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Zvejas tīkli — visādos veidos un mēros no vislabā-

kiem pārbaudītiem tiklu diegiem.

Konzervēšana — tīklu un diegu, uz vēlēšanos.

Tamza un lāpāmie diegi — visādos rupjumos aug-
stākā labuma.

I Sporta tīkli — tenisa, voleja v. c. spēlēm.

H
Rokdarbu tīkli — storēm, aizkariem, segām v. t. t.

Visādi tīkli — mājas vajadzībām.

Šļūtenes ugunsdzēsējiem, rūpniecībai, dārzkopībai.

Dzensiksnas rūpniecībai, lauksaimniecībai.

Pītas auklas un virves

ugunsdzēsējiem, rūpniecībai, kuģniecibai,
sportam, mājsaimniecībai, (veļas virves v. c.)
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Vnlsts un MinistruPrezidents,

ugunsdzēsēju savienības protektors
sakarā ar viņa 60. dzimšanas dienu š. g. 4 sept.

Dr. K. ULMANIS,



Valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa lielajā goda dienā.

4. septembri visa latvju tauta svin pre-

zidenta Dr. Kārļa Ulmaņa 60. dzim-

šanas dienu. Tā ir liela diena, kurā

mēs pieminam prezidenta neaizmirstamos

nopelnus valsts un tautas labā.

Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis savā

gandrīz divdesmit gadu ilgajā valsts darbā

ir vadījies vienīgi valstiskiem motīviem.

Mēs varētu uzskaitīt neskaitāmus aktus, ko

viņš veicis tad, kad viss balsu vairākums

bija pret to. Lētas popularitātes meklētājs
būtu peldējis pa straumi un gājis līdzi

vairākumam, bet prezidents Dr. Kārlis

Ulmanis turējis par labāku vienmēr pa-

likt otrā pusē — viņš nav baidījies pa-
likt arī viens, ja tikai valsts labums to

prasījis. Viņš ļoti labi zinājis, ka vēlāk, kad

lieta būs novesta laimīgi galā, triumfs toties

būs lielāks. Visiem mīļš un visu cienīts,
bet nevienam pārāk tuvs, izkusis vispā-
rībā, atsevišķi vienlīdz objektīvs un tai-

snīgs pret ikkatru — lūk, ceļš, pa
kuru augšup cēlies prezidents Dr. K.

Ulmanis. Šis ceļš ir grūtāks un tas

daudzkārt kaitē populāritātei, bet tas ir

vienīgais, kas nodrošina valsts vīra rīcības

brīvību un neļauj iespaidot viņa gribu.
Vadonim ir sveši blakusiespaidi un

līdzcilvēku gļēvums, īsts vadonis stāv kā

klints un pats izšķir visu, nepadodoties

apkārtnes personu gudrībām. Patstāvība

un noteiktība ir vadoņa pirmā raksturī-

gākā īpašība, un mēs varam būt laimīgi
par to, ka vēsture latvju tautai izšķirošā
brīdī devusi vīru ar šīm īpašībām.

Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa vispā-
rīgo politisko darbību tā tad raksturo —

apzināta un noteikta rīcība. To var

saukt par principiālu politiku, at-

šķirtībā no oportunisma, kas tik izplatīts
bija partiju laikos.

Principiālā politika neprasa, lai jau šo-

dien piepildītos spraustais mērķis. Visu

vai neko — tas ir anarķisma lozungs.
Principiālā politika prasa, lai mērķi nekad

neizlaistu no redzes viedokļa, un lai tam

soli pa solim tuvotos. Ir gadījumi, kad

to var sasniegt uzreiz, bet ir jāgaida
dažreiz arī gadi. Un prezidents Dr. Kārlis

Ulmanis prot gaidīt, arī gadiem ilgi.
Šī politiskā pacietība ir ārkārtīgi rakstu-

rīga mūsu tautas Vadoņa personībā.
Principiālā politika ir viena lieta, un

veikla taktika atkal kas cits. Reti, ļoti

reti gadās, ka vienāpersonā savienojāsliels
principiāls politiķis ar virtuozu taktiķi. Pre-

zidenta Dr. Kārļa Ulmaņa personībā
tas laimīgā kārtā ir savienojies. Dažreiz

var pat rasties jautājums — kāds talants

viņā ir pārsvarā — principiāli stratēģiskais
vai taktiskais? Nevar taču noliegt, ka

šie divi elementi zināmā mērā stāv viens

otram pretīm. Pirmais prasa ātru, drošu

un taisnu rīcību, otrs — nogaidīšanu un

sarežģītus manevrus. Pirmo nosaka valsts

vajadzība, tautas mērķi, — otru mainīgā

apkārtne, apstākļi. Un kad cietās vīra

gribas priekšā atkāpjas mainīgie, pārejošie
politiskie apstākļi, tad tālais valsts ide-

āls parādās lielākā spožumā, un viņa
mirdzumā ceļas slava — Latvijas slava.

Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa priekšā
atkāpušās visas briesmas mūsu valstij.

Ja viņš tās saminis zem kājām, tad taču

izšķirošie bija kādi spēki — lieli un va-

reni. Tie bija mūsu Prezidenta valsts

vīra briedums un tautas Vadoņa talants.

Tā bija viņa spēja uzupurēties Latvijai,
atraut savu es no visa personīgā un sa-

kausēt ar tautu un jauno valsti.

Studiju gadi, darbs, dzīves cīņa, zināt-

nes un kultūras intereses, valsts celtnie-

cības darbs un lielā atdzimšanas cīņa —

tas viss atņēmis Vadonim laiku, tas viņu
visu nodevis valstij, darbam un kultūrai, tā

kā nav atlicis pat laika personīgai dzīvei.

Latviešu lauksaimnieks viņā nav miris,
bet latviešu inteliģents, viņā ieaudzis

gadu desmitu ilgajā dzīves un cīņu gaitā.
Latviešu zemniekiem viņu neviens neat-

ņems, tāpat kā neatņems latviešu tautai

valsts dibinātāju, un latviešu kultūrai —

divu fakultāšu doktoru un lielo kultūras

draugu — prezidentu Dr. Kārli Ulmani.

G irīgā personība, aktīvā, cīņas un dar-

bības alkstoša — tā nevar tikt iespīlēta
nekādos šķiras rāmjos. Prezidents Dr.

Kārlis Ulmanis pieder visai tautai un

vēsturei — mūsu vēstures spožākajam
laikmetam tagadnē, šodien un nākotnē.

Ar saviem dižajiem nemirstīgajiem dar-

biem, ar savu ģeniālo personību, ar to,
ko viņš darījis latvju tautas labā.

Mēs teicām garīga personība. Tā ii

reta parādība starp valsts vīriem, poli-
tiķiem, jā — paradoksāli — pat tā sauk-

tajā inteliģencē.
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Tā pārvar visu un vienmēr iet uz

priekšu.

Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis jau no

pašiem pirmajiem valsts neatkarības ga-

diem vērīgi sekojis un dzīvojis līdz mūsu

nacionālās kultūras dzīvei. Viņš bijis
mūsu kultūras labais gars un kultūras

darbinieku pārstāvis valdībā. Kultūras

fonds — ir viņa ideja un idejas piepil-
dījums, prēmijas mākslai, rakstniecībai

un avīžniecībai — tāpat. Latvijas lielās

mākslas izstādes un visāda veida gādība
par nacionālo kultūru — ir Vadoņa po-

litikas raksturīgākais vilciens. Garīga

personība, kam mīļa Latvijas vēsture,
kas skubināt skubina to pētīt, kas grib

redzēt to nospodrinātu no pagātnes pu-

tekļiem un svešinieku garai
Kam tīk plašas vispusīgas un dziļas

kultūras intereses, kas saaudzis ar mūsu

kultūras dzīvi un to lietpratīgi vada, ir

pelnījis, lai zelta burtiem viņa vārdu ie-

raksta vēsturē.

Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis vien-

mēr tuvu stāvējis arī plašajai ugunsdzē-
sēju saimei. Viņa lielie nopelni mūsu

labā un ugunsdzēsības likuma pieņem-
šanā ir visiem zināmi. Prezidenta ak-

tīvā un līdzdarbīgā personība bijusi vien-

mēr liels albalsts. Tāpēc līdz ar visu tautu

arī Latvijas ugunsdzēsēju saime sumina

savu protektoru Prezidentu Dr. Kārli

Ulmani un novēl saulainu mūža vakaru!

Savienības uzdevumi nākošos darbības gados.

1934. gada 15. maija pārgrozības valsts

dzīvē un Tautas Vadoņa — Valsts Prezi-

denta Dr. K. Ulmaņa lielā personība
radījušas jaunu celtniecības laikmetu Lat-

vijā. Dažos gados mūsu pilsētas un lauki

pārveidojuši savu seju. Visur, kur vien

skatāmies, paceļas jaunas, staltas, va-

renas celtnes, kas iepriecina katru Lat-

vijas pilsoni un dara godu mūsu valstij
ārzemēs, bet nākošām paaudzēm tās vien-

mēr atgādinās šo lielo laikmetu un tā

radītāju.

Jaunais celtniecības laikmets lielā mērā

ietekmē ugunsdzēsēju darbu, jo uguns-

dzēsēju pienākums ir sargāt mūsu mītnes

no ugunsposta, tādēļ attīstoties celtniecī-

bai, ugunsdzēsēju darbs paplašinās.
Šos savus lielos pienākumus uguns-

dzēsēji arī apzinās, jo tieši pēdējos gados

strauji attīstās rīku motorizācija, organi-
zācijas būvē jaunas mītnes rīku novieto-

šanai, iegādā vajadzīgo inventāru v. t. t.;
arī personālās pārmaiņas dažu organizā-
ciju vadībā ir pozitīvi ietekmējušas šo

organizāciju darbību.

Latvijas ugunsdzēsēju savienība vērīgi
seko atsevišķo ugunsdzēsēju organizāciju
attīstībai un kur vien iespējams nāk talkā

ar padomiem un labiem norādījumiem.
Daudzos gados gūtie novērojumi un pie-
redzējumi devuši plašu materiālu tālākai

organizāciju izveidošanai.

Lai šo izveidošanas darbu veiktu, sa-

vienība nākošos gados paredzējusi turp-
mākās darbības plānu, kas pieņemts pē-

dējā padomes sēdē un apstiprināms piln-

sapulcē.

Pirmā kārtā ugunsdzēsēju bie-

drību statūtu pārkārtošanu,
jo pastāvošie statūti neatbilst šo laiku

prasībām un vajadzībām. Tie izstrādāti

pirmajos valsts pastāvēšanas gados un

uzrāda daudztrūkumus. Otrkārt, uguns-

grēku apkarošanas likuma

grozījumu projekta izstrādā-

šanu, jo pastāvošais likums pieņemts
saeimas laikā un neatbilst pirmprojektam,
vairākās saeimas komisijās svītroti un gro-

zīti daudzi svarīgi panti.
Šo 2 darbu veikšanai savienības valdei

atzīstams palīgs būs jaunais padomes sa-

stāvs, kas komplektēsies no noteiktu ma-

zāku administrātīvu vienību (apriņķu un

pilsētu) ugunsdzēsēju pārstāvjiem, kam

turpmāk būs vieglāki pārraudzīt savas

organizācijas un novērot visus trūkumus

un vajadzības.
Tālākā darbā paredzēta ugunsdzē-

sēju apmācību sistematizācija,
pat iespējami pārkārtojot pastāvošos

ugunsdzēsēju kursus, ievedot tajos vai-

rākas apmācību pakāpes, kā to praktizē
ārzemēs. Pavairojami arī instruktoru ap-

mācību izbraukumi uz vietām, lai gadā
katra organizācija būtu vismaz 1 reizi ap-

meklēta, jo kursos vien gūtās zināšanas

re vienmēr katrs vadītājs pratīs izlietot

savas komandas izveidošanai par darba

spējīgu vienību. Kā jaunu apmācību
veidu turpmāk varēs pielietot arī uguns-

dzēsēju sacīkstes, kas pamudinās uz sav-

starpēju sacensību, līdz ar to paceļot at-

sevišķo vienību darba spējas. Techniskās

sanāksmes (līdzšinējo sekciju vietā) pa-
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redzēs komandu darbības saskaņošanai
atsevišķās pilsētās un apriņķos. Par at-

tiecīgo literātūru jau tagad gādā savienība

un tuvākā laikā iznāks pirmais izdevums

no ugunsdzēsēju technisko rokas grā-
matu sērijas — A. Strekavina „Uguns-
dzēšanas rīku lietošanas mācība grupu
iekārtā".

Līdztekus tiešam ugunsdzēšanas dar-

bam, organizācijās ievedīs arī sistemā-

tisku sanitāro dienestu, jo atse-

višķie kursi, kas sarīkoti dažās organizā-
cijās, nedod cerētos rezultātus, kādēļ turp-
māk jāgādā lai katrā ugunsdz. organi-
zācijā būtu savs ārsts, kam varētu uzlikt

par pienākumu apmācīt sanitāram diene-

stam savus darbiniekus. Pārraudzību

par sanitāro dienestu uzticēs apgabalu
ārstiem.

Tāpat ugunsdzēsēji sagatavojami pret-
gaisa aizsardzības dienestam,

jo ne visi var ierasties Rīgā sarīkojamos
kursos. Apmācības izdarāmas sistemā-

tiski, uz vietas un piemērojoties arī vie-

tējiem apstākļiem, galvenā kārtā pieejot
dienesta praktiskai pusei.

Savienības uzdevumos arī turpmāk ie-

tilps ugunsdzēsēju apgāde ar

visiem nepieciešamiem piede-
rumiem. Savienības uzņēmums —

veikals ir jauns pasākums un daudz darba

būs arī tā tālākā izveidošanā.

Gādājot par organizāciju iekārtas un

technisko izveidošanu, savienība nedrīkst

aizmirst arī ugunsdzēsēju materiālo lab-

klājību. Par tiem ugunsdzēsējiem, kas

dienu no dienas iet droši savā darbā un

riskē ar savu veselību un dažreiz arī

dzīvību. Tādēļ turpmākā darbības plānā

paredzēta arī ugunsdzēsēju apdroši-
nāšanas un bēru fonda nodi-

bināšana pie savienības. Attiecīgie
materiāli jau savākti un fonda realizē-

šana ir tuvākā laika jautājums.

Šie galvenos vilcienos ir savienības

nākošo darbības gadu uzdevumi. To

veikšanai darba būs daudz jaunajai sa-

vienības pārvaldei — padomei un valdei.

Tādēļ katrs, kas stājas darbā, lai apzinās,
ka viņu sagaida lieli pienākumi.

Ūdens piegāde motorizētos tankos.

(Turpinājums)

M. KRŪZENS

L. U. S. instruktors

Ar šādiem ūdens tankiem man nācās

iepazīties pirmo reizi Liepājā un vēlāk

ar tiem strādāt. Lai gan Liepāja ir pilsē-

ta, kas no vienas puses pieiet tieši jūrai,
bet no otras puses pie lielā Liepājas ezera

un kuru šķērso ostas kanāls, tad tomēr

šie ūdens avoti — kā tieši ūdens avoti

ugunsdzēšanas vajadzībām tiklab kā pa-

visam atkrīt, jo smagām automašīnām

pieejami tikai retās vietās. Ūdeni tieši

no ostas ņem tikai tādos gadījumos, ja

ugunsgrēks izcēlies ostas rajonā vai tā tu-

vumā. Liepājai nav arī ūdensvada. Ag-
rākos gados, kad ugunsdzēsēji strādāja ar

rokas šļircēm, ūdeni ugunsgrēka vietai

piegādāja ūdens mucās, ko pieveda ar

zirgiem. Modernizējot ugunsdzēšanas

rīkus, agrāko ūdens mucu vietā stājušies
ūdenst ank i, kas uzbūvēti uz auto-

mobīļiem.

Sākumā, iekams es vēl nebiju pienācīgi

iepazinies ar šādu darbības veidu, es uz

ūdens piegādi ar tankiem raudzījos visai

skeptiski. Bet drīz vien man nācās pār-

liecināties, ka motorizēti ūdens tanki ir

ideāls līdzeklis tikt ātri galā ar tādu

ugunsgrēku, kā apjoms nav vēl sevišķi

plašs. Bet ar tankiem es esmu sekmīgi

dzēsis arī lielākus ugunsgrēkus un man

nav bijis tāda gadījuma, kur tanki būtu

izrādījušies bezspēcīgi. Liepājā lietoja-

mo tanku vienīgais trūkums ir to samērā

mazais tilpums - 2200 līdz 2500 ltr. Šo

tilpumu pie jaunu ūdens tanku būves jāpa-

lielina. Atzinums, ka motorizēti ūdens

tanki ir visai noderīgs līdzeklis ātrai

ugunsgrēku nodzēšanai arī tādās vietās,

kur ir ūdensvads, izplātās arī ārzemēs

vienmēr vairāk. Tā, piem. Spānijas gal-

vaspilsētā Madridē jau vairākus gadus at-

pakaļ pilsētas ugunsdzēsējus apgādāja ar

lieliem motorizētiem ūdens tankiem, kuru

tilpums bija apm. 4000 ltr. Katram uguns-

dzēsējam skaidrs, ka ar šādu ūdens dau-

dzumu, ja tas ir tūliņ pie rokas, var pa-

strādāt lielus darbus. Piesteidzoties ar

šādu tanku, kas līdzi ved arī nocelamo

motoršlirci, ugunsgrēka vietai, cīņu ar

uguni var uzsākt nedaudzos mirkļos: pie-
braucot pēc iespējas tuvāk notikuma vie-
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tai, būs vajadzīgs tikai īss spiedvads, kā

izlikšana neprasa daudz laika un, iedar-

binot motoršlirci, dzēšanas darbi var sāk-

ties. Ar šādu ūdens krājumu — 4000 ltr.

— var nodzēst pat tādu ugunsgrēku, kas

paspējis jau samērā stipri izvērsties pla-
šumā. Motoršlirces pilnu jaudu izlieto

tikai visretākos gadījumos, parasti strādā

ar 200—300 ltr. min. Kā zināms, uguns-

dzēšanas darbā nav tik daudz no svara

ūdens daudzums, ko raida ugunī, kā

spiediens, ar kādu to raida uz de-

gošo priekšmetu. Tā tad ūdens tankā ar

tilpumu 4000 ltr. pietiks apm. 20 minūtēm.

Ja darbs laikā uzsākts, tad pilsētas ap-

stākļos 90% no visiem ugunsgrēkiem iz-

dosies likvidēt ar šo ūdens daudzumu,

ko pierāda mani piedzīvojumi ar tankiem

Liepājā. Darbu nobeidzot parasti nācās

konstatēt, ka uguns apslāpēšanai ir izlie-

tota Vs vai V2novisaūdens daudzuma,

kas atradās tankā. Tikai visai retos ga-

dījumos (nerunājot par lieliem ugunsgrē-
kiem) nācies izpumpēt visu tanku.

Tanku priekšrocība ir tā, ka atkrīt ga-

ru vadu izlikšana no attālās ūdens krātu-

ves vai ūdens avota uz ugunsgrēka vietu,

kas prasa daudz laika un cilvēku spēkus.
Pa to laiku, kamēr ar lielām pūlēm, pāri
laukiem un žogiem izliek garos vadus, sā-

kumā samērā mazais un nenozīmīgais

ugunsgrēks paspējis pieņemties plašumā
un izvērsties par ugunsgrēku, ar kuru cī-

nīties jau sagādā grūtības. Lieta pavisam
citāda, ja ugunsdzēsēju rīcībā būs minē-

tais tanks. Atkrīt garo vadu likšana,

ugunsdzēsēji ar tanku un tai uzmontēto

motoršlirci dodās tieši uz pieteikto vietu

un nezaudējot lieki nevienu minūti, tūliņ

pēc ierašanās stājas pie ugunsgrēka iero-

bežošanas. Dzēšanas darba vadība uz

vietas ansvērs, vai ar līdzņemto ūdeni

pietiks ugunsgrēka likvidēšanai. Ja ro-

das mazākās šaubas, tad, protams, dzē-

šanas darbu vadība dos rīkojumu izlikt

vadu no ūdens avota līdz ugunsgrēka vie-

tai, lai dzēšanas darbi varētu netraucēti

turpināties, tiklīdz ūdens tanks būs iztuk-

šots. Bet pa to laiku, kamēr izliek garo

vadu no ūdens avota līdz ugunsgrēka vie-

tai, uz vietas dzēšanas darbs jau sekmīgi
ievadīts, strādājot no tanka un daudz kas

jau būs panākts, lai ugunsgrēku ierobe-

žotu. Jau aizsardzības ziņā

vien šādiem tankiem liela nozīme, ja

ugunsdzēsēji, ierodoties notikuma vietā,

atrod tur apstākļus, kas prasa lielu spēku

pielietošanu. Šādos ugunsgrēkos tankiem

"iekritīs liela loma pārējo ēku pasargāša-
nā no aizdegšanās, kamēr galvenie spēki
būs sagatavoti tiešam uzbrukumam.

Ja dzēšanas darbu vadībai nav bijis

pārliecības, ka ugunsgrēka likvidēšanai

pietiks ar viena tanka saturu un, lai ne-

nāktos piedzīvot nevēlamus pārsteigu-

mus, ir dots rīkojums izlikt rezerves vadu

no ūdens avota tieši līdz ugunsgrēka vie-

tai, tad komandām, kuru īpašumā ir di-

vas motoršlirces, darbība būs visai vien-

kārša. Uz tanka liek motoršlirci ar ma-

zāko ūdensjaudu, jo, kā jau minēts, uguns-

grēka vietā reti kad strādās ar lielāku

ūdens daudzumu kā 200—300 ltr. min.,

bet toties ar lielāku spiedienu. Otro —

spēcīgāko motoršlirci -— novieto pie
ūdens avota un ar tās palīdzību uzsāk

tiešu ūdens padošanu uz ugunsgrēka vie-

tu. Ūdeni var tad pievadīt vai nu tankam,

no kura mazākā motoršlirce tad to pār-

dod tālāk uz ugunsgrēku, vai arī strādāt

tieši. Var arī tiešā vada vienu nozaroju-

mu izlietot tanka barošanai, bet ar otro

nozarojumu strādāt tieši. Tas viss atka-

rāsies no apstākļiem un no dzēšanas dar-

bu vadības prasmes un pareizās izrīcības.

Gadījumā, ja komandas rīcībā ir tikai

viena motoršlirce, tad tā, pēc garo

vadu izlikšanas steidzīgi, ar tā

paša tanka palīdzību, jānogādā pie ūdens

avota, lai turpinātu savu darbu, pārpum-

pējot ūdeni pa tiešo vadu uz ugunsgrēka
vietu.

Skaidrs, ka vēl labāk ir, ja komandas

rīcībā ir 2 vai pat trīs tanki. Tad ar tan-

ku palīdzību izdosies nodzēst arī samērā

lielus ugunsgrēkus. Kamēr viens tanks

strādā pie uguns, otro pilda pie speciāli
šim nolūkam ierīkota ūdens avota, kas

apgādāts ar stacionāru sūkni, ko iedarbinā

vai nu ar elektrību, kā Liepājā, vai ar

benzīna motoru. Trešais tanks atrodas

ceļā no ūdens avota uz ugunsgrēka vietu.

Protams, trīs tanku iegāde prasa samērā

prāvus līdzekļus, un to apkalpošanai ir

vajadzīgi trīs šoferi. Tomēr, šie trīs tan-

ki izmaksās lētāk, ka speciāla ūdens vada

ierīkošana ugunsdzēšanas vajadzībām.
Ūdens taukiem piekritīs arī liela nozīme

ugunsgrēku dzēšanai kara gadījumā, kad

kādā ienaidnieka nomestā bumba pārrā-

vusi ūdens vadus un, ja šādu tanku nav,

ugunsdzēsējiem bezspēcīgi jānoskatās, ka

uguns izplatās un pavairo simtkārtīgi to

postu, ko nodarījusi pretinieka mestā

bumba. Pēc pilsoņu kara izbeigšanās

Spānijā, būs interesanti uzzināt, kādi pie-

dzīvojumi ir bijuši Madrides ugunsdzēsē-

jiem ar minētiem tankiem. Nevar būt

šaubu, ka tie savu uzdevumu būs godam
veikuši un uz tiem liktās cerības pilnos

apmēros attaisnojušās.
Šāds ūdens tanks var izmaksāt apm.
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5—7000 latu, atkarībā no šasijas un til-

puma. Lai gan tā ir samērā liela summa,

tad tomēr jācer, ka komandām, kas parei-
zi izpratušas motorizēto ūdens tanku lielo

nozīmi, plašā sabiedrība, bet it īpaši sav-

starpējās ugunsapdrošināšanas biedrības

nāks pretīm un dos tiem iespēju iegādā-
ties šādu rīku, jo ūdens tanki nodrošinās

ugunsdzēsējiem . iespēju sekmīgāki strā-

dāt pie ugunsposta ierobežošanas.

Ugunsdzēsēju apgāde ar dzēšanai vaja-

dzīgo ūdeni pieder pie pašvaldību tiešiem

pienākumiem. Kā zināms, ne visur tomēr

pašvaldības izpilda šo savu pienākumu,
aizbildinoties ar līdzekļu trūkumu. Un

rezultātā — ugunsdzēsējiem jānoskatās,
ka kāda ēka iet bojā no uguns aiz tā vie-

nīgā iemesla, ka trūkst dzēšanai vajadzīgā
ūdens. legādājoties tikai vienu tanku,
šis jautājums jau stipri būs tuvinājies sa-

vam galīgam atrisinājumam, līdz ar ko

arī iedzīvotājiem būs dota daudz lielāka

garantija, ka ugunsgrēku gadījumā uguns-

dzēsēji būs spējīgi daudz sekmīgāki savu

darbu strādāt.

Tā tad būtu jāsagaida, ka vajadzīgos
līdzekļus tanku iegādei dotu kopīgi paš-
valdības un savstarpējās ugunsapdrošinā-
šanas biedrības, jo abu šo iestāžu interešu

sargāšanai minētie tanki kalpos. Lai lē-

muma pieņemšanu par tanka iegādi pada-
pašvaldībām vieglāki pieņemamu,

varētu vienoties ar ugunsdzēsējiem tādi,

ka tankus izmanto arī vasaras laikā ielu

laistīšanai. Tas prasa tanka apgādi ar

visai vienkāršu ierīci, un daudz nemaksā.

Ar to būtu sasniegts, ka tanks katru dienu

strādātu produktīvu darbu, pilsētas iedzī-

votājiem būtu sagādātas ērtības un paš-
valdība būtu pavairojusi savas labierīcī-

bas, — palīdzējusi sev un ugunsdzēsē-

jiem. Atskanot trauksmei, tanks pamet

savus darbus uz ielas un dodās pie ūdens-

krātuves, lai papildinātu savu ūdens krā-

jumu. Protams, šāda tanku izlietošana

pilsētas saimnieciskām vajadzībām iespē-
jama vienīgi tādos gadījumos, ja pilsēta
ugunsdzēsēju rīcībā ir nodevusi trīs vai

mazākais, divus ūdens tankus. Pie viena

ūdens tanka šāda tanka izmantošana ielu

laistīšanai nav pielaižama, jo citādi varē-

tu gadīties, ka trauksmes brīdī tanks sa-

vu saturu nupat kā iztukšojis un tā uzpil-
dīšana prasītu

_

vairākas minūtes, kas,

ugunsgrēka dzēšanu stipri ierobežotu vai

padarītu līdzīgu nullei.

Es ceru, ka mans ierosinājums atradīs

mūsu ugunsdzēsēju saimē piekrišanu, ko-

mandu vadības pareizi novērtēs motori-

zēto ūdens tanku nozīmi un atradīs lī-

dzekļus, lai arī savās mājās reālizētu šo

plānu, kas ugunsdzēsības lietai var nākt

vienīgi par labu. Mūsu ugunsdzēsēju ko-

mandas ir pierādījušas, ka viņas daudz
ko var darīt, ka viņas ir gatavas visu par
derīgu un labu atzīto pārņemt arī pie se-

vis. Un tieši motorizētie ūdens tanki dos

tiem iespēju_ daudz, daudz sekmīgāk strā-

dāt savu svētīgo darbu, ka līdz šim.

Ķīmisko kaujas vielu pielietošana karā.
(Turpināju ms).

A. DANČAUSKS

L. U. S. instruktors

Indīgā migla un dūmi.

Miglas un dūmu radīšanai izmanto

sprāgstlādiņa mēchanisko un siltuma

iedarbību. Granātai sprāgstot, sprāgstlā-
diņa radītais spēks izsmidzina ķīmisko
vielu uz visām pusēm, sīkās daļiņās, radot

dūmu — miglas mākoni. Sprādzienā ra-

dušais siltums ķīmisko vielu iztvaiko, ku-

ra apkārtējā gaisā atdziest un tādā ceļā
rodas miglas mākonis.

Indīgos dūmus vēl rada ar speciālām
t. s. dūmu svecēm. Svecei degot ķīmisko
vielu pārvērš tvaikveida stāvoklī un tvai-

kiem gaisā atdziestot rodas migla.

Dūmu — miglas mākoņa sīkās daļiņas
gaisā var noturēties līdz 24 stundām.

Kaujas laukā miglas un dūmu noturību

pieņem — 20 minūtēm.

Dūmu mākonis nelaiž cauri gaismas
starus, kādēļ dūmus lieto ari maskēšanas

nolūkiem.

Neindīgos dūmus izmanto svarīgu

punktu nosegšanai no ienaidnieka novēro-

šanas, viņus jo plaši paredz izmantot ap-

dzīvoto vietu nosegšanai.

Dūmu noklāju var radīt ar speciālām
dūmu svecēm, kā arī ar lidmašīnām.
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Uzbrukums ar noturīgām ķīmiskām kau-

jas vielām. (Ipirītu - Luizītu).
Šīs vielas pielieto galvenokārt miglas

un šķidrā veidā.

Šīs vielas ir loti lēni gaistošas un no

viņām dabiskā iztvaikošanas ceļā. gāz-

mākonis nerodas.

Lādiņam sprāgstot, dala no šīs vielas

tiek izsmidzināta un tādā ceļā sīkie pilie-
ni saindē apkārtni un padara to nepār-

ejamu, tikai maza dala no šīm vielām tiek

no eksplozijas pārvērsta miglas veidā un

saindē apkārtējo gaisu.
Vielu pielietošanai šķidrā veidā var pie-

lietot artilērijas šāviņus, mīnas un aero-

bumbas, kā arī tās var izsmidzināt ar spe-
ciāliem aparātiem, cisternām un lidmašī-

nām.

Ar šīm vielām pildītās granātās ir iebū-

vēti laika degli, kuri tiek tā nostādīti lai

granāta sprāgtu apm. 50—80 mtr. no ze-

mes, jo tad ķīmiskā viela tiek plašākā ap-

kārtnē izsmidzināta.

Ar autocisternām var galvenokārt sa-

indēt ceļus, tādā kārtā radot traucējumus

pretinieka kustībā. Ja ar autocisternām

ārpuscela nevar saindēt tad tas jāizdara

ar rokas aparātiem.

Parasti ceļus saindē tādās vietās, kur

nav apejcelu.

Ķīmiskās kaujas vielas var arī izsmi-

dzināt no lidmašīnām, rodot mākslīgus

šķēršļus pretinieka darbībā.

Šis jautājums pēdējā laikā tiek loti no-

pietni pētīts. Pie šīs izsmidzināšanas ir

tas ļaunums, ka daudz no šīs vielas iztvai-

ko un no vēja tiek izkliedēta. Lai mazi-

nātu vielas iztvaikošanu gaisā, tad pēdējā
laikā ir izvesti mēģinājumi vielu iepildīt
stikla ampulās vai piesātināt porainas
vielas, kuras tad izkaisa. Stikla ampulai
nokrītot zemē, čaula saplīst, viela izlīst

un tādā ceļā saindē apvidu, tas pats no-

tiek izkaisot piesātinātas porainās vielas.

Indīgais šķidrums iesūcas zemē un to sa-

indē.

Nosēžoties rasas veidā uz zāli, labību

krūmiem un citiem priekšmetiem, saindē

tos, kas apdraud katru pieskaršanos šiem

priekšmetiem.

Apvidus saindēšanai indīgās vielas ir

vajadzīgs apm. 50—1000 gr./m2
.

Jo vai-

rāk vielas būs izsmidzinātas uz apvidus,
jo saindēšana būs ilgstošāka.

Uzturēšanās ar noturīgām vielām sain-

dētā apvidū ir bīstama nedēļām un pat
mēnešiem.

Noturīgas vielas ne tikai saindē dzīvo

spēku, bet arī apģērbus un produktus.
Saindētie apģērbi lietojami tikai pēc rū-

pīgas degazēšanas, kas prasa ilgāku laiku.

Saindētie pārtikas produkti nav lietoja-
mi un tie i/ jāiznīcina

Turpinājums sekos.

Dažādu trūkumu novēršana ugunsaizsardzības

darbā.

PSRS ugunsdzēsēju žurnāla «Požarnaja

ijchņika» vienā no pēdējiem numuriem ie-

vietots interesants raksts, ar kura saturu

derētu iepazīties arī mūsu ugunsdzēsēju
airhei. Pievedīšu šī raksta saturu.

Katru gadu ugunsdzēsēji veic loti lielu

un plašu sava rajona objektu apskates
darbu. Ta, piemēram, 1936. gadā Voro-

ņežas ugunsdzēsēji izdarīja 20.000 valsts

iestāžu un privāto ēku apskates, sastādot

par katru apskati aktu. Šie akti savā zi-

ņā ir loti vērtīgi un svarīgi dokumenti.

Aktos atzīmēts kas jādara lai novērstu ne-

vēlamās parādības, kuras varētu būt ka

cēlonis ugunsgrēka izsaukšanai nākotnē.

Šādi akti Voroņežā gada laikā sastādīti

20.000. 1935. gadā sastādīti 16.000 aktu,
bet 1937. gadā paredzams vel lielāks aktu

skaits. Tādā kārtā sakrājas loti liels un

vērtīgs materiāls par mantas stāvokli, ko

mēs apsargājam.
Tagad jājautā, vai mēs pilnīgi iepazī-

stamies ar šiem materiāliem, sistemātizē-

jam tos, vai tie dod mums kādu labumu?

Jāatbild, ka ne, vai — gandrīz ne. Kā-

pēc? Tāpēc, ka pēc akta sastādīšanas ne-

kas vairs tālāk netiek darīts. Izdarot vē-

lāk pārbaudi uz vietām tiek konstatēts, ka

norādījumi dažādu defektu novēršanai,

kas varētu izsaukt ugunsgrēku, pa lielākai

daļai atstāti bez ievērības. Gadam bei-

dzoties, bet dažreiz pat agrāk, akti tiek

sasieti saiņos un novietoti kur nebūt ar-

ķīva kaktā. Tie, izrādās, nevienam nav

vajadzīgi. Turpretim nākošā gadā mēs

atkal no jauna saceļam troksni, — kas vai-
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rāk izdarīs revīzijas un sastādīs lielāku

skaitu aktu, tomēr, kā redzams, tikai tam-

dēļ, lai vēlāk šo vērtīgo materiālu nogla-
bātu kādā kaktā. Tā tad skaidrs, ka šo

lielo materiālu mēs izmantojam ļoti mazā

apmēra. Jājautā vai mēs pie šī lielā darba

un plašā materiāla arī pietiekoši pārzi-

nām mūsu apsargājamo objekt* stāvokli?

Jāatbild, ka ne. Tāpat jājautā, vai tas nav

noziegums, ka mēs neiepazīstamies un ne-

izmantojam šādu vērtīgu un plašu materi-

ālu? Mēs nesistemātizējam savu darbu

šinī nozarē. Sekas tam, ka komanda ne-

zin kādā stāvoklī atrodas atsevišķs ob-

jekts ugunsdzēsības ziņā, lai gan pie šī ob-

jekta taču ugunsdzēsēju darbinieki ir bi-

juši vairākas reizes gadā un par to sastā-

dīti 5 līdz 10 akti. Akts, kā jau minēju, at-

rodas arķīvā, bet komandas vāji interesē-

jas par objektiem, kas viņiem uzticēti, ne-

iepazīstas ar tiem visos sīkumos, bet sa-

raksta tikai desmitiem tūkstošus aktu, lai

vēlāk tos aizsviestu. Vai var kāda uguns-

dzēsēju organizācija labi strādāt un sa-

sniegt darbā labus rezultātus, neiepazīsto-
ties ka pienākas ar savā rajonā ietilpsto-

šiem objektiem? Mums jācenšas nostādīt

lieta tā, lai katra ugunsdzēsēju organizā-

cija pārzinātu savu rajonu ne tikai vispā-

rīgi, bet būtu vienmēr kursā par katru ob-

jektu visos sīkumos, noteicot arī kārtību

konstatēto trūkumu novēršanai.

Ugunsdzēsēju organizāciju rīcībā jābūt
tādam materiālam un tādā kārtībā, lai pēc

tā būtu iespējams noteikt katra objekta
stāvokli.

Varbūt dažos uzņēmumos būtu lietde-

rīgi ievest kartiņu sistēmu, uzskatot šādu

kartiņu par objekta pasi. Pie tādas kār-

tības komanda varētu griest vislielāko

uzmanību vairāk ugunsapdraudētiem ob-

jektiem un pie laika nedrošības novērst.

Pie tagadējās kārtības mums nav iespē-

jams lietderīgi izmantot savus spēkus;

mums nav pareizas organizācijas uguns-

dzēsības darbā. Panākot to. mazināsies

ugunsgrēki, kas ir mūsu galvenais mērķis.
Bet to varēsim panākt tikai tad, kad būs

labāki noorganizēta iepriekšējā aizsardzī-

ba pret ugunsgrēkiem. Pašlaik šinī zina ir

loti daudz trūkumu. K. V.

Ugunsdzēsēju dzīve un darbība.

Saldus ugunsdzēsēju darba svētki.

Svētdien, 22. aug. Saldū bija reta svēt-

ku diena. Saldus brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju biedrība svinēja savus 65 g. pastāvē-

šanas svētkus un jaunceltās depo ēkas ie-

svētīšanu. Stacijā ugunsdzēsēju goda ie-

rinda ar karogu un orķestri un biedrības

priekšnieks N. Blūmentāls sagaidīja
ierodamies L. u. s. valdes priekšsēdētāju
A. K r i e v i ņ u u. c. Ierodoties depo tel-

pā, Saldus ugunsdzēsējas pasniedza vie-

siem ziedus. Pēc tam goda ierinda pie de-

po sagaidīja ierodamies Iekšl. min. būvnie-
cības pārvaldes priekšnieku inž. P.

Miezi, Ugunsgrēku apkarošanas in-

spektoru A. Bučinskis u. c. Valdības

pārstāvi apsveica biedrības priekšnieks N.

B 1 ū m entāls un krāšņus rožu ziedus

viņam pasniedza ugunsdzēsējs Vītols. Pa-

kāpeniski ieradās biedrību pārstāvji un

delegācijas ar savu biedrību karogiem no

citām pilsētām — pat no Raunas. Talsu

ugunsdzēsēji vispirms bija braukuši uz

mūsu brīvības cīņu svētāko piemiņu vie-

tu — Airītēm. tur nolikuši ziedus mūsu cē-

lāko varoņu plkv. Kalpaka u. c. nāves vie-

ta, iepazinušies ar muzeju, un tad uz

Saldu.

Pīkst. 11 valdības pārstāvis, viesi un

ugunsdzēsēji ieradās Saldus Brāļu kapos.
Tur biedrības priekšnieks N. Blūmen-

t ā 1 s un komendants A. Liliensteins

nolika krāšņu vaiņagu un svētku dalībnie-

ki klusībā godināja kritušos varoņus. Tā-

pat nolika ziedu veltes uz atsevišķi guldī-
tā brīvības cīnītāja — Danenber.ua

un Saldus brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-

drības dibinātāja un pirmā priekšnieka —

11 e 1 1 m a ņ a kapu kopiņām.

Pīkst. 12.30 jaunajā depo telpā bija jau

novietojušies organizāciju un biedrību

pārstāvji ar karogiem un neskaitāmi daudz

ļaužu un Saldus draudžu mācītāji R. Va-

n a g s un A. B u ģ i s, lai izlūgtos visuva-

renā Dieva svētību biedrības 65 gadu pa-

stāvēšanas gadījumā un iesvētītu jauncelto

depo. Svētku runu teica māc. Vanags,

ņemdams tai par pamatu svētvārdus

«Kungs esi ar mums, kā Tu esi bijis ar

mūsu tēviem». Viņš norādīja uz biedrības

65 pastāvēšanas gadiem, ka tie ir gadi, kas
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pārsniedz jau caurmēra cilvēka mūžu —

ko piedzīvo samērā reti, un ka tādu bie-
drību nav daudz, kas šodien varētu mest

skatu atpakaļ uz 65 nerimstoša un svētīgā

darbā un mīlestībā pavadītiem gadiem.
Māc. Buģis iesvētīšanas runai par pamatu

ņēma vārdus: «Ir dažādi spēki, bet tomēr

viens pats Dievs, kas ir spēcīgs visās lie-

tu lietās». Viņš norādīja, ka ugunsdzēsē-
sēju darītais darbs nav viegls darbs; tas

prasa lielu darba mīlestību un pašaizlie-
dzību un ka jaunā depo ēka glabādama se-

vī ugunsdzēsības rīkus, kalpos uz gadiem
Saldus un apkārtnes iedzīvotāju labā. Se-

koja jaunceltās ugunsdzēsības rīku noviet-

nes iesvētīšana. Neaizmirstams bija brī-

dis, kad mācītājs augšup paceltām rokām

teica svētīšanas vārdus un daudzie biedrī-

bu karogi noliecās pie runātāja paaugsti-

nājuma.

Pēc garīgā, akta ugunsdzēsēji un viesi

sarindojas gājienam, lai dotos uz tirgus

laukumu. Būvniecības pārvaldes priekš-
nieks inž. P. Miezis ieradās savienības

priekšnieka A. Krieviņa pilsētas galvas

A. Zandberga, Saldus brīvprātīgo

ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka N.

B 1 ū m c n tā 1 a v. c. pavadībā. Viņu sa-

gaidīja komendants A. Liliensteins. Pēc

sasveicināšanās ar ierindā stāvošiem Sal-

dus ugunsdzēsējiem, goda ierindā stāvo-

šiem viesiem — ugunsdzēsējiem un orga-

nizācijām, inž. P. Miezis uzrunāja klāteso-
šos un nodeva Tautas vadoņa — Valsts

Prezidenta Dr. K. Ulmaņa sveicienus Sal-
dus brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai vi-

ņas lielajā svētku dienā. Sekoja valsts

himna. Tad sapulcējušies uzsauca trīskār-

tīgo «Lai dzīvo»! Valsts Prezidentam
Dr. K. Ulmanim, valdībai, iekšlietu mini-

strim V. G v 1 b i m v. c. lekšlietu ministris

V. Gulbis bija piesūtījis šādu apsvei-
kumu: «Sveicu Jūs Saldus ugunsdzēsējus,
grūta un centīgā darbā pavadīto 65 gadu
atcere, ka arī jaunā depo iesvētīšana?

svētkos un noveļu ar tādu pat neizsīksto-

šu enerģiju ka visos tos ilgos gados, stā-

vēt nomoda par pilsoņu mantu un labklā-

jību*. Personīgi sveica L. v. s. valdes

priekšsēdētājs A. X r i c v i ņ š. Saldus

pilsētas galva A. Zandbergs un poli-

cijas iecirkņa priekšnieks un aizsargu pul-

ka_ 2. bataljona komandieris T. Lepš c.

Vēl sveica un pasniedza piemiņas naglas
— Kuldīgas pilsētas valdes loceklis un

Kuldīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-

bas komendants A. A v ģ i s, Augškurze-
mes sekcijas vadītājs Oļuka 1 n s,

Lejas Kurzemes
— Sab v 1 s un

Talsu, Bauskas, Kandavas, Dobeles, Lie-

pājas, Rīgas Aleksandra, Liepājas dzelzceļa

mezgla, Raunas, Skrundas, Bēnes, Van-

dzenes un Pampāļu brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrību pārstāvji. Tāpat piemiņas
zīmes pasniedza Saldus rajona mednieku

biedrības un Saldus mazpulka pārstāvis Ž.

Dakteris, jaundibinātās Saldus amat-

nieku biedrības — A. X a 1 v ar i j s un no

Nac. Lat. atvaļināto karavīru biedrības

Saldus nodaļas un Latv. veco strēlnieku

biedrības Saldus nodaļas —M. B a 1 d i ņ š.

Tad pārskatu par Saldus brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības darbību sniedza

biedrības priekšnieks N. Blūmentāls.

Kā galvenie minami 32,000 ltr. lielās

dzelzbetona ūdens tvertnes būve Plkv.

Kalpaka un Dzirnavu ielu stūrī. Trešās

motoršlirces iegāde, kuras ūdens deva

2200 ltr. minūtē un tā ir vienīgā un lielākā

tada veida Latvijā. Jaunā 13/4l 3/4 t. auto ie-

gāde un kā pēdējais jaunceltā depo ēka,
kura izmaksā ap 25.000 ls. Sekoja uguns-

dzēsības darba un tā veicināšanas darbi-

nieku apbalvošana. Tie bija — A. Z a n d-
ber g s, L. Šeniņ š, M. Kin s 11 er s, M.

Vīndedzis, J. Krutainis, J. Mā-

lers, J. Levics, K. Nikolovskis

un Fr. R o z c n b c r g s.

Svētku turpmākā norise bija pilsētas da* -

zā un biedrības zālē. Tika nolasītas dau-
dzas desmitas piesūtītas telegrammas.
Biedrībai, viņas divkāršajā svētku dienā
bija dāvinājuši — redaktors D ā b o 1 i ņ š

krāšņu ozolkoka tintnīcu, pagatavotu Sal-

dus pilsētas ģerboņa atveidā un rotātu ar

ugunsdzēsēju nozīmēm. E. Našeniek s
— īpatni veidotu karoga novietni, R. V i 1-

m a n i s Vadoņa krūšu tēlu un B. HU l-
manis pamatni tā novietošanai. D.

Rīgas Jūrmalas ugunsdzēsēju biedrības rudens svētki.

Loti jauka, saules stariem bagāta, ru-

dens diena, sestdien, 21. augustā. Jūra
klusa. Jūrmala pienāk vakara vilcieni

pārpildīti zaļumniekiem. Dzintaru piestāt-

ne Rīgas Jūrmalas bub pārstāvji sagaida
viesus no Rīgas un kaimiņu biedrībām.

Pīkst. 19 ierodas Savienības priekšnieks
A. Krieviņš un ar Savienības valdes lo-
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cekliem A. Višņevski un K. Zilgalvi, Slo-

kas bub komandantu R. Kundziņu, 11. Rī-

gas Jūrmalas bub komandantu J. Bušu,

Slokas Cellulozes fabrikas bub komandan-

ta palīgu A. Kerpi un Rīgas 5. aizsargu

pulka Jūrmalas bataljona komandieri pulk-
vedi J. Jēkabsonu, dodas uz manevra

vietu Edinburgā, Skrejošās nodaļas mītnē.

Rīgas ielā nostājusies biedrības komanda

ar karogu, mūzikas orķestri, kā arī biedrī-

bas 3 ugunsdzēsēju automobiļi. Kā viesi

ieradušies Rīgas Jūrmalas policijas priekš-
nieks K. Vintēns. Savienības valdes locek-

lis Fr. Grīns, Bulduru bub priekšnieks

F. Flugins, Majoru Vasaras bub priekš-

nieks Fišers ar valdes locekļiem Gebhar-

du un Erstu un Rīgas Jūrmalas bub goda
virsnieks J. Kurcigs. Pr-ks A. Krieviņš

apstaigā ugunsdzēsēju rindas un sasveici-

nās ar komandu un pieņem paradi, kuru
komandē komendants V. Legzdiņš.

Pēc parādes komanda ar viesiem dodas

uz Majoriem, Jūrmalas Latviešu biedrību,
kur Sav. pr-ks A. Krieviņš izdara biedru

apbalvošanu. Tur ierodās arī ugunsgrē-

ku apkarošanas inspektors inž. A. Bučin-

skis. Biedrību sirsnīgiem vārdiem apsveic

pr-ks A. Krieviņš un novēl labas sekmes

turpmākās gaitās. Visi nodzied tautas

lūgšanu: «Dievs, svētī Latviju». Pr-ks

uzaicina uzsaukt trīskārtējo «Lai dzīvo!»

Latvijas ugunsdzēsēju savienības protek-
toram — Valsts un Ministru Prezidentam

Dr. K. Ulmanim, nacionālai valdībai un

lekšlietu ministrim V. Gulbim. Pēc

tam nes sveicienus policijas priekšnieks

K. Vintēns, aizsargu bataljona komandieris

plkv. J. Jēkabsons, Rīgas Jūrmalas uguns-

dzēsēju sekcijas priekšsēdētājs K. Zilgal-
vis un citi.

Biedrības priekšnieks A. Jansons sirsnī-

gi pateicās visiem par labiem novēlēju-
miem. Vēl tika sumināti biedrības goda
biedri Roberts Majnieks un Kārlis Rau-
manis viņu 50 gadu jubilejas svētkos. Bie-

drības priekšnieks A. Jansons Majnie-
kam un Raumanim pasniedza adreses,

pēc tam apsveica jaunievēlēto goda bie-

dru — policijas priekšnieku K. Vintenu, pa-

sniedzot viņam goda biedra saiti, diplomu

un krūšu nozīmi. Sav. pr-ks A. Krieviņš

apbalvoja ar Savienības goda zīmēm «Par

izcilus nopelniem ugunsdzēsībā» ar li. šķi-
ru goda biedru K. Vintēnu un valdes loce-

kli-kasieri K. Ozoliņu; ar 111. šķ. nodaļas

vadītāju F. Šteinbriku un mūža biedru H.

Grāvenieku, ar IV. šķ. virsugunsdzēsēju
V. Straupi un dzēsēju J. Kupli, bet ar krū-

šu nozīmēm «par cītību»: ar 11. šķiru: V.

Dumpi, R. Maļnieku, J. Šulcu un P. Vē-

veri; ar 111. šķ.: E. Apini, Mildu Jansons,
Katrīnu Keslers, Matildu Legzdiņš, R. Ķīsi,
J. Lūsiņu, J. Pedi, M. Srulēvicu un J. To-

čilkinu.

Pēc apbalvošanas viesi pulcējās ap lo-

terijas galdu, kur uzcītīgi pirka lozes. Vē-

lāk sekoja kopmielasts un viesīga sadzīve.

Lai iet, lai nāk pēc gada gads —

Kad tava gaišā, modrā acs

Pār jūrmalu stāv nomodā,
Mēs visi esam drošībā.

P. Rencs.

Sanitārais automobīlis Ogres ugunsdz. b-bai.

Ogres bub.sniedz palīdzību ugunsnelai-

mes gadījumos Ogres pilsētas,_ Ikšķiles,

Ogresgala pag. un Ķeguma spēkstacijas

rajonā. Bez šā pienākuma biedrība vel

sniedz arī palīdzību nelaimes un citos ga-

dījumos. Biedrības valde atzinusi, ka

grūti apmierināt iedzīvotāju vajadzības ar

vienīgo, speciāli ugunsdzēsēju vajadzībām

izbūvēto, automobili, kas nogādājot slim-

nieku Rīgā, atstāj savu darbības rajonu uz

vairākām stundām. 1937. g. pirmajā pusē

mašīna pieprasīta palīdzības sniegšanai
18 gadījumos. Arī pavasara lielajos plū-
dos ugunsdzēsēju komanda 7 diennaktis

nepārtraukti sniedza palīdzību cietušiem,

glābjot gan cilvēkus, gan mantas.

Š. g. 8. augustā biedrības priekšnieks
M. Krastiņš nodeva biedrības rīcībā sabie-

drības vajadzībām slēgtu sanitār-mašīnu

ātrās palīdzības sniegšanai. Katrs iedzī-

votājs pilsētā un apkārtējos pagastos var

būt drošs, ka nelaimes un citos gadījumos,

piezvanot pa tālr. Ogre 311 un pieprasot

ātro palīdzību, uz nelaimes vietu nekavē-

joties izbrauks sanitārā mašīna. Lai tiktu

pie palīdzības sniegšanai nepieciešamās
mašīnas, rīkiem un piederumiem, bez neat-

laidīgā darba, bija vajadzīgi arī prāvi lī-

dzekli. Sakarā ar visu iepriekš aprādīto,
biedrība sarīkoja š. g. 8. augustā plašu
brīvdabas izrādi «Skroderdienas Silma-

čos». Lai nu gan bija diezgan nelabvēlīgi
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laika apstākļi, tomēr sabiedrība bija izpra-
tusi biedrības cēlos mērķus un iera-

dusies kuplā skaitā noskatīties uzvedumā.

Sākot izrādi, kā uz burvja mājienu lietus

apstājās un visu vakaru bija silts un patī-

kams laiks. Sarīkojums deva prāvu atli-

kumu, kas dos iespēju izveidot tālākos no-

domus ugunsdzēsībā un ātrā palīdzībā.

M. K. Ergo.

Ogres BUB sanitārais automobīlis.

Viesos pie Igaunijas ugunsdzēsējiem.

Sestdien, 24. jūlija uz Igauniju aizbrau-

ca komand. Ermanoviča vadībā Rīgas
dzelzceļmezgla BUB delegācija, lai

iepazītos ar Pērnavu, Tallinu, Narvu

un igauņu ugunsdzēsēju iekārtu un

rīkiem. Uz robežas Moizakūlā delegāci-

jai pretī izbrauca Tallinnas dzelzceļu

ugunsdzēsēju rotas komandiera palīgs A.

Nolvaks un nodeva Igauņu dzelzceļu

ugunsdzēsēju sveicienu.

Pērnavā delegāciju sagaidīja Pērnavas

ugunsdzēsēju brigādes komandieris O.

Vunks, b-bas priekšsēdētājs I. Sangs,

ugunsdz. rotas komandieris Oj. Niclcnders

un dzelzceļu ugunsdzēsēju rotas koman-

dieris J. Pedi, kuri Latvijas viesus uzņē-

ma ļoti silti un draudzīgi. Par Rīgas
dzelzceļmezgla ugunsdzēsēju delegācijas
ierašanos bija ziņots arī laikrakstā «Pārnu

Paevaleht».

Svētdien, Latvijas dzelzceļu ugunsdzē-

sēju delegācija iepazinās ar Pērnavas

ugunsdzēsēju depo un rīkiem. Tā kā

Pērnavā nav ūdens vada, tad katrs auto

apgādāts ar 1,6 kub. metr. tilpumā ūdens

rezervuāru, kas pastāvīgi pildīts ar ūdeni.

Ugunsgrēka gadījumā, ugunsdzēsēju auto

momentāli var dot ūdeni. Protams, lielā-

ka ugunsgrēka gadījumā autorezervuārā

esošais ūdens ir nepietiekošs un ūdeni jā-

pievada pa vadiem no lielākām ūdens,

tvertnēm, bet tomēr pa vadu izlikšanas

laiku ar esošo ūdeni var zināmā mērā ie-

robežot uguns izplatīšanos. Pērnavā lie-

li ugunsgrēki kopš vairākiem gadiem nav

bijuši, jo iedzīvotāji ir tik disciplinēti, ka

ar uguni rīkojas ļoti uzmanīgi un uguns-

dzēsējus nelaimes gadījumos izsauc tūlīt,
kad uguns samērā viegli nodzēšama. Pro-

fesionālo ugunsdzēsēju Pērnavā nav. Zi-

nāms kadrs ugunsdzēsēju dežurē pastā-
vīgi. Katrs kadra dežurants saņem no

organizācijas brīvu, loti glītu, 2 istabu

dzīvokli depo ēkā. Šie dežuranti visi ir

brīvās profesijas darbinieki un eksistencei

līdzekļus iegūst strādājot mājās. Arī pā-

rējie ugunsdzēsēji dzīvo depo tuvumā, um

visiem ierīkots mājās zvans — signāls iz-

saukšanai ugunsgrēka gadījumā.

Pērnavā tā tad ugunsgrēka gadījumā
pastāv klusā trauksme un iedzīvotāji no

liela uztraukuma pasargāti. On tas arī ir

labi, jo Pērnavā ir kūrorts, kur katru va-

saru dzīvo daudz ārzemju peldviesu, un

pilsētas vadība dara visu iespējamo, lai

netiktu traucēts peldviesu un pastāvīgo
iedzīvotāju miers.

Pati Pērnavā ir īsta dārzu pilsēta. Skai-

stie apstādījumi, lieli, labi kopti dārzi un
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parki ar_ bezgala daudzām, jaukām ale-

jām atstāj ļoti patīkamu iespaidu. Pēr-

navas pludmalē uzceltas loti modernas un

greznas viesnīcas ar plašu skatu uz jūru.
Atvadoties Pērnavas ugunsdzēsēji iz-

teica lielu prieku par Rīgas dzelzceļmezg-
la ugunsdzēsēju apciemojumu un silti ap-

sveica apciemojuma nolūku: tuvāki iepa-
zīties ar kaimiņu tautu ugunsdzēsēju ie-

kārtu, rīkiem, pilsētām, tautu un valsts

dzīvi, jo šādi apmeklējumi veicinot kaimi-

ņu ugunsdzēsēju draudzību un labu attie-

cību nodibināšanu, kas savukārt veicinot

draudzību starp abām tautām un valstīm.

Tallinnā Rīgas dzelzceļmezgla uguns-

dzēsēju delegācija iebrauca svētdienas

vakarā. Stacijā Latvijas viesus sagaidīja
Tallinnas diviziona komandieris Oj. Semi-

skars, dzelzceļu ugunsdzēsēju rotas ko-

mandieris L. Lātts, div. komandiera adju-
tants F. Masterovs, revizors V. Tomsons

un komandieris B. Berggrūns. Šāda igau-
ņu kollegu uzmanība mūsu delegāciju
patīkami pārsteidza un bija pilnīgi negai-

dīta, par ko jāpateicas nenogurstošam un

gādīgam Rīgas dzelzceļmezgla ugunsdzē-

sēju delegācijas pavadonim A. Nolvakam.

Latvijas viesus sagaidīt bija ieradies arī

preses pārstāvis, kas izdarīja uzņēmumu

un to, ar attiecīgu ziņojumu, ievietoja laik-

rakstā «Uudisleht».

Delegācija iepazinās ar brīvprātīgo un

profesionālo ugunsdzēsēju depo, rīkiem,

dzīvojamām telpām, signālizāciju, trauk-

smes ierīcēm un t. t. Tallinas ugunsdzē-

sēju pārstāvji bija jau iepriekš izstrādāju-
ši sīku plānu, kurā paredzēja parādīt Lat-

vijas viesiem visu, ko var paspēt pus-

otra dienu laikā, izmantojot kā pārvieto-
šanās līdzekli auto.

Pirmdiena bija veltīta galvenām kār-

tām Tallinnas fabriku un vēsturisko vietu

apskatei. Delegācija vispirms apmeklēja

Tallinnas lielāko finieru un mēbeļu fabriku

A.-S. «A. M. Luther» un iepazinās ar fab-

rikas ugunsdzēšamām ierīcēm un rīkiem.

Pēc tam sekoja Tallinnas ūdens apgādes

ierīces apskate, kas pelna sevišķu ievērī-

bu. Tallinna ūdeni iegūst no pilsētas no-

malē esošā ezera, kas stāv augstāku par

pašu pilsētu. Senāk pilsēta saņēma ūdeni

tieši no ezera, kamdēļ patērētāju ūdenīun

krānos nereti atradās visādi dzīvnieciņi

un rāpuļi. Ar 1937. g. angļu firma Tallin-

nā uzbūvēja modernu ūdens apgādes ie-

rīci, kas līdzinās veselai fabrikai; šī bū-

ve maksājusi ap 1.400.000 kronu. Ūdeni

ņem tāpat no apm. 12 kv. klm. lielā Tallin-

nas ezera, bet pirms nodošanas patērētā-

jiem, to tīra nevien mēchaniski caur sie-

tiem, bet arī ķīmiski ar sērskābo alumi-

niju un kaļķiem. Ar milzīgiem sūkņiem
mēchaniski attīrīto ūdeni paceļ ēku augš-
stāvos, reizē piejaucot uz katru kubik-

metru ūdens 60—70 grammu sērskābā

alumīnija, kas iznīcina mikrobus un citas
dzīvbūtnes un rada netīrumu nosēšanos.

Sērskābo aluminiju pēc tam saista ar kaļ-

ķiem, kas duļķu veidā kopā ar netīru-

miem, laižot caur daudzām tvertnēm, no-

sēžās. Galīgo ūdens attīrīšanas processu

veic 1,2 mtr. biezā kārtā speciāls smilšu

filtrs, no kurienes tad kristalltīru ūdeni ie-

vada 8.000 kub. mtr. lielā ūdens tvertnē.

Normāli Tallinna patērē ūdens apm. 900

kub. metr. stundā.

Pēc tam Latvijas delegācija iepazinās
ar plašo Tallinnas cellulozes fabriku, sā-

kot ar koku sasmalcināšanas un vārīša-

nas ierīcēm un beidzot ar dažādu papīru

šķirņu iegūšanu. Delegācijas sevišķu uz-

manību saistīja fabrikā bīstamākās vietās

ierīkotas sprinklera ierīces. Kā «Luthe-

ra» fabrikā, tā šeit nepārtraukti dežurē

ugunsdzēsēju kadrs, gatavs ikbrīdi stāties

darbā.

Latvijas viesi bez tam vēl apskatīja ae-

rodromu un lielo 3 motorīgo «Lufthanza»

pasažieru lidmašīnu. Noslēgumā sekoja

senlaicīgā cietokšņa un tā torņa apskate,
no kura augšas var pārredzēt visu Tal-

linnu. Atpakaļceļā vēl sekoja saeimas na-

ma un vēsturiskās Domes baznīcas ap-

skate, kur redzami zviedru laiku karogi
un seno varas vīru vapeņi un ģērboņi.

Uz atvadīšanos Tallinas kollēgas sarī-

koja saviem viesiem banketu lepnajā
«Romas» viesnīcā. Banketu ar savu klāt-

būtni pagodināja Tallinnas brigādes ko-

mandieris, mag. chem. E. Umblia, viņa pa-

līgs H. Maide, diviz. komandieris G. Se-

miskars, dz. ug. rotas komandieris, inž.
L. Lātts, palīgs A. Nčlvaks, div. kom. ad-

jutants F. Masterovs, revizors V. Tom-

sons, komandieris B. Berggrūns un citi

ugunsdzēsēju virsnieki. Banketā brig.
kom-ris, mag. chem. E. Umblia apsveica
Rīgas dzelzscelmezgla ugunsdzēsēju dele-

gāciju un sevišķi izcēla kaimiņu ugunsdzē-
sēju savstarpēju apciemojumu nozīmi, jo

apmaiņa vizītēm ne tikai tuvinā kaimiņu

ugunsdzēsējus, bet arī tautu un valstis.

Sirsnīgs „EltguH noslēdza viņa runu.

B-bas pr-ks P. Tērauds pateicās par pa-

rādīto uzmanību un laipnību, pēc kam

Latvijas viesi, igauņu kollēgu pavadīti,

atstāja viesmīlīgo Tallinnu dodoties tālāk,
rotas kom. pal. A. Nolvaka pavadībā, uz

Narvu, kur tos sagaidīja Narvas brigādes
komandieris M. Saari, palīgs R. Leppiks,
diviz. kom. J. Essensons un c. Narvā

ugunsdzēsēju iekārta līdzīga Pērnavas ie-
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kārtai. Arī te nav profesionālo ugunsdzē-

sēju un par iedzīvotāju drošību stāv ne-

pārtraukti nomodā brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju kadrs. Narvā ir ap 20 klm. kopga-
rumā ūdens vads, kamdēļ šeit ugunsdzē-

sēju auto nav apgādāti ar ūdens

tvertnēm. Nomalēs ūdens vada gan vēl

nāv un ugunsgrēka gadījumā ūdeni_ pieva-
dā ūdens tvertnēm, upes vai tuvākā hi-

dranta. Narvā pastāv skalā trauksme.

Ugunsgrēka pieteikšana notiek pa tēlefo-

nu, pēc kam tūlīt laiž darbā sirēnu, kas

atrodas Narvas vecā cietokšņa tornī. Nar-

vā sadalīta rajonos un katram rajonam
tiek dots savs sirēnas kaucienu skaits.

Ugunsdzēsējiem ir moderni auto, bet arī

vecmodīgās ar zirgiem pārvadājamās
tvaika šļirces. Zirgus vajadzības gadīju-
mā dod tuvumā esošā karaspēka dala, bet

vecmodīgo tvaika šļirci loti reti gadās lie-

tot, jo ir pietiekošā vairumā autošjirču.
Narvā ir 3 ugunsdzēsēju depo. Pēc jau-
nās iekārtas visi ugunsdzēsēji apvienoti
vienā organizācijā. Pieteicot ugunsgrēku

no katra depo tūlīt brauc ārā pa vienai

mašīnai. Tas tamdēļ, lai visos rajonos

ugunsdzēsējiem dotu iespēju piesavināties
zināmu vingrības un prasmes pilnību iz-

braukšanā un uzturētu dežurējošos uguns-

dzēsējos modrību. Narvā ievērību pelna
vēl tas, ka ugunsdzēsēju organizācijas dā-

mas aktīvi ņem dalību ugunsdzēsībā. Vi-

ņām uzticēti gan galvenām kārtām pasī-
vās gaisa aizsardzības pienākumi, bet ir

bijuši gadījumi, kur gandrīz vienā laikā

pieteikti vairāki ugunsgrēki un sievietes-

ugunsdzēsejas ar mašīnu izbraukušas vie-

nas, nekavējoties uzsākot cīņu ar uguni,
kamēr ieradās vīrieši-ugunsdzēsēji.

Narvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju orga-

nizācija saņem prāvus pabalstus un bez
tam vēl atlīdzību par dežūrām teātros,

kino, izrīkojumos un 1.1., ko maksā attiecī-

gie rīkotāji.
Narvā ir ap 25.000 iedzīvotāju. PilsOtu

apmeklē loti daudz tūristu un tur ir skai-
sti vēsturiski pieminekli. Sevišķi skai-

sti izskatās un loti labi uzglabājušies ve-

cie zviedru un krievu cietokšņi. Intere-

santa ir Pētera Lielā mājiņa, kur tas savā

laikā dzīvojis. Mājiņa pārvērsta par mu-

zeju un tur redzami seno laiku ieroči, lie-

lā Krievijas valdnieka tērpi, istabu iekār-

ta un c.

Apskatījuši visus šos vēsturiskos piemi-
nekļus, Rīgas dzelzceļmezgla ugunsdzē-
sēju delegācija izbrauca uz attālo Narvas
tūku fabriku, kur sīki iepazinās ar plašās

fabrikas ugunsdzēsības iekārtu. Sevišķi
interesanti bija iepazīties ar saucamo

Simsona spaini, kas parastā ugunsdzēsī-

bas laukā gan zaudējis savu nozīmi, bet

pasīvā gaisa aizsardzībā, kad ar ūdeni jā-

rīkojas joti ekonomiski, labi var noderēt.

Blakus fabrikai atrodas pazīstamais lie-

lais Narvas ūdenskritums, kura ūdens ma-

sas, ar dobju troksni veļoties pāri sliek-

snim, mutuļojoši ar lielu sparu traucās tā-

lāk pa Narvas upi uz jūru. Dala krītošās

ūdens masas sašķeļas sīkās daļiņās un

ūdens mākoņu veidā paceļas 3 stāvu na-

mu augstumā.
Sī ūdenskrituma skats patiešām gran-

diozs.

Loti patīkams bija brauciens uz 14 klm.

attālo jūrmalu — Narva Jdesuu un atgrie-
šanās ar kuģi pa Narvas upi.

Narvas ugunsdzēsēji par Latvijas uguns-

dzēsēju apciemojumu loti priecīgi, jo kopš

Igaunijas pastāvēšanas šī ir pirmā ārzem-

ju ugunsdzēsēju vizīte Narvā. Atvadoties

no laipnajiem narviešiem katrs delegāci-

jas loceklis saņēma no dāmu komitejas

priekšnieces skaistas ziedu veltes un at-

stājot Narvu, laipnās dāmas Latvijas vie-

sus pilnā vārda nozīmē apbēra ziediem.

Piegriežoties Igaunijas ugunsdzēsībai

vispār jāpasvītro, ka ugunsdzēsība mūsu

kaimiņvalstī labi nostādīta un daudz tiek

darīts, lai aizpildītu vienu otru robu.

Ugunsdzēšamo rīku igauņiem ir daudz un

nemodernās automašīnas pakāpeniski.tiek
atvietotas ar jaunā laika konstrukciju au-

tomašīnām. Visi ugunsdzēsēji saņem brī-

vu apģērbu no biedrības. Ar gandarīju-

mu jāatzīmē lielo sadarbību un labas attie-

cības starp ugunsdzēsējiem, policiju un ar-

miju.

Igaunijas ugunsdzēsēji savu iekārtu ir

militārizējuši, apvienojot visus ugunsdzē-

sējus vienā korpusā, pēdējo iedalot 14 bri-

gādēs, brigādes — divizionos, divizionus

— rotās, rotas — vados, vadus — grupās.
Katras vienības priekšgalā ir attiecīgs ko-

mandieris ar palīgiem. Visas šīs amata

personas tiek ieceltas. Pilsētās un laukos

biedrības tiek apvienotas kopējās organi-

zācijās, pie kam katra apvienota organi-
zācija vēlē valdi un priekšsēdētāju, kuri
kārto tikai saimnieciskās dabas uzdevu-

mus; par visu pārējo lemj attiecīgais bri-

gādes komandieris ar saviem apakšnie-
kiem.

Korpusa komandieris ir visas Igaunijas
ugunsdzēsēju augstākais priekš-
nieks. Brigādē tiek apvienoti zināmā ap-

gabalā vai apriņķī ietilpstošie ugunsdzēsēji.
Divizionu un rotu skaits brigādē nav no-

teikts — tas atkarīgs no brigādē ietilpsto-
šo ugunsdzēsējuskaita. Jaunā ugunsdzē-
sēju iekārta saskaņota ar armijas iekārtu:

korpuss pielīdzināts armijai, brigāde —
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pulkam, divizions — bataljonam un t t.

Ikgadus pašvaldības un valsts izsniedz

ugunsdzēšamo rīku uzturēšanai un moder-

nizēšanai ievērojamus pabalstus. Visi

ugunsdzēsēji apdrošināti un nelaimes ga-

dījumos, dienesta pienākumus izpildot, sa-

ņem samērā labu pensiju. Tā, piemēram,
vienkāršs dzēsējs, nelaimes gadījumā zau-

Vidū diviz. kom-ris G. Semiska r s, pa labi — komandants F. Ermanovičs, dzc. rotas

kom-ris, inž. L. Lātts, bbas pr-ks P, Tērauds, nod. vad-js K. Kraģ i s, diviz. kom-ra

adj. F. M as t er o vs, pa kreisi — komandanta pal. Z. Meija, valdes loc. J. Lūsis, kom-ris

B. Berggrttns. Otrā rindā no kreisās — dzēsējs Kozinenko, revizors V. Toms o n s, val-

des loc. H. J a n i k s un rotas kom-ra pal. A. N č 1 v ak s.

dējot darba spējas, saņem pensiju 60 kro-

nu mēnesī t. i. apm. 84 latu, brigādes ko-

mandieris — pulka komandiera pensiju.
Kādu noteiktu spriedumu par Igaunijas

jauno iekārtu vēl pāragri dot, jo viss vēl

atrodas organizēšanas stādijā. Lielu labu-

mu igauņi saskata ugunsdzēsēju amata

personu iecelšanā, jo ar to izslēgtas dažā-

das intrigas pie vēlēšanām un ieceltās

personas var daudz noteiktāki rīkoties,
paceļot vispārējo ugunsdzēsēju disciplīnu.

Rīgas dzelzceļmezgla BUB delegācija F. Ermanovičs.

ar ekskursiju loti apmierināta. Uzņemšana

bija lieliska. Par visu jau iepriekš bija

domāts un viss organizēts uz vislabāko.

Visā ekskursijā Latvijas delegāciju pava-

dīja Tallinnas dzelzceļu ugunsdzēsēju ro-

tas komandiera palīgs A. NoTvaks, par

ko viņam pienākās sevišķi liela pateicība.

Grūti ietvert īsajā rakstā visu 4 dienu

pieredzējumus un piedzīvojumus. Mūsu

kaimiņi rādīja rīdziniekiem visu, ko vien

šajā īsajā laikā ar moderna satiksmes lī-

dzekļu palīdzību varēja paspēt.
Kaimiņu organizāciju apmeklējumi sek-

mē radniecīgu organizāciju tuvošanos un

draudzību, kas veicinā abu tautu un valsts

draudzību. Bez tam, personīgi iepazīsto-
ties ar draudzīgu valsts zemi, tiek darīts

arī liels kultūrāls darbs.

Rīgas dzelzceļmezgla BUB delegācija ar sagaidītajiem Tallinnas stacija.

Latvijas ugunsdzēsēju un Lietuvas aizsargu draudzība.

Rīgas dzelzceļmezgla BUB un Radvi-

lišķu dzelzceļu BUB starpā jau kopš vai-

rākiem gadiem pastāv loti draudzīgas at-

tiecības, kuras ar katru gadu pastiprinās.
Ikgadus minēto biedrību pārstāvji ap-

mainās vizītēm draudzības saišu uzturē-

šanai un pastiprināšanai. Visos ievēroja-

mos gadījumos vienas b-bas pārstāvji tiek

lūgti piedalīties otras b-bas svinībās.

S. g. 8. augustā Radvilišķu dzelzceļu
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ugunsdzēsēju biedrība dāvināja Radviliš-
ku dzelzceļu aizsargu rotai skaistu karo-

gu, kuras vienā pusē rotas emblēma, bet

.
otrā — uzraksts «Par brīvo Lietuvu.»

Gandrīz
.

90% Radvilišķu dzelzceļu

ugunsdzēsēju, inž. I. Zubkusa, b-bas pr-ta-

ja R. Balčiunasa un brandm. Č. Krasau-

ska priekgalā, sastāv arī Radvilišķu

dzelzceļu aizsargu rotā, kur pirmais ieņem

rotas komandiera amatu, bet abi pārējie
— rotas padomes locekļi. Sakarā ar to,

abu minēto organizāciju starpā nodibinā-

tas loti tuvas attiecības, un kā sevišķu

simpātijas apliecinājumu Radvilišķu dzelz-
ceļu BUB dāvināja dzelzceļu aizsargu ro-

tai karogu.
Vēlēdamies cik iespējams sekmēt kai-

miņu tautu labu attiecību uzturēšanu ■ un

paplašināšanu, un, ievērojot Radvilišķu
dzelzceļa BUB un Rīgas dzelzceļmezgla
BUB draudzību, rotas komandieris, inž.

Ig. Zubkuss ielūdza š. g. S. augustā karoga
svinībās Latvijas Ugunsdzēsēju Savienī-

bas priekšsēdētāju A. Krieviņu, LUS

dzelzceļu ugunsdzēsēju sekcijas priekšsē-

dētāju, inž. F. Grīnu, sekcijas locekli, inž.

R. Kronīti, Rīgas dzelzceļmezgla BUB

priekšnieku P. Tēraudu, komandantu F.

Frmanoviču, valdes locekļus H. Janiku,
J. Lūsi un nod. vad. K. Krāģi.

Svinībās no Jelgavas piedalījās Latv.

dzc. aizsargu pulka 5. rotas pārstāvji ro-

tas komandiera Bisenieka vadībā. Radvi-

lišķu stacijā Latvijas viesiem par godu bi-

ja nostādīta aizsargu un ugunsdzēsēju go-
da sardze ar orķestri priekšgalā. Vilcie-

nam piebraucot Radvilišķos, orķestris spē-
lē apsveikšanas maršu un rotas koman-

dieris, inž. Zubkuss apsveic Latvijas vie-

sus. Pēc abu valstu himnu nospēlēšanas,
viesi sasveicinās vēl ar citiem sagaidītā-

jiem un pēc tam dodas uz svētku vietu,

7 klm. attālo zaļumu vietu «Linkai čumiš-

kas», kur lielā laukumā notiek karoga pa-

sniegšanas ceremonija. Jāpiezīmē, ka

«Linkai čumiškas» laukums ir nosaukts

par Vienības laukumu, un tur 1935. g. tika

parakstīts Latvijas un Lietuvas dzelzceļu

ugunsdzēsēju brālības akts, bet pats lau-
kums guvis tik skaistu vārdu. Laukumā

goda vieta novietots piemineklis — liels

akmenis, uz kura zelta burtiem rakstīts

«Vienības laukums». Raksts ietverts

glezuā — ozola vaiņagā, rotāts Lietuvas

un Latvijas nacionālām lentēm. Akmenis

novietots glītā iežogojumā, bet vienā pu-

sē nostādīts Lietuvas, un otrā — Latvijas

karogs.

Karoga svētki sākās tieši pīkst. 1 ar

dievkalpojumu un karoga iesvētīšanu Vie-

nības laukumā. Pēc tam Radvilišķu dzelz-

ceļu BUB pr-tājs R. Balčiunass nodod

jauno karogu Lietuvas aizsargu priekš-

niekam, plkv. Saladžiusam ar lūgumu no-

dot to Radvilišķu dzc. aizsargu rotai.

Pulkv. Saladžiuss ar iespaidīgu, patrioti-

sku runu pasniedz karogu rotas koman-

dierim, inž.' Zubkusam, kas, pēc sava un

visu rotas aizsargu zvēresta nodošanas ka-

rogam, to nodod rotas karognesējam.

Ceremoniju noslēdz Lietuvas valsts

himna un trīskārtējais «Valio» Lietuvai,

valsts prezidentam, valdībai, Latvijas vie-

siem un citiem. Sakarā ar svinībām, runas

vēl teica Dzc. aizs. pulka komandiera pal.,

pulkv. ltn. Balsiss, Galvenā direktora

vietnieks, espluat. dir., inž. Račkauskass,

Jelgavas dzc. aizs. rotas kom-ris Bise-

nieks, LUS priekšsēdētājs A. Krieviņš un

rotas kom-ris, inž. Zubkuss.

Pulkv. Saladžiuss par sevišķiem nopel-
niem dekorēja rotas kom-ri inž. Zubku-

su ar Lietuvas aizsargu zvaigzni.
Svinību oficiālā dala noslēdzās ar Rad-

vilišķu dzelzceļu aizsargu parādi, kurā aiz-

sargi, sava jaunā karoga un rotas koman-

diera palīga, inž. Adamulisa vadībā

braši nosoļoja gar goda viesu tribinu.

Karoga svētki noslēdzās ar kopēju azai-

du, kur Latvijas viesi ar lietuviešiem pa-

kavējās dažas patīkamas stundas draudzī-

gās pārrunās. Rotas komandieris, inž.

Zubkuss uz atvadīšanos Latvijas un Lie-

tuvas goda viesiem deva vakariņas pie
sevis mājās, kur dzīvi valodām draudzī-

gās pārrunās risinoties, nemanot pienāca

Latvijas viesu vilciena attiešanas laiks.

Latvijas viesi no laipnajiem Radvilišķu

aizsargiem šķīrās Inti sirsnīgi un drau-

dzīgi. F. Ermanovičs.
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Valdības un valsts iestāžu rīkojumi.

Iecelšanas un atvaļinājumi.

Sabiedrisko lietu ministris A. B ē r z i ņ š

ar š. g. 24. jūlija lēmumu Nr. 1660 (Vaid.
Vēstn. 165. numurā) atcēlis Mārtiņu Prie-

dulānu no Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju biedrības valdes priekšsēdētāja ama-

ta un viņa vietā iecēlis Antonu Driķi; tāpat
atcēlis Arvīdu Rubli un Eduardu Vēveri

no minētās biedrības valdes locekļa amata

un viņu vietā iecēlis Jāzepu Roskošu un

Edgaru Podi; atcelšanas notikušas pēc pa-

šu lūgumiem.
Ar š. g. 16. augusta lēmumu Nr. 1677

(Vaid. Vēstn. 185. numurā) Sabiedrisko

lietu ministris A. Bērziņš iecēlis Žani

Kvēpu par Bauskas brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrības valdes locekli.

Ar savu š. g. 17. septembra lēmumu

Nr. 1701 (V. V. š. g. 211. num.) Sabiedrisko

lietu ministris A. Bērziņš atbrīvojis uz

pašu lūgumu Pēteri Rožkalnu no

Ventspils brīvprātīgo uguns-

dzēsēju biedrības valdes locekļa
amata un viņa vietā iecēlis Frici Kār k-

-1 i ņ v.

Iekšlietu ministrijas būvniecības pārvalde
izsludina ugunsgrēku apkarošanas pado-
mes š. g. 26. augusta sēdē, saskaņā ar

ugunsgrēku apkarošanas likuma 20. p.,. ap-'

stiprinātos ugunsdzēšanas darbu vadošos

virsniekus un vietas izpildītājus:
Ugunsdzēšanas darbu vado-

šie virsnieki:
1) Valmierā — Aleksandrs Pē te r s o n s,
2) Dagdas pagastā — Iciks H a n i n s,

3) Codes un Mežotnes pagastos — Au-

gusts M a s ka 1 s,

4) Pērkones pagastā — Andrejs Lankas-

j ē k v 1 i s,

5) Liepnas pag. — Augusts Zvanītājs,
6) Doles pag. — Ādolfs Riekstiņš,
7) Slokas pag. — Jānis Legzdiņš,
8) Augšpils pag. — Pāvils Tich o m i-

r o v s,

Ugunsdzēšanas darbu vadošo

virsnieku v. i.:

1) Krāslavā — Donats Č v ž ā n s,

2) Balvu pagastā — Ernests Zariņš,
3) Skaistas pag. — Ludviķis Č i v k v 1 i s.

1937. g. 10. septembrī.

Būvniecības pārvaldes priekšnieks,
inženieris P. Miezis.

Ugunsgrēku apkarošanas inspektors,

inženieris A. B v č i n s k i s.

(Publ. V. V. 1937. g. 209. numurā.).

Kursi ugunsdzēsības darbiniekiem.

Būvniecības pārvalde paziņo, ka periodi-
skie 7 dienu ilgie ugunsdzēsēju virsnieku

sagatavošanas kursi tiks sarīkoti 1937. ga-

dā, laikā no: 17. X — 23. X; 21. XI —

27. XI un 12. XII — 18. XII.

Kursos tiesība piedalīties ikvienam

ugunsdzēsēju biedrības biedrim. Pārbau-

di noturēs ugunsgrēku apkarošanas pado-
mes pārbaudes komisija.

Kursi notiks Latvijas ugunsdzēsēju orga-

nizāciju savienības telpās Rīgā, Raiņa
bulv. Nr. 15. Uz kursiem jāierodas pīkst.
10 no rīta.

Uzaicinot sūtīt uz kursiem Jūsu orga-

nizācijas biedrus, lūdzu paziņot Būvniecī-

bas pārvaldei vismaz 7 dienas pirms katra

kursa sākšanas pieteikušos kandidātu vār-

dus un uzvārdus, kā arī biedrībā ieņema-
mo amatu. Vēlāk par 7 dienām pirms
katra kursa sākšanas saņemtie paziņoju-
mi netiks ņemti vērā. Pēc biedrības pie-
teikuma saņemšanas Būvniecības pārval-
de rakstiski paziņos vai attiecīgie kandi-'

dāti uzņemti kursos jeb ne. Ja kaut kādu

apstākļu dēl pieteiktam kandidātam nav

iespējams ierasties kursos, par to nekavē-

joši jāziņo būvniecības pārvaldei, lai va-

rētu pieņemt citu kursantu.

Dzelzceļu braukšanas tarīfs kursu da-

lībniekiem pazemināts par 50°/o, saskaņā

ar Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu Nr. 475,

kurš biedrībai savā laikā piesūtīts.
Par kursantu novietošanu tiks gādāts.
Šis uzaicinājums paziņojams visiem bie-

drības- biedriem.

Rīgā, 1937. gada 10. septembrī.
Nr. 79804.

Būvniecības pārvaldes

priekšnieks, inženieris

P. Miezis

Ugunsgrēku apkarošanas

inspektors, inženieris

A. Bučinskis

356. RĪKOJUMS.
1937. g. 13. septembrī.

Par braukuma maksas pazemināšanu

brīvprātīgo ugunsdzēsēju pilnsapulces un

parādes dalībnieku grupu braucieniem.

Pamatojoties uz satiksmes ministra š.

g. 24. augusta rezolūciju, uzdodu pārva-
dāt pa dzelzceļiem 2. vai 3. klases vago-
nos ar 50% braukuma maksas pazemi-
nājumu, t. i. iekasējot bērna biļetes cenu,

Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-
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drību pilnsapulces un parādes dalībnieku

grupas, ja grupās brauc ne mazāk kā 4

personas, š. g. 1., 2., 3. un 4. oktobrī no

izbraukšanas stacijām līdz Rīgai un at-

pakaļ.

Lai dabūtu braukuma maksas pazemi-
nājumu, dalībnieku grupām jāiesniedz iz-

braukšanas stacijā pirms izbrauciena pie-
nācīgi izpildīta un parakstīta Latvijas

ugunsdzēsēju organizāciju savienības vai

Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-
bu vadības izdots pieteikums pēc šāda

parauga:

stacijas priekšniekam.
Pamatojoties uz Dzelzceļu virsvaldes

1937. g. 356. rīkojumu, lūdzu pārvest
kl. vagonā par pazeminātu par 50%

braukuma maksu

.............
biedru grupu, skaitā

personas š. g. ...........ar vilc.

I^^T.; vTn?>;M
stacijas līdz Rīgas pas. stacijai un atpa-

kaļ).
Minētā grupa brauc uz Rīgā sarīkoja-

mo ugunsdzēsēju pilnsapulci, parādi un

atpakaļ.

_

*) Izsniedzot pieteikumu vienam virzienam,
vardi „un atpakaj" svītrojami.

{Zīmoga nospiedums)

Priekšnieks:

Sekretārs:

lesniedzot pieteikumu, jāsamaksā arī
braukuma maksa kā turp-, tā atpakaj-
braucienam. Braucējiem izsniedzamas

parastās grupu braucienu biļetes, ierak-

stot pēc gala stacijas nosaukuma vārdus:

«un atpakaļ». Grupām izsniedzami arī
ekskursantu kuponi, apzīmogojot ar iz-

braukšanas stacijas zīmogu.
Ja dalībnieku grupa par atpakalbrau-

cienu vēlas samaksāt Rīgas stacijā, tad
tur iesniedzama otra apliecība atpakal-
braucienam, bet pirmā izbraukšanas staci-

ja_ izsniedz biļeti tikai turporaueienarn.
Šādos gadījumos eksk. kuponi nav apzī-

mogojami ar izbraukšanas stacijas zī-

mogu.

Vilcienu kontrolējošās personas piepra-
sa grupu dalībniekiem, kas brauc uz šī rī-

kojuma pamata, uzrādīt reizē ar biļeti pa-

si un arī apliecību par piedalīšanos piln-
sapulcē vai parādē.

Rīkojums spēkā no 1937. g. 1. līdz 4. ok-

tobrim, ieskaitot.

Dzelzceļu galv. direktors

K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktora v.

J. Kļaviņš.

(V. V. 1937. g. 207. numurā).

Ugunsgrēku apkarošanas padomes š. g.
26. augusta sēdes svarīgākie lēmumi.

Sēdi vada ugunsgrēku apkarošanas pa-
domes priekšsēdētājs inž. P. Miezis, refe-
rē inspektors A. Bučmskis, protokolē
instr. K. Starpinš.

1) Apstiprina ugunsdzēšanas darbus va-

došos virsniekus Krāslavā, Dagdā,
Liepnas pag., Balvu pag., Codes un

Mežotnes pag.. Doles pag., Slokas

pag., Augšpib pag., Valmiera, Skaistas

pag. un Pērkones pag.

2) Pieņem karoga metu Limbažu brīvpr.

ugunsdzēs. biedrībai.

3) Pieņem saistošos noteikumus uguns-
grēku apkarošanai Silenes ciemā un

.
pagastā.

4) Atļauj Subates brīvpr. ugunsdzēs. bie-

drībai piešķirto pabalstu izlietot šļūte-

ņu iegādei.

5) Noraida statūtu grozījumu projektus
Skrundas un Daip-pils brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībām

6) Pieņem saistošos noteikumus par

ugunsgrēku apkarošanu Viļānos un

x

Preiļos. ffl
7) Pieņem Rucavas brīvprātīgo uguns-

dzēsēju biedrības statūtu grozījumu

projektu.

Savienības lēmumi, ziņojumi un rīkojumi

Paziņojums № 16.
Savienības valde sasauc svētdien, š.g.

19. septembrī, pīkst. 10.30, savienības

telpas, Rīgā. Raiņa bulvārī 15. dz. 2, sa-

vienības padomes sēdi ar sekojošu
dienas kārtību:

1. lepriekšējas padomes sēdes proto-
kola nolasīšana un pieņemšana.

2. Valdes_ ziņojums par darbību laikā

no š. g. 18. jūjija līdz 19. septembrim.
3. Kandidātu saraksta sastādīšana pa-

domes locekļu un substitūtu amatieru.
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4. Ugunsdzēsības darbinieku apbalvo-
šana.

5. Priekšlikumi un ierosinājumi.
6. Tekoši jautājumi.

Rīgā, 1937. gada 26. augustā.

Priekšnieks A. Krieviņš.

Ģenerālsekretārs P.Ozoliņš.

Paziņojums № 17.

Novērots, ka ugunsdzēsēju organizāciju
svinībās ierodas automašīnas ar uguns-

dzēsējiem no attālākām vietām, atstājot

savu darbības rajonu bez transporta līdze-

kļiem.
Šāda rīcība nav pieļaujama, jo uguns-

dzēsēju automobiļi iegādāti par sabiedrī-

bas naudu ugunsgrēku apkarošanas vaja-

dzībām, bet ne izbraucieniem, kaut arī ap-

mācības nolūkā. Tiem jābūt uz vietas, lai

katrā laika varētu stāties ugunsgrēku dzē-

šanas darbā.

Savienības valde atzīst, ka citu uguns-

dzēsēju organizāciju apmeklējumi ir vēla-

mi, tie dod daudz pamācoša, veicina labas

attiecības un kopdarbību, bet šādiem ap-

meklējumiem automašīnas var izlietot ti-

kai tad, ja darbības rajons pietiekoši no-

drošināts transporta līdzekļiem.

Priekšnieks A. Krieviņš.

Ģenerālsekretārs P.Ozoliņš.

Paziņojums № 18.

Savienības valde saziņā ar padomi sa-

sauc sestdien, š. ir. 2. o k tob rīku. Rīgā,
Rātslaukuma 1, Ressource- biedrības tel-

pās, savienības pilnsapulci ar

sekojošu dienas kārtību;

1. Pilnsapulces atklāšana pīkst. 11.

2. Prezidija konstruēšanās.

3. Valdes ziņojums par savienības

darbību 1932.-1936. g. g.
4. Revīzijas komisijas ziņojums.
5. Biedru maksu noteikšana 1937.-

-1940. g. g.

6. Budžets un darbības plāns 1937.-

-1939. g. g.

7. Padomes un revīzijas komisijas ve-

lēšanas.

8. Goda biedru vēlēšanas.

9. Priekšlikumi un ierosinājumi.
10. Ziņojumi no vietām.

11. Pilnsapulces slēgšana.
Pēc pilnsapulces turpat, ko p m i c -

lāsts pilnsapulces dalībniekiem pret
maksu Ls 4.— no personas.

Piezīme. Dienas kārtības 9. punktā
minētie priekšlikumi un ierosināju-

mi saskaņā ar savienības statūtu 25. §, ie-

sniedzami savienības valdei ar rakstu ne

vēlāk kā 14 dienas iepriekš pilnsapulces.

Norādījumi pilnsapulces dalībniekiem.

1. Saskaņā ar savienības statūtu 23. §

pilnsapulcē ar balstiesībām var piedalī-
ties ne vairāk kā 1 delegāts no katras

ugunsdzēsēju organizācijas — savienī-

bas biedra, kam ir juridiskas personas

tiesības.

Piezīme. Savienības padomes, val-

des un revīzijas komisijas locekli,
ja tie nav ugunsdzēsēju organizāciV

ju delegāti, var piedalīties pilnsa-
sapulcē ar padomdevēju balstie-

sībām. ; H
2. Pilnsapulcē pielaidīs delegātus tikai no

tām ugunsdzēsēju organizācijām, kas

līdz š. g. 25. septembrim būs nomaksā-

jušas savienībai biedru naudu par 1937.

gadu, rēķinot 20 saņt. par katru organi-

zācijas biedru pēc biedru skaita už

1937. gada 1. janvāri.

3. Delegātiem, ierodoties pilnsapulcē, jā-
uzrāda savas organizācijas izdota piln-
vara, pēc šeit klāt pievienotā parauga

Savienības padomes, valdes un re-

vīzijas komisijas locekli saņems savie-

nības izdotas apliecības, uzrādīšanai

pilnsapulcē.

4. Delegātiem jāierodas pilnsapulcē sest-

g. 2. o k to b rīku, Rīgā, Rātslau-
kumā 1. Ressource biedrības telpās,
līdz pīkst. 11 un jāapmaina organizā-

ciju izdotās pilnvaras pret ieejas kār-

tīm.

5. Pilnsapulces dalībniekiem, kas pieda-
līsies kopmielasta, jāpieteic galda kar-

tes savienībai līdz š. g. ļ. oktobrim vai

visvēlākais tās jāizņem š. g. 2. oktobrī

līdz pīkst. 11 pilnsapulces telpās.

6. Pilnsapulces dalībniekiem jāierodas
pilnsapulcē formas ietērpos bez orde-

ņiem.

7. Visi uz pilnsapulci attiecošies paskai-
drojumi dabūjami savienības birojā,
Rīgā, Raiņa bulvārī 15, dz. 2, darbdie-

nās no pīkst. 9—15, tālr. 29763.

8. Savienības statūti publicēti žurnāla

«Ugunsdzēsējs» š. g. 7. numurā, kā arī

dabūjami savienības birojā pret samak-

su 20 sant. par eksemplāru.
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Paraugs.

brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība

1937. g. « ...» P i g n v ar a.

Nr

brīvprātīgo uguns-

dzēsēju biedrības valde apliecina, ka

, , , ,
ir pilnvarots

(vārds un uzvārds)

šās biedrības delegāts Latvijas ugunsdzē-

sēju organizāciju savienības pilnsapulce
1937. gada 2. oktobrī.

Priekšnieks (paraksts)
(Zīmoga vieta)

Sekretārs (paraksts)

Rīgā, 1937. gada 28. augustā.

Priekšnieks A. Krieviņš.

Ģenerālsekretārs P. Ozoliņš.

Paziņojums № 19.

Sakarā ar savienības pilnsapulces sanāk-

šanu savienība rīko svētdien, š. g. 3. ok-

tobrī, pīkst, li, Rīgā, Vienības laukuma,

ugunsdzēsēju paradi, kura lūg-

tas pēc iespējas piedalīties visas uguns-

dzēsēju organizācijas.
Pēc parādes, pīkst. 15, Rātslaukuma 1,

Ressource biedrības telpas, kopmie-

lāsts visiem ugunsdzēsības darbinie-

kiem un viņu ģimenes locekļiem pret mak-

su Ls 6.— no personas.

Galda kartes pieteicamas savienībai līdz

š. g, 2. oktobrim pīkst. 11.

Norādījumi parādes dalībniekiem.

h Parādē jāierodas:

a) Rīgas apgabala ugunsdzēsēju orga-

nizācijām obligātoriski un ar karo-

giem; kam nav karogu ar uzrakstiem

valsts valodā, — bez karogiem; parāde

var piedalīties visi aktīvie komandas

locekli pilnā formas ietērpā ar goda zī-

mēm (lielo dekorējumu); bez tam ko-

mandējošam sastāvam, karoga vadītā-

jam, nesējam un asistentiem jabut bal-

tiem cimdiem; parādē jāierodas arī au-

tomašīnām, bet ar tādu aprēķinu, ka ta-

jā pašā laikā varētu apkalpot arī savu

darbības rajonu;
b) provinces ugunsdzēsēju organizā-

cijām piedalīšanās parādē nav obligāto-
riska; tās var piedalīties: 1) oficiālu de-

legāciju veidā, saskaņā ar ugunsdzēsē-

ju iekšējās kārtības noteikumu 106. p.

un 2) ar automašīnām.

Uz katras automašīnas (kā Rīgas tā

arī provinces) paredzams šāds darbi-

nieku skaits: automašīnas komandie-

ris, autovadītājs un ne mazāk kā 4

ugunsdzēsēji; visiem jābūt pilnā formas

ietērpa ar goda zīmēm, ķiverēs, ar jo-
stām un garos zābakos.

2. Visiem parādes dalībniekiem un auto-

mašīnām jābūt Vienības laukumā vēlā-

kais pīkst. 10.30 parādes komandētāja
rīcībā.

3. Komandas un delegācijas uziet lauku-

mā pa Valdemāra un Elizabetes ielām

pie kino «Forums», bet automašīnas ie-

brauc no Valdemāra ielas gar muzeju.

Noeja no Vienības laukuma pretīm

Baznīcas ielai; pēc tam pa Elizabetes,
Kr. Barona un Merķela ielām līdz Brī-

vības bulvāra stūrim.

4. Parādē organizācijas var ņemt savus

orķestrus pēc vēlēšanas. Visi orķestri

padoti savienības orķestra vadītājam.
5. Laukuma komandanta rīcībā katra Rī-

gas apgabala ugunsdzēsēju organizāci-

ja nodod 10—15 kārtībniekus, vietu ie-

rādīšanai tribīnē un kārtības uzturēša-
nai. Kārtībniekiem jābūt pilnā formas

ietērpā ar goda zīmēm un baltos cim-

dos. Šiem kārtībniekiem jāierodas ko-

mandanta rīcībā noteikti pīkst. 10.

6. leejas kartes Vienības laukumā tiem

darbiniekiem, kas nepiedalās parādē,
kā arī darbinieku piederīgiem, izsniegs

savienības birojā, darba laikā, līdz š.

g. 2. oktobrim, bet 3. oktobrī — līdz

pīkst. 10. Ar ieejas kārtīm jāierodas

Vienības laukumā noteikti līdz pl. 1L

Rīgā, 1937. gada 28. augustā.

Priekšnieks A. Krieviņš.

Ģenerālsekretārs P. Ozoliņš.

Atbildīgais redaktors A. Krieviņš.

Izdevējs: Latvijas ugunsdzēsēju organi-

zāciju savienība.
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Apdrošināšanas un Transporta Akc. Sab.

„DAUGAVA"
Valde: Rīga, 15. Maija lauk. Ns 1.

Tālruņi:

Ugunsapdrošināšanas nod. 21391

Transporta apdrošināšanas nod. 21392

Dzīvības apdrošināšanas nod. 34765.

Sabiedrība noslēdz:

Dzīvības-, uguns-, transportu-, valoru-, ielaušanās-,

zādzības-, stiklu- un automobīļu apdrošināšanas.

Aģentūras visā Latvijā.

» m
(Tiinnp Rīgā, L, Ķēniņu ielā JV* 14.

mš a Wri ■ Talruois 2-6-3-M.

Vara kaltuve, zvanu un metallu lietuve

Izpilda visādus vara kalēju darbus.

Piedāvā ugunsdzēsējiem:

Hidropultus X Šļūteņu savienojumus :-: Šļūteņu dalītājus

Pārejas gabalus :-: Stobrus.

Baznīcu, signāla un auto zvanus v c.

J. mūlmana

koku zāģētava un ēvelēšana,

papes un papīra fabrikas.

Jaunciemā pie Rīgas

Pilsētas kantoris: Rīgā, L. Aldaru ielā 1/3.

Tālruņi: 22595, 21127. Pasta kastīte 234.
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