
Jelgava un viņas

atbrivošana





JELGAVA
UN VIŅAS

ATBRĪVOŠANA

Piemiņas almanachs 15 gadu

Jelgavas atbrīvošanas atcerei

Atlikums par labu Veco

strēlnieku biedrībai Jelgavā

19 3 %

Sakopojis un izdevis Arnolds Stemps

JELGAVA, RŪPNIECĪBAS lELĀM? 25



R. Eks & J. Kronis un biedri

grāmatu spiestuve

Jelgavā, Čakstes bulvārī Nr. 10



Motto:

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu

Un mūsu šī baltajā jūra mūždien l



Ministru Prezidents Dr. K. Ulmanis



5

Kārlis Ulmanis.

Zem Latvijas karoga
Sirmās senātnes latviešu nacionālās krāsas — sarkans-

balts sarkans — tagad pauž un sludina mums pašiem, mūsu

kaimiņiem, visai pasaulei mūsu jaunās valsts vārdu, stiprumu
un labo slavu. Sarkans-balts-sarkans —ir Latvijas karogs;
sarkans-balts-sarkans —ir Latvija. Latvija priekš mums,

ap mums un iekš mums! Pats galvenais ir pēdējais, proti
— Latvija iekš mums, mūsu sirdīs, mūsu pārliecībā, mūsu

ticībā. To skaits nav mazs, kas būtu ar mieru piekrist Lat-

vijai kā viņu interešu aizstāvei, Latvijai kā viņu pajumtei,
Lai vijai kā viņu aizsargam un aizstāvim, Latvijai kā vietai,
kur viņi var mierā un pārticībā dzīvot, kamēr pa labi un

pa kreisi sabrukums un gruveši. Viņi arī cieš Latviju ap
sevi. — Bet Latvija nav un nedrīkst viņas pilsoņiem būt

tikai vietas jēdziens. Latvijas vārdam un Latvijas idejai
vajaga degt mūsu sirdīs ar karstu un gaišu liesmu. Patrio-

tisma sajūsmā iemīlēsim un mīlēsim savu Latviju. Tikai

tad mēs būsim patiesi patrioti, būsim patiesi latvja vārda

vērti, ja katram no mums būs Latvija sirdī. Tikai tad mēs

būsim cienīgi baudīt labumus, ko Latvijas valsts sniedz

mums, vēl nesenajiem svešu kungu kalpiem. Tikai tad mēs

arī būsim spējīgi ziedot Latvijas valstij to, ko viņa prasa
un var prasīt no saviem dēliem un meitām. Neļausim no-

dzist tai ugunii, kas tik gaiši iedegās mūsu sirdīs lielo un

slaveno cīņu laikā un kura arī tagad vienīgā var mūs sa-

sildīt un apgaismot.
Lielo cīņu laikā sarkan-balt-sarkanais karogs bija tas,

kas kara laukā rautin rāva uz priekšu mūsu dēlus, kas

mudināja mūsu meitas iet tēvuzemes sargiem palīgā, kas

deva visiem spēku nest upurus, pārciest grūtības un izturēt.

No uzvaras uz uzvaru mēs gājām. Slava varoņiem ! Mū-

žīga piemiņa kritušiem! Bet apjemsimies būt viņu darbu

un piemiņas vērti un cienīgi.
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Tagad nu kara cīņu karogs stāv satīts
.. . Bet lai

augstu ir pacelts mūsu skatu priekšā valsts izbūves darba

karogs ! Lai sauc un aicina viņš mūs, lai neļauj viņš mums

aizmirst lielās, bet grūtās cīņu un upuru dienas ; lai tiem,

kas toreiz nebija klāt, viņš māca atzīt, kas ir tēvija un cik

dārgi mes maksājām par savu brīvību.

Mūsu sarkan-balt-sarkanās krāsas! Ko saka viņas tam,

kas savu tēviju karsti mīļo ? Tā baltā stāv par patiesību
un taisnību un brīvo pilsoņu godu un godīgumu. Bet sar-

kanā atgādina mums tās asinis, kas lijušas nupat, kas lijušas
visos laikos, kuras esam gatavi izliet par brīvību un ne-

atkarību, par tautu un tēviju. Un kur sarkanais ar balto

salējas, tur stāv rakstīta mūžīga uzticība, uzticība līdz kapam
un aiz viņa, vienīgi Latvijai, mūsu Latvijai!

Mācīsim tulkot šo krāsu valodu tiem, kas redz mūsu

karogā tikai to sarkano, vai kas vēlētos redzēt viņā vēl

pavisam citādas krāsas. Mācīsim un iemācīsim viņus !

Tiem, kas Latvijā redz priekš sevis tikai drošu

pajumti, bet labprāt izmanto mūsu viesmīlību, tiem

mūsu sirmo tēvu sapņi un ilgas ir tikai māņi; tiem mūsu

nesalīdzināmie upuri, tās ziedošās dzīvības, kas noliktas un

tās karstās asinis, kas lietas par tēvuzemi, ir tikai nodevība.

Bet tiem, kas Latviju nes savās sirdīs, tiem viss tas ir tikai

dievišķā sēkla, kurai būs dīgt un uzplaukt par laimes dienām

Latvijas saules mūžā. Šī laime būs jo lielāka, šī saule jo
spožāka, ja mēs arvien un arvien, vai nu iedami savās

ikdienas gaitās, vai savas valsts darbos atminēsim un turēsim

prātā, ka trīs lietas mums vajadzīgas: zināšanas, iztikšana

un mūžības ideāli; prāts, manta un rakstura spēks.
Kad valsts gada svētkos, šo gadu un katru gadu pār

mums un mūsu priekšā plivinās mūsu karogs, tad izmantosim

šo dienu, lai atjaunotu atmiņas slaveniem notikumiem pa-

gātnē, lai domātu par darba pilno un aizraujošo tagādni,
lai apjemtos būvēt un gādāt, ka arī nākotne būtu droša!

Šajā un visos citos svinīgos brīžos apzināsimies savus sa-

sniegumus un ieguvumus, ļausim savai sajūsmai brīvi plūst,
lai stiprinātos un augtu paši, lai dēstītu mūsu bērnu sirdīs

spēka un drosmes pilnu nacionālu sajūtu, tēvuzemes mīle-

stību un lepnumu uz savu tautu un valsti; lai liktu arī sveš-

niekiem, kuri stāv mūsu sētu vārtos, manīt un izjust mūsu

zemes un valsts spēku, stiprumu, drošību, mieru un svētību.

Lai arī šiem pēdējiem uzaust atziņa, ka ir jau laiks arī

viņiem padarīt Latviju par savu tēviju un neuzlūkot to tikai

par savu dzimteni vien. Latvju tauta ir uzvārētāja. Latvju
tauta nu beidzot ir noteicēja pati uz savas zemes un savā valstī.
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Un tikai še, mūsu valstī, zem mūsu sarkan-balt-sarkanā

karoga mēs latvieši pieredzējām savu ideālu piepildīšanos,
še mēs viņus arī svēti uzglabāsim, tikai še mēs sasniegsim
laimi un labklājību. Visur citur mēs atkal būsim tikai

svešu kungu kalpi. Še ir mūsu tēvija un par viņu mēs

stāvam un krītam.

Latvija ir un Latvija paliks un bus!

„Dievs, svētī Latviju!"
„Vals,ts pieci gadi" 192?. g

Pieminēklis Jelgavas atbrīvotājiem



Ar dziļu prieku un entuziasmu mēs svinam mūsu Jelgavas
15 g pastāvēšanas svētkus un klusībā liecam galvas lielo

varoņu priekšā, kas ar drošu roku izrāva svešai varai visu

mūsu zemi — arī mazo, drebošo Zemgales sirdi — Jelgavu!
Lūk, viens no lieliem varoņiem

ģenerālis J. Balodis
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Dr. K. Ulmanis.

Ģenerālis J. Balodis

Ģenerāļa Jāņa Baloža vārds ir uz visiem laikiem cieši

saistīts ar Latvijas atbrīvošanas cīņām, ar Latvijas patstāvību
un pastāvēšanu

Lai saprastu ģenerāļa J Baloža lielos nopelnus Latvijas
labā, mums atmiņās jāatgriežas mūsu brīvības cīņu laikmetā.

Tukša un izpostīta tad bija mūsu zeme. Citās frontēs no

citām tautām jau uzvarētais ienaidnieks mūsu zemē vēl ju-
tās kā valdnieks, kas toreiz neslēpa savu nelabvēlību mūsu

brīvības un patstāvības tieksmēm No austrumiem mācās

virsū otrs Jenaidnieks, kam tāpat mūsu patstāvība nebija pa

prātam. Šiem diviem pārspēkiem pretī mēs varējām nostā-

ties vienīgi ar savu nesatricināmo ticību, ar paļāvību uz

latvju tautas brīvības gribu. Nekāda cita reāb spēka aiz

mums nebija, jo sabiedroto lielvalstu solījumi cīņu sākumā

drīzāk bija uzskatāmi kā morālisks atbalsts, bez noteiktām

cerībām mūsu brīvības cīņās dabūt kareivjus kā palīgspēkus.
Tos, kas būtu gatavi ar ieročiem rokā cīnīties par savas

jaunās valsts patstāvību, mums vajadzēja rast tepat mūsu

zemē, no mūsu pašu tautas vidus. Lielajā sajukuma un

pat izmisuma laikā, kāds toreiz nospieda cilvēku prātus, tikai

varoņi varēja Latvijas valdībai piedāvāt savus pakalpojumus,

jo daudzi teica, ka lielākas izredzes ir krist varoņa nāvē

cīņā pret ienaidnieku, nekā to uzvarēt.

Ģenerālis Balodis bija viens no pirmajiem, kas iestājās
mūsu jaunās armijas cīnītāju rindās. Viņš nešaubījās un

ticēja latvju tautas uzvarai, un šī lielā ticība deva viņam

ārkārtīgu morālisku spēku, kura liesmās sildījās visi tie, kas

bija padoti viņa vadībai. Kā uzmanīgs un saprātīgs armijas

audzinātājs, ģenerālis Balodis nekad nav meties nekādos

nepārredzamos pasākumos, jo viņš zināja, ka Latvijas ka-

rotāju rindas lielas nevar būt, un tāpēc ir saudzējams ikviens

kareivis. Savu sajūsmu viņš apbrīnojamā kārtā prata ie-

dvest arī saviem palīgiem un visiem viņam padotiem kara-

vīriem, ar to divkārtodams mūsu armijas spēkus un cīņas garu.

Viņš zināja, ka vieni paši mēs nespēsim uzvarēt skait-

liski stiprākos ienaidniekus, aiz kuru priekšpulkiem stāvēja
lielu tautu un lielu valstu neizsmeļamas rezerves. Ikvienā
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kritiskā brīdī viņš prata mūsu labvēļus pārliecināt par nāko-

šām uzvarām, un kā kara vadonis visiem viņš prata diplo-
mātiski iedvest cieņu un paļāvību uz mūsu armijas spējām.
Nekad no Latvijas valdības un tautas viņš neprasīja pārmē-

rīgus upurus, , bet centās arvienu iztikt ar to mazumiņu, ko

mūsu tauta, kā upuri vēl spēja nest.

Tāpēc arī Latvju tauta ar vislielāko paļāvību sūtīja sa-

vus dēlus ģenerāļa Baloža armijas rindās, un saviem tuvi-

niekiem, kas ar zobenu un šauteni rokās cīnījās par savas

tēvijas brīvību, deva visu, kas pēc posta gadiem bija vēl

mājās palicis. No skaitliski niecīgām rotām cīņas karstumā

izauga spēcīga armija, kuru ģenerālis Balodis veda no vienas

uzvaras pie otras. Neatstumjot nevienu uzticāmu palīgu,
tika lausts ienaidnieka pārspēks, nedaudzos mēnešosLatvijas
zeme bija iztīrīta no svešu varu spēkiem.

Latvju tauta nebija vīlusies savās cerībās, uzticēdama

ģenerālim Balodim mūsu armijas vadību visgrūtākos brīžos.

Viņa vārds, kas cieši saistīts ar Latvijas atbrīvošanu, nekad

nezudīs no tautas atmiņas. Ģenerālis Balodis ar savām uz-

varām vēlreiz pierādīja, ka latvju tauta ir neuzvarama cīņu
laukos, ka savu zemi, savu brīvību tā prot aizstāvēt pret
saviem ienaidniekiem. Jo varonīgo cīnītāju priekšgalā stā-

vēja apdāvināts, drošsirdīgs vadonis, ģenerālis Balodis, kas

kopā ar visu tautu dega brīvības ilgās. Saites, kas viņu
vieno ar mūsu armiju, pa šiem gadiem nekad nav trūkušas,

arī tad, kad viņš bija ārpus tās rindām. Mūsu armijas spē-
kam vienmēr ir bijis veltīts viņa darbs un viņa domas.

Vienmēr viņš ir centies un arī panācis, lai mūsu armija nn

viss-mūsu bruņotais spēks būtu stiprs nacionālajā garā, cieši

saistīts ar tautu un kalpotu tās patiesām vajadzībām. 15. un

16. maija notikumi to no jauna jo skaidri apliecināja. Tā-

pēc arī valdība, armija un ikviens īsts Latvijas patriots min

lielā pateicībā to dienu, kad viņš, 15 gadus atpakaļ, viena

no valsts visgrūtākiem brīžiem, stājās visu mūsu karavīru

priekšgalā un kļuva par uzvarētāju visos kaujas laukos.

.Kadets" 1934. g.



Ir -patiesības, kas nekad nekļūst vecākas.

Viena šāda patiesība ir pienākums kalpot savai

lautai un savas tautas kopējo mērķu piepildīšanai

Viceminisirs R. Bērziņš

Jaunā Latvija no mums prasa, lai mēs ru-

nātu no sirds, un lai mēs dotu labāko, ko varam

dol. Rr latviešu zemi saistās viss, kas mums ir

svēts. Te noguldītas paaudžu paaudzes, le li-

jušas labāko dēlu asinis, lāpēc šī zeme ir svēta,

un mums jāprot šo zemi tāpat mīlēt, kā lo ml"

lēja kritušie brāļi.
Viceminisirs R Bērziņš



Latvijas
armija

1919.

gadā
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A. K-ps

Mūsu virspavēlnieks — kalpakieša atmiņās

Valsts un tautu vēstures lappusēs mēs varam saskatīt

gan zināmus gaismas un ziedu laikus, gan atkal tumsas un

verdzības periodus Pirmie ir gandrīz arvien saistīti ar

tautas patstāvību. Izšķirīgu lomu tautas centienos pēc brī-

vības nospēlē vadoņi, tautas likteņa tulkotāji. Tāpat kā

tautas vadoņa saprāts, enerģija un drosme var novest tautu

pie gaišas nākotnes, tikpat ātri atkal viņa nemākulība, gļē-
vums un mazdūšība — pie visu centienu sabrukuma un

tautas turpmākās verdzības. Par tautas vadoni nevar kļūt ikkatrs,
bet šai personai jāpiemīt zināmām īpašībām, jābūt no tautas

cēlākiem dēliem, — tikai tādam tauta dāvās savu uzticību.

Šādu savai tautai uzticīgu dēlu, spējīgu izpildīt tautas gribu

un vest viņu pie brīvības, — latvji atrada ģenerāļa Baloža

personā Nav vārda mūsu kara vēsturē, kurš būtu augstāk
rakstāms par to. Mūsu valsts tapšanā papriekš bija jārunā
ierocim un tikai tad, kad ģen Baloža vadītai armijai bija

panākumi, sāka uzklausīt arī mūsu diplomātus.

Mūsu valstij 18. novembrī savus šūpļu svētkus svinot

un atceroties mūsu izcilākos cīnītājus, vispirms piegriezīsimies
mūsu bij. virspavēlnieka mūža un darba gaitām:

Mūsu virspavēlnieks ģenerālis Jānis Balodis dzimis

20. februārī 1881. g. Trikātas pag. Pirmo izglītību bauda

vietējā draudzes skolā, sabūdams tur 7 gadus no sava 9.

līdz 16 mūža gadam. Vecāku līdzekļi ir diezgan aprobežoti,
un jaunais censonis izvēlas sev militāru karjēru. Pēc ne-

ilgas sagatavošanās Rīgā viņš 1897. g. pie Pleskavas kadetu

skolas noliek savvaļnieka eksāmenu, bet 1898. g. tiek uz-

ņemts Krievijas armijas 110. Kamas k. p. Kauņā kā sav-

vaļnieks. Pēc diviem pulkā pavadītiem gadiem savvaļnieks
Balodis iestājas Viļņas kara skolā, kuru absolvē 1902. g.

Pirmās virsnieka gaitas sākas 100 Ostrovas k. p Daugav-

pilī. Pienāk 1904. g. un līdz ar to krievu-japāņu karš.

Arī Ostrovas k. p. tiek sūtīts uz Tāliem austrumiem. Pulks

un viņa sastāvā podporučiks Balodis dodas ceļā 1904. g.

septembra mēn. un pēc apmēram 2 mēn. ilga ceļojuma no-

nāk novembra mēn. Mandžūrijā. Frontē pašreiz valdīja
klusums, jo pēc neveiksmīgām Šaho kaujām, kuras turpi-
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nājās no 5 —19. okt. un kurās krievi nekā nepanākuši

zaudēja ap 40.000 karavīru, kara darbība uz ilgāku laiku

biia pārtraukusies. Tā atdzīvojās pēc Port-Artūras krišanas

1905. g. janv. mēn. sākumā. Papriekš ir minama Sandepu

kauja laikā no 25 —28. janv., kurā Ostrovas k. p. piedalīties
nenākas, bet pēc tās, visam karam izšķirošā, bija Mukdenas

kauja. 25 div., kurā ietilpa 100. Ostrovas k. p., atrodas

kaujas sākumā stratēģiskā rezervē, bet sākot ar 2. martu

ģen. Toporņina grupas sastāvā tā cīnās krievu frontes labā

spārnā. Nikna kauju diena pulkam ir 7 marts, kad 25. div.

nākas aizstāvēt Juchuantuņas ciemu
v

Japānu uzbrukumi ir

ļoti neatlaidīgi, notiek durkļu cīņas. Šinī kaujā kāds japānis
ar rokas granātu ievaino podporučiku Balodi No vienas

granātas šķēpeles ir smagi ķerts kreisās rokas stilbs, bet no

otras — ievainots plecs. Podporučiks Balodis nokļūst Har-

binā, slimnīcā. Kādu laiku valda bažas, vai nenāksies

amputēt roku, tomēr viss beidzas labi un jūlija mēn. viņš

jau var braukt uz dzimteni atvaļinājumā veselibas uzlabo-

šanai Pēc atveseļošanās viņa turpmākais dienests jau norit

106
1

Ufas k. p. Viļņā (1906.-1914. g). Pulkā viņam uztic

dažādus amatus, starp citu vienu gadu ir pulka adjutants,
bet 1913. g. tiek iecelts rotas komandiera amatā.

Pasaules karam sākoties, štāba kapteinis Balodis sava

pulka sastāvā kā rotas komandieris 20. aug. dodas uz

Austrumprūsijas robežām Ufas k. p. ietelp krievu 1. arm.

IV korp. 27. div. sastāvā Sīvas cīņas 27. div. sākas jau

tūliņ pēc robežas pāriešanas 17. aug. Šī ir Stalupēnes
kaujas diena. Krievu vispārējais uzbrukums sākumā norit

sekmīgi, bet tad nelaimi nes, kā lasītājiem tas būs zināms,

105. k. p. (pulkv. Komarova vadībā) darbība, kurš izcīna

kauju div. kreisā spārnā. Šo pulku vāci pilnīgi sakauj un

piespiež nekārtībā atiet, kāds apstāklis liek atiet arī pa labi

uzbrūkošam Ufas k p. Pēc šīs pirmās neveiksmes pulkam
nākošās dienas atkal nes uzvaras, jo 19.—20. aug. kauja

pie Gumbīnes ir sekmīga, lai gan cīņas ir sevišķi sīvas

27. div. Pēc šīs kaujas seko tālāks iebrukums Austrum-

prūsijā uz kādiem 100 km, bet sākot ar 9. sept. — strauja

atkāpšanās līdz pat Ņemanas upei. Šinī operācijā štāba

kapteinim Balodim nākas piedalīties daudzās sīvās kaujās,

pie kam ir krituši vai smagi ievainoti visi viņa pulka rotu

komandieri, viņš vienīgais ir tas laimes bērns, kurš netiek

pat viegli ievainots. Kaujas atjaunojas sept. mēn. beigās,
kad sākas jauns krievu uzbrukums. Tā kā vācu spēki
Austrumprūsijā ir stipri samazināti, uzbrukums, kauču lēnām,
virzās uz priekšu, līdz kamēr uz nov. mēn. vidu 27. div. ir
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no jauna sasniegusi Stalupēnes rajonu. Arī šinī uzbrukumā

štāba kapteinim Balodim nākas izcīnīt ne vienu vien no-

pietnu kauju. Kopš decembra mēn., pēc paaugstināšanas

par kapteini, Balodis komandē bataljonu. Pēc krievu rudens

uzbrukuma cīņas ir no jauna uz ilgāku laiku norimušas, bet

te 1915 g. februāra mēn. sākumā sākas jauns vācu uzbru-

kums. Krievus piemeklē atkal jauna neveiksme, jo vācieši

2 dienu ilgās kaujās salauž krievu labo flanku un, spiežot
tos uz dienvidiem, iedzen beidzot Augustovas mežos, kur

sagūsta 4 div. Šinīs kaujās kapt. Balodis tiek otrreiz ievai-

nots. levainojums šoreiz nav bīstams, lode gājusi caur

kāju. Vācu uzbrukuma straujums nedod iespēju evakuēt

visus ievainotos, un kapt. Balodis kopā ar visu lauka laza-

reti, kurā bija ievietots, krīt vācu gūstā. — Par kaujas no-

pelniem un parādīto izcilus varonību viņš tiek apbalvots ar

Staņislava II šķ., Annas II šķ. un Vladimira IV šķ. ordeņiem
ar šķēpiem, stādīts priekšā apbalvošanai ar zelta ieročiem

un sv. Jura krustu, kā arī paaugstināšanai apakšpalkavnieka
dienesta pakāpē. Tikai viņa kareiviskās gaitas pārtrauc
vācu gūsts, kurā iznāk pavadīt turpat 4 gadus.

1918. g. novembra mēn. kapt. Balodis atgriežas dzim-

tenē. Latvija ir jau proklamēta, jāsāk domāt par kaujas vie-

nību formēšanu. Kā kara piedzīvojumiem bagātam virs-

niekam, apsardzības ministrs Zālīts uzdod kapt. Balodim

formēt virsnieku rezerves rotu. Šis darbs viņam sokas sek-

mīgi. Neapstāsimies tuvāk pie šīs rotas formēšanas un

kaujas darbības, tāpat arī pie Kalpaka btl. un no pēdējā
radušās Latv. ats. brigādes gaitām, kad šo vienību priekš-
galā stājas pulkv. Balodis, jo tas jo sīki apskatīts rakstos

Kalpaka btl. cīņas un Latv. ats. brigādes gaitas „
Militārā

Apskata" p. g. 2
, 4_, 5., 6., 7. un 8. numuros un arī citu

autoru darbos. Mūsu virspavēlnieka rotas komandiera

gaitas mūsu armijā turpinājās līdz 6. martam, kad kaujā
pie Airītēm_ smagi ievainotais un mirušais pulkvedis
Kalpaks ar vārdiem „Lai Balodis paliek manāvīetā!" iecēla

to par savu pēcnācēju. Neatkarībnieki atceras kapt. Balodi

kā ļoti sirsnīgu, gādīgu komandieri, mierīgu visgrūtākos
apstākļos, vienkāršu, gatavu ar lielāko gatavību dalīties ar

rotas karavīriem visās dienesta grūtībās Dažbrīd koman-

dieris arī iedegās svētās dusmās, kas gan notika tikai sva-

rīgos gadījumos, — tad vainīgam tika draudēts ar bārgiem
sodiem, bet dusmas tikpat ātri cik uznāca, tāpat atkal pazuda,
un piedraudētie sodi arī nepārvērtās sodos. Visu savu īpat-
nību dēf kapt Balodis baudīja savu karavīru nedalītu mīle-

stību un absolūtu paklausību Februāra mēn. beigās 1919. g.
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kapt. Balodis par kaujas nopelniem tiek paaugstināts par
pulkvedi-leitnantu (pēc tā laika terminoloģijas par kopvedi).
Kopš 6. marta līdz 20. martam pulkv.-leitn. Balodis ir Kal-

paka btl. kom. Uzkrītoša kalpakiešiem bija abu vadoņu
lielā līdzība, pulkv. Kalpaka un pulkv. ltn. Baloža: abi

vienkārši, abi mierīgi visgrūtākos apstākļos, ar vienādu mieru

skatījās nāvei acīs. Jauni kaujas nopelni, kā Saldus itjem-
šana v. c. pamudina mūsu valdību uz tālākiem Baloža pa-

augstinājumiem, tagad jau pulkveža pakāpē.

Ar 20. martu iezīmējas pulkv. Baloža gaitas kā brigādes
kom., bet kad 16. apr tiek gāzta Liepājā mūsu pag. val-

dība, viņam ir jāpaliek par neaprobežotu latvju tautas vadoni

Kurzemē Ja līdz šim no pulkv. Baloža tika prasīts — būt

labam karavīram, tad tagad nāca klāt arī stipri sarežģīts
diplomāta un politiķa darbs. Viņš pieder pie tiem retajiem,
kam bez ļoti labamilitāra talantapiemīt arī liela politiska prasme

un takts. Cienīgs dokuments, kas šīs mūsu virspavēlnieka

politiķa spējas spilgti raksturo, ir viņa atbildes raksts vā-

ciešiem pēc 16. apr. puča uz viņu priekšlikumu Latv. ats,

brigādes kom. ieiet vācu projektētā kara direktorijā, kurā

starp citu deklarēts sekojošais: «Latviešu armija atrod kara-

spēka iejaukšanos politiskos jautājumos par disciplīnas trū-

kumu un uzskata par savu vienīgo un vissvarīgāko uz-

devumu cīņu pret lieliniekiem. Armija balstās vienīgi uz

Tautas Padomes platformu un Tautas Padomes iecelto pag.

valdību. Pret karaspēka (domāti vācieši) disciplīnas pār-
kāpumiem Liepājas notikumos 16. apr. aktīvā armija izsaka

savu visstingrāko nosodīšanu". Arī tālāk ģenerāļa gudrā
un izveicīgā politika glāba mūsu Dienvidarmiju no iznīcības.

Šinī momentā mūsu virspavēlnieka rokās atradās viss latvju
tautas liktenis, kad mūsu vēstures gaita varēja virzīties uz

vienu vai uz pavisam pretējo pusi.
23. maijā pēc daudzām sīvām cīņām Latv. ats. brigāde

iemaršē Rīgā. Šim notikumam drīzumā seko Cēsu kaujas,
Strazdumuižas pamiers, vācu evakuēšanās no Rīgas un

mūsu pag. valdības restaurēšana savās un atgrie-
šanās Rīgā. Līdz ar to pulkv. Balodis tiek ārā no sakar-

sētās politiskās atmosfairas Rīgā un tiek nozīmets_par visas

Austrumu frontes pavēlnieku, līdz ar ko viņš jūlija men.

vidū var doties uz Pļaviņām, lai turpmāk jau staigātu tikai

karavīra gaitas. Bet ilgi tas tā neturpinājās, — Rīga bez

Baloža nevar iztikt. Uz oktobra mēn. vidu Bermonta dienas

viņš tiek aicināts atpakaļ uz Rīgu glābt stāvokli, stājoties
visas armijas priekšgalā. To atkal gaida grūts un atbildīgs
darbs! Cik lielas diplomāta un politiķa spējas nenākas pie-
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rādīt, lai panāktu Sabiedroto kara flotes līdzdarbību uzbru-

kumā Bermontam, bet vēl grūtāk bija izšķirties attiecībā uz

piedāvāto igauņu palīdzību, kuri par to daudz prasīja. Atkal

viss atkarājas no virspavēlnieka, visi gaida, ko viņš teiks.

Viņa piekrītošā atbilde būtu acīmredzot novedusi pie smaga

līguma ar igauņiem, pie netaisnām robežām, kuras būtu kā

mūžīgs strīdus ābols starp abām valstīm, varbūt pat rastos

otrie Balkāni. Šinī momentā Latvija atradās jaunos krust-

ceļos, un mūsu virspavēlnieks atrada no jauna pareizo ceļu,

jo mūsu pašu spēki izrādījās par pilnīgi pietiekošiem Ber-

monta padzīšanai no Toiņkalna, Jelgavas un visas Kurzemes.

Uz novembra mēn. beigām šis virspavēlnieka uzdevums no

armijas ir izpildīts. Drīz pēc tam sekmīgi veicas arī ar

Latgales atbrīvošanu. Šīs operācijas realizēšana notiek ar

poļu palīdzību, draudzības noslēgšanā ar kuriem galvenā
loma piekrita atkal virspavēlniekam 1920 g. februāra mēn.

sākumā mūsu zeme ir pilnīgi atbrīvota nO katras svešas

varas. Par šiem tik sekmīgi izdarītiem pakalpojumiem savai

tēvijai virspavēlnieks liek paaugstināts par ģenerāli, ko vien-

prātīgi nolemj visu tautu reprezentējošā Tautas Padome, un

apbalvots ar visām trijām Lāčplēša kara ordeņa šķirām. Bez

tam ģen. Balodis ir arī daudzu augstu ārzemju ordeņu ka-

valiers, — kā Francijas goda leģiona, Anglijas — Miķeļa
un Jura, Igaunijas brīvības krusta I šķ. I pakāpes, Polijas
— Virtuti militāri un Somijas — Baltās rozes lielkrusta v. c.

Cīņām rimstot, 1921. g. ģen. Balodis atstāj armijas
rindas. Viņš attīsta plašu sabiedrisku darbību, uzjemas arī

1923. g. aizsargu goda šefa pienākumus un aizsargu kon-

gresa lūgumu, bet 1925. g. tauta pierāda no jauna savu

lielo uzticību bijušam vadonim, ievēlot to Saeimā.

Ģen. Balodim nākot virspavēlnieka postenī, nekas ne

viņa iekšienē, ne ārienē negrozījās. Viņš palika tas pats
vienkāršais un sirsnīgais karavīrs, kāds viņš bija kā Neat-

karības rotas kom. Ļoti raksturīgi par šīm ģenerāļa īpa-
šībām — vienkāršību un sirsnību izsakās viens no mūsu

armijas ģenerāļiem, rakstīdams sekojošo: „Beidzot pienāk
vēsts, ka Armijas virspavēlnieks brauc uz Liepāju. Savā:'s

saviļņojums pārņem sirdi, domājot, ka nu beidzot dabūšu

pirmo reizi redzēt mūsu tautas likteņa lēmēju. Spriežot pēc
gūtām spožām uzvarām, pēc lielās popularitātes, slavas un

oreola, kas vijās ap pulkveža vārdu un personu, varēja ie-

domāties, ka ar lielu pompu ieradīsies gaidītais tautas va-
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donis, mirdzēdams ar savu spīdošo ārieni un bravūrīgu pa-

vadoņu aptecēts. Bet ieradās īsts latvju dēls, liels savā

vienkāršībā ; jau no viņa pirmiem vārdiem varēja sajust
lielo sirsnību un īpatnējo dvēseles siltumu, ar kuru mūsu

virspavēlnieks iekaroja ikviena sirdi, kas tikai ar viņu
satikās ..

." Šīs ģenerāļa īpašības atzīmē arī ārzemju mili-

tārie priekšstāvji. Tā starp citu bij. Polijas militārais priekš-
stāvis Latvijā pulkv. Miškovskis izsakās: «Pieticīgs karavīra

tērps, augstākā mērā saistoša vienkāršība, liela savaldīšanās

un miers, skaidri izteikta griba, ārkārtīgi attīstīta tautas

spēku izpratne un ticība Latvijas nākotnei, — tās ir gal-
venās šī vadoņa īpašības, ko atceros." Gadījums, kas jo
labi attēlo virspavēlnieka sirsnību un dvēseles siltumu no-

tiek štābā, kad ģenerālim atnes uz parakstu kādu apsveikuma
tekstu. Izlasījis to, viņš nosaka: „Labi. Ļoti labi. Tikai

sirds nav klāt." Pēc kam, lai nebūtu teksts jāpārstrādā,
piebilst: «Pierakstiet tikai pie vārdiņa «sveicu" priekšpusē
— sirsnīgi, tad varat sūtīt projām". Vienkāršība un sirs-

nība ir tās īpašības, kas pie ģenerāļa Baloža saistīja ne

tikai pakļautos, bet arī ārzemniekus, no kuriem ar Anglijas

bij. militāro priekšstāvi ģen Bertu viņu pat saista sirsnīga
draudzība.

Tuvas saites ir virspavēlniekam ar viņam pakļauto

armiju. Arī karavīri dāvāja savam vadonim padevības, uz-

ticības un dziļākās mīlestības jūtas. Virspavēlnieks nereti

tieši uzrunāja savus virsniekus, un karavīru taisnīgas pra-

sības arvien atrada "pretimnākšanu. Bet arī kareivjiem

ģenerālis stāvēja tuvu. Atmezdams ārējās, ceremoniālās

formas, viņš centās izdabūt no kareivjiem atklātu vārdu, lai

dzirdētu viņu sāpes un īstās vajadzības, lai iedziļinātos
visos trūkumos. Tas ģenerālim vienkārši pieejot kareivim

arvien izdevās, jo sirsnība izsauc uz atklātību. Daudzās

vajadzības virspavēlnieks centās nokārtot tūliņ uz vietas.

Viņa princips bija, nevis kritizēt un rāt, bet palīdzēt, turēties

nevis nepieejamos augstumos, bet būt tuvāk kareivim un rādīt

viņam, ka visi, i lieli, i mazi, vienā ziņā ir līdzīgi — katrs

savā vietā ir sava pienākumā pildītājs. Šāds tuvums armijai
deva iespēju ģen. Balodim armiju labi pazīt un zināt, ko

no viņas var prasīt, ko viņa spēj pildīt. Tuvu personīgu
sakaru uzturēšanai ar armiju virspavēlnieks bīeži apmeklē

fronti, nokļūstot pat līdz priekšējām līnijām, dažreiz vis-

karstākās cīņu vietās. Lai varētu spriest, kādu drosmi daž-

reiz prasīja šie apmeklējumi, tuvāk pakavēsimies pie viena

gadījuma. 1920. g. janv. mēn. vidū ģenerālis kopā ar

dažiem Sabiedroto militāriem pārstāvjiem bija ieradies Lat-
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iejēmis Latgales partizāņu p. I batl, bet pulka 1. rt. atradās

pat km uz austrumiem no Kārsavas un turēja Malnavas

muižu. Šīs rotas stāvoklis bija visai grūts, jemot vērā viņas

stipri izvirzīto stāvokli uz priekšu, kamdēļ vienīgais satiksmes

ceļš ar Kārsavu atradās zem uguns. Jemot vērā šīs ap-

draudētās rotas stāvokli, pretinieks pielika visas pūles Mal-

navas muižas atgūšanai un virspavēlnieka apmeklējuma
dienā bija jau izdarījis pret šo punktu divus sparīgus uz-

brukumus. Tieši šo bīstamo vietu, — Malnavas muižu,

ģenerālis izraugās apciemošanai. Vairākos pajūgos augstie viesi

dodas uz tnrieni. Jau pa ceļam ir dzirdama vienas otras

lodes skaļā «dziesma", bet nonākot Malnavā pretinieks sāk

stipri apbērt šo punktu ar lodēm no šautenēm un lož-

metējiem. Nepiegriežot kaujas atmosfairai nekādu vērību,

virspavēlnieks mierīgi pieņem rotas komandiera ziņojumu,

aprunājas ar partizāņiem un daudz maz informējies par
stāvokli, grib doties pie kāda priekšējā ložmetēja. Tikai

militāro priekšstāvju kopīgā iejaukšanās viņu atrunāja no

šī soļa. Pēc augsto viesu laimīgas atgriešanās Kārsavā,
Malnavu drīz vien nācās atstāt bīstamā stāvokļa dēļ.

Ārzemju viesiem šis gadījums ir palicis acīmredzat neiz-

dzēšamā atmiņā, jo vēl pēc notecējušiem 11 gadiem franču

militārais priekšstāvis pulkv. Di-Parkē šo notikumu itin labi

atceras, savās atmiņās starp citu rakstīdams: „Es labi atceros,

cik ģenerālis Balodis bija sašutis par šo negaidīto uzbrukumu

ārzemju virsniekiem un draugiem. Un kad stāvoklis kļuva
arvien ļaunāks, kad nomierināšanāsnebija paredzama, ģenerālis
Balodis lūdza, lai mēs nekavējamies un tūdaļ sēstamies ragavās,

jo viņš gribēja mūs steigšus paglābt no šāda uzbrukuma

iespējamiem pārsteigumiem. Un es vienmēr ar patiku atceros

mūsu labo rikšotāju nevaldāmo auļošunu pa balto līdzenumu.

Es atvainojos ģenerāļa Baloža priekšā, kas bija ļoti nelai-

mīgs mūsu dēļ, bet mani amerikāņu un angļu kollegas un

es, mēs bijām sajūsmināti par oriģinālo ekskursiju, kuru tik

garšīgi piparoja ložu džinkstēšana — ak! pavisam ne tik

briesmīga". Lieki te aizrādīt, kādu iespaidu atstāja šāāc

virspavēlnieka izturēšanās uz karotājiem.

Beidzot atmiņu virknējumu, atzīmēsim ģen. Balož

usticību latvju tautas interesēm; tās viņš ir stādīji? augstāk
par personīgam, par personīgu labklājību un militāro karjēru.
Viņā aizvien pukstējusi īsta latvieša sirds, pilna ticības savas

tautas spožai nākotnei. Tamdēļ arī šī uzticēšanās tā sekmēja
tautas brīves atgūšanu.

.Militārais Apskats" 1933. g.

192*
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Roberts Kroders

Kalpakiešu ģenerālis
„Mana brīva dvēsele nav mans

īpašums, drīzāk es esmu savas brīvās

dvēseles īpašums."
Romēns Rolāns.

Kalpakiešu ģenerālis ir tikai viens, un arī kalpakieši ir

tikai viena, maza saime. Tikpat maza šodien, kā toreiz,

Latvijas likteņu pirmajās dienās Gan maza tā bija skaitā,

bet liela ticībā brīnumam : Latvijai. Šī lielā ideja kalpakiešus
nesa pāri neticības lāstam, kas žņaudza mūsu tautu, pāri

neziņas postam, daudzu ienaidnieku pretvarai. Bet lielākais

par visiem ienaidniekiem nebija ne lielinieks, ne prūsis, tas

bija slēpts pašos latviešos. Un tās bija bailes, tā bija ne-

ticība, tas bija posta miegs, To kalpakieši gainīja ar savu

leģendāro ticības kvēli, jo viņus vadīja ģenerālis, kas bija

„savas brīvās dvēseles īpašums."
Viņās dienās, kas tagad liekas kā brīnišķīga teika, ģe-

nerālis bija brīvs. Brīvs no ikdienības. Jo brīvību glābt

un sargāt var tikai tas, kas pats ir brīvs, un kas tai ļaujas
viss. Tas ir reliģisks spēks, kas ikdienībai svešs. Tāds

spēks toreiz apgaroja ģenerāli, kad viņš pildīja savu svēto

pienākumu. Pienākumu pret sevi, līdz ar to pret latvju
tautu. Jo tautas dvēseles īstenība ir arī. viņa dvēseles īste-

nība. Ģenerālis un latvietis ir būtiski viens spēks. Tādu

ģenerāli bija pelnījuši tikai latvieši un tikai latvietis varēja
būt tāds ģenerālis, kā pirmais kalpakietis : Jānis Balodis

Latvijas pirmo dienu ugunīs ir lieta ģenerāļa dvēsele.

Tādēļ tā būs sveša visiem, kas šajās ugunīs nav kristīti.

Totiesu jo dārgāka viņu dienu īsteniekiem. Un šīs pirmās
ugunis bija kā Bēthovena mūzika, graujoša, kvēloša, radoša.

Tā bija kaislīgas idejas kvēle Liesmains ideālisms. Bet

ideālisms prasa varonību Un taisni tādēļ kalpakiešu bija
tik maz. Jo arī toreiz bija „prāta vīri", kas rēķināja. To-

mēr rēķināja kaut nebija daudz, ko skaitīt. Arī tie savu

likteni juta, to diktēja viņu instinkts. Un šodien mēs re-

dzam, ka viņi nav maldījušies. (Viņi nemaldās nekad, jo
viņi nekad neriskē ) Un tagad ir viņu laiks. Jo materiālists

nekad nevar būt heroisks. Kādēļ lai viņš ziedojas idejai,
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ja idejas nemaz nav? (Tā ir viņu „reliģija") Bet varonība

ir ticība. Un tauta ir ideja. Ticība un ideja bija kalpa-
kiešu noslēpums. Un griba piepildīt šo ideju bija viņu lie-

lais prieks. Tas nebija pašticīgais patriotisms, kas lielās,

bagātās nācijās viņu jaunātni dzina pasaules karā ar jautriem
bungu rībieniem, kas skanēja kā dejas taktis. Kalpakiešu

prieks bija nopietns un cēls, jo viņus nesa augsta, svēta

atbildība. Viņu skaits 'bija pārāk mazs, lai kaujās varētu

doties ar bezbēdīgu, jautru pārgalvību. Ik dzīvības zaudē-

jums viņiem lika sāpīgi ciest. Jo visi viņi bija cilvēciski

tuvi, viņi bija sirdsdraugi, brāļi. Un ģenerālis bija viņu
vecākais brālis, ne bargais pavēlņieks. Viņi bija dvēseliski

vienoti. Jo dzīve toreiz nebija tikai disciplīna, tikai rutīne,
tā bija māksla. Un kalpakieši cēla Latviju, kā renesanses

celtnieki savas katedrāles. Visi vienoti. Bez atsevišķām
patmīlībām. Ar vienkopīgu prieku, cēlu un varonīgu.
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J. Ozols

Jelgavas atbrīvošanas cīņas
(pec ģen. Raoziņa)

Vēsturiskajās Cēsu un Juglas kaujās 1919. gadā Balti-

jas muižnieku, vācu kolonizātoru un viņu militāro spēku
virspavēlnieka Golca plāni dabūja sāpīgu triecienu. Strazdu-

muižā noslēdza pamieru, pēc kura noteikumiem Golca kara-

spēkam bija jāizvācās no Vidzemes uz Kurzemi. Pēc tam,
sakarā ar Sabiedrotiem doto solījumu, jāatstāj arī Kurzeme

un jāevakuējas uz Vāciju. Golcs turpretī, dabūjis no savas

priekšniecības mājienu, vilcinājās to darīt. Sarunās ar Sa-

biedroto pārstāvi ģen. Gofu Golcs aizrādīja, ka evakuācijai

vajadzīgi divi noteikumi: 1) lai tā netiktu traucēta no ienaid-

nieka un 2) jānokārto to karavīru liktenis, kuri pretendē uz

Latvijas pavalstniecību. Evakuācijai jānotiekot pakāpeniski,
kas prasīšot apm. 2*/a mēnešus. Ģen. Gofs norādīja, ka

uz Versaļas miera līguma pamata vācu karaspēks šeit nevar

palikt. Sarunas izjuka. Golcs vilcinājās tik ilgi kamēr sa-

formējās Bermonta Avālova t. s. krievu „Rietrumu armija",
kura itkā bija domāta cīņai pret lieliniekiem. Šādai armijai
Sabiedrotie nevarēja uzspiest Versaļas miera līguma notei-

kumus, jo tie tak bija paši krievi, kas, likās, gribēja atbrī-

vot savu dzimteni no krievu jūga Patiesībā tā bija tikai

dekorāciju maiņa un minētā armija jaunajai Latvijas valstij
nebija nekas cits, kā tāds pat viltīgs ienaidnieks kāds bija
Golca vadītais karaspēks. Bermonts bija tikai lelle, kiiras

diriģenti bija tie paši vācu kolonizatori Starpība bija tikai

tā, ka tagad viņi varēja uzstāties daudz drošāk, jo viņu
sejas sedza maska.

Golca vilcināšanās izvākties bija aizdomīga, kādēļ Lat-

vijas karaspēks ieņēma aizsargāšanās stāvokli vecajās krievu

pozīcijās aiz Torņkalna, ko varēja izdarīt tikai nepilnīgi, jo
Sabiedrotie ticēja Golca apgalvojumam, ka viņš izvāksies no

Kurzemes, un tāpēc viņi vēlējās, lai Latvija sūtītu savu ka-

raspēku uz lielinieku, t. i. austrumu, fronti. Fronti pret
Golcu, t. s. dienvidu fronti, nācās nostiprināt paslepus, lai

sabiedrotie to nemanītu. Golcs visādi mēģināja diskreditēt

latviešus Sabiedroto acīs, un reizē arī slepeni centās izplatī-
ties Kurzemē. Tika organizēta minētā Rietrumu armija, kura
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bija pilnīgi vācu iespaidā. No tās varēja sagaidīt tikai vā-

ciem pakalpīgu darbību. Sabiedroto mēģinājums, nostādīt šīs

armijas priekšgalā krievu ģenerāli Biskupski, neizdevās. Vāci-

jas toreizēja valdība tomēr juta, kādi bija Golca plāni —

Krievijas un Vācijas monarķijas atjaunošana. Viņa pārtrauca
kara materiālu sūtīšanu. Golcs tomēr turpināja savu iesākto

Ģenerālis K. Berķis

darbu un cerēja apstākļus pārgrozāmies sev par labu. Sa-

biedrotie noteica neitrālo joslu starp abiem karaspēkiem.
Vēl izcēlās domstarpības starp Golcu un Sabiedrotiem. Golcu

izsauca uz Vāciju Tomēr viņš panāca, ka valdība nesasai-

stīja vai arī negribēja pilnīgi sasaistīt tam rokas. Pret lab-

prātīgu karavīru palikšanu Latvijā valdibai nebij nekas pretī,
tāpat „krievu" armijai Golcs izkaulēja algu un uzturu arī

par septembri. Pārējās vācu karaspēka daļas sāka lēnām

aizbraukt. Bet ne visi bija par aizbraukšanu, sevišķi dzelzs-

divīzijas komandieris majors Bišofs. Sabiedrotie izdarīja

spiedienu uz Vācijas valdību, lai tā atsauktu Golca karaspēku,
tāpēc Golcs 21. septembrī noslēdza līgumu ar Bermontu par
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to karavīru pāriešanu krievu dienestā, kas nevēlējās braukt

uz Vāciju. Vācijas valdība tagad paziņoja ka daļa Golca

karaspēka sadumpojusies un pārgājusi Rietrumarmijas (Ber-
monta) kalpībā. Tomēr 3 oktobrī Golcu atsauca un viņa
viela iecēla ģen. Eberhardu par vadoni tiem vācu speķiem,
kas vēl atradās Lietuvā un Latvijā.

Ģenerālis P. Radziņš

Šaī laikā jau bija saformējusies Bermonta Rietrumarmija
kura sastāvēja no :

a) krievu daļām (Kellera un Virgoliča korpusi),
kurās tomēr bija arī vācu karavīri,

b) dzelzsdivizijas Bišofa vadībā, šī bija labākā

un stiprākā Bermonta armijas daļa,
c) Baltenlandes grupas jeb Vācu leģiona.
Formējot savu armiju Bermonts teica, ka iešot caur

Daugavpili pret lieliniekiem, bet tad, kad pēc vācu spēku

pievienošanās viņa korpuss izveidojās par armiju, viņš sāka
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runāt citu valodu: teicās, ka jānodrošinot kreisais flanks,
aizdzenot latviešus aiz Rīgas. Latvijas armijas vadība sen

jau neticēja visam tam, ko darīja Golcs un vēlāk viņa rokas

puisis Bermonts. Viņa drudžaini nodevās savas armijas or-

ganizācijas darbam. Tika nostiprināta fronte pret Bermontu,
kurš vāca savjs spēkus kopā jau no 1. oktobra 6. oktobrī

šī grupēšana bija pabeigta. Bermonts 6. oktobrī nosūtīja
min. prezidentam Ulmanim telegrammu, kurā prasīja lai iz-

laiž viņa karaspēku cauri pret lieliniekiem un lai Latvijas
valdība gādā, ka viņa karaspēkam netiktu likti nekādi šķēršļi
ceļā. Vēl nenogaidījis atbildi Bermonts 6. oktobrī Jelgavā

parakstīja pavēli sākt 8. oktobrī uzbrukumu Rīgas virzienā.

Bermonta spēki bija ap 12000 kājnieku, labi apbruņoti
ar automātiskiem ieročiem un apmācīti. Rīgā taī laikā skai-

tījās ap 9000 karavīru, bet neapģērbti, neapmācīti. Latvijas

armijai trūka kara materiālu, kuru ienaidniekam bija pārpil-
nam, trūka arī piedzīvojušu priekšnieku.

Bermonta uzbrukums mūsu politiskām aprindām un

Sabiedrotiem bija pilnīgi negaidīts. Mūsu virspavēlniecība
turpretī šo uzbrukumu jau sen bija gaidījusi un gatavoju-
sies tā atsišanai. Viņa darīja visu, kas bija viņas spēkos,
bet zem daudz labāk apbruņotā un arī skaitliski pārākā pre-

tinieka spiediena nācās atiet. 9. oktobra vakarā valdības

iestādes atstāja Rīgu, radot arī saviļņojumu pārējos. Naktī

parakstīja atiešanas pavēli un 10. oktobra rītā kā pēdējais

pār tiltiem pārbrauca mūsu bruņotais vilciens. Tiltus izgrieza
un Daugavas labo krastu pielāgoja aizstāvēšanai.

Rīgu ieņemt Bermontam neizdevās, tas piedāvāja pa

radio pamieru, kuru musu virspavēlniecība atstāja bez atbildes.

Cīņas turpinājās. Auga mūsu jaunās armijas skaitli-

skais un morāliskais spēks.

14. un 15. oktobrī not.ka Daugavas forsēšana. leņēma
Daugavgrīvu, kas bija labs izejas punkts Torņkalna ieņem-
šanas operācijai, ko ar Sabiedroto flotes piepalīdzību pabei-
dza 11. novembrī.

Mūsu karaspēka loks vilkās tagad apm. tā: no Du-

bultiem uz Cenas muižu, tālāk uz Torņkalnu, Ķekavu,
līdz pat Ogrei, no Ogres pa Daugavas labo krastu

līdz Jaunjelgavai, no tās pāri Daugavai gar Lauces upīti uz

Sunāksti un Erbērģi. No šī stāvokļa sākās jauns etaps cīņās
ar Bermonta algotajām bandām proti, Jelgavas un visas

Kurzemes atbrīvošana Virspavēlniecība izšķīrās par siste-

mātisku uzbrukumu iesākšanu, kas solīja visvairāk sekmes,

jo karaspēks bija ļoti noguris, municija iztērēta un tādēļ
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dzīties uz pedam pakaļ ienaidniekam Jelgavas virziena ne-

būtu bijis pa spēkam.
Lai apdraudētu pretinieka labo flanku un aizmuguri,

tad mūsu Kurzemes divizijas daļas sīka virzīties no Jaun-

jelgavas uz Bauskas pusi, apdraudot ienaidnieka daļas no

dienvidiem.

13. novembrī pulka vienības pārgāja Misu.

14. novembrī 9. pulka vienības iejēma Sloku-Kalnciemu-

Klīvi. 4. pulka vienības iejēma lecavas staciju. 3. pulka
vienības iejēma Taurkalnes staciju.

Loks ap Jelgavu vilkās arvien ciešāk un ciešāk. Ber-

monta armijas krievu daļas bija stipri dezorganizētas. Starp
visām armijas daļām trūka pietiekošu sakaru, kāpēc ari

armijas flanki pa lielākai daļai cīnījās katrs par ccvi. Ber-

monts centās spēkus koncentrēt Jelgavas frontē, no kurienes

viņš būtu arī varējis izdarīt spēcīgu uzbrukumu, palīdzot tām

grupām, kas atradās rajonā Tukums-jūrmala, bet ar Slokas

iejemšanu tika atvieglotas mūsu tālākās operācijas — bija

iespējams virzīties arī gar kreiso Lielupes krastu.

Šaī laikā politiskais stāvoklis nosvērās stipri mums uz

nepatīkamo pusi: brauca Nisseļa misija no Sabiedrotiem,
lai nokārtotu Bermonta izvākšanos no Kurzemes. Mums

bija no svara iejemt Jelgavu un iztīrīt Kurzemi pirms šī

misija sāk darboties. Pretējā gadījumā Bermonts paspētu
izvest visu karamateriālu, lopus, mantas v. 1.1. Šai misijai
bija arī lielāki uzdevumi — jemt Bermonta armiju savā pār-
ziņā cīņā pret lieliniekiem. Pēc pašu bermontiešu vārdiem,

viņi centušies parādīt sevi kaujas spējīgus. Šī centība arī

izpaudās tādā veidā, ka Bermonta daļas kļuva aktīvākas.

Abas puses saprata, ka tuvojas izšķirošais brīdis.

15. novembrī mūsu karaspēks ieņēma Ērzeļu krogu, tā

pārtraukdams ienaidnieka tiešus sakarus starp Jelgavu un

Tukumu. Virzījās ūz priekšu arī frontes centrs. Arī mūsu

kreisais flanks ar savām acīm, izlūku nodaļām, spieda pre-

tinieku atpakaļ. Abi mūsu flanki bija pietiekoši izvirzīti uz

priekšu, tā kā varēja sākt virzīties centrs, kas atradās Rīgas-

Jelgavas šosejas rajonā.

16. novembrī ienaidniekus labais spārns atspieda uz

Līvbērzi. Cenas muižu ieņēma mūsējie. lenaidnieks atra-

dās lecavas upes kreisajā krastā. Kreisajā spārnā 4. pulks
piespieda ienaidnieku atiet uz Bausku. Naktī Jelgavā notika

augstāko vācu virsnieku apspriede, kurā Bermonts atsacījās
no tālākas vadības, jo viņš nevarēja atrast nekādu izeju no

jaunās Latvijas karaspēka loka, kurš katru brīdi varēja šau-

ties vaļā, jo visu laiku gali bija vilkti kopā. Bermonta
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armijas vadību uzņēmās ģen. Eberhards (ar savas valdības

atļauju) un 17. novembrī ieradās Jelgavā.
17. novembrī Ērzeļu kroga rajonā notikās sadurs-

mes. Vairākās frontes vietās ienaidnieks pat piespieda mūs

atiet. lecavas tilti bija sabojāti, tā kā pretinieka pozicijas

upes kreisajā krastā atradās izdevīgā stāvoklī. Pie Auču

mājām 16. un 17. novembrī cīnījās mūsu 4 pulka vienības.

lenaidnieks turējās sevišķi stipri pat pāriedams pretuzbruku-
mos. Pārējās 4. pulka vienības uzbrūkot ieņēma Bausku,
iegūdamas daudz trofeju.

Ģen, Eberhards bija nodomājis dot mūsu karaspēkam
triecienus, lai tad piedāvātu pamieru un nogaidītu Nisseļa
misijas darbību.

18 novembrī no rīta pretinieks pārgāja uzbrukumā un

dažās vietās pārsteidza mūsu karaspēku pārgrupēšanās laikā,
ko izdarīja, lai varētu izpidīt mūsu divīziju uzbrukuma pa-
vēles. Pret mūsu loka centru darbojās rosīgā Rosbacha no-

daļa, kura tikai nesen bija ieradusies un bija pilnīgi svaiga.
Mums tādu spēku nebija kur ņemt, jo bija visu laiku jācī-
nās divās frontēs. Mūsu Vidzemes divīzijas daļas sāka spiest
atpakaļ. Mums neveicās visu priekšpusdienu. Uzbrukumu

apturēja tikai vēlu vakarā. Šaī dienā pielaida kļūdas kā

mēs, tā arī ienaidnieks. Sevišķi tas sakāms par pēdējo, jo
viņa nodoms atspiest mūsu centru līdz Olainei nepavisam
neizdevās. Mūsu karaspēka morāle nebija cietusi, un tas

bija pats galvenais cīņā pret techniski labāk apbruņoto pre-
tinieku. Vakarā no Jelgavas saņēma radio telegrammu, kurā

ģen. Eberhards lūdza dot piekrišanu pamiera sarunu iesāk-

šanai. Arī šo telegrammu atstāja bez ievērības kā savā laikā

Bermonta-Avālova piedāvājumu. Mēs jau ticējām saviem

spēkiem un diplomātija mums solīja tikai ļaunu — Nisseļa

misija varēja izjaukt mūsu nodomus: nepieļaut izlaupīt Kurzemi.

19. novembrī notika pārgrupēšanās Jelgavas atbrīvoša-

nas operācijai un

20. novembrī sākās lielais uzbrukumz. lenaidnieks pre-

tojās ar zvēra niknumu, jo Jelgava bija viņa pēdējais apstā-
šanās punkts latviešu zemē un galvenā bāze viņa militāra-

jām operācijām. Zaudējot to, bija jāzaudē arī cerības palikt
vēl uz priekšu Kurzemē un plānot par Latvijas koloni-

zēšanu. Mūsu divīzijas virzījās lēni, bet neatturami uz priekšu.
Katrs solis bija jāizcīna Jelgavu bija nodomāts ieņemt no

flankiem. Visu dienu risinājās mutuļojošas cīņas un rezul-

tātā — vakarā mūsu pusloks ap Jelgavu bija savilkts vēl

ciešāk.

Je'gava jau ienaidnieks nomanīja, ka bus viņam jaaiz-
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iet. Norisinājās tie parastie barbariskie skati, kas raksturīgi
zvēra agonijai. Sākās latviešu piekaušanas uz ielām. Uz

varas darbiem pret latviešiem kūdīja tā laika vācu lapa „Die
Trommel". Vāci gatavojās aiziešanai, ko konstatēja arī mūsu

karaspēka vadībapētot ienaidnieka pretošanos mūsu flankiem.

21. novembri 6. Rīgas pulks sāka uzbrukumu no Pur-

maļu māju rajona virzienā uz Ānes muižu. Pēc sīvām cī-

ņām iztīrīja arī ķieģeļu cepļus šosejas rajonā un pulka 7.

rota ieņēma Valdekas muižu, kur saņēma ienaidnieka smago

lielgabalu, kas traucēja uzbrukt Ap V2lO 4. pulka grupas

sasniedza Ozolmuižas ceļu un izsūtīja patruļu uz koka tilta

galu Sasniedzot 7. rotai koka lilta galu, tika nosprostoti
visi ceļi kas nāk no Purmaļu rajona. Pa ceļiem turpināja
piebraukt ienaidnieka vezumu grupas, kuras mūsējie izklīdi-

nāja. Pienāca arī pulka 8. rota. Abas rotas atradās zem

stipras ienaidnieka uguns. Pienākot no Cenas muižas 5.

rotai 11. bataljona komandieris ar kauju iztīrīja preču staci-

jas rajonu. leņemt Jelgavu pār tiltiem bija grūti, kamdēļ

pēc 111 un I bataljona pienākšanas 4 rotas pārcēlās pār
Lielupi augšpus preču stacijas un uzbruka pasažieru stacijai,
kuru pīkst. 17.30 ieņēma saņemot arī 1 lielgabalu. Tagad
arī pulka pārējām vienībām bija iespējams uzbrukt pār til-

tiem. Pilsētā Rīgas pulka vienības savienojās ar Daugav-
pils un Siguldas pulka vienībām, kuras ienāca Jelgavā no

ziemeļvakariem un vakariem. Bermonta bandas bija rīkoju-
šās kā īsti vācu algotie „landsknechti" — veikali bija izlau-

pīti, ievērojamākās celtnes, kā pils un reālskola dega. Savā

nāves agonijā zvērs sagrāva arī daudz kultūras vērtību. Sa-

dega vērtīga bibliotēka, slavenā Jelgavas pils v. t. t. Mi-

nētās šausmu nakts mēmais liecinieks — pils vēl tagad ne-

spēj atgūt to, ko viņai atņēma trulo smadzeņu izperinātais
šausmu darbs. Bermonta-Avālova karaspēks aizejot rīkojās
kā mežonīgu tatāru orda.

22. novembrī Nissels lika priekšā atļaut Bermonta ka-

raspēkam evakuēties no Kurzemes. Ar Jelgavas ieņemšanu
mums tas vairs nebija bīstams, bet lai aizkavētu aizejošā
ienaidnieka laupīšanas Kurzemē, tad bija vēlams, lai no viņa
bandām pēc iespējas ātrāk iztīrītu arī pārējo Kurzemi un

Zemgali.

Turpmākās dienās turpinājās sakautā pretinieka vajā-
šana. Viņam neļāva nekur apstāties, bet visu laiku sekoja
soli pa solim. Ar Jelgavas atbrīvošanu sāktās cīņas tuvo-

jās savam noslēgumam un beidzās ar kaujas spēju zaudē-

jušās Bermonta armijas iedzīšanu Lietuvā.

Jelgava un pārējā Kurzeme ar Zemgali bija atbrīvotas.
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J. Ozols.

Jelgavas īsa vēsture

Vieta pie Lielupes, kur tagad izplešas Zemgales galvas

pilsēta Jelgava, ir pieredzējusi daudz, iekams viņu latviešiem

nolaupītu, latvieši atkal sev atkaroja. Nāve dejojusi savu

ārprātīgo deju ap viņu Kara vētras šalkušas viņai apkārt.
Mūzīka skanējusi. Liksta pēc likstas sekojusi, un maz bijis
to brīžu, kad miers tinies ap sirmajiem mūriem.

Agrāk šai vietā bijusi sena zemgaliešu osta — Mintava,
kura stipri vien konkurēja ar Rīgu. Rīgas saimniekiem vā-

ciešiem tas bija pietiekošs iemesls, lai iekarotu 1266 gadā
zemgaliešu ostu Šeit nu radās atbalsta punkts vācu turp-
mākai iekarošanas politikai, kuru tie maskēja ar kristīgās
ticības izplatīšanu.

Mintavas vietā vācieši uzcēla pili un turpināja Zemgales
iekarošanu visiem iespējamiem līdzekļiem. Zemgaļi zaudēja
vienu pili pēc otras. Zemgaļi cīnījās un noasiņoja vesela

gadsimta ilgajā cīņā. Latvju cilšu savstarpējā nevienprā-
tība savu traģisko izskaņu piedzīvoja šinīs zemgaļu varonī-

gajās cīņās, pēc kurām lepnie zemgaļi pārgāja pulkiem uz

Lietuvu, nevēlēdamies smakt zem dzelžainās dūres.

Ap vācu uzbūvēto Jelgavas pili viļņoja cīņas Arī

mūsu brāļu tauta — leiši staigādami kara tekas, iegriezās
šaī vietā, un arī paši iekarotāji cīnījās savā starpā, tā ordeņa
mestram Gothardam Ketleram vajadzēja meklēt palīdzību pie

poļiem pret krieviem. Kurzeme un Zemgale kļuva par Po-

lijas vasaļu valsti, kuru pārvaldīja hercogs.
Pirmais šīs valsts hercogs bija jau minētais ordeņa

mestrs Gothards Ketlers. Šis hercogs arī deva Jelgavas
miestam 1570. gadā pilsētas tiesības, un pats tas pārcēlās
no Kuldīgas Jelgavā.

Pēc Gotbarda Ketlera nāves Jelgava kopā ar visu Zem-

gali saskaņā ar tēva novēlējumu, nāca Ketlera dēlaFridricha

valdīšanā. Viņa laikā stipru varu ieguva muižniecība. Jel-

gavas pilsētai hercogs Fridrichs 1605. gadā noteica pilsoņu
tiesības un pienākumus. Šis laiks nebija labvēlīgs pilsētas

uzplaukšanai, jo atkal pilsēta pārcieta vienu cīņu pēc otras.

1621. gadā zviedru karalis Gustavs Ādolfs to ieņēma, uz-

likdams tai nodevas. Nākošajā gadā poļi Jelgavu zviedriem
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atņēma, bet jau 1625. gadā to ieņēma atkal zviedri. Abi

karaspēki postīja zemi šausmīgā kārtā, un arī Jelgava daudz

cieta un nespēja uzplaukt par ziedošu pilsētu Pilsētas ie-

dzīvotāji pārcieta visas kara briesmas, valdīja nabadzība un

bads Pēc t. s. Altmarkas pamiera, kuru noslēdza poļi ar

zviedriem, Jelgava sāka daudz maz vieglāk elpot un tikai

1635, gadā Zemgali atstāja svešnieku karaspēki.

Par savu pēcnācēju Fridrichs izraudzīja savu brāļa
dēlu Jēkabu, kuram, pateicoties veiklai tēva brāļa spēlei,
izdevās uzkāpt hercogistes tronī. Hercogs Jēkabs bija uz-

audzis un izglītojies ārzemēs. Visa vara zemē piederēja

muižniecībai, bet Jēkabs bija ārzemēs iepazinies ar merkan-

tilisma idejām (galvenā valsts bagātība un vara ir nauda)

un
visiem spēkiem centās tās realizēt. Un tiešām viņa val-

dīšanas laikā stipri atplauka un uzziedēja Kurzemes rūp-
niecība un tirdniecība. Līdz ar visas zemes saimniecisku

atdzimšanu atdzima arī Jelgava. Hercogs nostiprināja to

vaļņiem, apgādāja ar artilēriju. Lika izrakt t. s. Jēkaba ka-

nālu, tā apgādādams pilsētu ar labāku dzeramo ūdeni, kura

trūkums bija sāpīgi sajūtams epidēmiju laikos. Jēkaba laikā

Jelgava izvērtās jau par palielu pilsētu. Latviešu un vācu

tautības dzīvoja diezgan noslēgti katra savā kvartālā. Grunts

gabalus izdeva hercoga rentes kambari uz linšu tiesībām.

lelas bija smilšainas un uz tām svieda visus netīrumus. Jē-

kaba laikā auga arī pilsētas iedzīvotāju skaits. Ap 1658.

g. to bija jau B—9ooo. Tā kā hercogs nodarbojās arī ar

kolonialtirdzniecību (Tabago, Gambija), tad Jelgava kļuva

par preču noliktavu Vidzemei un Krievijai. Pilsētā atradās

salpetra fabrika, ūdens dzirnavas, un dažādi cepļi. Jēkaba

rīcībā bija arī prāva karaflote.

Hercogistes panākumi sevišķi nepatika Zviedrijai, jo
tādā veidā Jēkaba flote drīz vien varēja izkonkurēt zviedrus.

Jēkaba personā viņiem auga arvien stiprāks sāņcensis Brieda

negaiss — zviedri gatavojās satriekt savu kaimiņu.

Zviedru uzbrukumu Jelgava saņēma 1658. gadā, kad

ieņēma pili un sagūstīja pašu hercogu Jēkabu. Pilsētu, sa-

protams, izlaupīja. Nelīdzēja neitralitāte, kuru Jēkabs ietu-

rēja attiecībā pret poļiem un zviedriem. Izdevīgajā gadījuma

(poju-zviedru karš) zviedri centās likvidēt arī Jēkabu un tā

iegūt sev saimnieciskus labumus, kā tas vienmēr ir bijis

gandrīz visos karos vēsturē. Pili un pilsētu zviedru kara-

spēks izlaupīja, karavīrus nevarēja pat sapulcināt, tā viņi

bija aizrāvušies. Zināma merā par šo likstu Jēkabam bija

jāpateicas tai diplomātijai, kura centās vājināt Zviedriju vi-

Tias cīņās ar poļiem. Jēkabu apcietināja un aizveda uz
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Ivangorodu. Pa to laiku Jelgava pārcieta uzbrukumus.

1659. gadā pilsētā iegāja Brandenburgas kūrfirsta karaspēks

padzīdams zviedrus. 1660. gadā pilī jau saimniekoja poļi. Šai

pat gadā pēc Olivas miera hercogu atbrīvoja no gūsta,
viņš atgriezās savā rezidencē un pūlējās atjaunot sagrauto
zemes saimniecību, bet agrāko plaukumu sasniegt vairs ne-

izdevās. 1681. gada pēdējās stundās-Jēkabs mira. Pēc

viņa valdīja viņa dēls Fridrichs Kazimirs.
Šā hercoga laikā Jelgavā sāka ritēt grezna un viegl-

prātīga dzīve. Pirmo un pēdējo reiz viņa laikā Jelgavā at-

radās pastāvīga itāliešu opera. Dzīres sekoja dzīrēm. Sa-

protams, daudz no tā ieguva Jelgavas pilsoņi-amatnieki, bet

zemes saimniecība grima lejup. Fridricha Kazimira laikā

Jelgavu apciemoja Krievijas cars Pēteris Lielais, starp citu,

apsolīdams apprecināt mazo troņa mantinieku ar kādu krievu

lielkņazieni.
Vēl Jelgavas fragmentāriskajā vēsturiskajā apskatā atzī-

mējami kalendāru nemieri, kas izcēlās kā atbalss franču

lielajai revolūcijai. Tie notikās 1792 gadā un Jelgavas

pilsoņi to dabūja apslacīt savām asinīm.

No pēdējiem hercogiem atzīmējams Bīrons, kura laikā

iesāka un, pēc pārtraukuma, viņa valdīšanas otrā periodā
uzbūvēta Jelgavas pils tagadē|ā veidā. Šo darbu veica pēc
slavenā itāļu architekta Rastrellī projekta.

Pēdējo hercogu laikā Kurzeme pamazām nonāca Krie-

vijas atkarībā. Arī šinī svešniecības laikā Kurzemei nācās

izbaudīt karus un mērus. Līdzi cieta arī Jelgava.
Bet ievērības cienīgais fakts visos šajos laikos ir tas, ka

Jelgava kā pilsēta piederēja vienmēr svešai varai, ne lat-

viešiem Karus izcīnīja līdzi arī latviešu zemnieks, bet tikai

kā padevīgs kalps.
Viss kļūst citādi, kad pasaules kara gados pie Jelgavas

dzimst jaunais latviešu spēks — latviešu strēlnieku batal-

jonu pirmsākums Šo uzliesmojumu, kurš pie Ruļļu kalniem

apžilbināja seno kalpinātāju vācieti, atkal apklāja zilpelēka
dūre un Jelgavas ielās dunēja atkal svešu karotāju soļi. Un

visbeidzot latvieši nokratīja no sevis kā no austrumiem ta

no rietrumiem izstieptās svešās rokas, atjaunoja atkal varo-

nīgo, zemgaļu cīņas, un pēc simtiem gadu Jelgavā, tur, kur

atradās senā zemgaļu osta šalc priecīgi tas pats latviešu

gars, kas apklusa svešas varas spiests 13. gadu simtenī.

Lai brīva mūžu mūžos mūsu Jelgava, mūsu Latvija !



Sveicinām Jelgavas atbrīvotājus

15-gaduatceres dienā!

AJiezers un H.Vents
Muzikaliju, sporta p

•

un ieroču veikals • I al īvJo

Jelgavā, Lielā ielā Ns 20 Jelgavā, Lielā ielā 28, tāļr. 730

Zemgales
Kredītbiedrība

Jelgavā, Akadēmijas ielā Nq 19

ūdzu pārliecināties par mūsu ražojumu labumu

Papirosu tabaka „fiina" 50 gr. 35 s.

Papirosi ,,Draugs" 10 gab. 12 sant.

Cigāri „Cepelins"ļ
„

„Hercogs" ļ
u

Tabakas fabrika „fiSTORIfV'
Jelgavā, Vašingtona prosp. JMb 7. Tālrunis 613



KINO-TEflTRIS

,.MODERN"
p. M. Prieditis. Jelgava, Lielā ielā 28, tālr. 4-2-9

Artēzisko aku būvēt.

T. Rozenvalds
Jelgavā, Uzvaras ielā N° 5. Tālrunis 628

Manufaktūras un apģērbu _
..

.

tirgotava E. Grunbergs
Z.Mandeištams Drogu un krāsu tir9°tava

Jelgavā, Jelgavā, Katoļu ielā N° 32

Katoļu ielā 8. Tāļrunis 688 Tālrunis 338

_~
Manufaktūras, sīku preču un

The &il€ZM.Ž Ccmpany veļas tirgotava

of £atvia, Emitē* |_ BIu mbergs

Jelgavā, Katoļu iela Jelgavā, Katoļu ielā Ne 7

PULKSTEŅU UN OPTIKAS M. BRRUERS
VEIKALS I p. R. G E T G E

L Rozentāls marmora un
i_.

GRANĪTA RŪPNIECĪBA

Jelgavā, Lielā ielā N° 4. Jelgavā, Zemgales prosp. N° 6

Grāmatu un rakstāmlietu Parfimēriju, krāsu un tapētu

veikals tirgotava

Brāļi Hān A. Abramsons
Jelgava, Pils ielā JMb 18 Jelgavā, Katoļu ielā4, tāļr. 670



Sveicinām Jelgavas atbrīvotājus

15-gaduatceres dienā!

Tvaika dzirnavas Jelgavā

Brāļi Eulenberģi

J. Gotthards
Lo§u stiklu un krāsu

speciāla tabākas tirgot. 3 Efbmans"
Jelgavā, Pasta ielā M 2

Jelgavā> Katoļu Id
_

54

Mēbeļu rūpniecība

J, Būttners
dib. 1900. g.

Jelgavā, Pasta ielā 18. Tāļrunis 25

£t £y m -m Pulksteņu veikals un

£>• CpCēGIS darbnīca

ieroči-municija B. Kamīnskīs
Jelgava, Katoļu iela 32. Jelgavā, Katoļu ielā 25.

Eduarda Dannenberga Radīo un elektrIba

Zelta un sudraba lietu J?
.

HlkSMMlS
Tālmnis 690

Pulksteņi
Jelgavā, Katoļu ielā 22. Jelgava, Katoļu iela M> 5



Rotaļas - - Dāvanas T flsiV^nm
Jaunumu Imports"

*

Ip. fi. MalaUCkiS Galdniecība

Jelgava, Katoļu iela N° 23. Jalgava, Liela iela N? 17.

J- 'Rubemis y. Heimanis
Jelgava, Katoļu iela N° 11,

tāļr. 382. drēbnieku meistars

Latviešu biedrības namā.

Krāšņākie ziedi uu puķes
Jelgavā, Pils ielā 36, tāļr. 484

Velosipēdu, šujmašīnu un JfC CzgIs
mūzikālijas tirgotava k . _

_
..* Sujmasmu, mūzikas riku un

■ velosipēdu veikals

Jelgavā, Lielā ielā N° 13 Jelgavā, Katoļu ielā N° 8,
Izlabošanas darbnīca. tāļr. 498.

Rigas Komercbankas, Jelgavas nodaļa
Jelgava, Liela iela 12, tāļrunis 36.

Pieņem noguldījumus uz noteiktu un nenoteiktu laiku.

Diskontē vekseļus un izdara visas bankas operācijas.

Jelgavas otrā krāj-aizdevu sabiedrība
Uzvaras ielā i2.

Tāļruņi: direkcijai 749, kasei 196.

A./S. linu manufaktūra

£>. <J. Mcffs
Uzvaras ielā 55.
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15 gadu atceres dienā!
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ī. Reinvaids & E. Puļķis Adu un zirgu lietu tirgotava

Pārtikas preču tirgotava fl KonStantitlOVS
Jelgava, Katoļu iela 43,

tāļr.
636. Jelgava, Katoļu iela N° 39.

M. Glazer, E. Dombrovska

Jelgavā velosipēdu rūpniecība un

Kolonialpreču lieltirgotava
tirdzniecība

Katoļu ielā 31. Jelgavā, Katoļu iela 25,
taļr. 466

Apavu veikals PaUlS DrabG
P. Feldmanis

Diplomēts optiķis

Jelgavā, Katoļu ielā 26. Jelgavā, Pils ielā N° 24.

2emgales tirdzinieku savienības klubs

Pārvaldnieks J.&rih&vshis

Jelgavā, Lielā ielā 16, tāļr. 454.

Speciāls manufaktūras veikals

Lielā izvēlē augstākā labuma preces katrai sesonai

R. Efraimsons & P. Jakobsons

Jelgavā, Lielā ielā 1, tāļr. 369.



Jelgavas Kredītsabiedrība
DXrXLvbia

a

s un

Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, JakobSOHS
pašas namā, tāļr. 175.

Jelgava, Liela iela 4.

Drogas, parfimērijas, krāsas,,

F. StGinbSrCļS un gumii as P reču tirgotava

Drēbnieku amata meistars L. Glikman,

Lielā ielā 20. Tālr. 697. Jelgavā, Pils ielā N° 20,

tāļr. 790.

. ... x Q
* x

Šmuškoviča
L HirSmans & Z. Sarmans

r
,-

, ,Cepuru un platmaļu veikals

Jelgava, Uzvaras ielā N° 3, un darbnīca

tāļr. 114 un 765.
pils jdā 18

Jelgavas nodaļa

Jelgavā, Katoļu ielā M> 41. Tāļr. 668.

Augļu pārstrādāšanas fabrika

Jelgavā, Bisenieka ielā JVTs 41. Tāļr. 225.

Koku zāģētava. Būvmateriāli.

Jelgavā, Lietuvas ielā N° 16 Tālrunis 75.



Sveicinām Latvijas atbrīvotājus

15 gadu atceres dienā!

„ .. _ .. , _

Firma Bobkovic
Drogu, parfimēriju un krasu

tirgotava J
s CO i 011115

A JakobSDnS Pulksteņi, zelts, sudrabs, kri-

Jelgavā, Lielā ielā .Nb 16.
. .

stā!_s u" &M
?\l

Jelgava, Katoļu iela 5.

F- CarS
f Jelgavā, Kolonial un tabakas preču

Lielā ielā JVb 2. Tāļr. 494

Apģērbu un veļas tirgotava PMU
un rūpniecība. Jelgavā, Lielā ielā 32, tāļr. 260

„A/S Rīgas vilnas manufaktūra"

Jelgavas nodaļa : Pils ielā 26. Tāļr. 586.

ALKSNIS ERNESTS

Kīno „PILS TEĀTRIS"
un

minerālūdeņu iestāde.

Jelgavā, Pils ielā 40.

Kārlis Finkenšteins

Apavu tirgotava. Jelgavā, Pils ielā 22.



RIGflS-JELGflVflS

autobusu satiksme
Poruka ielā 5. Tāļr. 307.

L. Rutens.

N. Steinberga VlI?a un li^iem tirs°tava

Pulksteņu veikals un darbnīca M. Bergmaņa

Lielajā ielā 34
ĪT

JELG^Ā
'

1QJ Uzvaras iela N° 13

konditoreja un kafejnīca

K Vanags un J.Mitrofunovs DālTlU Ull kungu
Lielā ielā 16- apģērbi

Manufaktūras, modes

un sīku preču

tirgotava

Brāli

J.Mežinš hirsmrņi
1 JELGAVA,

Katoļu ielā 3. Tāļr. 153

apavu

rūpniecība

Lielajā ielā N"2 3
Francis JŪIius

Elektrotechniska darbnīca

Plkv. Brieža ielā 17, tāļr. 302



Sveicam Jelgavas atbrīvotājus

15 gadu atceres dienā!

Drogu, parfimēriju, krāsu
Neimana

un foto piederumu veikals 1

lampu un trauku tirgotava
L. Knostenbergs Jelgavā( Katoļu ielā N2 18

Jelgavā, Katoļu ielā 20 Tālrunis 535.

n ii x ,1 a k -

1. Grasmaņa sēklu tirgotavas
Pulksteņu veikals un darbnīca ' °

īpašnieks F. Arklinš

J. Rozenbergs
Jelgav

-

Katoļu idā 18_
Jelgavā, Katoļu ielā 26

Tāļrunis 266

Optisks, fotogrāfisks, radio Laucinieku viesnīca
un elektrotechnisks veikals

N. Šiliņš ip-
J

-
Namnieks

Jelgavā, Fiis iela" 14, tāļr. 400
Kat0! u ielā 42 Tāln 222

r - ni-i**ri. p
I- šķiras restorāns

S. RUMELS
„SPLENDID"

Apavu tirgotava
T . _

n ,
.

cr

_

Jelgava, Poruka iela 5.

Liela ielā N° 29 O. 2ibeiko.

a MIEZERA

Mēbeļu būvrūpniecība betona rūpniecība

TPflflnrQ lčifrp!i$ Jelgavā, Lietuvas ielā JMb 12

IDUUUIO
krājumā un uz pasūtījuma

Mātera ielā 4 un 20, tāļr. 284
tikai augstākā labuma ce-

J menta izstrādājumi.



Damu cepuru veikals Seklu un labības tirgotava

IA. Gutermans Rožanskis

Lielā ielā JMb 13. Lietuvas ielā 6.

Apavu rūpniecība

J. KINCIS

Jelgavā, Katoļu ielā 12

Tāļrunis 269.

Būvapkalumu, dzelzs, tē-
_ , . , , ._,

rauda un krāsu tirgotava
Tabakas un }°}omal Precu

.
_

veikals

J. rriks Veiss
Jelgavā, Uzvaras ielā N? 3

j , ģ Lielā idā 34
Taļtunis 14. °

Latviešu Savstarpigā Apdrošināšanas B-ba

dibināta 1906. g.

Jelgavā, Uzvaras ielā 13, savā namā

Lielāki riski un dzīvīlfas apdro-

šinājumi tiek pārapdrošināti ār-

zemēs (Šveicē).

V. OŠENIEKS
Jelgavā, Bauskā,

Katoļu ielā 15, tāļr. 134 Tirgus laukumā 14, tāļr 117

Zemkopības mašīnas, mākslīgi mēsli, sēklas, dzelzs un

tērauda lietas, ogles, būvmateriāli, velosipēdi, šujma-

šīnas, elektrības piederumi, radio piederumi.



Sveicinām Latvijas atbrīvotājus

15 gadu atceres dienā!

Dzelzs, tērauda, krāsu un

sēklu tirgotava E. AHunans

I. NfiSadOlllOVS
Jelgavā, Lielā ielā JMb 21.

Jelgava, Uzvaras iela JMb 4.

Zemgales Starpniecības Pulksteņu veikals un

birojs
v

darbnīca

Jelgavā, Akadēmijas ielā 6
g JātOVlČS

lp. Fr, JirgBnSOnS Jelgavā, Katoļu ielā JMb. 10.

Betona rūpniecība

īpašn. Roberts Maulvurfs

Jelgavā, Raiņa ielā N2 37-a. Tāļrunis 348.

Zirgu lietu veikals un
_ ■ 1 s

j. lējējs *■ Zanderbeks
Katoļu'ielā 56, tāļr. 738.

Jelšavā
-

Lielā ielā 6
'

Dāmu frizētava

„£idiiW
Jelgava, Katoļu iela 46. Tāļrunis 835.

L. Alksnis.



£>. 'Paula
Koka un dzelzs apstrādāšanas rūpniecība

Dobeles ielā 68, tāļr. 474.

R. Kasperovičs E Spēlmanis
Dzelzs, tērauda, būvmateri-

Jel
-

Uzvaras ielā u
alu un masmu tirgotava &

tāļr 353
Jelgavā, Uzvaras ielā 6.

_

1 '

Tāļrunis 465, Pārtikas un tabakas preces

Modes galantērijas kā arī J- Atkašuns

drēbnieku, kareivju un citu Maiznīca-konditoreja

formu piederumu veikals kafejnīca JJ g rfl |) j j ļ
lt

ZcIllIS KāOS Lielā ielā 3. Nodaļas: Katoļu

Jelgavā, Uzvaras ielā Ns 3
ielā 2S

> \āļr-
454 >. "eS ielā 45

° '
un Uzvaras iela 31.

JEcnd.cnas viesnīca

Poruka ielā 3. Tāļr. 434.

J. Ftcidenteld»

Latvijas piensaimniecības

centrālā savienība

Rīgā, Dzirnavu ielā Nš 87189.



Sveicinām Latvijas atbrīvotājus

15*gadu atceres dienā!

Tvaika drēbju krāsotava un ķimiska tīrītava

P. Černišovs

Jelgavā, Pētera ielā N° 9.

JelgavasE&tvi&šu. h^bas

ekonoms

N. Artemjevs

Jelgavas Savstarpējā

Kreditbiedriba.

Jelgavā, Katoļu ielā 30, tāļr. 130.

Akciju Sabiedrība

Rīgā, Brīvības bulv. N° 3 — Brīvības ielā N° 67.

Modes preču nams.



Kc dod. mums

ČaimoL
Ļauna

—
tā viņu sauc tautā, šo un Rīgas skatiem uz iesaiņojumiem

populāro saldumrūpniecību. aiziet uz visām pasaules malām,
Un viņu pazīst pat bērns. popularizējot mūsu valsti.

Bet ne visi_ zin, ka bez lētām, Eksporta vajadzībām vien akc.

visiem pieejamām augstāka labuma sab. ..Laima" nodarbina 150, bet

šokolādēm, konfektēm, kako un ci- sesonas laikā 200 strādniekus un

tiem tikpat delikātiemsaldumiem,— speciālistus.
akc. sab. .Laima" dod mums aiī Bet netikaiarsavastiešās darbības

vēl daudz ko citu un tikpat labu. plašo apjomu akc s. ,Laima" sekmē

Pēc apgrozījumiem plašākai sal- mūsu saimniecisko dzīvi: viņas_vaja-
dumrūpniecībai Latvijā (2 milj. latu dzībām koku apstrādāšanas rūpnie-
gadā), akc. sab. .Laima" pieder arī niecībās, kartonāžu fabrikās un lito-

lielākais saldumu eksports . pēdējo grāfijās arī strādā ne mazāks cilvēku

3 gadu laikā akc. sab. „Laima" no- skaits.

devusi valsts kasei ap 1 milj. latu Un tā akc. sab. „Laima" ir ne

valūtā, sagādājot līdzēkļus nevien tikai saldumu cienitāju laime, bet

savām, bet arī citām importa arī ievērības cienīgs faktors musu

vajadzībām. saimnieciskā dzīvē.

Miljoniem šokolādes figūriņu un To atzīmējušas arī attiecīgās
konfekšu ar apzīmējumu „Made in oficiālās iestādes.

Latvija" un ar nacionāliem motīviem

Čiles salpetris

Iir
nepieciešams lai

sasniegtu augstas un

labas ražas



bezalkohola dzērienu fabrika

Jelgavā, Veismaņa ielā 3, tāļr. 165

Augstākās godalgas

liķieru fabrika

Jelgavā, Katoļu ielā 1, tāļr. 145

Augstākās godalgas

Rīgas alus noliktava

Jelgavā, Dobeles ielā 4, tāļr. 96

Ž. M i I g r ā v i s

Vīnes krēslu un mēbeļu būvrūpniecība

Koku zāģētava Būvuzņēmums

Auto transports

Tirdzniecības un rūpn. akc. sab. „Ķieģelis un Kūdra"

Kantoris Uzvaras ielā Nr. 42. Tāļrunis 61.

f>. Czcls
Augļudeiju iestāde

Rīgā, Stabu ielā 56, tāļr. 96794



Jelgavas,Krustpīlsun Liepājas

Cukurfabrikas
pārdod sekošus blakus ražojumus:

1. Cukurbiešu graizījumus — lētākā un

izdevīgākā lopbarība
Cena Ls 3 tonna franko vagons cukurfabrikā

vai noņemot uz vietas vezumiem.

2. Filtrkaļki — lētākais zemes mēslos.

urTkaļķošanas līdzeklis

Filtrkaļķis, noņemot uz vietas cukurfabrika

tiek izsniegts par brīvu.

Filtrkaļki sūtīšanai vagonos un liellaivās, arī

tiek izsniegts par brīvu, iekasējot vienīgi
kraušanas izdevumus.

3. Melase — lētākā lopbarība
Lauksaimniekiem tiek aprēķināmas sekošas

lētas cenas:

Ls 30,— tonnā, noņemot uz vietas cukur-

fabrikā, ar iepildīšanu mucās Ls 32,— tonnā

franko stac. Krustpils, Liepāja, Jelgava jeb

piestātne Jelgava, — ar iepildīšanu mucās.

Cukurbiešu graizījumus un filtrkaļķus izsūta

vagonos sabērtā veidā, ne mazāk par va-

gonu kravu.

Cukurbiešu graizīj.dzelzceļa vedmaksa stipri pazemināta

Pasūtījumus pieņem un tuvākas ziņas sniedz:

1) Valsts cukura monopola pārvalde, Rīgā, L. Smilšu

ielā No 1/3, dz. 8, tāļrunis 20739

2) Jelgavas cukurfabrika, Jelgavā, tāļrunis Jelgava 296

3) Krustpils cukurfabr. Krustpilī, tāļr. Krustpils 55 un-

4) Liepājas cukurfabrika, Liepājā, tāļrunis Liepāja 1894

Sakarā ar piedāvājamo blakus ražojumu Ietām cenām un lopbarības
vajo ražu vairākos apvidos, paredzams, ka cukurbiešu graizījumus
un melasi nevarēsim vēlāki izsniegt pieprasāmos vairumos; tāpēc
ieteicams ar šo ražojumu noņemšanu pasteigties.

Valsts cukura monopola pārvalde.
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