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Rīgas Latviešu Biedrībai.

Māmuļa, māte Tev gaisma un Latvijas gaismai Tu māte,

Nerimstii izstarot gaismu vistumšākās Latvijas malās.

Apzinies pati, cik daudz ir spējusi latviešu tauta

Darināt raženus darbus tik neilgā censības laikā,

Vedot Tev ceļu ar ziņu, un iedēsti apziņu tādu

Sirdī latvim ikvienam, ka cerībās cilāta tauta

Negurtu tautības darbā, bet apziņas priekā par sekmēm

Smeltos dzīvības spēku un dzīvotu dzīvību savu. /

K. Mulenbachs 25 Radu svētkos.

1893. g.



Himna

Rigas Latviešu Biedrības 60-gadu

svētkos.

(Valda).

Energico, con moto assai. ]• Vītols.
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Jānis Baumanis.

1872.—1875.

R. L B priekšnieki.
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1868.—1870.

Richards Tomsons.

1870.—1871.



Krišjānis Kalniņš.
1875.—1885.

Fridrichs Grosvalds.

1886.—1919.

Andrejs Krastkalns.
Priekšnieka biedris no 1904. g.

priekšnieks no 1920. g.



R. L. B. goda biedri.

Krišjānis Valdemārs.

Krišjānis Barons. Fricis Treilands-Brīvzemnieks.



Kaspars Biezbārdis.

Jānis Cimze,

Ernsts Dīnsbergs.

A. Bīlenšteins.



Kārlis Kundziņš.

Jāzeps Vītols.

Jurjāņu Andrejs.

Vilhelms Purvītis.



Aleksandrs Vēbers.

Zin. kom. priekšnieks.

V. Olavs.

Zin. kom. priekšnieks.

Kaudzītes Matīss. Ādams Ārgals.

R. I_. B. komisiju un nodaļu priekšnieki un

darbinieki.



Pēteris Šmits,
Zin. kom. priekšnieks.

Kārlis Mülenbachs,
Valodniecības nodaļas priekšnieks.

Jānis Endzelīns,
Valodniecības nodaļas priekšnieks.



Juris Lazdiņš,
Der. grām. nod. priekšnieks

Indriķis Cīrulis,
Der. grām. nod. priekšnieks

Kārlis Ozoliņš,
Muz. kom. priekšnieks

Jānis Kļāviņš,
Muz. kom. priekšnieks.



Jānis Kreicbergs,
Jūrn. nod. priekšnieks.

Ādolfs Allunans,

teatra direktors.

Jānis Brigaders,
teatra kom. priekšnieks.



Rode-Ēbeliņš,
teātra direktora.

Kristaps Bergs,
teatra kom. priekšnieks.

Pēteris Ozoliņš,

teātra direktors.

Valdemārs Zālītis,

teatra komisijas loceklis.



Matīss Siliņš,
muzeja pārzinis.

Jānis Misiņš,

bibliotēkas pārzinis.

Indriķis Zīle,
dziesmu svētku virsdiriģents.

Jānis Bētiņš,
dziesmu svētku virsdiriģents.



R. L. B. dziesmu svētku karogs.

Ernsts Vīgners,
dziesmu svētku virsdiriģents.



Jānis Rozentals,
fresku autors.

Architekts E. Polis,

tagadējā b-bas nama autors.

Pāvuls Jurjānis,
dziesmu svētku virsdiriģents.

Paulis Jozuus,

dziesmu svētku virsdiriģents.



R. L. B. namu komisija.

Sēd (no kreisās): F. Bērziņš, A. Freibergs, L. Neuburgs (priekšnieks),

R. Krūze, J. Kalniņš. Stāv: P. Miezis, D. Bišofs, E. Bušs, M. Ozols,

A. Riekstiņš, intendants 0. Jankovskis.

Rudolfs Blaumanis,

Dzejnieka biste, R. L. b-bas uzstādīta.



Kr. Valdemāra kapa piemineklis.

Garlība Merķeļa kapa piemineklis.



Kronvalda Ata kapa piemineklis.



R. L. B. I. nams.

R. L. B. I. nams, pēc pārbūves.



R. L. B. tagadējais nams

Interimteatris.
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V.

dziesmu

svētku

gājiens,



V.

dziesmu
svētku
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Ievadam.

Cilvēku* paaudzes vienā gaduisimtenī pārmainās apmēram

trīs. Gan atsevišķs indivīds piedzīvo arī lielāku vecumu, bet

atskaitot jaunību, kad viņš v ē 1 nevar, un vecumu, kad viņš

vairs nevar sabiedrībā strādāt, viņa darba mūžs turas dažu

gadu desmitu šaurā lokā. Ne tā tas ir ar iestādēm. Par

viņām var daudzkārt sacīt dziesmas vārdus:

Es piedzimu, tev' atradu,
Es nomiršu, tev' atstāšu.

Šāda iestādēm un iekārtām piemitoša ilgdzīvība iegūst

lielu nozīmi arī cilvēku īsa mūža personīgajā dzīvē: viņa pa-

līdz saistīt ģenerācijas vienā kultūras saimē un piešķir indivīda

strauji ritošai dzīves gaitai vairāk stabilitātes.» Tāpēc nav

iedomājama neviena kultūras tauta, kas tēvu ieguvumus ne-

glabātu ar kādas plašākas organizācijas palīdzību, saistīdama

atsevišķus cilvēkus lielākā saimē un palīdzēdama vienai paau-

dzei sadoties rokās ar otru.

Latviešiem, uz apzinīgu un patstāvīgu dzīvi vēl tikai ne-

sen mostoties, protams, nevaram gaidīt, ka mūsu organizā-

cijas varēs atpakaļskatīties uz gadusimteņiem garu mūžu.

Latviešu tautas liktenis ir bijis tāds, ka vairumā atgadījumu

iestādes ir veidojušās līdz ar pašu Latvijas valsti, tā tad pēdējā

gadu desmitā. Ja nu starp šīm organizācijām kāda ir pārlai-

dusi 60 gadu, tad varam te runāt jau par sirmu vecumu; par

sirmu vecumu, nevien attiecībā uz atsevišķu cilvēku, bet arī

attiecībā uz tautas dzīvi. Bet, zināms, vai tavs mūžs ko lieti

der, to jau neteic ilgie gadi; ir jāprasa, vai iestāde jeb organi-

zācija ir bijusi tautas dzīvē arī nozīmīgs un pozitīvs faktors.

Ja vecums ir augļiem bagāts, tad viņa cienība divkāršojas. —

Ja ar tādām pārdomām tuvojamies Rīgas Latviešu Biedrībai,

tad jāsaka, ka ir gan dibināts pamats atzīmēt viņas 60 gadu

pastāvēšanu, jo nodibinot šo biedrību, sāk latviešu tauta vis-

pārim organizēties. Bet Rīgas Latviešu Biedrība ir pirmpa-

raugs un centrs citām jaunākām biedrībām, kālab biedrība ir

spējīga veikt lielus kopdarbus, sarīkodama dziesmu svētkus,

plašākas sapulces, izrādes un izstādes. Biedrības nodaļas
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izvēršas par lielām organizācijām; biedrībai ir plaši sakari

un viņa, būdama bez formālām pilnvarām, sāk faktiski repre-

zentēt latviešu tautu un pārstāt viņas vajadzības.
Laiki mainās. Latviešu tauta no nospiestas kārtas top

par saimnieci savā valstī. Kad nu valsts un pašvaldības

devīga roka dod iespēju plaukt zinātnēm un mākslām aug-

stākās mācības iestādēs; kad teātri, muzeji, bibliotēkas, sko-

las saņem samērā it ievērojamus līdzekļus no nodokļu maksā-

tājiem; kad beidzot patstāvīga valsts dzīve ar demokrātisku

iekārtu ļauj brīvi spēkoties dažādiem politiskiem virzieniem,

tad, protams, darbība, kas norisinājās Rīgas Latviešu Bie-

drībā, ir samērā klusa un šaura. Bet labi ieskatoties, redzam,

ka valsts vai pašvaldība ir saņēmusi lielu mantojumu no

Rīgas Latviešu Biedrības, kas pa ilgiem gadiem, protams, pie-

audzis daudz lielāks, nekā bijis sākumā. Bet taisni sākumi

jau katrā attīstības procesā ir sevišķi svarīgi, jo viņi ir dzinēja

spēks, kas noteic virzienu. Tādi sākumi attiecībā uz Latvijas

valsts veidošanos vislielākajā mērā saistās ar Rīgas Latviešu

Biedrību. Tagadējo politikas un kultūras dzīvi Latvijas valstī

aplūkodami, gribot negribot esam spiesti konstatēt, ka tagad-

nes upes verd no Rīgas Latviešu Biedrības sen atraktiem avo-

tiem un ka pār dažu labu no vispār pazīstamām valsts iestā-

dēm, lai viņas pēc savas dabas un uzdevuma nes kādus uz-

rakstus nezdamas, nerakstītā un tomēr neizdzēšamā kārtā

spīd vecā godā latviešu tautā iecienītie un mīļie iniciāļi:

R. L. B.

Sevišķi tas sakāms par visu to, kas latviešu tautā attie-

cas uz zinātnēm un mākslu: tur Rīgas Latviešu Biedrībai līdz

pašam pasaules karam ir noteikta hegemonija. Un ja tagad

biedrībai Šinī ziņā nav vairs tik centrāla loma, kā priekš

Latvijas tapšanas, tad ne tāpēc, ka biedrībai būtu trūcis panā-

kumu vai viņas virziens būtu izrādījies maldīgs un kaitīgs;

nē, taisni otrādi, no biedrības pleciem noveļas viens otrs no

agrākiem uzdevumiem tāpēc vien, ka ir uzaugusi jauna, lie-

lāka vara, Latvijas valsts, kam šie uzdevumi vairāk piemē-

roti, bet šai valstij ir R. L. B-a ceļu gatavojusi vairāk nekā

jebkura cita organizācija. Par R. L. B-bas lomu prof. Šmits

izsaka līdzīgas domas Zin. kom. 18. Rakstu krājumā, spriez-

dams:

«No visa tā mēs redzam, ka Rīgas Latviešu Biedrība ar

savu daudzpusīgo Zinību" komisiju ir audzinājusi, pulcinājusi
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un vadījusi visu latviešu tautu. Bez šādas biedrības latviešu

tautas vēsture par pēdējām pāra paaudzēm būtu ņēmusi pavi-

sam citādu virzienu un daudz kā mums trūktu no tagadējām
kultūras mantām.

Nodibinoties patstāvīgai, Latvijas valstij, vīsi apstākļi ir

tagad grozījušies. Blakus vecajai un vienīgai Zinību komi-

sijai mums tagad ir sava universitāte ar daudz zinātniskām

biedrībām. Senākās mākslas nodaļas vietā nu ir mākslas aka-

dēmija un konservatorija. Zinību komisijas nedaudzos grā-

matu skapjus pilnīgi apēno Valsts bibliotēka, Pilsētas bibliotēka,

kurai laikam tiks pievienota arī J. Misiņa lielā grāmatu krā-

tuve, um Universitātes bibliotēka. Komisijas etnogrāfiskais

muzejs ir izvērties par plašu valsts muzeju.

Ja nu Zinību komisija no saviem plašajiem un vispusī-

gajiem uzdevumiem sākumā, ir beidzot pārgājusi uz vairāk

ierobežotu darbību blakus daudz citām zinātniskām biedrī-

bām, tad tā ir saprotama liecība par komisijas dabīgo attī-

stību. Tā arī viss mūsu kultūras progress atkarājas vīspirmā

kārtā no darba dalīšanas.»

Šmita domām varēsim tikai pieslieties. Bet R. L. B-a

ir veikusi arī ārkārtīgi lielu politisku darbu, varētu pat sacīt,

ka Latvijas valsts, ja vērīgi sekojam viņas tapšanai, savā

embrionālā stādīja iemiesojās R. L. B-bā, kā latviešu tautas dzī-

vo spēku centrā. Protams ka sakarība starp biedrību un valsti

nav tik gaiša, kā piem., sakarība starp biedrību un Nacionālo

teātri. Bet tas nenozīmē, ka šīs sakarības, nebūtu. Proti, šauros un

trūcīgos apstākļos piekopdama pirmās teātra izrādes, biedrība

sev sprauda par mērķi: teātra mākslu jo dienas pacelt aug-

stāku, un par šo mērķi bija ieteicams, runāt daudzkārt un

runāt'atklāti. Ne tā varēja runāt par politisko dzīvi, Te va-

jadzēja lielas apdomības, lai kāds spilgtāks vārds nesagāztu

visus ieguvumus. Bija jau ir tā biedrība dažureizi aizdomās.

Politiku vajadzēja kopt, politiku nemaz vārdā neminot.

Aiz šī iemesla biedrības lomu politiskā dzīvē mūsu laiku cil-

vēkam pat grūti novērtēt, jo ne katrs biedrības pasākums,

kam bija sakari ar politiku, varēja par tādu dēvēties. Nolūki

bija lasāmi, tā sakot, pa rindu starpām un bij tāpēc īsti sapro-

tami tik tuvāk stāvošiem laika biedriem. Radīdama īpašas

komisijas vai nodaļas zinātnēm, teātrim, mūzikai, biedrība ne-

drīkstēja radīt arī kādu politikas nozari, bet ka R. L. B-a arī
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varējusi nodibināties un uzplaukt, bij Latviešu tautas un vēlā-

kās Latvijas valsts dzīvē ļoti nozīmīgs fakts. Šī fakta svaru

labi apzinās biedrības galvenie darbinieki un tāpēc ar lielu at-

bildības sajūtu kopj biedrības intereses, uzmanīgi ņemdami

vērā visas iespējas, ko laiki sniedz. Tā jau pati biedrības

dibināšana ir iespējama tikai gudri apstākļus izmantojot. Vē-

lāk, kad biedrība jau pastāv, bet viņai ir jāmodina arī atsta-

tāki Latvijas stūri uz kopīgu darbu, ir atkal jādomā, kā saska-

ņot nolūkus ar notikumiem valstī un valdnieku namā, lai tau-

tas kopošanai nestātos ceļā nepār vārāmi šķēršļi. Pie tam

biedrības darbiniekiem par godu jāliecina, ka tāda piemēroša-

nās praktiskām iespējām ir notikusi nevien ar gudru politisku

saprātu, bet arī ar smalku taktu, bez pašpazemošanās un ser-

vilisma. Nekādā ziņā nevaram, piem. revolūcijas laikmeta

noskaņojumu pret Krieviju un viņas monarchiju attiecināt uz

agrākajiem laika posmiem, īpaši uz samērā režīma brīvo

Aleksandra 11. laiku. Būtu vēstures viltošana, ja latviešu

patriotismu šinī laikā gribētu iztulkot par liekulību un aprē-

ķina vadītu izlikšanos. Toreiz patiesībā netrūka sajūsmas

pret Aleksandra reformu ēru, kas solīja arī Latvijā noārdīt

sen nodibinājušās un patlaban novecojušās kārtu priekšrocī-

bas, dodot vietu arī plašākajai tautai valsts dzīvē. Sajūsma,

var teikt, bija izskaidrojama; viņa pastāvēja patiesībā un ne-

bija jāliekuļo, bet biedrības cēlējiem- ir tas nopelns, ka viņi

mācēja šīs jūtas vienot ar prātu un tā radīt stipru celtni, kam

pamats bija tik stiprs, ka patriotisma plūdos un atplūdos pa-

reizi darinātais nams varēja stipri turēties. Un ja no vienas

puses biedrība guva spēku ar gudru piesliešanos, no katras

puses viņa tāpat ir pratusi uzturēt spodru savu vairogu, ne-

baidīdamās no ķildām ar visai vareniem pretniekiem un uz-

drošinādamās saukt pie atbildības savus nievātājus, pat ja tie

piederēja iespaidīgām aprindām, ja, pat gubernatorus —un

tas pēc toreizējā mēroga bija mistiski augsts varas nesējs —

biedrība uzdrošinājās ņemt reiz piešķirto, bet aplam valkāto

goda biedra tituli un atprasīt biedra karti! Tas liecina, ka

biedrība gribēja pieaugt nevien spēkā, bet arī neaptraipītā

godā.

Ņemot vērā biedrības daudzpusīgo darbību, būs viegli

saprotams, ka nevaram aprobežotā svētku rakstā dot pār-

skatu, kas visus, daudzmaz ievērojamus notikumus biedrības

dzīvē kaut jel pieminētu. Pat atsevišķas nozares vai noda-
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las, kas biedrībai radušās un īsu brīdi pastāvējušas, nevaram

te pilnos apmēros reģistrēt. Ja jau cilvēka mūža piedzīvo-

jumus nevar izsmelt īsā stāstījumā, tad, protams, biedrības

darbus un piedzīvojumus, kam par fonu ir visas tautas dzīve,

nevar netik satvert jubilejas rakstā. Nebūs tāpēc še aprādā-

mas daudz un dažādās biedrības sēdes un atsevišķi lēmumi.

Kas par to interesējas, tam jāgriežas pie atsevišķo gadu pār-

skatiem vai biedrības protokoliem. Te varēsim mest skatu

tik uz spilgtākajām parādībām biedrības dzīvē, apgaismodami

viņas, cik iespējams, ar laika biedru liecībām. Tā, piem., pa

notikumiem biedrības sākuma laikā dosim vārdu toreizējiem

darbiniekiem. Tādā kārtā iepazīsimies netieši arī ar šiem

darbiniekem pašiem, un tas nebūs velti noticis, jo tādi vīri,

kā Tomsons, Dīriķis, Vebers, Veinberģis, Grosvalds etc. nav

pieminām! tikai R. L. B-bā, bet viņiem pienākas redzama

vieta visā mūsu kultūras dzīvē. Par atsevišķām nozarēm

sniedz apskatus vīri, kas viņām tuvāki stāvējuši, tām savus

spēkus ziedodami. Tā ar pateicību jāatzīmē, ka ziņas par

grāmatu nodaļu sniedz J. Cīrulis, par Muzīkas komisiju

Ārgals, ar prof. Vītola priekšvārdu, par Teātra komisiju

Brigāders un par K. Valdemāra Jūrniecības un zvejniecības

nodaļu —• J. Kreicbergs.

Lai tad iet šis pārskats ļaudīs, latviešu tautai atgādinā-

dams tos laikus, kad mūsu tēvi piedzīvoja pirmo sabiedrisko

pavasari ar viņa vētrām un cerībām, salnām- un atkal par

jaunu zaļojošiem asniem, pie kam R. L. B-a bij tā vieta, kur

jaunie cerības dīgļi atrada visvairāk aizvēja un situma. Arī

biedrība pati, pagātnes ceļus garā par jaunu pārstaigādama,

lai stiprina no šī atskata savu pārliecību, ka darbs vienreiz

godam darīts, ja arī viņa sekas nav redzamas tūlīt un tieši,

tomēr nekad nav zudis, bet var savā laikā nest bagātākus

augļus, nekā darītāji paši to uzdrošinājušies gaidīt. Un bei-

dzot lai latviešu inteliģence, par jaunu ap biedrības karogu

pulcēdamās, patur prātā, ka šīs organizācijas lielā pagātne

katram viņas biedrim uzliek par pienākumu rūpēties, ka R. L.

B-ai būtu arī liela nākotnei Lai zaļo latviešu tauta, kas

mūs visus auklējusi, un lai zaļo R. L. B-a kā šīs māmiņas

pirmais un mīļākais auklējums!
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Sākumi.

Latvijas ģeogrāfiskie apstākļi ir tādi, ka Meli celi, mazi

celi, visi Rīgā satecēja. Arī biedrošanās varēja īsti sekmīgi

izkopties tikai Rīgā. Tā Tērbatā varēja gan nodibināties stu-

dentu pulciņš, bet nevarēja izaugt lielāka biedrība, jo- trūka

te plašākas tautas, kas inteliģencei pieslietos. Bet īstā lat-

viešu teritorijā, kur tautas būtu bijis diezgan, nebija diezgan
daudz inteliģences, vai arī neērta satiksme un trūkums bija

par pārāk lieliem kavēkļiem lielākas biedrības izveidošanai.

Rīgā šie faktori visi bija labvēlīgāki. Bet arī Rīgā vajadzēja

nākt īstajam brīdim, lai sakrājušies spēki tiktu aktīvi.

Tāds laikmets bija pienācis 19. gadusimteņa otrā pusē.

kad Krievija, pēc pazaudētā Krimas kara atvērās Vakareiro-

pas iespaidiem, un arī mēs latvieši sākām dziedāt, ka

«Mēs mostamies uz jaunu jauku dzīvi.»

Vakareiropā tās parādības, ko mēs parasti saņemam

kopā ar tautiskās atmodas vārdu: parādījās Jura Allunāna

personā ievērojams talants; latviešu students sāka jau apzi-

nīgi dēvēties par latvieti; Pēterburgas Avīzes ar dzēlīgu asu-

mu gāja kara ar latviešu apspiedējiem, bet par visām lietām:

malu malās radās skolas un līdzās viņām lielāka turība un

lielākas prasības.

No otras puses nedrīkstam aizmirst, kādi grūtumi bija

jāpārvar topošai organizācijai. Vispirms bija šķēršļi no admi-

nistrācijas puses, un var teikt, ka ar tādas dabas grūtībām

R. L. B-bai bij jārēķinājās visu feiku, kamēr nebiji pašiem sa-

vas valsts dzīves. Tā, piem., tas gāja ar dziesmu svētku sa-

rīkošanu. Kā Jelgavā 1895. g. sarīkoja 4. dziesmu svētkus,

par ieganstu ņemdama Kurzemes 100 gadu piederību pie

Krievijas, tā R. L. B-ai vēl 1910. g. 5. dziesmu svētkus orga-

nizējot, vajadzēja atsaukties uz Vidzemes pievienošanu Krie-

vijai Ziemeļu karā. Šādus vai tamlīdzīgus patriotiskus motī-

vus neizmantojot, nebij izredzes, iegūt rīcības brīvību. Ja nu

tas bija tā vēl nesenā pagātnē, tad viegli varam iedomāties,
kāds bij stāvoklis priekš vairāk nekā 60 gadiem, kad nemaz

nebij parasts, ka latvieši arī ko prasa, bet gan bija parasts

viņiem tikai pavēlēt. — Tā tad, lai jaunā biedrība varētu die-

nas gaismu ieraudzīt, viņai vēl nedzimušai nācās iemantot

administrācijas labvēlību, lai tā viņai ļautu piedzimt. Tie-

šām, gadījās arī apstākli, kas biedrībai pavēra vārtus. Tie
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bija «trūkumu clezdamie igauni», kas, latviešu palīdzību sa-

ņemdami, netieši palīdzēja latviešiem apvienoties biedrībā.

Cik ļoti biedrības dibinātāji pratuši izlietot šos laika apstākļus,

to gaiši redz no biedrības pirmā gada pārskata, kā arī citiem

tā laika rakstiem. Mērķis, kura dēļ Rīgas latvieši sadodas

kopā ir tiešām tik humāns, ka neviena valdība pret to neva-

rētu celt iebildumus. Nav arī ko šaubīties, ka trūkuma cie-

tējiem grib nopietni palīdzēt;, jo salasītās dāvanas samērā ar

tā laika turību nav nemaz tik niecīgas, bet aiz patiesā tuvākā

mērķa ir saskatāms cits tālāks mērķis — paliekoša biedrība,

kas kalpotu latviešu pašu vajadzībām. Dibinātāji nedrīkstēja

to tik skaidri izsacīt; bet arī no tā, ko viņi toreiz izsaka pus-

vārdiem, varam diezgan gaiši noskārst, ka, pulcējoties uz pa-

līdzības sniegšanu trūkumcietējiem, galamērķis viņiem ir bijusi
biedrība. Kaut kādi mēģinājumi biedroties ir bijuši starp lat-

viešiem' arī agrāki, bet viņi nav diezgan noteikti, vai arī vi-

ņiem nav panākumu. Tā stāsta, ka kāds grafs Kellers pul-

cinājis Pārdaugavas latviešus jau 40-tajos gados, bet grāfs ir

mīklaina personība, kas pats no Rīgas nozūd un kura pasā-

kumam tāpēc arī nav sekmju.

Drusku vēlāk Caunītis, strādādams kā skolotājs ar fabri-

kas strādnieku bērniem, top par kora vadoni un pulcinātājii

arī fabrikas strādniekiem pašiem. Līdz ar Caunīti sāk viņa

garā strādāt arī citi latviešu tautības skolotāji. Bet nebij lemts,

savā darba laukā ilgi strādāt.

«1861. gadā šo. strādnieku pulciņu pārsteidza bēdu vēsts,

ka Caunītis miris. Klusi, bez kāda liela Un lieka greznuma

draugi izvadīja savu neaizmirstamo biedri un guldināja to dze-

strajā zemes klēpī. Te kapu aizberot apbēdinātos izvadītājus

pārsteidza kāda runa no Kaspara Biezbārža, ne tik vien sava

jaukā" satura dēļ, bet visvairāk tādēļ, ka tagad Rīgas latvie-

ši pirmo reiz dzirdēja atklātībā runājam skaidrā latviešu

valodā kuŗas vārdi dedzīgajam runātājam nāca no sirds un

uzmanīgajiem! klausītājiem gāja pie sirds. Šis Caunīša nāves

atgadījums bij pirmais robs, ko nepielūdzamais liktenis bij

cirtis latviešu strādnieku rindās, Biezbārža runa bij pirmā,

kuŗas sparu latvieši sajuta līdz sirds dibinām.»

Kas ir lasījis kādu no Biezbārža rakstiem, piem., viņa

polemiku ar Līventālu Pēterburgas Avīzēs, tas zinās, ar kādu

nesaudzīgu asumu un neparastu sparu Biezbārdis varēja rak-

stīt, un protams, arī runāt. Uz viņu un B. Dīriķi arī sevišķi



8

griezās cerības latviešiem toreizējā Rīgā, jo šiem vīriem ar

augstāku izglītību -un sabiedrisku stāvokli varēja šis tas būt

iespējams, ko citi nevarēja izdarīt. Bet mēģinājums, kas iz-

gāja no viņu aprindām, cieta neveiksmi. Valdība projektu no-

raidīja, atzīdama jaundibināto biedrību par lieku, jo viena bie-

drība ar tādupat programu jau eksistējot. Domāta bij latvie-

šu — literāriskā biedrība, kas pēc saviem statūtiem un sā-

kuma tendencēm tiešām varēja būt īsta «latviešu draugu» bie-

drība, bet pēc sava sastāva latviešiem nestāvēja diezgan tuvu

un pēc sava vēlākā noskaņojuma nevarēja latviešiem derēt

par vadoni politiskā dzīvē. — Uz viņu atsaucoties, tomēr

Rīgas latviešiem liedza dibināt savu biedrību. Tā ar biedro-

šanos ilgāku laiku nebija veiksmes, un biedrību loma — cik

tas vispārim ir iespējams — piekrita tā laika periodiskiem

izdevumiem: bailīgajam Mājas viesim un Pēterburgas Avīzēm,

kas mūžu drīz nobeidza. — Ja nu vēl ieceramies, ka Dīriķim

un Biezbārdim nācās Rīgu atstāt (1863. un 1864.), tad viegli

saprotams, ka biedrību lieta Rīgas latviešiem nemaz negri-

bēja plaukt. Tā tas turpinājās, līdz bada apstākļi tuvos kaimi-

ņos un vēlāk pa daļai arī pašu dzimtenē dod jaunu un šoreiz

sekmīgu ierosinājumu. Lai runā laika dokumenti.

Viens no visdarbīgākiem biedriem jaunajā biedrībā

R. Tomsons, biedrības izcelšanos toreizējā «Baltijas Vēstnesī»

tēlo šādiem vārdiem:

Rihgas Latweeşchu Beedriba.

i.

Wahzeeşchi, masa puiziņâ us Baltiju atnahkuşchi un ir tagad

tik kahdu 25. daļu pret Lntweeşcheem turēdami, ir tik zaur to ween

tik spehzigi, ka Mini ar weenu ir kopa turejuschees un daschadâs

beedribâs şaweenojuşchees. Kas par derigu teek atrasts, teek -no wi-

şeem bes leegşchanahs şwehti ispildits, un tà nahk ari tas labums,

kas zaur to panahkts teek, wişeem par labu. Muischneeki eezehla

landtāgus, mahzitaji sinodes, birģeļi ģildes,. kaufmaņi birschas

v. t. j. pr. Kas weenam ne-eespehjams, kopa ir weegli isdarams.

Ari eekşch zitahm ļeetahm Wahzeeşchi war dereht mums par

preekşchsihmi. Redsi, zik dauds walodas daschi wihri no teem Pasihst;

zik daudsi dsihwo starp mums Latweeşcheem, un wiņi teizahs,
ka eşot Latweeşchi? Zik daudsi tuhkstoschi dsihwo dsiļa Kreewu semê,

zik daudsi Franzijâ un Anglija, un zik daudsi Amerika, — wişur
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wiņi ir un paleek Wahzeeşchi. Tas ir miņu gods. Tahds. kas somu

dsimumu nizinadams ar zitas tautas godu tehrpjahs, ir ar'Mahrnu
salihdsinams, kas ar zitu putnu spalmahm puschķojahs. Kad nu ziti

putni saivas şpalwas tai atņem, kas tad paleek? Ik katrai tautai

ir sams gods un to zeeniht peekriht ik katram godigam mihram.

Jo kas zitas tautas godu neewa, nepelna godaşchanu, un kas şawas
lautas godu ar kahjam min, pelna apfmeeklu. Ik katram zilmekan!

peekriht pehz piluibas dsihtees, un pee schihs peeder gudriba un

şapraşchana. Mahzees tadehļ zitu tautu malodas un Miņu eeraschas

pasiht un to, kas tew der, no wiņahm peeņemt, bet nedoma, ka tu

\ūu īvi nu auglis, ja tu Miņu walodu un eeraschas pasihstì. -
Kad tautas gods un stiprums eekşch ta pastahro, ka tautas dehli

paşchi şawu tautu zeeni, kas tad Latweeşcheem darāms? Us tahdu

jautaschanu lai ar I. Allunana roahrdeem atbildam, ka:

„Ne mis slinkojot un puhstot

„Tautu laba goda zeļ:

„Nè, pee prahta gaismas kluhstot

„Tauta seed un tauta sel."

Tahdi mihri starp LatMeeschu dehleem ari rois netruhka, kas

pee tautas goda kopschanas tşchakli ween strahdaja, sinadami, ka

prahta apgaismoschana un sirdsjuschanas modiuaşchaua ir tautas

labklahschanas sakne. Tà tad pa masām radahs starp teem te Rihgâ

dsihwodameem Latwceşcheem kahroşchana pehz Prahta zilaschanas

darbeem, pehz sabecdroschanahs.

Şchi mehleschanahs ari drihsi tika ispildita, mehl pirms ļautiņi

Paschi us to bij şataişijuşchees. Ja DeeMs pats miņus ar neisdibina-

jamahm saitehm kopa şawilka, saistija un miņeem to mehrķi uszehla.

Tas notika ta:

1808. gada eesahkuma no Jgauņeem behdu siņas atskanēja,

un stahstij'a par gruhteem truhkuma laikeem, kas ļaudis neschehligi

mahrdsinot. Ari tika misi tuMako mihletaji luhgti un usaizinati,

truhkumu zeestdameem kaimiņeem palihga stahtees. Nu şahka wişâs

malas dahwanas kraht un us RehMeli nosuhtit, kur ihpascha beedriba

bij zehlusehs, kas dahmanas saņehma uu tur kur majadseja isdalija.

Lai nu teem no Rehweles tahlu dsihmodameem deMejeem

weeglaki buhtu şawa.s dahwanas peenest un atdot, tika ik katrā

leelâ pilşehtâ dahwanu-laşişchanas komitejas eezeltas, kas pasneegtahs

dahwanas us RehMeli nosuhtija v. t. j. pr. Ari Rihgas Latweeşchi

ne sliuki buhdami steidsahs şawoem kaimiņeem Jgauņeem palihga,

Lihds par Igauņu badu behdahm bij dsirdejuschi, tee sapulzejahs un

apspreeda, kahda wihsê Jgauņeem Maretu palihdseht. Pirmā sa-

pulze şchinî leeta bij 20. februāra 1868. g„ kura jau daschas isdari-
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şchanas tika noşpreestas. 24. februāra tika drukātas usaizinaşcha-

nas isşuhtitas, zaur kurahm wişi ļaudis tika usaizinati, bes kawe-

şchanas palihgâ steigtees'.

Pate komiteja sauzahs par „Latwisku beedribu preeksch truh-
kumu zeestdameem Jgauņeem." Pee schihs komitejas darbeern pee-

dalijahs 72 Mihri, no daschadahm ļguschu kahrtahm, ka: darbamihri,

deenestneeki, amatneeki, kaufmaņi, kroņa deenestâ stahwedami mihri,

skolotāji un augstās skolas mahģiti wihri. Şchee minetee komitejas

lozekļi is şawa pulka iswehleja 15 mihrus, kureem pehz ihpascheem
spreedumeem komitejas darischanas bij jaisdara. Preekschn. bij

I. Rose, Miņa Meetneeks — R. Thomson, rakstu-wedejs — Jw.

HunMller un kaseeris — P. Tiedemann. Zaur schahs komitejas

gahdaschanu tad ari tika, truhkuma zeestdameem par labu, tahs pir-

mas runas jeb Preekşchâ-laşişchanas te Rihgas pilşehtâ Latweeşchu
walodâ noturētas; tāpat ari weena joku-spehle („Schuhpu Bertuls")

un diwas dseedaschanas jeb konzertes Kas toreis schihs

preekşchâ-laşişchanas, tenteri un kouzertes ir apmeklējis, tas sinahs,

kà klausītāji un skatitaji bij bareem sanhkuschi un ar atplehstahm

azim un ausim klausijahs. Lai gan tai leelakai daļai bij daschas

leetas wehl un jaunas, tad tomehr redset, ka tahs

teem sirdi un prahtu Pakustināja. Jhpaschi par to Latweeşchi pree-

zajahs, ka tee nu no şawas tautas behrneem, şawâ walodâ, dabūja

ko dsirdet un redset.

Zaur schihs komitejas lozekļu mudinaschanu ari weens şeewee-

şchu pulziņşch sabeedrojahs par ihpaşchu komiteju un şahka truhkumu

zeestdameem Par labu strahdaht.

Wişi strahdaja pee scha darba meenprahtigi, meerigi un klusi, un

Deews winu puhleşchanos şwehtisa ar bagateem augļeem. Latwee-

şchu w'ihreeşchu komiteja ween şalaşija 1606 r. 53 k. —

Js wihreeschu komitejas lozekļu pulka drihs zehlahs wihri, kas

şirşnigi wehlejahs weenu pastahwigu beedribu Latweeşchn tautai

zelt, zaur kuru tad waretu Prahta gaismu weeglaki ispanst. Şcheem

wihreem, kureem tuhlit ari ziti peebeedrojahs, pehz daschahm saru-

naschanahm isdewahs weenotees un preeksch nahkamas beedribşas ihpa-

schus likumus sarakstiht. Tà tad tee jaunai beedribai mehrķi us-

zeh'la, kas tà skan: „Latweeschu boedriba. gahdahs:

1) Derigas sinaschanas, tāpat ari godigu kahrtibu un Misadu

gara apgaismoschanu, starp teem Latweeşcheem isplatiht, kuri, Kreewu

un Wahzu walodas neprasdami, newar tos labumus baudiht, kas

iseet no tahm sche jau buhdamahm, bet sawas darischanas tik minētas

walodâs wesdamahm beedribahm un kureem tahda gariga apgaismo-
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şchana jo wajadsiga, tadehl, ka Mini lihds schim mehl wissemajâ mah-

zibas kahrtâ stahw.

2) Kad wajadsiba rastos, Peepalihdseht truhkumu zeesdameem

uelaimi nogreest."
To sarakstītu likumu, ko 36 Mihri bij Parakstijuschi, tee pafnee-

dsa zeeu. gubernator kungam bon Lysander, luhgdami, scho likumu us

Pēterburgu preeksch apstiprinaschanas nosuhtiht.

Ar ilgoschanu tee nu gaidija jaunahs beedribas likumu apstipri-

naschanu, un redsi, drihs atnahza ta Mehsts, ka likumi 12. oktoberi

1868. g. no eekschķigu leetu minister kunga apstiprināti. Nu bij Preeks

un zeriba, jo ik weens tautas mihletajs şawâ şirdî juta, ka tas, kas

roeenam ne ir eespehjams, ar sabeedroteem spehkeem jo Meegli buhs

isdarams.

10. nowemberî 1808. g., t. i. pascha Mahrtiņa deenâ, pulksten

12 puşdeenâ sapulzejahs Latmeeschu beedribas zehlaji, turnhales na-

mâ, gribēdami to Pehz § 13. uosazitu kahrtibas-ruli apspreest un

jaun-usdewuşchos beedrus beedribâ usņemt.

îŞapulzejuşchees bij tik ko pee galda nosehduschees, te tika tele-

grams ecnests, kas Latmeeschu Maloda bij rakstits un tà skanēja:

„Lai rascheni aug, seed un kuplo saunà Latweeschu beedriba." Şcho

laimes wehleşchanu bij no Tehrpatas suhtijuschi trihs skolmeisteri:

Dihriķis, Şpalwiņşch un Kronwalds.

Kad beedribas zehlaji şawu darbu pabeidsa, tad tee isşchLihrahs,

un pulkst. 4 pehz pusdeenas atkal sapulzejahs, jo nu bij pilniga şa-

pulze. Beedru skaitlis nu ari bij jau lihds 149 wihreem peeaudsis;

tam nu wajadseja is saMa pulka 3>6 runas-wihrus ismehleht un kahr-

tibas ruli apstiprinaht.

Jhsa un dedsigâ runa hosrahts Dihriķis Misupirms sapulzeju-

scheem isskaidroja par beedribas zelschanu un likumu apstiprinaschanu.

Par tahdu leelu schehlastibu wişi klahtbuhdami tika dsili şirdî ais-

grahbti un ar skaņahm balsihm tee sauza: „Lai dsihwo muhsu wtşu-

schehligais Oeisars Aleksanders Otrais; urah! urah! urah!"

Pateizibas ari tika Widşemes ģeneralgubernator kungam Al-

bedinşky un Widsemes gubernator kungam von Lysander zaur trihs-

kahrtigu urah-saukschanu isteiktas.
Tad R. Thomsons ar sirsnigu runu beedribas lozeklns usaizi-

naja, ik katru, zik tik spehdams, pee beedribas labklahschanas un sel-

schanas ftrah'daht uu pehz lvinas' ihstena mehrķa dsihtees.

Pehz tam lasija B. Dihriķis preekşchâ to jau pusdeena no Tehr-

patas atsuhtitu telegramu, R. Thomsons beedribas likumus un K.

Stahlberģis kahrtibas-ruli. — Tad tika Par runas-mihreem zaur

balsu wairumu iswehleti: R. Thomson, P. Tiedemann, I. Baumann,
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K. Stahlberg, I. Krauklis, M. Ballod, B. Dihriķ, I. Humuller,

I. Rose, I. Silberfeil, R. Gail, L. Steru, H. Ruşchmann, P. Şchil-

ling, Ch. Ģibdorn-Rosenberg, M. Dietrich, A. Şpunde, A. Strauch,

Ch. Lovende, I. Berkholz, I. Dombrowşky, C. P. Ramberg, I. D.

PļaMneek, M. Pumpit, I. Zelm, S. Martinsohn, A. Rehsche,

I. Wende, N. Pļawneek, M. Drekşler, H. Allunan, R. Dietrich,

I. Pchkşchen, F. Jakobsohn, I. Martinsohn un M. Banken.

Şchee ivihri is şawa wida atkal zaur balşu wairumu iswehleja

prcekşchueezibu un proti, par beedribas preekschneeku hofrahtu Dih-

riķi, par wiņa pirmo Meetneeku fabrikas direktoru R. Thomson, par

otru weetneeku architektu I. Baumann, par rakstu-lvedeju feminarijas

un Alekşander-ģim'nasijas şkolmeisteri I. Kraukli un Par beedribas

mantas-sinataju grahmatu-wedeju P. Tiedemann.

Tai 17. nowemberî tika Latmeeschu beedribas otra sapulze turn-

hales nama noturēta. Te nu nospreeda, ka beedribas gads no 1. de-

zeīnbera-deenas eesahkahs un ka ik katra pirmā mehneşcha şmehtdeenâ

Pulkst. 3 pehz Pusdceuas runas-wihru sapulzi jānotur.

Taî 1. dezemberî Latmeeschu beedriba noturēja salnu trescho sa-

pulzi, tagad jau tai ihpaschi preeksch. tam Pēterburgas preekşchpilşehtâ,

Kaļķu eela Nr. !), ihretâ nama, un skaitija jau 188 beedribas lozekļus.

Preekschneeks Dihriķis sapulzejuschos jaunā beedribas namā

mihligi apşweizinaja un tos usaizinaja şaweenibas un sadraudsescha-

nas garu mahrdos uu darbos tureht.

1869. R. Thomsons.
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Pietātes akti.

Dzimusi kopā ar cilvēku mīlestības iedvesto nodomu,

palīdzēt trūkuma Cietējiem, biedrība arī savā tālākā mūžā ir

sekmējusi centienus, kas iet žēlsirdības un pietātes virzienā.

Te varētu minēt biedrības plašo gādību par cietušiem kareiv-

jiem un viņu piederīgiem vairākos karos. Bet te arī jāatzīmē

daudz un dažādas svinības, ar kurām biedrība ir godu parādīju-

si atzītiem tautas darbiniekiem: dzīvos apsveikdama vaj ap-

balvodama, mirušiem piemiņu cildinādama. Par tādu biedrī-

bas tendeci runā Kronvaldam celtais pieminēklis (1893. g.),

biedrības piedalīšanās pieminekļa celšanā Jānim Cimzem, Val-

demāra izvadīšana uz pēdējo dusu un viņa piemiņas uzturē-

šana. Nav iespējams minēt visus tos atgadījumus, kur garajā

gadu virknē biedrība ir godam iedomājusi savus un savas tau-

tas draugus. Sevišķi būtu vēl piemināmas pāri svinības: kad

1896. gadā pagāja 100 gadi no vecā Stendera miršanas, beedri-

ba sarīkoja svinīgus priekšlasījumus par Stenderi, iegādāji!

Rozentāla gleznotu Stendera ģīmetni, izdeva vina rakstus

(Kundziņa redakcijā) etc. Blaumanim agri no mums aizejot,

biedrība šo teicamo lugu autoru godināja, krūšu tēlu uzstādī-

dama biedrības telpās un veltīdama Blaumanim īpašu vakaru

ar izrādēm, runām, deklamācijām un dziesmām.

Bet neaizmirsa biedrība arī dzīvos. Tā veco Dūnsbergu

50 gadu amata svētkos un zelta kāzās biedrības priekšnieks

apsveic personīgi un nodod viņam biedrības balvu atstatajā

Dundagā. Tamlīdzīgu ievērību biedrība parāda Barona tēvam,

kad tas Burtnieku pilī Mīlgrāvī svin savas dzimumdienas 19. ok-

tobrī (v. st.); tamlīdzīgi ar visai jaukiem aktiem atzīmē Jur-

jāņu Andreja, prof. J. Vītola un citu nopelnus, sakarā ar viņu

jubilejām.

Piemiņas aktus rīkojot, sevišķi svarā krita jautājums,

kādi katram darbiniekam nopelni latviešu atbrīvošanā un dzī-

ves izveidošanā. Te nu kā pirmo biedrības karotāju nācās at-

zīmēt Meiķeii. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka piemiņas ak-

mens uz Merķela kapa ir viens no R. L. B-bas visupirmajiem

darbiem. Šis notikums ir tik zīmīgs, ka derēs viņu plašāki at-
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zīmēt pēc tā laika liecībām, jo viņš ir piemērs uin paraugs arī

turpmākiem pietātes aktiem un dod mums gaišas ziņas par

biedrības noskaņojumu sākuma laikos «Balt. Vēstn.».

«Merķels te nu duss jau 19 gadus aizmirsts un nepiemi-

nēts,tik ilgi kamēr latvieši paši mostās un to meklē. Te tad

atrodam viņa kapu no tikai kādām puķītēm pušķotu, kuras kā-

da mīļa rociņa te ik pavasaru stāda un ar asarām aplaista.

Ne krusts nedz cita kāda zīme šo vietu apzīmē un tādēļ sveš-

niekam ir tas neatrodams.

Šogad, kad Rīgas Latviešu biedrība savus pirmos gada

svētkus svētīja, man laimējās Merķeļa bildi no viņa pēcnāka-

miem izlūgt un taī dienā biedrības zālē pakārt. No iesākuma

viens otram prasīja, kas tā par bildi un ko tā apzīmējot, bet

kad to izskaidroja, ka tā Garlīb Merķeļa bilde esot, tad no vi-

sām pusēm cēlās kārošanas pēc tādas bildes. Tā tad tika no-

domāts, šo bildi caur fotografierēšanu pavairot un izdalīt, kas

arī no viņa pēcnākamiem laipnīgi tika atļauts. Uz manu

priekšā likšanu tika Latviešu biedrībā nospriests: «Merķeļa

bildi caur fotografierēšanu pavairot un par 30 kap. sud. gabalā

pārdot, tā kā lai iz tās pārāki ienākdamas naudas uz viņa kapa

varētu tam piemiņu celt.»

Taī 21. oktoberī šaī rudenī būs simts gadi, kamēr Mer-

ķels piedzimis, un tādēļ grib Latviešu biedrība šaī dienā uz vi-

ņa kapa to piemiņu uzcelt.

Tādēļ es visus savus tautas brāļus un visus tos, kam lat-

viešu labklāšana rūp, pazemīgi lūdzu, pie šās piemiņas zīmes

uzcelšanas caur Garlīb Merķeļa bildes pirkšanu piedalīties, un

to palīdzēt rādīt, ka arī latvieši prot to, kas tos ir mīlējis, cienīt

un tam, kas par tiem ir rūpējies, pateicīgi būt. Te klāt es pie-

minu, ka šo piemiņas zīmi Rīgas Latviešu biedrība ne vis savā

vārdā, bet visu pateicīgu latviešu vārdā grib uzcelt, un ka tā-

dēļ ik katram latvietim te klāt ir daļa.

Tiem, kas man ir vairāk, nekā 30 kap. sud. par bildi iesū-

tījuši, es sirsnīgi pateicos, un pateicīgs būšu ir uz priekšu par

ikkatru pasniegtu dāvānu. Labi būtu, ka varētam nevien priekš

piemiņas zīmes uz kapa, bet arī priekš kautkādas ceļamas sti-

pendijas uz Merķeļa vārda naudu sadabūt. — Lai tad nu ne-

esam kūtri to darīt, kas mums piekrīt.

R. Thomson.
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(Par piemiņas zīmes atklāšanu Merķelim — 21. okt. 1869. g.)

Ārpus programmas vēl runāja J. Vīlips iz Drobužiem

sirsnīgus vārdus, kas tā skanēja:

«Jo nekas ir paslēpts, kas netaps redzams, nedz ap-

slēpts, kas netaps zināms un gaismā nāks.» (Lūk. €,17.).

Cienījami Latv. raut. biedri!

Šodien mēs stāvam pie viena, sen gadiem aizvērta kapa.

Tā kā tie kapa trūdi ir apslēpti miesas acīm, tāpat arī Latvie-

šiem, vienai lielai daļai, par noslēpumu bijis tas, ap kura kapu

mēs šodien sapulcēti stāvam. Tagad mēs redzam uz kapa vie-

nu atklātu kapa zīmi, tāpat tas atnācis laiks caur «Balt. w.»

ir atklājis Latviešiem — tiem, kas to nezināja — G. M. mīle-

stību, ko mums nezinot, uz mums un mūsu tēvu tēviem ir turē-

jis, lai Latviešu pēcnākami iekš miesīgas brīvības, ar saviem

vaigu sviedriem, varētu savu uzturu pelnīt un baudīt, un arī

iekš brīvības Dievu un tuvāku mīļot.

Šī mīlestība, Dievu un tuvāku mīļot, ir bijusi tam kun-

gam G. M., tik pat brūķējami ieroči, kā maize un apģērbs. Jo

citādi nav bijis, nedz arī būs, ka tas, kas tuvāku mīlē, pa-

priekšu ir Dievu mīlējis. Tāds tuvāku tad mīlē, nemaz prasī-

dams: «pie kuras tautas un ticības tu piederi?»

Arvienu jo projām ir atrodams, G. M. dzīvošana nav bi-

jusi laivai līdzīga caur ūdeni tecēdama! jeb putnam gaisā, voi

bultai uz mērķi skriedama!, kur pēcāk ceļš netop pazīts; bet

'> bijusi līdzīga tiem, no kam top sacīts: «Viņu darbi tos pa-

vada.»

Vaicāsim, kādēļ tas tagad atnācis laiks vīna dzīvošanu

atklājis, voi lai viņam vairāk goda parādīšanas nesam? Gan

arī, kā katru mīlestība uz tam skubina; bet dzīvojot nav bijis

godu kārodams, nedz arī prasījis: «kas man par to būs.» Bet

visvairāk tādēļ, lai man un Tev, un mums visiem, kas mēs še

stāvam, tā mīlestība taptu iekustināta, lai mēs cenšamies tāpat

mūsu tuvāko mīļot, ar kādu mīlestības spēku dzīts G. M. par

mums un mūsu tēvu labklāšanu ir darbojies.

Mums visiem nav vienādas mantas, tāpat arī tās gara

dāvanas ne ir visiem vienādas, bet ar to, kas katram ir, lai

nepiekustam voi arī kūtri nepaliekam. Kam nav gara dāva-

nas, tad būs viens naudas grasis, lai pasniedzam- to tam, kam

trūkst, bet lai nekaunamiies, domādami, kad man rublis nav,

mana kapeika maz taps cienīta, voi arī nemaz vērā likta. —

Cienījami Latv. raut. biedri!
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Tā kā tas atnācis laiks ceļ gaismā, kas līdz šim nebij

pieminams, tāpat tas nākams laiks darīs visu zināmu, — arī to,

ka ar vienu kapeiku vien ir iespējams tuvākam palīdzību pa-

sniegt. «Ne kas paliks apslēpts, kas netaptu redzams, nedz

slepens, ka°s netaps zināms darīts.»

Tad vēl tika priekšā lasīta viena šai dienai piesūtīta

dziesma no J. Pilsētnieka iz Vecpiebalgas:

Garlīb Merķeļa

piemiņas zīmes celšanas diena.

21. okt. 1869.

Ar klusu pateicību latvju tauta stājās

Uz kapa trūdiem Katlakalna miera mājās,

Uz kapa, kurš tai paliks dārgs un svēts paties',
Līdz latvju mēle Austrumkrastos atrasies,

Še māte zemīte iekš sava tumšā klēpj',

Nu aizmigušu bērn' no pasaul's žņaugām slēpj ;

Še, latvieti, tev raudāt būs,

Tavs Merķels šinī kapā duss!

Simts sirmi gadi šodien laika straumē grima,

Šis goda vīrs kad viņos niknos laikos dzima,

Kad vājas tautas tika grūti spaidītas,

Zem kājām cilvēcības tiesības mīdītas,

Kad mūsu tēvu tēvus tumsā turēja —

Pēc taisnības tad velti meklēt varēja:

Kam spēks, tam nebij kauns nedz gods,

Nedz likumi, nedz grēka sods.

Viņš, kura krūtīs cilvēcīga sirds vēl lēca,

Pēc palīga ar nerimdamu balsi brēca.

Ar nāvīgajām dusmu čūskām aptīstīts,

No aprīdamiem elles pūķiem vaijāts, dzīts,

Viņš, tēvišķīgu krievu troni apkampdams,

To lūdza, latvju smagu jūgu atklādams.

Kad nebij, kas mūs' mokas jūt

Tad Merķeli tas spieda grūt.

Ne s.evīm viņš tik karsti brīvestību lūdza,

Nē, nē, šo vīru vergu ķēdes vis neslēdza,
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Nedz ārīgs gods, nedz viltīgs zelts tā mērķis bij;
Nē! tādiem nevīstamus kroņus vis nevij'!

Bet daudz, daudz jaukāki šā vīra nolūks mirdz;

Priekš citu ļaužu brīvības tam pukstēs sirds:

Priekš latvjiem Merķels strādāja,
Par latvjiem Merķels gādāja.

Jau sen šā cīnītāja miesas kaps ir klājis, —

Bet vai tad tāpēc viņš mūs gluži ir atstājis?

Ak, nē! starp latvjiem darbojas vēl viņa gars,

Vēl mūsu sirdis sild' tā mīlestības stars,

Vēl viņa asaras uz mūsu vaigiem birst,

Vēl gara verdzība iekš mums jo projām irst;

Vēl Merķels latvjos strādā dzīvs,

Vēl Merķels latvjos strādā brīvs.

Nu latvji šodien savu pateicību rāda,
Par piemiņu tev akmeni uz kapa stāda,

Kurš mūsu tautā brīvus vīrus modinās,

Tiem sava priekšgājēja darbus sludinās;

še pavasara meitas nāks un kroņus pīs,

Še tēvi savus jautrus dēlus pievedīs

Un stāstīs nopūzdamies klus':

«Šaī kapā mūsu Merķels duss!»

Tā tava piemiņa mums paliks stipra, svēta,

Ir pat kad bārgi viļņi mūsu laivu mētā,

Kad nikni vēji mūsu tautas ziediem draud,

Kad rūkti mūsu dārgā tēvu zeme raud;

Mēs brīvestību allaž augsti godāsim

Un viņas mīļotāju kapus sargāsim,

Kur nevīstamas rozes augs,

Līdz ausīs rīts mums jauks.

Rīgas Latviešu biedrībai

no Maskavas un citiem Krievija dzīvodamiem Latviešiem

Merķeļa piemiņas dienā.

Ar augsti ielīksmotu sirdi mēs apsveicinām mūsu tautas

brāļus, kam ir vēlēts šodien sapulcēties uz tā vīra dusas vietu,

kas Latviešu tautai līdz šim tas visulielākais labdaris ir bijis.
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Latviešu liktens vēl ir grūts, ka nav viegli mūsu tautai skaidru

ziņu dot par to, ko īsti Merķel's Latviešiem par labu ir darījis

un rakstījis, arvien Krievu valdību uzslavēdams un skubinā-

dams Latviešiem gādāt pilnīgu brīvību un tēviju. Un taču pir-

mā vajadzība, svarīgākā par visām, ir ta, apziņot visu Lat-

viešu tautu, ko Merķel's tai par labu ir runājis; Latviešu tauta

būs nepateicīga tauta, šo pieklājumu neizdarīdama pilnīgi, cik

iespējams.

Bez šīs dienas jaunā piemiņas akmeņa, Latviešu tauta uz

priekšu, gruntīgi zinādama, kas Merķel's ir bijis, pušķos vēl

daudz jaunas labas ieriktes ar Merķeļa vārdu. Tagad mēs

visi Latvieši, kas jau skaidri zinām Merķeļa darbus, no sirds

priecājamies par šo pirmo, bet varbūt ne pēdīgu Merķeļa pie-

miņas zīmi. Mēs Maskavieši un daži citi dziļā Krievijā dzī-

vodami Latvieši ļoti nožēlojam, ka nevaram arī 21. oktoberī uz

Katlakalnā ar Jums, tautas brāļi, piemiņas priekus dalīt.

Juhs şweizinadami
C. Waldemar, A. Şpahg- Chr. Baron, F. Trenland,

Grenzion, Kalniņ.
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Biedrības nams

Kas pazītu Rīgu un nepazītu Rīgas Latviešu biedrību!

Un tas nav tā tikai tagad, kamēr Vērmaņa dārzam pretim lepo-

jas sevišķi impozantā celtne granīta stabiem un Rīgā nepa-

rastām mākslinieciskām freskām. Nē, arī pirmais biedrības

nams, kas aizgāja ugunī 1908. gadā, bij nams, kas uz sevi vērsa

skatus ar savu glītumu. Un toreiz, kad viņu cēla, apkārtne bij
vēl visai maz izkopta, tā kā šī celtne dominēja savā apkārtnē.

Tā latviešu tautai, bet arī katram citam Rīgas apmeklētājam

R. L. b-as mītne gan varēja rādīties. Nebūs arī vēl nevienā

citā namā, varbūt sirmos dievanamus atskaitot, latviešu kājas

par nama sliekšņiem, tik daudz staigājušas ārā un iekšā, ka

taisni R. L. 'b-bas namā. Pie tam šī nama apmeklēšana ir loti
bieži bijusi saistīta ar kādu svarīgu momentu biedrības un tau-

tas dzīvē, kālab visi, biedrības namu apmeklēdami, ir allaž

paņēmuši līdz cēlus iespaidus. Te ir bijis izejas punkts 4 lie-

liem dziesmu svētkiem, te noturētas sapulces, kas namu da-

rīja par dūcošu stropu; te ir pulcējušies uz savu pirmo vispā-

rējo konferenci latviešu skolotāji kuplā saimē; te ir notikuši

kongresi zemkopjiem; te notikusi godināšana cik dažam iecie-

nītam tautas darbiniekam, te svinēta sēru piemina aizgāju-

šiem tautas labvēļiem. Ja, pati pirmā nama nodegšana sai-

stās ar visai svinīgām atmiņām, jo nodegšanas priekšdiena

biedrības nams bij draudzīgā kārtā pulcinājis visus" latviešu

rakstniecības cienītājus uz Blaumaņa vakaru, par labu Somijā

sirgstošam un veselības alkstošam dziesminiekam. —

Tā garā gadu virknē ap R. L. b-as namu saistās latviešu

tautas visai ievērojamas atmiņas. Ja nu vēl paturam vērā.

ka līdz 1905. gada revolūcijai arī biedrības pretinieki biedrībai

oponēja viņas pašas sarīkojumos un viņas pašas telpās, tad

jāsaka, ka biedrības nama dzīvei netrūka daudzlkrāsainības

un ka biedrības nams toreizējā Pauluči, tagadējā Merķeļa ielā,

nebij tikai vienas biedrības īpašums, kam viņš juridiski piede-

rēja, bet ka R. L. b-bas īpašums bij īsti ņemot tautas nams. —

Kad gribam iepazīties ar šī nama vēsturi, tad veci pro-

tokoli un gada pārskati mums rāda mainīgu ainu. Vajadzība

pēc nama ir liela no paša sākuma. Biedrības vadoņiem ir

drosme šai vajadzībai nākt palīgā ar jauna nama celšanu.

Biedri sajūsminās līdz un aizdod savai biedrībai naudu, bet

tad nāk sajūsmas atplūdi, skeptiska izturēšanās pret biedrību,

līdz atkal laiks rāda, ka biedrībai ir drošs pamats zem kājām.
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Aizdevējus vairs nemāc bažas par savas uz biedrības namu

aizdotās naudas atdabūšanu, un biedrība var mierīgi attīstī-

ties savās telpās, tur pajumti dodama savām dažādām apakš-
nodaļām un īpaši teātrim.

Līdz tam latviešiem nebij vietas, kur pulcēties. Biedrība

mitinājās kādās šaurās istabiņās, un izrīkojumiem bij telpas
jānomā par dārgu naudu kautkur ārpusē. Pašiem ceļot savu

namu, tas viss grozījās uz labo pusi. Bez tam nams bij tāds,
ka viņu varēja uzlūkot ar zināmu lepnumu. —

25 gadu pārskatā par nama celšanu starp citu sacīts:

«Biedrības nama būve bij nepieciešami vajadzīga, jo

īrētajās telpās, Pēterburgas Ār-Rīgas Kaļķu ielā Nr. 9, nebij

kur tverties ne biedriem pašiem, kuru skaits dien no dienas

pieauga, nedz ar daudzajām biedrības komisijām. Mazās 3

Istabiņas ar zemajiem griestiem sapulcējušies biedri drīz pie-

pīpēja, tā kā cēlās tīra gaisa trūkums. Visi, kas atgādājās

pirmā Rīgas Latviešu Biedrības nama, apgalvo, ka tas uz katru

viņa apmeklētāju atstājis nepatīkamu iespaidu. Bet vēl lielāks

ļaunums nekā nupat minētie bija tas, ka neviens plašāks bie-

drības izrīkojums, kā teātris, koncerts v. c. nevarēja notikt

pašu mājās, bet tikai ārpus tās. Pat savus pirmos gada svēt-

kus (19. februārī 1869. g.) biedrībai vajadzēja svinēt vingro-

tāju zālē (turnhallē). Bet tāda rīkošanās bij tikai par kavēkli

visai biedrības darbībai un ari ekonomiskā ziņā ne visai ietei-

cama, jo tādā kārtā biedrībai par gadu nācās maksāt kādus

2000 r. īres. Tādēļ gan katrs ieskatīja, ka jauna, īpaša biedrī-

bas nama vajaga, bet kā jaundibinātā biedrība lai tiek pie pa-

šas nama un kur lai ņem vajadzīgos naudas līdzekļus, par to

tikai nedaudziem vīriem bij derīgs padoms pie rokas. Visu

šo vīru priekšgalā stāv J. Baumans, kas, pats arehitekts bū-

dams, sastāda jaunceļamā biedrības nama plānu un aprēķināja

viņa dārgumu uz 40.000 rubļu. Bet šīs surnas augstums varēja

sabaidīt dažu citādi dūšīgu un drošu vīru, jo kas gan varēja

tagad jau nosacīt, cik ilgi biedrība pastāvēs un cik tāļl tā spēs

attīstīties. Tādēļ daudzi biedri, šaubīdamies, kratīja galvas,

kad biedrības vadoņi tiem lūkoja iestāstīt, ka biedrības nams

visādā ziņā ceļams, ja vēlas, lai biedrība uzplauktu. J. Bau-

manis ceļ tādēļ šo lietu runas vīriem priekšā un tie, pēc ilgā-

kas pārrunas un pārdomāšanas, nospriež (2. martā 1869. gj,

lai priekšniecība kopā ar 7 citiem locekļiem lietu vēl reiz pa-

matīgi pārdomātu un izstrādātu projektu, kas ceļams priekšā
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generālsapulcei. Pēc īsāka laika komisija nobeidza savus

darbus un, kad runas vīri 15. martā visus šīs komisijas priekš-

likumus bij atzinuši par derīgiem, tad tos cēla 17. martā gene-

rālsapulcei priekšā, kuŗa minētā dienā bij ārkārtīgi sasaukta

dibinājamās Aleksandra skolas un ceļamā biedrības nama dēļ.

Kad generālsapulcei priekšlikums bija paziņots un nama plāns

sīki aprakstīts, tad daudzi iztrūkās, sacīdami, kur gan biedrība

tik lielu namu likšot un ar ko pildīšot. Tagad vajadzēja bie-

driem pamatīgi izskaidrot, ka plānā nekas nav nodomāts, kas

biedrības vēlākā dzīvē nebūtu vajadzīgs. Beidzot, kad priekš-

niecība sapulcētiem biedriem paziņoja, ka aizlienējums 19.000

rubļu priekš jaunceļamās biedrības nama, jau piesolīts un ka

T. Birka kgs, no priekšniecības paskubināts nopircis par 8000

rūbļiem pretīm Vērmaņa dārzam 320kvadrātu asu lielu grunts-

gabalu, kas derīgs priekš Latviešu Biedrības nama, tad arī

visapdomīgākie piekrita tām domām, kuras priekšniecība aiz-

stāvēja, un generāllsapulce nolēma, ka minētais gruntsgabals

no T. Birka kga atpērkams un priekš jaunceļamās ēkas aiz-

ņemami 40.000 ruibļu. Darba izdarīšanu uzticēja runas vīriem,

kuŗi atkal no savas puses iecēla īpašu būvkomisiju. 30. aprīlī

1869. g. iesāka pirmos darbus, pie kam, zemi rokot, B—lo8—10

pēdu dziļumā atrada dažas ievērojamas vēsturīgas atliekas, no

kuŗâm gribam minēt tikai piemiņas medali 1772. gadam, kas

bijis ļoti auglīgs. Būvkomisija rīkojās tik žirgti, ka Jāņu dienā

24. jūnijā 1869. g. jau varēja celt spāres, pie kam arī iesvētīja

grunts akmeņa likšanu ar īpašu ceremoniju. 21. oktobrī taī

pašā gadā būves darbi bij jau tiktāl nobeigti, ka Merķeļa svēt-

kus svinot, apakšējās telpās jau varēja sapulcēties un uz priek-

šu arī noturēt biedrības sēdes. 19. februārī 1870. g. bie-

drība sapulcējās uz saviem otriem gada svētkiem pašas namā,

kuru taī dienā iesvētīja, kaut gan visi būves darbi vēl nebij

galīgi nobeigti. Tagad bij ta cerība piepildījusies, par ko tik

daudzi neticīgi galvas bij kratījuši. • Te nu stāvēja tas nams,

kas maksāja vairākus tūkstošus rubļus un ko latvieši bij

cēluši. Nepilnā gada laikā bij biedrības nams celts un tik

tāļi gatavs, ka to varēja nodot biedrības lietošanā. Reti kad

latvieši rādījuši tik lielu vienprātību, kā šo namu ceļot. Līdzī-

bā runājot, viņi bij darbojusies kā kāds skudru pūlis, kur

katrs nesa un gādāja, ko spēja un prata.

Šī nama būve atnesa jaunajai biedrībai arī dažu labu

svētku dienu, kurās čaklie strādnieki atspirdzinājās no darba

grūtumiem un smēlās jaunus spēkus tālākai darbībai klauso-
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ries sirsnīgos uzmudināšanas vārdus, kādus dažs labs runā-

tājs toreiz 'izsacīja. Jo tik pat ievērojami ir pirmie Rīgas Lat-

viešu Biedrības vadoni savās runās kā savos darbos. Viņu

runas jau lasot vien sirds iesilst un no tām arī varam cik ne-

cik noprast, kā biedrības vadoņi spējuši uzmudināt jaunus iesā-

cējus uz tādiem ievērojamiem darbiem.»

Jau pamatakmena likšana 1869. g. Jāņos izvērtās par

lieliem svētkiem, ko biedrības pirmais priekšnieks B. Dīriķis

neaizmirsa aprakstīt savā Baltijas Vēstnesī. Viņš raksta:

„No wezu wezeem laikeem Jahnu deena ir mis ihstaka Lat-

meeschu tautas sMehtku-beena, kuŗâ leels un maşs, mezs un jauns

preezajahs un „lihgo" dseed. Bet ihpaschi 1869. gadā Latweeşchn tau-

tai nahzàs tik Preezigi „lihgo" saukt, kà tas gan retu zitu reisi mareja

notikt.

Rihgas Latmeeschu beedriba scha gada Jahnu deenâ sroehtija

şawa jaun-buhwejamà nama grunteşchanu. Şchì buhwe bij preeksch

pahri mehneşcheem eeşahkta un nams jau tik tahlu gataws, ka tam

jumts bij jaleek; bet nama grunteşchanas şmehtişchana bij atlikta us

Latweeşchu tautas şwehtku-deenu, us Jahnu deenu. Şchmî deenâ şa-

pnlzejahs beedribas kortelî leels beedru pulks. Dauds bij no tahla-

kahm malahm, ibpaschi no Kursemes, atbraukuschi. Wiņu klahtbuh-

schana rahdija, ka Latweeschi schim brihscham sajuht, ka teem weenibâ

jaturahs, uu ka Latmeeschi ar ustizibu skatahs us to saiti, kas wiņus

Rihgas Latweeşchu beedriba sameeno.

Pulksten 1 wişi dewahs us jauno beedribas namu, kas ar pu-

ķehm un saļeem kroņeem jauki bij ispuschkots, un kura preekşchâ şa-

pulzejuşchecs nostahjahs. Şchè beedribas preekşchşehdetajs Dihriķis

usrunaja şanahkuşchos ar ihsu runu. Wiņşch peemineja, ka taî 30.

aprilî şcha jauuà Latmeeschu beedribas nama pirmais akmens likts

tapis, ar to wehleşchanos, ka tas drihs isaugtu leels un stipris. ŞĢs

gads nu wişai rahdotees augligs, un tà tad ari no scha akmeņa tagad

stalts, kuplis nams isaudsis. Bet lai wehl wis wehlakos laikos, kad

schis nams pehz dabas likuma buhschot jau pihschļos biris, ļaudis

sinatu, kur Latweeşchu beedribas Pirmais nams stahmejis, tad tap-

schot tagad Par Peeminu, lihds ar gruntsakmeni, lahdite ar daschahm

leetahm eemuhreta. — Pehz tam Dihriķis uszehla karogu, kuru dauds

Rihgas ÄatMeeşchu şeeMas taî paşchâ deenâ bij Latmeeschu beedribai

dahwinajuşchas. Karogs bij no balta sihda, ar apseltitu kahw. Us

dahwataju Mehleschanos, Dihriķis ustizeja wmu nest beedribas lozek-

lim Şchilling, scho usaizinadams, karogu Miseem proekscha augsti

tureht, kà zeļa rahditaju us labeem darbeem.
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Şchillings peeņehma karogu, pateizahs par to godu un ustizibu,

kuru Minam zaur karoga eedoschauu parahdijuschi; tad miņsch runāja

garāka ruuâ par karoga nosihmeschanu, teikdams, ka tà pat kà ka-

rogs kara parahdot to meetu, kur kara-pulkam jasaMeenojahs, ari şchè

Latmeeschu beedribas midu şchim karogam buhs buht par şaweeno-

schanas un weenibas rahditaju. Beidsot Şchillings apsolijahs karogu

ar stipru roku tureht uu neklihst no ihstena zeļa ne us labo, ne us

kreiso pusi.

Preekşchneeka meetneeks Thomşons nolasija nama gruntescha-

nas rakstu, kuru tad eelika lahdite, preeksch eemuhreschanas ar grunts-
akmeni. Bes tam me'hl eelika lahdite daschadus scho laiku Kreemijas

sudraba un kapara naudas-gabalus, 3 scha gada Latmeeschu kalende-

rus, ik beidsamo uumuru no tahm 4 Latmeeschu amisehm („LatMee-

schu amises", „Mahjas Weeşis", „Draugs un Beedris", „Baltijas

roehstneşis"), un bes tam mehl „Baltijas mehstnescha" Nr. 10, kura

atrodahs Rihgas Latmeeschu beedribas zelschanas apraksts.

Nu lahdite tapa eemuhreta, un pa to laiku beedribas dseedataju

pulks dseedaja no I. Rathmindera sarakstitu un no I. Puratha

musikâ liktu dseesmu: Kas muhsu spehks v. t. j. Pr.

Tad isluhdsahs Latmeeschu beedribas lozeklis, mahzitajs

Muller k., to atmehleschanu, ari no samas puses pahri mahrdu ru-

naht. Muller mahzitajs runāja par tahm labahm zeribahm un weh-

leschanahm, kas ar scho namu saweeuotas. un luhdsa preeksch iviņa

Deewa apsargaschauu un sMehtibu.

Pehz tam Thomsons runāja par to godu un labumu, kas zauc

scho namu Latmeescheem zeļahs, bet ari, ka jasargajotoes, ka wiņâ

nezeltos negods un nesatiziba.

Dihriķis nolasija telegramu, kas Latmeeschu beedribai şchaî dcc.

nâ is Pēterburgas no PalkaMneeka Şchreitfeld bij peesuhtita un kas

latwiski tà skanēja: „Latmeeschu beedribai Rihgô. Dibini TaMu

namu-us klints; lai miņu ne-isahrda ne auka neds sibins, lai Miņsch

muhschigi kepojahs!"

Beidsot beedribas dseedataji nodseedaja Kreemijas walsts dsees-

mu, un misi sapulzetee us Latmeeschu beedribas augschanu un selschanu
ussauza trihs reis „hurah."

1869. B. Dihriķis.

Protatms, kad nams nāca gatavs, bij sajūsma vēl lielāka.

F. Veinbergis, kas vēlāk pats, kad arī īsu laiku bij biedrības

priekšnieks un daudz gadus allaž vadīja biedrības pilnās sapul-

ces, toreiz vēl būdams pilns jaunības spara, aprakstīja šīs

nama iesvētīšanas svinības visai plaši. Viņa rakstu lasīdami
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pārcēlāmies sešus gadu desmitus vēsturē atpakaļ un redzam,

kā rodas sākums un pamats R. L. b-bas tradīcijām. Veinbergs

raksta:

„Jlgi gaidīta LatMeeschu beedribas nama eeşwehtişchana bij pee-

nahkuse. Jau pahri mehneşchus preekşch 19. februāra 1870. gada bij

uo dauds pusehm dsirdams, ka lauzeneeki taisotees us scho deenu Rihga

atbraukt. 19. februāris ir tagad pee miseem LatMeescheem leela smehtku

deena. Us 19. februāri us Rihgu braukt ''r tik pat saprotama leeta,

kà Kursemê us Jahņeem JelgaMâ buht. Tà tad us scho deenu sa-

brauza Rihgâ ļoti dauds lauzeneeku, kas gribēja pee beedribas nama

eesMehtischanas un gada-sMehtkeem klaht buht.

Kà jau eepreeksch zaur aMisehm bij Mudināts, 19. februāri tika

diMejadi sMehtki şMehtiti: jaun-usbuhMetà beedribas nama eesMehti-

schana un beedribas gada-sMehtki. Nama eesMehtischana şahkàs

Pulksten 3 pehz pusdeenas. Jau pulksten 2 leelà sahle, kura sMehti-

schanai Majadseja notikt, bij ar beedreem un no Mineem eeMestahm

dahmahm pildita. Dauds goda-Meesu bij us scheem smehtkeem eeluhgti

un atnahkuschi, kà Widsemes un Kursemes gubernatori, Widsemes un

Kursemes muischneeku preekschueeki, Rihgas Mezakais birģermeisters,

daschadu augstu teesu pahrMaldineeki, daschadu beedribu preeksch-

ueeki v. z.

ŞMehtki èeşahkàs ar musikas kora spehleschanu, pehz kuras tad

beedribas preekschneeka Meetneeks Thomsons lureja runu par beedri-

bas dsihMaschanu, augschanu uu nama zelşchanu. Wiņşch ar pateizibu
peemineja tos augstos amata Mihrus, kas pascha eesahkuma beedribai

labu prahtu rahdijuschi un tai daudskahrt palihdsejuschi, proti: Wid-

semes gubernatoru von Lysander uu senāko Rihgas polizeimeisteru

KosloM. No eesahknma beedribai bijis ar dascheem gruhtumeem ja-

zihnas, bet ta pee Miseem saMeem darbeem gahjuse ar droschu, zeribas

Pilnu Prahtu, puhlejusehs pastahmigi un bes schaubischanahs. Preeksch

kahda gada, kad beedribai preeksch şawa masa beedru skaita Mehl bijis

nmss ihrets kortelis, kad beedribai knapi pahri simts rubļu lahde

bijis, ta pilniga sapulze nospreeduse namu buhMet no 40.000 rubļu

Mehrtibas, un redsi tagad, eekam Mehl gads pagahjis, nams stahMot

gatams. Wişs tas nebuhtu beedribai eespehjams bijis, ja LatMeeschu
tauta uebuhtu pee beedribas tahdu dalibu nehmuse un Miņas mehr-
ķeem un domahm peekrituse. Ne kad pee beedribas. darbeem netruhzis

Mihru, kas bes kahdas maksas simteem soļu spehruschi, ari nam truh-

zis Mihru, kas beedribai, kad Majadsigs bijis, naudu aisdeMuschi. Tagad

nu tè Misai LatMeeschu tautai esot şaMs nams, saMa grunts. Lat-

Meeschi nu schini brihdi Marot droschi issaukt: „Teizi to Kungu mana

dmchsele!"—Pehz pabeigtas runas pazehlahs sahļes skatuMes preeksch-
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karamais, kà par atbildi Thomson kunga Mahrdeem, un Rihgas Lat-

meeschu beedribas koris apakşch Puratha wadişchanas nodseedaja to

mo'teti: „Teizi to Kuugu mana dmehsele", no Gaebler.

Tad mahzitajs Muller turēja ihşu garigu runu. Wiņşch isşa-

zija pateizibu Debes-tehMam, kas lihds schim wìsu darbu apsargājis

un smehtijis. Tad miņsch peemineja schihs deenas nosihmeschanu

preeksch LatMeescheem un LatMeeschu beedribas. Beedribas

nams nu gan esot gataMs, bet beedribas darbs

Mehl ne-esot pabeigts, ja, tas ne mas neesot Pa-

beids a m s. Tad runātājs issazija deeMluhgschanu, lai tas nams

ari turpmāk tiktu apsargāts; lai Miņsch buhtu Meens glahb-

schanas nams, kur ļaudis droschi Maretu saeetees, bes ka teem buhtu

par kahdahm ļaunahm kahrdinaschanahm jabihstahs; lai Miņsch buh-

tu meens gara kopschanas nams, kura eeksch sinatnibas un gaismas

isplatischanas tiktu strahdats, kà jau tagad eesahkts; lai Miņsch buhtu

sanahkschanas Meeta tautas, mihļotajeem; lai miņsch buhtu Meeta

preeksch labeem preekeem, kas nam pret DeeMa Mahrdeem; lai tas

Kungs Misām labam padomam eeksch Miņa dotu sMehtibu un isnihzi-

natu nelabu padomu; lai Miņā ar Meenu Malditu sahtiba, pasemiba;

bet lai tas Kungs ari apsargātu muhsu Maldischanu, apaksch kura pa-

tMehruma beedriba lihds schim Marejuse augt un strahdaht.

Pehz schihs runas Meelehna lehģer-platscha koris apaksch I.

Klasona Madischanas nodseedaja to moteti: „Gods DeeMam augstiba",

no Gravē.

Beedribas preekschneeks Dihriķis tad Pasludināja, ka nams at-

klahts. Wiņşch esot atklahts preeksch Miseem, kas gribot pee LatMee-

schu apgaismoschanas un zelschanas Palihdset, kas gribot paschi ko

mahzitees, preeksch Miseem, kas gribot us jauku, godigu Mihsi şaMu
laiku paMadiht. Ka schihs beedribas lihdsschinigas darischauas no

LatMeescheem par pareisahm un derigahm teek atsihtas, to aprahdot
tas leels apsMeizinaschanas-rakstu un telegramu skaits, kas beedribai

schini deena tikuschi peesuhtiti. Tad Miņsch nolaşija:

Telegramas: No MaskaMas (KreeMu walodâ, ar 6 paraksteem:

„Şirşniga laimes-Mehleschaua muhsu slaMeni-darbigai beedribai. Lai

dsihMo tehmseme. 19. februars ir zeriba." —No Lutriņu mahzitaja

Şakranowiez: „Nespehdams pee Jums buht, Mehlu, brahļi, Preeka-

sMehtkus. Deems palihds, LatMeeschu tautas godu kopot. Jaunais
nams lai pli'hst ais beedreem, tautas ihsteem mihļotajeem." — No

Pēterburgas: „Lai apgaismoschanas karogs, uszelts no LatMeeschu

beedribas, stalti Mizinajahs un Misus LatMeeschus ihstenâ Meenprah-
tibâ saMeeno. To Mehle us LatMeeschu beedribas nama eesmehtischanu
(7 paraksti)." — No Tehrpatas (ar 16 paraksteem): „Tautas sMeht-
kus lihds gara sminedami, Mehlam teM us Preekschdeenahm ari Meik-
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şchanos un sekmes pee tahdeem goda-darbeem, kas muhsu tautai pa-

lihds kļuht jo deenas jo agrāk pee gaismas, pateesibas un garigas

brihmibas!" — Beidsot nahza weena apsMeizinaschanas rihme, uu

dimi apsMeizinaschanas raksti: Meens no Burtneeku Jaunahs-mui-

schas ar dahminateem 7 rubļ. 75 kap. preeksch LatMeeschu Aleksander-

skolas, un otrs no beedribas lozekļa K. Şprink is Kursemes ar 140 r.,

preeksch tahs paschas skolas. — Pehz tam Dihriķis darija sinamu, ka

ģeueral-gubernator kungs, ģeneral-adjutants Aļbedinskij, kas preeksch

pahri deenahm us Pēterburgu aisbrauzis, ueMaredams pee scheem

şwehtkeem klaht buht, lizis Miņa Mahrdâ beedribai issaziht

mehleschanu. Tad runātājs pateizahs no beedribas puses Miseem, kas

lihds schim ar padomu un naudu beedribai palihdsejuschi scho namu

zelt, Miseem, kas schi nama buhMeschanu Madijuschi, Miseem, kas şchè

atnahkuschi scho smehtku deenu lihds şwehtiht, un miseem, kas pret Lat-

Meescheem un Latmeeschu beedribu labu prahtu rahdijuschi un rahdot.

LatMeeschu beedriba gribēdama parahdiht, ka ta tos, kas preeksch Lat-

Meescheem puhlejuschees un pret teem labu prahtu rahdijuschi, ari tur

laba peemiņâ, esot us scho deenu peezus goda-beedrus eezehluse, proti:

Kursemes gubernatoru von Lilien fcl d, senāko Rihgas polizei-

meisteru Xosl o w, Kristian Wal d c m ar, Ernst Dv v s ber gun

Walkas semināra direktoru Zimse. (Lihds schim beedribai bij tik

dimi goda-beedri: Baltijas ģeneral-gubernators Aļbedinskij uu

Widsemes gubernators von Lysa nd c r). Bet Misļeelakà pateiziba

ar Meenu peenahkatees muhsu augstam Kungam un Ķeiseram, kas.

tahdus sMehtkus lizis peedsihMot, tapehz lai dsihMojot muhsu schehli-

gais Ķeisers AlÄşanders Otrais.

Us scho Meselibas issaukschanu Misi dseedataji dseedaja Malsts

dseesmu: „Deews şwehtì leiseru."

Par to laiku bij daschas Rihgas KreeMu beedribas şawus Meet-

ņeekus atsuhtijuschas, kas lai Latmeeschu beedribu us scheem sMeht-

keem apsmeizinatu. Jhpaschi uo KreeMu amatueeku-beedribas (arteļ)

bij ļeels pulks beedru ar musiku atuahzis. Tee nostahjàs beedribas

nama preekscha un tè Mehl ilgi lika saMai musikai spehleht. Arteļa

preekschneeks P. KoMaļom pirmais apsMeizinaja beedribu arteļa Mahr-

od; tad Gokoloms KreeMu kaufseļu-sabeedribas Mahrda; us ko Dih-

riķis apsmeizinadamahm KreeMu beedribahm pateizahs LatMeeschu

beedribas Mahrdâ.

Nu şahkàs atkal dseedaschana. Wez-Peebalgas koris (Madonis

I. Kornet) dseedaja brih'mibas dseesmu, no I. A. Hermann; Trikates

koris (mad. I. Johannsohn) — „Ta debes isteiz ta Muhschiga godu",

no L. van Beethoven; Lihmes-Behrses koris (Mad. K. Petersohn) —

moteti „Teizeet to Kungu", no L. Weişs; Bauskas koris (Mad. I.



27

Kronberg) — moteti „Kungs DeeMs tu Meen eşi muhs' patwehrums",

no D. H. Engel. Pehdigi tiku Mehl „Beedru dseesma", no Puratha,

dseedata un pee tam no dseedatajeem us beedribas selschanu dserts. —

Şchì „Beedru dseesma" klausitajeem jo labi patika, tà kà Miņa us

daudskahrtigu paģehreschanu tika Mehl otrreis dseedata.

Şwehtkus beidsot Thomsons issazija pateizibu smeschajeem dsee-

datajeem, kas ar samu dseedaschanu palihdsejuschi şchos sMehtkus tik

jauki uosmineht.

Ap pulksten 5 sapulzejuschees sahka schķirtees. Nama eesMehti-

schana bij pabeigta, bet smehtku juschana Pee beedreem ne buht ne-

issuda, — jo pehz nezik stundahm Majadseja eesahktees beedribas gada-

smehtkeem.

19. februāra Makarâ, pulksten 9, sapulzejahs kahdi 500 beedri

un goda-Meeşi beedribas nama augşchejâ sahlê us smehtku maltiti. Şchè

nu bij ta Meeta, un tas laiks, Misas tahs domas un juschanas issaziht,

kuras şchì deena sMehtku-sMinetaju galMas un sirdis bij modinajuse.
Un teescham, issazischana bij tik plascha, kà tas gan reti pee tahdeem

smehtkeem zitâ Meetâ buhs notizis. Gandrihs 40 runas tika to Makaru

şchè turētas. Wiņas Misas plaschi isstahstiht man naw eespehjams,

bet tomehr gribu lasitajeem par tahm ihsu pahrskatu dot.

Runaschanas eeşahkàs ar trihs apsMeizinaschanahm no beedri-

bas preekschneezibas. Pirmo apsMeizinaschanas runu turēja beedribas

rakstu-Medejs Stein b c r g, KreeMu walodâ. Wiņşch apsMeizinaja

Rihgas KreeMus, kà beedribas pirmos, Mezakos draugus, Miņsch pa-

teizahs par tahm apsMeizinaschanahm, kuras scha: deena bij issazitas

no daschahm KreeMu beedribahm, kas lihds ar LatMeeschu beedribu

dsenotees pehz ta pascha mehrķa, proti pehz Misa, kas buhtu par lab-

klahschauu schai pilsehtai, par labklahschanu muhsu semes-daļai un

Misai muhsu leelai tehMu semei; un issazija beidsot to zeribu, ka wezà

draudsiba schim deenâ buhs dabujuse jaunu stipru saiti. Otra ap-

sMeizinaschanas runa tika no preekşchneeka weetneeka Baumaņu

Wahzu Malodâ turēta. Wiņşch apsMeizinaja us smehtkeem atnahku-

şchos Wahzeeşchus, issazija preeku, ka Rihgas LatMeeschu beedribas

darboschanahs, kà no misahm schihs deenas apsMeiZinaschanahm re-

dsams, Mairs neteekot greisi tulkota, un beidsa ar to zeribu, ka schee
sMehtki buhs droschiba Preeksch nahkamu laiku saderibas uu Meen-

prahtibas. Trescho apsMeizinaschanas runu turēja preekschueeka Meet-

neeks Thomson, LatMeeschu Maloda. Kur mihlestibu sehjot, tur

ari mihlestibu pļaujot. Tct tad ari LatMeeschu beedriba şchini deenâ

pļah'Muse tik dauds apsmeizinaschanu. Beidsot runātājs par Misu pa-
rahditu mihlestibu isteiza şirşnigu pateizibu.
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Eekam nu sahka Meselibas dsert un tahlakas runas tureht, Rih-

gas un lauzeneeku dseedataju kori nodseedaja daschas jaukas dseesmas

un musika spehleja daschu jauku gabalu. Dseedaschana un spehlescha-

na ari pehzak Pa runu pastarpehm meenumehr eepreezinaja smehtku

sminetajus, tà kà par Misu Makaru ne Meens azumirklis nepagahja,

kur teem ne-buhtu kas pasneegts tizis. Pehzak tika ari masa skatu-

spehļe „Lakstigala un brahļa-meita" rahdita. Tik pat dseedataji, kà

şkatu-şpehles şpehletaji mantoja bagatigas roku plaukschķinaschanas

un usslaMeschanas.

Pehz zetortà ehdeenu gaņģa beedribas preekschneeks D i h r i -

ķ i s issauza augsta Kunga uu Ķeisera Meselibu, us ko Misi atbildēja

ar trihsreisigu „urah"-saukschanu, un dseedataji dseedaja „Deews

sargi leiseru." Tad tika dauds zitas Meselibas issauktas un dsertas.

Dihriķis issauza ģeneral-gubernatora kunga Aļbedinskij Meselibu;

Thomsons, — Widsemes un Kursemes gubernatoru; Stein-

bergs — schihs deenas goda-Meesu Meselibu; Rihgas birģer-meisters

H ol l a n d c r (Wahzu Malodâ) — beedribas preekschneeka Dihriķa

Meselibu; grahmatu bodneeks Baemeister (W. Malodâ) preeksch-
neeka Meetneeka Thomson uu pehzak nama buhmetaja Baumaun Me-

selibu; Veesbahrdis — KreeMijas, un tad Pehzak LatMeeschu
Malodas kopēja, LatMeeschu draugu beedribas preekschsehdetaja Bielen-

stein Meselibu; Thomsons — LatMeeschu draugu beedribas-,

amatu-beedribas, litr.-prakt. birģeru-sabeedribas un zitu beedribu

Meselibas; tad atkal Dihriķis — Rihgas pilsehtas, un pehzak bee-

dribas buhmkomisijas; Vielenst c i n s — 3 LatMeeschu aMischu

Meselibu; Rihgas liter.-prakt. birģeru-sabeedribas preekschsehdetajs

Gersts c l d t (W. Malodâ) — muhsu semes lihds-eedsihMotaju,
Igauņu, Meselibu. Tà mehl tika dascha Meseliba issaukta, par kurahm

peemineşchu apakschâ, Pee garāko runu aprakstischanas. Bet Par Mi-

seem Mairak tika us Rihgas LatMeeschu beedribas Meselibu dserts.
Wiņas meseliba tika issaukta no birģermeistera Holla n d c r, no

Tehrpatas skolu-apriņķa kuratora-palihga N i ko ļ i t s ch (LatM. Ma-

lodâ), no Wahzu amutu-beedribas preekschneeka Dr. I c r st i n g (W.

Malodâ), no Gerstf c l d tu. z. Ari Kursemes gubernators tai issa-
ziju (Latmeeschu Malodâ) no Misas Kursemes laimes Mehleschanu. Pee
Ivisu scho meselibu dserschanas issauzeji runāja ihsaku jeb garāku
runu. Par garakahm un Mairak Mehrâ ņemamahm runahm tad ari

siņoschu drusziņ plaschaki, zik man tas pehz atmineschanas buhs
eespehjams.

Wişâs schinis runās tika ihpaschi runāts par LatMeescheem un

Rihgas Latmeeschu beedribu, un LatMeescheem un LatMeeschu beedribai
tai Makarâ nahzahs dauds usslaMeschanas dsirdeht.
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Kursemes muischneeku preekschneeks baronv o n d er R eek c

turēja Latweeşchu Malodâ garāku runu. Wtņşch pateizahs par to

godu, ka Latmeeschu beedriba to us scheem smehtkeem usluhguse; schis

gods gan uenahkotees ihpaschi ne Miņam, bet teem, kuru meetneeks

schis esot; LatMeeschu beedriba zaur scho eeluhgschanu parahdijuse, ka

ta gribot ar Misahm schejeenes ļauschu kahrtahm satizigi -dsihMot, uu

teescham tik zaur tahdu gara kopschanu marot muhsu semes plauk-

schana ustureta un pamairota tikt.

Wahzu amatu-beedribas preekschneeks Dr. X c r st i n g runāja

Wahzu Maloda. Wiņşch luhdsa neņèmt par ļaunu, ka tas nerunājot.

LatMeeschu walodô, jo scho Malodu schis neprotot. Wiņsch nebuhschot

kahdas sinamas partijas garā runaht, miņsch esot no smeschuma us

scho semi atnahzis, bet Miņsch ņemot no /Misas sirds dalibu pee schihs

semes un Misa, kas miņā noteekot. Tà tad ari schodeen Miņam sirds

ahtraki pukstejuse, schos sMehtkus redsot, jo Miņsch te redsejis Meenu

leelu sMehtu nodomu isdaritu, proti sabeedroschanos. Wiņşch esot

tahlak redsejis tai Meeta, kur senāk tuksnesis bijis, Meenu staltu namu

usbuhmetu, un ar schis nams dodot leezibu par saMeenoschanos. Ru-

nātājs usrahdija us nama labu, stipru, derigu buhmi un eerikti un

tad teiza tahlak, ka tas schodeen mehl Meenu zitu ehku sche esot re-

osejis, meenu dsihmu ehku, proti meenu ļatmiski beedribu.

Şchì beedriba esot samu dsihmibu jau daudskahrt teizama mihsê Pa-

rahdijuse, pirmkahrt zaur schi nama usbuhMeschanu, tad zaur samu

dalibu Pee ļauschu-ķehķa eezelschauas Rihgâ, uu beidsot ari zaur saMu

atklahti issazitu mehrķi, proti gahdaschanu par apgaismoschanu. Tad

runātājs teiza, ka schejeenes amatu-beedribai ne-esot zits mehrķis:
ari schi gahdajot preeksch leelakas apgaismoschanas, preeksch ihpaschahm
amatu sinaşchanahm. Şchihs beedribas wahrdâ miņsch tad gribot

samu gļahsi usdsert us LatMeeschu beedribas labklahschauu.

Latmeeschu draugu beedribas mahrdâ runāja miņas preeksch-

ueeks' Bielenstein. Par Misahm ruņahm, kà man şchķeet, schi

ruua sapulzei jo gauschi patika. Uu teescham miņa ari bij Miszuuri

ihstâ LatMeeschu drauga gara turēta; riktiga tagadēju Majadsibu sa-

Praschana uu taisna ļauschu labkļahschanas Mehleschana issazijahs Mi-

sos runātajā Mahrdos. LatMeeschu beedriba, tà Bieleusteins teiza,

nepeederot Rihgas pilsehtai Meen, Miņa peederot Misai LatMeeschu

tautai; Miņas darboschanahs preeksch Latmeeschu apgaismoschanas,

labkļahschanas, kahrtibas darot preeku miseem LatMeeschu tautas

draugeem un mihļotajeem; bet Latmeeschu beedriba mehl Meenu zitu
leetu kopjot, proti LatMeeschu tautibu, Miņa gahdajot LatMeeschus sa-
Mâ gara un saMos tikumos ustureht, gahdajot, ka tee saMu tautibu

turētu goda. Tahds gars, tahda zenschanahs tagad esot pee Misahm
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Eiropas tautahm; un ja tas pee leelajahm teekot par tabu slaMets,

Maj tas tad masajahm esot par grehku? Zetortâ -bausli efot teikts,

ka zilmekam buhs samu tehwu un mahti godaht; tà tas ari efot pee

katras Meşelas tautas. Şchai majagot ari şawus tehMa-tehMus

godaht, un ne nizinaht; Latmeeschu beedriba to efot riktigi atsinuse.

Wiņa scho godaşchanu parahdot zaur LatMeeschu tautibas kopşchanu.

Şchì ne-eşot Mis walodas kopşchana Meen, bet tehwu labu tikumu un

Misas tehMu mantibas kopşchana. Tahdu zenşchanos ne-wajagot

nizinaht; majagot wehrâ ņemt, ka tautas efot kà daschadas pulēs

dahrsâ. Tà kà puķes efot dafchadas un ferma raibumā pufchkojot wişu

dahrsu, tà tas ari esot pee tautahm; runātājs issazija to Mehleschanos,

ka katra tauta to atsihtu, ka ari muhsu tehwu-seme buhtu kà kahds

labi apkopts Puķu dahrss, ka Latmeeschu tauta, mahzita un pee 'gais-

mas tikuse, buhtu schai dahrsâ Meena no skaistajahm puķehm .

Rakstneezigi-darbigas birģeru sabeedribas preekschneeks G c r st-

sel d t runāja Wahzu walodâ. Esot ar weenu daschadas domas bi-

juschas par to, kahdô wihsê par ļauschu labklahschanos jagahdà. No

tam ari esot nahzis, ka preeksch ļauschu apgahdafchanas tik dafchadi

eestahdijumi esot zehluschees. Wezakos laikos esot par ļaudim gahdats

bes wiņu paschu palihga, jaunākos' laikos sahkuschi tahs domas pee-

ņemt, ka ļaudim paşcheem sew jalihds. Şchihs domas esot ari Latw.

beedriba peeņehmuse. Us schi zeļa Latw. beedriba buhschot dauds

şwehtibas panahkt. Wiņşch tè esot atnahzis par Meetneeku weeuai no

tahm wis wezakahm Rihgas beedribahm. Şchihs wahrdâ tas issakot

Latweeşchu beedribai Pateeşi şirşnigu labwehleşchanu. Kaut ari toreis,

kad rakstneezigi-darbiga sabeedriba tikuse dibināta, tai ir bijis zitads

pamats jāmeklē, bet tagadējais mehrķis miņai ar Latw. beedribu esot

weenads. Rakstneezigi-darbigas- sabeedribas wahrdâ tas dserot şawu

glahsi us Latweeşchu beedribas weşelibu.

Dr. X c r st i n g, otrureis runādams, teiza, ka Latw. beedribas

likumu § 1 esot teikts, ka preeksch Latroeescheem esot wajadsigs bee-

dribu zelt, kas par wiņu apgaişmoşchauu gahdatu, tadehļ ka Miņi

lihds schim Mehl wissemajâ mahzibas kahrtâ stahMot. Pehz Misa ta,

ko Miņsch schodeen redsejis un dsirdejis, tam nahkot tahs domas, ka

minēts § nerunājot ihsti taisnibu. Reti notikschot, ka zitas weetâs

kahdi no tik dauds zilMekeem apmeklēti smehtki tiktu ar tahdu labu

kahrtibu nosmineti, kà tas şchè pee Latmeeschu beedribas smehtkeem

notizis. Wiņşch negribot par tahm daschadahm runaht,

kuras tè esot dsirdamas, paschas tahs runas, ta dsihMa daliba, kuru

klausitaji Pee Miņahm ņehmuschi, Miss tas parahdot, ka tè esot ar

dauds gara dahManahm isrotata un labi mahzita tauta, Tahlak ru-

natajs runāja par tahm jaukahm musikas skaņahm, par skatu-spehles
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patihkamu israhdischanu, kas klauşitajus şchowakar eepreezinajuşchas,

runāja par mihligeem şeeweeşcheem, kas pee dseedaşchanas un şkatu-

şpehles israhdişchanas dalibu ņehmuşchas, un beidsot isşauza Lat-

weeşchu şeewu (şeeweeşchu) weşelibas.

Dihriķis nolasija weenu no Limbaschu Pilsmuischas pagasta

eeşuhtitu rakstu, 'kurâ bij apşolits Peepalihdset Pee Latw. Alekşander-

skolas ustureşchanas. Tad wiņşch isşkaidroja, ka tahdi raksti ari şenak

no dauds ziteem pagasteem beedribai eeşuhtiti. Şchihs skolas apstip-

rinaşchana wehl ne-eşot apgahdata. Waldişchana paģehrot, lai skolas

zehleji skaidri usrahdot, no kahdas naudas skola tikşchot ustureta. Tà

tad şchim brihscham teekot no beedribas waj nu nauda laşita (kuras

lihds şchim wehl mas eenahzis), waj zitada apgalwoşchana apgahdaw

(kas dauds wairak isdodotees), kamehr skolas pilniga apgalwoschana

buhşchot panahkta. Beidsot runātājs isteiza pateizibu wişeem, kas

lihds şchim preeksch skolas şawu palihdsibu şneeguşchi.

Mahzitajs Muller runāja Par to, kà Kurseme senāk kahdus

2ZO gadus bijuse no Widsemes atschķirta, kamehr ta preeksch kahdeem

70 gadeem ar wiņu atkal esot tikuse şaweenota. Abahm wajagot şawu
deribu jo stiprāk atsiht, tadehl ka abās semês dsihwojot Latweeşchi.

Rihga stahwot wiņu widu, wiņai tapehz ari wajagot buht weenai şa-

weenoşchanas weetai. Runātājs beidsa ar weşelibu us Kursemneeku

un Widsemneeku şaweenibu.

Gerstfeldt otrureis runādams noschehleja, ka tas neroarot

şarou runu Latw. walodâ tureht. Wiņşch no wişas sirds gribot Latw.

beedribai şawu lihdsjuşchanu issaziht. Wiņsch tagad pirmo reis redsot

pateeşu bildi uo tahs masahs, bet ar dauds gara dahwanahm isro-

totahs LatMeeschu tautas, un tahdô wihsê ari wişa scha Baltijas se-

mes-gabala bildi. Rihga stahwot scha semes-gabala widû. Wiņa

tagad zaur LatMeeschu beedribu esot dabujuse jaunu sMarigu nosih-

meschauu. Rihgas Latmeeschu beedribâ sameenojahs un israhdahs

misas LatMeeschu tautas zenschanahs. Wiņa buhschot stipri Palihdseht

pee Misas LatMeeschu tautas smara paMairoschanas. Beedriba esot

ļaudim Meena usrahdischana, ka teem majagot kopa turetees un kopa

strahdaht.

P. Allunans uo Kursemes runāja par 3 şlaweneem mih-

reem, kas par LatMeeschu semneekeem' dauds gahdajuschi: Şchoultz

von Ascheraden, Hamilear von Foelkersahm uu G. Merkel.

Bes schihm runahm Mehl daschas zitas turēja: grahmatu-bod-
neeks B a c i st c r, W i h l i p s no Drobuscheem, skolotājs B o -

gelmann is Kursemes, kausmanis BeloM (dimi runas, Latm.

Malodâ), mahzitajs St ar ek, Thomsons v. z. Wiņas şchè pļa-

şchaki isstahstiht man tapehz nam eespehjams, ka es no tahm gandrihs
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rte wahrdu newareju şadşirdeht. Te tik wehl gribu peemineht, ka

Meens wihrs no Trikates Latweeşchu beedribu apşweizinaja ar jauku

dseeşmu, kuru tas no şkatuwes şapulzei preekschâ laşija, un kas ar

leelu usşlaweşchanu tika usņemta.

Wişa şapulze ņehma pee runahm dsihwu dalibu. Wiņai ari bij

tas lpreeks redseht, ka zeenijamee goda-weeşi pa leelakai daļai lihds

şMehtku beigahm wiņas starpa palika. Ne kahda nekahrtiba, ne kahds

nepatihèams notikums nemaitāja şwehtku proekus.

Tà pagahja 19. februāris. Wehl gan buhtu otra un treşcha

şmehtku deena ja-apraksta, bet tà kà wiņâs ne kas ihpaşchi peeminams

nenotika un mans apraksts jau bes tam deesgan garsch tizis, tad Par

wiņahm> dauds Mahrdu nerunaschu. Otru makaru tika diwas masas

şkaw-şpehles „Lakstigala un brahļa-meita" un „'Jehzis Midsenis"

rahditas, un pehz tam danzots. Trescho wakaru bij pilniga bale.

Drìrms gada-şwehtkus beedriba nu jau ir şwinejuse, un nemiļot

stahjahs salihdsinaschanas domas galwâ. Starp abeem swehtkeem ir

manāma dascha starpiba. Jau sMehtku ahrigs isskats tos stipri is-

şchķir. Pehrnajâ gadā par 50 rubļeem ihreta turnhalles sahle, un

schim gada paschas beedribas nams no 40.000 rubļeem, toreis knapi

pahri simts şwehtku şwinetaji, Ridseneeki, tagad bes teem 500, kas

augşchejâ sahlê atrada weetn Pee galdeem, wehl kahdi 500, kas bij gal-

lerijas jeb apakschejas istabās, tad kad trescho wakaru beedribas nams

war buht no. kahdeem 2000 zilmekeem tika apmeklēts, starp kureem

dauds lauzeneeku no tahļahm Widsemes un Kursemes malahm; toreis

meens apsmeizinaschanas telegrams, schogad kahdi 6, toreis 2 goda-

weeşi, schogad 12, toreis weens Makars, tagad 3 deenas v. t. pr. Bet

ari dascha eekschķiga starpiba ir redsama. Toreis beedriba Mehl jutahs

şeMi wahju, Miņa wişu şawu zeribu, droschibu, stiprumu gaidīja no

nahkama laika, sinadama, ka wiņa wehl stahw us neşpehzìgahm kah-

jahm. Tas ari issazijahs tas toreis turētas runas. Wiņas bij de-

dsigas, zeribas pilnas. Şchinî gada beedriba sajuta şewi zitadi.
Wiņa tagad sin, ka miņas pamats ir stipri likts, ka wiņas saknes eet

tahli un dsiļi par wişu Kursemi un Widsemi. Wiņa şkatahs meerigi
us nahkamu laiku. Tà tad ari runas scha gada şwehtkos bij mehre-
nas, meerigas, apdomigas, ka kahda jau pasaulē padsihwojuşcha Mihra.
— Peeleeku to Mehleschanos, ka ari turpmāk beedribas wadoņi pa-
liktu us scha brangi sahkta zeļa; tad par wiņas pastahweşchanu un

plaukschanu nebuhs ko behdatees, tad roiņa kà bijuse ar meenu paliks
Latmeeschu tautas sirds.

1870. F. Weinberģis.
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Tā nu šis ar sajūsmu sāktais darbs bij noslēgts, un stal-

tais nams, biedrībai darīdams godu, bij gadu desmitiem lat-

viešu sabiedriskās dzīves centrs. Bet ja mācītājs Mullers

iesvētīšanas runā bij sacījis, ka biedrības darbs neesot pabei-

dzams, tad jāsaka, ka arī nama celšana un kopšana nekad ne-

varēja nonākt līdz tādam noslēgumam, ka vairs nekas nebūtu

bijis jādara. Nama komisijai bij allaž acis jātura nomodā un

jāizdara viens otrs pārgrozījums un papildinājums. Jūtamāka

pārgrozība notika 1887. g., uz 3. dziesmu svētkiem pošoties.

Trūkumi bij pamanīti arī jau agrāki «bija jau arī ieceltas no

runas vīriem vairāk reizes būvkomisijas, kas pat jau bija sa-

stādījušas vairāk plānus priekš pārbūves, bet aprēķinātā pār-

būves maksa, bija vienmēr tik augsta, ka biedrības runas vīru

sapulce neiedrošinājās ķerties pie pārbūves. Laika vajadzī-

bas tomēr prasīt prasīja šādu biedrības nama un īpaši skatu-

ves pārbūvi un runasvīru sapulce ...
uz runasvīra A. Vēbera

priekšlikumu, vienbalsīgi nosprieda: iecelt komisiju no 5 locek-

ļiem priekš nama pārbūves apspriešanas un priekšlikuma izstrā-

dāšanas.» (sk. 1887. g. pārskatu!) Komisijas locekļi (bij bez

toreiz vispār pazīstamā architekta Baumaņa arī vēl architekts

Pēkšens, tālāk namdaris Buliverķis, nama īpašnieks Kr. Bergs

un techniķis Eichmanis. Pārbūve tika gatava 1887. g. 30. au-

gustā. Viņa bij izmaksājusi 19.263 rbļ. 85 kap. Izdevumiem

vajadzīgā nauda bij vākta gan subsfcripcijas ceļā, gan izdarot

aizņēmumus. «Ja nu vaicājam, vai šī pārbūve tiešām bijuse

vajadzīga, vai biedrība telpu un ienākumu ziņā tiešām kādu

labumu priekš sevis panākuse, tad» — tā atbild gadu pār-

skats — «varam uz abiem jautājumiem atbildēt ar pilnīgu pār-

liecību ar ja.

Gribu te tik aizrādīt uz to, ka mūsu. tagadējā skatuve

puliku lielāka un ikkatrā ziņā pilnīgāka... zālē tagad ierīko-

tas ap 700 vietu, kur agrāk tikai kādas 500 bija, galerijā tagad

400 vietas. Biedrības ienākumi arī caur pārbūvi vairosies.» —

Pārskatā izteiktās cerības kupli piepildījās, jo pārbūvē-

tais nams bij «dūcošais strops», kur nevien 3. dziesmu svētkos,

bet arī daudz un dažādās citās svinībās, 'kā arī uz teātra izrā-

dēm un koncertiem ir neskaitāmas reizes pulcējusies mūsu

vecākā audze. Nebija nams iekšienē tik grezns, kā to varbūt

vēlējās izlutināta gaume, īpaši bufetes telpas un garderobe bij

visai vienkāršas, bet bij tur allaž patīkama satikšanās vieta,

jo še ieradās nevien nejauši apmeklētāji, bet biedrības vadī-

tāji bij allaž te redzami un runājami. Tā arī nams palīdzēja
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veicināt to mērķi, ko biedrība sev bij spraudusi, proti, latvie-

šus vienot un izglītot, īpaši sabiedriskā ziņā.

Tā tas bija, līdz negaidītā kārtā 1908. gads nesa biedrībai

nama ziņā lielu lūzumu.

1908. gadam iesākoties, iesākās gandrīz visās nodaļās

daudz mošāka dzīve un lielāks darba prieks nekā 1907. un

1906. g. Bija starp citām lietām nolemts celt Amatniecības

skolu un Muzeju, bija jau izstrādāti būves konkurences noteiku-

mi, nolēma arī pārbūvēt un pēc-iespējas paplašināt biedrības tel-

pas, kad taī pašā dienā, 19. jūnijā mūsu biedrības nams krita

liesmām par upuri. Ja jau agrāk biedrības dzīvei bij jācieš

zem telpu trūkuma, tad tas tagad bija vissāpīgāk! sajūtams.

Biedrības komisijām bija jāpietiek ar visai šaurām telpām otrā

biedrības namā un dažām pat bija jāmeklē pajumte citur. Se-

višķi Latviešu teātra jautājums tapa sarežģīts, jo biedrībai

bija jāizšķiras vai teātri slēgt un atstāt latviešu skatuvi nedro-

šam liktenim, jeb nest lielus grūtus upurus, teātri turpinājot.

Biedrības runas vīri izšķīrās par pēdējo. Pateicoties Rīgas

pilsētas valdes labvēlībai, kura atdeva par velti gruntsgabalu

interimteātra izbūvei pie Pušķi na tag. Kronvalda bulvāra, bie-

drība varēja nopirkt uz atvēlēta gruntsgabala atrodošos cirka

ēku un pārbūvēt to divu mēnešu laikā zem arehitekta A. Va-

naga vadības teātra vajadzībām. Pārbūve kopā ar rek-

vizītu un citu priekšmetu iegādāšanu izmaksāja ap 30.000 rubļu

un pēc lietpratēju atsauksmēm bij atzīstama par ļoti labi izde-

vušos. 8. novembrī Latviešu pagaidu teātri svinīgi atklāja

Baltijas ģenerālgubernatora, Vidzemes gubernātora, pilsētas

galvas un valdes locekļu un citu goda viesu klātbūtnē. Kaut

gan biedrībai bij jānes lieli naudas upuri interimteātra celšanai;

tomēr viņa no tā nelikās atbaidīties pārliecībā, ka viņa caur to

izpilda savu pienākumu visai latviešu tautai piretīm.» (Skai.

1908. g. pārskatu).

Ugunsgrēka nodarīto robu biedrības un atsevišķo biedru

enerģija izlīdzināja pusotra gada laikā* un nevien izlīdzināja, bet

tālu pārspēdama nodegušo, radīja celtni, kas nevien biedrības

vajadzībām var kalpot visai plašos apmēros, bet kā monumen-

tāls būvniecības darbs dara godu Rīgas arehitektūrai. Namu

iesvētīja 1909. g. 18. (31.) decembrī. Nama būve bij prasījusi

daudz laika un pūļu no būvkomisijas locekļiem, sevišķi no ko-

misijas priekšnieka Kergalvja. kam runas vīri bija nodevuši

neaprobežotu pilnvaru būves pārzināšanā. Nama iesvētīšana

norisinājās visai svinīgi, piedaloties vietējām autoritātēm.
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ûan biedrība, apdomīgi rīkodamās, no divi būves variantiem

bija realizējusi mazāko, t. i. pārbūvē nebija ietverts otrs, līdzās

stāvošais biedrības nams, bet arī šis mazākais variants, archi-

tekta Poles Izstrādāts un architekta Pēkšena un Laubes sek-

mēts, bij izdevies biedrībai par lielu ieguvumu un cienīgu mītni

uz nepārredzāmicm laikiem. Līdz 1909. g. beigām nams iz-

maksāja 210.291 rbļ. 54 'kap. Dāvinājumu bij ienācis naudā un

mantā gandrīz 14.000 rbļ. Citi līdzekļi bij jāsagādā aizņē-

muma ceļā. Nelūkojot uz parādiem, 'kas tādējādi cēlās, biedrī-

ba jau nākamā gadā atkal projektē stāties pie lielāka darba,

proti, celt namu etnogrāfiskam muzejam un atmatniecības sķo-

laii. Sarunas, kas šinī lietā, tāpat arī attiecoties uz Latviešu

teātri notika ar Rīgas pilsētu, apstākļu gaitā mainījās, līdz pa-

saules karš šos nodomus izgaisināja vai ievadīja gluži jaunā

ceļā. Bet biedrības nams, toreiz celts stāv vēl tagad pēc kara

vētrām un varam cerēt, ka R. L. b-a kā šī nama saimniece va-

rēs šaī namā ilgi un auglīgi strādāt. «Dievs dos īstā laikā sauli

un lietu», bij rakstīts taī monētā, ko izraka R. L. b-as 1. namam

pamata akmeni liekot; lai saule un lietus joprojām spirdzina

R. L. b-u un visu latviešu tautu kurai par labu grib biedrība

savā staltajā namā strādāt!
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Priekšnieki un centieni.

Ļ Biedrības darbību aplūkojot, redzam tur veselu rindu

tautā labi pazīstamu vīru: ne velti Valdemārs, Barons, Brīv-

zemnieks un citd ir skaitāmi biedrības goda biedros. Bet arī

biedrības priekšnieki bij savā laikā visai populāras personības.

Tikai biedrības pirmajā laikā priekšnieki mainījās samērā bie-

ži, kālab nevar taisni apgalvot, ka kāds no viņiem būtu biedrī-

bai īpaši uzspiedis savu zīmogu. Apstākļi pārvērtās, kad par

priekšnieku nāca K. Kalniņš. Ar savu enerģiju un personīgo

iespaidu viņš biedrību drīz nostādīja uz drošiem pamatiem.

Kad viņš vēl jaunos gados mira., ap viņu bij jau sava leģenda:
atzina viņa darba spējas un gribas spēkus arī pretinieki, un

vācu aprindās apliecināja, ka «no viņa esot spēks izgājis»;

dēvēja viņu arī par «lielo Kalniņu» («Der große Kalniņ»).

Bij viņš arī vīrišķīgi nesis biedrības karogu. Viņam agri aiz-

ejot, biedrībai bij visai liels zaudējums, un viņu izvadot daudz-

kārt minēja tautas dziesmu par nolauzto ozoliņu, tad toreiz

šiem vārdiem bij patiesa nozīme, jo Kalniņš bij savā apkārtnē

izcēlies kā stalts ozols savā. Bij aizgājis vīrs, kas ko spēja

un kas arī neizvairījās no atbildības.

Bet pēc Kalniņa aiziešanas biedrībai laimējās iegūt citu

priekšnieku, kas gadu desmitiem stūrēdams biedrības kuģi ir

mācījies to tā izvadīt, ka tas neuzskrēja pazemes akmeņiem un

nesadragā jās pret krasta klintīm, bet kas arī mākoņainās die-

nās ar savu apdomību zināja noturēt pareizo kursu. Šis vīrs

bij zvērināts advokāts Fridrichs Grosvalds. Grosvaldam īpaši

ir tā nozīme, ka viņš pēc savām personīgi cildenām īpašībām

arī biedrībā kopa džentelmenīgo garu. R. L. b-a viņa laikos

veidoja tās sabiedriskās formas, kas vēlāk lielā mērā nāca par

labu visai mūsu valsts dzīvei. Latvieši, nesen uz sabiedrisku

dzīvi modušies, un ar augstākiem citu tautu kultūras slāņiem

ne cik nenākdami sakarā, ārējās formas turēja par mazvērtī-

gākām, nekā viņas izrādās patiesībā. Tagad, kur valsts mē-

rogā varam viegli pārliecināties, ka neatkarīgi no politiskā

labuma vai kreisuma, zināmas ārējas formas ir valsts darbinie-

kam nepieciešamas, R. L. b-as izveidošanās šinī virzienā ir

jāatzīst par Meln soli uz priekšu latviešu kultūrā. Grosvalds

ar savu ģimeni ir vislielākā mērā palīdzējis radīt šīs kultūras

tradīcijas.
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Nesavtīgi strādājot un biedrības labā upurus nesot, Gros-

valds ieguva cienu uz iekšu un uz āru, kālab nelūkojot uz to,

ka agresīvas tendences vina miermīlīgajam garam bij svešas,

viņš biedrību varēja ne mazāk sekmīgi aizstāvēt, lietodams

bruņnieciskus ieročus, kur tas bij vajadzīgs. Vispārini par

Grosvaldu varētu sacīt, ka viņš pēc veca, gudra padoma rīko-

jās «snaviter m forma, fortirer m re». Līdz ar to R. L. b-a

kā līdzvērtīga nāca sakaros ar plašāku pasauli. Grosvalda

talants biedrības reprezentēšanā sevišķi gaiši parādījās tādos

atgadījumos, kā Etnogrāfiskā izstāde, dziesmu svētki, ķeizara

viesošanās, biedrības jubilēja etc, jāsaka, ka tādās reizās viņš

biedrību reprezentēja nevien ar savu nosvērto uzstāšanos, bet

dažkārt arī ar saviem līdzekļiem. Uzticību un labvēlību, ko

viņš baudīja personīgi, Grosvalds labprāt izlietoja par labu lat-

viešu vispārējiem centieniem; tikai, kā jau teikts, viņš pie tam

rīkojās nosvērtā veidā. Kur apstākļi to prasīja, Grosvalds nesa

arī savus frontes pienākumus. Tā 1905. g. viņa vadītā R. L.

b-a nāca klajā ar visai radikāliem reformu projektiem. Ja

pretinieki tos nonievā, tad vainīgie bij ne projekti, bet vai ap-

stākļu nesaprašana vai tīša demagoģija. Bet Grosvalds pēc

savas dabas nepavisam nebij demagogs.

Grosvalda personība diezgan agri ieguva vispārēju cie-

nību un atzinību. It gaiši tas parādījās 1896. gadā, atzīmējot

viņa desmitgadu darbību biedrības priekšnieka amatā.

Austrums toreiz starp citu rakstīja tā: «Ne tik viegls, kā cel-

šanas, ir uzturēšanas darbs. Tas prasa izturības, negurstoša

spēka, pastāvības un pacietības. Uzturēšanas darbība nav arī

tik acīs krītoša, netiek tik ievērota, nerāda tādus spožus pa-

nākumus, kā celšanas darbs, viņa ir turpretī klusa un rāma.

Tomēr viņa ir tikpat vajadzīga, derīga un cienīga, kā celša-

nas darbība. Viņai pat priekšroka dodama, ja tā zīmējas uz

labā un derīgā uzturēšanu.

Tāds darbinieks, kas apdāvināts minētām uzturēšanai

vajadzīgām rakstura īpašībām un spējām ir Fr. Grosvalds,

kuru nupat R. L. b-a iecēlusi par savu goda biedri. Desmit

gadus viņš godam izpildījis šinī biedrībā priekšnieka amatu,

kuŗâ biedrības runasvīri iecēla viņu 1886. gada 4. februāri pēc

sava ilggadējā un neaizmirstamā priekšnieka Krišjāņa Kalniņa

nāves. Fr. Grosvalds bij tam par cienīgu pēcnācēju, lai gan

viņš dabā un darbībā gluži izšķīrās no sava priekšteča. Kal-

niņa amata laikmets dēvējams par cīniņu laikmetu, kur R. L.

b-ai. tāpat kā visai latviešu tautai, bija jāizkaro savs stāvok-
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lis dzīvē, 'kur bija jāatbīda daudz šķēršļu un «kavēkļu, kas stā-

jās latviešu attīstībai ceļā. Arī iekšķīgi bija tā sakot, jāiz-

rūgst latviešu tautisko centienu vielai. Fr. Grosvaldam turpre-

tim bija nolemts, mierīgākos laikos vadīt Latviešu biedrību,

kur cīniņi uz ārieni bij rimuši. Tādēļ arī vairs neievērojam

nedz bedrības, nedz viņas priekšnieka darbībā to straujumu

un uzbudinājuma pilno centību, kādus biedrības dzīve rādīja

priekš tam. Bet tam pretim mierīgas darbības augļi bija jo

svētīgi. Pēdējos desmitos gados dažas biedrības iestādes, kā

Zinību komisija, tās Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļa, Mu-

zīkas un teātru komisijas attīstījušās tik daudzpusēju plašu un

sekmīgu darbību, ka R. L. b-as svars un nozīme tautas dzīvē

caur tām stipri auguši. Katra no minētām iestādēm jau viena

pati izpilda patstāvīgas biedrības uzdevumus. Ka šīs iestā-

des, dažādas tautas vajadzības apkopdamas, draudzīgi savā

starpā strādājušas biedrības paspārnē un aizvien jutušās par

vienas miesas dzīviem locekļiem, pie tam biedrības priekšnieka
Fr. Grosvalda mierīgai un izlīdzinošai darbībai daudz nopelnu.

Savu pienākumu pats stingri izpildīdams un uzticīgā darbībā

būdams citiem par ievērojamu priekšzīmi, viņš panāca, ka

R. L, b-ā tagad valda priekšzīmīga kārtība. Ļoti teicami viņš

prata arī biedrību uz ārieni reprezentēt un tai iemantot uzti-

cību.»

Atzinība, ko Grosvalds bij izpelnījies sava amata pirmajā

gadu desmitā, bij; protams, vēlākos gados pēc daudz pārbau-

dījumiem vēl vairojusies un nostiprinājusies. Jauku (liecību par

to deva 4. februāris 1911. gadā, kad biedrības biedri savu priekš-

nieku un viņa dzīves biedri apsveica 25 gadu amata jubilejā,

viņam rozes kaisīdami un svinīgā goda mielastā līdz ar adre-

ses pasniegšanu mīļus vārdus sacīdami. — Šīm svinībām bij

tā nozīme, ka viņās tika redzama biedrības stabilitāte mai-

nīgos laikos un ka viņas uz āru apliecināja, ka biedrības vadī-

ba ir nosvērta un nesvaidīga vīra rokās. Arī pēc jubilejas

Grosvalds vēl dažu gadu nesa biedrības pirmo amatu. Reti

būs biedrību vēsturē tie piemēri, kur kādam biedrības priekš-

niekam būs izdevies tik ilgi un tādas uzticības pabalstītam ar

cieņu stāvēt savas biedrībās priekšgalā, kā tas bija lemts Fr.

Grosvaldam. Vēl diezgan jauns Kalniņa pēdās stādamies,

viņš ziedo biedrībai visus savus labākos gadus un definitīvi

noliek amatu tik 34. amata gadā, sen godam nosirmojis, un

arī tagad no amata atsakās tikai tāpēc, ka sūtņa pienākumus
nesdams Stokholmā, nevar dalību ņemt Rīgas biedrībā, Ru-



39

nasvīru sapulce vēlreiz lūdz Grosvaldu, no amata neatteikties,

bet pārliecinās, ka minētos apstākļos atteikšanās ir kategori-
ska. Sapulce uzdod priekšnieka pienākumus līdz pārvēlēša-

nām izpildīt A. Kras!tkalinam, bet pēc šī lēmuma, kā atzīmē

4. aug. 1919. g. protokols, «ņem vārdu priekšnieka vietnieks

Krastkalns un izsaka biedrības vārdā viņas ilggadīgam priekš-

niekam, kurš nepārtraukti 34 gadus darbojies ar lielāko ne-

savtību biedrības labā, savu dziļāko pateicību un atzinību, un

izsaka cerību, ka Fr. Grosvaldam atkal drīz būs lemts atgriez-

ties dzimtenē un turpināt savu darbību biedrībā, ar kuŗu viņš

tā saaudzis un kura bez viņa nemaz nav lāga domājama.

Runasvīri saņem šo runu aplausiem un godina priekšnieka no-

pelnus ar piecelšanos no savām vietām.»

Vēlākos gados Grosvaldam stāvēja blakus, un Grosval-

dam no priekšnieka amata šķiroties, kā pēcnācējs viņa darbu

vēl šodien turpina A. Krastkalns, kas jau agrāk bij nesis bie-

drības rakstveža pienākumus. 1904. g. viņu ievēl par priekš-
nieka vietnieku. Šinī amatā viņš paliek arī 1905. gadā, kad

revolūcijai viļņojoties, arī R. L. b-as toreizējie vadītāji —

priekšniecība un runasvīri — noliek pilnas sapulces rokās sa-

vas pilnvaras. Jaunas velēšanas izdarot (20. nov. 1905. g. pēc

v. st.) nāk Grosvalds un Krastkalns atkal runas vīros un pēc

runas vīru sapulces 29. nov. arī agrākajā amatā kā biedrības

priekšnieks, resp. priekšnieka vietnieks; kas garantē biedrības

darbībai zināmu kontinuitāti arī uztrauktos laikos. Neaizrauda-

mās ar revolūcijas pārmērībām, biedrība šo vīru vadīta patur

un nostiprina savu stāvokli un mēģina ar šī stāvokļa palīdzību

dziedēt, kur iespējams, revolūcijas un soda ekspedīciju brūces.

Saprotamu valodu par to runā biedrības protokoli. Nevarēja

jau, protams, arī tur skaidros vārdos izteikt biedrības un viņas

vadītāju noskaņojumu, bet ir tad protokoli pārāk gaiši rāda,

ka biedrība, īpaši viņas priekšnieks, visu dara, lai novērstu ne-

žēlīgos un nemotivētos sodus un tā izglābtu tautu no cieša-

nām. Lai runā 1905. un 1906. g. pārskati, bet it sevišķi pro-

tokoli! 1905. g. 26. martā par ārkārtīgu runas vīru sapulci

lasām:

1. No runas vīriem ieceltās komisijas vārdā Fr. Grosvalds

nolasa lūguma rakstu uz iekšlietu ministra Buligina vārda.

Ar visām pret 1 balsi pieņēma lūguma raksta projektu,

kura galīgu redakciju nolēma atstāt komisijai. Lūguma

rakstu nospriež parakstīt priekšniecībai un visiem nodaļu
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priekšniekiem un runas vīriem. No komisijas priekšā

likto parauga lūgumu pārrunā un vienojās par šādu formu:

«lepriecināti par Visaugstāko Manifestu no 12. de-

cembra 1904. gada un pamatodamies uz Visaugstāko pa-

vēli Valdošam Senātam no 18. februāra 1905. g. N. N. pa-

gasts, kas apdzīvots no latviešiem, rūpēdamies par savas

tautas un dzimtenes labklājību, vispadevīgi lūdz, bez tādu

vajadzību ievērošanas, kā preses, priekšlasījumu un sa-

pulču brīvības, dzīvokļa un personas neaizskaramības,

priekš mūsu guberņām:

1. Dot pilnu ticības brīvību, atcelt patronātu, ievesr

draudzes pašvaldību un mācītāju celšanu caur pašu
draudzi.

2. Atkal ievest latviešu valodu par mācības valodu tautas

skolās, atstājot krievu valodu kā svarīgu mācības priekš-

metu.

3. Atļaut dibināt lauksaimniecības skolas un kursus ar lat-

viešu mācības valodu.

4. Atkal ievest latviešu valodu pagasta pašvaldības iestādēs

par darīšanas valodu.

5. Atļaut latviešu valodā iesniegt lūguma rakstus un aizstā-

vēties pie vietējām miera tiesām- un pie izmeklēšanas tie-

snešiem, ieceļot šo iestāžu amatos kandidātus, kas paši

prot šo valodu,

6. Pielaist lasāmās un skolas bibliotēkās visas no cenzūras

atļautas grāmatas.

7. lecelt uzraugu tiesnešu (komisāru), skolas inspektoru un

laukpolicijas amatos personas, kas prot vietējo tautas

valodu.

8. Atcelt uzraugu un citu administrācijas iestāžu tiesību so-

dīt pagasta amata vīrus, vai pagasta locekļus administra-

trvā kārtā ar arestu.

9. Atcelt zemnieku organizēšanu par atsevišķu kārtu, tik pie-

paturot noteiikumus par zemnieku māju pārdošanu vai iz-

nomāšanu, ar termiņa noteikšanu, līdz kuram visām zem-

nieku mājām jābūt pārdotām viņu rentniekiem.

10. Caur kroņa zemnieku bankas ievešanu dot zemnieku māju

pircējiem iespēju izmaksāt parādus muižu īpašniekiem.

11. Nodokļus, nastas un klausības izdalīt vienādi uz zemnie-

kiem un uz muižas zemi pēc samēra.

12. Atcelt visus caur likumu vai kontraktiem ievestus zem-

nieku gruntsgabalu ierobežojumus medniecības, zvejas,
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mieža lietošanas, dzirnavu un rūpniecības vai tirdzniecī-

bas veikalu uzturēšanas zinā.

13. Izdalīt krona muižas uz nomu vai pārdošanu vietējiem

bezzemes zemniekiem.

14. Atzīt kvotu zemi par zemnieku zemi.

15. Aizliegt muižu īpašniekiem uz nepārdotas zemnieku un

kvotu zemes izaudzinātus mežus vai kokus priekš sevis

nocirst.

16. levest tagadējo landtāgu vietā no visiem gruntsīpašnie-

kiem ceļamas zemstes iestādes.

Biedrība, kā redzam nāk šinī laikā klajā arī ar visai

ievērojamiem pozitīviem ierosinājumiem. Tā it sevišķi bie-

drība pieliek visas pūles, lai sāpīgais zemes jautājums nokārto-

tos latviešiem pieņemamā garā. Ar to nolūku biedrība sa-

sauc zemkopju kongresu 1906. g. Vidzemes gubernators gan

negrib atļaut kongresu, kur drīkstētu piedalīties arī bezzem-

nieki, bet biedrībai to noteikti pieprasot, ir spiests kongresu

atļaut tādu, kādu R. L. b-ba pieprasa. Kongress tiešām 22. un

23. Dl. (vec. st.) notiek, un viņa programā kā vienīgais stāv

bīstamais punkts par zemes īpašumu un viņa lietošanu (hjih

o6cy>KfleHÌîî Bonpoca o 3eMjießjia.irfeHÌn h 3eivrjienojib3oßaHÌH

bt> Jln(ļ)jiHFîÄCKoft ryôepHÌn) Nebij biedrības vaina, ja reak-

cija Krievijas politiskajā dzīvē neļāva realizēties tiem centie-

niem, kas bija latviešu zemes rūķiem par labu izpaudušies

kongresa sasaukšanā un viņa darbībā. 1906. g. pārskats par

augšminētiem jautājumiem sniedz šādas ziņas:

Iz biedrības darbības uz ārieni pag. gadā būtu minama

deputācījas sūtīšana gada sākumā (28. janvārī) pie ministru

padomes priekšnieka, grafa Vittes, dēļ soda ekspedīciju pret-

likumīgas rīkošanās dažās vietās uz laukiem, ēkas dedzinot,

ļaudis sodot ar nāves sodu bez tiesas, ka arī lietojot miesas

sodu. Deputātu izskaidrojums un lūgums- atrada ievērošanu.

Taī pašā lietā biedrības priekšnieks iesniedza rakstītu

memorandumu arī lekšlietu Ministram.

Tāļāk biedrība, vēlēdamās arī no savas puses piepalīdzēt

pie vietējo agrār vajadzību vispusīgas apspriešanas un manīto

trūkumu novēršanas nolēma sasaukt Vidzemes latviešu zem-

kopju kongresu. Pienācīgu atļauju dabūja ar noteikumu, ka

apspriežami tikai zemes lietošanas un zemes turēšanas jautā-

jumi. Uz biedrības uzaicinājumu pagasta valdēm atsūtīt pa-

gasta vietnieku pulka ieceltos divus delegātus no saimnieku

un bezzemes laukstrādniekū šķiras, sanāca uz kongresu 22. un
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23. jūl. (vec. st.) no 414 uzaicinātiem pagastiem 156 pagastu dele-

gāti un proti, 155 saimnieku un 133 bezzemes laukstrādnieku

jeb kopā 288 kongresa delegātu. Bez tiem vēl ņēma dalību 20

kongresa komitejas locekļi, piedalīšanās pie priekšā celto jau-

tāljumu apspriešanām bija ļoti dzīva un lietišķa un taisītiem

nolēmumiem ne tikai būs, bet arī jau bijuši panākumi, jo še

svābadi izteica jo plašā mērā saimnieku un bezzemes lauk-

strādnieku aizstāvji savas vēlēšanās un vajadzības. levērojot

dažu krona muižu dalīšanu mazos gabalos no 6—lo deset.

Biedrības priekšniecība, atsaukdamās uz klāt pieliktiem kon-

gresa lēmumiem, iesniedza septembrī Zemkopības Ministrijas

zemes labierīkošanas Pārvaldei, lūgumu, lai turpmāk kroņa

muižas dalītu lielākos gabalos. Kā vēlāk ziņoja, Ministrija lū-

gumu atradusi par ievērojamu.

Biedrības valdes vēlēšanos, sasaukt uz rudeni otru lauk-

saimnieku kongresu, pašvaldības reformas jautājuma ap-

spriešanai, neizdevās izvest, jo nedabūja uz to atļauju.
25. septembrī biedrības telpās notika Latviešu Lauksaim-

niecības biedrību delegātu sapulce, kurā nolēma dibināt Vidze-

mē zemkopības skolu ar latviešu mācības valodu.

Rudenī biedrība iesniedza Rīgas mācības apgabala kura-

toram lūgumu: mācības pasniegt Vidzemes tautas skolās

uz laukiem un pilsētās mātes valodā un nosprieda savā Reiņa

meiteņu skolā mācību pasniegt mātes valodā, izņemot krievu

valodu, krievu vēsturi un krievu ģeogrāfiju.»

Zinību komisijas Vasaras sapulcēs šinī gadā, biedrība no

savas puses iekustināja jautājumu par mācības ievešanu mātes

valodā tautskolās.

Tā pārskats rāda, cik daudz pozitīva darba biedrība dara

uztrauktos laikos. Cik soļu biedrības vadītāji spēruši, dažā-

das vajāšanas novērzdami vai dzīvības glābdami, tas, kā viegli

varam iedomāties, ne gada pārskatos, ne protokolos nav la-

sāms ; to glabā tik klusa, pateicīga atmiņa.

Okupācijas laikā, kur neviens gaišreģis nevarēja noteikt

kara iznākumus, bij biedrībai sevišķi grūts stāvoklis. Bet arī

šinīs apstākļos biedrības darbinieki turēja augstu latviešu tau-

tas ideālus. To rāda toreizējā biedrības priekšnieka vietnieka

A. Krastkalna runa 22. decembrī 1917. g. Rīgas Latviešu Bie-

drībā, latviešu organizēšanās lietā uz valstisku pašnoteikšanos.

«Augsti cienījamie tautieši. Katrs no mums sajutīs šīs

stundas vēsturīgo nozīmi, kur mums jāsaka svarīgs un ļoti ap-

svērts vārds, kam var būt izšķiroša nozīme priekš visas mūsu
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tēvijas, Latvijas. Apzina, ka no mūsu pareiza vai nepareiza

lēmuma atkarāsies, vai šo dienu ierakstīs mūsu tēvijas vēstu-

res baltajā vai melnajā lapas pusē, vairāk apspiež nekā pacilā

mūsu sirdis. Bet viena apzina mūs atkal apmierina un dod

mums stiprumu. Tā ir apziņa, ka mēs visi un no visas sirds

vēlamies tikai savas tēvijas labklājību. No šīs apziņas lai

liekamies vadīties savos lēmumos. Runājot par mūsu tēvijas

labklājību, mums gribot negribot jāskatās atpakaļ pagātnē, un

jāiznes no tās dažas atbildes priekš tagadnes un nākotnes jau-

tājumiem. Mūsu tēvijas politiskā pagātne bijusi drūma, skato-

ties no latviešu stāvokļa,' un tikai reti tanī atspīdējis kāds sau-

les stars. Pēc tam, kad mūsu valodabija izraidīta no skolām un

visām oficiālām iestādēm un pēc tam, kad mēs gadusimteņiem

bijām tikai otrās šķiras pilsoņi, mums likās, ka ar Krievijas

revolūciju arī mums atspīdēs brīvības saule, zem kuras stariem

uzplauks Latvijas labklājība. Bet brīvības saule drīz aptum-

šojās un brīvības dievietes vietā tika nostādīts kāds nebrīvības

elks, mūsu tēvijas sargi aizmirsa sargāt savu tēvu zemi. Liel-

gabalu lodēm krītot, šis elks steidzīgi aizvirzījās uz Krieviju

atpakaļ, kur ap viņu līdz šai baltai dienai turpinājās elka deja.

Tur elkam jānes vislielākie upuri pēc noteiktas programmas:

zeme un meži, muižas un nami, pļavas un druvas, dzīvs un

nedzīvs inventārs. Ja jautājam, vai mēs gribam, ka šis elks

pie mums atgrieztos, tad laikam gan atskanēs viena vienīga

atbilde un šī atbilde būs — dusmīgs «nē». Patlaban gan pie

mums apklusušas tā sauktās brīvības orģijas un to vietā iestā-

jies drūms klusums. Bet šinī klusumā mēs izdzirstam kādu sau-

cienu arvienu stiprāk un skaņāk un šis sauciens ir: «tautas

pašnoteikšanās tiesība». Šo saucienu pabalsta visas valstis

un arī Vācija, zem kuras mēs atrodamies. Visas apkārt mums

dzīvojošās tautas ir atsaukušās uz šo saucienu, tikai latviešu

balss vil nav atskanējusi.

Mēs redzam un dzirdam, ka gandrīz katru nedēlu, še

pat Rīgā taisa nepārprotamus lēmumus, bet ne no latviešu pu-

ses. Mēs zinām, ka arī rītu taisīs lēmumus, bet ne no latvie-

šiem. Vai mums būs klusu ciest? Vai varbūt mēs gribam,

ka pašnoteikšanās lēmumi no nelatviešu puses tiktu uzskatīti

arī par latviešu lēmumiem? Klusu ciešana arī zināma piekri-

šanas zīme. Es domāju, ka klusu ciešana mums jāpārtrauc

skaļiem nepārprotamiem vārdiem. Šaīs vārdos mums jāie-

tērpj tas, kas ir bijis visas latviešu tautas cerība, kuŗa nu var

piepildīties. Mums latviešiem jāsaka, ka mēs gribam nostāties



44

uz patstāvīgām kājām patstāvīgā valstī, kurā ietilpst visa lat-

viešu zeme viņas etnogiafiskās robežās. Mums jāteic, ka

turpmāk imēs gribam būt savas pašas labklājības kalēji un no-

teicēji. Ja, mēs gribam vēl uzsvērt, ka mēs ne pieglaužami es

ne pie vienas, ne pie otras zemes, bet ka mēs piegilaužamies
tikai pie 'mūsu mīļās tēvijas un Latvijas. To mēs varam teikt

bez bailēm un ar pilnu drosmi, bet pieklājīgā un cienīgā valodā

pašai Vācijai, zem kuras varas mēs tagad atrodamies. Mēs

drīkstam pat viņu lūgt, līdzīgi mūsu brāļiem lietuviešiem, pabal-

stīt arī mūsu pirmo patstāvīgo politisko soli. Mūsu pašno-

teikšanās lēmums nebūs sauciens tuksnesī, bet atradīs atskaņu

arī pie citām valstīm, ar kurām mēs tagad nevaram sakarā

stāties. Ja mēs to godam būsim izteikuši, tad mēs varēsim

mierīgi no šīs vietas šķirties, zinādami, ka esam izpildījuši sa-

vu 'pienākumu tautai un tēvijai pretim, bet visiem tiem, kas

mums stājās maldīgi ceļā un mēģināja pat mums godu laupīt,

būs kaunīgi acis jānolaiž, dzirdot mūsu atklātos, nepārprotamos

vārdus par brīvo tēviju.»

Nebūs šaī runā ko paskaidrot, jo pārāk gaiši viņa rāda,

ka R. L. B-as vadošās aprindās arī okupācijas laikā ilgošanās

pēc pašu valsts dzīves nebij izdzisusi un — kas pats galve-

nais — ka drīkstēja šīs domas arī klaji izsacīt, tā nākamai valsts

dzīvei ceļu sagatavojot.

Kā R. L. B-ba bij visiem spēkiem gādājusi, lai krievu

laikos latviešiem tiktu tautas skola ar latviešu mācības valodu,

tā okupācijas laikā bij šīs pašas vajadzības dēļ jācīnās ar oku-

panta pārvaldīšanas tieksmēm. R. L. B-as pārstāvjiem bij

šinī ziņā daži panākumi. Tā Rīgā bij atļautas latviešu skolas

un tiesās bij brīv blakus vācu valodai lietot arī latviešu valo-

du. Šo tiesību dēļ bij biedrības aprindām jāiztur daža sīva

cīņa, kas draudošajos kara apstākļos nebūt nebij uzņemama

vieglprātīgi.

Cits latviešu interesēm pārāk bīstams jautājums bij vā-

cu nodoms, Kurzemi atvērt saviem kolonistiem. Šinī lietā A.

Krastkalns nepārprotami uzsvēra latviešu dabīgās tiesības uz

dzimto zemi. «Katra valsts», viņš raksta, «tādēļ būtu uzska-

tāma par nestāvošu savā augstumā, ja no viņas varētu sagai-

dīt, ka viņa grib nodibināt savus sakarus ar nākošām Baltijas

valstīm, sūtīdama uz turieni IV2 miljonu lielu kolonizāci-

jas armiju. Tāda vēlēšanās un tādi nodomi labāk nebūtu ne-

maz cilājami.» «Sevišķi divi mana raksta pirmā daļā piemi-

nēti soļi bij kā radīti priekš tam, lai noārdītu tiltu starp
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Vāciju un 'latviešu tautu — proti,' 'kolonizācijas noteikumi un

latviešu zemnieku izraidīšana no kādas auglīgas joslas Kur-
zemē — šaušanas klajuma ierīkošanas nolūkos.» Tā un tam-

līdzīgi pacēla R. L. B-as pārstāvis A. Krasfikalns savu balsi

latviešu lietās patvarīgā okupanta priekšā un oponēja ne

gluži bez panākumiem. — Rīgas Latviešu biedrība un viņas
vadošās aprindas nebij savu sarga vietu atstājušas arī kara
briesmās.

R. L. B-as priekšnieki pēc kārtas.

1) Bernhards Dīriķis no sākuma līdz 6. aug. 1870.

2) Richards Tomsons no 6. aug. 1870. līdz 4. febr. 1871.

3) Fridrichs Veinbergs no 4. febr. 1871. līdz 17. febr. 1872.

4) Jānis Baumanis no 17. febr. 1872. līdz 30. janv. 1875.

5) Krišjānis Kalniņš no 30. janv. 1875. līdz 13. dcc. 1885.

6 tFridrichs Grosvalds no 4. febr. 1886. līdz 4. aug. 1919.

1) Andrejs Krastkalns, no 17. maija 1920.

R. L. B. godabiedri.

Barons Aleksandrs Ukskūl-Gū Idcnb an d s

'Uexkull-Gûldenbandt), Vidzemes gubernators, īstens valsts-

padomnieks un bruņinieks.

Ģenerāladjutants Pēters Pavlovičs Albedin-

skijs (AlbedinskvJ, Viļņas ģenerālgubernātors un Baltijas

guberņu karaspēka pārvaldnieks.

Pauls Lillenfelds (Paul von LilienfeldtJ, Kurze-

mes gubernātors, īstens valstspadomnieks.

Flūgeladjutants un paīkavnieks Aleksandrs A1 ek s-

androvičs Kozlovs.

Krišjānis Valdemārs, sekretārs Krievijas jūras

biedrībā kuģniecības veicināšanai.

Ernests Dunsbergs, skolotājs.

Jānis Cimze, Valkas semināra direktors.

Dr. phil. A. Bīlenš te ms, mācītājs.

K. Barons, skolotājs.

K. Kundz iņ š, mācītājs.

A. Vēbers, redaktors.

Fr. Grosvalds, zvērināts advokāts.

Ģenerālmajors Vladimirs Dmitri jēv ič s Su-

r o v c c v s, Vidzemes gubernātors.
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Ģenerālmajors Michails Aleksējevičs Pa-

škp v s, Vidzemes gubernātors.

Slepenpado'mniēks Nikolajs Aleksandrovičs

Zvegincov s, Vidzemes gubernātors.

Andrejs Jurj ā n s, brīvmākslinieks.

Fricis Treulands-Brīvzemnieks, valsts pa-

domnieks.

Ģenerālmajors, barons Michaels Jegorovičs

Vrangels.

Heinrichs S'tange (Heinrich von Stange), Balti-

jas Domēnu pārvaldes priekšnieks, īstens valsts padomnieks.

Kaspars Biezbā r d i s, ģimnāzijas skolotājs, koli.

asesors.

Bernhards Dīriķis, redaktors, galma padomnieks.

Jānis Baumanis, architekts.

Ģenerālmajors Michails Aleksējevičs Zi-

novj c v s, Vidzemes gubernātors.

Ivans Jegorovičs Ševičs, bijušais Vidzemes

gubernātors, s 1epenpadomnieks, kamfoarkurn gs.

Ģenerālmajors Antons Ivanovičs Laks, Tom-

skas gulbernātors.

Aleksandrs fo n Loc v i s o f Mena r s, mui-

žas īpašnieks Dolē.

Ludvigs Kerkovius, Rīgas pilsētas galva.

Joz c f s Vītols, profesors.

Kelepov s k i j s, Vidzemes gubernātors, ķeizariskā

galma stalmeistars.

Frīdrichs Veinbergs, zvērināts advokāts un re-

daktors.

V. Purv ī t s, akadēmiķis, profesors.

Matīss Kaudz ī t s, rakstnieks,

Ādams Ārga 1 s, skolas priekšnieks.
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Saulaini brīzi biedrības mūžā.

Kad biedrībai bij pagājuši 10 gadi un viņa atradās ener-

ģiskā priekšnieka Kalniņa vadībā, vajadzēja notikt arī piemēro-

tiem svētkiem ar goda mielastu, koncertu, teātri un balli. Svēt-

kos ņēma dalību «visas toreiz pastāvošās biedrības visā Lat-

vijā vai nu caur delegātiem vai caur rakstu. Apsveicināšanas

telegrammas bij atnākušas kādas 14 un bez tam vēl 9 vēstules

u;n raksti no visurienes, kur vien latvieši mīt.» Šie samērā lie-

lie svētki mūsu laiku mērogā tik diži, protams, neizskatītos, jo

kad ar viņos ņēma dalību tīri vai visas Latvijas biedrības, šo

biedrību pašu bij vēl nedaudz, un arī pati gavilniece, R. B. b-a,

jau vēl bij jauniņa, ar nenostiprinātām tradīcijām. Viena lieta

tomēr bij skaidra, proti, ka R. L. b-a ir latviešu centrālā orga-

nizācija, tālab viņu sāk dēvēt par māmuliņu.
Daudz lielākas ir 25 gadu svinības 1893. gada oktobrī.

Gan jau ap šo laiku ir biedrībai arī sava opozīcija, bet tautas

šķelšanās nav vēl tāda spilgta kā vēlākos gados un paši opo-

zicionāri vēl labprāt biedrības sapulcēs nāk un iet. Tā tad

biedrībā vēl arvienu atspoguļojās latviešu tautas vienība, ja

arī ne tik noteikta kā pirmajos gados. Bet kas šais svētkos ir

īpatnējs, ir latviešu lielais pieaugums kultūrā, kas atzīmējams

starp 10 un 25 gadu jubilejām. Starp gratulantiem ir ārkār-

tīgi daudz inteliģentu darbinieku dažādos sadzīves, zinātnes un

mākslas arodos. Ir klāt arī vairāk studentu, kas reprezentē

loti plašas studējošo aprindas; starp viņiem arī liela grupa

tādu, kam biedrība izsniegusi studiju stipendijas. Ja nu vēl

atceramies, ka šinīs gaviļu svētkos pamirdz arī jauni talanti

dzejas laukā Aspazijas personā, kas tobrīd vērsa uz sevi visas

acis, kā sengaidīts brīnumbērns, tad sapratīsim, ka R. L. b-as

25 gadu jubileja bija biedrības mūžā īsts kalna gals. Uz 25

gadu svētkiem iznāca plašs apskats par biedrības darbību.

Sakārtojis to bij V. Olavs, Tā kā biedrība bij ap sevi pulcē-

jusi visus labākos latviešu spēkus — un tie vairs nebij tik

sīciņi, — tad derēs šīs svinības atgādāties laika biedru tēlo-

jumā, kā arī atcerēties visus tos laba vēlējumus, ko toreiz

biedrībai izteica rosīgākie atklātības darbinieki gan dzejā, gan

prozā, gan arī mūzikā, pasniegdami biedrībai interesantu pie-

miņas albumu.
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Rīgas Latviešu Biedrības 25 gadu

gaviļu svētki.

Pēc uzticīgas, panākumu .pilnas darbības ir atpūta jo pa-

tīkama un svētku prieki jo saldi. Un.jo lielākus pūliņus prasī-

ja darbi, jo lielāki panākumi tiem sekoja, jo svinīgi ir svētki pēc

padarītiem darbiem. Par to liecināja Rīgas L. B. gaviļu svētki

šā gada 10. novembrī. Priekš 25 gadiem, it īpaši tanī pašā die-

nā, viņa iesāka savu svētību piešķirošu darbību, kad viņas dibi-

nātāji un pirmie biedri, pēc viņas statūtu apstiprināšanas, sanā-

ca uz pirmo sapulci un iecēla savu pārvaldīšanu — runas vīru

sapulci un priekšniecību. Biedrības iesākums bija toreiz mazs,

līdzēkļu tai bija maz, grūtumu un šķēršļu daudz. Bet uzcītīgā,

nepiekūstošā darbībā, priekšzīmīgā saimniekošanā un rīko-

šanā viņa pārvarēja visus grūtumus un šķēršļus, apgādājās ar

bagātīgiem līdzekļiem un izcīnīja tādu ievērojamu un cienītu stā-

vokli, kādu ieņem reti kāda biedrība savā tautā. Tāpēc arī

viņas gaviļu svētki pēc 25 gadu darbības bija tik diženi un svi-

nīgi, ar tādu visas tautas līdzdalību tika svinēti, kā tas reti pie

kādas citas biedrības būs piedzīvots. Deputāti no malu ma-

lām bija steigušies uz Rīgu, sveicināt Latviešu biedrību «mā-

muļu». Un kas neiespēja pats atnākt jeb atbraukt, tas izteica

savu līdzjūtību un atzinību ar rakstu. Tā sveicinājumu ar te-

legrammām un vēstulēm bijā pienācis pāri par 150, ne tikai no

Latviešu zemes malu malām, bet arī no daudz lekškrievijas

pilsētām un viena telegramma pat no Filadelfijas pilsētas

Z.~Amērika.

Pulksten vienos pēc pusdienas iesākās svētku akts

Biedrības grezni izpušķotā svētku zālē. Jurjāņu Andreja svēt-

ku maršam atskanot, zālē ienāca biedrības deputāti un avīž-

niecības reprezentanti. Biedrības priekšnieks, zvērināts ad-

vokāts Grosvalda kgs, svētkus atklādams» deva pārskatu par

biedrības 25 gadu gaitu, šādi runādams:

«Cienītie svētku viesi un biedri! Šodien, kur Latv. Biedr.

laimīgi nostaigājusi 25 gadu mūža ceļu, neviļot griežas mūsu

acis vispirms uz laikiem un dienu, kur biedrība cēlās, un tāļāk

uz to, kā un ar kādām sekmēm viņa līdzšinējo ceļu nostaigā-

jusi. —

Līdz 1867. gadam, latviešiem Rīgā nebija ne viena ko-

pīga latviešu centra, tie, bez retiem izņēmumiem, pazuda, iz-

glītībā un amatā ko panākuši, cittautiešos, vai staigāja ik katrs

savu ceļu, bez jebkādas tautiskas pašapziņas. Te bads kaimi-
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ņos — Igauņos modināja arī Rīgas latviešus pulcēties vieno-

tiem spēkiem palīdzību sniegt. Bada laikam Igaunijā izbeidzo-

ties, centīgākie Latv. pal. biedrības biedri; 1868. g. sāka pār-

spriest, kādā veidā nodibināt Rīgā pastāvīgu latviešu biedrību,
kas trūkuma cietējiem un nelaimīgiem varētu katrā laikā pa-

līdzēt un gādāt par Rīgas latviešu garīgo attīstību. Darbs labi

pašķīrās, tā kā 1868. gadā, 20. jūlijā varēja iesniegt valdībai

priekš apstiprināšanas no 41 biedrības dibinātāja parakstītus

statūtus. Šo biedrību viņi nosauca par «Latviešu Biedrību».

Lūk, tagad šajos gados no tā pasākuma ir izaudzis šis plašais,

garīga satura bagātais latvju tautas vienotājs. Tādēļ šaī 25

gadu piemiņas dienā mēs tikai padevīgā pateicībā par Dieva

palīgu un svētību līdzšinējos darbos varam vēlēties, lai līdz-

šinējais darbīgais un ideālais gars mūsu biedrībā, un viņas

darbiniekos arī turpmāk nekad nezustu! Un ja tas pastāvēs,

tad viņas zaru ozola vaiņags, ko uzlikuši tai dibinātāji par stip-

ruma un ņeizmirstības simbolu, zels mūžīgi! To lai mums pie-

šķir žēlīgais Dievs! (Balss 1893. g. 46. Nr.).

Pēc svētku runas Rīgas Latviešu biedrība saņēma laimes

vēlējumus. Jelgavas Latviešu biedrība bija pirmā apsveicinā-

tāja. Viņas priekšnieks J. Čakste, pasniegdams glīti izstrā-

dātu adresi, uzrunāja gavilnieci sekošiem vārdiem: «Atska-

toties uz Tavu 25 gadus jau pārlaisto dzīves laikmetu, manim

neviļus ienāk prātā, salīdzināt Tavu gaitu ar cilvēka mūžu.

Cilvēks, 25 gados augdams, dabūn pabalstu un palīdzību no

apkārtnes, viņš bez tās nevarētu nebūt pastāvēt. — Ne tā ir

bijuši Tavi principi. Tu neesi nekā no citiem ņēmusi, bet gan

esi citiem atdarījusi Tavas rokas. Parādīdama labdarības

darbus, Tu pulcināji ap savu karogu Latviešu darbiniekus;

kopdama mākslu un zinību, Tu esi devusi krietnus piemērus,

kā sniegt tautai palīdzību. Tu piekopusi dziedāšanu, lai cil-

dinātu Latviešu tautas dziesmas, tāpat Tu rūpējies par muziķu.

Tie ir nenogurstoša vīra darbi! Atskatoties uz Tavu pagātni,

redzam caur Tavu dzīves gaitu caurspīdam kā sudraba pave-

dienu īsti svinīgu nolūku — celt un godāt mūsu dārgo tautu.

Tava patīkamā alga ir — apziņa, ka Tavam darbam, bijuši

krietni augļi. Tu cēli tautu godā, par to atkal Tevi tauta go-

dā.» — Pasniegtai adresei bija tāds saturs: «Rīgas Latviešu

Biedrībai, 25 gadu svētkos. 25. gadus Tu esi staigājusi Lat-

viešu tautas priekšgalā. Tavos centienos atspoguļojas Lat-

viešu tautas centieni un Tavos panākumos Latviešu tautas pa-

nākumi. Kā Tavos jaunības gados, kad Tavs ceļš veda pār
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ērkšķiem un akmeņiem, Latviešu tauta Tev sekoja ar uzti-

cību, tāpat tā tagad ar lepnumu noskatās uz Tevi, kur Tu

sasniegusi pilngadību. Tavi darbi mūžīgi paliks Latviešu tau-

tas piemiņā un Tavi darba darītāji atradīs cienīgu vietu Lat-

viešu tautas vēsturē. Palieci aizvien tā, kas Tu esi līdz šim

bijusi — pirmā Latviešu biedrība — to vēlē Jelgavas Latviešu

biedrība un viņas nodaļas,»

Rīgas Latviešu Labdarības biedrības uzdevumā apsvei-

ca Gerbers un Valmieras biedrības vārdā priekšnieks Švēde

sirsnīgiem vārdiem savu vecāko māsu, cildinot viņas nopel-

nus tiklab pilsētas, kā arī lauku sadzīves ziņā. — Dr. A.

Bīlenštelns, sirmais Latviešu valodas un gara mantu pētnieks,

uzrunāja Biedrību ar šādu apsveicinājumu:

«Cienījami Rīgas Latv. biedr. priekšnieki!

Rīgas Latviešu biedrību šinīs priecīgos piemiņas svētkos

Latviešu draugu biedrības vietā apsveicināt man tas gods no-

vēlēts. Tā darot, nevaru citādi iesākt, kā pieminēdams, ar kā-

diem vārdiem pirmo reizi Jūsu Biedrību, kad tā patlaban bija

piedzimusi, esmu divdesmit četrus gadus atpakaļ — apsveicinā-

jis. Latviešu draugu biedrības 41. gada sapulces protokolā

drukāti šādi mani vārdi:

«Beidzot nevaru klusām aiziet garām gar jaunu Latviešu

biedrību, kas aizpēra (febr. 1868.) cēlusies Rīgā un kuras garu

un prātu ar laiku jo skaidri var pamanīt. lesākums bija žēla-

stības darbs pie bada cietējiem mūsu Baltijas jūrmalā. Same-

tās Rīgas Latvieši uz piepalīdzēšanu. Otrs bija un tagadiņ vēl

ir, kad bads mitējās, pašu Rīdzenieku saviesināšanās un kopā

papriecāšanās, kā tas jau radiem-, draugiem, kaimiņiem, vie-

nas kārtas un tautas cilvēkiem mīl un patīk, un bez kam īsti

nemaz nevar būt. Trešais augstāk kāpjot, bija rūpēsts par

gara apgaismošanu un prāta celšanu pie sevīm un saviem brā-

ļiem. Lai Dievs pašķir!»

Šie vārdi rāda, kā Latviešu draugu biedrība, kuras vietā

stāvu, savu jaunāku māsu un viņas cenšanos no paša pirmā

iesākuma uzlūkojusi. Tādā pat prātā laimes un svētības no

Dieva žēlīgas rokas Jums novēlēdams, atkal saku: «Lai

Dievs pašķir!»

Lai Dievs pašķir Jūsu ceļu un darbu! To vēlēju ir no sa-

vas sirds, es, vecais Bielenšteins, ir to citu Latviešu draugu

vārdā. 25 gadu ceļš ir garš un pār tālu ceļu ronas kalni un

gravas, pa ilgu laiku ronas gaišas un tumšas dienas, ronas ka-
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vekļr un šķēršļi. Tas pieder pie visu cilvēku būšanas. Bet

varam priecāties līdz ar Jums, ka bērniņš pieaudzis un

nācis vīra gados un spēkā. — Jūsu trejāds iesākums gājis vai-

rumā un Jūsu pūliņi nav palikuši bez augļiem. Jūsu žēlastības

darbi nav mitējušies un Jūsu roka par visiem tiem gadiem bi-

jusi devīga, tāpat kur maizes bads bija jāglābj, tāpat kur jau-

nekļiem bija bads pēc mācības un gaismas.

Tad Jūsu biedrība ne tikai Rīdzeniekus šinī pavēnī savie-

sināšanās un papriecāšanas dēļ sapulcinājusi, bet stipras sai-

tes tinusi ap visiem tautas brāļiem šijpus un viņpus Daugavas.

Blakus tiem citiem) Dieva dotiem garīgiem spēkiem baznīcās

un skolās Jūs neapnikuši esiet rūpējušies savas tautas prāta un

sirds attīstīšanos vairot. — Lai tikai īsos vārdos pieminam

piem. to godu, ko esiet pelnījuši trīs jaukus un krietnus dzie-

dāšanas svētkus izrīkodami, derīgas grāmatas caur Zinību ko-

misiju klajā lalzdami;. etnogrāfisku muzeju ierīkodami v. t. t.

«Lai Dievs pašķir!» es atkal saku, kā priekš 24 gadiem,

lai Dievs pašķir uz priekšu Jūsu rūpēšanos par savas tautas

laicīgu un garīgu labklāšanos!» —

Baltijas vēstures un senatnes pētītāju biedrība bij atsūtī-

jusi caur v. Lovis kungu adresi, kurā izsacīts laimes vēlējums

uz Biedrības goda dienu. Adreses beigās izteikta priecīga ce-

rība, ka tie ceļi arvien vairāk nolīdzināsies, uz kuriem Zinību

komisijai un Baltijas senatnes pētītāju biedrībai jāsniedzas kopā

rokas, ievērojot simtiem gadiem kopā ejošo pagātni. — Evaņ-

ģēliskās Lutera biedrības vārdā atnesa Pāvila baznīcas mācī-

tājs Valters sirsnīgas laimes vēlēšanas. Bez tam runātājs kā

Biedrības loceklis, piesprauda jauku puķīti gavilnieces vaiņagā.

«lelūgumā, kuŗu dabūju, stāvēja uz vienas puses Svētku ko-

misija, otrā pusē gada skaitlis 1868. un 1893., vidū Latviešu

biedrības staltais nams un apakšā mazs vārdiņš «līgo». Rau-

dzīšu Jums iztulkot, ko šie 4 burti mazajā vārdiņā nozīmē.

«L» nozīmē Latvijas, «j» — jaunais, «g» — goda, «o» — ozols.

Mans tulkojums tad skanētu, «Latvijas jaunais goda ozols*.

25 gadi ozolam nav nekādi lieli gadi, kaut gan katram citam ko-

kam tanīs gados vecums klāt; ozolam 25 gadi ir pilni spēka

gadi, viņš tikai tad savus zarus izplata. «Latvijas jaunais goda

ozols», Tu mīļā Latviešu Biedrība, arī Tavi zari pieņemas

kuplumā un brangumā, tamdēļ eis ar priecīgu sirdi vēlu Te-

vīm sirmus gadus. Lai Dievs pieliek «ja» un «amen«. — Vec-

piebalgas Labdarības biedrības priekšnieks sveicināja Biedrību

kā paraugu lauku biedrībām un tāpat arī Tukuma Viesīgās
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biedrības delegāts, skolotājs Stūrītis cildināja Biedrības nopel-

nus. Cerības biedrība bez apsveicinājuma iedāvina vēl priekš-
niecībai uzsitamo zvanu no sudraba. Jo projām visai jauku ko-

pīgu adresi pasniedza šādas Rīgas biedrības: Pavasara Pa-

līdzības biedrība, Jonatāna Palīdzības biedrība, Rīgas Krāj-

un Aizdevu biedrība, Rīgas 11. Pārtikas biedrība, Rīgas Ziedoņa

Palīdzības biedrība, Torņakalna Palīdzības biedrība, Rīgas

Fūrmaņu Palīdzības biedrība, Katriņdambja Dzied, biedrība,

Rīgas Daiļkrāsotāju biedrība, Pārdaugavas Amatnieku Palīdzī-

bas biedrība, Rīgas Ziemeļa Palīdzības biedrība, Rīgas Strād-

nieku Palīdzības biedrība, Austras kuģniecības biedrība, Rigas

Palīdzības biedrība un Cerības biedrība. — Adreses saturs pie-

rāda, kā domā citās vietējās biedrības par Rīgas Latviešu

biedrību:

Spēks vienība.

«Dižani ir Tavi nopelni, Rīgas Latviešu biedrība, veicinot

pa 25 gadiem viennotaļ Mūsu tautas garīgo un laicīgo labklā-

jību. Tu sauci un modināji, pulcēji un vienoji Latvju dēlus un

meitas uz jaukiem, tautai svētīgiem darbiem, cēli veicinādama

Gaismas, Brīvības un Vienprātības karogu. Par gaišu parau-

gu Tu noderēji savām citām Latvju māsām, kuras labprāt mitu-

šas Tavā viesmīlīgā pavēnī un kuras tagad, Tavos 25. šūpuļa

svētkos, Tevīm tuvojas, lai no visas sirds apliecinātu savu at-

zinību, mīlestību un uzticību. Izplati joprojām gaismas un brī-

vības starus pa dārgo tēviju, skaidrodama tautas prātu un dai-

ļodama tautas sirdi! Šinī darbā stāvēsim allaž laikos cieši

kopā, jo

Spēks ir vienība!

Tavas masas.»

Rīgas Latviešu Dziedāšanas biedrība apbalvoja gavil-

nieci ar jauku sudraba pokālu, pie kam Fr. Bajinskis apsveica

Biedrību ar garāku dzejoļu. Vietalvas Labdarības biedrības

vārdā runāja Jankaus. No tuvienes un tālienes tagad steidzo-

ties apsveikt māmuļiņu. Vietalvas biedrība varot tikai sacīt:

Ej, māmiņa, Tu pa priekšu, mēs Tavās pēdiņās Valkas Viesī-

gās biedrības reprezentants starp citu aizrādīja, ka visu biedrī-

bu māte ir uzticīga gaismas izplatītāja uz visām pusēm, par

visiem novadiem, starp tautiešiem arī tālās malās. No Lat-

viešu studentu puses delegātus bija sūtījusi Lettonia (0. Frey-

mans), Rīgas politeehnikas studentu ziniskā sabiedrība «Selo-

nija» (J. Meilands), Maskavnieki (Krastkalns) un Pēterburdz-

nieki (Vāgners). Kamēr pirmējie studentu delegāti izteica at-
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zinīgos vārdos biedrībai pateicību par viņas darbiem un it

sevišķi par viņas gādāšanu Latviešu augstskolas mācekļiem

par labu, tamēr pēdējais, Pēterburdznieks, Vāgners pasniedza

Rīgas Latv. biedrībai jaunas pamācības par apstākļiem piemē-

rotu darbošanos. Smiltenes-Palsmanes-Aumeistaru-Gaujenes

zemkopības un Smiltenes Dziedātāju biedrības vārdā Dam-

bergs, iepazīstinādams ar turienes apstākļiem un beigās novē-

lēdams labas veselības un uzlika «vārpu kroni» biedrībai galvā.

Pārdaugavas Latviešu Labdarības biedrība novēl laimes bie-

drībai no visas sirds un daudz pateicības un cerības. Tāpat

arī Dignājas Dziedāšanas biedrība (Dr. Kalniņš) un . Rīgas

Latviešu Palīdzības biedrība. Straupes Labdarības biedrības

reprezentants iztēlo jūsmīgos vārdos 'latviešu tautas agrākos

laikus un ar to sakarā biedrības celšanos, kā arī viņas mācības,

Aderkašu-Plāteres-Taurupes Labd. biedrības pārstāvis pa-

sniedza adresi un izteica, ka mīlestība iemanto pretmīlestību,

uzticība — slavu. Cēsu Amatn. Palīdz, biedrība, Ērgļu Labda-

rības biedrība, Jaun-Gulbenes Dziedās, biedrība apsveic bie-

drību siltiem vārdiem, Liepājas Latviešu Palīdzības biedrības

priekšnieks J. Kreiebergs aplūko latviešu mošanās un celša-

nās laikus no garīga miega. Viņš teica: «Kad atskatāmies

uz mūsu neseno pagātni, uz latvju tautas mošanos un celša-

nos, uz viņas tautiskās apzinās augšanu kad redzam, kā pa-

mazām malu malās, pat vistumšākos kaktos zem kāda bur-

vīga iespaida rodas kustība, kas, palikdama vienmēr mošāka

un mošāka, rada biedrības, rada teātrus, rada dziedāšanu, ceļ

staltus biedrības namus, rada drošsirdīgus, apzinīgus tautiešus,

atdod, tā sakot, latviešu tautu viņai pašai atpakaļ, tad neviļus

pētām pakaļ pēc tā gara, kas radījis visu šo krāšņo, kuplo

dzīvi, un atronam, ka šis gars, īsu laiciņu pabijis mūsu zie-

meļa galvas pilsētā, ņēma sev pastāvīgu mājas vietu vecajā

Rīgā. Tas rada iestādi, kas iziedama no svētākās, darbīgā-

kās jūtas — līdzcietības paliek zem vadenu meistaru vadības

par vispār tautisku iestādi, par Rīgas Latviešu biedrību. Šī

biedrība uzņēmās būt un tiek ne vien par Rīgas latviešu, bet

visas latviešu tautas audzinātāju, tā rāda, kas jādara, kā jārī-

kojas un jācenšās, lai latviešu tauta ietu pastāvīgi un naigi uz

priekšu. Tādu karogu atrisinājusi, tādus augstus, jaukus mēr-

ķus sev spraudusi, tā tika par paraugu citām biedrībām un

caur to izplūst tas gars, kas radījis visu tagadējo latviešu

slavu un spožumu.
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Tādēļ es Liepājas Latviešu Palīdzības biedrības vārdā

izsaku gavilniecei savu sirsnīgu prieku, savu dziļi sajustu pa-

teicību un cienību par to vareno iespaidu, ko tā darījusi uz

latviešu tautas attīstību, un novēlu viņai «saules mūžu

nodzīvot!»

Kokneses Dziedāšanas biedrība pasniedz adresi ar šādu

saturu:

«Augsti cienītā Rīgas Latviešu biedrība!

Mūsu dzīve ir pilna uzdevumu un pienākumu, Arī

Tev radās uzdevumi, sevišķi pret sevi pašu un mūsu tautu.

Tava līdzšinējā darbība liecina, ka Tu savus pienākumus esi

teicami izpildījusi. Lai gan Tavā 25 gadu pastāvēšanas laikā

Tev dažreiz šāva koku ceļā un kādas reizes bij jākaro pret

nesaticību un nevienprātību, tomēr Tu droši un stingri gāji pa

uzsākto, pareizo ceļu, domādama uz to, ka par Tevi runā un

runās Latviešu tauta, kas līdz ar Tevi priecājas un bēdājas.

Tas, ka Tu, augsti cienījamā gavilniece, savus uzdevumus un

pienākumus pareizi atzinusi, ievērojusi un negrozāmi izpil-

dījusi ar slavenām sekmēm, Tevi dara laimīgu. Lai Tevi

Laima arī uz priekšu vienmēr pavadītu un Tu dzīvotu saules

mūžu, strādājot un cīnoties Sev, mūsu tautai par godu un svē-

tību, to vēlu Kokneses Dziedāšanas biedrības vārdā.»

«Baltijas Vēstneša» un «Balss» redaktors apsveicinādams

gavilnieci, dāvāja tai sudraba kausu. «Mājas Viesa» redak-

tors vēlēja tai brangu nākotni. Latviešu rakstnieku un daile-

nieku vārdā Pūriņu Klāvs pasniedza gavilniecei ļoti daiļi iz-

strādātu albumu, kurā latviešu rakstnieki un mākslinieki bija

ierakstījuši dažas sentences un laimes vēlējumus un glezno-

tāji uzzīmējuši dažas ainas. T. Zeiferta kgs nolasīja no viņa

sacerēto apsveicināšanas dziesmu.

Pēc noklausītiem sveicinājumiem un laimes vēlējumiem,

priekšnieks Grosvalda kungs paziņoja, ka Rīgas Latviešu bie-

drība iecēlusi par saviem goda biedriem: Krišjāni Baronu,

Dr. A. Bielensteinu, Rīgas pilsētas galvu Ludvigu Kerkovius'u,

redaktoru Aleksandri Veberu un Smiltenes mācītāju Kārli

Kundziņu un par mūža biedriem biedrības dibinātājus Jāni

Rozi, Mārtiņu Ballodu, Zanderu Martiņsonu, J. Zilberfeilu,

Mārtiņu Bankinu, Leonhardu Sternu un Jāni Martiņsonu. Bez

tam priekšnieks pasniedza jauku dāvānu, sudraba pokālu Mār-

tiņam Ballodam, kas pa visiem 25 gadiem dažādus biedrības

amatus izpildīdams, ar retu uzticību tai kalpojis.

Svētku akts beidzās ar valsts himnas nodziedāšanu, kuru
trīsreiz atkārtoja.
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Albuma pirmā teksta lapas puse atrodas šads dāvinājums:

Atzīdami Tavus lielos nopelnus, veicinot latvju tautas

garīgo uin laicīgo labklājību, latvju rakstnieki un daiļnieki Tev,
Biedrību Mātei, tuvojas Tavā goda dienā ar mazu, bet ar mīļu

prātu un sirdi pasniegtu balvu, lai tā jo redzami apliecinātu dā-

vātāju atzinību, mīlestību un uzticību. Paliksim allaž laikos

kopā! vienoti, spēcinot un daiļojot tautas gara dzīvi par slavu

un svētību dārgai Latvijai!

Ap s v c i c m ā jums.

Vēlu sirsnīgi Tev daudz laimes, godu un prieku,

Latviešu Biedrība Rīgā, uz tādiem retajiem svētkiem.

Ko tu tagadiņ svini, kad piedzīvojusi esi

Gadus divdesmitpieeus un cienīgi vari jau iekāpt

Māmiņas goda kārtā, jo laidusi bērnus jau daudzus

Pati no sava klēpja, tos audzinājusi pa godam,

Ka tie pasaulē droši var savu maizīti pelnīt.

Ceru, ka uz šiem svētkiem tie visi apciemos Tevi,

Kā jau māmiņu mīļo, un sniegs Tev sirsnīgi roku.

Nenāks laikam ar' tukši — būs padusē kukulis katram,

Ar ko apbalvot Tev' uz tādiem godības svētkiem.

Laikam vēl kādi ar' būs no Biedrības cēlēju draugiem,

Tie lai jaunajiem stāsta, cik pūles to ierīkot bija.

Līdz ar visiem tiem mēs, Tavi ciemiņi — draugi,

Apsveicam sirsnīgi Tev' un vēlamies, lai Tu uz priekšu

Pati kā māmiņa mīla, ar saviem padomiem gudriem,,

Pabalstītu te mūs arvien jo draudzīgi, krietni,

Lautu papriecāties še mums savās greznajās telpās,

Kā jau darījuse te reizēm, izrīkodama

Svētku vakarus košus un teātrus, lustīgas dejas.

Trīs -reiz jau neaizmirstamus, slavenus dziedāšanas svētkus

Izrīkoji par godu te visai latviešu tautai.

Tādi lai reizēm vēl nāk! Uz to es ceru, ka visi

Vēlīgi būs un Tev uz to uzsauks «Augstaju laimi!»

S v c ik i!

Augstus prieka svētkus svinam, Biedri, šinī vakarā!

Tautas rozes kroņus pinam, Pušķot pilnā greznumā

Rīgas Latvju B i edr īb' s namu, Kas ir pirmais goda

nams,

Ar šo vārdu cienījamu Latvju tautai apsveicams.

Sveika ēka! Tu tā pirmā, Kamēr pastāv Latvija,

Kam uz durvīm stāv šī îirma: «R īga s Latvjuß icd r ī b a.»
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«S velka!* Sveika!» lai tā skaņa Tev no Vid- un Kurze-

mes!

Katris augstā cienīšanā Šovakar Tev apalt' nes!

Prieks, ka latvji nu ir tauta, Kam kā brīviem cilvēkiem

Ir no valstes vaļa ļauta, Biedroties kā tautiešiem!

Drīz līdz septiņ' simtiem gadiem Tie bij dzimti ļautiņi,

Kas ar sievām, bērniem, radiem Kalpoja kā rūķīši!

Ne tie kāda tauta bija, Nedz tiem kādas biedrības.

Mūžu sāka, pavadīja Muižu gaitās, klausības.

Nu tie laiki aizgājuši, Lai ar' grimst uz mūžībām?

Paliek ii kā nebijuši Līdz ar visām grūtībām!

Gods tiem Tautas Dra vg i c.m, Kas uz tādām domām

nākuši

Uzmudrināt krietnus latvjus: Biedroties kā tautieši.

Atļauju kad izdabūja, Cēla Latvju Biedrību.

Biedrīb's namu uzbūvēja: Lolot Tautas Māmiņu,

Un di vdcs m i t pi c c i ga d i Mums jau nu aiz muguras,

Kamēr krietni tautas vadi Šinī namā darbojas.

Cik nav pa šiem daudziem gadiem Svētības še plūdušas:

Tautieši no mākslu vadiem Vesti pie izglītības!

Tā nu latvieši ir tauta, Citām tautām līdzīga,

Kuriem gods un vaļa ļauta: Sapulcēties Biedrībā.

Lai par to skan gods un slava Dievam — krievu Ķei-

zariem!

Varam sabiedrībā savā Priecāties ar priecīgiem!

Šādus prieka svētkus svinam Šinī goda vakarā!

Sabiedrības kroņus pinam, Pušķot zelta glītumā

Rīgas Latvju B i c d r ī b' s namu, Latvju Biedrīb's

Māmiņu.

Tautas garā strādādamu: Sveicam tev ar cienību!

Ernsts Dūnsbergs

Kālab man brāļi kala

Vizuļotu vainadziņu ?

Druvā man saule lēca,

Druvā saule norietēja. (T. dz.).

Vecākai' māsai allaž piekrīt grūts, bet svētīgs un godā-

jams darba lauks ģimenes dzīvē: tai jārāda cēla priekšzīme

jaunākiem brāļiem un māsām visos krietnos darbos un tiku-

mos. Uz to allažiņ tāļāk centies, uz to lai Dievs tev palīdz,

kā līdz šim, tā ari joprojām!

Rīgā, 1893. gadā.
Kr. Barons.
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Esi arī nākošos gadusimteņu ceturkšņos pirmā latviešu

tautas darbnīca.

Rīgā, 15. oktobrī 1893. g.

Fr. Brīvzemnieks.

«Soli Deo gloria!»

(Rīgā, 10. novembrī 1868. g.

Rīgā, 10. novembrī 1893. g.)

Esi sirsnīgi sveicināta, godājamo gavilnieci ...

Tavi prieki — mani prieki! Tavas skumjas — manas skumjas...

Un tā tas būs un paliks, kamēr šo saulīt' skatīšu. —

Šo raksta Tava pateicīga un uzticama

Marija Pēkšen.

Vēl priecīgs atceros, kā tu sev namu cēli

Un darbā dienām mīļi raudzījās

Gan veci, bērni, vīri, jaunekļi,

Ka stiprie stāvi diži, cēli aug.

Cik karstu aizlūgumu augšup kāpa!

Cik prieka asaru tur ritēja!

Daudz apņēmās uz priekšu tautai strādāt,

Daudz tavu darbu mūžam sekmināt.

No visiem labvēlības dārgiem ziediem

Man divi vārdi mīļā piemiņā:

«Dievs palīdz!» vectēvs teica namdariem,

Kas tavam namam lika pamatus.

Un tagad vēl, Tev gadu sākot, beidzot,

Jeb krietnu darbu tautai strādājot,

Tev saules mūžu dzīvot vēlēdams,

Ar sirmgalvi Tev saucu ticīgi: «Dievs palīdz!»

Pēterpilī, oktobera 14. dienā 1893. g.

Ideālisms ir centīgas zaļokšņa jaunības zīme,

Kas dod darbeem sparu un silda cerības krūtīs ;

Tas dzen tautu uz priekšu pastrādāt dižanus darbus,

Tas kā pavasara vēsmiņa spirdzina katru

Un vij tautas domas un jūsmas ziedoņa virknē.

Vēderu Zanderis.

Cēls laikmets tavā dzīvībā

Patlaban pavadīts,

Lai mīļš nu Tevim jautrībā

Šis jaukais prieka brīds!
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Tev nopelni nes cienību,

Un darbu bagātums,

Tas sirdis sildi' uz vienību,

Jo spožs ir panākums.

It visi darbi raženie,
Tie tautu modina; —

Trīs dziesmu svētki dižanie

Tev' augsti godina.

Kad šādu gaitu pabeigtu
Patlaban redzi Tu,

Kurš draugs gan Tevis nes veiktu

Ar sirdi aizgrābtu! ?

Tad sveika, Latvju Biedrība,
Tur Rīgā sirmajā!

Lai nerimst Tava darbība,

Kā straujums Daugavā!
Kaudzītes Matīss.

Laimīgs, kas patiesi mīlē savu tautu,

īsts patriotisms ceļ,

Kosmopolitisms gremdē.
J. Klavinš.

Dārgā — baltā! Kad es priekš vairāk nekā 20 gad. pir-

mo reizi Tavā pajumtā ierados, tad Tu vēl biji maza, glezna
tautas meitiņa, bet valdzināt Tu prati jau toreiz it labi.

Augtin augdama un šo Savu valdzināšanas mākslu naigi kop-

dama, Tu neskaitāmas sirdis Sevim iemantojusi, kuras visas

tagad Tevim silti pretim, pukst kā cienītai tautas m ā m v -

liņ a i. Un nevis tik Tavām meitām — Latviešu biedrībām —

vien ir tagad tiesība, Tevi par savu māmuliņu dēvēt, un

Tevim, kā jau savai mīļai m ā m v 1 i ņ a i, Tavos gaviļu svēt-

kos sudrabotus kroņus vīt — arī es Tevi, dārgā — baltā, šinī

dienā ar godbijību sveicināju, Tevim no sirds dibina laimes

vēlēdams: Dzīvo dzīvodama, audzi augdama, zie-

di ziedēdama mūžīgi!

«Lem, Laimiņa, liec, Dēkliņa
Laimi Tavā mūžiņā;
Lem lemdama, liec likdama,

Līdz pat mūžu mūžiņa.m!»

Tavs

Zariņu Kārlis. (K. Mūllers.)
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Laiks gāja, laiks nāca, — spiesta nenospiesta tauta reiz

juta apziņas modinājienui: celies! «Jau citas tautas kājās, vai

tev vairs gulēt klājās?» Skaidra rīta gaismiņa bija arī jau

labi aizsvīdusi; tauta jau paspēra soli iet. — Bet te aizvilkās

atkal bijušās nakts mākoņi aizklāt austošo rīta gaismiņu. Tau-

ta palika domās un jautādama stāvot. Šaī brīdī cēlās roža

jaunava savu ozolu lapu vītā vaiņagā un sacīja, roku snieg-

dama: «Tauta,; še mana roka un sirds! Es iešu tavā priekšā:

mākoņi vai saules diena, skaistais pavasaras rīts vai aukaina

nakts. Uzticies ■— iesim!» Tauta pazina saviešu balsi un

uzticējās droši iet vienkop. — Tas notika. Pagājis gadu-sim-

teņa ceturksnis un nu atkal saredzas. Ak, kāda saredzēšanās

spīd abēju acīs! Rožā tautas meita cienīgi sitagājusi savas

tautas priekšā; uzticīgi tauta sekojusi ikkatram viņas mājie-

nam pretī, tāpēc kopceļš nostaigāts, kā solīties, jo raženi. —

Šodien tad Tava Latvju tauta Tev, savai meitai, Rīgas Latvie-

šu Biedrībai raksta Tava vaiņaga lapās: «Dzīvo mūžu, nesi

cienīgi, daiļi savu vaiņagu vienumēr nevīstošā jaunībā.»

Kaudzītes Reinis.

Tu Latvju zemes vidū esi celta,

Pie Senču Daugavas, še vecā Rīgā.

Kas Tevi loloja, tiem cerīb' nebij velta,

Ka tauta būs ar Tevi vienprātīga.

Gan šķēršļus daudz Tev lika, tapi pelta,

Kad modināji tautu» kas vēl miga;

Bet Tava iespēja nekad nav šķelta.

Daudz strādāji — Tev tauta pateicīga.

No Tevis izplatījās gaismas stari

Pa visu Latviju un jodu bari

No gaismas slapstījās un bijās viņu.

Šaī goda dienā lepna būt tu vari :

Sen tauta atzīst, ko priekš viņas dari;

Sen Tevi dēvē tā par «Māmuliņu».

Lapas Mārtiņš.

Saules mūžu dzīvo, —

Saules darbus strādā! Gaidulis.

T. Gailītis.

Dzērbenes draudzes skolotājs un šķesteris.

Novēlu Tev, Latviešu biedrību Māmuliņa, daudz, daudz

baltu dieniņu un sirmu, sirmu mūžu nodzīvot. Paliec jopro-
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jam kā gaiša pastāvīga bāka, kas apgaismo un rāda caur spo-

žumu mums ceļu mūsu sadzīves-jūras viļņos uz bērnu bēr-

niem un radu radiem.

J. Vīstuc.

Aģinieks.

Divdesmitpiecus Tu esi pūlējusies tautas druvā, pulci-
nādama tautas locekļus un stiprinādama tos cerībā uz labāku

nākotni. Par to Tev iz visas sirds «Paldies». Bet šaīs Tavos

goda-svētkos vēlos, ka ar uz priekšu Tev netrūktu spēka, tur-

pināt uzsākto darbu un ar vēli lielākām sekmēm.

Mas ka vā. J. Velmē.

Dieva likums,

Tēvu tikums,

Tās dārgas rotas,

No Dieva dotas:

Lai Dieva likums tautu pasargā

No skauģu nodevēja, no posta barga;

Lai tēvu tikums top tautas vara,

Kas tautu labo ir stipru dara.

Sv. Pēterburgā', 3. novembrī 1893. g.

Mācītājs Jānis Zanders.

Lai tā mīlestība uz tautu, tā dedzība un vienprātība, kas

priekš divdesmit pieci gadiem Tavam šūpulim līksti cirta, jo-

projām iezīmē to vietu, kur Tu stāvi! Lai Dievs žēlīgais dod,

ka Tavs mūžs vēl ilgi kopā tecētu ar latviešu tautas mūžu, tau-

tai par paliekamu svētību!

17. oktobrī 1893.

Apsīšu Jēkabs.

Rīga dimd, Rīga dimd,

Kas to Rīgu dimdināji'?

Tai māsiņai pūru kala,

Kam Latvieši bāleliņ.

Divi desmit pieci gadi —

. Pūrs nu gatavs kaldināts

Un pār zelta lietu vāku

Līgo-karogs plivinās;

Daždažādi ielociņi

Mirdz kā zelts tā dibenā:

% Gan zinības, dailes, mākslas,

Gan sadzīves smalkumiņš,

Gan diženi dziesmu svētki,
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Gaišas dzīves atspīdums,
Vēl dažādi tautas darbi,

Darītāju čakluminš. —

Sedzies, māsiiņ, zvaigžņu segu,

Tautas nāca lūkoties;

Latvju tauta, māmuliņa,

Slauki prieka asariņ's.

Pulcējaties, citas māsas.

Lielā tautas dieniņā!

Rakstāt tautas karodziņu,

Vidū šujat brīvestīb',

Visapkārt slavas darbus,
Līdz augstāku izglītīb'!

Mirdzat, tautas pagalmiņi,

Krāšņā svētku brangumā!

Tverat kausus, tautas dēli,

Augstu laimi skandināt!

Lai sprēgāja valodiņa,

Šķilās domu dzirkstelīt's,

Lai viļņoja, lai pludoja

Prieki, jūsmas, veselīb's;

Lai līgsmoja, gavilēja

Visi svētku dalībniek'! —

Rīga dimd, Rīga dimd,

Kas to Rīgu dimdināji' ?

Spožus jubilejas svētkus

Svin Latviešu Biedrībai.

J. Lautenbach-Jūsmiņš.

Kas bijis, zinām; kas ir, redzam; kas būs, to gan nu

nedz. zinām, nedz redzam, bet tas būs tikai auglis mūsu kriet-

nības, patstāvības, izturības.

Šīs īpašības ir Rīgas Latviešu Biedrības tikumi, kas

pušķo viņas 25 gadu darbību.

Viņa pulcēja, kas bija izkaisīti, mācīja kopdarbību, veici-

nāja sadzīvi; viņa radināja cienīt tautību un valodu, modināja

pašapziņu, līdzēja atdzimt tautai; viņa kopa mākslu, zinības,

rakstniecību; viņa bija zemei cienīgs paraugs, spīdoša priekš-

zīme.

Tas bijis un ir, to zinām un redzam un ceram, ka Bie-

drība arī turpmāk strādās taī pašā garā, jo projām godam stai-

gās uzņemto ceļu.
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Uz to lai Dievs dod Rīgas Latviešui Biedrībai ilgu sirmu

mūžu nodzīvot!

J. Krodzneeks.

M ā m v 1 a, m ā te Tev gaisma un Latvijas gaismai
Tu māte,

Nerims t i izstarot gai s m v vistum šā kā s ,L at -

vij a s malās.

Apzinies pati, cik d a ud.z ir spējusi Latviešu

tauta

Darināt raženus darb v s tik neilgā cens ī b a s

1 a i kā,

Vedot Tev ceļu ar ziņu, un iedēsti apziņu tādu

Sirdī Latvim ikvienam, ka cerības cilāta

tauta

Negurtu tautības darbā, bet apziņas prieka

par sekmēm

Smeltos dzīvības spēku un dzīvotu dzīvību

savu

K. Mūlembachs.

Ja ikviens tik zemē sētu

Vienu graudu veselu,

Kas tad izskaitīt gan spētu

Zelta kviešu krājumu,

28. septembrī 1893. g.

Heinrichs Allunans.

Audzi stalti, tautu liepa,

Starp liepāmi kalniņā,

Lai ziediņi atspīdēja

Kā zvaigznītes Daugavā.

Audz dižam, tautu meita,

Starp savām māsiņām,

Lai spīd Tavis tikumiņis

Pār tēvijas robežām.

Liepājā, 1. novembrī 1893.

Vīgneru Ernests.

Lai aug, zaļo, plaukst un zied Latviešu tauta

Gaismas saulītes staros, kuri ceļas no Dieva!

Maskavā, 15. oktobrī 1893.

Ludv. Betiņš.

Kur tautas dzīvē cītība ar censību kopotas cerībā pašuzticību
modina,

Tur klātbūtne tautu dara spēcīgu un nākotne viņu godina.

Arensburgā, oktobrī 1893.

Rūdolfs Grīviņš.
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Divdesmit piecus gadus atpakaļ — kad Tev, māmiņai,

šūM kāra — vesels kara spēks skauģu aizspriedumā smīnēja i

«Blēņas tur iznāks!» Bet tagad — pēc 25 gadiem —■ šis kara

spēks satriekts guļ Tev par kāju pameslu. Tur biji ko strādāt!

Lūk, tādēļ Tavi dēli arī šodien gavilēt gavilē.

Džūkstes Lancenieku skolā 1893. g.

Anss Lerchis-Puškaitis,

Pareizība sekās ir visstiprākais pamats audzināšanai.

Esi Tu mums īsta māte audzinātāja!

Jelgavā, 15. oktobrī 1893.

J. Dravnieks.

Tautiešu; ceļi bij tumši, līdz gaisma pie Daugavas ausa;

Gaismai par mīlīgu telti Tu, biedrību māmuļa, tapi.

Cīnies uz priekšu, tad reizi, kad tēvzemei saulīte uzlēks,

Būsi Tu brīvības pils un Latvijas mūžīgais stiprums.

Ed. Zeibots.

Saņem šo manu sirsnīgu sveicinājumu uz Taviem 25 gadu

pastāvēšanas svētkiem, arī kā no viena Taviem pirmdzimta-

jiem un ved joprojām skaidrus rēķinus par Taviem darbiem,

tad arī starp Taviem dēliem un manteniekiem mitīs miers,

saticība, uzticība un mīlestība. — Dzīvo augsti!

Fridrichs Pauls,

grāmatu vedējs.

Arī sava mūža otrajā gadsimteņa ceturksnī nešaubīdamās

dodies

Per aspēra ad astra!

Dr. A. Dīriķis.

Cilvēka dārgākā manta ir viņa veselība.

Liezerē, 10. oktobrī 1893. Dr. K. Blau.

Brīnuma puķe.

Kad salnas ziedus koda un ziemelis trakoja

Un saltā nāves miegā jau daba dusēja,

Tad Rīgā sēkla dīga, ko tauta izsēja,

Un skaista puķe auga un plauka, ziedēja.

Tā nebaidās no ziemas un krusas negaisa,

Bet pastāvīgi augot top vienmēr krāšņāka:

Jau viņas ziedi sniedzas pār visu Latviju

Un viņas lapas dāvā, kam pietrūkst paēnas.

Tās cēlais ziedu daiļums, tās smarša dīvaina,

Tie tautas dēlus vieno, to spēkus spirdzina

Un tautas mīlestību, šo liesmu svētajo,

Tie tautas dēlu krūtīs ik dienas pavairo.
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Šis brīnumpuķes vārdu mēs visi pazīstam,

Tas ierakstīts ir sirdī ik vienam tautietim.

Šo dārgo tautas mautu — tā visi lūgsimies —

Lai simtiem, simtiem gadu mums uztur žēlīgs Dievs.

Vensku Edvards.

Rīgā, 15. oktobrī 1893. g.

Ed. Skujenieks.

Kas lielas un priecājas tikai ar to, kas viņš ir, tas stāv

jau uz vietas; bet kura lepnums ir darbu panākums, tam ir

spoža nākotne.

Sērenes Pungās, 30. septembrī 1893.

Graudiņu Kārlis.

Tu, gavilniece, priekšā gāji

Par tautas bara vedēju

Un pirmā viņu aicināji

Uz savienotu darbību.

Tā arī turpmāk mudināfot

Tu biedrībām ej priekšgalā

Un nākamību sludinājot

Tām esi svēta — —

Lai tās, ap Tevi pulcēdamies,

Kā simtiem straumes kopā rit —

Unvienā mērķī vienodamies

Kā plašā okeānā krīt!

Rīgā, 28. oktobrī 1893.

Aspazija.

Ja paliksi vienmēr stiprā cerībā, tad Tev slaveni sekmē-

sies un Tu būsi par gaišu paraugu citiem strādniekiem tautas

druvā.

Kārlis Kļaviņš.

Vārdi izskan vējā drīz,

Darbi, tie vien pastāvīgi.

Bet ja rodas lieli darbi,

Tad lai netrūkst lielu vārdu,

Lielus darbus cildināt.

23. oktobrī 1893.

Peter Bērziņš.

Māmuliņa! Ņem savā patvērumā kā līdz šim visu, kas

patiess, daiļš un cēls! — Zinības un mākslas kaudzē — tās

tautu audzē!

Rīgā, 21. oktobrī 1893. " .
Ozoliņu Pēteris.
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Vīru korim.

Tempo di marcia. J. Ozola.
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Elements, kura cilvēks elpo svabadi un pilnīgi, ir darbība.

A. V. Brigader-Maijas.

Apvainojumus ieraksti smiltīs, labu darbu iekal akmenī.

Brigader-Jānis.

Kur visi Tavā goda dienā

Tev', gavilniece, sveicina,

Tur arī līdz es savus ziedus

Tev steidzos pasniegt — Tālija.

Lai viņas centieni ar turpmāk

Rod telpui Tavā pagalmā,

Un rūpība ar daili kopā
Lai Tevi visur pavada.

D. Steinberg-Akmentiņ.

Pulcējaties, tautas dēli,

Māmuliņai godu dot!

Lai tai nolemts būtu, cēli

Saules mūžu padzīvot!

Rīgā, nov. 1893.

A. Vārtiņš--Vārna,

R. 1. teātra aktiers.

Tu mākslas, dailes laukā strādājusi

Un visu kopusi, kas labs un košs;

Tu skaistu kroni esi ieguvusi, —

Lai viņš Tev paliek mūžam nevīstošs!

Rīgā nov. 1893.

Varnas-Skaidrīte.

R. 1. teātra aktrise.

Celmus lauzi, sviedrus lēji,

lestrādāji tīrumu: —

Nu jau sēkla, ko tu sēji,

Rāda dižu kuplumu.

Lai Tev arī turpmāk koši

Nolemts būtu augt un zelt,

Izturēt pret aukām droši —

Latvju tautas godu celt.
Eužens Kociņš.

R. 1. teātra aktiers.

Tavu ienaidnieku lielais bars liecina par Tavu darbu*

panākumiem.

Jelgavā, oktobrī 1893.

L. Griens.
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Kas tautas labā pūlējas, cildinot vispārini izglītību un

pašapziņu un izkopjot un nocietinot rakstu, tas mums ir arvienu

mīļš un turams lielā cieņā. Ar pūtēšanos tik priekš sevis un

savalabuma nekur tāļu netiksim, vismaz tā neizkopsim daiļos

tikumus un ideālu cenšanos, kas vien galvo par kādas tautas

jauku un pastāvīgu attīstību un ilgu dzīvošanu. Tu, Rīgas

Latviešu Biedrība, esi Savā laikā pulka krietnus graudus sējusi

tautas tīrumā. Ir no šiem graudiem jau dīguši un vēl dīgs kupli

augļi un viss tautas tīrums reiz līgosies zelta vārpās. Gavil-

niecei un savai tautai novēl sirmu, sirmu mūžu.

Rīgā, oktobra 15. d. 1893.

Aronu Matīss.

Rau, Māmuļai vaiņadziņš gaismā vīts mirdz, —

Vaj saulītei smaidot tā zēla?

Nē — tauta, — latviešu pukstoša sirds,

Uz Pērkoni cerot, to cēla.

Šurp nāciet it visi, liels, mazs un vecs, jauns,

Šurp Pērkoņa meitas un dēli,

Sniegt roku no sirds nav latvietim kauns

Tik mīlējo t tautu mēs lieli!

Augusts Deglavs.

Tu augi — audzēji mūs, ne ēnas baidīt — līdumus līst

un graudus kaisīt; augām, mēs — sirds pukstēja; mēs sajūtam

sevī: Paldies Tev! — Stāvi stingri! nav garām vēl visas

nebaltās dienas.

J. Purapuķe.

Uz gājumu kājas āvi;

Ceļš aizaudzis, nepušķots,

Kādus laurus tur mantosi ?

Tu domāji: darbs mans gods!

Nu ap galvu mirdz Tev koši

Svētku vaiņags sudrabots;

Par košāku svētku rotu

Tev šo dienudarbs Tavs gods.

Vaj uz priekšu tumši eji,

Vaj; tiek saules apstarots,

Lai ir visu mūžu ceļu

Dien' no dienas darbs Tavs gods.
Teodors.
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Daudz strādāji, daudz centies, daudz panāci, bet kaut

paejot gadsimteņa turpmākam ceturksnim, tavās telpās vairs

neapspriestu latviešu biedrību, bet latviešu tautu pašu.
M. Šiliņš.

Daudz celmu esi lauzuse, daudz vagu dzinuse — nepie-

gursti arī turpmāk šajā svētīgajā cīniņā!

J. Mazvērsīts.

No saules tūkstošiem laimīgiem stariem bij pats laimīgā-

kais tas, kas Tevi gaismā cēla!

Zaļajā muižā, 10. novembrī 1893.

K. Šuberts.

Kamēr vien Daugava uz jūru viļņus veļ,

Tu savā paspārnē krāj; krietnus dēlus,

Kas dižos darbos savu godu ceļ

Un tautai rāda gaismas mērķus cēlus.

Pavasaru Jānis.

Vardi no Ausekļa.

Braši un spēcīgi. Ju rjaņ v Andreja.
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Pie zemes virsū aizsniedzamās kopdzīves saskanas

(harmonijas) mēs 'tikai tad tiksim, kad katrs, liels jeb mazs,

augsts jeb zems, ikkatrs savā vietā, darīsim savu pienākumu.
Tad arī mūsu darbam sekos svētība un tas nesīs bagātus

augļus, tiklab mūsu 'dārgajai dzimtenei (vārda šaurākā no-

zīmē), kā arī lielajai valstei, kuras locekļi mēs esam. Tāpēc

dari savu pienākumu!

1893. g. novembrī.

«Mājas Viesa» izdevējs un redaktors.

Dr. phil. Arnolds Šleites.

Darbā priekš cilvēces meklējama augstākā morāle. —

Tautas labā un tā kā tauta ir daļiņa no cilvēces, tad arī cilvē-

ces labā tu centīgi esi strādājusi 25 gadi,-palīdzēdama tuvā-

kiem un izplatīdama gara gaismu. — Un tā ka neviens cēlons

pasaules bezgalīgajā telpā nav bez sekām, tā arī Tavas spa-

rīgās darbības sekas ir varenas. — Tavi darbi ir nesuši bagā-

tus augļus -— un, atskatīdamies uz pagātni. Tu vari gavilēdama

izsaukt: «Es esmu izpildījusi savu pienākumu!» Lai Tev ari

vēl turpmāk būtu nolemts netik vien gadu-simteņus ilgi strādāt
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savas tautas un cilvēces labā, to Tev Tavā goda dienā sirsnīgi

novēl

redaktors Dr. philos P. Zālīts.

Tu, gavilniece, esi pārvērtusi patiesībā tos krāšņos, zel-

taini vizošos sapņus, kas spīdēja pretim latvju pirmo tautības

varoņu brīvības un laimes ainu slāpstošai fantāzijai; Tu esi

to dzīvības pilno domu un ideālu inkarnācija, kurus lolojuši

savās krūtīs mūsu Ausekli, Kronvaldi un. Valdemāri!

Tautība bij jauks sapnis, maigi skanošs vārds, Tu tai

devi kodolu, saturu un virzienu. No Tava katedra ir vis-

pirms atskanējuši tie spēka un raženas dzīvības pilnie vārdi,

kas tautā izplūdināja gaismu, kas viņas dvēselei deva sparu,

kas viņu vadīja uz cilvēka cienīgiem darbiem — uz zinību

un mākslu
—, kas viņu vadīja uz labklājības, goda un slavas

apspīdētām takām. Kas skauģiem un mazticīgiem likās brī-

num jauka maldinoša fata morgana, to Tu dzīvē radīji un izstal-

toji. Nebaltai dienai Tu devi tautas — sargus, esi joprojām-un

mūžam latvju tikumu, latvju valodas un mākslas drošākais

patvērums, latvju tautības pirmā svētnīca.

Liepājā, 16. oktobrī 1893.

J. Kreicbergs (Līdumnieks).

Lai Latvijā prātīgi, stipri un droši

Aug vīri, — tad cerēt mēs varēsim koši,

Ka tēvijas slava un cerības zels, —

Neviens tad nedz vajās, nedz sīvi tā pels!

Lai Latvijā jūsmīgas, daiļas un mudras

Aug zeltenes, čaklas kā gādīgās skudras, —

Tad Latvijā mūzas sev mājvietu jems,

Tai savas tik košas dāvanas lems!

Rīgā, 10. oktobrī 1893.

E. Birkmans.

Baudot krāšņā darba nobriedušos panākumu augļus, no-

jēdzams, cik daudz gardākiem vajaga būt tiem augļiem, kuŗi

krāšņā koka zaros tik vēl gatavojas.

Rīgā, 1893. g. novembrī.
J. Ariņš-Duburs.

Pamata akmens Daugavas krastos

Latvijas namam. Dižens tas pabalsts

Dzirkstoši ciets —

Biji un būsi aukās un bangās

Aizsargs un bāka.

Jelgavā, 3. novembrī 1893.

Rozentals-Krumiņš,
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Audzini, kop un pulcē ari jaunākos tautas dēlus uz kriet-

niem; darbiem, rādi viņiem ceļu uz vienību, kur vienīgi mājo

spēks un brīvība.

Z. Ointers.

Darbā parādās dzīvība.

Jelgavā, 1893. g.

M. Skruzīts.

Tout pleni dc soi, dc tout te reste vide,

Cc pētīt homme etale son savoir,

Jase dc tout, glose, interrompt, dêcide,
Et savs esprit, vout tonjours en avoir;

Car son babil, qu'on ne pent concevoir,

Tient toujours prêts contesbleus à vous dire,

Ou broids dictons que pourtant il admire.

Voilā les juges dc notre litterature,

Juges ignorants, pleins d'impoiturc!

Soubaitons qu' à ton prochain jubile

Nous n'ayons plus dc ces incivilisēs.*)

Henri Wissendorff dc VVissukuok.

Latvi, godā tēv' un māti, godā viņu svētās skanas:

Jo kas tēv' un māti cienā, to ar sargā augstais Dievs.

Esi latvis, kur Tu esi, kur Tu stāvi, kur Tu cīnies,

Un par visu esi latvis, īstens latvis paša mājās,

Dzimtes svētā klusumā ...

Kas ar mātes jaukām skaņām rotājas tik' ārīgi,

Rotājas tik ļaužu pulkos
...

Tas rok kapu savai tautai paša rokām, paša mājās...

Tēv' un mātes svētās skaņās, latvi, pielūdz mīļo Dievu,

Māci savus bērnus godāt tēv' un māti — viņu skaņās:

Jo kas tēv' un māti cienā, to ar sargā augstais Dievs!

Rīgā, 1893. novembrī.

Purinu Klāvs.

*) Viss pilns no sevis un tukšs no Jeb parasta ņirgāšanās, ko pats

visa cita, apbrīno.

Mazs gars ar savu zināšanu Lūk, tie ir mūsu rakstniecības

plātas, - tiesneši,

Par visu pļāpā, ņirgājas, triec Un spriedēji, neprašas, apme-

un spriež, lotaji.
Bez attapības, grib tomēr allaž Lai veļam, ka uz Tavu nākamu

viņu rādīt; jubileju

Šādām pļāpām, ko cits nesa- Mums nebūtu. vairs šo neiz-

prot, glītotu.

Ir vienmēr meli gatavi ko

triekt,
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Rakstnieku māmuļa, kas Tu svini nu sudraba kāzas

Kopā ar laulāto draugu, ar stipro Tautības Garu, - -

Sirsnīgi apsveic nu Tevi ikviens, ko Tu modinājusi,

Raidot Ziedoni tautā ar četrām jo raženām puķēm:
Zinību — liliju cēlo, tad Muzīku — vizbuli šķīstu,

Tāliju — magoni sārto ar burvīgi jaukajiem ziediem,
Beidzot vēl Sadzīvi — rozi, kas brāli saista pie brāļa,

It kā līgava saista ar rozi tautieša sirdi.

Šodien, lūk, puķes šīs skaistās rotā nu vaiņagu Tavu,

Pievelkot dēlus un meitas uz māmuļas sudraba kāzām.

Es, viens no jaunākiem dēliem, viesu trokšņainā pulkā

Trimpus ziedus Tev nesu, ziedojot vēlēdams Tevīm,

Lai Tu mūžīgi ziedi starp daiļajām puķēm šīm četrām,

Dzīvības koks lai mūžam plaukst Tava pagalma vidū

Un lai zel tīrumos apkārt — tautā — auglīgi koki,

Kuri lai atnes Tevīm un tautai jo raženus augļus, —

Ziedons lai iekš Tevis valda un apkārt Tev bagāta
rudens.

Fr. Kârkluwalks.
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Etnografiskā izstāde.

Nav bijis daudz tadu pasākumu, kas latviešu tautas

īpatnību būtu tik spilgti attēlojuši viņas senmantas sakopo-

dami un svešām lietpratēju acīm rādīdama, kā Etnogrāfiska

izstāde, ko R. L. b-ba sarīkoja X. Archeologiskā kongresa

laikā, Rīgā 1896. gadā. Kongress pievilka dažu ievērojamu

vācu un krievu zinātnieku un sniedza veselu rindu ievērojamu

referātu, bet latviešiem te loma bij niecīga, un viņi būtu pali-
kuši tīri vai nepamanīti, ja Etnogrāfiskā izstāde kongresa laikā

nebūtu bijis pārāk liels notikums. Izstādes dvēsele bij Olavs

(Pl'Uitte), kas šim pasākumam ticēja jau tad, kad citi vēl tikai

galvas kratīja par tik riskantu lietu. Skruzīšu Mikus bij iz-

darījis dažas attiecīgas studijas; muzejā Sīmaņa Novicka va-

dībā bij jau savācis vienu otru senmantu; kad nu paļāvībā

uz laba darba labu izdošanos R. L. b-ba izlaida nepieciešamo

uzsaukumu, izrādījās, ka izstādei ir morāliskā ir materiālā

ziņā panākumi bij visai kupli. Sniegsim te dažas ziņas no tā

laika avotiem, kas lai liecina par izstādes sagatavošanas dar-

biem un viņas panākumiem.

Uzaicinājums latviešu etnogrāfiskas
izstādes lietā.

1896. gada augusta mēnesī Ķeiz. ' Maskavas Archeoloģijas

Biedrība noturēs Krievu X. archeoloģisko kongresu un mūsu

sirmajai Rīgai un tamlīdz Baltijai parādīts gods, ka tās izre-

dzētas par sapulcēšanās vietu. Bet arī latvieši var justies

godināti, ka kongresa programmā ievietota latviešu etno-

grāfiska izstāde. Kongress Rīgā sapulcinās zinātņu

vīrus netik vien iz mūsu tēvijas, plašās Krievijas, bet arī iz ci-

tām pasaules malām, un šo vīru, ja, visas pasaules priekšā būs

tad latviešiem rādīt visu savu tautas dzīvi netik vien ta-

gadnē, bet arī viņas vēsturiskā attīstības gājienā.

Latviešu etnogrāfiskās Izstādes sarīkošanu uzņē-

musies Rīgas Lat v. Biedrības Zinību ko-

misija, kura caur saviem delegātiem piedalījās Maskavā

pie priekšsapulces archeologiskā kongresa sarīkošanai. Zinību

komisija jau arī iecēlusi īpašu izstādes komiteju, kurai
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nu nākas izdarīt visus priekšdarbus un pašu izstādes sarīko-

šanu. Bet darbs, kurš latviešiem var atnest lielu svētību, nav

ne Zinību komisijai, ne izstādes komitejai vienai pastrādājams,

te visai tautai jānāk talkā.

Latvieši savos 4. lielajos dziesmu svētkos netik parādī-

juši, ka viņiem piemīt kopības gars un ka viņi zina cienīt katru

kopēju darbu, bet viņi devuši arī gaišu liecību, ka tautības

apziņa un ar to kopējas darbības panākumu sajēgšana arvien a

vairāk iesakņojusies un attīstījusies. Tādēļ cerams, ka tauta

pilnīgi atzīs arī latviešu etnogrāfiskās izstādes svarīgumu un

svētību un ka viņa no jauna pierādīs, ka aicinājums uz šo lielo

Kopdarbu visur atrod piekrišanu un pabalstu.

Etnogrāfiskās izstādes nolūks ir, rādīt latviešu dzīvi un

tās apstākļus viņu vēsturiskā attīstības gājienā, sākot ar tiem

laikiem, iz kuriem mums uzglabājušās kādas vēstis līdz ta-

gadnei. Šo nolūku izstādes komiteja grib sasniegt ar dažādu

priekšmetu un to 'modeļu lietderīgu sakopošanu, zīmējumiem

un skicēm, fotogrāfijām un diagrammām.

Lai nu sekmīgāki varētu veicināt izstādes sarīkošanu,

tad komiteja sastādījusi sekošu programmu:

A. Listē mati skā nodala.

Šinī nodaļā būs rādāmi visi priekšmeti, kuri pēc viņu

dabas, īpašībām un piederības sakopoti atdalījumos.

I. atdalījums:

1) ģeogrāfija (kartes, grāmatas v. t. t.).

2) vēsture (grāmatas, laikraksti, kartes, zīmējumi v. t. t.);

3) tiesības un tiesāšana (vāku grāmatas protokoli, likumi,

brīvzemnieku privilēģijas v. t. t.);

, 4) antropoloģija un statistika (grāmatas, zīmējumi, foto-

grāfijas, kartes, diagrammas).

11. atdalījums:

1) valoda un dialektoloģija (kartes, grāmatas, v. t. t.);

2) Titerātūra un mitoloģija (tautas senās garamantas,

dažādas grāmatas v. t. t.);

3) mūzikas un deja (dažādi mūzikas rīki, grāmatas, dia-

grammas, ģīmetnes, meldijas 4 dziesmu svētki).

111. atdalījums:

1) sadzīves (biedrības, kases v. t. t.);

2) izglītība un tās līdzekļi (skolas, laikraksti, diagram-

mas v. t. tj;



76

3) kuģniecība un tirdzniecība (kuģi, konzuma biedrī-

bas v. t. t);

4) lauksaimniecība un biškopība (dažādi rīki, diagram-

mas v. t. t.'). ;

IV. atdalījums:

1) dzīvokļi;

2) saimniecības darbi un darba rīki;

3) apģērbs;

4) ēdieni;

5) mūsu māmuļu un zelteņu rokdarbi;

B. Apgabalu un paradumu nodaļa.

Šī nodaļa lemta īstai tautas dzīvei senatnē un tagad un jau

priekšējās nodaļas pēdējais atdalījums sagatavo pāreju uz šo

nodaļu. Še nav izšķirami nekādi sevišķi atdalījumi, bet jau

katra apgabala mājas dzīve, iz kurās būs sastādītas dažādas

ainas, ir patstāvīga nodaļa.

C. Jaunlaiku nodaļa.

I. Tautas dzīve.

1) dzīvojama ēka;

2) darbi un darba rīki;

3) rokdarbi resp. mājrūpniecība;

4) dažādi zīmējumi, diagrammas v. t. t.

11. Māksla.

D. Latvieši ārpus Baltijas.

I. Dzīvokļi un ierīkojums.
11. Statistiskās ziņas.

Ši programma aptver, kā redzams, visu latviešu tautas

dzīvi, tautas darbus un panākumus. Jo pilnīgāk būs iespējams
sarīkot katru nodaļu, jo pareizāku bildi un tamlīdz arī spriedu-

mu' izstādes apmeklētāji dabūs par latviešiem. Tādēļ

katra latvieša svētākais pienākums lai ir, pēc iespējas pabalstīt

šo izstādi un neaizmirst, ka mazākais nieciņš pieder pie lietas

pilnīguma.

Loti ieteicams veicināt sevišķi apgabalu un paradumu no-

daļu. Jau dažkārt atzīts, ka netik vien latviešu tautas apģērbs,

bet arī paradumi gandrīz katrā draudzē ir savādi. Tādēļ būtu

ļoti derīgi, ka dažos apvidos rastos vīri, kuri iz sava apgabala

raudzītu savākt pilnīgus priekšmetu krājumus.

Tie nu būtu, dažādi vīriešu un sieviešu apģērba gabali, kurus
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izstādes 'komiteja pēc iespējas mi svarīguma raudzīs uztērpt uz

sevišķi, priekš tam izgatavotiem, tēliem un šos savienot grupās,

tad saimniecības un darba rīki māj-rūp niecības ražojumi v. t. t.

Nosvinētos trešos dziesmu svētkos latvieši; pierādīja

arī plašākai publikai, ka viņi ir dziedātāju tauta, nākamai etno-

grāfiskai izstādei būs rādīt latviešus kā tautu visā viņas dzīvē

un darbā. Tādēļ lai neviens neatraujas no piedalīšanās pie

izstādes, lai neviens nedomā, ka arī bez viņa sūtījuma izstāde

būs pilnīga. Nekā nekait, ja vienu un to pašu lietu iesūta no

vairākiem un pat daudziem apgabaliem.

Laiks, līdz izstādei nav vairs garš, liels darbs vēl darāms

un ziemas ceļā vieglāka aizgādāšana, — tādēļ būtu jāpastei-

dzas. Lietas var nodot ikkatrā laikā Rīgas Latviešu Biedrības

namā. Pēc izstādes īpašnieki varēs ņemt savus priekšmetus

atpakai. vaj tos atstāt latviešu etnogrāfiskai muzejai. Tādēļ

lūdzam priekšmetu sūtītājus jau sākumā minēt, vaj viņi savu

priekšmetu dāvina priekš nodibināmās etnogrāfiskās muzejus,

vai to aizdod tikai priekš izstādes laika. No tādām lietām, ku-

ras nemaz nav iespējams aizgādāt uz Rīgu, vai arī tikai ar grū-

tībām, derētuizgatavot modeļus, Piem. no ēkām (: :12) 12. daļa

no dabiskā lieluma, no darba un saimniecības rīkiem (1 : 3) V 3

no dabiskā lieluma. Būtu teicami, ja visi modeļi taptu izgatavoti

pēc še uzdotā samēra.

Lai izstādāmo priekšmetu nodevējiem ceļu paīsinātu

un vispārīgi izstādes rīkošanu veicinātu izstādes komiteja

domā drīzumā caur laikrakstiem izziņot to kungu vārdus, kas

laipni apņēmušies pretī ņemt izstādāmās lietas un tās tālāk no-

sūtīt uz Rīgu,

Tādā nu kārtā izstādes komiteja nodomā ķerties pie lat-

viešu etnogrāfiskās izstādes sarīkošanas un ir pārliecināta, ka

šis uzaicinājums uz lielo darbu visās Latvijas malās atradīs

siltu atbalsi, patiesus labvēļus un cītīgus darbiniekus.

Izstādes komitejas priekšnieks: Fr. Grosvalds.

Rakstvedis: M. S k'r v zīts.

Izstādi aprakstīja «Austrumā»-sekošā kārtā:

Visiem vēl labā atmiņā pērnā gada lielā čechu tautas iz-

.stāde Prāgā. Tādu pašu etnogrāfisku izstādi nodomājuši serbi

sarīkot 1900. gadā Belgradē un nopietni laikraksti ar prieku

apsveic šādu nodomu, tam novēlēdami kuplākās sekmes.

Vai tādēļ kāds brīnums, ka arī latvieši, kuri jau bieži pie-

dalījušies pie dažādām rūpnieciskām un mākslas izstādēm un
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pagājušo vasaru sarīkoja pat patstāvīgi savu zemkopības iz-

stādi, šogad Rīgā savienojušies uz savu īpašu etnogrāfisku

izstādi, kuŗâ lai rādītu, cik iespējams pilnīgi, savu bijušo

un tagadējo dzīvi un darbību? Tas tikai rāda, ka latviešu

tauta seko arvienu laika garam līdz un gatava upurēt

priekš nopietnām vajadzībām pat lielas naudas sumas.

Viņa cītīga strādātāja dienišķos darbos, kur jālej sviedri un

jāpelna maize, bet viņa netaupa arī pūļu un upuru, kur

centieni sniedzas pēc augstākiem un tāļākiem mērķiem —

nekā pēc dienišķas maizes vien — kur viņai jāuzstājas un jāuz-

turas kā t aut a i, kura nevar būt un pastāvēt tikai ar materiālo

ārējo pusi vien. Ka mūsu etnogrāfiskā izstāde nav un nevar

būt tik liela, kā lielu tautu izstādes, pats no sevis saprotams. Jau

sagatavošanās uz mūsu izstādi vilkās ne ilgi, jo tā bij neatlie-

kami sarīkojama līds archeologiskā kongresa laikam; turklāt iz-

devumi nesniedzās tik augsti, kā piem. pie čechiem, kuriem viņu

izstāde izmaksāja ap 600,000 guldeņu (serbu izstāde aprēķināta

uz 1 milj. franku). Mūsu etnogrāfiskā izstāde izmaksāja tikai

ap 20,000 rbļ., — kas gan ir laba nauda priekš latviešu tautas.

Izstāde tomēr iznākusi samērā ļoti bagāta. Pateicība par to

jāizsaka rīkotājiem un viņu veicinātājiem, kuri tiešām ar neno-

gurušu centību un rūpību strādājuši dienu pie dienas, pārspē-

dami dažādus šķēršļus un nākdami tiktāl, ka tagad Rīgas lau-

kumā, kas atrodas Nikolaja un Jēkaba ielu stūrī, paceļas staltas

(arī vienkāršas latviešu) ēkas, kurās ievietots desmitu desmitās

nodalās tūkstošiem priekšmetu un apcerējumu, kuri rāda:

1) zemi un ļaudis (latviešu tipus un apģērbus), 2) tautas garīgās

darbības panākumus, un 3) tautas dzīvi un darbus : ēkas, kuģus

un laivas moduļos un zīmējumos, kā arī saimniecības, zemko-

pības, zvejniecības un darba rīkus un citus mājrūpniecības ra-

žojumus, statistiskas ziņas par latviešu iedzīvotājiem, skolām,

literatūru, dažādām citādām latviešu būšanām v. t. t. Uz se-

višķi celtas skatuves izrādīs latviešu tautas paradumus godos

un svētkos, dažādus skatus iz tautas dzīves un teikām v. t. t.;

noturēs īpašus koncertus, kuru programma pastāvēs pa lielākai

daļai iz latviešu tautas dziesmām v. t. t. Šai izstādē pirmo reiz

parādās klaji pašu starpā —piemiimēsim vēl to — arī mūsu daiļ-

nieki, izstādīdami veselu kopu dažādu oriģinelu tēlojumu un

ainu. Atstādami plašāku aprakstu par izstādi turpmākai reizai,

šoreiz varam tikai izteikt vēlēšanos, kaut sarīkotā pirmā lat-

viešu etnogrāfiskā izstāde atrastu daudz apmeklētāju, tiklab no
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pilsētnieku, kā laucinieku puses. Tā kā tā būs atklāta un pie-

ietama katru dienu visu augusta mēnesi, tad gan katram ieinte-

resētam būs iespējams ierīkoties tā, ka tas var nokļūt Rīgā un

to apskatīt.

Izstādē dabūjami katalogi jeb vadoņi pa izstādes telpām

trijās valodās: latviešu, krievu un vācu. Vadoņi sastādīti no

mācītāja V. Pluttes kga, nevis vien sausi aizrādot uz izstādi-

' tiem priekšmetiem, bet dodot katru nodaļu —un tādu ir ļoti

daudz, kā: latviešu zeme, vēsture, tiesības un tiesāšana, antro-

poloģija un statistika, valoda, literatūra, skolas, dailes, zem-

kopība v. t. t. — mazu, īsu pārskatu, tā kā svešinieks vai ne-

zinātājs īsi tajā var dabūt zināt vissvarīgāko. Pie vairākiem

izstādījumiem arī piedoti paskaidrojumi šai vai tai ziņā. Tā da-

būjam zināt par Latvijas dabu, kura tikai tā blakus ieminēta

un izstādīta, ka dažādi dārgumi slēpjas viņas dziļumos, zemēs

un ūdeņos, kā: brūnogles, dzintars, pērles v. t. t. Brūnogles,

izraktas Kuldīgas apriņķī, izstādītas no mag. pharm. E. Birz-

īnaņa. Dzintars atrodams gar visu Kurzemes jūrmalu, sīkos

graudiņos arī vēl Vidzemes jūrmalā. Jūrmalnieki gar visu Bal-

tijas jūrmalas Kurzemes piekrasti apstrādā savā mājrūpniecībā

dzintaru, izgatavodami no tā saktas, krelles, auskarus v. t. t.

Liepājā un Palangā lir fabrikas, kas apstrādā dzintaru. Pērles

atrodas Vidzemē Gaujā un viņas pietekās Palcē, Perlā, Meln-

upē v. c.

Par šīs izstādes svaru un nozīmi ieminoties, man vēl reiz

jāatgādina, ka še nav jāpieliek parastā māterialistiskā mēr-

aukla, bet te jāsver vairāk pēc svaru bumbām, kas ļaužu sabie-

drību un tautu dzīvē ir ne mazāk ievērojamas un svarīgas, kā

dienišķa maize un uzturs. Kādas tautas gara dzīve, viņas

bijušie un izbijušie, pastāvošie un nākošie ideālie centieni un

darbi bijuši, ir un būs liels, ja ne pats lielākais dzīvinātājs un

uzturētājs spēks šai tautā. Tīc ir arī, kas cilvēkus atšķir no

lopiem un visiem bezprāta dzīvniekiem (samērā ņemot, jo

stingra zinātne piešķir savā ziņā pat zemākiem dzīvniekiem

prātu) un tos uztura cilvēku kārtā; bez šīs dzīves un šiem cen-

tieniem cilvēki nebūtu nekas vairāk, kā visi citi radījumi, kas

dzimst, ēd, dzer, kustas un dzīvo un beidzot beidzas. Tālab arī

zinātnes, dažudažādas, cītīgi pētī pakaļ cilvēku jeb tautu gara

dzīvei, sākot no pašas sirmās senatnes, un nobeidzot pie vis-

tuvākās tagadnes. To vēl šais pašās dienās pieredzējām Rīga.
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kur archeoloģijas un etnogrāfijas zinātnieki no malu maļam pul-

cējās līdzīgā nolūkā uz nopietnu darbu.

Protams, ka šķirt pilnīgi ideālo pusi no materiālas, ta pie

atsevišķiem cilvēkiem,., kā pie cilvēku kopībām, tautām, nav

iespējams, tāpat kā neiespējam iedomāties jebkādu garu jeb
dvēseli bez miesas. Laicīga labklājība, dzīves apstākļu labo-

šana stāv cilvēcē arvienu tuvā sakarā ar gara mošību un vis-

pārim lielāku dzīvību viņā. Ar tukšu vēderu un nospiestu

miesu nevienam netīkas savu garu cilāt un prātu izkopt. Bet

atkal, ļaužu sabiedrībā vispārim trūkst ideālāku centienu un

jūsmīgas; un apzinīgas kopā sajušanās un kopā turēšanās, zūd

tajā jebkuŗa cilvēciska augstāka īpašība. Tādēļ aplamība un

nosodāma būšana, ja rodas atklātībā vīri, kas ar vārdiem un

darbiem sludina mācību, gādāt un strādāt vienīgi priekš

sava vēdera un maka, vienīgi priekš savas dzīves labošanas,
aizmirstot kopību un t. t. Grūti saimnieciski apstākļi panesami

arī daudz vieglāk, ja nāk starpā jautra uzmudināšana un ideāla

gara cildināšana, kamēr pat labākā dzīve caur neprātīgu sakū-

dīšanu kļūst iedomās par nepanesamu nastu. Tādēļ īpaši laikos,
kas jau paši par sevi iziet uz materiālismu, prātīgākiem tautu

vidū jāsludina un jārāda kas augstāks un paliekošāks. Neticu

apstākļu . visvarenībai. Ticu arī cilvēku spēcībai uz labo vai

ļauno pusi. Pēdējie daudz vien ko var darīt caur priekšzīmī-

giem darbiem un vārdiem, lai ļaudīs nezustu labās dvēseles

īpašības un krietnie centieni, kas cilvēkus un tautas dara garā

bagātas, stipras un laimīgas.

Par tādu tautas kopības un stipruma uzturētāju un veici-

nātāju savā mērā ieskatu arī no Rīgas Latviešu biedrības sa-

rīkoto pirmo latviešu etnogrāfisko izstādi, kurā izrādīta, tā

sakot, latviešu miesa un dvēsele. Te varam redzēt, kā dzīvās

bildēs, diezgan gaiši un pilnīgi, tautas pagājušo un tagadējo lik-

teni, viņas darbus un centienus, sekas un ne sekas, spējas un

trūkumus, labumus un ļaunumus. Tur atklāta un izplesta dzīva

latviešu vēsture. Vai tā nav ievērojama, apskatāma un ap-

cerama? Vai tā nespiež latvieti, likit omā vecā, gudrā grieķa

mācību: «Mācies sevi pazīt!»? Pašpazīšana ir ceļš uz labu,

uz priekšu. Latvietis, pazīdams sevi un citus, savu tautu ne-

būs svešinieks pēdējās garām (tiešām, katrai tautai ir savs

īpats gars!)l; tāds arī, — ja pašpazīšana un līdz ar to ieskats

par to, kas tautai ir par labu un kas par ļaunu, būs dziļi — sau-

dzēs un piekops šo garu, kā un kur vien varēdams. Šādas sau-
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dzēšanas un audzēšanas tautas garam, tautas dvēselei vajadzīgs
īpaši šais laikos. Daudz paldies tādēļ latviešu etnogrāfiskās

izstādes sarīkotājiem un pabalstītājiem, ka viņi gādājuši par

līdzekli, kā vieglā kārtā atjaunot dažam jau dziestošu un varbūt

arī jau Izdzisušu atmiņu un saziņu par sevi un savu tautu, kā

arī svešniekiem rādīt mūsu tautu viņas savādībā. Cerams, ka

zinātne arī daudz vien ko būs mantojusi un mantos no šīs iz-

stādes. Tā pirmā kārtā jau cerams, ka pēc izstādes slēgšanas

latvieši gudros un Izgudros, kā tikt pie savas pilnīgas 1a t -

viešuimvzc j a s
... Tiesa, mums jāmācās citas tautas pa-

zīt, kā pasaulē tuvu, tāļu liet, priekš tam ļoti esmu; bet ar to ne-

būt nav teikts, ka mums jāpaliek svešniekiem sev pašiem. Gluži

labi savienojama jaunlaiku lielāka cenšanās pēc zināšanām un

plašāka skata visā pasaulē ar savas tautas cienīšanu, savas

tautas īpašību pazīšanu un piekopšanu.

leiesim tad šai izstāde, to apskatīt.

Jau izstādes ārpuse dod patīkamu, pacildinošu iespaidu.

Cēlie velvju vārti, pušķoti Vidzemes un Kurzemes vapeņiem,

zaļumu un karogu, vijām, apmeklētāju kā acināt aicina uz iekšā

ieiešanu. lekšā iegājušam, atveras plašs skats uz izstādes cen-

trālo ēku un priekšējiem, celiņiem un puķu dobēm pušķotiem

zāļu laukumiem. Visnotaļ viss izstādes laukums, kas stiepjas

gar pilsētas kanāla malu, pārvērsts par jauku pastaigāšanās

dārzu, ar skaistām un raksturīgām būvēm — aiz centrālās ēkas

nāk trīs, lasītājiem jau pazīstamās latviešu dzīvojamās ēkas, uz-

vedumu skatuve, mūzikas paviljons v. t. t. —, glītiem ceļiem

jauniem kokiem v. t. t. Izstādes āriene labāka un skaistāka, kā

tā tagad ir, nemaz nav vēlama, varētu pat teikt: domājama.

Bet vēl interesentāka izstādes iekšiene. Pats izstādes

centrs, zināms, sastopams galvenajā ēkā, kurā pa plašajām dur-

vīm vidus telpā ieejot, top patīkami pārsteigts no raibā skata:

pašā vidū, zaļumos un puķēs tērptas, baldaehinupārklātas, stāv

mūsu Visžēlīgā Zemes Tēva un Visžēlīgās Zemes Mātes bistes;

virs tām, augstā kupola iedobumā, izkārti latviešu dažādu, gan

lauku, gan pilsētu, biedrību karogi; apkārt latviešu daiļnieku

gleznojumi, dažādas latviešu tipu grupas., gleznās latviešu gal-

vas- un krūšu rotas v. t. t. Tūliņ nomanām, ka te būs daudz

kas patīkams un interesants ko redzēt, ka izstāde ar rūpību ba-

gātīgi sarīkota. Sirds sāk jūsmīgi pukstēt, iedomājoties, ka to
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visu sarīkojuši latvieši ar saviem spēkiem, mānus, ar dažu pie-

palīdzību arī no citu puses; ka še redzami latviešu darbi, pašu
prieki un bēdas. Jo tālāki ejam šai centrālajā ēkā un citās iz-

stādes telpās, jo vairāk ko redzēt un ievērot, jo vairāk sirds un

prāts nogremdējas tautas dzīvē. Kaut gan vienā otrā vietā un

Metā sastopami arī robi un iztrūkumi, tomēr ar izstādīto mate-

riālu vien jau pietiek, lai izstāde mūs pilnīgi valdzinātu.

Pie griežoties izstādes tuvākam iedalījumam, apskatām

vispirms latviešu zemi. Vai latvieši bijuši savās tagadējās
dzīves vietās pirmiedzīvotāji, jeb tikai vēlāk še ienākuši, kas to

lai ar skaidrību nosaka. Nupat kongresā Virchovs Izteicās, ka

pēc archeoloģiskiem atradumiem Vidzemē, jādomājot, ka te

pirms latviešiem būšot mitušas somu tautas. Kā zināms, Bec-

cenbergers Prūsijā uzgājis zīmes (arī zemes iekšienē, pieņemot

klāt vēl valodu), pēc kurām latvieši (leiši) tur jau kopš tūk-

stošiem gadiem piemituši — viņi tur būšot bijuši paši pirm-

iedzīvotāji. Tā tad latvieši drīzāk virzījušies no dienvidiem

uz ziemeļiem, nekā otrādi, — droša zīme, ka viņi nav gļēvas

dabas, ka viņi bītos no aukstāka klimata, no grūtāka darba

v. t. t. Savās tagadējās vietās latvieši tomēr nodzīvojuši

jau sirmu mūžu un savus mitekļus pa šo laiku tā iemīļojuši, ka

no tiem būtu grūti šķirties. Tikai dažādi dzīves apstākļi pie-

spieduši un piespiež vienu otru atstāt savu dzimteni un doties

plašā pasaulē. No tam cēlušās vairākas latviešu kolonijas

lekš-Krievijā, Amērikā v. c. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis —

jûŗas tuvums — mūsu tautai bijis par lielu rūdītāju un cildinā-

tāju, kā tas pie visām tautām, kas jūrmalās dzīvojušas un dzīvo.

Ka latviešiem sava kaimiņiene jūra mīļa, to rāda jau viņas

latviskais nosaukums: «baltā» (-mīļā).

Izstādē šai nodaļā redzami vairāki ļoti interesanti priekš-

meti. Par visām lietām skatītāja vērību piegriež ievērojamās

zemes kārtis, kurās izrādītas latviešu tautas robežas un Vidze-

mes un Kurzemes ģeoloģiskais sastāvs )gluži jaunas, zīmētas

no M. Šiliņa), tad dažādi plāni un skati no ievērojamām vietām,

pilskalniem, mājām v. c. Te redzam arī mūsu zemes dabas

bagātības, kā : visādas sugas smalkus kokus, granīta kristālus,

brūnogles, dzītaru, pērles (kādi dārgumi nav atronami mūsu

zemē!), dažādas stādu un kukaiņu sugas v. c. Sevišķi bagātīga

un interesanta kolekcija izstādīta no mag. E. Birzmaņa: Latvi-

jas ārstniecības stādi. Iz mūsu tautas medicīnas jau zinām, cik

daudz mūsu un dažādus dzimtenes stādus senie latvieši nelie-
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toja priekš visādām zāiēm cilvēku un lopu ārstēšanai. Iz Birz-

maņa krājuma redzam, ka arī šo laiku zinātniskā ārstniecība

atron mūsu dzimtenes stādos daudz ārstniecisku līdzēkļu. Tā

vienkārt zīme, ka mūsu senci zinājuši brangi iedziļināties da-

bas noslēpumos, ņemdami no viņas klēpja tur izgatavotās zāles,
otrkārt —ka mūsu daba loti bagātīgi apveltīta šādām zālēm.

Birzmaņa kungs izdevis priekš saviem izstādījumiem īpašu ka-

talogu (drukāts pie Kalniņa un Deučmaņa — maksā 10 kap.)

kuŗâ iezīmēti bez maz līdz 200 dažādi ārstniecības stādi, kas

visi aug mūsu dzimtenē. Izstādītājs grāmatiņas priekšvārdos

izsakās, ka viņa nolūks ar savu krājumu nebijis vien tas, rādīt

etnogrāfiskā izstādē ārstniecības stādus, bet īpaši griezt vispā-

rēju vērību uz to, kādas dārgas mantas glabājas mūsu dzimte-

nes stādos, kas, neizlietotas, iet pazušanā. Šie stādi vai viņu

daļas un izstrādājumi top katru gadu ievesti no ārzemēm pa

daudz tūkstošiem rubļu. Vai tos nu latvieši paši, dažādi vaļi-

nieki un nespējnieki, kas cita darba neprot un nespēj darīt, ne-

varētu nopelnīt, kad viņi salasītu šos stādus un tad tos pārdotu

aptieku preču tirgotavās? Papriekš, zināms, tikai jāiepazīstas

ar šiem ārstniecības stādiem, kuŗi no viņiem pie mums visvai-

rāk aug un kuru salasīšana tādēļ atnestu visvairāk peļņas v. c.

Priekš tam par labu ceļa vadoni varētu ieteikt augšējo Birz-

maņa grāmatiņu. Cerēsim, ka šai ziņā turpmāk nāks kādi pa-

nākumi.

Vēstures nodaļā atronam arī ne vienīgu ļoti intere-

santu) izstādījumu. Vispārim šo nodaļu apskatot, pārņem savā-

das bēdīgas šausmas par latviešu pagātni, viņu nebrīvību un

grūtumiem. Tagad sūdzas par grūtiem laikiem — bet kas šie

pret verdzības un dzimtsbūšanas laikiem, kādus mūsu senči iz-

baudīja 'līdz dibenam. Lielu garu strēķi izstādes plauktos atda-

rītās kronikas, par to pastāsta sīkas ziņas; arī pie dokumentiem

nomaļā nostādītās biezās, no «cirtieniem» jau apdriskātās «mai-

zes pātagas» runā gaišu valodu. Tagad dzird vairs tādas tikai

pie Āfrikas «mežoņiem» izlietojam — arī no kultūras trēģeru

puses. Lai Dievs vienu cilvēku pasargā no šādas maizes pāta-

gas! Kas tādu dabūjis baudīt, tam «maize» vairs negrib vis iet

pie sirds. Bet starpām bēdīgiem nostāstiem paspīd šur arī

pa prieka saulītei, vismaz pa atzinīgam vārdam, laipnam ska-

tam, saucienam pēc brīvības, pa latviešu aizstāvētājam v. c.

Tur redzam pie sienas lielā brīvības karotāja Merķeļa mīlīgo
6*
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seju, tur viņa dzīvības pilnos rakstus, tur Aizkraukles Šulci, arī

pašu brīvības dāvātāju Ķeizaru Aleksandru ļ. v. c. Prieks un

dziļa atzinība pārņem sirdi, šos vīrus uzskatot un par viņu

darbiem pārdomājot. Tos apskatot man iešāvās prātā arī, ka

latvieši piem. Šuicam vēl diezgan maz pateicības parādījuši, —

diezin vai tie uz viņa kapa kādreiz uzlikuši kādu pateicības

vaiņagu? Vismaz par to gribētu ko tuvāki dzirdēt. Izpelnītas

pateicības parādīšana ir viena no daiļākām īpašībām tā pie

kura katra cilvēka, kā pie tautām. Kas to neprot atzīt un pa-

rādīt tam, kam tā nākas, tas stāv vēl zemu, kauču arī tas domā-

tos stāvam diezin cik augstu. Tadēl ar prieku jāuzņem tas,

ka Zinību komisija arī šogad svinēja vecā Stendera piemiņas

dienu.

No šai nodaļā izstādītiem daždažādiem ievērojamiem senat-

nes dokumentiem še pievedu, kā interesantu liecību iz kungu

gai tu laik i c m, pilnīgā izrakstā «Rīkura zvērestību», kas tā

skan:

„Es . . . fwehreju pee Deewa ta Wişşuwarrena tam wişszeenigam Lee-

lam Kungam PEHTERJM mannam Wişsschehligakam Semmes Tehwam us-

tizzigs un pastahwigs buht, un pehz to, ka Teepaschi tik schehligi bijuşchi, manni

par Rihkuri pee tahs Rijas zelt, tad es şwehti şohlidams şohlu, no wişşas

mannas sirds un şpehka pee deenas un nakts us şcho Muischas Riju kreeti

aktiņu doht, ka zaur ugguni nekahda şkahde noteek, tohs krahsnus ikdeenas pahr-

luhkot, woi teepaşchi ne kur kahdu plihfumu un zaurumu jeb zittu kahdu truh-

kumu dabbujuschi, zaur ko kahda nelaime notikt warretu, un tik drihs, ka es to

wişşmasaku wainu pee teem krahşneem atrastu, to tuliht tam (zeenigam) Mui-

schas Waldineekam pasazziht, ka ta waijadsiga un peenahkama Lahpifchànà bes

wilzinàşchànàs war notikt, jo prohjam ikdeenas tos Pelnus no ikkatra krahşna

apdohmigi, ta, ka nekahda dsirkstelite Ugguns wairs eekşchan kriht eekşch to

pelnu buhdu sanest, wehl arridsan stipri peeluhkoht, ka tahs Rijas ikreisi, ka

waijaga sehrtas, un ne kad tai labbibai par fkahdi pahrkurinatas tohp, ir kreetni

us to raudsiht, ka wişşa Labbiba peederrigi, dischani, un tihri iskulta, no sal-

meem un no pellus tihrita, un ka jaw peenahkas ismesta un wehtita tohp. Pee

ka turklaht augsti un ka preekşch Deewa fohlidams fohliju, no ikkatras Rijas

to iskultu Labbibu, no kahdas wiņņa buhtu, lihdsi un taisni tam Muischas

Waggaram jeb Jahtneekam ar Rijas Puhru eeksch rohkahm eemehroht, un ik-

katru puhru, seeku, jeb puşsşeeku lihds tam dselsim ar strihķu nostrihķet, un

ikkatru Riju lihdsi, ne ween us manneem paşcheem neddeļas kohkeem, ko es

turreht, un wişşus zeeti, lihds tam Laikam, ka tee z.eenigi Leela Kunga Kom-

misfari atees, glabbaht gribbu, usgreest, bet arridsan ikkurras neddeļas gallâ

ar to Waggaru us teem muischas aprakstiteem Leela Kunga burta kohkeem

wişşu, kas tai neddehļâ iskults, usgreest, un to Labbibu zittur nekur, ka eekşch

to Muischas klehti, lai ar to Waggari, jeb Jahtneeku, jeb weens pats buhdams,

taisni isbehrt. Pehz galla es ne gribbu neds pats pee Rijas, no malkas, labbibas,

pellus, un şalmeem ko sagt, jeb saudeht, un nowilt, nebs zaur zitu kahdu to

likt saudeht, un nowilkt, un tik drihs, ka es to wişsmasaku wiltibu jeb şchķelmja
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darbu no teem şaimneekeem darbineekeem jeb pahrkuhlcjeem pamaunitu, to

tuhdaliņ tam (zeenigam) Muischas Waldineekam parahdiht, un neneeka neds

drauga labbad, neds par kahdahm dahwanahm un kukkuļeem klussu zeest, ar

ihşeem wahrdeem şakkot şewi par wişşu ta turretees, ka tas weenam gohdigam

wihram un swehrinatam rihkurim peeklahjahs.. Tik teescham, ka man Deews

palihds, un wiņņa şwehts Ewanģeliums, pee meesas un dwehşeles şcheitan

laizigi un tur muhschigi. Amen."

Latviešu ant ropo'l oģl j a un statistika atradušas

dažus ievērojamus apstrādātājus un izstādītājus izstādē. Vis-

pirms no mācītāja V. Pluttes kga sastādītajā katalogā kā jau

pagājušu reizi minēju, dots arī šai nodaļā īss pārskats par pētī-

jumiem un darbiem šais arodos. Kas uz antropoloģiju zīmējas,

tad pētnieki atraduši, ka pie latviešiem rumpis un rokas samērā

ar citām tautām īsas, turpretim krūtis un galvas kauss

ļoti attīsti juši es. Pēdējās zīmes ļoti glaimojošas priekš

latviešiem. Visjaunākā laikā ar latviešu galvas kausu izmēro-

šanu nodarbojies Dr. mcd. Veinbergs, no kura drīzumā par šo

jautājumu nāks klajā, ar Rīgas Latv. biedrības Zinību komisitjas

pabalstu, vesela bieza grāmata. Diemžēl līdz izstādes laikam tā

nav varējusi nākt gatava. Statistikas ziņā pie latviešiem strā-

dājuši un strādā īpaši K. Graudiņš un K. Balodis. Pirmais

priekš izstādes savācis daudz statistisku ziņu par latviešu dzim-

stību un mirstību un viņu dažādu sastāvu uz laukiem un pilsē-

tās, īpaši Kurzemē, kamēr V. Plutte no šīm ziņām sastādījis

pulka diagrammu, kur pārskatāmā kārtā viegli pārredzamas vi-

sas statistiskās ziņas. Parauga dēļ no dažām izstādītām diagram-

mām te daži dati. Dzimstība kritušie s Kurzemē uz lau-

kiem no 1843.—94. gada no 37,4 uz 26,7 no tūkstoša, kamēr

mirstība ievērojami pamazinājusies: no 29, 1 % uz

17,8%. Tā tad toties, ko dzimstība mazinājusies arī mirstība.

Salaulāto skaits krities, laukus un pilsētas kopā ņemot, minētā

laikmetā no 9,9% uz 7,2%. Mirstība, protama lieta, arvienu

lielāka pilsētās, nekā uz laukiem, arī dzimstība caurmērā pil-

sētās bijusi lielāka. Visli clā kā mirstība bijuši 1848. g. (36,1)

un dzimstība 1845. g. (40,9). Laulāti vismazāk 1868. g., t. i.

sausajā gadā, — jo kam šai bēdīgājā gadā bija patikšana doties

laulība? Latvieši laulājās visv ai rā k februāra, aprija, maija

un oktobra (arī vēl novembra) mēnešos. Augusta mēnesī, kā

vislielākā laucinieku darba laikā, laulāšanās vismazākā.

Vidzemes latviešu daļā nāca, pēc 1881. g. ļaužu skaitīšanas, uz

1000 vīriešiem vlspārim 1083 sievietes, 20—30 gadus vecas, t. 1.

precības gados — 1195. Cik man zināms, tad tik liels sie-
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viešu pārākums par vīriešiem, nav sastopams

ne vienā ci tā zcmiēEi rop ā. Lielāko sieviešu pārākumu

rēķina Portugālē, un tomēr tur iznāk tikai 44 sieviešu pārāk

par vīriešiem uz tūkstoša; Norvēģijā tikai 30. Liel-Britanijai,

Dānijai, Vācijai, Šveicei un Austrijai šis sieviešu pārākuma

skaits sniedzas caurmērā tikai pie 19—23. Turpretim vīriešu

ir vairāk par sievietēm' šādās zemēs Eiropā: Itālijā, Grie-

ķijā, Serbijā, Bulgārijā* Rumānijā etc.

Iz Vidzemes latviešu gruntniecības statistikas ievietojam

sekošu tabulu: — par zemnieku un kvotes zemi maksāts:

Rīgas apriņķī —66r. — 7,346,518 r. — 2,673,098 r.

Valmier- »
— 71,, — 10,349,196 „

— 4,075,823 „

Cēsu ~
—61

„
— 11,755,512 „

— 4,304,935 „

Valkas ~
—67

„
— 8,924,225 ..

— 2,392,394 „

Kā pamats latviešu literatūrai, uz kuru tagad vēlētos pār-

iet, uzskatāma tautas valoda un tautas gara mantas.

Arī izstādē viņas, kā pienākas, godam ievērotas un cik iespē-

jams, uzskatīgi izstādītas. Tur redzam šo arodu pētniekus un

strādniekus (ģīmetnes) un viņu darbus pie sienām un plauktos

sakārtotus un izrādītus. Tur redzami pirmie un vēlākie valodas

pieminekļi, tur gara mantu krājēju, gan svešu, gan paštautiešu

panākumi savienoti vienkop. Kā veterāņi še stāv Bīlenšteina

un Barona tēvi, kuri nosirmojuši un kā milži ievērojami savā

darbā, katrs savā ziņā. Bīlenšteina darba spējas un spirgtums

vēl tagad sirmā vecumā apbrīnojami. Kas dzirdēja nupat ar-

cheologu kongresā viņa brīvi turētos pāra priekšnesumus iz Lat-

vijas archeoloģijas un lasījis viņa pāra rakstus, par to pašu te-

matu, nupat kopā ar saviem dēliem izdotajās «Studijās», tas ne-

varēs citādi, kā tikai apbrīnot un nopriecāties par šādu spirg-

tumu, nopietnību un dziļumu, kādi vēl arvienu valda šā mūsu

lielākā valodas pētnieka garā un darbos, un kas to dzen ne-

mitīgi uz priekšu pētīt un strādāt. Izstādes komiteja cienīgi

rādījusi šā mūsu lielā valodnieka darbus, izstādīdama viņa sa-

kopotus skaisti iesietus rakstus («Gesanrmelte Werke») 13 sē-

jumos. Klusāks, bet ne mazāk dziļš un nopietns strādnieks savā

arodā, latviešu tautas dziesmu sijāšanā, ir sirmais Barona tēvs.

Šis viens pats uzsver un pārsver mācītāja Hurta archeoloģisikā"

izstādē izstādīto igauņu tautas gara mantu manuskriptu krājumu

lielu dalu. Kur tad vēl citi naigie latviešu gara mantu klajā

laidēji (piem. Treulands, Puškaitis etc.) ? Ko līdz salasīto gara

mantu manuskriptus sasiet smukos sējumos, ar zelta uzrakstiem
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uz muguras, un tad glabāt vienā skapī aiz stikla? Ja latvieši

savus- gara mantu 'krājumu manuskriptus, tautas dziesmas, vār-

dus un meldijas, miklas, teikas, pasakas, rotaļas v. t, t, ar visu

visiem' variantiem, kādi vien jebkad uzrakstīti, būtu sasējuši

grāmatu sējumos, tad iznāktu droši vien vairāk par igauņu sē-

jumiem. Bet latvieši dara labi, laizdami savus krājumus drukā

un tā darīdami tos pieietamus tautai, kā arī pētniekiem. Uz tā-

diem salīdzinājumiem tapu pavedināts, apskatot latviešu un

igauņu tautas gara mantu krājumus.

Latviešu 1i te rät ū r avis pārim ievietota galvenajā ēkā

pa kreisai rokai, kur vispirms, pa āras sienas plauktiem un gal-

diem, izliktas jau pārrunātās valodniecības grāmatas, tad nāk

beletristika un zinātniskā literatūra, pie vidus sienas — avīž-

niecība; bez tam atsevišķās nodaļas drāmatiskā (teātra

nodaļā), muzikālā v. c. literātūra. Kāda jau māsu rakstniecība

ir, cik bagāta vai nabaga, tāda viņa redzama šai izstādē; daža

grāmata un dažs raksts gan vēl trūkst, kurš latviski vai arī par

latviešiem izdots. Bet līdz pēdējai pilnībai rādīt mūsu rakstnie-

cību izstādē nevarēja būt viņas nolūkā; kad tikai galvenākos

vilcienos sastopama pilnība un pārskatība, tad nolūks, izrādīt

latviešu literātūru, sasniegts. Arī citas nodaļas nebija nedz

iespējams, nedz gluži tik nepieciešami vajadzīgs izstādīt visā

pilnībā; priekš tam būtu vajadzīgs daudz vairāk laika un izde-

vumu sagatavojot, puiku lielāku izstādes telpu v. t. t. Pilnīgi

pietiek šai reizei ar raksturīgākiem izrādījumiem. Pie kāda

atsevišķa, speciāla aroda izstādes ir vajadzīgs un arī iespējams,

ievērot lielāko pilnību. Piem. no latviešu laikrakstiem te etno-

grāfiskajā izstādē izlikti uz laikrakstu galda tikai pa eksem-

plāram vai numuram no k aira līdz šim izdota vai izdodama

latviešu laikraksta, ievērojot arī laikraksta kairreizēju pieaug-

šanuun pārgrozīšanos. Bet apakšā izlikti arī šo laikrakstu visi

gada-gājumi. Apskatot šo laikrakstu kopu, no kuras numuru

pa numuram gadu gadiem, dažs ilgāku, dažs mazāku laiku, gā-

jis vai vēl tagad iet tautā, izplatīdams tajā visādas ziņas, pa-

mācības un derīgu laika kavēkli, tad var gan iedomāties, kādu

svētību nav nesušas un nenes visas šās lapas kopā tautai. Arī

lielais latviešu kalendāru krājums, kas Izstādīts virspus laik-

rakstu kolekcijas, nav bijis un nav bez sava labuma pie lat-

viešiem. Latviešu kalendāru saturs caur eaurīrn vienmēr bijis

diezgan krietns. Un šāda mājas grāmata, kas pastāvīgi top šķir-

stīta un lasīta, ar derīgiem padomiem pildīta, bijusi arvienu at-
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ronama latviešu mājās, kamēr vien kalendāri pie viņiem sā-

kuši imākt. Tā literatūra, kopā ar baznīcu un skolu, latviešus

audzinājusi un mācījusi. Tādēļ uzskatot visus šos rakstus, pār-

ņem sirdi savādas, kā cienības jūtas pret tiem, pret pašiem

šiem rakstiem, viņu sarakstītājiem un izdevējiem. Ja dažs

raksts bijis mazāk vērtīgs vai pavisam nevērtīgs, tad jāapmie-

rinājas ar to, ka graudi nav bez pelavām. Lielākais pasaules

brīnums būtu tas, ja mūsu literatūrā pēdējo nemaz nebūtu.

No 1868. g. sākot līdz 1895. g. beigām iznākušas iz drukas

pavisam 4933 latviskas grāmatas. Vismazāk —■ tikai 38 grā-

matas — iznākušas minētā pirmā gadā, t. i. 111. visp. dziesmu

svētku gadā. Bez šaubām, te sava daļa iespaida pierēķināma

arī pēdējam apstāklim.

Izstāde nevarēja palaist, neievērojusi: īpašās nodaļās, cik

vien iespējams, izglītību, biedrības n. 1.1. Dažādā ziņā

ļoti pievilcīgas arī šīs nodaļas, gan caur pašu nodaļu svarīgumu,

gan arī visādiem pievilcīgiem izstādītiem materiāliem tajās.

Tā skolas nodaļā visai ievērojamas kārtis un diagrammi, zīmēti:

pirmējās no M. Šiliņa, un pēdējie vairāk no V. Pluttes. Šiliņa

kgs tiešām izpelnījies lielu atzinību par savām pūlēm pie sko-

las, kā arī citu karšu izgatavošanas, ar kurām viņš etnogrāfisko

izstādi tik krietni kuplinājis. Zināms, viņa darbi neies pazušanā,

jo kartes droši vien taps uzglabātas arī nākamībai. Iz šīm

kartēm, kā arī kataloga ziņām redzam, ka Rīgas mācības ap-

gabalā bija 1894. gadā kopā 1520 tautas skolas (Vidzemē 1100,

Kurzemē — 423). Pie šīm skolām strādāja 2209 skolotāji, no

kuŗiem algas dabūja: mazāk par 100 rbļ. 15,66% no visiem sko-

lotājiem; no 100—150 rbļ. 17,78%, un no 150—300 un vairāk —

66,46%. Kurzemē skolotājiem bija augstākas algas. Viņus

vien ņemot, augšējais procentu skaits iznāca šāds: 5,48, resp.

5,56, resp. 85,96%. Bez šīm tautskolām pastāvēja Kurzemē un

Vidzemē minētā gadā vēl 282 privātskolas. Zināma lieta, ka

pie mums uz laukiem stipri vien top, vismaz agrāk tapa pie-

kopta arī mājas mācība. (Pašā pēdējā laikā tai atkal sāk pie -

griezt pelnītu nopietnu vērību.) Šī māju mācība, tautas un

privātskolas pie mums panākušas to, ka tikai ļoti maza daļa

iedzīvotāju paliek bez mācībām un neprot" lasīt. Tā piem.

1891. g. pilsētās Vidzemē no 7.—16. gadam apmeklēja skolu

81,9%, uz laukiem 57,8%, bez tam 27°/o baudīja mājas mā-

cību (t. i. kopā 84,8). Šai ziņā mūsu dzimtene var droši mē-

roties ar vienu otru lielu kultūras zemi. Ne velti jau arī pro-
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fesors Uspenskis kongresa slēgšanas dienā nosauca Rīgu par

«kultūras centru». Zināma lieta, ka šāds kultūras centrs

dara lielu iespaidu uz tuvāko apkārtni — un tās ir mūsu lat-

viešu draudzes un pagasti. Otrup atkal, šāds kultūras centrs

var attīstīties un pastāvēt tikai vairāk apgaismotā apvidū,
kultūru veicinošos apstākļos.

Par biedrībām Vidzemē un Kurzemē arī sastādītas un

izkārtas izstādē diagrammas, kur sīkas zinas atronamas par

viņu skaitu, dažādu veidu jeb raksturu, kad un kur tās dibi-

nātas v. t. t. Bez tam. redzamas arī dažādas citas ziņas un

zīmes no un par latviešu biedrībām: dažu ievērojamu bie-

drību darboņu ģīmetnes, biedrību nami, jau minētie biedrību

karogi, biedrību balvas uz jubilejām v. c. Būtu veltīgi vēl ko

piezīmēt arī par šīs nodaļas svarīgumu. Kuram vēl nebūtu

zināms, cik daudz mums latviešiem par vienu otru panākumu,

sadzīves vai apgaismības ziņā nav jāpateicas biedrībām un

biedrošanai? Arī šī pati etnogrāfiskā izstāde — ir biedrības

auglis. Rīgas Latviešu biedrības vēsturē arī šīs, kā daudzi citi

viņas sarīkojumi, paliks uz laiku laikiem kā skaista piemiņa

un rota.

Latviešu tautu dēvē par lielu dziedātāju tautu, kas viņa

arī tiešām ir. Lai smejas un zobojas daži, cik grib par šo iztei-

cienu — tas neapgāžams, vismaz zīmējoties uz latviešu pagātni.

Varbūt šo dziedāšanas prieku tautai turpmāk var iznīcināt, vis-

maz sarūgtināti ar visa daiļa un dziļāka sapostīšanu, uz kam

viena daļa tīri ar nodomu iziet. Bet cerēsim, ka tas tā neno-

tiks. Kas dziedāšanu, prieku un uzjautrināšanos var apskaust

vai nicināt, tas pats nicināms. Laime: kam prāts nesās uz

dziedāšanu, tas ar to var aizdzīt dažu labu, grūtāku un rūgtāku

brīdi. Zināms, ar dziedāšanu vien tas neiet. Bet latvieši jau

nav dziedājuši vien un nedzied vien. Viņiem arī citi tikumi

bijuši un ir: strādāt vaiga sviedros, pat reizē ar dziedāšanu.

Patiešām, šādā reizē un šādos apstākļos dziedāšanu, tā sakot,

kā izzobot — nudien, tur vajag būt dūšas vai arī stipra prāta

un sirds panīkuma! Pie tāda apcerējuma un iespaida nācu, ap-

skatīdams izstādē mūzikas un dziedāšanas nodaļu.

Ka latviešu tauta ir dziedāšanas un mūzikas mīļotāja, rāda jau

viņas daudzie daždažādākie senatnes mūzikas, instrumenti vien

gan sitamie gan pūšamie, kuŗi brangi sakārtoti izstādīti centrā-

lajā ēkā pa labo roku pie vidējās sienas, starp latviešu mūziķu

ģīmetnēm. Tur ir gan sietiņi, puškaiši, gan svilpes, taures, da-
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žādi ragi, stabules, dūdas, kokles, vārgas v. c. Blakus šiem

veclaiku instrumentiem atronas izstādīti arī dažādi jaunlaiku

instrumenti, latviešu meistaru pagatavoti, daži pat jau godalgoti

izstādēs. Bez tam šai) nodaļai arī pievienota jau diezgan ba-

gātā latviešu muzikālā literatūra.

Dailes nodala, kā jau minēts, ievietota centrālās ēkas

pašā vidū. Te pirmo reiz latviešu publikai atklāti stādās priek-

šā, vismaz kopotā veidā, pašu mākslinieki ar savām bildēm.

Ja šai izstādē būtu redzami tikai izstādītie ievērojamie dau-

dzie sieviešu roku darbi, pirmo reiz kopā redzamie latviešu

daiļnieku ražojumi, Latvijas zemes un dabas bagātības, sakrā-

tās zinas par latviešu skolām, literatūru v. t. t. —

ar to vien

jau vajadzētu pietikt ir viņas neievērotājiem, ir visiem citiem,

lai šo izstādi nosauktu par ievēroja mv. Dažreiz ārenieši

izstāda tikai kaut kādu vienu arodu, piem. rūpniecisku pusi,

un laikraksti nebeidz vien -to aizrādīt un to aprakstīt. Bet

te taču latvieši ņēmušies sevi pašus izrādīt no visām pusēm.

Vai tas priekš mums nav vēl ievērojamāks? ... Pirmā vieta

no daiļniekiem būtu ierādāma pazīstamajam lielajam gleznotā-

jam K. fiūnam, ja no viņa izstādē būtu jel viena bilde.. īstā

lielumā un paša gleznojumā. Ir izstādīti tikai fotogrāfiski, no-

ņēmumi no viņa bildēm, mazā veidā, līdz ar paša nel. māksli-

nieka ģīmetni. Bet teicami arī šā, kad taču ievērots. Kā

zināms, slavenā īlūna bildes šur un tur izkaisītas pa Krieviju,

ārzemēm, tādēļ tās laikam bija grūti dabūjamas mūsu izstādei.

No tālākiem māksliniekiem, kuru darbi te izstādīti, bez šau-

bām, pirmo vietu ieņem J. Rozentāls. No viņa arī visvairāk

darbu izstādītu: kādas 10 gleznas. Bez maz visas no tām it

ievērojamas. Pat mazākajā bildītē mākslinieks, cik es, kā lajs

būdams, varu spriest, pratis ieliet garu, izrādīt dziļu dabiskumu.

Viņa lielās bildes, īpaši «Pēc dievkalpošanas» un «Miroņu

svētki», izrāda smalkus tipus un sevišķi apbrīnojamu un pie-

velkošu perspektīvi grupu nostatīšanā un attēlošanā. Tāpat

visādi sīkumi dabas un istabas priekšmetu nozīmēšanā tam

izveicas apbrīnojami. Piem. jāapskata tikai gleznā «Aizliegts

romāns» istabas kaktā noliktā grāmatu kaste, vai «Daiļnieka

darbnīca» grīdā uguns atspīdums, māksliniekam papirosu aiz-

dedzinot v. t. t., lai to atzītu par pareizu. Brangs mākslas da-

rinājums arī Birnbauma «Vakars», tāpat V. Purvīša jūsmu

glezna «Jūrmala» un daža J. Valtera glezna. Alksnis sevišķi

daudz uzzīmējis dažādus ļoti raksturīgus latviešu tipus. Bau-
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kuras sarīkoja koncertus un izradīja dažādas bildes no latviešu

teiksmām, to ņemdami es varenīgos veidos iztēlot.

Lai nepaliktu par daudz garš un varbūt garlaicīgs savā

apskatā, tad pēdējo daļu kas katalogā ieņem gandrīz vēl vai

pusi, un izstādes telpās vai vēl vairāk — tas rāda, cik plaša

un raiba šī izstāde! — saņemšu īsāki. Tā kā šaii daļā nāk da-

žādi lauksaimniecības zari, tad atļaušu par tiem spriest taisni

lietpratējam. «Zemkopis» par izstādi raksta šādi: «Visbagā-
tākā un pilnīgāka gan būs apģērbu nodala; arī veclaiku

rotu un tiklab vec-, kā arī jaunlaiku rokdarbu krājumi īsti

bagātīgi (jāpieliek: un smalki izstrādāti. Še latviešu mātes un

meitas parādījušas, cik apbrīnojami smalkus un skaistus au-

dumus viņas prot izaust un tādi pat izrakstīt. Kas mūs —

lauksaimniekus — vairāk interesēs, ir, ka izstādē uzceltas vec-

un jaunlaiku dzīvojamās ēkas (pagājušā numurā pasniegtas) un

pāris veclaiku, saimniecības ēkas. Bez tam izstādīts labs krā-

jums fotogrāfiju un plānu no latviešu dzīvojamām un saimnie-

cības ēkām. Izstādei ir arī īpaša lauksaimniecības

nodaļa, kurā ievērota gandrīz vienīgi zemkopība. Diezgan

pilnīgs ir veclaiku zemkopības rīku krājums; te arī, mazas da-

žādības labad, nebij daudz ko krāt un meklēt. Jaunlaiku zem-

kopība turpretī izrādīta tikai vairākiem arkliem, kādu rin-

du sējmašīnu, zirgu kuļmašīnu un vēl pāris rīkiem. Jāatzīst,

ka no latviešu tagadējās lauksaimniecības un tās dažādiem

zariem (atskaitot varbūt zināmā mērā bi š kop īb v) izstādē

atrodam ne visai pilnīgu tēlojumu. Bet tāpat atkal jāatzīst, ka

mūsu tagadējās pēc apgabaliem izraibotās lauksaimniecības

pilnīgs tēlojums maksātu vismaz tikpat daudz pūļu un izde-

vumu, kā visas pārējās etnogrāfiskās izstādes sarīkošana. Tā-

pēc arī izstādes komitejai, kuras līdzekļiem un darba-

spēkiem ir savas zināmas, ne pārāk plašas robežas, lauksaim-

niecības nodaļas dēļ nevaram neko pārmest. Vēl jāpiemin, ka

izstādē atrodam vairākus labi izdevušos lauksaimniecisku

strādnieku tēlus, tā piedarbā redzam kūlējus, galvenā ēkā pļā-

vējus, linu plūcējus un apstrādātājus v. t. t. Beidzot jāaizrāda,

ka zemkopības rīku krājumā atrodas arī daiks, kuru tā izgudro-

tājs Kurzemes lauksaimnieks, nosaucis par «rindu sēj- un

iestrādāšanas arklu». Tādēļ ka rīks vēl nav pilnīgi gatavs, un

arī tādēļ, ka etnogrāfiskā izstāde nav tā vieta, kur nosver vai

izmēģina kāda priekšmeta praktisku vērtību, tad par jauno sē-

jamo ietaisi nedosim nekāda sprieduma. Tikai tas pie šīs rei-
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zes ar labpatikšanu jākonstatē, ka atzīšana par rindu sējas la-

bumiem .mūsu zemkopjos īsā laikā jau tik dziļi iesakņojusies,
ka pūlas pašu spēkiem pagatavot rindu sējai vajdzīgu rīku.»

Izstādē, bez jau minētām, vēl šādas sevišķas nodaļas :
mājrūpn i c c ï b a, kur izstādīti veclaiku un arī daži jaun-

laiku latviešu mājrūpniecības pagatavojumi, kā: dažādi trauki,
vērpjamie un aužamie rīki v. t. t.; zvejniecība un ku ģ -

n:īiec ī b a. Pēdējās nodaļas brangi vien bagātas un speciāli -

stiem interesantas. Gaiši var redzēt, ka latvieši ir jūrmalas
tauta, kura stipri nodarbojusies un nodarbojas ar zveju un ku-

ģošanu; jo piem. izstādītie zvejas daiki un rīki vēl šodien top

lietoti upju un jūrmalu vietās.

Tā tad būtu izstaigājuši visu etnogrāfisko izstādi, atliek

tikai vēl paraudzīties uz kādu interesantu ēku, nevis

būves ziņā, bet tādēļ interesantu, ka tur sarīkoja pa izstādes

laiku dažādus etnogrāfiskus, t. i. tautiskus uzvedumus. Lasī-

tājs jau atminēs, ka ar to domāju izstādes oriģinālo skatuvi, uz

kuras sarīkoja koncertus un izrādīja dažādas bildes no latviešu

tautas dzīves. Koncertus deva, Rīgas Latviešu biedrības Mū-

zikas komisijas rīkojumā, Rīgas Latviešu Dziedāšanas biedrība,

pa daļai ar Jelgavas vīru kora piepalīdzību. Koncerti ar to

bija etnogrāfiski! un pievilcīgi, īpaši arī cittautiešiem un

zinātnes vīriem, ka programma sastāvēja tikai iz latviešu tautas

dziesmām un latviešu komponistu saskandinājumiem. Izpildī-

šana bija krietna, dziedāts tapa ar sevišķu izveicību un rutīnu,

tā kā koncerti sasniedza pilnīgi savu nolūku, klausītājus iepa-

zīstināt ar latviešu mūziku. Ļoti interesanti savā ziņā arī bija

uzvedumi! no tautas dzīves: dažādi mājas darbi, pieguļā jāšana,

Jurģu svētīšana, precības, kāzas v. t. t. Te pieņēma, tā sakor,

miesu un dvēseli senās latviešu ierašas, parādīdamās dzīvā

attēlojumā skatītāju priekšā. Kaut gan ierašu izrādījumos šis

tas neiznāca vienkārši dabiski, un laika īsuma dēļ, kas atlika

viņu iemācīšanai, šur tur metinājās, īpaši iesākot izrā-

des — tomēr caurcaurim izrādes bija visai interesantas un

publika tās arī saņēma ar patikšanu. Sevišķi izveicīgi, ar

lielu bravūru tapa izrādītas kāzu ierašas. Šie koncerti un uz-

vedumi vispārini jauki un jūsmīgi papildināja etnogrāfisko iz-

stādi, ar viņiem kopā ņemot pēdējā Iznāca tik bagāta un kupla,

kā to agrāk neviens nevarēja iedomāties un arī gan nebija

iedomājies. Uzvedumu labu izdošanos veicināja latviešu

teātra direktors P. Ozoliņa kgs ar saviem labākiem teātra spē-



93

kiem, kā arī Jurjāinu Andrejs un skol. Ārgals, vadīdami īpaši

muzikālo pusi. Daudziem vēl ilgā piemiņā stāvēs šie izrīko-

jumi, kā arī — visa izstāde, kura -— te gan var teikt — bija

miesa no mūsu miesas un kauls no mūsu kauliem.

Arī cittautieši vispārini silti atsaukušies un atsaucas par

latviešu tautu un viņu jauno sarīkojumu. Te daži piemēri.

Pazīstamais Pēterburgas profesors Modestovs, kurš ņēma da-

lību arcbeoloģiskā kongresa kā nodaļas goda prezidents, izsa-

kās, ka «latviešu tauta bez šaubām (bezsporno) esot nevien

interesanta, bet simpātiska tauta». Birž. Vedomostji pēc ga-

rāka apraksta par etnogrāfisko izstādi, spriež beigās, ka sarī-

kojums pelnot «katrā laikā vissirsnīgāko atzinību.» levēro-

jamais krievu nedēļas laikraksts Ņedjeļa, pasniegdams izstā-

des atgadījumā garu apcerējumu par «Latviešu kultūru»,

spriež, ka «šī izstāde, kā zīme, ko neliela tauta ar saviem

spēkiem iespēj sasniegt, esot pie mums reta un priecīga parā-

dība.» «Izstāde varbūt nobeigsies ar iztrūkumiem kasē (mums

lielas cerības, ka tā nebūs A.),*)» laikraksts runā tāļāk, «bet ma-

teriālo iztrūkumu atsvērs pilnīgi zināms morālisks panākums.

Izstādi apskatot, jāievēro arī tas: ka šis tas, kas pats par sevi

neievērojams, ar citiem kopā ņemot iznāk jo ievērojams un

dara jo lielu iespaidu... Katrā ziņā kā pirmā etnogrāfiskā

izstāde, šī latviešu izstāde mums sniedz daudz ko pi e-

velk oš v v n pa m āc o šv.» Ka arī šejienes vācu laikraksti

gandrīz bez izņēmuma visi, ar atzīšanu un uzslavu izsakās par

izstādi un viņas sarīkotāju pūliņiem, nebūs vairs jāpiemin.

Jāpiezīmē vēl, ka izstādei ir arī sava igauņu nodaļa,

sarīkota no Igauņu mācīto biedrības Jurjevā. Samērā pret

latviešu izstādi, ta ir gan maza. Galvenākie izstādes priekš-

meti tur ir senlaiku igauņu apģērbi un rotas lietas, kā arī bil-

dēs azrādīti dažādi igauņu tipi. Bet šaīs arodos izstāde dod

pietiekošas ziņas.
(Aronu Matīs).

*) Izstāde bij kupli apmeklēta un deva ari materiāla ziņa labus

iznākumus. L-
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R. L. b-a kā dziesmu

svētku rīkotāja.

Neviena cià priekškara parādība gan nebūs latviešus tik

vienprātīgi pulcinājusi un tik augsti nesusi ar sajūsmas spār-

niem kā latviešu vispārējie dziesmu svētki. Viņu sarīkošanā

R. L. B-a ir 4 reizes saimnieces lomā. Tas notiek 1873., 1880.,

1888. un, 1910. g., pie kam jāatzīmē, ka vienus svētkus izjauca

kaŗa apstākļi. 1895. g. svētku sarīkošanā iniciatīvi ņēma Jel-

gavas Latviešu biedrība, kas saskanēja ar svētku rīkošanas

formālo motīvu. Bij pagājuši 100 gadi no Kurzemes pievie-

nošanas Krievijai. Vienu svētku sarīkošana Jelgavā bij teica-

ma arī tādā ziņā, ka te kurzemnieki varēja pārliecināties, vai

ir lietderīgāki) pulcēties Jelgavā vai Rīgā. — Pēdējos, t. i. sestos

dziesmu svētkus rīkoja 1926. g.

Visi citi dziesmu svētki ir R. L. B-as rīkoti. Pirmie

svētki 1873. g. biji rīkojami ar bailīgu sirdi, jo līdz tam bij gan

kādi dziesmu svētki notikuši, bet tie bij vairāk vietējas dabas.

Bet dziedāt Rīgā nozīmēja dziedāt pasaules priekšā. Bij gai-

dāma kritika un kas zin, vai saudzīga. Bez tam arī laika svētku

sagatav ošanā! atlika pavisam maz.

Biedrība tomēr ar drošu prātu ķērās pie darba, un pa-

nākumi pilnam šo drosmi attaisnoja. Nevien pašu dalībnieku

starpā valdīja tik pacilāts gara stāvoklis, kādu. mēs epigoņi

gan nekad nepiedzīvosim, bet arī mākslas ziņā svētki izdevās

tik teicami, ka viņi ļoti pacēla latviešu pašapziņu un noteikti

izvirzīja R. L. B-u kā-latviešu centru kultūras darbos. Svētkus

aprakstījis J. Vēbers (Varaidošu Zanders). Pasniegsim te

viņa jūsmīgo aprakstu, pie sprauzdami ziņas par svētku pro-

grammu un P. Bērziņa apsveikumu dzejā.

Pirmee wispahrigi Latweeschu dzeedaschanas-swehtki, Rihgā.

Us Dobeles dseedaşchanas şwehtkeem 1870. g. kahds runātājs

waizaja, waj Daugawa pa platu, jeb pa strauju, ka Widsemneeki ne-

wareja pahrtikt us Kursemi un kopa ar Latwju brahļeem Latwju

sivehtkus şwineht? Wiņşch waizaja, waj Daugawas mahmulite tee-

şcham tik plata un strauja, ka ta war şchķirt Latmeeschu sirdis, weenu
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no otras'? Waj ne kahba laipa nemedot par scho Latwijas dischanu
straumi? — Daugawa schodeen tik pat plata, tik pat strauji samus

uhdeņus us juhras mahti Meļ, kà tobrihd, kad us Dobeles smehtkeem
tà tika maizats. Un laipas, par kuru wareja pahreet no Widsemes

us Kursemi un no Kursemes us Widsemi, ari toreis netruhka. To-

mehr us Dobeles şwehtkeem Widsemneeki nenahza, jo Miņi us teem

nebija luhgti, nebija aizinati.

No ta laika, kur Dobelē LatMju skaņas skandināja, trihs gadi

pagahjuşchi. Kà leekahs, tee ir azu mirklis pasaules muhschibâ, un

tomehr dauds kas şchinî ihşâ laika pahrMehrtees. Otra laipa tika

pahrMesta par Daugawu, laipa zeetaka, stiprāka un pastahmigaka pàr

koka tiltu, laipa is akmeņa un dselss. Un muhsu deenas zehla trescho

laipu, mehl dauds zeetaku un pastahmigaku Par akmeņa un dselss

laipu. Şchì laipna naMa ar azim redsama, ņeds ar rokahm taustāma,
miņa tik juhtama zilmeku şirdîs. Muhsu deenas Meenas tautas dehli

un tautas mahsas, kas lihds schim bija şchķirti, saMeenojahs meenà

tauta. Widsemneeki un Kursemneeki şwineja weenprahtibâ kopigus

şwehtkus, tik brangus un leelişkus sMehtkus, kahdi laikam mums Lat-

Meescheem ne kad naMa bijuşchi. Us scheem smehtkLem Kursemneeki un

Widsemneeki Meens ar otru eepasinahs; Kursemneeks redseja, ka Wid-

semneeks tà pat ģehrbts kà Miņsch, ka tas to paschu jauku Latmeeschu

Malodu runa, ka tas to Paschu Latwju dseesmu skaņas skandina, ka

tam tee Paschi tikumi un tahs paschas eeraschas. Us smeh-tkeem bija

nahkuschi Widsemneeki un Kursemneeki, bet pehz pabeigteem smeht-

keem us mahjahm demahs tik •—■ LatMeeschi.

Tahs bija ihstas LatMju tautas sMehtku deenas, tahs deenas no

26. lihds 29. jūnijam 1873. g. Şchihs deenas paliks ar neisdsehscha-

meem burteem eerakstitas Latmeeschu sirdis. Latmeeschu Mehstures

grahmatas par tàm Mehstihs nahkamahm audsehm. Deenas no 26.

lihds 29. jūnijam Rihga bija sanahkufi us sMehteem tautas-smehtkeem

Misa LatMju tauta, LatMeeschi no malu malahm, no straujas Wentes

un jaukas AhbaMas krasteem, no lihdseneem Şemgales klajumeem,
kur Leelupe, pirms aschaki, pehz lehnaki, us juhru Meldamahs tek, no

dischanas Daugamas upes mahtes lihtscheem un no schigli zaur gresnu

eeleiju tekoschahs Gaujas krasteem, no Rihgas juhras lihkuma un no

balti putodamas Baltahs juhras mahmulites malahm, LatMeeschi

bija dauds tuhkstoscheem us Rihgu nahkuschi, un Rihga dimdēja no

Latmeeschu Malodas un dseesmu skaņahm.
Otrdeenâ 26. jūnija sabrauza Rihga no malu malahm, pa da-

schadeem zeļeem, pa ratu zeļeem, dselsszeļeem un pa uhdens-zeļeem,

Latmeeschu dseedataji. Jau agri no rihta bija kahdas beedribas at-

braukuschas. Pulksten 8 no rihta atbrauza pa JelgaMas - Rihgas
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dselsszeļu dseedataju kori is Kursemes un puşzeļ weenos pusdeenâ pa

Rihģas-Dinaburgas dselsszeļu daschi kori iş Widsemes. Us dselss-
zeļa bahnuscha dseedataju beedribas sagaidīja un apşweiziuaja ar

şarkan-baltahm kruhts-lentehm puşchkoti şwehtku kahrtibneeki jeb kahr-

tibas gahdneeki, jauui ļaudis, pa leelakai daļai Làeeşchu studenti is

Tehrpatas un Pēterburgas, kas, gribēdami ari pee şwehtkeem pa-

lihdseht, şawus jaunus spehkus şwehtku komitejai bija peedahwajuşchi.

No bahnuscha dseedataju kori, no kahrtibneekeem pawaditi, dewàs us

tarogeem un saļumeem gresni puschkotu Latweeşchu beedribas namu.

Veedribas sahlê dseedataji dabūja saMas sihmes; ari korteļi teem tika

eerahditi, kurus bija apgahdajuşi korteļu-komisija, tà ka Par mahjo-

kļeem dseedatajeem nebija jagahda.

Zeribas, kuras bija littas us dsihwu dalibas-ņemschanu no dsee-

dataju beedru puses, mehs netikahm apmahniti. Us dseed.aşchanas

şwehtkeem bija atnahkuschas pawişam 43 dseedaschanas beedribas ar

1036 dseedatajeem un dseedatajahm. No Kursemes bija tşchetri wih-

reeschu kori un septiņi jaukti kori ar 343 dseedatajeem un dseedata-

jahm; proti no şcheem nowadeem: no Jrlawas, Kroņa-Şeşawas

(Semgaleeschu koris), Kroņa-Wirzawas (diwi kori), Jelgawas-Kroņa-

Behrsmuischas, Leel-Eezawas, Baldones, Şaldus, Reudas un Ahr-

lawas. Pehz dseedataju skaita bija tas leelakais koris Jrlawas jauk-

tais koris, kas pastahweja is 101 wihreeşcha un 22 şeLweetehm. Js

Widsemes bija 19 wihreeşchu un 13 jaukti kori ar 292 dseedatajeem

un dseedatajahm. Pee şwehtkeem ņehma dalibu dseedaschanas-beedri-

bas: is MasŞlazes, is Burtueeteem, Malkas, Walmeeras, Peter-

upes, Straupes, Umurgas, Aiskraukles, Leelwahrdes, Kokneses, Wez-

Peebalgas, Şkujenes, Zehşim, Nihtaures, Lehdurgas, Dikļeem, Wee-

talwas, Lubahnes, Dsehrbenes, Jkschķiles, Jaun-Gulbenes, Şahwee-

nes, Lasdones, Leeseres, Mahlpils, Ehrgļeem un is Trikates. Peezi

kori bija is Rihgas pilsehtas un pilsehtas apgabala. Tà jau koru un

dseedataju skaits dod zeribu, ka schee Pirmee wispahrigi dsêedaşchanas-

swehtki buhs leelişki şwehtki.

Şwehtki şahkahs Pulksten diwos pehz Pusdeenas ar dseeda-
taju laipnigu şaņemşchanu un şirşnigu apşweizinaşchanu ito

Rihgas Latweeşchu beedribas puses. Beedribas skaisti puşchkotà sahle

bija bahstin pilna ar ļaudim, gan kungeem, gan kundsehm. No ga-

lerejas karajahs dseedataju beedribu karogi, daschadas krahşâs laisti-

damees. Şwehtku glihtums neween ahrigi parahdijahs, bet tas ari

mita ļauschu preezigâs şirdîs. Şwehtkus atklahja Latweeşchu beedri-

bas preekschneeks, Baumanis, ar ihsu runu, kura pirms sanahkuschos

dseedatajus apşweizinaja Latweeşchu beedribas wahrdâ. Tad wiņşch
runāja no tam, kà schee pirmee wispahrigi Latweeşchu dseedaschanas-
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ftoehtfi zehlàhs. „Pee zitahm tautahm, un şewişchķi pee WahzeeşcheeM,

zaur dseedaşchanas-şwehtkeem, neween dseedaschanas gars un mihle-

stiba, bet ari kopibas un saderibas.prahts tika kopti. Tahdi şwehtki

tika par saitehm, kas weenas tautas dehlu sirdis jo zeeti sasaistija.

Ari Rihgâ un zitas Baltijas pilsehtas dseedaschanas-sMehtki ir swi-

neti. Bet schee sMehtki bija Wahzu sMehtki, pee teem kik pilsehrneeki

dalibu ņehma. LatMeeşcheem, semes ļaudim, zitu Malodu runada-

meem un zitas skaņas skandinadameem, bisa japaleek attahļu stahmot.

Tas bija truhkums. Şcho truhkumu Latweeşchi ari sajuta. Tahdu

Paschu şmehtku Majadsiba ari preekşch Latweeşcheem arween Mairai

atsihschanu atrada lauschu prahtos. Preeksch pahra gadeem Dobelē

şwineja Pirmos leelakos LatMeeschu dseedaşchanas-şMehtkus. Bet Pee

teem tik dseedaschaNas-beedribas is Kursemes bija peelaistas. Jau

tur Mehleschanahs tika issazita, ka jel nahkami dseedaschanas-sMehtki

buhtu Mispahrigi Latweeşchu smehtki, kur tikpat Widseme, kà Kurseme

skaņas skandinātu. Un tà fct şchì mehleschanahs arween boeschaki tika

issazita, ihpaşchi us LatMeeschu beedribas gada-smehtkeem 19. februāri,

tad LatMeeschu beedriba usņehma to darbu, tahdus sMehtkus isrihkot.

Laiks bija ihss, bija ļoti jasteidsahs. Ja daschs kas nebuhs derigi sa-

gabawots us smehtkeem, tad maina pee tam : buhs laika truhkūmam.

Tagad, kur ilgi Mehletee smetki sahkuschees, Miņeem jāmeklē Meikme

un şekme." Runa atrada labu Patikschanu Pee klauşitajeem. — Peh
o

tam runāja şwehtku-komişijas preekşchneeks, Thomşons. Wiņşch, no

kultūras stahmokla us smehtkemi skatidamees, peerahdija sMehtku leelo

şwaru. „Şchee şwehtki dodot brangu leezibu, ka LatMeeschu tauta

dsenahs pehz gaismas un kultūras glihtuma," Pehz katras runas

atskanēja Latmju dseesmas, jauki un isweizigi dseedatas no Rihgas

semināra audsekņeem. Nu eenesa zeremonijas gahjeenâ jaunu Latmju

sMehtku-karogu. Pirms gahja şeşchi ar sarkan-baltahm kruhts-len-
tehm puschkoti kahrtibneeki, tad nahza pats karogs, nests un paMa-
dits no ķarodsneekeem, Thomsona is Rihgas, Uhdra is Widsemes un

Grunfeldta is Kursemes. Karodsneeki bija puschkoti >ar balta sihda

kruhts-lentehm (scherpehm). Tad nahza tahs kundsenes, kas scho ka°

rogu bija dahwajuşchas dseedaşchanas-şwehtkeem. Şeşchi kahrtibneeki
atkal gala gahja. Şkanigas musikas skaņas apsmeizinaja karogu.

Bija sMehts un sirdi pazilinadams brihdis, kad karogs apstahjahs pec

şkatuwes, şawu weidu us şkatitajeem nogreesis. Karogs mums preek-
scha stahda us baltas sihda gruntēs sirmu Lihgo-deeMes smchtneeku,

stahmoschu pee altāra, kur tas şawai laipnai dseedaschanas- un mihle-

stibas-deeMei seedo neafinainus seedus, labo roku augsti pazehlis, tanî

turēdams osola saru, — zaur to nosihmedams, ka Miņşch sludina
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meeru un şaderibu. Karoga kante ir no şarkana atlasa ar selta israk-

st.eneem. Wişs karogs ir ļoti daiļsch, daiļāks un staltāks Par miseem

karngeem, kahdi tik LatMeescheem ir un ir bijuşchi. Wiņşch Leipzigâ

isşchuhts un maksājot lihds 400 rubļeem. — Thomsons runāja par

karoga dahMaschanu un nosihmeschanu. „Karogs esot dahwahts no

LatMeeschu jaunkundsehm scheem un miseem nahkameem tautas-

smehtkeem. 'Wiņşch buhschot tikts usglabats LatMeeschu beedribas

nama un stahwehs beedribas preekschneezibas sinaschana, lihds tam

laikam, kur miņu isneşihs ahrâ us jauneem tautas-sMehtkeem. Wezs

smehtneeks, osola saru augsti rokôs' turēdams, sludina meeru, laimi

un preekus. Şchihs brangas debesu dahmanas lai dsihmo ik katra

Latmeescha sirdi, kas us smehtkeem ir nahzis. Ruhpes un erestibas

prahtu lai katrs atstahj mahjâs. Ar sagatamotu us smehtkeem lihgş-

migu sirdi lai sMehtkus sminam. Şwehtki nawa preeksch tam, lai ar

ruhktibas juhsmahm skatamees atpakaļ. Turpretim smehtku lihgsmigs

raksturs mudina ik katru, ar preezigu zeribu us nahkamibu skatitees,
kura mums Latmeescheem apsola laimigakus laikus." Ka runa klau-

şitajeem patika, par to leezinaja gaMiles, kas pehz beigtas runas

sahlê Preezigi atskanēja. — Şchilliņşch, dseedaschanas madoņus, Sihli

is Walkas un Behtiņu is Jrlawas, usrunadams, teem deMa diwus

daiļi isstrahdatus diriģentu sisļus, no kundsehm dahMatus. Pehz tam

sapulze isschķihrahs. —

Gan us Rihgas Pilsehtu bija sanahkuschi LatMeeschu dseedataji
baru bareem, no malu malahm. Bet ko tee sneegs? Ko sneegs tee

tautas-skolotaji, kas bija atstahjuschi şawas skokas-istabas, tee arajiņi,

kas no arkla pelēkos sMahrkos bija nahkuschi us leelo Rihgas pilsehtu,
tahs semes-seltenites, kas bija usauguşchas kà lauku-puķes lauku ne-

Mainibâ un Meenteeşibâ, şaMâs şirdîs tautas un tehmischkas mihlestibu

glabādamas? Kà şagaitaMojuşchees tee misi us smehtkeem buhs nah-

kuschi? Ko no teem Maram gaidiht un zereht? Ko peedsihMofim'?

Dascham tauteetim un tautas draugam no bailigahm ' juschanahm

sirds lehnaki pukstēja, kad miņsch pats şeMi tà Maizaja, Maj dsirdeja

zitus tà jautājot. Lai gan Miņsch sinaja, ka ir daschi Meži kori, kas

jau labi eedseedajuschees, tomehr Maj Misi buhs spehjuschi tik ihşâ

laikā us smehtkeem sagataMotees? Dseedataji nedsihMoja pilşehtâs,
kur katrs, tumi pee otra mahjodams, Mareja katru deenu ar ziteeM.

satiktees, bet us laukeem, kur dascham bija labs zeļsch jabrauz, ja-

staigā, lihds Mareja us dseedaschanas-proMi ar ziteem sanahkt kopa.
Un kad ari nu Misas dseedaschanas-beedribas spehjuschas labi saga-

taMotees, kà nu buhs ar kopa-dseedaschanu? Raug, ne kad tee da-

schadi dseedaschanas-kori Mehļ nam kopa dseedajuschi. To Misu eeMeh-

rojot, tauteetis ar bailigahm juhsmahm sagaidija şwehtku otro deeu,
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27. jūniju, kur buhs dseedatajeem jarahda, ko wiņi mahzijuşchees un

ko prot. 27. junijâ LatMeeschu dseedataji to parahoija. Şchinî deenâ

Latweeşchu tauta eemantoja godu un ustizibu, jo wiņa bija leezinajusi,

ka leekuliba iviņu us smehtkeem nama dsinusi, bet kreetni, uszihtigi
darbi miņu Madijuschi. — Jau Prowe treschdeenas, 27. jūnija, rihta
deMa zeribu, ka tanî deenâ noşazità gariga konzerte labi isdosees. Pra-

me nebija Domes basniza, ka tas> bija norunāts, bet LatMeeschu bee-

dribas leela sahlê, iadehf ka basniza kora usbuhweşchana mehl nebija

pabeigta. Pirmo reisi nu Misi kopā dseedaja, un dseedaschana labi

Meizahs.

Tam paşchâ deenâ, pulksten 2, bija pirmà wişpahriga Latwee-

schu skolotāju şapulze.

Pulksten şeşchos pehzpusdeenâ şah.zahs gariga konzerte Domes

basnizâ. Garâ, kahrtigâ rindô şastahjuschees, dseedataji un dseeda-

tajas dewahs zaur Kalku- un Şchķuhnu-eelahm us scho sirmu basnizas

ehku, tur Pirmreis Llatmeeschu skaņas skandinahk. Basniza bija bahstin

piļná, tà, kà oaşchs Rihdsineeks apleezinaja, tà nekad konzertê nama

nahzw. Un tad nu tahs pirmahs dseesmu-skaņas no augsta, kora at-

skanēja, kad Miņas gaisu trizinadamas leelo basnizas ruhmi Pildija

un pee katra ausim Peeşitahs, tad peepeschi apklusa katra runaschana

un treekschana, un smeh-ts klusums Maldija Tomes basnizâ. Bet ais

preekeem, ais lihgsmibahm, jo aschaki pukstēja tauteeschu sirdis. Kas

buhtu to domājis un zerejis, ka schee lauku-dseedataji tik jauki, tik

daili un tik mahksligi dseedahs? Lai gan kahdi 300 dseedataji us reisi

dseedaja, kas kopā tik weenu Prowi bija noturejuschi, tomehr dseeda-

schana bija wişur bes mainas, skaidra un branga. Dseedataji Pelnija

godu un slamu, zaurdseedot jauki sastahdito programu, pastahMoschu

is dimpadsmiļt numureem.

Şcha Programa isdseedaschana dewa leezibu, ka LatMeeschu

tautai ir dahManas un dseedaschanas gars. Tas pa-

rahdijahs ne ween balsu şpehkâ, bet ari balsu jauka şkaņâ, kà se-

mischki Beethovena dseedê „Tahs debeş's şlawe", kas tika dseedata

ar leelu Meiklibu. Wehl loti brangi isdeMahs „Muhsu tehws" no

Rincta, kas tika dseedata ar ehrģelu pamadischanu, un „Deews ir

ta nîihlib'", dseedata jo ismeizigi un jauki no jaukteem koreem.

Ka dseedaschana bija tik droscha un pehz takta taisna, pee tam Pee-

der leels nopelns dseedaschanas Maditaju meiklibai un ismanibai.

Tadehl ja kahds şchini deenâ pelnija patenzibu, tad ta miņeem Mis-

pirms nahkahs. — Trihs ehrģelu spehleschanas leezinaja, ka ari

us scha lauka Latmeeschi jau ko panahkuschi. Ari Behtiņa kunga
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ieizamais musikas koris is Jrlawas, kas paMadija 3, 5, 9, 10 un 11

numuru dseedaschanu, dewa jaunu leezibu no zeļoşchahs musikas

sapraschanas un kopschanas pee LatMeeschu kautas.

Ja mehs nu saMu gala-spreedumu dodam Par garigu konzerti

Domes basniza, tad mums jateiz, ka dseedaschana ļoti brangi un daiļi

isweizahs, un kà treşchdeenâ, 27. jūnijā, LatMeeschu dseedaschanas-

beedribas eemantoja godu un slaMu. Tà spreeschot, -es neņemu par

pamatu sairu sihku M'usikas praschanu, bet atbalstos us tahdu pra-

teju spreedumeem, kas ir dauds un daschadas konzertes dsirdejuschi

gan nu Rihgas Pilşehtâ, gan staltā Pēterburgā, gan ahrsemês. Wiņi

Misi spreesch, ka tahdu brangu garigu konzerti Maj ne mas nama

peedsihmojuschi Maj ļoti reti.

Tanî paşchâ deenâ, desmitos wakarâ, sahzahs goda-maltite Lat-

meeschu beedribas leelâ sahlê. Gan reti ta leelaku smehtku-sapulzi

redşejuşi, kà şchinî Makarâ. Gari, kahrtigas rindās Meens pee otra

nostahditi galdi bija eeņemti no şmehtku weeşeem. To bija pamisam

lihds 600. Tur sehdeja gan tauteeschi un tautas draugi, no tuMee-

nes un no tahleenes, pat no KreeMu balt-akmeņu mahmulites

Maşkawas un no granita lepodamahs Pēterburgas. Kas gau at-

minehs Miņu lvisu Mahrdus, kur tik dauds brangu tautas-Mihru

reisê bija kopa. Gan katram sirds lihgsmi un preezigi pukstēja, jo

tee bija Preezigi sMehtki, kurus smineja; bet nemeen preezigi, bet ari

LatMeeschu sirdis un prahtus paziladaini sMehtki. Tahs juhsmas,

kas atsgrahba tauteescha sirdi, tahs slehptees kruhts dsiļumâ,

nè, tahs pluhda ahrâ un parahdijahs dedsigas un sirdi aiskustiua-

dāmas runas. Dauds, dauds runu atskanēja şchinî Makarâ beedribas

puşchkotâ sahlê, tik dauds, ka Misas, ari ihsuma, nespehju peemineht.

Usskaitischu tik tahs jo ceMehrojamakahs. Pirms Thomsons,

sMehtku komitejas preekschneeks, ussauza şlawu un augstu laimi muhsu

Augstam Kungam un Ķeisaram, kam mispirms tas gods Peeder, ka

LatMeeschi Mareja saMus pirmos mispahrigus dseedaschanas-smeht-
kus şmineht. Wişa sapulze ar kustinātu sirdi trihs reis Ķeisaram
slaMu ussauza un modseedaja KreeMu Malsts dseesmu. Tad LatMee-

schu beedribas preekschneeks, arķitekts Bau mans, ussauza augstu
laimi un weşelibu muhsu mihļotam Widsemes gubernatora kungam,
baronam Wrangell, zaur kura gahdaschlanu - atļauschana preeksch
smehtkeem bija dabūta. Tad meht augstas laimes tika issauktas us

Misu atnahkuscho goda-Meesu Meselibu, abeem dseedaschanas mado-

ņeem, Behtiņa kungam is Kursemes un Sihles kungam is Widsemes,

Miseem koru Maditajeem beidsot Miseem dseedatajeem, kam seMischķi
schodeen bija goda deena.
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Pehz tam runāja mahzitajs Neulands, kas ar şawu kori

no Peter-upes bija nahzis. Wiņşch peemineja, ka labus augļus war

panahkt tik zaur kreetneem puhliņeem. Ka şchodeen Latmeeschi zaur

şawu dseedaşchanu ir eemantojuşchi godu un şlawu, tas der Par lee-

zibu, ka tee kreetni ir strahdajuschi. Tik zaur kreetneem darbeem un

uszihtigeem Puhliņeem LatMeeschu tauta sels un plauks. LatMeeschu

tautas zenşchauahm, kas wada us tautas plaukschanu, runātājs Meh-

leja spehzigu Deewa palihgu. Seminar-direktors Zimse, sahkdams ar

dseeşmas Mahrdeem „Rihga dimd", salihdsinaja to ma'hsiņu, „kurai

puhru kala", ar LatMeeschu tautu, un ar trijadeem bahleliņeem wişus

tos, kas palihdsejuschi pee kam, kà Rihga tagad tà dimd. — X r o n-

Malda Atis, muhsu mihļots tautas-wihrs, dedsigôs wahrdôs

neween şawas kruhtîs glabātas juşchanas, bet ari dsilas un eewehro-

jamas domas par Latweeşchu tautu un tagadejeem şwehtkeem isşazi-

dams, wareni aisgrahba wişu klauşitaju sirdis.

Leelu patikşchlanu atrada wehl D. G r v n t h a l a runa is Pe-

terburgas. Wiņşch atnesa no staltahs Kreewu galwas-pilşehtas

Pee Newas krasteem şweizinajumu no tureenes Lakweeşchu brah-

ļeem, kam nebija bijis eeşpcbjams, us smehtkeem tahdu tahļu zeļu

atbraukt. Tad wiņşch runāja par pahrwehrşchanos, kahdu, pehz ilga

laika Rihgâ atbrauzis, şchèpat atradis. Preeksch dauds gadeem

miņsch Rihgu atstahjis. Toreis Mehl muhri un Maļņi pilsehtu sargāja.

Şchee muhri zehluschees tumfchos kara-laikos, kad LatMeeschu tautas

brihMestiba suda. Muhri un Maļņi schķihra pilsehtu no Misas semeS,

Bet lihds ar to schķihra zilmeku sirdis Meenu no otras. Tagad pehz

dauds gadeem atkal atpakaļ nahzis, Miņsch. atronot pilsehtu pa Mi-

sām pahrMehrtuschos. Muhru un waļņu mairs naMa, Wiņu Meetâ

apdod pilsehtu jauki dahrsi un sāļumi. Rahdahs, ka ari muhri, kas

eeslehbsa zilmeku sirdis un tahs schķihra meenu no otras, ir krituschi,

ka Mezais, tumschais schķirschanas prahts ir sudis preeksch mihlesti-

bas un saderibas gara. Lai tahds gars ar Meenu Mairaki eesakņo-

jahs zilMeku sirdis. Lai meers un saderiba mahjo ne Meen Lat-

lveeschu tauta, bet ari starp wişahm tah>m tautahm, kuru kopâ-dsih-

woşchana Meenâ semê no likteņa nospreesta. Lai Mezi parahdi, naidi

un strihdiņi tagad tiktu islihdsinati, ka LatMeeschu tauta Maretu

draudsigi roku Pretim steept teem, kurus lihds schim schķihra no Mi-

ņas diMejadi muhri. Kas scho issteepto roku pretim neņem, tas

ari pee tam Mainigs, ka wezs şchķirşchanahs-gars aisween Mehl

nesuhd.
Tad no Rihgas Wahzu dseedaschanaS-beedribahm suhtitais,

Bere nt s apsMeizinaja, Wahzu dseedaşchanas-beedribu wahrdâ,

LatMeeschu dseedatajus. Runātājs, Wahzu walodâ runādams peemi-
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neja, ka zeļşch us daili un mahkslu ir gruhts, ka semischķi scha zenteena

panahkschana paģehr dauds puhliņu un smeedru. Bet puhliņi un

şweedri tenzina mahkslu. Ko wiņşch schodeen ir dsirdejis, tas miņu

speesch us atsihschanos, ka LatMeeschu tauta, dseedaschanu kopjot, jau

brangus augļus panahkuşi. Wiņşch wehlè lviņas darbeem un zihņi-

schanai ari turpmāki sekmi un augļus. —
'

Wehl eemehrojama bija B i c l c n st c i n a kunga runa. Jhsu-

mâ Miņas saturu gribu zeenigeem lasitajeem sneegt. Dseedaschanas-

şwehtku pirmà deena ir paMadita, kur basniza jaukas skaņas eepree-

zinaja un pazilaja klausitaju sirdis. Bet sweşchu meistaru darbi,

tik Latweeşchu Malodä, ir preekşchâ zelti. Bet Minam esot japeemin

şMehtku şawadais gods. Tas ir tautas dseesmas, kuras rihtâ da-

buhs klauşitees. Tahs bija jau atmestas, zitâ weetâ neewatas,

tagad tahs teek zeltas goda un gaismā. Wiņşch pats esot kahrigs,

schihs skaņas rihtâ dsirdehk. Jhşumâ wiņşch gribot runaht Par tautas

dseesmu godu un Par to, kadehļ tahs bija panihkuschas. Tautas-

dseesmas nawa tagad zehluschahs, nebf ari tagad isdomatas. Tahs

zehluschahs sen şenôs laikos, jāsaka kautas behrnu-gadôs. Bet kà

usaudsis zilweks atmet şawas behrnibas-spehles, tà usaugusi kauta

atmet to, kas ir no miņas behrnibas-gadeem palizis. Tauta sahk

prahtot, un ne-atron mairs patikschanas pee Meenteesigahm tautas-

dseesmahm, kas tautas behrnibas-gados zehluschahs. Bet kà zillve-

kam, tà ari tautai, ja ta grib pareisi attihstitees, ja-attihstas pehz

prahta un Pehz şirds. Ko prahts jau atmetis par neezigu, to sirds

atkal goda zeļ. Ka zilMekam behrnibas-gadu atmiņa ir mihļa un

dahrga, kà Miņsch ari prot to zeeņiht, kas Minam bija Par behrnu-

şpehlehm jaunrbâ, tà ari tauta, attihstijusehs Pehz sirds, sahk mihleht.

to, kas no Miņas behrnu-gadeem atlizis. Tauta sahk atkal zeeniht

samas tautas-dseesmas. Şchihs ne kad nebijuschas pa misām ais-

mirstas. NaMa teesa, ka tahs apklususchas, kad şweşchi maldneeki semê

Maldija. Apklususchas tahs bija tik pilsehtas tumumâ un tur, kur

skolas tika zeltas. Ļaudis sahza tur Prahtot un atmeta tautas-

dseesmas. Daschi ari tautas-dseesmu, godu Pa augsti zehluşchi. Tà

kahds esot rakstijis, ka muhsu skolās Miss buhschot labi, kad behrni
atkal dseedaschot tautas-dseesmas. — Tad runātājs ar patenzibu pee-

minejd dimus mahrdus, kuru nesetaji dauds par tautas-dseesmahm
ir puhlejuschees. Weens no teem guļ sem saļa mauriņa un tas esot

Mezais Ulmaņa tehms. Tas otrs, „dseesmu rotas" sastahditajs,

Mehl muhsu starpa. Tam miņsch ussauzot „augstu laimi".

Wehl daschas runas tika runātas, kuras misas peemineht, sche
truhkst- Meetas.
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Jau bija deesgan gaischi no rihta, kad isschķih-

rahs. Tos beidsamos weeşus Mehl apşweizinaja ar şaMeem selta

stareem saule, kas kà degoscha selta ripa austrumā pazeldamahs pee

ne-apmahkuļotahm, skaidrahm, silahm debesim apsolija atkal jauku

şwehtku-deenu. —

Tautas dseesmas, tautas skaņas! — Nahzeet gaisa is bijuschas

aismirstibas un skaļi atskaneet atkal LatMeeschu semê! Atgahdina-

jeet Latweeşcheem miņu tautas garu, Miņu dabu un miņu likteņi! —

Ne no kahda dseijeneeka gudri un smalki isdomatas, ne no kahda

komponista skaņās jauki un raibi saliktas, Zaur ko juhs aiskustinajeet

til dsiļi Latmeescha sirdi? No ka zeļahs juhsu mara, ka juhs pahr-

mareet zilmeku sirdis, ka juhs tahs maj behdigcts juhşmâs gremdeet,

lraj tanīs tumschas jausmas modinajeet, Maj ar preezigahm gami-

kh'M tahs pildeet? — Ar isdaiļotahm dseesmahm salihdsinajot, juhs

daschreis gluschi Meenteesigi skaneet. Ari juhsu meldijas nama tik

mahkslotas, tik raibi isdaiļotas. Un tomehr juhs Mairaki aisgrah-
beet tauteescha sirdi, ne kà tahs „Dseesmu rotā" ta nosauktas dahrsa

puķes. No kam tas nahk?

Tas nahk no tam, ka juhs ne-esat smeschas tautas skaņas, ka

schiv> Maj tas dseijeneeks juhs nama sazerejis, neds schis Maj tas kam-

ponists saskandinājis, bet ka misa tauta juhs sazerejusi un skandina-

jusi. Tadehļ juhs aştroneet tahdu atbalsi tauteescha şirdî, tadehļ juhs

spehjeet to tà aiskustinaht. Bet ari pee-smeschneekeem juhs eeman-

tojeet patikschanu, jo eeksch jums neispuschķota pateesiba atbalsojahs

zilmeku preeki un behdas. Eeksch jums, LatMeeschu tautas dseesmahm,
ir glabāts tas, ko Latmju tauta domājusi jutusi un peedsihwojuşi.

Waj juhs esat behrnu-dseLsmas, Maj juhs esat tik tautas

behrnibas atmiņa? Nè, tahs juhs neeşset. Nè, behrnu-skaņu lolo-

jums neskan tik behdigi, tik schehligi, tik sirdi aisgrahbdams. Behr-
nibas skaņas ir Preezigas un jautrai. Bet juhs, weenteeşigâs skaņas,

apraksteet tautas d s i h m i, dauds dsihMaki, gaischaki un pateeşigaki,

ne kà misas Mehstures-grahmatas, — juhs esat LatMeeschu

tauta s> dsi h w a wehst v re. Is jums atskan ka atmiņa no

zitas jaukas Pasaules, kur nawa neds behdu neds sahpju, kur Malda

brihmestiba, laime un lihgsmiba. Un par suduscheem laimes laikeem

sehrodamas, juhs saMas skaņas trihzMajeet schehlabâs. Un schehla-

bas aisgrahbj klausitaja sirdi. Un daschreis atkal is jums atskan

tahds ihgnums, tahds ruhktums par likteni, ko pahrgrosiht nebija

tautas Mara un spehka. Jums netruhka tad asas mehles un garu

sobu. Un zitreis atkal zik mihļi glaimodamas, zik jokodamas juhs

şawas skaņas neskandinajaht!
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Preeksch LatMeeschu tautas-dseeşmahm bija ta ihstena goda-deena

şMehtku treşchà deena. Tanî starp şMeşch-u semju puķehm un dascha-

dahm no LatMeeschu dseijeneekeem un şkandineekeem şazeretahm un

şaşkandinatahm dseesmahm atskanēja ihstenas tautas-dseesmas. Un

kà tahs wişlabaki un wişjaukaki skan starp koku saļumeem un sem

silahm skaidrahm debesim, tà ari kreşchahs smehtku deenas dseeda-

schana nenotika kahda no muhreem eeşlehgtâ ehkâ, bet jauka Ķeisara

dahrsâ. — Pulksten peezôs pehzpuşdeenâ, zetortdeenâ 28. jūnija,

LatMeeschu dseedataji deMahs no LatMeeschu beedribas nama us

Ķeisara dahrsu. Ta bija nepahrredsama gara rinda, kas ka kahda

raibà tşchuhşka Mihjahs pai Pilsehtas eelahm. No lehnas Mehsmiņas

wehdinata, dseed>ata!ju-beedribu karogi jautri un lepni plihminajahs

Par dseedataju galMahm. Ir katrs dseedataju koris gahja Pee sama ka-

roga. Wişai dseedataju rindai papreeksch gahja KreeMu kara-musikas

koris; tad tika nests LatMeeschu beedribas karogs un Pehz scha smeht-

ku jaukais Lihgo-karogs. Tad nahza tee ziti dseedaschanaK-beedribu

karogi. Tà pee musikas jautrahm skaņahm gahja tee tuhkstoschi

dssedataji un dseedatajas, no neisskaitama ļauschu pulka pamaditi,

pa saļahm koku alejahm us Peisara dahrsu.

Ķeisara dahrss bija pildits no ļaudim, gan pilsehtneekeem,

gan lauzineekeem. Preeksch dseedaschanas bija israudsits leels

tschetrstuhrigs p'lazis, no augstahm leepahm apdots. Platscha Meenâ

gala bija usbuhMeta leela dseedaschanas-tribihne preeksch dseedata-

jeem. Wişs plazis bija eeņemts no nostahditeem beņķeem preeksch

klaufitajeem. Şahnîs, apaksch kuplahm leepahm, bija stahMeschanas
Meetas.

Dseedaschana sahkàs ar KreeMu kas tika

mehreni un spehzigi dseedata. Tad nahza „tehwijas dseesma", sa-

Zereta no Lappas Mahrtiņa un musikâ saskandināta no Baumaņu

Kahrķa. Pa Misām tika isdseedati seschpadsmit numuri, kas bija ļoU

koschi un isMeizigi fr likti. Starp dseesmahm eeņehma pirmo Meetu

LatMeeschu tautas-d, vēsmas", kà Pehz skaita, tà pehz patikschanas,

kahdu tahs eemantoja. Tautas-dseesmu dseedaja paMisam desmit.
Tè lvarejahm pahrleezinatees, zik dahrgas un mihļas ir LatMeeschu
tautai tautas-dseesmas. Pehz katras nodseedataA tautas-dseesmas

gaisu trihzinaja klauşitaju roku PlaukschLinaschana un gaMiles kleeg-

schana. Jhpaschi, kad nodseedaja „Lihgo laiMa us uhdeņa"", gaMiles

saukschanahm nebija gala. Tik tad klauşitaji apmeerinajahs, kad dsee-
dataji pirmo pantiņu Mehl reis bija dseedajuschi. No zitahm tautas-

dseesmahm atrada leelu patikschanu „Rihga oimd", „Şit Jahniti
Mara bungas" un „Kur mahjo mana meitiņa". Kad dsirdeju „J'ahņa

dseesmu", ar samu marenu tutti „lihgo, lihgo", tad man schķitahs, ka
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esmu us mezeem tautas Lihgo-şMehtkeem un lihds ar Misu tautu pee-

luhdsu smaidoscho dseesmu un mihlestibas deeMi. Şchchs „lihgo"-

skaņas sita kà warenas basuhues pee klausitaju ausim, ka basuhnes

skaņas, kas grib miroņus modinaht un pagahjuschus laikus atpakaļ

saukt. Tee miroņi gan nezehlahs, bet pagahjuşchi LatMeeschu tautas

laiki atjaunojahs us muhsu tautas smehtkeem. — No schehlabahm, no

raudas juhsmahm tika gan katra klausitaja sirds kustinātas kad „Kara

dseesma" un „Masa biju, neredseju" schehli trihzinadamas atskanēja.

Kur ir gan zitas tautas dseesma, kas tik behdigus un sirdis aisgrahb-

damus Mahrdus eetin kahda behdigâ un schehligô meldijā, kas sa-

Meeno tik Memtecsigus mahrdus ar tik augstu dseijas garu?

No jaunatahm LatMeeschu paschu austahm dseesmahm lábi pa-

tika „Daugawas sMejnoeku dseesma", sazereta no BrihMsemneeka un

musikâ saskandināta no Baumaņu Kahrļa. No is Wahzu Malodas

pahrtulkotahm dseesmahm jo Mairaki patika Franza Abta „Rihta

sMehtums", un no jaukta kora dseedata „Sehns un rose".

Ko no konzertes Domes basniza rakstijahm, tas pats mums

jaspreesch par dseedaschanu Ķeisara dahrsâ. Dseedaschana bija Mişur

meikla, droscha un smalka. Şcrņu şaşkaneşchaua bija zaur zaurim

bes mainas. Wişur brihnejahs Par to,kà to ir paņahkuschi dseedataji,
kas Meenreis Meen ir kopa proMi turejuschi,, ka Miņi tik skaidri un bes
Mainas dseedaja. Şchis noslehpums nebuhs gan zitadi isskaidrojams,

ka LatMeeschu tautas gars ne Meen nesahs us dseedaschanu, bet ka

schis gars ir ari tahds, kas zaur uszihtibu pahrwar leelakos

mus un aiskaMedamus schķehrschļus. Tad sinams ari dauds palih-

dseja Maditaju Meikliba uu usmaņiba.

Ari musikas koris leezinaja par LatMeeschu tautas daba ee-

dsimtu uszihtibu.

Jetortâ şMehtku . deenâ — tas bija Peektdeena 29. jūnijā —

bija Ķeisara dahrsa dseedaschanas karsch. Te tik dauds klausitaju ne-

bija, kà deenô preeksch tam. Dauds lauzineeki, no smehtkeem nogu-

ruschi, bija jau us mahjahm braukuschi. Tomehr klausitaju skaits

bija deesgan prahms. Dseedaschana sahkahs ūi dseesmu, no Miseem
dseedatajeem dseedatu. Tad dseedaja koris pehz kora, pa dimahm
dseesmahm. No Miseem koreem tik trescha daļa ņehma dalibu pee
kara, proti tik 11 mihreeschu kori un 4 jaukti kori. No Kursemes
dseedaja tik diwi kori. Rihgas seminarijas mahzekļi, kas bija ari Pee-
sazijuschees par dalibneekeem, atkahpahs no dseedaschanas. Tas bija
ļoti janoschehlo, jo miņi bij parahdijuschi jau pirmā şMehtku-deenâ,
pee dssedataju-beedri'bu apsMeizinaschianas LatMeeschu beedribas
sahlê, ka Miņi naMa tee beidsamee starp dseedatajeem.
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Şalihdsinajot ar tahm zitahm şmehtku deenahm, şchinî deenâ

dseedaschana neisdewahs tik leelişki. Sem silahm debeşihm şewişchku

koru dseedaschana nebij tik şkaniga un pilna, kà tad, kad Misi kori

kopa dseedaja. Ari bija drusziņ peekususchi no dseedaschanas pirmās

deenâs. Daschi kori Meh l bija ņehmuschi par preeksch metu sew pahrak

gruhtas dseesmas, Preeksch kuru dseedaschanas Majadseja jau Mairaki

mahzitu balsu. Buhtu labāki bijis, ka kari Mairaki buhtu dseeda-

juschi LatMeeschu tautas-dseesmas. Tahs ir meeglaki dseedamas un

klaufitajeem jo patihkamas. To parahdija tahs gawiles, ar kurahm

tautas-dseesmas tika apşweizinātas. Pee Latmee-

tis juht, ka tahs ir meesa no Miņa nreesas un gars no Mina gara.

Dascheem koreem ari tahs jo gruhtakas dseesmu-lugas it brangi

ismeizahs. Peeminami starp teem buhtu wişpirms Mas-Şalazeeşchi,

Wez-Peebaldseni, Zehsneeki un Trikateeşchi. Şcho koru dseedaschanu

maram eeraudsiht par pilnigi daiļu un mahksligu.

Beigās Misi dseedataji Mehl dseedaja kopa dimas dseesmas. Pil-

nas un sp>ehziWs bij tahs skaņas, kas Mehsa Makarâ atskanēja starp
koku saļumeem. Pirmà dseesma atdewa godu un slaMu Malditajam

debesis un otra muhsu augstajam kungam un ķeisaram, schihs semes

Maldineekam. —

No Ķeisara dahrsa demahs dseedataji us LatMeeschu bee-

dribas namu. Puşchkotâ sahlê tos sagaidija atMadischanahs-maltite.
Turpat ari tika isdalitas. Pirmo goda-dahmanu

lihru (kokli) par Mirsotni karoga kahtam, pelnija Mas- Ş a l a z c e-

şch v Mihre c ş ch v kori s. Otru goda-dahwanu, ari sudraba
lihru (tik ne tik leelu, kà pirmēja), dabūja Z c h ş v ja v k t s kori s.

Ar trescho goda-dahmanu, leelu sudraba biķeri, tika zeenits We z -

Peebaldsenu M i h re c s ch v, koris, ar zetorto—Trika te s

wihre c s ch v koris, ar peeīto — Straupes m i hr >eeşchu
kori s, ar sesto — jaukts koris is Kokneses. Şeptito

eemantoja V c w cr i n a koris i s B v r t ne c k c c m.

Par goda-algas spreedejeem bija israudsiti: semināra direktors

Z i m s c un dseedaschanias Madonis S i h l c, is Malkas; dseedaschanas

madonis B c h t i ņ s ch un skolotājs W c i d c m a n i s, is Kursemes,

un gimnasijas-skolotajs B a urna ņ v X a h rl i s, is Pēterburgas.

Ik katru dseedaschanas-kori, kas tika zeenits ar goda-dahmanu,

apsMeizinaja musikas tuschs un gaMiledama „augsta laime", kas ar

preezigu sirdi un pilnu balsi no Miseem dseedatajeem tika usdseedata.

Nebija manāma ne kahda skaudiba, neds ari nepatikschana no to

koru Puses, kas nebija bijuschi tik laimigi, kà minēti septiņi kori. Misi

turpretim Preezajahs, ka tee, kas bija Pelnijuschi, ari tika godāti.

Goda atsihschanu un zeenischanu gan ik katrs koris zaur saMu us-
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zihtibu buhs pelnījis, bet ne ik katrs kaŗis mareja to paschu panahkt.

Daschi kori Mehl bija gluschi jauni un tadehļ tee nespehja ar wezeem

zihnitcee, kur dseedaşchanas kopschana laidusi jau dsilas saknes. Ze-

reşim, ka şchee sMehtki buhs jo stipri dsenuli, kas schoreis ar goda-

dahmanahm nezeenitus korus us to dsihs, dseedaschanu kopt un teem

us preekschu nahkuscheem koreem pakaļ nepalikt, un otrkahrt ka scho-

reis apdahminatahm dseedaşchanaê-beedribahin şchee sMehtki buhs labs

rahditajs us preekschu, ka tahs neapnihkst un nepeekuhst dseedaschanu

kopjot un Meizinajot. Ka tahds gars un tahda gribeschana mita starp

dseedatajeem, tas> bija redsams no tahm dauds runahm, kas şchinî
wakarâ tika runātas.

Preeks un gamiles par brangi bdgkem smehtkeem Maldija

şchinî Makarâ Latmeeschu beedribas sahlê. Preeks un gamiles mita

katra Latmeescha sirdi. Preezun' schķihrahs misi, prahta un juschanas

augsti zilati, jo tee pirmce mispahrigi Latmeeschu dscedaschanas-

şwehtki bija beigti. Wiņi bija tik jauki pamaditi, ka Latmeeschu tauta

mar lepna us teem buht. Bet lepni un augstprahtigi nedemahs Lat-

Meeschi us mahjahm, bet tam şwehtâ klnşumâ, kas zilmeku ajsgrahbj,
kad Miņsch kahdu dischauu, şiamenu un sm-ehku darbu padarījis.

1873. Waraidoşchu Sanderis.

Şchee dseedataji ispildija schahdu garu un gruhtu programmu.

Garigô konzertâ:

Wihru koris:

Deems Kungs ir muhsu stiprà pils M. Luther
Zelees un tohpi apgaismota Palmer
Deems Kungs, Deems Kungs B. Klein.

Teiz, man.ì dMehşel', to Kungu E. F. Gäber.

Tahs debess slaive ta Muhschigà spchku . ■ , . L. v. BeethoMen.

Jaukts koris:

Juhs, Pasaul's Mahrti , . , Gluck.

Deems ir ta mihlib' . . Engel.

Muhsu tehms H. Rinck.

Kungs, dohd mums şirsnig' eekahrot . F. Dammas.

Bes tam mehl garigajâ konzertâ tika ispilvitas us ehrģelem:

Fuga G-moll I. Bach.

Sonāte Bàr Mendelşohn-Bartholdy.

Konzert-fantasija D-moll . . I. G. Topfer.

Laizigajâ konzertâ — Şeisara dahrsâ — tika dseedatas şchah-

das dseeşmas:
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Wihru kori:

Deews, sargi Oeisaru Ļwow.

Rihgadimd I. Zimse.
Dehwijas dseeşma . K. Baumaņn

Şaules meita I. Z.

Jahņa dseesma Z.

Daugawas swcjneeku dseesma I. Z.
Balta puķe Z. gi

Kaŗa wihri behdajaşi I. Z.

Lihgo laiwa us uhdeņa D. Z.

Rihta şwchtums F. Abt.

Nu ar Deewu, Widsemite I. Z.

Jaukti koŗi:

Es dseedaju, man jadseed F. Abt.

Kas tee tahdi, kas dseedaja D. Z.

Masa biju D. Z.

Sehns un rose F. Şchubert.

Kur mahjo D. Z.

Bes tam şpehleja Jrlawas orķestris Behting kunga wadibâ.

Us Latwijas wişpahrigeem dseeşmu-şwehtkeem 1873.

Preeki wişus şauz un raida,

Preeka şwehtkôs pulzetees-

Tuhkstoşcheem jau brahli gaida

Brahlişchķigi weenotees.

• Un ja kahdam şirds wehl ehdahs

Pagahjuşchâ şkuinjibâ,

Lai atmesdams leekas behdas,

Stahjahs draugu beedribâ.

Seltenites kroņus pineet,

Brahļus ar teem pnschkojeet!

Draudsib's saiti zeeti tineet,
.

Kreetnus darbus kronejeet!

Laimes mahte ju'hsu rokās

Dahrgu pehrli likusi —

Brahkeenr wiņu skumjās, mokas

Juhs Par eņģ'ļeem şuhtij'şi:
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Teem pehz deenas nastas gŗuhtas

Wiņu şweedrus noşlauziht,

Lai Pee mihlas şirds tee juhbahs,

Debess preekus pabaudiht,

Tahļak, tahlaki atskani

Ja, pee sirds, kas draugu mihļo —

Lai atmosdams leekas behdas

Laimigs, kas to atradis!

Gudris, kas to sapratisl! —

Tautas dehlu dseesmiņa;

Wisus, wişus jel şaswani,

Wişus jaunā lihgşmibâ!

Pilis, buhdinas lai dodahs

Atjauuotâ draudsibâ;

Katrā şirşinņâ lai rodahs

Atkal jauna droschiba!

Tu, kas lihgo Gaujas krastos,

Nahz, tew sneedsam roziņas;

Tu, kas şkatees-Daugaw's mastos,

Nahz pee muhsu sirsniņas! —

Lai mehs draudsig' kopa eijot

Jahnu dseesmas lihgojam,

Preeku nelnainibâ deijot

Wişus saldi apkampjam!

Şweizinaşim katru brahli

Tautas dehlu mihlibâ,
Beedrosimees tuwi, tahļi

Apaksch tautas karoga, —

Tas lai plaschi lidinajahs,

Tahli redsams, augsti zelts!

Weenprahtiba tur lai krahjas,

Brahļu gars lai netop schķelts!

Nahzeet, dseedataju pulki,
Kas tur dseed ais Leelupes-,

Brihwa, kreetna gara tulki —

Şchurp no straujas Şalazes!
Kur ween Latroju mehle rodahs,

Kruhtîs brihwas juşchanas,

Tee lai weenâ korî dodahs,

Weenojahs eekşch brahlibas.
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Katru, kas ir godam strahdaj's
Tautas saiti stiprinaht,

Kas ir şMeedrus leedams gahdaj's

Brahļu laimi dibinaht,
Lai mehs apkampt, butschot trauzam,

Şird' ar sirdi seenotees,
Lai nu tuhkstosch balsis sauzam:

„Ş'weiks, kas godam zihnijees!"

Teem, ko naidneeks kara sitis,

Wihnu wahtis eeleijeet:

Wiņu darbs naw semê kritis,

Tas Mehl schodeen aug un seed.

Kaut ar daschs, kas zerets, Mehlets,
Tà ka domà nenoteek,

Tak naM misai melti spehlets

Un bes augleem nepaleek.

Un kas zihnotees ir grimis,
Ta kà klahjahs turejees,

Wakarâ nu stahjees, rinns

Un pee tehweem pulzejees, —

Teem lai mehl reis roses pluhzam,

Gara tai tos sMeizinam,

Debess Tehmu par teem luhdsam.

Wiņu pihşchļus şwehtijam —

Nu tad smeiki! Augstas laimes

Wişeem, wişeem- Mehlejam'

Pulzeti eekşch preeka saimes,

Lihgşmas dseesmas skandinām.

Şweiki brahļi! Ģw>eiki sMehtki!

Şweika tautas> brahliba!

Urah! Wişeem jauni spehki!

Urah! Şweika LlatMija!!

1873. P. Bchrsiņşch.

Pirmo Mispahrejo dseesmu sMehtku laika bij atgadijums ap-

spreestees skolotajeem-, notika —

Pirmà Latweeşchu wişpahriga şkolotaju-şapulze.

Şkolotaju şapulzes Baltija naw ne kahda jauna leeta. Şkolo-

taju şapulzes teek turētas pa basnizas-draudsehm, pa apriņķeem un

Widsemê Meena preeksch Misas guberņas. Bet Mispahriga fapulze,
preeksch Miseem Latmeeschu skolotajeem, Mehl naM bijuse. Tahdas
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wispahrigas şapulzes truhkums ir pa dabai wainigs pee teem dascha-

deem raibumeem, kas muhsu şkolas-buhschanâ malda. Şkolas-likumi

ween şchos raibumus ne-isnihzinahs. Tee war gau preekşchrakstus

dot, par skolu zelşchanu, ustureşchauu, pahr-raudsişchanu uu pahrwal-

dişchanu, bet ne Mis par mahzişchanas metodi, par skolas-grahmatu

ihpaşchibahm un Miņu apgahdaşchanu, par skolotāju garigahm un

materialigahm wajadsibahm, par laşişchanas bibliotekahm, dseedaşcha-

nas kopşchanu, walodas likumeem v. t. pr. Wişas tahdas leetas pee-

der wispahrigai skolotāju şapulzei. —

Tagadēja pirnià wispahriga şapulze, kas pa wispahrigeem Lat-

weeşchu dseedaşchanas-şwehtkoem 27. un 28. junijâ Rihgâ tika no-

turēta un us kuru dseedaşchanas-şwehtku komitejas preekschsehdetajs

Thomsons maldischauas atmehleschanu bija isgahdajis, ir ari mehl

zaur to eemehrojama, ka miņa saMas sehdeschanas pee atklahtahm

durmim turēja. Atklahta buhschana ir ta derigakà tikumibas un

kreetnibas audsinataja. Ģkolas bes mahzitu Mihru garigas peepa-

lihdsibas un bes pagastu materialigas stutes nemar plaukt. Kad

Miņas schos palihgus atraida, jeb ari tik neluhko tos pahrleezinaht

par şawu zenteenu majadsibu, kà tad miņas max paģehreht, lai tahm

ustizibu rahda, lai miņu Mehleschanahs saprot un peepilda?

Şanahkuşchi bij kahdi 200 skolotāji, un tik pat mareja neskolo-

taju buht. Runaht bij katram atļauts, bet balsoja — kà tas skolotaju-

sapulze ari zitadi neMareja buht — tik skolotāji Meen.

Wispirms sapulze gahja pee vreekschneezibas zelschanas. Par

preekschneeku ismehleja Kr o n Ma l d a A t i, un par Miņa Meetneeku

I, Beht mg. Rakstu-Medeju amatu usņehmahs: E. Dun s-

berģis, R. Gailis, T. Gailis, I. Şchwanberģis un L. Sterus.

Us sapulzes programa stahmeja trihs leetas Preeksch apspree-

schanas, proti:

1) par dseedaschanas kopschanu,
2) par behrnu meeşigu un garigu attihstischanu, un

3) par skolas-grahmatu sagataMoschanu.
Tà kà şmehtku-programs skolotāju şapulzei loti mas laika at-

Mehleja, un, kà paredsams bij, Misas trihs maizaschanas nebuhs ee-

spehjams pahrrunaht, tad nospreeda, sahkt ar trescho jautaschanu, par

skolas-grahmatu sagatamoschanu, un mehlak ja laiks atliktu, tad ari

par zitahm likt domas issaziht.

Şahkot spreest par skolas-grahmatu sagatamoschanu, X r o n -

m a l d a A t i s isskaidroja, kahds sliktums zaur labu skolas-grahmatu
truhkumu zeļahs, kadehļ skolas-grahmatas pascheem skolotajeem ja-

saraksta un kadehļ Miņeem us scho darbu jasabeedrojahs. Zaur ne-

pilnigahm neMeenadahm skolas-grahmatahm teekot tee tagad lauk-
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skolas pastahwoşchi raibumi eesakņoti; skolotajeem jāraksta skolas-

grahmatas pascheem, tadehl ka mini Vislabāk sina skolu majadsibas

un mahzibas metodi- bet kad weenam şchis smarigs darbs buhtu

gruhti peepildams, jo meens war lehti malditees, tad us scho darbu

Mişeem jasaMeenojahs. Şcho isşkaidrojis, şapulzes preekşchşehdetajs
lika şchahdas trihs tehsas preekşchâ: 1) skolas literatūras truhkums

ir Mainigs, ka mehs ar skolahm ne-esam tahlak tikuschi; 2) tikai zaur

şaweenoteem şpehkeem waram şawu skolas literatūru meizinaht;

3) şkoloşchanas un mahzischanas darbs ne-atneşihs Majadsigus angļus,

kamehr mums truhks pastahwigas skolotāju konserenzes. Pirmahs

diwi tehsas sapulze peeņehma bes kahdas pretoschanahs; pee treschahs

tehsas dascheem bij kas japeemin. Pehdigi weenojahs zelt komiteju,

kurai tapa usdots gahdahk par tahdu skolotāju konserentschu >atweh>le-

schanu. Nolehma, ka komitejai buhs is tagadejahs preeksch-

neezibas, is K. Waldemara un is diwi zaur preekschneezibu zelameem

nmhzitajeem.

Kad nu wişas trihs tehsas, kas us skolu-grahmatu şagatawo-

schanu sihmejahs, no sapulzes bij peeņemtas, tad negribot wajadseja
tai jautaschanlli rastees: „Kahdu. ortogrāfiju turpmāk skolas-grahma-

tas leetot?" Bet kad şwehtku-programs dseedaşchanas-wadoņeem,

kas pa leebakai daķat skolotāji, nelahwa ilgāk şchaî sapulze palikt, tad

ortogrāfijas leeta tika atlikta us nahkoscho deenu. —

Otra deenâ Kronwalda Atis, sapulzi atklahdams, isskaidroja

garāka runā, ka ar ortogrāfijas pahrgrosischanu pee zitahm tautahm

gahjis un kas us Latmeeschu rakstibas lauka lihds schim notizis. Tagad

Misas tautas zenschotees, saMu ortogrāfiju skaidrāku un prastāku pa-

dariht. Daschi Wahzu mahziti <kà Şchleich cr s, Moltkc, sla-

wena feldmarschala radineeks) jau raksta substantimus (leetu-

ivahrdus) ar maso burtu, v Meetâ f (kà: fater) v. z. 'Tāpat daschi

Frantschi sahkot saMu ortogrāfiju pahrlabot. — Pee LatMeescheem

pirmee Mihri, kas ūx rakstibu darbojahs, bij Wahģi un Poļi, kas Lat-

meeschu walodu skaidri neprasdami ari minas skaņas neMareja smalki

isschķirt un tadehl daschas it nedabīgas sihmes Latweeşchu rakstibô

eeweda. Pirmais Latmeeschu ortogrāfijas pahrlabotajs bij Manzels.
— Şchinî gaduşimtenî par ortogrāfijas pahrlaboschanu ir dauds

spreeduse un ari daschus pahrlabojumus eeMedus.e Latmeeschu draugu
beedriba. It ihpaschi eeMehrojama ortogrāfija, kuru zeen. Bielen-

steins şamâs gramatikās leetojis, Preeksch smeschneekeem, kas latmiski

grib mahzitees. — Tahļak runādams, KronMalda Atis aprahdija, ka

tahdam, kas pee ortogrāfijas pahrlaboschanas darba stahjas, tschetri
likumi jaleek Mehrâ. ,
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Otrie dziesmu svētki (1880).

Pēc pirmiem vispārīgiem latviešu dziedāšanas svētkiem,
kas notika Rīgā 1873. gadā, ir dziedātāji, ir vadoni šķīrās ar

stingru apņemšanos pēc pieciem gadiem atkal pulcēties zem

dziesmotā karoga otros vispārīgos latviešu dziedāšanas svēt-

kos. Bet apstākli! bija nelabvēlīgi un 1878. gadā svētki ne-

notika.

Rīgas Latviešu biedrība, kas bija faktiskā pirmo svētku

rīkotāja, ieņēma vadošo vietu arī otro svētku sarīkošanā.

1878. gada 1. oktobrī Rīgas Latv. biedrības runas vīru sapulce

nolēma sarīkot otros vispārīgos latviešu dziedāšanas svētkus

Rīgā 1880. gadā no 17.-20. jūnijam, — laikā, kas sakrita ar

Aleksandra 11. 25 gadu valdīšanas svētkiem. Pret svētku sarī-

košanu tieši: šai laikā vismazāk bija ko lebilst kā vietējām, tā

centrālām krievu administrātīvām iestādēm,, jo svētki tika sa-

rīkoti itkā ar nolūku cildināt krievu caru viņa 25 gadu valdīša-

nas svētkos. i

Saņēmusi no lekšlietu ministrijas atļauju svētku sarīko-

šanai, Rīgas Latv. biedrība jau 1879. gada maijā uzaicināja pie-

teikties latviešu dziedātāju korus. Koru vadoņus uzaicināja

1. augustā 1879. gadā uz apspriedi Rīgas Latv. biedrībā. Bie-

drība arī sastādīja svētku komiteju, kuras sastāvā bija sep-

tiņas personas: advokāts K. Kalniņš, tirgotājs K. Bergs, redak-

tors B. Dīriķis, fabrikants R. Tomsons, superintendents Mullers,

architekts J. Baumanis un redaktors J. Māters.

1. Şwehtku isrihkoşchana.
!

Motto: No masa dihgļa isaug leels koks.

Latw. sakāms wahrds.

Pehz tam, kad bija Rigas Latweeşchu beedriba dauds runāts

uu fpreests, par jaunu dseedaşchauas şwehtku isrihkoşchauu, uoşpreeda

minētas beedribas runas wihru şapulze, 1. oêtobrî 1878. g., to eeweh-

rodami, ka 1880. gadâ Kreewu ware.uais Oeisars ar şawu semi şwi-

nehs şawas 25. gadu waldibas şudrabkahsas, — isrihkot Latweeşchiî

otrus wispahrigus dşeedaşchauas şwehtkus Rigâ, juuija mehuest 1880.
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un eeluhgt Widsemes gubernatoru par sminamo smehtku protektoru

şaudsetaju. Zab no eekschleetu ministra rakstam atnahkuscham, kasāt-

ļahwa Rigas Latmeeschu beedribai us smehtku şmineşchanu şataişitees,
— islaida schihs beedribas preekşchneeks jaw maja mehneşî 1879. g.

zaur Mişeem Latmeeschu laikraksteem usaizinaşchanu, lai dseedataju koŗ?

peeteizahs un, lai şcho wadoņi un ziti musikas pratēji sapulzejahs
1. augustā 1879. Rigas Latmeeschu beedriba.

Pirmà şwehtku komitejas şehdeşchana notikahs 10. julijâ 1879.

K. Kalniņam preekşchâ zeļot, eekam komiteja konstitueerejahs —

şastahdijahs, usņemt jaunus komitejas lozekļus, ar aklama-

ziju (wahrdu şaukşchanu) usņehma: adwokatu A. Weberi, wirsşkolo-

taju G. Pasşiti, skolotāju A. Şpundi un nama ihpaşchneeku N. Pļaw-

neeku. Tà pawairojuşehs şroehtku komiteja tad eezehla Par şawu

Preekşchneefn adwokatu Kl. Kalniņu,

Preekşchneeka weetneeku: redaktoru B. Dihriķi,

rakstu wedeju: redaktoru I. Māteru un par

kaşeeri: nama ihpaşchneeku N. Pļawneeku.

I. Materam no rakstu wedeja amata drihs atstahjotees, eeweh-

leja wiņa weetâ R. L. beedribas musikas skolotāju A. Ahrgalu. Tad

R. Thomsonam drihs aiszeļojot un A. Şpundim newaļas dehļ no

komitejas isstahjotees, kļuwa Par komitejas lozekļeem wehl >eezelti:

fabrikants A. Ahbrants, buhwmeistars M. Ballodis, adwokats

F. Grosswalds un nama ihpaşchneeks K. P. Rambergs.

B. Dihriķis usņehmahs wişas komitejas sehdeschanas şawâ

„Rigas lapā" par welti issiņot, par ko komiteja wiņam şawu patei-

zibu issazija.

Otrajā komitejas şehdeşchanâ. 31. jūlijā 1879. g. wareja siņot,

ir jaw kahdi 25 dseedataju kori us Latmeeschu otrajeem Mispahriga-

jeem dseedaschanas smehtkeem Peeteikuschees, un isrihkotaja komiteja

noşpreeda, uoturet 1. augustā 1879. g. Pulksten 11 Preeksch pusdeenas

Rigas LatMeeschn beedribas nama sehdeschanu lihds ar dseedataju koru

Madoneem-, schos usņemt ar uskoschamo un meelastu Pee Mihna un

alus. Şchinî şehdeşchanâ bija bes isrihkotajas komitejas lozekļeem no-

nahkuschi schahdi dseedataju koru wadoņi: A. Ahrgals, I. Waldmans,

A. Keesners, I. Osols, I. Disch, I. Baumanis, I. Mellups, I. Kal-

niņşch, I. Romāns, P. Grunfeldts, A. Şaulits, M. Şpriņģe, I. Oso-

liņşch, I. Pelēks, M. Şchurewskys, I. Bebrs, I. Rosits, A. Jurjans,

Neulands, I. Wismans, R. Griwiņşch, Bebre, A. Ahboliņşch, K. Rei-

nitzs, I. Salzmans, K. Peterşons, I. Şchuberts, E. Purmals, -I.

Mendriņşch, A. Boksche, A. Jenşchewitzs, K. Puse, I. Pilsatneeļs,
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I- Wistutzs, P. Dahlmans, K. Ukstiņşch, R. Krebs, I. Preedite,
I. Bankens, I. Steins, E. I. Ritzkys, I. Şchneiders. Mittmans,
Rempeters, P. Apşens, Gails, M. Kaktiņsch, G. Şchmidts, I. Kak-

tiņşch, G. Lutşchebuls, I. Kornets, A. Peterso'hns, Fr. Naumans.
G. Glemits. Kà weeşi bija klaht: Baumanu Kahrlis, I. Behtiņşch.

wirsşkolotajs Remiķis, ģimnasijas skolotājs Brihwsemneeks, math.
kand. Ļeşņikows, Laubes Indriķis v. d. z.

1. augustā 1879. gadā sanākušie koru vadoni kopā ar

svētku komiteju nolēma:

1) teem koreem, kas lihds şchim wehl naw peeteikuşchees, gan

atļaut wehlak wehl Peeteiktees, bet beidsamo peeteikschanahs laiku

nolikt — atwehlams şwehtku isrihkotajai komitejai;

2) notēs partitūras koreem Peesuhtit tik dauds eksemplāros,

zik dseedataju;

3) ka pee dseedaschanas smehtkeem ja-isleeto Latweeşchu musikas

kori;

4) ka dseedataju kori eepreekşch nebuht naw Pahrbaudami;

5) ka dseed. şwehtku termiņsch nosakāms us darba deeuahm,

jūnija mehneşî;

6) peeņemt un apstiprināt no isrihkotajas komitejas preekşchâ

zelto şwehtku deenu kahrtibu, kà:

I. deenâ şaņemşchana, wadoņu zelşchana un Prowes;

11. deenâ garigs konzerts un goda meelasts;

111. deeuâ Prowes un laizigs konzerts;

IV. deenâ dseesmu karşch un atwadas.

7) ka — ja ween eeşpehjams — tikai jaunas, Latweeşchu Pir-

majos wkspahrigajos dseedaschanas şwehtkos nedseedatas dseeşmas

gariga konzerta Programâ usņemamas.

Sakarā ar lielo koru skaitu, dziedāšanas svētku rīkotājos

pacēlās nopietns jautājums: kur svētkus sarīkot? Veda saru-

nas ar vācu dziedāšanas komiteju, kas arī šai laikā gatavojās

uz saviem svētkiem un cēla šim nolūkam speciālu celtni. Un

vienošanos nepanākuši, latvieši nolēma celt paši savu svētku

celtni.

Us komitejas Preekfchneeka bildejumu, eezehla 22. janwarî 1880

buhwkomişiju no 6 wihreem. Şchee bija: architekts I. Baumans/
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buhmmeistars M. Ballodis, kaufmans K. Bergs, buhmmeistars
E. Amitzs, buhmmeistars P. Màe un kaufmans I. Dombrowskys.
I. Baumani eezehla par şchihs komisijas preekşchneeku, K. Berģi par
kaşeeri. I. Baumans issazijahs, ka smehtku pagalms buhtu taisāms
us tahs Meetas starp tulles namu, junkuru skolu un Jehkaba eelu,
tik leels, ka tur ee-eetu kahdi 12,000 klausitaju un tam buhtu estrāde
(stahmekls) preeksch kahdeem dimi tuhkstoscheem dseedataju. K. Verģim
minēto ehkas weetu no pilşata waldes isgahdajuscham, isstrahdaja
I. Baumaus smehtku Pagalma Plauu un smehtku isrihkotajai komite-
jai scho peeņemot, usņehmahs I. Baumans labprahtigi ar' ehkas

uszelschanas MirsMadibu un apgalmibu, kamehr Misi ziti schihs komi-

sijas lozekli par schihs ehkas uszelschanu uszihtigi gahdaja. Tà tad

iszehlahs dischais smehtku Pagalms jam aprakstitajâ Meetâ.

Lihds ar smehtku isrihkotaju komiteju strahdaja aisguhtnehm lee-

los smehtkus isrihkodamas bes jam minetahm komişijahm Mehl schah-
das komisijas, ka:

Karteļu komisija, kurā bij eeMehleti: kaufmans K. Bergs, buhm

meistars M. Ballodis un nama ihpaschneeks K. P. Rambergs. Ram-

berģim dauds darba dehļ, kas Minam pee smehtku ehkas isgresnoscha-
nas zehlahs, no schihs komisijas isstahjotees, tapa Miņa weetâ eezelts

kaufmans I. Leekneijs. Bergs bija preeksch 1000 dseedataju kà ari

preeksch studentu ustureschanahs samus abus jaunos leelos namuS

laipni atmehlejis. Nama'ihpaschneeks Pauls un kaufmans Petrows

dewa kahdeem 600—700 dseedatajeem nakts mahjas.

Oikonomijas komisija pastahweja no kaufmaņa K. Berģa, nama

ihpaschneeka K. P. Ramberģa un buhMmeistara M. Baloscha. Ram-

bergs, kà jaw sinams, gahdaja par smehtku pagalma ispuschķoschanu-,

us Berģa galmibu bija smehtku nama saimneeziba nodota restoratee-

rim Kurmacherim, kas smehtku ehkâ pee seschahm bufetehm pahrdeMa

ehdeenu un dsehreeuu. Bergs bij ar usņehmees par smehtku Pagal-

ma gaismu gahdat. Dauds simtu lampu darija wakarâ Pagalmu Par-

it gaischu un gresni mirdsoschu smehtku Meetu.

Kahrtibas komisijai peedereja, bes Rigas Latmeeschu beedribas

komisijas lozekļeem un scho palihgeem apaksch A. Ahbrandta preeksch-

neezibas, daschi Latmeeschu filisteri un pulks Latmeeschu studentu no

Tehrpatas, Pēterburgas, Rigas, MaskaMas un OijeMas, par goda

nmrschaleem buhdami, kà: Krugers, P. PļaMneeks, P. Gutmans,

I. Lautenbachs, A. Braşchnewitzs, ĻesņikoMs, A. Jurjans, Behtiņsch.

A. Stersts, I. Bullis, K. Beckmaus, Reinitz I„ I. Reinitz 11., I. Kun-

dsiņşch, F. Gehliņşch, I. Şchirons, I. Griinbergs, I. Golwers.

F. GruboMitzs, H. Seebergs, I. Sanders, E. Şkujeneeks, Dani-
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şchewskys, Martinşons, Freymans, Eichmans, Witans, Buşchmächters,
Meschaks, Lapiņşch, Frişchbirs. Tad Mehl ziti bijuşchi par şioehtku

kahrtibneekeem, kà: mahkşleneeks Laksmans, D. Pelzs, Şwilis,

Seybods.

Par Mirsbiķetneeku -bija: U. Ahbrandts; par wirskaseeri: I.

Zauka; par kaşeereem: A. Baļods, Kreewiņsch 1., K. Kreeìoiņşch ÏL

Lagsdiņşch, Mednis, Rosenthals.

Par dseedaschanas madoņeemLatmeeschu otrajos mispahrigajôs

dseedaschanas şwehtkôs bija smehtku isrihkotaju komiteja isredsejuşi
H. Sihli un I. Behtiņu.

Dseedatajeem bija par nosihmi jaunsudraba apsudrabotas kok-

lites Pee kruhts; smehtku kahrtibneekeem tahda Pati koklite us sarka-

nas Madmalas ar silu zilpiņu pee kruhts un pahr Plezu un widu leela

şcherpe (lente) ar silahm, şarkanahm un balwhm krahşahm, lentes

galâ mirdseja jaukas sudraba skaras; smehtku komitejas preekschnee-

kam bija lihds ar abeem dseedaschanas wadoņeem sudrabseltitas kok-

lites un smehtku Protektoram, Widsemes gubernatoram îruhşchu kok-

lite no tihra selta. Us Misahm schihm koklitehni lafija: „2. L. D. S.

1880." (t. i. otree Latmeeschu dseedaschanas sMehtki 1880. gada); Mi-

sahm koklitehm mirdseja Mirsgalâ jauka smaigsuite — Latmeeschu

Laimas sMaigsnite. Ari smehtku komitejas lozekļeem bija saMas uo-

sihmes. Wisas schihs smehtku nosihmes, lika isrihkotaju komiteja zaur

K. P. Ramberģi pee jostneeka Kleişs taisit.

Lai labākos dseedataju korus Maretu Miņu puhlinu deh-ļ pareisi

atsiht un zeenit, tad apgahdaja smehtku komiteja septiņas godalgas,
kas kreetnakos dseedatajus godinātu.

Beidzot 12. februārī 1880. gadā Rīgas Latviešu Biedrība

saņēma sengaidīto lekšlietu ministrijas atļauju un piekrišanu

svētku rīkošanas laikam. Tagad svētku rīkotāji strādāja vēl

naskāk. Tika darīts viss, lai atvieglotu daudzajiem dziedātā-

jiem nokļūšanu svētku vietā — Rīgā.

Architekts J. Baumanis savu uzdevumu bija godam veicis.

Weeta, us kuras warenà smehtku ehka lepui pazehlahs, bija

60.000 kmadratpedu leela. Ehka ir architektoniska (uszelschanas) siņa

arMeen no jo leelaka sMara, jo skaidrāki, gaischaki, sinanmki, un sade-

rīgāki Miņas nodoms un nosihme Parahdahs, jo Mairak schis nodoms

un schi nosihme atteezahs us zilmeka garu, us zilweka sirdi un dweh-

seli; tas tad ir tas, kas zaur şaMu ihpascho atteezibas wihsi ehkai dod

Mehl seMischķu, Moi nu jautru jeb nopeetnu, patihkamu jeb godbijihgu,
daiļu jeb iszilu, gresnu jeb zeenigu şwehtku usskatu — dabu. Ta-

dehl atrod architektura (ehk-uszeliba) misaugstakos usdeMumus tur.
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kur wiņa zenschahs to panahkt, kas pazeļahs Pahri par zilweka ikdee-

nişchkajahm wajadsibahm un tibai us wiņa garigo dsihwi atteezahs.
Uu tikai kur to wajaga panahkt un to Panahk, tur ween Mar no ar-

chitektonişkeem usdewumeem wahrda ihstenâ siņâ runāt. Kaut gan

Latweeşchu dseedaschanas şwehtku Pagalms Prahtigâ wihse ļoti Prak-

tişki — leetderigi bij uszelts, tomehr tas nebija wis bes architekto-

nişka şwara un ne-atstahja wis bes aistetişkeem eeşpaideem. Kaut gau

pagalma preekşchgalu ar wiņa jaukajeem, simetrişkajeem (weenmehri-
gajeem) torņeem apluhkojot, katram aistetişki isglihtotam zilwekam
bij jaleeziua, ka şche walda smalka patihkuma gars, tad tomehr nebija

noluhks şche ahreenes ehku, i i. ehku usze.lt, kas lai no ahreenes it

wişai patiktu. Şchis pagalms bij eekscheenes ehka, t. i. ehka, kura tik

warenu eespaidu dara, spehzigi Pazeļ, ja wiņâ ee-eet eekscha. Tak,

Pirms eestaigajam eekscha dseedatajus apşweizinat, mums pagalms

wehl drusku no ahreenes ja-apşkatahs.

Wisapkahrt milsigai ehkai bija taisita augsta zeeta sehta, pahr

kuru koschi sāļas egles pazehlahs, israhdidamas Pagalmu kà dahrsâ,

kà skuju mescha esam, ka Latmeeschu, jaunu Rahmawi şwehtà birsê.

Ehkas augstais tşchukurs, platahs ģehweles, staltee torņi un slihpahs

paschobeles şlehpahs zauràm zauri karogôs un plirouros, kas ais

wehşmahm Pliwinadamees, saules selta staros wisuļot wisuļoja.

Nepahrredsami tautu 'havi un tautu druhsmas pluhda un weh-

lahs kà juhras roiļņi no wişahm Puşehm us dihMaino birsi, us leelisko

pagalmu, Lihgas deewei seedot. Wirs pagalma milsigajeem „Palo-

das roahrteem" starp abejeem iszilajeem torņeem bija mirdsoscheein
burteem lasāms:

„Dseesmu gars lai lihgo,

Kamehr tauta dsihroo!"

Ik katrs ar pazilatahm juhsmahm scho pantiņu, kas ar

burteem mirdset mirdseja starp saļahm wijahm un gresneem wai-

ņageem, islaşijis, dewahs gan pa leelahm gan masahm durwim pagal-

ma eekscha. Pagalma eegahjis dabūja ik katrs wişai leelisku eespaidu.

Şche kļuwa luhkotajs no warenahm juhsmahm sagrahbts, zelts zilais

un pazelts. Preeksch wiņa azim atwehrahs milsiga, gaischa telpa,

gar abahm pusehm ar staltu stabu rindahm un otrajā galā slihpi pa-

augstinatu stahwumu preeksch 2000 dseedatajeem. Staltee stabi

jeb pihlari bij ispuschkoti gresneem trihskrahsaineem karodsiņeem —

plihwureem. Pahr milsigo ehku, kuras sahni bija waļam, mihligahm

wehşmahm pee-ejami, sedsahs un şpreeşlojahs par spehzigeem greesteem

warenais jumts, kas ar şaweem milsu spahrneem dewa patroehrumu

dseesmu mihļotajeem, şwehtku lihgsmajeem beedreem. Ehkas katrā



119

puşê, eejumtâ atradahs spodri, gaişchi logi, pa kureem mihlàs saules
selta stari mihligu gaismu şneedsa. Ahrpus pagalma Maļajeem şah-
ueem eeraudsija katrâ puşê ehdeenu un dsehreenu Pahrdodamas wee-

tas, kur katrs nogurejs Mareja Pehz Patikşchanas şpirdsinatees. Tam,

kam naw atgadijees tahdàs ehkas redset, buhs rasi saprotamāki, kad

Miņam leelas basnizas eekşchu atgahdina. Pa pagalma ìoidu eet

wisleelakà eja, kuras katru pusi krehsli un şehdekļi tàpat kà basnizâ
zits Pee zita peenahk. Bet şchis pagalms ir desmit reis leelaks, ne kà

basniza. Ja Rigas domas basnizu domajahs, tad ari Miņa şchi Pa-

galma leelumu ue us Pusi nesasneeds — nepanahk. Tà tad ne-atro-

dahs Mis pagalmā kà basnizâs tik dimas jeb tschetras krehslu rindas,

bet kahdas astoņas, — tà tad ne-eet Mis pa pagalma Midu kà basui-

zâs lihds eekschbasnizai — sche lihds dseedataju stahmumam — starp

krehsleem Meena jeb trihs ejas, bet kahdas septiņas. Bet kura siņâ

şchis pagalms no eekschas ar milsigu domas basuizu bija rada, bija

salihdsinams, tas bija tas pats Marenais, smehtais eespaids, ko

Miņsch katrani eegahjejam Padarija, ko tik milsigâ DeeMa nama atrod.

Tikai buhtu jadomà, ka tas eespaids, ko schis Latmeeschu şMehtku

Pagalms darija, bija zaur ehkas milsumu leelaks, spehzigaks, aisrah-

Mejaks, lihgsmigaks, jà, sMehtaks, tadehl ka dauds Mairak noschķirts,

dauds Mairak şawadaks. Şchihs ehkas buhMe bija Pa daļai ari ga-

ruma buhme, t. i. ehka, kas zaur saMu garumu zilmeka juhsmas sa-

grahbj, us to leelisku eespaidu dara. Pagalma eekşchâ eegahjuscham

issteepahs tuhliņ Preeksch azim milsigs garums, kuru tuhkstoschi un

atkal tuhkstoschi sehdekļi — krehsli ispildija. Şche nebija kahdi desmi-

teem jeb şimteem skaitāmi krehsli, ne, sche bija Pilni 12,000 sehdekļu
un Mehl kahdi 3000 stahmamu'Meetu. Pa Misām te bija lihds 15,000

zilwekeem telpas. Ja luhkotajs eekscha eegahjis tuhlin ne-atgreesahs

atpakaļ un nelasija tuhlin Mirs leelajahm durMim ģehMeles eekşchpuşê

milsa burteem rakstito:

„Gan schķihra reis Dangama Latmijn daļas,

Bet neba Mis tautiski zenteeni dalahs,

Mehs smeizinam schodeen Pee dseesmiņahm skakahm

Şche LatMjus no abejahm DaugaMas malahm."

tad jam pat Pagalma Midu tas Mairs- azim nesaredseja un neşalaşija

scho pantiņu, kas dsirahs ari no saMas Puses Widsemneekus un Kur-

semneekus dsejiski saistit un Meenot.

Dziedātāju apsveiikšanas runu teica Rīgas Latviešu Bie-

drības un svētku komitejas priekšnieks advokāts K. Kalniņš.
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\%a svētku programma bija sadalīta trijām dienām: 18.,

19. un 20. jūnijam. 17. jūnijā tikai saimēlināja daudzos un no dažā-

dām pusēm sabraukušos korus, vai kā toreiz teica — «izdarīja

provi.» s
—

18. jūnijā bija garīgais koncerts ar šādu programmu:

1. Ak, Jerusaleme, modees, korals ar orķestra Paroadischanu, dsee-

dats no wişeem klahteşoşcheem.

Vīru kori s.

2. Gods Deewam augstibâ, ar orķestra pawadişchauu. M. Hauptmann.
2. Tas àngs ir Deews. Berner.

kauktais koris.

4. Muhşu Tehws debeşîs, ar orķestra Paroadischanu. Baumaņn

Kahrlis.

5. Ne-issmeļams ir Kungs, ar orķestra paroadischanu, Mendelssohn-
Bartholdy.

Vī r v koris.

6. Kas staigā Wisaugstaka Şarga zeļus. B. Klein.

7. Es teikschn to Kungu. E. F. Gäbler.

kauktais kor i s.

8. Dusmas deena (vies irae), ot orķestra Paroadischanu. W.

A. Mozarta.

9. Tahs debesis isteiz, ar orķestra pawadischanu. I. Haydn.

19. jūnija pēcpusdienā dziedātāji gatavojās grandiozajam

gājienam uz koncerta vietu.

19. jūnijā laicīgā koncerta programma bija šāda:

Vī r v kori s.

1. Latwişki lai atskan dseesmas. Baumaņn Kahrlis.

2. Şwehtku marsch, ar orķestra Pawadişchanu. A. Trube.

3. Ak, puķit, tawu noşkumşchan. O. ŞchePskY.
4. Riga dimd. I. Zimse.

kaukta i s koris.

5. Ej, şaulite, drihs Pee Deewa. Jurjaņu Andrejs.

6. Osoliti, semsariti. D. Zimse.

7. Diw' duhdiņas gaisa skrehja. D. Zimse.
8. Tezi>, tezi kumeliņi. O. ŞchePsky.
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Vīru koris.

9. TeM, LatMi, mirdsoşch dseesmu rihts. I. Beşchnitt.

10. BaltMaidsite, şahrtluhpite. B. Nus.

11. Kuhru Mihri, LatMju dehli. A. Rubez.

Ja v k tais koris.

12. Nu nakti zeļâ doşimees.

13. Un kahdâ Pawasar nakşniņâ
14. Uş Miņu kapa

Mendelssohn-Bartholdh.
15. Jahņa dseeşma. I. Zimse.

Vīru koris.

16. Pawaşara nakts. C. Kreutzer.

17. Trimpula. Baumaņu Kahrlis.
18. Nu ar Deewu Wid-Kur-semite.

Jaukt ai s koris.

19. Finale. M. I. Gļinka.

Tāpat kā garīgā, arī laicīgā koncertā dziedātājii pārspēja

paši sevi; koncerts izdevās lieliski. Andrejs Jurjāns par laicīgā

koncerta tautas dziesmu nodaļu «Baltijas Vēstnesī» raksta:

„Muhsu tautas dseesmas dseedaja it Misas tik labi, ka neMar

ne ka peesihmet; jo dseedataji teeşchàm juta Misu lihds, ko dseedaja.

Tà sehro „Ej, saulite, drihs Pee DeeMa" dseedaja ar tahdahm juh-

tahm, it kà to dseedatu muhsu sentschi. „Osoliti, semsariti" dsee-

daja tik jaukahm balşim un tik weeglì, ihpaschi soprans un alti, kà

lakstigalas, bet „tahs nebija lakstigalas, tahs bij tautas seltenites." —

„Diw duhdiņas gaisa skrehja" tà dseedaja, ka bij jadoma, woi tee nam

tee paşchi' eņģeļi, kureem DeeMa dehli leek şchuhpot „kaŗâ kautas

dwehşelştes," eetihtas baltās wilnainês un guldinātas DeeMa schuh-

Poli un, kuri aijādami dseed: „Aija, mihļà dwehşelite, kara kauta,

nemiruši —aijā aijāja — kara kauta nemiruši."

Tāļāk — salīdzinot latviešu tautas dziesmas un sveštautu

dziesmas un viņu izpildījumus — kritika raksta:

„Gan skanēja ar' jauki 'şweşchahs dseesmas, „bet kas bija Mişs

glihtums un daiļums, kas lidinajahs Pahr Latmeeschu balss şkaņahm,
knrâs tee skandināja sMeschtautu dseesmas, Pret muhsu Lihgas ihste-

najeem luteklischeem, pret Jahņu dseesmahm! Nu tik ai-

Mehrahs LatMeetim Misa Miņa sentehMu tautas dseijas debess Misa

şaMâ ihstenibâ, Misa sawâ dihwaiņajâ şpodribâ un daiļumā. LatMee-
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şchu warenà dseija aisgrahba şawahm dischanajahm, lihgşmajahm
şkaņahm Làtweeti wişôs dwehşeles dsikumôs. Pret şcho dseiju ne-

şpehja atturetees pat şweşchtauteeşchu şawaos Prahts un şawada gar-

scha. Wişus aisgrahba muhşu Jahņu dseesmas. Ilga un skaņa
şlawa atskanēja leelajâ şwehtku mahjâ muhşu dseedatajeem uņ tau-

tas dseeşmahm."

«Balss» par notikušiem koncertiem raksta:

„Tà işlihgoja latweeşchi şawu laizigo konzertu. Ar dsiļi

eelihgşmotu Pvahtu un augsti pazilatu şirdi tautoetis şpeeda
tauteetim roku, un Pat şweşchtauteeşchi Mija: Latweeşchu gari-

gais konzerts leeliffi> isdewees, bet laizigais wehl dauds pahraks.
Uu teeşcham, LatMeeschi jam daschu leelu, koşchu kopdarbu isweizigi is-

darijuşchi; bet leelaka un koşchaka ar tahdu isweizibu, kà schowaşar

Rigâ, wehl ne kad."

19. jūnijā pēc koncerta dziedātājiem un viņu vadoņiem

trādiicionēlais goda mielasts. Mielastā nolasa daudzos ap-

sveikšanas rakstus un saka daudzas, jūsmīgas apsveikšanas

runas.

20. jūnijā, svētku trešās dienas programmā bija dziesmu

karš. Dziesmu karā piedalījās sekosi kori:

1) Walmeeras „dseesmu rota" Mihrn koris,

2) Umurgas dseed. beedribas jauktais koris,

3) Şkujenes dseed. beedribas jauktais koris,

4) Mas-Şalazes Mihru koris,

5) Aiskraukles jauktais koris,

6) Weetalwas jauktais koris,

7) Baltijas skolotāju semināra mihru koris,

8) Lehdurgas „Merķeļa" beedribas jauktais koris,

9) Vurtneeku „Bewerin" beedribas jauktais koris,

10) Straupes mihru koris,

11) Tirses jauktais koris,

12) Lasdoņes Mihru koris,

13) Wez-Peebalgas jauktais koris,

14) Leeseres jauktais koris,

15) Rujenes wihru koris,

16) Seedoņu mihru koris,

17) Rigas Latmeeschu amatu, beedribas jauktais koris,

18) Rigas Latmeeschu beedribas jauktais koris.

„Pahraks par wişeem koreem parahdijahs WeetalM,as

jauktais koris. Tam bija wişs saMeenots, kas tik Mar Meen
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padarit dseedaschanu par augstu dailes baudījumu, kas sirdi un

prahtu Pazila. Balsis bija skaidras, spirgtas un brangas. Dseeda-

schana bijà droşchà, weikla, un saprahtiga. Balsu skaņa bij' apbrih-

nojama. Klauşitaji dikti rokas plaukschķinadami un urà' un

da capo saukdami godāja teizamo dseedaschanu. Kora madons,

I. Kalniņşch, kļuwa ahrâ saukts un zaur usslaMas sauzeeneem ap-

şweizinats. Şlawa un gods Miņam, kas zaur saMeem uszihtigeem

puhliņeem Panahzis preeksch saMa kora> şawas draudses un sama ap-

gabala tahdu augstu, ne-aismirstamu godu. Gan reti buhs attizees,
ka misas balsis tahdâ weenprahtibâ şaweenojahs, Pirmo algu pee-

schķirt. Teizamo kori godināja aisguhknehm wişi klauşitaji, KreeMu

Wahzu un Latmeeschu laikraksti Miņu slaMeja un daudsinaja. Pehz

schi kora ja-eerahda otrà goda meeta Rigas Latmeeschu be e-

dri ba s jaukt aja m korim. Tas dseedaja labas dseesmas

daiļi un skaidri. Sihtin aksina ari schi kora Madona, A. Ahrgala,
leelu uszihtibu un saprahtibu. Ļoti patihkamu eespaidu us Aauşita-

jeem padarija Tir sa s jauktais koris. Balsis bija no

apbrihnojama spirgtuma un skaidruma, Mistihm jaşlaMè soprau

balsis. Ari Mihru balsis bija skaidras un spehzigas, tà ka Mispah-

rigà skaņa bija Misai teizama. Ari tanî siņâ bija schis foriß eemeh-

rojams, ka Misi Miņa dseedataji un dseedatajas bija. tautiskā apģehr-

bâ ģehrbuschees, Meenkahrschi un jauki, Paschu austās drehbês, bes

Misa leeka raibuma. Publika parahdija saMu labpatikschauu, rokas

dikti plaukşchķinàdàmi un şlàMas Mahrdus saukdami. ŞĢ kora

Madons ir Dselskalns. No Mihru koreem ispelnijahs leela'ko atsinibu

Baltijas semināristu koris, likdams labu disziplinul (nomahzibu)
manit. Wehl teizami dseedaja saMas dseesmas Rujenes un Lasdones

Mihru kori. No jaukteem koreem Mehl beidsot ihpaschi atsihstami:

Leeseres, Wez-Peebalgas labdar. beedriba, Şkujenes un Umurgas

kori.

Otro wispahrigo dseedaschanas şwehtku dalibneeki:

1. Ahdaschu „Lihgas koris"; Madonis Miķels Brihweets.

2. a) Aiskraules draudses dseedataju beedriba, jauktais koris;

Mad. Peter Bcrldau.

b) Aiskraules draudses dseedataju beedriba, Mihru koris;

Mad. Jahuis Bankins.

3. Annas muischas dseedataju koris; Mad. Krischjahn luse.

4. Bauskas „Dseesmu Maiņags"; Mad. >Jahn Kronberg.

5. Brambergas „Lihgo"-koris ; wad. I. Waldmanis.

6. Burtneeku „Bemerina koris"; mad. Jahn Kakting.



124

7. Dsehrbenes „Zeribas beedribas" jauktais koris; wad. Toms

Gailits.

8. Dundagas „Puschkalna" koris; Mad. Jahnis Dreiberg.

9. Jaun-Gulbenes dseedataju beedriba; Mad. Johann Preedit.
10. Jaun-Platones wihru koris; Mad. Jeannot Meldriņsch.
11. Jkschķiles Austruma jauktais koris; Mad. Juris Bauman.

12. Jkschķiles Reetruma Mihru koris; Mad. I. Dischs.
13. a) JrlaMas Mihru koris; Mad. Johann Kade.

b) JrlaMas jauktais koris; Mad. Johann Kadde.

14. Lasdohnes „Jahņa beedriba"; Mad.. Kahrlis Petersons.
15. Leel-Jum'praweeşchu Mihru koris; Mad. Audreas Aboling.
16. Leel-Şwehtes Mihru koris; Mad. Mellupja Jahnis.

17. Leelmahrdes dseedataju koris; Mad. I. Neulaud.

18. Leepajas dseedataju koris; Mad. Kļaus Uxting.

19. Leeseres dseedataju beedriba; mad. Eugen Jnselberg.

20. Lehdurgas „Merķeļa beedribas" jauktais koris; Mad. Julius

Wihstutz.

21. Lihmes Vehrses „Dseesmu ànis"; Mad. Alberts Petersons.

22. Limbaschu Mihru koris; Mad. Georg Şchmidt.
23. Maleenes jauktais koris; Mad. Jahnis Romann.

24. Mahrzenes Labdarişchanas beedriba; mad. Georg Lutschebul.

25. Mas-Şalazes dseedataju beedriba;wad. Kahrlis Kalniņsch.
26. Matischu dseedataju koris; Mad. Kahrlis Sariņsch, Fr. Kugge.

27. Meņģeles dseedataju koris; Mad. Mahrtiņ Şpringe.
28. Nihtaures labdarischanas beedribas dseedataju koris; mad. Jah-

nis Salzmanns.

29. Oknistes dseedataju beedriba; Mad. Glemit.

30. Şw. Pēterburgas Latmeeschu Labdarischanas beedribas koris;

Mad. Jurjanu Andrejs.

31. Puhres draudses koris;Mad. Naumauu Frizis.

32. Ramkas dseedataju beedribas koris; Mad. Jahn Piro.

33. Rigas Latm. Evang. beedribas mihru un jauktais koris;

Mad. Ans Mittmann.

34. Rigas Latmeeschu amatneeku palihdsibas beedribas jauktais un

Mihru koris; Mad. Jakob Rempeter.

35. Rigas Latmeeschu beedribas jauktais koris; Mad. Adam Ahrgal.
36. Rigas Latmeeschu dseedataju beedribas koris; mad. Eduard Ju-

lius Ritzky.

37. Rigas „Mahrtiņa basnizas koris"; Mad. Johann Reinfeldt.
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38. Rigas „P. Şchneidera dsàtaju jauktais koris no Lehģerlauka";
Mad. P. Şchneiders.

39. Rigas Mihru un jauktais koris"; Mad. Steina Jūlijs.
40. Rigas „Şkolotaju-seminara koris"; Mad. Juris Bebris.

41. Rigas „Trihsweenibas draudses koris"; road. Peter Podneek.
42. Rigas „Waltera jauktais koris"; road. Jakob Osoliņ.
43. Ruhjenes mihru koris; Mad. Ernst Alexander Schwech.
44. Rundāles dseedataju beedriba; wad. Jahnis Rosenberg.
45. Şaikaroas „Dseesmu Mirkne"; wad. Jahnis Osols.
46. Şaikawas Mihru koris; Mad. Anton Keesner.
47. Şalas „Jahņa koris"; wad. Jahnis Wişmans.
48. Sāļas muischas draudses dseedataju beedriba; wad. .Kristaps

Şchuberts.
49. Şezes koris, a) Wihru koris, b) Jauktais koris; road. Mar-

tiņşch Şchuremskys.

50. Şiguldas wihru koris; wad. Pehter Behrsiņşch.
51. Şiguldeeşchu jauktais koris; wad. Jehkabs Meeşiņ.

52. Şujenes dseedataju beedriba; wad. Rudolf Krebs.

53. Şkultes- un Peterpils dseedataji. Dseedataju preekschneeks: I.

Neuland; wad. Martin Gaile, Martin Kaktin. Palihgs: John

Ufer. Dseedataju wezakais: Peter Mehlbahrd.

54. Straupes labdarischanas beedribas wihru un jauktais koris;

wad. D. Garklaw.

55. Şuntaschu draudses wihru koris; wad. Jahnis Rosite.

56. Tirsas draudses jauktais koris; wad. Karl Dselsekalns.
57. Trikates labdarischanas beedribas wihru koris; road. Oskar

Berkau.

58. Tukuma koris, a) Mihru koris, b) Jauktais koris; Mad. Jah-

nis Wittiņşch.

59. Turaidas koris; wad. Tenis Nolle.

60. Amurgas dseedataju beedriba; Mad. Jehkabs Wiļļums.

61. Ungurmuischas koris; mad. Peter Apsen.

62. Malkas un Lugaschu dseedataji; Mad. Jehkab Pamassars, Mahr-

tin Uhder.

63. Malmeeras „Dseesmu Rota"; Mad. Jahnis Enkmanis.

64. Weetalwas labdarigas beedribas dseedataju koris; Mad. Juris

Kalniņsch.

65. Westeenes Mihru koris; Mad. Rudolf Grimiņsch.

66. Mez-Peebalgas labdarischanas beedribas koris; Mad. I. Kornets.

67. Molguntes koris; mad. Friedrich Şkarre.

68. Zarnikamas labdaribas beedribas koris; Mad. Johann Bebris.
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69. Zehşu Latweeşchu Labdarības Beedribas jauktais koris; road.

Augusts Seebolde.

70. Dseedataji bes kora.

Otros vispārīgos dziedāšanas svētkos ņēma dalību pa-

visam 69 dziedātāju kori, no kuriem jaukti kori bija 34, vīru

kori —31 un vīru un jaukti kori kopā 5. Pavisam otros vis-

pārīgos dziedāšanas svētkos dalību ņēma 1155 dziedātāji un

469 dziedātājas, vai kopā 1624 dziedātāji.

Latviešu trešie vispārīgie
dziedāšanas svētki.

Latviešu trešos vispārīgos dziedāšanas svētkus, tāpat kā

abus iepriekšējos organizēja atkal Rīgas Latviešu biedrība. Pla-

šajā svētku rīcības komitejā ietilpa sekosi darbinieki:

Fr. Grosvalds — priekšnieks, A. Spunde — priekšnieka

vietnieks, A. Ārgals — rakstvedis, A. Balodis — kasieris,

B. Dīriķis, J. Baumanis, G. Pasīts, A. Vēbers, K. Pēkšens,

A. Ābrandts, M. Balodis, 0. Šepskis, E. Vīgners, J. Straume,

K. Bergs, K. Oss, B. Lubans.

Šī galvenā komiteja vēlāk sagrupējās vairākās komisijās,

kurām katrai bija savs speciāls uzdevums, 14. oktobrī 1887. g.

komiteja izsludināja «Balt. Vēstai.» un «Dienas Lapā» uzaicinā-

jumu visiem koru vadoņiem,, piedalīties 3. novembrī tai pašā

gadā kopējā sapulcē, Rīgas Latviešu Biedrībā, kur bija pare-

dzēts pārrunāt programmas jautājumu.

Šai sapulcē nolēma, ka Latviešu 111. vispārīgie dziedāšanas

svētki noturami 1888. g. vasarā, nedēlā pirms Jāņiem. levē-

rojot to, ka atlicies maz laika dziesmu sagatavošanai, tās no-

lēma izvēlēties ne visai daudz un ne visai grūtas. Citu tautu

kompozīciju skaitu programmā nosprieda, pēc iespējas, ierobe-

žot un pielaist nedaudz vienīgi garīgā koncertā. No 20 garīgām

un 30 laicīgām dziesmām sevišķai lietpratēju komisijai uzdeva

izvēlēties derīgākās. Pārrunājot orķestra jautājumu, sapulce

vienojās pieaicināt latviešu māksliniekus ar saviem instrumen-

tiem, un tādā veidā kuplināt svētku programmu ar izcilākiem

kompozīcijas darbiem.

Nākošā paplašinātā svētku komitejas sēde notika 29. dcc.

1887. g. Šai sēdē komitejas priekšnieks paziņoja, ka pietei-

kušies pavisam 51 vīru un 83 jaukti kori. ar vairāk kā 3000 dzie-

dātājiem un dziedātājām, kā arī 5 orķestri ar 34 dalībniekiem.
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Ta ka bija nolemts, ka instrumentālo iààu.'àMà tikai mak-

siliniieki, tad pēdējos svētku programmā neuzņēma. Kādā

iepriekšējā komitejas sēdē tika nolemts izsolīt latviešu kompo-

nistiem divi godalgas, kopā 150 r., par svētku komitejai iesnie-

dzamām divi oriģināldziesmām — vienu garīgu, par tēmatu:

«Mūsu tēvs debesīs», un otru laicīgu: «Svētku himna». Šai

pašā 29. decembra sēdē tad arī priekšnieks vēl paziņoja, ka uz

izsludināto sacensību iesūtīti 5 «Mūsu Tēvs debesīs» un. 3 lai-

cīgas «Svētku himnas» kompozīcijas. Labākie darbi, kā vēlāk

izrādījās, piederēja 0. Šepskim no Rīgas un A. Jurjānam no

Harkovas. Svētku programmā, pēc divreizējas balsošanas, uz-

ņēma operas «Dzīvību priekš cara» finālu Bez tam sēdē vēl

nosprieda dziedāšanas svētkos pielaist arī tādus korus, kas ne-

būtu paspējuši visas dziesmas iemācīties, turpretī dziedātāju

koru pārbaudījumā, jeb dziesmu karā, pielaist tikai tādus korus,

kas visas dziesmas iemācījušies. Tad vēl nolēma tādā veidā

dziesmu karu, kā tas bijis iepriekšējos dziedāšanas svētkos, ne-

rīkot, bet sarīkot īpašu dziedātāju koru pārbaudi svētku pro-

grammas dziesmās, un labākiem koriem piespriest godalgas.
Vēlāk godalgām apbalvotie kori varētu kopā ar zolis tiem uz-

stāties sevišķā koncertā. Par svētku diriģentiem ievēlēja
J. Zīli, E. Vīgneru un A. Jurjānu.

Nākošās komitejas sēdēs tika pārrunāti daži sīkāki jautā-

jumi, kas attiecās uz svētku sagatavošanu. Starp citu, tika

aizskāris apģērbu jautājums. Apģērbu lietu apņēmās vadīt

B. Dīriķis. Dīriķis, kopā ar citiem interesentiem, vienojās par

šādu plānu: 1) vēlams būtu, ka laucinieki nāktu laucinieku

apģērbos; 2) būtu jāņem no katra apgabala jaunēklu un jau-

navas svētdienas jeb līgavaiņa un līgavas apģērbs kādus 40—50

gadu atpakaļ; 3) ievest tautisku normālapģērbui; 4) ievēlēt

sevišķu komisiju, kura pārzinātu apģērbu lietu. Vēlāk arī sa-

stādītā apģērbu komisija izstrādāja apģērba normālparaugu, ko

apstiprināja svētku komiteja. Pēc tam šo paraugu izsūtīja pa

vienam eksemplāram ikvienam korim.

Līdzās apģērbu jautājumam, pacēlās jautājums, kā sarīkot

apdziedāšanas programmu. Tā kā pie šās vecās latviešu

ierašas izpaudās sevišķi liela interese, tad ievēlēja veselu ko-

miteju, kas šās lietas kārtotu.

Vēl viens svarīgs jautājums komitejai palika neizšķirts.

Tas bija būves darbu jautājums. Būvplānu līdz ar visiem ap-

rēķiniem izstrādāja arch. Baumanis, ko arī komiteja pieņēma
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tin nolēma izsludināt laikrakstos būves darbus mazāksolīšanā.

Kārkliņš uzņēmās šo lielo darbu veikt par 7.500 rubļiem.
Ēku dekorēšanas darbus apņēmās vadīt Pēkšens un Eich-

manis. Dekorēšanai svētku komiteja atvēlēja 300 rubļu. Vēlāk

šo summu palielināja līdz 450 rubļiem un apgaismošanai at-

vēlēja vēl 300 rubļu.

Svētku komitejai vajadzēja rūpēties arī par dzīvokļiem,
kur dziedātājiem apmesties. Šo uzdevumu arī teicami veica

dzīvokļu komiteja ar Balodi priekšgalā. Jāpiezīmē, ka daži

Rīgas kungi un pati Rīgas pilsēta šai ziņā bija loti izpalīdzīgi.

Beidzot svētku komitejai, bija atlicies kārtības regulēšanas

jautājums. Svētku komiteja griezās pie latviešu studentiem

Tērbatā, Pēterpilī un Maskavā ar lūgumu, lai tie nāktu līdzēt

regulēt kārtību un tādā kārtā veicinātu svētku labo izdošanos.

Studenti diezgan lielā skaitā šai darbā piedalījās.

Pošanās uz svētkiem bija jūtama malu malās. Vispārējā

sajūsma bija liela. Pat zemnieki aizmirsa savas rūpes, kas

bija radušās sakarā ar sauso laikmetu, kas draudēja iznīcināt

druvas. Visi posās uz tālo ceļu uz Rīgu, uz dziedāšanas

svētkiem.

18. jūnijā 1888. g., visi svētku dalībnieki ap pīkst, 1 pul-

cējās Rīgas Latviešu Biedrības namā, no kurienes kopīgā gā-

jienā devās uz estrādi.

Un şchis Latmeeschu leelişkais gahjeens wilkas — stipro leetu

neparehķinaoams — ka leetaiņâ gaisa wişadu krahşu un koşchnma
bagāta Maŗamihkşne, kà leelakais, jaunākais Rigas brihnums Pa

Paulutşchi eelu, ŞnworoMa eelu, bulwaru, Aleksandra bulmaru,

Troņamantineeka bulmaru un Nikolaja bulmaru lihds Latw. 111.

Misp. dsoed. şmehtku ehkai, lihds Latmeeschu dseesmu un şkaņn un

Preeku pilij. Zik stipri ari leetus nelija, Mişa Riga bija tatşchu ns

kahjam, ļauschu bari beesâs, nepahrredsamâs drnhsmâs Pa preekschu

eedami, no Pakaļas nahkdami, gar katru puşi şpeesdamees nn

greesdamees, milsigo Mehl neredseto dseedataju Mehsu PaMadidami.

Un leelişko isredsi dabūja şemischķi tee, kas tahschu tahschâs, logu

logos, balkonu baļkonôs us neşaredsamo gahjeenu noşkatijàs un Par

to nobrihnijas. Tak bij ari logi, no kureem ar leelo leetu it kà sa-

zensdamees lija un bira koschs puķu leetutiņsch, dseedataju dasch-

kahrt nelaipno un nepatihkamo zeļu puschkodams, patihkamaku un

laipnāku daridams. Te nu bija beidsot no smehtku gahjeena Preeksch-

gala jau şaşneegta plaià, garà koşchi taişità dehļu grihda, kurai pehz

wairak şimtu soļeem Majadseja nu beigu beigās eemadit lepnajā
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şwehtku ehkâ, turpmāku Preeku un li'hgşmibu leezineezê. Gludena-

jam grihdas zeļam Pazeļas katrā puse Pa rindai augsti stabi, gar

kureem mijas no weena lihds otram sneegdamees sali wihstekli,

kamehr stabu galôs Pliwinas masi karodsiņi. Muhsu preekscha nu

pazeļas milsigà, Pehz leeluma wehl nekad neredsetà şwehtku ehka.

Paşchâ preekşchgalâ tai steepjas tschetri torņi us augschu, starp ku-

reem eeraugami septiņi wahrteem şpihd weenu laidu

trihs leeli, milsigi logi, tad reds Kursemes, Rigas un Widsemes

nosihmes, Pascha ehkas tschukura Pazeļas milsiga trihdeksne jeb lira ar

skaitli 111. ivibū un tşchukurâ un torņos plilvinas septiņi karogi, to

starpā Widsemes, Kursemes un Rigas karogi. Tahlu steepjas ehkas

preekşchgalâ katrā Puşê eetaişitàs biljetu Pahrdodamas weetas, desmit

pehz skaita. Torņi lihds ar wişu şwehtku ehkas Preekschu ir saka

seģem tehrpti. Kaut ari Latmeeschu 111. wisp. dseed. şwehtku ehka

n>aw tāpat ka Latw. 11. wisp. dseed. swehtku pagalms ahreenes ehka,

t. i. ehka, kura zaur şawu ahreeni dara us skatitaju wisleelako eespai-

du, tad tomehr ari no tahs ahreenes war saprahtigs apluhkotajs

şawu prahtu eelihgsmot, ehkas eewehrojamo iszilumu eegaumedams,

wişur simetrijas, samehribas jaukumu un skaistumu eewehrodams
un wispahrigo leelisko eespaidu sajuşdşams.

Bet te esam jaw lihds schihs şwehtku ehkas, schihs warenàS

„Rigas meitas, jumprawiņas" wahrteem nonahkuslchi> un ilgoda-

mees tikt eekscha it karsti nu wehlamees:

„Rigas meita, jumprawiņa

Atwer mums şawus wahrtus!"

Un leelee wahrti jaw atwehruşchees un no eekşchas A. Jurjana

swehtku marscham, ko kara musika spehleja, pretim latskanot, Pus-

stundas laiku gruhst un Pluhst nu şwehtku ehkâ eekscha milsigais dsee-

dataju un şwehtkeneeku bars, kura weetâ nu lai weenigi walditu

dseesmu, skaņu un lihgsmibas gars.

Estrādē" dziedātājus un svētku viesus apsveica svētku ko-

mitejas priekšnieks Fr. Grosvalds šādiem! vārdiem:

„Dseedatajas, dseedataji, şwehtku weeşi!
Rimis şagatawoşchanàs nemeerA, apklusis rihkoşchanàs troks-

nis, eestahjees şwehts klusums ne tikai muhsu ahriga rihkoşchauâs,
bet ari muhsu şirdîs, Ik katrs sajuht sen gaidito, reis sagaidito
tautas swehtku tuwumu, ja, paschu sahkumu.

Lihds ar to redsami Pahrņehmuschas muhs preeku juhtas Par

to, ka nu reis laimigi Peedsihwoti schee Lihgas şwehtki, Pehz kureem
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ilgot ilgojas Pagahjuschos gadôs LatMju tauta, un it ihpaschi ilgo-

jatees Juhs, dseedatajas — Lihgas meitas, dseedataji — LîhgaS

dehli. Kas Par tam Mehl buhtu schaubijees, to buhs pahrleezinajis

Juhsu milsigais skaits, Juhsu Preeku pilnàs seijas, kuràm JuhS

pulzejatees no Plaşchàs Kreewijas malu malām, no LatMijas lau-

ku sehtam un pilsehtam, kalneem un lejam, buhs pahrleezinajuse

Juhsu nepahrşkatamà, nepahrşkaitamà rinda, kas PliMinoscheem
karogeem raiba Mirknê mijas zaur Mezas Rigas lepnajam eelam

no beedribu mahmuliņas Paspahrnes, lihds schim tik dischajam

Latmeeschu ftvehtku pagalmiam, kahdu 3îiga Mehl naw redsejuse; to

Pahrleezinas, tizu ueschaubigi, Juhsu dseesmas, kuru warenàs ska-

ņas Pirmo reis Miļņos un atskanēs schim şwèhtku nama.

Lihgas meitas, Lihgas dehli ! esat tamdehļ no wişas sirds şwei-

zināti, şweizinati Rigas Latweeşchu beedribas, şwehtku komitejas

un wişas Latmeeschu tautas wahrdâ!

Juhs Pulzejatees samâs mahjâs şneşkaitamas reisas şagatawo-

tees us scheem smehtkeem; Juhs puhliņu un şweedru netaupidami,

strahdajat un gahdajal tautas sMehtkus weiziuat; Juhs zeļa gruh-

tumus ueeeMehrodami, sanahzat lihds schim neredsetâ skaitā tau-

tas şwehtkôs lihgot, pahrsteigdami Misas zeribas, kuras lika v)

Jums, atstahdami kauna wişus, kas schaubijas Pau Juhsu labo gri-
bu un zenschanos un dosat mums drihs jo drihs şaweem darbeenl gai-

schako leezibu par saMeem puhliņeem un Panahkumeem.

Kad jautajam, kas Meenoja Juhsu neskaitāmus Pulkus, kas

Meeno şchinî şwehtâ brihdi muhs lnifus, tad bes schaubibas jaatsihst

par meenoschanas lihdsekli Latmeeschu tautas dseesmas un dseesmu

zeenischana. Şchis muhsu MeztehMu gara raschojums un manto-

jums pahrgahjis >no zilschu ziltim us mums, pahrdsihmojis gadu

simteņus un Pahrdsimos tāpat Mehl gadu simteņus un tuhkstoschus,

ja tikai radisees un gadisees scha dahrgà mantojuma zeeuigi man-

tineeki, kas Miņu leeto ne tikai semim un ziteem Par labu, bet paschn

mantojumu Mairo, kuplina un isglihto.

Lihds schim, Paldees DeeMam, Latmeeschu tautai ìoehl tahdu

mantineeku naw bijis truhkums. Muhsu tautas dseesmas, ka weh-

sture rahda, lihds ar Paschu Latweeşà tautu pahrzeetuschas un pahr-

laiduschas baltas un nebaltas deenas, laimigus un nelaimigus lai-

kus, şawa jaukuma, şawâ krahşchņumâ netrauzetas, neaistiktas.

Şwehta, DeeMa dota mihlestiba pret tautu, tautibu un tautas gara

raschojumeem sargāja un saudseja> tautas dseesmas lihds

laikeem; schi mihlestiba zehla tautas dseesmas godā, schi pate mih-
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lestiba skaidroja, glihtoja Miņas, weenoja dseedatajus dseedaschanas
beedribas un schihs beedribas dseeda-schanas şwehtkôs.

Pirmais dseedaschanas smehtku mehģinajums notika 1864. g.,

kurā nel. Juris Neikens isrihkoja tahdus smehtkus Dikļos Widsemê.
Bet paschai dseedaschanai un smehtkeem negribēja Meiktees, jo truhka

dseedatajeem mehl tautas dseesmu. Te zaur nel. brahļu Zimses un

daschu zitu kreetnu tauteeschu palihdsibu islaida ļaudis „Dseesmu

rotu" un lihds ar Miņu atdsihminajas Paşchâ tauta nezereti tschetr-

balsiga dseedaschana un tautas dseesmu leelaka zeenischana.

1870. gada isrihkoja Dobelē Kursemes Latm. bseed. smehtkus

un trihs gadus Mehlak, 1873. g. jūnija mehnesi, PeedsihMoja sche Rīga

pirmos Mispahrigos Latmeeschu dseedaschanas smehtkus, kurôs ņeh-

ma dalibu 46 kori ar 1019 dseedatajam un dseedatajeem. Şcho

smehtku jaukee panahkumi mudinak mudināja isrihkot, zik drihs meen

eespehjams, atkal tahdus smehtkus, un jaM 1880. g. şwineja Lat-

meeschu otros Mispahrigos dseed. smehtkus, kuros dseedaja 70 kori

a-r 1653 dseedatajam un dseedatajeem. Şchis leelais skaits pehz tam

atkal audsis, jo schodeen scheit sapulzejuschees kahdi 110 kori ar 2600

dseedatajam un dseedatajeem.
Tahda dseedataju augschana un Peedalişchanàs Pee smehtkeem

dod mums skaidru, spohschu leezibu no tam, ka Latmeeschu tauta

mehlas tahdu smehtku, ta gaichi leezina, ka Latmeeschu tauta naw tikai

arāju, bet ari dseedataju tauta, ka miņa suhri un gruhti strahdajuse

dsihmes şaulgosî, Mehlas brihtiņu atpuhstees tautas şwehtkôs, kopigi

lihgojot, tautas dseedataju lihgoschana klausotees.

Us tam pehz DeeMa doteem likumeem Latmeeschu tautai, kà

jebkurai, şawu tautisku Paschapsiņu ņesaudejuschai, ir un buhs saMu

teesiba!
Lai tamdehļ dseedaschanas dailes un dseedaschanas smehtku zee-

nischana LatMju tautai nekad nesustu, lai Miņai Meenmehr rastos

dsihmi lozekļi, kas ustur uu uskur, tautiskas dseedaschanas şwehto

uguni!

Juhs, zeen. tauteetes-dseedatajas, tauteeschi-dseedataji, lihds

schim ruhpigi sargajuschi, glabajuschi schihs şwehtàs uguns leesmas

şawâs sirdis, nu Pulzejuschees Miņas şaweenot weenâ leelâ leeşmâ,

kas no sirds nahkdama lai eesilditu Misu smehtku dalibneeku sirdis,

Misas tautas sirdi preeksch Misa, kas jauks, kas daiļsch. Juhsu no-

doms un usdewums jo zeenigs, augsts, şwehts. Juhsu griba un

apņemşchanàs ja nopeetna. Jums ari droschi gaidāms jo labs pa-

nahkums.
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Wehlu Jums tamdehļ un lnhdsu lihds a-r wişeem şwehtku wee-

şeem, lai' Wişuwalditajs debesu Tehws un tautu likteņu lehmejs Dotu

schim Juhsu şwehtam nodomam labi weiktees, wişam labi isdotees,

şcheem şwehtkeem laimigi beigtees!"

Bez Grosvalda svētku dalībniekus apsveica Plateres-

Aderkašu kora vadonis — skolotājs Benjamiņš, Rundāles sko-

lotājs Rozenbergs un Rīgas pilsētas galvas vietnieks Kerkovius,

kas gan pats nerunāja (nemācēja latviski), bet viņa vārdā to

izdarīja Grosvalds. Ar to tad arī apsveikumi izbeidzās. Nā-

košā dienā, t, i. svētdien, 19. jūlijā 1888. g.,; notika garīgais kon-

certs. Garīgam koncertam svētku programma bija šāda:

1) Deews Kuugs ir muhsu stipra Pils, korals, weenbalşigi.

1. Jauktais koris.

2) Zik mihligas O. Şchepska.

3) Luhgschana i
m

.

4) Patei-zat Kungķ / Jur,«„u Andr-,..

11. Vīru koris.

5) Muhsu Tehws debesis (Latw. IÏÏ. wisp.

dseed. smehtku komitejas israkstita saAeusiba

apbalwota ar godalgu) • . .O. Şchepska.

7) Nakts şlawa . . L. V. Beethowena.

6) Gods Deewam augstibâ M. Hauptmaņa.
8) Gawilejat I. Kades.

ÏÏÏ. Jauktais koris.

9) Deews ir mans gans - F. G. Jansena.

10) Şwehts ir Bortņanska.

11) Teeşà, ak Deems Mendelssohna.

Pirmo daļu jauktais koris, Zīles vadībā, nodziedāja samērā

labi Otrā daļā — vīru koris, ko vadīja Vīgners, dažas vietas

nodetonēja. Tā nebija tomēr tik daudz dziedātāju vaina, kā

publikas, kas radījusi zināmu šalkoņu, kamdēļ dziedātāji ne-

varēja labi sadzirdēt saskaņu. Jauktais koris beigu daļu no-

dziedāja turpretī slaveni. Ar šo svētku pirmās dienas program-

ma bija izsmelta.

Otrā svētku dienā, t. i., 20. jūnijā, bija paredzēts laicīgais
koncerts. Tas, kā programmas plašuma, tā apmeklētāju skaita

ziņā bija vēl lieliskāks, kā pirmais. Šai koncertā bija, starp

citu, arī daudz valdības ierēdņu un augstu viesu. Otrā svētku

dienas programma bija šāda:
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I. Vīru koris.

Deews, sargi Oeisaru!

1) Şwehtku himne (Latw. ffï. wisp.

dseed. şwehtku komitejas israkstitâ

şazenşibâ apbalwota ar godalgu) Jurjanu Andreja.

2) Diw' duhjinas gaişâ şkrehja D. Zimses.

3) Krauklits şehsch osolâ I. Zimses.
4) Strauja upe ...

Wiegnera Ernesta

5) Riga dimd I. Zimses.

11. Jauktais koris.

6) Şaulit tezej' tezedama I. un D. Zimses.

7) Kur tu augi, daiļa meita? A. Ores.

8) Uhdens meita Straumes Jahna.

9) Masa biju, neredseju D. Zimses.

10) Meitiņ' sehdej' ais uhdeņa D. Zimses.

11) Tehwijai, solo, korim un orķestrim
....Jurjauu Andreja.

111. Vīru koris.

12) Dseesmu preeki Baumaņu Kahrļa.

13) Lihgawina kà rosite Jurjanu Andreja.

14) Kuģeneeku dseesma K. Eckerta.

15) Ka Daugawa waida, ar orķestra pa-

wadişchanu Wiegileru Ernesta.

IV. Jauktais koris.

10) Behrss tihrelî . . . . I. Wihtà.

17) Mediba Mendelssohna.

18) Äihgo dseesmas (Jahņu dseesmas) I. Zimses.

19) Fināls is operas „Dsihwibu preeksch

Zara", ar orķestra pawadişchanu M. I. Gļinkas

Kritikas dažādos laikrakstos var šo koncertu bija loti lab-

vēlīgas un pat cildinošas.

Trešā svētku dienā- notika Instrumentāli-vokālais kon-

certs. Šim koncertam bij šāda programma:

I.

1) Dseedaschanas şwehtku marschs, par nwtiweem

„Riga dimd", „Lihgo" un Baumaņu Kahrļa

„Deews şwehti Latwiju" Jurjanu Andreja

Godalgu isdalişchana teem koreem, kuri

tahdas işpelnijuşchi.
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2) Wijoļu konzerts Godarda.

Şpehles: I. Osols.

3) Dseesmu şmehtiba, dseedas wişi mihru kori. kuri

godalgu ispelnijuşcheeè H. Mohra.

4) a.
K-rauklits şehd osolâ -I. Zimses.

b. Nu ar Deenm Wid- Kursemite! . .' I. Zimses.

5) Simfonija 1., 2. un 3. daļu I. Wihtola.

11.

6) Klaweeru konzerts:

a. Allegro con brio ļ
b. Largo L. v. Bethowena.

c. Rondo Allegro ļ
7) Ragu kmartets ***

ŞPehles brahļi Jurjani.
Tautas dejas:

?■ Z°àļiņsch \
Jurjanu Andreja.

b. Tuhdalm, tagadrn^
8) Rbapsodie tJongroise Nq 6 Liszta.

Şpehles Profesors L. Behting.

9) Tehwijai, solo, korim un orķestrim Jurjanu Andreja.

10) Lihgo dseesmas I. Zimses.

Jauninājums trešajos svētkos bij apdziedāšanās dejas

laikā. Šī apdziedāšanās bij tautai tik raksturīga un radīja lielu

sajūsmu. Grūti bij jau labā rīta gaismā šķirties, tomēr «karogs

pēc karoga kļuva ņemts no savas lepnās vietas un, beidzamo

reizi caur šo mīlīgo svētku namu nests, nozuda mūsu acīm, kas

nu drusku sēri lūkojās; tomēr arī jautri un sirsnīgi šķīrās visi,

mierināti caur uzkurto cerību: «Uz atkalredzēšanos!»

Šaiis svētkos piedalījās sekosi kori:

Is Widsemes.

1. Latmeeschu dseedaschanas beedriba; Madonis Bernhards

Lubbaus.

2. Pēterburgas Ahrrigas dseedaschanas beedr.; Mad. Straumes

Jahnis.

3. Rigas Debessbraukschanas draudses jaukts koris; Mad.

A. Lokmanis.

4. Rigas Jonatāna beedribas jaukts koris; Mad. Freymaņu

Ernests.
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5. Rigas Latmeeschu koris; wad. O. Şchepskys.

6. Rigas Pehrkoņa koris; wad. Aiskahrkliņu Wiļums.

7. Rigas „Seedoņa" palihdsibas beedribas wihru un jaukts koris;
road. Steinischu Jūlijs.

8. Trihsweenibas draudses koris; road. Peter Podneek.

9. Waktera jaukts koris; road. M. Lukins.

10. Adleenas jaukts koris; wad. P. Oschiņsch.
11. Aiskraukles draudses dseedaschanas beedribas jaukts koris;

wad. P. Baldaws.

12. Allaschu labdarischanas beedribas wihru koris; wad.

Th. Kronbergs.

13. Bilstiņa jaukts koris; wad. W. Silbers.

14. Dikļu labdarischanas beedribas wihru koris; wad. P. Thielicks.

15. Doles labdarischanas beedribas wihru koris; wad. Şeşku

Jahnis.

10. Druweenas jaukts koris; wad. I. Kalniņsch.

17. Dsehrbenes „Zeribas beedribas" wihru koris; wad. K. Preiss.

18. Ehrgļu labd. beedribas jaukts koris; wad. K. Rasiņsch.

19. Ehweles jaukts koris; wad. Julius Gaiky.

20. Jkschķiles labd. beedribas jaukts koris; wad. M. Kortans.

21. Jaun-Gulbenes dseedaschanas beedribas wihru koris; wad.

K. Esernieks.

22. Jaunpils tvihru koris; wad. A. Tomsons.

23. Jaun-Raunas jaukts koris; wad. I. Dsirkals.

24. Kokneses dseedaschanas beedribas jaukts koris; road. I. Osols.
25. Kraukleneeschu jaukts koris>; toad. I. Gubens.

26. Lasdonas jaukts koris; road. Jahnis Geistards.

27. Lasdonas draudses „Jahņa koris"; wad. K. Petersons.
28. Ļaudonas-Odseeuas wihru koris; road. K. Aigars.

29. Ļaudonas jaukts koris; wad. Reekstiņu Jahnis.

30. Leelwahrdes labd. beedribas jaukts koris; wad. I. Neulands.

31. Leeseres draudses jaukts koris; wad. I. Rosits.

32. Lehdurgas labd. beedribas jaukts koris; wad. G. Maors.

33. Limbaschu beedribas jaukts koris; road. Kahrl Ohşis.

34. Lubahnes jaukts koris; wad. Alfred Karlsons.

35. Mahlpils Labdar. beedribas jaukts koris; wad. P. Balgalw.

36. Matischu jaukts koris; wad. K. Stakle.

37. Meņģeles wihru koris; road. M. Şpriuge.

38. Meņģeles jaukts koris; wad. Jahuis Reekstiņsch.

39. Nitaures labd. beedribas jauktais un wihru koris;

I. Salzmanis.
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40. Pabaschu (Kroņa) labdaribas beedribas mihru koris; Mad.

Wiļums Ratneeks.

41. Piņķu Nikolai draudses koris; mad. Ernests Şarschants.
42. Plateres-Aderkas.ch jaukts koris; Mad. A. Benjamiņsch.
43. Prauleenes jaukts koris; Mad. Heinrich Kaminşky.

44. Ramkas labd. beedribas jaukts koris'; mad. K. Ehrmanis.

45. Rosbeķu-Ruzkas jaukts koris; mad. W. Zipst.
46. Rubenes Mihru koris; Mad. I. Osoliņ.

47. Rujenes jaukts koris; Mad. Jehkab Krause.
48. ŞaikaMas Mihru koris'; Mad. Jahnis Osols.
49. Şalaspils labdar. beedribas jaukts koris; Mad. A. Boksche.
50. Şigukdas labd. beedribas jaukts koris; Mad. K. Şaulits.

51. Şiguldas Mihru koris; Mad. Jahnis Lapşiņşch.
52. Şkujeņes jaukts koris; Mad. Peters Olte.

53. Şmiltenes jaukts un Mihru koris; Mad. O. Ahbels.

54. Straupes labd. beedribas jaukts koris!; Mad. Donats GarklaMs.

55. Stukmaņu dseedaschanas beedribas jaukts koris; Mad. Jahnis

Petersons.

56. Şuntaschu labd. beedribas Mihru koris; Mad. R. Apmann.

57. Tirsas jaukts koris; Mad. Dselskalnu Kahrlis.

58. Trikates labd. beedribas Mihru koris'; Mad. O. Berkau.

59. Walmeeras beedribas jaukts koris; Mad. M. Gerliņsch.

60. Weetalmas labd. beedribas jaukts koris;wad. Kalniņu Juris.

61. Westeenas jaukts koris; Mad. Friedrichs GriMiņsch.
62. Wez-Peebalgas labd. beedribas jaukts Mad. I. Kornets.

63. Wilsenu jaukts koris „Concordia"; Mad. Fr. Kugge.

64. Wişkaļu dseedaschanas beedribas jaukts koris; Mad. Augustu

Mahrtiņsch.

65. Zarnikamas labd. beedribas jaukts koris; Mad. Bebru Juris.

66. Zehsu Llatweeşchu labdr. beedribas jaukts koris; Mad. Koschu

Kahrlis.

67. Bauskas jaukts koris „Dseesmu Maiņags"; Mad. I. Kronbergs.

68. Bikstu Latm. dseedaschanas beedribas mihru koris; Mad.

Kahrlis Zehronis'

69. Bramberģu Mihru koris; Mad. I. Waldmanis.

70. Degolas jaukts koris; Mad. Fr. Sieriņsch.

71. Dignājas Mihru koris; Mad. I. Waiweriņşch.

72. Dobeles Mihru koris; Mad. Purmaļu Eduards.

73. Dschuhkstes jaukts koris; Mad. T. Weidemanis.

74. Dundagas jaukts koris; Mad. I. Dreibergs.
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75. Erberģes jaukts koris; Mad. Juris Orle.

76. Grentschu jaukts koris; wad. Jehkabs Weitholds.

77. JrlaMas semināra Mihru koris; Mad. I. Kade.

78. Jrlawas-Şuhķu jaukts koris; wad-. I. Witiņşch.

79. Jaun-Platones mihru koris; Mad. Ģederts Kreuzbergs.

80. Jehkabstadtes wihru koris; Mad. Johann Biks.

81. Jelgamas Latmeeschu beedribas Mihru koris; mad. Wehjiņu I.

82. Kroņa Behrsmuischas koris; Mad. Kristaps Zieruls.

83. Kroņa-Misas jaukts koris; Mad. O. lirsteins.

84. Kroņa. Osolneeku jaukts koris; Mad. Friz Osoliņsch.

85. Kursischu Labd. beedribas jaukts koris; Mad. T. Needre.

86. Leel-Eseres jaukts koris; Mad. I. Paļewitşchs.

87. Loepajas LatM. labd. beedribas jaukts un Mihru koris; Mad.

I. Koschkins.

88. Meschotnes dseedaschanas beedribas mihru koris; Mad.

M. Lasdiņsch.
89. Muhramui schas-Berķeues- mihru koris; Mad. D. Auniņsch.

90. Petertales Şnapju jaukts koris; wad. Jahnis Şkurbe.

91. Puhres „Jahņa kalna" jaukts koris; mad. Fielholdu Roberts.

92. RahMas jaukts koris; mad. Andrejs Jansons.

93. Rundāles dseedataju beedribas jaukts koris; Mad.- Jahnis

Rosenbergs.
94. Saļeneeku draudses dseed. beedribas Mihru koris; mad. Pur-

maļu Wilis.

95. Şaukas Mihru koris; mad. Juris Dauge.

96. Şehrpils Mihru koris; Mad. Juris Druja.

97. Şehrenes Mihru koris; Mad. A. Baltzaris.

98. Şeşamas draudses Mihru koris; Mad. I. Laimeneeks.

99. Şezes-Bagu jaukts koris; Mad. M. Schuremşkys.

100. Stelpes dseeda'schanas beedribas Mihru koris; Mad. M. Duhre.

101. Tukuma jaukts koris; Mad. Teodors Dikmanis.

102. Uhsiņu Mihru koris; Mad. Roberts Wulfs.

103. Walles Mihru koris; wad. M. Grunbergs.

104. Wenteneeku Mihru koris; mad. Jehkabs Grunberģis.

105. Wezmoku „Şudrabesara" jaukts koris; Mad. Şimsouu Frizis.

106. Wezmuischas jaukts koris; Mad. Audreij Şpeķķe.

Is zitahm Kreewijas guberņahm.

107. Gosteneeschu dseedaschanas beedribas jaukts koris; Mad.

Steinberģu Jahnis jun.

108. Krisburgas Ungurmuischas Mihru koris; Mad. P. Apsens.
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109. Masta was wihru koris; wad. I. RemPàrs.
110. Pēterburgas Latw. labd. beedribas wihru koris; road. Peters

Kramms.

111. Pleşkawas Latweeşchu labd. beedribas jaukts koris; road.

Aleksandrs Kampe.

112. Dseedataji bes kora.

LatviešuV. vispārējie
dziesmu svētki.

1895. gadā notika IV. vispārējie dziesmu svētki, šoreiz

gan ne Rīgā, bet Jelgavā. Iniciatīvi svētku rīkošanā tad arī

ņēma Jelgavas Latviešu biedrība. Jelgavniekiem bij arī

vieglāk dabūt atļauju, jo par formālo iemeslu ņēma Kurzemes

100 gadu pievienošanu Krievijai.

«Bij pagājuši apmēram 8 gadi, kad Rīgas Latviešu bie-

drības vadītāji šķita pienākušu laiku, saukt atkal tautu uz kopī-

giem, diženiem dziesmu svētkiem tautas gara, tautas māk-

slas un kultūras vārdā; kas slāpst un nīkuļo, ja laiku pa lai-

kam nenāk pār viņu dižs, svētīgs, dzīvību vadošs sajūsmības

vilnis: Runas vīru sapulce nolemj izrīkot piektos vispārējos

dziesmu, svētkus 1904. g.»

No ministrijas jau dabūta atļauja, svētku programma ap-

stiprināta, bet Krievu-Japānu karš visus šos nodomus izjauc:

«13. aprīlī 1904. g. svētku komiteja nolemj: ievērojot karu,

kura gals neparedzams, atlikt V. vispārējo latviešu dziesmu

svētku svinēšanu uz nenoteiktu laiku.»

Tad nāca 1905. gads un cerības rīkot svētkus virzījās

arvienu tālāk, tikai 1908. g. 21. oktobrī runas vīru sapulce no-

lēma: «V. vispārējos latviešu dziesmu svētkus sarīkot 1910. g.

par piemiņu tam, ka 1710. gadā Vidzeme pievienota Krievijai,

un Uzdeva priekšniecībai, izlūgt no valdības vajadzīgo at-

ļauju.»

Tiek izstrādātas sīkas instrukcijas koriem, pārredzama

svētku kārtība. Par goda diriģentiem ievēl veco Bētiņu un

Zīli. Izsludina konkursu svētku ēkas projektam, gādā par

braukšanas maksas atvieglinājumiem dziedātājiem svētku

laikā. — Svētku kārtība tiek nolemta šāda:

P i c k td i c n, 18. jūnijā:

1) Dziedātāju sapulcēšanās ja iespējams, pīkst. 1. p. p.

Rīgas Latviešu Biedrības namā;
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2) Svētku gājiens gar pili uz svētku ēku;

3) Dziedātāju apsveikšana;

4) Koru sacensība.

Sestdien, 19. jūnijā:

1) Priekšpusdienas mēģinājums;

2) tjarīgs koncerts apm, pīkst. 5 pēc pusdienas.

Svētdien, 20. jūnijā:

1) Priekšpusdienas mēģinājums;

2) Laicīgs koncerts apm. pīkst. 3 pēc pusdienas;

3) Goda mielasts pīkst. 9 vakarā.

P i r m di c n, 21. j ūnijā:

1 Instrumentāl-vokāls koncerts pīkst, 3 pēc pusdienas;

2) Svētku balle pīkst. 9 vakarā.

Pēdējā komitejas sēde (priekš svētkiem) notiek 18. jū-

nijā, pulksten 1 pēc pusdienas. Tanī nern dalību ap 50 koru

diriģentu. Nelūkojoties uz lietus līšanu, visa sapulce vienbal-

sīgi lemj no svētku gājiena neatteikties.»

Gar biedrības māju sakārtojās garā dziedātāju rinda un

dodas uz pili apsveikt gubernatoru. No pils gājiens dodas uz

svētku ēku, laiks noskaidrojies, dziedātājos ir sajūsma. Kad

kori sastājušies:

«Virsdiriģents Jozuus pamāj ar taktszizli Rīgas koriem

uz estrādes, un atskan jūsmīga, braša apsveicināšanas dziesma

(N. Allunana šim nolūkam komponēta) par godu Rīgas mīļiem

viesiem,, lauku un citu pilsētu koriem.» Tālāk seko vairākas

apsveikšanas runas, kurās visās skan cauri viena doma: «Ja

ar darba garu un dziesmu garu, ar taisnības garu, ar .stipru

gribu, ticību un mīlestību dosimies tautu bangojošā oceānā,

tad: Dievs neļaus mūsu laivai grimt, tad Dievs svētīs Lat-

viju.» — Pēc tam notika dziesmu karš atsevišķu koru starpā.

Kopējā dziedāšana ir tikai nākošajā dienā, garīgajā

koncertā. Še dziedātāji izpildīja šādu programmu:

I. Jaukti kori.

1. Ak, Jeruzaleme, modies! Korals, Uz balsīm licis

Jurjānu Andrejs.

Dziedās visi kori, ar ērģeļu pavadījumu, vadīs

J. Bētina k.

2. Kā briedis brēc (42. D. dz.) Emiļa Melngaila.
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3. Leģenda • . . . P. Čaikovska.
4. Ak galva asiņaina, korals J. Z. Baeha.

Vadīs P. Jozuusa k.

5. Tu, kas mīti debesīs J. Vītola.

6. Dieva lūgums J. Vītola.

Vadīs J. Vītola k. «

20 minūtes starpbrīdis.

11. Vīru ļk'ori

7. Dieva gods (Tā debess izteic) ...Bēthovena.

8. Tevi. Kristus, pielūdzam Palestrina.

9. Kad Kristus tas Kungs Hāndela.
Vadīs J. Vītola k.

10. Mans miers lai ir ar jums . Fr. Šubert-Attenhofera.

11. Alleluja! - J. Kad.es.

Vadīs P. Jozuusa k.

20 minūtes starpbrīdis.

111. Jaukti kori.

12. Tas Kungs ir mūsu cerība ....Bernh. Kleina.

13. Mūsu Tēvs debesīs Jurjānu Andreja.

Vadīs Jurjānu Andreja k.

14. Tiesā ak Dievs (8 balsīgi) Mendelsona-Bartholdija.

14. Svēts ir Dm. Bortņanska.

16. Mūs' debessvaldnieka slavu .•• Dm. Bortņanska.

Vadīs Pāvuls Jurjāna k.

Ērģeļu pavadījumu izdarīs Alfrēds Kalniņa k.

Nākošajā dienā, 20. jūnijā, paredzēts laicīgais koncerts.

Arī šai' koncertā dziedātāji, un diriģenti parādīja savu lielo

prasmi, izpildot šādu programmu:

I. Jaukti kori.

Bojkc IJapa xpamî! A. Ļvova.

Dziedās visi kori, vadīs J. Zīles k.

1. Nevis slinkojot un pūstot .......Jurjāņu Andreja.

3. Tautiešam roku devu. i

2. Stādīju ieviņu ļ Uz balsīm licis" Jurjāņu Andrejs.

4. Aiz upītes es uzaugu ]

5. Mēness starus stīgo Emīļa Dārziņa.

Vadīs Jurjāņu Andreja k.

6. Kur, priedīte, tavas skujas? Uz balsīm licis J. Vītols.
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7. Pūt vējiņi. Uz balsīm licis Jurjānu Andrejs,
8. Ceļinieks. j. Vītola.

9. Gaismas vils. J. Vītola.

Vadīs J. Vītola k.

11. Vīru koŗi.
10. Aun, meitiņa, baltas kājas. Uz balsīm licis J. Vītols,

11. Mana tēvija, J. Vītols.

Vadīs J. Vītola k.

12. Ai, manu kumeļu. Emlļa Melngalļa.
13. Uz jūras E. Veidenberga.

Vadīs P, Jozuusa k.

14. Jāju dienu, jāju nakti. Uz balsīm licis •■ P. Jurjāns.

15. Latvijas kalnājos Jurjānu Andreja.

Vadīs Pāivuis Jūrjlāna k.

16. Latvji, brāļi! Jurjānu Andreja.

Vadīs Jurjānu Andrēja k.

20. minūtes starpbrīdis.

111. Jaukti kori.

17. Ej. saulīte, drīz pie Dieva. Uz balsīm licis Pāvuls Jurjāns.

18. Dzērāj:' puisis bēdājās Emiļa Melngaiļa.

19. Divi: ceļinieki N. Alluinana.

20. Imanta Alfrēda Kalniņa.

Vadīs Pāvuls Jurjāna k.

21. Maza biju, neredzēju. Uz bāls. licis • • • • D. Cimze.

22. Kas tiie tādi, kas dziedāja. Uz balsīm licis •D. Cimze.

23. Līgo dziesmas J. Cimze.

24. Dievs, svētī Latviju! Baumaņu Kārlis.

Vadīs P. Jozuusa k.

20. jūnija vakarā bij sarīkots goda mielasts. Svētkiem

bij gan stipra opozīcija, bet: «Diemžēl svētku skauģi un jau-

cēji, kas līdz šim bija pavisam kaunā palikuši, paspēja drusciņ

traucēt svētku augsti pacelto sajūsmu. Tiem bija izdevies

pierunāt ķelnerus un dažus citus apkalpotājus uz streikošanu.»

Bet arī tas neko nenozīmēja, jaukās runas visus rūktumus no-

līdzināja.

21. jūnijā notika Vokālii-instruimcntālaiis koncerts ar šādu

programmu:

I.

1. Svētku maršs, (orķestrs) A. Jurjāna.

Diriģēs A. Jurjāna k.
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2. Līgo, (simfonisks tēlojums, orķestrs) • • J, Vītola.

Diriģēs J. Vītola k.

3. a) Žēlošanās (Vec-Nīderlandiešu tautas dzie-

sma) E. Kremzera.

b) Uzvaras lūgšana un pateicība (Vec-Nīder-

landiiešu tautas dziesma) • . • E. Kremzera.

c) Alvis Trigvasons (vīru kori ar orķestra

pavadījumu) E. (miega.

Vadīs P. Jozuusa k.

4. a) Pie Staburaga (simfoniska dzeja) • • • • A. Kalniņa,

b) Tūdaliņ, tagadiņ, (tautas deja, orķestrs) A, Jurjāna.

Diriģēs P. Jurjāna k.

11.

5. a) Latviešu tautas dziesmas • ■ ■ • P. Jurjāna.

b) Līgo dziesmas (vīru un jaukti koŗii) P. Jurjāna.

Vadīs P. Jurjāna k.

6. Latvju brīvlaišanas (simfonisks tēlojums, or-

ķestrs) A. Jurjāna.

Diriģēs A. Jurjāna k.

7. Dziesma (jauktam korim un soprana solo ar

orķestra pavadījumu) J. Vītola.

8. Beverīnas dziedonis (jaukts koris ar or-

ķestra pavadījumu) J. Vītola.

Soprana solo dziedās Dagmāra Rozenberg jkdze.

Ērģeļu pavadījumus izdarīs Alfr. Kalniņa kgs.

Kad bija noskanējuši «Beverīnas dziedoņa» aizraujošie
akkordi un līdz ar to koncerta pēdējais numurs, iesākās vēt-

raina roku plaukšķināšana, kas nemaz negribēja beigties.

Komponistam)-diriģentam vajadzēja uz publikas vēlēšanos vai-

rākkārt parādīties, iekams applaušu auka apklusa.

Krāšņi, lieli lauru vaiņagi tiek pasniegti visiem virs-

diriģentiem: Vītolam, Pāvilam un Andrejam Jurjāņiem un

Jozuus kgiem, abiem goda diriģentiem: Zīles un Bētiņa kgiem:

beidzot arī A. Kalniņa kgm, kas kā īsts mākslinieks smalk-

jūtīgā kārtā visās četrās svētku dienās bija izpildījis uz ērģe-

lēm dziesmu pavadījumus. Pēc tam sākās godalgu izdalīšana

koŗiem, kas bija piedalījušies dziesmu karā. Svētku komitejas

rakstvedis Strausmaņa kgs nolasa ekspertu komisijas nolēmu-

mus par godalgām, un svētku komitejas priekšnieka Großvalda

kundze no diriģenta tribīnes pasniedz koru diriģentiem pie-

spriestās godalgas.
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Kad bija izskanējuši pēdējie bravo saucieni un roku plauk-

šķinājumi: koŗu virsdiriģentiem, publika, sadrūzmējusies pie

dziedātāju estrādes, nebūt nedomā izklīst. Atskan saucieni :

Grossvald! Grossvald! kas drīzāk nemitējās, iekams sirmais

Rīgas Latviešu biedrības un dziesmu svētku komitejas priekš-
nieks neparādās uz diriģentu tribīnes. Tad vairākkārt norīb

saucienu zalve «bravo», «slava, slava». Tiek saukti, arī dažu

galveno diriģentu un citu vārdi. Visi stāv, neviens negrib iet,

it kā baidīdamies svētkus beigt. Te uz tribīnes pamirdz pro-

fesora Vītola takts zizlis uz ērģelnieka Kalniņa pusi. Tas into-

nē uz pilnām ērģelēm akordu, kas elektriski aizskar katra lat-

vieša sirds stīgas. Viss koris krāšņā, spēcīgā ērģeļu pavadī-

šanā uzsāk lūgšanu: «Dievs, svētī Latviju». Klausītāju tūksto-

ši, kā viens cilvēks, pieceļas kājās un no tūkstošu klausītāju

mutēm, no visas milzīgās telpas, plūst, līgo uz augšu karsta,

svēta lūgšana pēc svētības Latvijai, latvju tautai un dārgai

tēvijai. Liekas, it kā visas sirdis sakusušas, visas mutes vie-

nojušās, visas balsis saplūdušas, ka visa nepārredzama ļaužu

masa ir viens vienīgs milzīgs ķermens, kas tiīc, kaist cēlākā

jūtu kvēlē un izdveš padevīgā, pazemīgā skaļā aizlūgšanā to,

ko vienkāršiem vārdiem nejaudā izteikt. Viss nams pārvēr-

ties it kā par vienu 'instrumentu, kurā visas daļas un daļiņas

dzied vienu skaņu. Nebij nevienas latviešu sirds, kas nebūtu

pārdzīvojuse ko savādi, cēlu, mistēriozi pacildinošu. Te atska-

nēja dziļākās, cēlākās sirds stīgas, kādas tik tad ietrīcas, kad

cilvēks paceļas pār sevi svētās cerās. Tādi acumirkļi nāk

visai reti, bet skan aplaimojoši visam mūžam.

Tā nobeidzās svētku dziesmu daļa. Tik cienīgi, tik aizku-

stinoši un sajūsminoši kā vēl nekad.

Vakarā notika svētku balle, kurā valdīja nemākslots

prieks.

V. dziesmu svētkos piedalījās šādi kori:

Ja v k t i kor i:

1. Adlienas, diir. A. Krauklis.

2. Āgenskalna baptistu dr., dir. E. Vecmans.

3. Āraižu Dzied, biedr., dir. K. Berkholcs.

4. Ārciema-Pāles Dzied, biedr., dir. A. Jurka.

5. Aizkraukles dr. Dzied, biedr., dir. P. Baidavs.

6. Alūksnes Dzied, biedr., dir. Sībiņš.

7. «Atrimpa» (Rīgā), dir. B. Pļavenieks.
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8. Bātes baptistu Gulbenes dzied,, dir. Fr. Gūža.

9. Baltijas Palīdzības biedr., dir. K. Purviņš.

10. Bērziņa, Arveda, privātkoris, dir. A. Bērziņš.

11. Beļavas Dzied, biedr., dir. Ed. Voss.

12. Bīriņu brīvbibliotēkas, dir A. Lukstiņš.

13. Bučauskas, dir. K. Zommers.

14. Dvinskas latv., dir. E. Alberts.

15. Ēveles, dir. J. Gaiķis

16. Babiedr. «Globus», dir. J. Bernsons.

17. Grienvaldes dziedātāju, dir. M. Jēgermans.

18. Jaun-Jelgavas Sadraudz. biedr., dir. J. Mežvēvers.

19. Jaun-Liepājas lut. dr. baznīcas, dir. E. Galiņš,

20. Jaunpils Dzied, biedr., dir. P. Kaže.

21. Jēkabstates Latv. biedr., dir. J. Soekis.

22. Jurjāna, Pāvula, dir. P. Jurjāns.

23. Ķempu dziedātāju, dir. K. Bormans.

24. Ķijevas, dirr. A. Ābols un J. Ozoliņš.

25. Sav. biedr. «Kompass», dir. J. Pumpurs,

26. Kraukļu, dir. J. Gubens.

27. Krimuldas draudzes baznīcas, dir. M. Saulīts.

28. Kursīšu Dzied, biedr., dir. K. Ķuze.

29. Liel-Jumpravas Labd. biedr., dir. E. Noems.

30. Liepājas Latv. Labd. biedr., dir. J. Voitkus.

31. Liepiņa, A., dir. A. Liepiņš.

32. Liepupes Muz. un Dzied, biedr., dir. P. Cimdiņš.

33. Lenču taut. bibliotēkas, dir. K. Eglīte.

34. Limbažu Savies, biedr., dir. A. Šieds.

35. Mārsnēnu Savies, biedr., dir. J. Kleķers.

36. Mangaļu-Mīlgrāvja Dram.-muz. un Dzied, b., dir. K. Brē-

mans.

37. Mateus baptistu dr., dir. V. Krūms,

38. Pāvila draudzes, dir. K. Kociņš.

39. Pēterburgas Latv. Dzied, biedr., dir. prof. .1. Vītols,

40. Piņķu Nikolaja dr. dzied., dir. A. Saržauts.

41. Ramuču, dir. S. Plūme.

42. Raunas dzied., dir. J. Dzirkals.

43. Rēzeknes latv. dzied., dir. K. Petrulis..

44. Rubenes Dzied, biedr., dir. J. Pakainiets.

45. Rūjenes Dzied, biedr. «Ziedonis», dir. T. Kam pus.

46. Rucavas Muz. un Dzied, biedr., dir. Janeks.

47. Slokas baznīcas, dir. A. Hāzners.
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48. Stelpes Muz. un Dzied, biedr., dir. A. Spudiņš.
49. Stendes dziedātāju, dir. J. Adamovičs.

50. Stukmaņu dziedātāju, dir. P. Arnes,

51. Suntažu-Rikteres, dir. J. Rupais un P. Loze.

52. Tirzas, dir. K. Dzelzskalns,

53. Tomes, dir. J. Spangers.

54. Trlkates Viesig. biedr., dir. Graubiņš.

55. Sabiedr. «Vairogs», dir. K. Dreimaus.

56. Valles Dzied, biedr., dir. Fr. Lagzdiņš.
57. Valmieras Savies, biedr., dir. E. Zizans.

58. Veismaņu Dzied, un Muz. biedr., dir. D. Brukšis.

59. Ventspils, dir. M. Paže.

60. Ventspils Ev. Jaunības draugu biedr., dir. H. Zīle.

61. Vee-Piebalgas Labd. biedr., dir. R. fierbsts.

62. «Vidzemes Šveices» (Siguldā), dir. P. Venners.

63. Vīskaļur-Brambergas Dzied, biedr. «Līgo», dir. K. Purmais

64. Carnikavas Labd. biedr., dir. R. Everts.

65. Cēsu Viesig. biedr., dir. V. Bērsons un J. Kornets.

Jaukti un vīru kori:

66/67. Jaun-Gulbenes Dzied, biedr., dir. K. Ezernieks.

68/69. Jelgavas Dzied, biedr. «Lira», dir. 0. Kauliņš.

70/71. Mārtiņu baznīcas, dir. S. Erdmans.

72/73. Pēterburgas Latv. Jēzus dr., dir. J. Turss.

74/75. Praulienas Silnieku, dir. G. un 0. Tursi,

76/77. Palsmanes, dir. J. Bērzīts.

78/79. Mūz. un Dzied, biedr. «Rota», dir. A. Brigge.

80/81. Rīgas Latv. Dzied, biedr., dir. E. Pētersons.

Vīru kori:

84. Ērgļu Izglītības biedr., dir. K. Dzenis.

85. Lauru draudzes (Pleskavas gub.), dir. Donbergis.

86. «Marss», dir. M. Kļavinš.

87. Maz-Salaces dub. kvartets, dir. K. Rinnmans.

88. Miiķelsona kvartets (Jelgavā), dir. J. Miķelsons.

89. Plāņu, dir. K. Irbe.

90. Polockas latv. dub. kvart, dir. K. Stagge.

91. R. Vilnieka priv. dub. kvartets.
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Nāves pļaujā.
Kalnā kāpu skatīties,

1 ! Kas ar manu tēvu zemi:

Vai ar leitis, vai tataris,

Vai irbīte purināja.

Pasaules karš, neaptveramu postu nesdams pār visu pa-

sauli un galīgi samīdīdams Latviju nevarēja bez iespaida paiet

garām ari R. L. B-ai, Biedrības dzīvē kara iespaidi redzami

visās nozarēs un visādos virzienos. Vispirms karš paralizē

biedrības plašos nodomus attiecībā uz muzeja būvi un teātri.

Muzeja vajadzībām ir mantas sakrāts jau ievērojami daudz, ir

ilgi jo ilgi jau cilāti būves projekti, ir panākta vienošanās ar

pilsētu, ir galīgi aprobēts būves plāns, savākti ari līdzekli, —

atliek tik darbu galā vest, ja, viņš iir jau iesākts, kad karš to

visu pavēl atlikt un uz nezināmu laiku nogremdēt. Nevaram

te attēlot visus posmus muzeja celšanas lietā, bet lai runā tik

daži protokoli.

Runas vīru sapulcē 13. maijā 1914. g. muzeja būves komi-

sijas priekšnieks A. Krastkalns ziņo, ka muzeja būves plāni vi-

sos sīkumos pārbaudīti no lietpratējiem, starp citu no prot.

Stryka un Dr. Neumaņa, kuri par šiem plāniem izteikušies vi-

sai atzinīgi. Architekts Laube šinīs dienās pabeidzot izstrādāt

dažus sīkākos projektus un cerams, ka komisija, jau nākamās

dienās varēšot saņemt plānus galīgā veidā. Komisija jo plaši

apsprieduse jautājumu, kā izdarīt būves darbus, vai izdot tos

uzņēmējiem, vai arī uzņemties pašai biedrībai un izvest darbus

saimnieciskā ceļā etc.

Nākošajā runas vīru sapulcē (20. jūlijā) apspriež 7

iesniegtos piedāvājumus, no kuriem lētākais — Rezevska pro-

jekts ir par 67.766 rbļ. 18 kap., bet dārgākais 80.333 rbļ. 55 kap.

Pēc garākām pārrunām, atklāti balsojot, ar 10 pret 8 balsīm

nolemj muzeja būves darbus izdot namdarmeistaram Rezev-

skim par 67.766 rbļ. 18 kap. Priekšniecībai tiek uzdots noslēgt

ar 'Rezevskii formālu līgumu.

Bet jau 18. oktobrī priekšnieks ziņo .runas vīru sapulcei,

ka Rezevskis būves darbus gan sācis, bet kara dēļ tie pār-

traukti. Sapulce darbu pārtraukšanai piekrīt.

Līdz ar Pasaules kara sākšanos R. L. B-ba ar skubu un

sajūsmu domāja kādējādi atvieglināt likteni ievainotiem vai

iesaukto kareivju piederīgiem. Tā jau ceturtajā dienā pēc kara

pieteikšanas, t. i. 23. jūlijā (p. v. st.), priekšnieks lūdz runas

vīrus izteikties, kādi soļi tuvākā nākotnē sperami tieši no
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biedrības puses. Vispirms runas vīri izsaka vēlēšanos noturēt

atklātu Dieva kalpošanu uz Esplanādes latviešu un krievu va-

lodās pēc pareizticīgo un luterāņu rīta ar aizlūgumu dēļ uzvā-

rās piešķiršanas krievu armijas ieročiem. Runas vīri lūdz

priekšnieku griezties pie Rīgas arķibīskāpa Jāņa un Vidzemes

gubernatora dēļ vajadzīgās atļaujas dabūšanas. Ja atļauja tik-

tu dabūta, tad Dieva kalpošanu varētu noturēt svētdien, 27. jū-

lijā, pīkst. 1, iepriekš aizrādot par to visos Rīgas latviešu laik-

rakstos.

levērojot to, ka caur mobilizāciju iesaukti aktīvā kaŗa
dienestā daudz Rīgā dzīvojošu rezervistu un zemes sargu,

kuŗu piederīgie daudzos gadījumos palikuši; bez apgādniekiem

un līdzēkliem, kā arī ņemot vērā, ka karš prasīs daudz upuru

arī starp latviešu kareivjiem, runas vīri vienprātīgi izsakās

priekš latviešu palīdzības komitejas nodibināšanas dēļ līdzekļu

vākšanas ievainotiem kareivjiem un kareivju piederīgiem. Tā

kā pilnīgi cerams, ka arī visas citas latviešu biedrības, organi-

zācijas un iestādes vāks līdzēkļus priekš šī mērķa un ir vē-

lama visu organizāciju apvienošanās, tad vispirms jautājums

par minētās komitejas nodibināšanos un viss, kas ar to sakarā,

jāizšķir šīm biedrībām un organizācijām pašām. Biedrības

priekšnieks tiek lūgts uzaicināt visas Rīgā atrodošās biedrības

sūtīt savus priekšstāvjus dēļ apspriešanās priekš minētās ko-

mitejas nodibināšanas un viņas kompetences noteikšanas. Tiek

aizkustināts arī jautājums, vai nodibināmai komitejai jāgādā

arī par lazaretu ierīkošanu un uzturēšanu. Runas vīri atzīst

lazaretu ierīkošanu par ļoti vēlamu. Klātesošais kara ārsts ru-

nas vīrs Reinhards, aizrāda, kā lazareta ierīkošana, cik vēlāma

tā arī būtu, prasīs daudz līdzekļu. Piekrītot lazareta ierīkoša-

nai, Reinhards izsakās, ka vispirmā kārtā dibināmai palīdzības

komitejai būtu jārūpējas par karā iesaukto piederīgo apgādā-

šanu un tikai tad, sakarā ar līdzēkļu daudzumu, varēs izšķirt

jautājumu par lazareta ierīkošanu. Dibināmai palīdzības ko-

mitejaiReinhards no savas puses ziedo IV. Savstarpējās Kredīt-

biedrības noguldījumu 600 rbļ. lielu un pasniedz noguldījuma

zīmi biedrības priekšniekam dēļ izlietošanas pēc piederības.

Tāļāk runas vīri nolemj ziedot dibināmai palīdzības ko-

mitejai no biedrības līdzēkļiem 5000 rbļ.

Strausmaņa priekšlikumu, jau šimbrīžam nodot biedrī-

bas namu priekš lazaretas ierīkošanas, runas vīri' atrod gan
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par teicamu, bet vēl par pāragru.» Bet biedrības telpas laza-

reta vajadzībām paņēma kara iestādes, arī biedrības lēmumu

neprasīdamas. Pie tam biedrība nesaņēma arī pienācīgo atlī-

dzību, Tā biedrība no laba prāta un arī apstākļu spiesta, visā

spēkā kalpoja kara apstākļos izaugušām vajadzībām, īpaši Pa-

līdzības komiteja strādāja plašos apmēros savu pašaizliedzīgo
darbu.

Gubernātors šo komiteju 4. augustā apstiprināja, tai no-

teikdams Rīgas pilsētu par darbības rajonu. Komiteja savu

darba vietu ierīkoja Biedrības namā. Pie Palīdzības komite-

jas nodibinājās 12. augustā īpaša Dāmu komiteja, kura attīstīja

ļoti plašu un svētīgu darbību, un līdz gada beigām pasniedza

pabalstu pārtikā, drēbēm, veļā un apaviem 2697 karā iesaukto

ģimenēm, atvēra un apgādāja- 2 bērnu patversmes 87 bērniem,

2 ķēķus, kuros izdalīja pusdienas', pasniedza brīvu ārsta un

bērnu saņemšanas palīdzību, apgādāja 172 nedēļnieces, ierīkoja

plašu šūšanas nodaļu priekš kareivjiem, patversmēm un pārti-

kas nodaļas, izdalīja 247 asis malkas un nosūtīja uz kara lauku

dāvanas: veļu, tabaku, ziepes v. t. t. no pašas krājuma un

citām palīdzības komitejām par apmēram 80.000 rbļ. Latviešu

Palīdzības komiteja kopā ar Latviešu Ārstu biedrību ierīkoja

un uzturēja 2 lazaretes ar 70 gultām. Komiteja ieņēma līdz ga-

da beigām 89.848 rbļ. 13 kap., izdeva 50.128 rbļ. 1 kap., tā kā

atlikums bija uz 1915. gada janvāri 39.720 rbļ. 12 kap. (Sk. 1914.

g, gada pārskatu).

Bet attiecībā uz biedrības namu jau 19. septembrī Rīgas

pilsētas valde ziņoja, «ka biedrības telpas Paulūči ielā Nr. 13,

no Rīgas etapa priekšnieka nolemtas priekš papildu lauku la-

zareta ierīkošanas zem Nr. 325. Lazarets nolemts priekš 210

ievainotiem, bez tam telpās atradīsies 85 apkalpotāju, apkopēju

un ārstu personāls. levērojot pavēli par telpu nodošanu,

priekšniecība telpas tūliņ nodevusi pēc piederības, pie kam

mēbeles ievietotas uz skatuves un skatuve apsista dēļiem. Sa-

karā ar lazareta ierīkošanu biedrības ķēķī izdarīti remonti un

pārtaisījumi, iemūrēti katli, ieliktas vannas v. t. t. Kas attie-

cas uz atlīdzību par telpām, tad šīs atlīdzības lielums nav vēl

nosakāms, katrā ziņā biedrībai celsies lieli zaudējumi, jo atlī-

dzība, kādu kronis mēdz maksāt šādos gadījumos, ir niecīga.»

(Sk. Runas vīru sap. 18. X. 1914. g. prot,), Biedrībai pašai pa-

lika tikai nenozīmīgas telpas, kā garderobe, intendanta istaba,

kas tad atradās Palīdzības komitejas lietošanā.
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Cik lielā mērā karš un evakuācija traucējuši biedrības dar-

bību, redz kaut no tā .apstākļa, ka sēžu protokoli ir pārtraukti
vairāk nekā gadu. Tā runas vīru sapulce notiek 1915. g. 30.

jūnijā, bet nākamā tikai1 1916. g. 26. oktobrī, tā tad starpā guļ

gads un 4 mēneši. Un šinī sapulcē nav klāt ne biedrības priekš-

nieka, ne viņa vietnieka. Laikam šī iemesla dēļ protokols ne-

runā no runas vīru sapulces, bet tikai no sapulces. 1917. g.

14. februārī, Grosvaldam un Krastkalnam klātesot, pēc ilgiem
laikiem notiek atkal kārtīga runasvīru sapulce. Šai sēdei nā-

kas pārrunāt dažas visai svarīgas lietas, attiecībā uz teātra uz-

turēšanu un biedrības telpu aizņemšanu lazaretes vajadzībām,
bet kas mums tagad vēl pēc gadiem sēdes protokolu lasot vis-

vairāk duras acīs, ir protokola otrs punkts, kam varētu dot

virsrakstu, «Nāves pļauja», jo viņš rāda, ka kara apstākļos ir

izdzisušas dārgas dzīvības, ne tikai kara laukā, bet ka vētrās

lūzušie biedrības ozoli ir meklējami visādos dzīves laukos un

ka viņiem lūstot, nav zaudējusi vien biedrība, bet visa tauta.

Minētais protokola punkts skan:

«Priekšnieks ziņo, ka miruši biedrības biedri: valod-

nieks Kārlis Mulenbachs, — Veravā f 14. martā 1916. g., glez-

notājs Jānis Rozentāls, Helzingforsā t 13. dcc. 1916. g., mācī-

tājs Jānis Rucels — Veravā f 1. maijā 1916. g., Dr. Pēteris

Zolts f 29. jūlijā 1916. g. Pēterpilī, Heinrichs Vissendorfs f 19.

aug. 1916. g. Pēterpilī, un mūža biedrs Jurkēvitcs f 26. dcc.

1915. g.» Kā lasītājs redz, bij norietējusi daža spoža zvaigzne

pie biedrības debesīm. Šiem zaudējumiem pievienojās daudz

citi. Sevišķi būtu minams darbīgais biedrības loceklis V.

Olavs, kas bēgļu laikā kā Centrālkomitejas priekšsēdētājs

savus spēkus sadeldē jaukā, bet ārkārtīgi grūtā uzdevumā.

Jau nākamā sēdē (24. apr. 1917. g.) ir protokolēts:

«1. Priekšnieks ziņo, ka 16. martā a. c. Somijā miris ilg-

gadējais biedrības runasvīrs un nenogurstošais, čaklais darbi-

nieks Vilis Olavs.»

Drīz pēc tam nāve laupīja arī biedrības čaklo darbinieku,

Latvijas pirmo apsardzības ministri — Zālīti, kas bij sevišķi

rosīgs Konversācijas vārdnīcu izdodot.

Kas minēs visus citus, ko kara briesmas laupījušas

R. L. B-bai un mūsu tautai!

Requiem aeternam dona els, Dominē, et lux aeterna luceat

eis! — Bet vētras izkaisītie putniņi, kas vien dzīvi atlikuši,

griežas atpakaļ vecās mītnēs un darina jaunas ligzdas.
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Zinību komisija.

Nodibināšanās.

R. L. b-bas 25 gadu darbības pārskats par Zin. komisijas

pirmajiem laikiem sniedz sekošas zinas:

«R. L. B. dibinoties bij savu statūtu priekšējā pantā no-

sacījusi, ka starp citu viņas mērķis ir «derīgas zināšanas, tā

pat arī godīgu kārtību un visādu gara apgaismošanu starp

latviešiem izplatīt.» Šo savu uzdevumu tad arī biedrība no

pašā sākumā sāka nopietni izpildīt, šo mērķi tā jau bij sprau-

dusies, pirms biedrības nokārtošanai caur koncertiem, teātriem,

priekšlasījumu vakariem un svētdienas skolu, par ko apakšā

vairāk runāsim, gara gaismu starp vēl patumšiem gaismas

draugiem pēc labākās spējas izplatīdama. Kad biedrība jau

bij pilnīgi nokārtota, tad šī darbība pieņēma jaunus spārnus.

Lai darbs labāki veiktos, tad starp biedrības locekļiem izmek-

lēja derīgus vīrus, kas lai katrs par savu arodu rūpētos. Nedz

biedrība, nedz vīru sapulces kā tādas nespēja visus uzdevu-

mus izpildīt. Tādēļ biedrības valde, runas vīru sapulcē, iz-

meklēja derīgus locekļus savā vidū, un, to par zināmo garīgo

vajadzību apmierinātājiem ieceldama, cerēja, ka šie nu varēs

patstāvīgi rīkoties, padodamies tikai viņas uzraudzībai. Bet

tādas patstāvības izvēlētām komisijām trūka. Tās savā dar-

bībā pavisam> bij no runas vīriem atkarīgas. Tas viņu darbo-

šanos traucēja. Varēja jau notikt un notika, ka šo komisiju

locekļus runas vīru sapulce pa gadiem mainīja. Pazīstama

lieta, ka akmens, daudz viļāts, nezeļ. Tālab ar sevišķu

spirgtumu nevarēja uzzelt arī minētās ko mi -

sija s. Tām vajadzēja lielākas brīvības un

plašības: pirmkārt tām vajadzēja palikt at-

karīgām tikai no sevis pašām, no saviem lo-

cekļiem, kur i visi intereses v n prašanas dēļ

zināmā komisijā iestājās, un otrkārt tām va-

jadzēja apskatīties pēc derīgiem locekļiem

arī ārpus biedrības un ārpus viņas valdes.
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Ta nāca uz domam dibināt patstāvīgu Zinību

kora i s i j v.

Šīs domas runas vīrusa pulcē pirmoreiz

izsacīja 1869. gadā 4. maijā. Runas vīri bij atzinuši, ka

darbu nasta, kuŗa guļ uz viņu kamiešiem, ir pārāk liela un ari

viņu darbu daudzums liels. Īsti liela vajadzība bij pēc Zinī-

bu komisijas. Pirmkārt biedrības valdei jau nācās diez-

gan grūti blakus dažādajiem praktiskajiem jautājumiem par

nama celšanu, reprezentācijām v. t. t., v. t. t. nodarboties ar

grāmatu un lugu pārspriešanu. Un nu vēl pienāca kā svarī-

gākais iemesls uzaicinājums no Maskavas Etnogrāfiskās bie-

drības, kura sāka arī latviešus savos pētījumos ievērot, aicinā-

dama, lai R. L. B. nāk palīgā. Bet sniedzamā palīdzība nebij

nekāda maza. Te vajadzēja tautu uzaicnāt nākt biedrībai pa-

līgā, te vajadzēja sakrāt daudz materiālu no tautas gara man-

tām, tās vētīt, sijāt, nosvērt un tad Etnogrāfiskai biedrībai, tā

sakot, kā labu preci pārdot vai dāvināt. Tādēļ minētā

dienā pats priekšnieks lika priekšā dibināt

īpašu komisiju no 12 locek ļic m. Priekšlikumu pie-

ņēma un tanī pašā sapulcē par locekļiem iecēla šādus

7 kungus: ca nd. ju r. Fr. Veinbcrg i, redaktoru B. Dī -

r i ķ i, pareizticības zemimāra priekšnieku M. Dreksleru,

pagasta skrīveri un dabas zinību studentu H. Allunanu,

agronomu, fabrikantu R. Thorasonu, mācītāju K. Mū 11 er v

un skolotāju R. G a i 1 i, pie kam tiem atļāva pašiem pievēlēt

5 locekļus klāt, tā ka jaunajai komisijai būtu, tā sa-

kot, 12 apus tu li. Par locekļiem tad vēl ievēl ēj a: archi-

tektu I. Baum an i, veterinārārstu B. C. Rozenbergu,

redaktoru À. Lcit a nu un skolotāju J. Grvbiun A. R v p -

per tu. Par komisijas priekšnieku iecēla B. Dīriķi, par

rakstvedi Fr. Veinbergi. Komisija dabūja tiesību kādam

biedrim izstājoties viņa vietā ievēlēt citu.

Tā nodibinājās Zinību komisija. Bet kā viss attīstās, tā

arī Zinību komisijai vajadzēja attīstīties, jo viņa bij vēl diez-

gan nepilnīga. Arī viņai vajadzēja radīt savu vēsturi.

2. Zinību komisijas izveidošanās un darbība.

Jaundibinātai Z. komisijai nu vajadzēja pie

latviešu tautas izpildīt pastāvīgas rakstnie-

cības, valodas un vēstures pētītāju biedrī-

bas robu un pienākumus. Bet šie pienākumi ir pārāk
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lieli un plaši, īpaši pie tautas, kur rakstniecības laukā tik maz

derīga bij pastrādāts un valodas un vēstures arodos gandrīz

itin nekā. Tādēļ jaunās biedrības nodaļas locekļu skaita ap-

robežošana nebij lāga dibināta: ziniski darbi nepielaiž nekādu

aprobežošanu; te nedrīkst darbiniekiem rokas saistīt, bet tiem

jādod pilna brīvība uz visām pusēm rīkoties. Zinību komisijas

12 locekļi ibij gan uz visu laiku iecelti goda amata vīri, bet ne

brīvi darbinieki gara gaismas izplatīšanā. Tā tad vispirms

jaundibinātās Zinību komisijas darbošanos traucēja locekļu

skaita aprobežošana un līdz ar to apgaismotu darba spēku trū-

kums. Otrs jo sajūtams traucēklis bij naudas bads, tā ka Zinī-

bu komisijai, jeb kā viņa no sākuma saucās, Zinātnības komi-

sijai, kuras darbībai brīva rīkošanās tik nepieciešama, vaja-

dzēja nebrīvi ar padevīgiem lūgumiem griezties pie runas vī-

ru sapulces naudas pēc. Bet akls nevar aklam ceļu rādīt, un

arī trūcīgajai biedrībai nebij katru reizi iespējams lūdzējai

jauniesācējai izpalīdzēt. Tie bij tie iemesli, ka ziedonī (4. maijā

1869. g.) dibinātā Zinātnības komisija nevarēja tik drīzi uz-

ziedēt. Turklāt vēl jāpieskaita tas apstāklis, ka tie nedaudz

vīri, kam nu vajadzēja Z. komisijā rīkoties, nebij brīvi zinību

vīri, kas varēja savu laiku netraucēti zinībai ziedot, bet bij

saistīti ļaudis, kam papriekš vajadzēja vaiga sviedros nopelnīt

pārtiku sev un savējiem un kas tik dažus brīžus kā zagšus va-

rēja ārkārtīgai darbībai uztaupīt.

Ir pazīstama lieta, ka nabadzīgās dzimtēs nevar lāga uz-

zelt dzimtes labklājība un laime, bet ka tad dzimtes klēpī izceļas

nemiers un šķelšanās. Tas notika arī jaunajā R. L. B. dzimtē.

Arī te draudzīgā kopdarbība jau pašā pirmajā gadā tika trau-

cēta, jo tanī pašā gadā 3 biedri : H. Allunans, B. J. Rozenbergs

un M. Drekslers izstājās. Kad 3 citi ievēlētie biedri viņu vie-

tas negribēja izpildīt, tad par to pēcnācējiem iecēla Dr. J.

Rulli un skolotāju A. Spun d i. Par priekšnieku palika

B. Dīriķis un raksvedēja vietu izpildīja Fr. Veinbergs. Šie

abi vīri ir tie, kas nevien pirmās vietas komisijā ieņēma, bet

caur savu visur redzamo dzīvo darbību un rūpību pirmo vietu

pelnīja, neskatoties uz to, ka viņu darbībā nebij te vien kon-

centrēta, bet tikpat lielā mērā arī izstiepta uz pašas biedrības

dzīvi, jo bez ša amata Dīriķis bij arī biedrības priekšnieks un

Veinbergis 11. priekšnieka vietnieks, kuriem kā vadītājiem arī

tur bij jāņem visdzīvākā dalība. Tā tad tiem bij pirmie celmi

jālauž divos neapkoptos līdumos: pašā biedrībā un viņas zi-
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niskā nodaļā. Bez tam Dīriķim bij vēl jālien tress jo svarīgs

līdumos: jāceļ mūsu avīžniecību, kuru darbu tas darīja caur

savu jaunizdodamo laikrakstu «Baltijas Vēstnesis», kas

arī tanī pašā gadā sāka zem B. Dīriķa redakcijas iznākt.

Prātīgi vīri jau no sākuma ieskatīja, kāds svars prātī-

gam laikrakstam un cik tas nepieciešams palīgs Zinātnības

komisijai, kopā strādājot «priekš derīgu zināšanu un visādas

gara gaismas izplatīšanas.» Jaunais «Baltijas Vēstnesis» nebij

tām cerībām, ko latvieši tam iznākot uz to likuši, ļāvis krist

kaunā, bet šī lapa, kā ievada dziesmā apsolīts, «kā laiviņa,

ar jaukām mantām pildīta bij dzīves jūrā devusies, ar prete-

stībām cīnīj'sies.» Tā pēc savas programmas bij gādājusi, ka

caur pareizi izplatītām ziņām par zemkopību latvieši sa-

vas druvas labi apkoptu, ka tālāk latvieši neticētu bābiņu ten-

kām par svētmeitām, neticētu burvjiem un pesteļiem, bet ka

tanī vietā izplatītos pareizas ziniskas ziņas par higiēnu, par

veselības kopšanu; ta bij pēc iespējas rūpējusies, lai beigtos

kaktenieku krāpnieku peļņa un ļaudis vairāk iepazītos ar

īstiem likumiem, ar īstu tiesību, lai zustu māņi, veltas ce-

rības, ticība uz brīnumiem, ļaunas ierašas un netikumi, tautā

izplatot pareizas mācības par politiku pareizu domāšanu,

fiziku, ķīmiju, morāli v. t. t. šo «B. Vēstneša» svaru savā

patriotiskā prātā tūliņ rioprazdami, 1870. g. 19. aprīlī trīs ne-

aizmirstām! vīri: Kronvalds, Thomsons un Veinberģis liek ru-

nas vīru sapulcei priekšā jaunajam latviešu izglītības nesējam

dot pilnu brīvību un patstāvību un, tā sakot, dot līdzekļus tam

priekš mājas inventāra iegādāšanas, dibinot un atverot viņa

nolūkiem latviešu drukātavu. Dīriķim būtu tad pienākums, no

valdības izgādāt, ka «Baltijas Vēstnesis», kurš no iesākuma

iznāca divreiz nedēļā, turpmāk iznāktu vismaz vienu reizi pa

nedēļu vairāk, jo bij redzams un sajūtams, ka, biedrības un ko-

misijas darbībai augot, kurai darbībai jaunais laikraksts no

savas puses būtu piepalīdzīgs, tāpat arī vispār latviešu garī-

gajām vajadzībām paplašinoties, vajadzēja paplašināties arī

šim nepieciešamam izglītības līdzeklim. Pēc minēto kungu

priekšlikuma biedrībai būtu priekš jaundibināmās drukātavas

jāgalvo par 7000 r., kura suma, kā Veinberģis bij aprēķinājis,

drukātavas ierīkošanai vajadzīga, un biedrība drukātavu uz-

tur tik ilgi, kamēr nav nekas jāmaksā iz biedrības lādes, ne

priekš kapitāla procentiem, ne priekš drukātavas uztura.

Drukātavu nodotu B. Dīriķim, kuram ta jāipārzin un jālieto,
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bet biedrība to pārlūko, kamēr Dīriķis to izmaksā. Kontrakts

liekams runas vīriem priekšā. Šo priekšlikumu pieņem. Bet

tā paša gada 6. sept. B. Dīriķis pazi.no, ka valdība jauno laik-

rakstu neapstiprinot. Ar to tad drukātavasi atvēršanās jau-

tājums bij iznīcis. Veinberģis proponē taisīto lēmumu paturēt

uz nākošiem laikiem, ko runas vīri pieņem.

Varbūt ši neizdošanās bij vainīga, ka komisijas

nieks, laikam sākdams šaubīties par komisijas panākumiem,

1871. g. no biedrības izstājās un savā orgānā paziņoja, ka no

Z. komisijas izrīkotais jautājumu vakars nebūs, kuru noturēt

apņēmās pati biedrības priekšniecība. Ar to tad uz kādu lai-

ciņu apstājās komisijas darbošanās. Tikai nākamā

gada (1872. g.) 9. aprīlī otrais biedrības p r i c k š.-

nieks J. Baum an s paziņo, ka Zinātnības ko-

misija atjaunota un runas vīru sapulcē no-

lemts, vzņc m t ne tik vien 12 vīrus par biedriem,

bet cik tik gadīsies. K. Biezb ar d i ieceļ par

priekšnieku, Varai d ošu Zanderi par rakstvedēju.
Bet atjaunotā komisija arī tagad nebij bez traucējumiem.

lākaiis traucēklis šoreiz bij — nevienprātība. Latvieši par

daudz pa maz bij paraduši kopā strādāt. «Latvietis ir brangs,

krietns vīrs,» tā B. Dīriķis runāja Merķeļa piemiņas akmeni

iesvētot, «viņš prot visu uzcītīgi izdarīt, bet tik uz savu

roku, nevis kopā ar citiem, ja viņam netiek atļauts vienam

ko izdarīt, tad tas labāk pavisam atsakās, nekā dalību ņem. >

Šo vārdu patiesība izrādījās pie atjaunotās komisijas, tāpat kā

pie pašas biedrības. Biedrības dzīvē izcēlās iekšķīgi strīdi

un nevienprātības. Caur to daudzi no biedrības darīšanām at-

rāvās, tamlīdz arī no komisijas darbības. Ap komisijas dibi-

nāšanas laiku, 1872. g. ziedonī, izdzirda valodas, ka komisijai

radušies pretnieki, kuŗi gribot dibināt rakstniecības biedrību.

Šīs valodas ļoti uztrauca k. locekļu prātus. Par viņām no-

pietnas pārruņas ved runas vīru sapulcē. Daži runas vīri iz-

saka domas, ka tas neesot nekas ļauns, jo jaunā biedrība bū-

šot biedrība ar citiem nolūkiem; citi atkal tam stipri pretojās,

jo tādus darbus, kādus nodomātā biedrībā gribot pastrādāt,

varot pastrādāt arī komisijas patversmē. Tādiem apstākļiem

valdot, nevarēja kārtīga darbošanās nodibināties; tādēļ

K. Kalniņš sastādīja kārtības rulli, kuru

16. sept. 1873. g. runas vīri apstiprināja. Bet arī

tas nelīdzēja. 1874. gada 6. janvārī Biezbārdis paziņo, ka ag-
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rākā Zinātnības komisija vairs neesot un jaunā nespējot pie

dzīvības nākt, jo tai naudas trūkstot. Līdz ar to viņš pavē-

stīja, ka tas no Z. komisijas izstājoties.

Pēc šādiem iekšējiem nemieriem atnāca 1875. gads kā

miera vēstnesis. Naidīgās biedrības partijas savu savstarpīgo

kaŗu bij izkarojušas. Šā gada 30. janvārī uz to tad B. Dīriķis
liek priekšā runas vīru sapulcei, Zinātnības komisija atjauno-

jama. Runas vīru sapulce priekšlikumiem vienbalsīgi piekrita,

uzdodama B. Dīriķim, Fr. Veinbergim un Laubes Indriķim sa-

stādīt kārtības rulli. Šis jau 11. februārī bij pa-

gatavots un runas vīri to .pieņēma. Pēc šiem

jaunajiem statūtiem komisijai tiesība ar
2I& balsu vairuma uz-

ņemt jaunus biedrus. Komisijas valde pastāv iz priekšnieka,
3 nodalu priekšsēdētājiem, proti 1) valodas un vēstures,

2) dabas zinību un 3) mākslas nodalu priekšniekiem, tālāk

iz rakstuvedēja, mantas zinātāja un bibliotēkara. Komisijas

priekšnieks ir arī biedrības priekšniecības loceklis. Komisi-

jai katra gada beigās jānodod pārskts par saviem darbiem

un rēķiniem runas vīriem un viņas statūtu pārgrozījumil jāliek

no šiem apstiprināt. Gada sapulce noturama vēlākais 15. de-

cembrī. • Komisiju atcelt var tikai biedrības pilnā sapulce,

runas vīriem to priekšā liekot. Statūtus ar nupat īsi atstā-

stīto saturu pieņēmuši, runas vīri minētā 1875. g. 11. februāra

sapulcē iecēla par pirmajiem Z. k. locekļiem šādus 15 vīrus:

redaktoru B. Dīriķi un Laubes Indriķi, advokātus J. Einberģi,

J. Zaķīti, Fr. Veinbergi un K. Kalniņu, architektu J. Baumani.

techniķi D. Skrīveru, fabrikas direktoru R. Thomsonu, ierēdni

A. Dīriķi, skolotājus A. Spundi un G. SteinbergL rakstnieku uu

grāmatu tirgotāju A. Pumpuru, grāmatu tirgotāju H. Allunanu

un tirgotāju K. Berģi.

Ar to tad Zinātnības komisija bij nu reizi nodibināta uz

cietāka pamata. Uz tāda stāvot, viņa varēja sekmīgāki sākt

nodarboties. Ar visiem saviem līdzekļiem un ieročiem strā-

dājot, par kuŗiem apakšā runāsim drusku sīkāki, tai jau ra-

dās mazi panākumi. Lai pastrādātu darbu augļus labāk va-

rētu pārredzēt un lai tie iesildītu komisijas locekļus uz jaunu

dzīvāku darbību, komisija nolēma izdot rakstu

krājumus. Pirmais viņas krājums nāca tautās viņas at-

jaunotās dzīves otrajā (1876.) gadā. Ap šo laiku notiek arī tā

sakot aušīga priekšniecības svaidīšana: līdz 6. sept. 77. g. par

priekšnieku bij B. Dīriķis, viņam atkāpjoties Fr. Veinberģis,
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tad atkal līdz 16. dcc. 1878. g. vecais Dīriķis, viņam atteicoties

tā paša gada 8. martā A. Vēders. Kad pēdējais atteicās, tad

1879. g. 17. janvārī atkal ievēlēja B. Dīriķi, kamēr, 16. dcc.

1881. g. iecelts, A. Vēders uz ilgiem gadiem, ir palicis viņas

pastāvīgi uzticīgais priekšnieks. 12. aprīlī 1878. g. uz

Vēdera priekšlikumu agrāko Zinātnības komisiju

pārdēvē par Zinību komisiju.

Pēc šīm iekšējām rūgšanām pārdēvētā Zinību

komisija bij izrūguši par skaidru zinības

iestādi, kura, lai gan pamazām, it kā gausu apdomāšanos,
tomēr nopietni gājusi savu zinības ceļu. Kad pirmais 68 lapas

biezais rakstu krājums bij iznācis, nesaturēdams savās slejās

gan neko vairāk kā nākamās darbības programmu, ziņojumus

un pamudinājumus, tad sāka pēc dažiem gadiem domāt uz

jauna krājuma izdošanu. Šo sāk 1880. gadā sastādīt. Bet ko-

misijā bij nodomājusi to izdot jaunā ortogrāfijā. Priekš tās

vajadzēja jaunus' latīņu burtus. Tādus Zīslacks, kas apņē-

mās krājuma drukāšanu un apgādāšanu, apstellēja ārzemēs,

bet viņu pagatavošana vilkās nežēlīgi ilgi. Tādā kārtā tika

krāts, bet ne ražots, tā teikts 1881. gada biedrības pārskatā,

kur piemetināts: «Tā redzot pastrādātus darbus neizlietotus,

kam gan prieks tālāk strādāt?» Uz tādu vīzi tikai 8. gadā

pēc 1. krājuma izdošanas parādījās 2. krājums, 143. 1. p. biezs,

kurā jau drusku vairāk darbinieki redzami, nekā pirmajā, un

kur bez īsām vēsturīgām ziņām par Z. k. pagātni, atronams

jau viens zinisķs apcerējums. Šis pats 1884. gads Zinību ko-

misijai bij svētīgs gads, jo iznāca nevien otrais krājums, bet

viņā pieauga arī locekļu skaits no 47 uz 128. Nākamā gadā

pēc Liiterāriskās latviskās biedrības (Draugu biedrības) pa-

rauga izrīko 26. un 27. jūnijā ārkārtīgas sapulces. 1886. gadā

šī sapulce pieņem svinīgu veidu, latviešu

rakstniecības 300 gadu jubileju svinot, pie

k-uŗiem svētkiem piedalījās liels pulks mā-

cītu latviešu no mūsu valsts malu malām. Šinī

gadā iznāk arī 111. 148. 1. p. biezais rakstu krājums, kurā jau

pāris īsti zinisku izstrādājumu. Lai pasāktos darbus stiprāki

veicinātu, komisija 1887. gadā pieņēma no priekš-

nieka A. Vebera izstrādātu programmu, kurā, lo-

cekļiem cirkularraksta veidā laista, izskaidro komisijas mēr-

ķus un darba iedalīšanu. Nākamais ievērojamais gads ar tiem
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trim astoņu skaitļiem, kur svinēja lielos 111. dziedāšanas svēt-

kus, arī Zinību komisijas darbībai bij ievērojams: pirmkārt, te

iznāk IV. rakstu krājums, kurš pieskaitāms pie interesantāka-

jiem, jo te atrodami vēsturīgi raksti un kādā citā rakstā pār-

spriesti svarīgi sadzīves jautājumi,, un otrkārt, ārkārtīgā sēde

pa dziedāšanas svētku laiku atšķīrās no citām tādām sapul-

cēm, caur lielo apmeklētāju skaitu, priekšcēlumu svarīgumu un

turēto runu sirsnību un aizgrābtību. Tanī pašā gadā tad arī

vēl, treškārt, iznāk V. rakstu krājums, kurā uzņemti etnogrā-

fiski materiāli, tāpat kā nākamos 2 sējumos:4Vl (izdots 1890.).

un VII. (izdots 1892.). 1889. gada ārkārtīgā sapulcē bij, tā sa-

kot, paplika, turpretim 1891. gada sapulcēs priekšcēlumu bij
lielu liela bagātība. Tas pats jāsaka par Z. k. 25 gadu laikmeta

pēdējo, 1893. gada sēdi. Šinī gadā tad iznācis viņas VII. krā-

jums, 'kuŗs itkā noslēdz viņas mēģināšanās laikmetu, caur sa-

viem 4 nopietniem ziniskiem rakstiem pierādīdams, ka konu-

sja patlaban sāk palikt spējīga būt sava vārda cienīga, caur

ziniskiem pētījumiem nesot savai tautai prāta apgaismošanu.»

Tiktāļ 25 gadu pārskats. Bet Zin. komisijas darbība arī tad,

kad R. L. B-ba ir nosvinējusi savus 25 g. pastāvēšanas svēt-

kus neapstājas, bet arvienu uzkopjas tālāk. Tā Komisija nolemj

piedalīties pie 10. archeoloģiskā kongresa 1896. gadā. Kongre-

sam paredzētie temati, kā «Skandināviešu satiksme ar Baltie-

šiem», V. Pluttes, «Latviešu mitoloģija sakarā ar slāvu mitolo-

ģiju» v. c. rāda, ka Zinību komisija ar sevišķu nopietnību gatavo-

jusies līdz runāt toreizējo zinātņu vīru kultūras darbā. Piemi-

nētie referāti archeoloģiskā kongresā gan nenotika, totiesu

viņu vietā stājās citi; par to bija gādājis biedrības priekšnieks

Grosvalds. F. Veinbergs nolasīja kādu Krodznieka darbu no

Latvijas vēstures un L. Bērziņš apcerējumu par 1atviešu tau-

tas dziesmu studijām-, ko vēlāk ievietoja krievu žurnālā

Etnogrā*ioe«kojc obozrēņijc.

Lai modinātu lielāku interesi par savas tautas pagātni,

Zinību komisija nolemj pa 10. archeol. kongresa laiku sarīkot

etnogrāfisku izstādi, kuras programma būtu: 1) latviešu mitekli,

2) tēli, 3) ražojumi. No tā redzams, ka Zinību komisija kop-

dama mājās kluso kultūras darbu, tomēr domā, kā to izdevīgā

brīdī parādīt savai tautai un arī svešiem kultūras darbiniekiem.

Ta radās lielāka interese un dzīvība darbā.

Septembra mēnesī 1894. g. atteicas Zinību komisijas

priekšnieks red. Vebers, kas bija amatā jau 12 gadus. Tas
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komisijas darbu uz brīdi traucēja, līdz viņa vieta nāca V. Plutte

un turpināja sākto ceļu.

1895. g. Z. komisijā savākts lielāks medicīnisku rakstu

krājums, tos nodod stud. mcd. J. Alksnim apstrādāšanai, lai iz-

dotu īpašu krājumu. Etnogrāfisku materiālu vākšanai sūtīja

pavisam 6 ekspedīcijas, kuras atgriezās ar bagātīgiem mate-

riāliem. Šai gadā Z. K. piedalās Krievijas drukas darbu iz-

stādē Pēterburgā, kur izpelnās atzinības diplomu par saviem

izdevumiem. Izdots jau X. rakstu krājums un savā apgādībā

uzņem Ausa Lercha Puškaiša VI. pasaku krājumu.

Reiņa meiteņu skola skolnieču skaits pieaudzis uz 139

tamdēļ komisija nolemj to paplašināt nodibinot paralelklasi.

Cik redzams no gada pārskata, Z. K. darbs plaucis iekšēji

un parādījās arī uz ārieni. Sīkāku pārskatu par atsevišķo no-

zaru darbību un panākumiem sniegsim apskatot šīs nozares

atsevišķi. 1896. g. 1. augusta līdz 15. septembrim Zinību ko-

misija sarīkoja latviešu etnogrāfisku izstādi, kura minama kā

pirmā mūsu kultūras dzīves vēsturē. Izstāde bija pilnīgi iz-

devusies, rādīja latviešu tautu darbā un svētkos, viņas ēkas,

darba rīkus un garīgos ražojumus. Izstāde deva gaišu liecību

par tautas nopietno darbību un attīstību. Izstādes laukumā sa-

rīkoja 3 tautas dziesmu un oriģinalkomposiciju koncertus, kas

liecināja par latviešu dziesmu garu un muzīkas mīlestību. Iz-

stādi apmeklēja daudz ļaužu, vairākas skolas, tā kā nedau-

dzās dienās tā izvērtās par tautas svētkiem, kas ciešāki vērpa

pavedienus starp tautu un viņas pārstāvjiem — nenogursto-

šiem darbiniekiem Rīgas Latviešu biedrībā.

1896. g. sapulcē Zinību komisija svinēja 100 gadu jubi-

leju vecam G. F. Stenderam. Šim gadījumam iegādāja viņa

ģīmetni eļļas krāsās un nolēma izdot tā rakstus, ko apņēmās

goda biedrs mācītājs K. Kundzlņš.

Jautājumu izskaidrošanas vakari modināja dzīvu interesi

tautā. Šai gadā notika 18 vakari, kur dalību ņēma 5800 klau-

sītāji. Arī studentu stipendijām katru gadu latvieši no savas

peļņas ziedo pāri par 2000 rubļu, kas ir liels materiāls un jo

vairāk morālisks atbalsts tiem brāļiem, kuri strādā augstskolā,

lai pārnākuši nestu savai tautai gaismu. Darba tik daudz!

Tautas neapkoptais kultūras lauks prasa jaunus darbiniekus un

godam var liecināt, ka tie vairojās ik dienas.
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No 1896. g. Zinību komisijas darbības viņas vēsturē būtu

minams, ka Reiņa meiteņu skolas audzēkņu skaits pieaudzis
līdz 164, kas rāda, ka tautā vajadzība pēc skolas aug. Skolai šo-

gad labvēle Berg kundze dāvināja ērģeles.

Jautājumu vakarus apmeklējušas 6500 personas. Z. K.

bibliotēkā grāmatu skaits ievērojami audzis (1800 gr.), lasāmā

bibliotēkā 1280 grāmatu, kurām izdots drukāts katalogs.

Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļa strādā sevišķi ro-

sīgi. Izdotas 10 jaunas grāmatas, 2 otrā iespiedumā — kopā
39 tūkstoši eksemplāru. Nodaļa pulcinājusi ap sevi pagājušā

gadā 204 jaunus biedrus un saņēmusi ievērojamus dāvināju-

mus grāmatu izdošanai. Lai veicinātu mūsu rakstniecību, bie-

drība pie Zinību komisijas 1898. g. nolemj dibināt sevišķu lite-

ratūras fondu, rakstu izdošanai, godalgošanai un rakst-

nieku pabalstam. levērojot to, ka mūsu tauta jauna kā kultū-

ras, tā saimnieciskā zinā, centīgākiem tautas dēliem, kas no-

darbojas ar rakstniecību, grūti iztikt, bet vajadzības pēc na-

cionālās literatūras jo liela, tamdēļ šis jaunais biedrības pasā-

kums sevišķi apsveicams. Tas pamudinās un rādīs darba

prieku mūsu nesavtīgiem literatūras darbiniekiem, un sola tau-

tas gara atmodinātām interesēm jaunu un veselīgu barību.

Tādu pat motīvu vadīta, Zinību komisija pasniedza sirmam

Baronu tēvam 1000 rbļ. goda balvu par nopelniem latv. tau-

tas dziesmu krāšanā un izdošanā. Iznākusi Latv. dainu I. daļa.

Derīgu grāmatu nodaļa sāk izdot jaunu rakstu sēriju —

«Jaunības raksti», kur apskatīti temati no dabas zinātnēm, sa-

dzīves un stāstiņi.

1899. gads paiet bez sevišķām pārmaiņām komisijas dzī-

vē, bet nākošā gadā biedrība izstrādā plānu jauna nama cel-

šanai muzeja un jaundibināmās amatnieku skolas

vajadzībām. Rodas jauni un grūti uzdevumi Zinību komisijas

darbiniekiem, kā skolas programmas izstrādāšanā, kur darbojās

arī komisijas priekšnieks V. Plutte, ziedojumu vākšana v. c.

Šos uzdevumus komisija veic, jo visus pilda doma par jauno

namu un skolu, kā vajadzību sajūt visa tauta. Muzejs jau tik-

tāļu izveidojies, ka var sazaroties, un proti: aroheoloģiskà,

etnogrāfiskā un numismatiskā nodaļā.

Šaī gadā komisija sarīko ekskursiju latviešu valodas iz-

lokšņu pētīšanai. Ekskursiju uzņemas pazīstamie valodnieki

virsskolotājs K. Mūlenbachs un cand. phil. J. Endzelīns. Vis-
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pār Zinību komisija nodziļinās valodas jautājumos, kas arī ir

degošs dienas jautājums, jo tai laikā vēl trūkst zinātniskas lat-

viešu valodas vārdnīcas un gramatikas.

Rosīgi strādā jautājumu izskaidrošanas vakaros, šogad
tos apmeklējušas 7700 personas. Reina meiteņu skolā skol-

nieču skaits pieaudzis līdz 222.

1901. g. iznāk XIII. rakstu krājums ar bagātu saturu par

latviešu valodas jautājumiem, kur iespiesti vairāki Endzeiīna

un Mulenbacha raksti. Literātūras fonds šai gadā parāda ro-

sīgu darbību: izdala pabalstu rakstniekiem — 348 rbļ. un iz-

sniedz vienu prēmiju 821 rbļ. Jaunā nodaļa strādā ļoti rosīgi,

ko liecina savākti kapitāli (kasē paliek pamatkapitāla pāri par

1000 rbļ.). Nākošos gados literatūras fonds sarīko priekšlasī-

jumu vakarus par latviešu rakstniecību, kur dzīvi piedalās
rakstnieki un lasītāji. Šie vakari arī ir fonda galvenais ienā-

kumu avots. 1903. g. lit. fondam J. Purapuķe dāvina savu

mūža gaitā sakrāto kapitālu — 1000 rubļus. Tas gaiši liecina,

ka toreizējiem darbiniekiem nav trūcis ideālisma, lai pabal-

stītu plaukstošo latviešu kultūras darbu.

1904. g. Z. kom. izdeva Āronu Matīsa «Latviešu tulkotās

beletristikas rādītāju», kam praktiska, kā arī bibliogrāfiski-

vēsturiska nozīme. Šis darbs bija pilnīgs un grieza uz sevi

vispārības ievērību. 1904. g. ievērojams Z. kom. vēsturē vēl

ar to, ka nolēma izdot latviešu konversācijas vārdnīcu, kuras

vajadzību juta topošā inteliģencē un arī vienkāršā tautā. Tas

ir kolosāls darbs, ko uzņēmās mūsu nedaudzie zinātnieki; šis

darbs prasīja arī daudz līdzekļu. Daudz grūtāki, nekā līdze-

kļus savākt, bij nodrošināt vārdnīcai vajadzīgos inteliģentos

darbiniekus, jo daudzi uz Zinību komisijas uzaicinājumu ne-

maz neatsaucās, citi principā neatzina vārdnīcas izdošanu, citi

atkal aizbildinājās ar laika trūkumu. Komisiju darbs nebaidīja.

Pēc uzaicinājuma pieteicās ap 1100 vārdnīcas noņēmēji, abo-

nenti un subskribenti, tā kā 1903. gada 12. decembrī jau varēja

iznākt I. burtnīca.

Kauliņi bij mesti, lielais darbs sākts, un nākošā gadu des-

mitā arī godam veikts. Konversācijas Vārdnīca ir lielākā

zinību krātuve mūsu valodā.

Jautājumu vakaru komiteja 1902. g. sarīkojusi 24 jautā-

jumu vakarus, kurus apmeklēja 9000 klausītāji. Bez tam sa-

rīkoja Gogoļa vakaru. Līdzīgi darbs rit nākošos gados.
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Studentu stipendiju fondam nak klāt Meņģeļa dāvinā-

jums. Nodibinās īpašs Meņģeļa stipendijas fonds.

Zinību komisija turpina sazaroties pa specialitātēm. Tā

1904. gadā nodibinās īpaša Valodniecības nodala,

kuras mērķis rūpēties par latviešu valodas pareizību un izpē-

tīšanu. Valodniecības nodaļas tuvākie uzdevumi — apspriest

un izstrādāt K. Mūlenbacha latviešu valodas vārdnīcas mate-

riālus; psīcholoģijas, ķīmijas, botānikas un dažu citu arodu

terminoloģiju; pārspriest avīžniecībā sastopamos jaunināju-

mus un valodas kļūdas. Valodniecības nodala nodibina saka-

rus ar citiem zinību vīriem, kas nodarbojas ar latviešu valodu

un uzaicina nākt nodaļai palīgā latviešu valodas izpētīšanas

darbā. Nodaļas sēdēs piedalījās darbinieki no dažādiem ap-

vidiem, kas sekmēja dažādo tautā lietojamo termiņu atrašanu

un sijāšanu, sevišķi svarīgi tas bija K. Mūlebacha vārdnīcas

materiālu apstrādāšanai.

Nodibinās pie Zinību komisijas brīvbibliotēka,

kuras pirmsākumam pērk nelaiķa Kr. Dūnsberga bibliotēku —

700 sējumus. Brīvbibliotēka kalpo tieši mazturīgākās tautas

daļas vajadzībām; šāds solis tikai apsveicams un saskan ar

biedrības mērķi — nest gaismu tautā.

Konversācijas Vārdnīcas iznākšana turpinās, jau XII.

burtnīca, un abonentu skaits pieaudzis pāri 2000. Tāpat pā-

rējās Zinību komisijas nodaļas turpina rosīgu kultūras darbu.

1905. gads pazīstams mūsu vēsturē kā strauju notikumu

un pārmaiņu pilns. Tautas apspiestās dziņas un augošie spēki

brīdi uzliesmo politiskā dzīvē, lai atkal atslābtu stingumā zem

Krievijas ieroču varas. Šis gads tad arī zināmā mērā visu bie-

drību un līdz ar to Zinību komisiju ierauj savā virpulī, brīdi

novirzot no klusā, bet radošā kultūras celšanas darba. Tomēr

Zinību komisijas darbinieki saprot savu uzdevumu un turpina

dzīt tālāk sākto vagu tautas kultūras līdumā. 1905. gada pirmā

pusē nodibina Vēstures nodaļu, kuras uzdevums — krāt

vēstures materiālus, kas attiecas uz latviešu cilts vēsturi. Par

nodaļas priekšnieku ievēl F. Veinbergu. Nodaļa tūlīņ izstrādā

kārtības rulli un izlaiž uzsaukumu, iesūtīt gan drukātus, gan arī

rakstītus vēstures materiālus. Sākumā darbs neveicās, jo ļaužu

prātus saista 1905. g. revolūcij.a Šai gadā vēl atver latviešu

muzeju biedrības nama telpās; tagad muzejs pieejams tautai,

kaut gan telpu trūkuma dēļ iekārtojums stipri apgrūtināts. Pie
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muzeja atvēršanas atsevišķi nopelni M. Si'liņam un skolotajam

fiollandera kgm.

Kā jau minēju, 1905. gads uz brīdi kavēja Zinību komisijas

darbību, bet jau nākošā gadā darbs iet normālu gaitu Iznāk

atkal Konversācijas Vārdnīcas turpmākās burtnīcas, Valodu,

nodaļa atkal savās sēdēs apspriež Mūlenbacha vārdnīcas ma-

teriālus. No jauniem pasākumiem minams, ka nolemj sarīkot

tautas kursus un — kas sevišķu ievērību pelna — nolemj iero-

sināt un pabalstīt jautājumu par mācību pasniegšanu mātes

valodā pirmskolā. Š. g. 26. novembrī sasauc ārkārtīgu sapulci

nelaiķa Kaspara Biezbārža 100-gadu dzimšanas dienā, kur no-

turu priekšlasījumus par viņa dzīvi un darbiem. Tā Zinību

komisija arvienu atceras un godina savus priekšgājējus, kam

nopelni tautas attīstības gaitā.

1907. g. Zinību komisijas dibinātās nodaļas strādā ļoti

rosīgi, itkâ redzama cenšanās atgūt nenogurstošā darbā to, kas

nokavēts sakarā ar 1905. gada notikumiem. Kupli apmeklētas

vasaras sapulces, tāpat literātūras fonda sarīkotie vakari»; etno-

grāfisko muzeju apmeklēja gada laikā 1162 personas, kas lie-

cina par dzīvu interesi pret šo pasākumu. Arvienu vēl trūkst

muzeja nama, — tam tā celšanai turpina līdzekļu vākšanu.

Drīz varētu stāties pie jaunā nama būves, bet šo jauno pa-

sākumu uz brīdi aizkavēja biedrības nama nodegšana, kas bija

jūtams traucējums visai biedrības darbībai. Gāja zudumā da-

žas etnogrāfiskā muzeja un tāpat bibliotēkas mantas. Sevišķi

jūtams telpu trūkums, tā kā turpmākos gados visi spēki jāsa-

kopo jauna biedrības nama celšanai.

1908. g. pie Zinību komisijas nodibina īpašu ortogrā-

fijas komisiju, kuras uzdevums galīgi nokārtot jauno

ortogrāfijas jautājumu, novēršot līdzšinējos trūkumus un šo

rakstības veidu popularizēt tautā. Komisija savu uzdevumu

godam veica, darbu pieņēma Zinību komisijas vasaras sapulcē.

1909. un 1910. g. darbība Zinību komisijā norit parastā

gaitā, un tie pasākumi, kam sākumā daudzi neticēja, jau tu-

vojās savam sasniegumam, kā piem. Konv. Vārdnīcas sastādī-

šana un izdošana. Tā 1909. g. darbības pārskatā lasām: «Ja

iesākumā valdīja šaubas par to, vai būs iespējams iesākto

darbu sekmīgi pabeigt, tad tagad vairs tādu šaubu nevar būt,

kur mēs redzam, ka pee Konv. Vārdnīcas strādā tik daudz iz-

glītotu spēku, un arī materiālā ziņā darbs atrod pabalstu no

daudz, daudz labvēļiem. Šinī vietā lai mums būtu atļauts
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visiem viņiem izteikt mūsu sirsnīgu pateicību.» Tāpat node-

gušā biedrības nama vietā uzcelta jauna, plaša māja, kas dod

jaunu sparu komisijas drbiniekiem.

Uz mūžu no biedrībs šķīrās Zinību komisijas bijušais

priekšnieks un nesavtīgais darbinieks Vēbers, kas savus mūža

spēkus ziedojis, strādādams zinības laukā. Viņa gaitu zinību

komisija paturēs savās sirdīs un līdz ar biedrību noliek lauru

vaiņagu uz nelaiķa kapa kopiņas Rīgas Domes baznīcas

kapos.

1911. gadā iznāk Zinību komisijas XI. rakstu krājums.
Uz Londonas rāsu kongresu un izstādi nosūtīja ap 200 dažādu

grāmatu par latviešu dzīvi, albumus un fotogrāfijas līdz ar de-

legātu E. Paegļa kgu. Zinību komisija grib rādīt svešām tau-

tām, kas ir latvieši, un ka arī viņiem sava nacionāla kultūra.

Trūcīgiem studentiem šai gadā, tāpat arī iepriekšējos gados

izdala pāri par 4000 rubļu, kas ir ievērojams kapitāls.

Pie Literatūras fonda nodibinās Barona bn P o r v ka

prēmiju fondi. 1910. g. 11. novembrī Līt. fonda pārvalde

nolēma pasniegt sirmajam Barona tēvam kā atzinību par daiņu

krāšanu un kārtošanu 300 rbļ. naudas balvu. Kr. Barons at-

teicās no balvas, norādīdams šo naudu izlietot citiem mērķiem.

Tad nolēma dibināt īpašu Barona fondu, no kura izsniegt prē-

mijas par tautas dziesmu antoloģijām. Ar cienību šeit minama

mūsu neaizmirstamā Barona tēva augstsirdība. — Vasaras sa-

pulču laikā nolēma dibināt Poruka prēmijas fondu, no kura iz-

sniegt prēmijas par labākiem daiļ'literātūras darbiem.

1912. g. komisija piedalījās pie I. Baltijas Archeoloģiskā

kongresa Stokholmā un nosūtīja tur savu delegātu, Dr. phil.

O. Grosvalda, un nolēma piedalīties 1914. g. Krievu 16. archeol.

kongresā.

1913. g. jau izstrādāts plāns un iesākti priekšdarbi jaun-

ceļamai muzeja un amatniecības skolas ēkai. Būve izmaksās

196.000 rubļu, bet savākts tikai 80.000 rubļu, tamdēļ biedrība

griežas pie visām iestādēm un tautas ar lūgumu, pabalstīt jauno

pasākumu, kas nepieciešams latviešu kultūras pamatiem. Etno-

grāfiskais muzejs jādara pieietams visiem, tik tad tauta mācī-

sies pazīt un mīlēt savu pagātni, savu atmodu, — savu kultūru.

1910. gada pārskatā lasām sekošo: «Gadu desmitiem ir sa-

krātas daudz mantas, kas jo skaidri raksturo mūsu tautas dzī-
li*
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ves un 'kultūras gājienu sirma pagātne, bet kuŗas tagad daž-

dažādās šaurās telpās smok un gaida uz atsvabināšanu.»

1914. gadā sākas pasaules karš. Biedrība sprauž jaunus

uzdevumus — pabalsta karā iesaukto ģimenes, sagatavo dā-

vanas karavīriem, ierīko un uztura slimnīcas karā ievainoto

ārstēšanai. Visu domas un arī tiešie pienākumi saistās ar kara
darbību frontē un aizmugurē. Daudzus darbiniekus iesauc ak-

tīvā kara dienestā, tā kā kultūras darbs pamazām pārtrūkst.
lesāktā muzeja būve jāpārtrauc, tāpat grāmatu izdošana un

materiālu vākšana muzejam, vēsturei un valodas pētīšanai.

Konversācijas Vārdnīcas darbs gandrīz jau galā — trūkst ap-

mēram 6 burtnīcas. Valodniecības nodala pēdējā gadā notura

31 sēdi, tāpat Literātūras fonds izdala vairākas godalgas, Der.

Grāmatu Nodaļa izdod jaunus rakstu krājumus un Zinību kom.

bibliotēka pieaug par 911 grāmatām. Vispār redzams, ka

Zinību komisijas darbība kaŗa priekšvakarā sasniegusi aug-

stāko attīstības pakāpi, uzliesmo kā gaiša saules diena pirms

negaisa. Un tad spēji viss apklust, izgaist, zūd nežēlīgā kara

dārdoņā ...
Bet izsētā sēkla un veiktais darbs nezūd.

Ar pacietību mezglus raisa,

Ar pacietību zemes dēls

Jau pavasarī sēklu kaisa,

Kaut augļus sniegs tik rudens vēls.

Tu necietībai nedod vietu,

Ja sēkla zemē itkā nīkst:

Grauds gaida sauli, gaida lietu,

Grauds dažkārt tik pēc gadiem dīgst.

Nav zudusi arī tā sēkla, ko kaisījusi R. L. B—a, un īpaši

viņas Zin. komisija. Kad rimstas karš, Zinību komisijas darbība

atjaunojas, balstoties uz agrāk veiktiem priekšdarbiem. Gan

tagad komisijas sēdes un vasaras spulces nepulcina vairs tik-

daudz dalībnieku kā agrāk, bet viņās notiek nopietns darbs

ar nenoliedzamu zinātnisku vērtību, kā "to liecina, starp citu,

pēdējais Rakstu krājums. Vispārīm jāsaka, ka Rakstu krā-

jumos redzams noteikts progress. Pirmajā — pie tam diezgan

plānajā —krājumā komisija varēja uzmest tikai programmu nā-

kamai darbībai; tagad ir daža problēma pašu spēkiem atrisi-

nāta, un pēdējie Rakstu krājumi varētu pēc sava līmeņa it labi
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rādīties arī 'lielāku kultūras tautu zinātniskajā literatūrā. Te

lieli nopelni komisijas prekšniekam prof. P. Šmita kgm.

Darbu atjaunojusi ari Valodniecības nodala. Ik ceturt-

dien no 6—B vakarā pulcējas interesenti biedrības sēžu zālē

un tur, prof. Endzeīīna vadībā, Fr. Adamovičam protokolējot,

noskaidro dažādu vārdu formas, izrunu, nozīmi. Ir prieks

redzēt, ar kādu nopietnību te dara darbu! Dalībnieku starpā

redz zinātniekus un rakstniecībā pazīstamus vīrus, kas atrod

laiku un patiku šim darbam nodoties, lai tā arī no savas puses

ciknecik veicinātu prof. Endzeīīna godbijībā minamo darbu —

Latviešu vārdnīcas izdošanu. Kā priekš kara Valodniecības

nodaļai dzīvo dvēseli iepūta K. Mūlenbachs, tā tagad Valodu,

nodaļā visur valda prof. Endzeīīna gars un līdz ar to šī Zinību

komisijas nozare top par sevišķi zaļu lauru lapu biedrības vai-

ņagā. Darbs šinī nozarē norit sevišķi noteikti un klusi, un tāpēc

par viņu atklātībā tiek zināms samērā maz; totiesu lielāka ir

viņa paliekamā vērtība, un viņā ar lielu izturību izpaužas

viens no biedrības pamatnolūkiem: kopt tautas garu un

valodu.

Bet par Zinību komisiju runājot un viņas tagadējo dar-

bību atzīmējot, nedrīkstam aizmirst, ka Zin. komisijas agrāko

darbu veic un turpina blakus šai komisijai vesela rinda valsts

orgānu, sākot ar Latvijas Universitāti, īpaši viņas filoloģijas

un filosofijas fakultāti, ar Etnogrāfisko muzeju, ar Valsts un

Pilsētas bibliotēkām, Kultūras fondu etc. Līdz ar to, protams,

Zinību komisija nevar vairs ieņemt latviešu kultūras un zināt-

nes lietās tik centrālu vietu, kā tas bijis priekš kara, bet visām

augšminētām iestādēm Zinību komisija ir ceļu pašķīrusi un sa-

gatavojusi zemi, un vēl tagad stājas viņām cienīgi blakus.

Rakstu krājumi.

Lai pārredzētu Zinību komisijas garīgo ražu, derēs iepa-

zīties ar viņas izdotiem «Rakstu krājumiem». Vīnu ir 18, un

viņiem sekošs saturs:

I. Rīgā, 1876. g.

1. Par latviešu saules-teikām. — Referāts no K. Kalniņa.

Referāts sarakstīts pēc VV. Mannthardt'a «Die lettische

Sonnenmythen».

2. Vārdi, kas neatronas Ulmaņa vārdnīcā — zinātnības

komisija.
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3. Par latviešu rakstību — B. Dīriķa priekšlikums Z. X.;

7 punkti par latv. ortogrāfiju.

4. Ziņas par zinātnības komisiju — pārkais par Z. K. dibi-

nās., mērķiem, darbību.

5. Par latviešu Aleksander-skolu — 1869. Biedrības runas

vīri nolemj celt kā piemiņas zīmi Aleks. I. 50 gadu pēc

dzimtbūš. atcels. Domāta kā augstāka skola latviešiem.

6. Par latviešu teātri — pārskats par pirmām izrādēm un

lugām.

7. Par R. L. B. lasīšanas bibliotēku — pārskats.

8. Par dziedāšanas kopšanu — pārskats par R. L. B. kora

attīstību, darbību un pirmiem dziesmu svētkiem 1873. g.

9. Par studentu stipendijām — pārskats par stud. stlp. fonda

dibinās.

10. Par svētdienas skolu — pārskats par R. L. B. svētdienas

skolas darbību.

11. Par priekšlasīšanām un jautājlenu — izskaidrošanas va-

kariem — pārskats.

12. Zinātnības komisijas biedri.

11. Jelgavā, 1884. g.

1. Latviešu rakstība — Vēberu Zandera; I. ortogafijas attī-

stība, pirmie rakst. pieminekli, viņu ortogr.; konson., vokāļu

apzīmēšana; jaunais latv. alfabēts.

2. Vārdi, kuri Ulmaņa vārdnīcā vai nepareizi tulkoti, vai pa-

visam neatrodas — dažādi autori.

3. Latviešu botāniski nosaukumi — krāti un sastādīti no

J. I'lstera.

4. Latvju tautas vēsturu — apskats, kas latv. vai. rakstīts

par latviešu tautas vēsturi,

5. Par latviešu participiem uz «ot» un «dam» — no G. Frei-

.berģa.

6. Jautajiem — kāds Veclatvietis.

7. Latviešu teikas un pasakas — (iespiestas 6 pasakas).

8. Pārskats par Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas

darbiem no 1876. g. — 1884. g.

111. Rīgā, 1885 g.

1. Par vietu nosaukumiem Latvijā — no Kažoku Dāva,

2, Par latviešu participiem —

no J, Velmēs,
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3. Krustpils (Kreicburga) draudzes apgabalā apdzīvotu vietu

nosaukumi, — no Dreimaņu Pētera.

4. Kādās galotnēs, jauno rakstību rakstot būtu jāliek garuma

zīmes — no Vēberu Saindeŗa.
5. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas ārkārtīgās sa-

pulces 26. un 27. jūnija dienās 1883. g.

6. Godalga priekš oriģināllugas iz latviešu dzīves.

7. Godalga priekš oriģināl-stāsta iz latviešu dzīves.

8. Latviešu botāniski nosaukumi sastādīti no J. Ilstera.

9. Uzaicinājums un lūgums R. L. B. muzejas lietā — no

Dr. A. Dīriķa.

10. Par dzīparu madarāšanu un sieviešu apģērbu agrākos

laikos — No Zilā.

11. Teikas un pasakas. (lespiestas vairākas teikas un pasak.i
12. Druskas par latviešu antropoloģiju — Ref. no P. Pļave-

nieka.

13. Vārdi, kas trūkst Ulmaņa vārdnīcā.

14. Pārskats par 1884. gadu.

15. Pārskats par 1885. gadu.

IV. Jelgavā, 1888. gadā.

1. Runa, runāta no Zin. komisijas priekšnieka A. Vēbera, no

Zinību komisijas svinētos trīssimts gadu jubilejas svētkus

aklājot.

2. Par latviešu rakstniecības nākamību — M. Klusiņš.

3. levedums latviešu mitoloģijā jeb veco latviešu ticībā, —

no lektora J. Lautenbacha,

4. Kārlis Hugenbergers, Latviešu tautas draugs un dziesmi-

nieks. Lasījis Zin. kom. 1886. gada sapulcē K. Kundziņš.

5. Atskats uz latviskas liiterātūras 300 gadiem — J. Sanders.

6. Vispārīgie pamatlikumi svešvārdu rakstīšanai latviešu va-

lodā, pa daļai pēc R. L. B. Z.-komisijas 1885. gada 27. jūnija

ārkārtējās sapulces pārspriedumiem. Sastādījis K. Brīv-

kalns.

■ 7, Pārskats par latviskām skolu- un zinību- grāmatām

1885./86. gadā. Lasījis R. L. B. Z.-komisijas ārkārtīgā sa-

pulcē 27. jūnijā 1886; g. Kaudzītes Matīss,

8. Beletristiskie ražojumi Latviešu rakstniecībā 1886. gadā.

Referāts, no E. Skujenieka.

9. Kr. Džūkstes—Pienavas (Kurz. .gub.) pagastu vietu nosau-

kumi no Puškaiša.
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10. Rumbenieku pagasta (Dobeles apr.) māju un vietu nosau-

kumi. Brīvnieku Liesmas.

11. Vietu nosaukumi Jaun-Jelgavas apkārtnē.
12. Siguldiešu māju vārdi — salasīti no K. Kasparsona.
13. Rīgas L. B. monētu krājuma katalogs.

14. Botāniskā krājuma kļūdas.

V. Jelgavā, 1889. gadā.

V. krājumā iespiestas latviešu tautas dziesmas; plašs

R. L. B. Zinību komisijas priekšnieka A. Vēbera ievads par

komisijai piesūtītiem t. dz. krājumiem un. t. dz. kārtošanu.

VI. Jelgavā, 1891. gadā (1890.).

1. Tautas parunas un sakāmi vārdi. Sakārtoti no M. Bīmaņa

2. Māņi, kas atrodas Zinību komisijas manuskriptu krājumā.

3. Kāzu lerašas Dundagas apgabalā dzimtslaikos. Salasījis

un kopā sakārtojis Dūnsberģu Ernests sen.

VII. Jelgavā, 1892. gadā.

1. Pārskats par latviešu beletriSitiku 1889. gadā. Kaudzītes

Matīsa.

2. Par kādiem divu sajēgumu apzīmējumiem no K. Kļaviņa.

3. Par dzīparu madarāšanu un sieviešu apģērbu agrākos lai-

kos no Āronu Matīsa.

4. Tautas mīklas, J. Rītera sakārtotas.

VIII. 1893. gadā.

1. Par Jupi. L. Lautenbacha apcerējums.

2. Mūsu rakstu valoda un mūsu tēvu valoda. Kažoku Dāva.

3. Par nozīmes maiņu mūsu valodā. J. Kauliņa.

4. Baltijas kaulu kustoņi. Dr. A. Dīriķa.

IX. 1894. g. (1500 eksemplāros).

1. Par likteņa dievībām jeb trim Laimiņām — J. Lautenbacha.

2. Par latviešu vokāļu trejādo garumu — J. Velmēs.

3. Par latviešu vokāļu garumu — J. Pelēka.

4. Par dažām strāvām mūsu jaunākajā rakstniecībā —

Teodora Zeiferta.

5. Laikrakstu prozaiskā beletristika 1890. gadā — Teodora

Zeiferta.
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6. Pārskats par 1892. gadā iznākušām skolas grāmatām —

sastādījis Bebru Juris.

7. Rīgas Latviešu biedr. Zinību komisija. Darbības pārskats
— Graudiņu Kārļa.

8. Rīgas jūras līkuma zivis. Referāts — Āronu Matīsa.

9. Tautas dziesmu pantmērs — Pabērza.

X. 1895. gadā. (1500 eksemplāros).

1. Par Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas darbiem

un uzdevumiem tuvākā nākotnē no A. Vēbera..

2. Par leišu un latviešu pētījumiem no J. Lautenbacha.

3. Latviešu beletristiskas grāmatas 1893. gadā 1., 11., 111. no

T. Zeiferta.

4. 1893./4. gadā iznākušās latviešu skolas grāmatas no Bebru

Jura.

5. Bibliogrāfiskas piezīmes pie latviešu rakstniecības rādī-

tāja no Berģu Jāņa.

6. Kur atradās latviešu virsaiša Varidota pils Aut ine? no

Tālivalda.

7. Zinību komisijas darbība 1894. g.

XJ 1897. gadā.

1. Latviešu dienas laikrakstu beletris tika 1895. g. no Vizuļa.

2. Latviešu nedēļas laikrakstu beletristiska no R. Kaudzīša.

3. Skolas grāmatas 1895. g. no Bideru Jura.

4. Par Ilūkstes latviešiem no Z. Novitcka.

5. Par Lejas-Kurzemi un Kuršu kāpām no Tālivalda.

6. Par latviešu diftongu un vokāļu garumu no Endzeīīna.

7. Pārskats par Zinību komisijas darbību 1895. gadā.

XII. 1898. gadā.

1. Tautas medicīniski materiāli. Dr. A. Alkšņa.

2. Par pavasaras dievībām. J. Lautenbacha.

3. Zinātnisko grāmatu pārskats par 1896. g. Dr. A. Alkšņa.

4. Pārskats par Zinību komisijas darbību 1897. gadā.

XIII. Rīgā, 1901. gadā.

1. Kā cēlies un lietojams latviešu tautas debitīvs? No

J. Endzeīīna.

2. Instrumentālis. No J. Endzeīīna.

3. Par latviešu valodas refleksīvām formām. No J. Endzeīīna.
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4. Par svešvārdiem.

5. Par galotni — ums. No K. Mūlenbacha.

6. Par neitra jeb nekatras kārtas likteni latviešu valodā.

7. Latviešu valodas izloksnes, teksti un apraksti. No

J. Endzeīīna un K. Mīlenbacha.

8. Putnu dzīšana un putnu šaušana. No Auziņu Kārļa.

XIV. Rīgā, 1908. gadā.

1. Latvju dainas. I. Trešās daļas pirmā puse. P. Šmita.

2. Glūcka bībeles valoda. I. Gramatikas savādības. 11. Vārd-

nīcas, materiāli.

3. Par latviešu tautas dziesmu celšanos un vecumu. No

P. Šmita.

4. Kurbads jeb Lāčplēsis. P. Šmits.

5. Vēl reiz par Ūsiņu. J. Endzelīns.

XV. 1911. g.

1. Jaunās pareizrakstības lietā. P. Šmita.

2. Aizņemti vārdi. P. Šmita.

3. Par drusteniešu izloksni. Indr. Cīruļa.

4. Apvidus vārdi ap Aluksti. E. Breņča.

5. Latvju Dainas. P. Šmita.

XVI. 1912. gadā.

1. Apskats par A. Bielensteina: Die Holzbauten der Letten.

Prof. P. Šmita.

2. Vārdu izvilkums no Elversa vārdnīcas «Fiber memorialis

letticus». Prof. P. Šmita.

3. Langes latviešu vārdnīca. Prof. P. Šmita.

4. Latviešu kāzas. K. Petersona.

5. «Dažs labs» un senlatviešu «labieši». Prof. J. Endzeīīna.

6. Papildinājums pie raksta «Par drusteniešu izloksni».

J. Cīruļa.

7. Teika par Krumines meitu Naulu. P. Šmits.

8. Veco latviešu puķu dārzs. P. Smilts. -

XVII. Rīgā, 1914. gadā.

1. Mūsu pasakas par burvju gredzenu, kas top nozagts un

no pateicīgiem kustoņiem atkal atpakaļ dabūts. P. Šmits.

2. Kas ir gengi un triki mūsu tautas dziesmā? P. Šmits.

3. Par miežvilkiem. K. Pētersons.
.
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4. Ģērbs. K. Petersons.

5. Rija, kulšana, apkūlās. K. Pētersons.

6. Ratu, arklu un ratiņa daļas. K. Pētersons.

7. Vārdi, kas nav sastopami Ulmaņa vārdnīcā. J. Heniņš.

8. Tautas mutē lietojamu vārdu krājums. J. Kalniņš.

9. Par lizumniešu izloksni. Apsīšu Jēkabs.

10. Novērojumi no alūksniešu izloksnes. E. Brencis.

XVIII. Rīgā, 1926. gadā.

1. Zinību komisijas piecdesmit gadu darbība. P. Šmita runa.

2. Pārskats par jaunākiem rakstiem Latvijas senatnes pētī-

šanā. P. Šmidta runa.

3. Pareizrakstības pārlabojuma un burtu maiņas nozīme

tautā. Kaudzītes Matīsa.

4. Par vienošanos. Kaudzītes Matīsa runa.

5. Latvijas .vēsturnieku tuvākie uzdevumi. A. Tentelis.

6. Dažāda veida atkārtojumi latviešu tautas dzejā. Doc.

L. Bērziņš.

7. Latviešu skatulugas sākumi — kāzās un rotājās, J. A. Jan-

sons.

8. Marija Pēkšēna — tautiskā laikmeta rakstniece. J.

Missiņš.

9. Latvietes starp citām sievetēm pasaulē. Ida Šmitc.

10. Par Sudrabes pili. Roberts Strandovskis.

11. Autobiogrāfijas no diviem senākiem brāļu draudzes locek-

ļiem. P. Šmits.

12. Zinību komisijas darbība pēc kara un nemieru laikiem.

Bez saviem zinātnisku rakstu krājumiem Zin. komisija

gādāja arī par populāriem izdevumiem. Bet vēlāk šo pienā-

kumu uzlika īpašai nodaļai, kas no Zin. komisijas emancipē-

damās, 1886. gadā pārvērtās par patstāvīgu nozari R. L. B-ā.

Par viņas daudzpusīgo un plašo darbību ziņas atrodamas šīs

pašas nodaļas ilggadējā darbinieka Indriķa Cīruļa sevišķā

rakstā, kas šim pārskatam pievienots.

Ortografija.

Pareiza valodas mācība nav domājama bez pareizas

ortogrāfijas, kādēļ pirmā kārtā latviešu valodniekiem bija jāķe-

rās pie pilnīgākas rakstības nodibināšanas. Draugu biedrība

gan jau no 1832. gada bija sākusi prātot par latviešu ortogra-
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fijas reformu, bet šis jautājums nebija tik vienkāršs un pašiem

darbiniekiem, ka liekās, trūka arī nopietnas gribas. Zinību

komisija turpretī turēja rakstības izlabošanu par savu pirmo

uzdevumu volodniecības laukā. Pārspriezdama B. Dīriķa pro-

jektu par jauno ortogrāfiju, komisija vienojās par septiņām

tēzēm, kuras pa lielākai daļai ir palikušas arī mūsu tagadējās

ortogrāfijas pamatā. 1) Gotu burtu vietā jāieved latīņu burti.

2) Zināmo triju veco nenozīmīgo burtu vietā «būtu turpmāk

jālieto z, s, c, kā par piem.: zeme, saule, celms», bet dz ska-

ņai «sevišķa zīme nav vajadzīga», jo «arī citās Eiropas valo-

dās viņai nav sevišķa burta.» 3) Mīkstie burti nav jāsvīkā, bet

jāapzīmē ar īpašu zīmīti. 4) «Garie patskaņi jāšķir no īsiem

caur īpašu slīpu jeb gulošu zīmīti virs. viņiem, bet ne caur h

burtu, kā tas līdz šim notika... 0 latviešu valodā ir vien-

mēr gaŗs, tādēļ tam garuma zīme nav vajadzīga.» 5) «Grū-

stās un stieptās zilbes nav vajadzīgs izšķirt caur kādu sevišķu

apzīmējumu.» 6) Zīme cc ir paturama, lai gan viņa pilnīgi ne-

norāda to skaņu, kas sadzirdama.» 7) Veco čupu burtu vietā

ir ievedami vienkārši burti: š, č, un ž, tikai ar diakritisko

zīmi' apakš burta. Visu šo projektu garākā rakstā (Latviešu

rakstība, R. kr. II.) pārbauda un pieņem A. Vēbers. Jaunās

ortogrāfijas paraugs, a) Bēduļiem stāsti savas bēdas, un prie-

cīgiem savus priekus, jo cilvēks apķer tik to, ko viņš pats jut.

b) Jaunības prieki cilvēka mūža ir tikpat nepieciešami, kà ziedi

pavasarī. (Domu graudiņi no «Balss» 1899. g.) Atmezdams

patskaņu garuma apzīmēšanu vārdu celmos, Vēbers tomēr iz-

dara lielu kļūdu, kuras dēļ jaunā ortogrāfija neieviešas ne zi-

nātniskos, ne arī praktiskos rakstos. Var vērot, ka lielākie

patskaņu garuma apzīmēšanas pretinieki ir bijuši citi mazāk

izglītotie komisijas locekļi, kuru iespaidam, kā liekas, tad arī

ir padevies A. Vēbers. Izņemot šo trūkumu, vispārīgi tomēr

A. Vēbera ortogrāfija nav gluži peļama. Kad K. Mūlenbaclīs

pārnāca uz Rīgu un sāka darboties Zinību komisijā, tad viņš

sāka turēties pie starptautiskās ortogrāfijas un apzīmēt arī

visus garumus latviešu valodā. Šo ceļu jau bija sagatavojuši

B. Dīriķis ar A. Vēberu un K. Mulenbacharn bija jāsper tikai

pāra soļi tālāku. 1908. g. Zinību komisija pārlabojot ortogrā-

fiju pieņēma šādas tēzes:

1) Pieņemt latīņu burtus.

2) Atmest h kā garuma zīmi.

3) Garumu apzīmēt viscaur ar gulošu strīpiņu virs pat-
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skaņa, izņemot gadījumus, minētus Mulenbacha un Endzelīņa

gramatikā.

4) Dubultskaņu cc apzīmēt turpmāk ar ie.

5) Grupu burtus sch, şch, tşch un dsch apzīmēt turpmāk ar

ž, š, č un dž.

Ar to ir novērsti! iepriekšējās jaunās ortogrāfijas trū-

kumi, bet vēl arvien šī ortogrāfija veidojās, līdz Latvijas valsts

pastāvēšanas laikā Izglītības ministrija galīgi pabeidza Zinību

komisijas iesākto ortogrāfijas reformu. Tā izveidojās mūsu

tagadējā ortogrāfija.

Gādība par tautas garamantu savākšanu un izlietošanu.

Zin. komisija rūpēdamās par mūsu literatūras nodibinā-

šanos un sekmīgu tālāku izveidošanos, nevarēja paiet garām

mūsu tautas garamantu bagātībai. Tautas garamantas krāt un

tautas valodu pētīt bija jau sākusi arī Latviešu Literāriskā bie-

drība vēl pirms R. L. B. un Zin. komisijas nodibināšanās.

Pirms Zin. komisija ķērās pie šī darba, jau Fr. Brīvzemnieks

bija pāris reižu apbraukājis mūsu dzimteni, tautas garamantas

krādams un etnogrāfiskos materiālus meklēdams, pie Maska-

vas universitātes pastāvošās zinātniskās biedrības uzdevumā.

Tomēr šie darbi ir uzskatāmi tikai kā priekšdarbi tam sajūsmas

pilnam tautas tradīciju krāšanas darbam, kas sākās ar Zin.

komisijas uzmudinājumu un viņas dzīvu piedalīšanos tajā.

Lai gan Zin. komisija pulcēja ap sevi ļaudis, kam pirmā

vietā bija tauta un viņas zelšana, lai gan tā apvienoja sevī

daudz nenogurstošu darbinieku; tad tomēr Zin. komisija vien,

bez plašāka tautas atbalsta, bez plašākas tautas intereses, tau-

tas tradīciju krāšanas lietā neko daudz nevarēja izdarīt. Ka-

mēr tautā nebija interese vēl pilnam modināta, tikmēr arī Zin.

komisijai maz ienāca tautā paglabāto mantu. Tāds stāvoklis

Zin. komisijā turpinās līdz 1883. g., kad Zin. komisija savā dar-

bības pārskatā šai lietai veltī garāku pamudinājumu un iztirzā

jautājumu par tautas garamantu lielo nozīmi mūsu literatūras

tapšanas labā. Tie ir tiešām dedzīgi un dziļi patiesi vārdi, ko

par garamantām saka šī uzmudinājuma autors. «Latviešu

tautai ir bagāts literātūras mantojums no tēvu tēviem, proti

tautas dziesmas, mitoloģija, teikas, pasakas, parunas, mīklas,

ierašas v. t. j. pr. Šis mantojums mums ir tik bagāts, kā reti

kādai citai tautai. Bet visa šī bāgātā manta,gul pa daļai ne-

cilāta, pa daļai paslēpta, apputējusi, aprūsējusi. Un kas viņu

cēluši pie gaismas, bijuši nelatvieši. Latvieši paši vēl maz
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strādājuši pie tām. levērojot šo trūkumu tautas dzīvē, Zin.

komisija cieši apņēmusies, cik iespējams, minēto robu pildīt.

Bet viņa tik tad varēs cik necik izpildīt savu apņemšanos, kad

visi latviešu mācīti vīri un visi! citi cienījami tautješj, kam rūp

latviešu tautas garīgā attīstība, nāks viņai palīgā. Vispirms

tas būtu to vīru pienākums, kas dabūjuši augstskolas augstāko

prāta izglītību, tad to, kas garīgi strādā pie tautas izglītības,

kā rakstnieku, skolotāju, pagastu skrīveru v, t. j. pr. Lai ne-

viens nedomā, ka viņš būtu nespēcīgs līdzstrādāt pie šī diženā

darba. Tas gan būs katram iespējams, noklausīt un uzrakstīt

kādu tautas dziesmu, teiku, pasaku, mīklu, sakāmo vārdu, uz-

zīmēt kādu tautas ierašu, krāt sevišķus latviešu vārdus un tei-

kumus, lasīt vecus naudas gabalus un dažādus senatnes lieci-

niekus v. t. j. pr. Citi atkal caur naudu varētu veicināt Zin.

komisijas darbus, jo pie tautas dziesmu, dažādu rakstu un citu

latviešu tautas gara dāvanu drukāšanas un izdošanas vajag

naudas. Tā par piemēru mūsu cien. tautietis Barona kgs

Maskavā sakopojis 40,000 latviešu tautas dziesmu, kuru dru-

kāšana maksātu pari tūkstošu rubļu. Ar 1883. gadu sākot tad

arī tautas garamantu krāšanas darbs iet arvienu plašumā un

plašumā, sakrāto tradīciju skaits arvien pieaug, pieaug arī krā-

jēju daudzums. Tā nākošā 1884. g. A. Vēbers šo parādību at-

zīmēdams saka: «To vīru un jaunekļu skaits, kas piegriež no-

pietnu vērību latviešu dzīves izpētīšanai un viņas bagātām

gara un dvēseles mantām, ik gadus vairojas un līdz ar to at-

ron Zin. komisijas darbība vairāk atzīšanas tautā.» Ka šis

darbs iet pakāpeniski uz priekšu, redz no Zin. komisijai iesū-

tīto manuskriptu daudzuma. Tā 1884. Zin. komisijai iesūtīti

24 manuskripti.

1885. g. — 20 man.

1886.,g. — 49 man.

1887. g. — 37 man.

1888. g. — 44 man.

1889. g. — 79 man.

1890. g. — 100 man. /

1891. g. — 132 man.

1884. g. iznāk 11. Zin. komisijas rakstu krājums un daži

iesūtītie manuskripti jau arī tajā tiek ievietoti. Pārējie manu-

skripti paliek krājumā pie Zin. komisijas, lai tiktu ievietoti

nākošos krājumos. Tā ar materiālu rašanos dabīgi rodas va-
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jadzība pec kārtošanas un izlietošanas. Sak iet līdztekus abi

šie uzdevumi: vākt un izlietot.

Lai vākšanas darbus padarītu uzskatamākus, minēšu te,

kas bijuši vācēji un ko iesūtījuši Zin. komisijai, piem., 1888. g.,

kad arī iznāca Zin. komisijas IV. rakstu krājums. Varēs tad

arī vērot, kādi savāktie materiāli! tajā izlietoti. 1888. g. Zin.

komisijai manuskripīus iesūtījuši: Laiviņu Jānis — tautas dzie-

smas, salasītas Viesieniešos; Doku Atis — tautas dziesmas,

sakrātas Dzelzaviešos; Alkšņa Sundulis — leksiografiskus uz-

zīmējumus par latviešu rakstniecībā maz lietotiem vārdiem un

nosaukumiem un 4 burtnīcas «drostajā iz senču gara mantām»:

Brīvnieku Liesma — māju un vietu nosaukumus Rumbènieku

pag., Dobeles apr.; Kr. Ķuzis — tautas meldiņus no Annas

muižas apgabala; Kārkliņu Ernasts — 2 krājumus tautas dzie-

smu, salasītu Rendais, Kabiles un Vārmes apgabalā: V. Eliass —

tautas dziesmas, salasītas Erglu apkaimē; Graudiņu Jānis —

mīklas un tautas dziesmas salasītas Taurkalnā, un vietu no-

saukumus iz Jaunjelgavas apr.; J. Svilpe — tautas dziesmas no

Mežotnes apgabala; Fidols — «senātnes velns»; Šiliņš M. —

Iz senču apcirkņiem, tautas dziesmas salasītas Vietalvas

Odzieniešos; Lašu Jēkabs — pūšļošanas vārdus; R. Bērziņš —

58 zivju nosaukumus latviešu valodā; Andrejs Šeibe—2000 t. dz.

sadalītas Aizskujiešos un Pakuliešos, Cesvaines draudzē u.t.j.pr.

IV. Zin. komisijas rakstu krājumā līdzīgi iepriekšējos gados

iesūtīti materiāli tad arī atrod pielietosanu. Tā šai: krājumā

iespiesti: «Džūkstes—Pienavas pagastu vietu nosaukumi

no Puškaiša», «Rumbenieku pagasta māju un vietu nosaukumi

no Brīvnieku Liesmas», «Vietu nosaukumi Jaunjelgavas ap-

kārtnē,» «SilgUldiešu māju, vārdi» un cilti; materiāli, savākti tau-

tas pašas neapzināti bagātajās krātuvēs.

Manuskriptu ar katru gadu Zin. komisijai pienāk vairāk

un vairāk, tā kā Zin. komisijas rakstu krājumos ne mazu daļu

no tiem nevar ievietot. Turpmākos Zin. komisijas rakstu krā-

jumos vairāk tiek ievietoti ne paši materiāli, bet to iztirzājumi

un apcerējumi par tiem.

9. Zin. komisijas rakstu krājumā, kas iznāk 1894. gadā,

Graudiņu Kārlis, dodams pārskatu par Zin. komisiju, piemin arī

līdz tam laikam sakrāto tautas tradīciju daudzumu. Viņš kon-

statē, ka tautas dziesmu vien Zin. Komisija sakrājusi 30.000,

kur tad nu vēl paliek teikas, pasakas, parunas v. c. Šis ap-

stāklis Zin. komisijas locekļiem nopietni tika pārdomāt par liet-
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derīgu šīs sakrātās mantas izlietošanu. Tik lielu mantojumu

no tautas saņēmusi, tā jūt morālisku saistību ar to. Zin. komi-

sijas locekļiem nopietni jādomā par to, kā izdot šo tautas pūru

vienkopus, lai tas nāktu par svētību nākamai paaudzei.

Derīgu Gr. nodala, savus spēkus mēģinādama, kā vienu

no pirmajam grāmatām izdod 1888. g. «Mūsu pasakas», ne-

lielu grāmatiņu, kur izlieto raksturīgākos iesūtītos materiālus.

Vēl Zin. Komisija sakārto un izdod vairākus nelielus krājumus,

kas sevī ietver gan tautas pasakas, gan tautas dziesmas, teikas

etc. Tā 11. un 111. krājumā uzņemtas dažas zīmīgas «Latviešu

teikas un pasakas». Piektajam rakstu krājumam K. Graudiņš

sakārtojis 1377 tautas dziesmas, tāpat 650 māņus. J. Rīters

atkal vedis kārtībā 1472 tautas mīklas, kas VI. krājumā uz-

ņemtas. Tam pašam VI. krājumam M. Bīmans sakrājis 1220

tautas parunas un sakāmus vārdus. Tomēr visus savus iesū-

tītos teiku, pasaku, mīklu, sakāmu vārdu, parunu un tautas

dziesmu krājumus Zinību komisija nav spējusi izdot vienā

krājumā.

Lai nu tomēr šī bagātība nelietderīgi negulētu Zin. kom.

archīvā, tad 1894. g. Zinību komisija nolemj nodot savus mate-

riālus darbiniekiem, kas spētu — tos pienācīgi šķirot un

sakopot, un pie reizes arī varbūt izdot lielākos krājumos. Tau-

tas dziesmas tika nodotas Kr. Baronam, onomastiskie mate-

riāli Dr. Bīlenšteinam un skol. Ābolam, pasakas skol. Lerehlm-

Puškaitim, medicīniskie materiāli stud. Alksnim, mīklas, pa-

runas, sakāmos vārdus v. c. paņēma studenti Zīvarts un Jākob-

sons.

Tā Zinību komisija, atrazdama par labāku, ja tautas gara

mantu kārtošanu nodos speciālistu rokās, pati itkā atiet no šī

darba sāņus. Tomēr viņas pūles šai darbā ar to nebūt ne-

beidzas. Viņa ir galvenā izpalīdzētāja pie sakārtoto materiālu

izdošanas un klajā laišanas. Tā otrā gadā pēc materiālu no-

došanas, 1895. g. iznākušajā Zin. komisijas darbības pārskatā,

pārskata' autors raksta: «Daudz šai gadā Zinību komisija

rūpējusies par tautas garamantu klajā laišanu, par viņu pareizu

izlietošanu, lai no šo mantu bgātības avotiem varētu smelt visi,

kam rūp latviešu valodas daiļums un cēlums, tāpat pašu tautas

dēli un meitas, kā arī nelatvieši. Pie tautas dziesmu kārto-

šanas, kur pievienoti arī Zin. komisijas krājumi, ar cītību un

veiklu roku, joprojām strādā sirmais latviešu ozols Barona

tēvs, izlaizdams jau 4 dižas burtnīcas no Latviešu Dainām,
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Pie medicīniskiem materiāliem strādā stnd. Alksnis. Pēdīgi

jāpiemin strādīgā censoņa Anša Lercha-Puškaiša darbs pie

VI. pasaku krājuma, kas jau nodots apgādātājam. 1902. gadā

iznākušajā Zin. komisijas darbības pārskatā ir paziņots, ka ko-

misija ir uzsākusi VII. Lercha-Puškaiša pasaku krājumu iespie-

šanu. Tā nu mēs redzam, ka līdzteku tautai mūžam neaiz-

mirstamo darbinieku Kr. Barona un Lercha-Puškaiša neno-

gurstošam darbam iet Zin. komisijas rūpes un gādība par latvju

tautas — sērdienes čakli pielocīto pūru.

Gādība par vēsturi, rakstniecības vēsturi un mītoloģiju.

Neapkopts un neizpētīts bij mūsu vēstures, literatūras

vēstures un tāpat mitoloģijas lauks, kad Zinību komisija sāka

savu darbību. Trūcīgi bij materiāli — nepieciešamie pētīšanas

avoti. Galvenais avots bij pati tauta, kas nesa sevī dzīvo pa-

gātnes mantojumu. Zinību komisija saprata, ka līdz ar tautas

veco paaudzi smilšu kalniņā apraks arī svarīgās senatnes lie-

cības, tamdēļ bij jāsāk krāt ziņas un liecības par latvju vē-

sturi un senatni vispārīgi. 11. rakstu krājumā iespiests raksts:

«Latvju tautas vēsture», kur Zinību komisija aicina tautas dēlus

nākt palīgā veikt lielo darbu, krāt materiālus, lai nākošam vē-

sturniekam un mītologam sagatavotu ceļu. Tāds aicinājums

iespiests arī «Baltijas Vēstneša» Nr. 85. ar virsrakstu

«Lūgšana».

Luhgşchana.

Ik katra tauta pasaule, kas jau şahk mostees un Pee Prahta

gaismas uahkt, arri şahk mekleht şawu sakni, kur ta iszehlusehs,

kahdi eeraddumi tai agrāk bijuschi, kahdi wiņņu brahļeem zittâs

maltas, kà tehlmt tehwi dsihwojuşchi, kà Paşchi taggad dsihwo, kahdas

drehbes agrak walkajuşchi, kahdus darbus un kà tohs strahdajuşchi.

Pehz schahdahm siņņahm katra tauta ruhpigi dibbina un tahs şa-

krahj kohpâ kà dahrgu un peemiņâ Paturramu tautas mantu.

Latweeşchu tauta arri ir domas eet tahlak us Preekşchu wişşadâ

atsihşchanô, bet jo gruntigi ta tik to warretu, kad buhs mahzijusehs

patte şewi Pasiht un apluhkot, kas lai jau irr un kas tai Mehl wa-

jadsigs, kad ta warrehs parahdiht şawas wezzu laiku un taggadejas
mautas.

Pee schahdahm mautahm peederr usrakstiht tautas augumu,

apģehrbu, mahjas buhschauu, ko ļaudis mehds ehşt, kà dsihwo şweht-
deeuâs un kà darba-deenâs, kà ar familiju dsihwo, kà wrr weeşibas,
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tas irt: kristības, kahsas, behres un zittas dsihres, kahdas tautai

pasāktas, kahdi şakkami Mahrdi, kahdas tautas siņģes un kas Mehl

Pee tautas buhschanas, ihpaschibahm un eeraddnmeem Peeder. Tad

Mehl, kahdas ehkas tee buhwe, kahdas drehbes malka un kahda tahm
ta mohde katrā gabbalâ. Waj tauta muddiga jeb kuhtra, pehz at-

sihschanas un mahzibas dsihtees, un maj ta labpraht saderrahs ar

zittahm tautahm, jeb waj tahs eenihsr.
Kad schahdas siņņas par Latmeeschu tautu no wişşas Wid-

semmes un Kursemmes mallahm şalaşşitu kohpâ, tad weegli war-

retu noprast Latweeşchu tautas Prahtu, dabbu un wişşu buhschanu
un tad jo weegli warretu useet to zeļļu, pa kuru jo labbaki tautu

marretu pee gaismas maddiht un tai meeşigu un garrigu labklah-
schauu Peegahdaht. Un Paschas tahs siņņas ween kohpâ saliktas
jau buhtu tautai par mantu us wehlakahm Paaudsehm un wişşas
zittas tautas redsetu, Pa Latweeşcheem tà pat kà wişşahm zittahni
tautahm pasaulē, şawas ihpaşchibas netruhkst.

Rihgas Latmeeschu beedriba zeeschi irr apņehmusehs arri Par

scho Latweeşchu tautas mantu gahdaht, bet weena patte newarre-

dama Missu Latmeeschu tautu pahrredseht un sinnaht, kà tà dsihwo
tai un atkal taî mallâ, zaur scheem raksteem klaudsina pee Latmeeschu

paschu şirdsdurwim un usaizina Missus tautas rakstneekus un tah-

dus, kam par şawas tautas apgaismoschnu şirds ruhp, kà arri Missus

Latweeşchu tautas draugus, lai katrs şaMâ apgabbalâ tahdas siņņas

rakstos saleek un schai beedribai peesuhta, us wiņņa preekschneeka
B. Dihriķa mahrdu. Darbs ne buht naw gruhts, kad tik ween Pee

ta patikschana irr un tautas mihlestiba şirdi us to dsenn. Kad

schahdas siņņas weenâ kohpâ tiks rakstos islaistas, tad LatMeeschi
arri marrehs leppotees ar samu tautas mantu, tà pat kà zittas

tautas; tad katrs Marrehs redseht, ka arri LatMeeschi naw wis bes

raddu,raksta, bet ka ihpascha tauta, kurras dsimteni un grunti jo

gaischak Marrehs Parahdiht, kad Missas schahdas krahjamas siņņas

şadabbuşim kohpâ. Uņ to tik tad eeşpehşim, kad paschi LatMeeschi

nebuhs kuhtri şaMas galwas un rokas pee ta darba papuhleht.

Ānīdu komisisas «Lūgšana.» nepalika bez atbalss; toreiz

tautā bij daudzi, kam sila sirds ziedot spēkus neapkoptā tautas

kultūras druvā. Radās materiāli un arī zinātnieki, kas kopo un

apstrādā tos.

1. Vēsture.

Zinību komisijas darbinieki pirmā laikā paši sacerēja

dažus rakstus par vēsturi, un nolasīja tos savās sēdēs. 1887. g.

A. Šlēziņš atstāsta «Ņestora ziņas par zemēm, kur leišu-
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latviešu tautas dzīvojušas». 1880. g. ārkārtējā sapulcē students

Fr. Kārkluvalks ceļ priekšā gabalus no garāka izstrādājuma

«Lībieši», kas nodrukāts «Sēta, Daba, Pasaule» VII. burtnīcā.

1892. g. ārkārtējā sapulcē referē skolotājs Abuls «Kur atradās

Gersika?» Lai pamudinātu uz darbu, Zinību komisija izsolīja

tā saukto Berkholca prēmiju 200 rubļu lielumā., par labāko

darbu latviešu valodā: «Kurzemes Koniņu vēsture».

Vēstures pētīšanai nepieciešami arī vietu nosaukumi. Šo

patiesību pauž īpaši Dr. A. Bīlenšteins. Arī Zinību komisija uz

šī altāra jau pašos sākumos savu ziedu nolikusi: 111. krājumā

iespiests Kažoku Dāva raksts: «Par vietu nosaukumiem Lat-

vijā», turpat ievietots «Krustpils apgabalā apdzīvotu vietu no-

saukums vietējā izloksnē» no Dreimaņu Pētera. Vietu no-

saukumi ievietoti arī IV. rakstu krājumā. Tā Zinību komisija,
cik vien iespējams, krāj vēstures materiālus. Pirmos 25 gados

vēl paveikts maz, bet nedrīkstam aizmirst, ka tas bija tikai

sākums, līdz mūsu nedaudzie pētnieki atrada ceļus, metodes un

sakrāja nepieciešamos materiālus.

1894. gadā iesūta vietu nosaukumus Reiznieks un Krie-

viņš. Skolotājs Ernsts nodod Zinību komisijai Alūksnes kro-

niku. Komisijā š. g. izstrādāti vairāki darbi par senatnes pētī-

šanu. Vēbers vasaras sapulcē nolasīja par Aleksandru Potebnu

un Ārons par etnogrāfisku materiālu krāšanu.

Lai iegūtu vairāk vēsturisku materiālu, Zinību komisija

izsūta vairākas ekspedīcijas uz dažādiem apvidiem. Ekspe-

dīcijas pārveda līdz vērtīgus materiālus: ir nofotografēto lat-

viešu tipi, atsevišķas īpatnējas personas, ir uzzīmētas vai no-

fotografētas ievērības cienīgas ēkas un darba rīki; iegādāti

priekšmeti paši vai viņu modeļi; skicētas apdzīvotas vietas etc.

Nākošos gados Zinību komisija rosīgi strādā, vēstures

materiālus vākdama un tos apstrādādama. Pārskata dēļ šeit

pievienoju tematus, kādi apskatīti komisijas sēdēs un vasaras

sapulcēs.

1895. g.

1. Kur atradās latviešu virsaiša Varidota pils Autine? —

Tālivalda.

2. Par archeoloģijas nozīmi — stud. mcd. Ziemelis.

3. Arkla nozīme un lielums Vidzemē — Krodznieka.

4. Par Lejaskurzemi un Prūsiju — P. Ābols.

5. Par Ilūkstes apriņķi — Z. Novickijs.
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1896. g.

1. Par kūru latviešiem — P. Abuls.

2. Par Ilūkstes apriņķa latviešiem, salīdzinot tos ar tā ap-

riņķa cittautiešiem — Novickijs.

1897. g.

1. Leišu robežas senatnē — Vēbers.

1898. g.

L Par Kurzemes lielkungiem un muižniekiem — Krodznieks.

2. Senprūšu tauta un valoda — Vēbers.

3. Par latv. pilskalnu Meiteni — P. Abuls.

1899. g.

1. Brāļu draudzes I. laikmets no 1729.—1743. g. — .1. Krodz-

nieks.

2. Ko senču kapi vēsta no Baltijas tautu senajās dzīves? —

A. Vēbers.

1901. g.

1. Materiāli tautskolu vēsturei — Maldoņa.

2. Iz Baltijas senvēstures — Mūhlenbacha.

3. Vitebskas guberņas latviešu kultūra — Trasūna,

4. Ugunskurs, dzimts un reliģijas attīstības vēsturē — M.

Bruņei lieks.

1902. g.

1. Par vēsturi un valodniecību — Vēbers.

2. Par mūsu dzimtenes izpētīšanas jautājumu.

1905. g.

1. Pilskalnu nozīme latviešu cilts vēsturē — Šiliņa.

1906. g.

1. Vidzemes draudžu atkarība no baznīcas 17. g. simteņa

beigās un 18. gadu simtenī — J. Ozoliņš.

1908. g.

1. Tautības jautājums vēsturē — Fr. Veinbergs.
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1910. g.

1. Latvijas un Tālavas dalīšanas dokumenti — P. Abuls.

2. Rīgas un Vidzemes pievienošana Krievijai — mācītājs

J. Ozoliņš.

3. Par latgaliešu dzīvi un tautisko kustību — Fr. Trasūna.

4. Par leišu tautisko kustību un ekonomisko stāvokli —

Šidlovska.

1911. g.

1. Par Latgales pagātni un nākotni — stud. Fr. Kaupa.

1912. g.

J. Par latviešu vēsturiskiem materiāliem — prof. P. Šmita.

2. Ziņas par Ērgļu draudzi Vidzemē — .1. Mustapa.

3. Latgales attīstības ekonomiskie kavēkļi — Fr. Kempa.

1913. g.

1. Apcerējums par latgaliešiem — Šiliņa.

2. Jūrijs Samārins un Baltijas privilēģijas — J. Kreicbergs.

3. Latviešu sēta un tautas gara savādības — Saulieša.

4. Vai vāciem atnākot Rīgas apkārtnē dzīvojuši latvieši? —

P. Abuls.

5. Senā Turaidas jeb Kaupja cietokšņa vieta, lielums un

iedzīvotāju skaits — Lietgalietis.

6. Kas šķīra latviešu valodu no leišu valodas? — Lietgalietis.

7. Kur atradās senais Zatezeles jeb Dabreļa cietoksnis? —

Lietgalietis.

8. Hipotēze-aizrādījums par Eiropas tautu izcelšanos no

teišu-latviešu pirmtautas — Lietgalietis.

9. Senās Tālava, Beverīna un Agsele jeb Maliene — Liet-

galietis.

10. Kas pareizi;: Pieskava vai Plisikava, un viņas archeo-

loģiskās attiecības pret latviešu tautu? — M. Šiliņš.

11. Vai senā Tālava sagāja robežās ar Pleskavu? —

M. Šiliņš.

12. Senās Purnove, Ābelene un Abrene Agzeles novadā —

M. Šiliņš.

13. Barons Samārins un baronese Edīte fon Rāden —

Kreicbergs.
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1914. g.

1. Baltijas kolonizēšana ar sveštautiešiem — M. Šiliņš.
2. Aizkraukles Šulca zemnieku tiesa — Kreicbergs.
3. Ārieši — latvieši —J. Leča.

4. Par latviešu apģērbu —K. Pētersons.

5. Kur atradās Rīgas «Vecais kalns»? —M. Šiliņš.
6. Ko nozīmē Rīgas nosaukums? —M. Šiliņš.
7. Senā Antine jeb Cēsis un Ventiņu tautība — J. Krieviņa.

1921. g.

1. Krusta kari vēsturē — prof. A. Tentellis.

1922. g.

1. Kur atradās Beverīna? — P. Abuls.

1923. g.

1. Par jaunākiem zinātniskiem darbiem, senatnes pētīšanā —

prof. P. Šmits.

2. Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi—prof. A. Tentelis.

1924. g.

1. Kā izcēlās muižas Latvijā? —P. Abuls.

2. Kur palika Tālavas valdnieku pēcnācēji? — P. Abuls.

3. Lībiešu pils un apgabals Mecepole —P. Abuls.

4. Senlatviešu pilis Avote un. Liepene — P. Abuls.

1926. ig.

1. Kur atradās senlatviešu pils Cerdene jeb Gerdīne? —

2. Leišu tautas reliģiskās un politiskās cīņas — prof. J. Plāķa.

3. Senlatviešu pils Negeste —P. Abuls.

2. Rakstniecības vēsture.

Jau bij pagājuši gandrīz 300 gadi, kopš parādījās latviešu

valodā pirmās rakstu rindas, bet dziļāku pētījumu par mūsu

rakstniecību vēl nebija. Zinību komisija piegriezās arī mūsu

rakstniecības vēsturei, lika tai pirmos pamatus. A. Vēbers

mūsu rakstniecības 300 gadu piemiņas dienā saka: «Ceļinieks,
kādu ceļa gabalu mērojis un pienācis pie ceļa staba, no kura

var noskārst, cik tāļu gājis, apstājas, skatās pirms atpakaļ uz

nostaigātu ceļu, tad savā atmiņā atgādina ceļa piedzīvojumus,



183

gan priecīgus, gan bēdīgus, pārvarētos šķēršļus un kavēkļus,

un beidzot lūko uz priekšu, uz ceļa mērķi, tad cerībās spirdzi-

nāts, cenšas to sasniegt.» — Tāds arī rakstniecības vēstures

uzdevums, atskatīties uz noieto ceļu, parādīt, kas iegūts, lai

rakstniecība varētu spirdzināties, paņemt pozitīvo no bijušā un

censties tālāk.

IV. Zinību komisijas rakstu krājumā ievietoti pirmie sa-

cerējumi par mūsu rakstniecību: A. Vēbera runa, ko viņš

turējis rakstniecības 300 gadu jubilejas svētkiem par piemiņu:

J. Sandera «Atskats uz latvju rakstniecības 300 gadiem»; mācī-

tāja K. Kundziņa «K. Hūgenbergers, latviešu tautas draugs un

dziesminieks». Šo IV. rakstu krājumu var uzskatīt kā veltījumu

mūsu rakstniecības 300 gadu jubilejai. 1888. g. ārkārtīgā sēdē

K. Kundziņš vēl nolasa dalu no sava interesantā raksta par

mūsu slaveno censoni Kronvalda Ati.

IX. rakstu krājumā ievietoti raksti par literatūru: 1) «Par

dažām strāvām mūsu jaunākajā stāstu rakstniecībā» — T.

Zeiferta; un 2) «Laikrakstu prozaiskā beletristika 1890. g.» —

T. Zeiferta.

Nākošos gados mūsu rakstniecība strauji uzplaukst, līdz

ar to aug interese par viņu. Katru gadu Zinību komisijā no-

lasa vairākus literātūrvēsturiskus apcerējumus un sarīko lite-

rāriskus vakarus plašākām aprindām. Vēlāku nodibinās īpašs

literātūras fonds, kura sarīkotos vakaros piedalās mūsu rakst-

nieki ar priekšlasījumiem par latviešu literātūru. Zinību komi-

sijas darbību literātūras vēstures laukā turpmākos gados rādīs

šeit pievienotais priekšlasījumu saraksts chronologiskā kārtībā.

1895. g.

1. Latviešu beletristikas grāmatas 1893. gadā, 1., 11. un 111.

no Teodora Zeiferta.

1896. g.
.

1. Par latviešu nedēļas laikrakstu beletristiku—M. Kaudzīte.

2. Par liriskiem ražojumiem — E. Skujenieks.

3. Par mēnešrakstu un dienas avīžu beletristiku — E. Pīpiņš.

4. Par iznākušām beletristikas grāmatām — T. Zeiferts.

5. Par drāmatiskiem ražojumiem — J. Veismanis.

6. Par bērnu un skolu literātūru — J. Bebris.

7. Stenders kā mācītājs, audzinātājs, valodnieks, rakstnieks

un dzejnieks — K. Kundziņš.
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8. Veca Stendera nopelni pie latviešu valodas izkopšanas,

viņa gramatika — L. Bērziņš.

1897. g.

1. Par tagadējo lirisko dzeju —T. Zeiferts.

2. Par beletristiskām grāmatām 1896. g. — Gube.

3. Par nedēļas un mēnešrakstu beletristiku 1896. gadā —

L. Bērziņš.

4. Par dramatiskiem ražojumiem 1896. g. — Veismanis..

5. Par dramatisku literātūru 1896. g. —P. Kārkliņš.

1898. g.

1. Par beletristiskiem ražojumiem latviešu mēnešrakstos —

L. Bērziņš.

2. Par lirisko dzeju un dienas avīzēm —T. Zeiferts.

3. Par dramatiskiem ražojumiem — Veismanis.

1899. g.

1. Par tautību rakstniecībā —T. Zeiferts.

2. Par drāmatiskiem ražojumiem — A. Niedra.

3. Par paidagoģiskiem rakstiem — E. Medņa.
4. Dienas laikraksti — E. Pīpiņš.
5. Par nedēļas laikrakstiem — L. Bērziņš.

6. Par lirisko dzeju —T. Zeiferts.

1900. g.

1. Par Dr. G. Merķeli —P. Gailītis.

2. Par lirisko dzeju — T. Zeiferts.

3. Par dienas laikrakstiem — E. Pīpiņš.
4. Par latviešu kritiku— Vaidelaiša (J. Straumes).

5. Par nedēļas un mēneša rakstiem — Z. Gustava.

1901. g.

1. Par dienas laikrakstiem — E. Pīpiņš.

2. Pesimisms dzejā, sevišķi latviešu lirikā — Dērmanis.

3. Par stāvokli rakstniecībā un mākslā K. Kundziņš.

4. Par drāmatiskiem ražojumiem latviešu rakstniecībā —

Veinbergs.

5. Latviešu lirika dažādos laikos — Aspāzija.

6. Beletristika nedēļas laikrakstos un mēnešrakstos —

Gustavs.
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1902. g.

1. Par latviešu literātūras kavēkļiem — Pluttes.

2. Pēterburgas avīžu piemiņai — J. Kreicbergs.

3. Par drāmatiskiem ražojumiem — Fr. Veinbergs.

4. Par beletristiskiem ražojumiem — M. Kaudzīte.

5. Par lirisko dzeju — Zeiferts.

6. Par latviešu dienas laikrakstiem —H. Albāts.

7. Par latviešu nedēļas un mēneša laikrakstiem — Ķēniņš.

8. Juŗa Mātera nozīme latviešu rakstniecībā — Kļaustiņa.

9. Priekšnesumi Gogoļa vakaram.

10. Literātūras fonda priekš lasījumi par Ausekli1
,

Niedru, Juri

Allunānu, Pumpuru, Purapuķi.

11. Mūsu rakstniecība 19. g. simteņa pēdējā gadu desmitā —

T. Zeiferts.

1903. g.

1. Par latviešu beletristiku —M. Kaudzīte.

2. Par lirisko dzeju —T. Zeiferts.

3. Stiprie un vājie tipi latviešu rakstniecībā —K. Dišlers.

4. Drāmariskie raksti — F. Veinbergs.

5. Latviešu oriģināldrāmas — Dērmanis.

6. Par mēneša un nedēļas laikrakstiem — Ķēniņš.

1904. g.

Nolasīti referāti par laikrakstiem.

1906. g.

ļ. Kaspara Biezbārža 100 gadu dzimšanas piemiņas referāti

par viņa dzīvi un darbiem.

«

1907. g.

1. Poruka vakaram.

2. Par drāmatiskiem ražojumiem 1906./7. gadam —

Teikmaņa

3. Par beletriskām grāmatām 1906./7. gadam —A. Dulbe.

5. Par mēnešrakstiem 1906./7. g. —G. Krūmiņš.
6. Par nedēļas laikrakstiem — Kreicbergs.

1908. g.

1. Kaspars Gaitiņš un Andra tēvs — R. Kļaustiņš.
2. Mūsu dramatiskā rakstniecība un teātrs — A. Bērziņš.
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3. Par liriku 1907./8. gadā — Zeiferts.

4. Par dramatiskiem ražojumiem — K. Benjamiņš.
5. Par beletristiskām grāmatām — R. Klaustiņš.
6. Par mēnešrakstiem —M. Kaudzīte.

1909. g.

1. Rūdolfa Blaumaņa piemiņai — M. Ārons.

2. Mūsu māksla un mistiskais tūkstotis — K. Krūza.

3. Krišjāņa Valdemāra dzīve un darbi — adv. A. Bergs.

4. Par latviešu literātūras iespaidu uz tautu —A. Durbe.

5. Pārskats par nedēļas laikr. pagājušā gadā —M. Kaudzīte.

6. Pārskats par dramatisko literātūru pagājušā gadā —A.

Bērziņš.

7. Pārskats par lirisko dzeju pagājušā gadā — T. Zeiferts.

8. Pārskats par dienas laikrakstiem pagājušā gadā —V,

Teikmanis.

9. Pārskats par mēnešrakstiem pagājušā gadā — V. Eglīts

1910. g.

1. Ideālais jannēklis latviešu literatūrā — K. Cera,

2. Par dienas laikrakstiem —V. Teikmanis.

3. Par dramatisko rakstniecību — A. Bērziņš.

4. Kultūrēlas un literāriskas vērtības — stud. E. Meklers.

5. Par nedējas laikrakstiem — M. Kaudzīte.

1911. g.

1. Bērna dvēsele Poruka stāstos — R. Bebra.

2. Par lirisko dzeju —T. Zeiferts.

3. Par drāmatiskiem ražojumiem — Zeltmatis.

4. Par beletristiskiem ražojumiem — R. Klaustiņš.

5. Par nedēļas laikrakstiem —M. Kaudzīte.

1912. g.

1. Pēterburgas avīžu 50 g. piemiņai —T. Zeiferts.

2. Par lirisko dzeju pagājušā gadā —T. Zeiferts.

3. Par nedēļas un mēneša laikrakstiem'— M. Kaudzīte.

4. Par dienas laikrakstiem pagājušā gadā — M. Bružā.

5. Par dramatisko literātūru pagājušā gadā —A. Freimaņa

1913. g.

1. Par latviešu kalendārniecības attīstību —T. Zeiferts.
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1914. g.

1. Vecā Stendera 200 gadu piemiņai —K. Kundziņš:

1923. g.

1. Marijas Pēkšenes piemiņai — J. Misiņš.

2. Par stilu mūsu tautas dziesmās — doc. L. Bērziņš.

1924. g.

1. Tautas dziesmu vākšana un viņu nozīme — doc. L.

Bērziņš.

2. Kā Merķelis skatījās uz latviešu tautas dzeju —J. Misiņš.

3. Mitoloģija.

Kas lika savā laikā Auseklim ar īpašu karstumu slavināt

seņču dievības? Tā bij apziņa, ka tagadnē latvieši nespēj kul-

tūras bagātībās mēroties ar lielajām kaimiņu tautām. Vajadzēja

šīs bagātības projecēt tādā sirmā pagātnē, kur kritiskais prāts

un skauģa acs nesniedzas iekšā, un tad par šīm senatnes man-

tām sajūsmināties. R. L. b-ā nu gan nekad nav valdījusi bez-

kritikas sajūsma, bet arī viņai nevarēja būt vienaldzīgs viss

tas, kas tautas pagātnē bij zīmīgs un vērtīgs, kur izpaudās tau-

tas īpatnība un tautas garīgā pasaule. Ar šīm senātnes mantām

varēja papildināt un greznot tagadnes dzīvi. Sevišķi tautas

dvēseli pētot bij vecās gara bagātības gluži nepieciešams ma-

teriāls. Tā nu Zinību komisija cenšas atrakt vecu laiku krā-

jumus un viņus celt jaunā gaismā. Jau pirmajos gadu desmitos

šī nolūka dēļ komisija interesējās par mitoloģiju, lai gan no-

derīgu strādnieku šinī laukā vēl pavisam maz. Tā 25 gadu

darbības pārskatā V. Olavs, par latviešu mitoloģijas pētīšanu

R. L. b-as Zinību komisijā runādams, min īsti tikai Lauten-

bachu.

«Tuvā sakarā ar mūsu pirmvēsturi stāv mitoloģija. Bet

šī druva pie mums vēl mazāk apkopta, nekā vēsture. Tā tad

arī par šī līduma uzplēšanu Zinību komisijai vajadzēja papūlē-

ties. Ārkārtīgās sapulces daudz labuma vispārīgi zinībai darī-

jušas. Viņas nav arī bez iespaida palikušas uz mūsu mitolo-

ģijas lauku.
;

Lieliem svētkiem nākot, cilvēki, kas uz tiem grib

cienīgi piedalīties, arī lieliski rīkojas un sagatavojas. To arī

dara tie, kas uz Zinību komisijas svētkiem, uz viņas ārkārtīgām

sēdēm ielūgti, tā sakot, kā goda viesi, tas ir, kā savu darbu
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priekšcēlēji. Uz šīm sēdēm taču sapulcējas tik daudz mācītu

latviešu no malu malām. Tad arī tiem, kas apņēmušies ko

priekšā celt, jāsagatavojas, lai tie varētu zinību cīņā pastāvēt.

Uz šīm sēdēm Zinību komisijas priekšnieks tad arī ikgadus

mēdzis ielūgt krietnākos spēkus, nevis lai tie tur sēdētu vien,

bet lai celtu priekšā kādu jaunu izpētījumu. Tā arī šim brīžam

vienīgais darbīgais mītologs, lektors J. Lautenbachs, uz viņām

uzaicināts, negribējis uzaicinājumu atstāt neievērotu, bet sa-

stādījis dažus brangi pamatīgus ziniskus rakstus par mūsu se-

natnes dievībām. Tā IV. krājumā uzņemts viņa filosofiskais

«ievedums latviešu mitoloģijā», VIII. krājumu! pušķo otris viņa

pētījums «par Jupi». Beidzamajā ārkārtīgā sēdē 1892. g. tas

cēla priekšā savu izstrādājumu: «par latviešu likteņa dievī-

bām». Tur pat uzsāka nolasīt teoloģijas kandidāts V. Plutte

savu priekšlasījumu «par ķēniņiem latviešu pasakās», kuru pē-

tījumu viņš turpina, to priekšā celdams kārtīgajās sēdēs. Pētī-

jums vilkšoties dažu gadu, bet caur viņu jaunais vēsturnieks

grib sadabūt latviešu pirmvēsturei, no kuras mums trūkst pa-

visam jele kādu avotu, svarīgus materiālus.» Tā raksta V.Olavs

biedrības 25 g. pārskatā.
Nākamos gados aktīvo darbinieku skaits šinī laukā pa-

lielinās. Zinību komisija krāj tautas gara mantas, ticējumus,

senās ierašas, tā kā nu var sākt tās izlietot apcerējumiem. Nā-

košo gadu darbības pārskatam mitoloģijas laukā šeit pievienoju

tēmatu sarakstu, kādi apspriesti komisijas sēdēs un vasaras

sapulcēs.

1894. g.

1. Līķu izvadīšanas ierašas — Auniņu Dāniēla.

2. Par likteņa dievībām jeb trim Laimiņām—J. Lautenbachs.

1897. g.

1. Par latviešu pavasara dievībām — J. Lautenbachs.

2. Par mitoloģijas celšanos un dabu — J. Lautenbachs.

3. Par latviešu kristību ierašām —K. Pētersons.

1898. g.

1. Asiņu nozīme kultā —M. Bruņenieks."

2. Par veļiem — Lercha-Puškaiša.

1899. g.

1. Par čūsku kultu —M. Bruņenieks.

2. Par miežu vilkiem —K. Pētersons.
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1903. g.

1. Par vainaga dancināšanu — Pētersons.

1905. g.

1. «Līgo» — Vēdera.

1912. g.

1. Nāve mūsu tautas teikās, pasakās un dainās — R. Bebra.

2. Latviešu kāzas —K. Pētersons.

1925. g.

1. Jaungada ierašas pie latviešiem — prof. P. Šmits.

2. Par saules meitām un dievu vedībām—prof. Lautenbachs.

3. Latviešu uzskati par dvēseli pēc bēru ierašām — doc.

J. Bērziņš.

1. Skola.

Zinību komisija, vēlēdamās pēc iespējas vairāk zināšanu

nest tautā, pēc iespējas vairāk gara gaismas izliet pār latvie-

šiem, ķērās pie skolas dibināšanas. Tiešām, skola ir īsākais un

taisnākais ceļš uz zināšanu avotiem un uz gara gaismas pusi.

Mūsu dienās skolas ir katram pieejamas un mūsu dienās kādas

nelielas skolas atvēršana varbūt nav tik visai ievērojams noti-

kums, kā tas bija tad. Pie simts svecēm vienas sveces lie-

smiņa nav gandrīz nomanāma, pie nedaudzām — tā ir gaismas

avots, kas spēj cīnīties ar tumsu. Kad Zinību komisija atvēra

savu svētdienas skolu, latviešiem skolu bij maz, un arī ne ik-

katram tās bija pieejamas. Svētdienas skola tad nu bija do-

māta mazturīgiem censoņiem, kuriem citu skolu durvis bij

slēgtas. Bez tam vēl, svētdienas skola bij domāta kā atskola

tiem, kas jau pirmmācības skolu bij izgājuši un slāpa pēc tā-

lākas izglītības. Par svētdienas skolas mērķi Zinību komisijas

ļ. rakstu krājumā teikts: «Jaunekļiem, kas elementārskolu

cauri gājuši un kas, amatos jeb citā kādā vietā iestādamies,

skolā iegūtās mācības ātri vien aizmirst, tiek caur svētdienas

skolām šīs mācības atjaunotas, un viņi paši, cik iespējams,

tanīs tālāk vesti. Tāpat tādiem, kas savos bērnu gados nav

nekādas skolas apmeklējuši, caur svētdienas skolām top pa-

sniegtas tās dzīvē visvajadzīgākās zināšanas, un viņiem pa-

līdzēs šo grūti sajūtamu robu izlīdzināt.»
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Svētdienas skolu atvēra 1870. gadā. Kādas bija tās pirmo

gadu gaitas, kādas bija sekmes pirmajos darba gados, par to

lai runā izvilkums no R. L. B. pirmo 25 gadu pārskata.

Pirmais sākums ne pavisam neizdevās, tā kā skola pārāk

maz dalības nemāju dēļ otrā gadā jau bija jāslēdz. Kad Zinību

komisija par jaunu nodibinājās, tad arī tai rādījās labāka nā-

kamība, vismaz uz kādu laiku. Pie neizdošanās bij vainīga

pa daļai nelāgi sastādītā programma,kā pirmo reizi,to nodibinot,

tā otru reizi, to atjaunojot. Skolā mācīja tikai rakstīšanu, rēķi-

nāšanu' un 3 valodas: latviešu, krievu, vācu: Programmā bij

uzdota arī grāmatvešana, ģeometrija un zīmēšana, bet no šiem

jaukajem nodomiem vajadzēja atsacīties, tādēļ ka dalībnieku

bija maz un Zinību komisija, pati nebūdama nekāda bagātā, ne-

varēja tam nolūkam nekā ziedot, kaut gan Biedrības gada pār-

skatos teikts, ka daži skolēni brīnum gribot zīmēt. Zīmēšanas

skolotāju, diemžēl, nevarēja algot. Pēc runas vīru sprieduma

4. okt. 1870. g., biedriem, kas vēlējās mācīties, vajadzēja mak-

sāt par vienu priekšmetu mēnesī 20 kapeikas; skolotājam va-

jadzēja dabūt par ik katru mācību par 6 mēnešiem 15 rubļus.

Mācības noturēja svētdienās no pulksten I—s1—5 pēc pusdienas.
Par skolotāju pieņēma A. Ā r g a 1 v, sākot no 1875.g. B.oktobra.

Zinību komisijas svētdienas skola gribēja savienot divus

milzīgus uzdevumus: 1) iemācīt nemākuļiem lasīt un rakstīt

un 2) uzsāktās mācības paplašināt, — divi darbi, no kuriem

katrs prasa daudz darba spēku un krietnu naudas pabalstu. Abu

šo lietu Komisijai trūka. Tādēļ skola nevarēja uzzelt. Skola

bija un palika tikai maza, nepilnīga rakstīšanas skola.

Nupat pieminētais skolas divžuburainais uzdevums ir ne-

iedomājami gŗûts. Gribēdama sniegt jaunas zināšanas, skola

gribēja lidot, pacelties pār jau iegūtām zināšanu drumstalām

pāri, bet gribēdama sniegt pašus elementāros zināšanu priekš-

noteikumus (iemācīt lasīt, rakstīt), skola saviem audzēkņiem

vēl tikai audzēja spārnus. Vieni no audzēkņiem bij spējīgi lidot,

otriem vēl nebija spārnu. Skolai sāka trūkt spēka abus šos

pretstatus izlīdzināt. Zinību komisija sāka domāt par jauniem

līdzekļiem, kas līdzētu tāļāk uz priekšu tikt. Pacēlās balsis par

amatniecības skolas dibināšanu, jo tautā bija sajūtama vaja-

dzība pēc iestādes, kur.amatnieki varētu savas aroda zināšanas

nogludināt un papildināt. Jau minētā svētdienas skolā daudz-

reiz bij nākuši amatnieki ar lūgumu, tiem mācīt zīmēšanu, ra-

sēšanu un citas amatam derīgas zināšanas. Visu to vērā ņemot;
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biedrība nosprieda dibināt amatniecības skolu. «Tā griezās pie
skolu valdes ar lūgumu pēc apstiprināšanas. Šī pieprasīja, lai

stādot priekšā dibināmās skolas vadītāju. Pa tām starpām

zīmēšanas skolotājs Laksmanis uz savu roku ierīkoja lat-

viešu amatniecības skolu. Tanī viņš amatniekiem pa vakariem

pasniedza zīmēšanas mācību un iesvētīja tos citās amatniekiem

nepieciešami vajadzīgās zināšanās. Rīgas Latv. Biedrība šo

uzņēmumu pabalstīja. Arī citas latviešu biedrības sāka par šo

lietu interesēties. Te 1885. g. centīgais skolotājs nomira. Ar

to arī nomira latviešu starpā jautājums par amatniecības un

rūpniecības skolu.» Tā par mēģinājumu celt latviešu amat-

niecības skolu rakstīts R. L. B. 25. g. pārskatā.

Pēc amatniecības skolas idejas izsīkšanas, palika atkal

uz priekšu tikai svētdienas skola vien. Tās darbs tomēr nebija

visai sekmīgs iepriekš minēto apstākļu dēļ. Tas tomēr nebūt

neliek domāt, ka nebija labas gribas kā no skolas vadības, tā

arī no skolas apmeklētāju puses. Nē, skolu apmeklējuši daži

pilnīgi pieauguši vīri. R. L. B. 25. g. pārskata autors pēc tā

spriež: «Ka arī starp nabadzīgajiem latviešiem tomēr ir bijuši

vīri, kas savu kārību pēc zinībām pirkuši ar svētdienas atpūtas

brīžu uzupurēšanu.»

Svētdienas skola savu darbību beidza 1887. g. Par iemeslu

tam bija apstāklis, ka 1884. g. nodibinājās Reiņa meiteņu skola,

uz kuŗieni par vadītāju pārgāja līdzšinējais svētdienas skolas

vadītājs A. Ārgals. Reiņa meiteņu skola auga un attīstījās ļori

strauji, savā darbā rādīdama spožas sekmes. Šis apstāklis no-

vērsa uzmanību no svētdienas skolas uz minētā Reiņa meiteņu

skolu. Laiciņu no 1884.—1887. g. gāja abas šīs skolas līdz-

tekus, līdz 1887. gadā svētdienas skolu slēdza.

Turpmāk par R. L. B. skolu skaitīsies, sākot ar 1884. g.,

jaunatvērtā Raiņa 2 klasīgā meiteņu skola, jeb kā to sākumā

sauca — meitu skola. Šīs skolas materiālie1 pamati bija plašāki,

kā viņas priekšgājējai, svētdienas skolai. Un varbūt taisni šī

materiālā nodrošinātība bija tā, kas Reiņa meiteņu skolai pa-

šķīra ceļu, un vājie materiālie apstākļi bija tie, kas nogremdēja

svētdienas skolu.

Par Reiņa 2 klasīgās meiteņu skolas rašanos, par tiem

apstākļiem, kas radīja izdevību šādai skolai tapt, minēsim ziņas

no R. L. B. kronikām.

Biedrības priekšnieks K. Kalniņš ceļa 15. septembrī 1881.

gadā priekšā: Rīdzinieks Pēters Remmers vēloties viņam
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Švarcmuižā, Kalnciema ielā Nr. 8, piederīgo gruntsgabalu

no 1086 kv. asīm, līdz ar 2 dzīvojamām ēkām un visiem pie-

derumiem, dāvāt jeb par īpašumu atdot Rīgas Latv. Biedrībai

ar to nosacījumu, ka Biedrība uzņemas viņam maksāt līdz viņa

nāvei 800 rubļus ik gadus un 1800 rubļus vienreizīgi pēc viņa

nāves dažiem viņa attālākiem radniekiem un dotu viņam līdz

nāvei brīvu korteli ar apkurināšanu, tāpat brīvu korteli un-ap-

kurināšanu viņa saimniecei Karolīnei Kuras līdz tās nāvei, tad

vēl vienai atraitnei Kôslin un viņa svainim Reinholdam Stocke,

līdz tā nāvei brīvu korteli un apkurināšanu. Tad vēl viņš at-

dodot biedrībai visu savu kustināmu mantu, izņemot dažas

sīkas lietas, kuras viņš atvēlot dažiem radniekiem, it īpaši divas

ingrosētas obligācijas: 6000 rubļu, izdotu no Kuļikovska, un

3500 rubļu, izdotu no Bugnevitc. Kalniņam uzdeva noslēgt

ar testatoriem visus vajadzīgos kontraktus. Dāvinātājs bij vē-

lējies, lai priekš viņa namu pārvaldīšanas ieceltu komisiju, pie

kuras lai piederētu arī J. Zūbergis. Tādu komisiju tad arī iecēla

iz šādiem kungiem: J. Zaķīša, A. Baloža un J. Zūberga, kuriem

uzdeva pēc labākās ziņas un apziņas namu pārvaldīt, īpašu

šņores grāmatu vest un īpašu konto biedrības kases grāmatās

iegādāt ar nosaukumu: «Pēter-Elīzabetes patversmes konto».

Pie tam nolēma dāvinātājam caur īpašu rakstu izteikt biedrības

pateicību par viņa labiem nolūkiem un biedrības mērķu veici-

nāšanu un šo nodot caur īpašu deputāciju no priekšniecības

puses.

Līdz ar pirmo dāvājumu biedrībai nāca otrs dāvājums no

pirmā testatora svaiņa, pilsoņa Reinholda Stocke, kurš biedrībai

norakstīja 7500 rubļus trijās obligācijās un 500 rubļus skaidrā

naudā ar tiem noteikumiem, ka viņš, R. Stocke, dabūti līdz

nāvei 600 rubļus par gadu, ka biedrība viņu pienācīgi aprok ar

izdevumiem līdz 700 rubļiem, viņa kapu kopj un ka biedrība

uz garākās P. Remmers'a gruntēs dibina skolu ar nosaukumu

«Reina (Reinholda) skola».

Tagad sāka iet pie skolas nama būves Pētera Remmers'a

gruntē Āgenskalnā. Plānu sastādīja J. Baumanis. Izdevumus

aprēķināja uz 9700 rubļiem. Pie tam nosprieda — 10. maijā

1883. g. pie būves lūkot uz to, ka grunti katru brīdi var dalīt

un iecēla komisiju no 7 vīriem: J. Bulverka, U. Baloža,

K. Berga, K. Eichmaņa, J. Kalniņa un M. Maizīša, kuriem jā-

izgādā skolas nama un patversmes plāns. Tai pašā mēnesī

Spunde, kā Reinholda skolas komisijas priekšnieks, ziņoja par
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Remmersa-Stokes naudas kapitāla stāvokli un jaunā skolas

nama izdevumiem. lenākumi bij 1377 rbļ. un izdevumi būtu

1885 rbļ. 88 kap., tā tad iztrūktu 513 r. 88 kap. gadā. Tomēr

Spunde liek priekšā namu celt. Bergis, komisijas minoritātes

vārdā, lika priekšā būvēt namu par lētāku cenu (ap 7000 r.).

Nosprieda, ja Stoke dod apsolītos 4000 r. un mierā ar to, ka

skolu tūlīn neatklātu,"bet nogaida, kamēr tai rodas vēl citi

līdzekļi, celt pēc Baumaņa no komisijas pieņemtā plāna, ar no-

sacījumu, ka nams nedrīkst būt dārgāks par 9000 r. Stoke bij

ar mieru naudu dot, tiklīdz kā namu iesākšot būvēt. Pēc dau-

dzām pārspriešanām, uz Spundes priekšlikumu, nosprieda ar

skolas nama būvi nesteigties, bet iecelt komisiju, kurai jāiz-

strādā mācības plāns, ko valdībai apstiprināt, lai varētu skolu

uzsākt un pēc vajadzības skolas namu celt. Tādu komisiju arī

iecēla. Tā pastāvēja no 5 vīriem:: G. Paisīšu, A. Spundes,

J. Kalniņa, B. Dīriķa un M. Maizīša. Līdz ar to līdzšinējo skolas

komisiju atcēla. Komisijai par priekšnieku iecēla hofrātu B.

Dīriķi. Apsvērdama, ka mums meiteņu skolas trūkst, un ap-

cerēdama, kāds svars tādai skolai, nolēma necelt vis zēnu, bet

2 klasīgu meiteņu skolu. 4. martā 1884. g. nosprieda iecelt

skolas kurātoriju nevien priekš skolas ierīkošanas, bet arī

priekš skolas vadības līdz biedrības gada beigām, Kurātorijā

iecēla: A. Spundi, G. Pasīti un A. Veneru. Kurātorijāi jāstājas

sakarā ar Remmersa-Stokes komisiju un jāizgatavo pilnīgs

priekšlikums, skolas atvēršanas ziņā. Kurātorijā A. Spundi

iecēla par savu priekšnieku. No 35 kandidātiem, kuri pieteicās

jaundibināmai skolai par skolotājiem, biedrības runas vīri iz-

raudzīja par skolotāju A. Ārgalu. Par roku darbu skolotāju

vēlāk kurātorijā pieņēma L. Ārgala kdzi, Pa tam bija arī skolas

apstiprināšana no Tērbatas mācības apgabala kuratora dabūta.

Skolai noīrēja pienācīgas telpas Āgenskalnā, L. Lēģera
ielā Nr. 5. Skolu iesvētīja 15. augustā 1884. g. lesvētīšanas

darbu izdarīja mācītājs Zēzemans. Pēc tam garākā runā

K. Kalniņš aprādīja šīs skolas svaru un izcelšanās vēsturi. Tad

Latviešu 3 klašu meitu skolas kurātorijas priekšnieks redaktors

B. Dīriķis novēlēja viņas jaunākai māsai labākās sekmes. Nā-

kamā dienā mācību iesāka ar 12 skolniecēm. Pusgada laikā vēl

6 audzēknes pienāca klāt. Dažām no tām skolas naudu pavisam

atlaida, dažām to pazemināja. Skolas nauda zemākā klasē 12,

augstākā 20 rubļi. Pirmā gadā atvēra tikai zemāko klasi. Otro

klasi spēja atvērt tikai pēc 2 gadiem.
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Tanī pašā gadā atikai no jauna sāka Reina skolas kurā-

torija un Reiņa-Stoķes komisija, ar lietpratēju pievienošanu,
tuvāk pārbaudīt Reiņa skolas telpu jautājumu, pārspriežot, vai

nebūtu lietderīgāki:, ka Remmersa-Stoķa gruntsgabalu pārdod
vai ka cel jaunu namu uz šī gruntsgabala. Gruntsgabalu no-

taksēja uz apmēram 7000 r. (1086 kv. asis, à kv. ass 3 r.+ēkas).

Komisija liek priekšā: tā kā nav iespējams jaunas derīgas tel-

pas priekš skolas atrast, būvēt jaunu namu uz Remmersa-

Stoķa gruntsgabala, kas izmaksās ap 7000 rubļu. Principā

priekšlikumu pieņēma un uzdeva architektam K. Pēkšenam iz-

strādāt derīgu plānu un uzdot sīkākus rēķinus.

1891. g. komisija:. architekts K. Pēkšēns, Dr. A. Butuls,

K. Bergs, M. Balodis, J. Zūberģis un Ad. Ārgals, kas kopā ar

citiem sevišķi uzaicinātiem būves darbu lietpratējiem, apspriedā

jautājumu par augšā minētiem būves darbiem. Komisija nāca

pie slēdziena, ka patversmei ceļams īpašs nams, kurā pagaidām

arī ir jādod telpas skolai. Šim priekšlikumam piekrita un ievē-

lēja īpašu būvkomisiju. Namu cēla mūrnieks A. Sunepskis pēc

arch. K. Pēkšena izgatavota plāna. Patversmes nams 1891. g.

rudenī bija gatavs, un skolas telpas iesvētīja 22. dcc. 1891. g.,

šo ceremoniju savienoja ar Ziemas svētku eglīti un skolnieču

rokdarbu izstādi. lesvētīšanu izdarīja mācītājs P. Paukšens.

Skolas kurātorija, patversmes un skolas labvēļu Pētera Rem-

mersa un Reiņa Stoķa piemiņu godādama, likusi izgatavot

īpašu piemiņas plāksni, kura novietota klasē pie sienas. Skolas

priekšniekam Ād. Ārgalim, kas savu amatu ar teicamu uzticību

izpilda no skolas dibināšanas, biedrības priekšniecība pasniedza

piemiņas dāvanu.»

Reiņa meiteņu skola bija pastāvējusi 8 gadus, un savā

8 gadā no īrētām telpām (sākumā Āgenskalnā, L. Nometņu

ielā 5, no 1887. g. L. Nometņu ielā 24) tā pāriet uz Biedrības

pašas namu Kalnciema ielā 8. Šie 8 gadi jau gaiši rāda skolas

turpmāko gaitu. Šais 8 gados skola ir augusi, kā aug spēcīgi,

dzīvot spējīgi bērni. Un bērns rāda, kāds vīram būs tikums.

1884. g. skola sāka darboties tikai ar vienu nodalu, kuru ap-

meklēja 12 meitenes. Skolas inventārs tika novērtēts uz ap-

mēram 70 rubļiem. Pārejot pēc 8 gadiem savā namā, skolas

inventārs ir jau ap 300 rubļu vērts. Skola strādā ar 2 klasēm

un skolnieču skaits katrā klasē par sevi tāļu pārsniedz skol-

nieču vispārējo skaitu pirmā gadā.
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Pēc pāriešanas pašu namā strauji aug ir skolnieču, ir sko-

las labvēļu skaits. Līdz tam plašāka sabiedrība par kautkur

īrētās telpās atvērto skolu varbūt neko daudz nedabūja dzirdēt.

Tuva tā bija vienīgi pašiem Biedrības biedriem un tās vadītā-

jiem kā arī tām ģimenēm, kuru bērni sēdēja šīs skolas solos.

Tagad skola rod sev arvien lielāku un lielāku labvēļu skaitu.

Arvien vairāk un vairāk ziedojumu un dāvanu pienāk gan uz

svētkiem, padarot gaišāku svētku prieku, gan pelēkās darba

dienās, padarot darba nastu vieglāku un panesamāku. Ne

tikai atsevišķas personas nāk ar savām artavām, atsevišķas

organizācijas izsniedz vienreizējus pabalstus skolas zelšanai.

Pārskatot Biedrības gada pārskatus, tiešām jāapbrīno' sabie-

drības lielā pretimnākšana latviešu skolai. Dāvāta tiek gan

nauda, piem. no Latviešu Savstarpējās Kredītbiedrības, Vid-

zemes Savstarpējās Kredītbiedrības, I. Pārdaugavas Krāj-Aiz-

devu Sabiedrības, gan arī citādi tiek izrādīta sabiedrisko orga-

nizāciju pretimnākšana. Tā R. L. B. Teātra komisija dod

skolai brīvbiļetes uz teātra izrādēm, to pašu dara arī Pilsētas

Krievu teātris, Zin. Kom. Der. gr. apgādāšanas komisija ziedo

pa eksemplāram savas jaunizdotās grāmatas skolas bibliotē-

kai v. t. t. Atsevišķu ziedotāju ziedojumi dažreiz nav mazāki

par veselu organizāciju ziedojumiem, itkā sacenšas ar tiem.

Lai minam te Kr. Berga kga 1897. g. Reina meiteņu skolai

dāvinātās ērģeles 200 rub. vērtībā, lai atzīmējam K. Kergalvja

dāvātos 53 rubļus bibliotēkai, Fr. Lasmaņa dāvāto vērtīgo

sēklu kolekciju v. t. t. Nemaz nerunājot par skolas vadītāju

neatmaksājamām pūlēm un uzupurēšanos, jāatzīmē dažu sa-

biedrības darbinieku uzupurēšanās skolas labā. Tā ilgus ga-

dus Dr. mcd. Reinhards katrā pusgadā izmeklē skolas audzēk-

nēm acis, Dr. A. Butuls ārstē bez atlīdzības trūcīgākās skol-

nieces no Reiņa meiteņu skolas. Viss tas rāda, ka sabiedrība

Reiņa meiteņu skolu uzskatījusi kā mīlu bērnu un centusies to

labi apgādāt. Skatu mūsu tagadējā dzīvē metot, nezin vai

varētu saskatīt tik lielu pretimnākšanu kādai mācības iestādei.

Ar to es negribu pārmest mūsu sabiedrībai uzupurēšanās trū-

kumu. Nē, es gribu izcelt apstākli, ka mūsu izglītības lieta ir

kļuvusi par daudzbērnu ģimeni. Skolu mums tagadīn ļoti

daudz. Tad latviešu skola bij latvju sabiedrībai itkā vienī-

gais bērns, vienīgā cerība uz kādreizēju atbalstu, ja tas tau-

tai būtu vajadzīgs. Skola tajos laikos bij tautas gaišākā ce-

rība un skolas cerībai var ziedot daudz. is*
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Kā no grafikas redzams, skolnieču skaits skolā arvien

aug, inventāra vērtība kļūst arvien lielāka, skola kļūst arvien

bagātāka. Bibliotēka, kas sākumā ir ļoti niecīga, pēc gadiem

jau satur sevī pāri par 500 vērtīgu grāmatu latviešu, krievu un

vācu valodās. 1903. g. arī 11. kl. sadalās divās grupās: ve-

cākā un jaunākā. 1908. g. atver arī pēcpusdienas klases, kur

uzņem bērnus no 7. gada (arī zēnus). Pēcpusdienas klases

domātas kā pirmmācības klases, lasīt un rakstīt nepratējiem.

Šādas atsevišķas klases nodibināšanu varēja izdarīt tikai tā-

dēļ, ka bij pašiem savas telpas, bij līdzekļi, ar ko uzturēt kā die-

nas tā atsevišķi pēcpusdienas klases. Būtu šī rocība bijusi tad,

kad bij sākumā nodibināta svētdienas skola, būtu varēts tad

nošķirt ābecniekus no tiem, kam jāmācās uz priekšu un —

svētdienas skola nodzīvotu Reiņa meiteņu skolas mūžu.

Skolas nauda Reiņa meiteņu skolā visā pastāvēšanas

laikā no pirmā dibināšanas gada ir I. kl. 12 rub., 11. kl. 20 rubļ.

gadā. Pēcpusdienas klasē skolas nauda — 6 rub. gadā.

Zīmējoties uz skolas mācību gaitu, jākonstatē, ka arī

Reiņa meiteņu skolai pārkrievošanās politika nav gājusi secen.

No 1891. g. mācības voloda Reiņa meiteņu skolā bij krievu.

Mātes valoda palika tikai kā priekšmets un arī ticības mācī-

bas luterticīgiem tika pasniegtas latviešu valodā. Tā

1891. g. skola gan bij ieguvusi savu pajumti, bet bija zaudējusi

savu valodu. Mācības krievu valodā turpinās līdz 1905. g.,

kad rodas cerība atkal pāriet uz latviešu valodu kā mācības

valodu. Tā R. L. B. 1905. gada pārskatā, nodaļā kur runa iet

par Reiņa meiteņu skolu, ir sacīts: «Skolas kurātorijā nodo-

mājusi turpmāk skolas programmā izdarīt dažus pārgrozījumus.

Zināmais cirkulārs no Tautas Apgaismošanas Ministra no

jūnija 1905. g. par mātes valodas pielaišanu pirmmācības

skolā apakšējā klasē pie rēķinu padošanas, diemžēl vēl līdz

šim nav skolai no inspektora kga piesūtīts.» Tās ir cerības,

tā ir paredzēšana, nojauta, ka latviešu valodu būs iespējams

par mācības valodu atdabūt, lai nu gan pagaidām «zināmais

cirkulārs diemžēl vēl līdz šim nav skolai no inspektora kga

piesūtīts.» Nākošā, 1906. g. atskatā jau šis jautājums ir gan-

drīz noskaidrojies: «Biedrības runas vīru uzdevumā kurāto-

rijā izstrādāja jaunu skolas programmu, kura, kā cerams, ar

nākamu skolas pusgadu tiks pilnīgi ievesta. Šimbrīžam pro-

grammaievesta tikai pa daļai. Pēc šis programmas visas mācī-

bas pasniedzamas latviešu valodā, izņemot krievu valodu,
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krievu ģeogrāfiju un vēsturi, kuras arī turpmāk mācāmas krie-

vu valodā. Baltijas ģeogrāfija un vēsture mācāmas latviešu

valodā.»

Tā uz latviešu valodu cerēdama, Reiņa meiteņu skola

bija piedzīvojusi 1909. g. savu 25 gadu darbības jubileju. Pa

šiem gadiem skolu bija apmeklējušas 1233 meitenes un 12 zēni

(no 1908. g. atvērtā pēcpusdienas klasē), pavisam 1245 skol-

nieki. Pa šo laiku skolā darbojušies kā skolotāji un skolo-

tājas:

1) Ādams Ārgals no skolas dibināšanas līdz viņas slēg-

šanai 1918. g.

2) Luize Ārgale no skolas dibināšanas līdz viņas slēgša-

nai 1918. g.

3) Marija Kaugare no 1886. g. augusta — 1890. g. 8. feb-

ruārim.

4) Kristīne Mārtrņsome (pagaidām no 8. februāra —

23. aprilim 1890. g.

5) Vilhelmīme Krimberga kā otrā rokdarbu .skolotāja no

augusta 1888. g. — 1. jūnijam 1894. g.

6) Jēkabs Gūbe no 23. apr. 1890. g.
— 31. dcc. 1891. g.

7) Pēteris Volfs no 7. janv. 1892. g,, — 1. jūii. 1892. g,

8) Juris Plāķis no augusta 1892. g. — 4. sept. 1895. g.

9) K. Jansons (ievēlēts, pagaidām) no 10. okt. — 1. dcc.

1895, g. (nemaz neiesāka strādāt).

10) Olga Zemniece no 13. janv. 1896. g. — 31. dcc. 1897, g,

11) Ed. K. Dokters no 1. dcc. 1895. g. — 1. jun. 1897. g.

12) Zātmuiels Ērdmans no 1, aug. 1897. g, — 1. janv.

1907. g.

13) Luīze Purpētere no 1. janv. 1898. g."— 1. janv. 1900, g,

T4) A. Marija Vilciņa no 1. aug. 1900, g. — 1. jum. 1908, g,

15) Hermanis Sainis no 1. aug. 1907. g. — 1. jun. 1908. g.

16) AI. Lūcija Ādamaite no 1. aug. 1907. g.

17) Roberts Buclers no 1. aug. 1908. g.

Skolas kurātorijā 'bijuši:

1) A. Spunde no 1884.—1892. g.

2) Aleks. Vēbers no 1884.—1886. g.

3) G. Pasts no 1884.—1899. g.

4) Ch. Ramberga no 1885.—1889. g,

5) Ch. Berga no 1885. g. līdz skolas slēgšanai 1918. g.

6) K. Kļaviņš 1887. g.
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7) J. Lazdiņš 1888. g.

8) A. Kalniņš 1889. un 1890. g.

9) M. Grosvalde no 1890. g. līdz skolas slēgšanai 1918. g.

10) Dr. A. Butuls no 1891.—1909. g.

11) V. Plutte-Olavs 1895—1898. g.

12) Ed. Mednis 1899. g.

13) J. Rucelis no 1900.—1902. g.

14) Vold. Zālītis no 1900. g. līdz skolas slēgšanai 1918. g.

15) L. Lazdiņa no 1903. g. līdz skolas slēgšanai 1918. g.

16. Ludv. Neuburgs no 1903. g.

17) Prāvests K. Irbe no 1909. g. (tagad bīskans).

Bez tam vēli pie skolas kurātorijas pieder pēc sava amata

skolas priekšnieks Ād. Ārgals.

Skolas 1909. g. darbības pārskatā dabūjamas ziņas kā

25. g. jubileja tikusi svinēta. «I. otrdien, 2. jūnijā bija skolā

svētku akts šādā kārtībā: 1) Lūgšana no prāvesta K. Irbes;

2) Skolas kurātorijas priekšnieka V. Zālīša apsveikšanas runa,

kuŗu beidza ar valsts himnas nodziedāšanu; 3) īss pārskats

par skolas darbību no skolas priekšnieka Ād. Ārgala; 4) un

5) dēklāniācijas un dziedāšana un 6) Rīgaš Latv. biedr. priekš-

nieka Fr. Gros valda runa, kuru beidza ar «Dievs, svētī Lat-

viju», 11. Trešdien, 3. jūnijā izbraukums uz Bilderiņiem ar

kuģi un mūziku, pie kam bērni tika bagātīgi pacienāti.»

Pārlaidusi savas darbības 25. gadu, Reiņa meiteņu skola

turpina savu iesākto darbu tikpat pilnā gaitā uz priekšu. Sa-

ņemdama sabiedrības pabalstus un labvēlību, skola arī par

sabiedrisko dzīvi arvien ir nomodā. Skolā tiek sarīkotas

teātra izrādes un priekšlasījumu vakari. Līdz ar pārējo sabie-

drību skola piedalās pie vispārēju valsts svētku svinēšanas un

ievērojamu vēstures faktu atzīmēšanas. Tā 1912. g. 19. febru-

ārī skola svin krievu zemnieku brīvlaišanas 50. gadu svētkus,

tā paša gada 26. augustā atzīmē tēvijas kara 100 gadu piemi-

ņas dienu.

Tā skola savu gaismas ceju iedama, savu audzināšanas

darbu darīdama nonāk līdz 1914. g. Sākumā vēl neviens lat-

vietis lāgā nenojauž, cik liktenīgs ir viņam, kā zināmas tau-

tas loceklim, šis gads. Kā lielās Krievijas impērijas loceklis

viņš jūt, ka lielā Krievija ir briesmās. Viņš jūt, ka pelēkie, pie-

putējušie krievu šineļi nav vajadzīgais pretspars vācu labi bru-

ņotiem spēkiem. Ar katru jaunu rītu zem vācu varas nāk

Latvijas ražīgākie, bagātākie apgabali. Nu tik latvietis sa-
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prot, ka ja briesmas draud lielajai Krievijai, tad daudz lielā-

kas briesmas draud viņa paša zemei. Krievija tam aiziet un

nostājas kā kautkur tālumā. Latvija, Latvija ir briesmās, tai

vajag palīdzības!

«Tēvu zemei grūti laiki,
Dēliem jāiet palīgā.»

Un daudz Latvijas dēlu gāja cīņā par savu tēvu zemi.

Daudz latvieši kā tauta upurēja savas tēvu zemes brīvestībai.

Cik varēdams arī Reiņa meiteņu skolas audzēknes atbalstīja
šo cīņu, cīņu par savu tēviju. No Reiņa meiteņu skolas 1914. g.

darbības pārskata redzams, ka tās audzēknes pagatavojušas

dažādus šūšanas un adīšanas darbus ievainotiem kareivjiem,

tēvijas sargiem par labu. Ne tikai savu darbu caur Latv. Palī-

dzības kom. tās nodeva ievainoto kareivju labā, pašas no sava

materiāla tās adīja un šuva tiem, kas par savu zemi bij asinis

lējuši.

Turpmākos kaŗa un nemiera gados Reiņa meiteņu skola

sagrūst, kā kara gados ir sabrucis daudz jaunu celtņu un de-

rīgu iestādījumu. R. L. B. 1923. g. darbības pārskatā par Reiņa

meiteņu skolu atrodam tikai šādus vārdus: «Apstākļiem gro-

žoties biedrībai bij Reiņa skola jāslēdz. Skolas nams tagad

izīrēts pilsētai, kur tā ievietojusi trīsklasīgu pirmskolu.»

2. Studentu stipendijas.

Par šauru Zin. komisija būtu savu mērķi sapratusi, ja tā

censtos tikai gara gaismu latviešu starpā izplatīt. Nē, Zin.

komisijai vajadzēja uzaudzināt un tautās laist pašus gaismas

nesējus. Zināms, viens otrs centīgs latvietis bija jau pie gara

gaismas ticis, daži no tiem bija sadevušies biedrībā, lai gara

gaismu dotu tāļāk. Par tādu biedrību varētu nosaukt pašu

Zin. komisiju. Bet visa tā vēl bija par maz. Nezin cik spē-

cīga pati Zin. komisija arī nebija un tādēļ katra gaišāka galva,

katra siltāka sirds tai bija no liela svara. Tā tad bija jācilā

domas, kā tikt pie palīga spēkiem šai lielajā latvju kultūras

radīšanas darbā. Viens otrs, kas bija izstudējis un darbojās
Zin. komisijā, atcerējās to ceļu, pa kuŗu tas pie gaismas bij

ticis. Tas bij ērkšķu ceļš. Cik daudz grūtību bij jāpārvār, lai

no zemnieka sētas tiktu augstskolas pagalmos, cik daudz trū-

kuma un raižu jāpārcieš, cik daudz rūktuma jānorij, līdz tika

augstskolai cauri. Vislielākais ļaunums, ar ko nācās tais lai-

kos latviešu studentiem cīnīties, bija materiālā nenodrošinā-
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tība. Daudzus tā novājināja, atņēma tiem dalu garīgā spēka,
daudzus arī salauza pavisam un tie palika pusceļā. Ja nu

Zin. komisija gribēja pie izglītotiem latviešiem tikt, tad tai

bija jānovērš no studējošiem materiālais posts, lai pašas no

sevis tad atkristu visas ar to saistītās likstas. Zin. komisijai
kā sienai bij jānostājas starp plaukstošiem tautas spēka zie-

diem un skarbo ziemeli — trūkumu. Ko tad Zin. komisija va-

rēja šim ziemelim stādīt pretī? Līdzekļu tai pašai nebij, bet

tai bija cerība, cerība uz latvju tautas silto sirdi. Zin. komisija

ticēja, ka latvju tauta neatrausies, bet ziedos cik tik spēs gan

līdzekļu, gan gādības saviem labākiem dēliem. Ar šo ticību

Zin. kom. uzvarēja. Viņa sauca tautā, un tur radās atbalss.

Zin. komisija bija "modinājusi tautā interesi par studentiem un

pati nostājās par starpnieci starp tautas mīlestību un viņas dēlu

centību.

Par pirmajiem pabalstiem un gādību R. L. B. 25. g. dar-

bības pārskatā ir sacīts:

«Skolēniem, kuri sasnieguši vecākus gadus, tā arvien pa-

vieglinājusii pietikšanu pie saviem izglītības līdzekļiem, kā

grāmatām. 1870. g. tā pat dod vienreizīgu pabalstu 50 r. lie-

lumā Tērbatas (tagad Jurjevas pilsētas) semināristiem. Tad

1869. g. tā, laikam pirmo reizi, izlīdz studentam R. ar 50 rubļu

lielu pabalstu, turēdamās pie programmas, palīdzēt trūkuma cie-

tējiem. Nākamā gadā 50 r. tiek doti T. pabalstam «kā godī-

gam studentam.» Bet kas bij šīs mazās «miežu maizītes» priekš

lielā pulka mazturīgu studentu, jo lielām vajadzībām? Te va-

jadzēja iet vairākiem palīgā. 1869. g. tad arī latviešu teātra

pirmie aktieri izrīkoja teātra izrādi 2 Tērbatas studentiem par

labu, neskatoties uz to, ka toreiz pašu aktieru stāvoklis nebij

apdrošināts un spīdošs. 1872. g. nospriež (2. sept.) par stu-

dentu stipendijām gādāt, priekš tām likumus sastādīt un tos

valdībai iesniegt priekš apstiprināšanas. Tā ka Zinību komi-

sijai uz daudzām pusēm vajadzēja atvērt palīdzīgu roku, tad

domāja pareizu esam, kad nodibina īpašu studentu palīdzības

biedrību. 1876. g. tādas biedrības statūti .bij sastādīti un no

runas vīriem pieņemti. Pēc šiem nosacījumiem mazturīgi stu-

denti vai arī kursu beigušie pirmā gadā var no minētās bie-

drības dabūt pabalstu, vienreizīgu, vai patstāvīgu. Naudu aiz-

dod. Pēc 6 gadiem ta jāatdod. Bet termiņu var pagarināt,

zem apstākļiem atpakaļmaksāšanu var arī pavisam atlaist,

īstie biedri maksā 5 r. par gadu vai 100 r. vienu reizi, levē-
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rojamā vīzē devīgi biedri no komitejas var tikt iecelti par goda
biedriem. Bez gada maksas biedrība pieņem arī dāvājumus

un atmaksājumus. No visiem ieņēmumiem katrā gadā 10 pro-

centus atliek pamata kapitālam, līdz šis pieaug uz 50.000 rub-

ļiem. Komiteja pieņem lūgumus no studentiem līdz ar vaja-

dzīgajām ziņām, par viņa vajadzību, šī biedrība, kā zināms,

nav tikusi pie dzīvības.

Tā ka tas neiznāca, tad palika pie veciem avotiem.

1874. g. nosprieda, ka studentu stipendijas izdalīs Zinību komi-

sijā. Nākamā gadā Zinību komisijas priekšnieks atrada priekš

veicīgākas naudas sadabūšanas studentu labā jaunu līdzekli.

Viņš komisijas vārdā izlaida visos latviešu laikrakstos uzaici-

nājumu atpirkties studentu labā no jaungadu vizītēm, kuŗa

ieraša, pēc citām tautām noskatīta un pieņemta, līdz šai dienai

palikusi par labāko studentu stipendiju avotu. Līdz 1. dcc.

1875. g. caur jaungadu vizīšu atpirkšanās naudu, teātra izrā-

dēm vispārīgajā skolotāju sapulces laikā, un caur dāvināju-

miem bij 225 r. ar 41 kap. sakrāti. No iesākuma izteica no

dažām pusēm padomu, lai nodibinātu no ienākušām naudas

sumām pastāvīgu pamata kapitālu, no kura tikai viņa procenti

tiktu izlietoti, kamēr pats kapitāls paliktu neaiztiekams. Bet

aprēķins pierādīja, ka tādejādi loti steidzamajai lietai tikai

gausi un niecīgā mērā varētu iet palīgā, jo tad pat pie 5 pro-

centiem varētu pasniegt tikai ap 200 r. pa gadu palīdzības, kas

būtu piliens jūrā. Tādēļ palika pie tam, izdalīt visu naudas

sumu. Bet arī sanākušās naudas stirnas bij pārāk maziņas.

Tā pirmajos kārtīgu stipendiju izdalīšanas gados (no

1875.—1879. g.) Komisija spēja izdalīt tikai caurmērā 250 ŗ.

gadā.

Studentu pabalstīšana ar naudas līdzekļiem, kā no

iepriekšējā noskārstams, sākumā rādīja diezgan bēdīgus rezul-

tātus. Uz atsevišķa cilvēka sumas iznāca par sīkām, jo nau-

das līdzekļi tika piešķirti zināmas universitātes latvie-

šie m. Bieži gadījās tā, ka lai gan latvieši saņēma 100 vai

200 rub. pabalsta, tad latvietis dabūja tikai rubļu 10, kas stu-

denta vajadzībām ir niecīgs mazumiņš. Sākumā tā vien likās,

ka nevarēs Zin. komisaja studentu raižu nastu uzvelt sev uz

kamiešiem, darot vieglāku studējošo gaismas ceļu. Tomēr

drīz rodas izredze uz labākām sekmēm. 1885. g. biedrības ne-

laiķa runas vīrs P. Grosvalds novēl R. L. B. samērā lielu nau-

das sumu, kas izlietojama studentu stipendijām. Par šo gadi-
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jumu biedrības tā paša gada pārskatā teikts: «Pagājušā gadā
biedrībai dāvāts lielāks kapitāls, 1000 rubl., no biedrības nelaiķa

runas vīra P. Grosvalda. Par šo dāvanu paziņoja nelaiķa
testamentes izpildītājs advokāts F. Grosvalds biedrības priekš-
niekam 8. jūnijā pie Rīgas bāriņu tiesas, ka nel. P. Grosvalds

savā savstarpīgā testamentē ar savu laulātu draudzeni novē-

lējis 1000 rubl., kas izmaksājami pēc pēdējās nāves un izlieto-

jami pēc viņu testamentes 5. paragrāfa p. b. Šis skan:

«Novēlam pēc mūsu abēju miršanas:

b) Rīgas Latviešu biedrībai priekš stipendijām Latviešu

tautības mācekļiem ūniversitātēs, techniskās augstskolās

un tām līdzīgās skolās 1000 rubl., no kuriem tikai procem

tes izlietojamas stipendijām, un tikai no tā laika, kad

kapitāls būs 2000 rubl. liels palicis.»

Nu bija iespēja, blakus Zin. komisijas sīkām naudas

sumām, nodibināt, lai gan nelielu nedalāmu stipendiju vie-

nam studentam. P. Grosvalda stipendija tā tad ir pirmā, kas

jau varēja būt jūtamāks pabalsts latviešu studentam. Bet labi

piemēri līp, labi darbi rada labus darbus. Pēc pāris gadiem

rodas izdevība atkal nodibināt jaunu, pastāvīgu stipendiju. Tā

1887. g. biedrība nolemj Kalniņa piemiņai sakrāto naudu izlie-

tot studentu stipendijai. Tanī pat gadā tiek izmaksāta trešā

pastāvīgā stipendija — Zūbra stipendija. Biedrībai ar Zūbra

radiniekiem bija kādu laiku prāva par atstāto dāvājumu, bet

1886. g. tā tika izšķirta biedrībai par labu. Tā kā 1887. g. jau

var studentiem pirmo Zūbra stipendiju 80 rub. piešķirt. Par

šo notikumu tuvākas ziņas sniedz biedrības gada pārskats un

runas vīru sapulču protokoli. Gada pārskatā teikts: «Biedrī-

bas prāva Zūbra testamenta lietā pagājušā gadā tika nobeigta

caur labprātīgu salīgumu ar viņa mantiniekiem tādā vīzē, ka

mantinieks Jānis Zūbris, kas paturēja nelielās Zūbra mājas, iz-

maksāja biedrībai 3000 rub. trīs obligācijās.» Runas vīru sa-

pulču protokolā par 5. augustu 1886. g. a) teikts: «B. Dīriķis

ziņoja Zūbra komisijas vārdā par Zūbra atstāto 3000 rubl. iz-

lietošanu. Runas vīri, pārsprieduši izstrādāto projektu, pie-

ņēma šādus nosacījumus.

§ 1. Dāvātais 3000 rubl. lielais kapitāls, zem vārda

«Zūbra kapitāls», nav aizskarams; izlietojami tikai pro-

centi.

§ 2. No gada procentiem 80 rubl. izmaksājami stu-

dentu palīdzībai, zem nosaukuma «Zūbra stipendija».
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§ 4. Stipendija nav dalāma, bet dodama vienam

studentam, katra semestra sākumā, līdz mācības kursa

beigām, ja stipendiātu atrod par palīdzības cienīgu.

§ 5. Students tikai tad var sākt dabūt stipendiju,

kad jau kādus eksāmenus nolīdis augstskolas galvenākos

priekšmetos, un tikai tāds, kas jau parādījis, ka tautai un

tautas labklājībai par labu grib strādāt.

§ 6. Stipendiātu izredz un viņa izturēšanos ap-

spriež R. L. B. Zinību komisija.

§ 7. Stipendijas saņēmējs nav piespiests vēlāk at-

maksāt stipendiju; bet ja viņš to dara, tad atmaksātā

nauda piešķirama «Zūbra stipendiju kapitālam».

1888. g. rodas izdevība no «Zūbra kapitāla» procentiem,

blakus pirmajai, 1887. g. izsniegtai 80 rub. stipendijai, nodibi-

nāt otru 100 rubl. lielu stipendiju. Tuvāki noteikumi par to mi-

nēti 1888. g. 10. janvāra runas vīru sapulces protokolā:

c) «Fr. Grosvalds ziņoja, ka J. Zūbris vēloties lai J. Zūbra

kapitāla procentus visus izlietotu studentu palīdzībai. Runas

vīru sapulce nodomam piekrita un J. Zūbra stipendijas nosa-

cījumus pieņēma šādā veidā:

§ 1. Dāvātais, 3000 rubl. lielais kapitāls, zem vār-

da «Zūbra kapitāls» nav aizskarams; izlietojami tikai pro-

centi.

§ 2. No gada procentiem izmaksājamas divas sti-

pendijas, 80 un 100 rbļ. lielumā, studentu palīdzībai zem

vārda «Zūbra stipendijas».

§ 3. Stipendijas nav' dalāmas, bet dodamas diviem

studentiem katra semestra sākumā līdz mācības kursa

beigām, ja stipendiātus pa visu studiju laisku atrod par

palīdzības cienīgiem.

Tālākie sapulces protokola paragrāfi pie šīs pašas Zūbra

stipendiju lietas līdzīgi augšā pieminētiem par pirmo Zūbra

stipendiju, tikai ar to starpību, ka noteikumi zīmēti daudz-

skaitlī, jo attiecināti uz abu stipendiju saņēmējiem.

Zūbra stipendijas attīstības gaitu tālāk vedot, nonākam

līdz 1892. gadam, kad Zinību komisija nolēmusi Zūbra kapi-

tālu, kas no proeentēm pieaudzis uz apm. 3300 rubl. izlietot

tā: Zūbra kapitālu paaugstina uz 3300 rubl., ik gadus 150 r. pro-

centes dala 2 daļās kā stipendiju 2 studenteem un atlikumu no

kapitāla pieaugošiem procentiem pieskaita pie pamatkapitāla.

Tādā kārtā stabilizējās Zūbra stipendija, kā tāds lielāks, pa-
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stāvīgs pabalsts latviešu studējošo audzei. Ap šo un iepriekš

minētām stipendijām, tad ar laiku sāk grupēties atsevišķie, ar

Zinību komisijas gādību iegūtie pabalsti.

Sevišķu vērību Zin. komisija sāk piegriest studentiem,

kas latviešu rakstniecības laukā mēģina spēkus. Tādiem tiek

izmaksātas nelielas sumas kā «Baltijas Vēstneša» līdzstrādnie-

kiem. Tā 1891. g. par parunu un sakāmu vārdu sakopošanu
M. Bīmanis dabū 30 r., K. Graudiņš par māņu sakārtošanu arī

30 r., J. Kauliņš par darbu, par latviešu vārdu zemaziolo-

ģiju — 20 r.

Kā savā vietā par Reiņa meiteņu skolu runājot bija jā-

apbrīno latviešu sabiedrības lielā gādība par šo iestādi gan

mantas, gan naudas pabalstiem, tā nevar liegt sabiedrībai atzi-

nību šai vietā par studentu atbalstīšanu runājot. Cik tik vien

par šo jautājumu ir rakstīts, gan Biedrības darbības pārska-

tos, gan Zin. komisijas rakstu krājumos, gan tā laika avīžnie-

cībā, gan arī vēl mūsu dienās, rakstītāju vārdos arvien ir bijusi

izmanāma pateicība tautas, un sabiedrības nesavtīgai gādībai

par savu nākotnes audzi. Tikai viena parādība kā ēna aptum-

šo ir tautas gādību, ir viņai vēlēto atzinību. Biedrības rak-

stos vienā otrā vietā sastop žēlošanos, ka pēc augstskolas

beigšanas ne visi stipendiāti atceroties savu pienākumu — at-

maksājot stipendijas. Tādēļ biedrības rakstos un pat laikrakstos

var sastapt uzaicinājumus stipendijas atmaksāt. Sabiedrība

par šo apstākļi tomēr visai nenoskuma un kā tas arī grafikās

redzams studentu stipendijām atvēlētās sumas top arvien lie-

lākas un lielākas, sumas lielumu attēlojošā līnija kāpj.

1898. g. vasaras sapulcēs tiek pirmo reizi pārrunāts jau-

tājums par rakstniecības pabalstīšanu. Starp citu piiemiinot, šo

domu sapulcēs ierosināja R. Blaumanis. 1898. g. arī nodibi-

nās pie Zin. komisijas Literātūras fonds. No šī brīža bez stu-

dentiem Zin. komisijai nākas pabalstīt arī rakstniekus. Līdz

1898. g. tikai studentiem piegrieztā uzmanība no šī brīža sada-

lās. Zemes vispārējai labklājībai strauji augot, tirdzniecībai

un rūpniecībai kļūstot arvien dzīvākai, pieauga arī sabiedrības

turība. Dažas rūpnieku- un tirgotāju ģimenes savus dēlus

augstskolās spēja jau ne tikai ar eksistences minimumam ne-

pieciešamiem -līdzekļiem apgādāt, bet pat ar zināmu līdzekļu

pārpalikumiem. Tas noveda pie plašas izdzīves, zināms tikai

šo labi apgādāto studentu starpā. Sabiedrībai nācās redzēt

vienu otru studentu dzīves nosodāmo pusi, nodošanos izprie-
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cam, liekai greznībai un izšķērdībai. No šāda pārsteiguma ap-

mulsināta, sabiedrība sākumā neatšķīra šos labi apgādātos stu-

dentus no līdz šim ar tautas artavām pabalstītiem un no viņas

vidus sāka pacelties balsis, vai studentiem vairs stipendiju dot.

Sevišķi bieži šādas domas nācās dzirdēt no «Mājas Vieša» ap-

rindām. Nepietika ar zobgalībām vien, kā piem.:

«Tik studentiem vaj'g naudu dot,
Tie prot to ļaudīs laist un novītot,»

kas parādās «Mājas Vieša» slejās, bet parādās tur arī nopietni

raksti ar apgalvojumu, ka latviešiem studētu vīru jau gana. —

Tā tad, Literātūras fonda nodibināšanās, kas sadalīja sabiedrī-

bas uzmanību un apgādājamo objektu, turīgo studentu brašā

dzīve, beidzot apgalvojums, ka studētu vīru latviešiem jau pie-

tiekoši, radīja apstākļus, kas varēja nelabvēlīgi atsaukties uz

trūcīgo studentu pabalstīšanas lietu. Cik šis stāvoklis 90. gadu

beigās kļāva kļūmīgs, to gaiši redz sekojot tā laika avīžniecība,

kur šie jautājumi pat ar aizraušanos un «paceltās balsīs» tika

pārrunāti. Idejiski stāvoklis bija grūts, faktiski tomēr stipen-

dijas tika piešķirtas un, kā no grafikas redzams, šajos gados

līnijas virziens, kas attēlo stipendijām veltītās naudas sumas,

arvienu kāpj. Tas varēja notikt tādēļ, ka ne jau visi stipendiju

piešķiršanu apstrīdēja, ne jau visi bija ar «Mājas Viesi» vienās

domās, ka latviešiem studēto vīru ir diezgan. «Balss» 1898. g.

46. numurā L. Bērziņš savās «Kijevas vēstulēs» par šo jautāju-

mu raksta:

No savas puses es gribētu aizstāvēt studentu stipendijas.

lemesli priekš tam dažādi. Vispirms studentu stipendijas

mums jau, tā sakot, iegājušās. Tautas organismā ir attīstījies

lai ziņā vesels tīkls kanālu. Nebūtu principā ieteicami, tos pēc

maz gadiem atkal padarīt nederīgus. Tad tura arī pašas sti-

pendijas par nepieciešamām.. Vēl latviešiem nebūt nav diez-

gan studētu vīru, lai gan tautas simpātijas Uz viņiem griežās.

Ja nu šo tautas vēlēšanos grib ievērot, tad jārūpējas, ka va-

jadzīgās reizēs derīgu kandidātu nebūtu trūkums, bet izvēle.

Ar citiem vārdiem: jāpalīdz tādus vīrus audzināt cauri dārga-

jai augstskolas dzīvei. Stipendijai pie tam tad ir divējāda no-

zīme: viņa der kā nepieciešams naudas pabalsts, bet saista

pabalstīto arī kā morāliska saite. Tāpēc stipendijas arī tuvāka-

jā nākotnē vēl nebūs liekas. Mums gan radīsies kādi 'bagātu

ļaužu dēli, īpaši no tirgotāju kārtas, kam pašiem naudas būs

diezgan, bet zemnieku bērniem saimnieciskas krīzes dēļ būs
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augstskolas turpmāk vēl grūtāki pieejamas, nekā līdz šīm. Un

taisni no tām kārtām, kas tautas vairumam stāv vistūvāk,

mums ir jāvēlas ļaudis ar lielāku izglītību un lielākām tiesībām

sadzīvē. Tā tad studentu stipendijas vēl derīgas tāpat kā

kādus gadus agrāki. Pēc kāda gadu desmita varbūt varēsim

lietu nokārtot citādi, jo tad caur atmaksām būs iekrājies lielāks

kapitāls. Līdz tam laikam atliek tikai krāt naudu vēl jo pro-

jām, sakrāto izdalīt cienīgākajiem par pabalstu un izdalīto sa-

vā laikā enerģiski iekasēt. Arī Zin. komisija palika līdzīgās do-

mās un studentu stipendiju izsniegšana tika turpināta. Kā stu-

dentu stipendiju pretvirzienam par spīti 1899. g. Zin. komisijai

rodas izdevība atvērt jaunu stipendiju — Fr. Lazdiņa stipendiju.

Biedrības biedrs un labvēlis, Lielvārdes melders Fridriķis Laz-

diņš savā testamentē bij biedrībai novēlējis 4000 rubl. lielu ka-

pitālu, ar noteikumu, ka no šī kapitāla procentēm dibināma īpa-

ša Fr. Lazdiņa stipendija. Lazdiņa stipendiju, 150 rubl. apmērā,

pirmo reiz izsniedza 1900. g.

1903. g. runas vīru sapulce apstiprina Jāņa Menģela sti-

pendijas Kārtības rulli, kas nosaka:

§ 1. Zinību komisija izdala vienu (500 r.) vai divas (250 r.)

lielas J. Menģeļa stipendijas par gadu, Krievijas augstskolu

latviešu tautības audzēkņiem, vai arī tādām latviešu tautības

personām, kas beigušas kādu Krievijas augstskolu, bet vēl si-

stemātiski turpina kādā augstskolā savas studijas.

§ 2. Stipendijas izmaksājamas katru pusgadu pa 250, resp.

125 r. ikreizes, tik ilgi, cik ilgi stipendiātu atzīst par stipendi-

jas cienīgu. —Š —

§ 3. Students tikai- tad var sākt dabūt stipendiju, kad tas

jau parādījis kādas sekmes studijās.

§ 4. Tikai tāds var dabūt stipendiju, kas pierādījis, ka grib

strādāt latviešu tautai un viņas labklājībai par labu.

§ 5. Lūdzējam, kas grib dabūt J. Menģela stipendiju jāie-

sūta Zin. Komisijai lūgums līdz ar skaidriem pierādījumiem par

savu studiju gaitu, panākumiem un mazturību.

§ 6. Stipendiātam ikkatru pusgadu jāatjauno lūgums dēj

stipendijas paturēšanas un katra jauna studijas gada sākumā

jāpiesūta apliecība par sekmēm studijās līdz ar adresi. Pretējā

gadījumā stipendiāts zaudē tiesību uz stipendiju.

§ 7. Stipendijas nedāvā, bet tikai izdod bez procentiem

un atmaksājamas tās sākot ar sesto gadu pēc augstskolas kur-
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sa beigšanas resp. izstāšanas ik pa 10% gada no dabūtas kop-
sumas.

Tik tuvu viena otrai sekojošas prāvās Fr. Lazdiņa un J.

Menģeļa stipendijas lika sagaidīt, ka latviešiem katrs turpmā-

kais solis kultūras ceļā būs vieglāki sperams. Apstākļi latvie-

šu rītdienai likās būt gaiši un apsološi. Tomēr jākonstatē, ka

latviešiem bieži rītdiena ir aususi gluži citāda kā iepriekš pare-

ģota. Tā notikās arī pēc tam, kad Zin. komisijas rokās nāca

lielā J. Menģeļa stipendija, kad studentiem kopā ar citām sti-

pendijām un pabalstiem varēja izsniegt gadā 4500 rub. pabal-

sta. Nāca nemiera gadi, 1905. gada revolūcija un ar to saistī-

tas latviešu tautas ciešanas. Arī Zin. komisijas darbībā un

stipendiju piešķiršanā šis laikmets nepalika bez sekām. No

grafikas redzams, ka šiem gadiem pretī ir «robs». 1908. g.

biedrības gada pārskatā šis «robs» ir izskaidrots: «Svarīgā-

kais studentu stipendijas kases ienākumi līdz šim ir bijis: at-

pirkšanās no jaungada vizītēm. Diemžēl še jākonstatē,
ka sumas, kas ietek studentu stipendiju kasē caur atpirkšanos

no jaungada vizītēm, pēdējos gados ir stipri sarāvušās mazu-

mā. Agrākos gados no jaungada vizītēm arvien ienāca 2000—

2500 pat līdz 3000 rubl. gadā. Bet sākot ar 1905. g. ienākumu

suma stipri krīt. Tā 1905. g. ienākuši tikai 1417 rbļ. 10 kap.

(to starpā 214 rubl. 45 kap. Konverzācijas Vārdnīcai un lite-

ratūras fondam). Tā tad pēdējos četros gados ienākumi sa-

rāvušies vismaz uz pusi. Kad meklējam iemeslus šādai parā-

dībai, tad te vispirms jāatzīmē 1905—1906. g. nemieri mūsu

dzimtenē, kas novērsuši tautiešu vērību un uzmanību uz

citiem jautājumiem un arī atrāvuši Zin. komisijai, sevišķi uz

laukiem, dažu labu censoni, kas pirms tam gādāja par naudas

līdzekļu vairošanu. Otrs ienākumu sašaurināšanas iemesls ir

tas, ka pēdējā laikā uzaicinājumus ziedot naudu dažādiem mēr-

ķiem ir iesūtījušas arī citas iestādes, kā Derīgu grāmatu nodaļa

ar Konverzācijas vārdnīcu, Latviešu Izglītības biedrība, Zem-

kopības skola v. t. t.»

Neskatoties uz to, ka sabiedrības intereses tā tika sadalī-

tas un ka bija radušās tik daudzas organizācijas, kas gaidīja

savu tiesu no tautas labvēlības; neņemot arī vērā, ka nemiera

gadi bija R. L. B. radījuši idejiskus pretiniekus sabiedrībā —

tomēr īsi pirms kara stipendiju sumas sasniedza savu iepriek-

šējo augstumu. Tauta laikam neapzinīgi, intuitīvi bij no-

jaudusi cauri ideju spēcīgiem strāvojumiem, ka tas, kam viņa
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savu palīdzību neatrauj, ka tas nāks tai reiz par svētību. Tau-

ta juta savu darba dienas rītu un paredzēja, ka tai vēl daudz,

daudz darbinieku vajadzēs.

Nāca kara gadi un viss iesāktais paliek pusdarīts. Karš,

valdību maiņas, dažādie naudas kursi un pirmā kārtā, paši

jauīnradušies apstākļi — Latvijas valsts, Latvijas ūniversitāte

nostāda Zin. komisijas stipendiju lietu grūti izprotamā stāvoklī.

Šo nenoteikto stāvokli, nenosprausto ceļu neziņu varam sa-

prast no R. L. B. 1923. g. darbības pārskata: «Studentu sti-

pendiju kase nav pagājušā gadā aktīvi darbojusies, ievērojot

kases stāvokli un augstskolas audzēkņu tagadējo skaitu. Ja

ar tagadējo kases 47,121 rbļ. lielu kapitālu agrāk varēja iz-

sniegt jūtamu pabalstu, tad pēc tagadējiem apstākļiem ši suma

pārāk niecīga, lai varētu sākt izsniegt pabalstus, pat ja agrā-

kie stipendiāti atmaksātu biedrībai savu 35.140 rbļ. lielo parā-

du. Ceļas arī jautājums, kāds mērķis būtu spraužams, izsnie-

dzot stipendijas studējošai jaunatnei — pacelt pēdējo kvanta-

tīvā vai kvalitatīvā ziņā?» Atklāts šis jautājums paliek līdz

1925. g. kad biedrība nospriež, ka Zinību komisija stipendiju

kapitālu varēs izlietot tikai tad, kad tas būs pieaudzis lielāks.

3. Jautājumu izskaidrošanas vakari.

Vēl nebij Zinātņu komisija paguvusi atzarot no Rīgas

Latviešu biedrības, nebija vēl pati Rīgas Latviešu biedrība no-

dibināta, kad bija jau rīkoti Rīgā jautājumu izskaidrošanas va-

kari. Tolaik viņus izrīkoja Rīgas Latviešu biedrības priekš-

tece — «Latviska palīdzības biedrība priekš trūkumu ciezda-

miem igauņiem». Jautājumu izskaidrošanas un priekšlasījumu

vakari, savienoti ar dziedāšanas kora uzstāšanos, bija tie

līdzekli ar kuriem tikko nodibinātā «Latviskā palīdzības bie-

drība» gribēja savākt līdzekļus «trūkumu ciezdamiem igau-

ņiem».

Ar Rīgas Latviešu biedrības nodibināšanos, jautājumu

izskaidrošanas vakariem sāk piegriest lielāku vērību. Tā

15. decembrī 1868. gadā runasvīru sapulcē nolemts, «jautāša-

nas lādi ieriktēt; jautāšanām, kas šinī lādē iemestas tiek, vajag

parakstītām būt; priekšnieks izņem ik katru trešdienu lādē

iemestās jautāšanas un gādā par viņu izskaidrošanu nākošā

svētdienā.» ,

1. decembrī 1868. g. ievēlētai komisijai, pie kuras piederē-

juši' Stern, Gail un Allunan, par šo jautājumu izskaidrošanu nu ir
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īpaši jāinteresējās, Viņai ir jāgādā arī lai biedriem un. intere-

sentiem tiktu «priekšlasīšanas turētas».

Jau pirmajā biedrības gadā šai zinā bijis daudz panākts.
Noturētas pavisam 6 «priekšlasīšanas»:

26. janvārī R. Tomsons lasījis: «Par dabas lietu, pazīšanu

un māņu ticību».

9. februārī B. Rozenbergs lasījis: «Par cilvēku cilts

vecumu».

16. februārī L. Sterus lasījis: «Par bērnu audzināšanas

mērķi».

16. novembrī R. Tomsons lasījis: «Par cilvēku miesas

kopšanu».

23. novembrī R. Tomsons lasījis: «Par sievu un sievas

dzīves gājumu».

30. novembrī R. Tomsons lasījis: «Par dzelzi un viņas

dažādu izstrādāšanu».

Bez šīm 6 «priekšlasīšanām», B. Rozenbergs «februāra

mēnesī, katrā ceturtdienā, deva izskaidrošanas iz fizikas un

ķīmijas ar izrādīšanu aparātiem.»

Jau nākošā, biedrības otrā pastāvēšanas gadā, kā arī

turpmākos, īpaša «priekšlasīšanas komisija» nepastāv, bet rū-

pes par priekšlasījumu noturēšanu pāriet uz Zinātņu komisiju.

Zin. komisijai tad arī jāsāk gādāt, lai tiktu izskaidroti dažādie

biedrus interesējošie jautājumi īpašos jautājumu izskaidroša-

nas vakaros. Pirmajos gados jautājumu vakaru izdošanās un

viņu panāktie rezultāti bij loti svārstīgi. Svārstīgs bij jautā-

jumu vakaru apmeklētāju daudzums, svārstīgs arī pašu jautā-

jumu izskaidrošanas vakaru skaits: izskaidroja vienā sezonā

250 līdz 300 jautājumu; bija gadi, kad šis skaits bija pat 350.

Temati bija visdažādākie.

Kamēr Biedrība nevarēja uzzelt, tamēr lāga negribēja

zelt arī viņas iestādījumi, kaut gan jautājumu un priekšlasījumu

vakariem sākoties ļaudis ar lielu ziņkārību uz šo parādību ska-

tījušies, pat, kā kādā vietā teikts, mutes atplētuši klausījušies

> uz priekšcēlēju un izskaidrotāju vārdiem. Lai ļaudis lielākā

mērā varētu jautājumu vakaros savu laiku lieti pavadīt, nāca

uz domām, priekš tādu vakaru noturēšanas ierīkot tādu laiku,

kad pilsētniekiem vairāk vaļas un laucenieku vairāk sabrau-

kuši. Tā 1873. g. šos vakarus pārcel no piektdienas uz sest-

dienas vakariem. Nākamā gadā apņemas priekš jautājumu va-
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kariem gādāt Laubes Indriķis, kam vispār šinī laukā lieli no-

pelni un kas ar savu atjautu un humoristigiem izskaidrojumiem

bijis tā sakot šo vakaru sāls. Tad atkal viņus atcēla atpakaļ

uz piektdienas vakariem. Bet tie tāpat maz bij apmeklēti.

Turpretī! rudenī, kad Zinību komisija atkal vairāk nodibi-

nājās, tā ņēma jautājumu vakarus savā paspārnē un varēja

pati vairāk ar tiem nodarboties, un nu izskaidrošanas vakaru

apmeklētāju skaits stipri pieauga, tā ka 1875. g. pēdējos vaka-

ros katru reizi bijuši 150—200 klausītāju. Lai labs ar jauku

samērīgi mainītos, tad jautājumu vakariem, kas kalpo vairāk

ziniskiem nolūkiem, gāja dažu reizi zinības daiļā māsa, mūzika

un dziedāšana palīgā, īpaši, pirmo vakaru atverot. Tā tas

piemēram bija 1874. gadā. ■ Tas pievilka daudz klausītāju. To-

mēr šo vakaru apmeklētāju skaits turējās arvienu tā ap 200

klausītāju. 1878. gadā, pateicoties sevišķi Fr. Veinberga pū-

liņiem, šis skaits sasniedzās līdz 500 personām vienā vakarā.

Šim čaklumam bij savs iemesls. Minētā gadā proti, ieveda

jaunos pilsētas likumus. Veinberģis bij uzņēmies jautājumu

vakaros neapnicis šā likuma svaru, caur viņu dotās tiesības

un uzliktos pienākumus vakaru apmeklētājiem izskaidrot.

Vakari, kuros šos likumus plaši izskaidroja, bij pieietam! ik

katram, un šo tiesību publika prata labi izlietot, lielā skaitā

jautājumu vakarus apmeklēdama.

No citu jautājumu izskaidrošanas vakariem sevišķu vē-

rību pelna 1881. gads, kur pie jautājumu izskaidrošanām pieda-

lījās arī viena dāma, proti Minna Freimaņa kdzene.

Biedrības 10. pastāvēšanas gadā pavisam noturēti 27

jautājumu izskaidrošanas vakari, kuros iztirzāti kādi 150 jau-

tājumi. Jautājumi bijuši no dažādiem arodiem un dažādām

zinātņu nozarēm. Vairāk gan praktiskas dabas, tādi kas ik-

dienišķā dzīvē arvienu uzmācas un prasās pēc atbildes. Daži

no jautājumu vairuma bijuši patiesi dziļas un nopietnas izskai-

drošanas cienīgi, daži — naivi un kuriozi. Tā, starp citu,

1878. g. izskaidroti tādi divi jautājumi:

«Kur tie cilvēki cēlušies, ko Kolumbus pie Amerikas

atklāšanas priekšā uzgājis?» un «Kādēļ puķes vienā dobē iz-

dod dažādu krāsu?»

Lai šai jautājumu chaosā tiktu pie lielākas noteiktības,

tad 1890. g. nolemj, ka jautājumi būtu grupējami pēc arodiem

vai zinātņu nozarēm un tad šādus jautājumus vienkopus vienā

vakarā izskaidrotu. Kā pirmo, 1890. gadā min paidagogisko
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jautājumul grupu, kas uz priekšu būtu reizi mēnesi izskaidro-

jama. Jautājumu sagrupēšana, kā no gada pārskatiem re-

dzams, notikusi jau 1880. gadā, bet tā notikusi tikai pie gada

pārskata sastādīšanas, vieglākas orientācijas dēļ. Šinī ziņā,

lai redzētu par kādas dabas jautājumiem ir visvairāk runāts,

1880. gada sagrupējums ir ļoti noderīgs. Pavisam izskaidroti

1880. g. 282 jautājumi:

par dabas zinībām 68

par veselības kopšanu 19

par valodu un valodniecību
...

16

par vēsturi 12

par seno ticību 12

par māņiem 12

par bērnu audzināšanu 5

par mākslu 8

par vispārējo sadzīvi 90

par biedrības sadzīvi 29

Līdz 1900. gadam caurmēra apmeklētāju skaits jautā-

jumu vakaros svārstās no 150—250 un pa retam ir pat 300.

Pie jautājumu izskaidrošanas piedalās daudzi izglītoti latvieši

ar ievērības cienīgiem darbiem un dziļu šo jautājumu izpratni.

Sevišķi tas jāsaka par speciālistiem kādā zinātņu nozarē vai

arodā, piem., ārstiem, advokātiem, literātiem, skolotājiem un

audzinātājiem v. t. 1. Arī studējošā jaunatne cik spēdama ņem

dalību jautājumu izskaidrošanā. Pa retam arī sievietes pieda-

lās jautājumu izskaidrošanā. Kas bijuši jautājumu redzamākie

izskaidrotāji un kādi bijuši noskaidrojamie jautājumi 90-to gadu

beigās redz no 1896. g. iznākošā Zin. komisijas darbības

pārskata:

«Pie jautājumu izskaidrošanas un debatēm ņēma dalību

šādi 29 kungi: Dr. M. Lejiņš (36 reizes), Dr. K. Barons (13 r.),

ķīmiķis Pāķis (12 r.), Mag. E. Birzmans, zv. adv. J. Kalniņš,

zv. adv. A. Vēbers (ik pa 8 reizes), dzejnieks F. Bajinskis,

rakstu. A. Degļavs, Jēkabsons, zv. adv. Fr. Grosvalds (ik pa

7 r.), Bērziņš (5 r.), skol. E. Mednis (4 r.), skol. Novicki, māc.

Ozoliņš, Dr. R. Liepiņš, skol. Breikš, S. Gustavs, red. E. Pū-

riņš, Evers (ik pa 3 r.), stud. Vanags, skol. Kriškans, adv.

Purgals, arehit. Pēkšens, teātra dir. P. Ozoliņš (ik pa 2 r.),

stud. Seskis, Cechmans, Dr. pil. Zālīts, adv. K. Valters un stud.

Pavlevskis (ik pa 1 r.).»
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«Starp izskaidrotiem jautājumiem un priekšnesumiem

bijuši: medicīn i s k i 27; galvenie no tiem: «Par hipno-

tismu, suģestiju, pūšļošanu un buršanu», «Kādu iespaidu dara

tabaka un alkohols uz redzes spēju», «Kur un kā ceļas asins

lodītes un caur ko viņas nobeidzas», «Ko sauc par mēri», «Par

plaušām, un plaušu slimībām», «Par venēriskām slimībām».

«Kāds piens derīgāks, no vienas jeb vairāk govīm, maisīts,

jēls jeb uzvārīts» v. t. 1.

Dabas zinātniski 14. Galvenākie no tiem: «Kādēļ

sievietēm un nēģeriem neaug bārda un no kāda laikmeta un

aiz kādiem iemesliem vīriešiem sāka bārda augt», «Par Ront-

gena stariem», «Vai cilvēkam ir brīva griba», «Kādēļ cilvēki

bīstas no miroņiem», «Vai arī mūsu upēs ir pērles», Par da-

bas spēkiem» v. t. 1.

J ūni di ski 11. No tiem svarīgākie: «Kā tiek sodīta

bigāmija un kura laulība paliek spēkā, pirmā jeb otrā», «Vai

pretniekam ir tiesība atraidīt liecinieku, kas 2 gadus nav bijis

pie dievgalda», «Noziedzība kā sadzīves parādība», «Kurš pa-

vārds pēc likuma pareizāks vai no mācītāja uzdotais jeb no

pagasta», «Kas darāms izpildu raksta ieķīlātāja nāves gadī-

jumā» v. t. 1.

Paidagoģiski 9. Raksturīgākie no tiem: «Kas ir

izglītība», «Par cilvēka gribas attīstības iesākumu», «Vai tas ir

labi, ka skolā bērniem viss jādara pēc stingriem disciplīnas

priekšrakstiem», «No kura gada jāsāk mācīt bērniem pieklā-

jības likums», «Nervozi bērni», «Par bērnu audzināšanas re-

formu», «Vai kustoņiem ir kāda bērnu audzināšana» v. t. 1.

Dažādi 36. Daži no tiem: «Kas ir egoisms un kāda

starpība starp vinu un mīlestību», «Vai ir taisnība franču paru-

nai: vīrs, lai būtu no salmiem., sver vairāk kā sieva, kaut tā

no zelta», «Kā cēlās vācu, franču un citas Eiropas valodas-.

«Par līķu sadedzināšanu» v. t. 1.

Pārlaižot acis jautājumu izskaidrotāju vārdiem un jautā-

jumu daudzkrāsainai bagātībai, iedomājoties turklāt vēl, ka

jautājumu vakari bijuši kupli apmeklēti, gribas spriest, ka jau-

tājumu izskaidrojumu vakari attīstījuši rosīgu darbību un ra-

duši lielu atbalsi tautā. Par šo lietu vairāk interesējoties un

jautājumus vērīgi pārlasot, stāvoklis izrādās citāds. Ikviens

no šiem jautājumiem runā par viņa nosaucēju, nodod liecību

par tā garīgās attīstības līmeni. Un tas nu ir ļoti dažāds jau-
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tājumu izskaidrotājiem un lielam vairumam no jautājumu no-

saucējiem. Izskaidrotāji vairumā ir vīri ar augstāko izglītību,

nosaucējiem bieži trūkst pat zemākās. Varētu domāt, ka tas

jau ir tīri normāli, ka tas, kas zina mazāk, jautā tam, kas zina

vairāk. Tomēr te tas tā nav. Lielā plaisa garīgās gatavības

ziņā lektora un klausītāju starpā gan varēja būt pārvarama

jautājumu iztirzājot, jo var taču viskomplicētāko lietu populārā

veidā sniegt klausītājiem. Tomēr nebij šī plaisa pārvarama

debatēs, tur tā lika sevi manīt. Ja kāds uzņēmīgāks klausītājs

arī sāka izteikt savas domas, tad bieži tās izrādījās loti ne-

skaidri formulētas. Nesaprata viņu citi, sajuka beidzot savos

uzskatos viņš pats, bet laiks gāja uz priekšu un bez sevišķas
svētības debates bija jāizbeidz. Tādi debatēm bieži bija pa-

nākumi labākā gadījumā, sliktākā — klausītāji debatēs nemaz

nepiedalījās. Par šādu parādību bieži dzirdēja sūdzamies kā

Jautājumu vakaru komisijas locekļus, tā pašas Zin. komisijas

vadītājus. 1898. g. Zin. komisijas priekšnieks par to runā arī

vasaras sapulcēs un viņa žēlošanos atreferē «Balss» 1898. g.

Nr. 25.

Visu teikto vērā ņemot, atsevišķus jautājumu vakarus

sākot ar 1904. gadu vairs nesarīko. Jautājumu vakaru plašā

darbība ar 200—300 klausītāju bij izrādījusies ilūzoniska. Līdz

1914. gadam jautājumus, par kuriem biedri sevišķi interesējās,

izspriež un iztirzā Zin. komisijas biedru sapulcēs gan vasarā,

gan ziemā. Sapulču laikā tiek turēti arī priekšlasījumi par jau-

tājumiem, kas prasa pēc lielākas, pamatīgākas iztirzāšanas.

Zināms, biedru sapulču apmeklētāju skaits nav tik liels kā jau-

tājumu vakaru apmeklētāju skaits, tomēr pašas lietas labā mi-

nētā pārgrozība nāk tikai par labu. Rodas zināms klausītāju

nogrupējums, interešu koncentrācija.

Patstāvīgi jautājumu vakari, kurus rīko īpaša Jautājumu
vakaru komiteja, nodibinās atkal tikai 1914. gadā. Tiek sarī-

koti 4 jautājumu vakari, kurus saista Dr. G. Reinharda priekš-

lasījumu sērija par «Skolu higiēnu». Piektam jautājumu vaka-

ram jau jāpaaugstinā ieejas maksa, (40 un 25 kap. no pers.) jo

apmeklētāju skaits sarīkotos jautājumu vakaros nav bijis liels.

Komiteja pie šīs ieejas maksas nolemj turēties arī uz priekšu,
jo tā necer uz lielu klausītāju pieplūdumu jautājumu vakaros.

Latviešu sabiedriskā dzīve līdz 1914. gadam bija paspējusi loti

izvērsties plašumā. Daudz bij nodibinājies latviešiem biedrību

un iestāžu sirmājā Rīgā, daudz un dažādas strāvas un idejas
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bij modušās latviešu tautā. Dažas no tām bija pretstrāvas

R. L. B. latvietības un tautiskuma strāvai — viņas dalu sabie-

drības rāva uz citu pusi. Tādēļ jautājumu vakaru komisijai

bija jāpārdomā kā izlīdzēties, ja jautājumu vakari nebūs pie-

tiekoši apmeklēti. Karš jautājumu vakaru darbību pārtrauca.

Gadiem R. L. biedrības pajumtē koptais un lolotais latvju kul-

tūras darbs pats kļuva par dzīvu jautājumu. Nākošām dienām

bija jādod atbilde. Zem svešu karapulku soļiem dunēja jautā-

jums, latviešu kareivju brašajās dziesmās skanēja atbilde.

Dzeloņdrātīs izrūsēja jautājums, Latvijas karogā plīvoja atbilde.

4. Lasāmais galds, lasāmā un zinātniskā bibliotēka.

Lasāmais galds, lasāmā un zinātniskā bibliotēka ir jāuz-

skata ka 3 kāpieni, pa kuriem Zin. komisija visos laikos ir cen-

tusies vest latviešus tuvāk jaunu atzinu bagātībām. Pēc savas

nozīmības, pēc sava svara šīs pakāpes izteic gradāciju. Lasā-

mais galds dod iespēju orientēties patreizējos notikumos, ved

plašumā, paver acis uz visu notikušo, ierosina. Lasāmā

bibliotēka jau iet lielākā dziļumā, pieturoties pie vairāk noro-

bežotiem tematiem, lasītāja interesi koncentrē. Tomēr arī la-

sāmā bibliotēkā, kur sakopoti vairumā beletristiski darbi, lasīr

tājs savu interesi vērš no darba uz darbu. Zinātniskā bibliotēka

lasītājam ir dota izdevība piegr'iesties atsevišķam jautājumam,

to pētīt un pētot dziļumā iet. īsti zinātniski panākumi pie tautas,

īsteni, tad ar šo pakāpi ir meklējami. Zināms, arī beletristikā

tikpat labi var nodoties kāda atsevišķa jautājuma pētīšanai, bet

lai šos jautājumus beletristiskos ražojumus saskatītu, ir jau

vajadzīga diezgan liela iepriekšēja izglītība, zināma inteliģen-

ces gatavība. Par pirmiem Zin. komisijas pastāvēšanas ga-

diem runājot; šādi sagatavotu cilvēku latviešu vidū bija maz

un beletristikā tad tika lasīta viņas satura, ne ideju un prob-

lēmu dēļ. Jāatcerās arī tas, ka nebija jau mums tos laikus arī

tādas problēmiem bagātas beletristikas.

Šīs trīs pakāpes tiek arī pakāpeniski nodibinātas. Vis-

pirmais rodas lasāmais galds (jau 1868. g.). 1869. gadā uz

lasāmā galda bijuši tikai 7 laikraksti. Cita aina jau atveras

skatam 1870. g., kad lasāmā galdā laikrakstu skaits ir vairāk

kā 3 reizes palielinājies. Lasāmā galda labākam pārskatam,

nosaukšu kādi laikraksti bija tur 1870. gadā.

Latviešu laikraksti:

.
1) Latviešu Avīzes,

2) Baltijas Vēstnesis,
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3) Mājas Viesis.

Krievu laikraksti:

1) Rižskij vestņik,

2) Golos

3) Mosk. vedonTostji.

Vācu laikraksti:

1) Rigaer Stadtblātter,

2) Rigasche Zeitung:.

3) Livlāndische Gouvernements-Zeitung,

4) Tagesanzeiger,

5) Libelle,

6) Kurlāndische Gouvemenīents-Zeitung,

7) Baltische Monatsschrift,

8) Baltische Wochenschrift,

9) Zeitung fūr Stadt und Land,

10) Moskauer Deutsche Zeitung,

11) Ueber Land und Meer,

12) Westermanns Monatshefte.

13) Kladderdatseh,

14) Fliegende Blätter,

15) Kriegszeitung.

Tā tad kopā: 21 laikraksts. Līdzīgs laikrakstu skaits la-

sāmā galdā, par dažiem laikrakstiem paceļoties pāri šim skai-

tam, citu gadu par dažiem laikrakstiem krītot zem iā, pastāv

visus gadus līdz karam. Šāda neliela svārstība nav vedama

sakarā ar lasāmā galda zelšanu vai nanīkšanu atsevišķos ga-

dos. Šī svārstība atkarīga no avīžniecības, kas pati iir svār-

stīga. Tā, piem., mainās ne tikai pats laikrakstu skaits lasā-

mā galdā, bet, aiz iepriekš aprādītiem iemesliem, mainās arī

pašu laikrakstu izvēle. Sevišķi jāatzīmē te latviešu laikrakstu

pavairošanās lasāmā galdā, sakarā ar mūsu avīžniecības saza-

rošanu un attīstīšanos. Sakarā ar Baltijas provinču rusifikā-

cijas centieniem, arī krievu laikrakstu skaits pieaug. 1899. gadā

lasāmā galda pārskats še izteiktās domas apstiprina. 1899. g.

lasāmā galdā bijuši:

Latviešu avīzes un žurnāli:

1) Baltijas Vēstnesis,

2) Balss,

3) Tēvija,

4) Latvietis,

5) Latviešu Avīzes,
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6) Austrums,

7) Zemkopis,

8) Baznīcas Vēstnesis.

Vācu: .

1) Duna-Zeitung,

2) Rigaer Tageblatt,

3) Rigasche Rundschau,

4) Baltische Wochenschrift,

5) Baltische Monatsschrift,

6) Leipziger illustrierte Zeitung,
7) Fliegende Blātter,

8) Lustige Blātter.

Krievu:

9) D. liiit. Echo.

1) S.-Pet. Vedornostjli,

2) Ruts. Vedomostjii,

3) Priibalt. ļiisitoķ,

4) Iskustvo i hud. prom.

5) Vestņik Jevrop.,

6) Russkoje bogastvo,

7—10) dažādi! vietējie izdevumi.

Sarežģījumi radās ar Dienas Lapu, ko runas vīru lēmums

1905. g. izslēdza no lasāmā galda.

Dažam labam latvietim Jaunajā pasaulē — Amērikā no-

kļūstot un vietējos latviešos par Ameriku intresei mostoties,

lasāmā galdā parādās tādas avīzes kā: «Amērikas Latviešu

Avīzes» un «Amērikas Vēstnesis». Pēdējais parādās jau 1901..

pirmais — 1903. gadā.

1905. g., mūsu kaimiņu un brāļu tautai lietuviešiem iegū-

stot brīvību savā valodā avīzes iespiest, arī lietuviešu avīzes:

«Wllniaus Ziņos» un «Liietuwiu Laiikrakštis» parādās lasāmā

galdā. Viņas gan vairāk bij domātas Zin. komsijas zinātniskai

darbībai.

Pēc pārciestiem kara un nemieru gadiem, kā pirmais no

atsevišķām Zin. komisijas nozarēm, sāk darboties lasāmais

galds. Viņš ir arī pirmais žurnālu piegādātājs Zin. komisijas

bibliotēkai, kad tā sāk atspirgt pēc kara un sāk posties jaunās

zinātnes popularizēšanas gaitās iet.

Lasāmā bibliotēka nodibinās tūliņ pēc lasāmā galda.

Sākums lasāmai bibliotēkai gan bijis ļoti trūcīgs — tikai 4 dā-
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vātas grāmatas. Bet kura liela lieta nav bijusi sākumā maza.

kura liela upe nav sākumā mazs strauts? Par lasāmo bibli-

otēku jāsaka, ka tā pieauga loti strauji. Jau dibināšanas (1869.)

gada decembri tajā ir 313 grāmatu un arvienu jaunas tiek dā-

vinātas un pirktas klāt. Zin. komisijas bibliotēku var pielīdzi-

nāt ūdensdzīslām bagātā vietā izraktai akai. Tāda aka vēl

nav pilnīgi izrakta, kad ūdens tajā jau bagātīgi rit. Tādas

akas arvien paliek ar ūdeni bagātas un no tuvienes un tālienes

nāk pie tām ļaudis slāpes dzēst. No 1869. gada, gadu desmi-

tiem šī aka pastāvēja Zin. komisijas pagalmā. Vairākas pa-

audzes nāca pie tās sev spēkus smelt un spirdzināties. Smēla

un neizsmēla. Varbūt tas tāpēc bija tā, ka šī aka bija par

tuvu izrakta pie latviešu tautas sirds. Ko viņas centība smēla

ārā, to mīlestība divtik atlēja atpakaļ. lepriekšējās nodalās

pieminētā lielā tautas atsaucība, kas tika izrādīta citiem Zin.

komisijas pasākumiem, netika liegti arī Zin. komisijas bibliotē-

kai. Katrā gada pārskatā ir minēta liela rinda tautiešu, kas

bibliotēkaii dāvājuši grāmatas, gan pa atsevišķam eksemplāram,

gan pa desmitiem, pat simtiem. Tā 1883. g. Zin. komisijas

biedris R. Alunāns visu savu bibliotēku novēl Zin. komisijai

resp. tās bibliotēkai. 1888. g. Šmits nodeva 600 sējumu lielo

medicīnisko bibliotēku tādam pat mērķim kā R. Allunāns.

Bez pieminētiem lielajiem dāvinājumiem bibliotēkai, tādi

bijuši arī vienā otrā no turpmākiem gadiem.

1878. g. nodibinās zinātniskā bibliotēka. Tai pamatus ar

saviem dāvinājumiem liek: A. Vēbers, dāvinādams 10 grām.,

B. Dīriķis — arī 10, G. Pasīts, K. Kalniņš un R. Tomsons katrs

pa vienai grāmatai dāvinādami. Tiek arī vairākas zinātniskas

grāmatas pirktas. Bez tam no lasāmās bibliotēkas daudz zināt-

nisku grāmatu tiek pārnests uz jaundibināto zinātnisko bibli-

otēku. Lasāmās bibliotēkas zinātnisko grāmatu pārvietošana

zinātniskā bibliotēkā notiek 1887. gadā. Sakarā ar to lasāmā

bibliotēkā grāmatu skaits stipri samazinās. Vēl jāpiebilst, ka

tanī pat gadā lasāmā bibliotēka sastādīja jaunu katalogu un

vairākus atsevišķus sējumus apvienoja vienā. Arī šis pēdējais

apstāklis darīja iespaidu uz lasāmās bibliotēkas sējumu skaita

samazināšanos. Šis šķietamais lasāmās bibliotēkas robs tika

drīzā laikā aizpildīts. Tā kā ilgus gadus Zin. komisijas lasāmā

bibliotēka varēja skaitīties par bagātāko latviešu grāmatu krā-

tuvi. Lasāmā bibliotēka, kā arī vēlāk zinātniskā bibliotēka,

bija atvērtas pa vakariem, dažos vienreiz, dažos — div-
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reiz nedēļā. Lasāmā bibliotēkā par gada abonementu bij jā-

maksā 50 kap., par pusgadu — 30 kap. No 1895. g„ ar Zin.

komisijas lēmumu, lasāmā bibliotēka izsniedza lasītājiem grā-

matas par velti. Tādēļ no šī gada bibliotēkas lasītāju skaits

kļūst lielāks.

Zin. komisijas zinātniskai bibliotēkai 1891. g. 19. marta

sapulcē tiek nospriests sekojošs kārtības rullis:

§ 1. Katrs Zin. komisijas biedrs var dabūt no Zin.

komisijas bibliotēkas I—41 —4 sējumus reizē: kas sagatavo-

jās uz kādu zinātnisku darbu, tas ar priekšnieka atjauju

var dabūt vairāk sējumu.

§ 2. Grāmatas var paturēt visilgākais 4 nedēļas.

Pēc šī laika notecēšanas, ja neviens cits biedrs nav

iepriekš pieteicies uz tām grāmatām, laiku var pagarināt

vēl uz 4 nedēļām.

Piezīme: Kas grāmatas izlieto priekš kāda zināt-

niska darba, tas var tās pēc 4 nedēļu notecēšanas paturēt

vēl 2 nedēļas, ja arī kāds cits biedrs uz tām būtu pie-

teicies.

§ 3. Kas grāmatas neatdod nosacītā laikā vai neiz-

gādā laikā pagarināšanu, no tā bibliotēkārs caur biedrī-

bas sulaini atprasa grāmatas, par ko grāmatu saņēmē-

jam jāmaksā sulainim 10 kap. Kas tad tomēr neatdod

grāmatas līdz nākošai Zin. komisijas sapulcei, to bibliotē-

kārs sūdz pie Zinību komisijas.

§ 4. Nosmērētas, saplēstas vai pazaudētas grāma-

tas lasītājiem jāsamaksā ar grāmatu pilnu vērtību.

§ 5. Katru nedēļu zināmā dienā un stundā bibliotē-

kārs izdod biedriem grāmatas lasīšanai. Diena un stunda

tiek noteiktas katra gada sākumā.

§ 6. Par grāmatām, ko grāmatu tirgotāji un izde-

vēji piesūtījuši un dāvinājuši, bibliotēkārs ved sevišķu

sarakstu. Pēc pārspriešanas grāmatas tiek nodotas vai

nu Zinību komisijas vai lasāmai bibliotēkai.

Šis zinātniskās bibliotēkas kārtības rullis ir raksturīgs tai

ziņā, ka no viņa var noprast, cik lielu pretimnākšanu grib zi-

nātniskā bibliotēka izdarīt ikvienam Zin. komisijas biedrim,

kas grib nodoties kādam zinātniskam darbam. Sevišķi lat-

viešu studentiem zinātniskā bibliotēka grib roku sniegt un ar

grāmatām piepalīdzēt pie iepazīšanās ar zinātniskiem jautāju-
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miem. Tā 1890. g. Zin. komisijas 19. janvāra sēdē pieņem

lēmumu, ka: «Latviešu studenti — mediķi var izņemt iz

bibliotēkas medicīnas grāmatas uz veselu semestri un viņas

izlietot arī ārpus Rīgas. Kas nav komisijas loceklis, tam no

tāda jāpienes galvojums.»

No visa iepriekšējā ir redzama — Zin. komisijas labā

griba palīdzēt zinātniskos jautājumus risināt. Tomēr šij labai

gribai sākumā nesekoja attiecīgā rosība, Bibliotēkai bija vēl

daudz bez lielākiem līdzekļiem neizlīdzināmu robu. Grāmatu

skaits uz 90-to gadu beigām bibliotēkā biji prāvs, bet tās bija,

pa lielākai daļai, dāvinātas grāmatas un periodiski izdevumi.

Tad nu iznāca bieži tā, ka daudziem periodiskiem izdevumiem

nebija visu burtnīcu, vai grāmatu. Bija sākumi, vai beigas —

nebija turpinājums un t. 1. Pieminētais apstāklis zinātniskai

bibliotēkai darīja raizes 90-tos gados. Ar laiku bibliotēkas

robus tomēr izdevās piepildīt, gan no izdevniecībām, gan pri-

vātpersonām piepērkot, gan dabūjot dāvinājumu veidā trūk-

stošos eksemplārus.

No 1900. gada Zin. komisijas bibliotēkai uzbrūk jaunas

raizes — telpu jautājums. Grāmatu pieplūdums bibliotēkai

liels, sabiedrības atsaucība modra, bet dāvinātām grāmatām

bieži gadiem ilgi, katalogos neierakstītām, jānoguļ bibliotēkas

pieblīvētajās telpās. Līdz ar mazāk vērtīgām grāmatām, tāds

pats liktenis ir arī vērtīgām pieminām un augsti zinātniskiem

darbiem. 1903. g. Zin. komisijas muzejam tiek iegādāti jauni

skapji. Muzejam pienākošo mantu skaits vēl tik liels nebija

sanācis, ka tas aizņemtu visus skapjus, tad nu bibliotēka aiz-

ņem tos ar savām grāmatām. Bet tā ir tikai tāda bibliotēkas

«viesošanās» muzeja skapjos. Drīz grāmatas no turienes jā-

izvāc. Pēc biedrības nama nodegšanas bibliotēkai pievieno-

jas vēl viens ļaunums — tai bieži jāpāriet no vienām telpām

otrās. Šāda bibliotēkas pārkravāšana tai nu nekādā ziņā par

labu nevarēja nākt. Ja jau cilāts akmens neiezeļ, tad cilātai

bibliotēkai ne tik nebij izredzes uz iezelšanu, jo nav taču

bibliotēkai akmens blīvuma, bet tā sastāv no simtiem atsevišķu

grāmatu. Cik šādas pārvietošanas nesušas bibliotēkai zaudē-

jumu, var noģist no bibliotēkas pārskata par 1911. gadu. Tur

konstatēts, ka daudz grāmatu gājis pa pārkravāšanās laikiem

zudumā. Sekas tam — nekārtības katalogos, un tādēļ tie bie-

ži jāsastāda no jauna, kas prasa daudz laika un pūļu. Pa-

stāvīgam katalogam ne vienmēr pastāvot, dažbrīd grūti pat
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konstatēt grāmatu īsto skaitu bibliotēka. Pa daļai tādēļ, ka

dažos Zin. komisijas gada pārskatos nav īstais bibliotēkā eso-

šais grāmatu kopskaits, nebiji iespējams te dot kurves veidā

pārskatu par grāmatu skaitu bibliotēka visā viņas pastāvēša-

nas laikā.

Lai gan bibliotēkai viņas pastāvēšanas laikā bijuši daži

gŗûti apstākļi, (nepilnie periodiskie izdevumi, telpu trūkums,

pārkravāšanās) tomēr tai ir bijusi izdevība saņemt arī kādu

ievērības cienīgu atzinību un uzslavu. Zināms, to ļaužu atzi-

nība un pateicība, par kuriem bibliotēka gādājusi tiem savus

apcirkņus neliedzot, nekad nav bibliotēkai apklususi. 1919. g.

Zin. komisijas bibliotēka piedalījās Leva Tolstoja Muzeja bie-

drības rīkotā izstādē, Pēterpilī. Tur tā izstādīja L- Tolstoja

latviešu valodā tulkotos darbus un krievu valodā rakstītu rok-

rakstu «L- N. Tolstojs latviešu literatūrā». Šis pēdējais tika

pēc izstādes dāvāts Ķeizariskās Zinātņu Akadēmijas biedrībai.

Par piedalīšanos izstādē kā arī par minēto rokrakstu Zin. ko-

misijas bibliotēkai.pienāca divas atzinības un pateicības vēstu-

les no izstādes komitejas priekšnieka un Ķeizariskās Zinātņu

Akadēmijas bibliotēkas.

1911. g. abas bibliotēkas — lasāmā un zinātniskā apvie-

nojās vienā Zin. komisijas bibliotēkā. Tad pat bibliotēka tiek

ievietota paplašinātās telpās, kur līdz šim kā būrī iesprostotā

bibliotēka var atkal brīvi izplest spārnus. Grāmatu kopskaits

Zin. komisijas bibliotēkā iir pāri par 10.000 eksemplāru, to-

mēr gan pirkumu, gan ziedojumu veidā turpina nākt arvien

jaunas klāt. Tā 1914. gadā:

1. Dāvinātas no gr. tirgotājiem un izdevējiem . .
518 gr.

2. Dāvinātas no autoriem
...

1 , 19
„

3. Dāvinātas no veicinātājiem-labvēliem
. . . .

. 211

4. Pirktas par Zin. komisijas līdzekļiem 146
„

5. Pirktas par R. L. B. līdzekļiem , 23
„

6. Laikraksti un žurnāli
. . , ,

86
~

Kopā
...

997 gr.

Kaŗam sākoties Zin. komisijas bibliotēkā bija pavisam

11.127 grāmatas.

Pa kara laiku lielākā daļa Zin. komisijas bibliotēkas grā-

matu bija noliktas Der. Gr. nodaļas pagrabos. Daļa grāmatu

atradās turpat bibliotēkas telpās. Kā vienā tā»otrā vietā grā-

matas pa kara gadiem bij cietušas. Pagrabos, ūdens vadiem
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plīstot, grāmatas apakšējos plauktos bij cietušas no ūdens.

Bibliotēkas telpās palikušos skapjus kareivji bij uzlauzuši un

saplosījuši labu dalu grāmatu un laikrakstu. Galīgi saplosīti

bibliotēkas katalogi. Neskatoties uz šiem postījumiem, Zin.

komisijas darbības pārskatā par 1923. gadu zaudējumi nav at-

zīti) par neatsveramiem, bet par pieciešamiem. Minētā 1923.

gadā jaunas grāmatas klāt nav gādātas, izņemot laikrakstus

no lasāmā galda. Arī 1924. g. bibliotēkā ienākušo grāmatu

daudzums ir niecīgs. 1925. g. Zin. komisijas bibliotēka saņem

no Kultūras fonda Ls 1000 pabalstu un par Ls 872 jau iegādā
356 jaunas grāmatas. Kopā ar žurnāliem no lasāmā galda un

dažiem dāvinājumiem 1915. g. bibliotēkā nāk klāt pavisam

374 sējumi. 1926. g. bibliotēku pārvieto ērtākās telpās, bie-

drības nama otrā stāvā. Grāmatas biedriem ir pieejamas lasī-

šanai uz vietas un dažās dienās nedēlā arī promnešanai.

1927. g. bibliotēka dabū Kultūras fonda domes piesūtīto bibli-

otēku komplektu — 608 grāmatas un Kultūras fonda 41 sēj.

zinātnisku grāmatu. Gada beigās bibliotēkai ir apmēram

15.000 liels grāmatu krājums. No šī krājuma vērtīgākās, reti

pieejamās grāmatas un agrāko gadu avīžu komplektus biedri

var dabūt lasīšanai uz vietas, citas grāmatas izsniedz uz mā-

jām. 1927. g. pavisam izsniegtas 800 grāmatas.

Vasaras sapulces.

Nav ko brīnēties, ka pirmajos gados Zin. komisijai nenā-

kas viegli sagādāt derīgus darbus saviem Rakstu krājumiem,

jo latviešiem zinātnieku vēl ir maz un tie paši nodarbināti

tādos laukos, kur viņiem nav vajadzības un vaļas rūpēties par

latviešu gara dzīvi. Tāpēc arī viens otrs no viņiem, būdams

pārliecināts latvietis un arī R. L. b-as draugs, nespēj tomēr

sniegt cik necik noapaļotus sacerējumus, kas noderētu ievie-

tošanai Rakstu krājumos. — Cita lieta ir, ja tādi interesenti,

vaigu vaigā satikdamies, var dzīvā diskusijā savas domas iz-

mainīt; tad arī frāgmentāriskas zināšanas var izpausties un

būt noderīgas kāda jautājuma noskaidrošanā. Bet kopīgās pār-

runas ierosina dalībniekus arī uz turpmākām pārdomām un

rada to silto atmosfēru, kas parasti apņem apvienota darba

darītājus, sevišķi garigā laukā. — Zinību komisijai nu ir izde-

vies ilgiem gadiem tādā darbā pulcināt latviešu modrākos

spēkus. Tas notika tā dēvētās Vasaras sapulcēs. Savu vārdu

viņas dabūja no tā apstākļa, ka sapulcēšanās parasti notika
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jūnija mēnesī. Laiks bij izvēlēts tā, ka sapulcēs varēja dalību

ņemt skolu darbinieki, kas tad ir mācības gadu noslēguši.

Visvairāk tas nāca par labu latviešu inteliģencei Krievijā.

Darbu mācības iestādēs nobeiguši, latviešu skolotāji steidzās

uz dzimteni, un te viņi R. L. b-ā atrada vietu, kur nevien va-

rēja inkormēties par latviešu literātūras un sadzīves lietām, bet

varēja arī atjaunot, vai pa jaunu slēgt daudz interesantu pazī-

šanos. Tā Vasaras sapulces izvērtās par īstiem inteliģences

svētkiem, un nevien sevišķi jaunāki ļaudis, kā jauni skolotāji

jauni studenti, posās ar īpašu godbijību, jo te bij atgadījums

nākt sakarā ar tautā pazīstamiem vīriem, rakstniekiem, zināt-

niekiem v, t. t.

Sapulce mēdza ilgt 2 dienas. Bet vakars abu dienu

starpā arī bij izmantots; viņu dēvēja par Trimpus vakaru.

Vārdu, kā rādās, bij radījis Zariņu Kārlis (K. Millers; kādu

laiku privātreālskolas priekšnieks Cēsīs), kam par latviešu

mitoloģiju bij uzskati ne visai kritiski. Bet vai nu latvie-

šiem tāds Trimpus bija bijis vai nebijis, sabiedriskais vakars

Vasaras sapulču laikā nesa Trimpus vārdu, un kā vārds liek

domāt, šinī vakarā nebij liegts Trimpum ziedot. Tas pa star-

pām arī notika, īpaši studentiem alus kausus cilājot, bet visumā

Trimpus vakars nebij nekas cits, ka prieka apdvestas kopīgas

vakariņas, kur pa reizām atskanēja vienprātīgas dziesmas, vai

arī dedzīgas un hūmoristīgas runas, Šo rindu autoram no ru-

nām palikusi prātā viena, ko 1891. gadā noturēja Zin. komisijas

priekšnieks A. Vēbers, skarbi un skaidri noraidīdams «Rižskij

Vestņik»a uzmācību. Reizēm atkal gadījās no sirds izsmieties.

Bet kad visā zālē dziedāja: «Nu sveiki, brāļi», tad šķita, ka

pār zāli lidotu svētku gars. Vasaras sapulces ar lielo dalībnie-

ku skaitu, interesantajām debatēm un prieka pilno Trimpus va-

karu, tad deva laikrakstiem vielu veseliem mēnešiem.. Vasaras

sapulces, lūk, bij degpunkts latviešu garīgā dzīvē. Kā tas tā

bija, to liecina Kaudzītes Matīs, savās «Atmiņās», spriezdams tā:

«Brīnum liela nozīme pie tautas sajūsmu spēcināšanas

ir piederējusi ļoti iemīļotām un iecienītām Zinību komisijas va-

saru sapulcēm, sākot jau no prekšējā gadu simteņa septiņdes-

mitiem gadiem un turpinoties līdz pašiem lielo pasaules kaŗu

laikiem ar pārtraukumu dažos gados. Šajās sapulcēs ir puk-

stējusi vienmēr un vienkopus latviešu tautas sirds vairāk kā jeb

kautkurā citā savienībā... Ar to tad arī izskaidrojas šo sa->



223

pulču stiprais nenogrozāmais pievilcības un vienošanas spēks,

kāds valdīja viņās gada gadiem.»

Prof. Šmits, tagadējais Zin. komisijas priekšnieks, par

Vasaras sapulcēm ir izteicies Zin. kom. 18. Rakstu krājumā.

Viņš spriež:

«Vasaras sapulces Zin. komisija notur jau no 1884. g. sākot

kārtēji ikgadus, īsi pirms Jāņiem, divas dienas no vietas, uz-

aicinādama uz viņām pazīstamākos tautas darbiniekus, kā lek-

torus, un visu latviešu inteliģenci kā viesus, uz tautas garīgās

attīstības, sevišķi viņas literātūras apspriešanu un uz viņas

vispārējo vajadzību'un trūkumu pārrunāšanu; šādas sapulces

nereti apmeklētas no 500—1000 personām un tajās nolasa caur-

mērā apm. 15 priekšlasījumu un referātu par dažādākām pa-

rādībām latviešu garīgās dzīves attīstības gaitā. Tikai pēc

1905. g. kustībām, kad Zin. komisijai nebija iespējams pielaist

pie šīm sapulcēm arī nebiedrus, pret viņām cēlās pastiprināta

aģitācija no R. L. B-bas pretiniekiem, kuras dēļ atrāvās no

šīm sapulcēm nevien laba daļa apmeklētāju, bet arī vairāki zinī-

bu vīri — bijušie lektori un pat daži ievēlētie referenti. Pēdējā

laikā Zin. komisijai radās domas reformēt šīs sapulces, sistē-

matizējot daudzmaz zināmā sakarībā viņos nolasāmos priekš-

lasījumus. Sākot ar 1907. g. Zin. komisija mēģinājusi sarīkot

arī uz Ziemas svētku brīvdienu beigām plašākas, vasaras sa-

pulcēm līdzīgas ziemas sapulces, kuras tomēr bijušas apmeklē-

tas mazākā mērā nekā pirmējās.»

Vasaras sapulcēs ir pārrunāti ļoti dažādi temati, īpaši

apspriesta pagājušo gadu literātūra. Bet tādi tēmati pa daļai

saskan ar tiem, kas minēti, runājot par Rakstu krājumiem, mito-

loģiju, vēsturi etc, tad te viņus īpaši nenāksies reģistrēt.

Zin. komisijas priekšnieki komisijas 60 g. darbības laikā.

B. Dīriķis 1869.—1871.

K. Biezbārdis 1872.

B. Dīriķis_lß73.—lß77. pirmai pusei.

F. Veinbergs 1877. otrā pusē.

A. Vēbers 1878.

B. Dīriķis 1879.—1881.

A. Vēbers 1882.—1894. pirmai pusei.

V. Plutte-Olavs no 1894. pirmXs p. — 1895.

A. Vēbers 1896.—1897. pirmai p.

V. Plutte-Olavs no 1897. pirmās p. — 1899. pirmai pusei.
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J. Rucels no 1899. pirmās p. — 1900.

P. Gailītis 1901 —1902. pirmai pusei.

V. Maldams no 1902. pirmās p. — 1903. vēlāk vietas izpil-

dītājs G. Reinhardts.

J. Kreicbergs 1904.—1905. pirmai pusei.

K. Freidenfelds 1905. otrā pusē.

J. Zālītis 1906. vēlāk G. Reinhardts.
V. Maldonis 1907.—1908.

J. Kalniņš 1909.—1911.

V. Olavs 1912.—1914.

Pēc kara un apvērsuma Zin. komisijas darbībai atjauno-

joties, komisijas priekšgalā stāv prof. T. Šmits, kas šo amatu

ieņem vēl patlaban.
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Derīgu grāmatu nodaļa.

Pareizi nostādīta izglītība ir katras tautas drošākais pa-

mats, kas to paceļ ne tikai garīgā, bet arī materiālā ziņā. To

atzinuši arī Rīgas Latviešu biedrības dibinātāji, likdami biedrī-

bai par galveno mērķi «gādāt par derīgu zināša-

nu- un visādas gara gaismas izplatīšanu

ta v tā». Rakstīts vārds — grāmatas — vislabākais līdzeklis

gara gaismas izplatīšanai tautā. Kad biedrība dibinājās, latvie-

šiem trūka derīgu grāmatu. Šis trūkums bija visai sāpīgi sa-

jūtams, kādēļ bija jāķeras pie viņa novēršanas. Pie biedrības

nodibinājās Zinību komisija, kam bija jāuzņemas šis grūtais, bet

svētīgais darbs.

1884. g. 4. dcc. A. Vēbers, Zinību komisijas uzdevumā

iesniedza biedrības runas vīriem priekšlikumu par derīgu grā-

matu apgādāšanu. Lai veicinātu derīgu grāmatu apgā-

dāšanu, viņš lika priekšā: 1) izsolīt godalgas, 2) izdot

derīgas grāmatas un 3) grāmatu apgādātājiem sniegt

palīdzību naudā, lai izdotu derīgas grāmatas par jo lētu cenu.

Nauda šim mērķim būtu sagādājama ar labprātīgiem ziedoju-

miem un izrīkojumiem. Biedrības grāmatās būtu ievedams se-

višķs «derīgu grāmatu konts», naudu uzglabātu biedrība, vērts-

papīros, bet Zinību komisijai naudas izlietošanā dodama pil-

nīga «svabadība». Šo Zin. konu. priekšlikumu runas vīri ap-

stiprināja, bet dzīvē sāka izvest divus gadus vēlāk, kad Zin.

kom. nolēma dibināt «Nodaļu priekš derīgu grāmatu apgādāša-

nas». Statūtus, resp. instrukcijas šai nodaļai sastādīja B. D ī r i-

ķi s, A. Butu 1i s, E. Skujen ick s, V. All ber gi s

un Q. P ū c ī t i s. Sastādītās instrukcijas iesniedza Zinību ko-

misijai, kas tās apstiprināja 1886. g. 30. aprīlī.

Nodaļa savu pirmo sēdi noturēja 1886. g. 17. maijā.

Šai sēdē ievēlēja par Nodaļas priekšnieku A. Š1 ēz i nu.

kā vietā drīz nāca B. Dīriķis, par vina Vietnieku —

A. But v 1i un par rakstvedi — virsskolotāju F. Zē-

berģi. Šai sēdē pārrunāja arī tuvāk Nodaļas uzdevu-

mus, sevišķi principus, pie kādiem turēties, grāmatas

tautai apgādājot: 1) «kas viņai dažādos dzīves apstākļos un

vajadzībās varētu būt par pamācību un vispārīgi derētu prāta

un sadzīves izglītībai; 2) kas būtu sarakstītas viegli tekošā,
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skaidrā valodā, katra saprašanai pieejamas un patīkami lasā-

mas un 3) būtu lētas, visiem viegli iegādājamas, lai tām arī vis-

nabagāko laužu durvīm nebūtu jāiet garām.»

Mērķi nu bija nosprausti, bija jāstājas pie viņu realizēša-

nas. Nodaļa arī tūliņ atzina, ka viņa viena pati maz varēs pa-

nākt, ka te jānāk palīgā plašākām tautas aprindām. Tādēļ no-

lēma griezties pie latviešu tautas ar uzaicinājumu. Šis uzaici-

nājums parādījās 1886. g. 29. dcc. «Baltijas Vēstneša» 298. nu-

murā ar Nodaļas priekšnieka B. Dīriķa parakstu.

Uzaicinājumā vispirms bija aizrādīts uz Nodaļas nodibi-

nāšanos un uz tiem principiem, pie kādiem Nodaļa turēsies,

grāmatas apgādājot. Tāļāk uzaicinājumā lasāms: «Bet šo

savu darbu Nodaļa spēs strādāt ar sekmēm tik tad, ja viņai

arī publika cītīgi un devīgi nāks palīgā gan derīgus manuskrip-

tus piesūtīdama, gan arī ar naudas dāvanām piepalīdzēdama.»

«Piesūtītos manuskriptus, kādus atradīs.par derīgiem, No-

daļa samaksās ar 20—25 rbļ par drukas loksni. Tādā kārtā

Nodaļa cer dabūt nevien krietnus rakstus, bet arī grib daudz

maz atlīdzināt darbu un pabalstīt spēkus, kas tautas labā

strādās.»

«Lai rakstniekiem būtu zināms, kādi raksti Nodaļai īsti

vēlami, tad piemēram še dodam kādus tematus:

1. Kas jāievēro bērnu kopšanā un audzināšanā pirmajos

gados ?

2. Kā koku dārzi ietaisāmi un kopjami?

3. Kā sakņu dārzi ietaisāmi un kopjami?

4. Monogrāfijas par dažiem ievērojamiem laikmetiem,

gadījumiem, kārtām vai personām no Krievijas, bet sevišķi no

Latvijas vēstures (piemēram: par zemgaliešu cīņām», par kuģ-

niecību un tirdzniecību hercoga Jēkāba laikā, par Vidzemes

iekarošanu caur Pēteri Lielo v. c).

5. Latviešu mitoloģijā.
6. Kas darāms piepēžu saslimumu un pamirumu gadī-

jumos?

7. Kā spēcīga veselība panākama un uzturama?

«Šo paziņodama, Nodaļa lūdz visus, kam tautas labklājība

rūp, pie uzņemtā darba nākt viņai pēc iespējas talkā.»

Šis uzaicinājums, kā Nodaļa vēlāk pārliecinājās, bija atra-

dis tautā dzirdīgas ausis, bet Nodaļa nevarēja, rokas klēpī sali-

kusi, gaidīt uz šo atsaukšanos, jo tā nenāca tūliņ: viņai bija ne-

kavējoties jāķeras pie sava īstā darba — grāmatu izdošanas.
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1887. gada sākumā Nodaļai bija jau iesūtīts viens otrs ma-

nuskripts, bet no tiem nevienu neatrada par derīgu izdošanai.

levērojot, ika 1887. g. jūlijā pagāja 25 g. no tā laika, kad sāka

iznākt «Pēterburgas Avīzes», Nodaļa nolēma kā savu pirmo

grāmatu izdot «Pēterburgas Avīžu Piemiņu» divās dāļās, kurās

uzņemtu rakstus no «Pēterburgas Avīzēm». Pie rakstu izvēles

un sijāšanas I. daļai piedalījās Fr. Brīvzemnieks, E. Skujenieks

un A. Butulis, bet «Piemiņas» 11. daļu sastādīt palīdzēja arī vēl

Fr. Grosvalds, J. Straume, D. Sarkanis un M. Skrūzītis. Galīgo

rakstu sakārtojumu un redakciju «Piemiņai» izdarīja Fr. Brīv-

zemnieks, bet priekšvārdu sarakstīja Kr. Valdemārs. «Pie-

miņa» iznāca jūnija mēnesī 12 loksnes bieza un maksāja 30 kap.

uz vienkārša un 80 kap. uz labāka papīra.

Par pirmo Nodaļas soli grāmatu apgādāšanā laikraksti at-

saucās atzinīgi. Tā «Austrums», Nodaļas pirmo grāmatu ap-

sveica šādi: «...Tāpēc jāpateicas Der. Grām. Nodaļai, ka

viņa uzņēmusies izdot, «Pēterb. Avīžu» labākos rakstus atse-

višķās grāmatiņās
...

Pirmā tāda grāmatiņa jau iznākusi un

dabūjama visās grāmatu bodēs. Še mēs atrodam stāstus, kas

ņemti no pašu tautas dzīves un kur atrodam cilvēkus, kas mums

pilnīgi saprotami, tādēļ ka viņi mums līdzīgi. Zobgalis graiza

netikumus, kas vēl tagad nav zuduši mūsu starpā, tā ka jādomā,

ka rakstītājs smēlis no tagadējās dzīves... Neviens, kas šo

grāmatiņu būs iegādājies, to nenožēlos, jo būs atradis spirgtu

gara barību. Grāmatiņa 12 loksnes bieza un maksā tikai 30 kap.,

salīdzinot tā lētākā grāmata, kas līdz šim izdota latviešu

valodā.»

«Der. Grām. Nodaļa uzsākusi savu darbību ar šo teicamo

izdevumu un iztērējusi pie tam savu mazo kapitālu, tādēļ tagad
tautai jāpierāda, ka viņa jau izaugusi no bērna stāvokļa un prot

cienīt to, kas pastrādāts viņas labā... Šo izdevumu latviešu

tauta varētu it viegli izpirkt, jo tādu gan nebūs daudz, kas ne-

spētu atlicināt 30 kap. un nopirkt par šo mazumiņu mūža draugu
un tādā vīzē gādāt par savu labumu, un turklāt pabalstīt Der.

Gr. Nodaļu, lai viņa varētu labāki strādāt vispārīgam tautas

labumam. Bet turīgākie, kam Dievs piešķīris vairāk mantas,

varētu no savas pilnības dāvāt kādu mazumiņu šai Nodaļai,
lai mazāk turīgākie varētu par lētu naudu dabūt derīgas grāma-
tas. Citas mazas tautas jau tādā ceļā sasniegušas lielus panā-
kumus.»

Nodaļas uzaicinājumam, pabalstīt to ziedojumiem, bija
sekmes: Nodaļai 1887. g. ziedoja: 1. Kokneses dzied, biedrība
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200'rbļ., 2. Dundagas dziedāšanas un muzīkas koris 65 rbļ.,

3. Taurupes-Ādarkašu dzied, biedrība 22 rbļ., 4. Caur «Balt.

Vēstneša» redakciju 70 rbļ. 50 kap., 5. Rīgas Latv. amafcn. bie-

drības kase 170 rbļ. un 6) dažas personas kopā 9 rbļ. Bez tam

par pārdotiem «Pēt. Av. Pieminas» eksemplāriem ieņēma 125

rbļ. 45 kap. Kopā ar citiem ieņēmumiem un 223 rbļ. 15 kap.

lieto atlikumu no 1886. g. Nodaļas rīcībā 1887. g. bija 957 rbļ.

15 kap., no kuras sumas izdeva 792 rbļ. 64 kap., tā kā uz 1888.

gadu atlika vairs tikai 164 r. 64 kap. Bet ar grāmatu izplatīšanu

neveicās tā, kā bija cerēts, šai ziņā tauta neattaisnoja uz viņas

liktās cerības, jo, kā minēts, par pārdotām grāmatām ienāca

tikai 123 rbļ. 45 kap.

Nodaļa 1888. gadā neizdeva nevienas grāmatas. Šādai

Nodaļas neveiksmei šai gadā par iemeslu bija pa daļai lielie

tautas svētki, kuriem rosīgi gatavojās Latviešu biedrība.

Nodaļas darbinieki ņēma dzīvu dalību arī svētku sarīkošanā,

kādēļ tiem atlika maz laika nodoties Nodaļas darbam. Bet gal-

venais neveiksmes iemesls bija iekšējas dabas: Nodaļas

priekšnieks Ed. Skujenieks, neizpildījis svarīgus Nodaļas lēmu-

mus, atstājās no priekšnieka amata un aizbrauca no Rīgas, ne-

nodevis Nodaļas darīšanas un rēķinus. Pagāja viss gads, sarak-

stoties ar Skujenieku, nokārtojot rēķinus, savedot kārtībā grā-

matas v. t. t.

1889. gada sākumā Nodaļa izdeva akai 2 grāmatas: 1. M.

Skrūziša «Sēļi» un 2. Leppevlča «īsa zemkopības - mācība».

Šiem izdevumiem Nodaļa izlietoja ne tikvien visus savus līdze-

kļus, bet ietaisīja pat vēl parādus. Līdzekļu trūkuma dēļ nu No-

daļai bija sava darbība jāpārtrauc.

Ar 1890. gadu Nodaļas vēsturē, varam sacīt, sākās jauns

posms. Tas stāv sakarā ar kādu notikumu Rīgas dzīvē, kas

nāca par labu*Nodaļas tālākai attīstībai.

Līdz 1889. g. rudenim visās pilsētas elementārskolās mā-

cības pasniedza vācu vai krievu valodā, izņemot divas skolas,

kurās mācīja no 1885. g. latviešu valodu. Par skolotājiem ele-

mentārskolām pieņēma vāciešus, igauņus, krievus, vai pārvā-

cotus latviešus. Īsts latvietis, ja arī viņš bija izglītojies vācu

iestādēs, Rīgas pilsētas skolās nevarēja vietas dabūt. 1889. g.

rudens te ienesa lielas pārgrozības. Ar 1889. g. rudeni bija vi-

sās Rīgas elementārskolās jāieved krievu valoda par mācības

valodu. Lielākā daļa vācu skolu skolotāji atteicās pasniegt

mācības krievu valodā, kādēļ valdība tos atlaida no vietām.

Demonstrēdama pret skolotāju atlaišanu, Rīgas pilsētas skolu
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kolēģija nolika savas pilnvaras. Valdība nu uzdeva tautskolu

direkcijai ievēlēt Rīgas pils. elementārskolām trūkstošos skolo-

tājus. Par tautskolu direktoru toreiz bija Pokrovskis, cilvēks

ar augstskolas izglītību un gaišu prātu. Skolotāju izraudzīšanu

Pokrovskis uzticēja toreizējam Rīgas tautskolu inspektoram

Fr. Brīvzemniekam. Brīvzemnieks ielika tagad pilsētas ele-

tnentārskolās ap 20 latviešu skolotāju, par ko viņam asi uzbru-

ka «Moskovskija Viedomostji» un «Rižskij Viestņiks». Arī

vēlāk, kad sāka darboties atkal Skolu kolēģija, ar Brīvzemnieka

gādību dabūja daudz latviešu skolotāju vietas pilsētas skolās.

Kaut gan ne visi latviešu skolotāji, kas ar B r. gādību dabūja

vietas Rīgas pils. skolās, attaisnoja uz viņiem liktās Br. cerī-

bas, tomēr daudzi no viņiem sāka tūliņ darboties Der.

(irām. Nodaļā. Šie jaunie spēki, kopā ar dažiem biedrību skolu

skolotājiem, kas jau agrāk darbojās Rīgā, radīja to Nodaļas

darbinieku kadru, kas ideālā sajūsmā nesavtīgi- veltīja savus

spēkus Nodaļas mērķu veicināšanai.

Nodaļai nu netrūka darbinieku, kādēļ arī sākās Nodaļā

rosīga darbība. Jau 1890. gadā noturēja 8 sēdes un

apsprieda piecus manuskriptus. Nolēma izdot un arī

izdeva «Stāsti iz romnieku vēstures». Lielas grūtības ra-

dīja līdzekļu trūkums. Lai rastu līdzekļus, tad pirmo grāmatu

izdeva ar noteikumu, ka katrs Nodaļas darbinieks paņems un

izpārdos 20 eksemplārus, ko arī izpildīja. Ar laiku Nodaļas nau-

das apstākļi sāka laboties un Nodaļas darbība labāk sekmēties.

1892. gadā Nodaļa noturēja jau 16 sēdes, apsprieda 12 manu-

skriptus un vienojās ar Apsīšu Jēkabu par viņa rakstu izdošanu.

Šai gadā Nod. izdeva jau 7 grāmatas. lenāca arī jau ziedojumi
57 rbļ., un stud. mcd. Strautzelus dāvāja manuskriptu «Pirmā

palīdzība piepēžos nelaimes gadījumos».

-Nodaļas attīstību sākumā stipri kavēja pienācīgu telpu
trūkums. Nodaļai bija vecajā biedrības namā ierādīta aiz bil-

jarda istabas maza istabiņa, kur noturēja savas sapulces arī

Rīg. Latv. Labdar. biedrība. Nezinātājam Nodaļu te atrast

nācās ļoti grūti. Kamēr Nodaļai bija grāmatas jāizdod tikai

grāmatu tirgotājiem un kolportieriem, tikām ar ierādītām tel-

pām kā nekā varēja iztikt, bet kad sāka grāmatas .pārdot Noda-

ļas telpās un piesūtīt biedriem-veicinātājiem, tad ierādītās tel-

pas izrādījās par pilnīgi nepietiekošām. Biedrība centās pēc

respējas šīs neērtības novērst un ar laiku arī novērsa.

Ar 1892. g. Nodaļa sāka pieņemt biedrus-veicinātājus jeb
abonentus. Abonentam par iemaksāto 1 rbl. piesūtīja pa pastu
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visas tai gadā iznākušās grāmatas, kuru vērtība arvien pār-

sniedza abonentu maksu. No abonentiem pirmā gadā ienāca

tikai 71 rbl., bet nākamā gadā jau 509 rbļ. Abonentu skaits

ātri auga un drīzi sniedzās tūkstošos. Līdz ar to vairojās darbs

Nodaļā, kādēļ bija jādibina jauni amati un komisijas. 1894. g.

nodibināja ekspedīcijas pārzina amatu un ievēlēja Bibliotēkas

un Cittautu rakstnieku'komisiju, ko vēlāk (1896. g.) pārdēvēja

par Rakstu komisiju. Lai darbi Nodaļā noritētu sekmīgi un bez

traucējumiem, 1897. g. izstrādāja instrukcijas, kur visos sīku-

mos bija skaidri noteikti katras amata personas pienākumi un

tiesības.

Loti nabadzīga toreiz bija latviešu bērnu un jaunatnes litera-

tūra, latviešu bērniem un jaunatnei trūka gandrīz pavisam derī-

gu grāmatu lasīšanai. Lai novērstu šo trūkumu, Nodaļa sāka

1898. gadā izdot otru grāmatu sēriju ar nosaukumu «Jaunības

raksti». Šai sērijā izdeva bērnu un jaunatnes prātam un sapra-

šanai piemērotus stāstiņus, rakstus no dabaszinībām, ceļojumu

aprakstus, ievērojamu vīru biogrāfijas v. t. t., pēc iespējas ilu-

strētus. Par šīs sērijas grāmatām vēlāk «Baltijas Vēstu.» rak-

stīja šādi: «Nodaļas «Jaunības rakstos», ar kuriem Nodaļa,

īstenībā sakot, radījusi mūsu bērnu literātūru, viscaur manāms

simpātisks virziens, kas iziet uz plašu un dziļu tikumisku ideālu

ieaudzināšanu jaunās paaudzes sirdīs. Te ir sniegta viela, ko

ar sekmēm var izlietot visi vecāki un audzinātāji, kas saviem

audzēkņiem tiešām no sirds vēlas sniegt maizi, bet ne akmeni.»

«Jaunības rakstu» abonenti maksāja gadā 50 kap., par

ko saņēma visas tai gadā «Jaunības rakstu» sērijā iznākušās

grāmatas. «Jaunības rakstiem» 1904. g. bija 4082 abonenti.

Šai sērijā izdotas pavisam 96 grāmatas, kas iespiestas 388

loksnēs.

Sākumā grāmatu izsniegšanai Nodaļā nebija nolikts no-

teikts laiks. Ar 1898. gadu ieveda dežūrēs, Nodaļas darbi-

nieki pēc kārtas dežūrēja Nodaļas telpās no pīkst. 5—7 vakarā,

kur pārdeva grāmatas un sniedza pieprasītājiem par Nodaļu va-

jadzīgās ziņas.

Visus darbus līdz 1900. g. veica Nodaļas darbinieki vien

bez kādas atlīdzības. Pieņemoties biedru-veicinātāju skaitam,

nebija vairs Nod. darbiniekiem vien iespējams kārtīgi izsūtīt

Nod. grāmatas abonentiem, kādēļ 1900. g. pieņēma algotu ek-

spedīcijas pārzini. 1902. g. Nodaļa paplašināja savu darbību,

izdodama divus kalendārus — vienu pieaugušiem, otru — bēr-
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niem. Kalendāru izdošanu izbeidza 1906. gada, kam par iemes-

lu bija 1905. gada revolūcija.

Nodaļa ātri attīstījās un izvērtās par īstu veikalu. Jau

1902. gadā izplatīja tautā 75.000 eks. dažāda satura grāmatu,

no kuŗâm 58.000 eks. piesūtīja abonentiem, bet pārējos 17.000

eks. pārdeva veikalā. Bija tādēļ nepieciešams pastāvīgs algots
darbvedis. Par tādu 1902. gadā pieņēma A. Cīruli ar 35 rbļ.

algas mēnesī. Nodaļa nu bija atvērta katru dienu no pīkst.

10—2 un no 4—7 vakarā. Cīrulim atteicoties, 1903. gadā par

darbvedi izraudzīja Indriķi rioLlanderi, kas nodevās Nodaļai ar

sirdi un dvēseli un kam lieli nopelni Nodaļas uzplaukšanā.

Derīgu Grāmatu Nodaļu nodibināja kā Zinību komisijas

apakšnodaļu. Par īstiem biedriem Nodaļā varēja uzņemt tikai

Zinību komisijas biedrus. Visi svarīgākie Nodaļas 'lēmumi bija

jāapstiprina Zin. komisijai. Jāliecina, ka Zin. komisijas

izturēšanās pret Nodaļu bijusi vienmēr korekta. Neraugoties

uz to, Nodaļai tomēr šāds stāvoklis bija visai neērts, sevišķi

tādēļ, ka Nodaļā par īsto biedri nevarēja iestāties katrs Rīgas
Latv. biedrības biiedris, bet tikai tie, kas bija par biedriem arī

Zin. komisijā, kādēļ viņa centās iegūt patstāvību, gribēja būt

atkarīga tikai no pašas biedrības. Tādēļ Nodaļa 1903. gadā

izstrādāja jaunus statūtus un iesniedza tos biedrības runas

vīriem. Biedru pilna sapulce šos statūtus apstiprināja

1903. g. 19. dcc. Nodaļas jaunie statūti bija šādi:

Rīgas Latviešu Biedr. Derīgu

Grāmatu Nodaļas kārtības rullis,

apstiprināts biedrības pilna sapulce, 19. decembrī.

1. §. .

Rīgas Latviešu biedrības, Derīgu Grāmatu Nodaļas uzde-

vums izpildīt Rīgas Latviešu Biedrības statūtu pirmā paragrā-

fā minēto nosacījumu: «gādāt par derīgu zināšanu

un visādas gara gaismas izplatīšanu», kuru

mērķi Nodaļa grib sasniegt, izdodot un izplatot tautā derīgas

grāmatas.

2. §.

Nodaļā var uzņemt par biedriem tikai Rīgas Latviešu

biedrības biedrus.

Piezīme: Līdzšinējie Nodaļas biedri uzskatāmi par uzņemtiem

Nodaļas biedriem.
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3. §.

Biedrus Nodaļā uzņem ar vienkāršu balsu vairākumu, pie

kam var balsot tikai par tādu kandidātu, kas vēlākais iepriek-

šējā sapulcē no kāda biedra uzdots un ari noprotokolēts.

4. §.

Nodaļa biedri var izslēgt ar
2/

3 balsu vairākumu no klāt-

esošiem biedriem.

5. §.

Nodaļas biedru maksu nospriež pate Nodaļa. Par šo mak-

su biedri! dabū visas tai gadā no Nodaļas izdotās grāmatas.

Piezīme: Kas gada laikā, pēc vienreizējas atgādināšanas, savu

biedru naudu nesamaksā, uzskatāms par izstājušos no Nodaļas.

6. §.

Bez biedriem, tā saucamiem īstiem biedriem, ir Nodaļas

veicinātāji, kuri maksā Nodaļai 50 kap., 1 rbl. resp. 150 kap.

gadā, par kuru iemaksu Nodaļa tiem piesūta grāmatas.

Piezīme: Par biedriem-veicinātājiem var iestāties katrs, bet

nebauda nekādu citu tiesību, kā vienīgi dabūt izdodāmās

grāmatas.

7. §.

Nodaļai Dašai sava kase. Naudas līdzekļi Nodaļai sanāk:

a) no biedru maksām, b) biedriem-veicinātājiem, c) labprā-

tīgiem dāvinājumiem, izrīkojumiem, v. t. t., un d) no peļņas, kas

atlec no pārdotām grāmatām.

Piezīme. Lai gan visas naudas glabājamas Rīgas Latviešu Bie-

drības kasē, tomēr Nodaļa nospriež par naudas izdošanu un

izlietošanu.

. 8. §.

Visa Nodaļas manta: nauda, grāmatas, inventārs v. t. t. ir

Rīgas Latviešu biedrības īpašums.

9. §.

Nodaļas gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

10. §.

Nodaļa notur savu gada sapulci janvāra mēneša pirmajā

pusē, kurā biedri no sava vidus ievēl uz vienu gadu: priekš-

nieku, priekšnieka vietnieku, rakstvedi, kasieri biedru zinātāju,

mantzini, ekspedīcijas pārzini, korektoru un apakškomisiju

locekļus.
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11. §.

Amata vīrus ceļot un par priekšlikumiem balsojot, Nodala

izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu; ja balsis, izspriežot priekš-

likumu, dalījušās līdzīgās daļās, tad priekšnieka balss izšķiroša.

12. §.

Nodaļa savu gada pārskatu iesniedz Biedrības priekšnie-

cībai, nodrukāšanai Rīgas Latviešu biedrības pārskatā, līdz 15.

janvārim.

13. §.

Nodala notur kārtējas sapulces vismaz vienreiz mēnesī,

izņemot 2 vasaras mēnešus; ārkārtējas sapulces sasauc priekš-

nieks pēc savas atzinās, vaj ja arī 10 biedri to vēlas.

14. §.

Nodaļai atļauts pašai attīstīt savas iekšējās darbības kār-

tību, ceļot' apakškomisijas, dibinot jaunus .amatus un ievedot

citus pārgrozījumus iekšējā organizācijā, kādus tā atzīst par

vajadzīgiem.

15. §.

Derīgu Grāmatu Nodaļa nav citādi atceļama, kā tikai no

Rīgas Latviešu biedrības pilnas sapulces, kad runas vīri šai

lietā taisījuši savu nolēmumu.

Nodala savus izdevumus iespieda literātūras valodā un

gotu burtiem, kā jau visas tautai lemtās grāmatas tanī laikā,

kādēļ vienai latviešu tautas daļai, proti latgaliešiem tās nebija

pieietamas. Bet latgaliešiem grāmatu bads bija vēl lielāks nekā

latviešiem-baltiešiem. Tādēļ Nodaļa sāka domāt, kā apgādāt

arī latgaliešus ar derīgām grāmatām. Izdot .vienkārši grāma-

tas latgaliešu izloksnē latīņu burtiem un izplatīt tās Latgalē —

bija polītisko apstākļu dēļ visai bīstami 1 un pat neiespējami, jo

valdība šādu rīcību uzskatītu par pretvalstisku propagandu.

Tādēļ Nodaļa nolēma izdot jaunu rakstu sēriju ar no-

saukumu «Izlokšņu sērija». Šīs sērijas grāmatas gribēja

iespiest latīņu burtiem un tajās uzņemt rakstus galvenā
kārtā literāriskā valodā un latgaļu izloksnē, bet citās iz-

loksnēs tikai dažus gabaliņus. Šīs sērijas nolūkiem Nodaļai

iemaksāja kāds labvēlis jau 100 rbļ. Nodaļa stājās sakaros ar

toreizējiem Latgales tautas darbiniekiem Ķempi, Kindzulu v. c,

lai sadabūtu rakstus latgaliešu izloksnē un nokārtotu arī grā-

matu izplatīšanu Latgalē. Pie grāmatu izplatīšanas solījās pa-

līdzēt arī garīdznieki. Vispirms bija jānokārto latgaliešu iz-
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loksnes pareizrakstības jautājums. Tas aizņēma daudz laika,

jo latgalieši negribēja pieņemt latviešu valodnieku ieteikto orto-

grāfiju. Beidzot tomēr ortogrāfijas jautājumu nokārtoja. Sā-

ka gādāt vajadzīgos rakstus. Te radās atkal nesaprašanās ar

latgaliešiem. lespiešanai latgaliešu izloksnē pirmai burtnīcai

piesūtīja īsu, konspektīvu rakstu par Lapla'sa teoriju, kas pat la-

bi izglītotam cilvēkam nebija lāgā saprotams." Nodala tādu

rakstu nodomātā burtnīcā nevarēja uzņemt, kādēļ Pieprasīja,

lai pirmai grāmatai sūta stāstiņus un latgaliešu tautas dziesmas,

vispār vieglāku lasāmo vielu. Nodaļa izgaidījās jauno rakstu,

bet arī uz atkārtotiem pieprasījumiem nekā nesagaidīja. Aiz

šiem un vēl citiem apstākļiem, kas nebija atkarīgi no Nodaļas,

«Izlokšņu sērijas» izdošana bija beigās jāatmet.

Kā zināms,, pārkrievošanas laikos valdība gribēja skolu

jaunatni atsvešināt no latviešu nacionālās lietas, gribēja to

pārkrievot, kādēļ aizliedza tai sapulcēties un pat lasīt latviešu

grāmatas. Šo spaidu jaunatne nesa kā smagu nastu. Der.

Lirām. Nodaļa gribēja latvju jaunatnei te nākt palīgā un dot ie-

spēju, pulcējoties interesēties par latviešu lietām un vingrinā-

ties literāriskā darbībā. Lai to sasniegtu, Nodaļa nolēma izdot

sevišķu sēriju ar nosaukumu «Vārpas». Šīs sērijas līdzstrād-

nieki varēja būt tikai skolu jaunatne. Noorganizējās sevišķs

skolnieku pulciņš, kurā ņēma dalību ģimnāziju, reāl- un ko-

mercskolu un semināru audzēkņi no Rīgas, Jelgavas un citurie-

nes. Pulciņš rīkojās patstāvīgi. Sapulces noturēja dažādās

vietās: Nodaļas telpās, pie Nodaļas darbiniekiem un pulciņa

biedriem. Sapulču vieta bija bieži jāmaina, lai izvairītos no

valdības vajāšanām. Pulciņš ievēlēja no sava vidus redakcijas

komisiju, bet beigu redakciju izdarīja Nodaļa. Nodaļa tad

iespieda pieņemtos rakstus, ievezdama savās grāmatās se-

višķu «Vārpu» kontu. «Vārpas» izplatīt palīdzēja pulciņa

biedri. Šai sērijā iznāca tikai 2 grāmatiņas — «Vārpas» I.

un «Vārpas» 11. Arī šo teicamo Nodaļas pasākumu sagrāva

1905. gada revolūcija.
Latviešiem bija reiz žurnāls «Austrums», ko vadīja un iz-

deva ideālais tautas darbinieks un zinātnieks nel. J. Velmē.

«Austruma» lasītājs toreiz ar nepacietību gaidīja uz katru nāko-

šo žurnāla burtnīcu. Ar «Austruma» apstāšanos radās latviešu

literātūrā liels robs. Der. Gr. Nodaļa nodomāja gādāt

«Austrumam» cienīgu pēcnācēju, kādēļ 1912. g. nolēma izdot

žurnālu «Druva», mēnešrakstu zinātnei, 'literatūrai un mākslai.

Žurnāla izdošana prasa arvien lielus naudas līdzekļus. Nodaļa
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nevarēja cerēt, ka jau pirmā gadā «Druva» atmaksāsies, bet

varbūtējā iztrūkuma segšanai negribēja līdzekļus ņemt no No-

daļas kases, lai nebūtu jāierobežo grāmatu izdošana. Bija jā-

atrod cits avots varbūtējā iztrūkuma segšanai. Tādu atrada

garantos. Kad vajadzīgā suma bija sazīmēta, stājās pie

mēnešraksta izdošanas. levēlēja Rīcības komisiju, kurā nāca

L. Ādamovičs, J. Lazdiņš, Fr. Ādamovičs, J. Dravnieks, A. Cī-

rulis, T. Zeiferts un K. Košs. Par žurnāla redaktoru izraudzīja

Fr. Adāmovicu. Adāmovičam atsakoties no redaktora pienā-

kumiem, žurnālu parakstīja Fr. Grosvalds, bet faktiski to redi-

ģēja L. Bērziņš. No 1913. g. 2. marta «Druvu» vadīja rakst-

nieks T. Zeiferts. Žurnālu izdeva uz laba papīra ar ilustrāci-

jām un nošu un mākslas pielikumiem. Atsauksmes par žurnālu

nāca labas, bet tomēr neradās tik liels abonentu skaits, ka žur-

nāls varētu pats sevi uzturēt. Katru gadu daļa izdevumu bija

jāsedz garantiem. Rīcības komisijā kā garantu pārstāvji dar-

bojās: A. Strausman'is, J. Bomēns, G. Smi'ldziņš, J. Brigāde ris,

J. Bukolds, j. Purgals un K. Bērziņš. Pasaules karam sākoties,

abonentu skaits stipri samazinājās, kādēļ nolēma «Druvas» iz-

došanu ar 1914. gadu izbeigt, kas arī notika.

1913. gadā Nodaļa ieguva no Kaudzīšiem par 2500 rbļ.

(zeltā) visas autora tiesības uz «Mērnieku laikiem».

Rakstu apgādāšana.

Derīgu rakstu sagādāšana bija savienota ar diezgan lie-

lām grūtībām. Lai rastu derīgus manuskriptus, Nodaļa jau

pašā sākumā izsludināja tematus, par kādiem vēlētos saņemt

derīgus manuskriptus. lenāca manuskripti, bet ar maz izņēmu-

miem mederīgi kā satura, tā sevišķi valodas ziņā. Līdz

1895. gadam bija Nodaļai iesūtīti 87 manuskripti, bet

maz no tiem izrādījās par derīgiem. Lai rakstu izvēlei nebūtu

gadījuma raksturs, tad 1896. gadā nodibināja «Rakstu ko-

misiju», kuras locekļu skaitu noteica uz 7, bet vēlāk pavai-

roja līdz 12. Par komisijas priekšnieku ievēlēja M. Āronu,
bet par rakstvedi —P. Breikšu. Rakstu komisija nu

centās novērst gadījuma raksturu rakstu izvēlē, kas viņai arī

līdz zināmam mēram izdevās. Viņa pieņēma arī uz priekšu,
tāpat kā līdz tam, no malas iesūtītus gadījuma manuskriptus,
bet arī apsprieda, kāda satura grāmatas tautai vajadzīgas un

izdodamas. Tad griezās ar uzaicinājumu pie attiecīgo arodu
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speciālistiem sarakstīt vēlamo grāmatu. Nebija viegli atrast

vēlamo grāmatu sarakstītājus: lielākā daļa atrunājās ar to,

ka nepārvaldot latviešu valodu tādā mērā, lai varētu sarakstīt

grāmatu latviešu valodā. Un tā nebija tukša izruna, bet patie-

sība. Pa lielākai daļai bija stipri jālabo manuskriptā valoda arī

tiem, kas uzņēmās un sarakstīja attiecīgu grāmatu. Tāļāk —

Rakstu komisijas locekļi sekoja citu tautu literatūrai, pie kam

katrs komisijas loceklis uzņēmās kādu atsevišķu literātūras no-

zari. Kad bija atrasta kāda Nodaļas mērķiem derīga grāmata

un tā komisijā pieņemta, vajadzēja meklēt tulkotāja, bet arī labus

tulkotājus nebija viegli atrast. Vispār ienāca maz manu-

skriptu, kas iespiesti tādā valodā, kādā manuskripts iesūtīts.

Valodas labošana manuskriptos prasīja no komisijas locekļiem
daudz darba. Arī šo darbu ilgus gadus strādāja bez kādas at-

līdzības; tikai pēdējā laikā Nodaļa piesprieda valodas labotā-

jiem mazu atlīdzību, ko atvilka no autora honorāra. Ar valodas

labošanu visvairāk nodarbojās M. Ärons, V. Zālītis, J. Cīrulis.

Rakstu Komisija no 1896.—1915. gadam noturējusi pavi-

sam 202 sēdes un apspriedusi 725 dažāda satura manuskriptus.

Jāpiezīmē, ka parasti katru manuskriptu, pirms pieņēma,

vai atraidīja, apsprieda 3 komisijas locekļi. Zinisko rakstu ap-

spriešanā obligāto riski piedalījās attiecīgās zinības nozares spe-

ciālists.

Par Rakstu komisijas priekšniekiem līdz 1915. gadam

bijuši: M. Ārons 4 gadus, P. Gailītis — 3, J. Cīrulis —3, V.

Olavs — 1, A. Upītis — 1, V. Zālītis —3unL. Ādamovičs —5.

Par komisijas rakstvedi bija: P. Breikšs 14 gadus un Fr.

teViņš — 5 g.

Rakstu komisijā darbojušies: J. Cīrulis 19 gadus, V.

Zālītis — 19, J. Lazdiņš — 16, M. Ārons — 16, P. Breikš — 14,
Dr. P. Perlbachs — 13, Fr. leviņš — 14, K. Vilciņš — 11, A.

Laimiņš — 9, Fr. Ādamovičs, — 8, J. Benšons —7, M. Liene —

6, L. Ādamovičs, — 5, V. Olavs — 6, P. Mežvēveris —9,

Dr. A. Skuja — 5, Dr. R. Liepiņš — 4, Dr. K. Barons —3, H.

Albats — 3, P. Cīrulis — 2, A. Upītis — 3, Fr. Straupmanis —2,

A. Vīčs — 2. —



237

Grāmatu iespiešana.

Kad manuskripts bija pieņemts, valoda izlabota, eksem-

plāru skaits noteikts, un, ja grāmata bija ilustrēta, sagādātas

vajadzīgās klišejas, tad nodeva to iespiešanai. lespiešanu pārzi-

nāja un vadīja Nodaļas priekšnieka vietnieks. Korektūru lasīja

Nodaļas korektors K. Vilciņš, sākot no 1896. gada. Tā kā bieži

vien bija darbā vairāk grāmatas reizē, un korektors Vilciņš

lasīja korektūru arī Konversācijas Vārdnīcai, tad: korektoram

tādos gadījumos nebija iespējams vienam darbu veikt, kādēļ

1902. g. ievēlēja viņam par palīgu M. Eichi, kas korektora pienā-

kumus izpilda arī vēl tagad. Līdz 1915. gadam korektori izpil-

dīja savus grūtos pienākumus bez kādas atlīdzības.

Savus izdevumus Nodaļa iespieda dažādās spiestuvēs

Rīgā, Jelgavā, Liepājā, ja pat Pēterpilī, raugoties uz to, kur

iespiešana iznāca lētāka, lai varētu sagādāt tautai lētas grā-

matas. •Un Nodaļas grāmatas bija tiešām lētas. Tā 1903. g.

viņa deva saviem abonentiem drukas loksni par 1,1 kap., bet

pārdeva pircējiem drukas loksni par 3,3 kap. Sākumā Nodaļas

grāmatām bija dažāds formāts. To atzina par nevēlamu, kā-

dēļ pieņēma noteiktu formātu: I. sērijas grāmatām lielāku

nekā 11. sērijas grāmatām. Lai varētu šo atzinumu izvest

dzīvē Un lai neceltos traucējumi, tad Nodaļai Līgātes papīra

fabrikā bija vienmēr krājumā savs papīrs. Šekspīra lugas un

citus klasiķus iespieda uz labāka un lielāka formāta papīra.

Savus izdevumus Nodaļa drukāja 2000—16.000 eksemplā-

ros katru. Līdz 1915. gadam Nodaļas grāmatas kopā iznāca

1.385.000 eksemplāros, bet pavisam līdz šaī dienai 1.455.370

eks., neieskaitot žurnāla «Druvas» un Konvers. Vārdnīcas burt-

nīcu.

Grāmatu izplatīšana.

Katrs rūpnieks zina, ka preces saražot daudz vienkāršāk

un vieglāk, nekā atrast viņām pietiekošā daudzumā noņēmējus.

Tas attiecināms arī uz grāmatām: grāmatas apgādāt samērā

viegli, bet dabūt viņas tautā — visai grūts uzdevums, ko pie-

dzīvoja Nodala jau tūlīņ savas darbības sākumā ar «Pēterbur-

gas Avīžu Piemiņām».

Nodaļa nebija grāmatu veikals, bet tikai apgādniecība,

kādēļ nodeva savas grāmatas uz kredīta grāmatu tirgotājiem

ne tikai Rīgā, bet arī visās provinces pilsētās. Drīz vien sāka
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Nodaļas grāmatas dot uz kredīta pārdošanai gandrīz vai katram

pieprasītājam. Tālāk Nodala stājās sakaros ar grāmatu kolpor-

tieriem un piedāvāja tiem savas grāmatas. Kolportieri ne lab-

prāt ņēma Nodaļas grāmatas, jo tās bija lētas un smagas, iespie-

stas uz laba papīra, kādēļ kolportieriem stipri pavairoja nastas

smagumu, bet pārdodot peļņas viņiem iznāca maz. Šie grā-

matas izplatīšanas veidi Nodaļu neapmierināja, jo tie maz pa-

līdzēja Nod. grāmatas izplatīt tautā, bet gan nesa Nodaļai daudz

zaudējumu, kādēļ ar laiku ierobežoja stipri to grāmattirgotāju

skaitu, kam deva grāmatas uz kredīta, un 1901. g. izbeidza grā-

matu izplatīšanu ar kolportieriem. Bija jāatrod labāks, Nodaļas

mērķiem vairāk piemērots veids. Par tādu Nodaļa atzina grā-

matu abonēšanu, ko ieveda 1892. gadā. Šos grāmatu abonen-

tus sauca par biedriem-veicinātājiem. Biedris-veicinātājs

iemaksāja Nodaļai 1 rbl., par ko viņš dabūja pa pastu piesūtītas

visas taī gadā iznākušās Nodaļas grāmatas, kuru vērtība bija

daudz lielāka par 1 rbli.

Ar 1898. g. sāka izdot otru grāmatu sēriju, tā sauktos

«Ja un Ib as rakstu s» jaunatnei. Šīs sērijas abonemti

maksāja gadā 50 kap. Biedru-veiclnātāju vākšanai nodrukāja

sevišķas listes, dažu gadu pat vairāk tūkstošus. Šīs listes pie-

sūtīja Nodaļas labvēļiem, kas tad vāca abonentus. Abonentu

vārdus līdz ar iemaksām izziņoja visos laikrakstos, kas pievilka

abonentus. Vēlāk, 1902. gadā, abonentu lielā skaita dēļ, abo-

nentu vārdu izziņošanu laikrakstos izbeidza, jo aizņēma par

daudz telpu laikrakstos, kādēļ laikraksti nespēja tos vairs ievie-

tot. Jāatzīmē, ka visi latviešu laikraksti rādījuši Nodaļai vis-

lielāko labvēlību. Ar 1905. g. daži, tā sauktie kreisie laikraksti

mainīja savu izturēšanos pret Nodaļu. — Bez tam katru gadu

sastādīja prospektu Nodaļas nākošā gada darbībai, ko izplatīja

daudzos, vienu gadu pat 16.000 eksemplāros, pieliekot tos laik-

rakstiem.

Biedru-veicinātājui skaits auga ar katru gadu, tā kā

1904. gadā tas sasniedza 5869 pirmā — un 4082 — otrā sērijā.

Abonentiem vien Nodaļa šai gadā izsūtīja 78.000 eks. dažāda

satura grāmatu, bet kopā ar pārdotām šai gadā raidīja tautā

vairāk nekā 100.000 eksemplāru. Pēc 1905. gada biedru-veic i-

nātāju skaits sāka mazināties. Tam par iemeslu bija vispār

nelabvēlīgie politiskie apstākļi, bet arī kreiso laikrakstu nedi-

binātie uzbrukumi Nodaļai. Pēc kaŗa Nodaļas grāmatu abonē-
šanu nevarēja vairs atjaunot. Nodaļai pa visu laiku kopā bijuši
52.343 abonenti piirmajā un 35.211 abonenti otrā sērijā. Abo-
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nentiem Nodaļa līdz 1915. g. izsūtījusi apaļos skaitļos 610.000

eksempl dažāda satura .grāmatu: l. sērijas abonentiem 410.000

un 11. ser. 200.000 eksemplāru.

Grāmatu izsūtīšana abonentiem prasīja uo Nodaļas darbi-

niekiem daudz darba. Pēc katras grāmatas iznākšanas Noda-

ļas telpās bija novērojama savāda, sevišķi rosīga darbība: vie-

ni grieza papīrus un iebandrolēja sūtāmās grāmatas, citi rakstīja

adreses, uzlīmēja pastmarkas un kontrolēja, citi atkal sēja grā-

matas pakās, citi ar pakām padusē steidzās uz pastu un grā-

matu veikaliem. Darbs ritēja kā fabrikā. Visus šos

izsūtīšanas darbus sākumā veica vienīgi Nodaļas darbinieki

bez kaut kādas atlīdzības. Abonentu skaitam pieaugot, neva-

rēja vairs iztikt bez algota spēka. Pieņēma 1900. gadā algotu

ekspedīcijas pārzini, kas izdarīja visus izsūtīšanas priekšdar-

bus: sakārtoja un pārkontrolēja abonentu adreses (adreses ta-

gad vai nu nohektografēja, vai nodrukāja katram abonentam

visam gadam), sastādīja Izsūtāmo centru sarakstus v, t. t, bet

pie pašas grāmatu izsūtīšanas Nodaļas darbinieki; piedalījās tā-

pat kā agrāk. —

Pirmās sērijas abonenti par iemaksāto 1 rbl. saņēma grā-

matas caurmērā par 2 rbļ., pa pastu piesūtītas, otrās sērijas

par 50 kap. caurmērā par 1 rbl. Atvelkot pasta Izdevumus,

Nodaļai no katra I. sēr. abonenta palika 65—70 kap. un. no

katra 11. sērijas abonenta ne vairāk par 30 kap. Biedriem-

veicinātājiem Nodaļa deva grāmatas par pašizmaksu un vēl

lētāk. Tas bija iespējams vienīgi tādēļ, ka Nodaļai radās lab-

vēļi, kas atviegloja grāmatu piesūtīšanu abonentiem un tā aiz-

taupīja pasta izdevumus. Ar dziļi izjustu pateicību te jāmin se-

višķi nel. A i z s i 1ni c k s Cēsīs, un D. Grapmanis Stuk-

maņos, Cēsu apriņķim bija savs pasts un Aizsiluieks šī pasta

priekšnieks. Grapmanis bija pasta priekšnieks Stukmaņos.

Visas grāmatas, kas gāja caur Cēsīm uu Stukmaņiem (un turp

gāja lielākā daļa), piesūtīja kastēs pa dzelzsceļu minētiem lab-

vēļiem. Tie tad piesūtīja grāmatas minētos rajonos visiem abo-

nentiem bez kādiem pasta izdevumiem. Ar katru sūtījumu viņi

aiztaupīja Nodaļai pieci un vairāk simtu rubļu. Bez šiem di-

viem lielākiem centriem bija noorganizēts daudz mazāku izda-

līšanas centru. Arī šiem centriem Nodaļa piesūtīja biedru-

veicinātāju grāmatas kastēs vai saiņos pa dzelzceļu, vai citādi,

kā nu kuro reizi iznāca labāk. Centra pārzinis tad izdalīja

grāmatas abonentiem. Arī šiem centru pārziņiem Nodaļa iz-

saka še sirsnīgāko pateicību par viņu nesavtīgām pūlēm No-
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daļas mērķu veicināšanā. Tā kā šo labvēļu bija lielāks skaists

un viņu saraksti līdz ar daudz citiem Nodaļas dokumentiem un

grāmatām nemiera un bēgļu laikos gājuši zudumā, tad par no-

žēlošanu nav iespējams tos še vārdā minēt.

Nodaļas grāmatas izplatījās vairāk Vidzemē nekā Kur-

zemē. Tā 1897. gadā Vidzemē bija 1063, Kurzemē — 365,

lekškrievijā — 177, Sibīrijā — 2 un Amerikā — 7 abonenti, bet

1898. gadā Vidzemē — 1692. Kurzemē — 680, lekškrievijā —

331 un Amerikā — 10. Arī turpmākos gados bij novērojams tas

pats samērs.

Gādība par bibliotēkām.

Gara gaismas izplatīšanai tautā visai noderīgas labām grā-

matām apgādātas tautas bibliotēkas. Kad nodibinājās Nodaļa,

tautas bibliotēku tikpat kā nemaz nebija (bija dažas tikai

lielākās pilsētās biedrībām), tādēļ Nodaļa atzina par savu

pienākumu- gādāt arī par tautas bibliotēku nodibināšanu vispār,

bet sevišķi uz laukiem. Vispirms bija jāgādā par grāmatām,

kas derīgas un leteicāmas tautas bibliotēkām: bija jāķeras pie

grāmatu sijāšanas un tad par derīgām atrastās jāiesūta 2 ek-

semplāros Mācības apgabala kuratoram pielaišanai tautas bi-

bliotēkās, jo tautas bibliotēkās drīkstēja uzņemt tikai tādas grā-

matas, kādas kurātors pielaidis. Tas bija plašs un grūts darbs,

kas nebija viegli veicams.

Jau 1886. g. Zinību komisija sāka sastādīt «listi par lat-

viešu grāmatām, kas būtu derīgas lasīšanu krātuvēm uz ze-

mēm». Šo darbu viņa turpinājusi arī nākošajā gadā. bet pa-

nākumi nav Viņu apmierinājuši, kādēļ 1887. gada ārkārtējā

Zinību komisijas sapulcē sprieda atkal par šo jautājumu. Sa-

pulce atzina, ka pie grāmatu apspriešanas jāķeras Der. Grām.

Nodaļai, ka tai «jādod pārspriedumi» par visām latviešu valodā

iznākušām un iznākošām grāmatām. Zinību komisija uzaici-

nāja arī savus locekļus nākt talkā pie grāmatu apspriešanas, bet

uzaicinājumam bija maz panākumu. Nodaļa, kā lemts, ķērās

pie grāmatu apspriešanas un sijāšanas. -Plašākos apmēros un

organizēti šo darbu sāka 1891. gadā jau 1894. g. 26. janvārī

ievēlētā komisija. Grūtības vispirms darīja vajadzīgo grāmatu

sagādāšana. Palīdzīgu roku še vispirms sniedza grāmatu tir-

gotājs Kapteinis, kas bez atlīdzības nodeva Nodaļas rīcībā sa-

vas grāmatas. Tāļāk grāmatas apspriešanai ņēma no Rīgā
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pastāvošam biedrību bibliotēkām, bet bibliotēkas bij>a nepilnī-

gas un grāmatas iesītīšanāi kuratoram bija tā kā tā jāmeklē

citur un jāpērk; bet Nodaļai nebija tādam nolūkam naudas.

Nodaļa griezās nu pie visiem grāmatu izdevējiem ar lūgumu

piesūtīt par velti Nodaļai savus izdevumus minētam mērķim

divos eksemplāros. Lielākā daļa izdevēju šo lūgumu ievēroja.

Nu Nodaļas darbinieki, pieaicinot arī citus, kas interesējās par

tautas izglītību, stājās plie grāmatu lasīšanas un apspriešanas.

Neilgā laikā bija apspriestas jau vairāk simtu grāmatas un de-

rīgās iesūtītas Māc. apg. kuratoram pielaišanai tautas biblio-

tēkās. Uz atbildi nācās arvien ilgi gaidīt. Saprotama lieta,

ka Nodaļa savus izdevumus iesniedza kuratoram tūlīņ pēc vinu

iznākšanas. Nodaļas izdevumus gandrīz visus pielaida tautas

bibliotēkas. No Nodaļas izdevumiem jau 1911. gadā bija tau-

tas bibliotēkās pielaistas 120 grāmatas. Trūka kataloga, kurā
būtu ievietotas visas tautas un skolu bibliotēkās pielaistās

grāmatas. Nodaļas darbinieks V. Zālītis stājās pie darba un

savāca visus katalogam vajadzīgos materiālus, Tādā ceļā radās

tautas bibliotēkām derīgu un pielaistu grāmatu saraksts, ko No-

daļa izdeva uz sava rēķina.

Ar skolu bibliotēkām nestāvēja labāk, jo reti kādai skolai

bija bibliotēka ar latviešu grāmatām, bet bija arī maz derīgu

un vēl mazāk skolu bibliotēkās pielaistu grāmatu. Šo trūkumu

tautas izglītības laukā atzina arī Zinību komisija, lemdama

1890. gada 12. sept. sastādīt katalogu skolu bibliotēkām, kādam

nolūkam nodibināja komisiju ar kooptācijas tiesībām. Komisija

ievēlēja J. Kriškānu, P. Brelkšu un E. Medni, kas visi bija No-

daļas biedri. Arī šis darbs pārgāja tūlīņ uz Nodaļu. Nodaļa

stājās pie šā darba ar lielu nopietnību, saprazdama skolu biblio-

tēku lielo nozīmi.

No katra grāmatu apspriedēja prasīja uzrakstītu spriedumu

par grāmatu. Vispirms bija īsi jāatstāsta grāmatas saturs, tad

— ko grāmata gribējusi sniegt un ko patiesībā sniegusi, kāda

grāmatā valoda un otrkārt — kurā kategorijā grāmata ierin-

dojama. Visas jaunatnei domātās grāmatas šķiroja 4 katēgo-

rijās, pie kam ceturtajā katēgorijā nāca pavisam nederīgas grā-

matas. Uzrakstītos spriedumus nolasīja Nodaļas sēdēs, kura
tad noteica grāmatas kategoriju. Bija nodomāts šās recenzi-

jas, izdot atsevišķā grāmatā, lai būtu skolotājiem un vecākiem

drošs vadonis, grāmatas iepērkot jaunatnei. Apspriestās grā-

matas bez pārspriedumiem., bet sadalītas katēgorijās, sāka jau

iespiest «Austrumā». Pie grāmatu apspriešanas piedalījās ap
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15 Nodaļas darbinieku, no kuriem dažs bija paspējis apspriest

jau ap 100 grāmatu. Diemžēl iekšējo nesaskaņu, kādas reiz

radās Nodaļā, un citu apstākļu dēļ neizdevās šo teicamo pa-

sākumu novest galā. Šo darbu tagad uzņēmusies sevišķa, pie

Izglītības ministrijas nodibināta komisija. Cerēsim, ka tā to

godam veiks.

Bibliotēkul nodibināšana tais laikos nebija tik vienkārša

lieta, kā tagad: bija jāievēro daudz un dažādas formalitātes

un arī jāuzmudina uz bibliotēku dibināšanu. 1896. g. 17. maijā

kā Nodaļas 10 gadu pastāvēšanas dienā, nodibināja Biblio-

t ē k v ko m i s ii j v, kurā ievēlēja J. X r i š kā nu, K. Valteri

un A. Zumbergu. Komisijas uzdevums bija rūpēties par

bibliotēku nodibināšanu sevišķi uz laukiem. Komisija izstrā-

dāja anketēs un izsūtīja tās, lai savāktu, ziņas par bibliotēku

stāvokli, sastādīja bibliotēkām parauga statūtus un iesniegumu

formulārus. Statūtus un formulārus piesūtīja visiem, kas

pieprasīja, par brīvu, deva uz pieprasījumiem paskaidrojumus

un ievietoja laikrakstos un arī Nodaļas kalendāros aizrādīju-

mus,, kādi ceļi jāstaigā, lai tiktu pie bibliotēkām. Pateicoties

Bibliotēkas komisijas darbībai, radās tautā interese par biblio-

tēkām un tādēļ sāka tās dibināt.

Līdzekļu vākšana.

Nodaļa bija spraudusi par savu mērķi izdot lētas un

labas grāmatas. Lai varētu šo mērķi sasniegt, bija va-

jadzīgi līdzekli. Kā Nodala pie šiem līdzekļiem tika? Pirmie

līdzekli sanāca no ziedojumiem. Ziedoja privātpersonas un

iestādes; bez tam ienāca nauda arī par pārdotām grāmatām;

bet 1889. g. sākumā visi līdzekļi izsīka, un Nodaļas kasē radās

iztrūkums. Nu bija jādomā, kā uzlabot kases stāvokli un to no-

drošināt. Lai rastu līdzekļus, Nodaļa sāka sarīkot katru gadu

mūzikāli-drāmat'iskus vakarus. Šie vakari tapa ar laiku par

tradicionāliem un deva katru gadu 300—500 rbļ. skaidra atli-

kuma. lenākumus pavairoja arī sludinājumi, ko uzņēma No-

daļas izdevumos, sākot ar 1897. gadu. Vēlāk sludinājumu ie-

vietošanu Nodaļas izdevumos atmeta, jo atzina, ka sludinājumi

nepieder nopietnām grāmatām. Nodaļas apgrozības kapitālu

stipri pavairoja biedru-veicinātāju iemaksas, kādu saņemts pa-

visam 72.995 rubļi. ,



243

1896. gadā Nodaļa piesūtīja uzaicinājumus ar lūgumu pa-

balstīt Nodaļu naudas ziedojumiem un abonēt Nodaļas grāma-

tas: 1900 privātpersonām, 200 biedrībām,, 180 rūpniecības ie-

stādēm un veikaliem un 60 kredītiestādēm. Šādus uzaicinā-

jumus un Nodaļas prospektus piesūtīja arī vēlāk katru gadu

iestādēm un privātpersonām. Uzaicinājumiem bija labi panā-

kumi: daudzas kredītiestādes .piesprieda Nodaļai lielākus vai

mazākus pabalstus un daudzi tapa par Nodaļas grāmatu abo-

nentiem. Nodaļa no 1892. līdz 1914. gadam saņēmusi ziedo-

jumos 17.260 rubļus zelta valūtā. Ziedojušas 130 kredītiestā-

des, 45 biedrības, 5 dziedāšanas kori un 98 privātpersonas.

lestādes ziedojušas no 5—3650 rbļ., bet privātpersonas no

2—738 rbļ. No iestādēm vairāk par 100 rbļ. ziedojušas:

1) Vidzemes Savst. Kredītbiedrība 3650 r., 2) Berga-Bazara

Kr.-A. kase, vēlāk 4. Vidzemes Savst. Kredītbiedrība 1100 r.,

Latviešu Savst. Kredītbiedrība 700 r., 4) Smiltcnes -Palsmanes-

Aumeisteres-Gaujienes Kr.-A. kase 450 r., 5) Dzērbenes-

Drustu-Lodes-Skujienes Kr.-A. kase 450 r., 6) Rīgas Latviešu

biedrība 345 r., 7) Zaļenieku Kr.-A. kase 254 r., 8) 2. Vidzemes

Savst. Kredītbiedrība 225 r., 9) Tukuma Viesīgās biedrības

Kr.-A. kase 180 r., 10) Rīgas Kr.-A. Sab. L. Ņevas ielā 220 r.,

11) Jelgavas Kr.-A. kase 175 r., 12) Rundāles Kr.-A. kase 155 r.,

13) 2. Rīgas Kr.-A. Sab. 145 r., 14) Rīgas Amatn. Kr.-A. kase

125 r., 15) Ventspils Kr.-A. kase 121 r., 16) Valmieras biedr.

Kr.-A. kase 120 r., 17) Rīgas Namīpašn. Kr.-A. Sab. 115 r.,

18) Valkas Savies, biedr. Kr.-A. kase 107 r. un 19) Grienvaldes

Kr.-A. Sab. 100 rbļ.

No privātpersonām iemaksājuši : A. Dombfovskis 738 rbļ,,

2) skolot. V. Zālītis 164 r., 3) adv. J. Lazdiņš 125 r., 4) Gūsevs

100 r., 5) skol. K. Vilciņš 80 r., 6) J. Kaupiņš Mīlgrāvī 60 r.,

7) E. Birzmanis 50 r., 8) U. jkdze 50 r., 9) adv. K. Ozoliņš 50 r.,

10) S. Erdmanis 40r., 11) skolot. S. Novickis 25 r., 12 V. Plat-

ača kdze 25 r., 13) J. Velmē 20 r. un citi mazākas sumas, no

kuriem daudzi dzīvoja tāļu no dzimtenes Sibīrijas pilsētās un

pat Amerikā. Te jāpiezīmē, ka minētos ziedojumos nav ieņem-

tais tās sumas,, kas ziedotas Konvers. Vārdnīcas un žurnāla

«Druvas» izdošanai. Par lielāko ziedojumu uzskatāmas telpas

līdz ar apkurināšanu un apgaismošanu, ko Nodaļai devusi Rīg.

Latv. biedrība par brīvu. Visiem, še minētiem, kā arī nemi-

nētiem ziedotājiem Nodala izsaka dziļi sajustu pateicību.
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Ar 1915. gadu Nodaļas vēsturē sākās atkal jauns posms.

Šai gadā Rīgai tuvojās vāciešii; kādēļ Rīgu -evakuēja. Nu bija

spiesti Rīgu atstāt arī visi Nodaļas tiešie darbinieki. Citkārt

rosīgā Nodaļas darbība tagad gandrīz vai pavisam apstājās, ja

neievēro grāmatu pārdošanu, ko turpināja Rīgā palikušais No-

daļas darbvedis Indriķis Ho 11 ande r i s. Līdz pašai mir-

šanas stundai, 1916. gada rudenī, nelaiķis, siltu sirdi pašaizlie-

dzīgi pielika visas pūles un spējas, lai sargātu Nodaļas mantu

un veicinātu arī šais grūtajos laikos Nodaļas mērķus, izplatot

tautā viņas izdevumus. Visi lielie Nodaļas izdevumu krājumi

pēc Nodaļas tiešo darbinieku evakuēšanas no Rīgas palika vie-

nīgi nelaiķa J. HoHandera pārziņā. Ar pilnu apziņu un skaidru

sirdsapziņu jāliecina, ka viņš šo grūto uzdevumu godam izpil-

dījis pat vismazākos sīkumos un ka pie viņa pirkstiem nav pie-

lipusi ne kapeika Nodaļas mantas. Arī par savu uzplaukšanu

vispār Nodaļa daudz pateicības parādā šim krietnajam tautas

dēlam. Ja Latvijai būtu bijis un būtu tagad vairāk šādu tautas

dēlu, cik jauka viņa tad izskatītos! Pēc J. HoHandera nāves

Nodaļas mantas pārzināšanu bēgļu laikā uzņēmās A. Cīrulis.

Pēc pārtraukuma Nodaļa savu pirmo sēdi noturēja 1917. g.

27. jūnijā. Šai sēdē, vispārējās dārdzības dēļ paaugstināja

grāmatu cenu par 33
1/

3
%, bet vēlāk pat par 100% tādēļ, ka

naudas vērtība bija tādā mērā mazinājusies, bet darba alga cē-

lusies. Arī 1918. gads nenormālo apstākļu un naudas trūkuma

dēļ bija neauglīgs, arī šai gadā neizdeva vēl nevienas grāma-

tas. Nākošais 1919. gads Nodaļai bija visgrūtākais. Šā gada

3. janvārī Rīgu ieņēma lielinieki, kas sāka visu nacionalizēt.

Nacionalizēja arī Rīgas Latviešu biedrības namu, kurā ierīkoja
virsnieku klubu. Par kluba pārzini bija iecelts «biedris», virs-

nieks Tūieris.

Parādījās «Cīņā» uzaicinājums pieteikt Izglītības komisa-

riātam visus grāmatu veikalus. Spriedām, ko darīt?

Nodaļu pieteikt — nozīmēja Nodaļu iznīcināt; nepildīt rīkojumu
— bija atkal bīstami, jo nepaklausīgiem draudēja nodošana tri-

bunālam. Beidzot tomēr nolēma nepieteikt un vajadzības

gadījumā šo nepieteikšanu motivēt ar to, ka minētais rīkojums

nav varējis zīmēties uz Nodaļu, jo tā nav veikals, bet i z -

d c v n 1 c c ī b a, kaut gan labi zināja, ka šāda aizbildināšanās

lielinieku acīs maz ko varēja nozīmēt, bet Nodaļas bija žēl un

cerības uz apstākļu labošanos bija tik lielas, ka Nodaļas darbi-

nieki uzņēmās bīstamu risku un Nodaļu nepieteica.



246

Nodaļa turpināja 1919. gadā Konversācijas Vārdnīcas iz-

došanu, ko tagad iespieda «Latvijas Sociālistiskās Padomju

Republikas 111. drukātavā», un pārdeva no savas noliktavas

grāmatas. Pēc kādām nedēļām Nodaļas vadītājs J. Cīrulis sa-

ņēma no «biedra» Tūtera uzaicinājumu ierasties pie vina, ko C.

ari izpildīja. «Biedris» Tūreris pārmeta C—im, ka tas Nodaļu

álêpjot un tagad to apzogot, jo .katru dienu redzot no Nodaļas

telpām grāmatas aiznesām. C. paskaidrojis, ka tur nenotiekot

nekāda zādzība, ka Nod. pārdodot grāmatas un ieņemto naudu

izlietojot Konv. Vārdnīcas izdošanai; par Nodaļas darbību un

viņas ieņēmumiem un izdevumiem T. varot pēc grāmatām pār-

liecināties. Nogājuši abi uz Nodaļu. Tūteris, visu, arī Noda-

ļas noliktavas labi apskatījis, izteicies, ka Nodaļa tomēr būšot

jānacionalizē. Uz to C. paskaidrojis, ka Nodaļa darbojusies un

arī tagad darbojoties tikai tautas labā, un viņas darbinieki ne-

esot nekāda atalgojuma par savu darbu saņēmuši. Vai nacio-

nalfzētāj'i pratīšot šo darbu labāki veikt, nekā tagadējie darbi-

nieki, par to esot iemesls šaubīties. Nodaļai vajagot naudas

Konvers, Vārdnīcas pabeigšanai. Tas būtu latvju tautas kauns,

ja Konv. Vārdn. jau otro reizi paliktu pusceļā, nepabeigta. Lai

atstājot Nodaļu viņas darbiniekiem vismaz tik ilgi, kāmēr pa-

beidzot Konv. Vārdnīcas izdošanu. — Domīgs noklausījies T.

šais paskaidrojumos un tad noteicis: «Nu, Nodaļa var savu

darbu turpināt, bet reiz viņu tā kā tā nacionalizēs.»

Nodaļa pēc tam turpināja grāmatu pārdošanu un «Konv.

Vārdn.» iespiešanu. Bija tomēr skaidrs, ka Nodaļu naciol'izēs,

bet liela bija arī cerība, ka lielinieku vara ilgi nepastāvēs, kā-

dēļ sāka bēdzināt Nodaļas vērtīgākās grāmatas: iesietās Konv.

Vārdnīcas, Mērnieku laikus un citas.

Labu laiku Nodaļas darbiniekiem izdevās novērst lielinieku

uzmanību no Nodaļas grāmatu krājumiem, tomēr pavisam no-

vērst nebija iespējams. Marta beigās Izglītības komisārs Ef-

ferts nacionalizēja iespiestās Konvers. Vārdnīcas loksnes un

lika tām pagatavot aploksnes (vākus), kur par «Konv. Vārdn.»

izdevēju bija apzīmēts «Padomju Latvijas Izglītības Komisari-

āts». Viņš atņēma arī visus «Konv. Vārdn.« sagatavotos ma-

nuskriptus, aizrādīdams, ka Konv. Vārdn. izdošanu turpināšot

Izgl. Komisariāts, no kā gan nekas neiznāca. Šīs zīmes skaidri

rādīja, kas Nodaļu sagaida. Maija vidū parādījās «Cīņā» šāds

uzaicinājums: «Tautas Izgl. Komisariāts uzaicina Der. Grām.

Nodaļas vadītāju 3 dienu laikā nodot Nodaļas atslēgas Izglīt.

Komisariātā, Basteja bulv. Nr. 7». Liktenīgā stunda Nodaļai
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bija situsi: nebija vairs nekāda izvairīšanās iespējama. J. Cī-

rulis trešā dienā pēc minētā uzaicinājuma devās ar Nodaļas at-

slēgām uz norādīto vietu. Tur to saņēmuši loti bargi divi

«biedri». Viens no tiem uzbrēcis C—lim: «Cīņā» jau sen

ievietots rīkojums par Nodaļas pieteikšanu, bet jūs to neesat

ievērojuši! un Nodaļu slēpuši. Nodošu jūs tūliņ tribunālam!»

C. uz to paskaidrojis, ka tāda rīkojuma neesot lasījis, jo viņam

esot jāpelna maize, kādēļ neatliekot laika izlasīt katru «Cīņas»

numuru, Slēpis Nodaļas arī neesot, jo tas neesot nemaz iespē-

jams. Nodala darbojusies ar «biedra» Tūtera ziņu un atļauju.

Vēl pēc dažiem bargo «biedru» bargiem draudiem ar tribunālu

atņēma Nodaļas atslēgas. Uz C. pieprasījumu izdevuši arī

kvīti par atslēgas saņemšanu. Kvīti parakstījis «biedris»

J. Ozoliņš.

Nodaļā nu sāka rīkoties «biedri», kas jau labi ievin-

grinājušies to vērtību izsaimniekošanā, ko ražojuši citi,

sūri, grūti strādādami. Nodaļas grāmatas «biedri» sūtīja nu uz

visām pusēm daždažādiem «izglītības pulciņiem». 21. maijā

stāvēja jau pie Nodaļas smagais ormanis, kā ratos krāva Nod.

grāmatu saiņus un veda tās visvairāk uz Kaļķu ielu Nr. 1, kur

bija ierīkota lielā grāmatu krātuve, Līdz 22. maija pusdienai

aizgādāja turp vairāk vezumus. Šo «biedru» postīšanas darbu

pārtrauca Rīgas atsvabinātāji, kas ieradās Rīgā 22. maija pēc-

pusdienā un paglāba Nodaļu no galīgas izpostīšanas.

Dabūjuši no attiecīgās varas atļauju meklēt un gādāt at-

pakaļ uz Nodaļu no turienes aizvestās grāmatas, Nodaļa no

Kaļķu ielas Nr. 1 atveda atpakaļ 3 lielus vezumus grāmatu,

kaut gan no Nodaļas aizvests bija daudz vairāk. Par atvešanu

samaksāja 328 rbļ. cara naudā.

Pēc lielinieku aizdzīšanas Nodaļa sanāca tikai 1919. gada

1. oktobrī uz pirmo sēdi, kurā lēma par Nodaļas darbības at-

jaunošanu un noteica grāmatām cenu, jo naudas kurss bija atkal

stipri mainījies. Daudz darba prasīja inventāra uzņemšana,

kādēļ Nodaļas pārdotavu varēja atvērt tikai oktobra vidū.

Atjaunojot darbību, Nodaļai nācās sevišķu vērību pie-

griezt Konvers. Vārdnīcai, lai to nobeigtu. No 1918. g. līdz

Konv. Vārdnīcas pārņemšanai «Izglītības Komisariāta» ziņā

bija iespiestas 9 loksnes, kas bija tomēr paglābušās nesabojātas

tipogrāfijā. Bija vēl līdz vārdnīcas nobeigšanai jāiespiež ap

6 loksnēm. Katras burtnīcas izmaksu aprēķināja uz 10.000 r.,

bet faktiski izmaksāja daudzreiz vairāk. Vārdnīcas kontā tik

lielu sumu nebija, tomēr pēc garām debatēm ar balsu vairākumu
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nolēma vārdnīcas izdošanu turpināt līdz viņas nobeigšanai.

levēlēja Konv. Vārdn. rīcības komisijā M. Āronu, K. Vilcinu,
L. Adamoviču, A. Vicu, K. Freidenfeldu un J. Dravnieku. Ko-

misija stājās pie manuskriptu atjaunošanas, un Kultūras Fonds

piesprieda vārdnīcas nobeigšanai 175.000 rbļ. lielu pabalstu.

1921. gada 20. dcc. iznāca Konv. Vārdnīcas beidzamā, t. 1.

99. burtnīca. Beidzamo 4 burtnīcu izdošana izmaksāja

271.000 rbļ.

Tā nu bija 18 gados sagādāta latvju tautai Konversācijas

Vārdnīca, kas ir katras tautas kultūras lieciniece un veicinā-

tāja. Biedrības runas vīri atzīmēja šo gadījumu 1922. gada

31. maijā, sarīkodami attiecīgu aktu un goda mielastu, kur pie-

dalījās biedrības runas vīri, Nodaļas darbinieki un daudz lab-

vēļu. Aktā L. Ādamovičs deva vēsturisku pārskatu par Konv.

Vārdnīcas izdošanu, J. Cīrulis — atsevišķas ilustrācijas Konv.

Vārdn. izdošanas gaitā un R. Krūze — K. V-cu skaitļos.

Pēc Konv. Vārdnīcas pabeigšanas Nodala stājās atkal pie

citu grāmatu izdošanas. 1922. gadā pārdrukāja «Mūsu tautas

pasakas» 111. daļu un pieņēma izdošanai prof. E. Zariņa manu-

skriptu «Piens un piena produkti».

Salīdzinot 1923. g. Nodaļas darbību ar iepriekšējiem pēc-

kara gadiem, jākonstatē, ka, ievirzoties vispārējiem apstākļiem

palēnām normālās gaitas gultnē, arī Nodaļa uzrāda savā dar-

bībā redzamākus panākumus un darba pieaugumu. 1923. gadā

Nodaļa izdevusi 3 grāmatas, kas bij iespējams Vienīgi tādēļ, ka

lasītāju aprindu interese un pieprasījumi pēc Nodaļas grāma-

tām bija atkal visai dzīvi: pārdeva šaī gadā 35.784 eksemplārus,

dažādu grāmatu par 763.926 rbļ., 7304 Konv. Vārdn. burtnīcas

par 191.896 rbļ. un 284 eks. «Druvas» par 5238 rbļ.

Šai gadā izdeva Āronu Matīsa kultūrvēsturisko un idejisko

antoloģiju «Bāka», kurai 488 lapp., A. Vica «Iz latviešu skolu

vēstures», kas 29 loksnes bieza, un prof. E. Zariņa «Piens un

piena produkti». Antoloģijas izdošanai autors nodeva Nodaļai

150.000 rbļ., ko tam bija piespriedis Kultūras Fonds antoloģijas
izdošanai. Šo sumu atrēķināja no grāmatas tiešās izdevumu

sumas, kādēļ arī 488 lapp. biezai grāmatai cena nolikta tikai

180 rbļ.

1923. gada 3. oktobrī sarīkoja M. Kaudzīša darbu izstādi

un sumināja nopelniem bagāto raktsnleku un tautas darbinieku.

Nodaļa pasniedza viņam 25.000 rbļ. kā atzinības balvu.

1924. g. izdeva: «Sociālisma brīnumvalsts, jeb Sociālās

utopijas». 1926. g. — Fr. Mālberģa rakstus, Mērnieku laikus
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skolām un A. Viča «Skolu vēsture» 11. daļu, par kuru autoram

Kr. Barona fonds piesprieda Barona, prēmiju. Bez šīm lielā-

kām grāmatām pēdējos gados izdotas vēl dažas mazākas grā-

matas, kā: «Dzīves straumē» I. un 11. daļa, «Izpostītais mi-

dzenis», «Es gribu» un citas. 1928. gadā izdoti A. Niedras «Ne-

miera ceļi» (lirika) un pārdrukāti «Mērnieku laiki». Drukā at-

rodas A. Viča «Skolu vēstures» 111. daļa. Skolu vēstures izdo-

šanai Kultūras Fonds «piespriedis katrai daļai 2000 Ls lielu

pabalstu.

Nodaļas krājumā vēl daudz Konv. Vārdn. burtnīcu, no ku-

rām, dažas pārdrukājot, varētu sastādīt ap 1000 pilnu Konv.

Vārdn. komplektu, Nodaļa jau pašā Konv. Vārdn. izdošanas

sākumā atzina, ka pēc K. V. pabeigšanas būs jāizdod papildu

sējums, jo daudz kas būs izlaidies, tādēļ ka šī Konv. Vārdnīca

latviešiem pirmā, un arī daudz kas pa izdošanas laiku noveco-

jies, levērojot sevišķi lielās pārgrozības politiskā laukā un

Latvijas nodibināšanos, šādu papildu sējumu atzina par nepie-

ciešamu. Papildu sējumu domāja izdot 72 loksnes biezu. Šāda

papildu sējuma izdošanas izmaksu aprēķināja uz 50.000 Ls.

Nodaļa, aprādījusi savā iesniegumā Konv. Vārdn. papildu sē-

juma nepieciešamību un ka jaunas Konv. Vārdn. izdošana pra-

sītu no tautas lielus, varētu Sacīt — nevajadzīgus upurus, lūdza

Kultūras Fondu pabalstīt papildu sējuma izdošanu ar attiecīgu

sumu, jo Nodaļai vienai papildu sējuma izdošana nebija pa spē-

kam. Kultūras Fonds šo lūgumu neievēroja, kādēļ arī K. V.

papildu sējums nevar iznākt un Nodaļai būs jācieš zaudējumi.

Nodaļas amatos bijuši:

1. Par priekšnieka: B. Dīriķis 2 gadi, E. Skujenieks

1 g., A. Butulis 8 g., V. Olavs 3 g., J. Lazdiņš 19 g. un

J. Cīrulis 10 gadus.

2. Par priekšu :i; ek a vietnieku: A. Ārgals 10 g. un

J. Cīrulis 20 g.

3. Par rakstvedi: Fr. Zēberģis 3 g., J. Kriškāns 3 g.,

P. Mežvēveris 13 g., L. Straupmanis 3 g. un M. Eiche

19 gadus.

4. Par rakstveža vietniekiem: L. Straupimanis 1 g.,

A. Cīrulis 3 g. un Fr. levin-š 5 g.

5. Par kasieri: A. Ārgals 18 g. un L. Straupmanis 16 g.

6. Par biedruzi nātāju:E. Mednis 2 g., A. Laimlnš 3 g.,

Tunts 2 g., P. Abuls 13 g., P. Mežvēveris 2 g. un R. Krūze

6 gadi.
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7. Par mantzini: K. Brencēns 8 g. un R. Krūze 22 g.

8. Par grāmatvedi: J. Skujenieks 3 g., J. Žagats 9 g.

un R. Krūze 18 g.

9. Par korek to r v: K. Vilciņš 29 g. un M. Eiche 2g.

10. Par korektora palī g v: M. Eiche 25 gadus.

Neliels bijis visos laikos Nodaļas tiešo, tuvāko darbinieku

pulciņš, bet kopējais mērķis, idejiskā saskaņotība neapsverami

pacēla darba ražīgumu un sekmes.

Pārskatot Nodaļas darbinieku rindas, ar sērām jākonstatē,

ka daudz mīļu un čaklu draugu trūkst. Saltā, nepielūdzamā nāve

tos aizrāvusi no dzīva jo vidus — tie atdusas smilšu kalniņā.

Un ar katru biedri, kuru Nodaļas darbinieku pulciņš pavadīja

pēdējā dusā, — Nodaļas darba rūķu rindas palika retākas.

Bet zelta graudi, kas mirdzēja aizgājušo draugu darbu

gaitā Nodaļā, tie gaišie brīži, ne ārēja prieka pilnie, bet iekšē-

jās gaismas brīži, kur kopējā darbā sirdis sila, un kopējie pār-

dzīvojumii balti vizēja — viss tas skubināja Nodaļas darbinie-

kus pie draugu kapu kopiņām sērās noliektās galvas par jaunu

pacelt un ar jo neatlaidīgu sparu turpināt un veidot iemīļoto,

cēlo Nodaļas darbu.

Nodaļas bilance uz 1928. g. 1. janv. šada:

Aktīvā: Pasīvā:

Kasē naudas Ls 314,11 Kreditori Ls 44,—

Noguldījumi uz Muzīkas komis.
„

1.879,38

_

tek. rēķina
..

32 624,34 Zinību komisijai
~

623,84
Ārzemju valūtā

„
—,02 Brīvzemnieka ko-

Debitori
..

2.174,09 misijai ..
3.697,50

Inventārs
~

7,90 Pārejošās sumas „
6,02

Klišejas
..

10,— Kapitāls
..

70.186,34

Noliktavā grāmat.
..

35.260,64 Ls 76.455,08

Komisijā
„

3.371,94
=

Komisionāri
..

1.807,62

Apgādiens 884,42

Ls 76.455,08

Derīgu Grām. Nodaļā 1928. gadā par priekšnieku J. Cīrulis,

par rakstvedi M. Eiche, par kasieri L. Straupmanis, par biedru

zinātāju un mantzini R. Krūza un par korektoru M. Eiche.

Rakstu Komisijā, ko atjaunoja 1926. g., darbojas L. Āda-

movičs, L. Ausējs un V. Ozoliņš.
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Konversācijas vārdnīca.

1901. g. 1. nov. Zinību komisija nolēma izdot Konv. Vārdn.

Bija nodomāts izdot katru mēnesi vienu burtnīcu un darbu pa-,

beigt 6 gados, tā kā iznāktu pavisam 72 burtnīcas. Izdevumus

par visām 72 burtnīcām aprēķināja uz 30.000 rbļ. Lai rastu

apgrozības kapitālu, tad nolēma pieņemt subskribentus un abo-

nentus. Subskribentiem nolēma dot visu Konv. V—cv par 15 r.,

bet abonentiem 12 burtnīcas par 3 r. Līdzekļus Konv. V—cas

izdošanai cerēja pavairot ar surnām, kas ienāks no atpirkšanās

no jauna gada vizītēm. Par technisko darba vadītāju pieņēma

J. Dravnieku.

1903. gada sākumā izsūtīja 8000 Konv. V—cas prospektus

un 4000 listes subskribentu un abonentu vākšanai mācītājiem,

ārstiem, pagastvaldēm, biedrībām v. c. Pieteicās 71 subskri-

bents, 193 abonenti un ap 900 K. V. noņēmēji, kādēļ nosprieda

1903. g. 20. aug. uzsākt K. V—cas izdošanu. Pirmā burtnīca

iznāca 1903. g. 12. dcc.

Kārtīgu vārdnīcas iznākšanu kavēja dažādi apstākļi. Vis-

pirms — līdz pat darba beigām bija sajūtams vispusīgu, siste-

mātisku priekšdarbu trūkums, par ko vainojami galvenā kārtā

grūtie apstākli, kādos bija pie K. V—cas jāstrādā. Materiālu

vākšanai izsūtīja jautājumu loksnes visām Latvijas pagast-

valdēm, skolotājiem, biedrībām, daudz citām organizācijām un

personām. lenāca jau arī ziņas, no dažiem apgabaliem pat plaši

un sīki izstrādātas, bet ne visi ziņu sniegšanā attaisnoja uz

viņiem liktās cerības. K. V—cas Rīcības komisijai bija jāap-

mierinājas pa lielākai daļai ar vārdnīcā uzņemamo vārdu sa-

rakstu sastādīšanu, atstājot tāļāko atsevišķiem līdzstrād-

niekiem.

iemesls, kas traucēja vārdnīcas kārtīgu iznāk-

šanu, bija pastāvīgās pārmaiņas līdzstrādnieku sastāvā. Vie-

nīgie, kas palika savu nodaļu priekšgalā pa visu K. V—cas iz-

nākšanas laiku, ir M. Ārons, A. Bandrevičs un J. Vītols. Ilgāku
laiku savas nodaļas vadīja ari: J. Endzelīns, J. Kalniņš, K. Ka-

sparsons, J. Mazvērsītis, E. Paukulis, J. Peņgerots, J. Zālītis,
T. Zeiferts un A. Valbe. Tādēļ darbs pa lielākai daļai bija jā-
veic no burtnīcas uz burtnīcu. Līdzstrādnieki, nodarbinātl'
katrs savā ikdienišķā darbā, varēja K. V—cai veltīt tikai savus

vaļas brīžus. Honorārus līdzstrādniekiem K. V—ca varēja
maksāt tikai visai niecīgus, ne vairāk kā 2—5 kap. par drukas

rindiņu.
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Kavēja darbus arī vēl citi nelabvēlīgi apstākļi, bet galvenā

kārtā — līdzekļu trūkums. Ar saviem ienākumiem no sub-

skripcijas, abonentu maksām um iznākušo burtnīcu pārdošanas

K. V—ca nevarēja tikt cauri. Jau 1906. gadā sāka pietrūkt

naudas vārdnīcas kasē, un šī gada astotās burtnīcas izdošanai

bija jau jāaizņemas no Zinību komisijas 500 rbļ. un no Der. Gr.

Nodaļas 1000 rbļ. Naudas trūkums bija par iemeslu, kādēļ Zin.

komisija 1906. g. nodeva K. V—as izdošanu Der. Gr. Nodaļai.

Nodaļa pārņēma K. V—cv ar visu viņas pasīvu un aktīvu, bet

arī Nodala bija spiesta sākumā aizņemties naudu K. V—cas va-

jadzībām: 1907. g.
— 2500 rbl. un 1908. g. — 1555 rbļ. Ar nā-

košo 1909. g., ierobežojot gadā izdodamo burtnīcu skaitu, iz-

devās K. V—cas kasē saskaņot ienākumus ar izdevumiem, bet

arī tikai pateicoties latviešu naudas iestāžu bagātīgiem ziedo-

jumiem, kādu no 1909.—1914. gadam ienāca gadā no 785—1728

rbļ. K. V—cas pēdējo burtnīcu izdošanu Kultūrās Fonds pa-

balstīja ar 175.000 rbl.

Pedeja vārdnīcas sējuma nobeigšanu traucēja arī vel ār-

kārtīgie notikumi, kas nāca pār mūsu dzimteni pasaules karā.

Pasaules kara izcelšanās pārtrauca darbus pēc 90. burtu.

Iznākšanas. 1915. gada pavasarī darbus uzsāka no jauna, bet

paspēja izdot vienīgi pa daļai jau iepriekš sakārtoto 91. un 92.

burtnīcu, kad sāka Rīgu evakuēt. Tikai 1918. gada rudenī radās

atkal izdevība no jauna pulcināt izklīdušos līdzstrādniekus un

meklēt jaunus daudzo iztrūkstošo vietā. Cerēja K. V—cv katrā

ziņā nobeigt 1919. g. sākumā, bet tad nāca pār Latviju «Pa-

domju» vara, kas neatzina vairs Nodaļas tiesības uz viņas iz-

devumiem. Lai glābtu, kas vēl iespējams glābt, Nodaļa stei-

dzināja sakārtoto manuskriptu iespiešanu arī «Padomju» varas

laikā «Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas 111. drukā-

tavā». Beidzot «Tautas Izglītības Komisariāts» «nacionalizēja»

iespiestās loksnes un lika tām sagatavot vākus, kur par izde-

vēju sludināijās «Padomju Latvijas Izglītības Komisariāts». At-

ņēma darbvedim arī K. V—cat savāktos materiālus un izsludi-

nāja, ka «turpmākās burtnīcas iznāks jaunā redakcijā», no kā

tomēr nekas neiznāca. Latvijas Pagaidu valdības laikā Nodaļa

ieguva atkal savas tiesības, un iespiestās loksnes nāca atkal

viņas īpašumā, bet «Izglītības komisāra« Efferta portfelī pie-

vāktie materiāli gāja zudumā, un 1921. gadā, atjaunojot trešo

reizi darbus, bija jāgādā jauni raksti un jāmeklē pa daļai jauni

līdzstrādnieki.
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Konv. V—cas burtnīcas iznāca: 1903. g. — 1 burtnīca,

1904. g. — 11, 1905. g. — 11, 1906. g. —8, 1907. g. — 12,

1908. g.
— 9, 1909. g. — 9, 1910. g. —7, 1911. g. — 6,

1912. g. —7, 1913. g. —6, 1914. g. — 3, 1915. g. —2,

1919. g. —3, 1921. g. — 4 burtnīcas.

Konv. Vārdn. sagatavošanas darbus veica Zinību komi-

sijas paplašinātā priekšniecība, kas arī sākumā izraudzīja Konv.

V—cas nodalu vadītājus (redaktorus); tie bija arī galvenie kār-

tējie vārdnīcas līdzstrādnieki. Pirmo reizi redaktori sapulcējās

1903. g. 4. okt. un ievēlēja Rīcības komisiju par izpildu orgānu.

Redaktori sapulcējās no 1903.—1906. g. pavisām 33 reizes. Sa-

pulcēs pārrunāja vārdnīcas principiālos jautājumus, sastādīja

vārdu sarakstus v. t. t; vēlāk, kad svarīgākie jautājumi bija

izspriesti un sapulces sāka mazāk apmeklēt, tās izbeidzās, un

viss darba smagums uzgūlās Rīcības komisijai, bet galvenā

kārtā komisijas priekšsēdētājam un techniskam vadītājam-
darbvedim. No 1903.—1913. g. Rīcības komisija noturēja 371

sēdi; vārdu sarakstu sastādīšanu komisija nobeidza 1913. gada

martā.

Par Rīcības komisijas priekšsēdētājiem bija: no 1903. līdz

1905. g. — A. Bergs, no 1906.-1915. g. — J. Zālītis, bet, Zā-

lītim uz Valsts Domi aizejot, viņam par biedri 1912. g. novembrī

ievēlēja L. Adāmovicu. Rīcības komisijā darbojās: J. Zālītis

(kasiers līdz 1905. g.)> M. Šiliņš, J. Rezevskis, V. Maldouis,

K. Kasparsons, J. Asaris, J. Žagata (kasieris no 1906. g.),
G. Reinhards, M. Ārons, K. Freidenfelds, A. Nukšs, K. Nei-

manis, J. Benšons un P. Brizga; no 1911. gada nāca vēl klāt:

G. Mangulis, A. Šūlmanis, P. Ašmanis, L. Ādamovičs, J. Bei-

tāns un A. Kešāns. Rīcības komisijas darbvedis bija J. Drav-

nieks;, korektors no 1.—3. burtnīcai J. Vidiņš, bet no 4. burtu,

līdz beigām —K. Vilciņš. Teksta revīziju līdz 1905. g. izdarīja
J. Asaris, no 1906.—1919. g. — J. Dravnieks. Uz Rīcības

komisijas sēdēm bez priekšnieka, resp. viņa biedra, ieradās

tikai 5—6 personas. Rīcības komisijas locekli strādāja bez at-

līdzības, izņemot darbvedi un korektoru. Kasiera pienākumus,

no 1911. g. sākot, izpildīja R. Baltgailis; mantzinis sākumā bija

A. Cīrulis, bet vēlāk H. Sainis. Pēc kara neievēlēja vairs se-

višķas Rīcības komisijas un nepieņēma arī sevišķa darbveža.

Manuskriptu sagādāšanu uzņēmās M. Ārons um L. Ādamovičs,

pie kam Ādamovičs izdarīja arī teksta revizijui. Konversācijas
Vārdn. beidzamā burtnīca iznāca 1921. g. 20. dcc.
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Visu līdz kaŗain izdoto burtnīcu izdošana izmaksāja

66.000 rbļ. zeltā, bet pēc kara izdotās ap 400.000 Latv. rub.

Pēdējo burtnīcu izdošanu Kultūras Fonds pabalstīja ar 175.000

rbļ. Visas 99 burtnīcas iznākušas kopā 396.600 eksemplāros;

bez tam pārdrukātas vēl 12 burtnīcas, katra 2500—4000 eks.

K. V-cu līdz 87. burtnīcai iespieda Jelgavā, G. Landsberģa,

vēlākajā Grāmatrūpnieku Ekon. Sabiedrības spiestuvē, bet

no 88. burt. — Rīgā, «Latvijas», vēlākajā «Latvijas Sarga» tipo-

grāfijā]

Katrai lielākai konversācijas vārdnīcai pēc viņas pabeig-

šanas iznāk papildu sējums. Par šādu papildu sējumu domāja

arī K. V-cas darbinieki jau pašā sākumā un krāja visu laiku

papildu sējumam materiālus. Papildu sējums izrādījās par vi-

sai nepieciešamu tādēļ, ka K. V-cas izdošana vilkās 18 gadus.

Šai laikā daudz kas mainījies zinātnē un vēsturē; papildu sēju-

mu prasīja sevišķi arī tagadējais Latvijas stāvoklis un jaunā

latviešu zinātne. Papildu sējuma izdošana (bija domātas 24

burtnīcas) nebija Der. Gr. Nodaļai mazo līdzekļu dēļ pa spē-

kam ,jo papildu sējuma izdošana izmaksātu miljonus. Nodaļa

griezās tādēļ pie Kultūras Fonda ar lūgumu pēc pabalsta, bet

Kultūras Fonds lūguma neievēroja, kādēļ arī nav varējis iz-

nākt papildu sējums.

Nebūs lieki atzīmēt še K. V-cas līdzstrādniekus. Seko-

šajā līdzstrādnieku sarakstā būs uzņemti galvenā kārtā t. s.

nodaļu vadītāj i(redaktori), kas arī paši sarakstījuši gandrīz

visus savas zinātnes nozares rakstus. Atsevišķos gadījumos

piedalījušies ar saviem rakstiem arī daži lietpratēji, kuru vārdi,
cik iespējams, arī atzīmēti sarakstā. Tikai reti raksti parak-

stīti autora iniciāļiem, citos gadījumos atbildīgs nodaļas vadī-

tājs, ļ

Atsevišķās K. V-cas nodaļas vadīja:

Architekturas: J. Pavlovskis (Pauļevskis;, no 1904. g.

K. Graudiņš, no 1908. g. A. Nukšs, no 1913. g. A. Malvess, no

1918. g. E. Laube.

Dabas zinātņu: bioloģijā un Fizioloģijā —

K. Kasparsons (līdz 1918. g.); botānikā— K. Kasparsoms,

no 1906. g. P. Sauleskalns, no 1908. g. J. Peņģerots (līdz 1915.

g.), 1918. g. K. Kasparsons, 1921. g. A. Zāime'lis; fizikā, sk,
matemātika; ģeoloģijā un mineraloģijā — K. Kasparsons

(līdz 1907. g.), vēlāk šī nozare pievienota ķīmijai (sk. to);
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zooloģijā — J. Kārniņš, no 1905. g. (22. b.) R. Krimbergs

(ar pārtraukumu 1908. g.), no 1910. g. A. Šulmanis, 1918. g.

K. Kasparsons un J. Kalniņš, 1921. g. Fr. Ādamovičs.

Filosofijas un psīcholoģijas: V. Maldoniis, no 1905. g. P.

Zālītis, no 1911. g. L. Ādamovičs; 93—95. burtu. R. Lazdiņš un

96.-99. burtu. L. Ādamovičs, dažus rakstus P. Vāle.

Ģeogrāfijas: Latvijas un Baltijas g. — M. Šiliņš

(līdz 19. burtu.), no 1905. g. (20. b.) M. Arons; vispārējā

g—ā — M. Šiliņš (2. b.), tad G. Krūmiņš, no 1904. g. jūnija m.

(9. burtu.) J. Kalniņš, 1921, g. A. Vies.

Inženieru zinātņu un technikas: vispārīgi —M. Robs

(līdz 1904. g.) un D. Vidbergs, no 1912. g. ari J. Beitāns, 1918. g.

J. Kornets, 1921. g. A. Kešāns; drukas technikā — P. Brizga.

Jūrniecības: A. Bandrevičs.

Kara zinātnes: no 1905. g. P. Brizga, no 1910. g. G.

Mangulis, 1921. g. A. Kešāns.

Ķīmijas un technoloģijas: no 1907. g, arī ģeoloģijas un mi-

nerāloģijas : K. Vidiņš, no 1904. g. (9. burtn.) J. Asaris, no 1906. g.

K. Neimanis, no 1912. g. A. Kešāns, pa starpām 1918. g. A.

Šulmanis.

Lauksaimniecības: biškopī b ā E. Šefers, dārz-

kopībā —J. Penģerots, lopkopībā un zemkopībā —

J. Mazvērsītis (līdz 1915. g.), 1918. g. J Kalniņš, 1921. g. lop-

kopībā — P. Lejiņš.

Literātūras: J. Vesmamis (līdz 12. burtn.);tad latviešu

rakstniecībā L. Bērziņš un cittautu rakstniecībā (no 15. b.)

J. Asaris; no 1906. g. vispārīgi T. Zeiferts.

Mākslas: arehitektūras, sk. augšā; glezniecības un

tēlni ccī b a s — no 1904. g. jūlija m. J. Asaris, no 1906. g. J.

Madernieks, no 1907. g. A. Nukšs, no 1912. g. G. Šķilters, no

1918. g. O. Grosvalds, 1921. g. atsev. rakstus Ed. Brencēns un

R. Maurs; d rāma t iskā m ā k s 1 ā — J. Duburs, no 1905.

g. V. Zālītis, mūzikā — J. Vītols, līdzstrādnieki — A. Jur-

jāns, 1921. g. E. Brusbārdis.

Matemātikas un fizikas, arī astronomijas un meteoroloģi-

jas: J. Goldbeirgs, no 1906. g. J. Benšons, no 1912. g. J. Kor-

nets; ma t ēmatik ā: 1918. g. A. Leju leks, 1921. g. E. Lej-

nieks; fizikā v. t. t. 1921. g. A. Ciiris,
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Medicīnas, cilvēka anatomijā) un GMvOD: P- Strautze-

lis, atsev rakstus J. Ziemelis, no 1911. g. D. Biskāps; acu spe-

ciālists — G. Reinhards; farmācijā no sākuma J. Niedra.

Mežkopības — no 1904. g. oktobra A. Valbe; 1921. g.

A. Kalniņš.

Mūzikas, sk. mākslas.

Pedagoģijas un skolu vēstures; V. Maldonis (līdz 1910.

g.) un J. Kalniņš (no 1909. g.), 1911. g. L. Bērziņš, tad J Kal-

niņš un L. Ādamovičs; 1921. g. A. Vičs; Latvijas skolu vē-

sturē — J. Kriškāns (līdz 1915. g.).

Sabiedriskās zinātnes, tautsaimniecības un tieslietu zi-

nātnes: J. Pliekšāns (Rainis), no 1905. g. J. Zālītis, no 1913. g.

.K. Gaigals (Hiršs), 1918. g. K. Ducmauis un J. Kēmanis, 1921. g.

H. Rūsis; tautsaimniecībā: K. Balodis, 1904. g. J.

Pliekšāns, no 1905. g. J. Asaris, no 1906. g. K. Gaigals un Hiršs)

ar pārtraukumu 1909. g., no 1913. g. P. Ašmanis. Atsevišķus

rakstus sabiedriskās zinātnēs — A. Bergs, 1918. g. R. Lazdiņš

un 1921. g. A. Bilmanis.

Šacha — V. Zāimuels, J. Dravnieks.

Teoloģijas: J. Rezevskis (līdz 1907. g.), tad K. Freiden-

felds (no 1906. g. vidus). Atsevišķus rakstus L. Ādamovičs.

Tirdzniecības: E. Birkhāns (līdz 1904. g. oktobrim), tad

J. Ozols (no 9. b.), atsev. rakstus Z. Gustavs; no 1906. g. J.

Žagats, no 1910. g. P. Ašmanis.

Valodniecības — K. Mūlenbachs (līdz 1905. g. — 21. b.)

un J. Endzelīns. Svešvārdu izskaidrojumus: J.

Dravnieks, J. Asaris, no 1911. g. P. Ašmanis un L. Ādamovičs.

Vēstures: V. Olavs (līdz sept. 1904. g.), tad A. Vēbers

(no 9.—18. burtn.); vēlāk: Latvijas vēsturē J. Krūgers

(Krodzenieks), 1921. g. P. Šmits; vis p. vēsturē: atse-

višķus rakstus Edg. Baumanis; no 1906 g. R. Qēģeris, 1914 g.

A. Boka, no 1918. g. R. Gēģeris, beidzot L. Ādamovičs; piedalī-

jies arī K. Straubergs. Latviešu sabiedrisko darbinieku bi o-

graf i j a s — M. Ārons. Latviešu etnogrāfijā un kul-

tūrvēsturē —M. Ārons un vēlāk, no 1914. g., arī P.

Smits: sākumā atsevišķus rakstus M. Bruņinieks —

par latv.

mitoloģiju. Latviešu kolonija s — J. Rozens (līdz 1905. g.).

Baltijas ar c h c o 1 o ģ i j ā Dr. J. Ziemelis.
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Veterinārzinātnes: E. Paukulis (līdz 1915. g.), no 1918. g.

P. Slaidiņš, 1921. g. A. Pētersons.

Sagatavojoties savā laikā uz K. V-cas izdošanu, nācās

dzirdēt arī dažādus iebildumus un pārpratumus. Kad uzaicinā-

ja visus pazīstamos izglītotos latviešus uz līdzdarbību, tad vie-

na daļa nemaz neatsaucās, otra — taisni atteicās ne laika trū-

kuma dēļ, bet tādēļ, ka «nepiekrītot» latviešu ko ver-

sācijas vārdnīcas idejai, vai atkal tādēļ, ka «citi vis-

pārīg'» aarbi darāmi. Arī no līdzstrādniekiem, kas pietei-

cās, ne visi tapa par patstāvīgiem, faktiskiem līdzstrād-

niekiem. Bet izdevēji droši sāka darbu un neatlaidīgi

turpināja to, uzsākdami pārtraukto darbu pirmā. iz-

devīgā gadījumā, atkal no jauna. Un K. V-ca gāja tautā,

iegūdama arvien vairāk īstu draugu un labvēļu un tapdama par

kultūras nesēju latviešu tautai. Atskatoties uz veiktā darba

grūtībām, Der. Grām. Nodaļa kā vārdnīcas izdevēja ar patei-

cību atceras visus, kas savu darbu un līdzekļus ziedojuši izde-

vumam, kas uzskatāms par vienu no latviešu gara kultūras

redzamākiem ražojumiem, — latviešu Konversācijas Vārdnīcai.

R. L. B.

Fr. Brīvzemnieka Rakstu komisija.

Pēc Brīvzemnieka nāves nodibinājās divas komisijas:
Fr. Brīvzemnieka Pieminas komisija, un otra — Brīvzemnieka

Rakstu komisija. Br. Rakstu komisija noturēja savu pirmo

sēdi 1908. gada 13. decembrī. Rakstu komisija sprauda par

savu pirmo mērķi kopot un izdot Fr. Brīvzemnieka rakstus.

Br. savā laikā daudz rakstījis. Viņa raksti izdoti gan atse-

višķās grāmatās, bet daudzi iespiesti žurnālos un latviešu un

krievu dienas laikrakstos. Komisija stājās pie šo rakstu vāk-

šanas. Lielas grūtības darīja laikrakstos iespiesto rakstu sada-

būšana. Šīs grūtības pavairoja sevišķi apstāklis, ka lie-

lākā daļa rakstu laikrakstos apzīmēti dažādām šifrām,

bet ne ar Br. parakstu, kādēļ vina rakstus varēja uzzīmēt tikai

Br. tuvākie līdzstrādnieki. Sevišķi daudz Br. rakstījis Maska-

vas krievu laikrakstā «Moskovskija Viedomostji», aizstāvē-

dams latviešu tautas intereses pret Baltijas muižnieku pārestī-
bām. Br. rakstus minētos laikrakstos sameklēt un norakstīt

laipnā kārtā uzņēmās stud. jūr. 0. Valdmanis, kas studēja Ma-

skavas universitātē. Šo darbu, kas prasīja daudz laika un pūļu,
0. Valdmanis godam veica, par ko Komisija izsaka viņam arī
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šai vieta savu sirsnīgāko pateicību. Rakstu vākšana sekmējās

vispār labi. Bija jāsāk izdot Brīvzemnieka raksti, bet naudas

līdzekļu nebija nekādu. Šis apstāklis tomēr neatbaidīja Komi-

siju, jo cerēja uz pabalstiem. Un pabalsti arī nāca. Galvenā

pabalstītāja naudas līdzekļiem, bija nel. Brīvzemnieka kundze,

kas ziedojusi Br. rakstu izdošanai vairāk nekā 2000 rbl. torei-

zējā zelta valūtā. Bez tam Komisija saņēmusi ziedojumus mi-

nētam mērķim no Rīgas Krāšanas un Aizdošanas kases 75 rbl.,

no 11. Vidzemes Bavstarp. Kredītbiedrības 60 rbl., no 11. Rīgas

Krāj-Aizdevu sabiedrības 50 rbļ., no Liepājas Latviešu biedrī-

bas 50 rbl., no Rīgas Tirgot. Savstarp. Kredītbiedrības 25 rbļ.

un no J. Kriškāna 20 rbļ.

Līdz 1914. gadam Komisija izdeva 6 grāmatas Brīvzem-

nieka rakstu: I. Brīvzemnieka dzejas. 11-a. levērojamu vīru

dzīves apraksti un raksturojumi (1. Andrejs Spāģis, 2. Jur-

jāņu Dāvis, 3. Kronvalda Atis, 4. Laubes Indriķis, 5. Kārlis

Jākobsons, 6. Juris Samārins, 7. J. S. Aksākovs); 11-b. Augsti

krievu vīri no zemas kārtas (1. Lomonosovs, 2. Nikons);

111. Tarass Buļba; IV. Sakāmi vārdi un parunas; V. Atmiņas

par Brīvzemnieku. Vērotājas.

Visus Brīvzemnieka rakstus kārtoja un rediģēja rakst-

nieks T. Zeiferts.

Rakstu komisijas otrais mērķis bija — sastādīt un izdot

plašu Brīvzemnieka dzīves aprakstu. Sarakstīt šo Brīvzemnie-

ka biogrāfiju uzņēmās pazīstamais rakstnieks un Brīvzemnieka

labs pazinējs un draugs T. Zeiferts. Sāka vākt materiālus arī

biogrāfijai. Komisija griezās pie visiem, kam bijuši kādi sa-

kari un darīšanas ar Brīvzemnieku, ar lūgumu sniegt Komisijai

ziņas par Br., uzrakstot savas atmiņas par Br. un piesūtot tās

kopā ar Br. vēstulēm Komisijai. Drīzi sakrājās bagātīgs mate-

riāls, un T. Zeiferts varēja stāties pie biogrāfijas sarakstīšanas.

Līdz pasaules kara sākumam bija uzrakstīta jau puse no bio-

grāfijas. Pasaules karš pārtrauca Komisijas darbību, jo, vā-

ciem tuvojoties Rīgai, Komisijas locekļu lielākai daļai nācās

Rīgu atstāt. Savāktos rakstus un biogrāfiskos materiālus sa-

lika divās kastēs un novietoja R. L. B. Derīgu Grāmatu Nodaļas

telpās, kur domāja tos esam drošībā. Diemžēl šīs cerības ne-

piepildījās. Vācu okupācijas laikā vācieši bija iemitinājušies

Latviešu biedrības namā un tur rīkojušies kā vandali: atlau-

zuši arcbīvu skapjus, daļu grāmatu un rakstu sadedzinājuši,

citus izmētājuši, pa grīdu. Nebija, saprotams, taupījuši arī Br.

materiālu kastes, kas bija uznestas Jūrniecības nodaļas istabā.
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No Br. Rakstu komisijas savāktiem materiāliem bija paglābu-

šies tikai maza daļa, ko Komisijas loceklis J. Cīrulis vēl atrada

1918. g. starp izmētātiem papīriem. Pēc kara Rakstu komisija

nav noturējusi nevienas sēdes. Komisijas darbs tomēr nebija

gluži apstājies, jo Br. raksti visā pēckara laikā arvien laisti

tautā, un T. Zeiferts papildinājis un iespiešanai pilnīgi sagata-

vojis Br. dzīves apraksta pirmo daļu, kas tagad atrodas drukā.

Br. biogrāfijas izdošanai Kultūras Fonds izsniedzis Rakstu ko-

misijai 1000 Ls lielu pabalstu. Pievienojot šai sumai par Brīv-

zemnieka rakstiem ieņemto naudu, vēl nepietiks, lai segtu vi-

sus izdošanas izdevumus, kādēļ būs nauda jāaizņemas. Līdzekļu

trūkuma dēļ nav paredzams, kad Komisija varēs stāties pie

Br. vēl neizdoto rakstu izdošanas. Brīvzemnieka Rakstu komi-

sijas mantas stāvoklis šāds: naudā 3295 ls 24 s. un 3308 eksem-

plāri nepārdotu Brīvzemnieka rakstu.

Brīvzemnieka Rakstu komisijā darbojās: 0. Treilanda

kdze, Dr. A. Butulis, J. Kriškāns, T. Zeiferts, J. Cīrulis, Kr.

Barons, A. Bandrevičs, J. Misiņš, M. Ārons, M. Šiliņš, A. Vičs,

V. Maldonis. —

Komisijas amatos bija: par priekšnieku sākumā O. Trei-

landa kdze, vēlāk — Dr. A. Butulis, par rakstvedi —J. Kriš-

kāns un par kasieri — J. Cīrulis.
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Mūzika.

Ja pacilātības ziņā trešie dziesmu svētki pārspēja visus

sekojošos, ja viņos arī latvju dziesma jau prasīja savu redza-

mo vietu, tad šie svētki bez tam atstāja vēl vienu mantojumu,

kas latvju nacionālai mūzikai palīdzēja lauzties iz šaurajām
tekām ārā, iekarot plašāku lauku. Savā dzimtenē, citu tautību

un aizspriedumu, ierobežotie mūziķi, lūkoja atrast darbu un

maizi aiz dzimtenes robežām, sevišķi Krievijā. Bet uzplaukt

latvju mūzika varēja tikai kopdarbībā. Tādēļ arī ierosinājums

nodibināt pie R. L. B. Mūzikas komisiju, nosaucams par se-

višķi laimīgu. — Mūzikas komisija izveidojās par 'ievērojamu

faktoru mūsu (nacionālās mūzikas attīstībā. Viņa krāja, sijāja,

izplatīja latvju muzikālās folkloras ziedus — ko liecina Jurjāņu

Andreja «Latvju tautas mūzikas materiāli» v. t. ļ. krājumi;

viņa publicēja latvju skaņražu darbus, līdz ar to pildīdama

mūsu koru dziesmu pūru; viņa veicināja arī mūzikālo izglītību,

pabalstīdama jaunos censoņus mūzikas laukā. Beidzot Mūzikas

komisijas gadskārtējās rudens sapulces un koncerti sniedza

iespēju visiem latvju mūziķiem sapulcēties kopējā apspriedē,

lai pārspriestu notecējušā gada panākumus un turpmākās dar-

bības programmu, Šeit visi jutās vienas idejas vienoti, ieguva

prieku darba turpinājumam, vingrinājās savstarpējā sacensībā.

Šīs saskaņotās darbības augļus baudām vēl šodien; pateico-

ties Mūzikas komisijas paveiktajiem priekšdarbiem mūsu taga-

dējo mūzikas mākslas iestāžu darbība attīstījās ātri un droši.

Un ja mēģinājumi — no jauna atdzīvināt Mūzikas komisijas

darbību, arī pagaidām cietuši neveiksmi, tad tomēr ar ganda-

rījumu var noskatīties uz padarīto: viņas izsētais grauds jau

devis un vēl dod ražu vienmēr jaunai sēklai. Būtu vēlams

tādēļ lai Mūzikas komisijas iespaids, revidējot viņas pro-

grammu, mūsu mūzikas dzīves attīstības gaitā iegūtu atkal jau-

nu nozīmi. — Ar pietāti šinī ziņā minams prof. Jurjānu Andreja

vārds: viņš, kā neviens cits, prata visus sajūsmināt un apvie-

not tēvijas un viņas mākslas vārdā. Ne mazāk nopelnu bagāts

Mūzikas komisijas uzplaukšanā ir prof. Jāzeps Vītols, tagadē-
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jais Latvijas konservatorijas rektors. Visā Mūzikas komisijas

pastāvēšanas laikā viņš ir bijis viņas dvēsele un spēka avots.

Var droši teikt, ka bez Jurjāņu Andreja un J. Vītola nenogur-

stošas līdzdarbības, Mūzikas komisijai nekad nebūtu bijis pa

spēkam paveikt tik lielu darbu. Ar nesavtīgu, dzīvu interesi

kalpojusi ilgus gadus Mūzikas komisijas idejai arī Pauls Jozuus,

Augusts Grīnvalds, Ādams Ārgalis, bijušie Mūz. kom. priekš;

nieki, zvērināts advokāts (tagad senators) Kārlis Ozoliņš un

nelaiķis zvērināts advokāts Jānis Kļāviņš — (Gedautis).

No Mūzikas komisijas darbiem lai minam īpaši sekošos:

32 Mūzikas komisijas stipendiātiem! izsniegts stipendijās — bez-

procentu aizdevumu veidā 10.000 rubļu. No 1889.—1914. g.

izdoti Jurjāņu Andreja redakcijā 10 dziesmu krājumi,jauktiem

un vīru koriem un 14 dažādi citi — Jurjānu Andreja, J. Vītola,

E. Melngaiļa un P. Jurjāņa mūzikāliju izdevumi.

Krati Latvju tautas mūzikas materiāli, kurus komisija iz-

devusi 4 krājumos.

1896.g. Mūzikas komisiju vadīja etnogrāfiskā izstādē mūzikas

nodaļu, kurā, cik iespējams, bija savākti latviešu tautas mūzi-

kas instrumenti, nošu izdevumi un citi tautas mūzikas mate-

riāli. Izstādes laikā tika sarīkoti koru koncerti, kuru pro-

gramma sastāvēja vienīgi no latviešu tautas dziesmām un latv.

komponistu darbiem. Uzveda arī skatus no tautas dzīves.

1911. g. Mūzikas komisija piedalījās ar saviem izdevumiem

rāsu kongresā — Londonā. Ikgadus Mūzikas komisija sarīko-

ja lielus rudens koncertus, kuros piedalījās Rīgas Latv. dziedā-

šanas b-ba un labākie latviešu brīvmākslinieki. Tāpat vairā-

kus gadus tika sarīkoti lieli Rīgas dziedāšanas biedrību un ko-

ru koncerti. Ari vairāki kamermūzikas un populāri koncerti

pieskaitāmi Mūzikas komisijas nopelniem. 1903. g. viņa sa-

rīkoja koru vadoņiem brīvkursus, kuros piedalījās 77. dalīb-

nieki. Vairākkārt izsolītas godalgas par labākām koru kom-

pozīcijām un operu tekstiem. Neilgu laiku izdeva žurnālu

«Mūzikas Druva». 1898. g. nodibinājās pie Mūz. kom. «Or-

ķestra Nodaļa», kam gan plašāki savu darbību attīstīt neizde-

vās. Ir pledalījusēs vairākās jubilejās" un ceremonijās, gan

kā sarīkotāja, gan kā dalībniece; nodibinājuise pm. vienā gadī-

jumā pat sevišķu jubilāra fondu.

Kara laikā Mūzikas komisijas darbība no 1915.—1920. g.

galīgi apstājās, jo viņas biedri bija izklīduši pa visu plašo

Krieviju.
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Pēckara gados Mūz. kom. darbība ierobežojās pāris pa-

balstu izsniegšanā, kases rēķinu nokārtošanā, bibliotēkas un

archīva sakārtošanā, jo pa kara gadiem Mūz. kom. archīvs, ar

pilnīgu iznākušo latviešu mūzikāiliju krājumu, bija pilnīgi iznīci-

nāts; iznīcināta tāpat daļa no nošu krājumiem.

Kā pozitīvs panākums mūzikas mākslas dzīvē jāmin —

Latvijas valsts operas un valsts konservātartijas nodibināšana.

Šinīs divās iestādēs tad arī pulcināti gandrīz visi latvju redza-

mākie mākslinieki, gan no vecākās, bet sevišķi jaunākās

mākslinieku paaudzes. Viss tas rāda netikvien to, ka Mūzikas

komisijas mērķi sāk redzami realizēties, bet arī to, ka daudzie

viņas pabalsti nava bijuši veltīgi un nesuši svētīgus augļus, —

kā jau tas konservātorijas atklāšanas svētkos godam minēts.
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Teātris.

Teātra darbības sātans ņemams no 1868. g. reizē ar

R. L. B. atklāšanu. Pirmā Teātra kom. biij: R. Dītrichs,

P. Šillings un M. Bankins. 1869. g. P. Šillings, Reklins un

B. Rozenbergs. Par skatuves vadītāju R. Tomsons, bet no

aktieru puses K. Bergs. 1870. g. apstiprina par Teātra vadoni

Ādolfu Allunānu. Par kom. priekšnieku N. Plavenieku.

Par Teātra komisijas priekšniekiem bijuši:

1870. g. N. Pļavenieks

1875. g. B. Dīriķis

1875.—1879. g. A. Vēbers

1880. g. G. Pasīts

1881. g. I. p. K. Bergs

11.
„

G. Eulenbergs-Pūcītiis

1882.—1885. g. A. Spunde

1885.—1887. g. Dr. A. Dīriķis

1887.—1892. g. B. Dīriķis

1893.—1903. g. K. Bergs

1903.—1909. g. J. Brigaders

1909.—1911. g. Fr. Veinbergs

1911.—1914. g. J. Brigaders

1914.—1919. g. Fr. Veinbergs

1919.— J. Brigaders

Par Teātra direktoriem sākot ar 1870. g.:

1870.—1885. g. Ādolfs Allunāns

1885.—1893. g. Rode-Ebeliņš

1893.—1903. g. P. Ozoliņš .

1903.—1905. g. J. A. Duburs

1905.—1913. g. P. Ozoliņš

1913.—1914. g. Fr. Podnieks (Pavlovs)

1914.—1916. g. R. Veics

1916.— A, Freimanis
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Par kapelmeistariem bijuši pec kārtas:

L. Volferts

J. Ozols

N. Allunāns

L. Ulpē

p. Jozuus

T. Zeiferts

Teātri kā skaņraži pabalstījuši sevišķi 1: prof. J. Vītols,

J. Ozols un N. Allunāns.

Teātri ar tulkojumiem un oriģināldzejojumiem daudz pa-

balstījis Esenberģu Jānis.

Oriģināllugas devuši:

Marija Pēkšena

Ādolfs Allunāns

Aspazija

J. Rainis

Rūd. Blaumanis

Anna Brigadere

Rozcn tāls-Xr ūmiņš

D. Švenķis

J. A. Duburs

A. Deglavs

Andr. Niedra

Ed. Vulfs

Pūriņu Klāvs v. d. c.

.
Kā skatuves izcili darbinieki minami sekosi:

Ād. Al'lunāma laikā:

Dāmas : Otīlija Kleine

Maija

Petrova

Brīvniece (Mednis)

Kungi: J. Feils (Kazimirs)

J. Steglavs

Fr. Lepševics

J. Birzgals
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Rode-Ebeliņa laika:

Dāmas: D. Akmentiņa

Brigāde r-Maija
B. Rūmniece

J. Skaidrīte

Vītol-Poreša

Kungi: J. A. Duburs

J. Brigaders

R. Jansons

A. Michelsons

M. Stinns

A. Vārna-Vārtiņš

P. Ozoliņš

T. Valdšmidts

A. Freimanis

A. Mierlauks

P. Ozoliņa, R. Veica, A. Freimaņa un Podnieka laikā:

'Dāmas: lesmiu-Micheisone

Anni Simisone

Brechman-Štengele

Lilija Brechmiane

L. Ērika

A. Benefelde

Kungi: R. Veics

Rūd. Bērziņš

Ād. Kaktiņš

Ād. Michelsons

Atzīmējumi iz T. k. protokoliem: 7. novembrī 1911. g.

vienbalsīgi nolemj pasniegt adresi profesoram J. Vītolam jubi-

lejas dienā Rīgā 24. nov. un adreses izgatavošanu un pasnieg-

šanu uzdod komisijai, sastāvošai no J. Brigadera, V. Zālīša un

Fr. Adamoviča. Adresei tekstu dod dzejniece Anna Brigadere.

23. augustā 1912. uz Ādolfa AUunāna pieminekļa komi-

tejas sēdi sūta J. Brigādēm un P. Ozoliņu.

7. februārī 1913. Direktors Ozoliņš ziņo, ka laika trū-

kuma dēļ spiests atteikties no direktora angažementa nākošai

sezonai. Brigaders izsaka nožēlošanu, bet reizē arī pateicību

par līdzšim parādīto interesi un veikto darbu teātra labā.
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Teātra komisijas sēde 18. februārī 1913. g. pieņem un

apstiprina siek. noteikumus un pienākumus dramaturgam:

1. Dramaturgam jāseko skatuves dzīvei, kā pašu tautā, tā

citās tautās, jādara novērojumi un slēdzieni un uz tā pa

mata jānāk režisoru sapulcēs un Teātra komisijā ar priekš-

likumiem un lūgumiem.

2. Dramaturgam jo cītīgi jāseko dramatiskai literātūrai un

jāgādā par to, ka viss, kas viņā parādījies jauns, ja viņš

noder mūsu skatuvei, pēc iespējas drīzi parādās uz tās.

3. Dramaturgam jābūt par pastāvīgu locekli režisoru sapul-

cēs un jāved to protokoli, tāpat viņam jāpiedalās Teātra

kom. sēdēs (ar padomdevēja balsi) un jāved Teātra kom.

protokoli.

4. Dramaturgam jāraugās uz to, lai uz skatuves tiktu ievē-

rota valodas pareizība, jāskata cauri un jāizlabo iesnieg-

tie tulkojumi.

5. Dramaturgam jābūt pēc iespējas klāt mēģinājumos, vismaz

katras lugas pirmā un ģenerālmēģinājumā, pie kam viņam

tiesība izteikt savas piezīmes personīgi režisoram, lai ne-

kaitētu režisora autoritātei. Domu starpības starp drama-

turgu un režisoru izšķir Teātra komisija.

6. Dramaturgam jāraksta ievadījumi par teātra izrādēm, jā-

rūpējas, lai pie ievērojamiem inscenējumiem presē parā-

dītos plaši iztirzājoši un apgaismojoši raksti.

7. Dramaturgam vajadzības gadījumā jāraksta teātrim

prologi, kuplejas, priekšlasījumi v. t. t.

8. Ja teātris izdotu kādu periodisku izdevumu, tad drama-

turgam jāuzņemas tā vadīšana.

9. Dramaturgam jābūt informētam par parādībām teātra

- mākslā un šai nolūkā teātris viņu var sūtīt uz citām pilsē-

tām vai rajoniem.

10. Dramaturgam jāaizstāv teātra prestižs un intereses presē.

11. Pie lielu, ievērojamu lugu inscenēšanas dramaturgam jā-

notur paskaidrojoši priekšlasījumi par lugas darbības laik-

metu un lugas autoru.

12. Dramaturgam jāstājas sakarā ar lugas autoriem un jādod

tiem paskaidrojumi un aizrādījumi.

13. martā 1913. g.

Nolemj angažēt Ed. Vulfu par dramaturgu, Ed. Vulfam

aizejot viņa vietā tiek angažēts Kārkliņš-Zeltmatis.
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10. oktobrī 1913. Brigaders lūdz atzīt villa rīcību pie

Ādolfa Allunāna pieminekļa atklāšanas, jo parastā vaiņaga
vietā viņš kaisījis rozes.

17. februārī 1914. g.

Uz Jūlijas Skaidrītes 25. g. jubileju nolemj tai pasniegt

adresi un lūgt dzejnieci Annu Brigaderi sarakstīt tekstu. Nā-

košā kom. sēdē ziņots ka A. B. to uzņēmusies darīt.

No 1914. g. 11. puses sākot par teātra darbību nav dots

pārskats un pēc sameklētiem protokoliem konstatēts, ka dar-

bība pa visu laiku līdz 191.9. g. bijuse ārkārtīgi apgrūtināta,

un ar sevišķu cienību jāmin Fr. Veinbergs kā kom. priekš-

nieks, kas nebaidīdamies ne no kādām grūtībām un traucēju-

miem šajos nenormālajos laikos savam pienākumam palicis uz-

ticīgs. Komisijas sastāvam trūcis kvoruma. Komisija izpalī-

dzējusies pieaicinot klāt režisorus — vēlāk arī aktieru dele-

gātus. Ka tāds kom. sastāvs nav vēlams un pielaižams, rak-

sturo sekošais gadījums: 19. aprīlī 1917. g. Aktieru priekš-

stāvji uzstāda šādas prasības: 1) Pie Teātra kom. sēdēm pie-

dalās .seši (6) aktieri ar balsstiesību. 2) Algas aktieri noteic

paši savās sapulcēs. Komisija to noraida.

15. janvārī 1915. g. Priekšnieks ziņo, ka 0. Ezerlauka un

M. Zēberga kā ārzemnieces izraidītas. No 16. jūnija 1915. g.

līdz 29. septembrim 1916. g. sēdes pārtrauktas. Pārtraukums

noticis arī lielinieku laikā. Veinbergs ziņo, ka Interimteātra

telpas atrastas par nedrošām. Sākās bezgalīgas sarakstīšanās

ar gubernatoru, policijmieistaru un armijas ģenerālintendantu

Beļājevu. Izrādes rīko īrētās telpās 11. pils. teātrī un mēģinā-

jumus Interimā. Taupības dēļ atmet sludinājumu afišas. Pa

vācu okupācijas laiku izrādēm bija jānotiek dienā, jo publika

pēc pulksten 9 vakarā nedrīkstēja uz ielas parādīties.

Teātra komisijas sēde 20. jūnijā 1919. g. Sēde notiek

pilnā kom. sastāvā. Dienas kārtībā: kom. priekšnieka vēlē-

šana. Par tādu ievēl J. Brigādēm. B. amatu pieņem, bet

tūlīt nāk ar šādu projektu: R. L. biedrībai izteikt vissiltāko pal-

dies par teātrim līdzšim sniegto idejisko un materiālo pabalstu.

Brigaders tālāk uzaicina kom. kungus izteikties, vai nebūtu

tagad pienācis laiks, ka R. L. B. teātra lietu nodotu, Latvijas

valdībai. Pēc pamatīgām pārrunām un apspriedēm kom. vien-

balsīgi nolemj tam piekrist un uzdod priekšniekam J. Brigāde-
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ram T. kom. vārdā un uzdevumā: izteikt R. L. B. nolemto pa-

teicību un šo vienbalsīgo kom. lēmumu aizstāvēt arī R. L. B.

runasvīros. Teātra kom. lēmumi tika arī runasvīru sapulcē pie-

ņemti. No R. L. B. puses šis solis pret jauno Latvijas valdību

apzīmējams ka apsveicams žests. Teātris tagad pārveidojies

par Nacionālo teātri valstiskā apjomā. Izrāžu skaits jau tagad

divkāršojies, jo no 180 izrādēm tas tagad sasniedzis 340 izrā-

des gadā.
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Valdemāra jūrniecības un

zvejniecības nodaļas vēsture

Kad 1891. gadā Rīgas Latviešu biedrības zālē dusēja
savā šķirstā Latvijas jūrniecības celmlauzis un tēvs Krišjānis

Valdemārs, tad, izvadot viņu uz mūžīgā miera vietu Ģertrū-
des kapos, biedrības priekšnieks, advokāts Fr. Grosvalds,
slēdza savu runu sekošiem vārdiem: «Lien. bērinieki un

biedri ! Grūti pildāmais robs visādi jāaizpilda un jāaizpilda īpašj

turpinot nelaiķa krietnos darbus, vienprātīgi strādājot viņa

garā. To solīsimies šinī nopietnā, svētā šķiršanās brīdī, to

centīsimies izdarīt patiesībā, jaukāka pieminekļa, lielākas, goda

parādīšanas, sirsnīgākas pateicības par šo nevarēsim parādīt

s*avam neaizmirstamam Krišjānim Valdemāram.»

Šie spēcīgie vārdi uzskatāmi kā Valdemāra jūrniecības

un zvejniecības nodaļas dibināšanas pirmais stūra akmenis.

Tajos izteiktā doma neaizmirsās, tā tika cilāta gan plašākā

sabiedrībā, gan jūrnieku aprindās un biedrības biedru starpā.

1899. g. latviešu jūrnieku aprindās radās vēlēšanās nodi-

bināt Rīgā jūrniecības biedrību. Izstrādāja attiecīgu statūtu

projektu un iesniedza valdībai, bet statūti palika neapstipri-
nāti. Šī neveiksme neiznīcināja jūrniekos apziņu par biedro-

šanās nepieciešamību un cenšanos to realizēt. Tādēļ radās

doma nodibināt pie Rīgas Latviešu biedrības jūrniecības nodaļu.

Šo ideju it sevišķi veicināja Fr. Brīvzemnieks, kas arī ieteica

nosaukt nodaļu Krišjāņa Valdemāra vārdā. Kā biedrības

priekšniecība, tā arī runas vīri silti apsveica jūrniecības no-

daļas dibināšanas ideju. Dažu biedru izstrādāto nodaļas kār-

tības ruļļa projektu apsprieda biedrības runas vīri 1903. g.

4. marta sēdē un nolēma iesniegt biedrības pilnai sapulcei ap-

stiprināšanai. Kārtības rulli apstiprināja biedrības pilna sa-

pulce 1903. gada 11. martā un nodaļu nosauca mūsu jūrnie-

cības tēvam par godu un mūžīgu piemiņu viņa vārdā.

Kārtības rullis uzstāda par Valdemāra jūrniecības noda-

ļas mērķi veicināt un sekmēt tēvijas jūrniecību: a) izplatot

gan caur grāmatām, gan priekšlasījumiem visādas derīgas

zināšanas par kuģniecību un ar to sakarā stāvošo tirdznie-

cību, sevišķi valdības likumus un noteikumus, b) sarīkojot
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savstarpējas apspriedes un publikas priekšnesumus par tirdz-

niecības kuģniecības jautājumiem,, c) uzlabot jūrnieku resp.

kuģinieku stāvokli garīgā un materiālā ziņā, visādi palīdzot,
biedriem um vinu ģimenēm, d) tuvinot ar noderīgiem sarīkoju-
miem gan jūrniekus (kuģiniekus) savā starpā, gan kuģiniekus

ar tirgotājiem, c) izrīkojot-praktiskas ekskursijas, izstādes un

konferences, f) ierīkojot bibliotēku, lasāmu galdu un muzeju.

Nodaļas biedri iedalās: a) īstos biedros un b) biedros veici-

nātājos. Par īstiem biedriem var būt tikai Rīgas Latviešu

biedrības biedri, par biedriem veicinātājiem arī citas personas.

Mantas ziņā nodaļa nostādīta diezgan patstāvīgi. Ja nodaļa
kādreiz pārveidotos par patstāvīgu biedrību, tad nodaļas pa-

šas manta izdodama šai jaunajai biedrībai.

1903. gada 17. martā notika Valdemāra jūrniecības noda-

ļas dibinātāju sapulce, kurā ievēlēja nodaļas valdi sekošā sa-

stāvā: priekšnieks — tvaikoņu īpašnieks Kārlis Zēbergs,

priekšnieka vietnieks — advokāts Jānis Kreicbergs, kasieris —

kuģu kapteinis un tirgotājs Pēters Šņore, biedru zinātājs —

kuģu īpašnieks un kapteinis Andrējs Kalniņš, rakstvedis —•

žurnālists Ansis Bandrēvičs un bibliotēkārs — namu īpaš-

nieks Matīss Šiliņš. Dibinātāju sapulce nolēma sasaukt sapul-

ces katra mēneša pirmajā pirmdienā pulksten 8 vakarā.

Jūrniecības nodaļas nepieciešamību pierādīja jau tas, ka pir-

mā sapulcē 5. aprīlī bija ieradušies vairāki Vidzemes un Kur-

zemes jūrmalas zvejnieki apspriest jautājumu, kā aizsargāt

zvejnieku dzīvības uz jūras vētras laikā. Nākošā sapulcē no-

lēma pārņemt «Baltijas jūrnieku kalendāra» izdošanu un jau

novembra mēnesī iznāca «Baltijas jūrnieku kalendārs» 1904.

gadam nodaļas izdevumā. Arī turpmākos gados līdz 1910. ga-

dam nodaļa veica šo darbu. Par rakstu sagatavotāju-redak-

toru nākošā gada kalendāram pieņēma kapteini J. ŠuiMmanī),

par ārstu Dr. A. Butuln, par advokātu — J. Kreicbergu un

par rakstvedi J. Jankavu. Uz tirdzniecības, jūrniecības un

ostu virsvaldes uzaicinājumu izteikt domas par naudas aizdo-

šanu uz kuģiem, nodaļa vispusīgi apsprieda šo jautājumu, sa-

stādīja par to plašāku rakstu, kuru pagatavoja vairākos eksem-

plāros un piesūtīja kā minētai virsvaldei, tā arī dažām atse-

višķām iespaidīgām personām. Nodaļas pirmā pastāvēšanas

gadā vmas biedru skaits bija 78, šis skaits vēlākos gados ar-

vienu pieauga: tā 1904. g. nodaļas biedru bija 115, 1905. g. —

121. UTI t t. Z
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Sākot ar 1904. g. nodaļa daudz strādājusil pie dažādu jūr-
niecības jautājumu iztirzāšanas un ievešanas dzīvē. Nodaļas

sēdēs arvienu pārspriesti, dažādi referāti un priekšlikumi.
Šajā 1904. gadā nodaļa izdeva «Krišjāņa Valdemāra domas

par jūrskolām» A. Landrēviča tulkojumā, pagatavoja un

iesniedza rakstu Rīgas ostas priekšniekam savstarpējas ku-

ģu apdrošināšanas biedrības apstiprināšanas lietā un pabalstī-

ja ar naudas līdzekļiem dažus jūrmalas trūcīgus skolniekus,

jo savas darbības pirmajās dienās nodaļa saņēma no «Lennok»

kapteiņa A. Dambes 734 mārciņas sterliņu 1902. gadā bojā gā-

jušo zvejnieku pakaļpalicēju izdalīšanai. Tādēļ nodaļa nolēma

izdalīt šo naudu jūrmalas trūcīgiem un apdāvinātiem skolnie-

kiem skolas naudas samaksāšanai un mācības līdzekļu iegā-

dāšanai. Nodaļa ievāca ziņas no jūrmalas skolotājiem par to,

kuriem skolniekiem tāds pabalsts visvairāk vajadzīgs un uz

ievākto ziņu pamata piesūtīja minēto pabalstu, 1904. gadā

nolasīti 17 garāki referāti, to starpā par kuģu būvēm Vidze-

mes un Kurzemes jūrmalas, par vietām, kur ieteicams būvēt

kuģus, par kaŗa kontrabandu un tās sekām, iesniedza Rīgas

ostas priekšniekam plašāku rakstu par Rīgas savstarpējas

kuģu apdrošināšanas biedrības apstiprināšanas vajadzību un

nolēma izdot grāmatu par avārijām, sarīkot grāmatvedības

kursus kapteiņiem, lai novērstu grūtības pie aprēķināšanās ar

kuģu īpašniekiem, mēģināt atvieglināt formalitātes par kuģu

piederumu ievešanu no ārzemēm, sastādīt projektu par kuģu

ļaužu pieņemšanas kārtību, krāt materiālus Krišjāņa Valde-

māra plašākas biogrāfijas sastādīšanai un izdot apskatu par

jûŗşkolotäja Ch. Dāla darbību.

1905. gadā nodaļa daudz nodarbojās ar jautājumiem par

jūrnieku stāvokļa uzlabošanu, jūrskolu reorganizāciju, jūrnieku

šķīrēju tiesām v. c. kā arī vāca un krāja materiālus uz priekšu

izdodamiem rakstiem.

1906. gadā nodaļa ņēma savā apgādībā jūrniecības un

zvejniecības laikraksta «Jūrnieks» izdošanu, izdeva brošūru ar

rakstiem: a) par eļļas lietošanu uz jūras vētras laikā, b) par

slīkoņu atdzīvināšanu, c) raķetu aparāts, d) barometrs; un rū-

pējās par jūrnieku palīdzības biedrības statūtu izstrādāšanu

un reģistrēšanu.

1907. gadā nodaļas darbībā lielā mērā veltīta jautājumam

par Baltijas jūras piekrastes zvejniecības apstākļu uzlabošanu.

Šim nolūkam noturētas sapulces ar zvejnieku biedrību priekš-
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stāvju piedalīšanos, ka arī nodaļas priekšnieks piedalījies

zvejnieku sapulcē Slokā.

1908. gadā Rīgas Latviešu biedrības, pa lielākai tiesai

caur Valdemāra jūrniecības nodaļas darbību, sarīkoja Baltijas

zvejnieku kongresu, kurā nolasīti ap 10 referāti un pieņemti

dažādi lēmumi, piem. par zvejnieku skolu un kursu ierīkošanu,

zvejnieku instruktoru amata nodibināšanu, zvejnieku savstar-

pēju dzīvības apdrošināšanu, par drošu iebraucamu un pie-

stāšanās vietu ierīkošanu zvejnieku laivām un kuģiem v. c.

Kongress nolemj griezties pie valdības ar lūgumu, atcelt likum-

došanas kārtībā Baltijas privātlikuma 1032. pantu, kas nosaka,
ka Vidzemē un Igaunijā zvejas tiesības trīs verstu attālumā no

jūras krastmalas pieder tikai to muižu īpašniekiem, kuru ze-

mes atrodas pie jūras krasta. Kongresa sarīkošanai nodaļa

saņēma pabalstus sļarp citu no Rīgas pilsētas un Rīgas biržas

komitejas. Sakarā ar notikušo zvejnieku kongresu nodaļa

sākot ar 1908. g. paplašināja laikrakstu «Jūrnieks» ar zvej-

niecības nodaļu un izdeva «Zvejnieku kalendāru» 1909. gadam.

Nodaļa pārsprieda vairākus referātus un priekšlikumus par

kuģniecības un zvejniecības veicināšanu.

1909. gadā nodaļu sevišķi 1 nodarbināja jautājums par buru

kuģniecību Baltijas jūras piekrastē, šis jautājums pārspriests gan

paplašinātās nodaļas sēdēs, gan no sevišķas šim nolūkam iecel-

tas komisijas. Pēdējā izstrādāja pat atsevišķas motivētas re-

zolūcijas, kuras iesniedza Tirdzniecības-jūrniecības nodaļai

Pēterpilī. Izdots arī rakstu krājums ar nosaukumu «Raksti

jūrniekiem».

1910. gadā sarīkoja zvejnieku konferenci ar Vidzemes un

Kurzemes jūrmalu zvejnieku piedalīšanos. Šai konferencē ap-

sprieda jautājumus par kredītu zvejniekiem, par kooperāciju

zvejniecības rūpniecībā un par zivju konzervēšanu. Uz zvej-

nieku vēlēšanos nodaļa izstrādāja parauga likuma projektu

dibināmām zvejnieku biedrībām, kuru zvejnieku delegāti sa-

ņēma un ieteica lietošanai nodaļas 25. aprīļa sēdē. 11. jūlija

paplašinātā sēdē apsprieda zvejnieku sabiedrību centrāles no-

dibināšanu Rīgā ar kantori zvejniecības produktu pārdošanai,

apsprieda jautājumu par tīklu apgādāšanu un par motorlaivu

nepieciešamību zvejnieku vajadzībām; piedalījās zvejnieku

kongresā un nolēma sarīkot Baltijas jūrnieku kongresu. Rīgas

Latviešu Biedrība izgādāja kongresam atļauju un tas notika

13.-15. novembrī biedrības telpās. Kongress apsprieda da-
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žādus jautājumus par jūrniecību, par kuģu būvniecības un pie-

krastes kuģniecības veicināšanu, par jūrnieku profesionālo iz-

glītību, par kuģu un kuģu ļaužu attīstību v. c.

1911. gadā nodaļa sarīkoja ekspedīciju, lai izpētītu Vidze-

mes jūrmalas zvejas, zivju patērēšanas, konzervēšanas un pār-

došanas, kā arī zvejnieku saimniecisko stāvokli. Savāktos ma-

teriālus bija nodomāts apstrādāt un laist klajā arī krievu va-

lodā, lai attiecīgās valdības iestādes grieztu pienācīgu vērību

uz mūsu dzimtenes zvejniecības pacelšanu un pabalstīšanu.

Nodaļai izstrādāja jaunu jūrskolas mācības programmu, kas

bija saskaņota ar tā laika jūrniecības prasībām un mūsu dzim-

tenes vajadzībām. Izstrādāja dibināmai zvejniecības centrāl-

biedrībai statūtu paraugu un turpināja I. Baltijas jūrnieku kon-

gresa darbu apstrādāšanu.

1912. gadā sarīkoja Daugavas un apkārtnes zvejnieku sa-

pulci,l kura apsprieda jautājumu par fabriku slikto iespaidu uz

ūdeni un arī jautājumu par to, kā šo iespaidu novērst. Sapul-

ces uzdevumā nodaļa sakrāja materiālu par šo jautājumu un

iesniedza lūgumrakstu Baltijas Centrālbiedrībai, lai nodotu šo

lūgumu attiecīgai valdības iestādei. Ar maziem pārgrozīju-

miem zvejniecības centrālbiedrības dibinātāji pieņēma nodaļas

izstrādātos statūtus. Gādāja par statūtu iesniegšanu Zemko-

pības un Zemes labierīcības galvenai pārvaldei, kura tos ap-

stiprināja 27. augustā un uz šo statūtu pamata sāka darboties

Zvejniecības centrālbiedrība. Pabeigusi I. Baltijas zvejnieku

kongresa darbu kārtošanu, nodaļa nodeva šos darbus iespie-

šanai. Pabeidza jūrskolu jaunās mācības progammas projekta

sastādīšanu un to ar sīki izstrādātiem paskaidrojumiem iesnie-

dza attiecīgām valdības iestādēm, kuras tiem piegrieza piemē-

rotu vērību. Nodaļas delegāti piedalījās tālbraucēju kapteiņu

un stūrmaņu sapulcēs, kur apsprieda valdības iesniegtos jau-

tājumus par naudas aizdošanu jaunu kuģu būvēm Baltijas pie-

krastē un izstrādāja atsauksmi valdībai. Nodaļa stājās saka-

ros ar Ķeizarisko jūrniecības biedrību Maskavā un iesniedza

tai dažus materiālus par Baltijas jūrniecības trūkumiem. Ar

naudas līdzekļiem nodaļu pabalstījušas 7 kredītiestādes un dau-

dzas privātpersonas.

1913. gadā nodaļa sarīkoja kopējas jūrnieku un zvejnieku

apspriedes kopējām vajadzībām un par līdzekļiem, kā šīs va-

jadzības apmierināt. It sevišķi par jūrskolu mācības pro-

grammām, kuru projektu līdz ar citiem materiāliem nosūtīja
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Pēterburgas ķeizariskai jūrniecības biedrībai par zvejniecības

pacelšanu, izlūdzot pabalstu no valdības, tīklu un motorlaivu

iegādāšanai, kā arī nodibinot krāj-aizdevu sabiedrību zvejnieku

vajadzībām un ierīkojot parauga zivju konzervēšanas iestādi.

Tālāk krāja statistiskus materiālus par latviešu kuģniecību,

izstrādāja projektu par kuģu ļaužu atlīdzību kuģu glābšanas ga-

dījumos, savāca materiālus par kuģu publiskām hipotēkām un

nolēma izstrādāt likuma projektu par šīm hipotēkām.

1914. gadā apsprieda valdības zvejniecības likuma pro-

jektu, jautājumu par murdu zveju, kā arī jautājumu par Balti-

jas patversmju ostām un komandēja savu priekšnieku uz

Malmoe izstādi iepazīties ar zvejniecības nodaļu. Kara dēļ

nodaļa bija spiesta apturēt savu laikrakstu «Jūrnieks» un arī

pārtraukt savu darbību.

1923. gada 13. oktobrī uz biedrības priekšniecības ierosi-

nājumu sapulcējās prāvs skaits jūrnieku un sabiedrisku darbi-

nieku un nolēma atjaunot nodaļu kā Valdemāra jūrniecības un

zvejniecības nodaļu, spraužot tai par mērķi arī zvejniecības

veicināšanu. īsā laika.sprīdī nodaļa attīsta dzīvu darbību.

1926. g. nodaļa darbojas ļoti rosīgi. Tā pulcina Latvijas

jūrniekus biedru vakaros, kur apspriež un iztirzā dažādus jau-

tājumus par kuģniecību un zvejniecību. Nodaļas ierosināju-

miem piegriež attiecīgu ievērību arī Saeima. 27. un 28. febru-

ārī nodaļa sarīko plašu jūrnieku kongresu, kuru materiāli at-

balstīja Rīgas pilsētas valde, Rīgas biržas komiteja, Latvijas

kuģu īpašnieku savienība un dažas citas organizācijas. Nodaļa

nodibināja atsevišķu palīdzības komiteju ziedojumu vākšanai

un pabalstu izsniegšanai tvaikoņa «Neibād» katastrofas upuru

trūcīgiem pakaļpalicējiem.

Sevišķi svarīga bija nodaļas nozīme pārejas laikmetā, i

jūrnieki un zvejnieki vēl nebija paguvuši savā starpā ap-

vienoties un biedroties, bet arī tagad nodaļas darbībai liela no-

zīme, ja pieejam pie jūrniecības jautājumiem visas Latvijas

mērogā, bet ne šauri vienpusīgā.

Beidzot šo īso pārskatu par Valdemāra jūrniecības noda-

ļas 25 gadu darbības laiku, nedrīkstam nepieminēt to, ka no-

daļas sirds un galva ir bijis godājamais notārs J. Kreicberga

kungs. Īsi pēc nodaļas nodibināšanas tās priekšnieks, Kārlis

Zēbergs, atteicās no priekšnieka amata nevaļas dēļ un priekš-

nieka amata pienākumu izpildīšanu uzņēmās viņa vietnieks

notārs J. Kreicbergs. Sākot ar 1904. gadu nodaļas pilnu
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biedru sapulcēs J. Kreicberga kungs ik gadus ievēlēts par no-

daļas priekšnieku un godam veic Valdemāra jūrniecības noda-

ļas priekšnieka pienākumus arī šajā Rīgas Latviešu Biedrības

jubilejas gadā.

Valdemāra jūrniecības nodaļas

sekretārs M. G r o t i ņ š.

R. L. B. Krišjāņa Valdemāra Jūrniecības

un zvejniecības nodaļas kārtības rullis.

Apstiprināts runas vīru sapulce 21. XI. 25. gada.

1) Valdemāra Jūrniecības un Zvejniecības Nodaļas mēr-

ķis ir: veicināt un sekmēt tēvijas jūrniecību un zvejniecību,

a) izplatot visādas derīgas zināšanas par kuģniecību un

zvejniecību un ar viņām saistīto tirdzniecību.

b) izstrādājot attiecīgus priekšlikumus jūrniecības un zvej-

niecības pacelšanai un gādājot, par šo priekšlikumu ieve-

šanu dzīvē,

c) izrīkojot publiskus priekšlasījumus, kongresus, izstādes

un ekskursijas,

d) ierīkojot bibliotēku, lasāmo galdu un muzeju,

c) uzlabojot jūrnieku un zvejnieku garīgo un materiālo stā-

vokli un atverot nodaļas nozares pēc vajadzības.

2) Sprausto mērķu sasniegšanai' vajadzīgos materiālos

līdzekļus Nodaļa iegūst:

a) no biedru naudām,

b) no skaidriem ieņēmumiem par Nodaļas izdotām grāma-

tām un arodnieciskiem uzņēmumiem,

c) no dāvinājumiem.

Z) Nodaļas biedri sadalās goda biedros, īstos

biedros un biedros-vei c i n ā tā j o s. Biedru nau-

das'lielumu nosaka pate Nodaļa. Baļstiesība ir tikai īstiem

biedriem.

4) Par īstiem biedriem Valdemāra Jūrniecības un Zvej-

niecības Nodaļā var būt tikai Rīgas Latviešu Bie-

drības biedri un biedri-veicinātāji. Par Nodaļas biedriem-

veicinātājiem var būt arī nebiedri.

Nodaļas uzņem jaunus locekļus, pēc iepriekšējas pieteik-

šanās ar rakstu vai mutiski pie kāda Rīgā dzīvojoša Noda as

biedra, valdes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu,
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5) Ja kāds no Nodaļas biedriem izslēgts no R. L. 8., tad

viņš nevar būt Nodaļas biedrs. Ja kāds Nodaļas biedrs caur

savu izturēšanos, tiklab. Nodaļas sapulcēs, kā arī ārpus tām,

traucētu Nodaļas sekmīgu darbību un nepadotos vispārīgo sa-

pulču spriedumiem, tad tādu biedri Nodaļas vispārējā sapulcē

var izslēgt uz kādu laiku, vai uz visiem laikiem. Pirmā gadī-

jumā ir vajadzīgs 2/ 3 un otrā —SU balsu no klātesošiem

biedriem.

Piezīme: lemaksātā biedru nauda nekādā gadījumā
netiek atpakaļ maksāta.

6) Nodaļas darbību vada un viņas mantu pārzin valde,

kura sastāv no priekšnieka, viņa vietnieka, rakstveža un viņa

palīga, bibliotekāra, kasiera, rakstu izdevēja (redaktora),

priekšlasījumu pārzinātāja, mantu zinātāja un biedru zinātāja.

Ja vēl kāds amata vīrs vajadzīgs, tad Nodaļa to ieceļ. Dažus

amatus vajadzības gadījumā var arī savienot vienā personā.

Valdes locekļus ievēl vispārējās Nodaļas sapulcēs klātesošie

biedri katru gadu februāra mēnesī ar vienkāršu, abzolūtu balsu

vairākumu.

Piezīme: Par jaunie vēloto valdi Nodaļa paziņo

R. L. B. priekšniecībai.

7) Darbības veicināšanai Nodaļas valde notur sēdi, ma-

zākais katru mēnesi reiz, un reizi gadā kārtēju vispārēju sapul-

ci. Ārkārtējās un vispārējās sapulces sasauc pate valde pēc

sava ieskata, vai uz desmit biedru vēlēšanos.

8) Valdes sapulci ieskata par izspriešanas spējīgu, ja ir

sanākusi, puse no valdes locekļiem.

9) Katra gada sākumā, bet vēlākais līdz 15. janvārim,

Nodaļas priekšnieks pasniedz R. L. B. priekšniekam pārskatu

par Nodaļas darbību un mantas stāvokli notecējušā gadā.

Valdemāra jūrniecības nodaļā
nolasītie referāti:

1904. gaidā.

1. Par kuģu būvēm Vidzemes un Kurzemes jūrmalas —

A. Bandrēvičs.

2. Par Pēterburgā noturētām techniskās un profesionā-

l"s izglītības kongresa piektās (tirdzniecības, kuģniecības) sek-

cijas sēdēm,
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3. Zēģeļkuģu un tvaikoņu kapteiņi — J. Bērziņš.

4. Par dzimtenes zēģeļkuģu flotes pieaugumu 1903.

gadā — A. Bandrēvičs.

5. Par «fiarter Actu» un dažādām klausulēm šarterpar-

tijās, attiecībā uz šo akti — A. Grasis.

6. Par Dienvid-Kubas salas mahagoni ostām — M.

Snikers.

7. Par kuģniecības apstākļiem Kardiffā un Barrijdokā —

A. Grasis.

8. Kara kontrabanda un viņas sekas, — pēc prof. Ļ.

Kamarovska.

9. Par vietām, kur ieteicams kuģus būvēt. — A.

Bandrēvičs.

10. Par A. fon Rezona priekšlikumiem jūrnieku pasu

jautājumā.

11. Par «Collierv Guarantee» Njukasteles ogļu gaba-
la — M. S.

12. Par Rīgas vateršota Morā projektu par kuģu ļaužu

pieņemšanu.

13. «Mūsu kuģu ļaužu jautājums» — A. Grasis.

14. Par A. fon Rezona brošūru «Mūsu tirdzniecības kuģu

vadītāju un mechāniku jautājums».

15. Par kuģu būvēm dzimtenes jūrmalā 1904. gadā —

A. Bandrēvičs.

16. «Jaunie muitas nosacījumi par ārzemes preču veša-

nu» — A. Grasis.

17. «Šarteri kuģu kapteiņu ievērībai» — Kr.

1905. gadā.

1. Par dzimtenes kuģiem, kas atradušies 1901. un 1902.

gados Atlantijas jūrā ziemas braucienos — A. Bandrēvičs.

2. Par jūrnieku stāvokļa uzlabošanu un kuģniecības vei-

cināšanu — M. Sniķers.

3. Par kuģu īpašnieku konferenci Kopenhāgenā februāra

mēn, — A. Bandrēvičs.

4. Priekšlikums, Metot uz latviešu kuģiem dažus komandas

vārdus latviešu valodā — A. Bandrēvičs.

5. Par jūrnieku stāvokļa pacelšanu un par līdzekļiem pa-

darīt jûŗas braukšanu vairāk pievilcīgu — J. Iniņbergs.

6- Par kuģu rēdera D. un kapteiņa A. kga prāvu R. Ap-

gabala tiesā — J. Kreicbergs.
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Valdemāra

jūrniecības
nodaļas

statistika.
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7. Priekšlikums nodibināt šķīrēju komiteju pie Nodaļas —

J. Kreicbergs.

8. Kritisks apcerējums par Krievu jūrniecības liku-

miem — J. Kreicbergs.

1914. gadā.

1. īss vēsturisks atskats uz valdības soļiem pacelt Mūr-

manes piekrastē zveju — K. Spāde.

2. Par murdu zveju Baltijas jūrmalā — J. Kalniņš.

3. Par Baltijas patversmes ostām — J. Kreicbergs.

1925. gadā.

1. Piemērotas pamatskolas zvejniekiem — M. Grotiņš.
2. Kuģniecības attīstība un viņas patreizējais stāvoklis —

A. Malves.

3. Valsts kredīti mūsu tirdzniecības flotes atjaunošanai.

4. Ledlauzis «Kr, Valdemārs» — V. Šmulders.

1926. gadā.

1. Par jaunākiem novērojumiem un pētīšanas metodēm

meteoroloģijā — L. Slaucītājs.

2. Kontrabandisti grauj kuģniecību — M. Grotiņš.

3. Par dokiem — V. Šmulders,

4. Par pētīšanas darbiem uz ūdeņiem — inž. Stakle.

5. Par ostu būvju izdevumiem — inž. Catovskis.

1927. gadā.

1. Nenosvērtas domas jūrnieku kongresā — M. Grotiņš.

2. Skandināvijas jūrnieku likumi — K. Meinerts.

3. Mūsu kuģniecība — M. Grotiņš.

M. Grotiņš.
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Atskats un izredzes.

Kara brūces vēl nav sadzijušas, kad biedrība sāk atkal

pa jaunu darboties. Jau 1922. g. vina var atkal izdot gada pār-

skatu — gan tikai litografiskā veidā — un šis pārskats rāda,

ka biedrības dzīvie strautiņi ir sākuši atkal tecēt; īpaši tas sa-

kāms par Der. gr. -nodalu. Par šādu darbības atjaunošanos

pārskats savā ievadā izsakās šādi: «Tāpat kā Latvijas aizze-

lējušās un samīdītās druvas sāk ar katru gadu vairāk atdzīvoties

un augļus dot, tāpat arī R. L. B-as izpostītā dzīve ar katru gadu
vairāk atdzīvojas un top rosīgāka, kaut gan biedrības darbi-

nieku laiks un darba spēks top abzorbēts no viņu tiešiem pienā-

kumiem valsts un komunāldienestā, kā arī daudz un dažādās

arodbiedrībās, daudz lielākā mērā nekā pirms lielā pasaules

kara, un kaut arī katrs darbs biedrībā netop atalgots, tomēr

ar katru gadu rodas biedrībai darbinieki, kas spēj veltīt dalu

no sava laika un darba spēka biedrības vecās druvas apkopša-

nai. Sevišķi tas jāsaka par Der. gr. nodaļu.» Tālāk pārskats

min, ka šī nodaļa beigusi Konversācijas vārdnīcas izdošanu un

ķērusies pie citiem nozīmīgiem darbiem. — Nebūs vajadzīgs

īpaši paskaidrot, cik vajadzīga bij šinī laikā Konversācijas

vārdnīca, jo pirmajos gados pēc valsts nodibināšanas mums

grāmatu bads biji ļoti sajūtams, un īpaši trūka latviešu grāmatu

ar ziņām par latviešu pašu apstākļiem. Konversācijas vārd-

nīca šo robu pildīja. Gan viņa pa lielākai daļai izdota jau

priekš kara, kālab ziņas nebij piemērotas pēdējo gadu pārgro-

zībām, bet arī tādā veidā Konversācijas vārdnīca bij liels at-

balsts īpaši skolu darbiniekiem. Der. gr. nodaļai par lielu no-

pelnu, jāatzīmē arī tādu vērā liekamu rakstu izdošana, kā:

Mālberga kopoti raksti. Mērnieku laiki, A. Viča Latviešu sko-

las vēsture v. c.

Arī Zin. komisija, prof. Šmita vadībā ir rosīgi strādājusi,

noturēdama kārtīgas sēdes ar daudz priekšlasījumiem un iz-

laizdama kuplu Rakstu krājumu.

Valodniecības nodaļa prof. Endzeīīna vadībā ir darbībā

bijusi jo neatlaidīga un katru ceturtdienu pulcinājusi' daudz no-

pietnu interesentu vārdu noskaidrošanas darbā.
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Valdemāra Jūrniecības un zvejniecības nodaļai J. Kreic-

berga vadībā izdevies kopot kongresos un apspriedēs latviešu

jūrniekus, kā arī ar saviem ierosinājumiem iespaidot attiecīgus

likumu projektus. — Kad notika šausmu pilnā katastrofa ar

tvaikoņa «Neibādes» pasažieriem, nodaļa izsniedza pabalstu

cietušajiem. Tā atjaunotās nodaļas darbība ir bijusi diezgan

daudzpusīga.

Vērtīga manta starp R. L. B-as bagātībām ir Zin. komi-

sijas bibliotēka, kas ilgiem gadiem krāta, satur dažu retu ga-

balu. Kara un juku laikos ir visumā izdevies šo mantu izgla-
bāt un pēc kara ievērojami vairot un noskaidrot. Šim J.

Missiņa lolojumam varētu vēlēt nākotnē vairāk lasītāju! —

Katrā ziņā 15.000 sējumi ir bagātība, ko tik ātri citur neatra-

dīs, un pie tam visai pieejamā, centrālā vietā.

Mūzikas komisijai nav vēl izdevies atgūt priekškara

zīmi. Tas arī pārāk viegli saprotams,.jo analogi, kā Zin. ko

misija paliek Universitātes ēnā, tāpat Mūzikas komisijas dar

bība ir mo būtības pārgājusi uz Latvijas Konservātorijiu. Šu

stāvokli itkā simbolizē tas apstāklis, ka R. L. B-as namus

ieslēdz no vienas puses Universitāte, no otrais Konservātorija

Varētu vēlēties, lai Mūz. komisijai, darbību izkopjot, veiktos

papildināt savus, agrākos laikos jau rosīgi krātos, tautas mūzi-

kas materiālus. Šis lauks gaida vēl darbiniekus, un R. L. B-a i
te ir vecas un labas tradīcijas.

Kā R. L. B-as teātra vēsture ieplūst vēlākajā Nacionāla

Teātrī, tā etnogrāfiskie materiāli — tautas kultūras materiālie

liecinieki — sastāda pašu kodolu Etnogrāfiskajā muzejā. Tā

arī te R. L. B-a ir pastrādājusi darbu-, kas vēlāk valsts dzīvē

ir izrādījies gluži nepieciešams., darbu, kas tagad jau nebūtu

tādā mērā nemaz vairs veicams. — Kā jauna nozare R. L.

B-ā pēc kara ir nākuši klāt Filatēlistu un Numismātu nodaļa, kas

pulcina ne mazumu interesentu. Arī Biedrībai pašai pieder

lielāka kolekcija vecu naudu,, kālab viņai jaunā nozare var būt

tikai simpātiska. —

Biedrība visumā, nepārvērsdamās par politisku partiju,

ir tomēr arī politiskā laukā noskaidrojusi savu seju, doda-

ma savā namā paspārni nacionāli orientētām organizācijām un

sekmēdama viņu apvienošanos. Gan nekur citur nenotiek tik

kuplas sapulces nacionāli domājošai sabiedrībai, kā taisni

R. L, Bias telpās. Tā biedrība arī pēc visām politiskām, pār -
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grozībām paliek liels centrs latviešu nacionālajā dzīvē. To

vērā ņemdama, biedrība arī nav bijusi nacionālās lietās skopa

ar līdzekļiem.

Nacionālo virzienu kopdama, biedrība nav tomēr to sa-

pratusi šaurā nozīmē, un ir cik spēdama, no savas puses veici-

nājusi saprašanos ar kaimiņu tautām. Tā biedrība uzņem savās

telpās «brāļus lietuviešus, lietuviešu-latvju tuvināšanās kon-

gresā» un, lietuviešiem vizīti atbildot, sūta savus pārstāvjus uz

līdzīgu kongresu! Kaunā.

60 gadus pārlaidusi, biedrība nevar, kā efemēras politi-

skas organizācijas, rīkoties ar aizrautību un straujumu, sevišķi

jau tāpēc nē, ka biedrība nepievelk masas ar sporta palīdzību

un nekairina viņas ar atsevišķiem politiskiem saucieniem.

Bet nosvērtā kultūras dzīvē, īpaši nacionālā kultūrā — biedrība

tura augstu savu no tautiskās atmodas laikiem mantoto karogu.

Šinī darbā biedrībai nāk par labu tas apstāklis, ka latviešu in-

teliģencei biedrības pajumte ir allaž bijusi mīļa darba- vieta, un

ka starp biedrības biedriem mēs atrodam dažu tautā pazīstamu

vārdu. Zīmīgs ir arī tas apstāklis, ka biedru skaits — kas juku

laikos nebij īsti nemaz nosakāms — pēckara gados ir atkal sta-

bilizējies un konsekventi audzis, kā to rāda sekoša tabula:

R. L. B. biedru skaits (1869 —1927.)

Tā tad ar goda biedriem> un 15 mūža biedriem, kopā ņe-

mot, biedrībai' patlaban iir vairāk kā 800 biedri. Tas ir skaits,

kas dod drošu liecību par biedrības stiprumu, liecību arī par

1869 750 1884 1031 1899 988 1914 1055

1870 933 1885 921 1900 952

1871 884 1886 854 1901 848

1872 859 1887 847 1902 785

1873 913 1888 875 1903 783

1874 816 1889 987 1904 863

1875 868 1890 1000 1905 810

1876 868 1891 950 1906 764

1877 972 1892 931 1907 598

1878 1050 1893 932 1908 556 1923 598

1879 1052 1894 925 1909 627 1924 670

1880 1022 1895 917 1910 714 1925 702

1881 874 1896 1034 1911 1089 1926 751

1882 1000 1897 1036 1912 1080

1070

1927 768

1883 1036 1898 882 1913 1928 794
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to, kā latviešu izglītotās aprindas, biedrībai atkal piegriezušās,
ir tais pašās domās, kādas izpaudās biedrības pirmā nama ie-

svētīšanā, proti, ka biedrības darbs nav vēl pabeigts un arī

pavisam nav pabeidzams, nav pabeidzams arī tad, kad vienu

daļu no biedrības senākajiem uzdevumiem ir valsts ņēmusi uz

saviem pleciem. —

Šīs rindas rakstot iir jau it tuvu pienākusi tā diena, kad

biedrība, 60 gadu pastāvēšanas svētkus svinēdama, savas na-

ma palodzes pušķos vītnēm un karogiem. Lai tad pār visiem

greznojumiem pāri lido miera un mīlestības gars, kas spēkus

vairo un modina darba prieku! Svētku atgadījumam sacerētā

dziesma skan:

Tu gars, kas visas lietas nes

Un dzīvas dari dvēseles,

Nāc apmeklēdams savējus,

Kas tavā spārnu ēnā dus.

Nāc mīlēdams un svētīdams,

Kā dāvanām top pilns šis nams

Un šinī dārzā katris stāds

Ir tavas gaismas audzināts.

Un kad tavs prāts, ak Kungs, tas būs,

Sauc savā darbā arī mūs!

Dod tā mums dēstīt, tā mums sēt,

Kā pļaujā varam pastāvēt!

Nāc, tēva gars, šai paspārnē

Un mīlestību vairo še,

Lai, kas šeit nāks un kas šeit ies,

Var tavā priekā priecāties.

Lai tad biedrības staltais nams, svētku ugunīs mirdzē-

dams, spīd latviešu tautas dzīvē, joprojām atgādinādams lat-

viešu tautas pirmos laikus kopīgā tautas darbā un rādīdams

ceļu pretim bagātākai;, gaišākai nākotnei! Lai birst vēl zelta

graudi no biedrības sētuves, Latvijas drupas vērzdami auglīgā

dārzā! Un beidzot lai arī pati organizācija, kas sniegusi lat-

viešu tautai tik daudz pozitīvu vērtību, paliek pelnītā cienā,

ka zem Latvijas trim zvaigznēm vēl uz paaudžu paaudzēm

vecā godā mirdzētu: R. L. B.
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Paskaidrojumi.

Apratksts par biedrības 60 gadu darbību sastādīts ar tādu

nodomu, ka lasītājs iegūtu pārskatu par biedrības nozīmi vi-

sumā, nekavējoties pie atsevišķiem faktiem, kuru 60 gadu lai-

kā būtu jāatzīmē pārāk daudz. Piemēru veidā ir izceltas da-

žas sevišķi vērā liekamas parādības, sniedzot tādā gadījumā

plašāku aprakstu ar īsu tā laika kolorītu. Tamlīdzīgi apraksti,

ilustrāciju papildīti, varēs noderēt kā palīga līdzeklis, mūsu kul-

tūras vēsturi apgaismojot. —

No biedrības, nozarēm vairāk izvirzītas tās, kam sakars

ar plašāku tautu. Biedrības intensīvai darbībai, lai materiāls

pārāk neplebriestu, bij jāpaiet garām klusu ciešot, tā Nama

komisija ir veikusi visai lielu darbu, par kuru tomēr šinī ap-

skatā varēja tik ieminēties. Bibliotēka un Etnogrāfiskais mu-

zejs prasītu veselus katalogus, kam še nevarēja atrast vietu.

Trūkumus un atsevišķas kļūdas darbības apskatā lasītājs

aizbildinās ar steigu, kādā darbs bij darāms, jo nomirstot Jēka-

bam Velmem, kas biedrībai bij apsolījis savus pakalpojumus,

vajadzēja pie apskata ķerties citām rokām vēl divpadsmitā

stundā.

Ziņas par Valdemāra jūrniecības nodaļu sniedz viens šīs

nodaļas priekšnieks J. Kreicbergs, kā ievadā minēts, bet no-

daļas daļas sekretārs Grotiņš.

R. L. B-bas runas vīri 1928. gada.

(Skat. ģīmetņu grupu albuma!)

Sēž sekošā kārtībā:

K. Pēkšens, J. Brigaders, A. Krastkalns, J. Rīters, A. Grīnvalds.

K. Barons, F. Lasmanis, K. Celmiņš, K. Ozoliņš.

J. Purgals, V. Zālītis, G. Reinhards, J. Cīrulis, A. Bergs.

L. Neuburgs, A. Strausmanis, A. Zēbergs, A. Gubens.

A. Allens, P, Perlbachs, J. Brauns, Spr. Paegle, K. Eglītis.

M. Miljons, J. Grots, H. Rūsis J. Dāvis.

F. Mīlenbachs, J. Pauļuks. P. Eglītis, A. Argals, J. Freidenfelds.

J. Plāķis, A. Ozols, A. Tentelis, P. Šmits.
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