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Skats no Ineša rietuma gala uz Vecpiebalgu.

I.

Ģeogrāfiskais stāvoklis.

Vecpiebalga atrodas Gaujas augstuma ziemeļa rietuma galā, kur

ari Gauja izceļas, dodamās istrauji un lielus līkumus mezdama uz jūru.
Tas dod liecību, ka viņas dzimtenei augsts stāvoklis. Tādā ziņā Alauksts

ir viens no visaugstākiem ezeriem Latvijā.
Par Gaujas izcelšanos ir vietējībā dzirdēta senāk kāda teika.

Alaukstam abos galos atrodas pļavīgsnēji zemumi. Rietuma galā iztek

Gauja un austruma galā pa dažiem grāvjiem pietek pavasaros laba

tiesa ūdens iekšā, neskaitot augstāko vietu gar abiem sāniem, kas arī

savus pavasaru un lielu lietus laiku ūdeņus dod iekšā, jo citādi Alaukstam

nebūtu ūdens, ko tecināt gan pa dabīgo ceļu uz rietumu, gan arī pa
kanālu uz Taunu un Inesi priekš Vecpiebalgas dzirnavām.

Senāku laiku cilvēki ir sākuši prātot, vai tik Gaujai nav agrāk

iesākums, nekā Alauksta rietuma galā, un sekot austruma gala zemuma

grāvjiem jeb to virzieniem augšup uz mazo ezeriņu Sumuisu, tad no

turienes vēl augstāk uz Incenu kalnu, kas ir cēlākais aiļgstums un

labākā izskatu vieta pāri Alaukstam visā viņa garumā no austruma

puses līdz Bregža kalnam. Tur nu vairs nekāda strautiņa uz Sumuisu
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neatrazdami, kā vien kas ceļas no sniega ūdeņiem pavasaros, bet

gribēdami taču likt Gaujai no Incēnu kalna teiksmainu sākumu,
nodibinājuši to tā, ka ūdens tekot slepen pa zemes apakšu no Incēnu

mājas akas vai no kāda neredzama avota uz Sumuisu un no viņa
tāļāk — plūdu laikos zemes virspusē pa grāvjiem un sausākos laikos

slepen tāpat arī pa apakšu. Tādas

slepenas tecēšanas čurkstēšanu

jeb burbuļošanu varot sadzirdēt

vasaras pusnaktīs pilnā mēnesī,
kad noskaitot lielos „ūdens vār-

dus", tad nogulstoties ar kreiso

ausi pie zemes galvu
uz Sumuisa pusi. Šis ūdens tekot

visam Alaukstam cauri un nejau-
coties nemaz ar citu ūdeni, ko

varot novērot jaukā laikā no

augstākām apkārtnes vietām. Un

tiesa gan, ka dažreiz ir tāds iz-

skats redzēts Alaukstā, it kā kad

stieptos tumša strāva no viena

Dabas skats.

gala uz otru. Tas notiek tā laikam vēja grozību gadījumos īsti pie
lēna laika, kad ezera vidū ūdens uz brīdi pavisam nostājies. Tā nu

teika atzīst, ka Gaujas pirmais atvars esot Sumuiss un Alauksts

otrais, kamēr patiesībā pirmais atvars, kuram Gauja tek cauri, ir —

ja to tā var saukt — Laidzu ezers pie Nēķena Laidzu mājām.
Otrs ievērojamais ezers ir

košais Inesis ar savām septiņām
kuplām salām, kamēr Alaukstam

ir tik viena. Par abu šo ezeru

izcelšanos bij rakstītāja bērnības

laikā zināma šī teika. Pasaules

sākumā Alūksnes ezera dēls

Alauksts nācis pa gaisu uz Pie-

balgu, nomesties augstā un cēlā

vietā. Bet otrs ezers devies tam

pretī no jūras puses un abi ar

briesmīgu krākšanu sadūrušies

gaisā viens pret otru tur, kur

tagad viļņo Alauksts, un abi gri-

Pie Alauksta ezera.

bējuši tai vietā nomesties. Izcēlies abu starpā briesmīgs cīniņš. Diena

satumsusi kā nakts. Ūdens šļakstējis tāļu lielām šaltēm apkārt. Noblīk-

šējis pa tumsu viens smags sitiens no rietuma puses un pēc tam septiņi
no austruma puses. Tad abi sacīkstoņi izšķīrušies. Alaukstam palikusi
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Gaiziņš. (Gaiši saredzams no vairākiem Vecpiebalgas augstumiem.)

Jaunsaimniecība pie Alauksta.
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viņa izredzētā vieta, bet Inesis nometies aiz kalniem uz dienvidus

pusi — arī diezgan košā vietā. Viņam projām veļoties viens gabals
no tā nogāzies jau agrāk pļavainā apgabalā un nespējis vairs uzcelties,
un tas esot Tauns, vidū starp Alaukstu un Inesi, bet daudz tuvāk pie

pēdējā no abiem.

Kad gaiss noskaidrojies un biezie padebeši noplaikšījušies, tad abi

ezeri savās vietās jau bijuši iekārtojušies un Alaukstā parādījusies sala

no pliķa, ko Inesis tam kaujā sitis, bet Inesim atradušās septiņas no

Alauksta dotiem pliķiem.
No šļakatām, kas — abiem milzeņiem kaujoties — tāļu apkārt

šļakstējušas, izcēlies uz rietumu no Alauksta Zobols ar tuvējo Klabēķi,
uz ziemeļiem Ezergaiļu ezers un Draugols, pāri Inesim vēl Nedzis un

daudz citi ma-

zāki; to starpā
arī teikas ievē-

rotais Sumuiss.

Bet Alauk-

stam, pilnīgi ie-

gulstoties, viņa
vieta atradusies

vēl par mazu un

ūdens taisījies
iet malām pāri,
nezin uz kurie-

ni. TadAlauksts

vaicājis ūdens

tēvam,konu da-

rīt? Tas sacī-

jis: „Pag, pag!"
Tad atsmēlis no

Alauksta

krietnu kausu

ūdens un laidis

viņu uz to pu-

si, kurp novē-

lies Inesis, sacī-

dams: „Lai tiek

ūdriemkur dzī-

Birztala.

vot." Šī šļakata nokritusi netāļu purvainā līdzenumā un palikusi par

bezdibeņa ezeriņu, kas ir vārdā Ūderiņš.
Var būt, ka viņā agrāk ūdri ir dzīvojuši, bet ļaudis no viņa sajuta

tādas kā šausmas, it kā kad viņš būtu bijis burvīgs. Viņam nepaticis,
ka tur mērcot linus, no kā samaitājoties ūdriem ūdens, tāpēc iemērktos

linus aprijis. Un tiesa ir bijusi, ka daži linu iemērkumi, kas laikam

smagāk apkrauti slogu akmeņiem, nozuduši un nav meklējot aizsniegti
nekādiem rīkiem. Ūdri atriebdamies ierāvuši tos dziļumā.

Vēlāk abi lielie ezeri savu pirmo laiku naidu aizmirsuši un savas

starpjoslas ūdeņus savstarpīgi izdalījuši tā, ka viss, kas no Vecmuižas

kalna un no Smetes kalna augstumiem plūst uz ziemeļiem, pieder
Alaukstam priekš Gaujas, bet kas tek uz dienvidiem, tas caur Taunu

tiek Inesim priekš Ogres un Daugavas. Vasaru vakaros viņi savstarpēji
sūta viens otram sveicienus ar „raudavu" jeb pīļu pulciņiem, kas

šmīkstošiem spārniem dodas lielā ātrumā uz vienu un otru pusi.
Kalnains ir lielais Vecpiebalgas pagasts viscauri, tāpat arī uz zie-

meļu rītiem līdzās būdamais mazākais Veļķu-Grotužu pagasts ar saviem

ne mazāk ievērojamiem augstumiem, kas viss iet vienlaidu kopā. Kad



Piebalga
no

Bregža

kalna.
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wmem

Pirmais tilts pār Gauju.

kur pa starpām atgadās kādi zemumi vai līdzenumi, tad tiem ir tikai

kalnu savienojumu raksturs un nozīme. Bet diezgan ir arī pļavu un

sava tiesa pat purvu, īpaši ap Ogres upi un viņas pietekām, kā arī

ap dažiem ezeriem un pa kalnu ielejām, tāpēc par siena trūkumu vis-

pāri nav ko žēloties, lai arī vienādības trūkst. Arama zeme gan labu

tiesu stipra un mālaina, bet uzcītīgi apstrādājot, kā tas še notiek, bez

maizes viņa neatstāj. Taču ir arī smilšaina, oļaina, akmeņaina, plie-

nama un melna,
labi auglīga ze-

me. Gandrīz tik-

pat bieži,kā mai-

nās kalni ar le-

jām, purvi ar

pļavām, [meži ar

kailiem paugu-

riem, druvas ar

ganībām, tā mai-

nās arī zemes

īpašību dažādī-

ba un labuma

pakāpņi.

Mežus, cik

iespējams uz tik

maziem gaba-

liem, kā no 30—

60—80, reti līdz

120 un vēl retāk

līdz 135pūrvietu

platības kopj un

audzina ar vis-

lielāko rūpību,
lai cik kūpam

iespējams. Ka

mežam nākotnē

gaidāma brīnumLielceļš, tiltiņš.
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liela nozīme, to liekas saprotot pats mazākais saimnieciņš un tālab sau-

dzē ikkatru kociņu, īpaši sākot ar pēdējiem gadiem, kur malka nevien

dārga, bet grūti sasniedzama un dažos apgabalos pat jau pavisam

nedabūjama; tālab svešam ceļotājam jādomā pirmā brīdī, it kā kad

Vecpiebalgā nebūtu zeme pienācīgi daudz likta „zem arkla"; bet tuvāk

iepazīstoties jāpārliecinās, ka vajadzīgais samērs tiek ievērots. Bez

mežiem nedrīkst izmesties jau savu ēku labad vien un palīdzības bie-

drības dēļ pret ugunsgrēku gadījumiem, kur palīdzība sniedzama

tikpat naudā, kā būvkokos.

Pa kalniem un kalnu sāniem, kā arī līdzenumos un palejās meži

aug kupli un steidzīgi, gan kopti un aizsargāti, gan atstāti savā vaļā,
bet līdumu nelīž sen vairs neviens. No koku sugām šejienes mežos

redz tikai priedes, egles, apses un bērzus, kā visvajadzīgākos saim-

niecībā, gan ēkām, gan malkai, gan arī dažiem lietu kokiem un rīkiem.

Citu smalkāku koku sugu mežos nav. Tikai šur tur atrodas kāds

vēsturīgs ozols vai kāda milzu priede un egle no veciem laikiem.

Pa augstām vietām, un īpaši abu lielajo ezeru, Alauksta un Ineša

apkārtnē, ir daudz cēlu izskatu uz tuvumu un tāļumu. No vairākām

vietām dabū sasveicināties ar Gaiziņu un citiem viņa apkārtnes kal-

niem, kā Bākužu kalnu, Ķielēna kalnu un tā tāļāk. Tāpat uz otru

pusi — uz ziemeļu vakariem — skatāmi Bregža kalns un Ežu augstumi
ar Elkas kalnu, kā lielākie Gaujas augstumu aizsargu torņi uz rietuma

pusi. Tuvāku izskatu ziņā ļoti ievērojams ir stāvoklis uz Pilskalna jeb
Grišku kalna, kur gandrīz vienā pašā skatienā bez lielas pagrozīšanās
var saredzēt starp egļu virsotnēm gabalu no Alauksta, tāpat no Tauna

un Ineša, bet atkal citādi kā no Vecmuižas kalna. Te izrādās sevišķi

gaiši saredzama stāvokļu augstuma un zemuma starpība starp Alaukstu

vienā pusē un Taunu un Inesi otrā — arī bez izmērojumiem, lai gan

ne „uz mata".

Vispārīgi Vecpiebalgas apgabala piederību pie Gaujas augstuma
pirmākām vietām apliecina jau daba pati arī bez zinātniskiem augstumu
svēršanas pierādījumiem: —

ar sniega daudzumu ziemā, ar lielāku

aukstumu, vēlāku pavasara sākumu un vasaras vidū ar lielāku blāzmu

pusnaktīs.
Kad Vecpiebalgā, īsti jau ziemas otrā pusē, nespēj braucēji pa-

griezt cits citam ceļa, tad uz visām citām pusēm braucot, kā uz

Koknesi, Nītauri, Cēsīm, Velānu, Lubānu, sniega dziļums drīz vien

mazinās; tikai uz Vestienas pusi līdz Bērzonei, garām Gaiziņam, tas

paliek tāds pats, un starpība sāk rādīties tikai tuvāk uz Ļaudonas

pusi. — Kad pavasaros citur jau lopi ganos, tad Vecpiebalgā dažreiz

vēl pilna ziema. Šā pārskata rakstītājam no saviem piedzīvojumiem
stāv atmiņā starp daudz citiem sekošais lielais starpības nesamērs uz

nepilnu simts verstu atstatuma taisnā virzienā.
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Pie Ineša.

Vakars Ineša malā.



12

1876. gada 6. marta mēneša dienā (pēc vecā kalendāra) izbraucu

pa Koknesi uz Rīgu. Sniega, īpaši pēc ilgākiem vējputeņiem, bij šau-

smīgi daudz un ceļa griešana īsta bēdu un baiļu lieta; jo kad arī

tukšelniekam zirgs bij jānodzen no ceļa, tad dažreiz atpakaļ tikt ne-

varēja bez izjūgšanas. Bet jo liels posts bij satiekoties vezumniekiem. —

Tiekot garām Ērgļiem, jau varēja nomanīt sniega dziļuma mazināšanos

un garām Hiršiem, — Jaunbebriem, šai ziņā nebij vairs nekādu raižu,

un Koknesē nokļuvu tikko bez kāpenes. Pēc tam, tāļāk braucot pa

dzelzceļu uz Rīgu, varēja gan vēl iesākumā redzēt šur tur aizvējīgās
vietās sniega kupeniņas un grāvjos ūdenim pa apakšu ledus kārtu,

Pie Ineša.

bet ik pa brīdi tas viss mazinājās un zuda, tā ka ap Ogres staciju

nebij redzams vairs nekas no sniega un no ledus un beidzot Ikšķiles

un Štopiņu klajumos ganījās jau lopi, gan ne jaunā zaļumā, bet

viršos. Nebūtu bijusi ticama šāda tik liela nevienādības pārmaiņa uz

tik maza atstatuma, ja pats viņas neredzētu. Bet nav pavisam jādomā,
ka tas ir bijis tikai kāds īpašs gadījums ar tik lielu starpību, jo tā šī

starpība pastāv vienumēr un redzama ikkatru gadu, par ko var viegli

pārliecināties. Varētu gan tikt iebilsts, ka viegla zeme drīzāk sniegu
deldē no apakšas nekā stipra. Tur būt var arī gan sava taisnība;
tikai Gaujas augstumos ir arī viegla zeme, bet sniegs vienumēr viņos
visur biezs līdz viskopīgām beigām, un jo lielāki augstumi, jo biezāks.
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Pie Tauna ezera.

Tā tas ir, kad brauc uz Rīgu, bet braucot no Vecpiebalgas uz

Alūksni iznāk citāda dažādība. lesākumā mazinās sniega biezums

tāpat, kā kad brauc uz Koknesi, Cēsīm vai Nītauri, un pie Lejasciema

viņa pietrūkst gandrīz pavisam. Bet tad tas pamaz atkal pieņemas
biezumā un ap Alūksni un Apekalnu ir tikpat biezs kā Vecpiebalgā.
Tas izskaidrojams tāpat ar turienes Muna kalna augstumu, kā še ar

Gaujas augstumu.
Lai gan sniegainiem apgabaliem ir lieli grūtumi pie ceļu griešanas

braucējiem un pie sniega rakšanas pavasaros, bet arī savs labums, ka

ziemas ceļā var izdarīt visus mājas vajadzību braukumus, kas citur

arvien darāms ratiem, nedabūjot daudzreiz laukā no purviem siena un

no dziļākām mežu vietām malkas.

Kad Lejas-Kurzemē un dažreiz arī citur, vasarājas sējumi, un brīžam

pat kartupeļi, sāk jau dīgt, tad še sējas laiks tikko vēl iesācies vai arī

nulet sāksies; bet nogatavojas un tiek nokopts viss bezmaz vienā

laikā, kad tik nav pārāk agrs rudens, kas pārsteidz dažus druvu

gabalus tāpat arī zemākās vietās. Tas izskaidrojams pa daļai varbūt

arī ar to, ka vasaru naktis še krietni vien gaišākas nekā zemos ap-

gabalos un dienas garākas nekā tur. Turpretī ziemas sējas laiks

augstākos apgabalos ir agrāks nekā zemos, jo augstumos rudeņa auk-

stums nāk agrāk un ziemu tas lielāks.
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No dārzaugļiem izdodas āboļi krietni labi, savu tiesu ari bumbieri

un plūmes, īsti agrākās sugas, bet ķezberes jeb ķirši vājāk nekā

Kurzemē. Kviešu raža no druvu augiem arī še mazāka nekā Kurzemē,
bet cits viss varbūt tai pašā samērā kā tur. Lini izdodas varbūt labāk,
bet netiek vairs daudz pārdošanai sēti, jo grūtais darbs vāji at-

maksājas.
Kalni ir atbaidījuši vienmēr dzelzceļus no Gaujas augstumiem.

Tas gan savā ziņā priekš šiem laikiem ir dzīvē ievērojams trūkums

un grūtums, iztikt vēl bez viņu tuvuma; bet šis trūkums kara laikos

bij arī labs aizsargs no pārāk lieliem nemieru plūdiem un izpostījumiem.
Gaiss toties' pastāv še skaidrs — veselīgs, nepiekvēpināts nekādiem

liekiem dūmiem un līpīgas sērgas netiek manītas.

No upēm Vecpiebalgu aizķer viņas ne lielā dienvidus malas gabalā

Ogre ar dažām savām maz ievērojamām pietekām, bet ezeru skaits

sniedzas līdz 20, skaitot visus mazos arī, jo ezeri pieder pa laikam pie
kalnainu apgabalu īpašībām vairāk nekā upes, kurām tādās vietās

mēdz būt tikai viņu sīkie iesākumi.

Kas ieraduši dzīvot šādos kalnainos apgabalos ar tāļiem un pla-
šiem izskatiem, tie nemīl līdzenu vietu, kuras tiem izliekas visai vien-

muļīgas un garlaicīgas, lai arī ziemās jācīnās ar dziļiem sniegiem, ar

aizputinātiem un neizbraucamiem ceļiem. Bet savukārt līdzenumu un

zemumu apdzīvotāji nevar aprasties ar kalnainiem apgabaliem un viņu
grūtībām, tikpat ziemu pie braukšanas, kā vasaru pie zemkopības
darbiem. Un labi ir, kad ikkurš var mīlēt savu dzimteni vai ierastu

vietu labāk nekā citas. Tā sajūtība stiprina un uztur mums jauko
pieticības prātu.
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Skats uz pilsdrupām no dienvidus puses.

11.

Vēsturīgās ziņas.

īstenais vēsturīgais laikmets Vecpiebalgā iesākas ar 1340. gadu,
kad Rīgas virsbīskaps Fridriķis lika uzcelt to tur tagadējās ev.-lut.

baznīcas tuvumā drupās gulošo pili uz pazema uzkalniņa, kam ūdens

gan ir bijis laists visapkārt no mazas upītes, kas tek tomēr tikai plūdu
dienās un liela lietus gadījumos, bet ne sausā laikā. Lejas pusē
redzami vēl tagad upītes krastos daži koku gali no senlaiku slūžām,
ar ko ūdens bijis saspriedināts. Šī pils nav vis bijusi taisīta par kara

cietoksni, kā daudz citas Latvijā, bet tik vien par nodevu saņemšanas
vietu virsbīskapa uzturam un laikam par medinieku mitekli. Šī lieta

tad arī izskaidro, kāpēc pilij nav meklēta nepieietamāka vieta. Pie

viņas celšanas būs vērots laikam tik vairāk tas, lai pils atrastos pēc

iespējas viņas apgabala vidū. Dzīvokļi šai pilij, kā vērojams no dažiem

vēl redzamiem logu caurumiem viņu sienās, ir bijuši uz dienvidus

austruma pusi un aizņēmuši mazāko daļu no pils platības, bet viss

cits iekšējās telpas lielums stāvējis, kā liekas, par pils pagalmu. Tas

liek domāt, ka visai apdzīvota viņa nebūs bijusi, kā vajadzīgs kara
darbības nolūkiem. Arī platība, kāda viņai dota, nav skaitāma par
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sevišķi lielu: — garumā ap 80 soļu, platumā ap 60 soļu pa ārpusi;
bet mūra biezums visapkārt, kā visām to laiku pilīm, 6 pēdas. Būv-

darbā ir raudzīts akmeņus stādīt un mūrēt rindām apkārt kā koku

būvēm baļķu vaiņagus. Pa daļai ir bijis arī ķieģeļu mūris ap logiem
un dzīvokļa ārsienās, laikam lai nerastos svīdums. Turpmākais Rīgas
virsbīskaps Fromholdts nodeva 1356. gadā Vecpiebalgas pili Turaidas

valdiniekam Tīzenhauzenam ķīlām, protams, ar visu pils apgabalu.

Nākamos vairāk nekā 200 gados nav par šo pili nekas zināms, bet

tad 1575. gada augusta mēnesī krievu cara Jāņa Briesmīgā karapulki,
iedami no Kokneses gar Ērgļiem uz Cēsīm, sašāva Piebalgas pili kara

vadoņa Poļubenska rīcībā. īsti no kuras vietas šaušana notikusi, nevar

droši noteikt, bet liekas skaidri noprotams, ka lodes ir nākušas no

ziemeļu rītiem, jo tas stūris tur visvairāk sagrauts. No tā var spriest,
ka lielgabali varbūt stāvējuši tai uzkalniņā, kur atrodas citreizējais
lielais mūra „Kalnakrogs" un kur lielceļš iet pāri.

Ļaužu mutē dzīvo gan vēl teika, ka šaušana izdarīta no drusku

attāļāk būdamā „Grišku kalna", kuru nosaukumu devis tam klātējais
ciemats „Griškas" un kuru kalnu zaldāti cepurēm vien esot sanesuši

pa nakti. Bet kalns ir iegarenā apaļumā skaisti nolīdzinātiem sāniem,
acīm patīkamā veidā, kas kara laiku steidzībā strādājot nevarētu būt

tik glīti izveidojams, tāpēc šim kalnam vajaga būt senču pilskalnam,

Vecpiebalgas pilskalns, saukts par "Grišku kalnu"
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Vecpiebalgas pils, kur ierīkota II. pak. pamatskola.

Vecpiebalgas muižas vārti.
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kā to ir atzinuši arī vairāki senatnes pētnieki. Ja ari varētu būt domā-

jams, ka šauts ir no turienes, tad tomēr jāpieņem, ka viņš nav tāds

sanests šās vajadzības labad, bet bijis tāds tur jau priekšā. Tad taču

jāvaicā būtu, kālab bijis vajadzīgs šaut no tāda augstuma un stiept ar

lielām grūtībām tur augšā lielgabalus, kad iespējams bijis gandrīz
līdzenumā būdamu pili sašaut kaut no kuras vietas? Bet ka šis kalns

gan mākslīgi veidots, to liecina

jau tas, ka tādi piļu kalni redzami

citur arī bruņinieku piļu tuvumā,
kā pie Nītaures, pie Talsiem, pie
Dzērbenes un citur. Otrkārt —

to liecina arī tas gadījums, ka no

Grišku kalna dienvidus rietuma

puses kādā pavasarā nogāzās liels

brukums bezmaz kādām tuvējām
ēkām virsū, kas pie dabīgi cēluša-

mies kalniem nemēdz tā notikt.

Un tāds pats otrs brukums ir no-

gāzies līdzās visjaunākā laikā.
Vecmuižā.

Otra teika, ko dzirdēju daudzinām savā mazatnes laikā, stāstīja,
ka pils tikusi sašauta nevis no Grišku kalna, kur lodes lēkušas atpakaļ,
bet no Bērzu kalna, kas ir pie Jaunkalniešu mājām dienvidus pusē
Ineša ezeram un vienu versti no Vecpiebalgas muižas uz rietumu. Bet

šī teika arī jāsauc tikai par tenku. Jo tik tāļu, verstes trīs vai vairāk,
ar tā laika lielgabaliem nebūs

varēts pavisam aizšaut un vaja-
dzības arī uz to nav nemaz bijis.
Turklāt tā pils puse, kas stāv pret
Bērzu kalnu, ir palikusi veselāka

par citām. Tomēr jābrīnās, ko

ir paspējusi tā laika artilērija jau,
lai arī no tuvuma, sagraudama
tādus lielu akmeņu mūrus ar cie-

tām, nesprāgstošām lodēm vien,

jo granātu — īsti tādu, kādas

tagad ir — tad vēl ne tuvumā

nevar būt bijis.
Ceļš gar muižu.

— • — — —& —

Vēl viena cita teika melš, ka pēc ilgākiem laikiem kads virs uz-

drošinājies ielīst sašautās pils pagrabā naudas meklēt. lekšā viņš gan

iekļuvis un redzējis uz naudas lādes guļam melnu niknu suni, dzirdējis

to ņerkšam un rādām baltus zobus. Un kad iznācis ārā, tad jeb

ģīmis tam bijis apgriezts pret muguru. Dzirdējis tiku daudz runājam

par to, cik dārgumu atrodoties pils pagrabā, bet tas viss atkal ir tikai
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tenkas; jo vai viņas iedzīvotāji, kara briesmām tuvojoties, nezināja

glābt, kas glābjams, un vai uzvarētāji nelaupīja, kas laupāms? Pēc

tam, protams, arī citi meklēja, vai kas vēl nav atrodams. Ja kas kur

bij ierakts zemē, tas stāv varbūt ir tagad turpat un stāvēs joprojām.
Bet nu nāk jautājums, uz kurieni pārgāja turpmāk Piebalgas ap-

gabala pārvaldība pēc pils sagrāvuma? Tagadējās Vecpiebalgas muižas,
kas atrodas Ineša ezera austruma galā ar izteku no viņa, tad vēl nevar

būt bijis, jo tā ir izaugusi daudz vēlāk, kad sāka celties brengužu laiki

ar ūdens dzirnavu vajadzību tur klātumā. Vairākas zīmes liecina, ka

pils vietā būs stājusies vēl tagad joprojām saucamā Vecmuiža, kas

šolaik ir gan tikai vienkārša lauku ciemata māja verstes trīs uz ziemeju
rietuma pusi no pils drupām itin cēlā izskatu vietā Alauksta ezera

dienvidus pusē, kur no daža punkta var pārredzēt trīs tuvējos ezerus:

Alaukstu, Taunu un Inesi. Tur vēl pastāv kāds, kā rādās, izrakts

dīķis, pilns skalbēm, un cits dīķis, kas nosusināts, nolaižot ūdeni pa

grāvi. Tur kāds uzkalniņš tiek saukts par „ērbeģa kalnu" ar ēkas

pamatakmeņiem dziļāk, kur, kā domājams, stāvējusi īstā muižas

māja. Rākstītāja bērnības gados, kuram dzimtene vienu versti lejup
uz dienvidiem, bij redzamas tur kalnā vēl vecu, bet kuplu ozolu vir-

sotnes kā biezi mākoņi. Pamazām šie senatnes pieminekļi ir iznīci-

nāti un atlikušies tik dažu celmu trūdi no tiem. Bet ir auguši arī jauni.
Arī plašu zemes gabalu valdīja Vecmuiža kā Vecpiebalgas „lopmuiža"
senāk ar prāviem laidariem. Bet laiku laikiem zeme ir samazināta, ierī-

kojot jau ap 1853. gadu plašāku jaunsaimniecību un dažus gabalus
piešķirot robežnieku saimniekiem uz nomu, kamēr nu vispēdīgi Vecmuiža
ir sadalīta vairākās jaunsaimniecībās 1922. gadā. Rādās, ka starp citu

laba ūdeņa trūkums ir arī bijis par piespiedēju izbeigt Vecmuižā īsteno

galvenās muižas nozīmi un pāriet uz uzplaukstošo tagadējo Vecpie-

balgas muižu Ineša ezera tuvumā pie viņa iztekas ar lielu skaidra

ūdeņa bagātību, kamērVecmuižas dīķi pildījās tik pavasaros no kūstoša

sniega, vai vasaru no kādām retām lietus gāzēm, bet Alauksts ir gandrīz
versti tāļu lejā. Pusversti no Vecmuižas uz dienvidiem redzams līdzenumā

kāds lazdu pudurs akmeņainā vietā, gabaliņu attāļu no senā lielāRīgas-
Pleskavas lielceļa. Teika melš, ka tur bijusi pasta stacija šim līdz

Vidzemes šosejas un Rīgas-Daugavpils dzelzceļa iesākuma laikam vis-

vairāk brauktam lielceļam, kur šaudījās uz vienu un otru pusi gan
lielas, gan mazas karietes un stiepās vezumnieku rindas tā, ka stāvēja
pārpildīti visi krogi ar viņu „vācas" un „zemnieku" staduliem, atskaitot

tik pāra klusākos vasaras mēnešus. Pat Pleskavu apgādāja pa šo ceļu
„izvašiki" dažādām precēm no ostas pilsētas Rīgas. Ziemās veda

nabaga zemnieki degvīnu mucu mucām pat no Alūksnes uz Rīgu un

nāca atpakaļ tāpat pilniem vezumiem „kungu" mantu. Kad parādījās

pa gabalu kāds „kungu" aizjūgs, tad vajadzēja grūst savus nodzītos
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zirdziņus ar visiem vezumiem pat dziļākā sniegā, lai kāda vieta būdama,
un pie laika jārauj „jēraines" no galvām nost, lai zirdziņi sakās vai

nožņaudzas. Daudzreiz viņi nevarēja vairs atpakaļ tikt uz ceļa citādi,
kā vezumus izkravājot, kālab centās braukt vairāki pazīstami kopā, lai

šādās bēdu reizēs varētu savstarpēji palīdzēties.
Kad Polija valdīja pār Vidzemi, tad Piebalgas pils iecirknis līdz ar

vēlāk atdalīto Jaunpiebalgu piederēja no 1599. gada poļu karavadoņam
Dembinskam Pērnavā; bet kad Zviedrija iekaroja Vidzemi, tad 1625. g.
karalis Gustavs Ādolfs atdāvināja Piebalgu admirālim Gildenheimam.

Vēlāk ap 1670. gadu bij Piebalga atkal Zviedrijas kroņa piederums un

tika norakstīta karalienei Hedvigai Eleonorei par atraitnes tiesu. Pēdīgi,
kad 1710. gadā feldmaršals Šeremetjevs iekaroja Rīgu un Vidzeme tika

pievienota krievu valstij, tad viņš pēc briesmīgiem postīšanas darbiem,
kad ķeizaram varēja ziņot, ka Vidzemē nav vairs ko postīt, iesniedza

Pēterim Lielam par Piebalgu, kura, kā protams, bij tad kroņa īpašums,
šādu lūgumu, kas arī tika ievērots.

„Patvaldīgākais Ķeizar,
Visužēlīgais Kungs!

Es iedrošinos lūgt no Jūsu Ķeizariskās Majestātes vispazemīgāk
kādu žēlastību pēc tam, kad es Jūsu Ķeizariskās Majestātes laimīgos
ieročus puslīdz vadījis un tikpat darbos, kā arī citur visur, turējis
ar Dieva palīgu Jūsu Ķeizariskās Majestātes labumus vērā, — tad

lūdzu pilnīgā padevībā Jūsu Ķeizarisko Majestāti, lai man žēlīgi no-

vēlētu nevis par maniem nopelniem, bet no žēlastības, Rīgā Licenta

namu un Vidzemē Vecpiebalgu līdz ar visām tai piederošām muižām,
kā jau citi to panākuši, lai man būtu vecuma dienās kāds ieprie-

cinājums.

Aug. mēn. 1. dienā 1711. gadā.
Jūsu Ķeizariskai Majestātei

vispadevīgākais kalps
Boriss Šeremetjevs."

Šo lūgumu ķeizars Pēteris ir paklausījis jun no tā laika Vecpiebalga
līdz ar Jaunpiebalgu ir piederējusi Borisa Šeremetjeva pēcnākamiem.
Saprotams, ka šai lūgumā, lai gan Vecpiebalga vien minēta, ir domāta

Jaunpiebalga arī līdzi, kura no Vecpiebalgas, baznīcas draudzes ziņā,
tikusi šķirta gan 1677. gadā, bet īpašuma nozīmē joprojām tāpat kopā
skaitīta un kopā dāvināta, kā jau lūgumā sacīts: „ar visām tai pie-
derošām muižām".

Rādās, ka abām Piebalgām, vecai un jaunai, kā arī vidū starp
tām būdamam Veļķu pagastam, kas līdz ar viņa muižu 1816. gadā pār-

gāja caur pirkšanu no Felkerzamu ģimenes grafu Seremetjevu īpašumā,
nav bijušas jānes tik smagas klaušu nastas kā citiem Latvijas novadiem



21

pa Krievijas piederības laiku, jo grafi Seremetjevi, dzīvodami paši
Petrogradā vai Maskavā, pārvaldīja šās muižas caur saviem pilnvar-

niekiem, kuri savā ziņā cits pēc cita bijuši diezgan labprātīgi un pat

gādīgi par zemniecību. Bez tam jau dažus gadus pirms vispārīgās
klaušu atcelšanas (1866.) visi šo muižu saimnieki stāvēja pavieglā
naudas nomā, iesākot ar 3 rubļ. un pabeidzot ar 6 rubļ. par dālderi,
kad nomas vietā ap 1878. gadu stājās klausības saimniekiem nomas

vietā savu māju iepirkšana par dzimtu, pavisam 343 mājas un 1886. g.
kvotas jeb agrākiem muižas saimniekiem 87 mājas. Pirmajiem bij

maksājams caur caurim 123 rubļi un otrajiem —140 rubļi par dālderi

vai arī vēl dārgāk — līdz 150 rubļ. Nomniekos ir palikušas vēl 26

mājas, kas palika tolaik kā muižai piederošas, būdamas celtas jaunākos
laikos uz muižas zemes; bet nodibinoties Latvijas valstij, skaitās par

viņas īpašumu.
Kā īpaša iezīme jāpiemin, ka Vecpiebalgas pagastā visas pārdo-

damās mājas iepirka un paturēja viņu bijušie nomnieki vai to dēli,
kam tēvi atdeva savas tiesības uz tām, tā ka neviens ārpusnieks ne-

dabūja iestāties pircēju rindā. No tā redzams, ka tēvu sviedriem sla-

cītie lauciņi atzīti vienumēr par ļoti neatlaižamiem, jo arī nomniecības

gados un pat dzimtlaikos tie no auguma uz augumu valdīti un paturēti
ģimenēs vienīgi ar ļoti retiem izņēmumiem. Un ja kur atgadījās pirms
vai pēc iepirkšanas kāda maiņa, tad raudzīts tika un tiek joprojām,
ja vien iespējams, likt vietā kādu tuvinieku vai radinieku, kad apstākļi
spieda atkāpties no īpašuma.

Jāpiemin arī kāda savādība zemes īpašuma lietās, kura atrodas

laikam tik abās Piebalgās, kas ir pussaimniecības līdz ar pilnām saim-

niecībām. Pussaimniecības jeb pusasmītes ir cēlušās caur senāku laiku

dalīšanos. Daži divu dēlu tēvi pat jau attāļos dzimtlaikos ir atstājuši
savas mājas abiem dēliem vienādās tiesībās. Un ja bijis vairāk dēlu,
tad māju abiem vecākiem un jaunos mācot kādos amatos. lesākot

abi tādi mājas saņēmēji būs dzīvojuši vienā maizē tāpat kā tēva laikā,
bet vēlāk, un īpaši turpmākās paaudzēs, ir izšķīrušies savās saimnie-

cībās, izdalot zemi gabaliem, bet paturot ganību gan vienkop un pļavas
mainot pa vienu, diviem vai trim gadiem. Tādā kārtā izcēlās „pus-

asmītnieki", jo viena pilna saimniecība no kādām 60 pūrvietām tika

saukta par „asmīti", un tādas, kā visur citur, bij atzīstamas un apstipri-
nāmas ikkura sava viena īpašnieka vārdā, kamēr pussaimniecībās
dalāmās mājas rakstīja ikkatru diviem īpašniekiem kopā, lai tad tie

paši zina, kā savā starpā dalīties, jo agrākie likumi neatļāva Vidzemē

klausību zemi dalīt mazākiem gabaliem par desmit dālderu vērtību,
kur vidēja labuma zemes vajaga kopā no tīrumiem, pļavām un ganības

jeb meža zemes vismaz ap 60 pūrvietu, bet „pusasmītniekiem" iznāk

tikai ap 30 vai mazliet lielāka platība. Ar to tad jau senākos laikos
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še ir sperts solis uz sīksaimniecību pusi. Un taču dzīvot dzīvo pus-

saimnieki ne sliktāk vispāri par „asmltniekiem", bet par daudziem

daži vēl labāk, uzkopdami savus mazos īpašumus vēl krietnāk par lie-

lāku māju saimniekiem un iztikdami ne reti bez nekādiem algas cil-

vēkiem, kas sevišķi lielā svarā.

Pēdējā mērīšanas laikā (1867. —1873.) muižas valde gan centās

savienot pussaimniecības par pilnām saimniecībām, lai visa šī agrākos
laikos cēlusies juku lieta izbeigtos, un izdevās arī dažās mājās to

panākt, kad paši īpašuma dalībnieki savā starpā izlīga, maksādami

viens otram lielu atlīdzības naudu — līdz 2500 rbļ., kas tolaik bij
brīnum augsta suma, maksāta par atkāpšanos vien; bet lielākais skaits

palika pa vecam pussaimniecībās. Turpretī daži izgājēji ar saņemto
naudu iepirka tūliņ citur prāvus īpašumus par dzimtu, bet izmaksātāji
palika vēl dažus gadus tikai nomnieku stāvoklī, līdz beidzot pienāca
otra jeb īstenā pirkšana, ko pildīt nenācās gan viegli, bet cauri izlau-

zījās visi. Bet tiem, kuri gribēja dzīvot no saņemtās atlīdzības naudas,

cita īpašuma negādādami, viņa pamaz un nemanot izzuda no rokām,
kā sausas smalkas smiltis mēdz izbirt caur pirkstu spraugām nesaval-

dāmas. Tie atjēdzās par saviem misēkļiem tik tad, kad bij jau trū-

cība pie durvīm ne reti kopā ar grūto vecumu. Atlikušo pussaimniecību

īpašniekiem ģimeņu vārdi vairs tikai dažiem retiem ir tie paši abiem,

Vecpiebalgas baznīca.
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Vecā baznīca. 1340.—1673. (Galīgi noārdīta 1838.)

kas agrāk bijuši, jo izmirstot vīriešu līnijām caur iegātnībām tie ir
stipri mainījušies.

Bez siem diviem saimniecību veidiem, kā pilnām saimniecībām un

pussaimniecibam, ir celies abas Piebalgās jau agrāk vēl trešais saim-
niecību veids, ko

var_ saukt īstenā ziņā par sīksaimniecībām, bet kas
nestāv nekāda sajcara ar jaunsaimniecībām, kur zeme tiek dota no
valdības puses. Si lieta ir tada, ka saimniecības, īpaši Vecpiebalgā,
daudz mazākas neka vispāri citos pagastos, jo še itin reti kam zemes

platība līdz 120 pūrvietām un vel vairāk, kas cēlies tikai caur agrākos
laikos notikušo divu saimniecību savienošanu vienā, bet visam lie-
lumam ir tikai no 60—80 pūrvietu, tāpēc ka priekš šā pagasta saim-
niecību skaita tas 153 kvadratverstes, kādu platību ieņem Vecpiebalgas
pagasts, nav pietiekann liels gabals, ieskaitot līdza arī muižas zemes

? a.Ķs {JF yinu apdzīvotajiem. Tā tad apdzīvots Vecpiebalgas pagasts
ir itin biezi. Tapec tādas vietas, kur atrodas labāka zeme, jau no sen-
laikiem ir ciemati spiedušies biežāk kopā, nekā varēts iemērīt visiem
zemes gabalus vienkop, bet dažiem pie mājām ir iznākuši samērā necik
lieli gabali, turpretī lielākas daļas zemes iedalītas pat desmit un vēl
ir vairāk verstem tāļu no mājām mazāk apdzīvotās vietās.

Tad nu tādos liekos gabalos, kad tur atrodas derīga zeme gan
tīrumiem, gan pļavām, gan arī aug mežs, kā arvien mēdz būt, daži
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īpašnieki ir ierīkojuši mazas saimniecības ar visvajadzīgākām ēciņām
un izdevuši tās uz nomu bezzemniekiem. Tie tad viņiem maksā par

dzīvokļiem un apstrādāšanai derīgiem ierādītiem zemes gabaliņiem

gan naudā, gan darbā, kā katram vajadzīgs, gan arī apsargādami
mežu un pļavas. Arī šie ļautiņi, kad tie tikai cītīgi un prātīgi, sasniedz

diezgan labu pārticību un dzīvo turpat gadu gadiem. Skaitot klāt

šādas sīksaimniecības, iznāk saimniecību kopskaits daudz lielāks, nekā

kad skaita kopā pilnas un pussaimniecības vien.

Vairāki saimnieki jau mērīšanas laikā bij piespiesti aiz pārliecīga
ciematu biezuma ar citu saimnieku palīdzību izcelties jaunās vietās,
kur tiem tad tika plaša ērtība, labākas robežas un zeme vienkop, lai

arī iesākums bij grūts. Citi saimnieki vēlāk paši labprātīgi izcēlās ar

visām ēkām savai iemērītai zemei vairāk uz vidu, atstādami veco dzī-

vokli īrniekiem, kuri īres maksu nokalpo pie saimnieka darbiem va-

sarās. Daži saimnieki ir cēluši pat jaunas ēkas vai arī izlabojuši
kādas vecas priekš īrniekiem tik tālab vien, lai būtu kas kalpo dažas

dienas vasaras darbos par dzīvokli, jo citādi vajadzības strādniekus

pat grūt atrast un jo grūtāk tos izalgot.
Kur cēlies un ko nozīmē Piebalgas vārds jeb nosaukums, tas vēl

nav izdibināts, bet varētu būt, ka tam sakne meklējama līvu valodā.

Upīti, kas iztek no Ineša ezera, un kura griež tuvumā būdamās dzir-

navas, sauca agrāk par „Orizar
tt

,
tāpēc arī pašu Vecpiebalgu vācu

laikos dēvēja un rakstīja par „Pebalg-Orisar
tt

,
bet jaunākos laikos šis

nosaukums vairs nav dzirdēts.

Turpretī citu Vecpiebalgas draudzē būdamo muižu nosaukumi iz-

skaidrojami samērā daudz vieglāk. Tā Veļķu muižas vārds ir cēlies

no viņas agrākiem īpašniekiem Felkerzamiem, kuri šo muižu valdīja
līdz 1816. gadam. Šo rindu rakstītājs savā bērnībā tika vēl dzirdējis
runājam vecus cilvēkus par tiem laikiem, kad Veļķu muiža piederējusi

„Veļķerzamama

.
Tad nu skaidri saprotams, kā „Veļķerzama

a
muiža

ir nosaukta saīsinājumā vieglākas izrunas labad par „
Veļķu" muižu,

kamēr vācu valodā viņu sauc par „Hohenbergen
tt

,
sakarā ar viņas tu-

vumā būdamo vienu no visplašākām apredzēs vietām visapkārt pie

Veļķu Igauņu ciema, kas pieder pie pirmās šķiras topogrāfiskiem aug-

stumiem visā apkārtnē.
Tas pats sakāms par „Briņģu" muižas vārdu, kas cēlies no viņas

senajiem īpašniekiem w
ßrinkeniem" un „Grotužmuižas" vārds no kādiem

„Grotužiem", kas tur kādreiz dzīvojuši. Par „Leimaņmuižu" tiek do-

māts, ka viņas vārds īstenībā būšot „Lēman" („Lehensmann"), ar

16 saimniekiem un muižas daļu kopā 5 kvadratverstes platības, ko liela

Vecpiebalga atšķīrusi sev rietumos senatnē par aizsardzību pret ienaid-

niecību, dodama šo gabalu uz to par algu.
„Vāckalns", kas ir Cirstu pusmuiža un pieder pie Vecpiebalgas



Piebalga
no

Gaiziņa.
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draudzes, būs īstenībā bijis „Veckalns", jo pat vēl tagad daudz vārdos

tautas mutē „c" izskan bez maz par „a
a

,
kā „bērni", „bārni", „grēki",

„grāki
tt

, tāpat „veci" — „vaci". So skaņu „c" un „a" vienojuma

iespaids ir, kā protams, nācis no Latgales puses, un jo tuvāk pie viņas,

jo gaišāk tas nomanāms. Pirmie muižu rakstveži un šādu vārdu no-

vērotāji visādā ziņā būs bijuši vai nu paši vācieši, vai vācu iespaida
vadīti latvieši, un taī vietā, kur ticis runājot domāts „vecs", šķitās
izdzirdot skaņu „vacs

tt

,
kā ari to tūliņ rakstīja... Tā būs pārgrozīts

arī šai pagastā būdamā „Vecvēveru" ciemata vārds par „Vācvēveru"

ciematu, kur vācisks tomēr nekad nekas nav bijis.

Vecpiebalgas baznīcas ieeja.

Tagadējā Vecpiebalgas baznīca stāv tai pašā vietā pie lielceļu
šķērsotnes, kur bij vecā baznīca, ko licis uzcelt Rīgas bīskaps Fridriķis
1340. gadā kopā ar pili ap pusversti no tās uz ziemeļiem, laikam pils-
baznīcas nozīmē. Ataustot evaņģēliskai gaismai, kad pēc katoļu
tumšiem laikiem dievvārdi skanēja pašas tautas valodā, caur ko izpla-

tījās garīga gaisma un draudze jo dienas sāka priecīgāk iemīlēt baz-

nīcu un viņā pulcēties, tad Zviedrijas valdības laikā šī pirmatnējā
mazā baznīca nespēja visu baznīcēnu vairs uzņemt, tādēļ ķēniņiene

Hedviga Eleonore 1647. gadā lika piemūrēt viņai lielāko pusi klāt. No

šā laika nu vecā baznīca, kurai griestu vietā bij spraislis jeb velve,
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tika saukta par iekšbaznīcu, kur stāvēja altāris, bet jaunajā lielākā

puse kļuva par īsteno baznīcas telpu ar kanceli un sēdekļiem. Šādā

iekārtojumā šī baznīca pastāvēja līdz 1838. gadam, kur tad viņu no-

ārdīja, lai tai pašā vietā varētu uzcelt jaunu baznīcu.

Vecā baznīca viņas paplašinājuma veidā bij bez torņa, bet ar

bumbu un gaili dzelzs kārtī priekšējā stāvās ģēveles galā. Dzirdēts

tika, ka viņai bijis arī tornis, bet tas no zibeņa nodedzis un neticis

vairs atjaunots. Zvans stāvēja priekšā stabos ar jumtu virsū. Pati

baznīca izskatījās it kā trim pakāpņiem jeb savienota no trim dažāda

lieluma un dažāda augstuma ēkām. Viszemākais un mazākais bij ģērb-

kambaris, bet stāvēja zem sava jumta; tad augstāka un lielāka par

viņu bij senākā baznīcas telpa jeb vēlākā iekšbaznīca ar vēja rādī-

tāju tai ģēveles brodiņā, kas pret ģērbkambari. Beidzot vēlāk pie-
mūrētā baznīcas telpa bij samērā atkal tikpat daudz lielāka par šo,
kā šī vidējā par ģērbkambari. Ārpusē virs durvīm šai vēlāk uzceltai

jaunākai baznīcas daļai stāvēja iemūrēts izkalts akmens ar Zviedrijas
valts zīmogu un pieminētās ķēniņienes vārda burtiem R. E. (Regina
Eleonore). Šis pats akmens stāv iemūrēts jaunās baznīcas torņa iekš-

pusē otrā stāvā kā par zīmi pēclaikiem pret to vietu, kur apakšā
atrodas iemūrēti piemiņas raksti.

Jānožēlo, ka toreizējie draudzes vecajie nolēmuši no laba prāta
nopostīšanas likteni šai ievērojamai ēkai, kuras pirmatnējās daļas bij
tad jau 500 gadus vecas un no kurienes tad bij skanējusi priecas
mācība paaudžu paaudzēm. Būtu jauka priekšzīme arī nākotnes pa-

audzēm vecuma cienīšanā un atzinīgā godbijībā pret veciem svētumiem,

ja vecais dievnams stāvētu nenopostīts savā palejiņā, kamēr jau-
najam īstā vieta būtu tuvējā uzkalniņā otrpus lielceļa uz ziemeļu rie-

tuma pusi. Paliktu tad arī pirmatnējā dabīgā veidā pirmā šejienes

kristīgo laiku kapsēta ap baznīcu un dažu mācītāju kapenes iekšā pie
altāra un vispāri senajo, dzimtlaikos guldīto draudzes locekļu kauli un

trūdi netiktu kustināti, kā tam bij jānotiek rokot jaunai baznīcai plašo
un dziļo pamatu vietu un pārveidojot visu jaunās baznīcas lielumam

piemērojamo uzkalniņu. Tādā kārtā nebūtu bijis vajadzīgs arī gādāt

pagaidu baznīcu priekš jaunās baznīcas būves laika, bet iztiktu vēl ar

veco un nākotnē pa jaunās baznīcas pārlabojuma laikiem būtu vecā,
kur turēt dievvārdus. Kopšanas, no kuras tolaik varbūt ir bijušies, ne-

prasītu vecā baznīca nekādas varbūt ir gadu simteņiem, jo viņai ir

bijis stiprs un pret visiem gaisa iespaidiem nocietējis kārniņu jumts,
kas ir virslieta tādas ēkas pastāvībai. Bet draudzes vecajie ir vēlē-

jušies ceļam jauno baznīcu taisni vecās vietā, lai dievvārdi skanētu

joprojām turpat bērnubērniem, kur tie skanējuši tēvutēviem.

Neganti bargais un ilgais ziemeļa karš bij smagi jācieš arī abām

Piebalgām. Tā laika Vecpiebalgas mācītāju Gerstenmeijeri aizveda
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krievu karaspēks gūstā uz Sebežu Vitebskas guberņā. Pārnācis atrada

viņš mācītājmuižu pavisam nopostītu. Atlikusies bij tikai kāda pirts,
kur viņam vajadzēja dzīvot. Arī baznīca bij izdedzināta un stāvēja
tikai sienas un iekšbaznīcas spraislis, apakš kura jel bij iespējams
turēt dievvārdus. ledzīvotāju skaits bij samazinājies tik ļoti, ka draudzē

neatradās ne simts baznīcā gājēju, aiz ko baznīca izskatījās atkal par

lielu.

Bet ar laiku sāka viss laboties un par kādiem simts gadiem drau-

dzes locekļu skaits bij pieaudzis jau līdz 5000 un ap 1839. gadu, kad lika

jaunai baznīcai pamatakmeni, šai draudzē bij pilni 7000 dvēseļu,
kālab vecā baznīca, līdz ar visu viņas ievērojamo paplašinājumu, pa-
lika pārāk maza, īpaši vēl caur to, ka dievvārdi draudzē bij vispāri
no jauna ļoti iemīlēti un cēlusies liela censība tos dzirdēt, aiz ko nereti

gadījās, ka puse no klausītājiem dabūja stāvēt ārpusē, kamēr iekšā

notika liela spaidīšanās, tāpēc jaunas lielākas baznīcas vajadzība kļuva

jo dienas sajūtamāka.
1830. gadā pēc poļu revolūcijas apklusinājuma toreizējam abu

Piebalgu īpašniekam grafam Seremetjevam, kā kara virsniekam, bij
ejams ar savu pulku Piebalgai cauri ap pašiem ziemas svētkiem. Tur

viņš, latviskos dievvārdos līdza būdams, dabūja redzēt, cik liela jaunas
un plašākas baznīcas vajadzība, un mācītāja Jāņa Fr. Šilinga lūgts,

apsolīja dāvināt šim nolūkam 5000 rubļus. Bet šis lielais darbs nebij
vēl toreiz pienācīgi sagatavots un novilcinājās vienpadsmit gadus līdz

kapitāla pilnīgākai sakrāšanai, ko maksāja gadskārtīgi gan saimnieki

(pa 2 sudraba rubļi no asmītesj, gan puiši (pa „kapara
tt rublim jeb

25 kap.) un meitas (pa 30 „kapara" kap. jeb 9 kap. sudraba naudas

vērtībā) pēc to laiku valūtas.

Izklausās mūsu dienās kā brīnums, ka bijušas jādod tik mazas

sumiņas naudas, un tad tās ieskatītas vēl par lielām. Bet tas liecina

tik to, cik liels tai laikā bijis naudas dārgums, kur puiši dabūja algas
tik s—lo rbļ. gadā un meitas naudā priekš krāsām ap 1 rbl. Zināms

gan, ka puišiem algas ziņā deva arī drēbes un meitām linus un vilnu

vai arī turēt aitu priekš vilnas, bet naudas ļoti maz. Rudzu pūru

varēja pirkt par 1 rbl. Ar to tad arī izskaidrojas tas, ka par 21.092 rbļ.
varēts uzcelt tādu milzu ēku, kalpojumus neskaitot.

Šie maksāšanas pienākumi turpinājās no 1835. līdz 1846. g., jo
nācās maksāt vienu gadu vēl pēc baznīcas iesvētīšanas. Pa šiem vien-

padsmit gadiem draudze „sameta" 11.500 rubļu, nokalpoja pie baznīcas

būves 65.109 zirgu dienas (13.037 rbļ. 80 kap.), un 45.464 kājnieku
dienas (6819 rbļ. 60 kap.), rēķinot zirgu dienas tikai par 20 kap. un

kājnieku dienas par 15 kap. Tad nu ar visu šo lielo lētumu pie kal-

pojumu aprēķināšanas latviešu draudze no savas puses pie baznīcas

uzcelšanas ir devusi gan naudā, gan darbā 31.357 rbļ., kas pēc tā
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laika vērtības bij brīnum liela nauda. Bet no 6 muižām, kur mita

visvairāk vācu vai pārvācotu draudzes locekļu, gan pašu ģimenēs, gan

kalpotājos, nāca pavisam tik 7450 rbļ. Pēc Vidzemes tā laika likumiem

būtu bijis gan tā, ka muižām jādod pēc viņu platības samēra gan
nauda, gan materiāls un pagastiem pildāmi tik kalpojumi gan brauk-

šiem, gan kājām; bet muižu īpašnieki nav bijuši piedabūjami uz tādu

dalības samaksu, laikam aizrādīdami, ka vecā baznīca vēl stipra ēka

un var tikt lielākais ja vēl paplašināta. Tā tad pēc to laiku iespējas
ir nācies pagastiem ar muižām vienoties līguma veidā, jo draudze

jaunas baznīcas vienprātīgi vēlējās, lai tā maksā ko maksādama, tāpēc

Brāļu draudzes lūgšanas nams.

vienojās ar muižām tādā ziņā, ka tām nāca pēc norunas tikai treša

daļa maksājumu vienīgi naudā.

Apbrīnojami lieli bij draudzes kalpojumu darbi, bet viņa tos darīja
visus ar lielāko prieku. Akmeņus veda, īsti pamata dibenam, ar sešiem

un pat ar astoņiem zirgiem, sacenzdamies citi par citiem lielākus

izmeklēdami, un pēc iespējas tādus, kam viena puse plakana, kura

gāžama uz pašu dibenu, nebaidoties no nekāda smaguma un lieluma,
kad tik atrod derīgus. Tāpēc tādi pamatam izmeklētie akmeņi ir bijuši
4—6 pēdu platumā. Divkāršās milzu sijas priekš desmit asu platās
ēkas veda no lieliem un līdz 80 verstu tāļiem mežiem ar 12 un pat
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ar 15 zirgiem. Savesti tika veseli kalni visādu materiālu, un pamata

vien, kā tika apskaitīts, sagājis akmeņu varbūt ne mazāk kā virspusē.
Darbā līdzīgi zirdzeniekiem ievērojama bij arī kājnieku puse.

Sparīgi spēka vīri milzīgos akmeņus kā mētāt mētāja, gan veldami,

gan celdami un nesdami uz augšējiem sienu mūriem; tāpat arī sma-

gās ķieģeļu nastas. Meitas ar ūdens nesieniem uz pleciem kāpelēja
izveicīgi un droši pa stalažu trepēm pat līdz torņa augšgalam, tā ka

paši būvmeisteri brīnījās par viņu drosmi, izmanību un izturību. Pie-

kusums un nespēcība būtu bijusi vispāri par kaunu. Nelaimes gadī-
jumi pie cilvēku dzīvībām pavisam nenotika strādājot septiņu gadu laikā.

Baznīcu iesvētīja 22. jul. 1845. gada, piedaloties 18 mācītajiem un

brīnum lielam ļaužu pulkam no daudz draudzēm. Uz piecdesmit gadu
svētkiem viņu
no jauna pār-
krāsoja iekšēji
un ārēji, bet ne-

vis pirmatnē-

jās krāsās. Viņa
pieder vēl jo-
projām pie pa-
šām prāvākām

No pieciem
brāļu draudzes

kambariem jeb
saiešanu na-

miem Vecpie-

balgā ir atli-

kušies vairs tik

divi, un turklāt

gan paši vecā-

kie, kuros tiek

noturēti vismaz

bērnu svētki

un daiļākām
baznīcām visā

Latvijā.
Kapsēta Ineša malā.

vai vispārīgi svētki reiz par gadu vasarā vai agrā rudenī. Bet no

pārējiem trim divi ir pilnīgi pagalam, viens aiz nekopšanas, otrs no-

postīts kara laikā. Trešais gan vēl stāv, bet jumts caurumains, logi

jaunākā laikā izzagti, tāpat arī sēdekļi, kamēr pa bēgļu laiku tur

iemitinātie leišu tautības cilvēki atstāja it visu godīgi veselu. Tie divi

kambari, kas vēl veseli un kalpot var savam uzdevumam, atrodas

abpušam Alauksta ezeram, viens pie Cepļu, otrs pie Greiveru mājām.
Pirmais celts 1817., otrais 1820. gadā. Cepļu kambarī visjaunākā laikā

ir iesākts turēt dievvārdus lielajās svētku dienās un ikkatra mēneša

pirmajā svētdienā.

Vecpiebalgā pie muižas ir arī pareizticības baznīca, lai gan viņas

locekļu tikpat kā nekādu nav, ja tik daži ienācēji. Sī baznīca cēlās

ap 1845. gadu īstenā ziņā priekš karaspēka, kas stāvēja Vecpiebalgas
muižā pa kazarmām ziemas korteļos. Pa gadiem četrdesmit pirmat-

nējā steidzībā taisītā koka ēka bij jau novecojusies un kļuvusi nestipra,

tāpēc grafs Šeremetjevs ap 1883. gadu uzcēla jaunu no mūra.

Bez četrām kristīgo laiku kapsētām, neskaitot līdza pirmatnējās,
kas bij ap veco baznīcu pēc dažu citu tautu parauga, Vecpiebalgā ir

zināmas vēl vismaz divējas kapeņu vietas no aizvēsturīgiem laikiem.
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Abas viņas ir katra savā Ineša ezera pussalā. Vienu no tām sauc

par „krievu kapiem", otru par „zviedru kapiem" bez nekādām tāļākām

jeb tuvākām ziņām. Bet ka abas šās pussalas ir vecu kapeņu vietas,

par to neatliek ko šaubīties, lai arī vairāk par tām nekas nav zināms.

Vienīgi no izrakumiem un kapeņu ārējiem veidiem var kaut ko spriest.
Domas ir gan cēlušās, ka šās kapenes būšot no ziemeļa kara

laikiem, bet tādas viņas nevar vis pastāvēt par patiesām, jo ziemeļu
kara laiki ir pārāk jauns laikmets priekš tādām kapenēm, kādas at-

rodas īpaši „krievu kapos", ierobežotas lieliem akmeņiem, kas kristīgos
laikos vairs tā nav nekur darīts. Bez tam jāievēro, ka ja tur būtu

bijuši kara laiku kapi, tad nebūt nevarētu domāt uz tik lielu darbību,

„Krīvu" kapi pie Ineša.

likt apkārt karā kritušo kareivju vai arī pat viņu vadoņu kapiem lielus

akmeņus, kas kara laikos pavisam neiespējams.
Rokot ir atrasts, ka kauli pavisam satrūdējuši, kas pāra simts

gados vis nemēdz tā notikt. Arī atrastie rīki un citas lietas liecina

par daudz vecākiem laikiem, tāpēc arī ir cēlies jautājums, vai tikai šo

kapeņu nosaukums pa ilgiem gadiem nav pārveidojies no „krīvu

kapiem" par „krievu kapiem"? Jo kristīgai ticībai iesakņojoties „krīvi"
ir pavisam tikuši aizmirsti, kamēr „krievi" viņu vietā varēja stāties it

viegli kā lielā tuvējo kaimiņu tauta daždažādās nozīmēs.
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Zināms gan, ka ieapaļie akmeņu aplikumi ap kapiem nav vairs

tik gaiši nomanāmi, kā tie būs bijuši senākos laikos, jo daži akmeņi
ir iegrimuši dziļāk no sevis pa ilgiem gadiem, citi iegremdēti rokot

kapus vaļā, vēl kādi ir tikuši aizvesti uz jaunās baznīcas būvi vai

kādām ēkām muižā, vai pat priekš pašas mācītājmuižas rijas, jo agrākie
vācu tautības mācītāji mīļāk redzēja „pagānu laiku" piemiņas zūdam,
nekā paliekam. Bet no vecās pils drupām gan nav ļauts ņemt ne-

viena akmeņa.
Agrākos lai-

kos „krīvukapi",
kas ir apmēram
vienu versti at-

tāļu no mācītāj-

muižas, stāvēja

iekopti parka no-

zīmē tā līdzklau-

sības laiku bei-

gām (1866), ka-

mēr darba spēki

bij mācītāja rī-

cībā no saim-

niekiem par brī-

vu; bet pēc tam

celiņu tīrīšana,
kritušo un no-

kaltušo koku un

nolūzušo zaru iz-

kopšana drīz no-

stājās un šis pus-

salas augstums

pamaz pārgājaMācītājmuiža.

meža dabā. Vēl tagad tur dažās vietās var nomanīt bijušo celiņu
iedobumus un virzienus, kuru viskopīgais garums bij iznācis krietni

liels. Šos celiņus iedibinot ir vispirms nācies izkustināt dažus ak-

meņus no viņu pirmatnējām vietām, kas bijuši virzieniem ceļā, kā

to ir varēts vēlāk šur tur novērot, tāpēc jau no tiem laikiem dažu

kapu īstenais veids ir sācis pārgrozīties un zust, kas pēc tam turpinājies
dažādos ziņkārības vai dārgumu meklēšanas rakņājumu gadījumos. Joka

tur atrodas vecas kapenes, tas ir bijis noprotams jo senāk, jo gaišāk.
No atminamiem archeoloģiski-pētniecīgiem rakšanu vadītājiem ir

bijuši priekšējā gadusimteņa astoņdesmitos gados mācītājs Vierhufs

un grafs Zievers kopā ar prāvestu Guleke laikam kā no latv. draugu
biedrības puses. Tad jaunākos laikos arī barons Šulc-Ašeradens no

Liezeres, laikam tik ar savtīgiem nolūkiem, bet ar labiem panākumiem.
Bez šiem arī kāds sparīgs grāvracis ir strādājis uz savu roku vien-

kārši dārgumu atrašanas nolūkā, un tādu neatrazdams, metis mieru,
bet izrakto rīku un citu lietu daudz necienīdams, izdāvinājis savus

atradumus šim — tam. Viņš bij izsacījis tās domas, ka paliekot gan

vismaz pāra nekustinātu kapu, bet kurš lai lauzoties ar tik grūtu darbu

tādu rūsas sagrauzumu dēļ!

Domājams, ka arī mācītājmuižas dārzā, kas līdz ar dzīvojamo ēku

stāv paaugstā vietā ar cēlu izskatu pār Inesi ar viņa kuplām salām

un „krīvu" un „zviedru kapiem", atrodas vecas kapenes, jo stādot

kokus, rokot puķu dobes vai tīrot celiņus ir atdūrušies vietvietām uz

savādi sagulušiem akmeņiem.
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Par „zviedru" kapiem dažā ziņā gan var domāt citādi nekā par
„krīvu" kapiem. Nav iemesla šaubīties, ka viņi nebūtu cēlušies kara
laikos. Akmeņiem aprobežotu kapu tur vismaz tagad nav un nevar

zināt, vai tādi kādreiz bijuši, jo neviens neatminas tādu tur redzējis,
bet pa virsu ir ierīkots tur tīrums. Tomēr, cik rakstītājam šai lietā

zināms un dzirdēts, tad zviedru kapu nosaukums nav no visai seniem

laikiem, bet rādās būt stādīts pretī iedaudzinātiem krievu kapiem.
Ir tur priekš kādiem pussimts gadiem arī drusku rakts, bet bez ievē-

rojamiem atradumiem, kā tas bij dzirdams agrākos gados. Nav liedzams,
ka šai ziņā domas var griezties gan uz ziemeļa kara gadiem, jo, kā

jau agrāk pieminēts, ziemeļa karš šai apgabalā ir plosījies briesmīgi,
atstādams gandrīz visu par tuksnesi. Varēja būt noticis, ka kāds

zviedru karapulks šai tolaik, protams, mežainā pussalā iespiests, ir

ticis apšauts pavisam vai pa daļai.
Bez šām kapeņu vietām, kā tas arī citur piedzīvots, še ir gadījies

atrast cilvēku kaulus šur tur, rokot mājām pamatus vai pagrabus.
Tādi miroņi atsevišķās vietās būs glabāti tikuši vai nu kara laikos,
vai pirms kristīgiem laikiem, kad mirušos mēdza aprakt kur gribēja,
un ienākušai kristīgai rīcībai bij ilgi ko pūlēties, tiekāms piespieda
visus turēties pie vienkopīgām kapsētām.

No seno kara laiku zīmēm bez vecās bīskapu pils drupām atrodas

šai draudzē tuvu pie Cirstu muižas, Ogres upes labā pusē vecs četr-

stūrīgs kara forts jeb karē, kura spēks ir bijis vērsts pret dienvidiem

pāri Ogrei. Tā kā Jāņa Briesmīgā karapulks Poļubenska vadībā ir

nācis no Kokneses gar Ērgļiem 1575. gadā, sašaudams arī turienes pili,
tad var domāt, ka no Piebalgas puses tur būs bijis nostādīts pretspēks,
kas lai še nelaistu ienaidnieku pāri Ogrei, jo citā vietā tolaik nebūs

bijis spējams tikt pāri aiz mūža mežiem un duknējiem purviem. Bet

jāsaprot, ka ienaidnieku spēks, īsti caur viņu pārliecīgi stipro artilēriju,
kas spēja sagraut pat milzīgi stiprās pilis, ir pārvārējis aizsargu pre-

tības un varējis iet tāļāk, lai arī, kā protams, tilts pār Ogri būs bijis

nopostīts. Bet zemes vaļņi tur stāv joprojām kā senatnes briesmu

laiku liecinieki.

Ir atrasti kaut kur rokot arī naudas noglabājumi no veciem laikiem.

Daži no tiem ir palikuši noslēpti laikam aiz bailēm, ka valdība atņems
un atradējs dabūs tikai mazu (varbūt trešo) daļu. Bet viens grāvracis
un purvu tīrītājs priekšējā gadusimteņa pēdējā ceturksnī sava atra-

duma pilnīgi vis neslēpa, tikai drošības ziņā apkārt apskatīdamies,
dažus sudraba gabalus rādīja. Tie galvenā kārtā bij dažādi, bet pa-

raugam tika dabūti nopirkt divi, sava veida katrs ar itin skaidriem

uzrakstiem, gadu skaitļiem un zīmogiem.
Viens no tiem ir četrstūrains, caurmērā kvadratcollas liels un svarā

drusciņ vieglāks par 2 lotēm ar gada skaitli 1563. Abās pusēs ir



Vecpiebalgas vīriešu tautas uzvalks.

Pēc E. Siliņa jaunkundzes akvareļa izdevumā „Latvju raksti".
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zīmogs ar valdinieka kroni virsū. Vienā zīmogā stāv burti „E. R" un

ārpus zīmoga vienā malā „16tt

,
otrā — „or

a (Tā tad šai ziņā tā ir

Zviedrijas nauda). Bet otrā pusē bez tā kroņa, kas zīmogam virsū,
atrodas zīmoga vidū trīs mazāka veida kroņi, kas redzami arī līdz-

šinējā Zviedrijas-Norveģijas zīmoga kalna stūrī, pa kreisi. No tā jā-

domā, ka šī nauda staigājusi arī vēl kādā trešā valstī — varbūt Dānijā.
Otrs gabals ir apaļš, IV2 collas caurmērā ar gadu skaitli 1587 un

svarā drusku pāri par 2 lotēm. Vienā pusē tam, kur ļoti komplicēts

zīmogs ar kroni virsū, lasāms apkārt šis uzraksts: „PHILIPPVS VIII.

HISPANIAR", otrā „ET INDIARIJM REX". Otras puses zīmogā redzami

krustiskā veidā divi pazīstamie zīmogu nezvēri un divi cietokšņu torņi

ar vārtiem gar apakšu, kādi stāv arī Spānijas šā laika zīmoga aug-

šējā stūrī pa kreisi. Tā tad šī nauda ir ienākusi šepat no Spānijas.
No šiem senās naudas paraugiem var dabūt noprast, ka Baltijā ir

staigājusi dažādu valstu nauda, laikam ienēsājama kara laikos, un ka

tā ir atrodama bijusi, kā domājams, arī pie vietējiem dzimtcilvēkiem,

jo šis noglabājums atrasts purvā un tādā apgabalā, kur nav tuvuma

bijis nedz pilsētas, nedz kādas muižas un pat neviena lielceļa.
Beidzot jāpiemin svarīgākais no jaunlaiku politiskiem notikumiem

1905. gada beigās un 1906. gada sākumā.
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Pēc tam, kad tā gada vasarā rādījās jau visādas nemieru zīmes

gan rakstos, gan sapulcēs, gan dažādos gājienos un dzirdamas ziņas

par patvarīgu valdības iestāžu gāšanu, par baznīcas grāmatu atņem-

šanu mācītājiem un to sadedzināšanu, kā arī dažu mācītāju un citu

cilvēku noslepkavošanu, tad pienāca rinda arī Vecpiebalgai, kuru

daudzināja par pakaļpalikušu.
31. okt. (pēc vecā kalend.) gan pazīstami, gan sveši cilvēki gāza

ar varu pagastvaldi, atņemot naudas skapja atslēgas un grāmatas.
Otrā dienā ievēlēja izpildu komiteju un ar to uzreiz iestājās citāds

laiks. Bieži tika turētas sapulces Labdarības biedrības namā, spriežot
par jaunām valdības iekārtām, kur nospriedumus pieņēma, skaitot pa-

celtās rokas.

lesākumā rīkojās gan drusku pabailīgi, jo karaspēks stāvēja vēl

muižā, lai gan pret ļaužu patvaļību nekā nedarīdams, uz ko laikam

nebij no augstākām vietām dots rīkojums. Nodibinājās sakari ar citu

pagastu „izpildu komitejām", jo ar tādām vien jaunā val-

dība ielaidās saziņā. Sāka apkārtnē degt muižas un muižnieki bēga

projām. Visur valdīja šausmas; pasts un dzelzceļi nostājās.
3. dcc. (pēc vecā kalend.) karaspēks gāja projām uz Cēsīm, pēc

tam, kad no tāļākām vietām arī bij pienākuši kādi pulciņi. Bet „tautas
milici" sagāja draudzes skolā, nelaist viņus projām. Tur izcēlās ap-

šaudīšanās un nošauti bij tikuši trīs kareivji pašā skolas tuvumā, kas

sūtīti turp apskatīties. Viens no „miličiem" bij izlēcis pa logu, paķert
kādu šauteni pie nošautiem kareivjiem, bet tas turpat bij kritis no

tāļāk stāvošu kareivju lodēm, pēc kam karaspēks pagriezās un aizgāja
pa citu ceļu. Kritušo „milici" „tauta" apglabāja ar lielu godu, bet no-

šautos kareivjus dabūja vest uz Cēsīm, kur tos arī no karaspēka puses

pavadīja ar godinājumiem. Tai pašā dienā pēc karaspēka izvākšanās

nodega Vecpiebalgas muižā grafa pils un Veļķu muižā labākais ērbēģis.
Bet palika neizprotams, kādēļ bij jāapkaro mierīgi aizejošs karaspēks,
kas turklāt revolūcijai nekā nebij kaitējis.

Baigas jūtas pārņēma gan darītājus un vadītājus, gan mierīga

prāta cilvēkus. Paredzēts tika kaut kas šausmīgs, īpaši arī tāpēc, ka

šāvieniem nāvīgi ievainots ticis kāds virsnieks. Kādā vakarā aiz-

maskoti cilvēki sadedzināja „izpildu komitejas" un agrākās pagastvaldes
protokolu grāmatas un draudzes mācītājam atņēma un aizveda draudzes

grāmatas. Nošauts tika no tādiem pašiem maskeniekiem, nezin kāpēc,

pavisam mierīgs cilvēks viņa paša dzīvoklī, kā dzirdēts tika, tik tādēļ

vien, ka viņš bijis pie policijas pristava par rakstvedi, lai pierādītu,
ka tiek kaut kas darīts. Tāļāk izlaupīta tika pasta-telegrafa nodaļas

krājkase, tāpēc baigas jūsmas auga dienu no dienas. Sašauta tika arī

kāda sieviete, kā dzirdams bij, tādēļ, ka apšaudīšanās dienā viņa re-

dzēta kapsētā kopā ar zaldātiem ziņā. — Drūmāks vien
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metas viss politiskais gaiss ar ikkatru dienu. Saka nakt dažādas ziņas,
ka arvien tuvāk virzās soda briesmas.

Te 6. janvāri 1906. gadā ieradās no Liezeres puses piepeši soda

ekspedicija un rīkojās bargi, īpaši ar tiem, kas bij darbojušies jaunā
valdībā vai kārtējo valdību kaut kur gāzuši. Vispirms nošāva pie
Kalna kroga kādu no tuvuma līdz paņemtu vecu cilvēku, laikam tik

nemiernieku iebaidīšanas labad, jo politiskā ziņā viņš nekā nebij no-

ziedzies; bet tādu atkal pa ceļam nebūs varējuši notvert. Baznīcēniem,
kas patlaban bij iznākuši no dievvārdiem, vajadzēja visu to redzēt un

vēlāk tikt pašiem visādi tirdītiem, lai stāstot vainīgos. Draudēti bij

Izpostītā draudzesskola.

tikuši arī ar nošaušanu. Tai pašā vakarā nošāva pa mājām trīs cil-

vēkus, kas bij piederējuši pie kādām nebūt izpildu komitejām un kuri

soda ekspedicijai jau bij bijuši zināmi, bet nebij pasteigušies aizbēgt,
kā daži citi, laikam nedomādami, ka viņiem kas notiks.

Naktī saspridzināja ar briesmīgu spēku draudzesskolai rietuma

galu, dēvējot to par revolucionāru cietoksni, no kura nošauti trīs ka-

reivji un nāvīgi ievainots viens virsnieks. Daži akmeņi, kas ar vienu

zirgu tikko vedami, bij sviesti projām vairāk simtiem soļu. Priekš

otra gala saspridzināšanas, kā dzirdēts tika, nebijis patronu, bet otrā
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dienā mēģināja sagraut to ar lauka lielgabalu šāvieniem, bet — pie-

taupot šāvienus — izgrāva tik vienu caurumu kādā logu spraugā, kas

vēlāk tika aizmūrēts.

Daudz nebij trūcis, ka baznīcai būtu tas pats liktenis, jo, kareivjiem
nākot uz projām iešanu un ieraugot baznīcu, bij atskanējis torņa

zvans, kas, pēc karaspēka vadoņu domām, saprasts par ziņu preti-

niekiem, ka šie nāk. Tikai toreizējam vietējam mācītājam bij izdevies

soda ekspedicijas komandieri pārliecināt, ka zvanīts ticis kādam no

mirušam draudzes loceklim, kā tas tobrīd iegadījies.
Līdz ko šī ekspedicija aizgāja uz Cēsu pusi, te atnāca tūliņ no

tās puses otra, pārmainoties ceļā. Tā ielenca piepeši Labdarības bie-

drības namu, kur pašlaik bij sapulce, kurai ticis pavēlēts spriest par

izpildu komitejas atmešanu un par agrākās pagastvaldes iecelšanu no

jauna. lelenkums, kā saprotams, bij darīts tajās domās, ka tur pulkā
atradīsies revolūcijas vadoņi, no kuriem arī dažus atrada. Vairāki

tika sodīti ādas pātagām, bet vienu, ko zināja un pierādīja par vairāk

vainīgu, pēc izklaušinājuma nošāva un iecēla agrāko pagastvaldi atpakaļ,
bet pie iztukšotas kases un bez glabājamiem pagasta kapitāliem.

Otrā dienā pēc tam karaspēks nodedzināja dažu aizbēgušo revo-

lūcijas ierosinātāju un ievadītāju vai viņu piederīgo mājas un tad devās

tāļāk uz Kaives un Skujenes pusi arī ar ļoti bargiem sodiem, kuru

starpā dažs bij arī briesmīgi netaisns.

Ar to ārēji gan pabeidzās še 1905. gada nemieri, bet iekšēji un

slepen viss rūga pa vecam joprojām. Nāca un gāja atkal citi pulciņi

kareivju un kazāku, mainīdamies gandrīz pāra gadu, un tika arī vēl

šur tur kādi nošauti, kas nemieru darbus turpinājuši, īsti kā laupitāji,
kamēr beidzot visi viļņi nostājās.

Vācu okupācijas laiks 1918. gadā nebija še pavisam bīstams, bet

gan pašu tautas cilvēki, pabeidzoties še 1919. gada pavasarī komūnas

valdībai. Viņas spēki, cauri iedami, aizveda sev līdza vairākus godīgus

cilvēkus, īsti jaunekļus, kurus laikam bij turējuši par saviem atkritējiem,

un tos zvēriski nogalinājuši ceļā. Pēc tam savukārt tika apšauti vai-

rāki komunisti.

Pec tam dienam ir iestājies no jauna svētīgs miera laiks, kads lai

paliktu vienumēr, kaut gan nesamas dažas grūtības.
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Rija — pirmatnējā dzīvojamā ēka.

III.

Etnogrāfiskas piezīmes.
Par kādām nebūt tagadējām etnogrāfiskām īpašībām, dažādībām

un savādībām tikpat še Vecpiebalgā, kā laikam vai visā Latvijā, nav

šolaik vairs daudz ko runāt, jo visu tautas dzīvi pārņem vispārīgie
pilsētu un vispasaulīgie kultūras un modes paraugi gan apģērbos, gan
dzīves lietās, darbos un ierašās. Tā paveidam pie apģērbiem atrodamas

etnogrāfiskas īpašības tik tad, kad tie ir izgatavojami vienmēr un pil-
nīgi ikkatrā novadā uz vietas, vai no liniem, kā tie plūkti tīrumā, vai

no vilnas, kādu to dod avis, un tad viss pagatavojams pēc vienādiem

vietejībā valdošiem paraugiem. Bet kur vien pie audumu izstrādāšanas

ir daļā ārpusējs jeb fabriku darbs, kā pie kāršanas, vērpšanas, krāso-

šanas, aušanas un velšanas, tur etnogrāfiskās īpašības nav vismaz

vairs pilnīgas, bet lielāko tiesu drīz pavisam izzūd, jo tad drēbnieki,
apģērbus pašūdami, neturas vairs pie tēvutēvu paraugiem, bet pie
pilsētas vai muižās novērotām priekšzīmēm. Un tāpat tas ir līdzīgi
visas dzīves lietās, ka vairāk apgaismotas tautas ārējā uzskatā nav

vairs savstarpēji daudz izšķiramas. To dara varbūt vēl tik valoda, bet

ari ta to spēj tikai pie mazāk skolotās tautas daļas, kamēr vairāk
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skolotie runā skaidri vairāk valodu un apģērbos, kā arī visā dzīvē,
turas pie vispasaules izglītoto kārtu grozīgām ierašām un īpašībām, ar

ko pabeidzas visa etnogrāfiskā dažādība tautu starpā, jo dabīgi ir tas,
ka mazāk mācītie un vispāri zemāku stāvokļu cilvēki dzīsies vienmēr

pakaļ visās lietās tiem, kurus uzskata sev par dzīves paraugiem.

Tā tas nu ir noticis arī Vecpiebalgā un varbūt agrāk nekā šur tur

citās vietās. Kā apmēram līdz priekšējā gadusimteņa vidum un pār-
svarā vēl līdz sešdesmit gadiem bij viss vienāds gandrīz līdz pēdējiem
sīkumiem, tā tagad no tā nav vairs ne zīmes pāri. Tāpēc par agrā-
kiem laikiem šai ziņā var gan runāt, bet par tagadējiem vairs tikpat
kā nenieka. Tolaik valdīja vēl tik liela vienādība pie apģērbiem, ka

katrs, kas iegadījās baznīcā, vai citur pulkā, citādi ģērbies, izskatījās
visiem kā kāds brīnumnieks, kas velk uz sevi visu citu acis un par
kuru vēlāk mājā citiem stāstāms, kas paši tāda nav redzējuši. Viss

tad bij vienīgi mājās pašu darināts pēc lielākās vienādības. Vecās

paaudzes līgavām nebij viņu pūru tīņos pat ne pavediena no fabriku

vērpumiem un audumiem. Un tomēr viņas spēja izdalīt vedējiem pāri

par 20 pāru cimdu, līgavaiņa tuviniekiem gan segas, gan kreklus, gan

dvieļus, gan jostas, un tad vēl atlika pašām priekš mūža vajadzībām
sava tiesa pāri. Modes dzinekļiem nepastāvot, dažas no viņām savās

Veca kūts Vecpiebalgā.
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Dzīvojamā māja.

vienkāršās iesvētīšanas rotās arī salaulājās, gāja baznīcā ar tām savu

mūžu un beidzot, vismaz pa daļai, tajās pašās tika noguldītas arī savās

mūža mājiņās. Arī daži vīrieši nodzīvoja mūžu ar vieniem pašiem

goda jeb «baznīcas" svārkiem. Tā bij ievērojama taupības priekšzīme.
Baznīcā un godībās ejamie vasaras apģērbi bij priekšējā gadu-

simteņa pirmā pusē vēl šādi. Vīriešiem pelēki muduru svārki, plat-

malīga melna gardibene galvā, pastalas ar baltām zeķēm, baltas (vēlāk

strīpainas) ūzas un arī balts kakla lakats. Tuvojoties deviņpadsmitā

gadusimteņa vidum „muduraiņu" vietā nāca „kruņķu" svārki, pastalu
vietā zābaki. Dažus gadus vēlāk sāka parādīties svārki arī no pus-

vadmalas ar vilnainiem audiem pirktos kokvilnas „diedziņu" velkos un

arī jau īsie jaunlaiku „ķelderi". Sievietes savā starpā drusku izšķīrās

pēc savu mūža kārtu laikmetiem. Meitas gāja baznīcā melnos vainagos,
kam apkārt pa vidu josliņa no virknītēs savērtu, bet tikai gan gaišu
krāsu zīlēm, lai arī krāsas dažādas, un ar baltām vilnainēm uz pleciem,
nolaižot tām abus galus taisni uz leju. Brunči agrāk bij melni, bet

vēlāk tie nāca strīpaini, un īsi kamzolīši mugurā virs kupla balta krekla.

Precētām sievietēm vainagu vietā bij cepures, — vasarai sava — cibas

veidā, apkārt zaļa ar melnu līdzenu dibenu, bet ziemu no aitiešu ādas

ar vilnu uz iekšpusi un ar tumšu samtu pārvilkta dziļi galvā uzmau-

cama cepure, tā ka arī ausis tiek aizsegtas no viņas malām, kas mēdza
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būt apšuvamas pa ārpusi sīksprogainas jēriņa ādiņas sloksnītēm.

Pastalas sievietēm līdz puszābaku un kurpju laikam pastāvēja tāpat
kā vīriešiem līdz garo stulmu zābaku sākumam, bet tika ļoti saudzētas,
ka nezaudētu skaistās, dzeltenās krāsas un auklu spodrā baltuma, tāpēc
vasaru viņas līdz ar baltām zeķēm, sasietas nastiņā, nesa nesin, ejot
basām kājām, un apāvās tikai baznīcas tuvumā, kad vairs nav jā-
bīstas no dubļiem vai rasas; bet ejot atpakaļ uz māju steidzās tūliņ
noaut ārpus baznīcas. To ievēroja visvairāk vecākās sievietes, un ne

tikai spodrības uzturēšanas labad vien, bet vispāri arī apava taupī-
šanas dēļ. Daudzas gāja jau agros pavasaros basām kājām, kad vēl

pa daļai sniegs nebij nokusis no ceļiem. Dzirdēts tika no vecām

mātēm, ka viņas savā jaunībā steigušās pa nedēļu nodarīt vīzes, ar ko

svētdien iet baznīcā, bet tas būs bijis vēl astoņpadsmitā gadusimtenī,
dzimtlaikos. Virsdrēbes ziemu bij vīriešiem mēteļi lielām apkaklēm un

tādi paši kažoki, pārvilkti ar vadmalu; sievietēm „muduraiņi tt
un vil-

nainas segas, bet vēlāk ieviesās jau pirkti lielie lakati. Kažokus dabūja
redzēt tik dažām turīgākām un kad viņām bij spējams braukt braukšus

uz baznīcu vai godos. Meitas arī ziemas laikā gāja ar vainagiem un

vilnainēm baznīcā, bet arī vienīgi tikai tur. Visas „mugurā" velkamās

drēbes tika turētas vienīgi pelēkā krāsā abiem dzimumiem un visos

Dzīvojamā māja.
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Lauksaimnieku māja.

mūža laikmetos. Brunči sievietēm pirmāk bij melni, bet vēlāk strī-

paini no augšas uz leju.
Tajos pašos tautisko apģērbu nozuduma gados nozuda vēl ātrāk

par apģērbiem arī jaunavu vainagi un cēlie vizuļainie līgavu kroņi ar

platām zīžu plenēm pret muguru. Turējās vieni kā otri gan vēl līdz

sešdesmito gadu beigām, bet tad nostājās ātri pēc tam, kad dažas

ievērojamākās jaunavas sāka iet baznīcā bez vainagiem un kādas

līgavas, greznos kroņus atstādamas, gāja pie laulībām vispārīgos mirtu

vainadziņos. Tik šausmīga vara ir modēm, iznīcināt pat augumu augu-

miem iemīlētas tautiskas rotas! Solaik jaunās meitas iet pie iesvētī-

šanas puķu vainadziņos.
Ar grūtībām tik izdevās sagādāt uz etnogrāfisko izstādi 1896. gadā

kādai figūrai sieviešu apģērbus piebaldzēniskā veidā līdz ar vainagu

un kroni, kas viss palika kā dāvinājums latviešu muzejam.
Pie darba rīkiem un pie mājas ierīcībām piebaldzēniem nav bijis

un nav ir tagad nekādu ievērojamu savādību. Tādas varēja atrast

agrāk tikai pie ratiem jeb «vāģiem", kā runā vietējībā, kuri arī bij
visiem vienādi: — abi gali aizregžti auklām. Arī tie tādi ir izzuduši

pavisam.
Lielu un garu godību mīlētāji piebaldzēni ir bijuši vienumēr un

nav liedzējies ir tagad, ja tik gadās, kas tādas rīko. Ir bijušas vis-
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pāri sešējādas godības, kā precības, kāzas ar vedēju vakaru, atkāzes,

kristības, šķirības un bēres. Mazākās no visām godlbām bij šķirības,
kad bērnus sāk atradināt no mātes krūts, un pašas prāvākās, kā visur

citur — kāzas, kuras mīlēja izstiept kā kādu negrozāmu pienākumu
lietu, pat uz četrām vai vēl uz piecām dienām.

Jau sestdienas vakarā brauca uz līgavas māju līdz ar līgavaini
prāva rinda vedēju, ilkšu zvaniem dikti skanot. Tur tad pie vārtiem

atradās kārts priekšā un izcēlās pārtīša, gandrīz teatralīga tiele par

svešas zemes braucēju neielaišanu sētā bez «pases". Atbraucēji solījās

«pasi" rādīt, kad tikšot pajumtā, bet vārtu sargi tam negribēja ticēt.

Tā nu tielējās abpusīgi labu brīdi cenzdamies saspēkoties attapībā un

apķērībā. Saņēmēji pamaz pielaidās un ļāva iebraukt uz kāda nebūt

drošības apsolījuma par pases rādīšanu, kas lasāma esot tikai iekšā.

«Vedēju tēvs" ar «vedēju māti", kas bij no līgavaiņa puses cienī-

gākiem radiem, veda līdza kukuļa nastu ar pudeļu kakliem uz ārpusi.
Tā tika saprasta par prasīto «pasi", kas ļoti glābjama un sargāma
ka nenozog, uz ko izveicīgi tīkoja līgavas puses, solīdamās ienest vai

paturēt, kamēr atģērbjas, bet vedēju māte, kā arī visa vedēju puse

zināja ļoti sargāt savu «pasi", ko vedēju māte mēdza uzlikt visiem

redzot galda vidū. Jo zināmi visiem bij gadījumi par «pases" izvil-

Pie Kalna-Kaibeniem.
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Ceļmalā.

sanu no rokām, kur tad vedēju puse atradusies lielā ķezā, nevarēdama

atrādīties par laba kunga ļaudīm. Pēc lielas žartošanas (asprātīgas
jokošanas) kāds labs mutainis no kāzniekiem atnesis zudušo «pasi",
lielīdamies, atradis to uz ceļa, un prasa bezgala lielu atradību. Pati

vedēju māte lai paliekot šite ķīlām, tad puisiešus gan atlaidīšot braukt

pēc naudas. Bet kad jau par šādiem misēkļiem reiz bij dzirdēts, tad

atkārtoties tie vairs lēti nedabūja vis.

Vedēji jeb, kā sacīja, «svešie" nu sagāja aiz galda, vedēju tēvs ar

māti un līgavainis viņu vidū nosēdās taisni «pasei" pretī, tad sāka «tie-
lēties" par «žartu" tāpat abas puses tālāk. Līgavas puse plijās atbrau-

kušiem virsū, lai dod beidzot taču lasīt «pasi". Bet vedēji atbildēja,
ka viņu «lielskungs" un «lielmāte" sūtot šos meklēt savu pazudušo
meitu, kurai vajagot šai mājā būt, ko visas ziņas apliecinot. Lai at-

vedot to šurp, tad tūliņ raisīšot «pasi" vaļā uz lasīšanu, sākot pa kārtai,
kam pirmiem jālasa.

Nu sāka vest priekšā kāznicas, pirms no vecākām, bet kad tās

atraidīja, tad veda vai pat nesa pavisam mazus meitenīšus, bet kad

tie arī nederēja, tad no pieaugušām. Bet vedēju tēvam un mātei nu

vajadzēja lielas uzmanības, pazīt īsto līgavu, ka neiemāna tās vietā

kādu citu, jo kāznieki ar to nolūku veda vairākas īstai līgavai līdzīgas
jaunavas, pa daļai pusaizsegtiem sejiem. Un ja izdevās, ka pieņēma



44

kādu citu, tad atkal lielu lielie smiekli. Par citām jaunavām vedēju
māte vai tēvs mēdza apliecināt, ka laba gan šī un tā, kā arī visas, lai

viņas nejustos atraidītas, bet tik īstenās vēl neesot. Un kad beidzot

viena tika atzīta par meklējamo, tad to priecīgi ieņēma aizgaldē starp
vedēju māti un līgavaini.

Nu raisīja arī reiz «pasi" vaļā un aicināja, lai šās mājas «liels-
kungs" un «lielmāte" nākot pirmie lasīt, jo viņu «lielskungs" t. i. līgavaiņa
tēvs tā esot pavēlējis. Tiem nu vajadzēja būt līgavas vecākiem vai

viņas audzinātājiem vai saimniekiem. Nu atkal bij jāuzmanās, pazīt
īsto pāru, ka nepieviļ, jo pievadītāji joprojām centās vedējus katrā ziņā
piemānīt, dažreiz pārģērbdami citus pat pazīstamās aicināto drēbēs.

Un kad īstie aicinātie bij atzīti un pazīti, tad tiem visgalīgi sniedza

glāzes pirmiem «lasīt". Un kad tie abi apliecināja «pasi" par skaidru

un īstu, pieminēdami pat, ka atbraukušie esot laba kunga ļaudis, tāpēc
lai tos vairs neķibelējot un netincinājot, bet lai pieņemot par mīļiem

draugiem, tad sniedza līgavai ar līgavaini un pēc visiem ar lielu sa-

draudzības jautrību, ka visa neuzticēšanās pagalam. Tad iesākās īstie

viesošanās prieki ar mielastiem, dziesmām, jokiem un rotaļām.
Rīta pusē uz vedēju prombraukšanas laiku, nāca līgavas pūra iz-

pirkšana pie tīņa, lādes vai skapja, kas katrai tai ziņā bij pēc attīstības

soļiem, tāpat pēc govīm un aitām. Sī nauda, kā bij zināms, nāca par

labu taisni līgavas mātei un tālab no izdevēju puses tika kaulēties pēc
vairākuma. Tur izpircēji lika vecus sudraba rubļus, pat dažreiz kādu

zelta naudiņu, kad šī manta apgrozībā piederēja pie retuma parādībām.

Vedējiem līdza sūtīja tūliņ «lopdziņos" kādus mazāk ievērojamus pus-

audžus, kas pēc tam iejuka līdza panāksnieku skaitā, kad tie no līgavas

puses pēc baznīcā notikušām laulībām savukārt braši brauca «jauna-

jiem" līdza uz līgavaiņa māju.
Nav jau sakāms, ka šie vedēju vakari notika ar viņu tieles jokiem

ik reizes tā vārda pa vārdam, kā še stāstīts, bet pagrozījās arī šā un

tā citādi, pēc apstākļiem un pēc «tielenieku" un «žartotāju" daudzuma,
kā arī pēc viņu katrreizēja gadījuma apķērības un asprātības spējām;
bet galvenā kārtā vedēju vakars bij šāds, kas stāvēja tai vietā, kur

vāciešiem trokšņu vakars. Vēlāk daži sāka visu šo «tieles" lietu at-

mest ar visiem viņas jokiem, bet vedējos braukšanu gan paturēt. Tomēr

tādi vakari, kas pamatoti vienīgi uz izmielošanos, palika garlaicīgi un

drīz apnika, kā jau būdami bez dzīvības, tāpēc tie pamaz izzuda pa-

visam. Šolaik šai ziņā nenotiek vairs nekas cits, ja tikai vienkārši

līgavas pūra aizvešana, un nevis vairs sestdienas vakarā pirms laulī-

bām, bet kaut kuru dienu iepriekš.
Pēc pārbraukšanas no laulībām, mājai ņudzēt ņudzot aiz abpusējiem

kāzniekiem, drīz notika kaut kas cienīgi nopietns. Abus jaunajos sasē-

dināja līdzās, kad līgava vēl pēdējo reizi uzlikusi cēlajo kroni galva.
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Tad kāds no vecākiem vienas vai otras puses radiem, pilnam klusumam

iestājoties, izsacīja kādu no garīgām kristīgas dzīves dziesmām uz vis-

kopīgu nodziedāšanu. Pēc tam kāda no cienīgākām, laulības kārtā

būdamām līgavaiņa radiniecēm (varbūt tā pati vedēju māte) noņēma
līgavai kroni un uzlika to galvā viņas māsai, kura pēc gadiem stāvēja
tai vistuvāk, bet ja tādas nebij, tad citai kādai no tuvākām radiniecēm,

arī vecākai no līgavaiņa māsām,
aizrādot aplinku uz to, ka nu šai

pirmai ir rinda klāt uz šo pašu
ceļu. Nu viņa apsēja līgavai jaunu
zīža lakatu apaliski ap galvu un

uzsedza otru lielu vilnainu ap ple-
ciem. Šie lakati bij dāvinājumi no

līgavaiņa puses. Tikai no šā brīža

jaunie bij uzskatāmi kā vīrs un

sieva, lai arī jau baznīcā tikuši

par tādiem pasludināti. Šo ierašu

sauca par «ničošanu", jo var jau

būt, ka tāļākā senatnē lakatu
Svētīta dzimta.

vietā jaunai sievai būs likta tikusi galvā „niee".
Panāksnieki jeb panāksņi «zaļoja" līgavaiņa galā visu pirmdienu

un atgriezās atpakaļ līgavas galā tikai vēlā nakts laikā pēc tam, kad

bij notikusi «naudas mešana" jauniem jeb šaurākā ziņā jaunai sievai

par labu no panāksnieku puses, atkal, protams, ar dažādiem jautriem

jokiem un asām zobgalībām, kuru

netrūka tāpat jau ir visu dienu,

jo tā kā ar vedējiem vienā pusē,

tā ar panāksniekiem otrā bij
vienumēr kaut kas zobgalīgi at-

skabargains kur aizķerties.
Otrdien un trešdien turpinājās

kāzas abos galos. Brīžam aiz-

brauca arī vēl vieni pie otriem

vienkopīgi izklaigāties un izlēkā-

ties līdz pilnīgam aizsmakumam,

jo tas jau vispāri bij zināms,
ka — īsti jaunākie — ar skaidru

Pirtiņa.

balsi neviens neatnāks. Un kad gadījās vien dzirdēt kadu runājot
aizsmakušā balsī, tad tūliņ parunas nozīmē mēdza tā sacīt: «Tu jau
esi bijis kazas!"

Dzert arī dzēra cik vien jaudāja, tikpat degvīnu, kā pašdarītu alu-

tiņu, pēdējo pat vairāk mucām ikkurās kāzās un brīžam uz beigām

pat abus kopā, tomēr visai liels piedzērums līdz palikšanai kritumos
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bieži vis neatgadījās. Dažādi trokšņojot un jārējoties atkal drīz izkū-

pēja reibums pēc reibuma. Daži nodzīvoja bez miega vairāk naktis

un pat visas kāzas, bet tikai mājā pārnākuši, kā mēdza sacīt, iekrita

uz pāra dienām „lāča miegā". Tādā ziņā dažs līdz atkāzēm tikko da-

būja lielās paģiras izgulēt, kad jau atkal bij jāmet jauni pagaiļi virsū.

Kā tolaik bij iespējams tik bezgalīgi pa kāzām zaļot, neizputot taču

citam pēc cita no dzīves, tas izskaidrojams vispirms ar to, ka visu kāzu

iztiku tad dabūja paši no savām mājām un saveda radi arī ļoti daudz

kukuļu nozīmē, kā bīdelētu miltu maizi, plāceņus, gaļu, sviestu, pat

degvīnu un alu. Kāzu rīkotājiem no savas puses par naudu nācās

iegādāt gandrīz tikai dažus desmit stopus to pašu «trakuma zāļu", kas

līdz 1862. gadam maksāja tikai 10 kap. par stopu.
Ta ka kazas notika visairak veļa rudeni un ziemas laika, tad darbi

caur tām visai daudz neaizkavējās, īsti jau tāpēc arī, ka cilvēku un zirgu

bij visas mājas

pilnas; un jakur

kas palika neda-

rīts, tad to pie-
dzina klāt visā-

diem spēkiem.
Nemēdza godību
daudz saīsināt

ari steidzamu

darbu laikos, jo
„nodzert" kāzas,

kristības, bēres

līdz beigu bei-

gām, to turēja

par tādu pienā-

kumu, kas iet vi-

sam citam pāri.
Un ja ari četri —

pieci no sētas

aizbrauca uz go-

dlbām, tad ne-

mazāk darba

spēku palika vēl

mājā; tāpēc ne-

būt nevar sacīt,
ka īpaši to dau-

gām, to turēja

par tādu pienā-
kumu, kas iet vi-

sam citam pāri.
Un ja arī četri —

pieci no sētas

aizbrauca uz go-
dībām, tad ne-

mazāk darba

spēku palika vēl

mājā; tāpēc ne-

būt nevar sacīt,
ka īpaši to dau-

Siena šķūnītis Gaiziņa piegāzē.

dzo un garo godību dēļ būtu bijis kādai saimniecībai jāiznīkst, ja vien

nepadevās kādai vispārīgai nolaidībai.

Tagadējās kāzas, cik to pavisam atgadās, mēdz būt ļoti dažādas.

Ir bijuši arī tādi, kas salaulājas bez it nekā no dzīrēm, daži gādā gan,

bet pavisam uz īsu brīdi, citi bagātā mērā, bet ne uz ilgu laiku; at-

gadās arī kādi, kas rīko uz dienu un nakti, bet vecu laiku garumā

gan vairs neviens. Kristības arī rīko gan mazākas, gan lielākas, bet

gluži bez it nekā gan laikam reti kur. Tikai bēres gan tiek rīkotas vispār

uz divi dienām; taču ir arī gadījumi, kur viesi sabrauc no rīta bēru mājā

un izšķiras pie kapsētas. Par citām mazākām veclaiku godībām nav

vairs pat ko runāt. Vispāri pazīstamie gadskārtīgie ģimeņu svētki, kā

dzimšanas un vārda dienas, nepieder pie Vecpiebalgas un arī pie Jaun-

piebalgas vispārējām ierašām; jo kur nav saistīta klāt kaut kāda īpaša
vajadzība ar dzīves pakāpņu pārmaiņām, tur kaut kādas dzīres bez

lietišķa cēloņa rīkot izskatītos kā kāda nejēdzība. Sie uzskati tad arī

rādās izskaidrojot un aizbildinot bezgala garās veclaiku godības, kur
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šad tad tikai gadījumu nozīme var satikties, izdzīvoties, izpriecāties,

izrunāties, pavisam neparedzot, kad cita tāda reize atkal nāks.

Visai liela nozīme agrākos laikos bij pie lielāko darbu veikšanas

dažādiem „talkiemtt

.
Kur vien kāds saimnieks nomanīja, ka viens pats

nespēs vajadzīgā laikā šo vai to padarīt, tad salūdza vien uz kādu

dienuradus, draugus, kaimiņus „talkā" kaut ko strādāt. Nebij gandrīz
neviena lielāka darba, kas vienā vai otrā saimniecībā netiktu kādreiz

darīts „talku" veidā, lai gan ne vienumēr visur viss. Tā pazīstami bij
siena talki, linu talki, mēslu vešanas talki, malkas un žagaru talki un

citi. īsi sakot, kad vien kādam vajadzēja citu palīdzības, tad ikviens

deva tādam darbam „talka" vārdu un lūdza „talciniekus" pie tā: „Pa-
darīs ar talku", kā mēdza sacīt pat pie lauku apsēšanas, pie rudzu no-

pļaušanas vai arī vēl paveidam pie ganceļa uzbruģēšanas.

Bez šiem pastāvīgiem jeb ikgadīgiem talkiem nāca laikmetīgi arī

lielāki talki pie ēku celšanām, kā baļķu, akmeņu un ķieģeļu talki, kuros
kaut katram saimniekam sarāva mājā šo vai citu smagāko būvmateriālu

vienā pašā dienā arī no attāļākām vietām, nevaicājot nekā par to, vai

šādi ievērojami pakalpojumi tiks arī ikkatram savā laikā atkalpoti vai

nē. Bet tas atkal gan tiesa, ka neviens neliedzās palīdzēt jeb „talkā
braukt" vai „talkā iet", kad vien tik varēja.

Talcenieku parastais uzturs bij kāposti ar gaļu vai cits spēcīgs
azaids, svaigs miežu plācenis, pašdarīts alus un, kā jau visā kopdzīvē,
savs mērs „sūrā", bet gan ne tādā daudzumā kā kāzās; tomēr līdz

gara jautrībai gan, kur tad tika salīdzināts, kādus spēka darbus kurš
darījis, kādus smagumus katrs cēlis un kādus vezumus vedis šai vai

arī citos talkos. Bet jāievēro, ka šādai labprātības palīdzībai nebij it

nekādas radniecības ar komunisma īpašībām, jo pirms tam un pēc tam,
kā jau allaž, ikviens strādāja par sevi un priekš sevis.

Muižnieki klausību laikos, zināms, varēja rīkot un rīkoja arī visu

darbu padarīšanu bez nekā no zemniekiem, bet naudas nomas laikā

daži iemanījās no tiem, rīkot arī sev tādus draudzības un labprātības

talkus, no kuriem aicinātie arī gan neatrāvās, apzinādamies stāvot

kā rentnieki, taču vēl joprojām muižu atkarībā. Saprotams, ka zem-

nieki no muižu puses talkos braukšanas pie sevis novarēja gaidīt, nedz

arī tās pavisam meklēja.
Pēc talku izbeigšanās ir gan cēlusies kāda jauna savstarpējas pa-

līdzības darbība pie kuļmašīnu apkalpošanas; bet tur iet noteikti dots

pret dotu un reti kur kas drusku vairāk; un kad kam atkalpojumu nav

vajadzīgs, vai arī aizkalpojumi nav darīti, tur dara par skaidru atlīdzību.

Kamēr nebij šķirtas saimniecības caur sevišķām robežām ikkatra

par sevi, bet veseli ciemati turējās vienkop ar ganību un visu meža

zemi, tikmēr pastāvēja savi vienkopības jaukumi vairāku saimniecību
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kopdzīvē, īpaši pieguļā un ganos, kas jaunām paaudzēm nav vairs zi-

nāms citādi, kā vienīgi vēl no tautas dziesmu atsauksmēm.

īpaši vasaru svētdienas tad bij brīnum mīļas, kad salasījās daudz

pieguļnieku ar zirgiem, tāpat vairākas ganumeitas ar plašu lopu pulku.
Jaunie vingrinājās dažādās spēka attīstības rotaļās, sizdami bumbu,
dzīdami «cūciņas" un arī nesdami iz meža žagarus kartupeļu cepšanai
lieliem klēpjiem. Vecākie puiši iztērzējās un*vārdos dažādi izspēkojās ar

jocīgām ganu meitām. Brīžam abas puses savienoja arī savas palau-
nedzes kopā: — puiši ar pilnu pavardu kartupeļu, meitas ar savām

piena cibiņām. Jautrības un smieklu bij bez gala. Nodibinājās tādās

reizēs nereti un kā nemanot arī dažas pāras, kuras dos rudeni vai

ziemu savu reizi kāzu priekus. Vecie pieguļnieki, pīpodami, to no-

vēroja un dažreiz sprieda par šo vai to pāru, ka dabūšot jau gankāju
aut uz vedējiem vai panāksņiem.

Darba dienu ganiem, puikām un meitenēm bij gan šī svētdienu

pieguļas un ganu dzīve debešķīgi jauka, bet vakaram tuvojoties nāca

virsū jau smagas bēdas, ka rītu un citās dienās būs atkal agri jāceļas
uz ganiem. Bet kad nedējas grūtības gāja uz galu, tad to sestdienās

tā vairs nejuta aiz prieka par tuvējo rītdienas vaļu, un vakarā „pēc

pirts" un īsām vakariņām steidzās doties lieliem līdz uz pieguļu gulēt

Vējavas ezermalā. (Vecpiebalgas kaimiņu pagastā).
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tur jau par nakti, kad tik izdevās aiztvert sev kadu salmu maisiņu un

kādu no vecākiem, lēnākiem zirgiem.
Bet jāvaicā, kur tad palikuši šie kopdzīves jaukumi, uz kuriem —

šķiet — ir pamatojusies savu tiesu arī agrākā talku labprātība? Kālab

nevarētu tāpat vienoties šolaik arī? — Tam par kavēkli ir pieminētais
zemes sadalījums viensaimniecībās ar visu ganību un purviem. Laiž

tagad arī gan lopus ganosun zirgus pieguļā, bet ikkurš saimnieks tik savā

iemērītā tiesā, kur nav vairs agrākās platības nedz lopu pulkiem, nedz

zirgiem; jo ganības bez tam tīrumu zemei par labu tiek samazinātas,
lopus gana pēc iespējas vecā āboliņā un zirgus sien pa dienām virvēs,
bet pa naktīm ved staļļos aiz nozagšanas bailēm. Ja arī šo baiļu ne-

būtu un zirgus turētu ir pa naktīm laukā, tad tie tomēr būtu tāpat
sietin jāsien, jo vaļā laisti tie aiz pieguļas mazuma būtu drīz iekšā

pašu vai kaimiņu druvās un pļavās. Tā senie pieguļas un kopīgās ganu
dzīves prieki ir pagalam uz visiem laikiem, bet priekš saimniecībām

labāk, kad katrai sava nošķirta zemes platuma tiesa.

Šie senajie vasaras prieki meklēja sev atskaņu dažreiz arī vēlā

rudenī un pat sniega laikā. Kad kaimiņi sataujāja kaut kur tuvumā

esam linu malšanu ar roku grandāmo mašīnu, tad vakaros saradās kā

neaicināti talcinieki tur kopā, palīdzēt linus malt un izpriecāties ar

dziesmām un jokiem. Bet savukārt šie gāja atkal pie viņiem „mašīnu
svētkos".

Dažreiz vasarājas kuļamā laikā negaidot ieradās kādas mājas
piedarbā, kur bij zināms dažas „cerenes", sveši kūlēji ar saviem spri-

guļiem rokās un aizsegtiem sejiem, braši palīdzēdami nokult vienu klā-

jienu pēc otra, bet allaž līdzās stāvēdami katrs kādai jaunavai, kuras

šad un tad iekliedzās, kad atradās sveša roka ap viduci, turpinot spri-

guļa valdīšanu un kulšanu brītiņu mākslīgi tik ar vienu roku. Un kad

vecie kūlēji — mājnieki taisīja jaunu klājienu, tikmēr notika piedarbā
vislielākā „jāre". „Cerenes" bēga apkārt no saviem ķerstītajiem gan ar

lielu čērkšanu, bet arī laikam bez īstām bailēm, jo taču arvienu rādījās,
ka viņu tvarstītāji tām nav vis tik visai sveši un bīstami.

Dažs svešais brīžam pametās par lāci četriski, tad baiļu klaigas
sacēlās jo lielas; un kad kādu izredzēto bēdzēju tā notvēra, tad to

vīkstīja rūkdams pa klājienu, kur tādos brīžos skanēja vistrakākā

spiegšana, ejot „kūļu vāršu" pa silto, no rijas iebīdīto „seru".

Klājiena klājēji par šādiem nejaušiem talceniekiem un trokšņa

cēlējiem nesirdījās vis, jo viņu „jāre" samīdīja klājienu krietni zemāku,
iekām bij jāiet virsū ar spriguļiem. Bet klājieniem pabeidzoties meitas

vēl dabūja iespiegties no pēdējiem „pažņurdzījumiem", un tad ar pirmo
rīta gaismas blāzmiņu svešie talcenieki, kā nemanot nākuši, tā piepeši
pazuda ar visiem viņu spriguļiem.

Bet citās pusēs pazīstamā „meitās iešana", kur pulka pret pulku
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dabū ne reti izkauties, še nav nekad bijusi un tāpēc šai ziņā nekādas

piedauzības un ļaundarības nav cēlušās. Arī uz otru pusi tas, ko stāsta

tautas dziesma: „Puiši jāja pieguļā-i, es ar līdza taisījos", še nav

noticis.

Eku ziņā vecpiebaldzieši būs gan bijuši vieni no pirmākiem, kas

sākuši līst laukā no dūmu pilnām rijām. Tā kā riju veids kopā ar

piedarbu še ir bijis un pastāv joprojām tāds, ka šām divām telpām
atrodas apkārt gubeņi, atskaitot tik rijas priekšu, kur piebraukt, un pie-
darba durvis, kur staigāt (caur ko šām ēkām no dažas puses ir gan-

drīz piramidisks izskats, kad jumts sniedzas bez maz līdz zemei), tad

vispirms ir raudzījuši līdzēties tā, ka to gubeņa daļu, kas gar rijas
krāsns sāniem, ierīkoja par dzīvojamo istabu, ietaisot ārsienā pāra
lodziņu vai arī tik vienu pašu, bet ar stikla rūtīm jau gan, uzliekot arī

griestus un ieliekot durvis. Tādā ceļā vispirms bij izbēgts no acīm

kaitīgā dūmu sūruma tiem, kam nav jāstrādā pie ugunskura, kā vī-

riešiem; bet sievietēm tas vēl maz līdzēja, jo visa kurināšana palika

joprojām rijā, kur dūmi no krāsns un pavarda nāca iekšā pa vecam

un tika ārā vienīgi pusdurvij pa virsu vai arī pa kādām šķirbām.
Sie pirmie dzīvokļu pārlabojumi ir sākuši parādīties ap astoņ-

padsmitā gadusimteņa beigām, bet nebūt vēl ikkatrā mājā. Jo ir zi-

nāms no vecu cilvēku atmiņām, ka dažā mājā, kur šolaik atrodas saceltas

visas ēkas pēc labākās ērtības un glītuma, vēl deviņpadsmitā gadu-

simteņa sākumā tā laika mācītājs klaušinājis bērnus pilnīgi kvēpainā un

dūmainā rijā, apsildīdams rokas pirms krāsns speltē, jo krāsns bijusi gan

izkurināta no paša rīta un dūmi jau izgājuši, tāpēc gaiss puslīdz skaidrs,
bet gan bez dienas gaismas, jo rijās mēdza būt un iraid dažās arī gan

tagad kāds lodziņš ar aizbīdāmu un atvelkamu dēlīti priekšā. Bet kad

ziemas laikā to turēja vaļā, tad bij jāsalst, un jo vairāk vēl, kad at-

vēra durvi, lai arī pusdurvs palika cieti. Tālab mācītājam, bērnus

pārklaušinot, tikusi rādīta uguns ar bērzu skaliem, kuru dūmi atkal

drīz sākuši kost acīs.

Pēc šiem riju kambaru laikiem pamazām ap priekšējā gadusimteņa
otro ceturksni sāka rasties pa vienam atsevišķam ērbēģim, un ap gadu-

simteņa vidu bij jau tie tādi tikko ne visiem, lai arī iesākumā tikai

ar vienu istabu un auksto kambari otrā galā, bet ķēķi vidū, ko tolaik

sauca par „dūmu istabiņu", jo visi dūmi tur, tikpat no krāsns, kā no

pavarda, nāca vaļēji iekšā un vienīgi caur priekšiņu virzījās lēnām

laukā vai uz istabaugšu, un tikai tad pa brodiņiem ārā. Tik vēl gadu-

simteņa otrā pusē, kad pirmo mazo ērbēģu vietā sāka celt jaunus, lie-

lākus, vai arī paplašināja vecos ar piebūvēm, radās arī kārtīgi iemū-

rētas kurināmās vietas ar dūmu izvadīšanu pa skursteņiem, ko visi

drīz atzina par steidzīgi vajadzīgu un gādājamu, tāpēc tagad citreizējo

r

dūmu istabiņu" vairs pavisam nav un visur visi dzīvo labās, gaišās un
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veselīgās mājās. Atlikusi ir, kā vecu laiku atmiņa, tikai viena vienīgā

saimniecība, kas mitinās vēl iemīlētā kambarī pie rijas, bet arī tas ir

ierīkots plašāks un pēc jaunu laiku prasībām.
Pēdējos trīsdesmit gados jumtu ziņā ēkas ir lielā pārsvarā pārgā-

jušas no salmiem uz skaidām; taču atrodas vēl dažas vecākās, īpaši
astoņpadsmitā gadusimteņa rijas, stāvēdamas pašās cēlākās vietās, kas

savu mūžu grib nobeigt zem salmu cepurēm. Retums, kur parādās
kādi salmu jumti arī no jauna, būdami laikam lētāki par skaidu jumtiem.
Mūra ēku skaits še ir neievērojami mazs, bet viss lielais lielums tikai

koka. Jaunāka laika ērbēģu jumti ir taisīti visvairāk ar pusģēvelēm,
bet vispēdīgi ir parādījušās arī stāvģēveles jumtu uzsišanas viegluma pēc.

Pie māju lietām, krēsliem, galdiem, skapjiem, lādēm, neatrodas ne-

kādu īpatnīgu savādību. Un ja kur kas atgadās citādāks, nekā vis-

pārībā mēdz būt, tad tādas lietas tūliņ nav vis uzskatāmas ikreizes par

vietējības darbiem, bet dažreiz cēlušās no pilsētām un muižām. To-

mēr, ja necenšas meklēt sevišķi ievērojamu īpatnību, tad var atrast

taču kaut kur diezgan pievilcīgas lietas arī no agrāku laiku darbiem.
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Ganiņš.

IV.

Ļaužu nodarbība.

Visa Latvijas lauksaimnieku darbība, kā jau no senu seniem laikiem

bijusi, tā tagad ir un joprojām galvenā kārtā būs zemkopība, vienota

ar ļopkopību, un tā tas ir arī abu Piebalgu draudzēs. Starpība šai
ziņā var atrasties gandrīz tikai jūrmalās, kur zeme maz auglīga un

peļņu dod ūdensceļi un zveja.
Zemes iekšienē ārpus zemkopības un lopkopības mēdz nodibināties

plašākā ziņā dažas amatniecības, skatoties uz to, kādas darba vielas

un līdzekļus spēj dot šis un tas apgabals. Tā, tur, kur aug krietni

egļu un priežu meži, derīgi dēļiem, tur attīstās galdniecība, kas plaši
pilda apkārtējos tirgus ar skapjiem, galdiem, gultām, kubuliem, baļļām,
vannām un sīkiem koka traukiem. Kur atkal vairāk bērzu mežu un

kur sasniedzami melnie elkšņi, tur darbojas visvairāk vērpjamo ratiņu
dreimaņi. Kur stiebrainas upes ar ezeriem un arī bērzu meži, tur izdevīgi
taisīt krēslus ar stiebru iepinumiem sēdekļos. Kur ošu un ozolu meži, tur

strada slieču un loku liecēji un riteņu sitēji. Kur labs māls un malkas

meži sasniedzami, tur ietaisās podnieki un ķieģeļnieki ar savām darb-

nicam un cepļu krāsnīm. Kur mežu pārāk daudz, tur daži pelnās,
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dedzinādami ogles kalējiem un lielākās vietās ierīko «glāžu šķūņus"

(kas gan nozīmē mežu nopostīšanu visnežēlīgākā kārtā). Kur lielāka

gaļas lopu audzināšana, tur atrod sev darbu ādmiņu amats. Kur agrākos
laikos iedevās labi linkopība, tur darbs bij audējiem.

Tas nu attiecas viss lielāko tiesu uz pagātni, kā bij pirms kara

laikiem un vēl agrāk. Daudz ko pārgrozīja jau fabriku celšanās un

beigas sajauca un iznīcināja kara briesmas un politiskās jukas pēc tam.

Zīmējoties šai ziņā uz Vecpiebalgu vispāri, tad jāatceras, ka agrāk še

zaļoja plašākos apmēros it īpaši divas amatniecību nozares: — linu

audeklu aušana un vērpjamo ratiņu dreijāšana, neskaitot to, kam no-

zīme tikai vietējībā, kā drēbnieku, kurpnieku, kalēju un citu mazāku

amatniecību darbiem, kādu netrūka nekur.

Visās mājās tad vērpa sievietes dzijas nevien sev, bet arī pārdo-
šanai, ko sauca par „Rīgas dzijām", un audeklus, ko no tādām auda, —

par «Rīgas audekliem", kas vispāri bij smalkāki nekā pašu vajadzībām
austie. Šos audeklus pārdeva visvairāk vietējiem uzpircējiem, kas tos

izpārdeva savukārt tālāk pa pilsētām. Jāvērpj bij meitām ziemu va-

karos līdz p. 11 pie skalu uguns, atkautrējot miegu gan dziesmām,

gan pasakām, un rītos jāsāk atkal no p. trim vai četriem, apkopjot

pa starpām saimniecību „rīta soli" kūtīs un „dūmu istabiņās". Ikkatrai

bij jāsavērpj zināms daudzums dziju, starp tām arī kādas mārciņas

priekš „muižas". Atradās pa starpām brīnišķi smalku un vienādu dziju
vērpējas, kurām pat fabrikas, kas vēlāk cēlās, grūti varēja tikt līdz.

Šādi brīnum smalki darbi ieguva pat godalgas izstādēs, un audekli, ko

no tādām dzijām auda, bij līdzīgi slaveniem „alenču" (holandiešu)
audekliem.

Bij daudz māju, kur audēju darbus strādāja fabriku veidā ar di-

vējām, trim, vai pat četrējām „strellēm". Šādu ierīcību turētāji sapirka

tirgos no vērpējām un viņu saimniekiem dzijas pa mazumiem, pārveda

viņas mājās un izšķiroja pēc viņu smalkuma un rupjuma, lai iznāk

vienādu vielu un vienādu labumu audekli. Tad salaida dzijas no tī-

tavām lielās spolēs priekš „velkiem" jeb «šķēriem", kūpi darbu darīja
kādi nebūt vecāki cilvēki. Nu no spolēm, ko salika „šķērlādē", sa-

vērtas iesmiņos, savilka uz griežamiem «riņķiem" vai, kā agrāk, uz

tapainiem kokiem, nodomāta garuma velkus audeklam. To tad «uzbo-

mēja", tinot uz streļļu boma, sanītīja, saķemmēja un sāka aust. Bet

ja velku dzijas sāka spurēties, tad pirms „smitēja" visu velku garumu

ar linsēklu „smiti", ko darīja īpašām seru sukām.

Vecākos laikos laida visi «atspoli" rokām vien turp un atpakaļ,
kā to dara sievietes arī tagad, bet īstenie amatveidīgie audēji sāka ar

laiku ierīkot īpašu «atspoles" dzenājamo ietaisi, kas bij mantota laikam

no kādām senākām fabrikām un saukta par «gaņilku" (roHHJiKa), kas

izdeva daudz lielāku troksni, nekā aužot vecā veidā. Kad laida vaļā
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Piebalgas baznīcēni.
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vairākas «strelles" reizē, tad nedij sadzirdama nekāda sarunāšanās

tai un arī kādā citā istabā. Brīžam, kad aušana bij nostājusies un

sievietes atradās pašās gaumīgākās jaunu ziņu sarunās, audēji samirk-

šķinājās acīm un cirta uz vārda visas «strelles" vaļā, tad runātājām,

ja gribēja sarunas turpināt, nācās iet vai nu „dūmu istabiņā" vai pat
laukā, ko viņas arī tad arvien darīja, nepaliekot pakaļ arī klibām un

neredzīgām no aizkrāsnes. Ar «gaņilku" bij iespējams noaust vismaz

otrtik, nekā laižot «atspoli" rokām no vienas puses uz otru. Mazo spo-
līšu priekš audiem tad tādās mājās vajadzēja ļoti daudz, un pie tā

darba spieda bērnus, kuri no viņa raudzīja ļoti izvairīties, tāpat kā no

bērnu šūpošanas un glabāšanas, kas sakāms īpaši par mums, to laiku

puikām.
Audeklu aušana notika visvairāk ziemas laikā, un sevišķi vēl pēc

jauna gada, kad nāk garākas dienas. Gatavos audeklus balināja pirms
uz sniega vai uz ledus ezeros, kur tie atradās tuvumā. Par zādzībām

tur nebij liela bēda, jo audekli drusku iekusa iekšā un iesala ledū.

Tik bij jāvēro, ka tie pie ezeru «iznešanas" neaiziet ar ledu projām,
tālab vajadzēja pie laika tik vilkt viņus nost.

Pēc tam turpinājās balināšana saulē uz zāles un vilkās līdz vasaras

vidum. Tādas uz bala būdamu audeklu vietas spīdēja tālu un izska-

tījās no atstatuma kā mazi sniega laukumi, dodami jauku liecību par

krietnu strādnieku uzcītību. Pa naktīm drošības labad tad mēdza gulēt
daži klāt, kurai vajadzībai taisīja tur īpašus būrus gulētājiem. Arī

meitas gāja gulēt pie saviem audekliņiem, kur gan viņu netraucēja
tikdaudz zagļi, kā brīžam jautri draugi un paziņas, kas dažreiz aizgāja
pārtīši viņas pabaidīt, no kuriem tās taču nebaidījās vis, bet ne reti

vēl jauki vienkopīgi sadziedājās un iztērzējās vai pāri pusnaktij. Līdza

viņām bij vienumēr arī uzticīgie ganu suņi, kā uzmanīgākie un dro-

šākie sargi pret svešiem; bet kad nomanīja draudzīgus atnācējus, tad

drīz apklusa.
Vēlāk sāka balināt audeklus ar klorkaļķi, kas bij izdarāms gan

drīzumā; bet laikam aiz īstenu ietaišu un labas prašanas trūkuma,
notika brīžam audeklu «saēdināšana", kur vidu vidiem pie tiem atradās

ļoti nestipras, pat gandrīz cauras vietas. Bet ar laiku, kad iemanījās
īstenāk strādāt, tad šādas vainas gan mazinājās un beidzot izzuda

pavisam. Taču jāšaubās, vai tā balināmie audekli vispāri patur to

stiprumu, kas ir laukā balinātiem? — Daži mēdza vientiesībā izteikties

tā, ka «Rīgas audeklus" jau nu varot balināt ar zālēm drīzumā dēļ,
bet pašu vajadzībai esot jābalina pa vecam.

Izbalinātos audeklus vēl izlaida caur nogludināmām rullēm, izmē-

rīja, satina baķos, uzrakstīja virsū vai pielika zīmīti, cik olekšu garuma

ir, un veda pārdot. Ar saviem audumiem vecpiebaldzēni apgādāja labu

tiesu igauņu tautas, braukdami pat līdz Rēvelei un Narvai ar saviem
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vezumiem, tāpat uz Kurzemi arī, ceļodami jau pirms dzelzceļu laika

līdz Liepājai, arī uz Kauņas un Viļņas guberņām. Visur viņi bij pa-

zīstami, gan pilsētās, gan muižās, tirgos un miestos ar audeklu baķiem
uz muguras un aršīnas (agrāk olekts) mēru klāt.

Audināja un izvadāja gan «vienkārtņus", gan dvieļus, gan gald-

autus, gan «zelpetes" (ca;i(ļ)eTKH), gan «platos" (laikam palagiem), gan

pa daļai arī «dreļļus". Dodami savu preci par brīnum lētām cenām,
«vienkārtņus" un dvieļus pat desmit olektis par rubli, viņi tomēr diezgan
pelnīja, visur tika gaidīti un labprāt redzēti. Un kad izpārdošana labi

bij veikusies, tad stāstīja, ka pārbraukuši mājā «ar aršīnu" — jeb pa-
visam bez preces atlikuma.

Vezumus viņi zināja salikt no dažādiem audekliem tādos samēros,
ka viss vedums var iziet kurmēr vienā laikā: — ko kurā apgabalā
vairāk prasa, to vairāk liek, ko kur mazāk pērk, to mazāk ņem līdza,
liekot vērā to, uz kuru pusi nodomāts braukt.

Saprotams gan, ka šis tāļbraukšanas amats, kas vilkās ikkatrā

braucienā ne reti pāra mēnešus, un vēl vairāk, izmācīja šos brau-

cējus savlabuma iegūšanas izmanībā tikpat pašu brīva uztura, kā arī

zirgu barības un bezmaksas naktsmāju ziņā par izveicīgiem veikal-

niekiem, pierunājot pie lielākiem pārdevumiem kaut ko no šādām va-

jadzībām, vai arī visas viņas, kur vienkop vairāk pirka, īpaši muižās,

jo tik gariem braucieniem no mājas visam laikam nebij spējams pa-

ņemt līdza nedz pašiem iztiku, nedz zirgiem sienu, un visur visu pirkt
par naudu iznāktu pārāk dārgi, tāpēc tādus piebaldzēnu tirgotājus
mēdza šai uzbāzības lietā salīdzināt pat ar žīdiem; bet viņi par to

ne nieka nebēdāja, kad tik varēja izkulties ceļu vajadzībām cauri.

Apmēram priekšējā gadusimteņa sešdesmito gadu sākumā, kad

ietaisījās pie Rīgas, kā dzirdēja daudzinām «Ķeņģeragā" un vēlāk

Jelgavā linu vērptuves, tad līdzšinējiem māju vērpieniem vismaz

priekš «Rīgas audekliem" vajadzēja nostāties aiz neiespējas izturēt sa-

censību ar fabrikām. Tomēr aušana un audināšana, lai arī dažā ziņā
drusku samazinādamās, pastāvēja pat līdz vispasaules kara pirmiem

gadiem (1915). Turīgāki audēji vai audēju saimnieki izdeva savilktus

velkus līdz ar samēra audiem uz noaušanu ārpus savām mājām par

maksu, pēc kam paši izvadāja pārdot vai pārdeva no mājām.
Tādā rīcībā izcēlās audēju amatniecības kārta, kas stāvēja uz aušanas

vien un auda cauru gadu, kamēr agrāk audēju saimnieki ņēma tādus

puišus, kas aust mācēja vai gribēja šo amatu mācīties. Ar šiem tad

pa ziemu pieaudināja audeklus, kad malka bij savesta, un vasarā ar

tiem pašiem padarīja laukkopības darbus.

Pēc kara laika, kad visas drānas palika bezgala dārgas un nebij

pat dabūjamas, jo vietējās fabrikas bij izvāktas un no citurienes nekā

nedabūja ievest, tad vajadzība piespieda meklēt rokā vecos ratiņus un
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sliet kopā bez maz aizmirstās «strelles." Audeklu uztaisīšanu mācēja

par laimi vēl vecākās sievietes, par ko dažām jaunām nāca brīnums

redzot, ka tā var mācēt. Bet pamaz iemācījās arī jaunās, un pēc tam

nu atkal vērpj un auž vai visās mājās, tomēr tikai gan savām vaja-
dzībām vien. Turpretī «Rīgas audekliem" un viņu ātrai balināšanai

ar «zālēm" pilns miers. Rodas atkal kā priekš gadiem divdesmit un

vairāk skaistas vadmalas, pusvadmalas, kreklu audekli un citi audumi,

par kuriem tad pilnīga drošība, ka tie nebūs no papīra vai kādām

salmu un zirnāju vielām, kādas dabū bieži vien pasaules tirgos.
Atkal sieviešu derīgākie darbi, līdza skaitot adīkļus, nāk atpakaļ cie-

nībā un līdz ar tiem paceļas šai ziņā augstāk arī viņas pašas.
Tas nu par audumiem.

Tagad griežamies pie ratiņu dreimaņiem, kas ir audēju apgādātāji
ar darba vielu, tālab uzskatāmi tikpat kā par pirmajo darba biedriem.

Ir bijuši Latvijā arī laiki, varbūt priekš pāra simts gadiem, kad ratiņu
vēl še nepazina,
bet vērpa tikai

ar rokās tura-

mām vārpstēm,
kas bij bezgala
garlaicīgs darbs

un nespēja pat
sevis atmaksāt.

Bet tomēr sie-

vietes jutās spie-
stas to strādāt,
kad nespēja no-

pirkt nedz dziju

nedz gatavu au-

deklu un citas

peļņas nebij.
Krievu tautāpat
līdz pēdējiem
laikiem ir pastā-

vējusi vārpstu

vērpšana, uzstā-

joties kādā aug-
stākā vietā un sa-

gatavojot pirk-
stiem pavedie-
nam linus, ko

Ķimeņu lasītāja

ar varpstes palīgu sagriezt par dziju. Bet laba vērpēja ar ratiņu var

strādāt nesamērojami daudz reizes ātrāk un laist spolē vienādāka glu-
duma dziju.

Vērpjamie ratiņi ir dažādi savā sastādījumā, vismaz Vācijā citādi,
nekā Latvijā. Tur viņiem griežamais rats stāv apakš «spārna ģaņģa",
kur iekšā spole, kas uzņem dziju, tāpēc viss kopskats tādam ratiņam
ir šaurs un stāvs uz augšu, kamēr Latvijas ratiņiem ripa jeb rats

stāv vērpējai labā pusē uz priekšu un griežams ar «klaniņu" caur

paminu, ko min vispāri vairāk tik ar labo kāju. Daži dreimaņi ir gan

mēģinājuši rādīt Vācijas paraugu, bet bez ievērojamākiem panākumiem,

jo Latvijas paraugs atrod negrozāmu un vienprātīgu apmierinājumu
pie vērpējām, kamēr Vācijas paraugam vismaz paminas vieta priekš
kājas uzlikšanas ir šaura un neērta, tāpēc arī pati vērpšana smagāka.

Kad un kur šis Latvijas ratiņa paraugs cēlies, kas atšķiras tik

ļoti no Vācijas parauga,kur — kā protams — vērpjamie ratiņi būs bijuši lie-
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Pie pusdienas galda. Saimnieks ar savējiem un saimi, visi pie viena darba, visi pie
viena galda pēc veca, jauka tēvišķa ieraduma.

tojami agrāk nekā še, tas nav zināms. Bet visas zīmes rāda, ka šie, varbūt

paši pirmākie mašīnu nozīmes darba rīki ir pazīstami bijuši pie mums

apmēram jau ap astoņpadsmitā gadusimteņa vidu, jo dažai vecai

mātei ir redzēts vēl viņas mātes-mātes ratiņš — stiprs ar ozola beņķi
un tāda paša koka ripu, kādi jaunākos laikos vairs nav redzēti taisām.

Turpretī ratiņu izplatīšanās īstais avots ir pilnā patiesībā Vecpiebalga un

vēl šaurākā ziņā Purgaiļu ciemats, kur šo darbu strādāja pirmais un

vecākais dreimanis Reinis Baltgailis, dzimis 1795. gadā turpat. Nav

skaidri zināms, no kā viņš mantojis savu amatu, tikai ir tāda kā at-

miņas jausma, ka tas būtu nācis it kā no Raunas puses.

No šā iesācēja viņa amats pārgāja uz viņa pieciem dēliem: Jāni,
Antonu, Pidriķi, Reini un Kārli, kā arī uz radinieku Jāni (arī Balt-

gaili) turpat Purgaiļos. Četri jaunākie dēli — paliekot mājā Jānim,
kā vecākam, — amatu no tēva labi izmācījušies, izmeklējās sev dzīves

vietas pa citām draudzēm, un tur ikviens mācīja savukārt tāļāk citus.

Reinis pirms iziešanas citur un pēdīgi uz Lubānu, bija no 1856 g. —

1857. gadam Mādaros par dreimaņa amata iemācītāju Kaudzītes

Reinim, pazīstamam rakstnieka vārdā par R. Vidzemnieku, kurš iz-

mācīja savukārt atkal pats pēc tam vismaz trīs citus šai amatā.

Vietējām vajadzībām pietiktu gan ar viena paša Purgaiļu ciemata

izstrādājumiem; bet kad mācījās vien cits pēc cita klāt, tad ar laiku
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bij jāmeklē šo darbu noņēmēji citur — pa apkārtējiem tirgiem. Un jo
vairāk cēlās šā darba strādnieku, jo vienmēr tālāk un tāļāk visapkārt
vajadzēja meklēt pircējus. Tādēļ ar laiku Piebalgas dreimaņi sāka

braukt saviem lieliem, baltiem vezumiem pāri pat jau Latvijas valodas

robežai igauņu tiesā līdz Vīlandai un tāļāk, kur atradās nevien vairāk

pircēju, bet vēl arī labāki maksātāji, nekā Latvijas daļā.
Lai visiem nebūtu jādodas uz vienu pusi vien, savstarpīgi cits

citam samazinot peļņu, tad citi raudzīja meklēt sev draugus uz jūr-
malas pusi, tāpat pāri Daugavai Kurzemē un uz Latgali līdz Daugav-

pilij, Ludzai, Baltinovai un tāļāk. Uz turieni mēdza braukt it īpaši
divu turienes lielo tirgu reizēs: trijkungu dienā un sveču dienā, kas

savienoti ar viņu katoliskiem baznīcu svētkiem, bet arī gan citās

dienās, kur tad ratiņu vajadzību atrada arvien lielu.

Liels skaits ratiņu sagāja arī Pleskavas guberņā līdz Ostrovai un

tāļāk, jo turienes krievietes arī drīz vien iemanījās novērot un saprast
lielo tāļumu starp viņu vārpstēm un ratiņiem, kālab steidzīgi mācījās

vērpt, kad vien dabūja šādu Vidzemes mašīnu rokā. Ratiņu cena

svārstījās tolaik tā no I—21 —2 rbļ., bet retos gadījumos vēl vairāk vai

arī mazāk par 1 rubli.

lesākuma gados ikkurš ratiņu dreimanis, kas pats tos taisīja,
centās arī pats viņus tirgos izdot. Bet ar laiku ratiņu pārdošanas
darbi sāka atšķirties no viņu taisīšanas darbiem, jo radās klāt arī

tādi dreimaņi, kam pašiem nebij savu zirgu izvadāšanai, bet par

maksu tos ņemt iznāca visai dārgi un zemes darbu laikos viņi nebij

pavisam dabūjami; otrkārt — pie ratiņu izdošanas vajadzēja arī savas

čaklās izveicības valodā, pārliecinošu ieskaidrojumu par darba kriet-

numu, par koku sausumu un vieglumu vērpjot. Vajadzēja arī pircējām

paglaimot, godinot vecākās par «sievas mātēm," jaunākās par «ve-

deklām", «skaistulēm" un «līgavām", ko veikalniecīgi pārdevēji spēj
bez bēdas, bet nevis ikkurš vientiesīgs dreimanis, kas izrunāt var

dažs tikai to visvajadzīgo, aiz ko izpārdošana tādiem neveicās, tādēļ

izmanīgi uzpircēji sāka stāties par izvadātājiem un dreimaņi, vispirms

jau tie, kam nebij savu zirgu, jutās laimīgi, kad varēja pārdot mājā

«uz gabala," lai arī savu tiesu lētāk; bet kad tika no šās grūtās

gaitas atsvabināti un varēja mājā mierīgi steigt savu darbu uz jaunas
rindas sastādījumu bez nekādiem pārtraukumiem.

Sākās darbu izdošana arī apgabaļš, kā «gabalu", „ķūļu" jeb ratiņu

locekļu dreivēšana pēc skaita, liekot starpību starp lielākiem un ma-

zākiem, bet it īpaši dzelstiņu sagatavošanu, ko agrāk dreivās nogludi-
nāja un nolīdzināja vīlējot, bet jaunākos laikos arī apdreivējot. No

kalējiem tos sapērk apdreivētāji un pārdod vai nu taisni paši koku

dreimaņiem, vai dod atpakaļ kalējiem, dabūjot no tiem norunātu algu

par darbu, kur vieni kā otri nopelna labu naudu, jo ratiņu vajadzība
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ir no jauna atmodusies, un atrodas dreimaņi, kas pie tiem ar sekmēm

strādā, lai gan ap priekšējā gadusimteņa beigām vairs nebij viņu
darbiem pircēju, būdamiem no vērpjamām mašīnām un drānu fabrikām

piespiestiem pie malas.

Arī pats ratiņu izgatavošanas darbs ir gājis uz priekšu savus at-

tīstības soļus. lesācies viņš bij nevis dreivējot ar ratu, bet berzējot
tikai ar līksti, kas pret rata spēku bij brīnum neveikls darbs. Nākot

ratam līksts vietā, vieglākie darbi gan pārgāja uz rata pusi, īpaši visa

«gabalu" jeb «ķūļu" dreivēšana, kur iztiekams ar mazāku minēja spēku.
Bet spoļu «skrubīšana" un ripu «griešana", tāpat «bleķu" un «rumbiņu"

apskrubīšana palika vēl labu laiku līksts darbībā, kur dreivētājam,
kas līdza ir pats arī minējs, darbs veicams vieglāk, lai arī velkas ilgāk.
Vēlāk arī šie darbi visi ir pārvesti uz rata spēku, pieņemot klāt, kad

vien iespējams dabūt, kādu pusaudzi par minēju līdza. Arī ļoti grūtais
urbšanas darbs, kas urbējiem smagi spieda pakrūti, ir darāms bez maz

viss ar rata spēku; lai arī paminu minot spēks vajadzīgs, bet iznāk

taču vieglāk, nekā svārpstu krūtīm spiežot un rokām griežot, kur klāt

darbs ar ratu arī iet veicīgāk.
Koka materiāla izmantošanā arī ir sperts dažs labs solis uz priekšu.

Tā starp citu, īpaši ripu vidučus, ko agrāk saskaldīja malkā, tagad
izlieto otrreiz ripās, kā vidējos gabalus, savienojot diviem galus kopā
un abās pusēs pielīmējot jaunas malas. Arī izzāģētos spārnu vidučus

rauga izlietot derīgāk, nekā metot viņus skaidās vien.

Bet uz citu pusi jaunākos laikos pie materiāla izvēles darbs tiek

strādāts stipruma ziņā vieglāks nekā senāk, ņemot priekš dažām daļām
bērza koku vietā apšu kokus un baltos elkšņus, un ripām, kas taisāmas

vienmēr no melno elkšņu dēļiem, kuri koki negārbjas, dažs nebūšanā

ir bijis piespiests likt apšu kokus. Bet ir arī apzinīgi strādnieki, kas

turas un pastāv pie visa laba un derīga kā iesākts.

Tiem dreimaņiem, kas izgājuši no Vecpiebalgas uz citām draudzēm,

pietiek dažam darba gandrīz tikai ar veco ratiņu lāpīšanu un atjauno-
šanu vien, uz ko vajadzīgs gādāt mazāk koku un var iztikt arī ar

mazākām telpām, kas iznāk vieglāk īpaši mazturīgākiem īrniekiem.

Tādi dreimaņi, kas strādāja labu, uzticamu darbu un brauca ik

gadus uz tiem pašiem zināmiem tirgiem, iemantoja sev tāļumā draugus,
kas no viņiem droši pirka paši un pieveda ar ieteiksmēm arī citus

pircējus, tāpēc tiem jo gadus, jo mazāk bij bēdas par izdošanu. Tāpat
tas notiek arī tagad, ratiņu darba atjaunošanas laikos.

Pieminama ir arī linu un gaļas lopu uzpircēju censība kā trešā

no agrākām ārpusējām vecpiebaldzēnu peļņas darbībām, ko viņi paši
sauca par «endeli". Kas Kurzemē bij un ir joprojām žīds, tas Vidzemē

bij vecpiebaldzēns. Ikkurš tirdzenieks pazina viņu jau pa gabalu ar

«rateni" galvā, kruņķu svārkiem vai lielas apkakles mēteli virs tiem
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mugurā, agrāk koka, vēlāk misiņa bezbenu āķī uz rokas, ejam pa tirgu
krustu šķērsu, lūkojot, kur kas būs ko svērt.

Pirkt viņi gan pirka no ražotājiem šo un to, bet īpaši linus,
kurus arī visvairāk veda pārdot, jo tie vēl priekšējā gadusimtenī
Vidzemes saimniecībām bij bez maz vienīgie naudas ienesēji, tādēļ
rudens un ziemas tirgos viņus steidza pārdot rentnieki, kā gruntnieki
nomu un procentu maksājumiem par mājām.

Linu nopircēji nepārdeva vis viņus tāļāk tādā pašā sagatavojumā
kā bij pirkuši, bet mājās strādāja visus par jaunu, aplaizdami ze-

mākas vērtības saujas ar labākiem liniem, lai tādā ceļā sasniegtu

augstāku vērtību un caur to tiktu pie peļņas. Dažiem tas kādreiz,

varbūt, izdevās, bet vispāri šis darbs neatnesa labuma. Tie, kas to

darīja, bij mazākie «kupči", bet no viņiem pirka arvien lielākie vietējie
un no tiem rīdzenieki, kuri tos māņus drīz izmanīja un ņēma kā gri-
bēja. Mazākie baidījās paši ar tiem Rīgā rādīties, ka nenoņem pavisam
bez nekā. Tika arī dzirdēts, ka tas un tas «namnieks" pēc kāda lie-

lāka iesūtījuma «spēlējis" jeb «nozvanījis pankratu" un neticis dabūts

nekas par tik un tik daudz birkaviem. Beigas tāpēc bij tādas, ka no

tā laika lielākiem linu tirgotājiem palika laikam tikai viens «neizputējis",
kas izglābās, pasteigdamies pie laika nopjrkt citā apgabalā lauku māju

un ieguldīja savu peļņu tur drošumā. Šis arī gan bija tik prātīgs, ka

preces ilgi uz rokas neturēja, bet pirka un laida, izsargādamies tādā

ziņā no lielākiem zaudējumiem, ja arī kādreiz peļņa nenāca. Bet citi

visi apklusa visvairāk aiz tiem lieliem zaudējumiem, kuri cēlās caur preces

glabāšanu augstāku cenu gaidīšanā, ko viņi arvien mēdza darīt.

Mazākie grima dibenā lielākiem līdza, jo lielākie no tiem mēdza

pirkt «uz parāda", ko lielu zaudējumu gadījumos nevarēja aizmaksāt;

jānostājas bij maziem, arī sūtot linus uz savu roku pilsētā, kur viņu
bāzīšanas darbus drīz pazina. Vispēdīgi lielāka plašuma nozīmē ir

nostājusies nevien linu pirkšana, bet arī pati viņu ražošana, kad vairs

neatmaksājās dārgie un grūtie darbi. Tas ir cēlies visvairāk caur to,
ka liniem nav vairs brīvtirdzniecības nozīmes un tiesību, kā bij krievu

valdības laikā. Un kad nav ko pārdot, tad nav arī ko pirkt. Ir gan

cēlušies daži jauni uzpircēji, un tie darbotos, varbūt, apdomīgāk nekā

agrākie, būdami no viņu piedzīvojumiem mācījušies, bet ko līdz, kad

tagadējā linu raža spēj caurcaurim labi ja vietējās prasības apmierināt.
Ne mazāk plaša, bet vēl raibāka bij tirdzniecība ar gaļas lopiem.

Liellopus, ko sapirka rudeņos pa tirgiem un citos gada laikos pa muižām

un mājām, lika dzīt uz Rīgu pulku pulkiem dzīvus. Gandrīz ikkatram

tādam «vēršu kupcim" bij zināmi savi lopdziņi, kas šai darbā vien

stāvēja, bet paši brauca pretī pārdot vai arī sūtīja zināmiem miesnie-

kiem tik «uz ticības" klāt. Aitiešus arī sapirka rudeņos pa plašas ap-

kārtnes tirgiem lielos skaitos, bet tos kāva paši mājās, izsālīja, ziemā
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izžāvēja un tad veda augstiem vezumiem Rīgā pārdot. Šiem pēdējiem
bij peļņa arvien vairāk droša, nekā liellopu pircējiem, jo no tiem

neviens vienīgs netika redzēts, kas šai lielāku apmēru darbā būtu

iedzīvojies un varējis turīgs palikt, bet visi iztirgoja līdza to, kas kuram
iesākot bij, un tad tik nostājās pavisam. Turpretī par aitiešu tirgotājiem
tas vis nav sakāms, jo tie ar savu preci nestāvēja zem tik lielām un

ātrām cenu grozībām kā liellopu pircēji. Par peļņu viņiem palika
vismaz ādas un iekšas, ko izlietoja dažādi: — ādas pārdeva un iekšas

gan vārīja ziepēs, gan derīgākās daļas pārdeva vietējībā ēšanai, gan
ar laiku radās sīko zarnu pircēji priekš vijoļu stīgām, gan priekš mazo

desiņu iepildīšanas.
Ažu appirkšana, ko agrākiem piebaldzēniem arī pieskaitīja par

vienu no viņu darbu īpašībām,. ir bijusi tāda tikai priekš sevis, bet ne

tāļākas izpārdošanas ziņā. No ādām vien viņiem atnāca izdotā nauda

atpakaļ un gaļa

palika par brīvu.

Bet sen no visa

tā nav vairs ne

vēsts. Reti kur

dabūredzētkādu

vietējībā audzi-

nātu āzi.

Ārpus šiem

„endeles" dar-

biem priekšējā
gadusimteņa tre-

šā ceturksnī cē-

lās un arī ar zau-

dējumiem pabei-
dzās divējāda, ja
ne trejāda veikal-

niecīga peļņas
tieksme:—sacelt

vienā laikā vai-

rākas baltmaizes

ceptuves pēc pil-
sētu parauga, tā-

pat vairākas vēj-
dzirnavasun vai-

rākas bodis.
Vecpiebaldzēns.

Ceptuvēm bij gan darbs un peļņa rudeņos, izvadājot „bulkas" un

«kliņģerus" pa tirgiem, bet citos gada laikos šie darbi maz atmaksājās,

īpaši jau tāpēc, ka maizniekus vajadzēja ņemt no pilsētām un algot.
Tik vēlāk, kad iemācījās kādi vietējie paši šo maizniecības darbu, lieta

uz kādu laiku veicās labāk, bet taču nevis uz palikšanu. Labāk un

ilgāk sekmējās šis uzņēmums vienīgi kādam, kas ierīkoja ceptuvi līdz ar

desu veikalu un izplatīja abus ražojumus kopā pa tirgiem un krogiem.
Vēja dzirnavas prasīja pastāvīgi lielus izdevumus klāt: — lūza

spārni, plīsa buras, bet malšana šim dzirnavu veidam ir tik gadījumu

lieta, kad pūš mērens, vienāds vējš, uz ko tomēr ne ikkurš un vien-

mēr tā var gaidīt. Un kad šā gadusimteņa sākumā Vecpiebalgas
muižas ūdens dzirnavas sāka strādāt ar stipras turbinas spēku, tad

bij jāapstājas arī tām vēja dzirnavām, kuras līdz tam laikam vēl grie-
zās, un jāpaliek nolemtām agrākai vai vēlākai nojaukšanai.

Ar bodīm nu gan putēt neputētu vis, ja bodniekiem netrūktu vis-

maz pašas nepieciešamās dzīves gudrības šai darbā. Vislielākais posts
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bij tas, ka tolaik šejienes cilvēki bij ieraduši meklēt un dabūt visu

parada, bet par maksāšanu necik nebēdāt. Bodnieki, gribēdami pie-
vilkt sev cits par citu vairāk pircēju, bij tik vientiesīgi un pieļāvīgi,
ka neliedzās arī dot parādā, un vēl bez parāda zīmēm, kur bez maz

viss, kas dots, arī palika kā dots, jo parādnieki tur acu vairs nerādīja,
ja nebij vēl „uz parāda" jeb īstenā ziņā par velti ko dabūt, kamēr

drīzumā nebij vairs nedz preču, nedz pircēju, bet tik vien pats lētti-

čībā izkrāptais bodnieks. Tādā

ceļā izputināja sevi vairāki cits

pēc cita. Pret šo parādu taisī-

šanas netikumu, aiz kura slē-

pās daudz viltības un blēdības,
lai arī pa starpām atgadījās dažs

godīgs maksātājs, bij jāsāk cīnī-

ties vispirms un ar lielām grūtī-
bām vietējai «pārtikas biedrībai",
dibinātai 1894. gadā, kad vēl vi-

ņai ir starp biedriem reti kādi

atradās, kas bij maksātāji uz

vietas, bet ne parādu taisītāji.
Ceļa uz kopmoderniecību.

V ?

v _± J

Solaik tai ziņā nu viss ir stipri labojies: — ko kurš pērk, to maksa, un

to vien pērk, ko var aizmaksāt. Ir cēlušās pēc tam atkal vairākas

bodis bez abām biedrību bodīm (patērētāju biedrības un lauksaimniecī-

bas biedrības), bet no jauna nav putējusi vairs neviena.

Tadi nu bij piebaldzenu vecie laiki ar viņu peļņām un „skadem",
ar viņu celšanos un putēšanu; bet jāvaicā arī, kas tad ir jaunu laiku

darbi, jaunu laiku peļņa, kad

amati un «endele" stāv bez maz

klusu? Tur jāatbild ar diviem

īsiem vārdiem: — zemkopība un

lopkopība. Pirmā priekš uztura,
otrā pa daļai arī priekš uztura

un pa daļai priekš naudas, kuras

vajaga bezgala daudz, kā tas,

protams, ir visā Latvijā. No zem-

kopības graudos še nekas neat-

liek ko dot uz ārpusi, — labi ja

var tikai paši izlīdzināties, mak-

sājot strādniekiem algas arī labu
Dzirnavas un elektriskā centrāle.

J -- O —

_

tiesu graudos. Tad nu naudas ienākumu ziņa visa vērība griežama uz

sviestu un pabalstam uz daža gaļas lopa pārdošanu, bet sviestā paliek
stiprākais ieņēmumu avots, uz ko raugās ar vērību visas acis; jo ja
no tā neienāks, tad jāapstājas uz reizes visai dzīvei.



Dziju vērpēja pie ratiņa,
pēc E. Šiliņa jaunkundzes zīmējuma.
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Kaudzītes Matīsa dārzā.

Starp nodarbībām jāpiemin līdza arī gan dārzkopība un biškopība.
Nebūs atrodama laikam gan neviena saimniecība visā plašā Vecpie-

balgā, kas būtu vēl pavisam bez augļu kokiem, bet vairāk ir gan tādu,
kur jau priekš simts gadiem un vēl agrāk ir bijuši ābeļu dārzi, lai arī

ne šo laiku nozīmē. Tomēr visai maz ir tādu saimniecību, kur ar

dārzkopību nodarbotos pamatīgi. Lielāko tiesu tas ir tā: — iestāda

gan dažus kokus, bet — kas aug — aug, kas kalst — lai nokalst, kas

kādus augļus no sevis nes — lai nes, kas nē — nē. Tie netur dārz-

kopības par tādu darbu, ar kuru sevišķi jānodarbojas, bet cik viņa

dod, lai dod no sevis; — vienīgais, ko dara, noņem augļus.
Un tomēr visā lielumā arī bez rūpīgas vērības un kopšanas ražots

tiek īpaši daudz un vienīgi tik āboļi. Bet bēdas un raizes nāk tūliņ
līdza par to, ko ar viņiem darīt, kas ir vairāk, nekā pašu vajadzībai?
Tur nu nāks gan parastās atbildes: — vest uz pilsētām, uz eksportu,

uz tirgiem, mizot un kaltēt, taisīt marmelādi, augļu medu, pat augļu
vīnu. Bet šie aizrādījumi nedod gandrīz nekāda panākuma skaidra

atlikuma ziņā. Vispirms mūsu pilsētas nespēj izlietot tās āboļu bagā-

tības, kas viņās sadodas jeb varētu sadoties, ja vēl visus aizvestu, kur

rēķins bieži iznāk tāds, ka vedums jāsamaksā brīžam dārgāk, nekā

par vezumu pašu var dabūt, un uz vietas pārdodot, ja vēl ir kas

prasa, jāatdod dažreiz pat apakš kartupeļu cenas. Eksports, no pār-
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pilnības apstāts, izlasa varbūt tik divi — trīs no simta un samērā nieku

vien var izsūtīt. Kaltēšanas darbi, ja tie darāmi par algu, neatmak-

sājas ne tik aiz lielā lētuma, cik par viņiem dažu gadu var dabūt.

Un par tiem citiem dažādiem izgatavojumiem mazākos apstākļos nevar

būt ne runas pie tagadējā darba roku trūkuma un dārguma. Var

būt, ka citādu iznākumu spējams sasniegt, kad to dara plašumā un

lielumā, ieguldot uzņēmumā kapitālus un darba spēkus, bet arī vēl ne

bez apšaubāmības, vismaz tad, kad jārēķina klāt pašu īpašnieku alga
un iztika.

Atrodas gan še starp citām īpaši viena plašāka un, jāsaka, paraug-

veidīga dārzkopība no pūrvietu četru plašuma, kur īpašnieks un īpaš-
niece nododas ar lielāko uzcītību vienīgi dārzkopībai un augļu izman-

tošanai, nebīdamies no visgrūtākiem darbiem nedz no viņu daudzuma,
un sasniedz gan ievērojamus panākumus; bet arī tikai tad, kad no

savas mājas zemkopības dabū uztura vielas pēc nomas līguma. Ja

tad no dārzkopības ienākuma kaut kas atliekas, tad nebūt tik daudz,
ka no tā varētu uzturēties, nedabūjot nekā no zemkopības. Tāds atli-

kums skaitāms tikai par viņu algu, ko tie ar tādu savu uzcītību nopel-
nītu viegli vien arī kādā citā darbā.

Visu šo apsverot un no piedzīvojumiem zinot, Vecpiebalgā, un

tāpat laikam arī citur, sāk nodibināties tas uzskats, ka pie tagadējās

dārzaugļu pārpilnības priekš mūsu valsts iekšējās prasības, ieskaitot

arī maz nozīmīgo eksportu, nav rēķina nodarboties ar dārzkopību
daudz vairāk par savām vajadzībām. Nenozīmē daudz arī dzelzceļu
tuvums ar savu lielo dārgumu, lai gan dārzaugļu ņemamā laikā maksa

tiek pazemināta. Labāks iznākums var būt vienīgi pilsētu tuvumos.

Citādi tas ir šai ziņā ar biškopību. Tā neprasa pirmkārt tik

daudz grūtu darbu kā dārzkopība; otrkārt — viņas ienākumus — medu

un vaskus — var pārdot kaut kurā gadā un gada laikā bez bailēm,
ka tie stāvēdami bojāsies; treškārt — nav jābīstas, ka ātra pārpilnība
nospiedīs zemumā viņu cenas; ceturtkārt — viņi neprasa lielu izvadā-

šanas maksu, būdami mazsvarīgi, bet dārgi, līdzīgi šai ziņā sviestam,

un viegli paglabājami.

So ievērojot Vecpiebalgā dravniecība sāk nomanāmi pacelties, lai

gan ikkurš stropu īpašnieks nav vajadzīgā mērā dravniecības pratējs.
Atrodas dravas no pāra desmit un arī vēl vairāk stropiem, kamēr

daži iesāk tikai ar vienu pašu. Un tā ka biškopība ar zemi nav vai-

rāk sakarā, kā tikai ar to nieka vietiņu, kur uzstādīt stropu, tad ar

viņu var nodarboties pat vai ikkurš, kam vien kada dzīves vietiņa,
lai būtu citādi cik mazturīgs būdams. Tālab tad biškopībā redz dar-

bojamies nevien zemes īpašniekus, nevien saimniekus, bet arī tādus,
kam savas zemes vēl trūkst, un pat dažas sievietes, kurām nav nekā-

das savas saimniecības, kā tikai daži bišu stropi. Tāpēc jācer un jā-



539 99»

gaida, ka šī savā ziņā jaukā un caurcaurim ienesīgā nodarbība ar

laiku vēl pieņemsies un kļūs vispārīgāka. Nožēlojams tikai, ka šur

tur notiek kādi bišu stropu izlaupījumi, kas jāsajūt par negodu visai ap-

kārtnei. Bet nāk ari šai darbā zaudējumi, kad bites pašas sevis neuztur.

Bet nu jābrīnās, ka mazai bitītei arī, kas neprasa un nedabū ne-

kādu zemes gabalu, bet dzīvo pa gaisu vien, kad iet no savas mājiņas

laukā, jānes un jāpilda arī savas nodevu nastas, kur klāt viņa kalpo

vēl, iznēsādama auglīgos putekļus no zieda uz ziedu. Tāda alga viņai

uzlikta, protams, par viņas uzcītību. Ja viņa slinkotu, kā dundurs un

aklais spars, kas dzīvo no citu asinīm, tadbūtu brīva viņa arī, tāpat kā tie.

Lai nu būtu kā būdams ar tām peļņu un darbu maiņām tikpat

tagad, kā nā-

kotnē; tas viss

nolīdzināsies un

izvirzīsies uz la-

bu pēc ikkatra

laikmeta apstā-
kļiem un vajadzī-
bām. Ja kādreiz

nedos ienākuma

šis darbs un tas,
tad to vietā stā-

sies vienmēr kā-

di citi. Bet, kā

zināms, no vi-

siem drošākais

bijis, drošākais

ir un drošākais

paliks vagas dzi-

nums un piena

lopiņš klāt, lai

cits viss grozās
kā grozīdamies,
kad tikai sadzī-

ves viļņi ļaujSiena laikā.

mierīgi ikvienam darboties un mitināties sava pajumtiņa.
Tuvākā pagātne ir mācījusi un pat vēl tagadne māca, cik maz

vien spējam paļauties uz kapitaliskiem ietaupījumiem, bet zemes va-

dziņa ir un paliek cilvēkam visuzticamākā banka no mūžības uz mū-

žību, kad tik pieturas pie tas ar pieticību.
Bet ceļas kāds nopietns bažu un rūpju pilns jautājums par lauk-

strādnieku trūkumu, kas iesācies jau vispāri un sajūtams še Vecpiebalgā
laikam vairāk, nekā vēl dažās citās vietās, ka strādnieki nav pavisam

dabūjami jau tagad, un nākotnē jo mazāk; ja pastāv šādas dziņas
tieksme uz pilsētām, kā tagad, tad vajadzēs drīz dažās vietās zemko-

pībai pavisam apstāties.

Daži saimnieki ir veduši sev no Rīgas ganu meitenes un arī pieau-
gušas sievietes, kas rudeņos ar ražojumu algu vedamas atpakaļ, lai

tur var nodzīvot garo ziemu bez it nekādas peļņas nodarbības un iztikt

arī citi ģimenes piederīgie no viņu vasaras peļņas. Tomēr atliek gan

kādas jaunavas, kas paliek dzīvot joprojām šepat; bet no vīriešiem

neredz gandrīz neviena, kas nāktu un nostrādātu jel pilnu vasaras laiku

pie viena paša saimnieka. Dažiem ir gadījies dabūt pastāvīgus strād-

niekus no agrākiem krievu gūstekņiem, un tie ir gandrīz vienīgie, kas

vēl dzīvo ilgāk uz vietas un ar kuriem var būt mierā.

675*
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Bet tai vietā tad nu saimnieki un saimnieces dara vieni pasi gan-

drīz visu to, ko agrāk darīja kopā ar dažiem saimes cilvēkiem. Ap-

brīnojama viņu izturība un darba spēki. Vajadzība piespiež arī sievietēm

nebīties no vīriešu darba: — dažas brauc šķūtēs, brauc vienas pašas

par sevi malkā, iet pat ecēšai un arklam pakaļ. Visu to uzņemas, dara

un panes tai sajūtībā, ka stāv un turas uz sava zemes gabaliņa, ap-
liecinot tādā kārtā viņa lielo dārgumu, ja tik tas tiek ikkatram atstāts

un atzīts par viņa patiesīgu īpašumu.
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Piebalgas kulturelais centrs.

V.

Apgaismība un viņas iestādes.

Ko varam uzskatīt un nosaukt par apgaismības sākumu tagadējo
kristīgo laiku sajēgumā, neskaitot līdz senās burtniecības, ja tāda patiesi
kādreiz bijusi un kaut ko nozīmējusi apgaismības ziņā? Tur jāpieņem
par sākumu tas laiks, kad cēlās tautā tagadējo rakstu zīmju pazīšana
un ar viņu palīdzību vārdu saburtošana. Bet kuros gados īsti šī pra-
šana tautā iesākusies jeb kad parādījās paši pirmie lasīšanas pratēji,
to neviens nevar pierādīt. Domājams ir tikai tas, ka kātoju laikos vēl

šī mācēšana nav bijusi vismaz ievērojami nodibināta, jo zināms ir, ka

tad tikuši «pātari" gan mācīti, cik iespējams, no galvas jeb no priekšā
skaitīšanas, bet bez rakstu zīmju prašanas, lai gan jaunākos laikos ir

atrasts arī kāds latvisks «katķisms" no katoļu laikiem, kā tiek dzirdēts.

Tad nu jāpieņem šā jautājuma atbildei vismazāk tā patiesība, ka

apgaismība, kas saprotama grāmatniecībā, ir iesākusies pēc reformācijas,
bet visai tuvu iesākuma laiku apzīmēt nav iespējams arī tad. Cik ir

izdevies dzirdēt priekš gadiem piecdesmit no dažām ļoti vecām mātēm,
kas grāmatniecības ziņā bij īstenas skolotājas, izmācīdamas un vezda-

mas mācītājiem droši priekšā nevien savus bērnus, bet arī tāļāko pa-
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audzi — bērnu bērnus, tad viņas zināja stāstīt nevien par savām mātēm,
bet arī par vecāku mātēm, cik tās skaidri lasījušas, cik un ko zinājušas
no galvas un kā skaņi dziedājušas. Tas nu būtu skaitāms atpakaļ no

šā laika tā uz pāra simts gadiem jeb uz astoņpadsmitā gadusimteņa
sākumu. Bet ir drošs iemesls iet vēl simts un vairāk gadus atpakaļ, jo
kad jau pirms Glika bībeles pārtulkojuma Mancelijs turēja par vajadzīgu
sarakstīt tik lielu sprediķu grāmatu un Firekers tulkot un sacerēt

dziesmas tik gaišā valodā, kas pat tagad vēl nav novecojusies, tad

saprotams, ka jau ap septiņpadsmitā gadusimteņa vidu ir bijis diezgan
daudz prasības pēc grāmatām.

Un arī kad 1587. gadā iznāca zināmā rokas grāmata „Enchiridion",
tad arī tauta taču vairs nav bijusi gluži bez rakstu prašanas. Tālab

nu jāpieņem, ka rakstu mācēšana jeb apgaismības sākums ceļams at-

pakaļ bez maz vai līdz reformācijas gadiem, kas būs gājis pirmā galā,

protams, ļoti lēniem soļiem, jo nav nemaz domājams, ka to spēja pa-

nākt ar vienas pašas paaudzes mācīšanu vien.

Bet nu nāk tāļāks jautājums, no kurienes sāka spīdēt tautas tum-

sībā šie apgaismības stari? kas nesa viņai šo pirmo gaismas spožu-

miņu? — Uz to ir ierasts atbildēt vienkārši, ka tā bij mājas mācība

un to mācīja mātes.

Priekš vēlākiem laikiem gan šai atbildei ir patiesība, bet jautājums
iet atkal tāļāk atpakaļ un vaicā: kur tad mātes pašas to dabūja? kas

mācīja viņām grāmatu, un vēl tik pareizi, ka viņas varēja to pašu
mācību mācīt arī citiem, būdamas pašas jau skolotājas. Tur jānāk
skaidrai atbildei, ka tie bij evaņģēliskie mācītāji, ikkurš savā draudzē

arī kā skolotājs, un turklāt kā vienīgais skolotājs, bet bez skolas un

kam skolnieki jāsameklē pa plašo draudzi un jāmāca gan ziemu pa
dūmainām rijām, vai aicinot dažus pie sevis, un vasaras svētdienās

mācot un lasinot arī baznīcās. Šo lielo darbu grūtības var saprast un

cienīt tikai tie, kam viņas pazīstamas. Nav nemaz domājams, ka varēja
iemācīt uz reiz visu paaudzi, bet tikai dažus spējīgākos, kurus tad

varēja iecelt sev par palīgiem. Mātes par lasīt mācītājām varēja sākt

stāties tikai tad, kad bērnības gados pašas jau bij iemācītas, uz ko

bij gaidāms pāra paaudzes tāļāk, tiekāms no viņām tādas pratējas

izauga un tad par mātēm tika. — Tā nu šim plašam misionāru darbam

bij neatlaidīgi jāturpinājas un panākumos pakāpeniski jāpieaug pat
dažu gadusimteni līdz tam laikam, kad ikkatrā draudzē visi mācēja

grāmatā lasīt.

Bet visur šie panākumu soļi nebij vienādi. Cik necik attīstītākās

un turīgākās draudzēs sekmējās labāk, bet no kalpojumiem smagāk

nospiestās pamazāk. Abu Piebalgu draudzēs jāuzskata priekšējā jeb

deviņpadsmitā gadusimteņa vidus par to laiku, kad lasīšanas nemā-

kuļu vairs nebij citādi, ja vien še vai tur kāds, kas pavisam neiemā-
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cāms. Mācītāji raudzījās ar vislielāko vērību, ka sākot ar astoto gadu
un pie čaklākiem arī jau ar septīto un tā līdz dievgalda mācības lai-

kam neviens bērns nepaliktu nenācis priekšā jel reiz par gadu, bet

nesekmīgākie vairāk reizes, ko sauca par «atlasīšanu" no kuras visi ļoti

bijās, sacīdami, «kad tik neieliek atlasīšanā!"

Ar tādu neatlaidību šis māju mācību darbs šajās draudzēs un,

protams, arī citur, ir turpinājies līdz šā gadusimteņa sākumam, un

tad iestājās pamaz atslābums, kamēr ap 1920. gadu tas ir nostājies

pavisam, itkā uzskatāms par nevajadzīgu, kur visi jau mājās no sa-

vējiem tiek sagatavoti uz iestāšanos skolās ar lasīšanas prašanu, un

sen nav vairs neviena bērna, ko vecāki nedomātu skolā sūtīt, un la-

sīšanas mācība ikkatrā mājā pie bērniem ir ikdienišķa un no sevis

saprotamas vajadzības darbība.

Valdība gan ierīkoja tai ziemā no 1920.uz 1921. gadu māju bērnu

pārklausību pa skolām un mājām ar īpašiem algojumiem uz noteiktām

dienām, bet ar maziem vajadzības panākumiem, jo vecāki jau paši
steidzās neatstāt viņus mājas mācībās pakaļ. Un kas bij no vecākiem

jau mājās labi mācīti un kurus gan tuvumnieki uz tādu pārklausību
drīzāk veda, tiem tā nebij vairs vajadzīga. Bet tie, kas nebij kā pienākas
līdz vilkti un kuriem šī palīdzība gan būtu bijusi derīga, tie arī ne-

tika nemaz vesti priekšā tai cerībā, ka skolā izdosies iespiest tādus

pašus, jo bez tādiem, kā zināms, nav nedz mājas, nedz skolas.

Taču jāvaicā, vai aiz lielas vecāku nevaļas šī māju mācīšana ar laiku

nemazināsies un vai skolās nebūs jāņem nemākuļi arī? Rakstītāja bēr-

nībā kaimiņos bij viens šāds savāds gadījums šai ziņā. Tēvs un māte

mācēja skaidri lasīt un arī glīti dziedāt, bet dēls, kas visās citās lietās

bij sapratīgs un gaiša prāta cilvēks, nemācēja no tā nekā. Māte to

izskaidroja tādā ziņā, ka viņai vajadzējis vienumēr kalpot muižā un

tēvam bijis jādzīvo citur, tāpēc puika ticis nodots pie kāda saimnieka,

kur par viņa mācīšanu neesot rūpējušies. Tie cilvēki bij ienācēji no

kādas citas draudzes.

Tik tāļu tas ir gadusimteņiem ilgais un neatlaidīgais evaņģēlisko

mācītāju darbs ar apbrīnojamiem panākumiem, kādus var sasniegt
nesatricināma uzcītība, negrozāma noņēmība, stājoties amatā un darbā

paaudzei pēc paaudzes ar tādu pašu pastāvību, kas tomēr nav vis

vēl pienācīgi atzīta un cienīta.

Bet nu apgaismības blāzmiņai jāsāk bij spīdēt plašāk un gaišāk,
jāpaceļas kaut vai cik mazu pakāpenīti augstāk šim iesāktam mācības

darbam. Vajadzēja sākties skolu laikmetam un tas cēlās arī, lai

pirmā galā vai cik mazā nozīmē, tāpat kā mājas mācība arī savā laikā

ir iesākusies no mazākā mazuma. Bet tagad, kur skolās lasīt mācāms

jaunā pareizrakstībā un latiņu burtiem, mājās mācība sāk nomanāmi
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piestāties, jo vecākiem pašiem šis jaunievedums maz pazīstams. Bet

vai atjaunosies kādreiz agrākā krietnība, tas grūti ticams.

Par skolas darba īsteno uzsācēju Vecpiebalgā uzskatāms īpaši
mācītājs Joh. Fridr. Silings, ārzemnieks no Rudolštates Vācijā, pār-
nācis šurp no Alojas 1801. gadā un miris šepat 1834. gadā. Drīz

pēc savas pārnākšanas uz šejieni viņš, līdz ar agrāko mācītāju ieva-

dītās mājas mācības uzcītīgu turpināšanu, sāka gādāt arī par skolas

dibināšanu cik necik plašākā skolas nozīmē. Jo ir gan pastāvējusi
laikam jau pirms viņa atnākšanas baznīcas tuvumā iepretim „Lejas
krogam" jeb tagadējai «Lejas muižas" mājai kāda posta ēciņa, kas

saukta gan par «skolu", bet tur mācīti tikuši lasīt tikai tādi bērni,
kas mājās bijuši nokavēti vai tur atzīti par neiemācāmiem, un tāpēc
tos turp dzinuši spaidu ceļā, kā uz bīstamu soda vietu ar rājieniem
un draudiem, tāpēc no viņas baidījās.

Bet pieminētais mācītājs sāka griezt to lietu labākā ceļā, jo viņš

vadīja un veicināja skolas gaitu ne tik vien ar karstu mīlestību un

uzcītības pilnū līdzdarbību, bet arī ar skaidri nomanāmām sekmēm

un redzamiem augļiem. Par «skolmeisteri" tur bij vispirms tā laika

baznīcas priekšdziedātājs Krebss, jo vecā baznīcā ērģeļu nebij, un

viņš tur ticis iecelts viņa stiprās balss labad, bet no skolu darbiem

maz ko mācējis. Mācītājs nu deva viņam par palīgu kādu kara klau-

sībā nokalpojušu «seržantu", kas bez lasīšanas mācēja arī drusku

rakstīt un rēķināt. Šās zināšanas nāca par labu nevien skolniekiem,
bet arī pašam skolmeisteram, kurš nu varēja mēģināt viņās ielauzīties.

Tā tas turpinājās līdz 1815. gadam, kur tad — mācītājam neap-

nicīgi cenšoties — izdevās piedabūt konventu pie tā nosprieduma, ka

«draudzes skolā" vajaga būt ikkatru ziemu ne mazāk par 22 bērniem,

un turklāt nevis, kā agrāk, vairs neveiklākiem, bet pašiem vērīgākiem
un spējīgākiem no visas draudzes. Līdzšinīgo nemākuļu skolu no tu-

rienes nu pārcēla uz muižu, kur tad viņā darbojās kāds no agrākiem
draudzes skolniekiem. Jaunai paplašinātai draudzes skolai nāca arī

plašāks mācību rādītājs, uz kura stāvēja: ticības mācība, bībeles

stāsti, daiļrakstība, pareizrakstība, domu raksti, galvas rēķini, «tāpeles"

rēķini, lasīšana ar saprašanu, baznīcas meldiju un vairākbalsīga dzie-

dāšana, pat vācu un krievu valoda.

Tomēr no šām abām pēdējām mācībām netika vis daudz sniegts,

gan tāpēc, ka ar viņām tolaik skolā nevarēja tāļu aizkļūt, gan arī

tāpēc, ka pats turpmākais skolmeisters Krauze, kas atnāca šurp no

Ērgļiem Krebsa vietā, nebij šajās valodās diezgan spēcīgs.
Tiem 22 skolniekiem līdz ar «skolmeisteri" nepietika tai minētā

mazā, vecā ēciņā vietas visām vajadzībām, tādēļ ēst un gulēt skol-

niekiem bij jāiet uz krogu un tur, kopā ar kroga saimi, draudzes na-

bagiem un pastāvīgiem kroga viesiem, jāņem naktsmāja piepīpētā un
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piemīdītā kroga istabā, klājot savus salmu maisiņus uz netīra, izdau-

zīta un robaina ķieģeļu kula.

1823. gadā iecēla par «skolmeisteri" šās pašas draudzes locekli

A. Rathminderu, kurš bij turpat draudzes skolā mācījies un no mācī-

tāja vēl it īpaši uz šo darbu sataisīts. Līdz dziļam vecumam Rath-

mindera tēvs valdīja šo amatu — pavisam 63 gadus ar lielāko uzti-

cību un arī nomira vēl amatā būdams 30. dcc. 1886. g. un 8. janv.
1887. tika ar pienācīgu mīlestību un godu noguldīts tai kapsētā, kuru
visvairāk pats bij centies apstādīt kokiem. Atskaitot tik divus pē-

dējos gadus, kur nepārvarama, grūta triekas neveselība valdzināja

viņu uz gultas, viņš visu laiku darbojās gan kā skolotājs, gan kā

baznīcas kalps.

Garš ir šā vīra darba laiks, bet liela arī tā svētība, kas viņa
laikā draudzei nākusi. Grūt pavisam pārskatīt to starpības plašumu

starp tā laika draudzi un tagadējo draudzi apgaismības ziņā, un pie
visas šās atplaukšanas Rathmindera tēvam, līdzās trim viņa laika mā-

cītājiem, ir savi visai svarīgi nopelni. lemīlētas bij it sevišķi viņa

sirsnīgās un ļoti gaišās kapu runas.

Viņa laikā Vecpiebalgas draudzes skola, neskaitot tā labuma, ko

viņa nesa savai pašas draudzei, stāvēja puslīdz kā tautas skolotāju

audzinātājas ieskatā, gādādama ievērojamu skaitu «aumeisteru (kā
tolaik sauca „skolmeisteru" palīgus) un arī dažus „skolmeisterus" citām

draudzēm. Rathmindera ievērojamākie un ilggadīgie palīgi skolas

darbā agrākos laikos bij A. Olte un Jēk. Kornets, baznīcas ērģelnieks.
Grūt bij jaunam draudzes „skolmeisteram" pirmos gados darboties

vecā, palaistā un skolas vajadzībām pavisam nederīgā ēciņā, kura ap
1829. gadu atradās jau tik tāļu panīkusi, ka skolas tur pavisam vairs

nevarēja turēt, tāpēc tika nospriests celt jaunu draudzes skolas ēku;
bet līdz tam laikam nācās turēt skolu divi ziemas mācītājmuižā
mācībnieku istabā.

1832. gadā iesvētīja to tā laika jauno skolu, kas bij apskaitīta

priekš 22 skolniekiem — 12 asis gara, 5 asis plata. Šī skola nestā-

vēja vis vairs pie Lejas kroga, bet uz draudzes zemes, nepilnu versti

no baznīcas pret vakariem.

Tā kā Rathminders bij pieņemts arī par Krauzes pēcnācēju kā

baznīcas priekšdziedātājs, tad viņam tāpat par algu tika tas zemes

gabals, uz kura uzcēla jauno skolu, kā viņa priekšgājējiem baznīcas

darbā, un kas no zviedru valdības bij nolemts tur par algu šā pēdējā

jeb baznīcas amata izpildītājiem; bet skolas darbu tiem citam pēc
cita pievienoja vēlāk.

Bet šo zemes gabalu viņš saņēma tikpat kā pavisam neiekoptu,
meža un krūmu pārņemtu, tālab pašam bij jāsāk cīnīties par viņa

iekopšanu, jo skolas darbs par sevi nekā neienesa. Kā savos amata
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darbos, tā arī saimniecībā un zemkopībā priekšzīmīgs palikdams,
Rathmindera tēvs atstāja savu zemi iekoptu uz vislabāko, tāpat arī

kuplu un jauku augļu dārzu līdz ar aizsargātu mežu.

Pēc gadiem divdesmit pieciem skolnieku skaits pastāvīgi sāka

pieaugt. Tur tad nebij vairs vis 22 vien, bet pāri par trīsdesmit, kur ir

tad vēl aiz vietas trūkuma nācās ik gadus vairāk un vairāk atraidīt,
tālab 24. sept. 1859. g. skolas konvents nosprieda celt jaunu mūra

skolu 24 asis garu, 7 asis platu vecās skolas tuvumā uz paša lielceļa

vidus, palaižot lielceļu pa jaunu vietu ar līkumu gar dienvidus pusi.
Pamata akmeni šai ēkai ielika 10. jūn. 1860. gadā un iesvētīta viņa
tika nov. vidū 1864. gadā un tūliņ nodota skolas darbam.

Tā nu A. Rathmindera tēvam viņa ļoti garā skolotāja darbības

mūžā, strādājošam gan visu laiku vienā pašā draudzē, bij jādarbojas

pa rindai četrās ēkās: — pirmā visvecākā 7 ziemas, mācītājmuižā 2

ziemas, pēc tam pirmā jaunākā skolā 32 gadi un beidzot visjaunākajā
— 22 gadi, paliekot vienmēr par skolas priekšnieku līdz miršanai.

Gandrīz to pašu gadu saradās jaunā skolā pēc viņas iesvētīšanas

līdz simts skolnieku, kāds skaits līdz tam laikam reti kādā lauku skolā

bij redzēts. So vairošanos stipri vien veicināja tas, ka mācību rādītājs,
no šā laika skaitot, bij krietni paplašināts.

Jau priekšējā skolā no 1859. gada pastāvēja Cimzes audzēkņa
J. Pilsatnieka vadībā īpaša privatklase, kur mācīja sevišķi, arī vācu

valodu, ģeogrāfiju, vēsturi, zīmēšanu ārpus vispārējiem skolas priekš-
metiem, kuri bij: lasīšana, ticības mācība, bībeles stāsti, glīt- un pa-

reizrakstība, domu raksti, baznīcas meldiju un koru dziedāšana.

Taisot jauno skolas namu laika vajadzības bij apdomātas jau

diezgan tāļu uz priekšu, jo tur atradās ierīkota sava skolas istaba vācu

valodai, sava krievu valodai. Uzsākot darbu jaunā skolā skolotājs
J. Pilsatnieks, kas līdz tam bij pieņemts tikai liekšu par vācu valodas

skolotāju, tika norakstīts draudzes «skolmeistaram" par palīgu, tālab

vācu valoda no šā laika kļuva vispāri vairāk pieietama.
Arī vajadzība pēc krievu valodas nāca jo dienas skaidrāk sajūtama,

tāpēc jau otrā gadā pēc jaunās skolas pabeigšanas tika pieņemts īpašs
krievu valodas skolotājs J. Jātnieks. Jau tūliņ pa iesākumam pie
krievu valodas stundām pieteicās ap 30 skolnieku, īpaši no tādiem,
kas vismaz savas trīs ziemas draudzes skolā pabeiguši. Tomēr tikpat

vācu, kā arī krievu valoda nebij vēl priekš visas skolas, bet tik priekš

tiem, kas par īpašu maksu vēlējās viņas mācīties. Tikai pēc dažiem

gadiem konvents noteica abas valodas priekš visas skolas.

Par mācītāju tolaik viens no pieciem Joh. Fr. Silinga
dēliem Ferdinands Fridr. Šilings, pārnācis šurp no Ļaudonas 1835. g.

pēc tēva nāves. Draudzē viņš baudīja brīnum lielu cienību kā spēcīgs

un dziļi sirsnīgs dievvārdu sludinātājs, bet skolu veicināšanas ziņā
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nestāvēja tēvam gluži līdza: turpretī viņš cienīja un sekmēja gan ļoti

mājas mācību, lai arī vairāk tikai lasīšanas veikluma un mācīšanās

ziņā no galvas, kur bez zināmiem katķisma gabaliem vajadzēja iemā-

cīties atskaitīt veselas nodaļas no jaunās derības, īpaši no apustuļa
Pāvila grāmatām, un baznīcas dziesmu tik cik vien vairāk spējams.

Dievgalda mācībniekiem vajadzēja samācīties līdz 600 bībeles pantu
no galvas. Rathmindera tēvu viņš ļoti cienīja un mācīja pārklausāmos
bērnus lasīt lēnām „tā kā vecais skolas tēvs".

Taču šā mācītāja laikā iedibinājās šai draudzē trīs pirmās pagast-
skolas: — Briņģos 1867. g., uzcelta ar tā laika Briņģu muižas īpašnieka
barona Pālena palīdzību, un divas Vecpiebalgas pagastā 1868. g., no-

sauktas pēc klātesošiem ciematiem — viena par Greiverskolu, otra par
Kaibenskolu. Pirmo no tām cēla pavisam jaunu, otro ietaisīja nopirktā

prāva lieluma saimnieku ērbeģī. Briņģu skolā pirmais skolotājs bij
R. Blundts, Greiverskolā A. Korps, Kaibenskolā šā pārskata rakstītājs.
Abi pēdējie tika pieņemti par 60J[rubļu gada algas katrs un klāt vēl

skolas apkopšana par to pašu maksu. Līdz tam laikam bij pastāvē-
jušas tik kādas lasīšanas skolas, kurās spiedin piespieda iet nemākuļus,

tāpēc viņas tika turētas vairāk par soda, nekā par labprātīgas mācības

vietām.

1871. gadā cēla arī mazais Leimaņu pagasts savu pirmo skolu,
bet tā nodega, iekām kļuva pabeigta. Tad līdz 1874.

v

gadam uztaisīja

jaunu tai pašā vietā uz toreizējā muižas īpašnieka J. Sīrona dāvinātās

zemes trīs pūrvietu lielumā. Pirmais skolotājs tur bij vārdā Riemers.

— 1871. gadā iegādāja Veļķu pagasts nelielu koka ēku par skolu, kur

par pirmo skolotāju iestājās Jēk. Strazdiņš. Tāpat arī Grotužu pagasts
1871. gadā uztaisīja ar muižas palīdzību koka ēku skolai, kur pieņēma

par skolotāju Pēteri Strazdiņu. Atskaitot lielo Vecpiebalgas pagastu
ar viņa skolām, tad visos citos pagastos, kur visi skolotāji bij arī pa-

gastu rakstveži, kā Briņģos, Leimaņos, Veļķos, Grotužos un Cirstu-

Vāckalnā, tur tajās pašās skolu ēkās rīkojās arī pagastu valdes un

pagastu tiesas. Vāckalna pagasts, kas ir patiesībā lielākā, pie Ērgļu
draudzes piederošā Cirstu pagasta daļa, bet baznīcas lietās piedalīts

pie Vecpiebalgas, savienojās skolas ziņā 1872. gadā ar Cirstu pagastu
un uzcēla tikpat skolai, kā pagasta vajadzībām jaunu mūra ēku, kur

par skolotāju tika pieņemts R. Putniņš. Mācītāja pagasts savienojās

ar Vecpiebalgas pagastu skolu ziņā 1871. gadā, bet pagastvaldes un

tiesas lietās 1894. gadā.
Ap 1871. gadu bij modušās draudzē domas, ietaisīt draudzes skolā

vēl vienu īpašu klasi, kurā puisēnus sataisīt uz iestāšanos ģimnāzijās

un citās tāļākās skolās, kā arī tāļāk pamācīt tos, kam jāgriežas atpakaļ
dzīvē. Skolas konventā 1872. g. 8. febr. draudzes aizstāvji uzņēma

galvošanā šās ietaisāmās klases skolotāja algu, kuru nolika uz 800 rbļ.
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gadā, kur klāt skolas naudu šai klasei ievērojami paaugstināja. Līdz

ar to Vecpiebalgas labdarības biedrība, kas tolaik saucās vēl par dzie-

dāšanas un lasīšanas biedrību, galvoja pirmos gados 100 rbļ. gadā, ja
no skolas naudas nesanāktu skolotāja alga.

Pagastu aizstāvju pusei skolotāja izraudzības lietā priekš augstākās
klases prāti jau bij virzījušies uz Kronvaldu, ar kuru sarakstīdamies

Pilsatnieks šai lietā bij jau ko minējis un gandrīz nākšanas labprātību

nopratis, bet skolu valde ar tā laika vietnieka mācītāju P. Kūgleri
priekšgalā, pa Ferd. Šilinga mācītāja sasirguma laiku še būdamu,

pasteigusies bij nolīgt vienu no Bērzaines skolotājiem ārzemnieku

Deistingu. Tomēr, kad atdūrās uz lielu pretestību no draudzes puses,

tad bij ar mieru atkāpties no šā līguma uzturēšanas, ja no draudzes

puses tiek izlīgts ar Deistingu. Cits ceļš neatradās, kā pieminētai
biedrībai stāties par izlīdzētāju, un viņa panāca Deistinga atkāpšanos
laikam par 200 rubļiem, un tad Kronvalda aicinājumam ceļš nāca vaļā
un nolīgts tika.

Kronvalds atnāca šurp jūnija mēneša pirmā pusē 1873. gadā un

darbā iestājās tā paša gada augusta mēneša beigās pēc tam, kad bij

no apriņķa skolu valdes vēl krietni izķircināts ar tautas skolotāja
eksāmena turēšanu, ko gan vēlāk atlaida. Pēc Kronvalda nāves no

1875. g. 5. febr. līdz 1876. gada sākumam šī klase stāvēja mierā, bet

tad viņā sāka darboties Kronvalda pēcnācējs cand. phil. K. Mullers

(Zariņu Kārlis), kurš palika tur līdz šās klases galīgai slēgšanai 1892. g.

Ap šo laiku nozuda še un arī visā tautā „skolmeisteru" un

„aumeisteru a (laikam no vācu vārda „Hausmeister") nosaukumi un to

vietā iestājās priekš visiem Kronvalda atvasinātais «skolotāja" no-

saukums, un kur viņu atgadījās vairāk kā viens, tur tos citus sauca

par «palīga skolotājiem". Visilgāk „skolmeistera" nosaukums pastā-

vēja draudzes skolotājiem baznīcu un kapsētu darbos.

No 1864. līdz 1870. gadam pastāvēja Veļķu muižā privāti iedibi-

nāta meitu skola, kur pēc rindas dažas skolotājas mācīja turīgāko
vecāku meitas. Pēdējā skolotāja tur bij Rozālija Neiken. Kad šī skola

tai vietā nostājās, tad viņa turpinājās pāra gadus Kagaiņos, kur bij

par skolotāju J. Ozols no Briņģiem un kādu laiku arī pieminētā sko-

lotāja R. Neiken, pārceldamās turp no izbeigtās Veļķu privātskolas.
Pēc tam šai mājā pastāvēja pagaidu pagastskola līdz 1875. gadam.

Bet pagastā un visā draudzē cēlās jo dienas vairāk prasības pēc

meiteņu skološanas plašākos apmēros līdzīgi puisēniem, tikai mācītājam,
Ferd. Šilingam bij tas savādais ieskats, ka abu dzimumu bērni nav

mācāmi skolās aiz bailēm par nepareizībām tiklības ziņā. Šai

vajadzībai tad"pagasts uzsāka celt 1871. gadā īpašu skolu pie tā liel-

ceļa, kas savieno mācītājmuižu ar Vecpiebalgas muižu, Ineša ezera

malā. Pabeigta viņa tika 1872. gada decembra mēnesī un nosaukta
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par Laskates skolu tuvējās, Inesī ietekošās upītes vārdā. lesākuma

gados šī skola mācību ziņā bij līdzīga pagastskolām un par tādu arī

tika uzskatīta, bet vienīgi ar to starpību, ka tur pieņēma tikvien mei-

tenes, un cītās puisēnus. Kā pati pirmā skolotāja tur tika pieņemta
R. Neiken. Viņai par palīgu no 1873. līdz 1875. gadam bij R. Kaudzīts,
bet tad nāca par skolotāju tur 1876. gadā J. Smilga.

īrētās telpās Tūļu mājā ietaisīja 1873. gadā pagastskolu un pie-

ņēma par skolotāju R. Resno; bet 1879. g. pārtaisīja tuvumā būdamo

pagasta nespējnieku māju par skolu un nespējniekiem uztaisīja citu

māju tāļāk nomaļus pie sila. No tā laika Tūļu skolu nosauca par

«Upītes skolu", kur tuvumā tek garām kāda maza urdziņa. Vēlāk

šai skolai uzcēla virsū otru stāvu no ķieģeļiem uz akmeņu mūra

sienām.

Greiverskola ziemā no 1873. uz 1874. gadu nodega un tika

uztaisīta jauna ar vēlāku gadu piebūvi, bet tāpat koka ēka vien,
kamēr šā gadusimteņa sākumā veco noārdīja un uzcēla tur ķieģeļu
mūra namu ļoti lieliskos apmēros, daudz lielāku nekā priekš turienes

bērnu skaita vajadzīgs, kas prasa lielus izdevumus apsildīšanā un

apkalpošanā.

Vecpiebalgas pagastam trūka vēl vienas skolas uz ziemeļu rietuma

stūri, lai būtu uz ikkatru pusi viena, tāpēc uzcēla 1876. gadā akmeņu
mūra skolu pie vecā Rīgas-Pleskavas lielceļa un nosauca par „Kagaiņ-
skolu" tāpēc, ka viņa pagaidām tai mājā bij ierīkota. Par skolotāju
tur pieņēma plaši pazīstamā baznīcas ērģelnieka un Vecpiebalgas
ilggadīgā pagastvecākā Jēkaba Korneta dēlu Jāni Kornetu, kas jau
divi ziemas bij strādājis tēva mājā tai pašā skolā, kamēr tā bij vēl

pagaidu skolas nozīmē no 1874.—1875. g. Vēlāk šai skolai piedūra

kāšveidīgu piebūvi no ķieģeļiem.

Ar 1873. gadu skolu vadībā un mācību rādītājos notika stipras

pārmaiņas, kad iestājās par mācītāju sasirgušā Ferd. Silinga vietā

spēcīga gara skolu draugs R. Guleke, atnākdams šurp no Lazdonas.

Vispirms viņš tūliņ atcēla aizliegumu, mācīt abu dzimumu bērnus

vienkop un ļāva iet visās pagastskolās visiem caurcaurim. Viņš

gādāja, ka modinātu bērniem vairāk garu, nekā mācīt tos tikai skaitīt

no galvas bez domām. Laskates skolu atstāja gan par meitu skolu

vien, bet pacēla to mācību ziņā līdzīgu draudzes skolai, pieņemot
tikai tādas, kas pagastskolas izgājušas, lai var mācīt tālāk. R. Guleke

mācītājs vēlāk bij arī Cēsu apriņķa skolu pārlūks un turēja bieži

vietējās skolotāju sapulces, kā arī reiz par gadu apriņķa sapulci līdz

krievināšanas laika sākumam, pabeidzot ar 1886. gadu.

Jāpiemin ka sevišķi ievērojama parādība, ka visas paliekamas

pagastskolās, kas iedibinātas Vecpiebalgas draudzē no 1867.—1876. g.
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I. pak. Greiverskola.

vispirmie skolotāji ikkatrā no viņām ir tikuši izraudzīti iz pašu
attiecīgo pagastu locekļiem vien.

Draudzes skolā 1876. gadā notika skolotāju maiņa. Pilsatnieks

aizgāja uz Koknesi par muižas skolas skolotāju un viņa vietā nāca

G. Moors, kas palika tur līdz 1882. gadam, kur tad viņš izmainījās
savukārt ar J. Sliedi, aiziedams uz Lēdurgu. Rindojās tur arī citi

skolotāji un mainījās, kā P. Bērziņš, kas aizgāja uz Jumurdu, A. Lai-

miņš, kurš pārcēlās uz Rīgu, K. Zārdiņš, kas turpat nomira, un J.

Purkalīts, kam paticies bij pārcelties uz Maskavu. — Pēc pirmā krievu

valodas skolotāja J. Jātnieka atnāca no Jurjevas 1870. gadā Ņesterovs,

pēc viņa 1872. g. iestājās tur Stērstu Andrējs un tad 1874. g. J. Paulīts,
kas tur strādādams izcieta cauri visus krievināšanas laika grūtumus.

lesākot pieņemt abu dzimumu bērnus vienkop visās pagastskolās,

viņas visas izrādījās par mazām, būdamas gādātas tik priekš puisēniem,
tādēļ vajadzēja, kā jau pieminēts, gādāt paplašinājumus. Greiverskola

un Kagaiņskola dabūja piebūves, Upītes skolai uzcēla otru stāvu, bet

Kaibenskolu, kas atradās mazāka par visām priekš kādiem simts

bērniem, to atstāja pavisam un uztaisīja jaunu ēku no ķieģeļiem liel-

ceļa malā no 1881.—1882. g. un nosauca turpmāk par Ogrenskolu



79

tāpēc, ka šās skolas pagasta daļa ir labu tiesu stiepta gar Ogres upi
un tiek tāpēc saukta par Ogrengalu.

Veļķu skolu uzcēla jaunu 1887. gadā, mūrētu no ķieģeļiem, bet

joprojām vienā pajumtā ar pagastnamu. Veco skolu atstāja par ne-

spējnieku māju, kas palika gabaliņu attālu no jaunās, kura stāv cieši

pie vecā Rīgas-Pleskavas lielceļa. Grotūžu pagastam viņa pirmā skola

nodega 1894. g., bet nākamā gadā uzcēla jaunu no ķieģeļiem. Savie-

notais Veļķu-Grotūžu pagasts, kuram gan divas skolas, bet abās ari

bij telpas pagastvaldēm, ir atstājis Grotūžu skolu priekš vienkopīgas

pagastvaldes un Veļķu skolu priekš vienkopīgas skolas.

Ar 1886. g. iesākās priekš skolotājiem un pagasta rakstvežiem

grūtie krievināšanas laiki, kur pavēlēja vieniem kā otriem visu mācīt,
visu rakstīt tikai krieviski, bet maz bij, kas to spēja. Gubernators

rīkojās ar pagastvaldēm un rakstvežiem, kurators ar skolām un

skolotājiem — viss vienā laikā. Rakstveži iespēja drīzāk izlīdzēties,
dabūdami kaut kur kādus rakstu paraugus un palīdzēdamies ar vārd-

nicām; bet daudz grūtāk klājās skolotājiem, uzņemot krievu valodu

par mācības valodu, kur vajadzīgs iespēt vaļēji runāt. Kamēr vēl

bij pirmais inspektors Grāvīts, kurš kā jau sirsnīgs latvietis, turējās

pret skolotājiem iecietīgāk, cik viņam tas bij iespējams; bet viņa pēc-

nācējs Pravdins prasīja neiespējamus panākumus īpaši krievu valodas

iemācīšanā, tāpēc vajadzēja atstāties no vietām, kam tas īsti nebij

iespējams. Tā Vecpiebalgas draudzē divi skolotāji, Korbs un Blundts

šķīrās no viņu darba vietām un Jaunpiebalgā A. Dārziņš, Emīļa
Dārziņa tēvs — visi trīs pirmie skolas druvas celmlauži. Bet, lai

ciešanas kādas kuram, neviens neaizmirsa tā svētā pienākuma, ka

mūsu tautas bērni nevar tikt no viņas šķirti. Tagad 1923. g., kad šo

rakstu, esam pie dzīvības no tiem pavisam vēl trīs, bez manis

J. Kornets un Grotūžu Strazdiņš, jo citi ir aizgājuši pie miera jau
daudz agrāk, bet Resnais 1919. un Korbs 1920. gadā.

Laskates skolā pēc Smilgas, kurš aizgāja 1880. g. uz Cēsīm, nāca

un gāja vēl trīs skolotāji: K. Stakle līdz 1884. g., aiziedams tad uz

Matīšiem par draudzes skolotāju; pēc viņa K. Reinholds līdz 1885. g.,

uzņemdams turpmāko dzīves vietu Rīgā; beidzot J. Mežs līdz šās

skolas nodegšanai, kas notika 1887. gada vasarā, un pēc tam viņa
nav vairs atjaunota. Pēc līguma skolotājiem bij jāpieņem un jāalgo
arī skolotāja, bet tur pieņēma arvien tikai labi ja roku darbu ierādī-

tajās. Pastāvējusi šī skola bij 15 gadus, bet īpaši pēdējā laikā tur

skolas darbi īsti nesekmējās aiz dažiem cēloņiem. Tai vietā stāv

tikai nezālēm apaugusi krāsnmata jeb drupu blāķis.
Dažus gadus nu pietrūka tāļākas meitu skolas, bet tad inspektora

Pravdina laikā, kurš nāca šai amatā ar 1893. gadu, pēc Grāvīša,

nodibināja draudzes skolu arī priekš abiem dzimumiem, kā tas paliek
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joprojām. Pēc tam, kad 1906. g. sākumā krievu karaspēks saspridzi-
nāja varen stipri no akmeņiem mūrētās draudzes skolas rietuma galu,
tad skolas darbība pārgāja uz tuvējo labdarības biedrības namu un

palika tai 15 gadus līdz 1920. g., kur tad pārcēlās uz Vecpiebalgas
muižas pili; bet tur telpas taču samērā mazas. Tālab prātots un

pamaz gādāts tiek par jaunas skolas celšanu sagrautās vecās vietā

stipri paplašinātos apmēros. Bet nav paredzams, kad to iespēs.
Nomira 1921. g. pavasarī draudzes skolotājs un baznīcas ērģel-

nieks J. Sliede pēc gandrīz trīsdesmit gadu darbības tajos amatos un

tika apglabāts ar sevišķi lielu sirsnību tikpat no draudzes, kā no

viņa audzēkņu un cienītāju puses. No vecākiem un pastāvīgākiem
spēkiem pie šās mācības iestādes strādā joprojām un ilgus gadus
J. Udris un J. Sliedes atraitne. Jaunākā laikā, kā zināms, draudzes

skolu un pagastskolu vairs nav, jo draudzes skolas tikušas pārdēvētas
par otrā pakāpņa un pagastskolas par pirmā pakāpņa pamatskolām.
Lielam Vecpiebalgas pagastam pievienojās 1920. gadā mazais Leimaņu

pagasts ar savu skolu. Tā tad šim pagastam, kurā ietilpst arī agrākais
mācītāja pagasts, ir uzturamas un kopjamas pavisam piecas pirmā

pakāpņa pamatskolas, kā Greiversk., Ogrensk., Upītessk., Kagaiņsk.
un Leimaņsk. Par otra pakāpņa pamatskolas priekšnieku iestājās
1923. gadā T. Zvaigzne.

Visās pirmā pakāpņa pamatskolās strādā Vecpiebalgas draudzē

ik pa divi mācības spēki pa vienam no katra dzimuma un otrā pakāpņa

pamatskolā pieci pie kādiem 250—300 bērniem, kas viss prasa no

pagasta ļoti augstus skolas uzturēšanas nodokļus un milzum lielus

kalpošanas darbus. Skološanas un skološanās jautājums stāv augstākā
dienas kārtības pakāpnī. Līdz savam mēram tas ļoti teicami, ka

atmoda pēc prāta gaismas un zinātnēm ņēmusi virsroku pār vien-

aldzību un tumsības varu. Tik tāļu tas labi gan tai cerībā, ka nāks

pie darbiem skolotākas paaudzes un nesīs sev līdz lielāku darba

svētību, nebaidīdamās no nekādām strādāšanas grūtībām.
Bet ko lai sakām, kad piedzīvojumi sludina pavisam citu mācību, —

tādu mācību, ka tagadējai jaunai paaudzei putnu bērnu daba? Jo kurš

uzkūļinājies uz ligzdas malas, tas aizspurkš projām un negriežas vairs at-

pakaļ: — visi tik uz pilsētām, uz tāļākām mācību gaitām un domājami

vieglākām dzīves kārtām, it īpaši uz Rīgu. Tā 1922. gadā otrā pa-

kāpņa pamatskolu beigušie, skaitā ap 60 it visi ir aizgājuši turp, bet

vai jel kāds no tiem nāks atpakaļ strādāt druvās un pļavās? Un

dzimtenē pa to starpu jau sajūtams lielākais darba roku trūkums lauk-

kopībā. Cik ilgi tā spēsim dzīvot no kanclejām, birojiem, kantoriem

un citām līdzīgām telpām vien bez ražošanas darbiem? Ja skološanās

grib dzīties tikai pēc iedomātiem dzīves vieglumiem, tad viņa nav vēl

uz īstā ceļa. Tad nepiepildās tā cerība, ka arī skoloti cilvēki ar prieku
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stāsies pie lauku darbiem, celdamies ar sauli un vēl pat agrāk. Ir še jau
vairāk tādu vecāku, kuri gan atmin, ka tiem bērni bijuši, bet netiek pēc

pirmskolu beigšanas vairs redzēti un nav no tiem neviena acu aizspiedēja,

neviena, kas būtu starp pavadītājiem uz dusu. Viņiem neiznāk laika
...

Kupli tiek apmeklēti izrīkojumi labdarības biedrības nama, lai tie

rīkoti no pašas biedrības, vai no arpusniekiem. Tur dabu redzēt visādu

kārtu, visādu stāvokļu un ari visādu vecumu skatītājus un klausītājus.
Teātra nozīme jau vispāri tiek saprasta no pareiziem uzskatiem. Tiek

dzirdēti lietišķi S]
šām personām p;

gaidīt un dzirdēt

viesīgiem vakarie

spriedumi tikpat par lugām, ka par izrādēm un daro-

pat no tādiem cilvēkiem, no kuriem nav parasts to

Jaunatne, kā jau tas ierasts, taupās visvairāk uz

vakariem — uz dejām, ja neiznāk naudas priekš izrādes

vai koncerta arī.

Biedrība necieš

reibinošu dzē-

rienu cilāšanas

un kārtība vien-

mēr priekšzīmī-
ga. Jānožēlo ti-

kai, ka biedrība

vēl nav iespēju-
si atjaunot savu

agrāko priekšla-

sījumu sapulču,
kurām bij ievē-

rojama audzinā-

šanas un apgai-
smības nozīme,
bet grāmatu krā-

tuve ir jau sā-

kusies no jauna
un turēts arīdažs

priekšlasījums.
Bet tai paša

mērā, cik tiek

dzīties uzskolām

un izrīkojumiem,

tikpat uz otru
Pie pasta Vecpiebalgā.

pusi samazinājusies garīgas dzīves tieksme. Baznīcas gājēju skaits ir

stipri sarāvies mazumā, salīdzinot to ar agrāku laiku pulkiem, kur

gan jāatskaita arī tas, ka šolaik vispārīgi iedzīvotāju pa mājām daudz

mazāk, nekā agrāk bij. Bet kad izrīkojumi pilni, tad taču baznīcas

tukšums nebūs izskaidrojams vienīgi ar iedzīvotāju skaita sarukumu,
bet vairāk gan ar vispārīgas reliģiskas dzīves atdzisumu.

Agrākus laikus nevien baznīca bij ikkatru svētdienu klausītāju
pilna, bet dievvārdus turēja arī piecās brāļu draudzes «saiešanās" ik-

katrā divi līdz trīsreiz dienā — pirms un pēc baznīcas laika un vien-

mēr pie klausītāju pilniem soliem. Tagad no viņām piecām pie vājas
dzīvības ir atlikušās vairs tikai divas, kas vēl dievkalpojumiem derī-

gas, bet kur taču arī vairāk nekas nenotiek, kā vien vasaras laikā

kādi bērnu vai visu kārtu svētki, kā jau agrāk pieminēts. Mirušo iz-

vadīšana gan vēl notiek pa mājām pēc senā brāļu draudzes parauga
ar dziesmām un piemērotām runām, bet gandrīz visur bez lielāka

klausītāju pulka, kā vien cik ir ielūgts bērinieku, kamēr agrāk no

apkārtnes, kā daždien kādos vispārīgos dievvārdu brīžos, sarādās uz

«izdziedāšanu" ne reti vairāk ļaužu, nekā varēja istabās saiet.
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Grāmatu un laikrakstu lasīšana pēc kara gadiem ir gājusi krietni

uz mazuma pusi gan jau aiz neierasta viņu dārguma jeb naudas trū-

kuma, kā tas vispāri uz laukiem ir, gan pie vecākās paaudzes arī aiz

ievedamās jaunās rakstības, kuras tie, viņas svešāduma pēc, pavisam
neieredz un neņem pat rokā tādas rakstniecības, kas nav vecā pareiz-
rakstībā. Tas nu gan ir tāds pārejas laiks no veca uz jaunu, bet viņš
vilksies vēl daudz gadus, kamēr tagadējā paaudze izmirs un nāks

dzīvē tikai tie, kas tagad sāk iet skolās. Labdarības biedrības grāmatu
krātuve, kas kara gados bij iznīcināta, sāk gan atjaunoties.

Bet paturam cerību, ka tas, kas labs bijis, atjaunosies un ar laiku

daudz kas labs pienāks no jauna klāt tikpat še, kā citur visur.

Vecpiebalgas draudzē pēc katoļu laika ir darbojušies šie evaņģē-
liskās ticības mācītāji. Pēdējais katoļu priesteris ir bijis Cerdonijs, tad:

1. Nikolais (1631.—1647.)
2. Friks (1648.—1656.)
3. Hcepfners (1657.—1682.)
4. Rode (1682.—1701.)
5. Gerstenmeijers (1701.—1722.)
6. Fitkaus (1722.—1741.)
7. Hagens (1742—1770.)
8. G. Linde (1771.—1800.)
9. Joh. Fridr. Šilings (1801.—1834.)

10. Ferd. Fridr. Šilings (1835.—1872.)
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13. Augusts Trutcs (1913.—)
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VI.

Izloksne.

Mūsu mazai tautai būs gan izlokšņu samērā vairāk, nekā dažām

lielām tautām. Nerunājot vēl nemaz par plašākām izlokšņu savādībām

un īpašībām, kur latgalietis saka: „Lobu dīnu, broļi znūti" un dun-

dandzniekam ir „dujdesmit ziergi", — uzmanīgas ausis sadzird lielas

izrunu dažādības pat mazāku pagastu starpā un cieti līdz viņu robe-

žām. Tā atrodas vietas, kur upīte vien šķir vienu pagastu no otra

un ciemati taisnā līnijā upītei pāri labi ja versti viens no otra, bet

vienā pusē runā: „Ar mīļiem bērniem, kā ar labiem draugiem", otrā

turpretī: — „Ar mīļim bērnim, kā ar labim draugim", lai gan jādomā

būtu, ka vismaz pagastu sadurās ieradināsies runāt jel vienādi, vismaz

tā, ka viena pagasta ļaudis, iegājuši otra pagasta tiesā, varētu sarunā-

ties viņu valodā; bet velti: — vieni kā otri runā tikai savu katri.

Gandrīz līdzās stāvošos divu pagastu ciematos dzird sakām vienā

„man", otrā — „mun", še saka „mums", tur „māms", un ja pieduras
klāt vēl kāds trešā pagasta ciemats, tad no tā dabū dzirdēt vēl „muis".
Ko še sauc par „sivēnu", tas ne tāļu tiek dēvēts par „suvēnu"; vienā

mājā dzird sakām „zivis", otrā — „zuvs", — te „mīstīkles", citur

„paisīkles", šim „baļķe", tam „baļķis", trešam vēl „balka", — vienā

vietā „lazdi" un „kļavi", ne tāļu atkal „lazdas" un „kļavas". Cik

brīnum dziļi iesakņojas izlokšņu īpašības, to var novērot pie tiem, kas

mainījuši dzīves vietu pat jau jaunības gados, pāriedami no viena

pagasta vai draudzes otrā, patur vieni paši būdami savu izloksni citas

izloksnes vidū līdz mūža galam, lai arī dzird vai ik dienas visapkārt

par viņa valodu smejamies un to izākstām, jo izlokšņu izsmiešana un

izmēdīšana pie mazāk pieklājīgiem cilvēkiem ir ierasta parādība, tādēļ
ka ikkurš savu izloksni ieskata par labāko un citas skan tiem jocīgi.
Turpretī zinātnieki raugās ar nopietnu vērību un pat ar cienību uz

visiem valodas dažādību savādumiem kaut kurā apgabalā.
Kad jau nu citur tautā ir visādas un dažādas izloksnes, tad sapro-

tams, ka abās Piebalgās, vecā un jaunā, kas arvienu gan šādā, gan
tādā ziņā tiek vienkop daudzinātas, savas izloksnes nevar trūkt un

netrūkst arī. Un kur vien viņa tikusi dzirdēta savā pilnībā, tur tā

arvienu sacēlusi īstenu jautrību un pat jokus. Daudz kas ir mēģinā-
juši ķēmot viņu pakaļ īstiem piebaldzēniem, bet nav dzirdēts neviens,
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kas to būtu iespējis no paviršas paklausīšanās vien, jo izlokšņu zinātne

pie mums stāv vēl maz izpētīta. Kad nu še par Piebalgu runājams
vispāri, tad nevar atstāt nepieminētu arī viņas izloksni, kura Vecpie-
balgai ar Jaunpiebalgu ir skaitāma par vienkopīgu mantu un tur pa-

glabājusies laikam vēl īstenākā skaidrībā, bet arī gan vairāk tik pie
vecās paaudzes.

Viena no lielākām savādībām piebaldzēnu izloksnē ir tā, ka tur

skaidro, plašo pašskani „a" pārveido bieži par vienkop un vienā skaņā

izrunājamo „ae", ko apzīmēt vislabāk var ar vācu „āa jeb rakstot tā-

pat „ae". Dažiem šās izloksnes nepazinējiem ir tās domas, it kā kad

visur visi „a" burti būta izrunājami par „a" un ka runātāji paši var

mētāt viņus kā grib. Bet tādas domas ļoti nepareizas, jo tur valda

likumi ar skaidru noteiktību, ko neviens īstens piebaldzēns neies pār-
kāpt, bet ikvienu pārkāpēju jeb nepareizu izrunātāju pazīst, ka tas

nav savietis.

Galvenā kārtā šās izloksnes likumi ir sekošie. I. Tikpat deklinā-

cijās, kā konjugācijās, ja lokāmam vārdam celma balsienā ir platais
pašskanis „a" un nākamā balsienā vai nu stāv vēl tas pats „a", vai

nāk otrs platais pašskanis „v", tad abu balsienu pašskaņi patur savu

negrozīto un pilno platuma skaņu, kā paveidam: (viensk.) „manta",

„mantas", „mantai
a

,
„mantu", „mantā

tt

; (daudzsk.) „mantas",„„mantu,u v

,

„mantām", „mantas", mantās".

11. Bet ja otrā balsienā stājas viens no šauriem pašskaņiem, „c"
vai „i", tad celma balsienā esošais „a

tt pārveidojas par „ā" jeb „ae
v

,

paveidam: — „māntība
a

,
„mantības", „māntībai

tt

, „māntību", „mān-
tībā"; — „mantības a

,
„mantību tt

,
„māntībām", „māntības", „mantībās".

Nelīdz tad arī nekā, ja trešā balsienā nāk „a", kā tas še redzams, jo
pārveidojumos vai nepārveidojumos noteicējs ir tikai otrais balsiens.

111. Bet ne visi vārdi ir lokāmi vienā vai otrā veidā visos locīju-

mos vienādi; turpretī tie iet lielāko tiesu juku jukām tai mērāmā mainās

otrā balsienā platie pašskaņi ar šauriem, paveidam: „šitādi" „tāvi"

„plātie" „
vārti", „šitādu tt

„tavu
tt „„plataoa

„vārtu", „šitādiem" „tāviem"

„plātiem" „vārtiem", „šitādus" „tavus" „platos" „vārtus", „šitādos"

„tavos" „platos tt „vārtos". Še redzams, ka „a" burta vietā nāk „ā" —

burts tikai nominativā un dativā, un tādu vārdu ir lielākais daudzums,
kas šai ziņā pārveidojas tikai dažos locījumos.

IV. Tādiem vārdiem, kas beidzas ar „-is" un kuriem otrais

balsiens iesākas ar jotētu jeb mīkstinātu līdzskani, tiem celma balsienā

platais pašskanis „a
tt

nepārveidojas, lai otrā balsienā pašskaņi mainās

kā mainīdamies, paveidam: „zaķis a

,
„zaķa tt

,
„zaķam", „zaķi", „zaķē"; —

„zaķi", „zaķu", „zaķiem", „zaķus", „zaķos
a

. Tāpat „pliķis", „steķis" etc,
kam celma balsienā atrodas „e

tt
vai „i".
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V. Tādos vārdos, kam pirmā balsienā „o" un otrā „a
a

,
kā:„„ola,a a

,

„roka", skola", „nora", „kora
tt

etc., ir izrunājami pilnās platās skaņās
abi balsieni; bet kad otrā balsienā nāk „c", tad pirmā balsiena „o"

izrunājams cik šaurāk var, savelkot lūpas uz priekšu, kā kad jāizrunā
viena skaņa „va

tt

,
itkā: „odze", „roze", „mode", „bode tt

,
„lode", —

bet locījumos pārveidojumu nav.

VI. Tāpat arī tiem vārdiem, kam pirmā balsienā „v" un otrā „a",

izrunājami abi balsieni platā skaņā, kā: „urga", „upmala", „pupa",

„nūja"; bet kad otrā balsienā stāv „c", tad te arī jāievēro šaurā iz-

runa, kā paveidam krieviski tai vārdā: „nbK)TK)p6bioprb v

,
kā: „upe",

„mute", „šķutes", „stute tt etc, bet ne laika vārdos, kur paliek platā

izruna, kā: „gulēt", „kūpēt", „murdēt
tt

,
„stūrēt" etc; ir daži izņēmumi

arī lietu vārdos, kā: „rūpes", „ūdens" etc, kur celmā būdamais „v"

izrunājams platā skaņā.
Vil. „U

a-deklinacijas vārdus, kā: „medus tt

, „
vidus", „ledus" etc,

loka līdzīgi „a"-deklinacijas vārdiem: „tirgs", „tirga", „tirgam" etc,

tāpēc „u
tt-deklinacijas šai izloksnē pavisam nav.

VIII. Lietu vārdos, kas beidzas ar galotni -is, — tiek nominativā

(laikam tik īsuma labad) šīs galotnēs „i" izmests, kā: nāz's, ez's, JŠn's,
Jēc's, puis's, bried's etc. Siem lietu vārdiem citas vārdu šķiras pie-

mērojas sekoši: „ās", „tavs" „vācais" „brāl's
a

, „mān's tt

,
„tava tt „vācā"

„brāļa
tt

,
„man", „tavam

v

„vācam
a „brāļam a

,
„mani", „tavu

tt

„vāco
tt

„brāli a

, „mānē", „tavā" „vācā" „brālē"; „mās", „tavi"
„

vecie" „brāļi",

„mūsu", „tavu" „vāco" „brāļu", „mums", „tāviem"
„
veciem" „brāļiem",

„mūs", „tavus" „vācos" „brāļus", „mūsos", „tavos" „vācos" „brāļos". Se

īpašības vārda („vecie", „veciem") celma balsiena „c" nepārveido-

jas par „ā" tur, kur otrā balsienā arī atrodas šaurais pašskanis „c"
vai „ie" vai „i", kā tas redzams daudzskaitļa nominativā un dativā;

turpretī vietnieku vārdā („tāvi v

,
„tāviem") tajos pašos locījumos celma

balsienā esošais „a"-burts pārveidojas par „ā" tāpēc, ka beigu balsienā

nāk šaurais pašskanis „i".

IX. Sieviešu kārtas vārdi, kam celma balsienā, un otrā arī, at-

rodas „a"-burts, ir lokāmi bez savādībām, kā: „māja", „mājas",
„mājai" etc; tāpat arī tie vārdi, kam pirmā un otrā balsienā stāv

„c"-burts, kā: „lēle", „ērce", „mēle", „ēde" etc, paveidam: „ecēša",
„ecēšas", „ecēšai" etc.

X. Tie sieviešu kārtas vārdi, kam galotnē-s, kā: „durvs", „auss",
„krāsns", „govs" etc, lokāmi sekošā kārtā: „acs", „āc's" („ācis"), „ācei",

„āci", „ācē"; „āc's" („ācis"), „acu
w

,
„ācem", „āc's" („ācis"), „ācēs".

XI. Ir arī tādi vārdi, kam abos skaitļos un visos locījumos pirmā
balsienā jāizrunā „a" vietā „ā", kā paveidam: „plācens" („-nis"),

«plāceņa", „plāceņam", „plāceni", „plācenē"; „plāceņi", „plāceņu", „plā-
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ceņiem", «plāceņus", «plāceņos". Tāpat: „vāciets", «rācen's", «lācene"
(oga), „mācītājs", «rādītājs" etc.

XII. Ir vārdi, kuriem pavisam tik divos daudzskaitļa locījumos,
nominativā un dativā, „a" pārveidojas par „ā", kā: „lāsts", „

vārds",
„stāds", „stāsts", „rads" etc, paveidam līdz ar dažiem īpašības un

vietnieku vārdiem: „šāds" „plāns" „prāts", „šāda" „plāna" ~prāta",
„šādam" „plānam" „šādu" „plānu" „prātu", „šādā" „plānā"
„prātā"; „šādi" „plāni" ~prāti", „šādu" „plānu" „prātu", „šādiem"
„plāniem" „prātiem", „šādus" „plānus" „prātus", „šādos" „plānos"
„prātos".

XIII. Līdzīgi priekšējiem vārdiem atrodas arī citi ar „c"-burtu
celma balsienā un „a"- vai „v"-burtu otrā balsienā, kas patur viscauri

„c" par ~ā", kā: „vērstuve", „cepure", „sētuve", „lētums", „svētums",

«vētra", «pēda" etc., paveidam: «bada", «bādas", «bādai", „bādu",

«badā"; «bādas", „bādu", «badām", «bādas", «badās".
XIV. Turpretī tie vārdi, kam pirmā un otrā balsienā ir „c", kā:

„sekme", «egle", «lēkme" un arī mazinājumu vārdos otrā balsienā „i",
kā: „pelīte", «lēlīte", «vecīte", „svecīte" lokāmi vieni kā otri pēc grāmatu
izrunas parauga, kā: „prece", «preces", „precei" etc. un «mēlīte", „me-

lītes", „melītei" etc; tāpat «priedīte", „mailīte" — ar divskaņiem celmu

balsienos. — Smalka izšķirība rodas tikai vienskaitļa akuzativā: nevis

„pelīti", kā vajadzīgs pēc vispārīgās locījumu kārtas, un «svecīti" etc,
bet „pelīt'", „svecīt'", „mēlīt," (īsuma labad), kā: «iededzini svecīt",

„
atnes eglīt'" etc. Tāpat āgl', dvāsāl', cāpur'.

XV. Vārdi, kam celma balsienā un otrā stāv „a"-burts, lokāmi

pilnīgi bez savādībām, kā: „māja", „mājas", „mājai" etc, tāpat „kāja",
„kārta", „nauda", «rauda" etc; tāpat tie, kam pirmā balsienā „v" un

otrā arī „a", kā: «nūja", «dūka", «krūka", «dūja" etc. Bez pārgrozībām
lokāmi arī visi vārdi ar «i"-burtu celma balsienā, lai citos nāk kādi

pašskaņi nākdami, kā: miga, stīga, likums, rīkle, dzīvība etc.

XVI. Atrodas arī grūti izskaidrojami vai pat neizskaidrojami vārdi,
kālab daži pieder pie šās, citi līdzīgi pie citas locījumu kārtas. Tā

tādi vārdi kā: «kāpšana", «glābšana", «krāpšana", «grābšana", «bār-

šana", «kāršana", «tapšana" etc. ir viscauri ar „ā"-burtu celma bal-

sienā, kamēr citi gluži līdzīgi vārdi lokāmi vispārīgi, kā: «sākšana",

«nākšana", «gāšana", «gāgšana", «drāšana", «smakšana" etc Bet iz-

šķirība runājot tiek ieturēta visai smalki. Neviens nedabūs dzirdēt,

ka, paveidam, vārdu «krākšana" kāds izrunātu par «krākšana" vai

otrādi. Vārds «pāra" izrunājams viscauri par «pāra", kamēr citi lī-

dzīgi vārdi, kā Māra, vārna etc. paliek pie vispārīgās rakstu valodas.

Liekas domājams, ka tur starpība būs sevišķi pie apkārtējiem līdzskaņu

burtiem, kā kur un katrā ziņā tie krīt vieglāk uz mēles.

XVII. Laika vārdos sastopams mazāk raibumu, jo pēc viņu ga-
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lotnēm skaitot, viss lielākais daudzums paliek pie rakstu valodas, kā —

pirmkārt — tie vārdi, kas beidzas ar galotni -āt, kā: «strādāt", «dā-
vāt", «mētāt", «stīpāt" etc.; otrkārt — tie ar galotni -ēt, kā: «peldēt",
«nīdēt", «trūdēt", «mutēt" etc; treškārt — tie ar galotni -It, bet

kuriem celma balsienā nav «a"-burta, kā: «mēdīt", «svētīt", «dēstīt",
«mīcīt", «sūtīt" etc; ceturtkārt — tie ar galotni -ot, kā: «ogot",
«pušķot", «lietot", «algot", «tukšot" etc. Bet pārgrozības nāk gandrīz

pēc tā paša parauga, kā deklinējamo vārdu šķirās, īpaši pie tiem vārdiem,
kam celma balsienā «a" un galotnē -It, kā: «vārīt", «tramdīt", «mācīt",
«rādīt" etc. Tagadnē tie gan arī skaitāmi pie vispārīgās konjugācijas
izrunas, atskaitot tik vienskaitļa otro personu, kur celma balsienā taču

„a" pārveidojas par „ā", kā: «es stāstu", «tu stāsti", «viņš stāsta", etc,

jo tur galotnē šaurais pašskanis „i"; bet tad citos visos laikos, abos

skaitļos un visās personās celma balsiena „a" pārveidojas par „ā",

paveidam: «es stāstīju", «tu stāstīji", «viņš stāstīja"; «mēs stāstījām",

«jūs stāstījāt", «viņi stāstīja"; tālāk: «es ešu (nevis esmu) stāstījis",
«tu esi_ stāstījis" etc, «es biju stāstījis" etc, «es stāstīšu" etc, «es
būšu stāstījis" etc.

XVIII. Pārejošiem vienbalsiena laika vārdiem, kuriem galotne

-aukt, kā «slaukt", «braukt", «saukt", «traukt", «kaukt" etc, tiem līdz pa-

gātnes pirmā personā sakāms nevis «slaucu", «braucu", «saucu", kā tas

ganmēdz būt grāmatas valodā, bet izšķirības labad no tagadnes pirmās

personas, tiek sacīts: «slauču", «brauču", «sauču" etc; turpretī nepārejo-
šam, -augt paliek abās vietās augu; — priekšpagātnē un priekšnā-

kotnē, sakāms abām šķirām: „as" «biju" «audz's", «tu" «biji" «audz's",

«viņš" «bij" «audz's"; — „ās" «būšu" «audz's", „tu" «būsi" «audz's",

«viņš" «būs" «audz's".
XIX. Mazinājumu ziņā Piebalgu izloksne ar divām galotnēm at-

šķiras pavisam no vispārības, likdama pirmkārt -iņš vietā -īts, kā

«kalnīts", «zirdzīts", «bērnīts", un — otrkārt -ņa vietā -na, kā: «ro-

cīna", «mājīna", «sirsniņa", turklāt zināmos gadījumos pārveidojot
arī celmā „a" par „ā", «māsa" — «māsiņa", «aka", «ācīna", tāpat
sašaurinot „o" un «v", kā: «ola" — «olīna", «stunda" — «stundīna" etc.

Pieņemta no vispārības ir tikai trešā galotne -te, kā: eglīte, dobīte,

(ar šauro „o"), — mutīte (ar šauro „v").
XX. Nu jāvaicā, kāda nozīme šādām izrunas savādībām un kālab

viņas cēlušās? Tur šai gadījumā jāatbild, ka tas rādās darīts ar di-

vējādu nolūku: pirmkārt — tiek meklēts vārdu īsums, otrkārt — izrunas

vieglums. īsums ir meklējams ar pašskaņu izmešanu galotnēs, kur

vārda nozīme caur to nezūd, kad paveidam no «pieticis" iznāk «pietic's",
no «palicis" — «palic's", no «dzenis" — «dzens" no «gulbis" — «gulb's"

(šaurais „v"), no «paēdis" — «pād's", no aizgājis pat «aizgās". Tā

gandrīz visiem laika vārdiem un dažiem lietu vārdiem vienskaitļa no-
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minativā, kas beidzas uz -is, tiek galotnē „i" izmests. Bet bez šiem

ir arī daži citi saīsinājumi un viņu paņēmieni, kā visi nedaudzie „v"

deklinācijas vārdi, kā «krogus" — «krogs" un īsinot no priekšgala:
«uguns" — «'guns"' „uguns kūrums" — «'gun'kurs". — Vieglums tiek

meklēts tādā cejā, kur runājot var iztikt ar mazāku mutes kustinājumu.
Kad paveidam rakstu valodā jāizsaka vārds vārīt, tad mute jāatdara
plaši; bet runājot «piebāldzēniski" — «vārīt", mute nav jāatver ne-

cik plaši, jo „ā" ar «i" skaņas ziņā stāv savstarpēji tuvāk, nekā „a"
ar «i". Ar mazāku mutes nodarbinājumu ir izrunājama arī «galviņa",
nekā «galviņa"; vieglāk sacīt ir joprojām «gaidīts", nekā «galdiņš";
«mute" ar šauro «v" izsakāma vieglāk nekā ar plato.

Pie šejienes gribu pabeigt savu aizrādījumu rindiņu, ko esmu sa-

stādījis tik no saviem dzirdēšanas novērojumiem, nevarēdams turēties

pie nekādiem paraugiem, jo tādu nekur neesmu atradis un tie man

arī nav bijuši vajadzīgi. Zinu gan, ka visi Šās izloksnes savādumi še

vēl nebūt nav pilnīgi uzrādīti, jo esmu centies rādīt tik pašas lielākās

savādību īpašības, atstādams sīkumus valodnieku pētīšanai, ja no tiem

kādreiz kāds gribētu šās savādības dziļāk izmeklēt. Bet tad tas jā-
dara pie drīzumā, kamēr šās izloksnes nekautrīgie vecie runātāji vēl

nav pavisam izmiruši, jo to nav vairs ļoti daudz.
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Vecpiebalgas biedrības nams.

VIL

Biedrības.

Biedrību dzīve Vecpiebalgā un visā viņas draudzē ir āttīstījusies

ļoti plaša; bet kā visiem^citiem attīstības pasākumiem, tā arī tai me-

klējams pirmais solis attāļos laikos. Par pašu pirmo biedrību, ko par
tādu var nosaukt, jāatzīst rekrūšu biedrība ar izpirkšanas nolūku no

kara klausības, pastāvējusi apmēram no pagājušā gadusimteņa piec-
desmito gadu vidus līdz jauniem kara klausības likumiem (1873. g.).
Tad nāk skolu biedrība, kas cēlusies 1867. gadā, kur turīgākie un

apgaismotākie šās draudzes vīri, līdz ar mācītāju Ferd. Silingu

un «skolas tēvu" A. Rathminderi, bij vienojušies uz skolas biedrības

dibināšanu, sniegdami paši no sevis ikkatrs kādu ievērojamu ārtavu

kā pirmo pamatkapitālu pabalstam uz skološanos. Bet pēc tā laika

apstākļiem viņiem neizdevās šo iedibinājumu nedz audzēt lielāku, nedz

darīt plašāk pazīstamu un panākt viskopīgāku līdzdalību draudzē, kā

tikai izsniegt dažas pabalstu sumas, kas vairs nav tikušas atdabūtas,
vismaz visas nē.

Ar 1873. gadu ši lieta pārgāja turpmāka mācītajā R. Guleke rīcība,
bet nelabojās nenieka, jo maz kas par to zināja un vēl mazāk vēroja.
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Nauda, kas vēl bij atlikusies, tika izdota visvairāk kādu semināristu

skološanai, bet ari bez stipras drošības atdabūšanas ziņā. Nedabūjot
nekādu tālāku ienākumu un nenākot pirmajiem aizdevumiem atpakaļ,
viss šis pasākums iesnaudās, būdams turklāt bez satversmīgas vadības,
ka neviens ar laiku par to nekā nevaicāja, un vispāri pat nekā nezi-

nāja, kamēr nākošais mācītājs P. Gailīts, kas iestājās šai draudzē

1902. gadā, iesāka viņu kustināt no jauna un nostādīt kārtīgā bie-

drības stāvoklī ar reģistrētiem statūtiem no 4. dcc. 1907. g., ar valdi,
ar revidentiem, ar gadskārtīgi atrādāmiem rēķiniem un visu īstenas

biedrības satversmi, nosaucot to par «Vecpiebalgas trūcīgu skolnieku

palīdzības biedrību".

Ļoti maz ir tādu cilvēku, kas grib iedoties kādā biedrībā aiz skaidra

labdarības prāta vien, ne tikai, lai tur darbotos, bet vēl arī lai maksātu

gadu no gada un uz ilgiem laikiem biedru naudu; tāpēc tad biedru

skaits šai biedrībā nav liels un no biedru naudām arī daudz nevar

ienākt, tālab jau pašā pirmā viņas atjaunošanas laikā cēlās domas, kur

un kā iegūt naudas līdzekļus palīdzības izsniegšanai. Gan jau ienāca

no draudzes arī cik necik labprātības dāvanu, bet samērā maz, tālab

prāti griezās drīz uz labdarības biedrību, kur sagādāt šai vajadzībai
kādu izrīkojumu. Labdarības biedrība uz to ir sniegusi gadu no gada
pretī laipnu roku, atvēlēdama zāli par brīvu vienam un dažreiz arī

diviem izrīkojumiem gadā. Tur nu tādi izrīkojumi, kas ir galvenā
kārtā teātra izrādes un saviesīgi vakari, iet gan uz trūcīgo skolnieku

palīdzības biedrības vārda un viņas priekšnieka rīcībā, bet darītāji ir

vienmēr tie paši labdarības teātra personāla locekļi, kas neliedzas pakal-
pot biedrībai arī citas biedrības vārdā. Pa starpām, protams, šad un tad

nāk pulkā arī kādi citi. Palīdzība tiek sniegta gan pret galvojumiem

uz atdabūšanu tādiem, kas skolojas tāļāk, gan uz neatdabūšanu vietējo
skolu bērniem, kam liela trūcība. Pēdējiem, zināms, mazākās suminās.

Izsniegts ir 1922. gadā 2500 rubļu priekš 25 mazturīgu vecāku bērniem

grāmatu iepirkšanai pa 100 rubļiem jeb 2 latiem katram. Bet tagad,
kur arī otra pakāpņa pamatskola ir brīvskola, bez skolas naudas, tad

šai biedrībai viņas īstenā vajadzības nozīme atkrīt.

Otra un arī ideālu nolūku biedrība ir «Vecpiebalgas labdarības

biedrība", dibināta 1869. gadā kā «dziedāšanas un lasīšanas biedrība",

bet 1874. gadā pārveidota par «labdarības biedrību", lai pēc tā laika

iespējamības varētu darboties plašāk, īpaši ar izrīkojumiem. Šai pašā
nozīmē viņa ir palikusi līdz šim un paliks arī joprojām.

Pirmos četrus gadus viņa mitinājās un darbojās vienīgi tā laika

plašajā draudzes skolā, bet tad, ienākot tur 1873. gadā Kronvaldam

un paliekot Pilsātniekam savā maizē, caur ko ievērojami sašaurinājās

telpas, viņa bij piespiesta meklēt sev citur mitekli, un tādu atrada

priekš pāra gadiem jaunajā meitu skolā Laskatē līdz 1875. gada vidum,
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kur tad aiz skolu valdes lieguma tāļāk tur darboties, īpaši ar teātra

izrādēm, iztaisīja sev uz ilgāku laiku vecā muižas kazarmā pagaidu
dzīvokli ar pastāvīgu skatuvi un zāli, paturēdama prātā vienmēr ce-

rību uz savu pašas nama celšanu, kuram nolūkam rūpīgi krāja naudu,
neaizmirstot aiz tā tomēr nekad labdarību.

Bet vienumēr par lielāko kavēkli bij derīgas vietas nedabūšana

no grafa Seremetjeva, kuram piederēja draudzes viducī visas derīgākās
un vienīgi no viņa dabūjamās vietas, jo no baznīcas jeb draudzes

zemes nebij ko domāt uz dabūšanu. Var arī būt, ka šī gaidīšana
iznāca beidzot biedrībai pašai par labu. Jo ja steigtos taisīt namu

agrāk, tad viņš neiznāktu nedz tik plašs, nedz tik derīgs viņas vaja-
dzībām, kāds tas tagad ir un ar kādu viņa var būt pilnā mierā.

Beidzot, kad 1886. gada vasarā zeme bij dabūta, viņas īpašniekam
vietējībā būdamam, biedrība nekavējās stāties pie darba, gādājot cauru

ziemu būvmateriālu, lai nākamā vasarā nams tiktu uzcelts, kas arī tā

notika. Bij priekš biedrības laimīgs gadījums, ka viņas pašas biedru

pulkā un vietējībā atradās mācīts namdaris J. Brauns, kas izpalīdzības

prātā izgādāja pagatavot plānu, saņēma pats par it mērenu maksu

būves darbu un gaidīja līdzinām maksas sumu, izdalot to uz laik-

metiem vairāk gadus, kas arī viss tika godam izlīdzināts ar pienā-

cīgiem augļiem. Namam pamata akmeni lika 12. apr. 1887. gadā un

iesvētīja namu jau tā paša gada 23. augustā ar lielām svinībām.

Jau pašā biedrības dibinājuma dienā, 26. martā 1869. gadā viņa
atvēra arī grāmatu krātuvi, kas vienumēr plašāk pieaugdama, pastā-

vēja līdz pēdējiem nemieru laikiem, kur tad 1919. gada pavasarī pēc

dažādu kara spēku iekortelējumiem, kā jau pieminēts, neatradās no

visa grāmatu krājuma nekā. Pagalam bij arī biedrības kora izpelnītās

godalgas pa vispārīgiem dziesmu svētkiem un abi karogi, kur pirmais

bij pastāvējis no pašiem biedrības iesākuma gadiem.
Dziesmu koris, kā no pirmās dienas sācies, tā pastāv ir tagad jo-

projām, sarīkodams ik vasaras kādu koncertu un kuplinādams dažādos

biedrības izrīkojumus, kā arī dziedādams svētku dienās baznīcā.

Viņš ir līdza dziedājis visos piecos vispārīgos dziesmu svētkos un

četros no tiem stājies godalgu sacīkstē un ik reizes pārnesis godalgas,

kuras, kā pieminēts, ir nozudušas nemieru laikos.

Otra no stiprākām biedrības darbībām ir un pastāv teātra izrādēs,
sākot no 30. aug. 1870. g., kas, pieaugdamas krietnumā, turpinās ne-

mitīgi joprojām. Tiek izvēlēta zāle arī dažiem ārpusējiem izrīkotājiem,
visvairāk rīdzeniekiem.

Daudz un dažādi labdarības biedrība ir sniegusi palīdzību vi-

sādiem trūcības cietējiem un bēduļiem pēc ikkatra laikmeta apstākļiem

un iespējamības. Starp citu biedrības nama pirmā laikā ik gadus

veca gada vakarā biedreņu komiteja sarīkoja nabadzīgu bērnu apdā-
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vināšanu pašu izgatavotiem drēbju gabaliem un pamielošanu līdz ar

viņu vecākiem pirms jauna gada sagaidīšanas izrīkojuma.
Kad 25. un 26. jūn. 1921. gadā biedrība svinēja savu piecdesmit

gadu jubileju, kas aiz politisku nemieru viļņiem notika divi gadi vēlāk

nekā vajadzēja pēc gadu skaita būt, tad tā laika priekšnieks pēc
rindas bij sešpadsmitais. Priekšējie piecpadsmit skaitā bij kalpojuši
šai amatā no viena gada līdz septiņiem gadiem — kā kurš. No tiem

piecpadsmit agrākiem dzīvi bij vēl seši. No biedrības dibinātājiem
tad bij vēl seši biedri, kas visu laiku biedrībā turējušies, un tikpat
daudz biedreņu.

Liels ir arī tas nopelns, ko šī biedrība, ārpus lietišķās palīdzības
trūkumos, izplatījusi pieklājīgas dzīves un tikumības ziņā pa plašu
apkārtni pussimts un vairāk gados, izaudzēdama pavisam jaunu pa-
audzi gan ar grāmatu krātuvi un priekšlasījumiem, gan ar dziesmām

un krietna satura lugu izrādēm, gan arī ar saviesīgiem vakariem un

citiem izrīkojumiem, kur nekad nekas aplams nav noticis un visa

biedrības dzīve bijusi vienmēr priekšzīmīga godīgas dzīves skola, kur

kā vadītāji un audzinātāji strādājuši pastāvīgi paši ievērojamākie vie-

tējības cilvēki. No fonda zemes šai biedrībai arī ir dots zemes gabaliņš.
Trešā biedrība, kas cēlās pēc tam, ir pirmā no pašpalīdzības jeb

savlabuma biedrībām. Tā ir «Vecpiebalgas savstarpīgā palīdzības
biedrība uguns grēku gadījumos", apstiprināta 29. maijā 1880. gadā.
Šai biedrībai, kura pēc tam atzīta un pieņemta vispāri Latvijā vairāk

kā neviena cita un devusi bez gala daudz atvieglinājumu lētuma ziņā,

par nodibinātāju bij īsteni Kaudzītes Reinis. Viņu pamudināja uz to

zemnieku grūtības šai ziņā, ka peļņas biedrības vērtēja laucinieku

ēkas pirmkārt ļoti zemu, otrkārt — ņēma samērā lielas apdrošinā-
šanas maksas, kur klāt nāca vēl arī apgrūtinoši noteikumi, kā pa-

veidam no muižnieku biedrības, kura prasīja, ka lai ikkatram savu

ēku apdrošinātājam būtu mājā uguns grēku šļūtere; un kad nebij, tad

pie izmaksas atvilka piecdesmit rubļus no tās jau bez tam visai zemās

atlīdzības sumiņas.

Viņš sarakstīja statūtus bez nekāda parauga uz to un toreizējais
tieslietu students Stērstu Andrējs, brīvlaika gadījumā, sakārtoja tos

vairāk pēc satura nodaļām, pārrakstīdams tūliņ arī krieviski. Vec-

piebalgas pagasta vietnieku pulks, kurā atradās arī pats statūtu sa-

stādītājs, vienbalsīgi pieņēma jauno sastādījumu un iesūtīja to ap-

stiprināt, kas arī bez kavēkļiem notika.

Drīz pēc apstiprinājuma dabūšanas iesāka nākt pieprasījumi no

Vidzemes un Kurzemes pēc statūtu norakstiem, kad šis panākums caur

laikrakstiem bij ticis zināms. Nekas cits līdz tam un pat līdz tagadējam
laikam nebij un nav tautā uzņemts ar tādu vispārīgu vienprātību, kā

šie statūti, kas dod liecību, cik lielai viskopīgai vajadzībai ar viņiem
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ir atvērti vaļā vārti. Šie paši statūti ir pastāvējuši ilgāk par četr-

desmit gadiem, un arī paplašinātos valdības dotos jaunos statūtos tā

pati savstarpējā palīdzība ar materiālu un naudu ir priekš lauciniekiem

pati svarīgākā lieta.

Peļņas biedrības iesākumā bij par šo jauno parādību stipri sa-

šutušas un Vidzemes muižnieku kredītbiedrība negribēja šām savstar-

pējām palīdzības biedrībām nemaz uzticēties, solīdamās aizdevumus

uz lauku mājām atstāt tikai tiem, kas ar savām ēkām stāvēšot kādā

no lielajām biedrībām, protams, — ar augstām gadu maksām; bet pa-

mazām taču pieļāvās, kad jaunā apdrošināšanas iekārta kļuva drīz

ļoti vispārīga un pildīšanā nedrošības nekādas nerādīja. Un tagad
visā Latvijā vai jel ir cik novadu, kur nebūtu savstarpējās palīdzības
biedrības ugunsgrēku gadījumos, lai arī ar dažiem pārgrozījumiem

pēc vietējību apstākļiem un viņu savādībām?

Priekšējā gadu simteņa deviņdesmito gadu sākumā atskanēja ai-

cinājumi, dibināt sabiedrību tirgotavas, ko pirmā galā sauca par «pār-
tikas biedrībām", vēlāk par «patērētāju biedrībām" un pēdīgi par

«kooperatīviem". Šos aicinājumus uz tirdzniecības biedrošanos sadzir-

dēja arī še, sāka prātot un vienoties, kamēr saradās tik daudz dalīb-

nieku, ka varēja iedibināt savu «Vecpiebalgas pārtikas biedrību", kas

apstiprināta 17. februārī 1894. gadā un uzsāka darbu tā paša gada

oktobra mēnesī, lai arī, vismaz iesākot, bez pārtikas vielām, bet pirms

iegādājot par ļoti mazu naudiņu, kas sniedzās tik līdz 400 rubļiem,

vienīgi saujiņu vispārīgu preču, jo iesākums bij grūts ar desmit

rubļiem biedru dalības naudas, kas pirmām galam bij vienīgais darba

kapitāls, un turklāt ne vēl viss iemaksāts.

īrētās telpas Mūrnieku mājā, kur biedrība vispirms ar savu tir-

gotavu iemitinājās, izrādījās drīz par mazām un nāca tāpēc domas

celt savu īpašu namu uz nomāta zemes gabaliņa ceturtdaļu pūrvietas

lielumā, turpat pie Mūrnieku ciemata, kas ir gan attāļu no draudzes

viduča. Palīdzīgas rokas sniedza šim darbam pretī biedri, gan būv-

materiālu dāvinādami, gan to pievezdami, gan — kam tas nebij

iespējams — sniegdami pabalstus naudā. Pat dažs cienījams nebiedrs

šai ziņā rādīja spožu priekšzīmi, kā dakters Kundziņš.

Ejot uz beigām 1896. gadam, biedrība pārcēlās no īrētām telpām

uz savu jauno namu, kas atrodas taisni tai vietā, kur senāk stāvēja
daudzinātais lielais «Mūrnieku akmens", ko Juris Allunāns teiksmaini

apdzied par «Klinšu cepuri", bet ko viņa īpašnieks priekšējā gadu
simtenī uz beigām saspridzināja un samūrēja gabalus jaunās kūts

pamatos. Bet toreizējais biedrības preču krājumiņš kā zudin pazuda

jaunajā veikalu telpā. Tomēr gadu no gada precēm pieaugot, ar laiku

sāka telpas trūkt, tā ka vajadzīga izrādījās piebūve un viena noliktava

taisāma vēl augšā. Apgrozība ar ikkatru gadu auga un varēja
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izdalīt dividendes uz iepirkumiem, lai arī pa starpām nāca pārvaramas
dažas iekšējas grūtības, īpaši tai ziņā, ka gandrīz visi vēl centās pirkt

„uz parāda" un vismaz drīzumā nemaksāt, caur ko dažas sumas gāja
zudumā. Tagad šai biedrībai piešķirts zemes gabals trīs pūrvietu lielumā.

Pie šās biedrības sāka darboties 1900. gada janvāra mēnesī „Vec-
piebalgas krāj-aizdevu sabiedrība", apstiprināta 18. okt. 1899. gadā,
iedama roku rokā ar «pārtikas biedrību", un uzņemdama savu darbību

arī ar gluži mazu iesākuma rosību, bet līdz lielā kara gadiem pacēla
savu apgrozību labi prāvā augstumā, iemantodama plašākas apkārtnes
uzticību ar savu neapšaubāmo rīcību. Viņa mitinās joprojām kā īre-

niece pārtikas biedrības namā ar akmiņu mūra kambarī ievietotu

ugunsdrošu un zagļudrošu naudas skapi. Tāds

kambaris ir arī pašai «pārtikas biedrībai" priekš
piebūvi līdz ar prāvu istabu, rokas kambari un paļ
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Vecpiebalgas patērētāju biedrība „Pārtika",
vecākais kooperativs Latvijā.

diem zaudējumiem, kas naudas iestādēs atgadās, cēlušies iz pašu darī-

tāju rīcības, jeb, sakot citiem vārdiem, ka izsniegti pa starpām arī

tādi aizdevumi, kas nav bijuši atdabūjami.
Kara briesmām tuvojoties 1915. gada vasarā krāj-aizdevu sabie-

drība aizgādāja savus dokumentus uz Maskavu, kur domāja esam

vispilnīgāko drošību, bet nav dabūts līdz 1924. gadam no tā vēl nekas

atpakaļ, kurpretī mājā būtu bijusi lielāka drošība.

Ar laiku tika sajusta vajadzība arī pēc lauksaimniecības biedrības,

un tādu uz iesniegtiem normalstatūtiem atļāva 4. aug. 1903. gadā.
Pirmajos gados viņa mitinājās ar savām sapulcēm labdarības biedrības

namā, turēdama uz savu darba lauku attiecināmus priekšlasījumus,
kamēr labdarības biedrībai tie tai laikā pavisam nebij atjauti no

krievu valdības aiz politiskiem cēloņiem. Starp citu šī biedrība ir

sarīkojusi divas, priekš lauceniecības apstākļiem prāvas lauksaimnie-

cības izstādes, pirmo 1908., otro 1913. gadā. Izdarījusi viņa ir arī

dažas ekskursijas, saaicinājusi dažus kursus un turējusi izmēģinājumus
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attiecībā uz lauksaimniecības darbiem un jautājumiem. Pa pavadītiem
nemieru gadiem arī šai biedrībai viņas gaitā ir bijis jāpiestājās, bet

tagad tā cenšas savus spēkus atjaunot, kas viegli nevar vis veikties.

Šai biedrībai, kura darbojās draudzes viducī, bet 1923. g. pārgāja
uz Vecpiebalgas muižu, kur tai ir telpas un arī zeme, izauga kā atvases

divas līdzbiedrības: «Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības pārtikas
biedrība" un «Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības kredītbiedrība".

Pirmā no tām, kas apstiprināta 30. dcc. 1908. gadā, iesākot ierīkoja
savu tirdzniecības veikalu pamazās īrētās telpās un otrā, kas cēlās

vēlāk, lai līdzās būdamai «jaunai" pārtikas biedrībai būtu kur dabūt

naudas līdzekļus, darbojās līdz lielā kara tuvumam pagastnamā, kur

atradās kāda brīvā būdama istaba. Bet 1915. g. vasarā viņa tāpat
kā to darīja attāļāk un nomaļāk būdama «Krāj-aizdevu sabiedrība pie

Vecpiebalgas pārtikas biedrības", aizgādāja savus dokumentus uz Ma-

skavu, bet tikai 1924. gadā savu darbību atjaunoja.
Lauksaimniecības biedrība ap 1912. gadu iemitinājās ar savu tirdz-

niecības veikalu un vispār ar biedrības vadību bijušā pagasta magaziņas
tukšā ēkā, iztaisīdama to par dzīvojamo māju un no pagasta nomādama

savām vajadzībām. Tirdzniecības gaitas ziņā lauksaimniecības biedrības

pārtikas biedrībai, būdamai draudzes vidū un tuvu pie baznīcas, bij gan

apkārt dzīvāka kustība, nekā viņas vecākai māsai Vecpiebalgas patē-
rētāju biedrībai «Pārtikai" ar viņas veikalu, būdamu daudz klusākā

vietā; bet par to pirmajai bij izturama daudz smagāka sacensība no

privattirgotāju puses tuvākā tuvumā nekā otrai tikpat agrākā, kā jaunā
vietā. Pastāvēt viņas pastāv gan abas, lai arī pēdējos gados bez ievē-

rojamas peļņas, taču cerību patur abas, uz atzelšanu. Lielākais sma-

gums, kas viņas velk uz leju, ir personāla algas, kuru vietējie privat-
tirgotāji nejūt, pildīdami un darīdami paši visu.

Trešā patērētāju biedrība ir dibināta draudzes rietuma nomalē, no-

saukta par «Leimaņu patērētāju biedrību" un reģistrēta 1920. gada
novembra mēnesī. Viņa ar savu veikalu ir iemitinājusies citreizējā
Leimaņu dzirnavu krogā un darbojas iesākumā lēnām aiz līdzekļu
mazuma.

Turpat tuvumā tika dibināta arī Leimaņu izglītības biedrība, kas

reģistrēta 13. jūl. 1922. gadā. Šai biedrībai īstenībā sākums sniedzas

atpakaļ līdz priekšējā gadu simteņa astoņdesmito gadu sākumam ar

«Leimaņu dziedātāju kora" nosaukumu, kas vasarās arvien sagādāja
kādu izrīkojumu ar dziesmām un saviesīgu dzīvi un dziedāja savas

kapsētas svētkos arī. Tagadējā biedrības pārveidojumā viņai paliek
dziedātāju koris joprojām kā bijis un ir grāmatu krātuvē ar kādiem

200 sējumiem. Bez tam šī biedrība ir jau nopirkusi kādu tukšu ēku,
kurai domā pievienot jaunu skatuves galu un ierīkot tur visu biedrī-

bas dzīvi.
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Abās šajās biedrībās darbojas nevien paši „leimanieši", bet arī

tuvējie „vecpiebaldzēni", kam draudzes viducis tāļu ar labdarības bie-

drību un viņas izrīkojumiem, tālab biedrojas un rīkojas še mazākā

aprindā.

Leimaņu vārds pastāv gan vairs tik turienes muižas un dzirnavu

ziņā, jo pagasts ar viņa 16 saimniekiem un to ēkām ir pievienojies pie

Vecpiebalgas. Tomēr, kā ierasts, „leimaniešu" nosaukums paliek tiem

ciematiem tāpat un paliks joprojām.

Briņģu pagastam ir tikai vēl sava palīdzības biedrība ugunsgrēku
gadījumos. Bet taču jau sēkla ir mesta 1922. gadā kādai nākamai

biedrībai, iedibinoties dziedātāju koram vietējā skolotāja vadībā.

Savienotam Veļķu-Grotužu pagastam ir bez savas palīdzības bie-

drības ugunsgrēku gadījumos arī sava «kultūras biedrība", bet vēl bez

sava pajumta. Pa vasaru mēnešiem viņa ir pasteigusies sagādāt dažus

izrīkojumus tukšos prāva lieluma labības šķūņos, kādu tur, šai vaja-
dzībai diezgan derīgu, ir vairākiem saimniekiem.

Pastāv arī kādas kuļmašīnu biedrības un visjaunākā laikā sāk

celties kopmoderniecības, no kurām viena, vārdā „Aida" strādā jau no

1922. gada beigām ar teicamām sekmēm un uzcēla 1924. gadā savu

namu. Vairākas citas rīkojas arī jau darbā, jo šās nodarbības biedrī-

bām ikkatrai ir nozīme tik priekš ne liela apdzīvota gabala, kālab viņu

vajaga biežāk, nekā citu.

Cēlusies ir arī dārzkopības un biškopības biedrība, bet tai pie-

augšanas un darbības laiks tikko iesācies. Zeme ar ēku ir piešķirta
šai biedrībai arī pie Ineša ezera.

Vispēdīgi nāk dzirdamas arī medinieku biedrība un pat makšķer-

nieku, no kuru darbības maz kas plašāk zināms.



Ceļmalā.





Vecpiebalgas aptieka.

VIII.

Veselības kopēji.

Vecpiebalgas pagasts ir pirmais un bija vismaz ilgāku laiku vie-

nīgais visā Latvijā, kas bez nekādas pavēles, pat bez pamudinājuma
un uzaicinājuma atzina par nepieciešamu mācīta ārsta vajadzību, kas

uzturams no pagasta līdzekļiem. Pirmais solis uz to ir sperts jau
1862. gadā, pieņemot par pagasta ārstu dakteri J. Jurjānu, mūzikas

mākslinieku Andrēja, Jura un Pāvula tēvbrāli, Barona, J. Alunāna un

citu pirmo mācīto latviešu studiju biedru un viņu mazā «pulciņa" vakaru

dalībnieku, kas katrā ziņā bij pirmais latviešu tautības ārsts vismaz uz

laukiem. Ja arī Rīgā vai Jelgavā kādi atradās, tad tie pavisam ne-

atzinās par latviešiem. Dakteris J. Jurjāns pats stāstīja, ka kristīts

vārds viņam bijis Anžs, bet iestājoties Tērbatas augstskolā, tāds vārds

tur neticis atzīts par pieņemamu, bet tā vietā ierakstīts „Johann
a

,
kas

laikam valodniecības ziņā esot celms, no kura izaudzis „Hans" un pēc
tam Anžs.

Pirmām galam dakteris Jurjans iemitinājās tukša virsnieku kazarma

muižā, bet drīzumā pagasts ietaisīja viņam pastāvīgu dzīvokli savā
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«jaunā tiesas mājā", atvēlot šai vajadzībai plašās pagasta sapulču zāles

galu un ietaisot tur bez ne lielās pieņemamās istabas, kas kalpoja tur-

pat arī aptiekas vajadzībām, trīs—arī samērā pamazas istabas ar virtuvi

un pieliekamo kambari aiz dzīvojamām istabārm Bet jaunais dakteris

bij mierā ar visu vienkāršību, kādā bij audzis Ērgļu Meņģeļos.
Ar pazemības un labsirdības pilnu prātu dakteris Jurjāns darbojās

savā veselības kopšanas darba laukā, būdams mierā ar kaut kādiem

pakaļbraucēju pajūgiem un ne reti iegriezdamies pie neveseļiem arī ar

savu zirgu. Visiem bija brīnums par tādu dakteri, kas runāja skaidru

«zemnieku valodu", kungs būdams. Pašam viņam bija jāgatavo zāles,

nespējot aptieķnieka algot; nabadzīgiem neveseļiem viņš deva tās par

brīvu, un kur maksu ņēma, tur tā bij ļoti zema. Bet daudzi neaiz-

maksāja to pašu mazumiņu, jo tolaik bij ieaudzis, kā jau agrāk minēts,
tāds netikums šejienes cilvēku prātos, palikt cik vien iespējams vai

visur visu parādā un arī nesamaksāt pavisam. Tā arī dakteris Jurjāns

gan sarakstīja tādu sīku parādu rindas pa 15 un 20 kapeikām, bet

nedabūja nekad rokā.

Būdams krietns un sirsnīgs dziedātājs ar jauku tenora balsi, dakteris

Jurjāns dziedāja līdza baznīcā pirms draudzes korī, vēlāk pie dzie-

dāšanas biedrības kora, it īpaši solo gabalus. Dziedāšanas biedrībā,
kas vēlāk pārveidojās par labdarības biedrību, viņš piedalījās labprāt
ar zinātniskām runām, piederēdams arī pie šās biedrības dibinātājiem
ar jauku cerību pilnu sirdi.

Līdz 1866. gadam, kamēr nebij ieceltas pagastu valdes, stāvēja
pagastu iekšējā rīcība pagastu tiesu rokās, un tā arī šejienes daktera

lieta; bet iestājoties darbā pagastu valdēm un vietnieku pulkiem, tas

viss pārgāja viņu ziņā, kur tad tik lielā pagastā, kā Vecpiebalga, sa-

nāca dažādu spriedēju pāri par divdesmit ar visādām domām un prā-

tiem, kamēr tiesu sastāvā atradās tikai trīs vai četri. Tur tad cēlās

pret dakteri dažādi spriedumi, kas apgrūtināja un sarūgtināja viņa
dzīvi jau bez tam, strādājot par ļoti zemu aldziņu, kuru tad vēl centās

samazināt. Pienāca klāt vēl kaut kas cits par vainu viņam, lai gan

tur vainas pavisam nebij. Tādās neveselību kaitēs, kur nevarēja līdzēt

ar zālēm, bet tik ar izturēšanos pie ēdieniem, dzērieniem un dzīves

ierašām, atturoties no šā un tā, dakteris Jurjāns prātu apmierināšanai
vien nemēdza zāļu dot, bet vadīt neveseļus pie saprašanas, ka zāles

ikkurā neveselībā vis nelīdz. Bet maz apgaismotie cilvēki, kas zāļu
brīnumiem ticēja, protams, nebij ar to apmierināti un aizgāja nepār-
liecināti tādās domās, ka dakterim derīgu zāļu nav. Viņa necienītāji
sāka to apstiprināt un celt vienmēr vairāk aizspriedumus pret viņu.

Tāpēc ap 1873. gadu dakteris Jurjāns atstāja šo vietu un pārgāja uz

Gostiņu miestu par privatārstu, pabijis kādu laiku Veļķumuižā līdz

turpmākas vietas sataujājumam. Pēc tam viņš iepirka lauku māju
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Jumurdas Ķeizeru ciemā un pārcēlās ar savu darbību uz turieni, kur

dažas grūtības ciezdams nomira 1879. gada pavasarī.

Jurjāna pēcnācējs bij dakteris Larsens, vācietis, acu speciālists,

pārnācis šurp no Jumurdas; bet — būdams stipri sazāļojies ar morfiju —

pats stāvēja nožēlojama neveseļa stāvoklī. Nespēdams panest bieži

vajadzīgu izbraukumu pie neveseļiem, viņš turēja „pelšaru" vai dažreiz

kādus medicinas studentus, kas mīl pie neveseļiem izmēģināt zāļu

stiprumu, jaunas receptes, pārdrošus dziedniecības ceļus un nebēdīgus

griezienus; tādus tad daudzreiz sūtīja savā vietā, kad pats nespēja
pie neveseļiem braukt vai tos mājā pieņemt. Par to nāca dzirdams

pagastā nemiers, bet taču tāļāk nekas necēlās. Divpadsmit gadus še

pastāvējis un veltīgi mēģinājis vēl no morfija Rīgā atradināties, dakteris

Larsens bij 1885. gada pavasarī savā dzīvoklī grūtās ciešanās drīz

nomiris no morfija lietošanas sekām. Pieminams, ka viņa laikā no-

dibinājās Vecpiebalgā aptieka ar pilnām publiskām tiesībām uz daktera

Larsena vārda. Zāles uz parāda vairs izsniegtas netika, ar ko parādu
taisītājiem vajadzēja apradināties uz pēdām. Dakteru maiņu gadījumos
darbojās kā vietnieki un pagaidu ārsti daži krietni jauni dakteri, kā

Deubners, Brašnevics, Dietrichs un citi. Daži no tiem tika arī labi

iecienīti un gandrīz uzaicināti par palicējiem pēc Larsena.

Bet pagasta vietnieku domas taču šai lietā grozījās citādi. Nolīgts
tika ar dakteri J. Kundziņu, kurš tolaik atradās vēl Tērbatā. Viņš
iestājās dzīvot tai pašā priekšējo dakteru mājoklī, kas Larsenam ienākot

bij par vienu istabu paplašināts un aptieka ietaisīta lejā, vecā tiesas mājā.
Pirms nolīguma ar dakteri Kundziņu, cēlās jautājums, kam pie-

derēs aptiekas turēšanas tiesības, pagastam vai nākamam dakterim.

Larsena atraitne, ilggadīgā abu Piebalgu pārvaldnieka Alabuševa meita,

juzdama līdza savai dzimtenei, atstāja to tiesību Vecpiebalgas pagastam,
kā dāvinājumu, kamēr vēl nākamais dakteris nebij pieņemts. Šo tiesību

pagasts valda joprojām un tā tam daudz nozīmē ārstus algojot, kad

aptiekas ienākumi nāk ieskaitāmi viņu labā.

Drīzumā nāca Vecpiebalgas pagasta dzīvē svarīgas pārgrozības.
Pagasta ēkas, kā magaziņa, tiesas un pagastvaldes māja, būdama zem

viena jumta, un pagasta staduls atradās pēc vecu laiku iekārtojuma
vienviet ar muižas ēkām. Ar laiku šī vienkopība metās nepatīkama

tikpat muižai kā pagastam: — muižai nemiers no pagasta darbībām

pie magaziņas, tiesas un pagastvaldes, pagastam tāļa vieta pašā nomalē,
tālab abas puses vēlējās šķirties. Muižas īpašnieks grafs Šeremetjevs
1886. gada vasarā bij Vecpiebalgā, un tai gadījumā tika noslēgts līgums
starp muižu un pagastu. Muiža atpirka no pagasta viņa ēkas par
8000 rubļiem un deva zemi pagasta un draudzes viducī, baznīcas

tuvumā jaunu ēku celšanai turpat, kur dabūja zemi arī labdarības

biedrība savam namam.
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Tūliņ nākamā 1887. gada vasarā pagasts uzcēla jaunā vietā pagast-

namu, daktermāju, kurā iedalīja telpas arī aptiekai, un magaziņu. Tā

paša gada rudenī uz jauno vietu pārgāja dakteris Kundziņš savā

krietni plašākā dzīvoklī, tāpat pagasta tiesa un valde savā namā,

pārvietojot uz jauno ēku arī pagasta magaziņas labību.

Dakteris Kundziņš, būdams īstens jaukuma mīlētājs, nekavējās
pārvērst daktermājai piešķirto kailo zemes gabaliņu jaukā dārzā, gan

augļu, gan skaistuma kokiem ar stipru sētu apkārt un vidū daiļu

paviljonu, darīdams to visu saviem peļņas līdzekļiem vien. Jautrs

garā, priecīgs darbā un arī spirgts veselībā viņš izcieta labi visas

daudzās braukšanas, neliegdamies steidzamu vajadzību gadījumos arī

pa naktīm sevi traucēt.

Panākdams vienumēr darbā krietnas sekmes, dakteris Kundziņš

iemantoja drīz ievērojama ārsta slavu, tika cienīts un meklēts nevien

savā pagastā, bet arī plašākā apkārtnē. Visur iedibinājās tās domas,

ka, ja būs vien vēl kas spējams un dakteris Kundziņš tiks laikā klāt,
tad palīdzība un glābšana droša. Labdarībās un dažādās trūcībās

viņa roka bij devīgi atvērta, tā ka laikam gan neviena patiesa vaja-
dzība, ar ko pie viņa tika griezties, nebūs palikusi neievērota.

Daktera Kundziņa un viņa laipnās laulātās draudzenes laikā Vec-

piebalgas daktermāja bij iemantojusi pat vai publiskas brīvviesnicas

nozīmi, jo tas jau rādījās saprotams pats par sevi, ka visai inteliģencei,
kas nāk šurp, kā amata biedri, studenti, skatuves mākslinieki vai

dažādi ierēdņi — visiem piemešanās drošība daktermājā.
Labdarības biedrības darbībai dakteris Kundziņš turējās līdza no

pirmām atnākšanas dienām, gan piedalīdamies drīz pie nama celšanas

vajadzībām ar savu tiesu, gan dodams biedru sapulcēs skaidrojumus

par veselības kopšanu, gan apmeklēdams biedrības izrīkojumus, tikai

kā biedrības vadītājs priekšgalā pirmos gados vis nestājās. Bet kad

bij iemantojis vispārīgas cienības stāvokli, tad neliedzās 1907. gadā

pieņemt arī ievēlējumu uz priekšnieka pienākumu, ko paturēja, rīko-

damies biedrības vadībā ar lielāko vērību un uzcītību, līdz mūža

galam. Par priekšnieku viņš bij arī lauksaimniecības kreditbiedrībai.

Kā sadzīves cilvēks dakteris Kundziņš turējās vienumēr pie jautra

prāta, pie attapīgas, jocīgas valodas, mīlēja vaļas brīžos priecīgu kop-

dzīvi, būdams arī brašs dziedātājs no studenta gadiem. Visur, kur

vien viņš pulkā parādījās, tur ienesa nemanot gara spirgtumu līdza,
tālab draugi labprāt vēlējās redzēt viņu savā vidū, uz ko viņš arī

nebij liedzīgs.
Krievu kara laikā ar Japānu dakterim Kundziņam uznāca arī ne

visai patīkams dzīves traucējums: viņš arī tika iesaukts kā ārsts un

strādāja visvairāk Omskas kara slimnicā. Bet arī šo traucēkli viņa

jautrais prāts panesa mierīgi un pēc kara laika varēja pārnākt ar
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paaugstinātu goda kārtu un ar pilnīgu atvaļinājumu, ka savu mūža

laiku izkalpojis. Tad varēja atzelt atkal pārtrauktā ģimenes dzīves

laimība, turpināties iemīlētā darbība un pagastam apmierinošs prieks

par savu pārnākušo veselības kopēju, lai arī viņa prombūtnes laikā

šad tad bij bijuši daži vietnieku dakteri.

„Bet ar likteni par velti nolīgumi būtu celti, nelaime, tā ātri nāk!"—

Pilnos spēka gados, laimīgas ģimenes dzīves un svētīgas darbības

vidū nāk kā pērkoņa spēriens, kad 1913. g. 23. februāra rītā dakteris

Kundziņš tiek atrasts gultā — bez dzīvības, kā nogulies uz labo pusi
un roku palicis zem vaiga. Kas var izsacīt atraitnes un meitu iztrūk-

šanos un izmisumu! To spēj iedomāties tikai tie, kas kaut ko līdzīgu
piedzīvojuši. Kā ar vienu sitienu sabrūk visa mierīgā ģimenes laimība.

Jāatrodas uz reizes bez gādnieka un galvas; jāatstāj tik mīļi iekoptā,
jaukā dzīves vieta ar kuplo dārzu, kas viss pašu stādīts un saaudzēts,
un māja ar siltnicas nozīmē paša aizgājēja uzcelto piebūvi, kurai virsa

jumta vietā līdzena ar apsētojumu apkārt it kā pēc siltzemju parauga.

Viss, viss uz reizes pagalam kā kāds jauks sapnis, kad jāatmostas
bēdu un raižu pilnā dzīves uztraukumā.

Tā paša 1913. gada septembra mēnesī ienāca dakteris Fr. Krastiņš

šurp no Dzērbenes kā ceturtais Vecpiebalgas pagasta ārsts. Izceļoties
nākamā gadā lielam pasaules karam, viņu aizsauca kā ārstu pie ievai-

noto lazaretēm. Pārnācis viņš turpināja veselības kopšanas darbus ar

lielu uzcītību un teicamiem panākumiem, bet nomira 1919. gada agrā

pavasarī, būdams jau vispāri labi iemīlēts un ar žēlumu pavadīts.
Dakteris Krastiņš darbojās, cik viņam atļāva laiks, arī labdarības bie-

drībā un lauksaimniecības patērētāju biedrībā kā ievērojams šo biedrību

darbības veicinātājs.
Savāds ir bijis daktera Krastiņa atraitnes liktenis. Pēc vīra nāves

viņa palika ar diviem nepieaugušiem bērniem svešumā viena pati bez

dzīves līdzekļiem, būdama kaukaziete — pat laikam čerkesiete.

Bet viņu glāba brīnišķā kārtā viņas gara spējas un Maskavā

iemantotās dramatiskās zinātnes. Jau Dzērbenē būdama viņa bij iemā-

cījusies krietni vien latviski un darbojusies pie turienes skatuves. Še

Vecpiebalgā šī viņas prašana atrada, tā sakot, pastāvīgu darba lauku,
jo pie šejienes teātra izrādēm, kā režisoriete, viņa ir kļuvusi pat ne-

pieciešama, īsti pēc tam, kad iedibinājusies nevien pilnīgāk un dziļāk
latviešu valodā un viņas dramatiskā rakstniecībā, bet iepazinusies arī

ar tautas rakstura un dvēseles īpašībām.
Tādā kārtā bijusē dakt. Krastiņa atraitne, kas 1922. gada beigās

ir devusies no jauna laulībā, ir atradusi sev še otru tēviju, spējusi
uzturēt sevi un bērnus, kalpodama turklāt ar lielu nozīmi labdarības

biedrības skatuvei.

Nākamais jeb piektais ārsts bij dakteris Eghtis no 1919. g. līdz
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1922. gadam. Arī viņu iesauca pirmā galā Latvijas valdība valsts die-

nestā līdz kara laika beigām. Viņa prombūtnes laikā pa daļai pildīja
ārsta pienākumus viņa laulātā draudzene, būdama arī dakteriete. Dak-

tera Eglītes drīzo aiziešanu no šās vietas visa apkārtne ļoti nožēloja,
jo viņš arī īsā laikā bij iemantojis viskopīgu mīlestību un cienību.

Beidzot nu no 1922. gada vasaras sākot darbojas še kā sestais

pagasta ārsts un veselības kopējs dakteris R. Strauss, pārnācis šurp no

Nītaures. Visi, kas vien meklējuši arī pie šā daktera kādas palīdzības
neveselību gadījumos, pārnāk mājās ar vislabākāmatsauksmēm par viņu.

Tā nu no sešiem Vecpiebalgas pagasta ārstiem četri dus jau pa

trim vietējām kapsētām savu nezināma ilguma miegu, bet dzīvi ir tik

abi pēdējie. Lai tad izsakām pateicību un atzinību šiem visiem aiz-

gājušiem, bet ilga mūža un svētīgas darbības novēlējumu abiem pēdē-

jiem dzīviem veselības kopējiem šai pagastā un draudzē, jo viņi visi

ir snieguši un sniedz savu palīdzību arī pāri pagasta robežām plašākā
apkārtnē.
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Vecās kapsētas vārti.

IX.

Kapsētas.

Neskaitot līdza aizvēsturīgo „krīvu (krievu) kapu" un „zviedru

kapu" Ineša ezera pussalās, par kuriem runāts jau L, nodaļā, tad pir-

mās kristīgo laiku kapenes ir bijušas ap veco baznīcu pēc Vācijas

parauga un pastāvējušas, kā rādās, vairāk gadusimteņus nelielā ap-

mērā. Tas izskaidrojams ar to, ka pat vēl labi ilgi kristīgos laikos

miroņi tika slepen glabāti kaut kur ārpus kapsētām un tikai aiz bailēm

no valdības soda tos visus sāka apglabāt vienkop iesvētītās draudžu

kapsētās, tiekams visi pie tām pieradinājās.
Šai pirmatnējā kapsētā, ko iznīcināja jaunās baznīcas būve (1839. līdz

1845.), ir bijuši apglabāti arī pirmie mācītāji, varbūt kādi vēl no katoļu
laikiem. Dažiem no evaņģēliskiem mācītājiem, cik ticis zināms, ir bi-

jušas vēlētas dusas vietas baznīcā altāra priekšā. Bet no tā visa vairs

nekas nav tuvāk zināms, nedz atrodams. Rokot jaunai baznīcai pamata

vietas, ir ticis atrasts daudz kaulu. Racēji tos sametuši īpašās bedrī-

tēs vēl dziļāk par pamata akmeņiem.
Kad baznīcas dārza kapu vietu ir pietrūcis, tad tikusi ietaisīta jauna

kapsēta pūrvietu trīs lielumā, verstes pustrešas no baznīcas uz rietumu,
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lielceļa malā, augstā, saulgozīgā vietā, ar izskatu uz Tauna un Ineša

ezeriem pār Purgaiļu ciematu. No šās kapsētas noskārstams vairs tikai

zemes valnis, kas tai bijis apkārt; citādi viņa līdzīga kaut kuram apkār-
tējam meža gabalam, kas pussimts gados jau otrreiz ir ticis nocirsts.

Šai kapsētā atradās un stāvēja neaizkārts pašā kalngalā vēl pēc
1860. gada viens vienīgs kaps ar aprakstītu guļakmeni virsū uz iemū-

rēta pamata. Tur laikam bij apglabāts tiesas mērnieks Hince, kas pēc
brīvlaišanas laika bij sadalījis še klausības mājām zemi un sastādījis
vaku grāmatas ar klausības dienu sarakstiem. Bet vēlāk šis akmens,
kā vienīgais šās kapsētas piemineklis, no turienes nozuda un tika

dzirdēts, ka kāds saimnieks to slepen aizvedis uz māju un licis iemūrēt

savam jaunam ērbeģim stāvmūriņā aiz materiāla vajadzības. To vietu

kapsētā ar mūra drupatu atliekām gan vēl iespējams atrast. Šī kap-
sēta varētu ļoti
daudz ko stāstīt

no dzimtlaiku

grūtumiem, bet

viņa cieš klusu

un liek ikkatram

ko domāt, kas

viņā nonācis. Zi-

nāmas par šo

kapsētu irarīda-

žas „modzeklu tt

teikas, kuras nu

jau sen gan ap-

klusušas. Tās cē-

lušās tikai tā, ka

daži apkārtējie
nebēdnieki gā-
juši traucēt ceļa

bruģētājus pa

naktīm kādā tu-

vējā nometnēvai

arī ceļiniekus.

Pec šas kap-
sētas ir dibināta

otra baznīcas tu-

vumā, tik kādu
Ieeja vidus kapsētā.

trešdaļu verstes no tās uz ziemeļiem — arī lielceļa malā. Bet par šo kap-

sētu, tāpat kā par priekšējo, nav atrodami nekur nekādi dibināšanas
dokumenti un nav zināms pat viņas sākuma laiks. Lielāka viņa ir

krietni par agrāko un laikam kādreiz arī palielināta, kas dod liecību,
ka viņas iesākuma laikā būs draudzē bijis jau daudz vairāk iedzīvo-

tāju, nekā tad, kamēr pastāvēja priekšējā, kuras sākums ir domājams
jau vai pirms ziemeļa kara sākuma. Šo kapsētu sauc par veco kapsētu.

Šai kapsētai apkārt ir valnis, sakrauts no akmeņiem, un mūrēti

vārti, kuriem tika materiāls no noārdītā nelielā bēru kambara. Viņas
vidū dus abi mācītāji Šilingi (Joh. Fridr. f 1834., Ferd. Fridr. f 1874.)
ar viņu laulātām draudzenēm. Tāpat otrais Vecpiebalgas pagasta ārsts

dakteris Larsens(fl884.) un pārvaldnieks Konstantīns Alabuševs (fl885.),
kura vadībā 1878. gadā klausības zemju saimnieki, būdami pēdējos
gados nomniecības stāvoklī, pa Vecpiebalgu, Jaunpiebalgu un Veļķu

pagastu, skaitā līdz 700, visi iepirka savas mājas, ka neviens no citu-

rienes nedabūja ienākt.

Pašā kapsētas vidū stāvēja līdz 1867. gadam miroņu pagrabs ar
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Kalna kapsēta Ineša malā.

smilšainu dibenu un dažām tukšu šķirstu daļām, ko varēja redzēt pa
durvīm no augšas. Agrākai baznīcas valdei laikam ir bijis zināms,
kas tur dziļāk apakšā apglabāti un kuriem nekādi radi un pēcnākami
vairs nebij atrodami, un pagrabs, nekopts būdams, sāka apdrupt, tādēļ

viņu noārdīja, piepildīja tukšo vietu un uzlika virsū uz kapu izskatā

uzmestiem paaugstinājumiem divus guļakmeņus: vienu mācītājam un

prāvestam Gotlībam Linde, kas bij šai draudzē par dvēseļu kopēju no

1771.—1800. gadam, un otru kādam v. jštadenam, kam tolaik būs pie-
derējusi kāda no šās draudzes muižām. Šās laikam izmirušās muižnieku

ģimenes locekļu kapi ir atrodami vairākās apkārtējo draudžu vecās

kapsētās, no kā redzams, ka savā laikā viņa ir bijusi liela. Turpat
tuvumā atrodas kāds cits vecs guļakmens ar šo savādo uzrakstu vācu

valodā: „Staigājat viegli pār šiem trūdiem, jo viņa (Magdalēna Oloffson)

bij jums tuvu rada."

Līdz 1845. gadam, kamēr šai draudzē nebij pareizticības baznīcas

un kapsētas, bet pa ziemām stāvēja karaspēka nodaļas korteļos, tad

mirušos kareivjus un virsniekus apglabāja šās kapsētas atsevišķā daļā,
kur vēl līdz 1860. gadam stāvēja savādi lieli koka krusti ar svešādiem

uzrakstiem. Rīta pusē ārpus vaļņa redzami vēl joprojām veci paš-
nāvnieku kapi, kuriem šai kapsētā iekšpus vaļņa vēl nav bijusi vēlēta
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vieta. Šai trešā kapsētā pat vēl jaunākā laikā ir glabāti daži miroņi,
lai gan tie rakti tur jau vairāk kārtām.

Ceturto kapsētu ierīkoja 1854. gadā toreizējās draudzes skolas

tuvumā un no baznīcas apmēram versti uz vakariem draudzes zemē,
kamēr abas priekšējās atradās Vecpiebalgas muižas zemē. Bet lai

draudzes zeme netiktu caur to samazināta, tad to daļu piemēroja tai

otrā malā no muižas zemes. Šo kapsētu sauc par vidus kapsētu.
Šai ceturtā kapsētā ar vēlāk mirušo laulāto draudzeni dus Kron-

valdu Atis 1875.), kam pie kapa Rīgas latviešu biedrības celts pie-
mineklis. Līdzās viņam lejas pusē J. Pilsatnieks (f 1879.). Viņam

audzēkņu, draugu un cienītāju gādāts piemineklis. Attāļāk pirmais

Vecpiebalgas pagasta ārsts, dakteris (f 1879.) un draudzes

skolotājs A. Rathmindera tēvs (t 1886.). Šiem abiem ir piederīgo

gādāti paliekami kapu krusti; tāpat toreizējam draudzes mācītājam

prāvestam Rūdolfam Guleke (f 1901.). Joprojām atrodas šai kapsētā
citu ievērojamu atklātības darbinieku dusas vietas; bet tās sameklē-

jamas lielāko tiesu tikai zinātājiem. — Tur dus baznīcas ērģelnieks
Jēkabs Kornets (f 1900.), tam klāt viņa dēls Fridr. Kornets, mācītāja
amata kandidāts ar paliekamu kapa krustu; — tālāk divi no pirmiem

vietējības pagasta skolotājiem: R. Resnais (f 1919.), A. Korbs (f 1920.),
ceturtais Vecpiebalgas pagasta ārsts, dakteris Fridr. Krastiņš (f 1920.),
rakstnieks R. Kaudzīts (f 1920.), draudzes skolotājs J. Sliede (f 1921.)
un citi.

Pašnāvniekiem šās kapsētas laikā nav gan vairs bijis jāgulstas
ārpus vaļņa, kurš še ir samests no visapkārt izraktā grāvja, bet iekšpusē;
tikai savā stūrītī gan, pavisam atsevišķi no citiem, kur tuvumā ne-

vienam nav labprāt gribējies gulties, tāpēc bij palikusi krietna sprauga

tukša, it kā gaidot labi daudz tādu. Taču pašos pēdējos gados nav

pašnāvnieki vairs tā šķirti, bet vairāki ir tikuši glabāti pie viņu pie-
derīgiem, kad tur vieta. Vēlākos gados tukšā vieta arī pierakta.

Ap 1880. gadu iesākās šai ceturtā kapsētā kapu vietu trūkums un

sāka pierakt pilnu pat vienu mazāk vajadzīgu ceļa zaru, kamēr vēl

nebij ietaisīta piektā jeb jaunā kapsēta starp šo ceturto kapsētu un

baznīcu, kur pa daļai sausa, pa daļai ūdeņaina zeme. To iesvētīja
1883. gada vasarā un no tā laika viņu sauc par jauno kapsētu, kurš

nosaukums pastāvēs tai atkal līdz nākamās kapsētas ietaisīšanai, kuras

vajadzība ir jau sen klāt. Bēru kambaris šai kapsētai ir pašā vidū,
mūrēts no ķieģeļiem; uz dienvidiem un ziemeļiem, kur lielceļi tuvu,
tur abās pusēs dzelzs vārti mūra stabos un visapkārt zemes valnis,
samests no izrakta grāvja. Lielākais ceļš caur kapsētu iet no vieniem

vārtiem uz otriem, un taisni cauri bēru kambaram. Sai kapsētā ir

aizņemts daudz ģimeņu kapu vietu, kas gandrīz visas labi apkoptas
un apstādītas daiļuma kokiem. Ir tur arī daudz dārgu krustu un ci-
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tādu pieminekļu, bet vairs neviena ar vācisku vai krievisku uzrakstu.

lesākuma gados ūdeņainās vietas stāvēja gan neizņemtas, bet beidzot

izņem visas, jo atkal ceļas vietu trūkums.

Šai kapsētā apglabāts trešais Vecpiebalgas pagasta ārsts, kas vis-

ilgāk to amatu še kopa, pāri par 25 gadiem, — dakteris J. Kundziņš

(t 1913.) ar dažiem savējiem daiļas apsetotas kapenes. Attaļak ilg-

gadīgais un uzticīgais Vecpiebalgas pagasta darbvedis J. Vassers —

(t 1919.) un citi.

Par pašnāvniekiem šai kapsēta nav vairs nekas sevišķi gadats,
bet tie glabājami līdzīgi visiem citiem.

Sava lieluma, savu kuplo apstādījumu un apkopumu ziņā šī kap-

sēta pārspēj visas priekšējās, bet viņas vieta gan nav visai klusa un

mierīga, jo dienvidus pusē lielceļš gluži klāt, ziemeļu pusē necik tāļu;

otrādi uz austrumu un rietumu apdzīvotas vietas diezgan tuvu un arī

vēl ar lielceļiem abās pusēs, lai gan attāļāk nekā dienvidosun ziemeļos.
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Ap draudzes viduci nav atrodamas īsti derīgas kapsētu vietas, tāpēc
šī tolaik ielikta še, lai nebūtu jāceļ kaut kur uz vienu pusi attāļu no

baznīcas un viņas zvaniem.

Turpmākai kapsētai, kuras vajadzība ļoti liela, no draudzes puses

ir izraudzīta vieta ceturtai jeb vidus kapsētai aiz muguras uz rietumu

un tiek jau ierīkota, uz ko atļauja dabūta. Šī kapsēta būs pa daļai

augstā kalnā, sauktā par „Zīles kalnu", pa daļai kalna sānos un līdze-

numā, bet nevis gluži klāt pie lielceļa, kā visas citas agrākās kapsētas.

Ir Vecpiebalgas draudzei arī viena filialkapsēta. Attāļu no liel-

ceļa pie Lūķenu mājas, kas agrāk piederēja vienīgi mazam Leimaņu

pagastam, bet vēlāk pārgāja draudzes īpašumā un tika paplašināta no

draudzes līdzekļiem. Viņas vecums nav zināms, bet nebūs mazāks

par pāra simts gadiem. Bet domājams ikkatrā ziņā, ka viņu ietaisī-

juši kādi no agrākiem Leimaņmuižas īpašniekiem, jo līdz 1870. gadam

pastāvēja tur arī vecs miroņu pagrabs ar dažām mūmijām, ko torei-
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zējais īpašnieks Šīrons lika noārdīt un mūmijas sarakt dziļāk iekšā.

Viena no tām mūmijām ir bijusi kara virsnieku formā. Sai «Leimaņu
kapsētai", kā viņu joprojām sauc, bij līdz lielā kara laikam savs zvans,

ko līdz ar baznīcas zvaniem aizveda uz Krieviju, bet no kuriem līdz

1924. gadam nebij neviens atdabūts.

Sas kapsētas jauna daļa dus kupli apstādīta kapene agrākais
Leimaņmuižas īpašnieks, baznīcas un draudzes priekšnieks Adalb.

Vocholders (f 1909.).
Sev ģimenes kapsētu ietaisījis ir Ķemeru mājas īpašnieks Ineša

ezeram dienvidus pusē augsta, bērziem apstādīta kalna virsotnē, no

kurienes plašs un cēls izskats uz Inesi un otru ezeru Nedzi, uz dien-

vidiem līdz Gaiziņa kalnam un citur. īpašnieks., neliedz tur apglabāt
arī citiem savus piederīgos, kas to vēlas. — Šo kapsētu sauc par

„Ķemeru kapsētu". Viņas īpašnieks to pienācīgi apkopis, apgādādams
ar zemes valni, ar glītiem vārtiem un ar ceļu augšup. Gadskārtīgi
kapu svētki tiek turēti šai kapsētā tāpat kā draudzes jaunā kapsētā
un Leimaņu kapsētā.

Pareizticīgai draudzei ir sava kapsēta Vecpiebalgas silā. Tur dus

starp citiem kāds kara ārsts un mieratiesnesis Fomins. Šai kapsētā

jūtams pilnīgs meža un vientulības klusums.

Pie kapsētu vārtiem nozūd visu ticību, visu tautību, visu kārtu

un visu stāvokļu, nabadzības, kā bagātības, augstības, kā zemuma star-

pības, kas cilvēku celtas priekš īsajā dzīves laika, jo mūžība nodzēš

visus laicīgos nevienādības putekļus, dāvinādamavisiem vienādu dusas

maigumu, lai kāds, lai kas kurš.

X.

Nobeigums.

Pabeigušam rakstīt šo dzimtenes pārskatu, prāts negrib rimt ta-

gadnē, bet liekas tiecoties vienumēr atpakaļ uz pagātni, cik tāļu vien

var; bet arī vēl tāļāk nekā var, nekā sniedzas laiku stāsti. Cik ļoti

prāts vēlētos zināt, kad un kas glabāti „krīvu kapos" un kad cēlušies

«zviedru kapi"? Tur senāk ir dzirdēti tikai īsi teiku stāsti, kas it kā

uz acumirkli paceļ senatnes aizkaram stūri un Jauj drusku ieskatīties

aiz tā, bet tad tūliņ atkal aizveras.

Tā ir dzirdēts agrākos laikos, ka rudeņos pa vēju laika naktīm

dažreiz «krīvu kapos" uz brīdi iededzies gaišs gunkurs bez dūmiem

un redzami bijuši apkārt cilvēki. Daži no tiem baltās, garās drēbēs

un baltām garām bārdām. Bet šī uguns, kā cēlusies, tikpat drīz arī

nodzisusi, kad kāds no tiem baltbārdaiņiem pārstiepis roku tai pāri.
Turpretī par «zviedru kapiem" tai ziņā nav dzirdēts nekas. Pieskaitot
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vēl tikai dažus mēmus izrakumus, tad no šām vietām nedabūjam nekā

vairāk zināt. Viņu pagātni glabā cieti savā klēpī nepārzināmais, tāļais
senatnes tumšums.

Drusku citādi ir jau ar vecās bīskapu pils drupām, jo par tām

zināms vismaz, kad pils cēlusies, cik ilgi stāvējusi un kad sagrauta,
lai gan ļoti būtu vēlējams zināt arī ko par šās pils celšanas grūtībām,

par smagām klausībām un nodokļu vezumiem priekš bīskapiem, viņu
saimēm un kareivjiem. Tomēr ir zināma no šās pils pēdējiem gadiem
arī šausmīga teika, kura atgādina Bābeles valsts sabrukumu Belzacāra

dzīru laikā pēc pravieša Daniela grāmatas stāsta (5. nod.).

Rīgas virsbīskapam markgrafam Vilhelmam fon Brandenburgam
piederēja līdz ar Raunas, Smiltenes, Dzērbenes, Limbažu, Vainzeles un

Lubānas pilīm arī Piebalgas pils, protams, visas līdz ar plašiem zemes

gabaliem. Brandenburgs, lai gan būdams augstākais garīdznieks, mī-

lēja ļoti miesīgus priekus un izdzīves līksmību. Viņš sarīkoja šad un

tad savās pilīs lielas dzīru jautrības un pats baudīja līdza visu laicīgo
viesību kārības.

Reiz nāca rinda tādām plītniecības saviesībām ar mūzikas troksni,

deju un gavilēm būt arī Piebalgas pilī, kur plūda vīns aumaļām. Ap
pusnakti Brandenburgs iekārsies no gariem vīna malkiem un ieraudzī-

jis pa logu uz ziemeļiem pilskalnu mēnesnicā kā iemigušu dusam, iz-

saucies nicinoši pret to, it kā viņu uzaicinādams, ja tam esot kādi

krietni dejotāji, tad lai tie nākot sacensties ar uzvarētājiem. Bet tur

neesot vairs neviena, kas spētu būt vingrs dejā; tas esot tikai uzvarēto

kaps, drupu un gruvešu blāķis. Pēc tam viņš tvēris atkal dejotājas
citu pēc citas un virpuļojis ar tām no jauna pa plašo telpu. Bet te

ieskrējuši sulaiņi, izbaiļu pilni, viesību istabās stāstīt, ka mēnesnicā uz

pilskalna dejojot un priecājoties lielas ēnas tāpat kā še, pilī. Visi stei-

gušies skatīties pa logiem un redzējuši ar bailēm patiesi ēnu baru

pilnā priekā un līksmībā uz pilskalna dejām. Visi izbijušies un pilī
vairs nevienam nebijis drošības turpināt priekus un jautrību. Ugunis
tikušas apdzēstas un tā kaislību izpriecas pabeigušās ar šausmām.

Dažus gadus pēc virsbīskapa markgrafa Vilhelma fon Brandenburga
nāves pils tika sagrauta un nav vairs atjaunota.

Saprotams gan, ka pils sagrāvums nespēja nest ļaudīm nekāda

atvieglinājuma, jo kara laiku briesmas nesa vēl lielāku postu un grū-
tākas kalpības. Nācās taisīt atkal citas bez gala lielas un garas mūra

ēkas, kā pili muižā, brengusi un milzīgos krogus, ko visu padarīja

spaidu kārtā dzimtlaikos.

Bet līdz ar brīvlaiku atausumu pamodās arī garīgs prieks uz

dievvārdu māju gādāšanu aiz tīras labprātības vien. Maz gados sacēla

trīs brāļu draudzes saiešanu kambarus līdz ar zirgu piebraucamām

ēkām, pavisam sešas ēkas. Pēc tam nāca jaunās baznīcas celšana,
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kurš milzum lielais darbs, lai gan darāms pēc konventa sprieduma,
tika darīts un godam padarīts ar lielāko prieku un spēka pilnību. Tad,
it kā ar to pašu sparu, uztaisīja drīz vēl divus saiešanas kambarus

līdz ar viņu piebraucamām ēkām.

Tāļāk vajadzēja stāties un uzcelt milzum lielo draudzes skolu un

mācītājmuižai plašu mūra riju pērkoņa nospertās koka rijas vietā.

Tad četras pagastskolas, pagastnamu, daktermāju un magaziņu, kas

viss — iesākot ar pirmiem saiešanu kambariem un pabeidzot ar diženo

labdarības biedrības namu jeb — vēl tāļāk sakot — ar patērētāju
biedrības «Pārtikas" namu — ir padarīts nepilnos simts gados un vienu-

mēr ar sabiedrisku prieku, nepieminot mazākus darbus. Arī nomaļu
pagasti ir strādājuši godam līdza pie baznīcas un draudzes skolas un

cēluši sev pagastskolas un pagastnamus, vai abas iestādes vienkop.
Bet tur rādās, ka ar to pašu ir pabeigusies šī viskopīgu darbu

uzņēmība, jo nav domājams, ka bez īstiem spaidu līdzekļiem varētu

uzcelt vēl jel vienu prāvu viskopības ēku, kā tas redzams pie sagrau-

tās agrākās draudzes skolas jeb tagadējās 11. pakāpņa pamatskolas,
kurai rietuma gals sadragāts jau 1906. gada sākumā, bet nav vēl at-

jaunots, un ceļas jautājums, vai bez ārpusējas stipras palīdzības to jel
vismaz drīzumā iespēs?

Varbūt daža kopmoderniecības sabiedrība uztaisīs ar laiku kaut kur

kādā bieži apdzīvotā vietā sev piemērota lieluma māju, bet tas tiks

darīts tad tik ar skaidru savlabuma nolūku.

Jāspriež un jāatzīst, ka agrākais ideālais gars ir gājis un iet jo-
projām mazumā, uz ko spiež laikam dažādās jaunu laiku grūtības, īpaši
smagāku darbu darītāju trūkums un viņu pārmērīgais dārgums.

Bet kad mazināsies dzīves grūtumi, tad atjaunosies arī ideālā sa-

jūtība un nesīs svētību tikpat ikkatram valsts novadam par sevi, kā

arī kopā visai tautai ar mīļu mieru un savstarpēju saderību.

Šī cerība ir Latvijai viņas nākotnes spožā zvaigzne.
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lielā formātā, krāsās (zīmējums 47X58 em uz papīra 67X88 cm). Cena Ls 2,50

gab., ar piesūtīšanu pa pastu Ls —,50 dārgāki. Tā pati reprodukcija pastkartes
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VALSTS PREZIDENTA PORTREJAS
litografiskā izdevumā 60X84 cm Ls 2,— gab. ar piesūtīšanu pa pastu.

VALSTS PREZIDENTA KRŪŠU TĒLI,
pēc prof. Rončevska veidojuma, galvanoplastiskā reprodukcijā, 22 cm augstumā

uz koka kājas, Ls 314,—.

RĪGAS PILSĒTAS PLĀNI,
litografiskā izvedumā krāsās, ā Ls 2,—.

RĪGAS JŪRMALAS PLĀNI,
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LATVJU RAKSTI,
labākais un skaistākais latviešu tautas mākslas materiālu paraugu krājums, ar

krāsainiem attēliem pēc audumiem, adījumiem, koka, māla, dzelzs priekšmetiem,
istabas lietām, rotas priekšmetiem, būvēm, būvju daļām u. t. t. un ar priekš-

zīmīgiem tautas uzvalku paraugiem krāsās. Nepieciešams visām skolām, visiem

amatniekiem, māksliniekiem un katram latvietim. Skaistākā svētku dāvana visos

gadījumos. Katra mēneša burtnica ā Ls 2,—, ar piesūtīšanu pa pastu Ls 2,30.
Parakstoties uz 12 burtnicām 10% lētāki. Pasta konts Nr. 539.

RĪGA,
ROKAS GRĀMATA EKSKURSANTIEM AR PILSĒTAS PLĀNU.

SATURS: L īsa Rīgas attīstības vēsture. II. Rīgas apskatīšana. III. Pielikums:

Valsts, pašvaldības un sabiedrisko iestāžu adreses.

Bagātīgi ilustrēta. Maksā Ls 4,—, atkalpārdevējiem rabats.
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