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Ķimiskie rokas ugunsdzēšamie aparāti.

A. Fitingofs

Rēzeknes BUB instruktors

F. Aparāti, kuri darbojas ar ogļ-
skābo sniegu (atvēsināšanu).

Rīkojoties ar iepriekšējā nodaļā aprak-
stītiem aparātiem, jānāk uz domām lietot

tādu rokas aparātu, kuri darbojas vienīgi
ar gāzveidīgo ogļskābi bez pulvera pie-
maisījuma. Piemaisītais pulveris galvenā
kārtā ir smaguma piedevējs un mecha-

niskais strūkļas saistītājs.
Izdarītie pētījumi, lietojot vienīgi gāz-

veidīgo ogļskābi bez pulvēra piemaisījuma,
ar rokas ugunsdzēšanas aparātiem, nedeva

pozitīvus rezultātus, bet no stacionārās

ietaises bija ļoti labi panākumi. Tādas

ietaises (pēc ta sauktā „Lux" paņēmiena)
ogļskābi lieto ārzemēs slēgtu telpu, se-

višķi kuģu augšējo telpu dzēšanai. Uguns-
grēka gadījumā slēgtas telpas piepildās
ar ogļskābi, kura izspiež gaisu un* izolē

degošos priekšmetus no viņa.

Pēdējā laikā ārzemēs parādījās rokas

ķimiskie aparāti, kuri darbojas vienīgi ar

ogļskābi, bet viņu izsviež ne gāzveidīgi, bet

sņiegveidīgi. Kā paraugs minētiem apa-
rātiem var būt izlaistais no akciju sabie-

drības „Total" (Berlinē rokas ugunsdzē-
šamais aparāts) „Polar—Total". Šis apa-
rāts sastāv no sekošām pamatdajām :

i. galvenā daļa — skābainais tērauda

cilindriskais balons ar pusferiskiem di-

biniem ; 2. bronzas armatūra, kura sa-

vienota ar augšējo dibinu ; 3. caurulvei-

dīgs un izliekts sniega rādītājsr
kurš atro-

das 'apakšā balonā ; 4. izliekta caurule,
pārklāta ar siltumu nevadošu slāni, kura

savieno sniega rādītāju ar armatūru un

5. dzelzs ietvars, kas savieno ogļskābaino
balonu ar sniega rādītāju un ir viņu turētājs.

Aparāta armatūrā jāizšķir sekošas daļas :

1. vāks; 2 ejošs caur vāku belzienis ar

asu apakšējo galu, podu augšējā galā, ar

plecveidīgi vigu (zem vāka) un

atsperi augšējā daļā starp pogu un vāku,
3. kapara ieskrūvējamais prapis ; 4. misiņa
paplāksne un riņķveidīga starpeņa ielie-

kamu apakšējā prapja daļā, zemāku par
savienošanas caurules kanālu; viņa uzde-

vums ir brīvi noslēgt armatūrā atrodošo
vertikālu kanālu; 5. šifona caurule, kura
nāk no armatūras līdz ogļskābaina balona

dibenam; 6. pārsviežamo uzgriežņi, sniega
rādītāja izliektās caurules pievienošanai

— JL

(Beigas)

pie armatūras un 7. drošības vārstulis

pret sprādzieniem.
Aparāts „Polar—Total" pielādējams ar

šķidro ogļskābi (CO2), kuru ielej tērauda
balona. Pie parastas temperatūras un

spiediena ogļskābe ir gāze. Šķidrumā
viņa parvēršas zem augsta spiediena ko-

pīgi ar temperatūras pazemināšanos. Pa-
rasti, ka jau agrāk minēts, pie O°C tem-

peratūras, ogļskābe pārvēršas šķidrumā
zem spiediena 36. atmosfer.; tādā kārtā
šķidrā ogļskābe ir zem vārošais šķidrums,
kura tvaiki, ja viņš atrodas slēgtā traukā,
attīsta uz trauka sienām un uz pašu šķi-
drumu augstu spiedienu. Ja tvaiku spie-
diens šķidrai ogļskābei pie O°C līdziga
slēgtā traukā 36 atm.,tad pie parasti mai-
nīgas istabas temperātūras viņa atradīsies
starp 40 un 70 atm. Pie tādām šķidras
ogļskābes īpašībām vajadzīgs tikai dot

iespēju tikt lauka viņai no slēgtā trauka,
pec kam viņa sāk strauji vārīties un pār-
vērsties gāze.

„Polar—Total" aparāta pielādēšana ar

šķidro ogļskābi notiek sekošā kārtībā:
1. no sākuma atskrūvējams un noņe-

mams balona armatūras vāks un belzie-

nis;_2. pēc tam ar speciālu atslēgu at-

skrūvējams un izņemams prapis ar misiņa
paplāksni un riņķveidīgo starpeni; pa-
plāksne ar riņķveidīgo starpeni pārmai-
nāma pret jaunu un reizā ar prapi ielie-
kami sava vietā; 3. tālāku — uz balona
armatūru uzgriežama speciāla cauilai-
žamā ierīce — atslēga, kura ar 2—3 ap-
griezieniem uz kreiso paceļ uz augšu,
augstāku par armatūras kanālu, līdz sa-

vienošanas cauruli, prapi ar misiņa pa-
plāksni un riņķi; 4. pēc tam — atskrū-

vējams pārsviežamais uzgrieznis, noņe-
mama un atliekama sānus izliektā savie-

nošanas caurule un no turētāja izņemams
ogļskābainais balons; 5. tālāku —ar

pārsviežamā uzgriežņa, savienojuma brau
cekla un otrā pārsviežamā uzgriežņa
palīdzību, balons ar armatūru pievienojams
pie rezerves balona ventiļa; pēc tam —

attaisāms rezerves balona ventils un ap-
mēram vienas minūtes laikā dodama ie-

spēja ogļskābei zem sava tvaika spiediena
pārlieties no šī balona caur balonu šifona

caurulēm un braucekli, aparāta balonā;
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7. pēc balona piepildīšanas ar ogļskābi,
kuras daudzumu var konstatēt pēc svara,

aiztaisāms rezerves balona ventils; ar uz-

skrūvēto uz armatūras caurlaižamo ierīci —

atslēgu, ar pagriezienu uz labo, ieskrū-

vējams prapis ar misiņa paplāksni un

riņķi, un baloni atdalāmi viens no otra ;

8. piepildītais ar šķidro ogļskābi balons

ieliekams turētājā un savienojams ar sniega
rādītāju ; 9. beigās — caurlaižamā ierīce

noņemama no armatūras un viņas vietā

pieskrūvējams vāks ar belzieni.

Pēc visa tā aparāts gatavs lietošanai.

Lsi iedarbinātu pielādēto aparātu, ne-

pieciešami uzsist ar roku uz belziena pogu

un paņemt aparātu ar labo roku aiz sniega
rādītāja izlieatās caurules, bet ar kreiso roku

saņemt aiz roktura, kurš piestiprināts pie
aparāta ietvēra. No rokas sitiena belzienis

caursitīs misiņa paplāksni, pēc kam atspere
viņu atgriež izejas stāvoklī. Zem sava

tvaika spiediena šķidrā ogļskābe caur ši-

fona cauruli traucās pa armatūras šauro

kanālu caur misiņa paplāksnes izsisto

caurumu un tālāk caur izliektās savieno-

šanās cauruli sniega rādītāja izplēstā daļā.
Iznākot no šaurā kanāla sniega rādītājā
platā cauruli, šķidra ogļskābe acumirklī

iztvaikos. Zem šī iespaida viņa atvēsi-

nāsies, pāries sniegveidīgā stāvoklī un

kā sniega pārslas izsviežas no sniega rā-

dītāja izplūdes cauruma.

Turot ar labo roku aiz savienošanas

caurules, bet ar kreiso aiz aparāta rok-

tura, ogļskābes gāzes sniega pārslu strūkļu
novada dzēšamā priekšmetā.

Ar ogļskābes sniega strūkļu var dzēst

netikai cietus priekšmetus, bet arī viegli

uzliesmojošus šķidrumus.
Pārklājot priekšmetu vai šķidrumu

virsmas, ogļskābais sniegs, pateicoties
ātratiztvaikošanai un sakarā ar to pārvēr-
šot gāzveidīgā ogļskābē, tiktāl atvēsina šīs

degošas virsmas, ka viņu degšana ātri

izbeidzas.

Ogļskābā gāze, kura attīstās no ogļ-
skābā sniega, ne tikai atvēsina degošas
virsmas un nepabalsta degšanu, bet ari

izolē viņas no gaisa skābekļa. Dzēšana

ar ogļskābo sniegu (atvēsināšanu) ar spe-
ciāliem rokas ķimiskiem aparātiem, ka

parādīja prakse, dod sekošus pozitīvus
rezultātus :

1. vienkārša aparāta iedarbināšana ;

2. ātru un noteiktu dzēšanas efektu ;

3. ogļskābā sniega strūklas nekaitīgums

priekš dzēšamiem priekšmetiem ; un

4. iespējamība ar ogļskābo sniegu dzēst

elektriskas ietaises un telpas, jo ogļskābā
sniega strūkla ir neelektrovadoša.

Pie negatīvām īpašībām šiem aparātiem

pieskaitāmi tie trūkumi, kuri bija minēti,

aprakstot iepriekšējā nodaļā skābainos

balonus sausos ķimiskos ugunsdzēšamos
aparātus.

Apskatot visus esošos un bijušos rokas

ķimiskos ugunsdzēšamos aparātus, rodas

jautājums; — kādu lomu var un varētu

spēlēt šie aparāti vispārējā ugunsapkaro-
šanas praksē un kādas izredzes viņiem
varētu būt mūsu dienās un tuvākā nākotnē?

Atbilde uz šo jautājumu var tikt iztir-

zāta visos sīkumos tikai pēc tam, kad

tiks apskatītas mechaniskās putu aparātu
konstrukcijas, ko izdarīšu tuvākā nākotnē.

Propāngāzes nozīme mājsaimniecībā un rūpniecībā.

(Kas jāievēro ugunsdzēsējiem un apdrošināšanā pret uguni).

Kad priekš vairākiem gadu desmitiem

apgaismošanai ieveda deggāzi, tad no

paša sākuma jau bija skaidrs, ka tā

noderēs ne tikai šim nolūkam vien, bet

ka to ar ļoti labām sekmēm varēs izlietot

arī kā siltuma avotu mājsaimniecības un

rūpniecības vajadzībām. Kādu laiku arī

tiešām deggāzi izlietoja dažādās mašinās

un transmisijās, jo tad par deggāzes mo-

toiiem pastāvēja vēl zināmas, techniskas

dabas atsauksmes.

Bet, parādoties jaunlaiku uzlabotajiem
un ekonomiskākajiem bencīna, benzola un

smageļļu motoriem, pats par sevi sapro-

tams, ka neekonomiskajiem deggāzes

motoriem bij jāpazūd. Visu to lielā mērā

veicināja arī elektrotechnikas straujais
uzvaras gājiens. Turpretim mājsaimnie-
cības, apgaismošanas un laboratoriju va-

jadzībām deggāzi vēl joprojām izlieto tik-

pat plašos apmēros, kā agrāk.
Deggāzes rūpniecībā vēl tagad saska-

tāmi vairāki trūkumi, kas zināmā mērā

arī kavē viņas izplatīšanos. Pirmkārt,
viņas ražošanai ir vajadzīgas lielas un

ļoti dārgas mašīnas, un, otrkārt, pievadot
deggāzi patērētājiem, jāierīko ļoti kom-

plicēta un dārga vadu sistēma. Tālab

arī saprotams, ka deggāzi var lietot vie-

nīgi pilsētu vai lielāku apdzīvotu vietu
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iedzīvotāji. Uz laukiem pie patreizējā
technikas stāvokļa no deggāzes lietošanas

jāatsakās.
To ievērojot, uz laukiem vajadzētu

veco petrolejas lampu un krāsniņu vietā

iegādāties jaunus, uzlabotus šo aparātu
veidus. Priekš vairākiem gadiem parā-
dījās spirta lampiņas un krāsniņas. Tomēr

jāsaka, ka tās neguva nekādus lielus pa-

nākumus, jo viņu lietošana iznāca samērā

dārga.
Ilgāku laiku, pastāvot augstam strāvas

tarifam, arī elektrības aparātu lietotāju
skaits bija mazs. Bet tagad, kad šis

maksas jautājums ir patērētājiem labvē-

līgā virzienā nokārtots, un visdažādāko

elektrības aparātu īpašnieki ir iepazinušies
ar teicamajām elektrības priekšrocībām,
šo aparātu lietotāju skaits strauji pieaug.

Tie, kas savā laikā ir iegādājušies
spirta lampas un krāsniņas, tagad cenšas

dārgā spirta vietā lietot daudz lētāko

bencīnu vai benzolu. To var atjauties
vienīgi tie, kas šaī arodā jau skaitās spe-

ciālisti, lietpratēji, un kuru aparātu tech-

niskā uzbūve to pieļauj; turpretim pārē-
jie, nemākulīgi rīkodamies, ātri var izsaukt

bīstamu eksploziju.
Jāsaka, ka arī karbida, zilgāzes un citu

tamlīdzīgu gāžu lietošana nākotnē nav

paredzama daudz plašākos apmēros kā

tagad.
Nesen kļuvusi pazīstama jauna gāze —

propāngāze, kura ir pieejama tiklab pil-
sētniekiem, kā lauciniekiem.

Kas ir propāngāze? Propān-
gāze pieder pie oglekļa un ūdeņraža sa-

vienojumiem. Viņas ķīmiskā formula ir

Cd Hs. Pēc savas uzbūves un lietošanas

tā ir līdzīga tā sauktai butāngāzei.
Kā dzird, tad Amerikā butāngāzi izlie-

tojot jau ļoti plašos apmēros. Tāpat arī

Francijā tā savienojumos ar propānu
ieguvusi lielu piekrišanu.

Propāngāzi iegūst no nattas un kā bla-
kus produktu pie bencīna ražošanas sin-

tēzes ceļā. Pēdējā veidā kā blakus pro-
duktu iegūtu, to sākumā izlietoja kā sil-

tuma avotu turpat fabrikā. Pateicoties pro-

pāngāzes labai degšanas vērtībai, nesen

atpakaļ gāja jau tālāk. Tērauda cilindrus,
pildītus ar šo gāzi, uz pieprasījumu nosū-

tīja patērētājiem gan pilsētās, gan arī uz

laukiem. Pamazām to sāka lietot nevien

kā siltuma avotu, bet arī apgaismošanai.
Lietojot propāngāzi, patērētājs iepazīstas

ar vairākām jaukām viņas īpašībām. Viņas
specitiskais svars ir ļoti liels, un pie
izplūšanas brīvā gaisā tā dodas uz zemi.

Viena no viņas labajām īpašībām vēl ir

tā, ka viņa necenšas ķīmiski savienoties

ar apkārtesošo gaisu. Ar to tomēr nav

teikts, kā, izplūstot brīvā gaisā, tā nevar

radīt sprādzienus. Tie gan notiek samērā

reti un tikai tad, kad aiz kaut kādiem
iemesliem gaiss sāk strauji virpuļot un

tādejādi sajaukties ar gāzi.
Propāngāze nav indīga un ir pilnīgi

bezsmaržīga. Šķidrā stāvoklī tā pārvēr-
šas jau pie 12—15 atmosfairu liela spie-
diena, kamēr citām gāzēm, piemēram,
ūdeņradim, skābeklim un ogļskābei vaja-
dzīgs 40—100 un pat vairāk atmosfairu

liels spiediens. Ja vēl ievēro propāngāzes
augsto degšanas vērtību, tad tā iznāk ļoti
lēta un ekonomiska.

Kādas briesmas var rasties,
lietojot propāngāzi mājas un

rūpniecības vajadzībām? Deg-
gāzes vadu sistēma ir laba

x

tanī ziņā, ka,

nogriežot viņas galveno krānu, kas pa
lielākai daļai atrodas mājas pagrabā vai

arī uz ielas, viss vads tiek pārtraukts.
Tam piekrīt sevišķi liela nozīme tad, kad,
piemēram, pie ugunsgrēkiem vai citiem

nelaimes gadījumiem vajag apturēt gāzes

pievadīšanu nelaimes vietai. Turpretim,
lietojot propāngāzi, vienmēr jārēķinās ar

to, ka cilindrs, kurā atrodas šī saspiestā
gāze, augšminētos apstākļos atrodas pie
apdraudētās vietas un nav pieejams. Bez

tam jāņem vērā vēl arī tas, ka bez gal-
venā cilindra, kuru patreiz lieto, parasti
tiek uzstādīti divi vai vairāki rezerves

cilindri. Nelaimi var izsaukt arī, pievie-
nojot aparātiem jaunu cilindri, kad bieži

pilnīgi bez vajadzības sāk izplūst gāze.
Ugunsdzēsēji ļoti labi pazīst tos bīsta-

mos apstākļus, kādus var radīt cilindros

līdz šķidram stāvoklim saspiesta, eksplo-
zijspējīga gāze. Tā nesen Vācijā kādā

ugunsgrēkā eksplodējuši vairāki duči

šādu cilindru, kuri bijuši pildīti ar pro-

pāngāzi. Viens pēc otra tie, ievērojot
lielo iekšējo spiedienu un apkārtējo kar-

stumu, eksplodēja, nopietni apdraudot
ugunsdzēsējus, kas strādāja pie dzēšanas

darbiem. Te gan jāpiemetina, ka tik lieli

propāngāzes krājumi ne mājsaimniecībās,
ne arī mazās vai vidēja lieluma rūpnie-
cības iestādēs netiek turēti. Parasti, kas

gan augšminētā gadījumā, diemžēl, nav

ievērots, gāzes cilindriem ir arī drošības

ventili, kas eksplozijas novērš. Bet

ugunsdzēsējiem vienmēr jābūt uzmanī-

giem, kaut arī ne katrreiz
var sagaidīt,

ka šie cilindri eksplodēs.
levērojami ugunsaizsardzības techniķi

no ugunsapdrošināšanas biedrībām ir iz-

strādājuši priekšrakstus, kā apieties ar

propāngāzi, lai izvairītos no eksplozijām
un citiem nelaimes gadījumiem. Jāatzīmē,
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ka šādus priekšrakstus jau savā laikā iz-

strādāja arī pašas ražotājfirmas savu

klientu labā, bet tie tomēr jāuzskata

par nepilnīgiem.
Šie priekšraksti ir sekojoši:

1. a) Šķidro gāzi ar piederošiem tē-

rauda cilindriem un reducēšanas un dro-

šības ventiļiem drīkst piesūtīt vienīgi
tādiem patērētājiem, kas to izlietos tādām

vajadzībām, kādas apdrošināšanas biedrī-

bas ir pieļāvušas.
b) Katram gāzes cilindram jābūt apgā-

dātam ar tādiem ventiļiem, kas, palieli-
noties spiedienam vai temperātūrai, lai

nenotiktu eksplozija, daļu gāzes izlaiž.

c) Katrs aparāts, kurš izlieto minēto

gāzi, jāapgādā ar drošības un spiediena
reducēšanas ventiļiem, lai darba laikā

gāzes spiediens turētos vajadzīgā aug-

stumā.

2. Propāngāzes instalāciju drīkst iz-

darīt tikai šim nolūkam speciāli sagata-
voti instalatori.

3. Gāzes cilindri jāuzglabā ugunsdro-
šās, noslēdzamās tvertnēs, lai tie nebūtu

pieejami nepiederošām personām.
4. Novietojot propāngāzes cilindrus

šādās tvertnēs, atļauts kā novietošanas

vietu izlietot kādu blakus telpu, kura gan

tādā gadījumā nedrīkst kalpot citiem no-

lūkiem. Šīs telpas sienām, grīdai un

durvīm jābūt ugunsdrošām. Durvīm jā-
būt uz ārpusi atveramām ; uz tām ārpusē
jābūt skaidram, salasāmam uzrakstam :

«Smēķēšana un staigāšana ar degošām
vai kvēlojošām vielām aizliegta!"

5. Pie drošības ventiļa pieslēgtam va-

dam, pa kuru pēc vajadzības var aizplūst
liekā gāze, jānobeidzas virs jumta brīvā

gaisā.
6. Viegli pieejamās vietās katrā ziņā

jābūt ierīkotam gāzes noslēgšanas krānam.

7. Lietojot propāngāzi, cilindram drīkst

pieslēgt tikai tādus aparātus, uz kuriem

ražotājfirma atzīmējusi. Jālieto ar pro-

pānu pie 500/600 mm liela spiediena.

8. Pirmo reiz jauno aparātūru lietojot,
tās darbībai jāseko nevien instālatoram,
bet arī kādām pārstāvim no tās firmas,
kur tā iegādāta.

9. Pārgrozības aparātūrā drīkst izdarīt

tikai attiecīgais instalātors.

10. Katru vakaru un pēc lietošanas

krāni jānoslēdz.
11. Ja ierīcē vērojami kādi traucējumi

vai tā darbojas nekārtīgi, jānoslēdz cilin-

dra ventili.

12. Cilindru apmaiņu var izdarīt tikai

tā iestāde, kas propāngāzi pārdod.
13. Jānovērš nevajadzīgā gāzes izplū-

šana, apmainot cilindrus, vai arī izdibinot

aparatūras traucējumus.
14. Vispār satiksmē ar propāngāzi jā-

ievēro attiecīgo iestāžu vispārējie priekš-
raksti par apdomīgu apiešanos ar šķidrām
gāzēm.

15. Rezerves cilindri jāglabā tikpat
uzmanīgi pret sasilšanu un citiem tam-

līdzīgiem faktoriem, kā tie, kas atrodas

lietošanā. Rezervei nedrīkst turēt vairāk

ka divus cilindrus.

16. Stingri aizliegts propāngāzes cilin-

drus turēt apdzīvotās ēkās.

17. Visiem darbiem ar propāngāzes
cilindriem jānotiek pie dienas gaismas.

Cik zināms, tad Vācijā propāngāzi jau
ražo valsts naftas apstrādāšanas fabrikās

Hannoverā un J. G. krāsu un amonjaka
fabrikās Merseburgā.

Katram propāngāzes lietotājam vēl jāzin,
ka par šīs gāzes lietošanu, ņemot vērā

vispārējos ugunsapdrošināšanas biedrību

noteikumus, tam jāpaziņo tām ugunsap-
drošināšanas biedrībām, pie kurām tas

savas ēkas vai mašīnas apdrošinājis. Pats

par sevi saprotams, ka attiecīgā uguns-

apdrošināšanas iestāde pret to nekādas

ierunas necels, bet gan prasīs, lai stingri
ievēro augšā pievestos priekšrakstus.
Šie priekšraksti ugunsapdrošināšanas lī-

gumā tad ietilps kā sastāvdaļa.

V. P.

Ugunsdzēsēju sacīkstes.

A. Strekāvins

L. U. S-bas instruktors.

Cilvēkam, ja viņš ir vesels, spēcīgs un

dzives prieka pilns, ir tieksme sacensties

ar citiem cilvēkiem. Darbs un rotaļas,
izturība un veiklība, viss dod iespēju sa-

censties. Arī ugunsdzēsībā ir daudz ie-

spējamību sacensties un ir pat daudz

iespējamību veselu sacīkšu sarīkošanai.

Vai šo iespējamību izmantošana attais-

nojas ? Vai šās iespējas jau tiek izman-

totas ugunsdzēsēju organizācijās? Te ir

jautājumi, kurus jānoskaidro pirmā kārtā.

Ja mēs minētiem jautājumiem atradīsim

pozitīvas atbildes, tad tālāk būtu jāno-
skaidro jautājumu, vai ugunsdzēsēju sa-
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cikšu sarīkošana mūsu dzimtenē būtu ie-

teicama un kādās robežās.

Atbilde uz pirmo jautājumu ir viegla.
Visur, kur vīri strādā un cīnās, tur valda

veselīgs sacensības un sevišķi uguns-

dzēsēju darbā un cīņā šis gars vienmēr —

agrāk un tagad — ir svarīgs faktors labu

rezultātu sasniegšanai. Tieksme — agrāk
par darba biedriem ierasties trauksmes-

jeb ugunsgrēka vietā, ātrāk par citiem

iedarbināt mašīnu, izvilkt vadus — tā ir

īpašība, bez kādas labs ugunsdzēsējs ne-

maz nav iedomājams.
Tālāk

— cenšanās nopelnu dēļ iegūt
augstāku amatu jeb goda zīmi v. t. t. —

viss tas pats par sevi jau ir sacensība.

Ka tādas sacensības ir attaisnojamas, to

neviens neapstrīdēs. Līdz ar to jau pa

daļai atbildēts uz otru jautājumu. Atliek

tikai noskaidrot, vai tiek sarīkotas sa-

cīkstes vārda šaurā nozīme,
kur un kādās ugunsdzēsēju organizācijās.

Mūsu zemē šādas sacīkstes līdz šim

tika izvestas tikai dažās atsevišķās ozga-

nizācijās mēģinājuma veidā, turpretim
daudzās citās valstīs šādas sacīkstes tiek

sarīkotas bieži, pat sistemātiski un valsts

mērogā.
Tādas valstis ir: Francija, Beļģija,

Anglija, Italiia, Ziemel-Amerikas Sav.

Valsis un citas.

Sacīkšu uzdevumi tiek ņemti gan no

ugunsdzēsības teorijas, gan no praktiska
darba. Kāmēr Francijā p. p, ir pārsvarā
teorētiski uzdevumi, sevišķi uzdevumi

taktikā, kas atrisināmi praktiski, — An-

glijā un vēl vairāk Amerikā pārsvarā ir

sacīkstes, kur fiziska veiklība, apķērība
un drošsirdība spēlē galveno lomu.

Šādas sacīkstes ieteicamas arī Latvijas
organizācijām, tomēr ievērojot zināmas

robežas.

Nedrīkst sacīkstēs aizrauties tik tāļu,
kā tas notiek rekordu zemē — Amerikā,
kur bieži uz izvilktām, brīvi stāvošām

autokāpnēm notiek cirka akrobātika, kura

ne ar ko nav attaisnojama.

Vispārīgi apmācības un Sevišķi sacīk-

stes vadītājiem jāatturas no savu apakš-
nieku dzīvību liekas riskēšanas.

Nelaimes gadījumi apmācības un sa-

cīkstes vienmēr diskreditē vadību.

Tādi gadījumi, kā ugunsdzēsēja nāves

kritiens ar kāšu kāpnēm Beļģijas uguns-

dzēsēju publiskās demonstrācijās kongresa
laikā atstāj ļoti sliktu iespaidu, jo nelaime

notika bojātas (un nepārbaudītas), jumta
balustrādes dēļ.

Ari teorētiskās sacīkstes ir savas robe-

žas. Te jādod uzdevumu, kurš nav pā-

rāk komplicēts un pielaiž tikai vienu

pareizu atrisinājumu.
Esmu pats izdarījis kādreiz sekošu

kļūdu: Savien virsniekiem atrisināšanai

devu uzdevumu par šļirces jaudas aprē-

ķināšanu pie gara vada sastāvošu no

dažādām šļūtenēm. Savos atrisinājumos
virsnieki aizgāja tik tālu, ka uzrādija

jaudu līdz litriem un puslitriem. Tā ka

tādas starpības ūdens kvantumi praksē
nespēlē nekādu lomu un ir ļoti svārstīgi,
tad grūti bija noteikt, kas uzdevumu

vislabāki atrisinājis un komisijas spriedums
pie labākas gribas bija varbūt netaisns.

šāda mana kļūda lai noder par pamācību
darba biedriem.

Sacīkšn uzdevumu atrisināšana taktikā

vislabāki uzdodama pie modeļiem, ka tas

notiek virsnieku kursos Rīgā. Sacīkstes

taktikā var arī izsludināt uz zīmēta uguns

grēka plāna pamata (kā tas notiek Fran-

cijā).
Beigās uzdevumu tsktika var uzdodot

pie ēkām, liekot strādāt ar komandu un

mašīnām (bez ūdeņa lietošanas).
Tādā gadījumā sacīkšu noturēšana tiek

apgrūtināta caur to, ka katram dalībnie-

kam jārāda pilnīgi vienādus darba ap-

stākļus. Katram jādot vienādas mašīnas,

vienādu darbinieku daudzumu un pašiem
darbiniekiem jābūt vienādiem pēc sagata-
vošanas un veiklības.

Pēdējie apstākļi nekrīt svarā, kad sa-

cenšas nodaļa ar nodaļu jeb komanda ar

komandu.

Saprotams, ka uzvarētājiem šādās sa-

cīkstēs piespriežamas godalgas.
Sacīkšu sarīkošanā jāņem vērā vietējie

apstākļi un vietējas mašīnas, t. ir — nedrīkst

dot uzdevumus, kas ar vietējiem rīkiem

nav atrisināmi.

Vispār uzdevumu izvēles iespējamība
ari pie minētā ierobežojuma ir ārkārtīgi
liela.

Beigās pievedīšu kā piemēru dažus uz-

devumus, kādi uzdoti ugunsdzēsēju orga-

nizācijās.

1) Komandanta palīgs dāvinājis biedrī-

bai sudraba kausu, kuru piespriedīs tam

dzēsējam, kas 1934. gadā būs piedalījies
visvairāk ugunsgrēkos.

2) Uz autošļirces sēž 2 grupas un šofers-

motorists.

Uz signāla abas grupas nolec, pieliek
sūcēju (mašīna stāv pie ūdeņa), izvelk

vienu A šļūteni ar dalītāju, pievieno 2 B

vadus ar stobriem un ar strūklu apgāž
katram stobrvedim atsevišķi uzstādītu,

vieglu finiera vairogu. Tad vadus un

sūcēju saņem un novietojās uz mašīnas
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Pretiniekiem, 2 grupām un šoferam sa-

protams, jāstrādā pie tās pašas, jeb līdzī-

gas mašīnas, bet ar citām (sausām) šļū-
tenēm.

3) Divas grupas un šofers motorists guļ
apakšveļā gultās. Trauksmes zvanam

atskanot vi-si ātri ceļas, apģērbjas, aiz-

skrien lidz ugunsdzēsēju automobīlim, uz

kura ieņem vietas. Šofers iedarbina mo-

toru unaizbrauc līdz zīmei uz zemes. (2 —3

metri no auto stāvvietas).

Pretinieki izdara to pašu.

Daudz laimes sacīkstēs!

Autošļirču virsbūves.

Inž. O. HOTTE.

Modernā technika, kā arī modernā fa-

briku ēku architeklūra ārējā veidojumā
un iekšējā iekārtā pirmā vietā uzstāda

lietderību. Ugunsdzēsēju technikai, vairāk

nekā jebkurai citai techniskai nozarei,
lietderība jānostāda pirmā vietā.

Šādā virzienā jābūvē arī autošļirču
virsbūves.

Autošļirču virsbūves var iedalīt četrās

grupās :

1) ar sūkni šasijas pakajējā galā, pie
kam sūknis dzenams ar automobiļa motoru,

2) ar sūkni šasijas vidū, ko arī auto-

mobiļa motors dzen,

3) ar sūkni automobiļa motora priekš-
galā, no kā arī dzenams, un

4) automobilis bez sūkņa, bet tajā ievie-

tojama pārnesama motoršļirce.
Šaī rakstā iet runa tikai par trešo un

ceturto tipu, jo tie visvairāk lietojami
Latvijas pilsētu un lauku apstākļiem.

Autošjirces virsbūvei jāatbilst šādām

prasībām:

1) Jābūt pietiekoši sēdvietu vismaz 8

dzēsējiem un vienam vecākam ugunsdzē-

sējam, resp. komandieram, pie kam pēdē-

jais novietojas šoferam blakus. Jābūt pie-
tiekoši telpas, lai dzēsēji automobilī braucot

varētu pārģērbties.
2) Atkarīgi no darba lauka, ērti jānovieto

lielpilsētās apm. 500 mtr. šļūtenes, bet

uz laukiem un provinces pilsētās apm.

500 līdz 1000 mtr., pie kam š|ūtenēm

jābūt novietotām tā, lai tās viegli varētu

nogādāt un notīt ugunsgrēka vietā.

3. Nepieciešami pietiekoši daudz noda-

lijumu, kur ērti varētu novietot dažādas

palīga ierīces, piem., lāpstas, cirvjus, gāzu
maskas, atslēgas v. t. t.

4) Tāpat nepieciešama vieta garāko
priekšmetu novietošanai, piem., trepes,
sūcšļūtenes, ķekši v. t. t

5) Pārnesamai motoršļircei, gadījumā,
ja tāda paredzēta, jābūt vieta ērtai novie-

tošanai un noņemšanai, kā arī jābūt iespē»

1. zīm. Inž. O. Hotte autošļirces virsbūves oriģinalprojeks, Fordsona pagarinātai

šasijai ar trepēm sānos un lielo skrituli aiz vadītāja vietas. Mērogs 1:85.
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jami motoru palaist un pārbaudīt auto-

mobībim braucot.

6) Šoferam jābūt pilnīgi aizsargātam
no atmosferiskiem iespaidiem.

7) Provinces komandās dzēsējiem jābūt
aizsargātiem no vēja un aukstuma, gadī-
juma, ja tie izmirkuši atgriežas no uguns-
grēka.

Līdz šim autošļirču virsbūves pie mums

būvētas bez kādas sistēmas, ļoti bieži

neievērojot pat viselementārākās prasības.
Pilnīgi jānoraida vecais tips, kur dzēsēji
sed gar virsbūves malām (piem Aleksan-

dra B. U. 8., Rīgas priekšpilsētas B. U. 8.,
Rēzeknes B. U. B. v. d. c), nevar brauk-

šanas laikā pārģērbties, padoti vēja un

aukstuma iespaidam.
Man bijusi izdevība projektēt vairākām

ugunsdzēsēju komandām dažāda tipa virs-

būves, katrreiz ņemot vērā arī vietējos
apstākļus, kā arī attiecīgās komandas

īpatnējās prasības. Sakarā ar to iznākuši

dažādi modeļi, pat viens otram pretrunīgi.
Mēģināšu tās šeit salīdzināt un, kaut

gan pats esmu autors, kritizēt, izceļot
priekšrocības un trūkumus.

Kādu virsbūvi projektēju kopā ar Rīgas
pils. brandmeistaru E. Lapovicu Rīgas
Jūrmalas pilsētas ugunsdzēsēju biedrībai.

Jūrmalas B. U. B. uzstādīja šādas prasī-
bas: 1) jāparedz vieta 1000 mtr. šļūteņu
līdzņemšanai, 2) iekāpšana no pakaļējā
gala, 3) trepes un šļūtenes jāpiestiprina
automobiļa sānos.

Grūtākais uzdevums bija novietot 1000

2. zīm. lnž. O. Hotte autošļirces virsbuvesoriģinālprojekts Mazsalacas B. U. B. ar

divām durvīm iekāpšanai — vienas pakaļējā galā, otras kreisā pusē sānos. Lielais
skritulis piekabināms pakaļējā galā ar inž. O. Hotte konstruēto speciālierīci, kas
dod iespēju vienam cilvēkam smago skrituli piekabļnat dažu sekunžu laikā. Sān-

skata piekabināmais skritulis nav atzīmēts. Mērogs 1:85.

mtr. šļūtenes. Principā uzdevumu atri-

sināja pēc 1. zīmējuma, pielaižot dažus

grozījumus. Virsbūves pakaļējā galā ver-

tikālā stāvoklī novietoja četrus skrituļus
ar 400 līdz 480 mtr. šļūteņu. Virsbūves

priekšgalā uz lielā skrituļa apm. 500 līdz

600 mtr. šļūteņu. Mazie skrituļi noņe-

mami, bet lielais paliek mašīnā un šļūte-
nes noritinājas, automobilim braucot uz

priekšu. Šāds paņēmiens iespējams Jūr-
malas garās un taisnās šķērsielas virzienā

no jūras uz Lielupi. Jūrmalas B. U. B.

mašinai skritulis neatradās sānos, (kā 1.

zīm.), bet vidū virs sēdekļiem. Sakarā

ar to var ievietot lielāku skrituli, bet iet

zudumā apm. IV2 vietas komandai. Kādam

skrituļa novietošanas veidam jādod priekš-
roka, atkarīgs no vietējiem apstākļiem.
Bez tam vēl Jūrmalas B. U. B. mašīnai

sānos nav ielaiduma trepju novietošanai.

Zem kāpšļiem visā garumā atrodas garas
kastes dažādu darba rīku novietošanai.

Dažām ugunsdzēsēju komandām ļoti
patīk sūcšļūtenes novietot garās, ar vāku

noslēdzamās kastēs. Bez šaubām ārējais
skats n® tā iegūst, jo brīvi karājošās šļū-
tenes neizskatās glīti. No otras puses
slēgtās kastēs novietotās šļūtenes ātrāk

bojājas, resp. pūst, jo gaisa cirkulācijas
trūkuma dēļ mitrās šļūtenēs attīstās pu-
vuma baktērijas.

Pēc mana projekta Nr. %. virsbūve vis-

labāk piemērota 12 vīru komandai, apm.
800 mtr. šļūtenēm, braukšanai vidējiem
attālumiem un pilsētām ar taisnām un
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līdzenām ielām ūdens apgādes virzienā.

Virsbūves projekts Nr. 2. izpildīts Maz-

salacas B. U. B„ kura prasīja komandas

aizsargāšanu no vēja, daudz šļūtenes
(apm. 700 mtr.) un vietas 12 vīru koman-

dai, ieskaitot komandieru. Tā kā Maz-

salacas B. U. B. apkalpo plašu rajonu
līdz 25 klm. rādiusā un bieži ūdensap-
gādes virziens nesakrīt ar ceļa virzienu,
tad galveno skrituli vairs nevarēja saistīt

ar automobili. Tas bija jānovieto uz

divriteņu ratiem, kuri ar īpašu ierīci uz-

kārti pakaļējā galā un viegli noņemami.
Sakarā ar uzkārto lielo skrituli, pakaļējās
durvis braukšanas laikā noslēgtas un, lai

komanda netraucēti varētu automobilī

iekāpt un izkāpt, automobiļa kreisos sānos

atrodas vēl papildu durvis. Motoršļirce
iebīdāma no pakaļējā gala pirms skrituļa
uzkāršanas. Pēc līdzīga parauga būvēta

Valmieras 13. U. B. jaunā autošļirce. Pē-

dējai tikai īsāks rāmis, virsbūvē nav

ieturēta straumes līnija un maziem skri-

tuļiem nav paredzēta vieta.

Virsbūve pēc projekta Nr. 3 līdzīga
iepriekšējai, ar to starpību, ka šofera vieta

pilnīgi noslēgta no vēja. Līdz ar to arī

komanda labāk aizsargāta no pretvēja,
kam liela nozīme uz laukiem tālos rudens

vai ziemas braucienos pēc ugunsgrēka.
Modernā jumta konstrukcija piedod visai

autošļircei elegantu skatu, nemazinot

lietderību. Noslēgta šofera vieta pie mums

vēl ir kaut kas neparasts. Daži pat domā,

ka noslēgtā šofera vieta traucējot vadī-

šanu. Pēc personīgiem piedzīvojumiem,
IV2 gadu strādājot par profesionālu šoferu,

3. zīm. Idž. O. Hotte autošļirces virsbūves originālprojekts ar slēgto vadītajā vietu

ar 2 durvīm: pakaļējā galā un kreisā pusē.

laikmetā, kad šofera vieta vēl nebija slēgta,
zinu, cik apgrūtinoša ir automobiļa vadī-

šana aukstā laikā, kad šofera vjeta no

atmosfēriskiem iespaidiem nav aizsargāta.
Daudz grūtāka automobīļa vadīšana ir

kažokā, biezos ādas cimdos un brillēs,
nekā viegli tērptam slēgtā būdā. Ma-

nevrēšanas spēja caur slēgto šofera telpu
nesamazinājās, ko spilgti rāda mūsu

autobusi un smagās mašīnas.

Slēgtā šofera telpa attaisnojama uz

laukiem un provinces ugunsdzēsēju ko-

mandām, kurām jāapkalpo lielāks rajons.

Lielpilsētās, piem., Rīgā, Liepājā un Dau-

gavpilī, slēgtā šofera telpa varētu atkrist,

jo braucieni ir īsi. Personīgi arī šeit

neredzu nekādu iemeslu to nebūvēt.

Pavisam citā virzienā būvēta virsbūve

pēc projekta Nr. 4, kuru projektēju
Bauskas B. U. B. Virsbūves pakaļējā
galā atrodas slēgta telpa, kas paredzēta
motoršļirces ievietošanai. Telpa no pa-

kaļējā gala noslēdzama ar divviru durvīm.

Tai paredzēti vēdināšanas caurumi, pie
kam sienas pārklātas ar cinka skārdu.

Automobiļa vidusdaļā atrodas komandas

telpa ar iekāpšanas durvīm abās pusēs.
Virsbūve ir daudz šaurāka par iepriek-
šējām konstrukcijām, atstājot brīvu kāpsli
gar abām virsbūves malām. Kāpšļi
paredzēti gadījumam, kad autošļirce,
braucot pa pilsētu neapturot, tikai sama-

zinot gaitu, varētu salasīt izklīdušo ko-

mandu.

Lielais šļūteņu skritulis piekabināms
automobiļa pakaļējā daļā, kas zīmējumā
nav redzams. Sīs virsbūves tips populārs
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Zemgalē. Līdzīgas konstrukcijas sasto-

pamas Tukumā un Jelgavā.
Kas attiecas uz pēdējo projektu, tas,

salīdzinot ar iepriekšējiem, uzrāda šādus

trūkumus. Braukšanas laikā motoristam

nav iespējams pārbaudīt motoru, resp.
viņu palaist vai sagatavot palaišanai.

levietojot siltu motoru aukstā slēgtā telpā,
rodas kondensācijas ūdens, kas pilīšuveidā
nosēžas uz telpas sienām un pil uz mo-

motora, izsaucot metāla rūsēšanu. Bez

tam iepriekšējās konstrukcijās vajadzības
gadījumā automobilī var ievietot divi

motoršļirces, ko bieži praktizē provinces
ugunsdzēsēji, piem., Auces un Rūjienas
B. U. B. Pēc projekta Nr. 4 tas nav

iespējams

4. zīm. Inž. O. Hotte autošjirces virsbūves oriģinālprojekts, izgatavots Bauskas

B. U. B. uz pagarinātas smagās „Kord" automobiļa šasijas. Virsbūvei paredzēts arī

piekabināmais lielais skritulis automobiļa pakaļēja gala, kas zīmējuma sānskata un

virsskatā nav atzīmēts. Mērogs 1: 80.

Redakcijas piezīme. Inž.O. Hotte

ir brīvprātīgs ugunsdzēsējs (Rīgas Jūrma-
las, Talsu un Rīgas Aleksandra B. U. B.

biedrs), viens no retiem inženieriem, kas

darbojas Latvijas ugunsdzēsējos. Tagad
ar technikas progresu arī ugunsdzēsēju
laukā taktisko jautājumu vietā arvien

vairāk stājas techniskie jautājumi, kam-

dēļ inženieru sadarbība ar ugunsdzēsējiem
apsveicama. Brīvprātīgām ugusdzēsēju
organizācijām dažādus techniskus pado-
mus par automobiļu un motoršļircu iegā-
dāšanu un to uzbūvi inž. O. Hotte kā

brīvprātīgs ugunsdzēsējs labprāt sniedz

bez kādas atlīdzības.

Ugunsgrēku kronika.

Ugunsgrēks Nienhagenas naftas avotos (Vācijā).

H. ŠTĀLS

Visbadenes branddirektors.

Šā gada 30. septembrī, īsi pēc pīkst*
7, Nienhagenas naftas rūpniecības rajonu
satricināja apdullinošs sprādziens. Tornī

22., kurš tikai pirms nedaudz mēnešiem

ticis uzcelts no kādas Diseldorfas firmas,
acumirklī izšāvās spēcīgs liesmu stabs,
kas šņākdams un mutuļodams kļuva ik

brīdi lielāks un līdz ar to visa apkārtne
drīzi ietinās tumši pelēkā kodīgā dūmu

un putekļu plīvura.

Nepilnu 20 minūšu laikā no tīra dzelzs

būvētais tornis nevarīgi sagrījojās un,

pērkoņdardošam troksnim atskanot, sa-

bruka.
Nelaimes brīdī tornī atradās 17 cilvēki*

Vienpadsmit no viņiem izdevās nokļūt

drošībā, vēl laikā nolecot no torņa. Visi

no tiem, izņemot vienu, bija cietuši no

liesmām, lielākā vai mazākā mērā. Ne-

kavējoties visi cietušie tika vai nu ar
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slimo ratiem, vai privātiem automobiļiem

nogādāti slimnīcās. Tādā kārtā neviena

ievainotā dzīvībai briesmas vairs nebij
draudošas.

Runājot par paša ugunsgrēka iemesliem,
jāsaka, ka līdz pat šim brīdim par to vēl nav

nekādas skaidrības. Vislielākā ticamība

piešķirama varbūtībai, ka normāli izplū-
stošās gāzes telpās būs notikusi kāda ne-

jauši iekļuvuša akmens piesišanās pie ie-

rīces dzelzs daļām, caur ko radusies

dzirkstele būs izsaukusi šausmīgo kata-

strofu.

Šī dzirkstele, kā to uzsver citi lietpra-

tēji, varējusi izcelties arī no urbja, ķēdes
berzes vai tamlīdzīgā nodarbes procesā.

Bet, ka jau augstāk minēts, pat lietpratēji
vēl šimbrīžam par to vienis pratis nav.

Man ir atstāstīts, ka nelaimes gadījumam
par upuri krituši vēl arī kādi citi skaitā

pieci strādnieki, vismaz vēl pagaidām tie

tiek turēti par bez vēsts pazudušiem. Vai

tie tieši ugunsgrēkā gājuši bojā, man, šo

rakstu rakstot, vēl nav izdevies noskaidrot.
Pēc eksplozijas nekavējoši tika izziņoti

brīvprātīgie ugunsdzēsēji, ka no pašas
Nienhagenas, tā arī no tuvākās apkārtnes
kuri ar steigu ķērās pie pašaizliedzīgā
dzēšanas darba. Tika laistas darbā visas

iespējamās motoršļūtenes, bet nelūkojoties
uz to, ugunsjūra mazāka nepalika. Strā-

dājot visai grūtos apstākļos, indīgos dūmos

un gāzēs, daudzi dzēsēji drīz steidzoši bij
jānogādā paši slimnīcā. Tā, diemžēl,-
visas pūles izrādījās drīz par nesekmīgām.
Tāpēc bij nepieciešami ugunsgrēka vietu,
lai tā neizplatītos tālāk un neapdraudētu
citus torņus, norobežot ar grāvjiem, zemju
un velēnu vaļņiem.

Degošais naftas stabs, pateicoties savam

apakšzemes spiedienam, brīžiem sasniedza

25 —40 m, tā kā arī liesmas uzšāvās 40—

45 m augstumā, kas radīja neizturamu

karstumu. Tā iemesla dēļ arī dzēšanas
komandas tika mainītas katras l 2 min.

un atvilktas no uguns joslas-
Cerības, ka šis pārcil vēcīgais dzēšanas

darbs, kurš turpinājās cauru dienu, un

brīžiem likās, ka nebūs gluži velts, ņemot
vērā vēl to, ka tika pielietātas liekākā

apmēra šļūtenes, izrādījās par maldīgām.
Nelabvēlīgs dzēšanas darbam bij arī pa-
stāvīgi brāzmojošais vakara vējš.

Eksplozijas uz rīta pusi palika vēl

spēcīgākas, tā kā pat visuzņēmīgākiem
dzēsējiem nebij iespējams uzturēties uguns-

grēka tuvumā. Daudzi šī apstākļa dēļ
bij spiēsti pavisam atstāt dzēsēju rindas,
un cerības uz drīzu ugunsgrēka likvidē-

šanu bij pārvērtušas par tukšu illuziju.
Nemitīgās liesmas bij sakarsējušas paša

torņa pamatus, caur ko arī naftas izplū-
šana savā ziņā tika stipri traucēta, tā kā

arī eksplozijas vairs tik bieži neatkārtojās.
Bet sakarā ar to, no dažādām zemes ie-

gruvuma vietām nelaimes vietas apkārtnē
sāka izplūst verdošas eļļas strūklas. Vai-

rāk kā 150—200 ugunsdzēsēji cauru nakti

dežurēja ugunsgrēka vietā un bij spiesti
vest ilgstošu iznīcinošu cīņu ar trakojošo
elementu. Vairāki dzēsēji pie tam bij
spiesti cīņu uzdot un atgriesties mājās.

Pa to laiku liedētaji mēģināja savest

kārtībā torņa resnos dzelzs balstus, bet

tas palika arī tikai mēģinājums, jo svēt-

dienas rītā ap pl. 5 notika jauna spēcīga
eksplozija, kas visu apkārtni ietina biezā

smacējošā eļļas dūmu tvanā. Stāvoklis

palika ļoti draudošs. Bet par laimi šachta,
no kuras mutuļoja ārā degoša nafta —

piebruka, un tādējādi tika nogriests ceļš

degvielu tālākai izplūšanai.

Tagad bij pienācis laiks spējas demon-

strēt plaši izslavētiem gaisa putu aparā-

tiem, kāpēc no Šarlottenbungas telegrā-
fiski izsauca Komet — (gaisa putu) cau-

ruļu (Total — G, m. b. H.) komandu zem

pašas firmas darbinieku un montieru va-

dības. Pēc tam arī no Hannoveras brand-

direktora Šmidta vadībā tika izsaukta

otra lielākā autošļūtene, kas kontaktā ar

jau darbojošamies vadiem turpināja dzē-

šanas darbus no trim pusēm.
Arī daudzi no tiem ugunsdzēsējiem,

kuri pie iepriekšēja dzēšanas darba da-

žādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ no ierindas

bij spiesti izstāties, atkal atgriezās darbā,

turpināt dzēšanu ar gaisa putu palīdzību.
Jāpiezīmē, ka tagad tika laistas darbā

veselas septiņas Komet—caurules, kāpēc
ari sekmes neizpalika. Jau tūlīt pēc putu
uzlaišanas izdevās ugunsgrēku apturēt,

un beidzot to maz pamazām pavisam
sašaurināt. Bet tā kā urbjamā torņa

dzelzs daļas vēl jo projām bij stipri sa-

kaitētas, radās jaunas dibinātas bažas par

degšanas atjaunošanos, kāpēc uz brand-

direktora rīkojumu dzēšana ar putām, ar

kurām tika liesmas apslāpētas, pārtrauca
un tā vietā darbojās atkal ūdens strūklas,
lai tādējādi atdzesētu pārkarsušās torņa
dzelzs daļas.

Izrādījās, ka šādā veidā pielietātā kom-

binētā dzēšana neradīja nekādas grūtības
arī techniskā ziņā. Varētu pat teikt, ka

tā darbojās ar visai atzīstamām sekmēm.

Kā mazās motoru, tā arī lielās autošļū-

tenes bija viegli apmaināmas un tās lie-

liski izturēja visus tām uzliktos uzdevu-

mus.

Vienmēr vairāk un vairāk tādā

veidā tika apslāpētas liesmas, līdz
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beidzot palika degot vairs tikai viens

iekšējais naftas trauks. Ar kādas šļūte-

nes palīdzību arī tas pēc ilgāka laika bija
uzveikts.

Ko mēs varam no šī ugunsgrēka mā-

cīties? Kā redzams ar šādu kombinētu

dzēšanas līdzekļu pielietāšanu gandrīz
25 min. laikā pēc putu uzlaišanas, uguns-

grēks simtprocentīgi bij likvidēts. Vēl

līdz šim nebij gadījiena ugunsdzēsības
vēsturē, ka 600—700m2 liels degošas
naftas lauks, pie tik intensīvas naftas iz-

plūšanas, tik īsā laikā tiktu apdzēsts.
Pēc ugunsgrēka nelaimes vieta apm.

100 m 2 lielā apkārtnē bij pārvērtusies
pilnīgā postažā. Nekavējoties tika uzsākti

atjaunošanas darbi, tā kā naktī uz pirm-
dienu jau plūda nafta pa speciāli šim

nolūkam izraktiem grāvjiem un iedobu-

miem, un pēc nedaudz dienām viss bij
restaurēts iepriekšējā stāvoklī.

Var gandrīz apgalvot, ka ugunsgrēks
nebūtu veikts, neskatoties uz visu lielāko

un spēcīgāko šļūteņu pielietāšanu, ja vien

nebūtu ņemti palīgā jaunākie sasniegumi
ķīmiskā ugunsdzēsībā, kā to augstāk
redzējām. Tāpēc ir vairāk kā iepriecinoši
konstatēt, ka beidzot ir atrasts līdzeklis,
kā tik īsā laikā apdzēst tik lielu izplū-
stošas eļļas sārtu.

Šis ir lielākais ugunsgrēks Nienhagenas
naftas avotos, kura dzēšanā pielietātas
gaisa putas. Viņu panākumi ir pārspējuši
visu cerēto, tāpēc arī nākotnē pie līdzī-

giem gadījumiem, mums nebūs vairs galva
daudz jālauza. Var teikt, ka ugunsdzēsība
ar šo gadījienu ir iegājusi jaunā attīstības

posmā.

Biedrību dzīve un darbība.

Rīgas Ostas ugunsdzēsēju b-bas kārtējais rudens

manevris 30. zeptembrī 1934. gadā.

Svētdien, 30. zeptembrī š. g. Rīgas
Ostas ugunsdzēsēju biedrība noturēja
rudens manevri. Šādus manevrus notur,
kā mums zināms, ikviena biedrība, lai

rādītu vispārībai ugunsdzēsēju darba spējas
un viņu sasniegumus. Sī diena bija pul-
cinājuse daudz ugunsdzēsības interesentus

un pašas biedrības labvēļus unpabalstītājus
30. zeptembrī pulksten 11 dienā pie

Muitas nama notika manevris. Jau pus
11 ierodas biedrības priekšnieks Ēd. Šnei-

ders kurš apsveic komandu ar īsu uzrunu

tāpat arī valdes locekļus un goda viesus

un goda biedrus. ■ Sāk ierasties lūgtie
goda viesi un ugunsdzēsēju representanti.
Manevri ar savu klātbūtni pagobināja Latv.

ugunsdzēsēju savienības viseprezidents
J. Krastiņš, Rīgas brandmajors A. Ķiesners,
Ostas darbniču vadītājs }. Kļaviņš, biedrības

goda biedri, avīžu priekšstāvji, fotografiu.c.
Bija arī pieteikti kā goda viesi valsts

reprezentanti Rīgas Ostas valdes priekš-
nieks Keire un viņa biedrs M. Peide, tāpat
arī Muitas priekšnieks un Rīgas sekcijas
sekretārs J. Upmalis, bet slimības dēļ
neieradās.

Komanda līdz ar goda viesiem priekš-
galā, mūzikai skanot, dodas no depo
pagalma uz manevra vietu iepretim

muitas namam. Komandas virsnieks A.

Štambergs atklāj manevri. Tiek dots

zignāls, manevris sākas. Piebrauc pie
krasta motorlaiva Ugunsdzēsējs". Sāk

strādāt „Tamini" motoršļirce, rādīdama

savas spējas. Tāpat darbā tiek laista

auto-šļirce. Ūdens tiek dzīts pa četriem

vadiem pāri muitas dārzam dažādos vir-

zienos pie kam abas motoršļirces strādā

priekšzīmīgi un var sacensties pie katra

ugunsgrēka gadījuma. Izbeidzot motoru

darbību, biedrības priekšnieks lūdz visus

goda viesus kāpt motorlaivā „Uguns-
dzēsējs" lai brauktu dažus riņķus

pa Daugavu un konstatētu pašas motor-

laivas ātrumu un apskatītu viņas iekārtu.

Visi viesi ar redzēto bija ļoti apmierināti

un izteica vienprātīgu atzinību par manevra

darbību un motorlaivas iekārtu un ātru

braukšanu.

Visumā manevris, pateicoties disciplinai,
noritēja ļoti priekšzīmīgi, manevri noska-

tījās daudz publikas un arī ostas un

muitas darbinieki.

Pēc manevra, komanda ar mūziku

priekšgalā, izveda parādes gājienu līdz

depo telpām.
Seit biedrības priekšnieks Ed. Šneiders

uzrunā komandu un aizrāda šīs dienas
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nozīmi un izsaka pateicību par veikto

darbu it īpaši dzēsējiem un kārtībniekiem,
komandas vadītājiem ar virsnieku priekš-
galā, muzikantiem, dāmu komitejai un

visiem goda viesiem par līdzdalību

biedrības gada svētkos. Pēc tam vārdu

ņem Latv. ugunsdzēsēju savienības vice-

prezidents J. Krastiņš un sirsnīgi pateicās

par redzēto un izsaka atzinību biedrības

vadībai. Vēl apsveic un izsaka patei-
cību Rīgas brandmajors A. Ķiesners
un citi. Pēc ikkatras runas visi kopīgi
uzsauc „lai dzīvo" un

mūzika nospēlē tušu.

Pēc tam Latv- ugunsdzēsēju savienības

viceprezidents J. Krastiņš izdalīja no sa-

vienības piespriestas goda zīmes. Goda

zīmes saņēma sekoši biedrības biedri:

par izcilus nopelniem G. Embriks 11. šķiru,
V. Konstantinovs 111. šķiru, bet IV. šķiru

saņēma K. Ozoliņš, N. Unbedachts, Z.

Kavens, G. Mednis un J. Neimans. Par

cītību 111. šķiru saņēma A. Eglīts, J. Kur-

ciņš un H. Heinemans. Par 5 gadu iz-

dienu Z. Zvirbuls.

Vēl biedrības priekšnieks Ed. Šneiders

izdalīja no biedrības piešķirtos goda
krustus, kurus saņēma J. Bušs, A. Salmiņš,
L. Ratfelders, P. Jetka, L. Vāters, F. Bau-

mans,
A. Rotčāns, J. Sproģis un F. Bleferts.

Pēc tam fotogrāfs izdarīja vairākkārtīgus

uzņēmumus.

Noslēgumā visi, viesi un komanda tiek

aicināti uz goda mielastu, kurš sarīkots

turpat depo telpās mājas kārtībā. Piedalās

ap 100 personu.

Sākas goda mielasts ar runām. Šeit

pirmais uzstājas ar runu šīs biedrības

priekšnieks Ed. Šneiders aizrādīdams

biedrības sasniegumus un darbības uz-

plaukšanu kā arī dāmu komitejas rosību,
kura šinī gadā pirmo reizi goda mielastu

rīko depo telpās, lai biedriem pierādītu
kā arī viņas, ja ne pie ugunsgrēka, tad

citā veidā pilda biedreņu pienākumus,
rīkojot izrīkojumus, goda mielastus un 1.1.

Otrs runāja Latv. ugunsdzēsēju savienī-

bas viceprezidents J. Krastiņš, cildinādams

biedrības darbiniekus un uzsvērdams dāmu

komitejas čaklās rokas, kuras klājušas
skaistu mielasta galdu ar kuru visi jūtas
apmierināti.

Vēl runāja daudz citi biedrības biedri

un biedrības labvēļi.

Pēc goda mielasta, kurš beidzas ap 19,
biedrības priekšnieks pateicas visim goda
viesiem par līdzdalību un šīs dienas iz-

cilus uzmanību un ar to svētki beidzas.

Vienmēr modris!

Tā atbildēja Slokā 9. septembrī š. g.

ugunsdzēsēju manevros, 108. skautu vie-

nība, kura izrādījās teicams palīgs uguns-

dzēsējiem.
Ap pulkstens 15 — Slokas ugunsdzē-

sēji sakārto savus rīkus uz tirgus lau-

kuma un paši norindojas ar 108 skautu

vienību kreisajo spārnā. lerodas viesi no

Rīgas Jūrmalas, 11. Rīgas Jūrmalas, Majoru
vasaras. Ķemeru ugunsdzēsējiem, Rīgas
Jūrmalas ugunsapdrošināšanas biedrības,

Slokas namīpašniekiem un citi. Pastāvot

jaukam laikam publikas ļoti daudz. Pulk-

stens 15.10 atskan komanda „mierā" un

uz laukuma uznāk Latv. Ug. Sav. pār-
stāvis Krastiņš, Jūrmalas sekcijas priekš-
sēdētāja Zilgalvja un citu viesu pavadībā.
Slokas ugunsdzēsēju komandants R. Kuu-

dziņš ziņo, ka manevros ņem dalību 64

ugunsdzēsēji un 30 skauti. Apstaigājot
fronti L. U. Sav. pārstāvis Krastiņš pret
skautiem saka „Skauti modri

4

„

Vienmēr

modris!" skan braša atbilde, pēc tam sa-

sveicinājās ar pārējiem ugunsdzēsējiem.
Komandants Kundziņš uzdod manevra

uzdevumu, nozīmējot degošo objektu māju

uz Smilšu ielas. Trauksmei atskanot

ugunsdzēsēji un skauti ar mašīnām dodas

R. Kundziņš,
Slokas br. ugunsdz. b-bas komandas virsnieks
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uz ugunsgrēka vietu un pēc dažām mi-

nūtēm augstu gaisā par mājas jumtu pa-

ceļās spēcīga ūdens strūkla. Prieks no-

skatīties, kā pie šļūteņu izvilkšanas, sa-

ņemšanas, ziņu padošanas un kārtības

uzturēšanas skauti ugunsdzēsējiem bija

ļoti palīdzīgi un noderīgi. Pēc rīku no-

vietošanas ugunsdzēsēji un skauti atkal

norindojās tirgus laukumā parādes kār-

tībā. Ug. Sav. pārstāvis Krastiņš pateicās
par sekmīgiem manevriem un skautu līdz-

darbību. Apbalvo sekošos ugunsdzēsējus:
Par izcilus nopelniem: Teodoru

Kārkliņu ar 11. šķiru, Ansi Breitbergi,
Vili Liepkalnu ar 111. šk.

Par citi bu! Jāni Baumani ar I. šķ.,
Kārli Ruksi ar 11. šķ., Katrini Jēkabsons,
Aneti Smudrais, Roberts Skudra, Indriķis

Āboliņš, Alfons Bija, Kriša Felsbergs ar

111. šk. Parādes maršam atskanot uguns-

dzēsēji un skauti nodefilē gar viesiem.

Pēc manevra un parādes kopīgs gājiens
ar viesiem priekšgalā dodas uz skaisto

ugunsdzēsēju dārzu,'kur turpinājās vie-

sīga sadzīve. Dārzs publikas kupli ap-
meklēts. Atlikums labs, kurš tiks izlie-

tots dzēšamo rīku iegādei.

R. K.

Slokas ugunsdz. b-bas automobilis.

Latv. dz-ļu Šķirotavas br. ug-dz. b-bas rudens manevri.

Sestdien, 1934. gada 29. septembrī Latv.

dz-ļu Šķirotavas B. U. B. sarīkoja Šķi-
rotavas depo darbnīcu robežās savus gads-
kārtējus rudens svētkus.

No Rīgas ar vilcienu pīkst. 15.38 ierodas

viesi: Latvijas Ugunsdzēsēju Savienības

pārstāvis inž. F. Grīns, ugundz. instr. M.

Krūzens, Rīgas dz ļu mezgla B. U. B.

pr-ks inž. Tāmužs, komandants Rolmanis,
b-bas dāmu komiteja pilnā sastāvā un no

dz-ļu administrācijas: inž. P. Kociņš, inž.

J. Ozols, B. Collenkopfs un c.

Viesus piestātnē sagaida b-bas valde

un kopīgi dodas apsveicināties ar pie go-

da vārtiem nostādīto komandu. Inž. F.

Grīns, Latv Ug-dz. Sav. vārdā novēl dar-

ba izturību un centību, bet no dāmu

komitejas sveicienus nes k-jas pr-ce H.

Lapiņš k-dze. Pirms stājoties pie manevru

izvešanas, uz b-bas pr-ka J. Pētersona

uzaicinājumu nospēlē korāli „Dievs kungs
ir mūsu stiprā pils...", pie kam goda viesi

virzas uz vietu, kur atrodas degšanas
objekts. Šoreiz

par tādu izraudzīts mate-

riālu noliktavas plašais šķūnis, bet ka

aizsargājamais, pati noliktavas ēka.
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Atskan darbnicu gaudošā sirēne, kura

vesta par izcēlušos ugunsgrēku. Jau 2

minušu laikā pilnā sparā darbojas „Fla-
dera" motoršļirce padodot ūdeni caur

divi strūklām un arī trešās, no apm. 20

metri attālā hidranta. Tai pat laikā arī

lokomative izdod vienu strūklu caur savu

inžektoru. Pēc ūdens strūklu darbības

nobeigšanas, demonstrē uguns likvidēšanu

ar putām. Šim nolūkam pildītas vairākas

tvertnes ar bencinu. Darbā tiek laistas

2 aArgus* un 1 „Šattē" tipa pumpji,
īsā brīdī liesmojošo ugunsjūru likvidē,

noslāpējot uguni ar pakāpenisku putu
klājumu.

Nobeidzot manevru techniskopusi, Latv.

Ugunsdz. Savienības pārstāvis inž. F.

Grīns izsaka savu atzinību par manevros

redzēto darba izveicību un apbalvo cen-

tīgos ugunsdzēsējus ar Savienības goda
zīmēm, bet Rīgas dz-ļu mezgla B. U. B.

pr-ks inž. Tāmužs apsveic Šķirotavniekus,
kā savas organizācijas tuvākos kaimiņus
ar labākiem novēlējumiem. Tad vārdu

ņem b-bas pr-ks J. Pētersons un pateicas
komandai par centīgo darbu, bet orķestris
nospēlē „Cik mīļa esi tēvija...".

Ar to manevri nobeigti un pēc kopējas
fotografēšanās, viesi vēl iepazīstas ar

projektējamās ugunsdz. depo ēkas būvi,
pēc kam kopējā gājienā dodas uz Šķiro-
tavas staciju.

Rīgā, dzelzceļnieku bierības klubā, par

godu viesiem un dāmu komitejai ir sarī-

kotas vakariņas.
R. Krīgers.

Grobiņas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības rudens svētki.

Rosīgu darbību attīsta Grobiņas brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Lai rastu

vajadzīgos līdzekļus ugunsdzēšamo riku

iegādāšanai, valde izmantojot rudens ba-

gātību, katru gadu rīko plašu bazāru.

Šogad bazārs tika sarīkots 7. oktobrī.

Pirms bazāra paredzēta jauniegādātās
motoršļirces demonstrēšana pie pilsētas
ūdensdzirnavām. Motoršļirce pirkta šo-

vasar no „Georga Šattē firmas Rīgā un

izmaksā Ls 2200. Lielāko daļu biedrības

valde jau nomaksājusi. Pīkst. 12 dienā

visi ugunsdzēsēju komandas dalībnieki

ar virsnieku Tenni priekšgalā pulcējas
ugunsdzēšamo piederumu mājā, kur arī

novietota jauniegādātā motoršļirce. lero-

das arī valde pilnā sastāvā. Ugunsdzē-
šamo piederumu mājā valda priekšzīmīga
kārtība un tīrība. Pateicoties pilsētas val-

des gādībai ierīkota arī elektriska apgais-
mošana. Motoršļirces demonstrēšana pa-
redzēta pīkst. 1 dienā. īsi pirms pīkst. 1

dienā pie ugunsdzēšamo piedrumu mājas
piebrauc noīrēta „Pūranu" māju īpašnieka
smagā auto mašina, kurā ievieto motor-

šļirci. lesēžas arī visi komandas dalīb-

nieki, valde un kopīgi aizbrauc uz pus-

kilometru attālām pilsētas ūdensdzirnavām.

Dīķa malā daudz ļaužu. lieradušies arī

daži pārstāvji no kaimņu brīvprātīgo

ugunsdzēsēju biedrībām un tuvākās ap-

kārtnes lauksaimnieki. Visiem intresē

redzēt jauniegādātās motoršļirces darbību.

Motoršļirce tiek novietota dīķa malā.

Komandas virsnieks Tennis dod vēl pē-
dējos norādījumus. Motors tiek iedarbi-

nāts. Augstu gaisā paceļas 3 ūdensstrūk-

las, jo ūdens tiek dots ar 3 vadiem.

Motoršļirce ar savu 9 zirga spēka stipru
motoru darbojas teicami.

Pēc motoršļirces demonstrēšanas Kalo-

ta zālē tika sarīkots bazārs. Bazāru ar

īsu uzrunu atklāja valdes loceklis Kītiņš.
Saziedots bija daudz vērtīgu mantu. Zie-

dojumi bija arī naudā. Sabiedrība šogad
bijusi reti atsaucīga. Bazārs biļa kupli
apmeklēts un deva labu ienākumu. No

bazāra ienācis kopsummā Ls 260.57. At-

likums paredzēts motoršļirces galīgai no-

maksai. Bazāram beidzoties visi pulcējās
sava kluba telpās. Valdes vārdā koman-

das dalībniekus apsveica kasieris A. Reķis
un pateicas par pieliktām pūlēm bazāra

rīkošanā. Runātājs uzsvēra, ka nu reiz

ir piepildījusēs Grobiņas ugunsdzēsēju
ilgas. Ir iegādāta motoršļirce, ar ko lielā

mērā tiks veicināts pašaizliedzīgais uguns-

dzēsēju darbs. Vienprātību, darba mīle-

stību un vislabākās sekmes turpmākā
darbā. R—

„Ugunsdzēsējs*tfs 11 713



Rīgas Dzelzceļmezgla brīvpr. ugunsdz. b-bas manevru svētki

Vēla rudens sestdiena — 13. oktobris,
kad Rīgas Dzelzceļmezgla brīvpr. uguns-

dzēsēju biedrības biedri sarīko gadskārtējo
manevri. Pīkst 16. ierodas viesi: Latvijas

ugunsdzēsēju Savienības valdes priekšsē-
dētāja biedris, Rīgas pilsētas brandmajors
A. Ķiesners, Latvijas dzelzceļu ugunsdzē-
sēju sekcijas priekšsēdētājs inženieris Fr.

Grīns, L. U. Savienības instruktors M.

Krūzens, Rīgas Šķirotavas br. ugunsdz.
biedrības priekšnieks J. Pētersons, virs-

nieks J. Vismanis un citi. Vēlāk ar vilcienu

piebrauc Latvijas dzelzceļu virsvaldes

mašindirektors inženieris J. Stenders.

Viesus sagaida biedrībā jaunievēlētie
priekšnieks inženieris M. Tamošs un virs-

nieks Rolmanis. Komanda nostādīta pa-
rādes kārtībā. Orķestris spēlē apsveikuma
maršu. Parādi pieņem brandmajors A.

Ķiesners. Komandu apsveic mašindirektors,
biedrības goda biedris, inž. J. Stenders

un pateicās Virsvaldes vārdā par veikto

līdz šim pašaizliedzīgo darbu ugunsapka-
rošanas lietā, it sevišķi cildinot bijušo
veco valdi, kura biedrību ir atstājusi
labā stāvoklī, uzaicinādams jaunievēlēto
valdi sekot vecās valdes piemēram vēl

ar lielāku enerģiju un mīlestību par svē-

tību Latvijai un viņas pilsoņiem. Vēl

sveicienus nes no Latvijas dzelzceļu ug.

sekcijas inž. Fr. Grīns, Rīgas Šķirotavas
br. ug. b-bas J. Pētersons, bijušās valdes

vārdā V. Bobrovs.

Pirmo reizi parādi vada jaunievēlētais
enerģiskais virsnieks Rolmanis. Parādes

laikā ir sadzirdami ugunsgrēka signāli
no lokomotīves un ugunsdzēsēju taurēm.

Ugunsdzēsēji skrien pēc saviem rīkiem

Ugunsgrēka objekts — vagonu darbnīca.

Pēc pāra minūtēm gaisā jau paceļās 4

ūdens strūklas, Ūdeni piegādā lokomotīve

pārnesama motoršļirce „Flader", rokas-

šļirce un hidrants. Pēc 7 minūtēm pie-
steidzās palīgā Rīgas pilsētas I. ugunsdz.
nodaļas auto, brandmeistara Grebles va-

dībā. Uz laukuma tika arī demonstrēta

uguns apslāpēšana ar putām. Dzelztraukā

tika aizdedzināts benzīns. Ar hidropulta
palīdzību lielās liesmas ātri vien tika

nodzēstas.

Brandmajors Ķiesners pateicās komandai

par labi izdevušos manevri un novēl labus

panākumus arī turpmāk. Biedrības priekš-
nieks inž. famošs pateicās mīļiem viesiem

par apciemojumu un labiem novēlējumiem.
Pēc tam mašindirektors inž. Stenders

izdara apbalvošanu: ar Latvijas ugunsdz.
savienības 111. šķiras goda zīmi „Par izcilus

nopelniem ugunsdzēsībā" tika apbalvoti
Jānis Griško un Heinrichs Grinfelds; ar

krūšu nozīmi „Par cītibu" 111. šķ. Roberts

Šūlmanis. Visiem apbalvotiem atskan

spēcīgs trīskārtējs „Lai dzīvo". Notiek

arī kopīga nofotografēšanās. Ar to oficiālā

daļa manevra svētkiem ir izbeigta. Ko-

manda ar karogu un mūzikas orķestri

gājienā dodās uz „Sieviešu palīdzības
korpusa" telpām, Blaumaņa ielā, kur

viesiem un biedriem ir sarīkota manevra

balle.

Jūs drošu gaitu dzīvē ejat
Un krietnu darbu tajā sējat.

P. Rencs.

Daugavpils-Viļņas ugunsdzēsēju draudzība.

Trešdien, 3. oktobrī š. g. no Viļņas
atgriezās Daugavpils pilsētas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju b-bas delegācija, skaitā 16

personas, kura uz Viļņu izbrauca ar pret-
vizīti Viļņas ugunsdzēsēju organizāciju
jubilejas svinību gadījumā, kas tika rīkotas

30. sept. un 1. okt. š. g.
Par šo braucienu delegācijas dalībnieks

D-oils pils. valdes loceklis Budže kgs
izteicās: „Mēs bijām pārsteigti par to

lielo viesmīlību, sirsnību un gādību no

mums draudzīgās Polijas ugunsdzēsējiem
un administrācijas laikā, kuru pavadījām
Viļņā. Uz Viļņu brauciens 1. okt. sakrita

ar šī apgabala ugunsdzēsēju organizāciju
10 gadu jubilejas svinībām un uguns-
dzēšanas propagandas nedēļu. Sakarā ar

jubilejas svinībām izskaidrojams lielais

ugunsdzēsēju organizāciju priekšstāvju un

lūgtu viesu sabraukums Viļņā. D-pils
ugunsdzēsēju delegācijai no Polijas robežu

stacijā Turmonti bija atsūtīts 11. kl. vagons

ar pavadītājiem—ugunsdzēsējiem. Robež-

stacija Turmonti, tāpat arī Viļņas stacija
bija flagotas Latvijas-Polijas valstu karo-

giem. Viļņas stacijā mūsu delegāciju
draudzīgi sagaidīja: galvenais ugunsdzē-
sēju organizāciju vadītājs Viļņas vice-
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vojevoda Jankovskis, apsveicot jūsmīgiem
vārdiem delegāciju, tāpat Latvijas konzuls

Viļņā, augstākie Viļņas administrācijas
locekļi, daudz tautas un ugunsdzēsēju

parāde. Pēc sasveicināšanās delegācija
tika aizvadīta uz apmešanās telpām —

Viļņas labāko viesnīcu. Pēc putekļu no-

mazgāšanas tikām ielūgti brokastīs, kurās

piedalijās Viļņas pilsētu ugunsdzēsēju un

administrācijas locekļi. Jau no šī brokastu

galdajutām, ka Polija Latvijai ir neliekuļoti,

sirsnīgi draugi. Un šī neliekuļotā draudzība

un sirsnība Viļņā mums tika izrādīta visā

ciemošanās laikā.

Pēc brokastīm devāmies uz baznīcu,
kur notika dievkalpojums, te mēs ievēro-

jam, ka parādē nostādītas labi apmācītas,

disciplinētas ugunsdzēsējas-sievietes. Pēc

dievkalpojuma braucam uz sporta stadionu

Viļņas pilsētas nomalē, kur atkal delegācija
atrada priekšā parādē nostādītos uguns-

dzēsējus. Te arī notika ugunsdzēsēju
organizāciju dalībnieku demonstrējumi un

starp atsevišķām komandām sacīkstes.

Jāpiezīmē, ka Polijā aizsargāšanos pret

gāzu uzbrukumiem vadīt izietu

dzēsēju organizācijai.
Vakarā notika bankets, kurā piedalījās

daudzi lūgti vietējās administrācijas locekļ^
Nākošā dienā, 1. oktobrī, delegācijai

bija izdevība apskatīt netikai Viļņas pil-
sētas, bet arī tālākas apkārtnes skaistākās

vietas. Tās pašas dienas vakarā Latvijas
ugunsdzēsēju delegācijai par godu tika

rīkota operetes izrāde, kurā piedalījās
Viļņas un Varšavas labākie operas un

operetes mākslinieki.

Delegācija uz Latviju izbrauca 2. okt.

rītā. lebraucot robežstacijā Turmonti, vie-

tējie dz-ceļa ugunsdzēsēji sirsnīgi sagaidot
D-pils delegāciju, mums par pārsteigumu,
nodziedāja skaidrā latviešu valodā „Lai
dzīvo sveiks".

Atgriežoties Latvijā, no visa redzētā

un dzirdētā Polijā, varu apliecināt vienu,
ka Polijā Latvijai ir neliekuļoti sirsnīgi
draugi."

Savienības lēmumi, ziņojumi un rīkojumi

Apbalvoto saraksts.

Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un or-

ganizāciju savienības padome apbalvojusi

1934. gada 16. septembrī:

ar goda zīmi „Par izciliem nopel-
niem ugunsdzēsībā".

Viļņas (Polijā) apgabala ugunsdzēsēju
savienības priekšsēdētāju Marijanu
Jankovski ar I. šķiru,

Viļņas (Polijā) apgabala ugunsdzēsēju
savienības sekretāru Stefanu Viš-

n i c v s k i ar 11. šķiru,

Viļņas (Polijā) apgabala ugunsdzēsēju
savienības inspektoru Francišeku

Pia n ko ar 11. šķiru,
Braslavas (Polijā) apriņķa ugunsdzēsēju

savienības priekšsēdētāju Vladislavu

Krajevski ar 11. šķiru,
Madonas ug. b-bas virsugunsdzēsēju Jāni

Sausiņu ar IV. šķiru.

Ar krūšu nozīmi „Par cītību":

Madonas BUB

ar 11. šķiru:

Jānis Trotītis

Pēters Kīge rt s

ar 111. šķiru:
Kazimirs Staļevskis
Staņislavs R a mpā n s

Augusts Dārznieks

193*. gada 21. oktobrī apbalvoti ar

goda zīmi „Par izciliem nopelniem
ugunsdzēsībā".

Radzvilišku (Lietuvā) dzelzc. ugunsdzē-
sēju biedrības priekšnieks Mečislavs

Žizniauskas ar 111. šķiru,
Radzvilišku (Lietuvā) dzelzc. ugunsdzē-

sēju biedrības virsnieks Česlavs Kra-

sauskas ar IV. šķiru,
2. Ventspils aizsargu pulka komandiera

palīgs Kārlis Mednis ar 11. šķiru,
bij. savienības padomes loceklis Rūdolfs

X v n d z i ņ š ar I. šķiru,
bji. savienības padomes loceklis Volde-

mārs Legzdiņš ar I. šķiru.

Ādažu BUB

mantzinis Jānis-Eduards Graudiņš ar

ar 11. šķiru,
motorists Jānis Popovs ar IV. šķiru,

dzēsējs Kārlis Šulcs ar IV. šķiru.
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Bulduru BUB

dzēsējs Kārlis Šteinbrechtsarlll.šķiru>
dzēsējs Jānis Fišermanis ar 111. šķiru-

BUB pie Nicas apdrošināšanas biedrības

kom. virsnieka palīgs Vilis Ko šķin s

ar 111. šķiru.

Cēsu BUB

nodaļas vadīlāja palīgs Jānis Aide ar

IV. šķiru.

Dagdas BUB

priekšnieks Jānis Šv a 1 b c ar 111. šķiru.

Daugavpils BUB

nodaļas vadītājs Aleksandrs Ivanovs

ar IV. šķiru.

Jelgavas BUB

kasiers Mārtiņš Ber g manis ar 111. šķiru.

Latv. dz. Krustpils UK

nodaļas vadītājs Ludvigs Dzendoletis

ar 111. šķiru.

Liepājas dzelzceļmezgla BUB

mantzinis Kārlis Liepnieks ar 111, šķiru,
nod. vadītāja palīgs Kārlis Erbiņš ar

IV. šķiru.

Liepājas pils. BUB
„

Trauksme"

priekšnieks Pēters Sabulis ar 11. šķiru.

Līvānu BUB

kom. virsnieks Voldemārs Steprans-
Staprāns ar 111. šķiru,

kom. virsnieka palīgs Teodors Puteklis

ar 111. šķiru.

//, Rīgas Jūrmalas BUB

sanitārs Anna Rozentāls ar IV. šķiru,
nodaļas vadītājs Tālivaldis Legzdiņš

ar IV. šķiru.

Rīgas Pētera BUB

mūža biedrene Eiženija Rebāne ar

IV. šķiru.

Senbergas BUB

motorists Ludvigs Stipenieks ar

IV. šķiru,
valdes loceklis Miķelis Dombrovskis

ar IV. šķiru.

Vecgulbenes BUB

oriekšnieks Kārlis Ellenbergs ar

11. šķiru,
valdes loceklis Roberts Blūms-Blūm-

fel ts ar 111. šķiru.

Ventspils BUB

sekretārs Marks Z c b a ar 11. šķiru.

Višķu BUB

kom. virsnieka palīgs Berka Uzdins ar

111. šķiru.

Zilupes BUB

goda biedrs Jānis Ozoliņš ar 11. šķiru.

Ar krūšu nozīmi „Par cītību".

Ādažu BUB

ar 11. šķiru:

Jānis Finvers.

ar 111, šķiru:

Jānis Grapmanis

Jānis Varens

Jānis Kalniņš
Alfrēds St v mbr i s

Jānis Lī d c

Jēkabs Matv i ņ š.

Bulduru BUB

ar 111. šķiru :

Vilis Meld c r t s

Vilma Vanags
Dore Zvaigzne.

Dagdas BUB

ar 111. šķiru :

Vulfs Avstreichs

Rafaels L v r j c.

Daugavpils BUB

ar 111. šķiru:

Jānis Leco n s.

Dobeles BUB

ar 11. šķiru :

Kristaps Valdovskis

Kārlis Razdovsk'is

Jānis Strezmanis

Kristaps Gedrovics.

Latv. dzelzc. Krustpils UK

ar 111. šķiru;
Jēkabs Saul ī t i s

Jānis Sa 11 a.

Liepājas dzelzceļmezgla BUB

ar 111. šķiru:
Oskars Bērziņš
Indriķis Egliņš
Jānis Ivanovs.

Liepājas pils. BUB
„

Trauksme"

ar 11. šķiru:

Jānis Bredovskis,

ar 111. šķiru:
Eduards-Kārlis Herendorfs.
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Līvānu BUB

ar 111. šķiru:
Antons Blaze v i č s

Pēters Ban v š s

Movša-Dāvīds Lacvinskis

//. Rīgas Jūrmalas BUB

ar I. šķiru:
Ansis Gailis,

ar 11. šķiru ;

Mārtiņš Rudz ī t i s

Juris B ū man i s,

ar 111. šķiru:

Jānis J ans o n s

Jēkabs Jaunzems
Jēkabs Pāvuls.

Piltenes BUB

ar 11. šķiru:
Kmilis Junghāns

Juris Dārziņš,

ar 111. šķiru:
Fricis G ū tman i s.

Rīgas Pētera BUB

ar 11. šķiru :

Pāvils Urdevičs,

ar 111. šķiru:
Jānis Mozgirs.

Rīgas Zvirgzdusalas BUB

ar 111. šķiru :

Bernhards Reichels

Pāvils Tkač v k s.

Rogovas BUB

ar 111. šķiru :

Aloizs Gudri t i s.

Salacgnvas BUB

ar 111. šķiru:
Arnolds Gailis

Jānis Eikstrems.

Senbergas BUB

ar 111. šķiru:
Voldemārs Sipenieks

Jānis Traumanis.

Tukuma BUB

ar 111. šķiru:
Roberts Kreicbergs.

Ventspils BUB

ar 11. šķiru:
Leo Prenclaus,

ar 111. šķiru:
Fricis Oļuk a 1 n s

Eižens Go 1 übov s

Kārlis Neim a n i s

Hermanis Gampers.

Zilupes BUB

ar 111. šķiru :

Kal mans Fainšteins

Kopels Lāzers

Mendels Volopianskis
Leizers Goldbergs.

Ziņojums No 33.

Lai galīgi varētu nokārtot ugunsdzēsēju
organizāciju dāmu komiteju darbinieču

formas ietērpa jautājumu, savienības valde

lūdz visas ugunsdzēsēju organizācijas, it

sevišķi tās, kur jau darbojas dāmu ko-

mitejas, — iesūtīt savienībai līdz š. g. 30.

novembrim savus priekšlikumus par

vēlamo dāmu galvas segas pa-

raugu, pēc iespējas iesūtot arī attiecīgos
zīmējumus. Lūdzam dot iespēju šinī

jautājumā izteikties komiteju darbiniecēm.

Rīgā, 1934. gada 20. oktobrī.

Valdes priekšsēdētājs G. Rudzīts.

Sekretārs A. Krieviņš.
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Ziņojums No 34.

Ugunsdzēsēju organizācijas, kas nomaksājušas biedru naudu Latvijas ugunsdzēsēju
biedrību un organizāciju savienībai laikā no 1934. g. 1. jūnija līdz 30. septembrim.

Rīga, 1934. gada 18. oktobrī.

Valdes priekšsēdētājs G. Rudzīts.

Sekretārs A.Krieviņš

Rigas sekcijas ziņojumi.
Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un or-

ganizāciju savienības
„ Rīgas sekcijas" kār-

tēja kopsēdē š. g. 21. septembrī, kurā

piedalījās sekosi Rīgas apgabala uguns-

dzēsēju organizāciju pārstāvji: Art. Ķies-
ners, J. Upmals, V. Šimkevičs, J. Skulte,
H. Svens, Fr. Varans, A. Štambergs,

K. Zaars, L. Muižels, E. Pētersons, J. Eber-

hards, H. Jansons, R. Pone, A. Vadzem-

nieks, A. Cinis, G. Niepkens, K. Jegers,
H. Strauss, J. Vismanis, J. Rolmanis,
V. Magarils, A. Jansons, tika nolemts se-

košais :

1) Pieņemt zināšanai un iespiest žurnālā

Ugunsdzēsējs* JSfe 11
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fsKs pēc
kārtas N o s a u k u m s

Par cik

biedriem

Par kādu

laiku

Summa

Ls
Piezīme

1

2

3

4

5

6

Daugavpils dzelzceļmezgla
Ventspils dzelzceļnieku
Laidzes

Cenas stacijas
Gaujienas
Madlienas

Valmieras

Stendes stacijas
Meitenes

„

Ēveles

Grobiņas
Limbažu

b. u.

»

»

b. u.

b. u.

»

n

b. u.

n

b. u.

b.

k.

b.

k.

b.

120

57

24

22

50

31

1934. g.

»

»

»

»

»

24.—

11.40

4.80

4.40

10.—

6.20
7

370 74.—
8

i
49 9.80

9 40 8.—
10 50 10.—
11

n

40 8.—
12 160 S2.—
13 Aizputes

Ieriķu u. apkārtnes
Eglaines stacijas

Krustpils pilsētas
Rīgas Jūrmalas
Bolvu

Dagdas
Matīšu

Sabiles

Rūjienas

Lipnas
Zilupes
Liepājas pils.

„
Trauksme"

Zolitūdes

Raunas

Baltinavas

Preiļu
Skaistas

Ļaudonas
Madonas

»

v

n

b. u.

b. u.

»

»

n

»

»

»

v

M

»

n

»

»

k.

b.

i
59

n
11.80

14 25 5.—
15

n

25
n

5.—
16 80 16.—
17 282 56.40
18

39 7.80
19

n

42
v

8.40
20

80 16.—
21

n

50
»

10.—
22 839 67.80
23

w

20 4.—
24 108 21.60
25 85 17.—
26

»

134 26.80
27

37 7.40
28

n

42
n

8.40
29

25 5.—
30

26 1933. g. 5.20
31 46 1934. g.

1933. g.

9.20
32 242 48.40
33)

34

Bebrenes

Lejasciema pilsētas
Kundziņsalas

Valmieras-Aizgaujas

n

»

28

33

1934. g. 5.60

6.60
35 318 63.60
36 50 10.—



„ Ugunsdzēsējs" vispārībai zināšanai, kā

Rīgas Ostas ugunsdzēsēju biedrība savā

kārtējā pilnā biedru sapulcē, ar vienbal-

sīgu, lēmumu izslēgusi no biedrības par

mantu loterejas iekasētas naudas nenodo-

šanu — mūža biedri Indriķi Graše.

2) Pieņemt zināšanai, ka Tekstilfabrīkas

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ar ār-

kārtējas valdes sēdes lēmumu, par nepie-
dienīgu uzvešanoa izslēgusi no biedrības:

1) grupas vadītāju Kārli Freibergu Un

2) dzēsēju Kaļistratu Kuvaļenoku.
3) Pieņemt zināšanai Rīgas Dzelzceļ-

mezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības

8. IX. š. g. ziņojumu 86, par jauno

amatpersonu sastāvu.

4) Pārrunājot jautājienu par sekcijas
gadskārtēja sarīkojuma rīkošanu, nāca pie
slēdziena, ka ar teātra jeb kino izrādes

sarīkošanu, sekcija var zaudēt, jo nevarēs

izpārdot vajadzīgo biļešu skaitu, lai segtu
lielos izdevumus, kamdēļ grozīja š. g.
15. jūnija lēmumu, protokols N°-9 § 4 un

nolēma sarīkot pēc iepriekšējo gadu pa-

rauga kopēju saviesīgu vakaru, ar ieejas
maksu Ls 1 no personas. Katrai organi-
zācijai, kura ietilpst sekcijā, jau laikus

piesūtīt iepriekš pārdošanai 25 gab. ieejas
biļetes, kuras atpakaļ ņemtas netiek. Sa-

ņemt priekš šī sarīkojuma telpas un veikt

vajadzīgos priekšdarbus, uzdod prezidi-
jam kopīgi ar rīcības komiteju, par kuras

priekšsēdētāju ievēl J. Skulti.

5) Pieņemt zināšanai V. Šimkeviča pa-

ziņojumu, ka lekšlietu ministrija atļāvusi

Rīgas Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrībai nēsāt parasto formas tērpu, tikai

ar zaļu iekantējumu, līdz 1. septembrim
1936. g.

6) Sakarā ar ienākušo ziņojumu, ka

daži tramvaja konduktori pieprasījuši no

ugunsdzēsējiem, kuri formas tērpā brau-

kuši tramvajā, lai uzrādot dienesta aplie-
cību, pieņemt zināšanai brandmajora Art.

Ķiesnera paskaidrojumu šinī lietā, ka no-

ticis pārpratums un viņš to tramvajvaldē

jau centies nokārtot. Pārpratums cēlies

no tā, ka pilsētas ugunsdzēsēju nozarei

ienākušas ziņas, ka daži atlaistie no die-

nesta ugunsdzēsēji pie kuriem palicis
ugunsdzēsēju formas tērps, izmantojuši
bezmaksas braucienus tramvajos. Lai to

izskaustu, ugunsdzēsēju nozare izsniegusi
visiem pilsētas ugunsdzēsējiem dienesta

apliecības, kuras uz konduktoru pieprasī-

juma uzrādāmas, jo tā vienojušies ar

tramvajvaldi.
Uz brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem pa-

liekot līdzšinējie noteikumi un viņiem
dienesta apliecības nav vajadzīgas, par

ko jau runāts tramvajvaldē, bet lietas

labā brandmajors parunāšot vēl reizi.

Rīgas sekcijas vadītājs

Art. Ķiesners.

Sekretārs J. Upmals.

Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un or-

ganizāciju savienības
„
Rīgas sekcijas"

kārtējā kopsēdē 19. oktobrī 1934. g. kurā

piedalījās sekosi sekcijā ietilpstošo uguns-

dzēsēju organizāciju pārstāvji: A. Višņev-
skis, J. Upmals, V. Klāvs, V. Šimkevičs,
Ed. Stolde, A. Treijs, G. Niepkens,
G. Fainburgs, H. Jansons, A. Cinis,
A. Cilītis, J. Ligers, A. Jansons, I. Grun-

dulis, J. Kormanis, H. Šice, R. Pone.

H. Švens, J. Skulte, V. Magarils, J. Eber-

hards, A. Cunabels, K. Jegers, E. Pēter-

sons, E. Varks, L. Muiželis, K. Zaars,
J. Vismanis, J. Rolmanis, A. Vadzemnieks,
tika nolemts sekošais:

1) Pēc iepazīšanās pieņem zināšanai no

savienības valdes piesūtīto instrukcijas
projektu par sanitāro dienestu ugunsdzē-
sējiem.

2) Pieņem zināšanai savienības valdes

rakstu, ka viņas pārstāvis Rīgas sekcijā
Jānis Krastiņš uz paša lūguma tiek at-

saukts.

8) Pieņemt zināšanai Aleksandra brivpr.

ugunsdzēsēju biedrības rakstu, ka turp-
māk par biedrības pārstāvjiem sekcijā
skaitīsies priekšnieks Miķelis Krūzens un

sekretārs Alfrēds Zariņš.

4) Pieņem zināšanai Feldhunfabrikas

brīvpr. ugunsdzēsēju biedrības rakstu, ka

sekcijas kopsēdēs par pārstāv-

jiem skaitīsies virsnieka palīgi inž. Gri-

gorijs Fainburgs un Jānis Kupels. Tāpat

pieņem zināšanai minētās biedrības pie-
sūtīto sarakstu par amatpersonu sastāvu.

5) Pieņem izpildīšanai ierosinājumu,
lugt savienības valdes gādību, lai tiktu

sarīkoti motoristu kursi.

6) Pārrunājot kopgājienu sakārtošanas

kārtību bēru procesijās, ar balsu vairā-

kumu vienojās palikt pie vecās kārtības.

7) Pieņemt zināšanai, ka zemāk minētās

organizācijas priekš kopējā sarīkojumā
kārtības uzturēšanas doskatra par 2 uguns-

dzēsēju :
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Rīgas brīvpr. ugunsdz. biedr. dib. 1865. g.

ļf
Patrimonial brīvpr. ugunsdz. biedr.

„ Nordeķu
Sreienbušas

„ „ n

Tekstīl fabrikas
„ „ „

Rīgas Priekšpilsētas „ „ „

Zaķusalas

Kundziņsalas
„ »

Rīgas Pētera
„ „ „

„
Bišumuižas

„ „ „

Ostas
„ 0 „

Vidzemes-Arrīgas
n „ „

Torņkalna
Zvirgzdusalas
Šķirotavas

„ „

Rīgas Dzelzceļmezgla
„ g „

Feldhunfabrikas
„ „ „

Minētiem priekš kārtības uzturēšanas

komandētiem ugunsdzēsības darbiniekiem

jāierodas sarīkojumā š. g. 24. novembrī

noteikti pīkst. 7 vakarā Amatnieku

biedrībā, lielā Ķēniņu ielā Ns 30 un jā-
piesakās pie komandanta Viktora Šimke-

viča jeb viņa palīgiem Voldemāra Klāva

un Artura Stamberga, nododot priekš
dežurantiem paredzētos ieejas talonus.

8) Pieņemt zināšanai Rīgas Patrimonial

brīvpr. ugunsdzēsēju biedrības jauniecelta
priekšnieka Jāņa Kormaņa paziņojumu,
ka sākot no šīs dienas viņš skaitīsies ka

balstiesīgs biedrības pārstāvis sekcijas
kopsēdēs. ,

9) Nākošo kārtējo kopsēdi noturēt 16. no-

vembrī š. g. pīkst. 7 vakarā, savienības

telpās, Raiņa bulvārī JVfs 15, dz. 2,

Kopsēdes vadītājs J. Skulte.

Sekretārs J. Upmals.

Paziņojums.

Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un or-

ganizāciju savienības „Rīgas sekcija" ar

šo dara vispārībai zināmu, ka Rīgas Ostas

ugunsdzēsēju biedrība, savā kārtējā, pilnā
biedru sapulcē ar vienbalsīgu lēmumu

izslēgusi no biedrības, par mantu loteiejas
iekasēta naudas nenodošanu, mūža biedri

Indriķi Gra še.

Pamats: Rīgas Ostas ugunsdz. b-bas

30. VIII š. g. raksts 44.

Piezīme: Sakarā ar sekcijas kopsēdes
lēmumu, no vienas Rīgas ugunsdzēsēju
organizācijas izslēgtu biedri, nevar uzjemt
kādā citā Rīgas ugunsdzēsēju organizācijā.

Rīgas sekcijas vadītājs

Art. Ķiesners.

Sekretārs J. Upmals.

Ugunsdzēsības darbinieki!

Lai gūtu vajadzīgos līdzekļus iesāktās

darbības turpināšanai, Rīgas apgabala
ugunsdzēsēju organizāciju pārstāvji zep-
tembra mēneša apspriedē, vienojās sarīkot

savu gadskārtējo tuvināšanas vakaru.

Prezidijs ar rīcības komiteju, priekš šī

vakara sarīkošanas, telpas izraudzījuši
skaistajā un plašajā Amatnieku bie-

drībā, lielā Ķēniņu ielā Xs 30

uz 24. novembri š. g. ar sākumu

pīkst. 8 vakarā.

Domājams, ka nevarētu būt divdomu,

par šī gadskārtēja tuvināšanas vakara sva-

rīgo nozīmi. Šeit būs izdevība sastapties
ugunsdzēsības darbiniekiem ar saviem

kolēģiem un pārrunāt vienu otru uguns-
dzēsības izveidošanas jautājienu.

Lai dotu iespēju plašākām masām ar

saviem piederīgiem un labvēļiem šo vakaru

apmeklēt, ieejas maksa ir nolikta

tikai Lsl.— no personas, kāda

maksa šinīs telpās vēl nekad nav bijusi.
Piemērots apmeklētājiem šis sarīkojums

ir arī ar to, ka tas notiek sestdienas va-

karā, kad pēc ikdienišķa nedēļas darba

beigšanas, katram ir dota iespēja to ap-
meklāt un pēc omulīgas padzīves, svēt-

dienā atpūsties, lai pirmdienā spirgts un

vesels atkal varētu ierasties savās darba

gaitās,
Lai šis kopējais sarīkojums labi izdotos,

visi ugunsdzēsības darbinieki, viņu pie-
derīgie un labvēļi tiek laipni ielūgti.

L. U. S. Rīgas sekcijas
prezidijs.
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Literātūra.

Savienībai piesūtīti un iegādāti sekošie
žurnāli un grāmatas, kas ievietoti tech-

niskajā bibliotēkā un saņemami lasīšanai:

192—195) Dzelzceļnieks. Latvijas dzelz-
ceļnieku biedrības žurnāls N° 15—18 Au-

gusts—Septembris 1934. g.
196—204) Mūsu īpašums. Nedēļas žur-

nāls saimnieciskai dzīvei un politikai.
JSTs 205—212 Augusts—septembris 1934. g

213—214) P. D. Dzīve. Latvijas Pasta,
lelegrafa un Telefona darbinieku biedrī-
bas žurnāls JsTs B—9 Augusts —Septembris
1934. g.

215— 216) Motors. Mēnešraksts auto-

mobīļu, motocikletu, motorlaivu un lid-
mašinu technikai, transportam un sportam,
Latvijas Republikas Autokluba oficiāls

orgāns JSfe 8-9. Augusts—Septembris
1934. g.

217—218) Aizsargs. Militāri-Sanitārisks
literariski-sabiedrisks mēnešraksts N°B—9.

Augusts —Septembris 1934. g.
219) Ugniagešis. Menesinis ugniagešiu

laikrakštis jSr° 8—9 1934.

220-221) Eesti Tuletorje. Eesti Ūlerūk-
lik Tuletorje liidu valjaanne N° B—9 Au-

gust September 1934. Sakarā ar Igaunijas
ugunsdzēsēju Savienības 15 g. pastāvēša-
nas svētkiem žurnāla 9 N° iznācis krāšņā,
paplašinātā izdevumā, kurāievietoti daudz
uzņēmumi no musu kaimiņu ugunsdzēsēju
dzīves ar viņu rosīgākiem un izcilus dar-
biniekiem. Žurnāla sakumā ievietotas
Igaunijas un Latvijas valsts prezidentu
ģīmetnes un arī musu Savienības valdes

priekšsēdētaja G. Rudzīša.
222—223) Feuerpolizei. Zeitschrift fur

Feuerschutz undRettungswesen. Munchen
•N» 7—B. Juli—August 1934.

224) Feuerschutz. Zeitschrift des Reichs-
vereins Deutscher Feuervvehr-Ing-enieure
E. V. Berlin. N° 8. August.

225—228) PreussischeFeuerivehr-Zeitung.
Organ der Brandenburgischen Provincial-

Feuervverk-VerbandesKslS—lB. August—
September 1934.

229) Pržeglad Požarniczy. Organ Zwi-
azku Strazy Požarnych Ržeczypospolitej
Polskiej. Miesiecznik poswiecony spravvom
požarmctvva. Warschawa Ks 8 1934.

230—235) Gazeta Stražacka. Popul'arne
Czasopismo dla wszystkich dzialaczy Po-

žarnych. Organ Zvviazku stražy Požarnych
Rzeczypospolitei Polskiei. N° 12—17.1934.

236) Le Pompier Belge. Bulletin Men-
suel dc la Federation Rovale et des Unions
Provinciales des Corps dc Sapeurs-Pom-
piers dc BeJgique Ks 181. Juillet. 1934.

237—240) Le Sapeur-Pompier. Organe
Bimensuel dc la Federation Nationale des

Sapeurs-Pompiers Francais et dc la Pre-
vention dv Feu Jfe 402—405. Aout—
Septembre. 1934.

241) Revue Internationale dv Feu. Or-
gane Bimensuel dv Comite Technique
International dc la Prevention et dc l'Ex-
tinction dv Feu. J& 15. Mai—Juin. 1934.

242) Palovartija. Suomen Palosuojelu-
syhdistyksen Julkaisema. 3. Kesākuu
1934.

243) Latvijas Jaunatne. Žurnāls skolai
un mājai. Latvijas Jaunatnes sarkanā
krusta izdevums. Ks 1. Septembris. 1934.g.

Kf li. Jguns dzēsējs*
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