolā. 1900 g.

izturējis apriņķa skolas skolotajā pār-

baudījumu un bijis tam sko-

lotājs Smiltenes skolu b-bas tirdzn.
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skolā. 1912.—1919. g. bijis Smiltenes

draudzes skolas pr-ks. Smiltene va-

dījis mūzikas un dziedāšanas b-bas

kori un orķestri un bijis baznīcas

ērģelnieks. Darbojies gandrīz visas

turienes b-bās. Vairākkārt bijis lek-

tors un vadītājs skolotāju sagata-
vošanas un vispārīgās izglītības kur-

sos. Izglītības ministrijas uzdevumā

apceļojis Vāciju un iepazinies ar sko-

lotāju sagatavošanas iestādēm. Pēc

studiju beigšanas bijis Valkas apr.

pamatskolu inspektors, bet 1923. g.

pārcelts uz Jelgavu par valsts sko-

lotāju institūta direktoru. No 1924. g.

bijis L. U. filol. un filoz. fak. lek-

tors praktiskajā paidagoģijā. No 1927.

g. ir paidagoģijas katedras privāt-
docents. Ir stud. korp. Letonijas fi-

listrs. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. Sarakstījis latviešu valodā pir-
mo vispārīgās didaktikas mācības

grāmatu, rakstījis Izglītības Min. Mē-

nešrakstā un citos žurnālos un die-

nas prese par izglītības jautājumiem.
PETERSONS Gothards, sabiedrisks

darbinieks Alojā. Dzimis 1880. g. 27.

dcc. Alojas pagasta. Lauksaimnieka

dels. Studējis Maskavas lauksaimnie-

cības institūta. Bijis muižu pārvald-
nieks Krievija. Darbojas Alojas lauk-

saimnieclbas biedrībā. Dibinājis un

vadījis Alojas lauksaimniecības bie-

drības brlvbiblioteku. 20 gadus bijis

Alojas krāj- un aizdevu sab-bas pa-

domes loceklis un padomes priekš-
sēdis. Vada Alojas lopkopības pār-

raudzības biedrību, Ungurpils lauk-

saimniecības mašīnu koplšetāsanas

b-bu, Alojas mednieku b-bu un Alo-

jas draudzes brīvības pieminekļa
b-bt* ir daudzu b-bu valdes un re-

vīzijas komisijas loceklis. Apbalvots
**" Triju zvaigžņu ordeni un aizsar-

gu nopelnu krustu.

PETERSONS Paulis, sabiedrisks

darbinieks. Dzimis 1895. g. 15. jū-

nijā Valmierā. Tēvs Mārcis lauk-

saimnieks un linu tirgotājs, vēlāk

valsts ierēdnis, māte Anna, dzim.

Briedē. Izglītojies Valmieras tirdznie-

cības un Cēsu reālskola, tad Mi-

ronova komercskolā Rīgā. Studējis

Rīgas politechniskā institūta lauksaim-

niecības fakultāte, Baltijas techniskajā

augstskola un Latvijas universitāte.

lemīļotā blakus nodarbošanās mūzi-

ka, resp. klavieru māksla un koru

vadība. Klavieru mākslu mācījies pie

Emlļa Dārziņa, Artūra Bobkovica,

pianista Oskara Springfelda v. c. No

1919.-1921. g. strādājis Straupē par

Straupes rajona valsts zemju pār-
zini. No 1921. g. lauksaimnieks Kau-

guru pag. Briedi. Mūrmuižas nacio-

nālās jaunatnes b-bas pr-ks un Lat-

vijas tautas universitātes Mūrmuižas

nodaļas vadītājs kopš abu šo ie-

stāžu dibināšanas. Mūrmuižas nacio-

nālās jaun. biedrības un Latvijas-tau-

tas universitātes Mūrmuižas fnodaļas
kora vadonis. /I

PETERSONS Pēteris (pseud. T»ē-

terdēls), gleznotājs, skolotājs Rīgas

pils. I. ģimnāzijā. Dzimis 1881. g.

7. augustā Kokmuižas pagastā. Tēvs

Jānis — amatnieks, mate Kristlna,

dzim. Tamsone. Beidzis Rīgas pils.
mākslas skolu un saņēmis no Pē-

terpils mākslas akadēmijas vidussko-

lu skolotāja diplomu. Mācījies ari Lat-

vijas māksi, akadēmijas prof. Pur-

vlša dabas ainavu meistardarbnīcā.

Precējies ar Elsbeti Jancem. Glez-

nojis galvenā kārtā dabas ainavas

un piedalījies ar tām daudzās izstā-

dēs. Nodarbojies ari kā rakstnieks

humorists. Stāstiņi, humoreskas un

feļetoni iespiesti Svaros, Brīvajā Ze-

mē v. c, kā ari iznākuši atsevišķās



brošūrās. Vairākus gadus radiofonā

kā Pēterdēls sniedz savus jautros

priekšnesumus un īstajā vārdā lasa

apcerējumus, galvenā kārtā mākslas

jautājumos. Tautā populārs viņa ra-

dītais Uztupteva tips. Ir Neatkarīgo
mākslinieku vienības valdes loceklis.

PETERSONS Teodors, dārzkopis

Rīgā. Dzimis 1884. g. 26. jūlijā. Iz-

glītojies pamatskolā. 1913. g. nodi-

binājis savu dārzniecību Rīgā. De-

vis jaunus ierosinājumus Latvijas

dārzkopības pacelšanai. Pirmais sācis

ražot ziemā rožu ziedus Latvijā. Ar

panākumiem mēģina ražot Latvija da-

žas augļu un ogu šķirnes, ko tagad
ieved no ārzemēm, kā piem. smal-

kos Francijas ziemas bumbierus,

plūmes, firziķus un vīnogas. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeni. Ir

Latvijas dārzkopības biedrības val-

des loceklis.

PETRIKALNS Alfrēds, inženieris

technologs, Latvijas universitātes pro-

fesors. Dzimis 1877. g. 7. septembri

Rigā. Tevs Jēkabs, māte Anna, dzim.

Eglīte. 1914. g. beidzis Rīgas po-

litechniskā institūta ķīmijas fakultā-

ti. Precējies. Sieva Anna, dzim. Ku-

ličinska. 1914. g. uzaicināts lasīt fi-

ziku un ķīmiju Orenburgas kadetu

korpusā. Pec iesaukšanas kara die-

nestā no 1916. g. bijis inženieris Vto-

rova municijas fabrikā, pēc tam ķī-

miķis-instruktors kara materiālu pa-

gatavošanā Losinoostrovskas galvena-

jā kara noliktavā. 1918.—1920. g. dar-

bojies zinātniskajā ekspedīcijā uz Pe-

roni No 1920. g. bijis L. U. ķlm.

fak. asistents, no 1923. g. vecākais

asistents ķīmijas visp. laboratorijā un

fizikālās ķīmijas katedras privātdo-

cents, no 1925. g. docents, no 1927.

g. vecākais docents. 1928. g. aiz-

stāvējis disertāciju un ieguvis ķīmi-

jas doktora grādu. Tagad ir L. U.

ķīmijas fak. profesors. Bijis fakul-

tātes sekretārs un dekāns. Disertācija
Fosfora oksidācijas luminiscence un

viņas cēlonis. Citi zinātniski darbi

par luminiscencēm un spektroskopi-

ju iespiesti L. univers. rakstos. Ap

balvots ar Triju zvaigžņu ordeni ua

Franču akadēmijas palmām. Ir

Deutsche chemische Gesellschaft,
Deutsche Bunsengeselschaft, Societe

chemique dc France loceklis, Latvi-

jas ķīmiķu biedribas priekšsēdis, Lat-

vijas fotogrāfiskas biedrības biedrs

un stud. vienotnes Līdums goda vec-

biedrs.

PETROVS Aleksandrs, gleznotājs,
zīmēšanas skolotājs Valmieras valsts

ģimnāzija un komercskolā. Dzimi*

1874. g. 23. decembri Voroņežā. Tevs

Jānis, māte Katrīna, dzim. Kuķepova.
1594. g. beidzis reālskolu Voroņežā un

1901. g. akadēmiķa Dimitrijeva-Kav-
kazska mākslas studiju Pēterpili. Pre-

cējies ar Zelmu Leimaņi. Par sko-

lotāju sācis strādāt 1920. g. Valmie-

ras komercskolā; no 1922.—1925. g.

strādājis ari Valmieras kurlmēmo

skolā un no 1925. g. strādā Valmie-

ras ģimnāzijā un komercskola. 1909.

g. pirmo reizi izstādījis savus dar-

bus periodiskajā gleznu izstādē Je-

katerinodaras pilsētas mākslas muze-

jā, kas vēlāk ieguvis dažus viņa dar-

bus. No 1910—1914. g. piedalījies
Pavasara gleznu izstādes ķeizariska-
jā mākslas akadēmijā Pēterpili, kur

par gleznu Drupas Pliskavā ieguvis

godalgu un otru Pavasaris pie Val-

mieras nopircis akadēmijas muzejs.

1919. g. pirmo reizi piedalijies Lat-

viešu mākslinieku gleznu izstāde Ri

gā. Bijis Vācijā četrus gadus gū-

stā, kur visu laiku nodarbojies tikai

ar glezniecību. Attēlojis galvenā kar-
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tā Valmieras un Limbažu jūrmalas
ainavas, kuras gandrīz visas iegu-
vuši redzamākie angļu, franču un

beļģu virsnieki. 1920. g. iestājies

Neatkarīgo māksi, vienībā Rīgā. Pie-

dalījies visās vienibas rīkotās gleznu
izstādes. V alsts mākslas muzejā Rīgā
atrodas divi viņa darbi: šķūnītis me-

žā un Pagātne.

PIETIŅS Heinrichs, jurists, Viļē-
nu iecirkņa miertiesnesis. Dzimis 1897.

g. 16. martā Rīgā. Tevs Antons —

kuģu kapteinis, māte VUhelmlna, dz.

Lāce. Studējis Rigas politechnisikā in-

stitūtā inženierzinātnes. Beidzis kara

skolu Tomskā un Latvijas universitāti

ar cand. iur. grādu. Studējis ari pai-

dagoģiju. Bijis fizikas un matemātikas

skolotājs Krievijā. No 1921. 1922. g.

bijis Patkules pag. pamatskolas pār-
zinis. No 1922.—1924. g. Auces pil-
sētas vidusskolas skolotājs. No 1928.

g. bijis Jelgavas apgabaltiesas ties-

amatu kandidāts, no 1931. g. Dau-

gavpils apgabaltiesas papildu mier-

tiesnesis. No 1934. g. ir Viļenu ie-

cirkņa miertiesnesis. Studiju laikā uni-

versitāte godalgojusi viņa darbu Pat-

ria potestas romiešu tiesībās no vē-

sturiskā un dogmatiskā viedokļa. 1929.

g. par disertāciju Noziedzīgo noda-

rījumu kauzalitāte un apkarošana

Latvijā ieguvis tiesību zinātņu dok-

tora grādu Briseles universitāte.

PIKA Eduards, mākslinieks glez-

notājs, I atvijas daiļkrāsotāju aroda

skolas direktors un gleznošanas un

līmēšanas skolotājs. Dzimis 1895.g.

30. marti Lestenes pagastā. Tēvs

Ferdinands - amatnieks, māte An-

na, dz. Zvirbule. 1931. g. beidzis

Latvijas mākslas akadēmiju pie prof.

J- R. Tillberga. Precējies. Sieva Edī-

te, dzim. Zīle. No 1929. g. Latvi-

jas liaiļkr. aroda skolas zīmēšanas un

gleznošanas skolotājs un no 1932.

g. Šis skolas direktors. Galvenokārt

nodarbojas ar lietišķo mākslu, iekš-

telpu dekorēšanu un iekārtas orga-

nizēšanu, šinī nozare daudz un da-

žādu darbu privātās un sabiedriskās

telpās. Monumentāls darbs — bap-

tistu pestīšanas tempļa altāra glez-

nojums. Ir mākslinieku biedrības

Umbra valdes loceklis.

PIKI'RS Pēteris, tautskolotājs,

Jaunpiebalgas Mārtiņa 1. pak. pamat-

skolas pārzinis. Dzimis 1890. g. 18.

novembri Jaunpiebalgas pagasta. Tēvs

Kārlis, māte Liene, dzim. Liepiņa —

lauksaimnieki. Mācījies Jaunpiebalgas

Mārtiņa un draudzes skolā, pēc tam

papildinājies pašmācības ceļa un ie-

guvis tautskolotāja tiesības. Precē-

jies ar Mariju Rubeni. Skolotāja gai-
tas iesācis 1912. g. Ogres pagasta

skolā. Tai pašā gadā pārnācis uz

Jaunpiebalgas Mārtiņa pagastskolu

par otru skolotāju. 1911.-15. māc. ga-

dā bijis Jaunpiebalgas Jāņa skolas

pārziņa vietas izpildītājs. 1919. g.

ievēlēts par skolas pārzini. Ir biedrs

Jaunpiebalgas dziedāšanas b-bā, 28.

Latvijas vanagu Jaunpiebalgas nova-

dā un Jaunpiebalgas kultūras b-bas

sekretārs un bibliotekārs, bez tam

vēl ir Jaunpiebalgas pagasta pado-

mes pr-dis, Draudzes padomes locek-

lis, Jaunpiebalgas Silzemes 83. maz-

pulka vadītājs, krājaizd. s-bas pa-

domes pr-dis un piensaimn. s-bas

Gaujmala revlz. kom. loceklis.

PILSETNIEK-GRAVE Elma, sko-

lotāja un Rīgas pilsētas 11. ģimnā-

zijas inspektrise. Dzimusi 1885. g.

9. augusta Vecpiebalgā. Pirmo Iz-

glītību baudījusi turienes Ogrenu sko-

lā. Mācījusies V. Maldoņa ģimnāzi-

jā Rīgā, ko beigusi 1906. g. Pēt

ģimnāzijas beigšanas tūliņ sākusi dar-
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boties paidagoģijas lauka. Sākumā

bijusi īsu laiku mājskolotāja un no

1907.—1911. g. skolotāja V. Ozoliņa
tirdzniecības skolā Jaunjelgava. 1911.

g. pārnākusi uz Rigas latviešu iz-

glītības b-bas skolām. Blakus pai-

dagoģijas darbam 1919. g. iestāju-

sies Latv. universitātes filoloģijas fa-

kultātes filozofijas nodaļā un studē-

jusi līdz 1927. g. No 1919. g. janvāra
strādā R. P. 11. ģimnāzijā par sko-

lotāju un ģimnāzijas inspektrisi. Dar-

bojusies Latv. izglītības b-bā no 1912.

g. kā skolu komisijas locekle, tagad
tās pašas b-bas pad. loc. Piedalīju-
sies Latvijas vidusskolu skolotāju

b-bas un vecāku un audzinātāju b-bas

dibināšanā. Latvijas atbrīvošanas ciņu

laika darbojusies tais sieviešu orga-

nizācijās, kas atbalstījušas latvju ka-

ravīru darbību.

PIPIŅA Berta, rakstniece un sa-

biedriska darbiniece. Dzimusi 1883.

g. 28. septembri Codes Spāriņu kro-

ga. Tevs Jēkabs Ziemelis, māte Lī-

ze, dzim. Kola — zemkopji. Mācī-

jusies kroņa Misas pagasta skola, tad

Beķera meiteņu proģimnazija Bau-

ska. Vēlāk trīs gadus mācījusies pie

Dr. Llbmaņa Berlīne valodas mācīša-

nas metodi valoda atpakaļpalikuša-

jiem. Jaunība apceļojusi Vāciju, Svei-

ci, Krieviju. 1910. g. apprecējusi re-

daktoru, rakstnieku, kritiķi, skolotāju
Ermani Plpiņu, kas miris 1927. g.

Laulībā dzimušas meitas — Biruta

un Nora un dels Jānis. No 1919.—

1934. g. bijusi Rīgas pils. domniece.

Strādājusi dažādās komisijas. No

1925.—1928. g. kā Rīgas pilsētas val-

des locekle vadījusi trūcīgo apgādī-
bas nodaļu un no 1928.—1931. g. bi-

jusi pils. revīzijas komisijas locekle.

No 1931.—1934. g. bijusi deputāte

Latvijas saeimā, kur darbojusies kā

pašvaldības kom. priekšsēža biedre

un petīciju kom. sekretāre. No 1922.

g. darbojas Latvju sieviešu nacio-

nālajā ligā un no 1925. g. ir tās

priekšniece. Ir Latvijas sieviešu or-

ganizāciju padomes dibinātāja un

pr-ce. Ar publiskiem referātiem par

tautas nacionālu audzināšanu un ci-

tiem kultūras jautājumiem vairākus

gadus uzstājusies Rīgā un provin-

ce. Kā L. S. N. ligas priekšstāve
pieder pie Starptautiskās sieviešu sav-

bas, kurā apvienojušās 45 valšķu sie-

vietes. Piedalījusies un uzstājusies ar

runām starpt. sieviešu kongresos

Vīnē, Stokholma un Parīzē. Apmek-

lējusi sieviešu sav-bu centrus Ru-

mānijā, Ungārijā, Austrija, čechoslo-

vakijā, Vācijā, Beļģijā, Zviedrija, So-

mijā, Igaunijā un Lictavā. Mīlē li-

terārisko darba lauku. Ir žurnāliste

Jaunākajās Ziņās un sieviešu žurnā-

los. Kā sieviešu org. padomes pār-

stāve ir mēnešraksta Latviete izde-

vēja. Sarakstījusi brošūru mātēm Xl

es runāju ar saviem bērniem par

seksuālo jautājumu un romānu Le-

jaskrodzniece un meitas.

PIZELIS Ludvigs, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Jāsmuižas pa-

gasta vecākais. Dzimis 1888. g. 8.

decembri Jāsmuižas pagastā. Mācī-

jies 2. Pēterpils ģimnāzijā un Ki-

jevas praporščiku skolā. Pasaules ka-

rā bijis virsnieks. Bijis pag. padomes

un pag. valdes priekšsēdis. No 1934.

g. ir pagasta vecākais. Ir Jāsmuižas

krājaizdevu sabiedrības priekšsēdis un

vairāku lauksaimniecības ormani/āri-

ju dibinātājs un priekš";<*ks. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ord.

PLAĶIS Juris, valodnieks, Lirtri-

jas univers. profesors. Dzimis 1869-

--g. 22. jūnijā Kabeles pagasta. Tev*

Matīss, māte Līze, dzim. Kārklirja



— zemkopji. Beidzis skolotāju se-

mināru Kuldīgā un Kazaņas univer-

sitātes vēstures un filoloģijas fakul-

tāti. Precējies. Sieva Eiženija, dzim.

Stolcere (f)- Otra sieva Leontīne, dz.

Freiberga. Bijis 14 g. tautas skolo-

tājs Bolderājā, Rigā, Dignājā un Mo-

rē. Pēc universitātes beigšanas veco

valodu skolotājs Kazaņas ģimn., pri-

vātdocents Kazaņas universitāte, pēc

tam docents un profesors turpat. Bijis

privātdocents, docents un profesors
ari Kazaņas augstākajos sieviešu kur-

sos. 1920. g. ievēlēts par L. U. do-

centu, vēlāk par profesoru filol. un

filoz. fakultātē. Sarakstījis daudz zi-

nātnisku darbu, no kuriem minami:

Daži attīstības posmi latviešu un lei-

šu intonācijas vēsturē, Leišu valo-

das rokas grāmata, Kurscnieku valo-

da. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

11. Šķ., Somijas Baltas rozes ord.

un Zviedrijas Vazās ord. Ir stud.

korp. Bevcronijas filistrs un Latvic-

šu-lietaviešu vienības valdes loc. Bi-

jis vairākkārt prorektors un filol. un

filoz. fak. dekāns.

PLATO Gustavs, tirgotājs un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1871. g.

19. martā Liekzercs pagastā. Bei-

dzis 2 kl. Reņģes paraugskolu. Ir

Latvijas tirgotāju savienības un Rī-

gas namīpašnieku b-bas biedrs, vai-

rāku krediticstāžu padomes loceklis

un veicinātāja biedrs studentu b-bas

Dziesmuvara seniešu kopā.

PLAUDIS Jānis -Alfons, literāts.

Dzimis 1901. g. 8. decembri Bar-

kavas pag. Puntēs kā saimnieka

dēls. Pirmo izglītību baudījis Meirā-

nu pag. Visagala skolā. Privāti sa-

gatavojies vidusskolas eksāmenam.

1918. g. iestājies tagadējā Lubānas

ģimnāzijā. Pec pirmā mācības gada

pārcēlies uz Cēsīm, kur turpinājis

izglītību. 1919. gada vasara skolas

brīvlaikā piedalījies kā izlūks un sa-

nitārs Latvijas atbrīvošanas ciņās Lat-

galē. Pēc gada ieradies atkal Cēsis

un ģimnāzijas mācību kursu pabei-
dzis E. Eglītes reālģimnazijā Bēr-

zainē. Lai sagādātu līdzekļus studi-

jām, darbojies par drukas darbu mā-

cekli Valsts papīru spiestuvē. No-

pietnu vērību piegriezis cittautu un

sevišķi nacionālajai latvju literatūrai.

Darbojies ari kā žurnālists dažādos

laikrakstos un žurnālos. Viņa pirmais
kterāriskais darbs iespiests 1918. g.

Līdumā. Rakstijis recenzijas, skices

un dzejas. 1933. g. sakopotās lauku

ainas izdotas grāmatā Apburtas ve-

lēnas. Pašlaik strādā dzelzceļu virsv.

drukas darbu nodaļā.

PLAUKS Rūdolfs, jurists, Rīgas

apgabaltiesas loceklis. Dzimis 1881. g.

28. augusta Plāņu pagastā. Saimnie-

ka dels. Studējis Tērbatas universi-

tātē tieslietas. Beidzis 1911. g. Pē-

terpils universitātes juridisko fakul-

tāti. Precējies. Sieva Aleksandra, dz.

Dreimane. Studiju laikā Pēterpili strā-

dājis ziemeļvakaru dzelzceļu jurtskon-

sultācijas nodaļā, pēc tam Pēterpils

internacionālajā komercbankā. No

1916. g. bijis zvērināta advokāta pa-

līgs. 1922. ļļ. sākumā atgriezies Lat-

vijā un 1923. g. sākuma iestājies

Rīgas apgabaltiesas prokuratūra. Tai

pašā gada iecelts par Latgales ap-

gabaltiesas locekli. No 1925. g. ir

Rīgas apgabaltiesas loceklis. Ir stud.

korp. Lettonia filistrs.

PLENSNERS Aleksandrs, žurnā-

lists, laikraksta Latvijas Kareivis re-

daktors. Dzimis 1892. g. 25. ap-

rīli. Beidzis Aleksandra kara skolu

Maskavā. Studējis Latvijas univer-

sitātē filozofiju. Sarakstījis dažas

343
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grāmatas un daudz rakstījis dažā-

dos laikrakstos un žurnālos.

PLOKS Jānis, sabiedrisks darbi-

nieks Lejasciemā. Dzimis 1905. g.

9. oktobri Lejasciema pagastā. Mācī-

jies Lejasciema vidusskolā. Ir valsts

mežsargs. lemīļotākā blakus nodar-

bošanās glezniecība. Gleznojis deko-

rācijas apkārtējām izrīkojumu telpu
skatuvēm. Lasījis daudz publisku

priekšlasījumu un bijis ari preses ko-

respondents. 1922. g. piedalījies Lat-

vju nācionālās jaunatnes savienības

Lejasciema nodaļas dibināšanā, bijis
tās loceklis un no 1926. g. ir tās

priekšnieks. No 1924. g. darbojas
b-bas Latvijas vanagi Lejasciema no-

vada valdē. Aizsargu organizācijā

darbojas no 1925. g., bet no 1931. g.

ir Lejasciema aizsargu nod. priekš-
nieks. Darbojas ari Lejasciema labda-

rības b-bā, Lejasciema dziedātāju
b-bā Dziesmu gars un Latvijas mežu

darbinieku b-bā. Interesējas par Le-

jasciema apkārtnes vēsturi. Apbal-
vots ar aizsargu medaļu par cen-

tību.

PLOSTIŅS Jānis, pašvaldības dar-

binieks, Jaunjelgavas pilsētas galva.

Dzimis 1882. g. 31. janvāri Jaun-

jelgavā. Izglītojies pamatskolā. No

1899.—1918. g. bijis ierēdnis Jaun-

jelgavas nodokļu valdē. No 1919. g.

ir Jaunjelgavas pilsētas galva. No-

darbojas ari ar zemkopību. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.
Ir Jaunjelgavas ugunsdzēsēju b-bas

goda biedrs, krāj- un aizdevu sab-

bas valdes pr-dis un sadraudzigas
b-bas biedrs.

PLOSS Kārlis, ierēdnis un sabie-

drisks darbinieks, Latvijas bankas Cē-

su nodaļas pārvaldnieka palīgs. Dzi-

mis 1871.g. 1.novembri Raunas pa-

gasta. Izglītojies Cēsu pilsētas sko-

lā. No 1891. g. bijis Cesu krona

reutejas kancelejas ierēdnis, no 1913.

g. Arensburgas rentejas vecākais grā-

matvedis, pēc tam Arensburgas rcnt-

meisters. 1919. g. iecelts par Valsts

kases Cēsu nodaļas priekšnieku. No

1922. g. bijis Valsts krāj- un kredīt-

bankas Cesu nodaļas priekšnieka
vietas izpildītājs. No 1923. g. ir Lat-

vijas bankas Cesu nodaļas pārvald-
nieka palīgs. Apbalvots ar Triju

zv. ord. V. šķ. Ir 10. Cēsu aizsar-

gu pulka aizsargs, Cēsu pilsētas re-

vīzijas kom. loc, Cēsu pilsētas latv.

draudzes pr-ks un Cēsu viesigls

b-bas vakles loc.

PLODONS Vilis, rakstnieks un pai-

dagogs. Pastāvīgā dzīves vieta Rī-

gā. Dzimis 1874. g. 9. martā Bau-

skas Pilsmuižas Lejeniekos. Tēvs

Jānis Lejenicks, māte Anna, dzim.

Duklava — lauksaimnieki. Mācījies

Bauskas Pilsmuižas pag. skolā un

Bauskas pils. skolā. Beidzis Balti-

jas skolotāju semināru Kuldīgā. No

1895.- 1897. g. bijis par skolotāju
Liezeres draudzes skolā, pēc tam

no 1897. 1893. g. Bigauņcicmā Rī-

gas jūrmalā. No 1898. g. ir adjimkta

skolotājs Rīgā, bet no 1901.-1914.

g. Rīgas pilsētas savienoto elemen-

tārskohi skolotājs. 1915. g. evakuē-

jies uz Jaungulbeni un apmeties pie

brāļa, rakstnieka Visvaida, toreiz drau-

dzes ārsta un aptiekas īpašnieka Jaun-

gulbenē. 1916.g. darbojies par sko-

lotāju Jaungulbenes ministrijas skolā.

1917. g. Valkas apr. skolu nodaļas

loceklis. Ar Latvijas valsts nodibi-

nāšanos ieguvis pftnfTesiga latviešu

valodas un literatūras skolotāja dip-

lomu un bijis, sākot ar 1919. g-

rudeni, par skolotāju Rīgas pilsētas

I. ģimnāzijā. 1933. g. rudeni atstājis

skolotāja dienestu un šimbrīžam
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nodarbojas tikai ar rakstniecību, sa-

jemdams no pilsētas pilnu skolotāja

pensiju. Precējies. Sieva Elfrīda, dz.

Melbairde. Sarakstījis dzejoļu krāju-
mus: Pirmie akordi, Dzīves simfo-

nijas, 111 lirisku dziesmu, Via do-

k>rosa, No Nakts lidz Ritam, Tāli

taki, tuvi tēli, Mūzas mirkļi, Ze-

me un zvaigznes, Skanošās āres v.

c; poēmas: Atraitnes dēls, Uz sau-

laino tāli, Kauja pie Saules 1230. g.,

Kuri pie Rīgas 1210. g., Zemgaļu

drasoņi v. c; pasakas: Eža kažo-

ciņš, Lapsa-kūmiņš un Vilks-znotiņš,

Lapsas-kumiņa dēkas, Pasaka par

bāreni ganu zēnu, trim brinumsta-

bīdltēm, diviem ķēniņiem un vienu

ķēniņmeitu. Bez tam pasaku krā-

jumu Pasaku šupulltis. Garākus dze-

jojumus: Divi pasaules, Rekviems,

Saules himna v. c. Bērnības atmiņu

tēlojumus: Mazā Anduļa bērnības at-

miņas, Brāļi, Kā es bērnībā braucu

ziemsvētku čigānos. Tad vēl sarak-

stījis ļoti daudz balādu, kā ari iz-

devis veselu balādu krājumu Balā-

das un balādcskas. Bez tam sastā-

dījis vairākas dzeju antoloģijas, mā-

cības grāmatas skolām: Latv. lite-

ratūras vēsturi 3 daļās, Valodas mā-

cību. Daiļliteratūras chrēstomatiju 4

daļās un kopā ar prof. A. Daugi
Mūsu lasāmo grāmatu 0 daļās —

pamatskolām. Sarakstījis pirmo pa-

mācību deklamācija jeb daiļlasiša-

nā. No cittautu rakstnieku darbu

tulkojumiem atzīmējami: Nlcšes Tā

runāja Saratustra, Modernā vācu

lirika, Leišu daiņas, Puškina Pa-

saka par zvejnieku un zelta zivtiņu,

Pasaka par ķēniņu Saltānu v. c.

Latvju himnas Mēs gribam but kun-

gi un Dziesmas brīvajai Latvijai —

Lai Lgo lepna dziesma autors.

Vit urāk komponētas Plūdoņa dzie- 1

smas. Par dzeju krājumu Zeme un

zvaigznes 1928. g. un dzeju krāj.

Tālie krasti 1934. g. piespriestas Kul-

tūras fonda godalgas. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 111. un 11. šķ.
PLOMANIS Arvīds, inženieris mež-

kopis, zemkopības ministrijas mežu

departamenta mežierīcības daļas va-

dītājs. Dzimis 1899. g. 14. janvāri

Alojas pagastā. Tevs Tenis, māte

Zelma, dzim. Blumberga — zemkopji.
Beidzis Rigas kultūrtechnisko vidus-

skolu. 1921. -1927. g. studējis Latv.

universitātes lauksaimniecības fakul-

tātes mežkopības nodaļā, ko beidzis

ar I. šķ. diplomu. Precējies. Sieva

Hermlna, dzim. Lūse. 1919. g. brīv-

prātīgi iestājies Latv. nacionālajā ar-

mijā. Piedalījies kaujās Latgalē,

Augškurzemē un pret Bertriontu. Pēc

kara skolas beigšanas cīnījies pret

lieliniekiem Latgales frontē. Pieda-

lījies pazīstamajos kapt. Lielmaņa iz-

lūku gājienos. 1921. g. demobilizē-

jies. No 1921. g. bijis valsts zemju

departamenta mērnieks un darbojies

agrārreformas izdarīšana Latgalē. No

1923. g. bijis mežu dep-ta mērnieks

mežierīcības daļā. No 1927. g. bijis

mežzinis Vecpiebalgā, pēc tam virs-

mežzinis Lutriņos. No 1934. g. ir

mežu d-ta mežierīcības daļas vadītājs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. Ir stud. korp. Talavija filistrs un

stud. mežkopju b-bas šalkone vec-

biedrs. Bijis Vecpiebalgas pag. aiz-

sargu nodaļas priekšnieks, vēlāk 10.

rotas komandieris Cēsu aizsargu pul-
kā un Kuldīgas aizsargu pulka 11.

bataljona komandieris. Darbojies vai-

rākās lauku kulturālajās un sabie-

driskajās organizācijās, kooperatīvu

valdēs un revīzijas komisijās. Ir Lat-

vijas lauksaimn. centralb-bas savst.

kreditb-bas padomes loceklis.
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PLOME Kārlis, lauksaimniecības in-

struktors un sabiedrisks darbinieks.

Dzimis 1003. gadā 3. maija Krust-

pils pagastā. Beidzis valsts Latga-
les lauksaimniec. vidusskolu. 1927.—

1934.g. bijis lecavas-Grienvaldes lauk-

saimn. b-bas saimniecības pārzinis un

lecavas rajona dārzkopības instruk-

tors. Ir lecavas piensaimn. s-bas

grāmatvedis. Ir lecavas pag. revīzi-

jas kom. pr-dis, lecavas un apkārt-

nes patēr. b-bas revīzijas kom. pr-

dis, lecavas mazpulka dibinātājs un

vadītājs un lecavas kuitorveic. b-bas

revīzijas kom. loc.

PLOME Pēteris, skolotājs, Vecbor-

nes valsts pamatskolas priekšnieks.
Dzimis 1903. g. 27. novembri Laun-

kalnes pagastā. Tevs Pēteris, māte

Karllna. Beidzis Smiltenes valsts vi-

dusskolu, tautskolotāju paidagoģiskos

kursus, fiziskās audzināšanas pilnu

kursu, vācu valodas speciālus kur-

sus un defektlvo skolu skolotāju kur-

sus. Precējies. Sieva Paullna, dzim.

Pommere. No 1924.—1925. g. bijis
Mazsalacā skolotājs, no 1925 —1931.

g. Seju pagasta Košķcles I. pak.

p-skolas priekšnieks. No 1931. g. ir

tagadējā amata. Ir L. K. veicināša-

nas b-bas Vecbornes Lielbornes nod.

pr-ks un dibinātājs. Blakus skolotāja
un skolas darbam piedalās ari vispā-

rējā kulturālā un pagasta sabiedris-

kajā dzīve. Ir Kaplavas pag. pa-

domes pr-dis.

PLOME Teodors, saimniecisks dar-

binieks, valsts zemes bankas direk-

tors Rīga. Dzimis 1884. g. 31. mar-

tā Ērģemes pag. Tēvs Miķelis, mā-

te Minna, dzim. Sūna. leguvis taut-

skolotāja un būvtechniķa izglītību.

Precējies. Sieva Leonija, dzim. Su-

lika. Bijis tautas padomes un satvers-

mes sap. loceklis. Strādājis ari avīž-

niecībā. Ya|as brīžos mii nodarboties

ar dārzkopību. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. 111. šk- Piedalījies
1905. g. kustībā un izsūtīts uz Sibī-

riju, no kurienes izbēdzis.

PODNIEKS Teodors, aktieris, Latv

nacionālā teātra goda loceklis. Dzi-

mis 1879. g. 1. aprīli Rīgā. Tevs Jē-
kabs - namdaris, māte Marija, dzim.

Berglande. Mācījies Treija 6 kl. pri-
vātskola. Pēc tam, būdams māceklis

grāmatu veikala, sācis interesēties par

skatuvi. Pirmo reizi uzstājies 1896.

g. Blaumaņa lugā Pazudušais dels.

Pēc tam spēlējis teātri, ko vadījis
R. Tautmlts-Bērziņš. Vēlāk piedalī-

jies viesizrādes provinces pilsētas un

uz laukiem, ko vadījis Roberts Jan-

sons, pēc tam spēlējis Ausek|a tautas

namā. 1902. g. angažēts Rīgas jau-

najā latv. teātri par aktieri un vēlāk

ari par režisoru. Piedalījies gandrīz

visās drāmas, komēdijas, operas un

operetes izrādēs. Pēc teātra slēgša-

nas darbojies Apollo teātri, pēc tam

angažēts Liepājas latv teātri par re-

žisoru un aktieri. 1915. g. vadījis
Latv. bēgju centrālkomitejas rīkotas

izrādes Pollaka zālē Pēterpili un bi-

jis režisors un aktieris Pēterpils latv.

b-bas teātri. 1918. ģ. pārnācis uz Latv.

strēlnieku teātri Cēsis. Pēc tam ai-

cināts uz Valku Latv. pagaidu nacio-

nālajā teātri, bet drīzi pārgājis uz

Rīgas latv. strādnieku teātri. Pēc lie-

linieku izdzīšanas iestājies brīvprātī-

gi Rīgas jaunformējamo rotā. No

Latv. nācionālateātra dibināšanas dar-

bojies viņā bez pārtraukuma. P. lo-

mu repertuārs ļoti plašs un dažāds.

Mīļākās lomas — raksturi un rak-

sturkomiķi. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. IV. šķ. 1934. g. pensio-

nēts un iecelts par Latv. nācionālā

teātra goda locekli.
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POLIS Pricis-Adolfs, notārs Val-

kā. Dzimis 1900. g. 15. janvāri. Tevs

Fricis, māte Lavīze, dzim. Orinber-

ga — zemkopji. 1922. g. beidzis kā

eksterns Valsts Daugavpils vidussko-

lu. Studējis Latvijas universitātes

tautsaimniecības un tiesību zinātņu
fakultāte. Studiju laikā strādājis ar-

tilērijas inspektora stabā un dzelz-

ceļu virsvalde. No 1927. g. strādājis
notariātā. Precējies. Sieva Adelc, dz.

Oradkovska. 1934. g. izturējis no-

tāra pārbaudījumus un iecelts par no-

tāru Valkā. Nodarbojas ari ar litera-

tūru. Piedalījies Latvijas atbrīvošanas

cīņās.

POLIS Kārlis - Antons - Indriķis,
dzelzceļu inženieris, Latv. dzelzceļu
9. iecirkņa priekšnieks Liepājā. Dzi-

mis 1888. g. 28. maijā Lugažu pa-

gastā. Tēvs Andrejs, māte Dārta,

dzim. Aune. Beidzis satiksmes ceļu

inženieru institūtu Pēterpili. Precē-

jies. Sieva Serlena, dzim. Strautiņa.

Strādājis dzelzceļu dienestā un kūd-

ras rūpniecībā Krievijā. Rakstījis krie-

vu un latviešu valodā par dzelzce|u

saimniecību un kūdras rūpniecību. In-

teresējas par kūdras rūpniecību. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. Ir stud. korp. Fraternitas Metro-

politana filistrs.

POLS Ādolfs, pašvaldības darbi-

nieks, Kuldīgas pilsētas valdes lo-

ceklis. Dzimis 1879. g. 9. martā. Bei-

dzis Kandavas pagastskolu. No 1928.

-1934. g. 15. maijam Kuldīgas pil-
sētas domes un valdes loceklis. Paš-

laik Kuldīgas pilsētas valdes loceklis

un saimnieciskās nodaļas vadītājs. Ir

Kuldīgas latviešu sadraudzlgās bie-

drības un amatnieku ģildes brālības

biedrs.

POPENS Jānis, inženiera techno-

kogs, meliorācijas departamenta ba-

garu nozares inženieris. Dzimis 1889.

g. 30. jūnijā Lieljumpravas pagastā.

1915. g. beidzis Rīgas politechniskā
institūta mēchanikas nodaba. Bijis

praktikants uz vairākiem dzelzceļiem

un inženieris konstruktors Rumpmui-
žas viļu im instrumentu fabrikā. Pēc

artilērijas kara skolas beigšanas Pē-

terpili piedalījies pasaules karā kā

artilērijas virsnieks. 1917. g. pieko-
mandēts Ķijevas arsenālam par ma-

šīnu inženieri. Piedalījies Ķijevas lat-

viešu sabiedriskajā dzīve un ievēlēts

par Ukrainas latviešu centrālkomitejas

valdes locekli. 1920. g. atgriezies

Latvijā. No 1921.-1923. g. bijis Lat-

vijas dzelzceļu 111. mašīnu iecirkņa

pr-ks, no 1923.—1929. g. valsts Dau-

gavpils arodu skolas pr-ks. Apce-

ļojis čechoslovakiju un Austriju, ie-

pazīstoties ar arodizglītības stāvokli

šinīs valstis. 1927. g. noorganizējis

pirmos automobiļu vadītāju un 1928.

g. bflvtechniķu kursus Latgalē. 1925.

g. nodibinājis Latgales inženieru b-bu

un bijis tās pr-ks līdz 1929. g. No

1930. g. ir meliorācijas departamenta

bagaru nozares inženieris. Rakstījis

laikrakstos par techniskiem un sa-

biedriskiem jautājumiem un sacerē-

jis brošūru Arodizglītība čcchoslo-

vakija un Austrijā. Ir stud. korp. Ta-

lavijas filistrs.

PORU TS Jānis, žurnālists un sa-

biedr. darbinieks, Jaunāko Ziņu re-

dakcijas loceklis. Dzimis 1886. g. 20.

februāri Saukās. Tēvs Andrejs —

bijis muižas kalps, māte Marija. Bei-

dzis komercskolu Pēterpili. Studējis

Rīgas politechn iskajā institūta ko-

merczinlbas un Latvijas universitā-

tē tautsaimniecību. Bijis latviešu ve-

co strēlnieku žurnāla frontē Latvie-

šu Strēlnieks izdevējs un atbildīgais

redaktors, Ziemeļlatvijas laikrakstu



atbrlvošanas ciņu laikā Jaunās Dzī-

ves un Tautas Balss redaktors. Ir

latv. veco strēln. laikmeta dokumen-

tu un atmiņu Sāpju ce|š, kā ari vēstu-

riskās grāmatas Daugavas sargi gal-
venais autors. Daudz rakstījis par

latviešu veco strēlnieku vēsturiskām

cīņām un Latvijas atbrīvošanas cīņām

Ziemellatvijā, pret Bermontu un lie-

liniekiem. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. V. un IV. šķ. Ir Latvju
rakstnieku un žurnālistu arodbiedrī-

bas dibinātājs 1917. g. un 10 g. val-

des loceklis, no 1934. g. valdes priekš-

sēdis, biedrības Pulkveža Brieža fonds

ilggadīgs valdes loceklis, Latviešu

veco strēlnieku biedrības biedrs un

ilggadīgs padomes loceklis, Latvijas

preses biedrības biedrs pēc apvieno-
šanas ar Latvju rakstnieku un žur-

nālistu biedrību, no 1931. g. kultūras

darbinieku pensiju komisijas locek-

lis tautas labklājības ministrijā.
PORIETS Richards, satiksmes ce-

ļu inženieris. Rlgas-Kārsavas dzelz-

ceļa būves daļas priekšnieks. Pastā-

vīgā dzīves vieta Saldus pag. Dekše-

nieku mājās. Dzimis 1881. g. 25.

jūnija Lubānas muižā. Tēvs Reinis,

māte Made, dzim. Treica zem-

kopji. "Beidzis Lubānas pag. sko-

lu, Jelgavas reālskolu, pec tam Pē-

terpils satiksmes ceļu inženieru in-

stitūtu 1909. g. Precējies. Sieva

Marta, dzim. Apinlte. No 1910. g.

strādājis ekspluatējamiem nu Jaun-

būvējamiem dzelzceļiem. Latvija at-

griezies 1920. g. Vadījis Liepājas-
Glūdas un Rlgas-Kārsavas dzelzceļu
būves darbus. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa IV. šķiru. Ir sa-

tiksmes ceļu inženieru b-bas biedrs.

Piedalījies 1905. g. brīvības cīņās.

PODNIEKA Marija, ārste Vents-

pili. Dzimusi 1891. g. Talsu apr. Bei-

gusi Pēterpils sieviešu mcdic. inst>

ttltu. Ir Ventspils pilsētas skolu un

Sarkanmuižas rajona ārste. Ir Latv.

pretalkohola b-bas un Latv. tuber-

kulozes apkarošanas b-bas biedrene.

PRAETORIUS Teodors, garīdz-

nieks, Salas cv. lut. draudzes un Rī-

gas kurlmēmo draudzes mācītājs.

Dzīvo Priedaine. Dzimis 1878. g. 14.

martā Rīgā. Beidzis universitātes teo-

loģijas fakultāti. 1904. g. jūnijā ordi-

nēts par Cesu apr. vikāru, vēlāk

bijis mac. adj. latv. Sv. Ģertrūdes

draudze, pec tam Sv. Jāņa draudze.

No 1905. g. bijis kurlmēmo mācītājs.
Daudzās skolās mācījis ticības mācī-

bas. No 1918. g. ir Salas draudzes

mācītājs. 1920. g. organizējis pat-

stāvīgu kurlmēmo draudzi, kur ie-

vēlēts par pirmo mācītāju. Ir latvie-

šu valodas skolotājs vairākās vācu

skolās.

PRAULIŅŠ Alfrēds, pseud. Va-

nags, valsts ierēdnis, V almieras ap-

riņķa priekšnieks, Valmieras robežaps.

apgabala priekšnieks un 8. Valmieras

aizsargu pulka komandieris. Dzimis

1891. g. 19. janvāri Svārtes pag.

Tēvs Dāvids, māte Kristīne, dzim.

Karnate — zemkopji. Beidzis Plis-

kavas vidējo zemkopības skolu. Pre-

cējies. Sieva Hilda, dzim. Kocha. Pa-

saules karā piedalījies par virsnieku

un 1915. g. pārgājis latviešu strēl-

niekos. 1916. g. jūlija kaujās apbal-

vots ar Jura krustu, 1916. g. ziemas-

svētku kaujās apbalvots ar Jura zo-

benu, janvāra kaujās ar Annas ord.

IV. šķ. 1918. g. darbojies dzelz-

ceju apsardzībā Dno stacija un Pē-

terpili un sekmējis latviešu atgrie-
šanos dzimtenē. Apsargājis nacionā-

lās padomes un bēgļu organizācijas

komitejas mantas un dokumentus.

Atbrīvošanas cīņās cīnījies pret liē-
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Īrniekiem pie Slokas un Rīgas ie-

ņemšanas, Vidzemes un Latgales at-

brīvošanas, pret Bermontu pie Rī-

gas un citur. 1920. g. iecelts par

Kuldīgas apriņķa priekšnieku. 1921. g.

pārcelts uz Rēzeknes apriņķi izni-

cināt Japonščika bandas. 1921. g. ie-

celts par Ilūkstes apriņķa priekšnieku

un likvidējis pārpoļošanas kustību.

1923. g. iecelts par Madonas apriņķa

priekšnieku, kur noorganizējis jaun-
dibināmā Madonas apriņķa admini-

strāciju. No 1931. g. ir Valmieras ap-

riņķa priekšnieks. Viņa literāriskie sa-

cerējumi iespiesti laikrakstos un grā-
matā Rudens Gaiziņkalnā. Mii spor-

tu. Apbalvots ar Lāčplēša kara ord.

111. šķ., Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.,

aizsargu nopelnu krustu un Latv. at-

brīvošanas goda zīmēm.

PRAULS Kārlis, plkv.-leitenants,

aizsargu priekšnieks. Dzīvo Vecsvir-

laukas Praulos. Dzimis 1895. g. 2.

maijā Lielstraupes pagastā. Tēvs Kār-

lis — krodzinieks, māte Jūlija, dzim.

Pipaste. Precējies. Sieva Marta, dz.

Prtmane. Mācījies Ķempju pagasta
skolā un Tērbatas tirdzniecības sko-

lā. 1915. g. beidzis Pēterhofas kara-

skolu. Mācās ari kara akadēmiskajos
kursos. Pēc skolas beigšanas bijis

latviešu strēlnieku rezerves pulkā par

virsnieku. No 1916.—1917. g. bijis 7.

Bauskas latviešu strēlnieku pulka jau-
nākais virsnieks, vēlāk rotas koman-

dieris. Krievu armijā beidzis diene-

stu ar staba kapitfina dienesta pakāpi.

No 1918. g. septembra atradies kara

slimnīca, kad demobilizēts no krievu

armijas. Pēc tam atgriezies Valmierā,

kij- ari pavadījis vācu okupācijas lai-

kup-tad sācis darboties Latvju ka-

reivju uācionalajā apvienībā. Pēc Lat-

vijas valsts nodibināšanas iestājies

brīvprātīgi Latvijas nacionālajā armijā

un 1918. g. iecelts par Vidzemei kara

apg. Valmieras rotas komandieri. Ne-

laimes gadījuma dēļ ievainots roka

un ieskaitīts virsnieku rezervē. 1919.

g. 2. janvāri uz paša vēlēšanos pār-

skaitīts atscv. stud. rotā. Vēlāk ie-

celts par 3. atsev. batalj. pārzini*
3. Jelgavas kājn. pulkā iecelts par

saimniecības pr-ku un vēlāk koman-

dējis bataljonu, kur bijis līdz 1921. g.

Tad pārcelts uz 3. robežsargu pulku,
kur bijis lidz 1922. g. par saimn.

pr-ku un vēlāk par bataljona ko-

mandieri. Pec robežsargu pulka likvi-

dācijas pārcelts atpakaļ uz 3. Jelga-

vas kājn. pulku, kur bijis pārmaiņus

par bataljona k-ri un saimn. pr-ku
līdz 1930. g. Pēc tam piekomandēts
iekšlietu ministrijai un iecelts par aiz-

sargu pr-ku. Apbalvots ar Triju zv.

ord. IV. un lll.šk-, atbrīvošanas kara

piemiņas zīmi, Latvijas aizsargu no-

pelnu krustu, 10 gadu jubilejas piemi-

ņas zīmi, Latvijas Sarkanā Krust

goda zīmju I. šķ., Latvijas aizsar-

dzības b-bas sudraba goda zīmi, Igau-

nijas Ērgļa ord. 11. šķ., Somijas Bal-

tās Rozes ord. 11. šķ., Polijas Polo-

nia Restituta 111. šķ., Somu aizsargu

nopelnu krustu, Lietavas Sauļu zv.

PRIEDE Eduards, valsts ierēdnis,

nodokļu departamenta akcīzes noda-

ļas vadītājs. Dzimis 1882. g. 27. jū-

lijā Naukšēnos. Tēvs Pēteris, māte

Liza, dzim. Lapiņa — zemkopji. Bei-

dzis Valkas pilsētas skolu un papil-

dinājies ar pašmācību. Precējies. Sie-

va Ida, dzim. Briedē. No 1901. g.

bijis Vidzemes guberņas akcīzes val-

des kancelejas ierēdnis, vēlāk sekre-

tāra palīgs. 1918. g. iestājies Latvi-

jas valsts dienesta finanču ministri-

jas akcīzes un spirta monopola pār-

valde, vēlākajā netiešo nodokļu de-

partamenta, vispirms par darbvedi,
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tad par akcīzes inspektora palīgu

un vēlāk par akcīzes nodaļas vadī-

tāju. So amatu ieņem ari tagad pec

netiešo nodokļu d-ta apvienošanas ar

tiešo nod. dep-tu vienā nodokļu de-

partamentā. Piedalījies akcīzes sistē-

mas un spirta monopola organizē-

šanā, izstrādādams likumprojektus un

instrukcijas. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. IV. šķ. Ir vairāku or-

ganizāciju biedrs un kreditkooperā-
tlva valdes loceklis.

PRIEDE Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks. Baldones paga-

sta vecākais. Dzimis 1883. g. 2. feb-

ruāri Baldones pagasta. Pilsētas sko-

las izglītība. No 1922.-1934. g. 15.

maijam bijis par Baldones pagasta
valdes priekšsēdi, pec tam iecelts par

Baldones pagasta vecāko. Baldones

krājaizdevu sab-bas kasieris, Baldo-

nes un apk. savst. ugunsapdr. b-bas

valdes loc., Baldones baznīcas val-

des kasieris un citu biedrību biedrs.

PRIEDE Roberts, mācītājs. Dzi-

mis 1907. g. 21. jūnijā Lejasciema

pag. Tevs Jānis, māte Kristlna, dzim.

Pilsnibura — lauksaimnieki. 1932. g.

beidzis Latvijas universitātes teolo-

ģijas fakultāti. Precējies. Sieva Em-

ma, dzim. Vlksne. Par mācītāju or-

dinēts 1933. g. Rīgā. Bijis vikārmā-

cltājs Valmieras un Valkas iecirkņos,

Zeltiņu, Trikātas, Vijciema un Ērģe-

mes draudzes. No 1933. g. decembra

ir Ērģemes draudzes mācītājs. Dar-

bojies Latvijas vanagu organizācijā.

Bijis Latvijas universitātes teoloģijas
studentu brālības Betānijas pr-ks un

ilgāku laiku prezidija loc. Ir 7. Val-

kas aizsargu pulka mācītājs. Inte-

resējas par vēsturi un vāc materiā-

lus Ērģemes draudzes vēsturei. Rak-

stījis Aizsargā, Brīvajā Zeme, Svēt-

dienas Ritā, Jaunatnes ceļā, Ziemeļ-

latvija v. C

PRIEDESLAIPA Andrejs, Bahu

pilsētas vakles sekretārs. Dzimis 1907.

g. 23. jūlijā Balvu pagastā. Tevs

Donāts, māte Anna, dzim. Usaua.

Mācījies Eglūnas reālģimnazijā un

Balvu komercskolā. Strādājis no 1925.

— 1929. g. Latvijas bankas Rēzeknes

nodaļā, no 1930.—1934. g. Balvu pa-

gasta valde, no 1934. g. Balvu pils.
valde.

PRIEDITIS Arnolds, inženiera

technologs, Rīgas pils. diskonta ban-

kas direktors. Dzimis 1879. g. 27.

janvāri Rūjienas pagastā. Tevs Te-

nis, māte Jale, dzim. Kaibe. Beidzis

reālskolu Rīgā un Rīgas politech-
nisko institūtu. Precējies ar Alisi

Herteli. No 1901.-1903. g. bijis or-

ganiskās ķīmijas priekšlasījumu asi-

stents Rīgas politechniskajā institū-

tā. No 1905.—1906. g. strādājis gal-

venās meru un svaru palātas fizi-

kālajā nodaļā Pēterpili pie profesora

Mendelejeva, no 1906.-1908. g. Ķei-

zariskajā techniķu biedrībā Bakfl, no

1915.—1918. g. ierīkojis savu gra-

nātu un lauksaimniecības mašīnu fab-

riku Orlā. Bijis latviešu strēlnieku

bataljonu organizācijas komitejas lo-

ceklis. 1919. g. brīvprātīgi piedali-

jies Latvijas atbrīvošanas cīņās. Bijis

Rīgas pilsētas domnieks, no 1920.

g. ir Rīgas pilsētas diskonta ban-

kas direktors. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa 111. šķ.

PRIEDITIS Jēkabs, lauksaimniecī-

bas darbinieks, Daugavpils un Ilūk-

stes apriņķu valsts zemju pārzinis.
Dzīvo Daugavpili. Dzimis 1886. g.

Sarkaniešu pagasta. Tevs Indriķis,
māte Ilze, dzim. Juķena — lauk-

saimnieki. Beidzis zemkopības skolu.

Precējies. Sieva Helēna, dzim. Kai-
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reviča. No 1908. g. bijis muižas pār-

valdnieks, apriņķa agronoma palīgs,
agronoma vietas izpildītājs un bei-

dzot vecākais lauksaimniecības in-

struktors Krievijā. No T913. g. bijis
Ludzas apriņķa lopkopības instruk-

tors. 1920.
- 1928. g. bijis Daugav-

pils apr. I. rajona valsts zemju pār-
zinis. No 1928. g. ir Daugavpils un

Ilūkstes apriņķu valsts zemju pār-
zinis. Ir Daugavpils latviešu biedrī-

bas loceklis, Daugavpils pareizticīgo
baznīcas padomes loceklis un Dau-

gavpils pilsētas kluba revīzijas ko-

misijas priekšsēdis.

PRIEDNIEKS Alfrēds, skolotājs un

sabiedrisks darbinieks, Lugažu paga-

sta () kl. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1899. g. 10. martā Ērģemes pa-

gastā. Beidzis Latv. jaun. sav. vi-

dusskolu Rīgā un valsts centrālo pair

dagoģijas institūtu Jelgavā. Studē Lat-

vijas universitāte tautsaimniecību. Lu-

gažu pamatskolas pārzinis no 1930.

g. Ir Latv. nāc. jaun. sav. Lugažu

nodaļas valdes pr-dis un Valkas ap-

riņķa skolotāju b-bas valdes loc.

PRIEDNIEKS Arturs, pseud. Ka-

vara, operdziedātājs. Dzīvo un dar-

bojas Rīgā, Berlīnē un Vīnē. Dzimis

1901.g.29. jūnijā Liepājā. Tēvs Sīmanis

- dārznieks, māte Līze, dz. Krūma.

Mācījies Liepājas reālskolā. Mūzikālo

izglītību ieguvis pie prof. Bachnera

Berlīne v. c. Sieva Biruta, dz. Mā-

kena. Pirmo reizi uzstājies Verdija

opera Trubadūrs Liepājas operā 1922.

g. Vislabprātāk dzied Verdija un Pu-

činija operas. lemīļotākā blakus no-

darbošanās sports. Ir Rigas futbola

kluba un Latvijas sporta biedrības

biedre.

PRIKASS Jānis, tirgotājs un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1886. g.
25. augustā Palsmaņa pag. Māci-

jies Smiltenes un Palsmaņa pareizti-

cīgo draudzei, skolās, nolicis eksā-

menu uz garīgo semināru, beidzis

grāmatvedības kursus. Apbalvots ar

Trija zvaigžņu ordeni un vairākām

pasaules kar; un ugunsdzēsēju b-bas

medaļām. Ir Latvijas tirgotāju sav-bas

Smiltenes nodaļas un Smiltenes pil-
sētas brlvpr. ugunsdzēsēju b-bas pr-ka

biedrs, Smiltenes pilsētas krājkases
valdes pr-dis, namsaimnieku, dziedā-

šanas un Smiltenes un apkārtnes med-

nieku biedrības biedrs, Smiltenes pa-

reizticīgo baznīcas starosta-kasieris un

Latvija: pareizticīgo baznīcas sinodes

loceklim.

PRIKULIS Paulis, pašvaldības dar-

binieks. Tukuma apriņķa lauku paš-
valdību vecākā v. i. Dzimis 1893. g.

29. augustā Mālupes pagastā. Tevs

Pēteris, māte Emīlija, dz. Strause.

Beidzis Pliskavas guberņas ģimnā-

ziju, studējis Maskavas universitāte

fiz. mātēm, fakultāte. Beidzis kara

skolu Maskavā. Sieva Karollna, dz.

Mirkovskaja. Pēc pasauks kara no-

darbojies ar zemkopību Kalncempju

pag. Bijis pagasta tiesas pr-dis, vē-

lāk pagasta valdes pr-dis. Ņēmis da-

lību daudzās pagasta sab. organizāci-

jās, kā lauksaimniecības b-bā, piens,

sab-bā, krājaizdevu sab-bā, aizsargos,

gan kā valdes pr-dis, gan kā valdes

loceklis. 1928. g. ievelēts Valkas ap-

riņķa valdē par valdes pr-ža biedru.

Pēc tam iecelts par Valkas aizsargu

pulka štāba rotas komandieri. Pec

1934. g. 15. maija iecelts par Valkas

pilsētas galvu, pec tam par Tukuma

apr. lauku pašvaldību vecākā v. i.,
Tukuma aizsargu pulka jūras rotas

komandkra v. i. Laikraksta Brīvā

Zeme korespondents. Apbalvots ar

aizsargu nopelnu krustu.

PRIMANIS Jēkabs, Dr. mcd., Lat-



vijas universitātes profesors. Dzimis

1892. g. 12. martā Ādažu pagastā.

Mācījies Ādažu pamatskola. 1911.g.

beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju. No

1911. -1913. g. studējis medicīnu Tēr-

batas universitātē. Pēc tam studijas

turpinājis Pēterpils kara medicīnas

akadēmijā, kuru beidzis 1918. g. ap-

rīli. Piedalījies pasaules karā no 1916.

-1918. g. 1918. g. latv iešu bēgļu
ārsts Orlā (Krievijā) un vēlāk prak-
tisks ārsts Ādažu pagasta. Ņēmis
dalību Latvijas atbrīvošanas cīņās

1919. g. un 1920. g. galvenā kār-

ta kā 3. Jelgavas kājn. pulka vecā-

kais ārsts. No 1920.—1922. g. me-

dicīnas fakult. asistents pie anato-

mijas katedras. No 1922.—1927. g.

prožektora vietas izpildītājs pie tās

pašas katedras; 1927. g. apstipri-
nāts par Latv. univ. privātdocentu

pie histoloģijas katedras. 1929. g. no-

vembri ievēlēts par vec. docentu un

līdz ar to par anatomijas institūta va-

dītāju. 1932. g. apstiprināts par Latv.

univ. profesoru. No 1922. g. lasa

par plastisko anatomiju Latv. māks-

las akadēmijā un no 1930. g. vada

histoloģijas katedru. Zinātniskajā dar-

bā galveno vērību piegriezis latvie-

šu antropoloģijas pētīšanai un latvie-

šu anatomijas terminoloģijai. Zināt-

niskos nolūkos bijis ārzemēs: 1922.

g. Vācijā, 1925. g. strādājis Z. Ame-

rikā pie prof. Hubera, 1926. g. Miin-

chene, 1927. g. Prāgā, Zviedrijā un

Dānijā, 1932. g. piedalījies interna-

cionālā antropologa kongresā Portu-

gāle Koimbrā. Publicējis kādus 10

zinātniskus darbus. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeni. Ir Latv. ārstu

b-bas, Latv. bioloģijas b-bas, Latv.

b-bas un Latv. sark. krusta biedrs.

Darbojas līdz ari Latv. konversāci-

jas vārdnīcā.

PRUNTE Jānis, inženieris mežko-

pis, Bruņniecības virsmežniecības virs-

mežzinis Jaunpils pag. Dzimis 1901.

g. 30. decembri Cēsu pagastā. Tēvs

Jānis — bij. privātmežu un Latvijas
valsts mežsargs, māte Marija, dzim.

Bika. Beidzis L. U. lauksaimn. fa-

kultātes mežkopības nodaļu. No 1925.

g. bijis mežzinis bez iecirkņa, no

1928. g. iec. mežzinis Strenču virs-

mežniecībā. 1934. g. iecelts par Bruņ-
niecības virsmežniecības virsmežzini.

Ir Latvijas inženieru mežkopju b-bas

Salkone vecbiedrs, Latvijas mežkopju
sav-bas un Latvijas mežu darbinieku

b-bas biedrs.

PUDANS Antons, Ogres stacijas

priekšnieks. Dzimis 1879. g. 20. jan-
vāri Līksnas pagasta. Tēvs Antons,

māte Marija, dzim. Pakera — zem-

kopji. Beidzis Līksnas pagasta sko-

lu un vidusskolas kursu pašmācības
cehi. No 1901. g. nepārtraukti strā-

dā par dzelzce]u ierēdni. Sākumā

bijis kantorists Skrīveru stacijā, vē-

lāk svērējs un stacijas priekšnieka

palīgs Pļaviņās un no 1908. g. sta-

cijas priekšnieks Valkā. No 1919. g.

ir Ogres stacijas priekšnieks. Bijis

Ogres miesta, vēlāk pilsētas dibi-

nātājs un ilgus gadus darbojies kā

domnieks un rev. kom. loc. Ir Og-

res kultūras veicināšanas b-bas di-

binātājs un ilggadīgs vakles locek-

lis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deņa IV. šk un 10 gadu jubilejas

medaļu.
PL JĀTS Dominiks, garīdznieks,

Dagdas Rom. kātoju draudzes prā-
vests. Dzimis 1893. g. 26. jūlija Ma-

kašānu pagastā. Tēvs Francis, māt:

Anna, dzim. Oailume — zemkopji

Beidzis Rēzeknes tirdzniecības skolo

un garīgo semināru Vijņā. Bijis mā-

cītājs un skolotājs. Ir draudzes prā-
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vests un Dagdas dekanāta dekāns.

Nodibinājis Latvijas katoļu jaunat-

nes b-bas nodaļas Daugavpili, \ iļaka

un Rušānos. Ir Latv. kat. jaunatnes
b-bas Dagdas nodaļas kapellāns un

Latvijas katoļu strādnieku b-bas Dag-
das nodaļas goda priekšsēdis.

PUKNAS-TRAVIŅA Erna, oper-

dziedātāja un dziedāšanas skolotajā

Rīgā. Dzimusi 1006. g. 4. martā Rī-

gā. Tēvs Fricis Puknas — pensio-
nēts muitas ierēdnis, māte Auguste,
dzim. Blumfelde. Mācījusies P. Dze-

ņa vidusskolā, ko beigusi 1028. g.

Paralleli mācījusies dziedāšanu Lat-

vijas valsts konservatorija P. Zaksa

dziedāšanas klasē. 1931. g. beigusi

konservatoriju ar uzslavu. Tai pašā
gadā ari apprecējusies ar Kārli Tra-

viņu. Pēc konservatorijas beigšanas
dziedāšanas studijas turpina pie V.

Grlšinas kundzes. 1932. g. piedalī-

jusies starptautiskajā dziedoņu kon-

kursa, kur no apm. 700 dziedātājiem

ieguvusi 11. godalgu (1000 šiliņu) un

starptautiskā dziedoņu konkursa dip-
lomu. Koncertējusi ārzemēs: Vīnē,
Siofokā, Prāgā, Varšava, Helsinkos,

Stokholmā, Oslo, Malmē, Trondhje-

mā, Kopenhāgenā un Kauņā. Latvijā

koncertējusi Rīgā un ari provincē.

Operdziedātājas gaitas uzsākusi 1933.

g- Liepājas operā ar Čaikovska operas

Rika dama Lizas lomu. 1934. g. mar-

tā debitējusi Nāc. operā ar Piķa

dāmu, kur tā paša gada rudeni an-

gažēta kā soliste. Līdztekus dzie-

dāšanas gaitām strādā ari kā dzie-

dāšanas paidagoģe Latvijas univer-

sitātes studentu b-bas Dziesmuvara

kori un dod ari privātstundas.
PUĶE Jānis, valsts ierēdnis, mui-

tas departamenta revidents. Dzimis

1871. g. 2. oktobri Irlavas pagasta.

Mācījies tieslietas Latvijas tautas uni-

versitāte. 1898.-1914. g. bijis Kur-

zemes guberņas akcizes pārvaldv-
konrrabandas apkaros, nod. vec. ier.

Piedalījies sabiedriskajā dzīvē. Bijis
Rucavas dziedāšanas un mūzikas b-bas

pr-ks, nodibinājis un strādājis līdzi

Rucavas krājaizdevu sab-bfi un Ru

cavas pater. b-ba. 1913. g. iecelt

par Rucavas kara iec. zirgu un tran

sportlldzekļu mobilizāc. pr-ku. Pa-

saules karā ieņēmis atbildīgus kara

ierēdņa amatus. Bijis nacionālās pa-

domes Smo|enskas nod. valdes loc.

un Smoļenskas begju b-bas revlz.

kom. loc. 1918. g. atgriezies Lat-

vija. Pagaidu valdības uzdevuma no-

organizējis Palangas rajonā muitas

un akcīzes uzraudzību un 1919.—1921

g. bijis Palangas muitnīcas pr-ks.
Pēc tam noorganizējis muitas iestādi

Rucavā un 1921.—1922. g. bijis muit-

nīcas pr-ks. 1922. g. pārcelts uz Ai-

nažiem par muitnīcas pr-ku. Pieda-

lījies Ainažu aizsargu nod. dibināšanā.

1923. g. pārcelts uz muitas dep-tu par

vec. sev. uzd. ier. 1926. g. paaug-

stināts par muitas d-ta rev. 1927. g.

iecelts par Rigas muitnīcas pr-ku.
No 1928. g. ir atkal muitas d-ta

revidents. Interesējas par zldkoplbu

Latvijā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. Ir Latvijas aviācijas b-bas biedrs.

PL'MPiTIS Jānis, tautskolu direk-

tora biedrs. Dzimis 1883. g. 6. jūlija

Alsviķa pagasta. Tēvs Aleksandr.;,

māte Lote, dz. Gaile — zemkopji.

1902. g. beidzis Pliskavas semināru,

1909. g. Pēterpils skolotāju institūtu.

Studējis Pēterpils komercinstitfit i
1927. g. beidzis Latvijas universitāt.s

tautsaimniecības fakultāti. Precējies ar

Olgu Neteoni. No 1902.—1906. g. bijis

par tautskolotāju Mārkalnes un Als\ i-

ķa pag. skolās; 1909.—1917. g. par

skolotāju Paides augstāka tautskola.
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skolotāju sagatavošanas kursos un

Paides sieviešu ģimnāzijā; 1017.—

1918. g.
— skolotājs bēgļu skolā

un kara invalidu kursos Staraj-Rusā;
1918.—1920. g. — bēgļu skolā Vi-

tcbskā; 1920.—1923. g.
— tautskolu

inspektors Valkas apriņķi un skolo-

tājs Alūksnes ģimnāzijā. No 1923. g.

lidz šim laikam ir tautskolu direkto-

ra biedrs. Sarakstījis Saimniecības

ģeogrāfiju. Daži raksti ievietoti Iz-

glītības Min. Mēnešrakstā. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķ.
Ir Praktiskas paidagoģijas institūta

goda biedrs un atbildīgo valsts dar-

binieku organizācijā.

PURIŅS Ernests, pseud. Sillarts,

notārs Rēzekne. Dzimis 1886. g. 19.

maijā Ropažu pagasta. Tevs Juris,

māte Trlne, dz. Rltere — tirgoņi. Bei-

dzis ģimnāziju Rīgā. Studējis Šveice

Bernas universitāte. Precējies. Sieva

Katri, dz. Palmroze. Bijis sūtniecības

sekretārs Tallinā un apgabaltiesas lo-

ceklis Daugavpili. Ir notārs Rēzek-

ne. Bijis ari mākslas kritiķis latviešu

mēnešrakstos Druva un Domas, krie-

vu mēnešrakstā Apollon un vienā un-

gāru mēnešrakstā no 1911.—1915. g.

Darbojas vanagu organizācijā.

PURIŅS Paulis, pseud. Telvietds,

paidagogs un sabiedrisks darbinieks,
Raiskuma pagasta pamatskolas priekš-
nieks. Dzimis 1878. g. 29. novembri

Uaiskuma pagastā. Tevs Kārlis —

Raiskuma pagasta skolotājs, māte

Pauline, dzim. Linde. Mācijies Rais-

kuma pagasta skolā, Cesu pilsētas
skolā un Baltijas skolotāju seminārā.

Sieva Zelma, dz. Lapsele — skolo-

tāja Raiskuma pamatskolā. Strādājis

par skolotāju no 1900.—1905. g. Cesu

cv. lut. draudzes skolā, no 1905.—

1906. g. Liepājas Aleksandra 111. kara

ostas matrožu skola, no 1907.—1908.

g. Salas draudzes skolā, no 1908.—

1912. g. Rīgā O. Lerch-Jesena sie-

viešu proģimnazijā. Bijis par pārzini

Jonatāna b-bas skolā un Rīgas lat-

viešu b-bas skolā. No 1912. g. strā-

dā Raiskuma pamatskola. Pasaules

kara laikā bijis ari par bēgļu apgād.
kom. sekretāru un par Cēsu rajona

pārtikas valdes pr-di. Sarakstījis Rais-

kuma skolas vēsturi. Kopā ar savu

tēvu sarakstījis traģikomēdiju Koku

piepe. Sarakstījis ari dažas pasakas

un Raiskuma pagasta sabiedriskāsdzī-

ves vēsturi. Periodiskos izdevumos

rakstījis par dažādiem jautājumiem,
bet visvairāk par skolas dzivi. lemī-

ļota blakus nodarbošanās bibliotekāra

darbs, fainoloģisko novērojumu un

senlietu krāšana. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord., ar Valsts statistiskas

pārvaldes vairākiem atzinības rak-

stiem un goda zīmi. Latvijas brīvības

pieminekļa Raiskuma komitejas se-

kretārs, tautas izglītības un kultūras

nedēļas komitejas pr-dis, Raiskuma

mazpulka vadītājs, Raiskuma kapsē-
tas pārzinis, meža dienu komitejas

sekretārs. No 1922.—1932.g. bijis Cēsu

apriņķa skolu valdē par valdes un

prezidija locekli, pagasta zemes ierl-

clb. komitejas sekretārs, Raiskuma

izglītības b-bas sekretārs, bibliotekārs

un kora vadītājs, Cēsu patērētāju
biedrības revidents. Rīgā dzīvodams,

vadījis vispārizglītojošus vakara kur-

sus pieaugušajiem Jonatāna skolā un

Odiņa tirdzniecības skolā, tai pašā lai-

kā bijis ari Latvijas skolotāju b-bas

valdes loceklis. Dibinājis vairākas bie-

drības: Raiskuma izglītības biedribu,

Raiskuma piensaimn. sab-bu, Rais-

kuma pat. kooperatīvu, Cēsu apr.

latviešu skolotāju b-bu. Noorganizējis

Latvijas brīvības cīņās kritušo va-

roņu pieminekļa celšanu Raiskuma.



PURIŅS Vilis, KukHgas apriņķa

policijas 2. iecirkņa priekšnieks Sal-

do. Dzimis 1896. 4. decembri Lub-

ezeres pag. Tēvs Maksimiliāns, ma-

te Marija, dzim. Brusubarda — lauk-

saimnieki. Beidzis Rojas jūrskolu.

Precējies. Sieva Irma, dzim. Pa-

egle. Piedalījies pasaules karā, sa-

kuma kara flotē, vēlāk latviešu

strēlnieku pulkos. 1917. g. kauja

pie Ložmetēju kalna ievainots un

kontuzēts. 1919. g. brīvprātīgi ie-

stājies Latvijas pagaidu valdības Talsu

apriņķa komandantūrā un piedalījies

kaujas pret bermontiešiem. 1921. g.

demobilizēts. No 1921.—1927. g. bijis

Rīgas kriminālpolicijas uzraugs, Tal-

su policijas iecirkņa kancelejas darb-

vedis un rajona uzraugs Kandavas

pilsētā, no 1927.—1933. g. Tukuma-

Talsu apr. pol. 3. iec. kriminālpol.

uzraugs. 1933. g. iecelts par Liepā-

jas-Aizputes apr. pol. 1 .iec. pr-ku.
No 1934. g. ir Kuldīgas apr. policijas
2. iec. priekšnieks Saldu. Apbalvots

ar Latvijas atbrīvošanas piemiņas zī-

mēm. Ir 14. Kuldīgas aizsargu pul-
ka vada komandieris, Saldus pilsē-
tas brīvības pieminekļa komitejas loc.

un Veco latviešu strēlnieku biedrības

biedrs.

PURIŅS Vladislavs-Antons, dzelz-

ceļu 11. iec. ārsts Rīga. Dzimis 1892.

g- 29. janvāri Zādzenes pagasta. Tēvs

Jānis, feldšeris, mate Franciska, dzim.

Sokolovskaja. Studējis Charkovas un

Latvijas universitātes medicīnu. Pre-

cējies. Sieva Katrīna, dz. Pūriņa.

Praktizējis Rigā kā dzelzceļu rajona

ārsts, pēc tam iecelts par dzelzceļu

iecirkņa ārstu Rēzeknē, vēlāk Krust-

pili, beidzot Rīgā. Ir dzelzceļu aiz-

sargu pulka IX. rotas ārsts.

PURMALE Erm'lija, dzim. Kire,

skolotāja un sabiedriska darbiniece.

Dzimusi 1886. g. 19. decembri Lu-

gažos. Tēvs Pēteris, māte Anna, dz.

Freivalde. Izglītību baudījusi Valkas

pilsētas meiteņu skolā, pēc tam Pē-

terpili sagatavojusies paidagoģes dar-

bam, specializēdamās vēsturē. 1905.

g. ieguvusi mājskolotājas tiesības.

Pirmo skolotājas darbu uzsākusi Lu-

gažu pagasta skolā, vēlāk Lugažu
draudzes skolā, būdama par skolo-

tāju vietas izpildītāju. Pēc tam dar-

bojusies Alūksnē privātā meiteņu sko-

la un 1907. g. Gaujienas draudzes

skolā. Pēc tam atkal Valkas meite-

ņu pamatskola, kur ievēlēta ari par
šis skolas pārzini un darbojusies tur

līdz 1919. g., kad lieliniekiem ie-

nākot Valkā no vietas atstādināta.

Vēlāk darbojusies Latvijas Valkas

iec. valsts zemju inspekcija. ArVal-

kas pilsētas pārdalīšanu 1920. g. jū-

nijā atstājusi Igaunijas Valku un pār-
cēlusies uz Rīgu, kur iestājusies fi-

nanču ministrijas valsts kases d-tā,

vēlāk pārgājusi Latvijas bankā un

darbojusies tur lidz 1925. g., kad

apprecējusies un sākusi strādāt sava

vira Jāņa Purmaļa ūdens transport i

līdzekļu uzņēmumā. Alūksnē, vēlāk

Valkā piedalījusies biedribas dzīvē.

Pārnākot uz pastāvīgu dzīvi Riga

iestājusies Jauno sieviešu kristigaja

s-bā, kur noorganizējusi pirmos pie-

augušas jaunatnes klubus. Lidz 1932.

g. darbojusies ari sav-bas valdē. Pec

tam ievēlēta par goda biedrenL Dar-

bojusies ari Latvijas sieviešu orga-

nizācijas pagaid. padomes valdē un

vēlāk padomes valdē ka pr-des bie-

dre. No 1928.—29. g. bijusi sabie-

driskā darba studiju nolūkā uz zie-

meļu Amerikas sav. valst. un ap-

meklējusi vairākas lielpilsētas kā ari

provinces pilsētiņas. Darbojas ari vel

Latvijas paneiropas ūnijas padomē,
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Amerikas draugu b-bā, Kr. Valdemāra

lauku tautas augstskolas b-bas val-

de, Rigas nomaļu sav-bas Ķipsalas

nodaļas valdē un Latv. siev. nāc.

Ilgā kā rcv. kom. loc. Pēdējā gadā

piedalās Latv. siev. organ. padomes
izdotā mēnešraksta Latviete redak-

cijas kollēģijā.

PURMALIS Pēteris, būvinženieris,
3. ceļu iecirkņa priekšnieks Cēsis.

Dzimis 1883. g. 29. augustā Rencēnu

pagasta. Tēvs Ērmanis, māte Marija,
dzim. Sniega-Mauriņa. Studējis Rt-

gas poMtechniskajā instituta. 1925.g.

beidzis Latvijas universitāti. No 1925.

g. bijis dzelzceļa 10. ceļu iec. Vents-

pili iec. pr-ka palīgs. No 1934. g. ir

3. ceļu iec. pr-ks Cēsis. Mīl mOziku.

Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas

ciņu 10 gadu jubilejas piemiņas me-

daļu un Latvijas dzelzceļnieku bie-

drības goda zīmi. Ir Latvijas dzelz-

ceļnieku biedrības biedrs un dzelzceļ-

nieku aizsargu pulka aizsargs.

PURMALIS Valdemārs, saimnie-

ciski darbinieks, administratīvi saim-

nieciskās nodaļas vadītājs un virsgrā-
matvedis Valsts sukura monopola pār-

valdē. Dzimis 1893. g.
17. decembri

Baldonē. Beidzis tirdzniecības skolu

Pēterpili un papildinājies speciālajos
kursos. Bijis vairāku rūpniecības uz-

ņēmumu grāmatvedis un nodaļu vad.l-

-tājs. No 1920. g. bijis finanču mini-

strijas vec. grāmatvedis, pēc tam akc.

sab. Latvijas stikls fabrikas kantora

pārzinis un grāmatvedis. No 1925.

1929. g. Latvijas bankas vec. grāmat-

vedis, no 1929.g. Rīgas Uniona ban-

kas vec. grāmatvedis, no 1931. g. va-

lūtas komisijas vec. referents. No

1933. g. ir Valsts sukura monopola

pārvaldes administratīvi saimnieciskās

nodaļas vadītājs. Brīvā laika nodarbo-

jas ar makšķerēšanu un medībām.

PURNS Kārlis, inženieris, hidro-

grāfiskās daļas priekšnieks jūrniecī-
bas departamenta. Dzimis 1876. g.

20. augustā Rīgā. Tēvs Kārlis, māte

Katr.ina, dzim. Kregerc - strādnieki.

Beidzis 1896. g. Pētera I. reālskolu

Rīgā un 1902. g. Rīgas politechniskā
institūta mēchanisko nodaļu ar in-

ženiera technologa grādu. Precējies.
Sieva Ida, dzim. Lapsa. 1902. g.

iestājies Krievijas telegrāfa Somijas

apgabala pārvaldē Helsinkos kā jau-
nākais mēchaniķis, 1904. g. ieceks

par vecāko mēchaniķi. 1912. g. pār-

gājis Somu loču un baku pārvalde par

virsinženieri. 1918. g. pārnācis dzim-

tenē un iestājies Liepāja okupācijas
varas vadītajā Kiistenbezirksamt par

bāku un kuģu remontu inženieri, kur

palicis līdz visu bāku pāriešanai Lat-

vijas valdības pārziņā, kad ieskaitīts

Latvijas valsts dienesta par krasta ap-

gaismošanas valdes pārvaldnieku. So

iestādi vēlāk pievienoja jūrniecības

departamentam ar nosaukumu hidro-

grāfiska daļa, par kuras priekšnieku
ir vēl šodien. Bez tam nodarbojies
kā skolotājs mašīnu mācībā valsts

Rīgas technikumā no 1924. -1932. g.

un kā skolotājs iekšdegu dzinējos

Krišjāņa Valdemāra jūrskolā no 1925.

g. līdz šim laikam. Sarakstījis zi-

nātnisku grāmatu Latvijas locis un

piedalījies ar zinātniskiem rakstiem

žurnālos: Počtovo-telegrafnij žurnal,

Ekonomists, Kuģniecības gada grā-

mata un Jūrnieks. Darbojas lidz Lat-

viešu Konversācijas vārdnīcā. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV.

šķ. un vairākiem krievu ordeņiem.

Ir biedrs Latvijas inženieru b-bā,

Technischer Verein, Latvijas jacht-

kluba, Latvijas glābšanas biedrībā uz

ūdeņiem un Centrālajā tūristu b-ba

valdes loc, Ģeogrāfiskā b-bā, Ri-
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gas latviešu biedrības jūrnieku sek-

cijā, Ropažu mazsaimnieku un uguns-

dzēsēju b-ba un aviācijas veicināšanas

b-ba.

PURVITIS Vilhelm,, mākslinieks

gleznotājs, Rīgas pilsētas mākslas mu-

zeja direktors, Latvijas universitātes

un Latvijas mākslas akadēmijas pro-

fesors. Dzimis 1872. g. 3. marta Jaun-

pils pagastā. Tēvs Juris — saim-

nieks un melderis, māte Anna,

dz. Kļaviņa. Izglītojies Zaubes drau-

dzes skolā, Vitebskas guberņas Dri-

sas pilsēta apriņķa skolā un bij. Krie-

vijas ķeizariskajā mākslas akadēmi-

jā, kuru beidzis 1897. gadā. Precējies

ar Karollnu Stelmacheri. Darbojies

par zīmēšanas skolotāju Rēveles Pē-

tera I. reālskolā un Domes skolā no

1906.—1909. g. No 1909. g. .bijis Rīgas

pilsētas mākslas skolas direktors līdz

pasaules kara sākumam Rīga, kad šo

skolu evakuēja uz Pēterpili. No 1918.

—1933. g. Latv. mākslas akadēmijas
rektors. Kā mākslinieks piedalījies
daudzas iekšzemes im ārzemju izstā-

dēs; sarīkojis ari vairākas patstāvī-

gas savu darbu izstādes dzimtene un

ārzemes. Gleznojis vairākus simtus

gleznu, gandrīz bez izņēmuma da-

bas skatus. Apbalvots ar Triju zv.

ord. 111. un li. šķ., ar Francijas goda le-

ģiona kavaliera krustu; ar Zviedrijas

Ziemeļzvaigznes ord. I. šķ. koman-

diera zvaigzni: ar Zviedrijas Ziemeļ-

zvaigznes 11. šķ. komandiera krustu;

ar Norvēģijas Sv. Olafa ord. I. šķ.
komandiera zvaigzni un Somijas Bal-

tās rozes ordeni. Ir Rīgas lat-

viešu biedrības, Latvijas mākslas aka-

dēmijas un Rīgas latv. biedrības zi-

nātņu komitejas goda biedrs. 1913.

g. ievēlēts par bij. Pēterpils ķei-

zariskās mākslas akadēmijas akadē-

miķi. Saņēmis godalgas šādas izstā-

ilts: Parīzes pasaules izstādē 1900.

g. bronzas medaļu; starptautiskajā
mākslas izstāde Miinchenē 1901. g.

zelta medaļu, starptautiskajā izstādē

Liouā zelta medaļu ūn nopelnu krustu

Croix dc Mčrite. Pēterpils akadē-

miju beidzot, izpelnījies Prix dc

Rome.

PURVS-PURIŅS Edgars, pašvaldī-
bas un sabiedrisks darbinieks, Upes-

grīvas pagasta vecākais. Dzimis 1906.

g. 10. jūnijā Sāmu salā. leguvis pa-

matskolas izglītību. Beidzis pienota-

vas vadītāju sagatav. kursus. Upes-

grīvas pagasta padomes priekšsēdis.
1934. g. iecelts par Upesgrīvas pa-

gasta vecāko. Darbojas aizsargu or-

ganizācijā. Ir Latv. pretalk. biedrības

nodaļas priekšnieks, Upesgrīvas jau-

natnes savien. nod. biedrs un mašīnu

koplietāšanas b-bas valdes loceklis.

PUSBARNIEKS Jānis, ārsts Jēkab-

pili. Dzimis 1877.g.9. februāri. Tēvs

Ermanis, māte Grieta, dzim. Pērnau

— zemkopji. Beidzis Terbatas uni-

versitātes medicīnas fak. Ir Jēkab-

pils apriņķa ārsts no 1919. g. un valsts

vidusskolas, cietuma un valsts darbi-

nieku ārsts. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ord. IV. šķ. un aizsargu no-

pelnu krustu. Ir stud. korp. Lettonia

filistrs.

PUSBARNiEKS Mārtiņš, farma-

ceits, tautas labklājības ministrijas far-

mācijas parvakles priekšnieks. Dzi-

mis 1880. g. 28. janvāri Biržu pa-

gasta. Tēvs Ermanis, māte Grieta,

dzim. Pērnau zemkopji. 191 l.g.

beidzis Tērbatas augstskolu ar provi-

zora grādu. Bijis vairāku aptieku

pārvaldnieks Rīgā. 1919. g. uz Rī-

gas pilsētas valdes aicinājumu nodi-

binājis apgādes noliktavu ārstniecī-

bas līdzekļiem un instrumentiem slim-

nīcu un citu iestāžu vajadzībām. Gā-
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du vēlāk ierīkojis noliktavas aptie-

ku, ko pārvaldījis lidz 1924.g. 1919.

—1920. g. bijis ari pilsētas slimnīcu

revidents, piedalījies slimnīcu noor-

ganizēšanā un izpildījis Rigas pil-
sētas valdes veselības padomes lo-

cekļa amatu. No 1924. g. bijis far-

mācijas valdes revidents. 1925.—1927.

g. farmācijas valdes priekšnieks. 1927.

g. ierīkojis tautas labklājības mini-

strijas aptieku un pārvaldījis to. No

1929. g. ir atkal farmācijas valdes

priekšnieks. 1920. g. piedalījies far-

maceitu biedrības dibināšanā un bijis

tās priekšnieks līdz 1925. g. 1923.

g. ierosinājis Latvijas farmaceitu žur-

nāla izdošanu. Piedalījies pirmā far-

maceitu kongresa sasaukšanā 1920.

g. Darbojies Ildzi ari otrā farmaceitu

kongresa 1923. g. un pirmajā Somi-

jas, Igaunijas, Latvijas un Lietavas

farmaceitu delegātu kongresā 1925.

g., uzstājoties ar vairākiem priekš-

lasījumiem profesionālos jautājumos.
Ir stud. korp. Lettgallia filistrs.

PUTNIŅA Emmija, sabiedriska

darbiniece. Dzīvo Liepāja. Dzimusi

1894. g. 21). februāri Durbes pag. Tevs

Jānis Sālavs, mate Margrieta, dzim.

Kukulc. Izglītojusies pamatskolā un

ar pašmācību. Darbojas Latvju sie-

viešu apvienībā Liepājā, kur ir pr-ce,

Miera un brīvības ligā, kur ir vice-

pr-de, un vair. citās kulturāli sabie-

driska; organizācijās ka aktīva dar-

biniece. Sarīkojusi daudz un dažādus

priekšlasījumus un referātus par at-

turību, izglitibu, jaunatnes nācionfllu

audzināšanu un citiem jautājumiem

gan Liepājā gan ari citās pilsētās.

Propagandējusi senču tradiciju atjau-
nošanu. lekārtojusi labdarības dienu

Liepājā, kura tiek sarīkota ikgadus,
lai apdāvinātu bāriņus un citādi trū-

kumā nonākušos bērnus.

PUTNIŅŠ Eduards, garīdznieks,

Zeltiņu cv. lut. draudzes mācītājs.
Dzimis 1009. g. 16. februāri Pocie-

ma pagastā. 1933. g. beidzis Latv.

univ. teolog. fakultāti. No 1933. g. bi-

jis Valkas iec. vikārs, pec tam Zel-

tiņu draudzes mācītājs. No 1934. g.

ir ari ticības māc. skolotājs Zeltiņu

pag. 6 kl. pam. skolā un aizsargu
māc. Rakstījis laikrakstā Brīvā Ze-

me. Ir Latv. univ. teol. stud. b-bas

Betanija seniors. Darbojas aizsargu

organizācijā no 1927. g.

PUTNIŅŠ Ernests-Adolfs, garīdz-

nieks, Lejasciema un Velēnas cv. lut.

draudžu mācītājs. Dzimis 1904. g.

22. septembri Krustpili. Beidzis Lat-

vijas universitātes teoloģijas fakultāti

Ordinēts 1929. g. februāri. Bijis Val-

kas iecirkņa vikārs. Par Lejasciema

un Velēnas draudžu mācītāju apstipri-

nāts 1929. g. maijā. Ir Latvijas va-

nagu Lejasciema novada goda biedrs,

Valkas aizsargu pulka mācītājs un

L. pretalkohola biedrības Lejascie-

ma nodaļas biedrs.

PUTNIŅŠ Kārlis, skolotājs, Dau-

gavpils valsts pamatskolas pārzinis.
Dzimis 1885. g. 6. oktobri Kusas

pagastā. Beidzis Valmieras skolotā-

ju semināru un Kalugas skolotāju
institūtu. Bijis skolotājs no 1906. g.

Metraine, Ļaudonā, Sidgundā, pec tam

Krievijā. No 1921. g. bijis skolotājs

un vēlāk skolas pārzinis Krustpils

valsts pamatskolā. No 1929. g. ir

Daugavpils valsts pamatskolas pār-

zinis. Ir Daugavpils pilsētas skolo-

tāju arodb-bas un dažu turienes koo-

peratīvo b-bu biedrs.

PUTNIŅŠ Pēteris, drogu lieltir-

gotājs un rūpnieks Rigā. Dzimis 1888.

g. 15. janvāri Lielstraupe. Tevs Jā-

nis, māte Anna, dzim. Tetere. Māci-
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jies Lielstraupes draudzes skola un

Rozberga ministrijas skolā. Precējies
ar Jūliju Ozolu. Pec skolas beigša-
nas strādājis aptiekā. 1911. gadā iegu-
vis personīgā īpašumā drogu un ķi-

mikāliju tirgotavu Rīgā, kas pašreiz
ir lieltirdzn. uzņēmums. Kara lai-

kā piedalījies vairākās kaujas. Krievu

armijai sabrūkot pārnācis uz dzimte-

ni un 1919. g. brlvpr. iestājies Lat-

vijas nacionālajā armija un piedalijies

kaujas pret Bermontu un lielinie-

kiem. No armijas atvaļināts 1920. g.

un sācis strādāt sava kara laika no-

postītā veikala atjaunošana. Ta pama-

zām soli pa solim paplašinājis veika-

lu, kas tagad jau izvērties par lat-

viešu ließirgotavu šinī nozare. Saņē-
mis vairākus atzinības rakstus un

medaļas no dažādam izstāžu komi-

sijām. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šķ. 12 gadus nepārtraukti
ir nodokļu komisijas loceklis un ne-

godīgas konkurences apkarošanas ko-

misijas pr-dis. Ir Latvijas tirgotāju
sav-bas valdes loc. 1923. g. nodibinājis

pie Latvijas tirgotāju sav. Latviešu

drogistu sekciju, kur ir valdes pr-

dis, Rīgas tirgotāju kameras Hel-

drogistu sekcijas vakles loceklis, Lat-

viešu rūpnieku un amatnieku b-bas

biedrs, Rīgas latviešu b-bas aktīvs

biedrs, Latviešu labd. b-bas biedrs,

Latviešu bērnu palīdz, b-bas biedrs,

Latvijas makšķernieku sporta b-bas

biedrs, I. drogistu kongresa rīcības

komisijas pr-dis. Latviešu drogistu
b-bas rev. kom. pr-dis un vel citās

b-bās.

PUZIREVSKIS Nikolajs, māksli-

nieks, grafiķis. Dzīvo Rīgā. Dzimis

1895. g. 15. aprīli Batumā. Beidzis

Aleksandra ģimnāziju Rīgā 1915. g,

politechniskā institūta mech. nodaļu

Pēterpili un Vereinigte Staatsschulea

fiir freie angesvandte Kunst. graf.
klasi Berlīne 1926. g. Izgatavojis viņ-

jetes un illustrācijas Latvju Tau

tas Daiņfim, vairākus vāku zīmē-

jumus un iniciāļus kā iekš-, ta

ārzemju izdevumiem. Viņa akv. asē-

jumu Izkāpšana tropos un kokgrie-

zumu Flibustleri ieguvis Rigas pils

mākslas muzejs, bet kokgriezumu

Rīga 18. g. Simteni Valsts mākslas

muzejs. Godalgots ar goda diplomiem

Rīgā, Berlīne, Los-Andželosā, Var-

šavā.

R

RACENIS Jānis, skolotājs, Rīgas

piķētas 29. pamatskolas priekšnieks.
Dzimis 1901. g. 3. decembri Bilskas

pagastā. Tevs Pēteris, māte Karli-

na, dzim. Zalkalne — Lauksaimnie-

ki. Studējis Latvijas universitāte ar-

chitektUru un tiesību zinības, 1929.

g. beidzis Latvijas universitāti ar tie-

sību zinātņu kandidāta grādu. Pre-

cējies. Sieva Marta, dzim. Asara. Ir

skolotājs no 1923. g. No 1933. g. ir

pamatskolas priekšnieks. Piedalījies
brīvības cīņās pret Bermontu. Ir stud.

korp. Fraternitas Vesthardiana fi-

listrs, b-bas Ziemeļblāzma priekšnie-
ka biedrs, Mangaļu krājaizdevu ka-

ses padomes loceklis, Rīgas latviešu

skolotāju b-bas biedrs un 24. skau-

tu vienības pārstāvis.

RADZIŅŠ Pēteris, saimniecisks

darbinieks, Sv. Jāna ģildes vecākais,

Lahijas loida valdes loceklis. Dzi-



mis 1859. g. Igates pagastā. Tēvs

Jānis, māte Dārta, dzim. Brldiņa —

Lauksaimnieki. Mācījies Igates paga-

sta Lēdurgas draudzes un Rīgas pil-
sētas amatniecības skolās. Precējies.

Sieva Ernestlna, dzim. Zīle. Ir cunftes

mūrnieku meistars. No 1875. g. līdz

pasaules karam nodarbojies ar būv-

darbiem. No 1920. g. strādā Latvi-

jas Loidā. Uzcēlis ap 200 dažādas

ēkas Rigā. Ir Sv. Jāņa ģildes vecā-

kais, bijis Rīgas pilsētas domnieks,

Latvijas iekšējās misijas valdes lo-

ceklis un Trīsvienības un Jēzus drau-

džu padomes Loceklis.

RAISTERS Augusts-Reinholds, ar-

chitekts, Latvijas universitātes vec.

docents. Dzimis 1888. g. 2. martā

Rankas pagastā. Tēvs Jānis, māte

Anna, dzim. Ermane - lauksaim-

nieki. Beidzis Rīgas politechniskā in-

stitūta architektūras nodaļu. Precējies.
Sieva Elza, dzim. Rūtiņa. No 1912.

g. strādājis Krievijā, no 1913.—1915.

g. arehitekta A. Malvesa birojā un

Rīgas lauksaimn. centrālb-bas būv-

techniskajā birojā Rīgā. No 1913.—

1916. g. bijis skolotājs Birģeļa māks-

las un amatniecības skolā. 1916.g.

iesaukts kara dienestā. 1919. g. atgrie-
zies Latvijā. lestājies nacionālās armi-

jas inženieru sapieru rota. Piekoman-

dēts zemkopības ministrijai organi-

zēt nopostītās lauku būvniecī-

bas atjaunošanu un jaundibināmo

saimniecību izbūvi. Bijis zemk. min.

atsev. uzd. ier., tad būvniecības nod.

vadītājs un pec tam inženieris kon-

sultants līdz 1924. g. Piedalījies Lat-

vijas univer-.it. organizācijas padome.
levēlēts par docentu Latvijas univer-

sitātes arch. fak. No 1929. g. ir ve-

cākais docents. Bijis ari universitātes

saimn. pad. un lauksaimn. fakultātes

!uivkomisijas loceklis. Bijis ari lek-

tors praktisko zinību institūtā un Rī-

gas pilsētas amatniecības skolā. Rak-

stījis par lauku būvniecības jautā-

jumiem žurnālā Latvijas Lauksaim-

nieks, Zemn. gada grāmatā un citur.

Atsevišķi izdoti sacerējumi: Aizrādi-

jumi par izpostīto un jaunradāmo

saimniecību izbūvi, Lauku saimniecī-

bu izbūve, Saimniecības ēku iekārta,
Būvdarbu izmaksa v. c. Sastādījis pro-

jektus un vadījis būves darbus vai-

rākām sabiedr. un rūpniec. ēkām,
kā ari daudzām dzīvojamām un

saimn. ēkām. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. Ir Doma baznīcas lat-

viešu draudzes padomes loceklis un

Doma baznīcas pārvaldes loceklis,

stud. korp. Talavijas filistrs un Lat-

vijas architektu b-bas biedrs un bi-

jušais pr-dis.
RAMANIS Arturs, architekts, kara

ministrijas apgādes pārvaldes būvnie-

cības daļas techniķis. Dzimis 1889.

g. 16. aprīli Baltinavas pagastā. Tevs

Fricis, māte Matilda, dzim. šarmane.

Studējis Pēterpils ci\ īlinžcnicru in-

stitūtā un 1931. g. beidzis Latvijas
universitātes architektūras fakultāti.

Precējies. Sieva Elvīra, dzim. Ander-

sone. Sastādījis būvprojektus vairā-

kām dzīvojamām ēkam Rīgā un uz

laukiem, Salaspils aizsargu namam,

kafejnīcai Saulkrastos. Par Liepājas
biedrības nama būvprojektu sacen-

sībā ieguvis pirmo godalgu. Ir Rigas

latviešu architektu biedrības biedrs un

stud. biedrības Ziemelis filistrs.

RAMANIS Eduards, būvinženie-

ris, Latv. univers. docents. Dzimis

1874. g. 16. decembri Lāsbeļģē. Tēvs

Fricis, māte Matilda, dzim. Sarmane.

1901. g. beidzis Rīgas politechnisko

institūtu ar būvinženiera gradū. Pre-

cējies. Sieva Auguste, dzim Liberte.

No 1901. -1921. g. strādājis Krie-

360Kaist«*rs
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vija par inženieri pie zemesceļu,

dzelzceju, tiltu, fabriku un ūdensvadu

būvēm Sibīrijā un Pēterpili. No 1921.

g. bijis Latvijas dzelzceju virsval-

des dienesta vec. inženieris un atbil-

dīgais darbu vadītājs lielo tiltu bū-

vēm, no 1924.—1929. g. dzelzceļu
virsvaldes techn. dir. sev. uzd. vec.

inženieris un Liepājas-Glūdas būves

padomes techniskais sekretārs. No

1929. g. ir būvfirmas Inž. A. Razums

vadītājs. Bijis lektors dzelzceļnieku
techniskajos

.

kursos Orenburgā un

technisko kursu vadītājs Semipalatin-
skā. No 1921. g. ir skolotājs Valsts

Rīgas technikumā. No 1929. g.

L. U. dzelzceju būvniecības kate-

dras privātdocents, tad docents. Ta-

gad ir vec. docents L. U. inž. zin.

fakultātē. Projektējis un vadījis til-

tu būves Sibīrija un Latvija, kā ari

dzelzceju jaunbūves Sibīrijā. Sarak-

stījis Odens būvju kursu krievu un

vācu valodā. Rakstījis par techn.

dz-ceju būvēm un ekspluatācijas jau-

tājumiem ari žurnālos Ekonomists un

Dzeizc. Vēstnesis. Ir Latv. būvinže-

nieru b-bas un Rigas latviešu b-bas

biedrs.

RAMATS Eduards, dziedātājs un

mūzikas paidagogs. Dzimis 1888. g.

12. septembri Vaives pagastā. Tēvs

Jānis — namdaris, māte Kristina.

Beidzis Cēsu pilsētas skolu. Mācī-

jies Rīgas bij. ķeizariskajā mūzikas

skolā dziedāšanu pie prof. Jurjana.

Beidzis Maskavas konservatoriju 1920.

g. Precējies. Sieva Irma, dzim. Lace.

Pasaules karā bijis kara kapelmei-
stars. 1920. g. bijis Nacionālās operas

solists. No 1921. g. bijis dziedāša-

nas skolotājs pieaugušo vidusskola.

Ir Rīgas valsts komercskolas un I.

Rigas valsts ģimnāzijas dzied. skol.

Koncertējis visos Latvijas lielākos

centros. Dziedājis ari radiofonā. Dar-

bojies ari literatūrā. Izdevis stāstu

krājumus Pavasara vēji, Dzīves ēnā

v. c. un bērnu ludziņas Sniega karalie-

ne, Puķes, Eglītes sapņi, Rūķīšu alā

v. c. Viņa stāsti un dzejoļi iespiesti

ari laikrakstos. No 1922. g. ir mūzi-

kas recenzents laikrakstā Latvijas Ka-

reivis, no 1927. g. Izgl. Min. Mēneš-

rakstā. Darbojas aizsargu organizā-

cijā. Ir Latvijas preses biedrības lo-

ceklis.

RAMNIEKS Gustavs, ķīmiķis. Bal-

vu valsts ģimnāzijas direktors. Dzimis

1872. g. 6. janvāri Ungurpils paga-

stā. Tēvs Magnus, māte Katrīna, dz.

Šiliņa. leguvis augstskolas izglītību.

Studējis Aleksandra 11. politecJinikā

un Sv. Vladimira universitātes fizikas

un mātēm. fak. Ķijevā. Precējies. Sie-

va Barbara, dz. Beljačevska. Bijis

tautskolotājs Latvija, pēc tam ģim-

nāzijas skolotājs Krievijā un Ķijevas

Sv. Vladimira universitātes docents.

Pēc atgriešanās Latvijā bijis no 1921.

—1930. g. Rigas pils. I. ģimnāzijas

skolotājs, pēc tam Kuldīgas ģimnā-

zijas direktors. No 1913. g. ir Balvu

valsts ģimnāzijas direktors. Bez tam

bijis zinātniskais sekretārs Krievijas

ievērojamākā lauksaimn. b-bā, zemes

pētīšanas laboratorijas vadītājs Irkut-

skā, kara techniskās komitejas priekš-

sēdis, zinātnisko darbu pārzinis bij.

Krievijas zemkop. ministrijā un pur-

vu un smilšu kultivēšanas darbu va-

dītājs Maskavas guberņā. Komandēts

uz Clrichi sagatavoties zinātniskam

grādam un iepazīties ar Šveices sko-

lām. Vadījis zinātnisku ekspedīciju

Mandžurijfi un Irkutskas guberņā.

Piedalījies starptautiskajā zinātnieku

kongresā Pēterpili ar darbu Saules

konstantes mērīšana. Sarakstījis grā-

matas: Praktiska fizika vidusskolām
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un Laika paredzēšana, bet krievu

valoda Praktiskas fizikas universitā-

tes kursu, disertāciju zemes jonizā-

cija v. c, bez tam ap 200 zinātnisku

rakstu fizikas, hidrotechnikas un ag-

ronomijas žurnālos.

KAMOLIŅŠ Teodors, garīdznieks,
Mežotues-Bērsteles cv. lut. draudzes

mācītājs. Dzimis Matkules pagastā.

Tevs Kristaps, māte Marija, dzim.

Neimane — lauksaimnieki. Beidzis

Terbatas universitātes teoloģijas fa-

kultāti. Precējies. Sieva Irma, dzim.

Reimane. No 1900.—1905. g. bijis mā-

cītājs Rīgā, no 1905. g. Bērzaune un

no 1921. g. Mežotne. Grāmatas Ceļa
maize autors. Ir stud. korp. Lettonia

filistrs.

RAMS Kārlis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Liepupes paga-

sta vecākais. Dzimis 1867.g. 8. ok-

tobri Liellugažos. Beidzis Valkas ap-

riņķa skolu. Liepupes cv. lut. drau-

dzes baznīcas priekšnieks, Lādes Stie-

nes piens. sab. un Lādes Stienes lopk.

pārraudz. biedr. dibinātājs un valdes

loceklis, Liepupes pag. krājaizdevu
kases kasieris, Limbažu kredītsabie-

drības padomes pr-ks, Limbažu un

apkārtnes veselības aizsardzības sa-

vienības valdes pr-ks un Valmieras

apr. 11. iec. lauku nekust, mantas

vērtēšanas kom. loc. Darbojies ari

citās organizācijās un pašvaldības

amatos. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni. Saņēmis apgabala lauksaim-

niecības izstādes daudz atzinības rak-

stu un goda diplomu par graudko-

pību, lopkopību v. t. t.

RANCANS Antons, ārsts unsabie-

drisks darbinieks. Dzimis 1897. g. 25.

jūnijā Nautrēnu pag. Beidzis Rēzek-

nes tirdzniecības skolu. Studējis Pē-

terpils un Viļņas garīgajos semināros.

Beidzis Latv. universitātes medicīnas

fak. Studējis ari tieslietas. Aktīvi pie-

dalījies Latgales kulturālajā dzīvē. Bi-

jis pēdējo 3 saeimu deputāts un 1931.

g. satiksmes ministrs. Vairākus gadus

bijis Latgales tautas pils b-bas val-

des loceklis. Rakstījis laikrakstos Lat-

golas Vords, Jaunais Vords v. c. Stu-

diju laikā bijis stud. korp. Lettonia

tautietis. 1925. g. bijis viens no Lat-

gales studentu b-bas Unitas Lett-

gallica dibinātājiem, kas vēlāk pāror-

ganizējās par stud. korp. Lacuania.

Piedalījies jaunās korporācijas orga-

nizēšanas un izveidošanas darbā. No

1928.—1931. g. bijis Ludzas apriņķa
valdes loceklis. Ir tautas labklājības

ministrijas veselības dep-ta epidemio-

loģiski sanitāras nod. vadītājs. Ir stud.

korp. Lacuania filistrs.

RANCANS Jāzeps, mag. theol.,

bīskaps. Katoļu teoloģijas augstsko-
las profesors un rektors no 1920. g.

Dzimis 1886. g. 25. oktobri Nautrēnu

pag. Tēvs Francis, māte Joanna, dz.

Svagre — zemnieki. Mācijies Nau-

trēnu tautas skolā, Ludzas apriņķa

skolā, beidzis kā eksterns Kronštates

ģimnāziju, katoļu garīgosemināru Pē-

terpili un 1912. g. Pēterpils katoļu

garīgo akadēmiju ar mag. theol. grā-

du. Sarakstījis disertāciju Dc coope-

ratione oeconomica einique valorc mo-

roli Ln vita hominum. Bijis par pro-

fesoru Pēterpils katoļu garīgā semi-

nārā un kara kapellāns aktiv. armija.

No 1919.—1922. g. sevišķu uzdevumu

sūtnis pie Vatikāna, aktīvi piedalījies

konkordāta noslēgšanas darbos. 10

gadus izpildījis Rīgas archiblskapa

sufragana (pallgblskapa) un ģenerāl-
vikāra pienākumus. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. 11. šķ., Beļģijas Kroņa

zvaigzni, Pāvesta galma prelāhini

(Praelatus Domestieus Suae Sanctita-

tis) un Latvijas atbrīvošanas 10 gadu
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jubilejas piemiņas medaļu. Strādājis
Ildzi katoļu laikrakstos: Dryva, Tic-

ciba un Dzeiwe — Pēterpili. Latvijā
laikrakstos — Latgolas Vords, Katoļu

Dzeive, Rīgas Vēstnesis, Sauleite.

Dažus rakstus parakstījis ar pseud.
Audzēknis.

RAPA Jānis, A./S. Valters un Ra-

pa direktors un rīkotājs. Dzīvo Rīgā.
Dzimis 1885. g. 17. aprīli. Tevs Kri-

staps, māte Anna, dz. kapa. Beidzis

tautsaimniecības fakultāti Rīgas po-

litechn. institūtā. Sieva Elfrīda, dz.

Pētersone. Bijis no 1919—20.g. kre-

dita dep. direktors. lemīļotā blakus

nodarbošanās dārz- un biškopība. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 111.

šķiru. Ir Latv. grāmatizdeveju un tirg.
b-bas valdes priekšnieks un studentu

korp. Talavijas filistrs.

RASMANIS Jānis, valsts zemes

bankas pilnvarotais. Dzimis 1885. g.

Ozolmuižas pagastā. Nolicis eksterņa

eksāmenus Jelgavas ģimnāzijā. 1912.

g. iestājies Krievijas zemnieku ag-

rārbankas Jelgavas nodaļas dienesta.

Kara laikā strādājis Krievijas kredīt-

iestādes. Sirnbirskā beidzis ķeizaris-
kās komerczinātņu b-bas tirdzniecī-

bas skolu. Darbojies dažādos amatos

latviešu bēgļu centrālās komitejas
Simbirskas nodaļā. 1920.—1922. g. bi-

jis grāmatvedis Latvijas dzelzceļu virs-

valde, no 1922. g. Valsts zemes ban-

kas vecākais grāmatvedis. Tagad ir

Valsts zemes bankas ilgtermiņa aiz-

devumu izsniegšanas nodaļas pilnva-
rotais. Ir Latvijas grāmatvežu savie-

nības grāmatvedis un eksperts.

RATNIEKS Jānis, skolotājs un sa-

biedrisks darbinieks, Bīriņu 6 kl. pa-

matskolas pārzinis. Dzimis 1880. g.

28. februāri Mazstraupes pagastā. Bei-

dzis Limbažu pilsētas skolu un sko-

lotāju kursus. No 1902.—1913. g. bijis

skolas priekšnieks Raiskuma pag. Au-

ciema skolā, no 1913. g. ir skolas

priekšnieks 6 kl. p. sk. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeni. Ir Bīriņu pa-

matsk. mazpulka skolotājs, b-bas Lat-

vijas jaunatnes Bīriņu nod. priekš-

nieks, krāj- un aizdevu sabiedrības

Bite un Bīriņu patērētāju b-bas valdes

loceklis un statistiskās pārvaldes k<>

respondents.

RATNIEKS Pēteris, Daugavpils apr.

policijas VI. iecirkņa priekšnieks Eg-

lunā. Dzim. 1902. g. 22. oktobri Rē-

zeknes apr. Rēznas pag. Tēvs Jāzeps,

krilis krievu mijapāņu karā, māte Eli-

zabete, dz. Jačuka. Precējies. Sieva

Marija, dz. Erlicha. Beidzis Rēzeknes

pilsētas skolu un mācījies ari vaka-

ra vidusskolas kursos Daugavpili. le-

stājies par darbvedi Kaunatas polic.

iecirkni, vēlāk pārcelts uz Maltas po-

licijas iec. Dažus gadus sabijis pie

Daugavpils, Jēkabpils un Ilūkstes apr.

ceļu inženiera par darbvedi. Pēc tam

pārgājis atpakaļ policijas dienestā.

1927. g. paaugstināts un iecelts par

dz-ceļu pol. robežkontrolieri Indrā,

pēc tam par Rēzeknes apr. polic. iec.

pr-ku Varakļānos. Sākot ar 1933. g.

pārcelts uz tagadējo dienesta vietu

Eglonā. Ir aizsargu organizācijas ak-

tīvs dalībnieks.

RAL DZENS Pēteris, tirgotājs un

sabiedrisks darbinieks. Pastāvīgā dzī-

ves vieta Valkā. Dzim. 1875. g. 31.

jolijā Raunas pag. Precējies. Sieva

Emma, dzim. Lielmane. Beidzis Rau-

nas draudzes skolu, mācījies tirdz-

niecību Cēsis. Uzsācis savu veikalu

Launkalnē, pārgājis uz Drustiem, bet

ar 1917. g. atvēris veikalu Valkā. Pie-

dalās draudzes dzīves izkopšanā, sa-

biedrisko un saimniecisko pasākumu

veicināšanā. Apbalvots ar Triju zv.



ordeni, Latvijas atbrīvošanas meda(u
v. c. Ir Valkas Jāņa draudzes baznī-

cas pr-ks, Valkas ugunsdzēsēju ko-

mandieris un pilsētas rev. komis.

pr-dis. Pasaules kara laikā bijis par

bēgļu apgādāšanas komitejas pr-di.

Latvijas tapšanas laikā ievēlēts par

tirdzn. un rūpn. nodokļu komisijas
locekli un tirdzniecības deputātu, kur

darbojas līdz šim laikam. Bijis ari

pilsētas domes loceklis.

RAULINAITIS Ādolfs, valodnieks

un rakstnieks, Latvijas universitātes

lietuvju valodas lektors un Rīgas lie-

tuvju ģimnāzijas skolotājs. Dzimis

1903. g. 9. martā Lietavā. Tēvs Toms,

māte Prane Valentukonlte — zem-

kopji. Precējies. Sieva Aņa, dzim.

Kubiļnte. Studējis Vitauta Dižā uni-

versitātē Kauņā ģermānistikas, lietuv-

ju valodas un literatūras kā ari paida-

goģijas un pslcholoģijas nozarēs. 1926.

g. papildinājies Orenoblē franču va-

lodā, bet pēc studiju beigšanas Ber-

linē un Herdera institūtā Rigā.

Vācijas okupācijas laikā darbojies

par skolotāju privātā paša vecāku

dibinātajā skolā, kur mācījis ele-

mentāro lietuvju valodu. No 1927.

g. ir Rīgas lietuvju ģimnāzijā!

skolotājs, no 1928. g. Latvijas uni-

versitātes lietuvju valodas lektors. La-

sījis ari lietuvju valodas un viņas
mācīšanas metodikas lekcijas izglītī-

bas ministrijas sarīkotajos skolotāju

paidagoģiskajos kursos un no 1927. g.

līdz 1934. g. lietuvju valodas lekcijas

Latvju un lietuvju vienības kursos.

Ar pseudonimu Gvaizdikas rakstījis

dzejoļus lietuvju žurnālos. Sarakstījis

ari drāmu Naujais Keliais. Latvija

rakstījis Studentā un I. M. M. No

1921. g. aktīvi darbojies dažādās ka-

toļu un nācion. lietuvju organizācijās.
Ir Filo'ogu biedrības biedrs, Latvj i un

lietuvju vienības un Rīgas lietuvju
centra valžu loceklis.

RAVE Jānis, Daugavpils apriņķa

priekšnieka palīgs. Dzimis 1878. g.

12. aprīli Jēru pagastā. Mācījies va-

kara kursos Varšavā un kā eksterns

izturējis kara skolas iestāju pārbau-

dījumu. Ir policijas ierēdnis no 1904.

g. Strādājis dzelzceļu policijā Val-

mierā un Rēzeknē, no 1031. g. Baus-

kas, pēc tam Daugavpils ajM-iņka po-

licija. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šķ., Latv. atbrīvošanas kara

piemiņas zīmi un 10 g. jubilejas me-

daļu un Vācijas Sarkanā Krusta 11.

šķ. goda zīmi.

RAVIŅA Kristina, cand. rer. mērc,

Ludzas apr. vec. nod. insp. palīdze.

Dzimusi 1895. g. 26. februāri. Beigusi

Latv. universitāti ar cand. rer. merc.

grādu. 2 gadus bijusi skolotāja. No

1922. g. ir nod. insp. palīdze.
REINFELDS Arnolds-Nikolajs, in-

ženieris technologs, L. U. docents.

Dzimis 1899. g. 8. aprīli Rīgā. Tēvs

Jēkabs — zvēr. adv., māte Emīlija,
dzim. Ābrantc. Studējis Tērbatas univ.

matemātikas un dabas zinātņu fakul-

tātē, Latv. univ. mēchanikas fakultāte

un Vācijas valsts tekstaltechnikuma

augstskolu absolventu noda|ā Reutlin-

genē. Precējies. Sieva Elizabete, dzim.

Reško. No 1926. g. bijis subasistents

Latv. univ. mēchanikas fak. techno-

loģijas nozarē, no 1929. g. lektora

vietas izpildītājs. 1931. g. ievēlēts

par privātdocentu. No 1932. g. ir

docents. No 1930. g. ir ari šķiedru

technoloģijas skolotājs Rīgas pilsētas

amatnieku skolā un Rīgas techniku-

mā. Sacerējis pētījumu Vedināšanas

iespaids uz malšanas starpproduktiem.
Ir Latvijas inženieru mechaniķu b-bas

rev. kom. loc. un Rīgas latviešu lab-

darības b-bas biedrs.
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REINHARDS Jānis, cmer. mācī-

tājs, Jelgavas un Bauskas iecirkņu

prāvests. Dzīvo Jelgavā. Dzimis 180t).

g. 20. septembri Svitenes pagastā.
Tevs Pēteris, māte Llbe, dzim. Duč-

kena — lauksaimnieki. Beidzis Jel-

gavas ģimnāziju un studējis teoloģi-

ju Tērbatā. Precējies. Sieva Anna,

dzim. Delertc. Bijis mācītājs Engu-

re, pēc tam Jelgavā, Kurzemes kon-

sistorijas viceprezidents 1020. g. un

Latv. cv. lut. baznīcas virsvaldes lo-

ceklis 1934. g. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. 111. šķ. Ir Palīdzības

b-bas lutera draudzēm un kurlmēmo

skolas b-bas pr-ks. 1920. g. vadījis

pirmo Kurzemes draudžu delegātu un

mācītāju sinodi. Bijis ari tic. māc.

skolotājs Jelgavas klasiskajā ģimnā-

zijā.

REINHARDS Paulis, inženieris, ār-

lietu ministrijas konsulārās nodaļas

vadītājs. Dzimis 1903. g. 2. maijā

Jelgavā. Tēvs Jānis mācītājs, mā-

te Anna, dzim. Doellerte. 1927. g. bei-

dzis Latvijas universitātes mēchanikas

fakultāti ar inženiera mēchaniķa grā-

du. Papildinājies Parīzē Ecole Supe-

rieure d'Aeronautiijuc. Precējies. Sie-

va Irma, dzim. Kalniņa. 1928. g. ie-

stājies aviācijas puikā, kur no 1931.

g bijis aviācijas darbnīcu pr-ks. 193L

g. bijis ari satiksmes ministra biedrs.

1933. g. iecelts par ārliebi ministrijas
konsulārās nodaļas vadītāju. Sarakstī-

jis grāmahi Lidmašīnu uzbūve un

vairākus plašākus rakstus par speciā-

liem aviācijas jautājumiem armijas Mi-

litāra Apskatā. Ir stud. korp. Lettonia

filistrs.

REINHOLDE Lauma, pianiste un

komponiste. Dzim. 1906. g. septembri

Rigā. Tēvs Jānis — komponists, māte

Alvīne, dzim. Rozenberga. Klavieres

spelet sākusi mācīties 3 g vecumā,

4i/a gadu veca uzstājusies pirmo rei-

zi atklātībā. Mācījusies Rigas bij. ķei-

zariskajā mūzikas skolā un Pēterpils
valsts konservatorijā. Beigusi Latvijas

konservatorijas kompozīcijas teorijas
klasi un klavieru klasi. Papildinājusies
Berlīnē pie prof. Leonīda Kreicera un

Polijā. Ir komponiste, pianiste-kon-

certante un mūzikas paidagoģe. Sarī-

kojusi vairākus patstāvīgus klavierva-

karus un 3 savu kompoziciju va-

karus. Uzstājusies kā soliste Nāc.

operas un radiofona simfoniskajos

koncertos. Piedalījusies 1027. g. šo-

pena starptautiska pianistu konkursā

Varšavā. Koncertējusi daudzos kon-

certos Rigā, provincē un ārzemes.

Komponējusi vairāk kā 100 solodzies-

mas klavieru pavadījumā, dziesmu ci-

klu 5 Circenlšu naktsdziesmiņas or-

ķestra pavadījumā, dziedājumu ba-

lādi Pulkvedim Kalpakam, duetus,

klavierēm: sonātu, variācijas, rapsodi-

jas, tautas dziesmu apstrādājumus,

prelūdijas, improvizācijas un daudz

miniatūras, vairākus mazāku formu

darbus vijolei; rlcitai Nimfa un ga-

niņš, fagotam Skumjais klauns un

vairākas kora dziesmas. Izdevusi pai-

dagoģiska satura krājumus klavie-

rēm: Skaņu dārziņā un Jānltis un

Ainiņa apceļo Latviju un bērnu dzies-

mas Mēs dziedam. Ir Latv. skaņražu

kopas biedrene un Latvju-zviedru tu-

vin. b-bas biedrene un dibinātāja,
Latv. konservatorijas absolventu bie-

drības biedrene, konserv. audzēkņu

b-bas Skaņupc filistre un L. U. stud.

b-bas Astra goda filistre.

REINHOLDS Jānis, komponists un

muziķis. Dzimis 1882. g. 4. jnnija

Kokneses pag. Beidzis Valkas sko-

lotāju semināru. Studējis muziķu vi-

joļu, dziedāšanas, kompozicijas un di-
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riģentu klase ķeizariskajā mūzikas

skolā, ko beidzis 1911. g. Muzikālo

izglitibu papildinājis Maskavā. Va-

dījis daudz un dažādus korus. Bijis

virsdiriģents daudzos apvienotu koru

koncertos un novadu svētkos. Agrā-
kos gados koncertējis kā vijoļu so-

lists Latvijā un Krievijā. No 1903. g.

bijis diriģents un vijolnieks vairākos

latviešu teātros un pirmajā latvju

operā P. Jurjāna vadībā. No 1919. g.

lidz 1932. g. bijis Nacionālās operas

I. vijolnieks un Vlgneru Ernesta mū-

zikas fonoloģijas institūta vijoļu kla-

ses vadītājs. Bijis ari vairāku Rīgas

ģimnāziju dziedāšanas un mūzikas

skolotājs. Darbojas E. Vlgnera mūzi-

kas fonoloģijas institūtā. Komponējis
solo un koru dziesmas un darbus

vijolei, klavierēm un simfoniskajam

orķestrim. Sarīkojis vairākus savu

kompozīciju vakarus. Ir Latvju skaņ-

ražu b-bas dibinātājs un valdes lo-

ceklis, Latviešu mūziķu b-bas biedrs,

Latvijas koru diriģentu b-bas pr-dis.

Bijis ari VI. vispārējo dziesmu svēt-

ku rīcības kom. loc. Pasaules kajā

cīnījies latviešu strēlnieku pulkos.

Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās.

REINICS Alfrēds, skolotājs, Bār-

beles 6 kl. pamatskolas priekšnieks.
Dzimis 1870. g. 24. oktobri Bārbeles

pagasta skolā. Tēvs Kārlis skolas

pārzinis un ērģelnieks, māte Cecī-

lija, dzim. Mežiņa. Beidzis Bār-

beles pagasta skolu un Bauskas

apriņķa skolu. Pats sagatavojies
draudzes skolotāja eksāmenam. No

1891. g. ir skolotāja palīgs Bār-

beles pagasta skolā, bet ar 1894. g.

šis skolas pārzinis. Bēgļu laika Ar-

changeļskas bēgļu skolas pārzinis.
1918. g. atgriežas dzimtenē. Okupā-

cijas laikā Bārbeles skolas pārzinis.

lemīļotā blakus nodarbošanās ir ko-

ra vadīšana. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord.

REINSONS Arvīds, garīdznieks,

Mālpils cv. lut. draudzes māc. Dzi-

mis 1902. g. 16. maijā Rīgā. Tēvs Jā-

nis, māte Justīne, dzim. Oaillte. Pre-

cējies ar Ernu Saulīti. Beidzis Val-

mieras pilsētas reālskolu. Studējis L.

U. teol. fakultātē. Mācītāja tiesības

ieguvis Latv. cv. lut. baznīcas virs-

valdē. 1929. g. ordinēts par mācī-

tāju. No 1930.—1931. g. bijis Rīgas

garnizona draudzes paligmācltājs. No

1931. g. ir Mālpils draudzes mācītājs

un 5. aizsargu pulka māc. Ir Mālpils

brāļu kapu kom. pr-ks un stud. korp.

Lettonia filistrs.

REINTALS Dāvids, tirgotājs, dro-

gists un mcd. feldšeris Smiltene. Dzi-

mis 1872. g. 9. janvāri Bilskas pa-

gastā. Tēvs Jānis — kalējs, māte

Marija. - Beidzis Bilskas pagasta,
Smiltenes draudzes skolu, mcd. feld-

šeru skolu un iekšlietu ministrijas
būvniecības pārvaldes ugunsdzēsēju

virsnieku kursus. Precējies. Sieva,
dzim. Kūllte. Ir Smiltenes tirgotāju
sav-bas dibinātājs un pr-ks, ari Lat-

vijas tirgotāju sav-bas Smiltenes nod.

pr-ks, Smiltenes pilsētas krājkases
valdes loceklis un tirdzniecības de-

putāts. Daudz darbojies ugunsdzēsēju

organizācijās. Ir Latvijas ugunsdz.
b-bu un organizāciju sav-bas dibi-

nātājs un pad. loc., Smiltenes pil-

sētas brlvpr. ugunsdz. b-bas valdes

loc. un 30 gadus komandas virs-

nieks. Apbalvots ar Krievijas uguns-

dzēsēju b-bas un Latvijas ugunsdz.

b-bu un organizāciju vairākām atzi-

nības zīmēm. Lieiinieku laikā are-

stēts un aizvests uz Krieviju, bet

izbēdzis. Smiltenē nodibinājis Smil-

tenes pašaizsardzību, kurā darbojies,

kamēr noorganizējušies aizsargi.
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REITERS Teodors, diriģents Latvi-

jas nacionālajā operā kopš viņas di-

bināšanas. Dzimis 1884. g. 23. mar-

tā Ļaudonas pag. Tēvs Ernsts, māte

Anna, dzim. Aizelksne. Beidzis Pē-

terpils konservatoriju. Dēls Leons.

Apbalvots ar Latvijas Triju zvaigžņu
ord. 111. šķ., Francijas ord., Zvie-

drijas Vazās ord. un Igaunijas Ērgļa
krustu.

RENCKULBERGS Jānis, piensaim-
niecības techniķis un sabiedr. darbi-

nieks, Jaunpils piensaimnieku sab-bas

Kliģenes pienotavas vadītājs. Dzimis

1004. g. 9. jūlijā Kosas pag. Mācījies
Cesvaines valsts vidusskolā un beidzis

Smiltenes piensaimn. un lopkop. vi-

dusskolu. Piensaimniecībā darbojas no

1925. g. Ir Latvju nacionālās jaunatnes
sav-bas 111. Ērgļu novada fiziskās au-

dzināšanas inspektors un Kliģenes no-

daļas pr-ks.
RESS Fridrichs-Johans, valsts ie-

rēdnis, Rīgas I. iec. nodokļu inspek-

tors. Dzimis 1874. g. 20. jūnijā Rīgā.
Tēvs Fridrichs — lieltirgotājs, māte

Paulina, dz. Eichbauma. Beidzis Mas-

kavas universitātes juridisko fakul-

tāti. Precējies. Sieva Erna, dz. Vār-

bande. No 1899. g. strādājis Rīgas

apgabaltiesā un valsts bankas Rīgas

nodaļā. Pēc tam bijis Vidzemes kroņa

palāta atsev. uzd. ierēdnis, tad Rī-

gas 111. iec. nodokļu insp. paL No

1906. g. bijis Valmieras apr. nodokļu

inspektors, no 1911.—1917. g. Rīgas
IV. iec. nodokļu inspektors. No Lat-

vijas valsts dibināšanas ir Rīgas I.

iec. nodokļu inspektors. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.

RESNAIS Hugo, inženieris elek-

triķis, pasta un telegrāfa departa-
menta direktors. Dzimis 1877. g. 30.

novembri Vecpiebalga, ka pagastsko-

lotāja dēls. Pirmmācību ieguvis pie

tēva, pēc tam mācījies Vecpiebalgas
draudzes skolā, beidzis Pliskavas re-

ālskolu, absolvējis ķeizara Aleksan-

dra 111. elektrotechnisko institūtu Pē-

terpili ar I. šķiras inženiera elektri-

ķa grādu. H. Resnais ir pirmais lat-

viešu inženieris elektriķis. Studenta

gados dzīvi piedalās Pēterpils stu-

dentu biedrībā Fraternitas Petropo-

litana, vēlākajā Rīgas studentu kor-

porācijā Fraternitas Metropolitana,
kuras filistrs ir tagad. Darbojas O.

Rāviņa izdotajās Pēterburgas Avīzes,

ievietodams savas humoreskas un da-

žādus ziņojumus. Pec studiju beig-
šanas darbojas Krievijā valsts un

privāta dienestā. No 1914.—1920. g.

ir lielas elektromēchaniskas fabrikas

techniskais vadītājs Pēterpili. 1920.

g. atgriežas Latvija un iestājas pasta

un telegrāfa dep-ta dienesta par in-

ženieri-inspektoru, tad par vecāko in-

ženieri. 1927. g. iecelts par technis-

kās pārvaldes pr-ku un no 1934. g.

par pasta un telegrāfa dep-ta direk-

toru. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. 111. šķ. Beidzamos 10 gadus

vada žurnāla Mednieks un Makšķer-

nieks makšķerēšanas nodaļu.

RESTBERGS Alberts, zemkopības

dep-ta virsgrāmatvedis. Dzimis 1877.

g. 10. aprīli Pampāļu pagastā. Tēvs

Ants kalējs, māte Lavīze, dzim.

Briežraga. Tēvs ilgus gadus sekmīgi

cīnījies ar vietējo muižniecību sava

zemes īpašuma dēļ un ar savu le-

ģendāro dzīvi palicis ļaužu atmiņā.

Beidzis Pampāļu ministrijas skolu un

turpinājis izglītību ar pašmācību. Pre-

cējies. Sieva Matilda, dzim. Medne.

No 1897. g. bijis skrīvera pailgs

Dreilinos, no 1900.-1918. g. strā-

dājis Baltijas domeņu valdē. No 1920.

g. ir zemkopības dep-ta dienesta,

vispirms darbvedis, tad vecākais grā-



matvedis, tagad virsgrāmatvedis. No

1924.—1926. g. bijis žurnāla Valsts

Darbinieku Balss atbildīgais redak-

tors un līdzstrādnieks. Apbalvots ar

Triju zvaižņu ord. Ir Valsts darbi-

nieku kreditb-bas pad. loc. un Lat-

vijas valsts darbinieku arodb-bas

pr-dis. Darbojies ari valsts ierēdņu un

N. Draudziņas ģimnāzijas koo|)erāti-

vos. Ir Latvijas centr. tūristu b-bas,

Zemkopības resora darbinieku krāj-
aizdevu sab-bas, Vispār, valsts un

citu darbin. savst. dzlvibas apdroš.

un palīdz, b-bas un Rigas Jūrmalas
savst. ugunsapdroš. b-bas biedrs.

RETERS Roberts, inženieris tech-

nologs, Liepājas galveno dzelzceļu
darbnīcu vadītājs. Dzimis 1882. g.

ML maijā Zaļenieku pag. Tēvs Jā-

nis, māte Lize, dzim. Elberte

lauksaimnieki. 19(18. g. beidzis Rī-

gas politechn. inst. mēchan. nodaļu

ar inženiera technologa grādu. Pre-

cējies. Sieva Anna, dzim. Ergle. No

1908. g. strādājis dzelzceļu dienestā.

Bijis Maskavā dzelzceļu virsvaldes

inženieris, pēc tam mašīnu iecirkņa

pr-ka palīgs, vēlāk mašīnu iecirkņa

pr-ks Rževā, Novosokoļņikos un Pē-

terpili. 1919. g. atgriezies Latvijā.
lecelts par mašīnu iec. pr-ku Rigā,

pēc tam Liepājā par V. eksptuatāc.
nod. pr-ku. Latvijas tapšanas laikā

organizējis dzelzceļu kustību Kurze-

mē. Bermonta uzbrukuma laikā uz

viņa iniciatīvi Liepājas galvenās dz-

ceļu darbnīcās uzbūvēts bruņotais
vilciens Kalpaks. No 1921. g. ir Lie-

pājas galveno dz-ceļu darbnīcu va-

dītājs. lerosinājis un piedalījies 192C.

g. Liepājas valsts technikumā dibi-

nāšanā. Būdams Liepājas latviešu lab-

darības b-bas valdes loceklis veicinā-

jis Liepājas lietiskās mākslas vidus-

skolas nodibināšanu 1925. g. uti vē-

lāk piedalījies skolas darbības noor-

ganizēšanā, badāms skolas kurāto-

rijas pr-dis. Bijis Liepājas pilsētas

domnieks, domes budžeta komisijas

pr-dis un domes pr-ža biedrs. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šk. un Latvijas atbrīvošanas ciņu 10

gadu jubilejas piemiņas meda|u. Ir

Liepājas inženieru sav-bas biedrs.

RĒVALDS Jānis-Modriņš, pašval-
dibas un sabiedrisks darbinieks,

Jaunburtnieku pagasta valdes darb-

vedis. Dzimis 1897. g. 3. augusta

Jaunburtnieku pag. Beidzis tirdznie-

cības skolu. Jaunburtnieku pagasta

valde strādā no 1919. g. Nodarbo-

jas ari ar zemkopību. Apbalvots ar

Latvijas aizsardzības b-bas medaļu.

Darbojas aizsargu organizācijā un

piedalījies saimnieciskās organizāci-

jās, būdams Matīšu piensaimnieku
s-bas rev. kom. loc, Baltijas patērēt,
b-bas pilnvarnieks, Baltijas lauksaim-

nieku b-bas krājaizdevu s-bas, I.

Burtnieku lopkopības pārraudzības

b-bas, Jaunburtnieku lauksaimniec.

mašīnu kopliet. b-bas Tarkšķis un

Zaķa purva kūdras izmantos, b-bas

rev. kom. loceklis.

REVALDS Miervaldis-Kārlis, agro-

noms, Umurgas 2 g. lauks, skolas

priekšnieks. Dzimis 1898. g. 14. sep-

tembri Jaunburtnieku pagastā. Tēvs

Kārlis, māte Kristīne, dzim. Sternma-

ne — lauksaimnieki. Beidzis Prie-

kuļu lauks, skolu un Latv. universitā-

tes lauksaimniec. fakultāti. Precējies.

Sieva Zelma, dzim. Zommere. Bi-

jis Dundagas lauks, b-bas rajona ag-

ronoms. No 1928. g. ir Umurgas

lauks, skolas priekšnieks. Rakstījis

par lauksaimniecību žurnālā Latvijas

lauksaimnieks.

REZEVSKIS Jānis, teologs, Latvi-

jas universitātes docents. Dzimis 1872
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ji- L martā Degoles pagasta. Tevs

Miķelis, māte Grieta, dz. Erdmane

lauksaimnieki. Beidzis Tērbatas uni-

versitātes teoloģijas fak. Precējies.
Sieva Vilhelmlne, dzim. Kronberga.

Bijis mājskolotājs un skolotājs privā-

tajā proģimnazijā Talsos. 1901. g.

ordinēts par mācītāju Jelgavā. Bijis
1901. g. mācītāja palīgs Jelgavas lat-

viešu draudzē, pēc tam atkal skolo-

tājs Kremenčugas reālskolā, no 1902.

-1907. g. Rīgas Aleksandra ģimnāzi-

jā. No 1907.—1926. g. bijis mācītājs
Priekules draudzē. No 1923. g. mā-

cījis ari ticības mācību P. Dzeņa

ģimnāzijā un X valsts ģimnāzijā Rīgā.
1924. g. ievēlēts par Jaunās derības

grieķu valodas lektoru un 1925. g. ari

par ebreju valodas lektoru L. U.

teoloģijas fak-tē. No 1926. g. bijis

privātdocents. 1933. g. ieguvis teolo-

ģijas doktora grādu un ievelēts par

vecāko docentu. Viņa zinātniskie dar-

bi: Jēkaba vēstules problēmas un

Pirmkristlbas un Jēzus attiecības pret

īpašumu. Rakstījis ari laikrakstos un

piedalījies pirmā Latviešu konversā-

cijas vārdnīca. Interesējies ari par Lat-

vijas vēsturi un archaioLoģiju. Ir stud.

korp. Lettonia filistrs. Latv. universi-

tātes reliģiski ētiskās b-bas un Filo-

logu b-bas biedrs.

REZOVSKA Olga, agronome, Gul-

benes pamatskolas pārzine. Dzimusi

1898. g. 5. janvāri Metriem» pag.

Tēvs Jānis Rēveliņš, māte Elizabete,

dzim. Bekere. Beigusi L. U. lauks, fa-

kultāti. Bijusi lauksaimn. skolas sko-

lotāja, tagad panu sk. pārzine. Ir maz-

pulku inspektrise, līdzstrādniece žur-

nālos Mazpulks un Latvijas Lauksaim-

nieks. Ref. un raksta par jaunatnes
audzināšanu. Ir Gulbenes aizsardžu

pulciņa pr-ce un Latvijas agronomu
biedrības biedrene.

RIEKSTIŅA Otilija, pašvaldības un

sabiedr. darbiniece, aizgādinas val-

des nespējnieku patversmes pārzine

Rīgā. Dzimusi 1879. g. 16. augustā

Rīgā. Tevs Kārlis — zemkopis, mā-

te Katrīna, dzim. Baumane. Beigusi
elementārskolu, 4 klašu meiteņu sko-

lu, ieguvusi mājskolotājas tiesības.

Mācījusies komerczinibu un dažādu

valodu kursos, kā ari pretalk. pro-

pagandas kursos Helsinkos. Darboju-
sies no 1910.—1917. g. Donas agrār-

hankā, pēdējos 4 gadus Tērbatā. No

1918.—1919. g. Latvijas valsts die-

nestā. No 1919. 1921. g. Valsts aiz-

ņēm. nod. darbiniece. No 1922.—1920.

g. Latvijas pretalkohola b-bas biroja

vadītāja, reizē ari Latvijas pretalko-
hola sav-bas galvenā sekretāre un

sieviešu atturības b-bas Baltā Lenta

pr-ce. lecelta par žūpības apkaros,

goda kuratori. No 1920.—1923. g. Rī-

gas pils. domniece un pils. izgl.
nod. skolu subkomisijas pr-de. No

1926. g. Rigas pilsētas nespējnieku

patversmes pārziņa palīdze, no 1932.

g. patversmes pārzine. Darbojusies
līdzi laikrakstos, kur iespiesti daži

viņas stāstiņi, tulkojumi un raksti.

Apbalvota ar atbrīvošanas ciņu pie-

miņas medaļu, Triju zvaigžņu ord.,

Sieviešu pal. korpusa 15 g. darbības

atceres goda zīmes I. pakāpi. Aktīva

sieviešu kustības darbiniece. Sieviešu

pal. korp. galvenā kasiere un mant-

zine, Tuberkulozes apkar, b-bas, Pil-

sētas darbinieku b-bas locekle, Lat-

vijas sieviešu org-cijas pad. sekretāre

līdz 1934. g. un Open door rev. kom.

pr-de. Sabiedr. pal. kom. no dibinā-

šanas laika strādājusi kā Torņkalna

rajona pārzine, vēlāk kā kontrolkom.

sekretāre lidz 1934. g., 1908. g. nodi

binājusi pirmo Baltijas sieviešu sa-

vienību un bijusi tās pr-de. Noturē-
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jusi vairāk ka b'M publisku priekšla-

sījumu populāri zinātniskos un sa-

biedriskos jautājumos. Palīdzējusi rī-

kot sieviešu kongresus Latvijā.

RIEKSTIŅŠ Antons, inženieris un

mežkopis, Piltenes virsmežzinis Zlē-

ku pagasta Mežmuiža. Dzimis 1898.

g. 12. martā Burtnieku pagasta. Tēvs

Antons — tirgotājs un rūpnieks, mā-

te Anna, dzim. Zālīte. Beidzis Latv.

univ. lauksaimn. fak. mežkopības no-

dalu. Precējies. Sieva Valija, dzini.

Balode. Bijis mežzinis Gulbenes un

Rembates virsmežniecības. No 1934.

g. ir Piltenes virsmežzinis. Peti un

novēro musu meža zvērus un put-

nus. Ir Latvijas inženieru mežkopju
b-bas SaUcone, Latvijas mežkopju sa-

vienības un mežu darbinieku b-bas

biedrs. Piedalījies Latvijas atbnv v

šanas karā un apbalvots ar Latvijas
atbrīvošanas kara piemiņas zirni.

RIEMERS Pēteris, ārsts un sa-

biedrisks darbinieks. Tilzas rajona

ārsts Jaunlatgales apriņķi Dzimis

1899. g. 9. maija Rugāju pag. Tēvs

Gustavs, māte Matilde, dz. Baķe, no-

darbojas ar Ķmk. un tirdzn. Mācījies

Vecgulbenes Krusta pagasta skolā,
Alūksnes proģimn., Terbaltas nu Ostrr>

vas pilsētas reālskolās, Valsts vidus-

skolā pieaugušiem Rigā. Beidzis L.

U. medicīnas fakultāti. Precējies. Sie-

va Lilija, dz. (iaillte. Rakstījis laik-

rakstos un žurnālos, galvenā kārta

par sporta jautājumiem. Aktīvs sporta
darbinieks no 1914. g. Bij. L. U. aka-

dēmiskās sporta b-bas dibinātājs, vai-

rākkārtējs vakles pr-dis, vieglatlēti-
kas sekcijas vadītājs. 1924. g. Bal-

tijas valšķu studentu olimpiādes rī-

cības komitejas pr-dis. Piedalijies

olimpiskās sacīkstēs. Bijis Latv. viegl-
atlētikas un ziemas sporta sav-bas

valdē. Latvju nāc. jaun. s-bas Tilzas

novada goda biedrs, korp. Philvro-

nias filistrs, Jaunlatgales aizsargu pul-
ka bataljona ārsts, Kokorevas brivpr.

ugunsdzēs. b-bas pr-dis. Piedalījies

Latvijas atbrivošanas ciņās.

RIMEIKS Antons, inženieris ķīmi-

ķis, rūpnieks Rigā. Dzimis 1898.

7. decembri Umurgas pagastā. Tēvs

Jānis, māte Anna, dzim. Penka. Bei-

dzis 1920. g. Latvijas universitātei

ķīmijas fak. Precējies. Sieva, dzim.

01c. 1919. g. iestājies brīvprātīgi na-

cionālā armija. 1920. g. beidzis kara

skolu. 1921. g. demobilizējies. No

1923. 1927. g. strādājis K. M. bruņo-
šanas pārvaldes laboratorijā. No 1927.

g. strādā savā rūpniecības uzņēmuma

No 1925.—1932. g. bijis ari ķīmijas

skolotājs V. Olava komercskola. Ir

Latv. tirdzn. rupn. kameras un Ne-

godīgas konkurences apkarošanas ko-

misijas loceklis, stud. korp. Talavija

filistrs, Latvijas tirgotāju s-bas un

Rīgas tirgotāju b-bas valdes loceklis,

Inž. ķīmiķu b-bas, Rūpnieku amat-

nieku b-bas un L. U. ķīmijas b-bas

biedrs, L. U. kora vecbiedru b-bas

pr-dis un 5. Rigas aizsargu pulka
vada kom-ris. Apbalvots ar Triju zv.

ord. un Latvijas atbrīvošanas kara

piemiņas medaļām.

RiNKA Marta, bērnu dārzniece un

sabiedr. darb., Rigas pilsētas bērnu

dārza vadītāja Vecmllgrāvl. Dzimusi

1880. g. 14. marta Vecmllgrāvl. Mā-

cījusies Rīgas pils. () kl. meiteņu sko-

lā im 1900. g. dibinājusi bērnu dār-

zu Dombrovska fabrikas strādnieku

bērniem un vadījusi to lidz 1906. g

No 1906. -1908. g. papildinājusies Ber-

līnē. No 1908. g. turpinājusi darbu

A. Dombrovska fabrikas bērnu dār-

zā. No 1923 —1926. g. vadījusi bēr-

nu dārzu valsts paraugskolā Rīga.

No 1926. g. vada Rīgas pils. bērnu
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dārzu Vccmilgrāvi. Apbalvota ar Tri-

ju zvaigžņu ord. V. šk., Latvijas at-

brīvošanas 10 g. jub. medaļu un

Latv. Sarkanā Krusta goda zīmi. Ir

b-bas Ziemeļblāzma goda biedrene un

pr-ce, Latvju sieviešu nacionālās Il-

gas goda biedrene, sieviešu atturī-

bas b-bas Baltā lenta, Sieviešu pa-

līdzības korpusa, Latv. pretalkohola
biedrības un Latv. tuberkulozes ap-

karošanas b-bas biedrene.

RĪSBERGA Elza, ārste, nodaļas
ārste Aleksandra augstumu slimnīcā

Rīgā. Dzimusi 1905. g. 24. februāri

Rīgā. Tēvs Kārlis Treimanis - ie-

rēdnis, māte Emma, dzim. Ozoliņa.

Beigusi Latvijas universitātes medi-

cīnas fakultāti. No 1928. g. strādā

Aleks. augst. slimnīca. Bijusi jaun.
māsas v. i., virsmāsa un laborante.

No 1934. g. ir nod. ārste. Kopā ar

privātdoc. J. Brantu sacerējusi Asins

recekļu izmantošana seroloģiskai pār-

baudei. Ir studenšu korp. Daugaviete
filistre un Latv. ārstu b-bas biedre.

RISBERGS Hermanis, ārsts un no-

daļas vad. Aleksandra augstumu slim-

nīcā un ārsts-pslchiatrs Rīgas cen-

trālcietumā. Dzimis 18Q8. g. 21. febr.

Skaņkalnes pag. Tēvs Tenis, māte

Minna, dzim. Skoste — lauksaimnie-

ki. Mācījies Mazsalacas ministrijas
skola, L. Ausēja reālskolā Cēsis, Val-

mieras reālskolā, Tērbatas un Latvi-

jas universitātēs. Precējies ar Dr. El-

zu Treimani. No 1919.—1922. g. bijis

Latvijas armijas dažādās karaspēka

daļās par jaunāko mcd. feldšeri, vē-

lāk par sanitāro seržantu. 1919. g.

piedalījies kaujās pret Bermontu.

Aleksandra augstumu slimnīcā darbo-

jas no 1922. gada. lesācis kā slim-

nieku kopējs, tad feldšeris, nodaļas

ārsts, tagad nodaļas vadītājs. Cen-

trālcietuma ārsts no 1929. g. Ap-

balvots ar Latvijas atbrīvošanas ta-

ra piemiņas zīmi. Korp. Lettonia

filistrs, Latviešu ārstu un Latvijas

neurologu un psichiatru b-bu biedr*..

RIZGA Pēteris, putnkopības un

biškopības darbinieks, Latvijas uni-

versitātes privātdocents izmēģinājumu
saimniecībā Vecaucē. Dzimis 1883. <.

18. martā Sēļpils pagastā. Tēvs Bren-

cis, māte Anna lauksaimnieki.

Mācījies Z. A. Sav. valstis Valp i-

raiso univers. sagatavošanas nodaļa.
Beidzis Bostonas universitāti ar zi-

nātņu bakalaura un mākslu maģistra

grādu. Precējies. Sieva Meta, dz.

Barsdingena. Bijis Bostonas univei v

fizikas institūta asistents. No 1922. j.

bijis Latv. universitātes asistents lauk-

saimn. fak. rūgšanas un technoloģi-

jas laboratorijā. Lasījis ari biškopī-

bas kursu. No 1929. g. «r privātdo-

cents izmēģinājumu saimniecībā Vec-

aucē. lerīkojis tur putnu un bišu

saimniecības. Sarakstījis grāmatas:

Modernā augļu tirdzniecība, Bišu mā-

šu audzēšana v. c. Viņa zinātniskie

darbi par biškopību iespiesti Latv.

univ. rakstos un dažos krievu un

angļu speciālos izdevumos. Pēti Lat-

vijas medus augus un dravniedbas

metodes un šim nolūkam konstruējis

vairākus speciālus rīkus un instru-

mentus. Ir stud. b-bas Veronia goda

seniors.

RITERIS Jānis, pseud. J. R., būv-

inženieris un sabiedrisks darbinieks,

Latvijas hipotēku bankas padomes

pr-dis. Dzimis 1867. g. 21. aprlb

Ozolu pagastā. Tēvs Gusts, māte An-

na, dzim. Kampe — zemkopji. Bei-

dzis Rīgas politechnisko institūtu.

Krievijā strādājis pie dzelzceļu jaun-

būvēm. Bijis Rīgas pus. būvinspek-

tors. Sastādījis lietavLski latvisku vārd-

nīcu un gatavo latviski lietavisku
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vārdnīcu. Sarakstījis I. latviešu un

lietaviešu tuvināšanās kongresa ap-

rakstu. Rosīgi darbojas latviešu un

lietaviešu tuvināšanas darba. Daudz

rakstījis par to latviešu un lieta-

viešu laikrakstos un žurnālos. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ord. 111. šķ.

un Lietavas Ģedimina ordeni. Ir Lat-

viešu un lietaviešu vienības priekšsē-
dis un goda biedrs, stud. korp. Selo-

nija filistrs un daudzu citu organizā-

ciju biedrs.

ROBE2NIEKS Kārlis, inženieris

mežkopis, Liepājas virsmežniecības

virsmežzinis. Dzimis 1896. g. 6. mar-

tā Užavas pagastā. Tēvs Juris, māte

Grieta, dzim. Kleinberga — lauksaim-

nieki. 1924. g. beidzis Latvijas uni-

\ ersitātes lauksaimniecības fak. mež-

kopības nodaļu. Precējies. Sieva Ber-

ta, dzim. Pornieka. Bijis mežu re-

\ identa palīgs Kuldīgas virsmežnie-

cībā. No 1926. g. ir virsmežzinis

Liepājas virsmežniecība. Sacerējis zi-

nātnisku darbu Priedes koksnes zīlē-

šana un viņas novēršana. lemīļotākā
blakus nodarbošanās lauksaimniecība.

Ir Latvijas inženieru mežkopju bie-

drības Salkone biedrs.

RODE Aleksandrs, Latvijas dzelz-

ceļu starptautiskās satiksmes inspek-
tors. Dzimis 1906. g. 24. aprīli Krie-

\ ijā. Tēvs Andrejs — dzelzceļu ie-

rēdnis, māte Ida, dzim. Skara. 1930.

g, beidzis Latv. universitātes taut-

saimniecības un ties. zin. fakultātes

tautsaimn. nodaļu. Bez tam 1928. g.

pavasari beidzis angļu valodas uisti-

tutu Rīgā un 1931. g. Parīzē Albance

Prancaise franču valodas augstākos
kursus. Precējies. Sieva Velta, dz.

\ aitnieka. No 1928. g. strādā dzelz-

ceļu virsvaldē. No 1930.g. bijis ta-

rifu kalkulators. Virsvaldes koman-

dēts papildinājies Parīzē. 1931.g. ie-

celts par starpt. satiksmes inspektoru

dzelzceļu virsvaldē. Ir stud. korp. Se-

lonijas filistrs un latviešu-poļu tu-

vināšanās biedrības akadēmiskās sek-

cijas priekšsēdis.
ROGA Augusts, Tukuma apriņķa

valsts zemju rajona pārzinis. Dzimis

1894. g. 14. augusta Bikstu pagasta.
Vecāki — lauksaimnieki. Mācījies pa-

gasta skola, papildinājies ar paš-
mācību. Precējies. Sieva Ārija, dz.

Brigadere. No 1920. g. bijis Tuku-

ma apr. valsts zemju inspekcijas darb-

vedis, no 1921. g. Tukuma apr. ze-

mes ierīcības komitejas darbvedis, bet

no 1922. g. sev. uzd. ier. No 1922

g. jūlija ir valsts zemju rajona pār-

zinis. Bez tam 1928. g. iecelts par

Tukuma apr. zemes ieric. komitejas
locekli — zemkopības ministrijas pār-
stāvi un bijis šis komitejas pr-ža
biedrs līdz kom. likvidēšanai 1930.

g. Visu laiku darbojies agrārreformas
izdarīšanā Tukuma apriņķi, būdams

saimniecību piešķiršanas darbu tech-

niskais vadītājs un referents apr. ko-

mitejā un pagastu valdēs. Cīnījies

.latviešu strēlnieku pulkos un pie Ķe-
kavas smagi ievainots. Ir latviešu

veco strīdnieku b-bā un Latvijas kara

invalidu sav-bas biedrs. Darbojies ari

Tukuma aizsargu pulkā.,

ROLAVS Jānis, ierēdnis un spor-

ta darbinieks, tiesu izpildītājs Lie-

pājas apgabaltiesa. Dzimis 1899. g.

27. marta Pērkones pag. Tēvs Jē-

kabs, māte Maija, dzim. Krūzena

— lauksaimnieki. Beidzis Liepājas

pilsētas skolu. Mācījies komerczinl-

bu kursos un Latvijas tautas univer-

sitātes juridiskajā fakultāte. Precē-

jies. Sieva Emma, dzim. Hūne. 1919.

g. iestājies brīvprātīgi Latvijas na-

cionālajā armija. Piekomandēts ar-

mijas virspavēlnieka štāba operātl*
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vājai daļai. No 1920. g. strādājis
iekšlietu rniiīistrijas dienestā. No 1923.

— 1931. g. bijis Liepājas apgabaltiesas

prokuratūras sekretārs. No 1931. g.

ir tiesu izpildītājs Liepājas apgabaltie-

sā. Ir sporta b-bas Olimpija valdes

loceklis, Lejaskurzemes futbola sa-

vienības un Kurzemes patronāta bie-

drības rev iz. kora. loceklis.

ROMĀNIS Jānis, mācītājs un sa-

biedrisks darbinieks. Vircavas drau-

dzes mācītājs un 11. Jelgavas valsts

ģimnāzijas un Jelgavas valsts lauk-

saimniecības vidusskolas ētikas un

reliģijas skolotājs. Dzīvo Jelgavā. Dzi-

mis 1903. g. 24. aprīli Saratovā kā

\ olgas apgabala mācītāja Jāņa Ro-

māņa un viņa sievas Marijas, dzim.

Kurtes, dels. Beidzis Jelgavas ģim-

nāziju un Latvijas universitātes teo-

loģijas fakultāti. Mācītājā kandidāta

gadus nokalpojis Jelgavas sv. Annas

draudze pie virsmācltāja J. Ķulllša.
Tai pašā laikā ari sācis strādāt par

skolotāju un jaunatnes audzinātāju

Jelgavas vidusskolās. Par Vircavas

draudzes mācītāju ievelēts 1931. g.

Piedalās sabiedriskajā dzīvē, ir da-

žādu lauku un Jelgavas organizāciju

un biedrību biedrs, Jelgavas valsts

kurlmēmo skolas kurātorijas un Zem-

gales S. C. O. revīzijas komisijas

loceklis.

ROMANOVSKIS Saļhnons, pašval-
dības darbinieks, Preiļu pilsētas gal-

va. Dzimis 1894. g. 28. novembri

Preiļu pag. Tevs Pēteris, māte Jadvi-

ga, dz. BrUvere. Beidzis 6 gadīgo

pilsētas skolu. Bijis divas reizes Prei-

ļu pag. Peiniņu novada vecākais. No

1928. g. ar Preiļu pag. padomes lo-

ceklis. No 1928.—1930. g. bijis Prei-

ļu pag. valdes loceklis, no 1930.—

1934. g. pagasta valdes pr-dis un

kasieris. 1934. g. iecelts par Preiļu

pilsētas galvu. Nodarbojas ari ar zem-

kopību. Ir Romas kātoju jaunatnes
b-bas Preiļu nodaļas pr-dis.

RONCEVSKIS Konstantīns, Dr. h.

c, architekts un mākslas vēsturnieks,
Latv. universitātes un Latv. mākslas

akadēmijas profesors. Dzimis 1875

g. 12. janvāri Pēterpili. Tēvs Ignacs,

māte Jozeflne, dz. Komorovska. 189S.

g. beidzis Rīgas politechn. institotu

ar inž. arehitekta grādu. Archit. dok-

tora grādu ieguvis Krakovas māks-

las akadēmija. Studējis mākslu Pa-

rīzē, Minchenē un Maskavā. Precē-

jies. Sieva Marija, d/im. Richlicka.

No 1599. g. bijis arehitekturas vēstu-

stures docents Rīgas polit. inst., no

1917. g. ordin. profesors. Pēc tam

bijis mākslas un arehitekt. vēstures

profesors Maskavā. No 1921. g. ir

Latvijas mākslas akadēmijas profesors

un Latv. universitātes ārštata prof.

Sacerējis zinātniskus darbus par sen-

klasisko arehitektaruun ornamentiem

Viņa skulptūras atrodas Rīgas mūze

jos, valsts iestādēs un privātkollek-

cijā6. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. 111. šķ. un Polijas ord. par no-

pelniem. Ir Latv. universitātes arehi

tektoras goda doktors.

ROZE Fricis-Vilhelms, valsts dar-

binieks, tautas labklājības ministrijas

darba aizsardzības departamenta di-

rektors. Dzimis 1887. g. 25. aprīli

Cēres pagasta. Tēvs Fricis, māte Ģer-

trūde, dzim. Mieze — lauksaimnieki.

Eksterņa "pārbaudījumu nolicis Lie-

pājas Nikolaja ģimnāzijā .1914. g.

Studējis tieslietas Tērbatā. 1923. g.

beidzis Latvijas universitātes ties. zin

nodaļu. Precējies. Sieva Anna-Terē-

zija, dzim. Pelēce. Priekš kara bijis

skolotājs. 1920.—1923. g. bijis darba

inspektors Rīga. No 1924. g. ir dar-

ba aizsardzības dep-ta direktors tau-



las labklājības ministrijā. Rakstījis

avīzēs un žurnālos. Interesējas par

tautsaimniecību. Apbalvots ar Somijas
Baltās Rozes ordeni. Ir Rakstnieku

un žurnālistu arodbiedrības biedrs.

ROZE Jānis, Latviešu stenografi-

jas autors. Dzimis 1865. g. 27. martā

Jūrpill. Tēvs Jānis, māte Anna, dz.

Puškevice. Mācījies vācu privātskolā

Mellužos, beidzis apr. skolu Tukumā.

Papildinājies ar pašmācību un dažā-

dos kursos. Pārzin latviešu, krievu,

vācu, angļu, zviedru, franču, latiņu un

grieķu valodu. Precējies. Sieva Ma-

rija, dzim. Adame. No 1883. g. visu

interesi piegriezis stenografijai
;

stu-

dēdams visas galvenās vācu, krievu,

angļu, franču un zviedru sistēmas,

sengrieķu tachigrafiju un romiešu ti-

roniskās notis. 1897. g. krievu valo-

dai pielaikojis vācu Arendsa sistēmu,

1903. g. ari brāļu Kunovsku sistēmu.

Pēc intensīviem pētījumiem pārlie-

cinājies, ka neviena citā valodā esoša

sistēma nesniedz visus nepieciešamos

raksta līdzekļus otrai valodai, atme-

tis domas kādu cittautu sistēmu pie-
laikot latviešu valodai un radījis jaunu

rakstu, kas pilnīgi atbilst viņas fonē-

tikai un fleksiju bagātībai, Latviešu

stenografiju. Pirmais Latvijas steno-

grafijas izdevums iznācis 1908. g. Nā-

košajos izdevumos sistēma vēl pa-

pildināta. 1924. g. izdevis universālo

Pantografiju jeb pilnrakstu, kas dod

iespēju rakstīt ari visās citās va-

lodās. Rozes sistēma izspiedusi vi-

sus vācu sistēmu pielaikojumus lat-

viešu vafodai un kļuvusi par vienīgo

praksē lietājamo latviešu stenogra-

fiju. To māca augstskola no 1925. g.,

komercinstitūtos, ģimnāzijās un tech-

nikumos. 1927. g. autors sistēmu pār-

strādājis krievu valodai un 1928. g.

T.Roze to pārveidojis ari lietuvju va-

lodai. "1920. g. Roze noorganizējis

mūsu parlamenta stenografisko biroju

un pirmā sesijā bijis viņa vadītājs. No

1923. g. ir stenografijas lektors L.

U. tautsaimn. un tiesību zinātņu fa-

kultātē. Lasa art raksta un stenogra-

fijas vēsturi un mācīšanas metodiku.

Savu sistēmu mācījis no 1918. 1933.

g. savos stenografijas kursos Rīga.

Nodarbojies art ar starptautiskās va-

lodas problēmām. Pārzin visas gal-

venās mākslīgās valodas: Volapiik,

Esperanto, Ido, Intcrlingua, Occiden-

tal, Novial. 1923. g. Ido akadēmijas

diplomēts par starpt. valodas sko-

lotāju, un 1927. g. ievēlēts par aka-

dēmijas locekli. Sarakstījis stenogra-

fijas mācības grāmatas: Latviešu ste-

nografija, Latviešu stenografijas kurss

14 stundās, Latviešu stenografija 10

vēstules, Pantografija, Korespondenc-

raksts, Debatraksts v. c. Viņa raksti

par stenografiju iespiesti atsevišķos

izdevumos, laikrakstos un žurnālos.

Rakstījis ari par starptautisko valodu

un izdevis Ido valodas mācibas grā-

matas: Starpt. pasaules valoda Ido,

Ido, palīga valoda un Ido, refor-

mētais Esperanto, trijās daļās. Par

starpt. valodas jautājumiem rakstījis

ari ārzemes laikrakstos un žurnālos,

visvairāk lingvistiskajā mēnešrakstā

Progreso Parīze. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķ. Ir Latviešu ste-

nografijas b-bas mūža biedrs.

ROZENAUERS Nikolajs, Dr. ing.,
satiksmes ceļu inženieris, Latv. univer-

sitātes docents. Dzimis 1890. g. 26.

novembri Svētes pili. Tēvs — virs-

nieks, māte, dz. Dombrovska. 1915.

g. beidzis Pēterpils ceļu inženieru

institūtu. Precējies. Sieva Zelma, dz.

Puķīte. No 1915. g. strādājis Maska-

vas-Ventspils dzelzceļu sabiedrībā, no

1917. g. bijis tās techniskās nodaļas
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\ecakais inženieris, pec tam Sarato-

vas-Milerovas un Caricinas-Vladimi-

rovkas dzelzceļa līniju pētīšanas par-

tiju priekšnieks. No 1919.—1920. g.

bijis vec. inženieris Krievijas dienvid-

austrumu hidrotechn. pārvalde. 1920.

g. atgriezies Latvijā un bijis inženieris

ostu būvju virsvalde. 1921. g. pār-

gājis dzelzceļu virsvalde un bijis tech-

niskās direkcijas tiltu biroja inže.iieris.

1922. g. bijis kara ministrijas technis-

kās divīzijas darbu vadītājs. 1922.

g. ievelēts Latv. U. mēchanikas fa-

kultāte par jaunāko techniskās mē-

chanikas katedras asistentu. 1925. g.

par privātdocentu, bet 1928. g. par

docentu. No 1929. g. ir ari mēchanikas

fakultātes sekretārs. No 1923.-1925.

g. bijis Doles spēkstacijas būves

biroja un no 1925.—1927. g. Rigas
pilsētas valdes jaunizblives biroja in-

ženieris. Izdotas viņa universitātē la-

sītās lekcijas par mēchaniku: Punkta

kinemātika, Cieta ķermeņa kinemāti-

ka, Punktu dinamika un Punktu si-

stēmas dinamika. 1934. g. piedalī-
jies IV. starptautiskajā mēchanikas

kongresā Kembridžā. 1934. g. aizstā-

vējis doktora disertāciju par tematu:

< irafoanalitiskā metode paātrinājuma
centra un centroida noteikšanai kom-

plānā kustībā, iegūdams inženierzi-

nātņu doktora grādu.
ROZENBERGS Jānis, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks, Mārupes

pag. vecākais. Dzimis 1904. g. 18.

februāri Lizdēnu pagastā. Beidzis vi-

dusskolu. Apbalvots ar aizsargu bron-

zas medaļu par centību un Latvijas
aizsardzības biedr. medaļu. Ir aiz-

sargu nodaļas vada kom-ris un Bī-

riņu krāj- un aizdevu sab-bas Avots

vakles pr-dis.

ROZENIEKS Jānis-Erneds Vilis, te-

ologs, Slokas cv. lut. draudzes mā-

cttājs, Rīgas apr. prāvests un Latvijas
universitātes privātdocents. Dzīvo Rī-

gā. Dzimis 1868. g. 23. augusta Ilze-

nes muižā. Tevs Jānis - muižas

Īpašnieks, māte Jūlija, dzim. Viksniņa.
Beidzis ģimnāziju Rigā. Studējis teo-

loģiju un vēsturi Terbatas universitā-

te. 1806. g. ieguvis teoloģijas kandi-

dāta grādu un 1930. g. teoloģijas ma-

ģistra grādu Terbatas universitāte.

Precējies. Sieva Beatrise, dz. Zuberga.
No 1898. g. bijis Slokas-Dubultu, vē-

lāk Slokas cv. lut. draudzes mācī-

tājs. No 1915.—1917. g. bēgļu mā-

cītājs Rīgas un Vidzemes guberņa.

Brīvprātīgi apkalpojis cv. lut. lat-

viešu kareivjus Rīgas fionte. 1917. g.

bijis Latviešu strēlnieku 2. brigādes
mācītājs. No 1919. g. Rīgas apr. prā-
vesta iec. v. i., no 1920. g. prāvests.

No 1925 —1934. g. bijis ari Latvijas

cv. lut. baznīcas virsvaldes prezidija
loceklis. No 1930. g. ir Latvijas cv.

lut. baznīcas ģimnāzijas direktors Rī-

gā, no 1934. g. ari cv. lut. baznīcas

11. pak. pamatskolas pr-ks. No 1923 —

1933. g. teoloģiskā institūta docents

Rīga, no 1933. g. Latvijas universitā-

tes teoloģijas fakultātes privātdocents.

Viņa sprediķi un apologetiska rakstu-

ra darbi iespiesti dažādos laikrak-

stos un žurnālos. Teoloģijas maģistra
darbs: Der kampt um die St. Jakobi
Kirche m Riga nach seiner geschicht-
lichen Entvvickelung und rechtlichen

Auffassung. Apbalvots ar Triju zv.

ord. 111. šķ. un aizsargu nopelnu

krustu. Ir 5. Rīgas aizsargu pulka

mācītājs. The uorkl alliance for pro-

moting friendship throngh thechurch

loceklis, Life and work loceklis un

tautu savienības sociālzinātņu insti-

tūta 2enēvā korespondētāja loceklis.

ROZENSTEīNS Hugo, pulkvedis,

armijas staba priekšnieka I. pailgs.
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Dzimis 1892. g. 11. jūlijā Limbažos.

Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu un

Aleksandra kara skolu. Bij. Krievi-

jas armijā iestājies 1914. g. un sa-

sniedzis štāba kapitāna dienesta pa-

kāpi. Latvijas armijā iestājies 1. Lat-

gales virsnieku rotā 1918. g. de-

cembri. Piedalījies kaujās pret lie-

liniekiem. 1919. g. 16. janvāri kau-

jā pie Lielauces ievainots. 1919. g.

septembri ieskaitīts armijas virspa-
vēlnieka štāba operatīvajā daļā. le-

celts par operatīvās nodaļas priekš-
nieka palīgu. Kaujas nopelnu dēļ

paaugstināts par pulkvedi leitenantu

1919. g. novembri. No 1920.-1921.

g. bijis Latvijas kara aģents Vāci-

ja. 1922. g. iecelts par operatīvās

daļas priekšnieka a. p. i., 1926- g.

par armijas staba operatīvās daļas

priekšnieku. 1928. g. paaugstināts par

pulkvedi. Tai pašā gadā beidzis Ce-

choslovakijas kara akadēmiju. 1934.

g. iecelts par armijas štāba priekš-
nieka I. paligu. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ord. 111. Šķ., Triju zv.

ord. 111. šķ., Igaunijas Brīvības kru-

sta 11. šķ. 111. pakāpi, Somijas
Baltās Rozes 11. šķ. kara krustu,

Polijas kara ordeni Krzvcz Valecz-

nvch un Polonia Restituta 111. šķ.

ordeni, Francijas Goda leģiona virs-

nieka krustu un vairākiem bij. Krie-

vijas ordeņiem.

ROZEVSKīS Roberts, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks, Jaunsvir-
laukas pag. vecākais. Dzimis 1879.

g. 30. aprīli Jaunsvirlaukas pagastā.

Beidzis Jelgavas Aleksandra pilsētas
skolu. No 1921.-1924. g. un no 1931.

—1934. g. bijis Jaunsvirlaukas paga-

sta valdes pr-dis. 1934. g. iecelts par

Jaunsvirlaukas pagasta vecāko. Ir

Jaunsvirlaukas krājaizdevu sab-bas

valdes loc., Jaunsvirlaukas tautas na-

nia sabiedrības priekšnieks, Salgales

draud/es pr-ka vietnieks un Latv.

jaun. Jaunsvirlaukas nod. biedrs. Ap

desmit gadus vadījis Jaunsvirlaukas

aizsargu ncxla|as dramatisko pulciņi;

ROZĪTE Eduards, krāsu fabri-

kants un sabiedrisks darbinieks Rīgā.
Dzimis 1876. g. 28. jūnijā Nītaures

Ķeču muižā, kur tevs bijis muižas

dabas rentnieks. Tevs Jānis, māte An-

na, dzim. Slaguna. Mācījies ministri-

jas skolā Nītaurē, beidzis Rigas amat-

niecības skolu un papildinājies 2 ga-

dus Berlīnes mākslas skolā. Precē-

jies. Sieva Marija, dzim. Ozola. No

1903. g. bijis krāsotāju meistars, no

1914. g. - krāsu fabrikants. Līdz

1914. g. lielākās krāsotāju darbnīcas

īpašnieks, kur strādājuši lidz 200

strādnieku un 10—12 mācekļu. Ražo-

jumi ieturēti latviskā gaumē. Sarak-

stījis dažas grāmatas par krāsām un

to lietāšanu. Darbojas daiļkrāsotāju
skolā. Sākumā bijis ari par skolas va-

dītāju un skolotāju, tagad māca spe-

ciālos daiļkrāsotāju aroda priekšme-

tus. Apbalvots ar Triju zvaigžņu or-

deņa IV. šķ. levēlēts Latvijas tir-

gotāju savienības valdē, Latvijas spor-

ta b-bas padome, Brāļu kapu komi-

tejas valde, Jaunās Ģertrūdes drau-

dzes padome, Latvijas ražojumu pro-

pagandas komitejas pr-ža vietnieki

amatā, Aizsargu fonda rev. kom.,

Latvijas rūpn. un amatn. sav-bā, Ber-

nu palīdz, sav-bā, Latviešu b-bā, Lat-

viešu labd. b-bā, sporta b-bā Marss,

Ikšķile- labiertc. b-bas valde un da

žādās sainui. org-jās.

ROZITIS Pāvils, rakstnieks. Pa-

stāvīgā dzīves vieta Rīgā. Dzimis

1889. g. I. decembri Liepas Auduļos.
Tēvs Pēteris, māte Anna, dz. Cielē-

na, zemkopju Mācījies Liepas paga-

sta skolā, vēlāk Valmiera. Klausījies
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vēsturi, literāturu un filozofiju Mas-

kavā Saņavska universitātē un ties-

lietas Latvijas universitāte. Precējies.
Sieva Antonija, dz. Pampe, mirusi

Otrreiz apprecējies ar Almu Frišma-

n-i. Bijis izglītības ministrijas mākslas

un kultūras dep. direktors un tautas

labklājības ministrijas intelliģento bez-

darbnieku nodaļas vadītājs. Sarakstījis

dzejoļu krājumus: Skanošais laiks,

Zīļu rota, Zobens un lilija, Mans ko-

rāns, Jaunavības tornis, Pie akas. Stā-

stu krājumus: Es un viņas, Nāves

vižņi, Granātu ziedi, Ceļš uz paradī-

zi, Miglas svilpes, Portrejas, Atrie-

bība, Ceturtā grācija, Jaunsaimnieks,

Krāces, Pret savu gribu, Mezgli. Sa-

rakstījis eseju — Kultūras slāpes, drā-

mu — Jauna cepure, romānus — Di-

vas sejas, Uguns ceļĻ Ceplis. Piecus

gadus no v ietas bijis par Latvju rakst-

nieku un žurnālistu arodb-bas valdes

pr-di un vairākkārt par valdes loce-

kli. Ir Latvijas preses b-bas biedrs.

1925. g. Kultūras fonds godalgojis
romānu Uguns ceJL Raksti tulkoti

lietuvju, igauņu, somu, čechu, poļu,

krievu, angļu, franču, vācu, esperanto
n. c. valodā.

RUBA Kārlis, paidagogs un sabie-

drisks darbinieks. Sātiņu pagasta Se-

slles I. pakāpes pamatskolas priekš-

nieks. Dzimis 1892. g. 2. novembri

Sātiņu pagasta. Tēvs Juris, mate Lī-

ba, dzim. Bergmane. Mācījies Saldus

pilsētas skolā. Izturējis tautskolotā-

ja eksāmenu Liepājā. Apmeklējis da-

žādus kursus. Precējies. Sieva Mil-

da, dzim. Upenieka. No 1911. g. bijis

skolotājs Arlātos, Bojā, Kāreļos, Dzēr-

ve un Aizpute. 10 gadus strādā Se-

slles pamatskolā. Rosīgi darbojies sa-

biedriskajā dzīvē. Priekš kara darbo-

jies Aizputes latviešu b-bā,. Latvijas

patstāvības laika kora vadonis un

teātra darbinieks. Noorganizējis jauk-
tus kopis Kalvenes, Dzērves un Aiz-

putes pagastos. Bijis art Aizputes na-

cionālās jaun. sav-bas kora vadonis.

10 gadus darbojas Sātiņu izgl. b-ba,

būdams tas pr-ks un kora vadonis.

Viņa vadībā b-ba uzcēlusi Sātiņos

tautas namu. Ar izgl. b-bas kori pie-

dalījies vispārējos un novada dzies-

mu svētkos un rīkojis kara koncertus

apkārtnē. Vada ari dramatisko pul-

ciņu. Lasījis priekšlasījumus par li-

teratūras un sabiedr. jautājumiem.

RUBENIS Alvils, jurists, Rīgas ap-

gabaltiesas prokurora biedrs. Dzimis

1904. g. 20. maijā Beļavas pag. Tēvs

Augusts, māte Paullna, dzim. Lapiņa.
Beidzis Latv. univ. tiesību zinību

nodaļu. Precējies. Sieva Irma, dzim.

Vilmane. No 1926.—1928. g. bijis tiesu

amatu kandidāts Daugavpils apga-

baltiesā, vēlāk prokurora biedrs. Pēc

tam lidz 1934. g. prokurora biedrs

un izmeklēšanas tiesnesis Jelgavas ap-

gabaltiesā. No 1934. g. ir Rīgas ap-

gabaltiesas prokurora biedrs. Ir stud.

korp. Fraternitas Academica dibinā-

tājs un filistrs.

RUBENIS Jūlijs, saimniecisks dar

binieks, Latvijas piensaimniec. cen-

trālās savienības valdes priekšsēža
biedrs. Dzimis 1882. g. 31. jūlijā Bērz-

pils pagastā. Tēvs Kārlis, māte An-

na, dzim. Sproge — lauksaimnieki.

Izglītojies pamatskolā, ar pašmācību

un Latvijas lauksaimn. centrālb-bas

tautas augstskolā. Precējies. Sieva An-

na, dz. Lazdiņa. Darbojies no 1902. g

kulturālās un saimnieciskās organi-

zācijās. No 1910.—1919. g. bijis Gul-

benes lauksaimn. b-bas veikala un

Konzuma Jaungulbenes nodaļas va-

dītājs, no g. Latgales

apgādības apbabala pilnvarnieks. No

1922. g. ir Gulbenes Elstes piens.



liubins 378

sab. valdes pr-dis, no 1924. g. Latv.

piens, centr. sav-bas vakles pr-ža
biedrs. Ir Latvijas tautas bankas val-

des loceklis, Latvijas savst. centrālās

ugunsapdrošin. sav-bas pad. pr-dis,
b-bas Valsts aizsardzības fonds valdes

loc., Latv. kooperatīvu kongresu pa-

domes pr-ža biedrs, Latvijas piens,
centr. s-bas darbinieku b-bas valdes

pr-dis, Gulbenes lauks, b-bas dibinā-

tājs un valdes loceklis un citu or-

ganizāciju biedīs. Latvijas bankas

diskonta komitejas un Rīgas biržas

komitejas loceklis. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. IV. šķ. un aizsargu

nopelnu krustu.

RUBĪNS Alfrēds, ārsts un sa-

biedrisks darbinieks. Pastāvīga dzīves

vieta Sigulda. Dzimis 1893. g. 17.

decembri Tērbatā. Tevs Kārlis, amat-

nieks un namsaimnieks, māte Lize,

dzim. Laara. Precējies. Sieva Meta,

dzim. Jiirgene. Beidzis Siguldas dr.

skolu, Terbatas valsts rcalsk. un

1917. g. ķeizarisko univers. Tērbatl.

Pa studiju laiku izpildījis slimnīcas

subordinātora vietu. Piedalījies stud.

organizācijās. 1910. g. zemstes sav.

ārsta vietnieks XII. armijas fron-

te, ziemassvētku kauju laika ārsta

vietnieks Rīgas fronte. Pec tam 11.

Rīgas strēlnieku pulka ārsts. Oku-

pācijas laikā darbojies Valka ka pri-
vāts ārsts, piedalijies laikr. Līdums.

Pagaidu valdībai nodibinoties, iestā-

jies nāc. armijā un ieņēmis pakāpe-
niski dažādus amatus, būdams ģcn.
Baloža brigādes, vēlāk 2. Ventspils p.

ārsts. Piedalījies atbrīvošanas kau-

jās. 1920. g. iecelts par I. Kurzemes

divīzijas ārstu. 1921. g. atstājis ka-

ra dienestu ar ārsta-kapteiņa pa-

kāpi un pārcēlies uz Siguldu, kur

praktizējis privāti. 1924.g. uzcēlis pir-
mo privāto sanatoriju. Tai pašā ga-

dā ievelēts Siguldas pag. padome.

Noorganizējis Siguldas pašvaldību un

bijis tās pirmais galva no 1926. -

1927. g. No 1929.—1930. g. ievelēts

otrreiz par pilsētas galvu. 1928. g.

iestājies 5. Rīgas aizsargu pulkā.

Ventonijas filistrs un dibinātājs, 1928.

g. filistru b-bas pr-dis. Darbojies lī-

dzi Siguldas Ziņās. No 1929. -1933.

g. laikr. Vidzemes Šveice redaktors

un izdevējs. Brīvības piem. kom. lo-

ceklis, Siguldas pilsētas nod. pr-dis.

RUBULIS Jānis, valsts un sabie-

drisks darbinieks, Valsts zemes ban-

kas valdes loceklis. Dzimis 1893. g.

6. maijā Rēznas pagastā. Tevs Vin-

ca, mate Zuzanna, dzim. Pe|ņa -

lauksaimnieki. Studējis Petrovskas-

Razumovskas akadēmijā Maskavā un

Latvijas universitātē. Precējies. Sieva,

dzim. Gruzdinska. 1914. g. iestājies
Vladimira kara skola Pēterpili. 1913.

g. pārcelts uz latviešu strēlnieku pul-

kiem un bijis rezerves pulka par

mācības komandas un inācibas skolas

pr-ku. 1917. g. ievēlēts par Latviešu

strēlnieku sekcijas pr-di. Darbojies

Latgales zemes padomes valdē un

tautas padome. Nacionālajā padomē

bijis pr-ža biedrs un kara sekcijas

vadītājs Valkā. 1919. g. brīvprātīgi

iestājies nacionālajā armijā un pieda-

lījies kaujās pret Bermonta un lie-

linieku karaspēkiem. 1920. g. bijis

satversmes sapulces vēlēšanu tech-

niskais vadītājs Latgalē. Bijis satvers-

mes sapulces un 11. saeimas loceklis.

No 1922. g. ir Valsts zemes bankas

valdes loceklis un vairākus gadus pār-

valdnieka biedra vietas izpildītājs.

Darbojies agrārlietu, karalietu, cenu

regulēšanas, parādu pārkārtošanas un

finanču komisijās un centrālajā zemes

ierīcības komitejā. Nodarbojas ari ar

lauksaimniecību un lauku rupnieci-
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bu. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

111. šķ. Ir vairāku kulturālu biedrību

biedrs.

RUBULIS Kārlis, valsts ierēdnis,

Kuldīgas apriņķa mērnieks un valsts

zemju inspektora v. i. Dzimis 1886.

g. 23. decembri Meirānu pagastā.

Tēvs Reinis, māte Alvīne, dzim. Po-

viete zemkopji. Beidzis Gaiķu
mērnieku skolu. 3 semestrus bijis
Maskavas arehaioloģ. institūta brlv-

klausītājs. Precējies. Sieva Alise, dz.

Dipane. No 1909.- 1912. g. bijis mēr-

nieks Grodņas gub., pēc tam Vi-

tebska. Piedalījies pasaules karā. Bei-

dzis Vijņas kara skohi. 1915. g. ko-

mandēts uz Ņižņijnovgorodu rezer-

vistu apmācībai. Pārcēlies uz latviešu

strēlnieku pulkiem. Bijis 7. Bauskas

latviešu strēlnieku pulka 6. rotas

k-ris un piedalījies vairākas kaujas.
Vēlāk pārcelts uz 2. latviešu bri-

gādes stabu. Tai pašā gadā brīvprā-

tīgi iestājies Kalpaka bataljona. lecelts

par bataljona saimniecības pr-ku. Kad

Kalpaka bataljons pārvērtās brigāde,
iecelts par tas saimniecības pr-ku

un vēlāk par Kurzemes divīzijas
saimniecības pr-ku. 1919. g. demo-

bilizēts un iecelts par Kuldīgas apr.

mērnieku. Apbalvots ar Lāčplēša ka-

ra ord.. Triju zvaigžņu ord., aizsar-

gu nopelnu krustu v. c. goda zīmēm.

Darbojas aizsargu organizācijā no

1926. g. Ir bataljona k-ris.

RUBULS Sigismunds, saimniecisks

darbinieks, akc. sab. Istra rīkotāja
direktors Rigā. Dzimis 1898. g. 8.

maijā Rēzeknē. Tēvs Antons, māte

Marija. Beidzis ģimnāziju Pēterpili

un mācījies Rīgas komercinstitutā.

Precējies. Sieva Melita, dzim. Bēti-

ņa. Bijis Kolčaka armijas podporu-
oiks. 1922. g. nodibinājis aizsargu

organizāciju Ludzas apr., būdams par

apriņķa pulka komandiera palīgu.
Pēc tam bijis Jaunlatgales ai/sargu

pulka sakaru komandas vada k-ris.

1923. g. Jaunlatgales apr. 111. rajona
robežas noorganizējis robežpolicijas

apsardzību. 6 gadus bijis Valsts ze-

mes bankas Jaunlatgales aģents. 1933.

g. nodibinājis ķīmiski farmaceitisku

un parfimēriju fabriku akc. sab. Istra

un ir šis fabrikas rīkotāja direktors.

Ir Latv. rūpn. un amatn. sav. biedrs.

RUBUĻS Vladislavs, tautas labklā-

jības ministrs. Dzimis 1887. g. 24.

decembri Rēzeknē. Mācījies Pēter-

pils garīgā seminārā, pēc tam stu-

dējis Maskavas universitāte farmā-

ciju. Beidzis Charkovas universitātes

farmācijas fakultāti 1915. g. Rosīgi

darbojies Latgales kul tin ala dzīvē.

No 1912. g. bijis latgaliešu laikrak-

sta Jaunās Ziņas redaktors un izde-

vējs, vadīdams Latgales laicīgo in-

telliģenci cīņā pret garīdzniecību. No

1915. 1917. g. bijis latviešu bēg|u

centrālkomitejas loceklis un Latgales

bēgļu centrālkomitejas priekšsēdētājs.

1917. g. bijis Latgales delegāts pir-

mā Latvijas nacionālā sapulcē Val-

kā un ievēlēts par priekšsēdētāja

biedri. Piedalījies Rēzeknes kongre-

sā un ievelēts kongresa padomē.
1918. g. Latgales zemes padomes
loceklis. No 1920.—1921. g. redi-

ģējis latgaliešu laikrakstu Latgallts.

No 1921. -1922. g. bijis iekšlietu mi-

nistra biedrs. levēlēts visās saeimās.

No 1925. g. ar nelielu pārtraukumu

ir tautas labklājības ministrs. Tai

pašā laikā darbojies ari Latgales

saimniec. un kulturālās organizāci-

jās. Pašreiz vada un izdod Latgales

laikrakstu Jaunais Vords un organi-

zē pirmo latgaliešu grāmatu izdev-

niecību Jaunā Latgale, lai tuvinātu

Latgali pārējai Latvijai ari garīgā
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ziņā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. 111. un 11. šķ., Somijas Baltās

Rozes lielkrustu un Latv. sarkanā

krusta goda krusta I. šķ. Ir stud.

korp. Lacuania filistrs un studenšu

korp. Aurora goda filistrs.

RUDANS Boļeslavs, valsts ierēd-

nis, Daugavpils pilsētas nodokļu in-

spektora vec. palīgs. Dzimis 1892.

g. 30. martā Kalupes pag. Tēvs Jā-

zeps
— mežziņa palīgs, māte Bogu-

mila, dzim. Baika. Beidzis Daugav-

pils pilsētas skolu. Precējies. Sieva

Helēna, dzim. Drozdovska. 1916. g.

Minskā beidzis kara ierēdņu saga-

tavošanas skolu un atstats pie sko-

las par instruktoru. 1921. g. atgrie-

zies Latvijā. No 1922.—1926. g. bi-

jis pārzinis Vārkavas un Randaukas

6 kl. pamatskolās, no 1926. g. darb-

vedis Daugavpils apr. nodokļu in-

spektora kancelejā. No 1928. g. ir

Daugavpils pilsētas nodokļu inspek-
tora vec. palīgs. 1924. g. pieminekļu
valdes uzdevumā piedalījies Daugav-

pils apr. pilskalnu un kapeņu reģi-
strēšanā un topogrāfisko plānu sa-

stādīšanā. Ir Daugavpils pilsētas val-

des finanču un sociālās komisijas lo-

ceklis un T. L. M. pilnvarnieks Lat-

gales kopējā slimo kase.

RUDOVIČS Joņs, skolotājs, pašval-
dības un sabiedrisks darbinieks, Lu-

dzas pilsētas galva. Dzimis 1898. g.

21. novembri Mērdzenes pag. Tēvs

Jānis, māte Viktorija, dzim. Greča —

zemkopji. 1918. g. beidzis Latgales

skolotāju s-bas skolotāju sagatavoš.
kursus. Precējies. Sieva, dzim. Petru-

le. No 1918.—1931. g. bijis skolotājs

un Zvirgzdienas 6 kl. pamatsk. pr-ks.
No 1931. g. ir Ludzas pilsētas gal-

va. 3 gadus bijis Mērdzenes pag.

rev. kom. pr-dis un 3 gadus Ludzas

apr. rev. komisijas pr-dis, no 1923.—

1934. g. slimo kases valdes loceklis

un ilgāku laiku ari pr-dis. Bijis ari

skolu valdes loceklis, Zvirgzdienas

pag. pad. pr-dis un Ludzas pilsē-
tas skolu valdes pr-dis. Izdevis rēķi-
nāšanas teoriju. Ir Zvirgzdienas lauk-

saimn. b-bas Orkls dibinātājs un

pr-dis, Ludzas latgaliešu kult. veic.

b-bas valdes pr-ks, Ludzas latviešu

b-bu sav-bas vicepr-ks, Latgales ra-

jona lauksaimn. b-bu sav-bas valdes

loc., Ludzas piensaimn. sab-bas val-

des loc., Latgales piensaimn. sab-bu

sav-bas rev. kom. pr-dis un Ludzas

pilsētas krājaizd. s-bas valdes pr-dis.

RUDOVSKA Olga, Latv. univer-

sitātes asistente mākslas vēsturē. Dzi-

musi 1893. g. 30. novembri Zālītes

pagastā. Tēvs Krišjānis, māte Anete,

dzim. Krūmiņa. Beigusi L. universi-

tātes filol. un filoz. fak. vēstures

noti. No 1922. g. bijusi Latv. univ.

filol. un filoz. fak. subasistente, no

1927. g. ir asistente mākslas vēsturē.

Ir Latv. filologu b-bas sekretāre un

mākslas vēstures sekcijas loc. Vai-

rākkārt apceļojusi Franciju, Itāliju un

Grieķiju, kur strādājusi muzejos un

bibliotēkās.

RUDOVSKIS Teodors, skolotājs un

sabiedrisks darbinieks, Krustpils valsts

pamatskolas pārzinis. Dzim. 1877. g.

8. septembri Salgales pagastā. Bei-

dzis Jelgavas reālskolu. Bijis mājsko-

lotājs, tad skolotājs Krievijā, Jēkab-

pils valsts ģimnāzijā, Daugavpils
valsts pamatskolā, Daugavpils skolo-

tāju seminārā, Daugavpils arodu sko-

lā un skolotāju sagatavošanas kur-

sos Daugavpili. Ir Krustpils latviešu

b-bas pr-ks, Krustpils latviešu krāj-
aizd. sab-bas Spēks rev. kom. priekš-

sēdis, Latvijas Sark. Krusta Krustpils

nod. rev. kom. pr-dis un Jaunatn

Sark. Krusta sekc. vadītājs.
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RUDZITIS Frici.», elektroinženieris,

Valsts elektrotechniskas fabrikas in-

ženieris. Dzim. 1897. g. 6. oktobri Ta-

daiķu pag. Tēvs Krists — skolotājs,

māte Karollna, dz. Treimane. Studējis
elektrotechniskā institūtā Pēterpili un

Latvijas universitātē. leguvis ari inž.

gradū Anglijā. Precējies. Sieva Grie-

ta, dz. Radziņa. Bijis L. U. asistents

un inženieris Vikersa firmā Anglijā.
No 1930. g. ir VEF inženieris Rīgā.

Radījis vairākas elektrisku aparātu

konstrukcijas. Ir Latvijas inženieru

b-bas un Vikersa firmas inženieru

sav-bas biedrs.

RUDZITIS Jānis, paidagogs, Val-

mieras apriņķa tautskolu inspektors.
I)/im. 1891. g. 29. decembri Vaives

pagastā. Tēvs — amatnieks, māte,

dzim. Mālerc — laukstrādniecc. Bei-

dzis Valmieras skolotāju semināru un

Tērbatas skolotāju institūtu. Bijis

tautskolotājs Katlakalna pagastā, pēc

tam ģimnāzijas skolotājs Krievija.
1921. ir. atgriezies Latvijā un iecelts

par dabas zinātņu skol. Rēzeknes

valsts vidusskolā. No 1924. g. bijis

tautskolu inspektors Rēzeknes apr.,

tad Daugavpils apr. un vēlreiz Rē-

zeknes apr. No 1931. g. ir Valmieras

apr. tautskolu inspektors. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ. Tautas

labklājības ministrijas uzdevumā pār-

rauga ari ģimenēs nodoto bērnu au->

dzināšanu.

RUDZITIS Jūlijs, valsts ierēdnis,

Kandavas stacijas priekšnieks. Dzimis

1893. g. 17. janvāri Gaujienas pa-

gastā. Mācījies Gaujienas draudzes

skolā un Valkas dzelzceļu skolā. Ir

dzelzceļu ierēdnis no 1911. g. No

1919. g. ir stacijas priekšnieks. Ir

Latvijas dzelzceļnieku b-bas biedrs

un Kandavas mednieku b-bas revī-

zijas komisijas loceklis.

RUDZITS Dāvids, valsts kance-

lejas direktors. Dzimis 1881. g. 18.

novembri Cēsu pag. Mācījies Veis-

maņu pag., Araižu dr. un Priekuļu

ministrijas skolā. Tālāko izglītību ie-

guvis pašmācības ceļā. Strādājis par

pagasta rakstveža palīgu, par rakst-

vedi pie Rīgas I. iec. zemnieku lie-

tu komisāra un Vidzemes gub. val-

des dažādos amatos. Pasaules kara

laikā bijis kara cenzors un vēlāk

pārzinājis Vidzemes gub. pārtikas

org. darbvedību. leņemdams pēdējo

amatu, daudz darījis bēgļu apgā-

dāšanas labā. 1918. g. latviešu nāc.

padomes 2. sesijā ievelēts par pa-

domes sekretāru. Vēlāk bijis Rīgas
lauksaimn. centrālb-bas dienesta par

darbvedi. No valsts proklamēšanas
dienas iecelts par valsts kancelejas

direktoru. Darbojies Ildzi vairākos

laikrakstos un žurnālos.

RUDZITS Eduards, techniķis,

nodokļu d-ta spirta monopola noda-

ļas vadītājs Rigā. Dzim. 1890. g. 3.

decembri Rīgā. 1920.-1923. g. stu-

dējis Latv. universitātes mēch. f-tē.

1910.—1919. g. bijis Rlgas-Orlas

dzelzceļu valdes techn. direkcijas zī-

mētājs, vēlāk tehniķis. No 1919- g.

bijis finanču m-jas tiešo nodokļu de-

partamenta akcīzes kontrolieris, vē-

lāk inspektora palīgs. No 1921. g. ir

spirta monopola nod. vadītājs. No-

darbojas ari ar mājas amatniecību

un mūziku. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ord. 111. šķ.

ROMANE Anna, šķirta Ķēniņa,

(pseud. Aina Rasmere un Rāmaviete),

rakstniece un publiciste. Dzīvo Rīgā.

Dzimusi 1877. g. 13. novembri Jel-

gavā. Tēvs Krišjānis — namīpašnieks,

mate Anna, dzim. Fige. Beigusi Jel-

gavas sieviešu ģimnāziju 1896. g.

No 1913.—1917. g. studējusi 2enē-



Rumba 382

vas augstskola un augstāko paida-

goģrsko zinātņu institūtā, kuru bei-

gusi 1916. g. No 1898. 1923. g. bi-

jusi precējusies ar Ati Ķēniņu. Bei-

gusi ģimnāziju, darbojusies par pri-

vātskolotāju. 1900. g. nodibinājusi Rī-

ga meiteņu skolu, kas dažus gadus

vēlāk ieguva ģimnāzijas tiesības. Pec

pasaules kara nodevusies Latvijas pro-

pagandai ārzemēs. No 1914.—1918. g.

sniegusi ziņas vai rakstījusi par Lat-

viju dažos Šveices, Francijas un Ang-

lijas laikrakstos, turējusi runas un

priekšlasījumus, nodibinājusi 2enēvā

Comite d'etudes dc la ipiestion let-

tonne. 1917. g. uzaicināta darboties

Francijas ārlietu ministrijas preses na-

mā par speciālisti Baltijas jautājumos.

1918. g. aicināta piedalīties franču val-

dības misijā, kas devās uz Stokhol-

mu. 1919. g. rudeni Cēsis ievelēta

par tautas padomes locekli. No 1919.

-1920. g. Latvijas sūtniecībā Parize

preses biroja vadītāja. Parīzē Fran-

cijas preses informācijās publicējusi
20 biļetenus un nodibinājusi Franc-

latvju intell. tuvināšanās komiteju.

Darbojusies daudzās biedrībās, notu-

rējusi visā Latvija daudzus priekšlasī-

jumus par nacionāliem un sieviešu

jautājumiem. Kopš 1894. g. rakstī-

jusi avīzes un laikrakstos, piem. Bal-

tijas Vēstnesi, Tēvijā, Zemkopi, Pē-

terburgas Avīzēs, Jaunajā Ražā, Dru-

vā, Zalkti, Nedēļa, Jaunākajās Zi-

ņās, Latviešu Balsi. Daži raksti par

Latviju iespiesti ari dažos Šveices

un Francijas laikrakstos. Francijas

izgl. ministrija viņu apbalvojusi ar

augstākās pakāpes akadēmisko pal-
mu ordeni. No Triju zvaigžņu or-

deņa IV. šķiras atteikusies. 1929. g.

kara ministrija viņu apbalvojusi ar

medaļu Par Latviju par nopelniem

pie Rīgas atbrīvošanas 1919- g. Stu-

denšu biedrības Ziemeļniece, Latvju
sieviešu nacionālas Ilgas un Latvijas
akadēmiski izglitoto sieviešu apvie-

nības goda biedre.

RUMBA Edgars, teologs, Latvijas
univ. privātdocents un Akadēmiskās,

Kristus un Zviedru draudzes mācītājs.
Dzimis 1904. g. 30. maijā Lielvirca-

vas pag. Tēvs Fricis — mežsargs,

māte Līna, dzim. Siļķe. Mācījies Mār-

tiņa misijas iestādē Frankfurtē pM.

Studējis Latvijas univ. un Upsalas

Utliv. Zviedrijā. Precējies. Sieva Ida,

dzim. Reinfelde. Sacerējis pētījumu
Die lettischen Miitter. Interesējas par

svešvalodām. Ir Latvijas cv. lut. baz-

nīcas armisijas sekretārs.

RUMBENS Jānis, valsts ierēdnis,

nodokļu inspektora vec. palīgs no-

dokļu dep-ta akclz.es nodaļā. Dzimis

1883. g. 11. augustā Valles pagastā.

Beidzis pamatskolu un papildinājies

ar pašmācību. No 1902. -1905. g. bi-

jis kantorists Rīgas preču stacijā. No

1905. g. strādā akcīzes dienestā. Ka-

ra laikā dienējis Latviešu strēlnie-

ku rezerves pulka štābā. Bijis īsu

laiku Taurkalna pagasta pr-ks. Pie-

dalijies akcīzes nodaļas jaunizveido-
šanā.

RUMMENTS Jūlijs, farmaceits,

zemkopības min. laboratorijas bakte-

riologs valsts saldētavā Eksportostā.
Dzim. 1900. g. 14. decembri Rūjienā.
Tēvs Kārlis — farmaceits, māte Li-

dija. Beidzis Latvijas universitāti. Pre-

cējies. Sieva Lilija, dzim. Baltiņa.

Strādājis Latvijas universitātes aptie-

kā, farmācijas pārvaldes laboratorijā
un zemk. min. labor. Raksti par far-

māciju publicēti 9. un 10. starptau-

tiskā piensaimn. kongresa materiālos

un Latvijas farmaceitu žurnālā. Ir

Latvijas farmaceitu žurnāla redaktors.

Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās.



Ir farm. veic. b-bas dibinātājs un

pr-ks, stud. korp. Lettgallia filistrs, L.

piensaimn. darbin. b-bas un Latvijas

aptiekāru b-bas biedrs. Komandēts

2 reizes uz Dāniju un Vāciju iepazī-
ties ar piensaimniecības produktu
kontroli, velak uz Igauniju un So-

miju. Piedalījies 10. starptaut. piens,

kongresā un nolasījis tur referātu. At-

stāts Latvijas universitāte pie prak-
tiskās farmācijas katedras sagatavo-

ties zinātniskajam darbam.

RUNCIS Jānis, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks, Raunas Mārtiņa I.

pak. pamatsk. pārzinis. Dzimis 1892.

g. 25. decembri Kosas pagasta. Bei-

dzis Ilūkste- skolotāju semināru 1011.

g un mācījies ari Terbatas skolo-

tāju institūtā. No 1017 -1921. g. strā-

dājis adrupniecībā Cēsis un Krievija.

No 1921. g. ir Raunas pag. Mārtiņa
I. p. pamatskolas pārzinis. Nodibi-

nājis un izveidojis Raunas-Mežoles

Latv.jaun. sav. nodaļu un nepārtrauk-
ti bijis tās pr-ks vai valdes loceklis.

Ir jaukta kora diriģents, režisors un

bibliotekārs. Ir Raunas-Mežoles lop-

kopības pārraudzības b-bas, Raunas-

Mežoles 11. kuļamo mašīnu sab-bas

un Raunas dārzkopības b-bas dibinā-

tājs un valdes loc. un Raunas-Mežo-

les mazpulka dibinātājs un vadītājs.

Darbojies ari Raunas un apk. Brīvī-

bas piem. komiteja un ir Raunas

draudzes pad. un rev. kom. loc. Mī-

ļāka blakus nodarbošanās dārzkopība

un biškopība.

RUNIKS Otomars, paidagogs un

sabiedrisks darbinieks. Skolotājs Rī-

gā. Dzimis 1878. g. 24. janvāri Sku-

jenes pag. Tevs Kārlis, mate Kristlna,

dzim. Jostiņa — lauksaimnieki, tevs

ari pagasta rakstvedis. Mācijies Ežu

pag skolā, Skujenes draudzes sko-

lā, Cesu pilsētas skolā, Valkas paid.

kurso> un Pliskavas mērniecības sko-

lā. Sieva Antonija, dzim. Osmane,

darbojusies kā skolotāja Latgale. Pni-

dagoga darbu sācis 1806. g. Veselavas

pag. skolā Vēlāk Palsmaņa, Ķemp-

ju un Raunas draudzes skolas sko-

lotājs un pārzinis; sabiedriskās orga-

nizācijās kora vadonis un režisors.

No 1008. -1013. g. Rēzeknes tirdznie-

cības un Greivuļu lauksaimn. sko-

las skolotājs. Piedalījies vairākās Lat-

gales sabiedriskas organizācijas. Ir

krāj- un aizdevu sab-bas dibinātājs,
valdes loceklis un grāmatvedis, Rē-

zeknes labdarības b-bas kora vado-

nis un režisors, saviesīgās b-bas di-

binātājs, sekretārs, kora vadonis un

režisors. Popularizējis latvju dzies-

mas nu teātri Latgalē, sarīkodams

vairākus koncertus un teātra izrādes

Ludzā, Varakļānos, Viļānos, Barka-

vā, Dricānos, Mežavidos, Halvos,

Beņislavā v. c. Ar latgaliešu kori

piedalījies V. vispārīgos dziesmusvet-

kos 1010. g. Rīgā. Rediģējis perio-

disku izdevumu Dzejas ptirs. Lat-

gales pirmās latviskās skolas Bal-

vu cv. lut. draudzes skolas organizē-

tājs un pārzinis, draudzes ērģelnieks.

Noorganizējis kori un orķestri. Virs-

diriģents Latgales 1. apvienoto koru

koncerta 1015. g. Balvos. Bēgļu bēr-

nu patversmes un ēdināšanas p. pār-

zinis. No 1018.-1025. g. Dzērb.

nes skolas skolotājs un Dzērbenes

ērģelnieks. Dzērbenes lauksaimn. bie-

drības pr-ks, kora vadonis un reži-

sors. Dzērbenes pag. padomes rev.

kom. pr-dis. Rakstījis Baltijas Vēst-

nesi, Latvijas Kareivi, Kopdarbībā v.

c. Lokalizējis bērnu ludziņas. Sastā-

dījis skolas grāmatu Latviešu gra-

matika un pareizrakstība. Grāmat-

rupniecibā darbojas firmā Latvju Kul-

tūra O. Rumks un b-ri.
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RUŅĢIS Pēteris, gleznotājs, Ce-

raukstes pagasta Griķu 11. p. pamat-

skolas skolotājs. Dzimis 1893. g. 23.

febr. Bērzaunes pag. Beidzis Latv.

mākslas akadēmiju ar mākslinieka

gleznotāja grādu. Precējies. Sieva Mil-

da, dzim. Ķirvele. Atzīmējamas glez-
nas: Dzimtenes laukos, Birzēm ro-

tāts Gaisiņš, Latvijas zilie meži, Rīts

pie Mēmeles v. c. Nodarbojas ari

ar lietišķo mākslu. 1919. g. piedalī-

jies Ziemeļlatvijas nācion. armijas or-

ganizēšanā. Apbalvots ar Triju zv.

ordeni. Ir Neatkarīgo mākslinieku vie-

nības un citu organizāciju biedrs.

RUŅĢIS Pēteris, valsts ierēdnis,

stacijas priekšnieks Alūksnes dz-ce]a

stacijā. Dzimis 1885. g. 17. oktobri

Trikātas pag. Mācijies Tapsas dz.-

cela skolā. No 1903. g. bijis dzelz-

ceļu ierēdnis telegrāfists leriķu, Val-

mieras un Valkas stacijās. No 1921.

g. bijis stacijas pr-ka palīgs Strenču

stacijā. No 1922. g. ir Alūksnes sta-

cijas priekšnieks. Nodarbojas ari ar

dārzkopību. Ir Alūksnes stac. uguns-

dzēs. komandas virsnieks un Latv.

dzelzceļnieku biedrības biedrs.

ROSĪS Heinrichs, zvērināts advo-

kāts Rīgā. Dzimis 1880. g. 12. aug.

Tēvs Jānis, māte Anna, dz. Kalniņa
— lauksaimnieki. leguvis augstsko-
las izglītību. Precējies. Sieva Eliza-

bete, dzim. Feklmane. Bijis tautsko-

lotājs, mājskolotājs, žurnālists, advo-

kāts. Vadījis 3 gadus laikrakstu Lat-

vija. Ir Vidzemes patronātu biedribas

pr-dis un Baznīcas virsvaldes vice-

prezidents. No 1909. g. bijis advo-

kāts Rīgā. 1915. g. Tērbatā vadījis

bēgļu juridisko biroju un bijis Tēr-

batas pilsētas domnieks. levēlēts ari

par Kurzemes guberņas vicekomisāru.

No 1918. g. ir atkal advokāts Rīgā.
Ir Rīgas latviešu biedrības runas virs.

RUSENS Pēteris, ierēdnis, cenzors

iekšlietu ministrijā. Dzimis 1881. g.

Odzienā. No 1923.—1932. g. bijis se-

kretārs un konsuls ārlietu ministrijas
dienestā.

ROTIŅS Roberts, inženieris, Lat-

vijas univers. docents. Dzimis 1885.

g. 22. februāri Rīgā. Tēvs Andrejs,

māte Ilze, dz. Birzkalne — tirgo-

tāji. Beidzis Rigas politechniskā in-

stitūta mēchanikas nodaļu. No 1914.—

1918. g. bijis Krievijas armijas auto-

mobiļu un aviācijas nodaļu inženieris-

virsnieks, no 1918.—1919. g. automo-

biļu konstruktors fabrika Stoevver Ste»

tlnā, no 1919.—1921. g. inženieris da-

žādos techniskos uzņēmumos Angli-

jā un Francijā. No 1921. g. ir Latv.

univ. mēchanikas fakultātes mācības

spēks.

RUTKS Reinholds, inženieris tech-

nologs, Latv. universitātes tauts. un

ties. zin. fak. vec. instruktors, pro-

kūrists J. Milmaņa kokrūpn. Dzi-

mis 1884. g. 29. decembri Rīgā. Tēvs

Ansis —'tirgotājs, māte Matilda, dz.

Lūkina. Beidzis Rīgas politechnisko
institūtu. Precējies. Sieva Anna, dz.

Milmane. 1914. g. bijis J. Milmaņa
koku zāģētavas un papes fabrikas

atbildīgais techniskais vadītājs, ne-

-1915.—1917. g. Maskavas pakavu un

stošu fabrikas techniskais vadītājs un

vēlāk direktors. 1920. g. bijis Latvi-

jas rūpniecības ministrijas fabriku

inspektors, no 1920.—1923. g. J. Mil-

maņa fabriku techniskais direktors.

No 1924. g. ir Latvijas universitātes

tauts. un ties. zin. fak. instruktors

koku tirdzniecības prakse. Ir Latviešu

akciju bankas un visp. apdrošin. sa-

biedrības nelaimes gadijumos valdes

loceklis un Latvijas bankas diskon-

ta komitejas loceklis.



RUVALDS Alfrēds, tiesu palātas se-

kretārs. Dzimis 1875. g. 12. novem-

bri Jelgavas apriņķi Bēnes pagasta.

Beidzis Irlavas skolotāju semināru.

Tēvs Jānis, māte Lavīze, dz. Ander-

sone — lauksaimnieki. Precējies. Sie-

va Elizabete, dzim. Smite. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa V. šķ. v. c.

Daud/ ceļojis. II gadus nokalpojis

par skolotāju Bēnes un Zebrenes pa-

gastā, pēc tam Jelgavas apgabaltie-
sā. 1921. g. atgriezies no Krievijas
un iestājies atkal Jelgavas apgabal-
tiesā, no 1927. g. tiesu palātas se-

kretārs.

S

SAKĀRNIS Oskars, «and/nieks,

Aizputes un Klosteres Pētera cv. lut.

draudžu mācītājs. Dzimis 1902. g. 1.

jonija Litenes pagasta. Tevs Alek-

sandrs, māte Leontlna, dzim. Pēterso-

ne zemkopji. Beidzis L. univers.

teoloģijas fakultāti. Precējies. Sieva

Merija, dzim. Jansone. No 1931. g.

ir mācītājs Aizpute. Ir ari Apriķa un

Salienas draudžu vikārmācltājs, Aiz-

putes aizsargu pulka mācītājs un Aiz-

putes valsts ģimnāzijas skolotājs. Ir

Latv. bērnu palīdz, sav. Aizputes no-

daļas sekretārs.

SAKNE Fricis, saimniecisks darbi-

nieks, manufaktūras tirgotājs Cesls.

Dzimis 1887. g. 11. jūnijā Remte.

Beidzis pamatskolu. Ar tirdzniecību

nodarbojas jau 32 gadus. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa medaļu un

ugunsdzēsības laukā daudziem atzi-

nības ordeņiem. Ir Latv. tirgotāju

sav. Cesu nodaļas priekšnieks, nan>

saimn. biedr. kasieris, brlvpr. uguns-

dzēsēju nodaļa- vadītājs, aizsargs,

Latv. rep. auto kluba revidents v. c.

organizāciju biedrs.

SAKSS Pauls, dziedāšanas profe-
sors Latv. valsts konservatorijā Rī-

gā. Dzimis 1878. g. 14. janvāri Zau-

bes pag. Kalna Peilenos. Tevs Jā-
nis dzirnavnieks un saimnieks,

māte Ilze, dzim. Zariņa. Beidzis Rī-

gas garīgo semināru, Rīgas politech-
nisko institūtu un Romas mūzikas

akadēmiju. Dziedājis Krievija privā-

tajā Cimermaņa operā, Maskavas Brī-

vajā teātri un Nacionālajā operā. Ne-

pārtraukti nodarbojies ari kā koncert-

dziedātajs. Tagad ir Latv. kons. dzie-

dāšanas fakult. profesors no kons.

dibināšanas. Apbalvots ar Triju zv.

ordeni. Ir Opera 6solo dzied, b-bas

priekšsēdis, Latv.-itāliešu tuvināšaii.

b-bas vicepriekšsedis, Latv. pareiz-

tic. draudzes valdes loceklis un kor-

porācijas Talavija filistrs-dibinātājs

SALENīEKS Jānis, pašvaldības dar-

binieks. Kalupes pagasta vakles darb-

vedis. Dzimis 1882. g. Kalupes pag.

Beidzis lauksaimniec. vidusskolu. Paš-

vakiibas dienestā atrodas kopš 1928.

g. Darbojas vairāku biedrību valdes.

Ir turienes cv. hit. draudzes priekš-

nieks.

SALIŅS Antons -Ludvigs, paida-

gogs, Jelgavas pilsētas Miezltes pa-

matskolas pārzinis. Džinus 1898. g.

9. martā Vecpiebalgā. Beidzis L. Au-

sēja reālskolu Cēsis un studējis Ter-

batas universitātes faz.-mat. fakultātē.

1921. 1923. g. skolotājs Cirstu pa-

matskolā; 1923.-1934. g. skolas

priekšnieks Naudītes pamatskolā, bet
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no 1934. g. tagadējā darba vietā.

Sastādijis mācības grāmatu Matemā-

tika pamatskolām. Raksts Galvenie

pieturas punkti rēķināšanā iespiests
1. M. Mēnešraksta vairākos numu-

ros. Raksta arī dzejas, kas ievieto-

tas Dobeles un Jelgavas laikrakstos,

kā ari Jaunākajās Ziņās un Zeltene.

Bijis Naudītes izglītības b-bas val-

des priekšsēdis.

SALIŅS Jūlijs, pašvaldības darbi-

nieks, Maltas pagasta vecākais un

pagasta tiesas priekšsēdis. Dzimis

1893. g. Lubānā. Izturējis I. šķiras

savvaļnieka eksāmenus un beidzis

mērnieku kursus. Strādājis par mēr-

nieku Krievijā, bet pēc kara Latvijā
— zemkopības ministrijā, izpildot
Maltas pagasta rev. kom. priekšsēža
vietu. Pēc tam ieņēmis pagasta vec.

un pagasta tiesas priekšsēža amatus.

Rakstījis dažus rakstus pašvaldības

jautājumos periodiskajā presē. Ir Māk-

tas pagasta aizsargu nodaļas vada

komandieris.

SALNAJA MILDA, dzim. Kļaviņa,
žurnāliste Rīgā. Dzimusi 1886. g. 1.

septembri Nītaures pag. Tēvs Juris

Kļaviņš, māte leva, dzim. švanka

— zemkopji. Beigusi Rīgas latviešu

labdarības biedrības meiteņu skolu

un Lomonosova ģimnāziju. Izglītī-
bu turpinājusi kā brlvklausītāja da-

žādos universitātu kursos Ziemeļame-
rikas Savienotajās Valstis. Apprecēju-
sies ar Valdemāru Salnaju. Par pie-

dalīšanos 1905. g. revolūcija izsū-

tīta no Latvijas. Bijusi Vakareiropā
un Amerikā. Amerikā sākusi nodar-

boties ar žurnālistiku. Strādājusi lī-

dzi Amerikas latviešu koporganizā-

cijas centrālorganā Strādnieks un re-

diģējusi mēneša žurnālu Darba Balss.

1918. un 1919. g. darbojusies Sibiri-

jas un Tālo Austrumu nacionālajā

padome Vladivostokā, kur strādāju-'
si ari krievu laikrakstos. 1920. g.

atgriezusies Rigā un līdz 1925. g.

ieņēmusi vicedirektrises posteni Lat-

vijas telegrāfa aģentūrā Leta. Ir ari

Associated Press korespondente. No

1926.—1930. g. darbojusies Latvju
sieviešu nacionālajā ligā kā valdes

Locekle un ģenerālsekretāre. Panā-

kusi Latvijas sieviešu organizāciju pa-

domes nodibināšanu. No 1931.- 1934.

g. vadījusi laikrakstus Lauku Dzīve

un Latviešu Balss. Par darbību Si-

birijas un Tālo Austrumu nacionā-

lajā padomē apbalvota ar Triju zv.

ord. IV. šķini.

SALNAīS Voldemārs, statistiķis,
valsts statistiskās pārvaldes direktora

v. i. Rīgā. Dzimis 1886. g. 20. mai-

jā Lubānas pag. Tēvs. Juris, māte

Anna, dzim. Kļaviņa — lauksaim-

nieki. Beidzis Rigas pilsētas reāl-

skolu. Studējis tautsaimniecību Z. A.

Sav. Valstis. Precējies. Sieva Milda,

dzim. Kļaviņa. No 1920.—1921. g.

bijis valsts stat. pārv. vicedirektors.

No 1921.—1923. g. ārlietu ministra

biedrs. No 1923.—1925. g. saeimas

deputāts. 1925. g. tautas Labklājības
ministrs. No 1926.—1928. g. valsts

statistiskās pārvaldes direktora v. i.

1933.-1934. g. ārlietu ministrs. Sta-

tistiskās pārvaldes Mēneša Biļetena

pastāvīgs redaktors. Sastādījis kopā

ar A. Maldupu Latvijas lauksaimnie-

cības skaitīšanas 1929. g., Latvijas

Lauksaimniecības produkcijas skaitī-

šanas 1929.-30. g. un Jaunsaimniecī-

bas. Rediģējis Lauksaimniecības gada

grāmatas, Latvijas finances, Akciju
sabiedrības etc, ievietojis savus rak-

stus par tautsaimnieciskiem un par

iekš- un ārpolitikas jautājumiem da-

žādos Laikrakstos un žurnālos*. Ap

balvots ar Triju zv. ord. 111. un

386SaJiņ*



H. šķ., ar Ēģiptes Nilas ord. 111. šķ.,
Beļģijas Leopolda ord. I. pak., Polonia

restituta I. un 11. pak., ar Lietavas

Ģedimina ord. 111. pak., Zviedrijas

Ziemeļzvaigznes ord. I. pak., Somi-

jas Baltas rozes ord. I. pak. un

Igaunijas Baltā ērgļa ord. L pak. Ir

biedrs dažādās tuvināšanas biedrībās,
Rotary klubā v. c. Piedalījies 1905.

g. revolūcijā, par ko notiesāts uz

6 gadiem spaidu darbos. Pec sprie-
duma emigrējis uz Savienotām Val-

stim, kur turpinājis izgUtibu, pieda-

lijies aktīvi Amerikas latviešu sa-

biedriskajā dzīvē un strādājis lat-

viešu laikrakstos un žurnālos. 1918.

g. pārbraucis uz Mandžūriju, kur no-

dibinājis Latvijas pašnolemšanas bie-

drību. Tā paša gada rudeni pārcēlies

uz Vladivostoku un bijis Sibirijas

pagaidu valdības ārlietu ministrijas
preses departamenta vicedirektors.

Darbojies ari turienes latviešu bie-

drībās. 1921. g. bijis Latvijas dele-

gācijas priekšsēdis Tautu savienībā

un panācis Latvijas uzņemšanu Tau-

tu savienībā. Piedalījies kā Latvi-

jas pārstāvis daudzās starptautiskās
konferencēs un bijis Latvijas de-

legāts tirdzniecības līguma sarunās

un to noslēgšanā ar citām valstīm.

SALNITIS Vilmārs, cand. oec.,

statistiķis un demogrāfs, Valsts sta-

tistiskas pārvaldes demogrāfiskās no-

daļas vadītājs. Dzimis 1905. g. 3.

aprīli Ēveles pag. Tēvs Antons, mā-

te Minna, dzim. Gaillte — lauksaim-

nieki. Beidzis Latvijas universitāti,
Valmieras pilsētas komercskolu, Ēve-

les draudzes skolu. Neprecējies. No

1924.—1Ģ28. g. bijis sākumā grāmat-

vedis, vēlāk prokūrists banka. 1928.

g. iestājies Valsts statist, pārvaldes
dienestā, kur tagad vada demogrā-
fisko un veselības nodaļu. Diplom-

darbs — Naudas vērtība. Atsevišķi
raksti iespiesti periodiskos izdevumos.

SAMTIŅS Kārlis, inženieris tcchno-

logs, Daugavpils technikumā direk-

tors. Dzimis 1888. g. 7. februāri Rigā.
Beidzis Rīgas politechniskā institūta

mēchanikas fakultāti 1912. g. Pasau-

les kara laikā bijis gaisa flotes kon-

trolieris. Ir D-pils valsts arodu un

dzelzceļu techniskās skolas direktors.

1931. g. noorganizējis Daugavpils pil-
sētas technikumu un ir tā direktors.

1932. g. noorganizējis un vada lidz

šim Latvijas tautas universitātes Dau-

gavpils nodalu. 1933. g. nodibinājis

aviācijas veicināšanas b-bas Daugav-
pils nodalu un ir tas valdes pr-tajs.

Apbalvots ar Triju zvaigzņu ord. IV.

šķ. Ir stud. korp. Patria filistrs un

Austrumlatvijas filistru b-bas loceklis.

SANDERS Jānis, Dr. theol. Jēzus
draudzes mācītājs. Dzimis 1858. g.

9. janvāri Kurzemē. Vecāki Atis un

Mare, dz. Spilte — lauksaimn:Ai

Mācījies Kandavā BLumhcrģa privāt-

skola, Cēres pagastskola, Kandavas

draudzes skolā, Kuldīgas un Jelga-

vas ģimnāzijās un studējis Tērbatas

universitātē teoloģiju un salīdzināmo

valodniecību. Apprecējies ar Matildi

Hedeberģi (f) un otru reizi ar Lizu

Valdovsku. 1883.—84. g. adjunkts

Krimuldā; 1885—1917. g. Jēzus drau-

dzes un Pēterpils kara apgabala mā-

cītājs; 1916.—17. g. teoloģijas profe-

sors Tērbatā; no 1920. g. Jēzus drau-

dzes mācītājs Rīgā; no 1921. g. L.

U. privātdocenLs; 1926. g. ieguvis

teoloģijas doktora grādu. Strādājis

ari par skolotāju. Literāriskās gaitas

iesācis 1875. g. Baltijas Zemkopi

un turpinājis Balsi, Balt. Vēstnesi un

Pagalmā. 1896.—1900. g. izdevis pir-

mo garīgo mēnešrakstu - Baznīcas
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Vēstnesis, kas vēlāk pārdēvēts par

Apskatu. Darbi: Par svēto vakariņu,
Musu kulta reforma, Baltiešu tautu

pirmdzimtene un valoda, pētījumi par

Jēzus tautību v. c. Daudz nodarbojas
ar latvju valodas un senatnes pētī-

šanu. Apbalvots ar Staņislava un An-

nas ordeni, Krievijas zelta krustu un

Jēzus draudzes dzintara krustu. Ir

stud. korp. Lettonias dibinātājs, Lat-

vju kristietības b-bas priekšnieks, Rī-

gas latv. b-bas biedrs un bij. latvju

bēgļu apgād. b-bas Dzimtenes priekš-
nieks. Darbodamies Krievijā daudz

darījis latviešu labā. Patlaban gatavo

jaunas garīgās dziesmas ar tekstu

daiņu pantmērā un melodijām tau-

tiskā garā.

SANS Kārli- Arnolds, jurists, Rigas

apgabaltiesas loceklis. Dzimis 1901.

g. 3. martā Rozēnu pagastā. Tēvs

Kārlis, māte Alma, dzim. Zariņa
lauksaimnieki. 1928. g. beidzis Latvi-

jas universitātes tauts. un tiesibu zi-

nātņu fakultātes juridisko noda|u. No

1927. g. bijis Rīgas apgabaltiesas jau-
nākais tiesamatu kandidāts, pēc tam

vecākais tiesamatu kandidāts. No

1929. g. bijis papildu miertiesnesis

Rigas apgabaltiesā, pārzinājis dažā-

dus miertiesu iecirkņus provincē un

Rigā un izpildījis ari apgabaltiesas
locekļa vietu I. kriminālnoda|ā. 1932.

g. iecelts par Cēsu apr. I. iec. mier-

tiesnesi. No 1934. g. ir Rigas apga-

baltiesas loceklis. Nodarbojas ar me-

dību un slēpošanas sportu. Piedalījies
brīvības cīņās un apbalvots ar Lat-

vijas atbrīvošanas kara piemiņas zī-

mi un desmit gadu jubilejas medaļu.

Ir stud. korp. Ventonia filistrs, Latvi-

jas tiesnešu b-bas biedrs un aizsargu

organizācijas loceklis.

SAPIETIS Jānis, valsts darbinieks,

zemkopības ministrijas mērniecības re-

vidents un zvērinātu mērnieku darbu

nozares pārzinis mērniecības daļa
Dzimis 1887. g. 17. februāri Mazzal-

ves pagastā. Beidzis Tiflisas mērnic-

cibas skolu un Čagajevas kara sko-

lu. Precējies. Sieva Aleksandra, dzim.

Afanasjeva. 1907.—1915. g. strādājis

par mērnieku un revidenhi pie zemes

ierīcības darbiem Krievijā. Piedalijies

pasaules karā. 1920. g. atgriezies Lat-

vijā un līdz 1926. g. strādājis zem-

kopības ministrijā par Latgales ze-

mes ierīcības daļas vadītāja pailgu

Tagadējā amatā atrodas no 1929. g.

Apbalvots ar Triju zv. ord. V. šķ,

Staņislava 111. šķ., Annas 111. šķ. ua

Jura krustu. Ir Latvijas mērnieku bie-

drības biedrs.

SAULITIS Andžs, pseud. K. S.

un Kalvēns, pašvaldības darbinieks

Ērgļu pagasta vecākais. Dzimis 1868

g. 12. jūnijā Ērgļu pagastā. Darbojies

par pagasta tiesas tiesnesi, tiesas

priekšsēdi, pagasta padomes locekli

un priekšsēdi. 1934. g. iecelts pag

vecākā amatā. Rakstījis Balt. Zem-

kopi, Līdumā un Brīvajā Zemē. Pār-

organizējis Ērgļu savstarp. ugunsap-
droš. s-bu un bijis tās priekšnieks, iz-

glītības b-bas kasieris un krājaizd.
s-bas padomes loceklis.

SAVĒLIS Valdemārs, farmaceits un

jaunatnes organizāciju darbinieks, Ve-

cās aptiekas īpašnieks Tukumā. Dzi-

mis 1898. g.8.decembri Tukumā. Tēvs

prov. Jānis Savēlis, aptiekas ipašfl.
Beidzis 1931. g. L. U. ar cand- pharm.

grādu. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. V. šķ. Ir J.K.S. un L.S.C.O.

Abavas nov. priekšnieks, Tukuma vie-

sigās b-bas, Latv. veco strēln. b-bas

un Tukuma namnieku b-bas val-

des loc. 1916. g. brlvprāt. iestājies

Latv. streln. pulkos un piedalījies

Latv. atbriv. cīņās. Ir Latv. tirdzn.
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rupn. kameras akt. loc. substituts un

stud. korp. Lettgallia filistrs.

SCENSNOViCS Grigorljs, prāvests

un skolotājs Rēzeknē. Dzimis 1869.

gada 4. janvāri Vitebskas guber-

ņa. Tēvs Foma, māte Jekatcri-

na, dz. Kotirlo. Tēvs bijis priesteris.

Beidzis garīgo semināru Vitcbskā.

Precējies. Sieva Anna, dzim. Gņe-

dovskaja. No 1893. g. bijis par skolo-

tāju un no 1894.—1904. g. par garīdz-
nieku Notino ciemā. No 1904 —1917.

g- darbojies kā garidznieks un pa-

matskolu inspektors Rēzeknes apr.,

bet no 1917. g. Lidz šim laikam — ga-

rīdznieks un skolotājs Rēzekne. le-

mīļota blakus nodarbošanās dārznie-

cība. 1922. g. paaugstināts no prie-
stera par virspriesteri; 1924. g. dabū-

jis zelta krustu, 1933. g. palicu. Ir Lat-

vijas pareizticīgās baznīcas sinodes

loceklis.

SEDLENIEKS Jānis, paidagogs,

Lenču pag. I. p. pamatskolas pār-
zinis. Dzimis 1877. g. 24. aprīli Kū-

duma pag. Beidzis Cēsu pilsētas sko-

lu. Par skolotāju strādā bez pārtrau-

kuma 40 gadus, sākot ar 1895. g.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
V. šk- Vada Lenču izglitibas b-bas

kori.

SEDLENIEKS Pēteris, skolotājs un

sabiedrisks ' darbinieks, Mazsalacas

valsts pamatskolas pārziņa pailgs.
Dzimis 1877. g. 11. jūnijā. Bijis sko-

lotājs no 1898. g. Ternējas, Viļķe-

nes un Mazsalacas pagastos. No 1907.

gada bijis Alojas pag. skolas pār-

zinis. No 1921.—1925. g. ir Mazsa-

lacas ģimnāzijas ticības māc. un dzie-

dāšanas skolotājs, no 1925. g. Maz-

salacas pilsētas pamatskolas priekš-

nieks. No 1934. g., kad skolu pārņē-

musi valsts, iecelts par skolas pārzi-

ņa palīgu. Nodarbojas ari ar zem-

kopību. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šk- Ir Mazsalacas krājaizdevu
kases padomes loceklis un Mazsa-

lacas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-

dribas valdes loceklis.

SEGLIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbi-

nieks, Kastrānes pagasta valdes un

tiesas darbvedis. Dzimis 1896. g. 22.

augusta Taurupes pagasta. Beidzis

vidussk. Kopš 1919. g. nepārtraukti

darbojas pagasta pašvaldībā. Ir iz-

glītības biedribas priekšnieks, reži-

sors un bibliotekārs, apdrošināšanas
s-bas un krājaizdevu s-bas valdes

loceklis. Darbojas turienes dzimtsa-

rakstu un pasta telefona palignodaļas

pārziņa amatā. Rakstījis žurnālā Paš-

valdības Darbs un dažos citos laik-

rakstos par dienas jautājumiem kā ari

dzejas un mazākus tēlojumus. Ir aiz-

sargu organizācijas un Latvju jaunat-

nes biedrs.

SEGLIS Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Kalncempju pa-

gastvaldes darbvedis. Dzimis 1887.

g. 13- decembri Druvienas |>agasta.

Beidzis Druvienas pamatskolu, iztu-

rējis draudzes skolas pārbaudījumu

un papildinājies pašmācības ceļā

un dažādos kursos. 1904.—1914. g.

strādājis par darbveža palīgu un

darbvedi. Piedalijies pasaules kara

un atbrīvošanas cīņās. Tagadējā dar-

ba vietā no 1920. g. Darbojies par

turienes korespondentu Malienes Zi-

ņās, Brivajā Zemē, Kopdarbībā v.

c. leguvis vairākas krievu armijas

goda zīmes Par centību un godal-

gots lauksaimn. ražojumu izstādes, I ā

ari ar valsts stat. pārvaldes dip-

lomu. Ir lauksaimniecības b-bas pien-

saimn. sab-bas sekretārs, izglītības
b-bas Vienības un citu organizāciju

biedrs. No 1922. g. ieņem dzimtsa-

rakstu un no 1925. g. pasta, telefona

389
Seglis



390

nodaļas pārziņa amatu. Darbojas tu-

rienes aizsargu nod. un ir Zeltiņu cv.

lut. draudzes padomes revlz. kom.

loc.

SEIĻE Valerija, paidagoģe, Dau-

gavpils valsts skolotāju institūta direk-

trise. Dzimusi 1891. g. 23. jūnijā
Makašānu pag. Beigusi tautskolu, pil-
sētas skolu un sieviešu ģimnāziju Pe-

terpiLl. Studējusi Bestužcvas augstā-

kajos sieviešu kursos vēsturi un bei-

gusi tos 1916. g. Strādājusi par sko-

lotāju Krievijā dažādās vietās no 1911.

g. 1916.—18. g. skol. Rēzeknē. Vēlāk

bijusi pamatsk. inspektr., tautas pad.

un satversmes sapulces izglītības ko-

misijas priekšsēde, 1921.—22. g. iz-

glītības ministra biedre, Krāslavas vi-

dusskolas un Daugavpils skolotāju
institūta direktrise. Izdevusi sintaksi

latgaliešu dialektā un grāmatu — Lat-

gales likteņi bēgļu laikmetā. Ir Lat-

golas Vorda dibinātāja un Latgolas

Skola, Nokutne, Dzimtines skaņas un

Pumpureits izdevēja, latgaliešu sko-

lotāju centrālās b-bas un Latgales
zemnieku jaunatnes b-bas priekšsēde.

Apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa
IV. šķ., atbrīvošanas ciņu piemiņas

medaļu par piedalīšanos Latvijas at-

brīvošanas karā un L. S. C. O. Sva-

stiķu.

SELECKIS Jēzups, paidagogs un

sabiedrisks darbinieks. Valsts Dagdas
2 g. lauks, skolas skolotājs Konstan-

tīn:>vā. Dzimis 1908. g. 27. aprīli

Bērzgales pag. Beidzis Bērzgales pa-

matskolu un valsts Latgales lauk-

saimniecības vidusskolu. Strādājis Lat-

gales lauks, b-bu s-bā un valsts ze-

mes bankas Rēzeknes noda|ā. 1931.

g. iecelts par Baltinavas 2 gad. lauk-

saimniecības skolas skolotāju, bet

1932. g. pārcelts uz tagadējo darba

vietu. Darbojies Latv. kat. jaunatnes

b-bas Rēzeknes, Sķiltēnu un I.udviko-

vas noda|ās par priekšsēdi, pēdēja

ar! vēl tagad. Ir turienes mazpulka

vadītājs.

SĒRDIENIS Arnolds, pašvaldības
darbinieks un tirgotājs Liepājā. Lie-

pājas pilsētas revlz. kom. loceklis.

Dzimis 1896. g. 9. oktobri Liepājā.
Tēvs Miķelis — tirgotājs, māte Jule,
dzim. Freiberģe. Mācījies Pēterpils
komercskolā un vidusskolā, pēc tam

Pā\ ila kara skolā Pēterpili. leguvis
rezerves virslcitenanta pakāpi. Apbal-

vots ar Lāčplēša ord. 111. šķ. Pulk-

veža Kalpaka bataljona un Neatkarī-

bas rotas dalībnieks. lemīļota blakus

nodarbošanās sports un medības.

SESKIS Jānis, diplomāts un žur-

nālists, ģenerālkonsuls Klaipēdā. Dzi-

mis 1Š77.
g. 16. maijā Vaives pag.

Lejas Piekūmi mājās. Tēvs Jānis,
māte Anna, dzim. Liepiņa, hernliu-

tiete. Vecāki lauksaimnieki, Lejas Pie-

kunu īpašnieki. Tēvs agrāk bijis nam-

daris. Mācījies Vaives pagasta, Arai- *

šu draudzes un Priekuļu ministrijas
skolās. Tad autodidakts. No 1906-

---1910. g. studējis Bernas, tad Bāzeles

universitāte patdagoģiju, vācu, angļu

un franču valodu. 1910. g. diplomēts

par Šveices sekundāro skolu skolo-

tāju. No 1910—1913. g. augustam

strādājis kā jauno valodu skolotājs

Parīzē Ecole d'lndustrie Hdtelifcre un

Ecole Prčparatoire a l'Ecole des Hau-

tes Etudes Commerciales. Precējies.

Sieva Alma, dzim. Suķe. Diplomā-

tijā darbojas no 1917. g. 1919. g. Lat-

vijas miera delegācijas loceklis Pa-

rīzē, 1920. g. Latvijas diplomātiskais

pārstāvis Šveicē, 1921.—1929. g. Lat-

vijas sūtnis Igaunijā, 1929.—1932. g.

Latvijas sūtnis SPRS-bā, 1932.—1934.

g. Ā. M. preses nod. vadītājs, no

1934. g. oktobra ģenerālkonsuls Klai-
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peda. Sastādījis brošūru Maximalisme

et Tirailleurs Lettons un Latvijas
valsts izcelšanās un viņas izredzes,
no 1910.—1913. g. Dzimtenes Vēst-

neša līdzstrādnieks Parīze; tad pa-
rādās garāka sērija rakstu par poli-
tisko un kurtorālo, sevišķi intellek-

tualo dzīvi Francijā ar šifru J. S.

Tanī pašā laikā rakstījis ari citos

preses orgānos par dažādiem kultūras

dzīves jautājumiem: Musu ideoloģi-

jas trūkumi, Sievietes pslcholoģija,
Anri Bergsona idejas, Druvas 1913.

g. gājumā v.c. 1913.—1914. g. Vents-

pils Apskata redaktors. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord., Aizsargu No-

pelnu krustu, Igaunijas Brīvības kru-

sta U. šķ., Polonia Restituta 11. šķ.
1906. g. piedalījies revolūcijā, soda

ekspedīcija notiesājusi uz nāvi un

sadedzinājusi visu īpašumu, pec kam

emigrējis.
SESTULIS Andrejs, pseud. A. Sāb-

ris, paidagOgs un publicists, Rīgas

pils. 26. pamatskolas priekšnieks. Dzi-

mis 1882. g. 2. okt. Kusas pagastā.
Beidzis Vestienas draudzes skolu un

skolotāju semināru Rīgā. Par skolo-

tāju strādā no 1902. g. Tagadējā dar-

ba vietā no 1919. g. Rakstījis par

sabiedr. un audzin. jautājumiem Lat-

vija, Dzimt. Vēstnesi, Līdumā un

Baltija. Pārnākot Rīgā, strādājis koo-

perācijas žurnālā Kopdarbība un laik-

rakstā Balss. Apbalvots ar Triju zv.

ord. V. šķiru. Ir Latv. nāc. skol.

s-bas un Latv. skolot. 11. krājaizd.
s-bas valdes loceklis, Latvijas skolot,

slimo kases valdes priekšsēdis un

Latv. tautas bankas padomes loce-

klis.

SIETIŅŠ Emīls, skautu org. dar-

binieks, Bauskas pils. valdes darb-

vedis. Dzimis 1905. g. 27. martā

Stelpes pag. Mācijies Jelgavas tirdz-

niecības skolā, Orlas pilsētas tech-

nikumā un tautas konservatorijas
dziedāšanas klase. Skautu organizāci-

jā darbojas no 1922. g. Ir skautu va-

dītājs un L. S. C. O. vilcēnu bara

vecākais. Apbalvots ar meda|u par

dzīvības glābšanu. Nodarbojas ar

sportu.

SĪKAIS Kārlis, tautsaimnieks, tau-

tas labklāj. min. bezdarba apkaro-
šanas fonda pārzinis. Dzimis 1897. g.

11. oktobri Jumpravas pagastā. Tevs

Juris, māte Trlne, dzim. Zālīte. Stu-

dējis Rīgas polit. institūtā inženier-

zinlbas. Beidzis Latvijas universitāti ar

tautsaimn. zin. kandidāta grādu. Pre-

cējies. Sieva Milda, dzim. Brante.

1918. g. bijis pagasta darbvedis. 1919.

g. brīvprātīgi iestājies pulkv. Baloža

brigāde. Pec demobilizācijas strādā-

jis kara ministrijā. No 1922. g. darbo-

jies dzelzce|u virsvalde, no 1924. g.

tautas labklājības ministrija. Ir stud.

korp. Patria filistrs un Latviešu taut-

saimnieku biedrības biedrs.

SIKSNA Reinhards, fiziķis. Privāt-

docents un vecākais asistents Latvijas
universitāte. Dzimis 1901. g. 17. ok-

tobri Liepājā. Tevs Klāvs, māte Jū-

lija, dzim. Ķetpute. Mācījies Liepā-

jas un Jekaterinburgas ģimnāzijās,

studējis Uralu kalnu institūtā un Lat-

vijas universitāte. Precējies ar Mildu

Dūcmani. 1925. g. subasistents L.

1' . 1927. g. jaunākais asistents, 1930.

g. asistents, 1934. g. privātdocents

un vecākais asistents. Zinātniskie dar-

bi: Sur deux nouvelles series dc rē-

sonance dans la vapeur d'autimoinc.

Sur la fluorescence ā raies atomiques

dc la vapeur d'antimoine. Ober Fluo-

reszenzspektra des Antimondampfes

angeregt durch Cd-, Zn- un Mg-

Funken.



SILAVS Dāvids, valsts darbinieks,

Daugavpils apriņķa priekšnieks. Dzi-

mis 1883. g. 19. septembri Lielpla-

tones pag. Beidzis turienes pagasta

skolu un Jelgavas reālskolu. Precē-

jies. Sieva, dzim. Romānova. Priekš

pasaules kara atradies policijas diene-

sta, vēlāk bijis virsnieks smagajā kra-

sta artilērijā Somija. Nodibinoties Lat-

vijai iecelts par Elejas policijas priekš,

nieku, bet vēlāk par Jēkabpils ap-

riņķa priekšnieku. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa IV. šķ. un aizsargu

Nopelnu krustu.

SILENIEKS Aleksandrs, būvinže-

nieris, techniskās pārvaldes priekš-
nieks šoseju un zemesceļu departa-
mentā. Dzimis 1886. g. 6. septembri
Blomes pagastā. Beidzis Blomes pa-

gasta skolu, Pētera I. reālskolu Rigā

un Rīgas politechniskā institūta inže-

nierzinātņu fakultāti. Precējies. Sieva

Irma, dzim. Rozenberga. Pēc augst-

skolas beigšanas strādājis Baltijas gu-

berņu domeņu valdē Rīgā, bet vēlāk

par skolotāju. 1915. g. iestājies XII.

armijas kara ceļu nodaļa, kur līdz

1918. g. izpildījis nodaļas priekšnieka

palīga amatu. 1919. g. pārcelts uz

satiksmes ministrijas ceļu un būvju
virsvaldi par tiltu nodaļas vadītāju un

vēlāk paaugstināts par techniskās pār-

valdes priekšnieku. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa IV. šķiru. Ir stud.

korp. Talavijas filistrs un Latv. in-

ženieru b-bas valdes loceklis.

SILIŅS Jānis, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks, Ēveles pagasta Ķe-

meres I. p. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1874. g. 30. oktobri Tūjas paga-

sta. 1893. g. beidzis Limbažu pil-
sētas skolu. Nolicis skolotāja eksāme-

nu. Bijis skolotājs Rūstužu pagasta
skolā, Viļķene, Tujā un Palsmani.

No 1898. g. skolas pārzinis Ēveles

pagastā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šķ. Ir Latv. nāc. jaun. savie-

nības Sedmales nodaļas goda biedrs

un rev. kom. priekšsēdis, Sedmales

mazpulka vadītājs. Ķemeru ugunsap-
drošināšanas b-bas darbvedis un citu

organizāciju darbinieks.

SILIŅS Jānis, valsts darbinieks, ie-

rēdnis zemkopības ministrija, Dau-

gavpils un Ilūkstes apr. mērnieks,
valsts zemju inspektors un minēto

apriņķu bij. zemes iericibas komite-

ju priekšsēdis. Dzīvo Daugavpili.
Dzimis 1882. g. 18. dcc. Daugavpils

apr. Tēvs Andrejs, māte Anna, dzim.

Ozoliņa — Lauksaimnieki. Beidzis

mērniecības skolu 1904. g. Precējies.
Sieva Otllija, dz. MiUere. No 1921.

g. zemkopības ministrijas dienestapar

mērnieku revidentu, no 1923. gada
mērnieks Rēzeknē, no 1928. g. Dau-

gavpili. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šķ. Ir Latvijas mērnieku

biedrības biedrs.

SILIŅS Kārlis, gleznotājs. Dzimis

1895. g. 12. martā Rīgā. Vecāki Jānis

un Henriete, dzim. Nelius — nam-

saimnieki. Beidzis Pētera I. reālskolu

un iestājies Rīgas mākslas skola. No

pēdējas kara laika izstājies un aiz-

braucis uz Krieviju, lai turpinātu stu-

dijas Charkovas un vēlāk Penzas māk-

slas skolā. Tur beidzis Ooruškina-

Sorokopudova portreju darbnīcu. At-

griezies Latvijā brīvprātīgi piedalī-

jies atbrīvošanas ciņās. 1919. g. pie-

dalījies Latv. mākslas retrospektīvajā

izstādē. Pirmo patstāvīgo izstādi sa-

rīkojis 1924. g. 1921.—25. g. strādā-

jis par zīmēšanas skolotāju. Saņēmis

no kultūras fonda pabalstu portreju

gleznošanai. Studiju nolūkā apce|ojis

Vakareiropu. Labākie S. darbi V. Ru-

buļa, prof. P. Smita, H. Apsiša, P.

Sejas, Raiņa, zv. adv. Rūša, Dr. A.
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Bilmaņa, gen. Ed. Kalniņa v. c. por-

trejas.

SILIS Aleksandrs, paidagogs, Kul-

dīgas un Aizputes apriņķa tautskolu

inspektors. Dzivo Saldo. Dzimis 1875.

g. 10. septembri Vaiņodē. Tēvs Cilts

— skolotājs, māte Karolina, dz. Fo-

gela. 1895. g. beidzis Baltijas sko-

lotāju semināru Kuldīgā, vēlāk ie-

guvis mājskolotāja tiesibas krievu va-

lodā un matemātikā. Precējies. Sieva

Marija, dzim. Zeiberliņa. No 1896.-

--1903. g. bijis Aizviķu pagasta sko-

las pārzinis no 1903.—1914. g. Palan-

gas kroņa draudzes skolas pārzinis
un Palangas proģimnazijas, vēlāk ģim-

nāzijas skolotājs, no 1914 —1919. g.

evakuētas Palangas ģimnāzijas sko-

lotājs Veravā un Stavropolē. Lat-

vijā atgriezies 1920. gada. No 1920.

-1929. gadam bijis Liepājas pilsē-
tas VIII. latviešu pamatskolas un pa-

pildu skolas pārzinis. No 1929.—1933.

g. Kuldīgas un Aizputes apriņķa taut-

skolu inspektors. 1933., 34. māc gadā

pārzinājis Ilūkstes un Jēkabpils ap-

riņķa pamatskolas, no 1934. g. atkal

Kuldīgas un Aizputes apriņķi skolu

valžu priekšsēdis un tautskolu in-

spektors. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. un IV. šķ. un ar skautu

Svastiku. Bijis vadošos amatos dau-

dzās biedrības.

SILIS Oskars, iepriekšējā brālis,

valsts ierēdnis, tautas labklājības mi-

nistrijas sociālas apgādības departa-
menta direktors. Dzimis 1888. g. 16.

novembri Klosteres pagastā. Beidzis

Liepājas pils. reālskolu un Pēterpils
politechnisko institūtu. Precējies. Sie-

va Lina, dzim. Grēbere. Bijis tau-

tas labkl. min. nodaļas vadītājs, pēc
tam vicedirektors. No 1925. g. ir

departamenta direktors. Rakstījis pe-

riodiskajā presē par soc. apgādibas

un audzin. jautājumiem. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ord. 111. šķ., So-

mijas Baltas rozes ord., Latvijas sar-

kanā krusta goda zīmi un Latv. tu-

berkulozes apkarošanas b-bas goda

zīmi. Ir Latvijas bērnu palīdzības sa-

vienības un Latv. tuberkulozes apka-
rošanas b-bas vicepriekšsēdis.

SILIS Rūdolfs, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1007. g.

13. februāri Baltinavas pagasta. Mā-

cijies pamatskolā. 1929. j». nodibi-

nājis Latvju nacionālās jaunatnes sa-

vienības Baltinavas nodalu un Mež-

gales meliorācijas sabiednbu Straume

un no dibināšanas bijis to valdes lo-

ceklis vai priekšsēdis. No 1929. g. ii

ari Baltinavas cv. lut. draudzes pa-

domes loceklis un draudzes priekš-

nieka biedrs. No 1930. g. darbojas

aizsargu organizācija un ir grupas

komandieris. No 1930.—1933. g. nodi-

binājis Latvju nacionālās jaunatnes
savienības nodaļas Breksienē, Kļavu-

salā, Egļuciema un Krakupē. 1931.

g. ievelēts Baltinavas pagasta pado-

mē. No 1934. g. ir Baltinavas pagasta

tiesas un pag. vakles loceklis. Pārzin

ari Paegļu pasta pallgnodaļu. Ir Lat-

vju nācionālās jaunatnes savienības fi-

ziskās audzināšanas 10. Jaunlatgales

nov ada inspektors. Apbalvo s ar savie-

nibas Saules Trīsstūra goda zīmēm.

SĪMANIS Kārlis, tirgotājs im sa-

biedrisks darbinieks Smikenē. Dzimis

1883. g. 11. jūlijā Bilskas pagastā.

Tēvs Jānis, māte Marija, dzim. Mel-

dere. Izglītojies draudzes skolā un

ar pašmācību. Precējies. Sieva Mar-

ta, dzim. Migla. Bijis Smiltenes pil-

sētas vakles loceklis un pilsētas dom-

nieks. Ir no 1923. g. Smiltenes pils.

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības

priekšnieks. Smiltenes namsaimnieku

biedribas valdes loceklis no 1920. g.,
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Smiltenes savstarplgās ugunsapdroši-
nāšanas biedrības valdes loceklis no

1925. g., Smiltenes skolu biedribas

valdes loceklis no 1910. g., Smiltenes

namīpašnieku krājaizdevu sabiedrības

vakles loceklis, Latvijas tirgotāju sa-

vienības Smiltenes nodaļas valdes lo-

ceklis no 1919. g., Smiltenes mūzikas

un dziedāšanas biedrības, Smiltenes

lauksaimniecības b-bas un Smiltenes

un apkārtnes amatnieku b-bas biedrs.

SINAISKIS Vasilijs, Dr. iur., L. U.

profesors. Dzimis Tambovas guber-

ņā 1876. g. Vecāki Ivans un Katrī-

na, dzim. Spaskaja. Pec vidusskolas

beigšanas iestājies Monpeljcjas uni-

versitātes medicīnas fakultāte, bet vē-

lāk pārgājis uz Terbatas imiversi-

tates juridisko fakultāti, ko beidzis

1903. g. un atstats pie romiešu tiesī-

bu katedras sagatavoties zinātniskai

darbībai. 1907. g. sācis lasīt lekcijas

civiltiesībās, bet 1910. g. ievelēts par

profesoru Terbatas, 1911. g. Varšavas

un 1912. g. Sv. Vladimira universitā-

te Ķijwa. 1917. g. nodibinājis Kijevā

juridisko institūtu un bijis par tā di-

rektoru 1922. g. pārnācis pie L. U.

civiltiesību katedras. Piedalījies žur-

nāla Jurists organizēšana un ir tā

redaktors. Bijis ari Ķijevas žurnāla

Prāvo I žizņ redaktors; darbojies vai-

rākās zinātniskas b-bas un komisijās;

bijis biedrs Nestora vēsturiskajā b-bā

un Ķijevas juridiskajā b-bā. Strādājis

Brisele Solvejas socioloģiskajā insti-

tūtā un Ukrainas zinātņu akadēmijā
ieradumu tiesību pētīšana. Piedalījies
b-bas Aequitas dibināšanā, kuras mēr-

ķis ir privātā iniciātlves ceļā radīt ari

privātu Latvijas dvilkodeka projektu.

Apprecējies ar Kseniju Gegello; meita

Natālija, stud. iur. Ir stud. korp. Arc-

tica goda filistrs un vairāku Latvijas

un ārzemju zinātnisku organizāciju

biedrs. Kopš 1922. g. L. U. tairtsaimn.

un tiesību zinātņu fakultātes profesors

un lasa lekcijas civiltiesībās, Tomie-

šu tiesību vēsture un juridisko zi-

nātņu metodoloģijā. Sarakstījis ap-

mēram 100 zinātnisku darbu un apce-

rējumu latvju, krievu un vācu valodā.

SIRMACIS Gothards, paidagogs,
Plāteres pag. 6 kl. pamatskolas pār-

zinis. Dzimis 1888. g. 3. apr. Beļavas

pag. Beidzis Beļavas pag. pareizt.

Baranu skolu, Valmierasskol.seminā-

ru un, izturot parbaud. izgl. min.,

ieguvis pamatskolas skol. tiesības.

Piedalījies pasaules karā un beidzis

Irkutskas praporščiku skolu. Bijis

Latv. strēlnieku rezerves pulka ad-

jutants. 1918. g. Viļakas pag. Kriev-

males pamatskolas, 1920. g. Stā-

merienes pag. Lejas I. pak. pamatsk

un no 1925. g. Plāteres pag. pa-

matskolas pārzinis. Ir 18. Plāteres

van. novada goda biedrs, Plāteres

b. Austruma un mazpulka vadītājs.

Darbojas Ildzi visās Plāteres pag

kult. organizācijās un komitejās.

SIRMAIS Kazimirs, uzņēmējs un

pašvaldības darbinieks. Uztur Balvu

līnijas autosatiksmi. Dzimis 1890. g.

1. decembri Balvu pagastā. Tevs Jā-

zeps, māte Ilze, dz. Voiciša — zem-

kopji. Mācījies Balvu pagasta skolā.

Precējies. Sieva Tekla, dzim. Leono-

va. Bijis Balvu pagasta revīzijas ko-

misijas loceklis no 1923. g. līdz Bal-

vu pilsētas dibināšanai. No 1929.—

1934. g. Balvu pilsētas domnieks, sā-

kot ar 1934. g. pilsētas valdes loce-

klis un sociālo un sanitāro lietu pār-

zinis. Ir aizsargu organizācijas loce-

klis, Balvu brīvprātīgo ugunsdzēsē-

ju b-bas mantzinis, Balvu krājaizd

sab. revīzijas komisijas loceklis.

SIRMAIS Oskars, pseud. O. S. un

Ro, žurnālists, laikraksta Pēdējā Bridi



redakcijas loceklis. Dzimis 1891. g.
24. septembri Jaungulbenes pagastā.

Tēvs Otto, māte Liene, dz. Sausiņa —

lauksaimnieki. Studējis Pēterpils uni-

versitātē tieslietas un Minchenes tirdz-

niecības augstskolā. Beidzis Rīgas

politechnisko institūtu ar tirdzniec.

zin. kandidāta grādu. Precējies. Sieva

Mikla, dzim. Miške. Darbojies kre-

ditiestādes un tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumos. No 1929. g. ir

laikraksta Pēdējā Bridi saimniecisko

un ārpolitisko jautājumu referents.

Rakstījis par šiem jautājumiem Pēdējā
Bridi un provinces laikrakstos. No-

darbojas ari ar filatēliju.
SKALBE Kārlis, rakstnieks, Jaunā-

ko Ziņu līdzstrādnieks. Dzimis 1879.

g 7. novembri Vecpiebalgas paga-

stā. Tēvs Jānis — kalējs, māte Ede,

dzim. Brūklene. Mācījies Vecpiebalgas

draudzes skolā. leguvis tautskolotāja
tiesības. Precējies. Sieva Lizete, dz.

Erdmane. Bijis nacionālās padomes
sekretārs un sastādījis nāc. pad. uz-

saukumu visiem latviešiem. Vēlāk bi-

jis tautas padomes un satversmes sa-

pulces loceklis un I. un IV. saeimas

deputāts un saeimas izglītības kom.

priekšsēdis. Vairākkārt bijis Latvijas

rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības

priekšsēdis. Sarakstījis dzeju un pa-

saku krājumus Cietumnieka sapņi, Kā

es braucu Ziemelmeitas lūkoties, Kad

ābeles zied, Sapņi tu teikas, Ziemas

pasakas, Sirds un Saule, Mazās pie-

zīmes, Vakara ugunis (Kultūras fonda

godalgots dzejukrājums), Zālesdvaša

un citus dzejas un prozas darbus.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šķ., Lietavas Ģedimina ord. 111. šķ.
un Latv. atbrīvošanas piemiņas zīmi.

Ir Brīvības pieminekļa techniskās ko-

misijas loceklis un Latv. preses biedrī-

bas goda biedrs.

SKALDIRS Kārlis, ārsts. Dzimis

1901. g. 31. janvāri Lietavā. Tevs

Krišjānis — lauksaimnieks un rūpn..
māte Natālija, dzim. Alberte. Beidzis

Latvijas universitātes medicīnas fa-

kult. mcd. nodaļu 1928. g. un 1932.

g. zobārstn. nod. Bijis aizsargu štāba

sanitārās daļas priekšnieks. Darbojies
ari Sarkanā Krustā un ugunsdzēsēju
organiz. pirmās palīdz, organizēšanā.

Sarakstījis Cilvēka anatomija un fi-

zioloģija, Pirmā palīdzība nelaimes

gadījumos, Ķīmiskās kauju vielas, le-

darbība un pirmā palīdzība. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ.,
atbrīvošanas medaļu 5 un 10 gadu

jub., aizsargu nopelnu krustu, Sar-

kanā Krusta 11. šķ. goda zīmi, Igau-

nijas Ērgļa ordeni, Somijas aizsargu

krustu, Vācijas Sarkanā Krusta 11. šķ.

goda zīmi, Polijas partizānu armijas
atbrīvošanas ordeni un bruņinieku or-

deni un aizsardzības biedrības me-

daļu. Ir ari ugunsdzēsēju savienī-

bas 10 gad. jub. medaļa un 11. šķ.

goda zīme. Korp. Talavijas filistrs.

SKANGELIS Nikolajs, pašvaldības
un sabiedrisks darbinieks, Rēzeknes

pils. galva. Dzimis 1880. g. Rēzeknē.

Tēvs Donats, māte Helēna, dzim. Mal-

kievice — zemkopji un tirgot. Beklzis

pamatskolu. Precējies. Sieva Jadviga,
dzim. Stankievice. Bijis satversmes

sapulces loc. un Makašānu pag. pad.

priekšnieks. No 1932. g. ir Rēzeknes

pils. galva. Nodarbojas ari ar zem-

kopību. Apbalvots ar aizsargu no-

pelnu krustu. Darbojas aizsargu or-

ganizācijā un daudzās biedrībās.

SKOLIŅS Pauls, paidagogs, Tār-

gales pamatskolas pārzinis. Džinus

1870. g. 22. martā I.ainiņu pagasta
skolā. Ari tevs bijis skolotājs.

Beidzis Tukuma apriņķa skolu un

Irlavas skolotāju semināru. Skolotā-
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ja gaitas uzsācis 1891. g. un strādā-

jis vairākās skolās Latvijā un Krie-

vijā. Kopš 1919. g. Tārgales pamat-

skolas pārzinis. Nodarbojas ari ar

dārzkopību un biškopību. Raksta Lat-

vijas biškopības žurnālā. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ. Par ra-

cionālu biškopības izplatīšanu Vents-

pils apriņķi un mākslīgu šūnu izga-
tavošanu apbalvots Ventspils izstādēs

ar zelta medaļām un 1932. g. ar

Grand Prix. Ir Sarkanmuižas biško-

pības b-bas priekšnieks un mazpulka

vadītājs.

SKRABIS Fricis, pagasta vakles

darbvedis un tiesas rakstvedis Jaun-

pils pagasta. Dzimis 1879. g. 14. sep-

tembri Jaunpils māc. muiža. Mācl-

jk*s Jaunpils pagastskola, Vecsātu

zemkopības skolā, Rustina ģimnāzijā
Potsdamā, Kleinhofa Tapiau pien-
saimniecības institūta Rita Prūsijā.

Precējies. Sieva Marija, dzim. Lelite.

Bijis muižas pārvaldnieks Krievijā. No

1919. g. bijis darbvedis apgādības mi-

nistrijas Jaunpils iec. dienestā. Pēc

apgādibas iec. likvidēšanas 1922. g.

ievelēts Jaunpils pagasta valdē par

valdes darbvedi un tiesas rakstvedi.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. V.

šķ. Sākot ar 1920. g. ir aktīvs aiz-

sargs Jaunpils pagasta aizsargu no-

daļa, ieņemot mantziņa un rakstve-

ža amatu. No 1932. g. ir ari hiedrs

Jaunpils sadraudzlgajā biedrībā.

SKREBERS Arnolds, ārlietu mini-

strijas preses nodaļas vadītājs. Dzimis

1897. g. 17. sept. Rigā. Tēvs Ferdi-

nands — pens. ierēdnis, māte Er-

nestīne, dz Lapiņa — namsaimniece.

Beidzis Rigas pilsētas reālskolu, Pā-

vila kara skolu Pēterpili, izgl. m-jas

angļu valodas institūtu; studē L. univ.

tiesību zinātnes. Cinijies 1916. un

1917. g. pret austriešiem Karpatos,

vēlāk pret vāciešiem Rīgas fronte

2. Rīgas latv. strēln. pulkā; 1918. g.

decembri iestājies pulkv. Kalpaka ba-

taljona atsev. studentu rota, picdal.
atbriv. cīņās pret Lieliniekiem un ber-

montiešiem. No 1922.—1927. g. dienē-

jis armijas štābā, kapteiņa dien. pa-

kāpē. No 1927. 1934. g. munistru

prezidenta vec. sev. uzd. ierēdnis.

No 1934. g. oktobra Iri m-jas preses

nod. vad. lemīļotā blakus nodarbo-

šanās buru sports. Apbalvots ar Lāč-

plēša kara ord., Igaunijas Ērgļa kru-

stu, Beļģijas Kroņa ord., Lietavas

Vitauta Dižā ord. Dažādu sporta v. c.

organizāciju biedrs.

SKRīNDA Ludvigs, skolotājs un

sabiedrisks darbinieks. Krāslavas pag.

Kombuļu 6 kl. pamatskolas priekš-
nieks. Dzimis 1901. g. 17. februāri

Līksnas pagastā. Tēvs Augusts, mā-

te Rozālija, dzimusi Rokjane

zemkopji. Beidzis Līksnas paga-

sta Krievānu tautas skolu, mācījies

Daugavpils vīriešu ģimnāzijā, 1922.

g. pabeidzis Rēzeknes paidagoģisko
skolu. Precējies. Sieva Juzefa, dz.

Lakse. 1922. g. bijis vienu gadu Dag-

das pag. Magmisovas p-skola par

skolotāju, bet 4 gadus par skolas pār-

zini, no 1928. g. līdz šim Krāslavas

|iagasta Kumbuļu h kl. p-skola par

skolas priekšnieku. Ir kultūrveicinā-

šanas biedrības Saule Sivergola noda-

ļas dibinātājs un vadītājs lidz 1927.

gadam, Daugavpils apr. krājaizdevu
sabiedrības padomes priekšsēdis, Krā-

slavas pag. kooperatīva revīzijas Ko-

misijas un Krāslavas pagasta pado-
mes loceklis, Kombuļu meliorācijas

biedrības valdes loceklis, Kombuļu

mazpulka vadītājs, Kombuļu papildu
skolas priekšnieks.

SKRiVLLiS Kārlis, mežu tcehnikis

un sabiedrisks darbinieks. Mežzinis
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Inčukalna virsmežniecība. Dzimis 1905.

g. 4. jūlija Valkas apr. Vecbrenguļu

pag. Tēvs Jānis, māte Lize, dzim.

Janitc - zemkopji. Beidzis Strenču

pils. pamatskolu un Vijciema meža

skolu. Pēc meža skolas beigšanas
1925. g. ir meža departam. dienesta

kā mcžz. am. kandidāts Priekules

un Vircavas virsmežniecības lidz 1925.

g., pēc 1928. g. mežzinis Inčukalna

virsmežniecība lidz šim laikam. Dar-

bojas sabiedriskās organizācijās: ir

Inčukalna pagasta padomes loceklis,

Latv. N. J. S. Inčukalna nodaļas val-

des priekšsēdis v. c. organizāciju
biedrs.

SKRODELIS Alfrēds, garīdznieks,
Mazsalacas draudzes mācitājs Dzi-

mis 1894. g. 22. maijā Dūres pag.

Tēvs Andrejs — galdnieks, māte Ane-

te, dzim. Vana. 1914. g. beidzis Plis-

kavas skolotāju semināru un 1934

g. Latv. universitātes teoloģijas fak

Bijis skolotājs Lejasciemā un Smil-

tenē. Piedalijies pasaules karā un

Latvijas atbrīvošanas cīņās. Pēc de-

mobilizācijas studējis teoloģiju un

bijis skolotājs vairākas Rigas ģimnā-

zijas 1921. g. ordinēts par Miera

draudzes adjunktu, tai pašā gadā
ievēlēts un apstiprināts par Mazsa-

lacas dr. mācītāju. Rakstījis Latv.

Vēstnesi, Brīvajā Zemē, Latvi, Rū-

jienas Balsi, Rūjienas Vēstnesi v. c.

Rakstījis ari žurnālos Kultūras Vēst-

nesis, Zeltene, Aizsargs, Vanags un

garīgos izdevumos Svētdienas Rīts,

Jaunatnes Ceļš, jaunatnes Draugs. No

1921. g. izdod un rediģē mēnešrakstu

Mūžīgās Ugās im no 1933. g. rediģē
iksvētdienas sprediķi Baznīca un Sko-

la. Sarakstījis grāmatas Dvēseles klu-

sie brīži, Dzīves ceļā, Māte mīļā, Sāp-

ju vaiņags, Svētvakara zvani, Ma-

na mīļā māmuliņa, Mēs šeitan esam

viesi. Audzināsim sevi, Ceļā uz aug-

šu, Dzīves rītā un daudz brošūru. Il-

gus gadus bijis Mazsalacas ģimnāzi-

jas skolotājs. Ir stud. korp. Lettonia

filistrs un Mazsalacas vanagu novada

goda biedrs.

SKRODERIS Alfrēds, veterinār-

ārsts, Pļaviņu rajona veterinārārsts.

Dzimis 1886. g. 26. oktobri Cirstu

pagastā. Tēvs Pidriķis, māte Lde,

dzim. Saulīte — zemkopji. Precē-

jies. Sieva Emma, dzim. Llbcrlc. Pa-

beidzis Cirstu pagasta skotu, mācījies

Ērgļu draudzes skolā, Vjazes lauk-

saimniecības skola, kuru tai laikā va-

dījis agronoms Jānis Mazversitis. Pa-

beidzis skolu, 1907. g. aiziet par

saimniecības vaditāju Pottavas gub.

Atgriezies dzimtenē, uzsāk darbību kā

lopkopības pārraugs Zemgalē Jauu-

pils-Bikstu lauksaimniecības biedrība,

vēlāk Latv. lauks, ekonomiskās sa-

biedrības lopkopības instruktors, no

1913.- 1920. g. Latgalē Rēzeknes ap-

riņķa lopkopības instruktors. 1922.

g. beidzis vidusskolu, iestājas L. U.

veterinārās medicīnas fakultātē, kuru

beidz ar veterinārārsta grādu 1928.

g. Darbojies Ildzi lauksaimniecības

žurnāla Zemkopis un citos lauksaim-

niecības periodiskos izdevumos. Sa-

rakstījis pirmās grāmatas lopkopībā

latgaliešiem: Lupu kopšona un Tes-

meņa slimības un viņu ārstēšana,

kuru latgaliešu izloksnē tulkojis Ni-

kodēms Rancāns. No 1911-1927.

gadam nohirējis dažādos Latvijas

apvidos ap 100 kursu lopkopībā

un piensaimniecība, kā ari priekšlasī-

jumus minētos jautājumos. Darbojies

Ildzi vairākās lauksaimniecības b-bās

SKROMANIS Bo|es|avs, skolotājs,

Buchalovas kr. pamatskolas priekš-

nieks. Dzimis 1883. g.
4. oktobri Pē-

terpili. Izglītojies vidusskolā un 6.
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Pēterpils ģimnāzijā. Precējies. Sieva,
dzim. Fraktenieka. Apbalvots ar Sv.

Staņislava 11. un 111. pak. ordeni un

Sv. Annas 111. pak. ordeni. Ir Gauru

Zieds mazpulka vadītājs, no 1909.—

1915. g. bijis Pēterpils latviešu maz-

turīgo savstarplgās palīdzības biedrī-

bas priekšnieks.

SKUBIŅŠ Vflls, agronoms un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1876. g.

15. janvāri Sarkaņu pagastā. Tēvs Vi-

ļums, māte Līze — lauksaimnieki.

Beidzis Rīgas politechnisko institūtu.

Precējies. Sieva Valentīna, dzim. Po-

lonskaja. No 1903.—1907. g. bijis sko-

lotājs lauksaimniecības skolās Krie-

vijā. Pēc tam bijis Krievijas agrār-

bankas Pils-Raunas muižas pārzinis
lid/ 1910. g. No 1910. g. bijis Krie-

vijas zemkop. min. lauksaimn. ma-

šīnu instruktors, vēlāk speciālists. At-

komandēts Latv. lauksaimn. centrāl-

b-bas rīcībā un noorganizējis un va-

dījis Priekuļu lauksaimn. mašīnu iz-

mēģināšanas staciju līdz 1918. gadam.

1919.—1924. g. bijis zemkopības mi-

nistrijas lauksaimn. dep-ta direktors.

Rakstījis par lauksaimn. mašīnu jau-

tājumiem atsevišķos izdevumos un

žurnālā Latvijas Lauksaimnieks. Dar-

bojies dažādās lauksaimn. biedrībās

un centrālās organizācijās. No 1908. g.

piedalās Latv. lauksaimniecības cen-

trālbiedribā, būdams sākumā sekre-

tārs, vēlāk priekšnieks, bijis Kon-

zuma padomes un valdes loc., pie-

dalījies Latvijas tautas bankas dibi-

nāšanā un visu laiku ir tās valdes lo-

ceklis. Kara laika kopā ar citiem

Rīgā palikušajiem sabiedriskiem dar-

biniekiem nodibinājis Baltijas latvie-

šu bēgļu palīdzības komiteju un bijis

tās priekšnieks. Piedalījies Latvijas

Sarkanā Krusta nodibināšanā un ir

visu laiku galvenās valdes loceklis.

Darbojies līdzi latviešu strēlnieku or-

ganizācijas komitejā, ir veco latviešu

strēlnieku biedrības padomes loceklis.

1917. g. bijis Vidzemes zemes pado-

mes valdes priekšsēdis. Ir Latvijas

kooperātlvu kongresu padomes lo-

ceklis no dibināšanas, bijis Jaunekļu

kristīgās savienības valdes loceklis un

priekšsēdis, piedalījies Latv. lauks,

centrālbiedrlbas savstarpējās kredīt-

biedrības un Latvijas linkopju cen-

trālās savienības dibināšanā un va-

dīšanā. Ir Latvijas bankas diskonta

komitejas loceklis. Ir daudzu citu or-

ganizāciju biedrs. No 1918. -1919. g.

komandēts uz Angliju un Franciju

par miera konferences delegācijas pa-

domnieku. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ordeņa komandiera krustu un

Latvijas Sarkanā Krusta goda krustu.

SKUDRE Jānis, senātors. Dzimis

1889. g. 3. maijā Saukas pagastā. Tēvs

Krišs, māte Karline, dz. Estreichere

— lauksaimnieki. Beidzis Jēkabpils
tirdzniec. skolu, Belajas ģimnāziju,
Maskavas univ. juridisko fakultāti un

noklausījies pilnu kursu Ķijevas ko-

mercinstitūta tautsaimniecības nodaļā.
Precējies. Sieva, dzim. Himna. No

1914.—1915. zvērināta advokāta pa-

līgs Daugavpili. Pēc tam strādā Sa-

ratovā bēgļu apgādāšanas komitejā.
1916. g. latviešu bēgļu apgādāšanas

centrālkomitejas darbinieks. No 1921.

—1922. g. ir Daugavpili par prokur.

biedru. No 1922.—1925. g. Jelgavas

apgabaltiesas loceklis. No 1925. g.

Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdis.
No 1934. g. senātors. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 111. šk- Studen-

tu s-bas Austrums vecbiedrs, Latvi-

jas tiesnešu b-bas padomes priekš-
sēdis, Latgales patronāta b-bas val-

des priekšsēdis, Daugavpils apriņķa

Brīvības pieminekļa komitejas priekš-



sēdis, Latv. sporta b-bas D. nod.

valdes loceklis un vēl citu b-bu un

organizāciju biedrs. Aizsargu orga-

nizācijas vada komandieris.

SKUJA Heinrichs-Leonhards, da-

baszinātnieks algologs. Priv.-doc. pk
Latv. univ. augu morfoloģijas un si-

stemātikas katedras. Dzimis 1892. g.

8. sept. Majoros. Beidzis L. U. mat.

un dabaszin. fak. dabaszinātņu noda-

ļu. Precējies. Sieva Auguste, dzim.

V'lbule. Studiju laikā strādājis par pa-

Ugasistentu, vēlāk par vec. asistentu

pie botānikas katedras; 1935. g. ha-

bilitejies. Sarakstījis apm. 20 zināt-

nisku darbu, kas iespiesti Latv. un

ārzemju dabaszinātņu žurnālos. Bez

tam populāri raksti ievietoti ari Lī-

dumā, Dabā, Latv. konvers. vārd-

nīcā it. c. lemīļota blakus nodarbo-

šanās — kultūrvēsturiskas un mākslas

filozofijas Literatūras studijas. Intere-

sēdamies par dabaszinātni ar bure-

nieku devies ceļojumā uz Vakariņ-

oju un Meksiku. Vēlāk apceļojis

Zviedriju, Vāciju un Holandi.

SKUJA Jānis, ārsts, L. U. asi-

stents. Dzimis 1886. g. 14. aprīli

Vecpiebalgā. Tēvs Jānis, māte An-

na, dzim. Dreimane — zemkopji un

tirgotāji. Beidzis Maskavas univer-

sitātes fizikas matemātikas fak. da-

bas zinātņu nodaļu un medicīnas fa-

kultāti. Valsts pārbaud. izturējis Rī-

gā 1921. g. Precējies. Sieva Mari-

ja, dzim. Veinberga. No 1914.—1921.

g. bijis kara ārsts. No 1921.-1929. g.

bijis asistents L. U. medicīnas fakul-

tāte pie fizioloģijas katedras. No

1931. g. ir asistents pie vispārējās

patoloģijas katedras. Papildinājies zi-

nāšanās Vīnē un Gracā. 1933. g.

aizstāvējis Latv. universitāte medicī-

nas doktora disertāciju. Zinātniski

strādājis un rakstījis par fizioloģiju

speciālos i/devumos. Populāri zināt-

niskie sacerējumi iespiesti Latvijas

Jaunatnē, Jaunākajās Ziņās, Latvi un

citur. Atsevišķi iespiests Skolēna hi-

giēna un pirmā palīdzība nelaimes

gadījumos. Nodarbojas ari ar dārz-

kopību. Ir Latviešu ārstu b-bas sek-

retārs, L. bērnu palīdzības sav-bas

un Latvijas bioloģijas b-bas valdes

loceklis, Latv. tuberkulozes apkaror
šanas b-bas un Latvijas sarkanā kru-

sta loceklis.

SKUJA Marija, dzim. Veinberga,

ārste, Rīgas pils. Biķernieku tuber-

kulozes sanātorijas darektrise. Dzimu-

si 1890. g. 2. augustā Rīgā. Tēvs Jā-
nis, māte Zuzanna, dzim. Kalniņa.

Beigusi Ķēniņu ģimnāziju un Mas-

kavas universitātes medicīnas fakul-

tāti. Precējusies ar Dr. mcd. Jāni

Skuju. Darbojusies kā ārste kara

frontes joslās, Maskavas gub. zem-

stes slimnīcā, Kazaņas pils. slimnīcā

un evakuācijas hospitāli. Atgriezusies

Latvijā 1921. g. Kā speciāliste plau-
šu slimībās vadījusi tuberkulozes no-

dalu Rīgas pils. Sarkankalna slim-

nīcā līdz 1925. g., Rīgas pils. I.

slimn. tuberkulozes noda|u 1925.—

1931. g. No 1931.g. vada Rīgas pils.

Biķernieku tuberk. sanātoriju. Papil-

dinājusies zinātnē Berlīnē, Minchene

un Vīnē. Rakstījusi par tuberkulozi

un tās apkarošanu Latvijas ārstu žur-

nālā un dažos speciālos izdevumos,

uzstājusies ar referātiem vairākos ār-

stu kongresos. Apbalvota ar Triju

zvaigžņu ord. V. šķiru. Latviešu ārstu

biedrības biedre, Latvijas tuberku-

lozes apkarošanas b-bas padomes lo-

cekle, Latv. sieviešu nacionālās ligas

b-ne, Akadēmiski izglītoto sieviešu

b-bas b-ne.

SKUJENIEKS Marģers, ministru

prezidenta biedrs. Dzimis 1886. g.
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Rigā. Mācījies reālskola Rigā un Jel-

gavā. Studējis Maskavas komercin-

stitūtā tautsaimniecību. Kopš 1903.

g. piedalījies sociāldemokrātu orga-

nizācijas, 1906. g. emigrējis vz Lon-

donu. Atgriezies no ārzemēm un

strādājis Maskavas profesora Fortu-

natova statistiskajā seminārā. 1911.

g. izraidīts no Baltijas guberņām par

to, ka pie viņa atrasts raksts, kur

prasīta latviešu autonomija. Daudz-

kārtīgi arastets un sabijis vairākus

gadus ieslodzījumā. No 1913.—1915.

g. rediģējis Liepājā Dzīvi. Kara lai-

ka darbojies latviešu bēgļu komi-

tejā, kur noorganizējis statistisko no-

daļu. Darbojies Vidzemes zemes pa-

dome un vācu okupācijas laikā ie-

gājis t. s. 17 viru blokā, kas vadījis

Latvijas neatkarības kustību. Nodibi-

noties tautas padomei ievelēts par

tās viceprezidentu, 1918. g. deleģēts

uz Parīzi kā mūsu delegācijas loce-

klis miera konference. 1919. g. no-

dibinājis valsts statistisko pārvaldi,
ko vadījis lidz šim. Savā laikā sa-

rakstījis vairākas grāmatas, sevišķi

nopietns un liels darbs ir grāmata

Latvijas zeme un iedzīvotāji, kas iz-

nākusi jau 3 iespiedumos. 1926. g.

decembri sastādījis valdību un ie-

gājis tanī kā ministru prezidents un

iekšlietu ministrs. Otrreiz valdības

priekšgalā stājies 1931. g. rudeni.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

111. un 11. šk » Igaunijas Melnā Ērgļa
ord. I. šķ., Polijas Polonia Restituta

I. šķ. v. c ord. Ir Latvijas sporta

organizāciju apvienības un olimpis-
kās komitejas priekšsēdis.

SKUJSKUBRIS Fricis, Latv ijas ban-

kas Jēkabpils nodaļas priekšnieks.
Dzimis 1873. g. 30. jūk Sātiņu pag.

Tēvs Miķelis, māte Lavīze, dzim.

Paliec Mācījies pagasta skolā, mini-

strijas skolā un grāmatvedības kur-

sos Rigā. Precējies. Sieva Natālija,
dzim. Kļaviņa. No 1919.—1922.g.bijis
Valsts kases Jēkabpils nodaļas priekš-

nieks, no 1922. g. 1. apr. lidz 1922.

g. nov. Valsts krāj- un kreditbankas

Jēkabpils nodaļas priekšnieks, no

1922. g. Latv. bankas Jēkabpils no-

daļas priekšnieks. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. V. šķ. Ir Jēkab-

pils izglītības biedribas bij. valdes

un revīzijas komisijas loceklis, Lat-

vijas sarkanā krusta Jēkabpils nodaļas

bij. valdes loceklis v. c. organizāci-

ju biedrs.

SKULME Marta, tēlniece Rigā

Dzimusi 1890. g. 13. maijā Mālpi-

li. Tevs Andrejs Liepiņš, māte Kar-

lina, dzim. Lākina — lauksaimnieki.

Beigusi Tailovas ģimnāziju Rigā, mā-

cījusies Kazaņas mākslas skolā un

mākslas veicināšanas skolā Pēterpili

Precējusies ar gleznotāju Otto Skul-

mi. No viņas darbiem atzīmējami Brī-

vības pieminekļa mets, kas godal-

gots sacensībā un atrodas Valsts

mākslas muzejā, Sievietes galva, Vkt-

zemuieces figūra Zviedrijas granīta

un Meitenes galva Valsts mākslas

muzeja īpašumā. Nodarbojas ari ar

glezniecību. Ir mākslinieku biedrības

Rīgas mākslinieku grupas biedrene.

Saņēmusi kultūras fonda prēmiju par

Sievietes galvu granītā.

SKULME Otto (Atis), gleznotājs,
mākslas konsultants Dailes teātri-

Dzimis 1889. g. 8. augustā Jēkab-

pili. Tevs Jēkabs, māte Jūlija, dzim.

Ruže. Beidzis Stiglica mākslas sko-

lu Pēterpili ar mākslinieka grādu.

Precējies. Sieva Marta, dzim. Lie-

piņa tēlniece. Izgatavojis dekorS-

tlvo ietērpu piecām lugām Nacio-

nālajā teātri, piecām operām Nacio-

nālajā operā un visiem inscenēju-
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miem Dailes teātri 9 sezonu laikā.

Par inscenējumu Kuldīgas teātrī sa-

ņēmis 1925. g. kultūras fonda prē-

miju. Piedalījies izstādes Latvija un

ārzemēs. Viņa gleznas un zīmējumi
atrodas Latv. valsts mākslas muzejā,

Rīgas pilsētas mākslas muzejā un

Vermlandes mazejā Zviedrijā. Ir bie-

drības Rīgas mākslinieku grupa

priekšsēdis. 1915. g. beidzis Irkuts-

kas kara skolu un piedalījies pasau-

les karā, būdams rotas izlūku un

bataljona komandieris. Piedalījies ari

Latvijas atbrīvošanas cīņās.
SKULME Uga, gleznotājs, māks-

las kritiķis un paidagogs. Dzimis

1895. g. 20. maijā Jēkabpili. Tēvs

Jēkabs, māte Jūlija, dzim. Ruže. Stu-

dējis Pēterpils universitāte un māks-

las akadēmijas arehitekturas un glez-
niecības nodajā. Precējies. Sieva Kse-

nija, dzim. Gravere. Grafikas nozare

pagatavojis grāmatu vākus un illū-

strācijas. Viņa gleznas un zīmējumi
atrodas Latv. valsts mākslas muze-

jā, Rīgas pilsētas mākslas mūzejā
un Igaunijas valsts mākslas mūze-

jā Tallinā. 1928. g. saņēmis kultū-

ras fonda prēmiju. Rakstījis par

mākslu gandrīz visos latviešu laik-

rakstos. Ir pastāvīgs žurnāla Daugava
līdzstrādnieks. Piedalījies Latviešu

konversāc. vārdnīcā ar rakstiem par

latvju mākslu un lietišķo mākslu.

Darbojas Ildzi ari Grāmatu Drauga

izdotajā Mākslas vēsturē. Ir biedrības

Rīgas mākslinieku grupa biedrs.

SKULTE Valfrids, agronoms un

paidagogs. Cesvaines valsts ģimnā-

zijas direktors. Dzimis 1894. g. 21.

jūnijā Džūkstes pag. Beidzis Tūku-

ma pilsētas komercskolu un Rīgas

politechn. institūta lauksaimniecības

nodalu. Precējies. Sieva Milda, dz.

Babule. 1918. -1920. g. bijis agro-

noms Krievijā; 1921).—1932. g. div-

gadīgas lauksaimn. skolas tin mājtu-

rībai skolas pārzinis Talsos, vēlāk

Nurmižos; 1932.—1934. g. skolotIja

Rīgas valsts technikumā. Ccsvai ;es

ģimn. direktors no 1934. g. Sarak-

stījis mācības grāmatu levads taut-

saimniecībā. Ir latv. lauks, skolu

skolotāju b-bas un Latv. vidus un

arodskolu skolotāju b-bas valdes lo-

ceklis. Rīgas apriņķi strādājis par

lektoru lauks, jautājumos un divi ga-

di bijis ari lektors radiofonā.

SLAIDIŅS Bernhards, pašvaldības

darbinieks, Allažu pagasta valdes un

tiesas darbvedis. Dzimis 1874. g. 29.

septembri Drabešu pag. Beidzis C*«

su pilsētas skolu. Pašvaldības die-

nestā strādā jau 40 g. Agrāk aktī-

vi darbojies vairākos dzied, koros

un teātra izrādēs. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ordeņa V. šķiru.

SLAUCĪTĀJS Leonīds, pseud. A i-

tares, ģeofiziķis, hidrografs, Latvjas

universitātes priv.-docents. Dz Ira B

1899. g. 10. aprīli Jaunlaicene. Tevs

Jānis - tautskolotājs, mate Emīli-

ja, dzim. Bērzone. Beidzis Jaunlai-

cenes Majora pagasta skolu, Valkas

reālskolu, Kriev. jūras ministrijas Gar-

demarinu klases. L. U. matemat. un

dabas zin. fakultāti ar cand. niath.

grādu un Latv. konservatorijas kom-

pozīcijas teor. klasi ar brlvmr.ksl.

grādu. Precējies. Sieva Milda, dzim.

Hartmane. Bijis flotes dienestā līdz

1921. g. Pēc tam astronomijas un fi-

ziskās ģeogrāfijas subasistents Latvi-

jas universitātē un skolotājs V.Ola-

va komercskolā un M. Beķeres ģim-

nāzijā. No 1926. g. asistents ģeofi-

zikā un 1930. g. privātdocents. Jūr-

niecības dep-ta uzdevumā piedalījies

magnētiskos mērījumos, apspriedes

par juras pētīšanu un hidrogrāfiskos



darbos. Kultūras fonda atbalstīts dar-

bojies Latvijas ģeogrāfijas pētīšana.

Pēdējos gados uz jachtas Gundega

strādājis Baltijas juras pētīšanas dar-

bos. levietojis zinātniskus un popu-

rakstus latviešu un ār-

zemju žurnālos. Zinātniskie darbi:

Ledus apstākli Latvijas juras ūde-

ņos, Baltijas juras iz.ogonu karte, Par

magnētisko deklināciju Rīgas apkārt-

ne, Par Apukalna-Alūksnes augstu-

mu apgabala morfo.netriju un hidro-

grāfiju v. c. Nodarbojas ari ar mūzi-

ku. Rakstījis kritikas, komponējis
dziesmas solo balsij un klavierga-
balus. Uzstājies atklātībā ari par sim-

foniskā orķestra un kora diriģentu. Ir

stud. korp. Fraternitas Academica,

Latvijas ģeogrāfijas, Francijas astro-

nomiskās un Starptautiskas polarpt-
tīšanas b-bas biedrs.

SLAUCĪTĀJS Sergejs, astronoms,

Latvijas universitātes asistents. Dzi-

mis 1002. g. 6. novembri Jaunlai-

cenes pag. Tevs Jānis — skolotājs,
māte Emīlija, dzim. Berzone. Mā-

cijies Jaunlaicenes pag. Majorskolā,
Valkas kroņa reālskolā, Alūksnes vi-

dusskola. Beidzis Latvijas universi-

tātes matemātikas un dabaszinātņu
fakultāti. Sieva Zenta, dzim. Miķel-

sone. No 1924. g. subasistents pie
L. U. matemātikas un dabaszinātņu
fakultātes praktiskās astronomijas ka-

tedras; 1931. g. atstāts pie astrono-

miskās observatorijas gatavoties zi-

nātniskai darbībai un ievelēts par

jaunāko asistentu; 1932. g. par asi-

stentu. 1929. g. izdarījis Baltijas ģeo-
detiskās komisijas uzdevumā astro-

nomiskus mērījumus. L. U. astron.

obscrvāt. direktora komandēts uz

Tallinu. 1933. g. rudeni piedalījies

starptautiskajos ģeogr. garuma no-

teikšanas darbos. No 1925. g. strādā

M. Bekeres ģimnāzija par skolotā-

ju. Sarakstījis daudzus zinātniskus un

populārzinātniskus darbus. Bez tam

atsevišķi raksti latviešu konversāci-

jas vārdnīcā un sīkāki raksti par

astronomiju dienas prese. lemīļoti
blakus nodarbošanās sports un zem-

kopja darbi. Ir stud. korp. Lettonia

filistrs, franču astron. biedribas So-

cietč Astronomiquc dc France, Latv.

vidusskolu skolotāju biedrības, Lah.

jachtkluba biedrs.

SLESARENKS Ignats, paidagogs,

Jaunlatgales apr. Stāšu pamatskolas

pārzinis. Dzīvo Augšpill. Dzimis 1893.

g. 21. decembri. Beidzis garīgo se-

mināru un Orenburgas kara skolu

2 gadus mācījies Ķijevas komerc-

institūtā. Skolotāja gaitas uzsācis tū-

līt pec pasaules kara. Darbojies pai-

dagoģiskā žurnāla Rodnaja škola re-

dakcijas kolleģijā un ievietojis žur-

nālā ari savus rakstus. Ir Augšpils

pagasta izglītības b-bas prickšsēdfa

un mazpulku vadītājs.
SLESERS Pēteris, pašvaldības dar-

binieks, Pāles pagasta darbvedis. Dzi-

mis 1873. g. Tcmejas pagastā. Mā-

cījies apriņķa skolā. No 1890. g. bij»

darbvedis zemn. virstiesā. No 1906. g.

ir pagasta darbvedis Pāle. Apbal-

vots ar Triju zv. ordeni. No 1908.g

ir Pāles krājaizdevu sab. valdes loc.

Ir aizsargu organizācijas noda|as goda
biedrs.

SLIEDE Augusts, valsts ierēdnis,

dzelzceļu virsvaldes nekustamās man-

tas atsavināšanas nodaļas vadītājs.

Dzimis 1873. g. aprīli Raiskumā pie

Cēsīm. Tēvs Mārtiņš, māte Kristlna,

dzim. Martinsone. Beidzis Pliskavas

mērniecības skolu. Precējies. Sieva,

dzim. Tomsone. Tagadējā posteni

no 1921. g. Rakstījis Mērniec. Vēst-

nesi, Dzelzceļu Vēstnesi un dien*
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laikrakstos par dzelzceļu vajadzībām

un atsavināmās zemes jautājumu kārto-

šanu. Nodarhojas ari ar muziķu. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. Ir Vecpiebalgas labd. biedrības

mūža biedrs, Latvijas mērnieku bie-

drības un L. dzelzceļnieku biedrības

biedrs un stud. korp. Talavija filistru

biedrības veicinātāja biedrs.

SLIEDE Eduards, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Vaives paga-

sta valdes un tiesas darbvedis. Dzi-

mis 1883. g. 20. septembri. Mācī-

jies Cēsu pilsētas skola. No 1905.

g. darbvedis. Piedalijies pasaules ka-

rā un ziemassvētku kaujās pie Slo-

kas un Ķemeriem. Apbalvots ar Tri-

ju zv. ord. V. šķ., Latv. darbvežu bie-

drības atzinības diplomu. Darbojas

pagasta kulturālajās biedrībās. Ir Latv.

pašvaki, iestāžu darbvežu b-bas Cēsu

nodalās valdes loceklis.

SMAGARS Augu-ts, dzejnieks. Dzi-

mis 1909. g. 27. oktobri Lietavā. Tēvs

Dominiks -- dzelzceļnieks, māte An-

na. Studē Latvijas universitātē dabas

zinības. 1927. g. nodrukāts viņa pir-
mais dzejolis un izrādīta luga Spoku

nakts. Rakstījis Jaunāko Ziņu lite-

rāriskajā dajā, Jaunā Vordā, Latga-
les Vordā, žurnālos Latvju jaunatne,

Ugunskurs, Straume un Ziedonis.

1932. g. izdevis dzeju krājumu Laik-

meta termometrs, kas izdots literā-

riskā valodā. Latvju sporta him-

nas autors. Izdarījis formas jauni-

nājumus latgaliešu rakstniecībā. Ra-

diofonā nolasījis referātu Latgaliešu

rakstniecības 30 gadi un tās uzdevumi

nākotnē, uzsvērdams nepieciešamību
ciešāk sadarboties ar pārējo Latviju.
Ir daudzu laikrakstu līdzstrādnieks.

Rosīgi darbojies ari vākdams tautas

tradicijas Latgalē. Ir stud. korp.

Lacuania tautietis.

SMILGA Arvīds, literāts uti skolo-

tājs, Latvijas radiofona vadītājs Rī-

gā. Dzimis 1879. g. 24. jūnijā Vec-

piebalgas Laskatas skolā. Tēvs Mi-

ķelis — bij. skolotājs un pašvaldī-

bas darbinieks Cēsis, māte — Jū-

lija, dzini. Liberte. Mācijies Cēsu

K. Mūllera un Rigas pilsētas reāl-

skolā; studējis Rigas politcchnika

un Vācijas universitātēs — Jēna,
Minchenē un Berlīnē. leguvis Pē-

terpils ģimnāzijas skolotāja tiesī-

bas 1904. g. Precējies. Sieva Rozā-

lija, dzim. Strause. Bijis par skolo-

tāju Ar/.amasas reālskolā, Ķēniņu

reālskola un sieviešu ģimnāzijā Rī-

gā; tad pat vadījis Latvijas palīdzī-

bas biedrības vispārizglītojošos kur-

sus un b-bas Polvglotte valodu kur-

sus; tad strādājis Ribinskas komerc-

skolā, Mariupoles ģimn. un L. Ausēja

reālskolā Cēsis. Vēlāk Cēsu-Bērzai-

nes valsts ģimn. un skolotāju semi-

nāra direktors, tad Cesvaines valsts

ģimnāzijas direktors. Bijis Licpljas
Atbalss redakcijas loceklis un Lat-

vijas athildlgais redaktors, Latvijas

telegr. aģentūras Lētas pārstāvis Ber-

līnē; kopš 1934. g. 16. jūnija Lat-

vijas radiofona vadītājs Rigā. Iznā-

kušas grāmatas: dzejoju krājumi
Aiz zaļā kalna, Aizsniguši ceļi un

tēlojumi Siluetes; Grammatika ņe-

mecskago jazika, Vadonis vācu va-

lodā un Deutsche Schulgrammatik,

Hergeta Paidagoģika 2 daļās (tulk.V
Rakstījis par paidagoģiskiem, literā-

riem un dienas jautājumiem. Korporā-

cijas Selonijas filistrs un Latvijas pre-

ses b-bas biedrs.

SMILTNIEKS Jānis, Liepājas ostas

priekšnieks. Dzimis 1876. g. 7. ok-

tobri Jurkalnes pag. Tēvs Jānis

zemturis un kuģu īpašnieks, mat«

Marija, dzim. Eglīte. Mācījies Kuldl-
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gas ģimnāzijā, beidzis Liepājas jūr-
skolu ar tālbraucēja kapteiņa grā-

du. Papildinājies Kopenhāgenas tirdz-

niecības akadēmijā. Precējies. Sieva

Marija, dzim. Matzena. Krievu un

japāņu karā no 1904.—1903. g. bijis
eskadras virsnieks. No 1906. g. va-

dījis okeāna tvaikoņus Malaja, Pe-

trotiia, Estonia, Penza un Car. No

1910. g. bijis krievu Baltijas flotes

munīcijas krājuma transporta kuģa
komandieris. 1918. g. izstājies no

flotes dienesta, ieradies Liepājā un

noorganizējis Liepājas ostas valdi,

Liepājas ostas policiju un satiksmi pa

jūru starp Liepāju, Ventspili un Rī-

gu. Stājies sakarā ar Liepājas reidā

esošajiem angļu eskadras komandie-

riem un izgādājis ložmetējus un mu-

niciju pagaidu valdībai. Bermonta uz-

brukuma laikā noorganizējis peldošus

līdzekļus desantu izcelšanai pie Pā-

vilostas un municijas transportu pa

jtiru no Liepājas uz. Rīgu. Nodibinājis

kuģniecības satiksmi gar piekrasti un

starp Liepājas un ārzemju ostām ar

vācu okupācijas varai rekvizētiem

tirdzniecības tvaikoņiem, ar to lik-

dams pamatu tagadējai Latvijas valsts

kuģu pārvaldei. Iztīrījis Ventspils ostu

no nogremdētiem kuģiem, velkoņiem,
laivām. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ.

SNIEDZE Jānis, pašvaldības dar-

binieks. Jumpravas pagasta valdes

darbvedis. Dzimis 1882. g. 6. janvāri
Lldmanē. Beidzis draudzes skolu.

Pašvaldības darbinieks 23 gadus. Žur-

nāla Pašvaldības Darbs atbildīgais
redaktors. Apbalvots ar Triju zv. ord.

V. šķ. Latvijas pašvaldības iestāžu

darbvežu b-bas un Jumpravas aiz-

sargu nodaļas priekšnieks; turienes

labdarības biedrības goda biedrs.

SNIEDZE Pēteris, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Aiviekstes pa-

gastvecākais. Dzimis 1880. g. 13.

aprīli. Beidzis pamatskolu. Pagasti

pašvaldībā darbojas kopš 1919. g.;

1931. g. ievēlēts par pagasta valdes

priekšsēdi, bet 1934. g. iecelts par

pagastvecāko. Darbojas turienes sav-

starp. ugunsapdroš. s-bā par val-

des locekli. Gostiņu cv. lut. draudzes

vecākais. Piedalījies krievu un japā-

ņu un pasaules karā.

SNIĶERS Ādolfs, paidagogs un

pašvaldības darbinieks. Ventspils pil-

sētas galva. Dzimis 1893. gada 6.

martā Užavas pagastā. Beidzis Vārves

pagastskolu, Ventspils pirmmāc. sko-

lu, Valkas skolotāju kursus un iztu-

rējis eksāmenus vidusskolas kursa ap-

mērā. Skolotāja gaitas iesācis Kauņas

guberņā, Zagares cv. lut. pirmmāc.

skolā. 1914. g. ievēlēts par skolas

pārzini Vānes pagasta skolā. Pieda-

lījies pasaules karā un beidzis TifiV

sas kara skolu. Piekomandēts 7. Bau-

skas latv. strēlnieku pulkam un ie-

vēlēts par virsnieku disciplinārās tie-

sas locekli, bet vēlāk par pulka tie-

sas locekli. 1919. g. iestājies nacionā-

lajā armijā un kopīgi ar pulkv. Kriš-

jāni nodibinājis Ventspils un apriņķa
komandantūru un bijis komandants

palīgs. 1920. g. demobilizējies un

darbojies Ventspils valsts ģimnāzija

par skolotāju līdz 1931. g. 1922. g.

iestājies L. U. filoloģijas fakultātē, bet

vēlāk studijas tomēr pārtraucis. Vai-

rākkārt ievēlēts pilsētas domē; pil-
sētas galvas amatā atrodas no 1931.

g. Darbojas vairākās lauksaimniecības

organizācijas un ir ari Ventspils cv.

lut. draudzes priekšnieks, J. K. S. tu-

rienes nodaļas priekšnieka biedrs,

Ventspils aizsargu pulka adjutants,

L.S. C.O- nodalās pr-ka biedrs v. t.t
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SNIĶERS Jānis, saimniecisks dar-

binieks. Dzimis 1877. g. 11. jūlija
Skultes pag. 1903. g. nodibinājis ko-

lonialpreču lieltirgotavu, kura savā

nozarē tagad ieņem redzamu vietu.

Darbojas a.-s. Teka un apdroš. un

transp. a.-s. Latvijā par valdes priekš-
sēža biedru, bet Rīgas tirg. rUpn.

savstarp. kredītbiedrībā un Latvijas

tirgotāju savienībā par valdes locek-

li. Ir Vidzemes un Arrlgas uguns-

dzēsēju b-bas priekšnieks. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. IV. šk- un

ugunsdzēsēju b-bu augstākām goda

zīmēm.

SNIĶERS Pēteris, ārsts, ģenerā-

lis, ādas un vener. slim. profesors,
Latv. universitātes medicīnas fakult.

dekāns. Dzimis 1875. g. 7. decembri

Skultes pagastā. Tēvs Mārtiņš, mā-

te Trlne, dzim. Draudiņa. Studējis
medicīnu akadēmijā. Sieva Lūcija,

atr. Zubecka, dzim. Villerta. Bijis
kara sanitār. priekšnieks. Sarakstī-

jis 23 medicln. zinātn. darbus. Li-

chen Scrophuloserum. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 11. šķiru, Sark.

krusta I. šķ. ord., Ģedimina 11. šķ.

ord., Polonia restit. ord. 111. šķ., Bal-

tā krusta ord. Ir stud. korp. Frat.

Metropol. filistru biedrības pr-ks.
Latv. sark. krusta galv. vakles lo-

ceklis, Vēža apk. b-bas valdes pr-ks,
Latv. dermatologu un venerologu

b-bas pr-ks (11 gadus), filistru b-bu

sav. ārstu sekc. pr-ks, Latv. vanagu

godā prezidents, medic. fakultātes

studentu b-bas goda biedrs.

SNIĶERS Reinholds, iepriekšējā

brālis, Dr. mcd., Rīgas pils. I. slim-

nīcas nodaļas vadītājs un Latv. uni-

versitātes privātdocents un ausu, de-

guna un kakla slimību katedras vadī-

tājs. Dzimis 1893. g. 6. decembriSkul-

tes pag. Beidzis Skultes draudzes

skolu, Rigas Nikolaja ģimnāziju, Pē-

terpils kafa medicīnas akadēmiju un

papildinājies strādājot Berlīnes uni-

versitātes klīnikās. Precējies. Sieva

Emma, dzim. Vinta. Piedalījies pa-

saules kafā, būdams par ārstu, par

ko apbalvots ar vairākiem kara or-

deņiem. 1922. g. strādājis bērnu slim-

nīcā; 1923. g. Rigās I. pilsētas slim-

nīcā; 1926. g. vada Rigas I. pilsē-
tas slimnīcā paša ierīkoto ausu, de-

guna un kakla slimību nodaļu un

1930. g. apstiprināts šai amatā. Kopš

1924. g. darbojas ari par ārstu un

konsultantu Rīgas pils. bērnu slim-

nīcā. 1930. g. Latvijas universitātē

ieguvis medicīnas doktora grādu,
1932. g. ievēlēts par privātdocentu
un 1934. g. par ausu, deguna un kak-

la slimību katedras vadītāju. Zināt-

niskie darbi: Vidusauss iekaisumi pie

skarlatlnas, Par balsenes tuberkulo-

zi, Svešķermeņi augšējos elpošanas

ceļos, Adenoidi un zobi v. c. Ir

stud. korp. Tervetias goda filistrs.

SODUMS Andrejs (Ķeirietis), lauk-

saimnieks Vecmuižas pag. Sodumos.

Dzimis 1887. g. 17. martā Vecmuizas

Sodumos. Beidzis Rīgas pils. reāl-

skolu. Precējies. Sieva, dzim. Bra-

stiņa. 1918. g. noorganizējis pirmo

pag. padomi un valdi. Par pagasta

vecāko iecelts un darbojas no 1934.

g. 1. novembra. Rakstījis Brīvajā Ze-

mē, Kurzemes Vārdā un citur. Ir

Vecmuižas piensaimn. s-bas valdes

priekšsēdis, mc! s-bas Vlksniņa

priekšsēdis, Lauks, veicin. b-bas sek-

retārs, Sukurbiešu audzētāju b-bas

sekretārs, Lopkopības pārraudzības

s-bas revīzija* kora. loceklis.

SOMS Jānis, žurnālists. Dzimis

1907. g. Kalupes pagastā. Beidzis

Daugavpils ģimnāziju un paidagoģi-

jas kursus. Studē Latvijas univērsi-
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tāte inženierzinātnes. Skolas gados

rakstījis Latgales laikrakstos un žur-

nālos. No 1927. g. bijis skolas pār-
zinis Līksnas pag., vēlāk skolotājs

Rīga. Žurnālistika aktīvi darbojas no

1928. g. 1929. g. nodibinājis žurnālu

Jaunais Vords un rediģējis Latga-
les jaunatnes žurnālu Nokatnc. 1932.

g. vadījis un izdevis latgaliešu jau-

natnes žurnālu Straume. 1934. g. va-

dījis laikrakstu Zemes Bolss. Rak-

stījis ari Studentā, Latvijā, Pašvaki ibu

Darbiniekā, Latgales Zemkopi, Lat-

golas Skulā, Ritā, Jaunā Vordā v. c.

Vairākus gadus bijis žurnālists un in-

formators Rīgas radiofonā. Aktīvi

darbojies Latgales zemnieku jaunat-

nes organizāciju dzīvē. Ir Latgales
stud. b-bas Montania loceklis.

SOSAARS BurcHards, diriģents un

komponists Dailes teātri Rīgā. Dzi-

mis 1890. g. 15. marta Cirstu pa-

gasta. Tēvs Miķelis — instrumentu

taisītājs un skaņotājs, māte Karlina,
dzim. šlosere. Mācījies Pēterpils un

Drezdencs konservatorijā. Precējies.
Sieva Marta, dzim. Salmiņa. Muzi-

kālo darbību uzsācis ar 1912. g. kā

pianists, pavadītājs un kordiriģents.

No 1921. g. diriģents un mūzikas kon-

sultants Dailes teātri. Sacerējis spec.

mūziku pāri par simts lugām. No-

darbojas ari ar mūzikas paldagoģiju.
SOSTE Dāvids, paidagogs, Cēsu

apriņķa tautskolu inspektors. Dzimis

1877. g. 24. septembri Priekuļu pa-

gastā. Beidzis Araisu draudzes sko-

lu, Cesu pilsētas skolu, paidagoģijas

un metodikas kursus un nolicis pil-

sētas un draudzes skolotāja eksāme-

nu. 1900. g. beidzis Pēterpils sko-

lotāju institūtu. No 1900—1927. g.

strādājis par skolotāju Cesls, būdams

tai pašā laikā ari Rīgas mācības

apgabala kurators latviešu grāmatu

komisija un vēlāk pilsētas skolu kol-

lēģijas priekšsēdis. Kopš 1919. g. ir

Cēsu apr. tautskolu inspektors un

1934. g. skolu vakles priekšsēdis.

Apceķojis Somiju, Krieviju un Va-

kareiropas valstis, iepazīstoties ar tu-

rienes skolām. Sarakstījis vairākas

mācības grāmatas, dabas tēlojumus
un dzimtenes vietu aprakstus. Ir

Brāļu kapu komitejas priekšnieks,
Latv. senatnes pet. b-bas un Latv.

sarkanā krusta revidents un Brīvī-

bas pieminekļa komitejas loceklis.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

IV. šķiru un Staņislava un Annas

111. šķ. ordeni.

SOSTE Mārtiņš, paidagogs, taut-

skolu direktors izglītības ministrija.
Dzimis 1887. g. 24. martā Cēsu pag.

Lejas Poliešās. Tēvs Kārlis, māte Kar-

llna, dzim. Braune — zemkopji. Pa-

zīstams pamatskolu skolotājs un vi-

dusskolu matemātikas un kosmografi-

jas skolotājs. Mācijies Araišu drau-

dzes skolā, Cesu pilsētas skolā, Ce-

su pilsētas skolas pamatskolu sko-

lotāju sagatavošanas kursos, Pliska-

vas skolotāju institūtā un Bērzaines

vklusskolu skolotāju sagatavošanas
kursos. Precējies. Sieva Elvīra, dzim.

Brašie. Darbojies Cēsu pils pag. sko-

lā, Lubānas augstākajā tautskola, L.

Ausēja reālskola Cēsis, Cēsu Bēr-

zaines valsts vidusskolā, Valsts cen-

trālajā paidagoģijas institūta un 11.

valsts Jelgavas vidusskolā, no 1929.

— 1934. g. Valsts Rēzeknes skolotāju

institūtā un tagad no 1934. g. 1. sep-

tembra ir tautskolu direktors. Sa-

stādījis mācības grāmatas: Ģeomet-

rija pamatskolām, Ģeometrija vidus-

skolām, Ģeometrija stereoskopā —

mācības līdzeklis ģeometrijā, Teorē-

tiskā aritmētika. Noorganizējis ma-

temātikas kabinetu Cesu un Ber/ai-



nes valsts vidusskola, Valsts centrā-

lajā paidagoģijas institūta iui Valsts

Rēzekne- skolotāju institūtā. Darbojas
ari vairākas sporta un kulturālās or-

ganizācijās.

SPEKKE Arnolds, Latvijas univer-

sitātes profesors, Latvijas sūtnis Itā-

lijā, Albānijā, Bulgārijā un Grieķi-
ja. Dzīvo Roma. Dzimis 1887. g.

14. jūnijā Vecmuižas pagastā. Tevs

Andrejs skolotājs, māte Dorote-

ja, dzim. Clrule. Mācījies Vecmuižas

pagastskolā. Beidzis Jelgavas reāl-

skolu. Vienu gadu bijis Rīgas poli-

technika. 1915. g. beidzis Maskavas

universitātes filoloģijas fakultātes ro-

māņu filoloģijas nodaļu. Vienu gadu

mācījies Lazareva austrumu valodu

institūta Maskavā. Precējies. Sieva

Aleksandra, dzim. Stērste. Bijis Mas-

kavas IV. un VII. ģimnāzijā par

latiņu valodas skolotāju, Maskavas

archaio!oģiskaja institūta par jauno
valodu lektoru, Maskavas universi-

tātes maģistrants lidz 1918. g. Ir

Liepājas reālģimnazijas un Rigas kla-

siskas ģimnāzijas dibinātājs. Bijis abu

šo skolu pirmais direktors. Bijis Lat-

vijas universitātes prorektors, docents

un profesors romāņu filoloģijā. No

1933. g. Latvijas sūtnis Romā. Viņa

atsevišķās grāmatās izdotie petijumi:
Marie dc France, Lais (tulkojums ar

ievadu), Vispārīgā kterātūras Vēsture,

Vidus Laiki un renesanse, Alt-Riga im

Lkhte eines humanastischen Lobge-

dkhts vom Jahre 1595, Quelques

nouveaux matēriaux pour l'histoire

dc la cartographie et dc I'iconogra-

phie dc l'Ancienne Livonie, Livonijas

zemnieku kustības un nemieri 16.

g. s. otrā pusē, Ķēniņa Stefana ie-

nākšana Rigā un ciņas par Doma baz-

nīcu, Vecākie latvju tautas apģērbu
'imejumi. Bez tam viņa rakstu Ko-

laks skaits iespiests zinātniskos žur-

nālos latviešu, franču, vācu, poļu un

itāliešu valodā, avižu raksti Brlva-

jā Zeme. Ārzemes (Karaļaučos, Var-

šava, Krakova, Poznarjā, Stokholma,

Upsala, Helsinkos, Romā, Parflze,

Strasbiugā v. c.) lasītas un žurnālos

iespiestas lekcijas: Die humanistische

Literatur m Livonien /v polnischcr
Zeit, La C6te orientale dc la Baltupie

et le peuple Letton. Par latviešu

literatūru raksttjis lielajā Enciclopedia

Italiana [sub. Lettonia). Apbalvota

ar Latvijas Triju zvaigžņu ordeni un

10 gadu atbrīvošanas medaļu, Fran-

cijas ordeni Legion d'homieur,

Zviedrijas ordeni Ziemeļzvaigzni, Po-

lijas ordeni Polonia Restituta. Ir Lat-

vijas universitātes Dr. phil., Parīzes

universitātes (Sorbonnas) Agrēē, Po-

ļu zinātnes akadēmijas v. c. biedrs

un korespondents.

SPENNERS Alvils, tenors, oper-

dziedātājs Nacionālajā operā. Dzimis

1898. g. 21. februāra Madonas apr.

Galgauskas pagasta Dzintaru mājas.

Tevs Jānis, māte Eda, dzim. TirzAte

— lauksaimnieki. Izglītojies vidus-

skolā un mērniecības skolā. Studē-

jis art Latvijas universitāte inženier-

zinlbas. Vokālo mākslu studējis Itā-

lijā pie prof. Bonči un Venturas.

Precējies ar Elvīru Slosu. Atbrīvo-

šanas Ciņu dalībnieks. No 1921.—1925.

g. strādājis zemkopības ministrija par

mērnieku, no 1925. g. ir Liepājas

operas un Nacionālās operas solists

bdz šim laikam. Sagatavojis ap 28

pirmā tenora operu partijas.

SPRINGOVICS Antonijs, teologs,

Rīgas archibiskaps. Dzimis 1876. g.

I. novembri Rēzeknē. Vecāki — Jā-

zeps un Rozālija, dzim. R/ltiņa

zemkopji. 1901. g. beidzis Pēter-

pils garflgo semināru ar teoloģijas
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maģistra grādu un iesvētīts par prie-
steri. Darbojies par skolotāju, prā-

vestu, bīskapa generālvikāru un bī-

skapu. 1924. g. paaugstināts par ar-

chibiskapu. Ir pirmais archibiskaps
latvietis. Nodibinājis diēcēzes garī-

go semināru Lglunā un noorganizējis
diecezes pārvaldes orgānu kūriju.
1924. g. tās pārceltas uz. Rīgu un

1920. g. seminārs, saziņā ar Sv. Krēs-

lu, pārveidots par Rīgas arehidiēcē-

zes katoļu teol. augstsk. 1923. g. ap-

mek lējis Romu un stādījies priekšā

pavestam Pijam XI. Raksta par jaun.

audzināšanas, laulības, sociāliem un

sabiedriskiem jautājumiem. Mācoties

Pēterpils garīgajā seminārā, nodibi-

nājis turienes bibliotēkā latviešu grā-

matu nodaļu, ziedojot lielāku skaitu

grāmatu un vācot tās ari no citiem.

Nodibinājis ari Latgale vairākas sko-

las un kopā ar dekānu Tukišu sa-

stādījis un izdevis katķismu.

SPRIŅĢIS Klāvs, inženieris, Lat-

vijas dzelzceļu virsvaldes dzelzceļa

galvenā direktora palīgs un vietas

izpildītājs. Dzimis 1869. g. 6. feb-

ruāri. Tēvs Jānis, māte Lize, dzim.

Etupele — lauksaimnieki, Beidzis Rī-

gas politechniskā institūta mēchani-

kas fakultāti 1901. g. ar inženiera

technologa grādu. Precējies. Sieva

Vilhelmine, dzim. Zēbauere. 21 g.

strādājis bij. Krievijas dienvidrietumu,

Liepājas Romnas, Permas un Katrī-

nas dzelzceļu trakcijas dienestā. Bi-

jis technikis galvenajās lokomotīvju

darbnīcās, ieoirkņa priekšnieka pa-

līgs, inženieris techniskajiem darbiem,

revidents, iecirkņa priekšnieks un lo-

komotīvju daļas priekSnieks. 1921.g.

atgriezies Latvijā. No 1922. g. bi-

jis Latvijas valsts dzelzceļu lokomo-

tīvju daļas vadītājs. 1923. g. iecelts

par mašīnu direktora pailgu. No 1925.

g. ir dzelzceļu galvena direktora pa-

ilgs un vietas izpildītājs. Sarakstī-

jis grāmatu V'estdnghauza bremze.

Raksta ari par dzelzceļu technikas

lietam Dzelzceļu Vēstnesi un biji»
vairākus gadus tā atbildīgais redak-

tors. Bijis skolotājs dažādos dzelz-

ceļnieku kursos Krievijā un Latvijā,

Jekaterinoslavas politechnikā, Rīgas

pilsētas amatnieku skolā un 11. Ri-

gas arodu skolā, mācīdams matemā-

tiku un mechandku. 1924. un 1925.

g. vadijis Pauzuļu un Valtenberga

automobiļu šoferu kursus Rīgā. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šk- Ir stud. korp. Selonija filistrs,

dzelzceļu aizsargu pulka loc., Dau-

gavpils dzelzceļmezgla brīvprātīgo

ugunsdzēsēju b-bas goda biedrs, Lat-

vijas dzelzceļnieku b-bas, Latvijas
sarkanā krusta, Latv. atbildīgo valsts

darbinieku b-bas un Latviešu-licta-

viešu vienības biedrs.

SPROĢIS Kārlis, skolotājs un sa-

biedrisks darbinieks. KtuVilgas ap-

rii)ka Rendas 6 kl. pamatskolas pār-

zinis. Dzimis 1889. g. 7. oktobri

Remtes pagasta Smuku muižā. Tēvs

Krišs — kalējs, māte Lavize, dzim.

Skrabe. Mācījies Smuku pagastskolā,

Tukuma un Saldus pilsētas skolās,

pie Pēterpils mācības apgabala ie-

guvis mājskolotāja un apriņķa sko-

las skolotāja tiesības, 2 gadus klau-

sījies Pēterpils augstākos lauksaim-

niecības kursos. Precējies. No 1910.

—1921. g. bijis par skolotāju Krievijā

un Latvijā. No 1922.—1935. g. sko-

lotājs Pūrē Talsu apr. un Rendā par

skolas pārzini. Ir Rendas drauda

padomes loceklis un revīzijas kom.

priekšsēdis, Rendas mazpulka vadī-

tājs, Rendas bibliotēkas biedrības

valdes loceklis, Rendas lauksaimniecī-

bas b-bas revīzijas komisijas loceklis.



SPROĢIS Valdemārs, valsts ierēd-

nis, adnunistrātivās noda|as vadītājs
muitas departamentā. Dzimis 1880.

g. Vestienā. Tēvs Jēkabs, tautsko-

lotājs, māte Ede, dzim. Āboliņa. Pēc

klasiskas vidusskolas absolvēšanas uz-

sācis augstskolas studijas Tērbatas

universitāte. Beidzis Maskavas uni-

versitāti ar 1. šķ. diplomu. Precējies.
Sieva PauUna, dzim. lsakovskaja. Pēc

universitātes beigšanas 1007. g. strā-

dājis Vidzemes, tad Omskas guberņas

valdē, pec tam Scmipalatinskas ap-

gabalā kā zemnieku un pārcejotaju
lietu pārzinis. 101 l.g. pārcelts uz

Pēterpils zemnieku lietu departamen-
tu par 7. klases sevišķu uzdevumu

ierēdni. Pēc miera noslēgšanas Lat-

vijai ar Padomju Krieviju strādājis
ārlietu resorā vispirms par Maskavas

sūtniecības sekretāru, vēlāk padom-

nieku, beidzot ārlietu ministrijā ie-

ņēmis austrumu nodaļas vadītāja po-

steni. 1028. g. 1. oktobru iestājies
muitas departamenta dienestā. Sarak-

stījis zinātnisku darbu tiesibu zinātņu
kandidāta grāda iegūšanai Locatio

conductio operarum. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. Ir go-

da filistrs studentu korporācijā Fra-

ternitas Vesthardiana.

SPRODE Jānis, ārsts un sabiedrisks

darbinieks, Sarkanā krusta slimnīcas

direktors Liepājā. Dzimis 1864. g.

29. aprīli Kalētu pagasta. Tēvs Jā-

nis, māte leva, dz. Pieče. Beidzis

Nikolaja ģimnāziju Liepāja un 1894.

g. Tērbatas universitātes medicīnas

fakukāti.Bl)ls 3 gadus Kandavā, pēc

tam Medzes-Vērgalu un Bārtas pa-

gasta ārsts Grobiņā. Tur nodibinājis

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un

bijis tās priekšnieks. Bijis ari krāj-

aizdevu kases direktors un rikotljs.
No 1912. g. ir ārsts Liepājā. Bijis ari

pamatskolu ārsts un skolu valdes

loceklis lidz 1930. g., 9 gadus kara

ostas darbnīcu ārsts un otrās Liepājas
slimo kases uzticības ārsts no kases

dibināšanas. No 1930. g. ir Latv. Sark.

Krusta slimnīcas direktors. Bermonta

laikā bijis kara slimnīcas direk-

tors. Vairākus gadus bijis Latvijas
sark. krusta Liepājas nodaļas priekš-
nieks un Liepājas latviešu biedrības

pr-ks. Ir Liepājas Annas baznīcas

pr-ks, Patronāta biedrības valdes lo-

ceklis, Brīvības pieminekļa Liepājas

komitejas loceklis un laikraksta Kur-

zemes Vārds redakc. komisijas pr-ks.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
111. šķ. un Latvijas sarkanā krusta

goda zīmi.

SPUDIŅS Andrejs, skolotājs, Rīgas

pilsētas Valda Zāllša pamatskolas

pārzinis. Dzimis 1879. g. 3. ok-

tobri Stelpes pagasta. Beidzas Balti-

jas skolotāju semināru. Mācījies ari

ang|u valodas institūtā Rīgā. Bijis

skolotājs un sabiedrisks darbinieks

Valmiera, Majoros un no 1911. g.

Rīgā. Tulkojis Manconi romānu Sa-

derinātie v. c. darbus. Interesējas

par mūziku un lauksaimniecības jau-

tājumiem. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. V. šķ. Ir Latvijas skolo-

tāju otrās krājaizdevu sab. revlz.

kom. loceklis, Rīgas latv. skolot,

b-bas valdes loc., Rīgas latviešu bie-

drības v. c. organizāciju biedrs.

SPUDIŅS Andrejs, skolotājs un

sabiedrisks darbinieks, Stelpes paga-

sta Nlzeres 6 kl. pamatskolas pār-

zinis. Dzimis 1880. g. 12. maijā Stel-

pes pagastā. Beidzis Baltijas sko-

lotāju semināru 1901. g. un kara

laikā Vladimira kara skolu Pēter-

pili. Cīnījies Latviešu strēlnieku pul-

kos. Bijis skolotājs Valmieras tirdz-

niecības skolā. Ir Bauskas apriņķa
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skolu valdes loceklis un no 1925.

g. 13. Bauskas aizsargu pulka 11.

bataljona komandieris. Piedalījies vi-

sās Latvijas tautas skaitīšanās par

skaitīšanas iecirkņa vadītāju. Ir Brl-

vtfhas pieminekļa Stelpes komitejas

priekšnieks, kara aviācijas fonda Bau-

skas apriņķa komitejas loceklis, Bau-

skas latviešu skolotāju b-bas biedrs,

Stelpes kultūras b-bas simfoniskā or-

ķestra diriģents, kora vadītājs un

teātra režisors, Stelpes krājaizdevu
sab-bas un Stelpes savstarpējās uguns-

apdrošiiiašanas b-bas sekretārs, Nl-

zeres mazpulka vadītājs. Piedalījies

ar kori vispārējos dziesmu svētkos

un ar orķestri vietējos un apkārtnes

laicīgos un garīgos koncertos. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ.

un aizsargu nopelnu krustu.

SPCRMANīS Eduards, Ventspils

apriņķa cietuma priekšnieks. Dzimis

1877. g. 30. augustā Kurzeme Vik-

gflles muižā, kā namdara Friča un

mātes Konstanccs, dz. Diviņas, dels.

Mācījies Kuldīgas apriņķa skolā un

Veesātu zemkopības skolā, ko bei-

dzis 1897. g. Pēc tam līdz mobili-

zācijai 1914. gadā bijis par muižas

pārvaldnieku. Atgriezies Latvija un

1921. gadā stājies cietumu dep-ta

dienesta, kur darbojas lidz šai dienai.

Precējies. Sieva Anna, dzim. Alu-

nāna. Dēls Aleksandrs, mācās L. U.

inženierzinātņu fakultātē. Ir aizsar-

gu organizācijas veicinātāja biedrs.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. V.

šķiru.
STAKLE Mārtiņš, inženieris tech-

nologs, Valmieras pilsētas inženieris

un pilsētas elektrības iestādes vadī-

tājs. Dzimis 1884. g. 13. decembri

Jaunburtnieku pagastā. Tēvs Pēteris,

māte Jūlija, dzim. Stāka — lauk-

saimnieki. 1910. g. beidzis Pēterpils

technologiska institūta mēchaniķa*

nodaļu. Precējies. Sieva Eleo-

nora, dzini. Lemaue. No l( >] I. g.

bijis inženieris Ritinās dzelzceļa pār-

valdē, pēc tam inženieris techniskā

kantori Vossidlo v. Ko Pēterpili. Ka-

ra laikā bijis galvenā intendantūras

pārvaldē munacijas pieņēmējs un eks-

perts Pēterpili: un Maskavā. Pec tam

bijis dzelzceļa pārvaldes mašīnu di-

rekcijas inženieris un mašīnu direkci-

jas iecirkņa pr-ka paligs. 1921. g. at-

griezies Latvija. No 1922. g. ir

Valmieras pilsētas elektrības staci-

jas vadātājs un pilsētas inženieris.

Pec viņa projektiem un viņa vadībā

celtas vairākas pilsētas pašvalddbas

celtnes UQ izbūvēti pilsētas saimnie-

ciskie pasākumi. Viņa zinātnisks pē-

tījums Novērojumi par sucgāzes mo-

tora darbību Valmieras pilsētas elek-

trības stacijā iespiests Pilsētu savie-

nības rakstu krājuma un dažādi saim-

nieciska rakstura darbi Valmieras pre-

sē. Ir stud. korp. Fraternitas Metro-

politēna filistrs un Latvijas pretalko-
hola b-bas Valmieras nodaļas priekš-
nieks.

STAKLE Pēteris -Fridrichs -Leon-

hards, iepriekšējā brālis, hidrologs,

jūrniecības d-ta vec. inženieris. Dzi-

mis 1881. g. 24. septembrī Jaunburt-
nieku pagastā. 1906. g. beidzis Pē-

terpils satiksmes ceļu inženieru in-

stitūtu. Precējies. Sieva Mērija, dz.

Butlere. 1908. g. iestājies Krievijas

valsts dienesta upju pētīšanas darbos

iekšējo ūdensceļu pārvaldē. No 1010.

-1917. g. bijis upju regulēšanas un

meliorācijas darbu vadītājs Sibīrijā

un Tālajos austrumos. 1912. g. ko-

mandēts uz Z. A. S. Valstīm iepazī-

ties ar upju regulēšanu un kanālu
rakšanu. No 1918. -1922. g. bijis

upju regulēšanas darbu vadītājs un
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mācības spēks vairākās Maskavas

augstskolas. 1923. g. atgriezies Lat-

vija. Ir Lat\. lauksaimn. centrālb-bas

zemes kultūras biroja vadītājs, Ri-

gas valsts technikumā skolotājs un

no 1924. g. jūrniecības d-ta vec.

inženieris. Viņa zinātniskie darbi: Re-

sultate der Wasscrmengenmcss. inden

Flussgeb. Lettlands 1928, Das hvdro-

logische Regimc der Dima 193t),

Hklrometriskie novērojumi Latvijā
lidz 1929. g., Die Eisverhāltiusse der

lettlandischen Flusse insbesondere d.

Daugava 1932, 1932. un 1933. g. iz-

darītie Daugavas ģeoloģiskie pētīju-

mu darbi. Daudzi atsevišķi raksti par

hidroloģiju, udcnsbuvēm un meliorā-

ciju iespiesti krievu un latviešu žur-

nālos un speciālos izdevumos. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. Ir pasaules enerģijas konferences

Latvijas komitejas loceklis, Valsts

meliorācijas komitejas loceklis, zau-

dējumu noteikšanas komisijas pie

ūdensceļu lietošanas priekšsēdis, Lat-

vijas kurators Baltijas valšķu hidro-

logu konferences un šo konferenču

pastāvīgā biroja vadītājs Rigā.
STALA2S Jānis, tiesu darbinieks,

Cēsu apriņķa 2. iecirkņa izmeklēšanas

tiesnesis Madonā. Dzimis 1880. g. 5.

aprīli Annas pagastā. Tēvs Pāvils,
mate Liene,dzi.n.Bunte. Beidzis Ran-

kas pagasta Lutera skolu, Liezeres

draudzes skolu un Cēsu apriņķa sko-

lu. Tālāko izglītību ieguvis pašmācī-
bas ceļā. lestājies pašvaldības die-

nestā, bet 1902.—1906. g. bijis Sku-

jenes pagasta skolas pārzinis. 1911.

g. iestājies par ierēdni Cēsu un

Valkas miertiesnešu sapukē, kur no-

kalpojis lidz 1916. g. Piedalījies pa-

saules karā un iecelts kollēģiju re-

ģistratora pakāpē. 1919. g. darbojies

par valsts drošības departamenta Ce-

sti nodaļas i/meklēšanas lerēdni. 1920.

g. iecelts par jaunāko tiesu amatu

kandidātu Rīga» apgabaltiesā, bet

1921. g. tagadējā amatā. Precējies.
Sieva Auna, dzim. Jurgena.

STALBOVS Jānis, banku darbi-

nieks, Latvijas bankas direktors Rī-

ga. Dzimis 1830. g. 3. februāri Krauk-

ļu pagastā. Beidzis Rīgas politechn.
institūta komercnoda|u. Precējies. Sie-

va Helana, dzim. Solčinska. Bijis

grāmatvedis un finanču lietu vadītājs
dažādas kredītiestādēs un uzņēmu-

mos Latvija un Krievijā, legācija>

padomnieks un Latvijas konsuls Rē-

velē. Nodarbojies ari ar žurnālisti-

ku, iemīļotā blakus nodarbošanās

vēstures, sevišķi Latvijas vēstures stu-

dijas, sports, šachs un medības. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
111. šķiru.

STALTMANIS Adalberts, pašval-

dības darbin. Jēkabpils pilsētas galvi6
biedrs. Dzimis 1892. g. 25. apr. Jer-

sika. Tēvs Pēteris, māte Kartiņa, dz

Zelezņeva. bijuši Kaldabruņas muižas

pārvaldnieki. Mācījies Jēkabpils pilsē-

tas skolā un ģimnāzijā. Precējies.

Sieva Marija, dzim. Priede. Galvena

nodarbošanās — drogists. Jēkabpils

4. aizsargu pulka aizsargs un sa

nitārais instruktors. Ari Jēkabpils tir-

gotāju un rūpnieku b-bas priekšnieka

paldgs un Daugavas novada 8. skautu

vienības vakles loceklis.

STANKEVīCS Eduards, valsts ie-

rēdnis, preču nodaļas vadītājs dzelz-

ceļu virsvaldes ekspluatācijas direk-

cijā. Dzimis 1890. g. 20. septembri

Gulbenē. Pēc Gulbenes draudzes sko-

las nobeigšana» 1905. g. turpinājis

izglītību pašmācības ceļā un dažādos

kursos, ari Maskavas Saņavska uni-

versitāte. Dzelzceļa dienestā atro-

das no 1908. g. un bijis šai laika
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rīcības nodaļas vadītājs. Kopš 1927.

g. tagadējā amata. Rakstījis Dzelz-

ceļu Vēstnesi. Darbojies kooperatīvā

Dzelzceļnieks un Valsts darb. kredit-

b-bā, sākumā par padomes locekli,
bet tagad par valdes locekli. Strādā

ari par skolotāju Rīgas valsts tech-

nikumā dzelzceļu ekspluatācijas no-

daļā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni un atbrlv. ciņu piemiņas me-

daļu.

STANKEVICS Jēkabs, agronoms,

L. U. lauksaimniecības fakultātes vec.

asistents. Dzivo Pēternieku pagastā.
Dzimis 1880. g. 17. aprīli Patkules

pagasta. Beidzas reālskolu un L. U.

lauksaimniecības fakultāti. 1921. g.

ievēlēts L. U. par jaun. asistentu un

1930. g. par vec. asistentu. Raksta par

piensaimniecības jautājumiem. Ir ag-

ronomu, piensaimn. un meliorācijas

b-bu biedrs.

STEGMAMS Arturs, valsts dar-

binieks, ārlietu ministrijas rietumno-

daļas vadītājs. Dzimis 1902. g. 5.

oktobri Rīgā. Beidzis valsts vidus-

skolu pieaugušiem un 1928. g. L. U.

tiesību zinātņu fakultāti. Precējies.
Sieva lize, dzim. Eizentālc. Ārlietu

ministrijas dienestā iestājies 1919. g.

un darbojies informācijas departamen-

ta, vēlāk informācijas nodaļā. 1924.

— 1925. g. atašejs sūtniecība Parī-

zē. 1925.—1927. g. preses nodaļas

sekretārs. 1927.—1929. g. sūtniecības

sekretārs Balkānu valstis, pēc tam

Baltijas valstu nodaļas 1. sekretārs

un no 1930.—1934. g. sūtniecība»

1. sekretārs Varšavā. No 1934. g.

vada ārlietu ministrijas rietumnodaļu
un 1935. g. iecelts ari par valūtas ko-

misijas locekli. Raksta par juridiskiem

un saimnieciskiem jautājumiem die-

nas presē. Apbalvots ar Triju zvaig-
žņu, Rumānijas Kroņa, Zviedrijas Zie-

meļzvaigznes, Dienvidslāvijas Sv. Šā-

vās un Somijas Baltās Rozes or-

deņiem.

STEKERTS Jānis, vecākais mē-

chanikis un technikis Liepājas ostas

valdē. Dzimis 1878. g. 27. jūlijā

Ventspili. Beidzis Liepājas pilsētas
skolu. Strādājis uz Krievijas vakts

zemes smēlējiem un tai pašā lai-

ka beidzis Rīgas biržas komitejas
mašīnistu skolu; 1906.—1918. g. strā-

dājis par mēchaniki uz tālbraucēju
tirdzniecības kuģiem; 1910. g. ie-

guvis I. šķiras mēchaniķa tiesības;

1918.-1919. g. atradies Anglijas
valsts dienestā zāģētavu mēchanismu

un katlu uzstādīšanā; 1920. g. ie-

stājies Liepājas ostas valdes diene-

sta un tagadējā amatā atrodas no

1927. g.; 1929. g. apstiprināts Lon-

donā par kuģu ekspertu; no 1930.

g. darbojas arti Liepājas jūrskola

par skolotāju.

STEPANOVS Valentīns, gleznotājs

un jurists. Dzīvo Rigā. Dzimis 1886.

g. Ukraina. 1915. g. beidzis Tērba-

tas universitātes juridisko fak. Māksli-

niecisko izglītību ieguvis privātās
mākslinieku darbnīcās Kijevā, Tēr-

batā, Tallinā un Rigā. Piedalījies

Tallinā E. K. U. bieditlbas izstādē

1928. g. un no 1929. g. visās Ne-

atkarīgo mākslinieku vienības glez-

nu izstādēs Rīga. Daudz viņa glez-

nu atrodas privātās kollekcijās Lat-

vija un ārzemēs. 1929. g. gleznojis
Dubultu pareizticīgo baznīcā evaņ-

ģēlistu dzīvi. Mīļākā blakus nodar-

bošanās mūzika. Ir Neatkarīgo māks-

linieku vienības biedTs.

STĒRSTE Pēteris, jurists, Latv.

tiesu palātas loceklis. Dzimis 1893.

g. 8. septembri Zaļenieku pag. Tēvs

Andrejs — zvērināts advokāts un

sabiedrisks darbinieks, mate Lize, dz.
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leviņa. 1914. g. beidzis juridisko fa-

kultāti Maskava un 1925. g. Latvi-

jas universitāti. 1915. gadā beidzis

Maskavas Aleksandra kara skolu ar

virsnieka pirmo pakāpi. ledalīts 193.

kājnieku pulkā un 1916. g. uz paša
velēšanos pārcelts uz 5. Zemgales
latviešu strēlnieku pulku. Kā rotas

komandieris un ložmetēju komandas

vadītājs aktīvi piedalījies pulka kau-

jās, kurās trīs reizes smagi ievai-

nots. levainojuma sekas — kara in-

valids. Piedalījies brīvprātīgi ari Lat-

vijas atbrīvošanas karā. Precējies.

Sieva Milda, dzim. Matuzele. No

1925. g. darbojies tiesu resorā. lemī-

ļotā blakus nodarbošanās lauksaim-

niecība. Apbalvots ar Lāčplēša kara

ordeni.

STIPRAIS Aleksandrs, tiesu palā-
tas prokurora biedrs. Dzimis 1889.

g. 26. novembri Kārzdabā Madonas

apr. Tēvs Pēteris, māte Ede, dzim.

Bernovska - lauksaimnieki. Mācī-

jies Rīgas garīgajā seminārā un

Varšavas universitātē. Precējies. Sie-

va Ļubova, dzim. Volova. lesācis

strādāt Rostovā kā tiesu amatu kan-

didāts no 1917.—1920. gadam. 1921. g.

atgriezies Latvijā un iestājies Rīgas

apgabaltiesā kā prokurora biedrs. No

1924. g. tiesu palātas prokurora
biedrs. Tanī pašā laikā, no 1926.—

1928. g., komandēts izpildīt senāta

virsprokurora biedra pienākumus. Ko-

merczinātņu institūta juridisko priekš-

metu lektors. Korporācijas Fraternitas

Vesthardiana goda filistrs, Rigas lat-

viešu biedrības biedrs, Latvijas poju

tuvināšanās biedrības un Rotarv klu-

ba loceklis.

STIPRAIS Jānis, paidagogs, V.

Olava komercskolas direktors. Dzi-

mis 1870. g. 31. augustā Vecpie-

balgas Antenos. Beidzis reālskolu un

Rigas politechn. institūtu. Sieva Ma-

rija, d/im. Landrāte. Strādājis par

skolotāju Tomskas biržas komerc-

skolā, par direkt. Tukuma pils. ko-

mercskolā, Valkas, Tukuma un 1.

Rīgas pilsētas ģimnāzijā; tagad Rī-

gas pils. Viļa Olava komercskolas

direktors un latv. tirdzn. koresp.
lektors Latvijas universitātē. Sarak-

stījis grāmatas: Strauts (lasāma grā-
mata pamatskolām), Roma un Kar-

tāga, Vācu valodas mācība, Pamat-

jēdzieni par valsti un tiesībām un

Latviešu tirdzniecības koresponden-

ce. Ir Latvijas sarkana krusta gal-
venās valdes loceklis. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķiru un

Latvijas sarkanā krusta goda kru-

stu. Bijis Valkā pagaidu valdības na-

cionālās padomes darbvedis, Ziemeļ-

latvijas sarkana krusta kasieris un

Latvijas valdības pārstāvis jauktajā
latviešu un igauņu komitejā, kas pār-

valdīja robežu joslu, uz kuru preten-

dēja abas valstis. Stud. korpor. Se-

lonijas filistrs.

STOJA2S Sīmanis, paidagogs,
Alūksnes pag. pamatskolas pārzinis.
Dzimis 1896. g. 7. janvāri Kalncempju

pagastā. Beidzis Stāmerienes pareiz-

ticīgo draudzes skolu, Alūksnes pro-

ģimnaziju un kā eksterns izturējis

tautskolotāja eksāmenu. Precējies.

Sieva Lūcija, dzim. Dolmane — sko-

lotāja. Piedalījies Latvijas atbrīvoša-

nas karā. Skolotāja gaitas uzsācis

1914. g. 1920.- 1932. g. strādājis

par skolas pārzini Annas pag. pamat-

skolā. Tagadējā vietā no 1935. g.

Ir aizsargu organizācijas sporta pul-

ciņa un turienes mazpulka vadītājs.

STOKMANS Ernests, pašvaldības
un sabiedrisks darbinieks. Ziemupes

pag. vecākais. Dzimis 1899. g. 21.

jūnija. Beidzis pamatskolu. PicdaH-
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jies Latvijas atbrlv. cīņās. Ir Ziem-

upes piensaimnieku s-bas un izglī-
tības b-bas centrālās valdes kasie-

ris un bibliotēkas komisijas priekš-

sēdis, lopkopības pārraudzības bie-

drības Noras valdes priekšsēdis un

turienes aizsargu noda|as aizsargs.

STRADE M., piensaimniecības dar-

binieks, pirmās koppienotavas dibi-

nātājs Latvijā. Dzimis 1872. g. 11.

decembrī Rites pagasta. 1891. gada
beidzis bij. Krievijas zemkopības mi-

nistrijas piensaimniecības skolu Tve-

ras guberņā. Propagandējis koppie-
notavu dibinās, ideju Latvijā priekš-

lasījumiem im arrakstiem laikrakstos.

Vadījis Krievijā muižu piensaimnie-
cības. 191)0. g. nodibinājis un vadījis

pirmo Latvijas koppienotavn Spare.
No 1915.—1920. g. bijis piensaimnie-
cības speciālists un piensaimniecības

noda|as vadītājs apriņķa un guberņas

zemstes Ņižņijnovgorodā. Rakstījis

par koppienotavu nozīmi laikrakstos.

Sarakstījis grāmatas Lopkopība un

piensaimniecība un Manas atmiņas

par pirmās sabiedriskās lauksaimnie-

ku kooperatīvās piensaimniecības di-

bināšanas Latvijā.

STRANDS Embrißs, dabas zināt-

nieks, Dr. rer. nat. h. c, Latvijas
universitātes profesors. Dzimis 1870.

g. 2. jūnija Norvēģijā. Studējis Oslo

universitātē Norvēģija dabas zinības.

No 1898.—1903. g. bijis universitātes

stipendiāts, pētījis Norvēģijas faunu

un katru vasaru vācis materiālus ce-

ļojumos pa visu valsti. Dažus gadus

bijis Oslo univers. zooloģiskā mu-

zeja konservatora vietas izpildītājs.
1903. g. ar ārzemju stipendiju papil-

dinājies salīdzināmā anatomijā un em-

brioloģijā Mārburgas universitāte Vā-

cijā, 1905.—1907. g. studējis Stut-

gartes Kgl. Naruralietikabinetfā ur.

Senkenburga mūzejā Frankfurtē pie
Mainas. No 191)7. -1922. g. strādājis
Berlīnes Kar. zooloģiska mūzejā un

no 1912. g. ari vācu entomoloģiskajā

mūzejā Berlīne. Daudz poju veltījis

eksotisko, it sevišķi Āfrikas un For-

mozas insektu un araehnidu sistemā-

tiskai faunas apstrādāšanai. No 1910.

— 1929. g. vadījis ari Archiv fur Na-

turgeschichte redakciju. No 1922 g.

rediģē izdevumu Lepidophcrovum Ca-

talogus. 1 gadu bijis Entomologische
Zeitschrift redaktors. Sai laikā pu-

blicējis daudz zinātnisku darbu un

apstrādājis vairāku lielu ekspedīciju

zooloģiskos materiālus, piem. vācu

dienvidpola ekspedīcijas materiālusno

1901.—1903. g. No 1923. g. ir Lat-

vijas universitātes zooloģijas profescr»

un sistemātiskās zooloģijas institūta

dircktor>. 1924. g. ievēlēts ari par

Latv. universitātes hidrobioloģiskās

stacijas direktoru. 1929. g. ieguvi»
Latv. univers. dabas zinātņu godi
doktora grādu. No 1929. g. izdod

periodisko Folia z.oologica et Hydn>

hiologiea. Ir loceklis Leopoldinisch-
Carolinische Akademie Hallē, goda
biedrs internacionālajā entomologu
savienībā un daudz ārzemju zināt-

nisku b-bu korrespondetāja locek-

lis. Viņa daudzie zinātniskie darbi

par entomoloģiju un hidrobioloģiju

iespiesti dažādos zinātniskos izdevu-

mos Latvijā un ārzemes. Viņa dar-

bu saraksts lidz 1929. g. iespiests

grāmatā Latvijas Universitāte 1919.

-1929. g.

STRAUBERGS Kārlis, Dr. pbil,

Latvijas universitātes profesors. Dzi-

mis 1890. g. 14. jūnijā Džūkstes

pagastā. Tēvs Jānis, māte Amāli-

ja, dzim. Sniķere. 1916. g. beidzi»

Maskavas universitātes vēstures un
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nodaļu. Tai pašā laikā beidzis Mas-

kavas archaioloģijas institūtu ar mā-

cīta arehaiologa grādu. Precējies. Sie-

va Zenta, dzim. Blūmenfelde. 1916.

g. rudeni mobilizēts. Bijis latviešu

strēlnieku kara mūzeja pārzinis. Bi-

jis latv. augstskolas ierosinātāju ap-

spriežu sekretārs un ievadījis augst-

skolas jautājuma apspriešanu Tērba-

tas 1. skolot, kongresā 1917. g. 1917.

UH 1018. g. bijis ģimnāzijas sko-

lotājs Maskavā. 1919. g. atgriezies

Latvija. Brivpratigi iestājies Latv. na-

cionālajā armijā un iecelts par kara

mūzeja vadītāju. Pēc tam līdz 1922.

g. bijis izglītības min. muzeju un

bibliotēku nod. vadītājs un k;tdu

laiku ari mākslas departamenta va-

dītājs. Strādājis ari vidussko-

lās. 1924. g. bijis izglītības ministrs

No 1919. g. ir L. U. mācības spēks
1920. g. apstiprināts par docentu kla-

siska filoloģijā. 1929 g. aizstāvējis
doktora disertāciju un ievēlēts par

profesoru. No 1925. g. ir filol. un

filoz. fak. sekretārs. No 1929. g.

ir folkloras krātuves pārzinis. Sa-

rakstījis grāmatas: Romas literātu

ras vēsture, Antīkā pasaule, vācu

valodā Horācijs. Tulkojis grieķu li-

riku, Kv. Horacija Flaka dzejas, Ais-

cbrla Saistīto Prometeju, Pļauta Dvī-

ņus. Rakstījis par klasisko dzeju ari

Izgl. Min. Mēnešrakstā, Latvju Grā-

matā v. c. Plašs pētījums Latviešu

burvju grāmatas iespiests Latv. Univ.

Rakstos. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. 111. šķ. un Latvijas atbrīvošanas

piemiņas zīmi un 10 g. jubilejas me-

daļu. Ir Latviešu un itāliešu biedrības

priekšnieks, Latvijas filologu biedrī-

bas viceprezidents un stud. korp.

Fraternitas Livonica filistrs un fi-

listru b-bas priekšsēdis.

STRAUMANIS Jānis, evanģ. Int.

mācītājs. D/imis 1864. g. 16. janvāri
Svitenes pag. Tēvs Krišjānis, māte

Trlne, dzim. Ceplite zemkopji.
1888. g. absolvējis Jelgavas klasis-

ko ģimnāziju, 1893. g. Tērbatas uni-

versitātes teoloģijas fakultāti. Sieva

Matilde, dzim. Svlderc. No 1594.

1906. g. mācītājs Kreringas cv. Lut.

leišu un vācu draudzē, kops 1906. g

Dobeles-Bērzes latv. dr. mācītājs,

kopš 1922. g. tic. mācības skolotājs
Dobeles ģimnāzijā, kopš 1932. g.

Hazn. virsvaldes plēnuma loceklis un

Dobeles iecirkņa prāvesta v. i. Rak-

stījis darbus: Ticiba un ziniba, Lau-

lība un brīva mīlestība un vairākus

apcerējumus, referātus, sprediķus un

ziņojumus laikrakstos. Ir L. U. stu-

dentu atturības b-bas un Dobeles

Vanagu savienības goda biedrs. Kopš
1922. g. L. pretalk. b-bas Dobeles

noti. priekšnieks, kopš 1925. g. cv.

lut. sinodes pretalk. kom. priekšnieks.

STRAUMANIS Mārtiņš, fiziko-

kimiķis, Latvijas universitātes privāt-

docents analitiskaja un komplekso

savienojumu ķl.nijā. Dzimis 1898.g.

23. novembrī Kretingā. Tēvs Jānis

prāvests, māte Matilde, dzim. švlde-

re. Beidzis Latv. univ. 1925. g. kā

inženiera k linik is 1927. g. ieguvis

Dr. chem. grādu. Papildinājies Gdtm-

gas un Freiburgas universitātē un

Kaiser-WUhelminstitUtā metallu pē-

tīšanai Berlīnē. Precējies. Sieva le-

va, dzim. Reinharde. No 1928. g.

rudens ir jaunākais asistents Latvi-

jas universitātes ķim. fak., no 1928.

g. novembra privātdocents, tad asi-

stents un vec. asistents. No 1934. g.

lasa analītisko k lm,'j u lul y*da ar-

ktiskās laboratorijas. Publicējis 34

zinātniskus darbus. Nodarbojas ari ar

muziķu un fotogrāfiju. Apbalvots ar

415 Straumanis
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Triju zvaigžņu ord. V. šķ. 1919.g.

brīvprātīgi iestājies Latv. armijā, pie-

dalījies kaujās pret Bermontu un Rī-

gas aizstāvēšana. 1920. g. nobeidzis

kara skolu kā lertenants. Piedalījies
ari Latgales apsardzībā līdz miera

noslēgšanai. 1927. g. ieguvis Rok-

fellera fonda stipendiju 1 gadam.

STRAUME Jūlijs, mākslinieks.

Dzīvo Rīgā. Dzimis 1874. g. 1. jū-

lijā Druvienā. Tēvs Kārlis, māte An-

na, dzim. Zommerc — lauksaimnieki.

Beidzis barona Stiglica mākslas sko-

lu Pēterpilī. Precējies. Sieva Auguste,
dzim. Rongvaux, beļgiete. No 1907.

- 1923. g. bij. Krievijas zemkopības

ministrijas uzdevumā pētījis un krā-

jis dažādu tautu mājas mākslas or-

namentus Kaukāza. Organizējis un

vadījis māju mākslas muzeju Tif-

lisā. Apbraukādams Kaukāza apga-

balus, sakrājis un uzzīmējis tautas

gara mantas paklāju izstrādāšanā, ko-

ku darbos, keramikā, metalla un

ieroču darbos. īsu laiku bijis arī Lat-

vijas konsuls Tiflisā. Mācījies Latvi-

jā austrumnieku tautu paklāju iz-

gatavošanas mākslu. No 1924.—1934.

g. bijis Rigas pils. amatnieku sko-

las un technikumā zīmēšanas, māks-

las un stilu vēstures, mēbeļu kon-

strukciju un projektu skolotājs. Sa-

rakstījis Kavkazskije kovri I. vi-

pusk. Viņa ornamentu un elementu

kollekcija atrodas Latv. valsts māks-

las muzeja. Nodarbojas ari ar pa-

klāju izgatavošanu pēc austrumnie-

ku sistēmas. Ir mākslinieku biedrī-

bas Sadarbs biedrs.

STRAUPMANIS Ludvigs, skolo-

tājs un sabiedrisks darbinieks, Rīgas

pilsētas 3. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1878. g. 24. oktobri Bēnes pa-

gastā. Tēvs Kristaps, māte Dore,
dzim. štose - Bēnes pagasta Peļņu

māju īpašnieki. Beidzis Latvijas uni-

versitātes tautsaimniecības un tiesī-

bu zinātņu fakultātes tautsaimniecī-

bas nodaļu. Skolotajā tiesības iegu-
vis Valkas skolotāju semināra un Rī-

gā. Precējies. Sieva Zelma, dzim.

Putniņa. No 1897. g. ir skolotājs

Rīgā. No 1911. g. ir Rīgas pils.
3. pamatskolas pārzinis. No 1900.

g. ir Rīgas latviešu b-bas biedrs.

Ilgus gadus darbojies viņas Derīgu

grāmatu nodaļā un ir tagad nodaļas

priekšnieks. Ir viens no Rīgas latvie-

šu skolotāju biedrības un Latvijas
nacionālo skolotāju savienības dibi-

nātājiem un valdes loceklis, četrus

gadus bijis nacionālo skolotāju pār-
stāvis Rīgas pilsētas skolu valdē. Ir

Āgenskalna latviešu biedrības dibi-

nātājs un bijušais valdes loceklis, Rī-

gas latviešu labdarības b-bas biedrs,

Rīgas Mārtiņa latviešu draudzes

priekšnieka biedrs un šis draudzes

pārstāvis vairākās iecirkņa un vispā-

rējās sinodes, biedrs un aktīvs dar-

binieks vairākas krājaizdevu kases

un lauksaimnieku organizācijās. Ap

balvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

STRAUSS Pēteris, paidagogs, Ār-

lavas un Popervales pamatskolas pār-

zinis. Dzimis 1889.g. I. oktobrī Val-

demārpilī. Beidzis Talsu pilsētas sko-

lu, Cesu paidagoģ. kursus un art

citus skolot, kursus. Par skolotāju

strādājis kopš 1909. g. dažādās sko-

lās; tagadējā darba vietā no 1918.

g. Ir turienes mazpulka vadītājs un

par sekmīgu darbību ieguvis zemkop.

ministrijas atzinības rakstu. Bez tam

darbojas ari Sarkanā krusta nodaļā,

Brīvības pieminekļa komiteja un ir

ari kora vadonis.

STRAUTMANIS Teodors, paida-

gogs, Džūkstes pagasta Lancenieku

pamatskolas pārzinis. Dzimis 1879. g.
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10 februāri Bēnes pagasta. Beidzis

skolotāju semināru Irlavā. 1808. g.

sācis strādāt tagadēja darba vietā

par skolotāju un pēc skolas pārziņa

A. Lercba-Puškaiša nāves iecelts tā

vieta. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. Šķ. Darbojas Latvijas Sar-

kana Krusta Džūkstes nodaļā par ka-

sieri, Sadraudzigā b-bā par revidentu

un Džūkstes draudzes padomē par

padomes locekli. Ir turienes mazpul-
ka vadītājs un vairāku saimniecisku

un sabiedrisku organizāciju biedrs.

STRAUTNIEKS Arvids, pašvaldl
ba» un sabiedrisks darbinieks. Taur-

kalna pagastvecākais Dzimis 18%.

g. 5. jūlijā Taurkalna pagastā. Bei-

dzK Jelgavas reālskolu un Aleksan-

dra kara skolu Maskavā. Piedalijies

pasaules karā un Latv. atbrīvošanas

cīņās. Pec demobilizācijas iestājies

aizsargos. Apbalvots ar aizsargu no-

pelnu krustu. Ir 13. Bauskas aizsargu

pulka rotas komandieris, Valles uguns-

apdroš. s-bas, piensaimn. sab. Avots

un krājaizd. sab. valdes loc. Vada

pagasta stigu orķestri.

STRAUTS Jānis, gleznotājs. Dzī-

vo Mazsalaca. Dzimis 1803. g. I.

jūnijā lecavas pagastā. Tēvs Jēkabs,

mate Grieta, dzim. Strause. Mācī-

jies Charkovas mākslas skolā no

1915.--1918. g. Precējies. Sieva Ol-

ga, dzim. Ermane. No 1924.—1932.

g- bijis skolotājs Mazsalacas ģimnā-

zijā un Mazsalacas pilsētas pamatsko-
lā. No 1932. g. nodarbojas tikai ar

glezniecību. No viņa eļļas krāsu

gleznām minamas Siena pļāvēji, No

darba, Aitu gane, Pārnākot, Pie ju-

ras. Negaisam nākot, Siena grābē-

jas v. c. Nodarbojas ari ar lietišķām

mākslām un muziķu. Ir Neatkarīgo

mākslinieku vienības biedrs. Piedalī-

jies izstādēs Latvijā un Krievijā.

STRAUTS Kārlis, jurists, kodifi-

kācijas nodaļas redaktors. Dzimis

1002. g. It. novembri Rigā. Beidzis

I. Rīgas pilsētas ģimnāziju un 1028

g. Latvijas universitāti ar tiesibu zi-

nātņu kandidāta grādu. Apprecējies ar

Irmu BCinu. 1929. g. tiesamatu kan-

didāts Rīgas apgabaltiesā; 1930. -

1932. g. saeimas kodifikācijas nodaļas
redaktora palīgs; 1932. g. paaugsti-
nāts par redaktoru; 1934. g. pār-
celts līdz ar nodaļu pie ministru ka-

bineta. Rakstījis Daugavā par teātra

teorētiskiem jautājumiem un ceļojum i

piezīmes. No 1934. g. ir Daugavas

teātra kritiķis. Ir dzelzceļu aizsargu

pulka tieslietu pārzinis un studentu

korporācijas Talavijas filistrs.

STRAZDIŅŠ (Strads) Aksēlis, paš
valdības darbinieks. Dzimis 1897. g.

24. oktobri Mārkalnes pagastā. Tēvs

Pēteris, māte Otilija, dzim. Liģere
— bijuši zemkopji. Mācījies Lazberģa

pag. Pedeces skola, Alūksnes drau-

dzes skolā un 1917. g. beidzis Alūk-

snes augstāko pirmmācības skolu.

Precējies. Sieva Marta, dzim. Run-

ce. Piedalijies Latvijas atbrīvošanas

cīņās. No 1924. -1925. g. strādājis

Pededzes pag. valdē kā kancelejas

ierēdnis un no 1929. -1934. g. 16.

jūnijam Valkas apr. polic. 11. ie-

cirkni kā policijas kārtībnieks. No

1934. g. 16. jūnija Smiltenes pilsē-

tas valdes kasieris un no 1934. g.

1. jūlija Smiltenes pilsētas krājkases

kasieris, bet no 1934. g. 1. decembra

ari Valmieras kop. slimo kases Smil-

tenes rajona pārzinis un Smiltenes

pilsētas bāriņtiesas loc. kandidāts. Ir

b-bas Latv. vanagi 21. Smiltenes no-

vada valdes loceklis.

STRAZDIŅŠ Ernests, saimniecisks

darbinieks un sportists, tirgotājs un

rūpnieks Rigā. Dzimis 1896. g. 25.
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jūlija Vildogas pagastā. Tēvs Kārlis,

māte Dore, dzim. Buile — lauksaim-

nieki. Mācījies draudzes skolā. Pre-

cējies. Sieva Marija, dzim. Tiltesleda.

Brīvo laiku ziedojis motorsportam.
Ir Rīgas VI. iec. nodokļu komisijas

loceklis, F. M. valūtas sekcijas lo-

ceklis, Rīgas latviešu tirgotāju b-bas

biedrs un valdes loceklis, Rīgas lat-

viešu tirgotāju savstarp. kredītbiedrī-

bas padomes loceklis, Latvijas mo-

tociklistu b-bas biedrs un valdes lo-

ceklis, Latvijas motorsporta apvienī-
bas revīzijas komisijas loceklis. Brīv-

prātīgi iestājies latviešu strēlnieku

pulkos.

STRAZDIŅŠ Ludvigs, jurists, pro-

kurora kameras biedrs Liepājas ap-

gabaltiesa. Dzimis 1900. g. 3. ap-

rīli Patkules pagastā. Tēvs Jānis —

tirgotājs, māte Lotte, dzim. Saulī-

te. Beidzis Latvijas universitātes

tautsaimniecības un tiesību zinātņu
fakultāti ar tiesību zinātņu kandi-

dāta grādu. Precējies. Sieva Anna,
dzim. Kaltonc. Bijis tiesu amatu

kandidāts Latgales apgabaltiesa, no

1928. g. pārzinājis Zilupes izmeklē-

šanas iecirkni. 1930. g. iecelts par

vecāko tiesu amatu kandidātu, pēc

tam par Latgales apgabaltiesas pro-

kurora biedru. 1931. g. iecelts par

Liepājas apgabaltiesas prokurora bie-

dru. No 1934. g. ir Liepājas apgabal-
tiesas prokurora kameras biedrs. Ir

ari ukumzinātņu skolotājs. Apbalvots

ar Latvijas atbrīvošanas kara piemi-

ņas zīmi un 10 gadu jubilejas me-

daļu. Ir stud. korp. Latvia filistrs,

15. Liepājas aizsargu pulka rezer-

ves rotas vada komandieris, Liepājas

latviešu b-bas un Kurzemes patro-
nāta b-bas biedrs.

STRELERTS Teodors, jurists, Rī-

gas apriņķa 5. iec. miertiesnesis Nī-

taurē. Dzimis 1902. g. 10. aprīli Do-

belē. Tēvs Kārlis — pensionēts mier-

tiesnesis, māte Vilhclmlna, dz. Skur-

be. Beidzis Latv. univ. tiesību zi-

nātņu nod. ar cand. iur. grādu. No

1922. g. strādā Rīgas apgabaltiesā

par kancelejas ierēdni, vēlāk par se-

kretāru un papildu miertiesnesi. 1934.

g. izdevis Pagasttiesas likumus savi

sakārtojumā un sarakstījis Tieslietu

padomnieku. Ir 5. Rīgas aizsargu

pulka aizsargs, stud. b-bas Austrums

biedrs un Nītaures mednieku b-bas

priekšnieks.
STRODS Pēteris, prof., Dr. phil.

Dzimis 1892. g. 1. maijā Varakļānu

pag. Vecāki — Antons un Tekla,
dzim. Cakule — lauksaimnieki. Mā-

cījies Varakļānu pag. skolā, Rēzek-

nes pilsētas skola, kursos Gatčinl,

Pēterpils katoļu garīgajā seminārā

un akadēmijā, bet 1923.—1926. g.

studējis Insbrukā un Vīnē. Augst-
skolu nobeidzis Insbrukā 1926. g.

ar filozofijas doktora grādu. 1929.

un 1930. g. komandēts uz Itāliju,

Sveici, Beļģiju un Vāciju, lai iepazī-
tos ar katoļu zinātnes iestādēm un

katoļu kulturālo dzīvi. 1917.—1920.

g. strādājis par draudzes mācītāju

Krāslavā, Kom buli un Stirnienē;

1920.—1923. g. bijis skolotājs Rē-

zeknes vidusskolā. Kopš 1926. g.

nepārtraukti strādā Romas katoļu teo-

loģijas augstskolā Rīgā par profe-
soru. Sarakstījis un izdevis grāma-

tas: Latvlšu voludas gramatika, Pa-

reizraksteibas vordneica, Katoļu ti-

ceihas katcehisms, Dzeives viļņos

v. c. Rediģējis žurnālu Zldūnis, kur

rakstījis par valodniecību, reliģiju un

filozofiju. 1927. g. nodibinājis ka-

toļu akadēmiķu biedrību. Ir studen-

tu biedrības Dzimtene un Frater-

nitas Catholica goda filistrs. Savāds
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apm. 10.000 tautas dziesmu, pasaku,

miklu, kā ari latgaļu literatūru no

seniem laikiem.

STRUNKE Niklāvs, gleznotājs Rī-

gā. Dzimis 1894. g. 6. oktobri Poli-

jā. Tēvs Jānis virsnieks, māte

Marija, dzim. Safronova. Beidzis Val-

mieras proģimnaziju. Speciālo izglī-
tību ieguvis Ķeizariskās mākslas vei-

cinās, b-bas mākslas skolā un aka-

dēmijā Pēterpili pie prof. Matē. Pa-

pildinājies Vācijā un Itālijā. Precējies.
Sieva Olga, dzim. Āboliņa. Viņa glez-
nas un zīmējumi atrodas Latvijas
valsts mākslas muzejā, Rīgas pilsētas
mākslas muzeja, kara muzejā un

mākslas amatniecības muzejā Krie-

vija. (Ilustrējis daudzus izdevumus

Latvijā. Viņa illūstrētās grāmatas iz-

dotas ari Vācijā, Beļģijā, Anghjā,

Krievijā un Itālijā. Gatavojis dekora-

tīvo ietērpu Latv. nacionālā teātra

un Nacionālās operas inscenējumiem.
Dekoratīvo mākslu izstādē Parīzē

1925. g. apbalvots ar zelta medaļu.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

rozeti. Ir Latviešu-italiešu biedribas

valdes loc. Brīvprātīgi cīnījies latvie-

šu strēlnieku pulkos un piedalījies

Latv. atbrīvošanas cīņās.

STRUPIS Rūdolfs, agronoms Liel-

vārdes rajonā. Dzimis 1910. g. 31.

oktobri Zemītes pagasta. Beidzis

Latvijas universitātes lauksaimniecī-

bas fakultāti. Bijis Irlavas Greņču

laukkoplbas pārraudz. b-bas un 1.

Valmieras laukkoplbas pārraudzības
b-bas pārrauga agronoma pailgs. No

1933. g. ir Lielvārdes rajona agro-

noms. Rakstījis lauksaimniecības pe-

riodiskajos izdevumos. Ir stud. korp.
Tērvetia loceklis, b-bas Latvju jau-
natne Lielvārdes nodaļas revīzijas ko-

misijas loceklis un Rembates kultū-

ras veicināšanas b-bas biedrs. Vada

Lielvārdes mazpulku un darbojas ap-

kārtējo mazpulku instruēšanā.

STUDENTS Kārlis, diplomāts, Lat-

vijas sūtniecības L sekretārs Helsin-

kos. Dzimis 1885. g. 27. martā Ērģe-

mes pagastā. Beidzis Kreiļa privāt-
skolu Valkā, Valkas dzelzceļu pa-

raugskolu un Baltijas skolotāju semi-

nāru. Pēc skolas beigšanas strādājis

par skolotāju. 1905. g. emigrējis
uz Krieviju, bet 1908. g. uz Angliju,
kur darbojies par paidagOgu un žur-

nālistu turienes krievu žurnālos. Pie-

dalījies pasaules karā un beidzis (lat-

ernas praporščiku skolu 1919. gail i

brīvprātīgi iestājies Latv. nacionālajā

armijā un piekomandēts par sakaru

virsnieku Lielbritānijas politiskajā ko-

misijai. Par nopelniem paaugstināts

kapteiņa dienesta pak. Demobilizējies
1921. g. Ārlietu min. dienestā no

1922. g. 1924. g. Latvijas sutniecibas

L sekretārs Londonā, bet 1928 g.

Maskava; 1929.—30. g. ārlietu mi-

nistrijas austrumu nodaļas vadītājs;
1930. g. vicekonsuls un ģenerālkon-
sula vietas izpildītājs Ļeņingradā. ta-

gadējā amatā iecelts 1931. g.

STUKELS Eduards, teologs, Rigas

arehidiēcēzes kūrijas kanclers un Rī-

gas dekanāta dekāns. Dzimis 1884.

g. 3. martā Panemunes pagastā. Bei-

dzis garīgo semināru Kauņā, teolo-

ģijas fakultāti Insbrukā un filozofijas

augstāko institūtu Luvenā Beļģija.

1906. g. iesvētīts par priesteri un

darbojies par vikarmācītaju Alšvan-

gā; 1910.-1919. g. tādā pašā amatā

Liepājā. 1919.- 1924. g. prāvests Lie-

pājā un Kurzemes dekanāta dekāns.

1919.—1920. g. Kauņas bīskapa ģene-

rālvikārs pār Kurzemi un Zemgali.

No 1924. g. tagadējā amatā. Ir Rī-

gas garnizona katoļu mācītājs. Dar-

bi: Katoliskais katķisms, Baznīcas
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sods v. c. I/devis un rediģējis ka-

toļu žurnālu Ausekli, bet tagad

katoļu kalendāru Ausekli. Daudz in-

teresējas par valodniecību. Vairāk-

kārt apceļojis Vakareiropu un Ame-

riku. 1925., 1929. un 1933. g. vadījis

svētceļojumus uz Romu. Piedalījies
vairākās katoļu starptautiskās kon-

ferencēs un jubilejās. 1923. g. pā-

vests Pijs XI. iecēlis Stukeli par sa-

va galma kungu ar monsiņjora titu-

li, bet 1929. g. paaugstinājis par

galma pielātu un apbalvojis ar sud-

raba krustu Benemercnti. Ir Kato-

ļu savienibas priekšsēdis.

STUĶENS Alfrēds, agronoms un

sabiedrisks darbinieks, Tilžas paga-

sta vecākais un lauksaimnieks. Dzi-

mis 1903. g. 7. jūnijā Tilžas pag.

Tevs Andrejs, māte Līze, dzim. Zie-

berģe. Mācījies Sifenieku pamatsko-

lā, Rēzeknes un tad Cesvaines ģim-

nāzija. Beidzis L. U. lauksaimn. fa-

kultāti. Ar 1934. g. iecelts par Tilžas

pagasta vecāko. Vairāku sab. organi-

zāciju darbinieks. 19. Jaunlatgales

aizsargu pulka 11. jātnieku eskadro-

na komandieris, Silenicku mazpulka

vadītājs, Latv. kultūras veicināšanas

b-bas Bankavas nodaļas, piensaim-
nieku s-bas Spēks, Bērzpils lopko-

pības pārraudzības b-bas Drudzis un

meliorācijas sabiedrības Avotiņš valžu

loceklis.

STUMBERGS .Mārtiņš, bibliote-

kārs, valsts bibliotēkas direktors Rī-

gā. Dzimis 1872. g. 27. decembrī

Rigā. Tēvs Andrejs, māte Anna, dz.

Bāliņa. Mācījies Morica pamatskolā,

Rīgas pilsētas ģimnāzijā un Latvi-

jas universitātes fil. un filoz. fak.

Precējies. Sieva Anna, dzim. Petcr-

sone. 1890. g. iestājies N. Ķimeļa grā-

matvcikalā, kur darbojies lidz 1920.

g. Vadījis zinātnisko antikvariātu un

bibliotēku nodaļu. 1920. g. pārgājis

valsts dienesta par valsts bibliotēkas

vadītāju. Rakstījis dažādus rakstus

par bibliotēkām, kas iespiesti pe-

riod. izdevumos. Ir valsts hibl. bi-

ļetena un gada grāmatas Latvijas
zinātne un literatūra redaktors. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ. un Lietavas Ģedimina ord. 111.

šķiru. Ir Latv. bibl. biedribas pr-dis,

Starptaut. bibliot. apvienibas Latvijas

pārstāvis, Baltijas valšķu bibl. apvie-
nības Latvijas pārstāvis, Starpt. in-

telekt. kopdarb. biedrības Latvijas

nod. priekšsēža biedrs etc.

SOBERS Kārlis, kooperātors, Stren-

ču pilsētas galva, centrālās savieni-

bas Konzums Strenču nodaļas va-

dītājs. Dzimis 1883. g. 7. janvāri
Mūrmuižas pagastā. Tēvs jānis, mati'

Liene. dzim. Kriķe lauksaimnieki.

Mācijies tirdzn. skola Valmiera. Pre-

cējies. Sieva Lrnestlna, dzim. Biri-

ņa. No 1908. 1910. g. bijis Smilte-

nes patērētāju b-bas Konzums vei-

kalvedis, pēc tam Ēveles patērētāju
b-bas veikalvedis. No 1922. g. k

centr. sav. Konzums Strenču noda-

ļas vadītājs. Bijis Strenču pilsētas
domnieks un domes priekšsēdis.
1934. g. iecelts par Strenču pilsētas

galvu. Ir 7. Valkas aizsargu pul-

ka Strenču nodaļas priekšnieks, Stren-

ču krājaizdevu sab-bas padomes lo-

ceklis, Latvijas sarkana krusta Stren-

ču nodaļas revīzijas koni. priekš-

sēdis, Strenču tautas nama savienī-

bas valdes loceklis. Apbaivots ar

aizsargu nopelnu krustu.

SUDARS Alfrēds, mācītājs Car-

nikavas, Pēterupes un Skultes drau-

dzēs. Dzīvo Pēterupes mācītāja mā-

jā. Dzimis 1906. g. 24. jūnijā Lite-

nes pag. Vecgāršniekos. Tēvs Au-

gusts, mate Paulina, dzini. Lūst*.
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1932. g. beidzis L. U. teoloģijas fak.

Tagad stude tieslietas L. IJ. Nepre-

cējies. 1932. g. ordinēts par Bauskas

un Jelgavas iecirkņa vikarmācJtāju.
1932. g. aprih ievēlēts par mācītāju

C irriLkavas, Pēterupes un Skultes

draudzēs. Sarakstījis Vecpiebalgas
draudzes vēsturi. Ir Svētdienas Ri-

ta līdzstrādnieks. Interesējas par li-

teratūru. Ir 5. Rīgas aizsargu pul-

ka mācītājs. Darbojas ari Latvijas
jaunatnes sarkanajā krusta un dau-

dzas citās biedrībās.

SUDMALIS Arturs, veterinārārsts

un sabiedrisks darbinieks, zemkopī-
bas ministrijas Vaiņodes rajona ve-

terinārārsts un Vaiņodes lopkautuves

pārzinis. Dzimis 1903. g. 19. jūli-
ja Liepājas apr. Vaiņodes pag. Tēvs

Vilis, māte Katrīna, dzim. Bēte -

zemkopji. Mācijies Vaiņodes paga-

sta skolā, beidzis Pampāļu pag. pa-

matskolu, Liepājas valsts vidusskolu

un 1929. g. L. U. veterinārmedicī-

nas fakultāti. Precējies. Sieva Na-

tālija, dzim. Ignāte. No 1929. g.

Vaiņodes rajona veterinārārsts un

N aiņodes lopkautuves pārzinis. Vai-

rākkārt rakstījis dienas presē par

speciāliem veterinārijas un zirgko-

pības jautājumiem. Ir 15. Liepājas
aizs. pulka veterinārārsts, Latvijas

zirgaudzētāju b-bas Vaiņodes noda-

ļas valdes priekšsēdis, Latv. vete-

rinārārstu b-bas un L. U. veter. me-

dic. fakult. stiKlentu b-bas biedrs,

Vaiņodes draudzes sekretārs.

SONA Alise, sabiedriska darbinie-

ce. Dzimusi 1869. g. 4. aprīli Ķe-

veles muižā Tukuma apr. Beigusi

Kuldīgas siev. vidusskolu. Apbalvo-

ta ar Triju zvaigžņu ordeni un at-

brīvošanas ciņu piemiņas medaju.

Darbojas Brāķi kapu komitejā, Tu-

berkulozes apkar, b-bā, Siev. pal.

korpusa un Jaun. siev. krist, s-bas

padome. 1914. g. strādājusi karā ie-

saukto kom.. Latv. b-ba, 1016. 1918.

g. strēlnieku brigādes lazaretes, bēg-

ļu komiteja, bēgļu bērnu internāta

par priekšnieci. 1919. 1924. g. Siev.

pal. korpusa priekšniece un Ameri-

kas palidzibas misijas priekšsēde.
1924.- 1935. g. darbojusies Jauno
siev. krist, s-bas padomē.

Sl N'GAILIS Roberti, paidagogs,

Rīgas pilsētas 31. pamatskolas pār-

zinis. Dzimis 1878. g. 5. janvāri Eze-

res pagastā. Beidzis Baltijas skolo-

tāju semināru 1899. g. Studē Latv.

universitātes filol. un filoz. fakultāte.

Bijis skolotājs Biķernieku draudzes

skola pie Rigas, pec tam Valmieras

baznicas skolā. No 1903. g. strādā

Rigas pilsētas 31. pamatskolā. 15

gadus ir skolas priekšnieks. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeni.

SVEMPS Jānis, garīdznieks, Lat-

vijas pareizticīgo baznīcas sinodes

loceklis. Dzimis 1871. g. 17. jū-

nija Beļavas pagasta. Beidzis pareiz-

ticīgo garīgo semināru Rigā. Bijis

līdzstrādnieks garīga satura laikrak-

stos. Nodarbojas ari ar lauksaimnie-

cību. Ir Rīgas pils. H. un 111. ģim-

nāzijas un Olava komercskolas pa-

reiztie. ticības māc. skolotājs.

SVEMPS Leo, gleznotājs im ad-

vokāts Rigā. Dzimis 1897. g. 20.

jūlija Beļavas pagastā. Tēvs Sīmanis,

māte Otllija, dzim. Račevska lauk-

saimnieki. Māksliniecisko izglītību ie-

guvis Maskavā gleznotāju Boļšakova

un Maškova privātstudijas un Mas-

kavas mākslas skolā. Studiju nolū-

kos bijis Parīzē un Venēcijā. Studē-

jis Maskavas universitāte un beidzis

Latvijas universitāti ar tiesību zināt-

ņu kandidāta grādu. Precējies. Sie-

va Milda, dzim. Bau.nane. Latvi-
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jas valsts mākslas muzejā atrodas

viņa darbi Meža ekspluatācija, le-

la, Dārza, Tilts pār Pērsi un citi,

Rīgas pilsētas mākslas muzeja Klu-

sā daba, Meža, Rigas priekšpilsēta.
Ir Rīgas mākslinieku grupas biedrs.

Piedalījies visās Latvijas valsts rī-

kotajās izstādes Latvijā un ārzemēs.

Piedalījies Latvijas atbrīvošanas karā.

SVENNE Otto, pseud. A. Malē-

nietis, paidagogs, tautskolu inspek-
tors Ludza. Dzimis 1886. g. 31. ok-

tobri Stāmerienes pag. Tēvs Jānis,
māte Margrieta, dzim. Tentere —

zemnieki. Beidzis Stāmerienes paga-

sta skolu, Vecgulbenes un Jaungul-
benes draudzes skolu, Pēterpils sko-

lotāju semināru un ieguvis augstā-

kas tautskolas skolotajā tiesības. Pre-

cējies. Sieva Anna, dzim. Meklerc.

Darbojies par skolotāju vairākās Lat-

vijas un Somijas skolās. Piedalījies
Latv. atbrīvošanas cīņās. Tagadējā
amatā no 1920. g. Sastādījis vai-

rākas mācības grāmatas pamatsko-
lām. Rakstījis periodiska presē par

Latgales kultūras jautājumiem. 1922.

g. iznākusi viņa grāmata Vecā un

jaunā Latgale un 1930. g. — Moder-

nie audzināšanas jautājumi; Ildzi dar-

bojies etnogrāfisko rakstu krājumā
Ludzas apriņķis senāk un tagad. Žur-

nālista darbību iesācis 1905. g. Pē-

terburgas Avīzēs un Dzimtenes Vēst-

nesi. Rakstījis par audzināšanas jau-

tājumiem Izglītības Min. Mēnešrak-

sta, Audzinātāja, Zeltenē, Burtniekā

v. c. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni un vairākiem izglit. ministri-

jas atzinlhas rakstiem. Aktīvi dar-

bojies Brīvības pieminekļa komite-

jā un Latvijas aizsardzības b-bā. Ir

Ludzas nacionālo skolotāju b-bas

priekšnieks. Apceļojis Ziemeļeiropu,
iepazīstoties ar turienes skolām.

SVENNE Pauls, skolotājs, Dau-

gavpils cietokšņa valsts pamatskolas

priekšnieks. Dzimis 1905. g. 15. jan-

vāri Stāmerienes pag. Tēvs Ādams,

māte Anna, dz. Baldone — zemkopji.
1924. g. beklzis Alūksnes vidusskolu

un 3 mēn. skolotāju sagatavos, kur-

sus Rīgā. Studējis L. U. paidagoģi-

ju. No 1924. g. bijis skolotājs, no

1929. g. skolas priekšnieks Viestura

valsts pamatskolā Purvmalas paga-

stā. No 1932 —1934. g. bijis rok-

darbu skolotājs franču licejā Rīgā.
1934. g. iecelts par skolotāju Sventes

valsts pamatskolā, pēc tam par sko-

lotāju iui drīz pēc tam par skolas

priekšn. Daugavpils cietokšņa valsts

pamatskolā. Rakstījis par paidagO-

ģiju žurnālos Sievietes Pasaule,

Ugunskurs, Mūsu Nākotne un laik-

raksta Jaunākās Ziņas.
SVENNE Sīmanis, paidagogs, Jaun-

latgales apriņķa I. iec. tautskolu in-

spektors. Dzimis 1883. g. 20. marti

Vidzemē. Tēvs Jānis, māte Margrieta,
dz. Tentere — zemnieki. Beidzis Pē-

terpils skol. semin. Tālāko izglītību

ieguvis pašmācības ceļā un izturot

pārbaudījumu ieguvis gimnaz. skolo-

tāja tiesības. 1902.—05. g. bijis sko-

lotājs, bet par piedalīšanos 1905. g.

kustība izsūtīts; 1907—14. g. sko-

lotājs Latgalē un Lietava. Piedalījies

pasaules karā. Kopš 1921. g. darbo-

jas par tautskolu inspektoru, sāku-

mā Rēzeknes, Ilūkstes, Kuldīgas un

tagad Jaunlatgales apriņķi. Sarakstī-

jis vairākas mācības grāmatas lat-

viešu un cittautiešu pamatskolām: Ma-

za ābece, Latgales Saulīte, Latviešu va-

lodas gramatika pamatskolām, Gllt-

rakstības metodika, Musu Draugs,

v. c. Rakstījis ari Balsi, Pēterbur-

gas Avīzēs, Apskata, Latgales Skolā

un Kuldīgas Balsi.
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SVIESTENS Valdemārs, skolotājs
un sabiedrisks darbinieks Rīgā. Dzi-

mis 1899. g. 14. maijā Bauskas apr.

Vecsaules pag. Tevs Andrejs, māte

Late, dzim. Zandmane — lauksaim-

nieki. Beidzis Vecsaules pagasta sko-

lu, mācījies Bauskas augstāka taut-

skolā un vēlāk Maskava evakuētā

Bauskas tirdzniecības skolā. 1918. g.

atgriezies Latvija, izturējis pārbau-

dījumus stacijas priekšnieka amatam.

Pec tam ieguvis pamatskolu skolo-

tāja tiesības un vidusskolas izglītī-
bu. Dienesta gaitu sācis Maskavā

1916. g. kā Ziemeļu dzelzceļu val-

des darbvedis. No 1918.-1920. g.

bijis par stacijas priekšnieku Bcr-

steles stacijā. 1921. g. pārgājis uz

paidagoģiju un strādājis Jaunsaules

6 kl. pamatskolā. 1934. g. pārnā-

cis uz Rīgu. Gatavo Latvju tautas

nācionālo un plastisko deju krājumu

un strādā žurnālā Mazpulks. Strā-

dādams Jaunsaule par skolotāju, no-

dibinājis orķestri un noorganizējis

pamatskolas jaunatnes mazpulku un

izveidojis to par lielāko mazpulku

Latvijā. Piedalījies visās Jaunsaules

pag. organizācijās, kā ari studējis

mūsu nacionālās dejas. Zemgales
lauksaimniecības centrālbiedrlba ap-

balvojusi viņu ar dipi. par centību

dārzkopība. Tagad ir Jaunsaules maz-

pulka goda vadītājs. Ir Rīgas latv.

skolotāju b-bas un Bauskas apr. nā-

cionālo skolotāju b-bas biedrs, Jaun-

saules cv. lut. draudzes jaunatnes

pukiņa režisors.

Š

naBERTS Jānis, Nācionālā teātra

aktieris. Dzimis 1892. g. 16. jūnijā

Elejas pag. Tevs Kristaps, māte Trī-

na, dzim. Graudiņa — lauksaimnie-

ki. Mācījies Bīriņu pagasta skolā.

Skatuves izglītību baudījis Dubura

dramatiskajos kursos. Pec tam di-

vus gadus mācījies Rostovā pie

Donas konservatorijas dramatiskajā

klase. Papildinājies Maskavā, klau-

soties lekcijas mākslas jautājumos

pie Ņemiroviča-Dančenko un Fiļipo-

va. Sieva Milda, dzim. Laimiņa. Ak-

tiera gaitas sācis 1910. g. K. Briv-

nieka vadība. 1913. g. saistījies Lie-

pājas dramatiskajā teātri kā mīlētā-

ju varonis. Kara gados vadlji6 bēgļu
teātri Rostovā. Vienu gadu strādājis

Maskavas latviešu teātri. 1922. g. at-

griezies Latvijā un darbojies Liepā-

jas Jaunajā teātri. Kopš 1924.g.dar-

bojas Rīgas Nacionālajā teātri. Ir lat-

vju aktieru arodb-bas valdes loceklis

Ņēmis aktīvu dalību latvju aktieru

arodb-bas teātra skolas nodibināšanā

un kopā ar A. Andersonu divus ga-

dus bijis skolas vadītājs. 9 gadus

strādājis par paidagOgu tautas augst-

skolas dramatiskajā studijā (6 gadi»

bijis stud. vadītājs). 3 gadus bijis

Majoru un Dubultu labdarības b-bas

dramatiskā pukiņa režisors. Uzstā-

jies par deklamātoru Rīgā un pro-

vince.

SEIBELS Alberts, sportists. Dzi-

mis 1906. g. 27. decembri Sabile.

Mācījies vidusskolā. Bijis māceklis

Latvijas telegrāfu aģentūrā un a.-s.

Rīgas Llotds, kā ari autobusa šoferis.

No 1934. g. k V. Ķuzes fabrikas

darbinieks. Rosīgi darbojies futbola

sporta laukā. Apbalvots ar Latvijas

sporta orgāni/, apvienības piemiņas

nozīmi par nopelniem futbolā. Des-



mit gadus spēlē Latvijas futbola

valsts komandā. Ir šokolādes fabri-

kas a.-s. V. Ķuze darbinieku kultū-

ras un sporta veicināšanas b-bas

biedrs un futbola komandas trenie-

ris. Piedalījies daudzās valsts fut-

bola sacīkstēs Latvijā un ārzemēs.

SEIERMANIS (Seucrmans) Augusts,

Dikļu Augstrozes draudzes mācītājs.
Dzimis 1886. g. 24. februāri Lubā-

nas mācītājmuižā, kur tēvs bijis

par mācītāju. Māte Adele, dzim.

Pavloska. Mācījies Sv. Pētera baz-

nīcas ģimnāzija Pēterpili. Studējis teo-

loģiju Tērbatā un Leipcigā. 1913.

g. ordinēts par Dikļu - Augstrozes
draudzes mācītāju. Kā tādu viņu

vajājuši lielinieki 1919. g. Apprecē-

jies ar Minnu, dz. Laju. Sarakstījis
dažus apcerējumus, kas iespiesti ga-

rīgos laikrakstos. lemi|ota blakus

nodarbošanās dabas zinātne, īpaši or-

nitoloģija.
SENKOVSKIS Heinrichs, pašvaldī-

bas darbinieks. Ugāles pagasta darb-

vedis. Dzimis 1877. g. 12. augustā

Nogāles muižā Talsu apr. Beidzis

Tiņģeres pagasta skolu un Talsu pil-
sētas skolu. Pašvaldības darbību uz-

sācis 1896. g. Popes pagasta, bū-

dams par pagasta rakstveža pail-

gu, kur nostrādājis 10 gadus un 1906.

g. pārgājis uz. Ugāles pagastu. Paš-

valdības dienestā atrodas jau 40 ga-

dus. Darbojas Ugāles krājaizdevu sa-

biedrības un Ugāles mašīnu koplie-
tašanas b-bas valde. Izpilda Ugāles

baznīcas valde rakstveža pienākumus.

Piedalījies pasaules kara. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. V. šķiru.

SERVINSKIS Vladimirs, architekts

Rīgā. Dzimis 1894. g. 23- maijā Rī-

gā. Tēvs Maksis — architekts, ma-

te Olga, dzim. Simonsone. Studē-

jis Rīgas politechniskā institūtā. Bei-

dzis Latv ijas universitātes arehitek-

turas fakultāti. Precējies. Sieva Alek-

sandra, dzim. Krivošapkina. 1914.g.

bijis praktikants Kaukāzā. No 1915.

1918. g. piedalījies pasaules kapi

sapieru bataljonā. No 1918. g. bijis

praktikants Atkarskā pie elevatora

būves, tad technikis, pēc tam ve-

cākais techniķis un darbu vadītājs.
1920. g. atgriezies Latvijā. No 1923.

g. ir privāts architekts Rigā. 1924.

g. ievelēts par Latvijas pareizticī-

go baznīcas sinodes architektu. Pro-

jektējis un celis Ainažu pamatskolu,

Pļaviņu pamatskolu, Ogres kūrmāju,

Sķelbānu, Lielvārdes, Burtnieku,

Jaunlatgales v. c. pareizticīgo baznī-

cas, brā}u kapu pieminekļus Pokro-

vā un Ikšķilē, Br. Svetlanovu tri-

kotāžu fabriku un citas sabiedriskas

un privātas celtnes. Ir Latvijas ar-

chitektu biedrības, Rigas architektu

b-bas un Krievu inženieru b-bas

biedrs un krievu stud. korp. Frater-

nitas Arctica filistrs.

SILLERS Jānis, valsts ierēdnis, te-

legrāfa un telefona inspektors Rigā.

Dzamis 1887. g. 3. novembri Kur-

māles pagasta. Tēvs Miķelis, māte

Minna — lauksaimnieki. Beidzis vi-

dusskolu un studējis elektrotechni-

ku Latvijas universitātē. Pasta un

telegrāfa resorā strādā no 1908. g.

1920. g. iecelts par I. telegrāfa un te-

lefona rajona priekšnieku. No 1929.

g. ir telegr. un telef. inspektors. Ir

Pasta un telegrāfa darbinieku b-bas

dibinātājs, pirmais priekšnieks un

izveidotājs.

SILLINGS Kārlis, jurists, Latvijas

tiesu palātas loceklis. Dzimis 1873.

g. 30. aprīli Jelgavā. Tēvs Kārlis

— jurists, māte Emma, dzim. Pēter-

se-Steffenhagena. Studējis teoloģiju

Tērbatā. Beidzis Maskavas univer-
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sirtates juridisko fakultāti. Dr. jur.
grādu ieguvis Leipcigas universitāte.

Precējies. Sieva tdite, dzim. (iros-

manc. No ISO7. g. bijis tiesamatu kan-

didāts Rīgas apgabaltiesa, no 1800.

g. Baltijas domeņu valdes juriskon-
sults. No 1002. g. bijis docents Rī-

gas politechniskaja institūtā. Latvi-

jai nodibinoties iecelts par Rigas ap-

gabaltiesas locekli, bet 1023. g. par

tiesu palātas locekli. No 1020. g. bi-

jis Herdera institūta mācības spēks.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

111. šķ. un vairākiem bij. Krievijas

ordeņiem. Bijis Litcrāriski praktiskās
pilsoniskas savienibas priekšsēdis,
stud. b-bas Curonia filistru biedribas

priekšsēdis un vācu juristu sabie-

dnbas priekšsēdis.

SIRONS Alberts, kulturtechniķis,

zemkop. min. purvkultūru saimnie-

cības Sala vadītājs Kārsavas pagastā.

Dzimis 1890. g. 20. novembri Vec-

piebalgas pagasta. Beidzis lauksaim-

niecības skolu Krievijā un zemes uz-

labošanas kursus pie Maskavas lauk-

saimn. akadēmijas. Bijis kulturtech-

niķis Krievija. Latvija no 1022. g.

taksators, no 1923.—1926. g. valsts

purvkultūru izmēģinājumu stacijas va-

dītāja palīgs Jaunpētermuižā, no

1926. g. zemes vērtēšanas taksators.

No 1927. g. ir purvkultūru saimnie-

cības Sala vadītājs. No 1934. g. ir

ari Kārsavas pils. revīzijas komisi-

jas priekšsēdis. Rakstījis presē par

purvu kultivēšanu. Nodarbojas ari ar

muziķu. Ir Latvijas kurtortechniķu
biedTlbas biedrs.

SIRONS Teodors, tiesnesis, Rigas

apgabaltiesas loceklis. Dzimis 1899.

g- 31. oktobri Rigā. Tēvs Reinholds,

māte Jule, dzim. Leitmane — tir-

gotāji. Skolas izglitibu ieguvis La-

rionova pirmskolā, Aleksandra ģim-

na/ija, 11. Rīgas pilsētas vidusskola

un Latvijas universitātes tautsaimn.

tiesību zinātnes fakultāte. Precējies.
Sieva Maiga, dzim. Čakste. 1925.g.

ka praktikants iestājies Rīgas apga-

baltiesas IV civ ilnodaļa, kopš 1920.

g. strādā kā tiesamatu kandidāts Ri-

gas apgabaltiesas 0. izmeklēšanas

tiesneša iecirkni, prokuratūrā mi ap-

gabaltiesas 11. civllnodajā; sākot ar

1927. g. pārzina Rīgas pils. 7. iec.

izmeklēšanas tiesneša iecirkni; par

Rīgas 7. iec. izmekl. tiesnesi apstipri-
nāts 1929. g.; 1934. g. iecelts par

Rīgas apgabaltiesas locekli un ieda-

līts apgabaltiesas 111. kriminalnodaļa.

Latvijas universitātes studentu b-bas

Austrums vecbiedrs, Tiesnešu b-bas

biedrs. 1917.—1918. g. atrodoties bēg-

ļu gaitās Penzas guberņā, Saranska

noorganizējis un vadījis latviešu skol-

nieku pulciņu.

SKL'TTE Jānis, veterinārārsts

Ventspils rajonā. Dzimis 1877. g.

decembri Rīgā. Tevs Pēteris sko-

lotājs, māte Lizete, dzim. Dancke.

Beidzis Terbatas augstskolu. Precē-

jies. Sieva Liane, dzim. Gulbe. Bi-

jis vet. ārsts Rīgā, iecirkņa un ap-

riņķa vet. ārsts Vidzeme. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. Ir VentspiLs

latviešu biedrības un Sarkana krusta

nodaļas valdes loc. un 2. Ventspils

aizsargu pulka vet. ārsts. Brīvprā-

tīgi piedalījies Latvijas atbrīvošanas

cīņās Ziemeļlatvijas armijā un Vid-

zemes divīzija.

ŠĶĒRSTI ŅS Jānis, valsts ierēd-

nis. Liepājas un Aizputes apr. polic.

I. iec. priekšnieks. Dzimis 1878. g.

12. septembri Ādažu pagastā. Tēvs

Jānis — galdnieks, māte Lavīze, dz.

Orlnfelde. Beidzis Rīgas Pētera-Pā-

vila pils. skolu. Sieva Anna, dzim.

Zvirgzde. 1807. g. sācis strādāt kan-
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cēlējas darbus toreizēja Rīgas pils.

polic. valdē. 1903. g. iecelts par tās

pašas policijas iecirkņa darbvedi; 1910.

g. iecelts iecirkņa priekšnieka palīga
amata Rēveles pils. policijā; No 1916.

g. bijis policijas priekšnieks Pakle

pilsētā. No 1919. g. bijis instruk-

tors Rīgas pils. militārajā policijā.

Tajā pašā gadā iecelts par Rīgas

prefektūras iecirkņa priekšnieku. 1931.

g. dienesta laba pārcelts tādā pašā
amatā uz Kuldīgas apr. polic. 2. iec.

Saklū, bet no 1934. g. ir tagadējā

dienestā. Ņēmis dalību grāmatas Va-

donis policijas darbiniekiem un aiz-

sargiem sarakstīšanā. Patstāvīgi iz-

devis policijas darbiniekiem Nozie-

dzīgu nodarījumu izmeklēšana un at-

klāšana un beletristisku darbu Rīgas

Jūrmala — Latvijas skaistākā peld-
vieta. Atsevišķi raksti iespiesti laik-

rakstos. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa IV. šk-, Latvijas atbrīvošanas

piemiņas medaļu un dažām cariskās

Krievijas valdības goda zīmēm. Sakot

ar 1919. gadu darbojas par lektoru

Rīgas policijas skola. Bijis 5. Rīgas
un 14. Kuldīgas aizsargu pulkos par

saimniecības priekšnieku. 1931. g. ie-

vēlēts Rīgas Jūrmalas pilsētas domē

un bijis šis domes priekšsēža biedrs.

SĶILTERS Gustavs, pseud. G.S.,

tēlnieks, L. U. lektors. Dzimis 1874.

g. 16. novembri Rūjienā. Tevs Jā-

nis, māte Anna, dzim. Lauce. Bei-

dzis Pēterpils Stiglica mākslas in-

stitūtu. Precējies. Sieva Irma, dzim.

Manfelde. Bijis tēlniecības vadītājs

Pēterpils StigHca mākslas skolā, Lat-

vijas mākslas akadēmijas vecākais

docents, zīmēšanas, tēlniecības un

mākslas vēstures skolotājs dažādos

kursos un skolās. Ir Latv. univer-

sitātes lektors. Viņa tēlniecības dar-

bi atrodas Latvijas valsts mākslas

mūzejā, Rigas pilsētas mākslas mū-

zejā un privātās kollekcijās. Vaļas
brižos nodarbojas ar dārzkopību. Ir

Latv. mākslinieku arodbiedrības un

Brīvdabas mozeja biedrības vakles

loceklis.

SĶILTERS Viktors, cand. pharm.,
L. U. ķlm. fakultātes asistents. Dzi-

mis 1896. g. 1. maijā Limbažos.

Beidzis Limbažu pilsētas skolu un

L. U. ķīmijas fak. ar cand. pharm.

grādu. Piedalījies pasaules karā un

Latv. atbrīvošanas cīņās. 1920. g. no-

licis aptiekāra palīga eksāmenu. 1923.

1927. g. bijis subasistents, no 1927.

g. jaunākais asistents un no 1928.

g. asistents pie praktiskās farmācijas
katedras.

ŠĶIPSNA Ēvalds, literāts. Dzimis

1893. g. 26. jūlija Jaungulbenes pag

Tevs Jēkabs zemkopis un sa-

biedrisks darbinieks, māte Minna, dz.

Lūse. Mācijies Petrova reālskolā Pē-

terpili. Studējis Rīgas politechnikā,

Pēterpils Pētera I. politechnikā un

Latvijas universitātē inženierzinātnes.

Beidzis Ķijevas kara skolu. Sieva

Elizabete, dzim. Kauliņa. Studiju laikā

darbojies studentu organizācijās, bet

beg)u laikam sākoties darbojies Pē-

terpils latviešu labdarības b-bā par

valdes locekli, teātra komisijas loc.

un skolu nodaļas sekretāru. Kā Pē-

terpils latviešu skolotāju pārstāvis

deleģēts uz vispārējo latviešu sko-

lotāju kongresu Maskavā. Bijis vieni

no galvenajiem pirmās latviešu tautas

augstskolas organizētājiem. Pasaules

kara laika iesaukts krievu armijā.
Aktīvi darbojies ari Imantas pidka

un I. Latv. atbrlvoš. bataljona or-

ganizēšana un izveidošana. Kopā ar

ģen. Kurēli un prof. Svābi deleģēts pie

maršala Foša Parīzē, lai panāktu
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latviešu pulku pārvešanu uz dzimteni.

Uzaicināts ārlietu ministrijā organizēt

bēgļu reevakuācijas nodaļu. 1920. g.

komandēts uz Maskavu kā eksperts

Latvijas un Krievijas miera līguma

komisijā. Pēc tam iecelts par Lat-

vijas pilnvaroto bēgļu lietas Krievijā.

Vēlāk darbojies dažādās saimnieciskās

un kulturālās organizācijās Latvijā.
No 1932. g. darbojas iekšlietu mini-

strijas preses un biedrību nodaļa Sa-

cerējis dzeju krājumu Ejot; lugu —

Ciānas bērni (Zaudētā dzimtene) un

daudzus stāstus un tēlojumus. Dra-

matizējis Staburaga bērnus. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV. šķ.
Ir daudzu organizāciju dibinātājs un

biedrs.

SLĀPS Kārlis, sabiedrisks darbi-

nieks, veterinārārsts Dobele. Dzimis

1874. g. 23. februāri Vircavas pa-

gastā. Tēvs Kārlis, māte Lizetc, dz.

Opermane zemkopji. Studējis

Charkovas un Terbatas veterinār-

institotā. Precējies. Sieva Lidija,
dzim. Kušķe. No 1900. g. bijis vete-

rinārārsts Mežmuižā. No 1901. 1904.

g. Kuldīgas pilsētas un lauks, biedrī-

bas vet. ārsts. No 1904. -1905. g.

Saldus pilsētas vet. ārsts. No 1905.

-1912. g. vet. ārsts Pliskavas gub.
No 1912. -1913. g. Ilūkstes un Jaun-

jelgavas apriņķa vet. ārsts. Subatē,

pēc tam lidz 1915. g. Tukuma apr.

vet. ārsts. Pēc tam komandēts uz

Dienvidkrieviju dažādu lopu sērgu

apkarošanai. No 1918. g. ir Dobeles

pilsētas, no 1919. g. ari Dobeles

rajona veterinārārsts. Ir Latvijas ve-

terinārārstu b-bas, Dobeles namīpaš-
nieku b-bas un Dobeles krājaizdevu
sab. biedrs. Rosīgi darbojies Kuldīgas

sabiedriskajā dzīve. Bijis Dobeles

pils. domnieks, pilsētas valdes lo-

ceklis un pilsētas galva.

SMITE Elfrīda, sieviešu organi-

zāciju darbiniece, zemkopības mini-

strijas mežu departamenta grāmata
vede. Dzimusi 1884. g. 4. novembri

Ternejas pag. Mācījusies Valmieras

pils. 6 kl. meitu skolā un daž. kur-

sos. Līdz 1919. g. darbojusies Rū-

jienas sabiedrība, būdama Rūjienas
dziedāšanas b-bas Ziedonis, Rūjie-
nas zemkopības b-bas un izglītī-
bas b-bas valdes locekle, kur lasī-

jusi priekšlasījumus un vadījusi izgl.
b-bas dāmu komiteju. Piedalījusies
mazturīgo svētdienas skolas nodibi-

nāšanā Rūjiena. Kara laika darboju-
sies līdzekļu vākšanas komitejā ie-

vainotiem karavīriem. Ar savāktajiem

līdzekļiem iekārtota kara slimnīca.

Bijusi ari darbvede bēgļu apgādā-

šanas biroja Rūjienā. 1919. g. pār-

nākusi uz Rīgu un iestājusies valsts

dienestā. Vairāk kā 10 gadus darbo-

jas Latvijas jauno sieviešu kristīgās
savienības centrālajā padomē un val-

dē. Vairākkārt deleģēta uz starptau-

tiskām konferencēm ārzemes. Apce-

ļojusi Vakareiropu un musu kaimiņ-

valstis.

SMITMANIS Dāvids, valsts ierēd-

nis, Ventspils apriņķa priekšnieks un

2. Ventspils aizsargu pulka koman-

dieris. Dzimis 1877. g. 9. jūlija Svē-

tes pagasta. Tēvs Indriķis, māte La-

vīze, dzim. Zlverte — lauksaimnie-

ki. Beidzis Jelgavas pilsētas 6kl

Aleksandra skolu. Precējies. Sieva

Elizabete, dzim. Kauliņa. No 1890.

g. bijis zvērināta advokāta rakst-

vedis Jelgavā, no 1898. g. ari Jel-

gavas pilsētas policijas ierēdnis, pēc

tam darbvedis Jelgavas-Bauskas ap-

riņķa policijā, no 1906.—1917. g.

Ventspils apriņķa policijas sekretārs.

1917. g. iecelts Vidzemes komisāra

kanceleja par kancelejas pārvaldnieka
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palīgu. Darbojies arī bēgļu komi-

teja un Tatjanas palīdzības komiteja.
191S. g. no Latvijas pagaidu val-

dības iecelts par Ventspils apriņķa

priekšnieka palīgu. No MMSĶ g bi-

jis Ventspils prefekts. No 1921. g.
ir Ventspils apriņķa priekšnieks un

2. Ventspils aizsargu pulka koman-

dieris. Darbojas daudzas Ventspils

organizācijās. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķ., aizsargu kru-

stu, Latvijas aizsardzības b-bas pie-

miņas medaļu, Latvijas atbrīvošanas

ciņu 10 gadu jubilejas medaļu, uguns-

dzēsēju, skautu, gaidu un vanagu

goda zīmēm.

ŠMITS Arvīds, agronoms. Latv.

universitātes lauks, fakult. vec. asi-

stents un lopkopības katedras privāt-
docents. Dzimis 1895. g. 17. februāri

Jaungulbenes pagastā. Tēvs Pēteris,

māte Liena, dzim. Ozoliņa zem-

kopji. Beidzis Jaungulbenes pagasta

Kalna skolu, Jaungulbenes 2 kl. mi-

nistrijas skolu, Jelgavas lauksaimnie-

cības vidusskolu un L. U. lauks,

fak. Precējies. Sieva Tekla, dzim.

Martinsone — cand. phil. Strādājis

Kauņas gub. par kulturtechniķi. Pie-

dalījies pasaules karā. 1919. g. ie-

stājies zemkopības ministrijas diene-

sta par sev. uzd. ierēdni, bet vē-

lāk Ventspils apr. par valsts zemju

inspektora v. i. Pēc tam piedalī-

jies atbrlv. ciņās. Pec studiju beig-
šanas darbojies Kurzemes lauksaimn.

centrālbiedrlbā. 1926. g. lauksaimn.

fak. lopkopības katedras asistents.

1927. g. Maluavas lauks, vidusskolas

fermas pārzinis un skolotājs. 1929.

g. valsts Višķu mājturibas skolas

priekšnieks. 1933. g. vec. asistents,

bet 1934. g. privātdocents. Raksta

lauksaimniecības un dienas presē po-

pul. zin. rakstus par lopkopību.

SMITS Augusts, valsts ierēdnis,
centrālas zemes ierīcības komitejas

kancelejas pārvaldnieks. Dzimis i 876.

g. 10. decembri Mēdzūlas muiža.

Tevs Andžs, mate Anna, dzim. Nus-

baume - zemkopji. Beidzis Pēter-

pili A. Jansona vispārējas izglītī-
bas kursus, grāmatvežu un ko.nerc-

zinibu kursus, vācu un franču valo-

das kursus Rīga, lauksaimniecības,

dārzkopības un biškopības kursus.

No 1904. g. bijis Krievijas dzelzceļu
dienesta kantorists, pec tam grāmat-

vedis, vēlāk galvenais grāmatvedis.
1921. g. atgriezies Latvija un bijis

zemkopības ministrijas valsts fonda

zemju izreutešanas komisijas locek-

lis Cesu apriņķi, pēc tam komisijas

priekšsēdis, no 1922. g. revidents,

no 1923. g. centrālās zemes ierīcī-

bas komitejas darbinieks, no 1925.

g. referents, no 1926. g. kancele-

jas pārvaldnieka v. i. No 1928. g.

ir centr. zemes ierlc. komitejas kan-

celejas pārvaldnieks. lemīļotā blakus

nodarbošanās dārzkopība un biško-

pība. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. IV. šķ.
SMITS Jānis, paidagogs. Dzimis

1876. g. 3. decembri Rudbāržu pag.

Darbojies par pamatskolotāju Ilmājā,

Nīgrandi un Tāšu-Padure Kurzeme.

191)5. gada emigrējis uz Angliju.

1910. g. uzturējies Parīzē un Vinē.

1911. g. aizceļojis uz Kanādu, kur

no 1914.—1917. g. studējis Manito-

bas universitātē un Manitobas pres-

biteriāņu teoloģijas kolledžā. 1917.

g. rudeni ieradies Vladivostokā, kur

darbojies par angļu valodas lektoru

un skolotāju Tautas universitāte un

Austrumu institūtā, kā ari Spaskas

ģimnāzija un garīgajā seminārā. Lat-

vijā ieradies 1919. g. Līdz 1920. g.

martam strādājis par skolotāju Lie-



pājā, bet tad ar l. martu ar izgli-
tibas ministrijas rīkojumu pārnācis

uz Rimi. uzjemoties angļu valodas

skolotāju kursu vadību. Vēlāk ie-

celts par Angļu valodas institūta va-

dītāju. 5o vietu iejem vel tagad. Li-

dzās paidagoģiskajam darbam pieda-

lās ari sabiedrības, sevišķi reliģis-
kajos pasākumos, gan J. K. S. va-

dībā, gan Brāļu draudzes darbības

atdzīvināšana, gan lasot lekcijas par

reliģisko etiķu. Kanādā dzīvodams

pulcinājis ap sevi nesociālistiskos lat-

viešus, ar kuriem nodibinājis Vini-

pegas lats. sadr. b-bu tui izdevis

žurnālu Kanādietis. Latvija raksta

Kurzeme* vārdā un atsevišķus rak-

stiņus ari \ ienā otrā Rigas laikrakstā

un žurnāla. Izdod Angļu valodas

burtnīcas pašmācībai, ar kuru pa-

līdzību māca angļu valodu pa radio.

Pagājuša rudeni izdevis angļu valodas

mācības grāmatu iesācējiem Angļu
valoda Latvija,

SMITS Juris, valsts darbinieks, vi-

cedirektors nodokļu departamentā.

Dzimis ISB2. g. 9. jūnijā Kalsnavas

pag. Tēvs Jānis, māte lize, dz. Lap-
sa—lauksaimnieki. Mācijies Kalsna-

vas pag. skolā, Kalsnavas dr. sko-

la, Jēkabpils pilsētai skolā, izturē-

ji tautskolotāja pārbaudījumu,. .vē-

lāk ka eksterns beidzis Jcļizavetgra-

das vīriešu ģimnāziju. Studējis ties-

lietas Pēterpils universitāte un taut-

saimniecību Pēterpils un Ķijevas ko-

mercinstitūtā. Pēdējo beidzis ar taut-

saimn. zinību kandidāta grādu. Sie-

va Zelma, dzim. Liepiņa. Bijis par

skolotāju Kalsnavā, Ļaudonā un Lie-

pājā no 1901. 1910. g. 1910. g. par

pretkrievu demonstrāciju atcelts no

vietas. Darbojies par mājskolotāju

Krievijā. 1920. g. iecelts par nodokļu

inspektora pailgu Cēsis; 1021. g.

iecelts par nodokļu inspektoru Rīgas

apriņķi, bet 1924. gada par nodokļu
inspektoru Rīgas pilsētas 111. nodokļu
iecirkni. No 1932. g. nodokļu de-

partamenta vicedirektors. Ir latviešu

tautsaimn. biedribas biedrs.

ŠMITS-SMITERS Pāvils, Latvi-

jas jaunatnes sarkana krusta centrā-

la biroja vadītājs. Dzimis 1897. g.

2b. jūlija Pekinā. Tevs Pēteris —

Latvijas universitātes profesors. Bei-

dzis ģimnāziju 1917. g. Studējis sa-

kuma Austrumu institūta Vladivosto-

kā, vēlāk tautsaimniecību Latvijas
universitāte. Precējies ar Melitu Be-

ļaeku. Strādājis par svešvalodu ko-

respondentu un nod. vadītāju ame-

rikāņu firmā Vouroveta Vladivosto-

kā un Charbinā, arī Pēterpils starp-

tautiskajā un Kriev u-Szijas banka

Vladivostokā un Cbarbinā, bet no

1921. g. novembra Latvijas sarkana

krusta. Darbojies līdz J. S. K. žur-

nālos Latvijas Jaunatne un Skolā un

dzīve, pēdēja redakcijas kollēģijas

loceklis. Sarakstījis J. S. K. rokas

grāmatu. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. V. šķ., Latv. sarkanā krusta

atzinības zīmi un goda nozīmi, Igau-

nijas sarkanā krusta goda krusta 11.

šķiras 11. pakāpi. Ir biedrs Latv. sar-

kana krustā, Latv. b-bā. Latv. dārzko-

pības b-bā, aizsargu organizācija,

korporācijā Fraternitas Lcttica. Ir

Rīgas pils. sabiedriskās palīdzības

komitejas padomes loceklis, pārveido-

tās Latvijas bērnu draugu biedrī-

bas priekšsēža biedrs. Bijis vairākos

ārzemju komandējumos uz Parīzi,

?enēvu, Francijā, Šveicē un dažās

citās valstis.

SMITS-SMITERS Pēteris, filolo-

ģijas profesors Latvijas universitātē.

Dzīvo Rigā Dzimis 1869. g. 25. de-
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cembrl Raunas dr. Lisas pag. Vecāki

saimnieki, māte dz. Zauska. Studē-

jis Maskavas un Pēterpils univer-

sitātē, ieguvis ķiniešu un mandžuru

valodas maģistra grādu, vēlāk ie-

vēlēts par filoloģijas doktoru. Sieva

Ida, dz. Zilgalve. Dēls Pāvils. No

1898. g. krievu vai. profesors Peki-

nas universitātē, no 1899. g. ķiniešu
un mandžūru valodas profesors Vla-

divostokā, no 1920. g. profesors Latv.

univ. baitu filoloģijas nozarē. Publi-

cējis ķiniešu valodas gramatiku, man-

džūru valodas mācības grāmatu, Lat-

viešu mitoloģiju, levadu valodniecībā,
Latv. tautas pasakas (līdz Šim 10

sējumu) un daudz citus rakstus. Iz-

pelnījies 1 latviešu, 1 franču, 1 zvie-

dru un 4 agrākās Krievijas ordeņus.
Piedalās dažādas iekš- un ārzemes

biedTlbās un ir R. L. B. Zinātņu ko-

mitejas prezidents. Ir korporācijas
Fraternitas Lettica filistrs. Cejojis

daudz pa Āziju zinātnes nolūkos.

SMITS Valdemārs, rajona vete-

rinārārsts Madliena. Dzimis 1890. g.

16. martā Sausnējas pagasta. Bei-

dzis Tērbatas veterinārinstitūtu. Pa-

saules karā bijis armijas vet.-ārsts.

Latvija atgriezies 1921. g. un vienu

gadu brīvi praktizējis Liepkalna

pagasta. No 1922. g. ir Madlienas

rajona veterinārārsts. Nodarbojas ari

ar dārzkopību un zvejniecību. Ir

Madlienas mednieku biedrības goda

biedrs, Ķeipenes aizsargu nod. dar-

binieks, Madlienas novada dziesmu

svētku b-bas kasieris, Madlienas pa-

gasta kultūras b-bas Straume, Mad-

lienas ugunsdzēsēju b-bas un Ķei-

penes lauksaimniecības veicināšanas

biedrības biedrs.

SMITS Valdemārs, sabiedrisks dar-

binieks. Dzimis 1904. g. 17. janvāri-

Vecāki — Mārcis un Maija. Izglīto-

jies Ungurpils pagasta skolā, Alojas
draudzes skolā un Alojas 6 kl. pamat-
skolā. Ir L. N. J. S. F. A. V. Alojas
novada inspektors, Alojas nāc. jaun.

b-bas valdes loceklis, aizsargu nod.

revīzijas kom. loc., Lauksaimnieku

b-bas sekretārs, Mednieku b-bas se-

kretārs un L. K. V. b-bas Alojas
nod. revlz. kom. loc. Apbalvots ar

LNJS Saules Trīsstūri.

SMULDERS Valdemārs, inženieris,

kuģu būves inspektors jūrniecības de-

partamentā Rīgā. Dzimis 1890. g.

18. martā Kalnciemā. Tēvs Kārlis

— mežsargs, māte Liene, dzim. Brei-

tenšteine. Beidzis Jelgavas reālsko-

lu 1909. g. Pēterpils politechniskā

institūta kuģu būvniecības nodaļu
1917. g. Precējies. Sieva Alma, dzim.

Memmēne. Strādājis jūrniecības dep.

no 1021. g. un Krišjāņa Valdemāra

jūrskolā kā kuģu būves skolotājs

no 1925. g. Sarakstījis grāmatas Ku-

ģu būve I. un 11. daļu, kā ari rak-

stījis Jūrnieka, Kuģniecības Gada

Grāmata un Latviešu konversācijas
vārdnīca. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. 111. šk-, Ir Latvijas inžen. b-bas

vakles loceklis, studentu b-bas Zie-

melis un Centrālās tūristu b-bas vice-

priekšsedis, Glābšanas b-bas uz ūde-

ņiem sekretārs, Latvju un angļu tu-

vināšanas b-bas, Latvju un čechu

tuvināšanās b-bas un Latvijas jachi-
kluba biedrs.

SPILBERGS Viktors, valsts dar-

binieks, Latvijas bankas akkredit*

vu inkaso daļas pilnvarotais Rīgā.
Dzimis 1893. g. 3. oktobri Rīgā.
Tēvs Jēkabs, māte Anna, dz. Zālīte.

1913. g. beidzis Pētera reālskolu Rī-

ga; no 1915.—1916. g. studējis Char-

kovas technoloģijas institūtā mecha-

niku; 1916. g. beidzis karalaika virs-

nieku skolu Kijevā; studējis Latvi-



jas universitātē tautsaimniecību, bet

studijas nav beidzis. Sieva Anna, dz.

Kūlmane. Kopš 1922. g. valsts krāj-

un kredītbankas, vēlāk Latvijas ban-

kas ierēdnis. 1926. g. iecelts par

bankas pilnvaroto. Ir L. S. C. O. sta-

tistikas nozares pārzinis.

SPOĢIS Pēteris, skolotājs, Jauneg-
lunas 6 kl. pamatskolas pārzinis un

stenografijas skolotājs Eglūnas vī-

riešu un Jauneglūnas sieviešu ģim-

nāzijā. Dzimis 1904. g. 18. jūnijā

Daugavpils apr. Kapiņu pag. Lei-

tānu sādžā. Māte Viktorija Spoģe -

rokpelne. Beidzis Krāslavas valsts

ģimnāziju, Daugavpils valsts skolo-

tāju institūtu un latviešu stenografijas

kursus. Precējies. Sieva, dzim. Ri-

bule. Līdz šim darbojies par skolo-

tāju. Ar dažiem paidagoģiski ētis-

kiem rakstiem piedalījies žurnālos Zl-

dūnis un Gaisma. lemīļotāka blakus

nodarbošanās rakstniecība tm steno-

grafija. Ir biedrs latviešu stenogra-

fijas biedrībā Roze un Latgales sko-

lotāju biedrībā.

SPRENKS Pauls, gleznotājs un

skolotājs. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1898.

g 18. novembri Vecrozes muižā.

Tēvs Aleksandrs Sprenks - mēr-

nieks, māte Helene, dzim. Celinska.

Izglītojies Pliskavas pilsētas skolā un

lietišķās mākslas skolā Pliskava. 1926.

g. beidzis Latvijas mākslas akadēmi-

ju ar mākslinieka gleznotajā grādu.

Sieva Johanna, dzim. Regute. No

1928. g. darbojies 11. Rīgas pils.

ģimn., no 1929.—1934. g. M. Mille-

res ģimn. par skolotāju. levēroja-

mākās gleznas: Podnieclbas darbnī-

ca, mākslas akadēmijas diplomdarbs,
kas atrodas saeimas reprezent. tel-

pās, Rēzeknes nomalē, Puķes, Ro-

zes un Interieurs, Rīgas elektr. spēk-

stacija. Ir Latv. māksi, b-bas biedrs.

SREINERTS Paulis, inž. mežko-

pis, Latv. universitātes vec. asistents.

Dzimis 1901. g. 9. jūlijā Ārlavas pa-

gastā. Tevs Ernests — lauku rūp-

nieks, māte Marija, dz. Sveicera.

Beidzis Latv. universitāti. Mācījies

Tiņģeres pagastskolā, Talsu pilsētas

skolā, beidzis valsts Talsu ģimnā-

ziju. Precējies. Sieva Paula, dzim.

Insberga. 1928. g. subasistents pie
lauks. fak. mežu taksācijas un ierī-

cības katedra». 1929. g. jaun. asisents,

1932. g. asistents un no 1934. g. ve-

cākais asistents. Viņa zinātniskie dar-

bi iespiesti Latv. univers. rakstos,

Mežsaimniecības rakstu krājuma, Me-

ža dzīve un Latv. mežu pētlš. sta-

cijas rakstos. Ir inženieru mežkopju
biedrības Salkone un Mežkopju sa-

vienības biedrs.

sTaLS Augusts, valsts ierēdnis un

jaunatnes org. darbinieks. Bauskas

apriņķa priekšnieka pārvaldes sekre-

tārs. Dzimis 1900. g. 10. maijā Bau-

skas pagasta. Mācījies Krievijā. 1919.

g. iestājies Bauskas pilsētas poli-

cijas dienestā par kancelejas ierēdni,
vēlāk izpildījis krimināluzrauga ama-

tu, bet tagad ir apriņķa priekšnieka

sekretārs. Ir 13. Bauskas aizsargu

pulka 11. batalj. adjutants un Latv.

jaun. s-bas vakles priekšsēdis.

STALS Miķelis, paidagogs, ārpus-

skolas izglītības un papildskolu

inspektors. Dzimis 1874. g. 26. de-

cembri Lutriņu pagastā. Beidzis Bal-

tijas skolotāju semināru 18%. g un

1927. g. Latvijas universitāti ar cand.

iur. et oec. grādu. Precējies. Sieva

Lidija, dzim. Llce. No 1897. -1996. g.

bijis skolas priekšnieks Duntes paga-

sta skolā, rosīgi darbodamies ari tu-

rienes sabiedriskajā dzīvē. No 1906.

g. skolotājs Dobelē, pēc tam Bau-

skas pilsētas skolā līdz 1913. g.
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Bijis ari inspektors Bauskas privā-

tajā tirdzniecības skolā. 1915. g. no-

organizējis Saratova latviešu bēgļu

komiteju uti nodibinājis bēgļu bēr-

nu skolu. No 1916. g. bijis skolotājs

Rīgas sieviešu augstākajā tautskola,

kura bija evakuēta uz Tērbatu. Rei-

zē darbojies arī N. Draudziņas,Smit-
chena un Bērziņa ģimnāzijas v. c.

1917. g. ievēlēts Kurzemes zemes

padomē. 1918. g. uzaicināts darbo-

ties Latv. izglītības ministrijā. No

1919.- 1927. g. bijis Rīgas pilsētas
tautskolu inspektors, pec tam taut-

skolu inspektors Tukuma un Talsu

apriņķi- No 1929. g. ir ārpusskolas

izglītības un papildu skolu inspek-
tors. Sarakstījis grāmatas: Audzinā-

šana un mācīšana agrā bērnība. Au-

dzināšana ģimene un skolā, Audzi-

nāšanas mācība. Musu dzīves grūt-

dieņi, viņu audzināšana un mācīša-

na, Rēķināšanas teorijas kurss, Ģeo-

metrija tautskolām, Dzīvie skaitļi U.C

Rakstījis ari Izglītības Ministrijas Mē-

nešrakstā, Audzinātājā, Zeltenē, Nā-

kotnes Spēkā, Brīvajā Zemē, Latvi

v. c. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeni un I atvijas sarkana krusta

goda zīmi.

STEINBERGA Doroteja (Dace Ak-

mentiņa), skatuves māksliniece. Dzī-

vo Rīga. Dzimusi 1858. g. 4. augustā

Grieuvaldes (tag. Zālītes) pagastā.

Tēvs Jēkabs — mūrnieks, māte Dār-

ta, dzim. Kurvite. Mācījusies trīs

gadus Jelgavas Annas baznīcas sko-

lā, pēc tam kleitu šūšanu un rokdar-

bus. Tai laikā ari dziedājusi Jelgavas
Annas baznīcas kori. Kad vecāki

1875. g. pārgāja uz dzīvi Rigā, Do-

roteja Šteinberga saka dziedat Rīgas

Jāņa baznīcas kori. Kad tais pašos

gados nodibinājās Rīgas latviešu bie-

drības koris skolotāja Ārgala vadi-

bā, Doroteja šteinberga dziedāja ari

šai kori; tāpat ari vēl kādā trešā

kori. Pirmo reizi uzstājusies ĪSSft.

g. Rīgas latviešu biedrības teātri

Rodes-fibeliņa vadība Vaņas lomā

Gļinkas operā Dzīvību par caru. No

1880. 1014. g. nepārtraukti darbo-

jusies Rigas latv. biedrības, vēHfc

Interimteatii. Pēc pasaules kara vie-

nu gadu darbojusies Nacionālajā
teātri. Pēdējo reizi uzstājusies

1922. gadā Akurātera Lāča bēr-

nos vecās Maijas lomā. Apbalvo-

ta ar Triju zvaigžņu ordeņa 111. un

IV. šķ. Ir goda biedrene Latviešu

sieviešu nacionālajā ligā.
STEINBERGS Jānis, pašvaldības

un sabiedrisks darbinieks Sērenē. Dzi-

mis 1862. g. 15. decembri Sērenes

pagastā. Tevs Pēteris, māte Made,

dzim. Rozenberga — lauksaimnieki.

Mācījies privāta reālskolā Jaunjelga-

vā. Nodibinājis Sērenes dziedāšanas

biedrību, kas kļuvusi par atmodas

kustības centru, bijis ilgus gadus šis

biedrības priekšnieks un ievēlēts par

tās pirmo goda biedru. Bij. Krievijas
valdības laikā bez pārtraukuma ieņē-

mis, dažādus pašvaldības amatus, bū-

dams pagasta priekšnieks, skolas ve-

cākais, ilgus gadus pagasta tiesas

priekšsēdis iui pagasta vecākais. 1905.

g. nodibinājis Sorenes-Seees savstar-

pējo ugunsapdrošināšanas biedribu,

visu laiku bijis tās valdes loceklis un

ir ilgus gadus valdes priekšsēdis. Pie-

dalījies 1905. g. brivibas kustībā, kur

ievēlēts par rīcības komitejas priekš-
sēdi un vēlāk vajāts. Kad viņa darbī-

bā nekā noziedzīga neatrada, 1906. g.

atkal ievelēts par pag. tiesas priekš-

sēdi. Bij. Krievijas valsts domes vē-

lēšanās 1906., 1907. un 1912. g. no

Jaunjelgavas apriņķa pagastu piln-

varniekiem ticis izraudzīts par Kur-
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zemes guberņas vēlētāju. Bēgļu laik-

metā 1016. g. darbojies latviešu bē-

gļu centrālkomitejas dienesta Pēter-

pili, vēlāk Liepkalnes-Ozolu bēgļu
rieibas komiteja par punkta pārzini.

Latvijas patstāvības laikā bijis Sēre-

nes pag. tiesas priekšsēdis no 1020.

g., Sērenes dzirntssarakstu nodaļas

pārzinis no 1922. g., Jaunjelgavas cv.

kut. draudzes padomes loceklis un

revīzijas komisijas priekšsēdis, 4. Jē-

kabpils aizsargu pulka Sērenes noda-

ļas aizsargs, ilggadīgs nodaļas kasie-

ris un 2 gadus nodaļas priekšnieks,
Sērenes pagasta padomes loceklis, 3

gadus Sērenes pagasta zemes ierīcī-

bas komitejas sekretārs un visu sa-

eimas un pagasta vēlēšanu komisi-

ju priekšsēdis. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. V. šķ.

STERNS Teodors, virsgrāmatvedis

tautas labklājības ministrijā. Dzimis

18S5. g. 5. janvāri Saklu. Tēvs Jā-
nis pasta ierēdnis, māte Līze,

dzim. Rakstiņa. Vidusskolas izgliti-
bu ieguvis pašmācības ceļā. Papil-

dinājies komerczintbās Rigas biržas

komitejas kursos. Priekš pasaules ka-

ra strādājis J. H. Cimmermaņa mūz.

firmā. No 1021. g. grāmatvedis ka-

ra ministrijā, vēlāk bruņošanās pār-

valdē. Kopš 1022. g. tautas labkl.

ministrija. Kopš 1024. g. virsgrā-
matvedis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. šķ. Ir Latv. invalidu fon-

da revīzijas komisijas loceklis. Dar-

bojas vairākās krājaizdevu sabiedrī-

bās. Ir dzelzceļu aizsargu pulka

sakaru rotā sporta pulciņa priekš-

nieks.

STOLCS Hugo, skolotājs un paš-

valdības darbinieks, Jelgavas pilsētas

galva. Dzimis 1886. g. 15. jūnijā Kal-

venes pagastā. Tēvs Eduards — taut-

skolotājs, māte Malvīne, dz. Prenc-

lava. Beidzis skolot āju semināru Kul-

dīga un Aleksandra kara skolu Mas-

kava. leguvis mājskolotāja tiesības.

Precējies. Sieva EmiUja, dz. Dāvid-

sona. No 1906. 1007. g. palīgskolo-

tājs Kalvenes pagasta skola. No 1007.

—1912. g. skolotājs Nīkrāces ministri-

jas skola Briņķu pag. No 1912.—1911.

g. Jelgavas krona draudzes skolas

pārzinis Jelgavā. No 1014.—1915. g.

piedalījies pasaules kara. No 1919. -

1920. g. kalpojis nacionālajā armijā.
No 1020.—1929. g. skolotājs Jelgavas
I. pils. Annas pamatskola un Jelga-

vas klasiskajā ģimnāzija. No 1929.

g. Jelgavas pilsētas galva Aphaivots

ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. Ir Pil-

sētu savienibas un Latv. slimo kasu

savienības valžu loceklis.

STRALS Aleksandrs, gleznotājs.

Dzīvo Pļaviņās. Dzimis 1579. g. 12.

jūnijā Pļaviņu pagastā Tēvs Kār-

lis — koku pludināšanas uzjēmējs,

māte Ilze, dzim. \ itole. Beidzis Kok-

neses draudzes skolu, (ilczniccibu

mācijies Bluma zīmēšanas skolā Ri-

gā. Precējies. Sieva Marija, dzim.

Bcrnšteine. No viņa gleznām Valsts

mākslas mūzejā atrodas: Jaunsaim-

nieks, Vizbulītes, Plosti v. c. un Rī-

gas pilsētas mākslas muzejā: Pa-

lu laikā un Malkcirsni. Ir Neatka-

rīgo mākslinieku vienības biedrs un

piedalās viņas sarīkotajās izstādes.

Sarīkojis patstāvīgas gleznu izstādes

Rigā un provincē. Priekš kara bijis

ari dekorators Interima, Jaunajā un

citos teātros. Darbojies ari grafikas

laukā kā illustrātors un karikatūrists.

No 1922.-1929. g. bijis Pļaviņu vi-

dusskolas zīmēšanas skolotājs.

STRAUSS Jānis, žurnālists. Specia-

litāte lauksaimn. būvniecība. Laik-

rakstu Brīvā Zeme un Tēvijas Sargs

būvniecības nodaļu vadītājs Dzimis
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1901. g. 28. jūnijā Ķemeros. Studē

Latv. universitātes arehitekturas fak.

Precējies. Sieva' Olga, dzim. Brači-

ņa
— beigusi Latv. univers. vēstures

nodaļu. Kara laika piekomandēts
kara skolai un piedalījies Rigas aiz-

stāvēšanā. 1923. 1934. g. strādājis

zemkopības min. bUvniecibas nodaļa

par bavtechniki un konstruktoru. Sa-

rakstījis vairākas būvniecības grāma-

tas: Lēti un izturīgi buvveidi, 100 pa-

domi būvniecībā un Otrie 100 pa-

domi būvniecībā. Bez tam ir apm.

15 izgudrojumu autors būvniecība.

Apbalvots ar Lāčplēša k. ordeni. Bijis

pirmais radiofona lektors un periodis-
kās preses korespondents būvnie-

cības jautājumos.
STRAUSS Jānis, skolotājs un sa-

biedrisks darbinieks, Petemieku pag.

6 kl. pamatskolas pārzinis. Dzimis

1894. g. 27. aprīli Rīgā. Tēvs Ģederts

bijis Rigā btivvaditājs, māte Eli-

zabete, dzim. Neilande. Mācījies reāl-

skolā, paidagoģijas kursos un L. T.

universitātes paidagoģijas nod. Pre-

cējies ar Tatjānu Korovkinu. No 1920.

g. bijis Taurkalna pagasta pamatsko-
las pārzinis. No 1925. g. ir Petemie-

ku pag. pamatskolas pārzinis. Ir Jel-

gavas apr. skolotāju b-bas biedrs, Pe-

temieku pag. aizsargu nod. sporta

pulc. pr-ks un rev. kom. loc. Darbojas

ari Pēternieku pag. rev. kom.

STRAUSS Valdemārs, valsts iered

nis, Rigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu

izpildītājs. Dzimis 1886. g. 10. decem-

bri Jaunpiebalgas pagastā. Tēvs Jānis
— melderis, māte Līze, dzim. Rudzl-

t~. Mācījies Vecpiebalgas draudzes

skolā īvi privātskola Rīgā. Precējies.
Sieva Berta, dz. Rudzlte. No 1904.

1907. g. strādājis Jaunpiebalgas pa-

gasta pašvaldībā, pēc tam bijis Rī-

gas apr. 1. iec. un Rīgas pils. I. iec.

izmekl. tiesnešu rakstvedis un tulks.

No 1907. g. bijis Alūksnes mierties-

neša rakstvedis un tulks. No 1914. g.

praktizējis par privatadvokfltu Alūk-

snē. Darbojies toreizējās Alūksne»

b-bās un kara laikā latviešu bēgļi:

apgādāšanas komitejas Alūksnes no-

daļā un Alūksnes kara lazaretē. At-

griezies Latvijā, strādājis Daugavpils

apgabaltiesā. 1924.g. iecelts par Kar-

savas iec. tiesu izpildītāju. 1927. g.

par Valkas apr. tiesu izpildītāju, pēc

tam par Rīgas pils. 9. iec. tiesu iz-

pildītāju.

SUBBE Augusts, nodokļu depar-
tamenta vicedirektors Rīga. Dzimis

1873. g. 16. augusta Bārtas pag. Mā-

cījies Kocha privātskolā Valtaiķos.

Kaušmaņa proģimnazijā Aizpute un

Kuldīgas ģimnāzijā. 1806. g. beidzis

Demidova jurid. liceju Jaroslavā. Pre-

cējies. Sieva, dzim. Kņazeva. 1808.

g. iestājies Irkutskas un Jakutskas
akcīzes valdē par vec. kontrolieri.

1902. g. iecelts par inspektora palī-

gu un 1908. g. par apgabala inspek-
toru. Pēdējo amatu izpildījis Irkut-

ska no 1911.-1920. g. No 1022.-

----1924. kalpojis akcīzes resorā Krie-

vija. 1924. g. aprīli atgriezies Lat-

vijā. Akcīzes dienestā Rīgā iestā-

jies par vec. kontrolieri, pēc tam ie-

celts par inspektora palīgu, tad re-

videntu un 1927. g. par vicedirektoru.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
IV. šķiru.

SUBERTS Pauls, pianists, profe-

sors Latvijas konservatorijā. Dzimis

1884. g. 20. martā Zajenieku pagastā.
Tēvs Kristaps, Zaļenieku pagasta sko-

lotājs, ērģelnieks un kora diriģents;
kā rakstnieks parakstījies ar pseudo-
nimu Almanzors. Māte Antonija, dz.

Zemberga. Mācijies Jelgavas klasis-
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kaj i ģimnāzijā, kuru beidzis 1903.

g. Studējis jurisprudenci Pēterpils

un.versitāte; izstājies no IV. kursa

1911. g. Tanī pašā laikā mācījies Pē-

terpils konservatorijā klavieru kla-

sē pie slavenas pianistes Anetes Esi-

povas. Konservatoriju beidzis 1911.

g. ar lielo sudraba meda|u un brīv-

mākslinieka grādu. Sieva Helene, dz.

Likope. No 191L-1914. g. darbojies

Pēterpili par privātu mūzikas sko-

lotāju. Vienu gadu bijis Pēterpils

Smoļnija sieviešu institūtapar vecāko

klavieru klases vadītāju. Tanī laika

sarīkojis savus pirmos klavieru va-

karus Rīga un Jelgavā. No 1914.—

191S g. bijis krievu armijā, pēdējo

pusgadu par pianistu latviešu strēl-

nieku izpildu komitejas simfoniska-

jā orķestri Pēterpili. 1918. g. rudeni

pārnācis uz Rīgu un strādājis Latvju

opera par repetitoru un pianistu.

1919 g. ņēmis dalību Latvijas atbrī-

vošanas cīņās, būdams kara ierēdnis

latv. atsev. brigādes štābā. No 1919.

g. Latvijas konservatorijas vecākais

docents klavieru klasē, kopš 1927.

g. profesors. No 1923.- 1925. g. de-

kāns, no 1925.- 1926. g. ari Nacionā-

lās operas direktors. No 1926. -1934.

g. Latv. konservatorijas prorektors.

Sacerējis dažas solo dziesmas, trīs

kompozīcijas klavierēm un vienu vi-

jolei ar klavieru pavadījumu. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

111. šķ. Ir stud. korp. Fraternitas Me-

tropolitana filistrs. Daudz koncertē-

jis kamermūzikas vakaros (piem.

kopā ar Marto spēlējis visas Bētho-

vena sonātas trijos vakaros Rīgā) un

simfoniskos koncertos; bijis ari par

pavadītāju. Ar latviešu un cittautie-

šu solistiem koncertējis Igaunijā, So-

mija, Lietavā un agrākajā Krievijā.

Latviešu mūziku propagandējis kai-

miņvaLšķu radiofonos: Helsinkos,
Stokholma, Kauņa, Varšavā. Bijis

izgl. min. mūzikas padomes loceklis

un no 1927.—1934. g. izgl. min. pār-
stāvis mūzikas lietpratēju komisija

pie kultūras fonda; no 1929 —1934.

g. mūzikas padomes loceklis radio-

fonā.

SULCS Jānis, ārsts, Latvijas uni-

versitātes docents. Dzimis 1885. g.

22. aiujusta Straupes pagasta. Tēvs

Jānis, māte Kristīne, dzim. Eiķele.

Mācijies Straupes draudzes skolā, Ri-

gas pilsētas ģimnāzijā, Vīnes, Ciri-

ches un Tērbatas universitātē. Sie-

va Natālija, dzini. Olande, Nacionā-

lās operas soliste. No 1912. -1914.

g. bijis slimnīcas vadītājs Straupē; no

1914. g. ārsts dažādās Krievijas ar-

mijas da|ās; no 1921. g. L. univ.

mcd. fakultātes chirurģiskās hospita-
lās klīnikas asistents. 1926. g. ie-

guvis medicīnas doktora grādu; 1928.

g. privātdocents. No 1934. g. stata

docents un katedras vadītājs. Sa-

rakstījis daudzus zinātniskus, bez tam

vairākus populārzinātniskus rakstus,

kas iespiesti dažādos gan periodiskos,

gan neperiodiskos latviešu izdevumos.

Ir Lahiešu ārstu b-bas, Latvijas bio-

loģijas b-bas, studentu h-bas Atauga

vocbiedru palīdzības b-bas biedrs.

SULCS Lotārs, Latvijas universi-

tātes privātdocents pie tiesību filo-

zofijas katedras. Dzimis 1904. g.

30. novembri Vklrižu pagasta. Tevs

Jūlijs, māte Alma, dzim. Pēterso-

ne zemkopji. Beidzis Latvijas

universitātes tautsaimniecības un tie-

sību zinātņu un filoloģijas un filo-

zofijas fakultātes. Papildinājies Prā-

gas un Parīzes universitātē. Pre-

cējies. Sieva Velta, dzim. Ruse. 1928.

g. atstāts sagatavoties zinātniskajam
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darbam pie Latvijas universitātes

tautsaimniecības un tiesibu zinātņu
fakultātes tiesību filozofijas katedras.

No 1931.—1932. g. bijis Latvijas uni-

versitātes zinātniskā komandējumā

Prāgā. 1933. g. ievēlēts par privāt-
docentu L. U. tautsaimniecības un

tiesību zinātņu fakultātē. No 1933.

■—1934. g. bijis L. U. zinātniskā ko-

mandējumā Parīzē. Darbojies par

lektoru Latvijas tautas universitātē

un Kr. Barona tautas augstskola.

Publicējis zinātniskus rakstus dažā-

dos laikrakstos. Latvju-čechoslovaku

b-bas, Rīgas juristu b-bas v. c. bie-

drību biedrs. Stud. korp. Lettonia

filistrs. 1934. g. VIII. starptautiskajā

filozofu kongresā Prāgā nolasījis re-

ferātu.

SULCS Pēteris, inženieris tcehno-

logs, technisko darb. vad. Jelgavas

sukura fabrika. Dzimis 1860. g. Ode-

sā. Tēvs Fricis, māte Marija, dzim.

Hēne. Beidzis Rīgas polit. inst. cum

laudc. Sieva Marta, dzim. Klūga.

Strādājis Krievijā sukura fabr. no

1892 —1898. g. par k !l™k' » dir.

palīgu. No 1898. -1917. g. par direk-

toru. 1921. g. par fabr. vad. inž.

J. Bruša terpentīna un darvas fabri-

kā Rīgā. No 1923.—1925. g. bijis

vadītājs O. Šķipsnas augļu un ogu

vīnu darītavā Dreiņos pie Vecgulbe-

nes. No 1926. g. darbojas Jelgavas
sukura fabrikā.

SULTCS Pēteris, rūpnieks un tir-

gotājs, makaronu fabrikas īpašnieks

Rīgā. Dzimis 1881. g. 13. februāri

Ķieģeļu pagastā. Tēvs Jēkabs — mui-

žas vagaris, māte Marija, dzim. Zel-

tiņa. Mācījies draudzes skolā. Pre-

cējies. Sieva Emīlija, dzim. Zeitma-

ne. 1913. g. uzsācis patstāvīgu tirdz-

niecību Bīriņu pagastā. 1918. g. at-

vēris Uoloniālprcču veikalu Rīgā.

1024. g. ierikojis makaronu fabriku.

Ir galvenās tirdzn. un rūpniecības no-

dokļu kom. loc. no valsts tapša-
nas laika, I. Latvijas kreditsab-bas

valdes priekšsēdis un Latvijas tirgo-
tāju sav-bas valdes loceklis.

SOMANIS Roberts, lecavas pamat-
skolas un lecavas papildskolas pār-
zinis. Dzimis 18S0. g. 3. marta Jaun-

pils pag. Galdnieka dels. Izglītojies
Bikstu pagasta skolā, ķeizarienes Kat-

rīnas 11. pilsētas skolā Rīgā, kuras

pilnu kursu beidzis 1596. g. Izturē-

jis pārbaudījumus pie Rigas mācī-

bas apgabala valdes, iegūdams taut-

skolotāja tiesības. Kā eksterns beidzis

ģimnāzijas pilnu kursu un studē Lat-

vijas universitātē tautsaimniecību.

Strādā par skolotāju 27 gadus. No-

organizējis un vada lecavas jaunat-

nes apvienību un lecavas mazpulku.

Kā brīvprātīgais piedalijies Latvijas
atbrīvošanas cīņās 1919. g., par ko

apbalvots ar goda zīmi.

SOMANS Vilis, diplomāts, Latvi-

jas sūtnis Somijā. Dzimis 1837. g.

21. aprīli Džūkstes pagastā. Tēvs

Mārtiņš, māte Llzabete, dz. Vilmane

— lauksaimnieki. Beidzis v idējo lauk-

saimniecības skolu, studējis agrono-

miju Maskavā un tautsaimniecību

Šveicē. Beidzis St. Gallenas tirdz-

niecības augstskolu. Precējies. Sie-

va Kornēlija, dzim. Pārupe. No 1918.

g. bijis pagaidu valdības Jelgavas

apriņķa pr-ks. 1919. g. brīvprātīgi

iestājies Latvijas armija. Tai pašā

gadā pārgājis ārlietu ministrijas die-

nestā. Lidz 1921. g. aprīlim bijis

ārlietu ministrijas kancelejas pārvald-

nieks 'un administratīvā dep-ta di-

rektors, no 1921. 1924. g. ārlietu

ministrijas politiskais direktors, no

1924. 1926. g. Latvijas ārkārtējais

sUtnis un pilnvarotais ministrs Romā,
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no 1920. 1933. g. Latvijas sūtnis

Francija, Spānijā un Portugālē. No

1933. g. ir Latvijas sūtnis Somijā.
Bijis Latvijas delegāts daudzās Bal-

tijas valšķu un citās starptautiskās

konferences, no 1921.—1930. g. Lat-

vijas delegāts tautu savienības piln-

sapulces, 1925. un 1926. g. Latvijas

delegācijas vadītājs tautu sav-bas piln-
sapulcēs, 1926. g. Latvijas pilnva-

rotais muižnieku sudzJbas lietā tau-

tu savienībai par Latvijas agrāro re-

formu. levietojis latviešu presē saim-

nieciskus un politiskus pārskatus. Ir

Triju zvaigžņu ordeņa, Polijas Polo-

nia Restituta, Somijas Baltās Rozes

ordeņa, Francijas Legion d'Honueur

lielvirsnieks, Itālijas Corona d'ltalia

lielkrusta un Portugāles Kristus mili-

tāra ordeņa lielkrusta komandieris.

SVABE Arvīds, L. U prof. Rigā.
Dzimis 1883. g. 25. maijā Lielstrau-

pē kā muižas stārasta Mārtiņa S. dēls.

1921. -25. g. studējis tiesibu zin. L.

EJ., no 1929. g. bijis turpat privāt-

docents Latvijas tiesību vēsturē, no

1930. g. docents, 1932. g. ieguvis
Dr. iur. grādu un ievēlēts par prof.
Bijis Tālo austrumu nacionālās pa-

domes centrāla biroja sekretārs, ie-

rēdnis ārlietu min. Baltijas nodaļa,

satvers, sapulces loceklis, Latv. rakst-

nieku un žurnālistu arodb-bas pr-dis,
Nacionālā teātra direkcijas loceklis,

Latv. konversācijas vārdnīcas galve-
nais redaktors. Galvenie darbi: dzeju
grāmatas: Klusie ciemi, Pilsēta, Bul-

vāri, Gong-gong; stāsti un romāni:

Ceļā, Salauztais gredzens, Likteņa

saistības, Darbs, Vārds. Rakstījis ari

par latvju folkloru. Viņa darbi ari:

Latvju kultūras vēsture, Pagasta vē-

sture, Grundriss der Agrargeschichtc
Lettlands, Zemes attiecību un zemes

reformu vēsture Latvijā, Livonijas se-

nākās bruņinieku tiesības, Die alteste

schvvedische Landrevision Livlands,
Kuršu ķoniņu un novadnieku tiesis-

kais stāvoklis un Latvju tiesību vē-

sture.

SVANE Līna, skolotāja, Dobeles

un Bērzbeķes pamatskolas priekšnie-
ce. Dzimusi 1889. g. 9. oktobri Sl-

peles pagastā. Mācījusies Rigā vakara

vidusskolā un Ķēniņa ģimnāzijā. Ka-

ra laikā izglītību turpinājusi Maskavā

Elizabetes sieviešu ģimnāzijā. Strā-

dājusi vienu gadu par skolotāju Mas-

kavas pilsētas meiteņu skolā. 1918.

g. rudeni atgriezusies dzimtene. No

1919. g. strādā Dobeles un Bērzbeķes

pamatskola, no 1920. g. ir skolas

pr-ce. Strādā ari sabiedriskajā darbā.

Ir aizsardze un rev. kom. locekle

Dobeles ai/sardžu pukiņā. Ir ari

Dobeles un Bērzbeķes pamatskolas

jaunatnes Sarkanā Krusta puloiņa pr-

ce un Dobeles un Bērzbeķes maz-

pulka vadītajā.

SVARCS Valdemārs, Latvijas na-

cionālateātraaktieris. Priekš tam bijis
burtlicis. Dzimis 1884. g. 20. ok-

tobri Slokā. Tēvs Kārlis — mūrnieks

un namsaimnieks, māte Marija, dz.

Pāvule. Mācījies Slokas valsts pamat

skolā, bet pārbaudījumus izturējis Rī-

gas pilsētas Katrīnas 11. skolā. Turp-
māko izglītību ieguvis pašmācības ce-

ļā. Sieva Līna, dzim. Beržinska.

I irāni izglītību baudījis pie Alek-

sandra Frcimaņa. No 1906. g. dar-

bojies Rīgas latv. biedribas teātri

direktora Pētera Ozoliņa vadībā

Teātrim nodegot 1908. g. pārgājis uz

Rīgas Jauno teātri, kur darbojies lidz

1912. g. Līdz 1915. g. darbojies

ceļojošās trupās Tijas Bangas, Bi-

rutas Skujenieces, Viļā Segliņa un

Teodora Amtmaņa vadībā. No 1915.
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— 1919. g. Interimteātr! un tagadējā

Nacionālajā teātri. Lielinieku valdī-

šanas laikā kopā ar bij. dir. P. Ozo-

liņu, Aleksandru Freimani, Pēteri Ru-

dzlti, Jūliju Skaidriti un daudziem

citiem nodibinājis Tautas teātri, kur

kaudamies ar badu darbojies lidz

lielinieku padzīšanai. No 1919. g.

nepārtraukti darbojas Nacionālajā
teātri. 29 gados tēlojis apmēram 350

lomas, vairāk kā 3000 izrādēs. Va-

saras brīvlaikā sagatavojis daudzas

izrādes lauku organizācijām. Dažus

gadus vadījis Latviešu nacionālas jau-
natnes savienības dramatisko studiju,
kā ari Raiņa kluba dramatisko pul-

ciņu. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šk- Kopš 1929. g. Latvju

aktieru arodbiedrības priekšnieks,
līdz tam bijis valdes loceklis. Ilgus

gadus skatuves mākslas padomes lo-

ceklis. 1934. g. ar izglītības mi-

nistra rīkojumu iecelts par teātra

skolas direktoru.

ŠVERNS Eduards, rakstnieks un

valsts ierēdnis, vecākais grāmatve-
dis Latvijas bankā Rīga. Dzimis 1881.

g. 23. janvāri Jēru pagastā. Tēvs

Richards, māte leva, dzim. Luse —

zemkopji. Mācījies Jēru pagasta sko-

lā un Rūjienas draudzes skolā. Ga-

tavojies uz vidusskolas eksāmenu.

Klausījies lekcijas L. T. universitātes

juridiski oikonomiskajā fakultātē. Sie-

va Leontīne, dzim. Grinberga. No

1899. -1906. g. strādājis par darbve-

ža palīgu Mazsalacā un Skaistkalne.

No 1906. -1914. g. bijis par Vec-

un Jaunsaules pagasta darbvedi. Vā-

cu okupācijas laikā strādājis Omskā

kreditkooperātivu savienības bankā

par grāmatvedi. Pēc atgriešanās Lat-

vijā dzīvo un darbojas Rīgā. Kopā

ar citiem nodibinājis Saules dzie-

dāšanas biedrību un bijis par tās

priekšnieku. Darbojies Vecsaules

zemkopības biedrības krājaizdevu sa-

biedrībā. Sūtījis korespondences da-

žādiem laikrakstiem. No 1928. g.

darbojies Kundziņsalas labierīcības

biedrības revīzijas komisija. Sarak-

stījis lugas: Vīrietis, kas katrai patīk,

Strupceļā, Ligzdeni, Vienoti; stāstus:

Gara iesma drāzējs un Ceļš uz elli.

Bez tam sarakstījis vairākas raid-

higas.

T

TAMISARS Aleksandrs, Valmieras

pilsētas valdes sekretārs. Dzimis 1894.

g. 25. novembri Salacas pagastā.
Beidzis Vecsalacas pareizticīgo drau-

dzes skolu un Ainažu tālbraucēju

jūrskolas sagatavošanas skolu. Iztu-

rējis pārbaudījumu par reālskolas 4

kl. kursu Valmierā. Ir Latvijas pret-

alkohola biedrības Valmieras noda-

ļas valdes loceklis, Vidzemes pat-

ronāta biedrības Valmieras nodaļas

un Latvijas tuberkulozes apkaroša-

nas biedrības Valmieras nod. rev.

kom. loceklis, Brāhi kapu komitejas
Valmieras nod. un Valmieras sporta
b-bas biedrs.

TAMU2S Pēteris, agronoms un

sabiedrisks darbinieks, Skrīveru 2 g.

lauksaimniecības skolas skolotājs.

Dzimis 1896. g. 24. martā Dunikas

pagasta. Tēvs Miķelis, māte Anna,

dzim. Sedole — lauksaimnieki. Bei-

dzis Latvijas universitātes lauksaimn.

fakultāti. Precējies. Sieva Emma,



dzim. Heimaue. 1926. g. hijis sub-

asistents pie L. U. lauksaimniecības

fakultātes laukkopības katedras. No

1927.—1929. g. skolotājs Baltinavas

i gad. lauksaimniecībai skolā. No

1929. g. ir Skrīveru 2 gad. lauk-

saimniecības skolas skolotājs. Pie-

dalijies Latv. atbrīvošanas ciņās. Ir

Skrīveru mazpulka vadītājs, Skrīve-

ru 2 gad. lauksaimniecības skolas ab-

solventu b-bas valdes priekšsēdis un

Skrīveru kultūras b-bas valdes priekš-
sēža biedrs.

TAUBE Gustavs -Arturs, Latvijas
univers. profesors, inženiera techno-

logs. L. U. materiālu izmēģināš. un

teehnolog. pētlj. laboratorijas vadī-

tājs. Dzimis 1870. g. It. februāri

Rīgā. Tevs Valdemārs kapteinis,
māte Olga, dzim. Roze. Beidzis Rī-

gas pilsētas reālskolu un politech-
nisko institūtu. Bijis Rīgas politechn.
inst. asistenta v. i., tad asistents,

no 1905. g. docents un no 1914. g.

adjunkta profesors. No 1919. g. ir

L. U. mēch. fak. profesors. Viņa rak-

sti techuiskos jautājumos iespiesti da-

žos speciālos izdevumos. Ir Rīgas
techn. sab-bas un Starptaut. technisko

materiālu izmēģināšanas b-bas Švei-

ce loceklis. Komandēts uz Angliju,

Sveici, Vāciju, Dāniju, Austriju, Itā-

liju, Krieviju, Ameriku etc.

TAUBE Kristaps, valsts ierēdnis,

Latvijas dzelzceļu 10. ceļu iecirkņa

priekšnieks Ventspili. Dzimis 1875.

g. 17. augustā Kuldīgas pagastā. Tēvs

Indriķis, māte Lūša lauksaim-

nieki. Beidzis Rēveles technisko

dzelzceļa skolu. Pašmācības ceļā ie-

guvis satiksmes ceļu būvju vadītāja

tiesības. No 1896.—1918. g. strādājis

Baltijas dzelzceļa Gatčinas rajonā un

Pēterpili. 1918. g. pārcelts par ceļu

iecirkņa priekšnieku uz Vecgutbcni.

1919. g. pārgājis Ziemeļlatvijas Val-

mieras pulka rīcība. Pec tam pār-

celts uz Jelgavu. Pec Jelgavas at-

brīvošanas Ikl/ 192?. g. bijis dzelz-

ceļa ceļu iecirkņa priekšnieks un

vadījis Kurzemes dzelzceļa tikla at-

jaunos, darbus uu eku būves. 1927.

g. pārcelts uz. Ventspils iecirkni.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

IV. šķ., Latvijas atbrīvošanas piemi-

ņas zīmi un dzelzceļnieku biedribas

zelta nozīmi. Ir dzelzceļu aisargu

Ventspils nodaļas komandieris, 22.

skautu pulciņi priekšnieks, Latvijas

dzelzceļnieku b-bas un Ventspils lat-

viešu b-bas biedrs. No 1910.-1917.

g. darbojies Pēterpils latviešu b-bas

valde un bēgļu organizācijās.
TAUPMANIS Paulis, valsts ierēd-

nis, nodaļas vadītājs centrālajā ze-

mes ierlc. komitejā Rigā. Dzimis 138S.

g. 16. marta Džūkstes pagastā. Mā-

cījies Rīgas pilsētas Katrīnas 11. sko-

lā. Par piedalīšanos 1905. g. brīvības

cīņās notiesāts katorgā Pec soda iz-

ciešanas nometināts Sibirija uz vi-

su možu. Aizbēdzis uz Beļģiju, pec

tam uz Franciju. 1916. g. ieradies

Amerikā. Tur bijis inspektors pie

munīcijas pieņemšanas krievu armi-

jai līdz 1917. g. Tad ieradies Krie-

vijā un vēlāk atgriezies Latvijā. Bi-

jis Dienvidkrievijas latviešu bēgļu

centrālas komitejas loceklis. Ir bie-

drības Piektais gads vakles locek-

lis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

IV. šķiru.

TEIKMANIS Andrejs-Jānis, mež-

kopis, Latv
. universitātes vecākais do-

cents. Dzimis 1877. g. 22. septembri

Ādažu pagastā. Tēvs Andrejs, mā-

te leva, dzim. Brieze — lauksaim-

nieki. Beidzis Pēterpils mežu insti-

tūtu. Precējies. Sieva Matilde, dzim.

Zakmane. 1903. g. iestājies Krievijas
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mežziņu korpusa un lidz 1908. g.

bijis valsts mežniecības pārzinis Bocb-

tormā. No 1909. 1912. g. bijis Krie-

vijas agrārbanka* Mogiļevas noda-

ļas pastāvīgs loceklis un taksators

lauk- un mežsaimniecības lietās, no

1913.—1915. g. valsts koku apstrā-

dāšanas un parketa fabrikas direk-

tors Penzas gub., no 1916.- 1917.

g. Krievijas agrarbankas Rigas no-

daļas pastāvīgs loc., no 1918. 1920.

g. priv. tirdzn.-ritpn. sab. direktors

Sibirijā. 1921. g. atgriezies Latvijā

un bijis mežu dep-ta vec. mežu

inspektors, vēlāk speciālists mežu

lietas. No 1922. g. ir Latv. univers.

docents mežu izmantošana un mežu

politikā, no 1926. g. ari mežu pār-

valdīšanā. No 1925. g. ir L. U. mā-

cības un izmēģinājumu mežniecības

vadītājs Lielaucē. Sacerējis darbus:

Latvijas mežu statistika 3 sējumos,

Baltijas valstu meži un to loma starp-

tautiskajā koksnes tirgu, Valsts saim-

nieciskā politika un darba spēka trū-

kums lauksaimniecībā un dažādus

rakstus par Latvijas mežsaimniecību

un mežsaimniecības jautājumiem vis-

pārīgi latvju, vācu, franču un angļu
valodā speciālos un vispārīgos žur-

nālos. Interesējas ari par politiku,
oikonomiskiem jautājumiem un fi-

lo/ofiju. Apbalvots ar Triju zvai-

gžņu ord. 111. šķ. Ir Somijas mež-

zinātniskās biedrības korespondētā-

ja biedrs, Romas starptautiska in-

stitūta zinātniski techniskās padomes

loceklis, stud. mežkopju biedrības

Salkone goda biedrs, stud. korpor.
Fraternitas Metropolitana filistrs, Lat-

vijas mežzinātniskās biedrības val-

des priekšsēdis, Latvijas mežkopju
sav-bas biedrs, Latvju un somu tuvi-

nāšanās b-bas, Rīgas latviešu b-bas

un citu organizāciju biedrs.

TENTELIS Augusts, vēsturnieks,

Latvijas universitātes profesors. Dzi-

mis 1876. g. 23. novembri Vidri-

žu pagastā. Tēvs Ādams, māte Ma-

rija, dzim. Ennc — zemkopji. Bei-

dzis skolotāju semināru Rīgā uti

1910. g. Pēterpils universitātes vē-

stures un filoloģijas fakultāti. Precē-

jies. Sieva Marija, dzim. Kinga. No

1910.—1918. g. bijis skolotājs Pē-

tera baznīcas skolā Pēterpili, no

1911.-1918. g. filoloģiskā institūta

ģimnāzijā, no 1913. g. latiņu va-

lodas lektors augstākajos sieviešu

kursos. 1913. g. nolicis maģistra ek-

sāmenus. No 1916. g. bijis Pēterpils
universitātes privātdocents. 1920. g.

ievelēts par Latvijas universitātes fi-

lol. un filoz. fak. docentu, 1921- g.

par profesoru. No 1924.—1925. g.

bijis universitātes prorektors, no 1925.

1927. g. un no 1929. g. rektors un

vairākkārt filol. un filoz. fak. de-

kāns. 1928. g. bijis izglītības mi-

nistrs. Bijis zinātniskos komandēju-

mos ārzemēs. Ir Tartu un Upsalas

universitātes goda doktors. Apbalvots'

ar Triju zvaigžņu ord. 11. un 111.

šk-, Francijas Goda Leģiona ordeni,

Somijas Baltās rozes ordeni un Igau-

nijas Ērgļa ordeni. Ir Latviešu-zvie-

dru tuvināš. b-bas rev. kom. locek-

lis, Latv.-igauņu tuvin. b-bas val-

des loc., Rīgas latviešu b-bas zināt-

ņu komitejas, Filologu b-bas un dau-

dzu citu organizāciju loceklis. 1935. g.

iecelts par Latvijas cv. lut. baznī-

cas virsvaldes locekli.

TEPFERS Jānis -Eižens -Bruno,

valsts darbinieks, administratīvi ju-

ridiskā departamenta direktors ārlie-

tu ministrijā. Dzimis 1898. g. 16. jan-

vāri lecavā. Tēvs Krišjānis — provi-

zors, lecavas aptiekas īpašnieks, mfl-

te Marija, dzim. Valtere. 1909. 1913.
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g. mācijies Jelgavas ģimnāzijā, vē-

lāk beidzis Dubultu ģimnāziju. 1917.

—1919. g. studējis Tērbatā medicīnu.

No 1922. g. studējis Latvijas uni-

versitāte jurisprudenci. Precējies. Sie-

va Marija, dzim. Pauļuka. No 1919.

g. ārlietu ministrijas dienesta. Sakumā

sev. uzd. ierēdnis un ministra adju-
tants. 1923. g. atašejs min. kancele-

ja 1926. g. I. šķ. sekretārs admin.

un protok. nod.; 1928. g. tās pašas
nod. vadītājs un kopš 1930. g. I.

sekretārs sūtniecībā Vatikānā. 1928. g.

iecelts dipl.-kons. dien. IV. un 1932

g. 111. pakāpē. No 1934. g. admi-

nistratīvi juridiskā departamenta di-

rektors. Vairākkārt komandēts die-

nesta darīšanās uz ārzemēm. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV.

šķ., Igaunijas aizsargu Grgja 111.šķ.,

Lietavas Diža Vitauta 111. šķ., Lie-

tavas Dižkunikaikšķa Ģedimina IV.

šķ-, Zviedrijas Vazās 111. >ķ., Bejģi-

jas Leopolda 111. šķ., Dānijas Da-

nebroga 111. šķ., Polijas Polonia Re-

stiruta 111. šķ., Itālijas Kroņa ordeņa
111. šķ.. Dienvidslāvijas Sv. Savas or-

deņa 111. šķ., Ungārijas Nopelnu kru-

sta 111. šķ., Portugāles Militārā Kri-

sta ordeņa 111. šķ., Somijas Baltās

rozes IV. šķ., Betģijas Leopolda ll.—

IV. šķ., Luksembtrrgas Ozola vai-

ņaga IV. šķ. un Vācijas Sarkanā kru-

sta 11. šķ. goda zīmi. Ir stud. korp.

Talavijas loceklis. lestājies brīvprā-

tīgi Kalpaka bataljona studentu ro-

ta un piedalījies Latvijas atbrīvošanas

cīņās.

TERMANE Alma-Elfrīda, agro-

nome, L. U. Lauksaimniec. fakultātes

asistente. Dzim. 1893. g. 13. jūlijā

Skultes pagastā. Tēvs Jānis, māte

Olga, dzim. Orēve — lauksaimnieki.

Beigusi V. Olava komercskolu un

L. U. lauksahnn. fakultāti. Darboju-

sies pie piena ķim. un technol. ka-

tedras par jaun. astistenti no 1929.

1930. g. un par asistenti no 1930. g.

Ir biedrene Latv. agronomu biedrī-

bā, Latv. akadem. izgl. siev. apvie-

nībā un Olava fonda sabiedrībā.

TĪĢERIS Kārlis, skolotājs, Rem-

tes 6 kl. pamatskolas pārzinis. Dzi-

mis 1006. gada 7. novembri Rāvas

pagasta. Tēvs Krists un māte La-

vīze, dzim. Dravnieka. Izglītību gu-

vis Skrandai 11. pamatskolā, Saldus

pilsētas pamatskolā, Saldus vidussko-

lā un 1928. g. beidzis Rīgas sko-

lotāju institūtu. 1925. g. I. oktobri

sācis skolotajā darba gaitas Jauina-
les pagasta pamatskola. 1930. g. ie-

vēlēts par Remtes 6 kl. pamatsko-

las pārzini un no 1931. g. vada tur-

pat ari Remtes papildskolu pieau-

gušajiem. 1934. g. sastādījis un iz-

devis grāmatu Remtes pagasta vē-

sture. Dibinājis un .adījis dziedātāju

kopis Jannvālē un Remtē un ir Rem-

tes cv. lut. draudzes ērģelnieks. \ a-

dijis režiju un piedalijies kā aktieris

dažādu b-bu teātru uzvedumos. 1932.

g. ievēlēts par Remtes cv. lut. drau-

dzes priekšnieku, Remtes kultūras

b-bas priekšnieku, Remtes pagasti

revīzijas komis. locekli un darbojas

vairākās saimn. kulturālās organizā-

cijās kā valdes un rev. komis. loc.

Ir viens no Tukuma apr. nācionālo

skolotāju b-bas dibinātājiem un b-bas

valdes loceklis.

TIKIŅS Augusts, skolotājs, Krapes

pagasta 6 kl. pamatskolas pārzinis.

Dzimis 1880. g. 13. novembri Sai-

kavas pagastā. Mācījies Saikavas

pagasta Richardskolā, Ļaudonas cv.

lut. draudzes skolā un 3 g. Plis-

kavas skolotāju seminārā. Bijis par

skolotāju Dzērbenes cv. lut. drau-

dzes skolā, Vecpiebalgas pag. Orei-
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veru skolā, Ļaudonas cv. lut. drau-

dzes skolā, Rīgas Pārdaugavas latv.

labdarības b-bas skola, Ļaudonas pa-

gasta skolā, Madlienas pagasta Zā-

dzenes 6 kl. pamatskolā, Ābeļu pag.

Salas 0 kl. pamatskolā; un no 1925.

g. Krapes pagasta 0 kl. pamatsko-
la. Blakus nodarbošanās kora diriģē-

sana un ērģelēšana baznīcā. Ir Kra-

pes cv. lut. baznīcas valdes sekre-

tārs.

TILLBERGS Roberts, g\em >tajs.

profesors, paidagogs sava mākslas

studija Rīga. Dzimis 1880. g. 20.

jūlijā Rīgā. Tēvs Kristaps elek-

trotechnikis agr. pilsētas teātri, māte

Berta, dzim. Litovska. Vidusskolu

beidzis Riga. Beidzis ķeizarisko māk-

slas akadēmiju Pēterpili. Sieva Olga,

dzim. Strekuuova. Lidz 1932. g. bijis

profesors Latvijas mākslas akadēmi-

jā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

111. šķ. Parīzes pasaules izstāde ie-

guvis zelta medaļu par i Ilustrācijām.
Ir Latvijas tēlojošo mākslinieku arod-

biedrības priekšsēdis. Gleznojis dau-

dzu sabiedrisku darbinieku portre-

jas. levērojamākie darbi: Sievie-

te ar spoguli (Latv. valsts mākslas

muzejā), Kristapa Lindes portreja (Rī-
gas pils. mākslas muzejā), Raiajai por-

treja (Kauņas valsts muzejā). levē-

rojamas ari viņa i Ilustrācijas tautas

pasakai Misiņbārdis. Pagatavojis ari

inazkrievu dzejnieka Sevčcnko pie-
minekli Pēterpili.

TILMANE Marija-Julianna, L. U.

docente, augu fizioloģijas un anato-

mijas institūta fizioloģijas nodaļas pār-
zine. Dzimusi 1889. g. 17. janvāri

Šķibes pag. Tēvs Fricis-Heinrichs

lauksaimnieks un tirgotājs, māte Jū-

lija-Auguste, dzim. Upitc. Mācījusies

Stegmanes proģimnazijā Rigā, Jelga-

vas ģimnāzijā un Bertuževa augstā-

kajos sieviešu kursos Pēterpili. Valsts

eksāmenus nolikusi Pēterpils univer-

sitātē. Darbojusies kā vecāka pre-

parātore zemkopības ministrijas lie-

tišķās botānikas birojā, bijusi asisten-

te pie botānikas katedras Pēterpils
meža institūtā un asistente pie L. U.

augu fizioloģijas un anatomijas kate-

dras lidz 1928. g., no 1924.—30. g.

privātdocente, no 1930. 31. g. āršta-

ta docente un no 1934. g. docente.

Zinātniski pētījumi par augu fizio-

loģijas jautājumiem iespiesti dažādos

žurnālos un populārzinātniski pārskati

žurnāla Daba un Konversācijas vārd-

nīcā. Ir Latvijas bioloģijas biedrībā,

Naturforscber Verem zu Riga, Aka-

dēmiski izglītoto sieviešu apvienībā

un Deutsche botanischc Gcsellschaft

Vācija.
TILTENBRENCIS Kārlis, zemkopis

un sabiedrisks darbinieks, Pasienes

pagasta vecākais. Dzimis 1887. g. 16.

jūnija Vidzemē. Pabeidzis Aumeiste-

ru draudzes skolu. Ir rakstvedis un

valdei loceklis Zilupes krājaizdevu

s-bā, ari Zilupes cv. lut. draudzes

priekšnieks un Brīvības piem. kom.

priekšsēdis.
TILTS Alfrēds, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Ipiķu pagasta
vecākais. Dzimis 1904. g. 23. janvāri

Igaunija. Beidzis vācu reālģimnaziju
Pernavā. Bijis Ipiķu savstarp. ap-

droš. b-bas rev. kom. pr-dis, Ipiķu

lopkop. pārraudz. b-bas pr-ks un rev.

kom. loc., Ipiķu krājaizdevu s-bas

valdes loc. un rev. kom. pr-dis. Ipiķu

pag. pad. loc. un Ipiķu pag. valdei

pr-dis. No 1934. g. ir Ipiķu pagasta

vecākais, pag. padomes loceklis un

Valsts statistiskās pārvaldes brivpr.

korespondents.

TIMMERMANIS Andrejs, cand.

rer. mērc, valdes loceklis valsts ze-



mes banka. Dzimis 1892. g. '29. sep-

tembri Rīgā. Tevs Andrejs, māte So-

fija. Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu

uti Rigas poHtechniskā institūta ko-

mercnodaļu ar I. Šķ. cand. rer. niere

grādu. Augstskolu beidzis 1917. g.

pavasari. Latvijas valsts dienestā ie-

stājies 1920. g., sākumā par virs-

gramatvedi finanfu ministrijas zemes

kredita pārvaldē, vēlāk par tās pa-

šas pārvaldes priekšnieka pailgu. Pēc

valsts zemes bankas nodibināšanas

pāriet tur par galveno darbvedi, vēlāk

ieņem vecākā pilnvarnieka vietu un

no 1929. g. v šis bankas valdes lo-

ceklis. Studiju nolūkā vairākkārt ko-

mandēts uz ārzemēm iepazities ar ilg-

termiņa iestādēm. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. Ir korporācijas Latvia

goda filistrs.

TIMROTS Jānis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Dzimis 1874.

g. 4. septembri Zaubes pagastā. Mā-

cijies pamatskolā. Piedalījies Zaubes

dziedāšanas biedribas un bibliotēkas

biedribas dibināšanā un vadīšanā.

1911. g. pārgājis uz Marmuižas pa-

gastu, kur bijis pagasta vecākā pa-

ilgs un labibas pārzinis. No 1919. -

1925. g. bijis Mūrmuižas pag. pa-

domes priekšsēdis un pagasta šķī-

rējtiesas priekšsēdis. 1925. g. viņa

mājas apriņķa un pagastu robežu no-

apaļošanas dēj pievienotas Cēsu ap-

riņķa Liepas pagastam. No 1920. g.

darbojas Mūrmuižas-Liepas savstarpē-

jās uguns apdroš. biedrības valdē.

Ir Liepas I. lopkopības pārraudzības
biedrības priekšnieks. No 1934. g. ir

Liepas pagasta vecākais. V almieras

cv. lut. baznīcas vecākais un padomes
loceklis.

TIMUSKA Kārlis, bovinžemeris.

Dzimts 1877. g. 27. septembri Allažu

pagastā. Tēvs Mārtiņš, māte leva,

dzim. Krastiņa. Beidzis Rigas poli-
techn. institūta iiiženierzin. fakultāti.

Precējies. Sieva Šarlote, dzim. Blu-

ziņa. No 1903. -1920. g. strādājis Si-

birijas un Altaja dzelzceļu dienestā

10 gadus bijis ceļu iecirkņa pr-ks.
No 1920. g. darbojas Latv. dz-ceļu
virsvalde. Bijis vec. inženieris, techn.

direktora palīgs un techn. direktors.

Publicējis darbus: Vilcienu dinamis-

kais iespaids uz dzelzceļa sliedēm,

Latv. dzelzceļu virsbūves jautājumi,
Latv. dz-ceļu tikls un tā izbūves uz-

devumi, Latv. dzelzceļu atjaunošana

un izbūve, Koks kā būvmateriāls.

Lauku dz-ceļi un to noziinc v. c.

Mācījis būvniecību valsts Rīgas tech-

nikumā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. 111. Šķ. un Zviedrijas Vazās ord.

Ir Latvijas inženieru biedrības priekš-

sēdis un Atbildīgo valsts darhin.

biedribas valdes loceklis, Techn. sko-

lu skolotāju biedribas, Latv. dzelzceļ-

nieku biedrības v. c. biedrību biedrs.

TITMANS Reinholds-Pauls, inže-

nieris, saimniecisks darbinieks Dz -

mis 1884. g. 25. janvāri Rīgā. Vecā-

ki lauksaimnieki. 191 ļ. g. beidzis Ri-

gas politechniskā institūta mašīnu i i-

ženieru fak. ar inž. techn. grādu 1m

Maskavas ceļu institūtu ar satiksmes

ceļu inž. grādu. No 1910. g. bijis

Rigas politcchuikas elektrot. labora-

torijas asistents, no 1911. g. Rīgas

A. E. O. firmas inženieris. 1913. g.

atvēris Rīgā buvtcchnisko kantori.

Kara laikā bijis Maskavas Provod-

ņika fabrikas rīkotāja direktors, pēc

tam no 1910. 1918. g. Maskavas

Rirvic v. Co. mašīnu fabrikas darb-

nīcu priekšnieks un rīkotāja direktors.

1920. g. atgriezies Latvijā. No 1920.

—1921. g. bijis rūpniecības dep-ta

direktors. 1922. g. atvēris būvnie-

cības inženierbiroju, kuru vada līdz

443 Titmuns
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šim. 1920. g. sakarā ar Latvijas-Krie-

vijas mierligumu pie rūpniecības dep-
ta nodibinājis reevakuācijas komisi-

ju. 1921. g. noorganizējis patentu un

proves valdi. Piedalijies pirmā plaša
muitas tarifa izstrādāšana. 1932. g.

darbojies finanču ministrijas nodibii tī-

tajā cenu regulēšanas komisija. Ir

žurnāla Ekonomists līdzstrādnieks.

TOBiSS Antons, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Mazsalacas pa-

gasta vecākais. Dzimis 1868. g. 30.

septembri Mazsalacas pagasta. Mā-

cījies Mazsalacas draudzes skolā un

pēc tam Valmieras apriņķa skolā. No

1903. -1928. g. bijis Mazsalacas pa-

gasta tiesas priekšsēdis un no 1928.

g. lidz šim laikam pagastvecākais.
Ir Mazsalacas krājaizdevu padomes

priekšsēdis, lauksaimniecības biedrī-

bas revīzijas kom. loceklis, Mazsala-

cas un apkārtnes slimnīcas valdes lo-

ceklis un bijis 6 gadigs Mazsalacas

cv. lut. draudzes priekšnieks.
TOMSONS Kārlis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Skrudalienas

pag. darbvedis. Dzimis 1895. g. 24.

oktobrī Krimuldas pag. Kaponos. Mā-

cījies draudzes un reālskola. Pasau-

les kara laikā iestājies Latvijas ar-

mijā. Bijis kara satiksmes pārvaldē

par stacijas komandanta palīgu, ko-

mandantu un vikiena militāro kon-

trolieri. No 1921. g. strādā Skruda-

lienas pag. kā pagasta valdes un tie-

sas darbvedis un dzimtsarakstu no-

daļas pārzinis. Ir Skrudalienas aizsar-

gu nodaļas un Kultūras b-bas priekš-
nieks. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa V. Šķ.
TORGANS Ernests, pašvaldības

darbinieks, Valkas apriņķa valdes se-

kretārs. Dzimis 1895. g. 17. jūlijā Zel-

tiņu pagastā. Tēvs Jānis, māte Anna,

dzim. Akmene — lauksaimnieki. le-

guvis ģimnāzijas izglitibu. Studē L.

U. tiesibu zinātnes. Precējies. Sieva

Ella, dzim. Eķe. 1919. g. Valkas apr.

pagasta delegātu konference ievelēts

par apriņķa padomes locekli. No

1919. -1921. g. piedalījies atbrīvoša-

nas cīņās. No 1925. g. ir apriņķa val-

des resp. pašvaldību vecākā pārvaldes
sekretārs. No 1928.—1934. g. bijis ari

Valkas pilsētas domnieks, valdes lo-

ceklis, pilsētas bāriņu tiesas priekš-
sēdis un pilsētas galvas biedrs. Rak-

stījis Rigas un provinces laikrakstos

par pašvaldību un lauku sabiedriskās

dzives jautājumiem. Blakus nodarbo-

šanās biškopība. 1921. g. darbojies

par biškopības instruktoru pie Latv.

biškopības centrālb-bas, noturēdams

kursus un priekšlasījumus. Par biš-

kopību rakstījis no 1921. g. Latvijas

Biškopi, Latvijas Lauksaimniekā un

Zemkopi.

TRAMDACHS Arturs, būvinženie-

ris, Latvijas universitātes profesors.
Dzimis 1884. g. 14. septembri Zem-

gale. Tevs Frici» — būvuzņēmējs,

māte Lūcija, dzim. (ioete. Beidzis Ri-

gas politechniskā institūta inženieru

nodaļu. Precējies. Sieva Johanna, dz.

daļiņa. No 1911. g. strādājis Rlgas-

Orlas dz-ceļa valdes jaunbūvju daļā.

Izgatavojis 6 dzelzbetona viaduktu

projektus Rigas galvcnai stacijai. Pa-

saules kara laikā vadījis ceļu die-

nesta tiltu nodaļu. Pēc Latvijas no-

dibināšanas bijis satiksmes ministra

biedrs, pēc tam no 1919. 1921. g.

Latv. dzelzceļu techniskais direktors.

No 1919. g. ir Latvijas universitātes

mācības spēks. No 1926. g. ir L. U.

inženierkonstrukciju pētīšanas iustrto-

ta direktors. 1934. g. ieguvis inže-

nierzinātņu doktora grādu un ievē-

lēts par profesoru pie betona un

dzelzbetona būvniecības katedras.
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Vairākkārt bijis inženierzinātņu fak.

dekāns. Bijis vairākos zinātniskos

komandējumos ārzemēs. Pēc viņa

projektiem dzelzbetona konstrukcija
celta valsts saldētavas ēka Rigā, ele-

vatori Valmierā, Jelgavā un Bauska

v. c. Rakstījis par dz. betona celt-

niecību techniskos izdevumos. No-

darbojas ari ar dārzkopibu. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. 111. šķ.

TRANS Jānis, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks, Jelgavas pilsētas
3. pamatskolas pārzinis un valsts

Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas

skolotājs. Dzimis 1873. g. 13. jan-

vāri Ceraukstes pag. Tēvs Jānis, mā-

te Liba, dzim. (iulbe lauksaim-

nieki. Beidzis Bauskas pilsētas skolu

un Baltijas skolotāju semināru Kul-

dīgā. No 1894.—1903. g. bijis sko-

lotājs Ceraukstes pag., no 1903.—

1915. g. Jelgavas pils. 11. elcmentār-

skola, no 1915. -1920. g. skolotājs

111 l ierēdnis Maskavā. No 1920. g.

ir Jelgavas pilsētas 3. pamatskolas

pārzinis un latviešu valodas skolotājs

Jelgavas lauksaimniecības vidussko-

la. Rakstījis par paidagoģiskiem jau-

tājumiem. Viņa teātra recenzijas ie-

vietotas laikrakstā Jaunais Zemgalie-

tis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

V. šķiru. Ir Jelgavas latviešu b-bas

bibliotekārs, Latvijas bērnu palīdzī-

bas sav-bas Jelgavas nod. valdes

priekšsēdis, Jelgavas apr. skolotāju

biedrības un vairāku Jelgavas kul-

turālo b-bu biedrs. Bijis skolotāju

pārstāvis Jelgavas pilsētas skolu val-

dē un Jelgavas apgabala skolotāju,

pašvaldības un sabiedrisko organi-

zāciju darbinieku slimo kases valdes

priekšsēdis.

TRAŠUNS Jēzups, pseud. Vasars,

Latv ijas bankas padomes loceklis un

Latgales lauksaimnieku centrālā koo-

peratlva valdes priekšsēdis. Dzimis

1898. g. 19. janvāri Ozolmuižas pag.

Tēvs Donāts, māte Valerija, dz. l.i-

biņa zemkopji. Beidzis reālskolu

lvanovo-Vo7ņesenskā. Studējis inže-

nierzinātnes Pēterpils ceļu inž. in-

stitūtā. Studē tautsaimn. Latv. uni-

versitāte. Precējies. Sieva Terēze, dz.

Rancāne. Piedalijies Latvijas valsts

politiskajā veidošanā no paša sāku-

ma. Bijis Latgales zemes padomes,
nacionālās padomes, tautas padomes,
satversmes sapulces un visu saeimu

loceklis. Rakstījis par sabiedriski po-

litiskiem, saimnieciskiem un kulturā-

liem jautājumiem Dzimtenes Atbal-

si, Dr\va, Latgolas Vordā un Jauna

Straume, kuru izdevis un vadījis no

1921.- 1934. g. Nodarbojas ari ar

mūziku un interesējas par filozofiju.

TRAUBERGS Hugo, skolotājs Val-

mieras valsts kurlmēmo skolā. Dzi-

mis 1902. g. 17. martā Valkas ap-

riņķi kā zemkopju Jāņa Trauber-

ģa un Ernestīnes Traubergas, dzini.

Kalniņas, dēls. Beidzis Valmieras

valsts ģimnāziju, skolotāju sagatavo-

šanas kursus un fiziskās audzināša-

nas kursus Rīga, speciālos kurlmēmo

skolotāju kursus kā ari speciālos fi-

ziskās audzināšanas skolotāju kur-

sus Spandavā. Precējies. Sieva Aga-

te, dzim. Alksne. Sākot ar 1922.

g. darbojies privātajā Valmieras lat-

viešu skolu biedrības pamatskola.

1924. g. sācis strādāt Valmieras kurl-

mēmo skolā, kur strādā ari tagad.

Rakstījis īsus teorētiskus apskatus

par fizisko audzināšanu Latvijā. Ap-

balvots ar Latv. skautu centr. orga-

nizācijas goda steku, kā ari Baltas

lilijas ordeni par Ziemeļlatvijas skautu

novada noorganizēšanu. Ir L. S.C.O.

69. vienības pr-ks, Valmieras spor-

ta biedrības priekšnieks, Mūzikas un



Traubergs 446

tūrisma veicināšanas biedribas pr-ka

biedrs, Valmieras apriņķa nācionālo

skolotāju biedrības pr-ka biedrs, Ber-

nu palīdzības savienības Valmieras

nod. revīzijas komisijas loceklis, Val-

mieras tūristu mītnes pārzinis, Vid-

zemes kurlmēmo biedrības valdes lo-

ceklis un 8. Valmieras aizsargu pul-
ka fiziskās audzināšanas instruktors.

TRAUBERGS Rūdolfs, skolotājs

un sabiedr. darbin., Ternejas pag.

i. p. pamatskolas pārzinis. Dzimis

1803. g. I. septembri Ēveles paga-

stā. leguvis vidusskolas izglītību.
Beidzis techniskus un mērniecības

kursus Rīgā. No 1912.—1925. g. bi-

jis skolotājs Rencēnu-Lutera pag.

pamatskola, no 1926. g. Valkas apr.

Jaunkārku pamatskola. No 1927.g.

ir Ternejas pag. Pendlgas pamatsko-
las pārzinis. Ir mazpulka vadītājs.

Darbojies ari Rencēnu izglitibas bie-

drībā, lauksaimniecības b-bā, biško-

pības b-bā. Ir Valmieras nācionālo

skolotāju b-bas, Rūjienas rajona va-

nagu organizācijas un Zemkopības
b-bas biedrs.

TREIBACHS Andrejs, tautskolo-

tājs, Ziemupes 6 kl. pamatskolas

priekšnieks. Dzimis 1893. g. 1. au-

gustā Vērgaļu pag. Tēvs Jānis, mā-

te Anna, dzim. Juškevica. Beidzis

N. Saviča paidagoģijas kursus Pē-

terpili un ieguvis tautskolotāja tie-

sības. No 1918.—1920. g. strādājis

par skolotāju Saratovas latviešu bēg-
ļu skolā; no 1920. g. ir tagadējā
darbā. Rakstījis laikrakstā Kurzemes

Vārds. Brīvlaikos nodarbojas ar tie-

sību zinibu un valodu studijām. Ir

Ziemupes jaunatnes mazpulka vadī-

tājs. Nodibinājis Ziemupes izglītības
b-bu Centība, kur darbojies visu lai-
ku līdz 1934. g. gan par valdes

un revīzijas kom. locekli, gan ari

par režisoru un diriģentu. Ir ari

Ziemupes un Vērgaļu cv. lut. drau-

džu ērģelnieks.

TREIJS (TREU) Fēlikss, teologs,

Latvijas univers. privātdocents, Rī-

gas pils. latv. draudžu vikārs. Dzi-

mis 1903. g. 29. jūnijā Apukalna māc.

muižā. Tēvs Oskars — mācītājs, māte

Rita, dzim. Kundziņa. Beidzis L.U.

teol. fak. 1929. g. No 1928. g. bi-

jis subasistents teol. fak. bibliotēkā.

1932. g. atstāts pie fak. sagatavoties

zinatn. darbam un komandēts uz

Pauzi, kur Sorbonnas Facultē" des

Lettres un Parīzes protestantu teol.

fak. bijis immatrikulēts students. Ha-

hilitejies 1934. g., nolasīdams iestā-

ju lekciju par tematu Judu dievibas

Llefantlnē Latv. univers. aulā. Or-

dinēts par mācītāju 1931. g. Sarak-

stījis atsevišķus rakstus par zin. teol.

prolt. li stud. korp. Fraternitas Aka-

demica filistrs un L. U. teol. fak.

abs. b-bas valdes loceklis.

TREIMANIS Arnolds, paidagogs,
Mazsalacas valsts ģimnāzijas direk-

tors. Dzimis 1872. g. 22. augustā
Valmieras apr. Tēvs Jēkabs, māte

Marija, dzim. Zariņa — lauksaim-

nieki. Beidzis Pliskavas ģimnāziju un

Pēterpils vēst. filoloģ. institūtu. Pre-

cējies. Sieva Magda, dzim. Kublc.

Darbojies Krievijā par skolotāju no

1897.—1918. g., Mazsalacā no 1919.

g. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

IV. pak. Ir korp. Frat. Metrop. fi-

listrs.

TREIMANIS Kārlis, Valsts zemes

bankas pilnvarotais un galvenais grā-

matvedis. Dzimis 1878. g. 22. jū-

nijā Talsos kā nama īpašnieka ua

tirgotāja Kārļa Treimaņa un viņa

sievas Šarlotes dēls. Izglītību bau-

dījis Talsu apriņķa skolā, Cirķe|a

privātskolā Talsos un Rīgas Nikolaja



ģimnaziji. Precējies ar Emmu Ozo-

liņu. Pec teorētisko un praktisko ko-

merczinātņu iegūšanas iestājies Vid-

zemes muižnieku kreditbiedrtbā par

ierēdni, kur dažādos amatos nostrā-

dājis lidz 1921. g. Sakarā ar šās

kredītbiedrības likvidāciju, strādājis
arī likvidācijas komisijā par vecāko

grāmatvedi, bez tam vēl darboda-

mies Krievijas agrārbanku aizgādnie-
cībā par darbvedi. 1922. g. pēc
Valsts zemes bankas nodibināšanas

iecelts par šis bankas galveno grā-
matvedi ar pilnvarotā tiesībām. Pir-

mos soļus rakstniecībā spēris skolas

gados, piedalīdamies ari latvju ģim-
nāzistu literāriskajā pulciņā. 1931. g.

sarakstījis Augļu normas Vidzemes

un Kurzemes lauksaimnieku ilgter-

miņu aizdevumiem 1700. 1922. Ap-
balvots ar IV. Šķ. Triju zvaigžņu
ord. Ir Latvijas grāmatvežu savieni-

bas eksperts.
TREIMANIS Osvalds, pašvaldībai

Un sabiedrisks darbinieks, Sventas

pagastvecākais. Dzimis 1889. g. Ru-

stužu pagastā. leguvis ģimnāzijas iz-

glītību. Studējis Pēterpils augstākos
lauksaimniecības kursos. 1915.g. mo-

bilizēts. 1921. g. atgriezies Latvija.

Bijis mērnieka pailgs, tad iecirkņa
mežzinis Višķos, pec tam Sventā.

Rosīgi darbojies Sventas sabiedris-

kajā dzīvē. No 1928. g. bijis pa-

gasta padomes priekšsēdis un ne-

atlaidīgi cīnījies ar poļu šovinistu

pārpoļošanas centieniem. Ir Sven-

tas lauksaimn. b-bas \adītājs no 1926.

g-, Sventas-Lauces lopkopības pārrau-

dzības b-bas un Sventas piensaimnie-
ku sabiedrības Vienība dibinātājs un

priekšnieks, Latvijas mežkopju sa-

vienības un Latvijas mežu darb. b-bas

Daugavpils nod. biedrs. Pirmās valsts

mežu darb. |>ašpalldzibas b-bas biedrs

un bijušais valdes un rev. kom. lo-

ceklis, AustrumJatvijas mediueku bie-

drības biedrs. No 1934. g. ir Ilūk-

stes apriņķa skolu valdes loceklis un

Sventas pagastvecākais.

TROJANOVICS Vitolds pašvaki!
bas un sabiedrisks darbinieks, Kapiņu
pagasta darbvedis. Dzimis 1902. g.

Jēkabpili. Beidzis Jēkabpils tirdznie-

cības skolu un Pinčovas valsts ģim-
nāziju. Ar 1925. g. ir

dienestā. Agrāk bijis Pustiņas paga-
sta darbvedis. Ar š. g. ir Kapiņu

pagasta darbvedis. Apbalvots ar goda
zīmi par darbību aizsargu organizā-
cijā. Ar 1925. g. ir aizsargu organizā-

cijas nodaļas priekšnieks. Brīvības

pieminekļa Pustiņas pag. komitejas

dibinātājs un sekretārs. Pustiņas 6

kl. latviešu pamatskolas padomes lo-

ceklis un priekšsēdis.

TROPULIŅS Pēteris, skolotājs
Mārcienas pag. pamatskolā. Dzimis

1893. g. 18. janvāri Ungurmuižas pa-

gasta. Tevs Jānis, māte Anna, dz.

Oša lauksaimnieki. Pirmmācību

guvis tēva mājās, pēc tam mācījies

Ļaudonas pag. pareizticīgo draudzes

skolā, Rīgas garigajā skolā, Lazdonas

pag. ministrijas skoD un no 1910. g.

līdz 1914. g. Valmieras skolotāju se-

minārā. No 1914.—1916. g. bijis Kals-

navas pag. Jāņkalna pareiztic. drau-

dzes skolas vec. skolotājs un psal-

motājs, bet no 1916. g. rudens lidz

pēdējam laikam Mārcienas pag. 6 kl.

pamatskolas pārzinis, reizē ar to iz-

pildīdams ari psalmotāja pienākumus

vietēja pareizticīgo baznīcā. Pēc kara

noorganizējis Mārcienas pag. kori, ko

ari līdz šim vada. Daudz gadus dar-

bojies vietējā bibliotēkas b-bā par

sekretāru un ir šis b-bas goda biedrs,

tāpat ir sekretārs Kalsnavas un Bēr-
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zaunes biškopības biedrībā. Ir Mār-

cienas mazpulka vadītājs un paga-

sta revīzijas komisijas priekšsēdis.
TUKMANIS Kārlis, agronoms. Dzi-

ipis 1000. g. 19. aprīli Laidzes pa-

gastā. Tēvs Ģirts, māte Jūlija, dzim.

Veinberga — lauksaimnieki. Beidzis

Latvijas universitātes lauksaimn. fa-

kultāti. Precējies. Sieva Mird/a, dzim.

Žaldoka. Strādājis zemkopibas mi-

nistrijā un Latvijas lauks, eentralb-bā

par rajona agronomu. Rakstījis da-

žādos laikrakstos par speciāliem lauk-

saimniecības, sabiedrības un jaunat-

nes jautājumiem. Nodibinājis pirmo

mazpulku Latvijā Ezeres 6 kl. pa-

matskolā un popularizējis mazpulku

ideju. Piedalijies Latvijas atbrīvoša-

nas cīņās. Ir aizsargu organizācijas

loceklis un daudzu saimniecisku un

kulturālu b-bu darbinieks.

TURKS Jānis, garīdznieks. Vec-

auces cv. lut. dr. mācītājs. Dzimis

1906. g. 16. martā Lielmemelē. 1934.

g. beidzis LaTvijas universitātes teolo-

ģijas fakultāti. No 1928.—1930. g.

sabijis ev.-hit. teoloģiski praktiskajā
institūtā. 1930. g. ordinēts par Dobe-

les iecirkņa vikāru. Tagad ir mācī-

tājs Vecauces, Blidienas un Stūru

draudzēs un ticības māc. skolotājs
Auces pamatskolā. Rakstījis par sa-

biedrības un jaunatnes audzināšanu

žurnālos Vanags un Svētd. Rits un

laikrakstos Dobeles Vēstnesis un

Zemgales Balss. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. V. šķ. Ir stud. korp.
Ventonia filistrs, 11. Tukuma aiz-

sargu pulka mācītājs, b-bas Latvijas

vanagi 111. apg. priekšnieks.

TCRS Gustavs, garīdznieks, Bau-

skas cv. lut. draudzes mācītājs. Dzi-

mis 1890. g. 24. maijā Praulienas

pagastā. Tēvs Gustavs, māte Anna,
dzim. Barbane. Studējis Tērbatas uni-

versitātē tieslietas un teoloģiju. 1920.

g. ordinēts par mācītāju. Koman-

dēts uz Latgali par piefrontes mā-

cītāju. Pēc tam bijis Cēsu apr. vi-

kārs. No 1921. g. ir Bauskas drau-

dzes mācitājs. Apkalpojis ari Me-

žotnes-Bērsteles, Budbergas un Co-

des draudzes. No 1924. g. ir Bauskas

aizs. pulka mācītājs. No 1928.-1934.

g. bijis Latv. cv. lut. baznīcas virs-

valdes loceklis. Ir ari reliģijas un

ētikas skolotājs Bauskas ģimnāzija

un Kaucmindes mājturības skolā.

Rakstījis latvju presē par baznīcas

jautājumiem Latvija un par iespai-

diem ārzemes. Apceļojis Palestlnu,

Ēģipti, Grieķiju, Itāliju, Skandināviju.

Apbalvots ar aizsargu nopelnu Krustu

un Latvijas atbrīvošanas piemiņas zi-

rni. Ir stud. korp. Lettonia filistrs,

bijis Bauskas nācionālo skolot, b-bas

priekšnieks un vadījis Latv. bērnu

palīdzības savienības nodaļu Bauskā

U

ODENTIŅS Kārlis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Liezeres pag.

vecākais. Dzimis 1897. g. 23. maijā.

Mācījies Liezeres draudzes skola.

Bijis pag. zem. ierlcib. kom. sekre-

tārs, pag. valdes pr-ža biedrs, pag.

valdes pr-is un pagasta vecākais. Ap-

balvots ar Lāčplēša kara ordeņa 111.

šķiru. Ir Brīvības pieminekļa kom.

vietējās nodaļas kasieris, pat. b-bas

valdes pr-is, labdarības b-bas pr-ža
biedrs un biedrs aizsargu nodaļa.
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Piecus gadus bijis aizsargu nodaļas

pr-ks un vienu gadu rotas koman-

dieris.

ULJANS Jāzeps, paidagogs, sabie-

drisks darbinieks un žurnālists, Rī-

gas pilsētas 39. pamatskolas pārzi-
nis un laikraksta Jaunais Vords at-

bildīgais redaktors. Dzimis 1899. g.

0. decembri Bērzgales pagastā. le-

guvis skolotāja izglītību un beidzis

kooperācijas un grāmatvedības kur-

sus. Bijis Latgales apgabala koope-
rācijas instruktors, pēc tam valdes

priekšsēdis. Ir Rīgas pagaidu strād-

nieku slimo kases pilnvarnieks un

Rīgas pils. 39. pamatskolas pārzi-
nis. Ir ari Latgales teātra administra-

tors un valdes loceklis vairākās bie-

drībās. Darbojies laikrakstos Dryva

un Latgalltis, bijis laikraksta Zem-

nlka Ziņas un ir laikraksta Jaunais

Vords atbildīgais redaktors. Bijis Rī-

gas pilsētas izgl. kom. loceklis.

ULMANIS Arturs, ārsts, Ērgļu L.

S. K. slimnīcas vadītājs. Dzimis 1899.

g. 20. septembri Rigā. Tēvs Krišs,

māte Karllna, dzim. Valdmane. Bei-

dzis Rīgas pilsētas ģimnāziju un 1927.

g. L. universitāti. Precējies. Sieva

Austra, dzim. Rozentāle. No 1927.

g bijis rajona ārsts Ērgļos un no

1925. g. ari L. S. Kr. Ērgļu slimnīcas

vadītājs. Ir korpor. Beveronijas fi-

listrs un X. Cēsu aizsargu pulka
ārsts.

ULMANIS Haralds, garīdznieks,
Bārbeles un Vecsaules draudžu mā-

cītājs. Dzimis 1902. g. 23. jūnijā

Ozolnieku pagasta. Tēvs Ērenfrtds —

dzirnavnieks, māte Olga. Beidzis

Berzmuižas pagasta skolu, Jelgavas

tirdzniecības skolu, Pliskavas komerc-

skolu, Jelgavas ģimnāziju un stu-

dējis Latvijas universitātē no 1923.

1930. g. Precējies ar Mildu Kreīch:

gu. No 1928.—1932. g. bijis SakroU

jas dr. mācītājs, no 1932. g. Bā -

beles un Vecsaules dr. mācītājs iv

ticības mācības skolotājs Vecsaule

6 kl. pamatskolā.

UNGERS 2anis, pašvaldības dar

! nieks. Aizupes pag. vecākais. Dzi

mis 1901. g. 25. augustā Aizupes pa-

gastā. Izglītojies 6 klasigajā pamat-

skolā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeņa 11. šķ. Ir aizsargu organizā-

cijas nodaļas priekšnieks no 1925. g.

UPESLACIS Viktors, skolotājs ua

pretalkohola biedrības darbinieks Rī-

gā. Dzimis 1908. g. 29. sept. Rigā.

Tēvs Jānis — valsts ierēdnis, māte

Marija, dzim. Freimane. Studē L. U.

juridiskajā fak. Mācījies ari L. kon-

servatorijas vijoļu klasē. Precējies.

Sieva, dzim. LLndenberga. No 1928.

g. ir Latvijas pretalkohola b-bas lek-

tors un atturības mācības skolotājs

Rīgā un instruktors provinces sko-

lām. Nodarbojas ari ar žurnālistiku.

Bijis L. U. stud. atturības b-bas

priekšnieks un valdes loc., Latv. pret-

alkohola b-bas centrālās valdes loc.

im žurnāla Saule redaktors. Ir korp

Frat. Lettica loc., Rīgas ģimnāziju

jaunatnes attunbn. pulciņa Saulstars

vadītājs, Jaunās Balss līdzstrādnieks,

Rīgas latv. b-bas biedrs un nāc. polit.

nodaļas lektors un L. J. S. K. centr

kom. loc.

UPITIS Andrejs, pscud Taravas

Anniņa, rakstnieks un kritiķis. Dzīvo

Rigā. Dzimis 1877. g. 5. decembri

Skrīveros. Tevs Mārtiņš — rentnieks,

māte Māre, dzim. Zeltiņa. Mācījies

Skrīveru pagastskolā. leguvis skolo-

tāja tiesības. No 1897.-1902. g. bi-

jis skolotājs Mangaļu pagastskola, tad

līdz 1908. g. Rīgas elementārskolā.
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«tm dzīvoji* Skrīveros un no-

>ev , rak cibai. No 1924.

līdz 1930. gadam bijis uterāriska

faktiskais vaditājs.

Sarak par 50 grāmatu: nove-

Mazās komēdijas, Ne-

miers, ; .j-ba laikā, Atkusni, Vēju

Metamorfozes, Kailā dzīvība

; romānus Robežnieki, Laikmetu

ežos, Sieviete, Pēdējais Latvietis,

.<encgāti, Pērkoņa pievārtē, Pa va-

ravlksnas tiltu, Zem naglota papēža;
drāmas un komēdijas Balss un at-

balss, Viens un daudzie, Saule un

tvaiks, Peldētāja Zuzanna, Mirabo,

Kaujas lidojums, Cēloņi un sekas, Ap-
burtais loks, Žanna d'Ark v. c; kri-

tikas un literātflrvēst. sacerējumus:

Studijas un kritikas, Vārds, Jansons-

Brauns, Latviešu jaunākās rakstniecī-

bas vēsture (kopā ar R. Egli), Pa-

saules rakstniecības vēsture (kopā ar

R. Egli), Rakstu izlase, Kopoti raksti

(7 sēj. 1923. — 1929.). Viņa drāma

Mirabo apbalvota ar kultūras fonda

prēm., /.mua d'Ark ar kultūras fon-

da un Nacionālā teātra prēmijām.
Daži viņa darbi tulkoti ari lietaviešu,

igauņu, čechu, krievu un baltkrievu

valodā.

UPITIS Hugo, Cīravas mežsaim-

niecības skolas priekšnieks un virs-

mežzinis Cīravas virsmežniecībā. Dzi-

mis 1893. g. 25. novembri Gaujienas

pagasta Veckouzu mājās. Tēvs Emils

- lauksaimnieks, māte Kristlna, dz.

Vernere. 1911. gadā beidzis Valkas

reālskolu, 1916. g. Pēterpils mežu

institūtu. Precējies. Sieva Katrīna, dz.

Sudakova. No 1916.—1918. g. bijis
valsts mežzinis Novgorodas gub. No

1918.—1920. g. meža materiālu sa-

gatav. rajona pr-ks Ziemeju dz-ļu
valdē. No 1920.—1923. g. Aizputes

rajona mežu inspektors un Cīravas

virsmežzinis. No 1923.—1926. g. Cī-

ravas virsmežzinis un skolotājs Dra-

vas meža skolā. No 1927.—1928. g.

Cīravas mežsaimn. vidusskolas direk-

tors. Ar vidusskolas likvidēšanu no

1928. g. ir Cīravas mežsaimn. skolas

priekšnieks un Cīravas virsmežzinis.

Sarakstījis divi zinātniskas grāmatas
— Mežkopība un Pamācība mežui at-

jaunošanai. Ir žurnāla Meža Dzive

līdzstrādnieks. Goda biedrs Latvijas

mežu darbinieku biedrībā un studentu

biedrībā Salkone. 1929. gadā piedalī-

jies vispasaules mežu pētnieku kon-

gresā Stokholmā kā Latvijas valdī-

bas pārstāvis. Tanī pašā gadā zināt-

niskos nolūkos apceļojis Zviedriju un

Vāciju.

UPITIS Kārlis, žurnālists un sabie-

drisks darbinieks, dzelzceļu virsval-

des vec. sevišķu uzd. ierēdnis. Dzi-

mis 1894. g. 23. aprīli Dzērbenes pa-

gastā. Tēvs Kārlis, māte Marija, dz.

Zirdziņa — zemkopji. Mācījies vi-

dusskolā un beidzis šaņavska uni-

versitāti Maskavā. Precējies. Sieva

Elizabete. 2urnālistikā sācis darboties

ap 1912. g. Bijis līdzstrādnieks laik-

rakstos Jaunā Dienas Lapa, Latvija,

Dzimtenes Vēstnesis un žurnāla Rrts

faktiskais redaktors. Pasaules kara

laikā bijis redakc. loc. Laikrakstā

Dzimtenes Atbalss. Revolacijas laiki

darbojies nācionālo strēlnieku organi-

zēšanā. No šis organizācijas vēlāk iz-

veidojusies latvju kareivju nacionāli

savienība. Neatkarīgā Latvijā darbo-

jies Ildzi laikrakstos Latvijas Sargs,

Latvijas Vēstnesis, Latvijas Kareivis,

Latvija, Brīvā Zeme, Pēdējais Bri-

dis v. c. No 1924. g. ir žurnāla Dzelz-

ceļnieks un krievu žurnāla Semafor

redaktors. 1933. g. vadījis nedēļas

laikrakstu Jaunais Ceļš. Sarakstījis

grāmatas un broš.: Pulkv. Fr. Brie-
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diš golgātas gaitā, Jauni ceļi arod-

kustibā, Nacionālisms un sociālās pro-
blēmas v. c. Izveidojis dzelzceļnie-
ku biedrību par lielu un plašu arod-

organizāciju un ilgus gadus ir tās

vicepriekšsēdis un žurnāla redaktors.

Piedalījies ari citu valstu darbinieku
un strādnieku organizāciju dibaiašanā

un darbības izveidošanā. Ir Valsts' un

pašvaldības darbinieku centrālas sa-

vienības prezidija loceklis. Ir viens

no Latvijas preses biedrības dibinā-

tājiem un tās padomes loceklis. Pie-

dalījies dzelzceļu aizsargu pulka di-

bināšanā un izveidošanā. Ir Somijas
dzelzceļnieku apvienības mūža goda
biedrs. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ordeni.

URDĒVĪCS Boriss, valsts ierēd-

nis un aizsargu org. darbinieks, Rīgas
prefektūras 5. iecirkņa priekšnieks.
Dzimis 1885. g. 4. jūnijā Jelgava.
Tēvs Jānis, māte Anna, dz. Heniņa.
Mācījies ģimnāzijā Kronštatē, pēc tam

Pēterpils kalna institūtā.Precējies. Sie-

va Irma, dzim. Zariņa. Brivprātigi
iestājies Latvijas armijā. No 1919. g.

darbojies militārajā policijā Rīgā, pec

tam līdz šim laikam valsts policijā:
sakumā bijis priekšnieka pailgs un

no 1924. gada iecirkņa priekšnieks.
Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ., Igaunijas Ērgļa ord. 111. šķiru,
Somijas aizsargu ordeni, Latvijas aiz-

sargu nopelnu krustu, atbrīvošanas

kara piemiņas zīmi, valsts 10 gadu
jubilejas medaļu, Latvijas aizsardzī-

bas biedrības medaļu un ugunsdzē-

sēju savienības goda zīmi. Nodibi-

nājis Mangaļos un Bolderājā aizsargu
vienības. Ir aizsargu bataljona ko-

mandieris, Nacionālās Latv. atvaļ. ka-

ravīru b-bas centr. valdes priekšsēža

biedrs, Latv. atvaj. karavīru b-bu

savienības valdes pr-ža biedrs un pa-

domes loceklis, Latv. aizsardzības bie-
drības valdes loceklis, korporācijas
Tebroma filistru h-hac rev. kom. In-

UTINANS Pēteris, pašvaldības dar»^

jas komisijas loceklis, no 1928.—1931

g. Preiļu pagasta valdes loceklis, m

1934. g. 25. septembra Preiļu pagasta
vecākais. Apbalvots ar Triju zvaig-
žņu ord. IV. šķ. Ir aizsargu oigani-

zācijā grupas komandieris.

UVENS Roberts, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks Salgales pag.

Dzimis 1886. g. 5. martā Lietavā. Bei-

dzis lauksaimniecības vidusskolu. Ir

Salgales draudzes pr-ks, Salgales pag.

vecākais, mcl. sab. Grēka grāvis

pr-ks, lopkop. pārraudz. pr-ks, lauk-

saimn. biedrības vakles loceklis, Em-

burgas krājaizdevu sab. padomes lo-

ceklis, vietējās Brīvības pieminekļa

komitejas pr-ks.

U2ANS Pēteris, paidagogs un sa-

biedrisks darbinieks, Cēsu pilsētas I.

pamatskolas priekšnieks. Dzimis Sku-

jenes pag Maiscļu mājas. Beidzis

paidagoģijas kursus un mācījies ari

paidagoģiskaja institūtāKrievijā. Strā-

dāji* Gatartas pag. skolā, Jāņa baz-

nlcdraudzes skolā, Rīgas pirmmācības

skolā, Vkebskas latv. draudzes skolā,

Bērnu patversm. sk. Rigā un darboj.
I.Cēsu pils.pamatsk. līdz šim laikam.

Sarakstījis vairākas lugas bērnu teā-

trim kā ari citus dramatiskus uzve-

dumus. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ordeni. Dzīvi piedalās sabiedriskajā

dzīvē. Ir ilggadīgs Cēsu vieslgās bie-

drības priekšnieks.

UžariN



Vāgners 452

V

VĀGNERS Jānis, publicists, Rīgas

pilsētas valdes loc. un tirdzniecības

valdes pr-ks. L. lauksaimn. centrāl-

biedribas /.«māla Latvijas Lauksaim-

nieks atbildīgais un faktiskais redak-

tors. Pastāvīgā dzīves vieta Rigā.
Dzimis 1807. g. 25. novembrī le-

cavas pag. Tēvs Jēkabs, mate Emī-

lija. Tēvs bijis tautskolotājs, publi-
cists, redaktors, lauksaimnieks, ban-

kas direktors, sabiedrisks darbinieks.

Studējis Latv. universitāte lauksaim-

niecību. Precējies. Sieva Elza, dzim.

Luse — brivmāksliniece. Darbojies

Krievijas pilsētu savienībā, apgādi-

bas ministrija ka pārtikas nodaļas va-

dītājs no 1910.—1921. g. No 1919. g.

līdz šim laikam publicists un žurnā-

lists dienas prese un žurnālos. No

1922. g. līdz 1934. g. 31. maijam laik-

raksta Brīvā Zeme redakc. loc. tui

tautsaimniec. nod. vadīt. No 1932.

1934. g. žurn. Latv. Lauksaimn. fak-

tiskais, bet no 1934. g. arī atbildīgais
redaktors. Laikiem darbojies ari L.

lauksaimn. centrālb-bas ekonomiskā

institūtā, sastādījis un rediģējis Lat-

viešu lauksaimnieka kalendāru 1931.

— 1935. gadam. No 1934. g. 1. jūnija

Rīgas pilsētas valdes loceklis un tirdz-

niecības valdes priekšnieks. Rīgas

pilsētas pārstāvis F. M. galvenā tirdz-

niecības un rūpn. nodokļa komisijā,
Rīgas biržas komiteja, Latvijas tirdz-

niecības un rūpn. kamera. Vairāku

tautsaimniecības un lauksaimniecības

grāmatu autors. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu un Zviedrijas Vazās orde-

ni. Latvijas preses biedrības un Lat-

vijas agronomu b-bas biedrs. Pasau-

les karā bijis brīvprātīgais latviešu

strēlnieku pulkos.

VAIDZīBA Augusts, farmaceits un

pašvaldības darbinieks, Durbes pil-

sētas galva. Dzimis 1882. g. 6. fe-

bruāri Vecmoku pagastā. Tēvs Jānis,

māte Anna, dzim. Pūce. leguvis vi-

dusskolas izglitibu. Precējies. Sieva

Marija, dzim. Kirsene. Bijis no 1899.

g. akcīzes ierēdnis Jelgava, pēc tam

Kurzemes guberņas valdes ierēdnis

lidz 1914. g. Kara laikā darbojies
Sarkana krustā. Bijis lauku lazaretes

inspektors, velak Sark. krusta trans-

porta priekšnieks un saimnicclb. va-

dītājs. 1918. g. atgriezies Latvijā un

piedalījies valsts iestāžu pārņemša-

nā no vācu okupācijas varas Jelgavā.
1919. g. bijis ārlietu ministrijas saim-

niecības un finanču nodaļas \ adītājs.

Piedalījies dažādās komisijās likumu

izstrādāšana budžeta jautājumos. 1923.

g. komandēts uz Maskavu miera Il-

guma delegācija. Vadījis srimniecisko

daļu pirmā Baltijas valstu konferen-

cē Bulduros. No 1921. g. ir aptiekārs
Durbe. No 1921. g. bijis Durbes

pilsētas domnieks un domes priekšsē-
dis. No 1926. g. ir Durbes pilsētas

galva. No 1921. g. vadījis Durbes

zemes ierīcības darbus, robežlietas un

pilsētas izdaiļošanas un labierīcības

darbus. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. un bij. Krievijas augst. ord. Ir

vairāku organizāciju valdes loceklis.

Piedalījies Latvijas pilsētu savienī-

bas dibināšanā un bijis tās pirmās

padomes loceklis. Piedalījies ari Latv

pilsētu savstarpējas ugunsapdrošini-
šanas b-bas dibināšana un ir tās val-

des loceklis no 1926. g.

VAIVODS Jānis, valsts ierēdnis,

finanču ministrijas speciālists nodo-

kļu lietas, Ludzas apr. nodokļu ins-



pektors Lud/a. Dzimis
i,

oktobri Rēzeknes apr. Bukmuižas pa-

gasta. Tēvs Staņislavs, māte >

dzim. Gaveika — zemkopji. Pnt <

dzis apr. skolu, ģimnāzijā nolicis ek

sāmenu un ieguvis tautskolotāja tie-

sības, pec tam pabeidzis skolotāju
institūta 2 kursus. Precējies. Sieva

dziru. Dzeržka. Bijis pagasta paš-
valdību techn. darbinieks, pēc tam

tautskolotājs, apr. un guberņu pār-
valžu darbvedis, kroņa palātas gakla

|>riekšnieks, nodokļu inspektora pa-

ligs un no 1927. g. nodokļu inspek-
tors. lemīļota blakus nodarbošanās

dārzkopība.
VALDMANfS Alfrēds-Arturs-Alek-

sandrs, cand. jur., finanču ministrijas
vecākais juriskonsults un departamen-
tu apvienotās juriskonsultācijas vadī-

tājs. Dzimis 1908. g. 11. septembri

Kurzemē, Ziemupes pagasta. Tēvs

Ansis — skolotājs, māte Lavīze, dz.

Saldenieka. Precējies. Sieva cand.

math. Irma Slesere. Beidzis Liepājas
latv. labdarības b-bas ģimnāziju, pēc

tam Liepājas valsts ģimnāziju. Bei-

dzis Latv. universitātes tautsaimnie-

cības un tiesību zinātņu fak-tes tie-

sību zinātņu nodaļu ar tiesību zin.

kand. grādu. Studiju laikā bijis fin.

ministrijas ierēdnis un vakaros strā-

dājis pie vairākiem Rīgas advokā-

tiem. 1931. g. 1. jūlijā iecelts par ties-

amatu kandidātu Liepājas apgabaltie-
sa. 1932. g. pārnācis uz Rigu, strā-

dājis fin. ministrijā kā valsts saim-

niecības juriskonsulta pailgs. 1934.

g. aprīli iecelts par valsts saimniecī-

bas dep-ta juriskonsulbi, bet oktobri

par finanču mimstrijas vecāko juris-

konsultu un dep-ta apvienotās ju*

riskonsultācijas vadītāju. Sarakstījis

daudz apcerējumu par dažādiem ci-

viltiesību jautājumiem un ir vairāku

'>m>j< m autors. Ir vairāku sa-

r.sku organizāciju loceklis un

korp. Talavijas filistrs.

VALDMANIS V aldemārs, dekora-

tors teātri Rigi. DVmis

1905. g. .'6. sept Krievija. Tevs Jā-

nis, māte telana, dz Kampere —

lauksaimjiick Beidzi- odskolas lie-

tišķas māk-'as K..:.<i> \ • •'-

-nošauas studijas pie Kārļa \Brenceiiu

un Ugas Skuln.- 'strādājis pV li 1
Kugas, dek. Cimerur Tji, A Sper&la.
N. Strunkes, J. Munča, Rīgas,

vas, Daugavpils. Rēzekne t tea

ros. No 1932. g. nodarhii

teātri par dek. paligu un dekot i

Patstāvīgi Nac. teātri gatavojis s. V*-.

inscenējumus: V. Zonberga Zēns ai

suni, V. Lāča Zvejnieka dēls, Ji
Grīna Kajostro Jelgavā, A. Gulbj'.

Skolmeistari, J. Zariņa Randenasßar

bara un Žagatu ligzda, A. Andersona

Baltezera dzimtas asinis, Gētes Stella,

Fuldas Dvīņu māsas, Curļonienes Ku-

mantaites Septiņi brāļi, Urzulas glez-ļ
nas v. c. Bez tam piedalījies kā dc- '
korators Rigas un Valmieras aizsar-

gu pulku rīkotajos brīvdabas msce-

nējumos. Pagatavojis vairākām lauku

skatuvēm skatuves ietērpus. Zīmē-

jis kostīmus un aktīvi piedalijies de-

korēšanā Atdzimšanas dziesmas lie-

lajā inscenējuma. Bez dekoratora ir

ari gleznotājs un grafiķis. Dekorāciju

skkes atrodas teātra muzeja. Glez-

nas un grafikas atrodamas vairākās

privātās kollekcijās.

VALDOVSKIS Ludvigs, veterinār-

ārsts Gaujienas rajonā. Dzimis 1901.

g. 23. septembri Slpeles pag. Tevs

Ludvigs, māte Emīlija, dzim. Kochere

— lauksaimnieki. Beidzis 1923. g.

I. valsts Jelgavas ģimnāziju un 1933.

g. L. universitātes veterinārmedicīnas

fakultāti. Precējies. Sieva Ērika, dz.

453 Vuldovski*
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Smite. Strādājis gal\. intendanturas

pārvaldē par vecāko veterinārmedi-

cīnas feldšeri, tad pie L. universitā-

tes patoloģiski anatomiskās katedras

par subasistentu. Tagad ir 0 antenas

rajona veterinārārsts. Ir L universi-

tātes stud. korporācijas Latvia fi-

listrs.

VALTER.SI f.dtt'nSs, saimniecisks un

sabiedrisks darbinieks, Latvijas ban-

kas r,adomes loceklis. Dzimis 1880.

g« fl. februāri Vaiņodes pag. Simai-

*itšķu mājās. Tēvs Jānis, māte So-

fija, dzim. Radātus — lauksaimnieki.

wojies pamatskolā. Precējies ar

LtzJ Pufķi. Ar 1909. g. pārvalda tēva

aabnnieclbu. Sabiedriskā dzīvē pieda-
lās jau no 1907. g., būdams aktīvs

larbinieks vairākās b-bās. No 1921.

gada līdz šim laikam ir Vaiņodes
apkārtnes kooperatīva valdes pr-dis.

Darbojas ari Vaiņodes piensaimnieku

šab-hā, savstarpējā apdroš. sab-bā Ze-

me kā revīzijas kom. loc., C. S. Kon-

zums no 1924. g. kā padomes loc.

•im no 1927. g. kā valdes loc, lidz

šim laikam. Tautas bankā no 1927.

g. līdz Šim laikam ir padomes loc.

Darbojies arī 2. saeimā. No 1930. g.

bijis Liepājas apr. pašvaldības revī-

zijas kom. loc. un ari Bātas-Vaiņodes
pagasta padomes loc. 1934. g. mini-

stru kabineta sēdē iecelts par Latvijas
bankas padomes locekli. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ord. IV. šķ.

VALTERS Teodors-Hermanis, mā-

cītājs Budbergas Sv. Pāvila un Jaun-
saules draudzes. Pastāvīga dzīves vie-

ta Panemune. Dzimis 1898. g. 10.

janvāri Lietavā, Žeimes draudzē kā

nomnieka Valtera Mārtiņa un Dārtas,
dz. Kamandieres, dēls. Beidzis Borns-

mindes pag. skolu, Bauskas tirdzniec.

skolu 1918. g. Maskavā, pēc tam

J. Kļaviņas ģimnāziju Bauska. Bei-

dzis L. U. teoloģijas fakultāti. Stu-

diju laikā bijis par L. U. teoloģijas
fak. stud. b-bas priekšnieku. Mācī-

tāja amatā ordinēts 1928. gada Do-

ma baznīcā Rigā. Tai pašā gadā kt-

troducēts par mācītāju Budbergas Sv.

Pāvila un Jaunsaules draudze. Pre-

cējies. Sieva stud. phil. Vera Stach-

mane. L. U. studentu brālības Beta-

nijas dibinātājs un seniors.

VANADZIŅŠ Kārlis, ārsts un sa-

biedrisks darbinieks, dz-ceļu 111. iec.

ārsts Cēsis. Dzimis 1890. g. 17. mai-

jā Trikātas pag. Odriņos. Tēvs Kārlis,

māte Anna, dzim. Vāvere — lauk-

saimnieki. 1912. g. beidzis Nikolaja

ģimnāziju Rigā, no 1912.—1917. g.

studējis medicīnu Tērbatā. Precējies.
Sieva Ilze, dzim. Celmiņa. Jau stu-

denta gados Straupe izpildījis drau-

dzes ārsta vietu, ar 1916. g. augustu

bijis 1. Latviešu strēlnieku pulka jau-

nākais ārsts, 1917. g. demobilizēts

un no 1918. g. ir ārsts Cēsis, no

1919. g. vacākais ārsts 8. Daugavpils

kājnieku pulkā, no 1922.—1933. g.

Cesu pilsētas galva, tagad dz-ce|o

ārsts. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ., Aizsargu nopelnu kru-

stu, Ugunsdzēsības ord. 11. šķ. par

izdl. nopelniem, Igaunijas aizsargu
/krustu v. t. t. Ir. Cēsu amatnieku bie-

drības un Vanagu goda biedrs, Letto-

nijas filistrs, Sarkanā Krusta Cēsu no-

daļas pr-ks, Cēsu brivprāt. ugunsdz.
biedr. pr-ks, Latv. ugunsdz. savienī-

bas valdes loc., Cēsu namsaimn. bie-

drības pr-ks, Cēsu vieslgās biedr.

un Cesu akadēmiskā kluba valdes

loc. v. t. t.

VANAGS Ernests, provizors un

pašvaldības darbinieks, Dobeles pilsē-

tas galva un aptiekas īpašnieks Dobe-

lē. Dzimis 1889. g. 26. martā Rīgā.

Tēvs Jānis, māte Lize, dz. Kalniņa.
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Studējis Terbatas un Maskavas uni-

versitātē. Beidzis Latvijas univer-

sitāti ar provizora grādu. Precējies.
Sieva Herta, dzim. Hasmane. Kara

laikā bijis farmaceitu virsnieks un

laborants Krievijas Sarkanā Krusta

centrālā noliktavā. Bijis Latv. Sark.

Krusta ārstniecības līdzekļu nolikta-

vas vadītāja pal. No 1924. g. bijis

Rigas slimo kasu centrālās aptiekas

vadītājs. Tai paša laikā bijis Latvijas
farmaceitu biedrības valdes pr-dis,

Latvijas farmaceitu žurnāla redakcijas

kollēģ. loc. 1926. g. iecelts par tau-

tas labklājības ministrijas farmācijas

pārvaldes pr-ka palīgu. 1928. g. pār-

gājis uz Dobeli un atvēris tur savu

aptieku. 1931. g. ievēlēts par Dobeles

pils. domes pr-ža biedri. 1934. g. ie-

celts par Dobeles pilsētas galvu. Ir

ari Dobeles bariņu tiesas pr-dis, Bri-

vibas pieminekļa Dobeles komitejas

pr-dis, Latvijas Sarkanā Krusta Dobe-

les nod. padomes loc, Dobeles vese-

lības aizsardzības b-bas valdes priekš-
sēža biedrs, Latvijas aptiekāru b-bas

valdes loc., Kara aviācijas fonda Jel-

gavas apr. apakškom. valdes loc. un

Latvijas Vanagu 13. Dobeles novada

goda biedrs.

VANAGS Gustavs, inženieris tech-

nologs, Latvijas universitātes privāt-

docents. Dzimis 1891. g. 10. martā

Sniķeres pagastā. Tēvs Jānis, māte

Anete, dzim. Zeichmane — lauksaim-

nieki. Studējis ķīmiju Rigas politech-
niskā institūtā un Latv. universitātē.

1932. g. aizstāvējis disertāciju un ie-

guvis Dr. chem. grādu. Precējies.

Sieva Marija, dzim. Jaunvesmane. Bi-

jis subasistents Rīgas politechniskā
inst. ķlm. nodaļā, no 1916.—1920. g.

ķīmiķis zemstu savienības ķlm. farm.

fabrika Maskava. No 1921. g. bijis

subasistents L. univers. ķlm. fakultā-

te, tad asistents, vecākais asistents un

beidzot privātdocents. Izpilda docen-

ta vietu, lasīdams organiskās ķīmijas

pamatkursu. Sarakstījis grāmatas:

Vienkārši mēģinājumi ķīmijā, Orga-
niskā ķīmija iesācējiem, Neorganiskā
ķīmija, Ķīmija pamatskolām. Kopā ar

prof. O. Lucu mācibas grāmatu stu-

dentiem Organiskā ķīmija un disertā-

ciju Aktīvās metilengrupas oksidē-

šana. Publicējis zinātniskus darbus ari

Latv. un ārzemju zinātniskos žurnā-

los. Saņēmis kultūras fonda prēmiju

par darbu Aktīvās metilengrupas ok-

sidēšana (1933. g.). Ir Latvijas ķīmi-

jas b-bas biedrs un valdes loc. un

Vācu ķīmijas b-bas Berlīnē biedrs.

VARSBERGS Jānis, agronoms, L.

univers. profesors. Dzimis 1879. g.

5. maijā Praulienas pagastā. Tēvs

Jēkabs, māte Lize, dzim. Tursa —

lauksaimnieki. Beidzis Rīgas politech-

nikas lauksaimniecības nodaļu ar mā-

cīta agronoma grādu. Precējies. Sie-

va Jūlija, dzini. Eizenberga. No 1908.

— 1909. g. darbojies Rigas lauks, cen-

trālbiedrlbas konzumveikalā, 1910. g.

bijis zemkop. dep-ta praktikants ār-

zemju zinātniskā komandējumā Au-

strijā, Vācijā, Zviedrijā un Somijā. No

1911.—1913. g. bijis valdības spe-

ciālists pļavkoptbā un purvu kul-

tūrā Oloņecas gub., no 1913.—1919.

g. Rīgas lauksaimniecības centrālbie-

drlbā. Kara laikā darbojies ari Balti-

jas bēgļu apgādāšanas komitejas val-

dē, vadījis un pārzinājis siena apgā-

dāšanu kara spēka vajadzībām Cēsu

apriņķi. Bijis ari R. L. centrālbiedrl-

bas sekretārs un žurnāla Baltijas

Lauksaimnieks redaktors. 1918. g. va-

dījis Priekuļu muižas saimn. Pieda-

lījies Latvijas valsts proklamēšanā un

bijis tautas padomes loceklis. No

1919. g- bijis Latvijas universitātes do-



cents, no 1932. g. ir profesors lauk-

saimniecības fakultāte. Bijis fakultā-

tes dekāns. Bijis ari satversmes sa-

pulces loceklis. levietojis ap 150 po-

pulāri zinātnisku un zinātnisku rakstu

lauksaimniecības jautājumos žurnālos

Latvijas Lauksaimnieks, Zemkopis,

Zemes Spēks, Latvijas Lopkopis un

Piensaimnieks, Zajā Nedēļa v. c, die-

nas laikrakstos Latvija, Brīvā Zeme

v. c. Sarakstītas grāmatas: Kūdras pa-

kaiši, Pļavas un ganības, Zāļāju mēs-

lošana. Sastādījis 12 tabulas — Zāļāju

augi. Sarakstījis un aizstāvējis agro-

nomijas doktora grāda iegūšanai di-

sertāciju Zāļāju augu sabiedrības —

augu ārējo augšanas apstākļu veido-

jums. Sagatavo 3 zinātniskus darbus

par vairākgadlgiem pētījumiem zā-

ļāju jautājumos. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. 111. šķ. Ir stud. korp.

Talavija filistrs. Bijis padomes Lo-

ceklis centrālā savienībā Konzums un

Latvijas tautas bankā. Ir Latvijas
Lauks, centrālb-bas savstarpējās kre-

ditbicdrlbas un Latvijas agronomu

savienības valdes loc. un Latvijas
lauksaimn. centrālb-bas revlz. kom.

Loc.

VECIŅS Jānis, saimniecisks un sa-

biedrisks darbinieks. Rīgas biržas

bankas direktors. Darbojas A-S. La-

teksim, A-S. Teka, A-S. Augļu Eks-

ports un Latvijas Ziņu birojā. Dzimis

1886. g. 5. oktobri Ilzenē. Tēvs Jānis,
māte Līze, dz. Bērziņa — lauksaim-

nieki. Beidzis vidusskolu, papildinā-

jies augstākos tirdzniecības zinātņu
kursos Pēterpili. Precējies. Sieva Zen-

ta, dz. Kibermane. 1906. g. iestājies

par grāmatvedi tirdzn. un rūpn. fir-

mā N. N. Ušiu Pēterpili, 1911. g.

iecelts par minētās firmas Rīgas no-

daļas pilnvaroto pārvaldnieku. 1913.

g. nodibinājis patstāvīgu tirdzniec!-

bas kantori Rigā. 1915. g. evakuējies
uz Pēterpili, kur savu uzņēmumu tur-

pinājis lidz 1918. g., kad lielinieki

to nacionalizēja. 1919. g. sākumā

atgriezies Rigā. No 1920. g. ieņēmi»

direktora, valdes vai ari rev. kom.

locekļa pienākumus vairākos uzņē-

mumos. Darbojies lidz vairākos laik-

rakstos, rakstīdams ievadrakstus par

saimnieciskās politikas jautājumiem.
No 1928. g. Latvijas Sarga redakcijas

kollēģijas loceklis. Apbalvots ar Tri-

ju zvaigžņu ord. 111. šķ., Polonia Re-

stituta 111. šķ. un Aizsargu nopelnu
krustu. Ir Rīgas biržas komitejas pre-

zidija loceklis, Latvijas tirgotāju sa-

vienības valdes loc., Valsts aizsardzī-

bas fonda valdes loc., Saimniecisko

darbinieku apvienības valdes loc., Lat-

viešu un poļu tuvināšanās biedrības

valdes un Latvijas sporta b-bas pad.
loc. Bez tam ir kādu 18 organizāciju

biedrs. Bijis ilgus gadus par diskonta

komisijas locekli Valsts krāj- un kre-

ditbankā, vēlāk Latvijas bankā. Valsts

saimnieciskas padomes loceklis. Lo-

ceklis delegācijās saimniecisko saka-

ru nodibināšanai ar ārzemēm. Pēter-

pils laikā dzīvi piedalījies kā valdes

loceklis Latviešu izglītības biedrība

Dzīve un Pēterpils latviešu dziedā-

šanas biedrība.

VECPUISIS Jānis, valsts ierecmis,

zemkopības ministrijas notārs. Pa-

stāvīgā dzīves vieta Rigā. Dzimi»

1876. g. 17. martā Kuldīgas apriņķi,

Pampāļu pagasta Franču muiža. Tevs

Ants un māte Lavīze, dzim. Midze

— bij. zemkopji. Beidzis Pampāļu

ministrijas skolu un izturējis pārbau-

dījumu apriņķa skolas zinībās, tā-

lāk papildinājies pašmācības cejā. Pre-

cējies, Sieva Marija-Ernestīne, dzim.

Oēce, 1901. gadā iestājies Baltijas do-

meņu valdē Riga. Pārzinājis izpirk-
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šanas Ilgumu izdošanu par dzimtstpa-
šuma pārgājušām valsts zemnieku ze-

mēm Kurzeme, Vidzemē un Igaunijā.
Pasaules karā piedalījies kaujās Rlt-

prusijā un kritis vācu gūsta. 1918. g.

atgriezies Rīga un iestājies zemkopī-
bas ministrija un darbojies ka 1 atvijas

pagaidu valdības pilnvarnieks komi-

sija, kas parjema no vācu okupā-

cijas varas valsts iestādes Rigā. Pie-

dalījies zemju dep-ta noorganizēšana,

strādājis tam kā darbvedis, nodaļas

vadītāja pal. un nodaļas vadītājs, pār-

zinādams ar agrārās reformas liku-

mu atsavināto zemju ieskaitīšanu

valsts zemes fondā, paņemšanu valsts

rīcība un izmantošanu — Kurzemē,

Zemgalē, Rigā un Rigas apriņķi. 1924.

g. iecelts par zemkopības ministrijas

notāru. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ.

VEDEJS Jūlijs, policijas darbinieks,

Rigas prefektūras 6. iecirkņa priekš-
nieks. Dzimis 1886. g. 26. jūnijā
Metrienes pag. Tevs Jēkabs — būv-

uzņēmējs, māte Made. Precējies. Sie-

va Jozeflne, dzim. Kočane. Beidzis

pag. skolu un pašmācības ceļā no-

beidzis pilsētas skolas kursu. No

1903 —1917. g. bijis Rczeknes un Dau-

gavpils polic. iecirkņu priekšnieka pa-

ilgs un priekšnieks. Piedalījies Latv.

atbrīvošanas cīņās. 1919. g. pavasari

noorganizējis un vadījis pagaidu po-

liciju Ļaudonas rajona komandantū-

ras robežās. Pec tam iecelts par Rī-

gas militāras policijas iecirkņa priekš-
nieku. 5o amatu izpilda bez pārtrau-

kuma līdz šim. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ord. IV. šķ.
VEDIGS Fricb, paidagogs. Dzimis

Lielezeres muižā 1871. g. 4. aprīli.

Tevs muižas mašīnu vadītājs Dāvids,

māte Jole, dz. Miške. Beidzis Ezeres

pag. ministrijas t. s. Rozas skolu,

1891. g. beidzis Baltijas skolotāju
semināru Kuldīgā. Sabijis gadu par

mājskolotāju. 1892. g. rudeni uzsācis

skolotāja darbību Rīgas Ģertrūdes
baznīcas skola. 1905. g. ieguvis māj-

skolot. tiesības, bet palicis joprojām
tai pašā vietā lidz 1917. g. No 1911.

-1918. g. mācījis latv. valodu un

reliģiju ari Poluektovas sieviešu ģim-

nāzijā. No 1919. g. augusta latviešu

valodas skolotājs Zālemanes privātā
siev. ģimnāzijā un Rīgas pils. XI.

vācu pamatskolā lidz 1920. g. rude-

nim. No 1920.g. oktobra sācis darbo-

ties izglītības ministrijas statistikas

nodaļa, no kuras pec gada pārgājis

par sekrētam Izglītības Ministrijas

Mēnešraksta redakcijā, kur darbojas

ari vel tagad. No 1930. g. septem-

bra māca latviešu valodu ari abi-

turientu grupās Latvijas tautas uni-

versitāte. No 1929. g. ir Andr. Pum-

pura b-bas valdes sekretārs; ari b-bas

Teodora Zeiferta piemiņas fonds se-

kretārs. Apbalvots ar V. šķ. Triju

zvaigžņu ordeni.

VLDIGS Jānis, iepriekšējā brālis,

ārsts, pilsētas tiesu ārsts Liepājā.

Dzimis 1872. gadā 21. novembri

Lielezeres muižā. Mācījies Reņ-

ģes pagasta Rozas pamatskola. Kā

ekstems izturējis eksāmenu Pēter-

pils 5 klas. ģimnāzijā, studējis Ķi-

jevas universitāte dabas zinības un

medicīnu. Precējies. Sieva Lidija, dz.

Sitņikova. Pasaules karam sākoties,

iesaukts kara dienestā un iedalīts 32.

divīzijas lazarete kā jaunākais or-

dinators. Apm. 8 mēnešus piekoman-

dēts 125. Kurskas pulkam kā pulka

ārsts. Pec tam atkal atkomandets

atpakaļ 32. div. lazarete kā vec. or-

dinators, vēlāk kā galvenais ārsts.

Pasaules karam izbeidzoties, iestā-

jies Deņikina armijā kā lauku laza-
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retes galv. ārsts un sabijis tur lidz

1920. g., kad atgriezies Latvijā un

iestājies valsts dienestā kā vec. ārsts

Rēzeknes begUi karantenā un kal-

pojis tur līdz 1922. g., kad iecelts

par Liepājas pils. tiesu ārstu. Kara

laikā apbalvots ar vairākiem orde-

ņiem. Ir Liepājas latv. ārstu biedri-

bas pr-ka palīgs, Latv. Sark. Krusta

Liepājas nod. pr-ka palīgs un vai-

rāku b-bu biedrs.

VEĢIS Auseklis, dabaszinātņu kan-

didāts, asistents Latvijas universitāte

pie augu fizioloģijas un anatomijas
katedras matemātikas un dabaszināt-

ņu fakultātē. Dzimis 1903. g. 27.

decembri Mazstraupes pagasta skolā.

Tevs Pēteris, Rigas apr. tautskolu

inspektors, māte Adelina-Rozālija, dz.

Rudzlte — mirusi. Mācijies L. Ausēja
reālskolā Cēsis, Baku pilsētas 1. reāl-

skolā un Cēsu un Bērzaines valsts

vidusskolā, ko beidzis 1921. g. pa-

vasari. No 1923.—1929. g. studējis
dabas zinātnes Latvijas universitāte.

Precējies. Sieva Benita, dzim. Ma-

derniece. No 1921.—1923. g. darbo-

jies par skolotāju Mālupes pag. No

1928.—1929. g. subasistents Latvijas

universitāte pie augu fizioloģijas un

anatomijas katedras. No 1929.—1930.

g. jaun. asistents, bet kopš 1931. g.

asistents. Publicējis vairākus zināt-

niskus darbus augu fizioloģijā. Dar-

bojies Latvijas bioloģijas b-bas valdē.

Ir studentu b-bas Austrums vecbiedrs.

VEĢIS Pēteris, skolotājs. Rīgas

apriņķa pamatskolu inspektors. Dzi-

mis Taurenes pagastā. Tēvs Pēteris,
māte Lize, dzim. Burdaja — zem-

kopji. 1897. g. beidzis skolotāju se-

mināru Pliskavā un 1910. g. inže-

nieru akadēmiju Konstancē Vācijl.
Precējies. Sieva Olga, dzim. Bērtiņa.
No 1897.—1905. g. bijis Mazstrau-

pes pagasta skolotājs. No. 1906.—

1910. g. emigrants. No 1910.—1920.

g. elektroinženieris Bako Elektriski

spēkā, vēlāk Brāļu Nobeļu centrā-

lās materiālu noliktavas pārvaldnieka

pailgs, pēc tam pārvaldnieks. No

1920.—1924. g. bijis Cēsu siev. ģim-

nāzijas un Cēsu valsts arodskolas

fizikas skolotājs. No 1924. g. ir Ri-

gas apriņķa pamatskolu inspektors.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa

IV. šķ. Būdams Mazstraupe skolo-

tājs, piedalījies biedrību dzīvē. Aktīvi

darbojies 1905. g. brivibas kustibā.

Par to 1905. g. bijis spiests emigrēt.

No sākuma devies uz Somiju, tad

uz Zviedriju, vēlāk uz Sveici. Uzturē-

damies no 1919.— 1920. g. Bako,

darbojies latviešu b-bā, būdams val-

des loceklis un biedrības pr-ks. Rū-

pējies par politiskajiem emigrantiem

un kara laikā par bēgļiem.

VEIDEMANS Arvīds, mženieftisķī-

miķis, vec. asistents L. U. ķīmijas

fakultātē. Dzimis 1893. g. 29. sep-

tembri Rigā. Tēvs Kārlis, ierēdnis,

māte Karlina, dzim. Zvigule. Vidus-

skolas izglītību ieguvis Rēveles Ni-

kolaja 1. ģimnāzijā, ko beidzis 1913.

g. ar zelta medaļu. No 1913.—1916.

g. mācījies Pēterpils politechniskā in-

stitūta metallurģiskajā nodaļā. Kapi

apstākļu dēļ mācības pārtraucis. Lat-

vijas universitāti beidzis ar l. šķ.

diplomu 1924. g. 1916. g. iesaukts

kara dienestā un nosūtīts uz kara

skolu. Tanī pašā gada paaugstināts

par virsnieku. Dienējis kādu laiku

Simbirskas rezerves pulkā, no kura

pārcēlies uz Latviešu strēlnieku re-

zerves pulku. 1919. g. piedalījies
Igaunijas atbrīvošanas cīņās. levai-

nots. 1920. g. sākumā iestājies Lat-

vijas armija, kuras rindas atstājis 1921.

gadā. 1923. g. pieņemts par ķīmijas



pamatvielu technoloģijas katedras

subasistentu. 1924. g. pēc inženiera

ķīmiķa grāda iegūšanas ievēlēts par

jaunāko asistentu ķimijas technoloģi-

jas laboratorijā. Vēlāk paaugstināts

par vecāko asistentu. Sarakstījis vai-

rākus zinātniskus darbus.

VEIDEMANIS Miķelis, iepriekšējā

brālis, ārsts, Rīgas pilsētas I. raj.
tiesu ārsts un L. U. privātdocents.
Dzimis 1895. g. 7. aprīli Rīgā. Stu-

dējis medicīnu Pēterpils kara me-

dicinas akadēmijā. Ārsta grādu ie-

guvis Latvijas universitātē. 1929. g.

ieguvis medicīnas doktora grādu un

ievēlēts par L. U. privātdocentu tiesu

medicinā. Precējies. Sieva Anna, dz.-

Juraševska. 1919. g. brīvprātīgi iestā-

jies Latvijas nācionālā armijā un bijis

ārsts Liepājas garnizona lazaretē v.c.

1916. g. strādājis divīzijas pārsienamā

punktā pie Nāves salas, bet 1917. g.

I. latviešu strēlnieku brigādes laza-

retē. No 1922. g. bijis L. U. tiesu

medicīnas institūta subasistents, no

1924. g. jaun. asistents, no 1928. g.

asistents. No 1929. g. ir vec. asistents.

1924. g. mācijies higiēnu fiziskās au-

dzināšanas institūta. Vairākkārt bijis

Rīgas apriņķa ārsts un Rīgas tiesu

un policijas ārsts. No 1927. g. strā-

dā zinātniskas tiesekspertizes insti-

tūtā pie tiesu palātas prokuratūras, no

1930. g. ir konsultants turpat. 1928.

g. iecelts par Rīgas pilsētas tiesu

ārstu. Bijis zinātniskos komandēju-

mos Berlīnē, Vinē, Somijā un Igau-
nijā. Pirmais Latvija ievedis asins-

grupu zinātni. 1930. g. par darbu

Asinsgrupu nozīme paternitātes no-

teikšanai Latvija un vigu konstance

saņēmis Krišjāņa Barona prēmiju. s*-

Publicējis ap 20 zinātnisku darbu

iekšzemes un ārzemes medicīniskos

žurnālos.

VEIDEMANIS Rūdolfs, cand. jur.,
saimniecisks darbinieks, sociālpollti-
kas lektors komerczinātņu institūta

un komerc. direktors šokolādes fa-

brikas akc. sab. V. Ķuze. Dzimis

1887. g. 6. jūnijā Rīgā. Tēvs Kārlis,
māte Anna, dzim. Grencēviča. Stu-

dējis Pēterpils psichoncuroloģiskā in-

stitūta un Latvijas universitātē, kuras

juridisko fakultāti beidzis 1929. g.

Precējies. Sieva Erna, dz. Ķuze. Sa-

biedrisks darbinieks kopš 1907. g.;

priekš kara darbojies dažādās lat-

viešu izglītības un sabiedriska rak-

stura organizācijās Rigā un Pēter-

pili; Jauna Rigas teātri, atturības

b-ba Auseklis v. c; 1917. g. ievē-

lēts Latvijas bēgļu apgādāšanas ccn-

trālkom. par valdes 2. sekretāru un

vadījis centrālkom. kontroles nod.,

aktīvi piedalījies nacionālās padomes

organizēšanā Pēterpili un pirmajā pe-

riodā bijis nacionālās padomes loc;

Latvijas pašnolemšanās sav-bas loc.

1917.—1918. g.; Pēterpils latviešu or-

ganizāciju uzdevumā darbojies kā

emisārs Krievija bēgļu kustībā; Lat-

vijas atbrīvošanas bataljona (t. s.

Troickas pulka) dibin. ierosinātājs un

dibin. komit. loc. Samarā. No 1918.

g. 11. novembra darbojies Rigā, Lat-

vijas valdibas uzdevumā organizē-

jot sociālo dep-tu, vēlāko darba un

tautas labklājības ministriju; kā mi-

nistrijas dep-ta direktors darbojies

līdz 1924. g. No 1920.-1926. g. bijis

Dailes teātra saimnieciskais direktors

un valdes loc. No 1924. g. ir akc. sab.

V. Ķuze tirdzniec. direktors. Sarak-

stījis Latvijas sociālie likumi un dar-

ba statistika, Ziņas par starptautisko

darba likumdošanu, BaKijas valšķu

sociālā politika v. c. zinātniska un sa-

biedriska rakstura darbus. Viņam ir

plaša bibliotēka, kur ap 2500 sējumu.
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Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šķ. Ir Latvijas tirgotāju sav-bas val-

des sekretārs; tirdzn. un rupn. kame-

ras substituts, Latvijas rūpnieku un

amatnieku sav-bas loc, Latvijas saim-

nieciskās b-bas valdes loc, Rotarv

kluba loc v. c

VEILANDS Ernests, gleznotājs un

paidagOgs. Mākslas priekšmetu un

zīmēšanas skolotājs Rigas pils. amat-

nieku skolā un technikumā kā ari

Latv. siev. nāc. Ilgas mākslas auša-

nas skolā. Dzimis 1885. g. 12. jūlija

Jelgavā. Tēvs Jānis, galdnieku am.

meistars, māte, Līna, dz. Heistere.

Beidzis bij. Rig. pils. reālskolas kom.

nod. kā eksterns; bij. V. Himna māk-

slas skolu, Rigas pils. mākslas sko-

hi. Pie bij. Pēterpils ķ. mākslas aka-

dēmijas kom. ieguvis zirnēš. skol.

tiesības. Noklausījies Vīnes univ. fil.

fak. 4 sem. Metod. prakt. darbus

nostrādājis ārzemēs pie prof. Rota,
dir. Zeiniga, dir. Hertela un dir.

Sarelmana. Precējies. Sieva Anna,

dzim. Sile. Rīgas pils. amatu. skol.

un techn. stata skolotājs. Strādājis Kr.

Valdemāra jūrskolā, Rīgas pils. 13. un

1. pamatskolā. Pirms pasaules kara:

N. Draudziņas ģimn., J. Spicinas un

Do'.gichas ģimnāzijā; R. Murmaņa
kom. sk.; Odiņa tirdzn. sk.; krievu

amatn. sk.; IV. pils. augst. pamatsk.
un vadījis savu mākslas amatniecības

skolu. Ar savām gleznām piedalījies
26 Neatk. māksi, vienības biedru

māksi, darbu izstādēs Rīgā un pro-
vinces pilsētās; ārzemes — Kauņā
un Karaļaučos. Rīgas pils. mākslas

muzejā atrodas 2 darbi; Valsts m. m.

3 darbi un Liepājas Kurzemes mOzejā
1 darbs. Privātās rokās 90 darbu.

Apbalvots ar Norvēģijas Sv. Olava

1. kl. virsnieka ord. un vairākiem

ordeņiem pasaules kara laikā. 1934.

g. iecelts par tēloj. mākslas pado-
mes priekšsēdi izgllt. min. Ir Neat-

karīgo mākslinieku vienības valdes

loc (no 1930.—1932. g. bijis minē-

tas vienības priekšnieks), Latvijas
mākslinieku sav-bas valdes loc, Latv.

jaunatnes Sark. Krusta skol. sekcij.

priekšu, biedrs. Izglit. papild. noluk.

apceļojis Baltijas valstis, Vakareiro-

pu un Krieviju. Bijis lielinieku gūstā.

VEISS Jānis, saimniecisks un sa-

biedrisks darbinieks, tirgotājs un uz-

ņēmējs Rigā. Dzimis 1883. g. 12.

oktobri lecavas pag. Mazveisu mā-

jās. Tevs Vilis, māte Matilda —

lauksaimn. Mācījies pag. un drau-

dzes skolā Olainē. Precējies. Sieva,
dzim. Bakcre. No 1908.—1914. g.

bijis koktirgotājs, kara laikā pārcēlies

uz Krieviju, kur no 1915.—1918. g.

darbojies kā lielāks uzņēmējs valsts

mežu sagatavošanas darbos. Karam

beidzoties pārnācis atpakaļ uz Rīgu

un ierīkojis dārzsaimniecibu un sak-

ņu audzētavu Podragā, kā ari atjau-

nojis savas kara laikā nopostītās Veis-

maņu mājas, kur darbojas ari lidz

šim. Ir valdes loceklis Doles krāj-
aizdevu sabiedrībā, Vidzemes savstar-

pējās kreditbiedribas padomes priekš-

sēža biedrs, padomes loceklis tirgo-

tāju un namīpašnieku kreditsabiedri-

bā Rīgā, vardes priekšsēža biedrs

mednieku biedrībā Strēlnieks, pado-

mes loceklis Latvijas sporta biedrībā

un goda biedrs Vidzemes Ārrlgas

ugunsdzēsēju biedrībā un vēl daudzu

citu b-bu biedrs.

VEISS Kārlis, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks, Nurmuižas 6 kl.

pamatskolas pārzinis. Dzimis 1877.

g. 12. jūlijā Jaunsesavas skolā kā

skolotāja dēls. Tevs Kristaps, sko-

lotājs; māte Grieta, dzim. Birkmane.

Beidzis Irlavas skolotāju semināru-
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461 Vembris

No 1895.-1900. g. strādājis ka otrs

skolotājs (iarlenes skolā; no 1900.

1910. g. bijis Mērsraga skolā sk. pār-
zinis un no 1910. g. lidz šim laikam

ir Nurmuižas pamatsk. pārzinis. Ap-

balvots ar V. šķ. Triju zvaigžņu or-

deni. Ir Mērsraga bibl. b-bas goda

biedrs, rev. kom. loceklis un Nur-

muižas aizsargu nodaļas kora vado-

ņus, Nurmuižas krājaizdevu s-bas pa-

domes loceklis, Nurmuižas ugunsap-

drošināš. b-bas rev. kom. loceklis un

ilgus gadus bijis draudzes ērģelnieks.

VELKME Jānis, garīdznieks, sa-

biedrisks un nacionāls darbinieks Lat-

galē, Liepājas katoļu draudzes prā-

vests un Kurzemes dekāns. Dzimis

1876. g. 15. decembri Stirnienes pa-

gastā. Tēvs Augusts, māte Dārta, dz.

Uškarnieka zemkopji. Keidzis reāl-

skolu un Pēterpils katoļu garīgo se-

mināru. Bijis pallgmācītājs Pēterpili,

Rigā, Preiļos, Ludzā. Preiļos un

Ludzā cinijies ar pārkrievošanās ten-

dencēm. Aktivi piedalījies 1905. g.

kustībā. Darbojies vietējo pagastu

valžu pārorganizēšanā un ienesis vi-

ņās nacionālu garu. Vadījis latviešu

kustību Ludza un tas apkārtnē. Sarī-

kojis naktis tautas sapulces, kur no-

skaidrojis latviešu beztiesibu stāvokli

un tiesības, kādas latviešiem jāpanāk.

Sapulcēs izplatījis pirmo latviešu avīzi

latgaliešu iz.k>ksnc Gaisma. 1906. g.

pārcelts uz Kolupes draudzi. Tur no-

dibinājis I. lauksaimniecības biedrību

Latgalē un krājaizdevu kasi. 1912.

g. pārcelts uz Pēterpili, kur darbojies

latviešu b-bā Gaisma. No 1913. g.

darbojies Eglunā, cīnīdamies ar pār-

poļošanas tendencēm. Revolūcijai uz-

nākot pārņēmis Kapiņu pagasta va-

dību, būdams pag. padomes priekš-

sēdis, izsargājis iedzīvotājus no krie-

vu revolūoijas mežonibām, devis pa-

gastam latvisku noskaņojumu un pa-

nācis 1917. g. pagasta iedzīvotāju
lēmumu — pievienot Latgali pie pā-

rējās Latvijas. Darbojies ari Latgales

kooperatīvu kustibā. Darbojies ari

Latgales zemes padomē. Vācu oku-

pācijas laikā bijis Kapiņu pag. pa-

domes priekšsēdis un Daugavpils ap-

riņķa padomes loceklis. Komunistu

vajāts 1918. g. aizbraucis no I glū-

ņas uz Liepāju, vēlāk uz Rīgu. levē-

lēts par tautas padomes locekli. No

1920.-1923. g. bijis Rēzeknes drau-

dzes mācītājs un dekāns. Darbojies

Latgales lauksaimniecības b-bu savie-

nībā, Latgales lauksaimnieku centrā-

lā koo|)crātivā un Latgales tautas

pils b-bā. 1928. g. pārcelts uz Ilūksti,

kur cīnījies ar pārpoļošanas kustību

lidz tās sabrukšanai. 1933. g. pārcelts

par Liepājas draudzes mācītāju un

Kurzemes dekānu. Ir Latgales lauk-

saimniecības b-bu savienibas valdes

priekšsēdis.
VEMBRIS Arnolds, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, dzirnavu un

elektriskas stacijas īpašnieks Višķos,

Višķu pagasta vecākais. Dzimis 1897.

g. 1. jūnijā Višķu pagastā. Tēvs Mār-

tiņš, māte Šarlote, dzim. Zeinkeviča

— dzirnavu īpašnieki. Beidzis Dau-

gavpili 4 kl. tirgotāju skolu ar vi-

dusskolas tiesībām. Piedalījies pasau-

les kafā. No 1921.-1924. g. bijis

Kapiņu apg. aizsargu nodaļas priekš-

nieks. No 1924. g. dzīvo Višķos un

no 1925. g. ir 18. Daugavpils aizsargu

pulka 4. Višķu rotas komandieris. Ir

Višķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-bas

priekšnieks, Rušānu krājaizdevu sab.

padomes priekšsēdis, Višķu krājaiz-

devu sab. revīzijas kom. loc., Dau-

gavpils un apkārtnes zirgaudzētāju

b-bas valdes loc. un Latvijas at-

vaļināto karavīru b-bas Višķu no-
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daļas pr-ks. Apbalvots ar Triju zv.

ord. V. šķ. un aizsargu nopelnu
krustu.

VENNERS Jānis, agronoms, Smil-

tenes pilsētas galva. Dzimis 1905.

g. 3. decembri Smiltenes pag. Vec-

grāvju mājās. Tēvs Jānis, māte Em-

ma, dzim. Miesiņa. 1924. g. beidzis

Priekuļu lauks, vidusskolu. 1930. g.

iestājies L. U. lauks, fak., ko bei-

dzis 1934. g. ar agronoma grādu.

Jau studiju laikā un ari tagad* vada

savu saimniecību Vecgrāvjus, Smil-

tenes pagastā. No 1934.—1935. g. bi-

jis Smiltenes -Palsmaņa - Aumeisteru-

Gaujienas lauks, b-bas agronoms; no

1934. g. maija iekšlietu ministra ie-

celts Smiltenes pilsētas galva; no

1935. g. ir par skolotāju valsts Smil-

tenes lauks, mācības iestādēs. Korp.

Talavijas filistrs. No 1924. g. dar-

bojas aizsargos. Darbojas Latv. pil-
sētu savienības ugunsapdr. b-bā, Smil-

tenes -Palsmaņa - Aumeisteru krājaiz-
devu kases padomē un dažādas Smil-

tenes apkārtnes saimn. un kulturā-

lās b-bās.

VI.SĒLIS Jānis, rakstnieks, ierēd-

nis iekšl. min. preses nodaļā. Dzimis

1896. g. 1. aprīli Neretas Aniņos.

Tēvs Pēteris un māte Anna,, dzim.

Kalvišķe — zemkopji. Ir Latviešu

preses b-bas biedrs. No 1908.—1913.

g. mācās skolās. No 1915.—1918. g.

piedalās pasaules karā. No 1918. g.

oktobra līdz 1920. g. Latvijas ar-

mijā. No 1920. g. līdz 'šim laikam

nodarbojas ar rakstniecību. 1920. g<

iznācis pirmais stāstu krājums Pa-

saules dārdos, tad stāsti un romāni:

Zem vācu jūga, Aklais ezers, Sau-

les kapsēta, Liesma uz adeņiem, Die-

vu gulta, Eņģelis Ufirs, Rēģi un cil-

vēki, Vilkači, Tīrumu ļaudis, Neti-

cīgā Toma mīlestība, Trīs laimes,

Dienas krusts un teiksma Cilvēku

sacelšanās; lugas — Jumis un Kur

tad tu nu biji, āzlti mans? Rakstījis

ari kritikas un recenzijas. Ir latviešu

preses b-bas biedrs.

VESMANISFrldrichs, senātors. Dzi-

mis 1875. g. 15. aprīlī. Rundālē. Tēvs

Kārlis, māte Lize, dzim. Straumane

— lauksaimnieki. Beidzis 1909. g.

Pēterpils universitātes juridisko fakul-

tāti. Precējies. Sieva Berta, dzim. Kri-

sone. Pēc universitātes beigšanas bi-

jis advokāts Jelgavā. No 1918.—1919.

g. bijis Jelgavas apgabaltiesas loce-

klis. No 1921.—1923. g. bijis par

senatoru. 1925. g. iecelts par ārkār-

tējo sūtni un pilnvaroto ministru An-

glijā. 1932. g. atstājis sūtņa amatu

im iecelts par senātoru. Bijis satver-

smes sapulces loceklis.

VĒTRA Mariss, dziedātājs. Dzīvo

Rigā. Dzimis 1901. g. 19. jūlijā Tirzas

pag. Tēvs Jēkabs Blumbergs, māte

Emma, dz. Perlbacha — lauksaimnie-

ki. Mācijies vidusskolā, pēc tam bei-

dzis Latv. konservatoriju. Studēji 6L.

U. filozofiju, Frankfurtē p./M. un

Berlīnē tautsaimniecību. Precējies.

Sieva Irēne, dzim. Veila. Viesojies

gandrīz visas Vācijas pilsētās. Dar-

bojies Latv. nāc. operā 2 gadus un

tad Frankfurtes p. M. pilsētas operi

2 gadus. Viesojas Latvijā un ārzemēs

ar koncertiem un operu izrādēm. Tē-

lojis galvenā tenora lomu vācu filmā

Pavasara pasaka. Nodarbojas ari ar

žurnālistiku. Rakstījis daudz feļeto-

nus, apcerējumus, cejojumu piezīmes»

ari sīkus stāstiņus v. c. dienas presē

un Daugavā.

VĒTRA Nikolajs, ārsts, Latvijas

universitātes medicīnas fak. asistents.

Dzhnis 1897. g. 1. jūlijā Tirzā. Tēvs

Jēkabs Blumbergs, māte Emma,
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dzim. Perlbacha. Beidzis Rīgas pil-
sētas reālskolu, Pēterpils pslcho-neu-

roloģisko institūtu, Tērbatas univer-

sitāti un Latvijas universitāti. Pre-

cējies. Sieva, dzim. Canka. Rakstī-

jis Ārstu kongresu darbos, Latvijas
ārstu žurnālā, Nākotnes spēkā v. c.

Piedalījies brīvības cīņās. Ir stud.

b-bas Atauga vecbiedru palīdzības
b-bas biedrs. Bijis Tuberk. apk. bie-

drības žurnāla Tautas Veselība re-

daktors un Konversācijas vārdnīcas

līdzstrādnieks.

VĒZIS Jānis, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks, Jaunjelgavas pa-

matskolas pārzinis un Jaunjelgavas

pilsētas komercskolas skolotājs. Dzi-

mus 1869. g. 31. decembri Vestie-

nas pagasta. Beidzis Baltijas sko-

lotāju semināru, Pēterpils skolotāju

institūtu un Pēterpils universitātes

profesoru kopas sarīkotos kursus vē-

sturē, literatūras vēsturē, ģeogrāfijā
uti fizika. Mijis skolotājs Lēdurgas,
vēlāk Alūksnes pareizticīgo draudzes

skolās. No 1895. g. ir skolotājs

Jaunjelgavas pils. sk. Piedalījies Jaun-

jelgavas sadr. b-bas un latviešu krāj-

aizdevu sab. nodibināšana, šajās or-

ganizācijās vienodamies latvieši gu-

vuši uzvaru pilsētas domes vēlēšanās,

tādē{ ieguvis daudz ienaidnieku tu-

rienes vāciešos. Piedalījies ari 1905.

g. nacionāli revolucionārajā kustībā

un vēlāk vajāts. 1911. g. pārcelts

par skolotāju uz Igauniju. Pēc tam

bijis skolotājs Mangaļu jūrskolā. Brī-

vības cīnu laika Jaunjelgavā noorga-

nizējis kareivju ēdināšanas komiteju.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu orde-

ni. Ir Jaunjelgavas sadraudzlgās bie-

drības rev. kom. pr-dis, krājaizdevu
sab. padomes pr-dis, Namsaimnieku

b-bas pr-dis, Skolotāju b-bas pr-dis

un daudzu organizāciju biedrs.

VICS Andrejs, paidagogs, pašval-
dības un sabiedrisks darbinieks, Rī-

gas pilsētas valdes loceklis un iz-

glītības valdes priekšnieks. Dzimis

1879. g. 22. martā Kraukļos, Mado-

nas apriņķi. Tēvs Pēteris, māte An-

na, dzim. Malšanc — saimnieki Maz-

jukānos. Beidzis Cesvaines draudzes

skolu, Pliskavas skolotāju semināru,

Latv. universitātes divgadīgo paida-

goģisko nodaļu, ieguvis vidusskolu

skolotajā tiesības. 'Precējies. Paida-

gOģiskā žurnāla Audzinātājs dibinā-

tājs un redaktors no 1925. g. Lat-

viešu skolu vēstures autors. Daudz

rakstījis par paidagogiskiem jautā-

jumiem.

VIDBERGS Sigismunds, grafiķis.
Pilsētas mākslas mūzejā bibliotekārs

un grafiskā kabineta pārzinis. Dzīvo

Riga. Dzimis 1890. g. 10. maijā Jel-

gavā. Tēvs Jānis — Jelgavas pils.

valdes grāmatvedis, mate Elizabete,
dzim. Ozoliņa. Beidzis Jelgavas re-

ālskolu un ar ārzemes stipendiju
1915. g. Stiglica mākslas skolu Pē-

terpili. Studējis ari ķeizariskajā ar-

chaioloģijas institūtā Pēterpili. Pre-

cējies. Sieva Līna, dzim. Seikstule.

Bijis zīmēšanas skolotājs Protasova

reālskolā Pēterpili. 1919 g. mobili-

zēts sarkanā armijā, kur nodienējis

lidz 1921. g. Tanī pašā gadā iera-

dies Latvijā un strādājis vairākās Lat-

vijas apgādes. Bijis Hfūstretā žur-

nāla redaktors. No 1932. g. ir pil-

sētas mākslas muzeja bibliotekārs un

grafiskā kabineta pārzinis. Zīmējis

ap 100 grāmatu zīmju (cx libris).

Iltastrējis vairākas grāmatas, kā Bi-

Ktis dziesmas, Mežsēta Gong-Gong,

Blaumaņa Velliņus, 3 bērnu grāmatas:

Muļķa Jānttis, Zvērnīca un Cirks,

Dauges Mosu lasāmā grāmata, lasā-

mo grāmatu Solis pa solim etc. Zl-
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ruējis veselu ciklu ar nosaukumu

Bermontiāde. Ir Rīgas grafiķu b-bas

pr-dis, Latvijas-Igaunijas tuvināšanās

b-bas un Latvijas republikas lidotāju

kluba biedrs.

VIDEMANIS Ērichs, architekts, L.

U. archit. fakult. vec. asistents Rīga.
Dzimis 1890. g. 7. februārī Rīgā.

Tēvs Ernests Rīgas komercban-

kas prokūrists, māte Emma, dzim.

Mcrkare. Studējis no 1907.—1913. g.

Rīgas politechnikas architekt. nodaļā.

Precējies. Sieva Hedviga, d/im. Nei-

manc. Bijis Rīgas techniskās augst-

skolas asistents tēlojoša ģeometrijā,
L. U. architektūras fakult. jaun. asi-

stents bflvmēchanikā, asistents, vec.

asistents un 1933. g. ieguvis venia

Icgendi. Sarakstījis vairākus zinātnis-

kus darbus, kas iespiesti galvenām
kārtam L. U. rakstos. Ir Rīgas ar-

chitektu b-bas kasieris.

VIGANTS Valfrids, valsts ierēdnis,

izglītības ministrijas vispārīgās daļas

vadītājs. Dzimis 1899. g. 27. decembri

Cēsu pag. Tēvs Jānis un māte Ma-

rija, dzini. Bērziņa - lauksaimnie-

ki. Mācījies Cēsu pagasta skolā un

pēc tam L. Ausēja reālskolā Cēsis,

kuru beidzis 1919. g. Studē L. U.

tautsaimniecību un tiesību zinātnes.

Precējies. Sieva Magdalēna, dz. Mei-

ja. 1919. g. brīvprātīgi iestājies Lat-

vijas nācionālās armijas 2. Cēsu pul-
ka skolnieku rotā un piedalījies Lat-

vijas atbrīvošanā. Atvaļināts no kara

dienesta 1921. g. un iestājies valsts

dienesta i/glitibas ministrija, kurdar

bojies kā skolu dep-ta un skolu

virsvaldes sekretārs līdz 1927. g., ka<h

amata likvidācijas dēļ atstājis diene-

stu. Pēc tam strādājis izdevēju paju
sab-bā Zemnieka Domas kā darb-

vedis un 1928. g. atgriezies izglī-
tības ministrijas dienesta ministra se-

kretāra amatā. Ar 1932. g. iecelts

par izglītības min. vispārīgās nod.

vadītāju un ar 1934. g. 18. jūliju par

tās pašas ministrijas vispārīgās da-

ļas vadītāju. Bez tam, kopš 1926.

g., ar pārtraukumu 1927. g., ir ari

kinocenzūras kollēģijas loc. un no

1934. g. kultūras fonda rev. kom.

loceklis. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
V. un IV. šķ. ordeni, Zviedrijas Va-

zās ordeņa I. šķ. bruņinieka kru-

stu, Somijas Baltās rozes ordeni, Lat-

vijas republikas atbrīvošanas ciņu 10

gadu jubilejas medaļu. Ir L. U. stud.

korp. Patria aktīvs loceklis, Cēsu

pulka bij. skolnieku rotas karavīru

b-bas pr-ks un daudzu citu sabiedr.

un kultūras organ. loceklis.

VIGNER -GRINBERGA Malvīne,

dziedone un dziedāšanas skolotāja,

Pastāvīgā dzīves vieta Siguldā. Dzi-

musi 1873. g. Rīgā. Tēvs Mārtiņš

— kalējs, māte Marija, dzim. Brem-

mere. Mācījusies Ģertrūdes baznīcas

skolā un ar privātstundām. Precē-

jusies divi reizes. Pirmais virs Vlg-

neru Ernests miris, no otrā vira Os-

kara Grlnberga šķīrusies. levērojama

tautas dziesmu dziedātāja un oper-

dziedātāja. Apbalvota ar Triju zv.

ord. IV. šķiru un Sieviešu palīdzības

korpusa ord. 11. pakāpi. Ir Sieviešu

nācionālās ligas goda biedrene un

daudzu b-bu biedrene. Darbojas Vlg-

neru Ernesta fonoloģijas institūtā kā

dziedāšanas klases vadītāja un dod

ari privātas dziedāšanas stundas. Vis-

mīļākā nodarbošanās ir tautas dzies-

mu dziedāšana.

VIGNERS Leonīds, diriģents, kom-

ponists, mūzikas paidagogs Rigā.

Dzimis 1906. g. 10. novembri Mas-

kavā. Tēvs Vlgneru Ernests - kom-

ponists, diriģents, paidagogs, absolū-

tās dzirdes attīstības sistēmas nodibi-
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nātājs, māte Luize, dzim. Smilga.

Precējies. Sieva Aina, dzim. Neima-

ne. Mācījies Latv. bēgļu komercskolā

Maskavā, Aleksandra reālģimnazija,
beidzis sava tēva fonoloģijas insti-

tūtu Maskavā. Latvijas konservato-

rijā beidzis ērģeļu klasi pie prof. Jo-

zuusa, prof. J. Vītola speciālās kom-

pozīcijas teorijas klasi un E. Kupera

un O. šnegfogta diriģentu klasi. Pēc

konservatorijas beigšanas Latv. kon-

servatorijas un izglītības ministrijas
komandēts uz Bāzeli Šveicē papil-
dināties diriģešanā pie profesora F.

Veingartnera diriģentu meistarkur-

sos. No 1923.—1933. g. E. Vignera

fonoloģijas institūta klavieru, fonē-

tikas un teorijas klases paidagogs,

tautskolotāju mūzikas un dziedāša-

nas kursu lekt., vairāku koru diriģ.,
vairāku novadu dziesmusvētku virs-

diriģents. 1930.—1934. g. vasaras se-

zonas galvenais diriģents Jelgavas

filharmonijā, 1934. g. vasaras sezona

vadījis Ķemeru simfonisko orķestri.
1931. g. ziemā Latv. kult. b-bas un

Latv. muziķu b-bas simfonisko or-

ķestru diriģents. Rīgas organizācijas
Dzimtenes simfoniskie koncerti lidz-

organizators un pirmais diriģents. Rī-

kojis atsevišķus koncertus Rīgas ra-

diofonā, Liepājas filharmonijā, Rīgas
simfoniskā orķestri, Nacionālā ope-

ra. No kompozīcijām minamas: so-

nāta klavierēm, variācijas, vesela

virkne gabalu, spec. komponētu Be-

atrises Vigneres skolas ritmoplastis-

kiem uzvedumiem — Mistērija 3 cel.,

Eksotiskais zieds, Strūklaka v. c.

Sarakstījis ari lielāku skaitu solo

un kora dziesmu.

VIGRABS Emils -Viktors, valsts

darbinieks, ārlietu ministrijas Baltijas

valšķu nodaļas vadītājs. Dzimis 1887.

g. 27. maija Jaunlazdonas muiža.

Tēvs Jānis — muižas rentnieks, mā-

te Leokadija, dzim. Bacha. Beidzis

1905. g. Rīgas pilsētas ģimnāziju.

Studējis Terbatas, Leipcigas, Frei-

burgas, Maskavas un Pēterpils

universitāte, no sākuma tieslietu,

pēc tam filoloģijas fakultātes vē-

stures nodaļā, kuru beidzis 1913.

g. No 1921. g. ārlietu ministrijas

dienestā. Lidz 1922. g. jūnijam strā-

dājis ministrijā Rīgā, pēc tam pār-
celts uz musu sūtniecību Kaurjā par

1. sekretāru. No 1923. -1925. g. 1.

sekretārs sūtniecībā Berlīnē, no 1923.

—1926. g. 1. sekretārs sūtniecībā

Maskavā. 1927. un 1928 g. austrum-

nodalas vadītājs ministrijā Rīgā. No

1928.—1933. g. padomnieks sūtnie-

cībā Parīze. No 1933. g. Baltijas

valšķu nodaļas vadītājs. Apbalvots
ar atbrīvošanas cīnu dalībnieku go-

da zīmi, Triju zvaigžņu ordeņa IV.

šķ., Franču goda leģiona ord. IV.šķ.,

Igaunijas Ērgļa 111. šķ., Zviedrijas

Vazās ord. 111. šķ., Somijas Baltās

rozes ord. 111. šķ. im Lietavas Ģe-

dimina ord. 111. šķ.
VĪKSNA Kārlis, pseud. K. Zobo-

lietis, paidagogs, Jumurdas 6 kl. pa-

matskolas priekšnieks. Dzimis 1888.

g. 2. maijā Vecpiebalgas pag. Tēvs

Reinis — amatnieks, māte Lize, dz.

Skrābāna. Mācījies Vecpiebalgas Ka-

gaiņu pamatskolā, Cēsu pilsētas sko-

lā no 1901.-1906. g. Skolotāja tie-

sības ieguvis 1906. g. Precējies. Sie-

va Konstance, dzim. Liepiņa. 1906.

— 1915. g. skolas pārzinis Olu pa-

matskolā. 1915. g. iesaukts kara die-

nestā. 1916. g. beidzis Ķijevas 4.

praporščiku skolu. 1916. g. iestājies

latv. streln. pulkā. 1917. g. iedalīts

4. Vidzemes strēlnieku pulkā kā jau-

nākais virsnieks. 1918. g. uzsācis dar-

bu Oļu pamatskolā. 1918. g. pār-
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gājis par skolas pārzini uz Briņģu

(tagad Pāvltes) pamatskolu. 1919. g.

iesaukts kā virsnieks nācion. armijā

un piedalījies Latvijas atbrīvošanas

cīņas. 1925. gada rudenī pārgājis

uz Veļķu 6 kl. pamatskolu. 1933.

g. rudeni ievēlēts par Jumurdas pa-

matskolas pārzini. 1926.—1933. g. bi-

jis 10. Cēsu aizsargu pulka 11. ro-

tas k-ris. Viņa dzejoļi iespiesti Jaun.

D. Lapa un Jaunības Tekās. 1931.

g. sarakstīta iui izdota skolnieku lu-

dziņa Ziemas stāsts.

VĪKSNA Rūdolfs, žurnālists un

pašvaldības darbinieks. Jēkabpils ap

riijka lauku pašvaldību vecākais. Dzi-

mis 1876. g. 23. novembri Mazsvi-

tenē. Tēvs Jēkabs, māte Jule, dzim.

Dmnpc laukstrādnieki. Mācijies
Mežotnes pagastskola un Bauskas pil-

sētas skolā. Izturējis pilsētas un

draudzes skolas skolotāja eksāmenu.

Precējies. Sieva Vilhelntine, dzim.

Pļaviņa. 7 gadus bijis skolotājs. 5

gadus strādājis Pavasaru Jāņa vadītās

Latviešu Avizes un Jaunās Latviešu

Avīzes redakcijā. 2 gadus strādājis
Brīvās Zemes rcdakc, vadidams ār-

lietu nodaļu un rakstīdams ievadus.

Bijis līdzstrādnieks ari laikrakstos

Sadzīve un Vārds, žurnālos Vēro-

tājs, Stari v. c. Ir valsts ierēdnis

no 1919. g. Vispirms bijis sevišķu
uzd. ierēdnis likumkārtošanas nod.,

tad iekšlietu ministrijas pašvaldības

dep-tā. No 1924. g. apriņķa valdes

priekšsēdis Kuldīgā un Jēkabpili. No

1934. g. ir Jēkabpils apriņķa lauku

pašvaldību vecākais. No 1924. g. bi-

jis ari apriņķu skolu valdes pr-dis,

tagad valdes loc. Ir apriņķu meliorā-

cijas komisijas pr-dis un Brīvības

pieminekļa Jēkabpils apriņķa komi-

tejas pr-dis. Apbalvots ar Triju zv.

ord. IV. šķ. Ir vairāku organizāciju
loceklis.

ViKSNE Kārlis, saimniecisks dar-

binieks, grāmatu un rakstāmlietu tir-

gotājs Bauska. Dzimis 1885. g. 3.

novembri Taurkalna pagastā. Tēvs

Jēkabs — tirgotājs, māte Liba, dzim.

Peldau. Beidzis Taurkalna pagastsko-
lu un Jaunjelgavas pilsētas skolu.

Precējies. Sieva, dzim. Kaufmane. Ir

pilsētas valdes revīzijas kom. locek-

lis. Ir Latvijas tirgotāju savienības

Bauskas nodaļas priekšnieks, Bauskai

namīpašnieku kreditbiedribas vakles

loceklis, Bauskas namipašnieku b-bas

valdes loceklis un Latvijas -bankas

diskontkom. loceklis.

ViKSNINs Kārlis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks Bukaišu paga-

stā. Dzimis 1872. g. 27. maijā Bu-

kaišu pag. Mācījies Bukaišu pamat-

skolā. No 1931.-1934. g. Bukaišu

pagasta valdes pr-dis. No 1934. g.

Bukaišu pagastvecākais; no 1927. g.

Bukaišu savstarp. ugunsapdrošin. bie-

drības valdes pr-dis; no 1920. g.

aizsargs; no 1926. g. grupas k-ris.

Piedalijies Krievijas-Japānas karā.

Pasaides karā piedalijies kaujas pie

Palangas, Ventas un 1915. g. pie

Jelgavas un Vecauces, kur ievainots.

Kalpojis par seržantu Latv. strētn.

rez. bataljonā Tērbatā.

VIKSNINS Nikolajs, vēsturnieks,

ģimnāzijas skolotājs. Dzimis 1893. g.

13. jūlijā Nītaures pagastā. Tēvs

Pēteris, māte Lize, dzim. Riemere

— lauksaimnieki. Beidzis Pēterpils

vēstures un filoloģijas instit. 1917. g.

ar vēstures un filoloģijas kandidāta

grādu. No 1927.—1928. g. studējis

Minchenes universitātē, pēc tam Ber-

līnes universitātē, kur 1931. g. ieguvis

Dr. phil. grādu. No 1920. g. bijis

skolotājs Rīgas pilsētas I. ģimnāzijā,
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N. Draudziņas privātā neoģimnazijā,
no 1921.—1934. g. Rīgas pilsētas IV.

ģimnāzija. Ir skolotājs Rīgas pils. I.

un 11. ģimnāzijā un V. Olava ko-

mercskolā un vēstures un literatūras

nodaļas vadītājs un lektors Kr. Ba-

rona tautas augstskola. Tulkojis no

krievu valodas prof. T. F. Zeļinska
Antīkā pasaule un mēs, prof. N. Ka-

rējeva Jauno laiku vēsture, izdevis

Horācija Izmeklētas odas tm Ainas

no romiešu vēstures. Rakstījis žur-

nālos: Izgl. Min. Mēnešraksts, Mu-

su Nākotne, Burtnieks v. c. Lasījis

lekcijas Rigā un provincē un plašākus

lekciju ciklus Latvijas radiofona. Ir

Latv. vēstures skolotāju biedrības pir-

mais valdes priekšsēdis. Viņa vadībā

1934. g. sanācis biedrības sasauktais

pirmais vēstures skolotāju kongress.

Biedrība sarīkojusi ari kursus Latvi-

jas archaioioģijā, par senlatviešu ga-

rīgo kultūru un latviešu etnogrāfijā.
Ir ari Krišjāņa Valdemāra lauku tau-

tas augstskolas b-bas valdes priekš-
sēdis.

VIKSNIŅS Pēteris, iepriekšēja brā-

lis, skolotājs, Rīgas pilsētas 2. īpat-

nējās pamatskolas pārzinis. Dzimis

1896. g. 17. aug. Nītaurē. Beidzis Cē-

su augstāko tautskolu un 2 gadīgos

paidagoģ. kursus. Kara laika beidzis

Pliskavas virsnieku skolu. Latvija bei-

dzis Rīgas visp. 3 mēn. skolotāju

sagatavošanas kursus, defektlvo bēr-

nu skolotāju sagatavos, kursus, izgl.
min. rokdarbu kursus. Kr. Barona

tautas augstskolas vēstures-literāt.no-

dalās klausītājs. Precējies. Sieva Ma-

rija, dzim. Bru|ikovska. Sabiedriskā

lauka sācis strādāt 1914. g. kā Pals-

prokurātūrā. 1922. g. ievēlēts par sko-

lotāju un audzinātāju Rīgas pilsētas

aizgādības valdes defektlvo bērnu pa-

tversme. 1924. g. pārnācis uz Rīgas

pils. 2. īpatnējo pamatskolu par sko-

lotāju. 1933. g. ievelēts par Rīgas

pils. 2. īpatnējās pamatskolas pār-
zini. 1924.—1926. g. vadījis Rīgas
centr. kop. slimo kases vasaras bēr-

nu koloniju Ulbrokā un 1927. -1934.

g. Rīgas grāmatrnpu. slimo kases

bērnu koloniju Asajos. Tulkojis no

krievu valodas M. A. Pavlovas Cil-

vēka psiehiskās dzīves kopšanu un

palīdzējis tulkot N. Karējeva Jauno

laiku vēsturi. Ir Latvijas defektlvo

bērnu skolotāju b-bas un Vēstures

skolotāju b-bas biedrs.

VILCIŅA Marianna, sabiedriska

darbiniece, veikalniece un jaunsaim-

niece Ozolnieku pag. Dzidris. Dzi-

musi 1903. g. 6. maijā Skaistkalnē.

Tēvs Mārtiņš Dāboliņš — tirgotājs,

māte Lizete, dzim. Poļakova, vec-

māte. Beigusi Jelgavas ģimnāziju. Pre-

cējusies ar smagās artilērijas pulka
adm. kapt.-ltn. Kārli Vilciņu. Ir jau
vairākus gadus Latvju sieviešu apvie-

nības Jelgavas nodalās priekšniece.

VILDE Rūdolfs, žurnālists, Lētas

redaktors Rīgā. Dzimis 1884. g. 16.

aprīli Ottes muižā. Tēvs Reinis, mā-

te Jūlija, dzim. Matisona — zemnieki.

Beidzis Katrīnas 11. pils. sk. Rīgā, ie-

guvis gatav. apl. Berlīnē un stud.

Berlīnes univ. filozofiju. Precējies.

Sieva Lidija, dzim. Kulmane. No 1922.

—1934. g. Brīvās Zemes redaktors,

tagad LTA redaktors. Rakstījis da-

žādus public. darbus. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu un Lietavas Ģediminu

ord. Ir Latvijas preses biedrības se-

kretārs. Latviešu somu biedrības val-

des loceklis.

VILKINS-VILCIŅS Artūrs, ierēd-

nis, izvedu un tranzltpreču nod. vad.

Rīgas muitnīcā. Dzimis 1889. g. 9.
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aug. Jaunkārķu muižā. Tēvs Gusts,
māte Matilda, dz. Pelēkā. Beidzis

Rūjienas draudzes skolu. Pēc iesauk-

šanas karaklausībā Pēterpili turpi-

nājis izglītību pašmācības ceļā un iz-

turējis pie komisijas Pēterpils mācī-

bas apgabalā taut- un mājskolotāja
eksterņa pārbaudījumus. Mācījies ari

grāmatvedību un iepazinies ar tirdz-

niecības politiku. Precējies. Sieva, dz.

Ceringere. No 1910—1918. g. kalpo-

jis Krievijas armijā, 1921. g. atgrie-
zies Latvijā un 1922. g. pieņemts

Rigas muitnīcas dienestā, kur no

1923. g. augusta ieņem izvedu un

tranzltpreču nodaļas vadītajā posteni.
Ir muitas darbinieku krājaizdevu sa-

biedrības padomes priekšsēdis.

VILKS Roberts, studentu padomes

pr-dis. Grāmatvedis Valsts zemes

bankā. Dzimis 1906. g. 22. jūlijā Man-

gaļu pag. Tēvs Dāvids, mātei Katrīna,

dzim. Innusa. No 1924. g. studē L.

universitātē tautsaimniecību. Precējies.

Sieva, dzim. Lūse. Ir studentu korp.

Beveronijas b-drs, bijis trīs semestrus

seniors un trīs semestrus oldermanis.

Darbojas dažādās organizācijās. Rī-

gas pilsētas sabiedriskās palīdzības

komitejas galvenā prezidija loceklis

un līdzekļu vākšanas kom. priekš-
sēža biedrs.

VILLE Edgars, cand. theol., Dun-

dagas cv. lut. draudzes mācītājs. Dzi-

mis 1884. g. 9. janv. Kuldīgā. Tēvs

Emīls — latiņu vai. virsskolotājs

Kuldīgas ģimnāzijā un vācu v. skol.

Kamišinā, māte Alise, dz. Bauera.

Precējies. Sieva Lidija, dzim. Treija.

No 1912—1921. g. m3c. Mazirbē,

no 1921. g. māc. Dundagā. 1928.—

1933. g. latiņu vai. skol. un internāta

pārzinis Baznīcas ģimnāzija Rīgā.

1925.—1928. g. ari Teoloģ. institūta

veco derību docents. Daudzi raksti

ievietoti Svetd. Ritā, Jaunatnes Ceļi
un Jaunatn. Draugā. Atsevišķi: Jau-
nību un debesu valstībā. Blakus no-

darbošanās skolotāja darbs. 1917. g.

vasarā apkalpojis Latviešu kara gū-

stekņus Prūsijas gūstekņu nomet-

nes.

VINCELIS Eduards, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Subatas pilsē-
tas valdes loceklis. Dzimis 1878. g.

18. novembri Prodes pag. Tēvs Ju-

ris, māte Anna, dz. Vendela — zem-

kopji. Mācījies Subatas krievu sko-

lā, izturējis pārbaudījumu Ilūkstes

pilsētas skolā, vēlāk māclj. Jelgavas

ģimnāzijā, 1908. g. izturējis pārbau-

dījumu. Precējies. Sieva Emma, dz.

Bērziņa. 1897. g. iestājies pasta die-

nestā Subatā, vēlāk pārcelts uzjelga~

vu, 1915. g. evakuēts uz Tveru; līdz

1918. g. Krievijā bēgļu kom. Dzimte-

ne pr-ks, 1918. g. apciet. kā kontr-

revolūcionārs, pēc atbrīvošanas 1918.

g. ochrankas meklēts, kājām devies

no Maskavas ūz Daugavpili. 1919.

g. iecelts par Subatas pastmeistaru

un 1934.g. aizgājis pensija. Blakus no-

darbošanās zemkopība. Subatas krāj-

aizdevu s-bas ilggad. padomes priekš-

sēdis, Subatas mednieku b-bas dibi-

nātājs un bij. pr-ks, Subatas brīvprā-

tīgo ugunsdzēsēju b-bas brandmei-

stars, Subatas un apkārtnes tautas na-

ma dibinātājs un Subatas pilsētas

domes loceklis līdz 1934. g.

VINKLERS Indriķis, pašvaldības

darbinieks, Braslavas pagasta darb-

vedis. Dzimis 1874. g. Dikļu pag.

1890. g. beidzis Dikļu draudzes sko-

lu, 1917. g. Krasnojarskas tirdznie-

cības skolas grāmatvedības kursus.

No 1919. g. darbvedis Braslavā. Ma-

tīšu draudzes baznīcas pr-ks. Par

piedalīšanos 1905. g. kustībā cara

valdības vajāts.
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VINTENS Kārlis, policijas darbi-

nieks, Rīgas prefekt. 13. iec. pr-ks.
Dzīvo Majoros. Dzimis 1884. g. 10.

jūnijā Bauņu pagastā. Tēvs Jānis,
māte lize, dzim. Birzule — lauksaim-

nieki. Beidzis Matīšu draudzes un

Valmieras pilsētas skolu, mācījies pri-
vātos valodu kursos un polic. skolā

Pēterpili. Precējies. Sieva Anna, dz.

Juškeviča. 2 gadus bijis par taut-

skol. palīgu, pēc tam par Rigas apr.

policijas darbvedi un par Rigas jūr-
malas policijmebtera sekretāru; 1911.

g. Pēterpili par policijas aresta mājas

pārziņa pailgu un pārzini; Jekaterino-
slavā par pristava palīgu; Marinpolē

par apr. pr-ka palīgu; iesaukts kara

dienestā; piedalījies cīņās Galteijas

frontē, kontuzēts. 1919. g. bijis Rī-

gas milit. polic. kancelejas ierēdnis,

sekretāra palīgs un prefektūras darb-

vedis; 1920. g. iecelts par iekšl. min.

administr. depart. iekšējās apsardz.

nodaļas darbvedi, vēlāk par Vidze-

mes un Latgales rajona pārzini; 1924.

g. par Bauskas apriņķa pr-ka pa-

ilgu I. iec.; 1931. g. par Rigas pre-

fektūras 13. iec. pr-ku. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. V. un IV. šķ.

Brīvības pieminekļa Rīgas 13. iec.

kom. pr-dis. 5. Rīgas aizsargu pulka
4. bataljona saimniecības pr-ks.

VINTERS Karlk-Edgars, cand.

theol., Matīšu draudzes mācītājs. Dzi-

mis 1891. g. 1. aprīli Matīšu draudze.

Tēvs Kārlis-Fridrichs, namsaimnieks

Rīgā, māte Vilhelmina, dz. Michel-

mane. Mācījies Pērnavas un Rīgas

Aleksandra ģimn., Tērbatas univers.

teol. fakult. beidzis 1915. g., palicis

pie augstskolas, lai papildinātos bazn.

vēsturē un praktiskā teoloģija, uni-

versitātes bibliotēkas evakuācijas dēļ

1916. g. spiests darbus Tērbatā pār-

traukt. Sieva Irma-Magda. dzim. Nei-

mane. 1917. g. ordinēts par Pērna-

vas apr. vikāru, 1919. g. par Rīgas
Sv. Petera-Pāvila dr. mācītāju, 1921.

g. par Kandavas latv. dr. mācītāju,
1926. g. par Matīšu draudzes mācī-

tāju. 1916. g. Pērnavas ģimn. skolot.

1919.—1921. g. latv. val.unreliģ. sko-

lot. Rigas pils. vācu vidusskolā. Rok-

rakstā: Vespere, liturģiskie vakara

kalpojumi svētdienām un svētku die-

nām un sīkas kompozīcijas bazn. ko-

riem. Sagatavošanā: Galvenais diev-

kalpojums, liturģiski izveidots; Lute-

riskā kulta vēsture. Darbojies sinodes

ieceltā liturģ. komisijā. Biedrības Par

ticību un baznīcu Matīšu nodaļas va-

dītājs.
VIRBULIS Alberts, cand. theol.,

Tukuma latviešu draudzes mācītājs

un Kandavas iec. prāvests. Dzimis

1890. g. 30. jūnijā Biržu pag. Tēvs

Mārtiņš, māte Ede, dzim. Dardzāne

— lauksaimnieki. Beidzis Tērbatas

universit. teol. fak. 1913. g. Kand.

gadu nokalpojis Nīcā. 1914. g. or-

dinēts par Nīcas māc. adj. 1914.—

1915. g. Liepājas Sv. Annas dr. māc.

adj., 1915.—1918. g. vikārs Jelga-

vas latv. pils. draudzē, 1918.—1919,

g. Liepājas Sv. Annas dr. vikārs, no

1920. g. mācītājs Tukumā. 1920.—

1932. g. ari tic. māc. skol. turienes

vidusskolā. No 1923. g. izpildījis 11.

Tukuma aizsargu pulka māc. amatu,

1932. g. Kandavas iec. prāvesta v. i.,

no 1933. g. prāvests, 1934. g. iecelts

par Baznīcas virsvaldes loc. un mant-

zini. Svētdienas Rita līdzstrādnieks,

sarakstījis grāmatu Svētā zeme. 1927.

g. apceļojis Vāciju, Sveici, Itāliju,

1928. g. Ēģipti, Palestlnu, Grieķiju;

1929. g. Skandināvijas valstis; 1930.

g. Ungāriju; 1931. g. Holandi, Beļ-

ģiju, Franciju; 1933. g. Somiju. No

1923. g. Latv. Sark. Krusta Tukuma
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nodaļas priekšnieks, 1930. g. apbal-
vots ar Latv. Sark. Krusta goda no-

zīmi, 1932. g. ar aizsargu nopelnu

krustu. Ir korp. Lettonijas filistrs.

VIRZA Edvards, rakstnieks, žur-

nālists, izglītības ministrijas mākslas

un kultūras lietu pārzinis. Dzimis

1883. g. 27. decembrī Salgales pag.

Billltēs. Beidzis Bauskas pilsētas sko-

lu, pēc tam turpinājis izglītību Mas-

kavā, vēlāk Francijā. 1920. g. appre-

cējies ar dzejnieci Elzu Stērsti. V. pir-
mie dzejoļi iespiesti Dzelmē 1906. g.

Pirmais dzejoļu krājums Biķeris iz-

nācis 1907. g. 1919. g. dzejoļu kr.

Dievišķīgas rotaļas, 1921. g. tulkotie

dzejoļi — Franču lirika XIX g. s.,

1923. g. - Laikmets un Lira, 1927.

g. — dzejoļi un poēmas Skaidrība.

Sarakstījis vēl poēmas — Ercogs Jē-

kabs, Karalis Nameitis (1924. £.) un

1933. g. poēmu Straumēm, kas god-

algota. Atdzejojis no franču vai. E.

Verharna dzejoļus Dzīves sejas. Kā

žurnālists darbojies Tautas Balsi, Lat-

vijas Sargā. Tagad darbojas Brīvajā
Zemē un Rita. Rediģējis rakstu krā-

jumu veltītu Z. A. Meierovica piemi-

ņai un sarakstījis grāmatu Kārlis Ul-

manis. Ir ievēlēts par R. L. B. zinātņu

komitejas biedru.

VITANDS Valters, inženieris ķī-

miķis, Latvijas universitātes asistents

un valsts elektrotehniskās fabrikas

inženieris Rīgā. Dzimis 1898. g. 1.

maijā Jaunpiebalgas dzirnavās. Tevs

Jānis — rūpnieks, māte Marta, dzim.

Ulpe. Beidzis Rīgas pilsētas ģimnā-

ziju un Latvijas univers. Precējies.
Sieva Biruta, dz. Viļumsone. 1919.

g. rudeni brīvprātīgi iestājies Lat-

vijas armijas studentu bataljonā. Pec

ķīmijas fakultātes beigšanas 1928. g.
atstāts par stipendiātu pie fizikālās

ķīmijas katedras. 1929- g. rudenī ie-

velēts par asistentu pie fizioloģiskas

ķīmijas katedras, kur darbojas lidz

šim laikam. No 1934. g. ir arī inže-

nieris valsts elektrotechniskaja fabri-

kā. Sarakstījis zinātniskus darbus.

Ir korp. Frat. Lertica filistrs.

VITIŅS Jānis, zemes pētnieks,

virstaksātors zemkopības min. zemes

vērtēšanas daļā. Dzimis 1885. g. 30.

martā Kursīšu pagastā. Tēvs Jēkabs,
māte Auguste, dzim. Meinharde —

lauksaimnieki. Beidzis Pēterpils meža

institūtu. Papildinājies Itālijā un Vā-

cijā. Precējies. Sieva Aleksandra, dz.

Lobovikova. No 1907.-1910. g. bijis

pallgasistents zemes mācībā Pēter-

pils meža mstitūtā, no 1910.—1921. g.

bij. Krievijas zemkopības ministrijas

dienestā, augšņu pētīšanas darbos

Krimā un Kaukāzā. Noorganizējis un

vadījis lauks, ķimijas nodaļu jaun-
ierlkotā tabakas kultūras pētīšanas

institūtā Jekaterinoclarā. 1919- g. ievē-

lēts par profesoru zemes mācībā Do-

nas lauks, institūtā. 1921. g. atgriezies

Latvijā. No 1921.—1927. g. bijis virs-

taksātors zemkop. min. zemes vēr-

tēšanas dajā. lerīkojis laboratoriju un

izdarījis zinātniskus augšņu pētīju-

mus, lasījis ari lekcijas zemes mācī-

ba zemkopības ministrijas mērniekiem

un taksatoriem. No 1927.—1935. g.

noorganizējis un vadījis zemkop. mi-

nistrijas laboratoriju valsts saldētavā

un tai pašā laika piedalījies* kadastrā-

lās zemes vērtēs, izdarīšanas priekš-
darbos. No 1935. g. ir atkal vrrstak-

sātors zemes vērtēšanas daļā. Sarak-

stījis grāmatas Latvijas smiltis un

smilts zemes, zemju īpašības, izveido-

šanās faktori un klasifikācijas un ze-

mes mācība. Publicējis ari apm. 100

sīkāku rakstu lauksaimniecības, mež-

kopības un dabas zinātniskos žurnā-

los, laikrakstos un rakstu krājumos.
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Apbalvots ar Triju zvaigzņu ordeni

un 2 reizes saņēmis Krišjāņa Barona

fonda prēmijas par Latvijas dabas pē-

tījumiem. Ir Latv. minerālvielu pētī-

šanas biedrības valdes pr-dis, Latv.

agronomu b-bas, Latv. ķīmiķu bie-

drības, Latv. ģeogrāfijas b-bas, Latv.

kultOrtechniķu b-bas, Latv. biškop.
biedrības v. c. b-bu biedrs.

VĪTOLA Klāra, dzim. Baumane,

sabiedriska darbiniece. Mašīnu fabri-

kas Stars īpašniece Rigā. Dzimusi

1888. g. 21. oktobri Majoros. Tēvs

Krišs Baumanis, māte Grieta, dzim.

Skuja. Beigusi Maldoņa ģimnāziju un

M. Draudziņas bērnu dārznieču kur-

sus, ari vācu sieviešu biedrības māj-
turības saimniecības skolu. Precēju-
sies ar Jāni Vītolu. Strādājusi Baltijas

bēgļu apgādāšanas komitejā par bēg-

ļu apģērbu darbnīcas vadītāju, ari

par skolotāju un kantoristi. Atbrīvo-

šanas ciņu taikā vadījusi armijas in-

tendantOras apģērbu darbnīcas. Vada

Latvju sieviešu nācionālās Ilgas Ma-

te un bērns veselības kopšanas punk-
tus. Ir Latvju sieviešu nācionālās ligas

priekšsēdes biedre, Latvju rūpnieku

un amatnieku savienības dāmu ko-

mitejas priekšniece, Latvju bērnu pa-

līdzības savienības pārvaldē un 11. Rī-

gas pilsētas ģimnāzijas vecāku pa-

domē. Ir biedrene bez tam ari vai-

rākās saimnieciskās un sabiedriskās

organizācijās.

VITOLIŅS Jānis, komponists un

muziķis Riga. Darbojas Nacionālās

operas orķestri. Dzimis 1886. g. 21.

aprīli Litenes pagastā. Tēvs Otto

— zemturis, māte Jūlija. 1916. #adā
beidzis Maskavas ķeizariskās kon-

servatorijas prof. F. Smita fagota
klasi ar brīvmākslinieka grādu, vēlāk

kompozicijas kursu prof. J. Vītola

klasē Latv. koservātorijā. Precējies.

Sieva Vilma, d/im. Hekrcmane. No

1914. 17. g. darbojies Sergeja Kuse-

vieka simfoniskā orķestri Maskavā;

no 1920. 20. g. Nacionālajā operā

Rigā; no 1920. -31, g. Ņujorka Roxy

un Capitol teātru simf. orķestros, kā

ari The Conservatorv of Musical Art

kā kompozicijas klases vadītājs. Ār-

zemēs izdotas kompozicijas: Sonāta

klavierēm, variācijas un fuga klavie-

rēm, Romance — vijolei ar klavie-

rēm, drāmatiska prelūdija orķestrim,

Tragic Lament orķestrim. Manuskrip-

tos atrodas: simfonija, simfoniskas

variācijas ar temu Teici, teici valodi-

ņa, latvju rapsOdija Nr. I. orķestrim*

latvju rapsOdija Nr. 2. orķ., simfo-

niska poēma Varoņdziesma, vairāki

marši kara orķestriem un baleta Ilga
I. un 11. cēliens. Ņujorkas darbības

laikmetā organizējis latviešu kori, kas

dziedājis dažās Ņujorkas radiofona

stacijās, piem.: W. G. L. un ari

N. B. C. latvju tautas dziesmas, tā

pirmo reizi Amerikā popularizējot lat-

viešu tautas nui/iku.

VITOLIŅS Jēkabs, mūzikas teo-

rētiķis, kritiķis un diriģents. Dziedā-

šanas un dzied, metodikas skolotājs
un kora diriģents Rīgas skolotāju In-

stitūtā, lektors radiofonā, Latv . tautas

universitātē, Kr. Barona tautas augst-

skolā. Mūzikas apskata redaktors.

Dzimis 1898. gada 5. augustā Sar-

kaņu pagasta Bākšanos. Tēvs Jā-

nis, māte Anna, dzimusi Vītola

lauksaimnieki. Precējies. Sieva Olga,
dzim. Bāliņa, koncertdziedātāja. Mā-

cījies bij. Rīgas Aleksandra ģimnāzijā,
Latv. konservātorijā spec. prof. J. Vī-

tola kompozic. teorijas klasē un

diriģentu klasē pie E. Kupfera, klau-

sījies Vīnes univ. filoz. fak. No 1922.

g. skolotājs Rigas skol. institūta. Kā

izglītības min. pārstāvis piedalījies
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starptaut. modernas muz. kongresa

Prāgā 1924. g., Bēthovena svinībās

Vīnē 1926. g., starptautiskā mūzikas

kongresā Florence 1934. g. Daudzu

dziesmu dienu virsdiriģents Vidze-

me, Kurzeme un Zemgale. Sarīkojis
daudzus kora koncertus ar Rīgas sko-

lotāju institūta kori un jauno skolotā-

ju kori. Ar Rīgas skolotāju institūta

kori pirmo reizi Rīgā atskaņojis
Mocarta Rekviēmu 1929. gadā.

Sarakstījis grāmatas: Kordirigenta

māksla 1925. g. Richards Vāgners
1930. g., Latvju skaņu mākslin. por-

trejas 1930. gadā, Mūzikas vēsture

1934. gadā un 1935. gadā, Dzirdes

mācība 1931. g. Kā mūz. kritiķis un

rakstnieks strādājis Darba Balsi, Latv.

Vēstnesi, Rigas Ziņās, korrespondejis

no ārzemēm Jaun. Ziņām, žurnālā

Ritums, Izgl. Min. Mēnešrakstā, Dau-

gavā, Burtniekā v. c. 1925. g. Skaņ-
ražu kopas žurnāla Mūzika redak-

tors un sekretārs, no 1925.—1929. g.
Nāc. operas dramaturgs, 1929. gada
Teātra nedētas redaktors. Ir Skaņ-
ražu kopas biedrs, Latv. dziesmu-

svētku b-bas padomes loceklis, vi-

dusskolu skolotāju b-bas v. c. b-bu

biedrs.

VITOLIŅS Kārlis, teātru dekora-

tors, dekor. vec. paligs operā. Pastā-

vīgā dzives vieta Rigā. Dzimis 1879.

g. 27. februāri Rigā. Tevs Ēvalds, mā-

te Anna, dzim. Pika. Beidzis Rigas
pilsētas skolu un Berlīnes Langes
dekor. iestādi. Precējies ar Malvtnu

Lindi. Strādā Latv. nāc. operā no di-

bināšanas laikiem. Pazīstami darbi:

dekor. meti Latv. teātru biedr. teātru

mūzeja.

VITOLIŅS Roberts, mākslas ke-

ramiķis, skolotājs Liepājas valsts lie-

tišķās mākslas vidusskola. Dzimis

1900. g. 8. sept. Adulienas pag. Tevs

Andrejs, māte Minna, dzim. Klau-

na — rokpeļņi. Izglītojies Lubānas

vidusskola un Latv. mākslas aka-

dēmijā. Precējies. Sieva Alma, dz.

Iberga. No 1929.—1933. g. bijis zī-

mēšanas un mākslas priekšmetu sko-

lotājs un lektors Rēzeknes valsts sko-

lotāju institūtā, ģimnāzijā, arodu sko-

lā, komercskolā v. c. skolās un kur-

sos. No 1933. g. strādā Liepājā. Latv .
mākslas akadēmiju absolvējis 1933.

g. ar diploma darbu Kamīns. Pēdējais
ir arch. A. Kažoka īpašums. Ir Lie-

pājas latviešu mākslas veicināšanas

biedrības valdes loceklis. Piedalījies

Latvijas atbrīvošanas karā.

VĪTOLS Ādams, garīdznieks, Viļa-
kas pareizticīgo draudzes virsprieste-
ris. Dzimis 1876. g. Vidzemē. Tēvs

Mārtiņš, māte Trlne, dzim. Kociņa
— zemkopji-bezzemnieki. Mācījies
Rīgas garīgajā skola un Rigas garī-

gajā semiiiārā. No 1898. g. tautsko-

lotājs Kurzemē, no 1899. g. sko-

lot, un psalmotājs Vidzemē; no 1906.

g. priesteris Vestienas Tolkā; no

1910. g. priesteris Stāmerienē; tanī

pašā laikā Stāmerienes bibliotēkas

b-bas pr-dis; Stāmerienes biškopības
b-bas sekretārs; Stāmerienes koope-
ratīvās sab-bas Ekonomija darbve-

dis; no 1921. g. priesteris Viļakā;
tanī pašā laikā Viļakas krājaizdevu

sab-bas revīzijas kom. loc.; Viļakas
lopkopības pārraudzības b-bas dibi-

nātājs un sekretārs.

VĪTOLS Alberts, garīdznieks, Ces-

vaines cv. lut. draudzes mācītājs. Dzi-

mis 1888. g. 13. jūlijā Virānes pag.

Tēvs Jānis, māte Māriņa, dzim. Cer-

buka — lauksaimnieki. Beidzis Ri-

gas pilsētas ģimnāziju un Tērbatas

universitātes teoloģijas fakultāli. Pre-

cējies ar pianisti Emmu Ausekli. No
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1921. g. ir mācītājs Cesvainē, no

1930. g. ari 9. Madonas aizsargu pul-
ka mācītājs. Rakstījis garīgas apce-

res Svētdienas Ritā, Ausmā un Jau-
natnes < i ļ i. Sakopojis latv. reliģis-
ko liriku antoloģijā Pie svētavota un

reliģ. prOzu krājumā Dieva kalnā.

Viga garīgās dziesmas iespiestas V.

A. D. K. Rakstu Avotā. Rakstījis ari

par reliģisko liriku, mūsu huttzl dzies-

mām, dažus rakstus un reliģiski
ētiskas recenzijas. Bijis skolotājs

Jaunpiebalgas draudzes skolā un Bir-

žu ģimnāzijā un viens no Cesvaines

ģimnāzijas dl i rātaj cm un vadlā,iem.
VĪTOLS Alfrēds, Latvijas univer-

sitātes profesors. Dzimis 1878. g. 9.

janvāri Katvaru pagastā. Tēvs Mi-

ķelis —■ skolotājs, māte Emma, dzim.

Koopa. Beidzis Aleksandra 1. satik-

smes ceļu inženieru institūtu. Precē-

jies. Sieva Marija, dzim. Bišofa. No

1906.—1919. g. strādājis bij. Krievijas

ūdensceļu resorā. Latvijā bijis 1 gadu

ūdensceļu direktors. Tagad ir L. U.

mēch. fak. profesors. Bijis ari fak.

dekāns. Viņa zinātniskie darbi publi-
cēti Latvijas Universitātes Rakstos un

dažādu starptautisku zinātnieku kon-

gresu izdevumos. Izdara ari zinātnis-

kus pētījumus puķkopībā. Apbalvots
ar Triju zvaigžņu ord. 111. šķ. Ir

stud. korp. Fraternitas Metropolitāna

filistrs, Latvijas satiksmes ceļu in-

ženieru biedrības priekšsēdis, kultū-

ras fonda padomes loceklis, Pasau-

les enerģijas konferences Latvijas ko-

mitejas loceklis, R. L. B. zinātņu

komitejas loceklis, Kr. Barona tautas

augstskolas techniskās nod. vadītājs

un Limas universitātes goda kores-

pondents. 1932. g. uzaicināts no tau-

tu savienības par starptautisku šķīrēj-
tiesnesi Polijas un Dancigas strldū

par molu būvi Vistas ietekā. Piedalī-

jies vairākās starptautiskās zinātnie-

ku konferencēs.

VĪTOLS Antonijs-Atis, tiesas un

sabiedrisks darbinieks, Rīgas apga-

baltiesas izmeklēšanas tiesnesis Cēsu

apr. Dzimis 1881. g. 8. decembri Stā-

merienes pag. Beidzis Stāmerienes

pareiztic. draudzes skolu un Jaun-

gulbenes min. skolu. Pašmācības ceļa
beidzis augstāko tautskolu un ģim-

nāzijas 6 kl. Precējies. Sieva Emī-

lija, dzimusi Zirne. 1899. g. iestājies

par rakstvedi un tulku pie miertiesne-

ša Smiltenē; izturējis attiecīgo pār-

baudījumu, no 1910.—1917. g. dar-

bojies par privatadvokātu Palsmani

un Smiltenē. Smiltenē rosīgi pieda-

lijies sabiedriskajā dzīvē, bij. vairā-

ku b-bu biedrs. Pasaules kara lai-

kā Baltijas latv. bēgļu apgād. ko-

mitejas biedrs. Kom. biroja pārzinis
un lazaretes darbvedis. Par minēto

darbību apbalvots ar medaļām Sta-

ņislava un Annas lentās. Latv. strēln.

batalj. organ. koirtrt. pilnvarotais pār-
stāvis Smiltenē. Kara laikā dienējis

strateģ. ceļu būvpārvaldē Cēsis. 1917.

g. evakuēts uz Krieviju, 1919. g. iz-

bēdzis no lielinieku čekas un at-

griezies Rigā, 1919. g. iecelts par

izmeklēšanas tiesnesi Cēsis, kādā

amatā darbojas 16. gadu, pavisam
tiesu resorā 35 gadus. 1905. g. revo-

lūcijas dalībnieks. Atmiņai par 1905.

—1906. g. Valkas cietumā pavadīto
laiku kopā ar Dzelzkabiu Kārli izde-

vis epigrammu un dzejoļu krājumu.

Agr. Baltijas Vēstneša Smiltenes ko-

respondents. Piedalās aizsargu un

skautu organ. un draudzes dzīvē.

VĪTOLS Eduards, gleznotājs, de-

korators Nacionālajā operā Rigā. Dzi-

mis 1877. g. 5. novembri Katvaru

pagasta. Tēvs Jānis, māte Trina, dz.

Skuja — lauksaimnieki. Izglītojies
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augstskolā un beidzis Pēterpils

Stiglica mākslas skolu. Precējies. Sie-

va Aleksandra, dz. Smite, operdzie-

dātāja. 1003 —1918. g. bijis paida-

gogs Pēterpils vidus- un prof. sko-

lās. No 1918. g. līdz šim operas de-

korators. 1922.—1932. g. paidagogs

mākslas akadēmija. No viņa darbiem

pazīstami daudzi dekoratīvie insce-

nējumi, eļļas gleznas un akvareļi. Mī-

le ceļošanu. Apbalvots ar Triju zv.

ord. IV. šķ. Ir māksi, b-bas Sadarbs

biedrs, operas solo dziedātāju krāj-
aizdevu s-bas pad. loceklis. No 1901.

—1903. g. studiju nolūkā sabijis Vā-

cijā, Itālijā un Francija.

VĪTOLS Jānis, rūpnieks un sa-

biedrisks darbinieks, mašīnu fabri-

kas Stars direktors Rīgā. Dzimis

1884. g. I. augustā Vējavas paga-

stā. Tēvs Jānis, māte Minna, dzim.

Bandere — rokpeļņi. Mācījies pagasta
un draudzes skolā, tad pašmācibas

ceļā un vēlāk beidzis A. Cerņajeva

vispārējās izglītības kursus Pēterpili,

pēc tam komerckirrsus. Klausījies
arī 1 sem. Rlg. politechn. inst. lauks,

nodaļā. Precējies ar Klāru Baumani.

Bijis Latvijas lauks, centrālbiedribā

par grāmatveža pailgu, vēlāk galve-

no grāmatvedi un darbvedi, pēc tam

Baltijas bēgļu apgādāšanas komiteja

par pirmo darbvedi, vēlāk sekretāru

un priekšsēža biedri. Latvijas val-

stij nodibinoties pārnācis zemkopības

ministrijā par dzīves atjaunoašanas

nodaļas vadītāju. Pēc tam pārgājis

privātsaimnieetskaja dzīvē, nodibinā-

dams mašīnu fabriku Stars, kur dar-

bojas par valdes priekšsēdi, direk-

toru un vadītāju. Jau četrpadsmit ga-

dus ir žurnāla Mednieks un Makšķer-
nieks atbildīgais vadītājs un redak-

tors. Apbalvots ar Latvijas Sarkanā

Krusta goda krustu. Ir L. S. K. gal-

venās valdes loc. Latvijas mednieku

b-bu savienibas priekšsēža biedrs,.

Latvijas mednieku b-bas dibinātājs un

valdes loc, bez tam pārvaldes un pa-

domes loc. vairākas saimnieciska rak-

stura organizācijās.

VĪTOLS Jāzeps, profesors, kom-

unists un mākslinieks, Latvijas kon-

servatorijas rektors. Dzimis 1863. g.

26. jūlija Valmiera. Tēvs Jānis, sko-

lotājs, māte Anna, dzim. Neumanc.

Precējies. Sieva Anni, dzim. Vītola.

Beidzis Jelgavas reālskolu, pēc tam

Pēterpils ķeizarisko konservatoriju ar

brīvmākslinieka grādu. Konservatorijā

mācījies altvijoli, klavieres un kom-

pozīciju pie johansena un N. Rims-

kij-Korsakova. No 1886. g. māca mū-

zikas teoriju Pēterpils konservatori-

jā, 1901. g. profesors mūz. teorijas

klase, bet no 1908. g., pēc N. Rims-

kij-Korsakova nāves, profesors for-

mas un brīvās kompozīcijas klasē.

1911. g. ķeiz. mūz. b-bas goda biedrs

un augstākās pakāpes profesors. No

1898.—1915. g. laikraksta St. Peters-

burger Zertung mūzikas kritiķis. 1918.

g. Latv
. operas direktors. No 1919. g.

Latv. konservatorijas profesors kom-

pozīcijas klasē un rektors. 1926. g.

ievēlēts par konservatorijas goda bie-

dru. No 1926. g. ārštata profesors
Latv. universitātē. J. Vītola skaņ-
darbi: orķestrim Līgo, Dramatiskā

uvertīra, 7 latvju tautas dziesmas,

uvertīra Sprīdītis, svlte Karalis Bru-

subārda un princese Gundega, svlte

Dārgakmeņi, Rudensbalāde; skatuves

mūz. lugām: Sprīdītis, Vaidelote, Jā-

zeps un viņa brāļi, Spēlēju, dan-

coju v. c; korim ar orķestri Beve-

rīnas dziedonis, Dziesma, Leģenda,
Ziemeļblāzmai vijolei ar orķestri Fan-

tāzija par latvju tautas dziesmām,

Rapsodija par latvju tautas dzies-
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mām; kamermūzikai Stigukvartets;
klavierēm Sonata, Variācijas par Ej,

saulīte, tu pie Dieva, Valse-Caprice,
10 latvju tautas dziesmas, 8 latvju
tautas dziesmas, Variācijas-portrejas,

Carmina, 49 prelūdijas, etīdes v. c.

mazākas kompozīcijas, Sonātlna, Mē-

nesnīca; vijolei ar klavierēm Mclodie

un Mazurka, Recit, Romance, Ber-

ceuse; violončclam ar klavierēm Es-

quisse; dziedāšanai ar klavierēm 18

opusi ar vairāk kā 80 dziesmām,

240 tautas dziesmas klavieru pavadī-

jumā; dziedāšanai ar orķestri Piecas

latvju tautas dziesmas, Biķeris mi-

roņu salā; dziedāšanai ar ērģelēm 2

garīgas dziesmas; kora dziesmas Ko-

pots dziesmu krājums jauktiem, viru

un sievu koriem ā cappella. Literāri

apcerējumi ievietoti zinātn, un pe-

riod. izdevumos: Latviešos, Burtnie-

ka, Konvers. vārdu., Mūzikas ap-

skatā v. c. Apbalvots ar Triju zv.

ord. 11. šķ., Zviedrijas Ziemelzv. 11.

šķ., Somijas Baltās rozes 11. šķ.,

Polijas zelta nopelnu krustu. Ir skaņ-
ražu kopas pr-ks.

VĪTOLS Jēkabs, būvinženieris,

Latvijas universitātes vec. docents.

Dzimis 1877. g. 30. augustā Jaun-

jelgavā. Tēvs Jānis, māte Lize, dz.

Uaršava lauksaimnieki. Beidzis

Jaunjelgavas pils. skolu, Rīgas pil-
sētas skolu un 1907. g. Rīgas poli-
technisko institūtu. Precējies. Sieva

Alīda, dzim. Bocha. Bijis tirdznie-

cības skolas inspektors Valkā 1908.-

------1909. māc., g. un no 1909.—1912. g.

inatemat. un fiz. skol. Tukuma ko-

mercskola. No 1912—1914. g. inžen.

Solikamskas apr. zemstvā Permas

gub. Pasaules karā bijis dz-ceļu ba-

taljona virsn. un inžen., 1918. g. in-

ženieris Permas apr. zemstē, 1919.

g. Kolčaka armija Permas gub. un

Sibirijā, 1920 —1922. g. inženieris Si-

birija uz Kultukas-Mongolijas ceļa.
1923. g. bijis Latvijas universitātes

arch. fak. docenta vietas izpildītājs,
1924. g. inž. L. dzeizc. virsvalde,

no 1924.—1925. g. lektors, no 1925.

g. docents un no 1927. g. vec. do-

cents arehitekturas fakultātē pie tē-

lojošas ģeometrijas katedras. Lasa

ari kinemātisko ģeometriju. Daudz

strādājis pie alģebras un transceuden-

to līkņu pētīšanas. Nodarbojas ari ar

filozofijas un politisko zinātņu stu-

dijām. Ir stud. korp. Selonija filistrs.

VĪTOLS Pēteris, mežkopis, virs-

mežzinis Slates virsmežniecībā. Dzi-

mis 1886. g. Saukas pagastā. Bei-

dzis mežkopības skolu Krievijā un

kā eksterns izturējis sevišķu pār-

baudījumu topogrāfa grāda iegūšanai

zemkop. ministrijā Krievijā. Precē-

jies. Sieva, dzim. Vaiņāna. No 1910.

— 1919- g. strādājis par virsmežzi-

ņa pailgu un mežierīcības technisko

darbinieku Krievijā, bet no 1920. g.

ir Latvijas valsts meža resora die-

nesta. Ir I. M. pieminek|u valdes

lldzdarbinieks. Piedalijies atbrīvoša-

nas karā.

VĪTOLS Vilis, vec. docents Lat-

vijas universitātē pie banku politi-
kas katedras un tirdzniecības rēķi-

niem, Latv. tirdzn. un rūpn. bankas

valdes loceklis. Dzimis 1879. g. 28.

septembri Jaunjelgavā. Tēvs Jānis,
mate Elizabete Brezovska, atr. Vī-

tola, dzim. Māršava. Beidzis Rīgas
politechnisko institūtu. Precējies ar

Olgu Cīruli. Bijis grāmatvedis kredīt-

iestādēs, tad direktors bankā, depar-
tamenta direktors un vec. docents

L. r , tautas padomes loceklis, val-

des un padomes loceklis vairākas

biedrībās un iestādēs. Apbalvots ar

Triju zv. ord. 111. šķ. Piedalījies

pasaules kapi un brīvības ciņās. Bi-
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jrs tautas padomes loceklis, finanču

ministrs, saimniecības padomes lo-

ceklis vairākus gadus, Doma baz-

nīcas pārvaldes loc. no 1931. g. de-

cembra, Latvijas universitātes darbi-

nieku krājaizd. kases padomes pr-dis,

Latvijas universitātes un citu darbi-

nieku savstarp. apdrošin. b-bas re-

vīzijas koni. pr-dis, korp. Sclonijas

palīdz, b-bu savstarp. apdroš. b-bas

valdes pr-dis, p.-sab. Zooloģiskā fer-

ma Latvija valdes loceklis.

VIZBULIS Rcberts, pseud. Zemga-

lis-Ņirga, Uztuptēvs. Dziedātājs un

skatuves darbinieks Rīgā. Dzimis

1881. g. 15. jūnijā Dobeles pag. Tēvs

Dāvis, māte Lavīze, dzim. Veinber-

ga — lauksaimnieki. Mācījies Pē-

terpils Pollana drāmat. kursos un

tautas konservatorijā. No 1918.—1926.

g. darbojies Nacionālā operā. Ar Nāc.

operas sekstetu uzstājies Vakarciropā.
Ar savu trupu apceļojis Latviju un

ārzemes. Dzied Latvijas radiofonā.

Sarakstījis 16 Ingas, ceļojuma ap-

rakstu Vai zini zemi citronas kur

zied? Rakstījis arī laikrakstos. le-

dziedājis skaņu platēs ap 100 dzie-

smu. Darbojas daudzās biedrībās.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord.

v. c. ordeņiem.

VOITS Oskars, Dr. mcd., bij. sūt-

nis. Dzimis 1866. g. 18. aprīli Ropažu

pag. Tēvs Reinis — mežsargs, mā-

te Līze, dzim. Jaunkampe, al. Kam-

pe. Mācījies Strazdmuižas - Biķeru
skolā, elementārskolā Rīgā un no

1880. g. Rīgas gub. ģimnāzijā; abi-

turējis 1887.
g. Studējis Tērbatā no

1888.—1895. g. Korporācijas Lettoni-

jas biedrs. Beidzis dabas zinātņu fa-

kultāti ar cand. zool. un medicīnas

fak. ar Dr. mcd. pakāpi; promovēts
1898. g. Studiju laikā par zinātnisku

darbu godalgots ar zelta medaļu. Ap-

precējies ar Irmgardi Oencu. Lidz

1897. g. asistents Tērbatas univ. klī-

nikā pie prof. Dehio; tad ordinārijs

Pēterpils pilsētas Obuchova s'imnl-

cā; no 1900.-1918. g. ārsts valsts-

papiru izgat. ekspedīcijā Pēterpili.

Pēterpili ņēmis dzīvu dalību latviešu

sab. dzīvē: bijis Pēterpils latv. bie-

drības valdē, cv. lut. Jēzus baznīcas

domes pr-dis, Jēzus baznīcas tirdz-

niecības skolas kurātorijas pr-dis, Pē-

terpils latviešu krājaizdevu s-bas do-

mes pr-dis. Krievu-japāņu kara un

pasaules kara laikā vadījis Vaktspa-

plru izgat. eksped., ievainoto lazare-

ti un bijis ordinārijs ievain. lazaretē

Oldenburgas prinča patversmē. 1918.

g. Pēterpili ņēmis aktīvu dalību lat-

viešu bēgļu reevakuācijā. 1918. g.

atgriezies Rīgā. 1919. g. Rīgas pil-
sētas 2. slimnīcas direktors. L. U.

organ. pad. loc., pied. mcd. fak.

oranizēšanā, apstiprināts 1919. g. par

L. U. mācības spēku, no 1919—1920.

g. cv. luter. konsistorijas laicīgs loc.;

Latv. iekšēj. misijas b-bas valdes

pr-dis. 1920. g. iecelts par Latv. sūt-

ni Vācijā; 1921. g. par ārkārtēju

sūtni un pilnvaroto ministru Vācija

un Šveicē, 1925. g. Holande un Un-

gārijā. Kā valdības delegāts piedal.
1924. g. starpt. satiksmes konferen-

cē Bernā un 1929. g. diplomātiskā

starpt. Sarkanā krusta konferencē 2c-

nēva. 1932. g. aizgājis pensijā. Zi-

nātniski darbi par lepru, embrioloģi-

jas, iekšķ. medic. jautājumiem ie-

spiesti spec. žurnālos, pāris pop. zin.

rakstu Sēta, dabā, pasaulē. Blakus

nodarbošanās — vēsture, klasiskā li-

teratūra un māksla. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 11. pakāpi un

Ungārijas Croix dc Mērke I. kl. or-

deni. Rīgas latviešu b-bas runas virs,

Latv. sarkanā krusta galv. valdes lo-
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ceklis, Tautu sav-bas veicināšanas

b-bas padomes vicepr-dis un vairā-

ku labdar. un citu b-bu loceklis.

VOiTS Valters, iepriekšējā dēls,
zvērināts advokāts un sabiedrisks

darbinieks Rīgā. Dzimis 1900. g. 19.

aprīli Pēterpili. Mācījies sagatavoša-

nas skolā Pēterpili, tad XIII. klasis-

kajā ģimnāzijā turpat, pēc tam Je-

katerinodaras pilsētas klasiskajā ģim-

nāzijā, ko beidzis 1918. g. Studējis
matemātiku Donas universitātē Ro-

stovā. Immatrikulejies Latv. univers.

1920. g. inženierzinātņu fak., no 1922.

g. tiesību zinātņu nodaļā, ko bei-

dzis 1929. g. ar cand. jur. grādu.

Apprecējies ar Zigrīdu Radziņu. 1923.

g. iestājies valsts dienesta ārlietu mi-

nistrija. Pārcelts 1924. g. uz Latvijas
sūtniecību Lietavā, kur sabijis lidz

1925. g., kad atstājis valsts dieneshi

studiju dēļ. Sarakstījis rokas grāmatu

skautiem un dažādus rakstus perio-

diskajā prese jaunatnes audzināša-

nas, spēc. skautu v. c. jautājumos.

Apbalvots ar Triju zv. ord., atbrī-

vošanas kara dalībnieka zīmi un at-

tiecīgo medaļu ar šķēpiem. Viņam

pieder vēl ari Latvijas skautu orga-

nizācijas Pelēkā Vilka un Baltās Li-

lijas ordeņi un dažādas goda zinies;

Igaunijas, Lietavas, Polijas, čecho-

slovakijas, Francijas un citu valstu

skautu organ. dažādi ord. un goda

zīmes. Ir korp. Lettonia filistrs, Lat-

vijas skautu centr. org. dibinātājs un

I. Latvijas skautu pr-ks 1920.—1923.

g., Latvijas sporta b-bas pr-ka biedrs,

Jaunekļu kristīgās s-bas biedrs dibi-

nātājs, Rīgas Rotarv kluba sekretārs,
Tautu s-bas veicināšanas b-bas val-

des sekretārs un citu b-bu biedrs.

VOLFRAMS Alfrēds, Z. M. mežu

dep-ta mežu revidents. Dzimis 1874.

g. 14. augustā Rigā. Tēvs Kristaps,
māte Elize, dzim. Auna. Beidzis Pē-

terpils meža institūtu. Precējies. Sie-

va, dzim. Richtera. Bijis mežziņa

palīgs Viļņas gub., 1902. g. taksators

Tomskā; 1903. g. iecelts par I. šk-

mežzini, 1905. g. par 1. šk- mež-

zini un pēc gada par revidentu.

1913. g. pārcelts uz Keļci Polijā.
Kara laikā mežzinis Ņižņinovgorodas

gub. 1921. g. atgriezies dzimtenē un

pieņemts mežu dep-ta par speciālistu
mežu lietās, vēlāk pārdēvēts par in-

spektoru un mežu revidentu; izpil-

dījis ari mežiericlbas revidenta ama-

tu; no 1927. g. apr. zemes daļas
mežu nodaļas vadītājs. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. š\ļ.
VOLMARS Jānis, valsts darbi-

nieks, fin. min. tirdzniecības un rūp-

niecības departamenta vicedirektors.

Dzimis 1900. g. 2. februāri Vēja-

vas pagastā. Tēvs Jēkabs, māte Li-

ze, dzim. Lūse — lauksaimnieki. Bei-

dzis Latvijas universitātes tautsaimn.

un ties. zin. fakultāti. Studiju no-

lūkā bijis Zviedrijā. No 1922. g.

strādājis fin. min. nodokļu dep-tā,
kur vēlāk bijis vec. nod. inspek-

tora palīgs. Pēc tam pārgājis uz

tirdzn. un rupn. dep-ta saimniec. un

politiskās informācijas nodaļu. 1935.

g. piekomandēts ārlietu ministrijai par

saimniecisko lietu referentu. Vēlāk

tirdzn. un rūpn. depart. vicedirek-

tors. Publicējis darbu Zollunion Lett-

land-Estland. Rakstījis Ekonomistā un

ārzemju žurnālos. Pēc Latv. univer-

sitātes beigšanas 1028. g. atstāts sa-

gatavoties zinātniskai darbībai pie

oikonomiskās politikas katedras. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu ord. Ir

stud. korp. Selonija filistrs. Pieda-

lījies Latvijas atbrīvošanas ciņās.
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ZACESTS Staņislavs, pašvaklibas
darbinieks, Ludzas pilsētas valdes lo-

ceklis. Dzimis 1904. g. 16, jūlijā
Makašānu pagasta. Mācījies Rēzek-

nes tirdzniecības skolā. Valsts Rē-

zeknes arodskolas btivn. noda(ā un

grāmatvedības kursos. No 1926. g.

darbojies Rogovas krājaizdevu sabie-

drībā, no 1927. g. Nautrēnu pag.

valdē. No 1928.—1934. g. bijis Lu-

dzas apriņķa valdes darbvedis. No

1934. g. ir Ludzas pils. valdes locek-

lis. Ir Ludzas latviešu b-bu savie-

nības pilnvarotais.
ZAKARS Jānis, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Mētrienes pa-

gasta vecākais. Dzimis 1901. g. 2.

aprīli Mētrienes pag. Beidzis pamat-

skolu un papild. pašmācības ceļā.

Piedalijies Latvijas atbrīvošanas cī-

ņās. No 1928. g. bijis pag. valdes

pr-dis. No 1934. g. ir pagastvecākais.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa
zelta medaļu. Ir aizsargu org. ka-

sieris, Mētrienes savstarpējās uguns-

apdrošin. b-bas ilggadīgs kasieris,

Valsts statistiskās pārvaldes brīvprā-
tīgs lauksaimn. korespondents no

1927. g. un citu vietējo saimnie-

ciska rakstura organizāciju darbi-

nieks.

ZAĶIS Andrejs, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks, Rigas pilsētas
revīzijas komisijas loceklis. Dzimis

1903. 2. 6. decembri Rīgā. Tēvs Jā-

nis — tirgotājs un namīpašnieks, mā-

te Paullna, dzim.-Baumane. leguvis

ģimnāzijas izglītību. Studē Latvijas
universitātē tautsaimniecību. Bijis ie-

rēdnis iekšlietu ministrijā no 1925.

g. No 1930. g. bijis finanču ministri-

jas nodokļu dep4a revidente. Bijis
IV. saeimas loceklis. Darbojies nam-

īpašnieku un citās saimnieciskās or-

ganizācijās. Bijis nedēļas laikraksta

Musu īpašums redaktors un laikrak-

sta Latvijas Sargs līdzstrādnieks.

Rakstījis ari laikrakstos l atvis, Eko-

nomists, Pēdējais Bridis, Pašvaldības

Balss. Ir stud. korp. Tervetia tau-

tietis, Latvijas apr. namīpašnieku sav-

starp. kredītbiedrības, Latvijas nam-

īpašnieku b-bu savienības un Rīgas

namīpašnieku b-bas valdes loceklis,

Rīgas aizsargu pulka sakaru batal-

jona vada komandieris, Baltijas ūni-

jas loceklis, Latvijas-Polijas tuvinā-

šanās b-bas, Valsts un pašvaldības

darbinieku savienības un daudzu citu

organizāciju biedrs. Bijis Latv. hipo-

tēku bankas padomes loceklis.

ZAĶIS Otto, valsts ierēdnis un

sabiedrisks darbinieks, Latv. dz-ceļu
virsvaldes ekspluatācijas inspektors

iui konsultants. Dzimis 1889. g. 26.

aprīli Stirnienes pagasta. Tēvs Jānis,

māte Marija, dzim. Balodc zem-

kopji. leguvis ģimnāzijas izglītību,

beidzis dz-ceļu ekspluatācijas aug-

stākos techniskos kursus Krievija un

studējis Maskavas Saņavska univer-

sitātes sabiedriski juridiskajā fakul-

tātē un komercinstitutā. Precējies.
Sieva Natālija, dzim. Medne. No 1906.

g. strādājis Maskavas-Ventspils-Ri-

binskas dz-ceļa dienestā. No 1919-

---g. darbojas Latvijas dz-ceļu diene-

sta, piedalīdamies dz-ceļu darbības

atjaunošanā un noorganizēšanā. Bijis

dz-ceļu kustības rīkotājs, vec. revi-

dents, dz-ceļu kustības nod. pr-ka
v. i., dz-ceļu ekspluatācijas IV. nod

pr-ka v. j., dz-ceļu ekspluatācijas 11.

nod. pr-ks. No 1927. g. ir dz-ceļu

virsvaldes ekspluatācijas inspektors

un konsultants. No 1934. g. ir ari
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ekspluatācijas un dz-ceļu ritoša in-

-1entāra izmantošanas lektors Rīgas

1 alsts technikumā. Rakstījis žurnālā

Dzelzceļu Vēstnesis. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. un Lat-

ijas atbrīvošanas ciņu 10 g. jubi-

lejas medaļu. Krievija darbojies nā-

cionālās un kulturālās organizācijās.

Latvijā bijis Jelgavas dz-ceļu mez-

gla kultūras veicināšanas b-bas dibi-

nātājs un valdes pr-dis, Daugavpils

dz-ceļu mezgla kultūras veicin. b-bas

dibinātājs un valdes pr-dis, Daugav-

pils latviešu dramatiskā teātra Iklz-

dibin. un direkcijas pr-dis, Latgales
tautas konservatorijas lldzdibinātājs,
saimn. vadītājs un valdes pr-dis, Dau-

gavpils latviešu li-ha-- un latviešu

krājaizd. sab-bas lldzdibin. un val-

des loc., Latv. sark. krusta Dau-

gavpils nod. lldzdibin. un citu Dau-

gavpils org. darbinieks, Latvijas pa-

tērētāju b-bu savienības padomes

pr-dis, Latvijas kultūras b-bas valdes

prezidija loc. un satiksmes darbinieku

kooperatīva Rīgas dzelzceļnieks val-

des pr-dis.

ZALCMANIS Jānis, saimniecisks

tßSrbinieks, Latvijas kuģniecības sa-

biedrības līdzīpašnieks un Venecuē-

las goda konsuls Riga. Dzimis

g. 18. novembri Rigā. Tēvs Jānis,
māte Margarete, dzim. Innus. Bei-

dzis reālskolu. Precējies. Sieva Mal-

vīne, dzim. Krēķe. No 1906. g. dar-

bojies koku eksporta un vēlāk kuģ-
niecības firmā P. Dannebergs Rī-

gā. No 1912.—1931. g. bijis firmas

vadītājs. Pec tam nodibinājis firmu

Latvijas kuģniecības sahiedriba. No

1920.—1921. g. bijis muitas valdes

galvenais noliktavu pārzinis un Lat-

vijas kuģu tpašn. savienibas reeva-

kuācijas kom. loceklis. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. IV. šķ. Ir Rl-

gas biržas kom. loc., F. M. nodokļu

dep-ta tirdzn. un rupn. virskom. lo-

ceklis, juras tiesas kollēģijas locek-

ļu substittlts, Latv. tirdzn. un rupn.

bankas pad. loc., L. kuģu īpašnieku
s-bas valdes loc. un mantzinis, L.

kuģu aģentu b-bas pr-dis, L. glābša-

nas b-bas uz ūdeņiem vakles loc.,

L. tirgotāju s-bas biedrs, L. jaunekļu
krist, s-bas valdes loc. un finanču

nodaļas pr-dis, L. sporta s-bas pad.

loc., L. vispārējās apdroš m. sab-bas

nelaimes gadijumos vakles loc. sub-

stituts, L. jachtkluba mūža biedrSj
Rotāri kluba loc., Rīgas tenisa kluba

mūža biedrs, stud. korp. Fraternitas

Livonica goda filistrs, Jūrnieku nama

pad. loc., Rīgas ostas pad. loc. un

citu saimniecisku un sabiedrisku or-

ganizāciju darbinieks.

ZĀLĪTE Elīna, precējusies Zom-

mere, rakstniece. Dzīvo Rīgā. Dzi-

musi 1890. jr. ig. oktobri Gaujie-

nas pagasta Vasu mājās. Tēvs Au-

gusts amatnieks, māte Karlina,

dzim. Ruciņa. Mācījusies Valkas sie-

viešu ģimnāzijā, absolvējusi Terbata

Puškina ģimnāziju. Bijusi brivklau-

sltāja Latv. univ. juridiska fakultāte.

Precējusies ar aktieri Herbertu Zom-

meru. No 1918.-1021. g. bijusi sko-

lotāja Alūksnē un Ape, no 1927.

— 1934. g. drāmaturģe Dailes teātri

Rigā. Sarakstījusi komēdijas Bīsta-

mais vecums un Maldu Mildas sapņo-

jums, drāmas Pirktā laime un Sve-

šas asinis, dzeju grāmatu Sila zie-

di. Atdzejojusi igauņu epu Kalevi-

poegs. Tulkojusi vairākas lugas no

vācu, franču un igauņu valodas. Ir

Latviešu-igauņu tuvināšanās biedrības

biedre un Kulturālās tuvināšanas bie-

drības ar SPRS tautām sekretāre.

ZALITE Jānis, komponists un mū-

zikas kritiķis. Dzimis 1884. g. 12.
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februāri Nītaurē. Tēvs Jānis, māte

Anna, dzim. Rātmindera — lauksaim-

nieki. Precējies. Sieva Milda, dzim.

Zlverte — skolotāja. Pirmie muzikālie

audzinātāji Emtls Dārziņš un H.

Seifrics. Beidzis Pēterpils konserva-

torijas speciālās kompozīcijas kursu;

mācijies ērģeles pie Homiliusa, har-

moniju un kontrāpunktu pie komp.

Ļadova, pie prof. J. Vītola — formas

un pie Stcinberga instrumentāciju.
Kā mūzikas rakstnieks, pianists un

pavadītājs un kā komponists parādās

atklātībā ap 1905. g. Ir pirmais L.

nāc. operas direktors no 1919.—1922.

gadam, otrreiz direktors no 1926.—

1928. g. VI. un VII. dziesmusvētku

rlc kom. loceklis. Ir mūzikas kri-

tiķis Jaunāk. Ziņās un franču māks-

las ministrijas korespondents. Izdoto

kompozīciju skaits ir vairāk kā 30,

galvenokārt kora dziesmas un solo

dziesmas. Pazīstamākās kora dz.:

Ceļš uz dzimteni, Pie koklētājai kapa,

Biķeris miroņu salā, Birstaliņa, Kā

sniegi kalnu galotnēs, Vasaras nakts,
Tā vēsma, Kareivju dziesma v. c. No

solo dziesmām minamas — Uguns
milna (ar orķestri), Karmenites dzies-

ma, leišu tautas dziesmas ar klavie-

ru pavadījumu v. c. Pēc Emiļa Dār-

ziņa Z. ir ievērojamākais, respektēja-
raākais mūzikas kritiķis. Viņš rak-

stījis ievērojamāko mūzikas notiku-

mu kritiskus vērtējumus, kā ari pla-
šākus apcerējumus gan latviešu, gan

cittautu izdevumos. Apbalvots ar Tri-

ju zv. ord. IV. un 111. Šķ. Ir Skaņ-
ražu kopas un Latv. preses b-bas

biedrs.

ZALITE Pēteris, Dr. phU., Lat-

vijas universitātes profesors. Dzimis

1864. g. 1. decembri Raunas paga-

sta. Tēvs Kārlis, mate Anna, dzim.

Kalniņa — zemkopji. Beidzis Jenas

universitāti ar filozofijas doktoru g»„

dv. Studējis ari Berlin . en»

tātē filozofiju, valodas un uikom \
miju. Precējies. Sieva Eiui i dzin

Rubule. No 1893.-1905. stiaua>-

žurnālistikā, vadīdams

Mājas Viesis un Dieni un

žurnālu Mājas Viesa Mēnešraksts.

1918. g. ievēlēts par Pēterpils psl-

cbo-neuroloģiskā institūta docentu.

Piedalījies Latvijas universitātes di-

bināšana, filol. un filoz. fak. kodola.

No 1921. g. ir L. U. filozofijas pro-

fesors. No viņa zinātniskiem darbiem

minami F. V. Nlcšes dzīve un fi-

lozofija, Frensis Bekons, Darstelhmg

und Kritik der Kantischen Lehre von

der Willensfrciheit un Rūdolfs Blau-

manis, viņa darbi un nozīme lite-

ratūrā. Sarakstījis ari grāmatas Ag-

rārjautājums Latvijā un bezzemnie-

ku apgādāšana ar zemi, Brazilija un

Vācu varas pastari Latvijā. Mazāka

apmēra raksti Latv. Univ. Rakstos.

Izgl. Min. Mēnešrakstā un dažādos

laikrakstos. Piedalījies ar rakstiem

par filozofiju pirmā Latviešu konv

vārdnīcā. Bijis saeimas deputāts un

vairāku zinātnisku b-bu loceklis. Ir

Latvijas Kauta b-bas pr-ks kopš tās

nodibināšanas 1924. g.

ZALMANIS Valdemārs, dzelzceļu
ierēdnis un sabiedrisks darbinieks.

Aizkraukles stacijas pr-ks. Dzimi*:

1900. g. 24. decembri Salaspils po

gastā. Tēvs Jēkabs, māte Anna, d>

Ādama — zemkopji. Beidzis Rlg.

4 klasigo vidusskolu. Precējies. Sīc

va Antonija, dzim. Ķiesnere. Dzeļ/

cehi dienestā strādā no 1917. g. Nr

1920. g. bijis stacijas pr-ka pailgs

Salaspili. No 1924. g. ir Aizkraukle*

stacijas pr-ks. Piedalījies Latvijas a*

brivošanas karā. Bijis revīzijas kon

pr-dis Salaspils pagastā. 1934. g. ie



ilts par Aizkraukles pag. revīzijai

~om. pr-dt. It Latv. nāc. jaun sa-

A i/kraukļos nod. dibinātājs

« pr-dis.

ZaL rS Alberts, tautsaimnieks un

.
Dzimis 1897. g. 7. mai-

eku Kājiņās. Vecāki lauk-

saimnieki. Tēvs Jānis, mate Kristt-

na, dzim. Zaltc. Beidzis L. Ausēja
reālskolu Cēsis. Sācis studijas Mas-

kavā, uz turieni evakuētajā Rīgas

,x>litechniskajā institūtā, vēlāk stu-

dējis Maskavas komercinstitūtā, bet

1928. g. beidzis Latvijas universitā-

tes tautsaimniecības un tiesību zi-

nātņu fakultātes ekonomisko noda-

ļu ar tautsaimn. zinātņu kandidāta

grādu. Darbojies avīžniecībā no 1917.

g. Viņa pirmie raksti publicēti Dzim-

tenes Vēstnesi. Neatkarīgās Latvijas
laika sācis darboties Latvijas Kareivi,

vēlāk Jaunākās Ziņās, Latvijas Vēst-

nesi, Rīgas Ziņās, kur bijis kādu lai-

ku par atbild, red., un Pēdēja Bridi.

Ar rakstiem piedalījies somu, igau-

ņu, poļu, vācu v. c. valstu laikrak-

stos un žurnālos. No plašāka rak-

stura publicējumiem minami: Par

studējošas paaudzes sabiedriskiem

uzdevumiem (Latv. univ. Studentu

Gada Grāmata 1922.) un Valsts in-

tereses un partiju politika (1923. g.)
v. c. Jau tautsaimniecības studiju
laikā piegriezies vienīgi speciāliem
ekonomiskiem tematiem un publicē-

jis, piem., Kooperācijas mācību. 1931.

g. iznāk viņa Saimniecības ģeogrāfi-

ja un 1932. g. Izeja no krizes (Kon-
junktūras politikas galvenās problē-

mas). Pēdējais darbs veßlts krizes

problēmām, pie kam autors šajā dar-

bā nostājies monetāro križu teoriju

pusē. Strādājis Konv. vārdnīcā kopš

paša sākuma. Viena no viņa plašā-

kajām monogrāfijām par Latvijas

saimniecību iespiesta Konv. vārdnīcas

81. burtnīcā. Kopš 1923. g. darbojies

finanču ministrijas žurnāla Ekono-

mists un 1934. g. iecelts par minēta

žurnāla atbild, redaktoru. Sai amatā

sabijis Ildz 1935. g. 4. aprīlim. Pre-

ses darbības laikmetā ilgus gadus

bijis Latvju rakstu, un žurnālistu

arodb-bas sekretārs. Pēc tautsaimnie-

cības studiju beigšanas iestājies finan-

ču ministrijas dienestā. 1928. g. ie-

celts par finanču ministra sevišķu
uzd. ierēdni, vēlāk par saimnieciskās

politikas un informācijas nod. vadī-

tāju un vicedirektoru. Piedalījies

saimniecisko līgumu sarunās ar Igau-
niju, Lietavu, PSRS, Angliju, Fran-

ciju un Poliju. 1930. g. kā Latvijas

delegāts piedalījies muitas pamiera
konferencē Ženēvā. No 1935. g. 4.

aprīļa iecelts par Latvijas tirdzn. un

rūpn. kameras ģenerālsekretāru. Ap-
balvots ar Triju zvaigžņu, kā ari

Igatmijas un Polijas ordeņiem. Ir

stud. korp. Latvija loceklis. 1934.-

----1935. g. bijis filistru b-bu savien.

priekšsēdis.

ZALTS Kārlis, inženieris tehno-

logs, L. U. privātdocents. Dzimis

1885. g. 22. martā Burtnieku paga-

stā. Tēvs Jēkabs, māte Anna, dzim.

Preitnane lauksaimnieki. Beidzis

Ķijevas politechniskā institūta mēcha-

nikas fakultāti. Precējies. Sieva Ida,
dzim. Ergle. Bijis laborants Ķijevas

polit. inst. siltuma motoru laborato-

rijā. No 1916.—1917. g. mācījis ari

teorētisko mēchaniku un technisko

rasēšanu Ķijevas techniskajos kur-

sos. Bijis Ukrainas latviešu centrāl-

komitejas sekretārs. 1921. g. atgrie-
zies Latvijā. No 1921.—1932. g. dar-

bojies valsts statistiska pārvaldē. No

1921-1923. g. bijis Latvijas Karei-

vja redakcijas loceklis. No 1921. g.
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ir Latvijas universitātes praktiskās

matemātikas privātdocents inženier-

zinātņu fakultātē. Vada ari praktiskos

darbus augstākajā matemātika. No

1906. g. rakstījis populāri zinātnis-

kus rakstus žurn. Laiks, Masu Laiki,

Mēnešraksts, Izglītība, Domas, Taurē-

tājs un citur. Krājis latviešu tautas

tradicijas un pētījis statistiski Kr.

Barona Latvju dainas. 5o pētījumu

noslēgums ir raksti Statistiski ma-

teriāli par zirgu spalvu latvju dainās,

Kumeliņš latviešu tautas dziesmās v.c.

Lielāku skaitu publicistisku un po-

pulāri zinātnisku rakstu ievietojis

Latvijas Kareivi. Raksta Latviešu

konv. vārdnīca par metēmatikas te-

matiem. Nododas ari radioeksperi-
mentiem.

ZAĻKALNS Pēteris - Valdemārs,

pašvaldības un sabiedrisks darbinieks,

Kauguru pagastvecākais. Dzimis 1897.

g. 9. martā Kauguru pagastā. legu-
vis vidusskolas izglītību. No 1918. g.

bijis Kauguru bibliotēkas b-bas val-

des loc., no 1929.—1932. g. pr-ks.

Bijis ari Mūrmuižas un apkārtnes

piensaimn. s-bas un Mūrmuižas lop-

kopības pārraudzības b-bas valdes

loc. un pēc tam revīzijas kom. loc.,
Latv. zirgaudzētāju b-bas Valmieras

nod. valdes loc. un Latv. zirgau-

dzētāju b-bas revīzijas kom. loc. No

1923. g. valsts statistiskas pārvaldes

brīvprātīgais korespondents. Darbo-

jies ari prese. Bijis pagasta revī-

zijas komisijas loceklis un priekš-
sēdis.

ZAMELIS Eduards, veterinārārsts

un sabiedrisks darbinieks, Valmieras

rajona veterinārārsts. Dzimis 1866. g.

8. novembri Jaunvāles pagasta. Tēvs

Kārlis, māte Anna, dzim. Eglīte. Bei-

dzis Tērbatas veterinārinstitutu. Ap-

precējies ar Minnu Norveli. No

1895.—1915. g. bijis vet. ārsts Vilnas

guberņa, no 1915.—1916. g. Alūksnē.

No 1916. g. veterinārārsts Valmierā.

Bijis Baltijas V ēstneša līdzstrādnieks

veterinārmedicīniskos jautājumos. Iz-

devis brošūru Zirga un govs vecuma

noteikšana. Nodarbojas ari ar zem-

kopību. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ. 1907. g. nodibinājis Viļ-

ņa latviešu biedrību, kas centās apvie-
not visus Vakarkrievijā dzīvojošos
latviešus un nodibināt sakarus ar

lietuvjiem. Darbojies dažādas organi-

zācijās ari Latvijā. Ir rupn un tirdzn.

sab-bas Abuls valdes priekšsēdis un

Latv. zirgaudzētāju b-bas Valmieras

nod. priekšnieks no viņas dibināša-

nas.

ZĀMUELIS Valdemārs, jurists,
valsts un sabiedrisks darbinieks, ad-

vokāts Rīgā. Dzimis 1872. g. 22.

maijā Dzērbenes pagastā. Tēvs Pē-

teris, māte Anna, dzim. Everse —

zemkopji. Beidzis Tērbatas universi-

tātes juridisko fakultāti. No 1896. g,

bijis adv. J. Kļaviņa pailgs, no 1902.

g. zvērināts advokāts Rīgā. Pieda-

lījies Rīgas latviešu sabiedriska dzī-

vē. 1906. g. bijis dienas laikraksta

Latvja lldzredaktors. 1915. g. bijis
Latviešu strēlnieku bataljonu orga-

nizācijas komitejas loc. No 1915.—

1916. g. bijis advokāts un strēlnieku

bataljona organizācijas komitejas piln-

varnieks Tērbatā. 1916. gadā atgrie-
zies Riga. Bijis Vidzemes pagaidu

zemes padomes agrārās komitejas lo-

ceklis un komitejas delegāts Krievi-

jas galvenās zemes komitejas sesijā.

1917. g. pārcēlies uz. Valku. Bijis
Vidzemes zemes padomes loceklis un

valdes priekšsēža biedrs. 1917. g.

ari Latvijas im Igaunijas robežu kom.

pr-dis. Nodibinoties latviešu pagaidu



nācionālai padomei, ievēlēts par tās

valdes pr-ku. 1918. g. augusta atgrie-
zies Rigā. Bijis Latvijas senāta virs-

prokurors un kafa virstiesas pr-dis.
Bermonta uzbrukuma laikā bijis Lat-

vijas delegācijas loceklis Igaunijā. Va-

dījis ari Latvijas valdības delegāciju

Kauņā, kur vienojās par robežu strī-

du nodošanu šķīrējtiesai. 1919./20. g.

piedalījies Latvijas un Igaunijas ro-

bežu komisijā un vēlāk bijis šķī-

rējtiesā Latvijas delegācijas pr-dis.
levēlēts satversmes sapulcē. Pieda-

lījies Baltijas valstu konferencē Hel-

singforsā, vadījis Bulduru konferen-

ces organizācijas biroju un bijis šis

konferences priekšsēža biedrs Dar-

bojies vairākās safv. sap. komisijas,

bijis ari Lāčplēša kara padomes lo-

ceklis, vēlāk priekšsēža biedrs un

pr-dis. 1921. g. bijis zemk. min. un

min. prezidenta v. i. Licis galvenos

pamatus agrāras reformas izvešanai

dzīvē. 1924. g. bijis ministru pre-

zidents un tieslietu ministrs. Piedalī-

jies komisijā, kas sastādīja atbildi

vācu muižnieku petīcijai tautu savie-

nībā. Bijis ari finanču ministrijas un

satiksmes ministrijas juriskonsults. Ir

hip. bankas juriskonsults. Ir stud.

korp. Lettonia filistrs. Bijis vakles

loceklis, priekšsēdis vai priekšsēža
biedrs Rīgas latviešu biedrībā, Latvie-

šu izglītības biedrībā, Rīgas namīpaš-
nieku s-bā, Latviešu juristu b-bā, Lat-

vijas Sarkanā Krustā, Valkas palīdzī-
bas komitejā, Latviešu pagaidu palī-

dzības komitejā Londona un Latvijas
šacha s-ba. Ir Rīgas šacha kluba un

Latvijas sporta b-bas goda biedrs.

Rakstījis laikrakstos un žurnālos Au-

strums, Baltijas Vēstnesis, Līdums,

Jaunākas Ziņas, Tieslietu Ministrijas
Vēstnesis v. c, bijis ari pirmās Latv.

konv. vārdnīcas līdzstrādnieks.

ZANDBERGS Alberts, kooperāci-

jas darbinieks, Saldus pilsētas galva.

Dzimis 1800. g. 10. februāri Sātiņu

pagastā. Tēvs Fridrichs — kalējs,
māte Lība, dz. Bolsteina. Mācijies

Saldus 4 kl. pilsētas skolā. Precējies.
Sieva Anna, dzim. Upmane. Ir Saldus

pilsētas galva no 1931. g. Piedalijies

pasaules karā un Latvijas atbrīvoša-

nas ciņās. Ir Saldus kooperatīva Ne-

atkarība valdes loceklis, sadraudzlgas

b-bas valdes loceklis, namīpašnieku
b-bas valdes sekretārs, savstarpējās

ugunsapdr. b-bas priekšsēža biedrs,

brlvpr. ugunsdz. b-bas biedrs, kara

aviācijas fonda Saldus nod. un brivi-

bas pieminekļa Saldus kom. pr-dis.
ZANKEVICS Juris, valsts darbi-

nieks, iekšlietu ministrijas pašvaldī-

bas departamenta direktors. Dzimis

18S4. g. 4. decembri Svitenes pa-

gasta. Studējis Tērbatas un Mas-

kavas universitātē tieslietas. Precē-

jies. Sieva Erna, dzim. Feila. Lidz

1915. g. bijis Jelgavā zvērināta ad-

vokāta palīgs un laikraksta Sadzīve

redaktors. Kara laikā bijis Baltijas

latviešu bēgļu apgādāšanas komitejas

sekretārs, vēlāk priekšsēdis. Bijis

Zemgales zemes padomes un tautas

padomes loceklis. 1919. g. iecelts par

valsts kara zaudējumu komisijas

pr-di. No 1920. g. ir pašvaldības de-

partamenta direktors. Ir ari lekšlietu

Ministrijas Vēstneša redaktors. Rak-

stījis laikrakstā Sadzīve, lekšlietu Mi-

nistrijas Vēstnesi, Pašvaldības Balsi

un citur. Apbalvots ar Triju zvaig-

žņu ord. 111 šķ. un L. ugunsdzēsēju

ord. 11. šk- Ir stud. b-bas Atauga
vecbiedrs un Valsts atbildīgo ierēdņu
b-bas valdes pr-dis.

ZAPOĻSKIS Aleksandrs, agro-

noms, zemkopības ministrijas lauk-

saimniecības skolu inspektors. Dzimis
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1890. g. 20. maijā. Tēvs Aleksandrs,

māte Jūlija, dzim. Vilciņa — zem-

kopji. 1914. gadā beidzis Rīgas

politechniskā institūta lauksaimn. no-

daļu ar pirmās šķ. diplomu. Pre-

cējies. Sieva Elvīra, dzim. Jausone.

Bijis iec. agronoms Krievijā. No 1915.

g. darbojies lauksaimniecības izglī-

tības laukā Krievijā un no 1921. g.

Latvijā. No 1922. g. ir zemkopības

ministrijas lauksaimniecības skolu in-

spektors. 1922. un 1923. g. zemkop.
min. uzd. Vācijā iegādājis mācības

līdzekļus un iepazinies ar Vācijas

lauks, mācības iestādēm. Sastādījis

tabulas Augu morfoloģija un anato-

mija un sarakstījis mācības grāmatu
lauksaimniecības skolām Lauksaim-

niecības ķīmija. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeni. Ir stud. korp. Patria

filistrs.

ZARIŅA Zelma, dzim. Daunere,

skolotāja un sabiedriska darbiniece.

Īslīces 6 kl. p. skolā. Dzimusi 1000.

g. 22. februāri Mežmuižas pag. Bei-

gusi vidusskolu un paidagoģijas kur-

sus. Bijusi Valsts kontroles ierēdne,

pec tam 12 gadus skolotāja. Ir aiz-

sardžu puk. pr-ce un Īslīces p. sk.

mazpulka vadītāja.

ZARIŅŠ Dāvids, inženieris archi-

tekts, vecākais architekts pasta un

telegrāfa dep-tā Rīgā. Dzimis 1892.

g. 21. oktobri Rigā. Tēvs Jānis, māte

Emīlija, dzim. \IiU Imhh Beidzis Rī-

gas politechn. institūtu. Precējies. Sie-

va Marija, dz. Tichonova. No 1915.—

1918. g. bijis buvtechnikis Krievijā,
no 1918.—1920. g. bijis inženieris un

būvda(as vadītājs galvenā aviācijas

pārvalde Maskavā. No 1920. g. ir

būvniecības un būvdarbu tāmes pa-

sniedzējs Valsts Rīgas technikumā,
no 1921 —1924. g. bijis inženieris ar-

chitekts kara min. būvniecības pār-

valde. No 1924. g. ir būvju nodaļas

vadītājs pasta un telegrāfa dep-ta. Sa-

rakstījis grāmatu būvniecība 2 dalās.

Bijis Latv. architektu b-bas pr-dis.
Ir ari Latv. pasta, telegr. un telefona

darb. biedr., Latv. techn. skolu sko-

lotāju biedr. un c. biedrību biedrs.

Piedalās iekšl. min. būvniec. pār-

valdes būvdarbu normu grāmatas pār-
strādāšanas starpresoru komisija.

ZARIŅŠ Jānis, režisors un aktieris

Latvijas nacionālajā teātri. Dzimis

1893. g. 8. sept. Drabešu pagastā.

Tēvs Jēkabs — dārznieks, māte An-

na, dzim. Bankina. Mācījies Valmieras

skolotāju semināra. Spec. izgl. ie-

guvis Kazaņas, Pēterpils im Rīgas

mākslas skolas un Maskavas Daile»

teātri. Precējies. Sieva Marta, dzim.

Bunere. No 1922.—1926. g. bijis ak-

tieris un režisors Liepājas Jaunajā! te-

ātri, no 1926. -1932. g. Latv. nāc.

teātri, no 1932.—1934. g. režisors

Latv. nacionālajā operā. No 1934. g.

ir atkal Latv. nāc. teātra režisors

un aktieris. Nodarbojas ari ar gleznie-
cību. Ir Latv. aktieru aroda biedr.

valdes loceklis.

ZARIŅŠ Jānis, tirgotājs un sabie-

drisks darbinieks, linsēklu un labības

uzpircējs un valdības linu pieņem-

šanas punkta vadītājs Rūjienā. Dzimis

1879. g. Rencēnu pagasta. Mācijies

privātskolā Valmierā. Ir tirgotājs ne

1896. g. Nodarbojas ari ar lauksaim-

niecību un biškopību. Ir Latvijas tir-

got, savien. Rūjienas nod. pr-ks, Rū-

jienas savst. kreditb. padomes pr-ks,

Rūjienas biškopības b-bas valdes loc.

un kasieris. Bijis 8 gadus Rūjienas

brlvpr. ugunsdzēsēju biedribaspriekš-
nieks. Piedalījies Ziemellatvijas at-

brīvošanas cīņās.

ZARIŅŠ Jūlijs, skolotājs, Domo-

poles lauksaimniecības skolas pārzi-
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nis Bērzpili. Dzimis 1887. g. 11. fe-

bruāri Lubejas pag. Tēvs Jēkabs,
māte 11/e, dzim. Kalniņa. Mācījies
Pliskavas un Tambovas vidējās lauks,

skolās. 1917. g. bijis agronoma pa-

ilgs, pēc tam lektors ceļojošā vil-

cienā uz Maskav as-Razaņas dzelzceļa

Krievijā. No 1923.—1924. g. bijis Viš-

ķu lauks, skolas pārzinis. No 1925.

g. ir Domopoles lauksaimn. skolas

pārzinis. Ir Domopoles lauks, skotu

beigušo audzēkņu biedrības goda

priekšsēdis, lauksaimn. biedrības val-

des sekretārs, pag. revlz. kom. pr-dis
un bērnu palīdz, sav. Bērzpils no-

daļas loceklis.

ZARIŅŠ Kārlis-Reinholds, diplo-

māts, ārkārtējais sūtnis un pilnvaro-
tais ministrs Londonā. Dzimis 1879.

g. 4. decembri Ipiķos. Tēvs Ādams,

māte Zape, dzim. Dimze — lauksaim-

nieki. Vidējo izglītību ieguvis pri-
vātās stundās. Mācījies Pēterpili da-

žādos komerciālos kursos un tautas

universitāte. Precējies. Sieva Hen-

riete, dzim. Huperte. Bijis Krievijā
centrālās bēgļu apgādes valdes loc.,

sevišķas padomes loceklis pie iekš-

lietu ministrija-. Tatjanas komitejas
loceklis un citu bēgļu lietu kārtošanas

iestāžu darbinieks. Bijis Latvijas sūt-

nis Igaunija un ārlietu ministrs. Pie-

kopj sportu. Apbalvots ar Triju zv.

lielvirsnieka krustu, Somijas Baltās

Rozes lielkrustu, Zviedrijas Ziemeļ-

zvaigznes lielkrustu, Dānijas Dane-

brok lielkrustu, Norvēģijas Sv. Olava

lielkrustu un Igaunijas Ērgļa liel-

krustu. Vairākus gadus bijis Pēterpils
latviešu labdarības b-bas priekšsēdis.

ZARIŅŠ Richards, garīdznieks,
Kandavas latviešu cv. lut. draudzes

mācītājs. Dzimis 1889. g. 26. novem-

bri Bauņu pagastā. Beidzis Rlga9 pil-
sētas tirdzniecības skolu. Vēlāk iegu-

vis ģimnāzijas izglītību un 1931. g.

beidzis L. universitātes teoloģijas fa-

kultāti. Piedalījies pasaules karā un

Latvijas atbrīvošanas ciņās pret ber-

montiešiem un lieliniekiem. No 1927.

g. darbojas Kandavas draudzē. 1928.

g. ordinēts par pallgmācltāju. No

1931. g. ir pilntiesīgs mācītājs. No-

darbojas ari ar daiļliteratūru. Viņa

dzejoļi iespiesti periodiskos izdevu-

mos Jaunat. Dzīve, Students, Uguns-

kurs, Jaunākās Ziņas, Latvis. No

1923. g. darbojas skautu organizāci-

jā. Bijis skautu vienības vadītājs un

novada inspektors. Tagad ir skautu

mācītājs. Apbalvots ar Latvijas un

Zviedrijas skautu Baltas Lilijas orde-

ņiem. Ir stud. korp. Fraternitas Aca-

demica dibinātājs un filistrs, Talsu

aizsargu pulka mācītājs un Kandavas

sēravotu sabiedrības priekšsēdis. 1934.

g. bijis Kandavas novada dziesmu

svētku komitejas priekšsēdis.

ZARIŅŠ Rūdolfs, mežkopis, virs-

mežzinis Vecmoku virsmežniecība.

Dzimis 1896. g. 15. septembri Ma-

joros. Beidzis Latvijas universitātes

mežkopības nodaļu. No 1925.—1926.

g. bijis virsmežziņa pailgs Cesu virs-

mežniecībā, pec tam lidz 1931. g.

virsmežzinis Dundagā. No 1931. g.

ir virsmežzinis Vecmokā. Ir Latvi-

jas inženieru mežkopju b-bas Šalko-

ne un Latvijas mežkopju savienības

biedrs. Piedalījies pasaules kara 4.

Vidzemes strēlnieku pulka un Lat-

vijas atbrīvošanas cīņas.

ZARRIŅS Richards, grafiķis, Lat-

vijas mākslas akadēmijas profesors.

Dzimis 1869. g. 28. jūn. Ķieģeļu mui-

žā. Tēvs Hermanis— muižas pār-

valdnieks, māte Anna, dzim. Neima-

ne. Mācījies Pēterpili Stiglica zīmēša-

nas skolā, Minehenes mākslas aka-
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demija un Vines mākslas akadēmija.

Precējies. Sieva leva, dzim. Sund-

blade. No 1899. g. bijis Pēterpili

valstspapiru spiestuves techniskā di-

rektora vecākais palīgs, no 1914. g.

techniskais direktors. No 1919.—1933.

g. bijis Latvijas valstspaplru spie-
stuves direktors. Ir Latv. mākslas

akadēmijas profesors iru grafiskās
meistardarbnīcas vadītājs. Izgatavo-

jis daudz grafisku zīmējumu illustrā-

cijām, viņjetēm, zīmogiem, ap 70 grā-

matu zīmēm, mākslinieciskām vizīt-

kartēm, akciju rāmjiem, diplomiem,

plakātiem, titulu lapām v. t. t. un

afortu ciklu Latvijas meži šalc. Par

mākslas, mākslas amatniecības un

latv. etnogrāfiskiem jautājumiem rak-

stījis Austruma, Baltijas Vēstnesi,
Latvi. Bijis pastāvīgs līdzstrādnieks

satīriska mākslas žurnālā Svari, kur

ievietojis daudzus satiriskus zīmēju-

mus. Interesējas par latviešu etno-

grāfiju un tautas mākslu. Pirmais sā-

cis krāt tautas mākslas materiālus.

Rediģējis mākslas izdevumu Latvju
raksti. Apbalvots ar Triju zvaigžņu

ord. 111. šķ. un Zviedrijas Vazās or-

deni.

ZAUERE Emīlija, sabiedriska dar-

biniece. Dzimusi 1878. g. 13. februāri

Elējas pagasta. Tēvs Dāvids Kjaviņš,
māte Lavīze, dzim. Batoma — lauk-

saimnieki un tirgotāji. IzgTltojusics

ģimnāzijā. Beigusi ari mājtur. sko-

lu im dažādus kursus. Precējusies ar

skolotāju Pēteri Zaueru. Apbalvota

ar Triju zvaigžņu ord. V. šķ., Latvi-

jas un Lietavas skautu goda zīmi

Svastika un Latvijas sieviešu palīdzī-
bas korpusa goda zīmi. Ir L. S. C. O.

skautu draugu komitejas vicepriekš-
sēde un Rigas pilsētas palīdzības ko-

mitejas izrīkojumu kom. vicepriekš-
ēde. Bijusi L. sieviešu palīdzības

korpusa priekšniece un 10 gadus var-

des locekle.

ZAURE Augusts, valsts ierēdnis

un sabiedrisks darbinieks, Liepājas
muitnīcas pr-ka pailgs. Dzimis 1893.

g. 13. maijā Jaunpils pag. Tevs Kri-

šus, māte Emīlija, dzim. Pole —

lauksaimnieki. leguvis vidusskolas,

kara skolas izglitibu; rez. kapteinis.

Precējies. Sieva Alvīna, dzim. Mil-

tiņa. Pasaules kara laikā beidzis Mas-

kavas virsnieku skolu. Bijis 4. Vid-

zemes strēlnieku bataljona rotas ko-

mandieris, pēc tam I. Latv. strēlnie-

ku brigādes štāba vec. adjutants. 1917.

g. brigādes virsnieku deleģēts Lat-

viešu strēlnieku izpildu komitejā un

Rīgas pilsētas domnieks. No 1921. g.

ir Liepājas muitas ierēdnis, no 1930.

g. muitas priekšnieka palīgs. Rak-

stījis laikrakstā Kurzemes Vārds v.

c. Apbalvots ar aizsargu nopelnu

krustu un vairākiem bij. Krievijas

ordeņiem. Bijis Liepājas pils. dom-

nieks un valdes loc., Liepājas jaunā
teātra* valdes loc., nacionālā kluba

pr-ks, Veco strēlnieku b-bas valdes

loc. Darbojieis ari Liepājas latviešu

b-bā v. c. organizācijās.

ZEBERīŅS Indriķis, gleznotājs

Rīgā. Dzimis 1882. g. 30. aug. Kul-

dīgas pagastā. Tēvs Andrejs, māte

Anna, dzim. Grosmane lauksaim-

nieki. Mācījies j. Rozentāla studijā

Rigā un Pēterpils mākslas veic. sko-

lā. Beidzis Latv. mākslas akadēmi-

ju. Viņa zīmējumi, kokgriezumi un

gleznas atrodas Rīgas pils. un valsts

mākslas muzejos. (Ilustrējis daudzas

grāmatas. Zīmē ari karikatūras. Ir

Latvijas mākslinieku b-bas valdes lo-

ceklis.

ZELTMATIS, Ernests Kārklkjš,
skatuves mākslas paidagogs un rat-

nieks, Latvju dramatisko kursu va-
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dltājs Rigā. Dzimis 1868. g. 1. dcc.

Kabiles pag. Tevs Jēkabs, māte Lība,

dzim. Grinfekie. Beidzis E. Reidī-

lera dramatisko augstskolu Berlīne.

Precējies. Sieva Emīlija, dzim. Frei-

mane. No 1901.—1905. g. vadījis Au-

sekļa teātri. Pec tam iestājies Dienas

Lapas redakcijā. 5 gadus strādājis

Jaunāko Ziņu redakcijā. Strādājis ari

Baltijas Ziņās. Pec Latvijas valsts

nodibināšanās bijis 5 gadus Nacionālā

teātra administratīvais direktors. Pir-

mais inscenējis Latvijā brīvdabas teā-

tra izrādes. Noturējis vairākos Latv.

centros daiļrunas kursus. 1909. g. ko-

pā ar Duburu nodibin. Latv. drama-

tiskos kursus un ir to vadītājs. Viņa

pirmā novele nodrukāta 1891. g. Mā-

jas Viesi. Kopotie raksti iznākusi

sējumos: Sarkanas lilijas, Lauztas li-

lijas, ilgu lilijas, Sķepu lilijas. Sarak-

stījis ranainus Grēka izpirkums un

Mīlestības agonija; kigas Sagaidīts,

Arājdels, Smags gaiss, Indulis, Mēr-

nieku laiki Slātavā v. c. un grāmatas

par skatuve» uWkks|u: Skatuves māks-

la, Daiļrunas pamatmācība, Praktiski

vingrinājumi un Dubura mūža riets.

Sakopojis dažādu autoru dzejoļus

daiļrunāsanai krājumā Dektamfitors.

Daudz lugu tulkojis un lokalizējis.
Ir Latvija* preses b-bas biedrs.

ZEMGALNIEKS Adolfs-Heinriehs,

at\ aļuiats pulkvedis-leitenants, Zilupes

robežapsardzības apgabala 3. rajona
pr-ks. Dzimis 1884. g. 22. marta

Grienvaldes pag. Tevs Jēkabs, māte

Lize, dzim. Šiliņa lauksaimnieki.

Beidzis Jelgavas reālskolu un 1907.

g. kara skotu Maskavā. Pec kara

skolas beigšanas dienējis bij. Krievi-

jas armija. Sasniedzis kapteiņa die-

nesta pakāpi. Latvijas armijā iestā-

jies brīvprātīgi 1918. g. jaunformē-

jamajās karaspēka daļās. 1919. gada

iecelts par artilērijas pārvaldes in-

spekcijas nodaļas pr-ku, pec tam par

Kurzemes artilērijas pulka I. diviziona

k-ri, vēlāk par Austrumfrontes arti-

lērijas pr-ku. Tai pašā gadā paaug-

stināts par pulkvedi-leitenantu. 1020.

g. iecelts par Zemgales artilērijas

pulka komandieri. 1921. g. uz paša

vēlēšanos atvaļināts. No 1925. g. ir

robežapsardzības dienestā. Rakstījis

Artilērijas Apskatā. Nodarbojas ari ar

dārzkopību. Apbalvots ar Triju zv.

ordeni un vairākiem bij. Krievijas

ordeņiem. Ir Latvijas kuiturveicinā-

šanas b-bas Krivandas nodaļas val-

des priekšsēdis un robežsargu spor-

ta kluba biedrs.

ZEMGALS Gustavs, bij. valsts pre-

zidents. Dzimis 1871. g. 12. augustā

Džūkstes pagastā. Tēvs Jank» — gald-

nieks, māte Grieta, dzim. Remese.

Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rigā un

1899. g. Maskavas universitātes juri-
disko fakultāti. Pec universitātes

beigšanas bijis Rigā advokāts un ņē-

mis dalību sabiedriskajā dzīve. Dar-

bojies Jonatāna, Ziemeļa, Torņkakia,
Latviešu amatnieku palīdzības b-bas

un skatuves b-bas jaunajā teātri. Kā

leitenants mobilizēts krievu-japānie-
šu karā. 1905. g. beigāsi demobilizēts.

1905. g. bijis Jaunās Dienas Lapas

atbildīgais redaktors un ari citu laik-

rakstu līdzstrādnieks. Pasaules karā

atkal mobilizēts. 1917. gadā ievē-

lēts par Rīgas piķētas galvu. 1918. g.

martā darbojies t. s. 17 viru demo-

krātiskajā bloka. Tā paša gada 18.

novembri viņam bija uzdots pasludi-
nāt Latv. valsts nodibināšanos. 1919.

g. mēģina restituēt tautas padomi.
Pēc pagaidu valdības atgriešanās vi-

ņu otrreiz ievelē par Rigas pilsētas

galvu un tautas padomē par vice-

prezidentu. No 1921.—1923. g. un no
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1931.—1934. g. bijis saeimas depu-

tāts, un darbojies kā tāds demokrā-

tiskā centrā un viņu priekšgājēju par-

tijās. 1924. g. darbojies Rīgā par

notāru. Bijis apsardz. ministrs 1921.

—23. g. No 1927.—1930. g. bijis valsts

prezidents. 1932. g. finanču ministrs.

No 1907. g. bijis Latvijas amatnieku

krājaizdevu sabiedrības direktors un

pašlaik vel tur darbojas. Bijis zvē-

rināto advokātu padomes priekšsēdis

pec tās nodibināšanās un 1933. g. Bal-

tijas ūnijas prezidents. Ir stud. b-bas

Austrums vecbiedrs. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 1. šk- ar ķēdi.

ZIBIŅS Jānis, skolotājs un sabie-

drisks darbinieks, Bejas pamatskolas

pārzinis. Dzimis 1876. g. 27. martā

Adulienas pag. Beidzis Pliskavas sko-

lotāju semināru. Bijis skolotājs no

1896. g. Vietalvas-Odzienas pagasta

skolā, pec tam pārzinis Ziemeru pa-

gasta un Šlukuma-Ncibeisera ministri-

jas skolā. No 1919. g. ir Bejas pa-

matskolas pārzinis. Ap 15 gadus va-

dījis Alūksnes dziedāšanas b-bas kori,
kā ari piedalījies un vadijis režiju
teātra jzrādēs. Bijis Alūksnes sko-

lotāju b-bas dibinātājs un tās pirmais

un ilggadīgais priekšnieks. Viņa va-

dībāb-basarīkojusi daudzus dziesmu,
bērnu un kuKūras svētkus, koncer-

tus, kursus, priekšlasījumus un citus

sarīkojumus. 1920. g. ievelēts par

skol. pārstāvi Valkas apriņķa ,skolu

valde; šai amatā bijis 7 gadus. Ap-

balvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

ZICHMANIS Bernhards, inženieris

mežkopis, virsmežzinis Sllteres virs-

mežniecībā. Dzimis Krotes pagastā.
Tevs Fricis, māte Šarlote, dz. Stein-

berga. Beidzis Latvijas universitātes

lauks. fak. mežkopības nod. ar in-

ženiera mežkopja grādu. No 1924. g.

bijis mežu departamenta I. šķ. mež-

zinis. No 1927. g. ir Sliteres virs-

mežzinis. Nodarbojas ari ar lauksaim-

niecību. Ir inženieru un mežkopju bie-

drības Salkone biedrs.

ZIEDIŅS Alberts, ārsts un sabie-

drisks darbinieks, Valmieras pilsētas

slimnīcas direktors. Dzimis 1879. g.

22. jūnijā Valmieras pag. Tēvs Jānis
— lauksaimnieks, māte Anna, dzim.

Sternmane. Beidzis Terbatas univer-

sitātes medicīnas fak. Papildinājies

Minchene v. c. Precējies. Sieva Vil-

helmina, dzim. Stedelaube. Bijis brīv-

praktizejošs ārsts Strenčos. No 1913.

— 1924. g. bijis Valmieras pilsētas
ārsts un pilsētas slimnīcas direktors.

No 1924.—1928. g. bijis I. Rīgas pil-
sētas slimnīcas direktors un 11. chi-

rurģiskās nod. vadītājs. No 1928. g.

ir Valmieras pilsētas slimnīcas di-

rektors un chirurgs. Nododas ari

svešvalodu studijām un filatēlijai. Ap-

balvots ar L. Sark. Krusta nozīmi.

Darbojies sabiedriskā dzīvē Strenčos,

nodibinādams krājaizdevu sab-bu un

brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-bu. Bijis
Valmieras latviešu b-bas pr-ks, Val-

mieras sporta b-bas pr-ks, Valmieras

krājaizd. sab-bas pad. pr-dis. Pasau-

les kara laikā bijis Krievijas Sark.

Krusta Valmieras nod. vec. ārsts.

Latvijai atbrīvošanas ciņu laikā bijis

Latv. Sark. Krusta Valmieras nod.

priekšnieks. No Ziemeļlatvijas armi-

jas virspavēlniecības iecelts par Val-

mieras pilsētas galvu un vadījis sa-

biedrisko dzīvi lidz pašvaldību vē-

lēšanām. Vācu okupācijas laikā pieda-

lījies cīņā par latviešu skolām. levie-

tots koncentrācijas nometne par pre-

tošanos deklarācijai par Latvijas pie-

vienošanu Vācijai.

ZIEDIŅŠ Jānis, iepriekšējā brālis,

jurists, Latv. tiesu palātas loceklis.

Dzimis 1890. g. 21. janvāri Valmieras



Zile489

pag. 1915. g. beidzis Tērbatas uni-

versitātes juridisko fakultāti. Precē-

jies. Sieva Irma, dzim. Reinšiseļe.

No 1915.—1917. g. strādājis latvie-

šu bēgļu organizācijās Pēterpili. Pēc

tam iestājies bij. Krievijas valsts kon-

trolē, kur pārzinājis latviešu bēgļu

organizāciju norēķinu lietas. 1918. g.

sākumā atgriezies Latvija un iestājies

Latvijas valsts kontrolē par vecāko

pagaidu darbvedi. 1919. g. iecelts

par Rīgas pilsētas I. iec. izmeklēša-

nas tiesnesi. 1921. g. par Jelgavas

apgabaltiesas locekli, 1923. g. par

Rīgas apgabaltiesas locekli. No 1929.

g. beigām ir tiesu palātas loceklis.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. 111.

šk-

ZIEMIŅB Pēteris, skolotājs un sa-

biedrisks darb., Lubānas pamatsko-
las pārzinis. Dzimis 1891. g. 24. mai-

ja Lubejas pagasta. Tēvs Pēteris, mā-

te leva, dzim. Herbste. leguvis vidējo

izgl. No 1910. g. bijis skol. Lubānas

Cepurītes pirmsk., no 1913. g. sko-

las par/. Mēdzūlas pirmsk. No 1920.

g. darbojas Lubānas pamatskola. Bi-

jis laikrakstu korespondents. Ir aiz-

sargu nod. rev. kom. pr-dis un re-

žisors, L. S. Kr. Lubānas-Meirānu

nod. sekretārs un Lubānas mazpulka

vadītājs.

ZIKMANIS Jāzeps, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Jurkalnes pa-

gasta darbvedis. Dzimis 1894. g. 19.

februāri Gudenieku pagastā. Mācījies

Alsungas 2 kl. ministrijas skolā un

vispārizglītojošos kursos Pēterpili.

Piedalijies Latv. atbrīvošanas cīņās.

Bijis Gudenieku pagasta v akles darb-

veža pailgs, Valtaiķu un Ulmāles pa-

gastos vec. policijas kārtībnieks un

Rudbāržu pagasta valdes darbveža

palīgs. No 1926. g. ir Jarkabies pa-

gasta valdes darbvedis. Ir ari lur-

kalnes katoļu baznīcas ērģelnieks un

Jurkalnes pasta telef. nod. pārzinis.
Ir Jurkalnes lauksaimniecības bie-

irlbas Zemkopis, pr-ka biedrs un

mašīnu kopHetflēanas punkta pārzi-
nis un Alsungas jaunatnes biedrības

Klints Pilsbergas nod. goda biedrs.

ZILBERS Fricis, senātors. Dzimis

1875. g. 23. decembri Meņģeles pag.

Tēvs Fricis, māte Made, dzim. Ro-

zenkopfe. Beidzis Rīgas Aleksandra

ģimnāziju un Maskavas universitātes

juridisko fakultāti. Precējies. Sieva

Matilde, dzim. Ozoliņa. Darbojies ad-

vokatūrā un bijis miertiesnesis, izme-

klēšanas tiesnesis un apgabaltiesas lo-

ceklis Krievijā. Latvijā bijis Jelgavas

un Rigas apgabaltiesas prokurors un

Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdis.

No 1925. g. ir Latvijas senāta kri-

m ināldepartamenta senātors. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ord. 111. šk.
Ir stud. korp. Fraternitas Lettica fi-

listrs.

ZILE Martin*. Dr. mcd., Latvijas

universitātei' profesors. Dzimis 1863.

g. 28. janvāri Alojā. Tēvs Bērtulis,
māte Anna, dzim. Grinberga — lauk-

saimnieki. Beidzis Tērbatas univer-

sitātes medicīnas fakultāti. Precējies.
Sieva Margote, dzim. Lais. No 1905.

g. bijis Odesas universitātes medi-

cīnas fak. privātdocents, no 1918. g.

docents, no 1920. g. profesors un

iekšējas hospitālās klīnikas direktors.

No 1922. g. ir Latv. universitātes mcd.

fak. profesors. Bijis ari fakultātes

dekāns un no 1927.—1929. g. L. U.

rektors. Sarakstījis 41 zinātniski eks-

perimentālus un klīniskus darbus un

ārstnieciski filozofisku grāmatu Das

WeMbild des Arztes und der Sinn der

Krankheit. Nodarbojas ari ar mūzi-

ku un filozofiju. Apbalvots ar T riju

zvaigžņu ord. 111. un 11. šk- un Zvie-
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drijas Ziemeļzvaigznes ordeni. No

1927. g. ir Upsalas universitātes meur

clnas goda doktors. lerosinājis un or-

ganizējis ārstniecības sintezēs un ār-

sta pasaules uzskata kongresus 1930.

g. Rīgā, 1932. un 1934. g. Cechoslo-

vakijā. Ir stud. korp. Lettonia filistrs

un Zviedru-latvju tuvinās, biedrības

biedrs.

ZILEVICS Augusts, būvinženieris,

šosejti un zemes ceļu raj. inženieris

Rēzeknes un Ludzas apriņķos. Dzimis

1897. g. 7. septembri Skaistkalnes pa-

gasta. Tēvs Jāzeps, māte Anna, dz.

Skujenicka. Beidzis Latv. univērsit,

inženierzinātņu fakultāti. Precējies.
Sieva Leontīne, d/im. Strautnieka.

Piedalījies Latv. atbrīvošanas cīņās.

No 1920.—1922. g. bijis zemkopī-

bas ministrijas mērniecības daļas mēr-

nieks agrārreformas izdarīšana. No

1930. gadā bijis zemesceļu dep-ta iz-

meklētāja inženieris cehi bQvēs. No

1933. g. ir ceļu rajona inženieris Rē-

zeknē. Sastādījis ari ēku projektus

un vadijis būvdarbus sabiedriskām,

labdarības un kulturālām iestādēm.

Ir Latvijas būvinženieru b-bas, Latv.

universit. stud. inž. b-bas, šoseju un

zemesceļu dep-ta darbinieku b-bas

biedrs, Rēzeknes vanagu novada dar-

binieks un 17. Rēzeknes aizsargu pul-
ka topogrāfs.

ZĪLĪTE Persijs, būvinženieris, L.

univers. vec. docents. Dzimis 1878.

g. 44. nov. Rlgā
%

Tēvs Pēteris —

tirgotājs, mate Alma, dzim. Beķere.
1910. g. beidzis Rīgas politechnisko
institūtu ar būvinženiera grādu. Pre-

cējies. Sieva Vera, dzim. Kčeprijano-

va. Studiju laikā bijis praktikants uz

Aizhaikala dz-ceļa. Lidz 1914. g. bijis
vācu dzelzsbetona firmas Wayss v.

Frevtag A-G. Pēterpili inženieris kon-

struktors, vēlāk tās atbild, inženieris.

191-4. g. atvēris Rigā patstāvīgu bttv-

technikas biroju. No 1915. g. bijis
Maskavā galvenais inženieris franču

dzelzbetona firmā lngcnieur O. Des-

hayes v. Co., vēlāk firmas ģenerāl-

pilnvarnieks. 1920. g. atgriezies Lat-

vija. Ir L. U. docents pie būvniecības

katedras mēchanikas fakultāte. No

1924. g. ir ari univers. padomes loc.,

no 1924.—-1927. g. bijis U. saimnie-

cības padomes loc., no 1927.—1929.

g. un no 1931.—1933. g. bijis L. U.

prorektors saimniecības lietās. No vi-

ņa darbiem jāatzīmē satversmes sa-

pulces nama dzelzsbetona griestu

konstrukcija, dzelzsbetona angari

Spilvē, Stopiņu nometnes izbūves pro-

jekts, .Brīvības pieminekļa dzelzsbe-

tona konstrukcija v. c. Apbalvots ar

Triju zvaigžņu ord. 111. šķ. un Zvie-

drijas Ziemeļzvaigznes ordeni.. Ir

stud. korp. Selonija filistrs, Latv. būv-

inženieru b-bas, Rīgas latviešu bie-

drības, Latv. bērnu palldzibas sa-

vien., Latv. brīvdabas muzeja b-bas.

Latviesu-zviedru b-bas, Latviešu-igau-

ņu b-bas un Latviešu-lietaviešu b-bas

biedrs.

ZILUSS Jānis, rakstnieks un sabie-

drisks darbinieks, lauksaimnieks Ju-
murda. Dzimis 1881. g. 15. sept. Ju-
murda. Tēvs Jānis, māte Liena, dzim.

Saulīte — nomnieki. Izglītojies pag.

skolā un ar pašmācību. Precējies.
Sieva Milda, dzim. Mačernteka. Sa-

cerējis dramatiskus darbus Cīņā par

Latviju, Grāvēji un Partijas cilvēks uz

laukiem, stāstus un dzejas Līdumnie-

ki un dažas brošūras. Bijis pastā-

vīgs līdzstrādnieks dienas laikrakstos

Latvijas Sargs, Tautas Griba un Lau-

ku Domas. Bijis Jumurdas dziedā-

šanas, bibliotēkas un kulturas-izglltl-
bas biedrības pr-ks un pag. tiesas

pr-dis. Ir Jumurdas ugunsapdroš. bie-



drlbas valdes loc. un krājaizdevu sa-

biedrības vakles priekšsēdis.

ZIŅĢITIS Jūlijs, inženieris mē-

chanikis, Dr. ing., L. U. asistents.

Dzimis 1901. g. 10. febr. Jērcēnu

pagastā. Tēvs Andiejs — dārzkopis,

māte Kristīne, dzim. Kaktiņa. 1929.

g. beidzis Latv. univ. mēchanikas

fak. ar inženiera mēchaniķa grādu.
1934. g. aizstāvējis disertāciju un ie-

guvis inženierzinātņu doktora grā-

du. No 1929. g. bijis L. U. ceļamo

mašīnu un tvaika katlu katedras! sub-

asistents, no 1930. g. jaunākais asi-

stents un no 1933. g. asistents. Ir

stud. b-bas Ziemelis vecbiedrs un In-

ženieru mēchaniku biedrības biedrs.

ZIRNĪTIS Eduards, tirgotājs un

pašvaldības darbinieks, Rēzeknes pil-
sētas valdes kasieris. Dzimis 1890. g.

15. aug. Meirānu pagasta. Tēvs Juris,

mate Anna, dzim. Pavasara. Mācījies
Lubānas lauku paraugskolā. Bijis Rē-

zeknes pilsētas domnieks, īres val-

des un vairāku komisiju loceklis, Rē-

zeknes cv. lut. draudzes sekretārs un

vairāku organizāciju darbinieks.

ZIVERTS Paulis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Milzkalnes pa-

gasta vecākais. Dzimis 1893. g. Milz-

kalnes pagasta. Mācījies I'ukuma pil-
sētas skolā. Piedalījies Latvijas atbri

vošanas cīņās. Nodarbojas ari ar biš-

kopību. Apbalvots ar aizsargu no-

pelnu krustu. Ir Milzkalnes biškopī-
bas un lauksaimn. b-bas priekšsēdis

un 11. Tukuma aizsargu pulka rotas

komandieris.

ZOMMERS Herberts, aktieris Dai-

les teātri Rigā. Dzimis 1895. g. 18.

maijā Veckalsnavā. Tevs Vilhelms —

melderis un būvuzņēmējs, mājte Emī-

lija, dzim. Briedē. Beidzis pagasta,
draudzes un tirdzniecības skolas. Tā-

lāko Izglītību ieguvi» pašmācības ce|ā.

Precējies ar rakstnieci Elīnu Zāliti.

Kā profesionāls aktieris sāci 6 darbo-

ties 1917. g. vasarā latvju strēlnieku

teātri. No 1917. g. oktobra lidz 1922.

g. septembrim darbojies Valmiera ap-

vienotā strēlnieku un strādnieku teā-

tri, vācu okupācijas laikā profesio-
nālo aktieru dramatiskajā trupā un

vēlāk padomju teātri. Kā režisors un

aktieris nepārtraukti sagatavojis iz-

rādes Valmiera un apkārtnē. 1922.

g. septembri pārnācis uz Dailes teātri

Rīgā, kur darbojas ari tagad. Ir L.

aktieru arodbiedrības sekretārs.

ZOMMERS Tālivaldis, jurists un

sabiedrisks darbinieks, tiesamatu kan-

didāts Rigas apgabaltiesa. Dzimu

1902. g. 10. janvāri Lejasciemā. Tēvs

Kārlis — namsaimnieks, māte Anna,
dzim. Bērziņa. 1934. g. beidzis Latv.

universitātes tautsaimn. un tiesību zi-

nātņu fak. tiesibu zinātņu nodaļu

Precējies. Sieva Daina, dz. Auniņa.
1925. un 1926. g. strādājis Liepājas

artilērijas laboratorijā, no 1931. g. Rī-

gas pilsētas miertiesās. No 1934. g.

ir jaun. tiesamatu kandidāts Rigas

apgabaltiesā. Rakstījis par jaunatnes

audzināšanas, atturības un studentu

dzīves jautājumiem. Bijis Jaunas Balss

jaunatnes pielikuma, laikraksta Stu-

dentu Dzīve un akadēmiska attu-

rības laikr. Juventus redaktors. Sako-

pojis un izdevis atturīgai jaunatnei

piemērotu dziesmu krājumu Dziesmu

gars. Sastādījis Latv. lauks, centrāl-

b-bas uzdevumā atturības filmu Pa-

gātnes neprāts. Piedalījies ar referā-

tiem starptautiskajās atturības organi-

zāciju sanāksmes Helsinkos, Tartu,

Kauņā un Kopenhāgenā. Ir vairāku L.

pretalkoh. b-bas nod. un Cerības pul-

ciņu goda biedrs. Latvijas pretalko-
hola b-bas prezidija loc>
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ZONBERGS Valdemārs, rakstn.,

Latvijas nacionālā teātra dramaturgs.
Dzimis 1905. g. 12. nov. Kuldīgā.
Tēvs Ernests, māte Līze, dzim. Muiž-

nieka. Studē Latv. universit. jur. fak.

Precējies. Sieva Vera, dzim. Podnie-

ka. No 1929.—1933. g. bijis Brīvās

Zemes līdzstrādnieks. Sarakstījis 14

skatuves darbus, kas inscenēti nāc.

teātrī un provinces teātros. Nodarbo-

jas ar dārzkopību. Apbalvots ar Bej-

ģijas kar. Leopolda I. ordeni. Darbo-

jas aizsargu organizācijā, ir Latv.

preses b-bas padomes loceklis un

Veco latv. strēlnieku b-bas biedrs.

ZONNE Aleksandrs, valsts ierēd-

nis, senāta civilā kasācijas dep-ta virs-

sekretārs. D/imis 1890. g. 3. novembri

Mazirbe. Tevs Jānis — tautskolotājs,

māte Marija, dzim. Purviņa. 1915. g.

beidzis Varšavas universitātes juri-
disko fakultāti. 1917. g. beidzis Pē-

terpils inženieru karaspēka daļu pra-

porščiku sagat. skolu. Precējies. Sie-

va Betija, dzim. Paegllte. Piedalījies

pasaules karā kā virsniēks. 1921. g.

atgriezies Latvijā. No 1921. g. ir

virssekretārs senātā. Ir ugunsapbedl-
šanas biedrības valdes loceklis.

ZUBANS Indriķis, būvinženieris,

skolu departamenta arodskolu direk-

tors Rīgā. Dzimis 1884. g. 21. janvāri

Rīgā. Tevs Fricis — strādnieks, mā-

te Katrīna, dzim. Pelēkā. No 1893.—

1894. g. mācījies Rīgas Jāņa Tjazni-

cas draudzes skolā, no 1894.—1896.

g. Rīgas pilsētas elementārskolā. 1896.

g. iestājies Rīgas pilsētas reālskolas

1. klasē un 1903. g. beidzis skolas

pilnu kursu. 1903. g. uzsācis studi-

jas Rīgas politechniskā institūtā in-

ženieru noda]ā; kur studējis ar pār-

traukumiem. Institūtu beidzis 1915. g.

ar 1. šķiras būvinženiera diplomu.
Precējies. Sieva Llzete, dzim. Ozo-

liņa. Studiju laikā bijis privātskolo-

tājs, mērnieks, ku|tUrtechniķis un

bfivuzraugs. 1906. g. ieguvis Rīgas
mācībai apgabala komisija mājsko-

lotāja tiesības matemātikā. 1912.—

1913. g. bijis matemātikas skolotājs

R. Gēgera privātā komercskolā Rl*

gā un darbojies ari par skolotāju 2

gadīgajos Rigas politechnikas kur-

sos. No 1915.—1918. g. strādājis par

skolotāju Rīgas kultūrtechniskajā vi-

dusskolā, kas bija evakuēta uz Tveru.

Tai pašā laikā vadījis ari Tveras lat-

viešu bēgļu apgādāšanas komiteju.
No 1918 —1920. g. bijis par Tveras

gub. zemes ierīcības daļas vecāko

hidrotechniķu inženieri. 1920. g. at-

griezies Latvijā un pieņēmis inže-

niera vietu šoseju un zemes ceļu

dep-tā, kur nostrādājis lidz 1920. g.

sept., kad pārcēlies uz Rīgas valsts

technikumu par inspektoru un būv-

niecības nod. vad., 1922. g. iecelts

par skolu dep-ta vidus- un arod-

skolu daļas pr-ka pailgu. 1924. g. no-

dibinājis pie skolu dep-ta patstāvīgu

arodskolu direkciju un iecelts par tas

direktora v. i. Ar 1925. g. atstājis

inspektora vietu Rīgas valsts tech-

nikumā sakara ar iecelšanu par arod-

skolu direktoru. Ar 1927. g. iecelts

ari par kinocenzflras kollēģijas priekš-
sēdi. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. IV. šķ. Ir Talavijas filistru bie-

drības biedrs un no 1923. g. b-bas ka-

sieris un technisko skolu skolotāju
b-bas un Latv. inženieru savienības

biedrs.

ZUMENTS Pēteris-Kārlis, ārsts.

Dzimis 1861. g. 1. novembri Rū-

jienā. Tevs Indriķis — lauksaim-

nieks. Beidzis Rīgas gub. ģimnāzi-

ju. leguvis kreisskolotāja tiesības. Vē-

lāk beidzis Pēterpils ķeizarisko me-

dicīnas akadēmiju. 1898. g. aizsta-



vējis disertāciju un ieguvis Dr. mcd.

grādu. Bijis kara ārsts Krievijas-Ķl-

nas, Krievijas-Japānas un pasaules ka-

rā. Ceļi>ji> un zinātniski strādājis.
No 1905. 1906. g. papildinājies Ber-

līnē, Vīnē, Parīzē, 1907. g. nodar-

bojies Krimā ar saules vannu pētnie-
cību. No 1908.—1910. g. apceļojis

Eiropu. 1913. g. piedalījies vispasau-

les higiēnas kongresā. 1919. g. atgrie-

zies Latvijā, ierīkojis Rēzeknē ka-

rantīnu un bijis tās direktors un virs-

ārsts. No 1920.—1924. g. bijis Rē-

zeknes apriņķa ārsts. No 1924. g.

ir Rīgas pilsētas kontrolārsts, bez

tam ārsts un higiēnas skolotājs Rī-

gas valsts technikumā. Sarakstījis po-

pulāri zinātniskus apcerējumus: Vī-

rietis un sieviete savā kopēja dzi-

mumu dzīvē, Sievietes veselība, un

tās kopšana, Higiēnas problēmas, Da-

bīgas atjaunošanās ceļš, Kalnu saule

ādas un matu slimību ārstēšana v. c.

medicīniskus rakstus par ādas un

venēriskām slimībām. Izdod kalen-

dāru. Apbalvots ar daudziem bij.

Krievijas ordeņiem. Ir Rīgas latv ie-

lu b-bas, Latvijas ārstu b-bas, Lat-

vijas profesionālo ārstu b-bas, Lat-

vijas zinātniskās b-bas un citu org.

loceklis.

ZUNDURS Mārtiņš, ierēdnis un

sabiedrisks darbinieks, Vabnieras ap-

riņķa pr-ka kaceiejas sekretārs. Dzi-

mis 1893. g. 9. augustā Rīgā. Piedalī-

jies pasaules karā un Latvijas atbrī-

vošanas cīņās. No 1921. g. bijis Val-

mieras apriņķa pr-ka kancelejas se-

kretārs. Rakstījis laikrakstos un žur-

nālos. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šķ. un Latvijas atbrīvošanas

ciņu piemiņas zirni Ir Brāļu kapu
komitejas Valmieras nod. dibinātājs
un sekretārs, Brīvības pieminekļa Val-

mieras apriņķa kom. kasieris, Val-

miera» brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-

drības sekretārs, Kauguru pag. rev.

kom. loc. un aizsargs.

ZUSMANIS Jēkabs, sabiedrisks

darbinieks, grām. spiestuves un grā-

matu tirgotavas īpašnieks Smiltenē.

Dzimis 1885. g. 27. aprīli Smiltenes

pag. Tēvs Jēkabs, māte Anna, dz.

Lide. Mācījies pamatsk. Priekš 30

gadiem nodibinājis savu veikalu un

ir bez pārtraukuma tā vadītājs. Ir

Latv ijas grāmatu tirgotāju un izdevē-

ju b-bas biedrs, Latvijas tirgotāju sa-

vienības Smiltenes nod. kasieris,

Smiltenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju
b-bas ilggadīgs sekretārs, Smiltenes

mūzikas un dziedāšanas b-bas valdes

loc. un teātra darbinieks un Smilte-

nes amatnieku b-bas biedrs.

ZUTIS Fredis, zirgkopības darbi-

nieks. Dzimis 1893. g. 27. jūnijā Rī-

gā. Tēvs Fridrichs namsaimnieks,
māte Kristlna, dzim. Grundšteina.

Studējis Rīgas politechniskā institu-

tā un Latvijas universitātes tautsaim-

niecības nod-, tirdzniecības zinātnes,

1916. g. beidzis Aleksandra kara sko-

lu Maskavā, piedalījies pasaules karā

un ievainots. 1918. g. atgriezies Lat-

vijā un bijis Latvijas patstāvības pro-

klamēšanas akta dalībnieks. Brīvprā-

tīgi iestājies virsnieku rezervē, vēlā-

kajā Neatkarības rotā. Pieskaitīts ap-

sardzības ministrijas ģenerālštāba 111.

nod. sevišķiem uzdevumiem, vēlāk

iedalīts jaunformējamo spēku štābā,

pēc tam bijis nod. vadītājs Rīgas

pilsētas komandantūrā. 1920. g. demo-

bilizējies. Bijis tirdzn. un rupn. fir-

mas ģenerālprokurists. Zirgkopības

studiju nolūkos bijis vairākkārtīgi ār-

zemēs. 1925. g. nodibinājis Latvijas

zirgu sporta b-bu, vēlāk jātnieku klu-

bu un jātnieku institūtu, kur bijis
techniskais vadītājs 7 gadus. No 1930.
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g. darbojas aizsargu organizācijā. Ko-

mandē 5. Rīgas aizsargu pulka I.

cskadronu. Ir Latvijas sporta organi-

zāciju apvienības valdes loc., Brīvī-

bas pieminekļa līdzekļu vākšanas

apakškomisijas sekretārs, Latvijas zir-

gu sporta organizāciju s-bas valdes

loc., Latvijas lopkopības centr. s-bas

zirgkopības sekc. loc. Rakstījis vie-

tējā presē par zirgkopības jautāju-
miem un ir pastāvīgs līdzstrādnieks

vairākos ārzemju speciālos zirgko-

pības žurnālos. Sarakstījis grāmatas

Pilnasiņu zirgi sacīkstēs un vaisla,

Ritprusijas — I raķenas zirgs v. c.

ZOZANS Andrejs, garīdznieks, Bal-

dones un Tomes cv. lut. dTaudžu mā-

cītājs. Dzimis 1888. g. 24. septembri
Pērkones pagastā. Tēvs Jēkabs, mā-

te Zane, dzim. Jaunzemc. Mācījies

iekšējās misijas institūtā Pēterpili un

Stefanstiftā pie Hanoveres. Precējies.
Sieva Grieta, dzim. Zēģelnieka. 1913.

g. iesvētīts par pailgu garīgā amatā.

Lidz 1915. g. bijis Rīgas pilsētas mi-

sijas alkoholiķu sanatorijas vadītājs

uti pilsētas misijas Pārdaugavas ra-

jona darbinieks. No 1915.—1918. g.

bijis Pēterpili Ziemeļpalidzlbas bēgļu

patversmju pārzinis un bērnu diev-

kalpojumu un jauniešu pulciņa vadī-

tājs Pēterpils latviešu draudzes. No

1918.—1921. g. bijis Krievijas latvie-

šu konsistorijas mācītāja palīgs bēg-

ļiem un latviešu kolonijām Uralu ap-

gabalā un Sibīrijā. Piedalījies 23 kolo-

niju draudžu noorganizēšanā. 1919. g.

ieguvis amata tiesības. 1921. g. at-

griezies Latvija. 1922. g. ordinēts, par

Latvijas cv. lut. baznīcas mācītāja

palīgu. No 1922. g. darbojas Baldones

draudze. 1927. g. ieguvis pilnas mā-

cītāja tiesības. Rakstījis garīgus ap-

cerējumus un dzejas laikrakstos Cie-

miņš, Misiones Vēstnesis un Svēt-

dienas Rīts. Ir baznīcas jaunatnes
darba prezidija loceklis un Bauskas

iec. ārmisijas referents.

ZVAIGZNE Eduards -Valdemārs»

pašvaldības mi sabiedrisks darbinieks,

Rīgas apriņķa lauku pašvaldību vecā-

kais. Dzimis 1881. g. 21. aprīli Lī-

gatnes pagastā.. Tēvs Jānis, mate dz.

Remerte — lauksaimnieki. Mācījies
Cēsu pilsētas skola. Precējies. Sieva,
dzim. Grlnvalde. Bijis pagasta darb-

veža pailgs, apriņķa pr-ka pal., rakst-

vedis un Siguldas pag. darbvedis, iz-

pildījis zemnieku virstiesas sekretā-

ra vietu un zemnieku lietu komisāra

darbveža vietu. Kara laikā bijis ie-

rēdnis kara būvniecības pārvaldē. No

1919.—1922. g. bijis Cēsu apr. kara

zaudējumu komisijas pr-dis un Rīgas

apr. padomes un valdes loc. No 1922.

— 1934. g. bijis Rīgas apriņķa valdes

pr-dis. No 1934. g. ir Rigas apriņķa
lauku pašvaldību vecākais. No 1922.

—1934. g. bijis ari Rīgas apriņķa sko-

lu valdes pr-dis. Ir apriņķa sko-

lu valdes loc. No 1927. g. ir Rīgas

apr. melior. kom. pr-dis. Ir ari Rīgas

apriņķa I. un 11. iec. nekustamas

mantas nod. komisijas, galvenās ie-

nākumu nodokļu kom. un galv.
tirdzn. un rupn. nodokļu kom. loc.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šk,. Bijis Siguldas krājaizdevu sa-

biedrības valdes loceklis un grāmat-

vedis, Siguldas labdarības b-bas un

Siguldas b-bas Vidzemes Šveice val-

des pr-dis. 1919. g. noorganizējis

Paltmales patērētāju biedrību Līgatnē

un bijis tās valdes pr-dis 5 gadus,
3 gadus bijis Doles krājaizdevu sa-

biedrības padomes pr-dis, 2 gadus

revīzijas kom. pr-dis elektrības A.-S.

Brasla. 1924. g. nodibinājis lauksaim-

niecības ekonomisko paju s-bu Gau-

ja un ir tās valdes pr-dis. 1926. g.



nodibinājis Latviešu zemnieku kre-

dītsabiedrību un 2 gadus bijis tās

valdes loc. 1929. g. nodibinājis Bīriņu

dzīvokļu kooperatīvu un ir ta pa-

domes pr-dis. No 1929. g. ir Rigas

apr. Brivlbas pieminek|a komitejas

pr-dis, no 1934. g. kara aviācijas fon-

da Rīgas apr. apakškomitejas priekš-

sēdis. Ir 5. Rīgas aizsargu pulka ka-

sieris.

ZVANĪTĀJS Jānis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks, Līvānu pils.

galva. Dzimis 1879. g. 14. augusta
Dignājas pag. Tevs Jānis, māte Dārta,

dzim. Petersone — lauksaimnieki.

Beidzis Archangeļskas technisko sko-

lu. Strādājis dažādos rūpniecības uz-

ņēmumos Krievijā un Latvija. Bijis
Latv. apdrošin. un transporta a. s.

kasieris. No 1928. g. nodarbojas ar

gramattirdzn. Līvānos. No 1929. g. ir

! I\ anu pils. galva. Ir Līvānu brlvpr.

ugunsdzēsēju b-bas priekšnieks, un

daudz citu organizāciju darbinieks.

ZVEJNIEKS Alberts, sportists un

valsts ierēdnis, Latv. dz-ceļu elek-

trotehnisko darbnīcu elektrotechnikis

Rigā. Dzimis 1903. g. 9. janvāri Vi-

pes pag. Mācījies Daugavpils arod-

skola. Mācās Latvijas tautas univer-

sitātē. Apbalvots ar Latvijas sporta

organizāciju apsiciubas goda zīmi.

No 1924.—1928. g. bijis Daugavpils

dz-ceļa kultūras veicin. b-bas sporta

sekcijas valdes loc. Ir U. Rīgas atietu

kluba rev. kom. loc. Ar sportu no-

darbojas no 18. dzīvības gada. 1926.

g. ieguvis I. vietu grieķu-romiešu

ciņa smaga svarā un 1927. g. Latvijas
olimpiskā meistara nosaukumu. Pie-

dalījies Latvijas Sporta reprezentāci-

jā ārzemēs. > aukstēs guvis pirmās

vieta*?^s*^*.-..

ZVEJNIEKS Teodors, jurists, tie-

su palātas civlldepartameuta priekš-

sēdis un tieslietu min. juriskonsultā*

cijas loceklis. Dzimis 1884. g. 24.

martā Valles pagasta. Tēvs Andrejs,
māte Trina, dzim. Vecvagare — lauk-

saimnieki. Beidzis Tērbatas univers.

juridisko fakultāti 1908. g. Precējies
Sieva Irma, dzim. Strautnieka. Bijis

Valles pagasttiesas pr-dis, no 1920.

g. Jaunjelgavas iecirkņa miertiesne-

sis, no 1921. g. Jelgavas apgabaltie-

sas loceklis. No 1923. g. tiesu palā-
tas loceklis. No 1927. g. ir tiesu pa-

lātas civlldepart. pr-dis. Apbalvots

ar Triju zvaigžņu ord. 111. un 11.

šk> un Lietavas Ģedimina ord. Ir

stud. korp. Lettonia filistrs.

ZVĒRIŅŠ Arnolds, tautsaimnieks,

redaktors Latvijas telegrāfa aģentūra.

Rigā. Dzimis 1903. g. 15. martā Te-

teles pag. Tevs Aleksandrs, māte

Elizabete, dzim. Ozoliņa — lauksaim-

nieki. Beidzis L. universitātes taut-

saimn. tiesību zin. fak. No 1931. g.

bijis Latvijas telegrāfa aģentūrā re-

daktora pailgs, no 1934. g. ir redak-

tors. Rakstījis saimnieciska un poli-
tiska rakstura rakstus dažādos laik-

rakstos. Ir Stud. korp. Latvia filistrs

un Latvju-lietuvju tuvināšanās b-bas

biedrs.

ZVIEDRIS Antons, kara techno-

logs un inženieris, atvaļināts ģenerā-
lis. Dzīvo Rigā, Dzimis 1879. g. 30.

martā Burtnieku pagastā. Tēvs Alek-

sandrs, māte Liene, dzim. Baldone —

tirgotāji. Beidzis Archangejskas mē-

ehanisko-technisko skolu, Viļņas ka-

ra skolu un Intendantūras akadēmiju
ar I. šk- Brīvprātīgi iestājies Latvijas

armijā 1920. g. un piekomandēts ar-

mijas saimniecības pārvaldei. lecelts

par pārvaldes techniskās komitejas

pr-di. 1921. g. izpildījis kara saimn.

pārvaldes pr-ka un virja pailga pie-

nākumus. 1922. g. iecelts par bruņoša-
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nās pārvaldes pr-ka pailgu. 1922. un

1923. g. vairākkārt izpildījis bruņoša-

nās pārvaldes pr-ka pienākumus. 1924.

g. iecelts par kara saimniecības pār-

valdes pr-ku, vēlāk apstiprināts par

galveno intendantu. 1926. g. paaugsti-
nāts par ģenerāli. 1928. g. pārcelts uz

Latgales divīzijas pārvaldi. 1931. g.

sasniedzis maksimālo vecumu un at-

vaļināts no aktīvā kara dienesta. Ir

Latvijas-Igaunijas b-bas un atvaļināto
virsnieku b-bas biedrs.

ZVIRGZDIŅS Aleksandrs, virsmež-

zinis Alaksnes virsmežniecībā. Dzi-

mis 1892. g. 31. maijā Aizkraukles

pag. Tēvs Kārlis, māte Anna, dzim.

Zublava. Beidzis Jaunjelgavas pilsētas
skolu un Kurgānas meža skolu. Pre-

cējies. Sieva Līna, dzim. Zuļģe. No

1911. g. bijis mežziņa pailgs Krievijā,

no 1918. g. Rucavas mežzinis, no

1921. g. virsmežzinis Stāmerienes un

Alūksnes virsmežniecībās. Piedalījies

pasaules karā un Latv. atbrīvošanas

cīņās. Apbalvots ar Triju zvaigžņu
ord. V. šķ. un Latv. atbrīvošanas kara

piemiņas zīmi. Ir Latv. mežkopju
s-bas biedrs.

2IGLEVICS Fridrichs, kuģniecības

darbinieks, kuģniecības firmas Brāļi

Zēbergi vadītājs un kuģn. a.-s. Latvi-

jas-Be{ģijas Līnija direktors. Dzimis

1883. g. 10. aprīli Rīgā. Tēvs Jānis,
māte Anna, dzim. ķepiņa. Beidzis

Rīgas pils. reālskolu. Precējies. Sie-

va, dzim. Sitca. No 1904. g. darbojas

kuģu firmā Brāļi Zēbergi. Bijis tirdz-

niecības un rūpniecības ministra vec.

sevišķu uzd. ierēdnis. Darbojies ko-

misijā, kas pieņēmusi no vācu oku-

pācijas varas Latvijas ostas. Noorgani-

zējis un vadījis kuģu ekspluatācijas

nodaļu, bijis prizu tiesas loceklis. Pēc

miera līguma noslēgšanas ar Padom-

ju Krieviju iecelts par Latvijas kuģu

un peldošo līdzekļu reevakuācijas ko-

mis. pr-di un izvedis no Padomju

Krievijas ostam visus pasaules kara

laikā uz turieni evakuētos Latvijas
ostam derīgos kuģus. Bermonta uz-

brukuma laikā darbojies Rīgas pilsē-
tas apsardzībā, vēlāk par speciālistu
kuģniecības lietās kara ministrijas sa-

tiksmes pārvaldē. Vadījis ienaidnie-

ka uguns laikā kuģu izkraušanas un

iekraušanas darbus Mangaļos, noor-

ganizējis satiksmi pa jūras čeki ar

Ventspili un Liepāju. Atstājis valsts

dienestu un turpinājis darbu kuģniecī-
bas firmā Brāļi Zēbergi. Piedalījies

Latvijas kuģu īpašnieku s-bas dibi-

nāšanā un ir tās valdes loc. un se-

kretārs no dibināšanas dienas. No

1920. g. ir Latvijas tirgotāju s-bas

valdes loc. Ir ari Latvijas tirgotāju
s-bas savstarpējās kreditb-bas pado-

mes pr-dis. Jūrnieku slimo kases val-

des loc. Jūrnieku kongresa pad. loc.

Latv. hipotēku bankas kuģniecības
aizdevumu kom. urt finanču mini-

strijas apdrošināšanas nod. kuģniecī-
bas kom. loc. Bijis laikraksta Latvi-

jas Sargs redakcijas kollēģijas loc.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. IV.

šķ.

2UBECKIS Edgars, agronoms, asi

stents Latvijas 'universitātē. Dzimis

1902. g. 27. decembri Vircavas pag.

Tēvs Ludvigs — inženieris, mate Lū-

cija, dzim. Villerte — zobārste. 1929.

g. beidzis L. U. lauksaimniecības fa-

kultāti. 1929. g. atstāts lauks. fak.

pie rūgšanas un lauks, techn. katedras

sagatavoties zinātniskam darbam.

1930. g. ievēlēts par rūgš. un lauks,

tēchnol. katedras asistentu. Populāri

zējis lauksaimniecības, sevišķi augļ-

koplbas ražojumu pārstrādāšanu. Rak-

stījis žurnālos Lauksaimniecības Mē-

nešraksts, Latvijas Lauksaimnieks,
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Žurauskis

Mazpulks, Dārzkopības Žurnāls, Ju-

ventus, Tautas Balss un dienas laik-

rakstos. Sarakstījis brošūras Augļu un

ogu sulas un Augļu un ogu techno-

loģijā.

2LRAUSKIS Antons, garīdznieks

un Dr. iur. can., Rīgas archidlēcēzes

Romas katoļu teoloģijas augstskolas

profesors. Dzimis 1904. g. Ciblas pag.

Tevs Juris, māte Anna, dzim. Lapa.
Beidzis Rīgas arch. kat. teoloģijas

augstskolu. Papildinājies Romā Gre-

gora XIII. universitāte, kur studējis

tiesību zinātņu fakultātes kanoniska

nodaļa leguvis kanonisko tiesību

doktora grādu. No 1931. g. ir Rīgas

Romas katoļu teol. augstskolas mācī-

bas spēks. Pētījis un gatavo drukai

Vatikāna bibliotēkās un archlvos sa-

vāktos vēsturiskos materiālus par pir-

mo Latvijas bīskapu Mcinardu. Strā-

dā Ildzi latviešu katoliskos izdevu-

mos no 1920. g. Rediģē latviešu ka-

toļu gara kultūras žurnālu Zldūnis.

Ir Latvijas universitātes stud. b-bas

Fraternitas Catholica goda biedrs.



PIELIKUMS

DRAVNIEKS Ernests, satiksmes

ceļu inženieris, dzelzceļu techniskais

direktors satiksmes ministrijā Dzimis

1892. g. Rigā. Tevs Jānis, māte Ka-

roltna, dzim. Stote. Beidzis Rigas

bij. Pētera reālskolu un Pēterpils sa-

tiksmes ceļu inženieru institūtu. No

1921. g. bijis inženieris tiltu birojā

dz-ceļu virsvaldē. No 1921.—1927. g.

X. ceļu iec. priekšnieks, no 1927.—

1935. g. VIII. ceļu iec. priekšnieks, no

1935. g. dzelzceļu techniskais direk-

tors. Vairākkārt rakstījis par dz-ceļu
lietām techniskos žurnālos. Ir biedrs

daudzās Jelgavas un Rīgas organi-

zācijas.

EIZANS Rūdolfs, saimniecisks dar-

binieks. Gaļas izstrādājumu fabrikas

īpašnieks. Dzīvo Rīgā. Dzimis 1868.

g, 19. novembri Beļavas pagastā kā

lauksaimnieka dels. Tēvs Fricis, ma-

te Dore, dz. Melberga. Precējies. Sie-

va Alvīna, dz. Oša. Pirmizglltlbu
baudījis pagastskola. Ir krājaizdevu
sabiedrības Zieds valdes priekšnieks,

Latvijas ledus sabiedrības revīzijas ko-

misijas priekšsēdis, Latvijas tirgotāju
savienības biedrs, Latvijas tirgotāju
s-bas gaļas sekcijas loceklis un amata

lietpratēju pārbaudes komisijas loce-

klis, komerczinātņu institūta korpo-

rācijas Fraternitas Merkuria goda fi-

listrs.

EIZENARME Amālija, pašvaldības
un sabiedriska darbiniece, Klosteres

pagasta valdes un tiesas darbvede.

Dzimusi 1894. g. 14. augustā Lažas

pagastā. Beigusi ģimnāziju un mā-

cljusies Maskavā Saņavska univers.

filoloģijas fakultātē. 1920. g. koman-

dēta noorganizēt Klosteres pag. paš-
valdības darbvedību, kur ari tiek ie-

vēlēta par pastāvīgu pagasta tiesas un

valdes darbvedi. Lieli nopelni kā

priekšzīmīgi iekārtotās skolas inicia-

torei, nespējnieku nama, aptiekas ārst-

niecības punkta, pasta pailga noda-

ļas, telefona centrāles v. t. t. ierīko-

šanā. Bez tam ir pagasta savstarp.

ugunsapdr. s-bas un Latv. siev. nā-

cionālās ligas Klosteres nodaļas dibi-

nātāja un pēdēja ari priekšniece.

GAILIS Juris, pašvaldības un sa-

biedrisks darbinieks. Dzimis 1878. g.

26. aprīli Kabiles pag. Mācījies Snē-

peles un Kuldīgas pagastskolā, Kul-

dīgas ministrijas skolā, Kuldīgas se-

minārā un 1898. g. nolicis gatavības
eksāmenu Aizputes pilsētas skolā.

Strādājis lauku pašvaldībā 35 gadus,
no kuriem 29 nokalpojis Plankas

pagasta par darbvedi. 1934. g. aiz-

gājis pensija. Apbalvots ar Triju

zvaigžņu ordeņa sudraba goda zīmi.

levelēts par goda biedru pasta un te-

legrāfa darbinieku b-bas Kuldīgas no-

daļā un lauku pašvaldību darbvežu

b-bā.

GEISTAUTS Toms, paidagogs,

Pērkones 11. pak. pamatskolas pār-

zinis. Dzimis 1905. g. 18. novembri

Rucavas pagastā. Tēvs Toms, mate

Anna, dzim. Kalne — lauksaimnie-

ki. Beidzis Liepājas ģimn. un Valsts

centrālo paidagoģijas institūtu. Ir sko-

las pārzinis Pērkonē no 1930. g.



Piedalās sabiedriskajā dzīvē, vadī-

dams mazpulku un darbodamies da-

žās kulturālās organizācijās.
GRINFELDS Fricis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Spāres pag.

vecākais. Dzimis 1888. g. 16. janvāri

Spares pag. Usmeniekos. Beidzis Spā-

res pag. pamatskolu. Precējies. Sieva

Marija, dz. Svinstara. Pagasta vecā-

kā amatu ieņem no 1931. g. Ir Spāres
savst. ugunsapdr. b-bas priekšsēdis
un Spāres krājaizdevu sab. Skudra

biedrs.

ĶEIRTS Miķelis, pašvaldības un

sabiedrisks darbinieks. Pērkones pag.

vecākais. Dzimis 1880. g. 16. martā

Pērkones pag. Beidzis pagastskolu.
Pašvaldības dienestā atrodas no 1911.

g. un bijis valdes un tiesas priekš-
sēdis. Darbojas Liepājas Sv. Annas

baznīcas padomes valdē (no 1911.

gj, Liepājas un apkārtnes krājaiz-
devu s-bā par valdes priekšsēža b-ru

un vairākās citās organizācijās. Bijis

pirmais aizsargu nodaļas priekšnieks

Pērkones pag., tagad kasieris. Apbal-

vots ar Triju zvaigžņu ord. V. šķiru.

STĒRSTE Elza, Naurenu Elza,

dzejniece, skolotāja. Dzimusi 1885.

g. 18. martā Vecpiebalgas Naurēnos.

Vēlāk ģimene dzīvo Jelgavā. Tēvs

pazīstamais jurists un publicists An-

drejs Stērste, māte Līze, dzim. leviņa.

Precējusies 1920. g., virs dzejnieks
E. Virza. Beigusi augstāko meiteņu
skolu Jelgavā, no 1906—1910. g. stu-

dējusi Pēterpils konservatorijā mOza-

ķu, no 1911.—1913. g. Sorbonas uni-

versitātē klasisko filoloģiju. No 1913.

—1915. g. vadījusi klavieru klasi Jel-

gavas ķeizariskajā mūzikas skolā. Bē-

gļu gadus pavadījusi Pliskavā. 1918.

g. atgriezusies Latvija un sākusi dar-

boties kā franču valodas skolotāja
Latv. izglītības b-bas, vēlāk Rigas

pils. 11. ģimnāzijā līdz 1920. g. Elzas

Stērstes pirmais iespiestais dzejolis

parādījies 1903. g. Apskatā. Pirmais

dzejoļu krājums iznāk 1913. g.
—

Prelūdijas, nākošais 1921. g. — Eize-

bijs un Florestan6, 1921. g. tulkotais

romāns Odiseja dēla Teīemaka pie-

dzīvojumi, 1922. g. stāsts par Tristanu

un Izoldi — tulk. 1928. g., dzejas

Zaļā gredzenā, 1931. g. franču valodā

Poemes Lettones un 1935. g. Pasakas

un noveles. Par dzeju krājumu Mez-

gloti pavedieni (1934. g.) piespriesta
kultūras fonda godalga.

STOTTS Viktors, operdziedātājs
un dziedāšanas paidagogs Rīgā. Dzi-

mis 1899. g. 21. aprīli Allažu Kflki-

ņos. Tēvs Miķelis — lauksaimnieks,
māte leva, dzim. Kalniņa. Beidzis. Rī-

gas pils. II ģimnāziju un Latvijas
valsts konservatoriju ar brīvmāksli-

nieka grādu. Papildinājies 2 gadus

Itālijā. Precējies. Sieva Magda, dz.

Netelhorste. Dziedāšanu sācis jau sko-

las laikā. No 1919. g. darbojas Nāc.

operā. Dzied visas pirmās liriskā ba-

ritona partijas. Pirmo reizi uzstā-

jies Tanheizeri. Uzstājies kā oper-

dziedātājs ari Tallinā. Sarīkojis 9

patstāvīgus koncertus Rigā un ne-

skaitāmas reizes piedalījies konc. Rī-

gā un provincē. Koncertējis arī Var-

šava, Berlīnē un Milānā. Brīvprātīgi

piedalījies Latvijas atbrīvošanas cī-

ņās. Apbalvots ar Latvijas atbrīvo-

šanas ciņu piemiņas medaļu.

ZEBERGS Aurēlljs, zvērināts adv.

Dzimis 1879. g. 20. februāri Volgun-
des pagasta Mastiķu mājās. 1898. g.

beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju

un 1902. g. Charkovas universitātes

juridisko fak. Sabiedriska darbība sā-

kusies Rīgas latviešu b-bas zinību

komisijā, kur ieņēmis no sākuma se-
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kretāra un vēlāk pr-ka biedra amatu.

1915. g. ievelēts par V. Riga9 savst.

kreditb-bas vakles locekli. Vāciešiem

1915. g. iebrūkot Kurzemē, evakuējies

uz Pliskavu, kur darbojies palīdzības

b-bā Dzimtene un kādu laiku bijis

tās pr-ks. 1916. g. atgriezies Rigā

un bijis likvidējamo vācu uzņēmumu

valdības inspektors. Vācu okupācijas
laikā piederējis pie 17 viru grupas,

kas parakstījusi protestu par pro-

jektēto Kurzemes pievienošanu Vā-

cijai. Bermonta uzbrukuma laikā dar-

bojies bēgļu un kareivju ēdināšanas

punkta Rīgā. 1920. g. pirmajā pusē

bijis par ārlietu ministra biedru un

Lahijas-Krievijas miera delegācijas

pr-di. Lidz 1925. g. bijis Rigas pil-
sētas domes loceklis. 1928. g. iecelts

par Ungārijas karaļvalsts goda kon-

sulu Rigā. Pedejā laikā ir: Latv. zvē-

rināto advokātu padomes pr-dis, Rī-

gas juristu b-bas pr-ža biedrs, Rīgas
latviešu b-bas runas virs, Latv . med-

nieku b-bu sav-bas pr-dis, Doma

baznīcas pārvaldes pr-dis, Latv. tirdz-

niecības un rūpniecības kameras pr-ža

biedrs, Latv. tirdzn. un rūpn ban-

kas un apdrošināšanas a.-s-bas Lat-

vijas Loids valžu pr-dis.

Svarīgākie saīsinājumi

apr.
— apriņķis,

a.-s. — akcijsabiedrlba.
atv. - atvaļināts,
b-ba — biedrība,

b-na — bataljona,

c. — centrāls,

cel. — celiet»,

dep-ta — departamenta,
doc. — docents.

Dr. h. c. — doktors honoris causa.

dz-ceļš — dzelzceļš.

dzim. — dzimis.

cv. rut. — evaņģēlija lutera.

fak. — fakultāte.

F. M. — finanču ministrija.

g. — gads.

g. s. — gadu simtenis,

gub. — guberņa,
iec. — iecirknis,

k-ris. — komandieris,

kom. — komisija,
lat. — latiņu.
L. K. O. K. — Lāčplēša kara ord.

kavalieris.

L. N. ). S. — Latv. nacionālā jau-
natnes savienība.

L. S. C. n Latv. skautu centrlh

organizācija.

L. S. K. - Latv. Sarkanais Krusts.

L. U. — Latv. universitāte.

loc. — loceklis.

nod. — nodaļa (pie b-bāmj.
nod. — nodoklis.

ord. ordenis.

org. — organizācija.

pag. — pagasts.

pak. — pakāpe.

p-sk. — pamatskola.

pr-dis (pr-is) — priekšsēdis.

p. — pulks.
red. — redakcija (ari redaktors),

rev. — revīzija.
R. L. B. — Rīgas latviešu b-ba.

s-ba — sabiedrība,

sav-ba — savienība.

-k — šķira.
"

t. s. — tā saucamais.

v. i. — vietas izpildītājs.

Z. M. — zemkopības ministrija.
zv. — zvaigzne.
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