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LATGALES

Atbrīvošanas 15 gadu atcerei

1920 — 1935. g.

„Latgale ir viena no trijām zvaigz
nēm — līdzvērtīga, skaistākā un var

būt pat vēl bagātāka kā citas.

Dr. K. Ulmanis.

Tipogrāfija
„
Darbs un Zinība", Rēzekne, 1935. g..



A. Kviesis,
Valsts Prezidents.



Dr. K. Ulmanis,

Pirmais un tagadējais Ministru Prezidents.



Ģenerālis J. Balodis.

Latvijas armijas virspavēlnieks, atbrīvošanas

cīņu vadītājs, kaŗa ministrs.



Ģenerālis Kr. Berķis.

Latgales atbrīvošanas cīņu vadītājs,

armijas komandieris. Atbrīvošanas svēt-

ku komitejas goda priekšsēdētājs.
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Latgales atbrīvošanas 15 gadu atceres svētku

PROGRAMMA.

1935. g. 29. un 30. mai/a,
Rēzekne

1) 29. maijā: pfksl. 19,00 °Piņa Eminences bis-

l<npu Ivtiiuana sagaidīšana ielu krustojumā

pie ficfā lifta.

2)
..

pflcsf. 21,00 gājiens uz °l{v?ēze(cries 'TpSrāfu

kapiem. eDapufcēsanās pie pilsētas valdes nama.

3) 30. maijā: pflcsl. 8,35 valdības apsveikšana pie goda

vārliem.

4) pflcsl. 10, — pilsēlas valdes svinīgā sēde.

plāksnes atklāšana pie pilsētas

valdes rutma.

5) „ pflcsl. 11.30 '"Ipievkafpojumi visās Rēzeknes

' baznīcās.

6) „ pfksl. 13,20 karaspēka, robežsargu, aizsargu,

sludenlu un skofu jaunatnes parāde.
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7) 30. maijā: pflcsl. 16,30 vingrošanas priekšnesumi

(jSvedrēs'ica vadībā :

a) brīvās kustības —1. vin-

grimiju m s:

b) lovadu demonstrējumi:

c) brīvās kustības — 2. vin-

grinājums;

d) piramīdcs.

8)
.. pflcsl 18,30 Tl iinislni ~ļ3rezidenta kunga

runa lautai.

■9) ~ pēc ~T\ fintslru ~ļl)rczidenla runas kofu priekš-

Pa visu svētku laiku

latgaliešu literatūras

izstā de-tirgus
Tautas pils telpās (otrā stāvā).
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Latgalesatbrīvošanas 15g.atceressvētku

ptogrammā uzjemtās dziesmas.

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

Dziedās novadu jaukti kori virsdiriģenta S. Duka vadībā.

Dievs, svētī Latviju,

Mūs' dārgo tēviju!

Svētī jel Latviju,

Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,

Kur latvju dēli dzied,

Laid mums tur laimē diet,

Mūs' Latvijā!

DZIESMA BRĪVAI LATVIJAI.

J. Kalniņa.

Virsdiriģents S. Duks.

Lai līgo lepna dziesma

Tev, brīvā Latvija!

Kā sauli uzlēcošu

Sirds tevi sveicina.

*

Tu, pērle, iznirusi

No dzelmju pusnaktīm,

Kā pērli tevi dārgu

Mēs sirdī glabāsim.

Mēs spodrināsim tevi

Par zvaigzni spožāku,

Lai tautu dižā kronī

Tu mirdzēt mirdzētu.

Lai Ilgo lepna dziesma

Tev. brīvā Latvija!

Audz' liela, skaista, spoža,

Kā saule lecoša!

DZIESMA LATGALEI.

V. Ozoliņa.

Virsdiriģents A. Feils.

Latgale, tu skaistā zeme,

Dārgais senču mantojums!

Strādāt tavos kalnos, lejās

Jūtos laimes lolojums.

O. Rupaiņs.

K. Baumaņa.
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Tavās birzēs vēji šalcot

Puku smaršu pretim dveš;

Saule, smarša, putnu dziesmas

Visas dvēs'les skumjas dzeš.

Latgale, tu vārgu zeme!

Še daudz sāpēm grauztas sird's
. . .

Kā daudz ezeru te laistās,

Tā daudz acīs as'ras mirdz.

Tavās vecās, šaurās būdās

Trūkums, tumsa, aukstums mīt,

Bet pa tumsu, jaunā audze

Kā spirgts pumpurs plaukst un zied.

Latgale, tu cerēs zeme!

Sabrūk vecās drupas . . .
Raug',

Brīvās tautas rokām celtas,

Staltas gaismas pilis aug!

Tikai vienību un darbu,

Un drīz kailie lauki zels,

Vienprātībā latvju tauta

Slavas karogu sev cels!

K. Strods-Plencinīks.

DZĪSMU KOLNĀ.

J. Norviļa

Virsdiriģents A. Feils.

Nūtric kolni, nūskaņ meži,

Cīrišs klausos rāms:

Kas te kopē dzīsmu kolnā?

Kam var byut tik varens spāks?

Te dz'id latv'u brāli,

Pīnākums kam svāts.

Dzīsmu kolnā vysus vīnāt,

Māras zemei gūdu nest.

Aizšolc kolnim pāri dzīsmu skaļais bors,

Un nu senču dzīsmom atdzgmst latv'u gors

Tur dzīd latv'u dāli,

Saulē tautu vest

īs ū dzīsmu kolnā tāvu zemei gūdu nest.
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GAISMAS PILS.

J. Vītola.

Virsdiriģents Art. Bobkovics.

1. Kurzemīte. Dievzemīte,

Brīvas tautas auklētā]'!
Kur palika sirmie dievi,

Brīvie tautas dēliņi?
2. Tie līgoja vecos laikos

Gaismas kalna galotnē.

Visapkārt egļu meži,

Vidū gaiša tautas pils,

ļ. Asiņainas dienas ausa

Tēvu zemes ielejā,

Vergu valgā tauta nāca,

Nāvē krita varoņi.

4. Ātri grima, ātri zuda

Gaismas kalna staltā pils.

Tur guļ mūsu tēvu dievi,

Tautas gara greznumi.

5. Strmājami ozolam

Pēdīga jo ziedu dod:

Tas slēpj svētu piles vārdu

Dziļās siržu rētiņās.
6. Ja kas vārdu uzminētu,

Augšā celtos vecā pils,

Tālu laistu tautas slavu,

Gaismas starus maigodam'!

7. Tautas dēli uzminēja

Sen aizmirstu svētumu:

Gaismu sauca, — gaisma ausa

Augšā ceļas Gaismas pils!

LATVJU HIMNA.

A. Kalniņa.

Virsdiriģents Art. Bobkovics.

Mēs esam nu kungi mūsu dzimtajā zemē,

Mēs varam še pasi sev likumus lemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, —

Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet jemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, —

Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien;

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asin's te lieta, —

Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, —

Tā zeme ir mūsu, ir mūsu — ja gan!
Caur simtgadu vaidiem, zem varmāku spaidiem
Šobaltdien vēl dzidri latvju mēle te skan.

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas

Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem

Ne zemgal's, ne latgaVs, ne sēlis, ne kūrs.
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Dziedās apvienoti bērnu kori.

DAR' MAN, TĒVIS, PASTALIŅAS.

P. Jurjana.

Virsdiriģents A. Feils.

1. Dar' man, tēvis, pastaliņas,

Pērc man staltu cepurit',

Šuj man svārkus māmuliņa.

Skolā ieti man gribas!

2. Pieloc
, māsiņ', skolas somu

Bagātiemi gabaliem:

Vidū maizes riecientiņu, *

Apkārt dziesmas, pasakas!

3. Bāliņ', še tev gana taure.

Tautas dziesmu vācele.

Eji tur, kur Meža māte

Lakstīgalai dziesmas māc

Man jāieti skoliņāi
Gudras ziņas iekrāties,

Pieaugt tautas mīlestībā,

īstā gara brīvībā.

Lielis tapšu, tad es būšu

Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras bcaucējinis,

Kara zirgu jājējiņš.

ZYNU, ZYNU TĀVA SĀTU.

E. Melngaiļa.

Virsdiriģents A. Feils.

1. Zynu, zynu tava sātu, ai! tāva sātu!

Navajaga rādeitāja, navajaga rādeitāj'

2. Kļaviņš auga vārteņūsi, ai! vārteņūs!

Mežgeitimi zarenimi, mežgeitimi zarenim
.

3. Strodi dzīdi vērsgunēi, ai! vērsgunē!

Laksteigola pazarei, laksteigola pazarē.

4. Strodi sāka dzidādami, ai! dzidādami!

Kas tī brauce? Zeme reibi, kas tt brauce? Zeme teib.

5. Atbrauc mgusu tei māseņa, ai! tei māseņa!

Kas teņ vasta tauteņāsi, kas sen vasta tautenās.

6. Sērmu zgrgu, augstu lūku, ai! augstu lūku!

Raksteitomi komonomi, raksteitomi, komonom.
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STĀDĪJU IEVIŅU.

P. Jurjana.

Virsdiriģents Art. Bobkovics.

1. Stādīju ieviņu plīniņa vidu,

Stādīju ieviņu plāniņa vidū.

2. Uzauga ieviņai deviņi zud.

Uzauga ieviņai deviņi zari.

ļ. Uz katra zariņa deviņi ziedi.

Uz katra zariņa deviņi ziedi.

4. Atskrēja putniņi no siltās zemes,

Atskrēja putniņi no siltās zemes

5. Dziedāja putniņi ieviņas zaros,

Dziedāja putniņi ieviņas zaros.

6. Či, ci, ci, putniņi maziņās ligzdās,

Či, či, či, putniņi maziņās ligzdās.

7. Vējmāte šūpoja, vējmāte auklē j',

Vējmāte šūpoja, vējmāte auklēj'.

GAISMEŅA AUSA.

E. Melngaiļa.

Virsdiriģents Art. Bobkovics.

/. Gaismēna ausa, sauleite lēce,

Oi agri, agri, sauleite lēce,

Oi agri, agri, sauleite lec.

2. Jaunais puiškirAs zgrgu sadloja,
Oi agri, agri, zgrgu sadloja,

Oi, agri, agri, zgrgu sadloj'.

J Tev, jaunais puiškins, trejs dārzi prīškā
Oi aĢri, agri, trejs dārzi prīškā,
Oi agri, agri, trejs dārzi prīškā.

4. Pgrmajā dārzā syt laksteigola,
Oi agri, agri, syt laksteigola,
Oi, agri, agri, sgt laksteigol'.

5. Otrajā dārzā kgukoj dzaguze,
Oi, agri, agri, kgukoj dzaguze,
Oi agri, agri, kgukoj dzaguz'.
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6. Trešajā dārzā sēd jauna meita,

Oi agri, agri, sēd jauna meita,

Oi agri, agri, sēd jauna meit'.

7. Tev, laksteigola mainas upeites,
Oi agri, agri, mainas upeites,
Oi, agri, agri, mainas upeit's.

8. Tev, dzaguzeite, āriski bārzi,

Oi agri, agri, āriski bārzi,

Oi agri, agri, āriski bārz

9. Tev, jauna meita, sveša puseite,

Oi agri, agri, sveša puseite,

Oi agri, agri, sveša puseit'.

ĀVU, ĀVU BALTĀS KĀJAS.

P. Jurjana.

Virsdiriģents S. Duks.

1. Āvu, āvu baltas kājas, lecu dārziņāi,

Āvu, āvu baltas kājas, lecu dārziņā,

2. Lecu, lecu dārziņāi, plūcu baltas rozes,

Lecu, lecu dārziņāi, plūcu baltas rozes.

5. Plūcu, plūcu baltas rozes, pinu vainadziņu.

Plūcu, plūcu baltas rozes, pinu vainadziņ.

4. Pinu, pinu vainadziņu, liku galviņāi,
Pinu, pinu vainadziņu, liku galviņā.

5. Liku, liku galviņāi, gāju jūrmalāi,

Liku, liku galviņāi, gāju jūrmalā.

6. Sacēlāsi rīta vējiņš, nopūš vainadziņu,
Sacēlāsi rīta vējiņš, nopūš vainadziņ.

KAD VISI MEŽI LAIMĒ LĪGO.

V. Ozoliņa.

Virsdiriģents S. Duks.

1. Kad visi meži laimē līgo, līgo, līgo,
Tad paparde reiz gadā zied,

Un kalni, lejas laimē līgo, līgo, līgo!
2. Kad vis; meži laimē līgo, līgo, līgo,

Tu meklē ziedu brīnišķo

Un dzirdi: gavilē un dzied līgo, līgu!
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5. Kad visi meži laimē līgo, iīgo, līgo,
Tad paparde reiz gadā zied,

Un kalni, lejas laimē līgo, līgo, līgo!

Dziedās apvienoti jaukti kori.

SKAŅ BAĻSENI REITĀ AGRI.

A. Kalniņa.

Virsdiriģents A. Feils.

1. Skan balseni reitā agri, skan balseni reitā agri,
Vairāk skani vokorāi, vokorāi, vairāk skani vokorāi, vokorā.

2. Dinas vgdā naskanēja, dīnas vgdā naskanēja,

Kad biteites dābūlāi, dābūlāi, kad biteites dābūlāi, dābūlā.

ļ. Dābūlāta tei pļaveņa, dābūlāta tei pļaveņa,
Zābokāti pļāvējeņi, pļāvējeņi, zābokāti pļāvējeņi, pļāvējeņ'.

4. Pateik manim tei pļaveņa, pateik manim tei pļaveņa,
Tās pļaveņas pļāvējenis, pļāvējenis, tās pļaveņas pļāvējenis,

pļāvējeņi.

TRĪCEJ' KALNI, SKANĒJ' MEŽI.

J. Graubiņa.

Virsdiriģents A. Feils.

Trīcej' kalni, skanēj' meži.

Ai-ja, skanēj' meži,

Kad dziedāju, gavilēj'.
Saka ļaudis dzirdēdami,

Ai-jā dzirdēdami:

Lakstīgala skaisti dzied.

Auni kājas lakstīgala,

Ai-jā lakstīgala,

Dzīsim govis paganīt.

Tu dziedāsi ievājā,

Ai-jā, ievājā,
Es gotiņas ganīdams.

Kas var mani aizdziedāt,

Ai-jā aizdziedāt,

Kas var mani aizrunāt?

Es jau biju to ļautiņu,

Ai-jā to ļautiņu,

Runātāju, dziedātāj.
Dziedot dzimu, dziedot augu,

Ai-jā dziedot augu,

Dziedot mūžu nodzīvoju.
Dziedot iesi dvēselīte,

Ai~jā dvēselīte,

Dieva dēlu dārziņā.
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MALNI MUNI KUMELIŅI.

P. Jurjāna.

Virsdiriģents S. Duks.

1. Maini muni kumeliņi, kai gudiņa voguliņ ,

Maini muni kumeliņi, kai gudiņa voguliņ .

2. Tī bej' lobi māršas vesti, tī moseņas pavadeit,
Tī bej' lobi māršas vesti, tī moseņas pavadeit.

3. Lobok braucu māršu vesti, na māseņu pavadeit,
Lobok braucu māršu vesti, na moseņu pavadeit.

4. Mārša deve īgnu kraklu, māsa prosa sudobreņ ,

Mārša deve īgnu kraklu, māsa prosa sudobreņ'.

RĪGAS TORŅA GALA ZĪLE.

E. Melngaiļa.

Virsdiriģents S. Duks.

1. Cekulaina zīle dzieda. E, ai-ja-ja!

Rīgas torņa galiņāi, E, ai-ja-ja!

2. Laidies, zīle, zemītei, E, ai-ja-ja!
Nāc, man līdzi Kurzemei, E, ai-ja-ja!

3. Tu dziedāsi rozītēsi, E, ai-ja-ja!
Es meitiņu pulciņāi, E, ai-ja-ja!

4. Ja tu skaisti nedziedāsi, E, ai-ja-ja!
Uzlaidīšu vanadziņu, E, ai-ja-ja!

5. Uzlaidīšu vanadziņu, E, ai ja-ja!

Noplūks tavu cekuliņu, E, ai-ja-ja!

6. No tā viena cekuliņa, E, ai-ja-ja!
Trīs puškiņi iztaisīšu, E, ai-ja-ja!

7. Vienu došu Dievināmi, E, ai-ja-ja!
Otru Dieva dēliņami, E, ai-ja-ja!

8. Trešo pate paturēšu, E, ai-ja-ja!
Ko puisīšus kaitināti, E, ai-ja-ja!
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PRECEJ' MANI PRECINĪKI.

A. Jurjāna.
Virsdiriģents Art. Bobkovics.

Virsdiriģents Art. Bobkovics.

1. Precej' mani precinīki, precinīki,

Precej' mani precinīki;

Nu rudiņa da rudiņ ,

Nu rudiņa da rudiņ .

2. Gon bogoti pārņ precēja, pārņ precēja

Gon bogoti pārņ precej';
Šū rudiņi bogotoks,
Šā rudiņi bogotoks.

3. Pārņ precēja zgrgu zaglis, zgrgu zaglis,

Pārņ precēja zgrgu zagl's,

Šūgod klēšu lauzējiņš,

Šūgod klēšu lauzējiņš.

BĀRENĪTES SLAVINĀŠANA.

E. Melngaiļa.

Virsdiriģents Art. Bobkovics.

/. Es neietu to celiņu,

Es neietu to celiņu,
Kur bajāra dēliņš gāja,
Kur bajāra dēliņš gāja, dēliņš gāj .

2. Purvu bridu, niedras lauzu,

Purvu bridu, niedras lauzu,

No bajāra vairijosi,
No bajāra vairijosi, vairījos .

3. Nebij purvu pusbridusi,

Nebij purvu pusbridusi,
Satikosi bajārīti,
Satikosi bajārīti, bajārīt'.

4. Sāk viņš mani bildināti,

Sāk viņš mani bildināti,

Birzi man žēlas asariņas,
Birst man žēlas asariņas, asaiiņ's.

5. Ko tu raudi bārenīte,

Ko tu raudi bārenīte,
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Neb' es tevim mantas prasu,

Neb' es tevim mantas prasu, mantas pras?

6. Man patika tavs darbiņis,
Man patika tavs darbiņis.
Tavs raženis augumiņis,
Tavs raženis augumiņis, augumiņš.

7. Tavs raženis augumiņis,
Tavs raženis augumiņis,
Tava dzedra valodiņa,
Tava dzedra valodiņa, valodiņ .

8. Kas bārīti godināja,

Kas bārīti godināja,
Kas bārīti slavināja.
Kas bārīti slavināja, slavināj'?

0. Dieviņš godu godināja,

Dieviņš godu godināja,
Laimīt' slavu slavināja,
Laimīt' slavu slavināja, slavināj'?

10. Kas gulb'tti baltu dara,

Kas gulbīti baltu dara,

Kas bārīti ļaužu lieki,

Kas bārīti ļaužu lieki, ļaužu liek'?

11. Ūdens gulbi baltu dara,

Ūdens gulbi baltu dara,

Dievs bārīti ļaužu lieki,

Dievs bārīti ļaužu lieki, ļaužu liek.

skaisto IflR

\hifo it viesmīlīga.

v
a



20

V. Rubuļs

Tautas labklājības ministrs.

LATGALES ATBRĪVOŠANA.

Rēzeknes kongresā 1017*. gada 26. un 27. aprīlī mēs lēmām,

ka Latgalei jābūt ar Vidzemi un Kurzemi vienotai vienā orga-

nismā. 1918. gada 18. novembrī mēs sasniedzām savu mērķi,

bet ne ilgi mēs varējām par to priecāties. Latvijas dēiiem bija

jājem ieroči rokās, lai izcīnītu pasludināto neatkarību. Pēc

tam 1919. gada beigās, kad Latvijas valdība bija atgriezusies

no Liepājas, pār mums nāca Bermonta pulki un atkal bija jāier

cīņāj Pēc Latvijas atbrīvošanas no Bermonta pulkiem mūsu

valsts austrumu novads — Latgale — vēl palika ienaidnieka

rokās. Valdība ministru prezidenta K. Ulmaņa vadībā pie-

jēma lēmumu, ka jāuzsāk Latgales atbrīvošana. Apmēram

mēnesi pēc Bermonta padzīšanas no Jelgavas, karaspēks jau
devās uz Latgales fronti, un armijas virspavēlnieks gen. J.

Balodis 31. decembrī jau varēja parakstīt pavēli, ka 1920. g.

3. janvārī jāsākas uzbrukumam- Šinī pat dienā tika atbrī-

vota Daugavpils, 21. janvārī — Rēzekne, 26. — Ludza un drīz

pēc tam visa Latgale tapa brīva.

Latgale šinī laikā bija galīgi izpostīta. Latvijas pastāvē-
šanas 15 gadu laika visas šīs karā sistās brūces ir dziedinātas.

Ja mēs atskatāmies uz to darbu, kas veikts 15 gadu laikā, tad

redzam, ka ir padarīti brīnuma darbi: zeme sadalīta viensē-

tās, tautai ir sava valsts un tauta pate var lemt u.n kārtot savu

dzīvi. Kur agrāk viena vai divas skolas, tagad desmitas. Lat-

gali pārklājušas jaunas iestādes, jaunas skolas, slimnīcas un

bankas- Šī atbrīvošana pašķīra ceļu tūkstošu jaunsaimniecību

nodibināšanai. Par to visu jāpateicas tam, ka Latgale atbrīvota.

Mums bija nesaprašanās un grūtības tāpēc, ka līdz 15. mai-

jam, pastāvot partiju sistēmai, mūsu starpā tika sēta nesati-

cība un naids. Ar 15. maijā izsludināto vienotās tautas vie-

noto domu visi šie ļaunie apstākli novērsti. Mums tagad ir

brīvs ceļš darbam un tautas uzplaukšanai. Atceroties šos sa-

sniegumus, mēs atcerēsimies darba darītājus, kas toreiz stā-

vēja priekšgalā. Ar pateicību jāpiemin tagadējais un toreizē-

jais ministru prezidents X- Ulmanis, mūsu bijušais armijas

virspvēlnieks gen. J. Balodis, bijušais Latgales divizijas

komandieris un tagadējais armijas komandieris ģen. Berķis

So vīru vadībā veikts liels atbrīvošanas darbs. Ziedosim visus

savus spēkus vienotam darbam par mūsu tautu, par mūsu

Latviju!
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Ed. Kozlovskis.

Esam vienoti!
Drūma un bēdīga latvju tautas pagātne. Daudz dzīves vētru

un negaisu gājis un plosījies pār mūsu dzimteni. Ap XIII g. s.

latvju tauta zaudējusi savu brīvību un kritusi svešu tautu verdzībā.

Septiņu gadu simteņu garā posmā pār mums valdīja dažādas svešas

varas. Vāci, zviedri, poļi un krievi vienmēr karoja savā starpā lai

dalītu mūsu tēvu zemi. bet visu šo karu šausmas, briesmas un

posts bija jāizcieš un jāpārdzīvo latviešiem. Netikai jāpārdzīvo,
bet latvieši pat tika dzīti karā, lai pašu rokām un asinīm stiprinātu
svešo varu un padziļinātu savu verdzību.

XVII un XVIII gadu simtenī Vakareiropas civilizācija sripri

attīstījās. Francija ar to laiku filozofiem priekšgalā pirmā pacēla
balsi par cilvēka pilsoniskām tiesībām. Francijai sekoja arī citas,

Eiropas valstis; tomēr vairāk gan tādēļ, lai neparādītos pārāk reak-

cionāras un pieslietos jaunām, modernām idejām. Šajos gadu sim-

teņos tika cildināta cilvēku vienlīdzība, brīvībā un pašnoteikšanās,
kā arī sperti pirmie soļi verdzības, dzimtbūšanas un muižnieku

šķiras neaprobežotās virskundzības atcelšanā.

Diemžēl šīs cildenās idejas nebija domātas latviešiem, kas jau
simtiem gadu smaka muižnieku kalpībā. Šīs idejas bija domā-

tas priekš tautām. Es saku tautām, jo latviešus neuzskatīja pat

par tautu.

«.Latvietis it tikai arājs un latviešu valoda ir arāju valoda.

Latvietim un viņa valodai jāmirst īsākā vai garākā laika sprīdī, jo
katrai lietai ir savs gals!» Tā runāja no kanceles un rakstīja, savā

laikā, Rīgas Jēkaba baznīcas mācītājs K. Brože.

Bet dzimtbūšana, verdzība, visrupjākā beztiesība, kā arī bargā

apiešanās un nicināšana, tomēr nespēja salauzt latviešu tautas brī-

vības alkstošā gara. Latviešu cenšanās pēc brīvības gan uz laiku

tika apslāpēta, bet brīvības mīlestības uguntiņa vienmēr ir kvēlo-

jusi latviešu sirdīs. Ir ļoti dabīgi, ka pie tādiem apstākļiem lat-

vieši ilgojās pēc zaudētās brīvības un viņiem varēja rasties ari naids

pret saviem kakla kungiem. Varēja rasties dusmas un atriebšanās

ilgas pret saviem apspiedējiem. Šīs ilgas izpaudās mūsu senču dump-
jos un nemieros, kas tika vērsti pret muižniekiem. Bet mūsu kakla

kungi tika apsargāti no valsts varas, viņu varas darbi tika atbal-

stīti un to nevarēja nokratīt. Zemnieku sacelšanās un dumpji, kas

notika piem. 1802., 1818., 1853. un Pat mums, vecākai paaudzei
labi atmiņā stāvošā 1905. gadā, tika nežēlīgi apspiesti. Valdība

sūtīja savas soda ekspedīcijas, kas kungu vadībā, cietsirdīgi izrē-

ķinājās ar zemniekiem, sodīdamas viņus publiskiem miesas un
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nāves sodiem, slodzīdamas cietumos un dzīdamās katorgā, pēc kam

latviešu liktenis palika vēl sūrāks, vēl nepanesamāks. Par kādu

tur izglītību, vai kultūru, latvieši pat sapņot nevarēja. Vienīgi

pašas tautas sacerētās, mūsu skaistās dainas un pasakas, bija tas

dzidrais avots, no kura novārgušā tauta smēla sev gara spirdzinā-

jumu savās baltās un nebaltās dienās, kaut gan pirmo viņai bija

gaužām maz.

1914. g., izceļoties lielajam Pasaules karam, arī latvju tauta

tiek ierauta kara virpulī. Pār mūsu zemi arī nāca kara posts.

Daudz latvju dēlu krita tēvu zemi sargot, bet tie, kas nebij karam

noderīgi kā veci vīri, sievietes un bērni, tika izklīdināti pa pasauli

bēgļu gaitās. Šausmīgs posts un iznīcība valdīja pār mūsu dzim-

teni. Viss. bija izlaupīts, izpostīts, sadedzināts un pašas latvju

tautas patstāvībai arī dienas bija skaitītas.

Radās šaubas: Būt, vai nebūt Latvijas valstij? . .
Mirt, vai

aiziet svešu tautu mūžīgā kalpībā? . . Lūk šādi jautājumi stāvēja

priekšā. Vajadzēja izšķirties. Tas bija latvju tautas vislielākā

izmisuma brīdis.

Šinī laikā tad arī atskanēja mūsu varonīgā tautas vadoņa

K. Ulmaņa balss:

«Mēs paši gribam būt kungi, mūsu dzimtajā zemē.

Un paši sev likumus lemt!»

Šie nedaudzie, bet varonības pilnie vārdi, dziļi spēcīgi atbal-

sojās katra īsta latvieša sirdī. Latvju sirdīs pamodās senču brīvī-

bas gars. «Uzvarēt vai mirt!» atskanēja tautas atbilde un tauta

devās pēdējā cīņā, pret tūkstoškārt spēcīgāku ienaidnieku. Basām

kājām, gandrīz bez ieročiem, bez pietiekoša apģērba, zirgiem, elpes,

munīcijas un citiem kara vešanai vajadzīgiem materiāliem, bet

karstām, tēvu zemes mīlestībā kvēlojošām sirdīm, latvieši devās

pret labi apbruņotu, un apmācītu ienaidnieku, un tēvu zemes

mīlestība uzvarēja. Daudz labāko tautas dēlu krita, daudz nolika

savas galvas uz ežiņas, tēvu zemi sargot, bet viņi to darīja lab-

prātīgi, ar skaidru sirdsapziņu, ka viņi mirst par savu vissvētāko

pienākumu, savu dzimteni aizstāvot. Viņu piemiņa mums ir

svēta un tā mūžam paliks katra īsta latvieša sirdī.

Latvju tautas vienība un nesalaužamā varonība iekaroja brīvu

neatkarīgu valsti, mūsu dārgo Latviju. Par Latvijas neatkarību

pašaizliedzīgi cīnījās un mira, gan latgalis, gan zemgalis, gan rēlis.

pan kūrs, kas spēja pasaulei parādīt līdz šim neredzētus varonības

darbus.

Bet nepagāja ilgs laiks, kad pār mūsu ar tik dārgiem upu-
riem iegūto valsti sāka savilkties atkal tumši, draudoši mākoņi,
kas arvien vairāk sabiezēja. Tautas vienības ārdītāji, tikuši pie
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varas, rīdīja vienu latvieti pret otru, vienu mūsu novadu pret otru.

tādejādi novezdami mūsu jauno valsti bezdibeņa malā. Latvieši,

kas brīvības cīņu laikā bija tik vienprātīgi un vienoti, kam bija tad

vienas domas un intereses, tagad savā starpā skaldījās un plēsās,

it kā viņi būtu vislielākie ienaidnieki.

Bet nāca 1934- g« "5- maijs, kas padarīja šīm nebūšanām ga-

lu un atjaunoja tautas vienību. Tauta uzgavilēja savam Vadonim,

jo viņa ir droša, ka vīrs. kas neatstāja to grūtajā brīvības cīņu laik-

metā, vadīs arī tagad valsts kuģi pa pareizu ceļu pie labklājības.

Tāpēc būsim vienoti, jo vienībā spēks!

Latgales atbrīvošanas piemineklis.
Mūsu valsts vainaga trešās zvaigznes — Latgales atbrī-

vošanai daudzi labākie latvju tautas dēli ir ziedojuši savas

dzīvības. Lai šo cīņās kritušo varoņu piemiņa tiktu uzglabāta

tautā no paaudzes uz paaudzi, 1930. gada 8. jūnijā Rēzeknē,

skaistajā pilsētas valdes laukumā, simtgadīgo liepu un ozolu

ēnā tika likts pamats Latgales atbrīvošanas-piemineklim. Pie-

minekļa pamata likšanas akts, kas rakstīts uz vatmaņpapīra.

tika ieslēgts cinkotā, cilindrveidīgā bundžā un iemūrēts pamat-

akmeņu starpā. Šo aktu parakstījis Latvijas valsts prezidents
A. Kviesis, toreizējais ministru prezidents H. Celmiņš, V. E.

biskaps J. Rancāns, tautas labklājības ministrs V. Rubuļs un

daudz citas valsts vadošas personas kā arī vairāki pilsētas,
lauku pašvaldību un sabiedriskie darbinieki. lesvētīšanas

ceremoniju izpildija katoļu konfesijas biskaps Jēzups Rancāns-

lemūrētā akta teksts sekojošs:

AKTS

sastādīts 1930. gada 8. jinijā, Latvijā, Rēzeknē, atzīmējot

pamatakmens likšanu Latgales atbrīvošanas piemineklim
sakarā ar desmit gadu piemiņas jubileju Latgales galīgai atbrī-

vošanai no svešām varām un 10 gadu atcerei, kamēr Latvija
sastāda vienu nedalāmu kopību no trijām daļām, simboli-

zēti — no trijām māsām — zvaigznēm: Kurzemes, Vidze-

mes un Latgales.

Agrākos laikos latvieši dzīvoja savu patstāvīgu dzīvi,
nebūdami nekam padoti. Bet XIII g. simtenī mūsu dzim-

tene nonāca zem svešu tautu jūga. Vāci, zviedri, poļi, krievi,

iekarojuši mūsu zemi, uzspieda mums savu gribu un savus
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likumus. Tā tas vilkās septiņi gadu simti un latvju tauta

nevarēja iekārtot dzīvi pēc sava prāta, pēc savas gribas.

Apspiestā tauta vienmēr centās atgūt savu pastāvību. Gai-

šāki cīņas uzliesmojumi parādījās 1903. un 1917. g> re-

volūcijas laikā. 1918. gadā, kad galīgi sabruka vācu un

krievu vara, labākie Latvijas dēli, sastādot papriekšu Nācio-

nālo padomi, pēc tam Tautas padomi, 1918. g. 18. novembrī

izsludināja Latviju par patstāvīgu brīvvalsti un kāra šūpuli

neatkarīgai dēmokratiskai republikai, kuras teritorijā ietilpst

Kurzeme, Vidzeme, Latgale.
Kā pēdējā 1920. gada pirmajā pusē no ienaidniekiem

beidzot tika atbrīvota Latgale.

Brīvības cīņas, kurās gāja labākie tautas dēli, nācionāla

gara apgaroti, daudzi no tiem atstāja savu viddārgāko man-

tu — dzīvību. Lai piemineklis, kas pacelsies uz šiem pa-

matiem, simboliski savienotiem, vienā gabalā kritušo tautas

dēlu asinīm, vienmēr vēstī tautas pateicību kritušiem un

māca jaunās paaudzes, Latvijas cerību un nākotni, dēmokta-

tijas ideālu tālāko nesēju, kā būs stāvēt par tautas centieniem,

par brīvo un neatkarīgo Latviju.

Šinīs pieminekļa pamatakmens likšanas svinībās pie-
dalās valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji:

(Seko paraksti).

V. E. biskaps J. Rancāns izpilda atbr. pieminekļa pamatakmens iesvētī-

šanas ceremoniju. Pirmais pa labi Valsts Prezidents A Kviesis.
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Atbrīvošanas pieminekļa pamatideja ir Latgales atbrīvošana

no svešas varas.

Pieminekļa projektu zīmējis un izstrādājis L. Tomašickis.

Piemineklis sastāv no granita postamenta ar četru Latgales

apriņķu pilsētu ģērboņiem un brīvības cīņu tēlojumiem. Virs po-

stamenta paceļas pieminekļa galvēnā daļa — piramidveidīga kom-

pozicija no trim bronzas figūrām. Pirmā no tām — ķēžu rāvējs,
kas simbolizē varonīgo Latgales dēlu, kas sarauj verdzības važas

un atbrīvo savu dzimteni. Viņam pretim ceļos nometusies tautu

meita ar augšā paceltu skatu, iegrimusi klusā lūgšanā, tur rokās

vainagu, ko uzlikt dzimtenes atbrīvotājam.

Augšā pieminekļa centrālā figūra — Latgales simbolistiskais

tēlojums — jaunava tautas tērpā ar augsti paceltu krustu rokā, kas

simbolizē Latgales kristiānismu, jo viena no raksturīgākām Lat-

gales īpatnībām ir dziļa nesatricināma ticība, kas devusi viņai spēku
un izturību izciest un pārvarēt verdzības grūtības un atgūt brīvību.

Virsl. P. Sudrabs.

9. Rēzeknes kājnieku pulks Latgales
atbrīvošanā.

Veiksmīgās cīņās, darbojoties armijas labajā flankā, 9. Rēzek-

nes kājnieku pulks bija sakāvis sava iecirkņa robežās Bermonta

spēkus un sekmējis Kurzemes atbrīvošanu no ienaidnieka. Pulka

uzvaras gājiens sākās '919. gaua 15. oktobrī no Daugavas labā
krasta un beidzās 30. novembrī Ventas līčos, kad iejēma Ļackavu
un Ezeri. Rēzeknieši bija guvuši bagātīgas kara trofejas: simtiem

gūstekņu, kādus 75 zirgus, 40 ložmetējus, 100 patšautenes, 14

minumetējus, tūkstošiem lielgabalu un mīnmetēju šāviņu, lielus

krājumus šauteņu patronu, transporta līdzekļus un daudz citu kara

mantu. Uzvaras pie Daugavgrīvas, Bolderājas, Dzilnām, Beber-

bekas. Vārnas krogus, Bulduru tilta, Dubultiem, Kalnciema, Slo-
kas, Ķemeriem, Ērzeļu krogus, Smārdes, Tukuma, Veinšeņķiem,
Viesātiem, Dzirām un beidzot pie Ļackavas un Ezeres nodibināja
9- pulka slavu. Pulka vārdā tika nosaukts prospekts Bulduros,
kurus arī bija atbrīvojis.

16. decembra rītā pulks ieradās Rīgā, kur nosvinēja Ziem-

svētkus. Katrs karavīrs apzinājās, ka šie svētki šoreiz ir tikai atpū-
tas, bet ne miera svētki, jo Latgale, trešā Latvijas zvaigzne, vēl

nebija atbrīvota. Tāpēc neviena nepārsteidza pēdējos Ziemsvētkos

sajemtā Latgales divīzijas komandiera pavēle, kas noteica doties uz

Pļaviņām Kurzemes divīzijas komandiera rīcībā.
Laikā no 28. decembra līdz 30. — pulks jau bija atstājis

Rīgu un nobraucis Pļaviņās trijos ešelonos.
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Vispārējo uzbrukumu Austrumu frontē armijas virspavēl-
nieks ģenerālis Balodis nolēma uzsākt nekavējoties, lai pārsteigtu
ienaidnieku, lai tas nepagūtu pastiprināt savu spēku frontē, lai uz-

brukumu varētu beigt pirms pavasara plūdiem, tādējādi arī mate-

riālie zaudējumi lai nebūtu tik lieli kā novilcināšanās gadījumā.

Jau i. janvārī pulku ievirzīja Austrumu frontē starp 3. Jel-

gavas kājnieku pulku ;in landesvēru. Ar rēzekniešu 111. bataljona
2 rotām nomainīja dažas jelgavnieku vienības Dunavas muižas un

Ruļuku ciema rajonā.

Pulka komandieris sajēma pavēli, lai jau nakti no 2. uz 3.

janvāri pulkstens 6,30 9. Rēzeknes kājnieku pulks ar vienu batal-

jonu, pārejot Daugavu pie Dunavas muižas, iejemtu Dubnas upes

krastus Macānu pusmuižas rajonā un lai ar pārējām daļām pārietu
Daugavu Buiveskas Dumvas rajonā un iejemtu Dubnas upes un

Lazdānu līniju.
2. janvāra vakarā vici priekšdarbi bija paveikti un pulka vie-

nības iejēma izejstāvokli uzbrukumam. 3. janvārī pulkstens 6,30
rotas klusi sāka virzīties pār Daugavu.

No pirmiem ciemiem Daugavas kreisajā krastā II bataljons
ienaidnieku viegli padzina. Sīvāki viņš pretojās Jaunā ciema un

buiveskas rajonā, kur bija nocietinājušies prāvāki spēki. Tomēr

jau ap pulkst. 9,30 m. 5. rota padzina lieliniekus no šejienes. Pēc

šo punktu iejemšanas ienaidnieka bruņotais vilciens no Nīcgales aiz-

brauca Daugavpils virzienā. Nu arī vieglāki varēja ienaidnieku pa-
dzīt no Nīcgales stacijas. Ceļš Dubnas upes virzienā nu bija
atbrīvots.

I bataljons straujāk \irzījās uz priekšu. Rotas līdz pat
Dubnas upei ienaidnieka nesastapa. Upes krastos no Macānu pus-
muižas līdz Mazkursīšiem pēdējais pretojās, jo šinī iecirknī dar-

bojās komūnisti. Virsleitnants Freimanis ar 1. un 4. rotu nodi-

bināja sakarus ar II b-nu Vārkavas mž. rajonā.
Vakarā II b-na vienības atradās Vārkavas mž., Priekuiišķos,

Čairauņos, Lazdānu un Lazdu ciemā. Dubnas upes pretējā krastā
ienaidnieks nebija manāms. 4. janvārī b-ns nodibināja sakarus

ar 3. Jelgavas kājnieku pulku Kolupjos. — I b-na rotas novie-

tojās Macānu pmž., Krivorskijā, Maz- un Lielkursīšos, Gavaros

un Kazeros un nodibināja sakarus ar landesvēru Šķilteros.
Pirmā uzbrukuma dienā pulks zaudēja 1 kareivi kritušu un

1 I—■1 —■ ievainotu. Sajēma 7 gūstekņus, 2 zirgus ar pajūgiem, 1 lož-

metēju, 1 telegrāfa un 1 telefona aparātu.

_

Pirmās dienas uzdevumu Latgales atbrīvošanā pulks bija veicis

niecīgiem zaudējumiem. Sagūstītie krievi stāstīja, ka mūsu uzbru-
kums nācis pilnīgi negaidīts. Tādēļ mūsu zaudījumi bija mazi,
bet uzvara — viegla.

lejemiās pozicijās pulks palika līdz 13. janvārim. Atlika
laika, lai varētu nokārtot piegādi un nogādi. Saimniecības ko-
manda, darbnīcas un vezumi no Jēkabpils pārvietojās uz Līvā-
niem un vēlāk uz Nicgales staciju. Apgādes ērtību labā jau varē-

jām izmantot atbrīvoto Krustpils, Daugavpils dzelzceļa posmu.
Pārtiku un eļpi no vagoniem izdalīja rotām, jo nebija piemērotu
telpu noliktavām.
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Sakari ar Kurzemes divīzijas stabu tapa ērtāki. — Mūsu

izlūki sīki noskaidroja ienaidnieka karaspēka daļu un vienību

atrašanās vietas. Viņa izlūki un pretuzbrukumi tika atsisti.

10 dienu ilgais cīņu pārtraukums notika ka Austrumu

fontes ziemeļu daļā Latgales divīzijas iecirkni uzbrukums sākas

vēlāk, jo karaspēka daļu pārvešana no Kurzemes novilcinājās. Pie-

putinātie ceļi apgrūtināja karaspēka daļu kustību. Vajadzēja iepa-
zīties ai apkārtni un jauniem apstākļiem. Arī ienaidnieka spēki
tur bija prāvāki.

Sajuzdams mūsu uzbrukuma tuvošanos, ienaidnieks centās

pastiprināt savus spēkus svaigām karaspēka daļām. Viņa skaits

pavairojās par 6000 durkļiem.
13. janvārī pulks uzbrukumu turpināja. Jau 12. janvārī

pulka komandieris pulkvedis Bolšteins deva bataljoniem kaujas
pavēli. I b-nam ar pakļauto 9. ticu operācija bija jāuzsāk
pulkstens 6,30, bet II — 6,00.

1 2. janvāra vakarā 3. rotas izlūki leitnanta Mūrnieka vadībā

nogāja līdz Čipāniem un Tiltavai.

13. janvārī ap pulkstens 10,30 I b-ns sasniedza Barcbovas

pmž. — še ienaidnieks nepretojās.
11 b-na rajonā jau pirms uzbrukuma ienaidnieks bija atstā :is

Paganišķus un Veprus. 13. I. b-ns bez kaujas iegāja Stabulnie-

kos, Pilišķos un Štagros. Vaivados un Mazgavros ienaidnieks pre-

tojās. Še esošie lielinieki no māju stūriem šāva pat vēl tad, kad

mūsējie jau gāja ciemā iekšā. Pulkstens 13.00 krita Preiļi, kurus

ienaidnieks aizstāvēja prāviem spēkiem, spēcīgu artilēriju.
I b-na vienības bija sasniegušas Sandarus, Vinkavu, Sprinžas,

Bečus, Smuchus, Pļivdu un Gavrus.

II b-ns ar kauju līdz pulkstens 13,00 iejēma Vucānus un

Jasmuižu un novietojās Šaldros, Mivreniekos, Kudļos, Džerēnos,

Babros un Garkaļos.
Dienas mērķis bija sasniegts bez zaudējumiem. Bataljoni

nogāja pat tālāk par noteikto līniju, lai atrastos izdevīgākās
pozicijās.

Preiļus iejemot, pulks ieguva 1 ienaidnieka haubiču.

15. janvārī rēzeknieši turpināja uzbrukumu. Kapteinis Her-

mansons ar I b-nu līdz pulkstens 1200 bija iejēmis līniju no

Krievu Balbiržiem līdz Gārsēniem bez šāviena, jo lielinieki jau bija
atkāpušies. Kapteinis Jansons ar 111 b-nu sasniedza Garsēnu Stu-

pēnu līniju arī bez kaujas. Tikai izvirzot uz priekšu apsardzības
priekšgrupas, pēdējās sastapās ar ienaidnieku.

Landesvērs savā labajā spārnā bija iejēmis Tučus. Tādēļ
I b-ns izgāja līdz Kulču Pizānu līnijai.

Lēnāk virzījās 111 b-ns Feimaņu rajonā, kur pretiniekam bija
prāvi spēki un bruņotais vilciens. Spēcīgas ienaidnieka vienības

bija arī Leperos. Labākas sekmes b-ns guva tad, kad 16. I. sajēma
uguns pabalstam minmetējus. Arī paķļautā */2 baterija sekmīgi
pabalstīja uzbrukumu. 11. un 12. rota atspieda ienaidnieku līdz

Rēzeknes—Daugavpils šosejai, un lielinieki steigā atkāpās aiz Čer-

nostjes ezera.

I b-ns pārvarēja ienaidnieka pretošanos pie Kovaļevkas, Kaz-

Jaukas. Vālīšiem un Šachmaukas. 1. un 3. rota apgāja Kazlauku

un piespieda viņu atiet. 2. un 4. rota iejēma Timašišķus, padze-



not ienaidnieku pēc neilgas sadursmes. 2. rota Meščānos un Bi-

kavā sagūstīja 2 lielinieku rotas, apmēram 90 sarkanarmiešus un

ieguva 1 ložmetēju, 1 patšauteni, 36 šautenes, 3 zirgus, 1 ragavas,

seglus, ratus un 1 telefona aparātu. Rotu sagūstīšanu sekmēja uz-

nākušais sniegputenis.

17. janvāra rītā I b-ns bija iejēmis Kazlauku, Vālišus, Pet-

rauku, Turikaukas mž., Meščānus, Jakovičus, Kalna Djenežkus.

Kaujā b-ns zaudēja d-kar. Arnoldu Einbergu — aiz pārskatīšanās

sniega vētrā pašu nošautu un 1 kareivi grūti ievainotu. —:: 111 b-ns

sasniedza Tanslavas Gailīšus, Gulēnus, Valterus, Švedu pmž.,
Voinavu un Lejas Djenežkus. Kaujā ievainoja 6 kareivjus.

Frontes nolīdzināšanai ?t 3. Jelgavas kājnieku pulku 111

b-ns nogāja līdz Lopatišķiem, Červonkai, Morozovkai, Dupāniem,
Džementovai un Birzuganiem, bet I — izvirzījās līdz Bandariem,

Sergejevkai, Šmaukstuļiem, Jakovičiem un Kalna Djenēžķiem.

20. janvāra kaujas pavēlē svarīgākais punkts Kurzemes divī-

zijas operācijā bija Rēzeknes iejemšana. Mūsu pulkam, kam šīs

pilsētas nosaukums, negadījās faktiskā Rēzeknes atsvabināšanas

loma, jo viņš darbojās D. no šīs pilsētas. Divīzijas pavēle noteica

pulkam, virzoties 2 grupās gar Rēznas ezera D. un Z. galu, iejemt
Jaunslabadu, Übagavu un Rečānus. Pēc Rēzeknes krišanas iejemt
Antropavas muižu un Ostrovskaju. — Pulka komandieris uzbru-

kuma sākumu noteica pulkstens 6,30.
21. L pulkst. 1 1,00 I. b-ns ar kauju bija nogājis līdz Laiciņu.

Rēkšu līnijai. 2. rotai bija jāiejem arī Vanagi, kas atradās landes-

vēra rajonā. Še rota zaudēja 1 kritušu. Sparīgu ienaidnieka pre-
testību pulks sastapa Laiciņu, Kivļānu, Rēkšu un Rutku ciemā.

Kad šos punktus sākām apiet — ienaidnieks atkāpās. Landesvērs

pārāk bija novirzījies uz ziemieļiem un tāpēc virsleitnantam Frei-

manim ar 1 rotu bija jāiejem arī Serpaukas un Jaroščiku ciems,

kurus atbrīvojot niknā kaujā rota ieguva 80 gūstekņu, 1 ložme-

tēju, 1 zirgu, šautenes un telefona aparātus. Līdz vakaram b-ns

ar sadursmi nogāja līdz Ivušķiem, Mitriem un Gornijai.
111 b-ns ar kauju bija iejēmis Strilbus, Bandarus, Bandaru

pmž., Galdēnus un Grumažus.

Dienas cīņā pulks bija sasniedzis Ivušķus, Balbašus, Sobo-

ļevu, Uškānus. Folvalkavu, Stradus, Stašuļus, Liepuškus un sajē-
mis kādus 100 gūstekņus, 4 lauka virtuves, 2 pārjūgus, daudz

šauteņu.
Rēzeknes iejemšanai tālāko operāciju gaitā bija izšķiroša

loma. Mums radās iespēja nokārtot uzbrūkošās armijas plašo
aizmuguri. Tagad saimniecības komanda un transports novieto-

jās Antonopolē un Rozentovas muižā. Pārtiku un elpi pulkam
piegādāja no Daugavpils līdz Antonopolei pa dzelzceļu un tālāk

pajūgos.
22. I. pulks iejēma bez sadursmes Ostrauskaju, Jaunslabadu

un Antropavu. lenaidnieka spēki bija dezorganizēti.
23. I. pulks aizgāja līdz Osāniem, Leiņiem un Borovajai.

Lai būtu ar Jelgavas pulku vienā līnijā, rēzeknieši sasniedza 24.

janvārī čamatus, Dristauku, Bližņaju. Tagad sadursmes atga-
dījās vienīgi ar ienaidnieka izlūkiem, kas pec apšaudīšanās vienmēr

atkāpās.

28
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Kurzemes divīzijas 24. L pavēle noteica pulkam iejemt rajonu
no Rundāniem līdz Kurmai. Pat uznākošais sals mūsu kara dar-

bības neapturēja. 111 b-ns virzījās ar kauju uz priekšu un sasnie-

dza Rundānus, Serēnus, Savinu, Bubnavu, Rudavu, Vasavnicus,

Žubuļus, Greidēnus, Koņevu. Seiļus. Komūnisti drošsirdīgi aizstā-

vēja Rundānu pmž. un Bubnavas rajonu. Kaujā b-ns zaudēja
2 kareivjus ievainotus.

I b-ns jūtamu ienaidnieku pretestību pieredzēja pie Andriem,

Rjabokatiem. Raipoles, Kušneriem, un Skarbovas, kurus lielinieki

atstāja tikai tad, kad mūsējie jau bija sasnieguši šo ciemu nomales.

Pulkstens 17,00 b-ns jau bija iejēmis pavēlē norādītos punktus:
Liel- un Maztjapšus, Laizānus, Skarbovu, Kušnerus. Bogomalus,
Seiļus un Pereļus. Zaudēja 1 kareivi ievainotu.

lenaidnieks vairākos pretuzbrukumos centās Kušnerus atgūt.
B-ns zaudēja 4 kareivjus ievainotus. Lai nebūtu jācieš veltīgi
zaudējumi, kapteinis Hermansons deva rīkojumu iejemt Lurupjus,
no kurienes pretinieks nāca pretuzbrukumā.

27. I. 111 b-ns iejēma Cucurus, Dubiņinu. Dongus, Kiriļus,
Kiriļcu, Dzenigolu, Komčinu, Rudavu, Meža Matvejus, Mazplep-
ļas, lai nostātos blakus 3, pulkam.

28. I. pulks turpinā ja uzbrukumu. Visur viņš sastāpa ienaid-

nieka pretošanos. Tikai spēcīgas artilērijas uguns pabalstīti, ba-

taljoni varēja virzīties uz priekšu, šīs dienas kaujā ievainoja leit-

nantu šefanovski un 1 kareivi. —I 29. I. pulka vienības iau bija
Soboļinā, Šukuros, Ditjenkos. Paideros, Maslavā. Šilkos, Kamen-

kā, Babuškinā, Rakovicos, Rutkos un Dauguļos. lenaidnieks, lai

gan pretojās, bija dezorganizēts, un dažas viņa karaspēka daļas,
pulks bija pilnīgi izklīdina ii*'.

30. janvārī pulks sasniedza etnogrāfisko robežu, iejemot šā-

dus ciemus: Rakšinu, Zilupi, Rabavu, Marcinpoli, Romašenkus,
Surbejus, Gubiņu, Surmačus. Jučevu. Kastricinu un Adamovu.

30. I. pulks sajēma jaunu kaujas pavēli. 1. februārī abi b-ni
šo pavēli izpildīja un ar kauju iejēma Sovānus, Sladzevu, Zaļesji,
Dubovikus un Podovaiļinu. 9. un 12. rota iejēma Pasieni 2. febr.

3. februārī Kurzemes un 4. — LatgJVk" UKT2IJJ HUllil'U jļļie
gala mērķa — Latvijas etnogrāfiskās rob<

atbrīvota.

Karaspēka daļas sajēma rīkojumu nocietināt pozīcijas, nokār-

tot sakarus, satiksmi ar aizmuguri un apgādf. r- -i

No šī brīža līdz miera noslēgšanai ar SSSR pulks doto rīko-

jumu veica un izdarīja daudz drošu un sekmīgu izlūku gājienu.
Pulks savu uzdevumu bija veicis maziem zaudējumiem un

lielām sekmēm. Bija atbrīvojis no ienaidnieka varas plašu Latgales
joslu, sākot no Jaunā ciema un Nicgales stacijas, caur Preiļiem gar
abiem Rēznas ezera krastiem līdz Zilupei un Pasienai ieskaitot.

Pa visu Latgales operāciju laiku pulks zaudēja 1 virsnieku

ievainotu, 3 kareivjus kritušus, t,j — ievainotus, no viņiem 2 mi-

rušus, 1 — gūstā ķritušu un 5 bez vēsts pazudušus.
Pulks sagūstīja 6 ienaidnieka virsniekus un kareivjus.
lenaidniekam atņēmām 1 lielgabalu, 7 ložmetējus, vairāk

simtu šauteņu, prāvus patronu krājumus, 5 lauku virtuves, 1 o zir-

gus, daudz ratu, 2 telegrāfa un vairākus telefona aparātus, seglus
un daudz sīku kara mantu.
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Mūsu pulks un kaimiņu karaspēka daļas uzbrukumu veica

aukstākā gada laikā — janvārī, kad parasti kaujas operācijas ku-

stības karā apsīk. Pats mūsu ienaidnieks biia novietojies ziemas

mieram, ko pierādīja 3. janvāra uzbrukums, kura viņš nebija gai-

dījis un nebija tam sagatavojies.

lenaidnieks zaudēja daudz kareivju kritušu. Lieliniekiem visā

operāciju laikā bieži vien nāca klāt jaunas karaspēka daļas, bet

kaujās ievirzītas, tās ātri vien nokļuva neapskaužamā stāvoklī: tās

tika gan sagūstītas, gan iznīcinātas, gan izklaidētas. Tādējādi
lielinieku spēki maz vairojās.

Mūsu zaudējumi kritušiem bija niecīgi. Mūsu armija arvien

pieauga. Pēc Kurzemes atbrīvošanas visā valstī iesauca kara die-

nestā pilsoņus, kas nebija dienējuši Latvijas nācionālajā armijā. —

Spīdošie panākumi frontē deva sparu tautai jaunradīšanas un dzī-

ves atjaunošanas darbā visās nozarēs.

Par drosmi un varonību kaujās ar lieliniekiem daudz karavīru

paaugstināja nākošās dienesta pakāpēs un daudziem piešķira augstā-
ko karavīru balvu — Lāčplēša kara ordeņa 111 šķiru.

Kā Kurzemes, tā Latgales atbrīvošanā pulks guva spīdošus
panākumus. Gadu simteņos tauta bija krājuši gara enerģiju. Tiek-

smēs pēc zaudētās brīvības un patstāvības, kas tagad bija tapuši tie

reālie mērķi, kurus tauta tagad varēja sasniegt, šī enerģija rada pie-
lietošanu. Tāpēc nācionālās armijas pulki tik varonīgi, drošsir-

dīgi un pašaizliedzīgi cīnījās un uzvarēja.

Karoga pasnēgšana 9. Rēzeknes kājnieku pulkam.
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Tautas vadonis — ministru prezidents Kārlis Ulmanis, armi-

jas virspavēlnieks ģenerālis Balodis, armijas štāba priekšnieks ģene-

rālis Radziņš un Latgales divīzijas komandieris ģenerālis Berķis
bija tie drošsirdīgie vīri, kas noteiktā virzienā vadīja tautas dzīvo,
nesalaužamo spēku un tāpēc uzvara bija tik mirdzoša. Kritušā

pirmā virspavēlnieka pulkvēža Kalpaka gars dzīvoja tālāk armijas
rindās. Vadonības princips ietekmēja karaspēku cīņai, upuriem un

uzvarām.

Pulku komandēja jau strēlnieku pulkos rūdījies karavīrs —

pulkvedis Bolšteins. Viņam lieli nopelni pulka sekmīgo ciņu norisē.

Virsnieku pašaizliedzība, instruktoru un kareivju pašuzupurē-
šanās veicināja lielā mērķa sasniegšanu—Kurzemes un Latgales at-

brīvošanu.

Kopš iQ2i. gada 27. janvāra pulks mīt Rēzeknē, Latgales
metropolē. Rēzeknes pilsētas pārstāvji šinī dienā sagaidīja pulku
un sajēma ar sālsmaizi. 1923. gada 9. augustā Rēzeknes pilsēta,
apriņķa valde un apriņķis pasniedza pulkam karogu. Karoga de-

vize: «Ņem. tēvzeme, tavs esmu viss!» un «Sargā Latviju!» Arī

vēlākos gados pilsētas valde ir vairākkārt atcerējušies pulka nopel-
nus un pasniegusi gan virsniekiem, gan instruktoriem, gan kareiv-

jiem vērtīgas ceļojošas balvas izcīņai sporta un šaušanas sacīkstēs.

Jau 1 5 gadu pulks mīt Rēzeknē. Vienmēr viņš licis atskanēt

pilsētā, tās tuvākā un tālākā apkārtnē latvju valodai un latvju dzie-

smai. Vienmēr pulks piekopis nācionālo politiku, paudis saticību,
vienības garu un vienības domu. Nosprausto virzienu pulks allaž

ieturējis pat grūtajos partiju naida laikos.

Pulks šobaltdien sarga Rēzeknes, Rēzeknes apriņķa un visas

Latgales pilsoņu mieru, lai še varētu plaukt labklājība, garīgā, sa-

biedriskā un materiālā kultūra.

Pulku komandē tagad jau ceturto gadu pulkvedis Liepiņš,
piedzīvojis strēlnieku puļķu un nopelniem bagāts nācionālās armi-
jas virsnieks. Viņa vadībā pulks aug un attīstās miera laika tiku-
mu spēkā, lai butu modrs, stiprs un vienots neparedzētos pārbau-
dījuma brīžos, kad būs jāaizstāv tautas cieņa un gods un dārgās
Latvijas patstāvība.

<jsl melosim la, ia\ rites BuJti cie-

nīgi dzīvol atjaunota Lalvijā.

manis.
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Pulkv. J. Skuji ņš,

4. Valmieras kājn. pulka k-ris.

Latgales partizāņu pulks.
Pilnīgi īpatnējs savā izcelšanās un attīstības vēsturē, kā arī

komplektēšanā Latvijas armijas pulku vidū ir Latgales partizāņu

pulks.
Mežos un purvos, cīņā ar nelabvēlīgo dabu ir veidojies Lat-

gales partizāņu raksturs — sīksts, neatlaidīgs, izturīgs, godīgs,

drošsirdīgs ar stipri attīstītu pašapziņu un vēsturiski ieaugušu pro-
testu pret katru svešu varu. Grūti bija okupācijas varai tiem klāt

tikt, tāpat gandrīz bez kādām sekmēm palika sarkano centieni uz-

spiest tiem savu iekārtu. Kad pēdējie ķērās pie nežēlīga terrora un

ap 30 Balvu un apkārtnes iedzīvotāju noslepkavoja Gulbenē un

Pļaviņās tribunāla pagrabos, tie paši vairs nejutās daudz maz droši

Balvos stiprā apsardzībā.
Nekas nebija zināms, kas notiek pārējā pasaulē, bet visus ceļus

uz Balviem jau apdraudēja partizāņu pulciņi Rugājos, Dorupē,
Silakrogū, Kupravā, arī pašos Balvos tāds bija nodibinājies. To

aktivitāte un skaits arvien pieauga un, kad pavasarī sākās sarkano

armijas atsišana, neviena sarkano vienība, neviens transports neiz-

gāja sveikā cauri Balvu novadam. Maija beigās visu partizāņu
pulciņu vadību un pārjēma savās rokās Balvu pulciņa vadonis vltn.

Vīndedzis, un no šī brīža to darbība jau noritēja organizēti, sa-

skaņoti. Jūnija sākumā vēl pirms pārējo NāciOnālās armijas vie-

nību pienākšanas, viņi jau sargāja noteiktu fronti no Lubānas

ezera līdz Liepnai, cīnoties ar ienaidnieka sirojošām vienībām un

paši izdarot izlūkošanas uzbrukumus. Kā visa pārējā, tā arī ieroču

un munīcijas apgādes lielākā daļa bija pašu rokās — bij jāpajem
no ienaidnieka. Šīs vasaras trofēju starpā ir arī 2 lielgabali.

5. jūlijā visas partizāņu vienības tika apvienotas Latgales par-

tizāņu pulkā ar pulka komandeiri Vīndedzi. Šinī laikā pulkā
skaitās jau 1200 brīvprātīgo partizāņu. — Pašas tautas radīts un

uzturēts pulks.
Līdz rudenim pulks pastāvīgi palika ienaidnieka tuvumā, no-

turot iejemto fronti pret visiem tā uzbrukumiem. Kaujas darbība

norisinājās galvenokārt Augustovas, Orlovas, Viļakas un Liepnas
virzienā. Sarkanie, neraugoties uz to, ka ieveda kaujā pat līdz

1 btl. stiprus spēkus (22. IX. pie Liepnas), nekādus panākumus
neguva, bet visur cieta lielus zaudējumus. No 19 19. gada 4. X.

pulku komandē pulkv.-ltn. Skujiņš. Pulks tiek pārorganizēts jau
3 btl. sastāvā. Oktobra vidū sadarbībā ar igauņu daļām pulks
izvirzās uz priekšu Viļakas rajonā. Oktobra beigās notiek dziļi
iebrukumi ienaidnieka novietojumā līdz Viļakai un Baltinavai.
Izvirzās uz priekšu Orlovas rajonā un iejem Kokorevas rajonu.

Novembrī un decembrī notiek sīvas cīņas ieguvumu paturē-
šanai, kuras b'- sas lieliem zaudējumiem ienaidnieka pusē. Parti-
zāni bagātīgi papildina sajemtām trofējām savu apbruņojumu.
Decembra sākumā pulkā jau 4 bataljoni, no tiem 3 btl. visi kom-
plektēti no vietējiem, 4. btl. papildinājums no Vidzemes, bet arī
tas drīz iejūtas partizāņu garā un izturībā nepaliek pirmiem pakaļ.
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Pienāk 1920. g. lielās janvāra dienas.

9. janvāri pulks ar piedalīto 1. Liepājas k. p. 3. btl. sāk uz-

brukumu un ielaužas ienaidnieka novietojumā ar abu spārnu batal-

joniem. 9. janvārī iejemta Viļaka un Salneva, 10. janvāri Kār-

savas stacija ar bagātīgu kara laupījumu. ledarbojoties pret flan-

kiem, tiek piespiests atiet arī ienaidnieks pret pulka centru, kuram

no frontes apvidus un dziļā sniega dēļ piekļūšana nebij visai ērta.

Pulks 11. janv. sasniedz Kuchvas upi. 14. janvārī pulks pāriet
Kuchvas upi un sasniedz šoseju, iejem Purvmales un Jaunlatgales
stacijas. 15. janvārī iejem Malnavu.

20. janvārī ienaidnieks ar 4. pulku vienībām uzbrūk Maina-

vas—Kārsavas rajonā pēc ļoti niknas cīņas, kas ilga visu dienu,

ienaidnieks, nekā napanācis, atgāja. Vietēja rakstura uzbrukumi

turpinājās līdz mēneša beigām. 2. un 3. februāri pēc savas aizmu-

gures sakārtošonas pulks ar strauju uzbrukumu sasniedz sprausto
uzbrukuma gala mērķi, apmēram gar tagdējo Ziemeļlatgales ro-

bežu, j Līdz rudenim notiek vietēja rakstura cīņas un dziļāki izlū-

košanas iebrukumi visā frontē ar pastāvīgām Latgales partizāņu
sekmēm un bagātīgām trofējām, starp tām 2 lielgabaliem.

Latgales partizāņu pieminekļa projekts, Bolvos.
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Karam beidzoties, pēc armijas pārorganizēšanas Latgales par-

tizānu pulks vairs nepastāv, bet partizāņu gars paliks mūžīgi, ka-

mēr pastāvēs atmiņa par to varoņdarbiem un grūtam, pašaizlie-

dzīgām cīņām savu dzimto sētu aizstāvēšanā, kur neviens vien no

viņiem nolika savu galvu un paglabāts savas dzimtenes kapos.

Latgales artilērijas pulka 16 gadu gaitas.
Sešpadsmit gadus atpakaļ, kad par Latvju zemi vēl nebija

izklīduši kara rēgu tumšie padebeši, kad melnais bruņinieks no rie-

tumiem un sarkanais pūķis no austrumiem apdraudēja mūsu neat-

karību un gribēja iznīcināt mūsu visdārgāko ieguvumu — Latviju,
— dzima Latgales artilērijas pulks. Pulks kā kaujas_ vienība

ieplūst mūsu varonīgās armijas artilērijas saime karstāko cīņu laik-

metā, Bermonta uzbrukumā Rīgai — trešais pēc Vidzemes un Kur-

zemes artilērijas pulka.
Vidzemes art. pulka pirmās vienības jau bija izcīnījušas grūtas

kaujas pret lieliniekiem un vāciem pie Apes, Cēsīm un Rīgas; Kur-

zemes — pret lieliniekiem un stāvēja pozicijās pret vāciem pie

Rīgas, kad šīm savām dvīņu māsām piebiedrojās arī Latgales artilē-

rija] pulks. Pulks saformēts pakāpenīgi no atsevišķām baterijām,
kas līdz to iedalīšanai un apvienošanai pulkā, piedalījušās Latvijas
atbrīvošanas cīņās.

Pulka pirmā baterija (tagadējā i. baterija) formēta Rīgā
Armijas artiler. rezervē 1919. g. 30. septembri, kuru dienu pulks
ari ik gadus atzīmē kā savu dibināšanas atceres dienu. Baterijas
foimēšanas un organizēšanas darbi norit lielā steigā, jo Bermonta

karapulki jau tuvojas Rīgai. Bateriju komandē virsleitnants

Vālodze.

19 19. g. 8. oktobrī baterija sajem materiālo daļu — divas

6" šneidera haubices, munīciju un pārējos kaujas piederumus.
Zirgi tiek sajemti tanī pašā dienā Daugavmalā tieši no Liepājas pie-
nākušā tvaikoņa «Saratova».

Baterija cīnās pret Bermontu pie Raunas un Rudzu muižas,

Katlakalna, Torņkalna, Rīgas v. c. un gūn daudzas uzvaras, noda-

rot ienaidniekam lielus zaudējumus.
191 9. gada oktobri no Anglijas pienāk lielgabali un municija.

Armijas art. rezervē nekavējoties formējas baterijas, kas vēlāk

tiek apvienotas un iedalītas Latgales artilērijas pulka sastāvā.

1919. g. 18. X no rīta tiek sajemti lielgabali (18 mārc).
municija, zirgi un jau vakarā, krēslai iestājoties. 1. btr. vltn. Līcīša

vadībā izbrauc no Armijas arti!, rezerves zem ienaidnieka artilēri-

jas uguns un nostājas kaujas pozicijā Daugavmalā. Baterijai nav

apkartskatu — leņķmēru. Baterija var šaut tikai ar tiešu tēmēšanu.

Tamdēļ pa dienu, lai ienaidnieks bateriju neatklātu, materiālā daļa
tiek maskēta aiz mājām dārza kokos un tikai krēslai iestājoties liel-

gabali tiek nostāclT.! atklāti uz ielas un notēmēti zināmos mērķos.
Pilnīgi droša un kaujas spējīga baterija top 19 19. g. 30. X

kad no Anglijas artil. rezerves sajem apkārtskatus — leņķmērus.

Ārkārtīgi grūtos apstākļos norit šo pirmo bateriju darbība:

atrodoties kaujas pozicijās baterijām jācīnās, jābeidz formēšanas un
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organizēšanas darbi, jāapmāca baterijas apkalpe. Darbs prasa lielu

atbildību, nopietnību, enerģiju un drosmi. Tomēr, neraugoties
uz visu to, baterijas spīdoši laikā veic visus uzdevumus, baterijas
virsnieku un karavīra pašaizliedzīga darba, apķērības un izturī-

bas dēļ.
Pēc Kurzemes atbrīvošanas un Bermonta karaspēka galīgas

izdzīšanas aiz Latvijas robežām baterijas patstāvīgi atgriezās caur

Jelgavu un ierodas Rīgā: i. btr. 22. XII. 2. 20. XII un 3. 1919.

g. 22. XII. Divizions novietojas Huzāru mītnēs pie Krusta

baznīcas.

Rīgā diviziona vienības sakārto savu materiālo daļu, zirgu

amuniciju un papildina kaujas municiju. 2. btr. apmaina 6" Šnei-

dera haubices pret 18 mārc. liegabaļiem.
Divizions uzsāk savu kaujas darbības otro posmu — piedalās

Latgales atbrīvošanas cīņās pret lieliniekiem.

No Rīgas 1. btr. izbrauc 191 9. g. 31. XII uz Līvāniem Kur-

zemes divīzijas k-ra rīcībā; 2 btr. — 1920. g. 1. I un 3. btr.

1920. g. 4. I — Latgales divizijas k-ra rīcībā uz Vecgulbeni.
Divizionu vienību kaujas darbība Latgales fronte rit sekmīgi

un saskaņotāki, jo dižgabalu materiālā daļa sakārtota, kā arī ap-

kalpe jau norūdīta un sagatavota kaujas darbībai. Baterijas, pil-
dot kaujas uzdevumus, tos veic vislielākām sekmēm un saskaņotībā
sr kājnieku vienībām.

Kā sevišķi svarīgi kaujas darbības posmi mināmi: Daugavas
forsēšana pie Nicgales stacijas 1920. g. 4. I, Marienhauzenes un Bo-

kovo muižas iejemšanu 13. I, Grēku kalna — 18. I, Višgorodoka
— 15. I, Gorku sādžas — 12 I, Pasienes iejemšana 1920. g. 1. 11.

1920. g. 13. I Marienhauzenes stacijā pienāk un izlādējas
8. jaunformējamā d-na 1. btr., apbruņota ar 4*5" haubicēm. Sī

baterija darbojas Latgales divīzijas vienību rajonā un vēlāk tiek

iedalīta Latgales artilērijas pulka kaujas vienību sastāvā.

Latgales atbrīvošanas kaujās pulka vienības darbojas lielāko

daļu, daloties vados, jo plašā fronte un kaujas apstākļi noteic šādu

sadarbību ar kājniekiem. Neraugoties uz ļoti sīvu ienaidnieka

pretošanos, dažos punktos mūsu karaspēks, pārvarot ārkārtīgi grū-
tos kaujas un laika apstākļus, (ziemas salu. dziļu sniegu, puteņus
pavasara škīdoņu un mitrumu), jau vasarā sasniedz Padomju Krie-

vijas robežu.

Latgales artilērijas pulka vienības, pildot kaujas uzdevumus,

cieši sakusušas savām kājnieku vienībām, seko tām ik uz soļa un

arvien noteiktā laikā un vajadzības brīdī gatavas atklāt uguni un

pabalstīt uzbrūkošās vienības.

Tā kā noteiktā no armijas vādības kaujas līnija sasniegta, tad

mūsu daļas paliek uz vietas, iejemot aizstāvēšanai izdevīgus apvi-
dus punktus. Izvesta tiek vienīgi vietām pastiprināta izlūku dar-

bība, kuru pabalsta ar sekmīgu artilērijas uguni, šis stāvoklis tur-

pinās līdz pamiera noslēgšanai ar Pad. Krieviju 1920.. g. 11. VIII.

Pēc pamiera noslgēšanas pulka vienības tiek pakāpenīgi atvilk-
tas rezervē, frontes tuvumā, lai apvienotu baterijas, savestu kārtībā

materiālo daļu, amuniciju, saimniecisko pusi un izveidotu bateriju
karavīru apmācību. 1920. g. 4. nov. pulka vienības pāriet vien-

kopus uz Kārsavu. Malnavas muižu. lesākusies jau atvaļināšana
no dienesta vecāko gadu iesaukumiem, kā arī pienāk jau jaun-
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iesauktie pilsoņi, kas tiek apvienoti komandā un beidz artileristu

pirmapmācību Saļnovas muižā.

1921. g. 3. I pulka vienības pārbrauc uz Viļāniem, izjemot

3. btr., kas nobrauc uz Jaungulbenes muižu un stājas 7- Siguldas
k. p. k-ra rīcībā. Pulka štābs novietojas Rēzeknē. 1921. g. 15. II

pulka sastāvā tiek iedalīta Kurzemes art. pulka 7. baterija, kas

pulkā skaitās 5, btr. 18 mārc.

Sākot ar 1921. g. novembra mēnesi pulks pakāpenīgi pārvie-
tojās uz savu pastāvīgo mītni — Krustpils muižu, kur steigā tiek

iekārtoti un savesti kārtībā zirgu staļļi un karavīru dzīvojamās
telpas. Pēdējā pulka vienība uz Krustpili pārnāk 1922. g. 5. I.

Sākās pulka darbības trešais posms, miera laika dzīve, šai

posmā spilgti mirdz īstie latvju karavīru tikumi: darbs, neatlai-

dība, uzjēmība, disciplīna, apzinīga un noteikta dienesta pienākumu
pildīšana.

Pulks cieši saaudzis ar vietējo sabiedrību; ar savu radošo dar-

bu un kulturālo iekšējās dzīves plūsmi pulks kā kultūras centrs

sniedz gara gaismu tālai apkārtnei.

1924. gadā uz Latgales rosīgā sabiedriskā darbinieka P. Zad-

vinska ierosmi, Latgales pašvaldības pulkam pasniedza 7 sudraba

taures līdz ar skaistu adresi, kurā starp citu teikts; «Latgolas arti-

lērijas pulks! Pījem kara taures un esi nūmūdā par sovas tautas drū-

šību un naatkarību. Pīmiņ, ka taurēm atskaņūt, vvsa tauta bvus

ar tevi.» Adresi parakstījuši: P. Zadvinskis, S. Pabērzs, V. Bar-
kāns, Valsts prezidents J. Čakste, ģen. Penikis, pulkv. Berkis,
Ed. Kalniņš un citi.

Sudraba tauŗu pasniegšana Latgales artilerijas pulkam

Desmit gadus vēlāk pulka 15 gadu pastāvēšanas svētkos

1934. gadā Latgales apr. lauku pašvaldību vecākie ar P. Zadvinskis
Fr. Kozut-Kaža, A. Švirkstu, J. Roskošu, Gailīti un Volontu
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priekšgalā pulku atkal atcerējušies un pasniedza naudas balvu asto-

tās sudraba taures un virsn. kluba mēbeļu iegādei. Uz Krustpils
pilsētas galvas K. Salmiņa ierosmi Daugavpils apriņķa pilsētas pul-
kam pasniedza sudraba kausu un Krustpils cukurfabrikas direkcija
un strādnieki — skaistu balvu — vairogu baterijai — labākai

šāvējai. Svētkos piedalījās kara ministrs ģen. Balodis, armijas
k-ris ģen. Pe n i ķ i s un citi augst. virsnieki, Latgales pašvaldības
pārstāvji ar Latgales lauku pašvaldības apdrošināšanas savienības

valdes priekšsēdētāju P. Zadvinski priekšgalā. Pie kopējām
pusdienām kara ministrs ģen. Balodis savā runā izteica prieku
par to jauno garu, kas tagad valda visā valstī, vienodams tautu un

atjaunodams sirdis. Latgales pašvaldību pārstāvji savukārt novēlē-

dami pulkam saules mūžu solījās arī turpmāk visiem spēkiem atbal-

stīt pulku morāli un materiāli. Pulka komandieris pulkv. Dūms

pateicās viesiem par sveicieniem un balvām, starp citu teica: «Bez

materiālas vērtības dāvanas atdevušas pulkam pārliecību, ka šefi

pulku nav aizmirsuši un auž jaunas un daudz stiprākas vienības

saites starp pulku un to Latvijas daļu, kuras vārdu pulks nes. Šīs

saites ir tas drošais pamats, uz kāda būvētā valsts labklājības un

drošības ēka izturējusi un izturēs visbargākās aukas. Latgales
artilērijas pulks ar savu pēlēkās ikdienas darbu centīsies būt balvas

cienīgs.»
Ar neatlaidīgu latvieša gribu un darba mīlestību tiek strā-

dāts pie karavīru dzīves labākas iekārtošanas un izdaiļošanas un

tēvijas mīlestības apziņas izkopšanas.
Ikgadus pulkā ieplūst jaunatne — pilsoni, kas intensīvā darbā

un apmācībā veic kara dienesta gaitas, aug un veidojas apgaroti īstā

savas tēvzemes mīlestības apziņā un garā. Pulka rajonā uz Dau-

gavas krasta ar vietējās sabiedrības un pilsoņu savāktiem līdzēkļiem
un pulka karavīru dzīvo līdzdalību un atbalstu celts piemineklis
kritušiem varoņiem — karavīriem, kas kā dzīvs seno varonīgo cīņu
apvienojošais simbols arvien atgādina pulka karavīru saimei mūžīgi
nedziestošo varoņu garu, uzupurēšanos savas dzimtās zemes iegū-
tās brīvības un neatkarības sargāšanai.

Par kaujas nopelniem ar Lāčplēša kara ordeni apbalvoti 11

virsnieki un 21 instruktors un kareivis.

Pulku, viņa pastāvēšanas laikā, komandējuši: L. k. o. k.

pulkv.-ltn. Bankins,L. k. o. k. pulkv. X i re, pulkv. Gun-

dars un no 1932. g. tagadējais pulka komandieris L. k. o k.

pulkvedis Visvaldis Dūms.

Augusts Smaga r s.

Pasaka par trijām liepām.
(Vēsturiskā 1934. gada 15. maija piemiņai.)

Zem tumšu mākoņu grēdām baigu negaisu varā, Baltijas jūras

krastos, auga trīs staltas liepas. To ziedu reibinošā smarša tālu.

tāļu izplatījās pa zemju zemēm. Tāli un tuvi svešinieki brīnījās

par triju liepu stiprumu un izturību. Lai gan svešinieki mīdija
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liepu saknes kājām, ieslēdza liepas stiprās dzelzs stīpās, lai liepu

zari nespētu augt, apcirta liepu saknes, bet tās auga un zaļoja vēl

kuplākas, vēl staltākas. Liepu dzīvības spēks bija neizsmeļams.

Latviešu tauta, redzēdama liepu stiprumu, pulcējās zem liepu kupla-
jiem zariem un nolēma turēties tik pat cieši kopā kā liepas.

Svešu zemju karotāji siroja latviešu zemē. Apkāva un ap-

laupīja latvju tautas dēlus un meitas. Izdzina tos no dzimtajām

mājām un latviešu tauta klīda pa tāļām zemēm un svešām malām.

Bads un nāve bija to tuvākie draugi, bet svešinieku pulki ievāca

bagātīgu ražu no latviešu tautas druvām un zelta kviešu ap-

cirkņiem . . .

Bet liepu ziedu smarša kā svētītie vīrāka dūmi ar samtainu

roku glāstīja katra latvieša sirdi un klusi čukstēja dvēselēs.

«Latvji, brāļi! no drupām mēs celsim jaunu dzīvi, ar savu

asins straumi mēs mazgāsim svēto dzimtenes zemi!» Katrs lat-

vietis sajuta šos vārdus kā visaugstāko pienākumu savā sirdī un

deva svētu zvērastu savai tēvijai. Latviešu karotāju rindas auga

Daugavas krastos.

Negaisi un kara vētras plosījās pār latviešu zemi. Tīreļa

purvā mitrajās sūnās mira latvju dēli. Bet viņu asinis nebija velti

izlietas. Latviešu tautas spēks uzvarēja naidnieku pulkus. Lat-

viešu zemē valdīja paši latvieši.

Bet kad naidnieki bija uzvarēti un izdzīti no latviešu zemes,

tad sākās ķildas un nesaprašanās pašu latviešu starpā. Ap katru

liepu pulcējās sava novada ļaudis un sadalījās sīkās saujiņās. Katrs

no viņiem gribēja būt tas gudrākais un labākais. Ap katru liepu

ļaudis novilka robežas un teica:

«Mēs te valdām. Mums pieder vara, par jums mums nav

nekādas daļas!» Par latviešu zemi savilkās draudoši ķildu un strī-

dus padebeši. Nesaticības slogs ieslēdza savās skavās latviešu sirdis.

Nesapratās tēvs ar dēlu. brālis ar brāli. Ļaudis aizmirsa apkopt

liepas, tās sāka pamazām vīst.
. . Viņu smaršai vairs nebija tā

spēka, kas aicinātu tautu savā paspārnē. Druvās izkalta tikko

rētā sēkla. Zeme slāpa pēc lietus veldzes, bet ļaudis to neredzēja.

Viņi tikai strīdējās un visu aizmirsa. Tumša un drūma ausa tau-

tas nākotnes diena
. . .

Lai gan dabā valdīja pavasaris, gaisā bija jūtama ziedoņa elpa
un debess mirgoja koši zila, tomēr latviešu tautas sirdi nospieda

rūpes un raizes par savu nākotni.

«Kas būs tālāk? Ļautiņi, mēs grimstam staignā purvā, bet

paši to neredzam. Jānāk jaunam laikam, kas atdarītu mūsu apmi-

glotās acis. kas modinātu tautā snaudošo tautas apziņas garu! ..
»

Tā runāja tautas balss, bet maz kas dzirdēja to
. . .
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Bet kādā maija dienā, nāca Viņš, kas sauca tautu, un tauta

sekoja Viņam. Viņš sēja druvās jaunu sēklu. Jauns laikmets

nāca ar Viņu. Vēsturnieki rakstīja:

«Latvju sirdīs atdzimis latvju gars!» Liepas no jauna kupli

izplēta savus zarus un savā paēnā aicināja tautu. Latviešu tauta

gavilēja par savu augšāmcelšanos. Sarkanbalti sarkani karogi pli-

vinājās pār zilajiem Latvijas kalniem un zaļajiem mežiem. Lep-
nas, brīvas dziesmas plūda no latviešu krūtīm. Tauta ticēja un

mīlēja savu Vadoni — savu glābēju. Arī senlatviešu teiku varoņi:
Imants no Zilā kalna un Lāčplēsis nu Daugavas melnajām dzel-

mēm kāpa augšā un 15. maija pusnaktī pulcināja savus karavīrus

uz augstiem tautas svētkiem — uz tautas augšāmcelšanās svētkiem.

Brāļu kapos šai naktī notika svinīga atdzimšanas parāde, kur visi

varoņu cilts locekļi ar sarkanbalti sarkaniem karogiem un saviem

vadoņiem priekšgalā dziedāja brīvu dziesmu atdzimušai Tēvijai —

savai mātei — Latvijai . . .

...
Un trīs liepas kā sendienās zaļo un kuplo. To saknes

vēl dziļāk sniedzas melnzemē un uzsūc zemes spēku jauno liepu

jaunajai audzei
. . .

Augusts Smagars.

MĀRAS SVĒTKOS.

Līgsmo pilskalnu gruvušās sienas,

priekā mirgo ezers zils;

pagātnē zuduši smacīgie laiki,

latgaļiem celta jau vienības pils.

Latviskā saule pār Latgali zaigi,
vienības dziesmu dzied latgaļu sirds;

Latgales sirdī — Rēzeknes ielās

sarkanbalt sarkani karogi mirdz.

Latvijas meita svin piecpadsmit gadus,

pārejās māsas laimi tai vēl:

zemgaļa, kūra un latgaļa sirdīs

jaunā laikmeta liesmas sen kvēl.
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M. Apeļs.

Latgalīšu rakstnīceibas gaita.
1905. g. pasarādeja klajā pyrmo latgalīšu avīze «Gaisma».

Šūgod paīt 30 godu nu to laika. Taidā kortā kūpā ar Latgolas

atbreivāšonas atceri, zvnomā mārā, sakreit ari latgalīšu drukas vār-

da breiveibas atcere. Šymā sakareibā eisumā atsaskateisim uz latga-

līšu rakstnīceibas gaitu.

Latgalīšu raksteibas sākums sazeimejams i- g- s.. Latgolas

tīsu archivūs uzaglobājušūs latgalīšu izlūksnē saraksteistūs zvā-

rastūs. 18. un 19. g. s. sākumā sevišķi uzplauka goreigā rakst-

nīceiba. Tū veicynāja Jezuitu ordeņa mūki un citi katāļu goreidz-

nīki: Johans Lukaševičs, Mikeļs Roth's, Tomass Kossovskis, Jez.

Kirkilo, Jezups Maculevičs un citi. J. Lukaševiča katāļu dzīsmu

grāmota, izdūtā 1730. g -
it pyrmā, saraksteitā latīņu šriftā. Jei

pīdzeivāja 1 5 izdavumus. J. Lukaševičs laide klajā ari evaņģēliju,
katechizmu un c. goreiga satura grāmotas. Populāra tautā beja ari

M. Roth'a «Vysa māceiba katāliška» (1805. g.) Apm. vīna godu

symta laikā iznāce pāri par 50 dažaidu goreiga satura grāmotu,

dažas vairākūs izdavumūs. kūpskaitā ap 200 000 ekzempļaru. Šūs

grāmotu autori un izplateitāji — katāļu goreidznīki, lelākā daļa

nu kurim beja Krāslovas goreigā semināra audzēkni, īsakņāja lat-

galīšūs īrašu pīsovynāt laseišonas mākslu, taidā kārtā pasorgojūt

Latgolas latvīti nu pārtautāšonas.

Pyrmās pasauleigās grāmotas pasarāda 19. g. s. sākumā Bkga
Jez. Akileviča «Eisa māceišona ap audzēšonu bīšu». 1832. g.

bk. Mik. Jackeviča «Pavuicešona, kai vajag dzeršonu pārstāt un

nu brandvīn dzērīņa, vai cyta stypra atjyukt». Bk. Jez. Maculevi-

ča «Pavuicešona un vysaidi sposobi zemnīkim latvīšim» ,1850. g.).
Pasauleigās rakstnīceibas nūsastyprināšona īsasāc pēc dzymtbyu-
šonas atceļšonas Latgolā (1861. g.). Tai 1862. g. iznāk nu

druka pyrma/s latgalīšu kalendārs — Gustava Manteufeļa «In-

flantu zemes laika gromota. aba kalendārs», kurs iznāk ikgodu
leidz drukas breiveibas aizlīgšonas latgalīšim — 1872. g. ar bogo-

teigu losomvīlu. G. Manteufeļs izdūd ari vairākas cytas grāmotas.
Pēc drukas breiveibas aizlīgšonas latgalīšim. laikā nu 1872. g.

leidz 1905. g. īsastāja reakcijas godi. Latvīšu drukāta vārda

ideju Latgolā šymā laikā uztur vīneigi tautas rakstnīki: A. Jurdžs.

P. Miglinīks, Leiko, J. Seiļs un c. laisdami tautā ar drukas br.rtim

ryupeigi saraksteitās grāmotas rūkrokstā. Tai, Andrivs Jurdžs

vīns pats laiž tautā 15 bīzus sējumus pa 1000 puslopu kotru.

Pēc drukas aizlīguma atceļšonas 1904. g. maijā, latgalīšu stu-

dējušā jaunātne ar Fr. Kempu prīkšgolā stājās pi latgalīšu avīzes



41

izdūšonas. Pvrmo avīze «Gaisma» izīt 1905. g. oktobrī. Tai

sekoj «S ākl a» (1906. g. red. N. Rancans) un «Auseklis»

(1906. —1907. g., red. Francs Trasuns). Pirmī laikroksti stypri-

noj tautu nacionālā gorā un sauc jū uz izgleiteibu un gaismu.
Laikroksti tautā teik uzjemti ar lelu sajyusmu, bet materiālu ap-

stākļu spīsti dreiž apsastāj. Tūmār jūs saucīņs tautā īgyun dziļu
atbolsu: īsastāj nacionālās atmūdas laikmets Latgolā. Šā laik-

meta atspūguļātāji ir avīzes «D ry v a», kura bkga Kazimira

Skrindas vadeibā izīt 10 godu (1908. — 19 1 8. g.) un «Ja vn a s

Ziņas» Vladislava Rubuļa vadeibā (191 2.—1914. g.). 1908.

g. izīt pyrmais latgalīšu daiļliteratūras žurnāls «Aust ra» (Fr.

Kempa vadeibā).

Latgolas nacionālās atmūdas laikmetā rakstnīceibas un sabī-

drysku darbinīku vydā vaidēja namākslāts entuziasms, apsajem-
šona zīdāt vysus spākus tautas nacionālās apziņas mūdynāšonas

un styprināšonas lobā. Eisumā apsastāsim pi radzamākūs šā laik-

meta darbinīku apskates. Franča Kempa (pseid. Skoborga, Lat-

galis) dzejuli «Tāvu zeme.», «Aizmērstā dzimtine». «Vasali, lat-

vīši», dzejājums «Latvija» navīna latvīša sirdī īdedze mīlesteibas

līsmu uz sovu dzimtini un tautu. Ari Juram Pabērzam daudz

jyusmeigu dzejuļu ar saucīni uz ceiņu pret tymsu, palādu un krau-

kļu borim, kas vēl nūmāc dzimtini; dzejnīks skubynoj tautas dar-

binīkus drūši un bezbaileigi dūtīs ceiņā, nakreitūt gorā, īdvāsdams

cereibu, ka reiz nāks gaisma par dzimtini, kura klaideis tymsūņu
borus. Dr. Ontona Skrindas (pseid. I. Leidumnīks) formas un

stila ziņa teicamās dzejās bez mīlesteibas uz dzimtini izskan ari

pesimisma jyutas. Dedzeigs patriots sovā dzejā Staņislavs Cunskis.

Visi tā laika dzejūli sakūpāti pyrmā latgalīšu dzejas antoloģijā
«X ūkl c» (1914. g.). Prozā šymā laikā strodoj sekūši darbinī-

ki: bk. K. Skrinda daudz roksta par latgalīšu nacionālās apziņas

izkūpšonu. tautyskos kusteibas mērķim un sasnāgumim un izglei-
teibas vaicājumim. Bk. Nikodēms Rancans laiž klajā vasaļu ryndu

praktyska satura grāmotu. Naaizmērstule (Rozālija Tabin) so-

vūs stostūs attālājuse tūreizejū latgalīšu dzeivi kai dzimtinē, tai ari

ārpus tās Pīterpīlī un tālejā Sibirijā G. Mukt-Kveders snādz at-

jautergus stāstus nu tautas dzeives, kurūs veseleigs humors un tau-

tas īrašu pazeišona. Humoristiska feļjetona nūzarē ar sekmēm dor-

bojās Ontons Laizāns un Apoloni ia Laurinovičs. Bez tam rakst-

nīceibas laukā šymā laikā veļ dorbojās: O. Rubyns (Bite). Ig.

Assans, J. Mukāns, bk. P. Apšinīks (Apse) un c.

Revoļucijas laikā latgalīšim. izjemūt «Dryvu», izīt vēļ avīzes

«Ļaužu B o 1 ss» — Fr. Kemps, «B rei v a i s Vārds» —

Ed. Kozlovskis, «Strauteņš» (Pīterpiļs studējušās jaunātnes—rūk-
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rokstā, «Jauno Letgola» un «Gunkurs». 1919. g. Latgolā izīt vī-

neigi komunistisko «Taisneiba».

Breivā Latvija dūd īspēju latgalīšu rakstnīceibai atsateisteit

un uzplaukt. Pasaroda vasaļa rvnda vērteigu žurnālu un grāmotu.

Veidojās jauni darbinīki rakstnīceibas laukā. Nu žurnalim radža-

mū vītu ījem Dr. P. Stroda 1921. g. izdūtais un ilgus godus va-

deitais «Zīdūnis», kurs izīt ari šūbreid (Dr. Žuromska vadei-

bā). «Zīdūņam» klāt uz ilgāku vai eisoku laiku pīsabīdroj žurnāli:

«Reits». «Dzimtines Skaņas» (1925. g.), red. V. Seiļ un c.; «Sē-

jējs» (1927. g.), red. P. Baško; «Jaunais V 6 r d s» (1929.
— 1930. g.). red. St. Seiļs, J. Soms un c. Nu 1932. g. St. Seiļa

un J. Soma redakcijā izīt žurnāls «Straume», kurs turpvnoj
izīt ari šūbreid. Pašlaik latgalīšu rakstnīku saime grupējās ap

žurnalim «Straume» un «Zīdūnis». Kuļturvēsturiskim un pai-

dagogiskim rokstim veļteita «Latgolas Skola» (izīt nu

1921. g., red. M. Apels), goreiga satura — «Sauleite» (red.

bkgs P. Rudzeits) un «Katoļu Dzeive» (red. prof. Novickis), bet

lauksaimnīceibas — «Latgolas Zemkūpis» (red. J. Kin-

dzuļs). Takušu nūtvkumu apskatei veļteiti nedēļas laikroksti

«Jaunais Vārds» un «Latgolas Vārds».

Beidzūt minēsim tagadnes radzamokūs rakstnīceibas darbinī-

kus. Francs Trasuns (miris 1926. g.) pazeistams kai

spējeigokais latvīšu fabulists. Drāmā «Nūgrimušo piļs» jys sim-

boliski tāloj latvīšu tautas vēsturi un centīņus pēc breiveibas un

vīneibas. Latgalīšu sadzeivi un īrašas tāloj: prozā —M. Apels,
P. Giļu č s, J. Rudi n s. K. Str o d s-P lenci n ī k s, A.

Sprūdžs, Sutri s; drāmā —J. Opyncāns, O. Ru-

pai ņ s un prof. P. Stro d s. Dzejā ar lelokim vai mozokim

panokumim dorbojās: A. Adamāns. M. Andžāne-

S tro d s. A. A ne ā ns. J. Caku 1 s. D. G reč s. J. Kun-

dzē š s, J. Silk ā n s. T. Selic k i s. A. Smaga r s, K.

Str o d s-P lencinīks un citi. Vairāki nu še mynātim rakst-

nīceibas darbinīkim izdavuši šovus dorbus atsevišķās grāmotās,
kuras var apskateit un īgodāt latgalīšu grāmotu izstādē-tērgā.

Jo leidz pagājušo goda 15. mājam latgalīšu rakstnīku dar-

beibu stipri traucēja partiju politikas intrigas, tad tagad rakstnī-

kim sevišķi plašas izredzes un pīnākumi: sekojāt mgusu tautas

vodāņa Dr. K. Ulmaņa aicgnojumam, celt gaismā Latgolas pagātni
un tagadni, sekmēt tautas daļu sasaprasšonu un vīneibu, un mga-

su valsts stgprumu.

Tyvākai īpasazeišonai ar latgalīšu rakstnīceibas vēsturi nūdar

šaidas grāmotas:



43

1. Fr. Kemps. Latgalieši. Kultūrvēsturiska monogrāfija.

1910. g.

2. A. Goba. Latgale. A.S. Valters un Rapa izd. 1933. g.

3. V. Seiļ. Leidz 1933. g. iznākušās latgalīšu izlūksnē

grāmotas.

4.
M. Apels. Latgalīšu literatūras vēsture (drukā).

5. N. Rancans. Latvijas vēsture 11. d.

Eliass Budže.

Nu nasenejōs vērdzeibas breiveibas sauli īraugūt.
(Sakarā ar Latgolas atbreivošonas 15 goda atceres jubileja.)

1917. g. beigās un 1918. sākumā, kad Vokoreiropas fron-

tēs vēj dārdēja lelgoboli un brida leli nūtvkumi. nu kurim beja

atkareiga natikai latvīšu tautas, bet zvnomā mārā vvsas pasaules

nākūtnē, tad tymā pošā laikā lela jā Krīvijā. zam kuras īspaida un

nūteikšonas atsarosdami ari mes latvīši, apstākli beja mainējušīs.

Krīvija pasateicūt šovam sabrukumam atsasaceja nu sovim antan-

tes pīnākumim un sorkonī vaļdnīki vairs nagribēja un naspēja

kārāt ar ārejim īnaidnīkim, bet varas nūstyprynāšonai tī vede

nažēleigus karus sovas vaļsts īkšīnē. Nu"kara izmūceitā un izpū-
steitā latvīšu tauta, kuru leidz tam pārvaļdeja gon krīvu cara žan-

darmi, gon sorkonī komisāri, vācīši un cytas svešas varas, sāka

mūstīs un censtīs uz breiveibas un patstāveibas nūdybynāšonu sovā

dzymtajā zemē. Jo gryuši dzeivojās zam Krīvijas cara vaļdeibas,
tod vēl slyktāki beja dzeives apstākli īsastājūt revolūcijai un

sekojušom ar tū nakorteibom. Vysaidas nalykumeibas un pat-

vareibas vīnmār pīraksteja itkai vīnleidzeibas un breiveibas nū-

styprynāšonas lobā. Sabrukušās Krīvijas armijas atlīkas, ejūt nu

atstātās frontes, klaiņāja pa zemnīku sātom un iznycynāja vysu,

kas apbruņotam tymsajam pyuļam gadejos ceļā. Revolūcijas un

breiveibas vārdā dareja vysšausmeigākūs nadorbus. Nabeja lobāk

ari zam vācu okupācijas varas spaidim. Vācu militāristi izsvuce

pādeiū dzeiveibas sulu. jau tai nūvorgušai latv'u tautai. Natikai

rekvizēja lūpus un jēme nūdavas produktus, bet izvede uz Vāciju

vysu, kam beja kant kaida vērteiba. Šū vysu radzūt un apzynūtīs

tautas lelū spāku un slāpes pēc breiveibas, kai ari apsverūt izde-

veigū politisku situāciju. myusu radzamākī tautas darbinīki ar

lelu enerģiju un steigu strādāja pi Latvijas vaļsts nūdybynāšonas.

tautas breiveibas un patstāveibas atgyušonas lelo dorba.

Tyvājss vēsturiskais breidis — Latvijas vaļsts proklamēšona.

Vydzemē un Kurzemē īdzeivotāji uz šū svareigū un nfipītnū mo-
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mentu beja vairāk sagatavoti. Mums, latgalim, trvuka intelligen-

ces un možāk beja izkūpta tautysko apziņa par nacionālos un

naatkareigos Latvijas vaļsts dybynāšonu. Turklāt lelais sorkono

komunisma vilnis draudēja apreit un nūžņaugt ikkotru dūmu un

dorbu. kas dareits patstoveigos, naatkareigos vaļsts lobā. Bez to

nanūlīdzami. ka storp tūreizejū jaunāku latgaļu intelligenci un

vyspori tautas slāņus, beja ari taidi cylvāki, kuri apreibuši nu

revolūcijas tvana, gaideja lobokus laikus nu austrumim, tys ir nu

komunistiskos Krīvijas. Pi šim nalabvēleigim apstāklim jāatzeist

vīnu mums ļaunu parādeibu, ka visi tūreizejī vēsturiskī nūtykumi

atsarysynāja ļūti ātri, kamdēļ nabeja laika tūs labi apsvērt un

pīnāceigi nūvertēt. Tikkū sāce izavākt vācīši, tai tyuleņ uz

pādom sekāja komunisti. Par komunistu armijas apturēšonu.

Latgolas pārjemšonu un pārvaļdeišonu nu nacionālās Latvijas

dzymstūšim spākim, vyss tyka dareits, bet tik eisā laikā tū izvest

reālā dzeivē gondreiž nabeja īspējams. Natikai Latgolā, bet ari

pārejūs Latvijas apgobolūs, kuri atsaroda dziļāk vaļsts īkšīnē, vēl

rrabeja paspāts nūorganizēt tik stypru militāru vīneibu, kas spātu

apturēt lelū Padūmijas armiju. Taišni tāpēc šymā svareigā vē-

sturiskā momentā, kad tyka pasludynāta Latvijas naatkareiba reizē

ar prīka vēsti ikkotru latvīti. patriotu, it sevišķi latgaļus nūmāce

dryumas pārdūmas par tom brīsmom, kuras tyvājās nu komuni-

stiskās Krīvijas. Aiz jau aprādeitim īmeslim piļneigi dabeigi
komunistu varai dīzgon breivi rodās īspēja kaut uz laiku nūmākt

izlācūšū latv'u breiveibas sauli un otkon nest jaunas šausmas, jau
tai izmysumā īdzeitai latv'u tautai. Nāce atkārtāti sorkonarmijas

karapulki. Vīns-ūtrs gaideja apstākļu uzalobāšonu. jo aiz īnā-

cējim stāvēja «dorba ļaužu» vaļdeiba, bet latvīts, taču ir na kas

cyts kai dorba cylvāks. Tūmār kas lyka cereibas uz komunistim.

tī dreiži pīdzeivāja ryugtu viļšonūs. Jau pēc dažom dīnom kotrs

pārsalkynāja. ka vītā sludynātās breiveibas, īsastāja vēl nadzēr-

dāta vērdzeiba. īnācēji devizes: «laupi salaupeitū» un «nāve bur-

žujim» dzeivē izvede ar uzveju. Varas veiri laupeja vysu, kas

jim izalyka vērteigs un pajamams. Spydzynāja un šāve kotru

mīreigu piļsāņu, kas uzadrūšynāja celt bolsu pret sorkonūs komi-

sāru varmūceibom. Vysa dzeive itkai pamyra. Pašvaļdeibas un

citi pārvaldes orgāni, vārda pylnā nūzeimē, tyka okupāti nu

tautai svešim elementim. Šū sorkonās varas jaunu verdzeibas

laikmetu pārdzeivāja vysa latv'u tauta, bet vyssāpeigāk un ilgāk
cītem mes. austrumnūvoda latvīši — latgali. Tai saucamūs rev-

komūs golvonū lūmu spēlēja žeidi, kuri sēdēja kanclejās, kai

«massu vodūni», bet revolucionāri miliči un sorkonās «plintneicas»

braukāja pa zemnīku sātom laupeidami. spydzynādami un šaudami
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mīreigūs īdzeivātājus, sova padejo maizes kvmusa aizstāvus. Ari

sabīdriskā dzeivē īsastoja kopa klusums. Borgais režims nūspīde
ikkotru breivoku dūmu un breivoku vārdu. Sorkono vara naat-

ļove dorbotīs kaut kaidam sabīdriskam pasākumam, kaut tys

byutu teiri saimnīciska. vai kulturāla rakstura. Skūlas vysā Lat-

golā, kai ari pārejā Padūmijā. tyka nūstodeitas bezdīvu gorā.
Skūlāni jau nu pyrmās dīnas beja pīsātynāti ar naidu pret vacā-

kim, reliģiju un Divu. Vītā zineibu un ciļvēceigas audzynāšonas
tim pūtēja naidu un dzeivnīciskū, zamū, mežūneigū instinktu.

Breivāks drukāts vārds naeksistēja. Nu laikrokstim Latgolā tymā

laikā pasarādeja, uz palākā ītynamā papeira drukāti komunistu

«Cīņa», «Sarkanais Strēlnieks» un Rēzeknē, Jāņa Opyncāna
«Taisneiba». Parosti vysās avīzēs pyrmās lopu pusēs tyka nū-

drukāti nūšautūs «kontrrevoļucionaru» (mīreigūs piļsāņu) sa-

roksti, kuri krytuši par upurim komunistiskā patvaļdnīku terro-

ram. Tālākās avīžu slejās losami dažaidi borgī reikojumi par

konfiskacijom. rekvizicijom un mobilizacijom un t. t. Tai tys

turpynājās gondreiž šabloniski kotru dīn. Prūtams, ka taidus

laikrokstus nivīns gūdeigs cylvāks ari nalaseja. Komunisti tautai

laupeja natikai pasauleigū, bet ari goreigū montu. Pyrmajās dīnās

gon sludynāja, ka ticeiba un bazneica asūt kotra piļsāņa privāta
līta, bet vālāk ari šūs latv'u tautas un vysas civilizētās pasaules

svātumus ceņtēs vīnā rāvīnī iznycynāt un izskaust. Komunisti

spydzynāja un šāve goreidznīkus. laupēja bazneicu inventāru un

pošas bazneicas pārvērtē par zyrgu stallim, vai lobākā gadejumā

par danču mojom. Pi šaidim apstāklim dzeivojūt tautai beja

jonas pateišam lels un smogs mūku krysts.

Tī beja vysdryumākī laiki pādejūs ioo godūs myusu tautas

vēsturē. Ikkotrs cylvāks pi sevis kluseibā prātāja: «kod beigsīs
sī brīsmeigī laiki un kas tautu atbreivās nu vysom šausmom?»

Daudzeji dūmāja, ka nāks vara nu ārīnes, nu svešvalstim un nū-

slauceis komunisma sārgu, tūmār šās skaistās dūmas palyka tikai

par sapnim. Šam lelajam spākam vajadzēja rastīs un izaugt na

kur cytur, kai vīneigi nu pošas izmūceitās tautas vyda. Un tys

spāks beja na kas cyts, kai myusu tautas jauni vacūni, nacionālos

armijas karaveiri, kuri sovu speidušās uzvaras gājtni sāce nu Ven-

tas un beidze uz Zylupes krostim. Visi tī tautas dāli, kuri ar

īrūčim rūķos stājos uz kaujas lauka, lai vīnāti kūpējim spākim
uzvarēt, vai mērt, ir tī, kas deve mums sen gaideitū breivcibu!

Gūds un slavē tim varūnim, kas naatsagrīze nu kaujas lauka, kuri

uz Tēvijas oltora zīdāja sovu vgsdorgākū montu — dzeiveibu!

Tauta Jūs naaizmērss nikodt

Navar apraksteit. ar kaidu sajyusmu un prīku 15 godu atpa-
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kaļ Latvijas trešos zvaigznes — Latgolas dāli kērēs pi sovas zemes

atbreivošonas nu sveŠinīku jvuga un ar kaidu sajyusmu sajēme

Latgolas sērmī tāvi šovus dālus un tautīšus, varūņus — nacionā-

los armijas karaveirus, kuri nese tautai eistū breiveibu un vīnotas

latv'u tautas ideju. Pasateicūt myusu varūneigai armijai un jos

lelajim vodūnim seņ gaideitais sapns par vīnotu latv'u tautu un

naatkareigu Latvijas valsti pīsapiļdeja un realizējos.

Brāļu kopu pīminekļa pamata likšona Rēzeknē.

Šūgod svtjnūt Latgolas un reizē ar tā vgsas myusu valsts

atbreivošonas 15 godu jubilejas svātkus, ceļosim uz tautas svēt-

neicu — brāļu kopim un tur dusim zvārastu, ka mes, vysa latv'u

tauta, vīnmār paliksim vīnāta un uzticeiga sovai mātei — Lat-

vijai, ka mes vīnmār augsti vērtēsim un cīnēsim sovas tautas gū-

du, breiveibu un patstāveibu, par kaidim idealim krgta nacionāli

varūni, kuri šudiņ jau dus brāļu kopās un cgtur apglobāti pa

vysu myusu dzymtā zemi. Šī krytušī nacionāli tautas varūni ar

sovim dorbim ir rodejuši cālokū pīmāru myusu tautas paaudžu pa-

audzēm. Tamdēļ lai mes, ikkotrs latvīts un ikkotrs Latvijas piļ-

soņs. kas tys ari nabyutu. vai ministrs, vai vīnkoršs strodnīks,

jauns vai vacs, visi bez kaidas izškireibas sovu dorbu un poši sevi

veļteitu tai, ka tys saskanātu ar tūs dārgus Latvijas dālu darbeibu.

kuri ir upurējuši poši sevi par tāvu zemes breiveibu. Vysod un

vysur augstāk un pyrmā kārta stodeisim sovas tautas un valsts

gūdu un intereses, pēc tam tikai sovas personeigās vajadzeibas.
Tai strādojūt latv'u tauta un Latvijas vaļsts pastāvēs saules myu-
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žu. Šūs lelūs svātkus tauta izjvut un jvusmoj ar sevišķi pacy-

lotu goru un nalīkuļotu prīku. Jo tagad myusu valstī nu jauna

volda tys pats vīncibas un saticeibas gors. kaids tys pastovēja brei-

veibas ceiņu laikmeta. Tagad vysas vīnotas vaļsts prīkšgolā ir

nūsastojuši tī poši genialī tautas vodūni. kuri golvonū lūmu spē-

lēja pi patstoveigos Latvijas nūdybynošonas un īkarošonas. Taču

visim skaidrs, ka tagadējais tautas vodūņs Ministru Prezidents

Dr. Kārlis Ulmanis un Kara Ministrs ģenerāls Jānis Balodis beja
tos lelos personeibas, tos vodušos zvaigznes un vodūni kai uz

kaujas lauka, tai un vaļsts nūstyprynošonas un lelajā latv'u tau-

tas apvīnošonas dorbā. Zam šūs lelūs vodūņu protektorata un

teišos vadeibas vysa latv'u tauta topa vīnota un breiva nu orejim
īnaidnīkim. Pagojušo goda 15./16. majā šī poši vodūni dareja

golu īkšejim streidim, sorkonai partiju varai un cytom nanorma-

leibom, kas nese tautai pūstu un grove vaļsts pamatu. Šudiņ nav

vairs apgobolu preteškeibu. nav vairs šķiru naida, bet ir tikai brei-

va, vīnota latvīšu tauta.

Lai dzeivoj vīnoto un breivo latv'u tauta un atdzymušo Lat-

vijas vaļsts! Lai dzeivoj tautas un armijas vodūni! Dīvs, svē-

tej Latviju!!!
E li a s s B ud i c,

Breivproteigais Latvijas atbreivošonas ceiņu daleibnīks.

Ed. Kozlovskis (jun.).

Latgales 300 „trimdas" gadi.
lepazīstoties tuvāk ar Latgales vēsturi redzam, ka līdz XVII

g. s. pirmajai pusei tā ir stipri vien līdzīga pārējās Latvijas, Kurze-

mes un Vidzemes vēsturei. Bet tad, 1629. g. pēc Polijas Zviedrijas
kara izbeigšanās starp šīm abām karojošam valstīm Altmarkā tiek

noslēgts pamiers. Pēc šī Pārdaugavas hercogiste, (kas sastāvēja no

Vidzemes un Latgales) tiek sadalīta: Vidzeme pāriet zviedru ro-

kās, bet Latgale paliek zem Polijas. 1629. gads tad nu arī ir tas

liktenīgais, kad Latgale tiek atšķirta no pārējās Latvijas un viņas
vēsture sāk iet savu attīstības ceļu. Šī Latgales «trimda» turpinās

bezmaz 300 gadus. t. i. līdz 1920., kad viņa, pilnīgi atbrīvota

no svešām varām, atgriežas atkal pie savām māsām. Kurzemes un

Vidzemes. Šie 300 ļaunie «trimdas» gadi, tad arī ir tie, kas radī-

juši plaisu latgaliešu un baltiešu starpā, kas kavējuši saprasties
līdz pašam pēdējam laikam diviem latviešu novadiem.
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Lai gan laikā no 1629.—1920. g., Latgale, jeb kā to bija

nosaukuši poļi, Inflantija, ir vairākkārt mainījusi savus saimnie-

kus, tad tomēr jāsaka, ka gandrīz visu šo laiku, viņa ir atradusies,

augusi un veidojusies zem poļu kultūras iespaida. Tas izskai-

drojams laikam ar to, ka poļi te visilgāk bija valdījuši, nostipri-

nājuši katolicismu, kā arī paspējuši tautu samērā stipri pārpoļot.

Pārpoļošanu poļi bija sākuši no rezgaļa, t. i. no muižnieku

kārtas. Viņi piešķīra toreizējiem vācu muižniekiem dažādas pri-

vilēģijas, zemi un t. t. ar noteikumu; viņiem bija jāpiejem katoļu
ticība un jārunā tikai poļu valodā. Ja kāds vācu muižnieks pre-

tojās šādai Polijas politikai, nekavējoši viņam tika uzlikti dažādi

spaidi, līdz beidzot šādam vācu patriotam nekas cits neatlika kā

atstāt Latgali.
Šādas poļu politikas dēļ Latgalē drīzi vien visi vācu tautības

muižnieki tika pārpoļoti un par viņu vāciskumu varēja spriest tikai

no viņu uzvārdiem. Protams, šāda muižnieku pārpoļošona nepa-

lika bez iespaida uz vienkāršo zemnieku. Jāsaka tomēr, ka lat-

viešu pārtautošanai sākumā nebij tādu panākumu, kādi bija pie

vācu muižniekiem. Tikai vēlāk, kad Latgalē pilnīgi nostiprinās

katolicisms un latgaliešos sāk ieviesties maldīgs uzskats, ka poļu
valoda ir pārāka par latviešu, un ka poļi esot smalki ļaudis, lat-

viešu pārtautošanās sāk piejemt bīstamus apmērus. Dažās vietās

rodas jau veselas sādžas tā saucamo baltkrievu, kas sevi dēvē par

poļiem, kaut gan poliski neprot runāt un patiesībā ir puspārpo-

ļotie latvieši, par kuru latviskumu var spriest pēc viņu, kaut gan

sakropļotiem, tomēr latviskiem uzvārdiem, piem.: Gailevičs, Cei-

rulevičs, Lapinskis un t. t..

Lielu triecienu latviešu pārtautošanai savā laikā ir devis

Jezuītu ordenis. Jezuīti, rūpēdamies par katolicisma nākotni Lat-

galē, bija centušies izprast tautu, pieiedami viņai tuvāk klāt. Viņi

mācijās latviešu valodu un sāka izdot latviešu valodā (latgaliešu

izloksnē) garīga satura grāmatas. Lai gan šīs grāmatas tika

iespiestas stipri sakropļotā valodā, tad tomēr jāsaka, ka tautā atrada

lielu piekrišanu un tamdēļ, tika stipri vājināta Latgales latviešu

pārtautošanas kustība.

levērojot to, ka poļu muižnieki bija pazīstami kā lieli uzdzī-

votāji, kas mīlēja grezni un izšķērdīgi dzīvot, viņu muižas stipri
vien paputēja. Protams, līdz ar to pasliktinājās arī viņu dzimt-

ļaužu stāvoklis. Jau tā novārgušajam zemniekam tika uzveltas

vēl lielākas klaušas un nodevas, kas to noveda pavisam neapskau-
žamā stāvoklī. Zemniekam nebija laika apstrādāt savu tīrumu, jo

vajadzēja r>ildīt klaušas muižā, nebija pavasarī sēklas sējai, tāpēc

nebija aorī rudenī ražas un pļaujas. Par tautas izglītību poļi arī
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daudz nerūpējās. Laikmetu, kurā Latgale atradās zem Polijas, var

uzskatīt par visdrūmāko posmu visā viņas vēsturē.

Zem poļu virskundzības Latgale atradās līdz 1772. gadam,
t. i. līdz Polijas pirmai sadalīšanai. 1772. gadā Latgale tiek pie-
vienota Krievijai. Tomēr, neraugoties uz šīm lielajām pārmaiņām,
zemnieku stāvoklis šinī laikā neko daudz nemainās. Tikai 1861.

gada 19. 11, kad Krievijas valdība izdod jaunu likumu, kas nosaka,

ka latgalietis kopā ar krievu zemnieku tiek atsvabināts no dzimt-

būšanas, Latgales zemnieku dzīvē iestājās zināma rosība. Reizē ar

dzimtbūšanas atcelšanu, tika izvesta arī plaša zemes reforma. Ar

jaunā zemes reformas likuma stāšanos spēkā latgalietis drīkst ren-

tēt vai ari iepirkt savā neatjemamā īpašumā to zemi, ko viņš bija

lietojis līdz dzimtbūšanas atcelšanai.

1863. g. šo zemes reformas likumu papildināja ar to, ka

muižniekam bija obligātoriski jāpārdod zemniekam zeme, pie kam

pēdējam uz šo iepērkamo zemi tika izsniegts ilggadīgs aizdevums,

kas bija jāatmaksā līdz 191 1. g. Tomēr, neraugoties uz to, ka

Latgales zemnieks tika atbrīvots no dzimtbūšanas un drīkstēja

iepirkt zemi, viņa stāvoklis arī uz priekšu palika ļoti grūts,

lemesls tam bija divējāds. Pirmkārt, no muižnieka iepirktie zemes

gabali bija samērā mazi, kas vēlāk, pieaugot ģimenei un mirstot tās

galvām, tika sadalīta vēl mazākos. Otrkārt, latgalieši, tāpat kā

krievu zemnieki, dzīvoja sādžās un zemi ari apstrādāja līdzīgi

krieviem, t. i. sādžas aramzeme bija sadalīta šaurās strēmelēs, tā

saucamās šņorēs, bet ganības bija visiem kopējās. Protams, šāds

zemes izmantošanas veids nebij ērts, tāpēc kā jau teikts, Latgales
zemnieks saimnieciskā laukā arī pēc agrārās reformas izvešanas,

neko daudz savu stāvokli neuzlaboja. Tikai 1906. gadā. kad li-

kums noteica, ka sādžas ļaudis var arī iziet viensētās, latgaļa saim-

nieciskais stāvoklis sāk manāmi uzlaboties.

Ļoti smagas sekas, kas vēl tagad jūtamas, latgaliešu kultūras dzī-

vē atstāja tā saucamais poļu dumpis, kuru rīkoja poļu nācionālisti

1863. gadā. Pēdējo mērķis bija atdalīt Poliju no Krievijas. Kā

zināms, šai sacelšanās kustībai pievienojās arī tie poļu muižnieki,

kas dzīvoja Lietuvā un Latgalē.
Pēc dumpja apspiešanas krievu valdība ar nemierniekiem ne-

saudzīgi izrēķinājās. Vispirms, liels vairums poļu muižu tika kon-

fiscēts, kā arī nopirkts, un tanīs tika nometināti krievu kolonisti.

Bez tam valdība uzsāka stingru pārkrievošanas politiku. Skolās

un iestādēs drīkstēja lictāt tikai krievu valodu.

Visbēdīgākais tomēr bija tas, ka tika izdots likums, kas no-

liedza drukāt grāmatas latīņu burtiem. Šis likums skāra arī lat-

galiešus, jo viņu grāmatas un kalendāri tika drukāti latīņu bur-
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tiem. Tā tad, latgaliešu literātūra. kas tikko bija sākusi laist sa-

vus pirmos asnus, tika iznīcināta jau pašā saknē. Tikai rets žīds,

dažreiz iegriezās latgaļu sētā, atvezdams līdz ar darvu, adatām un

citām precēm kādu no ārzemēm kontrobandas ceļā ievestu «pātaru

grāmatu». Šī «pātaru grāmata», tad nu arī bija tas vairogs, kas

aizsargāja latgalieti no galīgas pārkrievošanās.

Šis drukas aizliegums, ir kauna traips visai Eiropai, jo viņas

tautu vidū ir dzīvojusi tāda tauta, kas liedza otrai tikt pie gara

gaismas un radīt kultūrālas vērtības.

Šinī drūmajā drukas aizlieguma laikmetā, tomēr radās vīri,

kam rūpēja tautas garīgās attīstības veicināšana. Tādi bija P. Mig-

linieks un A. Jurdžs. kas veica milzu darbu tautas brāļu likteņa

atvieglošanā. Viņi sarakstīja un rokrakstā laida apkārt veselas

grāmatas ar pašsacerētām dziesmām. (Skat. atsevišķu M. Apela
rakstu «Latgaliešu rakstniecības gaita.»).

Drukas brīvības aizlieguma likums pastāvēja līdz 1904. g.

23. aprīlim, kad iznāca valdības pavēle, kas atļāva lietuviešiem un

latgaliešiem iespiest grāmatas savā mātes valodā latīņu burtiem.

Drīz vien pēc tam parādījās pirmās latgaliešu avīzes un jauni

kalendāri. Latgaliešu studenti un vecāko klašu ģimnāzisti iesāka

rosīgi darboties tautas kultūrālā līmeņa pacelšanā.

Tad nāk lielais Pasaules karš, kam seko 1917. g. revolūcija.

Rodas jaunas idejas. Gandrīz visas tautas, kas līdz šim atradās

zem krievu virskundzības, cenšas iegūt vismaz autonomiju. Arī

latgaliešiem šīs idejas nav svešas. Bet pēdējie nav vienprātīgi. Ro-

das divējādi novirzieni. Vieni domā par apvienošanos ar pārējām

Latvijas daļām Kurzemi un Vidzemi, un tikai kopā ar viņām iegūt

pašnoteikšanos; otri aizstāv Latgales autonomiju bez pārējo Lat-

ijas apgabalu līdzdalības. Sava nākotnes likteņa noteikšanai,

latgalieši 1917. gadā sasauca Rēzeknē kongresu. Tas noritēja ļoti
vētraini un tanī uzvaru guva pirmā novirziena piekritēji, t. i. tie.

kas stāvēja par Latgales apvienošanos ar pārējo Latviju. Tiek

piejemtas vairākas rezolūcijas, kā arī nodibināta «Latgales pagaidu
zemes padome», kurai kongress uzdod rūpēties par to, lai tiktu

ievadītas sarunas ar Krievijas pagaidu valdību, par Latgales atda-

līšanu no Vitebskas guberņas. Bet tad pie varas nāk lielinieki un

Latgales pag. zemes padomei darbība jāizbeidz. 1920. gadā Lat-

gale no lieliniekiem tiek iztīrīta, un viņa izbeidz savas ērkšķainās
«trimdas» gaitas, atgriezdamās pie savām pārējām māsām Vidze-

mes un Kurzemes.
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Virsleitnants P. Sudrabs.

Rēzekne pagātnē un tagadnē.
Rēzeknes upe, kas savieno Rēznas un Lubānas ezeru, senatnē

bijusi robeža, kas Šķīrusi somu ciltis no latvjiem. Šīs
upes virzienā

vēl šobaltdien saskatāmi četri senču pilskalni: Volkenbergas, Rēzek-

nes, pilskalns pie Rēzeknes Ozolmuižas pagastā un pilskalns pie

Ideņiem (īvdeņiem) Lubānas ezera krastā, netālu no Rēzeknes

upes ietekas. Visas četras nosauktās vietas ir bijušas latvju cietokšņi

gan uzvaras gājienā pret somu ciltīm, gan aizstāvēšanās punkti pret

krieviem, kas centās savu varu izplatīt uz vakariem, lai iekarotu

latvjus, gan atbalsta punkti cīņā ar Zobenbrāļu un Teitoņu ordeni,

kas pakļaujot savai varai latvju zemes, arvien tāļāk atspieda krie-

vus uz rītiem.

Jau 13. gadu simteņa sākumā Rēzeknes pilskalnā ir bijusi
latvju pils. Tās aizsardzībā, ka vērojams daudzu mūsu pilsētu
vēsturē, ir attīstījusies Rēzeknes pilsēta.

Rēzeknes upe savā gaitā tagadējas pilsētas robežās ļoti līčota,

līkumaina. Vienu no šiem līčiem ar visaugstākiem krastiem, kas

vērsts pret ziemeļiem, latvju virsaiši izvēlējušies pils vietai. Lai

pēdējā būtu nodrošināta arī no dienvidiem, viņi pārrakuši līci vir-

zienā no rītiem uz vakariem. Tādējādi Rēzeknes upes ūdeņi un

pilskalnu apjēmuši no visām pusēm un tas bijis no cietzemes at-

šķirta sala, grūti pieejams ienaidniekam. Tāpēc izskaidrojams arī

tas apstāklis, ka pilskalns nepaceļas augstāk par pārējo apkārtni un

slēpjas tās reljefā. Tagad pirmatnējā upes gultne pilskalna rītos,

ziemeļos un vakaros piesērējusi un paceļas ap 1 metri augstāk par

upes tagadējo dibenu. Tās ūdeņi šobrīd tek pa pārrakumu, jo
taisnā virzienā tiem ērtāka un straujāka gaita nekā ceļojumā ap

pilskalnu pa veco gultni. Tikai augstu pavasara plūdu laikā upe

ievirzās arī senās tekās un pilskalns tad top nepieejams, vientuļš
un varens, kā senču varas gadu simteņos.

Ordenis pakāpenīgi tuvojas Latgales sirdij. Jau ap 1230.
gadu ordeņa mestrs Volkvins sasniedzis Volkenbergu, kur nodi-

bina komandantūru. Zobenbrāļu ordenis pēc neveiksmīgās Saules

kaujas noiet no cīņas lauka. 1263. gadā Polockas kņazs Konstan-

tīns Rēzeknes apgabalu nodod Teitoņu ordeņa rīcībā. Tāpēc jau
sinī gadā tiek atjaunota Volkvina pils Volkenbergā. Bet 1277.

gadā tā vāciem no jauna jāatstāj, jo viņus atspiež Lietuvas kņazs
Daumants. Tad vāci mēģina kara laimi citā virzienā. Ordeņa
mestrs Ernsts fon Rasburgs uzceļ Daugavpils pili 1276. gadā, lai

nodrošinātu savu aizmuguri dienvidos, t. i. Daugavas virzienu no

Pēkšņiem uzbrukumiem.
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Tagad ordenis var brīvāki rīkoties Latgales iekšienē. Valsts

aizsardzībai dienvidaustrumu virzienā no Lietuvas un Krievijas,
ordenis uzbūvē Rēzeknes pili. Arndts Angābens savā cbronikā

raksta, ka šo pili dibinājis un cēlis 1285. gadā ordeņa mestrs Vil-

lekins fon Endorps. Bruņinieku pils celta jau minētās latviešu

virsaišu pils vietā. Šis fakts un arī daudzi citi liecina to, ka mūsu

virsaiši, kas še bijuši pirmie saimnieki, pratuši izvēlēties un atrast

vietas taktiskā un stratēģiskā ziņā svarīgiem punktiem, un vāciem

atlicies vienīgi nocietināšanās darbs. Bruņinieki lēnā uzvaras gājie-

nā iejem Rēzeknes upes baseinu. Ziemeļos viņi uzceļ 1293. gadā

Viļakas un tikai 1399. — Ludzas pili. Tādā kārtā ordenis Lat-

gali iekaro ilgā un grūtā cīņā.

Ja no Rēzeknes bruņinieku pils dibināšanas laikiem šogad

paiet 650 gadu, tad tā ir liecība, ka Rēzekne ir veca, līdzīgi pārē-
jām Latvijas pilsētām. Tās vecums bez šaubām lielāks, ja vērā

jemam senču pils dibināšanas laiku, par kuru chronoloģisku datu

trūkst, un apdzīvotas mītnes izcelšanos šīs pils aizsardzībā. Ka

.tāda mītne te bijusi, liecina kapkalns Rēzeknes upes kreisajā krastā,

taisni pretim pilskalnam, kas tagad apbūvēts un kur atrodas tirgus
laukums.

Chronika stāsta, ka pārrakuma dēļ no cietzemes atdalīto pili
un pilskalnu ar pilsētu savienojis paceļamais un nolaižamais tilts.

Tilta pieeju aizsargājis stiprs, augsts tornis. Aizsargu un novēro-

šanas torņi bijuši arī pils rietumu, ziemeļu un austrumu pusē.
Pili iežogojis augsts mūris, kas pacēlies gar pilskalna malām.

Pašai pilij bijusi nekārtna piecstūra forma. Chronika izsaka

domas, ka pils austrumu spārnā bijusi pils baznīca. Rietumu

spārnā atradusies reprezentācijas zāle un dienvidus daļā bijušas
iekārtotas fogta dzīvojamās un guļamās telpas.

Pils būvmateriāls, kā tas redzams šobaltdien, laukakmeņi.
Ķieģeļi lietoti sienu nogludināšanai. apšuvēm un kā saites mate-

riāls vārtu un logu velvēs. Pils bijusi trīsstāvu celtne ar visām va-

jadzīgām telpām, noliktavām un pagrabiem. Logi kvadrāta for-

mas, lokveidīgi augšpusē. leeja pilī un pagalmā bijusi no dienvi-
diem

pa trejiem vārtiem. Pagalmā bijušas arī dažas atsevišķas
dzīvojamās ēkas.

Rēzeknes pilij bijusi liela nozīme. Te mitis apgabala pār-
valdnieks fogts. Viņam bijusi pakļauta ari Ludzas pils ar tās

apgabalu. Fogts bijis atkarīgs no ordeņa mestra. Daudz Rēzek-
nes pils fogtu minēti Ordeņa valsts vēstures lappusēs. Ari vare-

nais ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs bijis Rēzeknes fogts.
No citiem pils ierēdņiem chronikas min maršalu un dzērienu pa-
sniedzēju.
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Ziņas par Rēzeknes pils likteņiem pirmos pils pastāvēšanas

gadsimteņos ārkārtīgi trūcīgas. Zināms noteikti tas, ka Rēzeknes

iedzīvotāji pratuši aizsargāties no ienaidniekiem un viņi rosīgi

tirgojušies.

Pils aizsardzībā turpinās pilsētas pieaugšana. Te apmetas

Rīgas tirgoņi, kas virza krievu tirdzniecību caur Koknesi uz Rīgu.

Ordeņa saimnieciskā politika tomēr traucē pilsētas rosīgāku attī-

stību. Liela Rēzekne 14. un 15. gadu simtenī.

1324. gadā krievu kņazs Dāvids Timofejevičs sakauj vācu

bruņiniekus, kas izvirzījušies kara gājienā uz Pliskavu. Pēc kau-

jas krievi seko vāciem un aizved no viena paša Rēzeknes apgabala

20 000 gūstekņu.

1338. gadā Latgali izsludina par neitrālu apgabalu. Tas

pieejams tirdzniecībā vāciem, krieviem un lietuviešiem. Šinī laikā

Rēzeknes novadā daudz brīvnieku — latvju lēņu turētāju, kas kara

gājienos pavada ordeņa karaspēku.

1367. un 1480. gadā, kad ordenis cīnās ar pliskaviešiem,

Rēzeknes fogti gūn uzvarētāju slavu.

15. gadu simtenī Rēzekni un tās apgabalu apdraud Maskavas

valsts. lekšējās ķildas sekmē ordeņa neveiksmes. 1481. gada
1. martā krievi iebrūk Latgalē un izposta daudz pilis un pilsētas,
to starpā arī Rēzekni. Pilsētas iedzīvotājus aizved uz Krieviju vai

nokauj, ēkas nodedzina. Kad krievi aizgājuši, atjauno Rēzeknes

pili. Pilsētas dzīve apsīk. Tās zemi pievieno pils īpašumiem.

1498. gadā pliskavieši no jauna iebrūk Rēzeknes apgabalā.
Kad viņiem jautā, kāpēc šo zemi cenšas iekarot, atbild: «Vai jūs

nezināt, ka mūsu kungs un lielkņazs varenākais valdnieks pasaulē,
kas aizjūras pilsētas iekarojis. Jūs visi te sēžat kā sivēni savās

cūkkūtīs. Šī zeme pieder viņam, un viņš visus pilsļaudis grib ar

rīkstēm no šīs zemes padzīt!» — Ordeņa mestra Pletenberga uzvara

šoreiz briesmas novērš.

Bet ordeņa spēki izsīk. Tas apvienojas ar Poliju pret Ma-

skavu 1556. gadā. Bet Rēzeknes fogts Verners Bels iemet cietumā

poļu sūtni Londsku, kur viņš mirst. Polijas karalis Sigismunds

Augusts prasa gandarījuma. Ordeņa mestrs Firstenbergs lūdz

miera.

Jāņa Briesmīgā triecieni sekmē Livonijas sabrukumu 1558.
gada 22. janvārī maskavieši iebrūk ordeņa valstī trijos virzienos.

Rēzeknes aizstāvēšanai sūtītie palīgspēki nāk par vēlu. Rēzeknes

apvidus pazaudē šoreiz ap 30 000 iedzīvotāju gūstā aizvestu, ku-

rus nometina Maskavas valsts ziemeļu novados. Krievi sirošanu

turpina arī 1559. gadā. Ordeņa valsts sabrūk. Mestrs lūdz Poli-

jas ķēniņa palīdzības un spiests ieķīlāt savas pilis, šai skaitā arī
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Rēzekni. Atkāpšanās līgumu ordenis noslēdz 1559. gadā. 8. sep-

tembrī ordeņa komisāri ierodas Rēzeknē, tie ir bijušais fogts Bernts

fon Smertens, Jānis Pletenbergs un Bastiāns Dītmars — Rēzeknes

pils sekretārs, lai nodotu apgabalus un cietokšņus ķēniņam. Sūt-

niecībā piedalās arī chroniku rakstnieks Jānis Renners, kas, noti-

kumu oculiecinieks būdams, mums par tiem pastāsta. Tā kā poli

vēl nav ieradušies, komisijai 5 nedēļas jāuzkavējas Rēzeknē. 10.

decembrī pēdējais Rēzeknes pils fogts Hermanis šalls fon Bells

atstāj pili, liegabalu salūta šāvienu pavadīts. Ziņkārīgu skatītāju

pils tuvumā sapulcējies daudz, lai noraudzītos pārvaldnieka aizie-

šanā. Tā nobeidzas traģiski, jo nejauši tiek nošauts kāds zem-

nieks, salūtējoša liegabala lodes trāpīts.

Pili nodod poļiem 1560. gada 6. janvārī, kad ierodas Lietu-

vas kņazs Jānis Chodkevičs ar 480 vīriem, vezdams līdzi lielga-

balus, svina un pulvera krājumus. Par pils pavēlnieku viņš ieceļ

Krimuldas brīvkungu Nikolaju Ostcicbu. Renners raksta, ka bru-

ņinieki poļiem nodevuši 2 lielgabalus, 1 akmeņu šauteni, 14 lielās

un 12 mazās šautenes, 5 pistoles, 2 tonnas pulvera, 1000 ložu

un 13fe*/2 mārciņas svina.

Daļu atvestā uz Rēzekni poļu kara materiāla nolaupa krievi.

Chodkevičs raksta krievu karavadonim Cebam un paģēr nolau-

pītās mantas atdošanu. Krievi atbild, ka Ludza un Rēzekne atro-

doties krievu zemē. ko vāci bijuši iejēmuši. Tagad cars pēdējos

esot padzinis un tāpēc krieviem uz šo apgabalu esot vairāk tiesību

nekā poļu ķēniņam. Ja poļi nebūšot pret viņu naidīgi, tad dabū-

šot savas kara mantas atpakaļ.

Tagad Rēzeknē valda lietuvji un poļi. Rēzeknes apgabala
zemes piešķir poļu muižniekiem. No 1565. gada Rēzekne sāk

atkal atzelt. Te apmetas tirgoņi un amatnieki. Ap 1575. gadu

pilsētiņā pie 500 iedzīvotāju.

! 577« gada 15. jūlijā Jānis Briesmīgais pa otram lāgam
iebrūk Latgalē un Vidzemē. Rēzekni viņš personīgi iejem 30. jū-

lijā. Pilsētiņu viņš izposta un luterāņu baznīcu liek iznīcināt.

Krievi aizved Rēzeknes un citu pilsētu iedzīvotājus uz Pliskavu,

kur cars atlaiž uz dzimteni 450 rēzekniešus. Viņi pievienojas pils

aSzsargiem. Pārējiem gūstekņiem jādodas uz Maskavu. Kara

sekas smagi guļas uz iedzīvotāju pleciem. Cars pili nocietina un

no apkārtnes pagastu iedzīvotājiem nodibina strēlnieku nodaļu.

Svarīgākos punktos atstāj maskaviešu karaspēku. Rēzeknē novieto

kazaku pulku Daņilas Rževska vadībā. Visus Rēzeknes apgabala
vāciešus sagūsta un nosūta uz Maskavu. Tāpēc arī Rēzeknē nav

nevienas vācu dzimtas no agrākiem laikiem. Nedaudz esošās vēlā-

kos laikos ieceļojušas no Kurzemes vai Vidzemes.
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1579. gadā Rēzekne poļu iokās. Pilsētu pamazām atjauno.
Te apmetas amatnieki. 1590. gadā pilsētā 14 ģimeņu. ledzī-

votāji latvji un lietuvji atbrīvoti no pils klaušām. Sākot ar 1580.

gadu un līdz 18. gadu simteņa beigām privileģētie tirgoņi Rēzeknē

un tas apgabalā latvju brīvnieki. Poļu karalis Stefans Batorijs

1580. gadā visus latviešu sīkos lēņu turētājus izvirza šļachtas kār-

tas šķirā — bruņu bajāros, kas pilda karaļa kara dienestu. Pēdē-

jos bruņu bajārus krievu valdība 1873. gadā pieskaita Rēzeknes

tirgoņiem un sīkpilsoņiem.

Poļi ieved pilsētā un apkārtnē katoļu ticību. Luterāņu drau-

dzes likvidē.

Rēzekne senāk

No 1590. un 1599. gada bruņinieku pils jau pussabrukušā
stāvoklī. Tagad augsts dambis pār upi aiztur ūdeni. Tāpēc pils
arī šinī laikā ūdens iežogota.

Laikā no 1600.—1635. gadam Latgalē plosās zviedru—poļu
karš. Rēzekne atkal pieredz kara briesmas. 1601. gadā īsu laiku

Rēzekni iejem zviedri un izposta pili.—Pēc zviedru aiziešanas valda

atkal poļi. — 1625. gadā zviedru karalis Gustavs Ādolfs sakauj

poļu maršalu Staņislavu Sapiehu un iejem Rēzekni.— 1626. gadā
Rēzeknē zviedru garnizons. — Rēzekni zviedriem atjem Lietuvas

hetmanis Ļevs Sapieha. Pilsētas pārzinis stārasts stājas pils soģa
vietā. Rēzeknei piešķir «Magdeburgas tiesības».

Latgales dēļ pirmā Ziemeļu kara laikā sacenšas krievi, zviedri

un poļi. 1654. gada 12. oktobrī krievu karaspēks Ordina Naščo-
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kina vadība iejem Rēzekni. Viņš apmetas pilsētā un nodibina

kārtību. — 1656. gadā Rēzeknes pili iejem zviedri, kas še paliek
līdz 1660. gadam. Viņi iznīcina pils apcietinājumus, un tie vairs

netiek atjaunoti. — 1660. gadā zviedri ar poļiem noslēdz Olivas

mieru un Rēzekni pievieno Polijai. Zviedri nopostījuši Rēzeknes

pili un tās apcietinājumus tik pamatīgi, ka no 171 2. gada pils

jau skaitās drupas, kuras izmanto kā akmeņu lauztuvi.

18. gadu simtenī Rēzeknes labklājība samazinās. Pilsēta

tagad miestiņš. 1765. gada 28. augustā pilsētiņa Fridricba Korfa

īpašums. Tagad te vairs 15 ēkas. Korfs izrentē Rēzekni žīdam.

No šī laika žīdi plašos apmēros ieceļo Rēzekne.

1772. gadā, kad Poliju pirmo reizi sadala, Rēzekni pievieno

Krievijai. 1773- gadā Rēzeknei piešķir apriņķa pilsētas tiesības

un to iedala Daugavpils provincē Pliskavas guberņā. 1777. gadā

pilsēta skaitās Polockas guberņas sastāvā. Rēzeknes pilsētas pār-
valdi pārveido, izstrādā pilsētas plānu, iekārto ielas, kvartālus un

laukumus. Katrai iedzīvotāju šķirai ierāda atsevišķus kvartālus:

muižniekiem Ludzas Daugavpils ceļa malā, žīdiem astoņus kvar-

tālus pilsētas ziemeļrītu nomalē Ludzas ceļa malā, pilsoņiem un

citiem iedzīvotājiem -— pārējie kvartāli. Pilsdrupās ierīko labības,

siena un kara piederumu noliktavu. 1781. gadā Rēzeknei pie-

šķir ģērboni — jātnieku baltā laukā ar sarkanām zvaigznītēm.

1786. gadā pilsētā 1651 iedzīvotājs un 105 nami. Pilsētas īpa-

šumā 268 ba zemes. Vairums iedzīvotāju tirgotāji. Pilsētu pār-
valda policijas priekšnieks. 1796. gadā Rēzekni pārdēvē par ārštata

pilsētu un iedala Baltkrievijas guberņā. No 1802. gada Rēzekne

Vitebskas guberņas apriņķa pilsēta. Apriņķa pilsētas tiesības tā

paturējusi līdz šai dienai.

10. gadu simteņa sākumā Rēzekne panīkusi pilsētiņa. Te

tikai 754 iedzīvotāji, no kuriem 536 žīdi. Pilsētas nekustamie

īpašumir pārgājuši žīdu rokās.

Kad 1836. gadā izbūve Pēterpils Varšavas šoseju, Rēzekne

uzplaukst. Upes labajā krastā rodas jauna pilsētas daļa. Neku-

stamos īpašumus še pārvalda krievi. No šī laika pēdējo iespaids

pieaug.

1840. gadā pilsētā 1091 iedzīvotājs, bet 1852. — 1340, kas

mīt 358 namos, no kuriem 4 mūra.

1861, gadā izbūvē Pēterpils Varšavas dzelzceļu. ledzīvotāju
skaits manāmi pieaug. Pilsētai 371 ha zemes. Uzcelti 562 nami.

1885. gadā pilsētā 10.041 iedzīvotājs. Pilsētas īpašumā 388 ha

zemes. 1897. gadā. kad Krievijā notiek pirmā ļaužu skaitīšana,

Rēzeknē 10.795 cilvēki. 1903. gadā Rēzekni pieslēdz Maskavas
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Ventspils dzelzceļa tīklam. Pilsēta tagad iegūn Latgales centra

lomu. 1905. gadā Rēzeknē dzīvo 23.000 cilvēku. Pilsētas īpa-

šumā 4390 ha zemes. Namu 2072, no tiem 307 mūra. 1914-

---gadā iedzīvotāju skaits jau sasniedzis 29.000 cilvēku, nomaļniekus
ieskaitot. Pilsētā jau viena otra rūpniecības iestāde.

Pilsētas iedzīvotāji pārtiek no rosīgas tirdzniecības ar zem-

kopības ražojumiem. Tos uzpērk Latgalē un pārdod Pēterpilī,

Maskavā, Rīgā un Daugavpilī.
Katrai konfesijai savi dievnami: katoļiem un luterāņiem pa 1.

pareizticīgiem un vēcticībniekiem pa 2, žīdiem 4 sinagogas un 5

lūgšanas nami.

Rēzeknes pilsētas valdes nams

Šinī laikā jaunpilsēta Rēzeknes labākā daļa. Te dārzos pa-

ceļas skaistas ēkas vasarnīcu stilā, kuras izīrē vasaras atpūtai liel-

pilsētniekiem. Pilsētas dienvidus daļā, tā sauktajā vecpilsētā, dzīvo

gandrīz vienīgi žīdi. Te atrodas vairums pilsētā esošo veikalu.

Pamazām pilsēta izveidojas par Latgales centru. 1917. gada

revolūcijas idejas skar arī Latgali. 26. aprīlī Rēzeknē sapulcējas
visas Latgales pārstāvji. Viņi pasaka, ka latgalieši un baltieši viena

un tā pati tauta, kas runā vienu valodu tikai divās izloksnēs, ka

Latgale jāatdala no Vitebskas guberņas un tai jāapvienojas ar pā-

rējo Latviju.

1918. gadā 16. februārī Krievijas sabrūkošā armija atstāj
Rēzekni un pilsētā iemaršē vācu 8. armijas karaspēka daļas, kas

okupē to un visu Latgali līdz decembrim. Martā latgalieši lūdz

okupācijas varu, lai Latgali pievienotu Baltijai.
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Kad 1918. g. decembrī vācu armijai jāatstāj Rēzekne, tās vietā

stājas lielinieku spēki. Viņu varas laiki turpinās līdz 1920. gada

ai. janvārim.

1920. gada 21. janvārī Rēzekni ieņem nācionālā armija. Pil-

sētas atbrīvotāju lomā 2. Ventspils kājnieku pulks. Līdz 4. fe-

bruārim jau visa Latgale atbrīvota.

Garais gaitniecības un svešniecības laiks beidzies. Sākas brī-

vības, patstāvības, atdzimšanas, jaunradīšanas un celtniecības laiks.

— Kas Rēzeknē dižens, skaists un cildens, tas cēlies pēc 1920. gada

21. janvāra. Kas pašu sirdīs kādreiz lolots, tas pašu rokām veidots.

Kā senatnē, tā tagad Rēzekne Latgales ģeogrāfiskais centrs. Te

satekas 5 lielceļi, 2 lauku ceļi, krustojas 2 šosejas un 3 dzelzceļa

līnijas: Zilupes Rīgas, Rītupes Daugavpils un Rēzeknes Sitas. Pē-

dējo atklāj 1934. gada pavasarī. Tāpēc Rēzekne ievērojams ceļu

mezgls ne tikai Latgales, bet visas Latvijas mērogā. Rēzekne atro-

das pašā Latgales vidū. Tādējādi ari saprotami pilsētas tencināju-
mi tautas mutē «Latgales sirds», «Latgales metropole».

Rēzekne Latgales garīgās kultūras centrs. Pirmo skolu še

dibina tikai 1826. gadā. 1907. gadā Jānis Kalniņš atver privātu
tirdzniecības skolu, te māca arī latviešu valodu. Šai pašā gadā ar

Nikodēma Rancāna un citu latgaliešu darbinieku gādību pie Rē-

zeknes katoļu baznīcas nodibina pirmo katoļu skolu, kur slepeni

māca arī latviešu valodu. Skola pastāv līdz 1917- gadam. Tādi

apstākļi toreiz. — Tagad gara gaismu plašām tautas masām sniedz

11 vidusskolas: Rēzeknes valsts ģimnāzija, komercskola, skolotāju

institūts, technikums, arodskola, krievu, poļu un žīdu ģimnāzija,

tautas ūniversitāte un tautas konservātorija. Tādējādi katrai tau-

tībai tagad sava ģimnāzija. — 1920. gadā Rēzeknē tikai 3 pamat-

skolas, bet tagad jau 7 ar 1860 skolniekiem un 79 skolotājiem un

3 valsts papildus skolas. Tā tad Rēzeknē tagad 21 skola. Pilsē-

tas valde vienmēr nomodā par skolu labklājību, kas redzams no tā.

ka notecējušos 15 patstāvības gados pamatskolu remontam vien,

iekšējas iekārtas neskaitot, izdots vairāk par Ls 100 000.— Līdz

šim pilsētas valde izsniedza 1 stipendiju Ls 200.— Latvijas uni-

versitātes spējīgākiem un trūcīgākiem studentiem rēzekniešiem.

Turpmāk izsniegs vēl 2 stipendijas Nikodēma Rancāna vārdā. —

Pilsoņu lietošanai valde uztur plašu bibliotēku ar lasāmgaldu un

skolu muzeju. Bibliotēkā atrodas dažāda satura grāmatu 5558 sē-

jumi Ls 10.582.66 vērtībā. — Lielu un svarīgu kulturāli: darbu

veic Latgales teātris. Šis kultūras faktors apkalpo ne tikai pilsētu
vien. bet arī pārējo Latgali, dodams viesizrādes pilsētās un apdzī-
votās vietās. — Drīzumā Rēzeknē atvērs Latgales centrālo mūzeju,
kur mācīsimies pazīt Latgales senatni. — Jau tuvākā nākotnē Rē-
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zeknē sagaidāma rosīgāka darbība garīgās kultūras druvā, jo Rēzek-

nes latviešu un Latgales tautas pils biedrība apvienota vienā orga-

nismā. Ejot kopējus ceļus, veicot kopēju darbu, sekmes būs lielākas.

Tagadējā Rēzeknes pilsētas valde: Vidū pilsētas galva N. Skangeļs
locekļi: pa labi no viņa Ed. Sēja, St.Poļakovs†, pa kreisi

G. Sietnieks un sekretārs Ed. Kozlo vskis.

Pagājušos 15 gados Rēzeknē plaši uzplafffcUSi' an materiālā

kultūra. Sevišķi strauji attīstijusies celtniecība. Sakot no 1920.

gada Rēzeknē pacēlušās valsts un pašvaldības līdzekļiem celtas,

greznas mūra daudzstāvu sabiedriskās ēkas, ko vērtība sniedzas

daudz miljonu latos. Te minēsim mītnes karavīriem, valsts sko-

lotāju institūtu, komercskolu, latviešu pamatskolu, zemes grāmatu

nodaļu, sarkanā krusta slimnīcu, ēku lipīgo slimnieku ārstēšanai,

kapliču, pastu un valsts zemes banku. Pārbūvēts un atjaunots pil-
sētas valdes, Latvijas bankas Rēzeknes nodaļas nams un Latgales

tautas pils. Agrākā vecā koka tilta vietā pār Rēzeknes upi uzcelts

dzelzsbetona tilts Atbrīvošanas alejas un Kalpaka ielas galā. Šogad
pacelsies otrs — koka tilts uz akmens balstiem Dārza un Ērgļu
ielas satekā. — Pilsētas platība līdz 1927. gadam 479.33 ha ar

1648 dažāda tipa dzīvojamām ēkām. Ar valdības rīkojumu 1927.

gadā no Stučevas un Vipingas muižas valsts zemes fonda tiek pie-
šķirta pilsētas robežu paplašināšanai un apbūvei 308,80 ha liela

zemes platība, kas sadalīta 400 apbūves objektos un piešķirta pil-
sētas iedzīvotājiem. Tādā kārtā daudz ģimenes iegūn nekustamu

īpašumu, savu zemes stūrīti. Privātas personas līdz šim laikam te

uzcēlušas glītas ģimeņu mājiņas. Radusies pavisam jauna pilsētas
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daļa laukumā starp 18. novembra ielu un Zilupes Rīgas dzelzceļu

no vienas, Stučevas un Vipingas muižu no otras puses. Tādejādi
samazinās dzīvokļu krize, kas tik jūtama pirmos brīvības gados,

palētinās dzīvokļu īres maksa. Jaunbūves paceļas arī pilsētas pā-

rējās nomalēs un visu ceļu un šoseju virzienos. — Jaunpilsētas
vecākā daļā tās centrā patlaban ceļ luterāņu un otru katoļu baz-

nīcu. — Tuvākā nākotnē izbūvēs jaunu lopkautuvi, kas uzlabos

sanitāros apstākļus gaļas produktu apstrādāšanā. No 1920. līdz

,Q35- gada jaunvārim pilsētā pavisam uzceltas 767 dažāda tipa
ēkas un celtnes, kas prasījis apmēram Ls 4 000 000. Remontētas

867 vecas ēkas. Pieliktā tabula pauž celtniecības un izbūves rosmi

pilsētā:

Pilsēta parūpējusies, lai katrā namā, iestādē, ielā un laukumā

būtu elektriskā apgaismošana.

Pilsētas valde rīko labi noorganizētu ugusndzēsēju komandu

ar 2 automobiļiem un modernām ugunsdzēšamām ierīcēm. Zirgu
uzturēšanai, automobiļu un piederumu apkalpošanai valde gadā

izdod ap Ls i i 000.

Ar valsts piepalīdzību pilsēta pēdējo 2 gadu laikā izbruģējusi
daudz ielu, daudz pārbruģējusi. lelu malās ierīkoti apstādījumi.

Namu īpašnieki savukārt izbūvējuši plašas un ērtas ietnes.

Rūpniecība Rēzeknē vēl nav attīstījusies tādā mērā kā citās

apriņķa pilsētās. Patlaban te darbojas ādu apstrādāšanas un ziepju

fabrika, 2 alus darītavas, 1 degvīna dedzinātava, 3 tipogrāfijas,

pāris eļļas spiestuves, trejas dzirnavas. Katra šī iestāde nodarbina

no 5 —1 2 strādnieku. — Jāpiezīmē, ka šogad Rēzeknē tiks uzcelts

labības elevātors, kas apkārtnes zemniekiem sagādās lielas ērtības

saražotās labības nodošanā un uzglabāšanā.

Sociālās apgādes lietās pilsētas valde darbojas rosīgi. Trū-

kumcietējiem izsniedz pabalstu un viņus ārstē uz pilsētas rēķina.

Pilsētas valdei sava ambulance, kur darbojas 9 ārsti, 2 feldšeri

un sanitārā apkalpotāja. Ambulances uzturēšanai katru gadu
izdod apmēram Ls 15 000 un sniedz medicīnas palīdzību naba-

dzīgiem bez maksas, vai par pazeminātu atlīdzību. 1934- gadā
ambulanci apmeklējuši 6508 slimnieki.
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Pilsētas valde uztur nespējnieku patversmi 27 personām,
kurām izsniedz pilnu uzturu. Pabalsta arī citu organizāciju un

mazākuma tautību uzturamo patversmju nespējniekus, šī gada

janvāra mēnesī tādu bija 89 personas. Ārpus patversmēm eso-

šiem trūkumcietējiem gadā izsniedz apmēram 500 personām pa-

balstu par kādiem Ls 30 000.

Pilsētas darba apgāde pēdējā laikā dod darbu un peļņu kādiem

450 cilvēkiem gadā un šai vajadzībai ziedo ap Ls 12 000.

ledzīvotāju skaits Rēzeknē pēdējos 15 gados vairojies. 1920.

gadā pilsētā tikai 9965 pilsoņi: 19 13 latvieši, 4144 ebrēji, 2467
lielkrievi, 1225 poļi un 216 citu tautību. 1930. gadā jau saskai-

tām 12680, bet 1935. — 12208 cilvēki. Tā tad pieaugums

2243 personas, kas prāvā daļā valdošās nācijas labā. Samazinā-

šanās par 472 iedzīvotājiem pēdējā piecgadē izskaidrojama ar žīdu

izceļošanu uz Palestīnu. — Sākot no 1921. līdz 1934. gadam,
dzimstību skaits pārumā par mirstības gadījumiem. Arī noslēgto
laulību skaits nav gājis mazumā. Izteikto apstiprina tabula:

Sadalot iedzīvotājus profesijās, vērojam šādu kārtību: tir-

goņi, namsaimnieki, ierēdņi, strādnieki un amatnieki. Prāva iedzī-

votāju dala nodarbojas ar dārz- un sakņkopību. Augļus, dārzā-

jus un saknes viņi ieved Rīgā. Sevišķi rosīgi nosūta turp zemenes,

āboļus un citus dārza augļus.
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1935. gada 21. janvārī, Rēzeknes pilsētas 15 gadu atbrīvo-

šanas atceres dienā no lielinieku varas, pilsēta un apriņķa valde

rīko svinības. 20. janvāra vakarā notiek svinīgs organizāciju

gājiens uz brāļu kapiem, kur pārstāvji noliek vainagus. 21. jan-

vārī svinīgs dievkalpojums katoļu baznīcā, pēc tam svinīga pil-

sētas valdes sēde, kuras laikā pilsētas galva nolasa pārskatu par

sasniegumiem pilsētas saimniecībā 15 gados.

Rēzeknes pilsētas galva N. Skangeļs nolasa referātu 1935. gada
21. janvārī pilsētas valdes svinīgajā sēdē. Pa kreisi no viņa

Latgales divizijas komandieris ģen. A Krustiņš, pa labi Rēzeknes

garnizona priekšnieks pulkv. J. Liepiņš

15 pastāvības gados pilsēta tiešām atdzimusi, uzplaukusi,

augusi un izveidojusies. Tā piedzīvojusi krāšņākos ziedu laikus.

Ja daudz trūkumu vēl jānovērš, tad tie baigās pagātnes mantoju-
ma sekas, kad valdošās svešās nācijas nerūpējas par pilsētas labklā-

jības celšanu. Tāpēc tad arī te trūkst vēl dažu pat elementāru

labierīcību. To spilgti liecina šī īsa vēsturiskā apskata dati.

Vēl straujāku uzplaukumu traucējusi arī iepriekšējo gadu

nepareizā saimniekošana. Līdz 1934. gada 15. maijam pilsētas
saimnieku reprezentē 40 vīru liela pilsētas dome un viņas izvir-

zītā pilsētas valde. Kā pirmā ,

tā otrā saskaldās frakcijās un traucē

plānveidīgu un rosīgu darbu. Atsevišķiem domniekiem dažkārt

vairāk rūp personīgais nekā pilsētas labums.

15. maija notikumi novirzījuši šos šķēršļus. Tagadējā pil-
sētas valde, kas mūsu Vadoņa nozīmēta un iecelta, visus savus labā-

kos spēkus ziedo pilsētas labklājības pacelšanai un vairošanai, lai
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arī mūsu vecā Rēzekne, kas tik daudz pagātnē cietusi, varētu cie-

nīgi nostāties blakus savām māsām — citām Latvijas pilsētām.

Tagad, kad par mūsu tautas interešu kopību vairs mums pa-

šiem nav jāšaubās, tas katrā ziņā būs iespējams. Jau mūss sirmās

tautas dziesmas noteikušas tās radniecības saites, kādam Rēzekne

pievienota pārējo viņas māsiņu pulciņam, jo:

«Viena māsa Rīgā dzied,

Otra dzied Rēzeknē;

Abas dzied vienu dziesmu. —

Vai tās vienas mātes meitas?»

Ja Rēzekne šai kopējā mūsu pilsētu korī dziedās šo vareno

ģimenes vienības dziesmu, tad arī viņa būs tikpat daiļa, cēla un

grezna kā pārējās Latvijas pilsētas.*)

Augusts Smaga r s.

TEV, MĀTE LATVIJAI

(Latgales 15 gadu atbrīvošanas himna.)

No sirdīm un dvēselēm jūsmīgu dziesmu,

Tev māte, Latvija, dziedam mēs:

Tev dziļas brūces naidnieki šķēla,

ar asarām acīs tās skūpstām mēs!

Mēs Tevi sveicam, Tu māte — Latvija,
Tu mūsu atdzimušā tēvija!

Vadi mūs visus vienotā saimē,

domas un darbus ziedojam Tev:

Par Tevi mēs atdosim dzīvības savas,

mēs latvieši visi piederam Tev!

Mēs Tevi sveicam, Tu māte — Latvija,
Tu mūsu dārgā Tēvija!

Izlietotie materiāli:

) 1. C. Mettig. Baltische Stadte. 1905.

2. n. PbiKOßt. JleTra.niH. 1917.

3. M Skujenieks. Latvija. 1922

4. J. Soikāns. Senējo Latgolā. 1924.

5. B. Brežgo. Rēzekne. 1931.

6. J. Juškevičs. Rēzekne gadsimtu maiņās. 1934.

7. E. Kozlovskis Dati par pilsētas saimniecību. 1935

8. G Grosbergs. Tas pats 1935.



Kārlis Kopmanis.

TRĪS ZVAIGZNES.

Par visu lai spožāk nu mirdz,

trīs zvaigznes — Latvijas sirds!

Kas krāšņā vienotnē stāv

un dalāmas, šķiramas nav.

Pār zemi nāca tumsa, vētra barga

un likās: viss uz mūžiem ledū kalts,

bet cēlās sirdis, tās kam tēvija bij dārga,
no sastinguma glāba sapnis balts

.

Tās kvēloja un stindzinošie vēji rima,

šurp atkal steidzās gaisma, ziedonis

un piecpadsmitā maija naktī dzima

mums brīvība, — to deva vadonis.

Tad tumsa izklīdza, ik ziedlapiņa dvesa;

lai slava vadonim, kas visam atdzimt liek!

Neko sev neprasot, tas citiem gaismu nesa.

Lai iegūtais nu stipri turēts tiek!

Nu ceļš ir brīvs uz darbiem lieliem, cēliem,

bet arī pašiem cēliem jābūt mums,

lai brāļu kapos dižākajiem dēliem,
tur mierīgs būtu mūža dusējums .

.
.

Par visu lai spožāk nu mirdz,

trīs zvaigznes — Latvijas sirds!

Kas krāšņā vienotnē stāv,

vairs dalāmas, šķiramas nav.

Rēzeknē, 1935. g. maijā.
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DAUGAVPILS.

i8 kilometrus augšpus Daugavpils pašā Daugavas krastā atro-

das Vecdaugavpils pilskalns. Šeit arī savu sākumu ieguvusi Dau-

gavpils pilsēta, jo Livonijas ordeņa mestrs Ernsts fon Rasburgs
1274.—76- g- šai vietā uzcēla Daugavpili, ko bruņinieki nosauca

par «Dunaburgu». Šīs pils kaimiņi lietuvieši nosauca to par Nau-

jenes pili, t. i. par jauno pili. Var pielaist domu, ka lietuvieši,

dēvējot Daugavpili par jauno pili, domājuši kādu vecu latgaļu pili,
kas šeit agrāk pastāvējusi.

Po!ockas un Lietuvas kņazi naidīgi raudzījās uz jaunuzcelto
pili un visiem spēkiem centās to sagraut. Daugavpils deva bruņi-
niekiem iespēju nostiprināties uz Daugavas, aizsargāja viņus no

lietuviešu un pa daļai arī no krievu uzbrukumiem un atļāva bruņi-
niekiem vieglāk izvest kara operācijas Latgalē. Kad visa Latgale
jau atradās bruņinieku rokās, Daugavpils vēl arvien paturēja savu

nozīmi. Tā 1403. un 141 8. gadā. kad lietuviešu lielkņazs Vitauts

iebruka Daugavas provincēs un pili izpostīja, bruņinieki, saprazda-
mi Daugavpils svarīgo stratēģisko nozīmi, atkal to atjaunoja.

Daugavpils būdama stratēģiskā ziņā Latgales atslēga, reizē

ar to bija arī tās administrātīvais centrs. Pilī dzīvoja Livonijas
ordeņa lielmestra vietnieks komandants. Daugavpils komandanta

pārzināšanā atradās Rēzeknes un Ludzas pilis, fogtu pārvaldītas.
Bez tam Daugavpils komandantūras sastāvā skaitījās ari Ilūkstes

hauptmaniste. Tādā kārtā Daugavpilī bija sakoncentrēta ne tikai

Latgales, bet pa daļai arī Zemgales pārvaldība.
XIII unXIV gadu simtenī Daugavpils paliek izcils tirdznie-

cības punkts. Tanī laikā Daugavpilī atradās Rīgas tirdzniecības

kantoris. Ir uzglabājusies vēstule, kurā Rīgas rāte paziņo Daugav-
pils tirgotājiem Hanzas rīkojumu neiepirkt no krieviem zināmas

šķiras zvērādas. Turpat pievienots lūgums nespēlēt kauliņu, kā

hazarda un tirgoņiem bīstamu spēli.

Livonijas ordenim sabrūkot, 1561. gadā Daugavpils tika

pievienota Polijai.
1566. gadā poļu karalis Sigizmunds Augusts no četrām Lat-

gales starostistēm nodibināja Inflantu vojevodisti un par pēdējās
galveno pilsētu nozīmēja Daugavpili. Kopš šī laika Daugavpilī
dzīvoja vojevoda un viņa rokās bija koncentrēta Latgales pārval-
dība. Šeit ari notika Latgales muižnieku seimiki.

Kā agrāk Ordenis, tāpat ari Polija nekad nevarēja mierīgi val-

dīt pār Daugavpili. No vairākkārtējiem uzbrukumiem Daugavpils
sāka sabrukt un vairs nevarēja aizsargāt pie tās esošo pilsētu. Tā-

pēc XVI gadu simteņa otrā pusē pili pārcēla jaunā vietā, ap astoņ-
padsmit kilometru lejup pa Daugavu, starp Šunicas upes diviem

nozarojumiem. Jaunās pils aizsardzībā tika pārcelta arī Daugav-
pils pilsēta. Visu vecās pils apsardzību pārcēla jaunajā pilī, pēc
kam pirmā sāka pamazam sabrukt. Noteicot jaunās pils celšanas

gadu, vēsturnieku domas sadalās. Daži domā, ka cars Jānis

Briesmīgais pēc Daugavpils icjemšanas 1577» gadā, atradis izde-

vīgāku vietu apcietinājumiem un pavēlējis uz tās uzbērt zemes

pili. Citi vēsturnieki domā, ka pili pārcēlis jaunajā vietā 1582.
gadā karalis Stefans Batorijs. īstenībā bijis laikam, tā, ka Jānis
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Briesmīgais jaunās pils vietā uzbēris skansti, bet Stefans Batorijs

1582. gadā pabeidzis 1577. gadā cara iesāktos apcietinājumus un

pārcēlis to aizsardzībā Daugavpils pilsētu.
Maskavas cara Alekseja Michailoviča un Polijas karaļa Jāņa

Kazimira karā Daugavpils un visa Latgale tik stiprā mērā tika

izlaupīta un izpostīta, ka Latgales muižnieki bija spiesti līdz Dau-

gavpils atjaunošanai, savus seimikus noturēt Posvoļā, Lietuvā. Bet

Polijas valdība centās uzturēt Daugavpili tādā stāvoklī, lai tā būtu

pilnīgi sagatavota varbūtējām briesmām. 1667. gadā Daugavpilī
jau redzam kā diezgan prāvu garnizonu, tā arī arsenālu. Cik liela

nozīme tanī laikā bija Daugavpilij, var spriest no tā, ka tās gar-

nizona uzturēšanai 1670. gadā poļi atvēlēja summas, kas ienāca

ne tikai no Daugavpils un Rēzeknes starostistēm vien, bet arī no

Brāslavas un Upītes starostistēm Lietuvā un no Viļņas bīskapa
muižām.

1677. gadā Polijas karalis Jānis Kazimirs dāvināja Latgalei
kņazistes tituli. Tādā kārtā Daugavpils palika Inflantu kņazistes
galvas pilsēta. Daugavpils seimikiem arī atļāva ievēlēt deputātu
Polijas seimam.

Pēc Polijas sadalīšanas 1772. gadā Latgale tika pievienota
Krievijai un Inflantu kņaziste tika pārdēvēta par Daugavas pro-
vinci. Tai pašā gadā Daugavpils nozīmēta par Daugavas provin-
ces galveno pilsētu, kas ietilpa Pliskavas guberņā. i777« gadā Dau-

gavpils tika nozīmēta par apriņķa pilsētu, un kā tāda ietilpa sāku-

mā Polockas, bet vēlāk Baltkrievu un Vitebskas guberņas sastāvā.

Sākot ar 1772- gadu vesela rinda komisiju, kas nodarbojās ar

valsts rietumu robežu nocietināšanas jautājumu, visu laiku pārbī-
dīja projektēto cietokšņu liniju, neatlaidīgi griežot to ap Daugav-
pili, kur visas komisijas atzina par nepieciešamu ierīkot nocietinātu

punktu. Beidzot. 1810. gadā galīgi nolēma būvēt šeit cietoksni.

Nākošā gadā sekoja cara pavēle par Daugavpils ieskaitīšanu pirmās
klases cietokšņu šķirā. Laikā no 1820.—1823. gadam cietokšņa
ēkas un apcietinājumi tā izplatījās uz pilsētas rēķina, ka pat Dau-

gavpils oficiālās iestādes uz laiku tika pārceltas uz Krāslavu. Divus

gadus vēlāk, 1825. gadā tika iznīcinātas arī pils atliekas. Šādā

kārtā Daugavpils ap 1833. gadu pārvērtās pār stipri nocietinātu

punktu.
XIX gadu simteņa sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados

pēc Pēterpils-—Varšavas un Rīgas—Orlas dzeļzceļu izbūves un

dzelzceļa satiksmes atklāšanas ar Šauļiem, Daugavpils kļuva plašs
dzelzceļu mezgls. Šis apstāklis veicināja pilsētas straujo attīstību
un uzplaukumu. 1876. gadā Daugavpilī, līdzīgi guberņas pil-
sētai Vitebskai. ieveda pilsētu nolikumu. Sevišķi straujš pilsētas
uzplaukums bija novērojams sākot ar pagājušā gadu simteņa astoņ-

desmitajiem gadiem.

_XX gadu simteņa sākumā cietokšņa dēļ, Daugavpils pilsēta
iedzīvotāju skaita zinā pārsniedza guberņas pilsētu Vitebsku un

bija liela, dzīva pilsēta ar lielu tirdzniecisku nozīmi. Kā lielā
centrā Daugavpilī 1903. gadā notika Krievijas ziemeļu rietumu
apgabala lauksaimnieku konference un tika arī sarīkota lauksaim-
niecības izstāde. Pirms Pasaules kara iedzīvotāju skaits Daugav-
p'lī bija i3O 000 cilvēku.
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Kā redzams no teiktā, Daugavpils krievu laikos bija admi-
nistrātīvā, vienīgā nocietinātā un lielākā tirdzniecības pilsēta Lat-

galē. Pie tam jāatzīmē, ka arī pēc Latgales pievienošanas Krie-
vijai Daugavpils turpināja palikt Latgales katoļu bīskapu sēdeklis
līdz pat viņu katedra likvidēšanai XVIII gadu simteņa beigās.
183 i. g. Daugavpilī atklāja pirmo valsts vidusskolu Latgalē. Pa-
saules kara priekšvakarā Daugavpils mācības iestāžu skaita zinā
iejēma pirmo vietu Latgalē.

Aglonas baznīca, Daugavpils apriņķī.

Pasaules karā, atrodoties frontes joslā, Daugavpils stipri cie-

tusi no kara darbības. Tā no 4238 dzīvojamām ēkām 633 bija
izpostītas un līdz 70% no visām ēkām bojātas. Lielākā daļa
iedzīvotāju atstāja pilsētu. 1920. gadā Daugavpilī bija tikai

28 338 iedzīvotāji. Kara sekas nelabvēlīgi atsaucās arī uz Dau-

gavpils saimniecisko dzīvi: tirdzniecība pilsētā apstājās, fabrikas un

rūpniecības uzjēmumi, ar mazu izjēmumu, nestrādāja, dzelzceļi un

citi satiksmes ceļi, kuru mezglā uzplauka Daugavpils, zaudēja savu

kādreizējo nozīmi. Valdību maiņa, — krievu, vācu un komū-

nistu, — pašvaldības un pilsoņu oikonomiskos spēkus izsūca līdz

pēdējam.
Tādā stāvoklī bija Daugavpils 1 g. pēc atbrīvošanas. No

šī laika pilsētai sākās jauns vēstures posms. Pilsētas saimniecības

atjaunošana, bezdarba novēršana, sociālā apgāde, slimību apkaro-
šana, izglītība v. c. prasīja ārkārtējus izdevumus. Neraugoties uz

visām grūtībām, pilsētas stāvoklis ar katru gadu uzlabojas, aug

iedzīvotāju, aug tirdzniecības un rūpniecības uzjēmumu skaits. Pēc

1935. gada tautas skaitīšanas Daugavpilī ir 45023 iedzīvotāji.
Pilsētas ārējais izskats 15 gadu pastāvēšanas laikā grozījies: kara

laikā bojātās ēkas, gandrīz visas atjaunotas, uzceltas vairākas lie-
las jaunas ēkas, pilsētas dārzi apdēstīti, ielas bruģē kaltiem akme-
ņiem un šogad asfaltēs, izbūvētas labas ietnes v. t. t..

Par sasniegumiem tirdzniecībā gaišu liecību dod 1934. g.

1809 tirdzniecības uzjēmumi. no kuriem lielāks skaits labi ierī-
kotu veikalu, 269 rūpniecības uzjēmumi un 58 dažādu preču
noliktavu.
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Pilsētas pašvaldības dzīve pēdējos 15 gados arī gājusi pla-
šumā: 1921. gadā pilsētas budžets bija tikai Ls 1 022 834. —•, bet

1 935' gadā tas jau sasniedzis Ls 2 297 399.—. Šinī laikā pilsētas

pašvaldība ieguva savā īpašumā ūdensvadu, tipogrāfiju, daudzus

nekustamus īpašumus skolu un citu pilsētas iestāžu vajadzībām,
atjaunoja elektrības staciju ar 3 jauniem turboģenerātoriem un

jaunu spēcīgu tvaika katlu, atjaunoja lopkautuvi un atvēra savu

kokzāģētavu. Teicami ierīkotā elektriskā stacija spējīga apmieri-
nāt lielākās prasības; strāvas patēriņš neatlaidīgi pieaug.

Arī veselības aizsardzība un sociālā palīdzība nav palikusi
novārtā. Pastāv pilsētas pašvaldības, lauku pašvaldības un Sar-

kanā krusta un valsts lielākā psīchiatriskā slimnīca. Pastāv 2 ne-

spējnieku un 2 bērnu patversmes. Tiek plaši sniegta sociālā pa-

līdzība ārpus patversmēm.

Izglītības veicināšana rāda sevišķi iepriecinošu ainu: atvērtas

un darbojas 1 skolotāju institūts, 5 ģimnāzijas, viens technikums,

2 arodskolas, 21 pamatskola, tautas konservātorija un tautas ūni-

versitāte, vakara komercskola un Izglītības ministrijas rokdarbu

darbnīca. Skolu dzīvē tagad valda mošs, latvisks gars. Labām

sekmēm darbojas latviešu drāmatiskais teātris.

6 kilometrus no pilsētas centra atrodas vasarnīcu rajons
Stropi, pie Stropu ezera priežu mežā sevišķi jaukā vietā. Pa-

saules karā vasarnīcas izpostītas, bet tagad jau uzceltas 130 jaunas.
7 kilometrus no pilsētas atrodas Daugavas krastā pazīstamais kū-

rorts Poguļanka.
Pirms Pasaules kara pilsētā bija iedzīvotāju latviešu tikai ap

2%, bet 1930. g. jau 27%.
Ugunsdzēsības lieta nodota vienās rokās — ugunsdzēsēju

biedrībai, kam pašvaldība izsniedz Ls 40000.— pabalsta gadā;
darba rīki moderni.

Lai aizsargātu pilsētas daļu — Gajoku no ūdensplūdiem, uz-

celts gar Daugavas malu dambis. Paredzams, ka 1935. g. pabeigs
jaunā tilta būvi starp Daugavpili un Grīvu, kas dos iespēju ātrai
un ērtai satiksmei starp Latgali un Zemgali. Tiek iedalīti jauni
apbūves kvartāli, kurus uz atvieglotiem noteikumiem paredzēts
piešķirt atbrīvotājiem.

Valsts uzcēlusi skaistu Zemes bankas un Pasta namu. Uz-
celtas ari modernas privātas mājas. Rosīgi darbojas biedrības,
kuru starpā pirmo un vadošo lomu iejem Latviešu biedrība, kas
pašlaik nodarbināta ar jaunas ēkas celšanu teātra, aizsargu un pla-
šas sabiedrības vajadzībām laukumā, ko tai pilsētas pašvaldība
piešķīrusi bez maksas.

Ir paredzēts tuvākā laikā stāties pie moderna tirgus laukuma
ierīkošanas.

jfa, skaisla ir mušu zeme, E»et viņa prasa no mums

dārku un cīņu, (ai mēs lajā skaisti varētu dzīvot.

mauts.

" ■ 3
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Ed. Kozlovskis (jun.).

Ludza un tās vēsture.
(Konspektīvs apskats.)

Katrs, kas bijis Ludzā, būs ievērojis pilskalnu ar kādreizējās

Livonijas vācu bruņinieku ordeņa pils drupām. Archaioloģiskie
izrakumi tomēr norāda, ka vēlajā dzelzs laikmetā šo pilskalnu ir

apdzīvojuši latvieši, jādomā, ka arī viņiem te ir bijis uzcelts savs

cietoksnis.

Ludzas vārds pirmo reizi tiek minēts krievu chronikās, kurās

ir pastāstīts, ka pilsētiņa piederējusi kņaza Ķūrika pēcnācējiem, un

ka 1171. g. te ir uzcelta sv. Miķeļa grieķu katoļu baznīca. Pati

pilsēta, pēc vēsturnieku domām, atradusies Odu kalnā.

XII g. s. beigās Latvijā iebrūk vācieši un Rīgas archibīskaps

12 37« gadā uzceļ pirmo vācu pili Latgalē Krustpilī. Atbalstoties

uz to vāci mēģina sagrābt savās rokās Ludzas Rāznas tirdzniecības-

rūpniecības rajonu un tirdzniecības ceļu uz austrumiem. Šim no-

lūkam domātu, viņi drīz vien uzceļ pili arī Volkenberga kalnā,

kura izpilda vācu priekšposteņa lomu pie Rāznas ezera. Pēc tam

tiek uzbūvētas pilis arī citur, tā Daugavpilī 1276. gadā, Rēzeknē

1285. g ' Viļakā 1293. g. un visbeidzot arī Ludzā i39- gadā.
Pēdējās drupas, tad nu arī šobaltdien spoguļojas Ludzas ezeru spo-

žajos ūdeņos, atgādinādamas senus sen aizmirstus vēsturiskus

notikumus.

Ludzas pils plāns.
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Ludzas pils, kā jau teikts, uzcelta 1399. g., un tās faktiskais

cēlējs ir bijis Wannemars von Brigenaje, kas toreiz skaitījies Livo-

nijas ordeņa mestrs. Pati pils bijusi triju stāvu celtne 6 torņiem,

trejiem vārtiem un divām, tā saucamām, priekšpilīm. Celta tā ir

no jaukta būvmateriāla, proti, pa daļai no laukakmeņiem, pa daļai

no ķieģeļiem. Augšējos pils stāvos, visa mūra garumā, bijuši ierī-

koti šaujcaurumi. Bez tam, zināma loma pils aizsargāšanā pret

ienaidnieku, bijusi arī abiem ezeriem, kas savā starpā bijuši savienoti

ar grāvi, kurš dažādi izlocīdamies ieslēdz pili, padarot to grūti pie-

ejamu.

1463. gadā minētai vācu ordeņa pilij pretī, krievi uzceļ savu

pili, kas pirmiem dara lielas galvassāpes. Bruņinieki dažādi izmē-

ģina to iejemt. Bet kad visi šie mēģinājumi noslēdzas bez redza-

miem panākumiem, vāci mestra Borcha vadībā, ar lielu karaspēku
dodas aplekt pašu Pliskavu. Arī šis karagājiens neveicas.

1481. gadā, atbildot uz Borcha neveiksmīgo karagājienu, Lat-

galē iebrūk krievu karaspēks, kas iejem Ludzas pili un Ludzu pil-

nīgi izposta.
Krieviem Latgali atstājot. Ludzā uz dzīvi nometas daži de-

smiti iedzīvotāju, bet 1501. g. tā no jauna tiek izpostīta. 1503.

gadā krievu karapulki ielaužas Latgalē un uzsāk vēl vienu posta

pilnu karagājienu Ludzas ezera apkaimē, kuram beidzoties, uz 50

gadiem tiek noslēgts ar vāciem miers.

Ordenis nopostīto Ludzas pili 1525. gadā atkal atjauno un

šinī laikā pilsēta sāk uzplaukt. Bet nepaiet ilgs laika sprīdis, kad

1558. gadā krievu karapulki atkal iebrūk Livonijā, iejem Ludzas

pili. to kopā ar pilsētu nodedzina un izkauj gandrīz visus iedzīvo-

tājus. Drīz vien pēc tam ordenis pili ieķīlā Polijas karalim.

l 577- gada jūlija mēnesī, cars Jānis Briesmīgais ieiet ar savu

karaspēku Latgalē un atkal iejem Ludzas pili un pilsētu, pie kam

pilsētas iedzīvotājus aizved gūstā uz Pliskavu un citiem apgaba-
liem. Tomēr, pēc novārdzinoša kara. krieviem no iekarojumiem

Latgalē jāatsakās, un 1582. gadā Ludzas pils pāriet atkal Polijas

īpašumā. Pēc tam seko pāris desmit miera gadi. kas izbeidzas ar

zviedru poļu karu. 1625. gadā Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs

sakauj maršala Staņislava Sapiechas karaspēku un iejem arī Ludzu.

Drīz poļu muižnieki saformē savu karaspēku un zviedrus no Latga-
les padzen. 1654. gadā Ludzu iejem krievi un tā atrodas Krievijas

īpašumā līdz 1667. gadam, kad tā pāriet atkal poļu rokās un pa-

liek līdz 1772. gadam. t. i. līdz Polijas pirmajai sadalīšanai. Tad

to pārjem krievi un še saimnieko līdz 1920. gada 26. janvārim,
kad Latvijas karaspēks atbrīvojis Ludzu un tās apkārtni no lielinie-

kiem, iemaršē pilsētā.
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Raksturojot Ludzas tagadējo saimniecisko un kulturālo dzīvi,

viņas pilsētas galva Rudoviča kungs, savā š. g. 3. februāra referātā,

kas tika nolasīts pilsētas valdes svinīgajā sēdē, izteicas apm. šādi:

Pēdējos 15 gados pilsēta kā kultūrālā, tā arī saimnieciskā

dzīvē gājusi strauji uz priekšu. Pirms Latvijas valsts nodibināša-

nās Ludzā, vienīgās valsts celtnes bija cietums un aresta telpas, pē-

dējās tagad mitinās valsts arodskolā. Beidzamo gadu laikā ar valsts,

pašvaldības un sabiedriskiem līdzekļiem Ludzā ir uzceltas daudz

staltas ēkas, kā piem.: valsts ģimnāzija, pasts, pilsētas pamatskola,

lopkautuve, tautas nams un d. c. Pēc pilsētas robežu paplašināšanas

1929. gadā pilsēta ir sākusi strauji apbūvēties.

Pirms Pasaules kara Ludzā augstākā mācības iestāde viena

augstākā un divas zemākās tautskolas, tagad, turpretim, te redzam

divas valsts ģimnāzijas, vienu arodskolu un 5 pamatskolas. Bez

tam pilsētā darbojas dažādi vakara kursi.

Ludzas ģimnāzijas ēka.

Dažus gadus atpakaļ Ludzā bruģētas tikai četras ielas un ne-

maz nav trotuāru. Tagad, turpretī, bruģēto ielu skaits krietni vien

pieaudzis, kā arī ierīkoti trotuāri. Bez tam, pēdējā laikā, izdoti

arī vietējo dzīvi regulējoši saistoši noteikumi, piem.: sanitārie, būv-

niecības, tirdzniecības v. t. t..

Ludzā rūpniecība neeksistē, toties stipri uzplaukusi amatnie-

cība un tirdzniecība. Interesanti atzīmēt, ka lielā iedzīvotāju daļa

nodarbojas arī ar lauksaimniecību un dārzkopību. Pilsētu apdzī-
vo apm. 6000 iedzīvotāju: latvieši, žīdi, krievi un poļi.
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Step. Seiļs.

Pyrmdzimti saišķi sin latvišu ciļtis.

Vēsturnīki, senotnes pētnīki un volūdnīki, pīlītojūt zvnot-

niskas pēteišonas metodes, ir nokuši pi slēdzīņa. ka latvīšu senči—

baltu ciltis ir cālušos nu tai saucamos indoeiropīšu puimtautas.

Radnīceigi votdi nūroda, ka nu šos pvrmtautas ir cālušīs ari slāvi,

ģermāni, latini, ķelti, grēki, indīši, persīši v. c. Tāpēc sovas rases

un volūdas ziņā latvīšu tauta ir tikpat vāca un patstāveiga kai

vāci, krīvi, angli, franči v. c. lelās tautas.

Par tū, kur ir bejuse indoeiropišu pvrmdzimtine, senotnes

pētnīkūs volda lelas dūmustarpeibas. Kaidu laiku beja izplateita
t. s. Indijas hipotēze. Pēc tos indoeiropīšu pvrmdzimtine ir In-

dija Āzijā. Tagad <ci hipotēze ir atmasta, jo vairok porlīcvnojūiu
argumentu runoj par lobu tam uzskotam, ka indoeiropīšu pvrm-

dzimtine ir meklējama tepat Eiropā. Pēc vīnas nu nokušom hi-

potēzēm indoeiropīšu pvrmdzimtine ir bejuse vairok vai mozok

plaša mārono klimata zemes jūsla uz reitim nu Alpu kolnojim.
Indoeiropīšu vaicojuma pētnīks O. Šrāders ir uzstodejis hipotēzi,
pēc kuras indoeiropīšu pvrmdzimtine ir bejuse dīnvvdvokoru Krī-

vijā, uz zīmelim un zīmeļvokorim nu Mainos jvuras, stepu un

mežu apgobolā.
Pēc O. Šrādera pētējumim iznok, ka balti kaidreiz ir dzei-

vojuši apgobolā uz zīmeļreitim vai reitim nu Karpatu koļnim, ap

Dnestras un Bugas upēm. Taidā gadejumā tur ari ir korojīs lat-

vīšu cilšu švupeļs. tur ir bejuse jūs pvrmdzimtine.
Ar laiku indoeiropīšu pvrmtauta sasaškāluse un izkleiduse

uz vysom pusēm. Pētnīki dūmoj, ka tvs ir nūticis ap 4000—

5000 godu atpakaļ. Tikai vīna jos daļa — balti un slāvi palvkun
šovos vacajos dzeives vītos un sastodejuši vīnu kūptautu, par kū

līcvnoj daudzi kūpēji vordi, pīm.: latv. — mote, krīv. — matj,
latv. — rūka. krīv. — ruka; latv. — golva, krīv. — golova;
latv. — līpa, krīv. — lipa; latv. — vorna, krīv. — vorona v. d. c.

Pamozam šei baltu un slavu kūptauta ari sasaškāluse. Balti

atsasvešvnojuši nu slavim un zam Āzija;; staiguļu cilšu spīdīņa pa-

savērzējuši uz zīmeļvokorim.
Kai redzējom. par augšokteiktū pētnīkūs vēļ volda dūmu-

starpeibas un vvspori īgvutds ziņas vēļ ir stipri nanūteiktas. Par

baltu ciļtim nūteiktokas ziņas ir nu to laikmeta, kod tos jau dzei-

voj Baltijas jvuras pīkrastē un jos tvvumā.

Baltu ciļtis ir: seņprvuši, leiši, jatvingi, zemgali, kurši, lat-

gali un sēli. Seņprvuši dzeivojuši stbrp Vislas un Nemuna up'u
ītakom; leiši — ap Nemunu, jatvingi — nu leišim uz dīnvidim;

zemgali — tagadējā Zemgalē, storp Ventu un Daugovu, ap Lelupi
un jos ītakom, nu Rīgas jvuras leiča leidz pat leišu rūbežom;

kurši — nu zemgalim uz vokorim, leidz Baltijas jvurai un leidz

pat prvušu un leišu (zemaišu) rūbežom; sēli — vairok vai mo-

zok plašā jūslā gar kreisū Daugovas krostu, socūt nu Daugavpils
leidz Jaunjelgovai un toļok: un latgali — gar lobū Daugovas kro-
stu, tagadējā Latgolā un lelokajā daļā Vvdzemes.

Šu territoriju baltu ciļtim vajadzēja īkarot ceiņas ceļā. Kai
redzim. Daugova ir bejuse momuļa, kaitei nūsaukta tvukstūšos
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latvīšu tautas dzīsm'u, pi kuras ir spīdušīs latvīšu senči. Ceiņas

ceļā tū vajadzēja aizstāvēt ari vālākūs laikus, jo pēc Daugovas
snēdzēs daudzas cytas rūkas. Uz Daugovas krostim ir lējīs lat-

vīšu varūņu asnis sērmā senātnē un nasenejā pagātnē.

īvārojamais latvīšu archaiologs Fr. Balodis par latvīšu senču

īnākšonu tagadējās dzeives vītās min šaidus godus: «Jo 2500

godu pr. Kristus mvusu senči īkarāja dīnvvdvokoru Kurzemi un

Dīnvvdzemgali, ap Kristus dzimšonu ījēme ari Zemgales augšzemi
un, vērzeidamīs uz zīmelim un pārīdami Daugovu, ap 100 godu
pēc Kristus īkarāja ari vysu dīnvydu Vydzemi un Latgolu leidz

Dzelzovai, Raunai, Rēzeknei, bet ap 850 godu nūnāce leidz taga-

dejom vaļsts rūbežom zīmeļūs un austrumūs, tad taču šei vērzei-

šonos uz prīšku, kas bogoteigi ar varūņu asnis slacgnoja ikarotū

zemi, beja apzineiga un vajadzeiga» (pastreipājums muns — ref.).
«Latvīšu Indrik'a kronikā», kura saraksteita XIII godu sim-

teņa pyrmajā pusē latiņu volūdā, latgali nūsaukti par letim vai

letgalim (Letti vai Lettigalli). Uz vokorim nu latgalim dzei-

vājuši sāmu tauteibas lībīši (līvi), uz zīmelim — igauni un uz

reitim un dīnvidim — krīvi. Pētnīki dūmoj, ka ar igaunim un

latvīšim volūdu rūbežas nav daudz mainejušās leidz pat pādejam
laikam. Turpretim latgaļu rūbežas uz reitim un dīnvidim ir

snāgušās tālāk nakai tagad. Latgaļu apgobols Gaujas augšgolā
saucīs par Tālavu. Nu Tālavas uz zīmelim gar Sedas upi bejuse
Imera, ari latgaļu apgobols. Uz vokorim nu Tālavas leidz Burt-

nīku azaram zīmeļūs atsaroduse Idumeja, kur dzeivājuse mistru

tauta —■ pajaukšus latgali un lībīši.

Mynātajā «Latvīšu Indrik'a kronikā» vēļ ir mynāti vend;,
kuri nu sākuma dzeivājuši ap Ventas lejas golu. Dūmojams, ka

nu jim cēlīs ari šās upes nūsaukums. Bet nu turīnes jūs izdzy-
nuši kurši. Vendi tad apsamatuši latgaļu zemē un dybynājuši
Vendu cīmu. nu kā cēlīs Cēsu (vāc. Venden) nūsaukums. Pēt-

nīki dūmoj. ka ari vendi ir pīdarējuši baltu ciļtim.
Bez baltu ciļtim. senejū Latviju vēļ ir apdzeivājuši jau my-

nātī sāmu tauteibas pīdareigī lībīši. Jī ir dzeivājuši gar jyurmolu
nu Salacas grīvas Vydzemē leidz Ventai Kurzemē. Tai, Latvi-

jas etnografiskū sastāvu apskotūt, radžam, ka tys XIII godu sim-

teņa sākumā ir bejis dīzgon raibs. Latvijas īdzeivātoji volūdas

ziņā pīdarējuši pi divom tauteibom—baltu un sāmu. Vālākūs godu
simteņūs baltu ciltis — zemgali, latgali, kurši un sēli saplyuduši
vīnā latvīšu tautā, uzsyucūt sevī sāmu tauteibas pīdareigūs. kuru

nalels skaits (2000) vēļ atlicis leidz myusu dīnom (lībīši) —

Kurzemē ap Kolkas rogu Dundagas pīkrastē.
Taida ir eisumā vēsturiskā gaita, kurā nu baltu ciļtim izavei-

doja latvīšu tauta. Jo mes runojam par latvīšu seņčim vai seņlat-
vīšim. tad jāzyna, ka tos ir baltu ciļtis ■— zemgali, latgali, kurši
un sēli.

XII godu simteņa ūtrajā pusē senejā Latvijā sāka īsarast

vācīši. Šei vācīšu īsarasšona Latvijā nabeja najaušs gadejums,
bet vīns moments nu t. s. ģermāņu cilšu (vācīšu) kusteibas «Drang
nach Osten» (spīsšonās uz reitim). Pēc vēsturnīku dūmom, vā-
cīšus uz senejū Latviju sākumā pavadeja agrāros (zemes) un

tērdzniciskos intereses. Bet dreiži vīn tī īsaroda jau ar bruņātu
spāku, lai īkarātu un pakļautu sev baltu ciļtis, reizē vadūt tos ari
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pi kristeigās ticeibas. Vvsas īgyutos ziņas līcynoj. ka vācīši lat-

vīšu cilšu īkarošonu varēja izdareit tikai ar viļteibom, nažēleigu
latvīšu izkaušonu un jūs zemes pūsteišonu.

Vysilg6k (ap ioo godu) pret svešajim īnocējim — vācu vei-

skupu un ordeni turējos varūncigo zemgaļu cilts. Ari 1290. godā,
kū uzskota par zemgaļu cilts sakaušonas godu, lai navajadzātu
nest vācīšu jyugu, 100 000 zemgaļu sova dvžanā karaļa Nameiša

vadeibā dēvēs uz Lītovu. Zemgaļu zeme beja gon īkarāta, bet jī

poši palgka nasalauzti, jūs vacūneiba naapslāpāta. Jī lobok

atstāja sovas drgvas un pilis, bet nasaļāve svešim īnācējim sevi

kolpgnāt. Te palīk vēļ nanūskaidrots vaicājums, vai šī varūneigī

zemgali ir veikuši kaidu vēsturisku misiju pi lelās un varūneigos
Lītovas vaļsts nūdybynošonas.

Par latgalim kronikā teikts, ka jī labproteigi pījāmuši kri-

steigū ticeibu un sasabīdrojuši ar vācīšim. Tū vēsturnīķi izskai-

droj ar tū, ka latgalim kristeigo ticeiba jau nabejuse piļneigi sveša.

Ar tū jī īpasazynuši nu krīvim. Golvonais īmeslis latgaļu pasa-
dūšonai ir bejuši tūmār politiski apstākli, kaidūs jim beja jodzei-

voj. Nu vysom pusēm jim beja naideigi kaimiņi. Pat brāļu

ciļts — leiši pastāveigi ībruka latgaļu zemē un tū nažēleigi pūsteja.
Izrnontojūt latgaļu gryutū stāvūkli, vācīšim ātrāk izadeve jūs pī-
dabāt uz pasadūšonu. Latgalim ar vācīšim beja tikai vīna sa-

dursme 121 2. godā bišu kūku un lauku dēļ.
Tai XIII godu simtenī vācīši īkarāja latvīšu ciļtis. Tys

beja īspējams vācīšim tikai tāpēc, ka latvīšu ciļtis pret īnaidnīku

nasaturēja vīnātim spākim. Tagad sācās tī 700 godu, kurus lelo-

kais latvīšu dzejnīks Rainis nūsauc par «septeņsymtom myužu
tymsom». Šgmūs gatajūs godu simteņūs nalgugtī īnācēji un lat-

vīšu vērdzgnātāji — vācīši, pūli un krīvi beja nūlāmuši izngcgnāt
latvīšu zemnīku tautu, bet jim tgs naizadeve!

īpatnējus un daudz dryumākus vēstures ceļus šymūs septeņ-
symtūs godu vajadzēja īt tim latvīšim (latgalim), kuri dzeivāja
Latgolā. Kad, pīmāram. Vydzeme pīdzeivāja gaišākus breižus

zvīaru laikmetā un Kurzeme hercoga Jākuba laikā, tymā laikā lat-

galīši pavadeja vysšausmeigākūs godu simteņus zam pūļu varas (nu
1561. g. — 1772. g-)-

v

Vairākas godu desmites vālāk latgalīši
pīdzeivāja ari dzymtbyušonas atceļšonu — Kurzeme — 181 7. g.,
Vydzeme — 181 9. g., bet Latgolā tikai 1861. godā. Tymā lai-
kā, kod Kurzemes un Vydzemes latvīši jau beja pārdzeivājuši tau-

tyskos atmūdas laikmetu un tur beja monoms straujš saimnīciskais

un kulturālais progress, latgalīšim vēļ nabeja atļauts drukāt grā-
motas sovā mātes volūdā un jūs saimnīceiba neika šaurajās sādžu

šņūreitēs. Tauta bez drukas breiveibas ir kai cylvāks ar izrautu
mēli — latgalīšim tys beja jāpīdzeivoj nu 1871. g. leidz 1904. g.

Padūti šaidai vēstures traģēdijai, ilgajūs godu simteņūs kaid-

reiz lelākā latvīšu ciļts — latgali stipri atsasvešgnāja nu pārejim
latvīšim — sovas tautas brālim, ar kurim jī beja dzgmuši un

auguši vīnas mātes klēpī un pi vīnas šgupeia leiksts beja leigājušīs.
Tai tad tikai ļaunī vēsturiski apstākli izškeire un saška\deja atse-

višķas tautas daļas, jo «školdi un voldi» beja latvīšu cilšu īkarā-

tāju devize. Tikai tāpēc vēļ leidz šai dinai ir monoma starpeiba
saimniciskā, kulturālā, volūdas un bazneicas ziņā storp latgalīšim
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un kurzemnīkim, vydzemnīkim un zemgalīšim, bet kura breivā

un naatkareigā valstī ar kotcu dīnu izzuud.

Nūslādzūt šū eisū vēsturiskū skici, jāsoka, ka, izstaigojūt
vēstures gaitas, mes radžam, ka latgalīši ir kauls nu latvīšu tautas

kaula, mīsa nu latvīšu tautas mīsas. Tāpēc ni {aunā vēsture, ni

īnaidnīku lelākā apsajemšona, ni osākī zūbgni naspēja pārraut
tās pyrmdzymtūs saišķus, kaidim latvīšu ciltis beja saisteitas daudz

tyukstūšas godu atpakaļ. Tāpēc, kai tik atskanēja pirmī «gaismas
latika boļsiy>, tai vysas latvīšu ciļtis otkon cēlēs un vīnājās, lai atka-

rātu ļaunim īnācējim reiz pazaudātū breiveibu. Latvīšu ciļtis
otkon kliva vīnātas, stypcas un varonas.

V. Seiļs.

D-pils V. S. I. direktrise.

Latgalīšu goreigō seja agrōk un tagad.
Krīvu laikmetā izdūtā gromotā: «Vojenno-statističeskoje

obozrenijc Rossijskoj imperii» t. VIII.
4. 1. Vitebskoj gub.»

1852. g. 149. 1. p. ir dūts sekušs Latgolas latvīšu raksturojums:
«.

. . Latvīši, pa lelokai daļai gūdeigi, baileigi, dīvbejeigi un aug-

stākā mārā atklāti cvlvāki. Pi jim monoma stypra pīsakeršona

dzymtai sātai («rodnomu pepelišču»), māņticeiba, bezryupeiba

par nākūtni un vīnkāršeiba
. . .

Latvīts reti kaids pastrādoj smogāku nūzigumu. ari

zagšonas pi jim ratums
... Jo latvīts pamona, ka jū apspīž, ka

tam nūdora nataisneibu, tad jys sāc kurnēt, palīk bezryupeigs pret

dorbu un saimnīceibu, bet jo latvīts. mona, ka par jū ryupejās, tad

atmoksoj šovam saimnīkam par tū ar uzticeibu, darbeigumu un

strādeigumu ..
.» Tai raksturoj Vitebskas latvīšus cyttautīši,

krīvi vēļ dzymtbyušonas laikā.

1905. g. izdavumā «Rossija» pod redakcijei V. P. Seme-

nova 207. 1. p. par Vitebskas latvīšim losom šaidas rindeņas:
«.

. .
Pi pyrmās īpasazeišonas ar latvīšim var izalikt. ka latvīši ir

nūslāgti, nauzticeigi, bet tyvāk ar jim īpasazeistūt radžam latvīšu

ciļts simpātiskus rakstura vilciņus. Latvīši ir vīsmīleigi, mīrmī-

leigi («krotki») un ārkārteigi teiri tykumiskā ziņā. Latvīši apdā-

vynāta tauta, bet moz uzjēmeigi. Gryutajūs apstākļus pasarāda

pasivā pasadūšona . .
.»

Barons G. Manteufeļs 1879. godā sovā dorbā «Inflanty
Polskic», 30 1. p. soka. ka latvīšim flegmātisks raksturs, tryukst

enerģijas, ar augstākim pazemeigi, bet ar zamākim, vai sev lei-

dzeigim bīži ītīpeigi un meleigi. Tryukst sabīdrvskuma. kotra

saime ryupejās tikai par sevi. Tai ogrāk raksteja cyttautīši, kam
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svešāki mvusu tvkumi un īrašas. Bet kū varātu .tagad teikt par

Latgolas latvīti? Kas atšķir Latgolas latvīti nu Kurzemes un

Vvdzemes latvīša? Ari tagad Latgolas latvīši pacīteigi un paze-

meigi, bet tikai tik ilgi, cikom naaizkar jūs svātākās jvutas:

ticeibu, mātes volūdu un sātu — saimi, bārnus.

Latgolas latvīšūs pasamūduse lela censšonās uz māceišonūs,

vārojama strauja kusteiba dūtīs školās. vākt gora gaismu, nūkra-

teit goreigās tvmseibas važas. Pusāduši, pusdzāruši Latgolas jau-
nekli un jaunovas dūdās augstākās un zamākās školās, pīrādei-

dami, ka grvuteibas jūs nabaida, ka mērķa sasnēgšonā var daudzi

panest un pārvarēt.

Latgolas latvīši nav pazaudējuši sova reliģiskā nūskaņā-

juma. nu kura dvēš pretim dvēseliskums un īsajusšonas spēja, kas

īt pāri prāta atzvnumim. Latgalīši prīcojās par bārnu pīdzim-
šonu, koč i trvukst kvmusa, kū tim mutē bāzt, taču bārni Dīva

dāvona! Latgalīši nakreit izmvsumā, stipri naraud, kad kaids

tyvs cvlvāks miris, jo ar nūmvrušū vēļ tiksīs viņā saulē, cik grvuti

nav škērtīs, tūmār: «Dīvs lobāk zvna kū dora, Dīvs deve. Dīvs

pajēme. lai nūteik Dīva vaļa», soka nūskumušī pakaļpalicēji, dārgū

aizgājēju izvadeidami. Na osorās sleikst pi tvvā cvlvāka šķērsta,

bet īsleigst Ivugšonās un goreigās dzīsmēs, vīnojūtīs gorā ar aiz-

gājēju un leidzvnojūt tam ceļu Dīva vaiga prīškā.

Latgolas latvīši apveļteiti daudz un dažaidom dāvonom, bet

iniciatives un uzjēmeibas vēļ pamoz: vēļ nav galeigi izzudušas

dzvmtbvušonas laikmeta pādas. kad iniciativei nabeja vītas, kad

par vvsu rvupējās kungs un pavēļnīks.
Sāc pasarādeit plaisa vācās un jaunās paaudzes storpā: jau-

nīšus valk piļsātas, pasarāda grvba plašāk dzeivāt, lobāk gērbtīs.
īsakārtāt ar lelākom ērteibom. kū vacākā paaudze bīži uzskota par

grāku un lepneibu. Vācās paaudzes baileiba pi jaunās paaudzes
izateic lelā kautreibā. Latgolas latvīts naīs klāsteit kuram kot-

ram sovas laimes un nalaimes, bet cvlvākim, kurim jys uzatic.

atklāj vysu sovu sirdi un dvēseli.

Augusts Smaga r s.

MĀRAS ZEMES SVEICIENS VADONIM.

Māras zemes kalni,

pilsdrupu mūri

un zilo ezeru mirdzums:

sveic Tevi, Vadoni, Dižais,

Tu vienības sauli

atnesi mums!
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No Rēzeknes pilsētas galvas runas valdes svinīgajā sēdē

1933. g. 15. maijā.
Augsti godātie svinību dalībnieki!

Šodien ir pagājis gads no tā laika, kad mūsu Tautas Vadonis

Dr. Kārlis Ulmanis, saziņā ar Latvijas atbrīvošanas cīņu vadītā-

jiem, ģenerāļiem J. Balodi un Kr. Berķi, izdarīja ārkārtīgi svarīgu

vēsturisku Latvijas valsts atjaunošanas darbu. Šī darba izpildīša-

nai bija vajadzīga atbrīnojama enerģija, neaprobežota savas tēvu

zemes un tautas mīlestība, pašaizliedzība, resp. pašuzupurēšanās

savas tautas labā.

Šo lielo vēsturisko latvju tautas apvienošanas darbu varēja

uzjemties tikai īsts latvju tautas dēls, norūdīts, apdāvināts tautas

darbinieks, kam bija nodrošināta visas tautas uzticība, šo lielo

valsts iekārtas pārgrozības darbu mūsu tautas diženais Vadonis

izdarīja ar apbrīnojamu taktu un uzmanību, bez viena asins piliena

izliešanas, bez kā nekad neviena valsts iekārtas grozīšana nav

notikusi visā plašā pasaulē. To varēja panākt tikai liels gara

spēks — apdāvināts ģēnijs.

Pirms 1934. g. 15. maija pārgrozībām latvju tauta jau bija

novesta līdz bezdibeņa malai. Politisko partiju varas un mantas

kārlgie līderi bija visu latvju tautu saskaldījuši vairāk kā 40 nai-

dīgos lēģeros, kas apkaroja viens otru. Tauta, kas savas valsts

atbrīvošanas cīņās bija tik stipri vienota un rādīja pasaulei līdz

šim neredzētus varonības darbus, tagad bija visa pārjemta ar neuz-

ticības un naida garu, it kā paši latvieši būtu viens otram vislielākie

ienaidnieki. Brālis apkaroja brāli, dēls — tēvu, viens iedzīvotāju

apgabals uzstājās pret otru. Partiju vadoņiem nebija laika gādāt

par tautas vajadzībām, par tās labklājību, jo visas pūles bija jāziedo

pretinieku apkarošanai un sava personīgā stāvokļa stiprināšanai.
Naida kurināšanai tika ziedoti visi tautas garīgie un materiālie

spēki. Partijas bruņojas slepeni un atklāti, izveda savu biedru

militārās apmācības un gatavoja latvju tautai savstarpēju karu,

savstarpēju latvju asins izliešanu. Tas viss mūsu valstij un tautai

nekā laba nesolīja un droši var teikt: ja tā ilgāki turpinātos, tad

Latvijas valsts un līdz ar to latvju tautas brīvība ilgi pastāvēt

nevarētu.

1934. gada 15.—16. maija naktī mūsu slavenais Vadonis

Dr. K. Ulmanis visu to likvidēja. Viņš izklīdināja tos tumšos,

naida piesātinātos mākoņus, kas bija pārklājuši visu mūsu zemi.

Latvju tautai atkal uzspīdēja brālības, vienības un sadarbības

saule. Lūgsim Dievu, lai šī saule mums spīdētu mūžīgi.

Dievs, svēti Latviju!
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O. Rupai ņ s.

Latgolas dzīsmes ceļš.
Latgolas latvīšu tautvskos atmūdas sākumi meklējami tālajā

Pīterpilī. kur apm. 3o godus atpakaļ rodās pvrmā latgaļu kuļturalā

organizācija «Pīterpiļs latvīšu muzvkaliskā bīdreiba». Lai gon

šei organizācija nese muzvkaliskās bīdreibas vārdu, tad tūmār jāso-

ka, ka jei beja dvbvnāta cytaidam nūlyukam — celt kuļturalū at-

teisteibu Latgolā, kū cytaidi nabeja īspējams dareit. Mynātā

organizācija ari dybynāja pyrmū latgalīšu laiceigū kori, kuru va-

dēja Dr. O. Skrynda. Šys koris pyrmais uzsāka propagandēt lat-

vyskū dzīsmi na tikai Pīterpiļs latgaļu izreikājumūs, bet izbraucūt

ar koncertim ari uz Latgolu. Jamūt vārā tū, ka latgalīšim nabeja

tūreiz pīejamas dzīsmes latvīšu literatūras volūdā, jo tās tyka dru-

kātas gotu burtim un latgaļs reti kaids prota taidas izlaseit, Dr.

O. Skrynda kūpā ar Fr. Obšteinu 1914. g. izdeve pyrmū latgaļu
kora dzīsmu krājumu «Dzīšmu vāceleite», kurā ir sakūpātas po-

pulārākas latvīšu tautas dzīsmes. Šys krājumeņš ir daudz palei-

dzējis vālāk nūdybynātim bazneicu korim uzastāt ar latvysku
dzīsmi.

Latvyskās dūmas tāļākū atteisteibu. sovā laikā, stipri kavēja

vācu okupācija un vālāk lelinīku internacionalizms. Tai tod,

eistā Latgolas tautas atmūda sācēs tikai pēc jās atbreivāšonas un

svešom varom, kod tyka nūorganizeita latvyska skūla, vysās īstā-

dēs īvasta latvīšu volūda, kas uz ik sūļa atgādynāja, ka mes asom

latvīši, un latvyska dzīsme sāce skanēt arvīn drūšāk, jaukāk un

skaneigāk. Dreiži vīn ari rodās teiksme pēc plašākim kuļturalim

pasākumim, kurūs varātu izteikt tautas vīneibas apziņu.

1923. goda jūlijā nūtyka Daugavpilī pirmī dzīšmu svātki

Latgolā, kod E. Melngaiļa vadeibā dzīdāja apvīnāti kori. Tys

beja tikai īrūsynājums nākamim pasākumim, jo golvonū progra-

mas daļu izpiļdēja vīsi nu Rīgas.

Pasateicūt enerģiskā dzīdāšonas un muzykas skūlātāja N.

Viduleja pyulem, 1924. g. i, jūnijā tyka sareikāti pirmī latvīšu

skūlu jaunātnes dzīšmu svātki Rēzeknē uz vacā piļskolna. kur

Rēzeknes paidagogiskās vydsskūlas, Rēzeknes vaļsts vydsskūlas un

Rēzeknes latvīšu bīdreibas apvīnāti kori pāri par 200 dzīdātāju
sastāvā izpiļdēja latvīšu dzīsmes.

Pyrmais pasākums vēļ vairāk sajyusmynāja latgalīšus un

rodās dūma par plašāku dzīšmu svātku sareikāšonu Latgolā.



79

1925. godā pasateicūt N. Viduleja un Rēzeknes vaļsts skū-

lotoju institūta direktora K. Dāv'a aktivitātei vysa Latgolā sāka

gatavotīs dzīšmu svātkim. Mynātī svātki nūtyka 1925. goda

pavasarī un tamūs pīsadalēja apmāram 2000 dzīdotoju. Te da-

leibu jēme golvonū kārt Latgolas vydus un pamatskūlu kori, diri-

ģentu: Vidulēja, Pauliņa un Bobkovica vadeibā. Svātku ūtrajā

dnā nūtyka vyngrošonas un sporta prīkšnasumi AI. Švedrēvica va-

deibā. Labi izadavuši svātki, pamūdynoja tautā vēļ leloku inte-

resi pret šaida veida sareikojumim.

1926. g. pavasarī nūtyka šaidi svātki Ludzā, tūmār gon šau-

rākus apmārūs. Bet 1927. godā otkon Rēzeknē, pulcējos Latgo-
las skūlu jaunotnes kori, lai vēlreiz caltu gūdā latvysku dzīsmi.

Ari 1930. g. pavasari Latgolas školu 10. godu pastovēšonas jubi-

lejā tyka īrodeita cīneiga vīta plaši apvīnotūs vydusskūlu un pamat-

skūlu korim, kas izsauce jaunu dzīšmu plyusmu Latgolā.

193 1. godā, Latvijas katoļu jaunotnes b-ba sareikoja dzīšmu

svātkus Aglyunā, kurūs pīsadalēja apm. 1500 dzīdotoju nu orpus-

skūlas jaunotnes. Šī svātki izadeve teicami. Tyukstūšas un otkon

tyukstūšas ļaužu klausējos. kai latvyskas dzīsmes aizleigoja pāri
Ciriša azaram un dzimtines bārzu bērstaļom.

Ar latvyskas dzīsmes ceļšonu gūdā, tautā arvīn vairāk soka

atdzimt latv'u tautas gors un pīaugt nacionālo apziņa. Jo pārs

desmit godus atpakaļ leloko tautas daļa zynāja tikai tū, ka jī ir

katāli, tad tagad kotrs zyna, ka jys ir ari latvīts. Jo pārs desmit

godu atpakaļ latgali dzīsmēs daudzynāja «matušku» Volgu un

plašu Krīviju, tad tagad tys ir aizmērsts: latgalīts dzīd par mo-

muleņu Daugaviņu un vysu skoti sajyusmā raugās uz vacū sērmū

Rīgu. Jo pārs desmit godus atpakaļ latgali nazynāja, kas dzei-

voj aiz Lubāna, un vysus tūs uzskateja kai svešinīkus, tad tagad

brāleigi snādz vīns ūtram rūku un dzīd kūpēju latvvsku dzīsmi:

kai skaņ Rīgā, tai skaņ Rēzeknē, kai skaņ Rēzeknē, tai atsabol-

soj Rīgā.
Sērmū Rīgu latv'u dzīsme dymdynoj jau vairāk kai 60 go-

dus, bet Rēzekni tikai napylnus, pīcpadsmit, tūmār jāsoka, ka Rī-

gā dzīdātūs dzīšmu atbalss ir tik stipri atsabolsājis Rēzeknē, ka

šūgod uz Rēzekni, Latgolas atbreivāšonas 15 g. atceres svātkūs

sabrauc pāri par 5000 dzīdātāji. Tys ir Latgolas jaunais augu-

šais spāks, kas gryb lepni celt Latvijas karūgu, par speiti kaidrei-

zejai septiņsvmtgadeigai vērdzeibai, par speiti visim skauģim un

dzeives gryuteibom.

Pagājuši 15 godi Latgolas dzeivē ir bejuši drudžainas akti-

vitātes godi: vysa dzeive šymā laikā tyka pārveidāta un pārbyu-
vāta uz jaunim. lobākim pamatim.
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Leidz šam snaudušais latgaļu goreigās enerģijas krājums, ta-

gad plaši izapaudīs kultūras laukā un radējis sū lelū tautvskū

kusteibu, kas kai čālojūša pavasara straume gāzās pāri visim

škēršlim, ilgādamās sasnēgt plašākus un dziļākus vudiņus.

Tāpēc, lai ar prīku un gondarejumu nūsaskotam un nūsa-

klausam šajā straumes čalūņā, kura vēstej Latgolas goreigās kultūras

uzplaukšonu.

Ontōns Rupaiņs.

MŌRAS ZEMĒ.

Kai senā mīlā pāsokā, vai sapnī dāmas apsamolda,
Kad tāva p\ovā pīnines un smglgas kājas glāsta;
Kar bites dguc un meklej mada solda

Un kotra eža, stidzeņa par bārnu dīnom stāsta.

Kai senču acīs osoras, mirdz azari te zili,

Kur pate saule spāgulojās zalta motus pgnāt.

Aiz viļņu čalānes, šalc berzes, sērmī sili,

Ap zalta drgvom, pakolnim, kai zaļu krāni sīnāt.

Bet kolngolā pi krgstcelim zam sgunom klāta jumta,
Stāv vacais krgsts, veits vainagim ap Pesteitāja tālu,

Daudz osorom ir laisteitas šās skaistās puču rātas.

Te daudzas dzīsmes dzīdātas ar pazemeibu žālu.

Kad nu boltās bazneicas plgust zvonu skaņas maigas,
Un vacais krgsts nu kolngola šā skaistā zemi svētej;

Nājem orājs capuri, jgs drgumu vaigu
Un osorātom acim padebešus pētej.

Ak zeme, svīdrim laisteitā, kas mani barājuse esi,

Tovs beju, asu un uz mgužim pīdareišu esi

Ak dzgmto zeme svēteitā, cik laimes tu mums nesi?

Tik Tevi mīļojāt reiz leli augsim mes!
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P. Klinklavs.

Ziņojums iekšlietu ministrim 1920. gadā.

Izpildot komandējumu 1920. g. 3. februārī es pavadīju Mi-

nistru Prezidenta kungu K. Ulmani pa Latgali, kur iepazinos ar

pašvaldību iestāžu stāvokli.

1920. gadā 4. februārī Viļānu stacijā Rēzeknes apriņķī Mi-

nistru Prezidenta pirmā apstāšanās Latgalē. Rēzeknes apriņķa

iedzīvotāju vārdā šeit Ministru Prezidenta kungu apsveica Tautas

Padomes loceklis Pēteris Zadvinskis, kas arī stādījās priekšā kā Rē-

zeknes apriņķa valdes priekšsēdētājs. P. Zadvinskis pateicās par

atbrīvošanu no svešas varas un paziņoja, ka Rēzeknes apriņķa valde

darbojas no 25. janvāra. Visos Rēzeknes apriņķa 19 pagastos ir

nozīmējis pagasta valdes ar pagastu vecākiem priekšgalā.

DAUGAVPILĪ ir 12. janvārī sastādījusies pagaidu padome
no kandidātiem, kurus uzstādījušas iedzīvotāju grupas: padomes
sastāvs — 10 latvieši, 10 poļi. 7 ebrēji. 8 krievi. 2 dzelzceļnieku

pārstāvji (no tiem viens igaunis un viens polis). Pilsētas pagaidu
valdē pilsētas galva vācietis, valdes locekļi 1 latvietis. 1 ebrejs un

2 poļi. Darbība līdz šim domē noritējusi krievu, bet aizrādīju,
ka vajadzētu darīšanas kārtot latviešu valodā. Prezidenta ieraša-

nās gadījumā pilsētas valde bija sarīkojusi svinīgu pilsētas domes

sēdi. kurā pilsētas pašvaldības atsevišķu nodaļu pārzini ziņoja par

savas nodaļas stāvokli. No ziņojumiem izrādījās, ka darbība diez-

gan lietišķa, bet darbs ļoti grūts, jo pilsēta izpostīta un tāpēc es

izteicu sēdes beigās pateicību tiem vīriem, kas pilsētas vēstures grū-

tajā brīdī nav atrāvušies no grūtā darba, kā arī izteicu cerību, kā

pilsētas valde nekavēsies, visā drīzumā stāties pie likumīgas domes

vēlēšanām pēc Tautas Padomes piejemtā likuma no 1919. gada
18. augusta, kā arī savā saimniecībā pieturēsies pie instrukcijas par

pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un pārskatiem, kas

publicēti tekoša gada Valdības Vēstnesī Nr.. 16.—19.

RĒZEKNĒ nebija pašvaldību lietas tā nakārtotas kā Dau-

gavpilī, še bija nozīmēts par pilsētas galvu B. Miglinieks.
LUDZA atradām priekšā ļoti labi noorganizētu pilsētas pa-

gaidu valdi un domi. Še dzīvojošo latviešu ļoti mazs procents,

bet bija izdevies tomēr pilsētas valdē iedabūt 2 latviešus—Bokumu

un Etmani. Bez šiem pilsētas valdē 2 poļi. 1 ebrējs un 1 krievs visi

pietiekoši intelliģenti sabiedriski darbinieki. Domes sastāvā 5 ebrēji.

1 latvietis, 1 vācietis un 7 krievi un poļi. Arī še bija sarīkota svi-

nīga pilsētas domes sēde. kurā 7 nodaļu vadītāji visai lietišķi ziņoji
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par pilsētas stāvokli. Pilsētā 9000 iedzīvotāji, no tiem 1700 bēr-

nu. No 750 mājām tikai 16 dzīvokļos elektriskā apgaismošana.

Rēzeknē no 25. janvāra ar kara resora piekrišanu strādā Rē-

zeknes apriņķa valde, kas savu darbību pamato uz 1918. g. 4. dcc.

un 1919. g. 20. septembra likuma ar dažiem papildinājumiem

no Krievijas zemstes likumiem. Apriņķa valdei vajadzīgi līdzekļi

no valsts, jo no pagastiem pagaidām nekā nevar dabūt. Darbve-

dība latviska. Tā kā apriņķa valdei darbība ir visai plaša, tad va-

jadzētu locekļu skaitu pavairot.

Daugavpils apriņķī arī noorganizēta apriņķa valde ar priekš-

sēdētāju Grišānu. Apriņķa zemstes telpas ieņem karaspēks. Nav

vēl iegādātas grāmatas, nav arī kandejas personāla un tādēļ nav

arī vēl nekas darīts
. Apriņķa valdes loceklis Pabērzs gan jau ir

iepazinies ar apriņķa apstākļiem un attēlo tos. Apriņķī ir 16

pagastu.

Ludzas apriņķī vēl apriņķa pašvaldības pavisam nav, kā arī

4 pagastos vēl nav ne pagasta valdes ne policijas. — Nepieciešama

apriņķa valde, kas ierosinātu un vadītu darbību pagastu pašvaldī-
bas iestādēs.

Latgales pagasti atšķiras no pārējās Latvijas pagastiem ar savu

plašumu un lielo iedzīvotāju skaitu. Vidzemes un Kurzemes lie-

lākos pagastos ir 3000—4000 iedzīvotāju. bet še 1 o 000—

12 000. Pagasti iedalīti novados, kurus no krievu valdības lai-

kiem sauc «seļskija obščestva». Pie pagastiem pieder daudz vietās

miesti ar diezgan ievērojamu iedzīvotāju skaitu, 2000 — 5000 per-

sonu, kur iedzīvotāju vairums ebrēji.

Gandrīz visos Latgales pagastos lielinieki iznīcinājuši pagastu

valžu grāmatas un tāpēc trūkst pareizu ziņu par iedzīvotāju sa-

stāvu un zemes iedalīšanu.

Instrukciju piesūtīšana Latgales pašvaldībām nepieciešama un

steidzama. Vēlams tās izdot latgaliešu izloksnē un iespiest latīņu
burtiem. Dažas pašvaldības lūdz noskaidrot sarakstīšanās kārtību

ar Latgales departamentu un apgabala priekšnieku, t. i. kādās lietās

griezties pie Latgales departamenta un kādās — pie apgabala

priekšnieka.

Pasteidzināma arī tiesnešu un notāru iecelšana Latgalei.

Rīgā, 1020. g. 19. 11. P. Klinklav s.



Latgales atbrīvošanas 15 gadu atceres svētku rīcības komiteja

Latgales atbrīvošanas 15 gadu atceres sveiku svinībās

jem dalīu sekojoši pieaugušo kori:
ij. Rēzeknes aizsargu pulka staba rotas koris ar 47 dziedātā-

jiem, virsdiriģents J. Rozitis. Barkavas nod. 50 -—- A. Tropiņš:

Varakļānu aizsardžu k. 30 — K. Gerķis: 3. Ludzas aizs. p. 40 —

dir. (?) ; Istras n. 35 —A. Vinčelis: Nirzas n. 22 —E.

Rozentāls; Nautrānu n. 55 — P. Sarkans; Rundānu n. 23 — A.

Verners; Kārsavas n. 7° — J- Ģegeris; Pildas n. 25 — F. Zīmeļs-
Karpovs; Šķaunes n. 30 —M. Zubkāns; Zilupes n. 32 (?) ;

D-piļs a. p. Līksnas n. 37 — J- Bobrovskis.

Latv. katoļu jaun. b-bas: Jezupovas n. 55 —- B. Jermaks;

Skaistas n. 40 — L. Čivkuļs; Bukmuižas n. 30 — K. Mežeckis;

Lipnas n. 30 — A. Griško: Dagdas 40 — K. Zalāns; Višķu n.

32 — P. Pūteris; Škilbānu n. 32 — E- Vuguļs: Vidsmuižas n.

22 — L. Bojars; Spruktu n. 40 — J. Dunajskis; Pustines n. 20—

V. Caune: Kupravas n. 43 — S. Pušpūrs: Varakļānu n< 30 —

P. Dambinieks: Viļakas n. 30 — Žilinskis; Viļānu n. 39 -— O.

Rupaiņs: Bēržgales n. 38 — J. Gusaks: Nautrānu n. 55 — P.

Sarkans; Rozentovas n. 36 — B. Seikstuļs: Izvaidas n. 47 —t A.
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Ikaunieks; Istalsnas n. 48 — A. Pleišs: Andrupienes n. 31 — JL

Tomaševics; Līvānu n. 50 — Šteins; Baltinavas n. 50 — H. No-

vicāns; Balvu n. 60 — K. Fabriks; Kaunatas n. 20 — J. Grizāns;

Daugavpils n. 30 —A. Zujs: Kārsavas n. 81 —A. Jermaks;

Līksnas n. 69 — (?) ; Ciskadu nod. 36 —P. Gailums;

Sarkaņu n. 46 — O. Rupaiņs: Rīgas n. 78 — S. Duks; Pušmu-

cavas n. 36 —A. Zdanovskis; Ludzas n. 50 —J. Livmanis;

Augškalnes n. 15 — P. Pūteris: Dricēnu n. 22 — Laizāns; Prez-

mu n. 15 — Vanagu R. K. draudzes 27 — L Rušenieksr

B-bas «Saule» Rudzātu n. 26 — J. Vaivads.

Rēzeknes: Komercskolas koris 149 — J. Lukševics; Latg.

Tautas pils 76 un Konservatorijas 25 — S. Duks; V. S. Institūta

132 — J. Rozitis: ģimnāzija 100 — J. Lukševics; Daugav-

pils: institūts 145 — J. Stabulnieks; ģimnāzijas 67 un Dziedā-

šanas b-bas 44 — A. Feils; Ludzas: ģimnāzijas 100 un arod-

skolas 25 — P. Ore; Krāslavas: ģimnāzijas 64 — F. Priede;

Latviešu b-bas 42 — A. Galāns: Balvu ģimnāzijas 30 — (?);

Aglonas un Jaunaglonas ģimnāzijas 70 — N. Vidulejs; Līvānu

komercskolas 60 — A. Šteins: Varakļānu ģimnāzijas 30 — K.

Gerķis: Viļakas ģimnāzijas 50 — K. Jozuus; Vidsmuižas lopk.

skolas 14 —- L. Bojars: Latv. nac. j. s-bas Silamalas n. 36 — J.

Grimza; Mežmuižas b-bas «Vaga» 45 — A. Bikaunieks: Saules-

kalna p-skolas 32 — A. Balodis: Pasitnes v. p-sk. 32 — O. Kuš-

ķis; Taudejanu p-sk. paidagogu 40 — O. Rupaiņs; 11. Pildas

p-sk. 25 — K. Sprūžs.
Pamatskolu kori: Pildas I. 1. p-sk. 42 — A. Ruško; Pudi-

novas krievu p. 28 —J. Astaškevics: Naujenes 60 — ( ?) :

Landskoronas 36 — A. Barkāns; Jasmuižas 22 — J. Grinbergs;

Spruktu 60 — (?) ; Rēznas 64 —K. Lasis; Istras 40 —T.

Ķengā; Škinču 27 — E. Grāvers; Somersēta 42 — A. Vasilevskis;

Pasienas 50 — Kušķis: Kubolu 20 — K. Ozoliņš; Benislavas 32
— J. Bernis: Mediševas 20 — P. Pakalns: Ludzas pils. I. 1. p. 66

un jaukto tautību 30 — J. Livmans; žīdu 26 — A. Jezupovs:

Bērzpils 53 — J. Zariņš; Nesteru 30 — P. Übelitis; Kupravas 21

— S. Pušpūrs: «Br. Skrindu» 42 — R. Birzkalns; D-pils cie-

tokšņa 16 — A. Baumanis: Kaunatas 30 — K. Orskis; Zlukto-

vas 13 — V. Putra: Rozentovas I. 45 — G. Čudars: Ļudvi-
kovas 13 — E. Lambergs: Pustines 25 — V. Vanagelis: Bērzi-

nieku 12 — G. Stafeckis; Skrindas 36 — N. Tichvinskis: Filand-

muižas 32 — F. Zīmeļs-Karpovs; Dorotpoles 20 — A. Ripkin-
skis: Rugāju 30 — A. Karapāns; Ausekļa 20 — E. Citronina:

Gaigalavas 28 — K. Dāvis; Rozentovas krievu 33 — B. Magers:
Druvmalas 45 —K. Jagodkins; Zilupes v. 64 —J. Ozoliņš;



85

Krāslavas v. 52 — (?) ; Zvirgzdienes 30 —A. Skrobitis;

Runtortas 22 — A. Deglis; Vidsmuižas 35 — E. Mičuls; Saksta-

gala 52 — E. Markovskis; Taudejanu 40 — O. Rupaiņs; Nir-

zas 40 —E. Rozentals; Sauleskalna 40 — A. Balodis; Zaķīšu 26

— Grebežs; Makašānu 59 — A. Šeršņevs; Zosnas 46 — A. Olekšs;

Viļānu 70 — A. Asarītis; Franopoles 45 — E. Rugelis: Rēzek-

nes pils. krievu 84 — K. Svenne; Valsts p-sk. 35 — J. Bičevskis;

I. latv. p-sk. 60 —B. Treilin: 11. latv. p-sk. 80 —A. Duks;

poļu 35 — Bržezinskis.

Sporta Priekšnesumos piedalās A. Švedrēvica vadībā.
Rēzeknes: ģimnāzija ioo un v. sk. institūts 220 vingr.,

vad. E. Ratnieks un A. Švedrēvics; komercskola 200 —- A. Šved-

rēvics un Buls; v. krievu ģimnāzija 100 — Ziemeļs; poļu ģimn.

45 — A. Švedrēvics: žīdu ģimn. 60 — Ratnieks; I. latv. p-sk. 85
— A. Dabars: 11. latv. p-sk. 110 — V. Akmentiņa un Ozols;

v. p-sk. 50 — Riekstiņš: krievu 6 kl. p-sk. 118 — K. Svenne;

krievu II p-sk. 90 — P. Pavlovs; žīdu 11. 20; poļu 52: Krā-

slavas: ģimnāzija 90 — J. Birkbans un E. Lapiņš; v. p-sk.

65; Daugavpils: v. ģimnāzija 139 — A. Nautrāns un A.

Rudzītis: v. sk. institūts 201 — V. Krauze: cietokšņa p-sk. 20 —■
M. Andžāns un A. Pūriņš: Ludzas v. ģimnāzija 120 — K. Ābele

un V. Buls; Līvānu komercsk. 40 — J. Misiņš un E. Incekalns;

Jasmuižas p-sk. 20 — Utināns; Rāznas p-sk. 20 — Škinčs: Istras

40 — E. Lesiņa un A. Vincelis; Pasienas 50 — H. Kalvāns un

V. Sarkangalvis: Kupravas 25 — K. Dimze: Kaunatas 20 — K.

Orskis; Z i 1 v p c s: v. 6 kl. p-sk. 72 — J. Račko; žīdu 20 — Z.

Jeršovs: Ludvinovas 14 — Lambergs: Pustines 20 — A. Ozoliņš;

Dorotpoles 10 — A. Ripkinskis; Rugāju 30 — D. Zablockis un

A. Jakovičs: Ausekļa 20 — A. Arbidāns; Ružinas 20 — Udačs;

Gaigalavas 20 — K. Dāvis: Silajāņu 10 — P. Sviķis: Zvirgzdie-

nes 15 — J. Rudovics: Vidsmuižas 20 — V. Mičuls; Taude-

janu 20 — St. Seiļs: Zosnas 20 — V. Romāns; Viļānu 25 —

B. Stafeckis; Franopoles 30 — A. Orlovskis; Kārsavas v. ģimnā-

zijas 30 — Blaumanis un Šteins: D-pils v. arod. un dz. ceļu techn.

skola 35.

Rēzeknes notārs

E. PURIŅŠ.

Rēzeknē, Pulkv. Kalpaka ielā N° 1, tāļr. Ne 186.



i Latgales atbrīvošanas XV g.!
T atceres dienā apsveicam Kal- ļ
: dlbu un Rēzeknes Pilsētas:
i Pašvaldību, i
f �

* Latgales Tirgotāju un Rfipn. Savienība #

4 Rēzeknes nodaļa |

# #

D. ZVIRBLIS.

MANUFAKTŪRA UN DAMU APĢĒRBI.
Rēzeknē, 15. maija ielā N° 37.

Aa StapkSj manufaktūras tirgotava.

Rēzeknē, 15. maija ielā N» 80. Tāļr. N° 1-3-1.

VAIRUMĀ.

Kino ..KRISTĀLS"
Rēzeknes latviešu biedrības «Tautas pils" telpas.

(11111 Arvien tiek izrādītas IDHIIIl
mākslinieciskas filmas,

Kase atvērta: darbdienās no pīkst. 4,30—9,30.

111111 svētdienās no pīkst. 1,30—9,30.



j B. BIKSAMS !
i Augiu kiosks. 1

ļ Rēzeknē, flrbrfutsnnjs alejas un Hr. Sltrindu ielu stūrī. |
1 Lielā izvēle dažādi sal-

J dūmi, konfektes, šoko- Ļ
4 lāde, biskvīti, un dažādi ķ
i cepumi —galvena kārtā f
4 h

V. ĶUZES ražojums.
I

-

i**
% Saldējums, mineral un augļu ūdeni. jļ*

ļ St. Klišāns ļ
GREIVULU VALČU DZIRNAVAS j

ļ izpilda ātri un priekšzīmīgi ļ
| labības malšanas, vilnas apstrādā-

ļ šanas, vadmalas krāsošanas un j

ļ presēšanas darbus. ļ
j

Makašānu pag. Greivuļo?, tāļr. N° 380. ļ
ļ Rēzeknē, Dārza ielā N° 19, tāļr. JsTs 381. \



# I. šķiras *

| viesnīca-restorācija |

fDONATOf
f| Rēzeknē, Vienības ielā JV« 10, tāļr. 211 ||

ii Glītas istabas.
_

•

H Pirmklasīgs ķēķis.
II Laipna apkalpošana. %

S CENAS MĒRENA S.
*

m. jifc- sife.m.

LATGALES PIENSAIMNIEKU

SA3IEDHIBU

Centrālā Savienība
ir ierīkojusi

Rēzeknē, 15. maija ielā 91, tālrunis 218

modernu tvaika pienotavu
uu piejem pārstrādāšanai, kā no biedriem, tā

a I no privātpersonām: pienu un krējumu

, neaprobežotā daudzumā uz visizdevigākiem
noteikumiem.

Savienības piena produktu veikals,
i 15. maija ielā 91}

apgādā patērētājus ar pirmklasīgu preci, kā eksport-
sviestu, pasterizētu pilnpienu, putu krējumu, saldo,

* skābo un kafijas krējumu.
VALDE.



j Tabakas fabrika

1^

B RiGĀ. ||
||| Dibin. 1887. gadā. |||

'

—^1
Speciāls veikals ar

Al.giuiiUV.BKgiiig(r.
ļ g RAŽOJUMIEM. ļ

i c
Rēzekne, 15. maija iela Xa 7. 3

! « Šokolāde, konfektes, 3

biskvīti, konservi. fM

Vienmēr krājumā svaigas preces.

L Lūdzam pārliecināties.



f i
i i

ļ Jelgavas ļ
ļ pilsētas valde ļ
I

Jelgavā. Tālr. 220. I

[
_

J
Firma „Ch. Fehrmann", Adītu preču rūpniecība

Rīgā, M. Ķēniņu ielā 1,
rt ,

dz.3, «,r.32002
_

r
( vestermans,

Galvenais pārstāvis: Latvija,

Estijā un Lietuvā no gu- Rīgā, Tirgoņu iela 16.

mijas fabrikas Tālrunis 23106.

Fromms Act. v™um*. MaZUmā.

Klūga & Ervalds Akciju Sabiedrība

īpašn. K. KLŪGA.

li IG N U W
Rīgā, Tērbatas ielā N° 14.

I

Birstu un pindzeļu rūpniecība

A. Valters & H. Šeiberts
Dib. 1911. g.

Rīga, Rīdzenes ielā 9. Tāļr. 28k51.
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LATGALES ļ
ļ AKCIJU BANKA

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Ne 16.

Tālr. .Nb 92.

Piejem noguldījumus uz teko-

šiem rēķiniem.

Pārsūta naudu uz katru vietu

Latvijā pa pastu un telegrāfu.

Uzjemas naudas pārvedumus

uz ārzemēm ar valūtas kommi-

sijas atļauju

Izpilda visas citas kredita operācijas, ļ
i ;

Apkalpošana ātra, laipna, akurāta. !'

iii mm



Grāmatu un rakstāmlietu veikals
Atbrīvošanas aleja Ne 38, Rēzeknē, pretī pastam.

AI. Utāns un Kir. Surmoņins.

Kantora un skolas piederumi.

Gleznas. Glezniecības piederumi.

Valsts, pašvaldības iestādēm un skolām rabats. "W

■ , ■

Gaļas tirgotava

H. FAINŠTEINS,

Rēzeknē, 15. maija ielā M 78, tāļr. M 105.

Desu un gaļas rūpniecība

P. Rumals,

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā N° 46. Tāļr. Nq 165.

g PETROLEJAS NOLIKTAVA

I. s „A PEKŪL"
= Bencīns, mašinu, motoru un S

~a dažādu šķiru smēru eļļa. n>

>S w
4

_

N<

Priekšstāvis: Br. G i 1 e n s o n s, Rēzeknē, »

O Atbrīvošanas alejā 14. Tāļrunis 3-2-8. P



H A<Žugova M

i rakstu darbu birojs. |
!§ Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 4, pie Lielā tilta. S

2J Sniedz paskaidrojumus un izgatavo pret lētu 333
rcn atlīdzību: mlkojumus, norakstus, līgumus, \m

ļ|§ vekseļus, dažādus lūgumus un sūdzības mi- [|s
gļjļ nistrijām, pašvaldīb. administr. u. c. iestādēm. \nļ

Metaltirdzniecības Akc. Sab.

„Brāļi POPOVI"
senāk Brāļi Popovi, dib. 1788. g.

Rīgā, L. Grēcinieku ielā 35. Kantora tālrunis 22144.

Noliktava: Rīgā, Popova ielā 6/8. Tālr-: 26980, 27316.

Noda)a: Rīgā, Turgeņeva ielā 36 (pie Centrāltirgus).

Tālr. 28947.

VAIRUMĀ MAZUMĀ

Dzelzs nodaļa: tāļr. 22146, 22147. Dzelzs, sijas, skārds,

visos ejošos samēros- I. labuma apcinkotais jumtu skārds,

tērauds stieņos un plāksnēs, cinks plāksnēs un gabalos, naglas,

stiepules, ratu asis un bukses, plītēs, patentētas cepeškrāsnis

ar regulatoru, tecilas. arkli un ecēšas ar piederumiem, smēr-

eļļas, antimons, babits, svins un t. t.

Automobiļu un motocikletu riepas «DUNLOP».

Tēraudpreču nodaļa: tāļr. 22145, 22149. Būvju un mēbeļu

apkalumi, darbarīki galdniekiem, namdariem, atslēdznieķiem
un kalējiem, kniedes, skrūves, alumīnija skārds, misiņš un varš

stieņos un caurulēs, dakšas, lāpstas, ķēdes un t. t.

Saimniecības nodaļa: tāļr. 22158, 32043. Metāla gultas un

matrači, servīzes un galda piederumi, alumiilija un emaljēti gal-
da un ķēķa trauki, vārāmie katli, melni un emaljēti dažādos

lielumos, metāla un podiņu taupības krāsnis un plītēs. Jūras-
zāle un zirgu astri tapsētājiem un dažādas augti saknes un

šķiedras suku taisītājiem.

Lielā izvēlē fajansa, porcelāna un stikla trauki.



FOTOGRĀFIJA

E. GRINFELDS,
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 13.

Telefons 2-1-6.

Piejem visus uz fotogrāfiju
attiecošus darbus.

Dāmu un kungu frizētava

A TRUPANS

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā N2 6, tālr. N° 86.

(pie lielā tilta).

Pirmās šķiras VIESNĪCA-RESTOR £NS

Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 17, tāļr. 106,

Laipna apkalpošana, ērtas un lētas istabas.
Pirmklasīgs ķēķi ».

Telef. W° 50. AUTOBUSA SATIKSMt Telef. N» 50.

Rezekne-Kaunati-Bukmuiža

Virziens no Rēzeknes Virziens uz Rēzekni

Rēzekne Ī67°
~

Janopole 16. 23
p. p. M pīkst. K*6 _4

Čorni 16.5°
„

8.00

Kaunati 17.80
„

1.^

Dubuļi 18.°° W 6.30 jm
B u k m u I ž a

„
6.00

Autobuss atiet no Rēzeknes uz skaistākam Latgales vietām — Bukmui-
žu no Atbrīvošanas al un Vienības ielas stūra. Bukmuižā atiet no Pasta kant



111 Daugavpils Krāj-Aizdevu Sab, Dib. 1900. g

«Celtrans» Daugavpils nodala.

Restorāns M. Markuls, Daugavpilī, 13. janvāra ielā 42.

Daugavpils Ebreju Kr.-Aizd- S-ba, Daugavpili.

Rīgas apsargāšanas un slēgšanas S-ba A. S. Daugavpils nod,

Aptieka «Latoger» Daugavpilī,

Firma «Shell», Daugavpils nodala.

S-ba «Metrups» alumīnija un metāla preču rūpniecība.

A. I. Lucāns, dārzniecības veikals, Daugavpilī, Vadoņa ielā 21.

fāfc. 58.

Apvienoto Liepājas ziepju fabriku S-ba «Olni
, Daugavpils nod.

C/S. «Konzums» Daugavpils nodaļa, Rīgas ielā Tirdzniecības

rindā Nr. 10.

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības banka. Daugavpils
nodaļa.

Rezervēts. Pašūt. Nr. 48.

Rezervēts. Pašūt. Nr 150.

Tekstilfabrika S-ba «Daugava», Daugavpilī.

Tekstilfabrika «Italia» Daugavpilī, Saules ielā Nr. 33.

Latv. Sarkanā Krusta Daugavpils nod. aptieka.

Daugavpils Central aptieka.

Galošu noliktava «Kvadrat» Daugavpilī, Rīgas iela Nr. 46-

Brāli Perēs Daugavpils nodala Rīgas iela Nr. 34.

Daugvpils Kredītsabiedrība «Diskonts».

A. Dancigers, Daugavpils nodaļa.

«Celgreb» I. Briskins, Daugavpilī.

Kārlis Dauge, Daugavpilī-

Central viesnīca Daugavpilī.

Jelgavas II Krāj-aizdevu S-ba Jelgavā, Uzvaras iela Nr. 12.



Smalkmechamska un fizikas aparātu darbnīca

E. BLUMBERGS
Rīgā, Brīvības ielā jY° 60/62, pasāžā. Tāļr. 94466.

IZGATAVO: Fizikas aparātus, laboratorijas piederumus, ki-

no proekcijas aparātus un to daļas, gaismas skaņu ap. un

dažādus aparātus pēc zīmējumiem un šēmām. Izdara fizi-

kas, medicīnas, kino proekcijas ap. un citus izlabošanas

darbus.

_ ļ ļ Kafejnīca-konditoreja

„Celtrans „Mona"
Valsts dzelzc. ceļojumu un Zigfr. Meierovica bulv. 2 un 4.

transporta birojs.
Tel: 26125, 2«i8i.

Rīgā, Aspāzijas bulv. Ms 4, Ro- Modernākā Rīgas kafejnīca

mas viesnīcas mājā. Tāļruni: va-
Labāka atpūtas vieta

ditājs 3355i, birojs 2U33». Bil. Ikdienas no 17—24 koncertmūzi-

kase 22124. Tel. adr.: Celtrans. ka vijoļvirtuoza R. Miķelsona

Noda|as: vadībā.

Liepājā, Lielā ielā 19, tāļr. 1191. Ātras brokastis Alus.

Daugavpilī, Rīgas ielā 61, taļr. 774. Salona biļjards.

Linu apstrādāšanas fabrika i

— ,«Šķiedra" —
Voldemārs Majors

Rīgā, L. Jēkaba ielā 20-22.

Piedāvā kooperatīviem un tirgo-
Lauksaimniecības mašinas,

tājiem miltus, sāli, petroleju, eHas,
r.ki piederumi seklas,

naftu, cementu, dzelzi un manufaktur- mākslīgi mesli, lop-

preces. Pērk visus lauks, ražojumus. barība U. t. t.

Piejem komisijas pārdošanā augļus,

ogas un saknes. Pasūtījumus piejem: Rīga, Vaļņu iela 2.

Rīgā, L. Jēkaba ielā 20-12, taļr. 23086.
T

-,

914nfi
Jaunlatgalē, Augšpils šos. pašu namā. ' iajr. 214UD.

tālr. 18.

Restorāns »KORSO«
Ipašn. Kr. Trēziņš.

Rīgā, Kaļķu ielā M 1.

„KORSO" brokastis no pīkst. 10 — 1, pusdienas no

pīkst. 1 — 5.

Mandolinu orķestris Koncertmūzika Dejas mūzika

no pīkst. 1 — 7 vak. no pl. 8 —10 v. no pl. 10 v.
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I ļ Zemnieku-zemes

ļ īpašnieku un j
| rentnieku i

1 f { S-ba ļ |

ļ „Latgola"
| ; j RĒZEKNE, ļ

I l Atbrīvošanas alejā 58. ļ

I i 1

! I



Otto Štencela
4 maiznīca-konditorija, ķ
1 |
=5 Izpilda dažādus pasūtījumus uz =1

konditorijas precēm. Piedāvā svai-

gas maizes, kā rudzu tā baltmai- g
zi katru dienu un katrā vairumā.

■ Rēzeknē. Pils ielā 17-a Tāļr- 126- 9

llililIM

I K. DIDOROVS

ELEKTROTECHNIĶIS.

} Rēzekne, 15. maija ielā 2, taļr. 119. )

ļ Speciālists instalācijas darbos, motoru un i
r zibennovedēju uzstādīšanai. Radio aparātu

V — uzstādīšana pilsētā un provincē' — \)

11 li



Sture^
■ Vienības ielā K2 7, tāļr. 2-8-5.

Piedāvā no sava bagātīgā krājuma:
Vienmēr svaigas dažādas pārtikas preces kā: sierus,
sviestu, nēģus, reņģes, grūstas kaņepes un c. Dažā-

dus zivju, gaļas un sakņu konservus. Desas, žāvētu

gaļu, taukus no Sab. „Bekona Eksports" fabrikas.

Tēlu, kakao, kafiju, šokolādes, biskvītos, konfektes.
Dažādas garšvielas. Medu, sirupu, barankas (Mitrofa-
nova ceptuves Daugavpilī), žāvētus uu svaigus, vietē-

jus un ārzemju augļus. Dažādu fabriku tabākas pre-

ces. „Iesala Porters" no Krūmiņa firmas, Rīgā

IĻoti
lielā izvēlē virtuves un citus māj-

saimniecības piederumus.

D. Kukļa. *j
Manufaktūras tirgotava

Rēzeknē, 15. maija ielā 65, tāļr 1-6-7. |

H. KROMS. Rēzekne, 15. maija iela N° 69.

Piedāvā: TAPETES, KRĀSAS, FINIERUS u. c.

Vairumā. Mazumā.

S-ba Br-li KAGANI. *

Rēzeknē, 15. maija iela No 22, talr. 207.

GALANTĒRIJAS PREČU TIRGOTAVA.

Vairumā. M.izumā.

Š. K A C E N S,
fc

Rēzeknē, 15. maija iela 65, taļr. 76.

Manufaktūras tirgotava.



|p>"- — Sj|
ļjļp Latgales izglītības kooperatīvs ļļp

..GAISMA""
Grāmatu un rakstāmlietu veikals.

Bēzehnē, Uienibas un PuIbv. Halpaha ielu stūrī.

Tāļr. 190.

Piedāvā no sava bagātīgā krājuma:

Skolēniem — skolas grāmatas un

mācības līdzekļus. Valsts un

pašvaldības iestādēm —kanc-

lejas piederumus.

— Bibliotēkām visjaunāko latviešu literatūru. —

Cenas pieejamas.

Skolotājiem,
skolām un iestādēm

parastais rabats. Atkalpār-

devējiem vislabākā iepirkšanās vieta.

Piejem pasūtījumus un sludinājumus uz visiem vie- -IH_

III 111 tējiem un ārzemju laikrakstiem kā arī grāmatām. =H

IK"!!!!,!!!. ||||||„y 1||r lllllll[lii»lg
Wil»ll!ll!liB1 IBBII

1I1I«W



IKoloniālpreču tirgotava

Rēzeknē, Vienības ielā JSTe 8. Tālrunis N° 2 11

k

Rezervēts.

I
0 a



A
Pr. adv. JĀZEPS ŽAGARS

Rēzeknē, Aizsargu ielā H3. Tāļr. 79.

Privātadvokāts

II J. KARLOVICS.

Ijgļgjj Rēzeknē, Fr. Trasuna ielā N° 26. Telef. JSTs 93.

�— 4

M. Tafelšieins

RĒZEKNĒ, Vienības ielā 4. Tāļr. N° 334.

VELOSIPĒDU un IEROČU VEIKALS.

■pp^HpBHV" Ziepju fabrika

r*W> II līmei
H

iim Rēzeknē, Ugunsdzēsēju
■ ielā 33-

Piedāvā

ļļHB'i vislaklKās ziepes.

l,

.

, Zien lahment.



Tipogrāfija

|,Progress" I
I Rēzeknē, Vienības ielā 6. I

Tā|runis 3-2-9.

II Izpilda visdažā-

dakus drukas

darbus visās

vietējās valodās

i I
I I

Pasūtījumus izpilda glīti,
■ akurāti un par vismēre-

■ == nākam cenām. ===== I



» I

I L V. Moskovska ļļļ

VECĀ APUEKfi
i Rēzeknē, Ij
n Atbrīvošanas alejā 25, tāļr. 236 g

8 I

IIZAKS
FALHEHSTEIhI

(Firma pastāv no 1887. g.)

Rēzeknē, 15. maija iela 71, taļr. 41.

Kolonialpreču liellirgotava, spcc.

būvmateriāli un visā

yeida dzelzspreces.

Nodaļa S 15. maija ielā JSTg 1-a, tālr. 3-7-9.

Konfektes, biskvīti u. c.

jļj Turpat arī bencīna tanks.



Latgales skolotāju, pašvaldību un

sabiedrisko iestāžu darbinieku sli-

mo kases un Rēzeknes apriņķa lau-

ku pašvaldību vecākā

APTIEKA
RĒZEKNE,

Atbrīvošanas alejā JV5 38.

Tālrunis Js\ 115.
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j NIKOLAJA I
i KREGERA i
1
__M-±L- ——= ļ

I Lauksaimniecības piederumu 1

| tirgotava un mašīnu noliktava. j
H Biškopības piederumi. H
H Māksligie mēsli. j|j
H Dzirnavu piederumi. f|

H Āboliņu un dažādu ||
H zāļu sēklas. ||

ī Rēzeknē, : Ludzā, !

I
Pulhv. Halpaha ielā 4. t Rr. Barona Ielā 26. p



V. JflKOBSONS
Rēzeknē, 15 maija ielā 60, taļr. 75.

Dažādi kokvilnas audumi, aužamie die-

— dzini, diegi, galvas lakati un t. t. —

Vairumā. Mazumā.

� =»■

X X

S L IMendriks |
X Rēzeknē, 15. maija ielā K2 17. X
]X (Armijas Ekonomiskam Veikalam preti).

Piedāvā lielā izvēlē : sēru lentes an metāla

vaiņagus, dažāda lieluma koka čemodānus, damu ro- jK

X kas somiņas, skolnieku somas, dažādas birstes, tape- X
X tes, naudas makus, dažāda biezuma papi, finierus, X
y burtnīcas,grāmatas, tinti un c.rakstāmlietu piederumus. y
G Tepat fr dabūjami lielā izvēlē: rāmju dē-

Qļ līši, kā arī uz pasūtījumu ātri izgatavo pa-

q šus rāmjus, dažāda lieluma bildēm. 2%
X Piedāvā ari dažādas garīga satura grāmatas,

X

ļrj kapu čuguna krustus, sveces u. t. t.

X
Vairumā- Par vismērenākām cenām. Mazumā,

f liclīiis Colandshis ]
I Rēzekne, 15. maija iela Ne 66, tālrunis N° 304. $

ļ Dzelzs, bOvmoteriāii, skārds, cements, krāšņu podiņi ļ
a

u. c. *

Vairumā. Mazumā. ļ



Latgales skolotāju, pašuoldibn
on sabiedrisku iestāžu darbi-

nieku slimo kases

ambulance
Rēzekne, Atbrīvošanas alejā ,M> 58.

Telef. No 57.

Kalnu saule, diatermija. Pārsiešanas.

Iešpricējumi. Mikroskopiskas izmek-

lēšanas un analīze. Speciālists ner-

vu slimībās Dr. HIBŠMANS pie-

jem 2 reizes mēnesī.

Ārstēšana ambulancē, kā savas uu citu kasu da-

lībniekiem, lā arī valsts ierēdņiem, lauku iedzī-

— votājiem un privātām personām. —

Kontrolārsts Dr. P. Struve :
:

>X+ piejem ikdienas pīkst. 17 — 18. �X<



■ i
| Maiznīca |
i! m

I Kārlis Gelsmans I
m ®

m m

i 1 RĒZEKNE, 1 i1
!U §§ Atbrīvošanas ai ii. 8j !§

P fi Tāļr. N° 193. jS Ši

* IIIIIITIII li B-

Antonopolē.

Tāļr. J* 10

KOLONIĀLPRECES,

BŪVMATERIĀLI u. c.

Vairumā. aare Mazumā



i RĒZEKNES PILSĒTAS KINO |
i . I

H Atbrīvošanas al. Jfp 39-41, pilsētas valdes namā. |

H Katru dienu izrāda visinteresantākās [|
filmas.

ES gSj
Ķ£ Kase atvērta no pīkst. 18 līdz pīkst. 21.

J. Tagers
Dzelzc. st. Mežvidi. Tālrunis .V» 6.

Koloniāipreces
VAIRUMA. MAZUMA.

Zobu ārste

B. ŠEINDELIS I
Rēzeknē, 15. maija ielā JMe 9. Taļr. N° 360.

Piejem valsts ierēdņus un to ģimenes locekļus, kā arī

privātu publiku. Piejemšanas stundas: no pīkst. 10

līdz 13 un no pīkst. 16 līdz 18.

Ē3 B

Jaunā aptieka
itīpašn.: D. Čerfass un S. Zilbers tt

— W

ļļg Rēzeknē, 15. maija ielā 61, tāļr. 67. %

-%t jfc W- j*>.



Latgolas lauku pašvaldeibu

Rēzeknē, Pulkv. Kalpaka īlā JNa 4.

Aģentūras:

Rēzeknē, . toļr. 66. Kroslovā, . toļr. 63,

Viļānūs, . „
5. i Jaunlatgolā, „

41.

Daugavpilī, „

573. Bolvūs, . „
(>(>.

Ludzā, . . „
67. Korsovā, . „

48.

Subaģenturas vysos Latgolas pagastu valdēs.

Latgolas lauku pašvaļdeibu apdrušinošonas
savīneiba ir pašvaļdeibas, bezpeļņas īstode,
todēļ tymā var vysizdeveigok apdrošinot pret
guni dažaidu kustama un nakustamū īpašumu.
Apdrašinošonā pījam: leidz Ls 5 000 obligato-
riskā un papvldu korteibā un pon par Ls

5 000 — breivproteigā korteibā. Apdrošināju-
mus niīslādz visi savīneibas aģenti un sub-

aģenti. Apdrūšinojumi (riski) porapdrūšinojās
Finanču ministrija nu 25 leidz 75%.

•———«



Armijas

Ekonomiskais
Veikals

Rēzeknē,
15.

maija
ielā

16.

Rīgā,

Audēju

ielā

16.

Daugavpilī,
Vadoņa
ielā

16.

PIEDĀ
VĀ
:

Audumus
dāmu
un

kungu
mē-

Apavus

dāmām,

kungiem
un

Aukstam

galdam
priekš-

teļiem,

uzvalkiem

un

kostī-

bērniem;

rītkurpes,
galošas
u.t.t.

zīmīgi

pagatavotie
aukstie
ēdie-

miem.

Zīda

un

vilnas

audumi

Formas
tērpu

piederu-

ni.

Ēdienus

izgatavo
arī

pēc

kleitām.

Etamīns.

Tobralko
un

mus:

pistoles,

patronas,
zī-

pircēju

norādījumiem

—
svinī-

c.

kokvilnas

audumi.

Celiņi,

motnes,

reglamentus,
jostas,

bām,

un

t.

t.

neaprobežotam

aizkari,

segas

un

galdauti.

topogrāfiskās
kartes

un

t.

t.

viesu

skaitam.

Vietējo
un

ārzemju

fabriku
la-

Gatavus

apģērbus
kun-

pi
a
*

ā

i

zw

*|*

šokolāde
sal-

1

bākie

ražojumi,

visjaunākos

giem-moderni

uzvalki
nn

mē-

H

"

™i
a

,,al

musturos
un

krāsās.

teļi.

Lietus

mēteļi

un

brezenta

'

Lt^umi

Galantērijas
preces:
ga-

mēteļi

medniekiem,
makšķer-

tava

veļa,

apkaklītes,
kravates,

niekiem
un

c.

Izgatavo
arī

pēc

Pasūtījumus
UZ

vēlēšanos

adītas

vestes,
zeķes,

cimdi,
lie-

mera

visus

formas

un

ci

vil-

tus

sargi

un

t.

t.

apģērbus.

piegādā

mājas.

Tāļruņi:

Manufaktūras
nod.

26510,

Veļas

aud.

nod.

24210,

Vairuma
nod.

23910,

Vīnu

nod.

27329,

Pārtikas
nod.

30245,

Kantoris

22095.

Rēzeknes
nod.

31.



I Centrālā Savienība i

! ,.Konzums" I
§( ievērodama vietējo kooperatīvu, g|

$ lauksaimnieku un patērētāju

8( vēlēšanos H

» §
j| no jauna atklāj š.g. jūnija mēnesi |
1 nodalu Rēzeknē, 15- maija ieiā 12. |
i g
i£ļ Apzinoties, ka tikai vienoti jgļ
gļ patērētāju kooperatīvos, iz- jŠļ
5 >-s mantodami kooperatīvu pa- vv

13t kalpojumus, patērētāji un iBl

fiļ ražotāji vislabāk un drošāk §ļ
ļgļ iepirks sev vajadzīgās pre- fiļ
55 ces. Centr. sav. „Kon- gj
ļ8j w

zums" ir pārliecināta, ka g
ļgļ vietējā sabiedrība, kā ražo- JB

|g w tāji, tā patērētāji neliegs £ļ
viņai savu uzticību. ļgj

šī m



A Arī Latgalē alus pazinēji dzer h

vienīgi Rīgas alus darītavu \f

„ilgezeem"

„Kymmel"

.JflNHEIZERS"

Visaugstākā labuma ražojums.

Priekšstāvniecība:

Rēzeknē, Kuldīgas ielā N° 11. Tālr. Ns 36.

H. GELDS.

ļ Pirmā augļu un minerālūdeņu iestāde Rēzeknē

jiDib. B. GELDS 1597 «• iļk
Jļ[ Kuldīgas ielā JSTs 11. Tālr. 36. Jtt
U Visādi atspirdzinoši dzērieni. Lff
c\ Visaugstākā labuma,
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