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Interesenti ar biedrības dzīvi, mērķiem, au-

dzināšanu un apmācību var iepazīties, vai saņemt

rakstiskus paskaidrojumus Rīgā, Bruņinieku

ielā 12— Biedrības «Latvijas Vanagi» štābā.

Pasta adrese: Rīgā, pasta skapītis 16, kā

arī pie attiecīgo apgabalu vanagu priekšniekiem

un vanagu novadiem — provincē.

Vanagu dzīvi un centienus atspoguļo biedrības

mēnešraksts «Vanags». Pasūtāms ikkatrā va-

nagu novadā vai vanagu štābā — Rīgā.

Iznākušas vanagu rokas grāmatas:

I daļa: Latvijas vanagu idejas, mērķi, audzinā-

šana un apmācība.
II daļa: Latvijas vanagu pārvaldība un saimnie-

cība.

Latvijas vanagu statūti.

Latvijas vanagu Nopelnu zīmes statūti.

Akc.-Sab. „IzdevSjs", Ngi, Elizabetei ielā 83-86. Tilr. M7SO



Dievs, svēlī Zalvijul

Mūs dārgo leviju.

Svēlī jel Halviju,

Rk, svēlī jel 10l

Kur lalvju meilas zied,

Kur lalvju dēli dzied.

£>aid mums lur laimēddie
t

Mūs Halvijāl



Vanagu-džu

svinīgais solījums:

«Kā Latvijas vanags-dze, es svinīgi apso-

los: būt taisnīgs un drošsirdīgs, pacietīgi pa-

nest visus grūtumus un trūcību, pēc vislabākās

sirdsapziņas pildīt visus pilsoņa»es pienāku-

mus, cienīt un mīlēt vanagu-džu sabiedrību,

palīdzēt citiem vanagiem-dzēm vārdiem un dar.

biem un glābt viņus no draudošām briesmām*

būt uzticīgs neatkarīgai nacionālai Latvijai»

sargāt Latvijas valsts drošību un nacionālu

kultūru, valsts neaizkaramību un likumus pret

visiem, kas to apdraud, netaupot savus spēkus

un dzīvību.»



Latvijas valsts prezidents

Alberts Kviesis,

vanagu goda biedris.



Ministru prezidents

Dr. Kārlis Ulmanis,

vanagu goda biedris.



Kara ministris

Ģenerālis Jānis Balodis,

atbrīvošanas cīņu virspavēlnieks,

vanagu goda biedris.



Iekšlietu ministris

V. Gulbis.



Armijas komandieris,

ģenerālis Krišjānis Berķis,

vanagu goda biedris.



Bij. armijas komandieris,

ģenerālis Mārtiņš Peniķis,

vanagu goda biedris.



Latvijas archibīskaps

Dr. theol. T. Grīnbergs,

vanags-vadonis, vanagu goda biedris.
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Kalenbars un pahrejās ziņas.

2Hefmefi 3eturlfdjm.

$ ļaung mefjnefg

3 pirmaiš 3cturffntS

# pilng megnefš

C betbfamatg 3eturf?ni§

©aba 3eturf?tijtti

1. 3eturffnig — 21. februart 3. 3eturffnig — 19. fept.
2.

„
— 23. maija 4.

„
— 19. be3-

Sfdjetn aftrottomtffee gaba laift.

1. iļ3atoafarig fafjfag 21. marta.

2. SlBafara JarjfaS 22. jūnija.
3. Rubenss fafjfaS 23. feptembri
4. Seema 22. bc^embrt.

12 fobiafa ftsmeg (SHegnefg 3elfd&).

Aries—3lung & Virgo—3<xxmatoū g& Copricornus—
Taurns—SßeljrP Libra—©trmri Slbftg

$ Gemini—S)mtt)Rf Skorpius— 3t Pisces—

•48 Cancer—SlEJebftS otorptong £fe Aquarius—
£9 Leo—£auti>a Sagittarius— Uf)bettgttil)rs

©treblneefg
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<Hptiimfd)of<i>atta3 1935. gaba.

oO)fni gabd buf)B 5 fauleS un 2 mebnefš aptumsd)ofd)atta3, no

furam £cc mumž rebfama tifal toeena me&nefž aptumfd)ofd)anag.

1. 5. ļantoart fauleg aptumfd)ofd)ana3. mumš nerebfama.

2. 19. jonto. ptlntga mef)nefš aptumfd)ofd)ana3. ©aļjfag plfft. 2.39

peī)3 pušb. mum§ mefjnefš les plfft. 4.13 pefo. pušb. «Kteg-

nefS ifcet no ptlna§ ef)nač plfft 7.41 min, &>af.

8. 3. februāri pastala faulcS aDtumfc&ofd&anaf
4. 30. jūnija fauleč aptumfdjofc&anaž. <Bce mumB

5. 16. iultja mefjnefS f
««^«..a

6. 30. jūlija paģida fauleS aptumfd&ofc&anag. nerēcama*

7. 25. be3.rinlU)etbtga fauleg aptumf(ļ)ofcsanag.

£attoi|a3 njalfti laiža retini.

SBift ftunbu norabbijumt fd&tni falenbarija ifteifti <Rt&teiropai*

lalfa, furfdj par ftunbu preeffd>a latfam, par 23 min.

81,9 fef. preeffd)d SRigaS toeetejam latfam un par 1 min. 18,6 fef.

toeglafg agraf fdjeit paraftajam laifam.

SBaibibaš un pafdjtoalbtbag eeftaljbeS ftoinamdS beenag.

SaunS gab§ (1. janro.). ©toaigineS beena. (6. fani».). £uf)bfamd beena

13. martd) (šafd 3eturtbeena (18. aprilt). Oeeld peeftbeena (19. aprtlt) Seelbee-

na§ (21.—23. aprilim). CatroijaS OattoerfmeS fapul3e3 JanaE)ffd)anaS beena (1.

maltci). £atroiia§ atjaunošanai ftoerjtfi (15. maija). 9>efu3 bebefēbrauf»d)ana3
beena. (30. ma\\a). SDafaraa ftoebtft (9.—11. funtiam). Ctbgo ftoebjft (23. jūnija).

3a()«t (24. tuniifi). Cattoijas brif)toibaš 3tbnttaju peemmaš beena (11. auau»

fia* — ja fd)i beena eefrirjt batba beend, taD jroinama pirmā ftoebtbeena per).v
11. augufta). £t3tbaš atjaunotd)ana§ m>ef)tft (31. oftobrt). CatrotjaS bibinafdļanaS

ftoebttt (18. notoembri). ©eemaž ttoebtfi (25.-27. besembrim). Waē JtoebtbeenaS.
'ļJeefibme Catgale nato froebtijamaCeeld lubofamdDeena, bet tr frot»

namaž fdjabbaš beenaš:

»aioleem: SHariiaž fd)fif)ftiftf)ana§ beena (2. febr.) SBlartjdž paflubinaftfjana*
beena, (25. marta). IDtšfroebtafa faframenta beena (19. {un.) tetera utt

Kamila beena (29. tuntja). smarijaš bebefiž uf«emfa)ana3 beena (15. aug.)
■SHartiaž bfimfcfjanaž beena (8. fept.). <2Bh"u froebto beena (1. noa>.)

un beftoainigae eenemfcrjanaž beena (8. be3-).

un toe3ti3ibnecfeem: (SDtounanabefjatije) un Ceelbee»

naž froebtfi pebs pareifti3igo un toe3tt3ibneefu bafntsaž mafoibam.
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Ja n var i:

1. — 1863.
*

Rūdolfs Blaumanis, mūsu ievērojamais rakstnieks, t 1908. g.

3. — 1920. Mūsu armija atbrīvo no komunistiem Daugavpili.

5. — 1882. * Oskars Kalpaks, pulkv., mūsu armijas pirmais virspavēlnieks.

8. — 1904. Dib. 6. Mazsalacas vanagu novads, (pulks).

10. — 1905. t Baumanu Kārlis —

musu himnas autors.

1933. Dib. 56. Arciema vanagu novads-

13. — 1891. * Bans. Arturs, vanags-virsvadonis, adm. kapteinis-leitnants,

Centr. valdes loceklis un II apgabala vanagu priekšnieks.

16. — 1928. t Jorģis Zemitans, pulkv., Ziemelarmijas virspavēlnieks.

17. — 1822. Iznāk «Latviešu Avīze» pirmais numurs.

18. — 185(3. * Kārlis Mulenbachs, ievērojams valodnieks, t 1916. g.

19. — 1850. * Vīgneru Ernests, komponists un paidagogs t 1933. g.

1931. Dib. 44. Bērzgales vanagu novads.

21. — 1920. Musu armija atbrīvo no komunistiem Rēzekni.

22. — 1926. Dib. 17. Vecgulbenes vanagu novads (pulks).

23. — 1920. Musu armijas virspav. pulkv- Balodis paaugstina par ģenerāli-

-25. —
1890. *

Baltiņš, Alfrēds, vanags-virsvadonis, kapteinis-leitnants, bij.

IX. apgabala vanagu priekšnieks.

1921. Somija atzīst Latviju dc jure.

1927. Dib. 19. Čistigu-Kudupes un 20. Tukuma vanagu novadi

26. — 1921. Latvijas dc jure atzīšana.

29. — 1919. Kalpakiešu cīnās pie Ventas.

1925. Dib. 12. Cēsu vanagu novads (pulks).

Pienākums pret valsti jasajut ikvienam ne tikaigrūta kara

laikā, bet arī ikdienas darbā.
Kārlis Ulmanim*

*

Tev nebūs nekādu mīlestību svētāku turēt, neka tevu zemas

mīlesfību
i un nekādu prieku saldāku, nekā brīvības prieku.

Kronvalda Žktim.
*

Ideālu cilvēku priekšzīme noteic tautas nākotni.

Vilim Clavm.
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Februāri:

4. — 193Q. Dib. 39. Vānes vanagu novads.

6. — 1879. t Auseklis - Krogzemju Mikus, tautas atmodas laikmeta

dzejnieks.

1887. * Zigfrīds Meierovics. Latvijas pirmais ārlietu ministris,

vanagu goda biedrs- t 22. 8. 1925.

10. — 1932. Dib. 51. Puikules vanagu novads.

17.
—

1874. t Kronvaidu Atis, tautas atmodas darbinieks.

20. —
1881. * Jānis Balodis, ģenerālis, armijas virspavēlnieks atbrīvošanas

cīņās, tag- kara ministris, vanagu goda biedrs-

23. — 1873. *
Jorģis Zemitāns, pulkv. Ziemelarmijas pavēlnieks atbrīvo-

šanas cīnās, t 16. 1. 1928.

1895. * Markus Ozols, atv. kapteinis L- ko. k~ vanags-virsaif.

ilggadīgais vanagu prezidents.

1934. Dib. 58. Imantas vanagu novads.

24. — 1897. * Augusts Rolmanis, vanags-viirsvadonis, fcapteiMšrleitnaiits.

centr. valdes loceklis.

27. —• 1934. Dib. 4. Rīgas vecpilsētas vanadžu novads,

Neļausim nodzist tai ugunij, kas tik gaiši iedegās miesu

sirdīs lielo un slaveno cīņu laikā un kura arī tagad vienīgi var

mūs sasildīt un apgaismot.
Kārlis Ulmanis.

*

Visa garīga tautas būšana mājo tautas valoda.

Kasnavs Hiezbāvdis.

*

Ideālisms un krietni darbi vispārības laba, spēcina un

izdaiļo tautu.

Hvonu Matīss.

*

Par citiem karstus sviedrus liet,

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

Ta dzīvi īsti bauda.

Teodors leifcsīr,
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Marta:

1. — 1921. Dib. Valmierā kara vingrotāju sekcija «Latvijas Vanagi»,

1. Valmieras vanagu novada (pulka) dib. diena.

193Ī. Vanagu organizācija svin savus 10 gadu pastāvēšanas svēt-

kus; iesvēta jauno biedrības karogu.

4.
— 1826. * Augusts Bīlenšteins Dr. philos, et theol. — latviešu valodas

un senatnes pētnieks, t 1907. g.

6. — 1919. Cīņās pie Skrundas krīt pulkvedis Oskars Kalpaks.

8. —
1923. t Krišj. Barons, daiņu vācējs un kopotājs.

9. — 1922. Dib. 2. Valkas vanagu novads (pulks).

10. — 1919. Musu armija podkv. Baloža vadība ieņem Saldu.

1932. Dib. 90. Pļaviņu vanagu novads.

11.
—' 1887. *

Skrēja, Arvīds, vanags-virsvadonis, IV apgabala vanagu

priekšnieks.

1924. Dib. 9. Cesvaines (sākumā Malienas) novads (pulks).

12. — 1845. * Māteru Juris, ievērojams žurnālists un redaktors, t 1885. g.

13. —
1934. t Doka, Aleksandrs, vanags-virsvadonis, zvēr. adv. palīgs,

V apgabala vanagu priekšnieks.

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

16. — 1868.
*

Aspāzija, ievērojama rakstniece un dzejniece

1906. * Turks, Jānis, vanags-virsvadonis, mācītājs, 111 apgabala

vanagu priekšnieks.

17. — 1924. Diib. 8. Priekuļu vanagu novads (pulks)

20. — 1923. Dib. Jelgavas vanagu novads (pulks).

21. — 1919. Mūsu armija atbrīvo no komunistiem Jelgavu.

23. — 1890 * Jansons Jānis, vanags-virsaitis, atv. virsleitnants. L. K. O. X,

Vanagu dibinātājs un tag. viceprezidents.

28. —
1894. * Kalniņš, Andrejs, vanags

- virsvadonis, pulkvedis - leitnants,

VII apgabala vanagu priekšnieks.

29. — 1919. t Vilis Olavs, sab. darbinieks un bēgļu centr. kom. priekš-

sēdētājs kara laikā.

30. — 1919 Izdots rīkojums dibināt aizsargu pulciņus Latvija.

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

īlugusls Deglava.
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Aprīli:

1. — 1928. Nodibināts Latvijas vanagu štābs un stājas amata štāba

priekšnieks vanags
- virsvadonis Valdemārs Gerdens.

— 1870. * Teodors Gnnbergs. Dr. theol. h, c. Latvijas archibiskaps,

vanags-vadonis, vainagu goda biedris-

9. — 1930. Alberts Kviesis ievelēts par valsts prezidentu.

15. — 1837. * Kronvalda Atis, tautas atmodas darbinieks, valodnieks un

rakstnieks, t 1874. g.

1934. Dib. 59. Saldus vanagu novads.

18. — 1904.
* Karlsone - Kukainis, Elirīda, vanadze-vadone, Latvijas

vanadžu priekšniece.

26.
— 1884. * Krišjānis Berķis, ģenerālis, armijas komandieris, atbrīvo-

šanas cīņu vadonis, vanagu goda biedris-

-1929. Dib. 35. Daugavpils vanagu novads.

27. — 1934. Dib. 60. Ezeres vanagu novads.

29. — 1830. * Jānis Betiņš, Kurzemes dziesmu un mūzikas tevs. t 1912. g.

Ja cilvēks zin dzīvības gribu un katram dzīves mirklim

dod sevi iespējami pilnīgu, tad viņš ir gatavs.

īlnna Srzgfaciere,

*

Viss paiet, bet tikums un laba sirdsapziņa pastāv un dod

spēku uzvarēt sadzīves viļņu cīņā.
Itfātevt/ Jāvis.

*

Laiks dziedē gan gausi un nemanāmi, bet droši.

Žlpsišu JfSkeshs.
*

Kalbojat savai tautai aiz mīlestības uz viņu.

Jānis Gimze.

*

Kas godīgi pa ceļu ies,

Tas maldīt neapmaldīsies.

Hadelfs 'Blaumanis.
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Maija:

2. — 1880. * Radziņš, Pēteris, ģenerālis, armijas staba pr-ks atbrīvoša-

nas cīņās, vēlāk arī armijas komandieris, t 11. 10. 1932.

4. — 1897. * Freibergs, Roberts, vanags-virsvadonis, kapteinis - leitnants,

VI apgabala vanagu priekšnieks.

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

apustulis.

1922. Apstiprināts pirmais vanagu formas tērps.

1934. Dib. 61. Rēzeknes vanagu novads.

10.
— 1835. * Baumaņu Kārlis, musu valsts himnas autors.

1931. Dib. 45. Dundagas vanagu novads.

12.
—

1839. * Reinis Kaudzitis — rakstnieks, un tautas darbinieks, t 1920.

13. — 1832. * Juris Alunāns — dzejnieks, valodnieks un tautas atmodas

darbinieks, t 1927. g.

1897- * Lapainis, Pēteris, vanags-vadonis, kapteins - leitnants,

L. Ķ. O. K. IX apgabala vanagu priekšnieks.

1930. Diib. 38. Kandavas vanagu novads.

14. — 1925. Dib. 13. Dobeles vanagu novads (pulks).

15. — 1923. Dib. 5. Alūksnes vanagu novads (pulks).

Nodibināts Latvijas vanagu korpuss (velak likvidēts).

16.
—

1705. t Ernests Gliks — bībeles latviskotājs.

19. —

1878.
*

Blums, Augusts, vanags
- virsaitis, ģirran. skolotājs, Latvijas

vanagu dibinātājs, bij. Gulbenes apg. vanagu pr-ks.

22. 1919. Latvijas armija atbrīvo no komunistiem Rīgu.

26.
— 1919. Mūsu ziemelarmija atbrīvo no komunistiem Valmieru,

27. — 1919. Musu ziemelarmija atbrīvo no komunistiem Cēsis, Raunu un

Smilteni.

29. — 1796. f Gothards Fr. Stenders (Vecais Stenders
— musu rakstnie-

cības tevs.

Mes
esam tauta, kas darbos un sasniegumos pieredzejuse

savu spēku un izturību, bet mēs varam vēl augt un augsim.
Kāelis Ulmani*.

*

Militāra gatavība ir vienīga ķīla politiskai patstāvībai.

*

Dievs, Tēvzeme, Pulks.

Jātnieku pulka devīze.
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Jūnija:

3. — 1928. Dib. 28. Jaunpiebalgas vanagu novads.

4. — 1834. * Jānis Baumanis, architekts. Rīgas latviešu biedrības (mā-

muļas) dibinātājs un pirmais pr-tks. t 1891. g.

5.
— 1932. Dib. 52. Mēdzūlas vanagu novads.

8. — 1896. * Jansons, Mārtiņš, vanags-virsvadonis, Rūjienas ģimnā-

zijas direktors, I. apgabala vanagu, priekšnieks.

10. — 19?9. t Apsīšu Jēkabs, tautas rakstnieks.

21. — 1931. Dib. 46. Kastranes vanagu novads.

21. — 22. 1928. Pirmais vanagu salidojums Valmiera.

22. — 1886.
*

Skujenieks, Marģers, ministru prezidenta biedrs.

1919. Mūsu nacionālā armija sakauj vācus pie Raunas un Cēsīm.

24. —
1906. *

Nazers, Jānis, vanags-vadonis, virsleitnants, X apgabala

vanagu priekšnieks.

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

mums apziņu kopējām cīņām, upuriem un panākumiem.

Ģenerālis Balodis.

*

Ja, mes esam maza tauta, bet lai neesam mazi savas jutas

un savos centienos.

"Fv. Srivzemnieles.

*

Cīnītājiem jāiet cīņā nevien droši bet arī priecīgi. Varonīgi
vīri neprot žēloties1 gļēvi izvairīties, bet tie ar smaidu dodās

cīņās. Pat nāves brīdī to sejas nepazīst šausmas, ja tām pēdējo
reizi pārslīd droša gara smaids.

mcše.

*

Vingrinies miesa, stiprinies gara,

Tev jāiet priekš tautas un tēvijas karā!

Vensku Sdvards.



26

ftuHjš, feetict mel)itefi3, 3 t beena.

10. £>enrtete.

JO
JO Saundg

«R

«2. £

3^^f

& o

©.

0aule s> ccn. ;iiicrjn

lc3 | ttor.
M norcct

3

3

c

tt>af)rbu
falenbara

tocujrbu beenag.
beenag

$luftr.°<Siropag lotfš

p. m.lp. m.| ft. m. ļ p. nu

P

o

T

C

P

S

1 Lita

2 Gaida

3 Smuidris

4 Veikla

5 Dzīle

6 Vēsmonis

Seobalbg

Benita

UlDriftg

gbite, Slnbfcfjg

05

3

u

18 «46
19 *#6
20 m

23 &

75

«»

S

a

85

3 36

37
1

38

9 18

17

17

17 42

41

39

n. tp.

10 05

10 18

39 17 38 10 26

40 16 36 10 33

41 15 34 10 41

3. ft». pe&3 Sribēto. fto. Cuf. 15, 10 afubuifcbo itot.

S 7

P 8

O 9

T 10

C 11

Laimiņš
Burtnieks

Ticis

Lielvārds

Sttirta
Slbafa

Sufnelba

7 brablu b.

Wg

!2lTargreeta

3

3 I

.**

O

(ft)

24

•«ft

5*®

\ 42 <

43

44

45

47

48

49

9 14

14

12

12

11

09

08

17 33 10 47

25 31 10 55

26 28 11 04

27 26 11 18

P I 12

Varaidots

Indulis

Sārtone

28

29

24

21

11 m

n. r.

S ļ 13 30 19 0 11

4. fto. pe&3 Srib Sto. fto. Cuf. 6, 36—4-2. jcfuš ma 3a paf fcbel lafttbu

S 14 Donis
P 15 Gaita

O 16 Ritma

T 17 Saiva

C 18 Slaida

P 19 Pārsla

S 20 Nameitis

OffarS s
i

SRute | 2

@ p 3

iMeEftg
«

4

'Rofine, 2*ofa 5

Kamila š 6

(Elijag S, 7

w2

o —

5 «ft

O 3

[3 51

52

1 54

55

9 07

06

05

03

17 16

14

11

08

1 02

2 17

l. to.

9 30

57 02 05 9 41

59 00 02 9 51

4 00 8 59 16 59 10 01

5. fto. Pefo Zibēto, fto. Cuf. 5. 1 -1
i- + ar

SJ ete«a )agoto lomu.

S 21 Dainis
P 22 Kosa

O 23 Patrimps
T 24 Zemgals
C 25 Censonis

P 26 Maigone
S 27 Vairis

Cinatbg 3

Harija £ I
$Iba, Gabala s;

3efabg *

$lnna, Slnete 2

"štttarta «*

8

9

10

11

«n

3

«ft "

b

a

4 02

04

05

07

8 58 16 56 10 10

56 52 10 22

54 49 10 38

52 45 11 03

51 42 11 39

49 38 I. r.

47 34 0 32

12 10

13 11

14 13

6. fto. pefo Sribšto. fto. <2Itat. 5. 110-26. <
>av to>arifeju leefultbu.

S 28 Ķersta W\\a
P 29 Olavs (Ebmunbg

O 30 Beverina

T 31 Plaudis

3 15 «46
16 «46

mm

«» .

322

4 158 45 16 31 1 38

16 43 27 2 54

18 41 23 4 14

20 39 19 5 33



27

J tt lija:

3. — 1614. * Jānis Cimze —
latv. skolotāju un dziesmu tevs, t 22.

10. 1881. g.

1919. Strazdu muižas pamiers.

1928. Dib. 27. Jaungulbenes vanagu novads.

6. — 18®8 * Briedis, Fr,. pulkvedis, latv. strēlnieku vadonis, miris

27. 8. 1918. Maskavā — mocekļa nāvē.

1902. f Andrejs Pumpurs — Lāčplēša autors.

1919. Mūsu ziemelarmija ienāk Rīgā.

11.
— 1923. Apstiprināti pirmie vanagu statūti.

13. — 1930. Dib. 40. Katvaru vanagu novads

10. — 1847. * Jēkabs Lautenbachs-Jūsmiņš, prof.-dzejnieks un literāt.-

vēsturnieks. t 19i2i8. g.

H — 1927. Dib. 22. Tirzas vanagu novads.

26.
—

1847. * Krišjānis Kalniņš — tautas atmodas darbinieks, t 1887. g.

1863. * Jāzeps Vītols, prof. - komponists, mūzikas paidagogs, Lat-

vijas konservātorijas dib. un rektors.

27. — 1874.
* Jānis Zalītis, Latvijas pirmais apsardzības (kara)

ministrs, t 9. 2. 1919. g.

28. —■ 1846. :;:
Augusts Dombrovskis — filantrops un kultūras darbinieks,

t 1927. g.

31. —
1905. * Šīrants, Valentīns, vanags - virsvadoniis, Centrālas valdes

loceklis un mēnešraksta «Vanags» ilggadīgais redaktors.

Latvijas atbrīvošanas karš ir varonības brīnums, kam

līdzīgu būs grūti airast visu cilvēces tautu un kafa vēsturē.

ģenerālis "Balodis.

*

Ko Tīt esi darījis latviešu tautas mūžības labad? Vai

Tu esi visur un vienmēr stāvējis par latvietību ? Vai 7u nees

savu galvu noliecis nelatviska un sveša priekšā?
Vilis Clavs

*

Tautas mīlestība ir ta vienīga un izturīga un droša saite,
kas spēj vecos un jaunos kopā turēt.

Vebevu landeris.
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Augusta:

1. — 1914. Pasaules kara sakums.

3. — 1853. * Dace Akmentiņa — musu pirmā un izcilāka skatuves

māksliniece.

6. — 1927. Dib, 23. Malienas vanagu novads.

7. —
1861. * Kārlis Irbe, Dr. phil. — pirmais Latvijas cv. lut. draudžu

bīskaps.

1927. Dib. 25. Dzērbenes vanagu novads.

9. —
1862. * Augusts Deglavs — tautas rakstnieks, t 1922. g.

11. — 1920. Parakstīts miera līgums starp Latviju un Padomju Krieviju.

18. — 1848. *
Kaudzītes Matīss — dzejnieks, un rakstnieks, «Mērnieku

laiki» autors» f 1926. g.

20. — 1850 * Kažoku Dāvis — rakstnieks - vēsturnieks, t 1913. g.

2!.
—

1925. Dibināts 14. Liepājas vanagu novads (pulksj.

Dibināts 15. Lejasciema vanagu novads (pulks).

22. — 1925- f Zigfrīds Meierovics, pirmais Latvijas ārlietu miinistris (bijis

arī ministru prezidents), vanagu goda biedris.

27. — 1714. *
Stenders, Goth. Fridr. — latviešu laicīgās rakstniecības

tēvs. t 1796. g.

1918. t mocekļa nāvē, Maskavā, latviešu strēlnieku vadonis pulkv.

Fr. Briedis.

1933. Dib. 56. Saikavas vanagu novads.

Lai mēs visi pārbaudām sevi uz katra sola, vai mūsu

domās un rīcībā nav atliekas no vakat dienas. Jo ātrāk tās

zudīs, jo āirāk mēs tiksim pie sava mērķa.

Kārlis Ulmanim

*

Izveidot līdz augstākai pakāpei savu īpatnību, atraisīt savu

nacionālo ģēniju un tā pildīt savu vēsturisko pienākumu var

tikai patstāvīga tauta.

f>ref. dr J. fiaškaps.

*

Miers iestāsies tikai cilvēces lielajā kapsēta.
Kauts.
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Septembri:

2. — 1859. * Ansis Lerchls-Puškaitis —
tautas gara mantu: pasaku

krājējs un kopotājs, t 1903. g.

4. —
1877. * Kārlis Ulmanis, Dr. h .c. Musu pirmais um tag. ministrH

prezidents, vanagu goda biedris.

6.
— 1931. Dib. 47. Madonas vanagu novads.

14. — 1859.
*

Jānis Čakste. Musu pirmais valsts prezidents.

18. — 1850. * Auseklis - Mikus Krogzemis — tautas atmodas laikmeta

dzejnieks, t 1879. g.

1927. Pirmais vanagu kongress Rīga; biedrības priekšnieku pār-

dēvē par vanagu prezidentu un šinī amatā ievēl vanagu-virsaiti

Markusu Ozolu, bet par goda prezidentu vanagu - virsaiti, prof. Dr

mcd. P. Sniķeri.

1927. Dib. 24 Dzelzavas vanagu novads

19.
— 1926. Dib. 18. Plāteres vanagu novads

21. — 1921. Nodibināta vanagu krūšu nozīme.

1930. Dib. 41. Gaiķu vanagu novads.

22. — 1841. * Andreis Pumpurs — dzejnieks un rakstnieks, Lāčplēša

autors, t 1902. g.

23.
—

1858. * Jēkabs Dravnieks
—

valodnieks un rakstnieks, t 1927. g.

1904.
*

Valters Zirnītis, vanags -virsvadonis, virsleitnants. VIII ap-

gabala vanagu priekšnieks.

28. — 1861. * Straumes Jānis — komponists un darbinieks mūzikas

laukā, t 1929. g.

29. — 1931. Dib. 48. Ventspils vanagu novads.

30. — 1846.
* Lappas Mārtiņš

— dzejnieks un rakstnieks, t 1909. g.

1856. * Jurjānu Andrejs, prof. —
mūsu mūzikas tēvs. t 1922. g.

~Per aspera ad astra."

(Caur ciešanām pie zvaiznem)
€atvijas Triju zvaigžņu ordeņa

un Kara sbolas devīze.

*

Tauta savā visumā nekad neredz īstā ceļa, nekad neap-

zinās sava vēsturiskā uzdevuma. Vajaga celties vadoņiem, kas

viņu aizvestu uz apsolito labklājības un skaistuma zemi.

Emīls 'Dārziņš



32

leetuē meljneftē, 31 beeno.

13. grma. 31. 93artgpii!)itš.

«ft

s

3 «B3

**
0

A

(Saule 2)een.
szie&r

■ 3
3
a

3aunag

toarjrbu
Wtļa falenbara

toaņtbu beenag

a

ja

2»

s

Ie3 1 nor.

lej ui

noree

beenag
Stuftr.'&iropag lotfg

[p. tn.lp. m.ļ ft. nt. ļ p. m.

1 Ventis

2 Gaisulis

3 Druvvars

4 Rubens
5 Blāva

SBalbig

Slfa

3ig

SImaltia

18 H§€
19 i«§
20 ~o

21

3 22^

6 26 6 01 11 35 n. to.

28 5 58 30 6 46

30 55 25 7 29

32 53 20 8 33

34 50 16 9 51

16. fto. pefo £ ibēto. fto. 2uf. 7, 11- 47, r otraitneš bebli i Statņa.

6
Gavilis

7 Daumants

8 Teika

9 Banga
10 Prātons

11 Vitens

12 Valgonis

#aritag

Slrtita

(Sīga, £>elga
SHrtoebg

93urfjarbg
SBalfrlbg m

23

24

25

26

i
«« .

S 3
3 2

3

I5

16 36j5 47

39 45

41 42

43 39

45 37

47 34

49 31

11 11 11 18

06 tt. r.

01 0 51

LO. 57 2 26

52 4 02

47 5 38

42| I. to.

27

28

29

1

13

. fto. pefo S

Argods

Maiņa

Jūsmiņš
Šalkonis

■t&gto. fto. Cul. 14, 1-

1 fto.

11.

130

s
ft
ft

r ubi

«» i

'5
.

5e
— *c

§1
«ft &-

i)en§fe

6 511

brbfig

15 29|

u totbr

110 37 5 13

14

15

16

17 Brīvulis

Rāmavs

Smaila

<£be, £>ebtotga
(Ballug

glorertting
§elmutg
$(ma C

1

2

3

4

53

56

58

7 00

26

24

21

18

33

28

23

18

5 39

6 16

7 11

8 20

18 I 5 02[ 16 14 9 37

19 I 6 04 13 09 10 55

18.

20

21

22

23

24

25

26

Steigmon.
Sto. fto, Sitot. 22, 34

f Ceontbg
■46

7

s fug 1nafoa augft
5 11

tfo bai

10 04 r. r.

«ft

S
3

«ft J3-

3*2
5

s-> a

8

7 07ļ
Garlibs

Godīte

Miermilis

Varlaidis

Daiņa
Dācis

Hrfufe

6etoering

Renāte

"Seatrife
'iHmattbug

8

9

10

09

11

13

15

08

06

03

01

00

9 55

50

45

0 13

1 28

2 42

3 5511

12 17 4 58 41 5 1(1

13 20 56 36 6 25

19. fto. Sitat. 9, 1—

27
Atžafflis 'gaura

f
28 Ziemgals 9iņmanig
29 Laimonis

30 Zeltmatis %Ulba
a

.

3lļLēnprāts rif. fto.

i. melmcHU fe

14 7 22 4

15 24

16 Cfg 26

17 # 58 29

18 & 31

e&rbftg

4 53

51

48

46

44

30 toi£)ru.

9 31 n. to

27 4 24

22 4 50

17 5 3o

13 6 27



33

Oktobrī:

1. — 1861. * Anna Brigaders — dzejniece u>n rakstniece, t 1933. g.

2.
—

1856. * Pēteris Bļaus — dzejnieks, t 1930. g.

4. — 1853. * Stērstu Andrējs — jurists un publicists, t 1921. g.

1923. Dib. 3. Rīgas vanagu novads (pulks).

6. — 1897.
* Valdemārs Gerdens, vanags

- virsvadonis, pirmais un ilg-

gadīgais vanagu staba priekšnieks.

7.
—

1924. Dib. 7. Limbažu vanagu novads (pulks).

1930. t ģenerālis Radziņš.

8. — 1919, Bermonta uzbrukums Rīgai.

10. — 1919. Mūsu varonīgā armija aptura pie Rīgas Bermonta uzbrukumu.

11. —
1848 * Ādolfs Alunāns — mūsu teātra tēvs. t 1912. g.

13. — 1871. * Jānis Poruks, mūsu ievērojamais dzejnieks, t 1911. g.

25. VI.

1929. Dib. 37. Siguldas vanagu novads.

14. — 1924. Dib. 10. Rūjienas vanagu novads (pulks).

15.
—

1783. *
Neredzīgais Indriķis — Elkalejas dziesmu darinātājs,

t 182& g.

16. — 1919. Ģenerālis: Jānis Balodis uzņemas Latvijas armijas virspa-

vēlnieka amatu.

18. ~ 1931. Dib. 49. Velēnas vanagu novads.

19- —
1928. Dib. 29. Skujenes vanagu novads-

21. — 1856 * Vensku Edvards — dzejnieks un žurnālists, j- T897-

-22.
— 1881. t Jānis Cimze, latv. skol. un dziesmu tēvs.

28. — 1924. Dib. 15. Lejasciema vanagu novads.

30. — 1877. * Hugo Celmiņš, Rīgas pilsētas galva.

31.
—

1835. * Krišjānis Barons, dzejnieks un musu tautas gara mantu-

daiuu vācējs un sakopotājs, t 1923. g.

Dzīvot ir grābt iekša dzīve, to ierosināt, izveidot un vest

pie pilnības.
Jānis Cimze

*

Labāk savu galvu devu,
nekā savu Tēvu zemi.
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Novembri:

l. — 1769.
*

Garlībs Merķelis, Dr. philos. — Latvju tautas brīvības

apustulis, f 1850. g.

1846. * Fricis Brīvzemnieks — dzejnieks, rakstnieks un tautas at-

modas darbinieks, t 1907. g.

2. — 1930. Dib. 43. Meru-Rauzas vanagu novads.

6. —
1874- * Mārtiņš Peniķis, ģenerālis, bij. armijas komandieris, vanagu

goda biedris.

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

10. — 1655. * Ernests Gliks, bībeles latviskotājs, t 1705. g.

11. — 1919. Mūsu armija īsiakauj pie Rīgas Bermonta armiju.

1928. Dib. 30. Pociema vanagu novads.

17. — 1928. Dib. 311. Sabiles vanagu novads.

18. — 1848. * Aleksandrs Vebers — publicists un žurnālists, t 1910.

1918. Proklamēta Latvijas valsts neatkarība.

23. — 1924. Dib. 16. Malnavas vanagu novads (pulks).

24. — 1918. Nodibinātas Kalpaka bataljona rotas: Virsnieku, Cēsu un

Studentu.

1926. Dib. 21. Smiltenes vanagu novads.

25.
— 1930. Dib. 42. Stāmerienas vanagu novads.

27. — 1825. * Krišjānis Valdemārs, rakstnieks, tautas atmodas darbinieks

un mūsu jūrn. tēvs. t 1891. g.

30. — 1919. Kurzeme atbrīvota mo Bermonta.

Klusi rokas uzliekam

Brīvās Latves karogam-.

Topi, audzi, Brīvā Latva,

Svešu tautu kopībā.
Mūza mokās nesam Uvi,

Nu jau atnāks mūsu laime —

Tavi bijām, tavi esam,

Tavi būsim mūžībā.

J. Rainis

ffA'e „i)aurga\as )
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Decembri:

i. — 1926. Nodibināts un iznāk biedrības mēnešraksts «Vanags» pirmais

numurs.

7. — 1875. * Pēteris Sniķerls, prof., Dr. mcd., ģenerālis, vanags-virsaitis

vanagu goda prezidents.

1891. t Krišjānis Valdemārs, tautas atmodas darbinieks.

6.
— 1932. Dib. 54. Mežotnes vanagu novads.

8-
—

1806. * Kaspars Biezbardis — rakstnieks un tautas atmodas dar-

binieks, f 1886. g.

1858 * Apsīšu Jēkabs (Jānis Jaunzems) — rakstnieks, t 1929. g

15. — 1927. Dib. 26. Laikupes vanagu novads.

17. — 1924. Dib. 11. Lubānas vanagu novads (pulks).

1932. Dib. 53. Galgauskas vanagu novads.

1933. Dib. 57. Kalupes vanagu novads.

22. — 1881. *
Alberts Kviesis, valsts prezidents, vanagu goda biedris.

Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt!

To turi ciet ar visu savu sirdi!

Tev šeitan stipras saknes droši tur,

Kā niedra būsi svešā malā tu,

Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt.

Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt!

Škttseklis.
*

Pūšat taures, skanat zvani, saule plašu gaismu lej!

Karogs sarkan-balti-sarkans vējos atraisījies skrej.

Sāvovta Vivza.

*

Tu neesi par sevi vien,

Tevi simtas saites ar tautu sien,

Kas bij priekš tevis un būs pēc tevis.

Žlsaazija.
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Zivjusaudzejamaislaiks.

«•pilnīgi noleegtg f toe iot fim i 3, tuvu garum£ ffattor no

puma gala ltf)bf afteē fpuru galam, neufrarjba totSmaf fefofdju merjru
£afd)t (Salmo salar L.) 50 3ent
Sairnittt (Salmo trutta L.) 35

„

gorele§, nil)gag (Salmo fario L.) 25
„

<Bif)ga§ (Coregonus lavaretus L. un Coregonus maraena L.) 28
„

Sufd)i (Anguilla anguilla L.) 50
„

6anbarll (Lucioperca lucioperca L.) ....
32

„

Spiaufcfji, breffc&t (Abramis brama L) •

.... 28
„

$Uata3 (Thymallus thvmallus L.) •
.

.25
„

ālanti (Lesciscus idus L.) .

• .25
„

Wmba& (Abramis vimba L.) •
. . . • 20

„

Sapali (Leuciscus cephalus L.) .
.

.
20

„

2ff)ttt (Tinca tinca L.) 20
„

<Mfari (Perca fluviatilis L.) 15
„

(Rutilus rutilus L.) ...
15

bubuli (Scardinius ervthrophtalmus L.) 15
„

Svarurjfaģ (Carassius carassius L.) 15
„

$lteB un buteS (Rhombus L. un Pleuronectes L.) 15
„

WeŅd)\ (Astacus fluviatilis L.) 10

©tocio noleegtš leetot fotttgog toaf fprabgftofdjaž toeela§ (fogtftetu bartbu, ba«

fdhabus Itbbfefhiž fitom apbullinajcbanai toaj nogalmafcbanai, effplobejofcbaž pa»
tronaž toaf sitoē farabgftofdbag toeclaž v. t. t.)

lec g t š ftoct o t: a) noftt ar ugu«ofd)anu (bulejdbamt.), b) burameetn

ftoejaž rt&feem; c) fitoju te>ilittajd)antt, metot übbem fitoim taittgaž toai ebbeemj
matta}ofd)až toeelaž.
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©cmbarti (Lucioperca lucioperca L.) .
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2Uanti (Leuciscus idus L.)
9taubo§ (Rutilus rutilus L.)
JhtDitti (Scardinius erythrophtalmus L.

StOtmbaS (Abramis vimba L.) ....

$arufj*a§ (Carassius carassius L.) . . .

Btbnt (Tinca tinca L.) . . . .. . • •
•

Cafd)t (Salmo salar L.)
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<Srut)fm&a£ talenbatē.

Sa&ele kilometru t»erftc§ un otra&i.

© r u fntbaž b e i g a 3 ©r u f)f nib 3 b eiga ē

to

S
' 3

3

I Bjo «i

- to

3ec no—
1U

TO

3
•A
•~TO

3*3.

©3

4= to to

» 3
q) 3

«to n

•T- 3 tj

to <~«

iC>o 3

irt.

mr.

12 oft.
17

22

27

1 nto.

6

11

16

21

26

1 be3.
6

11

16

21

26

31

5 ļum.
10

15

20

25

30

4fcbr.
9

14
19

24

ltnrt.

6

11
16

21

26

31

5 apr.
10

6 be3.
11

16

21

26

31

5 jnto.
10

15

20

25

30

4fcbr.
9

14
19

24

1 mrt.
6

11

16

21

26

31

5 apr.
10

15

20

25

30

5maj.
10

15

20

25

30

4 }un.

3 iun
8

13

18

23

28

3 iul.
8

13

18

23

28

2 aug.
7

12

(7

22

27

1 tept.
6

11

16

21

26

1 oft.
6

30 apr.
5 mj.

10

15

20

25
30

4 jun.
9

14

19

24

29

4 iul.
9

14

19

24

29

3 aug-
8

13

18

23

28

2 fept.
7

12

17

22

27

2 oft.

7

12

17

22

27

5 iul.
10

15

20

25

30

4aug.
9

14

19

24

29

3 fpt.
8

13

18

23

28

3 oft.
8

13

18

23

28

2 nto.

7

12

17

22

27

2bc 3.
7

12

17

22

27

31

15 apr.
20

25

30

5 mj.
10

15

20
25

30

4 {un.
9

14

19

24

29

4 ļul.
9

14

19

24

29

3 aug
8

13

18

23

28

2 fpt.
7

12

17

22

27

2 oft.
7

12

9 iun.
14

19

24

29

4 }ul.
9

14

19

24

29

3
aug.

8

13

18

23

28
2 fcpt.
7

12

17

22

27

2 oft.
7

12

17

22

27

1 nm.

6

11

16

21

26

1 be 3.

5 be3.

10

15

20

25

30

4 {nto.
9

14

19

24

29

3febr.
8

13

18

23

28

5 mrt.

10

15

20

25

30

4 apr.
9

14

19

24

29

4m{.
9

14

19

24

29

1 nto.

11

16

21

26

29

1 be 3.
6

11

16
21

26

31

5 int».
10
15

20
25

30

4febr.
9

14

19

24

1 mrt.
6

11

16
21

26

31

5 apr.
10

15

20
25

29

ap.

tttj.

iun.

11

16

21

26

31

5 nto.

10

15

20

25

30 5 2 {un.

>crfļtCŽ Ktlotnetrt Blomeitri SDcrftci erftte8 miomettri iSmomeltri SDerftei

1

2

3

1,087
2,134

3,200
4,267
5,334

1

2

3

4

5

0.9374

1,8748

2,8112
3,7496

4,6869

6

7

8

9

10

6,401
7,468

8,534
9,601

10,668

6

7

8

9

10

5,6243
5,5617

7,9491
8,4365
9,3739



40

Saffe pat pafta fu&ttiumeem un eeffd&femeg telegramam

1. SBebftuleS.

<0 q&tbftukē par fatreem 20 grameem roaj to bafam 10 —

b) Sitptlfebtu, par fatreem 20 grameem, roaj to bafam
. .

. . .
20 —

c) Hf abrfemem, par pirmecm 20 grameem, roaj to bafam — 35

par fatreem tablafeem 20 grameem, toaj to bafam — 20

<2Sebftufu fmarč aprobefcbotč ar 2 ffg.

2. <}>aftfarfes.
b) OSeetejdč un atfptlfebtu:

bef atbtlbeč
, 10 29

ar afbtfbi
, 20 40

3. SJanbroleč (frufta fenfaS) fubtijutnt.

a) 2lr brufač barbeem un barifa)anu (toeifala) paptreem:
pat fatreem 50 grameem maj to bālam 3 7

bet par fatru fubttjumu ar barifa>anu paptreem ne mafaf fd
. .

. .

20 35

un par fatru fubttjumu ar brufač barbcem ne mafaf fa 3 7

gatvē fubttjumč nebribfft bubt fmagafč pav 2 filogrameem un leelafž

pat* 45 jenttmetreem uf fatru puft. 3*ubbtņd roar bubt 75 jen-
ttmetri gari un 10 jentimetri jaurmebrd.

b) VLv pretfcbu paraugeem pav fatreem 50 grameem, roaj to bālam ..37

bet pat fatru fubttjumu ne mafaf fd 10 14

fubttjumč nebribfft bubt fmagafč pav 500 grameem un ne toat-

raf fd 45 jentimetru garfcb, 20 jentimetru platē un 10 jentimetru beefč
augftč), bet $atii>tē ne ioairaf fd 45 jenttmetru garfd) un 15 jen-
ttmefru jaurmefjrd.

c) "Sanbrolfubttjumt ar jauftu faturu neroar bubt fmagafi pav 2 fUogram.
fatrč, pee fam fubttjumd eeliftee brufaš barbt, barifcbanu papīri un

pretfa)u paraugi, farrč par fettu ņemot, nebril)fft but)t fmagafi un leelaft

td punftoš a un b atfrabbitš; maffa par ar jauftu
faturu nebrtbfft bubt mafafa, ja fubttjumd ir art barifcbanu paptri, fd 20 35

bet ja fubttjumd ir brufač barbt un pretfa)u paraugi, fab ne mafaf, fd 610

b) nepilnigi famaffateem pafta fubttjumeetn tftrubtftofcbd maffa bito-

fabrtigd apmebrd, bet ne mafaf par 10 —

OBebftuleč un paftfarfeč roar fubftt paroifam neap-

maffatač, tabbeem fubttjumeem peebfen no faņebmeja bttofabr-

ftfm maffu, bet ne mafaf par 10 fant
93anbrolež fubtijumeem jabubt, mafafaič pa bālat famaffa-

teem, jo pretēja gabtjumd trini paleef eeftabbč nenofubtitt.

4, y>at fufctitutnu eerafftifcr)attu.

spar fatru fubtijutnu (refomanbe) ... 20 40

5. <£ar pafiņojumu.

°par eerafftttač roebftufeč iffneegfcbanu faņebmejam (avis dc rēception):
a) peeprafot nofubtot . .

20 40

b) peeprafot roeblaf .* 40 100

6. <3>ar peepraftjumeem.

eerafftifeem fubtijumeem , demandes dc renseignemeats) . . .
20 100

7. <$>aT fufttijum» atpafolpeepraflfa)atttt.

slbrefe3 maiņu (retrait dc correspondances; modification d'adresse) no

a) fatra fubtijuma:
ja fubgumč ifptfbamč pa paftu 40 75
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*b) ja lubgumč tfptlbamč pa telegrāfu — maffa par telegramu pebs tele-

gramu tarifa, fd par 10 toabrbu roeenf. tefegramu.

8. eeffcbfemež toebffulež ar ufbotu roebrtibu (roebrfšroebftuleš).

OBebftuteč ar ufbotu roebrtibu peeņem neaiftafitač ar ufbotu roebrtibu uf

neaprobefd)otu fummu, bet flebgtač tifai fibbf 10.000 fat

a) 6roara maffa par fatreem 20 grameem roaj to bafam
. . . .

15 —

•b) 2lpbrofcbinafd)anaž maffa 1 proj. no ufbotdč roebrtibač, bet ne mafaf fd 15 —

c) feeģellafu, ja fubtitajam pafebam tai nebubtu, par fatru feeģeft 2 —

fetvavē aprobeftt)otž ar 2 fg.

9. geffc&fetneS pa^UtaS.

SSkbrtš un beftoebrtč pajiņač peeņem fibbf 20 fg. fatru.

ioebrtibu roar ufbof libbf 10.000 lē. apmebrč ne toairaf fd 125 cm.

uf fatru pufi.
Broara maffa par fatreem 400 gr. roaj to bafam 10 fant, bef ne mafaf

fd 30 fant. par fatru pajiņu.
maffa 1% ar noapafofd)anu libbf 1 fant uf aug-

fa)u, bet ne mafaf fd
�

15 —

eefib nt c. Slfbot pajiņač roebrtibu augftaf par toiņaž ibfto
roebrtibu ir aifleegtč un nofubtitaju roar fauft pee atbitbibač

par nepareifu fiņu eefneeg Icbanu faunprabttgd nolubfd.

3a pajtņa ar augftaf ufbotu roebrtibu pafubb, roaj teef bojāta, nofub-

iita\ē faube teeftbač uf atlibbfibu.
befroebrtč pajiņaš eerafftifd)anu (recommanbee) . . . .

20 —

feeģellafu (ja fubtitajam taē nebubtu) par fatru feeģeli . .
2 —

ģiblpatu froarč aprobefd)otš ar 2 fg.

10. eeffcbfemeS pebamaffaS fubtijumeem.

roar uflift uf toebvtē un beftoebrtž paziņam, eeraffttteetn fubti-

jumeem un uf roebttčroebftulem.
<£ar fubtijumeem, neatfarigi no totfdm jitdm maffam apreb-

fina fomifijaž naubu 2% no ujbotdč pebsmaffač fumtnač.
OBtčmafafd fomtftjač nauba 40 fant.

fumma naro aprobežota.

11. (čeffcbfemeg nanbai p<u)rroebumi.

<a) pabrtoebumu libbf 20 li — 20 f., no 20—40 li — 30 f., 40—60 li — 40 f.,
60—80 li —50 f., 80—100 li —60 f., 100—150 li —80 f., 150—200 (* —

100 l, 200—300 li — 120 f., 300—400 li — 140 f., 400—500 li — 160 fv

500—600 li — 180 f., 600—700 li — 200 f., 700—800 li — 220 f., 800—900
li — 240 f., 900—1000 li — 260 f., tvivi 1000—2000 li nem 0,25% no pabr-
fubtamdž fummač, bet ne mafaf par 260 fant, no 2000—5000 li — 0,20%,
5000—10.000 li — 0,15%, rorrč 10.000 .1i— 0,10%.

fc) °Pa telegrāfu, bef tam roebt par 20 toabrbu garu toeenfabrfcbu telegrammu
ar falibbfinafd)anu.

c) tefegraftffu pafiņojumu nofubtitajam, fa pabrroebumž tfmaffatž faņebme-
jam, fd par 15 toabrbu garu telegrammu, fumma naro apro-
befd)ota.

12. 3U)?feme3 ttaubctš pabrtoebumt

1. XXf Olmcrifa* 0 are. <2B aIftim:

<a) pabrtoebumeem libbf 100 lateem — par fatreem 20 lateem roaj to ba-

fam 20 fant.
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Uf Slngftju:

«par fatreem 20 lateem toaj to bafam 20 —

XI f jitdm toalft im:

a) maffa par fatru pabrtoebumu, neatfarigt no pabrto. fummač 25 —

b) bef tam, par fatreem 20 fateem toaj to bafam 10 —

pabrtoebumeem pa telegrāfu:

9ieatfartgi no eepreeffcbejd nobafijumd parebfefdm maffam ņem roebl
maffu par pabvmebuma telegramu pebs tdm toalftm telegrāfa tarifa, uf
fureeni pabrtoebumm abrefetm, eetoebrojot telegramam toabrbu faftiffo
ffaitu.

13. <£effd)fetnes telegramam.

C2iri fatiffme1 ar Sgauniju un fieetatou.)

a) 'par toeenfabrfcbdm toeetejdm tefegramam par fatru toabrbu 6 —

b) °par toeenfabrfcbdm sttpilfebtu telegramam 10 —

c) °Par fteibfamdm tefegramam:
toeetejdm 18 —

Sitpiffebtu
,
,

,
30 —

b) toeenfabrfcbdm tefegramam ar fafibbfinafcbanu:
toeetejdm , . . ,

12 —

Sitpiffebtu
,
. 20 —

c) fteibfamdm telegramam ar fafibbfinafcbanu:
toeetejdm ,

24 —

Sitpiffebtu
,
.

. .

40
—

maffa par fatru telegramu libbftga maffai par 8 toabrbeem.

f) OBeenu un to pafcbu telegramu toar abrefet toairafeem faņebmejeem, furt bfibtoo
toeend toeeta, toaj toišraaf toeenam telegrāfa etftabbtē rajona.

°Par fatru peefubtamo telegramam norafftu jamaffd, ffaifot if pa 50

toabrbeem roaj roiņu bafam par toeenfabrfcbdm telegramam 50 fant. un ftei-
bfamdm telegramam 1 13.

g) telegramu peefubtifcbanu abrpum nofeifta 3 flm. rajona: ar eftafeti 30 fant
no flm., bet ne mafaf fd £m —90 no telegramam.

paftu — fd par toeenfabrfcbu sitpilfebfam toebftuli (pee telegramam
nofubtifa)anam uf toiņam jauflibme par toajabfigo fumu paftmarfač), bet ja
naro toajabftgaim pafta nobofltm famaffatm, tab jafubta fd peemaffam toebftufe.

f>) °Par pafiņojumu, fa tefegrama faņebmejam nobota: pa telegrāfu — fd par
telegramu ar 10 toabrbeem; pa paftvi — fd par eerafftitu jitpilfebfu toebftuli
(pee telegramam nofubttfcbanam uf totņam jauflibme par toajabfigo fumu paft-
marfaē) .

t) paraffta apleejinafcbanu uf telegramam, — 50 fant no fatra paraffta.

norunatdm (faibfmatdm) telegramu abrefem — no abrefem par

gabu £m 20—, par % gabu £m 10,—, par */* gabu 2ē 5,—.

šaubām pabrtoebumi pa telegrāfu ftarp Catroiju un <2Bab3iju.

&atitfmt ftarp Cattoiju un <2Babsiju eetoefta naubam pabrtoebumu apmaiņa
pa telegrāfu. Qlr fatru pabrtoebumu toar nofubtit uf OBabsiju 800 marfam, uf
čattoiju 1.000 fafum. s;efegrafiffu pabrtoebumu nofubtttajeem jamaffd par fatru

pabrtoebumu: a) pafta taffe; 30 fant par fatru pabrtoebumu un bef fam 10 fant.
no pabrtoebamdm funtam fatreem 20 lateem toaj to bafam; b) telegramam taffe pebs
pateefa toabrbu ffaita un pebs toeenfabrfcbu telegramu tarifa uf <2Babstju.
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«■pabrtoebuma fubtitajam ir teeftba: a) peemetinat paJ&rtoebuma telegrama*
tefftd fatouš pafiņojumuč pabrtoebuma faņebmejam, lectojot Jaut furu telegrāfa
fatiffmž peefaiftu roalobu: b) praftt, lai telegramu noraiba fd fteibftgu, ar fafib-
bfinafcbanu, ar pafiņojumu par faņemfcbanu, peemaffajot par to ptbļ telegramu
tarifa.

pa telegrāfu jaraffta uf paraftdm abrfemeč fatiffml feetoja-
mdm blanfetem, uf fatru ne toairaf par 800 marfam. 3a ir toajabfigč nofubtif
toeenai un tai pafčbat perfonai leelafu fumu, tab jaraffta roairafi pabrtoebumi.
Bcbini gabijumd par fatru pabrtoebumu pafta ttftabbt faftabba ibpafcbu pabr-
toebumu telegramu.

cpafu fubtifcbana pa jubraS aefu.

oatiffmž ar OOBabstju jaur ©tefini un £tbefu (pa jubrač jēlu) peelatfta*
pafta pataš ftoard fibbf 20 filogrameem, eetoebrojof totčpabrejoš uf pafta pafam
fibmejofcboč nofajijumuč.

•<3ftaffa par fcbtm pafam ir fdbabba: no 10—15 fg. 2š 6,85, no 15—20 fg.
2$ 9,25, apbrofcbinafcbanač maffa par fatreem 300 fr. 2ē —,50. Sltltbbfiba no-

faubefc&anač gabijumoč par neapbrofcbinatdm pafam libbf 15 fg. — 55 fr., libbf
20 fg. — 70 franfi

Uf tcem pafcbeem nofeifumeemno 1. oftobra 1925. g. peelaiftaš pafač ftoard
fu)bf 15 fg. uf ocbtoetgi. "Sftaffa par toiņdm ir fdbabba: jaur OBabsiju — pa jub-
raS jefu (Btetini) — 2š 8,40, jaur — 2ē 9,15.

SKebneetu ialettfcari.

Sftefcba ftoebru un putnu faubfefcbanaš nolubfd aifleegtš mebit:

a) "2ltņu, breefa)u (irfcbu) un ftirnu mabttteč un toiņu teluč un faflenuž,
fd art mebņu mabtittē — rotfu gabu. fafteneem un tefeem ufffafamē fatra

gaba jauna'tš peeaugumč libbf 31. be§embrtm. Sugač uflabofd)ana3 un toairo-

fcbanaš nolubfd femfopibaš miniftrtm ir teeftba aūaut fcbauf toejdč ftirnu mab-
tifeč no 1. augufta libbf 31. begembrim. b) 6tirnu abfcbuč (bufuš) — no 31. be-

jembra libbf 1. auguftam. c) sllņu un breefcbu (irfcbu) bufluč un fafuč — no

1. februāra libbf 15. feptembrim. b) (Slofač, mebņu un fafanu gaifuč — no 1.

jūnija libbf 15. auguftam. c) 9?ubeņu gailuš — no 1. jūnija libbf 15. auguftam
un no 1. februāra libbf 1. maijam. 3auno3 rubeņuč atļauta mebit no 15. augufta.
f) 93a1t03 rubeņuč, paipalai un mefcba ivbtē — no 1. februāra libbf 15. augu-
ftam. g) £aufu irbež, un fafanu mabteš — no 1. notoembra libbf 15.

feptembrim. b) Sofiē un gulbjuč — no 15. maija libbf 20. jūlijam, i)

mabteč, ftfutuž, ftbtoitež un jituš übbenš un purtoa putnuč — no 15. bejembra
libbf 20.'jūlijam.' f) °£>iblu tebnnņuš — no 15. bejetnbra libbf 1. maijam un no

1. jūnija libbf 20. jūlijam. I) <2Bifuč pabrejoš putnuš un (ifņemot pleb-

ftgoč un faittgoč) — no 1. aprila libbf 20. jūlijam.

<2Ufleegtš mebit naftt un ar bfelfcbeem, jilpam, tibfleem, flafbeem, fpro-
fteem, lamatām un giteem tamt. ribfeem un nabtnejofcbdm fablem. Bd)ee notei-

fumi neatteejaž uf feffu, febeefftu un fibīu graufeju ifnibatnafcbanu apbfibtootdč
toeefdč, ja fa)ee feramee x'xbix un nabtoejofcbdč fabteš ufftaf)biti td, fa netoar

faitet jiteem fuftoņeem un jiltoefeem.

Olifleegtž mebit, fert, nogalināt, eetoainot toaj jifabi fd faitet bebreem

(Castor fiber).
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telefonu leetofdļjanaē taffe.

(SfroilfumS.)

1. grupa jenfraleč ar I—lo abonenteem un 7 ftunbu barbibu

2'
it n n

H 50
„ „

14
„ ~

3.
„ „ „

51-250
„ „

24
„

4.
„ „ „

251-1000
„ „

24
„

5.
„ „ „

Kaitat par 1000 abon.
„

24
„

•21. Olbonefdjanaž maffa par 1 gabu par fatru galvoen*

aparātu.

1. fategorijd: priroatoč bftbtnoffoč, roalftč, pafcbroalbibač un pilnteefigdš
prhoatdš ffofdč, flimnijaš "roaj pafroerfmeč. Barfand frufta un (Seetoeefcbu pa-

libbfibaž forpufa eeftabbež, ugunšgrebfa peeteiffcbanač roeefdč; ugunš-
bfebfeju beebribdš, furdm telefoni eeribfoti §aur ugunčbfebfeju faroeenibu un furu

telpdš ir ugunšgrebfa peeteiffcbanaž roeeta:

1. gr. 2ā 24, 2. gr. 2ā 32, 3. gr. 2ē 56, 4. gr. 2ā 64, 5. gr. 2ā 80.

2. fategorijd: meifaloš, fanforož, agenturdš, banfdč, frebiteeftabbeš, barb*

nijdž, teatroč, finematografoš, priroatdž ffofdč bef teefibam un priroatdč
ffimnijdž, bafcbaba roeiba ufņebmumoč, roalftč bafcbabdž fangetejač,

rebafsijdē, apteefdž, flinifdš un telpai, fur nobarbojaš abroofati, af>rfti, fomifio-
nari, fonfufi, fd ari foleftimeem abonenteem:

1. gr. 2ā 24, 2. gr. 2ā 48, 3. gr. 2ā 84, 4. gr. 2ā 100, 5. gr. 2ā 120.

3. fategorijd: roeefnijdš, reftoranoš, fafejnigdž, un rotfdč jitdč roeetdš, fur

aparāts peeejamš publifaž leetofcbanai:
1. gr. 2ā 24, 2. gr. 2ā 64, 3. gr. 2ā 112, 4. gr. 2ā 140, 5. gr. 2ē 160.

fatru papilbu aparātu gabd:
1. gr. 2ā 16, 2. gr. 2ā 20, 3. gr. 2ā 24, 4. 2ā 28, 5. gr. 2ā 32.

Ceepajd un 9?igač jaunajā (automattffd) §entrale, fur eefpebjama roeetejo
farunu ffaitifcbana §§ 1. un 2. minēto maffu meetd ņem fefofa)aš maffač:
1. °Pamatmaffa par fatru galroeno aparātu gabd, abonenteem, furu abonementa

fabfaž no 1927. g. 1. aprila, maj meblaf: £eepajd 2ā 40, 9?igd 2ā 80.

2. par fatru papilbu aparātu, gabd: Ceepajd 2ā 10, 9*igd 2ā 20.

3. (Sarunu maffa par fatru roeetejo farunu, neaffarigi no rotnaš ilguma: Ceepajd
2ā 0,05, 9?igd 2ā 0,05.

pirmdš 600 farunaž fatra pušgabd no fatra galroend apa-

rāta peelaifrf) par bribrou.

peemaffa, par fatreem pilneem roaj eefabffeem 100 metreem

bubultroaba gabd (rotrš 3 flm.) 2ā 2,—

fatru eeflebgu aparāta pabrnefcbanai gabd „ .16,—

fatru papilbu froanu, gabd „
B,—

fatru papilbu flaufamo ftobriņu, gabd „ 4,—

<$>ar fatru mitrai telpdš ufftabbitu roalftč aparātu, gabd . . . . „
16,—

pulffteņa falibbfinafcbanu roaj ugunšgrebfa pafiņofcbanu, gabd . . „ 4,—

<ļav abvpuā genfraleč rajona (tvivā 3 flm.) jauneeribfojamu bubult-

mabu, par fatreem pilneem roaj eefabffeem 100 metreem . . „ 16,—

33. telefona farunu maffa.

<?>ar fatram 3 min. meet far. 2š 0,10 no 151—200 flm £3 1,00
fatram 3 minūtēm taftl-

„
201—250

„ „ 1,30
fatiffmeš farunač pee at-

„
251—300

„ „
1,70

tctbtuma: „
301— un roairaf flm.

. . „ 1,90
no I—lo flm

„ 0,10 fteibfamu farunu — tribčtafcrtiaa

„
11—25

„ „
0,20 maffa.

,
51—100

„ „ 0,50 °par noteifta laifa farunu — trib^-

„
101—150

„ „
0,70 fabrtiga maffa.
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Procentu aprehķins

par beenu, me&nefi un gabu no 1 liļ)bf 100
areem.

<&vat)vo\u scnaē apre&finafdjanaš tabula |>el)3 tfraftaē femeš.

apitaiž
aoba[ meņn | beena goba | mebn | beeno goba | mehn. | beena

fant. fant fant. fant. fant. fani. fant. fant fant.
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

«l

42

43

hĶ

45

46

47

48

49

50

100

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

123

126

129

132

135

138

141

144

147

150

300

0,25

(,50
0,75

1,00
1,25
1,50
1,75

2,00

2,25
2,50

10,25

10,50

10,75
11,0

11,25
11,50

11,75
12,00
12,25

12,50
25,00

0,01
0,01

0,02

0,03
0,04
0,05
0,05■

0,06
0 07

0,08

0,34
0,35
0,35

0 36

0,37

0,38
0,39
0 i0

0^40
0,41

0,83

5

10

15

20
25

60

35

40

45

50

205

210

215
220

225

230

235

240

245

250

500

0,41
0,8S
1,25

1,66
2.08

2,50
2,91

3,33

3,75
4,16

17,08

17,55
17*91

18.3H

18,75

19, 6

19,58

20,00
''0,41
20,83

41,66

0,01
0,02
0 04

0,05

0,06
0.(8

0,09
0,11

0,12
0,13

0,56

0,58
0,59
0,61

0,62
0.63
0',65
0,66
0,68
0,69

1,38

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

246

252

258

2n4

270

276

282

288

294

3(0

600

0,5
1,0

1,5
2,0
2,5

3.0

3,5

4,0
4£
5,0

20,5

21,0
21.5

22,0
22,5

23,0
23,5

24,0
24,5

2.%0
50,0

0,01
0,03

0,05
0,06

0,08
0,10
0,11

0,13
0,1.s
0.16

0,68

0,70

0,71
0,73
0,75

0,76
0,(8

0,80
081

0,83
1,66

S)fi-

iā)a )d)a

a č) to i i

platums

fSf -

3a par fubifaft ifraftag femcž maffa fig.—

3.- 3.40 | 3.50 1 4.— | 4.40 | 6.—

tab bar tfraftam 10 i ibtfperjb peettabi īant

8,17 | 10 1 11 1 11,6 12,4 ļ 71,5

tefofdba 7 Pefcim afg tfmaf'a fanttmog

3.-

3a par fubifaft ifraftag femež maffa fig.—

3.40 3.50 ļ 4.— 4.40 6.—

[umš
10 11 11,6 12,4 I 71,5

ļ3ebb.| S3ebb.ļ refofdja 7 befrbu afg tfmaf'a fanttmog

1

11/4
11/2
l 3/4
2

21/4

21/2
2^/4
3

31/2
4

3

31/2
4

41/2
5

5i/2
6

6I/2
7

8

9

14

19,32
26,25

33,6S
42

51,18

61,25
72,18
84

110,25
140

12,0
16 5

18,0
29,0

36,5

44,5

53,0
63,0
73 5

96,5
122,5

14,0

19,0
26,-
32,—
4i'5

50,5

61,5
75,5

8:i,0

119,0

138,5

15,5

21,5
29,5

37,5

47,0
67,5

68,5

84,0
94,0

12>,5

157,0

16,0
22,5
30,5

39,0
48,7
59,3

71,i»
83,7
«7,0

127,8
162.4

17,9

24,7
33,6

43,2
f>3,8
65 6

78,5
9i,f)

107,6
121,4

179 6

24 5

33,8
46,0

59,0
73,6

90,0
107,5

126,6
147,4
191,5

245,61
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&a tfmeljtU feme§ gabalu* jmJjrtoeetaš at faJ)rt§ paltfjbftbu ?

3anem mebrijamd fabrt* 13 pebba* 4 jotta* ga?a. 3a mebrijamai* ga-
bal* bub*:

1 fabrti platē, fab garumam bubt 225 fabrtim.
tt tt tt tt tt n

H2%
„

3 7=»
" tt tt tt tt tt it ' tr

4
tt tt ii it ii tt

56 1/i ~

5 45
tt ti it ii ii n it

v tt ii n ir tt t, 37% it

7 32
*

tt ii n ii ii it tt

8
„ „ „ , „

28
9 25
°

tt tt ti tt n tt 0 tt

10
„ „ „ . „

22%
„

11
tt tt tt n „ 20H „

12
„ n n „ ,t n

183/* „

n n n ii n tt 17% tt

14
„ n „ „ „

16

15
/, tt ii tt tt tt

15
„

9io augfcbejd* tabula* meb* rebfam, la fatrd pubrmeetd ir 225 fmabrat

fabrti*, eemebrojot to, maram aprebftnat bafd)aba platuma un garuma gabalu*.
3a gabat* ir tfcbetrftubrtg*, tab pubrmeeta* fatrd pufž bub* 15 fabrti* 15X15=225

Itoabratfabrti*.

Qabiba& (beramee) meljrt.

tfcbetmerif* =
1600 fub. joltam =

8 gamtgam; tfcbetmerf* = 8 ffcbet-
merifeenu

ftranjtjd: l>ettol\txē =
100 titreem =

100 fub. bcjimerreem =
81 [topam = 1%

pubram.
fdpeffeliS = 3072 fubifaollam.

■Sluftrijd: <2Bineč meje = 1,9471 fubifpebbam.

Olngltjd: froarferš =
8 bufcbeteem

S)anijd: muja = 2,05 pubreem.

©arnijaS Sefiottrri (Sc&cffeli SKeječ 93ufcbcli

29.86 1,453 1 1,81946 1,625599 2,75121

15,96 0,798 0,549615 1 0,894618 1,51211

17.87 0,893 0,615045 1,11905 1 1,69212

10,56 0,528 0,363477 0,661330 0,590976 I

20 1 0,6882 1,252 1,1198 1,8939

1 tfcbetmerfč - 2,097432 bettolttreem = 3,816204 fapeffeleem = 3,410008
mejem — 5,770472 bufcbeteem.

gßibfeme" un labibu mcbro ar pubru, fam 54 ftopi maj gārni*
jač. fatur 4224 htbifaollač, jeb fa bibenč ir 16 jollu uf fanfim un aug-

ftumē 16% aottaš.

3aunafd faifd labibu mebro pee mumē un mičpabrigt ar mebru, ari beb-
toetu par jauno pubru, fam 20 garnijaž maj apmebram 50 ftopi. 9Rebrč fatur
4000 fubifsollač jeb ta bibenč ir 16 ļoūaš uf fantim un augftumč 156/8 jollaš.

1 bufcbelič bafcbabaž labibaē froer mubfu mabrjiņdl: meefcbu 53, aufač 35,
rubft un fufurufa 62 un fmeefcbu 66 mabrstņač.
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SBtrumuKelu un fdjli&rumu nteljrt

1 litrā (l\
1 DcftolitrS (hl) = 100 atreem;
1 befalttrg (dal) = 10

(Salibbfinot libbf metrtffdš fiftemag eetoe'cbanai CatvoiiS paftabtoeiu"
fd)o§ ®reetotiag mebruž un ftoarug ar metrtffdg fiftemaš mebreem un ftoo»
reem, babuļant fcbabbag falibbftnaiuma tabeleš.

©aruma mcrjri.

1 ftlotnetrS = 0,937383 toerfteš 1 toerfte = 1,0668 filometreem
1 metrš = 0,468691 af* 1 a\ē = 2,1336 metreem
1

„
= 1,40607 ar d)inam 1 arfd)irta == 71,12 3entimetreem

1
„

= 3,28084 p = 1 oleftž = 53,-4
1

„
= 39,3701 3ollam 1 pebba = 30,48

1 betftnetrē = 3,93701 „
1 toeritf)ofs= 44,45 miltmetreem

1 3entimetrē = 0,393701 3011a3 1 30lla = 25,40
1 milimetrš = 0,393701 UnijaS 1 limfa = 2,54

6maguma mefjrt.

1 t = 61,048211 pubeem 1 pub§ = 16,?80496 kg
1 kg = 2,4419 '84 mar>ni»am 1 mabrsina — 0 40951249 kg
1 g = 0,23442513 folotmfa 1 lote = 12,797262 g
1

mg = 0,022504* bolaž 1 folotnifš = 4,2657543 g

1 bola = 44,43494 mg

nteljrt.

i km2
= 0,878687 fto. toerftS 1 fto. toerfte = 1,13806 km2

1 ha = 0,915299 beiet-ttag 1 befetma = 1,0u254 ha

1 a = 21,9672 fto afim 1 fto. a ē = 4,55225 m 2
1 m 2 = 1,97704 fb>. arfd)tndm 1 fto. orid). = 0,505805m2

1 m 2 = 0, 19672 ftD. 1 fto. pebba = 0,092»03m2

1 dm2 = 15,50 fto. 30llam 1 fto. 3olla = 6,4516 cm
2

1 cm
2
— 0,155 fto. 30tlaž 1 pubrtoeeta = 3716,12 m 2

Silpumu, birumtocelu un $d)ltbrumu meljrt.

1 m 3 = 0,102958 fb. afg 1 fb. afš = 9,71,68 m 3
1 dm3 = 0,0353147 fb. oebbaš 1 fb. pebba = 28.H168 dm3

l cm 3 = 0,0610237 fb. ļollaē l tb. 3olla = 16,3871 cm

1 hl
— 3,8112 t|d)ettoerifeem 1 ifcbettoer. = 26.-J39 litrem

1 dl = 0,38112 tfcbe'toerifa 1 toebnē =12 299 Utreem

1 litrs = 0,81305 ftOpO 1 ftopš = 1,2299 utreem

1 pubrž — 68,86 litreem.

Siltuma (fubiffo) meljru falitjbftnaiumi

Citri ©topi
$ub. metri

(m3)
#ub. pebbo.3 5?ub. aftš

1. 0.8131 0.0010 0.0353 0.0001

1 2299 1. 0.0012 0.0434 0.0001

1000 813 078 1. 35.3165 0.1030

28.315 23.023 0.0283 1. 0.0020

9712.15 7896.74 9.7121 343 1.
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SDlaljffltgo meļtfiu meļjflofdjanaS normaē

SDa

me&fli
abfiga
i baui

»f P»0

bfumi
rtoeel

irjffiigo
I pubož
:a§

31 u g ē

<5eme3

ifjpafdbibaS mebflojumg
°2

55-
tā

a

o 53

<2 l <w

a >o £

1151

i

«āeemaž ftoeefdjt fmaga un toibeja ktr fuč)t§mef)fleemļ 2-3 4-6 2-3

«Seemaš rubfi .
*

2-3 4-6 2-3

» »
toeegla

»
3—4 4—6 3-4

» » fmaga un toibeja ļbef fubtšmebfleem 4—5 6 3—4

• » toeegla »
4—6 6 3- 4

2Zleefd)i .... fmaga un toibeja 4—5 6 3-4

SlufaS D
3—5 6 3—4

» • •
•

toeegla
n

4—6 6 4-6

SBafaraē ftoeejd)i fmaga un toibejo P -
4—6 6 3—4-

kartupeli ar fubtšmebfleem 4—5 6 2—3.

toeegla f 4—6 6 3—4

»
•

•
• fmaga un toibeja 6ef !ubtēmel)fleem 5- -8 6-8 4-5

toeegla 6—9 6—9 6

Copbaribag beetež fmaga un toibeja jar fubtēmebfleemļ 6—9 6- 8 I -
4—6

» ļbef fubtžmef))Ieem 9—12 8—10 6

3nfurbeeteš . . ar fuf)t§mef)ileem
4-6 6 3-4

r>

I

ļbef fuf)tšmeņfleent
I

6—9 6- 8 4—6

<5ir«i I
»

4-5 4-6

toeegla 5—6 i—6
n

2—3eint fmagaun toibcia n
4—6 4—6

. . . n

4—6 4-6

» • • • • toeegla
n

6 6

..'•'"..] mineralfeme i>
4-6 6 2-:-*

» • feme »
6 6

fubnu purtoē 6—9 6—9

©anibaš | miueralfeme 5-6 6 3—4

trubbu feme
■

5—6 6 2-3
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šlpūlu tūtu fn&iffatura aptef)Una\fyana.

SBaifu Fubiffatmu toar aprebftnat pebs nabfofcf)3 lat>a* pufe nobrufatd*

tabele* Saifmebro iota garum* pebba* un 3aurmebr* 3011a*, peb3 fuieent

ffaitleem tab tabele toar atraft attee3tgu fofa faturu tubifpeboā*. fofa saur*

mebru toor ņemt n>ai nu toma 3aurmebru rotbu, roaļ ari teerogala un refgala
3aurmebru fumu balitu uf pufl.
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Sirgi 2atm&.

a) TObfeme.
1. 9ttga£ apriori: ©a ba tirgi: <23albone$ pogaftd pirmbeend ptbķ 15.

sftobra. 93ebru pagaftd, OSegbebru muifd)d 5. maijd un 6. oftobrt. 93tbrtņu pag.,

pee 6uttņa, 28. apritt un 28. oftobrt 93irfgale$ pag. pee paUbv. beebr. nama,

pirmbeend pefo 15. feptembra. 3ffcbftleč pagafta mutfa)d 2. oftobrt Sumpratoaž
pagaftd pee ftagijaž 15. aprilt un 2. oftobrt. b«o«ftd 11. apriti un 3.

noroembrt pagaftd pee cpreefc&ufalna mabjam 15. feptembrt
pagaftd, pee fiebtfd)u froga 23. auguftd un pee 9lefgatu froga 23. oftobrt $et-

peneč pagafta 3aunfeipenes mutfd)d 28. aprilt un 2. feptembrt JpagaftS
25. auguftd un 12. oftobrt pagaftd pee bafntjač froga 24. feptembrt
mutbač pagaftd pee 9Jaganu froga 5. maijd un 15. feptembrt. Caubereč pag. pee

mabjač 7. auguftd. Cebburgač pagaftd 9. maija un 10. noroembrt £t>
$afnes pag. pee £airoenež 20. oftobrt. SERableenač pagaftd pee pagafta nama 18.

fept 9ftablptls pag. pee OĒBitež bftrnaroam 3. maijd; pee Sa£u froga 12. oft. un

pte Groirgfbu froga 23. noroembrt. Sfteņģelež pagaftd pee nefpebjneefu mabjai
22. aprilt un 22. oftobrt. SKoreč pagaftd Olfenftafač muifajd 8. maijd un 25.

oftobrt 9tttaureč pagaftd pee Ceetd froga 3. apr. un 1. oft. Ogreč meeftd —

tref«bbeend preeffd) 3urģu beenač un feptembra beibfamd trefd)beend. 9?embate3

pagaftd pee ftasijač 20. apriti un 20. oftobrt 9*opafd)u pagafta muifdjd 5. maijļd
ttn 13. fept 6aubež pagafta 3aunpils muifdjd 18. aprilt un 4. oftobri un Mi-

ģtntē muifd)d 16. noroembrt oebja3 pagaftd oebjač muifd)d 21. oftobrt oi-

-4julbd 1. aprilt, 18. jūnija, 6. fept, 1. noro. un 20. bej. ofulte3 pagaftd pee 93af-
m#xš froga 4. maijd. 0lofd: 15. maijd un 15. feptembrt ountafdbu pagaftd
pee pagafta nama 15. aprilt un 30. feptembrt £aurupeč pag. pee kurmju froga
12. aprilt un 12. feptembrt. OBtbrtfdpu pagaftd pee £ejač froga 12. aprilt vm

18. oftobrt. OBttbogač pag. pee Ofotu froga 10. noroembrt

9tigd: 6irg v tirgi: 18.-19. janroari, 15.-16. febr., 15.—16. martd,
19.—20. aprilt, 17.—18. maijd, 14.—15. jūnija, 19.-20. jūlija, 16.—17 auguftd,
20.—21. fept, 18.—19. oftobrt, 15.—16. noro. un 13.—14, bejembrt,

9tebelaž tirgi: Vlbba\č)oē pee Sd)agaru froga trefd)beendč un feftbee-
nāē, 95albone — no 15. maija libbf 15. aug. — peeftbeendž. <23ebrož — feft-
beendž. 93olberajd — trefd)beendč un feftbeendž. 3ntfd)ufalnd, beefd>i apbfibtootd

roeefd, feftbeerdš. 3ffa>filež pag. — peeftbeendč. 3umprarod — pirmbeendč.
<Bemeroč — peeftbeendč. pee ftajtjag — trefapbeendš. pag. —

ptrmbeendč. Ctbgatneš pag. — feftbeendč. 9Jiableend — feftbeendš. Vangaļu
pag. (9?ibnuf(bseemd) — trefcbbeendš. 9tftaureš pag. — seturtbeendč. £>gre£
meeftd — trefa)beendč un feftbeendč. 93ibriņu pag. — no 15. aprila
tibbf 15. oftobrim — otrbeendč un peeftbeendč. — jeturtbeendž. @o-

fttnoš — pirmbeendē. 9?tgd: ifbeenaž, ifņemot froebtbeenač un froebtfu beenač.

9ttgač 3ubrmald: ifbeenaš, <Sulburo3, 3ftajoroč, «Shtbutfoč un Sftellufdjoč. Rem-

bate pee ftaj. — jeturtbeendš. Saubeč (3aunptl£) pag. — feftbeendč. otgulbd
— otrbeendč. ofribroeroš pee ftaj. — trefa)beendč un feftbeendč. ofulteč pag.
— ptrmbeendš. ofulteš Groejneefu jeemd — fatru jeturtbeenu no 1. maija libbf
li oftobrim. 0lofd: trefcbbeendč un feftbeendč. ountafd)u pagaftd feftbeendč.

pagaftd feftbeendž.

2. 3ebf« aprinft: ©a b a tirgi: ®rabefd>u pagaftd pee

froga 20. auguftd. "©ruftu pagaftd pee pag. nama 1. aprilt, 23.

fept un 20. oftobrt ©febrbenž pee pag. nama 29. apr. un 5. noro. Sbrglu pag.
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93reefd)fatnd 16. maijd, 5. auguftd, 6. fept un 19. noro. ©atartač pagafta mutfcbd
29. apr. un 10. auguftd. 3aunpeebalgas pag. pec Sofena muifd)ač 18. feptembrt
un pee 3aunpeebalgač muifa)as 30. feptembrt. pagaftd pee bij. (#erfena

froga 22. feptembrt £eeiftraupes pag. muifd)d 13. maijd un 23. noroembrt. £lfu
maē pag. OBelend 25. jūnija un 18. feptembrt un £ifumd 20. aprilt un 7. feptembrt.
Sflafftraupeč pagaftd pee froga 15. febr. un 12. oft Ogres* pag. <23rafu
mabjdč 23. jūlija un 10. oftobrt. 9?anfaē pag. 12. febr., 24. apr., 8. jūlija, Z,
oftobrt un 18. beaembrt 9?aunač pag. 2. apriti un 16. oftobrt. oebrmuff&u
pagaftd pee paa.afta nama 13. auguftd un 15. noroembrt. ofujeneč pag. mutfefd
26. maijd un 28. auguftd un m. 2. noroembrt. pag pee 9leb-
fenu £abtfa>u froga 17. aprilt un 30. feptembrt. gßejpeebalgač pag. 'pee s?aln«

froga 2. auguftd un 4. oftobrt. 3ebfi3 21. janroari, 14. februāri, 15. marta, 19.

aprilt, 15. maijd, 13. junijd, 15. feptembrt, 18. oftobri, 15. noroembrt un 12. be-

sembrt. 3ebf« pag. pee SDMfuru froga — 4. aprilt un 4. oftobrt.

9* ebe la 3 tirgi: '•Hlojd — feftbeendž. ©ruroeend — otrbeendč. §)ļeb*-
bene" — fatrd otra trefcbbeend. €erifoj| — feftbeendč. gbrglož — feftbeendd.
3aunpeebalgd pee ftajijač otrbeendš, tf pabrnebeldš. 9Sanfd —

9iaunas pag. — feftbeendš. oaufnejd — ptrmbeendč. <2Bet-
peebalgd — feftbeendš. 3ebftč — pirmbeendč, trefd)beendč un peeftbeendč.

3. SBalmeerač aprinft: ©aba tirgi: pag. pee 93afniaač froga
29. feptembrt. Olinafčboč: 10. janroari un 2. oftobri. pagaftd 13. marta

un 12. oftobri. ©iftu pagaftd 5. marta un 5. oftobri. £eepupes pagaftd pee 3el-

garoač froga 1. oft 9J?affalasa3 meeftd 8. marta, 12. maijd un 28. feptembrt.
*pableg pagaftd pee froga 12. aprilt un 10. oftobri. 9?enjenu pag. 15.

aprilt. 9?ofenu pagaftd Statjele 27. aprilt. 9?ubjeenač pag. 19. oftobri. 9fatb-

jeend: 10. februāri, 23. marta, 23. aprilt, 3. maija, 15. junijd, 6. feptembrt, 18.

oftobri, 23. noroembrt un 15. bejembri. oalasgribw>as meeftd 23. feptembrt un

16. oftobri. SBalrneerd: 31. janroari, 10. martd, 21. aprilt, 26. jūlija, 21. feptembrt,
28. oftobrt un 25. noroembrt.

tirgi: <2ltnafa)og — feftbeendč. Ollojd — feftbeendS. £eepupes
pag. pee „3elgaroač" fr. no 1. oftobra libbf 1. maijam fatru pirmbeenu. 9JJaffa-
laja — trefd?beendg un feftbeendš. 9?enjenoil — jeturtbeendš. 9?ofenu pag.
Gtatjele* — feftbeendč. 9Utbjeend — ©trbeendč un peeftbeendč. oalaagribrod —

peeftbeendž. OBalmeerd — otrbeendč un peeftbeendš.

4. SSaKaS aprinft: ©aba tirgi: Ollfroifu pagafta Verneri 12. oftobri.

sUuffne\- 20. aprilt, 5. julijd, un 17. auguftd. Oinnač pag. uf
femeč pee Otteš muifcbač 25. apriti un 1. oftobrt Slpeč meeftd — 15. februāri
un 14. aprilt. 93ejaž pag. OBtbfifumd uf jaunfaimn. femeš 2. oftobri.

OSilffač pagafta ,Sabnufd)u muifd)d 4. oftobrt. QžbtotUē pag. pee froga
I. noroembrt ©aujeenaš pag. 9Birifa)ož 18. aprilt un ©aujeenač OBibagd 30.

noroembrt. ©runbfableč pagaftd pee pag. nama 20. aprili un 23. noroembrt

3lfeneē pagaftd uf jaunfaimneefa ©rifa femeč 15. aprili un 18. feptembrt 3aun-
laijeneč pagaftd pee £übfd)a froga 23. auguftd un 25. feptembrt 3ebtsenu pagaftd
pee pag. nama 1. martd un pee <jsebtfd)u mutfd)as 20. oftobri. pag.
$alnamutfa)d 30. aprilt un 18. oftobrt pagaftd uf pag. fabeebribat

femeg 11. feptembrt pag. uf pag. fab. peeberofa)aš femeč
11. feptembrt. pag. 17. aprili, 3. oftobri un 16. noroembrt £ejačseemd
18. februāri, 20. aprili, 30. junijd, 15. auguftd, 12. feptembrt, 2. oftobri un 6.

noroembrt £imbafa)os: OSBaftlabtoju beend, 10. un 11. martd, 29. aprili, 8. ju-

lijd, 23. auguftd, 23. oftobri un 23. noroembrt. 9ftabrfalne*! pagaftd pee pag.
nama 1. aprilt un 1. oftobrt SEftabiupeš pag. 8. maijd un 28. oftobrt. 'zßltbtu

pag. Stiebri 7. noroembrt 9ltgras pag. 26. aprili un 26. noroembrt.

pag. pee bij. SSafnigač froga 15. martd, 8. auguftd un 14. noroembrt. 9*aufač
pag. 12. aprilt un 17. oftobri. 6elttņu pag. 6eitiņos 7. auguftd un 23. noro.

6eemeru pag. 29. feptembrt oinoles pagaftd 16. oftobrt. Smiltentt: 2. februāri,
18 martd, 11. maijd, 15. julijd, 2. feptembrt, 26. oftobri un 10. bcjembrt. 6tren-
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:fa)u meeftd — 17. janroari, 15. martd, 10. noroembrt. @tt>abvtat&aē pag. muifa)d
!. maijd un 8. oftobrt. 'Srifateč pag. pee pagafta nama 24, apriti un 1. oftobri.

Srapeneč pagafta pee bij. £ifeč froga 27. apriti un 10. noroembrt. OBatfd: 10.

anroart, 2. februāri, 20. martd, 20. apriti, 20. maijd, 18. junijd, 24. julijd, 23.

tuguftd, 29. feptembrt, 17. oftobri, 9. noroembrt un 21. bejembri. OBejlaisenetJ
mgaftd uf ©emperu m. <p. Hpfara femeš 5. maijd un 5. oftobri. OBijjeema
>agafta muifa)d 29. apriti un 25. feptembrt. 3irgafu pag. pee „£ee"td froga" 29.

tprili, 3. noroembrt un 13. besembrt.

9ftebnefd)a tirgi: pag. 6aijeroač seemd, fatra mebn. 5.
)eend.

9Ubelač tirgi: — ptrmbeendž un seturtbeendč. <2lpeč meeftd
- trefd)beendč. £eja£seemd — geturtbeendč. £imbafd)oš — otrbeendč un peeft-
>eendč. (Smiltene1— pirmbeendč un peeftbeendž. 6ttentfd)o3 — trefdjbeendč.
KBalfd — seturtbeendš un feftbeendš. ©aujeenač pag. — seturtbeendž'.

5. gftabonaS aprinft: ©aba tirgi: "Selaroaš pag. 7. februāri, 10. aprilt
tn 28. feptembrt. 93ebrfauneč pag. 8. julijd un 20. besembrt. ©felfaroač pag.
12. februāri, 20. junijd, 26. feptembrt. ©atgauffač pag. 3. maijd, 26. julijd, 5.

>ftobri un 30. noroembrt. ©roftonač pag. 15. februāri, seturtoč £eelbeenač froebt-
oē un 28. besembrt. 3rfd)u pagaftd 3. oftobrt. 3aungulbeneč pagaftd 2. februāri,
iO. aprilt, 1. julijd un 23. noroembrt. pag. 23. aprilt, 1. feptembrt
m 14. oftobri. pag. 14. maijd un 10. noroembrt. pag. 20.

nartd un 29. oftobrt pag. peeftbeendž pebs ©ebefčbrauffd)anaž beenač.

toubonaš pag. 28. februāri, 9. maijd, 19. junijd, 24. feptembrt un 20. noroembrt.
?eepfameč pag. 14. junijd un 14. feptembrt. £eefereč pag. pee oalnaž froga
!0. apriti, 29. feptembrt un 15. besembrt. £itenes pag. 2. maijd un 8. besembrt.
Jubaneč pag. 7. marta un 1. oftobri. £übejač pag. £ibbert jeturtbeen pebs 2Ba-

araš froebtfu atfroebteč un 1. noroembrt. 3. maijd un 19. oftobrt.

JJlabrjeenaž pagaftd 15. martd, 2. feptembrt un 26. oftobri. Sftebbfulač pag. 7.

naijd un 22. feptembrt. 9Ketranu pag. 17. oftobri. Obfeenaš pag. pirmbeen,
>ebs O&aftlabtvļa, 30. jun., 12. noro., 17. bej. oaifaroas pag. 14. fept., Baufnejati

>ag. 15. apr. Stabmereeneč pag. 4. maijd, 11. fept. un 15. noro. §:irfas pag,
!0. februāri, 7. maijd un 27. oftobri. %&tbiatoaē pagaftd 25. maijd un 25. fept.

SBefteenač pagaftd 15. julijd un 23. auguftd. gßeefeenač pagaftd 2. februart
tn 23. noroembrt. OSketalroač pag. 23. maija un 19. oftobri. SBesgulbeneč meeftd
\ janroari, 10. martd, 15. maijd un 23. oftobri. 3efroatneč pag. 10. februāri,

!8. aprilt, 7. un 28. auguftd un 12. oftobri.

9tebelač tirgi: 93ebrfon<t — aeturtbeendč. Saungulbene" — trefdpbee-
i&ē. 3rf<boč — peeftbeendž. (pee OBesfalfnaroaš ftaj.) — peeftbeendč.
$rauflo£ — seturtbeendš, pee 3cfroainež fooperat. Čafbond — 2tt-

>and — feftbeendč. gaubonač pag. fiibrograbe" — peeftbeendš. SOfatbond — otr-

)eendč un feftbeendž. Stabmereend — otrbeendā. <28esgulbenl (pee ftasijač)
>trbeendč un peeftbeendč. 3efroaine" — peeftbeendč. ©felfaroaS pag. — otrbeendč.

b) ®urfemč.

1. geepajatj aprinfi: ©aba tirgi: Oltfroifu pagafta pirmd trefa)beend
jirmč 8. oftobra. Šabtaē pag jeturtbeen un peeftbeen ptrmč 20. marta un

Jtrbeen un peeftbeen pirmsf 20.' oftobra. (Embutež pag. seturtbeen pirmč bet-

>famd aprila un beibfamd bejembra. 6feres pagaftd pirmbeen pebs 15. jūlija

ttn feptembra mebnefdja pebbejd pirmbeend. ©robiņd trefd)beend, jeturtbeend
m peeftbeend pebs 13. aprila, trefd)beend, seturtbeend, un peeftbeend pebs 21.

feptembra. ©robinač pagaftd pirmd trefcbbeend, jeturtbeend un peeftbeend, un

peeftbeend pebs 10. feptembra. Ceepajd: B—l6. auguftam (ifftabbe-ttrguž). 93if

tam ftrgu tirgi fatra mebnefa)a pirmd otrbeend, bet martd un oftobri — pirmaļd
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otrbeend un trefti)beend. aprilo mebn. ptbb. trefa)beend un feptembra
meJ)n. trefa)ajd trefd)beend. 9tusaroaēi pagaftd pirmd trefd>beend pe>)j 30. aprila
un pirmd trefd)beend pebs 15. oftobra. <2Batņobe<3 pag. trefa)beend ptrtm! 23.

aprila un aeturtbeend pirmč 30. augufta. OBebrgalu pagaftd, 12. feptembrt.
9i ebela 3 tirgi: SSabrtd — otrbeendč. 93abte, pee fr. — je-

turfbeendč. SHirbe" — seturtbeendč. s?alroenes pag. — otrbeendž. fieepajd:
ifbeenač, ifņemot froebtbeenaS un froebtfu beenač, probuftu un malfaS tirgi, bet

peeftbeendš bef tam ftrgu tirgu*, — otrbeendii un peeftbeend*. 9?u-

jaroa* pag. — trefdjbeend*. OBaiņobe' — pirmbeend* un seturtbeend*.

2. Slifpute* aprinft: ©aba tirgi: 2lifpute: seturtbeend* pirm* 1. februāra
an 30. aprila, pebs 15. jūnija, pirm* 30. feptembra un 31. oftobra; lopu tirgi:
marta mebnefa)a pirmd jeturtbeend, jūlija, augufta un noroembra mebnefa)a peb*

bejd* jeturtbeend*. Sllfcbroanga* pag. 18. aprili un 16. oftobri. SSafu pag»
22. feptembrt. 3ib_v&)ct>ciš P<*g. 19- feptembri. 9itbgranbe* pag. seturtbeend* pebs
1. oftobra. pag. feptembri, otrbeend pirm* 20. batuma. 9ttbgranbe*

pagaftd jeturtbeen ptbi 1. oftobra. 9ttbfrabs«* pagaftd pirmbeen preeffa) 15.

maija un 15. oftobra. oafa* pag. 13. feptembri un 12. oftobri. Geemupe* pag.

pirmo jeturtbeen ptbļ 14. feptembra. OBaltatfu pag. 5. feptembrt
ebe l a * tirgi: Olifputž — pirmbeend*, trefd)beend* un peeftbeend*.

Sllfd)roangd — trefd)beend*. pag. — otrbeend*. Stfbgranbe' — je-
turtbeend*. — seturtbeend*. Gafa* pag. — otrbeend*. OBaltaifo*

— trefa)beend*.

3. &nlbiga* aprinft. ©aba tirgi: Kabilei? pag. 2. maijd un 19. oftobrt

Jhttbtgd: 10. un 11. maija, 30. feptembri, 1. un 2. oftobrt un 21., 22. un 23,

besembrt; lopu tirgi: otrd otrbeend aprila mebneft, 1. feptembri un 15. noroembrt

s<?utbiga* pagaftd 15. feptembrt £urftfd)u pag. 12. feptembrt 9?enbe* pag. 11.

oftobri. oalbu: 12. februāri, 12. martd, 12. un 13. aprilt, seturtbeend* pebj

OBafarfroebtfeem, 5. auguftd, 16. un 17. feptembri, 18. oftobri un 18. besembrt.
Gabttņu pagaftd 3. oftobrt. Glfrunba* pag. aprila mebn. otra pirmbeend. <23ab*-

ma* pagaftā 13. oftobri.

9* ebe l a * tirgi: gfere* m. — otrbeend*. Kabile — feftbeend*.
— pirmbeend*, trefcbbeend* un peeftbeend*. Gatbu — otrbeend* un peeftbeend*.
9teņģo*, gfere* pag. — seturtbeend*. Gfrunbd — pirmbeend* un seturtbeend*

(pee pag. nama).

3. 3SBetttspH3 aprinft: ©aba tirgi: Slnse* pag. 6. oftobri. ©unbagd
— topu tirgu*, uf'nebela* tirgu* laufuma, februāri, aprili, auguftd un tto-

toembrt mebnefdba otrbeend* pebs P«ntd batuma. ©unbaga* pag. Šaunbunbagd
22 feptembri. tfbbote* pag. 12. oftobrt — 3. februāri, 27. aprilt, 10.

feptembri un 22. oftobrt. pag. 18. feptembrt <pufe* pag. Gtenbe* frogu
10. feptembrt. 6ira* pag. 9 oftobri. Glebfa* pag. 27. feptembri. Slgable* pag.
18. apriti un 29. feptembri,' Hfaparoa* pag. 10. oftobrt, qßent*pili — 10. aprili,

jefurtbeend pebs SBafarfroebffu atfroebte*, 6. feptembrt un 5. oftobri.

9iebela* tirgi: 2lnse* pag. — peeftbeend*. 9JlafirbeV ©unbaga* pag.

— feftbeend*. — seturtbeend*. pag. (pee Hgable* ftasija*) —

trefdbbeend* un pee ftiflu fabr. „<2lnnabutte" — seturtbeend*. Itgable* pag.
—

2 reif mebneft <2Bent*pitt — ifbeena*, ifņemot froebtbeena* un froebtfu beena*.

OStesbunbagd — trefcbbeend* un 3aunbunbagd — feftbeend*.

5, Salfn aprinft: ©aba tirgi: — 22. martd, pirmbeend pibķ

3urģu beena*, 17. maijd, 29. junijd, pirmbeend pebs Sefabbeena*, 23. auguftd,

9. feptembri, 12. un 13. oftobrt un pirmbeend pebs 9ttarttņbeena*. &mbaroa*

pag. 15. aprilt, 17. junijd un 29. feptembrt. 9iogae* pag. 7. oftobrt. 9fatrmut-

feba* pag. 7. maijd, pagaftd 15. aprili. GabilS — 25. un 26. februart,

20 apriti, 14. un 15. maijd, 23. julijd, 2. un 3. feptembrt, 26. un 27. oftobrf
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tt» 10. noroembrt. f&pabvti pag. 15. oftobri. Strafbe* pagaftd beend prceffa)
®ebef*brauffa)ana* beena*. (Štenbe* pag. 15. feptembrt. S£alfo* — 26. aprili,
28. un 29. auguftd, 25. feptembri, 21. oftobri, 20. noroembrt un 20. un 21. besembrt
OBalbemarptli — 19. aprili, trefdbd SBafarfroebtfu beend, 15. feptembri, 11. un

12. oftobri un 24. noroembrt OBirbu pag. — 17. aprili un 17. oftobrt

9U bela * tirgi: — trefajbeend*. 9Kebr*raga pag. —
otr-

beend*. 9lojd — trefcbbeend*. (Sabili — pirmbeend* un seturtbeend*. ©tenbe*

fias. — trefcbbeend*. Salfo* — otrbeend* un peeftbeend*. OBatbemarpili —

jefurtbeend*.

6. Sttfnma aprinft: ©aba tirgi: Slifupe* pag. 26. feptembrt
neefu pag. 'iZlnna* muifa)d 15. auguftd. 93tfftu pag. 23. julijd. SSltbbene* pag.
10. julijd. ©urbe — pirmbeend* un otrbeend* pebs !• febr., 15. apr., 1. jūnija,
15. fept. un 1. noro. ©rentfd)u pag. pee <33ebrfu froga 23. auguftd. SaunpiM
pag. 1. fept. un 12. oft. Sflattufe* pag. 24. oft. 9lemte* pag. 10. maijd un 10,
fept Sante* pag. 20. fept. Sufumd — 20.—22. februart (firgu tirgu*), pirm-
beend* pirm* 23. aprila un ©ebef*brauffa)ana* beena* un pirmbeend* pepj 1.

jūnija, 1. jūlija, 1. augufta, 1. feptembra, 1. oftobra, 1. noroembra un 1. besembra.
3Babne* pag. 26. aprili un 6. oftobrt

debeta* tirgi: 93ifftu pag. trefa)beend*. ©urbti — seturtbeend*. Su-

tuma — otrbeend* un seturtbeend*. (Spabre- (pee ftasija*) trefcbbeend*.

7. Selgatoa* aprinft: ©aba tirgi: Sluse" — 1. martd, 26. martd, 18.

aprili, 15. julijd, 11. feptembrt un 11. oftobri. <23ebne* pag. 20. auguftd un 11.

noroembrt <33ebrfmuifa;a* pagaftd 6. feptembrt. ©obelč, %abņa tirgu*, pebbejd
pirmbeend preeffa) 3abņeem, tirgu* pirmd pirmbeend pebs kartiņu
beena*. ©obele* pag. ©obete* muifapd 28. auguftd un 28. oftobri un £eetbebrfe*
muifd)d jūnija mebn. pirmd trefapbeend un jūlija mebn. pebbejd trefcbbeend.
©fāpubffte 13. feptembri un 13. oftobrt ©fcbubffte* pagaftd pirmo pirmbeenu
pebs I* maija un 13. feptembri. (Sleja* pagaftd pirmo pirmbeenu maija mebneft
un pirmo pirmbeenu feptembra mebneft. Selgarod: fi gu tirgi 9.—16. febr.,
15.-17. apr., 12.-19. jun. un 20.-23. oft. Harija* tirgu* seturtbeend*, pebs
8. fept trefcbbeend*. 93Ztfeta tirgu* seturtbeend* pebs 29. fept. trib* beena*. £eel-

roirsaroa* pagaftd otro pirmbeenu feptembra mebneft <3Jcefcbmuifcba* pagaftd 15.

auguftd. pagafta 10. auguftd. 9*uba* pag. (9leņģč) pirmā

pirmbeend pebs !• jūlija un pirmd pirmbeend pebs 1* feptembra. (Salgale* pag.

Emburga* muifd)d pirmo pirmbeenu pebs 25. jūlija. oefaroa* pagaftd pirmo
pirmbeenu pebs 21. feptembra. oaleneefu pagaftd 3. un 4. oftobri. Sebrroete*
pagaftd 28. un 29. julijd.

9Zebeta* tirgi: Olusž — otrbeend* un peeftbeend*. pag. —

pirmbeend*. 93ufatfa)o* — pirmbeend*. ©obele" — pirmbeend* un

©fd>ubfft«t — feftbeend*. Cčlejd — seturtbeend*. 3elgarod — ifbeena*, ifņemot

froebtbeena* un froebtfu beena*. 9*uba* pagaftd — trefapbeend*.

8. 93auffa* aprinft: ©aba tirgi: 93abrbele* pag. pirmbeend pebs 23.

aprila. 93auffd — beibfamd trefcbbeend un seturtbeend janroara mebneft (firgu

tirgu*), OCaftlabtoju beend, marta mebnefapa pirmajd seturtbeend, augufta melp-

nefd)a pebbejd seturtbeend, trefcbbeend un jefurtbeend pirm* 23. aprila. 93ren-

tfa)u tirgu* — pirmd pirmbeend pebs 29. feptembra (5 beena*); trefcbbeend un

seturtbeend pirm* beibfamd* froelptbeena* oftobra mebneft (firgu un lopu tirgu*).
Gčesaroa* pag. pirmajd pirmbeend februāri, otra pirmbeend apriti, pirmbeend
pebs 10. augufta, un otrd pirmbeend pebs 1. oftobra. 9Xefcbotne* pag. otrd pirm-
beend feptembra mebn. 9?unbale* pag. pirmbeend pebs 29. jūnija un pirmbeena
pebs 28. oftobra. ofaiftfalne* pag. pirmbeend pebs 21. janroara, pirmbeend pebs
4. garoeņu frobetbeena*, pirmbeend pebs 13. aprila, pirmbeend pebs 5.

pebs £eelbeenam, pirmbeend pebs SSafara* froebtfeem, pirmbeen pebs 1. augufta,

pirmbeen pebs 17, feptembra, pirmbeen pebs 21. oftobra un pirmbeen peb3 2. noro.
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Stelpe* pag. pirmo seturtbeen pebs 1. noroembra. oa)roitene* pag. pirmbeen
pebs 23. aprila. Saurfalne* pag. trefcbbeen preeffd) 23. aprila un pirmbeen pebs
15. oftobra. <2Besmutfcba* pag. pirmbeen pebs 28. febr., pirmajd pirmbeend maija
mebnefi, pirmbeen pebs 25. juija un pirmbeen pebs 29. feptembra. <2Besfaule* pag.
pirmd otrbeend pebs 13. aprila un pebbejd pirmbeend auguftd. 3obe* pag. pirm-
been pebs 15. oftobra.

9t ebe l a * tirgi: 95auffd — pirmbeend*, trefcbbeend* un

gesarod — otrbeend*. oa)enbergd (Sfatftfatnd) — seturtbeend*. OBesmuifcbd —

trefcbbeend*.

9. 3efabpil* aprinft: ©aba tirgi: SSirfcbu pag. pee Cetmaņu froga pir-
md pirmbeend pebs !• maija un pirmd pirmbeend pebs 15. feptembra, pirmd
pirmbeend pebs 1. oftobra. 3aunjefgarod — pirmd pirmbeend pebs 2. februāra,
1. maija, 24. jūnija, 21. feptembra, 11. oftobra un 10. noroembra. 3efabpilt jan-
roara, februāra un feptembra mebnefdba pirmajd* peeftbeend*, peeftbeen pirms
3urģu beena*, 20. martd, 5. oftobra un 6. noroembra. SRaffalroe* pagaftd pirmd
pirmbeend pebs 23. aprila un pirmd pirmbeend pebs 1. oftobra. 6afa* pagv

pee pag. nama pirmbeen pirm* 23. apr., pirmbeen pebs 10. jūnija, jūlija mebn.
pebbejd pirmbeend, pirmbeen pebs 27. augufta un pirmbeen pebs 20. oftobra.

oese* pag. OBafara* froebtfu 3. beend, 24. auguftd, 25. oftobri un 25. noroembrt.

Sebtpil* pag. OBesfeblpili pirmbeen pirm* OCafara* froebtfeem, pirmbeen pebs
10. oftobra un pirmbeen pebs 10. noroembra. Sunaffte* pagaftd aprila un of-
tobra pebbejd* pirmbeend*. 9?emte* pag. pirmbeend pebs 10. oftobra un pirm-
beend pebs 1- noroembra. ©rentfebu pag. 24. oftobrt. SBibgantž pirmbeen pebs
1. jūlija. State* pag. pirmbeend pebs pļauja* froebtfeem.

9J? ebne f d) a tirgi: 3efabpili — fatra mebn. 1. peeftbeend. OBeeftte
fatra pirmbeend pebs 15. batuma.

9iebela* tirgi: ©aubferod — otrbeend*. SBeefttž — otrbeend* un

Seturtbeend*. 3aunjetgarod — pirmbeend*, trefcbbeend* un peeftbeend*. 3efab-
pili — pirmbeend* un peeftbeend* uf jaund tirgu*, trefcbbeend* uf roejd. 9ieretd

— trefcbbeend*. 6afa* pagaftd — pirmbeend*. ©ignaja* pagaftd — seturtbeend*.

c) Catgale.

10. Sluffte* aprinft: ©aba tirgi: 95ebrene* pagaftd 15. aprili, 1. augu-

ftd un 1. oftobri. 3tuffte* — 7. janroari, 2. februāri, pirmd pirmbeend pebs 8.

feptembra un 8. besembra. £aftt;u pag. pirmd otrbeend pebs 3auna gaba, pirmd

otrbeend pebs Ceelbeena* froebtfeem un pirmd otrbeend pebs 15. oftobra. Rube-

ne* pag. pirmbeend* pebs 1. jūlija, 1. augufta, 1. feptembra, 1. oftobra un 1.

noroembra. Stiene* pag. 20., 21. un 22. aprilt, 20., 21. un 22. oftobri. Subate

— pirmbeend* pebs Harija* paflubtnafcbana* beena*, Spubpolu froebtbeena*,
Ceetbeenam, <2Bafara* froebtfeem, beena*, 9fttfelbeena*, <3ftarttņ-

beena* un Seema* froebtfeem. Sufeja* pag. pirmd seturtbeend pebs 10. maija,

pirmd seturtbeend pebs 29. jūnija, pirmd seturtbeend pebs 16- augufta un pirmd

Seturtbeend pebs i- oftobra.

9X ebnef a) a tirgi: 93ebrene* pagaftd — pirmd otrbeend pebs fatra

mebnefcba 15. batuma.

9iebela* tirgi: s2lfntftS — otrbeend*. Bebrene* pag. 93ebrene* muifcbd
pirmd otrbeend pebs fatra mebn. 15. batuma. ©ribtod — trefcbbeend* un peeft-

beend*. 3tuffte* — otrbeend* un seturtbeend*. Subate" — pirmbeend*.

1. Cnbfa* aprinft: ©aba tirgi: 3ftra* pag. OBesflebobd 19. auguftd un

6. noroembrt. 7. janroari, 26. martd, 21. julijd, 19. auguftd, 5. oftobrt

un 25. noroembrt. gaubero* 22. maijd un 19. besembrt. Cubfd — 6. janroart.
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2. februāri, pubpolb., beroitd seturtbeend pebs Seelbeenam, 15. auguftd un 1.

oftobrt. 9tirfa* pag. 9?atpoU 8. noroembrt un 1. martd. pag. Sttupž
14. janroart, 23. aprilt, 7. julijd, 21. feptembri, 14. noroembrt un 9. besembrt,

t>et fabbfa)d, 9. feptembri. <}Mlba* pag. 23. apriti. 9*unbenu pag. 14.

oftobrt. od)foune* pag. 2. oftobrt. 3ibta* pag., (£roer*muifcbd
20. junijd un 8. feptembri. 3ftalfna* noroabd — pumpuro* — 9. maijd un 1.

besembrt un Sabototje* noroabd s*httfd)nero* — 10. martd. 9?onbanu pag. 6.
maijd un 14. oftobrt.

tirgi: $abrfarod — mebttefd)a pirmd beend. 9ieutreno*

(Salmuifcbd) — fatru seturtbeenu pebs 15. bat. SJcebrbfene* pag. — fatra meb-

nefcba otrd batuma.

9U bela * tirgi: 93atbinorod (pee 3nbra* ftas.) — feftbeend*. 3ftra*
4>ag. OBesftobobd — seturtbeend*. — seturtbeend*. oa)faune* pag.
(Canbfforond) — seturtbeend*. 9?unbenu pag. — otrbeend*. Situpe — pirm-
beend* un peeftbeend*.

2. 9*ebfefne* apriņfi: ©aba tirgi: <2lnbrupene* pag. 4. martd, 8. no-

roembri un meeftd 24. auguftd. $ltafcbeene* pag. 10. janroari, 10. apriti,
25. junijd un 16. feptembri. 93arfaroa* pag. 20. janroari, 10. maijd, 26. junijd,
20. auguftd, 15. feptembrt, 10. oftobri, 9. besembrt un 6tatibbfa)anu fabbfd>d 25.

noroembrt. SSufmutfcba* pag. uf 93uftoroffa feme* 15. janroari, 19. martd,
26. maiļā, 25. auguftd un 1. oftobri. Kaunata* pag. 23. apriti, 20. jutija, 1. un

2. noroembrt. 9*ebfefnž — 1. janroart, 2. jutija un 8. feptembri. <23araftabnu

meeftd 7. janroari, 17. februāri, 26. apriti, 13. feptembri un 2. oftobrt. SBtlanu

meeftd 23. apriti, 2. auguftd, 29. feptembri, 15. oftobri un 2. noroembrt.

93Zebnefd)a tirgi: <23ebrfgale* pag. pee SOZefdproibu ftas. 10. un 15. ba-

tuma. ©risano* — fatru trefdpbeenu pebs 15. batuma. ©aigataroa* pag. 93tfarod
— pirmbeend pebs fatra mebnefd)a pirmd batuma. 9*ubfatu pag. — fatra mebn.
pirmd otrbeend pebs pirmd batuma.

9iebeta* tirgi: 'Slnbrupene — peeftbeend*. 'SttafdjeenS — pirmbeend*.
Kaunata — seturtbeend*. SSftattd (9?ofentorod) — seturtbeend*. 9?ebfefnž —

ifbeena*, ifņemot froebtbeena* un froebtfu beena*. Safftigate* pag. — pirmbeend*.
Gilajabņu pag. „9?ibeņo*" — pirmbeend*. 6ttrneene* pag. — trefcbbeend*. 928t-

lanu meeftd — peeftbeend*.

3. Saunlafgale* aprtņft: ©aba tirgi: Slugfcbpil* pag. 3. maijd, 15.

maijd, 7. oftobri un 3aunlatgal£ 15. janroari, 15. februāri, 7. apriti, 12. julijd,
4. noroembrt un 19. besembrt. OSalroo* 18. februart, 23. aprili, 30. junijd, 26.

julijd, 16. auguftd, 29. feptembrt, 10. noroembrt, 9. besembrt. "Balttnoroa* pag.

15. aprili, 5. junijd, un 15. oftobri. <23ebrfpit* pag. Ceeparu fabbfapd 23. janroart,
24. februāri, 25. junijd, 26. auguftd, 24. oftobri un 19. besembrt. ©auru pag.

15. martd, 27. feptembrt un 19. besembrt. pag. ©jabna* seemd 4. jan-

vāri, 25. februāri un 4. noroembrt. seemd 19. auguftd un 23. noroembrt

tm ©orbunoroa ©oru seemd 15. februāri, 6. maijd un 28. auguftd. Ceepna* pag.
21. feptembri, 9. maijd un 30. noroembrt. fiinaroa* pag. Sabfu seemd 14. jan-
roari, 6. maijd un 27. feptembri. pag. 9toforod 19. janroari, 14.

martd un 6. maijd. 9?ugaju pag. 11. februāri, 22. maijd, 14. feptembri un 19.

besembrt. Sitfcba* pag. 15. februāri un 15. feptembri. SBtlafa* pag. 23. aprilt,

20. julijd un 1. oftobri. oa)fibbeņu pag. 20. apriti un 20. oftobrt.

9Kebnefd)a tirgi: Stugfcbptli (<2Bifd)gorobd) — fatra mebn. 1. beend.

93attmorod — fatra mebnefcba 20. beend. Ceepnd — fatra mebnefcba 15. beend.

£inaroa* pag. fatra mebn. 15. beend. — fatra mebnefcba 30. beend.

9tugaju pagaftd — fatra mebnefcba 14. beend. <2Bttafd — fatra mebnefcba 1. bee-

nd. Scbfibbeņu pag. — fatra mebn. 10. beend.

9Ubela* tirgi: Slugfcbpif* pag — trefcbbeend* un feftbeend*. 93atroo*

— trtfabeend*. 93alttnorod — peeftbeend*. ©auru pagaftd — peeftbeend*.
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Saunlatgaltt — trefcbbeend*. 'JMlba* pag. — trefcbbeend*.
na* pag., beefd)i apbftbtootd toeetd — trefcbbeend*. pag. — ļttvrt»
beend*. Stlfa)a* pag. — trefcbbeend*. OBtlafd — peeftbeend*.

4. ©attgatopil* aprinft: ©aba tirgi: Olitoeeffte* pag. ©ofttnd 20. jūlija,
29. oftobri, 10. un 23. notoembri. Sifubne* pag. fabbfcbd 20. oftobri. Auleja*
pag. fabbfcbd ftirgu tirgu* — 18. un 19. februāri. 93orotofd,
toabflatoa* pag. — 1. oftobri. S>agba* pag. 8. un 9. februāri, 10. un 11. mai\af

22. un 23. julijd, 6. auguftd, 4. oftobri, 15. un 16. notoembri un 28. bejetnbrt
Sftoalta pag. seemd 27. un 28. feptembri un 28. besembrt Kalupe* pag. jeemd
30. janto. un 29. feptembri. kapiņu pag. Somerfetd 2. notoembri.
— 7. jantoari, 3. februāri, 19. un 20. martd, 23. un 24. aprili, teeld gatoeņa pirmd
pirmbeend un otrbeend*; pebbejd pirmbeend un otrbeend pirm* £eelbeenam, pir-
md pirmbeend un otrbeend pebs £eelbeenam, pirmd otrbeend un trefcbbeend pebs
SBafara* ftoebfeem, 6. un 7. auguftd (opafa tirgu*) 25. un 26. auguftd, pirmd

pirmbeend un otrbeend pebs 1« oftobra, 9. besembri un fatra mebnefcba 10. ba-

tuma. pag. muifcbd 14. feptembri. — februāra
mebnefcba pirmd otrbeend, 2. maijd (lopu tirgu*) un 5. besembrt
pagaftd pee lauffaimneesiba* beebriba* 2. aprili, 5. notoembri un Z besembrt,
Cibtoano* — 2. maijd, 1. feptembri un 15. besembrt £ibtoanu pag. 20. aprilt,
30. feptembri un 20. besembrt pag. seemd 23. aprili, 8. un 28. oftobrt

un 10. besembrt 9?ubfatu pag. pee pagafta nama un toeetejd* bafnisa* 20. aprilt,
15. feptembri, 15. oftobri un 19. notoembri. OSMfcbfu pag. 24. maijd. Slngurmni»
feba* pag. Slngurd 5. martd, 24. auguftd, 28. oftobri un 30. notoembrt. Hngur-
muifeba* pag. pee 9Xefd)are* ftas. 15- feptembri un 15. oftobri.

Mebnefcba tirgi: £abtoabrfd)d (33irfgalu pag.) — fatra mebn. pirrož

lefurtbeend.

9iebela* tirgi: ©agbd — fatra mebn. 15. un 16. batuma (Lopu tirgu*),
©augatopili — trefcbbeend* un peeftbeend*. 3*afmutfd)a* pagaftd — pirmbeend*.

kapiņu pagaftd — otrbeend*. — seturtbeend*. — trefcbbeo-
nd* un peeftbeend*. — otrbeend* un peeftbeend*. £ibtoano* — pirm-
beend* un seturtbeend*. pag. — pirmbeend*. furortd —

pirmbeend* un peeftbeend* pa toafara* fefona* laifu no 1. maija libbf 31. auga-

ftatn. — trefcbbeend* un peeftbeend*. OBifcbfu pag. — pirmbeend* wa

jefurtbeend*.
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Ziņas par mūsu tēvzemi.

Latvija, pec 1930. ģ. tautas skaitīšanas datiem, bija

1.900.045 iedzīvotāju. No tiem: Rīgā — 377.917; Vidzemē —

404.823: Kurzemē — 288.092; Zemgalē — 288.086; Latgalē —

541.127. Pēc 1925. g. tautas sikaitīšaoas_Latvijā bija 1.850.000

iedzīvotāju. 1914. g. Latvijas tagadēja territorijā dzīvoja

2,552.000 iedzīvotāju.

Latvijas platība 65800 kvadrātkilometru. Meži un

mežu zeme — 19.082 km
2

, aramzeme — 18.424 km
2

, pļavas —

8554 km
2

,
ganības — 9212 km

2

,
nederīga zeme un ūdeni —

10.528 km 2
.

Latvijas robežas garums
— 1690 km; no tās

jūras robeža — 494 km, robeža ar Igauniju — 347 km, ar Pa

domju Krieviju — 269 km, ar Poliju — 93 km un ar Lietavu —

487 km.

Mūsu valsts galvaspilsēta —

Rīga no putnu lidojuma.
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Garāka upe: Gauja — 380 km; Daugava gan 1000 km

gara, bet Latvijas robežās tikai 367 km.

Lielākais ezers: Lubānas ezers — 88 ikrrr.

Augs tāikais kalns: Gaiziņa kalns (Bērzones pagastā)
— 314 m.

Latvijas iedzīvotāji pēc tautībām:

Latvieši 1.394.957 = 73,4%
*) Lielkrievi 201.778 = \2,6%

Žīdi 94.338 = 5,2
Vāci 69.855 = 3,8%

Poli 59.374 = 2,8

*) Baltkrievi 36.029

Leiši 25.885 = 1,3%

Igauņi 7.708 = 0,4%
Pārējie 8.566 ļ

_ R
Nezināmas tautības 1.505 / U

'
s

*) Kopā lielkrievi ar baltkrieviem %' <

Pēc ticībām:

luterāņu — 57,2%, Romas katoļu — 22,6 %, grieķu-katoju (pa-
reizticīgo) — 9,1%, Mozus ticīgo (žīdi) — 5,2%, vecticībnieku
— 4,8%, pārējo — 1,1%.

Izglītība:

L a.sttpratēju procents visā Latvijā caurmērā ir

85,3%. Pa atsevišķiem apriņķiem šis % isadalās: Valmieras

— 97,0%, Cēsu — 96,2%, Valkas — 95,7%, Rīgas pilsētā —

95,1%, Rīgas apriņķī — 95,0%, Ventspils — 93,8%, Madonas—

93,5%, Liepājas — 92,9%, Talsu — 92,5%, Jelgavas — 92,5%,

Kuldīgas — 92,2%, Tukuma — 92,1%, Bauskas — 91,7%, Jē-

kabpils ~90,3%, Aizputes — 88,7%, Ilūkstes — 68,6%, Dau-

gavpils — 66,9%, Rēzeknes — 64,2%, Ludzas — 61,6% un

Jaunlatgales — 60,3%.

Lastītpratēju % pēciaut ī.b.ājm: no vāciem lasītpra-

tēju ir 88%, igauņiem — 87%, latvjiem — 79%, žīdiem —

78%, poliem — 67%, leišiem — 65% un krieviem — 47%.

Nodarbošanās: ar zemkopību — 60.99%, rūpniecību

un amatniecību —■ 12%, tirdzniecību — 9,65%, brīvām un da-

žādām profesijām — 4,47% no visiem iedzīvotājiem.
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LATVIJAS

VANAGI

Ikvienam vainagam un vanadzei jālīdzīnājās

aiedirības «Latvijas Vanagi» simboliskam vana-

sam-dzei. Vanags ir spēcīgs, vingrs, lido aug-

stu, ātnu gaitu, asu uin tālu skatu uz zemi, pāri

mežiem, klintīm un ūdeņiem- Vanagam nav

pretinieku cīņā ar laupījumu dēļ ikdienišķās

eksistences un sava mājokļa -ligzdas. Tāda

tēlo vanagu arī latvju dainās-

(Vanagu rokas grāmatas II d. XXX nod. 5. p)
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Latvijas vanagu orga-

Kreisā 'karoga puse pagatavota no gaiši zilas drēbes- Vidū izrakstīts

lidojošs vanags, kas savās ķetnās satura nacionālo (karoga krāsas) lenti,

simbolizējot ideju — stāvēt stipri par nacionālo Latviju. Virs vanaga

— 3 zvaigznes (Kurzeme, Vidzeme un Latgale). Zem uzrakstiem —

biedrības dibināšanas gads — 1921- g. 1. martā- Karogs pagatavots

1931- gadā un 1. martā — biedrības 10 gadu atceres svētkos iesvētīts

no mācītājiem: van-virsv. Maldoņa. un vatt-virsv. Turka.

Svinīgā aktā no valsts prēzidenta A- Kvieša pasniegts vanagu pre-

zidentam, van.-virsairim Markus Ozolam.
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nizācijas karogs.

Labā karoga puse pagatavota no gaiši-oranždzeltenas drēbes- Vidū

tēlots senlaiku latvju pilskalnu sargtornis, uzlecošas saules apgaismots.

Tornis atrodas uz augsta kalna uti tikai šaura taciņa (nāc- karoga krāsā)

ved uz kalna virsotni, simbolizējot grūtības, kādas jāpārvar ikkatram

vanagam-dzei, iekams, viņi kļūst par īstiem vanagiem-dzēm un

patiešām nelokāmi un sltiprli stāv par Latviju, ko liecina arī karoga

devīze, izrakstīta šī karoga pusē- Gar karoga malām izrakstīti latv.

ornamenti-

Karogu glabā vanagu štāba priekšnieks un tikai izcilus gadījumosi

to svinīgā ceremoniālā (katrreiz ar vanagu prezidenta atļauju) iznes-
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Mūsu goda prezidenta sveiciens.

Godājamas vanadzes, mīļie vanagi.

Musu vanagu devīze ir: Stipri stāvēt par Latviju. Lai mēs cienīgi
un godam veiktu savu uzdevumu un pienākumu, tad, vispirmsi, muro>

pašiem jābūt garīgi un miesīgi stipriem, jo tikai stiprā un veselā

miesā mājo stiprs un vesels gars. Katra vanaga svēts

pienākums ir attīstīt savus garīgos un fiziskos spēkus līdz vislielākai
pilnībai, hdz pilnīgai harmonijai.

Van-virs. Sniķers Pēteris,

vanagu goda prezidents.

Tomēr nepārpūlētiem, neaizrauties no

nevajadzīgiem rekordiem, kuri var

raksturam un veselībai atnest ļau-

numu, sevišķi slikti atsaukties uz

sirdi. Nepieciešami vienmērīgi, har-

moniski nodarbināt un attīstīt visus

muskuļus, bet ne tikai fiziskie spēki

ir attīstāmi, arī garīgie
spēki jātur harmoniskā līdzsvarā.
Nekad nepadoties izmisumam, 10

nav cilvēka dzīvē tādu apstākļu vb

šķēršļu, kurus pie stiprasl gribas
nevarētu pārvārēt.

Ne tas vien ir no svara. kas

mums dzīvē atgadās un notiek, bet

gan no svara ir tas, kā mēs šos

notikumus ustveram un panesām, kā

mēs uz viņiem reaģējam.

Visa mūsu tautas vēsture _ir
skaidrs pierādījums tam, ka mušu

tauta ir spējusi cauri gadu simte-

ņiem nest savu grūto vergu likteni,
izcīnīt brīvību un patstāvību. Ta-

kur mums pēc 15. maija ir brīvības saule, patiesi ar

gaišam cerībām varam skatīties! nākotnē- Pulēsimies savu veidot

Pilnīgā harmonijā, lai mēs tiešām kopīgiem spēkiem varētu stāvēt stipri

par mūsu dārgo tēviju, mīļo Latviju.

1934- g. 11. novembrī-

Vanags- virsaitis.

profesors P, Sniķers.
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Musu vadītāji.

Van.-vi.rs- Ozols Markus,

vanagu prezidents.

Van.virs. Jansons Jānis,
vanagu viceprezidents, vanagu

dibinātājs.

Van-virs. Blfims Augusts,
hi- Gulbenes apg. vanagu

priekšnieks, vanagu dibinātājs.
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Van.-virsv- Gerdens Valdemārs

vanagu štāba priekšnieks.

Van.-virsv. Bāns Artūrs,

centr. valdes loceklis, II ap-

gabala vanagu priekšnieks.

Van.-virsv. Rolmanis Augusts,

centr. valdes loceklis.

Van-virsv Šīrants Valentīns,

centr. valdes loceklis, mēneš-

raksta «Vanags» redaktors.
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Vanadze-vadone

Karlsons-Kukainis Elfrīda,

Latvijas vanadžu priekšniece.

Van.-virsv Baltinš Alfrēds,

Revizijas komimisijas priekš-

sēdētājs, bij. IX apg. van. pr-ks
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Apgabalu vanagu priekšnieki.

Van.-virsv- Jansons Mārtiņš,

Iapg. vanagu pr-ks, bij. 6.

Mazsalacas nov- pr-ks.

Van.-virsv. Skreija Alberts,
IV apg. vanagu priekšnieks.

Van.-virsv. Turks Jānis,

IIIapg. vanagu priekšnieks.

Van. -vad. Mačs Edmunds,

V apg. vanagu priekšnieks.
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Van.-virsv. Freibergs, Roberts,

VI apg. vanagu priekšnieks.

Van.-virsv. Zirnītis Valters,

VIII apg. vanagu priekšnieks.

Van.-virsv. Kalniņš Andrējs.
VII apg. vanagu pr-ks.

Van.- vad. Lapainis Pēteris,

IX apg. vanagu priekšnieks.
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Van-vad. Nāzers Jānis,

X apgab. vanagu priekšnieks.

Van.-virsv. Cekulis Valdemārs,

štāba goda biedris.

Prof. J. Kārkliņš,

štāba vanags-senjors.

Van.-virsv Kreišmanis Pāvils,

mēnešraksta «Vanags» atb- red.
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Vanagu štāba atbildīgie darbinieki:

Van-vad. Kaplers Edgars,

Administrātivās nod. pr-ks.

Van.-vad. Vizulis Alberts,

57. Kalupes nov. pr-ks, štāba

organizāc. nod. pr-ka v. i.

Van.-vad. Sūna Rūdolfs,

Fizisk. audz. instrukt. v- i.

Van.-gunv- Kukainis Kārlis,

inspekc. un inform. nod. pr-ks.
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Van-šķepr. Eiduks Kārlis,

saimn. nod. priekšnieks.

Van-šķepr. Vanags Ādolfs,

štāba adjutants.

Mūsu karogi parādē.
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Latvijas vanagu pārvaldība.

a) Centra:

Vanagu goda prezidents, vanags-virsaitis, prof. Dr. mcd. atv.

ģenerālis Pēteris S n iķ c r i s.

Vanagu prezidents, vanags-virsaitis, atv. kapteinis L. k. o. k.

Martas Ozols.

Vanagu viceprezidents, vanags-virsaitis, ģimnāzijas direktors,

atv. virsleitnants, L. k. o. k. Jānis Jan son s.

Vainagu staba priekšnieks, vanags-virsvadonis. Valdemārs

Oerdēns.

Latvijas vanadžu priekšniece, vanadze-vadone, Elfrīda Kar!-

-s o n s - Kukainis.

Centrālas valdes locekļi:

Sekretārs, vanags
- virsvadonis Arturs B a n s

Kasieris-mantzinis, vanags-virsvadonis Augusts Ro 1 m a n i s.

Biedrzinis, vanags-virsvadonis Valentīns Šīrants.

b) Apgabalu vanagu priekšnieki:

I ap gaba 1 a (Rūjienā): vanags-virsvadonis Mārtiņš J atī-

fi on s. (letilpst sekosi novadi: 1. Valmieras, 2. Valkas.

6. Mazsalacas, 10. Rūjienas, 24. Smiltenēs', 43. Mēru-Rau

zas un 51. Puikules).

II apgabala (Rīgā): vanags-virsvadonis Artūrs Bāns.

(18. Plāteres, 33. Daugavgrīvas-Bolderājas, 36. Taurupes,

37. Siguldas un 46. Kastrānes novadi).

Īli apgabala (Blīdenē): vanags-virsvadonis Jānis Turks.

(Jelgavas, 13. Dobeles, 14. Liepājas, 34. Liepājas-juras,
41. Gaiķu, 54. Mežotnes, 59. Saldus un 60. Ezeres novadi).

IV apgabala (Jaungulbenē): vanags-virsvadonis Arvīds

Skreija. (5. Alūksnes, 15. Lejasciema, 17. Vecgulbe-

nes, 19. Čistugu-Kūdupes, 22. Tirzas, 23. Malienas,_ 26.

Laiikupes, 27. Jaungulbenes, 42. Stāmerienas, 49. Velēnas

un 53. Galgauskas novadi).

V apgabalā (Limbāžos): vanags-vadonis Edmunds

Mačs. (7. Limbažu, 30. Pociema, 40. Katvaru un 55.

Arciema. novadi).

VI ap gaba 1
a (Cēsīs): vanags-virsvadonis Roberts Fre i-

bergs. (8. Priekuļu, 12. Cēsu, 25. Dzērbenes, 28. Jaun-

piebalgas un 29. Skujenes novadi).
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VII apg. (Madonā): vanags-virsvadonis Andrejs Kalniņš.
(9. Cesvaines, 11. Lubānas, 24. Dzelzavas, 44. Bērzgales,
47. Madonas, 50. Pļaviņu, 52. Mēdzūlas un 56. Saikavas

novadi).

VIII apg. (Daugavpilī): vanags-virsvadonis Valters Zirnī-

tis. (16. Malnavas, 35. Daugavpils, 57. Kalupes un 61.

Rēzeknes novadi).

IX ap g a b. (Ventspilī): vanags-vadonis Pēteris L ap a i n i s.

(20. Tukuma, 31. Sabiles, 38. Kandavas, 39. Vānes, 45.

Dundagas un 48. Ventspils novadi).

X apgab. (Rīgā): vanags-vadonis Jānis Nāzers. (3. Rī-

gas, 4. Rīgas vecpilsētas vanadžu, 32. Rīgasijūras un 58.

Imantas novadi).

Vanagu novadi

(pec sastāva uz 1934. g. 1. novembri)

Novada nosaukums

c/a

ča
jo

M

<

Novada priekšnieks

1. Valmieras (Valmiera) I van. -virs. Gustavs, Jēkabs

2. Valkas (Valkā) .......

1 van. -
vad. Blūmentāls Ādolfs

3. Rīgas (Rīgā)
4. Rīgas vecpilsētas vanadžu (Rīgā)
5. Alūksnes (Alūksnē)

X

X

v. i. van.-gunv. Šīrants Andrejs'

vanadze - lidone Bērziņš Emilija
vanadze - vadone Tiro IrmgardeIV

6. Mazsalacas (Mazsalace) . . I van. -virsv. Treimanis Arnolds

7. Limbažū (Limbažos) . .

8. Priekuļu (caur Cēsīm)

V van. - virsv. KalninS Jānis

VI van. - virsv. Zutens Jūlijs

van. -virsv. Lesnieks Voldemārs9. Cesvaines i Cesvaine) . ...
VII

10. Rūjienas (Rūjiena)

11. Lubānas (Lubānā)

I van. -virsv. Klanis Vilis

VII van. -vad. Bojāts Eduards

12. Cēsu (Cēsīs)

13. Dobeles (Dobelē)

14. Liepājas (Liepājā)

15. Lejasciema (Lejasciemā) ....

VI

III

III

van, - virsv. Ankevics Ernests

van. -vad. Ledainis Fricis

IV van.-virsv. Burka Aleksanders

16. Malnavas (caur Kārsavu) . . . VIII vau. -virsv. Sauleskalns Pēteris

17. Vecgulbenes (Gulbene) . .
.

IV van. -vad. Bušmauis Eduārds

18. Plāteres (caur Madlienu) . . .
19 Čistigu-Kūdupes (caur Alūksni)

20. Tukuma (Tukumā)

II

IV

ļvan. -gunvedis Kreģers Kārlis

v. i. van. -gunv. Grauds Herberts

van. - virsv. Kalniņš Pēteris

IX

21. Smiltenes (Smiltenē) 1
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Latvijas

vanagu

novadi
uz

1934.

g.1.

novembri.
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ova a nosaukums 03

M
c

<

ova a pne snie

22. Tirzas (Tirzas pagasta) ....
IV van. -

gunv. Kanģizers Alfrēds

van. -vad. Ievadnieks Konstantins23. Malienas (caur Pededzi) .... IV

24. Dzelzavas (Dzelzava)
...

VII van.-vad. Tomass Arvīds

v. i van. - šķēpr. Šūsiers Jānis25. Dzērbenes (Dzērbenes pag.) . .
26. Laikupes (caur Alūksni) ....

VI

IV

27. Jaungulbenes (Jaungulbene) . .

28. Jaunpiebalgas (c. Jaunpiebalgu).

IV

VI

v. i van. - šķēpr. Skrastiņš Artūrs

v. i. van. - šķēpr. Odziņš Jānis

v. i. van. -šķēpr. Danovskis Jānis29. Skujenes (Skujenes pag.) . . .
30. Pociema (caur Limbažiem) . .

VI

V van.-vad. Ozoliņš Jānis

31. Sabiles (Sabilē) IX
van. - gunv. Kilevics Jānis

32. Rīgas - jūļ-as (Rīga) X
v. i. van. - šķepr. Cers Viktors

33. Dargavgrīv. - Bolderājas (c. Rīgu)
34. Liepājas - jūļ-as (Liepājā). . . .
35. Daugavpils (Daugavpilī) . . .
36. Taurupes (Taurupes pag.) . . .
37. Siguldas (Siguldā) ......

38. Kandavas (Kandavā .....

II

III

VIII

II

van - vad. Sproģis Jānis

van.-vad. Rekēvics Jānis

II van.-vad. Cīlītis Kārlis

IX
van - šķepr. Stiprais Voldemārs

van. -vad. Bachs Fridrichs39. Vānes (Vānes pag. c. Sabili) .

4\ Katvaru (c. Limbažiem) ....
41. Gaiķu (c. Satiķiem, Saldu) . .

IX

V van -vad. Pētersons Kārlis

III van. - vad. Zoltners Voldemārs

42. Stāmerienas (c. Gulbeni) . . . IV

van. -gunv. Zālīte Voldemārs43. Meru-Rauzas >c. Smilteni) . . I

44. Bērzgales (c. Pļaviņām) ....

45. Dundagas (Dundagā) .....

VII

IX

van.-vad Eglīts Jānis (v. i.)

v. i. van. - šķepr. Vērpējs Eduards

van.-vad. Turauskis Arnolds46. Kastranes (Kastranes pag.) . . II

47. Madonas (Madonā)
43. Ventspils (Ventspilī)

49. Velēnas (c. Līzumu)

VII

IX

van. -virsv. Neiders Alberts

van.-vad. Mednis Kārlis

IV van - vad. Bi mbers Jānis

50. Pļaviņu (Pļaviņas)
51. Puikules (c. Puikuli) ...

VII van.-šķepr. Jakobsons Voldemārs

I van. - vad. Luste Jānis

52. Mēdzūlas (Mēdzūlas pag.) . . .
53. Galgauskas (pie Gulbenes) . .
54. Mežotnes (pie Bauskas) ....

5o. Ārciema (Ārciemas pag.) . .
56. Saikavas (Saikavā, aiz Madonas)

57. Kalupes (Kalupes p. pie Nīcgales)
58. Imantas (Rīgā, Imantas stac. raj.)
59. Saldus (Saldū)
60. Ezeres (Starp Vaiņodi un Auci)

61. Rēzeknes (Rēzeknē)

Vil

IV

v. i. van.-šķepr. Strazdiņš Arturs

van.-vad. Krievs Aleksandrs

III

v. i. van.-šķēpr. Tīrulis Oskars

van.-šķēpr. Doniņš Jānis

van. - vad. Vizulis Alberts

V

VII

VIII

X van. -vad. Freimanis Ernests

III van. -šķepr. Avotiņš Fridrichs

van. -šķēpr. Harmsons FricisIII

VIII van. - šķepr. Valmiers Herberts
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t

Mums zudušie
. . .

Miruši 1934. gada vanagi un vanadzes

1- Do ka Aleksandrs, vanags
- virsvadonis, V apgabala

vanagu priekšnieks.

2- Pēt c r s,o n s Artūrs, vanags
- šķēpraidlis ,12- Cēsu

vanagu novadām

3- Gailis Pēteris, vanags
- izlūks, 30- Pociema novadā.

4. Roska Elza, vanadze, 1. Valmieras novadā.

5 Mačs Elza, vanadze, 27. Jaungulbenes novadā-

6. Polis Augusts, vanags, 13. Dobeles novadā.

7 Bērzu ps Ernests, vanags, 20. Tukuma novadā.

8- Krie v i ņ š Alberts, vanags, 24. Dzelzavas novadā-

9. Zolte rs Roberts, vanags, 41. Gaiķu novadā.

10 Šteinats Edgars, vanags, 50- Pļaviņu novadā-

Tur tumšajā kapā ir miera viet',

Kur gurdenais atpūsties dusēt iet.

Kas dzīvības vakarā noguldīts,

To nevar vairs modināt agrais rīts • .
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Latvijas vanagu organizācija:

1) Veido un audzina pilsoņus un jaunatni nācionāli-valstiskā,
latviskā garā;

2) attīsta cilvēka garīgās un fiziskās spējas harmoniskā

saskaņa;

3) gatavo jaunatni un pilsoņus, pilsones musu valsts aizsar-

dzības darbam;

4) cenšas atturēt no šauram, neauglīgam, postošam politisko

grupu kaislībām, viņu vietā iepotējot veselīgo patriotismu:

5) veioiina interesi uz zinātni, literatūru, mākslu;
6) ierosina pašdarbību un sacensību;

7) ieaudzina disciplīnu;

8) maca paklausīt un pavēlēt;
9) audzina gribasspēku: veido stipru garu, daiļas domas.

Kas ir vanags? Kurš 1) mīl savu tēvzemi un gatavs ziedot

savus spēkus un dzīvību; 2) mīl savus vecākus un tuviniekus,

un pēc labākās apziņas rūpējas par tiem; 3) mīl vanagu sa-

biedrību, ir iecietīgs pret visiem un palīdzīgs citiem vanagiem

vārdos un darbos; 4) ir reliģiozs; 5) pēc vislabākās sirds-

apziņas pilda savus pilsoņa pienākumus; 6) ir godīgs, priekš-

zīmīgs un strādīgs; 7) nemelo; 8) ir vienmēr dzīves priecīgs,

arī grūtos brīžos; 9) dzīvo vienkāršu, patiesu dzīvi un atturas

no pārliecīgas greznības; 10) ir iznesīgs un pieklājīgs kā savā

dzīvē, tā arī sabiedrībā; 11) ir drošsirdīgs, un nebaidās no

atbildības; 12) attīsta savu garu un miesu, lai būtu arvien no-

derīgs sabiedrības loceklis.

Cie n. lasītāj! Vai esat spējigs šos nedaudzos jaukās
un gaišās dzīves noteikumus pildīt? Padomājiet un pēc vis-

labākās sirdsapziņas analizējiet savu «Es» un klusībā dodiet

tilkai īstas atbildes, jo rezultāts jums nevienam citam nav

jārāda —kā tikai sev pašam! Varbūt jūs, kaut arī vēl nesastā-

viet vanagu rindās, jau esiet īsts un krietns vanags, vanadze!
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Vanagu un vanadžu pienākumi.

(54 vanagu-džu baušļi.)

1. Katrs vanags-dze ciema savu tē v v un māt i, un ir viņiem

paklausīgs (-īga), atbalstot viņus pēc vislabākās 'sirds-

apziņas. Vanagu svinībās, salidojumos v. t. t. vanags-dze
vienmēr uzaicina savus vecākus un parāda viņiem pie-

nācīgo cieņu.
2. Vanags-dze ir vienmēr uzcītīgs un centīgs savā

darba vietā vai skolā. Viņam (viņai) jābūt vien-

mēr nevainojamam (-mai).
3. Vanags-dze pilda savus pienākumus kā svinīgā solījumā

sacīts, Vanags-dze mīl savu tēviju un meatraujas

no saviem pilsoņu pienākumiem, pildot tos pēc vislabākās

sirdsapziņas.
4, Līdz 18. dzīvības gadam vanagi-dzes nedrīkst lietot alko-

holu un nikotīnu. Pec ši vecuma sasniegšanas,
alkohola un nikotīna lietošana atstāta vanagu-džu brīvai

izvēlei, tomēr: ar aizliegumu lietot alkoholu atklātās vie-

tās (restorānos, klubos v. t. t), kur notiek dzērāju trokšņo-

šana un dažādas piedauzības. Apogi-dzes nekad un nekur

nedrīkst lietot alkoholu un nikotīnu. Pats par sevi sapro-

tams, ka vanags-dze nedrīkst iegrimt alkohola verdzībā,
bet vispārīgi jācenšas no alkohola lietošanas atturēties.

5. Vanags-dze izvairās no ķild ā m, ielu sadursmēm,

kautiņiem v. t. t.

6. Vanags-dze vienmēr palīdz (kur tas iespējams) likuma

un kartības sargiem, ja viņiem draud briesmas, vai viņi

vieni nespēj noziedznieku savaldīt.

7. Vanags-dze palīdz saviem līdzpilsoņiem nelaimes gadījumā

un, vajadzības brīdī pat upurējot savu dzīvību,

glābj viņus nodraudošām briesmām.

8. Vanags-dze, novērojis ka notiek (vai arī tiek gatavoti)
pretvalstiski pasākumi, nekavējoties par to ziņo

attiecīgiem valsts likuma un kārtības sargiem.
9. Vanags-dze palīdz slimiem, veciem un nespēcīgiem

cilvēkiem, ja viņiem šī palīdzība nepieciešama.
10. Vanags-dze vienmēr pieklājīgs pret publiku un neceļ

strīdu ar to; noskaidrojot nodarīto pārestību attiecīgā

instance.

11. Vanags-dze ir saudzīgs pret dzīvniekiem un nedara

tiem pari..
12. Vanags-dze ir saudzīgs pret tautas un valsts mantu, ne-

kad to nebojājot (piem. piemiņas zīmes v. t. t.) un neļaujot
arī citiem to bojāt.
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Van-virs. Gustavs Jēkabs,
1. Valmieras nov. priekšnieks,

vanagu org. dibinātājs.

Van-vad. Blumentāls Ādolfs,

2. Valkas nov. priekšnieks.

13. Savās attiecībās vieins pret otru, vanagi-dzes cenšas izkopt
sirsnību un sadraudzību, dzīvojot kā īsti brāļi un

māsas. Vanags-dze ir reliģiozs un tādēļ savu dzīvi

veido brāļu-māsu mīlestības garā.

14. Vecākie vanagi-dzes, kas ieguvuši augstākās vanagu pa-

kāpes, vai kam uzticēti augstāki amati, ir vanagu sai-

mes vecākie brāļi un māsas, kas cenšas jaunākos

audzināt un ar saviem ilggadīgiem piedzīvojumiem pa-

līdzēt viņiem iegūt vajadzīgās zināšanas un prasmes.

15. Vecākie pakāpē (vai amatā) vanagi-dzes vienmēr darbojas

par priekšzīmi jaunākiem, visur pastrīpojot tikai

labās īpašības un dvēseles cēlumu.

16 Vecākie pakāpē (vai amatā) vanagi-dzes audzināšanas un

apmācības darba pielieto vishumānākos līdzekļus un ar

tēvišķu mīlestību rūpējas par jaunākiem.
17. Kur nav iespējams ar labu un audzināšanas darbu traucē

ļauni elementi, ar apzināti noteiktu nolūku ārdīt pašu orga-

nizāciju, tur vecākie vanagi-dzes uzstājas pret tiem ar

bardzību, piešķirto disciplīnāro sodu robežās.

18. Jaunākie pakāpē (vai amatā) vanagi-dzes ir pret vecākiem

vanagiem-dzēm vienmēr pieklājīgi, paklausīgi
un sirsnīgi, parādot vecākiem vienmēr pienācīgu

cieņu (subordināoija).
19. Jaunākie pakāpē vanagi-dzes vienmēr pirmie sveicina

vecālkos, kā sastopoties vanagu ligzdā, tā arī ārpus tās.

20. Pie sasveicināšanās jaunākais nekad nesteidzas vecākam

roku sniegt, bet nogaida, kamēr vecākais to dara.

21. lenākot vecākajam telpā v. t. t, jaunākie pieceļas (ja
sēdējuši), paklanās, vai arī pēc komandas (ja telpā vairāki
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vanagi-dzes) nostājas «mierā». Jaunākais nekad ne-

apsēžās, iekam vecākais to nav darījis, vai atļāvis. Tas

jāievēro arī vanadzēm, ja viņas vēlas saimē būt visur līdz-

tiesīgas.

22. Jaunākaiis pie galda v. t. t, vēlēdamies uzsākt rumu, vai

dziesmu, vienmēr lūdz klātesošā vecākā vanaga-dzes
atļauju.

23. Ja jaunākais ar vecāko vanagu-dzi noslēguši «tu» drau-

dzību, tad arī vienmēr ievēro pieklājību un sarunā

nelieto apvainojošus vai nievājošus izteicienus. Pieklājība
ir īstā kultūras cilvēka pazīme.

24. Vanags-dze. uzrunājot vecāko pakāpē (vai amatā) va-

nagu-dzi, vienmēr lieto vanagu-džu pakāpi;

piem. «šķepraiža Ikungs, vadoņa kungs». Tāpat norādot uz

kādu vanagu-dzi, īsalka: «vanags-izlūks Bērziņš teica,
vanadze-lidone Kalniņa atsūtīja ...» Pie savstarpējās «tu»

draudzības arī lieto vanagu-džu pakāpi, piem.: «Vadoņa

kungs, tavu vēstuli nosūtīju.»

25. Ja vecākais jaunākam vanagam-dzei dod kādu norādījumu,
tad jaunākam tas jāuzklausa un jāizpilda,
izņemot nelikumīgus, noziedzīgus un netikumīgus rīkoju-

mus, par ko jaunākais var sūdzēties rīkojuma devēja

priekšniekam.
26. Katrs vanags-dze ierodas apmācībās un citās sanāksmēs

neiztrūkstoši, kā arī bez nokavēšanos; iz-

ņemot gadījumus, kad aiz dibinātiem .iemesliem (piem.
darba apstākļi, skola, slimība v. i t.) tas nav iespējams.
Par iztrūkšanu, vai nokavēšanos katrs vanags-dze rak-

stiski, vai arī mutiski pie sava priekšnieka atvaiinojas. Labi

audzināts cilvēks nekad neaizmirst atvainoties.

27. Katru uzdoto darbu vanags-dze izpilda pēc vislabā-

kās sirdsapziņas, darbojoties ar pašierosmi un ap-

zinoties, ka šo uzdevumu pilda nevis priekšnieka labā, bet

visai organizācijai, un tā tad arī savai tēvzemei, par svē-

tību. Jo labāki attīstīsies vanagu-džu pasākumi, zels un

plauks, jo lielālks! būs arī atsevišķu vanagu-džu, šī pa-

sākuma veidotāju gods. Krietni cilvēki tiek vienmēr cienīti

un viņiem dāvāta uzticība. Ja uzdoto darbu, zināmu iemeslu

dēļ, nav iespējams veikt, tad jāziņo priekšniekam.

28. Ja novada, vienības vai grupas darbībā radies pa-

gurums, tad ikkatra vanaga-dzes pienākums uz-

mudināt darbā pagurušos un ieinteresēt v'ņus iesākto

darbus nepamest un svinīgo solījumu neaizmirst. Liels

negods, ja kāds novads, vienība vai grupa izirst, ar to lau-

žot svinīgo solījumu — stāvēt stipri.
29. Ja_priekšnieks, apstākļu dēļ, nav ieradies sanāksmē, tad

klātesošā vecākā vanaga-dzes pienākums uzņem-
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Van.-guinv. Šīrants Andrējs,
3. Rīgas novada pr-ka v. i.

Van-lidotie Bērziņa Emīlija,
4. Rīgas vecpilsētas vanadžu

novada priekšniece.

ties sanāksmes vadību un novest noradīto darbu līdz

galam. Ja nav arī vecāka, tad atbildību uzņemas viens no

drošsirdīgākiem vanagi em-dzēm.

30. Vanags-dze nekad nedrīkst kurnēt par uzdotā darba

smagumu, bet ar lepnumu to līdz galam veic. Ja radies

pagurums, tad kopēja dzie s m a ir tā, kas atsvaigo

spēkus. Atbrīvošanas cīņās jo bieži kareivjiem nebija

apavu, va; bija trūcīgs tērps: tomēr valdīja možs gars un

dziesma bij tā, kas pārvarēja trūcību, izsalkumu un salu.
31. Darbībā vienmēr jāievēro likumība, taisnība un

pastāvošo noteikumu precīza izpildī-
šana. Nekad nevajaga radīt «onkuļus» un «krustdēlus»,

jo visiem vanagu saimes locekļiem ir vienādas tiesības un

priekšrocības.
32. Darbojoties, vienmēr jācenšas iegūt vietējās sabiedrī-

bas simpa t i j a īSi, mēģinot sabiedrību noskaņot vanagu

organizācijai labvēlīgā garā. Sabiedrības stiprs atbalsts

ir klints, uz kuras var būvēt stiprāku —■ organizētu sa-

biedrību.

33. Sabiedrībā ar vanagu-džu darba sasniegumu (piem. vin-

grošanas) demonstrāciju jāiziet tikai tad, kad apstākļi pie-
tiekoši nobrieduši un vanagi-dzes var sabiedrībai rādīt

savus labākos un rūpīgi gatavotos darba

augļus.

34. Nekad nedrīkst aizmirst, ka viens no galveniem vanagu

pamatprincipiem ir — darbā ievest daiļumu. Vai tā
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būtu nūjiņa, ko vanadze lieto vingrošanas demonstrējumos,
kostīms, vai pati kustība — tur jāieved daiļums, glītums
(bet ņe apžilbinošs krāšņums). Tāpat attiecīgos priekš-
nesumos — tiem jābūt skaistiem, nz daiļumu pamudinošiem.

35. Katrs vanags-dze organizācijai galvenā kārtā cenšās

vairāk dot un ne ņemt. Sava labuma meklē-

šana un iegūšana ir nosodāma. Jāvaicā: Iko es varu orga-

nizācijai dot, bet ne — ko man organizācija sniedz. Va-

nagi-dzes darbojas sabiedrības labā, un sava labuma me-

klētājus tā ātri ievēro un nosoda.

36. Katrs vanags-dze rūpējas par savas organizācijas la b o

s 1av v un ar priekšzīmīgu un nevainojamu darbību cen-

šas sabiedrībā novērst aizspriedumus, tenku uti baumu

izplatīšanu.

37. Ja kāds vanagu-dzi nievā, tad tas (tā), apzinoties ka

šo nievājumu nav pelnījis, atļauj viņam to darīt — nievā-

tājs, redzēdams, ka nekā nevar iegūt un vērodams va-

naga-dzes aukstasinīgo izturēšanos, drīz apniks to

darīt.

38. Ja kāds ar vanagu-dzi iesāk ķildu (it sevišķi iereibušā

stāvoklī), tad nepiegriezt tam vērību, vai sliktākā gadījumā
nodot ķildas cēlēju kārtības sargu rolkās.

39. Vanags-dze savalda dusmu izplūdumu un neļauj
tam uz āru izpausties. Lai trako citi, bet ne kultūras labā-

kais pārstāvis — vanags-dze. Ar nosvērtu izturēšanos var

vairāk panākt, nekā ar troksni.

40. Vanags-dze ir iecietīgs pret citādi domājošiem —

varbūt viņiem taisnība? Vanags-dze vispusīgi pārdomā

cita priekšlikumus un tikai tad taisa savus slēdzienus.

41. Ja vanags-dze var citiem vanagiem-dzēm palīdzēt vār-

diem, vai darbiem, tad tas jādara. Daudzi nelaimīgi cil-

vēki aiziet bojā, ja tiem nav atbalsta — drauga, kas

kaut vai sirsnīgiem vārdiem viņu atbalsta.

42. Vanags-dze aizstāv apbēdināto un nievāto. Cil-

vēki dažreiz ļoti cietsirdīgi un meklē objektu, kuru iespē-

jams nīst, nievāt un izsmiet. Stiprākam vienmēr jāaiz-

stāv vājākais.
43. Vanags-dze nekad nedara to pie citiem, kas

vii ņ v pašu var apvainot. Varbūt ka citi darīs

to pašu und tad vanags-dze pie sevis izjutīs nodarījuma

smagumu.

44. Vanags-dze nekad neizceļ savus darbus citu

priekšā, lieloties par gūtiem panākumiem, vai spējām. Ap-
zinoties klusībā savas darba spējas, jāļauj lai citi spriež
un novērtē. Lieloties parāda savas vājās puses un dvē-

seles tukšumu.
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Van.-vad. Tiro Irmgarde,
5- Alūksnes nov. priekšniece.

Van.-lidone Tomsons Lūcija,
II apgabala vanadžu pr-ce.

45. Kritika nepieciešama, jo tā ienes darbā jaunu spraigumu

un pašu darbu pakāpeniski noslīpē. Vanags-dze kritizē

cita darbus tikai tad, ja viņš (viņa) ir spējīgs (-ga) norādīt

—kā vajaga darīt, vai kā labāki būtu sa-

sniedzams (ar kādiem līdzekļiem). Tukša kritika ir

darba nopelšana.
46. Vanags-dze ciena savas tautas gaar a manta s,

labās tradīcijas, kultūras un civilizācijas labos ieguvumus.
47. Nekur nav skaistāki, kā savā dzimtenē (to jūt, kad

atrodas svešumā!). Tamdēļ vanagi-dzes daudz siro un,

iepazīstoties ar dzimteni, mācās cienīt tās skaistumu.

48. Tēvzemes mīlestību iegūst, iepazīstoties un stu-

dējot latvju tautas vēsturiskās gaitas (it sevišķi brīvības

cīņas); vadoņu pašaizliedzību un uzupurēšanos tautas labā.

Brāļa kapu un Ikara un citu mūzeju apmeklēšana dod jaunu

iedvesmā — ticēt Latvijas patstāvībai.
49. Ja dzimtenei draud briesmas, tad vanags-dze

ir pirmie, kas aizstāv savu tautu, savu zemi — netaupot

savus spēkus, ne arī dzīvību.
50. Arī grūtos brīžos un trūcībā vanags-dze nezaudē

savu možo garu, apzinoties, ka ja dvēseles līdzsvars zau-

dēts — zaudēts viss.

51. Vanags-dze savā dzīvē ir vienkāršs un atturas no

izšķērdīgas dzīves. Ne vienmēr tie būs cienīgi, kas staigā

pārspīlētās rotās, drēbēs un svaida naudu. Vanaga-dzes

tērps vienkāršs un glīts (kaut arī rūpīgi salāpīts), bet pār-

liecīgās greznības vietā lielākais greznums — goda

sirds!
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Mācītajā Skrodels Alfreds,
6. Mazsalacas nov. goda b-drs

Van-vad. Šmits Edmunds,
bij. 6. Mazsalacas mov. p-ks.

52. Krietns un godīgs darbs ir visas labklājības pamats.

Vanags-dze darbā ieliek visus savus krietnos centienus,

noslīpējot un izdaiļojot to, kā krietns amatnieks savus

darba rīkus un ražojumus.

53. Pēc darba nāk atpūta un to vanagskdze izmanto lietderīgi,
strādājot sabiedrības labā, attīstot sevi un citus. Bet iz-

priecas savieno ar skaistuma meklēšanu — la-

bās, audzinošās teātra izrādēs, koncertos, referātos, derī-

gās grāmatās v. t. t.

54. Vanags-dze sabiedrībā meklē īstus draugus, vai-

rākkārt to uzticamību pārbaudot. Draudzība balstās uz

savstarpējām, kopīgām interesēm un tādas kopējās intere-

ses iir ikkatram krietnam vanagam-dzei, jo visi nolēmusi

isiavu dzīvi veidot īstā latviskā garā un sadraudzībā. Ja

īsts draugs atrasts, tad vanags-dze ar viņu dalās sirsnīgā

draudzībā. Draudzības augstākā pakāpē — tuvāko mīle-

stībā! Mīlē savu tuvāku vairāk, kā sevi

pašu. Draudzības un mīlestības ārējā pazīme, noslēgtā
«tu» draudzība. lekams nav iegūta pati mīlestība, «tu»

draudzība dažreiz var kļūt piedauzīga.
Arts.
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Van.-virsv. Art. Bāns.

Latvijas vanagu organizācijas gaitas.

(īss vēsturisks apskats.)

1921. gada 1. martā pie Valsts Valmieras vidusskolas, no

Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem, bij. skolnieku rotas

skolotājiem um skolniekiem un citiem latvju patriotiem, nodibi-

nājās kara vingrotāju sekcija: «Latvijas Vanagi». No dibinā-

tājiem mināmi: tagadējais vanagu viceprezidents vanags-vir-

saitis, Pļaviņu ģimnāzijas direktors, atv. virsleitnants, L. k. o.

k. Jānis Jansons, atv. virsleitnants skolotājs Kārlis A bc le
,

bij. Gulbenes apgabala vanagu priekšnieks vanags-virsaitis,

ģimnāzijas skolotājs Augusts B 1 ū m s, atv. pulkvedis, vanags-

virsaitis Jānis Gustavs, bij. Valmieras apriņķa

priekšmielks Alfrēds Līv c n s (miris), Aleksandrs Pē te ir-

sq n is, Valdemārs Kaķis, <B rens o n s, Losk c, Jānis

S t a 1 a ž s, Dāvis Pa 1 ē j s, Jānis MarovskiiS, Francis M a-

rovskis un daudz citi.

Jau tā paša gada 21. septembrī tiek ievesta vanagu orga-

nizācijas krūšu nozīme, bet 1922. g. 9. maijā — pirmais vanagu

formas tērps. 1922. g. 9. martā pie Valsts Valkas vidusskolas

nodibinājās 2. Valkas vanagu pulks (toreiz visi novadi

saucās par pulkiem, savkārt sadalīti rotās, vados v. t. t), bet

4. oktobrī atļauj dibināt 3. Rīgas pulku (novadu).
1923. g. 20. martā atļauj dibināt 4. Jelgavas pulku

un tā paša gada 15. maijā — 5. Alūiksnes pulku. Reizē

ar šādu vanagu darba lauka plēšanos plašumā, pārveido arī iek-

šējo iekārtu un visus vanagus apvieno vienā v a nagu kor-

pusā. 1. Valmieras pulka valde,, kā vanagu organizācijas di-

binātāja un organizētāja, uzņēmās visa korpusa pārvaldību.
Pārstrādā ari statūtus un iesniedz tos apstiprināšanai, bet vai-

rākkārt šo apstiprināšanu noraida, tāpēc ka vanagu organizā-

cijai esot militārs raksturs. Pēc pārvarētām lielām grūtībām,
kur jo bieži jaunās organizācijas eksistence bija apdraudēta,

vadību pārņem savās rokās 3. Rīgas vanagu pulka valde un,

1923. g. 11. jūlijā beidzot izdodas jaunos statūtus apstiprināt.
Ar to noslēdzās vanagu dzīvē organizēšanas laiks, kas ilga no

1921. g. 1. marta līdz 1923. g. 11. jūlijam. Šinī laikmetā ir

izkristallizējusies vanagu ideja un atrasta šīs idejas ārējā forma.

Pēc statūtu apstiprināšanas sasauc 1923. g. 26. jūljā jaunu

dibināšanas - organizēšanas sapulci, kurā par biedrības priekš-
nieku izrauga Kalpaka bataljona atv. kapteini L. k. o. k. Mar-

kusu Ozolu, bet viņa slimības laikā vietu izpilda Kārlis

Ābele; tad Valdemārs Cekuls un kapt. Kārlis Lob c.

1924. g. 8. janvārī Apgabaltiesa reģistrē 6. Mazsalacas
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6. Mazsalacas novada karogs.

Pa kreisi: Goda prezidents
van-virs- Sniķers pasniedz ka-

rogu 6. Mazsalacas nov. pr-kam,
van-virsv. M. Jansonam.

Van.- virsv. Trein;anis Arnolds,

6. Mazsalacas nov- goda b-drs,
un novada prieikšnieks.

Mazsalacas ģimn- direkt.
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vanagu pulku, bet 9. martā Rīgā notiek vanagu pilnā sa-

pulce, kura par biedrības priekšnieku atkal izrauga vanagu-

vadoni Markusu Ozolu. Tā paša gada 30. augustā reģistrē
7. Limbažu vanagu pulku (dibināšanas sapulce 7. ok-

tobrī), bet 25. martā — 8. Priekuļu vanagu pulku (di-
bināšanas sapulce 17. martā). (Šinī gadā vanagi un vanadzes

piedalās arī 1. Latvijas vingrošanas svētkos Rīgā, gūstot spo-

žus panākumus. Tā paša gada 5. oktobrī vanagi piedalās
Nacionālā kongresā, kuru sasauc Rīgā, nācionālās or-

ganizācijas. 30. augustā reģistrē 9. Malienas vanagu

pulku, (vēlāk Cesvaines novadu ar dibināšanas dienu 11.

martā). 22. oktobrī — 10. Rūjienas vanagu pulku (di-

bināšanas sapulce 14. oktobrī). 17. decembrī — 11. Lubā-

nas pulku.t 1925. g. 25. janvārī Rīgā sasauc pilnu vanagu

sapulci un tur pieņem jaunus statūtu grozījumus. Tā paša gada
3. martā reģistrē 12. Cēsu vanagu pulku (dibināšanas

sapulce 29. janvārī), 14. maijā 13. Dobeles, 21. augustā —

14. Liepājas pulku un 5. Alūksnes pulka Lejasciema

rotu pārvērš par 15. Lejasciema vanagu pulku un

nodibina 16. Malnavas vanagu pulku (dibināšanas die-

na 1924. g. 23. novembrī). 1926. g, 22. janvārī uzsāk savu dar-

bību 17. Vecgulbenes pulks. Tanī pašā gadā notiek

vanagu pilna sapulce, kura par biedrības priekšnieku atkal iz-

rauga vainagu-virsvadoni Markusu Ozolu. 1926. g. vasarā

vanagi piedalās Cechoslovakijas vanagu (sokolu) salidojumā

Prāgā. Šinī gadā ar jauno biedrību likumu vanagiem noliedz

nodarboties ar militāro apmācību un biedrības priekšnieks iz-

formē visus vanagu pulkus un to militārās vienības un

sadalījumus, pārdēvējot pulku par novadu, kuru savukārt

sadala vienībās un grupās. Tā paša gada 4. oktobrī reģistrē

18. Plāteres vanagu novadu (dibināšanas diena 19.

septembrī), bet 1. decembrī biedrība izdod savu mēnešrakstu

«Vanags», kas ar nelieliem pārtraukumiem (iepriekšējos ga-

dos) iznāk vēl šobrīd i.

1927. gadā.

25. janvārī reģistrē 19. Č i s t ī g v - X ū d v p c s un 20. T u-

kv m a novadus, bet 25. aprīlī — 21. Smi 1 te ne s (dibināša-

nas diena 1926. g. 24. novembrī) un 17. augustā — 22. T i r z a s

(dibināšanas diena 24. jūlijā) novadus. 18. sept. Rīga sasauc

1. vanagu kongresu, kurā lemj par formas tērpa un ama-

ta nozīmju grozīšanu, statūtu grozījumiem, jaunu_ instrukciju

pieņemšanu, vanagu salidojumiem un vispārīgi noteic

biedrības turpmākās darbības plānu. Biedrības pilno biedru

sapulci organizē uz citiem pamatiem (ar delegātiem un pārstāv-

jiem) nosaucot to par kongresu, bet biedrības priekšnieku

pārdēvē par vanagu prezident v un šinī amatā ievēl vana-
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7. Limbažu novada karogs.

Van.-virsv. Kalniņš Jānis,
7. Limbažu nov. priekšnieks.

gu-virsaiti Markusu Ozolu. Par goda prezidentu ievēl va-

nagu - virsaiti, ģenerāli, prof. Dr. mcd. Pēteri Sniķeri un

par viceprezidentu — vanagu-virsvadoni Gotfrīdu Mīlb cr-

gu. Tanī pašā gadā 9. Malienas novadu pārdēvē par 9. Ces-

vaines novadu un no 5. Alūksnes novada 10. vienības noor-

ganizē 23. Malienas novadu (dibināšanas diena 1927. g.

6. augustā), 4. novembrī nodibina 24. Dzelzavas (dibināša-

nas diena 18. septembrī), 8. decembrī — 25. Dzērbenes
(dibināšanas diena 7. augustā) un 15. decembrī — 26. L a i k-

u p c s novadus.

1928. gadā.

Vanagu kongresa vanags-vadonis Arturs Bams iesniedz
izstrādātas vanagu-džu audzināšanas un apmācības tēzes, līdz
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Van-virsv. Zutēns Jūlijs,
8. Priekuļu novada priekšnieks.

Van-vad- Eizentāls Leontine,

8. Priekuļu nov. vanadžu pr-ce

ar priekšlikumu pārorgamizēt vanagu apmācības centru. Kon-

gress priekšlikumus pieņem un vēlākos gados, ar vanaga-vir-
saiša Blūm a gādību apstrādā izdotā vanagu rokas grāmatas

1. daļā. 1. aprīlī pārorganizē biedrības iekšējo iekārtu un pie

vanagu prēzidenta nodibina vanagu - štābu. Šī štāba

noorganizētājs un priekšnieks ir ilggadīgais b-bas priekšnie-
ka adjutants, vanags-vadonis Valdemārs Gerd cn s. Tanī

pašā gadā viisius biedrības vanagu novadus iedala 4 apgabalos:

Valmieras, Rīgas, Valkas un Gulbenes, par kuru pārziņieml —

apgabalu inspektoriem iecel: Valmieras apgabalā — vanagu-

virsvadoni Jāni Jamsonu, Rīgas — izpilda van. prezidents
vanags-virsaitis Markus Ozols, Valkas — vanags-virsva-
donis G. Kr auksts, Gulbenes — vanags-virsvadonis Au-

gusts Blūm s.

21. un 22. jūnijā notiek 1. vanagu salidojums Val-

mierā, iegūstot teicamus rezultātus. Tā paša gada 3. jūlijā re-

ģistrē 27. Jaungulbenes, 28. Jaunpiebalga s (dibinā-
šanas diena 3. jūnijā), 19. oktobrī — 29. Skujene s, 29 no-

vembrī — 30. Pociema (dibināšanas diena 11. novembrī),
1. decembrī — 31. Sabiles novadus (dibināšanas diena 17.

novembrī), 29. un 30. septembrī notiek vanagu salidojums C e-

s T s.

1929. gadā.

Nodibina: 32. Rīgas - jūras, 33. Daugavgrīva s-

Bolderājas, 34. Liepājas- jūras, 35. D a v g a v,p i 1 s

(dibināšanas diena 26. aprīlī), 36. Taurupes (dibināšanas
diena 9. jūnijā), 37. Siguldas (dibināšanas diena 13. oktobrī)

novadus.
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1930. gadā.

Nodibina: 38. Kandavas (dibināšanas diena 13. maijā),
39. Vānes (dibināšanas diena 4. februāri), 40. Katvaru

(dibināšanas .diena 13. jūlijā), 41. Gaiķu (dibināšanas diena

21. septembrī), 42. Stāmerienas (dibināšanas diena 25.

novembrī) un 43. Mēru - Rau z as (dibināšanas diena 2. no-

vembrī) novadus. Notiek plaši vanagu salidojumi Smiltenē un

Gulbenē.

1931. gadā.

Nodibina; 44. Bērzgales (dibināšanas diena 19. janvā-

rī), 45. Dundagas (dibināšanas diena 10. maijā), 46. Kas t-

rānes (dibināšanas diena 21. jūnijā), 47. M ad o n a s-(dibi-
nāšanas diena 6. septembrī), 48. V c n t s p i 1 s (dibināšanas die-

na 29. septembrī) un 49. Velēnas (dibināšanas diena 18. ok-

tobrī) novadus1. Ar novadu skaita strauju pieaugšanu, nodibinā-

jās jauni apgabala priekšnieku, resp. inspektoru posteni. No-

dibinātā Kurzemes apgabalā par priekšnieku ieceļ vanagu-

vadoni, mācītāju, Jāni Turku, Limbažu apgabalā — vanagu-

vadoni zvēr. adv. Aleksandru D o k v, Cēsu apgabalā — va-

nagu-virsvadoni, virsleitnantu Robertu Freibergu, Rīgas

apgabalā — vanagu-virsvadoni, adm. virsleitnantu, Arturu

B ā nu.

1. martā biedrība svin 10. gadu pastāvēšanas

svētkus, un iesvēta jauno biedrības karogu, kuru
svinīgā aktā biedrībai pasniedz Valsts prezidents
A. Kviesis. 14. jūnijā 16. Malnavas novads iesvēta savu

darināto (pirmo novada) karogu. Notiek plašs salidojums C ē s-

vainē: biedrība izdod arī pirmo vanagu rokas grā-

matu: «Latvijas vanagu idejas, mērķi, audzināšana un ap-

mācība». Vanagi iegādā lielo jūras jachtu «G lor i j a».

1932. gadā.
Nodibina: 50. Pļaviņu (dibināšanas diena 10. martā),

51. Puikules (dibināšanas diena 10. februārī), 52. Mēdzū-

las (dibināšanas diena 5. jūnijā), 53. Galgauskas (dibinā-
šanas diena 17. decembrī), 54. Mežotnes (dibināšanas diena

6. dcc).

7. Limbažu novads iesvēta savu (otro, pēc skaita no-

vada) karogu. Madonā, Alūksnē un Sabilē notiek

plaši vainagusalidojumi. Mūsu vanagi un vanadzes, ar vanagu

prezidentu un viceprezidentu priekšgalā, apciemo Čecho-

Slovākijas — vanagu (sokolu) 9. salidojumu Prāgā un aiz-

ved sokolu organizācijai skaistas piemiņas dāvanas.

Tanī pašā gadā nodibina L a t v i ja s v a n a d ž v p r i ck s-

n i c cc s posteni un par priekšnieci izrauga pazīstamo spor-

tisti un ģimnāzijas vingrošanas skolotāju vanadzrvadoni El-
frīdu Karlsons - Kukainis.
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Cesvaines pils.

Pilī tagad novietota Cesvaines ģimnāzija un mājo 9. Cesvaines novads,

kuru vada van.-virsv. Dr. Lesnieks.

Notiek pirmā apbalvošana ar apstiprināto vanagu «Nopel-

nu Zīmi», piešķirot to vairākiem valdības un sabiedrības aug-

stākiem darbiniekiem, vanagiem un vanadzēm.

Pārveido Kurzemes apgabalu divās daļās: Tukuma-

Ventspils ar priekšnieku vanagu-virsvadoni Alfrēdu B a 1-

ti ņu um Jelgavas- Liepājas —ar vanagu-vadoni Jani

Turku. Izdod vanagu rokas grāmatas II dalu: «Latvijas

vanagu pārvaldība un saimniecība»; kuras sastādīšanā lielākie

nopelni piekrīt vanagu štāba priekšniekam vanagam-virsvado-
nim Gerdenam.

1933. gadā.

Notiek vairāki apgabalu salidojumi: Aluks ne, Ma dli e-

nā un Mazsalacā.

6. Mazsalācas novads iesvēta savu (pēc novadu karogu

skaita — trešo) karogu. levērības cienīgs pasākums šinī gadā
sarīkotie 1. vanagu-džu fiziskās au dzin ā š a n.a,s

i, kurus vada vanags-virsvadonis V. Cekuls, piedaloties

Latvijas vanadžu priekšniecei vanadzei-vadonei E. Karlsoms-

Kukainis, vanagam-vadonim atv. virsleitnantam L. k. o. k. A..

Lukstinam, vanagam-vadonim R. Sūnām un citiem, gūstot nece-

rētus panākumus, kā kursantu skaita, tā arī apmācības ziņā.
Šinī gadā nodibina: 55. Arciema (dib. diena 10. janvārī),
56. Saikava s (dib. diena 27. augustā) un 57. Kalupes
(dib. diena 17. decembrī) novadus.
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Vanagu darba laukam ievērojami paplašinoties, likvidē

pastāvošos apgabalus un no jauna izveido 9 apgabalus, ar

priekšniekiem: I apgabalā —

vanagu - virsvadoni, ģimnāzijas

direktoru, M. Jamsonu, II — vanagu-virsvadoni, adm. kap-
teini-leitnantu, A. Bānu, 111 —

vanagu - virsvadoni, mācītāju

Turku, IV — vanagu-virsvadoni, skolas priekšnieku, S k re i-

ju, V — vanagu-virsvadoni, zvēr. advokātu, D o k v, VI — va-

nagu -virsvadoni, kapteini - leitnantu, R. Freib c r g v, VII

— vanagu-visrvadoni, pulkvediTeitnantu A. Kaimiņu, VIII—

vanagu-virsvadoni, virsleitnantu: V. Zirnīti un IX — vanagu-

virsvadoni, kapteini-leitnantu Baltiņu.

1934. gadā.

Nodibina: 58. Imantas (dib. diena 23. februārī), 59.

Saldus (dib. diena 15. aprīlī), 60. Ezeres (dib. diena 27. ap-

rīlī) un 61. Rēze k ne s (dib. diena 9. maijā) novadus. No jau-

na nodibina 4. Rīgas vecpilsētas vanadžu novadu (dib.
diena 27. februārī), likvidējot štāba vanadžu komandu. Reizē

ar to izveido jaunu: X apgabalu ar priekšnieku vanagu-vadoni,
virsleitnantu Nāzeru. 13. martā aiziet mūžībā V apgabala»

vanagu priekšnieks, vanags-virsvadonis Aleksandrs Doka un

tiek Limbažos no vanagu saimes svinīgi apbedīts. Viņa vietā

apgabala vadību uzņēmās vanags-vadonis, mācītājs, E. Mačs,

bet IX apgabalā nāk jauns priekšnieks, vanags-vadonis, kap-
teinisTeitnants, L. k. o. k. Lapainis.

Šinī gadā biedrības dzīve norit ļoti rosīgi. Rīko: fiziskās

audzināšanas kursus, meistarsacīkstēs vieglatlētikā, galda ten-

nisā, novusā, voleibola v. t. t. Apgabali rīko salidojumus: Rū-

jienā, Siguldā, Saldū, Cesvainē un Lejasciemā. Pārstrādā un

apstiprina vanagu, vanadžu un apogu formas tērpus. Ar kon-

gresa lēmumu vanagu organizācija iestājās Latvijas vieglatlē-
tikas savienībā.

Kongress pārvēl vanagu augstāko vadību un par vanagu

prezidentu ievēl ilggadīgo prezidentu vanagu-virsaiti Markusu

OzOilu; par viceprezidentu —

vanagu organizācijas dibinā-

tāju un ilggadīgo apgabala vanagu priekšnieku vanagu-virsaiti

Jāni Jans o nu. Sevišķa rosība rodās fiziskā audzināšana

kur daudz ierosmes devuši sarīkotie fiziskās audzināšanas kur-

si, kā arī periodiski vanagu štāba rakstiskie rīkoju-

mos par fizisko audzināšanu. Atzīmējams arī plašās sabiedrī-

bas lielais atbalsts, gan piedaloties kuplā skaitā vanagu pasā-
kumos, gan arī ziedojot vērtīgas sacīkšu balvas. Tā Rīgas

pilsētas valde ziedojusi ļoti vērtīgu mūžīgi ceļojošo balvu. (Šo-

gad to meistarsacīkstēs izcīnīja 4. Rīgas vecpilsētas vanadžu

novads). Rosīgi darbojušies arī daudzie apgabali un novadi.

Ar lepnumu jāatzīmē 10. Rūjienas novada darbība, kurš _1934.
gada netikvien rīkojis plašāko apgabala salidojumu Rūjiena, bet
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Van.-virsv. Klānis Vilis,

10- Rūjienas nov. priekšnieks.

arī ar saviem līdzekļiem uzcēlis Rūjienā krāšņu pieminek-
li Latvijas atbrīvošanas cīņā.s kritušo, p j e,-

miņai. Arī daudzi citi novadi, savu iespējamību maksimālās

robežās, parādījuši krietnus darba augļus.

Vanagu ideju paudīs biedrības mēnešraksts «Vanags» ar

atbildīgo redaktoru vanagu-virsvadoni doc. P. Kreišmani

um redaktoru vanagu-virsvadoni V. Šīrantu priekšgala.

Plašā vanagu-džu saime, ar vairāk kā 7000 locekļiem un

pāri par 60 novadiem gandrīz visos Latvijas apvidos, arī nā-

kamā darbības gadā cer iegūt vēl lielākus darba augļus nepa-
nākumus, jo darba spraigums ir liels, liela um nesatricināma

arī griba: vienmēr stāvēt stipri parLatviju.

Tirzmalietes.

Mirdzi gaišāk rīta skaistumā.
Kad debesis pērļoti zilas.
Meklē daili jaunības agrumā,

Kad birztalas teiku dziļas.

Mirdz gaišāk, kad tava dvēsele zie.d
Apgarota dzīvības dailē,

Kad pret kalniem vel tavas ilgas iet

Um tavi mīļie vēl tevi mīlē.

Mirdzi gaišāk, zvaigžņu apskaidrots,

Kad vakara ēnās prāts zūdas,
Jo dievišķais mirdzums vel tevim dots,
Dzēst dzīvības maldus un kļūdas.
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Atmiņas.

Van.-virsv. Kalniņš Peters,

21. Smiltenes novada pr-ks.

Iz atmiņu labirinta.

(Ka darbojas pirmie vanagi.)

Tas bija 1920. gada rudenī. Mana drauga Ripa radinieks,
Ozolu Pēteris bija atnācis ciemoties. Ozolu Pēteris bija ģim-

nāzists. Mēs komersanti. Runājām par šo to, nekas neveicās.

Rudens. Līņā lietus. Nav kur brīvos brīžus likt, jo laukā iet

netīkami un visu dienu sēdēt telpās, vēl netīkamāki, kāpēc ga-

rastāvoklis pavisam slikts.
Beidzot Ozolu Pēteris, kurš visu laiku kaut ko it kā slēpis,

sāk stāstīt par savas skolas dzīvi. Starp citu: esot nodibinā-

jusies jauna organizācija - pulciņš. Šautenes lai būšot. Lielie

puiši jau labu laiku vingrinājušies esot, bet tagad nu varēšot

visi. Viņi jau esot sastājušies, vesela rota iznākusi. Patreiz

mācoties vingrot un soļot — braši ejot. «Vecais» gan reizām

tāds stingrāks, bet tas nekas, viņš jau tikai gribot, lai labāki

iznāk. Pats arī raujoties cauru dienu.

«Melnais» ari savu piekrišanu esot devis.

— Nu, jūs komersanti arī varētu nākt...

Ko? — vai mēs varam? Pag! Pēter, noskaidro. Ja

var, mēs būtum gan gājuši, jo mums jau tāds sarkans lēģeris

vien ir. Visās klasēs šo piekritēji, bet mūsu klase tāda negrib
būt. Nezin, varbūt, ka Valdis?... Viņš jau tāds jocīgāks ir,
bet citi gan visi būtu gājēji.

Un ilgi tā skaidrošana negāja. «Vecais» bija dabūjis kaut-

kā «Melnā» piekrišanu pieņemt arī komersantus vingrotājos —

«Vanagos». Bija nolikta diena, kad jāiet viesoties — iepazīties.

Pienāca noliktā diena, stunda. Kādi 12 puiši aizgājām uz

ģimnāziju, kur mūs jau gaidīja. leveda vingrotavā. 'Tā atse-

višķa telpa. Pieblīvēta dažādiem rīkiem. Tur stienis, līdzte-

kas; tur svaru bumbas, hanteles; tur vesela rinda vālīšu, nū-

jiņu, tur bukss un zirgs... Bija ko brīnēties, jo mums tādas

ierīces nebija. Visa telpa pilna! Sanākuši arī daži vecākie —

kara vingrotāju grupas dalībnieki. Vēro mūs. Izprašņā. Dod

pamācības — kā izturēties, kas «vecam» patīkot, kas nē.

Beidzot noteiktais laiks klātu. Mūs nostāda rinda, par

vecāko nozīmētais ģimnāzists rindas galā un sākam gaidīt.
Pēc pāris minūtēm paveras durvis un telpā atskan skaļš

«mierā!». Visi sastingstam. Mums jauniem, pie šīs kārtības

nepieradušajiem, liekas, ka itā prasa šī lieta.
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Van-vad. Bojats Ēduards,
11. Lubānas nov. priekšnieks.

Van.-cens- Klingo A.,
11. Lubānas nov. van. pr-ce.

Durvīs parādās padrukns, pazems stāvs; asām, norau-

tām kustībām tas tuvojas mūsu rindai. Asā, dzelžaini sarauk-

tā seja, dedzinošās acis vērstas pret mums. Šis visu redzo-

šais skats iirl veltīts ikvienam, kā asa bulta skata vizmojums
atskrien līdz ikvienu no mums, pēta, vēro un steidz pie nākošā.

īss vecākā ziņojums un pauze. Kā mūžība liekas šis klu-

sums. Tad norauti, drusku caur nāsīm spiesti sāk vārdi plūst.
Tie virmo telpā, tie sajauc domu, noved citā domu ceļā, un

pārliecina — saka šo ceļu pareizo esam.

«Dēli! 700 gadus latvij.u tauta bijusi vergu

tauta. 700 gadu par latviešu mugurām p līks ķē-
j u,š a s vagaru pātagas. 700 gadu latvju mugu-

ras bijušas'sa 1 i c k t a s. Tas pārgājis ieradu-

mā. Vēl tagad — jums, jūsu tēviem, jūsu mā-

tēm ir saliektas muguras. Vēl tagad jūsu u,n

jūsu piederīgo skatos ir bailes, neticība un

laipošana lasāma.

Tas nedrīkst būt. Jums, dēli taisniem jā-

iz.aug. Jums lieliem, spēcīgiem, ar aug sti pa-

celtām galvām, uz priekšu izvērstām krūtīm,

zemidimdi no šusoli —jākļūst. Jums m_ū s u_n āko t-

ne s, mūsu tautas brīvības sargiemj ākļv s t, X, a

pašam kara dievam, lai asas un spēka pilnas

jūsu kustības. Lai skats jums ass un tali re-

ci z,o,š,s kļūst, kā vanagam. Nost salīkušas, v e.r-

dzības gadu simtos saliektās muguras. At-

lieksim taisnas tās. Nenokāmumsnav, jabr

stās. Mūsu brīvība, mū s,u valsts mums sargāt
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Van.-vad. Zeibots Vilis,
VI apg. vanagu pr-ka palīgs.

Van.-virsv. Ankevics Ernests,
12. Cēsu novada priekšnieks.

jāmācas. Nākat pie mums. Mc s to jau drusku

esam sākuši.

Liels, skaists un vajadzīgs šis darbs. Dēli

— esiet cienīgi šī darba. Tas ir mūsu pienā-
kums. Mums ir brīvība, bet daudzi vēl to grib
nomākt. Visapkārt mums ļaunums, spiegi un

nodevēji. Mum.s stipriem jābūt. Uzmanīgiem

jābūt. Savas tautas cienīgiem mums jābūt»...

Tā runāja druknais, aprautām kustībām mūsu priekšā
staigājošais vīrs, vērsdams savu skatu zibeņus pret mums un

drīz, jo drīz iededzinādams tur mazas sajūsmu oglītes... Tā

runāja Kārlis Ābele 1920. gada rudenī vervēdams skolēnus
— vanagus.

Šie aprautie vardi, daži kvēlošie un pārliecības pilnie
skati un

— mēskļuvām vanagi.

Sākās darbs un darba trauksme. Daudz, ļoti daudz šis

brīvlaikā, aiz pārliecības, ticības un sajūsmas darītais darbs

sniedzis pozitīva viņa darītājiem. Daudz, ļoti daudz skaistu

atmiņu šis darbs guldījis apziņas apcirkņos un tagad, Jkad jau

otrais gadu desmits līdz pusei, reizēm tīksmi atcerēties zēna-

vanaga sajūsmas un nerātnības brīžus. Daudz viņu ir, tā kā

grūti izvēlēties, kuru atzīmēt, kuram ļaut aiztecēt līdzi atmiņu
lentai.

* *
sfe
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Jauniem ļaudīm tik savu_ speķu paradīt, tik pagražoties.

To ļoti uzminēt prata Kārlis Ābele. Mēs rīkojām izrīkojumus

Tāds bija domāts janvārī. Ko programmā likt?... Nu,

protams, vingrošanu. Jā! — vingrošanu. Bet tad lai arī būtu

vingrošana.

Un bija arī. *

Visu janvāra pirmo pusi ikvakarus ģimnāzijas vingfrotavā
pulcējās vanagi, lai spraigā darbā rūdītu sevi, lai būtu kas ko

rādīt. Darbā laida 2un 3 pudu bumbas, hanteles, vālītes, nū-

jas, līdztekas. Sadomājām rādīt arī grieķu-romiešu cīnu un

boksu. Viens-divi «Vecais» bija sadabūjis naudu. Nopirkām
brezenta paklāju. Vimgrotavas vienā stūrī izbūvējām dēļu ap-

loku, piebērām to skaidām, pārvilkām brezentu pāri un — tre-

niņš varēja sākties.

Pats «Vecais» stāvēja klātu. Rādīja, mācīja, sodīja par

neizdevībām. Visvarāk gan vairījāmies no tiešās pamācības,
t. i. vingrinājuma parādīšanas. Tas parasti notika tā: kādam

nevisai izdevās kāda kustība. «Vecais» sāka skatīties. Neiz-

devās otrreiz, tūliņ arī atskanēja: «dēliņ! — panāc, es parā-
dīšu». ..

Pēc tādas «parādīšanas» pamācību dabūjušais 2—3 dienas

staigāja apkārt lādēdamies. Visi kauli šķita salauzti esam,

muskuļi nejauki sāpēja, bet otrreiz vingrinājums bija precīzs.

Notikās izrīkojums un
— jums vajadzētu redzēt to sajūs-

mu. Jums vajadzēja dzirdēt to aplausu vētru.

Ka akmeni kalti, jaunie zeni nostājas skatītāju priekša.
Braši savu spēku apzinošies.

Priekša iznāk «Vecais».

«Cienījamie viesi. Mēs daudz nerunāsim. Tas mums ne-

veicas. Mēģināsim darīt. Mani dēli jums drusku parādīs, kā

spēlējas ar bumbām, tikai ne gumijas. Nē!

Šīs bumbas tomēr nav arī smagākas par rudzu pūru — 3

pudiem, kurus mūsu tēvi, kungiem kalpojot riju ārdos nesa.

Dēli tos smagumus mācījušies laika kavēklim cilāt, lai — ie-

naidnieki zinātu ka arī viņus spēsim pacilāt»...
īso ievadu pavadīja iespaidīgs žests: katrā rokā 3 pudu

bumba pacēlās gaisā. Lēni nolaidās un atkal pacēlās, tad drus-

ku pārmaiņus sviedoni, satvērieni un — īss, aprauts palocī-
jiens, un

— «Vecais» kā izcirsts ozola tēls noiet sāņus.

Tad sākās dēlu spēku parāde. Tā nepaliek daudz iepa-

kaļus «Vecajam». Tiek smagumi celti, 2 pudu bumbas mestas

gaisā un satvertas, tiek grieķu-romiešu cīņa rādīta un beidzot

vingrinājumi līdztekās. Te pirmo vijoli spēlēja «brāļi Ķīnieši».

Ne jau nu īsti ķīnieši, tikai sava veikluma dēļ tādu palamu da-

būjuši. Tagad braši vanagu vadoņi.
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Van.- vad. Ledainis Fricis,
13. Dobeles nov. priekšnieks.

Van.-vad. virsleitnants

L. K. 0. R. Lukstiņš Alfrēds,
13- Dobeles novadā.

Tā ritēja pirmo vanagu dzīve. Vienā nepārtrauktā, sprai-

gā kustībā. Un tiešām šai kustībā bija spars, dzīvība um pār-
liecinājošs miers. Bija ticība un paļāvība. Bija mērķis dots

jaunajiem, dzīves atziņas slāpstošajiem latvju zēniem.

Bija jau arī pārspīlējumi, bet bija darbs un — pozitīvs
darbs. Mums nebija vairs laika bezmērķīgi apkārt klīst, mums

vanagiem bija uzdevums veicams.

Vēl prātā ataust pirmais solījums. Solījums vienmēr būt

spēcīgam, būt cienīgam vanaga svētos mērķus sniegt um pēc
tiem tiekties.

Oh! — tas nebija tik vienkārši. Marta izrīkojums, kurā

bija paredzēts šis solījums, prasīja pamatīgu gatavošanos. Jo

vairāk vēl tāpēc, ka nu mums bija šautenes. īstas, kara šau-

tenes. Bet smagas gan. Man pat, nostājoties tai blakus

stobrs līdz ar galvu. Tomēr! — pie labas gribas nekas mav ne-

iespējams.

Lasiet

mēnešrakstu „VanagS"

Sekojiet

vanagu dzīvei!
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Vain.virs. B 1 v m s, Augusts,

vanagu dibinātājs.

Dažas steigu piezīmes par to, ka tika perēti
pirmie vanagi, un kā tiem izauga spārni.

Bija 1920. g. rudemis. Notikuma vieta valsts Valmieras

vidusskola, tagadējā ģimnāzija, kā zināms, ir viens un tas pats.

Kā nesen iestājušos stundu skolotāju — tādu man tur 1.

gadā vecākajā vīriešu klasē pavisam 3 — divas loģikas un

viena ētikas — manu uzmanību saista kāds neliela auguma

sparīgs vingrošanas un militārās audzināšanas skolotājs, atva-

ļināts virsleitnants Kārlis Ābele, kurš ar savām kodīgi

spēcīgām runām elektrizē vienu otru paid. padomes locekli.

Ne jau, ka Ābele ar tām plātītos vai meklētu kā nekā izcelties

sēdēs, bet viņš runā aiz izjustas nepieciešamības, un toni pie-
dod viņam pati lieta, kuru Ābele domājas viens vienīgi pareizi

sapratis, kaut arī domu biedru viņam gluži netrūkst; es pats

klusumā un atklāti sevi par tādu uzskatu. Bet īstenībā Ābe-

lēm ne tik daudz rūp lieta, kā viņas momentānā uztvere, ko

viņš pats nez' vai apzinās, un tā rodas savādais spraigums.

Kodols vienmēr krasi nacionāls, kas nu lielai daļai kor-

porācijas rādās pavisam nepieciešams, jo toreiz, pēc savādā

momenta rakstura, tikko pārdzīvotā absolūtisma, katrs līdz ar

nācionālistu grib būt arī īsts dēmokrats, liberālis,

progre s i s t s, kā katrs sevi vēl neiedomā jās,
_

drīzāk

varēja nācion ā 1 i s t & pat nebūt, bet Ābele ārēji

sita uz viņa «melno» marku, kādēļ kreisie ļaudis viņu daudz

arī necieta. -Bet kas varēja būt vairāk dēmokrats un liberā-

lis, kā A., kurš visu savu dzīvi bija ziedojis cīņai pret pat-
vārus žņaugiem.

It kā no nejauši viens otru iepriekš nepazīdami, turējām
kopēju līniju paid. sēdēs un tā nācām drīz arī personīgi pazī-
stami.

Manīju, ka A. ap sevi saista visāda auguma (vecuma)

skolniekus, bet sevišķi draudzīgi un uzticīgi viņam vecāko

klašu skolnieki, kuri viņa dzīvoklī (turpat skolā) jutās kā sa-

vās mājās. Mani tur vilka iekšā tiklab pats Ābele, kā skolēni,

starp kuriem arī man jau daudz īstu draugu. Drīz piederu pie
viņu pulciņa tā, ka viņi ārā vairs nelaiž.

Ar vingrošanu, sportu un militāro apmācību nodarboda-

mies, jo starp viņiem labs skaits aktīvu brī-

vības cīņu dalībnieku, viņi savilkuši kaut kādu

mantu kopā, ir viņiem arī sava niecīga kase. Idejiski saistītu

ar viņiem garā, viņi saista mani organiski, ieceldami par savu

(privāto) kasieri.
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Drīz pulciņš tiecas pēc formālas juridiskas vienības sank-

cijas, izstrādā mazus pagaidu statūtus, izzīmē arī ārējās atšķi-
rības zīmi un emblēmu «vanagu», kuru nolemj nēsāt pie krū-

tīm, nosaukdamies paši par Latvijas vanagiem pēc kādiem

slaveniem paraugiem, noskatītiem kara gaitās pie citām tau-

tām (īpaši čechoslovakiem). Pa to laiku, bet arī jau agrāk,
redzu pulciņa tuvumā un vidū ģimnāzijas toreizējo direktora

Jāni Jansonu, tagadējo van.-virs., biedrības viceprezidentu.

1921. g. pavasara pusē organizācija jau tā progresējusi,
ka apvieno prāvu skaitu skolēnu un tiecas nopietni pēc oficiā-

las reģistrācijas, bet — vispirms legālas sankcijas pie skolas.

Šam nolūkam mēģina piesaistīt vairāk skolotāju un tie nāk.

pirmā dibināšanas sapulcē tiek ievēlēti dažādos jaunās organi-

zācijas valdes amatos. Ārkārtīgi interesantas šīs pirmās vē-

lēšanas, kur viss notiek pēc iepriekšējas intimas saskaņas un

propagandas savos ļaudīs. Redzu piemērus, kur ceļas un krīt

rokas tieši uz A. pavēles mājienu. Tā sastādās valde un drīz

visa organ. darbojas sprausto pašizstrādāto, pārstrādāto un

papildināto pagaidu statūtu rāmjos. Pirmie un tuvākie valdes

locekļi un darbinieki: priekšn. Jānis sekretārs Putens

un Jānis Stalažs, vēlāk — Dāvis 1Palejs, kasieris visu Valmieras

laiku bez pārtraukuma Augusts Blūms, mantzinis Aleksandrs

Pētersons; vēlāk pieaicināti darbīgākie: Alfr. Livens (apr.
priekšnieks), Dr. Kaķis, Ernsts Loske, Jānis Brensons; zināms,
Ābele vienmēr un viscaur, bet vēlāk vairs tikai kā instruktors;

Marovski, tēvs un dēls, un divi jaunāki izcilus darbinieki

Grigors un Endzeliņš.

Man bijis gods kā vienam no vispirmajiem pulciņa locek-

ļiem nēsāt atklāti vanagu nozīmi, un tā man ar sevišķu cere-

moniālu tika gratis piesprausta. Ja agrāk, tāpat kā vēlāk un

vienmēr vanagu organizācija mums prasījusi materiālus upu-

rus, tad ar sevišķu prieku, gandarījumu un lepnumu atzīmētu

un vienmēr par jaunu pārrakstu šo viņas kreditu savā privātā

grāmatvedībā.

Ja esam viņas laba kaut ko darījuši, tad, luk, viņas atziņa

par to nav iztrūkusi no pašām pirmajām dienām.

Pirmā garīgā darbība noritēja sevišķi tai posmā, kad Ābele

viens pats vēl vadīja pulciņu, diezgan noslēpumaini un intimi.

Ka vanagi sevi ziedo augsti patriotiskiem mērķiem, tas visiem

bija zināms, kas stāvēja tiem tuvāk, bet iekš kā konkrēti tā

pastāv, to noteikti neviens nevarēja pateikt. Pirmā laikmetā
ta visumā bij idejiski praktiska, un idejiskais tika. mēģināts
tūliņ kaut kā attiecināt uz laika un vietas apstākļiem. Bet ko
atsevišķos gadījumos izdarīja A. ar savu tuvāko komandu, to
dažkārt zināja tikai pēc notikušā, un tas nāca no ļaudīm, ku-
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Van.-virsv. Burka Aleksandrs,
15. Lejasciema novada pr-ks.

riem bija pret mums kaut kādas pretenzijas. Tādu pretenziju
dažreiz bija diezgan daudz, um par tām nācās atbildēt vispirms
ģimnāzijas direktoram, vēlākajam vanagu priekšniekam. Te

sakas dažas nesaskaņas starp vanagu pirmo tēvu un vēlāko

vadītāju — priekšnieku, kas bija ļoti skaidras, un neatvairā-

mas, apmēram tāda paša rakstura kā vēlāk Abelem ar visu

organizāciju, resp. Rīgas centru, kuru (un citu apstākļu dēļ)
laikam, A. kgs arī šobrīd vairs mav aktīvs vanags.

Lai tas būtu pieminēts tikai kā motīvs, kā fakts, kuru mēs

nevaram un nedrīkstam apiet ar vienkāršu noliegšanu un klu-

sēšanu par personu, kurai citādi tik lieli nopelni organizā-

cijā, ka viņas vārdu nevaram neminēt ar vislielāko cieņu. Ja

esam diezgan objektīvi un toleranti, tad iespējams to saistīt ar

vislielāko atziņu organizācijā, ciktāl tā te patiesi izpelnīta.
Ko faktiski darīja un izdarīja A. ar savām vistuvākām spār-

notām būtnēm savas darbības pirmajā posmā, un te ir daudz,-

kas netikvien nav slēpjams, bet prasa taisni tikt atzīts un iz-

celts mūsu tīrā nacionālisma atdzimšanas laikā, par ko Abe-

lem vislielākais gods un slava, organizācijā, tiklab kā tautā un

valstī, par to, varbūt, kādā citā gada grāmatā, ja liktenis lems

mums tādu izdot.
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Van.-virs. Jansons, Jānis,

vainagu viceprezidents un dibinātājs.

Ka vanagi veica pirmo militāro apmācību.

Vanagu organizācijas lozungs pašā darbības sākumā bija

— ar ieročiem rokā stāvēt stipri pret Latvijas ienaidniekiem.

Tādēļ nepieciešami bija ieroči. Tomēr, kā gan lai valsts

vara atļautu dot ieročus nelielai grupai jaunu laužu — skol-

nieku, kad daudzi neapvaldīti un neapmierināti prāti vēl klai-

ņoja pa Latvijas ārēm? Bija bažas arī par to, vai tiem, kas

nostājušies jaunās organizācijas priekšgalā, būs pa spokam

ieročus pareizi uzraudzīt, pienācīgi apmācīt jaunos kara vingro-

tājus rīkoties ar šautenēm, vispār, vai iespējams organizācijai
ieročus uzticēt.

Tā kā bijām uzņēmušies grūtu un atbildības pilnu darbu,
tad arī mums, jaunajiem kara vingrotājiem, bija jāiztur ilgāks
pārbaudījuma laiks, bijām padoti stingrām apmācībām Valmie-

ras garnizona priekšnieka norādītās vietās. Apmācības notika

pēc jaunkareivju apmācību programmām: ko varēja veikt orga-

nizācijas vadītāji, to tie veica paši, -
ko nē, to armijas instruk-

tori. Jaunajiem kara vingrotājiem — zēniem, no kuriem daudzi

bija sasnieguši tikai 14. dzīvības gadu, «rotaļa» ar šauteni nebija

viegla lieta. Tomēr uzliktais pārbaudījums jāiztur: kā gan
lai vanags nevarētu izpildīt ar šauteni

visus tos pašus paņēmienus, ko karavīrs.
Taču nedaudz vecāki bija tie zēni, kas ar šaute-

nēm rokās bija devusies pretim ienaidnie-

kam un uzvarējuši!

Tā sevi stiprināja jaunie apogi, bet tie, kas jau bija izturē-

juši gan lauka, gan poziciju karu, tie apzinājās darba nopietnību

un prata šo nopietnību iedvest arī citiem.

Tā, neskatoties uz dažādiem grūtumiem, vanagi apmācībās

ieguva visas nepieciešamās militārās zināšanas. Daudz deva

dažādi gājieni —• gan izturības un izlūkošanas, gan atkal uz-

brukuma un aizstāvēšanās kauju demonstrējumi.

Kad viss tas bija sekmīgi veikts, tad arī sabiedrības doma

sāka ņemt labvēlīgu virzienu. Vietējais garnizona priekšnieks
deva mājienu, ka vanagiem būtu iespējams lūgt savā rīcībā

šautenes. Šādu lūgumu vanagu vadītāji iesniedza, un armijas

augstākā vadība šautenes vanagiem arī atjāva dot.

Tagad, kad katram vanagam bij savs ierocis, arī darbs

kļuva intensīvāks, sajūsma lielāka. Tomēr arī daudz lielāka

atbildība bija uzlikta kā vadītājiem, tā vanagiem. Visi to ievē-

rojām un ar lielāko rūpību pildījām uzliktos pienākumus un

ar prieku tagad varam teikt, ka pūles ir atalgojušās. — Visās

Latvijas malās vanagi stāv stipri par Latviju, gan ne ar iero-

čiem rokās, bet ar savu mošo garu un ticību dzimtenei.
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Van.-virsv. Sauleskalns Pēteris,
16. Malnavas novada pr-ks.

16. Malnavas novada karogs.
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Vanadžu, vanagu-dzejnieku salidojums.

Es zinu zemi.

Es zinu zemi ziedošu un jauku,

Kur sapņu taurenīši balti dej.

Es zinu zemi... Ai, kā viņu mīlu,

Par viņu tautas dēli as'nis lej.

Tur naktīs- putni svētozolu birzēs,

Par varoņiem saldskumju dziesmu vij,

Raud Staburadze, klausās ilgu slāpēs
Un Gauja augstus putu kalnus ceļ.
Un austrumos kad pļāvo ausmas ziedi.

Pār viņu nolaižas skaļš darba prieks,
Brien rasu taurēdami pļavās gani
Un arājs jautris druvā vagu dzen.

Es zinu zemi ziedošu un jauku,
Tik viņas klēpī miers un laime mīt.

Par velti meklēsi tu visās zemju zemēs,

Reiz tomēr nāksi šurp pie dzimtenes.
E. B.

Solījums dzimtenei.

Mīļā tēvzeme, tevim solāmies:

Ja vētras vēl kādreiz plosīsies -
Par tevi kā ozoli stāvēsim,

Tavu brīvību dzīvībām sargāsim,

Kad skaudrākie vēji pāri ies,

Kad dzimtenei dēti asinis lies,
Tad tēvzemes mīla kvēlošā

Liks mūs uz dzimtenes altāra.

Pētera Poļa,
35. Daugavpils novada vanaga.

Latvija.

Latvija, tu esi tā, —

Brīves saulē izcelta.

Latvija, cik skaista tu,

Kā lai tevi atstātu.

Dzīvie tevi mīlēs — teiks,
Tālāk sākto darbu veiks.

Sirmiem tēviem miera dusu

Dosi savā klēpī — klusu.

Latvija, tu esi tā, —

Briesmu brīdī radīta!

Latvija, cik skaista tu,
Guvusi nu brīvību. —

.1. Rašautrs-Štolcs.
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Van-virsv. Sirmacis Gothards,

biij. 18. Plāteres novada pr-ks,
novada dibinātājs.

Van-vad- Betiņš Ādolfs,
18. novada goda biedris.

Van.- virsv. Kalniņš Pēteris,
21. Smiltenes novada pr-ks.
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Van-vad. Ozoliņš Jānis,
30. Pociema novada pr-ks.

Van.-šķepr. Cers Viktors,
32. Rīgas jūras nov. pr-ka v. i.

Uzmudinājums.

Uz priekšu, uz priekšu!
Mēs, māsas un brāļi!

Lai dzimtenei palīgi mūžīgi esam

Un viņas likfteni līdzi sev nesam.

Uz priekšu, uz priekšu!
Lai bultas kauc,

Nepagurt cīnā,

Dzimtene kad sauc.

Uz priekšu, uz prieikšu!
Lai dzimtene zeļ

Un varoni viņu
Saulītē ceļ!

Uz priekšu, uz prieikšu!
Viss sasniegts vēl nav;

Lūk, tālumā laimes

Guntiņa kvēl...

L. T.

Tik nepagurt!

Tik nepagurt, tik nepagurt,

Mums spēka uguni būs kurt!

Caur gruvešiem pie mērķa tikt —

Pār visu saulei spīdēt likt!
Caur vaidiem un caur asarām,

Caur dzīves bangām varenām
Mes iesim rokas kopā sniegt,
Ne mūžam muguras sev liekt!

Rūjienas vanadze L. T.
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35. Daugavpils novada aktīvāko vanagu grupa.

Sēd no kreisā: VIII apg- van. pr-ks, van--virsv- Zirnītis,

vec van, E. Linkēvičs, novada pr-ka palīgs, van-vad. Beķers,
van-cens. Eglītis, 57. Kalupes nov. pr-ks, van- vad. Vizulis:
Otrā rindā: nov. adjutants, van.-šķēpr- Čukurs, van.-vad.

Brīn'ņš, vec. van. A. Linkēvičs un van.-šķēpr. Kupče.

Van.-vad. Rekēvics Jānis,
36. Taurupes nov- pr-ks, nov.

goda biedris.

Van-vad Cīlītis Kārlis,
37. Siguidas nov, priekšnieks.
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Slava varoņiem.

Jūs dzimtenei ziedojāt sevi visu —

Lai viņas klēpī miers jums salds!

Jums dziesmas mūžīgu piemiņu saliks,

Pār kapu līķis karogs sarkanbalts.

Bij brīži, kad liesmoja dzimtenes sētas

Un likās — zem drupām viss aprakts kļūs.

Tad sirdī jums pamodās cerības svētas:

«Šī zeme ir mūsu! Mūsu tā būs!»

Jūs pacēlāt karogu saulstaru gaismā,

Jums brīvību gūstot nomirt bij prieks.
Jūs gaismu ienēsāt verdzības baismā!

Lai brīvajā zemē salds jums miegs!
Nu miera palma par karogu līkst

Un uzvaras dziesma skan droši:

«Kas dzimteni dārgo atņemt mums drīkst

— Pret to mums šķēpi it spoži!»

Jūs dzimtenei ziedojāt sevi visu —

Lai viņas klēpī miers jums salds!

Jums dziesmas mūžīgu piemiņu šalks

Pār kapu līks karogs sarkanbalts.

Van. J. P 1 a v m š.

Klusa parāde.

Kad pusnakts stunda jaunu dienu vēsta,

Kad iesācies ir lielo svētku rīts,

Pār Brāļu kapiem viegla vēja nesta

San klusa himna. Viss vēl tumsā tīts.

Tad klusi veras garās kapu rindas,

Un mostas apklusušie varoņi.

To sejas bālas, nodegušas, gurdas,

Bet acis mirdz tik drūmi* — draudoši.

Kā aizgājušā briesmu pilnā dienā,

Tie vīrs pie vīra stājas, kārtojas.

Dziļš svinīgs miers te mirdz ik 1 sejā vienā.

Kad senie vadoņi tiem sveicot tuvojas.

Pie zābakiem vēl Tīreļpurva dūņas,

Uz mēteļa vēl Nāves salas smilts.

Mirdz asiņainās rētas, cīņā gūtas, —

Tā — nāves sakausētā varoņcilts.

Van.-izl. Poli s,

36. Daugavpils novadā.
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Van.-vad. Bachs Fridrichs,
39. Vānes nov. pr-ks.

Van.-vad. Zoltnērs Valdemārs,
41. Gaiķu nov. priekšnieks.

Latvijas vanagi.

Brīvie Latvijas sargi,

Mūžam nerimsat jūs,

Kamēr vien dzimtenes ārēs,

Latvietis apdraudēts būs!

Klausoties melnegļu šalkās,

Nakts kad dzimtenē snauž,

Spārnu plētienā drošā

Dzimtenes gaisus tie glauž.
Mūžam par dzimteni moši,
Par nāvi un briesmām tie smej.

Latvijas vanagi droši

Pos toņu liesmas skrej.

Brīvie Latvijas sargi,

Mērķis jums saulains un viens:

Latvijas ārēs latvis

Valdis un cits neviens.

E. B.

Vanagam.

Pats saviem spēkiem
Uz priekšu tieci,

Pats savai laimei

Pamatus lieci.

Z.-L. Vanadziņš.
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Brīvais vanags-

Brīvs vanags lido zilā gaisā

Un modri vēro apvārsni:
Vai nezib kaut kur spožie durkļi
Vai netuvojas naidnieki!

Tas vienmēr bijis, ir un paliks

Par tēvuzemi nomodā,

Kamēr viņš lidos zila gaisa.

Būs brīva mīļā Latvija!

Arv i d s Kociņš.

Vanagi!

Es aicinu, es saucu meklēt citu dzīvi!

Tie varoņi, kas mira še pie Daugavas par brīvi.
Liek mūsu jaunās dvēselēs viņus neaizmirst!

Vai tikai ikdiena lai mūsu sirdīs mājo?

Vai itikai skaudība un sveši ļaudis mūsu spēkus vājo?
Ai, Lāčplēsi, ko teiktu tu, ja mēs kā gļēvuļi
Reiz pagurtu?

Vanagi !

Kur mīļās druvas līgo, saulē zelto,
Kur bērzu birzes sērās līgst un raud,
Vai, tautieti, tu man to nenovēli, skaud?

Kā vari nemīlēt tu tautu gaismā celto?

Kur sirmais ozols savus stipros zarus pāri plētis
Par ziedokli, kur dziesmas skanējušas bija.

Nāc, sniedz man savu roku, darbā, tas mūs svētīs,
Lai jauki sniegumi tad būtu i miesas —

gara harmonijā.

Vanagi!

Es saucu, aicinu uz jaunu dzīvi,

Kur darbs ir vietā likts,

Kur jaunas idejas, kur prāts un saprašanas,

Kur mūžam tautas gara mantas viņas šūpulis
Ir vijām vīts un allaž ievērotas tautas griba, viss,

Kas tautu stipru dara.

Lai tautas svētkos, gaišos brīžos teiktu:

«Stipris vienmēr biju!»

Paesano.
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Van.-vad. Turauskis Arnolds,

46. Kastrānes nov. priekšnieks.

Van.-virsv. Neiders Alberts,
47. Madonas nov- priekšnieks.

Jaunajiem lidotajiem.

(12. martā 1932. g.)

Trīs zelta ugunis un karogs purpurkrokās..
Trīs zelta ugunis un sirdīs solījums.
Un jaunās gaitas sākums jūsu rokās
Un gaišu ceļu pilnais debesjums.

.Lai sudrabsparnos līst jums zvaigžņu liesmas.

Lai zilos silus 1 mūžam mīlē sirds.
Un lūpās vienmēr lai jums jaunas dziesmas,
Un acīs saules zelta spožums mirdz!

Trīs zelta ugunis lai nedziestošas plīvo
Jums, jauno lidotāju gaišais bars! —

Par dzimteni tad mīļoto un brīvo

Plauks mūžīgs ziedu, saules pavasars.

Vanadze El. P.,

8. Priekuļu novada

Jaunatnei.

Sevi ziedot,
Dzīvi veidot,

Acīm kvēlot —

Dvēselē degt.

Ziemeļ-Latviias vanadziņš.

(Turpinājums nākoša Gada grāmata.)
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Van.-vad. Vizulis Alberts.

57. Kalupes nov. priekšnieks.

Vanags kā tēvijas gārgs.
Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods.

Zelts, kā materiālā vērtība — dārgākais, kāpēc ne katrs

to var iegūt, bet kas to ieguvis glabā, lai tas paliktu, lai nepa-

zustu. Tauta, kas ir visas valsts dzīvais sastāvs, bez kura tā

neeksistē, ir katra valsts pilsoņa dārgākā manta un dzejnieks

pareizi izteicis, ka mans zelts ir mana tauta.

Jaunavas un jaunekli, vanadzes un vanagi, kas esat tautas

gaišākais un dzīvākais enerģijas piepildītais spēks, neaizmirstat

šīs augstās vērtības glabāšanu. Ne kodēm un rūsai tā pado-

dama, bet lietišķā darbā, jo tikai tad notiks progress, notiks

iešana uz priekšu, pretējā gadījumā iznīkšana un pazušana.

Vanadzes, vanagi esat dzīvā spēka radītāji, dodiet jaunu, no

ļums veidotu paaudzi, kas dzirkstī tēvzemes mīlā un gaišā
priekā uz savu tautu, veido darbus brīnišķus.

Darbus veicot nezaudē savu īpatnību, nezaudē sevi visu

aptverošo, nezaudē savu cēlāko mantu — godu!

Ja vanadze, vanag! tu aizmirsīsi, ka gods tavs augstākais

mērķis, augsitākais sasniegums un veidojums, tad zini, ka tu

izzudīsi, kā smiltis jūrmalā un līdz ar tevi zudīs visa tauta, jo

dzejnieka vārdi ir vairāk kā patiesi, ka mans gods ir visas

tautas gods, bet tie tev jāveido un jāparāda saulei, jāparāda
vienmēr un visur apkārtnei. Vanadze, vanag! paturi vienmēr

apskaidrotus dzejnieka vārdus, ka mans gods ir viņas gods,
tad gaiši mirdzēs tās zemes kuru tu sargā. Tas karogs,

kas ir sarkan-balt-sarkans un vējā atraisījies skrej pa laukiem,

skrej pa pilsētām un sauc aizvien dzirdamāki «Mirdzi kā

zvaigzne debess jumā; dedzi, kā saule lai tauta — manta dār-

gākā un viņas gods brīvi varētu veidoties.» Vadot savu

dzīves taku vanadze, vanag šādā virzienā, tavi uzdevumi ir

lieli. Tev jābūt vienmēr nomodā, jāredz viss, kasi vērots pret
tautu un viņas godu, jāpalīdz nezinātājam atrast pareizo ceļu,
lai tas nenomalditos un nenogrimtu murgu valstībā, bet celtos

uz augšu, pretim gaišākai nākotnei, jo ar to tikai pacelsies
visas tautas vērtības, augs stiprums un drosme droši doties

pasaules eksistences cīņā. Vanadze, vanag! iemieso sevī

siltu sirdi, gaišu prātu un sargā valsti, tautu un viņas godu

piepildot savu devīzi. Vienalga, kādā tēvijas malā neatrodies,
kādu darbu nestrādā — vai esi Vidzemes krāšņos Gaujas

krastos, Kurzemes Ventas līčos, Zemgales plašājos līdzenumos,

jeb Māras zemes ezeru krastos, gan kā strādnieks, zemkopis,
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Van-vad. Mednis, Kārlis,

48. Ventspils nov. pr-ks.
IX apg- pr-ka palīgs.

Van.-vad. Luste Jānis,
51. Puikules nov. pr-ks.

Van.-vad- Freimanis Ernests,

58. Imantas nov. priekšnieks.

karavīrs, profesors jeb kāda cita darba darītājs — atceries, ka

tauta uin viņas godis tev sargājams, ka devīze, ko esi pieņēmis

un brīvi veidojis to prasa. Tad droši būs tautas nākotnes ceļi

un viņas gods apskaidrots, kas kā vaiņags lai mirdz devīzē;

Stāvam stipri par Latviju!
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Fiziskā audzināšana.

Van.-vadome Karlson s-K v ka i m i s,

Latvijas vanadžu priekšniece.

Ka veicināt vanadžu fizisko audzināšanu.

Latvju sievietei jābūt veselai, stiprai, veiklai un drošsir-

dīgai. Vanagu organizācija Latvijā apvieno sevī dažus tūk-

stošus sieviešu — vanadžu. Šīm vanadzēm vajadzētu izman-

tot visu, ko viņām var . sniegt organizācijas darbība, arī fizis-

kās audzināšanas laukā, jo katra tauta ir tik stipra, cik stipri
viņas atsevišķie locekli.

Vingrošana ir visas fiziskās audzinā-

šanas pamats. lepriekš vingrošanu un tikai tad sportu.
Ar vingrošanu ķermenis jānostiprina, jānorūda, jāpadara lokans

un veikls. Novadiens jānodibina vingrošanas nodarbības nn

vanadzēm, visur, kur vien tik iespējams, jāņem tajās dalība.

Vanagu štāba rīkotos instruktoru kursos gandrīz no visiem

aktīviem novadiem bija atbraukušas vismaz pa vienai pār-

stāvei; tām tad nu nepieciešami jāstrādā uz vietas. — novadā,
lai redzēto un iegūto sniegtu tālāk citām vanadzēm. Novadiem

laiku pa laikam ieteicams uzaicināt (caur štābu) instruktores-

speciālistes vingrošanā, slēpošanā, vieglatlētikā vai sporta
spēlēs. Šīs speciālistes varētu ievadīt fizisko audzināšanu no-

vados pareizās sliedēs.

Vanadzēm vispāri jākļūst aktīvākām visos vanagu

sarīkojumos. Salidojumos, sporta svētkos, sacīkstēs jāpiedalās
aktīvi,, lai mēs varētu ar laiku lepoties ar savu dalībnieču

skaitu.

Nav tik daudz no svara ko katra var, bet gan cik ir

tādu, kas jel kaut ko var, kaut arī tas būtu visai maz. Un

tas lai būtu mūsu galvenais sasniegums, ja mēs varētu uzrādīt

lielu skaitu tādu vanadžu, kas ņem aktīvu dalību fiziskās au-

dzināšanas nozarēs. Nenoliedzami, ka drīzā laikā, tādā gadī-
jumā, arī sasniegumu kvalitāte redzami pieaugs ... Pirmais un

tuvākais uzdevums visām vanadzēm: jāmācās kopējais vingro-

jums (ko štābs izsūta novadiem), nākamās vasaras salidoju-

miem. No vienas puses mēs cerēsim tādējādi redzēt lielu

vingrotāju skaitu un no otras puses pašas vingrotājas iegūs

sev zināmu izvingrināšanos, jo tagadējās, modernās vingrojumu

kombinācijas ir sastādītas tā, ka tās nenoder tikai ārējai uz-

skatāmībai vien, bet to atsevišķās sastāvdaļas ir lietderīgi ķer-

meņa vingrinājumi.
Attiecība uz sporta nozarēm — pagaidām mums vispieeja-

mākās ir vieglatlētika, slēpošana un sporta spēles.
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49. Velēnas novada valde.

Priekšā no labās otrais — novada priekšnieks,
van.-vad. Bumbērs, Jānis.

Par pirmo — vieglatlētiku, jāsaka, ka vanadzes līdz šim

nav parādījušas pietiekošu aktivitāti. Šai ainai noteikti jā-

mainās. Vieglatlētika ir atzīta par vienu no veselīgākiem un

vērtīgākiem vasaras sporta veidiem, jo tās atsevišķās daļas
sastāv no mūsu dabīgo kustību kompleksiem, tās ir: skrieša-

nas, lekšanas un mešanas.

Lai veicinātu vanadžu vieglatlētikas sportu, nepieciešami

pirmā kārtā dot vanadzēm iespēju piedalīties sacensībās, uz-

ņemot apgabalu salidojumu un atsevišķu novadu rīkoto sporta

sacīkšu programmās arī vanadzēm, kaut arī tikai pārisĻ sacen-

sības. Šeit priekšroka dodama tām sacensībām, kurās attie-

cīgā novada vanadzes vislabprātāk piedalītos, lai arī citu no-

vadu vanadžu neierašanās gadījumā, sacensības tomēr varētu

notikt; un, kaut arī tams ņemtu dalību tikai pāris vanadzes.

Sākums līdz ar to tomēr būtu likts. Pašām vanadzēm šeit no-

rādījums: nedomāt daudz par uzvaru un neskumt par

zaudējumu. Apzināties, ka katra vanadze

ar savu, piedalīšanos cel mūsu biedrības

sportu, līdz ar to attīstot un norūdot sevi.

Lai dotu iespēju piedalīties plašākām dalībnieču skaitam,

ieteicams sadalīt vanadzes pēc sasniegtiem rezultātiem Ik la-

sē s. Tāpat arī jārīko sacensības iesācējām, t. i. tādām, kas

vēl ne reizi, nav ņēmušas dalību sacīkstēs.

Novadiem jāieinteresē vanadzes vieglatlētikā, sevišķi ņe-

mot vērā to, ka mūsu biedrības meistarsacīkstēs, kas notiks

ikgadus, uz labākā novada nosaukuma un Rīgas pilsētas
valdes ceļojošās balvas izcīņām tiek pieskaitīti
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arī vanadžu un apodžu izcīnītie punkti. To apsver ot,

katra, novada pienākums un uzdevums ie-

rosināt vanadzes uz vieglatlētikas nodar-

bībām.

Bez tam uz priekšu būtu vēlams atzīmēt un izcelt labāko

novadu ne tikai sasniegumu zinā, bet būtu jāizceļ arī tas no-

vads, kas piedalās sarīkojumā ar vislielāko dalībnieku skaitu.

Nenoliedzami, ka pēdējais apstāklis lielā mērā veicinātu mūsu

masu sDortu.

Masu sporta veicināšanai ieteicamas arī dažādas koman-

du sacensības, kurās dalībnieki nedomātu tik daudz par

savu personīgo ieguvumu, bet censtos priekš savas komandas

un priekš sava novada. Pie šīm komandu sacensībām pieskai-
tāmi jau pazīstamie stafetes skrējieni un arī komandu sacen-

sības, piem.. šķēpa mešanā, tāļlekšanā v. t. t, pie kam saskaitot

komandas dalībnieku labākos sasniegumus un piešķirot uz-

varu vislielāko metru skaitu sasniegušai komandai. Dalībnieku

skaits komandā šeit var būt dažāds. Šādām komandu sacen-

sībām bez šaubām arī ir liela audzinoša nozīme. Pēdējais at-

tiecināms arī uz sporta spēlēm.

Ziemas mēnešos veltījama jo liela vērība slēpo-
šanai un slidošanai. Kur vien iespējams, organizē-

jami sirojumi un sacensības ar slēpēm un slidām.

Tāds īsumā būtu vanadžu fiziskās audzināšanas tuvākais plāns.
Tikai vispusīgi sevi attīstot, vanadzes kļūs veselas un

dzīves priecīgas, un tikai tad, kad visas latvju sie-

vietes būs tādas kļuvušas, mēs varēsim

runāt par stipru, dzīves spējīgu latvju nā-

kamo paaudzi.

Van.-virsv. Cekuls Voldemārs.

Sporta higiēna un tas svarīga nozīme.

Sporta kustība pēdējos 10 gadois gājusi milzu soļiem uz

priekšu, pie kam dažās valstīs, Amerikā, Vācijā, Somijā

un Anglijā jau sasniegusi ziedoni. Šodien sports arī pie mums

vairs nav nedaudzu rekordistu un entuziastu sirds lieta, bet jau

faktors, kura svētīgo nozīmi izpratušas mūsu plašākās tautas

masas un it sevišķi jaunatne. Tas būtu sakārnis par visām

sporta nozarēm, kā to vislabāki redzam no dažiem piemēriem:
1) lai atceramies tos 10—15.000 skatītājus mūsu soļotāja

Dālina sacīkstēs, 2) tautas lielo interesi par mūsu olimpiādes
dalībniekiem tālajā Los-Andželosā, 3) lielo dalībnieku un ska-

tītāju skaitu airēšanas un peldēšanas sporta svētkos, 4) tenisa
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53. Gaglauskas novada aktīvo vanagu grupa.

1. rindā no kreisās: 5. novada pr-ks, van.-vad. Krievs
Aleksandra, 6. centr. valdes loceklis, van.-virsv. Bāns Artūrs.

turnīrus un beidzot lielo slēpotāju skaitu pagājušā ziemā. Būtu

lieki minēt piemērus arī no pārējām sporta nozarēm.

Sporta kustībai tik strauji attīstoties un izvēršoties par
tik svarīgu veselības kopšanas faktoru, tai vērību sākuši pie-

griezt arī audzinātāji un tautas veselības sargātāji — ārsti.

Vācijā gan laikam pašlaik nebūs sporta biedrību, kuru biedri

nebūtu padoti medicīniskai uzraudzībai, pie kam sevišķi rūpī-

gai un stingrai medicīniskai izmeklēšanai padoti jauniestāin-

šies biedri, kuri nodomājuši nodoties sacīkšu, resp. rekordu

sportam. Slimīgos bez žēlastības noraida un viņiem dalību

sacīkstēs liedz. Šādu medicīnisku kontrolpunktu tīkls izkai-

sīts pa visu valsti, pie kam lielākās pilsētās pat pie dažām

klīnikām nodibināti sporta-medicīniskie padomju punkti, kur

iespējama sporta frontē cietušo ilgstoša un pastāvīga izmeklē-

šana,, novērošana un ārstēšana. Te līdzdarbību ņem ievēro-

jami zinātnieki, kā prof. Dr. mcd. Altrocks, prof. Dr. mcd.

Herksheimers, prof. Dr. mcd. Biers, prof. Dr. mcd. Šulcs un

daudz citi. Sports jau ir iekarojis veselības

kopšanas līdzekļa nosaukumu, bet piekopjot
to pārmērīgi un nepareizi, tas var radīt

visai postošu iespaidu un pat vienu otru

sajūsmas pilnu jaunatnes pārstāvi priekš-
laikus novest kapā. Šis ir arī tas iemesls, kādēļ

sporta valstīs medicīna sākusi piegriezt sportam tik nopietnu
vērību. Ja higiēna, kuras nolūks ir novērst cilvēka dzīves ap-

stākļos visus veselībai kaitīgos momentus, iir jau iekarojusi
visu pasauli un tā gandrīz visur arī pie likumdošanas ņemta

vērā, tad sporta higiēna, sevišķi pie mums, līdz šim atstāta

novārtā. Šo sporta higiēnas trūkumu sevišķi sāpīgi izjūt ne-

piedzīvojušie jaunie sacīkšu sporta iesācēji.
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Noradīšu piemērus no savam bijušam sacīkšu sporta gai-
tām:

l) Kādā saistošā un spēkos gandrīz vienlīdzīgā stafetes

komandu izcīņā viena komanda jau šķietami bija nodrošinājusi

sev uzvaru, bet kad stafeti saņēma pēdējās maiņas skrējēji;

te kādus 20 soļus pirms.mērķa, uzvaras drošās komandas skrē-

jējs, kas bija krietni priekšā saviem pārējiem konkurentiem,
piepeši saļima. Viņa komanda zaudēja, pie kam viņš pats sa-

viem spēkiem nebija spējīgs atgriezties mājās. Ārsts viņam
vēlāk konstatēja atklāto tuberkulozi. Šis skrējiens viņa tālā-

kai veselībai bija liktenīgs. Vai šāds gadījums būtu iespējams,

ja toreiz sporta higiēna būtu savu uzdevumu augstumos?

2) Kādā provinces pilsētā kāds sportists-iesācējs, skrē-

jienu beidzot, pakrita un sāka stipri vemt. Vēlāk sarunā iz-

rādījās, ka viņam kāds devis padomu pirms skrējiena pēc ie-

spējas daudz ēst, tad būšot «vairāk enerģijas».

3) Kādā karstā vasaras dienā sacīkstē kāds skrējējs pa-
krita ar stipriem muskuļu krampjiem kāju ikros, vēlāk izrādī-

jās, ka viņš pirms sacīkstēm V2stundu pavadījis aukstā peldē,
«lai atsvaidzinātos».

Apskatīsim, kādu iespaidu šie notikumi radīja uz sacīkšu

apmeklētājiem, sevišķi uz vecāko paaudzi un, skolotājiem. Tik

loti daudz man personīgi toreiz nācies dzirdēt pārmetumus

sportam; tā esot veselības bendēšana, jaunatnes kropļošana,
to nepilngadīgiem pat ar likumu vajagot noliegt. Vai šiem pār-

metumu izteicējiem toreiz nebija, pamats un taisnība? Šie ga-

dījumi ir daudz līdzējuši nepareizai sporta izpratnei un dod

pilnīgu pamatu daudziem vecākiem un skolotājiem ar neuzti-

cību un bažām raudzīties uz sacīkšu sportu piekopjošo jau-

natni.

Ar prieku varu konstatēt, ka pēdējos gados pie mums

sporta higiēnas laukā sāk strādāt, pie kam nenoliedzams no-

pelns šeit arī preses atsaucībai, ar kuras palīdzību talk daudz

vieglāk nodibināt kontaktu ar plašākām tautas masām.

Cerēsim, ka arī pie mums tuvākā nākotnē sporta higiēna

būs savu uzdevumu augstumos, tad izzudīs sabiedrībā vēl tik

bieži sastopamā noraidošā izturēšanās pret sportu, bet vecāki

bež bažām ļaus jaunatnei sporta priekus, zinot savu bērnu ve-

selību droši apsargātu un stiprinātu.
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Fizikas audzināšanas kursu dalībnieces — vanadzes- Vidu kursu

priekšnieks van.-virsv. Cekuls un kursu komandants van.-vad. Sūņa.

Veselības kopšanas likumi.

1. Ikrltus krietni nomazgāt seju, ausis, kaklu, rokas un

iztīrīt magus

2. Ikrītus tīrīt zobus (arī vakarā) un skalot muti.

3. Priekš katras ēšanas nomazgāt rokas.

4. Vismaz reizi nedēļā nomazgāt visu miesu silta ūdeni.

5. Uzturēties vairāk svaigā gaisā; nenēsāt neērtu tēr-

pu, apavus, kuri apgrūtina asinsriņķošanu.

}6. Mazgāt ikdienas kājas.

7. Gulēt vismaz 9—lo stundas un pec iespējas pie

pie vaļēja loga.
8. Elpot tikai caur degunu.
9. Nedzert no kopēja trauka.

10. Est vairāk sakņu un augļu, bet mazāk gaļas.
11. Est lēnām, un barību labi sakošļāt.
12. Nedzert sasvīdušam ūdeni.

13. Kāsējot vai šķaudot aizsegt vienmēr muti ar mutau-

tiņu.

14. Nelikt pie mutes zīmuļus, spalvas, gumijas v. t. t. Ne-

spļaut uz grīdas vai ielas; neizmētāt papīrus un citus atkri-

tumus.

15. Noberzēt sevi ikdienas vēsā ūdenī, noslaucīties rupjā

dvielī.

16. Rītos un vakaros vingrot svaigā gaisā, vai pie vaļēja
loga. . - ff|, ;

i!i J
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17. Sēdot vai stāvot arvienu turēties taisni.

18. Ikdienas censties izdarīt kādu labu darbu.

1.9. leinteresēt veselības kopšanā arī citus.

20. Izvairīties mo narkotiskām vielām, alkohola, nikotīna.

21. Zināmu laiku veltīt pilnīgai atpūtai.
22. Dzīvē ieturēt mērenību; nešķiest veltīgi savus spēkus.

Van.-virsv. Cekuls, Vol d.

Adas higiēna un norudīšana.

Viens no fiziskās kultūras svarīgākiem uzdevumiem ir pa-

reiza ādas kopšana. Cilvēka ādai, kā zināms, ir vairākas funk-

cijas. Ada ir mēchanisks aizsargs mo ārējiem nelabvēlīgiem

iespaidiem un arī saite starp ārējo pasauli un augstākiem nervu

centriem; āda ir arī jutekļu orgāns, kas ar tajā atrodošiem

asiņu traukiem un nerviem rēguiē iekšējā un ārējā siltuma sa-

dalīšanu cilvēka ķermenī. Beidzot āda ir orgāns, kas izvada

no organisma nevajadzīgās tauku daļas. Ja ādas funkcionē-

šana nekārtīga, tad cilvēks jūtas nevesels un var saslimt.

Adas normālu funkcionēšanu visvairāk traucē putekļi, kas

uz tās sakrājas, tad vēl dažādi mikroorganismi. Sportistu āda

visbiežāk cieš no mēchaniskiem bojājumiem un ievainojumiem,

kā piem. no tulznām, rētām, norīvējumiem v. c. Tulznas, kas

īstenībā ir sabiezējusi āda, rodas no rīvēšanas; no fizioloģiskā

viedokļa raugoties, tās ir sekas no piemērošanās darbam. Tulz-

nas pašas par sevi nav ne kaitīgas, ne sāpīgas; vienīgi pūte-

les, kas rodas zem tulznām, ir sāpīgas un var izsaukt dažreiz

nopietnas ādas slimības. Tās katrā ziņā jānovērš, kādēļ _ar
ādu jāapietas diezgan uzmanīgi: jaunam darbam āda jāpiemēro

lēnām, t. i. jādod garāks laiks, lai tā varētu piemēroties,_rēsp.
kļūt biezāka; rīvēšanos ieteicams samazināt piem. iesmērējot

vajadzīgās vietas ar steriliem taukiem.

Ādas elastība un tās pretestības spējas mēchaniskiem ārē-

jiem bojājumiem pie dažādiem cilvēkiem ir dažādās. Vispar
ādas izturību var palielināt ar piemērotu treniņu resp. siste-

mātiskiem vingrojumiem.

Cilvēka dabīgie aizsargu līdzekļi no ārējiem nelabvēlīgiem

iespaidiem ir ne tikai āda, bet arī mati un tauki, kurus atdala

ādas tauku dziedzeri. Tauki neļauj ādai pārāk samirkt svied-

ros un uztura to samērā siltu. Pārāk bieža adas mazgāšana

ar ziepēm nav teicama, jo tad āda zaudē daudz tauku
L

kuri tai

ir tomēr nepieciešami. Arī matu izkrišana zināmā mera ir no

tā atkarīga. Protams, ka no higiēniskā viedokļa nepieciešami
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Fiziskas audzināšanas instruktoru kursu dalībnieki
— vanagi.

Vidū kursu priekšnieks van-virsv. Cekuls.

adu uzturēt vienmēr tīru un tadeļ veļami atrast kādu vidus ceļu

tā, ka ada nezaudētu daudz tauku un reizē būtu arī tīra.

Sutuma rēgulešamai, ko izdara āda. ir liela higiēniska no-

zīme. Tā sevišķi ir svarīga sportistiem. Sportistu ķermenis
visvairāk cieš vai no karstuma, piem. treniņos, vai sacīkstes

laikā, vai arī aukstumā piem. vējainā vai aukstā laikā, it īpaši

tad, kad sportista apģērbs ir kļuvis no sviedriem vai lietus

mitrs, vai arī nav pietiekoši silts. Vilsas šādu gadījumu sekas

ir saaukstēšanās.

Jāatzīmē, ka apģērbs ir labs siltuma uzglabātājs un rēgu-
lētājs, protams tikai tad, kad tas ir piemērots ķermeņa īpat-

nībām.

Kā āda regulē siltuma sadalīšanu cilvēka ķermenī? Sil-

tuma rēgulēšana notiek ar sevišķu ierīci, kas atrodas ādā un

ir ļoti jūtelīga pret ārējās temperatūras svārstībām un pārmai-

ņām. — Tie iir nervu gali, kuri atrodas ādā un uztur siltuma

m aukstuma iespaidus, neatkarīgi viens no otra. Nelielā, apm.

10 cm. ādas virsmā, atrodas līdz 28 šādu nervu galu, kuri uztver

aukstuma iekairi, bet 4 — siltuma iespaidus. Tāpat kā skaņu

un gaismas iespaidi nav vienādi un ir uztverami ar dažādiem

orgāniem, tāpat arī ādas nervu gali ir dažādi uztvērēju orgāni.

Ārējie iespaidi caur ādu tādā ceļā nokļūst ne tikai mūsu apziņā,

augstākos nervu centros,_bet arī tajos centros, kuri reflektīvi

reaģē uz ārējo iekairi. Arējās reakcijas sekas ir siltuma aiz-

turēšana organismā, vai intensīvā patēriņā, atkarībā no ap-

stākļiem.

Arī asins traukiem, kuri atrodas ādā. piekrīt liela loma

siltuma (regulēšanā. Siltuma rēgulēšana ar tiem notiek tā: no

aukstuma asinstrauki saraujas un tad asinis ieplūst iekšējos
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orgānos, kur uzglabājas silti; siltumā turpretim asins trauki

izplešas un asinis atplūst no iekšējiem orgāniem un tad ķerme-
njs> zaudē vairāk siltuma; reizē ar to notiek arī stipra svīšana,

kas arī veicina siltuma izplūšanu no ķermeņa.
Adas āsinstrauku sienas rēgulāri saraujas un izplešas, at-

karībā no to nervu iedarbības, kuri atrodas asins trauku sie-

nās. Šādas rēgulācijas ierīču pilnīgums atkarīgs no vingrinā-
šanās. Mīkstčaulis cilvēks, kas nav nokaitējis savu ādu tem-

peratūras svārstībās, nav izturīgs un nevar panest ne aukstu-

mu, ne karstumu un tādēļ ātri saaukstējas. Sportistam Visvai-

rāk jārūpējas par to, ka viņa āda būtu norūdīta un kļuvusi iz-

turīga, jo tad viņa organisms būs nodrošināts pret saaukstē-

šanos. Tā tad ādas treniņam piekrīt sevišķa loma katra spor-

tista veselības uzturēšanā un sekmju uzrādīšanā.

Kā zināms, ādas nervi saista ādu ne tikai ar centrālo nervu

sistēmu, bet arī ar iekšējiem orgāniem, kā piem. ar sirdi, plau-

šām, aknām v. c. Adas un āsinstrauku nekārtīga funkcionē-

šana nelabvēlīgi atsaucas uz asiņu pievadīšanu iekšējiem or-

gāniem un līdz ar to arī uz siltuma regulāciju.

Cilvēks var saaukstēties, t. i. zaudēt ādas funkcionēšanas

spēju tajā gadījumā, kad viņšjvai; nu nokļūst aukstā ūdenī vai

tā ķermenis piepeši atvēst. Adas nefunkcionēšanas resp. sa-

aukstēšanās ārējie izpaudumi ir klepus, šķaudas, aizsmakums.

Dažiem cilvēkiem ātri atvēst atsevišķas ķermeņa daļas, kā

piem. kājas. Arī pie sportistiem novērojama šāda parādība.
Tiem ieteicams savas ādas vājākās vietas ar attiecīgu treniņu

padarīt stiprākas, t. i. nokaitēt tās. Tad arī kāju atvēšana ne-

izsauksi nekādu saaukstēšanos; citiem vārdiem, nervu centri

tik ātri nereaģēs uz aukstumu ar āsinstrauku saraušanos.

Sportistam it sevišķi jāgādā par ādas uzturēšanu tīrība,

jo viņš bieži atrodas nehigiēniskos apstākļos, uzituroties

piem. ceļā, netīros dzīvokļos v. t. t. Ja ādu netura tīru,, tad

tajā ieviešas parazīti, gan redzami, gan neredzami (mikrobi).

Protams, ka daudzi no tiem nav cilvēkam kaitīgi, bet tomēr

rada nepatīkamu sajūtu, Vispār netīra, sasvīduši āda ir labs

miteklis dažādiem mikrobiem un parazītiem; turpretim sausa

āda, kurai: ir neliela tauku kārta, neļauj parazītiem savairoties,.

Vēl atzīmējama viena parādība, kas no liela svara ir priekš
katra cilvēka, it sevišķi sportista. Tas ir ādas iedegums, kas

notiek zem saules staru iespaida. Adas iedegumu jau no se-

niem laikiem tautā uzskata par labas veselības iezīmi. Zināt-

nieki ir mēģinājuši izskaidrot šo parādību dažādi. Kādu laiku

zinātnieki domāja, ka saules stari iedarbojoties uz ādu, izārda

sarkanos ķermenīšus un no tiem rada pigmentu, kas sakrājas

ada un piedod tai tumšu nokrāsu. Maijerans neapšaubāmi
pierādīja, ka ādas pigments, tā sauktais meloni 1irs, rodas



124

Vanags - vingrotājs uz slēpēm.

nevis no asinīm, bet kā šūniņu dzīvotspējas produkts zem saules

staru ietekmes. Sakarā ar to jāatzīmē, ka uz ādu labvēlīgi
iedarbojas nevis spektra sarkanie infrastari, bet gan ultravio-

letie stari, kuri ietekmē ādu gluži tāpat kā fotogrāfijas plati.

Apsauļošanai tomēr jābūt mērenai. Pārmērīgi_ ilgas ap-

sauļošanās sekas ir eritēmas, t. i. ādas iekaisumi. Adas iede-

gums ir sava veida aizsargu līdzeklis pret dedzinošiem saules

stariem un to var uzskatīt arī parū zīmi, ka saules stari tiešām

ir iekļuvuši ādā un uz to iedarbojušies. Kā saules stari īsti

iedarbojas uz ādu, vēl nav noskaidrots. Vispār jāatzīmē tas,

ka nebūt nav vajadzīgs pastāvīgi gulēt saulē; ādas iedegumu
var panākt gluži mākslīgā ceļā pēc pazīstamā dermatologa
Unna metodes, t i, pārkaisot ādu ar zināmiem pulveriem vai

iesmērējot to ar zināmām smērēm, kas uzsūc no gaisa ultra-

violetos starus.

Sportistiem, it sevišķi tūristiem, kuri bieži kāpj kalnos,

nepieciešami jāiededzina āda, lai varētu aizsargāties no saules

staru pārāk stiprās iedarbības. Prof. Unns domā, ka šinī ga-

dījumā var izsaukt ādas iedegšanu arī ar mākslīgiem līdzek-
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liem. No sacītā izriet, ka ādas iedegšana pati par, sevi nedod

veselību un ka tā drīzāk pieskaitāma kosmētikai, nelkā higi-
ēnai.

No miesas atsegšanas mēs iegūstam divējādus labumus:

pieņemam vienā lailkā ir saules, ir gaisa peldes. Bīšanās un

izvairīšanās no gaisa un saules ir veltīga un pat kaitīga, jo

tikai atsedzot ādu var ietrenēt to uņ padarīt to piemērotu
dažādiem klimatiskiem apstākļiem, kā arī izsargāties no sa-

aukstēšanās. Ķermeņa ilgāka atsegšana ir ļoti veselīga uņ to

var savienot ar peldēšanos. Saule, gaiiss un ūdens

ir trīs svarīgi veselības uzturēšanas fak-

tori.

Par gaisa peldēm sauc ilgāku miesas atsegšanu un uztu-

rēšanos tīrā gaisā, vai arī tādā apģērbā, kas laiž cauri gaismas

starus. Ārējais gaiss, pieskaroties ādai atņem tai ķermeņa

izgarojumus. Jo aukstāks ir gaiss, jo lielāks ir siltuma izga-

rojums no ķermeņa, mitra un sviedraina āda vēl vairāk zaudē

siltumu. Ņemot vērā to, ka siltuma novadīšana gaisā 21 reizes

lēnāka nekā ūdenī, tad arī gaisa peldes iedarbība uz cilvēku

ir tik pat daudz reizes vājāka nekā ūdens iedarbība.
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Ainas no Valmieras vanagu pirmiem darbības

gadiem.

Valmieras vanagu slēpotāju grupa.

Uzņēmumā redzams arī pirmais vanagu formas

tērps, (pirmais vanags no kreisās puses.)

I Valmieras novada vanagu slēpotāju vienība

apmācībās. (uzņēmumā izdarīts 1921. gadā, kad

militārās apmācības vēl bija atļautas.)
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Pirmie vanagi 1921. gadā Valmierā, militārās

apmācībās.

Tā parakstīja svinīgo solījumu (Attēls no 5-

Alūksnes novada.)
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Van.-vad. S v n a, Rūdolfs.

Paškontrole.

(īsi aizrādījumi veselībalsf uzraudzībai-)

Mēs darām pareizi, ja ar fizisko vingrojumu palīdzību cen-

šamies sevi fiziski attīstīt, bet pielaižam kļūdu, ja nesekojam
fizisko vingrojumu iespaidam uz mūsu ķermeni un tā funkci-

jām. Fiziskie vingrojumi ir spēcīgs līdzeklis, bet šāda līdzekļa

iedarbību nevar atstāt bez uzraudzības; pretējā gadījumā var

rasties sekas, kuras noved pie pretējā — fiziskās attīstības stā-

vokļa pasliktināšanās. Izsargāties no šādām nevēlamām se-

kām nav grūti; nav vajadzīgas plašas zināšanas, nav arī va-

jadzīgi komplicēti aparāti; ir vajadzīga tikai griba un pār-
liecība, ka sekot savam fiziskam spēju līmenim ir nep i e-

ciešami.

To vienkāršo, katram izvedamo metožu kopojumu, kuru
mērķis ir noteikt cilvēka fizisko attīstību un organisma piemē-
rošanās vai pretošanās spējas fiziskai kustībai, vai piepūlei
sauc par paškontroli. Kā jau pats vārds norāda, paškon-
troli izved katris priekš sevis; tomēr ja vien iespējams, ietei-

cams sevis novērošanā saistīt kādu palīgu.

Metodes, kuras pielieta paškontrolei, var sadalīt divas da-

lās: Subjek t ī v ā s un objektīvās.

Pie subjektīviem novērojumiem pieskaitāmi: gara stā-

vokļa, pašsajūtas, noguruma iestāšanās, ēstgribas, miega un

vielu maiņas novērojumi.
Taisīt slēdzienu, pamatojoties tikai uz subjektīviem novē-

rojumiem nevar, jo vienas un tās pašas parādības novērošana

dažādos laikos dos — dažādus rezultātus; tamdēļ nepiecie-
šami paškontrolē ievest arī objektīvās, no cilvēka jutekļiem ne

atkarīgas metodes.

Subjektīvās metodes šoreiz tuvāk neiztirzāsim, jo lasītāju

vairumam būs zināms, kādai jābūt pašsajūtai; kādam miegam

v. t. t. iztirzāsim tikai objektīvās metodes.

Objektīvo paškontroli sastāda: antropometriskie mērī-

jumi, šo mērījumu attiecības, svars, sirds, plaušu un muskuļu

spēju pārbaude, kā arī vielu maiņas kontrole.

Zem antropometriskiem mērījumiem jāsaprot dažādo ķer-

meņu daļu lielumu atrašana; šie lielumi fiziskās attīstības no-

teikšanā ir nepieciešami.

Kā vienu no vissvarīgākiem mērījumiem jāuzskata —

au-

gums, t. i. ķermeņa garums, pēdējam atrodoties vertikālā stā-

voklī. Augumu vislabāki ir mērīt, ja nostājās pie sienas, lai

papēži, pleci un pakausis pieskārtos sienai, nolaižot uz galvas

dēlīti, vai grāmatu un, izmērot attālumu — dabūjam ķermeņa

garumu. Augums pats par sevi vēl neko neizteic, lai gan var



129

Latvijas vanagi - vingrotāji (attēls no senām

dienām).

pieņemt, 'ka gara auguma cilvēkam pret īsa auguma cilvēku ir

zināmas priekšrocības.

Ne mazāk svarīgs kā augums ir arī svars. Var pat teikt,
ka svars ir organisma spēju barometris. Svars pretēji augu-

mam ir ļoti svārstīgs; tomēr šīs svārstības ir padotas zināmai

likumībai. legaumēsim., ka uzsākot vingrināšanos, svars pir-
mās divās nedēļās diezgan strauji krīt (izzūd liekie tauki); tad

apmēram divas nedēļas stāv uz vietas (tauku zudums-muskuļu
pieaugumam), pēc kam sākās lēna svara pieaugšana, (pieaug
muskuļi). Saprotams, ka ja vingrošanu uzsākot ķermenis ir

novājējis, svara krišana nenotiks; tāpat, ja barība būs nepie-

tiekoša — nevietā gaidīt svara pieaugšanu uz muskuļu rēķina.
Ja svars nekrīt zem vingrojumu iespaida, tad vingrojumi ir par

viegliem. Ja svara krišana turpinājās ilgāki nekā divas ne-

dēļas, tad vai nu ķermenim ir daudz lieku tauku, vai arī ba-

rības daudzums ir par mazu, vai arī vingrojumi ir pārāk grūti.
Ja svara krišana neizbeidzās trijās nedēļās pie kam svars

ir nokritis zem normālā; ļoti ieteicams griezties pēc padoma
pie ārsta.

Normālo svaru var aprēķināt pec Broka formulas:

a — 100= S,

t. i. no auguma (centimetros) atņem 100; atlikums ir svars kg.
Šī formula tomēr nav pilnīga, jo pie normālā svara atrašanas

svarīgs arī krūšapmērs, kurš viena un tā paša auguma cilvē-

kiem ir dažāds1
.

Ne mazāk svarīgs, ka iepriekšējie mērījumi ir ari krusu

apmērs, jo krūšu kurvī atrodās orgāni, no kuriem fiziskās at-
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tīstības stāvoklis galvenā kārtā atkarīgs. Krūšu apmēram īpat-
nējs ir tā pastāvīgā mainīšanās, atkarībā no ieelpošanas vai iz-

elpošanas. Tamdēļ mums jārunā par krūšu apmēru pie dziļas
ieelpošanas, pilnīgas izelpošanas, kā arī par vidējo krūšu ap-
mēru. Krūšu apmēru izmēra ar cm. lentas palīdzību, apņemot

mēru zem padusēm tā, lai tas ietu zem krūšu dziedzeriem, un

atrastos pie tam horicontālā plāksnē. Rokas pa mērīšanas laiku

svabadi nolaistas gar sāniem.

Krūšu apmēram (vidējam) jālīdzinās pusaugumam; ja krū-

šu apmērs ir lielāks par pus augumu, tad krūšu kurvja attīstība

ir laba. Liela apmēra krūšu kurvjs tomēr vēl neraksturo pil-

nīgi plaušu spējas, jo svarīgs arī krūšu kurvja spējas izplēsties,
jeb krūšu kurvja ekskursija. Krūšu kurvja ekskursijas lielumu

atrod no krūšu apmēra ieelpojot, atņemot krūšu apmēru pie iz-

elpošanas. Atlikumam, t. i. krūšu kurvja ekskursijai, jābūt

10% no vidējā krūšu apmēra. Zem fizisko vingrojumu iespaida
krūšu kurvja ekskursijai pamazām ir jāpalielinās.

Lai krūšu kurvja raksturojums būtu pilnīgs, ir nepieciešami
zināt plaušu tilpumu, vai to gaisa daudzumu, kādu no plaušām
iespējams izelpot.

Šo mērojumu izdara ar spirometra palīdzību. Spiro-
metris, sava dārguma dēļ ne visiem būs pieejams; tamdēļ ap-

rakstīsim kādu vienkāršu paņēmienu, ar kuru iespējams apmē-

ram noteikt plaušu tilpumu. Šim nolūkam ņemama liela (ap
5 Itr. tilpuma) pudele, kura piepildāma ar ūdeni, pēc kam pudc

les kaklis jāieliek ar ūdeni pildītā traukā, tā, lai ūdens no pude-
les neiztecētu. Tad pudelē ievadāma gumijas caurulīte.

Pirms pārbaudes izdarāmi daži dziļi ieelpojumi, pēc tam

ievilkt krūtīs cik iespējams daudz gaisa; tad gumijas caurules

galu ieņem mutē un izdara iespējami dziļu izelpojumu. Daļa
ūdens no pudeles iztecēs un ūdens vietu ieņems izelpotais'

gaišs Atzīmējot uz pudeles līmeni, līdz kurai nokritis ūdens

un pēc tam piepildot pudeli līdz šiitm līmenim, mērojot pie tam

ielietā ūdens daudzumu, būs atrasts plaušu tilpums. Plaušu

tilpumam zem vingrojumu iespaida pastāvīgi jāpalielinās.
Uzzināt plaušu tilpumu ir no liela svara tamdēļ ka plaušu

tilpums ietilpst Amara formulā, ar kuras palīdzību aprēķina

elpošanas indeksu. ''■Amara formula ir:

plaušu tilpums cm
3 (kubikcentimetros).

svaru kg. (kilogrammos.)

Caur abu minēto vērtību dalīšanu iegūtam skaitlim jāpalie-

linās; ja notiek pretējais tad izcilus vērība piegriežama elpo-
šanas orgānu attīstībai.

Elpošanas ritmis ir ieelpojumu skaits kādā laika vienībā,

parasti minūtē. Normāls cilvēks minūtē elpo 16 reizes; mu-

skuļiem veicot kādu darbu rodas lielāks skābekļa patēriņš, kuru
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Latvijas vanadzes - vingrotajās (attēls no senam

dienām).

plaušas_ cenšas iegūt ar paātrinātu elpošanu. Elpošanas ritma

paātrinājumam ir tomēr savas robežas. Paātrinājums nav kai-

tīgs, ja viņš nepārsniedz 75% pret normālo. Mazāk attīstītiem

šis paātrinājums ir galēja robeža; ja paātrinājums ir lielāks,
darbs ir organismam kaitīgs. Fiziski attīstītam cilvēkam elpo-
šanas iritmiiS' ir lēnāks, nekā neattīstām.

Lai iegūtu pilnīgu ainu par elpošanas orgānu spējām, vēl

jāizdara vīnu funkciju pārbaude, kuru izdara sekoši: konstatē

elpošanas ritmu, ķermenim atrodoties miera stāvoklī; pēc tam

30 sek. izdara 60 palēcienus 1 ar abām kājām reizā —■ 4 līdz

5 cm. augstumā. Tad saskaita ieelpojumu skaitu 1 minūtē. Pa-

ātrinājumu aprēķina %.

Piemērs: pirms palecieniem elpošanas ritms = 18;

pēc — 22. elpošanas ritma paātrinājums būs :

4
.

100
x = ——

- 22,20/0

Jo mazāks ir iznākums, jo labāki.

Elpošanas orgāni ir cieši saistīti ar asinsriņķoša-

nas aparātu. ! Ja paātrinās elpošanas ritms, paātrinās
arī sirds darbība, t. i. asins cirkulācija. Vingrojot vai spor-

tojot, sirdij jāveic liels darbs, kurš dažreiz ir tik liels, ka

apdraud cilvēka dzīvību. Tamdēļ sekot sirds darbībai un no-

vērot vingrojumu iespaidu uz to ir viens no paškontroles sva-
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rīgākiem uzdevumiem. Sirds tāpat kā plaušas reaģē uz darbu

ar paātrinājumu, pie kam šis paātrinājums gandrīz (nekļūdīgi no-

saka sirdis spējas. Visvienkāršākais paņēmiens sirds spēju pār-

baudē ir pulsa skaitīšana. Pulss dažāda vecuma un auguma

cilvēkiem ir dažāds. Normālo pieaugušā cilvēka pulsu pieņem

uz 72—74 sitieniem. Ja no sēdus stāvokļa pieceļas, pulsam jā-

palielinās par 6 sitieniem; lielāks pulsa paātrinājums norāda uz

vāju fizisko attīstību. Sirds spēju pārbaudei izdara arī tādus

pašus palecienus, kādus izdarīja pie plaušu pārbaudes. Pulsa

paātrinājums, pēc palēcieniem, nedrīkst pārsniegt 50%; tre-

nētam cilvēkam paātrinājums būs tikai no 20—25% un pat vēl

mazāks- No svara ir arī laiks, kādā sirds atgriežas pie nor-

mālā stāvokļa. Pie augšā minētās pārbaudes pulsam jāno-

mierinās 2—3 minūtēs.

Ar jx> īsumā būtu uzskiaitīti svarīgākie paškontroles ele-

menti. Neteiksim, ka šī paškontrole ir pilnīga, bet teiksim ka

tā tomēr dod visnepieciešamākos norādījumus veselības uz-

raudzīšanai.

Lasiet

mēnešrakstu
,,
Vanaas"

Sekojiet

vanagu dzīvei!
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Van.-vad. Suna Rūdolfs.

Individuāla ģimnastika

Tāpat ka katru dienu mumfs jāuzņem barība, vai katru

nakti jāaizmieg, tāpat arī katru dienu nepieciešami daži fiziskie
vingrojumi, lai stiprinātu veselību un uzkrātu spēkus. Ne-

pietiek ar to, ka pāris reizes nedēļā apmeklējam vingrotavu
vai sporta laukumu; šais pāris reizēs gan iegulst daudz, bet

ne visu.

_Ne katram iespējams ikdienas pāris stundas ziedot fiziskai

kultūrai, bet tas arī nemaz nav vajadzīgs. Ja cilvēks var

ziedot fiziskai kultūrai ikdienas 15 minūtes-, ko gan varēs

katrs, tad ar to ir pilnīgi pietiekoši.

Kas ir individuāla ģimnastika?

Nedaudz, bet izmeklētu, vingrojumu sakopojums, kuri iz-

pildāmi ikdienas — var nosaukt par individuālo ģimnastiku.

Individuālās ģimināstikas sistēmas ir ļoti daudz; teikt,

kura no šīm neskaitāmām sistēmām ir tā labākā, nav iespē-
jams. Ir sistēmas, kuras kļuvušas populāras, pateicoties re-

klāmai. Starp šīm sistēmām ir arī tādas, kuras dod milzu

muskuļus, bet nedod spēku; ir arī tādas, kuras dod muskuļus

un spēku, bet nerēķinās ar iekšējo orgānu spējām un nedomā

par viņu attīstīšanu.

Mūsu nolūks nav sevišķi izcelt vienu sistēmu un ieteikt

viņu kā nemaldīgu, bet gan tikai illūStrēt vienu no šīm sistē-

mām, kura izrādījusies par piemērotu un kurai nav augšā pie-

minēto trūkumu.

Šķirojot sistēmas pēc viņu iedarbības, iegūstam

kuras ierosina organisma darbību (rīta vingrošana) un arī

sistēmas, kuras attīsta fiziski visu ķermeni.
Mēs apskatīsim vienu no pēdējām. Ir individuālas ģim-

nastikas sistēmas, kuras izpilda ar palīglīdzēiķļiem, kā piem.

hanteļiem, gumijām v. c, ir arī sistēmas, kuras šādus palīga

līdzekļus nepielietā. Mūsu sistēma, lai gan nepielietā nekādus

palīglīdzekļus, pēc savalsi iedarbības ir līdzīga pēdējām, tomēr

viņai nav tā trūkuma, kādfi piemīt šiīm sistēmām.

Psichofiziska ģimnastikas sistēma.

Par psīchofiziskās ģimnastikas nodibinātāju uzskata ame-

rikāni Seimusu Dudleju. Šo sistēmu ir pārstrādājuši Ver-

cheimo, Prošiks, Dr. Anochins v. c. Šī sistēma ir arī viena

no vecākām, jo tā drīzumā būs 40 gadus veca. Tiem, kuri

aizraujās un atzīst tikai to, kas jauns, t. i. to, kas moderns,



134

atļaušos aizrādīt, ka fiziskās kulsitības, kuras mēs izdarām

tagad., ir tādas pašas, kā tās kustības, kuras mūsu isenči

izdarīja pirms gadu simteņiem. Jaunas kustības nevar būt,
tikai jauni kustību principi. Bez tam psīchofiziskā sistēma

šais gadu desmitos, ir pierādījusi savu dzīves spēju, un ir arī

pārbaudīta, kā arī ir tikusi vairākkārt pārlabota. Tamdēļ šai

sistēmai mēs varam dāvāt uzticību.

Ja saņemam pirkstus dūrē un saliecam roku elikonī, tad

aptaulsitot rokas muskuļus, atradīsim, ka tie ir cieti. Līdzīgu

efektu mēs panāktu, ja attiecīgam muskulim būtu jāpaceļ kāds

smagums, vai jāpārspēj cita kāda pretestība. Šoreiz nebija ne

svarā ne citas kādas preitešķības no ārienes; šoreiz muskuļus
sasprindzināja mūsu griba. Šāda veida kustība, kur musku-

ļiem jāsavelkās zem gribās iespaida, ir — kā to saka pazīsta-

mais fiziologs Dibua-Reimons, arī smadzeņu un nervu ģimna-

stika. Mums zināms, ka nervi nodod smadzenēs radušos

ierosmi muskuļiem, kuri to pārvērš kustībā. Atkarībā no

tā, cik bieži šādas ierosmes ar nervu palīdzību tiek nodotas,

atkarājas laiks, kurā muskulis uz ierosmi sāk reaģēt. Jo

biežāk nervus šādiem uzdevumiem lietā, jo ātrāki attiecīgās

muskuļu grupas Sāk savu motorisko darbību, un — otrādi.

Ja viena un tā pati kustība atkārtojās zināmu skaitu reiz, tad

šāda kustība ir kļuvusi automātiska. 1 Automātiskas kustības

nenākas grūti izpildīt, kaut arī darbs daudzos gadījumos

diezgan liels. Ja nepierasts darbs no 'sākuma liekās grūts,

tad tam par iemeslu ir tas, ka kustības izpildīšanā piedalās

muskuļu grupas, kuras ir liekas, vai pat kuras darbojas_ pretēji

vajadzīgai muskuļu grupai. Vingrojot um pie tam domājot par

attiecīgo,muskuļu grupu, mēs nervu ceļus «iebraucam». Tam-

dēļ arī psīcho-fiziskā sistēma, kurā dominē lēnas kustības, ne-

attīsta tikai muskuļus vien, bet arī dod smadzenēm iespēju

ātri ievadīt darbā, vai no tā izolēt, attiecīgās muskuļu grupas;

citiem vārdiem — šī sistēma dod arī veiklību, dod iespēju

cilvēkam pilnīgi pārvaldīt savu ķermeni.

No fizioloģiskā viedokļa raugoties, viens vienīgs rokas

saliecienis (it kā pievilktu kādu smagu priekšmetu) ir līdzīgs
desmit tādām pašām kustībām, izdarītām ar 2 kg. smagu

hanteli. Psīcho-fiziskā vingrošana gandrīz neatstāj iespaidu

uz pulsu un elpošanas ritmu; pulss augstākais palielinās par

5—6 sitieniem, elpošana par I—21—2 izelpojumiem vairāk, meka

atrodoties miera stāvoklī.

Jaunākie pētījumi pierādījuši, ka muskuļos, par kuriem

mēs domājām, notiek pastiprināta āsins pieplūšana, kas ne-

pieciešama muskuļu barošanai un augšanai. lespējams, ka

taisni šinī apstāklī slēpjās psīcho-fizisJko vingrojumu panākumu
iemesls.
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Vingrošana — fiziskas audzināšanas pamats.

Skaists vingrotajā ķermenis.
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īsuma psīcho-fizisko vingrošanu varētu raksturot šādi:
psīcho-fizislka vingrošanas sistēma balstās uz stingri zinātni-
skiem pamatiem; sirds darbība norit normāli, vai gandrīz
normāli; asinscirkulācija ir vienmērīga un normāla; elpo-
šanas ritms saskaņots ar kustībām; nervu sistēma atrodas

pastāvīga, vienmērīga darbā, kurš tomēr nenoved pie pār-

pūlēšanās; visa muskulatūra tiek nodarbināta vienmērīgi;
muskuļi augot nezaudē savu elastību; muskuļiem pieaugot,

netiek_iz.ia.ukta harmonija ar iekšējiem orgāniem un panākumi
parādās ātri un ir droši.

Vai vingrojumi dos panākumus?

1 Tas ir jautājums, kuru uzstāda daudzi, pirms tie sāk no-

darboties ar fiziskiem vingrojumiem. Attiecībā uz psīcho-
fiziskiem vingrojumiem, šis jautājums nevietā. Psīcho-fiziskie

vingrojumi dos panākumus ikvienam, kais ar viņiem nodar-

bosies. Pie viena šie panākumi izteiksies spilgtāki, pie otra —

nedaudz vājāki; bet viņi izteiksies pie visiem. Taisnība, šie

vienkāršie vingrojumi jūs nepadarīs par pasaules rekordistu,
bet tie dos spēku, ātrumu, veikillbu un, galvenais — veselību.

Simtiem tūlkJstoši pirms jums šos vingrojumus ir pielietājušl
un ieguvuši teicamus rezultātus.

Vingrojumi panākumus nedos, ja jūs tiem neticēsiet. Mēs

negribam jūs iespaidot; pārliecinājāties par iedarbību labāk

paši. Apskatiet savu ķermeni pa laikam spogulī un vērojiet,

kādas pārmaiņas izsauc vingrojumi. Pielietājiet plaši paš-
kontroli. Izmēriet savu ķermeni, sekojiet svara pārmaiņām;

izdariet sirds un plaušu funkciju pārbaudi, bet par visām

lietām novērojumus pierakstiet. Ar paškontroles palīdzību
nāksiet pie slēdziena, ka psīcho-fiziskie vingrojumi tiešām

daudz dod ķermeņa attīstībai. Kad šādu pārliecību esiet

ieguvuši, pastāstiet par to citiem; arī mēs būsim ļoti pateicīgi,

ja varēsim ar jūsu novērojumiem iepazīties. ■

Ja vingrošana nedod cerēto, nevainojiet tūliņ pašu sistē-

mu; no desmit gadījumiem deviņos vainojami būs blakus ap-

stākļi, tamdēļ novēršiet visus tos apstākļus, kas traucē nor-

mālo dzīves veidu un tikai tad sākiet tiesāt sistēmu.

Vingrojumu higiēna.

Pirms vingrošanas uzsākšanas, ja organismā ir kaut kādi

traucējumi, jāgriežas pie ārsta dēļ padoma; ja ārsts vingro-

šanu nenoliedz, tikai tad var uzsākt nodarbības.

Daudzās sistēmās ir sīki izstrādāti noteikumi par to, kā

jāēd, kā jāguļ v. t. t. Daļa no šiem noteikumiem parastam

cilvēkam nav izpildāmi; otrai daļai ir ļoti maza nozīme. Tam-
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deļ mes aprobežosimies ar nedaudz norādījumiem, kurus tomēr

stingri jāievēro.

Saule. Saule ir nepieciešama ne tikai stādiem, tā ne-

pieciešama arī cilvēkam. Tamdēļ izmantojiet īso ziemeļu va-

saru un apsauļojaties. Neaizmirstiet, ka pārmērības noved

pie pretējā rezultāta.

Gaiss. Ikdienas mēs ieelpojam lielu gaisa daudzumu;
bet ne vienmēr šiis gaiss pēc sava ķīmiskā sastāva un tīrības

ir mūsu veselībai derīgs. Rūpējaties, lai telpa, kurā izdariet

vingrojumus, būtu svaigs, bezputekļains gaiss; ja tāds nebūs,

panākumus no vingrošanas negaidiet. Ne tikai plaušām ir va-

jadzīgs gaiss; tās vajadzīgs arī ādai. Tamdēļ izmantojiet

gaisa peldi, ciik ilgi vien tas iespējams. Vingrojiet kaili; pre-

tējā gadījumā vingrojumi zaudēs pusi no savas vērtības. Ja

esiet pietiekoši norūdīti, tad guļiet pie vaļēja loga, jo jūsu

darba spējas ir atkarīgaisl no tā, cik skābekļa jūsu plaušās

naklts laikā ieelpos.
Ūdens ir viens no fiziskās kultūras pamatelementiem,

bez kura fiziska pilnība nav sasniedzama. Nepalaižiet garām

nevienu izdevību izlietāt ūdens svētīgo iespaidu. Vasaru pel-
daties ikdienas; kad tas vairs nav iespējams, izdariet ap-

laistīšanci- ar ūdeni. Vismaz divas reizes mēnesī nomazgāja-
ties siltā (ap 30 gr.) vannā. Ja pieejama pirts ar lāvu —

izlietājiet to.

Barība. Jaukta barība nav kaitīga, kā to daži apgalvo;

bet barībai jābūt vienkāršai, labi pagatavotai un svaigai.

legaumējiet, ka cilvēks nedzīvo, lai ēstu, bet ēd — lai dzī-

votu. Ja ķermenim uzkrājas lieki tauki, tad tas norāda, ka

ar cilvēku sāk iet uz leju. Dienas devu izdevīgāki sadalīt

uz vairākām reizēm, kurās tad ieņem attiecīgo devas d_aļu.
Neēdiet īsi pirms gulētiešanas. Nevingrojiet tūliņ pec ēša-

nas. Vingrojumus ieteicāmS izdarīt pirms brokastīm un īsi

pirms gulētiešanas.

Dzeriet tikai tad, kad slāpst; pārlieka šķidruma uzņem-

šana apgrūtina sirds darbību. Vislabākais dzēriens ir ūdens,

tad piens. Vissliktākie dzērieni — alkoholiskie (arī alus).

Miegs. Jāguļ dienā no 7—9 'Stundām, atkarībā no darba

apstākļiem. Labākais miegs ir no pīkst. 23—7. Guļamās

telpas temperatūra vēlama ne pārāk silta, ap 14 gr. C.

Neguļiet, uz pēļa. Nesedzaties pārāk silti.

Elpošana.

Pie vingrošanas pareiza elpošana ir nepieciešama; ja tāda

nebūs, tad ne tikai izpaliks panākumi, bet vingrotājs riskē

sabojāt savu veselību. Tamdēļ stingri ievērot aizrādījumus

par elpošanu, kuri ir pievienoti ikvienas kustības aprakstam.
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Vanagi vingro uz stieņa.

Lai attīstītu elpošanas orgānus, nepieciešami ikdienas iz-

darīt sekojošus elpošanas vingrojumus:'
1. vingrojums. No rīta, pirms vingrošanas, nostāties

pamatstājā, rolkais gurnos. Lēni, nesteidzoties, caur degunu
ieelpot, cik dziļi vien iespējams. leelpojumam seko neilga
pauze; o.ēc tam lēni bez grūdieniem izelpot. Jāievēro, lai pie

elpošanas Ikrūšu kurvis izpūstos šādi: vispirms izplēšās apak-
šējās ribas, pēc tam, apmēram ieelpošanas vidū, sāk izplēsties
vidējās ribas un pēdīgi — krūšu kurvja augšējā daļa, zem

atslēgas kauliem. Pie izelpošanas ribas nesakļaujas, bet gaisu

no plaušām izspiež ar diafragmas palīdzību (t. i. ievelkot

vēderu). Šī izelpošanas fāze ir visilgākā. Pēc tam, kad

plaušas no gaisa atbrīvojušās, ļauj sakrist krūšu kurvim,

Izelpošanu izdarīt caur muti.

Laiks, kurā izdarāma ieelpošana, pauze un izelpošana ir

ļoti dažāds un ir atkarīgs no fiziskās attīstības, plaušu tilpuma
un citiem apstākļiem. Kā pamatu var pieņemt sekošu sa-

dalījumu: ieelpošana — 6 sek., pauze
— 4 sek., izelpošana —
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5 sekundes. Kad ieturēt šādu iritmu, nenākas grūti; laiki at-

tiecīgi pagarināmi, bet tie nedrīkst pārsniegt: ieelpošana —

30 sek., pauze — 10 sek., izelpošana — 20 sek. Vingrojumu

izpildīt no sākuma 5 reizes un pakāpeniski pavairot līdz 15

reizēm. <

2. vingrojums. Vaikarā pēc vingrošanas nogul-
ties1 gultā, vai uz apklātas grīdas. Galva guļ uz elkoņos sa-

liktām rokām, kājas nedaudz izplēstas. Elpošanu izdarīt tāpat

kā 1. vingrojumā. '

Mes vel reiz atkārtojam, ka pareiza elpošana un šie vien-

kāršie vingrojumi ir nepieciešami.

Vingrojumu izvelē un daudzums.

Visi 15 vingrojumi sagrupēti noteikta kartība, kuru ne-

kāda gadījuma nedrīkst grozīt.

Vingrošanu sāk ar pirmiem 5 vingrojumiem un katru

nedēļu pieliek klāt vēl vienu kustību, tādējādi pēc 3 mēnešiem

ikdienas būs jāvingro visi 15 vingrojumi. Pirmās divas ne-

dēļas izpilda tikai pirmos 5 vingrojumus, no rīta un tos pašus
arī _Katra kustība ilgst no 5—6 sek. un tiek izpildīta
līdz 10 reizēm.

legaumēt un izpildīt!

1. Vingrot tīrā telpā, svaigā gaisā un kailam (īsās biksītēs).
2. Tos pašus vingrojumus, kuri izpildīti no rīta, izpildīt arī

vakarā. Pēc smaga darba vakara vingrošanu vai nu ne-

izdarīt, vai ari samazināt uz pusi.
3. Visu uzmanību koncentrēt uz vingrošanu.

4. Domāt par muskuli, vai muskuļa grupām, kurās tiek no-

darbinātas.

5. Katru kustību izpildīt saskaņā ar zīmējumu un aprakstu.
6. Precīzi skaitīt vingrojumus un laikā pievienot nākošos.

7. levērot higiēnas pamatlikumus.
8. Apmeklēt nodarbības novadā. Vakaros pēc novada vin-

grošanas vingrojumus neizdarīt.

9. Vingrojumi izdarāmi katru dienu. Izņēmumi: slimība,
fiziska pārpūlēšanās.

10. Katra kustība tiek izdarīta ar sp c k.u,

t. i. ar lielāko spraigumu.

Kustību apraksti.

1. kustība. No rīta izpildāma 10 reizes; vakarā, no

s—lo5—10 reizēm. Izejas stāvoklis — pamatstāja, rokas sānis,

pirksti dūrēs, plauksta uz augšu. Muskuļi sasprindzināti. Vin-

grojums: pagriežot dūres ar plaukstu uz leju, lēni atliekt
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rokas elkoņus (it ka ar rokām ko aizstumtu), pagriežot dūres
uz augšu, rokas pieliekt pie pleciem (it kā ko smagu pie-
vilktu). (Zīm. 1.) Pa vingrojuma laiku neaizturēt elpošanu,
bet pie saliekšanas ieelpot, pie atliekšanās izelpot.

2. kustība. No rīta 10 reizes, vakarā no s—lo reizēm.

Izejas stāvoklis: kājas nedaudz izplestas, ķermenis mugurā
nedaudz saliekts uz priekšu; rokas dūrēs paceltas uz priekšu
— plecu augstuma. Pirksti dūrēs.

Vingrojums: Lēni ar spēku, rokas nenolaižot, tās izvērst

sānis, (it ka gribētu ko aizstumt sānis), pēc iespējas tālu at-

pakaļ, muguru atliekt taisni; lēni rokas uz priekšu, muguru
saliekt. (Zīm. 2.) Pie roku izvēršanas sānis — ieelpot, pie
saveršanas — izelpot. Teicāms vingrojums krūšu kurvja at-

tīstīšanai!

3. kust ī b a. Ka iepriekšējos.

Izejas stāvoklis: nogulties uz muguru, galva vienā līmenī

ar ķermeni, rckas aiz galvas, vai arī ar rokām pieturās pie

gultas malas. <

Vingrojums: ātri, bet ar spēku pacelt vienu kāju līdz

apm. 52° lielam leņķim; nolaist kāju gandrīz līdz zemei (kāja
pie zemes nepieskaras), tas pats ar otru kāju. Kājas visu

laiku stingri stieptas. (Zīm. 3.)

Elpošana vienmērīga.

4. kustība. Izejas stāvoklis: pamatstāja, pacelties

pirkstgalos, rokas uz priekšu.

Vingrojums: lēni saliecot kājas ceļos, noiet dziļā pie-

tupienā; lēni piecelties, muskuļi savilkti (it kā uz pleciem pa-

celtu ko smagu). (Zīm. 4.)
Elpošana: pietupjoties — izelpot, pieceļoties — ieelpot.

5. kustība. Izejas stāvoklis: kājas nedaudz izplestas;

ķermenis taisns, rokas sānis, saņemtas dūrēs ar plaukstām uz

augšu. ■

Vingrojums: ar spēku lēni celt rokas uz augšu līdz stā-

voklim rokas augšā; lēni (it kā gribētu ar rokam ko novilkt

zemē) nolaist rokas līdz stāvoklim — rokas sānis. (Zīm. 5.)

Elpošana: rokas ceļot uz augšu — ieelpot, nolaižot

izelpot.
Ar trešo nedēļu pievienojiet 6. kustību.

6. kustība. Izejas stāvoklis: rokas atbalsta uz zemes;

kājās izmestas atpakaļ un balstās uz zemes ar pirkstgaliem.

Ķermenis taisns, galva taisni (neatliekt atpakaļ).

Vingrojums: saliecot rokas elkoņos, elkoņi_ gar_ sāniem;

nolaist ķermeni pie grīdas, nepieskaroties tomēr pēdējai ne

ar vienu ķermeņa daļu; piecelties, atliecot rokas_ visi mu-

skuļi (sasprindzināti. (Zīm. 6.) Šis ir viens no grūtākiem vin-
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grojumiem, tamdēļ to izpildiet no rītiem no s—lo5—10 reizes;
valkarā, ja noguris, tad nemaz neizpildiet.

Elpošana: nolaižoties — izelpot, pieceļoties — ieelpot.

7. kustībā, pievienojama, sakot ar 4. nedēļu; no rīta

izpildāma 10 reizes, vakarā mc s—lo5—10 reizēm.

Izejas stāvoklis: pamatstāja — rokas sānis, plecu aug-

stumā; pirksti dūrēs, delnas uz leju.

Vingrojums: atliekt delnu uz augšu (it kā gribētu ko at-

raut), otras rokas delnu tai pašā laika noliekt uz leju (it kā

gribētu ko piespiest), rokas mainīt. (Zīm. 7.)

Elpošana: vienmērīga.

8. kustība. No rīta — 10, vakara no s—lo5—10 reizēm;

sākot ar 6. nedēļu.
Izejas stāvoklis: guļus uz muguras, rokas gurnos.

Vingrojums: lēni pacelt galvu (it kā gribētu ar zodu pie-

skarties vēderam), pārējais ķermenis paliek nekustīgs. Pie

pacelšanās izjust it kā uz krūtīm būtu smagums, kurš jāpaceļ.
Nolaisties. (Zīm. 8.)

Elpošana: pieceļoties — izelpot, nolaižoties — ieelpot.
9. kust ī b a. Kā iepriekšējā ar 6. nedēļu.

Izejas stāvoklis: kājas nedaudz izplēstas un viegli sa-

liektas ceļos; mugura saliekta.

Vingrojums: izcelt vienu roku ar speķu uz priekšu; ar

spēku arī nolaist; tas pats ar otru roku. (Zīm. 9.)

Elpošana: vienmērīga.

10. kustība. Kā iepriekšējās. Ar 7. nedēļu.

Izejas stāvoklis: pamatstāja; ar rokām atbalstīties pret

krēslu, galdu vai sienu.

Vingrojums: pacelt no zemes pēdas; kājas balstās uz

papēžiem, vienā laikā izvērst krūtis, nolaisties _uz
vienas

pēdas; muguru nedaudz saliekt. (Zīm. 10.) Kaju muskuļi

savilkti.

Elpošana: pie pēdu pacelšanas — ieelpot, pie nolaiša-

nās — izelpot.

11. kustība. 'Ka iepriekšējas. Ar 8. nedēļu.

Izejas stāvolklis: kājas plati, ķermenis taisns, krūtis iz-

vērstas, pirksti dūrēs.

Vingrojums: pārmaiņus saliekt vienu un otru roku elkoni,

saliekot, rokas uz augšu, dūres pagriežas uz augšu, nolaižot

pret sāniem. (Zīm. 11.)

Elpošana: vienmērīga.

12. kustība. Kā iepriekšējas. Ar 9. nedēļu.

Izejas stāvoklis.:_ kājas plati, ķermenis taisni, rokas uz

augšu, saņemtas kopa.

Vingrojums: kājas neizkustinot, pagriezties pa labi un no-

liekties uz prieikšu, atliekties. Tas pats uz otru pusi. Mu-

skuļi pa vingrojuma laiku savilkti. (Zīm. 12.)
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Pie raksta: «Individuālā vingrošana».
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Elpošana: noliecoties — izelpot, atliecoties taisni

ieelpot.
13. kus 11ba. Kā iepriekšējās. Ar 10. nedēļu.

Izejas stāvoklis: ikājas, pēdas platumā, izplēstas, papēži
izgriezti uz aru, rokas gurnos.

Vingrojums: pacelties uz pirkstgaliem, nolaisties. Kāju
muskuļi savilkti. (Zīm. 13.)

Elpošana: paceļoties — ieelpot, nolaižoties — izelpot.
14. kustība. Kā iepriekšējās. Ar 11. nedēļu.
Izejas stāvoklis: viena kāja soļa platumā izlikta uz

priekšu, ceļos saliekta, rokas pie sāniem, pirksti dūrēs.

Vingrojums sastāv no 3 kustībām:' 1) noliekties uz

priekšu, rokas elkoņos saliektas pie sāniem; 2) izstiept rokas

pēc iespējas tālu atpakaļ; 3) atliekties atpakaļ kā dzejas stā-

voklī, rokas nolaist. (Zīm. 14.)

Elpošana: noliecoties — izelpot, atliecoties — ieelpot.
15. kustība. Kā iepriekšējās. Ar 12. nedēļu.
Izejas stāvoklis: pamatstāja, viena roka saliekta pie pleca,

elkonis pēc iespējas piespiests pie sāniem.

Vingrojums: saliekto roku izstiept, izstiepto saliekt. Ku-
stību izdarīt ar spēku. (Zīm. 15.)

Elpošana: vienmērīga.

No šiem 15 vingrojumiem sastādās visa sistēma. Ja trīs

mēnešus būsiet vingrojuši un pie tam izpildījuši visus aiz-

rādījumus, jūs būsiet pārsteigti par sasniegto. Muskulātūra

būs nocietinājusies un ieguvusi veiklību; pašsajūta būs lieliska.
Neizdariet tomēr kļūdu un nepārtrauciet vingrošanu; šais 3

mēnešos fiziskā attīstība vēl nav noslēgusies. Tamdēļ tur-

piniet vingrošanu. Ja iespējams, tad katru dienu; ja tas nav

iespējams, tad ik pārdienas. Ja iespējams, vingrot no rīta un

vakarā visus 15 vingrojumus; ja tas nav iespējams, tad:

no rīta: 1., 4., 5., 7., 8., 9., 12., 15. kustību }
vakara: 2., 3., 6., 10., 11., 13., 14. kustību.

Vingrojumi pec savas iedarbības klasiifieejas šādi:

Roku muskuli: L, 2., 7., 9., 11., 14., 15. kustības.

Krūšu muskuļi: 2., 5., 6., 9. kustības.

Vēdera muskuļi: 3., 8., 14. kustības.

Vēdera puse: 3.. 8., 12-, 14. kustības.

Muguras muskuļi: 2., 5., 9., 14., 15. kustības.

Jostas vietas muskuļi: 9., 10., 12., 14. kustības.

Kājas: 4., 10., 13. kustības. .
Kakla: 8. kustība.

Beidzot šo īso vingrošanas apcerējumu, aizrādām, ka šī

sistēma nav domāta sievietēm un zēniem, jaunākiem par 16

gadiem.
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3. Rīgas novada vanadzes uzved zirdziņu kom-

bināciju. (Attēls no senām dienām.)

Latvijas vanagu salidojumi.

Ikgadus vasaras mēnešos, notiek dažādos Latvijas apvi-

dos apgabalu salidojumi. Salidojumu mērķis: demonstrēt

vanagu-džu sasniegumus fiziskā un garīgā darba — apgabala
mērogā. Šādi salidojumi tiek jo kupli apmeklēti un tanīs

sabrauc vanagi-dzes netikvien no sava apgabala, bet jo biezi

no citu apgabalu novadiem, lai iepazītos ar kaimiņapgabaia

sasniegumiem, iepazītos un sadraudzētos ar kaiiminnovadu

vanagiem-dzēm. \ Jau sen ierosināts jautājums rīkot Rīgā
plašu vanagu biedrības salidojumu, piedaloties visiem apgaba-
liem un novadiem.

Otrā pusē — aina no lielākā apgabala salidojuma (Maz-

salacā). Kā zānāms, salidojums sākās ar dievkalpojumu; tad

seko parāde, vingrojumi, vieglatlētikas sacīkstes, kora. or-

ķestra, dramatiskie priekšnesumi v. t. t. pašu vanagu-džu iz-

pildījumā- >
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Čechoslovākijas vanagi (sokoli).

Latvijas vanagu organizācija savā pirmsākumā ierosmi

guva no Čechoslovākijas vanagiem (sokoliem); kuriem, ka ve-

cai organizācijai (dib. 1862. gadā) jau bija lieli sabiedriski pie-
dzīvojumi un jo sevišķi lieli nopelni neatkarīgās un brīvās Če-

choslovākijas dibināšanā. Sirmais un nopelniem bagātais če-

choslovākijas valsts prezidents Dr. Masariks ne vienu vien

(reizi savā runā pašvītrojis, ka ja nebūtu sokolu — nebūtu arī

'brīvās un neatkarīgās Čechoslovākijas. Tamdēļ sokoliem

Čechoslovākijā ir liela cieņa un, sākot no valsts prezidenta līdz

jaunam skolniekam, visi cenšās kļūt īsti sokoli.

Mūsu organizācija gan nav saistījusies federācijā ar so-

koliem, bet tautu sadarbības labā uztura sirsnīgas sadraudzī-

bas saites. Tā 1926. g. un arī 1932. g. mūsu vanagu-džu grupa

apmeklēja grandiozo Čechoslovākijas vanagu (sokolu) salido-

jumu Prāgā un iepazinās ar šīs lielās organizācijas uzbūvi. Par

lielu organizāciju to var saukt jau 'tādēļ vien, ka 1926. g. sali-

dojumā vingrojumos piedalījās ap 72 000 sokolu (vīriešu, sie-

viešu un bērnu) vingrotāju, gan arī no citām valstīm. (Polijas,

Dienvidslāvijas v. t. t.).
Pa visām valstīm kopā (neskaitot Latvijas vanagus, jo tie

neietilpst sokolu federācijā) pāri par 500 000 cilvēku, bet 1912.

gadā tikai — 85 000 cilvēku.

Čechoslovākijas vanagu (sokolu) organizāciju Sokol

Československy) dib. 1862. g. virsnieks Indriķis Figners
un Dr. Miroslavs Tir š. Pirmais, kopā ar pārējiem dedzīgiem
vanagiem — īstiem tēvzemes dēliem, brīvības cīnītājiem (pret

Austrijas - Ungārijas ķeizarvalsts bārgo varu), nodibināja orga-

nizāciju un tiek ievēlēts par priekšnieku (starosta), bet Tīrš —

par viņa vietnieku. Kāmēr Figners rūpējās par organizācijas

materiālo labklājību un propagandu, Dr. Tīrš izstrādāja un ie-

veda sevišķu vingrošanas sistēmu (sokolu vingroša-

nu), dibinātu uz zinātniskiem pētījumiem un novērojumiem. Šī

vingrošanas sistēma ievirzās plašās massās un iegūst arī pie-
krišanu citās valstīs. Lai atzīmējam, ka piem. brīvās kustības

mūzikas pavadībā ciena netikvien mūsu vanagi, bet arī skola,

karaspēks v. t. t., savas vingrošanas dēmonstrējumos. Tīrš un

Figners nodibināja vairākas vingrošanas skolas Prāgā un ap-

kārtnē un pateicoties tam, izauga plaši vingrotāju kadri. Bet

netikvien fiziskā audzināšanā šiem vīriem lieli nopelnitas pats

arī garīgā audzināšanā, sagatavojot savai tautai garīgi un fi-

ziski Jabi attīstītus vīriešus un sievietes, kuri vēlākos laikos ra-

dīja Čechoslovākijas brīvvalsti, nokratot svešās varas jūgu.

Pašreiz šo organizāciju vada: savienības prezidents,
Dr. Staņislavs Bukovsky; viceprezidents — Dr. Juraj

S1 avi k, priekšnieks (starosta) — Agathon He 11 er; vana-
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Čechoslovākijas vanagu (Sokolu) vadītāji.

Dr. Stanislav Bukovskij,
Čechoslovākijas vanagu prez.

Agathon Heller,

Čechoslovāķijas van. priekšn.

Dr. Juraj Slāvik,
Čechoslovākijas vanagu vice-

prezidtents.

Marie Provaznikova,
Čechoslovāķijas van. priekšn.
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clžu priekšniece Marija Provasnikova (visi apbalvoti ar

Latvijas vanagu augstakb goda zīmi — zelta medaļu) un cit:.

Organizācija administratīvā sadalījumā dalās: savienībā

vai «jednota» (apmēram tas pats, kas pie mums novads); tad—

«žuņa» (apgabals) un beidzot «Československā Obec Sokolska»
— Čechoslovākijas vanagu saime — visu apgabalu apvieno-

jums vienā organizācijā. Biedru uzņemšana notiek ierobežotā

veidā
3 galveno vērību griežot kandidāta dzīves veidam, pagāt-

nei un morāliskām īpašībām. Ārzemniekus uzņem tikai s1 ā -

v v atvases un tad, jā tie pasaules karā bijuši sabiedroto puse

(nav cīnījušies pret sabiedrotiem). Uzņem sievietes un vīrie-

šus, neraugoties pēc sabiedrībā ieņemamā stāvokļa no 18. dzī-

vības gada (pie mums no 6. dzīvības gada). Kandidātiem

jaunākiem pa.r 26 gadiem no t,e,i,k,t,i u,n c,ī.t.ī.g.i

jāapmeklē vingrošanasl s t.u nd a s un jābe «■ d z

zināmu prasību kurss, noliekot pārba ud ī j u,-

mu s. Vienreiz gadā sasauc pilnu biedru sapulci, kura izvēl

prezidiju uz vienu gadu. Prezidijs sastāv no priekšnieka (sta-
rosta), viena vai vairākiem viņa vietniekiem, vingrošanas
priekšnieka un attiecīgiem valdes locekļiem. Atsevišķām no-

zarēm, kuras neietilpst vingrošanā, ka vokālai un instrumen-

tālai mūzikai, slēpotāju un jātnieku sekcijai v. c. ievēl attiecī-

gus vadītājus. Prezidijam piešķirta disciplināra vara un par

dažādiem pārkāpumiem tas var sodīt biedrus ar izslēgšanu uz

laiku, vai pavisam no biedrības.

Nelielas krievu sokolu vienības ir arī Latvija.

Sokolu audzināšanas pamattēzes:

Gars ur» miesa jāattīsta harmoniskā saskaņā.
Miesas attīstībai vajadzīgi noteikti pamati:

1. Tai jābūt vispusīgai, panākot: a) kustību attīstību harmo-

niskā saskaņā, b) pilnu visu orgānu attīstību, c) pareizu

muskuļu kordinaciju.

2. Fiziskai attīstībai pamatos jāliek daile, skaistums.

3. Fiziskā attīstība jāsavieno ar garīgo audzināšanu, lai abi

būtu nešķiramu Vingrojot panāk uztveres, uzmanības pa-

asināšanu, prāta izkopšanu, gribas spēku, pareiza lēmuma

atrašanu, veiklību un garīgo līdzsvaru kritiskos brīžos.

Tāpat jārada drošsirdība, uzticība, paļaušanās spēkiem,
pārvēršot vārdus — darbos. Tamdēļ vajadzīgs sistēmā-

tisks treniņš.

4. Ķermeņa attīstība jāsavieno ar tikumības attīstību un vei-

došanu, jo tikumības pamati veido raksturu. Tamdēļ jā-
veido sevi un jāieaudzina katrā cilvēkā pienākuma apziņa

pret sevi un savu tautu. Pienākumi pret sevi, savu perso-

nu būtu: savu veselību sargāt un miesu kopt; iznīcināt

ļaunus (dzīvnieciskus) instinktus un pastāvīgā treniņā vei-
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dot sevi par tikumīgu um (krietnu cilvēku ar nosvērtu rak-

sturu. Attiecībā pret tautu un tuvāku mīlēstību (brālību):

nācionālā apziņa, tēvzemes mīlestība, sabiedriskas iekārtas

cienīšana un sabiedrisko tikumu, labo parašu, tradīciju un

pieklājības prasību ievērošana; savu interešu saskaņošana
ar sabiedrības vispārējām interesēm.

Katra atsevišķa indivīda jāizkopj:

Savaldīšanās spējas, ķermeņa un gara norādīšana kultūras

cilvēku prasībām piemērotā virzienā; drošsirdība, izturība un

darba precizitāte (noteiktība). Tikumības pamatos jāietilpst

prasībām pēc: mērenības (vienkārša dzīves veida), apmierinā-
tības, sevis savaldīšanu, uzticību, godīgumu un paļaušanos ie-

spēju, noteiktību, pacietību arī grūtos brīžos, cenšanās Pēc

progresa, disciplīnas un cilvēku mīlestības.

Garīga audzināšana jāpārvērš par cietas un nelokāmas gri-
bas izkopšanu, izveidojot minētās labās īpašības.

Šai audzināšanai jabut iespaidīgai un svarīgam faktoram

sabiedrības dzīvē, kamdēļ nepieciešams:

a) Pakļaut šai audzināšanas sistēmai visas sabiedrības šķiras,
neatkarīgi no audzināmā vecuma un dzimuma.

b) Audzināšanas darbam jānorit ciešā sabiedrībā, lai katrs ap-

mācāmais mācītos sabiedrību cienīt, tanī darboties un savus

spēkus un spējas ziedot sabiedrības attīstības darbam.

Visu spēku attīstībai un veidošanai par pamatu jāliek pra-
sība šos spēkus veidot tautas eksistences labā un tautas vie-

nības sargāšanai, kamdēļ:

a) jārūpējas par katra atsevišķa cilvēka veselību, to stiprinot

un vairojot;

b) jāveido cilvēki ar stipru gribas spēku, pašuzupurēšanās spē-

jām un noteiktu raksturu, kas katrā brīdī spējīgi savus labos

nodomus pārvērst darbos;

c) jāveido no viņiem krietns darba spēks;

d) jāpieradina strādāt sabiedrība un uzupurēties tas laba;

c) jārūpējās par garīgi un miesīgi veselu paaudzi, par pēcnā-

cēju attīstību;

f) jāveido tautas bruņoto aizsardzības speķu pacelšana;

g) jāiespaido plašās masās skaistuma izpratne un jāmodina
viņas interese skaistuma meklēšana un sargāšana.
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Vanags L uk ss, Jānis,

58. Imantas novadā.

Šaušana ar loku.

Šaušana ar loku ir sporta veids, kurš daudzās Vakareiro-

pas valstīs un Amerikā, bet it sevišķi Anglijā ir sasniedzis 1 vis-

augstāko attīstības pakāpi. Vakareiropas valstīs šai sporta
nozarei ir arī savs kultūrvēsturisks pamatojums, jo tur loku

šaušanas sporta kultivēšanai pastāvošo pulcinu un biedrību

pirmsākumi meklējami gadu simtus atpakaļ vidus laikos, par

ko liecina uzglabātās tradīcijas. Visām valstīm priekšgala
tomēr stāv vecā Anglija un tas laikam izskaidrojams ar to, ka

jau senatnē no Anglijas nākuši labākie strēlieki.

Pēdējā laikā šī jaunā sporta nozare rod sev arvien vairāk

piekritējus arī tur, kur līdz šim tā bijusi pilnīgi novārtā. Ari

pie mums šī jaukā sporta nozare ir celta gaismā un soli pa

solim iet uz priekšu. Maldīgs ir uzskats, ka loka šaušanas

sports ir bērnu spēle. Senatnes tautas ir ar šo pašu loku gu-

vušas viena par otru uzvaras. Tas bija vienīgais un loti bī-

stams, šaujamais ierocis. Vēl tagad atrodamas tautas, kuras

sagādā sev uzturu ar šo pašu šaujāmo loku un pat izcīna karus.
Mūsu kultūras apstākļos tas vairs nav iespējams, bet tādēļ
šim šaušanas veidam sporta vērtība nezūd. Ņemot vēl vērā

bultas lielo caursišanas spēju — ar parasto angļu bultu vidēja

mēra šāvējs var izšaut collīgam galdam cauri — loka šau-

šanas vērtība tikai var pacelties. No saviem piedzīvojumiem

varu teikt, ka ar bultām, kurām piedalījos pirmās vanagu Zie-

meļlatvijas meistarsacīkstēs Cēsīs, gadus 7 atpakaļ, esmu iz-

šāvis 40 m/m galdam no 20 m. attāluma. Tās tomēr bija daudz

smailākas par angļu bultām. Galvenais tomēr ir patīkams un

veselīgs sporta veids un vienādi noderīgs kā vīrietim, tā arī

sievietei, kurš daudzpusīgi un harmoniski attīsta galvenokārt

ķermeņa augšdaļas muskulatūru un nepārpūlē sirdi, kas pie
daudziem citiem sporta veidiem var notikt.

Loks. lekams pārejam pie šaušanas technikas un dažā-

dām trāpīšanas iespējamībām, jāapskata pats ierocis, no kura
lielā mērā atkarājas šaušanas rezultāts. Loka garums no

140—160 cm, veids redzams zīmējumā, kur tas ir uzvilktā stā-

voklī. Kokus pagatavošanai minēšu tikai tos, kurus var Lat-

vijā dabūt un 'tie ir: Goba, osis, kļava. Lokus ieteicams pa-

gatavot no jauna koka un vislabāk no pāršķelta — vienas pu-

ses. Resnumam jābūt ne mazāk kā 1,5 collas (neapstrādātiem).
Saplēst koku zaļu un pēc tam nolikt guļus vai pakārt žūšanai.

Ja tad vēl koks griežas, vai saliecās, kas lielākā vai mazāka

mērā arī notiks; nebūs taisītāja vaina. Tā izžāvētam kokam

noēvelē vienu pusi taisnu un noapaļo šķautnes, bet tā, lai būtu
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ēvelēts pa šķiedrai, lai šķiedras nebūtu pārgrieztas, jo tās var

būt priekš pagatavotā loka liktenīgas. Nevar arī galvot, ka

pirmais pagatavotais loks jāti sava uzdevumu pildīs, šķiedrām

jāstiepjās veselam no viena gala līdz otram. Ja loks jau tik-

tāl pagatavots atmērīt vidu apmēram 30 cm. (tas atkarājas no

gatavojamā loka garuma) un tad var sākt apdrāzt galus.. Galus

var apdrāzt tikai no iekšpuses. Kad loks jau pagatavots tik

tālu, ka to var uzstiept, tas jāizdara un pēc tam ar pārtrauku-
miem jādrāž tālāk tāpat uzstiepts. Pārtraukumi vajadzīgi, lai

nepagatavotu loku izliekumus asimētriskus, bet izdarot pie tais-

sīšanas pārtraukumus, var labi noskatīties, kura puse ir iz-

drāzta vairāk. Drāžot loku, jāuzstiepj viegli. Pēc tam' kad

loks ir pilnīgi gatavs, tā vidu no centra uz vienu pusi apvelk
ar ādu vai kādu citu materiālu — labākai turēšanai rokā. Loka

resnums vidū ir 2,5X3,0 cm., bet galos, kuri saiet apaļi —

1,5 cm., vai arī mazāk, kuriem uzliek uzgaļus auklas nostipri-
nāšanai. Loka stiprumu mēro mārciņās. Sieviešu loki no

25—35, bet vīriešu līdz 50 mārciņu smagi.

Bulta. Šaut un arī trāpīt var ar kuru katru loku, bet

ne tā tas ir ar bultām. Nepareizi un slikti izgatavota bulta

izslēdz katru trāpīšanas iespēju. Bultas garums
—

no 60—70

cm. Pagatavot bultas var no visiem kokiem, bet derīgākie
būs: kļava, osis, egle, lazda un sevišķi vieglām bultām arī

vītols. Egles bultas ieteicams gatavot no egļu zariem, bet

lazdas var lietot jaunas, kuras jau dabīgi ir bultās resnumā.

Kociņu var iztaisnot, sasildot un pēc tam izliecot. To jāizdara

kociņam zaļam esot. Bulta jāpagatavo, lai viens gals būtu

resnāks par otru par apm. 2 m/m,, pie kam resnāko galu taisīt

līdz 8 m/m. Resnākā galā uzliek uzgali, bet tievāko atstāj

spalvām. Spalvas iestiprina šādi: 3 cm. no gala sadala bultu

3 daļās, apkārtmērā, pēc kam garēniski iezāģē 5—6 cm un

1—0,5 cm. dziļu rievu. Pēc tam sagatavo spalvas no tītara

spārniem vai astes atplucinot no kātiņa. Šādi sagatavotas

spalvas ielīmē izzāģētās rievās un pēc tam no virsas visas

vienādā augstumā atgriež. Ļoti vēlams vienai bultai spalvas
pagatavot no vienas spalvas. Bultas svars ar visu metāla uz-

gali nedrīkst pārsniegt 35 gramus-. Var lietot bultas šaujot

pareizā mērķī arī bez uzgaļa, tikai tad tām jābūt pagatavotām
no cieta koka.

Aukla. No auklas, pie parastās vidusmēra šaušanas,
vairāk netiek prasīts, kā izturība, bet arī tas ir daudz. Pa-

gatavot auklu, lai tā būu tieva un tai pašā laikā izturētu tādu

rāvienu, kāds ir lokam uzvilktu auklu atlaižot —

nav viegli.
Bez tam sacīkšu šaušanai jāpagatavo aukla, kura nebūtu arī

atspenga._ Loti iespējams, ka loks auklai trūkstot arī «trūkst»

un_ rezultātā jātaisa jauns loks. Sevišķi tas sakāms par lī-

mētiem lokiem, kuri ir spraigāki, bet pret auklas trūkšanu
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neizturīgāki. Par līmētiem lokiem un viņu pagatavošanu mi-

nēšu pie citas izdevības. Auklu pagatavo no kurpnieku die-

giem. Vienā galā iepinot cilpu, bet otrā atmērojot vajadzīgo

garumiu, iesien auklas, apmēram 4 m/;m resnas.

Šaušanas technika, vai teorij,a. Šaušana ar

loku ir nesalīdzināmi grūtāka, kā ar kuru katru citu šaujamo

rīku un mērķī trāpīšana prasa ilgu un pacietīgu treniņu un

novērošanu. Vēl jo sevišķi tāpēc, ka šeit nav nekāda noteikta

mērķēšanas iespēja, jo katrs ar savādāku spēku loku atvelk

un arī loku svarts nav vienāds. Šaušanas stāju var redzēt zī-

mējumā, tamdēļ pie tās nekavēšos. Bulta jātur loka kreisā

pusē, virs kreisās rokas. Tālāk sekot uzmanīgi, lai gan tas

zīmējumā parādīts. Bulta ar garēniskā šķērsgriezuma plāksni,
kura šķeļ loku virzienā no šāvēja uz mērķi, veido leņķi. Šis

leņķis pamata stāvoklī, tas ir pie neuzvilktā loka ir vislielā-

kais, bet loku uzvelkot pamazinās. Lai gan šis leņķis pie uz-

vilkta loka samazinās, tomēr visu laiku dod novirzienu pa krei-

si. Atlaižot auklu, t. i. bultu izšaujot viņa iziet cauri visām

stādijām, tikai ar nesalīdzināmi lielāku ātrumu. Iznāk, ka bul-

ta atstāj loku ar lielāku novirzienu pa kreisi, kā tēmēšanas
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momentā, un, ka bulta pie tāda stāvokļa sasniedz mērķi ar

loti lielu novirzienu pa kreisi. Bet īstenībā tas tā nebūt nav.

Bulta atstāj mērķi ar mazāku novirzienu pa kreisi, kā tēmē-

šanas momentā, un proti, tamdēļ, ka lielā ātrumā izskrienot, tā

ar savu ātrumu, neatkarīgi no šāvēja gribas nobīda loku pa
labi līdz ar šāvēja roku. Tā tad pēc šāviena roka ar loku

atrodas vairāk pa labi nekā tēmēšanas momentā, kas savkārt

stipro novirzienu pa kreisi izlīdzina. Tomēr mazs novirziens

paliek un to šāvējam jāņem vērā. Lai panāktu, ka bulta ne-

novirzās, bet lido tieši tēmēšanas virzienā, tad aukla pie at-

vilkšanas jāvirza mazliet pa 1 a b i, bet taī pašā laikā, loks jā-

notur rokā tik stingri, lai tas ar pagriezienu neieņemtu stāvokli

pret auklu. Tā kā pat spēcīga roka nevar atturēt loku no

maza pagrieziena, jo plaukstas āda kaut nedaudz padodas, tad

ieteicams pirms auklas atvilkšanas ņemt mērķējamo punktu ne-

daudz pa labi no centra. Par cik, to noteic katra šāvēja spē-

jas. Tomēr tas viss panākams tikai ilgos un neatlaidīgos tre-

nņos. Otrais svarīgākais moments ir tas, lai šāvējs pie šāviena

kontrolētu roku mukuļu darbību un to arī pārvaldītu, jo abas

rokas darbojās kā divas sviras — viena otrai pretīm, pie kam

pie šāviena rodas stāvoklis, kurā kreisās rokas muskuļiem ir

tendence novirzīt loku pa kreisi, bet labās atkal savukārt auk-

lu pa labi. Pie šāda stāvokļa rezultāts dos atkal šāvienu pa

kreisi. Lai tās nenotiktu, tad muskuļi ir jāsasprindzina tiktāl,
ka šī instinktīvā darbība tiek paralizēta.

Vai šāvējs šauj pareizi vai nē, tas redzams no izšautām

bultām, kuras pie nepareizas izšaušanas tiek no vienas puses
nobrāztas; izšaušanas momentā no nepareizi izšautās bultas

dzirdams troksnis, kas rodas bultai piesitoties pie loka malas

un bez tam bultas iet uz mērķi ar dažādiem novirzieniem, bez

kādas kontroles iespējas.
Pie šaušanas stājas jāpiebilst, ka šāvēja elkoņiem un abiem

pleciem jābūt vienā plāksnē. Nav slikti, ja labās rokas elkons

stāv mazliet augstāk, tikai šāds stāvoklis ir grūtāks.
Mērķis. Mērķis pagatavots no salmu vai kādu citu

zāļu pinuma un apvilkts ar audeklu, kurš sadalīts 5 riņķos. le-

teicu lietot šādi pagatavotu mērķi: 60 cm. diametrā (starptau-
tisks mērķis). Uz šādu mērķi jāvar izšaut no 30 metru attā-

luma ar 10% kļūdu, mūsu apstākļos būs labi šauts. Uzsākot

trenēt šaušanu attālumu ņemt mazāku (var sākt no 10 m) un

pamazām palielināt.

Grūta ir šo ieroču pagatavošana, bet vēl grūtāka ir pati
šaušana. Kursantiem, kuri apmeklēja 1934. g. vanagu istruk-

toru kursus, šis raksts būs papildinājums, bet tiem, kas par

loku šaušanas sportu vēl līdz šim nav dzirdējuši nekādas pa-

mācības, būs vajadzīgais jāsmejas no šī raksta.

(Zīmējumus izgatavojis 58. Imantas novada vanags-gunvedis
Treibergs.)
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Vanagu-jufnieku gaitas:

Mūsu jūrnieku grupa apmācības brauciena uz jachtas «Gloria» klāja.

32. Rīgas iūras novada iūras

jacbta «Gloria», ar kuru izda-

tirī daudzi tuv- un tāļbraucieni.

Jiachta būvēta 1907. g. Garums
— 12,06 m. Platums — 2,68
m. Vidēja iegrime — 1,46 m.

Būru laukums — 81 m 2.
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Ko stāsta kāds jūras vanags.

Latvija ir ūdeņiem bagāta; jūras robeža tai — 494 klm,

kuģojamo upju kopgarums 535 klm, neieskaitot daudzos ezerus

un mazākos ūdeņus.
Saule, gaiss un ūdens ir trīs svarīgi faktori vese-

lības uzturēšanai, it sevišķi ūdens (sk. rakstu: «Adas higiēna

un norūdīšana»).
Tomēr latviešu lielākā dala neprot peldēt; airēšanu pie-

kopj tikai nepieciešamības spiesti, bet zēģelēšanu uzskata par

bagātnieku izpriecu.

Visumā, ar nelieliem izņēmumiem, ūdens sports latviešu»

aprindās nostādīts pastarīša lomā un pa lielākai daļai atstāts

sveštautiešu rokās.
.

Lai gan peldētavas: bieži ir vieglāk ierīkot, nekā sporta
laukumus, tomēr šo «dabas dāvanu» pie mums ļoti mazos ap-

mēros iemanto, turpretim ārzemēs ūdenim veltī lielu uzmanību.

Šāda, mūsu dabas dāvanu ignorēšana ir pilnīgs pretstats
mūsu tautas vadītāju centieniem. Mūsu jūrniecības tēvs —

Krišjānis Valdemārs, aicinādams latviešus doties jūriņā, domā-

jis nevien par materiālās labklājības iegūšanu (ar kuģošanu),
bet arī par latvju tautas propagandēšanu ārzemēs.

Neba jau visiem jākļūst jūrniekiem; ir arī tādi, kam visu

mūžu pa zemi jārāpo. Bet arī zemes rāpotājiem nebūtu no

ūdens jābīstas, jo ūdens veselīgais iespaids (uz ķermeni) nav

apstrīdams, ko pierāda ikvasaru lielais atpūtas meklētāju
skaits Rīgas jūrmalā.

Viss būtu labi, bet vai jūs protiet peldēt, airēt, zēģelēt?
Kā? — Jūra, upe, ezers tepat degungalā un jūs to neprotiet
izmantot!

Bet paraugaties uz tiem, kas ar peldēšanu vai airēšanu

savā brīvā laikā nodarbojas! Jau no tālienes tāds «jūrnieks»
atšķiras no zemes rāpuļiem: labi veidots augums un lieliski at-

tīstīts krūšu kurvis, kura tilpums. tālu pārsniedz normālo, jo

katrs zina, ka elpošana ir dzīvības pamats! Ūdens sporta pie-

kopējs, vēja appūsts, uzturas uz ūdens un tā tad visskaidrākā

gaisā, bauda vislielāko atpūtu un krāj spēlkus ikdienišķam
darbam.

Zeģelešana prasa aukstasinību un pieradina pie momentā-

lās apķērības.

Piekopjot daiļlekšanu, cilvēks kļūst drošsirdīgs, veikls, ar

lielām muskuļu pārvaldīšanas spējām.

Visas šīs labās īpašības attīsta ķermeni, norūda to, un,

pateicoties tām «ūdenssportists» iegūst dzīvē un ikdienišķā
darbā lielus panākumus.

Visam lietam ir savs «bet!» Maldīgas ir domas, ka udens-

sportistam jābū «šņaba vai k'oņJaka» dzērājam. Maldīga arī



156

rīcība, ka uz jūras jāņem līdz «silta jaka», jo jūrnieks bez «iek-

šējā» slapjuma nevarot iztikt. Kas no šiem veclaiku aizsprie-
dumiem vadās, tas jūras dzidrā gaisā iegūto turpat uz vietas

iznicina.

Bet te nu mūsu—vainagu uzdevums populārizēt ūdeni (ti-
kai ne tējas vārīšanai un «groka» sildīšanai), patiesam ūdens-

sportam un savas veselības kopšanai.
Udenssports nav turīgo cilvēku priekšrocības, jo nelielu

peldētavu var iekārtot ar nelieliem līdzekļiem. Tāpat kopīgi
būvējot, iespējams darināt laivas un pie labas gribas arī ne-

lielas jachtas.

Vanagu štābā ir vairāki piedzīvojuši jūrnieki, kuri labprāt
sniegs vajadzīgos norādījumus un, ja būs iespējams — sarīkos

attiecīgus kursus zēģelēšanai, airēšanai un peldēšanai.
1935. g. vasara domājam Rīga rīkot peldēšanas kursus.

Udenssports vanagu saimē jāatdzīvina, lai ikkatrā novadā
— kur tuvuma jura, ezers, vai kuģojama upe

— butu sava

jūrnieku vienība.

Bet kāmēr šos novados nav peldošo līdzekļu, uz redzēša-

nos 1935. gada vasarā (peldēšanas kursos) — Rīgas pilsētas
peldētavā! Kompass.

Latvijas vanagu Nopelnu zīme.

Dib. 1931. g. ar vanagu 'kongresa lēmumu.

I šķiras — zelta.
II šķiras — sidraba.

111 šķiras — bronza.

Izvilkums no statūtiem.

§ 1 Nopelnu zīme trijās šķiras: I, II un 111 šķira. Nopelnu
zīmes devīze: «Stāvat stipri — par Latviju».

§ 2. Nopelnu zīme nodibināta centīgāko, priekšzīmīgāko vanagu, vana-

džu, apogu un apodžu, vanagu goda un mūža biedru, ka arī

ārpus biedrības! stāvošo personu _— vanagu labvēļu, atbalstītāju,

latvju kultūras darbinieku, nacionālās idejas paudēju un Latvijas
valsts drošības sekmētāju apbalvošanai par augsti kvalificējamiem

nopelniem un darbību vanagu organizācijas vai valsts, sabiedrības,
kultūras darbības laukā, neatkarīgi no apbalvojamās personas

vecuma, dzimuma vai sabiedrībā ieņemamā stāvokļa.

§ 3. Apbalvot var § 2. norādītās personas, kas:

a) centīgi, priekšzīmīgi un nepārtraukti aktīvi darbojušās

vanagu saimē vismaz 5 gadus un šinī darbības laika orga-

nizācijas labā sasniegušas augsti kvalificējamus panākumus —

vanagu idejas stiprināšanā un vanagu saimes izveidošanā.

b) sastāvējušas nepārtraukti vanagu saime vismaz 10 gadus

un šinī laikā loti sekmīgi darbojušās;

c) ļoti sekmīgi veikušas kādu augsti kvalificējamu vanaga

organazācijais uzdevumu, uz paša iniciatīvi, vai attiecīgo

vanagu priekšnieku rīkojuma;
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d) ar izcilus panākumiem sekmējušas Latvijas valsts aizsar-

dzību, drošību, vai ar savu dzīvību riskējušas pie valsts

ienaidnieku apkarošanas;
c) glābušas savus līdzpilsoņus no draudošām briesmām un

nelaimes, netaupot savus spēkus un dzīvību;
f) ar augsti (kvalificējamiem panākumiem propagandējušas

Latvijas valsts neatkarības ideju, un pilsoņos audzinājušas

nācionālo apzinu un tēvzemes mīlestību;
g) loti sekmīgi darbojušās latvju kultūras darbības laukā;
h) ļoti sekmīgi darbojušās musu tautas sadarbībai (uz huma-

nitātes pamatiem) ar citām kultūras tautām;
i) panākušas neatlaidīgā un sistemātiskā izcilus audzināšanā

harmonisku sava ķermeņa attīstību, izkopjot garu un miesu,
vai ari plašās aprindās sekmējušas šo audzināšanu;

k) ļoti sekmīgi darbojušās savā tiešā darba vietā (skolā, darba

vietā v. t. t.) un ar savu nevainojamo un priekšzīmīgo
darbību pierādījušas pārējiem pilsoņiem vanagu neviltoto

godīgumu, krietnumu un bruņniecisko cēlumu.

§6. Nopelnu zīmes īpašniekam piešķirtas vanagu organizācijā sekojo-

šas priekšrocības:
a) I un II šķiru zīmes īpašnieki bauda tiesības, kādas biedrības

statūtos paredzētas goda biedriem un proti: 1 šķiras no-

pelnu zīmes īpašnieks tiesībās pielīdzināts biedrības goda
biedram, bet II šķiras — attiecīgā novada goda biedram, ar

visām statūtos paredzētām šo goda biedru tiefībām.
Visu šķiru nopelnu zīmes īpašnieki:

b) pie apbalvošanas iegūst nākošo vanagu pakāpi līdz vanaga-

gunveža (vanadzes-lidones) pakāpei ieskaitot;
c) pie vairāku vanagu pārvaldības amatu kandidātu izvēles (ja

nopelnu zīmes īpašnieks piemērots šim amatam) iegūst

priekšrocības uz šo amatu.
d) var apmeklēt visus centra, apgabalu un novadu vanag» iz-

rīkojumus, svinības v. t. i, bez ieejas maksas, izņemot

tādas sanāksmes v. t. t., kurās obligātoriski noteikta zināma

maksa par sevišķām labierīcībām, piem. kopējs tējas

galds v. t. t.;
c) lietot nopelnu zīmes attēlus savos rakstot, vizītkartēs, zīmo-

gos, vērtslietās, standartos v. t. t.

§ 7. Nopelnu zīmes īpašnieku bez vanagu prezidenta sevišķas atļaujas

nevar izslēgt no vanagu saimes par biedru naudas laikā neno-

maksāšanu

§8. Pie savstarpējas sasveicināšanās, vienas pakāpes vanagiem-dzēm
vai arī jaunākiem par nopelnu zīmes īpašnieku, pirmiem jāsveicina

zīmes īpašnieks, ja pēdējais nēsā nopelnu zīmi.

§ 9. Apogiem, apodzēm un kandidātiem-tēm, ja tie var kaut kādā veida

nopelnu zīmes īpašniekam pakalpot, piem. palīdzot viņam aiznest

kādu priekšmetu v. t. t., tas jādara bez sevišķa aicinājuma.

§ 10. Saņemot piešķirto nopelnu zīmi, viņas īpašniekam nekavējoši jā-

iesūta vanagu štābam sava ģīmetne (pastkaršu lielumā) —■ ģīmet-
nes ievietošanai apbalvojamo albumā un īss dzīves apraksts.
lekams nav iesūtīts norādītais un nokārtotas citas šo statūtu

turpmākos pantos minētās saistības, apbalvošanas komisija var

neizsniegt attiecīgo diplomu — zīmes nēsāšanas apliecību.

Nopelnu zīmes īpašnieks, kam nav izsniegts diploms, skaitās

par zīmes pagaidu īpašnieku Līdz ar attiecīgā dip-

loma_ izsniegšanu nopelnu zīmes īpašnieks iegūst šos statūtos pa-

redzētas priekšrocības.
§ 11. Ja nopelnu zīmes īpašnieks izturās necienīgi pret vanagu organi-

zāciju, tās amatpersonām, rupji pārkāpj iekšējo kārtību, disciplīnu,
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sodīts no tiesas par kriminālnoziegumiem, vai citādi kaite biedrības

labai slavai, tad attiecīgie priekšnieki,
......

ierosina

pie apbalvošanas komisijas apbalvojuma anullešanu

§ 19. Nopelnu zīmi nēsā virs svārku kreisās kabatas, pie kam, ja no-

pelnu zīmes īpašniekam ir vairākas nopelnu zīmes šķiras, tad

pievieno tās šķiru pakāpēnībāi
§ 16. Nopelnu zīme obligātoriski nēsājama vanagu svinīgos gadījumos.

salidojumos, valsts svētkos un citos svinīgos gadījumos.
Aizliegts nopelnu zīmes nēsāt, atrodoties restorānos, izpriecas

vietās, kur lieto alkoholu v. t. t

§ 18. Apbalvošana ar nopelnu zīmi notiek vienreiz gadā — biedrības

dibināšanas atceres dienā —■ 1. martā, bet svarīgos gadījumos
arī citā laikā.

§ 19. Apbalvošanu var ierosināt: a) kongress, b) vanagu goda prezidents,
c) vanagu prezidents, d) viceprezidents un c) pārējās augstākās

amatpersonas, sakot ar novada priekšnieku uz augšu
§ 20. Nopelnu zīmes pasniegšana, pēc iespējas, izdarāma ar svinīgu

ceremoniālu.

Visus apbalvojumus izsludina vanagu prezidenta rīkojuma.

Vanagu Nopelnu zīmes apbalvošanas komisija:

priekšsēdētājs vanagu prezidents vanags-virsaitis Markus Ozols,

locekli: viceprezidents vanags-virsaitis Jānis Jansons, vanagi-

virsaiši Augusts Blūms un Gotfrīds Mīlbergs; štāba pr-ks vari.-

virsvad. Valdemārs Gerdens; 7. Limbažu novada pr-ks vam.-virsv.

Jānis Kalniņš un 16. Malnavas novada pr-ks van.-virsv. Pēteris

Sauleskalns.

Ar vanaguNopelnu zīmi apbalvoti:

I šķiru:

1) Biedrības goda biedrs valsts prezidents A l_b c r t_s Kviesis,

2) Biedrības goda biedrs kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis,

3) Biedrības goda biedrs archibīskaps Dr. vanags-vadonis Teodors

Gnnbergs,
4) Biedrības goda biedrs armijas komandieris ģenerālis Mārtiņš

P c n i ķ i s,

5) Vanagu goda prezidents ģenerālis, profesors Dr. mcd- van.-virs.

Pēteris Sniķers.
6) Vanagu prezidents van.-virs. Markus Ozols,

7) Vanagu viceprezidents van.-virs. Jānis Jansons,

8) Vanagu štāba priekšnieks vanags-virsv. Valdemārs Gerdens.

9) B-bas" goda biedrs 1. Valmieras novada pr-ks vanags virsaitis

Jēkabs Gustavs,
10) vanags-virsaitis Augusts Blūms,
11) vanags-virsaitis Gotfrīds Mīlbergs,
12) 7. Limbažu novada priekšnieks van.-virsv._ Jānis Kalniņ §,

13) 16. Malnavas novada priekšn. van.-virsv. Pēteris Sauleskalna,
1-U Čechoslovāķijas vanagu savienības prezidents Dr. Staņislavs

Buk6v s k y-

-15) Čechslovaķijas vanagu savienības viceprez. Dr. Jūrai Slavik.

16) Čechoslovāķijas vanagu savienības priekšnieks Agathon Heller.

17) Čechoslovāķijais vanagu savienības vanadžu priekšniece Marija

Provaznilkova,
II šķiru:

1) 6. Mazsalacas novada goda biedrs un priekšnieks van.-virsv.

Arnolds Treimanis,
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2) 6. Mazsalacas nov. goda biedrs van.-vad. Alfrēds Sk ro dc ris,
3) V apgabala priekšnieks van.-virsv. Aleksandrs Doka (miris),
4) Centrālas valdes loceklis van.-virsv. Augusts Rolmanis,
5) 8. Priekuļu novada priekšnieks van.-virsv. Jūlijs Zutēns,
6) I apgabala preekšnieks van.-virsv. Mārtiņš Ja n s o n s,
7) VI apgabala priekšnieks van.-virsv. Roberts Freibergs,
8) IX apgabala priekšnieks van.-virsv. Alfrēds Baltiņš,
9) IV apgabala priekšnieks van.-virsv. Arvīds Sķr c i j at-

-10) Čechslovaķijas vanagu savienības priekšstāvniecības loceklis

Ķ_a re I Švarc,
11) Čechoslovāķijas vanagu savienības audzinātājs Antonin Krejči,

12) Čechoslovāķijas vanagu savienības pr-ka pirmais vietnieks

Dr. Miroslav Xling er,

13) Čechoslovāķijas vanagu savienības ārzemju biroja priekšnieks
Dr. Kar c 1 Stran s k y.

14) Čechoslovāķijas vanagu savienības ārzemju biroja priekšnieka palīgs
Aleksander Hrebik,

111 šķiru:

1) 8. Priekuļu novada van.-vad. Pēteris Dreimanis.
2) štāba van.-virsv. Voldemārs Cekuls,
3) Žurnāla atbildīgais redaktors van.-virsv. Pāvils

Ķr cjšma n i s,

4) Žurnāla «Vanags» redaktors van.-virsv. Valentīns Šīrants.
5) 21. Smiltenes novada priekšnieks van.-virsv. Pēteris Kalniņš,
6) 111 apgabala priekšnieks van.-virsv. Jānis Turks,
7) 10. Rūjienas novada priekšnieks van.-virsv. Vilis Klānis,

8) VIII apgabala priekšnieks van.-virsv. Valters Zirnītis.
9) II apgabala priekšnieks van.-virsv. Artūrs Bāns,

10) 18. Plāteres novada van.-virsv. Gothards Sirmacis,

11) 9. Cesvaines novada priekšn. van.-virsv. Voldemārs Les nieks,
12) 15. Lejasciema novada priekšnieks van.-virsv. Arvīds Burka,
13) 9. Cesvaines novada van.-vad. Jānis Kalniņš,
14) 30. Pociema novada priekšnieks van.-vad. lānis Ozoliņš,
15) 47. Madonas novada priekšnieks van.-vad. Alberts Neiders,

16) VII apgabala priekšnieks van.-virsv. Andrejs Kalniņš.
17) 6. Mazsalacas novada bij. vanadze-lidone Elza Eju ps.

18) II apeabala vanadžu priekšn. vanadze-lidone Lūcija Tomsone.
19) 36. Taurupes novada vanags-gunvedis Rūdolfs Branders,
20) 36. Taurupes novada vanags-gunvedis Arseni j s Kalniņš,
21) 18. Plāteres novada vanags-gunvedis Jānis Glāzers,
22) Čechoslovāķijas vanadze Milda Legat.

23) Čechoslovāķijas vanags Ja d a Šles ak,
24) 1. Valmieras novada van.-vad. Ernests Kosītis,
25) 1. Valmieras novada van.-vad. Ringolds Upatnieks,
26) 1. Valmieras novada vanags-gunvedis Kārlis Birzū 1i s,

27) 1. Valmieras novada vanags-gunvedis Richards Mūrnieks,

28) 1. Valmieras novada vanags-gunvedis Ernests Cepurnieks,
39) 13. Dobeles novada van.-vad. Alfrēds Lukstiņš,
30) 7. Limbažu novada vanags-gunvedis Arnolds Lubavs,
31) 5. Alūksnes novada priekšniece vanadze-vadone Irmgarde Tir o.

32) 48. Ventspils novada vanags-gunvedis Elmār_s Brants.

33) 37. Siguldas novada priekšnieks van.-vad. Kārlis Cīlītis,
34) 12. Cēsu novada vanags-gunvedis Arnolds Segliņš,

35) 46. Kastrānes novada priekšn. van.-vad.. Arnolds Turau ski s,

36) 7. Limbažu novada vanadze-lidone Malvīne Deig c1s.

37) 31. Sabiles novada van-vad- Žanis Busenbergs.

38) 12. Cēsu novada priekšnieks van.-virsvad. Ernests Ankēvics,
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39) Vanadžu priekšniece vanadze-vadone Elfrīda Karlson*-
Kukainis,

40) 37. Siguldas novada goda biedrs Augusts Veisb crg s,
41) 13. Dobeles novada priekšnieks van.-vad. Fricis Ledainis,
42) Staba goda biedre Johanna Grīnšteins,
43) Staba goda biedre Līvija Ozols,
44) 10. Rūjienas novada vanags-gunvedis Teodors Šķiņķis,
45) Staba vanags-seniors Pēteris Lasis.

Par nopelniem vanagu darba lauka

apbalvot® ar Triju zvaigžņu orden.i 111 šķiru:
1) Vanagu prezidents, van--virs. Mariku s O z.o-l.s.

apbalvoti ar Triju zvaigžņu ordeni V šķiru:

1) Vanagu viceprezidents, van.-virs. Jānis Jansons,
2) Vanagu štāba prieikšnieks, van.-virsv. Valdemārs Gerdens-
-3) Vanagu dibinātājs, bij. Gulbenes apg. van. pr-ks, van.-virs.

Augusts Blūms,
4) Centrālās valdes loceklis, van.-virsv. Augusts Rolmanis,
5) I apgabala vanagu priekšnieks, van.-virsv. Mārtiņš Jansons,
6) 7. Limbāžu novada priekšnieks, van.-virsv. Jānis Kalniņš,
7) 8. Priekuļu novada priekšnieks, van.-virsv. Jūlijs Zutēns,
8) IV apg. vanagu priekšnieks, van.-virsv. Arvīds Skre i ja.

9) 10. kujienas nov. priekšnieks, van.-viirisiv- Vilis Klān i s.

10) 111 apgabala vanagu, priekšnieks, van.-virsv. Jān ii s Turks-

-11) VIII apgabala vanagu priekšnieks, van--virsv. Valters Zirnītis.

Standārti.

Novada vienības darbības simbols ir vienības standarts, kuru katra
vienība iegādājas saviem līdzekļiem. Vienība, kura gada laikā (no di-

bināšanas dienas) nav iegādājusies standartu, ir 1 i k v i d ē j a ir. a un viņas

dalībnieki sadalāmi pa novada citām vienībām. Likvidētās vienības

priekšnieks-ce gada laikā nevar ieņemt nekādus ieceltus amatus. (Vanagu

rokas grāmatas II d. XLII. nod. 8. p.)
Standartu izgatavo katrs novads no vienkrāsainas drēbes, pie kam

vanaga siluetu un aploci ar attiecīgiem cipariem, ja _standarta drcbe

if gaiša, izgatavo no tumšas drēbes un otrādi — ja drēbe ir tumša —

cipari tad gaiši. Aplocē esošie cipari apzīmē: virs līnijas atrodošais

cipars —
novadu (zīmējumā 60. novads), bet zem līnijas atrodošais cipars

apzīmē novada vienības numuru (zīmējumā 111 vienība). Novada numurus

apzīmē ar arābu, bet vienību — ar romiešu cipariem. Novada numurs

aploce un skaitli uzšujami standarta abās pusēs. Standarta krāsu izvēlas

novada dalībnieki un apstiprina novada priekšnieks. Vienā novadā visi

standarti vienādas krāsas un atšķiras viens no otra tikai ar attiecīgās
vienības numerācijas apzīmējumu. Novada priekšniekam jāziņo vanagu

štāba priekšniekam, kādas krāsas standarti un uzšuvumi tiek izgatavoti.

Techniskie dati (sk. zīmējumu). Drēbes garums 75 centimetri;

platums (pie kāta) — 30 cm., izveidojot to garumā trijstūrī. Vanaga
siluets 19 cm plats un 10 cm augsts, novietots 3,5 cm atstatuma no

standarta platās maias,. 2,5 cm atstatumā no silueta spārna novietota ap-

loce ar diametru 16 cm. Tanī cipari, kā augšā norādīts. Ciparu augstums

— 6 cm. Kāta garums — 2 metri un 10 cm; kāta apkārtmērs — 8% cm.

Kāta virsējā galā izrotājums (parasti metalla vanaga siluets) nedrīkst pār-

sniegt 10 cm. Izrotājumu var likt pēc brīvas izvelēs.
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Novadu vienību standarti.

Aplocē: virs strīpas — novada

numurs (60. novads); zem

strīpas — vienības numurs (III
vienība).

Standarta pagatavošana loti vienkārša un to var paši vienībās dalīb-
nieki izšūt, jo pašu darbs vairāk vērts, nekā citur

— par dārgu naudu

darināti standarti.

2. Braucamo līdzekļu standarti.

1. Biedrības «Latvijas Vanagi» locekļi ar novada priekšnieka, vai

viņam līdzīga un augstāko amatpersonu atļauju, var pievienot pie saviem

braucamiem līdzekļiem (velosipēdiem, motocikliem v. t. t.) šos noteikumos

paredzēto noteiktas krāsas un parauga standartu.

2. Standarts izgatavots no krāsainas drēbes pēc zīmējumā norādītiem

apmēriem, un proti: standarta garums —
29 centimetri: platums — 11,5 cm

ar smaili (stūrēm) vienā galā. Standarta drēbes krāsa — pēc attiecīgā
novada vienību standartu nokrāsas, ar platākā standarta malā izšūtu krā-

sainu (pēc vienības standarta uzšuvumu krāsas) stilizētu vanagu 8,5 cm

platumā uņ 4 cm augstumā, kurš iešujams 1,5 cm no standarta platākās
malas un 4,5 cm no standarta augšmalas. Virs stilizētā vanaga novieto*

jāms. novada numurs (zīmējumā 36. novada numurs), bet zem vanaga

spārniem —
«L V» (biedrība «Latvijas Vanagi»).

3. Novados, kur vel nav ievesti vienību standarti, krasa noteicama

saziņā ar vanagu štāba priekšnieku (kā noteikumos par vienību standar-

tiem minēts.).
4. Braucamo līdzekļu standarti lietojami vanagu saimes kopējos

izbraucienos, sirojumos v. t. t, kā arī atsevišķos izbraucienos!, ja vanags,

vanadze vai kandidāts tērpies vanagu-džu formas tērpā, jeb vismaz ar

vanagu nozīmi, vai formas cepuri.

5. Braucamo līdzekļu standarti piestiprināmi pie velosipēdiem un

motocikliem — riteņa labā pusē pie priekšējā rata; pie automobiļa —

dzesinātāja. (vai kur parasti piestiprina standartus) v. t. t.

6. Braucamo līdzekļu standartu var lietot tikai uz attiecīgas (1. § mi-

nēto priekšnieku) rakstiskas atļaujas pamata. Atļaujā mināmi: standarta

īpašnieka uzvārds, vārds, vanagu-džu pakāpe, standarta krasa un kāda

novadā standarta īpašnieks sastāv. Atļaujas izsniedzamas tekošam kalen-

dāra gadam.

7. Atļaujas var anuHēt un braucamo līdzekļu standartus noliegt pie-

stiprināt un nēsāt 1. § minētie priekšnieki katrā laikā, ja: a) Standarta

lietotājs to lietojis neatļautā kārtā, pārkāpis vanagu īeksē'os noteikumus

un pieklājības prasības — bijis iereibušā stāvoklī, piedalījies kautiņos,
ielu sadursmēs, ālējies publiskās vietās v. t. t. 6) Nepilda vanagu saimes

vadības likumīgās prasības: nenomaksā biedru naudu, neapmeklē kārtīgi,

sanāksmes v. t. t.

6. Standarta īpašnieka nedrīkst lietot standartu: a) Publiskas vietās,-
kur notiek dzeršana, ķildas, politiskas manifestācijas, protestsapulces un

krūšu nozīmes atņemšana, aizliegums apmeklēt uz laiku vanagu-džu

īpašnieks izcieš no vanagu vadības uzlikto disciplināro sodu, piem»

mītiņos ar noteiktu valstij naidīgu rakstūru. b) Laikā, kad standarta

sanaāksmes v. t. t • . .
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Braucamlīdzekļu standārts.

Virs vanagu emblēmas — no-

vada numurs (36. novads);
zem — «L. V.»-Latvijas Vanagi

9. Vanagu štāba_pilnvarotas_ personas, apgabala vanagu priekšnieki,
novadu priekšnieki, ka arī augstākā vadība var katrā laikā pieprasīt no
standarta īpašnieka apliecības uzrādīšanu (par standarta lietošanu) un, jā
tadu tas nevar uzrādīt — standartu atņemt un ziņot pēc piederības —

vainīga saukšanai pie atbildības.

10. Standartu noteikumu pārkāpumu vietā, viņa īpašniekam var at-

ņemt par 7. un 8. § uz vietas- konstatētiem pārkāpumiem visi priekšnieki,
sakot no vadoņa uz augšu, bet neatliekamos gadījumos arī vanagu in-

struktori — no vanaga
- šķēpraiža sākot uz augšu. Norādītos gadījumos

minētas personas 24 stundu laikā ziņo par notikumu attiecīgiem priekš-
niekiem, pievienojot pie ziņojuma atņemto standartu (arī atļauju).

11. Izstājoties no organizācijas, standarta īpašniekam jānodod stan-

darts savam priekšniekam, bez atlīdzības — standarta uzglabāšanai
archīvā.

Vanagu un vanadžu krusu nozīme.

(Vanagu krusu nozīmes attēls —

vanagu emblēma uz Gada grāmatas vaka)

Vanagu nozīme atgādina katram vanagam un vanadzei viņa slaveno

dzimteni Latviju, kura izplēšas zem sarkan-balt-sarkanā karoga uzlēcošās

saules, sudrabotos staros. Tā atgādina slavenos Latvijas dēlus, kuri kā

drošie, lepnie, stiprie un skaistie putni — vanagi izplestiem spārniem ceļas

izplatījumā, lai dzimteni vestu pretim skaistām saules apspīdētām tālēm-

Vanagu nozīme atgādina vanagam viņa augsto mērķi, kuru var sasniegt

tikai garīgi un miesīgi augsti attīstīta persona, tik dižciltīga, kā izplatī-
jumā lidojošs vanags. Katram vanagam vienmēr jāievēro vanagu no-

teikumi. Ar savu izturēšanos jāceļ vanagu gods un slava, stāvot augstu

pāri apkārtnes (pūla) līmenim: vanagam-dzei jāsargās diskreditēt sla-

veno vanagu nosaukumu, jo vanagu dibinātāji — Latvijas atbrīvotāji,
tanī ietvēruši savu karstāko vēlēšanos — kalpot savai atbrīvotai dzim-

tenei, sargāt to un vienmēr stāvēt stipri par Latviju-

Krūšu nozīmes nozaudēšanas gadījumu uzskata kā loti svarīgu no-

tikumu un tamdēļ nozaudētājs nekavējoties iesniedz novada priekšniekam

ziņojumu, sīki uzradot nozaudēšanas apstākļus. Novada ja ir

vajadzība, uzdod kādam vecākam vanagam vai vanadzei nozaudēšanas

apstākļus sīkāki izmeklēt un visus materiālus nosūtīt apgabala priekšnie-
kam. Apgabala priekšnieks visus materiālus ar savu slēdzienu nosūta štāba

priekšniekm lēmuma pieņemšanai. Jauno nozīmi var izsniegt tikai tad
L

kad

saņemta štāba priekšnieka atļauja. Štāba priekšnieks, Ja nozaudēšana

saskatāma paviršība vai citi neattaisnojoši iemesli, var vainīgo <odīt.

Nozaudēto krūšu nozīmi izsludina štāba rīkojumā par nederīgu.
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Piezīme: Vanagu-džu krūšu nozīmēsi pasūtāmas vanagu štābam
(Veikalos nav dabūjamas), iemaksājot krūšu nozīmes vērtību. Pie pa-

sūtīšanas jāuzrāda vai zīme vajadzīga vanagam, vai vanadzei. Krūšu

nozīmes reģistrē īpašā grāmatā un tās nevienam citam nodot nedrīkst
(tās numurētas!)- Krūšu nozīmes numuru ieraksta arī vanaga-dzes biedru

apliecībā. Kandidāti, iekams viņi nav paaugstināti, par vanagiem-dzēm,
vai apogiem-dzēm, krūšu nozīmes nedrīkst nēsāt

Vanagu, vanadžu, apogu, apodžu un kandidātu

formas tērpu apraksts.

(Izvilkums no vanagu prezidenta rīkojuma.)

(Formas tērpi apstiprināti no lekšlietu ministrijas,
saskaņā ar Preses un Biedrību nodaļas priekšnieka
1933. g. 14. oktobra apliecībām Nr.Nr. 147397 un

147584.)

I. Vanagu-vadoņu tērps (sk. attēlu) sastāv no: svārkiem, biksēm, vidus

jostas, kakla saites un cepures.

a) Svārki: angļu parauga frencis ar vaļēju kaklu un piegulošu

krādziņu, divām krūšu_kabatāim 15 cm. augstām un 13 cm platām
un divām sānu kabatām 25 cm. augstām un 21 cm. platām —

no zaļgani pelēkas vadmalas. Svārki sapogāti priekšpusē ar 5

zaļgani pelēkām pogām (gludu virsu). Svārku piedurknes ap-

šūtas ar 8 cm. augstu melnu samta aproci, virs kuras 1,5 cm.

atstatumā uzšūta tādas pašas krāsas 1 cm. plata lente, kura

piedurknes priekšpusē izveidota 3X3 cm. platā mezglā (četrstūrī).
Uzpleči 3/4 cm. plati no melna samta, uz kuriem uzsprausti vai

izšūti zeltītiem diegiem novadu numuri (iniciāli) 3 cm. atstatumā

no uzpleču apakšējās malas. Novadu numuri 2 cm. augsti. Svārku

mugurpuse līdz jostas vietai šķelta. Sānos jostas vietā iešūti

divi kāši — vidusjostas saturēšanai.

t>) Uz šuves uz svārku kreisās piedurknes (virs rokas locītavas)
sastāv no: melnas drēbes vanaga silueta 6X9 cm., kura vidū

iesrprausta IXI cm. liela metalla (zeltīta) astoņstūru zvaigznīte —

aktivitātes nozīme (sk. nēsāšanas noteikumus), ,bet zem

silueta — 2 cm. atstatumā no silueta-vanaga astes, uzšūti leņķi

(vanagu pakāpes nozīmes) un proti: 1 zeltīts leņķis: vanagiem-

vadoņiem, 2 zeltīti leņķi — virsvadoņiem un 3 — virsaišiem.

Leņķu lentas platums — 0,7 cm., bet viens leņķis no otra piešūts

ar atstati 0,2 cm.

c) Goda biedru atšķir es: virs vanaga (silueta) sastāv no

apaļas melnas drēbes ripiņas 1,4—2 cm. diametrā, uz kuras izšūta

zeltītiem diegiem 7 apaļiem stūriem zvaigznīte. Biedrības goda

biedri nēsā 3 tādas zvaigznītes (novietotas virs silueta trijstur-

vejdīgi ar vienu zvaigznīti augšā), mūža biedri — 2 zvaigznītes

(novietotas viena otrai blakus) un novadu goda biedri —
1 zvaig-

znīte (novietota virs vanaga). Ja goda vai mūža biedriem ir arī

piešķirta attiecīgā vanagu vai vanadžu pakāpe, tad zem vana-

dzjņa silueta (kā iepriekš norādīts) piešuj
_

arī attiecīgu leņķu

skaitu, bet ja darbojas aktīvi —■ arī aktivitātes nozīmi.

d) Vanagi-seniori: virs vanaga silueta nēsā vienu sidraba

diegiem izšūtu zvaigznīti, pēc parauga kā novadu goda biedriem,

pārējais kā augšā minēts.
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c) Vanagu staba priekšnieks: viņa palīgi un vecākais in-
spektors pie formas svārkiem nesā lielā parauga baltas krāsas
akselbantes.

f) B_i k s_e s, garas, bez atlokiem no tā paša materiāla un nokrāsas,
ķa_ svārki; apavi — melna krasa.

g) Vi_dus josta: sastāv no melna zīda jostas 3,5 cm. platumā ar

metalla 4X5 cm. lielu (zeltītu) sprādzi, uz kuras attēlots vanags,

ietverts ornamentos un uzraksts: «Stāvat stipri par Latviju!»
h) Kakla saite —■ melnas krāsas, gara, nēsājama pie melnas vai

baltas stērķelētas gulošas krādziņas (sk. nēsāšanas noteik.).
i) Cc p ujr c baretveidīga, no melna samta, ar melnas ādas vai cita

materiāla, spīdošu, nagu. Cepures kreisā pusē (auss līmenī) pie-
stiprināta nozīme (kokarde) — uz kuras attēlots vanags un uz-

raksts: «Latvijas Vanagi». Nozīme 2 cm. diametrā. Nozīmes

saiņos izveidots caurums, kurā noteikumos paredzētos gadījumos

iesprauž dabīgu, apm. 15—20 cm. garu vanagu spalvu. Cepuri
uzliekot galvā,_ virsējā mīkstā_ dala novelkama uz labo pusi, lai

kreisa pusē butu gluda —1 stāva, bet par labo pusi nokarājas
cepures mala. Cepures malu nedrīkst novilkt pārāk daudz uz

pakausi, bet tai priekšā jābūt augstai — brīvi stāvošai. Tāpat

nagu nedrīkst salocīt.

11. Vanagu tērps: (sk. attēlu) sastāv no: blūzes, biksēm, vidusjostas,
kakla saites un cepures.

a) B. ļ ū z c — zaļgani pelēkas krāsas, vilnas vai kokvilnas, ar divām

krūšu kabatām 15 cm. augstām un 12 cm. platām; melna samta

drēbes stāvošu apkakli; melna samta 8 cm. augstām aprocēm,

kuras mugurpusē sapogātas ar divām zaļgani pelēkas krālsas

pogām; melna samta drēbes uzplečiem (3,5 cm. platiem), kuri
augšpusē piepogāti ar zaļgani pelēku pogu; uz uzplečiem — no-

vadu numuri (tāpat kā vadoņiem). Blūze aizbāsta aiz biksēm.

b) Uz šuves tāpat kā vadoņiem, izņemot leņķus, kuri melnā krāsā

pēc apmēriem un novietojuma kā vadoņiem. Leņķu skaits: va-

nagiem-izlūkiem — 1 leņķis, šķēpraižiem — 2 leņķi un gun-

vežiem — 3 melni leņķi.
c) Aktivitātes nozīme:

— kā vadoņiem (I b.).

d) Adjutanti pie formas tērpa nēsā mazā parauga melnas krā-

sas akselbantes.

c) Bikses, melnas_(vai vispārīgi tumšas), garas bez atlokiem.

Apavi melnā krāsā.

f) Vidusjosta kā vadoņiem, ar zeltītu sprādzi, bet josta no melnas

ādas.

g) Kakla saite, melna gara, novietota zem blūzes krādziņas,
bet apakšējie gali aizbāzti (iekšpusē) aiz vidusjostas-

h) Cepure, tāpat kā vadoņiem (I. —i.).

111. Apogu tērps: (sk,. attēlu) sastāv no: blūzes, biksēm, vidusjostas,

kakla saites, apaviem un cepures.

a) B1 ūz c
— zaļgani pelēkas krāsas no vilnas vai kokvilnas, ar

divām krūšu kabatām 11 cm. augstām un 10 cm. platām; melnas

krāsas drēbes stāvošu apkakli, kuru siltā laikā var atpogāt un

izveidot kā gulošu apkakli; melnas krāsas 4 cm. augstām_ ap-

rocēm, kuras mugurpusē sapogātas ar divām zaļgani pelēkam

POgām; melnas drēbes uzplečiem 3,5 cm. platumā, kuri augšpuse

piejDOgāti ar zaļgani pelēku pogu. Uz uzplečiem
_—

novadu

numuri (tāpat kā vanagiem). Blūze aizbāzta aiz biksēm.

b) Uz šuves, pēc apmēriem un novietojama tāioat kā vadoņiem,

bet vanaga siluetsun leņķi no tumši zaļas drēbes. Leņķu skaits:

apogiem-izlūkiem —
1 leņķis, apogiem-šķēpraižiem — 2 leņķi un

apogiem-gunvežiem — 3 tumši zaļas krāsas leņķi.
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Latvijas vanagu tērpi.

Vanaga - vadoņa (vadītaja)
tērps.

Vanaga tērps.
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c) Aktivitātes nozīme, kā vadoņiem (I. — b.).
d) BJkses, īsas — līdz ceļgaliem, no tā paša materiāla un no-

krāsas, kā blūze. Mugurpusē (uz kreisā gurna) viena kabatiņa
10 cm. augsta un 6 cm. plata, aizpogāta ar pogu.

c) Vidusj o s t a, kā vadoņiem ar zeltītu sprādzi, bet josta no

melnas ādas. Jostas kreisā pusē novietots bīdāms 2 cm. plats
ādas šķērsnis ar metalla cilpu apakšpusē — somu duncīša pie-
kāršanai.

f) K.a k1 a saite no tumši zaļas drēbes, gara, novietota zem

blūzes krādziņas, bet apakšējie gali aizbāzti aiz vidusjostas.
g) Apavi, melnas krāsas šņorzābaki, vai kurpes; zeķes garas -—

zaļgani pelēkā krāsā, ar atlokiem zeķu augšgalos, kur ieadīts

latviešu ornaments. Vasaras laikā zeķes atlocītas, lai stilbi

butu kaili, bet aukstā laikā zeķes atlocītas līdz augšai (stilbi

nosegti).
h) Cepure melnas krāsas

— laiviņveidīga. Cepures virsa kā

blūzes krāsa (zaļgani pelēka), uz kuras izveidots melnas krāsas

latvisks ornaments. Virsa no abām pusēm ietverta ar tumši zaļas
krāsas vītni (3 m/m. caumērā), kura cepures priekšpusē izveidota

3 aplocēs. Cepures kreisos sānos — auss līmenī un 2 cm. no

apakšējās cepures malas piestiprināta cepures nozīme (tāpat kā

vanagiem) un tērpa lietošanas noteikumos paredzētos gadījumos
piestiprināma arī dabīgā 15—20 cm. gara vanagu spalva, iebāžot

to cepures nozīmes caurumā.

IV. Vanadžu tērps (skat. attēlu) sastāv no: cepures, blūzes, kakla saites,

vidusjostas, svārkiem un apaviem.

a) Cepure: izveidota baretveidīga no melna samta vai līdzīga
materiāla ar platu, uz labo pusi novērstu virsu, Cepures apmala

apm. 6 cm. plata un nostiprināta no iekšpuses ar kartona apmali,

turpretim cepures virsa no mīkstas drēbes. Viss cepures aug-

sidraba diegiem vanaga emblēma-vanags, ar izplestiem spārniem,
stums priekšpusē apm. 15 cm- Cepures priekšpusē izšūta ar

Spārnu platums no vienas malas līdz otrai —
22 cm., augstums

(augstākā vietā) apm. 6,5 cm.

b) Blūze: izveidota pēc angļu blūzes parauga ar atlocītu, pie-

gulošu krādziņu — kakla izgriezumu; garām piedurknēm_ ar

iekantējumiem un krūšu kabatām. Blūzes krāsa zaļgani-peleka;

ieķantējumi no melnas drēbes. Blūzes krādziņa iekantēta ar

melnu 1,5 cm. platu iekantējumu —

no kakla izgriezuma vis-

apkārt krādziņai. Blūzes piedurknes atloka augšējā mala iekantēta

ar melnu 1,5 cm. iekanti. Uz blūzes 2 krūšu kabatas 11 cm.

augstas un 10 cm. platas, kuru atloki no jnelnas drēbes, izveidoti

trīsstūrīgi. Pie kreisās krūšu kabatas nēsājama biedrības krūšu

nozīme, uzsprausta uz kabatas melnā trīsstūra atloka.

c) Uz šuves. Uz blūzes kreisās rokas (virs locītavas): melnas

krāsas vanags (siluets) un leņķi tāpat ka vanagiem-vadoņiem,

resp. vanagiem un proti: 1 zeltīts leņķis — vanadzēm-vadonēm,

2 zeltīti leņķi —
virsvadonēm, 3 zeltīti leņķi — virsaitem:

1 melns leņķis — vecākām vanadzēm, 2 melnijeņķi — vanadzem-

censonēm un 3 melni leņķi — vanadzem-lidonem. Vanaga silueta

un leņķu apmēri un piestiprināšanas kārtība tāpat kā vanagiem.

Starp vanaga silueta apakšējo malu un leņķu sakumu piestiprināmi
2 cm. augsti novadu iniciāli (numuri).

d) Aktivitātes nozīme — astoņstūru zvaigzne, kā vanagiem

(I. -b.).
c) Goda biedreņu un senioru nozīmes ka vanagiem

(I. -c).
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Apoga tērps. Vanadžu tērps.

Pa kreisi: Uzšuves uz svārku

un blūzes kreisais piedurknes
(virs rokas locītavas) — va-

nagiem -vadoņiem, vanagiem,

vanadzēm un apogiem. Attēlā

novada numurs (61) — vana-

dzēm, pārējiem, numurs uz uz-

plečiem- Pie piešūšanas ievē-

rot pareizas distances un uz-

šuvju pareizus apmērus!
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f) Kak 1 a saite: gara, melnas /krāsas, novietota zem blūzes
krādziņas, bet apakšējais gals aizsprausts aiz vidus jostas.

g) Vi dus josta; tāpat kā vanagiem, ar metalla (zeltītu) sprādzi:
Vadonēm josta no melna zīda drebēs, bet vanadzēm no melnas
adās.

h) Svārki, parastie gludie, zaļgani-pelēkas krāsas, kā blūze.
i) Apavi un zeķes_pec iespējas tumšā (melnā) krāsā, lai viena

novada vanadzes butu vienādi ietērptas.
k) Vadītāju asistentes (adjutanti) pie formas tērpa nēsā

melnas krasas mazās akselbantes.

V. Apod?es tērps sastāv no: cepures, blūzes, kakla saites, vidusjostas,
svārkiem un apaviem, pēc vanadžu tērpu parauga un noteikumiem,
izņemot to, ka vanaga siluets, leņķi un kakla saite no tumši

zaJ a s krasas drebēs. Tāpat aktivitātes nozīme kā vana-

dzēm resp, vanagiem (astoņstūru zvaigzne). Vidusjosta ar

metalla spradzi no melnas ādas (kā vanadzēm).

VI. Kandidātu ietērps pēc Iī daļas noteikumiem:, kā vanagiem, izņemot
to. ka kandidātiem nav atļauts uzšūt melno vai tumši zaļo
vanaga siluetu un leņķus (uz kreisās rokas). Cepure, kā vana-

gļem vai apogiem, bet bez cepures nozīmes. Tāpat spalvas nē-

sāšana noliegta. Ja kandidāts aktīvs, tad var uz blūzes kreisās

rokas uzspraust aktivitātes nozīmi, bet bez vanaga silueta.

Piezīme: Kandidāti līdz 18 gadiem (vecuma) nēsā apogu

parauga, bet vecāki par 18 gadiem —• vanagu parauga ietērpu, ar

ierobežojumiem — kā augstāk norādīts.

VII. Kandidāšu ietērps — pēc parauga un noteikumiem, ka vanadzēm vai

apodzēm (IV un V d.), izņemot vanaga siluetu un leņķus, kurus
nav atļauts nēsāt. Novada numuru piesprauž uz kreisās rokas

piedurknes (virs elkoņa) bez vanaga. Aktivitātes nozīme, kā

VI. dala norādīts (sk. VI d. piezīmi).

VIII. letērpu nēsāšanas vispārējā kārtība.

1) Formas ietērpus var nēsāt tikai tādus, kādi minēti šinīs apstipri-

nātos aprakstos un zīmējumos. Aizliegts nēsāt jauktus
ietērpus kā arī šinī aprakstā neparedzētus ietērpa priekš-
metus vai to daļas, kā: plecu siksnas, karavīru vidusjostas, citu

organizāciju krūšu nozīmes un atšķires, vingrošanas tērpa pie-
derumus pie aprakstītā formas tērpa v. t. t.

Katram vanagam, vanadzei, apogam, apodzei, kandidātam vai

kandidātei jānēsā tāds ietērps, kāds šī apraksta attiecīgā nodalī-

jumā (priekš katras vanagu-džu grupas) norādīts.

2) Tērpus jāsaudzē un vienmēr jāuztura tīrus un glītus, kamdēļ

nav ietaicams tos valkāt darbā (ja ir tikai viens formas tērps).

Tērpa uzģērbšana pastrīpo attiecīga vanagu izrīkojuma svinīgumu,

tamdēļ tērpam vienmēr jābūt tīram un nesaburzītam.

3) Aizliegts formas tērpus vai atsevišķas atšķires nēsāt politis-
kās sapulcēs, mītiņos, ielu demonstrācijās, kā arī krogos, dzertu-

vēs v. t. t. (pēdējos vanagam vispārīgi nav jāiet). Vispārīgi tur,

kur var notikt sadursmes, vai vanagu organizācijas labās slavas
bojāšana tērpu un atšķires nedrīkst nēsāt.

4) Kamēr nav iegādāts pilns formas tērps, atļauts nēsāt arī tikai

attiecīgo formas cepuri. Tērpus jācenšas, cik vien iespējams
ātrāki iegādāt, jo tērps izteic organizācijas viengabalainību.

.5) Vanaga-vadoņa tērpu var nēsāt (ar attiecīgām, pakāpei piešķir-

tām, atšķīrām - uzšuvēm): vanagi-vadoņi, virsvadoņi, virsaiši,

biedrības, vai novadu goda biedri, mūža biedri, vanagi-seniori

un amatpersonas, kuras ieceltas vadoņu vietās, kaut arī viņas
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nav ieguvušas vadoņu pakāpi. Tas pats piešujot attiecīgos,
pakāpei atbilstošos leņķus, attiecināms arī uz vanadzēm.

Neparedzētos gadījumos šo jautājumu izšķir vanagu štāba

priekšnieks.

6) Aktivitātes nozīmi — astoņstūra zvaigznīti nēsā visas

amatpersonas, kuras ieņem noteikumos par vanagu pārvaldību
paredzētos amatus un, ja tās aktīvi darbojas, kā arī visi vanagi,

vanadzes, apogi, apodzes un kandidāti-tes, ja viņi atrodas aktī-
vās vienībās un nepārtraukti, aktīvi darbojās. Līdz

ko_ attiecīgā persona pārtrauc savu darbību un kaut arī uz laiku,
ilgāki kā par 3 mēnešiem, nedarbojās, vai arī pārskaitīta pasīvās

vienībās, aktivitātes zīme nekavējoties jānoņem. Par zīmes pat-
varīgu nēsāšanu draud sods.

7) Vanagiem un anogiem paredzēto nozīmes sralvu nes: biedirīhas

un novadu goda biedri, mūža biedri un visi 6. pantā minētie

vanagi un apogi, ja tie aktīvi darbojas — 8. pantā paredzētos
gadījumos.

6) Spalvu obligātoriski 7. pantā minētas personas pie formas cepu-

res nēsā sekojošos svinīgos gadījumos:

a) Valsts svētkos, ja novads vai apgabals ņem dalību svinībās;
b) apgabalu un biedrības salidojumos;
c) novada vai biedrības gada svētkos un

d) citos neparedzētos gadījumos ar apgabala vanagu priekšnieka
vai augstāko priekšnieku norīkojumiem.

Attiecīgos norīkojumos vienmēr jāuzrāda vai spalva piesprau-
žama, apzīmējot_to par s_v inī b v ietērpu. Pārējos gadīju-
mos un ikdienišķa dzīvē, kā arī parastās ballēs, izrīkojumos v. 1.1.

spalvas nēsāšana stingri noliegta.

9) Vanagi-vadoņi un viņiem tiesībās pielīdzinātās personas var pa-

rastās sanāksmēs-telpās zīda vidus jostu arī nenēsāt, bet tā

obligātoriski nēsājama 8. pantā norādītos gadījumos, kā svinību

ietērpa sastāvdaļa, un arī vienmēr izejot uz ielas.

10) lepriekšējā pantā minētās personas pie formas tērpa nēsā: baltu

apkaklīti (sk. 1. d.-h.) izrīkojumos, svinībās v. t. t, kad tie no-

risinājās telpās (vakara tērps) un parasto apkaklīti (melnas

krāsas) laukā, sacīkstēs, apmācībās v. t. t. un arī telpās parastās
sanāksmēs un apmācībās.

11) Krūšu nozīme (kam to tieļsfība nēsāt) vienmēr piesprauža-

ma pie tērpa kreisās kabatas, apm. kabatas centrā (izņemot va-

nadzes, kurām citāda kārtība, sk. IV d.-b.). Ordeņi un to atgrie-

zumi nēsājami pēc vēlēšanās, bet 8. pantā norādītos gadījumos

obligātoriski nēsājami paši ordeņi un Nopelnu zīmes. Vanagu
Nopelnu zīmes atgriezumi vai pašas zīmes,, nēsājami pie formas

tērpa vienmēr.

Piezīme: apgabalu un biedrības salidojumos par sporta

priekšnesumu vai sacīkšu laiku var arī ordeņus nenēsāt.

12) Par tērpa nepiedienīgu nēsāšanu, šo noteikumu pārkāpšanu, ka

arī par citiem nodarījumiem, attiecīgās amatpersonas (pec discip-

līnas noteikumiem) var uz laiku, vai arī pavisam noliegt nesat

formas tērpus, vai atsevišķās atšķires.

Tērpu un attiecīgo atšķiru — uzšuvu nēsāšanu uzrauga visi

.attiecīgie priekšnieki-ces, kuri par saviem padotiem atbildīgi un

vajadzības gadījumā pielieto visus iespējamos līdzekļus, lai ne-

notiktu šo noteikumu pārkāpšana.



170

Novadu izrīkojumi.

(Praktiski norādījumi ka rīkot izrīkojumus.)

Viens no labākiem vanagu idejas propagandas veidiem —

rīkot izrīkojumus, salidojumus v. t. t., kas zināmā mērā sagādā
arī novadam līdzekļus. Izrīkojumā publika iepazīstas ar va-

nagu organizāciju, tās darbu un sasniegumiem, bet paši darba

darītāji nāk saskāros ar publiku. Tamdēļ katru izrīkojumu jā-
uzskata par darba parādi un pašiem rīkotājiem — par

īstiem saimniekiem, kuri izveicīgi prot demonstrēt

darba sasniegumus un rādīt to labās puses. Rīkotājiem nav

jāaizmirst, ka mo atsevišķu vanagu vai vanadžu uzvešanās

novērtēs novada stāvokli un tamdēļ, kā jau minēts, visas sai-

mes locekļiem jābūt viesmīlīgiem un pieklājīgiem viesību de-

vējiem;, kas savus/ Viesus laipni un pieklājīgi uzņem. Kur valdīs

šīs labās īpašības., tur arī turpmākos pasākumus apmeklēs

publika. Bez šaubām izrīkojumi nav vienīgais novada darbī-

bas veids un arī vienīgais ienākumu avots, jo kas tikai rīko

izrīkojumus!, bet savu novadu atstāj neizkoptu, tāds novads

ilgu mūžu nepiedzīvos. Izrīkojums ir zināma darba cēliena

noslēgums, tā sacīt — publisks eksāmens un, kas to

sekmīgi iztur, tas spēs arī tālākās un grūtākās darba gaitas
veikt.

Organizētai sabiedrībai vajadzīgi arī likumi, instrukcijas

un darba sistēmatiski norādījumi, lai pats darbs sekmētos or-

ganizēti — tam, nebūtu gadījuma raksturs. Ir lietas, 'kuras nav

iespējams iepriekš paredzēt, bet visumā ikkatram pasākumam
vajadzīgs darba plāns un skaidri, noteikti jēdzieni — kurp iet,

kā darīt v. t. t. Svārstīšanās un laimes meklēšana nav nopietns
darbs un arī nopietnus rezultātus nesniegs.

Pirms rīkot izrīkojumu, rīkotajiem principa jāvienojas par

to un jāatbild uz sekojošiem četriem jautājumiem:

X o? (rīkos).
Kad? (rīkos).
Kur? (rīkos).
Kas? (rīkos).

Atbildot uz katru no šiem jautājumiem, mēs redzam, ka

vispiilrms principā jānoiskaidro klātesošo domas un tikai tad

var debatēt par izrīkojuma atsevišķām nozarēm, vai ienākumu

un izdevumu posteņiem.

Ko rīkot?

1) Slēgtu biedru vakaru (izrīkojumu), 2) slēgtu vakaru

(izrīkojumu) ar ievestiem viesiem un 3) atklātu vakaru (izrī-

kojumu), kur visiem ieeja iespējama.



171

Dabīgi, ika pirmos divos izrīkojumos būs izlasīta publika
un tādos jo labprāt piedalās vietējā jntelliģence, kamēr pēdējā
— saplūst publika (kas tikai spēj samaksāt ieeju) un par izlasi

nevar būt runas.

Rīkotajiem nu jāapsver, kas pašreizējiem apstākļiem vai-

rāk piemērots.
Tālāki — šī jautājuma noskaidrošanai jāvienojas: kādu

noskaņu dot izrīkojumam: 1) tīri idejisku — kur propa-

gandē vanagu idejas (piem. lekcija, ar vai bez sekojošas pie-
mērotas teātra izrādes, koncerts v. t. t), noskaņo publiku pa"
triotiskā sajūsmā v. t. t, 2) reprezentējošu —

kur novads uz-

stājas ar vingrojumiem, parādi v. t. t, 3) izpriecas, ar deju,
rotaļām v. t. t., 4) vai arī kombinētu, t. i. no katra pa zināmai

daļai.

Tauta ļoti ciena izpriecas un tās parasti vienmēr labi ap-

meklētas, bet izpriecās jo bieži nav nekāda idejiska satura un

tamdēļ vanagu saimei no tādu izpriecu rīkošanas (bez idejiska
satura) būtu jāatturas. Vislabāki (kaut arī mazākos apmēros)
šīs izpriecas jāsavieno ar lekciju, nopietnu, audzinošu teātra

izrādi, labu koncertu v. t. t, tādējādi audzinot publiku cienīt

kultūras ieguvumus. Uz deju publikas parasti netrūkst, tamdēļ

jācenšas izrīkojumu tā iekārtot, ka kaut vai dala publikas dzird

lekciju, redz teātra izrādi v. t. t. Dabīgi, ka citus audzinot,
pašam jābūt izaugušam — sniedzot tikai vērtīgus darbus —

mūzikā, drāmā un citās mākslas nozarēs.

Saprotams, ka atkarībā no izrīkojuma noskaņas, jāizlemj
jautājums par izcilus goda viesu aicināšanu, vai arī neaicinā-

šanu. Parastās «ballītēs» izcilus personas neaicina. Jāizvai-

rās no seklām izrādēm: čūsku dīdītājiem, ķēžu rāvējiem,

uguns rijējiem v. t. t.; tiem vieta tirgus laukumā, kur piedzē-
ruši cilvēki nevar vairs izšķirt, kas labs un slikts, Vanagu
saimē, kaut arī ar to iegūtu lielus materiālus ienākumus —

nav vietas. Tāpat seklas un bez gaumes tā saucamo «karalie-

ņu» vēlēšanas, kur jo bieži izvēl personu, kasi ne garīgi, nedz
arī miesīgi nepaceļas pāri parastajam pūlim. Kā jau norādīts,

vanagu izrīkojums ir novada darba parāde un tādēļ tanī ne-

pieciešami arī rādīt vanagu sasniegumus: vingrošanā, sportā,
mūzikā v. t. t.

Vanagiem jābūt tautas labākam kodo-

lam un jācenšas savas apkārtnes ļaudis tā-

dējādi audzināt.

Kad arī šīs grūtības pārvarētas, tad jānoskaidro nākošie

jautājumi.

Kad rīkot?

Šeit ievērības cienīgi apstākļi: 1) Gada laiks (pavasaris,
vasara, rudens vai ziema), jo uz laukiem brīžiem grūti izbrie-

nami celi, dziļš sniegs, aukstums, pārlieku karsts (kad telpās
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neviens nevēlas uzturēties) v. t. t., kādi apstākli var atturēt

mo izrīkojuma apmeklēšanas lielāku publikas tiesu, 2) citu or-

ganizāciju izrīkojumi vietējā vai tuvākā apkārtnē, lai neradītu

bīstamu konkurenci, 3) publikas brīvais laiks (piem. uz lau-

kiem — mājas darbi nokopti), kad pēc vietējiem apstākļiem
tā viskuplākā skaitā var ierasties. 4) publikas noskaņojums,
kad visvairāk interese izrīkojumus apmeklēt, 5) kad publikai
vairāk brīvās naudas (piem. valsts ierēdņiem — mēneša pē-

dējā dienā) un 6) pašu darbinieku brīvais laiks, kad viņi vis-

vairāk un kuplākā skaitā var piedalīties izrīkojuma rīkošanā.

Kur rīkot?

1) Svarīgākā kustības centrā, 2) lielā, vidējā vai mazā

telpā, 3) telpā, kuru publika vislabāki apmeklē (ir telpas, ku-

rām slikta slava!), 4) telpā, kur vajadzīgās labierīcības: ska-

tuve, ēdamistaba, plašs priekšnams v. t. t, 5) paša novada

telpās, 6) kur telpu īri var atmaksāt ar ienākumiem no izrī-

kojumiem (dārgas un lētas telpas). Saprotams, tanīs vietās

{sevišķi uz laukiem), kur telpu izvēle nav liela, vai pat trū-

cīga, — izvēlēties nevar.

Kas rīkos?

No seniem laikiem daudzās organizācijās ieviesusies slikta

paraša — sapulcēs, sēdēs daudz runāt, bet kad jāstājas pie
nobalsotā uzdevuma lomu sadalīšanas, tad lielākie runātāji

un citu mācītāji mēdz atrunāties ar nevaļu v. t. t. Līdz ko

noskaidroti 3 iepriekšējie jautājumi, nekavējoties jānoskaidro

atbildīgo darbinieku un viņu palīgu sastāvs, jau sadalot viņus

pa darbības nozarēm, kā zemāk norādīts. Ja tad gadās maz

«amatu» cienītāju, tad — dabīgi, ka izrīkojumu ne-

var rīkot.

Vanadzes, vanagi! No personīgiem piedzīvojumiem varu

teikt, ka jo bieži sēdēs notiek neauglīga runāšana par pavisam

niecīgām lietām (kur dabūt kniepadatas v. t. t), bet svarīgās

lietas paliek neizlemtas. Tamdēļ visās sapulcēs, apspriedēs,
sēdēs to vadītājiem jāieved sistemātiska kārtība.

lekams principā nav lemts par augšā norādītiem jautāju-
miem: «ko?» «kad?» «kur?» un «kas?», neļaujiet runāt

par sīkumiem,, kuru izspriešana notiek vēlāk un būs aprakstīta

turpmākās slejās.

Kada veida rīkot izrīkojumu?

Kad galvenie jautājumi principa izlemti (ko, kad, kur um

kas?), tad tikai pāriet uz sīkāku iztirzāšanu.

Jautājumā: kas? •— izvēlēta rīcības komiteja, vai rīcī-

bas personāls (atkarībā no pasākuma lieluma). Šo atbildīgo
darbinieku • skaits: no 3—lo personām. Kur lielāks pasākums

vajadzīgi vairāki darbinieki; mazāks — mazāks skaits.
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Nav ieteicams nodibināt smagu aparātu ar daudzām perso-

nām, jo grūti tās uz sēdi saaicināt; bieži trūkst kvoruma. Rī-

cības komitejā darba veikšanai var pieaicināt, vai izvēlēt pa-

pildu — palīgu darbiniekus, bez balss tiesībām.

Kādi tad būtu šo atbildīgo darbinieku pienā-
kumi. Atkarībā no izrīkojuma vai pasākuma rakstura un no-

skaņas, vajadzētu atbildīgus pārstāvjus selkošās nozarēs:

1. Galvenais kasieris, ar attiecīgiem palīgiem
rūpējas: a) par biļešu, dziesmu lapiņu v, t. t. iespiešanu, ap-

zīmogošanu un par priekšlaicīgu izpārdošanu, b) līdzekļu sa-

gādāšanu iepriekšējo izdevumu segšanai (iemaksas — «rokas,

nauda» par telpām, spiestuves darbiem, notīm, teātra teksta

grāmatiņām v. t. t.) Sagādājot šinī punktā tikai naudas lī-

dzekļus, bet pasūtījumus izdara attiecīgas amatpersonas,
c) izsniedz naudas līdzekļus pret attiecīgu parakstu citām

amatpersonām — iepriekšējo izdevumu segšanai («b» punkts)"

ja uz kvītes ir rīcības komitejas priekšsēdētāja uzraksts —

atļauja un rīcības komiteja šos iepriekšējos izdevumus proto-

kolējusi — principā atļāvusi (budžets), d) organizē sarīkojumā

galveno un papildu kases, nosakot kasieru dežūras un maiņas

kārtību, c) savāc izrīkojumā no kasēm un citiem pasākumiem
visas naudas summas (rokas grāmatas II d. — saimniecības

nodalījuma 8.-—14. panti), 7) ar priekšsēdētāja atļauju iz-

maksā vajadzīgās naudas summas: mūzikantiem, mākslinie-

kiem v. t. t.), 9) sastāda attiecīgo norēķinu, līdz ar attaisno-

jošiem dokumentiem (II d. 3. paraugs) un iesniedz to apstipri-
nāšanai, dodot — ja vajadzīgs, attiecīgus paskaidrojumus,

h) atlikušo naudu iemaksā novada kasē (pēc iespējas tanī pašā
dienā, vai vēlākais 3 dienu laikā).

2. Programmas vadītājs, ar attiecīgiem palī-

giem rūpējas: a) par rīcības komitejas norādīto lektoru, māk-

slinieku un citu programmas izpildītāju — algoto spēku pieai-

cināšanu, norunājot (saziņā ar komiteiu) atalgojuma lielumu,,

ierašanās laiku v. t. t. b) sastāda izrīkojuma programmu un

nodod to iespiešanai, c) iespiesto programmu cenšas vakarā

izrīkojumā) izplatīt — izpārdot, darbojoties tiešā saskaņā ar

galveno kasieri, d) rūpējas, lai programmas izpildīšanai būtu

visi nepieciešamie piederumi (klavieres, rekviziti, tērpj v. t.

t.). c) seko programmas izpildīšanai un novērš attiecīgus trau-

cējumus (rūpējas arī par orķestri).

3. Telpu pārzinis ar attiecīgiem palīgiem rūpē-

jas: a) par telpu iekārtošanu izrīkojumiem — '

apgaismošanu, tīrīšanu, izdaiļošanu, b) publik? ie"

kārtošanu (solu numurēšanu v. t. t.), c) garde/
_

.t;l mes

līdzekļu uzraudzības iekārtošanu un apgādāšanu ar visiem

vajadzīgiem piederumiem, d) par solu v. t. t. novietošanu

izrīkojumā un arī novākšanu (dejai sākoties), c) par telpu ve-
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dināšanu pirms un pēc izrīkojuma, f) par aizsardzības orga-
nizēšanu ugunsgrēka gadījumā (ia telpām nav sevišķu aizsar-

dzības līdzekļu, vai attiecīgu uzraugu), g) par telpu noslēg-
šanu, uguns modzēšanu un atslēgu nodošanu pēc notikušā iz-

rīkojuma.

4. Kārtības pārzinis ar attiecīgiem palīgiem rū-

pējas: a) par biļešu kontrolieru nozīmēšanu izrīkojumā un

viņu darbības pārraudzīšanu, b) vietu ierādīšanu viesiem, it

sevišķi goda viesiem, c) par konfliktu noskaidrošanu, ja tāds

publikā radies, d) par kārtības uzraudzību, izraidot trokšņo-

tājus, piedzērušus v. t. t, c) par publikai nozudušām man-

tām, tās uzglabājot un izsludinot to saņemšanu, f) savlaicīgi
rūpējas par izrīkojuma atļauju, pieteikšanu policijai v. t. t.

5. Informācijas v n propagandas pārzinis

ar attiecīgiem palīgiem rūpējas par: a) afišu, uzsaukumu, ielū-

gumu v. t. t. pagatavošanu un izplatīšanu; b) goda kāršu izsū-

tīšanu; c) izrīkojuma propagandu mutiski, vai rakstiski, caur

laikrakstiem, radiofonu, paziņojumiem un arī mutisku pro-

pagandu; d) informācijas sniegšanu presei, publikai — par

izrīkojuma gaitu, vanagu centieniem, ideju, mērķiem, audzinā-

šanu un apmācību.

Atkarība no izrīkojuma rakstura, vel var but pārziņi:

6. Satiksmes un novietošanas pārzinis ar

attiecīgiem palīgiem rūpējas: a) par publikas, viesu, māksli-

nieku, lektoru, orķesitrantu v. t. t. pārvadāšanu uz- izrīkojuma
vietu un atpakaļ: b) vajadzīgo izrīkojumam piederumu no-

vešanu un atvešanu; c) pārtikas, dzērienu v. t. t. piegādi

bufetei, vai ēdamgaldam; d) viesu, mākslinieku v. t. t. novieto-

šanu naktsguļā v. t. t.

7. Uzņemšanas pārzinis ar attiecīgiem palīgiem

rūpējas par: a) viesu, mākslinieku v. t. t. paēdināšanu; b) kopēja
tējas galda organizēšanu; c) bufetes v. t. t. organizēšanu.

Ja izrīkojums neliels, tad vairākus amatus var apvienot

vienā personā. Galvenais — katrā nozarē nepiecie-

šams atbildīgs pārzinis, kas neiztrūkstoši

sa v ā darba vietā ierodas un pareizi iz-

pilda viņam uzliktos pienākumus.

Nav labi, ka pēdējā brīdī jāskrien meklēt iztrūkstošie pie-

derumi un to jo bieži jādara pašam priekšniekam. Kādā izrīko-

jumā visa kā bija, bet kārtībnieku nozīmēm trūka kniepadatu,
un priekšnieks, atstājis goda viesus, devās uz tuvākām, jau

slēgtām, tirgotavām šos sīkumus pirkt. Tā jau ir nekārtība

un vanagiem tas jānovērš. Tamdēļ katras nozares pārzinis jau

priekšlaicīgi sastāda vajadzīgo piederumu sa-

rakstu, to saskaņo ar pārējiem pārziņiem (lai divi neiegādā-
tos vienu un to pašu priekšmetu) un vienojās, kam šie priekš-
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meti jāiegādā. Vakara, pirms izrīkojuma vel reiz pārbauda,
vai kaut kas nav aizmirsts.

Par pārziņiem attiecīgā nozarē jāieceļ personas, kuras pie-
tiekoši veiklas un sapratīgas. Jo bieži daudziem cilvēkiem 'r

sevišķais spējas kādā nozarē, piem. viens prot veikli ar naudu

rīkoties, cits atkal prot labi ar publiku saprasties v. t. t. Šādas

personas neapšaubāmi jāieceļ piemērotā amatā.

Ja izrīkojumu noslēdz deja un rotaļas, tad nepieciešami
iecelt veiklu deju un rotaļu vadītāju. Visas lab-

ierīcības, kas nāks par svētību publikai, pēdējo saistīs ari turp-

mākos izrīkojumos.
Sacīkstēm bez tam ieceļami attiecīgie vadītāji. Pie-

mēram vieglatlētikas sacīkstēm vismaz nepieciešami: 1) goda

prezidijs, 2) atbildīgais vadītājs,, 3) viņa palīgi, 4) laukuma

komandants, 5) vispārējais sekretārs, 6) sacīkšu sekretārs,

7) dalībnieku zinātājs, 8) preses zinātājs, 9) sacīkšu ārsts.

Tiesneši: 1) galvenais tiesnesis, 2) viņa palīgi, 3) sa-

cīkšu vadītājsi, 4) viņa palīgi un 5) vajadzīgais skaits tiesnešu:

skriešanas, mērķa tiesneši, laika uzņēmēji, lekšanas tiesneši,
mešanas tiesneši, mērītāji, bultu šaušanas tiesnesis, sekretāri

v. t. t. v. t. t.

Kad arī personāla jautājums nokārtots, tad jāapskata sa-

rīkojuma un turpmākās gaitas, noskaidrojot jautājumus: 1. Ka s

mums ir? 2. Kā mums nav? 3. Kur to dabūt?

un 4. Cik tas maksās?

Tagad var atklāt debates un ļaut ikvienam dalībniekam

izteikties, norādot, kur un kā vajadzīgo sasniegt.

1. Kas mums ir?

a) Dzīvais spēks — vingrotāju (kādās nozarēs un

cik), sportistu (kādās disciplīnās un cik), kārtībnieku (cik',
rīkotāju (cik), mākslinieku, aktieru, mūziķu v. t. t. (cik), lektoru

(cik) v. t. t.

b) Inventārs — sīkāko mūzikas instru"

mentu, vingrošanas aparātu, rīku un piederumu (cik un kādi),

telpu inventārs (cik un kāds) v. t. t.

c) Naudas līdzekļu — cik mums kasē naudas, cik

mēs drīkstam izdot; kas garantēs iztrūkumu, ja izrīkojums
cietīs neveiksmi?

d) Morāliskais atbalsts — kādu palīdzību (mo-
rālisko) varam sagaidīt no vietējās intelliģences, apkārtnes
publikas; par cik mēs varam cerēt uz publikas atbalstu (sk.

jautājumu: «Kad?») v. t. t.

2. Ka mums nav?

a) Mākslinieku, lektoru, orķestra, aktieru; b) telpu, ap-

kurināšanas, _apgaismošanas v. t. t.; c) inventāra

d) naudas līdzēkļu (pietiekošu) v. t. t.
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3. Kur to dabūt?

Noskaidrojams apspriede (vislabāk jau pirms sēdes).

4. Cik tas maksas?

Noskaidrojams apspriede (vislabāk jau pirms sēdes).
Kad ari šie šķēršļi pārvarēti, tad sastādams izrīkojuma

budžets (apaļos skaitļos).

Izrīkojuma budžets*):

lenākumi:

a) Par ieejas biļetēm:

I vietā ā Ls Ls 000

II vietā ā Ls Ls 000

Stāvvietas ā Ls ..... Ls 000

v. t. t.

skolnieku.
Atskaitot goda viesiem

paredzētos sēdekļus.

karavīru,
aizsargu

biļetes ā Ls Ls 000 Ls 000

b) Par programmām ( gab.) .
.

.
Ls 000

c) Vel citi ienākumi: loterija, allegri, da-

žādi pasākumi (kādi) Ls 000

Kopā Ls 0000

Izdevumi:

a) Biļešu iespiešana Ls 00

b) Programmu iespiešana Ls 00

c) Afišu iespiešana .
Ls 00

d) lelūgumu un goda karšu iespiešana Ls 00

c) Pasta izdevumi Ls 00

f) Telpu īre, apkurināšana, apgaismo-
šana v. t. t Ls 00

9) Orķestris, dejai Ls 00

10) Mākslinieki, lektori Ls 00

11) Izrīkojuma nodoklis Ls 00

12) Dažādi citi (kadi) izdevumi .... Ls 00

13) Neparedzēti izdevumi Ls 00

14) 10% nomaksa centram Ls 00

Kopā Ls 000

*) Loti labvēlīgos gadījumos ienākumi sasniedz visus 100%, kamdel

izdevumi taupīgi jāaprēķina.
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Kopsavilkums:
lenākumi Ls 0000

Izdevumi Ls 0000

Paredzams atlikums
.

.
.

'. Ls 0000

Izrīkojums savlaicīgi paziņojams vanagu stabam, piesūtot

programmu, afišu v. t. t.

Tāpat savlaicīgi jārūpējas par izrīkojuma atļauju saņem-

šanu, attiecīgo nodevu nomaksu, norēķināšanos v. t. t.

Izrīkojuma pārskats sastādāms pēc rokas grāmatas II daļas

(saimniecība) 3. parauga.

Vanadzes, vanagi! levediet savā novadā stingru kārtību

un noteiktu darba plānu, un tad pieredzēsiet novada uz-

plaukšanu. Arts.

Parādes, svinīgo solījumu akti v. 1.1.

I. Slēgtas ierindas pirmapmacibai.

iegādājama «Kareivju rokas grāmata». Armijas štāba Apmācības
dalās izdevumā, kura maksā Ls I.— un dabūjama Rīgā — Armijas eko-

nomiskā veikala..

Apmācības viela: 1. Ko sauc par ierindu? 2. Ko sauc par rindu,
3. Kā sauc ierindas vidu? 4. Ko sauc par ierindas spārniem? .5. Kā
sauc lerindas spārnusi? 6. Ko sauc par labo un ko par kreiso spārnu? /.
Ko sauc par fronti? 8. Ko sauc par divrindu ierindu? 9. Kā sauc rindas
divrindu ierinda? 10. Kā nostāties divrindu ierindā? 11. Pilnas un nepilnas
kārtas? 12, Kas ir kolonna? 13. Ko sauc par atstarpi? 14. Ko sauc par

līniju? 15. Kas jāievēro visās ierindās? 16. Kādas ir komandas? 17.

Komanda «Stāties» un kā to izdarīt. 18. Komandas: «Mierā» un «brīvi».

19. No galvas noņemta cepure (noņemšana un uzlikšana pēc komandas).
20. Griezieni uz vietas. 21. Kustības — soļošana un skriešana, 22. Kā

pārtrauc soļošanu vai skriešanu? 23. OieziP'Ti, kustībā? 24. Sveicināšana?

25. Grupa un tās sastāvs? 26. Grupas slēgtās ierindas_ veidh divrindu

līnija, grupu kolonna, kolonna pa divi (pa vienam)? 27. Kā nostādīt grupu

un sadalīt kārtas divrindu līnijā. 28. Līdzināšanās, mierā, sveicināšana.

29. Kolonnu pārveidošana. 30. Grupu kolonna kustībā un uz vietas.

(Kareiviu rokas grāmatas 121—126; 128—136; 163—170; un 174—181.

lapas puses).

11. Novads parādē.

a) sadalīšana pa grupām un vienībām, b) Komandas: «Stāties!» «Līdzinā-

ties!» (uz labo, kreiso vai uz vidus), «Mierā!», «Brīvi!» c) Priekš-

nieku sagaidot, komandas: «Vanagi, mierā!» (Vai: «Novads, mierā!»),
«Godam — sveikt!» (ja ierindā karogs vai vienību standarti). Parādes

vadītāja ziņojums priekšniekam: (Paraugs: «Virsaiša kungs! 36. Taur-

upes novada parādē piedalās 48 vanagi un 32 vanadzes.»). d) Sasveici-

nāšanās (pa vienībām vai viss novads reize), c) Parādes pieņēmēja

(priekšnieka) uzruna. 7) Mūsu tautas lūgšana, g) Parādes pieņēmējs:
«Stāvat stipri!» — Visi atbild: «Par Latviju!»

Piezīme: Parādes kārtība atkarīga no svinību rakstura un tas

var būt dažāds (gada svētki, svinīgs solījums v. t. t); kamdel šeit

norādītā kārtība var būt arī citāda.
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h) Parādes maršs, Komandas: 1. «Parādes maršam!» 2. «Uz la-bo!»
3. «Grupu kolonna no kreisā (laba), brīvsoii-marš!» 4. Līdzināšanās uz
labo!» 5- «Pa vienībām!» 6. «Liminieku atstātē-» (25 soli) 7. «Vanagi-»,
«Soļos — marš!» Parādes vadītājs iet 15 soļus pirmai vienībai (vai
karogam) pa priekšu, bet adjutants

_—
2 soļus aiz viņa; pēc tara 5 solus

savas vienības (vai karoga) priekša iet J vienības priekšnieks v. t. t.

Vienības, viena no_ otras stingri ietura norādīto atstati (25 solus). No-
gājis parades_ pieņēmējam _4 solus garām, parādes vadītājs un adjutants
noiet uz pieņernaja pusi (sāņus), pagriežas ar seju pret orķestri un paliek
sava vieta, līdz kamēr visas vienības nosoļo garām. Vienības priekšnieki
iet taisni — savas vienības priekšā un pie parādes pieņēmēja nenoiet.
Sveicina—salutē: parādes vadītājs, vina palīgs, adjutants*, karogu asistenti,
vienību un grupu priekšnieki. Vienību standarti parādes maršā atrodas
savas vienības pirmās grupas un pirmās kārtas labā puse

— blakus
grupas pr-kam.

111. Svinīga solījuma akts.

Telpa galds, uz tā: svinīgā solījuma teiksts>, tintnīca, spalva un

lukturi ar svecēm. Vanagi-dzes iesoļo telpā un nostājas divrindu līnijā
pakavveidīgi ap galdu tā, lai prie_kšējā_puse_ (pret publiku) būtu atklāta.
Svinīga solījuma devējus - kandidātus jānostāda ierindas priekšā. Ceremo-

nijas veids var būt dažāds, atkarībā no apstākļiem. Parasti sākas ar

sasveicināšanos (novada vai augstāks priekšnieks saka: «Sveiki vanagi'»
— atbilde: «Esat sveiki!»); tad dievkalpojums; pēc tam novada priekšnieks
lasa svinīgā solījuma tekstu un svinīgā solījuma devēji to pusbalsī at-

kārto. Tad seko attiecīga uzruna, kuru noslēdz ar kopīgi nodziedātu tau-

tas lūgšanu. Tad adjutants pēc saraksta izsauc solījuma devējus un tie

pieejot pēc kārtas pie galda, zem svinīgā solījuma teksta paraksta savu

vardu un uzvārdu. Svinīgā solījuma teksta lasīšanas un parakstīšanas
brīdī telpā nodzēš gaismu, atstājot to vienīgi uz galda atrodošamies luk-

turiem. Seko uzruna un atbilde: «Stāvat stipri par Latviju!» Ja ienā-

kuši arī apsveikumi, tad tos nolasa. Tāpat noklausās attiecīgo organizā-

ciju pārstāvju apsveikumus. Beidzot novada pr-ks ar īsu uzrunu pateicās

apsveicējiem v, t. t. un novada vanagi-dzes organizētā gājienā atstāj telpas.

IV. B_ē r v ceremonija. Vanagu-džu goda sardze pie nelaiķa
zārka: izvadīšanai novadu nostāda divrindu līnijā uz ielas pret nama izeju.

Karogs ar sēru lentu. Parādoties zārkam komandē: «Vanagi —
mierā!»—

«Godam sveikt» (orķestris spēlē sēru motīvu). Tad vienības pārveidojas

grupu kolonnās un seko zārkam (aiz piederīgiem). Pirms zārka nes

vaiņagus un nelaiķa goda zīmes (uz sevišķa spilvena). Nonākot kapos,
vienības ieiet kapu vietā mazliet ātrāki un sagaida zārku, nostājoties

divrindu līnijā (vai špalierī — gar ceļa abām pusēm); karogs salutē.

Pēc lunerālijām ar karogu pie atvērtā kapa salūtē. Attiecīgā novada

saime, kur nelaiķis piederējis izsludina uz laiku (1—30 dienām) sēras,

atturoties šinī laikā no izpriecām un neapmeklējot arī citu organizāciju

izpriecas sarīkojumus.

V. Špalie r a s norīko augstu viesu saņemšanai vai pavadīšanai.

Tāpāt pie ieejas var novietot divus vai vairākus vanagus ar standartiem

— kā goda sargus. Tie sveicina sagaidāmo personu ar standartu —

izstiepjot labo roku ar standartu tā, lai roka butu taisna un standarts

stāvētu ieslīpi sāņus, pie kam standarta kāta apakšējais gals atrodas pie
labās kājas zābaka purna.

VI. Cienī savus priekšniekus! Priekšniekam ienākot telpā
vai laukumā, kur atrodas vanagi-dzes: pirmais kas pamanījis priekšnieka

ierašanos komandē: «Pārtraukt!», bet klātesošais vecākais vanags:

«Mierā!» Visi pieceļas un nostājas «mierā» ar seju oret priekšnieku. Ja

klāt arī vadoņi, tad komandē: «Vadoņi!» Ja pr-ks sasveicinājās, tad

visi klātesošie uz sveicienu atbild, ja nē — tad ar pr-ka atļauju komandē:



-<Brīvi!» (Vai «Vadoņi!») un ja jāturpina tad arī komandu: «tur-
pināt!» Tas pats jādara priekšniekam telpas atstājot.

VII. Katram vanagam jāsveicina: karogus _— nacionālo,
vanagu organizācijas (biedrības, novadu v. t. t), karaspēka, aizsargu,
skautu, gaidu un citu nacionālo jaunates organizāciju karogus. Jāsveicina:
valsts galvu, ministru prezidentu, ministrus, savi — vanagu-džu priekš-

nieki-ces, visi vanagi un visas vanadzes; bēru gājienā — zārkam; baznīcas
gājieniem — to karogiem. Sveicināšana notiek, pieliekot labo roku pie
formas cepurasi

— salutējot: ja formas cepures nav galvā, tad parasto
galvas segu sveicināšanai noņem. Sveicinot (kad stāv uz vietas) jāno-

stājas stāvoklī «mierā». Tautas lūgšanas izpildīšanas brīdī atsevišķiem

vanagiem savas cepures jānoņem, bet stāvot ierindā cepures paliek galvā
un ierindas priekšnieki sveicina-salūtē.

Jaunu novadu dibināšanas kartība.

Novadus var dibināt visur tur, kur vēl nav vanagu novadu. Pie

novada dibināšanas jāievēro sekošais: ar policijas atļauju jāsasauc dibinā-

šanas sapulce, kurā jāpiedalās vismaz 12 personām. Sapulcē jāievēl

novada priekšnieks, resp. valdes; priekšsēdētājs, četri valdes un trīs revī-

zijas komisijas locekļi- Sapulce lemj par novada nosaukumu, noteic

iestāšanās un biedru maksas. Pēc tam sekojošā valdes sēdē jāsadala

amati, kuri bez jau sapulcē ievēlētā novada priekšnieka, resp. valdes

priekšsēdētāja ir šādi: sekretārs, kasieris, mantzinis un biedrzinis. Dibināša-

nas sapulces protokola oriģināls un valdes pirmās sēdes protokola noraksts

jāiesūta vietējam vanagu apgabala priekšniekam, bet ja viņa adrese nāv

zināma, tad jāiesūta vanagu štāba priekšniekam Rīgā, pasta skapītis
Nr. 16. levēlētiem valdes un revīzijas komisijas locekļiem jāizpilda

iestāšanās anketas, kuras iepriekš jāpieprasa no vanagu štāba. Izpildītās

anketas, (sk- anketas paraugu un izpildīšanas kārtību) jāpievieno dibināša-

nas protokolam- Valdē un revīzijas komisijā var ievēlēt tikai piln-

gadīgus pilsoņus vai pilsones.
Par novada priekšnieku var būt tikai intelliģents, vecāks pilsonis ar

labu reputāciju, kurš atturas no alkohola un bauda uzticību pilsoņu sa-

biedrībā.

Reizē ar protokola iesūtīšanu jāziņo cik paredzams dalībnieku jaun-

dibināmā novadā un vai paredzama arī vecāku pilsoņu iestāšanas.

Tāpat jāziņo, kā vietējā sabiedrība skatās uz vanagiem un vana-

dzēm un vai atbalstīs novadu morāliski un materiāli; kur paredzamas

novadam telpas un citi īpatnēji apstākļi.

Vingrošana
plašākā nozīmē —

fiziskās audzināšanas j
ļ pamats.
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Anketas izpildīšanas paraugs:

ANKETA.

Atbildot uz apakša pievestiem ļautaiumiem, lūdzu uzņemt mani par

kandidātu «LATVIJAS VANAGI» Krāslavas novadā.

1. Uzvārds: Zvaigznīte.
2. Vārds un tēva vārds: Pēteris Jēkaba dēls.
3. Kad dzimis un kur piederīgs: 1906. g. 3. martā, Kārsavā.

4. Izglītība: a) vispārējā; 6-kI. pamatskolas; b) speciālā: šofera kursus;
c) kādas mācības iestādes apmeklē: neapmeklē.

5. Nodarbošanās (uzrādot vietu): kā šofers pie tirgotāja Jēkabsona.
6. Kādās organizācijās sastāv par biedri: Aizsargos un Krāslavas brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju b-bā.

7. Kādus amatusi tur ieņem: neieņem.
S. Kādās organizācijās sastāvējis agrāk: nav sastāvējis.
9. Vai ir bijis kara dienestā un kādās armijās: 6. Rīgas kājn. pulkā.

10- Kādajbijusi beidzamā dienesta pakāpe armijā: kaprālis.
11. Apbalvojumi: par sevišķi labu šaušanu — pulkstenis.
12. Kādēļ vēlas iestāties biedrībā: Lai veicinātu b-bas mērķus un idejas.
13. Vecāku jeb aizbildņu adreses: Krāslavā, Pils ielā 17.

14. Anketas iesniedzēja adrese: a) pilsētas: Krāslava, Pils iela 17.

b) lauku: —

—

—
—

Par augša pievesto ziņu pareizību atbildu ar savu goda vardu un parakstu.
1934, g. 16. aprilī.

Paraksts: personīgi parakstīts.

Galvinieki:

Pie dibināšanas valdes priekšsēdētājs taisa atzīmi un apliecina ziņu

pareizību par anketas izpildītāju ar savu parakstu.

Valdes lēmums: *) Sekretārs: *) Atzīmes: *)

*) Izpilda centrālas valdes sekretārs

Vanadžu, vanagu un apogu labākie sasniegumi biedrības

1034. g. meistarsacīkstēs — Rīga, Pilsētas sporta laukumā.

Latvijas vanadžu pieci labākie sasniegumi 1934. g. vieglatlētikas sacīkstes.

60 m. skrējienā:

1. Vanadze Čai b c, V. (4. Rīgas vecp. nov.) 8,6

2. vanadze Augu 1 c, E. (4. Rīgas Vecp. nov.) 9,0
3. vanadze Vītols, H. (4. Rīgas vecp. nov.) ....... 9,2

4. vec- vanadze Maldupe. A- (4- Rīgas vecp. nov.)
...

9,3

5- van.-kand. Skis te, L- (4- Rīgas vēcp. nov.) ...... 9,4

400 m. skrējiena:

11. vec vanadze Gailī te P. (37. Siguldas nov.) • . . , , 68,8

Augstlekšana:

1. vanadze Augule, E. (4. Rīgas vecp. nov) ...... 1,40

2. vec. vanadze Maldupe, A. (4. Rīgas vecp. nov.) . • • 1.35

3- vanadze Vītols;, H. (4. Rīgas vecp. nov-) . 1.35

4. vanadze Čai b c, V. (4. Rīgas vecp. nov ) . 1.35

5. van.-kand. Skiste, L. (4- Rīgas vecp. nov.) ...... 1.27
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Taļlekšana:
1. vanadze Augu 1 c, E- (4. Rīgas vecp. nov.) 4,80

2- vanadze Ča i b c, V. (4. Rīgas vecp. nov.) ■ 4,74,5
3. vec. van- Maldupe, A. (4- Rīgals vecp. nov-) 4,36
4. van.-censone Meņģele, M. (37- Siguldas nov.) ..... 4,13.5
5- vec vanadze G ailīte, P. (37. Siguldas nov.) . . •

.

4-10.5

Lodes grušana:
1. vanadze Miķelsone, R. (37. Siguldas nov.) • 10,29

2. van.-lidone Dek šenieks. D (4- Rīgas vecp. nov-) . . • 8,59
3. vianHiidone Bērziņš, E. (4. Rīgas vecp. nov-)

.
. , ,

, 8,57
4. van--censone Meņģele, Ml (37. Siguldas nov.) . . . - , 7,99.5
5. vec. vanadze Maldupe, A- (4. Rīgas vecp. nov.) . . ■ • 7,87

Šķēpa mešana:

1- vanadze MiķeLsone, R- (37. Siguldas nov.) .....28,26
2. van.-lidone Dek še nieks, D. (4- Rīgas vecp. nov.)

,
. .22,27

3- vec vanadze Maldupe, A- (4. Rīgas vecp. nov.) . ■
.

• 21,10
4- vec. vanadze G a i 1 ī te, P. (37- Siguldas nov- 20,28
5- van.-kand. Ski s te, L. (4. Rīgas vecp. nov.) 18,15

Diska mešana:

1. vanadze Miķelsone, R. (37. Siguldas nov.) • 33,95
2. vanadze Ča i b c, V. (Rīgas vecp- nov.) 23,20
3. vec- vanadze Gaili te, P. (37. Siguldas nov.) .....22,21

4- vec vanadze Maldupe, A. (4- Rīgas vecp. nov-) . . - • 21,31

5. van-lidone Bērziņš, E- (4- Rīgas vecp. nov.) ..... 21-30

4X60 m- stafetes skriešana:

1. vieta — 4. Rīgas vecpilsētas vanadžu novads 34,8
2- vieta — 37. Siguldas novads 41,5

Vanagu labākie sasniegumi vieglatlētika.

100 m- skrējienā — 11,7 sek. van. Brencsons, 8- Priekuļu novada

200 m. skrējiena — 24,6 sek. van- šķepr. Timrots — štiaibs.

1500 m. skrējienā — 4:28,6 sek. van- Jiudzis, 10 Rūjienas' novada.

3000 m. soļošanā — 14:44,7 sek. van- Vīn akmens, 20 Tukuma nov.

4XIOO m. stafetē — 49,5 sek- 35 Daugavpils novada komanda.

Augstlēkšanā ieskr.
— 1,73 mi- van. P ov i es„ 2. Valkas novada.

Tāllēkšanā ieskr. — 6,57 m. van. izl. Bērziņš, 16. Malnavas novada-

Kārts lēkšanā — 3,10 m. van. izl- Polis, 35- Daugavpils novada-

Šķēpa mešanā - 50,80 m. van. Dzeni s, 47. Madonas novada.

Diska mešanā — 37,45 m. van- Dzenis, 47- Madonas novada.

Lodes (7,25 kg.) grūšanā —i 13,16 m- van. Dzenis, 47. Madonas nov.

Vālītes mešanā — 60,94 m. vanj. Dzenis, 47- Madonas novada-

Trīscīņā (100 m, lode. augstlēkšanā) — van- izl P. PoHsļ 35 Dau-

gavpils novada 12198,8 pkt (13,2; 10,75; 1,35).

Pieccīņā (tāllēkšanā, šķēps, disks, 200 un 1500 m.) — van- izl. J.

Bērziņš, 3414,2 pkt-

Apogu labākie sasniegumi vieglatlētikā-

60 m. skrējienā — 7,4 sek- v. ap. Zeltiņš, 37- Siguldas novada.

4X60 m* stafetē — 31,2 sek. 58. Imantas novada komanda.

Augstlēkšanā ieskrienoties — 1,60 m. v. ap. Jakov i č s, 8. Priekuļu

novada-

Tāllēkšanā ieskrienoties — 6,04 m- v- ap- Pa v k šen s, 6. Mazsalacas

novada.

Lodes grūšanā — HlO iri. v- ap. V ī to 1 i ņš, o-8 Imantas novada.

Diska mešanā — 39,72 m. v. ap. Birģelis, 37- Siguldas novada-

Šķēpa mešanā — 42,73 iri. v. ap- Birģelis, 37- Siguldas novada-

Apogu trīšanā (60 mi-; augstlēkšanā; 5 kg lode) — ap. Vītoli ņš, 58.

Imantas novada 2671,5 pkt.
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Ainas no biedrības 1934. g. meistarsacīkstēm — Rīga un Cēsīs

Pa kreisi meistars pieccīņā van- Švāns (3- n.); pa labi augšā uzvar.

4 reiz 60 m maiņas skrējienā 4 novads ar Ķuzes fabr. balvu; pa labi
apakšā uzvarēt. 4 reiz 60 m maiņās skrējienā apogiem 58. Imantas no-

vads ar grām. tiirg. Rozes balvām.

Apogu 4 reiz 60 m. maiņas skrējiena fināls. No kreisas apogs Vītoliņš
(58. n.) un apogs Zeltiņš (37. n.)
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Vanagi-meistari.

No kreisās: van. Jūdzis (1500 m.) van. Dzenis (vālīte, disks, šķēps),

van.-apg- Vītoliņš (apogu trīscīņā).

No kreisās: meistars kārtslēkšanā un trīscīņā van.-izl. Polis (30. n.);

meistare mešanas disciplīnās van. Miķelsone (37. nu); apogu meistars

tāllēkšanā apogs Resnevics (3. n.).
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4. Rīgas Vecpilsētas vanadžu novada vanadzes —

uzvarētajās pirmajās vieglatlētikas sacīkstēs ar Rīgas pilsētas dāvāto balvu

Vanadžu meistarkomanda volibola.

4. Rīgas Vecpilsētas vanadžu novads.

No kreisās: van. Auigulis. vam-kand. Skiste, van- lid. Freimane,

vec.-van. Maldupe, vec-van. Pētersone, van. Čaibe.
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Vanagu meistarkomanda volibola

3. Rīgas vanagu novads.

No kreisās: van.-izl. Kolbergs, van.-kand. Pētcrsons, van. Cilinbergs

van. Buks, van-izl. Spandegs. van.-kand- Ķempels.

Vanagu-apogu meistarkomanda volibola

37. Siguldas vanagu novads.
No kreisās: novada priekšn. van.-vad. Cīlītis. ap. kand. Ziediņš, van.-

ap. Birģelis, van.-ap. Vilciņš, ap. kand. Lūsis, van.-ap. Ziediņš.
van.-ap. Ezergailis.
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Vanagu vieglatlētikas punktu tabula

Piezīme: Vanagu-apogu sasniegumu novērtēšana pielieta vanadžu

punktu tabulu.

Vanadžu vieglatlētikas sacensību punktu tabula.

Sacensības veids Norma

Katrs cm. vai

0,1 sek. labā-

ka par normu

dod punktus

Norma
dod

punktus

60 metru skrējiens
100

, „

200 ; „

400
„ ,

800
, ,

1000
„ ,

1500 , ,

3000
„ „

5000
. „

4X 60 m. stafetes skrēj. ar stāv. maigu

4X 60
„ w B ar lid. maiņu

4X 100
, „ „

ar stāv. maiņu

4X 100
„ „ „

ar lid. maiņu
1010 m. kom. skrēj. (ia atstates noteiktas)
Augstlēkšana ieskrienoties

,
no vietas

Tāllēkšana ieskrienoties

„
no vietas

Kārtslēkšana

Lodes (7,25 kg.) grūšana ar stipro roku .

„
. »

abrc-c

. . (5 kg.) . ,

Šķēpa sviešana ar stiprāRo roku . . .

„
abrocīgi

Diska sviešana ar stiprāko roku . .. .

„ „
abrocīgi

Akmens mešana ieskrienoties

„ , no vietas

„ , » ceļa

gul«s
Vālītes mešana ieskrienoties

9,7 sek.

14.8
„

30,6 ,

1:H,7 „

3:0,6 „

4: 30

6 :43,6 ,

12:50

21: 21

1 :14

37,0 „

2 min.

58.6 sek.

4:20
„

1 m. 22 cm.

1
.

4,5 „

3
„

52
,

1
.

47
.

2
.

10
„

5,34 m.

12,85 „

12,54 „

24,64 „

40

18,90 „

40

30
,

25

20

15
„

25

35

23,8
11

3,76
1,33

0,82
0.6

0,4

0,23
10

40

6,6
25

3,6
14

16

2,45
5

5,4
1

0,66

0,5
0,275

0,135
0,38

0,2
0,2

0,22
0,25

0,4
0,2

0

0,40
10,00
3,60
0

0

0,4
0

0

0

0

0

0

0

6

0

0,40
0

1

0

0

0

0,1
1

0,22
0
0

0

0

0

0

Sacensības veids Norma
Cm. vai 0,1

sek. dod pkt.

60 mtr. skrējiens ....

00
. . ....

Augstlēkšana ieskrienoties

"allēkšana
.odes grūšana
)iska mešana

iķēpa „

11 sek.

0,90 m.

2,50 ,

5,50 ,

17
.

17
.

30

20

14,5
3

1

0,4

0,4
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Veltijums tiem, kuri sacīkstes nav ieguvuši izcilus panākumus:

Draugi, mūžam nenolieksim galva®,
Lai oik melni dzīves mirkli krīt:

Vakar sāpēs pazaudētās balvas
Jaunā priekā gūsim atkal rīt.

Fricis Dziesma-

Romiešu skaitļi.

1-1 XV - 15 1C - 99

11—2 XVI — 16 C — 100

111 - 3 XVII - 17 Cl — 101

IV - 4 XVIII - 18 CC — 200

V — 5 XIX -19 CCC — 800

VI — 6 XX - 20 CCCC — 400

VII - 7 XXI — 21 D — 500

VIII — 8 XXX — 30 DC - 600

IX — 9 XL — 40 M — 1000

X — 10 L — 50 1842 - MDCCCXLII

XI - 11 LX - 60 1849 - MDCCCIL

XII - 12 LXX - 70 1890 - MDCCCXC

XIII - 13 LXXX - 80 1900 - MCM

XIV - 14 XC — 90 1908 — MCMVIII

"

1935 — MCMXXXV

Romiešu skaitļi jo bieži redzami uz vecu namu fasādēm,

plāksnēm v. t. t. norādot nama celšanas gadu, vai kādu svarīgu
notikumu. Ar šīs tabulas palīdzību variet atrisināt vienu, otru

vēsturisku notikumu-



Redakcijas gala vārds.

Doma, izdot vanagu gada grāmatu, izvirzījusies jau sen,

bet daudz un dažādi šķēršļi Ikavēja šo domu realizēt. •
Ar vanagu štāba apmācības centra pakāpenisko izveido-

šanos, pieauga arī prasības 1928. gadā no kongresa pieņemtās

audzināšanas um apmācības tēzes siīkālkJi izstrādāt un nodot

vadītāju rokās. Vairāki fiziskās audzināšanas kursi deva

bagātīgu materiālu vielas apstrādāšanai un izveidošanai- Tas

pats arī jāsaka par garīgo audzināšanu, kur vairāku vecāko

vadītāju ierosinājumi deva mums mērķu un ideju skaidrāku

izpratni un pielietāšanas iespējamību dzīvē. Mums! nav

bijusi izdevība tulkot ārzemju jaunatnes organizāciju attiecī-

gus reglāmentus un tos pēc tulkošanas saukt par latviskiem;

mums vajadzēja visu radīt pašiem, jo dzīvē pierādījies, ka

ārzemju mākslīgi audzētie stādi latvju zēmē neaug un ne-

var attīstīties. Tiesa, Čechoslovākijas vanagu (sokolu) orga-

nizācijas panākumi devulši mums ierosmi; devuši mums arī

pamācību — attīstīties harmoniskā saskaņā, bet vairāk arī

nekā no viņiem neesam ņēmuši. Mēs varam apbrīnot šīs

grandiozās organizācijas uzbūvi un labprāt vēlēties tikpat

stipri būt, bet attāļums un mūsu tautas īpatnības lika šinī

darbā ienest citu svaru, citu virzienu, kas 1 latvju jaunatni

aicina un vieno uz latvisku sadarbību un viSa latviskā

vienošanu un izkopšanu. Tamdēļ mēs savu garīgo audzinā-

šanu un arī iekšējo iekārtu esam citādi izveidojusi un no paša

sākuma gājuši citu ceļu un federācijā ar siokoliem neesam

iegājuši. Ka mūsu nacionālais virziens bijis pareizs,

to liecina lielais: biedru pieplūdums un sabiedrības at-

zinība.

Šos audzināšanas un apmācības pamatjēdzienus attiecīgi

jāreglamentē, jāpadara pieietamus ikkatram, kā audzinātā-

jam, tā arī audzināmam. To mēs esam darījuši, izdodot va-

nagu rokas grāmatas: I daļu — (audzināšana un apmācība)
un II daļu (pārvaldība um saimniecība). Nepieciešami izdot

arī rokas grāmatas nākošais! daļas un proti: 111 d — lekšējās

iekārtas, noteikumus un IV d. — Fiziskā audzināšana. Lielā

interese par pirmām daļām (pirmā daļa jau izpārdota) izvir-

zījusi prasību izdot jaunus, pārstrādātus izdevumus. Visu šo

lielo darbu izvest kavē daudz un dažādi šķēršļi (arī materiālo

līdzēikiļu trūkums) un tamdēļ to jāveic pakāpeniski-

Tamdēļ radās doma izdot vanagu gada grāmatu, kurā
īsumā būtu sakopots viss vanagiem un vanadzēm pirmā
kārtā nepieciešamais 111 un IV daļas izvilkums, jo dzīve no

vados rit strauji un norādījumu trūkums nedrīkst traucēt no-

vadu attīstību.



Sevišķi nepieciešami dot norādījumus fiziskā audzinā-

šanā, jo mēs zinām, ka literatūra latviešu valodā šinī nozarē

loti nabadzīga. Diemžēl ierobežotās gada grāmatas slejas arī

ierobežoja plašāku un vispusīgu apskatu.

Mēs centāmies dot īsus un nepieciešamus norādījumus
veselības kopšanai, piem. ādas higiēna, paškontrole, individu-

ālā vingrošana v. t. it, kuri nepieciešāmi fiziskās audzināša-

nas nostādīšanai vajadzīgā līmenī. Šie īsie ierosinājumi dos

mūsu instruktoriem iespēju meklēt fiziskās (audzināšanas lite-

ratūrā plašāku izteiksmi, bet vingrotājiem — īsus norādīju-

mus un paskaidrojumus. Kandidātu sagatavošanai nepiecie-
šami sīkāki norādījumi, piem. vanagu vēsturē, vanagu pie-

nākumi v. it- t. Tie saīsināti ievietoti gada grāmatā un paš-
reiz pietiekoši kandidātu zināšanu paplašināšanai. Populārs

kļuvis sports —• šaušana ar loku, kādus norādījumus esam

īsumā arī ievietojuši.

Pārcilājot sakopotos materiālus, radās pārliecība, ka visu

nepieciešamo tomēr (kaut arī līdz iespējamībai saīsinātu) ne-

var gada grāmatā ievietot. Tamdēļ šogad ievietojam vienu

daļu un, ja apstākli būs labvēlīgi, turpināsim iesākto darbu

nākamā gada grāmatā, vai arī attiecīgā rokas grāmatas daļā.

Tie paši iemesli kavēja mums gada grāmatā ievietot zinas

un attēlus par daudziem cienījamiem vanagu-džu darbinie-

kiem, atsevišķu apgabalu un novadu darbību v. t. t. Arī to

mēs ceram nākošo gadu novērst.

_

Musu sirsnīgs lūgums visiem vanagiem un vanadzēm:

sūtīt redakcijai savas atsauksmes, kļūdu norādījumus un jau-

nus ierosinājumus, jo darbs veikts īsā laikā — tā tad steigā,
kamdēļ kļūdas un negludumi pilnīgi iespējami.

Sirsnīga pateicība visiem gada grāmatas līdzstrādniekiem

un klusiem darbiniekiem - atbalstītājiem. Pateicoties viņu ak-

tīvai līdzdarbībai radās šī gada grāmata-

_Vel sirsnīgs lūgums: grāmatu plašos apmēros izplatīt, lai

iegūtos līdzekļus varētu izlietot turpmākam darbam.

Rīgā, 1934. g. 30. novembrī.

Vanags-virsvadonis Artūrs Bāns,

vanagu staba priekšnieka v. p. i. un U

apgabala vanagu priekšnieks.



Latvijas vanagus sveicina:

Modernie elegantie pnriimi
Brīnišķīga majpuķīte Havajas puķe, Sex Appeal,

Crēpe Georgette, Jūlija nakts, Aida, Parīziete,

Diana, Chvpre, Jasmins, Zelta lotoss, Neļķes, Nakts

vijolītes, Baltie ceriņi —
ikvienai izdaiļotai gaumei.

Prov. A. TOMBERGS, Rīgā.

P. Avotiņš
v

Manufaktūras veikals un drēbniecība

Rīgā, Tērbatas ielā 23/25, tālr. 27376.

Aužam, šujam, tieši kalpojam patērētājiem un

tāpēc pie mums pasūtītie apģērbi iznāk ļoti
lēti un labi.

Pieņemam arī vilnu izstrādāšanai, kā arī mainām

pret gataviem audumiem.

Fabrika Vidzemes šosejā 36, tālr. 92744.

Viktors Niedre
Rīgā, Dzirnavu ielā 66

Piedāvā:

Zviedrijas zāles, labibas pļāvējus,

kuļmašīnas, piena separatorus
u. c. mašīnas.

Adītava A. Vītoliņs, Rīgā,
Tērbatas ielā 65, tālr. 96703.

Piedāvā nojjašu darbnīcas: sporta un modes adītu

preču izstrādājumus.



Rezervēts

Edgars bergs mūsu labvēlim

Mācītājs
N N

_

Vanagiem!
PledSvāju:

formas blūzes, cepures, jostas, pulksteņu

ķēdes, kakla ķēdītes u. t. t.

Fermas uzvalkus:

virsniekiem, aizsargiem, policistiem —

pēc mēra

Firma ,.TAUPĪBA"
īpašnieks T. Heinsbergs

40* RTgS, Marijas ielā 2-b. Tālr.: 32319. 40f

, Nozīmju rūpniecība

0. Pērkons un F\. Kucejevs
Rīgā, Brīvības ielā 115. Tālr.: 9-3-0-8-9

Pasta tekošs rēķins 10523.

Izgatavojam:

bircifeļus, karavīru, skolnieku u. c. dažā-

das nozīmes'un žetonus.

Izpildām vissmalkāKos emaljēšanas un

gravēšanas darbus.

Pirmklasīgs darbs. Zemas cenas.

40* fO* Latviešu uzņēmums. 40*409-

Pēīers Taškovs, Rīgā

Trikotāžas un adītu preču rūpniecība n
Adtrik"

Noliktava: Tērbatas Ielā Ni 7. Tālrunis: 2-9-4-7-2.

Paša izgatavojama vilnas, pusvilnas no kokvilnas triko veļa, vingrošanas

krekli un bikses, sporta, peldu kostīmi u. t. t. Cimdi, lakati, zeķes, Jakas.



Latvijas

Piensaimniecības

Centrālā Savienība

Rīgā, Dzirnavu ielā 87/89

šokolādes, konfekšu un kafijas fabrika

V. Ķuze
Fabrikas noliktavas:

Rīgā. Raiņa bulv. 25. Brīvības ielā 13.

Savas slāpes

jūs vislabāki dzesēsiet ar

atspirdzinošiem dzērieniem

no sen pazīstamās firmas

E. Arnala dēli
Dlb 1865. g.

Tālrunis: 2-3-7-4-0.
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Lasiet
mēneŠFakslu

„Vanags"
Seko /, i e l

vanagu dzīvei!

„Vanags"

pauž jau ilgus gadus vanagu ideju —

aicinājumu par lalvju laulās

vienprātīgu gai sāku nākolni.

Lietajai Halvijas cukuvu 1

Pavairojiet šī veselīgā uzturas līdzekļa lietošanu,

jo visu vajadzīgo cukuru jau ražojam paši.

9

Kinofilmu tirdzniecības un rūpniecības

E. Saulīte un biedri.

Sīgā, "Baznīcas ielā 2/3, lāh. 2-0-5-2-zi.

A

js. «Moritz Feitelberg»
R ī flr ā, Brīvības bulv. 5.

Brīvības ielā 67.



| Vanags §
m Mēnešmksls vanagu dzīvei ■

= IMIlrlIllinillillllļlIlHIMflIlliimiM =S

ĒĒ 'Redakcija un ekspedīcija =

Rīgā, Bruņinieku ielā 12. Tālr.: SĒS

= Paaia adreae: Sīgā, pasža a&apīiis 76. =

Tekošs rēķins pasiā: Vanagu slāba priekšnieks

ļH V. gerdens ĪTr. 758. ļf

1H Abonēšanas maksa av -piesūtīšanu : =

Ģadā jGs 3,50

i=| Pusgadā .
„

1,50 H

1Š. Atsevišķs numurs „ 0,30 ='

= Sludinājumu maksa: ==

£>ap tapas pasi Gs 80,— =L

ļļ Par vāku 200,— Jp

Jzdevējs. Jp

ļ B~*»g
„Latvijas Vanagi" %

=r Rtbildīgais redaktors,

bē van.-vipsv. doc. 5P. Kveišmanis. si

1= īledaklors. van.-virsv. V. Sīvants» 1=



Ziņas par gada grāmatas īpašnieku:

1. Kad dzimis :

2. Kur dzimis 1

3. Piedetības vieta ,•„...'

4. Kad iestājies novadā
... r>..::...::..... . V.jL..L:.I

t

5. Kad paaugstināts par vanagu-dzi (apogu-dzit :

c ~ . .. vanagu-izlūku
6. Kad paaugstināts par -. —

-- ■■ ■■ :—
r & F vecāko vanadzi

7
vanagu-šķēpraidi

"

g
vanagu-gunvedi

* "
(vanadzi-lidoni; _

vanagu-vadoni
" "

(vanadzi-vadoni) I

10. Kad apbalvots ar vanagu Nopelnu zīmi

A/S Baltijas Krasu fabrika

Ed. Rozifs
Rīga, Lāčplēša iela 52/54 un Dzirnavu

iela 66 (blakus .Konzumam")

Krāsas, saistvielas un piederumi «™f
ri"w£

ā'rosus
uzlabo

*KURI
aulites
\rtiavana vati

1AUNZEMS>
Rēga

Kr. Barona ielā 21.



11. Kādus amatus, no kada līdz kādam laikam izpildījis

12. Ziņas par veselības stāvokli: a) kādas slimības pārcietis

b) kad pēdējo īeizi bijis pie ārsta

c) kādas slimības pazīmes konstatētas

d) Mans svars (kg)

Februārī j Aprīlī ļ Maijā Jūlijā Septembrī Novembā

c) Mans krūšu apmērs (cm)
N

Februārī Aprīli Maijā Jūlijā Septembrī ļ Novembrī

leelpojot . .

Izelpojot . . _ - j i ļ
Starpība%%

f) Plaušu tilpums:

Februāri ļ Aprīlī ļ Maijā Jūlijā Septembrī Novembri

f

■

g) Mans gājums(cm)

b) Vingrošanas nodarbes un sasniegtie panākumi

i) Sirds darbība -

(Sk. rakstu
.Paškontrole■).

13. Ceļa aizņēmuma obligācijas numuri (Nr.Nt.)

14. Manas apliecības Ns ■

15. Manas pases Ns

16. Krūšu nozīmes numurs

17. leroču atļaujas 18. leroču sistēma un

19. Sasniegumi vieglatlētikā



| Jaiiiiās Ziņas" |
Redakcija un kantoris

RTgā, L. Kalēju ielā 29,
„ .....

.
. _

5
_

Sludinājumi maksa: S
Rudēju ielas stūri.

,
.

, . .„_
. . • .-.

, „_

■

1.lap. p. Ls 1.92,5, teksta Ls 1.B5. J

Iznāk īkdi@inaS sludinājumu daļā 38,8 sant. Līdz ļ
10 rindiņām gadījuma sludinājumi g

6 reizes nedeļS 28,6 sant. par ™enselj. petit rindiņu jļļ

_

iesk. nodokli, darbaspēka piedāvā- ļļj
AOOneŠanaS maksa: jumi lOsant. par vienslejīgu petit-

S Ar piesūtīSanu Bez piesūtīšanas rindiņu. Ārzemju sludin. 1. lap. p. !

uz 1 mēn. Ls 2 — uz 1 mēn. Ls 1.70 3
,

5 «nh, tekstā 25 am. centi, S

3 5 ijo g ļ gQ sludin. daļā 8 am. cnntiparlmļm 5

S uz ārzemēm uzimēn. Ls 5.—!
uz 3m.

Ls'ul— rindinu ieskaitot nodokli. >f i
ļ

Tekošs rēķins pastā 1212.

| Humors maksā i sant sestdienās un prīehšsuēlhu dienas 10 sant. \

■■»«■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■>■•■■■■■■«■*■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■>■■■*■■■■■*

»iiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiitiiiiiiiiiiBEiiiiiitiiiiiiifiiiiiaiiiiia|y :iUIiB&iaiiiiKii

S Iznāk Iknedēļas — piektdienās, katrā === T £«.„ r»lnči
S numurā ap 8o lllustrāclju. Pasūtījumi ~

i-ci*, picts.1

5 adresējami ,,Jaunāko Ziņu" kantorim E=š ļ^r^ļnfītu

RTgā, L. Kalēju Ielā N° 29, žurnālam ™
i^JJicuiu»

! ,,Atpūta". Pasta tekošs rēķins 1212, ESg Žurnāls
■ ABONĒŠANAS MAKSA: par 1 mēn. H§ i •

Ls 1.20, par 3 mēnešiem Ls 3.—, par =|S maKSlai Un

Ž6 mēnešiem Ls 6.— par 12 mēnešiem = L*~J ■ i •

Ls 12.-; uz ārzemēm: par 1 mēnesi E=jj SaDieariSKai ■

5 Ls 1.60, par 3 mēnešiem Ls 4.50, par == j -
• ;

12 mēnešiem Ls 18.- == W dZIVei "A*

llHIllllllllllllinillllllllllINIIIIIllllllllllllllllIllIllIllIlIllllH^

[ Vai? vēl &ui?a.'ksiīli&® 1935. &a.āais&.



Tabakas fabrika

Akc. Sab.

A. S. iikair
Rīgā

Dib. 1887. g.

I

njļjļfro Jodtinkfura
Nēsājiet vienmēr klat.

Patentētās pudelītēs:

(fj^ļļ^f^
nesaplīst,

Ķtm. fana. fabrika M
neizžūst,

~ _ Prov. Z. Fronckevlčs
Dabūjama visur. Rigā> Ķ|ežeļ u iei ā 3. Tālr.: 9-4-6-2-5.
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