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| Liepājas ļ
1 Kara ostas darbnīcas |
E3 Telegr. adr.: KOD Liepājā. Tāļr.: Nr. 750 un Nr. 102. Eā

j|j Lielākais rūpniecības uzņēmums Latvijā. J|J
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Eā katlu būves Eā
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1 Pakavu radzes 1

j|J Čuguna un bronzas lējumi ļ|j

| Autogēna un elektriska šveisēšana |
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Eā Eā
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1933. JANVĀRIS, jauna gada mēnesis, 31 diena

Tev nebūs nekādu mīlestību svētāku turēt, neka tevu zemes mīlestība»

un nekādu prieku saldāku, nekā brīvības prieks. Kronvalda Atis.
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1. 1924. Latvijā ievesta metriskā mēru un svaru sistēma.

2. 1919. Pagaidu valdība, komunistu apdraudēta, atstāj Rīgu.
3. 1920. Mūsu armija atbrīvo Daugavpili.
4. 1710. Krievu uzpirkts aģents uzspridzina Rīgas Citadeli. Drupās dabū

galu 1000 cilv.

5. 1882.
*

Oskars Kalpaks — mūsu armijas pirmais virspavēlnieks.
6. 1919. Pagaidu valdība pārceļas no Jelgavas uz Liepāju.
8. 1773. Rundāles pilī f bij. Kurzemes-Zemgales hercogs Ernsts Birons.

10. 1905. f Baumaņu Kārlis — mūsu tautas lūgšanas autors.

10. 1918. ZAS Valšķu prezidents ar 14 punktiem Versalas miera līgumā ma-

zām tautām (latvjiem, igauņiem) nodrošina patstāvību un neatkarību.

11. 1920. Atklāta Latvijas konservātorija.

12. 1920. Nodibināts Zemgales artilērijas pulks.
12. 1919. Pagaidu valdības delegācija izbrauc pie Sabiedrotiem pēc atbalsta

cīņā pret komunistiem.

13. 1867. levests likums, kas pagastus atsvabina no muižu aizbildniecības.
14. 1822. Sāk iznākt Latv. Avīzes K. Fr. Vatsona vadībā.

15. 1582. Pēc Zapoļjes līguma krievi atsakās no Vidzemes.

15. 1918. Nacionālā padome savā sēdē Pēterpilī uzstāda prasību pēc brīvas

un neatkarīgas Latvijas.

15. 1920. I. Baltijas valšķu konference Helsinkos.

16. 1928. f Jorģis Zemitāns —
mūsu Ziemeļu armijas nodibinātājs un vadītājs.

17. 1229. f Bīskaps Alberts — Rīgas nodibinātājs.

17. 1558. Vidzeme iebrūk 100.000 liels krievu karaspēks, kas visu nodedzina

un izposta.
18. 1820. Aleksandra I. klātbūtnē Rīgā pasludina dzimtbūšanas atcelšanu Vid-

zemē.

21. 1920. Mūsu armija atbrīvo Rēzekni.

23. 1920. Par nopelniem atbrīvošanas karā Tautas padome par pirmo ģenerāli

paaugstina armijas virspavēlnieku pulkv. Jāni Balodi.

25. 1921. Somija atzīst Latviju dc jure.

26. 1905. Krievu kazaki pie Daugavas tilta apšauj brīvības kustības demon-

strantus.

26. 1919. Septiņi Rūjienas apkaimes pagasti pēc pašu ierosmes mobilizē spē-

kus cīņai ar komūnistiem.

26. 1929. Atklāts piemineklis Latvijas pirmajam ārlietu ministrim Zigfrīdam
Meierovicam.

26. 1921. Sabiedroto Augstākā Padome Parīzē Lielbritānijas, Francijas, Itā-

lijas, Japānas un Beļģijas sūtņi -pilnvarotie ministri savu valdību

vārdā pulkst. 17. paraksta Latvijas tiesiskās (dc jure) atzīšanas

grāmatu.

29. 1920. Troickas pulks 30 grādu salā maj. P. Dardzāna vadībā izcīna sīvas

cīņas ar sarkano armiju pie N. Ūfcinskas Sibirijā.

29. 1919. ledegas kalpakiešu cīņas pie Ventas.

31. 1919. Ministru prezidents K. Ulmanis iesniedz Igaunijas valdībai priekš-

likumus par Latvijas Ziemelarmijas nodibināšanu.

Tautas mīlestība ir ta vienīga izturīga un droša saite, kas spej vecos

un jaunos kopā turēt. Veberu Zanderis.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīvē.
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FEBRUĀRIS, sveču mēnesis, 28 dienas1933.
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1. 1919. Somi ar igauņiem izsit komunistus no Valkas.

1. 1920. Maskavas valdība noslēdz pamieru ar Latviju.

1. 1922. Vācija atzīst Latviju dc jure.

3. 1261. Leiši sakauj ordeņa bruņiniekus pie Lielvārdes.

3. 1932. Rīgā noslēgts Latvijas-Krievijas neuzbrukšanas līgums.

4. 1921. Skandināvijas valstis atzīst Latviju dc jure.

5. 1927. Noslēgta Latvijas-Igaunijas muitas ūnija.

6. 1876. Atcelts jau zviedru laikos ievestais Baltijas ģenerālgubernatora
amats.

6. 1879. f Auseklis-Krogzemju Mikus — tautiskās atmodas laikmeta ievēro-

jamais dzejnieks.

6. 1887. * Zigfrīds Meierovics — Latvijas brīvvalsts pirmais ārlietu ministrs

un diplomāts, t 22. 8. 1925.

9. 1904. Krievu-japāņu kara sakums.

13. 1632. Vidzeme ieved zviedru tiesu iekārtu

13, 1919. Liepājā atklāj f. Strīķa sazvērestību.

14. 1329. Livonijas ordeņa mestrs Eberhards f. Monheims apsēž Rīgu.

14. 1918. Ziemellatvijā ieved jauno stilu.

15. 1775. Kurzemes-Zemgales hercogs Pēteris 3. Jelgavā atver „Academia
Petrina".

15. 1922. Satversmes Sapulce pieņem Latvijas republikas satversmi.

16. 1563. f Rīgas beidzamais arkibīskaps, Brandenburgas markgrafs Vilhelms.

17. 1874. f Kronvalda Atis
— tautiskās atmodas laikmeta spilgtākā zvaigzne.

18. 1919. Noslēgts līgums ar Igaunijas valdību par kopēju cīņu pret komunistiem

un kopējas Ziemelarmijas formēšana zem igauņu virspavēlniecības.

18. 1919. Nodibināta mūsu Ziemelarmijas pirmā kaujas vienība — 1. vēlāk 4.

Valmieras kājn. pulks.

20. 1918. Vācu karaspēks ieņem Valmieru. Ziemeļlatvijas okupācijas sakums.

20. 1881.
*

Jānis Balodis, ģenerālis — mūsu brīvības cīņu virsvadonis un

tag. kara ministrs.

22. 1918. Ar Iskolata aizbēgšanu no Valkas izbeidzas pirmais komunistu varas

laikmets Latvijā.

23. 1873.
*

Jorģis Zemitāns, pulkv., mūsu Ziemelarmijas nodibinātājs un vadī-

tājs, f 16. 1. 1928.

25. 1919. Angļu politiskā misija ar majoru Kīnanu priekšgala ierodas Liepājā.

28. 1535. Cēsu ordeņa pilī t ordeņa mestrs Volters f. Plettenbergs.

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

turiskā uzdevuma. Vajag celties vadoņiem, kas viņu aizvestu uz apsolīto

labklāiības un skaistuma zemi Emīls Dārziņš.

Svarīgi notikumi tautas nn valsts dzīvē.
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1933. MARTS, pavasara mēnesis, 31 diena.

Priekš Latvijas mums jāziedo manta un dzīvība. Bet Brīvajā Latvija
mēs visu to ar augļiem saņemsim atpakaļ. Jānis Čakste.
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1. 1921. Latvija ar Igauniju savstarpēji apmaina tiesiskās atzīšanas (dc
jure) grāmatas.

2. 1917. Nikolajs 2. Pliskavā spiests parakstīt atteikšanos no tropa.
3. 1865. Izdots likums par pagastu pašvaldību Baltijas guberņās.
3. 1872.

*
Pauls Kalniņš, Dr., valsts un sabiedrisks darbinieks, Saeimas

priekšsēdētājs.
3. 1918. Noslēgts Brestlitovskas miera līgums.
5. 1919. Ziemeļnieki kopā ar igauņiem un somiem atbrīvo Valku no komu-

nistu jūga.
6. 1919. Cīnās pie Skrundas krīt nacionālās armijas pirmais vadonis pulkv.

Oskars Kalpaks.
8. 1918. Kurzemes landtāgs lemj par Kurzemes hercoga kroņa piedāvāšanu

Vācijas ķeizaram.
8. 1923. f Krišjānis Barons —

mūsu tautas gara mantu — dainu — vācējs un

un kopotājs.
10. 1919. Mūsu nacionālā armija virspavēlnieka pulkv. J. Baloža vadībā ie-

ņem Saldu un virzas uz Jelgavu.
12. 1584. Polijas karalis Stefans Batorijs izdod pavēli par Gregoriāņa kalen-

dāra ievešanu Livonijā.
14. 1562. Gothards Ketlers kā Kurzemes-Zemgales hercogs zvēr uzticību Po-

lijas karalim.

14. 1883. * Ģenerālis Oskars Dankers.

14. 1927. f Jānis Čakste, Latvijas brīvvalsts pirmais prezidents.

15. 1562. Vidzemē nāk polu varā.

16. 1868.
*

Aspāzija, īstā vārdā Elza Pliekšāns — izcila dzejniece un rakst-

niece.

18. 1625. Kurzemes-Zemgales hercogs Frīdrichs Liepājai piešķir pilsētas tie-

sības.

19. 1888. Latviešu valodai Baltijas gub. piešķirtas citām valodām līdzīgas tie-

sības.

19. 1894. Iznāk Latvju dainu pirmais sējums.
21. 1919. Mūsu nacionālā armija virspavēlnieka pulkv. J. Baloža vadībā izsit

komūnistus no Jelgavas.
22. 1918. Vidzemes landtāgs lemj par Baltijas guberņu apvienošanu zem Vā-

cijas ķeizara kā Vidzemes hercoga.
23. 1850. Nodibināta Rīgas krievticīgo arķibīskapiste un iecelts pirmais virs-

gans Platons.
23. 1919. Nodibināts 5. Cēsu kājn. pulks.
26. 1287. Zemgali pie Griezās sakauj ordeņa kara spēku. Kaujā dabū galu or-

deņa mestrs Vilekins no Endorfas un 40 bruņinieku.
27. 1226. Pāvesta legāts Modenas Vilhelms noteic Rīgas pilsētas īpašumu ro-

bežas.

28. 1795. Kurzemes-Zemgales pēdējais hercogs Pēteris Birons atsakās no

troņa un valdnieka titula Krievijas ķeizarienei Katrīnai 2. par labu.

29. 1919. t Vilis Olavs — sabiedrisks darbinieks un Bēgļu centrālkom. priekš-

sēdētājs.

30. 1919. Izdots rīkojums par aizsargu pulciņu noorganizēšanu Latvijā.

31. 1932. Par cv. luteriskās baznīcas arķibīskapn ievēlēts Dr. theol. h. c. Teo-

dors Grīnbergs.

Ideālu cilvēku priekšzīme noteic tautas nākotni.

V. Olavs.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīvē.
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1933. APRĪLIS, sulu mēnesis, 30 dienas.

Pirmāk zemnieks piederēja zemei, tagad zeme pieder zemniekam. Pir-

māk viņš bija zemes kukainis, tagad zemes kungs. Kr. Valdemārs.
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1. 1257. Pavests Aleksandrs 4. Rīgu un viņas iedzīvotājus ņem Sv. Pētera
aizsardzība un apstiprina Rīgas privilēģijas.

1. 1869. Vermaņa dzelzslietuve Sarkandaugava izlaiž no doka pirmo dzelzs
kuģi.

1. 1925. Stājas spēkā likums par Latvijas admin. sadalījumu apgabalos un

apriņķos.

2. 1870. * Teodors Grīnbergs, Dr. theol. h. c. — Latvijas arķibīskaps.
2. 1876. *

Veco latviešu strēlnieku ģenerālis Kārlis Gopers.

4. 1859.
*

Ģenerālis Dāvids Simansons.

4. 1871.
*

Veco latviešu strēlnieku ģenerālis Andreis Auzans.

7. 1819. Apstiprināts likums par dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē.

7. 1877. Baltijas guberņas pilsētās ieved jaunos krievu likumus.

8. 1927. Gustavs Zemgals ievelēts par valsts prezidentu.

9. 1930. Alberts Kviesis ievēlēts par valsts prezidentu.

11. 1905. 200 latv. sabiedriskie darbinieki un rakstnieki iesniedz petīciju krievu

valdībai par parlamentāriskas valsts kārtības ievešanu Krievijā.

13. 1649. Pavasara plūdi aiznes jurā 200 Rīgas namu.

14. 1722. Pec Nīštates miera līguma ar zviedriem Krievija iegūst Vidzemi.

15. 1875.
*

Frīdrichs Vesmanis
— pirmais Saeimas priekšsēdētājs.

16. 1861.
*

Andr. Pumpura laikabiedrs ģenerālis Ādams Kreicbergs.

16. 1919. Andrieva Niedras pučs Liepājā.

16. 1920. Rīgā iesāktas miera sarunas ar Padomju Krieviju.

17. 1920. Satversmes Sapulces velēšanas.

19. 1919. Melnupes krastos ziemeļnieki uzsāk cīņu ar sarkanarmiju.

21. 1918. Vidzemes un Igaunijas deputāti audience pie Vācijas ķeizara.

23. 1873. Stādītas Brīvības bulvāra liepas.

24. 1226. Rīgas pilsētas pašpārvaldes sakums.

26. 1884.
*

Ģenerālis Krišjānis Berķis.

27. 1722. Rīdzinieki zver uzticību Krievijas ķeizaram.

30. 1742. Valmierā pieņem Brāļu draudzes satversmi.

30. 1765. Izdots likums par skolas ierīkošanu katrā Vidzemes muiža.

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

augstākais spēks. Aspazija.

Nekad nenicini tēvus un viņu tikumus. Auseklis.

Ir lieli darbi darīti. Bet tie nebūs mazāki, kas vēl tiks darīti.

R. Kaudzīts.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīvē.
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1933. MAIJS, lapu mēnesis, 31 diena.

Augšā būs jums atkal celties,
let pa varavīksnes ceļu

Cauri mākoņiem uz sauli! J. Rainis.
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1. 1920. Latvijas Satversmes Sapulces atklāšana.

2. 1880.
* Ģenerālis Pēteris Radziņš, t 11. 10. 1930.

3. 1920. Pieņemts likums par muižas zemju atsavināšanu.

7. 1874. * Miķelis Valters, Dr. jur., publicists — pirmais Latvijas iekšlietu
ministrs.

6. 1868. Vidzemē atceltas muižu piespiedu klaušas.

9. 1850. f Garlībs Merķelis — latviešu brīvības apustulis.

9. 1920. Nodibināts 12. Bauskas kājn. pulks.

9. 1925. Latvijā viesojās Igaunijas valsts vecākais Juuri Jaaksons.

10. 1835.
*

Baumaņu Kārlis — Latvijas valsts himnas autors.

12. 1919. Tautas padomes vēsturiskā sēde Liepājas pilsētas domes zālē.

13. 1919. Uz Tautas padomes protestu Andrievs Niedra atsakās no ministru

prezidenta goda un nodod varu Tautas padomei.

16. 1705. t Ernsts Gliiks — latviešu Bībeles tulkotājs.

17. 1587. t Gothards Ketlers — pirmais Kurzemes-Zemgales hercogs.

17. 1917. Latv. strēlnieku pulku delegātu sapulce pieņem lēmumu pret karu
un par izlīgšanu ar vāciem.

20. 1858. lesākta Rīgas-Daugavpils dzelzceļa būve.

20. 1867. lesvētīts Saeimas (bij. Bruņniecības) nams.

22. 1919. Pulkv. J. Baloža virsvadībā nacionālā armija atbrīvo Rīgu no ko-

mūnistu jūga.

23. 1882. Revīzijas nolūkos Rīgā ierodas sen. Manaseins.

24. 1870.
*

Kārlis Pauļuks — valsts darbinieks un Saeimas pr-ja biedrs»

25. 1929. Valsts Prezidents Gustavs Zemgals izbrauc viesos pie Zviedrijas

karāla Gustava V.

26. 1919. Mūsu Ziemelarmija kopā ar sabiedrotiem igauņiem un somiem at-

brīvo Valmieru. Komūnistu varas beigas Ziemellatvijā.
26. 1921. Nodibināts Smagās artilērijas pulks.

27. 1919. Ziemelarmija atbrīvo Cēsis, Raunu un Smilteni no komūnistu varas.

27. 1920. Satversmes Sapulce pieņem deklarāciju par Latvijas valsti un valsts

iekārtu.

29. 1919. Nodibināts 6. Rīgas kājnieku pulks.

30. 1920. Latvijas valdība noslēdz konkordātu ar Romas pāvestu.

īss gan rādās dzīvības sprīdis,

Tuvu kopā ir šūpulis — kaps.

Tomēr no svara ir katris brīdis,

Dzīve ir laba, ja mērķis ir labs.

Edv. Veidenbaums

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīvē.
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1933. JŪNIJS, vasaras mēnesis, 30 dienas.

Mans zelts ir mana tauta,

Mans gods ir viņas gods.
Kas postīdams viņu šauta,

Uz pekli lai rauj to jods! R. Blaumanis.
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2. 1722. Valsts muižu nomniekiem Vidzemē aizliegta zemnieku pirkšana un

pārdošana.

2. 1927. Parakstīts pirmais Latvijas-Krievijas saimnieciskais līgums.

6. 1920. Nodibināts Elektrotechniskais divizions.

7. 1919. Nodibināts Aviācijas pulks.

7. 1920. Nodibināta Daugavgrīvas artilērija.

8. 1830. Rīgas ostā no Lībekas ienāk pirmais tvaikonis (ugunskuģis).

8. 1888. Baltijas provincēs ieved krievu tiesu un policijas iekārtu.

9. 1919. Nodibināts Bruņoto vilcienu pulks.

10. 1929. t Apsīšu Jēkabs — ievērojamais tautas rakstnieks.

12. 1867.
* Ģenerālis Jānis Kalniņš, saukts Vecais Kalniņš— veco strēlnieku

kauju vadonis.

12. 1921. Nodibināta mūsu eskadra.

13. 1330. Sāk celt Rīgas ordeņa pili tag. vietā.

13. 1710. Šeremetjevs ieņem Rīgas priekšpilsētas.

13. 1818. Reinh. Joh. Ludv. Samsons iesniedz Vidzemes landtāgam priekš-

likumu par dzimtbūšanas atcelšanu.

14. 1219. Turaidas Didriķis, kā Igauņu bīskaps, no igauņiem nonāvēts.

14. 1868. Pirmā latviskā teātra izrāde Rīgā. Uzved „2ūpu Bērtuli".

15. 1920. Latvijā izved pirmo tautas skaitīšanu.

18. 1657. Zviedri ar vidzemniekiem sakauj krievus pie Valkas.

18. 1922. Pirmie Jaunatnes dziesmu svētki Rīgā ar 6000 dziedātājiem.

19. 1926. VI. visp. dziesmu svētku atklāšana.

20. 1919. Nodibināts 7. Siguldas kājnieku pulks.

20. 1919. ledegas cīņas pie Cēsīm un Raunas.

21. 1926. Somijas valsts prezidenta Lauri Rēlandera viesošanās Rīgā.

22. 1886.
*

Marģers Skujenieks — valsts darbinieks, diviem lāgiem ministru

prezidents.

22. 1919. Mūsu nacionālā armija kopā ar igauņiem sakauj vācu spēkus pie
Raunas un Cēsīm.

23. 1919. Vācu karaspēks izvācas no Liepājas.

26. 1924. Izdots likums par Latvijas territorijas sadalīšanu 19 apriņķos.

27. 1919. Landvēristi spiesti izvākties no Rīgas,

29. 1929. Zviedrijas ķēniņš Gustavs V. apciemo Latviju.

30. 1569. Noslēgta polu-leišu ūnija, ar ko Lietava apvienota ar Poliju, kurā

ieiet arī Livonija un Kurzeme.

30. 1922. Publicēta Latvijas republikas satversme.

Vingrinies miesa, stiprinies gara,

Tev jāietpriekš tautas un tēvijas karā!

Vensku Edvarts.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīve.



1933. JŪLIJS, siena mēnesis, 31 diena.

Dzīvot ir grābt iekša dzīve, to ierosināt, izveidot un vest pie pilnības.
Jānis Cimze.
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2. 1812. Krievu valdība Māras baznīcu Rīga pārvērš par labības noliktavu

karaspēkam.

3. 1814.
*

Jānis Cimze — latviešu skolotāju un dziesmu tēvs. t 22. 10. 1881.

3. 1884.
*

Ģenerālis Andrejs Krustiņš.

3. 1919. Strazdu muižas pamiers. Pulkv. Talents uzņemas Rīgas gubernātora
pienākumus.

4. 1867. Ar krievu cara pavēli likvidēts Rīgas cietoksnis — Citadele.

5. 1919. Nodibināts Jātnieku pulks.

6. 1888.
*

Pulkv. Fridrichs Briedis — latv. strēlnieku vadonis un varonis.

t 27. 8. 1918. Maskavā.

6. 1902. t Andrejs Pumpurs — dzejnieks karavīrs.

6. 1919. Mūsu Ziemelarmija ienāk Rīgā.

8. 1873. 1. Visp. dziesmu svētki Rīgā.

8. 1919. Pagaidu valdība atgriežas Rīgā.

13. 1260. Kurši savienībā ar leišiem un žemaišiem sakauj bruņiniekus pie
Durbes.

13. 1818. Vidzemes landtāgs nolemj par zemnieku brīvlaišanu.

13. 1862. Sāk iznākt Pēterburgas Avīzes.

14. 1900. Likts pamatakmenis Nacionālajam teātrim (bij. pilsētas t.), kur 18.

nov. 1918. proklamēta Latvijas neatkarība.

14. 1919. Nodibināts Autotanku pulks.

15. 1920. Parakstīts Latvijas-Vācijas miera līgums.

16. 1710. Rīga padodas krieviem.

16. 1919. Angļu valdība atceļ Rīgas blokādi.

16. 1922. Bīskapu Kārli Irbi iesvēta amatā.

19. 1915. Valstsdomnieki J. Goldmanis un J. Zālīts izlaiž uzsaukumu par latv.

strēlnieku pulku organizēšanu.

19. 1919. Nodibināts Vidzemes artilērijas pulks.

19. 1922. Satversmes Sapulces pēdējā sēde.

20. 1812. Franču Napoleona armija ieņem Jelgavu.

21. 1878.
*

Ģenerālis Rūdolfs Bangerskis - pirmās latviešu strēlnieku vie-

nības formētājs.

24. 1198. Bīskaps Bertolds krīt no Imantas rokas Rīziņas upes krastos.

25. 1925. t Ģenerālis Jānis Apinis.

27. 1874.
* Jānis Zālīts — pirmais Latvijas apsardzības ministrs, f 9. 12. 1919.

28. 1922. Z. A. S. valstis atzīst Latviju dc jure.

31. 1919. Nodibināts 11. Dobeles kājnieku pulks.

Par citiem karstus sviedrus liet,

Lauzt, censties kamēr jauda,
Un aizliegties un nāvē iet —

Tā dzīvi īsti bauda.

Teodors Zeiferts.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīve.
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1*33. AUGUSTS, Labības mēnesis, 31 diena.

Jā, mes esam maza tauta, bet lai neesam mazi savas jutas un savos

centienos. Fr. Brīvzemnieks.
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1. 1914. Pasaules kara sakums.

ļ. 1915. Vācu karaspēks ieņem Jelgavu. — Nodibinājās latv. strēlnieku ba-

taljoni.

2. 1560. Ordeņa beidzamā kauja pie Ērģemes.

3. 1889. Atklāta satiksme pa Vidzemes (Rīgas-Pleskavas) dzelzceļu.

3. 1920. Vācijas Reichstāgs ratificē miera līgumu ar Latviju.

3. 1922. Latvijā ievests zelta lats kā valsts naudas vienība.

5. 1919. Nodibināts 10. Aizputes kājnieku pulks.

8. 1919. Nodibināts 2. Ventspils kājn. pulks.

8. 1925. lesākta Liepājas-Glūdas dzelzceļa būve.

9. 1656. Krievi ieņem Daugavpili.

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

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

11. 1920. Rīgā pulkst. 12,45 parakstīts miera līgums starp Latviju un Padomju

Krieviju.

12. 1871.
*

Gustavs Zemgals — otrais Latvijas brīvvalsts prezidents
(1927.—1930.)

12. 1917. Latv. sabiedrisko organizāciju un politisko partiju delegātu konfe-

rence Rīgā pieņem Latvijas autonomijas projektu.

12. 1919. Nodibināts Sapieru pulks.

13. 1896. Rīgā atklāta 1. Latv. etnogrāfiskā izstāde.

15. 1224. Vidzemnieki ieņem Tērbatu.

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

17. 1882.
*

Kārlis Ed. Laimiņš, pulkv., valsts darbinieks, vairākkārt iekšlietu

un kara ministrs.

20. 1570. Maskavas cars Jānis Briesmīgais hercogu Magnusu iecel par Vid-

zemes ķēniņu.

21. 1621. Zviedru ķēniņš Gustavs Ādolfs aplenc Rīgu.

21. 1873.
*

Veco latviešu strēlnieku ģenerālis Augusts Misiņš.

22. 1920. Aglonas klosterī par pirmo katolisko arķibīskapu Latvijā iesvēta

Antonu Springoviču.

22. 1925. f Zigfrīds Meierovics — izcils valstsvīrs un pirmais Latvijas ārlietu

ministrs.

24. 1919. Landesvērs Jelgavā atbruņo mūsu kareivjus.

25. 1919. Landesvēra dumpis Jelgavā.

26. 1196. Ikšķilē mirst pirmais Livonijas bīskaps Meinhards.

27. 1501. Vidzemnieki sakauj krievus pie Izbārstes.

27. 1918. t Pulkv. Fridrichs Briedis — latv. strēlnieku vadonis un nacionālais

varonis.

Viss paiet, bet tikums un laba sirdsapziņa pastāv

un dod spēku uzvarēt sadzīves viļņu cīņā. Māteru Juris.

192*

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīvē.



SEPTEMBRIS, rudens mēnesis, 30 dienas.1933.

Divas lietas, cilvēk', vēro:

Karo vai sev meklē dusu.

Ja tu āmurs, kal ka zvēro

Ja tu lakta, cieti klusu.

Kr. Barons.
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2. 1906. leved lauku kara tiesas.

2. 1917. Vācu karaspēks ieņem pāreju par Daugavu pie Ikšķiles.

3. 1917. Vācu armija ieņem Rīgu.

4. 1702. Krievi ieņem un izposta Alūksni un Bībeles tulkotāju Ernstu Gliiku
aizved gūstā.

4. 1877. * Kārlis Ulmanis — pirmais un vairākkārtējais ministru prezidents.

7. 1654. Olivers Kromvels Angliias karāla uzdevumā paraksta līgumu, ar

kuru atzītas Kurzemes hercogistes kolonijas Āfrika.

9. 1920. Padomju valdība ratificē miera līgumu ar Latviju.

10. 1721. Noslēgts Nīštadtes miera līgums, ar kuru Krievija iegūst Vidzemi.

10. 1863. Svinīgi atklāts Rīgas pils. teātris, tag. Nacionālā opera.

11. 1817. Jelgavā ķeizara Aleksandra I. klātbūtnē pasludina dzimtbūšanas

atcelšanu Kurzeme.

12. 1883. Senātors Manaseins beidz Baltijas iestāžu revīziju.

12. 1929. f Jānis Rainis — dzejnieks un brīvības cīnītājs.
*

11. 9. 1865.

14. 1859.
*

Jānis Čakste — pirmais valsts prezidents, t 14. 3. 1927.

15. 1919. Nodibināta Latvijas kara flotile kapt. E. Puķīša vadībā.

16. 1621. Pēc 6 ned. ilgas aplenkšanas Gustavs Ādolfs ieņem Rīgu.

16. 1920. Satversmes Sapulce pieņem likumu par muižu atsavināšanu un ze-

mes piešķiršanu bezzemniekiem.

17. 1863. Apstiprināti noteikumi par zemnieku maju pārdošanu Kurzeme.

18. 1850. *

Auseklis — Krogzemju Mikus — tautiskā atmodas laikmeta ievē-

jamais dzejnieks.

21. 1217. Cīnās ar sakalāniešiem pie Olustferas, Ig., krīt lībiešu virsaitis Kaupo.

21. 1525. Rīgas pilsēta noslēdz līgumu ar ordeņa mestru V. f. Plettenbergu par

ticību brīvību Rīga.

22. 1236. Kauja pie Saules leiši apvienība ar zemgaļiem smagi sakauj vācu

bruņniekus.

22. 1917. Kurzemes zemes padome ludz vācu ķeizara aizsardzību.

22. 1921. Latviju uzņem Tautu savienībā.

26. 1629. Altmarkas miera līgums. Zviedru laiku juridiskais sakums.

30. 1919. Nodibināts Latgales artilērijas pulks.

Ja cilvēks zin dievības gribu un katram dzīves

mirklim dod sevi iespējami pilnīgu, tad viņš ir gatavs.

A. Brigaders

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīve.
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OKTOBRIS, lietus mēnesis, 31 diena.1933.

Dzīve ir cīņa, un kas no šīs cīņas nebaidās, tam viņa atnes svētību.

Aug. Deglavs.
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1. 1861.
*

Anna Brigaders — dzejniece, rakstniece un drāmatiķe.

1. 1918. Nodibināts Troickas latviešu pulks Sibirijā.

5. 1621. Rīga nodod uzticības zvērastu Zviedrijas ķēniņam Gustavam Ādolfam.

6. 1920. Troickas pulks, maj. P. Dardzāna vadībā no Tālajiem Austrumiem

atgriežas dzimtenē.

7. 1919. Bermonta ultimāts Latvijas Pagaidu valdībai.

7. 1930. t Ģenerālis Pēteris Radziņš.

8. 1919. Nodibināts Kurzemes artilērijas pulks.

8. 1919. Bermonta uzbrukuma sākums Rīgai.

10. 1919. Mūsu varonīgā armija pie Daugavas aptura bermontiešu uzbrukumu

Rīgai.

14. 1865.
*

Kārlis Kasparsons Dr. h. c. —
zinātnieks un pirmais Latvijas skolu

ministrs.

15. 1919. Sabiedroto flote aktīvi atbalsta musu armiju cīņas ar bermontiešiem.

Mūsu daļas pārceļoties pār Daugavu atbrīvo Daugavgrīvu.

22. 1802. Kauguru zemnieku nemieri.

22. 1881. t Jānis Cimze — latvju skolotāju un dziesmu tevs.

30. 1877.
*

Hugo Celmiņš — valsts darbinieks un vairākkārtējs ministrs un

ministru prezidents, tagad Rīgas pilsētas galva.

30. 1905. Krievu ķeizara Nikolaja 2. manifests par brīvību pamatprincipiem

un tautas pārstāvju pieaicināšanu likumdošanas darba.

31. 1835.
*

Krišjānis Barons — musu tautas gara mantu — daiņu vacejs un

kopotājs, t 8. 3. 1923.

Franču militāras misijas priekšnieka pulkv.-leitn. Diparke

radiotelegramma

Pulkv. Bermontam Jelgavā, oktobrī 1919. g.

(Tulkojums.)

„Jau divpadsmit dienas Jūs neatlaidīgi apšaudāt Rīgu, neaizsargātu pil-

sētu, lai .gan Jūs zināt, ka Jūsu šāviņi neķer vis latvju kareivjus, bet gan sie-

vietes un bērnus. Civilizētas tautas to nosauc par slepkavību. Par Jums es

šinī ziņā nebrīnos, jo nodevējs ātri vien kļūst par slepkavu. Bet padomu de-

vējiem, kas ir ap Jums, nevajag aizmirst, ka valgs, kas Jūs sagaida, var kādu

dienu arī savilkties ap viņu kakliem."

Neļausim nodzist tai ugunij, kas tik gaiši iedegas musu sirdīs lielo un

slaveno cīnu laikā un kura arī tagad vienīgi var mus sasildīt un apgaismot.

K. Ulmanis.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīve.



24

1933. NOVEMBRIS, salnas mēnesis, 30 dienas.

Brīvi darbojas tas, kas nevis padodas ārējiem iespaidiem, acumirkļa ie-

domām un iegribām, bet seko saviem mērķiem un ideāliem, vadīdamies no

pienākumiem un sirdsapziņas. V. Olavs.
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1. 1769.
*

Garlībs Merķelis Dr. philos. — latvju tautas brīvības apustulis,
t 9. 5. 1850.

1. 1846.
*

Fricis Brīvzemnieks — tautas un kultūras darbinieks, f 15. 9. 1907.

1. 1852. Atklāta telegrāfa satiksme Rīgā — Bolderāja, kā pirmā līnija torei-

zējā Krievijā.

1. 1923. Parakstīts Latvijas - Igaunijas robežu līgums.

3. 1919. lesākas ģenerāluzbrukums Bermonta armijai visā frontē.

6. 1632. Vidzemes iekarotājs un luterānisma nostiprinātājs pasaulē Zviedrijas
ķēniņš Gustavs Ādolfs kritis kauja pie Licenas.

6. 1874. * Ģenerālis Mārtiņš Penlķls.

6. 1919. Studentu un skolnieku rotas izsit bermontiešus no Lucava salas.

7. 1922. Sanāk pirmā Saeima.

8. 1926. t Kaudzītes Matīss —
tautas rakstnieks un darbinieks.

10. 1917. Lielinieku varas sākums Latvijā.

11. 1918. Lords Balfurs Lielbritānijas valdības vārda paraksta Latvijas dc

facto atzīšanas grāmatu.

11. 1919. Musu armija sakauj bermontiešus un atbrīvo Pārdaugavu.
Nodibināts Lāčplēša kara ordenis.

14. 1918. Latv. centrālais birojs Vladivostoka nodibina Imantas pulku, ieceļot

par komandieri pulkv. Kureli.

15. 1919. Bermontiešus izsit no Misas līnijas.

17. 1918. Sastādās Tautas padome.

17. 1919. Musu armija atbrīvo Bausku.

18. 1918. Proklamēta Latvijas valsts neatkarība.

18. 1924. Brāļu kapos likts pamatakmenis.
18. 1931. Likts pamatakmenis Brīvības piemineklim Rīgā.

19. 1917. Valkā nodibinājās Pagaidu Nacionālā padome.

21. 1919. Sakautais Bermonts spiests atstāt savu beidzamo atbalsta punktu —

Jelgavu.

24. 1918. Angļu flote ierodas Rīga.

24. 1918. Nodibinājās pirmās neatkarības rotas: virsnieku, Cesu un studentu.

25. 1860. Apstiprināti Vidzemes zemnieku likumi.

26. 1918. Vācu okupanti zemes pārvaldību nodod Latvijas Pagaidu valdībai.

27. 1825. *
Krišjānis Valdemārs — censonis un tautas atmodas laikmeta dar-

binieks, t 7. 12. 1891.

28. 1857. lesāk Rīgas vaļņu nojaukšanu.

30. 1919. Kurzeme galīgi atbrīvota no bermontiešu bandām.

Sparība un izturība priekš vispārīgiem mērķiem — tas ir lietas, kuras

mums tik loti vajadzīgas.
Kr. Valdemārs.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīve.
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1933. DECEMBRIS, ziemas mēnesis, 31 diena.

Liec darbā dvēseli un sirdi,

Viņš dziļas saknes tautā laidis,

Liec viņā sajūsmu, liec spēku,
Tad tevi zelta augļi gaidīs. J. Kleinberģis.
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1. 1225. Pavests Indriķis 5. Livoniju piešķir bīskapam Albertam.

2. 1905. Latvijas pagastu delegātu kongress Rīgā. Brīvības kustības uz-

liesmojums.

7. 1875.
* Ģenerālis Dr. mcd. Pēteris Sniķeris.

7. 1891. t Krišjānis Valdemārs censonis un tautas atmodas darbinieks.

9. 1919. f Jānis Zālīts — latv. strēlnieku pulku (kopā ar Goldmani), nodibinā-

tājs un pirmais Latvijas apsardzības ministrs.

9. 1929. t Teodors Zeiierts — literātūras vēsturnieks.

10. 1561. Noslēgts līgums starp ordeni un karali Augustu Zigismundu par Vid-

zemes padošanos Polijai.

11. 1584. Rīgas pilsētas pārvalde izsludina poļu karāla pavēli par jaunā
(gregoriāņu) kalendāra ievešanu Vidzemē.

16. 1841. Soda diena Jaunbebros; 108 nemierniekus dzen caur 1000 vīru stāju.

18. 1918. Anglijas kara flote Rīgā izsēdina desantu.

21. 1918. Lielinieki ieņem Valku un Latvijā iesākas drūmie komūnistu laiki.

22. 1881.
*

Alberts Kviesis — Latvijas brīvvalsts 3. prezidents.

23. 1916. lesākas vēsturiskās latv. strēlnieku cīņas pie Ložmetēju kalna un

Tīreļa purvos.

24. 1526. Vācu-Romas ķeizars Kārlis 5. paraksta grāmatu, ar kuru Livonija

atzīta par vācu impērijas sastāvdaļu.

28. 1230. Baldvins noslēdz līgumu ar kuršu ķēniņu Lamekinu par kuršu pa-

došanos ordenim.

30. 1681. t Kurzemes hercogs Jēkabs.

31. 1876.
*

Ģenerālis Eduards Kalniņš.

Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt!

To turi ciet ar visu savu sirdi!

Tev šeitan stipras saknes droši tur,

Kā niedra būsi svešā malā kur,
Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt.

Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt!

Auseklis.

Svarīgi notikumi tautas un valsts dzīve.
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Vārdu dienas alfabētiskā sakārtojumā.

Pie vārdiem atzīmētie cipari norada dienu un mēnesi. P. piem., 6. 8. no

zīmē 8. mēneša (augusta) 6. dienu, t. i. 6. augusts.

Abgara 15. 10.

Ābrams 20.12.

Acons 17. 7.

Ādams 24. 12.

Adele 8. 7.

Ādolfs 27. 9.

Agate 5. 2.

Agna 21. 1.

Agnese 21. 1.

Aīda 8. 7.

Aija 14. 4.

Aina 8. 10.

Aivars 29. 1.

Aizkrauklis 21. 7.

Albertīne 10. 9.

Alberts 18. 6.

Aldona 8. 2.

Aleksandra 8. 11.

Aleksandrs 30. 8.

Aleksis 17. 7.

Alfonss 22. 11.

Alfs 22.11.

Alfrēds 7. 8.

Aļģirts 20. 1.

Alīda 31. 5.

Alīne 7. 7.

Alise 4. 3.

Alma 25. 2.

Alnis 5. 1.

Alvīne 16.12.

Alvils 15. 2.

Alvis 15. 2.

Amālija 5. 10.

Amanda 26. 10.

Amandus 26. 10.

Amilda 15. 6.

Anastasija 16. S.

Anda 20. 11.

Andrejs 30. 11.

Andris 30. 11.

Andžs 6. 7.

Angelika 31. 7.

Anita 10. 4.

Anna 26. 7.

Ansis 26. 1.

Anta 20.11.

Antis 18. 1.

Antonija 7. 12.

Antons 18. 1.

Apolons 14.12.

Ārijs 13. 1.

Ārija 22. 2.

Armins 29. 8.

Arnis 6. 6.
Arnolds 1. 12.

Arturs 17. 6.

Arvids 10. 10.

Asja 16. 9.

Aspāzija 16. 9.

Astra 6. 8.

Atis 4.11.

Atvars 31. 3.

Auguste 28. 8.

Augusts 3. 8.

Auseklis 9. 2.

Ausma 26. 6.

Austra 5. 3.

Austris 1. 9.

Austrums 1. 9.

Baiba 4. 12.

Balva 6. 9.

Baņuta 15. 3.

Barbara 4. 12.

Beate 25. 10.

Beatrise 25. 10.

Benedikts 21. 3.

Benita 3. 7.

Benjamiņš 23. 8.

Bernhards 20. 8.

Berta 3. 9.

Bērtulis 24. 8.

Biruta 1. 6

Brencis 2. 4

Brigita 1. 2

Brīve 18.11

Brunhilde 17. 12

Bruno 9. 9

Burkards 11. 10

Cecīlija 28. 1

Ceronis 8. 5

Cilda 28. 1

Čipus 18. 12

Dace 6. 2

Dagmāra 8. 3

Daila 4. 2

Dailis 3. 6

Daimona 22. 12

Daina 23. 10

Dainis 23. 10

Daniels 21. 7

Dārta 6. 2

Daumants 7. 10

Dāvids 30. 12

Dāvis 30.12

Didriķis 6. 5

Didžus 6. 5

Dore 6. 2

Drošprātis 26. 3

Dzidra 27. 5

Dzintars 4. 9

Dzintra 4. 9

Džems 27.11

Ebba 17. 10

Eda 5. 7

Edgars 8. 4

Edite 5. 7

Edmunds 29. 7

Edvards 26. 5

Edvins 16. 5
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Eižens 13.11.1

Eleonora 21. 2.

Elfrīda 4. 6.

Elga 9.10.

Elīna 19. 10.

Elizabete 19. 11.

Ella 7. 3.

Elmārs 27.12.

Elmīra 3. 1.

Elvīra 13. 8.

Elza 3. 10.

Emilija 22. 5.

Emīlis 21. 6.

Emma 2. 6.

Ērika 9.11.

Ēriks 18. 5.

Ērmanis 11. 4.

Erna 12. 9.

Ernestīne 21. 5.

Ernsts 13. 3.

Ervins 16. 5.

Estere 24. 5.

Ēvalds 9. 3.

Evelīne 26. 2.

Fannija 19. 4.

Fēlikss 15. 1.

Ferdinands 3. 4.

Fīlips 19. 5.

Florentīne 4. 5.

Florentīns 17. 10.

Franciska 11. 1.

Francis 4. 10.

Fricis 14. 11.

Fridolins 8. 6.

Fridrichs 14. 11.

Gaida 7. 6.

Gaigala 4. 6.

Gaitis 31. 10.

Garlībs 21. 10.

Gastons 15. 4.

Ģederts 5. 5.

Ģedimins 9. 8.

Ģedus 5. 5.
Genoveva 10. 6.
Gerhards 11. 9.

Ģertrūde 17. 3.

Ģiedra 22. 3.

Ģirts 11. 9.

Glīta 3. 4.

Godiņš 31. 3.

Gotfrīds 6. 3.

Grācija 3. 12.

Grieta 23. 1.

Guna 8.12.

Gunārs 8. 12.

Gundega 5. 4.

Gunta 28. 3.

Guntis 16. 3.

Gustavs 27. 3.

Guste 28. 8.

Gusts 27. 3.

Haralds 23. 2.

Harijs 13. 1.

Hebba 17. 8.

Helēna 18. 8.

Helmūts 7. 4.

Henrieta 7. 5.

Herberts 17. 5.

Hermanis 11. 4.

Hermīne 16. 7.

Herta 6. 4.

Hilda 17.12.

Hugo 17. 11.

īda 3. 2.

leva 24. 12.

Igors 5. 6.

Ilga 8. 9.

Ilgmāris 30. 3.

Ilgvārs 1. 3.

Ilma 19. 10.

Ilona 18. 3.

Ilze 27. 1.

Imants 1. 7.

Ināra 13. 5.

Indriķis 12. 7.

Indulis 2. 1.

Iness 28. 9.

Ints 12. 7.

īrene 13. 5.

Irma 13. 10.

Ivars 1. 3.

īza 13. 9.

Izabella 13. 9.

Izolde 27. 1.

lanina
21. 8.

ānis 24. 6.

autris 27. 11.

āzeps 19. 3.

Jēkabs 25. 7.

!ete
7. 5.

ohana 15. 12.

onatans 29. 12.

ūdīte 10. 12.

ukums 9.12.

ūlija 16. 2.

Jūlijs 12. 4.

Juris 23. 4.

Justīne 16. 6.

Justins 13. 4.

Juta 16. 6.

Kaija 12. 11.

Kaira 28. 9.

Kamilla 19. 7.

Karlīne 12. 2.

Kārlis 28. 1.

Kaspars 9. 1.

Katrina 25. 11.

Kazimirs 24. 3.

Ķeistutis 19. 1.

Klāra 12. 8.

Klāvs 9. 5.

Klementīne 27. 4.

Klemenss 23. 11.

Klitija 14. 6.

Knuts 26. 9.

Koknesis 14. 9.

Konkordija 18. 2.

Konrāds 26.11.

Konstance 17. 2.

Konstantīns 11. 3.

Kora 18. 2.

Kordula 22. 10.

Kornēlija 12. 11.

Kristaps 18. 12.

Kristīne 24. 7.

Krists 25. 12.

Krišjānis 14. 5.

Krišs 24. 1.

Krīvs 1.11.

Krustiņš 3. 5.

Kunigunde 16.10.

Kurbads 24. 2.
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Kurts 26. 9.

Labrencis 10. 8.

Lāčplēsis 11.11.

Laida 3. 2.

Laila 7. 7.

Laima 11. 2.

Laimdota 11. 2.

Laimnesis 1. 1.

Laimonis 29. 10.

Late 5.11.

Lauma 2. 7.

Laura 18. 4.

Lauris 18. 4.

Lavīze 2. 3.

Leonards 6. 11.

Leonids 20. 10.

Leontīne 23. 5.

Leons 6. 11.

Leopolds 15. 11.

Lība 19. 4.

Lidija 16. 1.

Lielvārdis 10. 7.

Liene 18. 8.

Liesma 18. 9.

Līga 23. 6.

Lilija 30. 4.

Lilita 27. 10.

Līna 12. 2.

Linards 20. 7.

Līze 19.11.

Lizete 2. 9.

Līvija 27. 2.

Lonija 23. 5.

Lūcija 13.12.

Ludis 25. 8.

Ludolfs 27. 5.

Luize 2. 3.

Lūkass 18. 10.

Madaļa 23. 7.

Made 20. 3.

Magons 6. 9.

Maiga 25. 6.

Maigone 30. 7.

Maija 10. 5.

Maksis 29. 5.

Malda 13. 2.

Māle 5. 10.

Malvīne 27. 6.

Māra 25. 3.

Mārcis 10.11.

Marga 13. 7.

Marģers 21. 4.

Margrieta 13. 7.

Marianna 20. 9.

Marija 22. 7.

Mārieta 27. 7.

Māris 22. 9.

Markus 25. 4.

Marta 27. 7.

Mārtiņš 10.11.

Marts 3. 3.

Matilde 14. 3.

Medonis 8. 6.

Melānija 19. 8.

Melita 13. 2.

Meta 2.12.

Mētra 26. 2.

Mieriņš 28.12.

Miervaldis 3. 1.

Miķelis 29. 9.

Mikus 29. 9.

Mīla 22. 5.

Milda 11. 5.

Minjona 19. 12.

Minna 14. 10.

Mintauts 16. 4.

Mirdza 23. 3.

Mirta 20. 4.

Modris 21. 9.

Modriņš 21. 9.

Monika 6.10.

Morics 22. 9.

Mudīte 8. 8.

Mudiņš 8. 8.

Nadina 22. 8.

Nameitis 20. 7.

Nanija 30. 3.

Natālija 26. 8.

Naula 9. 6.

Nellija 16. 11.

Niklāvs 6. 12.

Nikodēms 15. 9.

Nikolajs 6.12.

Nora 12. 6.

Normunds 2. 8.

Ojārs 7.11.

Olafs 15. 2.

Olga 11. 8.

Oļģerts 20. 1.

Oskars 14. 7.

Osvalds 5. 8.

Otīlija 12. 12.

Otto 4.11.

Otomars 16.11.

Pārsla 30. 1.

Paula 10. 2.

Paulīne 10. 2.

Pāvils 29. 6.

Pēteris 29. 6.

Plūdons 15. 4.

Potrimps 30. 9.

Prieca 20. 5.

Puškaitis 2. 5.

Raimonds 29. 4.

Ranta 29. 3.

Rasma 20. 6.

Regīna 7. 9.

Reinhards 2. 10.

Reinis 12. 1.

Renāte 24.10.

Richards 7. 2.

Ringolds 12. 1.

Rita 28.11.

Roberts 14. 1.

Rodrigo 25. 9.

Rolands 18. 10.

Romāns 4. 8.

Rota 7. 1.

Rozālija 18. 7.

Roze 18. 7.

Rūdolfs 17. 4.

Rūsiņš 26. 4.

Rūta 15. 7.

Rute 15. 7.

Sarmīte 16. 3.

Saulcerīte 23. 12.

Saulvedis 26.12.

Sigurds 25. 1.

Sibilla 20. 5.

Silvestrs 31. 12.

Silvija 10. 3.

Sīmanis 5. 1.



Simjūds 28. 10.

Skaidra 28. 2.

Skaidris 28. 2.

Skaudris 12. 3.

Smaida 11. 1.

Smuidra 16. 2.

Sofija 15. 5.

Solveiga 29. 12.

Spēkonis 1. 8.

Spīdola 2. 2.

Sprīdītis 23. 8.

Spodra 4. 1.

Spulga 6. 1.

Spulģis 24. 3.

Staņislavs 8. 5.

Sulamīte 8. 1.

Šarlote 5.11.

Taiga 5. 9.

Tālivaldis 30. 6.

Tamāra 22. 3.

Tatjana 10. 1.

Tautmīla 1. 4.

Tekla 31. 1.

Tenis 17. 1.

Teodora 1. 4.

Teodors 9. 10.

Terēze 28. 4.

Tija 14. 6.

Tikla 31. 1.

Toms 21. 12.

Trīna 25.11.

Tusnelda 9. 7.

Uldis 4. 7.

Uģis 17.11.

Ulrichs 4. 7.

Urbāns 25. 5.

Urzula 22. 10.

Uziņš 22. 4.

Vaida 4. 9.

Vaira 17. 9.

Valda 4. 4.

Valdemārs 11.12.

Valdis 11. 12.

Valdmiers 27. 8.

Valdona 7. 9.

Valentīna 30. 1.

Valentīns 14. 2.

Valerija 9. 4.

Valeska 9. 6.

Valfrīds 12. 10.

Vallija 12. 5.

Vanda 23. 9.

Varaidotis 11. 7.

Varīte 12. 5.

Varonis 29. 6.

Velta 24.11.

Venera 30. 10.

Venta 1. 10.

Ventis 6. 3.

Vera 17. 9.

Verners 19. 9.

Veronika 4. 2.

Vicents 22. 1.

Vidvuds 11. 6.

Viestarts 28. 6.

Viesturs 28. 6.

Vija 5. 4

Viktorija 23. 12.

Viktors 19. 6.

Vilhelmīne 31. 8.

Vilhelms 28. 5.

Vīlips 19. 5.

Vilis 28. 5.

Vilma 31. 8.

Vilnis 29. 4.

Visvaldis 24. 4.

Visvaris 5. 6.

Vitauts 20. 2.

Vitolds 30. 5.

Vizbulīte 4. 5.

Zabine 5.12.

Zaiga 9. 7.

Zāmelis 29. 1.

Zane 19. 2.

Zelma 14. 8.

Zeltīte 21.11.

Zeltmatis 29.11.

Zemlika 2.11.

Zenta 15. 8.

Zete 2. 9.

Ziedone 24. 5.

Ziedonis 1. 5.

Zigfrīds 13. 6.

Zigenots 31. 12.

Zigmunds 2. 5.

Zigrida 28. 11.

Zinta 6. 4.

Zuzanna 19. 2.

Ženija 10. 3.
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Laika ziņas un kalendāri.

Par kalendāru.

No zemes kustības ap sauli atkarīgais 365 dienu kalendārs ķeizara Jūlija
Cezara ievests Romas valstī. Šokalendāru tādēļ arī sauc par jūliāņu ka-
lendāru. Tas pastāvēja visa Eiropā līdz 1582. gadam. Ar laiku šis kalendārs
vairs nesaskanēja ar redzamo saules kustību un tādēļ 1582. gadā pāvests
Gregors XIII. izveda kalendāra reformu. Galvenā pārgrozība bija, ka Jaun-
gada dienu nolika par 10 dienam agrāk un noteica turpmāk par katriem 100
gadietn pārnest Jaungada dienu vēl vienu dienu agrāk. Tā tagad gregoriāņu
kalendārs ir 13 dienas priekšā jūliānu kalendāram.

Juliānu kalendāru pie mums pazīst par veco kalendāru, bet grēgoriāņu
par jauno.

Pavesta Gregora XIII kalendāra reformu katoliskās valstis uzņēma un

ieveda bez iebildumiem. Turpretī zemēs ar citu valdošo tīcību bija pretošanās.
Ari Rīga bij ~kalendāra nemieri" līdz 1584. gadam, kad polu karalis šo preto-
šanos salauza. Kad Rīgā ienāca zviedri, bij jāatgriežas atkal pie vecā kalen-

dāra. Bet 1700. gada tika ievests «Zviedru karāliskais kalendārs", kuram bij
tikai viena diena starpības ar jūliāņu (veco) kalendāru. Kad 1710. gadā krievi

iekaroja Rīgu, tika ievests atkal vecais jūliāņu kalendārs. Tas pastāvēja Lat-

vijā līdz pasaules karam. Kad vācu karaspēks bij okupējis Kurzemi un Zem-

gali, ģen. Hindenburgs 1915. g. 21. maijā ieveda tur jauno kalendāru, bet Rīgā

jauno gregoriāņu kalendāru sāka lietot 1917. gadā 5. septembri, t. i. pēc Rīgas

okupācijas.
No tā laika visā Latvijā oficiāli lieto jauno gregoriāņu kalendāru.

Latvijas valsts laika rēķins.

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

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

lietojams visā joslā starp 22% un 37/4 grādu meridiāniem. Rietumkurzemē

(apgabals uz rietumiemno līnijas Kolkasrags - Talsi - Reņģe) atrodas ārpus šīs

joslas un tur būtu lietojams Viduseiropas laiks (1 stundu vēlāks par Austrum-

eiropas laiku). Praktisku iemeslu dēļ tomēr Latvijā lietojams vienīgi Austrum-

eiropas laiks; viņš ir par 23 min. un 31,9 sek. priekšā Rīgas vietējam laikam

un par 1 min. un 18,6 sek. pakaļ agrāk šeit parastajam Pulkovas laikam.

Visi laika apzīmējumi šajā kalendārā izdarīti pēc Austrumeiropas laika.

Saules un mēneša lēkts un riets.

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

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

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

viduspunkta, bet vakaros izzūd 2 līdz 4 minūtes vēlāk.

Mēneša lēkta un rieta laiks tumšā dienas laikā, t. i. no saules rieta līdz

saules lēktam, apzīmēts ar divi treknākām vertikālām svītrām (| |).

Gada laiki.

1) Pavasaris sākas 21. marta pīkst. 3 un 43 m.; tad diena un nakts ir

viena garumā.
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Vasara sakas 21. jūnija pīkst. 23 un 12 m.; tad diena ir visgarākā un

nakts visīsākā.

3) Rudenis sakas 23. septembrī pīkst. 14 un 1 m.; tad diena un nakts ir
viena garuma.

4) Ziema sākas 22. decembri pīkst. 8 un 58 m.; tad diena ir visīsākā un

nakts visgarākā.

Gada ceturkšņi.

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

turksnis — 8. martā; 11. ceturksnis —7. jūnijā; 111. ceturksnis — 20. sep-

tembrī; IV. ceturksnis 20. decembrī.

Mēneša ceturkšņi.

Jauns mēnesis.iS> Pilns mēnesis.
Pirmais ceturksnis.CBeidzamais ceturksnis.

Pilns mēnesis.

Beidzamais ceturksnis.

Mēneša ceļš.

12 zvaigžņu zīmes, caur kuram saule iet vienreiz gada, bet
mēnesis katrā mēnesī.

Auns.

Vērsis.

Dvīni.
Vēzis.

Lauva.

Jaunava.

Svari.

Skarpis.

Strēlnieks.

Mežāzis.

Ūdensvīrs.

Zivis.

Aptumšošanās.
1) Riņķveidīga saules aptumšošanās 24. februārī redzama Dienvidamerikā,

Āfrikā, Dienvidrietumāzijā, pa daļai Sicilijā un Balkānu pussalā. Latvijā ne-

redzama.

2) Riņķveidīga saules aptumšošanās 21. augustā redzama Vidus- un Au-

strumeiropā, Ziemelaustrumafrikā, lielākā Āzijas dalā un Austrālijā. Aptum-
šošanās Latvijā redzama parciālā veidā un sākas Rīgā pīkst 5 un 34 m. un

beidzas pīkst. 6 un 58 m.; maksimālā aptumšošanās pīkst. 6 un 15 m., tad 24

simtdaļas no saules caurmēra būs aptumšotas.
Mēneša aptumšošanās šogad nemaz nenotiks.

Svinamas dienas.

Ar 1920. gada likumu (lik. kr. 160) un 1921. gada šī likuma papildinājumu
ir noteiktas svinamās dienas, kurās ir slēgtas valsts un pašvaldību iestādes,
kā arī skolas.

Svinamas ir:

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

6. janvārī 4) Latvijas tiesiskās (dc jure) atzīšanas diena 26. janvārī, 5) Lū-

dzamā diena 8. martā, 6) Zaļā ceturtdiena 13. aprīlī, 7) Lielā piektdiena 14.

aprīlī, 8) Lieldienas 16., 17. un 18. aprīlī, 9) Satversmes Sapulces svētki 1.

maijā, 10) Kristus debessbraukšanas diena 25. maijā, 11) Vasaras svētki

4., 5. un 6. jūnijā, 12) Varoņu piem. d. 22. jūnijā, 13) Jāni 23. un 24. jūnijā,
14) Ticības atjaunošanas svētki 31. oktēbrī, 15) Latvijas valsts neatkarības

svētki 18. novembrī un 16) Ziemas svētki 25., 26. un 27. decembrī.

Latgalē nav svētījama Lūdzamā diena un 31. oktobris, bet gan svētījamas
sekošas dienas: 1) Māras šķīstīšanas svētki 2. februārī, 2) Māras pasludināša-
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nas sv. 25. martā, 3) Vissvētā sakrāmenta (Dieva maizes) diena 26. maijā, 4)
Pētera-Pāvila diena 29. jūnijā, 5) Māras debessbraukšanas sv. 15. augustā,
6) Māras piedzimšanas sv. 8. septembrī, 7) Visu svēto diena 1. novembrī un

8) Māras ieņemšanas diena 8. decembrī.

Grieķu-katoļu kalendārs.

Datums

jaunais vecais

Ziemas svētki 7. janv. 1933. 25. dcc. 1932.

Jauns gads 14.
„

1. janv. 1933.

Zvaigznes diena 19.
„

6.
„

Gavēņu liturģijas sākums 5. febr. 23.
„

Beidzamā diena galu ēdot 19.
„

6. febr.

Mazo gavēņu jeb sviesta nedēļas sākums
.

20.
„

7.
„

"Sviesta nedēļas piektdiena un sestdiena
. 24., 25. febr. 11., 12. febr.

Sviesta nedēļas beidzamā diena
....

26. febr. 13. febr.

Lielo gavēņu sākums 27.
„

14. „

■Marijas pasludināšana 7. aprīlī 25. martā

Pūpolu svētdiena 9. „ 27.
„

Lieldienas 16.
„

3. aprīlī

Jurģis 6. maija 23.
Ūdens svētīšanas svētki 10.

„
27.

„

Kristus debess braukšanas diena
....

25. „
12. maijā

Vasaras svētki 4. jūnijā 22.
„

Visu svēto svētdiena 11. „ 29. „

Pētera gavēņu sākums 12.
_„

_

30.

Pēteris un Pāvils 12. jūlijā 29. jūnijā
Dieva Mātes gavēņi 14.—27. aug. 1.—14. aug.

Gavēņi pirms ziemas svētkiem 28.nov.—6.janv. 15.n0v.—24.dec.

1934.

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

Tikai Latgalē pareizticīgā baznīca ievēro šo kalendāru; citās Latvijas

dalās pēc viņa svētījami tikai Lieldienām piederīgie svētki vai atkarīgie no tām

gavēņi, bet pārējie svētki un gavēņi (Jauns gads, Zvaigznes d., Marijas paslud.

d., Jurģis, Pēteris un Pāvils, Dieva mātes gavēņi, gavēņi pirms Ziemas svēt-

kiem, Ziemas svētki) pēc jaunā kalendāra.

Ebrēju svētki (5693. un 5694. g.).

Gavēņi Jeruzalemes aplenkšanas dēl 8. janv. Esteru gavēņi 9. martā.

Purim svētki 12. martā. Šušan Purim svētki 13. martā. Lieldienu sākums

11. un 12. aprīlī. Lieldienu beigas 17. un 18. aprīlī. Lag B'omer_l4. maijā.

Vasaras svētki 31. maijā un 1. jūnijā. Gavēņi Jeruzalemes uzvarēšanas dcl

11. jūlijā. Gavēņi Dieva nama izpostīšanas dēļ 1. augustā. Roš Hašanah

(jauns gads 5694) 21. sept. Otrie svētki 22. sep. Gavēņi Gedalja dēl 24. sept

Salīdzināšanas svētki 30. sept. Lapu būdiņu svētku sākums 5. un 6. okt. Pū-

polu svētki 11. okt. Lapu būdiņu svētku beigas 12. okt. Bauslības prieki

13. okt. Altāra jeb baznīcas svētki 13. dcc. Gavēņi Jeruzalemes aplenkšanas

dēl 28. dcc.

Mednieku kalendārs.

Medību likums publicēts 1923. gadā lik. kr. 169. ar papildinājumiem

1927. g. lik. kr. 120. un 1929. g. 4. jūlijā.
Uzraudzība par medību likuma izpildīšanu piekrīt Zemkopības ministrijas

mežu dep-ta ierēdņiem un policijai.



Medību ieroču turēšanas atļaujas izdod policija.
Medības uz plēsīgiem zvēriem un kaitīgiem putniem sarīko policija sa-

ziņā ar pašvaldībām. No piedalīšanās šādās medībās nevar atrauties vietējie
mednieki, kam izdotas atļaujas.

Aizliegts medīt:

a) aļou, briežu (iršu) un stirnu mātītes un viņu teļus un kazlēnus, kā arī
medņu mātītes — visu gadu. Par kazlēniem un teļiem uzskatāms katra gada

jaunais pieaugums līdz 31. decembrim.
Piezīme. Sugas uzlabošanas un vairošanas nolūkā zemkopības mi-

nistram ir tiesība atļaut šaut vecās stirnu mātes no 1. augusta līdz

31. decembrim.

b) stirnu āžus (bukus) —

no 31. dcc. līdz 1. augustam;
c) aļņu un briežu (iršu) buļļus un zaķus — no 1. febr. līdz 15. septembrim;
d) slokas, medņu un fazānu gaiļus — no 1. jūnija līdz 15. augustam;
c) rubeņu gaiļus — no 1. jūnija līdz 15. augustam un no 1. februāra līdz

1. maijam.
Piezīme. Jaunos rubeņus atļauts medīt no 15. augusta.
f) baltos rubeņus, paipalas un meža irbes — no l. febr. līdz 15. augustam;
g) lauku irbes, rubeņu un fazānu mātes

— no 1. nov. līdz 15. septembrim;
h) zosis un gulbjus — no 15. maija līdz 20. jūlijam.
i) pīļu mātes, ķikutus, ķīvītes un citus ūdens un purva putnus —no

15. decembra līdz 20. jūlijam;
k) pīļu tēviņus — no 15. dcc. līdz 1. maijam un no 1. jūn. līdz 20. jūlijam;
1) visus pārējos putnus un zvērus (izņemot plēsīgos un kaitīgos) — no

1. aprīļa līdz 20. jūlijam.

Medības ar suņiem no 15. februāra līdz 15. jūnijam aizliegtas.

Taupāma laika aizliegts pārvadāt, pārnest, pirkt, pārdot un glabāt meža

putnus un zvērus, izņemot 5 dienas pēc taupāmā laika sākuma.

Aizliegts šaut vai ķert dziedātājus un citus putnus, kas pārtiek no ku-

kaiņiem, kā: lakstīgalas, cīruļus, cielavas, melnos strazdus, bezdelīgas, dzeņus,
dzilnas un tamlīdzīgus. Tāpat aizliegts aizkārt visu putnu ligzdas, olas un cā-

lēnus, izņemot plēsīgo un kaitīgo putnu (ērgļu, vanagu, kraukļu, žagatu, sīļu,

pelēko un melno vārnu).

Katra laika var medīt:

Lāčus, vilkus, lūšus, meža cūkas, lapsas, seskus, zebiekstes un caunas,

ērgļus, vanagus, kraukļus, žagatas, sīļus, pelēkās un melnās vārnas.

Zvejnieku kalendārs.

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

Ikura iespiežam sekošus pantus:
§ 2. Jūras piekrastes ūdeņos (Civillikumu 1032. p.) zveja ir brīva zem-

kopības ministrijas noteiktā zvejas kārtībā.

§ 3. Makšķerēšana ar rokas makšķeri Zemkopības ministrijas noteiktā

kārtībā, nenodarot zaudējumus krastu īpašniekiem, ir brīva visās kuģojamās

un pludināmās upēs un visos valstij piederošos ezeros, izņemot saudzēšanas

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

zivis un vēžus, kuru garums, skaitot no purna gala līdz astes spuru galam,
nepārsniedz šādu mēru:

1) lašus (Salmo salar L) 50 cm.

2) taimiņus (Salmo trutta L) 35 „

3) sīgas (Coregonus lavaretus Let maraena L) .... 30 „

4) zušus (Anguilla anguilla L) 50
„

5) zandartus (Lucioperca lucioperca L) 35 „

6) līdakas (Esox lucius L) 30 „

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

8) foreles jeb nīgas (Salmo fario L) 25
„
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9) alatas (Thvmallus thymallus L) 25 cm.

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

11) vimbas (Abramis vimba L) 20
„

12) sapalus (Leucišcus cephalus L) 20
„

13) līņus (Tinca tinca L) 20
„

14) asarus (Perca fluviatilis L) 15
„

15) raudas (Rutilus rutilus L) 15
„

16) ruduļus (Scardinius ervtrophthalmus L) 15 „

17) karūsas (Carassius carassius L) 15 „

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

19) vēžus (Astacus fluviatilis L) 10
„

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

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

1) lašiem, taimiņiem, sīgām, rēpšiem un upju forelēm — no 15. oktobra
līdz 15. decembrim;

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

dzimumu produktiem — visu gadu;
3) alatām — no 15. marta līdz 31. maijam;
4) ālantiem jeb šķaunaudzēm — no 1. aprīļa līdz 15. maijam;
5) nēģiem — no 1. aprīļa līdz 31. maijam;
6) asariem, raudām — no 15. aprīļa līdz 31. maijam;
7) zandartiem, brekšiem jeb plaužiem, ruduļiem — no 1. maija līdz 15. jū-»

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

10) visām pārējām zivīm — pēc Zemkopības ministrijas norādījuma.

Piezīme. Lašus, taimiņus un sīgas, kas zvejoti atjautā laikā un no>

Zemkopības departamenta pilnvarotām amatpersonām noplombēti, atļauts
pārdot arī saudzēšanas laikā, saskaņā ar zemkopības ministra noteikumiem*

Lauksaimnieku kalendārs.

Mājas lopu grusniecības ilguma saraksts.

Grūsniec.
sākums

Grūsniecības beigas
Lopu sugas

Mēnesis
Suns

63 dienas

Cuka
120 dien.

Aita Kaza
154 dien. 154 dien.

Govs
280-285 d.

Zirgs
340 dien..

1 janv.
6

11

16

21

26

31

5 febr.
10

15

20

25

2 marta

7

12

17

22

27

4 marta

9

14

19

24

29

3 aprīlī

8

13

18

23

28

3 maija
8

13

18

23

28

30 aprih
5 maijā

10

15

20

25

30

4 jun.
9

14

19

24

29
4 jūlija
9

14

19

24

3 jun. 3 jun.
8 8

13 13

18 18

23 23

28 28

3 jūlijā 3 jūlija
8 8

13 13

18 18

23 23

28 28

2 aug. 2 aug.

7 7

12 12

17 17

22 22

27 °7

7 okt.

12

17

22

27

1 nov.

6

11

16

21

26

1 dec.

6

11

16

21

26

31

6 dec.

11

16

21

26

31

5 janv.
10

15

20

25

30

4 febr.

9

14

19

24

1 martā:
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Grusniec.

sākums

Mēnesis
Suns

63 dienas

Cuka
120 dien.

Grūsniecības beigas
Lopu sugas

Aita Kaza

154 dien. 154 dien.

Govs
280-285

Zirgs
340 dien.

1 aprīlī
6

11

16

21

26

1 maija

6

11

16

21

26

31

5 jun.
10

15

20

25

30

5 jūlijā
10

15

20

25

30

4 aug.

9

14

19

24

29

3 sept.
8

13

18

23

28

3 okt.

8

13

18

23

28

2 nov.

7

12

17

22

27

2 dec.

7

12

17

22

27

31

2 jun.
7

12

17

22

27

2 jūlijā

7

12

17

22

27

1 aug.

6

11

16

21

26

31

5 sept.

10

15

20

25

30

5 okt.
10

15

20

25

30

4 nov.

9

14

19

24

29

4 dec.

9

14

19

24

29

3 janv.
8

13

18

23

28

2 febr.

7

12

17

22

27

3 marta

29 jūlija
3 aug.

8

13

18

23

28

2 sept.
7

11

17

22

27

2 okt.

7

12

17

22

27

1 nov.

6

11

16

21

26
1 dec.

6

11

16

21

26

31

5 janv.
10

15

20

25

30 janv.
4 febr.

9

14

19

24

1 martā

6

11

16

21

26

31

5 aprīlī
10

15

20

25

30

1 sept. 1 sept.
6 6

11 11

16 16

21 21

26 26

1 okt. 1 okt.

6 6

11 11

16 16

21 21

26 26

31 31

5 nov. 5 nov.

10 10

15 15

20 20

25 25

30 30

5 dec. 5 dec.

10 10

15 15

20 20

25 25

30 30

4 janv. 4 janv.
9 9

14 14

19 19

24 24

29 29

3 febr. 3 febr.

8 8

13 13

18 18

23 23

28 28

5 martā 5 martā

10 10

15 15

20 25

25 30

30 19

4 aprīlī 4 aprīlī

9 9

14 14

19 19

24 24

29 29

4 maijā 4 maijā
9 9

14 14

19 19

24 24
29 29

2 jun. 2 jūn.

5 janv.
10

15

20

25

30

4 febr.

9

14

19

24

1 marta

6

11

16

21

26

31

5 aprīlī

10

15

20

25

30

5 maija
10

15

20

25

30

4 jun.
9

14

19

24

29

4 jūlija

9 jūlijā
14

19

24

29

3 aug.

8

13

18

23

28

2 sept.
7

12

17

22

27

2 okt.

7

6 marta

11

16

21

26

31

5 aprīlī
10

15

20

25

30

5 maijā
10

15

20

25

30

4 jun.
9

14

19

24

29

4 jūlija
9

14

19

24

29

3 aug.

8

13

18

23

28

2 sept.

7 sept.
12

17

22

27

2 okt.

7

12

17

22

27

1 nov.

6

11

16

21

26

1 dec.

5
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Grusniecības ilgums.

Vidējais grūsniecības laiks:

ķēvēm 340 dienas, cūkām 120 dienas,

govīm .
.

._
. . . .

285
„ suņiem 9 nedēļas,

aitām un kazām ... 154
„ kaķiem 8 „

Nenormālais grūsniecības ilgums:

zirgiem .... 330—419 dienas. aitām un kazām .
146—158 dienas,

govīm 240—321 „ cūkām
....

109—133
„

Riestu atjaunošanas,

ja pec iepriekšējās aplecināšanas nav iestājusies apaugļošana.

n;„„(,, i jl Riestu atjaunošanās, ja pßc

LoDU SUffa
ciestu īaiKa

iepriekšējās aplecināšanas
Riestu atjaunošanās

6 ilgums nav iestājusēs apaugļošana P e°

ķēve . .
.

24—36 stundas, pēc B—lo8—10 dienām pēc 14 dienām,
govs .

. .
24—36

„ „ 21—28
„ „

28

aita
. . . 24—30

„ „ 14—21 „ „
185

cūka
.. .

30—40
„ „

21—28
„ „

5—6nedēlam.

Putnu perēšanas laiks:

pie tītariem . . . 26—29 dienas, pie zosīm
.... 28—32 dienas,

„
vistām

.... 19—24
„ „ pīlēm ....

28—42
„

„ baložiem .
.

.
17—19

Aplecināšanai derīgi:
ērzelis .no5—20 gadiem, kuilis

..
no I—4 gadiem

ķēve
. . „

4—12
„ cūka . .

„
9 mēn. līdz 8 gadiem,

govs
. . „18 mēn. līdz 10 gadiem, teķis .

. „
2—6gadiem,

bullis
. . „

2—7
„

aita
.

. .
„

2—B „

Zirga vecuma noteikšana.

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

pastāvīgie zobi.

Vecums.

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

un augšžokļos un 12 piena dzerokli.

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

10—12
„

Katrā rindā ieronas pirmais pastāvīgais dzeroklis.

VA—2g. Tāpat un vēl pieronas otrais pastāvīgais dzeroklis katrā rindā

(5 dzerokli tagad katrā rindā, pavisam 20).

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

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

izmesti. Pieronas vēl sestais pastāvīgais dzeroklis katra rinda.

4% „ Trešais pāris piena priekšzobu (stūra zobi) tiek izmesti. Lūkšu un

vidus zobu malas jau pa daļai norīvētas.



Seklu dīgšanas spēja un uzdīgšanas laiks.

Mēri un svari.

Metriskie.

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

Metrs ir 1/io miljona dala no zemes meridiāna ceturtdaļas, skaitot no pola līdz

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

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

perātūras un gaisa spiediena. Metrs sadalās sīkākās dalās un savienojas lie-

lākās vienībās pēc decimālās sistēmas.

Garuma meri.

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

Rakstot saīsina: metrs = mtr, centimetrs == cm, milimetrs = mm. kilometrs

= km.

1 kilometrs (km) — 1000 metriem (m) == 0,937 verstēm.
1 metrs = 100 centimetriem (cm) = 1000 milimetriem(mm) = 1,4061 aršīnām.

Lauka jeb platības meri.

1 kvadrāta metrā (saīsināti m 2) ir 1000 kvadr. centimetru (cm2); 100

kvadr. metru ir 1 ars (a); 10.000 kvadr. metru ir ,1 hektārs (ha); 100 hektāru
ir 1 kvadrāta kilometrs (km2).

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

1 ars (a) =3 1 kvadrātam no 10X10 m = 21,967 saženiem.

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

1 kvadrāta kilometrs = 100 ha = 0,8787 □ verstēm.
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)īgšanas
spējas
ilgums
gados

Sēkla

uzdīgst
dienās

>īgšanas
spējas
ilgums
gados

Sēkla

uzdīgsi
dienās

Bietēm

Burkāniem

Cigoriņiem

Dillēm
Gurķiem

Kāļiem

Kāpostiem

Kresēm

Ķimenēm

Ķirbjiem

Lēcām
Lokiem

Magonēm

Meirāniem

Melonēm

3—4

3

3—4

3-4

6

4—5

5

6

3

6

8

8

8

8

8

6

6

3

5

6

Pētersīļiem
Pupām

Puraviem

Rabarberiem

Rāceņiem

Redīsiem

Rutkiem

Salātiem

Selderiniem

Sīpoliem

Sparģeļiem

Spinātiem

Zirņiem

3

3—4

3

2—3

3—4

4

5

10

7

14
7

6

5

5

6

14

5

3-4

3-5 6

12

8

8

8

2

3

4

14

30

83

3

2

6

3—4 7
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Šķidrumu meri.

Pamata ir litrs, kas aptver 1 kilogramu tīra ūdens.

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

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

Tilpuma meri ir kubikmeri.

1 kubikmetra (m3) ir 1.000.000kubikcentimetru (cm3); 1 kubikmetru sauc

arī par steru.

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

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

Svaru meri.

Svaru pamatā ir grams; praktikā lieto vairāk vārdu — kilograms (kg),
kas līdzinās 1000 gramiem. 100 kilogramu (kg) sauc kvintāls vai metrisks

centners. 1000 kg sauc metriska tonna (t).

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

zolotņ. 40,32 dolām).
1 grams = 0,23442 zolotuikiem = 22,505 dolām.
1000 kg — 1 mucai = 61,048 pudiem.
100 kg = 1 metrcentneramps 6,1048 pudiem.

Jauno meru salīdzinājums ar veciem mēriem.

1 metrs = 3 pēdām un 3% collas (pareizāk 3 p. 3,370 c).
1 kilometrs = 0,937 verstēm,
1 kvadrātmetrs =; 10,764 kv. pēdām,
1 hektārs =r 2,74 pūrvietām,
1 kubikmetrs, resp. sters = 35,315 kub. pēdām,

1 kilograms — 2,4419 mārciņām (2 mārc. 14 lotes),
1 grams = 0,08 lotēm,
1000 kilogramu, resp. 1 tonna = 61,048 pudiem,

1 kvintāls = 6,104 pudiem,

1 litrs = 0,813 stopa.

Veco meru salīdzinājums ar tagadējiem jauniem mēriem.

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

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

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

1 pēda, resp. 12 collas — 30,48 cm,

1 veršoks = 4,445 cm,

1 colla = 2,54 cm,

1 kvadr. verste = 1,138 km
2

, resp. 113,8 ha,
1 desetīna, resp. 2400 kv. saženu = 1,0925 ha,
1 kvadr. sažens

— 4,552 m
a
,

1 kvadr. aršīna = 0,505 m2,
1 kvadr. pēda = 926,03 cm

2,

1 kvadr. veršoks = 19,758 cm
2

,

1 kvadr. colla = 6,45 cm
2

,

1 kubiksažens, resp. 343 kub. pēdas = 9,712 m
s

,

1 kub. aršīna = 0.3597 m
3,

1 kub. pēda = 0,0283 m
3,
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1 kub. colla = 16,387 cm
3

.

1 vedris, resp. 10 stopu = 12,299 litru (1),
1 stops = 1,229 l
1 četverts r= 210 litru (1),
1 birkava, resp. 10 pudu = 163,805 kg,
1 puds, resp. 40 mārciņas = 16,380 kg,
1 mārciņa vai 32 lotes = 0,4095 kg,
1 lote = 12,797 gr,

1 zolotņiks = 4,265 gr.

Aptiekas svari.

1 mārciņa = 12 uncēm = 84 zolotņikiem = 0,358 kg.
1 unce = 8 drachmām = 29,86 gr.

1 drachma
—

3 skrupuliem —
60 graniem = 3,73 gr.

1 grams = 1,4 dolām = 0,062 gr.

Pudu pārvēršana kilogramos.

Kilogramu pārvēršana pudos.

Apaļu koku kubiksatura noteikšana.

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

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

Kubiksaturu var aprēķināt pēc sekošās tabulas. Jāizmēro koka garums

Pēdās un caurmērs collās, pēc kuriem skaitļiem tad tabulā var atrast attiecīgu

koka saturu kubikpēdās., Par koka caurmēru var ņemt vai nu viņa caurmēru

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

3 0 2 3 7 8

0

10

20
60

M

50

60

70

80

90

.00

163,80
327,60

491,40
655,20

818,99

982,79
1146,59
1310,39

1474,20

1638,00

16,38

180,18
343,98

507,78
671,58

835,37

999,17
1162,97

1326,77
1490,58

32,76

196,56
360,36

524,16
687,96

851,75
1015,55

1179,35
1343,15

1505,96

49,14

212,94

376,74
540,54

704,34

868,13
1031,93

1195,73
1359,53

1523,64

65,52

229,32
393,14

556,92
720,72

884,51

1048,31
1212,11

1375,91
1539,72

81,90
245,70

409,50

573,30
737,10

900,89
1064,62

1228,49
1392,29

1556,10

98,28
262,08

425,88

589,68
753,48

917,27
1081,06

1244,87
1408,67

1572,48

114,66
278,46

442,26

606,06
769,86

933,05
1097,45

1261,25
1424,05

1583,86

131,04

294,84
457,64

622,44
786,24

950,03
1113,83

1277,63
1441,43

1605,24

147,42

311,22

475,02

638,82
802,62

996,41
1130,21

1294,01
1457,81

1621,62

Kilo-

grami
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

• 1000

6,105
12,210

18,315

24,420
30,525

36,630
42,735

48,840
54,945

61,05

0,610

6,715
12,820

18,925

25,030
31,135

37,240
43,345

49,450
55,555

1,221

7,326
13,431

19,536
• 25,641

31,746

37,851
43,956

50,061
56,166

1,831

7,936
14,041
20,146

26,251

32,356
38,461

44.5C6

50,671
56,776

2,442
8,547

14,652
20,757

26,862
32,967

39,072

46,177
52,282

58,387

3,052
9,157

15,262

21,367
27,472

33,577
39,682

45,787

51,892
57,997

3,663
9,768

15,873
21,978

28,083
34,188
40,293

46,398

52,503
58,608

4,273
10,378

16,483
22,588

28,698

34,798
40,903

47,008
53,113

59,218

4,884

10,989

17,094

23,199
29,304
35,409

41,514

47,614
53,724

59,829

5,494

11,599
17,704

23,809

29,914
36,019

42,124

48,229
54,330

60,434



Ja tabula uzradīto kubikpedu vieta vajaga noteikt kubikmetrus, tad jāiz-

dara pārrēķināšana. To izdara sekoši:

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

2
„

= 0,0566 „
20 „ = 0,566

3
„

= 0,0849 „
30

„ = 0,849

4 „
= 0,1132 „

40
„ = 1,132

5
„

= 0,1415 „
50

„
=r 1,415

6
„

= 0,1698 „
60

„
= 1,698

7
„

= 0,1981 „
70

„ = 1,981
8

„
— 0,2264 „ 80 „ = 2,264

9
„ = 0,2547 „ 90 „ = 2,547

100
„

= 2,830 „ 1000 „ = 28,31

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

metriem.

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

bikpēdās, jo 10 kubikmetri ir drusciņ vairāk, kā 1 kubikass.
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Baļķu caurmērs collas
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68,50

70

9,50
11

12,50
14,25

15,75

17,50
19

20,50
22

23,75

25,25
26,75

28,50
30

31,50

33

34,75

36,25

38

39,50

41

42,50

44

45,75
47,25

49

50,50

52

53,75
56,25

56,75
58,25

60

61,50
63

64,75

66,25
67,75

69,50

71

72,50

74

75,75

77,25

79

10,70
12,55

14,25
16

17,75

19,50
21,25

23

24,75

26,50

28,25
30

31,75
33,75

35,50
37

39

40,75

42,50
44,25

46 ,■
47,75

49,50

51,25
53

54,75

56,50
58,50

60

62

63,75

65,50
67,25

69

70,75
72,50
74,25

76

77,75
79,50

81,25

83

85

86,75

88,50
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Lauku meri.

Ka izmērīt zemes gabalu pūrvietas ar kārts palīdzību.

No augšējās tabeles mēs redzam, ka pūrvietā ir 225 kvadrātkārtis, ievē-

rojot to, varam aprēķināt dažāda platuma un garuma gabalus. Ja gabals ir

četrstūrīgs, tad pūrvietas katrā pusē būs 15 kārtis, 15X15=225 kv. kārtis.

Procentu aprēķins par dienu, mēnesi un gadu no 1 līdz 100 ls
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, „ „
10

„ „ „ „ 22% „ „

„ m
75

„ „
11

„ „ „ „
20%

„

„ „
56%

„ „
12

„ „ „ „
18%

„ „

H »
45

„ „
13

„ „ „ „
17H

„ „

„ n
37%

„ „
14

„ „ „ „
16

„ „

n „
32

„ „
15

„ „ „ „
15

„ „

f) „
28

„ „

3% 5%
r—

a

Ē

1(3
d

-3

n
10)

s

1(3

91

-3

1(3

(3
b£

d

d

ies
G

-3

apitals 1(3
T3

<3

i(3

(3

Ls sant. sant. sant. i sant. sant. sant. sant. sant. sant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50

100

3

6

9
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18
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Pasta sūtījumu un telegrammu takse.

Satiksme ar Igauniju un Lietavu lietojama iekšzemes takse, bet satiksmē

starp Latvijas un Igaunijas Valku vietējo sūtījumu takse.

Vēstules.

lekšz. Arzem.

Sant. Sant.

Vietējās par katriem 20 gramiem, vai to dalām 10 —

Citpilsetu par katriem 20 gramiem, vai to daļām 20 —

Uz ārzemēm par pirmiem 20 gramiem — 35

Par katriem tālākiem 20 gramiem, vai to dalām .......
— 20

Vēstuļu svars aprobežots ar 2 kilogramiem.

Pastkartes.

Vietējas un citpilsetu: bez atbildes 10 20

ar atbildi 20 40

Bandroles sūtījumi.

Ar drukas darbiem un darīšanu (veikala) papīriem, par

katriem 50 gramiem, vai to daļām 3 7

bet par katru sūtījumu ar darīšanu papīriem ne mazāk kā
.

.
20 35

un par katru sūtījumu ar drukas darbiem ne mazāk kā
... . 3 7

Katrs sūtījums nedrīkst būt smagāks par 2 kilogramiem

un lielāks par 45 centimetriem uz katru pusi. Trūbiņā sūtīti var

būt 75 centimetri gari un 10 centimetri caurmērā.

Ar paraugiem līdz 250 gramiem 10 14

Bandrolsūtījumi ar jauktu saturu nevar būt smagāki par

2 kilogramiem katrs, pie kam sūtījumā ieliktie darbi, darīšanu

papīri un preču paraugi, katrs par sevi ņemot, nedrīkst būt

smagāki kā augstāk aizrādīts; atmaksā pēc satura, kuram

augstākā takse.

Par nepilnīgi samaksātiem pasta sūtījumiem iztrūkstošā

maksa maksājama divkārtīgā apmērā, bet ne mazāk par 10 sant.

Par drukas darbiem priekš akliem par katriem 1000 gra-

miem vai to dalām 5 7

Par sūtījumu ierakstīšanu (recommandē) par katru sūtījumu.
.

20 40

Par paziņojumu par ierakstītas vēstules izsniegšanu saņēmējam
(avis dc reception): a) pieprasot nosūtot 20 40

b) pieprasot vēlāk 40 75

lekšzemes vēstules ar uzdotu vērtību (vērtsvēstules).

Vēstules ar uzdotu vērtību pieņem neaiztaisītas ar uzdotu vērtību uz ne-

aprobežotu summu, bet slēgtas tikai līdz 1000 latiem.

a) Svara maksa par katriem 20 gramiem, vai to daļām 20 —

b) Apdrošināšanas maksa 1% no uzdotās vērtības ar noapalošanu līdz

2 sant.

c) Par zīmoglaku, ja sūtītājam pašam tās nebūtu, par katru zīmogu

apaļam 1 sant uz augšu, bet ne mazāk kā 20 —

lekšzemes paciņas,

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

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

Svaramaksa par katriem 400 gr. vai to dalām 10 sant., bet ne mazāk, kā
30 sant. par katru paciņu. Apdrošināšanas maksa 1% no uzdotās vērtības ar

noapalošanu līdz apaļam 1 sant, bet ne mazāk, kā 15 sant.
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Par sīkpakām ņem svara maksu pec vērts- un bezvērts paku takses.
Sīkpaku svars aprobežots ar 2 kg.

Par iekšzemes pēcmaksas sūtījumiem.
Pēcmaksu var uzlikt uz vērts un bezverts paciņām, ierakstītiem sūtīju-

miem un uz vērtsvēstulēm.

Par pēcmaksas sūtījumiem, neatkarīgi no visām citām maksām, aprēķina
komisijas naudu 2% no uzdotas pēcmaksas summas, līdz apaļam 1 sant. uz

augšu.

Vismazākā komisijas nauda —40 sant.Pēcmaksas summa nav aprobežota.

lekšzemes naudas pārvedumi.

Visos gadījumos santimu daļas jānoapaļo uz augšu līdz veselam santim.

Par naudas pārvedumu — pa telegrāfu bez augšminētās maksas par katru

pārvedumu nem maksu par 20 vārdu garu telegrammu ar salīdzināšanu.

Par telegrāfisku paziņojumu nosūtītājam, ka pārvedums izmaksāts saņē-

mējam, ņem maksu par 15 vārdu garu telegrammu.
Paziņojums pa telefonu par pārveduma pienākšanu pēc telefona takses

par 3 min. sarunu.

lekšzemes telegrammas.
(Arī satiksme ar Igauniju un Lietavu.)

Vienkāršām vietējām telegrammām 6

Vienkāršām citpilsētu telegrammām 10

Steidzamām telegrammām: 1) vietējām 18

2) citpilsētu 30

Vienkāršām telegrammām ar salīdzināšanu: 1) vietējām 12

2) citpilsētu
..

_

20

Steidzamām telegrammām ar salīdzināšanu: 1) vietējām 24

2) citpilsētu 40

Mazākā maksa par telegrammu līdzīga maksai par 8 vārdiem.

Par telegrammu piesūtīšanu ārpus noteikta raiona ar ziņnesi 30 sant. no

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

kāršu citpilsētas vēstuli, uzlīmējot uz telegrammas pie nodošanas pastmarkas;

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

Radiofona priekšnesumu abonēšana.

Radiofona abonentiem gada Ls 21.—.
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Tirgi Latvijā.

Šai saraksta ievesti visi iekšlietu ministrijas līdz 1932. g. 1. oktobrim at-

ļautie gada, mēneša un nedēļas tirgi.

a) Vidzeme.

1. Rīgas apriņķī.

Gada tirgi:

Baldones pag. pirmd. pēc 15. okt.
Bebru pag., Vecbebru muižā 5. maijā

un 6. okt.

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

okt.

Birzgales pag. pie patērēt, biedr. na-

ma, pirmd. pēc 15. sept.

Ikšķiles pag. muižā 2. okt.

Jumpravas pag. pie stacijas 15. apr.

un 2. okt.

Kastrānes pag. pie Priežukalna mā-

jam 15. sept.
Kēču pag., pie Kēču kroga 23. aug.

un pie Rezgaļu kroga 23. okt.

Ķeipenes pag. Jaunķeipenes muižā

28. apr. un 2. sept.
Kokneses pag. 25. maijā un 12. okt.

Krapes pag. pie Baznīcas kroga 24.

sept.

Krimuldas pag. pie Raganu kroga 15.

sept.

Lauberes pag. pie Bērziņu mājas 7.

_

aug.

Lēdurgas pag. 9. maija un 10. nov.

Līgatnes pag. pie Laivenes 20. okt.

Madlienas pag. pie pagasta nama 18.

sept.

Mālpils pag. pie Vites dzirnavām 3.

maijā, pie Zaķu kroga 12. okt. un

pie Zvirgzdu kroga 23. novembrī.

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

Mores pag. Akenstaka.s muižā 8. mai-

jā un 25. okt.

Nītaures pag. pie Lielā kroga 3. apr.

un 1. okt.

Ogrē — trešd. priekš Jurģu dienas un

sept. beidzamā trešd.

Rīgā: zirgu tirgi: 14.—15. janv.,
11.-12. febr., 11.—12. martā,

14.-16. apr., 20—21. maijā, 17.—18.

jūn., 15.—16. jūl., 12.—13. aug.,

16.-17. sept., 13.—15. okt., 11.—12.

nov. un 16. un 17. dcc.

Rembates pag. pie stacijas 20. apr.

un 20. okt.

Ropažu pagasta muižā 5. maijā un 13.

sept.
Sējas pag. Sējas muižā 21. okt.

Siguldā: 1. apr., 18. jūn., 6. sept. un

1. nov.

Skrīveros 30. apr. un 17. sept.
Skultes pag. pie Baznīcas kroga 4.

maijā un 4. okt.

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

un 30. sept.
Taurupes pag. pie Kurmju kroga 12.

apr. un 12. sept.
Vidrižu pag. pie Lejas kroga 12. apr.

un 18. okt.

Vildogas pag. pie Ozolu kroga 10. nov.

Zaubes pag. Jaunpils muižā 18. apr. un

4. okt. un Kliģenes muižā 16. nov.

Mēneša tirgi:

Labvāržā (Birzgalu pag.) — katra

mēn. pirmā ceturtd.

Nedējas tirgi:

Baldonē
— no 15. maijā līdz 15. aug.

— otrd. un piektd.
Bebros — sestd.

Bolderājā — trešd. un sestd.

Inčukalnā — sestdienās.

Jumpravā — pirmd.

Kemeros —■ piektd.

Koknesē pie stac. — trešd.

Krapes pag. —pirmd.

Līgatnes pag. — sestd.

Madlienā — sestd.

Mangalu pag. (Rīnužciemā) — trešd.

Nītaures pag. —
ceturtd.

Ogrē — trešd. un sestd.

Pēterupē, Bīriņu pag. — no 15. apr.

līdz 15. okt. —
otrd. un piektd.

Pļaviņās — pirmd.

Rīgā: ikdienas, izņemot svētdienas un

svētku dienas.

Rīgas Jūrmalā: ikdienas Bulduros,

Majoros, Dubultos un Mellužos.

Rembatē pie stac.
— ceturtd.

Siguldā — otrd.
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Skrīveros pie stac. — trešd. un sestd.

Skultes pag. — pirmd.

Skultes Zvejnieku ciemā — katru

ceturtd. no 1. maija līdz 1. okt.
Slokā: trešd. un sestd.

Suntažu pag. sestd.

Zaubes (Jaunpils) pag. — sestd.

2. Cēsu apriņķis.

Gada tirgi:

Cēsīs: 21. janv., 14. febr., 15. martā,
19. apr., 15. maiiā, 13. jūn., 15.

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

Cēsu pag. pie Melturu kroga — 4. apr.

un 4. okt.
Drabežu pag. pie Lubert-Rencēna kro-

ga 20. aug.

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

Dzērbenē pie pag. nama 29. apr. un 5.

nov.

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

gustā, 6. sept. un 19. nov.

Gatartas pag. muižā 29. apr. un 10.

augustā.

Jaunpiebalgas pag. pie Zosēna muižas

18. septembrī un pie Jaunpiebal-

gas muižas 30. sept.
Kosas pag. pie bij. Gerķēnu kroga 22.

sept.

Lielstraupes pag. muižā 13. maijā un

23. nov.

Lizuma pag. Velēnā 17. maijā un 18.

sept. un Lizumā 20. jūnijā un 7.

sept.

Mazstraupes pag. pie Plāču kroga 15.

febr. un 12. okt.

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

okt.

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

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

Sērmūkšu pag. pie pag. nama 13. aug.

un 15. nov.

Skujenes pag. muižā 6. maijā un 28.

aug. un Kaives m. 2. nov.

Taurenes pag. pie Nēkenu Lāču kroga

17. apr. un 30. sept.

Vecpiebalgas pag. pie Kalna kroga 2.

aug. un 4. okt.

Nedēļas tirgi:

Cēsīs — pirmd., trešd. un piektd.

Druvienā — otrdienās.

Dzērbenē — katrā otrā sestd.

Ērgļos — sestd.

leriķos —
sestd.

Jaunpiebalgā pie stac. — otrd.

Ogrē — piektd.

Rankā — pirmd.

Raunā — otrd.

Vecpiebalgā —
sestd.

3. Valmieras apriņķī.

Gada tirgi:

Ainažos: 10. janv. un 2. okt.

Alojas pagastā 13. martā un 12. okt.

Augstrozes pag., pie Baznīcas kroga,
29. sept.

Dikļu pag. 5. martā un 5. okt.

Liepupes pag. pie Jelgavas kroga 1.

okt.

Limbažos: Vastlāvju dienā, 10. un 11.

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

okt. un 23. nov.

Mazsalacā 8. martā, 12. maijā un

_

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

10. okt.

Rencēnu pag. 15. apr.

Rozēnu pag. Staicelē 30. nov.

Rūjienas pag. 19. okt.

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

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

nov. un 15. dcc.

Salacgrīvā 23. sept. un 16. okt.

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

26. jūk, 21. sept., 28. okt. un 25.

nov.

Nedēļas tirgi:

Ainažos — sestdienās.

Alojā — piektdienās.

Liepupes pag. pie Jelgavas kr. no

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

Limbažos — otrd. un piektdienās.
Mazsalacā — trešdienās un sestdienās.

Rencēnos — ceturtdienās.

Rozēnu pag. Staicelē —
sestdienās.

Rūjienā — otrdienās un piektdienās.

Salacgrīvā — piektdienās.
Valmierā — otrd. un piektdienās.

4. Valkas apriņķī.

Gada tirgi:

Alsviķa pag. Kemrī 12. oktobrī. .

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

Annas pag. uz Vēršumuižas zemes,

pie Ottes muižas, 25. apr. un 1. okt.

Apē — 15. febr. un 14. apr.

Bejas pag. Vīzikumā uz jaunsaimn. P.

Kupča zemes 2. oktobrī.

Bilskas pag. Bānūžu muižā 4. okt.

Cirgalu pag. pie Lielā kroga 29. ap-

rīlī, 3. nov. un 13. dcc.
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Ēveles pag. pie Poda kroga 1. nov.

Gaujienas pag. Gaujienas muižā 5.

maijā, 22. sept. un Vidagā 30. nov.

Grundzāles pag. pie pag. nama 20. apr.

un 23. nov.

Ilzenes pag. uz jaunsaimn. Drika ze-

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

23. aug. un 25. sept.
Jērcēnu pag. pie pag. nama 17. martā

un 20. oktobrī.

Kalncempju pag. Kalnamuižā, 30. apr.

un 18. okt.

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

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

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

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

Mālupes pag. 8. maijā un 28. oktobrī.

Mārkalnes pag. pie pag. nama 1. ap-

rīlī un 1. oktobrī.
Mēru pag. Mērī 7. nov.

Nigras pag. 26. apr. un 26. novembrī.

Palsmanes pag. pie bijušā Baznīcas

kroga 15. martā, 8. aug. un 14. nnv.

Rauzas pag. 12. aprīlī un 17. oktobrī.

Sinoles pag. 16. oktobrī.

Smiltenē: 2. febr., 18. martā, 11. mai-

jā, 15. iūl., 2. sept., 26. okt. un 10.

decembrī.

Strenčos — 17. janvārī, 15. martā,

10. novembrī.
Svārtavas pag. muižā 2. maijā un 8.

okt.

Trapenes pag. pie bij. Lizes kroga 27.

apr. un 10. nov.

Trikātes pae. pie pag. nama 24. apr.

un 1. okt.

Valkā: 10. janv. 2. martā, 20.

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

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

21. decembrī.

Veclaicenes pag. uz Demperu m. P.

Upzara zemes 5. maijā un 5. okt.

Vijciema pag. muižā 29. apr. un 25.

sept.

Zeltiņu pag. Zeltiņos 7. aug. un 23. nov.

Ziemeru pag. 29. septembrī.

Mēneša tirgi.

Pededzes pag. Zaicevas ciemā, katra

mēn. 5. dienā.

Strenčos — katrā mēn. pirmā dienā.

Nedēļas tirgi:

Alūksnē — pirmdienās un ceturtdienās.

Apē —
trešdienās.

Gaujienā — ceturtdienās._
Lejasciemā — ceturtdienās.

Smiltenē <— piektdienās.
Strenčos — trešdienās.

Valkā — pirmd., ceturtd. un sestd.

5. Madonas apriņķī

Gada tirgi:

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

_

sept.

Bērzaunes pag. 8. jūl. un 20. dcc.

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

28. aug. un 12. oktobrī.

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

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

okt. un 30. novembrī.

Grostonas pag. 15. febr., ceturtos

Lieldien. svētkos un 28. dcc.

Gulbenē 7. janv., 10. martā, 15. maijā,
20. aug. un 23. okt.

Iršu pag. 3. okt.

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

jūl. un 23. nov.

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

oktobrī.

Kārzdabas pag. 14. maijā un 10. nov.

Kraukļu pag. 20. martā un 29. okt.

Kusas pag. piektdienā pēc Debess-

braukšanas dienas.

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

jūn., 24. sept. un 20. nov.

Liepkalnes pag. 14. jūn. un 14. sept.

Liezeres pag. pie Salnas kroga 20. apr.

29., sept. un 15. dcc.

Litenes pag. 2. maijā un 8. dcc.

Lubānas pag. 7. martā un 1. okt.

Lubejas pag. Līderī ceturtdienpēc Va-

saras svētku atsvētes un 1. nov.

Madonā: 3. maijā un 19. oktobrī.

Mārcienas pag. 15. martā; 7. aug. un

26. oktobrī.

Mēdzūlas pag. 7. maijā un 22. sept.
Meirānu pag. 17. okt.

Odzienas pag. pirmdienās pēc Vast-

lāvja dienas, 30. jūn., 12. nov. un

17. decembrī.

Saikavas pag. 14. sept.

Sausnējas pag. 15. apr.

Stāmerienes pag. 4. maijā, 11. sept. un

15. novembrī.

Tirzas pag. 20. febr., 7. maijā un 27.

okt.

Vējavas pag. trešd. pec Vasaras svēt-

ku atsvētes un 25_. sept.
Vestienas pag. 15. jūlijā un 23. aug.

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

Vietalvas pag. 23. maija un 19. okt.

Nedēļas tirgi:

Bērzaunē — ceturtdienās.

Cesvainē — piektdienās.
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Dzelzavas pag. — otrdienas.

Gulbenē (pie stac.) — otrdienās un

piektdienās.

Iršos — piektdienās.

Jaungulbenē — trešd.

Kalsnavā, pie Veckalsnavas stac, —

piektdienās.

Krauklos — ceturtdienās, pie Cesvai-

nes kooperātīva.

Ļaudonas pag. Līvgradē—piektdienās.

Lazdonā — piektdienās.
Lubānā — sestdienās.

Madonā — otrdienās un sestdienās.

Sausnējā — pirmdienās.
Stāmerienā — otrdienās.

b) Kurzeme.

1. Liepājas apriņķi.

Gada tirgi:

Aizviķu pag. pirmā trešd. pirms 8. okt.

Bātas pag. ceturtd. un piektd. pirms

20. marta un otrd. un piektd. pirms

20. okt.

Durbē — pirmd. un otrd. pēc: 1. febr.,

15. apr., 1. jūn., 15. sept. un 1. nov.

Embūtes pag. ceturdt. pirms beidzama

apr. un beidzamā decembra.

Ezeres pag. sept. mēn._ pēdējā pirmd.

un pirmd. pēc 15. jūlija.

Grobiņā: trešd., ceturtd. un piektd. pēc

4. okt

Grobiņas pag. — pirmā trešd., ceturtd.

un piekt. pēc 10. sept.

Kalvenes pag. sept. otrd. pirms 20.

datuma.

Liepājā: 8.—16. aug. (izstade-tirgus).

Bet tam zirgu tirgi katra mēneša

pirmā otrd., bet marta un oktobrī

— pirmajā otrd. un trešd.

Rucavas pag. pirmā trešd.
_

pēc 30.

aprīļa un pirmā trešd. pec 15. okt.

Vaiņodē — trešdienā pirms 23. apr. un

ceturtd. pirms 30. aug.

Vērgalu pag., 12. sept.

Nedēļas tirgi :

Bārtā — otrdienās.

Bātē, pie Taures kr
L

— ceturtdienas.

Durbē — ceturtdienas.

Kalvenes pag. — otrdienās.

Liepājā: ikdienas, izņemot svētdienas

un svētku dienas, produktu un

malkas tirgi, bet piektdienas bez

tam zirgu tirgus.

Priekulē — otrdienās un piektdienas.

Rucavas pag. —
trešd.

Vaiņodē — pirmd. un ceturtdienās.

2. Aizputes apriņķis

Gada tirgi:

Aizputē: ceturtd.: pirms 1. februāra un

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

un 31. okt; lopu tirgi: marta mē-

neša pirmā ceturtdienā, jūlija, au-

gusta un nov. mēneša pēdējās ce-

turtdienās.

Alšvangas pag. 18. aprilī un 16. okt

Basu pag. 22. septembrī.
Cīravas pagastā 19. septembrī.

Nīgrandes pag. ceturtdien pēc 1. okt.

Nīkrāces pag. pirmdien priekš 15.

maija un 15. oktobra.

Sakas pag. 13. sept. un 12. oktobrī.

Valtaiķu pag. 5. sept.

Ziemupes pag. pirmo ceturtdien pēc

14. sept.

Nedēļas tirgi:

Aizputē — pirmd., trešd. un piektd.

Alšvangā. — trešd.

Nīgrandē — ceturtd.

Pāvilostā —
ceturtd.

Sakas pag. —
otrdienas.

Valtaiķos — trešdienas.

3. Kuldīgas apriņķis.

Gada tirgi:

Kabiles pag. 2. maijā un 19. okt.

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

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

pu tirgi: otrā otrd. apr. mēnesī, 1.

sept. un 15. nov.

Kuldīgas pag. 15. sept.

Kursīšu pag. 12. sept.

Rendas pag. 11. okt.

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

apr., ceturtd. pec Vasarsv., 5. aug.,

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

Sātiņu pag. 3. okt.

Skrundas pag. apr. men. pedeja pirmd.

Vārmas pag. 13. okt.

Nedēļas tirgi:

Kabilē — sestdienās.

Kuldīgā — pirmd.. trešd. un piektd.

Saldū —
otrdienās un piektdienās.

Skrundā v- pirmd. un ceturtd. (pie pa-

gasta nama).

49
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4. Ventspils apriņķis.

Gada tirgi:

Auces pag. 6. oktobrī.

Dundagā — Lopu tirgus, uz ne-

dēļas tirgus laukuma, febr., apr.,

augustā un nov. mēneša otrdienās

pēc pirmā datuma.

Dundagas pag. Jaundundagā 22. sept.

Ēdoles pag. 12. oktobrī.

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

Popes pag. 18. sept.
Puzes pag. Stendes krogā 23. sept.
Širas pag. 9. oktobrī.

Slēkas pag. 27. sept.

Ugāles pag. 18. apr. un 29. sept.

Užavas pagastā 10. okt.

Ventspilī —

_

10. aprīlī, ceturtdienā pēc

Vasarsvētku atsvētes, 6. sept. un 5.

okt.

Nedēļas tirgi:

Ances pag., pie Popes-Virpes-Rindas

patērētāju biedr. „Imanta" veikala
— piektdienās.

Jaun-Dundagā — sestd.

Mazirbē, Dund. pag. — ceturtdienās.
Piltenē — ceturtdienās.

Puzes pag., pie Ugāles stacijas, —

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

Ugāles pag.
— 2 reizes mēnesī.

Ventspilī — ikdienas, izņemot svētdie-

nas un svētku dienas.

Vec-Dundagā — trešdienās.

5. Talsu apriņķī.

Gada tirgi:

Kandavā — 22. martā.

pirmdienā pēc Jurģu dienas 17. mai-

ja, 29. jun., pirmd. pēc Jēkabdie-

nas, 23. aug., 9. sept., 12. un 13.

okt. un pirmdienā pēc Mārtiņdie-
nas.

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

sept.

Nogales pag. 7. okt.

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

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

14. un 15. maija, 23. jūlijā, 2. un 3.

septembrī, 26. un 27. oktobrī un 10.

novembrī.

Spāres pag. 10. oktobrī.

Stendes pag. 15. sept.
Strazdes pagastā dienā priekš Debess-

braukšanas dienas.

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

un 15. maija, 23. jul., 2. un 3. sept.
26. un 27. okt., 10. nov. un 20. un

21. decembrī.

Valdemārpilī — 19. apr., trešā Vasar-

svētku dienā, 11. un 12. okt. un 24.

novembrī.

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

Nedēļas tirgi:

Kandavā — trešdienās.

Mērsraga pag. — otrd.

Rojā — trešdienās.

Sabilē — pirmdienās un ceturdienās.

Stendes stac. — trešdienās.

Talsos — otrdienās un piektdienās.

Valdemārpilī — ceturtd.

c) Zemgale.

1. Tukuma apriņķī.

Gada tirgi:

Annenieku pag. Annas muižā 15. aug.

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

Blīdienas pag. pie pag. nama 10. jūl.
Grenču pag. pie Bērzu kroga 23. aug.

Jaunpils pag. 1. sept. un 12. okt.

Matkules pag. 24. okt.

Remtes pag. 10. maijā 10. sept.

Tukumā — 20.—22. febr. zirgu tirgus,
pirmd. pirms 23. apr. un Debess-

braukšanas dienas un pirmd. pēc:

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

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

Vānes pag. — 26. apr. un 6. okt.

Zantes pag.
— 20. sept.

Nedēļas tirgi:

Bikstu pag. — trešdienās.

Tukumā — otrdienās un ceturtdienās.

Spārē (pie stacijas) trešdienās.

2. Jelgavas apriņķī.

Gada tirgi:

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

jūl., 11. sept. un 11. okt.

Bēnes pag. 20. augustā un 11. nov.

Bērzmuižas pag. 6. sept.

Dobelē, Jāņu tirg. pēdējā pirmd. pirms

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

Dobeles pag. Dobeies muižā 28. au-

gustā un 28. okt. un Lielbērzes mui-

žā jūnija mēn. pirmā trešdienā un

jūl. mēn. pēdējā trešdienā.



Džūkstē 13. sept. un 13. oktobrī.
Džūkstes pag. pirmo pirmdien pēc 1.

maija un 13. septembrī.
Elējas pag. pirmo pirmd. maija mēn.

un pirmo pirmdien sept. mēnesī.

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

17. apr., 12.—19. jūnijā un 20.—23.

okt. Marijas tirgus ceturtdienās,

pēc 8. sept. trešdienās. Mikela tir-

gus ceturtdienā pēc 29. sept. trīs

dienas.

Lielvircavas pag. otro pirmdien sept.

mēnesī.

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

Rubas pag. pirmā pirmdienā pēc 1.

sept. un pirmā pirmd. pēc 1. jūl.
Salgales pag., Emburgas muižā pirmo

pirmd. pēc 25. jūlija.
Sesavas pag. pirmo pirmdien pēc 21.

_

sept.

Tērvetes pag. 28. un 29. jūlijā.

Zaļenieku pag. 3. un 4. okt.

Nedēļas tirgi:

Aucē —
otrd. un piektdienās.

Bēnē — pirmdienās.
Bukaišos — pirmdienās.

Dobelē — pirmdienās un ceturtdienās.

Džūkstē — pirmdienās.
Elējā — ceturtdienās.

Jelgavā — ikdienas, izņemot svētdie-

nas un svētku dienas.

Reņģos, Rubas pag. — trešdienās.

3. Bauskas apriņķī.

Gada tirgi:

Bārbeles pag. pirmdienā pēc 23. ap-

rīļa un pirmdienā pēc 1. oktobra.
Bauskā — beidzamā trešdienā un ce-

turtdienā janvāra mēnesī (zirgu

tirg.), Vastlāvju dienā, marta mēne-

ša pirmajā ceturtdienā, aug. mēne-

ša pēdējā ceturtdienā, trešdienā un

ceturtdienā pirms 23. aprīļa, Bren-

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

ceturtdienā pirms beid7amās svēt-

dienas oktobra mēnesī (zirgu un

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

lecavas pag. pirmajā pirmdienā febru-

ārī, otrā pirmd. aprīli, pirmd. pēc

10. aug., un otrā pirmd. pēc 1. okt.
Mežotnes pag. otrā pirmdienā sept.

mēnesī.

Rundāles pag. pirmdien pēc 29. jūnija
un pirmdien pēc 28. oktobra.

Skaistkalnē — pirmd. pēc 21. janv..

pirmd. pēc 4. gavēņu svētd., pirmd.

pēc 13. aprija; pirmd. pēc 5. svētd.

pēc Lieldienām, pirmd. pēc Vasar-

svētkiem, pirmd. pēc 1. aug., pirmd.
pēc 17. sept., pirmd. pēc 21. okt. un

pirmd. pēc 2. nov.

Stelpes pag. pirmo ceturtd. pēc 1. nov.

Svitenes pag. pirmdien pēc 23. apr.

Taurkalnes pag. trešd. priekš 23. ap-

rila un pirmd. pēc 15. okt.

Vecmuižas pag. pirmd. pēc 28. febr.,

pirmajā pirmd. maija mēnesī, pirm-
dienā pēc 25. jūl. un pirmd. pēc 29.

sept.

Vecsaules pag. otrdienā pēc 13. apr.

un pēdējā pirmd. augustā.

Nedēļas tirgi:

Bārbeles pag.
— otrdienās.

Bauskā — pirmd., trešd. un piektd.

lecavā
— trešdienās.

Senbergā (Skaistkalnā) — ceturtdie-
nās.

Vecmuižā — trešd.

4. Jēkabpils apriņķī.

Gada tirgi:

Biržu pag. pie Leimaņu kroga pirmā

pirmdienā pēc 1. maija un pirmā

pirmd. pēc 15. sept. un pirmā pirmd.

pēc l. oktobra.

Jaunjelgavā — pirmajās pirmdienās

pēc: 2. februāra, 1. maija, 24. jun.,

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

Jēkabpilī 6. janvārī, 2. februārī, un 8.

sept.; zirgu un lopu tirg.: katra

mēn. pirmā piektd.; piektd. pirms

Jurģu dienas, 20. martā, 5. okt. un

6. nov.

Mazzalves pag. pirmā pirmd. pēc 23.

apr. un pirmā pirmd. pēc 1. okt.

Seces pag. Vasaras sv. 3. dienā, 24.

au?., 25. okt. un 25. novembrī.

Sēlpils pag. Vec-Sēlpilī pirmd. pirms

Vasaras svētkiem, pirmd. pec 10.

okt. un pirmd. pēc 10 okt. un pirm-

dien pirms 10. nov., Vīgante pirmd.

pēc 1. jūlija.

Slates pag. pirmd. pēc pļaujas svēt-

kiem.

Zasas pag. pie pag. nama pirmd. pirms

23. apr., pirmd. pec 10. jun., jūlija

mēneša pēd. pirmd., pirmd. pēc 27.

aug. un pirmd. pēc 20. okt.

Mēneša tirgi:

Jēkabpilī — katra mēn. pirmā piektd.

Viesītē — katrā pirmdiena pec 15. dat

514*
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Nedējas tirgi:

Daudzevā — otrdienās.
Dignājas pag. — ceturtdienās.

Jaunjelgavā — pirmd., trešdienās un

piektdienās.

Jēkabpilī — pirmdienās, trešdienās un

piektdienās.

Neretā — trešdienās.

Viesītē — otrd. un ceturtdienās.

5. Ilūkstes apriņķī.

Gada tirgi:

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

oktobrī,

Ilūkstē — 7. janvārī, 2. februārī, pirmā
pirmdienā pēc 8. sept un 8. decem-

brī.

Lašu pag. pirmā otrd. pēc Jauna ga-

da, pirmā otrd. pēc Lieldienas
svētkiem un pirmā otrd. pēc 15.

okt.

Rubenes pag. pirmā trešd. pēc 15. jū-
lija, pirmā trešd. pēc 15. aug., pirmā
trešd. pēc 1. sept., pirmā trešd. pēc

15. sept., pirmā trešdienā pēc

1. okt. un pirmā trešd. pēc 15. okt.

Silenes pag. 20., 21. un 22. aprīlī, 20...
21. un 22. oktobrī.

Subatē — pirmdienās pēc: Marijas

pasludināšanas dienas,Pūpolu svēt-

dienas. Lieldienām, Vasaras svēt-

kiem, Pētera-Pāvila dienas, Miķeļ-

dienas, Mārtiņdienas un Ziemas-

svētkiem.

Susējas pag. pirmā ceturtd. pēc 10.

maija, pirmā ceturtd. pēc 29. jūn.»

pirmā ceturtd. pēc 16. augusta un

pirmā ceturtdienā pēc 1. oktobra.

Mēneša tirgus:

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

Nedēļas tirgi:

Aknistē —
otrdienās.

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

Grīvā — trešdienās un piektdienās.
Ilūkstē — ceturtdienās.

Subatē — pirmdienās.

d) Latgale.

1. Ludzas apriņķī.

Gada tirgi:

Ciblas pag. Eversmuižā 20. jūn. un 8.

sept. Iztalsnas novada — Pumpu-

ros
— 9. maijā un 1. decembrī un

Zabolotjes novada Kušneros — 10.

martā.

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

6. nov. un Lauderos 22. maijā un

19. decembrī.

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

Ludzā — 6. janvārī, 2. febr., Pūpol-

dienā, devītā ceturtdienā pēc Liel-

dienām, 15. augustā un 1. oktobrī.

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

Pasienes pag. Zilupē: 23. apr., 1. aug.,

2. nov. un 25. janv., bet Pasienes

sādžā 9. sept.
Pildas pag. 23. aprilī.

Rundēnu pag. 6. maijā un 14. oktobrī.

Šķaunes pag. Poļeščinā 2. oktobrī.

Mēneša tirgi.

Kārsavā — mēneša pirmā dienā.

Mērdzenes pag. katrā mēn. otrā datu-

mā.

Neutrenos (Zalmuižā) —
katru ceturtd.

pēc 15. dat.

Nedēļas tirgi:

Balbinovā (pie Indras stac.) — sestd.

Istras pag. (Vec-Slobodā) —
ceturtd.

Kārsavā — ceturtdienās.

Ludzā
— piektd. un svētdienās.

Rundēnu pag. — otrdienās.
Šķaunes pag. (Landskoronā) — ce-

turtd.

Zilupe pirmd. un piektd.

2. Rēzeknes apriņķis.

Gada tirgi:

Andrupenes pag. 4. martā, 8. nov. un

Pušas miestā 24. aug.

Atašienes pag. 10. janv., 10. apr., 25.

jūn. un 16. septembrī.
Barkavas pag. 20. janv., 10. maijā*

26. jūn., 20. aug., 15. sept., 10. okt.,
9. dcc. un Stalidžanu sādžā 8. dcc.

Bukmuižas pag. uz P. Buklovska ze-

mes 1. okt.

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

2. nov.

Rēzeknē — 1. janvārī, 2. jūlija un

8. septembrī.

Varaklāpos — 7. janv., 26. aprīlī, 13.

sept. un pirmā pirmd. pec 1. okt.

Viļānos — 15. janv., 23. un 24. apr.»

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

15. decembrī.



Mēneša tirgi.

Bērzgales pag., pie Mežvidu stac, 10.

un 15. dat.

Dricānos — katru trešd. pēc 15. dat.

Gaigalavas pag. Bikavā — pirmdienā
pēc katra mēn. pirmā datuma.

Rudzātu pag. — katra mēn. pirmā otr-

dienā, pēc pirmā datuma.

Nedējas tirgi:

Andrupenē — piektd.
Atašienē — pirmdienās.
Kaunatā — ceturtdienās.

Maltā (Rozentovā) — ceturtdienās.

Rēzeknē — ikdienas, izņemot svēt-

dienas un svētku dienas.

Sakstīgales pag.
— pirmdienās.

Silajāņu pag. „Ribeņos" — pirmd.
Stirnienes pag. — trešd.

Varakļānos — piektd.
Viļānos otrd. v. piektdienās.

3. Jaunlatgales apr.

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

tobrī un Jaunlatgalē 12. jūlijā un

8. oktobrī.
Baltinovas pag. 15. apr., 5. jūn. un

15. okt.

Balvu m. 18. febr., 23. apr., 30. jun.,

26. jul., 16. aug., 29. sept. 10. nov.

un 9. dcc.

Bērzpils pag. Lieparu sādžā: 23.

janv., 24. febr., 25. jūn., 26. aug.,

24. okt. un 19. dcc.

Gauru pag. 15. martā 27. sept. un

19. dcc.

Kacenu pag. Djadnas ciemā 4. janv.,
25. febr. un 4. nov., Pokrovas ciemā

19. aug. un 23. nov. un Gorbunova

Goru ciemā 15. febr., 6. maijā un

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

un 30. nov.

Linavas pagastā Zabku ciemā 14.

janv., 6. maijā un 27. sept.
Purvmalas

pag. Nosovā 19. janv.,
14. martā un 6. maijā.

Rugāju pag. 11. febr., 22. maijā, 14.

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

Tilžas pag. 15. febr. un 15. sept.
Viļakas

pag. 23. apr., 20. jūl. un 1. okt.

Mēneša tirgi.

Augšpilī (Višgorodā) — katra mēn.

1. dienā.
Baltinovā

— katra mēn. 20. dienā.

Liepnā — katra mēn. 15. dienā.

Linavas pag. Tolkovā — katra mēn.

15. dienā.

Pokrovā —katra mēn. 30. dienā.

Rugāju pag. — katra mēn. 14. dienā.

Šķilbēnu pag. —katra mēn. 10. dienā.

Vilākā — katra mēn. 1. dienā.

Nedējas tirgi:

Augšpilī (Višgorodā) — trešdienās un

sestdienas.

Balvu m. trešdienās.

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

Tilžas pag. Kokorevā — trešdienās.

Vilākā — piektdienās.

4. Daugavpils apr.

Gada tirgi:

Aiviekstes pag. Gostiņā 20.jū1., 29. okt,
10. un 23, nov.

Asūnes pag. sādžā 20. oktobrī.

Aulejas pag. Kovaļevas sādžā zirgu

tirgus — 18. un 19. februārī.

Borovkā, Krāslavas pag. — 1. oktobrī.

Dagdas pag. 8. un 9. februārī, 10. un

11. maijā, 22. un 23. jūlijā, 6. au-

gustā, 4. oktobrī, 15. un 16. nov.

un 28. decembrī.

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

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

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

Kapiņu pag. Zomersetā 2. nov.

Krāslavā —
7. janv., 3. febr., 19. un

20. martā, 23. un 24. apr., lielā ga-

vēņa pirmā pirmdienā un otrdiena;

pēdēja pirmdienā un otrdienā pirms

Lieldienām; pirmā pirmdienā un

otrdienā pēc Lieldienām, pirmā otr-

dienā un trešdienā pēc Vasaras

svētkiem 6. un 7. augustā (Spasa
tirgus) 25. un 26. aug., pirmā pirm-
dienā un otrdienā pēc 1. okt, 9.

decembrī un katra mēn. 10. dat.

Krāslavas pag. Kambalu muižā 14.

septembrī.

Krustpilī —
febr. mēn. pirmā otrdienā,

2. maijā (lopu tirgus), jūnija men.

trešā otrdienā, augusta men. pirmā

otrdienā, 2. nov. (lopu tirgus) un

5. decembrī.

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

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

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

decembrī.

Pustipas pag. ciemā 23. aprīlī, 8. un

28. okt. un 10. dcc.
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Rudzātu pag. pie pag. nama un vie-

tējās baznīcas 20. aprīlī, 15. sept.,
15. okt. un 19. nov.

Ungurmuižas pag. Ungurā 5. martā,
24. aug., 28. okt. un 30. nov., bet

pie Mežāres stacijas — 15. martā

un 15. septembrī.

Višķu pag. 24. maijā.

Nedējas tirgi:

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

Daugavpilī — trešd. un piektdienas.
Jasmuižas pag. — pirmdienās.

Kapiņu pag.
— otrdienās.

Kolupē — ceturtdienās.

Krāslavā —
trešdienās un piektdienās,

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

Piedrujas pag. Indrā — otrdienās.

Preiļos — trešdienās un piektdienās.

Višķu pag.
— otrdienās un ceturt-

dienās.

Latvijas valsts galveno iestāžu adreses

galvas pilsētā.

Valsts Prezidents ■— Pilī.

Brīvības pieminekļa komiteja — Pilī.

Triju Zvaigžņu ordeņa dome — Pilī.

Lāčplēša kara ordeņa dome — Pilī.

Latvijas Saeima — Jēkaba ielā Nr. 5, Saeimas namā.

Valsts kancleja un ministru prezidents — Valdemāra ielā Nr. 3.

lekšlietu ministrija — Brīvības ielā Nr. 37/39.

Rīgas prefektūra — Aspāzijas bulvārī Nr. 14.

Finansu ministrija — Valdemāra ielā Nr. 2-a.

Latvijas banka — Jāņa Čakstes laukumā, Finanču ministrijas namā.

Izglītības ministrija — Valdemāra ielā Nr. 36-a.

Kultūras fonds — Valdemāra ielā Nr. 36-a.

Satiksmes ministrija — Gogola ielā Nr. 3.

Tautas labklājības ministrija — Skolas ielā Nr. 28.

Zemkopības ministrija ,— Kalpaka bulvārī Nr. 6.

Tieslietu ministrija — Antonijas ielā Nr. 6.

Kara ministrija — Valdemāra ielā Nr. 10/12.

Valsts kontrole —
Valdemāra ielā Nr. 26.

Valsts statistiskā pārvalde — Stabu ielā Nr. 12.

Latvijas ūniversitāte —■ Raiņa bulvārī Nr. 19.

Latv. ev.-lut. baznīcas virsvalde — Brīvības ielā Nr. 37/39.

Latvijas konservātorija — Kr. Barona ielā Nr. 1.

Latvijas Sarkanā Krusta slimnīca — Erglu ielā Nr. 3.

Latvijas Sarkanais Krusts — Skolas iela Nr. 1.

Zemes banka — Valdemāra ielā Nr. 1-b.

Centrālā zemes ierīcības komiteja — Kalpaka bulvārī Nr. 6.

Rīgas pilsētas valde — Ķēniņu ielā Nr. 5.

Radiofons — Galvenā pastā.

Rīgas muitas valde — Valdemāra iela Nn 1-a.

Valsts bibliotēka — Jāņa Čakstes laukuma Nr. 2.

Valsts archīvs — Pilī.

Valsts mākslas muzejs —
Pilī.

Pieminekļu valde —
Pilī.
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Kas katram jāzin par savu dzimteni.

Valsts neatkarība.

Latvijas valsts neatkarība proklamēta 18. novembrī 1918. ga-

da. — Valsts konstitūcija pieņemta Satversmes Sapulces 1920.

gada 27. maija sede. Ar to noteikts, ka Latvija ir patstāvīga un

neatkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu, kurā valsts

suverena vara pieder tautai.

Ģeogrāfiskais stāvoklis.

Latvija atrodas Eiropas ziemeļos pie Baltijas jūras starp
55° 40' 30" un 58° 5' 22" ziemeļu platumā un 20° 58' 4" un

28° 14' 30" austrumu garuma (no Grenvičas).

Robežas.

Latvijas robežas garums 1690 kilometri, no kuriem jūras ro-

beža 'ir 494 km. Robeža ar Igauniju — 347, ar Krieviju — 269,
ar Poliju — 93 un Lietavu — 487 km.

Platība.

Latvija ir 65.791.4 kv. kilometru liela (ieskaitot 897,6 km.

ar lielākiem iekšzemes ūdeņiem apklāto zemi). Viens no otra

attālākie punkti ir Liepāja un Zilupes stacija Latgalē: gaisa līnijā
attālums starp šiem punktiem — 442 km.

Rietumeiropā mazākas par Latviju vēl ir 13 patstāvīgas val-

stis, starp tām Lietava, Igaunija, Dānija, Šveice, Holande un

Beļģija.

Latvija sadalīta 5 apgabalos ar sek. platību kv. kilometros:

Rīga — 204,6, Vidzeme — 23.076,2, Kurzeme — 13.209,7, Zem-

gale — 13.621,3 un Latgale — 15.679,6.

Kalni, augstumi, līdzenumi, purvi.

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

saules kalns — 287 m, Bākuža kalns — 280 m, Dēliņa kalns —

275 m, Klēts kalns — 274 m, Spiru kalns — 266 m, Elku kalns

pieJEžiem —i 263 m, Slapjuma kalns — 250 m, Debesskalns (Lat-
gale pie Rāznas ezera) — 230 m, Kirmes kalns — 200 m, Krie-

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

kalns — 140 m, Grebļa kalns — 137 m, Zilais kalns 129 m, Cēsu
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kalns
— 124 m, Milzu kalns — 112 m, Misiņa kalns — 106 m,

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

Latvijas augstumi: Vidzemes Vidienas, Vidzemes

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

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

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

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

Lielākie ezeri.

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

46,2 kv. km, Liepājas — 40,3 kv. km, Burtnieku — 40 kv. km,
Usmas — 39,7 kv. km, Zīvera — 28,9 kv. km, Babītes — 22,4
kv. km, Ķīšezers — 18,7 kv. km, Rušonas — 16,6 kv. km, Alūk-

snes — 15 kv. km, Pāpes — 14 kv. km, Ežu — 10,3 kv. km,
Juglas, Kaņiera, Alauksts, Inesis, Durbes, Višķu, Lobes, Baltezers,

Saukas, Auces, Zebrus, Veiņamu, Cirmas, Nirzas, Ežezers, Puzes,
Cieceres v. c.

Upes.

Daugava — Latvijas robežās 367 km gara (pavisam 1000 km),
Gauja — 380 km, Venta — 300 km, Lielupe — 125 km, Abava —

124 km, Aiviekste — 100 km, Salaca — 81 km, Ogre, Roja, Stende,

Bārta, Rauna, Amata, Brasla, Melnupe, Pededze, Misa, Mēmele,

Mūsa, Tirza, Liedē, Kūja, lecava, Jugla, Rēzekne, Malta, Ilūkste,

Viesīte, Zalva, Susēja, Svēte, Bērze, Auce, Ciecere, Tabra, Var-

taja, Sventaja, Aģe, Svētupe, Vitrupe, Rūja, Seda, Briedē v. c.

Klimats.

Vidējā temperātūra — Rīgā janvārī —5,2, jūlija +18,

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

daļā — Liepājā +6,5 C. Dienu, kuras temterātūra noslīd zem

nulles gadā: Liepājā 100, Rīgā 120, Valmierā 132, Visaugstākā

temperātūra atzīmēta Rīgā 1858. g. 21. jūlija +38,2° C. ena un

zemākā —37,5° Lubāna. Vidējais nokrišņu daudzums Lat-

vijā ap 600 mm gadā; Rīgā — 591, ziemeļu daļa — Burtniekos 546,

Liepājā 646. Nokrišņiem visbagātākā Kuldīga (681), visnabagākie

Burtnieki (546).

Tautība un ticība.

Atsevišķu tautību piederīgo procents Latvija ir šads: lat-

viešu 73,4%, krievu 12,6," žīdu 5,2, vāciešu 3,8, poļu 2,8, leišu 1,3,

igauņu 0,4 un pārējo — 0,5%.

Pēc ticībām: luterāņu — 57,2%, Romas katoļu — 22,6,

grieķu-katolu (pareizticīgo) — 9,1. Mozus ticīgo — 5,2, vecticīb-

nieku — 4,8, pārējo — 1,1%.



57

Nodarbošanās.

Latvijā nodarbojas ar: zemkopību 60,99, rūpniecību un amat-

niecību — 12, tirdzniecību — 9,65, brīvām un dažādām profesi-

jām —-4,47% no visiem iedzīvotājiem.

Izglītība.

Lasītpratēju procents visa Latvija caurmēra ir 85,3.

Pa atsevišķiem apriņķiem šis procents sadalās šādi: Valmieras —

97,0%, Cēsu 96,2, Valkas 95,7, Rīgas pils. 95,1, Rīgas apr. 95,0,

Ventspils 93,8, Madonas 93,5, Liepājas 92,9, Talsu 92,5, Jelga-

vas 92,5, Kuldīgas 92,2, Tukuma 92,1, Bauskas 91/7, Jēkabpils

90,3, Aizputes 88,7, Ilūkstes 68,6, Daugavpils 66,9, Rēzeknes 64,2,
Ludzas 61,6, Jaunlatgales 60,3.

Lasītpratēju procents pēc tautībām: no vā-

ciešiem lasītpratēju ir 88%, igauņiem — 87, latviešiem 79, žī-

diem 78, poļiem 67, leišiem 65, krieviem 47.

Musu tautas vēsturiskas gaitas.

No 750.—1561. g.

750. Kursi piedalās Brovalas kaujā Zviedrijā.
854. Kurši sakauj dāņus Kurzemē.

855. Zviedru ķēniņš Olafs karo Kurzemē.

862. Varjags Trūvors valda Izbārstē.

925. Skandināvi iebrūk Kurzemē.

1030. Tālavā — Pliskavas, bet Latgalē un Livonijā Polockas

krievi sāk sludināt krievu-grieķu ticību.

1048. Dāņi uzcel baznīcu pie Kolkas raga.

1076. Kanuts Svētais ar dāņiem karo ar kuršiem Kurzemē.

1107. Zemgali sakauj Polockas krievus.

1180. Mūks Meinhards nokļūst Livonijā.
1184. Meinhards cel Ikšķiles baznīcu un pili.
1186. Celta Salaspils — vecākais cietoksnis Livonija.
1187. Kurši ar lielu floti uzbrūk zviedriem un izposta viņu pil-

sētas Sigtunu, Upsalu v. c.

1198. Vācu kaujas ar lībjiem pie Rīgas — Bīskapa Bertolda nāve.

1200. Bīskapa Alberta vadībā Livonijā ierodas pirmie krusta

karotāji.
1200. Celta Lielvārdes pils.

1201. Bīskaps Alberts kopā ar lībju ķēniņu Kaupo nodibina Rīgas

pilsētu

1202. Nodibināts Livonijas zobeņbrālu ordenis.

1203. Lībju ķēniņš Kaupo ceļo uz Romu, noslēdz līgumu ar pā-

vestu Inocentu 3. un nodod Livoniju katoļu baznīcas virs-

valdībā.

1204. Ordenis ceļ Ādažu pili.
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1205. Zemgaļi Viestura vadībā kopā ar rīdziniekiem sakauj leišus

pie Ropažiem.

1206. Lībju zemes sapulce Ogrē, Acona vadībā, ar Polockas sūtua

piedalīšanos, lai vienotos par cīņu pret vāciem.

1206. Polockas krievi iebrūk Vidzemē, bet pie Salaspils tiek at-

sisti.

1206. Lībju ciltis galīgi pakļaujas vāciem.

1207. Sēļi padodas vāciem.

1208. Igauņi apsēž Tālivalda Beverīnas pili.
1209. Gersikas Visvalds padodas vāciem.

1210. Bīskaps Alberts ceļ Kokneses pili.
1210. Pāvests Inocents noteic Livonijas satversmi.

1210. Kuršu flote uzbrūk Rīgai.
1214. Tālava labprātīgi padodas vāciem.

1215. Sāk celt Māras baznīcu Rīgā.

1215. Tālivaldis Trikātā igauņu nonāvēts.

1217. Vidzemnieki sakauj igauņus pie Vilandes. Kaupo krīt.

1219. Viestura cīņas Mežotnē.

1223. Celtas Limbažu un Suntažu pilis.
1224. Celtas Cēsu, Siguldas un Aizkraukles pilis.
1224. Vidzemnieki ieņem Tērbatu un nonāvē Kokneses kņazu

Veziķi.

1225. Pāvesta legats Modenas Vilums nokārto Livonijas Baznīcas

valsts satversmi un Rīgā ved sarunas ar Viesturu.

1226. Sarakstīta Latviešu Indriķa chronika.

1226. Celtas Araižu un Salacas pilis.
1228. Kurši uzbrūk Rīgai un ieņem Daugavgrīvu.
1230. Kuršu ķēniņš Lamekins noslēdz līgumu ar pāvesta legatu

Balduinu.

1231. Celta Krustpils pils.
1233. Kuršu delegācija pie pāvesta Romā.
1236. Kaujā pie Saules zemgali iznīcina Zobenbrāļu ordeni.

1237. Zobenbrāļu ordenis apvienojas ar Mariānu (vācu) ordeni.

1238. Celta Gaujienas pils.
1240. Vidzemnieki ieņem Pliskavu.

1242. Vidzemnieki zaudē kauju pret krieviem (Aleksandru Ņevski)
uz Peipus ezera.

1242. Kurši un zemgali saceļas pret vāciem.

1244. Vāci iebrūk Kuršu zemē.

1245. Kuršu sacelšanās pret vāciem.

1245. ī. Lionas koncils nokārto Livonijas lietas.

1245. Alberts 2. Šuerbers no Inocenta 4. iecelts par Vidzemes un

Prūsijas virsbīskapu.

1251. Vāci iebrūk Zemgalē un izposta to.

1251. Pāvests Inocents 4. pacel Rīgu par virsbīskapa sēdekli.

1255. Celta Krimuldas pils.
1259. Zemgali no jauna saceļas pret vāciem, izraida tos no savas

zemes un piekodina nenākt atpakaļ.



1260. Kurši apvienībā ar leišiem un žemaišiem smagi sakauj or-

deni pie Durbes.

1262. Celta Raunas archibīskapa pils.
1263. Ordeņa mestrs B. Hornhuzens cel Rūjienas un Dobeles or-

deņa pilis.
1265. Celta Jelgavas pils.
1266. Vāci no jauna iebrūk Kurzemē un Zemgalē.
1267. Kurši spiesti padoties ordenim.

1279. Zemgaļu virsaitis Nameizis, apvienībā ar leišiem, sakauj or-

deni pie Aizkraukles.

1283. Ordeņa mestrs Villekins no Endorpas cel Valmieras, Trikā-

tas, Burtnieku un Kalnmuižas pilis.
1286. Tērvetes pils krišana.

1287. Vāci ieņem beidzamo zemgaļu cietoksni Sidrabeni.

1287. Zemgaļi sakauj ordeņa pulkus pie lecavas.

1290. Zemgali atstāj savu zemi un izceļo uz Lietavu.

1297. Rīdzinieki noposta ordeņa Sv. Jura pili Rīgā.
1298. Virsbīskaps Jānis 3. sabiedrībā ar leišu Viteni sakauj ordeni

pie Turaidas.

1320. Ordenis ceļ Ērģemes un Nītaures pilis.
1328. Klaipēda līdz ar Kuršu kāpām atšķirta no Kurzemes.

1330. Celta Tukuma pils.
1330. Eberh. Monheims ieņem un izposta Rīgu un liek celt ordeņa

pili tag. vietā.

1340. Celtas Gulbenes un Piebalgas archibīskapa pilis.
1341. Celtas Alūksnes un Ērgļu pilis.
1345. Lietavas dižkunigaikšķis Oļģerts iebrūk Kurzemē un Vid-

zemē.

1346. Livonija pirkšanas ceļā no Dānijas iegūst Igauniju.
1360. Pāvests Inocents 6. noteic, ka virsvaldība par Rīgu pieder

Livonijas archibīskapam.
1373. lesākas cīņas starp ordeni un archibīskapu.
1410. Apvienotie leišu-polu spēki sakauj ordeni pie Zalgiras.
1423. Pāvests Mārtiņš 5. atjauno Rīgas archibīskapa varu.

1428. Ordeņa aģenti uz Liepājas ezera nonāvē arch. Henninga

sūtņus, kas sūtīti ar sūdzībām uz Romu.
1434. Bāzeles koncils lemj par Livonijas ordeņa strīdu ar archi-

bīskapu.

1435. Zemes Saeimā Valkā ordenis izlīgst ar archib. Henningu, at-

līdzina viņa zaudējumus un atzīst archibīskapa virskun-

dzību.

1447. Vidzemnieki iebrūk Naugardā un kaujas ar krieviem pie

Narvas.

1452. Archibīskaps Silvestrs izlīgst ar ordeni.

1452. Zemes Saeima Salaspilī noteic Rīgas tiesības un stāvokli.

1454. Ordenis atkal saceļas pret Silvestru, bet pēc tam Zemes Sa-

eimā Valmierā noslēdz pamieru.
1456. Ordenis cel Bauskas pili.
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1466. Vidzemnieku kara flote (40 kuģu), kas brauc uz Prūsiju pa-

līgā ordenim, iet bojā pie Kurzemes krastiem.

1479. Archibīskaps Silvestrs nonāvēts ordeņa gūstā Koknesē.
1481. Krievi iebrūk un karo Vidzemē.

1481. Rīgas un archibīskapa Stefana cīņas ar ordeni.

1483. Celta Daugavgrīvas pils.
1484. Rīdzinieki ieņem un izposta ordeņa pili Rīgā.
1491. Rīdzinieki sakauj ordeni pie Turaidas, bet tiek no ordeņa

sakauti pie Ādažiem.

1491. Zemes Saeima Valmierā noslēdz mieru un izbeidz pilsoņu
karu.

1501. Vidzemnieki sakauj krievus pie Izbārstes.

1501. Krievu iebrukums Livonijā.
1515. Ordeņa mestrs V. Plettenbergs pabeidz Rīgas pils būvi.

1517. Lutera reformācijas sākums.

1522. Zemes Saeima Valmierā atmet Lutera mācības un nolemj

atgriezties pie katoļu baznīcas.

1525. Rīga atkrīt no katoļu baznīcas.

1525. Ordenis sagūsta archib. Jāni 7. un to iesloga Raunas pilī.
1526. Livonija ieiet kā sastāvdaļa Romas ķeizara valstī.

1529. Archib. Toms savu rezidenci pārcel no Rīgas uz Koknesi,

paturot Rīgu savā virsvaldībā un atjaujot tai pagaidām pa-
likt pie Lutera ticības.

1533. Rīgas pilsēta piesavinājās archibīskapa Māras baznīcu, pili

un citus īpašumus.
1556. Ordenis karo ar archibīskapu Vijumu, saņem to gūstā un

iesloga Kokneses pilī.
1557. Ar Polijas palīdzību archibīskaps atdabū savas virstiesības

par Rīgu.
1558. Maskavas cars Jānis Briesmīgais iebrūk Vidzeme un to

briesmīgi izposta.
1559. Ordenis ieķīlā Latgali Polijai.
1559. Piltenes un Aizputes zemes pārdotas Dānijai.

1560. Ordenis Grobiņas apgabalu ieķīlā Prūsijai.
1561. Livonijas baznīcas valsts patstāvības beigas.
1561. Kurzeme kļūst par Polijai padotu hercoga valsti.

1562. Livonijas bruņnieku ordeņa beigas.
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LITERĀRISKĀ DAĻA

Plūdons.

Latvju himna.

Mēs gribam, būt kungi mūsu dzimtajā zemē,

Mēs gribam te paši sev likumus lemt:

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, —

Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet jemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, —

Un mūsu šī Baltajā jūr/a mūždien;

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, —

Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, —

Tā zeme ir mūsu, ir mūsu — jā gan!
Caur simtgadu vaidiem, zem svešnieku spaidiem

Šo baltdien vēl dzidri latvju mēle skan.

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas

Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.

Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem

Ne zemgals, ne latgals, ne sēlis, ne kūrs.
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Valsts prezidenta A. Kvieša runa 1931. g.

18. novembrī Brīvības pieminekļa
pamatus liekot.

Latvijas tauta!

Valsts svētki ir katrai tautai ievērojamākā un svinīgākā
diena, kurā viņa atceras pagājušos laikus, savas valsts tapša-
nas un tālākās attīstības vēsturi un, smeļoties tur jaunus spē-
kus turpmākam laikam, droši vērš skatu nākotnē un atgādina
visiem, ka viņa aizvien cieši sargās savas valsts brīvību un

neatkarību un ir gatava cīnīties par to vajadzības gadījumā
līdz pēdējai iespējai.

Šodien Latvijas tauta, svinot savus valstssvētkus, domās

kavējas vēl nesenā pagātnē, kad Tautas Padome nodibināja
un visas pasaules zināšanai izsludināja brīvo neatkarīgo Lat-

vijas valsti, kad drīz pēc tam visa tauta bij spiesta ķerties pie
ieročiem un stāties pretim no austrumiem un rietumiem uz-

brūkošiem ienaidniekiem, kuri ar savu bruņoto zābaku cen-

tās samīt jauno, vēl vārgo un tikko uzzēlušo tautas brīvības

stādu, ko tomēr izdevās glābt, pateicoties mūsu armijas spo-

žajām uzvarām.

Šinī nozīmē šī gada valstssvētkiem ir sevišķi svinīgs no-

skaņojums, jo mēs esam sapulcējušies likt pamatakmeni Brī-

vības piemineklim, kura uzdevums būs paust uz paaudžu
paaudzēm, cik dārga ir mūsu tautai brīvība, cik dārgi viņa ir

izpirkuši to ar savu varoņu asinīm un cik dārgi un augsti tā

ir jāvērtē un jāciena nākamām paaudzēm, kuras šo dārgo un

svēto mantojumu nekad nedrīkst izlaist no rokām.

Stājoties pie Brīvības pieminekļa celšanas, lai atceramies

visus tos, kas stāvējuši pie mūsu valsts neatkarības šūpuļa no

valsts pastāvēšanas pirmajām dienām līdz brīvības cīņu no-

slēgumam, kā arī visus tos, kas gatavojuši ceļu tautas brīvī-

bas un valsts neatkarības mērķa sasniegšanai: tos tautas dar-

biniekus, kas, karsti mīlēdami savu tautu un vēlēdamies re-

dzēt viņu līdzīgā ar citām kultūrālām tautām stāvoklī, savā

laikā neatlaidīgi aicinājuši latvju tautu uz pašdarbību un

cenšanos sasniegt augstāku attīstības pakāpi, līdz ar to modi-

not tautā ticību un paļāvību uz saviem spēkiem, kas vajadzī-
bas brīdī izrādījās par spējīgiem iegūto brīvību cieši savās

rokās arī noturēt; tāpat arī tos 1905. gada brīvības kustības



dalībniekus, kas, cīnīdamies par savas tautas senatnē zaudēto

tiesību atgūšanu, cietuši gan cietumos, gan trimdā, gan no

soda ekspedīcijām.

Augstāk tomēr par visiem stāv tautas cieņā un godā tie

viņas dēli, kas krituši kara laukā, gan veco strēlnieku, gan
nacionālās armijas rindās, gan ziemeļos, gan dienvidos, gan
uz Daugavas krastiem, atdodot savas dzīvības par savu tautu

un tēviju, un kuru pēdējais elpas vilciens un sirds pukstiens
ir bijis veltīts brīvai neatkarīgai Latvijai. Daļa no viņiem at-

dusas Brāļu kapos, bet daudzi dus mūžīgā mierā klusos dzim-

tenes smilšu kalniņos. Mūsu kritušiem varoņiem ir jau uz-

celts stalts piemineklis Brāļu kapos, kuri ir kļuvuši par īstu

tautas svētnīcu un kuru monumentālā izbūve vēl arvien tur-

pinās, bet arī atsevišķos smilšu kalniņos paceļas skaisti pie-

minekļi, kas rāda, ka tauta prot pareizi novērtēt kritušo brī-

vības cīnītāju nopelnus tēvijas labā. Pieminēsim arī mēs šinī

svinīgā brīdī dziļā cieņā un pateicībā kara laukā kritušos va-

roņus un visus tos valstsvīrus, tautas darbiniekus un brīvības

cīnītājus, kuriem nav bijis lemts piedzīvot šo brīdi, sēru ska-

ņām.

Kā jau teicu, pieminekļi brīvības cīņās kritušiem paceļas
jau Rīgā un citos Latvijas novados. Bet vairākās vietās Lat-

vijā ceļ un ir jau uzcēluši arī brīvības pieminekļus ar vietēju

nozīmi, par piemiņu vietējo brīvības cīņu noslēgumam. Tam-

dēļ ir pienācis pēdējais laiks stāties pie Brīvības pieminekļa
celšanas visas valsts mērogā mūsu galvas pilsētā Rīgā.

Tiesa, ka valsts, līdzīgi visām citām valstīm, pārdzīvo
smagas saimnieciskas grūtības, visiem pilsoņiem savā ikdie-

nišķā dzīvē stipri jāsašaurinās un daudzi nonākuši tik kļū-

mīgā stāvoklī, ka viņi spiesti meklēt atbalstu sabiedrībā, kura

pret šiem saimnieciskās krizes upuriem ir visai atsaucīga, ko

es ar gandarījumu še atzīmēju. Tiesa, ka valsts dzīvē ir ie-

stājies nopietns pārbaudījuma laiks un uz valsts vadības ple-
ciem gulstas smagi, atbildības pilni uzdevumi, kuru veikšanai

un labvēlīgai atrisināšanai būs jāpieliek visi spēki un īsta pa-
tiesa griba izvest valsti atkal uz labklājības ceļa.

Bet ir arī tiesa, ka tādos nopietnos laikos tautai jāsado-
das rokas kopējam darbam, kopējam mērķim. Tagadējo dzī-

ves apstākļu pareiza, objektīva un valstiska izpratne nepie-
ciešami prasa to. Nekad tauta nevar justies patiesi brīva un

baudīt īstu labklājību, ja viena viņas daļa zaudē zem kājām
savas saimnieciskās dzīves pamatus, ja, pat nonākuši postā un

trūkumā, bet pārējie pilsoņi pietiekoši nepūlas šīs dzīves pre-

iešķības izlīdzināt. Mēs visi esam viena tauta, visi mēs esam

saistīti ar savas valsts likteņiem: ja valsts nonākusi grūtā stā-

voklī, mums visiem jācieš līdz, ja viena tautas daļa pārejošu

apstākļu sagadīšanās dēļ cieš nesamērīgi smagāki par otru,
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pēdējai jāsteidzas tai palīgā. Tikai tādā ceļā, panākot sav-

starpēju saprašanos kopējā valsts darbā, atmetot pie malas

neauglīgos partiju strīdus un nesvarīgas domu starpības un

paturot acīs valsts un tautas kopējās intereses, mēs atraisīsim

tautā un viņas vadībā īstos spēkus, kas būs spējīgi pasargāt
valsti no smagākiem satricinājumiem.

Tas būs jo vieglāk panākams, ja mēs savos iekšējos pār-

dzīvojumos no jauna atdzīvināsim tos brīvības ideālus, kuri

pildīja mūsu sirdis valsts tapšanas dienās. Taisni šinīs pelē-
kos grūtos laikos mums ir vajadzīga sajūsma. Jo vairāk grū-
tības mūs spiež, jo vairāk vajadzīgs mums enerģijas šīs grū-
tības pārvarēt. Šo enerģiju rada cieša noteikta griba, stipra
ticība un paļāvība uz saviem spēkiem un sajūsma kalpot lie-
liem vēsturiskiem ideāliem. Mūsu tautas lielais vēsturiskais

ideāls — atgūt senzaudēto brīvību ir piepildījies, bet tā vietā

ir stājies jauns ideāls — baudīt šo brīvību uz visiem laikiem

un nekad vairs to neizlaist no rokām. Tamdēļ celsim Brīvī-

bas pieminekli, kas, iemiesojot sevī brīvības ideju, būs abu

šo ideālu apvienojums. Tas aizvien atgādinās tagadējai un

nākamām paaudzēm, cik grūtos apstākļos mēs izcīnījām brī-

vību un kāda sajūsma valdīja tautā, baudot sengaidītās brī-

vības pirmos augļus, kaut gan dažs labs no tiem bij rūgts; tas

dos spēku nākamām paaudzēm aizstāvēt šo brīvību un vaja-
dzības gadījumā pat krist par to; savā izaugšanas laikā tas

radīs tautā jaunu sajūsmu, kas pacels caur ikdienišķām rai-

zēm un rūpēm nospiesto gara stāvokli, kas ir tik nepieciešams
tagadējā laikā. No šī viedokļa raugoties pārdzīvojamais
smago pārbaudījumu laiks ir taisni piemērots Brīvības piemi-
nekļa celšanai; tāpat arī no praktiskās puses, jo dažs labs fi-

ziska darba strādnieks, kā arī māksliniecisku uzdevumu izpil-
dītājs te atradīs darbu un maizi.

Līdz šim sabiedrība ir dzīvi atsaukusies uz Brīvības pie-
minekļa komitejas aicinājumu ziedot šim cēlajam mērķim.

Neraugoties uz tautību vai sociālo stāvokli, katrs pēc savām

spējām ir ziedojis savu artavu. Tas rāda, ka Latvijas pilsoņi
augsti ciena savu brīvību un savu valsti, kā šīs brīvības se-

cinājumu. Komitejas vārdā izsaku dziļāko pateicību visiem

ziedotājiem par viņu atsaucīgām sirdīm un vietējo komiteju

locekļiem par viņu nenogurstošām pūlēm ziedojumu vākšanā.

Esmu pārliecināts, ka arī šodien un turpmāk ziedojumi
neizpaliks, kaut arī grūtie laiki prasa ierobežošanos. Nebij
taču vieglāki valsts pastāvēšanas pirmie gadi, bet gan daudz

grūtāki. Cik daudziem nebij jāiesāk sava dzīve pilnīgi no

jauna, un tomēr visi bij pieticīgi un priecīgi, ka apstākļi nav

vēl ļaunāki. Ir taisnība, ka sabiedrībai ir jāorganizē plaša
palīdzība trūkumcietējiem, kāds uzdevums patreiz nostādāms

pirmā vietā; tāpat arī vairojas kā fizisko tā intelliģento bez-

darbnieku skaits, kuru grūtais stāvoklis rada nopietnas bažas
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un rūpes. Tāpat grūti laiki ir zemniekiem. Bet no otras pu-

ses mēs nedrīkstam izlaist no acīm, ka mēs nedzīvojam tikai

šai dienai. Mūsu brīvība ir vēl jauna, tā ir jānostiprina, tā-

pat kā mūsu valsts, un šī mērķa veicināšanai mums nekad

nedrīkst trūkt līdzekļu, jo, stiprinot brīvības ideju, mēs stio-

rinām paši sevi un valsti.

Stāsimies tamdēļ droši pie Brīvības pieminekļa pamat-
akmena likšanas ciešā pārliecībā, ka mums izdosies izvest uz-

sākto darbu līdz galam. Tauta pati ir izcīnījusi sev brīvību,
tautai pašai ar labprātīgiem ziedojumiem arī jāuzceļ izcīnī-

tās brīvības paliekama ārējā zīme — Brīvības piemineklis.
Ticēsim saviem spēkiem! Ticēsim, ka, ja mums ir izde-

vies pārvarēt visas līdzšinējās grūtības, tas mums izdosies arī

uz priekšu!
Dievs, svētī Latviju!

Dr. K. Kundziņš, Smiltenes prāvests.

Brīvības pieminekļa pamata
iesvētīšanas runa.

18. novembri 1931.

Mūsu Kungs un Pestītājs saka: „Gars ir, kas dara dzīvu...

Vārdi, kupus jums runāju, ir gars un dzīvība." Jāņa cv. 6.

Ņemsim šos Pestītāja vārdus par pamatu, šinī svētku die-

nā likdami pamatu mūsu tautas Brīvības piemineklim. Tad

iekš mums pašiem radīsies pamats, spēja pareizi saprast ie-

gūto brīvību. To tulkot pieminekļa simbolā, to droši sargāt
dzīves cīņā. To svētīgi lietot augumu augumos.

Gars ir, kas dara dzīvu. Tas ir Dieva visspēcī-
bas gars, kas pilda un uztur visus radījumus. Ka debesis un

zeme ir pilnas Viņa godības. Kas Jēzus Kristus vārdos mums

atveras kā mūžīgās dzīvības spēki. Mūs modinādami Dieva

bijībā un skubinādami tuvāku mīlestībā. Darīdami

mūs spējīgus un derīgus, dzīties pēc Dieva valstības un viņa

taisnības. Un kalpot savai tautai un tēvijai viņas labklājības
darbos. — Kristus patiesības un mīlestības gars ir, kas cilvēku

dara dzīvu un arī brīvu. Vezdams mūs pie atziņas: Kas

grēku dara, tas ir grēka kalps. Ka grēks ir ļaužu sa-

maitāšana. Bet taisnība paaugstina tautas. Tādā sirds-

prātā mēs topam spējīgi nomodā būt. Ticībā cīnīties

un uzvarēt savas vainas un vājības. Un Dieva lūgšanā
dabūt jaunus spēkus dzīves priekam un darbam.

Gars ir, kas dara dzīvu. Dieva bijības un

Kristus mīlestības gars darīja stiprus mūsu tēvus. Mīlēt un
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vaiga sviedros apkopt savu iedzimto zemi un audzināt mūs,

savus bērnus, dievbijībā un darba tikumā.

Kad mūsu tauta atmodās savas tautības apziņā, tad mums

tā laika jaunajiem nebija nekāda cita spēka, uz ko paļauties,
kā vien šis tautas un tēvijas mīlestības gars, kas mūs

darīja stiprus un drošus. Nepāriet ne vāciešos, ne krievos.

Bet palikt savā latviešu tautā un izkopt un vairot viņas garīgo
un laicīgo labklājību.

Kad pasaules notikumiem grozoties, mūsu tēvijai uznāca

piemeklēšanas laiki. Kara briesmās un ienaidnieku uzbruku-

mos. Tad mūsu brāļi un dēli, skaitā kādi 25.000 — Dieva ti-

cības un tēvijas mīlestības gara apstaroti — no-

lika savu galvu uz tēvzemes ežiņu. Lai mums atnestu tautas

brīvību. Kurai še ceļam pieminekli.
Kad daži domā, ka mūsu mašīnu laikmetā vairs neesot

vietas dievbijībai un ticībai, tad tādiem atbildu, dibi-

nādamies Kristus evaņģēlijā un atsaukdamies uz savu atziņu
vēstures gājienā un uz sava garā mūžapārdzīvojumiem: Diev-

bijības avoti ne mūžam neizsīks! Jo tos kustina Dieva gara

mūžīgās dzīvības spēks, kas dara cilvēkus, tautas un valstis

dzīvus un brīvas. Tos meklē cilvēka dvēseles nemiers un

slāpes.
Gars ir, kas dara dzīvu. — Mūsu jaunie spēki

tautas un tēvijas cerība! Jūs, kas stāvat ap šo brīvības pie-
minekļa vietu, ziniet, pieminekļa pamats un viņa simboliskie

tēlojumi tikai tad runās uz mums dzīvu valodu, kad mūsu

dvēsele būs kustināta un pildīta no Dieva bijības, tautas un

tēvijas mīlestības. Tādā ticības un mīlestības prātā ceļ šā

pieminekļa pamatu un viņa nākamo izveidojumu nododam
savai tautai trīsvienīgā Dieva vārdā.

Beidzot mēs un nākamās paaudzes paturēsim vēl vērā

mūsu Kunga un Pestītāja vārdus, kas mūsu šīs dienas brīvī-

bas svinībām dos mūžīgu vērtību: „Ja jūs paliksiet ma-

nā vārdā, tad jūs atzīsiet patiesību. Un patiesība jūs
atsvabinās."



Aspāzija.

Himna Latvijai.

Mūžam lai zeļ un zaļo Latvijas āres!

Arājs lai ar, un pļāvējs lai ievāc pļauju.
Apcirkņus pilnus lai ber ar zeltainiem graudiem,
Medainais āboliņš šķūņos lai izguļas miegu,
Miers un maize un atpūta visiem! visiem!

Mūžam lai dzīvo Latvijas dēli un meitas,
Dzimuši senatnē pašas pērkona cilts!

Laimas šūpolī šūpoti auguši lieli,
Oša laivās tie atīrās šurpu uz Latvi.

Ilgu mūžu verdzības važās kaltiem,
Sviedros tiem samirka krekli, asarās auti,
Baltus tos mazgāja Daugavas zilā straume.

Mūžam lai Latvija dzīvo un mirdama nemirst!

Zālei līdzi, kas trīskārt nopļauta, atzeļ.
Nocirstos kokus lai mīļā saulīte apspīd:
Kupls un sulots no jauna lai biezoknis saaug!

Saules spozmē aug saknes pāri pār vētrām,

Dvēseles saknes aug pāri pār pārciestām sāpēm —

Jauni aug tautai varoņi: dēli un meitas!

Mūžam Latvija dzīvos un mirdama nemirs!

Prof. Dr. V. Rončevskis.

K. Zāles Brīvības pieminekļa mets.

Katra pieminekļa meta vērtība visnotāļ stāv sakarā ar sa-

cerētāja izdomas spēju un māksliniecisko gatavību; te sava

nozīme arī autora izraudzītam mākslas virzienam. Vairāk vai

mazāk moderna stila novirziena un kompozicijas izpratnes jau-
tājumi bieži vien ir iemesls sarūgtinātām ķildām un pat nievu

spriedumiem; tas gadās pat tad. ja pieminekļiem ietverama

kāda noteikta noskaņa vai noteikts ideāls saturs.

Šādi pieminekļi, nospraustās materiālās robežās, spēs aiz-

vien dažādi izteikt māksliniecisko ideju. Tomēr apsverot un

noteicot kāda pieminekļa projekta māksliniecisko vērtību, tikai

retumis sagaidīsim kritiķu vienprātību, jo viņu uztvērumi taču

ir dažādi.

Ja man, kā architektam un tēlniekam, šeit sakāms

savs spriedums par pašlaik ceļamo Latvijas Brīvības pie-
minekli, tad lūkošu pilnīgi objektīvi uzvērt meta labās īpa-

67*>*



68

šības, tiklab saturā, kā arī dekoratīvā izveidojumā. Uzdevuma

abas puses —
skaidri izprotamā nozīme un dekorātīvais izvei-

dojums —
šādā piemineklī ir vienādi stipri uzsveramas. Vēstu-

risks piemineklis ir uzskatāms par pilsētas izrotājumu un tālab

šina siluetam jāuzrāda tīkamas līnijas un masu samēri.

Šo uzdevumu, man domāt, tēlnieks Zāle ir godam veicis.

Galveniem, pieminekļa būtības noteicējiem, tēlniecības veido-

jumiem, viņš nav izvēlējies cīņas ainu saturus, bet grupas, kas

iztēlo topošās valsts kultūrālos pamatus. Ar to viņš sasniedzis

pareizo, jo skulptūras, kas, piem., tēlo jātnieku divkaujas, rāda

tikai vienu epizodi tautas sarežģītā attīstībā. Turpretim latvju
tautai, līdz savas patstāvības sasniegšanai, bija jāiet garš ga-

rīgas sagatavošanās ceļš. Lai attēlotu brīvības cīņas pilnā diže-

numā, māksliniekam jāspēj apvienot ap vienu kodolu veselu

kopsakarīgu ainu rindu, kas vispusīgi atstaro tautas patstāvības
tieksmes. Tādā piemineklī ir jālasa, kā tautas gars ilgojies
saraut važas, kā viņš paudis atsvabināšanas simbolus tautas

daiņās un teikās, kā, kāpinādams spēkus visos novados, tas

nostiprinājis sekmīgas pastāvēšanas pamatus, līdz beidzot vēs-

turiskā brīdī viņš nevien uzvarēja ienaidnieku, bet arī guva

savu brīvības ideālu atzinumus.

Tēlniekam Zālēm ir lielā mērā izdevies izteikt šos momen-

tus statuārās grupās. Viņš ir pratis sakārtot daudzās figūras
nosvērtā virknējuma secībā ap pieminekļa kodolu. Šis kodols,

pieminekļa architektoniskā uzbūvē, izveido virs apakšējās plat-
formas trīs dažādu īpašību kāpinājumus. Divi pirmie at-

gādina lielus kubus, kamēr augšējā daļa domāta kā obeliska

veida postaments vaiņagotājai figūrai.
Uzbūves masīvajam kodolam divi apakšējās joslās pie-

kļaujas pa četrām grupām. Pašā apakšā novietoti savā starpā lī-

dzīgi sagrupētie tēlniecības veidojumi, kuriem jāattēlo garīgais

un fiziskais darbs, bruņotais spēks un mierīgā dzīve.

Zāle ir pareizi izjutis, ka šo apakšējo grupu dekoratīvai ie-

darbei jābūt visai stingri pakļautai architektoniskās uzbūves

likumībai. Būtu grūti saglabāt varenās pakājes monumentāla

stabilitāti, še novietojot grupas ar saviļņotām līnijām un tā sa-

ceļot kaut kādu svārstību pieminekļa ass vertikālā virzienā.

Kaut kādas nemierīgas kontūras, pieminekli apskatot no dažā-

diem redzes punktiem, būtu sajūtamas par traucējumu un tas

padarītu svārstīgu pakājes masas līdzsvaru. Tālab jānoraida

f)ārmetums,
ka apakšējās grupas esot sacerētas pēc vienas šab-

onas, līdzīgi tam, kā Erechteizna kanatīdu portika kompozicija
nav saucama par šablonīgu. Pie tam apakšējo grupu atse-

višķos tēlos vērojama liela priekšmetīguma dažādība, tiklab

saturā, kā tipos.
Pieņemtā pieminekļa projekta beidzamais variants (veikts

kopdarbībā ar architektu E. Štālbergu) apakšējās daļas sānu

laukumos, proti starp minētām stūru grupām, rāda lielas ciļņu
plāksnes ar brīvības cīņu tēlojumiem. Bija nodoms šos ciļņus



izliet bronzā; es baidos, ka asais pretstats starp akmens grupu

gaišo travertīnu un bronzas plāksnēm, kas samērā ātri notumšo,
būs jūtams traucēklis, jo travertīna patina neparādās tik drīz.

Tālab es aizstāvu domas, ka šo un arī praktisku motīvu labad

būtu ieteicamāk sānu ciļņus izkalt travertīnā.

Pieminekļa pamatstāvā novietojamas četras, 5,5 m augstas,
galvenās figūras: važu rāvēji, vaidelotis, Lāčplēsis un Latvijas
apoteoze. Šie tēli ir veikli iekomponēti būvķermeņa sienas

priekšā. Jau tagad, ģipsā pabeigtā važu rāvēju grupā, varam

vērot spēcīgo stāvu vareno iespaidu.
Važu rāvēju grupai pieminekļa pretējā pusē atbilst Lat-

vijas grupa. Tā, līdzīgi pirmai, komponēta stingri frontāli.
Abas grupas novietotas pieminekļa laukuma galvenā asī un

tās būs jau vērojamas notālim, tieši priekšskatā. Tālab arī

šām abām grupām ir piešķirts visnotaļ stingri architektonisks
stāvoklis.

Citādi ir ar lieliem, galvenai ejai parallēli novietotiem,
sānu tēliem (Lāčplēsis, vaidelotis). Te Zāle bez bažām varēja

pieļaut atkāpšanos no vertikālā un frontālā stāvokļa, tā izma-

nīgi atdzīvinādams savu kompozīciju.
Šādi izmantotai Brīvības pieminekļa masīvai apakšējai

daļai pāri tiecas augšup obeliska veida stabs ar uzvaras gara

statuju. Jaunavas tēla paceltās rokas tura brīvās Latvijas
simbolu

— trīs zvaigznes. Tā pieminekļa siluets izskan viegli
augšup. Lai skatāmies no kādas puses skatīdamies, viņa ap-

malu līnijas rādās nosvērtas un patīkamas; neraugoties uz iz-

veidojuma bagātību, ir nodrošināta monumentālitāte un kon-

sekvence. Varbūt, būtu vēl noskaidrojams, kā to esmu savā

laikā uzsvēris, vai nebūtu ieteicams, samēra ar apkārtni, sa-

mazināt staba augstumu.

Apakšējās daļas, t. i., virs ielas līmeņa paceltās platformas,
izbūvei ir sava nozīme kopiespaidā. Pieminekļa projektā sā-

kumā bija paredzēta visos virzienos simmetriska terrase ar

mākslinieciski izveidotu balustrādi. Architektam Štālbergam,
sīkāki izstrādājot saziņā ar Zāli projekta architektoniskos ele-

mentus, ir panākts vienkāršots, bet laukuma īpatnībām vairāk

piemērots, apakšējās būves veids, kas pieļauj arī eventuāla

muzeja iekārtojumu šajā pieminekļa daļā.
Tiklīdz ir neteikta kāda pieminekļa uzbūve un atrasta

galveno grupu kompozīcija sakarībā ar arehitektūras masām,
var pieņemt, ka piemineklim nodrošināts izdevīgs dēkorātīvs

iespaids. Tomēr šī pasākuma izdošanās ir lielā mērā atkarīga
no tēlnieka izpildītāja mākslinieciskās prasmes. Dažs labs

mets, daudz apsolīdams mazā modelī, vēlāk, izveidots lielā

mēroga, vairs neiepriecina gala iznākumā. Vajaga daudz sa-

pratnes un pieredzējumu, lai varētu, kaut arī apgaroti metā

domātu, plastiku ietvert lielā akmens veidojumā. Proti: tēl-

niekam, kas uzdrošinās sākt monumentālu darbu, vajaga prast
panākt vajadzīgo iespaidu ar lielām un skaidrām akmens
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plāksnēm, atmetot traucētājus sīkumus. Šajā ziņā ir droša

ķīla, ka tēlnieks Kārlis Zāle sekmīgi pabeigs uzsākto Brīvī-

bas pieminekli. Zāles sasniegumi Brāļu kapos rāda mo-

numentālās tēlniecības īpašību izkoptu izpratni un spēju
paust savā mākslas virzienā vajadzīgā mērā nacionālo īpat-
nību. Nūle izveidotie Brīvības pieminekļa ģipša modeļi mūs

stiprina šajā cerībā.

Gustavs Zemgals.

Ja ikviens tik vienu latu
. . .

Brīvības pieminekļa celšanas darbi iet rosīgi uz priekšu
un tagad nav ne mazāko šaubu, ka uzcelsim to ar brīvprātī-

giem ziedojumiem. Pesimisti aizrāda uz grūtiem laikiem un

taisa pārmetumus, ka šajos saimniecības krizes laikos, kādi

mums tagad valda, nevajadzētu griezties pie tautas ar uzaici-

nājumiem ziedot un ziedot taisni tādai lietai, kuru var atlikt

uz labākiem laikiem.

Ja tādām balsīm ir nopietns pamats citās mūsu privātās

un valsts lietās, tad mūsu brīvības pieminekļa celšanā šīm

balsīm nevajadzētu izskanēt. Kad mums nav bijuši grūti laiki?

Kādos laikos mēs esam visvairāk veikuši un guvuši visspo-
žākos panākumus? Arī pirms mūsu patstāvības nodibināša-

nās un pēc tam arvienu mums ir bijuši grūti laiki, bet mēs

redzam, ka taisni visgrūtākos laikos mēs esam veikuši vis-

grūtākos darbus, taisni tādos laikos mums ir radies spēks un

vienprātība. Spēks un vienprātība mums bija, kad izcīnījām

savu brīvību visgrūtākos laikos, un nav šaubu, ka starp mums

ir vienprātība un atradīsim arī iespēru ziedot vajadzīgos ne-

lielos līdzekļus mūsu izcīnītās brīvības pieminekļa celšanai

arī tagadējos grūtos saimniecības laikos, jo ne no viena ne-

prasa upurus, oet sagaida no katra mazu brīvprātīgu ziedo-

jumu.
Brīvības pieminekļa komitejas rīcībā jau ir gandrīz puse

vajadzīgo līdzekļu. Tie ziedoti brīvprātīgi. Ne ziedotāji, ne

ziedojumu vācēji nav atļāvuši izskanēt pārmetumam, ka no

viņiem prasa upurus. Viņi ceļ brīvības pieminekli, atminēda-

mies laikus, kad brīvību vajadzēja izcīnīt, mīlot brīvību un

savu tēvu zemi un gribot, lai brīvības un tēvu zemes mīlestība

mūžīgi būtu tik pat stipra mūsu paaudžu paaudzēs, kāda tā

bija un ir viņos pat visgrūtākos laikos.

Ar brīvprātīgiem ziedojumiem tauta ir cēlusi jau daudz

brīvības pieminekļus mūsu brāļu kapos un vairākās pro-

vinces pilsētās, un tādu viņa grib arī uzcelt galvas pilsētā.
Pieņemot, ka piemineklis izmaksās Ls 900.000, no kuriem
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jau pāri par Ls 400.000 saziedoti, nav šaubu, ka divu gadu
laikā viegli ienāks arī iztrūkstošie Ls 500.000. No visas Lat-

vijas iedzīvotājiem vismaz 600.000 pilsoņu pelna paši savu

iztiku. Ja no viņiem tikai puse — 300.000 pilsoņu (un tie
ir tādi pelnītāji, kas jau maksā valstij pašvaldības nodokļus)
ņems dalību brīvības pieminekļa celšanā un ziedos katrs

vienu latu gadā, tad divu gadu laikā, nevienam nejūtot ģi-
menes budžetā robu, vajadzīgie Ls 500.000 ienāks viegli.
Tie ienāks, jo pieminekļa komisiju locekļi un ziedojumu vā-

cēji pāri par 5000 visčaklākiem šīs lielās lietas veicinātājiem
ir pierādījuši, ka viņiem nebūs gļ*ūti arī turpmāk pielikt pū-

les, lai pamudinātu vienu otru kūtro.

Noslēdzot valsts pastāvēšanas 14-to gadu, sniegsim rokas

šinī cēlā darbā un uzcelsim galvas pilsētā monumetnu, kas

mums atgādinātu, lai grūtos laikos tautā arvienu valdītu vien-

prātība.

A. Andersons.

Nacijas spēks.

Dzīve ir cīņa, kurā gļēvais un vājais zaudē, bet stiprais
un enerģiskais uzvar. Tas attiecas tikpat labi uz atsevišķu

cilvēku, kā uz veselām tautām. Tikai tas, kas zaudējis šo cīņu,
kas kļuvis par otra vergu, kas top apspiests un izmantots, ti-

kai tas īsti sajūt, ko viņš zaudējis. Tas zin, kas ir neatkarība,

kas ir brīvība. Tadeļ lielais rakstnieks Šekspīrs saka, ka ik-

katrs vergs nesot savās rokās spēku saraut savas vergu važas.

Tā tas tiešām ir. Tikai ne katrs vergs liek šim spēkam dar-

boties, lai sarautu un nokratītu šīs važas. Viņa ilgas pēc brī-

vības nav vēl tik tālu nobriedušas, lai pārvērstos darbos. Viņš
vēl nav nācis pie pārliecības, ka brīvība viņam nepieciešama.
Neskatoties uz to, ka viņa važas viņam spiež, viņš tomēr savā

dvēselē ir tikai gļēvs vergs. Arī par katru verdzinātu tautu

Šekspīra vārdiem varētu teikt, ka viņa nes savās rokās spēku
saraut savas verdzības važas. Apspiedējs tautas dvēselē mo-

dina šo spēku. Bet arī tautas dvēselē ir šim spēkam jāno-
briest, lai pārvērstos darbos. Savas kultūras attīstībā tautai

jāsasniedz zināmu pakāpi, lai brīvība ikkatram pilsonim un

visai tautai taptu par nepieciešamību, lai gūtu iespēju savu

dzīvi pašiem veidot pēc sava prāta un pašiem lemt par saviem

likteņiem. Lai ikvienam un visiem būtu līdz ar dzejnieku jā-
izsaucas, ka necienīga ir tā tauta, kas neziedo visu savai brī-

vībai.

Gadusimtus latvji pavadīja verdzība. Ši dzīve atsp.o-

guļojas latvju daiņās, kas latvjus tēlo kā bāra bērnus, — bar-



gu kungu klausītājus. Bet ne nakts, ne migla, ne verdzības

važas nav varējušas apslāpēt tautas garu, viņas ilgas pēc brī-

vības. Latvju tauta visu verdzības laiku ir nēsājusi savās ro-

kās un savā dvēselē spēku saraut un nokratīt savas verdzības

važas. Arī latvju tautas ilgas nebij tik tālu nobriedušas, ka

tautas garīgie spēki varētu pārvērsties darbos. Bij jānāk lie-

liem saucējiem Pumpuram, Auseklim, Kronvaldam un citiem,
kas uzminēja nogrimušās gaismas pils vārdu un teica, ka šis

vārds ir brīvība, kas tautu modināja un sauca pāriet uz

darbiem.

1905. gadā mēs redzam pirmos mēģinājumus saraut šīs va-

žas, mēs dzirdam pirmos izmisuma kliedzienus pēc brīvības.

Bet tikai tad, kad pasaules karš satricināja vergotāju
varu, latvju labākie dēli, latvju varoņi — Lāčplēši ar šķēpu
rokās, izcīnīja mūsu tautai brīvību. Latvijas neatkarīgā re-

publika ir šīs brīvības reālais iemiesojums. No izsvaidītā

ļaužu pūļa mēs esam pārvērtušies par nāciju. Agrārā
reforma ir pārklājusi mūsu zemi ar desmitiem tūkstošu

jaunsaimniecību, kurās latvju arāji ber savu ražu paši
savās klētīs. Latvju jūrniecība, pildīdama Krišjāņa Val-

demāra vēstījumu, ir apbrīnojamā mērā sekmējusi Latvijas
tirdzniecības flotes uzzelšanu. Mums ir sava literātūra un

māksla, kurā īsā laikā ir spējusi izpelnīties pasaules kultū-

rēlo tautu ievērību. Mēs esam citām tautām pierādī-

juši savas dzīves spējas, vēl vairāk, mēs esam pierādī-
juši, ka mums ir atsevišķas īpatnējas vērtības, kas gla-
bājas mūsu tautas dvēselē un ar ko mēs atšķiramies no citām

tautām, ka arī mēs esam mūžības doma, kas prasās izpausties,
kam jāizveidojas, kam jāizvēršas darbos, kam sevi jāatrod.
Bet tas ir iespējams tikai tad, ja tauta brīva.

Un ja mums tomēr neklājas tik labi, kā tas bija mūsu

brīvības ausmā un kā mēs to arī tagad vēlētos, tad tā ir mūsu

pašu vaina. Mēs esam jau pašā mūsu brīvības rītā izlepuši.
Mūsu varoņu rindas palikušas retākas. Mūsu tautas lielie

Sapņi, mūsu mūžības domas sāk pamazām izzust. Mūsu mērķi

kļuvuši sīki, mūsu domas seklākas. lemantojuši brīvību, mēs

sākām par daudz nodoties mūsu patīgo mērķu sasniegšanai
un grimstam ikdienībā. Vēl tālāk šai virzienā —un mūsu brī-

vība ir apdraudēta.
Latvju brīvības cīnītāji to ir paredzējuši un domājuši

arī par to, kā šo brīvību sargāt. Viņi ir atraduši par ne-

pieciešamu pacelt brīvības piemiņai zīmi, kā tautas spēka, vi-

ņas dvēseles stipruma, viņas vienotas gribas apliecinājumu;
celt brīvības pieminekli, kas uz mums runātu, kas stāstītu

mums par to, kā mēs esam tikuši pie brīvības un kas mums

jādara, lai mēs šo brīvību nezaudētu. Jo tikai brīvā

Latvijā tauta ies pretim pilnībai; ieņems to vietu un

izpildīs tos cēlos uzdevumus, kas viņai caur savu
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īpatnību no mūžības paredzēti pasaules tautu saimē. Lai šis

piemineklis mūsu bērniem atgādina, ka tikai vienprātībā mū-

su brāļi ir to izcīnījuši, ko tēvu tēvi lolojuši; ka tēvijas grū-
tos brīžos ir jāaizmirst savstarpējās nesaprašanās un ka lie-

lās lietas ir tikai vienotiem spēkiem izcīnāmas. Lai citas tau-

tas no šā pieminekļa redz, cik dārga mums mūsu brīvība un

ka mūsu dēli to vienmēr aizstāvēs.

M. Skujenieks.

Cēls darbs.

„Celsim brīvības pieminekli!" Ar šādu uzaicinājumu
valsts prezidents griezās pie tautas. Pilsētās un uz laukiem —

visā valstī šis uzaicinājums atradis dzīvu atbalsi. Pastrādāts

milzīgs organizācijas darbs. Daudzi tūkstoši brīvprātīgu
ziedojumu vācēji ar sajūsmu ir stājušies pie darba. No malu

malām ieplūst gan lieli, gan sīki ziedojumi. Bet neskatoties

uz to, vēl vienmēr paceļas balsis, kas tieši vai netieši uzaicina

sākto darbu traucēt, kas ienes nesaprašanu un līdz ar to ap-

jukumu darba strādātājos un ziedotājos. Piemineklim izrau-

dzītā vieta nederot, laiks ziedojumu vākšanai neesot piemē-
rots, nedrīkstot celt pieminekli, bet gan jāceļot kāda praktis-
ka celtne — vispārīgi jābūtot taupīgiem un nevajadzīgam

greznumam
nedrīkstot naudu tērēt. Bija sagaidāms, ka pret

rīvības pieminekļa ideju strādās tie, pret kuru gribu Latvi-

jas tauta atbrīvojās. Bet daudzkārt šo cilvēku balsīm pievie-
nojās arī tādi, no kuriem šādi iebildumi vismazāk būtu sagai-
dāmi. Pa daļai tas izskaidrojams ar nezināšanu. Lai pēc ie-

spējas novērstu turpmākos pārpratumus, gribētos aizrādīt uz

sekošo: 1927. gada beigās ministru kabinets pieņēma likumu

par brīvības pieminekļa komiteju. Šis likums uzliek valsts

prezidentam pienākumu sastādīt brīvības pieminekļa komi-

teju, kurai savukārt jāvāc piemineklim līdzekļi un jāveic visi

ar pieminekļa celšanu saistītie darbi. Pieminekļa komiteja
sastādījās. Tanī piedalās 70 personas, kuras reprezentē visas

lielākās politiskās partijas, visas tautības, pilsētas un laukus,
visas galvenās darba

un saimnieciskās dzīves nozares. Šī ko-

miteja vispusīgi pārrunāja jautājumu par to, vai celt piemi-
nekli vai praktisku celtni. Komiteja ar visām pret 3 balsīm

izteicās par idejiska pieminekļa celšanu. Šo lēmumu pieņēma
1928. gada 11. janvārī, bet dažādu iemeslu dēļ (neraža) to

saka realizēt tikai 1929. gada rudenī. Pusotra gada ilgs laiks

bija katram kritiķim dots. Varēja celt iebildumus, varēja
nākt ar jauniem priekšlikumiem un ierosinājumiem. Bet tā-

du nebija. 1929. g. 15. oktobrī komiteja izsludināja sacensību
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pieminekļa metam un organizēja ziedojumu vākšanu. Un ti-
kai tad, kad agrāk projektētos un vispārībai zināmos darbus
saka realizēt, paceļas kritizējošas balsis. Kur tās bija tad,
kad jautājums vel atradās pārrunas stadijā, kad saistoši lē-
mumi vel nebija pieņemti vai arī tos vēl varēja grozīt?

Visbiežāki atskanēja balsis — brīvības pieminek-
ļa vietā esot Rīgā būvējams tilts pāri Daugavai.
So tiltu varēšot nosaukt par brīvības tiltu un tas būšot cēlā-
kais piemineklis mūsu tautas brīvības cīnītājiem un tautas

atsvabināšanas idejai. Bet vai šī priekšlikuma ierosinātāji jel
maz ir izdomājuši savu domu līdz galam? Vai Rīgas tiltiem
ir jel mazākais sakars ar brīvības pieminekli? Uz šiem jau-
tājumiem jāatbild ar noteiktu — nē! Kur rodas līdzekļi brī-

vības piemineklim? Tie domāti kā visas tautas ziedojumi.
Tos vāc ne tikai Rīgā, bet visā valstī, visās pilsētās un katrā

lauku pagastā. Es nedomāju, ka tilta idejas aizstāvētāji ir tik

naīvi, ka viņi domā, ka provinces iedzīvotāji ar sajūsmu zie-

dos savu naudu tiltam, kurš vairāk vai mazāk nepieciešams
vienai šķietami bagātās Rīgas iedzīvotāju daļai. Nē, —ja

Rīgai ir vajadzīgs tilts vai kas cits varbūt vēl derīgāks, tad

pats par sevi saprotams, ka pašai Rīgai jārūpējas par savu

vajadzību apmierināšanu. Provincei pašai pietiekoši daudz

praktisku vajadzību, kuru apmierināšanai Rīga tai nenāks

palīgā. Tā tad Rīgas tiltu būvei var sagaidīt ziedojumus gal-
venā kārtā tikai no Rīgas iedzīvotājiem un pie tam ari ne ar

sevišķi lielu sajūsmu, jo tilts pāri Daugavai pirmā un galvenā
kārtā ir vajadzīgs tikai tiem, kuri dzīvo Daugavas kreisā

krastā un arī ne visiem. Bet tas vēl nav galvenais! Vai tilta

idejas aizstāvētāji ir ievākuši ziņas par to, cik izmaksās tilts

pāri Daugavai? Pirms kara aprēķināja, ka tilta būve izmak-

sās apm. 7 miljonus zelta rubļu. Tas tagad būtu 20 miljoni
latu. Bet pēc speciālistu domām tagad būve izmaksātu 30%

vairāk, tas ir 26 milj. latu. Bet brīvības piemineklim nodo-

māts savākt vienu miljonu. Kāds tad īsti ir sakars tiltam ar

pieminekli? Savāktie ziedojumi taču sastādīs tikai 3—5% no

tilta izmaksas. Bet ar ziedojumu naudu taču ir pirmā kārtā

domāts tiltu izgreznot, lai to varētu saukt par brīvības tiltu.

Tā tad no saziedotās naudas vislabākā gadījumāpavisam niecī-

gu daļiņu varētu atlicināt praktiskai tilta būvei. Pat tad, kad

praktiskie tilta būvētāji gribētu aprobežoties ar to, ka jaun-
uzcelto tiltu izgrezno vienīgi ar plāksni, uz kuras būtu la-

sāms „Šis ir brīvības tilts", pat tad deviņdesmit piecas simt-

daļas, tas ir 25 miljoni latu tilta būvētājiem ir jāiegūst ār-

pus brīvības pieminekļa ziedojumu vākšanas. Bet kur ir" šie

miljoni? Pagaidām viņu nav un paredzamā nākotnē viņu arī

nebūs. Tā tad tie, kas runā par to, ka brīvības pieminekļa
vietā ir ceļams tilts, apzinīgi vai neapzinīgi cenšas traucēt un
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kavēt brīvības pieminekļa lietu. Bet pielaidīsim pat neiespē-

i'amo gadījumu, ka Rīgas pilsētai būtu ļoti daudz līdzekļu un

:a tilta būves jautājums jau būtu izšķirts un jau nākošā gadā
muitas dārzu ar Ķīpsalu savienotu stalts tilts. Tad brīvības

pieminekļa komiteja ar saviem līdzekļiem taču varētu vienīgi

izgreznot tiltu. Bet kālab piemineklis taisni ceļams uz tilta,
bet ne uz cietzemes? Tā galu galā jautājums nostādās, jo

līdzekļus taču vāc piemineklim, resp. tilta izdaiļošanai, bet ne

tilta zemūdens pīlāru būvei. Uz šo jautājumu neviens tilta

būvētājs nav atbildējis.
Bet Daugavas tilts nav vienīgais fantastiskais priekš-

likums. Vēl atskanēja balsis, ka Kīgā ceļama centrālā pasa-
žieru stacija, muzejs, valsts bibliotēkas ēka, moderni ierīkotas

dušu pirtis, kurām būtu piestiprināms uzraksts „Šis ir latvie-

šu tautas brīvības piemineklis". Tomēr jāsaka — tas vien-

mēr un katram pirmā un galvenā kārtā būs stacija, muzejs un

pirts, bet ne brīvības piemineklis. Pie tam ar šiem priekš-
likumiem taču ir tāpat kā ar Daugavas tiltu. Vispirms jā-
iegūst līdzekļi monumentālām celtnēm. Jāiegūst daudzi mil-

joni un tad tikai var būt runa par šo celtņu izdaiļošanu un

pārvēršanu par pieminekli. Par to, kur ņemt līdzekļus izde-

vumu lauvas daļai, par to projektu taisītāji cieš klusu. Tas

arī ir dabīgi, jo par to viņi nav domājuši.
Bet varbūt ir taisnība tiem, kas saka, ka mēs esam nabaga

tauta, ka ir izšķērdība celt pieminekli tad, kad ir bezgala
daudz neapmierinātu praktisku vajadzību? Man šķiet, ka

šāds apgalvojums nav pamatots. Ir tiesa — mēs neesam ba-

gāti. Bet ir arī tiesa, ka mēs neesam tik nabagi, ka nevarētu

pienācīgi godināt tos, kuriem mums jāpateicas par savas dzim-

tenes atbrīvošanu, kuriem mums jāpateicas par to, ka vergu

ķēdes mūs vairs nesaista, ka svešo tautu jūgs ir nokratīts.

Katrs pieaugušais Latvijas pilsonis var vienu reizi savā mūžā

ziedot vienu latu brīvības piemineklim. Tā nebūs izšķērdība,
vēl vairāk, kad ievēro, ka visus vai gandrīz visus ar piemi-
nekli saistītos darbus strādās pašā Latvijā un izdotā nauda

darba algas veidā atkal atgriezīsies tautā. Tālab arī tagad,
krizes laikā, strādā pie pieminekļa celšanas darba, lai savāk-
tie līdzekļi — gandrīz pusmiljons latu

—
nebūtu miris kapi-

tāls, bet gan tagadējos grūtos laikos dotu darbu un peļņu.
Latviešu tauta savā milzīgā vairākumā nav maziska un

skopa. To pierāda daudzie idejiskie pieminekļi brīvības cī-

ņām, kiifi grezno mūsu mazpilsētas, atsevišķas cīņu vietas un

pat nelielu lauku apvidu iedzīvotāji ir pratuši cēli godināt sa-

vus varoņus. Grezns piemērs tam ir Kalpaka piemineklis
Meirānos. Bet lielā Rīga, kurā bez šaubām sakrātas mūsu ze-

mes bagātību lielākā daļa, ko tā ir darījusi tautas varoņu pie-
miņai? Ārpus kapiem Rīgai līdz pašam pēdējam laikam bi ja
tikai viens piemineklis — lielajam vācu dzejniekam Herde-
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ram. Viņam tagad pievienojas Blaumanis. Vakareiropā nav

nevienas pilsētas, kura būtu tik nabaga pieminekļiem, nav

nevienas pilsētas, kuras pilsoņi būtu tik vienaldzīgi pret savu

vēsturi, pret tiem, kuriem viņi pateicību parādā. Bet daudzie

pieminekļi Eiropas pilsētās pa lielākai daļai arī celti par tau-

tas ziedoto naudu un nedomāju, ka šinīs zemēs un pilsētās
būtu apmierinātas visas praktiskās vajadzības.

lesākts cēls darbs. Brīvības piemineklis nedrīkst būt

celtne, kurn pirmā kārtā kalpo praktiskām vajadzībām, tas

arī nedrīkst būt tikai pilsētas izdaiļojums. Pieminekļa mēr-

ķim jābūt daudz lielākam, daudz plašākam. Tam ikdienas ne-

mitīgi jāatgādina, ka latvju tautai ir bijuši cēli dēli, kuri visu

savu mūžu ir ziedojuši darbam tautas labā, ka latvju tautai

bijuši vīri, kuri ar sajūsmu ir ziedojuši savu dzīvību tautas

brīvībai, ka latvju mātes, sievas un līgavas ir svētījušas šos

cīnītājus, ir nesušas smagus, bezgala smagus upurus par to,

lai nākošām paaudzēm nestu labumu. Jā, šie cilvēki tiešām

bija nepraktiski... Un mēs lai būtu tik maziski praktiski,
lai viņu piemiņu godinātu ar mums ikdienišķai dzī-

vei vajadzīga tilta, pirts vai stacijas celšanu.
—

Nē!

Mūsu tautas darbinieki, cīnītāji un varoņi ir pelnījuši cēlāku

piemiņu. Viņu piemineklim arī jārunā uz mūsu jauno pa-

audzi, jāmāca un jāaudzina, jāiedvesmo, ka netikai pelēkās
ikdienības praktiskais darbs ir augsti vērtējams, bet ka tautai

vienmēr ir vajadzīgi vīri, kas prot vispārības labumu stādīt

augstāki par savu personīgo labumu.

Plūdonis.

Tautas karogs.

Savu karosru. dels, tev es nododu —

Klāt vecums stājas —

Jem viņu un nesi to tālāku,

Kā latvim klājas!

Lai vienumēr paliktu balts un tīrs

Tas mums par slavu.

Dēls, nes to ar godu kā goda vīrs

Caur dzīvi savu!

Un kad tev ar pienāk reiz mūža riets,
Un spēki plokas,

Tad baltu un tīru, dēls, tālāk to sniedz

Sava dēla rokās.



Aleksandrs Grīns.

Invalida stāsts.

Mo 11 o : Ak, kādu gaismu no debesīm tūļām

Atnes laukos, ielās un namos

Pirmais sniedziņš, kas atnāk bez vēja!

Bērnu un jaunekļu dvēseles skaidrās,

Kuras agri aizgāja dusēt,

Vai tās nenāk lejā kā sniedziņš?
Kārlis Skalbe, „Veļu laikā".

Pa mana kioska logu var labi pārredzēt apstādījumu ko-

ku rindas, un no tā laika, kopš pats esmu kļuvis kā vientuļš
koks, man palikušas tuvas kastaņu un liepu pazemīgās dvē-

seles.

Pavasarī, kad līdz ar sniega nokušanu un maigi iezilga-
nām aprīļa novakaru dūmakām top vingrāki trotuāru minēju

soļi, gaisā mana tīksmu sprindzīgumu, un vilinošāki smejas

meitenes, mani klusie draugi sāk atmosties no ziemas miega.
Es redzu, kā piebriest rūzganiem pumpuriem viņu zari, un

tad kādā siltā maija rītā šis rfizganums jau ir iesācis mesties

zaļš.
Viņš metas arvienu zaļāks, lapa plaukst pēc lapas, vel

gaišas, putekļu neskārtas un vārās, un tad visi kastaņkoki jau
ir zaļu zvaigžņu pilni, bet salapojušās liepas izskatās kā jau-

nas kaunīgas sievas, kas cenšas apsegt zaļām sagšām savu

kuplumu.
Koku zaļums, tiekdamies iekšā debesīs, drīz ir jau pa pu-

sei aizsedzis viņiem tuvāko māju sejas, gaiss kļuvis svaigas

lapu dvašas pilns, bet ielu putekļi vēl nav paspējuši likt no-

sūbēt viņu zaļajam maigumam, kad kastaņu kokos iedegas
viena pēc otras ziedu eglītes, jautras un mirdzoši baltas, ar

vieglu, tikko samanāmu rožainumu, kurš izskatās kā nolijuši
rīta blāzma; un ielu gājējiem ir noreibušas kvēlas acis, jo
sirdis un prātus samulsina kastaņziedu arēmats, pilns kaisles

salduma, kas tam pielipusi no viņiem tāļajiem laikiem, kad

pirmais cilvēku pāris bija sēdējis ziedošā kastaņkoka ēnā.

Šo smaršu nomanot, es jūtu krūtīs saldu sāpju smeldzi,

un atcerē nāk viņi senie pavasari, kad es vēl biju jauns un

vingrs, veselām rokām un kājām, un sēdēju Vērmaņdārzā
zem kupla kastaņa, roku rokā ar savu mīļo, un vecais mīlas

koks, plēsdams pār mums savus ziedpilnos zarus, bija nema-

not sabirdinājis viņai matos baltrožainu vaiņagu. —

Karstāks un putekļaināks top gaiss, kastaņkoku eglītes
dziest un dzeltē, un viņu nobirušo baltumu samin to pašu ie-

las minēju kājas, kurus vēl nesen tik maigi mulsinājis zie-

došo kastaņu aromāts.
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Kaut kas no viņa vēl tomēr palicis gaisā, un to var no-

manīt arī no viena otra garāmgājēja gaitas, kas paliek lēnā-

ka, nokļūstot kastaņkoka ēnā, un acīm neviļus veroties aug-

šup un velti meklējot, kur palikušas vārās ziedu eglītes.
Vasaras vidū, saules svelme kad viskarstākā, un dien-

vidus stundās sāk ņirbēt un trīcēt pārtvīkušais gaiss, vakar-

vēsma, nākdama no alejpuses, atnes sev līdzi citu, biklāku un

pazemīgāku ziedu smaršu, un no āra iemaldījušās bites dūk-

šana vecajā liepā, kas blakus manam kioskam, apliecina, ka

ir atnācis liepu ziedu laiks, pilns medaina salduma un savādu,
vēl tikko nojaušamu sēru, jo tagad vairs nav tāļu rudenis.

Viņš atsteidzas visai ātri, un ieraugot noputējušās liepu

lapu sagšās pirmo dzeltenumu, man sirds sāk skumt, atcero-

ties atkal, ka es pats esmu līdzīgs nodzeltējušai lapai, un ka

kara invalidam, kam jāstaigā ar koka kāju, vēl dzīvot atli-

kušie mūža gadi ir lēna vītuma laiks.

Arī tad, ja viņam, tāpat kā man, ir aiz muguras trīsdes-

mit pieci pavasari, un tā tad, vērtējot vienīgi pēc gadu skaita,
to varētu par pusmūža vīru saukt. —

Tad nāk vēsas dienas, ar miglas dūmakām vai aurojošiem
vējiem, kas nakts stundās grabina veikalu izkārtnes, trauc

bulvārliepām pēdējās lapas un nosviež viņas aleju un ielu

dubļos, kur ātri top netīrs viņu zeltainais dzeltenums. īgnas
atkal top cilvēku sejas, pusslēpušās aiz saceltām mēteļu ap-

kaklēm, steidzīga viņu gaita, un steidzīgi un īgni liekas aši

ejošie mākoņi, pa kuru logiem tikai reti krīt lejup mēneš-

gaismas atspīdums.

Vējš gaudo, vaimanādams ap māju stūriem, purina kailos

koku zarus, un viņa skarbā dvaša nes pa gaisu nobirušu lapu
saujas. Tās krīt uz ielas gājēju pleciem un galvām, birst vi-

ņiem zem kājām, un dažbrīd viss nokaisīts ar rudens lapu
dzelteno brūnganumu ir manas avīžbūdas galds. Es manu

viņās skumju vītuma smaršu un saņemot tās pirkstos, dzirdu

klusu čaukstēšanu, ar kuru mani vēl nesen zaļie draugi sūta

savus mirēju sveicienus.

Šajos mirkļos rudens lapu čabēšanā nedzird nekā baiga.

Viņu balsis top baisīgas tikai vēlās veļu laika stundās, kad

tumšākas un drūmākas ir palikušas naktis, un atejot mazuliet

nost no laternu ugunīm, viss taisās pazust melnpelēkā ņirbē-
šanā, kurā jau grūti saskatīt koku stumbrus un ēnu kontūras.

Viss reālais, ko esam paraduši skatīt dienas stundās, tad it kā

atkāpjas sānis, dodams vietu citām lietām, kuru eksistenci

spēj dienas stundās nojaust vienīgi zemapziņa.
Tos, kas atnāk līdz ar veļu laika nakts melnumu, nespēj

uztvert redze, bet toties satrauktākas top citas maņas, un tum-

sā neredzamu sausu lapu iečabēšanās zem kājām liek neviļus
vērsties sānis, meklējot soļiem un iešanai citu vietu, kur dzir-

de vairs nemana nomirušo lapu valodu.



Daudz savādāka vēl kļūst viņu valoda, aprimstot vēja au-

riem, un tumsas pasaulei un viņas lietām un skaņām vēl

straujāki lūkojot ielauzties vēlīna rudenīgo Rīgas ielu gājēja
dvēselē. Šī pasaule tad sāk iet viņam pakaļ, steidzas blakus

un nāk līdz. Viņa glūn visapkārt, un prāts, nervus mierinā-

dams, velti lūko viņiem iegalvot, ka tās ir tikai sausas koku

lapas, kuras norāvis un nometis zemē rudens, un tagad čauk-

stina, ceļ gaisā un griež zem kokiem un dzen gājējiem zem

kājām veļu laika nakts dvašojums.

Es neesmu gļēvulis, neesmu arī jucis, un bailes mani ne-

māca viņās novembra naktīs, kad es ar cauršautu kāju gulēju

kaujas laukā, starp mūsējo un bermontiešu miroņiem. Un to-

mēr, ejot rudens naktī pa ielu vai laukumu, un dzirdot, kā

tuvāk, arvienu tuvāk man zogas klāt, līzdams pa zemes virsu,

kaut kas čaukstošs, neredzams un ļaunu biedu pilns, man jā-
saņem viss gribas spēks, lai kājas nepaātrinātu soļus, jo tad—

Tad, — es to zinu — viņi kļūs ašāki un ašāki, es sākšu

skriet, un tumsa, līdz ar tiem, kas viņā staigā, skries man pa-

kaļ, panāks, — un ja mani neķers trieka, tad apņems ārprāta

nakts.

Pavisam citādākas top Rīgas naktis, kad drēgnas miglas
dienu un baisīgu rudens nakšu laiks ir garām, un atvezdams

sev līdzi balto un gaišo ziemu, ir atnācis pirmais sniegs.

Tikpat balts un tīrs un maigs, kā viņā 1919. g. novembra
naktī, kad es gulēju kaujas laukā, pa pusei noasiņojis, ar

sprāgstošas lodes sadragātu kāju, bet vēl gatavs cīnīties, ga-

tavs tām pašām stingstošām rokām vilkt pie vaiga šauteni, ja

mežmalā, kur pazuda bermontieši un tiem pakaļ mūsējie, bū-

tu piepeši parādījies ienaidnieka kareivis.

Viņa nakts un tās pārdzīvojumi tik gaiši iespiedušies man

atmiņā, ka divkārt gaišāks šķiet manām acīm pirmais ziemas

sniegs. Un tomēr vēl daudz, daudz baltāka par viņu, smaršo-

joša un pilna brīnišķīga mirdzuma, no kuras tonakt sila un

nebeidza sisties mana sirds, bija tā roze, kas kaujas naktī gu-

lēja man uz krūtīm, bezgala maiga un tik gaiša, ka likās iz-

augusi no mēnesstara.

Stāsts par viņu novembra nakti ir tāds pavisam savāds,

un mazuliet dīvains tas dažreiz liekas man pašam, — tik dī-

vains, ka gribas neticēt. Un tomēr visu, tonakt redzēto, es

redzu vēl tagad tik gaiši, līdz ko ar pirmā sniega atnākšanu

viss redzētais man atkal rādās tikpat skaidri, it kā būtu no-

ticis vai aizvakar.

Lai lasītājam viss būtu saprotamāks, es nesākšu stāstu ar

viņas novembra nakts aprakstu, bet mazuliet agrākām dienām,

kad vēl nebij proklamēta Latvijas valsts, kaut ļoti daudzām

sirdīm jau tad šķita, ka vairs nav tāļu mūsu tautas augšām-
celšanās.
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Tādas vienkāršas un sākumā gaišas sirdis bija viņiem
lauku un pilsētu jaunekļiem, kas stājās latvju strēlnieku ba-

taljonos, lai sargātu Rīgu un izdzītu vācu pulkus no Zemgales
un Kurzemes. Kas būs pēc tam, par to viņi pagaidām nedo-

māja, tāpat, kā ugunsgrēka naktī liesmu dzēsējiem nav vaļas
domāt par rītdienas darbu gaitām. lenaidnieks, ko tie nīda

ar asinsnaidu, mantotu no sentēviem, bija ielauzies zemē, un

viņi cēlās tam pretī, neprasīdami, kas viņiem pašiem par to

tiks.

Es gāju šiem jaunekļiem līdz, pieredzēju lielās Ziem-
svētku kaujas, kad ceļš uz Zemgali jau pavērās vaļā, un biju
starp tiem nedaudzajiem, kas janvāra salā iznāca dzīvi atpa-
kaļ no Mazā Tīre]purva, kur vācu ložmetēju sapļauts līķu vā-

los, bija palicis Vidzemes pulks un ķēde aiz ķēdes krita Kur-

zemes strēlnieki. —

Mēs asiņojām, mēs vairākas reizes bijām pārrāvuši fronti,
bet vāci, visai mūsu varonībai par spīti, stāvēja kā stāvējuši
tepat pie Rīgas, jo cīņas spars bija tikai mums, kara talcinie-

ki krievi to jau bija sen zaudējuši. Un tad, redzot, ka dzim-

tene netiek vaļā no vācu varas, ka velti ir krituši mūsu drau-

gi, mums sāka briest krūtīs auksts izmisuma naids.

Tas vērsās pret gļēvajiem krievu kareivjiem, pret viņu
vadoņiem, kam nācās klausīt arī mūsu vadoņiem, pret sapu-
vušo galmu un dinastiju, un beidzot mēs sākām nīst visu, kas

nenīda līdz ar mums. Šis izmisuma naids bija tik liels un vis-

varens, ka tam vajadzēja drīz izlauzties uz āru, — tas žņau-
dza māsu sirdis un kaklus un taisījās mūs nosmacēt.

Tā mēs kļuvām pēc revolūcijas par to cilvēku draugiem,
kas niknāk par visiem citiem nīda veco Krieviju. Gar viņu

programmas pantiem un tamlīdzīgiem sīkumiem mums bija
maza daļa, — mēs gribējām no sava izmisuma naida vaļā tikt.

Tad sāka sabrukt fronte, vāci nāca uzbrukumā, un zaudē-

juši Rīgu, kura mūsu kara pulkiem bija tas pats, kas kuģim
enkurs, mēs aizklīdām uz Krievijas klajumiem, nesdami sir-

dīs vēl lielāku izmisumu, un naids, kas bija jau sen mums de-

dzinājis krūtis, kļuva tik svelmains, ka mēs bijām gatavi sa-

dedzināt sava naida gunīs visu pasauli.
Pēc Kurzemes un Zemgales bija zaudēta Rīga, pēc Rīgas

Vidzeme. Asiņojuši tik daudzās kaujās, mēs beidzot bijām
izdzīti no dzimtenes, un viņā tagad saimniekoja ienaidnieki,

kuru vārds jau mūsu sentēvu ausīs bija kļuvis par visu ļau-

numu kopsummas apzīmējumu.
—

Mūsu tautai ir beigas, — teica izmisums, un viņam at-

saucās asins naids:

Nu, tad iedegsim labi gaišu bēru lāpu savai dzimtenei, un

viņai par piemiņu lai sadeg visa caru valsts. —

Mēs gājām no vienas Krievzemes malas uz otru, guvām

vienu uzvaru pēc otras, dzīvojām un trakojām, ļaudami sa-
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laupītiem dārgumiem tikpat viegli, kā tie bija gūti, izslīdēt

caur pirkstiem, bet pašās trakākajās orģijās mums nāca prātā
dzimtenes pakalni, viņos šalcošās bērzu birzes, un vārdos bū-

dami jaunas pasaules cēlāji un vecās dragātāji, savos sirds

dziļumos mēs bijām un palikām vienkārši Latvijas lauku un

pilsētu zēni, ar kādreiz gaišām sirdīm, kuras tagad bija izde-

dzinājis izmisuma naids; un lūpas, kas nomoda stundās vairs

prata tikai lādēt, miegā pieminēja māti, atcerējās tēva mājas,

un rokas, kas bija tik daudzus nāvējušas, spiedās ciešāk pie
krūtīm, jo sirdīs mēs visi vēl nēsājām līdzi savas zaudētās

dzimtenes atmiņu. —

Tad pa diezin kādiem ceļiem sāka pienākt no Latvijas

puses tādas savādas vēstis, kas modināja jau neskaidras cerī-

bas, gan šaubas:

Esot nodibināta Latvijas valsts. —

Kas viņu dibinājuši, kādi ir viņu mērķi, un vai ari mums

būs tur vieta, — mēs tā nezinājām, un tie, kuru vadībā mēs

bijām nokļuvuši ar savu ienaidu un izmisumu, tie prata visu

tādā gaismā iztēlot, ka daudziem zuda pēdējā cerība kādreiz

tikt mājās.
Dažiem tāds pavājš cerības stariņš tomēr bija. No pulka

pazuda viens un otrs, un neviens nezināja, kur tie palikuši.
Būs dabūjuši kādā nakts kautiņā galu, — vairums sprie-

da, un ar to tā lieta bij darīta.

Vienam otram tomēr modās tāda neskaidra nojauta, un

viens no tiem biju arī es. —

Kā es aizkļuvu no Volgas frontes līdz Peipusam, no turie-

nes pie igauņiem, un beidzot pie kapteiņa Berķa, tas ir garš,
visai raibs, bet man vienam interesants stāsts. —

Mani tūliņ ieskaitīja rindā, bet pie šautenes es tūliņ ne-

tiku, un labi vēl, ka man bija pašam savi zābaki: daudzi stai-

gāja basām kājām, kaut gan naktis vēl bija stipri vēsas, un

rāmāki ūdeņi uz rīta pusi pārvilkās ar paplānu ledus kārtu.

Trūka ieroču, maz bija municijas, nebij kara tērpu, un

kareivjiem, kas cits gāja zābakos un cits vīzēs, bija dažādu

sistēmu šautenes.

Toties dūša vīriem bija liela, gaišas un priecīgas bija se-

jas, un veci bārdaiņi, kas bija karojuši Mandžurijā, Karpatos
un Baltkrievijas purvos, smaidīdami teica jaunajiem:

Nu, zēni, tagad turaties pa godam: pašiem sava valsts. —

Šīs valsts robežas Vidzemē pagaidām nebija visai plašas,
bet ar katru dienu tās pletās lielākas. Krita Valmiera, pie-
nāca labas vēstis arī no Alūksnes puses, un tad mēs jau bijām
aizgājuši līdz Cēsīm, dzīdami projām sarkanos, un Cēsīs mū-

su pulks saņēma ziņu, ka no Rīgas puses virzoties mums pretī
vācu karaspēks.

Jaunajiem palika domīgas sejas, bet večiem savilkās dū-

res, un seržants Avotiņš teica:
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— Kungi nāk atpakaļ, prasīs renti. Nu, tad maksāsim

arī, bet ar lodēm un metamām granātām. —

Granātu gan mums bija ļoti maz, bet šautenes toties ta-

gad jau nēsāja gandrīz visi, un saule bija tā sasildījusi lauku

un pļavu zāli, ka kājas vairs naktīs nesala nevienam, arī

tiem, kas agrā pavasarī bija briduši pussalušos ceļu dubļus ar

dzērvju zābakiem.

Cēsis mums nācās atstāt un ejot atpakaļ, daudziem bija
zemu nokārtas galvas, bet vecie mudināja jaunajos:

Puikas, galvu augšā! Gan mēs nāksim dziedādami mājās,
bet tagad neapstāsimies līdz pašai Leišmalei. —

Atkal bija kauja, daudzi krita, mums nācās atkāpties, bet

vecajiem arī šoreiz bija mierinājums pie rokas:

Nekas, puikas, gan būs labi: pirms lēciena vienmēr vaja-
ga ieskrieties. Un kā tad to lai citādi izdara, ja ne ar kāp-
šanos mazliet atpakaļ!

Tad gaiss sāka krākt no šrapneļu kaucieniem, ložmetēji
tarkšķēja visās malās, un sākoties tiešajam cīniņam, vecie uz-

mauca ciešāki galvās cepures, iespļāva plaukstās un teica:

Tagad ne soli atpakaļ! Kam lemts mirt, tas kritīs, bet vi-

siem jāturas kopā un līdz galam, un kaut arī šī grava mums

visiem kļūtu brāļu kaps. —

Mes bijām nostājušies dziļas gravas krasta, otra puse
tai aizstiepās pakalnains klajums, ko noslēdza tumšs egļu sils.

No meža izauļoja zilgans eskadrons, dodamies uz mūsu

pusi, un steigā sviezdams bisi plecā, es dzirdēju, ka pa kreisi

sāka riet mūsu rotas ložmetējs. Un tūliņ viņam sāka piebal-
sot pārējo kareivju šautenes. —

Ta-ta-ta-ta, — pārspēdama sausos šauteņu klaudzienus,

sprakstēja ložmetēja balss, un nemitīgi strādādami šauteņu

atslēgām, mēs redzējām, kā sviedās iesānis zilganie jātnieki,
kā citi klupa ar visiem zirgiem, un kā dažs labs jātnieks izli-

doja no segliem, lai apmestu zālē kūleni un skrietu savam iz-

biedētam zirgam pakaļ, vai arī paliktu guļot un neceltos vairs.

Jātnieki sviež apkārt zirgus, auļodami atpakaļ uz meža

pusi, mēs šaujam, cik jaudas, un bēdzējus paglābj tumšais

egļu sils.

— Tie nu dabūja labu renti, — Avotiņš nosmejas, skatī-

damies pāri gravai, kur pa lauku vēl zviegdams lēkšo kāds

aizšauts zirgs, vilkdams sev līdzi seglos aiz kājas pakārušos

jātnieku. Un mežsarga dēls Draudiņš, labākais šāvējs visā

rotā, ņem uz grauda divus ievainotos, kas slēpdamies aiz kri-

tušo zirgu mugurām, rāpjas tuvāk silam, un mežā netiek no

abiem neviens.

Nošmīkst gaiss, vienu reizi, otru un trešu, gravai vienā un

otrā pusē pajūk zeme un dūmi, un tad pa kreisi dzird kādu

ievaidamies, un atskan rupja balss:



Sanitāri, šurp!
Atkal dzird gaisā gaudošanu, kas nāk tuvāk un tuvāk, un

tad piepeši turpat mums priekšā izšaujas augsts zemes stabs,

visapkārt mana niknu sīkšanu, un man blakus atsitas pret zāli

un aizlec gabaliņu tālāk granātas šķembele, no kuras vēl nāk

karstuma svelme.

— Sāk pucēt ar smago, — Avotiņš nosaka, un nolicis plato
plaukstu virs acīm, vēro gaisu, un skatās uz meža malu, kurā

pazudis mūsu sašautais eskadrons.

— Laikam laidīs virsū kājniekus, — viņš ieminas, bet

nava vel beidzis runāt, kad gravas malu ķer veselas baterijas
salve, zāli un lazdu krūmus pļauj granātu guns, un Avotiņš,
šķembeles gāzts, apsviežas augšpēdus, ceļas kājās, streipuļo
un nogāžas uz galvas gravā, un mums nava laika skriet viņu
lūkot, jo tūliņ atkal šmīkst un novaidas gaiss, un ķēdes vidū

nokritušu granātu sprādzieni saplosa četrus, bet piekto uz-

sviež gaisā šķūņa jumta augstumā.
Friči nāk! Kāds iekliedzas, pacēlis no zemes galvu un

paskatījies pāri gravai, un apmulsums taisās pārņemt mūsu

ķēdi, jo seržants ir kritis, un vēl neviens nav stājies viņa vietā

un sācis komandēt. —

No meža sāk skriet ārā pelēkzaļi augumi, skrien un metas

pie zemes, lai celtos kājās un no jauna sāktu skriet. Un tūliņ
sāk atkal strādāt mūsu ložmetēji, un zēni sviež bises plecos un

šauj.
Visa vācu ķēde jau iznākusi no meža, parskrejieni kļūst

arvien īsāki un ašāki, un tad visi uzbrucēji jau ir sacēlušies

kājās, vairs nemēģinādami gulties pie zemes, pusskriešus stei-

dzas uz priekšu, un beidz strādāt mūsu ložmetējs.
Vanag, šauj taču! Kaut tevi pērkons, — šauj, Dieva vār-

dā, šauj! Es kliedzu, skriedams uz ložmetējnieka pusi un uz-

ņemdamies vada vadību, bet tanī vietā, kur ložmetējnieks
nupat vēra savā mašīnā jaunu patronlentu, pajūk uguns un

zeme, un gaisa saviļņojums mani aizmet pāri diviem turpat
ķēdē gulošiem kareivjiem.

Es lecu kājās, — galva griežas riņķī, krūtis žņaudz ne-

labums, — un redzu, ka Vanags ar asiņainu galvu guļ blakus

savam ložmetējam, kam norauts atslēgas gals. Un vācu ķēde
ašā gaitā nāk gravai arvien tuvāk. —

Zēni, — ātru uguni! — Es brēcu, streipuļodams uz ķēdes
vidu. un kareivji šauj trakā steigā, bet uzbrucēju vilnis jau
pievēlies pie gravas malas, — daži metas tūliņ lejā, traukda-
mies doties pāri, — bet citi klūp zālē, plok aiz krūmiem un

liek klaudzēt uz mūsu pusi savām šautenēm.

Gravā ieskrējušie Kāpj augšā, traukdamies mums preti,
ķeras pie krūmiem un zāļu stiebriem, jo krauja ir stāva, un

dažs labs kāpējs, lodes ķerts, jau ir nokūleņojis atpakaļ; un

gravas dibenā, kur, slēpies alkšņu audzēs, aizvijas sekls
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strauts, redz guļam pāris nekustīgus stāvus, un kāds trešais ir

iekritis augšpēdus ūdenī ar ķermeni un galvu, un no augšas
var tagad labi saskatīt viņa zābakzoles, kas naglām apkaltas.

Tad pāris kāpēji jau uzrāpušies līdz pašai mūsu malai, —

tai pāri ceļas šautenes stobri ar zalgojošu platu durkli, un

durklim blakus parādās iezaļgana bruņu kaska un zem tās

nikni atņirgti zobi un dusmu sašķobīts vaigs.
Parādās un pazūd, jo kareivis Akmens, kam vācu kareivis

lien taisni virsū, ielēkdamies grūž tam ģīmī savas šautenes

stobru, kuram nav durkļa, un kāpējs atgāzeniski nokūleņo
gravā.

Puikas, ar metamām granātām! — sauc Draudiņš, šau-

dams lodi pēc lodes uz pretējo gravas malu, kur saguluši
vācu strēlnieki, bet roku granātu mums vairs nava, un no

kraujas puses atkal lien augšā zaļganpelēkas bruņcepures,
un tām līdzi durkļu asmeņi.

Priekš kam tad šitie! lesaucas Akmenis, sagrābdams pa-

prāvu laukakmeni, kas gulējis gravas malā, un veldams to uz

augšup lienošo kasku pusi. Tās raujas sānis, pamanījušas
briesmas, bet ir jau par vēlu, — akmens gāžas gravā, dzird

smagu iebrēcienu, tad lāstu, bet arī pats vēlējs sviežas uz sā-

niem, un nekustas vairs, jo vācu lode tam ieskrējusi sejā un

izurbusies pakausī, no kura plūst tieva asins strūkliņa.
Fričiem nāk palīgi, — Draudiņš iekliedz man ausī, un

griežot skatu uz meža pusi, es pamanu mežmalā, vairāk pa

kreisi, jaunus ienaidnieka augumus, kas patlaban skrien ārā

no eglāja, skrien vēl vairāk pa kreisi, un taisās tikt apkārt
gravas galam, kas aizstiepjas, kļūdams arvien seklāks un lē-

zenāks.

Strēlnieki vēl šauj, bet gandrīz netēmēdami, jo visu acis

tagad saista jaunā ķēde, kas ātri attālinās no mežmalas, tiek-

damās tikt mums kreisajos sānos, un arvien vājāka kļūst
mūsu guns.

Uguni! Es kliedzu izmisis, tveru šauteni, sāku šaut, bet

arī man acis pret prāta gribu veras uz to pusi, no kuras veļas
ar līkumu, bet arvien tuvāk, jaunais uzbrucēju vilnis.

Redzot mūsu apjukumu, vācu pirmās ķēdes strēlnieki me-

tas gravā, un mūsējā kraujas malā uzreiz sāk celties augšup
veselas sešas bruņu cepures.

Tuvāk gulošie mūsu strēlnieki gāž tām virsū ar šauteņu

laidēm, kāds sviež un ķer mērķi ar paprāvu akmeni, ko sagrā-

bājis sev blakus, bet pānikas drudzis jau sācis izplatīties mūsu

ķēdē, un es jūtu, ka vēl pāris minūtes, un nervozākie sāks līst

atpakaļ, tad skries, tiem pakaļ steigsies citi, un grava būs pa-

zaudēta, kaut gan bataljona komandieris teica, ka tā mums

par katru cenu jānotur, kamēr atnāks palīgi.
Tos neredz, un kur gan lai tie celtos, jo kaujas troksnis
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ir iededzies pa labi, — gaiss klaudz un dārd līdz pašai Gaujai»
un ložmetēju tarkšēšanu dzird arī tālāk pa kreisi, kur cīņas
mūsu pulka pārējās rotas.

Tagad vidū starp mums un viņām viešas vācu ķēde, un,

mūsu vadam atkāpjoties, atkal būs radies frontē robs, pa kuru

plūdīs iekšā jauni un atkal jauni vācu spēki, un mūsējie kāp-
sies atkal atpakaļ. —

Daži jau lec kājās, un pieliekušies sāk skriet projām no

gravas, bet tad netālā aizmugurē dzird ašu sasaukšanos, skre-

i'ošu soļu dūņu, un parādās rezerves rota. Izvērsdamās pa

:reisi, viņa metas ķēdē, un vācu jauno vilni, kas ticis jau ap-
kārt gravas galam, sāk pļaut mūsu palīgu līdznestais ložmetējs.

Mūsu vads atkal salasās kopā, un nikna šauteņu uguns

kapā lazdu cerus viņā gravas malā, bet pa labi, kur kaujas
troksnis kļuvis dārdoši skaļš, un pilns šrapneļu mākonīšiem

jau pieplūdis saulainais vasaras debesu jumts, dzird ceļamies
aukainu šalku, no kuras atskan meži un birzes, un arī mūsu

sargātā grava met atpakaļ gaisā brāzmainā kaujas sauciena

atbalsi.

Urā-ā-ā-ā — atšalc visi mežu gali, un mums līksmas top
sirdis un rokas, tagad manot, ka uzvara sveras uz mūsu pusi,
un ka pa labi jau dzen ienaidniekus atpakaļ.

Tad mēs sākam nomanīt to pašu šalkšanu patāļu pa kreisi,

un tagad ceļas kājās arī rezerves rotas ķēde, gāzdamās uz

priekšu, pretī sagulušajam vācu vilnim, un atkal juzdamies
vienoti ar draugiem pa labi un kreisi, mēs arī lecam kājās,
metamies gravā, kūleņodami pāri ložu un akmeņu dragātiem
pelēkzaļiem augumiem, raujam no viņu jostām metamās gra-

nātas un triecam tās strauta alksnienā, no kuras mums pretī
atskanējuši daži šāvienu blīkšķi.

Šāvēji metas ārā no krūmiem, grib rāpties pie savējiem,
bet mēs esam jau pieskrējuši viņiem klāt, un triecam mugurās
lodes no tik liela tuvuma, ka zaļganpelēkos tērpus apsvilina
šāvienuguņu šalts.

Viņi krīt, gāžas augšpēdus, un kāds lūko vēl celties sēdus,
bet Draudiņš, garām skriedams, tad sašķaida galvu ar bises

rezgali.
— Augšā! Es ierēcos, aizmirsis visu kontūzijas reibumu,

bet kareivji jau bez komandas ir sākuši ar skubu traukties

augšup gar gravas malu. Un rāpšanās sokas ātri, jo no augšas
vairs neklaudz vācu šautenes.

— Aizmukuši! Draudiņš aizelsies iesaucās, pirmais uzrā-

pies augšā, un tad arī mēs esam aizsnieguši krauju, kur starp
lazdu krūmiem redz guļam pāris nošautus. Viens no viņiem ir

mirstot pavērsis seju uz gravas pusi, un ļauni skatās mums

sejās saviem jau nespodrajiem acu baltumiem.

Uz egļu meža pusi steidzas salīkuši stāvi, nesdami rokās
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šautenes, un viens no viņiem tūliņ plok uz mutes, ķerts no lo-

des, ko raidījusi Draudiņa šautene.

Mēs metamies ķēdē, un sākam šaut, cits no ceļa, cits tāpat
kājās stāvēdams. Bet vācu ķēde pazūd mežā, atstādama zālē

vairākus nupat kritušus.

Kaujas troksnis pa labi un pa kreisi ir aizvēlies tālāk uz

Cēsu pusi, un mēs ceļamies kājās un, paātrinādami soļus,
steigdamies aizejošiem ienaidniekiem pakaļ, un nemanām

paši, cik liels ir mūsu nogurums.
Pie debesīm gaiši liesmo saule, mākoņu nav, un tikai virs

meža galiem uz Gaujas pusi vēl klīņā neizklīduši šrapneļu
dūmi, no apaļām baltām pūkām jau izstiepušies caurspīdīgos
dūmu gredzenos.

Mēs steidzamies bēdzējiem pakaļ, un mūs apņem ēnainais

egļu sils, kura malā, pieslējis asiņaino galvu pie resna, ložu

apkapāta stumbra guļ vācu kareivis.

Viņš kritis pirms pāris minūtēm, jo asinis vēl lēni sū-

cas no lodes caururbtā vaiga, bet kājas un augumu jau ap-

klājušas melnās meža skudras, kuru pūzni tas krītot saārdījis
ar savu smago zābaku. Saniknotie dzīvnieciņi skraida pa no-

šautā krūtīm, rāpo ap vaļējo bezūsaino muti, kurā mirdz zobu

baltums, un no izpostītā pūžņa puses nāk klāt jaunas un atkal

jaunas skudru kolonnas.

— Skat nu, pat Latvijas skudras nāk mums palīgā, —

Draudiņš iesmejas, norāvis no kritušā sāniem maksti, kurā

iebāzts mauzeris, un mēs steidzamies tālāk mēžā, vērodami vir-

zienu pēc kaujas trokšņa, kas dzirdams abās pusēs, bet jau pa-

tālu, kā izlijušu negaisa padebešu sasaukšanos. —

Tad mēs maršējam uz Rīgas pusi, cīnāmies pie Juglas, un

beidzot varam ieiet Rīgā, kuras ielas es minu pēdējo reizi

pirms diviem gadiem, kad pēc arjergarda cīņām pie Olaines

gāja projām mūsējais strēlnieku pulks. —

Es tieku vēl tovakar ārā no kazarmēm un steidzos uz Cē-

su ielu, kur dzīvo mana meitene. — Šķiroties tā gribēja izrau-

dāt acis, tiecās iet līdzi, solīdamās mīlēt līdz mūža galam un

gaidīt atpakaļ. —

Noplukuši pa šiem neredzēšanās gadiem ir Rīgas jumti,
un iedzīvotājiem, kas bija iznākuši mūs sagaidīt, gan priecī-
gas, bet iekritušas sejas, un no tumšiem lokiem, kas apjozuši
daudziem acis, var redzēt, ka viņu uzticīgākais draugs ir bijis
un ir vēl tagad izsalkums.

Jo tuvāk nāk man tik pazīstamais Cēsu ielas nams, jo ne-

varīgākas top man kājas, kuras nesagura pat toreiz, kad mēs,
nākdami no Olaines kaujām, bez apstājas izmaršējām Rīgai
cauri, lai steigtos uz Juglas pusi, pretī jaunām cīņām.

Ak, toreiz mums deva speķus izmisuma naids, un zinot,
ka Rīga tūliņ kritīs, nevien nebija vairs žēlu, nebij žēl pašam
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krist. Tagad mani māc bažas, cīnīdamās ar cerībām, ka viss

būs Elzas tēva dzīvoklītī tāpat, kā bija, un ka vēl kuplāka
zaļo uz Elzas lodziņa mirte, ko tā audzina līgavas vaiņagam.—

Tad es kāpju augšā pa trepēm, un atkal manu, ka man

gurst ceļi, kaut viņi nesagura, vienā stiepienā dodoties pāri
viņai gravai, pie kuras krita seržants Avotiņš. —

Asi un griezīgi iekliedzas zvaniņš, koridorā aiz durvīm

dzird šļūcošus smagus soļus, ķēde žvadzēdama atkrīt vaļā, un

pavērto durvju spraugā kļūst saredzama izspūrusi ūsaina

galva, vērodama mani ar ziņkāru un neuzticīgu skatienu.

—Ko jums vajaga? Jautā skarba balss.

—Te tak dzīvo Krastiņu jaunkundze? Es prasu, un man

uz mirkli liekas, ka dzirdu runājam kādu citu, — tik sveša un

savāda kļuvusi mana balss, kurai nupat piesities klāt smags
aizsmakums.

—

— Jūs laikam domājiet manu sievu? — Ūsainis saka, un

tagad tam jau kļuvusi mazliet laipnāka mēle, kaut acis vēro

mani ar to pašu neuzticīgo urbjošo skatienu. — Nav mājās,

aizgāja ciemos, un būs atpakaļ tikai vakarā, — viņš noteic,

sākdams liekties uz leju, un tad es redzu viņam caur kājstarpu
izlienam gaišu galviņu, un lielām zilām acīm manī veras mazs

fuīisēns, iebāzis pirkstiņus mutē un līgodamies uz paresnām
īkām kājiņām, kuras tikai nesen sākušas mācīties staigāt.

Man kaut kas iesmeldzās krūtīs, bet ūsainis noliecas vēl ze-

māk, ņem puisēnu uz rokām, slienas taisni, un sejā tam ir at-

plaucis lepns tēva smaids.

— Dūšīgs puisis, vai ne? viņš saka, —
Kārli, tu arī reiz

būsi zaldāts, tāpat kā tas svešais onkulis. —

Es mēmi sveicinu, griežos apkārt, kāpju lejā, un eju

prom, jo tagad tak ir gluži vienalga, kurp mani nes kājas.

Ilgi es klīdu todien apkārt, mirušām acīm vērodams pre-

timnācējus, namu sienas, un tomēr nepazīdams ielas, pa ku-

rām tik daudz biju kādreiz staigājis. —
Es gāju līdz vaka-

ram, — acis bija sausas, sirds dega, un dvēselē tāds tukšums,
kā vēl nekad. —

Manas bēdas bija nojauduši citi rotas kareivji, un pats
rotnieks smiedamies ieteica meklēt zudušās vietā citu līgavu.
— Vai nu maz esot Rīgā meiču, kas gatavas atdot sirdi kara-

vīram, kam kaprāļa uzšuves?

Es atbildēju ar toreiz vēl parasto: „priecīgs censties", bet

tukša no domām par jaunu mīlu bija un palika mana sirds.

Un tas bija, varbūt, labāki, nekā sekošana rotas komandiera

zobgalīgajam padomam, jo karš vēl nebija galā, no viņa es

pārnācu bez kājas, un pa to nelielo miera starpu, kas šķīra
Cēsu kaujas no Bermonta kariem, es komandēju vadu un ne-

varēju tik vienkārši iet meklēt jaunu mīlu, pieslējis kazarmas

kaktā šauteni.
—
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Rudenī sākās jaunas kaujas, un tad mēs, noturējušies
Daugavas labajā krastā, sākām atkal lauzties uz priekšu.
Man nebij ko zaudēt, es gāju pašās bīstamākajās vietās, bet

mani neskāra neviena lode, un aizsīca garām visas granātu
šķembeles, kaut draugi krita pa labi un kreisi, un manā ve-

cajā kara mētelī vēl tagad var redzēt ložu caurumus un ie-

plēsumus, kuras ārdījušas dzeloņdrātis un granātskrambas.
Kad beidzot Rīga bija brīva, un saldami uz klaja lauka,

kas bija piekaisīts kritušiem, mēs dzirdējām sev aizmugurē
iedimdamies visus pilsētas zvanus, vienam otram kļuva valgas
acis, un virsnieki lika noņemt cepures, un pieminēt kauju brā-

ļus, kas par dzimteni krituši.

Visi skaitīja lūgšanu, bet man nevērās lūpas un nepaku-
stējās mēle, un tāpat kā sasalusē zeme, pilna ledaina aukstuma,
bija kļuvusi cieta un salta man sirds. —

Mēs gājām uz Jelgavu, bet ienaidnieks izmisis turējās

f>retī,
tam nāca no Vācijas palīgspēki, un ja zeme nebūtu tik

oti sasalusi, viņi ieraktos kā kurmji, un sāktos pozīciju karš.

Viņa bija sasalusi cieta kā cementklons, bet sniegs vēl

nebij snidzis, un auksts bez gala pūta ziemeļvējš, mums lēkā-

jot ap ugunskuriem, ja nācās mitināties uz klaja lauka, vai

meža aizvējā. —

Un tad naca viņa, gaiša brīnumu nakts, kas paņēma manu

kāju, bet izkausēja sasalušās sirds saltumu.

Pievakarē, jau metoties krēslai, mums nāca virsū bermon-

tieši, un bataljona komandieris bija pavēlējis, ka pēc atakas

atsišanas mums pašiem jāiet uzbrukumā.

Uzbrucējus mēs nogāzām zemē, citi muka atpakaļ, un

viņu atkāpšanās šoreiz bija īsta, jo ienaidnieka aizmugurē
vairākās vietās redzēja atsarkstam debesīs ugunsgrēku
blāzmu.

Nu, zēni, kātosim labi mudīgi uz priekšu, citādi viņi

mums izdedzinās visu zemi, — teica rotnieks, kārtodams mūs

tālākgā jienam.

Mēs bijām nogājuši apmēram pusotra kilometra, kad

priekšā piepeši atskanēja šāvieni, zibsnījošās uguntiņās saka

mirdzēt visa meža mala, un mēs, steigā raudami no pleciem
šautenes, metāmies uz priekšu — bija tumsa, bermontiešu ie-

ņemtais mežs likās vēl tumšāks, un tālu dega debesīs uguns-

grēku blāzmas atspīdums.
Krita viens un otrs, tumsā neredzams, bet smago ķermeņa

kritiena troksni auss tvēra arī skrejošu zābaku klaudzoņā uz

sasalušās zemes, un sausajā šāvienu tarkšķēšanā. — No mež-

malas atskanēja urrā-saucienu brāzma, ienaidnieks nāca mums

pretī, bet mēs to samīņātu dzinām atpakaļ mežā, nokaisīdami

sasalušo pļavu līķiem, un tad es piepeši dabūju briesmīgu
triecienu pa celi, skrējienā apsviedos uz galvas, un jutu, ka
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guļu zemē, kas ir briesmīgi auksta, ka cīņas troksnis ir aizvir-

puļojis mežā, un man no kājas plūst kaut kas lipīgs un silts.

Mēģināju celties sēdus, bet ievainotā kāja bija palikusi
līdz pašam gurnam stīva un smaga, kā svins. Asins peļķe ap
manu celi ātri pletās platāka, sākdama slapināt arī otru kāju,
un es jutu, ka pēc stundas vai divām man pienāks aiz noasiņo-
šanas gals.

Sakodis zobus, es dzinu prom nesamaņu un lūkoju kon-

centrēt visus prātus, lai izšķirtos, kas darāms. Saukt sanitārus

nebija nozīmes, jo visi tie bija aizskrējuši rotai līdz.

— Jaluko apturēt asins noplūšana, es sev teicu, un tad man

rokas jau instinktīvi bija sākušas atraisīt šautenes siksnu.

To es cieši aptinu ap kāju, augšpus ceļa, bet asinis tomēr

plūda vēl, kaut arī ne tik strauji, kā pirms apsiešanas. Tad

es atcerējos uz laukiem kādreiz bērnībā redzēto malkas ve-

zuma sasiešanas skatu, un sameklēju durkļa makstis, aizbāzu

viņas aiz siksnas un sagrieza reizes divas ar visu spēku,
maksti nevilkdams atpakaļ.

Asins tecēšana apstājās, kāja lejpus celim ātri notirpa, un

es gandrīz vairs nemanīju sāpju, kaut gan pats sašautais ceļ-

gals dega un sala reizē, un bija palicis stīvs un smags.

Toties ķermeni sāka kratīt trīsas, un reizē nāca tā kā

miegs, taisīdamies vērt cieti acu plakstiņus. Ļauties miegam
nozīmētu nosalšanas nāvi; ar visiem spēkiem es centos turēties

tam pretī, un tad man piepeši bija kļuvušas asas acis, un es

grābu pēc šautenes, jo dzirde bija uztvērusi tumsas melnumā

vieglus zaglīgus soļus.
— Bermontiešu izlūki, — man iešāvās prātā, un atbalstījies

uz šautenes, es lūkoju sagriezties uz to pusi, no kuras bija at-

lidojusi šaubīgā dipoņa.

Nācējs laikam bija viens; viņš nāca uzmanīgi un lēni, uz

mirkli apstādamies un tad zagdamies tālāk, un es biju apņe-

mies šaut, līdz ko nakts melnumā varēs nomanīt pret uguns-

grēka blāzmas strīpu bermontieša augumu.

Es skatījos, viss drebēdams aiz aukstuma un arī aiz uz-

traukuma, uz mirkli pat piemirsu sašauto kāju, cieši ap-

ņēmies nonāvēt.

Tagad man to vajadzēja manīt katrā ziņā, jo es guļu ar

elkoņiem uz sasalušās zemes, un pret blāzmas atspīdumu var

labi saredzēt retas purva priežu galotnes.
Nācējs nav redzams, un tomēr es dzirdu tā soļus, manu

viņa tuvumu.

Tad, dažus sprīžus virs zemes, iegailās divas sarkanas

uguntiņas, un ausīs man piepeši iesitas gari stiepta kaucoša

skaņa.
Vilks! Man zibeņātri izšaujas caur smadzenēm, aukstas
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tirpas iet pāri mugurai, un es nemērķēdams šauju uz to pusi,
kur nupat vēl kvēloja plēsīgās acu ugunis.

Šāviena troksnis tagad šķiet briesmīgi skaļš, atbalss ilgi
šalc mežā, bet šautene no uzbudinājuma man izkritusi no ro-

kām, — es drebēdams to sameklēju tumsā, spiežu sev klāt, —

man trīc lūpas, un no acīm ir aizbēdzis miegs.
— Vilki nemēdz klejot pa vienam, — es saku pats sev, —

viņi staigā baros, un ja tu nevēlies, lai saplosa dzīvu, tad pa-
liec nomodā.

—

Kādu laiciņu es turos, bet tad manu, ka galva atkal liecas

uz krūtīm un bezgala smagi sāk palikt plakstiņi.
Izmisis es turos pretī miega varai, bet domas jau sāk sa-

jaukties cita ar citu, atmiņā drūzmējas pagātnes ainas, un tad

viņas visas uz mirkli aizēno skats pozicijās, — lūgšana, ko skai-

tīja ceļos nometušies karavīri, dzirdēdami atbrīvotās Rīgas

zvanus, un savus kritušos biedrus pieminot.
Es redzu itin gaiši viņu sejas, kaut apkārt ir melna nakts,

tuvumā nav neviena dzīva, tikai vilki, un nāves miegu guļ
mūsējo un bermontiešu kritušie.

Tad man kaut kas iedrebas krūtīs, es salieku lūgšanai ro-

kas un sāku skaitīt trīcošām lūpām:
Dodi mieru mūsu brāļiem, kas krita šodien un vakar, un

visiem, kas atdevuši dzīvību par mūsu tautas dzimteni!

Dodi mieru mūsu brāļiem, kas atdevuši dzīvību par
dzimteni, — tumsā, kas ap mani, atkārto klusas balsis, tik klu-

sas, ka uz mirkli liekas, — tas tikai vējš, kas čabina sausās

apšlapās.
Asaras man apmiglo acis, un celdams augšup galvu, lai

vēl reiz ieskatītos nupat redzētās biedru sejās, es manu, ka

arvienu gaišākas top debesis, no tumsas, kas lēni kāpjas atpa-
kaļ, kāpj ārā tumši koku stāvi, un viss sasalušais purva pļa-
vas klajš ir pārlijis ar savādu, mēnesnīcas sudrabam līdzīgu

spožumu.
Šis spožums top arvienu mirdzošaks, un tad es saku ap-

skatīties, un redzu ap sevi mūsējo kritušos.

Soļus piecus no manis guļ, plati izpletis rokas, kā skrējie-
nā uz mutes nokritis, jaunais students Kalniņš, — es to pa-

zīstu pēc melnajiem matiem un landvēristu lodes sakropļotās
auss.

Pa labi no viņa guļ dižkareivis Asmenis, pagriezis pret
debesīm vaigu, un savādais, klajam pārlijušais spožums ir tik

gaišs, ka es varu saredzēt iesirmās Asmeņa ūsas, kas niknas

un saspurotas, arī vērstas pret debesīm, bet sejas panti tam

skarbi un cieti, kā mācības laukumā.

Savrup no viņiem ir kritis klusais latgalietis Jaudzems.
Viņš noliecis galvu uz sāniem, acis neredz, bet cepure ir nori-

pojusi no galvas, atsegdama matu linbaltumu. — Viņš bija
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skaists zēns, bet kluss un kautrs, un visa rota zināja, ka tas

ļoti mīl savu māti, un ir vienīgais viņas auklējums.
Gaišums, kas līst no augšas, kaut gan nav nekur redzams

rētainais mēneša vaigs, kļūst arvienu mirdzošāks, un Jaudze-
ma linbaltā galva tagad liekas visa pielijuši ar savādās mēnes-

nīcas sudrabu.

— Mūsu brāļiem, kas atdeva dzīvību par dzimteni, — es

dzirdu paklusu, daudzām nopūtām līdzīgu šalku, un acis man

ieplešas brīnā, veroties uz meža pusi, no kura patlaban sācis

nirt ārā kaut kas pelēkbalts.
Tur nāk liels ļaužu pulks, kailām galvām un pelēkās paš-

austās drānās, bet tik viegli un klusi, ka nedzird soļu dūņu,
un nācēju kājas šķiet slīdam pa zemes virsu.

Tur nāk pusmūža vīri, nodriskātos darba svārkos, pasta-
lām un vīzēm kājās, pusmūža sievas un jaunas meitenes, tinu-

šas saktīm saspraustās sagšās, un mazi. baltgalvaini bērni tek

mātēm līdzi, un nedzirdami dipina sala sakalto zemi basām,

sasprēgājušām kājiņām.

Nācēju ir bez skaita. Viņi nāk klātu kritušiem, turēdami

rokās baltus ziedus, kas viz gaišāk par mēnešgaismu, un kaisa

tos kritušajiem uz galvas, aprakdami viņus zem ziedu kupe-
nām, un atkal es manu savādu šalku, kas liekas kā vēsmas

čabēšana sausu lapu birumā:

Musu brāļiem, kas atdeva dzīvību par dzimteni!

Jau pazuduši mirdzoši balto ziedu kaudzēs kritušo augu-

mi, bet nācēju pulkam vēl nav gala, un no meža tumsas nirst

ārā jauni pulki, un visiem ir bezgala klusa gaita, un rokās tie

nes ziedus, balti sudrabotus un mirdzošus. Un tur ir jaunekļi
cauņcepurēm galvās, un meitenes svētku drānās, ar vizuļu vai-

ņagiem.
Un tad es manu kluso nācēju šalkoņā kaut ko līdzīgu tik-

ko samanāmam soļu ritmam, un no meža sāk ārā nākt jau-
nekļi ar zobeņotām saulēm pie krūtīm un spītīgām galvām, un

es redzu draugus, kas mira Tīreļpurvā, un vīrus, kuru dzī-

vības sadega Ložmetēju kalna ugunīs. Un citiem līdzi nāk

purva dvaša, un smagi birst no citu kājām sasalusi kapu
smilts.

Arī viņi nes rokās mirdzošos ziedus, met sniegbaltās kau-

dzēs, kas viz virs kritušiem, un nācēju šalkoņa nes pa gaisu
baltas ziedlapiņas, kurām nobirusi visa zeme, un tad man uz

krūtīm un virs sirds nolaižas zaigojoša sniegbalta roze, un viz

un margo, visa drebēdama, un tik vāra, it kā tā būtu augusi
mēnesnīcas dārzā, vai plūkta aizsaules klajumos.

Es gribu ņemt viņu pirkstos, spiest pie sejas, bet rokas

atsakās klausīt, un baltā orīnumpuķe paliek man uz sirds. Un

tad man sāk likties, ka no viņas līst sirdī savāds sērīgs gai-
šums, mana dvēsele top mirdzoši balta, un asaras man rit pār



vaigiem, un es jūtu, ka pats sāku mirdzēt, līdzīgi šim ziedam,
un gaišs ap mani ir kļuvis viss.

Asaras miglo acis, nācēju gājiens pazūd kā miglā, bet
cauri mikliem plakstiņiem es jūtu virs Krūtīm un visapkārt
maigu baltumu, man vairs nav auksti, nekas vairs nesāp, lie-

kas, es mirstu, un bezgala viegla man sirds.

Tad es dzirdu dimdēšanu, kas nāk tuvāk, veru vaļā
acis, redzu divus tumšus stāvus, kas noliecas zemē, ņem mani

aiz pleciem un kājām, ceļ, uz kaut kā gulda un nes projām,
un kāda iekšēja balss man saka: tevi uzgājuši sanitāri, un tev

nevajadzēs mirt. —

Šūpodamies es peldu kaut kur projām, — tālu augšā zvīļo
kaut kas sudrabots, un plašāk atverot acis, es redzu retas

zvaigznes, bet uz sanitāru galvām un pleciem ir nolaidušās

brīnumpuķu ziedlapiņas. —

Es tveru sev pie krūtīm, bet rozes mirdzuma tur vairs

nava, kaut gan visapkārt ap nesējiem un mani ir nomanāms

kaut kas maigs un balts.

— Baltā es iešņukstos, gribēdams taujāt sanitāriem,
kur tie likuši manu brīnumpuķi, bet viņi piekrizdami loka

galvas un abi reizē atsaka:

— Jā, visa zeme balta. Šonakt uzsniga pirmais sniegs. —

Prof. K. Straubergs.

Intelliģence 1919. gadā

Jau vistuvākā laikā pēc Rīgas atbrīvošanas no lielinie-

kiem ģen. Baloža štābam nācās uzņemties arī tādas lietas, ko

prasīja latviešu tautas plašākās intereses šajā laikmetā. Rīgā
Niedras valdība bija tikai vārda pēc latviešu, jo viņa balstī-

jās ne uz latviešu karaspēka daļām, kuras viņu neatzina;

Rīgas jaunformējamās rotās pat ar parakstiem nodeva zvē-

rastu Ulmaņa valdībai un šīs zvērasts ir viens no interesantā-

kiem laikmeta dokumentiem. Nebij nekādas izredzes arī tai

intelliģencei, kas ar apbrīnojamu izturību nereaģēja uz aici-

nājumiem strādāt Niedras valdības iestādēs, kaut arī paliekot

gandrīz bez eksistences. Bez sevišķa aicinājuma viņa par to

plūda karaspēka daļās gan ģen. Baloža armijā — pieminēsim
sirmo Deglavu, kas vienā no tām mazā auguma dēļ bij pē-
dējā vadā, ko sauca par „Deglava ģimeni" — nemaz nerunā-

jot par Bermonta laika Rīgas aizstāvēšanās cīņām, kur nebija
mājās palicēju. Gaisā karājoties palika arī mākslas iestā-

des, un visvienkāršāki viņu eksistences jautājumu atrisināja

ģen. Balodis, kvartīrmeistara daļai piekomandējot operas

un teātra darbiniekus pilnā sastāvā, un tiem izsniedzot
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karavīru atalgojumu naudā un graudā. Šo mākslinieku

„tēvs" bija, tor. kvartīrmeisters, kapt. Dambekalns, un viņa
daļas telpas tagadējā iekšlietu ministrijā dažās dienās bij
mākslinieku — dāmu un kungu pilnas. Tur redzēja produk-
tus saņemot gan Malvīni Vīgner-Grīnbeigu. gan citus ievēro-

jamus māksliniekus — toreizējos armijas kareivjus kultūras

laukā. Tagadne tiem bij šādi nodrošināta, par pārējo bij lemt

nākotnei, un armijas vadība bija atradusi pareizo ceļu, jo
kad radās iespēja pēc Ulmaņa ienākšanas Rīgā izglītības mi-

nistrijai operu un teātri pārņemt, ar armijas piepalīdzību uz

kara stāvokļa pamata aizņemot tagadējās ēkas, šie paši
mākslinieki, vēlāk pēc Bermonta uzbrukuma apturēšanas pa

daļai demobilizēti, zem lielgabalu un mīnu metēju uguns ne-

atlaidīgi un pārliecināti gaidīdami uzvaras nodrošināto miera

atjaunošanu, Kr. Barona ielas pamatskolas telpās sāka gata-
voties savam tiešam darbam. Gleznotāju un rakstnieku viena

daļa tāpat tika savilkta tajā pašā kvartīrmeistara daļā Kara

muzejā, kas bija atjaunots no agrākā, bet krājumus pagai-
dām necēla gaismā no viņu glabātuves Rīgas Latviešu bied-

rībā, kur tos bija pievācis J. Misiņš. Kara muzejs darbību

atklāja pēc vāciešu padzīšanas un pirmo reizi nacionālais ka-

rogs pacēlās Rīgas vēsturiskajā Pulvera tornī, kur šis muzejs
vēl tagad atrodas.

Intelliģences ideoloģija izpaužas tā laika rakstniecībā un

žurnālistikā. Pēdējā bija viengabalaina un skaidri patriotis-
ka, kā Liepājā tā Valkā, un pēc tam Rīgā, kur vecais Latvi-

jas Sargs Krodera vadībā uztvēra tautas vienīgo domu — par

savu valsti, kas vēl arvien bija jāatkaro. Pietiek pašķirstīt
šo laikrakstu kaut Bermonta uzbrukuma laikā, lai redzētu to

dzimtenes mīlestību dziļi izjusto patriotisko spēku, kas dveš

no šajā laikā rakstītām rindām. Tautas spēku atmoda izpau-
dās straujā tempā radošā darbā visvairāk koncentrētā veidā

šajā 1919. gadā; kā apburta princese, no gadu simteņa miega
atbrīvota, žilbinošā ātrumā šī atmoda apņēma visu latviešu

zemi. Vēl ir atmiņā laiki, kad nebija kārtīgas dzelzceļa sa-

tiksmes, kad kara laukos nebija ne zīmes no kādreiz bijušām

mājām, kad ar somiņu mugurā mājās nāca kādreiz bagāti

bijušie zemgaliešu un kurzemnieku bēgļi. — Dzīves iznīcības

brūces dzīst ātri, un vai tagad vairs atminam, cik garda bija
vienkāršā rudzu maize. Bet ne tikai ārkārtīgi enerģiskā dzī-

ves atjaunošana ir nedaudzo pēckara gadu 1919.

gads ir tas, kas līdz ar zemes atbrīvošanu ir radījis mušu zi-

nātnes un mākslas iestādes. Ja 1917. gadā sākām sapņot par

augstskolu, kā uz burvja mājienu 1919. gadā atvēra savas

durvis universitāte, pēc tam arī konservātorija un mākslas

akadēmija. No visām pasaules malām mājās nāca mūsu zi-

nātnieki ar svešumā iegūtu stāžu un jaunā universitāte kopa
ar atjaunotām techniskām fakultātēm organizēšanas darbu
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varēja veikt dažos mēnešos, gan tūliņ pēc atvēršanas nododot

visus mācības spēkus un studentus tēvijas aizstāvēšanai Ber-

monta laikā. Nacionālā opera un teātris, valsts bibliotēka,

archīvs, etnogrāfiskais un mākslas muzejs, skolas
— ir šī laika

sasniegums, jeb labāki sakot, ilgi krātās enerģijas izpildī-
jums un taisni šis laiks

—
kara gads ar Vāciju un Krieviju

reizē — ir latviešu tautas brīvības vispilnīgākā izteiksme.

Kas par to, ka pēc tam var nākt arī pagurums, —
atskatīša-

nās atpakaļ mums pietiekoši rāda, ka mūsu brīvība nav bijusi
teērētisks prātojums, bet ka mums ir bijis spēku diezgan ra-

došam darbam valsts celšanas laikā un ka mēs esam nobrie-

duši viņas nostiprināšanai arī ikdienas cīņās.

Jānis Mednis.

Pēdējais strēlnieks Tīreļpurvā.
Kur Tīrelis uz visām pusēm
Kā milzu postaža līdz debesmalai sniedz,
Un kroplas priedes, bērzi, purazieds
Un virši veco vietu ieņem klusēm, —

Kur plandot pulku karogiem
Pa apaļkoku lielceļiem
Kā nāca — aizgāja ar joni
Reiz milijoni, —

No apdegušiem dēļgaliem
Nu invalids, ar koka kāju,
Kā kapa šķirstu ceļ sev māju.

Kā pirmcilvēks,
Ko baida noslēpumains garu spēks,
Viņš brīnu pilnām acīm raugās dabā.

Ne kāds tur sēklu sēj, ne ugunskuru glabā,
Un verstīm tālu māju nav nekur,
Tik drupu kaudzes balo šur un tur,

Un krusti, sūnām apauguši,
Par pulkiem liecina, kas mierā iegājuši.

Viņš savā audzē pēdējais,
Starp leģioniem nāves lauztu,
Nes dienu bezcerībā baiss

Kā krustu savu miesas graustu,
Un Dieva prātam paklausīgs,
Kas dzīvot liek līdz spēki sīks,
Ar niknumu un nepatiku
Par savu dzīvību kā sievu pliku
Pret postažu viņš karu sāk.
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Bet viņa spēki nepanāk
Ne stiprumā to bērzu zaļo audzi,
Kas viņa šaurā tiesā nāk,
Ne dzīves alkā zvēru draudzi,
Kas augļus briedušus vac alas steidzīgāk.

Sirms vecis, nevarīgs, uz kruķa atbalstījies,
Viņš durvīs zemajās stāj rieta apspīdēts,
Un nākam galu redz, no kā nav mūžam bijies,
Jo viņu vadījis ir liktens svēts.

let stundas klusībā un mēness ēnas vijas
Ap viņa augumu kā sudrabotas dzijas.

Viņš lēnam pagriežas, kur krustu rindas bale,
Un garu atbalsis dzird šalcam zaļā zālē.

Pie citām parādās tur viņa kapavieta, —

Un skatā dzisušā nāk apņemšanās cieta.

Pār Tīreli, kas tumši zeļ,
Nakts gaisu tīro dziļi ieelpodams,
Viņš beigu reizi acis ceļ,
Tiem godu dodams,
Ko viņu Dievs kā mīkla nesaprasts
Šurp pulku pulkiem triecis kaujā,
Kas putenī un vējā straujā
Te drebot sirdi sildījuši saujā,
Un kuriem kapa miers pie viņa dūmu būdas rasts.

Zem jauniem bērziem ēnā,

Kur veļu pazemei pret sauli veras krasts,

Viņš gaitā lēnā

Pa ceļu, kas tik gariem izejams,
let, nāves dvašu sejā sajuzdams:
— Kur pēd'jo uzbrukumu vērsām,

Guļ kauti vīri krustām, šķērsām,
Zem purva sūnām grimuši,
Bet visi runā balsī skaļā
Un viņu lielās acis vaļā,
Nav viņi dzīvot rimuši;

Es redzu skaudro durkļu zibu

Caur veļu sauli tumsušu,

Ar viņiem atkal tikties gribu,
Dzīvs viņu pulkā ieiešu.

Un nepabeidzis šispasaules maju,

Viņš veļos ieklibo ar koka kāju.

Kad ausmā miglu garo tīrelis,

Un ceļas vēji, vijas cīrulis, —

Pār pēdjo strēlnieku kā līķauts sūna klājas.
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Kārlis Ieviņš.

Kristaps.

Kad nāca vāci, tranšeju racējus atlaida un visi izklīda.

Cits devās kopā ar bēgļiem uz Vidzemi, cits uz otru pusi —

jo dažam labam bija palikusi sieva ar bērniem mājās.
Kristapam nebija ne sievas, ne bērnu — viņš bija atrait-

nis — bet tomēr kaut kas viņu neatturami vilka mājās. Par

visu vairāk viņš ilgojās izgulēties pa krietnam atkal savā

klētiņā, parunāties ar saimnieku, apkopt savu mīļo zirgu un

izpērties vecajā pirtī. Tā taču bija īstā dzīve, kuru dzīvot

bija prieks un laime! Kamdēļ klejot svešumā?! lenaidnieks?

— un tas taču arī cilvēks un viņu neaiztiks, ja vien viņš tam

nedarīs ko ļaunu!
Un Kristaps devās pretī bēgļu straumei, pretī bēgošam

karaspēkam un vācu frontei, kas kā melna padebeša ēna ap-
klāja visu zemi un nāca virsū. Pa nomaļu celiņiem, mežiem,
krūmājiem, upīšu krastiem, nenopļautiem rudzu, kviešu lau-

kiem un grāvjiem slapstīdamies, viņš tika tai cauri un sa-

sniedza savas vecās mājas.
Tā bija, kā viņš bija domājis: vecais saimnieks nebija

bēdzis. Viņš kā akmens par dziļu bija ieziedējis savā zemē

— un bēgļu straume nebija varējusi viņu izskalot un aizraut

līdzi. Kristapa pārnākšana viņu ļoti iepriecināja, jo mājās

viņš bija palicis viens pats. Nosēdinājis viņu kambarī, viņš
cēla galdā ēdienu un pats piebāza savu pīpi, jo Kristaps jau
vairākas dienas nebija ēdis un smēķējis.

„Nu tik audzini bārzdu, lai izskaties vecāks" —
teica

saimnieks. «Vācieši jaunos turot par spijoniem."
Kristaps bija laimīgs, ka varēs dzīvot veco dzīvi, kura

bija zemes salduma pilna. Viņš kopa savu mīļāko zirgu —

bēro, kutināja savu draugu — suni aiz ausīm, izdusējās Klēti-

ņā un izpērās pirtī. Mājas bija nomaļā meža kaktā
— un

vāci viņās vēl nebija iemaldījušies. Kristaps bija tos manījis
tikai notālēm auļojam pa lielceļiem.

Bet kādu dienu, kad viņš uz lauka pļāva rudzus, sētā kaut

kas savādi iekviecās. Kristaps lūkojās ilgi un noprata, ka nu

vairs nav labi: saimnieks nemierīgi skraidīja pa sētu, un
vi-

ņa baltā bārzda plivinājās vējā. Sveši karavīri sekoja viņam

uz pēdām.

Kristaps noslēpās rudzu laukā un ilgi vēroja sētsvidu.

Tur vāci bija izvilkuši barokli — to liecināja nejēdzīgā
kviekšana, kas tālu skanēja pa saulē drebošiem laukiem.

Pēkšņi viņa apklusa. Nu pacēlās dūmu stabiņš no dārza

ābeļu kupluma. Tur, laikam, vāci svilināja nokauto cūku.

Ziņkārības mocīts, Kristaps līda arvienu tuvāk mājām.

Vispirms ielīda sakņu dārzā un redzēja, ka vāci sētā pašlaik
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nodīrā nokauto cūku. Tas viņu tā pārsteidza un sadusmoja,
ka viņš nospļāvās mārrutku lapās, kurās bija paslēpies. Dī-

rāt cūku —un ne svilināt! Tā jau bija riebīga apgrēcība!
Bet kamdēļ dārzā dūmi? Viņš līda uz vēdera tālāk un

drīz vien bija jau kuplajās ķezberu ataugās, pie kurām stā-

vēja bišu stropi. Tur rīkojās divi vācu karavīri. Viņi bija
paKiirinājuši uguntiņu zem stropiem un izņēmuši visas medus

pilnās kāres. Izplēnējušo salmu pelni bija pilni ar apsvilu-
šām, nosmacētām bitēm. Visapkārt mētājās salauzītie rāmīši

un sašķaidīti, peru pilni vaski.

Kristapam sažņaudzās rokas dūrēs un tā iesūkstījās kak-

lā, ka viņam bija jāieklepojas. Par laimi vāci bija jau iegā-
juši iekšā un viņu nepamanīja. Tur pie atvērtā kambara lo-

ga sēdēja viens — laikam vadonis — un mielojās ar medu.

Kaut kas dedzināja Kristapu — un viņš līda logam ar-

vien tuvāk. Ek, mesties tik pēkšņi iekšā un nogrābt pie kak-

la, žņaugt, kamēr nekustas!

Pašlaik saimnieks ienāca dārzā un žēli nolūkojās savā iz-

postītajā dravā. Kristaps deva viņam zīmi. Saimnieks pa-

nācās uz priekšu.
„Cik viņu tur sētā?"

„Pieci."

„Šim tur kambarī, kas pašlaik rij medu, derētu aizspiest
rīkli."

Saimnieks izbijās: Kristapa izskats viņu nobiedēja.
„Bēdz tūdaļ mežā!" — viņš čukstēja — „un nerādies, ie-

kams viņi nav prom! Es tevi pazīstu —tu nenovaldīsies un

sanāksi ar viņiem strīdū. Tevi pieliks pie sienas. Un mani

arī, ja viņiem ko nodarīsi."

Kristaps paklausīja. Viņš pats sevi pazina un zināja, ka

viņam karstas asinis. •

Viņš aizlīda atpakaļ rudzu laukā un vēroja atkal sēts-

vidu. Pēc kāda laika viņš redzēja, ka vācieši iejūdz viņa
bēro un aizbrauc. Suni, kas nikni riedams skrēja viņiem pa-

kaļ, tie uz lauka nošāva.

Tas bija Kristapam par daudz. Viņš ilgi sēdēja rudzu

laukā un domāja. Labi, ka viņš paklausījis saimniekam!

Cūkas dīrāšanā un dravas postīšanā viņš vēl pacietīgi būtu

varējis noskatīties — kauču sakostiem zobiem, bet savu mī-

ļāko zirgu paņemt viņš nekad nebūtu ļāvis! Un tagad vēl arī

vienīgais draugs — suns nošauts!

Nē, — te nebija vairs dzīves! Ne klētiņa, ne vecā pirts,
ne ierastā lauku dzīve nelikās vairs jauka. Visu spieda un

žņaudza kāds lietuvēns. Un iekšā arī kaut kas spieda un

žņaudza, meklēja izeju. Tās bija dusmas un sašutums.

Kristaps juta, ka viņš to beigās nevarēs valdīt. Vajadzēja
doties pie laika atpakaļ — tur, kur tam varēja dot izeju un

vaļu.
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„Gan es jums to atmaksāšu — gan par bēro, gan par suni,

gan par bitēm un cūkas dīrāšanu!" — Kristaps šņāca un žņau-
dza dūres.

Viņš devās mājās, sagatavoja ceļa kuli un jau tai pašā
vakarā atvadījās no saimnieka. Viņš uzsāka ceļu atpakaļ —

atkal cauri frontei. Viņš zināja, ko darīs, laimīgi otrā pusē
nokļuvis.

Hūgo Celmiņš,

Rīgas pilsētas galva.

Brīvības zīme paaudžu paaudzēm.

Mūsu vecākai paaudzei liktenis lēmis dzīvot sevišķi lielu

vēsturisku pārvērtību laikmetā, un tā pieredzējusi savām

acīm, kā divu — triju gadu desmitu laikā, sākot ar 1905. gadu,

jūkot un brūkot vecajai iekārtai un veidojoties jaunām tautu

un valstu attiecībām Eiropā, mūsu tauta nokratījusi svešu

tautu aizbildniecību un izkarojusi sev brīvību un patstāvību.
Šī vecākā paaudze, kas pati vēl piedzīvojusi un pārdzīvojusi
un sāpīgi izjutusi tautas atkarību un brīvības ilgas, var se-

višķi pareizi spriest un pienācīgi dziļi novērtēt mūsu jaunās
brīvības īsto vērtību un bezgala lielo nozīmi. Šī paaudze

organiski jūt, ka brīvība ir tautas dārgākā manta, un skaidri

zina, ka tikai brīva tauta savā brīvā zemē var sasniegt vis-

augstāko laimi un labklājību.

Ir tādēļ labi, ka pati šī vecā paaudze, kas dāvājusi tautai

brīvību, ceļ arī tautas brīvības pieminekli. Ir labi, ka brīvī-

bas pieminekli ceļ Latvijas sirdī, mūsu galvas pilsētā — Rīgā.

Ir labi, ka savukārt arī Rīga tam ierādījusi vietu savā sirdī —

savā visskaistākā vietā.

Brīvības piemineklis pacelsies šeit stalti un lepni un stā-

vēs gadu simteņus, brīvās Latvijas saules apmirdzēts, mūsu

Baltās jūras vēju apvējots.

Kad vecā paaudze būs aizgājusi viņā saulē.
— tās vietā

stāsies mūsu jaunatne, kas vergu laikus nepazīst un neatmin,

bet aug un veidojas brīvā tautā un brīvā zemē. 1 ā staigās

paceltu galvu, gaišu, drošu, lepnu skatu, dzīves prieka un spa-

ra pilna.

Bet brīvības piemineklis to mūžam aicinās turēt tautas brī-

vību svētu un dārgu.



Ģenerālis J. Balodis.

No brīvības cīņām līdz Brīvības

piemineklim.

Cik talu vien skats sniedzas atpakaļ mūsu tautas vēsturē,
mes redzam nepārtrauktu un neatlaidīgu tiekšanos pēc tautas
tiesībām pašai lemt par savu likteni. Sākumā šīs tieksmes iz-

paudās ka ilgas pēc latviešu brīvās senatnes. Senatnes ilgas
tauta modināja dzejnieki, starp kuriem neaizmirstami pali-
kuši Pumpurs un Auseklis. Andrejs Pumpurs dziedāja: „Sen-
senos laikos Baltijas zemē, Kur tek Daugava līčotiem kras-

tiem, Kur mežu līdumi liesmoti dega, Dzīvoja laimīga lat-

viešu tauta." Kā laimīgu mūsu tautu sirmā senatnē saredz
arī Auseklis: „Toreiz smēja pilnā laimē, Tautai veicās koši

zelt: Pati augstā debess saime Zemē nāca priekus smelt. le-

mācīja zemi strādāt, Dziedāt, drasēt, šķēpus mest, Tēvu zemei

mieru gādāt, Staltus karodziņus nest."

Bet — „nu vairs nav tie zelta laiki," saka Auseklis, attie-

cinādams šos vārdus uz to laikmetu, kurā viņš dzīvoja un kuj*i

turpinājās līdz pat 1918. gada 18. novembrim. Tādēļ nākošais

uzdevums bija brīvās senatnes ilgas pārvērst par ideju, ka

latviešu tautai no jauna jākļūst laimīgai un brīvai. Šo darbu

uzņēmās veikt vesels pulks tautiskās atmodas laikmeta vīru

ar Kronvalda Ati, Krišjāni Valdemāru un Krišjāni Baronu

priekšgalā. Viņu darbs bija tik sekmīgs, ka tautā cēlās plaša
kustība, kas latviešus centās padarīt par apzinīgu nāciju. Na-

cionālās idejas veidošanās vienoja tautu, kopa viņas garīgos
un saimnieciskos spēkus un latvieši savā zemē izvērtās par

loti svarīgu faktoru, kas sāka apdraudēt valdošo tautību spē-
ka un varas pozicijas.

Tad nacionālā ideja gāja vēl soli tālāk: no brīvās senat-

nes ilgām izaugušo latviešu nacionālo ideju vajadzēja pār-
vērst par gribu saņemt savus likteņus savā rokā. Tā tad pra-

sība pēc latvieša patstāvības. Jau ap 1904.—1905. g. atskanēja

šādi saucieni un aicinājumi, bet valdošā pretvara tos atkal un

-atkal nomāca. Taču reiz modusies latviešu griba vairs neaiz-

snaudās. Un, kad sākās pasaules karš, kad visā pasaulē at-

skanēja mazo un nomākto tautu atbrīvošanas saucieni, tad ari

latvieši saredzēja savu atraisīšanos no uzspiestām saistībām

ar Krieviju. Sabruka Krievija un sabruka Vācija. Un tad

latviešu likteni saņēma savās rokās tie, kas bija auguši mūsu

nacionālās idejas garā. Šis gars uzliesmoja kā atsvabinoša

griba. Ilgi sildītās un koptās idejas izaudzinātā patstāvības
un neatkarības griba pamodās latviešu strēlnieku pulkos un

vispilnīgāk atraisījās 1919. un 1920. gadu brīvības cīnītājos,

kurus ideālismā un tēvijas atbrīvošanā aizrāva tie pirmie, kas

99.7*
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zobenus pacēla 1918. gada rudeni, Latvijas neatkarīgo valsti
nodibinot.

Tas bija svēts un cēls gars, kas vadīja 1919. gada cīnītā-

jus un ši gara avoti bija tikpat tīri un skaidri, cik skaidras
bija tas sirdis, kas gāja kaujās par Latviju.

Bet latviešu tautas gājiens uz sevis piepildīšanu vēl nav

beidzies. Ir mūžam dzīvam mūsu tautā jābūt tam garam, ko

mums devuši tautiskās apziņas modinātāji un mūsu gribas
kaldinātāji. Jo tikai uz šī ciešā un nesalaužamā pamata mēs

varam tālāk veidoties. Kad sasniegta ir valsts, tad turpmāk
mūsu uzdevumam vajaga būt — izaugt un izveidoties starp ci-

tām tautām un valstīm par īpatnēji vērtīgu vienību, kas spār-
no mūs pašus vienmēr diženākiem panākumiem un kas kuplo
visu tautu saimi.

Tādēļ paceļas Latvijas galvas pilsētā Rīgā brīvības pie-
mineklis, kā latviešu tautas ilgo centienu liecinieks un mūžī-

gais šo centienu paudējs visām nākošām paaudzēm.
Nav brīvības piemineklis vajadzīgs tiem, kas gājuši karā

par tēvuzemes laimi, jo viņi ir sapratuši tautas brīvības vēr-

tību. Bet brīvības pieminekļa lielais un cēlais uzdevums ir

būt par tautas nerimstošu modinātāju un aicinātāju. No sir-

mās, brīvās senatnes cauri tautiskās atmodas laikmetam un

vēsturiskām 1919. gada cīņām mācīt latviešu tautu tiekties

vienmēr tālāk un augstāk, — šim uzdevumam ir celts brīvī-

bas piemineklis.

J. Jaunsudrabiņš.

Jāzeps Vaskāns.

Pēc Bermonta padzīšanas no Torņakalna, Jāzeps Vaskāns

bija atrasts kādā sētmalā sašautām kājām. lenaidnieku*

ložmetējs viņu bija nopļāvis kā zāli. Un iekams kareivis bij

nogāzies, trīs lodes viņam bija paspējušas izskriet cauri abām

gūžām.
Kad Vaskānu atveda slimnīcā, viņš bij tikko dzīvs aiz

liela asiņu noplūduma. Brūces, ar lieliem plīsumiem ložu

izejas pusē, bij tik nelāgas, ka dežurējošais ārsts nenocietās

nevaicājis, cik ilgi kareivis ievainots gulējis.
Vaskāns pagrieza uz ārstu savas apsarkušās acis un teica:■

«Daudzas dienas un naktis."

Visiem, kas bij tuvumā un to dzirdēja, vajadzēja pasmai-
dīt. Uzbrukums taču tikai šorīt bija sācies, un tagad, pulksten
pus astoņos vakarā, Vaskāns jau gulēja šeit, apkopts un pār-
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siets. Zaudējis daudz asiņu, nelaimīgais bij atkārtoti kritis

nesamaņā un murgos. Tās bija viņa daudzās dienas un naktis.

Slimnieka stāvoklis bij grūts. Viņam vajadzēja no-

ņemt vienu kāju. Pēc tam parādījās asiņu saindējuma pazī-
mes otrā kājā. Bez kavēšanās bij jānoņem arī tā. Maz kas

tur nu vairs atlika no cilvēka. Tikai galva, rokas un rumpis.
Arī tas tikai uz īsu, īsu laiku. Ārsti un māsas uz viņu skatī-

jās jau kā uz mironi.

Pēc operācijas Vaskānu bij pārņēmis tāds dzīvotprieks,
ka viņš šķitās pa pusei vesels. Viņš nebūtu pat zinājis, ka

abu kāju vairs nav, ja māsa nebūtu teikusi, ka tās noņemtas,
lai glābtu viņa dzīvību. Nu dzīvība varbūt bij glābta!

Ja! Nu viņš dzīvos! Nu viņš pats to juta un skaidri zi-

nāja.
Vaskāns bija laimīgs un runāja ar biedriem pa labi un pa

kreisi. Un kad pienāca māsa, lai redzētu, vai viņš vēl dzīvs,
slimnieks satvēra viņas roku un asarām acīs teica:

«Paldies! Simtu paldies visiem, kas mani paglābāt no

nāves. Bet nu es jūs lūgšu, uzrakstīt vēstuli manai sievai uz

Auļeju, Latgalē. Lai viņa neraizējas."

Masa bij ar mieru to darīt. Tikai ne tuht. Šodien viņai
nebij vajās. Bet rītu. Rītu, pirms astoņiem no paša rīta.

„Labi. Rītu no rīta. Es gribu, lai jūs rakstiet, ka man

iet labi, ka es varēšu drīz celties. Es braukšu tad tūlīt uz

mājām, jo nu man, paldies Dievam, nevajadzēs vairs karot.

Lai sieva pasaka arī manai mātei, ka man gan noņēma abas

kājas, bet ka esmu dzīvs un drīz izveseļošos. Es nevarēšu

art un ecēt; bet es sēdēšu uz lāviņas un pīšu grozus no prie-

žu skaliem. Lai sieva nebēdā. Gan būsim maizes paēduši,
kad tikai rokas veselas. Paaugs Stasis un mēs būsim divi pel-

nītāji. Viņš paskraidīs pa upmalu un sameklēs klūgas apaļa-

jiem kurvjiem. Viņš pagādās arī priežu saknes un skalu mal-

ku. Nu jau Stāsim pilni deviņi. Lai viņi tikai gaida manis

mājā."

„Labi. To visu mes uzrakstīsim."

„Un tad vel viena lieta."

Jāzeps Vaskans gribēja zināt, kas bus ar viņa kajam.

Slimnīcas centrālās apkurināšanas krāsns izpildīja kre-

matorijas vietu. Tur sadega visi amputētie locekļi, kopa ar

strutainajiem vates piķiem un asiņainajām Bet Vas-

kāna kājas bija nonestas pagrabā, kur drīz vajadzēja nonākt

arī viņam pašam. Kājas, kas brašo kareivi vēl nesen nesa ie-

naidniekam pretim, bij nolemts ielikt zārkā, lai apraktu kopa

ar viņu. Māsa vaicāja:

„Vai jums ir kada sevišķa velēšanas?"
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Jāzeps Vaskans gribēja zināt, kur liks viņa kājas.
„Vai jūs gribētu, lai viņas aprok?"

,Ja, es gribētu, lai viņas aprok katoļu kapsētā. Kristīgu
miesu nevar apglabāt nesvētītā zemē. Varbūt man pastarā
diena eņģeļi tās pienesīs, un es varēšu atkal staigāt pa lau-
kiem un pa pļavām ..."

„Labi. Es teikšu, lai sanitārs viņas aprok katoļu kapos.
Bet nu guliet mierīgi. Līdz rītam."

Vēstule uz mājām, vismaz tādā veidā, tomēr netika rak-
stīta. Ar kāju amputēšanu Jāzepam Vaskānam nebij līdzēts.

Saindējums, kā jau to varēja paredzēt, nebij likvidējams.
Kareivis nomira, kā daudzi citi tai pašā palātā, kam ievaino-

jumi bij par smagiem. Lielais spēku uzplūdums nebij nekas

cits, kā pēdējā dzīvības sacelšanās pret nāvi.

Kaut kur uz kāda balta, vienkārša krusta, vai uz kādas

piemiņas plāksnes, jūs varbūt atrodiet Jāzepa Vaskāna un

citu varoņu vārdus. Nelasiet tos vienaldzīgi.

Dr. M. Valters.

Rakstniecība mūsu brīvības ideju gaitā.

Laiku pa laikam der atskatīties atpakaļ, un sevišķi tas va-

jadzīgs to ideju un domu noskaidrošanai, kas vadījušas zi-

nāmus laikmeta posmus, nozīmējušas tiklab sociālo, kā ga-

rīgo vērtību izveidošanos. Panākumi, kas sasniegti radot brī-

vo Latviju, protams, nav vienas dienas ieguvums. Kādas do-

mas sekmējušas jau agrākos gados attīstību, kura noveda pie

Latvijas neatkarības, tas jautājums prasa vēl daudz priekš-
darbu, bet galvenie raksturojumi jau tagad iespējami. No

brīvības cīņu sākumiem līdz tagadnei varētu uzrādīt dažādus

virzienus un arī viņu pretešķības, kas noved pie dažām gal-

venām idejām.

No pagātnes mūsu literātūra atnesusi kādu dziļi sajustu,

kaut arī ne tik skaidri izteiktu ticību labākiem laikiem.

Nav varbūt bijis tāda brīža latvju dzīvē, kur blakus sastingu-

mam un apmierinājuma domai, nebūtu bijuši cilvēki ar mo-

šāku garu. Mūsu rakstniecības analizē rāda stipri nepakusti-

gu dvēseli. Liekas, ka ar vārdu «latvietis — zemnieciska tipa

cilvēks" daudz teikts. Un tomēr virzāmies uz priekšu. Pa-

reizi, ka mūsu garā vēl šodien it kā nevēlēšanas pietuvoties
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smalkākiem dvēseles vijumiem, jūtām, kas nedibināti liekas

pārak sasmalcinātas. Mums daudzkārt šķiet, ka smagums
kas atrodams musu daba, pieskan vislabāk mūsu dzīves uz-

devumiem. Ja esam vel diezgan bieži pārāk smagi primitīvi
nepakustīgi tradīcijas, tad labprāt paskaidrojam sev paši, ka
ta labāk un ka nav vajadzības meklēt pārmaiņas, jaunas aso-

ciācijas. Ta bieži paši sašaurinām savu pasauli, atziņu ap-
vārsni. Vajadzes paiet vel ilgiem laikiem, kur varbūt mūsu
dvēseles dzīve bus sasniegusi to augstāko pakāpi, kas vairāk
liek saprast un cienīt arī brīvības jēdzienu. No šā viedokļa
skatoties, musu rakstniecības paškritika vēl šodien var justies
neapmierināta.

Drusku citādāk skati parādās, ja vērojam tālāk atpakaļ.
No svešvalodas rakstniekiem, kas pirmos laikos mēģinājuši
ienest musu dzīve sociālitiskus un politiskus iespaidus, at-

spoguļojumus no citām, svešām domu pasaulēm, nevarēja, pro-

tams, sagaidīt, ka tie varēs iedziļināties mūsu tautas dvēselē
vai gribēs padarīt to bagātāku, neatkarīgāku. Tie lika tai vēl
vairāk aizslēgties drūmā smagumā. Ja iegaumē, ka pirmie
sākumi mūsu rakstniecības laukā nāk no baznīcas un ticības

pārstāvjiem, kas nepārvaldīja latviešu valodu, bez tam pilnīgi

fneslējās savam noteiktam autoritāram virzienam ar viņa teo-

oģiski-didaktisko brīvai domai, brīvai centībai naidīgu satu-

ru, tad lasot šos luteriski-konservātīvos rakstniekus, ļoti bieži

sajūt it kā visas mūsu tautas garīgās dzīves sašaurināšanos.

Pilnīgi dabīgi, ka šīs rakstniecības nesēji, kas galvenā kārfā

tulkoja citu tautu piemērīgus konservātīvas dzīves mācībns

sludinājumus, deva mūsu dzīvei arī noteiktus pasaules uzska-

tu novirzienus. Šie nevarēja būt citādi, kā teoloģiski-konser-
vātīvi. Metafiziskā, reliģiskā domāšanā likās paveramies lie-

lāks apvārsnis, varbūt arī augstāku jēdzienu kāpinājums,
bet vai tiešām tā, par to izskan šodien šaubas daudz vairāk,
nekā agrāk.

Mūsu tautas gara mantu metafiziskais un dzīves augstākās
prātniecības saturs vēl neizsmelts. Tikai pamazām sākam ie-

spiesties tautas gara mantu dziļākos iecirkņos, lai atrastu ceļu

uz veco latvju reālo un pārreālo domāšanu, viņu prātojumiem

par cilvēka likteni un sadzīves morāli. Ja šodien mums ro-

das strāvas ar latvisku reliģisku meklējumu virzienu, kas jau

paguvušas atlobīt no senām tautas patiesībām vērtīgus ieska-

tus, tad par to jāpateicas tagadnes neatkarīgai domai, brīvībai

arī gara tieksmēs, un tā rādīs ar saviem pētījumiem, ka latvju
senais pasaules uzskats stāv augstāk par svešo, pienesto.

Kas šodien gribētu 17. un 18. un pat vēl 19. g. s. latvju
valodā radīto tulkojumu vai arī neveiklo oriģinālo rakstnie-

cību uzskatīt kā kādu garīgu progresu, salīdzinot ar to pa-

sauli, kas valdīja pa daļai vēl pašas tautas gara mantas, bus
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pārsteigts, kādā mērā šīs rakstniecības gars izliekas svešs, pa-
viršs un vulgārs ārzemju ražojums.

Var saprast, ka Garlībs Merķelis, kura tieksmes un garu

mēs gandrīz instinktīvi cienām, ir it kā protests pret laikmetu,
kas bija svešnieciski un dogmatiski radies. Šai laikmetā atro-

dam konservātīvo, autoritātēm piekļauto luterisko domu. Tas

nozīmē, ka stāvot mūsu dzīves tumšā ēnā, skatoties apkārt
zemnieku trūcībā un apspiestībā, vajadzēja rasties arī nai-

dībai pret šo teokratiski-konservātīvo laikmetu un viņa gal-
veniem izpaudumiem. Var teikt, ka Garlība Merķeļa tēls tai

ziņā it īpaši raksturīgs. Varētu pat apgalvot, ka viņa pro-

tests ir it kā pašas latvju tautas garīgās būtības naidīgums
pret svešām parašām, saistībām, kuras gribēja uzspiest ar dog-
matiskiem motīviem.

Protams, ka arī seno latvju dzīve bijusi ar savām dogmām,
ieskatiem, kas tikai pamazām laiku maiņās grozījušies, bet
nekad šīs dogmas nevarēja būt tas ierobežojošais spēks, kādu

atnesa konservātīvais, feodālismam tuvu stāvošais laikmets.

Vajaga iedomāties, kā Merķelis sajuta sava laika spaidus.
Viņš redzēja netaisnības, latvju zemnieka nospiesto stāvokli,

viņa verdzību, bet līdz ar to tas pašā tuvumā izjutis tā paša
zemnieka garīgās spējas. Viņš tās atzīst un paļaujas, ka no šīm

spējām var rasties pavisam citi garīgi slāņi.

Ko nozīmē, ka Merķelis iesāk cīņu, atbalstīdamies uz 18.

g. s. gara domātājiem-nemierniekiem, kā Voltēru, Bēlu, Ruso

un citiem? Kāpēc viņš neapmierināts pat ar Šillera drāmu,

kurā taču izjūtama brīvības ilga? Viņš ciena vairāk Voltēru,

jo viņš jūt viņā lielāku brīvdomātāju. ledomājaties Voltēra

sarkasmos, viņa teoloģiskā dogmatisma kritikā, uzskatos par

šī dogmatisma aizstāvjiem, un tad pievienojat šiem vēroju-

miem, kā pie viņiem saistās Merķeļa darbos Ruso ieskati par

sabiedrības savstarpējo nolīgumu, individa un sabiedrības la-

bā un kā Merķelis tad no Voltēra un Ruso idejām nonāk pie

angļu Juma, lai redzētu, ka apdāvināts gars no laikmeta ne-

pakustinās satraukts izaug kā dzīvs nemiers, kas met laikme-

tam sejā spīdošo pamfletu par latviešu zemnieku stāvokli Vid-

zemē.

Vai ap latviešu zemniecību nebūvēja pasauli, kurā tam

vajadzēja palikt negrozāmi kā apspiestam kalpotājam, šauri

dogmatiski piekļāvīgam domātājam? Lai mēģinām izlobīt tā

laikmeta rakstniecības praktiskos un ētiskos jēdzienus, un mēs

redzēsim, ka tie varēja palīdzēt tikai latvju zemnieku vēl vai-

rāk saistīt, samierināt to ar dzīvi, tās stāvokli. Pieticība un

pazemība, darbs priekš cita — lūk, idejas, kas šai rakstniecībā

valdošās. Ar tā laika intelliģenci, pārējai sabiedrībai, bija jā-
dzīvo apstākļos, kas vēl ilgi, varbūt līdz pašiem pēdējiem lai-

kiem, sastindzinājuši ar savu provinciāli šauro dabu mūsu

dzīvi.
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Nevar uzskatīt Merķeli kā brīvības ideju cīnītāju tikai
zemniecības labā. Viņš juta to pašu nebrīvību visā laikmeta
struktūra. Ka mājskolotājs uz laukiem tas Joti labi redzēja,
ka luteriskais baznīcas un dzīves dogmatisms ar savu baltiski-
provinciālo šaurību bija zaudējis katru iekšēju garīgu spēku.
Viņam šķiet, ka visi Baltijas cilvēki saistās vienā, nesakusti-

nāmā, saspiestā organismā. Lai tiktu tam pāri, lai radītu citu
speķu, Merķelis cenšas iegūt savu atsevišķu gara stāvokli. Viņš
aiziet no vācu literātūras un noslejas uz franču pusi. Viņš
pārvēršas par lielu stila meistaru, un ja Merķeli skaita pie
pirmiem moderniem vācu žurnālistiem-esejistiem, tad varbūt

taisni tāpēc, ka viņš atsvabinājās no parastā tā laika stila,

kļuva brīvāks izteiksmē un centās ar nodomu atbrīvoties no

provinciālā stila paņēmieniem. Pamats tam vienmēr tas pats:
atsvabināšanās dziņa, būt brīvam, meklēt pasauli, kas nedrau-

dzīga viņa laikmeta rakstniecībai un garam Baltijā. Ar to

Merķelis stāv tuvu daudz jaunākiem laikiem, varētu teikt tu-

vu mūsu tagadnes domām, varbūt tuvāk vēl, nekā dažs labs

no mūsu konservātīviem tautiskiem rakstniekiem pašos jau-
nākos veidos. Valoda te neizšķir, bet gan gars. Vēlāk brī-

vības jūta, brīvības jēdzieni uzskatos par cilvēka sociālām un

politiskām saistībām, parašām, dzīves nokārtojumiem sociālā

un politiskā satversmē palikuši pat atpakaļ, salīdzinot ar Gar-

lību Merķeli.
Ar Garlība Merķeļa mēru, viņa stilu un viņa sociālās prāt-

niecības jēdzieniem var mērot gandrīz visus 19. g. s. un arī

vēl šodienas latvju rakstniekus. Kā varētu to darīt, kur Gar-

lībs Merķelis 18. g. s. beigās un 19. g. s. sākuma bērns? Un to-

mēr: ja apskatām mūsu vēlākās cīņas, strāvainās idejas, kas no-

veda pie lielākas latvju tautas sakustības un beidzot pie brīvās

Latvijas, tad viņās .sajūtams daudz kas no tiem pašiem iespai-

diem, kuriem sekojis savā laikā Merķelis un kas bijuši rakstu-

rīgi viņa cīņai. Kā 90. gadu cīņās pārnākuši, kaut ari netieši, ie-

spaidi mūsu rakstniecībā no tiem pašiem Rietumeiropas kla-

siķiem —
sociāliem cīnītājiem un brīvdomātājiem esejistiem,

sabiedrības sarkastiskiem analitiķiem, no kuriem smēlis Gar-

lībs Merķelis, tas zināms, lai gan sīkāka analizē nav vēl ar

šo jautājumu nodarbojusies. Tāda atsegtu ļoti daudzus pie-

mērus mūsu dzīves izpratnē par 90. gadiem, kas noveda pie
1905. gada.

Kad vēlāk radās pirmās domas par patstāvīgu Latviju un

tās satversmi, par pamatiem, uz kādiem to celt, tad Žans Žaks

Ruso bija viens no skolotājiem, kas lika domāt viņa Contrat

Social virzienos, kā tas bija noticis ar Merķeli. Tautas suve-

rēnitāte. viņas pašas tiešā rīcības vara tautas lēmumos kā aug-

stākos likumdošanas aktos virzīja latvju tautas organizēša-

nas un patstāvības ideju līdz modernai un cīņām

par to. Daudz asumu, kas parādījās 90. gadu cīņas par brī-



106

vāku etiķu, to sarkasmi un dogmatismam naidīgas jūtas, brī-
vības cienīšana un sajūsma smēlās argūmentus senākos smiek-
los. Cīņā par cilvēka personības brīvību, domās, garā, sadzī-

ve ņema daudz no 18._ g. s. apgaismības laikmeta. Vēlāk —

Krievijas brīvību cīņās pienāk klāt citi no 19. g. s. pirmās
puses, lai tad saplūstu lielākos strāvojumos. No tiem ieplūst
ari pie mums tiklab tautas atsvabināšanas, kā šķiru cīņu pra-

sības, krievu narodņiku tautas humānisms, blakus marksis-
mam. Mūsu sakars ar pašiem agrākiem humānitārā sociālis-

ma laikmetiem bijis mazāks. Mēs pazīstam pārāk maz no 19.

g. s. pirmās puses teoriju pasaules, kas likās pārkausēfam un

pārvērtējam pašu dzīves un sabiedrības saturu. 19. g. s. brī-
žiem it kā galīgi pazuda arī tie sociālprātnieciskie sakari, ku-

rus uzņēma Garlībs Merķelis, un par to var tikai skumt.

19. g. s. latviešu konservātīvais laikmets ir patiesībā orga-
nisks turpinājums no Merķeļa naidīgi apkarotā Baltijas pro-

vinciālā vēsturiskā radījuma. To atbalstīja baltietība poli-
tikā un rakstniecībā, arī viņas atbalstītāji aiz robežām; vācu

nemierīgie prāti palika mums nepazīstami. Heinrichu Heini

mēs pazīstam tikai no viņa mīlestības dzejām — vienīgi 90.

gadu cīņās redzam to ka kritiķi, dzīves spilgtu apgaismotāju,
sociālā un garīgā sarkasma cienītāju. Kas pazina pie mums

vācu publicistu Ludvigu Bornu? Bet to ir maz, ko varētu mi-

nēt no vācu rakstniecības, kas būtu varējuši latvju rakstnie-

cībai dot nemiera spēku, virzīt prātus uz augstāku attīstību.

Palika pāri revolūcionārie Krievijas domātāji, viņu nemiers,
bet tas mūs mazāk skāra, toties vairāk vācu marksisms, pa

daļai gan krieviskā iztulkojumā.

Kā redzams, mūsu rakstniecībai pieplūduši klāt nedaudzi

avoti no senākām domām, kuras jau sen bija izcēlušas tautas

suverēnitātes jēdzienu, sabiedriskās jauncelšanas ideālus, svai-

gāku dzeju un brīvāku rakstniecību. Ja visu to ievēro, nav

ko brīnīties, ka mūsu rakstniecībai vēl vienmēr jāpārvar zi-

nāmas robežas, kas vilktas jau senus laikus atpakaļ. Viņas

sākušās sen, nākdamas no tās pašas apkārtnes, kas nozīmē veco

baltietību. Vai labākā liecība par šo pāstorālo baltietību nav

tie paši romāni un tā dzeja, kas dzīvo baltietības literātūrā,

viņas publicistikā? Viņas pirmstraume plūst no 18. g. s. un

ne tikai no Vācijas. Pētījumi tai pašā franču rakstniecībā

18. g. s. otrā pusē rāda to pašu pāstorālo tieksmi. Vai tur redz

īsto zemnieku? Vai tas zemnieks, kas patiesi strādā un cieš?

Nē, tas ari tur ir bieži romāneskais. ideālizētais zemnieks, kas

dzied, dzīvo no piena un skaistām jūtām. Gandrīz kā no Ma-

rijas Antuanetes mazās zemnieciskās rotaļu saimniecības. Vi-

ņa vārdos saldums, viņš ir elegants, un dabas skati pielaiko.] as

viņa sērām un mīlestības nopūtām. Tādos tēlojumos atspo-

guļojas vēl zemniecība īsi pirms lielās franču revolūcijas, lai
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gan jau tuvojas lūzumi, uzbudinājumi, kas sakustina visu pa-
sauli. No tādas literātūras iet saites uz visām pusēm.

Baltijas dzīve norit klusās pārmaiņās, bet lielākiem uz-

traukumiem, tīri praktiski pārdomātās nomierinošās reformā.s,
pie kam valdoša palika tā pati sabiedrība, kas visvairāk jutās
trāpīta no Mērķēja pārmetumiem. Tai blakus pamazām radās

kada cita
— pārtikusē latvietība. Apstāk|i bija tik šauri, sve-

ša vara kārtoja dzīvi. Pāriet no feodālisma un mazpilsētnie-
ciskā gara uz jaunu, tuvāku neatkarīgai pilsonībai, bija grūti.
Arēji notiekošās pārmaiņas pārvaldē, tiesās nesa latvietībai to

pašu miera un pieticības apdomu līdz. Tā satikās nomieri-

noša politiskās pārvaldības vadīta doma ar bijību un pieti-
cību. Pie krieviskuma vai baltiskuma pielaikojās, vai bija
piespiests pielaikoties pirmā posma kautrīgais latvietības vir-

ziens. Tikai ja visu to ievēro, kā politiskie apstākļi, sa-

dzīve un literāriskās strāvas izolēja Baltiju, attālināja viņu
no tālākas pasaules, var saprast, kādā mērā arī mūsu vecākie

rakstnieki bija piespiesti pie vecās, valdošās Baltijas literā-

tūras un bijīgām domām, kas izlikās vienīgi pareizas un da-

bīgas. Nevarēs uzrādīt mūsu tā laika literātūrā neviena dar-

ba, kas rosinātu uz kādu pretešķību pret pastāvošiem apstāk-
ļiem. Ir daži tulkojumi, atdarinātas dzejas, kur var ko no-

jaust, bet bez spēka. Ja nāktos šodien sastādīt rakstu krāju-
mu, no kura varētu mēģināt izprast mūsu zemniecības un vi-

sas tautas gaitu uz nemieru un dziļākām pārmaiņām, vai mūsu

pilsonības dziņu pāriet uz liberālākām domām, ne tām, ko do-

māja vecā Baltija, tas nebūtu iespējams. Ir tēlojumi, zemnie-

cības episkie apgaismojumi, lauku dzīves stāsti, bet viņos maz

integrālas izpratnes, aptverošas problēmas. Tīri individuālas

drāmas, kas nerunā par tautas likteni. Mēs skatāmies Blau-

maņa Indrānos vai .viņa Pazudušā dēlā, un cik labprāt vēlētos

tajos saskatīt mūsu zemniecības sociālo laikmetu viņa dažādos

posmos. Pazudušais dēls — pamācības luga, kas var norisinā-

ties visās sabiedrības šķirās. Nacionāla Blaumaņa drāmās ir

viņa valoda, viņa personu apzīmējumi, bet uzskatīt viņa dar-

bus kā zemnieciskās latvietības un viņas gaitas izteiksmi ne-

var.

Bieži mēdz teikt, ka tautiskais laikmets izsīcis. Tas esot

nonācis pie sabrukuma, tam beidzot vairs neesot bijs nekāda

ideāla. Lai esam taisnīgi. Tādas pašas idejas un ideāli, kas

bija tautiskās kustības sākumā, dzīvoja un dzīvo tajā tālāk.

Pilnīgi pareizi mūsu jaunā kritika ievērtē mūsu līdzšinējo

sociālo attīstību, sacīdama, ka mēs atradušies un atrodamies

mantas krāšanas stadijā. Tādā stadijā un oikonomiskā ap-

tvērumā atradusies mūsu dzīve kopš laikiem. Tajā dzīvojusi

arī mūsu gruntniecība. No tās nākuši pirmie prozas māksli-

nieki Neikens, Kaudzītes, Apsīšu Jēkabs, Blaumanis. Zemnieki

bija un ir pa lielai daļai visa mūsu tauta. Tādas atziņas ļoti
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zīmīgas. No zemniecības pašas nākuši šīs dzīves negātīvo sa-

turu tēlotāji. Zemniecības literātūra pie mums ir tā, kas lie-
kas noskaidrojusi mūsu dzīves un raksturu tumšās puses, līdz
ar to līdzēdama rasties otrā pusē citai dieoloģijai. Var viegli
noskārst, ka šo dzīves formu ārdītāji — sociālkritiskie prāti
varēja aizrādīt, ka šī dzīve nevar apmierināt.

Mūsu literātūra sniegusi no paaudzes uz paaudzi tēloju-
mus, kas raksturojuši gandrīz visu mūsu tautu, bet mazāk

spējuši radīt jaunu ideju pasauli. Reālistiskie tēlojumi,
lauku dzīves raksturojumi nav varējuši tai ziņa daudz dot.
Protams — un jau uzsvērām — ka dzīves saturi, sniegti tē-
los vai sociālos raksturojumos, var būt materiāls ideju aug-
šanai, viņu izveidošanai. Skati dzīvē var mācīt idejiski do-

māt, bet ar to nepietiek. No 90. gadu ideju cīņām redzam,
kādā mērā bija izslāpuši pēc idejiskām pārdomām. Cilvēks

slāpa pēc idejām personīgā dzīvē, ētiskos notikumos, dzīves

saistībās. Ģimenes jautājumi, attiecības starp vecākiem un

bērniem, attiecības pret valdošiem ieskatiem prasīja pēc kri-

tikas. Notika individuāli-psīcholoģiska atsvabināšanās. Indi-

vids meklēja brīvības jēdzienu skandināviešu tēlojumos.
Bjernstjerne Bjernsons un Ibsens mācīja jaunajiem brīvākus

uzskatus. Ibsena prasījumi no individa, lai tas būtu stiprs,

pārliecinošs, uzticīgs sev, ieiet jaunās paaudzes domās. Mūsu

zemnieku students mācās jaunu jūtību, jūtu straujumu no

Arne Garborga. Zelma Lagerlef māca latvju sievietei dziļo

paškultūru, nosvērto attīstību, ētisko patstāvību. Atsvabinā-

ties no teoloģiskām dogmām mudina jauno paaudzi šveicieša

Dodeļa raksti, Hekels, modernie ģeologi, dabas zinātniskie
materiālisti Fogts, Malešots — daudzi citi. Viņu raksti iet

apkārt manuskriptos, saburzītos norakstos, viņus lasa slepe-
nās sapulcēs. īntelliģence un strādnieki, jaunie zemnieki

vienā strāvojumā, lūzumā. Tā ir pāreja uz kādu citu laik-

metu.

Kas varētu teikt, kāda daļa šais pārmaiņās ierādāma rakst-

niecībai, vismaz iespiestai, stāstiem, dzejai, romāniem? Bet

viens skaidrs, ka šī strāva, kas nesa prātniecisko un sociālo

nemieru, pastiprinātu sociālisma teoriju, no jauna pāršķir-

stīja visus agrākos tēlojumus, meklēja tajos apstiprinājumu
savām sociālkritiskām un sociālpsichiskām dziņām. Un kon-

trasts rodas tikpat liels tagad, kā starp raksturoto pseudo-
zemniecisko franču literātūru un tiem, kas smējās franču li-

terātūrā kā nemiera domas paudēji. Par to pašu pasauli, kas

izlikās tik samākslota, viltota, smējās vācu Sturm und Drang

laikmeta progresīvie cilvēki. Pie mums tas notika daudz

vēlāk.

Tie ir 90. gadi un velti tos nostādīt par šķiru sadursmi, ciņu

starp proletariātu un pilsonību. Par to nevarēja runāt, tāpat

kā nevar 19. g. s. franču romantiķu pretešķību pret pseudokla-
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sicismu uzskatīt kā kādas jaunas šķiras progresu. Franču
romantisma tik daudz atsevišķu seju un tā tas arī vēlākos ga-
dos pie mums. Franču romantismā Hernāni nav tikai jaunas
drāmas sakums, bet gan pašas garīgās dzīves jauns uzliesmo-
jums. Sejas nak un iet. Aiz Viktora Igo — Šatobrians, Benža-
mēns Konstans, Lamartīns. Alfrēds dc Viņji, ŽoržaSand — cil-
vēki ar savām īpatnējām ideju pasaulēm, bet tomēr zināma ga-

rīga saite starp viņiem visiem — naidā pret pagājušo pārāk
konvencionālo pseudoklasicisko laikmetu.

Salīdzinot mūsu 90. gadus ar raksturoto franču laikmetu,
varam tikai teikt, ka tie ir mūsu romantisma posms. Vēlāk

notiek pārgrozības kā franču romantismā, tā arī mūsējā. Li-

risms, brīvības tieksme, dzejiskās, varonīgās dzīves cienīšana
vēlāk aizplūst dažādās straumēs, bet sākumi tēlojas vienādi.

No liriskā laikmeta atlobās vēlāk politisko dziesmu dzejnieks
Beranžē, pie mums citi vārdi, citas tieksmes un tā varētu taisīt

salīdzinājumus, iet tālāk līdz Alfrēdam dc Missē un Bodlēram,
lai rādītu, ka zināmi jūtu konflikti galu galā nobāl, motīvi pa-

liek pārāk parasti un atliek meklēt jaunus motīvus. To dara

Bodlērs, to mēģina darīt mūsu t. s. dekadenti, individuālisti.
Tādiem skatiem pāri par laikmetu no 18. g.s. līdz pēdējiem gadu-
desmitiem varam atrast vispārējo sociālpsiholoģisko pamatu,

pašu motīvu struktūru, lai uzsvērtu, ka mūsu literātūra tās sa-

vādos apstākļos nav bieži varējusi vairāk sniegt, kā materiālu

un ka tās ideju pasaule bijusi ierobežota. Mūsu rakstniecības

ideju vēsture vēl tikai rakstāma. Šī ideju vēsture mums rādītu,

ka augstāk par rakstniecību stāv bieži cilvēku vārdi, kas nav

rakstniecībā atrodami, iet no domas uz domu, no cilvēka uz

cilvēku un saista sabiedrību ar spēkiem, kas stiprāki par lite-

rātāru. Tamdēļ no svara atmiņas. Dodiet savus atmiņu krāju-
mus! Izteicat savus, pārdzīvojumus bez kādas mākslas. Šī li-

terātūra varētu papildināt otru, kas uzrakstīta. Kad cilvēki,

kas dzīvojuši līdzi laikmetiem, nesīs katrs savu gabalu no sa-

viem iecirkņiem, varēs papildināties mūsu atziņās. Nevien at-

ziņas par politiskiem notikumiem un viņu idejām, bet par pašu

dvēseles pamatu šīm idejām.
Viena no interesantākām kritiķa Sent-Bēva lapas pusēm,

kuras tas rakstījis jau savas dzīves pēdējos gados, ir tā, kur tas

uzstāda sev jautājumu, kā pazīt cilvēku viņa visuma un sevišķi
rakstnieku. Tam jāuzstāda visi jautājumi: ko domājis viņš

par tcību, kā sajutis tas dabu, kas viņa stiprums un viņa vā-

jība? Līdzīgus jautājumus var uzstādīt visai kādas tautas

rakstniecībai, gara plašumam, kurā norisinās tautas dzīve. Šos

ceļus jāstaigā visiem, kas grib saprast musu gara dzīves plū-

dumu uz jauno laikmetu—Latviju, ka dzīves satversmi un po-

litisku īpatnību. Nepietiek ar politisko brīvības ideju izlobī-

šanu. Tās vienkāršas, dažreiz pārāk schematiskas un viņu no-

zīme saprotama tikai, ja izloba visu seju, garīgo kopību, kura
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tās parādījušās. Ka politiskām idejām bija mūsu tautā grūti
nobriest, viegli saprotams. No personības idejas, nedz arī kol-

lektīva sajūta nevarēja gūt tuvākā apkārtnē tādu stiprumu,
kādu devusi vēsture citos gadījumos, dažās citās zemēs. Tāpēc
arī prasība pēc brīvības apziņas un visas citas pilsoniskās dzī-

ves brīvākām atziņām nav mūsu rakstniecībā atradušas tādu iz-

teiksmi, kam būtu varējuši dot tiešu politisku formulējumu.
Konstitūcionālās idejas, domas par sabiedrības izbūvi satvers-

miskā iekārtā nav nekad visā pagājušā gadusimtenī varējušas

iedzīvoties, ieveidoties mūsu garīgā ideoloģijā.
Tuvāka analizē varētu gan uzrādīt zināmas brīžu pārdo-

mas 60. un 70. gados vēsturiski-filozofiskos tematos. Tā Ata

Kronvalda apcerējumos atradīs nojaudu, ka vēstures attīstībā

slāņi mainās un ka sabiedrības jaunuzbūve notiek cīņās. Bet

trūkst saites ar praktiskiem politiskiem veidojumiem. Pat vēl

varāk, konstitūcionālās domas neieskata par derīgām Krievijas

apstākļos un līdz ar to arī pie mums. Autonomijas ideja atsitas

pret Baltijas apstākļiem, ievērojot viņā valdošo priviliģēto
muižniecisko slāni. Zinām tālāk, ka 90. gados pret satraukumu

un nemiera kustību cēla ierunas, kas dibinājās uz tiem pašiem
60. un 70. gadu ieskatiem par konstitūcionālās dzīves neiespē-
jamību Krievijā un viņas nevēlmi latvju tautas labā.

Tā pietuvojoties šim gadusimtenim un pārkāpjot tā sliek-

sni, mūsu rakstniecība līdz ar publicistiku vēl vienmēr atrodas

intellektuālā ziņā autoritāras padevības ierobežojumos un po-
litiskā ziņā jaunie centieni atsitās pret seniem iebildumiem.

Brīvības idejas ieskaņojās pa daļai tikai zināmā reformismā,
kamēr otrais ideju virziens palika bez plašākiem atbalstiem.

Rakstniecības legālā pusē reālistiskie tēlojumi palika bez mē-

ģinājumiem pārvirzīties idejiskās cīņās, kamēr nelegālā rakst-

niecība nebija vēl pietuvojusies nacionālai domai.

Tikai nelielā gadu rindā jaunā nacionālā doma par Latvi-

jas valsti iegūst zināmu atbalšu, līdz nāk lielie lūzumi, kas ro-

das ar pasaules karu un pietuvina Latviju pie tagadējā stā-

vokļa. Ar satversmes radīšanu sniegtās valstiskās formas mū-

su sadzīvei atļauj pāriet uz arvien augstākiem valsts sadzīves

veidojumiem. Ja vēl pārskatā par rakstniecības līdzdalību

mūsu ideju vēsturē un it īpaši viņu sociālpolitiskā izpaudumā
nevar teikt, ka tā vienmēr bijusi idejām tuvu vai tās atspogu-

ļojusi, tomēr tās attīstības gaitā jūt augumu, pietuvošanos mo-

dernam laikam. Ja arī tanī trūkst plašu sociālu un politisku

problēmu, tomēr jo vairāk viņā liela individuāla lirika, kas pa-
līdz padarīt cilvēku personīgu, jūtīgāku kultūrā; un tas ir ne-

pieciešams cilvēka attīstībai, ne mazāk arī valstij, sabiedrī-

bai. No rakstniecības paškritikas un ēnām, kas atsegušās mūsu

dzīvē, sociālkritiskie un politiskie vērojumi varēja ņemt mate-

riālu, vēl vairāk aizrādjīumus, kā idejas, kas noved arvien

tālāk pie sabiedrības pārkārtošanas un tās jaunuzbūves.
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Attis Ķeniņš, izglītības ministrs.

Tautas augstākie uzdevumi.

Pieminot musu atbrīvošanās cīņas, man arvienu nāk prātā
musu tautas pirmais brīvības apustulis Garlībs Merķelis, kura

grāmatas bija jauns, svēts evaņģēlijs mūsu nacionālās atmo-
das darbiniekiem viņu rīta cēlienā. Garlībs Merķelis, pilns
žēluma un protesta par mums nodarīto pārestību, pirmais
vērsa uz latvju tautu un tās likteņiem visas apzinīgās. Ruso
ideju modinātas Eiropas vērību 18. g. s. beigās, 19. g. s. sāku-
ma. G. Merķelis salīdzina mūsu toreiz tik niecināto un paze-
moto tautu ar dievišķi apdāvinātu jaunekli, kas traģiski gājis
boja, nereālizējis savas iedzimtās spējas, taisni tanī mūsu
vēsturiskas attīstības brīdī, kad viss bija nobriedis latvju vie-
notas valsts un patstāvīgas kultūras laimīgai tālāk izveidoša-
nai un nostiprināšanai. Svešnieku pārspēks un mūsu zaudē-
tam ciņam sekojošā tautas nebrīvība noslāpēja skaisto, cilde-
niem darbiem izredzēto jaunekli. Un nogulās pār mums ga-
du simteņu nakts

...

G. Merķelis tomēr bija maldījies: latvju tautas ģēnijs ne-

bija miris. Tikai saistīts viņš bija un pamiris uz laiku. Ko
nebrīvība smacēja un žņaudza, to tautas apziņas sauleslēkts

atkal modināja uz jaunu dzīvi, uz tautas likteņa piepildīšanu
skaistumā un spēkā, brīvībā un gara diženumā. No tautas

apziņas izauga griba un ticība savai nākotnei; līdz ar to ari

brīvības un patstāvības prasība. Nu sasniegts tas.

Bet — katra individa un katra kollektīva — tam līdz arī

katras tautas patstāvības un attīstības pēdējam vaiņagoju-
mam jābūt augstākas cilvēcības un gara diženuma reālizēju-
mam dzīvē. Lai sasniegtu saulainus kultūras kalngalus un

gara tāles, no kurienes varam pacelties pāri tautu laikmetībai

cilvēces mūžībā, ir vajadzīgs vairāk kā tautas apdāvinātība.
Lai tauta sevi piepildītu, nepietiek ne ar apdāvinātību, ne

materiālās labklājības sasniegumu. Apdāvinātība ir ar notei-

kumiem saistīta varbūtēja iespēja, vēl neatbrīvots spēks ga-

ra ziedam. Vai tautas labklājība to spēj atbrīvot? Materiā-

lai labklājībai jābūt tikai par līdzekli augstāku nacionālu

vērtību reālizēšanai. Materiāla labklājība kā pašmērķis pati

par sevi vien, bez centienu cildenuma un tautas garīgā sprai-

guma, būs tikai siltena, bezmērķīga ērtība, pār kuras šauriem

horizontiem drīz nolaidīsies kūtrības un miega miela, kas bei-

dzot nosmacē visas gara ilgas un aizsedz visas tāles. Šai sa-

karībā man nāk prātā labklājībā aptaukojušies citreizējie

Dienvidkrievijas kolonisti. Nāk prātā arī Skalbes redzējums,
kad viņš šādā jauneklīgā ilgu trauksmē uz daiļo Ziemeļmeitu

skatīja zemi. kur nebija vairs ne debess, ne tāles, kur pie ik-

dienības taukās bļodas apmierinātie savas karotes varēja aiz-
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spraust aiz pašu padebeša pār galvu. Tas nozīmē, ka zemā

apmierinātība dzīvo tikai patērēt spējīga, kūtro sabiedrība

bez_ ideāliem un nākotnes, jo apmierina šodiena, un debesu
ideāli ir sajaukušies ar dīķa dūņām, ar siltām ērtībām un

baudām, garam pretojas un garu nāvē. Tādā atmosfairā

tautas gara ģēnijs nosmok tāpat kā pastāvīgā materiālas trū-
cības postā.

Nē, nepietiek ne ar mūsu apdāvinātību, ne ar gurdo baud-
karo labklājību, pēc kuras tā tiecamies! Nepietiek arī ar brī-
vību. Visam tam — apdāvinātībai, labklājībai, brīvībai —

jabiit tikai par līdzekļiem mūsu gara augstumu sasniegšanai.
Ceļš uz to, uz tautas augstāko piepildīšanos ir gara valdonī-
bas un tautas varonības ceļš. Nacionālā patstāvība mums

atver tikai vārtus uz šī ceļa sākumu. Brīvība un zināms lab-

klājības mērs ir tikai nepieciešamie priekšnoteikumi mūsu

tautas ģēnija piepildīšanās iespējamībai tālākās

darba un cīņu gaitās.
Mūsu revolūciju un atbrīvošanās cīņu varoņi, visa

tauta, kas viņās ņēma dalību kā galējas gribas apgarots
kollektīvvaronis. kas izgāja uzvarēt vai mirt, ir atbrīvojuši
tautas ģēniju augstam lidojumam. Jāturpinās arvienu tālākām

nekad nebeidzamām varonības cīņu gaitām ar pretekļiem ār-

pus mums un arī iekš mums pašiem. Vingrināsimies tajā ik-

dienas! Lai uzstādām sev visaugstākās prasības! Lai neviens

citu tautu sasniegums gara dzīvē mums nešķiet par nepārspē-
jamu! Viss, kas sasniegts, ir jāpārvar.

Audzēsim tāpēc sevī un it īpaši mūsu jaunatnē gara ne-

mieru, varonības sāpes, diženuma ilgas un gribu un augstāko

piepildīšanos!
Jo mazāks mūsu tautas fiziskais spēks milzu tautu vidū,

jo spēcīgākiem mums jātop sava gara un gribas liesmojumā:
cik garīgi liesmosim, tik gaiša mirdzēs mūsu tautas zvaigzne
pie cilvēces debesīm. Mūsu jaunajai nacionālajai zvaigznei
i r jāmirdz! Eiropas debesīm jātop par vienu zvaigzni gaišā-
kām! Solida valsts iekārta, tautas labklājība un augsta, ra-

doša kultūra lai mums līdzeklis uz to! Lai mūsu radītās vēr-

tības valsts un kultūras dzīvē dara bagātāku visas cilvēces at-

ziņu un reālu ieguvumu pūru.

Vai mēs, mazā latvju tauta, to spēsim — līdzi iet un pat
sacensties ar lielajām tautām? Tomēr! Ne mūsu tautas skait-

liskais mazums, ne mūsu zemes līdzekļu šaurība lai mūs ne-

biedē. Ir diezgan kā tautas, tā bagātības, — „tikai gribēt va-

jag!" Ka tautu gara dzīve un spēks nestāv nekādā tiešā at-

tiecībā ar tautu skaitlisko lielumu, to pierādījušas Eiropas
tautu vēsturiskās cīņas ar milzu kontinentiem un rasēm. To

pierādījušas arī Eiropas mazākās tautas kā senāk, tā arī mū-

su dienās. Mūsu spējas nav mazākas kā mūsu pienākumi pret
sevi un Eiropu. Un mūsu brāļu tautas līdzīgā apziņā sniedz



Brīvības pieminekļa grupa.Tēvijas sargi.
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mums pretim rokas sadarbībai un vienotām cīņām. Tā māsu

spēks trīskārtējas. Jāzin mums arī, ka cilvēcības ideju spēks
pieaug: tautu pašnoteikšanās princips, reizi atzīts, pastāvīgi

nostiprinās, meklē un atradīs ceļus — aizstāvēt vērtīgus tautu

savienības locekļus pret brutālu pārspēku.
Tā tad, ne tikai ilgoties un gribēt drīkstam, — mums ir

arī drošas izredzes mūsu tautas un valsts diženu uzdevumu

reālizēšanai. Tikai garīgi augt. garīgi stipriem būt! Kā mū-

su neseno atbrīvošanās cīņu ideologiem un cīnītājiem! Kā

visai mūsu vienotai tautai šai diženi skaistajā trauksmē uz

brīvību.

Atbrīvošanas cīņu laiks un šī laikmeta varoņi lai mums

mūžam svēti! Lielā laikmeta cienīgs lai paceļas brīvās Latvi-

jas vidū brīvības piemineklis, saucot paaudžu paaudzes uz

gara diženumu! Lai šis piemineklis ir svētnīca, kas sargā mū-

su nacionālā spēka avotus laiku laikiem!

Garlība Merķeļa pnr mirušu apraudātais latvju laulās ģē-

nijs ir augšāmcēlies. Bet ne vairs kā nevarīgs sapņu jaunek-
lis. Viņš ir cīnās izaudzis par viru. kas dzīvi veidos pilus

gribas un gara diženuma. Pats viņš sarāvis savas nebrīvības

važas un nokratījis no sevis nāves laikmeta putekļus. Jaunu
uzdevumu un nerimstošu cīnu karogu viņš mums pasniedz, —

lai esam lautas atbrīvošanās lielā laikmeta cienīgā tautai

Gara dižena lai aug Latvju taula!

No ilgām un no ciešanām

Un labas gribas vien

Viss spēks mums audzis uzvarām,

Kā bijis, būs arvien.

Kā bijis, būs arvien!

Rob. Bērziņš.

Vakara junda jaunatnei.

Darbā iedams sviedrus lej.
Spēkus krādams dusēt ej.
Līksmi kalpo tēvi jai,
Mūsu mātei, Latvijai.

Jaunās krūtīs spēks tev briest,
Mācies mīlēt, proti ciest.

Drošam Dievs dod uzvaru,

Dievs lai svētī Latviju!



Jānis Grots.

Zvaigznes un zeme.

Caur laiku tājumiem,
Vairāku gadsimtu perspektīvi,
Laiku un laikmetu vētrām,
Vējiem un brāzmām, kas drāžas un duno,

Starp bijušām rozēm un bijušām mētrām,
Šinī rudenī,
Klīstot pa klusajiem laukiem un pilsētu trokšņiem,
Es redzu Tevi un Tavu dzīvi,
Tevi, mans draugs, —

Džordano Bruno.

Mūks Tu biji, kas sirdi un vaigu
Vērsi uz Dievu un debesīm tālām

Un ieraudzīji
Spīdekļos spīdam atziņu jaunu un baigu:
Zvaigznes vairs nepieder Dievam, bet cilvēka prātam.
Un tad I v kāpi uz sārta,
l epns, smaidošs un drošs.

Jo varizēju kārta

Nebij mierā ar Tavu mīlu,
Mīlu, kas arī saprast grib debesu telpu, —

Un liedza Tev elpu.
Džordano Bruno,

Tāpēc Tu esi mans draugs,

Jo arī es sava mūža tumstošās naktis

Esmu no zemes vērsies uz zvaigznēm,
Sapņojis, dziedājis dziesmas un dedzis,
Dedzis un sadedzis,
I ik ne uz sārta,
Bet slāpēs pēc dzīves,
Es, mazs kas un sīks,

Slāpēs un mokās pēc lielāka sevis un dzīves.

Tāpēc jūs visi, kas cerat un sapņojat.

Nemīlat, neskatāt zvaigznes,

Jo viņas mūs aiznes

Ik rītus

Kā gaistošas, mirdzošas rokas

Uz dienas sārta,

Sadedz tur prieku un —

Atstāj tik mokas.

Mīlat un skūpstāt šo zemi.

Cilvēku sirdis un cilvēku sejas.
Ūdeņus, prom kas uz vakariem lejas,
Kalnus un putnus, pret zvaigznēm kas slejas.
Bet pašas zvaigznes,
Tās liekat mierā,



io ātri un spoži, tad degsat un sadegsat
,iesmās, kas joņo un duno,

Tā, kā sadegu es,

Es un mans draugs —

Džordano Bruno.

Dr. agr. h. c. J. Mazvērsīts.

Seno latviešu nozīme Eiropas kultūras

vēsturē.

Līdz šim Eiropas tautas vēl pavisam maz pazīst mūsu

tautas vēsturi senbs laikos. Pa lielai daļai tas pats sakāms arī

par mums pašiem, jo mūsu intelliģence savā vairumā, ir tik

dziļi iestigusi savā ikdienišķā darbā, politisko partiju darbi-

nieki savu partiju propagandā, ka viņiem nemaz neatliek

laika painteresēties par mūsu senatni. Laikam otras tautas

neatradīsim, kuras intelliģence tik pavirši pazīst savu īsto

vēsturi, ka mēs latvieši.
Nav arī nekāds brīnums, ka pārējās Eiropas tautas tik

slikti ir informētas par mūsu pagātni. Viņas ir savu infor-

māciju par latviešu pagātni dabūjušas no vācu vēsturnieku

senāk izplatītām nepareizām vēsturiskām ziņām. Šo vēstur-

nieku pamatdoma ir īsi izteicama sekoši: Kad vācu ordenis

iebruka XIII. gadu simtenī latvju zemē, tad esot vācieši sa-

stapušies pie Daugavas un Lielupes krastiem ar vietējiem
barbariem, kuri dzīvojuši mūža mežos un purvos. Tā ir rak-

stījuši savos apcerējumos „Aus Livlands Vorzeit" A. fon

Tranzē un Serafīms.

Šī pamatdoma uzņemta Eiropas kultūrvēsturē arī no ci-

tām tautām. Pie šīs domas sīksti turas arī Latvijas vācieši

vēl šo baltu dienu un nekā nevar sagremot mūsu pēdējā ga-

dudesmitu jaunākos pētījumus un atzinumus, kuri agrākus
vāciešu vēsturnieku uzskatus un paudumus par senajiem
latviešiem uoraida ar visu noteiktību pasaciņu valstī.

Citādi ir ar šo vāciešu pasaciņu par latvju senatni

Eiropā pie citām tautām. Še mums ir jāpieliek liels spars un

propaganda, lai Eiropas kultūras vēsturē iekļūtu pareizās

ziņas par latvju tautas senatni, viņas kultūru, kā arī šīs no-

zīmi pie pārējām Eiropas tautām.

Vai latvju tauta ir senatnē ko devusi citām Eiropas tau-

tām? Tiešā, īsā atbilde uz šo jautājumu ir: Latvju tauta ir

daudz devusi Rietumeiropas tautām lauksaimniecī-

bas kultūrā. Ka tas patiesi ir tā, to mums neapstrīdami
apliecina mūsu zemes arehaioloģiskie izrakumi, daži vāciešu

ceļotāju — zinātnieku — apraksti, (kurus vāciešu vēsturnieki

1158*
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ir noklusējuši) un beidzot arī musu gara mantas, it īpaši dai-

nas.

Vissenākās ziņas par latvju tautu („aistiešiem" — sena-

jiem prūšiem un kuršiem) ir atronamas uzrakstītas Tac i-

tus Germania cap. 45, kā par rūpīgiem zemkopjiem, kur

sacīts, ka viņi Jabību un citus augļus kopuši pacietīgāki, kā

pie parastās ģermāņu slinkošanas."

Laukkopības kultūras attīstības gaitā ir bijusi liela no-

zīme metāla (dzelzs) izkāp te i. Viņas priekštecis ir bijis
cirpis. Priekš Kristus dzimšanas laikmeta tautas, kuras

nodarbojās ar lauksaimniecību, vēl nepazina izkapti, bet iz-

audzinātos lauku augus p|āva ar cirpi. Romieši bij augstu
pakāpi sasnieguši lauksaimniecības kultūrā, it īpaši zemes

sagatavošanā un mēslošanā, viņu uzskati un paņēmieni šajos
jautājumos bij valdoši daudz gadusimteņus un arī tagad vēl

nav uzlūkojami par veciem. Ar pilnu tiesību varam

sacīt, ka romieši bija lauksaimniecības kultūras darinātāji.
Bet līdz izkaptes konstruēšanai tie nekļuva, savus lauku au-

gus (labības) tie pļāva ar c i rp i.

Latvju tauta savā vissirmākā senatnē arī lietoja cirpi pie
labību pļaušanas. Bet viņi ir pir mi c pasa vI ē, kuri
sāka lietot cirpju vietā pilnīgāku daiktu — izkapti pie la-
bības pļaušanas.

Pirmās izkaptis pieder vidējā dzclzslaikmeta ī. periodam

(400.—600. g.)1 Tādas ir izraktas Jelgavas apr. 3un Rīgas apr.

5. Tai pašā reizē izrakts Rīgas apr. arī 1 cirpis. Vidējā dzelzs-
laikmeta 11. periodam (600. —800. g.) pieder Jelgavas apr. izrak-

tās 7 izkaptis un 1 cirpis. Še varētu piebilst, ka privātā sa-

runā prof. Fr. Balodis man sacīja, ka vēlākos izrakumos iz-

raktas izkaptis piederot 3. gadusimtenim.
Pieturoties pie minētiem vidējā dzelzslaikmeta L perioda

izrakumiem, varam ar noteiktību sacīt, ka pirmā izkapts min.

apriņķos nav radusies starp 400. un 600. gadu, bet gan ievēro-

jami agrāki. Tas ir noprotams no tam, ka izkapts tajā laikā

bijusi jau stipri izplatīta un cirpi jau gandrīz galīgi izskau-

dusi. Pazīstama lieta ir, ka jauni priekšmeti gausi izspiež ag-
rākos, kuri bijuši vispārējā lietošanā; sevišķi tas sakāms par

lauksaimniekiem, kuri ir pazīstami ar savu konservātismu.

Skandināvijā parādās pirmās izkaptis ap 750. gadu (vikingu
laikmetā), kuru konstrukcijā saredzama tālākā attīstība, salī-

dzinot ar latvju pirmajām izkaptīm. Tā tad pirmās izkaptis
ir cēlušās pie senajiem latvju lauksaimniekiem. Viņas ir vis-

pirms pārgājušas uz Skandināviju un no šejienes uz pārējām

Eiropas tautām, kas viegli varēja notikt caur vikingu saka-

riem pār jūru ar pārējo Eiropu.

1 Sīkākas zinas šajā jautājumā atrodamas grāmata: Katalog der Aus-

stellunff zur Koriferenz Baltischer ArcliāoloKen m Riča 1930.
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Ka izkapts bijusi latvju tautai pazīstama jau no senu se-

niem laikiem, to rāda mums mitoloģiskās teikas par Dievu un

velnu2

,
kuras pieskaita sirmai senatnei, kultūras pirmsākumu

laikmetam.

Lauksaimniecības attīstībā ir ļoti liela nozīme sa v v c -

Ja s āboliņa pārvēršanai kultūras āboliņā.

Agrāk vēstīja lauksaimniecības kultūrvēsture, ka āboliņa
kultūru būtu sākusies it kā dienvidus Eiropā (Spānijā un Itā-

lijā 15. un 16. gadusimtenī), kas pēc būtības nedabīgi, jo

āboliņa kultūrai mazāk piemērots dienvidus, nekā mērenās

Eiropas klimats. Sīkāk pētot latvju dainās, man izde-

vies noskaidrot patiesību šajā jautājumā, ka āboliņa kultūra

sākusies latvju zemē
3

.
To ir atzinuši starp citiem prof. Ri -

cha r d s Juu 1 s. (Hvalštadtes mazsaimniecības skolotāju
institūta direktors Norvēģijā) un Beļģijas laikraksts

L c Paysa n \

Kādā ceļā āboliņa sēkla no Latvijas varēja aizkļūt uz

Spāniju, nav grūti izskaidrojams, ja ņemam vērā M ii 11e r,

Cnurf Ilofrath: Septentrionalische llistorien

1584, kurš raksta (34. lap. p.) par Kurzemes lauksaimniecību.

Sīkāki attēlojot labību rijas, viņš aprāda, ka no tām iegūst
teicamu sēklu; viņu sēklas (graudi) tiek aizvestas kuģos
uz Spāniju un līdz Indijai. Tā tad, ja izveda no Kurzemes uz

Spāniju labību, tad varēja reizē ar to izvest arī āboliņa sēklas.

Mullers gan nepiemin āboliņa sēklu eksportu, kurš, acīmre-

dzot, nav bijis lielā vairumā un tamdēļ nav atsevišķi atzīmēts.

Gandrīz tai pašā laikā, kad Mullers rakstījis savas Septentrio-
nalische llistorien, kultūrvēsturnieks aprāda Spānijā āboliņa
kultūras sākumu, no kurienes tas pamazām pāriet uz pārējām
Eiropas valstīm. Tā tad āboliņa kultūras šūpulis ir latvju
zemē atradies, no šejienes aizvests uz Spāniju un no turienes

uz pārējām Eiropas valstīm.

Sak ara ar seno latvju rijas ietaisi, Latvija ieguva augst-

vērtīgu sēklas materiālu, kāda Rietumeiropā nebija, jo tur

nebij sastopamas labības kaltes kā pie mums. Sēklu materiāls

bij pilnvērtīgs savas dīgšanas sparā, kā arī veselīguma labad.

Rijā nomaitāja visus slimības dīgļus uz sēklām; tādu vese-

līgu sēklu, kā mūsu rijas deva, Rietumeiropas valstīs nepa-
zina. Tā kā Latvija savu labību un sēklas eksportēja uz ci-

tām Eiropas valstīm, tad ar to pacēla tur laukkopības kul-

2 Sk. Ansis Lerchis-Puškaitis: Latviešu tautas teikas un

pasakas VII. dala 1163.—1166. 1. p.
a Sk. Dr. agr. li. c. J. Mazvērsīts: Kultūras aboliuš senajā Lat-

vijā.
'

Tā recenzija starp citu teikts: „Latviešu agronoma Mazvērsīša ap-

cerējums par āboliņa kultūru pavisam pārgroza agrāko vēstures atzinumu.

Vina pētījumi pierada, ka sarkanais un baltais āboliņš bija jau daudz agrāki

pazīstami pirms viuu audzināšanas Spānijā."
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tūru. jo pirmklasīgam sēklas materiālam ir liels iespaids uz

laukkopības kultūru.

Cik daudz labības un citu sēklu ir senatnē no Latvijas iz-

vests tajos laikos, kad lauksaimniecības attīstība bij sasnie-

gusi savus ziedu laikus, t. i., sākot ar V. gadusimteni, par to

mums nav pieejamas nekādas ziņas. Bet no vēlākiem laikiem,
kad latvju lauksaimniecība bij ievērojamā mērā noslīdējusi
uz leju. caur vācu virskungu negatīvo iespaidu, — mums ir

uzrakstījis Halles prof. Gundlings dažas ziņas par lauk-

kopības stāvokli savā grāmatā: „Discours iiber den jetzigen
Zustand der Europaischen Staatcn". Viņš raksta, ka 1695.

ffadā aizveda no Latvijas (aus Letteti nm Riga herum), īstenī-

>ā Vidzemes, 29.655 lasies labības. linu un rāceņu sēklu; pār-
rēķinot pudos iznāk pāri par 4 miljoni pudu.

Gundlings starp citu aprāda, ka: „Vidzeme ir senāk

Zviedrijas maizes klēts bijusi, jo viņa var daudz labības sve-

šiem nodot. Holandieši pērk loti labprāt Vidzemes labību

tamdēļ, ka viņā tārps nevar iekļūt.
44 Kādā citā vietā sacīts:

„No Vidzemes nāk 3000 lastes rudzu un 2000 lastes r' kviešu.

No Rīgas izved 91.000 birkavu kaņepju. Rīgai ir 21.000 bir-

kavu linu.

Par linsēklām Gundlings saka sekosi: „Visā pasaulē nav

tik labu linu un kaņepju sēklu kā Vidzemē; linu tirdzniecība

Vācijā ietu bojā. ja nebūtu Vidzemes. (amdē| št zeme nu senu

seniem laikiem (so lange man rechnen kann) Rietumiem bijusi

nepieciešama.
44 Linu sēklas lielos daudzumos izvestas ari uz

Franciju.
Interesants ir Gundlinga ziņojums, ka no Latvijas izves-

tas ir arī rāceņu sēklas (Brassica Rapa rapifera), it īpaši tam-

dēļ, ka aug|i no mūsu rāceņu sēklām ir izaudzējuši savu svarī-

gāko, slaveno sakņu augu — turnipsi, kuru mēs tagad no Ang-
lijas ievedām un sējam savos laukos. Turnipsis, kā redzams,

cēlies no latvju zemes.

īpatnējus ce|us gājis arī latvju lopkopis. Viņš jau no se-

niem laikiem izkopis piena lopos ražību, ko citas tautas tikai

jaunākā laikā sākušas izprast. Senais latvietis bij savus piena
lopus pratis tāda virzienā izaudzēt, ka viņam — dainas vār-

diem runājot — nācis no govu kūts „zelts, sudrabiņš", kurpe-
tim vācu lopkopim vēl ne visai sen atpakaļ bij lopkopība «ne-

pieciešams ļaunums" — jo lopi bij jātur mēslu labad.

.Sakarā ar piena lopu augstās ražības izkopšanu stāv arī

rotējošās sviesta ķērnes konstrukcija, kuru jau senos laikos

latvju lopkopis lietoja. Par to mums sniedz ziņas prof.
I o h. f. B r a n d's savā ceļojuma aprakstā par Latviju 1673. g.

Viņš apraksta rotējošo sviesta ķērni (tagadējās Viktorijas
sviesta ķērnes prototipu), kura citur nav bijusi pazīstama.
Tā tad arī šajā jautājumā latvju lauksaimnieks ir sniedzis

5 1 laste ir 144 pudi.



119

Eiropas lauksaimniekam jaunatradumu, kuru tagad visas tau-

tas izmanto.

No šī īsā apcerējuma redzam, ka senais latvietis, sākot jau

no 3. gadusimteņa pēc Kr., ir lielā mērā iespaidojis lauksaim-

niecības kultūras pacelšanu Eiropā. īsos vārdos saņemot: lauk-

saimniecības kultūru darināja ap Kristus dzimšanas laiku ro-

mieši; pēc Romas sagraušanas lauksaimniecības fālākie darinā-

tāji ir bijuši senie latvieši, kuru panākumi pārgāja uz pārē-

jām tautām Rietumeiropā. Šis svētīgais darbs varēja turpi-
nāties līdz XIII. g. simtenim; vācu ordeņa iebrukums latvju
zemē šo kultūras tālāko darināšanu pārtrauca.

Mums jāpieliek visas pūles, lai Rietumeiropas zinātniekus

par šo svarīgo jautājumu pietiekoši informētu un panāktu to,
ka līdzšinējā lauks, kultūras vēsture Eiropā tiktu pārstrādāta
pienācīgā kārtā. Nevar divu domu par to būt. ka mūsu val-

dībai, it īpaši ārlietu ministrijai, ar saviem sūtņiem, šis jau-
tājums steidzīgi un enerģiski jāvirza uz priekšu; nevar arī

nociest klusu, ka līdz šim pārāk maz kas darīts šajā jautā-

jumā. Cerēsim, ka apstākli uzlabosies.

Alfreds Goba.

Latgales atgriešanās kopējā latvju saimē.

Kad meklējam Latgales nacionālās atmodas sākumu, tad

mums jāapstājas pie ļoti ievērojama gadījuma, kas rakstos

nekur vēl nav izcelts. Tur gan vēl nebija vārdā saukta

latviešu-latgalicšu tautiskā lieta, bet pats notikums tik svarīgs

un it kā acīm skatāms, ka noderētu par lielisku iesākumu ro-

mānam no Latgales nesenās pagātnes dienām. Un še tad mums

jāpiemin vispirms ne pašu latviešu, bet mūsu mijās brāļu tau-

tas dēls.

Īsti vēl nevar galvot, bet laikam gan 1875. g. vasarā pa

Latgales smilšaino lielceļu lēnām kustējās uz priekšu gara

virtene braucēju. Pamezdami aiz muguras Ciskādu un kai-

miņu draudzes, braucēji virzījās uz Trepu stacijas pusi. Šo

karavānu vadīja baznīckungs Domi ni k s Andre kvs s.

Kas bija šie braucēji? Tur latgaliešu zemnieki, skaitā

pāri desmitam, veda savus dēlus, dažs vienu, dažs arī divus.

Baznīckungs Andrekuss, pats leitis būdams un Lietuvas bē-

das līdz ciezdams, bija pierunājis turīgākos zemniekus, kam

dēli skolas gados un apķērīgi mācībās, laist tālākās skolās.

Un nebija vis šos jaunekļus novirzījis uz Varšavas vai Viļņas
pusi, kā to poliskie baznīckungi būtu darījuši, bet gan nu tos

veda uz Jelgavu. Tēvi no saviem dēliem Trepu stacijā šķīrās,
bet turpmākā ceļā tos pavadīja Andrekuss. Izbraukuši cauri

Rīgai, tie Jelgavā sāka izdalīties pa dažādām skolām, skatoties
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uz to, cik kurš mācēja. Un ja kurš nekur netika iekšā, tam

tika pagādāts privātskolotājs.
Andrekuss šos latviešu jaunekļus no tālās Latgales negri-

bēja tieši ievadīt līdz tam parastajā pārpoļošanas gultnē, bet

sagādāja izdevību citos apstākļos brīvāk attīstīties. Jelgava
ar savām skolām tad bija punkts, kur sastapās vāciešu, lat-

viešu, leišu, poļu, krievu, žīdu skolēni, liet pats Andrekuss

saviem jaunajiem draugiem vissirsnīgāk ieteicis jo drīzāk

iemācīties vācu valodu, lai tiešām še Baltijas skolās varētu

turpināt izglītību. Klusībā viņš cerēja, ka dažs latgalietis
nāks tuvākā sakarā ar leišu jaunekļiem, kur tāpat kā viņa
sirdī kvēloja savas tautas mīlestība.

Mums jāzina, ka līdz tam laikam bija ļoti liels retums, ja
kādam latgalieša dēlam (par meitām nemaz nerunājot) izde-

vās iekļūt skolā, kas augstāka par niecīgo pagasta skolu, kur

valdīja bēdīgā pārkrievošanas sistēma. Pirms šī slavenā

brauciena mums skaidras ziņas tikai par vienu pašu latgalieti,
kas ticis pie augstākas izglītības. Šis vīrs ir Andrejs
Sipoln i c k s, kas kā jauns baznīckungs dabūja ciest pē-
dējā poļu dumpī, piedzīvoja krievu bardzību, bet mūža beigās

pildīja Ludzas dekāna pienākumus. Šis Latgales dēls, kas ar

lielu centību sities uz augšu, no arkla atrāvies, ar paša pelnī-
tiem grašiem maksājis skolas naudu, līdz ticis cienījamā Lu-

dzas iecirkņa dekāna godā, — tomēr nebija aizticis līdz nacio-

nālai apziņai. Viņam nebija nekādu saišu ar Baltijas latvie-

šiem, pat vairāk — mūsu apstākļus viņš bija iedomājies ne-

pareizi un vēlējies, lai pār Baltiju arī jo drīzāk veltos rusi-

fikācijas vilnis. Tā Sīpolnieku tēlo vienīgais literāts, kas to

personīgi iztaujājis un novērojis, proti, Augusts Bīlenšteins

(„Balt. Monatsschrift" 1882). Ka savu draudzi un tas latviešu

cilvēkus Sīpolnieks sirsnīgi mīlējis, par to mums nav iemesla

šaubīties, bet ka viņam būtu bijusi kāda sajēga par nacionālo

latviešu jautājumu, oavisam nevaram teikt, un šīs kustības

sākums mums jāmeklē tālāk.

Parasti iesāk ar Fra ne i Trašu nu. Pareizi, jo tiešam

Francis Trasuns bija tanī pulkā, kas Andrekusa vadīts 1875. g.

devās uz Jelgavu. Bet tur bija arī otrais Trasuns, kas gan

Franča slavas augstuma nesasniedza, un tur bija vairāki citi,

kam tāpat nozīme Latgales garīgajā atmodā, pat savu tiesu

tās nacionālajā rīta cēlienā. Proti, Andrekusa vadīta pulciņa

bija arī Kantinieku dēli. No tiem viens ar laiku tika

par teoloģijas maģistru, bet otrais — par virsnieku krievu

armijā. Un tur bija Platpiera dēls, kas arī sasniedza teo-

loģijas maģistra grādu, kā tāds pirmais no latgaliešiem (lai-
kam arī vispār pirmais no latviešiem), tika tāpat kaut cik dar-

bojies latgaliešu rakstos (nelegālajā laikmetā); un tur bija
Kazradža dēli, kas atkal sekmīgi steidzās uz priekšu,
viens nobeigdams studijas Rīgas politechnikā, vēlāk tikdams
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pat Krievijas Valsts domē (no Vitebskas gub.), bet otrais sa-

sniedza ģenerāla pakāpi un laikam miris kara laikā. Tur bija
vēl ari citi, kas nebūs bez s,avu pēdu pamešanas latgaliešu
dzīvē. Daži no šiem bija gados vecāki par Franci Trasunu,

tāpēc arī šiem notiktu mazliet pārestiba, ja nacionālās atmo-

das dienas sāktu skaitīt ar Trasunu.

Latgales nacionālās atmodas sākumu vai* uzskatīt arī kā

pirmo latgaliešu žestu, lai apvienotos ar baltiešiem; kā pirmo
kustību, lai izstieptu rokas uz pārējās Latvijas pusi un ap-
kamptu vidzemniekus un kurzemniekus kā jau savus brāļus.
Sākumā šai kustībai kaut kāds latgalisks separātisms bija pa-
visam svešs.

Bet kur tad meklējams šis pirmais solis, ja jau Andrekusa
vadītā braucēju pulkā vēl nebija tādu domu, bet tikai ce|a
sagatavošana? Līdz šim parasts teikt, ka Trasuns nacionāli

fmniodies jau Jelgavā, iepazīdamies ar Baltijas latviešu dē-
iem. Tā viņš tuvāk-sadraudzējies ar vēlāko agronomu J. Bise-

nieku. Bet paša Trasuna atstātie papīri (kārtojot kopotos
rakstus bija izdevība ar tiem iepazīties) rāda mazliet citādu

ainu. Nav gan noliedzams, ka latviskā nacionālisma sēkla

kritusi Franča dvēselē jau Jelgavas reālskolas laikā. Bet pats
Trasuns apgalvo, ka apzinīgs nacionālisms viņa dvēselē radies

vēlāk — Pēterburgas katoļu garīgajā semi-

nārā, astoņdesmito gadu sākumā.

Nobeidzis Jelgavas reālskolu, Trasuns gribējis gandrīz
vai piegriezties ne tai speciālitātei, kādai viņa vecāki vēlēju-
šies. Gribējis iet studēt mežniecību. Tikai mātes karsto lūg-
šanu dēļ devies uz garīgo semināru, lai izskolotos par garīdz-
nieku. Vēlāk viņš šo soli vairs nenožēloja, jo citā amatā viņš
nekad nebūtu varējis tik daudz darīt savas mīļās Latgales
labā.

Un tad nu Pēterburgas garīgajā seminārā Trnsunnm vaja-
dzējis tuvāk iepazīties ar poļu un leišu jaunekļiem, kas sa-

stādīja audzēkņu vairākumu. Poļi bijuši ne tikai nacionālisti,
bet arī dzīvi interesējušies par savas tautas rakstniecību, cen-

zdamies ar to iepazīstināt arī savus biedrus cittautiešus; arī

latviešus-latgaliešus. Šo pēdējo seminārā bija tikai savi trīs

vai četri, kā nu kuru gadu. Bez Trasuna tur bija ne mazāk

sirsnīgs latvietis Jānis Vi š ņ evs k i s, tad arī jau minētie

— Kantinieks un Platpieris. Pats Trasuns Višņevski un Kanti-

nieku atminas kā lielus latviešu patriotus, protams, savā lat-

galiskajā noskaņā. Viņš pats tur vēlētos būt trešais. Domāsim,
ka tiešām viņš bija šo pirmo cienīgs, vēlāk tos arī pārspē-
dams.

Tā nu po|u jaunekli griezušies ar jautājumiem arī pie
mūsu latgaliešiem (toreiz gan šis vārds vēl netika lietāts, bet

bi ja vecu vecais un vienīgais — latvietis), jautājuši un gribē-
juši kaut ko zināt arī par latviešu rakstniecību. Bet mūsējiem
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— Trasunam, Višņevskim, Platpierim — nebijis ko atbildēt,
jo. lūk. par tādām lietām, kā latviešu rakstniecība, viņi nebija
vēl painteresējušies. Tas ļoti aizkāris mūsējo pašmīlību. Un

nu sākuši meklēt rokā grāmatas, nu sākuši mācīties latviešu

literatūras valodu. Pašu latgaliešu izloksnē tad bija vai vie-

nīgi garīga satura grāmatas, tās pašas krievu policijas stingri
vajātas, tādēļ likai pašlepns no ārzemēm ievestas. Un mūsē-

jiem latgaliešiem tad arī nemaz neienāeis prātā, ka latviešiem

vajadzētu divēju rakstu valodu. Jā, bija gan latgaļu izloksne;
bet tā jau tikai tautas masu apkopšanai, un pie tam tikai reli-

ģiskā novadā, ne vispār kulturālā dzīvē.

Sākās dziļāki sakari ar Baltijas latviešu gara dzīvi. Mi-

nētie semināristi izrakstīja no Rīgas grāmatas, tās lasīja. Va-
lodas mācībā par vadoni bija A. Bīlenšteina latv. gramatika.
Bet viņi lasīja arī citus rakstus. Jānis Višņevskis atradis sevī

dzejnieka āderi, dzejojis; kāds dzejolītis esot parādījies pat
Baltijas latviešu presē. lemācījušies literātūros valodu, viņi
nu drošāki jutās arī savā izloksnē, un to sāka pat mācīt sa-

viem kollēgām cittautiešiem, kas bija nodomājuši kā garīdz-
nieki vēlāk darboties Latgalē, šīs valodas stundas notika gan
ar semināra vadības zināšanu, bet ne atklāti, jo to nepielaida
apstiprinātā programma. Tā pirmais latvietis, kas mācīja nā-

košajiem katoļu baznīckungiem latviešu valodu, biia Višņev-

skis, bet otrais Trasuns. 7'as notika no 1884. līdz 1887. gadam.
Poļi vēl nebaidījās no latgaliešu separātisma un nelika šīm

mācībām šķēršļu ceļā. Tikai turpmākos gados apķērās un

latviskos centienus seminārā lūkoja noslāpēt, pastiprinot po-
liskās orientācijas ieaudzināšanu, un ne bez sekmēm, kā to

rāda pat vēl Latgales jaunākā vēsture un mūsdienu politiskie
notikumi.

Bet arī leišu semināristiem bijusi sava loma latgaliešu
nacionālisma atmodināšana. Un starp šiem bijuši dedzīgi

patrioti, kas vēlāk Lietuvas dzīvē spēlējuši savu redzamu

lomu.

Pameklējot attiecīgos gada skaitļus, redzam, ka pirmie
skaidri zināmie latvieši Pēterburgas katoļu garīgajā seminārā

bija: Višņevskis (iestāj. 1881. g.), Platpieris (1881.), Trasuns

(1883.). Kantinieks (1886.). Trīs no šiem skolojās tālāk un ie-

stājās garīgajā akadēmijā: Platpieris (1883.). Trasuns (1887.)

un Kantinieks (1890.). Šos gadus un šos ļaudis, vēl pieskaitot
dažus jaunekļus, kas turpmākos gados šiem pievienojās, var

savā ziņā salīdzināt ar latviešu studentu pulciņu un tā dar-

bību Tērbatā 1836. g. Tikai nu iznāk, ka latgalieši bija no-

kavējušies vismaz par trīsdesmit gadiem. Arī latgaliešu pul-
ciņā, kā jau minēts, radās literāriski centieni, un te sarakstīta

pirmā latgaliešu gramatika, kuras autors latvietis (bija
dažas polu autoru latgaliskas gramatikas) še pirmo reizi

latgalietis pārstrādāja plašāku grāmatu tautai „Lasišonas pa
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svātdīnom", kur sakopoti gabali morāliskai audzināšanai.

Še radās sajēga par tautas gara mantām, un sākās, kauču vēl

pamazām, folkloras krāšanas darbs.

Literāriskās darbības apstākļi šiem latgaliešu jaunekļiem
bija ļoti grūti, jo kātoju garīgā semināra vai akadēmijas sting-
ro disciplīnu, kur bija jādzīvo kā klosterī, un kur uz nodar-

bību ārpus skolas programmas un ārpus lūgšanām priekšnie-
cība skatījās ar vislielāko neuzticību. Līdzīgus poļu centie-

nus vēl likās neredzam, bet leišu vai latviešu nacionālā doma

poliskajai skolas vadībai bija kā dadzis acīs. Saprotams, ka

ar rakstiem vajadzēja nodarboties tikpat kā pašlepns.
Bet tad atdūrās pret šķērsli, kas vēl grūtāk pārvarams:

pastāvēja taču krievu administrācijas izdotais latgaliešu rak-

stu aizliegums; grāmatas latgaliešu izloksnē un latīņu bur-

tiem nebija brīv neiespiest ne arī izplatīt. Atjauts gan bija
lielāt krievu burtus, bet no tiem latgaliešu darbinieki negri-
bēja ne zināt. Varbūt būtu tikuši cenzūrai cauri arī gotu burti

(latgaliešu rakstos), bet arī no tiem vairījās dažādu iemeslu

dēļ (galvenais: poliski orientētā garīdzniecība baidījās Balli-

jas latviešu ietekmes latgaliešos, kas it kā varēja apdraudēt
Latgales īpatnējo ticības dzīvi). Latgale palika uzticīga latī-

ņu burtiem. Bet šādas grāmatas varēja iespiest tikai ārzemēs,

un tur tad arī spieda, protams, pašu vajadzīgāko — lūgšanu
un dziesmu grāmatas. Galvenais darītājs šajā grāmatu kon-

trabandas lietā bija Dagdas žīds Zeliks Garnecs, kas bija vie-

na no populārākām personām Latgalē, personīgi pazī-
stams ar visiem Latgales baznīckungiem un ērģelniekiem
(varganistiem), braukāja apkārt noslēgdams klusus veikalus,
lai pēc tam uzticami aģenti piegādātu tur vai citur vajadzīgās
garīgās grāmatas. Krievu policija zināja par Garneca darbī-

bu, to šad un tad arī vajā ja, bet arī pa daļai skatījās caur

pirkstiem, jo tiešām saprata, ka ticīgais katolis taču nevarēja
iztikt bez savas lūgšanu un baznīcas dziesmu grāmatas. Par

Garnecu un viņa piedzīvojumiem ar baznīckungiem un poli-
ciju Latgalē vēl tagad stāsta daudz anekdotu. Sadabū jis ma-

nuskriptu, vai arī vecāku eksemplāru (ja bija jāpārdrukā),
Garnecs paklusām šļūca uz Tilzītl, Karaļaučiem. Krakovu un

tur tāpat paklusām salīga ar spiestuvi. Tur nu spieda, un kā

jau bez korrektūras lasīšanas, ielaižot šausmīgas kļOdns, dažu

vietu padarot gluži nesaprotamu, lai pēc tam grāmatas kā kon-

trabandas preces caur Lietuvu gādātu uz Latgali. Lai maldi-

nātu krievu policiju — grāmatas rādīja agrāko gadu skaitli

(kad vēl nebija aizlieguma) un tāpat viltotu agrākā laika cen-

zūras atzīmi, jo vecos izdevumus tik stingri nevajāja. Lat-

galē svētdienās policisti skraidīja ap baznīcu, skatīdamies, vai

kaut kur paklusām netirgojas ar grāmatām.

Arī Franča Trasuna pirmo grāmatu, nupat minēto „Lasi-
šonas

pa svātdīnom" apgādāja slavenais Zeliks Garnecs. Kur



viņš to iespiedis, vai ārzemēs, vai tepat Daugavpilī kādā sle-

penā spiestu vītē, to pats autors nezināja; viņš atcerējās tikai

to, ka manuskriptu nodevis žīdam, bet pēc kāda laika grāmata

bijusi gatava, un honorāra vietā autors, protams, kaut cik vēl

piemaksāja žīdam. Un cik grūts bijis šādas pašlepns izdotās

grāmatas liktenis, to rāda jau tas. ka šī pati Trasuna pārstrā-
dātā grāmata jau tagad ļoti liels bibliogrāfisks retums. — Otrā

grāmata, latgaliešu gramatika, palika neizdota: to paši se-

mināristi un akadēmisti pārrakstīja vairākos eksemplāros un

izplatīja interesentiem. Arī no šīs uzglabājušās vairs tikai

skrandas.

Un tad man jāuzrāda atkal skaista viela eventuālā Latga-
les kultūrvēsturiskā romāna kādai turpmākai nodaļai. Bija

pienākusi 1889. g. vasara. Francis Trasuns kā garīgās akadē-

mijas audzēknis viesojās savā dzimtenē Sakstagalā. Bet tanī

pašā laikā gatavojās iestāties seminārā divi enerģiski un apdā-
vināti jaunek|i: Pēteris Smelteri s un Fēlikss

Laiz ā n s. Šie nu apmeklēja Trasunu Sakstagalā. Vārds pa
vārdam — valoda novirzījās uz latviešu lietām, Trasuns lasīja

priekšā savus literāriskos mēģinājumus, lasīja gabalus no bal-

tiešu grāmatām (piem., AI. Vēbera runu latv. grāmatniecības
300 gadu piemiņas dienā, kas iespiesta Zin. Kom. Rakstu krā-

jtimā), lasīja paša sakrātās lautas dziesmas, stāstīja par lat-

viešu tautiskās kustības atskaņām Pēterburgā, jūsmoja...
līdz arī Smeltera un Laizāna sirdis iedegās. Šie jaunie apjē-
mās iet to pašu ceļu. un patiesi arī gāja, un jau tanī pašā vasa-

rā turpat Sakstagalā un kaimiņu draudzēs gadījās vēl jau-
nekļi, kas vairāk vai mazāk pievienojās tiem pašiem centie-

niem.

Pirmais, ko varēja — šie jaunekļi sāka jo dedzīgi krāt

tautas dziesmas, un tiešām, kad tagad ieskatāmies Kr. Barona

Latvju Dainās, tad redzam, ka visvairāk dziesmu no Latgales
iesūtījuši minētie entuziasti: Smelteris un Laizāns. Ko vēl

varēja darīt? Mācīties literatūras valodu un lasīt tā sauktās

baltiešu grāmatas. Gadi gāja. Sakstagalā pulciņš izklīda pa-
saulē. Uzrakstīto tautas dziesmu krājumi tomēr pieauga. Ti-

kai arvienu vēl neradās iespēja tās laist klajā. Tur vajadzēja
naudas, ja arī nerunātu par citiem šķēršļiem. Kā zinām, pat
baltiešiem tolaik gāja grūti un ļoti gausi ar Latvju Dainu iz-

došanu, līdz nāca palīgā turīgais Pēterburgas tirgotājs H. Vi-

sendorfs. pēc tam Pēterburgas Zinātņu Akadēmija.
P. Smelteri, kas jau bija beidzis semināru un jau sācis ga-

rīdznieka gaitas, 1895. g. pavasarī no Līvāniem pārcēla uz Pē-

terburgu par Sv. Katrīnas baznīcas vikāru. Šai laikā, laikam

«Austrumu" lasīdams, viņš dabū zināt, ka Latvju Dainu izde-

vējs 11. Visendorfs dzīvo turpiat tuvumā — „Gostinyj dvor'ā".

Smelteris par šo gadījumu (vēstulē man) raksta:
„

I īīlīt

devos pie viņa, un no pirmā apciemojuma iesākās mūsu drau-
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dzība. Un bez liekas kavēšanās sāku pārrakstīt savas dzies-

mas H. Visendorfa norādītā kārtībā. Pārrakstītās burtnīci-

ņas, zināms pa daļām, H. Visendorfs tad sūtīja Baronam. Tad

vēl gadījās, ka manas mātes brāļa dēls īzidors Ikaunieks arī

uzturējās Pēterpilī, gaidīdams vietu. Dzīvodams pie manis,

viņš palīdzēja pārrakstīt man 118 dziesmu krājumus. Nu vairs

neaprobežojāmies ar tām dziesmām vien, kas bi ja manis paša
sakrātas, bet pieprasīju arī no sava drauga Fēliksa Laizāna,
lai viņš piesūta arī savu krājumu. Piesūtīja; un tad arī šis

krājums tādā pašā kārtībā tika pārrakstīts un nosūtīts Barona

tēvam. Par galveno korrektoru (latgaliešu dziesmām) biju es;

bet arī Visendorfs loti interesējās par latgaliešu tautas dzies-

mām un izloksni.. Tāpēc es ar viņu gandrīz visas norakstītās

dziesmas pārlasījām kopīgi, gan manā, gan arī viņa dzīvoklī,

pat viņa veikalā „Gostinyj dvor'ā". Es uzaicināju arī savus

citus pazīstamos tautiešus krāt un iesūtīt dziesmas. Daži at-

saucās un piesūtīja, piemēram: K. Skrinda, I. Aizpurietis,
A. Ancāns, N. Eidorts, A. Daugulis, A. Graudumnieks, E. Krus-

tāns."

Arī šinī laika posmā tautas gara mantas palīdzēja apvie-
not mūsu tautu. Ikvienam Latvju Dainu lasītājam skaidri

bija redzams, ka latgaliešiem gluži tās pašas tautas dziesmas,
kas jau kurzemniekiem, zemgaliešiem un vidzemniekiem.

Pilnīgi latgalisku, t. i., tādu, kurām nebija variantu Vidzemē

vai Kurzemē, bija loti maz. un tās pašas vairāk jaunāku laiku

ražojums, ne jau pilnīgi īstas tautas dziesmas. Otrkārt, tautas

dziesmas rādīja, cik tīra latgaļu izloksne, un ka tie svešie

vārdi, gan polonismi, gan rusicismi, kas ieviesušies tagadējā
sarunas valodā, nav īsta latviešu manta. Treškārt, bija nozī-

me arī tam, ka pulciņš latgaliešu intelliģences nu varēja ak-

tīvi pielikt roku šādā kultūrālā darbā, pie tam ciešā sadarbībā

ar Baltijas latviešiem.

Kr. Barona rokās, noslēdzot Latvju Dainu pirmo sējumu,

bija ienākušas vairāk kā septiņi tūkstoši Latgales dainu. Tra-

suns ar savu krājumu tur nepiedalījās (nepatīkama pārpratu-

ma dēļ), bet daļu no savām vēlāk iespieda «Daugavas katoļu
kalendārā" un citur. Un P. Smelteris 1899. g. izdeva grāma-

tiņu „Tautas dzīsmu, posoku, meikļu un parunu Voceleite",

kur nedaudz no visiem folkloras novadiem. Bez tam ši ir

pirmā latgaliešu grāmata, kas pēc zināmā aizlieguma — izdota

ar cenzūras atļauju, un tikai tāpēc, ka uzskatīta nevis kā tau-

tas, bet kā zinātnisks izdevums.

Kad Kurzemes katolis ī. Šteinbergs 1897. g. sāka izdot

Katoļu māju kalendāru, tad jau ar otro gada gāju-
mu še galvenie līdzstrādnieki — latgalieši. Lln šie latgalieši
ir gluži tic paši, kas jau šinī rakstiņā minēti: Trasuns. Smel-

teris, Laizāns, pievienojoties vēl M. Dukaļskim, J. Velkmem.

~Katoļu māju kalendāru" literātūras vēsture nav pienācīgi



novērtējusi (tagadējiem latgaliešiem nepatīk, ka tas baltiešu

izloksnē), bet taisni še meklējami latgaliešu rakstnieku pir-
mie mēģinājumi kaut ko uzrakstīt pilnīgi patstāvīgi. Še atro-

dam Smelteru dzejas, še atrodam M. Dukaļska un Fr. Tra-

suna stāstiņus un tēlojumus. Ja Smelteris vienu

dzeju („Calmojūs") jau bija iespiedis «Austrumā" IS%.

g.. tad pirmā latgaliešu rakstnieku oriģinālā proza iesā-

kas ar šo kalendāru. tiklab M. Dukajska «Dēla skol-

nieka saņemšanā" un «Miusu Miķelī" (pirmais orīģināl-

stāstiņš latg. izloksnē), kā arī Trasuna „Brālos Cukāriešos" iz-

lasām draudzīgas jūtas pret Baltijas Latviju, ļoti karstu dzim-

tenes un tautas mīlestību, kā arī skaidru apziņu par savu lat-

vietību. Ar šiem un citiem rakstiem Šteinberga kalendāram

bija liela nozīme apvienošanas darbā, jo kalendārs, pateico-
ties dažu baznīckungu |oii lielai izpalīdzībai, izplatījās diez-

gan prāvā eksemplāru skaitā.

Trīs gadus vēlāk Fr. Trasuns nodibināja savu Dauga-

vas kātoju kalen dār v, kuram bija tā pati tendence

— tuvināt svešnieku atsvešinātās tautas daļas. — Kad 1903. g-

Pēterburgā nodibinājās pirmā latgaliešu biedrība Lāt-
vie š v mūzikā lis kā sabiedrība. tad arī tas pa lie-

lākai daļai Fr. Lrasuna nopelns; arī biedrības nolūks tas pats
— tuvināt, tuvināt, bet ne jo vairāk šķirt. — 1901. g. Zinību

Komisijas vasaras sapulcēs nolasītais Fr. Trasuna apcerējums
par Vitebskas latviešu stāvokli — latgaliešu jautājumu ļoti
skaidri nostādīja visas latviešu intelliģences priekšā.

Vārdu sakot, vai visi pirmo skoloto latgaliešu soļi izgāja
tikai uz to — tuvināt latgaliešus baltiešiem. Literātāras valo-

dai vajadzēja būt tikai vienai, un izloksne bi ja lietājama tikai

pagaidām.
Pirmās apzinīga separātisma zīmes jaunajā latgaliešu in-

telliģencē pamanāmas jau nupat minētā biedrībā. Tur šī vir-

ziena vadonis bija Fr. Ķemps. Rakstos viņa separātiskās ide-

jas izpaudās 1904. g., „Apskatā" un pēc tam viņa paša rediģētā
un izdotā laikrakstā „Gaisma" (1905.—1906.). Arī «Jaunas
Zinias" turējās tanī pašā virzienā. Pat stabilākais latgaliešu
laikraksts ..Drvvva" (1908. —1917.) šad un tad atļāva pa rak-

stam šādā garā. Tomēr separātisms apzinīgajā Latgalē nebija
tik dziļi laidis saknes, lai latgalieši neatrastu vairs ceļa atpa-

kaļ kopējā latviešu cilšu saimē. Pirmais Latgales politiskais
kongress Rēzeknē 1917. g. pārādīja, ka latgaliešu intelliģences

nepārprotams vairākums bija par apvienošanos. Un starp ap-

vienošanās (Iraugiem atrodam visus tos. kas mums pazīstami
no Latgales atmodas sākuma apskata. Francis Trasuns arī še

gāja priekšgalā.
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K. Zariņš.

Neizdevusies saruna.

(Romānu nodaļa.)

Skrien rudenīgi mākoņi, tikko skardami zaļganos Rīgas
torņus, kas kā vecas, slaidas jaunavas noraugās Daugavas
ūdeņos. JNo kurienes nāk un kurp dodas šie tumšie, sēra pie-
sātinātie padebeši, kuru gaita atgādina satrauktu mežaiņu
bēgšanu? Varbūt, viņu rasa slacījusi Flandrijas laukus vai

dzeltējošās Argonu birzis? Varbūt, viņi nes sveicienus no

Verdenas betona kapsētām vai ļaužu pilnajām Rensas kate-
drālēm, kurām trūkst jumtu? Mākoņi skrien un skrien, pāri
siliem un pilsētām dodas viņu bari, lai pēdīgi, kas zin, gultos
Uralu klinšu aizās!

Visa pasaule ir satraukta, un ja rietumos dimd
zeme aiz-

ejošā kara troksnī, tad austrumos uzšaujas gaišas revolūcijas
ugunis. Vienīgi Rīga neredz un nezin, kas notiek ap viņu.
Klusa un aizmirsta, viņa miegaini vēro pati savas kuprainās
ielas, kurās baigi dun reto gājēju soļi. Viņai, jādomā, nav žēl

Eagātnes,
bet arī nākotnei viņai šai brīdī netic, un ja kāds to

iedina, tad laikam tikai dobjie gājēju soļi... Bet kas tas?

Vai soļi nesāk dunēt biežāki? Vai pilsēta neatskan jaunas,
pārdrošas balsis? jo tiešām, starp smagajiem, neveiklajiem
vācu kareivjiem parādās viens otrs nesenējs bēglis, viens otrs

no tiem, kas septiņpadsmitā gadā, Rīgas krišanas dienā, aiz-

gāja līdz strēlnieku pulkiem .. .

Fon der Launics, vācu armijas leitnants, īsiem, steidzī-

giem guldzieniem dzeļ- kafiju krēšjainā iekšoilsētas kafejnīcā,
klīstošu skatu raudzīdamies pa logu. Viņš redz gājējus, kas

viņpus stikla slīd garām līdzīgi panorāmas tēliem, un viņa
augsta, bet neticami šaurā piere savelkas īdzīgās krokās. Lai

gan viņš nemīl domāt, un lai gan cilvēki, kas iet kājām, vi-

ņam gluži vienaldzīgi, taču tikdaudz viņš saprot, ka Rīgā sa-

rodas arvien vairāk jaunu, neredzētu seju. Un arī tikdaudz

viņš saprot, ka šie «svešinieki" ir latvieši, jā, jā, to viņš sa-

prot ļoti labi, jo pats šeit dzimis un audzis, un vietējos ap-

stākļus pārzin. Bet vai šie pārnācēji, šie bēgļi nestaigā maz-

liet iedomīgi, kā kad tiem gar vācu žandarmiem nebūtu ne-

kāda daļa?
Fon der Launics nekad nav bijis domātājs, bet viņam to-

mēr šķiet, ka viss iet uz leju — ja jau armijas vadība nevar

aizturēt bēgļus uz robežas. Bet visneticamākais viņam liekas,
ka vadošās aprindas meklē saprašanos ar mistisko latvju in-

tclliģenci, ar šaubīgiem tautas vadoņiem, kurus tas labprāt
gribētu iedomāties kā nēģeru karaļus vecos, nederīgos vācu

kareivju uzvalkos — kā reiz bija attēlots Berlīnes illūstrētos
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izdevumos. Taču viņš zin, ka tik amizanta šī liela nav. Stingri
ņemot, viņš ir ..latviešu jautājuma" speciālists tin taisni

tamdēļ sēd šinī kafejnīcā, jo viņam uzdota satikšanās ar vie-

nu ievērojamu vācu sabiedrības pārstāvi, kas ieradies no Ber-

līnes, lai noskaidrotu dažus nepatīkamus pienākumus, starp

citu arī latviešu lietu.

Bet tur jau viņš tuvojas, dumjais profesors! Pie kafejnī-

cas piebrauc lietu norasojis auto, un no tā izkāpj slaids, pa-

garš kungs, jau mazliet iesirms, bet diezgan vingrs kustībās.

Slaidais kungs dodas kafejnīcā un prasa kaut ko viesu ap-

kalpotājai. Pēdējā liekas izbrīnījusies un neziņā smaida.

Arī slaidais kungs smaida un ziņkārīgi raugās publikā. Bet

leitnants ir jau piecēlies un iet viņam pretī.

..Mī|ais jaunekli!" slaidais kungs saka. sniegdams virsnie-

kam roku. ..Es jau sāku šaubīties, vai jūs būsit!"

Jauneklim patiesībā nāk četrdesmitais gads. bet ja vecais

kungs viņu tā godina, tad atliek vienīgi šo profesora izklai-

dību neievērot.

..Tas nekad nevar notikt, ka es nebūtu," Launics atbild

laipni, bet sausā, lietišķā balsī.

..Cik žēl. ka ierados ar nokavēšanos," profesors turpina,
skatīdamies, kur varētu piesēsties.

Redzams, ka viņš labprāt mīl runāt, un ka šodien viņš ir

sevišķi runīgā gara stāvoklī. Citādāki turpretī izturas četr-

desmitgadīgais leitnants. Lai gan tas pret profesoru ir pati

laipnība, pati uzmanība, var tomēr redzēt, ka lieka familjāri-
tāte viņam pretīga. Viņš pasniedz viesmīlei zaļganu papīra
marku, paņem savu plakano naga cepuri un saka, ka var, ja

vajadzīgs, tūlīt sekot profesora kungam.

„Jā. jā," profesors piekrīt, «taisnību sakot, mums nemaz

nav laika: puspiecos mēs solījāmies būt... kā viņu sauc, šo

kungu ?"

..Piekalns". Launics atbild, izrunādams Piekaļņu ar

vācu c.

..Pareizi: Pekalns," slaidais profesors smaida. „Viņš mūs

gaidīs puspiecos savā dzīvoklī?"

„Tā viņš solījās."
..Labi. iesim." profesors nosaka.

Viņi dodas ārā. pie auto. Šoferis atrauj durvtiņas, leit-

nants pieklājīgi nostājas sāņš, ļaudams profesoram pirmajam
iekāpt. Bet tanī brīdī gadās starp viņiem jauns cilvēks krie-

vu armijas mētelī un izjauc galanto iekāpšanas ceremoniju.
Launicam saskrien asinis sejā. viņš izmēra jaunekli no galvas
līdz kājām un nosaka:

..Krievu cūka!'"

Bet vainīgais pa tam jau ir atguvies un ātri nozūd publi-
ka, kamēr Launics griež zobus un aizmirst pat sacīt šoferim,

kurp jābrauc. Viņš jūtas ārkārtīgi apvainots, viss viņā deg
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aiz sašutuma. „Cūka un vairāk nekas," viņš strupi lamājas,
sēzdamies automobilī. Tad tas nikni pasviež šoferim adresi

un atkrīt izvalkātā sēdekļa spilvenos.
„Manas domas ir tādas, ka saprašanos vajaga panākt,"

profesors braucot tērzē, tēlodams Launicam savu Latvijas

pārvaldīšanas projektu, kura priekšrocības, kā viņš uzsver,

slēpjas brīvas sadarbības principā.
Launics klausās, bet neatbild. Beidzot auto apstājas pie

liela, pasmaga nama durvīm. Te dzīvo Piekalns, kurš, cik

profesoram zināms, ir viens no cienījamākiem latviešu sabied-

rības pārstāvjiem, un bez tam liels vācu draugs. Abi dodas

augšā pa krēšļainām kāpēm. Launics, kurš jau paguvis ap-

mierināties, piezvana un nostājas kareivja pozā. Tanī pat
brīdī atveras durvis, kā kad iekšpusē būtu viens stāvējis un

gaidījis.
Vecāka sieviņa, tērpusies melnā uzvalkā, aicina abus

kungus iekšā. Mazliet saspiests gaiss iesitas profesoram de-

gunā, bet viņš to neievēro. Launics, kurš te jau reiz bijis,
tautā pēc Piekalna, bet tur jau arī pēdējais nāk pretī, maz-

liet ziņkārīgi lūkodamies profesorā.
„Piekalna kungs?" profesors jautā.
Piekalns, neatbildēdams uz jautājumu, aicina viesus ka-

binetā. Viņš runā ātri, un tādas pat ir arī viņa kustības.
Viņā nav nekā ārišķīga, bet nejūt arī daudzināto latviešu

smagumu. Launics, kurš ar viņu ticies jau agrāk, domājas
pazīstam šo cilvēku, un tomēr nevar pateikt, kas īsti Piekainā

slēpjas. Launica uzskati ir diezgan vienkārši: viņš netic ne-

vienam latvietim, lai tas būtu kas būdams, vienīgi Piekaļņu

viņš atzīst kaut cik sev līdzīgu. Ar Piekaļņu, pēc viņa do-

mām, var runāt puslīdz atklāti, vismaz uzklausīt pēdējā do-

mas, Bet nesaprotams viņš tomēr tam liekas. Latvietis —

un vācu draugs? Tas runā pretī četrdesmitgadīgā leitnanta

pārliecībai.
Viesi ieiet kabinetā un apsēžas piedāvātos krēslos. Ka-

binets nav liels, turklāt grāmatu skapji padara to vēl mazāku.

„Bet par visām lietām," Launics nodomā, „šeit nepieciešams
remonts."

Piekalns. kuram viesu nāciens ir zināms, raugās viņos ar

tikko manāmu uztraukumu, kamēr Launics, kurš uzņēmies

starpnieka lomu, neliekas par savu uzdevumu ne jaušam un

mierīgi, kā zirgs, lūkojas grāmatu skapju durvīs. Par laimi,

profesors nemīl klusēt, tādā ziņā glābdams neveiklo situāciju.
Viņš vispirms sāk ar Rīgas iespaidiem, kas tam palikšot labā

atmiņā, un tad gluži negaidot, ar īstu profesora atklātību, sāk

runāt par kopējas politiskas bāzes organizēšanu. Viņa stilā

nav nekā sazvērestīga, viņš nemeklē vārdus, kā to darītu citi

viņa vietā, bet pie tam atzīstas, ka viņam ir plašas pilnvaras
tā sauktā Baltijas jautājuma noskaidrošanā. Viņš piedāvā
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sadarbību starp vāciešiem un — Piekaļņu. „Ceru, ka pēc

pārs dienām sagaidīšu no jums pozitīvu atbildi," viņš nobeidz

savu jūsmīgo runu.

Piekalns brīdi klusē, nemierīgi grozīdams papīru nazi.

Tad tas saka, ka atbildi var dot jau šodien, tūlīt, un proti —

ka viss atrodas Nacionālās padomes rokās, kurai vienīgai tie-

sības runāt latviešu vārdā.

Profesors mazliet apjūk, bet tuht viņa seja parādās mīļš
smaids.

„Jā, jā, es saprotu," viņš piekrīt, „bet mani šoreiz inte-

resē jūsu personīgās domas, taisnību sakot
— jūsu un jūsu

draugu domas. Cik es zinu, pārējo latviešu aprindu rīcību

jūs neatzīstat?"

„Tas var būt," Piekalns piekrīt, „bet šinī gadījumā es un

mani draugi esam nespēcīgi."
„Jā, bet kā tad tā?" profesors brīnās, skatīdamies pava-

donī, kurš savukārt raugās kabineta patumšajos griestos.

„Ar varu pārliecināt Piekalna kungu mēs nevaram,"
Launics nesteigdamies atbild; „kaut gan bijām cerējuši," viņš

pagriežas pret namatēvu, „ka jūs pieņemsit profesora kunga
priekšlikumu."

„Jā, pareizi," profesors dedzīgi nosaka. „Jāsaka atklāti,
ka ar Nacionālo padomi mēs nemaz nedomājam uzsākt sa-

runas, jo Piekalna kungs pats atzīst, ka viņa nav ne vēlēta,
nedz iecelta, tā tad iestāde bez juridiskas nozīmes."

„Tas ir taisnība," apstiprina Piekalns.

«Turpretī jūsu vārdam sabiedrībā būtu daudz lielāks

svars," iebilst Launics, pamezdams skatu uz Piekalna pusi.
„Bez šaubām," nosaka profesors.
Uz mirkli iestājas klusums. Namatēvs vēl nemierīgāki

groza papīru nazi pa rokām un uzmanīgi vēro roku darbību;

profesors pacietīgi gaida atbildi, bet Launics izliekas noguris
un nolaiž acu plakstus.

«Diemžēl, jūsu priekšlikumu es nevaru pieņemt," Pie-

kalns pēdīgi nosaka tādā balsī, kas nozīmē, ka viņš ir galīgi
izšķīries.

lestājas cits, svinīgāks klusuma brīdis. Pat atklātais pro-
fesors šoreiz nezin, kā turpināt sarunas. Viņš nevar saprast,

kāpēc cilvēks noraida tik izdevīgu, tik vilinošu priekšlikumu,
kad ar to var nodibināt ne tikai stāvokli sabiedrībā, bet vei-

cināt arī saprašanos starp divām daudz cietušām tautām. Bet

palikt ilgāki Piekalna kabinetā nav nozīmes. Profesors pie-
ceļas un laipni sniedz nama tēvam roku.

Piekalns pavada viesus līdz izejai un pats aizslēdz aiz vi-

ņiem durvis. Viesi klusuciezdami kāpj lejā pa kāpnēm un

iesēstas automobilī.

«Sakiet taču, kapec viņš noraidīja musu priekšlikumu?"
profesors pēdīgi jautā pavadonim.



Launics gudri smīn.

«Tāpēc, ka viņš grib būt vēl neatkarīgāks nekā viņa
tauta."

Un leitnants jutas apmierināts, ka uzminējis beidzot Pie-

kaļņu.

Bet mākoņi skrien un skrien, pari pilsētām dodas viņu
bari, lai pēdīgi, kas zin, gultos Uralu klinšu aizās.

Līgotņu Jēkabs.

Pulkveža Brieža pēdējā nakts Butirkos

(Lielinieku nošauts Maskava naktī uz 27. aug. 1918.)

Aiz loga restēm aizslīd mēness ragi.
Dzestrs. Maskavu tin rudens nakts.

Kāds auto ierēcas, kur nožvadz vārti smagi,
Pēc upuriem grābj tirannijas nagi,
Kur Hodinkā tiem kopējs kaps jau rakts.

Kā sastindzis sēž varons, prātā šaujas
Tam cita nakts, cits zvaigžņots logs.
Tam prātā Latvija un ziemassvētku kaujas,
Kā lauvas cīnījās tur latvji rindās straujās,
Ne durkļi kavēja, ne dzeloņžogs.

Viņš pirmais savu zēnu vidū gāja;

Spļauj lielgabali, ložu liets;
Pa zemju zemēm latvju vārdu daudzināja,
Caur gadusimteņiem tiem nemirstību krāja,
Vairs nevīst Ložmetēju kalna zieds.

Kur tagad draugi? Citreizējie biedri?

Cits dus, cits cīņai spēkus smeļ,
Dažs dzīves negaisos ir salauzīts par niedri,

Bet daudziem sūrā cīniņā līst karsti sviedri,

Lai tēvuzemes druva kupli zeļ!

Viņš nāves nebaidās, kas gaida viņu,
Bet drebēs tie, kas tagad dīc!
Lai pēdējs elpas vilciens Latvijai nes ziņu,
Ka drošsirdīgi miris viņas dēls par viņu,
Lai tēvuzemei austu jaukais rīts!

Klau, soļi! Durvis veras — rupjas sejas —

Viņš gatavs nāves ceļu iet!

Ardievu Latvija, ardievu kalni, lejas,
Kur māte mani auklēja, kur birzes smejas,
Un zīlīte uz vārtu staba dzied

•..
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Skan komanda, svelpj zalves, nāves šausmā
Krīt mocekļi, to vaidiens trīs

Par tiranniem un slepkavām kā lāstu drausma.
Dziest zvaigznes debesīs un dienas gurdā ausmā,
Mirkst Kremļa torņi vienās asinīs.

G. Mīlbergs.

Ko atstāsim nākošām paaudzēm?

Visas suverēnās tautas pasaulē ir šādā vai tādā veidā cen-

tušās atzīmēt savas brīvības izcīnīšanu, savu varoņu piemiņu*
Labākie rakstnieki atstājuši lieliskus, aizraujošus tēlojumus;
skaņraži pūlējušies ietērpt uzvaras gaviles mūzikā un dzies-

mās; mākslinieki radījuši brīnišķīgas gleznas; architekti cē-

luši grandiozas tautas piemiņas svētnīcas; skulptori veidojuši
varoņu tēlus marmorā un granītā.

Apmeklējat kaut kuru mūsu kaimiņu valsts galvaspilsē-
tu, katrā atradīsat apbrīnošanas vērtus darinājumus, kas

stāsta par senām dienām, pagājušām cīņām un uzvarām.

Vienā vietā paceļas varoņu tēli, otrā — stilizētas kolonnas»

piramīdas, obeliski, vārti, tilti v. tml., trešā — veseli tempļi*

muzeji un citas ievērojamas celtnes. Katra tauta rīkojas sa-

skaņā ar saviem līdzekļiem, savu labo gribu un mākslinie-

cisko fantāziju.
Ko esam darījuši mēs un ko vēl varētu darīt? Kas mums

neatliekami jāveic jau tuvākā nākotnē?

Latvju tauta ir jau izveidojusi brīnišķīgus Brāļu kapus.,
Šie kapi ar savām varenajām, simboliskām celtnēm kļuvuši
par mūsu svētnīcu, uz kuru nemitīgās straumēs plūst mūsu

vīri, sirmgalvji, bet jo sevišķi — nākotnes cerība — jaunatne*
Tādas svētnīcas nav nevienai mūsu kaimiņu tautai, jo neviena

no tām arī nav izcīnījusi tādas izmisuma cīņas un nav zaudē-

jusi tik daudz ziedošu dzīvību no sava vidus.

Bet mums nepieciešams piemineklis arī galvaspilsētas
centrā, kas dienu no dienas atgādinātu brīvības cīņu un va-

ronības laikmetu. Pie šā projekta reālizēšanas strādā Brīvī-

bas pieminekļa komiteja. Katra svēts pienākums ir atbalstīt
šo pasākumu, lai jo drīzi mūsu metropoles centrā paceltos,
stalts simbols, kas nekad neļautu latvju tautai aizmirst, ka

tikai ar varonību un vienotiem spēkiem izcīnīta brīva,

karīga Latvija!
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Valfrīds Vīgants un

Kārlis Dzirkalis.

Cēsu pulka skolnieku rota.

Jau pagājuši vairāk kā desmit gadu, kopš mūsu dzimtenē

beidzies troksnis un tēvijas atbrīvotāji devušies mājup
kopt savas atbrīvotās druvas un laukus. Savām asinīm, grū-
tās un sīvās cīņās un kaujās, mūsu tēvi, dēli un brāļi izpirka
kāroto brīvību un tagad mēs paši esam saimnieki savā zemē.

Atbrīvošanas cīņu dalībnieki tagad ņem ciešu līdzdalību
valsts un sabiedrības darbā, nostiprinot iegūtās tiesības.

Latvju atva]ināto karavīru saimē ievērību pelna Cēsu

pulka skolnieku rota, kas ar savu speciālo formāciju un sa-

stāvu izvirzījās mūsu karotāju pirmās rindās, sevišķi Cēsu un

sekojošās kaujās. Rotas nosaukums, liekas, it kā nesaskanošs

ar pašu jēdzienu skolnieks-karavīrs. Šķiet, gandrīz neiespē-
jami apvienot šos pretējos jēdzienus: censonis un norūdīts
dzimtenes aizstāvis. Bet mūsu brīvības karā tā tas bija. Tad

gāja veci un jauni, tēvi un vīri, gāja pieaugušie dēli un brāļi,
un kad trūka karotāju — uz dzimtenes aicinājumiem atsaucās

arī jaunatne, tēvzemes atbrīvošanas ideju apgarota.
Tad neviens neprasīja, kas man par to būs. Visi gāja ar lie-

lāko sajūsmu un neaprakstāmu patriotisku saviļņojumu.
Valmieras un Cēsu skolnieki brīvprātīgi iestājās kara-

vīru rindās un devās tēvuzemei palīgā. Šo brīvprātīgo jau-
nekļu vienība pastāvēja kā atsevišķa rota un to iedalīja bij.

Ziemeļlatvijas armijas 2. Cēsu kājnieku pulkā kā astoto rotu.

Kara Jaikā rotu citādi nesauca kā par Cēsu pulka 8. brīvprā-
tīgo skolnieku rotu, no kura laika arī šis nosaukums pastāv.

Rotas organizēšana notika Valmierā un Cēsīs, katrā pil-
sētā atsevišķi. Valmierā, lieliniekus no turienes izdzenot,
1919. gada maija beigās valdīja nenoteikts politisks stāvoklis.

Lai gan igauņu un latvju karaspēka daļas bij ieņēmušas Gau-

jas labā krasta apvidu, tomēr stāvoklis bij nedrošs. ledzīvo-

tāji gaidīja varu, kas nodibinātu kārtību un mieru. 26. maijā
kā pirmā Valmierā ieradās 6. igauņu kājn. pulka skolnieku

rota, vairāku bruņotu automobiļu pavadīta. Šī mūsu sabie-

drotās armijas rota, kas nepazina baiļu, dziedot igauņu tautas

dziesmas, uzbruka Valmierai. lesākās sīvas cīņas, jo lielinie-

ki atkāpās lēnām, negribēdami atdot Gaujas kreisā pusē Val-

mieras dzelzceļu staciju un mezglu. Pēdējais bij ļoti svarīgs
faktors pie viņu atkāpšanās. Lai kaut cik rastu dzīvu spēku
un papildinājumu cīņām, bij ierosināts nekavējoties dibināt

skolnieku-karavīru
grupu. Tad arī uz Valmieras reālskolas

vingrošanas skolotāja, tagad atvaļināta virsleitnanta, Alfrēda

Lukstiņa uzaicinājumu sākās brīvprātīgo skolnieku pieteikša-
nās. Katrs nesa sev līdz paslēptus ieročus un munīciju, sa-

glābtus no lieliniekiem. Apbruņotie skolnieki pabalstīja
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igauņu armijas darbību, apšaudot no jumtiem Pārgauju un

Valmieras staciju, no kurienes lielinieki steigā vācās projām.
Šī skolnieku grupa, starp citu, uzturēja kārtību pilsētā un iz-

pildīja arī sardzes dienestu. 28. maijā Valmierā ienāca lie-

lāka latvju partizāņu nodaļa un galīgi atbrīvoja Valmieras

Pārgauju. 30. maijā, svinīgi sagaidīts Valmierā ienāca 2. Cēsu

kājnieku pulks pulkv.-leitn., tagad ģenerāļa, Kr. Berķa va-

dībā. Nodibinājās noteikts stāvoklis un kārtība. Tad arī

pacēlās doma pārorganizēt jau pastāvošo skolnieku grupu par

sevišķu karaspēka vienību pie toreizējā 2. Cēsu kājnieku
pulka. Ar pilsētas komandanta kapt. Bankina rīkojumu iz-

sludināja pieteikšanos. Pēdējo izdarīja uzsaukumiem un pri-
vātiem pamudinājumiem, aicinot katru jaunekli, kam mīļa
tēvzeme, stāties tēvijas aizstāvju rindās.

1. un 2- jūnijā pieteicās ap 70 brīvprātīgie skolnieki un

daži studenti 16—20 gadu vecumā. Daži no viņiem atveda
līdz arī zirgus un ieročus. Lielu pamudinājumu jauniem ka-

rotājiem deva toreizējais Valmieras reālskolas direktors, ta-

gad prof. Dr. theol., L. Adamovičs, kas visur atbalstīja au-

dzēkņu cēlos nodomus. No brīvprātīgiem skolniekiem ap 20

piekomandēja pulka sakaru un citām komandām.

31. maijā agri no rīta partizāņu nodaļa iebruka Cēsīs, pa-
dzenot pakaļpalikušos sarkanarmiešus un lielinieku komite-

jas. 1. jūnijā, Cēsu iedzīvotāju jūsmīgi apsveikts, Cēsīs ienā-

ca 2. Cēsu kājnieku pulks. Arī šeit sākās skolnieku brīvprā-
tīga pieteikšanās, ko jo nopietni atbalstīja vietējās reālskolas

direktors, tagad docents, Longins Ausējs. Reālskolā notika re-

ferāts, kurā apskatīja patreizējo stāvokli, kam sekoja uzaici-

nājums pieteikties brīvprātīgos tēvijas aizstāvjos. Pieteik-

šanos pieņēma 2. Cēsu pulka virsleitnants A. Grīns, kuru vē-

lāk iecēla par skolnieku rotas pirmo komandieri. Cēsīs pie-
teicās 38 skolnieki, rodot atsevišķu brīvprātīgo grupu. Ap-

vienojot šīs atsevišķās Valmieras un Cēsu skolnieku grupas,

pulkā radās jauna vienība — 8. brīvprātīgo skolnieku rota.

Grupu apvienošana notika 5. jūnijā Cēsīs, kad Valmieras

grupa, kājām nākdama, pievienojās Cēsu grupai. Valmierā

izvadīšana notika sevišķi svinīgi. Pavadīti no vecākiem, au-

dzinātājiem un iedzīvotājiem, jaunie tēvijas sargi devās pre-
tim nezināmai nākotnei. Vietējās reālskolas skolotājas lielā

steigā darināja rotai karogu nacionālās krāsās, kas rotu vadī-

ja kaujās. Ceļā mantas palīdzēja vest vietējie iedzīvotāji un

šķūtnieki. Cēsīs Valmieras skolnieku grupu sagaidīja ar mū-

ziku un novietoja Dārza ielā — proģimnazijas telpās, kur jau
uzturējās Cēsu grupa. Tagad jau rotas sastāvā bij 108 cilvēki

un pieteicās vēl arvien. Rotai steidzoši izdalīja šautenes, kau-

jas municiju un īsi apmācīja. Par grupu komandieriem no-

zīmēja dažus jau piedzīvojušus karavīrus un vecākos skolnie-

kus. Apģērbs un uzturs vēl bij pašu. Skolnieki bij tērpti
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vieglās blūzītēs, vai tā saucamās „tužurkās-gimnasterkās",
apjosti skolēnu jostām. Pie skolas cepures kokarde nacionā-

lās krāsās un ap roku balta saite ar pulka uzrakstu. Šādā stā-

voklī skolnieki gaidīja savus uzdevumus. Šai rotai, sastāvo-

šai no 14—20 gadu veciem zēniem, piekrita izcilus loma pir-
mās Cēsu kaujās, kur tā, iedama kauju centrā, uz saviem jau-
najiem pleciem izbaudīja landesvēra sīvos triecienus.

Kā zināms, tajās dienās notika starpgadījums ar Mantei-

feļa jātnieku nodaļu, kura, kā landesvēra avangards, ieradās

Cēsīs no leriķiem. Sākās sarunas. Stāvoklis bij ļoti nopietns
un saspīlēts, kādēļ varēja paredzēt visļaunāko. Rotas kara-

vīriem pieteica būt modriem un sagatavoties uz visu.

Pirms liktenīgām Cēsu kaujām no skolnieku rotas pieko-
mandēja dažus skolniekus, vietējā apvida labus pazinējus,
igauņu bruņotam vilcienam „Kalew", kuri 5. jūnijā pie Arai-

žiem un Amatas tilta pirmās sadursmēs kā izlūki sniedza ne-

atsveramus pakalpojumus mūsu armijai.
Tau nākošā naktī uz 6. jūniju pīkst. 2 bij trauksme un ro-

tai deva pavēli iziet pozīcijās. Tas viss notika nepilnās 24

stundās pēc skolnieku pieteikšanās un iedalīšanas rotā. Pē-

dējo reizi izdarīja taktisko apmācību pilsētas ielās un rādīja

apiešanos kaujas šautenēm un rokas granātām. Rota izgāja
Mācītāja muižas — Meijermuižas līnijā, aizsargājot svarīgāko
kaujas iecirkni. Pa kreisi skolnieku rotai bij 2. Cēsu pulka
7-tā un pa labi 1-mā rota. Fronte bij ap 7 klm. gara un to aiz-

sargāja galvenā kārtā daži simti brīvprātīgo. Šeit arī notika sla-

veno Cēsu kauju pirmie šāvieni un sadursmes, kas vēlāk pārvēr-
tās sīvā kaujā. Atbalstīts ar artilērijas un ložmetēju uguni, lan-

desvērs uzsāka uzbrukumu. Kauja ar īsiem pārtraukumiem

ilga līdz pīkst. 13, kad Cēsu pulka komandieris deva rīkojumu

pulkam atiet uz Raunas pozīcijām. Kaujas sākumā tā risinā-

jās visā pulka iecirknī, bet pēc īsa brīža landesvēra uzbruku-

ma smagums gūlās pulka centrā un kreisā spārnā. Skolnieki

cīnījās varonīgi un pašaizliedzīgi. Trūka ieroču, patronu un

uztura, bet ārkārtēja pašuzupurēšanās un sajūsma tos aizvie-

toja. Tai laikā no Cēsīm atkāpās pārējās daļas, jo pretim stā-

vēt tik labi apbruņotam pārspēkam nevarēja. Skolnieku rota,

būdama visu laiku zem landesvēra uguns, kā beidzamā daļa
sedza mūsu pārējo karaspēka daļu atiešanu, zaudējot varoņu

nāvē savu pirmo kritušo Edgaru Krieviņu, kā arī vairākus

ievainotus. Landesvērs tuvojās pilsētai; šeit viņam ar skol-

niekiem norisinājās ļoti sīvas cīņas. Beidzot skolnieku

rota un pārējās karaspēka daļas soli pa solim ar kauju

atstāja Cēsis un atkāpās līdz Raunai, kur ieņēma aizstāvēša-

nās pozicijas. Izrādījās, ka Cēsu kaujā skolnieku rota bij no-

darījusi ienaidniekam lielākus zaudējumus. Pēc atvilkšanās

Jaunraunas rajonā 7. jūnijā pulku nomainīja 6. igauņu pulks.
Cēsu pulks nostājās rezervē Lodes stacijā, kur arī rota sakar-
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tojās, papildina savu sastāvu un gaida pozīcijās uzbrukumu.
Pēc landesvēra uzbrukuma 21. jūnijā, rota vairākkārt izvir-

zās atkal frontes pirmā līnijā. Pie Jaunraunas Gruzdu mājām
rota pielaiž uz dažiem simts soļiem ienaidnieka jātnieku un

velosipēdistu nodaju un ar savu uguni to galīgi iznīcina, ie-

gūstot trofējas. Sākās Cēsu kauju galvenais posms, kur kara

troksnī piedalās artilērija, mīnumetēji un ložmetēju uguns.

Pēc vairākiem pārkārtojumiem uz Baižkalna lielceļa sākas

pāniskā ienaidnieka atkāpšanās, bet pēdējais tomēr visu laiku

uztur uguni. Rota zaudē vairākus ievainotus. Mūsu

armijas daļas jau vajā ienaidnieku, tas bēg. Pēc uzvaru

nesošām Cēsu kaujām, pulks ar rotu iziet 24. jūnijā cauri
Cēsīm. Līgatnei Rīgas virzienā un apstājas pie Mazās Juglas,
Zaķu kroga rajonā. Šeit atkal sākas cīņas, kurās ievaino vai-

rākus skolnieku rotas karavīrus. 6. jūlijā rota, kā viena no

pirmajām Ziemeļlatvijas karaspēka daļām, ienāk Rīgā. Pa-

gaidu valdībai atgriežoties ar kuģi „Saratovu" Rīgā 7. jūlijā,
rota nolikta goda sardzē Daugavas malā.

Bermonta uzbrukumam sākoties, skolnieku rota cīnās pie
Beberbekas, vēlāk pie Jumpravmuižas un Katlakalnā. Sevišķi
pēdējās vietās rota pierādīja savu varonību, kur krita vairāki
rotas karavīri, daži pat 15 gadu veci. Pie Katriņmuižas rotas

izlūki izdara pārdrošus izlūku gājienus ienaidnieka aizmugurē
un stiprās cīņās gūst sekmes. Šis izlūku gājiens izglāba vairā-

kas mūsu karaspēka daļas no drošas iznīcināšanas.

Šinī laikā sākas zināma pārkārtošanās skolnieku rotas sa-

stāvā, viena daļa rotas dalībnieku iestājas karaskolā un tās

sastāvā piedalās sīvās kaujās Daugavas krastos. Pēc Jelgavas
ieņemšanas 2. Cēsu kājnieku pulku kopā ar skolnieku rotu pār-
vieto uz Latgali, kur ņem dalību kaujās pret lieliniekiem. Šeit,

pēc miera noslēgšanas ar Padomju Krieviju, jaunākos rotas

karavīrus demobilizē. Vēlāk, pulkam pārejot uz miera laika

sastāvu, rotu izformē un atlikušos karavīrus iedala citās rotās.

1920. gada sākumā rotas sastāvam bij piedalīti arī daži mobi-

lizēti karavīri.

Visā brīvības cīņu laikā skolnieku rota zaudējusi no saya

vidus 9 kritušus un mirušus, un ap 25 ievainotus karavīrus,

starp kuriem vairāki 14—16 g. vecumā. Par nopelniem Latvi-

jas atbrīvošanas cīņās rotas karavīri apbalvoti ar Triju Zvaig-
žņu ordeni.

Cēsu pulka skolnieku rotas gaitas ir spilgts varonības un

pašuzupurēšanās paraugs latvju tautai un sevišķi skolu jau-
natnei. Arī toreizējā armijas vadība rotu uzskatīja par droš-

sirdīgu un apzinīgu karaspēka vienību, kurai uzticēja grūtu
un atbildīgu uzdevumu veikšanu.

Šādi gadījumi, ka tik jauni, neapmācīti, vāji apbruņoti,

neapģērbti, bet ticības un tēvu zemes mīlestības sajūsmā ap-

garoti zēni, kuriem mobilizācija nedraudēja, labprātīgi dodas
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tēvijai palīgā un gatavi pat mirt par savu dzimteni, ir ļoti reti

pat starptautiskajā kara vēsturē, kāpēc Cēsu pulka skolnieku
rotas kara gaitas ir augsti vērtējamas, ierādot tām izcilus

vietu mūsu brīvības cīņu vēsturē.

Mierīgas dzīves atjaunošanas darbā pagājuši jau daudz

gadi no slaveno brīvības cīņu laikiem. Arī bijušie skolnieku

rotas dalībnieki pārmainījuši kara ieročus pret miera laika
darba ieročiem un kā akadēmiski izglītoti pilsoņi, virsnieki,
skolotāji, ierēdņi, lauksaimnieki ieņem zināmu stāvokli sa-

biedrībā. Vairākus gadus bijušie cīņu biedri bij izklīduši pa
visu valsti un viņu starpā vairs nebij nekādu sakaru. Beidzot
1928. gada rudenī atsevišķām personām radās doma par dzī-

vāku sakaru nodibināšanu un uzturēšanu rotas dalībnieku

starpā, sakarā ar ko tā paša gada novembra mēnesī Rīgā Ar-

mijas virsnieku klubā notika skolnieku rotas dalībnieku ap-

spriede, kurā pārrunāja šo organizēšanas jautājumu un nolē-

ma dibināt atsevišķu biedrību visu rotas dalībnieku apvieno-
šanai. Par rotas dibināšanas dienu noteica 6. jūniju, kad rota

1919. gadā pirmo reizi pilnā sastāvā izgāja kaujā pie Cēsīm.

Pēc biedrības statūtu izstrādāšanas un apstiprināšanas, biju-
šie skolnieku rotas dalībnieki 1929. gada 20. februārī nodibi-

nāja Cēsu pulka bijušās brīvprātīgo skolnieku rotas karavīru
biedrību pirmo Latvijas neatkarības cīņu Ziemeļlatvijā 1919.

gadā piemiņai. Jaunā biedrība par savu galveno uzdevumu

uzskata: apvienot sevī Cēsu pulka skolnieku rotas bijušos
brīvprātīgos karavīrus, nodibinot un uzturot ciešākus sakarus

viņu starpā; uzturēt bijušos cīņas biedros to varoņu garu un

centienus, kas viņus vadījuši Latvijas atbrīvošanas cīņās;

gaismā un godā celt un uzturēt rotas cīņu tradicijas un darbus;

censties audzināt un izkopt arī skolu jaunatnē mīlestību uz

savu tautu, valsti un dzimtenes brīvību. Lai savus mērķus

pēc iespējas arī sasniegtu, biedrība, resp. parastā dzīvē sauktā

Cēsu pulka skolnieku rota uzsāka intensīvu darbību, kurā

daudz palīdzējušas arī Izglītības un Kara ministrijas. Ar Iz-

glītības ministrijas laipno atbalstu rotai sevišķi tuvas attiecī-

bas nodibinājušās ar
visām Ziemeļlatvijas vidusskolām. Lai

izpildītu savu uzdevumu un pienācīgi iepazīstinātu skolu jau-
natni ar Latvijas neatkarības cīņām, audzinātu un izkoptu
tanī mīlestību uz savu tautu, valsti un dzimtenes brīvību, rota

visās Ziemeļlatvijas ģimnāzijās sarīko attiecīgus referātus,

kupus lasa brīvības cīņu dalībnieki, armijas augstākie virs-

nieki, vēsturnieki un paidagogi. 1929. gadā notika līdzekļu

vākšana Ziemeļlatvijas skolās un sabiedrībā vienības simbola

— karoga pagatavošanai un pasniegšanai skolnieku rotai. Šo

augsto atzinības balvu rota saņēma Cēsu kauju desmit gadu
atceres svētkos Cēsīs. Karogu izgatavoja Cēsu valsts ģimnā-

zijas audzēknes, skolotājas Brincevas kundzes vadībā, pēc ro-

tas dalībnieka K. Dzirkaļa projekta. Rotas karoga uzglabā-
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šanas kārtība ir īpatnēja un karogs katru gadu glabājas citā

ģimnāzijā. 1929. gadā karogu savā glabāšanā saņēma Cēsu

valsts ģimnāzija, nākošā gadā to pārveda uz Valmieras valsts

ģimnāziju, pēc tam uz Limbažiem un šajā gadā karogs no-

dots Mazsalaces ģimnāzijai glabāšanā. Nākošos gados karogs
pēc kārtas pāries uz Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas
un Alūksnes ģimnāzijām, un pēc tam paredzēts uz vienu gadu
nodot 5- Cēsu kājnieku pulkam, kura vārdā rota nosaukta.

Karoga pārņemšanas svinības notiek katru gadu Debesbrauk-

šanas dienā ar valdības, armijas un sabiedrības pārstāvju,
skolu delegāciju un skolu jaunatnes piedalīšanos. Sakarā ar

šo, patriotiska rakstura svinības katru gadu notiek divās vie-

tās, karoga nodošanas un saņemšanas vietā, kad katram pilso-
nim liek atcerēties brīvības cīņu laikus un jaunākām paau-
dzēm pauž par skolu jaunatnes tēvijas mīlestību un varoņ-
darbiem valsts grūtajā brīdī.

1929. gadā skolnieku rota uzstādīja piemiņas zīmi savam

pirmajam virspavēlniekam, nelaiķim pulkvedim Zemitānam,

Brāļu kapos Rīgā un 1930. gadā maijā uzcēla piemiņas akmeni

pirmo kaujas vietu atzīmēšanai pie Līvu pagasta nama Cēsīs.

1931. gada vasarā rotas biedri sarīkoja ekskursiju uz Igauniju,
kur atjaunoja draudzīgās attiecības ar bijušiem cīņu bied-

riem. Rotā patlaban apvienoti ap 100 bijušie rotas karavīri un

tās goda šefa pienākumus uzņēmies pirmais Cēsu pulka ko-

mandieris, ģenerālis Berķis. Par sevišķiem nopelniem Latvi-

jas atbrīvošanā un valsts uzbūves darbā par rotas goda bied-

riem ievēlētas 14 personas, to starpā arī bijušais Igaunijas

armijas virspavēlnieks, ģenerālis Laidoners, bij. 2. divizijas

komandieris, ģen. Poders un bij. 2. divizijas štāba priekš-
nieks, ģenerālis Reeks.

Jānis Kauliņš,

iekšlietu ministrs.

Varoņu laikmets.

Svinīgos brīžos, kad noliecam savas galvas kritušo varoņu

priekšā, kad dziļā sirds satraukumā atceramies neseno dienu

cīņu biedrus, atceramies kopējās gaitas Ventas krastos, Kur-

zemes pakalnēs un Zemgales līdzenumos, kad atceramies uz-

varas priekus un skumjās sāpes par kritušiem draugiem —-

mūsu krūtīs atdzimst ticība, ka nestie upuri nav bijuši velti,

lai tēvu zeme būtu brīva un viņas nākotne saulaina.

Katras tautas vēsture ir savi varoņu laikmeti, kuri atkār-

tojas pēc īsāka vai ilgāka laika sprīža. Rit tautas dzīve vien-
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muļi, mierīgi. Rit viņa, ka tas ir bijis latvju tautai, ilgus gadu
simtus zem smagas verdzības nastas. Un vai tai tautai, kas
cauri verdzības laikiem nespēj iznest savās sirdīs sentēvu brī-
vības mīlestību, cīņas garu un seno varoņu tēlus.

Bet tad nak laiks, kad visā tautā stichiski atdzimst šis sen-

tēvu gars, kad nak jauns varoņu laikmets, kas sarauj stindzi-
nošas važas, izklaide simtsgadu miglu un paceļ tautu pretim
jaunam, skaistam, gavilējošam rītam; kad viena teiksmaina

un varonīga Lāčplēša vietā rodas simti un tūkstoši.

Mēs esam bijuši šo cīņu liecinieki. Mēs atceramies savu

cīņas biedru sejas. Mēs esam redzējuši viņus krītam varoņu

nāvē, mēs esam dzirdējuši viņu uzmudinošos saucienus: „Uz
priekšu!" — pat elpojot pēdējos dvašas vilcienus. Mēs esam

šā varoņu laikmeta liecinieki. Šā laikmeta cīņas ir rakstītas
mūsu sirdīs ugunīgiem burtiem, kas nevar izdzist un mūžam

neizdzisīs.

Var rasties jautājums. — kālab tad vajadzīgi šie piemi-
nekļi, šīs piemiņas zīmes, šie piemiņas akmeņi, ja jau šās at-

miņas ir iededzinātas mūsu sirdīs. Bet dzīve nestāv uz vietas.

Varoņu laikmeti tautu dzīvē nāk varbūt par daudziem gadu
simteņiem reizi. Šā laikmeta liecinieki viens pēc otra, pama-

zām, aiziet pie saviem zemes klēpī dusošiem cīņu biedriem.

Aug jauna paaudze un tai atkal sekos jauna. Mūsu nostāsti

no paaudzes uz paaudzi paliks bālāki un pamazām klāsies lai-

ka putekļiem, bet mūsu pienākums ir, lai šī varoņu laikmeta

gars paliktu dzīvs mūžīgi. Tās ārējās piemiņas zīmes lai pa-

liek par vietu, kurp nāktu nevien mēs paši atminēties savus

cīņas biedrus, bet dienu no dienas vestu līdjr arī savus dēlus

un meitas, nākošās paaudzes tēvus un mātes. Lai Brīvības pie-

mineklis viņiem stāstītu par neseno varoņu laikmetu, iededzi-

nātu viņu sirdīs šā varoņu laikmeta liesmas un stiprinātu dzim-

tenes mīlestību. Ja tas tā būs, tad nekad nezudīs Latvju tautā

Lāčplēšu cilts, un mūsu tauta ikbrīdi spēs sākt jaunu varoņu

laikmetu.

G. Caucis.

Sasniegumi.
Nākošā 18. novembrī paies 15 gadi, kopš Latvija pasludi-

nāta par brīvu un neatkarīgu republiku, un pelēkā latviešu

tauta pati noteic savas valsts likteņus. Kaut arī laiks nav ilgs,

tomēr padarīts daudz. Valsts uz ārieni pilnīgi nostabilēju-
sies un kļuvusi par pilntiesīgu locekli citu valstu saime, bet

iekšienē simtiem tūkstošu bijušo kalpu un bezzemnieku pa-

cēlušies saimnieku kārtā. Tie ir milzīgi sasniegumi, kurus
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kaut cik novērtēt pagaidām nav iespējams. To darīs vēstur-

nieks, bet mūsu uzdevums iepretim tiem, kas uz ežiņas galvu
lika sargāt savu tēvu zemi, — svēti turēt zvērestu, liekot sevi

ķīlā, ka ne viņu asaras ne asinis nebūs par velti lietas, bet

tās nāks par svētību mūsu valstij un tautai uz paaudžu pa-

audzēm.

Taisnība, nav vieglais bijis arī vēlākais darbs atgūtās bet

izpostītās zemes uzkopšanas gaitā, kas līdz ar vairākiem ne-

ražas gadiem un pašreizējo saimniecisko krizi prasa no mūsu

zemnieciskās tautas ārkārtīgas pūles un izturību, tomēr darbs

ir kronējies panākumiem, un latvjos iedzimtais darba gars

ir labākā garantija tam, ka arī saimnieciskās grūtības pār-

cietīsim, un mūsu darba ceļš jo dienas, jo vairāk ievīsies vai-

ņagotā nākotnē.

Un kaut ir grūti, tomēr droši mēs jūtamies savās mājās

un savā zemē. Par to lai godu un pateicību mūžīgi dodam

Lāčplēšiem, kā dzīviem, tā kritušiem, kuru piemiņai saticībā

un vienprātībā celsim Brīvības pieminekli, ziedodami līdzek-

ļus katrs pēc savām spējām.

Plūdons.

Tās dienas.

Tās dienas —

Cik viņas bij lielas un spožas un skaistas!

Vēl tagad, tās laistās

Kā rītsaules stari uz putekļu pelēkas dienas.

Kāds cēlums

No ikdienas pīšļiem tad dvēseli pacēla gaisā!
Kāds sirdī kaisa

Šķīsts uzupurēšanās uguns kā pirmmīlas kvēlums!

Kur jaukos
Tad veidojās nākotnes tēlos mums tēvija mūsu,

Kaut asiņu rūsu

Vēl noskalojs nebija lietutiņš Latvijas laukos!

Cik dārga
Ikvienam tad dzimtene bija, kas ciezdama cieta!

Vienai dziņai tik vieta

Bij krūtīs it visiem: to drīzāki brīvot no vārga.
Tās dienas

—

Cik viņas bij lielas un svētas un skaistas!

Vēl tagad tās laistas

Kā rītsaules stari uz putekļu pēlēkās sienas.



R. Klaustiņš.

Tautas vienotājs simbols.

Tautā vēl dzīvā atmiņā laiks, kad latvietim nepiederēja
ne pēdas paša dzimtās zemes, ne vaga tai tīrumā, ko dienu

mūžu aris un kopis, ne birzs tai līdumā, ko viņš pirmatnējam
dabas spēkam atkarojis. Kā kalps un iebūvietis latvis sve-

šas aizbildniecības sūrā darba un dzīves skolā gājis, savu

varu un domu zemes kultūrai ziedojis, tam darbam un ik-

dienas cīniņam, kuru nemin neviens vēstures stāsts, ne krāš-

ņa teika, bet kura augļus ikviens baudījis un bauda vēl šo

baltu dienu. Tas ir klusais, svētīgais darbs, kas gadu simteņos

pārvērtis mūsu dzimtenes vaigu, kalnus un lejas, nolīžot

mežus un biezokņus, nosusinot purvus un dūkstis, pārvēršot
postažas ziedošās druvās un dārzos.

Līdzīgi vislielākiem kultūras notikumiem no senseniem

laikiem, tāds darbs nav aprakstāms grāmatās, tāpēc ka tas

iecirsts cietas zemes slāņos, katram skatāms ikvienā izkoptā
zemes stūrītī, katrā celtnē un cietnējā zemes kultūras iegu-
vumā. Kur senāk ložņāja vilki un lāči, tur tagad mājo ra-

žīgi cilvēki; kur senāk vējš putināja smilšu kāpas, tur ta-

gad skaistas ēkas, pilis un ražīgas pilsētas. Tāds darbs audzi-

na tautas gara spēkus, apskaidro viņas tikumības ideālus un

centienus. Kā darba tautai latvjiem vajadzīga taisnāka poli-
tiska un sociāla iekārta. Nelūkojot visas nedienas un sarežģī-
jumus, ko pēdējā laikā piedzīvojuši, tauta neatlaidīgi un

sīksti turas pie sociālās taisnības un vienlīdzības principa,

piem., kas būs jāmācās cienīt tiem cittautiešiem, kam likte-

nis bij lēmis augt un strādāt senākā varas laikā. Kas grib
cieti saistīties ar zemi un tautu, tiem jāmācās cienīt latviu

gara un darba dzīvais spēks, tas īstais brīvības pieminekļa

pirmcēlonis, kas apslēpts guļ viņa dziļos pamatos un sniedz

tam ārējo veidolu un simbolisko nozīmi. Brīvības piemi-
neklis būs mūsu vienības simbols, kas nav tikai no cieta

akmens, granīta un travertīna celts.

Brīvības piemineklis lai kļūtu arī cēlas nākotnes simbols.

Tauta, kas spēja pašas spēkiem pēc kara no pīšļiem un pel-

niem pacelties, apbūvēties un no jauna iegūt savas sensenās

āres. aibinās uz zaļoksnīgiem, dzīviem spēkiem, ārē jiem va-

ras līdekļiem nav veicama. Viņai var gan nevarīgi draudēt

varas vīri, kas atstājuši savu valsti un. dzimteni lielākā

briesmu un posta laikā, zaudēdami katru nozīmi pašu mājās

un iemantodami tik nicināšanu svešās zemēs kā bēgiiļi, kam

nekas nav svēts. Latvju tautai naidīgie spēki dien' diena

drūp un zūd, kamēr tautas spēki augtin aug. Kas gan atjems

mums garīgās mantas, kas nav ne zemē rokamas, ne bankas un

seifos glabājamas? Aiz tā iemesla brīvības piemineklis nā-

kotnē kļūs par tautas patstāvības, mierīgas attīstības un brā-

lības vienības simbolu.
141
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Ģenerālis K. Berķis.

Dažas atmiņas no Latvijas tapšanas
laikiem.

Par Latvijas proklamēšanu dabūju zināt no somu preses, būdams Ta-

vasthusā. Tā kā visā 1918. gadā ārzemēs latvjus bija ieraduši pazīt no

mūsu strēlnieku darbiem Padomju Krievijā un viņus citādi nedēvēja, kā par
„Ļeņina janičariem", tad šī ziņa zināmā mērā pārsteidza somus. Bet drīz

presē sāka parādīties ziņas, ka pēc okupācijas karaspēka atvilkšanas, Lat-

vijas territoriju no austrumiem apdraud lielinieku vara ar strēlniekiem

priekšgalā. Sāku arī es gatavoties braucienam uz Latviju, lai ņemtu dalību

cīņās pret šo jauno ienaidnieku, bet man trūka galvenā — pases — bez ku-

ras no Somijas nevienu neizlaida un arī tanī neielaida. Drīz apstāk|i kļuva
vēl ļaunāki — Valkas ceļu mezglu ieņēma lielinieki. Atlikās vienīgais ceļš

uz Latviju — caur Stokholmu, kas tomēr bez pases un lielākiem līdzekļiem,
kādu man nebija, nevarēja būt veicams. Tamdēļ nolēmu iestāties Igaunijas

armijā. Šai nolūkā ar vēstuli griezos pie sava bijušā skolas biedra ģenerāļa

Laidonera, kurš bij nozīmēts par Igaunijas armijas virspavēlnieku, jo mūsu

kaimiņus apdraudēja tā pati liksta. Atbildes nesaņēmu. Domājams, ģene-
rālis Laidoners bij aizņemts ar svarīgām operātīvām darīšanām savas tēvi-

jas glābšanā, jo janvāra sākumā 1919. gadā Igaunija atradās viskritiskākā

stāvoklī
— lielinieki bij tikai vienas dienas gājienā no Tallinas. Šai kri-

tiskajā brīdī Igaunijai sniedza palīdzīgu roku brāļu tauta somi — Helsinkos

nodibinājās somu brīvprātīgo vervēšanas komiteja palīdzības sniegšanai

igauņiem. Ar šo brīvprātīgo pabalstu — galvenām kārtām morālisko —

februāra beigās tika atbrīvota arī Valka un daži Ziemeļlatvijas pagasti.
Somu presē parādījās arī iepriecinošas ziņas par mūsu Ventas varoņu iz-

misuma pilnām cīņām pret lieliniekiem, kas jo spilgti pierādīja, ka arī

latvji grib atbrīvoties no svešā jūga. Tai laikā Helsinkos bija ieradies

mūsu pirmais ministru prezidents K. Ulmanis. No Tavasthusas, kur atrados,

mēģināju ar viņu stāties sakaros savas pases lietā, bet tas man neizdevās:

izbraukšanai uz Helsinkiem vajadzēja rakstiski lūgt atjauju no vietējā gu-

bernātora; atļauja nokavējās, K. Ulmanis jau bija aizbraucis uz Stokholmu.

lerados Helsinkos 20. februārī 1919. gadā, ar savu vienīgo dokumentu, iz-

dotu no Tavasthusas prefekta par manu politisko uzticamību. Griezos

Igaunijas sūtniecībā izbraukšanas atļaujai uz Igauniju, un sūtniecībā manu

dokumentu vizēja, kamdēļ atlikās tikai gaidīt atejošo kuģi. Man par lielu

pārsteigumu, somu policija mani uz kuģa «Vainemoinen" nelaida — vajagot

pases. Sākās staigāšana pa Helsinku prefektūras un Senāta iestādēm, bet

visi mani noraidīja, ka ārzemniekam nevarot pasi dot. Pa to laiku no-

tecēja 7 dienu termiņš manai atjaujai uzturēties Helsinkos. Viesnīcās vairs

palikt nevarēju un tikai, pateicoties laimīgam gadījumam, dabūju patvē-

rumu pie sievas radiem, lai varētu turpināt meklēties, kā kļūt pāri Somijas

jūras līcim uz Igauniju. Uz paziņu ieteikšanas pamata griezos pie augšā

minētās brīvprātīgo vervēšanas komitejas, kur pastāstīju savu likstu. At-

bilde tur bija vienkārša —
mēs uzņemam tikai politiskā ziņā uzticamus

Somijas pavalstniekus. Pēdīgi šīs komitejas priekšsēdētājs par mani iežēlo-
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jās un uz augšā minētās policijas apliecības pamata deva savu piekrišanu,

un uz apliecības uzlika savu štampu, dodot padomu jau kā somu karavī-

ram-brīvprātīgam griezties dēj reģistrēšanas pie Helsinku komandanta, lai

aĶ nākamo „Vainemoinen" reisu varētu izbraukt uz Tallinu. Komandants

mani laipnā kārtā reģistrēja un manu dokumentu atkal apzīmogoja un pa-

rakstīja. Interesanti atzīmēt, ka komandantūra atradās tai pašā dzīvoklī,

kurā es dzīvoju priekš pasaules kara — tā bija toreiz kara resora ēka un

arī tagad to bija pārņēmis somu kara resors. Viegli uzelpodams devos uz

savu dzīves vietu un pa tā|runi ziņoju sievai par savas aizbraukšanas

dienu. Otrā dienā sieva ieradās Helsinkos. Viņa bija privileģētākā stā-

voklī, jo viņai bija pase izdota no 2. Somijas strēlnieku pulka komandiera

pasaules kara sākumā. Sieva izteica vēlēšanos braukt man līdzi, paņēma

no manis augšā minēto dokumentu ar daudziem štampu atzīmējumiem un

devās uz brīvprātīgo vervēšanas komiteju, lai tur izteiktu savu vēlēšanos un

lai arī viņai izdotu attiecīgu dokumentu, pie kam šo manu dokumentu uz-

rādījusi turpat komitejas telpās pirmai sastaptai personai. Šī persona —

kā vēlāk noskaidrojās — leitnants Peltonens, piederējis pie izlūku noda|as,

kuras pienākums bija raudzīties, lai brīvprātīgos neiekļūtu politiskā ziņā

neuzticamas personas. Leitnants Peltonens paņemdams un apskatījis manu

dokumentu, izbrīnā noteicis, ka braukšanai gan mans dokuments nederot,

pie kam visas atzīmes pārstrīpojis ar atzīmi „nederīgs". Sievu no aizturē-

šanas izglābusi viņas pase. Tai pašā dienā ierados ar savu sastrīpoto doku-

mentu pie minētā leitnanta Peltonena ar lūgumu, vai nevar kā nebūt lietu

grozīt man par labu. Atbilde bija īsa — šis dokuments neder braukšanai,

vajadzīga pase, jo bez tās mani uz kuģa tā kā tā aizturēšot. Pa to laiku

„Vainemoinen" atkal aizgāja. Pēdīgi griezos atkal pie toreizējā Igaunijas

sūtņa Kallas un izstāstīju viņam savas likstas. Viņš šoreiz manu lūgumu

ievēroja un izdeva speciālu apliecību kā Igaunijas karavīram braukšanai ar

minēto kuģi, un tā, pēc mēneša meklēšanas un staigāšanas, 16. martā 1919.

gada pievakarē nokļuvu Tallinā pie mūsu toreizējā sūtņa Ramaņa, kurš dzī-

voja Kārļa ielā Nr. 8. Sūtnis uzņēma mani ļoti laipni. Tallinā bija iera-

dušies no Liepājas — mūsu valdības pārstāvis Ziemeļlatvijā Markus Gai-

lītis un Vilis Gulbis. Apmetāmies visi trīs kādas trešās šķiras viesnīcas pa-

graba telpās, netālu no mūsu sūtniecības. Redzēju, ka maniem dzīvokļa

biedriem apstākļi bija ļoti bēdīgi, bet tas tomēr nemaz neatsaucās uz viņu

ciešo apņemšanos strādāt Latvijas atbrīvošanas darbā, kas mani arī ievēro-

jami stiprināja morāliskā ziņā.

17. martā stādījos priekšā Ziemeļlatvijas virspavēlniekam pulkvedim

Zemitānam, kura mītne bija Dzelzs ielā Nr. 4, divās nelielās istabiņās un

labu gabalu no centra. Pulkvedis Zemitāns vienkāršos vārdos informēja

mani par mūsu apstākļiem ziemeļos, kuri neko iepriecinošu nesolīja. Tēvi-

jas brīvība atkarājās vienīgi no mūsu labās gribas, tēvijas mīlestības un

vienprātības. 20. martā mani nozīmēja uz Tērpatu 1. Valmieras kājnieku

pulkā, kur ierados 21. martā agrā rītā. Sākās Latviešu rezerves un velak

2. Cēsu kājnieku pulka formēšana un kaujas gaitas, par ko nav mans no-

lūks rakstīt, jo par to jau daudz rakstīts un tas atklātībai zināms. Tērpata

jau bija priekšā O. Nonācis; viņš kopā ar dzejnieku Virzu izdeva Valka

latvju laikrakstu, kurā modināja tautas pašapziņu, tēvijas mīlestību, infor-
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mēja par pagaidu valdības darbību un viņas nodomiem Liepājā. Jāatzīst,

ka šim laikrakstam bija sevišķi liela nozīme nenoteiktības pilnā laikmetā.

Šai orgānā arī līdzdarbojās J. Poriets. Tērpatā jo rosīgi darbojās Dāmu

komiteja ar Liepiņ, Lieknej-Bobkovic un Rumpe kundzēm priekšgalā,
rīkodama koncertus, izrādes, tējas vakarus, lai tādā ceļā gūtu līdzekļus
mūsu kara slimnīcai Valkā un mūsu armijai, kurai, izņemot labo gribu cī-

nīties un mirt par savu dzimto zemi, cita nekā nebija.

Valkā tai pašā gadā darbojās Dr. Lībietis un O. Hasmanis.

Bataljons, vēlāk pulka štābs, bija novietots Lettonijas konventa telpās,
Filosofu ielā Nr. li. Visi štāba darbinieki saņēma uzturu no katla natūrā.

Sevišķi man iespiedušies atmiņā mūsu kopīgie azaidi no kopējās bļodas, kad

visi štāba darbinieki nostājās apkārt galdam un katrs ar savu karoti, kāda

nu katram tā bija, smēlām ēdienu no kopējās bļodas un ēdām.

Marta sākumā sāka ienākt noteiktas ziņas no Liepājas par pulkveža
Baloža vadīto Ventas varoņu sekmīgiem uzbrukumiem. Tas lielā mērā pa-

cēla gara stāvokli ziemeļniekiem — mēs redzējām, ka neesam vieni, to pašu
darbu sekmīgi veic dienvidnieki zem norūdītā karavīra, ģenerāļa Baloža va-

dības. Sāka ierasties arī pārbēdzēji no Vidzemes vidienas, no kuriem mēs

dabūjām zināt par „zaļo" darbību šai rajonā. Viss tas liecināja, ka tauta

sāk izveseļoties, ka lielinieku valdīšanai tuvojas gals.

i, aprīlī 1919. g. saņēmu pavēli no 2. igauņu divizijas komandiera,

pulkveža Puskara, pāriet fxr štābu uz Api, tur izsludināt mobilizāciju un

formēt pulku, bet apbruņojumu lai saņemot — no lieliniekiem. Gan mēģi-

nāju pārliecināt, ka ar to tik var novilcināties pulka formēšana, bet viņš

palika pie sava un tā i. aprīlī, kopā ar virsleitnanta Dannenberga batereju

devāmies uz Api. Tomēr, lai nepārtrauktu pulka formēšanas darbus Tēr-

patā, tur atstāju adjutantu kapteini Duņenu ar pārējiem štāba darbinie-

kiem un visu saimniecības daļu, aizbraukdams tikai pats ar diviem virsnie-

kiem un pāris rakstvežiem. Tā priekšnieka pavēle bija izpildīta, un darbs

Tērpatā arī neapstājās. Apē iebraucām vakarā un es tūliņ devos uz Val-

mieras pulka štābu, lai informētos par stāvokli frontē. Izrādījās, ka arī

valmierieši savā štābā vakariņas ietura tāpat, kā mēs Tērpatā. Pēc visas

dienas brauciena vakariņas — putraimu biezputra ar kausētiem cūkas tau-

kiem —■ garšoja sevišķi labi. No pulkvežiem Jansona un Ozola dabūju zi-

nāt, ka stāvoklis frontē kritisks — lielinieki pārgājuši pretuzbrukumā un

mēģina ielenkt Api. Patiešām, gandrīz visapkārt tarkšķēja ložmetēju un

šauteņu uguns, mūsu batereja, zem virsleitnanta Dannenberga vadības, tū-

liņ pēc izlādēšanās no vagoniem, turpat pie stacijas atklāja uguni uz visām

pusēm. Tā kā no pulka formēšanas Apē nekas nevarēja iznākt, tad jau to

pašu nakti ar savu „štābu" devos atpakaļ uz Tērpatā. Piepeši naktī, meža

vidū, apstājās mūsu vilciens — izrādījās, bija sabojājusies mūsu lokomotīve.

Tā kā Gaujas otrā krastā tarkšķēja ložmetēji, tad neapbruņotiem nakts

vidū palikt vilcienā gaidot, kamēr no Valkas pienāks cita lokomotīve, bija

ļoti nepatīkami, tad ar savām pekelēm kājām devāmies Valkas virzienā.

Pēc pāris stundu gājiena — ar visiem „apsardzības līdzekļiem" sasniedzām

st. Taivola. Tā izbeidzās 2. Gēsu kājnieku pulka formēšana Apē. Tāda

turpinājās Tērpatā. No šejienes pulks izgāja 20. maijā uz Rājieni, 29. maijā

uz Valmieru, 1. jūnijā iegāja Gēsīs un 6. jūlijā, uzvaras gaitā, ienāca Rīgā,
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Nodevīgais Bermonta uzbrukums Rīgai 8. oktobrī 1919. gadā Latgales

diviziju pārsteidza formēšanas stadijā. Man sevišķi spilgtā atmiņā palikusi
saulainā 10. oktobra diena, kad pēcpusdienā pie manis Latgales divizijas
štābā, Baznīcas ielā Nr. 19, ieradās no Armijas štāba virsleitnants Beķeris

un nodeva Armijas virspavēlnieka, ģenerāļa Simansona pavēli, ar pavado-

ņiem un baltu karogu rokā doties pāri koka tiltam pie bermontiešiem un

ievadīt pamiera sarunas. No šī „goda" katēgoriski atteicos. Tas bija pir-
mais un vienīgais gadījums manā dzīvē, kad apzināti neizpildīju priekšnie-

cības pavēli.

Atceros, ar kādu sajūsmu armija 16. oktobrī saņēma ziņu par ģenerāļa
Baloža iecelšanu par Armijas virspavēlnieku — viņam uzticējās armija, vi-

ņam uzticējās visa tauta, ar saviem darbiem viņš bija pierādījis, ka ir cie-

nīgs tādas uzticības, un tas arī drīz piepildījās — viņa vadībā drīz vien tika

atbrīvota mūsu metropole Rīga, Jelgava un visa Kurzeme un varējām kon-

centrēt savus spēkus Latvijas trešās zvaigznes — Latgales — atbrīvošanai.

Pie Ziemeļlatgales atbrīvošanas daudz galvas sāpes darīja tā saucamā

Grēku kalna —■ pie Rītupes stacijas — ieņemšana, to traucēja ienaidnieka

artilērijas pārsvars, bruņotie vilcieni un ienaidnieka pretuzbrukums. Kad

Latgales divizijai palīgā bija ieradies Valmieras pulka bataljons, tad, lai

noorganizētu uzbrukumu šim punktam, devos uz Balviem vltn. Kociņa (ta-

gad, p.-ltn.) pavadībā vienjūgā turp, jo telefona sakari bieži vien ne-

darbojās — bija gadījumi, kad no komunistu aģentiem telefona vadi tika

izgriezti un atvietoti ar vienkāršu šņori, ko pie paviršas pārbaudes nakts

laikā viegli vis nevarēja atrast. Atgriežoties atpakaļ, lielajā Stampaku mežā

mūs pārsteidza tumša, sniegaina nakts — ceļi bija galīgi aizsniguši un aiz-

putināti. Piepeši mūsu zirgs sāka sprauslāt, palika tramīgs — mums tuvo-

jās vilku bars. Zirgs sāka nesavaldāmi skriet un mēs, sapīdamies kamanu

segās, ar visām kamanām apgāzāmies dziļajā sniegā. Par laimi zirgs tūliņ

apstājās, vilkus aizbaidījām ar šāvieniem, un mēs varējām turpināt ceļu.

14. janvārī 1919. gadā divizijas štābā Balvos ieradās Armijas virspa-

vēlnieks, ģenerālis Balodis ar ārzemju militāriem pārstāvjiem. Nosalušos

ārzemniekus vajadzēja kā nebūt uzņemt, pacienāt. Pie pusdienu galda tika

pasniegts arī kāds virums, līdzīgs konjakam, kuru bija sagatavojis divizijas

ārsts, pulkvedis Kalniņš. Šo virumu mēs štābā dēvējām par „bumbu". Gan

laikam ārzemnieki to bija noturējuši par konjaku, kamdēļ pirmās glāzītes

tika iztukšotas līdz dibenam, tikai saruna uz momenta apstājās —
ārzem-

nieki no mūsu „bumbas" bija palikuši bez elpas, sevišķi maigais francūzis,

pulkvedis Diparkē, kurš palika ar izplēstu muti un acis vien bolīja. Vienīgi

bija dzirdama mierīgā, piekrītošā angļu kapt. Bentlev balss — „jes, jes".

Kapt. Bentlev bija daudz pieredzējis un norūdīts kaujas virsnieks — viņi

dalīja visas frontes grūtības kopā ar mums, kā kaujas, tā atpūtas brīžos.

Visās atbrīvošanas cīņās, sākot no Tērpatas un beidzot ar Ziemeļ-

latgali, mans tuvākais palīgs, padomdevējs gan grūtos, kritiskos kaujas brī-

žos, gan uzvaras priekos bija pulkvedis-ltn. Kārlis Duņens. Saticība, mier-

mīlība, taisnība, nosvērtība
—

būtu viņa rakstura labākās īpašības.

Latvija tika atbrīvota, pateicoties tautas tēvijas mīlestībai, varonībai,

vienprātībai, godīgumam. No visa augšā izteiktā cauri spīd, ar kādām

grūtībām mēs tikām pie brīvības. Būsim tādi, kādi bijām toreiz — 13 gadus

atpakaļ —
tad Latvijas saule mūžam nenorietēs.
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Pulkv.-ltn. J. Skujiņš.

Latgales partizāņu pulks.

Pilnīgi īpatnējs sava izcelšanas un attīstības vēsture, ka ari komplek-
tēšanā Latvijas armijas pulku vidū ir Latgales partizāņu pulks.

Mežos un purvos, cīņā ar nelabvēlīgo dabu ir veidojies Latgales par-

tizāņu raksturs
— sīksts, neatlaidīgs, izturīgs, godīgs, drošsirdīgs, ar stipri

attīstītu pašapziņu un vēsturiski ieaugušu protestu pret katru svešu varu.

Grūti bija okupācijas varai tiem klāt tikt, tāpat gandrīz bez kādām sek-

mēm palika sarkano centieni uzspiest tiem savu iekārtu. Kad pēdējie ķē-

rās pie nežēlīga terrora un ap 50 Balvu un apkārtnes iedzīvotāju noslep-

kavoja Gulbenē un Pļaviņās tribunāla pagrabos, tie paši vairs nejutās
daudz maz droši Balvos stiprā apsardzībā.

Nekas nebija zināms, kas notiek pārējā pasaulē, bet visus ceļus uz

Balviem jau apdraudēja partizāņu pulciņi Rugājos, Dorupē, Silakrogū,

Kupravā, arī pašos Balvos tāds bija nodibinājies. To aktivitāte un skaits

arvien pieauga, un kad pavasarī sākās sarkano armijas atsišana, neviena

sarkano vienība, neviens transports neizgāja sveikā cauri Balvu novadam.

To, ko agrāk juta vietējās sarkano iestādes, dabūja izciest arī to armijas

daļas. Maija beigās visu partizāņu pulciņu vadību pārņēma savās rokās

Balvu pulciņa vadonis vltn. Vīndedzis, un no šī brīža to darbība jau

noritēja organizēti, saskaņoti. Jūnija sākumā, vēl pirms pārējo Nacionālās

armijas vienību pienākšanas, tie jau sargāja noteiktu fronti no Lubānas

ezera līdz Liepnai, vedot pastāvīgu cīņu ar ienaidnieka sirojošām vienībām

un paši izdarot izlūkošanas uzbrukumus. Kā visa pārējā, tā arī ieroču un

municijas apgādes lielākā daļa bija pašu rokās
— bij jāpaņem no ienaid-

nieka. Šīs vasaras trofēju starpā ir arī 2 lielgabali.

5. jūlijā visas partizāņu vienības tika apvienotas Latgales partizāņu

pulkā ar pulka komandieri Vīndedzi. Šinī laikā pulkā skaitās jau 1200

brīvprātīgo partizāņu. — No pašas tautas radīts un uzturēts pulks.

Līdz rudenim pulks pastāvīgi palika ienaidnieka tuvumā, no-

turot ieņemto fronti pret visiem tā uzbrukumiem. Kaujas darbība

norisinājās galvenkārt Augustovas, Orlovas, Viļaku un Liepnas virzienos.

Sarkanie, neskatoties uz to, ka ieveda kaujā pat līdz 1 btl. stiprus spēkus

(22 sept. pie Liepnas), nekādus panākumus neguva, bet visur cieta lielus

zaudējumus. No 4. oktobra 1919. gada pulku komandē pulkv.-ltn. Sku-

jiņš. Pulks tiek pārorganizēts jau 3 btl. sastāvā. Oktobra vidū, sadarbībā

ar igauņu daļām, pulks izvirzās uz priekšu Viļaku rajonā. Oktobra beigās

notiek dziļi iebrukumi ienaidnieka novietojumā līdz Viļakiem un Baltinavai.

Izvirzās uz priekšu Orlovas rajonā un ieņem Kokorevas rajonu.

Novembrī un decembrī notiek sīvas cīņas dēļ ieguvumu paturēšanas,
visas beidzas ar lieliem zaudējumiem ienaidnieka pusē. Partizāņi bagātīgi

papildina ar saņemtām trofejām savu apbruņojumu. Decembra sākumā

pulkā jau 4 bataljoni, no tiem pirmie 3 btl. visi komplektēti no vietējiem,
4. btl. papildinājums no Vidzemes, bet arī tas drīz iejūtas partizāņu garā

un izturībā nepaliek pirmiem pakaļ.
Pienāk lielas janvāra 1920. g. dienas.



9. janvārī pulks ar piedalīto i. Liepājas k. p. 3. btl. sāk uzbrukumu

un ielaužas ienaidnieka novietojumā ar abu spārnu bataljoniem. 9. jan-
vārī ieņemti Viļaki un Solneva, 10. janvārī Kārsavas stacija ar bagātīgu
kara laupījumu. ledarbojoties pret flangiem, tiek piespiests atiet arī ienaid-

nieks pret pulka centru, kuram no frontes apvidus un dzijā sniega dēļ pie-

kļūšana nebij visai ērta. Pulks 11. janvārī sasniedz Kuchvas upi. 14. jan-
vārī pulks pāriet Kuchvas upi un sasniedz šoseju, ieņem Purvmales un

Jaunlatgales stacijas. 15. janvārī ieņem Malnavu.

20. janvārī ienaidnieks ar četru pulku vienībām uzbrūk Malnavas-

Kārsavas rajonā, pēc ļoti niknas cīņas, kas ilga visu dienu, ienaidnieks,

nekā nepanācis, atgāja. Vietēja rakstura uzbrukumi turpinājās līdz mē-

neša beigām. 2.—3. februārī, pēc savas aizmugures sakārtošanas, pulks ar

strauju uzbrukumu sasniedz sprausto uzbrukuma gala mērķi apmēram gar

tagadējo Z. Latgales robežu. Līdz rudenim notiek vietēja rakstura cīņas

un dziļāki izlūkošanas iebrukumi visā frontē ar pastāvīgām Latgales Par-

tizāņu sekmēm un bagātīgām trofējām, starp tām 2 lielgabaliem.

Karam beidzoties, pēc armijas pārorganizēšanas, Latgales partizāņu

pulks vairs nepastāv, bet partizāņu gars paliks mūžīgi, kamēr pastāvēs at-

miņa par to varoņdarbiem un grūtām, pašaizliedzīgām cīņām savu dzimto

sētu aizstāvēšanā, kur neviens vien no viņiem nolika savas galvas un pa-

glabāts savas dzimtenes kapos.

Brīvības pieminekļa apriņķu, pilsētu, iecirkņu un

resoru komiteju priekšsēdētājiem.

Brīvības pieminekļa kapitāls, kas savākts dažāda veida ziedojumos
visā valstī kopš 1930. gada, tagad sniedzas pāri 400.000. — Tā jau ir krietna

summa, un sanesta tā no atsaucīgajiem ziedotājiem, gan lieliem gan ma-

ziem, pateicoties centīgo ziedojumu vācēju netaupītām pūlēm priekš šī tēv-

zemes mīlestības darba.

Bet ar to vēl nepietiek — cienīgā pieminekļa uzcelšanai vajaga vēl

vismaz otrtik. Vai, redzot līdzšinējos labos panākumus, mūsu ziedojumu

vācējiem, kuru ir vairāk par 5000, lai nerastos prieks un griba sagādāt vēl

vienu otru simtstūkstoti? Vai te nebūtu patika lielo ziedotāju baru papil-
dināt vēlreiz un vēlreiz tiem, kas spēj savu artavu nolikt uz tēvijas altāra?

Un kur paliek tie, kas vēl nemaz nav ziedojuši?! Piemineklis pamazām

jau ceļas, un pie tā strādās vairākus gadus.

Saprotams, pārdzīvojamās saimnieciskās grūtības uzspiedušas savu

kūtrumu ari ziedojumu vākšanai. Pirmā iepriecinošā straume apsikusi.
Taču godam jāliecina, ka darbīgākajās komitejās darbs nav apstājies, ap-

zinīgie ziedojumu vācēji un to palīgi nav piekusuši. Kur ziedojumu zīmes

vairs nepieprasa laipnais ziedotājs, tur tās pienes mājā klāt. Pārdod pie-

minekļa brošūru un pastkartes. Atrod ari citu piemērotu veidu. Notiek

izrīkojumi ar pilnu vai vismaz puses atlikumu piemineklim par labu.
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Peļņas uzņēmumi ari atskaita cik spēj. Dobelnieki savāca apmierinošu

summu, laižot apgrozībā pāris vācelītes savā Simjūdu gadatirgū. Pērn,

17. novembrī, Rīgas centrāltirgū sameta divreiz vairāk kā otrā dienā visā

tanī iecirknī. lenākušas kollektes ari no dažām baznīcām. Nevar garām

paiet vēl tai parādībai, ka it bieži prāvnieki tiesas priekšā izlīgst ar no-

teikumu, zināmu summu samaksāt piemineklim. Visi šie gadījumi, ja ari

te nestāsta par kādu dziļumu, taču paši runā par Brīvības pieminekļa lie-

tas plašu atskaņošanos sabiedrībā.

17. un 18. novembris, apzīmējot to par Brīvības pieminekļa gada dienu,

ir atkal tas laiks, kad sevišķi paceļama aktivitāte mūsu darbā. Tāpēc ko-

miteja nolēma izdarīt ziedojumu vākšanu visā valstī vienā vai otrā no šīm

dienām pēc pērngadējā parauga, t. i. ar vācelītēm (bundžiņām), ziedojumu

zīmēm, pieminekļa brošūrām, pastkartēm, izrīkojumiem un citādi, kā vie-

tējās komitejas atrastu to par labāku. Daži materiāli jau palika komitejās

no pērnā gada, bet vēl vajadzīgos var dabūt no šejienes; tāpat ari lektorus

priekšlasījumiem izrīkojumos. Bez tam uz 12. novembri iznāks, un to iz-

sūtīs komitejām, Brīvības pieminekļa gadagrāmata, ar praktisku un lite-

rārisku saturu, uz apm. 15 iespiedloksnēm. Tās būs pārdodamas par Ls 1,—

gabalā piemineklim par labu, varbūt zem attiecīgas kontroles ņemot ari

virsmaksu tam pašam mērķim. Izrīkojumus ar atskaitījumu piemineklim

var taisīt tiklab komitejas kā vietējās sabiedriskās organizācijas nevien

18. novembrī, bet ari laikā pēc tam, kā iznāk ērtāki katrreiz vietējos ap-

stākļos.

Ar gandarījumu atceros, kā pērn 18. novembrī ar lielu sajūsmu un

aktivitāti ziedojumu vākšanā piedalījās skolu jaunatne, aizsargi un aizsar-

dzes, daudzi sabiedriski darbinieki un brīvprātīgie pilsoņi, fabrikas strād-

niekus neizslēdzot. Uzņemoties uz saviem pleciem šī darba smagumu, viņi

sekmīgi to veica, un rezultātā pieminekļa celšanas līdzekli pavairojās par

vairākiem desmittūkstošiem latu. Loti patīkami, ka daži centīgākie no

viņiem ir izpelnījušies uzslavu.

Par visu sacīto Jūs informējot, uzaicinu Jūs un visus Jūsu vadītās ko-

mitejas un apakškomiteju darbiniekus, pabalstītājus un lietas veicinātājus
ari šogad piegriezt atkal visu vērību ziedojumu vākšanai šinī laikā, at-

tīstīt savu iniciatīvi un darbā rīkoties pēc vietējiem apstākļiem. Vajadzī-

bas gadījumā pēc paskaidrojumiem vai radušos jautājumu pārrunai lūdzu

Jūs jeb attiecīgos komitejas locekļus Rīgā esot griezties tieši pie manis vai

pa telefonu 21215 katrā laikā manā sekretāriātā.

Savāktā nauda iemaksājama komitejas tekošā rēķinā un par rezultā-

tiem jāziņo vēlākais mēneša (nedēļas) laikā pēc notikušas vākšanas, bet

rosīgākos izpildītājus lūdzu atkal atzīmēt un man par viņu nopelniem ziņot.

28. oktobrī 1932. Valsts Prezidents A. Kviesis,

Komitejas priekšsēdētājs.

V. P. sekretārs J. Grandaus.



149

Lielākie ziedotāji, kas ziedojuši ne mazāk

kā Ls 500.—

Ls

A/S. ~Fenikss" 2.000.—

.jaunāko Ziņu" izdevēji E. un A. Benjamiņi 1.000.—

Nacionālais teātris no vienas izrādes ~Sieviete, ko katrs meklē"
.. 1.204,60

A/S. „A. S. Maikapars" 8.000.—

A/S. ~L, V. Goeggingers" 2.000.—

Kuģniecības firma „P. Dannebergs" 500.—

Rīgas krāšanas un aizdošanas biedrība 500.—

Gumijrūpniecības a/s. „Q uadr a t" 1.000.—

Baltijas celulozes fabrikas a/s 1.000.—

A/S. ~Siemens" 500.—

Rīgas latviešu biedrība 1.000.—

Latviešu akciju banka 1.000.—

A. Oelrich un Ko 1.000.—

Vidzemes savstarpējā kreditbiedrība 1.000.—

Ventspils sporta biedrība „Spars" no izrīkojuma 500.—

Latvijas banka 10.000.—

Rīgas biržas banka 1.000.—

A. Volfšmidts 1.000.—

A/S. ~Valters un Rapa" 500.—

Grāmatizdevējs J. Rapa 500.—

Dora Jurgensons „Otto Švarcs1 500.—

Rūpnieks J. Taube 500.—

Salamonska cirka direkcija 500.—

Krievu drāmas teātris 1.105.—

Latvijas tirdzniec. un rūpnīca banka 1.000.—

Bērzmuižas izglītības biedrība „Zieds" no izrīkojuma 518,25

Rīgas garnizona virsnieku dāmu komiteja no izrīkojuma 3.256,56

Rīgas XII. iec. komiteja no izrīkojuma 2.846,72

Rīgas IV. iec. komiteja no izrīkojumiem 884,35

Fabrikants V. Ķuze 500.—

Vācu teātra biedrība Latvijā 600.—

Andrejs Gusevs 500.—

Sv. Jāņa Ģildes brālības meistaru amatnieki un brālības zejļu

amatnieki 2.120,20

Rīgas X. iec. komiteja no izrīkojuma 1.672,42

Ludvigs Neuburgs un Eduards Krišjansons 500.—

Latviešu dziesmu svētku biedrība 1.000.—

Bauskas apriņķa komiteja no izrīkojuma 508,84

Latvijas goda vicekonsuls Kopenhāgenā B. Kruuse 500.—
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Aktīvs.

Brīvības

pieminekļa
komitejas

BILANCE
1931.

g.

31.

decembrī.

Pasīos.

Piezīme.
Stāvoklis
uz

1932.
g.

1.

novembri:

ieņemts

ls

438.206,06

izdots

„
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I

I

1

651

QfiQ
ZZl

5.500—
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K.
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Preses
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un

c.
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bez
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76
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vērtībā
par

15,20;

20

Brāļu

kapu

komitejai,
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•

•
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—
Dažādas
iestādes
un

personas.

b)

Pārdošanai
nodots

apakškomisi-

jām

par

998.762,56.
M

,„^
A

,

—

1.256.302,16

Ziedojumu
zīmes

par

255.929,20

Brošūras
un

pieminekļa
attēli
par

1.610,40

a)

Atrodas

noliktava:
Ziedojumu
zīmes,

brošūras
un

pie-

minekļa
attēli.

Izdevumi

32.551,39

Latvijas
banka

300.000,—

Noguldījumi:
Latvijas

bankā
Nr.

2997

51.095,97

Pastā
Nr.

1475

6.524,72

5752069

Tekoši

rēķini:

15,20 998.762,563.000— 255.929,201.610,40 51.095,976.524,72

1.654.989,44 5.500— 3.015,20 1.256.302,16 32.551,39 57.620,69300.000—
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grāmatvedis
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—
Labprātīgi

ziedojumi:

Atsevišķi
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—
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„

„
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„

„
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„

„
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„

„

200.000
—
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„

„
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„

„
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1

„

„
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„

„
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0,50sant.„
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„

„
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0,20,,
,,
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„

„
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6
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vērtībā
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10

„

„
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„
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„

„

57.142
„
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„

„

57.142
„

50

„

„

57.142
„

1
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j,

a

kopā

342.852
„

ar

10

sant.virsmaksu

34.285,2C

Valsts
10
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mais
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6.760— 4.600— 1.490.000,— 34.285,20

1.654.989,44 19.510,64 99.833,60 1.535.645,20
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Brīvības pieminekļa komiteja.

Priekšsēdētājs — Valsts prezidents A. Kviesis.

Locekļi: Bij. Valsts prezidents G. Zemgals, Saeimas priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš, Ministru prezidents M. Skujenieks, Kara ministrs

ģen. J. Balodis, Izglītības ministrs A. Ķēniņš, lekšlietu ministrs J.

Kauliņš, Valsts kontrolieris R. I v a no vs, Rīgas pilsētas galva H. Cel-

miņš, Bij ministru prezidenti K. Ulmanis, J. Pauļ v k s, V. Zā -

muels, A. Alberings un P. Juraševskis, Bij. pilsētas galvas A.

Andersons un A. Krieviņš, Dzejnieks E. Virza-Lieknis, Rakst-

nieks J. Akurāters, Dzejnieks K. Skalbe, Latvijas atvaļināto karav.

centr. savien. priekšstāvis J. Goldm a n i s, Atbrīvošanas kara dalībnieki

M. Gailītis un J. Celms, Universitātes rektors prof. M. Bīman i s,

Mākslas akadēmijas rektors prof. V. Purvī t is, Latvijas pilsētu savien.

priekšstāvis J. Jaga r s, Latvijas apriņķu pašvald. savien. priekšstāvis P.

Klinklavs, Latvijas arodbiedrību centrālbiroja priekšsēd. A. Ve c -

kalns, Latvijas arodorganizāciju pārstāvis A. Dinbergs, Rīgas biržas

komitejas priekšsēd. Dr. E. Birkhāns, Rīgas biržas komit. priekšsēd. b.

E. Švar c s, Liepājas biržas komit. priekšsēd. A. Riekstiņš, Latvijas

rūpnieku un amatnieku savien. priekšsēd. A. Kura v s, Latvijas rūpnieku

un amatnieku savien. valdes loc. J. Mī 1 mani s, Rīgas fabrikantu biedr.

priekšn. Dr. R. Erhardts, Liepājas fabrikantu biedrības priekšnieks

K. Lassmanis, Latvijas tirgotāju savien. centr. valdes priekšn. F. Lās-

ma n i s, Rīgas tirgotāju biedr. priekšn. R. D v n cc, Rīgas tirgotāju kame-

ras priekšsēd. A. Jak š s, Latvijas kuģu īpašnieku savien. priekšsēd. A.

Zeebergs, Lielās Ģildes vecākais P. Švar c s, Mazās Ģildes vecākais

L. Saj c, Sieviešu organizāciju padomes priekšniece B. Pīpi ņ š, Latvju
rakstn. un žurn. arodbiedr. priekšn. R. Egle, Latvijas nacion. skolot, sa-

vien. priekšsēd. doc. L. Ausējs, Latvijas skolot, savien. priekšsēd. P.

Kūla, Kooperāt. kongresu padomes priekšsēd. V. Šiliņš, Tautas bankas

direktors P. Ģeidāns, Latvijas lauksaimn. centrālbiedr. valdes loc. V.

Skub i ņ š, Latgales sabiedr. darbin. V. Rubu 1 s, J. Trasuns un A.

Velkme, Krievu kultūrdarbinieks prof. 1. Jupātovs, Ebrēju sabiedr.

kluba priekšn. A. Rabinovičs un Valsts mākslas muzeja direktors

B. Dzenis.

Komitejas prezidijs:

Priekšsēdētājs Valsts prezidents A. Kviesis.

Locekļi: priekšsēdētāja biedrs ģen. J. Balodis, sekretārs R. Egle,
kasieris M. Skujenieks, A. Andersons, G. Zemgals un H. Cel-

miņš.

Revīzijas komisija: priekšsēdētājs R. Ivanovs, locekļi: E. Švarcs

un P. Ģeid ā n s.

Komitejas kancelejas darbu vadītājs sekretārs J. Grandaus.
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Techniska komisija:

Priekšsēdētājs — inž. A. Andersons, locekļi prof. K. Rončev-

s k is, prof. V. Purvītis, prof. P. Fedd c r s, inž. J. Ja gar s, būvuzņē-

mējs L. Neuburgs, prezidija loc. M. Skujenieks, rakstnieks K.

Skalbe, juristi G. Zemgals un J. Ķēmanis.

Pieminekļa autors — tēlnieks K. Zale-Zalītis un buvvadītajs
vec. doc. arch. E. Stālbergs (abi arī techn. komisijā).

Pieminekļa projekta žūrija:

Priekšsēdētājs —
inž. A. Andersons, locekļi M. Skujenieks,

prof. V. Purvītis, prof. K. Rončevskis, doc. B. Dzenis, doc. E.

Stālbergs un arch. M. Ozmidoffs.

Rīgas komiteja.

Tanī ieiet viss prezidijs un vēl sekoši locekļi: iekšlietu ministrs J.

Kauliņš, izglītības ministrs A. Ķēniņš, pilsētas galva H. Celmiņš,

prefekts T. Grīnvalds, biržas komit. priekšsēd. Dr. E. Birkh ā n s,

Tautas bankas direktors P. Ģeidāns, Latvijas rūpnieku un amatnieku

savien. priekšsēd. A. Kura v s, Latvijas tirgotāju savien. priekšnieks E.

Lasma n i s, rūpnieks A. Šteinerts, Mazās Ģildes vecākais L. Saj c,

kokrūpnieks J. Mīlman i s, gumijrūpnieks A. Soboļevičs, tirgotājs-

direktors V. Reimerss.

Rīgas I. iecirkņa komiteja.

Pr-js — bij. Rīgas pils. galva A. Krieviņš, pr-ja v. R. Dunce, kasieris

B. Zemgals, kasiera v. K. Patjanko un sekretārs R. Treijs, loc. V. Sadov-

skis, B. Trofimovs, H. Tauriņš, E. Preiss, K. Grīviņš, E. Stukels, K. Rozītis,

A. Jakšs, A. Alksnis, V. Reimers, L. Sāje, A. Bērziņš, E. švarcs, K. Cel-

miņš, J. Blūms, O. Levšteins, K. Kronachers, R. Klots, A. Rabinovičs, V.

Vasiljevs, K. Bļodnieks, J. Žilinskis, J. Pauļuks, N. Bankevics, E. Kerko-

vius, F. Samsons, V. Līvens, J. Sniķeris, A. Zēbergs, E. Pabsts, K. Bušs,

J. Dannenbergs, A. Balkins, A. Vanags, H. Feitelbergs, N. Kuzņecovs, A.

Silainis, A. Viļumsons, J. Rozenbergs, J. Egle un A. Lejassaus, R. Lielbiksis,

K. Lauciņš, A. Saulitēns un A. Karnups.

Rīgas 11. iecirkņa komiteja.

Pr-js — grāmatrūpnieks J. Rapa, sekretārs E. Lukevics un sekr. v.

V. Ulmanis, G. Kugra, K. Kiršteins, J. Raiska, T. Baltpurviņš, Otto Krolls,

V. Strauss, M. Miezis, K. Lukins, J. Zalamonsons, R. Vilde, R. Bāce, J.

Taube, K. Vanags, G. Grīšins, J. Krūklands, M. Čulkovs, Dora Jirgensons,

H. Feitelbergs, J. Kreicbergs un K. Zumbergs. Rajonu komitejās: J. Zvaig-

zne, J. Buķis, A. Rencis, Z. Šmuilovičs, V. Vulfs, P. Mežgailis un A. Gulbis;

E. Rutulis, G. Holbergs, J. Kukurs, Dr. L. Berkholcs, A. Leibovics, J. Alt-

bergs un J. Muške; J. Štrausburgs, K. Vinks, M. Grīnbergs, K. Cielavs, V.

Majors un B. Fogelmans: R. Līcis, E. Dāniels, V. Lībesmans un K. Bigge;

A. Rēķis, A. Šmuljāns, K. Birichs, J. Krūmiņš, O. Drillis, R. Pumpurs un

A. Kalniņš; A. Kārkliņš, E. Ozoliņš, A. Spruksts, K. Beinerts, J. Bērns un

F. Ķempis: bez tam Rīgas latviešu biedrība un Latvijas banka.
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Pr-js — 111. iec. pr-ks O. Vijumsons, pr-ja v. E. Laursons, kasieris

F. Bērziņš un sekretārs dir. J. Josts, loc. G. Rudzītis, J. Gulbītis, Fr. Las-

manis, F. Nāruns, K. Mizrochs, J. Sausais, G. Ālers, J. Muške, H. Zelkins,

A. Bočagovs, Berta Pīpiņš, V. Emeljanovs, L. Neiburgs, J. Purgals, Marta

Frīdenbergs, J. Rīteris, A. Raņķis un M. Miljons. Rajonu komitejās: V.

Balodis, J. Vulfs un J. Treijs; P. Elksnītis, K. Baumanis un R. Dreimanis;

E. Jaunzemis un V. Priednieks-Priedens; J. Rozenfelds, A. Berks un N.

Eichvalds; O. Kaugerts, F. Esvariņš un A. Lejnieks; J. Mediņš, H. Maksa-

Sternbergs un J. Klīve; T. Bekmanis, J. Kanters un J. JNeibergs; M. Šmei-

lis, E. Indriksons un J. Ludvigs.

Rīgas IV. iecirkņa komiteja.

Pr-js — rūpnieks A. Kuraus, pr-ja v. T. Kenigsvalds, kasieris J. Skulte

un sekretārs E. Dreimanis, loc. K. Apperans, A. Balodis, A. Buks, E., K.

Kaņeps, J. Hincenbergs, A. Maziņš, H. Marienfelds, J. Pērnavs, M. Post-

nieks, E. Priedkalns, H. Segals, E. Valters, J. Vanags, A. Višņevskis, H.

Gaabe, N. Tichomirovs, K. Zaļkalns, T. Hammers, P. Putniņš, J. Helšteins

un K. Aurītis. Rajonu komitejās: A. Baumanis, A. Struņķa, J. Krūmiņš,
A. Tichiks, A. Zaķis, E. Ozols, O. Sevišķo, A. Apalups, A. Janelis, V.

Braunfelds, J. Liepa, A. Krusts, M. Bušs un V. Laužiks.

V. iecirkņa komiteja.

Pr-js — V. iec. pr-ks B. Urdevics, pr-ja v. M. Michelsons, kasieris J. Zel-

tiņš, kas. v. J. Biezais un sekretārs Marta Rinks, loc. H. Hiršovics, V. Haa-

ze, L. Kuppics, R. Rutkis, N. Kuzņecovs un A. Krupeņņikovs. Rajonu ko-

mitejās: M. Zīle, M. Studans, A. Tievgals, V. Treijs, E. Krepliņš, E. Ban-

denieks, K. Lūsis, E. Liepiņš, A. Pūriņš un A. Melbārdis; P. Birzgals, J.

Pētersons, K. Krasnovskis un V. Šenbergs; P. Vīksne, H. Erdmanis un A.

Lapiņš.

Rīgas VI. iecirkņa komiteja.

Pr-js — māc. Dr. J. Sanders, kasieris K. Zommers un sekretārs J. Ve-

dējs, loc. K. Palcmanis, J. un E. Bērziņš, A. Kļaviņš, P. Putniņš, L. Eglītis,

E. Sanders, S. Kļimovs, A. Makedonskis, A. Visockis, A. Zalkinds, K. Vald-

manis, S. Kirilovs, D. Veinbergs, D. Zachodniks, K. Vinters, K. Bīriņš, P.

Blūms, V. Meierovics, A. Lielaucis, Gončarovs un Birkmanis, H. Karelis,

E. Lammass, J. Dimza, A. Impols, J. Treijs, R. Dambis, J. Kirillovs, K.

Vulfs, K. Pētersons, P. Mieriņš, R. Pone, K. Izotjevs, J. Dubrovs, š. Dub-

rovs, H. Garfinkels, A. Magone, H. Vīksne un P. Lūsis.

Rīgas VII. iecrikņa komiteja.

pr.js _ nod. inspektors T. Stabulītis, pr-ja b. Dr. H. Vasermanis, ka-

sieris R. Valdmanis un sekretārs J. Zankevics, loc. Fr. Olavs, Emma Alber-

tiņš, B. Jevlanovs, D. Miķelsons. Rajonu komitejās: A. Grobiņš, J. Kan-

gars, N. Godes, P. Gunders, M. Šūmachers, A. Jegorovs, K. Bodnieks, E.

Vasers, A. Šmits, A. Rullis, F. Bomis, J. Jurgelāns, F. Austriņš,

K. Bīmanis, F. Brins, J. Valeika, R. Kramerovskis, A. Šacs, F. Ga-
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lants, A. Ķibermanis, M. Riekstiņš, P. Ozols, J. Borde, J. Kastrovskis,

F. Kochs, J. Grikovskis, J. Lideks, R. Frīdmanis, A. Kalnozols, P. Radziņš,
E. Rozītis, K. Petkevičs, N. Jungmanis, R. Kondrāts un J. Libeks, Em. Va-

nags, Dr. Ch. Civians, J. Birgers un H. Šmēmanis.

Rīgas VIII. iecirkņa komiteja.

Pr-js — rūpnieks V. Ķuze, kasieris P. Aleiņikovs, kasiera v. A. Sar-

kans un sekretārs R. Veidemanis, loc. K. Baums, P. Biernis, J. Stepermanis,

J. Kacs, A. Bernharts, E. Eizenbergs, J. Bulle, E. Dimitris un Ģ. Pētermanis.

Rīgas IX. iecirkņa komiteja.

Pr-js — namsaimnieks A. Brinkmanis, priekšsēdētāja b. J. Vīnzarājs,

kasieris R. Caune un sekretārs V. Ilziņš, loc. R. Liepiņš, A. Gončarovs, J.

Fogelis, J. Joffe, P. Šmits, V. Fomins, J. Zamša, N. Kuzņecovs, A. Sirotins,

F. Štukas, N. Laiviņš, P. Baumanis, N. Šalfējevs, R. Zariņš, O. Graudiņš,

J. Lablaiks un F. Šūlmeisters, P. Feldmanis un A. Ostjeņeks. Rajonu ko-

mitejās: K. Mellups, N. Barinovs, A. Španovskis, K. Eichvalds, A. Lasma-

nis, M. Erdmanis, J. Cielens un J. Bērziņš; A. Heislavs, J. Dombrovskis,

J. Pūtelis, M. Ozoliņš, A. Krastiņš, P. Pavlovs, M. Nikolajevs, J. Nikola-

jevs, A. Prikne, A. Alksnis, J. Jēkabsons, L. Bleķis un V. Viktorovs; H.

Rātfelders, M. Lācis, O. Albiņš, F. Treimans, P. Šeibels, A. Dišlers un JN.

Ivanovs: K. Reimanis, J. Sakne, O. Grīnups un J. Trops; V. Šturms, E.

Hermanis, J. Kalns, D. Strunģis, P. Gūsevs un A. Ļovins.

Rīgas X. iecirkņa komiteja.

Pr-js —
māc. J. Birģelis, pr-ja v. J. Šenfelts, kasieris O. Kristiņš un sek-

retārs M. Kalniņš, loc. J. Tauriņš, J. Cīrulis, K. Lielaucis, F. Varāns, J.

Bērziņš, L. Jakšs, R. Sproģis, R. Betmanis, K. Dravnieks, A. Laiviņš, E.

Breikšs, J. Vaivads un H. Gemsts. Rajonu komitejās: V. Ansviesulis, A.

Auziņš, M. Tankelsons, E. Stenģe, E. Leiše, J. Neimanis, O. Šiliņš, R. Ronis

un J. Bērziņš: A. Pļavnieks, A. Reinbergs, A. Lepnis, K. Krūmiņš, A. Ko-

mandieris, J. Polītis, E. Liepkalns un A. Šmits: J. Kalniņš, V. Vaitnieks,

N. Alps, O. Tomas, A. Kalniņš, A. Altrovs, A. Brokhauzs un N. Prodostro-

jevs; A. Dzīvītis, L. Ģērmanis, A. Stumbris, J. Pommers, D. Levitāns, V.

Šmits, A. Poga, E. Mors, E. Bredrichs, E. Spure un F. Johansons; J. Mal-

kins, J. Dargevics, V. Zakevics, K. Neilands, A. Bērziņš, K. Lācis, A. Skuja,

V. Zepītis, E. Vilemsons, P. Hartmans, A. Lapiņš un P. Azens; K. Eichen-

baums, A. Rēķis, O. Melbārzdis, H. Megdefessels, V. Stesingers, H. Rādovs,

A. Hjords, R. Morics, L. Adģēris, K. Saulītis, E. Kronbergs, R. Stālbergs,

V. Dubrovičs, A. Dzenis, J. Režais, P. Jansons un F. Goldmanis; A. Ak-

mens, E. Blumbergs, E. Kociņš, E. Auers, L. Štegmans, A. Miltiņš, A. Met-

tas, A. Akmens, Z. Grosvalds, M. šmits, O. Birģelis, P. Timofejevs, E. Krikle

un L. Šauriņš.

Rīgas XI. iec. komiteja.

Pr-js — Rīgas-Pārdaugavas krāj-aizd. s-bas pr-js M. Lapiņš, pr-ja v.

J. Zīds, kasieris P. Šturms, sekretārs M. Trūle un sekr. v. K. Āboltiņš, loc.

J. Ribelis, R. Fišers, J. Šipilo, F. Zariņš, H. Balodis, E. šmits, E. Bormanis,
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T. Pogge, M. Platups, K. Lēzers, E. Mežīts, N. Smirnovs, E. Eogels, T. Ut-

kins, T. Baumanis, A. Lēnerts, H. Pīrangs, R. Šrāge un R. lršiks. Rajonu

komitejās: A. Viškers, A. Gulbis, L. Blumbergs, J. Lācums, J. Šteingolds,
A. Kuks, T. Parfeonovs, K. Vangs, E. Pods, J. Silis un H. Matvejs; T. Eglī-
tis, E. Millers, G. Kārkliņš, M. Manguls, E. Tālbergs, L. Ābels, E. Lucs, V.

Jutiņš, J. Pajus, J. Knochs un T. Geislers; J. Gošs, P. Nīmanis, A. Lisma-

nis, H. Zvirbulis, J. Helmanis, M. Zvirbulis, M. Dēls, E. Vadzemnieks, O.

Heniņš, R. Bensons un E. Roziņš; P. Ozoliņš, V. Alps, A. Zirģelis, P. Tur-

jāns, A. Cinis, V. Oots, K. Sprūģis, A. Preiss, J. Grundulis, E. Rubenis, K.

Veinbergs un A. Treijs; E. Stabiņš, K. Vīgants, P. Āboliņš, E. Eeltiņš, M.

Upmanis, M. Enniņš, A. Mikelsons, J. Priedltis, A. Cērps, J. Bergmanis, P.

Mercs, J. Upmanis, E. Miķelsons un J. Brūmanis; J. Pilvers, J. Purmalis,

A. Ķivis, J. Bērzs, G. Pētersons, T. Augstmanis, R. Štūls, E. Erancke, P.

Liepa, R. Rāķis, E. Helbe, A. Kažoks un V. Bērziņš; J. Vilks, K. Zemurka,

J. Melderis, Z. Gizeļevskis, H. Kleinbergs, P. Rezevskis, M. Lapiņš, A. La-

pinsons, K. Šimfs, R. Rozenbergs, A. Tombergs, M. Eiche un G. Platais: A.

Zariņš, O. Blumbergs, A. Jansons, M. Apinis, J. Drubins, J. Lūsis, P. Grū-

be, A. Purpēters, V. Jeftānovičs, J. Krūskops un JN. Šperliņš; K. Egevičs,
A. Builis, A. Popelis, O. Bergs, K. Zeidelis, V. Timma, K. Vīgants, E. Kal-

lītis, V. Jēkabsons un J. Jēkahsons.

Rīgas XII. iecirkņa komiteja.

Pr-js — a/s. Fenikss dir. F. Kette, sekretārs M. Jansons, loc. — A. Fi-

lingers, O. Reimanis, R. Grandovskis, V. Druja, K. Ronis, P. Balodis, P.

Rubenis, P. Krūmiņš, P. Ozolnieks, E. Rudzītis, H. Konstantīns, H. Rodegro,

Ž. Mulemans, G. Petrovs, J. Kapteinis, A. Stūrnieks, J. Šņore, A. Ašmanis

un S. Kucko. Rajonu komitejās: A. TipainLs, V. Kuljankovskis, V. Brau-

ska, A. Kreicbergs, L. Eiche, H. Veicis, J. Bajārs, A. Zeltiņš, D. Upmanis,

A. Šults, J. Lejiņš, V. Treilichs, J. Stūrnieks, E. Ozers, R. Liepa, A. Upītis.

K. Jansons, E. Pļaviņš, V. Mains, E. Purgailis, J. Kreicbergs, A. Zemitans,

P. Laimiņš, P. Balodis, M. Čaibers, J. Fogels, V. Fogels, E. Gruntiņš, P.

Rudzītis, E. Kaušels, X, Zilberts, H. Aghte, A. Rudzītis, B. Ulmanis, E. Zā-

muels, J. Graudiņš, A. Fišers un J. Upmals.

Brīvības pieminekļa Ārlietu ministrijas komiteja.

pr.js _ sūtnis A. Balodis, pr-ja v. ģenerālsekr. H. Albāts, sekretārs J.

Tepfers, kasieris J. Berķis, loc. A. Birznieks un Dr. A. Bīlmanis.

Brīvības pieminekļa Finanču ministrijas komiteja.

pr.js _ bij. ministra b. J. Bokalders, pr-ja v. vicedir. J. Vāgels, sek-

retārs J. Zībarts un kasieris — V. Perlbachs, loc. E. Krieviņš, A. Lonfelds,

A. Dinsbergs, J. Goldbergs un P. Ozoliņš.

Brīvības pieminekļa lekšlietu ministrijas komiteja.

Pr-js — pašvald. d-ta dir. J. Zankevics, pr-ja v. dir. K. Šlosbergs, sek-

retārs J. Krūmiņš, kasieris V. Ludiņš un mantzinis V. Ozoliņš.
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Brīvības pieminekļa Izglītības ministrijas komiteja.

Pr-js — prof. D. Jaudzems, pr-ja v. skolu d-ta dir. K. Ozoliņš, sek-

retārs prof. L. Adamovičs, sekr. v. prof. J. Kārkliņš un kasieris vidussk.

dir. J. Dobulis, loc. J. Zubans, J. Pumpītis, V. Vīgants, P. Gailītis, V.

Vachtsmūts, J. Jupātovs, J. Landaus, A. Talat-Kielpšs, V. Piguļevskis, R.

Pelše, A. Prande, A. Bērziņš, M. Stumbergs, B. Dzenis, J. Bērziņš un M.

Šiliņš.

Brīvības pieminekļa Rīgas garnizona komiteja.

Pr-js — ģenerālis R. Kļaviņš, pr-ja v. pulkv. Klinsons, sekretārs pulkv.

Asmanis, sekr. v. pulkv. Grosbarts, kasieris pulkv. 1. Kaļķis un kas. v.

pulkv. Lasmanis, loc. kapt. Zīverts, p. 1. Galindoms, p. L Spalviņš, p. 1. Bergs,

kapt. Krūmiņš, p. L Krišjānis, p. 1. Ceplītis, p. 1. Užāns, p. I, Zutte, p. L

Kire un p. L Paulockis.

Brīvības pieminekļa dzelzceļu komiteja.

Pr-js — galvenais direktors K. Bļodnieks, pr-ja v. techn. dir. K. Ti-

muška, sekretārs mašīnu dir. P. Beikmanis, kasieris — fin. dir. H. Mazkal-

niņš un kas. v. ekspl. dir. R. Garselis, loc. K. Spriņģis, K. Paeglis, P. Brie-

dis, J. Leimanis, A. Grīnups, J. Kalcenaus, A. Ulpis, J. Ruņģis, L. Pillups,
F. Blumbergs, E. Šmits, Ž. Caune un J. Bērziņš.

Brīvības pieminekļa Pasta un telegrāfa d-ta komiteja.

Pr-js — direktors B. Einbergs, pr-ja v. techn. pārv. pr-ks H. Resnais,

sekretārs adm. nod. v. L. Kļaviņš un kasieris Rīgas galv. p. pr-ks J. Kļa-

viņš, loc. K. Manfelds, A. Tipainis, A. Bode un J. Brombergs.

Brīvības pieminekļa Šoseju un zemesceļu d-ta komiteja.

Pr-js — direktors inž. A. Siksna, pr-ja v. inž. J.. Melnalksnis, sekre-

tārs K. Strautmanis un kasieris E. Grass, loc. F. Šiffers un J. Nātiņš.

Brīvības pieminekļa Zemkopības ministrijas komiteja.

Pr-js — d-ta dir. P. Grāvis, pr-ja v. dir. J. Ozols, sekretārs V. Drinks

un kasieris E. Cīrulis, loc. — J. Robežnieks.

Brīvības pieminekļa Tautas labklājības ministrijas komiteja.

Pr-tājs —
d-ta dir. O. Sīlis, pr-ja v. d-ta dir. Dr. A. Pētersons, kasieris

Dr. mcd. J. Brants, kasiera v. Dr. J. Lībietis un sekretārs dir. F. Roze,

loc. J. Gulbis.

Brīvības pieminekļa Tieslietu ministrijas komiteja.

Pr-js —
d-ta dir. J. Stokets, kasieris nod. vad. J. Dikmanis un sekre-

tārs miertiesn. J. Drande, loc. F. Blūms, T. Zvejnieks, A. Kaņepītis, A. Bū-

manis, P. Vanags, J. Šnikvalds un A. Zēbergs.

Brīvības pieminekļa Valsts kontroles komiteja.

Pr-tajs — dep-ta priekšsēd. J. Kaminskis, kasieris K. Ceikelis un sek-

retārs K. Ozoliņš, loc. P. Vanags un R. Bīriņš.
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Latvijas sporta organizāciju apvienības komiteja.

Pr-js — J. Dikmanis, kasieris P. Ruiga un sekretārs F. Zutte, loc. K.

Plūme un pulkv. Klinsons.

Latvijas bibliotekāru b-bas komiteja.

Pr-js — A. Pavārs, sekretārs V. Rubenis un O. Simone

Atsevišķi zied. vākšanas punkti

Valsts Prezidenta sekretāriāts, Valsts tipogrāfija, Jēkabpils cietuma

priekšnieks Oskars Riekstiņš un Valmieras cietuma priekšnieks Zāmuels

Ansons.

Aizputes apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. valdes pr-js J. Zelmenis, pr-ja v. E. Šverdūts, kasieris

A. Ausmanis un sekretārs K. Vitenbergs. Locekļi: J. Kārkliņš, L. Bordels,

K. šteinbergs, A. Rozenšteins un A. Skalders.

Pagastu komitejas: Alšvangas — P. Mucenieks un A.

Pikša: Aizputes — A. Dzenītis un J. Azītis; Apriķu — M. Kamerovskis;

Basa — M. Gotfridsons, A. Janševskis un V. Rundts; Cīravas — H. Upītis,
A. Zanders un J. Arājs; Dunalkas — A. Ersons un A. Putniņš; Dzērves —

E. Lejnieks un K. Iltners; Gudenieku — J. Antiņš un J. Freimanis; Jūr-

kalnes —M. Jancis un J. Zikmanis; Kalvenes —R. Reichenbachs un J.

Ulmanis; Kazdangas — M. Ziemelis; Klosteres — J. Grasmanis un A. Ei-

zenarms; Lažas — J. Kārkliņš un E. Paupe; Nīkrāces — F. Duks un M.

Redliehs: Rudbāržu — J. Cinis un A. Gursons; Sakas — E. Erhards un A.

Gēgers; Sieksātes
—

K. Bigačs un P. Gaudiņš; Ulmāles — J. Kristapsons

un K. Ozoliņš: Valtaiķu — J. Gildermanis un K. Andersons; Pāvilostas —

E. Šneiders.

Bauskas apriņķa komiteja.

Pr-js _ apriņķa valdes pr-js R. Kuikulītis, pr-ja b. P. Andersons, ka-

sieris pils. galva A. Ilziņš, sekretārs K. Broks un sekretāra v. J. Doniņš.

Locekļi: P. Pommers, G. Turss, G. Brīviņš, V. Kalniņš, F. Grīslis, J. Viļum-

sons un D. Hofšovics.

Pagastu komitejas: Bārbeles — pr-js A. Kalējs, pr-ja v. A.

Liepa, sekretārs M. Resnis un kasieris J. Tidemanis. Locekļi: J. Adlers, K.

Šalts un K. Bundža; Bruknas — pr-js M. Sīmanis, pr-ja v. J. Zvirbulis,

kasieris-sekr. F. Purviņš. Locekļi: A. Žība, M. Mustermanis, J. Lapsa un

A. Gobiņš; Codes — pr-js A. Simbruks, pr-ja v. L. Draudziņš, sekretārs V.

Vecvagārs un kasieris J. Krūmiņš. Locekļi: M. Jurevitcs, J. Grīnvalds, K.

Andreika, T. Rūdzis, K. Kociņš un V. Vīksne. Ceraukstes — pr-js K.

Šulcs, pr-ja v. J. Kivves, sekretārs A. Allers un kasieris A. Griķis. Lo-

cekļi: F. Jurevitcs, J. Ramanis, M. Ķirvels, L. Migla, J. Induls, J. Ziediņš,

M. Ilziņš un J. Prāts; lecavas — pr-js J. Lūsis, pr-ja v. R. Vīkis, sekre-

tārs J. Kristons un kasieris J. Sietiņš. Locekļi: R. šumanis, K. Kļavnieks

un A. Kalniņš. Jaunsaules — pr-js K. Dzilna, pr-ja v. M. Šumelis, sekre-

tārs P. Betchers, sekr. v. R. Sproģis un kasieris K. Sviķis. Locekļi: R. Bi-

čens, E. Kundziņš, J. Folkbergs, J. Sīlis, Z. Ozoliņš, K. Filipsons, G. Lej-
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malnieks, J. Izāks un A. Kūlmanis. īslices — pr-js A. Neilands, pr-ja v.

T. Dumpis, sekretārs J. Treide, sekr. v. E. Suķis un kasieris V. Drenģers.

Locekļi: O. Kušinskis un V. Mieleiks. Kurmenes — pr-js J. Klāvs, pr-ja v.

P. Pantalons, sekretārs A. Beļovskis. Locekļi: J. Klincars, J. Krasovskis,

N. Putnickis, A. Nikmanis, J. Sproģis un J. Pētersons. Mežotnes — pr-js
Dr. mcd. J. Pekulis, pr-ja v. Z. Jankovskis, sekr. L. Bērziņš un kasieris E.

Teinens. Locekļi: J. Dzeguze, K. Ķēniņš, A. Kramiņš, K. Kalniņš,

J. Križus, K. Berķis un K. Berkerts; Misas — pr-js J. Ķesbers, sekre-

tārs N. Šnoriņš un kasieris A. Bērziņš. Locekļi: E. Buka un J. Dreikants;

Paņemunes — pr-js E. Beinarts, pr-ja v. P. Kamzols, sekretārs A. Burkov-

skis un kasieris H. Orlovskis. Locekļi: P. Lejiņš, V. Valters, J. Kalniņš,
A. Jātnieks, V. Jākobsons, J. Zariņš, E. Strauchmanis un L. Kalniņš; Run-

dāles — pr-js M. Mengots, pr-ja v. N. Kronītis, sekretārs E. Rūtenbergs,
sekretārs V. K. Sīmanis un kasieris Špickus, J. Vanags, K. Osītis, J. Roz-

manis, M. Kļaviņš un J. Zveerons; Stelpes — pr-js A. Spundiņš, pr-ja v. J.

Anitovics, sekretārs J. Pelūde un kasieris Saldenais. Locekļi: K. Kaktiņš,
R. Leitnants, M. Pliekšans, M. Grikovskis, J. Ķuņķis, J. Šmīders, J. Brū-

vers, J. Palīts, K. Ķīsels, K. Jumiķis, N. Plūcis, N. Oškalns, A. Bērziņš, A.

Riebējs un J. Vanags. Skaistkalnes — pr-js J. Mednis, pr-ja v. A. Sim-

sons, sekretārs M. Saulītis un kasieris A. Erdmanis. Locekļi: J. Dūmiņš,
A. Šneiders un A. Bekumārtiņš; Svitenes — pr-js J. Sirmbārdis, pr-ja v.

A. Gūtmanis, sekretārs A. Pūpēdis un kasieris M. Meiers. Locekļi: M. Si-

manovskis, J. Zankevics, K. Reinis, K. Pulciņš, D. Komisārs, T. Cinovskis

un E. Krūmiņš; Taurkalnes — pr-js P. Hauptmanis, pr-ja v. A. Strautnieks,

sekretārs M. Lauksargs, sekr. v. A. Audzespiedurs, kasieris A. Šterns un

kas. v. M. Biķernieks. Locekļi: M. Zommers, Gramsts, J. Kļaviņš, N. Kak-

tiņš, J. Brūniņš, J. Zālītis, E. Tuktenis, A. Strautnieks, A. Celmiņš, J. Pe-

līte, M. Pūriņš, J. Lācis, M. Kukuts, A. Tuktens un M. Brūntāls; Vecsaules

— pr-js N. Betchers, pr-ja v. R. Spire, sekretārs J. Vanags un kasieris A.

Stūris. Locekļi: J. Bīskaps, Z. Skuja, J. Spangers, M. Podnieks, E. Kau-

dzīte, M. Ziemelis, A. Purviņš un J. Ērmanis; Vecmuižas — pr-js J. Vēr-

pelis, pr-ja v. V. Āriņš, sekretārs J. Šmidts, sekretāra v. K. Akermanis, ka-

sieris K. Kuks un kas. v. M. Cekuliņš. Locekļi: A. Šiliņš un P. Gulbis;

Zālītes — pr-js K. Bariss, pr-ja v. J. Grīnfelds, sekretārs B. Segle un kasie-

ris J. Ekšteins. Locekļi: M. Ulmanis, N. Lasmanis, J. Zentelis, M. Zemītis,

A. Daukšis, E. Bērziņš un A. Dūmiņš.

Cēsu apriņķa komiteja.

Pr-js —

apr. pr-ks J. Štucers, pr-ja v. Dr. K. Vanadziņš, kasieris K.

Līkums, sekretārs R. Freibergs, sekr. v. E. Dubavs. Locekļi: J. Āboliņš,

P. Apkalns, A. Voitkus, K. Olekšs, J. Ozols, P. Užāns un D. Soste.

Pagastu komitejas: Baižkalna — pr-js J. Zālītis, pr-ja v. J.

Everts, kasieris K. Palsiņš un sekretārs K. Lapiņš, loceklis J. Lapiņš;

Cēsu — pr-js A. Rozenbergs un sekretārs K. Ģertners, locekļi: K. Smitiņš,

P. Grīnvalds un K. Āboliņš; Cirstu — pr-js A. Eglītis un sekretārs J. Ķir-

sis, locekļi: J. Krievs, P. Purlīcis, J. Riže un J. Polis; Druvienas — pr-js

P. Zvaigznitis, pr-ja v. P. Kurcēns, sekretārs M. Soste un kasieris J. Augst-

kalns, locekļi: J. Ozoliņš, K. Kuba, A. Debesnieks, L. Hižņakovs, K. Ozoliņš
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un K. Kučurs; Drustu — pr-js N. Rība, pr-ja v. J. Vilciņš, sekretārs A.

Bemberis un kasieris J. Perlbachs; Dzērbenes — pr-js A. Gaujers, pr-ja v.

V. Rūniks, sekretārs A. Streipa un kasieris A. Vītoliņš, loceklis: C. Aleksis;

Ērgļu — pr-js A. Melbārdis, pr-ja v. O. Krievēns un kasieris K. Melbārdis,

locekļi: M. Trēziņš un J. Apinis; Jaunpiebalgas — pr-js J. Boldūns, pr-ja v.

J. Ozols, sekretārs V. Bole un kasieris P. Pikurs, loc: J. Dandzinieks, M.

Ozols un A. Šube; Jaunraunas — pr-js E. Priekūns, pr-ja v. K. Ozols, se-

kretārs J. Kalācis un kasieris B. Kājiņš, loc: J. Zirnis; Kūduma — pr-js
J. Vīgants, pr-ja v. J. Ķiploks, sekretārs J. Zommers un kasieris P. Grā-

bis, loc: O. Bušs; Kārļu — pr-js K. Mieriņš, pr-ja v. J. Dzirne, sekretārs

J. Bite un kasieris M. Bļaus, loc: J. Ozols un J. Liepiņš; Liepas — pr-js
A. Maizītis, pr-ja v. M. Ķiegals, sekretārs A. Julla, sekr. v. J. Timrots, ka-

sieris K. Jaunzemis, kasiera v. A. Lībants un darbvedis A. Apinis; Laun-

kalnes — pr-js P. Roznieks, pr-ja v. J. Līde, sekretārs V. Grunduls un ka-

sieris E. Strāls, loc: J. Bulders; Lenču — pr-js M. Balodis, pr-ja v. K. Ru-

dzītis, sekretārs O. Bļaus, kasieris V. Kiršblats un kasiera v. J. Gusts; Līdu

— pr-js E. Liepiņš, pr-ja v. M. Kampe, sekretārs J. Vārna un kasieris K.

Lācis, loc: R. Kažoks, V. Ķerpe, J. Maksims, K. Pētersons, A. Plātneris, J.

Lūsiņš, J. Miška un H. Ķīsis; Mārsnēnu — pr-js J. Kalnbērziņš, pr-ja v.

J. Smukulis, sekretārs J. Bauris un kasieris J. Kampēnus, loc: J. Tīders;

Mazstraupes — pr-js P. Ratnieks, sekretārs J. Piekus un kasieris P. Lieze-

ris; Ogres — pr-js K. Holanders, pr-ja v. J. Rīters un kasieris K. Rein-

bachs, loc: A. Vērzemnieks, J. Pētersons, A. Goldbergs, J. Līcītis, V. Ro-

zenšteins, K. Mežīte, A. Svārte un A. Erīdbergs; Priekuļu — pr-js M. La-

piņš, pr-ja v. V. Liniņš, sekretārs P. Pīlips, kasieris J. Ozols un kasiera v.

P. Voits; Pāvītes — pr-js J. Liepiņš, sekretārs K. Garbāns un kasieris J.

Kalniņš, loc: O. Akmens un K. Grāvītis; Rozulas — pr-js P. Pūriņš, sekre-

tārs R. Dobums un kasieris A. Jaunalksnis, loc: O. Mālers, K. Liepiņš, K.

Neimanis, E. Čakstiņš, V. Bīskaps un E. Ereimanis; Raiskuma — pr-js H.

Zichmanis, sekretārs P. Pūriņš un kasieris E. Erbis, loc: J. Zariņš, P. Tau-

riņš, K. Kārkliņš un J. Proniņš; Rāmuļu — pr-js A. Dzeguze, pr-ja v. P.

Lapiņš, sekretārs J. Skreitāls un kasieris R. Zaļaiskalns, loc: K. Lapiņš, Z.

Zaļaiskalns, G. Treimanis, V. Biernis, J. Zariņš un A. Žers; Rankas — pr-js

E. Leimanis, pr-ja v. E. Dūzelis, sekretārs J. Zvaigznītis un kasieris E.

Vilks, loc: E. Bundziņš, A. Pūpons un A. Krastiņš: Raunas — pr-js A.

Treics, pr-ja v. J. Runcis, sekretārs J. Grīslis un kasieris J. Grīslis, loc: J.

Bērziņš; Skujenes — pr-js J. Mednis, pr-ja v. K. Ģībulis, sekretārs K. Si-

manovičs un kasieris P. Damroze, loc: E. Drīzulis; Stalbes — pr-js A. Ci-

nis, sekretārs A. Vītiņš un kasieris P. Pētersons, loc: M. Teteters, J. Ķite-

lis, J. Sakne, K. Pommers un K. Zambrāns; Sērmūkšu — pr-js A. Barons,

pr-ja v. K. Kimerāls, sekretārs E. Abeltiņš, sekretāra v. K. Amoliņš un ka-

sieris J. Kramps; Taurenes — pr-js J. Bušs, sekretārs J. Prūsis un kasieris

J. Veģis, loc: P. Gaujēns; Veļķu — pr-js A. Priedītis, sekretārs V. Šiliņš

un kasieris P. Strazdiņš, loc: K. Vīksne, K. Ažacis un A. Lapiņš; Vaioes —

pr-js V. Tomsons, pr-ja v. E. Sliede, sekretārs K. Vītiņš un kasieris M.

Tomsons, loc: A. Štāks un J. Cinītis; Vecpiebalgas — pr-js J. Līcītis,

pr-ja v. O. Kļaviņš, sekretārs K. Ezerietis un kasieris V. Eglītis, loc: J.

Grīntāls, J. Glāzers un K. Juta.
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Daugavpils pilsētas komiteja.

Pr-js Zemgales diviz. komandieris ģen. O. Dankers, pēc viņa ģen.
M. Hartmanis, pr-ja v. pils. galva J. Volonts, kasieris V. Krūmiņš un sek-

retārs N. Jansbergs, locekļi: J. Krūmiņš, S. Laševics, J. Bricis, P. Bricis,

G. Jeļisējevs, F. Gurvičs un A. Kopelovskis.

Daugavpils apriņķa komiteja.

Pr-js — Latgales apgabaltiesas pr-js J. Skudra, pr-ja v. apr. pr-ks

D. Silaus, sekretārs A. Švirksts, sekretāra v. J. Šiliņš un kasieris J. Kazake-

vies, loc: baz-kgs J. Čamans, S. Jaudzems, B. Koklačs, A. Bajārs, J. Kan-

cāns, F. Kaspars, K. Skujiņš, F. Kozul-Kaža un V. Latkovskis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Krustpils — pr-js E. Bon-

ders, pr-ja v. J. Krūmiņš, sekretārs M. Miķelsons un kasieris Pētersons,

loc: Līcītis, K. Skujiņš, A. Lūkins un Kārkliņš; Skaistas — pr-js P. Smel-

teris, pr-ja v. L. Cirkulis, sekretārs O. Budbergs un kasieris L. Vecelis, loc:

E. Kroičs; Līvānu — pr-js A. Velmē, pr-ja v. K. Kalinka, sekretārs Putek-

lis, sekr. v. E. Vītols un kasieris J. Zvanītājs, loc: O. Klaustiņš, C. Albic-

kis, Udris, P. Kāpostiņš, M. Vidējais, Grugulis, A. Birzaks, J. Miza, A. Aiz-

purietis, A. Gerlachs, D. Ancāns, J. Bilāns, V. Steperāns, P. Graudiņš, P.

Luks, P. Vītoliņš, G. Upenieks, K. Ērglis, V. Sopkins, J. Kļaviņš, J. Zologs,

J. Stūrītis, P. Skubiņš, E. Brutāns, A. Liepnieks, O. Grāvītis, M. Urķītis,
V. Zundāns, V. Rozalinskis, J. Zelcāns, A. Lejiņš, N. Chludoks un A. Nau-

trans; Liksnas — pr-js A. Rubins, pr-ja v. J. Kalniņš, sekretārs M. Līmanis,

sekr. v. J. Priedītis un kasieris A. Vērdiņš, loc: A. Vaivods, A. Balodis, J.

Dubrovskis, A. Rimša, M. Barovskis un D. Skrinda; Aiviekstes — pr-js J.

Porietis, pr-ja v. J. Lejiņš, sekretārs A. Lejiņš, sekr. v. P. Reinfelds un ka-

sieris A. Kupčs, loc: K. Lapanis, V. Meķeris un P. Kalējs; Vīpes — pr-js

A. Liepa, pr-ja v. A. Bikaunieks, sekretārs N. Nokts, sekr. v. P. Rubenis un

kasieris P. Druviņš; Pustiņas — pr-js S. Seilis, pr-ja v. A. Rubins, sekretārs

V. Trojanovics, sekr. v. Plauksts un kasieris J. Lāckājs, loc: J. Buks, Vild-

bergs un K. Ruseckis; Rudzētu — pr-js J. Caune, pr-ja v. J. Bricis, sekre-

tārs S. Klauzs, sekr. v. P. Brūveris un kasieris D. Rudzāts; Vārkavas —

pr-js V. Zundo, pr-ja v. A. Prikuls, sekretārs A. Baško, sekr. v. A. Rudzāts

un kasieris J. Zeps, loc: Pavlovskis, A. Dzenis, J. Volonts un A. Bricis;

Naujenes — pr-js V. Rambachs, pr-ja v. P. Teivāns, sekretārs A. Endzehņš,

sekr. v. J. Grāvis un kasieris B. Veržbickis; Piedrūjas — pr-js J. Bembergs,

pr-ja v. O. Krumbergs, sekretārs P. Punovskis, sekr. v. L. Markovs un ka-

sieris J. Zilvanovics, loc: J. Gailevičs un A. Cimaškēvics; Krāslavas — pr-js

S. Jaudzems, pr-ja v. M. Rabinovičs, sekretārs Kurcius, sekr. v. Zaķis un

kasieris Sūrums, loc: Ķīselis un Rubulis; Dagdas — pr-js dek. Čamans, pr-ja

v. Spergs, sekretārs D. Lāckājs-Lācis, sekr. v. N. Zizlovs un kasieris Vaivods;

Višķu — pr-js S. Pabērzs, pr-ja v. B. Tukišs, sekretārs B. Līvčāns un B.

Kaveckis, loc: Michailovs, Bernadovičs, Romanovskis, P. Pabērzs, Drjabin-

cevs un Galičs; Izvaltas — pr-js bzk. J. Gabrāns, pr-ja v. Z. Ikaunieks un

sekretārs J. Stikāns; Aulejas — pr-js A. Kudiņš, pr-ja v. J. Eglītis, sekretārs

A. Truls, sekr. v. M. Vaislis un kasieris A. Kudiņš, loc: S. Umbrovskis, P.

Brencis, H. Balainis, S. Belogrudovs, P. Koroševskis, A. Klementjevs, P. Mu-

cenieks, J. Ragainis un M. Kudiņš; Kapiņu — pr-js dek. V.Strelevics, pr-ja v.
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P. Dzenis, sekretārs A. Mauriņš, sekr. v. A. Upenieks un kasieris D. Virza:

Kalupes — pr-js prāv. V. Treibzo, pr-ja v. S. Jubuls, sekretārs J. Salinieks, sekr.

v. V. Kursītis un kasieris A. Rozīte, loc.: L. Varslavāns; Asūnes — pr-js A.

Mileika, loc.: E. Juchnevics, M. Vasiļevskis, A. Gabris, J. Seiza, P. Vaivods

un Aizpurs; Preiļu — pr-js Koklāčs, pr-ja v. P. Apšiniks, sekretārs A Dze-

nis, sekr. v. R. Kilovs un kasieris V. Migliniks, loc.: N. Kuško, Eppels un S.

Grumonds; Jāsmuižas — pr-js J. Vilcāns, sekretārs L. Sudņiks un kasieris

J. Pizelis, loc.: P. Gasnos un J. Ostrovskis; Ungurmuižas — A. Zemītis, K.

Upītis, A. Gailītis, J. Zālītis, A. Sūcis un J. Vīksne.

Ilūkstes apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks J. Pubulis, sekretārs M. Paķulis un kasieris S. Tru-

bicins, loc: T. Žilinskis, K. Ivans, A. Dūms, J. Janeks, A. Pakalniņš, T.

Baruns un A. Buivīds.

Pilsētu un pagastu komitejas: Ilūkstes pils. — pr-js

Āls, pr-ja v. R. Naskins, sekretārs K. Muižnieks un kasieris A. Zūrs; Suba-

tes pils. — pr-js J. Ostrovskis, pr-ja v. E. Alksnis, sekretārs E. Lūsis un ka-

sieris E. Hāks; Lašu — pr-js V. Lielmežs, pr-ja v. A. Dombrovskis, sekre-

tārs E. Zemols un kasieris P. Krišjānis; Prodes — pr-js V. Gautče, pr-ja v.

J. Rodvīls, sekretārs P. Kalvāns un kasieris R. Kalniņš; Dvietes — pr-js B.

Dižgalvis, pr-ja v. A. Krapans, sekretārs K. Kaņeps un kasieris K. Budels;

Pilskalnes — —pr-js J. Čuriška, pr-ja v. P. Mirons, sekretārs H. Voevod-

skis un kasieris P. Kalvāns; Demenes — pr-js K. Bumbērs, pr-ja v. R. Pčic-

kis, sekretārs J. Šlesers un kasieris J. Šilvāns; Skrudalienas — pr-js
A. Bērziņš, pr-ja v. N. Āboliņš, sekretārs M. Andžisons un kasieris K. Tom-

sons; Bebrenes — pr-js J. Cirsis, pr-ja v. J. Darzāns, sekretārs V. Galvāns

un kasieris J. Krievāns; Kaplavas — pr-js V. Ermanis, pr-ja v. M. Dim-

burgs, sekretārs V. Grigals un kasieris R. Graudiņš; Kurcuma — pr-js E.

Mičke, pr-ja v. A. Nikiforovičs, sekretārs J. Blūms un kasieris P. Ver-

bickis.

Jelgavas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks K. Grēbers, pr-ja v. pils. galva H. Štolcs, sekretārs

R. Staļģis un kasieris T. Dārznieks, loc: F. Haaks, J. Mazvērsītis, T. Skreija,

un A. Lūļe.

Pilsētu un pagastu komitejas: Dobeles pils. — pr-js J.

Brūveris, pr-ja v. A. Vaits, sekretārs O. Markevics un kasieris E. Bētiņš, loc:

M. Traumanis, F. Krieviņš, J. Liskops, K. Valdovskis, F. Feldmanis, H. Ka-

napols, Dr. E. Francmanis, Ern. Francmanis, D. Blumbergs, J. Slava un K.

Ulmanis; Auces pils. — pr-js K. Broks, pr-ja v. O. Bertaitis, sekretārs A.

Antons un kasieris F. Graudiņš, loc: H. Majors, K. Narkevičs, M. Kāns un

Frišmanis; Auru — pr-js P. Silenieks, pr-ja v. A. Lāma, sekretārs A. Šra-

ders un kasieris J. Mežots, loc: K. Nāgels, T. Langenfelds, K. Dimza, K.

Hochfelds, M. Veilande, J. Slogs, V. Bērziņš, R. Ozols un Ž. Zichmanis;

Bērzmuižas — pr-js K. Veiss, pr-ja v. K. Glāznieks, sekretārs J. Bullis, sekr.

v. F. Riekstiņš, kasieris K. Millers un kasiera v. A. Steinbergs, loc: A. Jan-

sons: Džūkstes — pr-js R. Niedre, pr-ja v. J. Ozoliņš un sekretārs J.

Baums, loc: J. Zandmanis un Ž. Steinerts; Dobeles — pr-js V. Binenfelds,

pr-ja y. K. Grandaus, sekretārs E. Freibergs un kasieris A. Hochfelds, loc:
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P. Rozenbergs, L. Laurītis, T. Kozlovskis, R. Irbe, A. Beitlers, L. švāns un

M. Finks; Tērvetes — pr-js J. Galiņš, pr-ja v. K. Baars, loc.: K. Rapa, E.
Upenieks, A. Lācis, E. Dūzelis, K. Bērziņš, Elza Dūzelis, J. Ikas, F. Freid-

foergs, K. Linbergs un K. Stilciņš; Naudītes — pr-js J. Steinbergs un sekre-

tārs P. Žūkovs, loc: V. Valters, E. Blosfelds, J. Veiss, V. Freibergs un A.

Blūms; Penkules — pr-js J. Mazprecnieks, pr-ja v. Z. Mednis, sekretārs A.

Brikmanis un kasieris A. Rozenfelds, loc: V. Ramanis un K. Habermanis;

Šķibes — pr-js J. Bištēviņš, sekretārs E. Vazdiķis un kasieris K. Reitiņš,
loc: Ž. Mazkrists, J. Čiekurs, K. Peize un A. Kristapsons; Sīpeles — pr-js
A. Vīgants, pr-ja v. A. Šūmanis, sekretārs J. Timma, kasieris A. Kugrēns
>un kasiera v. J. Jurdens, loc: G. Štreils, A. Celmiņš, A. Dimza, J. Stolcers,

P. Kauss, J. Kugrēns, K. Tīmanis un A. Peize; Glūdas — pr-js K. Špār-
bergs, pr-ja v. J. Neuberts, sekretārs O. Jansons un kasieris J. Šulcs, loc:

R. Lūsis, J. Betcheris, K. Cinis un P. Boitmanis; Salgales — pr-js P. Zie-

melis, sekretārs J. Brākšis un kasieris L. Švāgers. loc: R. Lejnieks, A.

Liniņš; Garozas — pr-js E. Baumanis, pr-ja v. K. Kuļikovskis, sekretārs V.

Krūmiņš un kasieris A. Kleberis, loc: K. Puķe; Jaunsvirlaukas — pr-js J.

Rozevskis, pr-ja v. J. Stegulis, sekretārs P. Šenfelds un kasieris J. Reika,

loc: A. Bergmanis un H. Daniševskis; Kalnciema — pr-js K. Danemarks,

pr-ja v. E. Grāvītis, sekretārs V. Cālers un kasieris K. Belte, loc: K. Sūn-

gailis, T. Poga, K. Āboliņš, J. Jaunzems, R. Gross, J. Timma un V. Dirba;

Līvbērzes — pr-js A. Upmanis, pr-ja v. L. Šēnfelds, sekretārs V. Krūklis un

kasieris F. Groskops, loc: M. Krūklis, R. Blūms, M. Potāpovs, J. Glāzers un

J. Vīnbergs; Ozolnieku — pr-js D. Pavlovskis, pr-ja v. M. Jurevics, sekre-

tārs P. īskalns un kasieris P. Vējonis, loc: Z. Ruicēns, F. Busmanis un Ž.

Kļava; Pēternieku — pr-js J. Vāgners, pr-ja v. P. Gross, sekretārs R. Švarc-

bachs un kasieris A. Ozoliņš, loc: V. Vāgners un A. Krūza; Svētes — pr-js
A. Volmanis, pr-ja v. A. Veinbergs, sekretārs Ž. Šuberts un kasieris J. Līns,

loc: J. Zīverts, K. Boitmanis, J. Šauberģis, A. Vilsons un R. Lankenfelds;

Vecsvirlaukas — pr-js J. Aldermanis, sekretārs J. Grube, sekretāra v. V.

Ķepulis un kasieris Ž. Tilleris. loc: J. Skuja, E. Zvirgzdiņš, G. Hofmanis,

J. Puķe, Z. Mauriņš un M. Zemgalnieks; Teteles — pr-js E. Krafts, pr-ja v.

V. Baumanis, sekretārs O. Brālis un kasieris F. Tonis, loc: K. Auza, T. Bau-

gers un M. Vītiņš; Vircavas — pr-js G. Avenieks, pr-ja v. P. Jansons, se-

kretārs F. Grīns un kasieris F. Buks, loc: Dr. N. Rafaelis, JN. Trofimovs, O.

Zīlīte, A. Osis, Ž. Dombrovskis, K. Eichmanis, K. Eidemanis, V. Liberts, A.

Treiverts un J. Jansons; Valgundes — pr-js V. Bille, pr-ja v. F. Zikmanis,

sekretārs V. Gunfelds un kasieris P. Grīnfelds, loc: A. Jaunzemis, V.

ūdris, A. Āboliņš, J. Ozoliņš, M. Veiss un F. Muižnieks; Elējas — pr-js A.

Ulmanis, pr-ja v. Ž. Jansons, sekretārs A. Strautiņš, sekr. v. L. Gauja un

kasieris O. Ziemelis, loc: D. Pirants, F. Šotmanis, R. Bulders, K. Mackaitis,

K. Pūriņš, K. Godiņš, D. Blumfelds, J. Kļaviņš, P. Grīnvalds, J. Teteris, A.

Treijs, J. Rubenis, A. Bisenieks, Jurovics un Ž. Kepurs; Mev.muiy.as — pr-js

F. Šēls, pr-ja v. Z. Stilbs, sekretārs A. Zvirbulis un kasieris G. Dombrovskis,

loc: V. Rozenbergs, Ž. Kupcis, F. Feldmanis, V. Blumbergs un E. Spillers;

Platones — pr-js J. Vilsons, pr-ja v. L. Šūlmanis, sekretārs A. Kiders un ka-

sieris A. Pauče, loc: O. Bērziņš; Lielplatones — pr-js P. Bajārs, pr-ja v. A.

Trensis, sekretārs D. Grēviņš un kasieris A. Bušs, loc: J. Majors, J. Bek-



manis, E. Zariņš, J. Kalns, K. Šmits, D. Zvirgzdiņš, A. Vāvers, A. Niedra,

V. Straudovskis, A. Dickalis un R. Maksis; Zaļenieku — pr-js K. Grau-

felds, pr-ja v. J. Bergmanis, sekretārs K. Neilands un kasieris D. Lasmanis,

loc.: J. Bergs, E. Feldmanis, M. Kauliņš, K. Mitrevics, E. Brachmanis, A.

Eltermanis un Dr. A. Lerchs; Sesavas — pr-js A. Dumpis, pr-ja v. H. Hāks,

sekretārs A. Cinis un kasieris R. Sīlis, loc: E. Reneslācis, O. Balodis, A.

Līdumnieks, Marija Punevics, A. Vilde, R. Luters, J. Pļavnieks, V. Ander-

sons, A. Kaulbārzdis, E. Ozols un F. Rideris; Jēkabnieku — pr-js A. Pauls,

pr-ja v. A. Zāģers, sekretārs M. Straudovskis un kasieris T, Liberts, loc:

K. Biezbārdis, D. Neibergs, J. Belmanis, J. Pinters un Ž. Kleinbergs; Vilces

— pr-js K. Lācers, pr-ja v. T. Kalniņš, sekretārs M. Laimvalds, sekr. v. A.

Duge un kasieris K. Bērziņš; Lielvircavas — pr-js J. Kīns, pr-ja v. J. Šļu-
ka, sekretārs Ž. Pāliņš, kasieris K. Koškins un kas. v. F. Kajkenieks, loc:

F. Kaufmanis, J. Sainis, J. Borģis, J. Osītis, A. Zeķe, J. Steps, K. Šniskovskis,

P. Brēdrichs, K. Rudzītis, A. Braunbergs, A. Dunkulis, A. Reichmanbergs, K.

Zutis, P. Bruzinskis, J. Landmanis, K. Zvirbulis un M. Aumeisters; Bukaišu

—'pr-js R. Rudžeiks, pr-ja v. V. Grundulis, sekretārs E. Abermanis un

kasieris J. Ķullītis, loc: A. Bartuševics, A. Šulcs, A. Voltners, T. Drupa,

J. Ābelītis; Bēnes — pr-js T. Purmalis, pr-ja v. R. Štengels, sekretārs M.

Zariņš un kasieris O. Gailītis; lies — pr-js J. Brūveris, pr-ja v. E. Bergma-
nis, sekretārs F. Janevičs un kasieris Ž. Štoss, loc: J. Trautmanis; Jaun-

auces — pr-js M. Liepiņš, pr-ja v. O. Eiche, sekretārs P. Dumpis, sekr. v.

F. Beķeris, kasieris J. Knīss un kas. v. A. Grantiņš, loc: L. Šulcs; Rubas —

pr-js P. Blūms, pr-ja v. R. Rutkis, sekretārs A. Dabars un kasieris F. Ge-

bauers, loc: M. Stauģis, F. Zēniņš, P. Strauss, A. Birzlejs, M. Blachins, R.

BlacKins, F. Krūmiņš, F. Cers un Ž. Osis; Sniķeres — pr-js T. Rudzroga, sekre-

tārs J. Brasliņš un kasieris V. Kupfers, loc: R. Liepiņš, A. Liepiņš, A. Kļava, A.

Grikmanis, Ar. Grikmanis, Ansis Grikmanis, L. Rītelis un A.Riders: Ukru —

pr-js A. Ramma, pr-ja v. A. Eichmanis, sekretārs P. Kļaviņš un kasieris A.

Seskis, loc: J. Putniņš; Vadakstes — pr-js K. Gulbis, pr-ja v. Ž. Caune,

sekretārs R. Belčiks un kasieris K. Maciņš, loc: N. Hausmanis, A. Cīrulis,

T. Kaimiņš, K. Laumanis un K. Fridrichsons; Vecauces — pr-js F. Sproģis,

pr-ja v. R. Darkevics, sekretārs V. Baršuks un kasieris V. Riekstiņš, loc:

R. Jurevics, L. Birznieks, A. Znotiņš, J. Duks un O. Cars; Lielauces —

pr-js M. Kalniņš, pr-ja v. P. Vilsons, sekretārs J. Pecholcs un kasieris J.

Lagzdiņš, loc: A. Gruzis, V. Bensons, J. Šturms un E. Švalbe.

Jēkabpils apriņķa komiteja.

Pr-js —

apr. valdes pr-js R. Vīksna, pr-ja v. apr. pr-ks M. Kadašs, sekre-

tārs K. Šēnhofs, sekr. v. A. Drukerts, kasieris P. Minkevičs, loc: Martiņsons,

Borodovskis, Pāvuliņš, J. Lugina un F. Batalovskis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Jēkabpils pils. — pr-js

H. Mārtiņsons, pr-ja v. J. Driķis, sekretārs E. Pavuliņš, sekr. v. J. Boro-

dovskis un kasieris R. Polmanis, loc: E. Veinbergs, J. Kadašs, J. Krūmiņš,

J. Taics, A. Rācenis, Martiņsons, T. Makarovs, J. Mēders un F. Krauze;

Jaunjelgavas pils. — pr-js J. Plostiņš, pr-ja v. P. Mārtiņsons, sekretārs K.

Lanks, sekr. v. M, Lancbčrgs un kasieris Z. Fogelmanis, loc: K. Ziediņš, J.

Vestermanis, J. Vēzis, P. Birģelis, A. Tērauds, P. Rutkovskis un A. Hart-
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mans; Viesītes pils. — pr-js V. Krēlis, pr-ja v. S. Dumpnieks, sekretārs X*

Bagātais un kasieris J. Gailis, loc.: E. Vīksna, A. Bagātais, A. Krēlis, H.

Gediņš, V. Ģēģeris un T. Bisenieks; Dignājas — pr-js P. šotnieks, pr-ja v_

P. Rubulis, sekr. K. Kukņa un kasieris K. Kalvāns, loc: A. Andersons, J.

Greizelis, V. Grigāls, J. Vildners, J. Spare, J. Karašinskis, T. Ļūļa un P*

Banders; Mēmeles — pr-js N. Zemītis, pr-ja v. V. Kļaviņš, sekretārs G,.

Gerķis, sekr. v. V. Betchers un kasieris O. Vainovskis, loc: P. Kondrušs*

E. Bērzietis, J. Maļinovskis, Ž. Grīnvalds, Ž. Kļaviņš, R. Turks, A. Jurov-
skis, K. Buturs, J. Krūmiņš un A. Zvirbulis; Rites — pr-js E. Rešavskis

v

pr-ja v. A. Majenieks, sekretārs E. Upmalis, sekr. v. J. Rošāns un kasieri

J. Bičolis, loc: V. Vainovskis, A. Pedurs, N. Uzāns, un J. Rošāns; Saukas.

— pr-js P. Bunduls, pr-ja v. K. Kapelis, sekretārs J. Ormanis, sekr. v. P.

Muzis un kasieris P. Brūveris, loc: R. Liepiņš, E. Richters, A. Priedulāns,.

E. Brūveris un P. Tumšs; Seces — pr-js P. Lasmanis, pr-ja v. A. Kalups,.

sekretārs P. Vadelnieks, sekr. v. Z. Krembergs un kasieris P. Pumpāns, loc;

F. Svarēns, J. Rijnieks, N. Freijs, J. Bērziņš un A. Rikmanis; Sērenes —>

pr-js J. Jaunzemis, pr-ja v. K. Krastiņš, sekretārs J. Krūze, sekr. v. P. Abel-

tiņš un kasieris J. Dzirkalns, loc: J. Lejiņš, J. Rudzītis, J. Šteinbergs, J.

Zīlens un A. Lejiņš; Slates — pr-js P. Rudzītis, pr-ja v. P. Sovka, sekretārs

J. Koškins, sekr. v. J. Tomans un kasieris P. Silapēteris, loc: R. Ušaks, M.

Radziņš, J. Vaskis, P. Leiskins un A. Kalniņš; Sunākstes — pr-js J. Gros-

bergs, pr-ja v. J. Cirs, sekretārs A. Briedis, sekr. v. B. Mājnieks un kasie-

ris J. Rubenis, loc. A. Millers, A. Dimburgs, M. Dimburgs, K. Lasmanis, V.

Ozolups, A. Lejiņš, K. Zvejnieks, A. Liberts, O. Graudmanis, L. Tumšs un

E. Ozoliņš; Zalves — pr-js P. Kurzemnieks, pr-ja v. P. Prūsis, sekretārs J.

Zeltiņš, sekr. v. K. Vainovskis un kasieris K. Stenderis, loc: K. Bērziņš,

Dumanovskis, T. Dumpis, A. Vietnieks, A. Veselovskis, A. Pāvulāns, J.

Lasmanis, H. Eļļkus, O. Lapsa, L. Freimanis un J. Zeltiņš; Viesītes — pr-js.

P. Malcenieks, pr-ja v. P. Osītis, sekretārs K. Nāburgs, sekr. v. P. Pupiks un

kasieris P. Greņģis, loc: J. Nīcis, K. Vietnieks, R. Andriņš, V. Dišlers, K.

Robežnieks, A. Lapiņš, R. Ozoliņš, R. Pupiks, V. Ģēģeris, P. Kalniņš, P«

Spīdainis un J. Galviņš; Sēlpils — pr-js P. Rācenājs, pr-ja v. E. Mikjans„

sekretārs J. Brēķis, sekr. v. K. Stradiņš, kasieris M. Vembris, loc: J. Pola-

nus, J. Bērziņš, K. Rusāns, K. Miezītis un J. Kukulis; Biržu

— pr-js A. Darbiņš, pr-ja v. J. Pernavs, sekretārs A. Jankēvics, sekr. v.

J. Tumšs un kasieris P. Statāns, loc: B. Kiops, A. Dobulāns, E. Āboliņš, J„

Rengarts, M. Vabuls, A. Rupmeijs, A. Ziebulans, A. Lenspelnieks, J.

Brutāns, P. Kalvāns, P. Gutmanis, A. Binders, H. Kupče, M.

Virbulis, E. Knicis, A. Ašāks, V. Namnieks, M. Lauciņš, B. Vilnītis un J.

Baltmanis; Daudzeses — pr-js V. Barisons, pr-ja v. R. Kārtiņš, sekretārs.

V. Krieviņš, sekr. v. A. Zvanītājs, loc: J. Circenis, K. Pope, P. Vimba, F
fc

Skujiņš, H. Maršavs, K. Sams, V. Rozenfelds un J. Viļums; Elkšņu — pr-js.

R. Striks, pr-ja v. P. Osītis, skretārs L. Kūms, sekr. v. K. Lazdiņš un kasie-

ris P. Michelsons, loc: J. Sproģis, M. Rešavskis, J. Vaskis, M. Grosbachs.

un E. Feizaks; Mazzalves — pr-js Ž. Pučukus, pr-ja v. P. Vītols, sekretārs,

J. Pauls, sekr. v. J. Bruģis un kasieris N. Maciņš, loc. K. Fogelis, V. Štals,

Ž. Cēsnieks, J. Kalniņš, P. Berķis, J. Jakobovičs, V. Liepiņš un A. Dārziņš;.

Zasas — pr-js J. Vecums, pr-ja v. P. Krūmiņš, sekretārs J. Pūriņš, sekr..
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v. T. Lejiņš un kasieris J. Balodis, loc.: E. Ereibergs, J. Zadināns, K. Sva-

rāns, A. Goldmanis, M. Ducēns, A. Klucis, J. Dimparāns, M. Staģītis, E.

Rudzītis un A. Resnis.

Jaunlatgales apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks St. Kursītis, pr-ja v. apr. vaid. pr-js E. Malnačs, sek-

retārs M. Kalve-Andrs, sekr. v. V. Ratnieks un kasieris M. Rubulis, loc. O.

Jansons, P. Baško, R. Smurģis, E. Ozols, S. Trofimovs, J. Baltiņš, P. Ov-

sjankins, V. Franckēvičs, L. Jasinskis, I. Korņiļjevs, I. Pundurs, A. Krū-

miņš, I. Mileiko un F. Maršalks.

Pilsētu un pagastu komitejas: Balvu pils. — pr-js H.

Priedītis, pr-ja v. M. Grīvans un sekretārs E. Zīverts, loc. A. Krastiņš, A.

Zadikovs, K. Regūts, K. Ozols, A. Kažmars, E. Puķītis, H. Šefanovskis, A.

Līviņš, D. Šūpulnieks, K. Salenieks, A. Drigons un L. Lacvinskis; Purvma-

les — pr-js D. Strojevs, pr-ja v. H. Estbergs un sekretārs J. lesniņš, loc: A

Miezītis, N. Solovjevs, V. Priede, E. Kreislers, K. Liberts, A. Tūcis, P. Sven-

ne, P. Skutte, B. Perepie inieks, L. Boldiševics, P. Āboliņš, B. Penders, K.

Elksnis, J. Bernāns, N. Primjags un E. Michailovs; Baltinavas — pr-js E.

Strauts, pr-ja v. A. Sakins un sekretārs R. Beters, loc: A. Zariņš, A.

Strazds, V. Rubulis, N. Pctrovs, J. Sprukuls, B. Lebedevs, V. Tabors, J.

Lāčs, H. Kārkliņš, E. Gaiļumr, A. Šudīto, F. Matulis, A. Bērziņš, J. Loč-

melis, L. Jankovskis, J. Račiborskijs «li V. Ločmelis; Kacēnu — pr-js B.

Bekļiešovs, pr-ja v. A. Brants un kasieris sekr. J. Richters, loc. E. Daņilovs.

K. Zaķītis, V. Zamuels, E. Arnerods un P. Panfilovs; Gauru — pr-js iN.

Pešudovs, pr-ja v. J. Jansons un sekretārs P. Narkātevs, loc. N. Kukolkins,

P. Mačsi T. Nikanovs, V. Zavjalovs, J. Fiļipovs, J. Šekapevs, A. Michailovs,

B. Pešudovs, K. Bekļešovs, D. Bogoļubovs, S. Lomonosovs, K. Stankevičs, A.

Konstantinovs, G. Sovētovs, V. Pavlovs, F. Novikovs, N. Zacharovs un B.

Utreckis; Balvu — pr-js J. Kravalis, pr-ja v. A. Priede?laipa un sekretārs

P. Začevs. loc. J. Bcževnieks, A. Niedra, A. Biezais, A. Mazūrs, Baltais un

A. Mironovs; Liepnas — pr-js J. Jakovičs, pr-ja v. B. Kivrāns un sekretārs

J. Bonders, loc. J. Poimanis, N. Grāvītis, G. Dimze un P. Brālēns; Linavas

— pr-js A. Jegorovs, pr-ja v. P. Kozlovskis un sekretārs J. Cunskis, loc:

M. Simickijs, A. Bērziņš, E. Lecins, V. Gailaus, N. Kirsons, P. Kubuliņš, J.

Goņestovs, Sorokins un S. Venskis; Bērzpils — pr-js A. Slavickis, pr-ja v.

J. Prolis un sekretārs P. Salmiņš, loc. P. Spalviņš, J. Zariņš, P. Avotiņš, J.

Šusters, K. širaks, J. Kindzuls, A. Vilciņš, V. Roskošs, J. Lembergs, A. Sla-

vinskis, A. Jakša, V. Sauleskalns, J. Sudarovs, J. Putniņš, K. Mežajevs, J.

Vilcinskis un V. Lietavietis; Viļakas — pr-js J. Orlovskis, pr-ja v. A.

Ozols un sekretārs J. Kivicnieks, loc. V. Franckēvičs, K. Jozuus. J. Bērz-

ups, A. Stupe, J. Junga, K. Cimans, V. Sosovskis, T. Dumpis, A. Brunovs-

Brants, A. Dzelzskalējs un S. Maks; Tilžas — pr-js P. Zelčs, pr-ja v. A.

Temnovs un sekretārs J. Laupacis, loc: J. Trumukalns, A. Garijonis, C.

Dreimanis, A. Blāķis, J. Daukste, A. Švagrovs, O. Ostrovietis un V. lelaid-

nis; Rugāju — pr-js E. Pelēkais, pr-ja v. O. Kalve un sekretārs E. Linde,

loc. Ziediņš, N. Krasnogorodskis, J. Lesnieks, J. Priedītis, B. Voicis, P. Ru-

gājs, A. Zaķis, E. Garais, E. Rutkis, J. Kļaviņš, R. Dzenītis un T. Boriņš;

Augšpils —ipr-js F. Petrovs, pr-ja v. K. Burkevičs un sekretārs P. Marti-

novs, loc: T. Gerstmans un K. Bērziņš.
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Kuldīgas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks K. Berķis, pr-ja v. apr. vaid. pr-js A. Jirgensons,

kasieris H. Dzenītis-Zeniņš un sekretārs notārs F. Minka, loc.: A. Sīlis, V.

Berics, M. Biržanskis, A. Vasarājs un F. Valderis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Saldus pils. — A. Cīrulis,

J. Sainis, F. Hofmanis, E. Cnaimers, Ž. Ozols, K. Danenbergs, E. Zichmanis,

E. Ķiķis, F. Avotiņš, F. Cīrulis un R. Vilmanis; Brocēnu — E. Saliņš, K.

Bomis, E. Štāmers, M. Kravinskis, A. Smiļģis, Ž. Bušs un V. Krūza; Ciece-

res — F. Mauriņš, J. Cīrulis, F. Kravinskis, F. Grīslis, K.

Dravnieks, F. M. Kārlis, K. Upmanis un K. Dombrovskis; La-

piņš, J. Baķevics un J. Krūmiņš; īvandes —V. Pucirus, Ž. Pucirus, F.

Jansons, F. Bērziņš un R. Dēlands; Kabiles —
Ž. Štelmachers,

K. Bērziņš, F. Ekerts, V. Vāvere un F. Ozols; Kuldīgas —A. Elsners, J.

Pelūds, I. Ukrijs, I. Kochs, P. Pašlaiks, I. Garokalns un M. Pētersons; Kur-

sīšu
—

A. Līkums, J. Žodziņš, M. Brišķe, H. Leitis, V. Bražņēvics, E. Ābe-

le, F. Ķēniņš, Ž. Džipneris, M. Circenis un O. Vītols; Kurmales — M.

Grīnbergs, J. Rožkalns, A. Jansons, A. Rotenbergs un E. Arends; Lutriņu

— K. Plānkājs, A. Ozols, A. Pussars, J. Beiers, T. Feldmanis, J. Pelīte un

J. Magone; Pampāļu — O. Herberts, K. Brūders, A. Meiers, H. Zēmanis

un M. Meiers; Padures — J. Adamsons, J. Zingenbergs, K. Zalcmanis,

J. Prochners, A. Palms, J. Biksons, J. Tekteris, A. Gaušs, A. Bergs un

H. Stillers; Planīcas — K. Hartmanis, V. Ereimanis, K. Strautnieks, J.

Grundmanis, K. Fernāts, L. Šmidts, K. Rūdzis, J. Skuķis un G. Dinters;

Raņķu —V. Capants, A. Zīders, J. Grīnbergs, K. Gruntmanis, J. Spē-

kainis, J. Kudokas, K. Jurevics, A. Kalniņš, E. Zīrups un A. Tīdemanis;

Rendas —■ J. Jankovskis, J. Betmanis, H. Ausmanis, A. Reinbušs, J. Delle,

K. Stenderis, A. Bliska, F. Krontāls, J. Raģis, K. Sproģis, J. Knochenfelds

un P. Zaķis; Snēpeles — J. Griks, K. Mēters, E. Pornieks, K. Jansons un

K. Graudiņš; Sātiņu — K. Jurgenovskis, J. Fandrichs, M. Vēzis, P. La-

piņš, E. Tiltiņš, J. Lēpačs, M. Kinstlers, J. Rūtens, J. Sproģis un Ž. Milts;

Saldus — F. Vilks, E. Zeipe, K. Pētersons, A. Vēzis un E. Ķepsnis; Skrun-

das — A. Bitneris, J. Brinkmanis, M. Doniņš, K. Ruskis, G. Tože, K. Stein-

bergs, K. Poļikovs, J. Leinbots, J. Guraitis un J. Bergs; Turlavas — M.

Burģis, E. Goldmanis, L. Dinnis, M. Alksnis, K. Guriks, A. Rūdzis un Ž.

Gutlands; Vārmes —K. Gulbis, K. Goldmanis, E. Ešenvalds. T. Feldmanis

un V. Rozīts; Zvārdes —Z. Ekerts, Ž. Poļakovs, J. Grīnfelds, A. Miķel-

sons, J. Mērnieks, M. Kārlis, K. Upmanis un K. Dombrovskis; Gaiķu — K.

Vanags, K. Krecers, M. Turks, F. Bušs, F. Rozentāls, F. Andersons un ž.

Zoltners.

Liepājas pilsētas komiteja.

Pr-js — pils. galva L. Lapa, pr-ja v. prefekts K. Steinerts, sekretārs

J. Krikmanis un kasieris ģen A. Krustiņš, loc: Dr. A. Nuroks, E. Rimbe-

nieks, Dr. V. Zanders, K. Grāmatnieks, K. Minūts, K. Cīrulis, J.Rollis, K. Las-

manis, K. Riekstiņš, Dr. J. Sprūde, Jankovics, Ozoliņš un M. Goldblats.

Liepājas apriņķa komiteja.

Pr-js — bij. Saeimas dep. J. Ģībietis, pr-ja v. apr. vaid. pr-js E. Līcis,

sekretārs N. Kronbergs, kasieris J. Legzdiņš, loc. A. Valteris, K. Eikerts,
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Dr. V. Gludiņš, Ž. Grīnbergs, A. Osītis, P. šēnbergs, L. Hasmanis, Ž. Valte-

ris un V. Ozoliņš.

Pilsētu un pagastu komitejas: Grobiņas pils. — pr-js J.

Pūris, sekretārs A. Fitiņš un kasieris K. Deiders, loc. O. Evaldsons un J.

Ķeiris; Durbes pils. — pr-js A. Vaidzība, pr-ja v. V. Punnenovs, sekretārs L.

Greicis un kasieris F. Inte, loc: F. Rišis; Priekules pils. — pr-js E. Stal-

bovs, sekretārs J. Jēkabsons un kasieris K. Grīnfelds, loc J. Dauga, M.

Ozols un G. Freimanis; Aizteres
— pr-js P. Hamburgers, sekretārs L. Eņ-

ģelis un kasieris E. Krūmiņš, loc. K. Reinholds un Ž. Robežnieks; Aizoiķu

— pr-js E. Aleckis, sekretārs F. Plostnieks un kasieris Ž. Ozols, loc: A.

Grundmanis un O. Līguts; Asītes — pr-js R. Daugurs, sekretārs V. Kame-

rovskis un kasieris E. Kučinskis, loc: K. Andersons, J. Linde, E. Plūms:

Bārtas
— pr-js J. Kairis, pr-ja v. F. Braunfelds, sekretārs J. Cīrulis, kasie-

ris J. Ausmanis, loc. J. Steinis; Bunkas
— pr-js J. Strauss, sekretārs V.

Sudmalis un sekret. v. R. Buciņš, loc: R. Gulbis, un Ž. Freimanis; Duni-

kas — pr-js J. Janeks, sekretārs K. Trankels un kasieris P. Laipnieks, loc.

M. Bumbulis un L. Jansons; Durbes — pr-js J. Stālbergs, sekretārs L. Sku-

ja un kasieris J. Freibergs, loc. M. Blumbergs, K. Inte un J. Brikmanis;

Embūtes — pr-js E. Veits, sekretārs E. Stapars un kasieris F. Ginters, loc.

E. Redlichs un K. Liepiņš; Ezeres — pr-js F. Zommerfelds, pr-ja v. J. Za-

riņš, sekretārs E. Vorošinskis un kasieris E. Raņķis, loc. R. Kalniņš; Gavie-

zes — pr-js K. Skube, sekretārs H. Brūns un kasieris K. Landers, loc: J.

Zvirbulis un J. Lamberts; Gramzdas — pr-js J. Kempis, sekretārs K. Trei-

jers un kasieris F. Jauģietis, loc: H. Piziks, F. Veits un J. Indols; Grobi-

ņas — pr-js A. Ozols, sekretārs J. Mikšēns un kasieris A. Ķīvītis, loc: H.

Jaunbrūns, E. Freimanis, M. Lauva, E. Birznieks, J. Lauders un J. Freima-

nis; Kalētu — pr-js Ž. Leja, sekretārs A. Piziks un kasieris J. Grietens, loc:

A. Mackus un M. Gulbis; Krotes — pr-js T. Zilberts, sekretārs M. Vārna

un kasieris K. Magone, loc. T. Rūniks, A. Eņģelis, M. Vanna un M. Prie-

dītis; Medzes — pr-js M. Auders, sekretārs A. Večeroks un kasieris J. Ka-

pelis, loc: M. Šterns un M. Striķis; Nīcas — pr-js T. Pesse, sekretārs G.

Sproģis un kasieris J. Sīkie, loc: J. Pelnis un J. Karelis; Nīgrandas —

pr-js K. Tinte, sekretārs F. Pētersens un kasieris H. Kozlovskis, loc K.

Lēnspēlnieks un J. Vilsons; Pērkones
— pr-js J. Spuntelis, sekretārs K.

Strautiņš un kasieris M. Sleinis, loc. F. Laukgalis un J. Čičis; Priekules —

pr-js A. Kipste, sekretārs V. Zariņš un kasieris M. Berķis, loc: K. Jura-

ševskis un K. Beņķis: Purmsātu — pr-js P. Kļava, sekretārs L. Grund-

manis un kasieris M. Karēlis, loc. A. Grietēns un F. Sprūde; Rāvas — pr-js

A. Goldmanis, pr-ja v. K. Strūgs, sekretārs M. Brizga un kasieris E. Falks,

loc: K. Rapiņš, J. Rezevskis, A. Baumerts, J. Berķis un M. Bastiks; Ru-

cavas — pr-js J Laipnieks, sekretārs J. Sležis un kasieris Ž. Pūpēdis, loc.

M. Bitenieks un J. Vamzis; Tāšu — pr-js E. Kinstlers, sekretārs J. Mak-

bets un kasieris V. Laudiņš, loc: J. Legzdiņš, J. Grīnmanis un J. Putniņš;

Vaiņodes — pr-js K. Gulbis, sekretārs E. Saulītis, kasieris Dr.

F. Vallis, loc. J. Ciemgailis, F. Srūde, E. Raibais, J. Kron-

bergs, J. Stepanovičs un K. Karēlis: Vecpils — pr-js E. Francis, se-

kretārs J. Bārdulis un kasieris P. Bušvechters, loc: P. Rozenbergs, F. Svi-

lis, P. Krugālis un K. Striebulis: Vērgaļu — pr-js E. Celms, sekretārs J.
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Lautenbachs un kasieris D. Čakārnis, loc.: D. Treibachs un J. Vilemsons;

Virgas — pr-js A. Pickens, pr-ja v. Ž. Ķirpis, sekretārs O. Frickops un ka-

sieris M. Žakars, loc: A. Gaušis, M. Ozols, E. Eimanis un A. Ernests; Ziem-

upes — pr-js J. Krūtmanis, pr-ja v. J. lesalnieks, sekretārs A. Treibachs

un kasieris J. Rullis, loc: A. Brediķis, E. Gūtmanis, J. Zariņš, R. Zēbergs

un E. Jakobsons. Tadaiķu — pr-js J. Paberzis, sekretārs J. Lūsis un ka-

sieris J. Peka, loc: P. Grenkovskis un J. Ķibēns.

Ludzas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks j. Kalve, 1. pr-ja v. apr. vaid. pr-js E. Rudzīšs un 2.

pr-ja v. pils. galva J. Bokums, sekretārs N. Astanovskis un kasieris P.

Ošups, loc: J. Alksnis, A. Vilks, A. Rubins, J. Poļakovs, A. Urbšs, P. Ju-
mārs, J. Strauchs, L. Ošups, N. Rutkovskis un J. Kuzņecovs. loc. J. Turko-

pols, M. Ginsburgs, D. Staņislavs, Dr. Gurevičs, T. Karzīnovs un A. Čigāns.

Pagastu komitejas: Kārsavas — pr-js E. Loganovskis, pr-js v.

M. Žagata, sekretārs V. Kindzulis un J. Daugulis, loc. M. Kaupušs, A. Abra-

miets un D. Osns; Istras —N. Opincāns, M. Vorožums, A. Torunskis, G.

Ņikuļins, U. Čapļinskis, G. Černovins, A. Oļševskis, J. Pavlovičs un K.

tarovskis; Šķaunes — pr-js J. Andžāns, pr-ja v. B. Kapickis un sekretārs

J. Kems, loc: J. Groms, J. Platacis un J. Ričs; Rundēnu — pr-js J. Graz-

novs, pr-ja v. P. Kupčāns, sekretārs L. Nemiro, loc: A. Brikuls, A. Salda-

tenko un J. Kaminskis; Mērdzenes — pr-js J. Seipulnieks un sekretārs D.

Vazackis, loc D. Patašs, J. Kondrāts un A. Rudzilas; Pasienes — pr-js

Juško, pr-ja v. F. Vecpuisis, sekretārs R. Ķempe un kasieris A. Kravčenko,

loc: E. Petuševskis, V. Fiškovičs, Dr. Berris, Rižiks un E. Bērniņš; Nautrē-

nu — pr-js A. Gudrītis, sekretārs A. Mickāns un kasieris J. Jurkāns, loc:

A. Rancāns, A. Strods, A. Sosins, A. Migliniks, V. Čigons,

A. Rancans, J. Karans, D. Namsaus, A. Rancans, A. Mel-

nis, A. Barkēvičs, F. Sjomkas, B. Kozlovskis, A. Velikāns,

B. Odumans, J. Krišans, A. Rancans, A. Biļinskis un J. Mortuks; Pil-

das
— pr-js N. Kudrjavcevs un pr-ja v. V. Berņickis; Nirzas — pr-js N.

Averčenko, pr-ja v. B. Stabovičs, sekretārs K. Peips un kasieris J. Mekšs,

loc: J. Trifans un A. Puns; Ciblas — pr-js P. Tereško un sekretārs Le-

mušs, loc. J. Ramancāns, A. Ābramanns, S. Viškers, B. Molotanovs un S. Mo-

lotanovs; Zilupes — Markovskis, B. Padovskis, Treimanis, S. Kursītis,

Haaks, Krauze, N. Dreijers, Grāvītis, A. Lāzers, N. Dukaļskis un A. Glik-

manis; Zilupes robežapsardzības rajonu un grupu — J. Bečs, R. Grīslis, V.

Riekstiņš, J. Zaruckis, K. Šenbergs, A. Zemgalnieks, L. Zariņš, A. Sakelis,

J. Arbidāns, J. Kociņš, Ž. Elmuts, R. Radze, A. Pimbers, A. Skrīveris un J.

Lapsa.

Madonas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks J. Krigens, pr-ja v. apr. vaid. pr-js A. Mūrnieks,

sekretārs A. Lazdiņš, kasieris M. Saulītis un mantzinis M. Steinbergs.

Pilsētu un pagasta komitejas: Madonas pils. — pr-js E.

Pētersons, pr-ja v. A. Kalniņš, sekretārs O. Krafts, sekr. v. J. Krūmiņš, ka-

sieris P. Apsītis un kas. v. A. Grasis; Gulbenes pils. — pr-js K. Bērziņš,

pr-ja v O. Niedre, sekretārs A. Blūms un kasieris J. Rupais, loc: E. Jan-

sons; Adulienas — pr-js A. Liedē, pr-ja v. A. Auzāns, sekretārs K. Kan-
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ģīzers un kasieris A. Sproģis; Beļavas — pr-js A. Rozītis, pr-ja v. G. Po-

kulis, kasieris E. Blekte un sekretārs O. Sakss; Bērzaunes — pr-js J. Lie-

piņš, pr-ja v. K. Sautiņš, sekretārs A. Kirulis un kasieris A.

Čaurs; Galgauskas — pr-js K. Kļaviņš, pr-ja v. J. Pulvers, sekretārs

H. Evelis un kasieris A. Skopans; Iršu — pr-js E. Neandlers, pr-ja v. E.

Lucs, sekr. H. Pilbaums un kasieris G. Lucs, loc.: E. Holmanis; Jaungul-
benes — pr-js R. Bisenieks, pr-ja v. A. Goba, sekretārs H. Lācis un kasieris

R. Krūmiņš; Kalsnavas — pr-js J. Salenieks, pr-ja v. A. Šiliņš, sekr. J. Lī-

cītis un kasieris A. Sakss; Kusas — pr-js J. Kauss, pr-ja v. P. Purviņš, se-

kretārs P. Āboliņš un kasieris J. Ezītis; Kārzdabas — pr-js P. Krūmiņš,

pr-ja v. J. Namnieks, sekretārs P. Kanaviņš un kasieris A. Mednis;

Kraukļu — pr-js A. Stalbovs, pr-ja v. J. Lāpselis, sekretārs J. Doks un

kasieris J. Lūsis; Lubānas —1 pr-js A. Resnais, pr-ja v. E. Kļaviņš, sekre-

tārs P. Ziemiņš un kasieris A. Liepiņš; Liepkalnes — pr-js R. Millers, pr-ja

v. E. Kvēps, sekretārs N. Čanders un kasieris R. Pūce; Ļaudonas — pr-js
K. Avots, pr-ja v. A. Kalējs, sekretārs J. Čukurs un kasieris O. Balodis; Li-

tenes — pr-js Dr. V. Remelings, pr-ja v. A. Urbāns, sekretārs A. Laugals
sekr. v. E. Brūniņš un kasieris R. Brūniņš; Lazdonas — pr-js J. Vīksne,

pr-ja v. J. Prīlaps, sekretārs J. Egle un kasieris H. Karčevskis; Mārcienas

— pr-js J- Štāls, pr-ja v. J. Tetters, sekretārs A. Jaunslāvietis un kasieris

Rutkis; Mētrienas — pr-js J. Jansons, pr-ja v. J. Kļaviņš, sekretārs V.

Kārkliņš un kasieris J. Zakars; Meirānu — pr-js O. Kalve, pr-ja v. N. Lī-

dēks, sekretārs J. Sprincis un kasieris A. Drinkēns; Mēdzūlas — pr-js J.

Zupāns, pr-ja v. J. Ģermānis, sekretārs J. Ericsons un kasieris R. Ābrams;

Oļu — pr-js J. Bernovskis, pr-ja v. R. Everts, sekretārs H. Rozentāls un ka-

sieris P. Berģis; Odzienas — pr-js K. Jaunzems, pr-ja v. B. Kalniņš, sekre-

tārs J. Maskavs un kasieris J. Doneris; Pērses — pr-js J. Krastiņš, pr-ja v.

P. Rozīts, sekretārs L. Vasilis un kasieris A. Jurgens; Praulienas — pr-js

P. Udris, pr-ja T. P. Barban?, sekretārs P. Elksnītis un kasieris J. Vārs-

bergs; Saikavas — pr-js J. Ābols, pr-ja v. K. Grāvis, sekretārs J. Kalniņš

un kasieris M. Bērziņš; Sarkaņu — pr-js J. Lūsis, pr-ja v. P. Briedis, se-

kretārs V. Jēgers, kasieris J. Spruksts un mantzinis J. Dāvis; Sāvienas —

pr-js J. Lācis, pr-ja v. E. Priedītis, sekretārs J. Saulons un kasieris H. G;-

ze; Stāmerienas — pr-js J. Zedenis, pr-ja v. H. Gavars, sekretārs E. Kauf-

manis un kasieris P. Mārtiņsons; Vietalvas — pr-js E. Eiduks, pr-ja v. A.

Balodis, sekretārs J. Kļaviņš un kasieris R. Strauss; Virānes — pr-js R. Ja-

kovičs, pr-ja v. J. Poruks, sekretārs J. Apinis un kasieris A. Rītenis; Ves-

tienas — Dr-js Dr. F. Tīlmanis, pr-ja v. E. Gailītis, sekretārs J. Beiziķis un

kasieris A. Ramans; Viesienas — pr-js J. Āboliņš, pr-ja v. A. Actiņš, sekre-

tārs J. Ābels un kasieris A. Strauss; Cesvaines — pr-js A. Vītols, pr-ja v.

V. Lesnieks, sekretārs K. Galējs un kasieris P. Avots; Liezeres — pr-js J.

Āboliņš, pr-ja v. T. Stanga, sekretārs J. Kārkliņš un kasieris P. Norvils;

Lubejas — pr-js P. Gailītis, pr-ja v. A. Mednis, sekretārs J. Drulle un ka-

sieris J. Sabulis; Grašu — pr-js J. Lapše, p-ja v. J. Plikauss, sekretārs E.

Emoliņš un kasieris K. Sēnals; Grostonas — pr-js V. Kaušs, pr-ja v. P.

Kalniņš, sekretārs A. Viducis un kasieris J. Bite; Sausnējas — pr-js P. si-

rons, pr-ja v. K. Strazdiņš, sekretārs J. Blumbergs un kasieris M. Kalniņš;

Vējavas — pr-js K. Kalniņš, pr-ja v. A. Dzenis, sekretārs J. Dzirkals un
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kasieris P. Grāvītis; Dzelzavas — pr-js R. Vanags, pr-ja v. P. Rozītis, sek-

retārs J. Biezais un kasieris R. Ariņš, loc. A. Jozeps.

Rēzeknes apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks V. Zarāns, pr-ja v. J. Rubuls, sekretārs A. Frei-

felds, sekr. v. J. Bankavs, loc. Movša, F. Manteifels, F. Jeromans, J. Toma-

ševics, J. Liepiņš, J. Roskošs, A. Silovs, J. Seilis un pilsētas galva N. Skan-

galis, E. Millers, J. Grīšans, F. Jeromans, A. Michailovs, J. Kolosovs, J. Lav-

rinovičs, J. Nagla, P. Freibergs, P. Lazdāns, P. Kotans un J. Samiņš.

Pilsētu un pagastu komitejas: Varakļānu pils. —S.

Bogdans, S. Vaikuls, K. Dāvis, J. Strods un K. Kūlis; Bērzgales — J. Stu-

dens, A. Skruls, P. Uljans, A. Seļickis un E. SimanoviČs: Rēznas — P. Gai-

duls, A. Gavračs, A. Budrevskis, B. Greckis un J. Sinavskis; Makašēnu —

D. Gorsvans, S. Klišāns, K. Madzuls, P. Svirskis un J. Sīriņš: Ozolmuižas

— P. Ivanovs, A. Korsaks, F. Cvetkovs un V. Vasiļjevs; Kaunātu — L. Pet-

rovskis, V. Punculs, G. Sīlovs, V. Rubins, L. Ciprusis; Viļēnu — A. Kozuls,

J. Dekšnis, J. Lūsis, K. Mejņa, B. Skrinda, K. Rogozins, B. Dīvāns, L. Lei-

tāns, P. Stafeckis un Ž. Švarcs; Sakstagalā —S. Pizičs, J. Sīvgals, J. Zeps,

J. Mazūrs un J. Kalve; Gaigalavas — A. Trībītis, P. Putniņš, J. Mozumačs,

R. Grīnbergs un J. Bruģis; Vidsmuižas — J. Briška, A. Vīksniņš, N. Kar-

povs, K. Veiss un G. Jarmorkins; Dricēnu — D. Mosāns, J. Plonis, A.

Šneps, P. Voicechovskis un S. Plikšnis; Maltas — J. Baranovskis, P. Platau-

skis, A. Krastiņsons, M. Avens un E. Bērziņš; Ružinas — S. Dortiņš, J.

Korsaks, P. Rolovs, J. Medveckis, J. Rogozins un P. Kovalovs: Bukmuižas

— K. Ruskuls, D. Budrēvičs, J. Čevers, P. Bleiders un J. Bogdanovs; Sila-

jāņu — A. Abojs, D. Kuncans, M. šiško, F. Stepulis un P. Kirilovs: Andr-

upenes — V. Trepša, Čapkēvičs, L. Mutuls, V. La<^mskis un F. Selāvins;

Stirnienes — J. Dūda, L. Upītis, B. Začests, P. Vrubļevskis un P. Stafeckis;

Atašienes — A. Krastiņš, J. Kļaviņš, J. Šķēlis, A. Broks un P. Zvērs; Bar-

kavas
—

E. Krustāns, K. Liniņš, L. Zeps, M. Bloms, A. Tropiņš un M. Du-

kalskis.

Rīgas apriņķa komiteja.

Pr-tājs — apr. valdes pr-js E. Zvaigzne, pr-ja v. Ogres pils. galva J.

Marsons, kasieris un sekretārs K. Vēbers, loc. K. Tikmanis, K. Zutis, A.

Rutkis, A. Rubins, Ž. Bluše, A. Feldmanis un J. Gailītis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Ķemeru pils. — pr-js P.

Šmiedebergs, sekretārs J. Gulbis un kasieris K. Igenbergs, loc. M. Strauss,

E. Vanags, K. Druka, J. Pūpols, Ž. Vanags, P. Ezerkalns, A. Gefke, K. Cī-

rulis, J. Lagzdiņš, J. Baumanis, A. Bištēviņš un A. Stālmanis; Ogres pils.

_ pr.js J. Marsons, pr-ja v. P. Baumanis, sekretārs A. Ozoliņš un kasieris

O. Rullis, loc. J. Stārķis, P. Šīrons, R. Bērziņš, J. Reinsons, A. Sniedze. O.

Silķens, M. Pūris, K. Dāvidsons, A. Jansons, M. Fīrhufs, J. Putniņš, E. Ron-

nimois, J. Tīdens, Dr. S. Trēziņš, E. Rullis, A. Kalniņš un K. Feils; Pļaviņu

pils. _ pr-js P. Lācītis, sekretārs A. Bachus un kasieris M. Zizums, loc. A.

Pauliņš, E. Prfisas, M. Apeltafts, B. Eše, M. Bodnieks, M. Dinga, D. Cie-

lava, A. Jankovs, A. Brimmerbergs, K. Corbiks, D. Sandlers. R. Kalvāns,

L. Zvaigzne, E. Palcmans, A. Fedders un H. Vinklers: Rīgas Jūrmalas pils.
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— pr-js A. Jansons, sekretārs J. Grauds un kasieris K. Bušs, loc. J. Grik-

manis, J. Rubišs, J. Jansons, K. Ozoliņš, A. Stiebris, J. Liepa un O. Elcers;

Siguldas pils. — pr-js Dr. A. Rubins, pr-ja v. M. Kaulēns, sekretārs K. Lā-

cis, kasieris A. Skujiņš un kas. v. A. Pinka, loc. K. Tikmanis, V. Līcis, L.

Milts, A. Bikmats, E. Ozoliņš, P. Vītoliņš, M. Vītoliņš, J. Zuze, P. Ozoliņš,

J. Kušķis, R. Ziediņš, J. Liepiņš un A. Sināts; Slokas pils. — pr-js R. Kun-

dziņš, sekretārs H. Caucis un kasieris Z. Osis, loc. J. Ciska, K. Georgs, A.

Šteinbriks, F. Ķīvītis, G. Bērs, J. Pols, E. Roberts, A. Aušte, M. Klembergs,

J. Markēvics, J. Ziemelis, K. Šteinhards, V. Vītols, R. Kundziņš, T. Polis,

A. Čuklova, J. Cinis, A. Stūls un J. Jansons; Ādažu — pr-js J. Kalniņš,
sekretārs J. Grundulis un kasieris E. Rautenšilds; Aizkraukles — pr-js J.

Pļaviņš, sekretārs J. Panders un kasieris J. Elksnis, loc. J. Zemītis, J. Rein-

sons, J. Spriņģis, A. Gulbis, A. Brīviņš, V. INeimanis, J. Ozoliņš un V. Kā-

posliņš; Allažu — pr-js J. Jansons, sekretārs Z. Mazpurāns un kasieris B.

Slaidiņš, loc. V. Krūmiņš, E. Slempers, M. Lenšs un V. Miķelsons; Babītes

— pr-js J. Bēnužs, sekretārs V. Eogelis un kasieris E. Gūtmanis, loc. A.

Maskavičs, E. Sietnieks, G. Kauliņš, J. Belēvičs, J. Lībers, M. Bērtulsons,

J. Biernis, A. Remess, K. Ereibergs, J. Vilciņš, J. Balodis un J. Students;

Baldones — pr-js A. Zuzans, sekretārs M. Liepa un kasieris J. Priede, loc.

Dr. P. Eglītis, J. Egle un J. Strautiņš; Bebru — pr-js P. Preiss, sekretārs

J. Grīvs un kasieris V. Stakels, loc. V. Krastiņš, M. Bergs, V. Grīnbergs,

J. Kalniņš, J. Reinbachs, A. Bergmanis, J. Roska, P. Liepiņš, A. Žagars

un A. Vērsēns; Bīriņu — pr-js K. Vītols, sekretārs R. Pļaviņš un kasieris

E. Šulcs, loc. J. Lasmanis un J. Āboliņš; Birzgales — pr-js K. Saulkalns, sek-

retārs M. Burkāns un kasieris Dr. A. Kļaviņš, loc. O. Dūmiņš, O. Spro-

ģis, T. Poriņš, J. Benjamiņš, M. Ģērmanis, A. Kaupmanis, J. Ericītis, M.

Bergmanis, K. Rozītis un J. Graudiņš; Daugmales — pr-js J. Osītis, sek-

retārs M. Mellens un kasieris J. Krūmiņš; Doles — pr-js D. Vīķis, pr-ja v.

K. Ozols, sekretārs P. Caune, kasieris J. Sēja un kas. v. V. Kuģa; Dreiliņu

— pr-js J. Ļūļa, sekretārs E. Indriksons un kasieris J. Vītoliņš, loc. J. Lin-

ters un J. Bambītis; Ikšķiles — pr-js J. Pakalns, sekretārs K. Grīnbergs

un kasieris A. Jirgens, loc. T. Zerviņš un K. Grinerts; Inčukalna — pr-js

A. Rumba, sekretārs A. Daudzēns un kasieris K. Bariss, loc. A. Lībors, J.

Perlbachs, J. Blūmers, E. Ozoliņš, K. Kronbergs un J. Laubergs; Jumpra-

vas — pr-js J. Sniedze, sekretārs M. Sniedze un kasieris P. Piegāze, loc.

J. Mencs, M. Zigmonts, M. Šiliņš, K. Šiliņš, K. Bērziņš, E. Ronis, J. Sīlis,

V. Stūrmanis, J. Rundēlis, Ž. Strazdiņš, A. Lablaiks, J. Kalniņš, J. Sudrabs,

A. Slasports un A. Zālītis; Kastrūnes — pr-js A. Ozoliņš, sekretārs K. Seg-

liņš un kasieris K. Zaļaiskalns, loc. A. Lielmežs, N. Kalniņš, J. Eeders. K.

Kaņepe, E. Apsitis, A. Rimša, K. Krastiņš, P. Salmiņš, J. Vaivars, M. Ku-

muška, V. Linde, A. Timrots, A. Paegle, J. Melbārdis, A. Graudiņš, E.

Ozols, E. Segliņš, L. Līgate un M. Lutums; Katlakalna — pr-js J. Brakšs,

sekretārs A. Ramuts un kasieris J. Kalniņš, loc. J. Lādīte, J. Pudiņš, A.

Toše, J. Enne, E. Ziediņš, P. Cīrulis, A. Švāgars un M. Babūrs; Ķeipenes —

pr-js K. Stiebriņš, sekretārs E. Salmiņš un kasieris A. Šiliņš, loc. A. Rozīte,

K. Sarkalns, E. Kalniņš, J. Kaminskis, K. Velde, J. Lečmanis, M. Rasiņš,

K. Jēkabsons, E. Stepānovs, E. Lukstiņš un K. Ozols; Ķempju — pr-js J.

Leikarts, sekretārs P. Lūsiņš un J. Dēmuts, loc. O. Treicis, P. Lutiņš un X



172

Engelharts; Ķēču — pr-js K. Kaņeps, sekretārs J. Caune un kasieris J.
Mūrnieks, loc. J. Lielmežs, E. Šiliņš, J. Rudzītis, E. šops, J. Ķemeris, A.

Danovskis, A. Bānītis, H. Eiduks, E. Baltiņš, A. Zasteris un V. Kaulis;

Kokneses — pr-js K. Priedītis, sekretārs K. Sproģis un kasieris R. Ešerts;

Krapes — pr-js J. Palejs, sekretārs P. Matulis un kasieris M. Donāts, loc.

J. Marga, R. Kļaviņš, J. Āriņš, A. Kārkliņš, M. Leitis, K. Lūdiķis, M. Līcis,

A. Dreimanis, J. Daņilovs, K. Bulītis, K. Ozols, V. Spāriņš, P. Līcis un N.

Austrums; Krimuldas — pr-js J. Robiņš, sekretārs P. Sīlis un kasieris R.

Liepiņš, loc. E. Ervalds, J. Cīrulis, J. Amoliņš, E. Pūriņš, J. Staģis, A. Ul-

mis, E. Kalniņš, K. Kačerovskis, J. Donāts, A. šics, J. Muižuls, R. Rožkalns,
K. Mozers, A. Mūrnieks, A. Svekris, E. Rozenbergs, H. Kļaviņš, J. Vanags,
K. Melngailis, H. Tomsons, K. Zeltiņš, J. Grīnbergs, J. Krūza, A. Cīrulis,
E. Amoliņš un F. Jakstiņš; Lauberes — pr-js J. Putniņš, sekretārs K.

Grīnbergs un kasieris K. Ozoliņš; Lēdmanes — pr-js P. Vītols, sekretārs A.

Kārkliņš un kasieris R. Ozoliņš, loc. J. Tanne, A. Ozoliņš, E. Spārniņš,
A. Jaunvīksna, R. Jaunvīksna, A. Graudiņš un Z. Ozoliņš; Lēdurgas —

pr-js J. Purgalis, sekretārs V. Ratnieks un kasieris J. Zvirgzdiņš; Lielvārdes

— pr-js J. Lasis, sekretārs J. Plaudis un kasieris A. Pelcbergs, locekļi M.

Cebulis, J. Dābols, J. Finķis, R. Kļaviņš, J. Kuģenieks, P. Paegle, R. Sālī-

jums, J. Skuja un V. Žagata; Līgatnes — pr-js R. Robiņš, sekretārs P.

Priedītis un kasieris E. Steprāns, loc. E. Liepiņš, J. šulcs, P. Miška,

A. Kampe, J. Zīle, J. Gailītis, A. Linters, J. Brants, K. Ka-

lējs un J. Paurnietis; Madlienas — pr-js M. Kalniņš, sekretārs J. Dzenītis

un kasieris R. Liepiņš, loc. J. Aberkalns, J. Jirgens, M. Dzenītis, J. Kau-

rāts, K. Rasiņš, J. Miķelsons, J. Putniņš un M. Bērziņš; Mālpils — pr-js R.

Kaulēns, sekretārs R. Kalniņš un kasieris E. Karlsbergs, loc. A. Ķešāns, J.

Rozentāls, J. Ķiploks, E. Eicens, E. Petrovs un J. Vītols; Mangaļu — pr-js

J. Lūkins, sekretārs A. Innus un kasieris V. Gruntē, loc. A. Nicmanis, D.

Vilks, J. Vītols, G. Innus, M. Klāsons, M. Kajaks, A. Spalvainis un K. Dau-

dzešāns; Mārupes — pr-js J. Staueris, sekretārs J. Gudrais un kasieris P.

Saulītis, loc. R. Rosbachs, J. Bērziņš, A. Bite, K. Stegmanis, j. Rozenberģis,

J. Feldmanis un J. Meijers; Meņģeles — pr-js A. Paulis, sekretārs R. Nei-

manis un kasieris B. Vītoliņš, loc. E. Kalnriekstiņš, M. Dambergs, A. Lu-

bāns, A. Betkers un M. Rudzītis; Mores — pr-js J. Kļaviņš, sekretārs J.

Zilgalvis un kasieris A. Tripuriņš, loc. A. Lūsis, L. Krūmiņš; Nītaures —

pr-js R. Mikus, pr-ja v. E. Damroze, sekretārs M. Liepiņš un kasieris J-

Spalviņš; Ogresgala — pr-js K. Alksnis, sekretārs J. Vilnītis un sekr. v. B.

Zeltiņš, loc. A. Melecis, A. Pļaviņš, J. Mežciems un J. Prauliņš; Olaines —

pr-js J. Vēveris, sekretārs Ž. Valdmanis un kasieris L. Erdmanis; Pabažu

— pr-js J. Jurka, sekretārs A. Ozoliņš un kasieris P. Štāls, loc. J. Tentelis,

E. Kazaks, M. Eglīte, J. Tidriķis un R. Jurka; Plāteres — pr-js G. Sirm-

acis, sekretārs A. Bergmanis un kasieris J. Skrabiņš, loc. D. Līcītis, A. Kļa-

viņš, P. Tobiass, V. Ozoliņš, Z. Liepiņš, A. Avotiņš, K. Krēgers, A. Kār-

kliņš, E. Avotiņš, A. Zemītis, A. Ozoliņš un Z. Lasmanis; Pļaviņu — pr-js

J. Rūdolfs, sekretārs A. Bērziņš un kasieris A. Bieriņš, loc. J. Grišanovs,

J. Arness, O. Ņesterovs, J. Bērziņš, P. Straume, V. Preiss, J. Lieplapa, P.

Lasis, J. Auzāns, K. Dumpe, A. Bērziņš, P. Leitis un K. Grīnbergs; Rem-

bates — pr-js J. Vītoliņš, sekretārs J. Kļaviņš un kasieris V. Purgailis, loc.
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M. Riņķis, J. Freimanis, J. Prātiņš, M. Puiga, E. Upans, A. Krastiņš un V.

Gutmanis; Ropažu — pr-js M. Lūsis, sekretārs A. Krieviņš un kasieris E.

Miķelsons, loc. E. Graudiņš, J. Zunde, M. Saliņš, E. Jakobsons, A. Plaudis,

O. Oškalns, A. Bergs, A. Štauers, V. Pētersons, E. Lācis, A. Strazdiņš, O.

Hartmanis, A. Riņķis, A. Strazdiņš, A. Prāve, M. Ancēns, K. Ozoliņš, A.

Pogulis, A. Melngalvis, A. Platacis, P. Ozoliņš, F. Valdmanis, K. Paegle,
A. Bertrands, R. Brants un K. Felkers; Salas — pr-js J. Kāpa, sekretārs

E. Vismanis un kasieris V. Straupe; Salaspils — pr-js A. Braunšteins, sek-

retārs P. Pētersons un kasieris A. Jansons, loc. A. Vārtiņš, A. Bērziņš un

A. Valdmanis; Sējas — pr-js R. Dalbiņš, sekretārs F. Lamsters un kasieris

E. Zemgals, loc. A. Argailis; Sidgundas — pr-js V. Lauva, sekretārs P. Ei-

cens un kasieris J. Sprigaste, loc. J. Krastiņš un E. Cīrulis; Siguldas —

pr-js J. Bērziņš, sekretārs A. Priedītis un kasieris K. Ervalds, loc. J. Lei-

manis, J. Pogins, E. Abramsons, J. Alberiņš, J. Zicmanis, A. Jansons, E.

Teteris, M. Bušs, A. Grīnbergs, N. Ertners, A. Bērziņš un K. Kalniņš; Skrī-

veru — pr-js M. Nīgals, sekretārs L. Rubovskis un kasieris P. Liepiņš, loc.

J. Kalniņš, J. Zauls, J. Razums, J. Spuris, A. Krūmiņš, E. Avotiņš, V. Tom-

sons, J. Sapietis, J. Rusmanis, E. Mežaks, A. Kalniņš, J. Auziņš un K. Luk-

stiņš; Skultes — pr-js J. Celms, sekretārs G. Umurs un kasieris M. Leg-

zdiņš, loc. J. Cipulis, R. Zariņš, P. Lože, A. Lielnors un P. Briļjanis; Slokas

— pr-js K. Grīnbergs, sekretārs A. Kalnpurs un kasieris T. Pētersons, loc.

T. Kalpiņš un J. Alste; Stopiņu — pr-js K. Vinters, sekretārs E. Sima un

kasieris P. Āboliņš, loc. K. Riekstiņš, A. Liepa, O. Zālītis, H. Vinters, E.

Sima, A. Janševskis, K. Raņķis un E. Karēlis; Suntažu — pr-js M. Bleija,

sekretārs J. Pūriņš un kasieris A. Āķis, loc. J. Pūriņš, P. Prūsis, K. Plie-

niņš, J. Līberis, V. Liepiņš, A. Ivanovs, J. Meijers, M. Stiebriņš un M. Vī-

lipsons; Taurupes — pr-js R. Užans, sekretārs J. Meijers un kasieris P.

Sarkans, loc. A. Sarkans, E. Užans, V. Liepiņš, E. Gailītis, M. Soliņš, R.

Ozoliņš, J. Līcītis, R. Branders, J. Blaus un K. Krūmiņš; Tomes — pr-js

V. Platais, sekretārs G. Celiņš un kasieris K. Straume, A. Silgailis, M. Dau-

gavbērziņš, K. Putriņš, J. Strige, J. Rīķis, J. PriežulLs un Z. Stutens; Tu-

raidas — pr-js P. Dreimanis, sekretārs O. Krūmiņš un kasieris A. Lasma-

nis, loc. K. Ports, J. Baltkājs, B. Bērziņš, K. Treijs, J. Balodis, P. Liepiņš,

P. Pētersons, D. Bertulsons un P. Balodis; Vidrižu — pr-js A. Lasmanis,

sekretārs E. Putniņš un kasieris J. Eglītis, loc. J. Podrečiks un M. Augusts;

Vildogas — pr-js V. Skulte, sekretārs E. Bergs un kasieris A. Lūsis, loc.

A. Orniņš, M. Verītis un E. Jansons; Viskaļu — pr-js J. Kalniņš, sekretārs

A. Daņilovs un kasieris K. Pērkons, loc. P. Aveniņš, V. Bārzdiņš, P. Zie-

manis, A. Jostsons, E. Kalniņš, J. Sīlis un P. Staprāns; Zaubes — pr-js J.

Jirgensons, sekretārs P. Ķipers un kasieris E. Kušķis, loc. E. Kaņeps, A.

Liepiņš, E. Buchbinders, G. Tobiss, E. Švarcs, A. Jankovskis un K. Rags.

Talsu apriņķa komiteja.

pr.j s _ apr. vaid. pr-js G. Caucis, sekretārs pils. galva A. Reiznieks

un kasieris polic. iec. pr-ks R. Kondrāts, loc. O. Martinelli, L. Kallmeijers,

P. Avens un L. Dunkels.

Pagastu komitejas: Irlavas — T. Grasmanis, K. Legzdiņš,

R. Laksis, K. Gerhards, J. Jenichs, P. Kanbergs, P. Strauss, L. Grasmanis,
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T. Dambergs un P. Liepiņš; Kandavas — J. Bernhards, J. Uplincis, K. Ro-

zenbergs, Ģ. Baumanis, A. Bonfelds, B. Eiermanis, J. Jirgens, J. Bērziņš,
P. Osis, V. Stiprais, P. Kalniņš, P. Laukmanis un R. Zariņš; Strazdes —L.

Baumanis, T. Graudiņš, F. Grīntāls, A. Griķēvics, K. Grīnbergs, ž. Bērz-

kalns un E. Grīntāls; Cēres — J. Reinsons, F. Sproģis, R. Actiņš, V. Vein-

bergs, E. Krīgers, K. Ozoliņš, E. Koreckijs, P. Freimanis, R. Folkenbergs un

E. Vitmanis; Zentenes — J. Jansons, K. Sponbergs, A. Tiltiņš, E. Krūmiņš,
R. Strautiņš, K. Grāmatnieks un P. Kučers; Laidzes — J. Freimanis, A. Vē-

bers, K. Rensons, A. Briģis, J. Sēja, E. Bergmanis, F. Vilcmeijers un K.

Kviesis; Lubezeres — R. Veismanis, T. Auziņš, F. Lagzdiņš, K. Rozentāls,

E. Jēriņš, A. Zariņš, L. Āboliņš, J. Rembergs, M. Strazdiņš un A. Vēdigs;

Mērsraga — J. Liekniņš, H. Minders, E. Hofmanis, J. Bullis, O. Radeckis,

K. Miesnieks, A. Pūliņš, K. Tālbergs, J. Briedis un P. Dābols; Stendes —

T. Strauss, F. Ešenvalds, F. Zanders, A. Millers, P. Sevels, J. Bērziņš, A.

Blašķis, A. Jēkabsons, V. Adamovičs un A. Viducis; Lībagu — E. Ārbergs,

Zoldners, D. Buchbinders, M. Grīnblats un A. Birzleja; Nogales — G. Re-

zevskis, F. Štāls, O. Baumanis, M. Andersons, F. Kaspars, A. Stūrmanis, V.

Grīnvaids, E Kristapsons, J. Šteins un A. Jēgers; Nurmuižas — F. Kans-

bergs, T. Akmeņkalējs, J. Pļaviņš, F. Grīnbergs, K. Veiss, R. Otto, L. Osis,

R. Sprincis, J. Liepiņš un K. Vēbers; Pastendes — F. Ginters, E. Dāvidsons,

P. Domnieks, F. Dorbe, J. Kārkliņš, O. Neimanis, K. Neimanis un J. Nei-

lands; Spāres — F. Afelds, F. Sedliņš, M. Francis, A. Erenbergs, F. Rīters,

J. Krausmans, A. Ārmanis, J. Mitenbergs, A. Veimanis un Johans Miten-

bergs; Virbu — K. Grīnhofs, R. Riekstiņš, E. Girgensons, Ž. Lasmanis, F.

Lode un K. Vārpiņš; Upesgrīvas — V. Blumbergs, A. Ernstsons, B. Braun-

felds, T. Pērkons, K. Frīdenbergs un M. Krāģis; Valgales — Ž. Balodis, E.

Dēnavs, K. Niedrītis, Ž. Bērziņš, Ž. Zīverts, E. Kalniņš, J. Guļevskis, J.

Lagzdiņš un A. Jansons; Vandzenes — A. Elferts, K. Kārlsbergs, A. Frei-

denfelds, A. Vadonis, A. Makēvics un M. Stramdiers.

Tukuma apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks A. Kārkliņš, pr-ja b. Saeimas dep. V. Šlakans,

sekretārs J. Zvirbulis un kasieris R. Kalevics, loc. J. Lapiņš, pulkv. E. Runge,

K. Vītols, E. Kalniņš, G. Blicis, A. Virbulis, Ž. Grīnhofs, M. Fleišers, Dr.

H. Suits, L. Lichtensteins un J. Judē, E. Forkers, J. Griķis un P. Valteris.

Pagasta komitejas: Jaunpils — pr-js F. Mozerts, pr-ja v. A.

Rudzītis, sekretārs F. Baksts, sekr. v. V. Strauss un kasieris V. Firsts, loc.

F. Jaunkalns, F. Skrabis un J. Grantē; Remtes — pr-js A. Īle, pr-ja v. J.

Dreimanis, sekretārs J. Steinerts, sekr. v. J. Eikerts, kasieris Ž. Ābols, loc.

A. Jēkabsons, L. Kaupe un K. Baums; Irlavas-Grenču — pr-js E. Dukmans,

pr-ja v. A. Gulbis, sekretārs E. Straume, sekr. v. K. Dālderis un kasieris

P. Šiliņš, loc. T. Gertners, H. Kontrovskis, M. Strancis un F. Bergmanis;

Praviņu — pr-js G. Lambreksis, pr-ja v. E. Tempelis, sekretārs V. Lasma-

nis, sekr. v. L. Bika un kasieris M. Melders, loc. F. Pēterpaulis, K. Brūvelis

un K. Zeilārs.

Valkas apriņķa komiteja.

Pr-js — apr. pr-ks K. Briedis, pr-ja v. apr. v. pr-js A. Kimerals un

kasieris-sekretārs J. Donskis, loc. K. Mārtiņsons, J. Britcmanis, O. Bērziņš,



V. Melnbārdis, P. Prikulis, J. Brūniņš, K. Kažoks, E. Kabucis, T. Zvaigzne,
F. Jansons, E. Kalniņš, V. Vīders, L. Breģis, A. Ziediņš, J. Ķimins, O. Šrā-

ders, K. Za|kalns, N. Bērziņš un J. Šmits.

Pilsētu un pagastu komitejas: Alūksnes pils. — pr-js
pulkv. Frickauss, pr-ja v. R. Šloss, sekretārs K. Lūsis un kasieris K. Lūsis,
loc. K. šteiners, L. Kainais, A. Aizpurītis, Er. Sproģis un mācītājs G.

Kņezs-Kņezinskis: Smiltenes pils. — pr-js Ž. Pumpainis, pr-ja v. J. Vīgands,
sekretārs K. Kļaviņš un kasieris P. Ludzenieks, loc. K. Kundziņš, E. Apse,
P. Migla, O. Vīgande, P. Pelcis, K. Sīmans, M. Šindelmanis, M. Kalniņš, D.

Reintāls un J. Krūmiņš; Strenču pils. — pr-js P. Balodis, pr-ja v. P. Me-

žaks, sekretārs J. Lakstiņš un kasieris K. Markaus, loc. P. Antons, H. Lūsis,

E. Subers, J. Kārkliņš, K. Subers, P. Priedītis un A. Sukurs; Apes pils. —

pr-js J. Vīnups, pr-ja v. J. Briedis, sekretārs T. Grava un kasieris V. Erei-

bergs, loc. G. Aizkalns, J. Jermaks, E. Eaivelsons, A. Pūriņš, H. Dreima-

nis, B. Liepa un A. lesaliņš; Mālupes — pr-js P. Kļaviņš, pr-ja v. V. Ka-

lējs, sekretārs O. Brilts un kasieris A. Lietapurs, loc. E. Aizupis, A. Kal-

niņš, O. Akmentiņš, K. Pūriņš, P. Leitis, A. Ruņģis, E. Līviņš, J. Vepers un

A. Kļaviņš; Zeltiņu — pr-js G. Skrodelis, pr-ja v. P. Āboliņš, sekretārs A.

Laksbergs un kasieris K. Zviedris, loc. K. Pelēkais, J. Lācis, A. Lācis un J.

Kalējs; Sinoles — pr-js K. Ginda, pr-ja v. K. Jozeps un sekretārs K. Ga-

lējs, loc. A. Krieviņš, A. Bērziņš un J. Laiviņš; Veclaicenes — pr-js P.

Strazds, pr-ja v. R. Millers, sekretārs E. Jargans un kasieris E. Skrīvelis,

loc. T. Klotiņš, O. Klungsts, B. Puzulis, E. Pilskalns, E. Rudzītis, E. Mie-

zītis, Z. Šķiņķis, A. Dombrovskis, A. Mucenieks un Ž. Švalbe; Mārkalnes —

pr-js K. Bērziņš, pr-ja v. A. Dambis, sekretārs A. Koks, sekr. v. O. Kappa

un kasieris J. Dišlers; Ilzenes — pr-js E. Pelcis, pr-ja v. J. Brūniņš, sek-

retārs O. Egle un kasieris A. Grīnbergs, loc. A. Apinis, P. Brūniņš, J. Pura

un J. Apinis; Alūksnes — pr-js A. Vosekalns, pr-ja v. A. Berkulis, sekre-

tārs A. Opsis un kasieris A. Kalniņš, loc. J. Tiro, J. Jaunzems, J. Spilva,
A. Bērziņš un J. Mazdāvītis; Alsoiķa — pr-js A. Akmentiņš, pr-ja v. A.

Vītums, sekretārs A. Līcis un kasieris R. Gabrans, loc. J. Adamsons, J.

Briedis, P. Nīmanis, K. Kalniņš un J. Tilgass; Annas — pr-js A. Šķipsne,

pr-ja v. A. Vīksne, sekretārs H. Stāvausis un kasieris V. Strazds, loc. J.

Bukaus, V. Stojašs, A. Sīmanis, L. Stojašs, J. Liepiņš, A. Pelnis, O. Grīslis,

J. Kārkliņš, J. Blūms, P. Plošs, N. Rībušs, J. Johansons un Dr. A. Bēr/iņš;

Trikātas — pr-js P. Krusts, pr-ja v. V. Lecmanis, sekretārs J. Švanbergs,

kasieris D. Ozols, loc. J. Vasīlis, F. Mežītis, J. Linters, E. Vīceps, D. Gaiss

un J. Indriksons; Blomes — pr-js P. Krūmiņš, pr-ja v. P. Pelsis, sekretārs

J. Šīmanis, kasieris A. Jukulis, loc. P. Štrāls, J. Rudzītis, J. Rozenkrons,

P. Stalte, E. Mednis, O. Karlsons, K. Liezeris, J. Mikis, P. Zaķis, J. šeimanis

un K. Indus; Dūres — A. Priede, J. Samsons, A. Vītols, M. Akmentiņš, J.

Ķauķis, A. Suntažs, R. Strupausis, K. Nātre un O. Tonnis; Bilskas — pr-js

J. Stalažs, pr-ja v. K. Vimba, sekretārs P. Jurjānis un kasieris J. Liepiņš,

loc. E. Strazdiņš, A. Pennes, K. Jaunozols, L. Ozols, R. Brikmanis un O.

Lībietis; Vijciema — pr-js J. Bantersons, pr-ja v. P. Grigors, sekretārs P.

Krūmiņš un kasieris E. Lapiņš, loc. D. Celmiņš, J. Rudzītis, A. Desmit-

nieks, P. Grendzions, K. Zeipe, O. Jurjānis, O. Ērglis, A. Anuška, Dr. P.

Lūsis, J. Ābele, K. Bērziņš, K. Jirgens, J. Lībietis, K. Brūzītis, A. Brūzītis,
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A. Haaks, A. Rožlapa, K. Mateus, K. Eglītis un J. Branka; Trapenes —

pr-js A. Līcis, pr-ja v. E. Vēveris, sekretārs R. Vaļģis un kasieris V. Lie-

piņš, loc. E. Rudzītis, E. Kalniņš, R. Reinerts un J. Eglītis; Ēveles — pr-js
J. Sainītis, pr-ja v. A. Jumburgs, sekretārs J. Liepiņš un kasieris K. Koll-

manis, loc. J. Eizentāls, E. Krūmiņš, H. Šmits, J. Šiliņš, E. Sainītis, V.

Zviedris, O. Bušs, J. Bramanis, H. Austriņš, A. Sainītis un B. Eizentāls:

Kārķu — pr-js J. Gailis, pr-ja v. P. Liepiņš, sekretārs A. Kauliņš, sekr. v.

K. Pāvuliņš un kasieris R. Jende, loc. Leitass, A. Liggers, E. Salmiņš, J.

Ampermanis un A. Burkins; Valkas — pr-js J. Bratka, sekretārs A. Jo-

nass un kasieris J. Auziņš, loc. R. Kalniņš, E. Sirmais un A. Sarja; Karvas

— pr-js A. Knape, pr-ja v. A. Lazdiņš, sekretārs G. Zviedrītis un kasieris

J. Kļaviņš, loc. K. Osītis un J. Gailis; Kalncempju — pr-js A. Berkolds,

pr-ja v. O. Briedis, sekretārs J. Seglis un kasieris J. Kroms, loc. O. Koliņš,

T. Skarnelis, P. Lāčgalvis, E. Dravnieks, G. Kubulnieks, R. Vanags, E.

Luks un A. Vanags; Smiltenes — pr-js J. Apse, pr-ja v. J. Ringmanis, sek-

retārs J. Zaķis un kasieris J. Zadiņš, loc. A. Rutkis, K. Kundziņš, A. Ring-
manis, P. Allens, J. Ozoliņš un O. Elstiņš; Jaunrozes — pr-js P. Tilts, pr-ja

v. E. Vosekalns, sekretārs V. Vichmanis un kasieris K. Gangnuss, K. Brī-

daks, P. Blūms un A. Rocis; Rauzas — pr-js K. Ramanis, pr-ja v. J. Krū-

miņš, sekretārs R. Zvejnieks un kasieris E. Ramanis, loc. R. Kārkliņš, J.

Rušs, K. Lapiņš, E. Lēģeris, J. Brikmanis, K. Zvirbulis un J. Vilks; Ērģe-

mes — pr-js J. Lielausis, pr-ja v. J. Heidemanis, sekretārs A. Lietiņš un

kasieris E. Rezevskis, loc. O. Putniņš; Lugažu — pr-js J. Stifts, pr-ja v.

R. Hasmanis, sekretārs A. Kalniņš un kasieris E. Šķiliņš, loc. J. Aleksan-

drejs, K. Vanders, J. Mūzis, E. Krastiņš, A. Priednieks, V. Roķis un O.

Ērglis; Jercēnu — pr-js K. Vilciņš, pr-ja v. J. Liepiņš, sekretārs A. Jeka-

lis un kasieris P. Šīmanis, loc. E. Zutis, O. Briedis un J. Jende; Plāņu —

pr-js T. Lukins, pr-ja v. P. Knappe, sekretārs E. Prauliņš, kasieris L. Brī-

viņš, loc. J. Ozoliņš, L. Lācis, J. Krieviņš, K. Kainaizis un D. Dekmeijers;

Gaujienas — pr-js A. Leksis, pr-ja v. P. Berģis, sekretārs J. Jaunozols un

kasieris E. Pētersons, loc. K. Šmits, V. Grāvis, J. Kociņš un J. Jozuss; Le-

jasciema — pr-js J. Unda, pr-ja v. O. Zariņš, sekretārs F. Skrodelis un ka-

sieris V. Jaunbērziņš, loc. O. Buraus, R. Terinks, A. Upatnieks, R. Suntažs,

J. Pļoks, V. Gailītis, E. Kalniņš un F. Vītols; Zvārtavas — pr-js K. Kabu-

cis, pr-ja v. A. Bērziņš un sekretārs K. Bīriņš, loc. P. Ketners, P. Pētersons,

H. Stūre, G. Priede un E. Čaks: Palsmanes — pr-js O. Eglīte, pr-ja v. J.

Saliņš, sekretārs K. Linde un kasieris J. Apse, loc. P. Nātriņš, K. Ķelpis,

R. Elsteins, V. Ribakovs un Dr. P. E. Cukurs; Pededzes — pr-js P. Prie-

dītis, pr-ja v. E. Bite, sekretārs A. Zakars-Zaķis un kasieris J. Michailovs,

loc. K. šnuka, K. Ropšs, E. Kubuliņš un A. Ziņģis, O. Ribaks, A. Zvaners,

M. Reismanis, A. Siļķēns, B. Graudums, T. Paizo un J. Polis; Cirgaļu —

pr-js A. Osis, pr-ja v. K. Teteris, sekretārs E. Alksnis un kasieris K. Krie-

viņš, loc. E. Bormanis, A. Hagemanis, E. Pētersons, B. Pētersons, J. Lūsis,

R. Riekstiņš un K. Prūsis; Grundzāles — pr-js E. Ziediņš, pr-ja v. J. Ak-

mentiņš, sekretārs P. Skaris un kasieris J. Klāvs. loc. A. Ruks, B. Kabucis

un P. Lauris; Omuļu — pr-js J. Papulis, pr-ja v. E. Latsons, sekretārs J.

Mārtiņsons un kasieris V. Mārtiņsons, loc. J. Viļķins, J. Rūdītis un K. Lā-

cītis; Bejas — pr-js O. Vīksna, sekretārs R. Liepiņš un kasieris O. Līviņš,



loc. A. Nestors, J. Ozoliņš, R. Nāgelis, P. Vārzemnieks, R. Kreisbergs un H.

Bērziņš; Ziemeru — pr-js J. Mintāls, pr-ja v. E. Roks, sekretārs A. Bušs

un kasieris S. Podziņš, loc. O. Anerauds, V. Tabaks, V. Bindemanis, V.

Ķauķis, E. Bērziņš un B. Skulte; Jaunlaicenes — pr-js V. Zālītis, pr-ja v.

A. Kalekaurs, sekretārs R. Ignašs un kasieris O. Dambergs, loc. J. Lusts,
E. Mazpurāns, J. Alksnis, K. Zeltiņš un K. Ģerdens.

Valmieras apriņķa komiteja.

Priekšsēdētājs —> apr. pr-ks A. Prauliņš, sekretārs T. Jerkins un ka-

sieris R. Zalters, loc. Saeimas dep. J. Lejiņš-Leja, A. Pētersons, H. Zvirbu-

lis, J. Līgats un Rudzītis.

Pilsētu un pagastu komitejas: Salacgrīvas — pr-js

J. Liepiņš, J. Ruks un kasieris H. Grāpis, loc. H. Eidemanis un R. Bērziņš:

Mazsalacas pils. — pr-js P. Sedlenieks, sekretārs J. Veide un kasieris K.

Vilks, loc. P. Andersons un A. Liepiņš; Ainažu pils. — pr-js E. Pētersons,

sekretārs J. Miķelsons un kasieris V. Pallo, loc. J. Miglavs un K. Sārts;

Rūjienas pils. — pr-js A. Krēsliņš, sekretārs H. Krievs un kasieris P. Lie-

piņš, loc. J. Poris un V. Jiingsts; Jaunvāles — pr-js V. Luste, sekretārs

K. Tīģeris un E. Eliass, loc. P. Leimanis un J. Broka; Viļķenes — pr-js J.

Karnups, sekretārs H. Noriņš un kasieris K. Berkanis, loc. P. Meķis un J.

Dreimanis; Puiķules — pr-js J. Ziediņš, sekretārs A. Skreitulis un J. Lūsis,

loc. J. Šiliņš un A. Rozenbergs; Pāles — pr-js E. Tilcēns, sekretārs E. Ķe-

gums un kasieris E. Genderts, loc. J. Karsonis un P. Muskars; Ozolu —

pr-js A. Ratnieks, sekretārs K. Melderis un kasieris P. Mālmanis, loc. E. Zā-

lītis un B. Ratnieks; Vilzēnu — pr-js P. Kreišmanis, sekretārs P. Zariņš un

kasieris K. Skudra, loc. K. Jungmanis un J. Vītols; Jeru — pr-js A. Dzilna,

sekretārs R. Pelēkais un kasieris E. Velmē, loc. A. Putniņš un V. Aparjods;

Rencēnu — pr-js A. Upmacis, sekretārs A. Mintāls un kasieris A. Lapsiņš,

loc. E. Auniņš un J. Skujiņš; Alojas — pr-js J. Dreimanis, sekretārs V.

Ķirsis un A. Alainis, loc. E. Zicmanis un P. Krogzems; Valmieras — pr-js
K. Kalniņš, sekretārs O. Lapiņš un kasieris J. Arensis, loc. E. Zariņš un H.

Pāvuls; Raunu — pr-js A. Meijers, sekretārs J. Pakalns un kasieris J. Bū-

manis, loc. R. Tiesnieks un K. Buiva; Salacas — pr-js J. Bērziņš, sekretārs

J. Liepa un kasieris H. Linde, loc. R. Leinasars un E. Liepiņš; Umurgas —

pr-js M. Bērziņš, sekretārs A. Treijs, loc. J. Matisons un J. Pīlāgs; Ainažu

— pr-js K. Liniņš, sekretārs O. Kušķis un kasieris R. Polis, loc. R. Ģīmis

un E. Kalniņš; Lodes — pr-js A. Jude, sekretārs A. Mālmanis un kasieris

E. Vents, loc. A. Eberhards un A. Bērziņš; Kauguru — pr-js A. Markovs,

sekretārs E. Jerkins, kasieris D. Zaķis, loc. J. Grīnbergs un P. ZaJkalns;

Kokmuižas — pr-js J. Norvēlis, sekretārs E. Štāls un kasieris P. Alliks, loc.

L. Gulbis un M. Āboliņš; Pociema — pr-js A. Baltiņš, sekretārs O. Mors

un kasieris V. Insbergs, loc. J. Vikmanis un A. Lubavs; Ternejas — pr-ks A.

Dreimanis, sekretārs R. Traubergs un kasieris M. Volkovs, loc. T. Āboltiņš

un E. Liepiņš; Katvaru — pr-js E. Maldavs, sekretārs A. Lesiņš un kasieris

A. Ozoliņš, loc. E. Rika un A. Daugulis; Vitrupes — pr-js E. Baldiņš, pr-ja

v. E. Ozoliņš un kasieris G. Ozoliņš, loc. K. Niedre un M. Legzdiņš; Bras-

lavas — pr-js J. Grosbergs, sekretārs J. Vidiņš un kasieris K. Kaužēns,

17712



178

loc. J. Dimze un K. Lūsis; Sēļu — pr-js J. Lūsis, sekretārs K. Vēbers un

kasieris P. Plūme, loc. P. Lāns un A. Siktars; Liepupes — pr-js J. Sedli-
nieks, sekretārs A. Cimdiņš un kasieris H. Miezis, loc. M. Streips un O

štrauchs; Tūjas — pr-js A. Cukurs, sekretārs F. Vītols un kasieris J. Vī-
tols, loc. L. Blumbergs un H. Kalniņš: Rūjienas — pr-js K. Sprincis, sek-

retārs T. Reveliņš un kasieris E. Dancis, loc. E. Boķis un O. Golde; Vaida-

vas — pr-js J. Tīlmanis, sekretārs K. Graudiņš un kasieris J. Opmanis,
loc. M. Lezdiņš un E. Eglītis; Skaņkalnes — pr-js A. Zaļais, sekretārs N.

Lauris un kasieris E. Muižnieks, loc. E. Rusmanis un E. Šiliņš; Mazsalacas

— pr-js K. Raiska, sekretārs J. Lauznis un kasieris E. Ermanis, loc. G.

Dreimanis un A. Tobias; Ķoņu — pr-js K. Pasītis, sekretārs J. Cīrulis un

kasieris A. Cīrītis, loc. E. Lipe un O. Lūsa, Jaunburtnieku — pr-js J. Lo-

dziņš, sekretārs T. Zariņš un kasieris V. Okdalderis, loc. J. Reinfelds un

R. Modriņš; Brenguļu — pr-js M. Garselis, sekretārs M. Danielsons un ka-

sieris D. Zvirbulis, loc. A. Purgalis un R. Loze; Ķieģeļu — pr-js R. Šmits,

sekretārs V. Gravelsins un kasieris A. Jēgers un loc. K. Lācis un K. Me-

žulis; Vainižu — pr-js V. Lībans, sekretārs V. Ķīlis un kasieris V. Golvers,

loc. A. Golvers un U. Purmalis; Vecates — pr-js J. Girgensons, sekretārs

K. Rozenbergs un kasieris P. Prauliņš, loc. J. Zalcmanis un E. Kociņš;

Naukšēnu — pr-js J. Vikmanis, sekretārs A. Ore un kasieris J. Apsitis, loc.

O. Lūsiņš un J. Junge; Dauguļu — pr-js P. Baidiņš, sekretārs H. Vēliņš

un kasieris J. Fogelis, loc. E. Erīdenfelds un K. Grīnfelds; Idus — pr-js

K. Šmits, sekretārs H. Vītoliņš un kasieris J. Meisters, loc. K. Zilpaušs un

J. Bērziņš; Stienes — pr-js A. Bērziņš, sekretārs V. Landsmanis un kasieris

E. Vīksne, loc. K. Vītols un K. Paeglis; Mujānu — pr-js A. Pūriņš, sekre-

tārs A. Irbe un kasieris J. Vāraus, loc. V. Upītis un J. Caucis; Dikļu —

pr-js A. Skulte, sekretārs L. Rikveils un kasieris J. Zaķis, loc. A. Zeierma-

nis un A. Kaugars; Augstrozes — pr-js E. Dukurs, sekretārs J. Rudzītis un

kasieris A. Žīgurs, loc. P. Apsitis un P. Strazdiņš; Duntes — pr-js J. Nic-

manis, sekretārs P. Apse un kasieris J. Līlientāls, loc. A. Mežgailis un J.

Lapiņš; Arākstu — pr-js J. Grīnvalds, sekretārs V. Ermansons un A. Rož-

kalns, loc. J. Serģis un A. Brīnums; Limbažu —■ pr-js E. Leimanis, sekre-

tārs E. Zvīnis un kasieris K. Ģermānis, loc. J. Zauls un J. Pakrastiņš; Ro-

zēnu — pr-js F. Smilte, sekretārs K. Liepiņš un kasieris A. Grūbe, loc. P.

Hincenbergs un J. Mednieks; Nabes — pr-js J. Andersons, sekretārs A. Kal-

niņš un kasieris J. Baumanis, loc. A. Grunduls un P. Šmits; Ipiķu —A.

Rikmanis, sekretārs J. Apins un kasieris G. Dimze, loc. A. Zolts un T. Al-

ziņš; Lādes — pr-js A. Tešs, sekretārs N. Ābeltiņš un kasieris J. Zilkalns,

loc. K. Grundulis un E. Mantiņš; Limbažu pils. — pr-js G. Prange, sekre-

tārs E. Mačs un kasieris M. Deigelis, loc. A. Reimanis un D. Ķeselis; Burt-

nieku — pr-js Zeltkalns, sekretārs J. Krūmiņš un kasieris P. Morītis, loc.

A. Lūkins un Ž. Krauklis; Mūrmuižas — pr-js P. Pētersons, sekretārs A.

Sietiņsons un kasieris J. Alberiņš, loc. K. Jonas un V. Kandats.

Ventspils apriņķa komiteja.

Pr-js — apriņķa pr-ks D. Šmitmanis, pr-ja v. F. Kārkliņš un J. Dze-

nis, sekretārs virsi. Remess un kasieris F. Oļekalns, loc. pulkv. Lendiņš, K.



Kampars, L. Kraulis, K. Bulte, J. Miza, M. Zeba, A. Meiersons, F. Nātiņš,
D. Grīnbergs, H, Veidemanis un K. Ansbergs.

Pilsētu un pagastu komitejas: Piltenes pils. — pr-js
K. Danus, sekretārs K. Heneks un kasieris F, Ziemelis; Popes — pr-js J-

Mucenieks, pr-ja v. K. Ansbergs, sekretārs P. Saulītis un kasieris Šūlmeis-

ters; Ēdoles — pr-js J. Mežītis, pr-ja v. E. Sedliņš, sekretārs F. Strazdiņš

un kasieris K. Bergmanis; Ances — pr-js V. Klajums, pr-ja v. J. Bušēvics,

sekretārs A. Kuplis un kasieris D. Krauze; Dundagas — pr-js J. Saules-

kalns, pr-ja v. F. Munkēvics, sekretārs A. Šiliņš un kasieris E. Rikmanis:

Puzes — pr-js K. Rode, pr-ja v. V. Bērs, sekretārs K. Lasmanis un kasieris

J. Rūms; Usmas — pr-js M. Klausons, pr-ja v. J. Libergs, sekretārs P.

Princis un kasieris K. Haverda; Ziras — pr-js J. Janēvics, sekretārs J. Gri-

gors un kasieris J. Auziņš; Užavas — pr-js K. Kalniņš, sekretārs N. Štel-

baums un kasieris A. Šate; Zlēku — pr-js A. Zievalds, pr-ja v. J. Dorbe,

sekretārs H. Bērziņš un kasieris F. Kriņģelis; Ugāles — pr-js A. Purvītis,

sekretārs P. Āboltiņš un kasieris Lejasmeijers; Sarkanmuižas — pr-js M.

Kārkliņš, pr-ja v. P. Erdmanis, sekretārs V. Zēbergs un kasieris Skolmeis-

ters; Piltenes — pr-js F. Ziemelis, sekretārs Z. Ornovskis un kasieris K.

Kuļkēvics; Zūru — pr-js K. Grīnvalds, sekretārs A. Ozols un kasieris J.

Kamols; Vārves — pr-js N. Reimanis, pr-ja v. J. Vāģis, sekretārs N. Krū-

miņš un kasieris M. Miza.

Komiteju sastāvs uz 1932. g. 1. novembri.
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Rediģējis R. Egle,

Brīvības Pieminekļa Komitejas sekretārs.

A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīgā, Ausekļa ielā 9.
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Veikalgrāmatu rūpnīca, grāmatspiestuve

KĀRLIS POLIS
Rakstāmlietas. Papīrs. Veikalgrāmatas.

Rīgā, Tērbatas ielā 50, paša namā

Tāļr. 26212, 26686. * Pasta skap. 202

GRĀMATSPIESTUVE

Visi drukas darbi valsts un pašvaldību
iestādēm, bankām, veikaliem, fabrikām.

Čeki, dalību un noguldījumu zīmes

VEIKALGRĀMATAS

pastāvīgi krājumā un uz pasūtījuma

GRAMATSIETUVE

Bibliotēku un spec. sējumi izdevniecībām

ZĪMOGI * KLIŠEJAS

PAPĪRA LĪNĒTAVA

SPECIĀLAS LIN1ATURAS

ZELTITAVA * POLIGRĀFISKA ZlMĒTAVA

Firma godalgota augstākām godalgām Latvijā — 8 zelta

med.; Itālijā — Grand Premio un lielo zelta medaļu

Pasūtījumus izpilda ātri, glīti, lēti
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I
Armijas

Ekonomiskais veikals
Rīgā, Audēju ielā Nr. 16.

Daugavpilī, Valdemāra ielā Nr. 16.

Rēzeknē, Latgales prosp. Nr. 16.

Vairumā un mazumā:

Manufaktūra

Galantērijas preces

Apavi
Karavīru piederumi

Zvērādas

Pārtikas preces

Saldumi

Delikateses «• 11.

Iepirkumus, uz vēlēšanos, piegādā mājās.
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Rīgas papīrfabriku akciju
sabiedrība

Rīgā, lielā Aldaru ielā 12

fabrikas atrodas Ligatnē

Papīrs visādās kvalitātēs

Speciālitāti:

smalki un vissmalkāki rakstāmā un iespie-
žamā papīri, zīmēšanas, banknošu un citi lupatu

papīri, čaulīšu, zīda, kondenser un karbonpa-

pīri, luksus papīri ar spiedumiem un kartoni,
ūdensdrošais papīrs priekš cementa maisiem,

kā arī pergamīns, sūcpapīri, kreppa un krāsaini

zīdpapīri.
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PAUL BOEHM
Rīgā, Aspazijas bulvārī 11

— Taļr. 21780, pastkastīte 196

Ģipša fabrika Krāsns podiņu fabrika

Mūrnieku ģipsis
Balt

>
hrŪn~ UU za^lazēti

Alabastra ģipsis ir.P, nl.
• ,. .

Mēslošanas ģipsis Vienkārši neglazēti podiņi

Tīrītā krīta fabrika
Glazēti sienas galdiņi

Maltais krīts Vieglais J**"
Pludinātais— nosēdinātais krīts Smagais špats

Krīts gabalos Ģipša plāksnes un sienas.

Schenker & Co Rīgā.
Starptautiski transporti

Rīgā,
Liepāja,

rp , , Daugavpilī
Telegrammu adrese:

Ventsnllī

SCHENKERCO
ventspiu.

št A
* portfeļi, naudas maki, rokas somas, i

ļ liCm003,1 r**a kurpes, kā arī y isas sporta for- ļ
} mas tērpu piederumi, kā: segli, ie- j

i maukti, vingrošanas matrači, kāju bumbas, vingros, kurpes i

u. t. t.

Visjaunākās dāmu rokas somiņas.

Signāl „
Klubi lāgas" u. t. t.

piedāvā

j jļgļ A.Ratfelders A ļs |

£fīpW Kaļķ" iela Nr. 11.

ļ Vairumā. Pašu ražojums. Mazumā, ļ
'

- I." |
" 1
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Rīgas savienoto letalDrjjisko, lokomotīvju,
vagona un mašīnu fabrikn akcija sabiedrība

„FENIKSS«
Rīgā, Vidzemes šosejā Nr. 14.

Piegādā:

Vagonus
dažādā izpildījumā un priekš katra ceļa platuma.

Atlējumus:
tērauda, Simens-Martena un Bessemera, čuguna,
visādām vajadzībām, misiņa, aluminija u. t. t.

Ielu dzelzceļu vagonus
visāda tipa.

Automobiļu virsbūves,
tērauda un koka.

Naglas
visām rūpniecības vajadzībām. Papēžu naglas.

Stiepuli. Mēbeļu atsperes. Pakavus markas

«Fenikss". Pakavu naglas markas „FU

.

Dažāda veida cinkošanu.
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3 B ļ BB B iBBBSBBBĪffl^p

Zīda un vilnas tekstilrūpniecība

fRīgas Audumslj
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Brāļi POPOVI, Rīgā
dibin. 1788.

L. Grēcinieku ielā Nr. 35.

Kantora tāļrnnis 22144.

Noliktava: Rīgā, Popova ielā 6, tāļr. 26980, 27316.

Nodaļa: Rīgā, Turgeņeva ielā36 (pie Centrāltirg.), tāļr.28947.

h d
DZELZS NODAĻA:

—■= tāļr. 22146, 22147. =====

Visos ejošos samēros: Dzelzs, Skārds, Sijas, I labuma apcin-
ESS kotais jumta skārds markas: ,.Best-Brand", „Zilā zivtiņa", tē-

= rauds stieņos un plāksnēs, cinks plāksnēs un gabalos, naglas,
== stiepules, ratu asis un bukses, plītēs, cepeškrāsnis, tecilas,
55 arkli, lemeši un ecēšas ar piederumiem, smēreļļas, antimons,
SS5 babits, svins u. t. t.

=5= Balota dzensiksnu firmas

A/S. Finska Remfabrikerna, Tammerfors — Somija.

■ teraudpreCu nodaļa
5= tāļr. 22145, 22149. =

E== Būvju un mēbeļu apkalumi, darba rīki un instrumenti gald-
55 niekiem, namdariem, atslēdzniekiem un kalējiem, kniedes,
== skrūves, misiņš un varš stieņos un caurulēs, dakšas, lāpstas.
55 ķēdes u. t. t.

== Vīles visām vajadzībām no

Nicholson Viļu Kompānijas U. S. A.

■ SAIMNIECĪBAS NODAĻA:
55 tāļr. 22158, 32043.

= Metāla gultas iekš- un ārzemes izstrādājumā un matrači, ni-
==== ķeļa tējmašīnas, patvāri, servīzes un galda piederumi, alumi-

===5F nija un emaljēti galda un ķēķa trauki, kā arī vārāmie katli

"==- dažādos lielumos, jūras zāle, zirgu asiri un augu saknes

birstu taisītājiem.

M AZU M Ā lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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f

Latvijas

Kuģniecības Sabiedrība
RIGĀ :-: VENTSPILĪ

Telegr. adr.: LATSHIP —RĪGĀ Adrese: L. Pils ielā Nr. 6

P. K. 692. Tālruņi: 33194, 34440, 33293

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tv. „Gundega"
Tv. „Laimdota"
Tv. „Regent"

RROUiiHiiuniiuiiiiiiiiiuiiiiiiHtiiiuiiimiuniiittiiaffiii

| Mīlgrāvja kuģubū vētavas un mašīnu fabr. iļ
o akc. sab. O

Fabrika: Rīgā — Mīlgrāvī, tālr. 37125.

ļS Pilsētas kantoris: Rīgā, L Zirgu ielā 24/26, tālr. 21100. \\

\\ Mēchaniskā nodaļa: o

\\ Cdensiurbīnas priekš visiem kritumiem un darba spējām. \i
u Transmisijas jaunlaiku konstrukcijas. Zobriteņi un pār- J?
< 5 vedumi. (5

\l Kokapstrādāsanas mašīnas: gateri, dubultzeimeri, pendeļ- \ļ
ļ \ zāģi. J \
O Maļamie gaņģi. O

\\ Dzelzskonstrukcijas: visāda veida dzelzs darbi, kā: jumtu \\
\\ konstrukcijas, traverzes, tvērtnes u. t. t. |ļ
ļļ Izlabojumi: visāda vaida darbus pie katliem, mašīnām un O

fabrikas mēchanismiem. o

\ļ Skābeklis techniskām un medicīniskām vajadzībām. \\
*ļ Aparāti, piederumi un materiāli autogeniskiem metina- J?
o šanas darbiem o
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■
AKC. SAB.

A. S. AlAIKAPAR
RIG A

Dib. 1887. gadā.

Pamatkapitāls Ls 2.000.000.

v

\ t

%
A. S. Maikapara papirosi vienmēr labi.

.
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Sabiedrība „METALISTS"
Mechaniska fabrika

Čuguna lietuve

Rīgā, Vidzemes šosejā Nr. 94. Tāļruņi: 92349 un 91648.

Izgatavo:

Lauksaimniecības rīkus un piederumus: Arklus, atsperu un „Cik-
cak" ecēšas. Ecēšas „Hankmo" sistēmas. Ravētājus „Ezxšus", zemes

ruļļus. Ciņu arklus. Pļavu un plēsumu arklus „Reform". Kultivātorus.

Kartupeļu racējus. Cukurbiešu izcēlājus „Palīgs". Divrindu

cukurbiešu irdinātājus „Rekords". Mākslīgo mēslu sējējus, dažādus

lauksaimniecības rīku piederumus. Ratu un automobiļu piederumus:
Asis (vienkāršās, patent, puspatent un automobiļu). Atsperes (ratu un

automobiļu). Ratu ripas, ratu bukses, riteņus u. t. t. Cirvjus, āmurus,
būvskrūves un sūkņus. Būvapkalumus: atslēgas etc. čuguna atlējū-
mus un iztrādājumus: Radiatorus, izlejas, skalojamas klozetu

ūdenskastes, klozetu podus, šifonus, kanālizācijas šachtu vākus, revīzijas

Ēabalus un dažād. kanāl. piederumus. Plīts un krāsns piederumus,
inaljētus un melnus: Katlus, krievu „Kazanas" podus, Hamburgas un

Angļu parauga katlus, rjannas, līmes katlus, dažādus kanālizācijas pie-
derumus etc. Kaļamā čuguna: pakavus un dažādas daļas lauks, rī-

kiem etc. Krāsnes. Daž. atlējumus: lauks, rīku daļas, solu un galdu
kājas, atsvarus, mašīnu daļas, ventilātorus, kalēju ēzes, mašīnārdes etc.

Pirmklasīgi ražojumi. Mērenas cenas.

Bruno Frobeen

Lieltirgotava
Rīgā — Ģildes laukumā.

Ķīmikālijas aptiekām, fabrikām, laborātorijām.

Ķīmikālijas analizei.

I Drogas. g
Ķ Pārsienamie līdzekļi: vate, marle, saites, *j
� Slimo kopšanas piederumi. Parfimērijas

*

]3 par fabrikas cenām. Minerālūdeņi. :: 3

H

Specialitātes.
Gumijas preces. Krāsas. Pindzeles.

Pernica. Laka. Līme.
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Rīgas Pilsētas Kredit-Biedriba

Dib. 1864. g.

(Ķīlu zīmju iestāde priekš mūra ēkām Rīgas pilsētā).

Lielā Smilšu ielā Nr. 27. Tālr. 20911.

II ■
Savienoto Adu Fabriku Akc. Sab.

Oskars Vildenbergs
Rīgā — Torņakalnā, Bauskas ielā 10/18.

Tālr. 33272, 33912.

Sarkanas zoļu ādas, vaches-ādas, starpzoļu-ādas, jucht-

ādas, dzensiksnu ādas, oderu-ādas, mēbeļu ādas, portfeļu

ādas, virsādas u. c.

ii

Mežu Akciju Sabiedrība

„Emolip"
Logu stikla fabrikas Rīgā.

Herdera Institūts, Rīgā
Privāta vācu augstskola

Elizabetes ielā 29.

Teoloģijas, tieslietu, tautsaimniecības un filozofijas nodaļa.

Rudens semestris no 15. sept. līdz 15. decembrim.

Pavasara semestris no 15. janvāra līdz 15. maijam.

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



|| G. Waldispūhl, Rīgāļļ
< > Senāk Ferd. Meyer un Ko. i >

ļ ļ Mašīnu fabrika, čuguna un metālu lietuve. ļ ļ

0 Speciālitātes: < >

ļ > Ūdensturbīnes. Dzirnavu mašīnas. Transmisijas. Centrifugālsūkņi. (>

Ekshaustori un ventilātori. Eļļas spiedes. Kūdras plucinātāji.

Fabrika: Bruņinieku ielā 18. Tālr. 91248, 91348.

N
Alumīnija un metalpreču fabrika

„Metal-Stamp"
Z. Sapugo un M. Šomers

Pr«ču zīme.

Rīgā, Slokas ielā 55.

Tālr. 31820, 22697.

j M. Kalniņa ķimiska fabrika ■ |
| Rīgā, Mūksalas ielā 2. >f I

Nitra I

| Ernka |
1 Ina |
I Rik :

| Robot |
I Triol i

I Svea

| Anora |

i Akc. Sab. „LARUNAFTA" |
ļ? Galvenais kantoris: Rīgā, Elizabetes ielā 4, tālr. 21619, 31622, 27135, 31351 l\
< ļ NOLIKTAVAS: Rīgā, Kroņu ielā 15, tālr. 92572 ļ ļ
ļ ļ Rīga, Mīlgravja iela 5, tālr. 37130 l >

ļ 2 Liepājā, Posjeta ielā 5, tālr. 492 > ļ
j BENCINA AUTOMĀTI: Rīgā un provincē. O

O Piedāvā: Sociālistiskās Padomju Republikas Savienības augstākā \ >

ļ \ labuma, visur par labāko atzītu vieglo un smago BENCINU, LATOLU, ļ
PETROLEJU un citus naftas produktus.
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I J Tirdzn. A/S.

I
jr Latvijas Kokvilnas

=

Ražojumi JF
Sļļfr- Rīgā, Herdera Iauk. Nr. 1.
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5
_

Ē

Rīgas pilsētas lombards

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kaļķu ielā Nr. 9.

Atvērts: darbdienās no 9—2.

sestdienās
„

9—12.

P Pieņem mantas ķilā un ari uzglabāšanā
bez aizdevuma.

mm ©\a

•I If
• •

• Rīgas J
• Starptautiskā Banka A/S. J

SRigā,
1. Smilšu ielā 23/25. O

Telegr. adr. ,.Starbank" Rīgā. 9

• •
• Akc. kap. Ls 2.000.000.- J
• •

0 Izpilda visas bankas operācijas. 0

0 Tērauda skapīšu izīrēšana. 0

• •
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A-/s. A. M. SCHMIDT
Rīga, Smilšu ielā 12/14.

Ogļu nodaļas tālrunis 22418

Ogles
Kokss

Kalēju ogles

Techniskās nodaļas tālrunis 21618

Tvaika turbīnes un katli

Ceļamās ierīces

Tērauda trosses

Preču automobiļi

OmmuimimmimimmmoimmiimmO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A s |j j Lauksaimnieku j

ji A. JEDVABNIK 11 v ļA a ļ z 1 ā m j
11 ■ piedāvā no iksezonas krājuma ļ

Sēklas,

j mākslīgos mēslus, spēkbarību i
ļ | S= • ■ Lauksaimniecības mašīnas un rīkus ■

= !! ■ — vietējās clmanta> un Zviedrijas ■

! \ ■ motorkūlējus; cRustona> motorus, ■

1! =j I! ■ pnšbraucējus un vadājamas loko- ■

ļ! ■ mobiles, labības un āboliņa kū- ■

ļ ļ ļ lējus. Slavenos Somijas «Wick- ■

i' j= ! ■ strom> laivu motorus; Zviedrijas ■

! ļ ■ «Herkules» un citas ražas vākša- ■

]j ■ uas mašīnas un to piederumus; ■

I ļ ' 1 piensaimniecības mašīnas, traukus, ■

piederumus u. t. t.

K
-« M

RIGĀ
'

k ,
,Ji I Voldemārs Majors ļ

\\ Meierovica bulv. 11 !| ■
amtmBm^KmmMmmmmmBMMmmmmmmammmmmmmammMmm \

Tel.: 22180 u. 22181 ļ| \ Rlgā> Vaļņu ielā 2. Tālrunis 22406. f
ļ: S Bij. A/S. «Zemkopis> pārdoš.nodaļa, i
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KAŽOKĀDU NAMS

F. L. MERTENS

0 RĪGA, KUNGU IELĀ 6.
Q

gntffilMilIllltUM

ļ A./S. J. Taube |
Rīgā, L. Smilšu ielā K 34. Tālr. 22944.

Pirmā labuma |

| dzensiksnas (
ādas, balata un kamieļvilnas

| Gatera un riņķu zāģi.

| pumpju manšetes,

koka dzenripas.

šmirģelripas.

un dažādas blīves priekš mašīnām.

fiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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B••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I A/S. „Baltijaslietus un [ j i- • n *i j i

j saules sargu fabrika 5 j JāfllS 1 riKUlS |
j Inž. N. JOELSONS" j j Rīgā
! Rīgā, Mārstaļu ielā JYs 7. ļ

Tālr. 2-0-7-7-1.

■ * I •

\ \ Bagātīga mēbeļu izvēle krājumā i

l : un uz pasūtījumu par katram j
pieejamām cenām.

■
-. . , .

S 5 Aspazijas bulvārī Nr. 8. Tālr. 33382. :
■ Lietus- un saules sargi — s •

Spieķi — Lietus sargu rok- Fabrika

turi Un furnitūras data

n

d
lelt'

tia
: j Rēreles ielā Nr. 59. Tālrunis 91285. j

5 Godalgots ar zelta medaļu ■ j
[ Latvijas ražojumu izstādē : \ firma dibināta 1922. g.

1932. gadā. | j &

j
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ i.... •••

■■ ■ ■»■

LATVIEŠU

j Ādu apstrādāšanas I akciju banka

ļ un krāsošanas j KaiķA 35

[ Akciju Sabiedrība [ lzPi,da

visas

ļjjELEKTRA ļ operācijas.

Galvenais

M> korespondents

Anglijā:

RĪGĀ, ! The British Overseas Bank,

Marijas ielā 8a.
Ltd

-»
London

»
L C

- 3-

■»»»■■■■■■■—■■■■■ ..........j I
,
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Pēdējais sasniegums ||: VTn„ rn
il

tabakas technikā! ļļ i (/• VID ZllR ii
ļļ PAPIROSI ļļ

|| „P a I 111 žl" ļjļ Briljanti,
!! 20 gab. 35 sant. ! ' jjjjggjj|ļ

*

i; papirosi Pulksteni,

II „P a 1 m a« || j IfcL
Zelts; ļļ

ļ ļ Patīkams aromāts! !! ] ļļv' *5ļ i II

jļ papirosi || | |yy| Sudrabs, !ļ

ļļ „P alma" || ļļ Gļ Kristais ||
Ērts formāts un vates filtrs! ļ! ■aSUi

ļļ PAPIROSI ļļ ™S«

f
"

■ ii li Tālruņi 28708, 22487

ļ [ Ideāls labums!

• »««�#�� ��»�»�»»��»���»��»���»»»«'>�»»�»«»����»«»��«��«»�

l : : :

! SAVSTARPĒJĀS | I

ļ APDROŠINĀŠANAS ļ j
C E N TR AL Ā I JwV 1

SAVIENĪBA | |
* \ '

ļ Rīgā, Tērbatas ieļā 15/17, j j
savā nama. j ļ DRĀŠU AUDUMU, PINUMU j
Tekoši r-ni: i | UN CAURUMOTU SKĀRDU I

I Latv. Bankā 2341. 1 l FABRIKA
I L. Tautas Banka 240. ! !

* wr W\- — l

j pastā 285 1 1 Aug. Kurau, Rīga
Taļruņl: | j Tērbatas ielā Nr. 78. Tālr. 92227 ļ

ļ Direkcija 2-6-4-2-2. t � NOLIKTAVA: !
Instr. nod. 3-4-4-0-6. j j Xērbatas ieļā Nr> 24

.

Tālr
.

27629 |
Telegr. adr. | f TEKOŠI RĒĶINI

j ,.Centruguns Rīgā. :
Latvijas Bankā Nr. 342 f

Pasta kast. 499. I
Savst. Kreditbiedr. Nr. 1 |

I l : VAIRUMA MAZUMA |
•«�*�»*�» ««��������������������HftMMMM• • ».»�.**.*»».»*«*««*•.«..».»«...»•*«•*.*..»*»•••• •
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ļ Akciju sabiedrība : ļ :

| ļ| / ļ

| „LIGNUM« || ļ
Finieru fabr. i§r

3 5 S / :

I IK* / S
Daugavgrīvas šos.

pie BolderājaS. Kuģu nofraktētājs
"

un

avārijas komisāri.

ļ>sae686S8CM>g(BWW0a88#oaee» bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbj

C 3B

I Mineraleļļu fabrikas | ■

n_

| akc. sab. | ļ Klg&S

|ļ A. Oehlrich & Co. | ļ hiPotēku biedrIba |
Galvenais kantoris: J 1/\0l

O Hīgā, Kungu ielā 2. C* i III L

O Tālr.: 21735, 31440. | ļ
IV IU

| j ķīlu zīmes

ļj Mašīneļļas. 9 i

ļ Autoeļļas „Rigolin" 9 i

o m 3 5
C n 3* ■

*

ļ> Vazelīneļļas. § ■
RlSā

Cilindru eļļas. Miesnieku iela 14

p Speciāleļļas. £ļ ļ

<MHM»QQ<HMHMKKK)eQQ<HMMMHttHM> BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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■ ■

Pērkat Latvijas ražojumus!
Gumijas Rūpniecības Akciju S-bas

ļ „KVADRATS" }
augstāka labuma ražojumus:

Botes, galošas, gumijas zābakus, sporta un

vasaras kurpes, gumijas papēžu taupītājus,

peldu kurpes un cepures.

Jūs pērkat par noteiktām piemērotām cenām

pašu veikalos:
R Brīvības ielā Nr. 1 un 76.

* Krišjāņa Barona ielā 38.
*

Avotu ielā Nr 33.

~ Latgales (Maskavas) ielā Nr. 80.

A mazā Nometņu ielā Nr. 22/24.

Jelgavā: Lielā ielā Nr. 18,

kā ari visos attiecīgos veikalos.

S Jaunums. Gumijas grīdU pārklājas Jaunums. |
visādās krāsās un kombinācijās.

1 .....................................

Rīgas iox i
pilsētas Krājkase j Mromniers |

dib. 1832. g. ļi—MimiMniiiH ii ģ

AR RĪGAS PILSĒTAS [
garantiju „Zr īļoņ a

Rīgā, Kaļķu ielā 9, savā namā.

Tālruņi: 2 1-7-2-1 un 2-1-7-2-2. *

Telegramu adrese: „Rigkase"

PIEŅEM NOGULDĪJUMUS UZ:
E

krājgrāmatiņām Zaļa etiķete
noguldījumu zīmēm Qartan»
tekoša rēķina

OdrKdlld

Izdod mājas krājkasītes. tie trīs vislabākie.

Pērk un pārdod vulūtu. 2

ivrzemļu čeki un pārvedumi. jj j

Vekseļu diskonts un inkaso.

H.................»»»mmHN»iO
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Vislielākais bilžu krājums
visos izstrādājumos un cenās

Ierāmētu un neierāmētu bilžu krājums I. stāvā.

Veco meistaru un citas gleznu reprodukcijas, arī krāsās.

Visāda literātūra dažādās valodās. Laikraksti.

Iztrūkstošais arī no ārzemēm tiek ātrākā laikā piegādāts.

Pasūtījumi arī no provinces tiek apzinīgi izpildīti.

Enni ĪH\ft Grāmatu un gleznu veikals

• DKUnilCj RIGA, Tirgoņu ielā 15. Tālr. 22779. Tek. rēķ. 1580

P. VUNDERL1CHS MĒBELES

Lielā izvēlē Jaunākie modeļi
Starptautiskās spedicljas NG garantēti laba materiāla

Rīgā, Šķūņu ielā 17.
I Cl 14 D" 3

Muitošana, uzglabāšana, apdrošinā- J
# I\lļ2[ā«

šana, inkasso komisija, preču iepirk- _

&
"

šanas un pārdošanas starpniecība.
vib. 1912. g.

Tājruņi: Kantorim 21148, 51760. Veikals: Tērbatas ielā 4. Tālr.33033

mSSS $t
nod

-
83,04

Kr- ■«? iels ut T5lr-

Telegr. adr.: PEVUNDERLICH. ~
bl7

'

, ,

Pasta kastīte Nr. 784. Augstākas godalgas

Tirdzn. un Ropn.
spoguļu darbnīca un stiklu

A.,'S. «ĶIEĢELIS" ™ava

Rīga, Raiņa bulv. 11. Tāļr. 23892. - j .

| Pārdod katrā vairumā 0. KaUTtelOl
baltus un sarkanus ķie-

Bl ģeļus no naliktavām Rīgā Tālr. 26068.

un tieši no fabrikām. Rīgā, Elizabetes ielā 85.
Izsūta pa dzelzceļu uz visam Berga bazārā,

stacijām.

Latvijas Amatnieku krāj-aizdevu sabiedrība

Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 3, savā namā.

Bilance š. g. 1. oktobrī
. .

Ls 3.172.088,39
Pamata un rezerves kapitāli Ls 378.272,65

Maksā par noguldījumiem 8%, par tekošu rēķinu 6%

gadā. Diskontē vekseļus un izsniedz aizdevumus.

Sabiedrības tērauda velvē izīrējami šefi dokumentu un

vērtslietu uzglabāšanai.
Darba laiks no pīkst. 10—3 dienā.
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X
Cimdu fabrika

T u -, .

V Ti F M Q
Labāko šķirņu maize

a
V.M.Kozlova

Rīgā, Kaļķu iela Nr. 13.

Tālruni» 2-2-4-9-1. matzes ceptuve
Piedāvā

lielā izvēlē visādus ādas cimdus: L. Zirgu ielā Nr. 20.

Glacē, Zamša, Mocha, Nappa, Teātra iela Nr. 7.

kā arī oderētus un kažokādas.

Vislētākās cenas. F j šaļapina piegādātājs.
Vairuma Mnzuma

w • -g » Komanditsabiedrība

JāniS UUlblS „Westdiin", Duner & B-ri

Telegr. «Westdiin>. Tālr. 20886, 27406

R I G A Rīgā
Pasta kastīte Nr. 546

Elektrības Uzņēmumi
Noliktava: L. Kalēju ielā Nr. 72

"

Kantoris: 13. janvāra iela INr. 19

Brīvības ielā 12, tālr. 3534. (bij. Kārļa ielā).

Visi piederumi ūdensvadiem, kanāli-

IeriKO gaismu VlSUr UU VISiem. zācij&i, tvaika- un ūdensapkurina-
šanai un vannu istabām.

35°|0 J*S AUGUSTA ZARIŅA I Tvalka krāso tava, ķīm.
Ūdens sūkņu un vēja turbinu rupniec. ._ _ . ,

«.

pārc. paša namā, Rīgā, Indrānu ielā 13. Tālr. 93466- tintaVa Ufl IVtilKtl Dali-

pie Brīvības ielas 161.
I _ .

Sūkņi ,.DAUGAVA" jaunas konstrukcijas, spSj dot ZZZZ VCļ.aS
līdz 500 sp. ūdens stundā no V/2 col. caurules Ar

mākslīgo lietus aparātu var noliet 10 minūtēs 30—40

kv. metrus. Viegla gaita. Izturīgi. I 'i
. -

• V P Ķ
Vēja rotori, turbinas dažāda lielumaun konstrukcijas. I I W~ I

Ļoti praktiskas seklčs kūts iekārtas un automāti. %F • M. Ui m. WJ 1 M

Urbj artēziskas akas. Uzstāda apūdeņošanu, apsildi-
šanu, kanalizāciju un citus mechaniskus virpotāju

darbus.

Sūkņi, rotori apskatāmi un demon- Rīgā, Pērnavas ielā2.Tālr.93212.
strējami katru dienu fabrika.

Rrāll MinFfil Zobārstniecības

DIdļl iflll/CUl
piederumu noliktava

Rīgā, Brīvības ielā JN* 75.

92068. L GRINBLATS, Rīgā
Drogas, krāsas, ķīmi-

dib
*

1905
' e'

•
kālijas, parfimērijas
un saimniecības pie- Audēju ielā 14.

derumi. Tālrunis 2-0-4-9-6.
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Drogu un ķīmikāliju lieltirgotava — ■i • TP 1 t

Feiertag, Brāļi Trubek

DailjUSCheVSky Tūku noliktava

. n I „ L. Monētu ielā 7. Tālr. 21746.

& Schon
Liela izvelē no ārzemes un

Rīgā, Mārstalu ielā 20/22. .

Tālr, 20879, 22867.
vietējam precēm.

P. Beks, Rīgā Ķīmiska fabrika

Kaļķu un Šķūņu ielas stūrī. \7 —Z^m^
Tur.,»». n. Kazimirs

Apavi.
Galošas. RĪGĀ, Popova ielā 6, tālrunis 26079

MĀJTURĪBAS ZIEPES

Logu aizkari. MAZGĀJAMAIS PULV.„ATLAS"

Ceļa somas. TEKSTILZIEPES

Jaunums. Jaunums. ŠĶIDRĀS ZIEPES

«Kvadrāta" gumijas grīdas segas. ZODA TUALETES ZIEPES

Bankas kantoris J. Lurfe UI1 Ko., Rīgā
x L. Peldu ielā 10/12.

Arons Smuļjans Talr
■

21291l

i
piiv-28069

-

Rīgā, Tirgoņu ielā 4. A../S»
Tālruņi: 21071, 34210, 32679, 33654.

Liepājas ādu fabrikas

Izpilda visas bankas operācijas iekš- „KORONA.a

un ārzemēs.
priekšstāvis

Rīgas Tirgotāju Banka ,,LONDON" Dlb

1874

AkC. Sab. Šokolādes

I(Rigaer
I Biskvīti

Kaufmannsbank. Vafeles

A. G.) Konfektes

Rīgā, Doma lauk. 11/13. „ETEROMENTA"
Rīgā, tālr. 22624.



Pozamentērijs Apdrošināšanas- un Transporta-

un sīku preču tirgotava Akciju-Sabiedrība

J. Sarkan «Daugava"
Rīga

Rīgā, L Smilšu ielā Nr. 29. LieJā Jēkabft iclfi Nr 6/8

„ . .,,
. pašas nama.

Pasūtījumus izpilda apzinīgi un
1

, _ _ _ _
Pamata kapitāls un rezerves

kārtīgi par mērenam cenām.
Ls

'

j 40Q 00q

ADU 80MIŅAS ļ ADlTAVA
Pasu un ārzemju ražojumi.

Ādas portfeļi, naudas Trikotāžu un zeķu nams

zeķes, lietus sargi R. VESTERMAN
u

*
*' *'

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

B. FOgelmanS Rīgā, Tirgoņu ielā 16. Tālr. 23106.

Rīgā, Aspazijas bulvārī Nr. 2. VAIRUMA MAZUMA
Tālrunis 2-0-2-4-8.

A./S. Rīgas Raugs

Rauga fabrika
iq

II
A./a.

Rīgā, 117
„Latvijas Raugs"

Tel. adr. Raugsfab — Rīgā

? r ļ T. Hammer

10
?[) j'T ,ļ [ Vi Ķēžu fabrika

jl\ I J I 11 \ Rīgā, Valdemāra iela 53. ļ ļ
ll I I I U Tālrunis 91380^

0*1 A tīt? It Izgatavo visādas

'ļļ\\ ;| V Ta I ķēdes ļ
a
i f ) ļ Ilil l

lauksaimniecībai,

ļ ļ I II l rūpniecībai, transportam
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{ | A. ZIVS
: Dib. 1881 Dib. 1881S Rīgā, Tirgoņu ielā Nr. 22.

DflAfHntl Manufaktūras lieltirgotava
• %I v/II vairumā un mazumā.

■ Vairumā Mazumā 3 I^^^^^^ZZIZ^ZZZZZZZZIZ

Rīgā, Audēju ielā Nr. 13
A. ZEBB A & BDRS, R IG A

S Kaļķu ielā 32, tālr. 2-1-0-4-3
Tālr. 22674, 32895 Kungu ielā 18, tālr. 3-4-8-9-2

Osipova namā

■M* ■ Manufaktūras, tūku un zīda preču
tirgotavas.

[ Brilianti, pulksteņi, [ ļ RO KDARBU VEIKALS
zelts, sudrablietas, §ķūnu Je|ā Nr. 8f tālr. 29104.

alpaka galda piederami, 2 Zīmēti, iesākti un gatavi rokdarbi

i . , liela izvelē par Ietam cenām,
dzintars. ■

Pasūtījumi tiek apzi-L. Hagebeck
kristāla preces

■ I nlSl izgatavoti īsā laikā

| I Alfred Mentzendorff

darbnīcas. RIG A,

Šķūņu ielā Nr. 6.

■».»........».»...»»...........■ I

■ Superfosfātu Fabrika ļ
Mīlgrāvi pie Rīgas A./S.

Tekoši rēķini: Tālruņi:

Latvijas Bankā Pils. kant. 3-2-8-4-8

Nr. 3045 un 2-1-7-5-5

Pastā Fabr. kant. 3-7-1-7-0

tekošs rēķ. Nr. 52 un 3-7-1-2-3

Liepājas nod. Liepājas kant.

Vakzales ielā Nr. 8 tālr. 251.
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I atviias
IlaTVIJAS

VIJ
_ - .

SĒRKOCIŅU

[sērkociņu skaliņu

■ ļ akciju sabiedrība a./s.

ļ
Tālrunis 3-2-2-7-4. j*1?*' Ausekja

o

>el
f

Tālrunis 3-2-2-7-1.

Latvijas Sērkociņu Fabriku hh A./S.
Akciju sabiedrība [sērkociņu skaliņu

„VULKAN"
eksporta centrāle

Rīgā, Rīga, Ausekļa iela 16.

Kaļķu ielā 1,
Tālrunis 2-2-1-1-3.

Tālrunis 2-0-0-5-4. ibhbJ

Rīgas un Pārdaugavas FIRMA

S. ARENSTAMM

pastāv no 1855. g.

dib. 1896. Papīrs, rakstām- un drukas

lietas

„. _

v nAn/ „
Rīgā, Šķūņu ielā 4.

Rīga, Kaļķu iela 1. Talr.: 20067.

Bs.,T1*„«„ tmfc,A /,| .\V,(/A
A

Rīgā, <1X (g)
L. Smilšu ielā 19/21 'O'* S^Z~\
Tālr.: 21330, 21331. /

s\
\ A

Kasesvieta: aSa
mm

Tālrunis: 20178.
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Baltijas krāsu fabrika
■ A/S. Ed. BrŪHS & CO

Ed. Rozits A./S. Papīru fabrika

Rīgā, Lāčplēša ielā 52/54. Smilšu ielā 23 25. Tāļr. 33421. ■

„Latveiio" Jura Irbes
VELOSIPĒDU FABRIKA Metāla pogu fabrika

Rīgā, Elizabetes ielā 16, tālr. 26613. Rīgā, Cēsu ielā Nr. 33. Tāļr. 91325.

Aparātu būve
7"

J. D. Huttners

G. Lazdiņš Kunsn ielā 29
-

Tāir-
23356-

Modes un galantērijas preces
Rīga, Kungu iela 16, talr. 23212. vairumā f

Inž. H. CHRIST& KO
m It /I T

(senāk Fiedler&Ko) ļ. MargOJlS
Technisks birojs un mašīnunoliktava

Dzeļzs un tēfauda yeikals
Rīga, L. Miesnieku iela 9,

_ . . ,_ rp-, oinsa

tālr 22532 Riga> Audēju iela 14. Taļr. 23952.

Trikotāžu un zeķu fabrika JVL SlotOVCT, Rīgā
M Papīru un rakstāmlietutirgotava

akc. sab. „UNITASW Visādu tipograf. darbupagatavošana

Kalku ielā3/5 = Tālr. 21775

Rīgā, Mārstaļu ielā 9/11, tālr. 22879 ■■ Dib. 1915. g. H

siļķu imports Leopoldine Blūm
BLOOMFIELDS

e

OVERSEAS

izgatavo pec mēra

Rīgā, Mārstaļu ielā 19. L Smilsu ielā i2\i4.
Tālr. g3i67.

Kurpnieku piederumi
Elektrisko-Būvju-Sabiedrība

J. Burštein, Rīgā,
1 Perl & F

-
Marienfeldt

*r • ,- mWĒ I Dt«-« m- Ķēniņu iela Nr. 17.

Kungu iela 24. ļ Klga, Marijas ieiā Nr. 28.

" "

° L. Joffe, Rīgā °

KCZCrVCtS Smalku ādu izgatavošana

priekš pas. M 120.
Q

4X iany&ī jļ^
& Kārl&) 19

'q
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Apavu nams '
_AChromadu geretava

S

K

J

»

n*V*i
f'

!
!.igā

„VICTORIA«
Kaļķu iela 9, talr. 29938.

"

JOZEFS EISMONTS
II

IMPORTS — EKSPORTS Rīgā,

?•
22 ~ Tslrunis

/
33

ļ°, Šarlotes ielā M 60.
Sanitāri priekšmeti vannas un tualetes

istabām no porcelāna un čuguna —

lalr. 92408.

ar porcelānu emaljēti.

Britanijas-Baliijas koku tirdzn. fflMpWMW|
ake. sab. vnLy 1 iM V

(Britain & Baltie Timber I
Trading Co, Ltd.) I&k. \

Rīgā, Brēmiešu ielā 6. tālr. 22015. Hk^^B

Vienīgā speciālā formas cepuru

baterijas ir augstākā labuma!
L BUJANOVERS

Kaļķu ielā 38 #
visur dabūjamas.

25 gadi. Mpfra
„ENGELHARDTSHOF" IflClla

krējuma konfektes, šokolādes u. 1.1. labākais
Zelta medaļa Rīgā 1932 - , _

Noliktava: Tirgoņu ielā 5. ZODU KfeftlS.

„LOTJIS PUSCH", Rīgā Apavu un getru fabrika

Grēcinieku iela 10, talr. 26146.
jx * Marrarill

Speciāla sieviešu rokdarbu tirgotava li» L» magdXlll
Izšūšanas materiālu un visādu zī- „Delmag u

,
dib. 1907. g.

mētu, iesāktu un gatavu siev. rok-
'

_

ooaai

darbu krājums. Rīga, Peldu iela 17, talr. 22663.

Bārzdas skujamais asminis: Techn.-ķīmiska kosmētiska un

innmir iitvhc n nou
farmaceitiska laboratorija „ZENOL"

„AKKUW-LUaU5 U,U0 F. Leščinskls, Brīvības ielā 54/56

vislabākais no labākiem. Izgatavo sekošus preparātus:

~ , _.
1) ,.Peruin", 2) „Geiša", 3) „Karpln ,

Dabūjams visur. 4) ..Pičilln* 5) „NervhT un citus.

Mājas vīnu izgatavošanai tikai Dāmu Modes Salons

„zauera« K. BUTKEVIC
kuleras vīna raugu.

Šis raugs nepielaiž fūzeļu attīstīša- M. Kalēju iela 10/12, dz. 1.

nu un tādēļ neapdraud veselību. Tālrunis 20931.
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Valsts

,

degslānekļa izstrādājumi

(Riigi Polevkivitoostus).

Pārvalde: Tallin, Valli tān. 4.

Telegr. adrese: Peapolevkivi.
Tālr.: 450—85 un 450—62.

Lauztuves un eļļas fabrika:

Kohtla-Jārve un Kukruse.

Noliktava, benzīna un eļļas
baki: Tallina, osta.

Valsts degslānekļa rūpniecības ražojumi:

degslāneklis apkurināšanai; jēleļļa; dedzi-

nāmā eļļa; auto benzīns; motoru petro-

leja; motoru nafta; dīzeļu nafta; sma-

gās eļļas, bitumens (Igaunijas bitumens) un

asfalta emulsija ceļiem; jumtu papes fabri-

kām un izolācijas darbiem; piesūcināmās eļļas

un fenolātS koku konservēšanai; degslānekļa

karbolinejs (Igaunijas karbolinejs); augļu ko-

ku karbolinejs; jumtu laka (jumtu piķis),

dzelzs laka (asfalta laka) un asfalta tepe (ķite).
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! ļ
ļ A |s. Cementa fabrika j

ļ PORT-KUNDA |
| Igaunija g
| piegādā: |

| pirmklasīgu portlandcementu mucās, džutas j

Ivai
papīra iesaiņojumā; |

velocementu (marka Asa Thor), kas sevišķi

ātri sacietē un 3 dienās iegūst to pašu •

cietumu kā parastais portlandcements

28 dienās, mucās un papīra iesaiņojumā;
!! •

ļļ balto portlandcementu mucas un papīra ie-

!! saiņojumā; §

ļļ pirmklasīgu Alborgas skaloto krītu (marka |
ļļ Kirche) mucās un džutas iesaiņojumā; |

1. šķiras būvju flīzes, laika pārmaiņās iz- |
turīgas; •

ļļ cementa jumta kārniņus Ideal, sarkanā,

melnā un zaļā izstrādājumā.
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I I

ALFA-LAVAL

jau vairāk

kā 50 gadu
pasaules vadošais

separators

Aktiebolaget Separator
Stokholmā — Zviedrijā

■
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BBBBBBBBBBBEBfBEBBEBEBBBBBE

3 B

1 Dažādi METĀLU I
1 un viņu ļ
jjj caurules, stieņi, skārdi, sliedes, metāla lentes,

■] stiepules, kondensatoru caurules, kabeli u. 1.1* Ē

1 FlNSPOlNlGS ļ
■] Stockholm H

■] B

■1 Pārstāvis Rīgā: FIRMA HARALD HALL, H

īļ L. Aldaru ielā 1/3. Tālr. 22590.
H

ā §
jh| Telegrammu adrese: HARALDHALL. ļmļ
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Eskilstuna Stālpressnings Aktiebolag,

Eskilstunā ■■■■■BBHHHHBHBH

ir Aktiebolaget Separator, Stokholmā, filial-

sabiedrība, un ražo bez galvenai sabiedrībai vajadzīgām dažā-

dām separatoru daļām ari citus fabrikātus. Jau daudz gadus
sabiedrībai ir cieši tirdznieciski sakari ar Latvijas firmām un

viņa eksportē uz Latviju starp citu:

piena kannas, bez šuves metinātas un no viena gabala

štancētas, no pašas velmētavā speciāli ra-

žotā parastā un nerūsošā tērauda skārda.

Piena Sietus: Alfa,JJlax, Lac un Arno.

Vates filtrus: Ulax.

Bez tam ražo:

Torpēdu apvalkus, tērauda ķiveres, dažādus'

dziļstancētus traukus.

Eskilstuna Stālpressnings A.B.
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Izvedam dažādas banku

darījumu transakcijas:

pērkam un pārdodam devīzes, izsnie-

dzam aizdevumus pret kreditdokumen-

tiem, vekseļiem, čekiem un kravas do-

kumentiem. Mūsu notariāta nodaļa, ar

bankas garantiju, uzņemas visāda veida

efektu pārvaldīšanu.

SKANDINAVISKA

KREDITAKTIEBOLAOĒT
ĢĒTEBORGA, STOKHOLMA, MALME.

114 nodaļas visā Zviedrijā.

Iemaksātais akciju kapitāls un rezerves

■ 182.000.000 kronas, ■

Telegrammu adrese: Kreditbolaget.
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■H HALDA

Taksametrs

vairāk kā 30 gadus vadošā

8 m I pasaules marka

ļlf1 Fabriks

A
-

B. Haldataxametern

Stokholmā, Zviedrijā
Pārstāvis Latvijā:

T/N PAULS ROMĀNS,
Elizabetes ielā 14, Rīgā.
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H B
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B B

S /V\0 1

S I

B \ \ S
B J\\V g
B g

B B

B v B

B B

g Pārstāvis: |
B NILS OLSGĀRD g
S Gutenberga ielā 7 (Jaunielā 30) H

g (Pasta kaste 1033) g
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ESKILSTUNAS
BORR &

VERK^
JĒĒ Lielākā spiralurbju

JSf fabrika Skandināvijā

■ -A Pasta un telegrammu adrese:

Liljeqvists Bolag

Fabrika dibināta 1877. gadā.

Izgatavo : Riņķa zāģus, gateru zāģus, ēveļu zobus un

mašīnu nažus.
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IW ĀDOLF BRATT &.&>.
W j

§ \/ OETEBORGA \/ |

IRēdereja, spedicija, bunkurogles. §
Kārtīga tvaikoņu satiksme: 9

RIGA — BRISTOLE RIGA—SWANSEA un vice vērsa |
Tuvumā atrodošās ostas var pieslēgt, ja pietiekoša krava.

i 8
c Pieprasījumus adresēt: 5

jļ Rīgā — P. Bornhold & Co, telegr. adrese: Bornhold — Rīgā. 8

o Oeteborgā—Ādolf Bratt& Co, telegr. adrese: Ādolf—Goteborg. £

f 1
Pirmā Igauņu mākslīgās ragvielas
iztrādājumu fabrika

0. Kerson & Ko.,
Eesti, Tallin.

Tulika 7.

Mākslīgā ragviela, neapstrādāta, platēs, stieņos un

caurulēs visām izlietošanas iespējām.

(H.
Gailis & J. Daugats ļ

Rīgā, 13. janvāra (agr. Kārļa) ielā Nr. 13.

Tāļr. 34515. Tekoši rēķini: Latvijas Bankā 3561. Pastā 10230.
_

Vienīgie pārstāvji Latvija no sekošam pirmklasīgam Zviedrijas fabrikām: I
Arvika-Verken „Yikingw ražas novākšanas mašīnas un „Ther-
niaenius" tīrkūlēji; Aktiebolaget Svenska Centrifug „Globe

un „Sylvia" separātori.
Bez tam piedāvājam no krājuma lauksaimniecības, piensaimniecības I

- mašīnas, zemkopības rīkus un plašā izvēlē dažādu pļaujmašīnu rezer- !

ves daļas. Spēkbarību lopiem, mākslīgos mēslus u. t t. JĒ
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pazīst visa pasaule. Ar to saprot
labākos lodīšu un veltņu gultņus
attiecībā pret lietošanas vajadzību,

kvalitāti un izpildījumu.
SKF pieder raktuves un tēraudlietuves Zviedrijā un fab-

rikas sekošās valstīs: ANGLIJA, ČECHOSLOVAĶIJA,
FRANCIJA, VĀCIJA, Z.-AMERIKAS SAV. VALSTIS un

ZVIEDRIJA.

SKF sabiedrības nodibinātas:

Eiropā: Anglijā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čecho-

slovaķijā, Dānijā, Dienvidslāvijā, Francijā, Grie-

ķijā, Holandē, Itālijā, Norvēģijā, Polijā, Portugālē,
Rumānijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, Ungārijā, Vācijā,

Zviedrijā.
Amerikā: Arģentinā, Bolivijā, Brazīlijā, Čīlē, Ekvadorā,

Kanādā, Kolumbijā, Kubā, Meksikā, Pērū, Urugvajā,

Venecuēlā, Z.-Amerikas Sav. Valstīs.

Āfrikā: Alžirā, Ēģiptē, Transvālē.

Āzijā: Indijā, Japānā, Jāvā, Sīrijā.

Austrālāzijā: Austrālijā. Jaun-Zēlandē.
Bez tam SKF pārstāvības atrodas sekošās valstīs:

Eiropā: Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā.

Amerikā: Gvatemalā, Hondurasā, Kosta-Rikā, Nikaragvā,

Panamā, Salvadorā.

Āzijā: Ķīnā, Palestīnā, Siāmā.

SKF pieder divpadsmit fabrikas un 200 pārdošanas vietas

dažādās pasaules daļas.
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Rīgā, Liepājā,
Lielā Pils ielā Nr. 18. Graudu ielā Nr. 48.

Tālr. 3562. Tālr. 267 un 1096.

ļ J.CJessen j
S Ogļu imports ļ

ģ ļr i

ļ Mašīnogles ļ

■ Kalējogles ■

■ Kokss ■

Briketes

sl ls
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ELEKTRO-MOTORI

ĢENERATORI

TRANSFORMATORI

ASEA
Galvenais pārstāvis:

V. ENDEL, Rīgā, Doma lauk. 7, tālrunis 21167

Elektro-motori no V4 līdz 40 z. sp. dabūjami no Rīgas krājuma
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PIANĪNO un FLĪĢEĻI no pirmkl. fabrikām.

\ GRAMOFONI, plates. NOTIS lielā izvēlē
' ) visiem instrumentiem un dziedāšanai.

* P NFT DNFttS Ri£ā
'

dib
-

188L
JT• I\0, Aspazijas bulv. Nr. 2.

I Šujamie un rokdarbu diegi.

KOCHS & VORMS, Rigž. Parka Ielā Nr.«. ļļ
THE CENTRAL AGENTY, LTD., GLASGOW,

ļ vienīgie pārstāvji Latvijā. ļļ

i K.-B. ĶĪMISKA UN LAKU FABRIKA

| „WILH. HJORDT", Rīgā,
Tālruņi: 31337 un 32556. ļ;

I
Latv. Tekstilrfipn. Savst. Kr. B-ba

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 10. O

Izved visas bankas operācijas. O

Franču izšujamie diegi

Cepi"} Cartier-Bresson
400 mazgātizturīgās krāsās.

| Kāpostu skābētava J. MiltlH, īpašn. B. Cillinbergs. j
I Rīgā, Duntes ielā Nr. 32, tālrunis 92803. |

Veikali: Centrāltirgū 69, tālrunis 23803, Vidzemes tirgū 30. I

I Firma pastāv no 1883. gada. |

RĪGAS APDROŠINĀŠANAS BIEDRĪBA, dibin. 1804. gadā,
Rīga, 1. Smilšu iela 20. Piln. iemāks, akciju kapitāls Ls 500.000,—.

Tālruņi: direkcijai 29663, kantorim 21171, dzīvības apdrošin. 32726.

Apdrošināšana, transporta apdrošināšana, Apdrošināšana pret nelaimes

gadījumiem, apdrošināšana pret ielaušanās zādzībām, valoru apdroš.,
stiklu apdroš., civiltiesiskas atbildības apdroš., dzīvības apdrošināšana.

ip.
liepa, :

MAŠĪNU UN ARMATŪRAS FABRIKA 8
Rīgā, Slokas ielā 21, tālr. 33812. g

Speciālitāte : Tvaika un ūdens armatūras. §



223

aparāti ļļ
i! \/ mājturībai jļ
J | vislielākā izvēlē no vislabākām iekšzemes un ārzemes J ļ
J ļ fabrikām par vispieņēmīgākām cenām.

i! Rīgas pilsētas elektrības veikalā.

J Rīgas pilsētas elektrības patērētājiem uz nomaksu.

Godalgots ar zelta medāli 1952. g. Rīgas izstādē.

Rīgas naglu fabr. BABERGS u. B-dri

Rīgā, m. Nomeņu ielā 6. Tālr. 41793.

Izgatavo: marka,s «STARR» dažādas stiepuļu naglas un papēžu štiftes,
roku un mašīnu teksu un <čenels», zilās un grieztās tapsētāju naglas,

spožu un galvānizētu stiepuli.

Galvenais pārstāvis un pilsētas noliktava:

HERMANS VULFSONS

Rīgā, Vecpilsētā 19. Tālrunis 20868.

1 ED. KURAU ļ
AKMEŅU RŪPNIECĪBA
RIGĀ, MIERA IELĀ 10. TĀLRUNIS 91777 g

ARCHITEKTŪRAS UN

MĀKSLAS DARBI akmeni un bronza

FINIERU UN IZKAPŠU STRĪĶU FABRIKA

ERNSTS RUDZĪTS
RIGA, VIDZEMES ŠOSEJA 41. TĀLRUNIS 91894.

Izgatavo: finieru loksnes, sevišķi aviācijas vajadzībām»
krēslu sēdekļus un atzveltnes, tramvaju sēdekļus, kīno

garnitūras, sniega lāpstas, izkapšu strīķus, koka miltus,
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[Elegantu
C2>/fr»t APAVU ZALONS=z

99 J&l&f pēc Parīzes modeļiem.

<i£&!*- 5?BALLY I
Rīgā, Kaļķu ielā 21. Tālrunis 23223. M

| LATVIJAS AKCIJU SABIEDRĪBA

Tāļr. 5345 «SIEMENS" Tāļr. 3545

| Bumni Rīgā. Aspazijas bulv. 3. mmammmmmmuum

Technisks birojs un noliktava ar bagātīgu motoru, dināmo mašīnu,
mājturības aparātu un instalācijas materiālu krājumu.

Izstrādā bezmaksas projektus elektrisku centrāļu u. c. ietaišu iz-

I būvēm.

Piegādā visus Siemensa koncerna fabriku izgatavojamos ražoju-
mus: visāda veida elektriskās mašīnas, mērīšanas instrumentus, telefo-

na, telegrāfa un radio aparātus, ugunsdzēsēju un citas signālizācijas
ietaises, elektromedicīnas aparātus, elektr. vadus un kābelus, elektr. māj-
turības aparātus, zvaigžņu aviācijas motorus u. t. t.

A./S. „A. LIPPERT" I
Fabrika: Rīga, Bruņinieku iela 139.

Veikals: Rīgā, L. Smilšu ielā 23/25.

LIPPERT velosipēdi LIPPERT bērnu ratiņi
velosipēdu daļas un piede- eleganti, izturīgi, higiēniski,
rūmi vairumā un mazumā. lēti.

Lippert ražojumi 1932. gada Latvijas ražojumu izstādē

godalgoti ar augstāko godalgu — zelta medali.

| PARFIMĒRIJU FABRIKA!

| prov. A. TOMBERGS, Rīgā ļ
FABRIKA: KARLĪNES IELĀ Nq 20

NOLIKTAVAS: ASPAZIJAS BULV. Nq 6

BRĪVĪBAS IELĀ Nq 24
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Dl II
ļļ] Sabiedrība Kom. Sab. 01

0) (D

| „Iļģeciems" „Kymmel« ļ
oi a

Medus kvass un Minerālūdeņi un ID

| citi atspirdzinoši citi atspirdzinoši Gj
dzērieni. dzērieni. jjj

01 [0

īd īd

| Rīgā, Daugavgrivas iela 34. Rīga, Bruņinieku iela 2.

io e

i Akc. Sab. Akc. Sab.

jj „Tanheizers" „Kuncendorfs" i

Minerālūdeņi un Minerālūdeņi un I

citi atspirdzinoši citi atspirdzinoši |
dzērieni. dzērieni. Ķ

i m

oi |
H Rīgā, Daugavgrivas iela 49. Rīga, Matisa iela 8.

01 ; 01

01 10
| Akc. Sab. Brāļi (jļ

■ x 1
I „Livonija" A. Svēres»* b-dri |

S Iesala Minerālūdeņi un fļ
|īi .

citi atspirdzinoši §

S rflpn.ec.ba. dzērienj |
i i

0 ļ
|j Rīgā, L. Maskavas ielā 239/243. Kokmuiža, pie Valmieras.



226

ļ Bagāts krājums no jļ || Pērc Latvijas ražojumus! ļļ

! galda un kafijas servizēm, ļļ ļļ CREME MOUSON

fajansa traukiem. jļ ļļ COLD CREAM MOUSON jļ
t Kristalla un stikla preces, ļļ ļļ ZO BU KRĒMS MOUSON jļ
I Naži, dakšiņas un karotes no ļļ ļļ CREME MOUSON ZIEPES ļļ
I nerūsējoša tērauda. i ::

| Saimniecības piederumi ļ\ Dabūjams visur. jļ

| pie ļļ ļļ |!

| 1sMāklasKeramika 11
| Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 1, ļļ ļļ jļ

Tālrunis 22512. \{\\ Pērc Latvijas ražojumus! i:
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| HOLENDERS un FRĪDLENDERS
ļ Va|ņu ielā 31. Dib 1903. g. Tālrunis 20318. ļ

Lielākais gleznošanas un zīmēšanas piederumu
speciālveikals un rakstāmlietu lieltirgotava.

Visi zīmēšanas, gleznošanas, skolu, kantoru pie- ; ļ
ļļ derumi un rakstāmlietas.

]! VAIRUMĀ. Augsta kvalitāte — zemas cenas. MAZUMĀ. !!

ļ .THERMO"
Q Technisķs birojs Dibināts^. 0.

Q

A Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 45/47. Tālrunis 28338. X

Q Specialitāte: Centrālapkurināšanas Q
Q un vēdināšanas ietaises. %

•OEOC>OC>OOeOCSOC^OO<^OK>OK>0<>C>OC>OC>00!OOSOOģO<>09

i Georgs Rudzīts §
8 Kāpostu skābētava — Rīgā. 8
8 Gurķu Sālītava II Tālruņi: 8
8 Dibināta 1863. g. S52SL 8
0 Centrāltirgu 20744. U

Duntes ielā Nr. 15/17. ļļ Vidzemes tirgo 93028,

•C»CWO<)C»CWC»OiOOOC»C<)C!0

BB|| Kungu ve|a, kravates,
1 cepures, trikotāža.

I Dāmu zeķes, cimdi,

I] adītas preces.

LOUIS THAL
|| 12
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1 O. BĪBERGERS !
01 Technisks birojs un mašīnu noliktava 0

*s2sļ
jaunieiā Nr 17 R'dā* Tāir 22°37,

Pirmklasīgas koku apstrādāšanas

| Akc. s-bas Gubisch |
pastāvīgi liela izvēle krājumā.

Vācu Austrummesse
Karalaučos, Prūsijā.
Starptautiska preču izstāde-tirgus.

TB&ig Liela lauksaimniecības izstāde.

'■ - Atsevišķas izstādes.

21. Vācu Austrummesse 20. — 23. augustam 1933.

Izzinās caur goda pārstāvi Rīgā, JUSTUS SPECHT un Liepājā
KLASSEN un KAHN.

| 1872. |g| 1932. ļ
ļ JĒKABS MARTINSONS 2

Dzelzs un tērauda preču tirgotava.

Rīgā, Tērbatas ielā Nr. 9/11. Tāļr. 26548.

Dzelzs. Skārds. Tērauds. Naglas. Stiepule. Lauksaimniecības un

dārzsaimniecibas piederumi. Darba rīki galdniekiem, kalējiem u. t. t.

| Būvapkalumi, mājsaimniecības rīki. |

ļ
"

ļ [GUSTĀV PĀTTBERG

ļ A fļļ R'9 ā
'

Grēcinieku ielā 30.
V. UL,A£4liiL,iVJ Mašīnas. Darbarīki. Slīplīdzekļi
Rīaā, StabU ielā 81. Tāļr. 94188 Tālr.: 21743. Telegrammu adr.: „Wotan-RiĶaa

9 '
Tckoāi rēķini: Latvijas Bankā Ss 3371.

Rīgas Kreditbanka A /S.X;2784.

Auto remontu un mēchaniskās darbn.

Misiņa un bronzas H. Deičmans un M. Potrcki

rŪpniCClba Tērbatas ieia Nr. 72 — paša nama.

Tfiļr. 81497, 93395.

Benzīna tanks. Atsevišķas garāžas.
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H Visi Latvijā ražotie: |[
ffi

| ZĪDA,

jļ VILNAS,

H LINU UN ļļ
H KOKVILNAS AUDUMI ||

|P
| pastāvīgi krājumā, vislielākā izvēlē ||

I K. BODNIEKA 1
manufaktūras tirgotava ||

Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 28-a.

fij
Nodaļas: ||

|p Rūjienā, RīQas ielā 2
"

Talsos, ielā 38, ||

jļ Zvērādas un elegance jļ

ļļ Pēteris Jakovičs

Jļ ļpMjfr i zvērādu noliktava. Kr. Barona ielā Ns 26, Rīgā. Jļ

(> JĻ ļ Skunks, kotiki, karakuls u. citas zvērādiņas. Pašu < >

O un ārzemju izstrādājumi, bagātīgā izvēlē. Pirm- J>
Jļ 1W% klasīga kažoku darbnīca. Jaunākie modeļi. Izga- Jļ
O *avo un pārtaisa kažokus, boa u.t. t. par mērenām o

Fl 1 Latvi Jas mē

„tLnjlirV chanisks cejoš.
pieder, fabrika Mārstaļu Ielā21. Tālr.20867.

1 1 un P daž. ceļojumu piederumus, kā'

ČEMODĀNUS, ādu, vulkān- un

iStUS VUlkānfibrUS zem markas

„Globe-Trotter"
i skat- Patentu valdē N? 6060).

mnTOroB'uB Godalgets Latvijas Ražojumu izstādē 1932.g.

fiiOluKs
ar au9stāk0 balvu!
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C. SIEGEL komandītsabiedrība

5 Rīgā, Mārstaļu ielā Nr. 21,
■ Tāļr.: Direkcija 20846.

Kantoris 34267.

Pārstāvības:

Rūp niecībām' Anilin krāsas un tekstilu palīga līdzekļi,
Metalapstrādāšanas mašīnas. — Rīki. — Mērīšanas aparāti.
Tabaku fabriku ietaises un piederumi

Lauksaimniecībai un ceļu izbūvēm: Sprāgstvielas. Būvmašīnas. ļ
BBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBflBBBBflBflBBBBflBBflBBB

■ ■ ,1III.. ■
l.
I ■ l ■

.1
■ I I l.l— II!.. I I — ■

■ •
■ ■

I Rīgas Krāšanas un Aizdošanas Biedrība j
dib. 1882. g.

\ Rīgā, Blaumaņa Ielā Nr. 17, pašas namā. Tālr. 29227.

j Biedru garantētais drošības kapitāls Ls 1.297.800,— ļ
Izsniedz aizdevumus, pieņem un j
izmaksā noguldījumus, izīrē seifus, ļ

Darba laiks no pīkst. 10—2l
/u« :

■ ■
■ L .

S «■•■•■■* «»«•■••» .•■■■■■■Tm*m*i.«......■■■■■■■■
"

ii ii

ļļ Kuģniecības Akciju Sabiedrība NAUTA ļ
Rīgā, Pils ielā Nr. 10.

I Tālruņi: Nofraktēšana 20789, Telegr. adr.: HEIMBURGERS <
Ekspedīcija 21076, <
Pasažieru nodaļa 33082.

I) Tieša tvaikoņu satiksme no Rīgas uz: KOPENHĀGENU, DUNKIRO.UE, HAVRE, j
| ļ BORDEAUX

ļ ļ Preces pieņem pārkraujā uz Ziemeļamerikas, Āfrikas, Vidusjūras, Kontinenta, ļ
l> Skandināvijas un citām Eiropas ostām. (

|ļ Nozare: Ventspilī. Tālr.: 19. !
i> i

m on trikotāža fabrikā I *AL

]ļļt\£^t*
s

Brēmiešu ielā 13. Pastkastīte 772.

Tel. adr.: Supervise jeb Controllco.

nirpmi « iTAiri Noda|as un priekistāvniecības

SVETLAN0VI w,$as mssss:s ,tas UB

Visādu preču svara,

Rīgā, Katoļu ielā Ns 42. labuma un mēra kontrole.



231

(
PATĒRĒTĀJI. Savas vajadzības iepērkat LAUKU RAŽOTĀJI.

■ Centrālā savienībā „KONZUMS" i
! Rīgā, Dzirnavu ielā 68 un nodaļās: Bauskā, Cēsis, Daugavpilī, Gulbenē. !

N Jelgavā, Liepājā, Madonā. Strenčos, ■
Pastāvīgi k.ājumā: Tukumā, Valmierā.

■ Visas lauksaimniecībai un piensaimniecībai (arī kopmoderniccībām) vajadzīgās ■

mašīnas un piederumi. Putnkopības, dārzsaimniecības un biškopības piedē-
ji rūmi. Mākslīgi mēsli, lopu spēkbarība, lauku un dārzāju sēklas. Visas kolo- *

niju, materiālu, tabakas, patēriņa, dzelzs, tērauda u n mājturības precei, ma-

■ teriāli un apkalumi būvēm. Manufaktūra, katrai sezonai piemērota, aužamie ■

diedziņi, gatava kungu veļa. Adas, ādas izstrādājumi, zirgu lietas, apavi, ga-
" lošas, dzensiksnas. Gāja, gaļas preces no savienības kautuvēm. Desas no

■

paSu darbnīcas. Visādas delikateses — sviests, siers, olas, medus, konservi.

otTiiriTat'iziiziaztijrzTzaiaiaiarTrir. t:m:o:nn.:i,xo

P Latvijas linu un labības tirdzniecības *

! A. S. „EKSPORTIERS" !
ļ! Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 3. Tāļr. 29209, 29430.

*

P Pērkam katrā vairuma: k

p Kviešus, rudzus, jļ
h linsēklas, miežus

jL un citu labību par .
L augtākām dienas cenām. *

Tvaika un risu dzirna- Tirdzniecības un rūpniecības
vas, makaronu, kafijas Akciju Sabiedrība

un cigoriņu fabrikas

u„ pārtikas tirgotava CCfitrkokS"
Sabiedrība 77

B. LEVITAS un B-dri Jēkaba ie,ā 24

Mārstaļu ielā 28/50. Dir.: 34586. Kantoris: 34576.

S. Bahinovičs un E. Sneiders R'gas

mmmm—~■—-™~■ svina un cinkkrāsu
Kontogrāmatu un albumu

_ • « A /Q
fabrika, grāmatu sietuve, rUptllēClDcl A.

linijēšanas iestāde, papīra
noliktava un visāda papīra Svina baltuma

izstrādāšana
gļetes> menjja

'

un

Rīgā, Akas ielā5/7. Tālr.: 28186, cinkbaltuma ražojumi.
28835, 26636.

J
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/V k Johannes Kalt
I \ \ Jūt Konditoreja un kafejnīca.

* R igāj Brīvības ielā 38, tālr. 29919.

\ \ X Tortes, kūkas, tējas cepumi,

I šokolādes, marcipāns un de-

serta konfektes.

R. EGLITS Augstākā labuma. Paša ražojumi. Pirm-

lllinilHlllllllllll Illllllllllū
Ka*ku ieIž 18 I I klasiga ģimeņu kafejnīca bez mūzikas,

JĀNIS BĒRZIŅŠ ļ
Elektrotechnisks veikals, Rīgā,
Brīvības ielā 21. Tālrunis 32432.

Piedāvā: elektrības piederumus, in- �kļ^^^fu^
stalāciju materiālus, elektromotorus, •ļļ Q \r

spuldzes, kroņlukturus, sildāmos un J •

vārāmos mājturības aparātus.

Pieņem izlabošanā elektriskos māj-
turības aparātus un gludekļus.

. _. _

Izved dažādus apgaismošanas re-
I Vislabākās zīda zeķes.

montus.

Sab. TEXTILIANA AP tieku fabrika

mw^mmMpuMi Gertrūde Lindenberg
» Aizputē — Latvijā
Austuve, apretura

un krāsotava
. , v .

Pilnv. pneksstavis

Fabrika: Kapu ielā 2. Tālr. 33723. H. JANSENS,
Pils. noliktava un kantoris: Kaļķu Rīgā> Rūpniecības ielā 1,

ielā 23. Tālrunis 29870. dz ļg Tālrunis 32508

A. KALNIŅŠ I Tabakas fabrikas

Rīgā, Valdemāra ielā Ms 17. A. G. Ruhtenberg A./S.

Kuģu piefraktēšana

un aģentūra. Rīgā, Dzirnavu ielā 33.

Tālrunis 22034, 29231. Tālrunis 22233, 22303.
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H. Rudnicky, Rīgā, ļ 11* MJm'm

Ķīmisko krāsu fabrika M
Avotu ielā Nr. 29. Tālr. 31981.

'

j^^mmv'

Krāsu tirgotava noliktava h^JļS,
M.ErdmansunB-dri JSili

Rīgā,Tērbatas ielā 23 25. Tā|r. 26793.
ff minu'' &

Krāsas, sausas Terpentins 'M jT^T\
Krāsas, eļ|ā rīvēt. Eļļas f l O
Emaljas krasas Pindzeles *

<\\
Politūras Karbolineums '•-

} ļV\
Šellaks Bronzas \ \

\ 1 Wf>: \ v

Spirts Kalfonijs \\ ļ
/

Beices Vara vitriols f [ ļ
Pernica Alons u. 1.1. ļ I

Plefāfu gultu rūpniecīūi V \ / / jj
J. RIEKSTIŅŠ, Rīgā, V /
Marijas ielā Nr. 119.' Tālr.93785. / /
(Paša nama.) | JJ f

Ziepju fabrika „LATVIJA" ļ ļ
Rīgā, Kurmanova ielā Jft 5/7. Tālr. 27197, 2G443. | a

Ip. J. PA!K. Dib. 1919.
- _

_

Ražo I labuma dzeltenas kodola, zilralbas un Lb 1*3ttCl ®VSlCV
■

!
tīrītas zaļas ziepes. »

Fabrikas zīmes: .Auns", „Rekoid" un -1919".

-— Rīgā, Kungu ielā Ns 24

Manufaktūru noliktava

A. F. Feldhūn,
,eroži

■ a ■

Rīgā, Tirgoņu ielā 10. Tālr. 21357. munīcija.

Rīgas vilnas vērptuve % RĪGĀ

]VļEl\INO" Rigas ze^u un trik°tažu fabrika

"
Katoļu ielā 2-a. Tālrunis 30081.

Artilērijas ielā47. Tālr. 92132, 91209. ļ
Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab.

Ražo dažādus vilnas un zīda audumus, — . _.

-■ «■ ■ ■_ —£

kā arī vatelīnu. BlTIII rdlKennOT.

Paša austuve, vērptuve, krāsotava, apre-
Ze*u un trikota *u f»brika

tūra un mēchaniska adītava. Noliktava—L. Grēcinieku ielā 12. T.20325

Fabrika—Brīvības ielā 129/133. Tel.93187
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■ Galdniecība 00000^^Ķ
-r

■

■ ar modernu i

■ kaltētavu a^ t \ 5

: iS- 9
I ozola, oša a

—
Pakskaidas °

Uz nomaksu niMn raiofa-

un vislabakiern noteikumiem 9BBH5I naS KOOperāfll/a
tikai ļ sabiedrība

mēbeļu rūpniecība i!« I L■ Jaunavu

J_
'_

A
ļ ļf MļļFftfjrļ ielai, Rīga.

ļ\ /I r I 1 A I ī fllSHBSf MiiLšfA zaļa-

\\/ļ A\ |ļ aptiekai.)

izturīgu darbu.

Kr. Barona ielā Nr 30 Llllna? „™t.kf-
Marijas iela Nr 21-a. kumi

'
Mēbeles

Pārpratumu novēršanai laipni lūdzam ievērot no pašu biedru

firmu un pareizu adresi.
darr-mcm.

I Pirmklasīgs apģērbu nams

•iļnTTTni A
-

Grobin
'

Risā

W| I Ml Nr. 19 Marijas ielā Nr. 19
V m*< Hl Bl I li H I Pērses ielas stūrī.

mt i miiiir
Tālrunis 29369

Kungu ielā Nr. 5. Tālrunis21588. Piedāvā bagātīgā izvēlē:

Brīvības ielā Nr.2. Tālrunis 34964. glīti un izturīgi no-

strādātus kungu un

MOdeS preces. dāmu apģērbus.
VAIRUMA. MAZUMA. Jaunākie fasoni. Mērenas cenas.

Cepuru rūpniecība
Smalku parfimēriju fabrika

B«KOVICS
f „LUX" Y.^sensSUn

Rīga, Vagonu iela Nr. 15. "„,. .

FABRIKAS NOLIKTAVA:
RiSā

'
Tērbatas icla 19" Talrun,S 27133>

Merķe|a ielā Nr. i. Tālrunis 21665
m
u^s\l^

Izgatavo: Filca kalpakus—augstāka labu- !——^^^^m^—^m^m

ma, filca dāmu cepures
— pastāvīgi jaunumi, ——————— —«—

filca bask (sporta) cepures —īstus šenilje Chirurcriia*! tfumiias nreču un
zīda - vl-Sdi *fi X.. šenilje cepures, šenilje gumijas precu uu

bandos. Salmu pinumi — visādas sortes sai- tualetes piederumu noliktava
mu bandos — visādas sortes, salmu pedallns,
salmu dāmucepures—uastāvīļri laumimi, bēr- ¥ ¥"X • 1 * v RīfTU

aazā^idefif.
8' sPaivas'p,ivuri un °až- j. Uaviaovic,

Pastāvīgi jaunumi. Lielā i*v6ie. Kungu ielā 28. Tālrunis 34473.
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A
-

Perlmanis Ko,oniāl preču imports

Rīgā, Aspazijas bulvārī 9. Tālr. 23465.
LCVCIISOIIS

Pērk un pārdod visādas zvēr-

ādas un kažokādas. Rīgā, Kungu ielā 26. Tālrunis 32813.

„FL AXTR ADE" Zidu austuve
rī
GIBAR"

Rīgā, Marijas ielā 103.

Rīgā, L. Kalēju ielā 18/20, dz. 4.

Tālrunis 33965. īpašn. H. Ginsburgs un H. B. Bariks.

Būv-koku, galdnieku materiāla I iAhmane Brīvības ielā

un malkas tirgotava
l»ieDlīlan5 N° 23, dz 2.

Š„L % .
Dāmu un kungu apģērbi un kažoki.

.
LlDUrkin Uti J. MlIlC Pasūtījumus pagatavo tūliņ pēc jaunā-

kiem modeļiem.
Rigā, Daugavgrivas ielā 1. Tālr. 31466. Mērenas cenas. Pirmklasīgs darbs.

Rīgas komercbanka 1£
s

uSS^r^
Dibin. 1871. g. .

■

jt % 9

■i Akciju kaplis:
Boris Smuljan

II Ls 4.000.000,-
Rigā' Jēkaba ielā 3

'

Koku tirdzniecība

Izdara visas banku un eksports,
operācijas. Koku apstrādāšanas fabrika.

Pumpju būvētava Wanufafcfiiras tirdzniecības nams

I «alnak Dūrā MlB &
J. t3dlgdl3f t\iga Kungu ielā Nr. 7.

r>. . . XT cc i-p—« ncvnn
Piedāvā kā agrāk, tā arī patlaban

Dz.rnavu iela Nr. 66. Talr. 26797.
bagātIgā krājumā vietējās un ār-

Dažādu sistēmu sūkņi. zemiu uzvalku, mēteļu un kleitu

y - v
drānas.

IerikO apuaeņosanu [ielā izvēlē dubūjami: gultu segas,
SeklāS kūtlS. ,02u aizkari, celiņi, baltpreces un

citi manufaktūras izstrādājumi.

MOzikāiijas veikals fl. LUDZIĶ. Papīra un rakstāmlietu Heltirgotava
Rigā, Elizabetes ielā .V= 77, tālr. 29314. APLOKŠŅU FABRIKA

„
Māri jau

,
J6 2.

„
32947.

«ai l
-
i ■ u ■ ■

Liepāja, Rožu laukumā .V 12, ,
499. \#V# I 9—, I

Pastāvīgi krājumā visādi mūzikas instrumenti V V ■ I I I I L—
un piederumi, gramofoni(patafoni)un plates.

_.
_

*
,

„ftCon
Notis mājai un orķestrim. Rīga, L. Grēcinieku iela 26. Talr. 29639.
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Dr. A. V. KĻAVIŅA veselības kopšanas
preparāti, Rīgā, Mērķēja ielā 7, dz. 6. ETr"\+/-\ I ir\ D-^z-ji/'N

Riekstu aug|u spēka barība „Bromose", — Dzer- rĻJlĻJ \jļ I 1 r\ClvJI VJ

veņu-medus-pienskābes dzē iens
M
Oksikoksi".—

BflBH^B^HI^H
Dažādu minerāļsāļu saberzējums zem nosaukuma

«Veselības sāļi4*,— Inhalators—Insufflators „Sa- clDārāti Heiākā iZVēlē
nax" aparātspret iesnām, klepu, bronchu katariem

"

unatradln. nosmēķēš.
nSpirtadzIntarzlepes"mal-

g# ___

A. S. FotO"RQCIIO~C©ritrQI©

Radio un mūzikas instrumentu I A. L E I B O V I C S,

tirgotavas

f% Elizabetes ielā

Sffl!? ie'5
W»<r. Barona ie.ā2.

Valkā, Raiņa ielā 36. Tālrunis 20661, 26464.

SļlīfiS-SnffliTi!^^

1 Viesnīca un restorāns bE^OE"
Raiņa bulvāfa un Marijas ielas stūrī, pie
galvenās dzelzceļa piestātnes. Tālr. 3541. Lifts. |

fl| Glītas istabas arī ar tālruņiem par piemērotām cenām, i

I Pirmklasīgs ķēķis. Mērenas cenas.

I Koncerts un dejas mūzika no V28 vak. i
I ATVĒRTS LĪDZ PLKST. 2 NAKTĪ. |

Dailes teātris KINO

Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (talr. 27334 ). „RADIO -MODERN"
Izrādes katru dienu, sākums pīkst-
7,30 vak. un svētdienās — pīkst- D- - Vr tm*% 1K(,q Toi- oqkkq

0 - . -t oa i R'ga, t\r. Barona iela lo/lo. lalr. 2o55y.
11 nta, 2 pec pusd. un 7,30 vak- s ' '
Biļ. kase atvērta no pl. 10 — 1 d-

un 5 —8 va<. Lietojiet

Repertuāra lugas: Jansevska rom.drām. MIGRENO-NERVOSIN
_

.Dzimtene", E. Zālītes drāma «Pirktā P ie nervu sapem,_ saaukstēšanas,

laime", .Trīs grašu opera", „Trejmei- galvas un zobu sapem.

tinas", .Trīs musketieri", „Zagļi", BRONCHITIN

„Mucenieks un muceniece" u. c. pie klepus.

Aģentūra

„L a t a n i 1" Augusts Kalniņš un Biedri

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 12.
Firmas Tālruņi: 23419 — krāsas,

I. G. Fataindusiris Aktieigesellseliatt
pārsfāvnieeibar

Anilina krāsas palīgvielas krāšosanai, foto-piederumi.
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Rīgas notārs RTgas nolSrs

M
\ \7ĶL^9! }I S J. KREICBERGS
Zigfr. Meierovica bulv. Nr. 6.

Tālr.: kabinets 27113
R '9ā

-
Aspazijas bulv. 3, dz. 3.

kantoris 23306. Tālr. 20273.

Notārs RTgas notārs

V. LIEVEN P. SOCKIS
Rigā, Aldaru ielā 1/3. Rigā, Aspazijas bulv. 4.

Tālr. 22357. Tālr. 22005. 3tl44.

Notārs B. Kancr, ī*lg&

IC SUMRFSClS Maz. Ķēniņu Iela 11. Talr 22402.

» W D EK\2*
Tjek pieņemti: niķelēšana, zeltišana,

Rīga, Kalku ielā 1. sudrabošana un oksidēšana.

Tālr. 22988. Apsūtljumiun bojājumitiekātriun lētiizpildīti.

A. Nāliļļa „PIEHA CENTRĀLE" IM. Pēterson-Šeibes
Rīga, Šoneru iela X» 1-a. Tālr. 26752.

Dabūjami augstākā labuma
"

7 uzņēmums

piens un piena produkti, vai- Brivibas ie,ā M 7
*

rumā ar piesūtīšanu. —— Pusdienas no 12—6 vak.

Radioaktīvais zobu krēms Galantērijas un sīku preču

tirgotava

DORAMAD S. Davidovičs
iiiihimiiiummiimiihiiii ■iniiiMiB Rīgā, Kungu ielā N° 28. Tālr. 20308.

Lauksaimniecības mašīnas un darba rīki SFUlCVlČ$
Dip'- «nž. V. K. GortillSky cepurēm un ballēm

Rīgā, 13. janvāfa ielā 11. mākslīgas puķes
Tālr. 33839. Rīgā, Vaļņu iela 31, dz. 6. Tālr. 22931.

AUTO-SERVĪČĒll ™T
Xi.v\ftUC/#A\ vecākas automo-

Rigā, Aspāzijas bulv. 4, tālr. 34076,29538,34403. /*Xv£*'°^+&C\. bil" fabrikas

Autoriepas „Seiberling" AVjTvvA p»*ani?. kuru

«. liv*/ A XAl\ vārds ir — gra-
aut© daļas & iWff ffl \WA rantija par vis-

auto piederumi. \k\i MSL au&stāko labu -

- ■-
' !" f\ .glrMk. I\j/I mu motoriem,

r_^a>M__________r i*X* \ ļ Ikarosērijām un

O -1 -
i -mm nepārspējami

Smēķētajiem va*£ Jgffl*^**.
BBmBHHHMHB " 'J automobiļi,pre-

NeklepO X&Ņ2>X
,,ArkO-Vate" m». ciālautomobiji.

par 15 sant. priekš 100 papirosiem. Automobiļu inženieru birojs Elizabetes ielā 41/43.
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A N T O N
14 Debora Loevenstein

- jj
n
-

L- Ķēniņu ielā Nr. 4. Tālr.20278.

SKAISTUMA fNSTITŪTS
cimdi, gumijas korsetes,

Rīgā, Brīvības ielā Nr. 7. Tālr. 27364. Firmas -Roussel" Paris.

Konditorejuun kafejnīca \ļ
u AllS|33Ch

rj. FffCimCIllS Tvaiku krāsotava, apre-

_ . - _____

tura un ķīmiska tīrītava
'Brīvības iela I. Tālv. 27797.

dibln 1847 g

v

Konfekies, kūkas un citi cepumi. Rīgā, Brīvības ielā Nr. 101. Tālr. 91333.

Feitelberg &
o

Gotz, Rīgā. ļ SpOgUļi
Brīvības iela 28, nod. Grēcinieku iela 13. p ZllbOVS

Papīru un rakstāmlietu tirgotava.
Vairumā. Speciāla pastkaršu nodaja. Mazumā. Rīgā, Pulkv. Brieža ielā 7. Tālr. 31439.

STASSANO I |J. BĒTIŅŠ
zelta un sudrablietu

veselīgākais un darbnīca
labākais pilnpiens

R!gā> M. Kalēju ielā x° 16.

Mākslas gravieru darbnīca {?' .as m8?Y!sk* čemodanu "n

& finieru priekšmetu rūpniecība

TH. RUHWALD ,.LATERMA"
Ipasn. J. EDELHAUS Dib. 1920. g.

Rīga, Vaļņu ielā 31. Tālrunis 28094. Rīgā, Vecpilsēta N° 19. Tālrunis 23431.

E2.¥JSSJJ.:JSA I Ķīmiski-farmaceitiska A./S.

....................................

Holstein & Co., Rigā,
Rīgas plrma

tr. «...». . .

°

omulīgā dejas grīda „CABARE" Ķimikāliju un drogu tirdzniec. nams.

__.

Calv. nol.: M. Kalēju ielā 10/12. Tāļr.23063,23590.
lalr. 2/055. Ulb. 1921. g. Nodala: Rātslaukumā Nr. 15. Tālrunis 26224.

L. Richters, Rīgā, N. Lichmans, Rīgā,
Brīvības ielā 32. Tāļr. 29632. Brīvības ielā Nr. 16. Tāļr. 26226.

SSL°niā'PreceS" Trikotāža un zeķes.
Konservi. Adītas preces.

Ai. Mellupa Brāli Gureviči
. -_. . _ . _.

Vaļņu ielā No 17.

MēbeļU rūpniecība Heia mater. tirdzn. komisija
un aģentūra.

Rīgā, Miera ielā 19. Tāļr. 92041. Tāir> 21272 (kantoris) 30240 (noliktava).
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ļ I

Āgenskalna aptieka Aleksandra aptieka
Prov. E. DOHRMANN CH. SANG

Rīgā, Daugavgrivas ielā Nr. 3. Rigā, Brīvības ielā 101. Tāļr. 92763.

Elizabetes aptieka Lauvas aptieka
īpašn. ELZA BANKAVS H. RAEDER

Rīgā, Elizabetes ielā 41/43. Tāļr. 32369. Rigā, Kaļķu ielā Nr. 14. Tāļr. 21656.

I I

„Nometņu aptieka" Torņakalna aptieka
Rīgā, Nometņu 41765

Mag. F. LICHNINGERS, Rīgā

Svecītes „HaemoroidaI w pret haemoroidlem, Jelgavas šosejā Nr. ļļ. Tāļr. 23183.
prostatitu u. c. dabūjams visas aptiekas.

Āgenskalna tirgus aptiekā]! TH
.

bIjcThardt
Pr0V V, Un

no"1". Prov. A. SOLDTNER

prov. A. KRIGfcRA
Ķīmlski-farmaceitiska laboratorija

Rīgā, L. Nometņu ielā 63. Tāļr. 41858. Rigā, Kaļķu ielā Nr. 26. Tālr. 20463.

1833. PĪOOļ 1933.
Hģeciema aptieka

Pirmo homeopātiskā aptieka l^ī!^'9ri,asle'i46
-a

-
TSIr 32806

-

A.JUNGER
Sauļes aptjeka

Rīgā, Vaļņu ielā 28-a.
Rigā Brivibas un Kariīnes i«iu stūrī.

Tālr. 20242. Tālr. 91608.

Mipra aotieka I Vec-Pilsētas aptieka
1 lc "

Rigā, Audēju ielā20, iepret. galv. pastam.

PrOV M ZELTIŅŠ Labdrātorljas: 1) Ķīmiska bakteorologiska
* izmeklēs. 2) pārsienamo un impregnēto

Rīgā, Miera ielā Nr. 47. Tālrunis 92103. materiālu izgatav 3) Ķīmiska farmacei-
B tisku un kosmētisku prepar. izgatavoš.

dāmu modes ļļ Amālija Taics

ENTIN dfiniu apģērbu zalons

Rīgā, Brīvības bulv. 2/4, dz. 6. Tālr.23741. B"vibas ielā 15. Taļr. 27294.
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ci,- m* . -* Kārtēja preču un pasažieru
Manufaktūras tirdzniecības satiksme starp
akciju sabiedrība

Rīgu _ VentspHi _

B. LivŠičS un B-dri Liepāju
kā arī uz Kuldīgu ar pārkraušanu

Ventspilī un visām Baltijas ostām.

Kuģniecības sabiedrība ..GAIDA"
Rīgā, L. Grēcinieku ielā 8.

Tāļrunjs 23 23m
Tālrunis 22851.

D
. -

D .
. . . 0

Rīga, Bremiesu iela 11, dz. 2.

Anonīmas Biržas restorāns
cepuru fabrikas un austuves

Sabiedrība Latvijā Jaunielā 9 un M. Jēkaba ielā 1.

Limbažos (Latvijā) Tālrunis 22053.

Kungu platmales, I

Siumpas, ļ

Tūb^pīiks
,

n

C

es.

Va,e,,kl),
Restorāns „Automats"

Galvenais priekšstāvis

Comptoir Belge Housman & Co

Tālr. 22562. Rīgā, Brēmiešu ielā 5, dz. 2. Šķūņu ielā 19. Tālrunis 22712, 32007.

y^.t
BŪVUZŅĒMĒJS

Pilsoņu restorāns
M

. HARTMANIS
II. Šķira. M. Jauna ielā 1/3. murniekdarbu amata meistars.

UZŅEMAS: mūra, koka, betona, kanālizācijas
. r» j. « T-i onnec

un c,tu būvdarbu izpildīšanu.
Anna Bradiņs. Tālrunis 20965.

Kantoris Rīgā,Laboratorijasielā3. Tālr.91557.

Svaru un atsvaru fabrika ļ ļ j GELBART & Co
H. Steinerts ?894

nat

g.
Ri8ā

-
stabuielā45,savānamā

-
tālr-20893'

, ... .. . „ __,
. _ Speciālnoliktava: Mēbeļdrānas, logu aizkari,

Artilērijas iela 3. Tālrunis 92319. galda segas un galda garnitūras.
* 1

Rīgas tekstila tirdzniecības un rūpnie- CHR HAFFELBERG
čības akciju sabiedrība
h _ »n ■ ■ M tflt

Rl
»a. L. Jaunā ielā Ss 13. Talr. 34497.

Rigā,
TālruSL 20984.

grā
_

mat
.

U Siet
-

U Ye U" Aū
!

bnlC*

Austuve, vērptuve, vates, vatelīna un vatētu
H1 3 k S 1 8 S adu darbiem,

segu darbnīca. Dibināta 1877.

Sab. Ericti Gaabe & Dēls 11 »»» kartonažu fabrika

Rīgā, L. Jēkaba ielā 24. Tālr. 27489. ļ-ļ 1^301311
Tekstilrūpniecības mašīnas un

piederumi. Rīga, Stabu iela34. Talr.31790.



241
16

Akciju Sabiedrība

Pirmā Latvijas gumijas fabrika

,/Varonis"

&k ķirurģiskā gumija

techniskā gumija

gumijas rotaļu bumbas

gumijas un ādas apavi
sevišķi izturīgi

Apmierina visizsmalcinātāko gaumi

Angļu akciju sabiedrība

8
THE UNION COLD STORAGE COMPANY, iLIMITED, LONDON \

8
Rīgas saldētava un kantoris: Rīgā, Andreja salā :

Pieņem uzglabāšanā dažādas ātri bojājošās preces, kā: '

Gāju, sviestu, olas, zivis, kaviāru, \

kautus putnus, konservus u. t. t.
.

: Saldētāvā var uzglabāt apmēram:

1
200.000 muciņas sviesta, 700 va- :

gonu olu, 500.000 pudu gaļas, ■

zivju, kautu putnu vai citas ātri *

bojājošās preces i

I Tālruņi: 30821, 30279 un 31135 J
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Gebr. Tillmanns& Co
Aktien-GeselIschaFt

Kaunas (Kowno, Litauen)

Fabrik in Schrauben aller Art
Mit Holc- und Metallgevvinde

Bolzen, Muttern, Scheiben, Nieten und Drahtnāgeln

Walzwerk, Stahlvverk, Drahtzieherei

Telegramm-Adresse:

T i 11 m a n n s, Kaunas

2 mmm Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 10, A T namā

Dib. 1850. g.
Viss priekš rokdarbiem

Alus un iesala rūpniecības

akciju sabiedrība

Latvijas koku tirdzniecības un J yO N IJ AU

rūpniecibas akciju sabiedriba
L Maskavas m 239/243>

Rīgā, Tirgoņu ielā 4. Tālr. 31273,21071.

Tālruņi 30970 un 30029.

� Pasta tekošs rēķins 314.
~

Telegr. Rīgā*.
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rit—y—it-g—jr ■t—ir-T—if-g—nr—r—i r—i i **"fTir**TrTir?r*rip

Augstākais labums,

bagātīga izvēle,
VjmI taisnīgas cenas raksturo musu fabrikātus,

kuriem Latvijas ražojumu izstādē Rīgā 1932. gada
Vsa 7 septembrī pieskirfs

ZELTA MEDALIS. f
,

TUALETZIEPES

BĀRDAS ZIEPES

ļ BĀRDAS KRĒMS r

- BLANKA ZIEPJU PĀRSLAS

J ODEKOLONS L
1 PUKU ODEKOLONS r

- SMARŽŪDENI
J PUDERS l
"I VISI ADAS, MATU un ZOBU KOPŠANAS LĪDZEKLI un ari: f
* SAIMNIECĪBAS ZIEPES *

ļ TEKSTILZIEPES f
' MARSELAS ZIEPES

; SVECES, dažādas \
t

GREZNUMA SVECES, Ziemsvētku svecītes.

1 tt. 3. Sriegfei?, k.s.

ziepju un parfimēriju fabrika, dib.is*g>. g.

| īlīgā. Slābu iela 2Vi». 10. \

oaoooOiOooooooooooOfOooo-o oooo ošooo«Oooo

2 B

g
Vienmēr laba ir §

8 IGOEGGINGERA

| M Šokolāde vaniļa ffs 5 |
OC>OC>OOK>OOOK>C^OC>OOOC>OC^OOOC^OC^OC^O€>OOOCSOO

ļ Kuldīgas lūko fabrika
Lielā izvēlē dabūjamas pie mm mm w ■■ n sa ■ sss tbs*

h. p. lutz g UINTELER
Izpildu ari visus podnieku ļf t ļ| Ķ ļļ ļ ļjļ Ķģ JLJ
darbus >

Rīgā, Ģertrūdes ielā 50. Noliktava:

Tālrunis 30509 Rigā, L. Grēcinieku ielā 13.



244

bndnn EB EDDDDnDDID

I TttilMioiKili! Skc. » i

i „Riqas lunnir!
| Rīgā, Vaļņu ielā 2. Valdes tālrunis 20582 g
B Grāmatvedība un tirdzniecības nod. 34307 9

I Kokvilnas audumi «■kokvilnas diegi i
EQ]fflUSIISISUIS ŪD[ZI Sl IS [SESCQISEQQ]ISLfllSCB[SI2l&l

i —

i

Ziemeļu Mežu Akc. Sab.
1

Rigā, Mazā Pils ielā N2 3.

Tālrunis 34019

Būvrūpniecības Akc. Sab. „BETONS"
Rīgā, lielā Jēkaba ielā Nr. 24. Tālrunis 27182

Darbnīcas: Rīgā, V. Jelgavas ielā Nr. 18 un Skrīveros.

Uzņemas: Ēku, fabriku, tiltu, ceļu un šoseju būves, kanālizācijas,

apakšzemes un apakSūdens kabeļu likšanas un ielu bruģēšanas

un asfaltēšanas darbus.

Specialitāte: Betona un dzelzsbetona ūdens un virszemes būves.

Piedāvā: Betona dobbluķus, kārniņus, caurules, trepju pakāpes,

aku grodus, sētu stabus u. t. t.
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W Akc. Sab. RTgas vilnas rūpniecība *

Kuršanshls un Himmelhochs
Q Rīga, Lāčplēša ielā 125 129-a. Tālr. 29668 (

0 Telegr. adr. „Vilnrup" „
31271 f

X Mūsu ražojumi dabūjami visos labākos veikalos f

Būvuzņēmēji

L Neuburgs un Ed. Krišjansons

Rīgā, Brīvības ielā 4/6.

Bertholda

BURTI I
■■■■■ ■■■» I E

misiņa līnijas, } <d" IČkJ ;

apmales, } _D IBIf $
viņetes, t 10)

_ I }

plakātu burti. } r [{

H. Berthold ļffļlBE 1
Rīgā, Puškina ielā 17. j O |
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i Ziemeļu Banka A. S. t

� izdara visas ļbanku operācijas

� Tālr.: 23508,23197,23195,23198,33289 f
/ �

t * D s

} @ j | Zviedrijas

} A | § oriģinālie separatori §

I !! ALFA" i

* • S
piena kannas,

! "

kāstuves un spaiņi |

ļ fiBHHiB ļ j Jankevičs, ļ
J flpdrošināšar as un Transporta Akt. S-ba! § rl * v r» I • I

,,latvua" | FleiserSunB-dn
f Teātra Ielā 9, sava namā Jo o

} Piegem apdrošinājumus pret uguni un ; § Ganību dambī 7-a g
t ielaušanāszādzībām; transportu un stiklu i

□ Tsi„ i(„. o n /i o i

{ apdrošinājumus. } 8
Tālrunis 3-0-4-2-1

o

i Aģentūras — visos Latvijas novados. J § 8
• 0000000aonoooooooaDaoooonooooooooooooo

j Kafejas, kakao, šokolādes un konfekšu fabrika

j Rīgā, Daugavgrivas ielā 10. Tālrunis 32793 un 32571. «

8
Nodaļas: Kaļķu ielā JNTs 9. Tālrunis 2-6-7-1-7 ī

Matīsa ielā N» 8.
,

9-4-9-2-0 '

Vairumā. Mazumā.

sczrzrzar aaeaaccgocaBaBaa aaacal
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ii Latviešu SavstarpigāApdrošināšanas ii

ii Biedrība ļļ
ļ ļ Dib. 1906. g.

ļļ Valde: Jelgavā, Uzvaras ielā 13, savā namā.

ļļ Tālr. valdei — 142, kantorim — 520. ļļ
jļ Kantoris Rīgā, Elizabetes ielā 63. Jļ

11 Piejem visāda veida apdrošinājumus uz visizdevīgākiem noteik < >
< l

~mmmmmmm

I

Rezervēts

Tirdzniecības namam

Rich. Dunce & Biedri
Rīgā, Jaunielā Nr. 28. Tālruņi: 23193, 20996.

Brāļi ĒutonbeiillļgļJS-,,
tvaika dzirnavas Jelgavā. ir»a«JiikiA#i»K9

Dibinātas 1880. gadā
Kredītbiedrība

y ... r? i U
Katoļu iela 30, pašas nama.

Ipasn. Alberts Eulenbergs. Tālr. 130.

_
Bilance uz 1. novembri 1932. g. Ls

KUpja malSana. 948911,02. Drošības kapifāli (ierēķ.

ftriihi nntraimi biedru garantijas) Ls 1.194.968,65. Ope-
oruDi, putraimi. racijas notiek katru dienu (iznemot

BidGlēŠana. svētdienas un svētku dienas) no pīkst-
9—14.

Rezervu daļas visiem amerikāņu automobiļiem.

„AUXOBENC" Brīvības ielā N° 2. Tālr. 26069, 26195.

Nodaļa Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 14. Tālr. 6.

Benzīna tanks Parka ielā (cirkus sētā). Tālr. 34541.

/ļ£Tw Jūsu veselībai

/TBlĀ ļ.\ ēdat barojošo un garšīgo Chalva no Austrumu Chalvas

BļEKfflgS fabrikas (Orient Chalva)

Fabrika Orient Chalva Comp., Rīgā,
Rīgā, Gogoļa ielā 7. Tālr. 26726.
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Latvijas skolotāju otrā

krāj-aizdevu sabiedrība

Rigā, Merķe|a ielā N° 13.

Tālrunis 20595. Darba laiks no 13-151
/»-

Tek. rēķ. pastā N° 967. Tek. rēķ. L. T.B. M> 394.

Rīgas sērkociņu skaliņu 11 **&ļjwjŪm
i i l —j-- »i

STARS
un KOKU apStradaSanaS mdšinfabrika, čugunlietuve un katlu

AI **
C U" J -L.

kaltuve Rigā, Kr. Barona ielā Nt 136.

AKCIJU oODlGOriDO. Izgatavo rūpniecības, lauksaimnie-

cības un spēka mašīnas, tvaika

katlus, modernas turbines etc, kā

mm
. . • fx \f ic

ar' 'zved viņu kapitālremontus.
iVOJUSalaS ielā JN2 10.

Uzņemas montāžas, dzelzkonstrukciju

nīp ā būves un metālu lējumus.
'

Parvisiem darbiemgarantē. Tālr. 92372-

Centrālās moderniecibas

Immalin un Dominator

fabrikas Homogenizētu pienu

A/S. A.GLUCHOWSKI Homogenizētu krējumu

Rīgā, Biržas namāTālrunis 21179

Dabūjams katrā labākā

pārtikas preču veikalā.

Pirmklasīgs kungu un dāmu VILNAS DRĒBJU FABRIKA

apģērbdams
„

B O S TO N
"

L C I • īpašnieks R. flltermanis

# jfTUJSK R '9 ā- Tērbatas ielā Ni 73-

_ 0
Tālruņi: Kant. 91184, 91291, Dzīv.30298.

Dib. 1908. g. Telegr.: BOSTON, RIGA.

Preču noliktavas:

Rīgā, Marijas iela Nr. 1 6. Rigā, L. Grēcinieku ielā 9. Tālr. 31734

_
Liepājā, Pasta ielā N? 7. Tālrunis 15-45

Avotu ielas Stūrī. Tālrunis 29557 Daugavpili, Valdemāra ielā 24. Tālr. 421
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Tirdzniecības - rupn. Akc. Sab.

A"

m
~

.

Amermilti

PARAMOUNT FILMS
p,kv Brieža ie,ā 29

Rīgā, Kviešu, rudzu un

Brīvības ielā 15 Tālr. 33666 rīsu dzirnavas

Vecākā sviesta eksportfirma Krāsojiet mājās
(Dib. 1906. g.)

1
ļ

tikai ar īstām

O. L. Moller- Holsts ļ-ļeitmanm
Ri2ā

> krāsām
Citadeles ielā Nr. 2

Aizsargmarka: Lapsas galva zvaigznē
Tālr. 22972, 22065 Dabūjamas aptieku preču veik.

Rīgas trikotāžu tirdzn. un Latvju Savstarpīgā

rūpniec. Akc. Sab. Kredītbiedrība

mm

£
R'9ā/L ēninu ie,ā 2

*
Tā,r

-
21472

Rīgā, Ķīšezera ielā 5, tālr. 93860 A.l F. HolImfllM - La ROCllE M Kfl. BaZBlE.

Pārdošanas vieta: Grēcinieku ielā 8 Rīgas nodaļa

Tālrunis 31367 Karlīnes ielā 23. Tālr. 93980.

IZKĀRTNES Apavu rūpniecība

Osvalds Meijers l/— !•
i-

T Rīgā, Valdemāra ielā 25
™™$ OlIlterS

Tālrunis 28626 M
*
Smi,5u ie,s 3

'
Ti,r

'
20991

I GODALGOTS 1924., 1928. un 1930.

SDAUllLU FABRIKA
Piedāvā: Uz pasūtījumu, dažādusapavus

v "
priekš slimām un veselām kājām.

S. D. Idelzak
ltt alitāte: Ūdenszābaki sportam I

Veikals un kantoris: Vaļņu ielā N» 26. un darbam. Lēti kungu apavi uu

Tālrunis 20302 un 31682.
-f__ ___wu

Fabrika: Bruņinieku ielā 49, tālr. 94%3.
mm "Pavu ■"«•ošana.
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Augu eļļas,

Eļļas rauši,

Lakas un rauši

A./S.

j Liepājas eļļas fabrika [
S agrāk KIELERA, Liepājā. 5

ļļ Geo Gruenvald

■ LiepSjā, Graudu ielā 14. ļI Tālrunis 451.

Liepājas kokosa
Akc sab PLUTO"

grīdsegu fabrika
■■■■■«■^■■■■■■bmbmbbbb-

tt
_

• Y
~

Liepājā. Dib. 1899. q.

Hermanis Lcvy

Liepājā, Atslēdznieku ielā 12.

vērstuves, lāpstas, āmuri,
Godalgota ar zelta medaļiem Rīgā, ■ • ... _

1932. un 1931. g ,
Rostovā 1910. g.

darba rīki. Rati, riteņi.

Drogu preču lieltirgotava Tidemand. Persson&Co

S» L« Licbcrillcinn
Telegr. adrese': .Shipping'

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ un

LIEPAJĀ. Dibin. 1892. g.
,

Kuģu mākleri un

Tālrunis 151 un 503.
r .

,_ v ,

norrakresanas aģenti.

Tekošs rēķ. Latv. Bankā X? 1195. Det Forenede Dampskibsselskab A./S.
Pasta tekošs rēķ. ,Nš 2001. in Kopenhagen aģentes.
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ZIEPJU FABRIKA • V

m
nākotn e" P. Putniņš

RTgāf
Matīsa iela 32 Rīgā, Kr. Barona ielā 63, Tai. 92635

Tālrunis 93705. Pasta tek. rēk. 1167.
_ ...

. . ,

_. _ . . -r.r-nt-e*
Farmaceitiska laboratonia

P.edava augst. labuma ZIEPES:
Techniska loborarorija

1ualetu, Strādnieku roku, Traipu tin-
v. . , . , ..

1

šanas,
_

Marseļas, Dzeltenās kodola, Ķīmiska laboratori|a

Zilraibas, Matu un sejas kopšanai Kosmētiska laboratorija
Pērubalzama ziepes. Drogu un ķimikāliju

Jaunums: Zaļāsziepes cietā veidā LIELTIRGOTAVA

Gaļas un desu lieitirgotava III. Vidzemes Savstarpējā Kredītbiedrība

J-...
Rīgā, Tērbatas ielā 23/25. Dib. 1903. g.

\m I WĒ WW% W% Maksā par noguldīj. no 7% līdz H% gadā
■■m-—

Aprēķina par aizdevumiem 10% gadā
Rīga, Blaumaņa iela 42-44 iznomā ugunsdrošus seifus.

Gaļas un desu izstrādājumi ■

augstākā labumā A/S
#

MAVERO"
Cenas ārpus konkurences.

_ . ... v. ...

... . . _, _ .
. , v .

«
Darba rīki, Mašīnas, Materiāli

Visizdevīaaka iepirkšanas vieta.
.
.

_
.

. . _Tijix.ucyiyu^ u

amatniecības un rūpniecības vajadzībām.
Vairumā. Tālr. 28730. Mazumā. Rīgā, Tirgoņu ielā 18. Tālr. 27306.

Augstākā labuma slīpējums, Ofertes

elastīgi kā atsperes, cieti kā dimants UZ eksportprecēm VēldS
ir īstie Zviedrijas „

S VI N G »
o

bārzdskujamie asmeņi. NILS OLSGARD
Dab. visos labākos drogupreču veikalos.

Tirdzn. Sab. LeoLebedov un B-drī Rīgā

kāns z. m. un dēli Smēķētājiem vislabākie papirosi
papīru, kartona un dzelzs tirdzn. un V R? flyļ I 9 II

rūpniec. A/S. L. Peldu ielā Ns 26/28. ff I E Pi I 9

Noliktava : Tālrunis 23974 20 §ab- 35 sant-

Dir.-rīk. Dr. J. Kāns, Tālr. 21322. Tabakas ffabr. „TRUD

A S. H. P. Schwabe' \J. PRE/SS
Rīgā, Rāts laukumā 5 Rīgā, Audēja iela 14

mm Tālrunis 23947

ūezalkohola VĪNI- | ffi^ff^jga

NikOlaja aptieka Pirmklasīga kungu apģērbu

„H. Werbatus"
darbnīca

O. Haak H. TELJATIN
Rigā, Dzirnavu ielā 43. Tālr. 28705 Rīgā, Elizabetes ielā 14-a. Tālr. 27857.
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Rūpniecības
Miltu rūpniecības un tirdzniecības

Savstarpīgā Kredītbiedrība akcii u sabiedrība

Sķūgu ielā 15. Tel. 29887,34887, 20451.
.

f
V | KTO R I J A*'

Izdara visas bankas operācijas. Rīgāj Dzirnavu ielā N? 163/165.

Krliumā ļ ļ Ado|f JakObSOlI

B. FrīdmanS, Rīgā, Kantorgrāmatu fabrika

Kr. Barona ielā Ne 14. Rigā.

K. Baumaņa, | I Alentobrornin $$?%gt
Rīgā, Kr. Barona ielā 31. Tālr. 29125. Izgatavots

Katru dienu sva.g. cepumi Iz pasa 3

1

TJ,ff^
ceptuves. Radio- mūzika. |_^v^

CENTRAL-APTIEKA li i pm .
Prov. A. Satcs un B-dri L-lCJķ-IU Ct p 11 fcS rv d

Parīzes Pastera Institūta preparātu generāl- Prov. S. un J. Litvinskis

prieksstāvniecība Latvijā, Eestljā, Lietuvā un r— -
__4._-. . . /~

somijā. Rīga, Ģertrūdes iela 106.

Rīgā, Marijas Ielā 10. Tālr. 29654 Tālr. 39925.

gr"Se,T^a || Augusi Ritterberg,
Avotu ielas stun.

Rīgā Bruņinieku ielā 57.
Tālrunis 26852.

' f

1 Laku, krāsu un per-
Lielā Maskavas aptieka nicas fabrika.

Prov. J. Dermetiks un prov. I. Blonds

Rīgā, Maskavas ielā 55. Dib. 1883. g. Tālr. 92360.

Tālr. 31546.

vairumā. mazumā. Kungu un dāmu drēbniecība

Visizdevīgākā iepirkšanās ■ BkM
A

s S E_
A _ _

visāda veida Ja PI ClJ D6l 9 S

Cl ll/AC I in
Drēbnieku akadēmijas abs.

ourvcat> uri <jickd
Ri Bla aielā 14>dz 4 Tāir.27973.

(pindzeles)

kā mājturības, tā techniskām va-
Z»mēšašanas un piegriešanas studijā

~- It- - - » • pieņem tikai mācītus drēbniekus. Mācību
jadzibam piedāvā pasrazojumus sākums katrā 1. un 15. datumā.

SUkU Un OtU rŪDftieCĪba Turpat dabūjama pašmācības grāmata «Apģērbu
'"

" "

2L
m.

K veidotājs" satura akadēmijas kurss — vīriešu un

Brā 1 POGINI un B-dri '^^£J^^£?M bro$eu

Rīgā, Dzirnavu ielā 87/89. Tāļr. 26463. Auto " goda
L
g
a

°

tv

s ™„1«a«!' Un 1932 *'
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Latvju dramatiskie kursi (dib. 1909. g., tagad fiaIHnioka amata mpictarc
Zeltmata vadībā. Kursi sniedz saviem audz. UālUnittlva drildld IIIK:>

pamatizgl. skat. mākslā, pēe gadiem ilgi pār-
„_ ,„__

w_

baud. metodes.Kursaabsolv.darb. visos Latvi- ļ> Lj ļVļCf |ļ\G
Jas teātros, — tā ir labāka liec. par mācības X • JL L4lilOv/ilU

sekm. Jaunu audzēkņu u/.ņems. janvāra un

Rīgā, Avotu ielā 65. Tālr. 93054.

Kokrūpniecības un Tirdzniecības flke. Sab. «^Pjr^flVO
„LATBRITS" Mffm^1

Rīgā, Lāčplēša ielā81. Tālr. 29020. Ir KlPIIHIfcfc

Ražo
RĪGA

■ ■ -
_

Galvenais veik. L. Grēcinieku iela 12.

apavu liestes 22991

Nodaļa : Kaļķu ielā 12. Tālr. 22348

visādos veidos.
ar fo|o nodaļu>

II.Jflnoms un P. Kundziņš Ma ENS
Rīgā, Mārstaļu ielā 25.

Ri

-

as ieļā 70 m 9461g
Tālr. 20878. __

=
______

=

Miltu, labības un ļ Austrumu aptieka
koloniālpreču

īpašn. K. ASSMANS
tirgotava

y

Rīga, Reveles ielā 59. Tālr. 92933.

IT &lr Mēbeļu veikals
_li. irdKuerifc

K. FREIMANS, RIGA

Rīgā, Marijas ielā 37. Tāl. 28224. Tērbatas ielā 41/43. Tālrunis 27931.

Piedāvā: Viesu, kabinetu, edam- un guļam-
Vienmer svaigi un leti UZ- istabu iekārtas, kā ari atsevišķus priekSm.
kožamie, laipna apkalpoš. Apzinīgs darbs. Iespējama nomaksa.

Koku Tirdzn. un Rupn. Akcija Sabiedrība Š M 11) T

Brāļi H. & J.Levins Mašīnu un aparātu fabrika

Rigā, L. Pils ielā Nr. 23. Rigā, Blaumaņa ielā 5-a. Tālr. 27811.

Jelgavas oir! krāi-aizdevn Sabiedr. Jelgavas liamniekn Krāj Aīzd. Sabiedrība

JeSgaVāf Uzvaras ielāNr. 12.
Je|gaVāT

Akadēmijas ielāNr 31.

Tālr.: Direkcija 7-4-9
Tālr. 2-8-2. Darba laiks no 10-14.

Birojs un vekseļu nod. 1-9-6.
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v v«r|. «CI/' A ēdienu veikals, Blaumaņa ielā 12.

Itiz. A. r āsternak & Ko specim: brokastis no Pi. 9 ma ndZ Pi. 12
**ulVIHUn «>Vi nāun pusdienas no 12—22 katru dienu. Dažādi

1—> =
ēdienipēc izvēles, pēc a la carte. Ēdienus

I lUl I lO pagat. no pirmkl. un svaig. prod. Veikals at-

' vērts katru dienu no pīkst. 9—22. Krājumā
Rigā L. Kalēju ielā 33. Tālr. 23381. dažādi atspirdzinoši" dzērieni. Laipnaapkalpo-

šana, bez dzeramnauuam. Augstcieriībā.

Zelta un sudraba lietu fabrika ROBERTS KLEPERS

H»| Q| flZ Rīgā, Dzirnavu ielā Nr. 90, tālr. 26368.

■ D Ci IIRf KlgCii Auto un aviācijas radiatoru rūpniecība.

MpHalli un Haž n07Īmiudarbnīca Izgatavo un izlabo visu sistēmu motoru radi-
meaaiU un aaz. nozīmju Udrumtd

atorus, benzīna tvertnes, dubļuaizsargus u.t.t.

Gleznotāju ielā 12. Talr. 22304. Visu metālu autogcniska samctinašana.

Dzelžu un maisu tirgotava A. RIEŽNIEKA

FPriprll'inH liīfriī elektro mēchaniska darbnīca, Rīgā,
« JTI ItUldllU, Rēveles ielā Nr. 45, tālrunis 91819.

Dzirnavu ielā 151. Izlabo auto elektrību, pārtin dināmostarte-

Tālr. 30751. Dib. 1886. g. rus,magnētes,lādēunizlaboakumulātorus.

Dzelzs imports ķ s

Hiršfeldf, Hiršhorn & Troinis Brāli Levitani & Co
Tālr.: Kantoris 32495.

_ , ... ... _.
9

._ ,. „ ._ . _,_

Noliktava 31053.
Pasta kastīte 612. Eleganti damu mēteļi liela izvelē.

Dzelzs stiepules un būvju skrūves.
Rigā Aspazijas bulv. Ni 6.

Rīgā, Turgeņeva ielā, dzelzs noliktava 8-9.

* xx1t1.a~1.1ij bonēšanas darbus ar elektr. aparātiem
M. Kalnu ielā 5, paša namā. Tālr.21850. 10 sant. par kv metru.

Elektro-mēchaniska darbnīca. Spe- . ?*)\ / ļgSīH™ "

ciāli: gultas, bērnu ratiņi, velosipēdi.
kalpošanu Ls 1,- parstundu

Veikals Prāgas Ielā Nr. 15. ļ | Rīgā, Vaļņu ielā 22-a. tālr. 20249.

1/T ļ AU Dīrro Maliņu fabrika. Sabiedrība

rOlO „I\L1U Klga šubertSf Rudzits un Bdr.

vaļņu ielā 19. Tālr. 20564. Rīgā, Rēveles ielā N? 8/10. Tālr. 91436.
Ip. V. Rīdz e ni ek s.

81 1
r» ,u ,„„,o a ic „„

Skrūvju un kniežu fabrikācija. Dažādas
Darba laiks no 9—18, izņemot svētdienas un f

_ . „ , ...

svētkus. skrūves, uzgrežņi un kniedes.

Fa ŠNEIDERS un ŠĪRS, Rīgā, Dzirnavu ielā 39. TJ \T TT ¥ T H/I C /"fc \ī
Tel. 29326. Grāmatu antikvariāts „Giāma»as JP

.
V L jĻmi U ItJL iO VJ 11 O

par brīvu?" — „Nē, Det gandrīz par brīvu!" t>

Tik zems cenu grāmatām, kā tagad, nav Rīga, Tērbatas ielā 50. Tālr. 34211.
līdz šim vēl bijis. Bibliotēka. Grāmatas dai}lite- «..« i #, .

rātū iā un dažādās zinātnes nozarēs latvju, vācu. Stikla firmu Sindikātā neieeju,
krievu, franču un angļu valodās. Ap 30.000

■- — ■■

sējumu. Atsevišķa nodaļa bērniem. Stikli, spoguļu rūpniecība.

Mēbeļu veikals m. pliners Mmm smalko kungu uzvalku ateljē
Rīgā, Ģertrūdes ielā .Vs 33. Tālr. 22616.

- _ _ _

Krājumā lielā izvēlē visādas MĒBELES, U IV 1\. V/ V
DIVANI, KUŠETES kā arī METĀLGULTAS.

Pielaižu ari uz nomaksu. | Rīgā, Vaļņu ielā 19. Tālr. 22382.
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mūsu ražojumi: Risu stērķeles veļai, gabalos agrāk L.Bangert, Liepāja, Kaiju iela 66.

Risu stērķeles pūders. KvieSu stērķeles gab. „ . , ,

un paderi. Vīnes klisters. Dekstrīnt Šķidrais Skārdu iesaiņojumus, kā: eļ|as kannas,

Misters. Spiedoga (zigel) laka. Galda sāls apavu krēma, konfektu, medus un ap-

Radio'. Kanēls. Pipari Etiķa skābe (esence). «*ku *»" ndžaf; P lena Un udena sPaln "S

Galda etiķis. .Svētki" piparkūku virces un

"ZT
. D Halipn

īLieber Liebermann
II. II. nuUoL Liepājā, Graudu ielā 54. Dib. 1885. g.

Viss priekš biroju, kancleju un

Šhūno Ielā 26 a
sko,u vajadzībām

1 v

Vairumā. Tālr. 9-29. Mazumā.

Tirdznieeibas u rūpniecības sābiednba 11 »A LA marquise«
i«Pmmhh w»<"

PARĪZES KONDITOREJA

„Ko.umbia-Milti" s

f*™^*»

Liepājā, Lielā ielā K? 5. Brīvības ielā 11._Tālr. 34536

FilmuRūpniecībasAkc.-Sabiedrība Rīgā, Elīzabetes ielā ffe 51.

/ / tvd TĀLRUŅI 28912, 29012.

Metro yotdwyfi naijer Pasta kastīte 89s

A/S. Šokolādes un I IKl I Klši

Konfekšu fabrika //UIHIVN ™ fvICjCI

Rigā, Audēju ielā 1 Tāl 22647 KII1HIIP
—

R l |M fl f
Pulksteņi un viņu piederumi U I I I EJ 1

priekšstāvis no fabrikām: dabūjami tikai

Paul Buhre. Doxa. Longines.

H-ry Moser & Co. Omega. Vdlnil IGlā 14
Ch. Tissot & Fils. Tavannes *

Watch Co. Zenith. Tālrunis 20583.

Visi, kufiem rūp veselība un sek-
_

mes darbā, iegādāsies Doras ŠvīkuI nreČll flOHktaVa
grāmatas: r

1. Kas kādā slimībā jāēd. n \īAT A DJTī/f/*»
2. 210 zaļbarības receptes (2. izd.) J\AI AlKUVlL^

3. Jaunākās atziņas par barību
„m

17

un vārīšanu.
Uti t. ĶUKl 1JM

DOraS SVĪiCUl Rīgā,L.Pe!du ielā 15.Talr. 22666

Fizikālās terapijas kabinets. Liela īzvēlē no ādas precēm

Elizabetes iel° 57?d« 28682. | | ārzemes un vietējās fabrikas
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11 Alberts Grābens
vilnas kārstuve un vērptuve, Ogrē. Rīgā, Kalpaka bulv. 9. Tālr. 22424.

Tālr. Ogrē 50. fM Galvenais kant. Rīgā,
-■

_ _ _ a

„ Rīgā 26762. ■ BlaumaņaIelā Nr. 16/18 Ķ | Itl | K 3 I I J 3 S«
Telegr. adr.: OORESPAPE, Rīgā.

_______________________________________________

Pārsienamo materiālu laborātorija ļ£ J J <Qļ
E. BEINERT, Rīgā Rigā, Avotu ielā 61. Tālrunis 94181.

Kronvalda bulv. 10/15. Tālr. 22007.
apgaismošanas un spēka

ietaises uzņēmums, ka ari elektrības
Saites. Vate. Lignīns etC. piederumu tirgotava.

__ __ __. _ _ _

Kinem. akc. sab.

RTgas buvbiedrība A.-S- Baltfilma filmu nams

ApbUVeS gabalU pārdO- Rīgā, Skolas ielā Nr. 3-a. Tālr. 27539.

x V. Q - - _j« ,- Telegr. adr. ..Baltfilma", Rīgā. Piedāvā
Sāna «iga-rviezaparka kino teātriem, skolām un biedrībām labā-

_ _ .
.

,_ __,
.

_____
kas mēmas un Izcilus skaņu filmas vācu,

Rīga, Brīvības iela dl. Tālrunis 26586. krievu unangļu valodās. Cenas mērenas.

Tirdzniec. nams „NORD" ZAĻA APTIEKA (Dib. 1710. g)
Stiklu un spoguļu tirgotava Aptiekārs JOHN ingelevičs

Rigā, L. Ķēniņu ielā 12. Pieņem dažā- JKff^tliSIfSJf
1". lllSS S

dus Stiklu un spoguļu darbus.
Aptleka Farmacei tiska laboratorija. Pārstāvnie-

Vairumā un mazumā. Tālr.20568. Pasta tek. rēķ. 982.
clbas ķlm.-farmaceit. nozarēm.

VĀRTA baterijas I

un

A. Ousev PERTRIX anodu un

kabatas baterijas ir tās labākās.

Rīgā, Valdemāra ielā 17
PlCpTclSlCt V1SUT.

bi"it» irc»:imr:in:tHt.orrinKH.izuzTzrruiTZTZJB

1
Pasaules pazīstamie Zviedrijas

,/Diabolo'M
separfitori un sviesta kūlēji

tiek pārdoti ar 10 gadīgu fabrikas garantiju. '

1
Fabrikas noliktava Visas papildu daļas arvien dabūjamas. :

„Diabolo separatoru tirdzn. J. KIMBERG" |
Rīgā, Ganību dambī 7-a. Aģenti visos pagastos.

rzizstrKrxnz3tziz*ziozieztzazasi tztzuzxzixzx mmt—uk—;»—i«ztg
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E. ETTINGER, k
- MMKOVSKIS, veļas zoda rūpn.

* īves ielā 2, tālrunis 41090.
Pasaules literatūras jaunumi Terēzes ielā 4 tālr 92515

pārdošana un bibliotēka, Pastāvīgi krājumā: VEĻAS ZODA
latviešu, krievu, vācu, franču un (kristallos), GLAUBERSALS (krist.),

angļu valodās. ļ ZIEPJU AKMENS.

Dārzniecība K. ERDMANS, Rīgā ļ j Kažoknieku meistars
Anniņmuizas iela JNr. 7. lalr. 32521.

Puku veikals
KONSTANTIŅ SAAR

Elizabetes ielā' Nr. 53. Tālr. 27945.
Dib

-
1912

- S-

vaiņagi, krsšņas puķes, rozes, puķu sakopojumi. Rīgā, Lielā Ķēniņu ielā 8, tālr. 22313.

ē„
R E G I N A" i. .■atvijas rakstāmo spalvu rūpn. I

RI.I, Merķela ie.as stūrT „L ATP EN" J. Liepiņš

pgrk unpārdod: pulksteņus,zeltu,sudrabu, Rīgā, Biķernieku ielā 31, tālr. 92472.
platīnu kristālu, dārgakmeņus un Parīzes bižutēriju.

z tavo dažsdas šķirnes rakstSmspa|vas n0 vislabākā.
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu izlabošana

zviedru tērauda
>

piedzTvojušu Speciaiistu vadībā
pasu darbnīca. | Ieteicams pieturēties pie šī Latvijas ražojuma.

Finieru fabrika Annas Ašman

R. HOVŠA u.S.MICHELSONS
MŪZIKAS u RITMIKAS skola

Rīgā, Patversmes ielā 2i.
Brīvības ielā 40.

Tālr. 92058, 95359. | J Tālr 26938.

Makaronu un nūdeļu fabrika L. P. R.

KRISTAPS FREIMANIS Latvijas papīru pārstrādāš. rūpn
Rīga, Hospitāļu iela 5, talr. 91550.

Rīga, Ormaņu iela 26. Viļņota pape, kartonāžas, parafīn-

Tālrunis 41453 papīrs, eļļas papīrs, ocean (darvas)
I I papīrs u. t. t.

Labs un Iets dzēriens i

KATREINERA iesala kafija Mēchaniska u.buvatsledznieku

Garšo kā īsta pupiņu kafija. darbnīca EDG. ŠULCS
rrieksstavis Wuliam Jenisch.

Grauzdētava: Rīdzenes ielā 15/17. Rīgā, Pētersalas ielā Nr. 12.
Tālrunis 21843.

b
_

,

Veikals: Skārņu ielā 4, tālr. 26270. | Talr
-

3(b61
-

iVloritZ KriilTCr KUNGU VEĻA paša ražojuma

«•-■-■ -ir i
A. ANDERSONS, dib. 1906. g.

Rīga, Vaļņu iela 2.
_

_

t-.-j , . . . Rīga, Brīvības iela o.

Jeladu eksports un imports. T
_

ļr 2854b

i Dr. K. LEVERKUS & DĒLI, A/S.
T A ĪTU"C A TH/fTVTTT717"f T Dib. 1886. g. MTIgrāvī pie Rīgas. Dib. 1«8*. g.
LAUKoAlMlNllliJVU SMALKĀKAIS ULTRAMARINZILUMS

/"'TTIMTRĪT R A TVTK" A
k,|ķa krāsojumiem, krSsu fabrikācijai, krāsotāju dar-

V/l-iil 1 KA.ljl5AlllVx\
biem, ziepju fabrikācijai, litografiem, tapētu drukā-

_ T . ļ_ -Ķ7-— . . i_ /■
šanai, apretūrai, balināšanai, katūna drukāšanai, papīra

Kīga, .Liela KeniņU iela 24/26. un cukura rūpniecībai, cementa plātu ražošanai,
°

ve|as zilumam u.t.t., u.t.t.

Tālruni: 22973. 22940. 23286. Priešstlvis un noliktava Rīgā: E. VVIEDEMANN,
_———mmmummmmmam mmmmmm———_mm——_l Kungu ielā Nr. 25/27.



258

Kazino -teātris "*S

Brīvības ielā Nr. 81. Tālr. 93135. 4

Alduina Kūvalda 'U ii
īpašums S

Olbināts 1907. g. kā RTgas varijetē-teātris, p8c pa- \\ ■ JfAm«9 ~" I 23 J§
saules kara pārveidots par kino-teātri, bet 1929. g. \\ II ••

Izbūvēts pēc pēdējiem techniskiem sasniegumiem V. TTJffl tr0 Jļ ģj .m

par vienu no modernākiem Rīgas kino-teātriem ar A y/r '/p £t\ 5?
apm. 1000 ērtām sēdvietām, un uzved tikai izmek-

I J "5
lētās labākās un vērtīgākās gaismas skaņu filmas

pie vismodernākiem skaņu aparātiem, kamdēļ ari *S

ērtais Kazino-teātris ir guvis visplašāko publikas
Fabrikas marka b «

piekrišanu. šķidra ogļskābe. Sausais ledus.

Klir7etlie" Apdrošināšanas Dib. 1861. g.••I\U1/,C111C akciju sabiedr.
6

Dib. 1861. g. Konditoreja un Kafejnīca
Valde: Rīgā, Doma lauk. Nr. 11. Ti. I"l *

Tele^SakittteNrKu llh Kemer

Tājruņi: 32117, 21622, 23539. Rīgā, L. Grēcinieku ielā Nr. 4.
Tek. rēķ. Latvijas Bankā Nr. 3022 Tortes, cepumi, tējas cepumi, mar-

Rigas Tirgotāju Bankas A/S.
melade, konfektes, šokolāde u. t. t.

Pasta tekošs rēķins Nr 1456._ augstākā labuma.
Uguns apdrošināšana. Apdrošina-

tvt j i ir i • i- tvt *.*

šana pret ielaušanās zādzību. Dzī-
Nodala: Vaļņu iela Nr. 11.

vības apdrošināšana. Koncerta un biljarda zale, šachs.

Pārstāvji visās pilsētās un miestos Latvijā.
Koncerts.

!p
ģ

f^T
T

J

;
s

P. OZOLIŅA
1 rTLl XlLvTxxl apbedīšanas birojs Rigs, Brīvības ieiā so

.
~~~

-jr-i,,.—f„U-; 1. .. Bruņinieku ielas stūrī

Ziepes,
un zārku fabrika

T51runis

kuras godalgotas ar zelta medāli Birojā ļoti lielā izvēlē

nneretā Irr> crnAtAnvi visādi zārki no metāla, ozola, apvilkti ar drēbi unaUgSīaKO gOOalgU |akoti, kā ari Ml glīti ItM rati, balti un melni.

Latvijas ražojumu propagandas Lieia izvēlē metāla kapu vaiņagi
lZStade lV-Ji. g. Uzņemas līķu nosūtīšanu uz visām pilsētām un uz

Parfimērija laukiem ar pīšu zirgiem un automobili. Apkalpošanu

VENUS
izdara noteikti un lēti.

p- -
"/-»- "1- 4 4 Vienīgais lielākais uzņēmums Latvijā šai nozare,

ttlga, iela 11. ~ Lūdzu ievērot adresi! "

Ordeņu un nozīmju rūpniecība

Pēters Taškovs, Rīgā
c

D

Vi
5

- 11
Trikotāžas un adītu preču \

9 ļ* #
iVl U 1 1 C F

rūpniecība „Adtrik"
K

Rīgā, Vaļņu ielā 4/6. Tālr. 21682

č}% jSh. iS*. Izgatavo vismoder-

nākos ordeņus, že-

Noliktava Tērbatas ielā 49/51. toņus, kareivju un

_- Tālrunis 29472. %$JM±$A biedrību nozīmes

■«■■■■I 1 frgrSt—jmVkvĀki no zelta, sudraba

- un cita metāla.
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Ebano-Asfalts-Bitumens ir izturīgākā — pasaules pazīstama — asfalta

marka. „Euphalt" Bitumena Emulsija ir vislabākais — aukstā veidā

pielietojamais — šķidrs asfalts. ,,Barol" f
sts Patentkarbolineums ir

augstvērtīga nepārspējamas kvalitātes marka, izstrādāta no speciālas
kaparchlorētas darvas tauku eļļas.

Ķīmiska fabrikaun tirdzniecības uzņēmums KALKAU & BUSCH, RIGA
Kantoris: šķūņu ielā Nr. 19, tāļr. 21170.

Fabrika: Valmieras ielā Nr. 10/14, tāļr. 94753.

Tauvu un auklu vītuve, kaņepāju un linu vērptuve
LEOPOLDS EICHE, RIGA, Tālr. 22815.

Fabrika: Vidzemes šoseja Nr. 27. Noliktavas: Rīga, Ķemerejas ielā 8,
Daugavas malā (Kaļķu ielas galā), Mazā Grēcinieku ielā 4, Meln-

galvju namā.

Izgatavo un piedāvā no krājuma: Tauvas, virves, auklas, sienamas

saites un kaņepāja dzensiksnas no kaņepāja, manila, zizala un

kokvilnas. Tērauda troses, brezenta, audekla mēteļus u. t. t. priekš
kuģniecības, tirdzniecības, zvejniecības, lauku un mājsaimniecības.

KRIEVU - BALTIJAS
MINERĀLU EĻĻAS REKTIFIKĀCIJAS Akc. Sab.

Zigfrīda Meierovica bulvārī Nr. 11.

PETROLEJA UN SMĒREĻĻAS.

Latvju informācijas akc. sab.

vIlvflL/Ud Sniedz ziņas par uzņēmumiem visā pasaulē.

■■■MM Rīgā, Kaļķu ielā 3/5. Tālr. 28673.

VTJ T ZL kungu, dāmu un bērnu; gultas. Lielā izvēlē, paš-
jUt JĻšf XjL ražota. Par noteiktām un visiem pieietamām cenām.

mmmmmmm
\m\mmm UN GALANTĒRIJAS.

GDI ATA Mazumā: Rīgā, Kungu ielā 8. Tālr. 22800.

. r L/i 1 U Rigā, Kr. Barona ielā 36. Tālr. 29066.

Vairumā: „Latvju veļas rūpniecībā", Vaļņu iela 28b.

Tālr. 23222.

-rjsrss? | * ■ a v*^
fabr. ,.zeita Sērija- - D'Hortvs «Apbedīšanas birojs ■

ražojumi: H
un zārku fabrika ■

Puders un smaržas „Mon ami" ____JBHļ
Samta pūders un Samta krēms

•
Cietais puders un Rouge. rīga

Brīvības ielā Jfc 44/46, Stabu

_

mmmmmmmmmmmmmm^mmummm
ielas stūrī.

Dažādas smaržas un c. kosmētiski
Tālruņi: 3-0-9-4-1, 9-1-9-9-8

līdzekļi.



260

££u& M
-

HlirviCS UH Ko. j. Miķelsons un b-dri

Telegr adrese- «Gurkauf» Piedāvā dažādavelda_VinesJtres-
Tālr.: kabinetam 20549, kant. 27410. Ius

» garnitūras un šupolkrēslus.

mmmmmmmmm K/im *r darīšana ar mr dku — tas

Krājaizd. sab. Dzelzceļnieks, Rīga, I\CIIII griežas Jul. Heinr. Cimer-

Avotu ielā 4, tālr. 27485. Darba laiks maņa pārstāvībā. Tel. 23226, 23854.

no pīkst. 13—17. Pieņem visāda veida Speciāla nošu nodaļa un izdevnie-

noguldijumus un atmaksā bez iero- čība, visi mūzikas instrumenti un to

bežojumiem. Valdē O. Zaķis, dir.- piederumi, flīģeļi, pianino un har-

rīk. R. Grēve, P. Pauls. moniumi, radio-aparāti, gramofoni
'

un skaņu plates.

Grsm.tu antikvariāta
„

UN I VĒRSAL" F. PETERSONS, dib. 1860. g. Kapa-
Riga, ozimavu ieis 44, Skolas ielas stūri, tālr. 28J14. ra kaltuve, gāzes, udeņa, klozetes,

ikkatrs var atrast sev piemērotu grāmatu siltūdens pagatavošanas Un Cetrāl-
lasTšanai, kā ari nopietnam studijām. „„lr„«J-sX-»_- :„*„:„„ 71-, 1 11

srām.tas i.tviešu, vācu, krievu, frānau un anB |u
apkurināšanas ietaises. Rīga, 1. Mo-

vaiodās. netu iela 6 un 1. Maskavas ielā 53.
Mēs pērkam ari grāma'as visās nozares un valodās. Tāļr. 21730.

Parfimērijasun bārzdasskūšanas pieder, veikals
M6Cll8lliSlC3 *tl3flrHTC3

A. SOKOLOVIČ Rīgā. Brīvības ielā 10 ■ _mMi _~ _ _ _ _ __

I

Tālr. 29805. Vairumā un mazumā. Ķjīm KS IB I N S K S
Šveices Uslnes Metallurglaues de Vallorbe TSImnle ««i«a UsMikiis <■n

Vienīgā pārdošanas vieta Latvijā.
laiTMIllS 4413U. Vecpilsēta 19.

Smalkterauda un gumijas preces.

Km
Svarus, atsvarus un

mērus likumīgi pār-
zīmogo, kā ari re-

montē un jaunus uz

pasūtījumu Izgatavo.

Pieņem ari visus citus

darbus, ka autoge-
nisku metināšanu un

mašīnu Izgatavošanu.

Dūnu un spalvu apstrādāšanas fabrika

,.SPALVA" BM?$SŠ I Asfaltēšana,
piedāvāpar fabrikascenām plucinātasspal- jumtu darbi,
vas un dunas, ka ari gatavus spilvenus. t%A##%M9
Pieņemspalvas plucināt, kā arī lietotasspal- DGIObICI Un Citi

vas tīrīt un atjaunot. Vairumā. Mazumā. jjļ q ļ

Pagodinospaziņot manai augsti godātai
A^GtltUTŪ.

publikai, ka šogad, novembra mēnesī, ma- "f~* J T-T*"
nal tapsētāju darbnīcai piepildās 30 gadi |~<fl €TZ\t* \W W OO M
no dibināšanas dienas. AV. A&.1/VU

K. /%. Johanson, L. Bīskapu ielā 5. Tālr. 22820.
Dzirnavu ielā M 38. Tālr. 23112\

*

Ādu cimdu fabrika
nTnr/rT T T C*

D. M I R K I N s Z. BIRZULIS
Fabr. un veikals: Brīvības Ielā 4. Tālr. 29528.

Piedāvā lielā izvēlē vairumā un mazumā: Stlklžl I&DrikA
Cimdus paša ražojumu, kā arī ārzemes jaunu-
mus' ZCķrombinP Rīgā, Brivibas ielā 163. Tālr. 93616.
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■ A./S. ■

Jordeķu Tekstil-Manufaktūra"

■ Rīgā, m. Nometņu ielā JV* 6. Tālr. 41558. ■

B ■

Kokvilnas audumi

visāda veida: dabiski, balināti, raibi un krāsaini.

■ Logu aizkari. ■

Pārdošana caur:

A./S. LATVIJAS KOKVILNAS RAŽOJUMI „L. K. R."

Herdera lauk. Nr. 1. — Tāļr. 3-5-3-3.

■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

EEEBSEEEEEĒEEEEEEEEEEEEEEĒ
ISJ Ē
E E
E I

I Zasulauka Kokvilnas |
Vērptuves un Austuves

1 Sabiedrība |
E E

E Ē
E Ē
E Ē

|ļ Rīgā, Šampētra ielā 1. Taļr. 4-1-3-9-1 nn 4-1-2-9-0 |
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Rīgas kokvilnas vērptuves un lenšu austuves sabiedrība

llllllllllllllinil ,™ // llllllllllllllllllllllil

a „LENTA
,

Rīgā
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 77

* M ' ~

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vecākā vērptuve un austuveLatvijā, apgādāta ar modernākām

darba mašīnām un Ierīcēm.

Vērptuve: visas aužamās, trikotāžu, adāmās un rokdarbu dzijas un diegi,
dzelzsdiegi, dažādi speciāldiegi.

Lenšu austuve: visas galantērijas lentes no kokvilnas, mākslīgā un īstā zīda,

gumijas lentes, zābaku lentes, lentes ar ieaustiem vārdiem (firmām),

izolācijas un kabeļu lentes, groži, matraču lentes u. t. t., mežģīnes mo-

dernākos rakstos un bagātā izvēlē, pītas lices, lentes, treses un apavu
saites.

Plataustuve: metkals, bjazs, satina un sarža oderes, inlets, mēbeļu drāna, gul-
tas segu satins, frotē palagi, frotē dvieļi, strīpotas un raibas priekšautu,
blūzu un kleitu drānas, flanelets, ripsa parķis, kabatu un oderu drēbes,

ņieburu drāna, lietusmēteļu drāna, apavu un ceļasomu drānas, audumi

techniskām vajadzībām.
Krāsotava, balinātava, apretētava un mercerizētava: visi parastie, kā ari

indantren un naftol īstie krāsojumi posmos, uz krusta spolēm un audeklos.

Direkcija: Mārupes ielā Nr. 10, tāļr. 41310,
Austuoe un krāsotava: Mārupes ielā Nr. 10, tāļr. 41516, 41464,
Vērptuve: vecā Jelgavas ielā Nr. 52, tāļr. 32618, 30224,
Pilsētas kantoris: lielā Zirgu ielā Nr. 25, tāļr. 23044.

———————————H<WIHIHmilMmMMIBOH>OmmM>ttMMMti>

S3 ES
H

....

H

gj Manufakturpreču imports un lielnoliktava, gļ
ĒJ kokvilnas vērptuve, austuve un krāsotava C3
a ci
83 Latv. Britan. Rupniec. un Tirdzn. A/S.

i R. Feldhūns & B-dri S
g Kantoris un noliktava: Fabrika: g
gj

A u d e j u i e 1 ā Nr. 14 Zasulaukā, Šampētra ielā 36 gļ
gj Tālruņi: Tālruņi: gļ
ļļ 2-3-3-8-0, 2-3-3-7-8, 2-0-8-9-5^e*K=s 4-1-2-1-5, 4-1-6-4-9 gļ
H B Q\ H
0 Teleitramu adrese: BRITLATPFļļsta kastite 251. ļļ
es ĻT E3

HCSaiHHĒyiaEaHGĒaHEEraHfaCS5.Ē3Hr3BSHHH
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ļļ V. ĶUZESļļ

ļļ šokolādes ļļ
ļļ konfektes |§
ļļ biskvīti ļļ
ļļ vafeļi ||
ļļ kafeja ļļ

gatavoti no labākām izejvielām.

Labuma ziņā pārspēj labākos ār- i ii

III zemju rožojumus.

Firmas ražojumi godalgoti augstā- I m

Hl I kām godalgām.

Fabrikas veikali Rīgā:

Nfliih, Raiņa bulv. Nr. 25. !■

111,1,1 Brīvības iela Nr. 13. m

ļ| iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Pērkot
——

\
VEF radio aparātus un skaļruņus,

VEF anodbaterijas, sausos un slapjos elementus,

V E P kab atlampinu batēri jas „Spīdola", „Gundega",
„Spulga" un „Pērkons",

VEF kvēlspuldzes M
Pērkon>*' un „Austra**,

Jūs saņemiet augstākā labuma preci, samaksājot pie tam

zemāko cenu.

VALSTS ELEKTROTECHNISKĀ FABRIKA

Rīgā, Vidzemes šosejā 19, tālr. 92008.

v Jt ,,. / Rīgā, Tērbatas ielā 8, tālr. 21615.
veiKan. ļ Liepājā> Uelā ielā 13, tālr. 1475.

- Pieprasiet visur VEF ražojumus! —

■ Šokolādes un konfekšu fabrika S
A./S.

S [rāīīļ „LAIMA" p932ļ 5
Desmit gadu laikā sasniedza vislielāko

apgrozījumu savā nozarē

1921 Ls 30.000, 1922 Ls 65 000 1923 Ls 200.000,

1924 Ls 350.000, 1925 Ls 500.000, 1926 Ls 750.000,

192? Ls 1.000.000, 1928 Ls 1.400.000, 1929

Ls 1.600.000, 1930 Ls 1.750.000, 1931 Ls 2.000.000.

Pateicoties mūsu ikdien augošam apgrozīju-
fl B mam, mēs varam izgatavotvislabākās kvalitātes

preces par cenām, kuras ir ārpus konkurences.
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