
Maksa 5Q snt.

KARA INVALIDS

B-BAS: LATVIJASKARAINVALIDUS-BA: IZDEVUMS- 1937.



RAD I O

kvēlspuldzes

kabeļi, vadi

kabatas baterijas

elementi

FOTOPAPĪRI

Valsts

Elck trotechniska

Fabrika

RĪGA, BRĪVĪBAS GATVE 19

Tālr. 92008

Cepures-

DĀMĀM
KUNGIEM
BĒRNIEM

Apdrošināšanas un transporta

Akc, Sab,

«Latvijas Lloids"

Valde: Rīgā, Pils ielā 23

Pieņem visāda veida apdrošinājumus
uz visizdevigākiem noteikumiem

Aģenti visā Latvijā

Dr.

T. Staprāna
privatklinika

Rīgā, Merķeļa lelā Nr.21

Tālruņi: 32154 un 28162.



BIEDRĪBAS «LATVIJAS KARA INVALIDU SAVIENĪBA» IZDEVUMS
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KARUS ULMANIS.

Kara Invalids

Pats dari pats izpildi, pats atbildi.



Latvijas
mūžīvas vārtu

atvērējas
Latvijas mūžības vārtu atvērējas, - tā gribas mums nosaukt latviešu jaunākās vēstures divi dižākās die-

nas. Un vai īpaši kādam būs vē! jāpaskaidro, ka šīs divi dienas, šie. divi lielie vēsturiskie datumi ir 15. maijs un

11. aprīlis. Šodien gan mēs, savās latviskās/sirdīs pacilāti, svinam 15. maija gaišo atceri, taču reizā mūsu lep-

numa pilnais skats tiecas arī uz 1936. gada 11. aprīli, jo abas šīs nemirstīgās dienas cieši vijas kopā kā Latvijas

mūžības vārtu atvērējas.

Nerunāsim vairs par to, kas bijis līdz 1934. gada 15. maijam. Lai gul mirusē pagātne. Pārāk daudz jaunas

gaismas un prieka mūsu sirdīs, laimēs lautu tur vairs vietu pagātnes tumsai un naidam. Mums nav vairs jāru-

nā par to, kas bijis, bet par to, ķās ir. Un, turklāt teiksim, vēl vairāk par to, kam jābūt.

Vai tiešām atradīsies vēl latviešu zemē cilvēks, kurš pie miesas un gara nejustu, ko mums devis 15. maijs?

Jā, i pie miesas, i pie gara.

Bez dienišķās maizes neviens cilvēks nevar dzīvot arī visaugstākās sajūsmas laikā, un tāpēc mēs apzināti

piemetinājām, ka arī pie miesas ikviens latvietis šodien jūt guvumus, kādus mums devis 15. maijs. Drošā valsts

vadības roka tikusi galā ar saimniecisko krīzi, nav vairs mūsu zemē bezdarba, kūp visi fabriku skursteni, droši

nākotnē raudzīdamies ar savu zemi zemturis, aizvien stiprāks latvietis kļūst arī tirdzniecībā un rūpniecībā, un

mūsu Dievzemītes pārticība un labklājība drošiem soļiem iet uz priekšu un augšu. Kāds no mūsu valstsvīriem

reiz teica: Latvijai nevajaga miljonāru, bet Latvijā nebūs būt arī nevienam trūkumcietējam! Šo sociālās tais-

nības un sociālās gudrības zelta vārdu, zelta programmas piepildīšanai nācionālā valdība tiešām dara visu iespē-

jamo. Ja agrāk mēs ar dibinātu skaudību noraudzījāmies uz dažu labu skaitliski ne visai lielu tautu, kas tomēr

dzīvoja lielā —•i materiālā, i kulturālā pārticībā, tad tagad mēs vairs neatrodam sevī vietas skaudībai. . Mēs

zinām, ka arī mēs nu esam ceļā uz šo visas tautas labklājības līmeni, kur visiem tautas locekļiem pietiek laicīgās

un garīgās maizes bez pietrūkuma, kur tās tik daudz, ka paliek arī pāri, un tautas turība no dienas dienā aug. Un

tas ir tikai sākums! To lai neaizmirstam. Lai neaizmirstam, ka mēs nedzīvojam vienai dienai. Pēc mums uz šīs

Dieva svētītās zemes dzīvos mūsu bērni, un stingrais pamats, kādu viņu labklājībai mēs liekam šodien, var mūsu

sirdis pildīt ar lielāko prieku, var ļaut mūsu acīm skatīt nākotni ar lepnumu un paļāvību.

Bet ar 15. maiju atnāca pie mums vēl kaut kas, kas ar jo lielāku aizkustinājumu pilda taisni mūsu, veco kara-

vīru, daudz izcietušās sirdis. Un tas ir gandarījums, kuru tagad saņem mūsu un mūsu cīņu biedru kauju laukos

izlietās asinis!

Kādas skumjas iegulās mūsu acīs, un kā sāpēja mūsu sirdis, kad, no cīniņu laukiem atgriezušies, mēs

bijām liecinieki tam, kā svēto brīvības mantojumu nelietīgi velti valkā visādi rebinieki, kas bijās ņemt šķēpu
rokā tad, kad latviešu brīvība bija pērkama asinīm un par dzīvības cenu. Savu valsti izkarojuši, mēs tomēr ne-

kļuvāni bagātāki ne miesā, ne garā. To, kas būtu bijis lemts mums, to pievāca svešinieki. Latviešu strādnieks

tāpat turpināja kalpot svešam kapitālam, latviešu tautas turība augt nespēja, un dažs labs brīvības kara gaitnieks

dažkārt nezināja, kur ņemt maizi iztikai, kur ņemt vietu pagalvim. Un nekad tas nebūtu kļuvis citādi, ja pār Lat-

viju nebūtu uzlēkusi 15. maija saule! Šī 15. maija saule bija latviešu saule un dzīvu tā padarīja visu to, uz ko

latviešiem savā zemē bija tiesības.

Nav vajadzīgs atgādināt visu to, kas šinī ziņā noticis pēdējos trīs gados kopš 1934. gada 15. maija. To mēs

jūtam sirdīs, redzam ar acīm, taustam ar rokām! Vienā teikumā saņemot — Latvija ir atdota atpakaļ latviešiem,

mums atdotas atpakaļ mūsu tiesības uz labklājību, mums atdota atpakaļ mūsu nācionālā pašapziņa, mums atdots

mūsu latviskais gars, un nekas nestāv vairs ceļā tam, lai mēs visi un ikviens kļūtu savā zemē laimīgi. Mēs un tie

kas nāks pēc mums. Ka viss tas, kas tagad notiek, nav nekas īslaicīgs vai ar gadījuma raksturu, to liecina no-

teiktība un drosme, ar kādu nācionālā valdība tīra ceļu latviešu saimnieciskās patstāvības nostiprināšanai, turī-

bas pamatu likšanai visplašākās tautas aprindās. Ja vārds —
latviskā Latvija — agrāk bija tikai mūsu skaistāko

nacionālo sapņu izteicējs, tad šodien šī latviskā Latvija vairs nenozīmē kādu abstraktu sapni, bet latviešu apdzī-

voto un valdīto zemi Dzintarjūras krastā, zemi, kur nevajaga gan miljonāru, bet kur nebūs būt arī neviena trūkum-

cietēja! Neviena trūkumcietēja — ne pie miesas, ne pie gara!

Bet mēs zinām, ka 15. maija saule pati nebūtu uzlēkusi, ja tai uzlēkt nebūtu licis viens vīrs, viens latvietis,

kura vārdu pieminēs mūžu mūži. Tas ir TAUTAS VADONIS, MŪSU PREZIDENTS KĀRLIS ULMANIS.

Un šodien, kad mēs gavilējam par 15. maija saullēktu, svinam 1934. gada 15. maija atceri, mēs savās sirdīs vis-

vairāk ieņemam viņu, savu Vadoni un Prezidentu. Viņš ir tas, kas atnesa mums latvisko Latviju, viņš ir tas, pa

kura norādīto ceļu mēs tagad ikdienas ejam uz priekšu, uz augšu.
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Un tāpēc, lūk, mēs šeit gribam pieminēt reizē arī otro dienu mūsu jaunajā vēsturē, kas līdzi 15. maijam

saucama par Latvijas mūžības vārtu atvērēju. Tā ir — 1936. gada 11. aprīlis, kad sirmās Rīgas pilī iegāja zemes

Saimnieks, lai no turienes vadītu latviešu zemes un tautas likteņus pretīm mūžīgās Latvijas zelta laikmetam.

Mums visiem atmiņā varenā sajūsma un gaviles, kādām tauta, vienotā tauta, uzņēma šo notikumu. Šaī dienā

piepildījās tas, kam bija jānotiek, ja dzīvē un vēstures gaStā ir kāda augstāka morāle un stingra loģika. Kārlis

Ulmanis latviešu tautai ir tikai viens. Un kad viņš iegāja Rīgas pilī, kad viņa priekšā pazemīgi atvērās tās

pils vārti, no kuras kādreiz mūsu zemi pārvaldīja svešinieki, tad visa tauta sajuta vareno brīdi, ka tas, kas šai mirklī

notiek, ir mūžības lapaspuses atvēršanās latviešu vēstures grāmatā.

Bet ar gavilēm un prieku vien nepietiek. Šīs mūžības ķīlā liekams vēl kas. Un tas ir — mūsu darbs. Slikts

būtu tas latvietis, kas to ik rītu un vakaru sev neatgādinātos. Tautas Vadonis ir teicis: «Vienības ideja, vienības

griba un šīs gribas piepildījums vada un virza mūsu domas un mūsu darbus uz mūsu valsts stiprumu, varenību

un mūžību, skubina un mudina mūs visu darīt tā, lai tas patiesi arī būtu paliekošs darbs, lai vārdi par valsts stip-

rumu un varenību un par valsts un tautas mūžību varētu piepildīties.»

lededzināsim savās sirdīs šos vārdus: visu darīt tā, lai tas patiesi arī būtu, palie-

košs darbs! Kā jādarbojas un jādeg mūžīgās Latvijas labā, to mums māca un ar savas dzīves piemēru rāda

Vadonis. Būsim viņa cienīgi sekotāji ne tikai vārdos, bet arī darbos, tad taisnības un labklājības saule pār Latviju

un latviešiem spīdēs mūžu mūžos!

Jauna stiga

EIŽENS MINDENBERGS.

Maldu ceļi ilgi ieti,

Šaubu taku daudz ir mīts,

Lai nu pagājībai sieti

Paliek naids un ļaunais spīts.

Lai pār mūsu zemi lejas

Tagad maija saules stars,

Lai mus vada jaunās ejās

Maija rīta jaunais gars.

Jaunu lauž lai dzīvē stigu

Latvietis nu, vingrs un drošs:

Darot darbu nemirstīgu,

Šķēpus pārkaļ lemešos.

Tēvzeme un brīvība — vissvētākie dārgumi virs

zemes

«Tēvzeme un Brīvība — vissvētākie dārgumi virs ze-

mes», — Šādi vārdi kā svēts ticības liesmojūms iedegās

pie latviešu tautas debesīm pagājušā gadusimteņa vidū,

kad mūsu tautas politiskais un saimnieciskais stāvoklis ne-

būt nedeva iemesla domāt, ka drīz patiesi varētu pār mūsu

tēvzemi uzlēkt brīvības saule.

Šos vārdus teica lielais latviešu tautas modinātājs,
latviešu tautas atdzimšanas un brīvības pravietis Kron-

valdu Atis.

Šodien, pēc tam, kad 15. maijs mūs pārkausējis tēv-

zemes un brīvības mīlestības liesmās, šie vārdi mums lie-

kas tik tuvi un paši no sevis saprotami. Bet turpat pirms
7.0 gadiem tie patiesi iekrita nomāktajā latviešu tautā kā

jauna liesma, kam bija iedegt tautā tēvzemes brīvības

alkas, lai to vadīta, viņa pēc dažiem gadu desmitiem tie-

šām arī kļūtu saimnieks tai zemē, kur līdz tam tā bija

«kalpu kārta, bez jsavas vēstures». ;
_

Kronvaldu Ata 100 gadu dzimšanas dienas piemiņai

15. aprīlī šogad, vienotā un atdzimusē Latvija svinēja
mūsu brīvības pravieša Kronvaldu Ata 100 gadu dzimša-

nas dienas piemiņu. Un taisni šinī laikā, pēc 15. maija
vēsturiskajiem notikumiem, mēs spējam jo labāk novērtēt

šo nācionālā gara milzi, jo 15. maijs īsteni ir viņa dedzīgās

patriota sirds ilgu piepildījums un cīniņu krāšņākais vai-

nagojums.
«Man nav svētākas valodas par latviešu valodu, man

nav mīļākas tautas par latviešu tautu, nekas man nerūp
dziļāk kā viņas atzelšana un uzplaukšana. Tie acu-

mirkļi man ir laimīgākie, kuros es spēju
spert kaut vienu soli savas tautas labā.»

Vai šie -Kronvalda vārdi nav labākais ticības aplieci-
nājums arī mūsu dienām? Vai vārdi, ka mūsu laimīgākie
mirkļi ir tie, kad spējam spert kaut vienu soli savas tau-

tas labā, nav viņa garīgais testaments arī mūsu dienām?

Apbrīnojams ir tas ticības spēks, tā pravieša gaišre-

«KAM I N V A L I D S»1937. g.: 3



dzība, ar kāda Kronvalds, pāri savam laikam, nojautis un

paredzējis visu to, kas savu piepildījumu guva 1918. gada

18. novembrī un 1934. gada 15. maijā! Un visa viņa

dzīve un darbs ir kā dzidrākais spēku avots, no kura va-

ram smelt un smelsim vēl gadu simtus, ja ne tūkstošus.

Kronvalda dzimtene ir Durbe, netālu no Liepājas.

Tur, Krotes privātmuižas Lejamiķu mājās, viņš 1837. gada

15. aprīlī piedzima. Viņa mūžs nebija garais. Viņš mira

Vecpiebalgā 1875. gada 17. februārī. Tā tad tikai 38 gadu
vecumā. Bet šī īsā laika pietika, lai viņš savas tautas labā

paveiktu nemirstīgu darbu.

Laikmetā, kad Kronvaldu Atis cīnījās tautas modinā-

šanas darba laukā, par latviešu tautas tiesībām uzstājās arī

Krišjānis Valdemārs, Fricis Brīvzemnieks un citi tā laika

latvju censoņi, taču tautiskās kustības priekšgalā mēs jū-
tam Kronvaldu Ati. Krišjānim Valdemāram rūpēja lat-

viešu materiālās dzīves stiprums, bet garu modināja Kron-

valdu Atis. Tā modināti, latvieši sāka domāt un rīkoties,

lai atbrīvotos no svešās aizbildniecības un radītu nākotni,

kas būtu dibināta uz brīvo senču gara pamatiem. Kron-

valdu Atis zināja cienīt tautas tālo pagātni un viņš bija

pārliecināts, ka latviešu ciltīm jau pirms svešiem ienācē-

jiem mūsu zemē bijusi augsta kultūra un ka šie iebrucēji
ir tikai traucējuši šīs kultūras attīstību, un nebrīvības laiks

mūsu tautas tikumos darījis lielu postu. Kā latvietības

pravietis, Kronvaldu Atis savos sapņos un prāta slēdzie-

nos skatīja tautas gaišākās dienas, kurās latvju tauta at-

spirgs un veiks lidlus uzdevumus. Lai šos lielos uzdevu-

mus veiktu, latviešiem vajaga diženu vīru un diženas tēv-

zemes mīlestības. Paidagoģisku skatu Kronvaldu Atis

raugās uz tautas jaunajām paaudzēm. Rakstā «Tēvzemes

mīlestība» viņš saka: «Šāda tīra tēvzemes mīlestība jau
mazos gados dēstījama; ne mūžam to neaizsniegsim, ja

skolās un mājās viņu nesēsim, neaudzināsim un nespēcinā-

sim.»

Latviešu tautas skolotājus viņš iespaido kopējās sa-

nāksmēs un konferencēs, ar publicistiskiem rakstiem un

atsevišķās vēstulēs. Patētisma pilnas ir Kronvaldu Ata

vēstules, kurās viņš skubina amata brāļus ieslēgt "savās

sirdīs tos, kas uzticēti viņu veidošanai. Ļoti sVarīgs ir

Kronvaldu Ata skolotāju biedrošanas darbs, kas notiek uz

paidagoģiskiem un sabiedriskiem pamatiem. Šinī biedro-

šanā viņš pastrīpo nācionālismu un ka skolotājam jācen-
šas, lai latviešu skola mācītu latviskai dzīvei- un lai latvie-

šiem būtuarī augstākas skolas. Latviešu skolā tautas valo-

dai tāda nozīme, kāda nevienam audzināšanas līdzeklim, un

tamdēļ viņa latviešu skolotājam līdz pamatiem jāpazīst. Ar

šādu prasību Kronvaldu Atis uzstājās Vidzemes skolotāju
sapulcē Turaidā. Un neizpalika panākumi, jo viņa ugu-

nīgie vārdi sildīja un vienoja tautas skolotājus savā starpā

un ar visu tautu, un tādā kārtā radās namati latviešu

nācionālai skolai.

Tautiskajā laikmetā Kronvaldu Atis pēc Jura Alunāna

ir spējīgākais latviešu valodas kuplinātājs. Tāpat kā citus

pasākumus, to viņš dara ar lielu sajūsmu. Viņa atvasinā-

tos vārdos skatām veselu rindu tādu, bez kupem latviešu

valoda tagad grūti iedomājama. Ja tagad mums labi iz-

kopta un spēcīga valoda, tad tur lieli nopelni arī Kron-

valdu Atim.

Sajūsmā degdams, viņš tiešām arī sadega uz tautas

brīvības un spožas nākotnes altāra. Bet viņa atstātais

mantojums ir mūžīgs, un pateicīgā latviešu tautas to sar-

gās kā lielāko dārgumu. Sargās nevis pieminēdama vār-

dos, bet darbos sekodama ideālismam, kuru iededza un

kurā sadega pats Kronvaldu Atis. Un pāri visam no šī

svētā mantojuma lai mirdz kā evaņģēlijs: «Tie acu-

mirkļi man ir 1 a imīgākie, kuros es spēju
spert kaut vienu soli savas tautas labā.»

Kronvaldu Atis.

Kronvaldu Atim
EIŽENS MINDENBERGS.

Nav tevis vairs, bet gars tavs mūžam dzīvos,

Un veidos simtkrāsainos mūsu sirdīs plauks,

Kamēr tik karogs sārtbaltsārtais plīvos,

Un zemi mīļoto par savu latvis sauks.

Nav tevis vairs, bet uguni ko dedzi,

Pats darbā sadegdams, mēs svēti glabāsim,

Un tev, no aizsaules kas mūsu ilgas redzi —

Mēs solām: Latvijai mēs sevi ziedosim.

Tai zemei, par kuru jusu tevi nesa vislielākos upurus — jākalpo un jāziedo viss

Dr. K. ULMANIS
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Tautai, valstij un grūtdieņiem veltīts darbs

Tautas labklājības ministrs Vladislavs Rubuls š. g.
18. aprīlī atskatījās uz savas nopelniem bagātās sabiedri-

skās darbības 30 gadiem. Šī atcere izvērtās par kupliem
un spožiem svētkiem, kuros dalību ņēma visplašākās sa-

biedriskās aprindas, liecinot, cik siltas simpātijas un cik

daudz sirsnīgas pateicības ministrs iemantojis savas svētī-

gās darbības 30 gadu laikā. No visiem zemes novadiem

plūda izjusti apsveikumi un tencinājumi, kā mazs ganda-
rījums par ilgajā darbā ieguldīto pašaizliedzību un sirds-

siltumu pret saviem līdzcilvēkiem. īpaši pēdējā savas dar-

bības posmā, kopš Vladislavs Rubuls vada tautas labklā-

jības ministriju, viņš neskaitāmos gadījumos paspējis ap-
liecināt, cik atsaucīga viņa sirds līdzcilvēkiem, cik tuvas

viņam grūtdieņu dzīves nastas, cik daudz viņš gatavs da-

rīt un upurēt šo nastu atvieglošanai.
Vladislavs Rubuls dzimis 1887. g. 24. decembrī, Rē-

zeknē. Skolas gaitas viņš iesāka Rēzeknes pamatskolā,
bet vēlāk izglītību turpināja Rēzeknes pilsētas skolā, kuru

beidza 1903. gadā. 1905. g. pavasarī radinieku-garīdz-
nieku atbalstīts, viņš nolika pārbaudījumus un iestājās
Pēterpils katoļu garīgā seminārā. Nesajuzdams aicināju-
mu garīdznieka amatam, pēc neilga laika no semināra iz-

stājās un nodevās farmaceita darbam un studijām. Studi-

jas VI. Rubuls turpināja Maskavā, bet 1915. g. devās uz

Harkovas universitāti un beidza farmācijas nodaļu. Stu-

dijas un nemitīgais darbs atstāja iespaidu uz viņa vese-

lību un Viņam vajadzēja ārstēšanās nolūkā kādu laiku uz-

turēties Krievijas dienvidos.

VI. Rubuls sabiedrisko darbību iesāka Pēterpilī, aktīvi

piedalīdamies pirmā latgaliešu biedrībā — Pēterpils latga-
liešu mūzikas biedrībā, kura veica lielu nācionālu darbu.

Žurnālista gaitas viņš iesāka ar 1908. gadu. Viņš aktīvi

līdzdarbojas arī Rīgas latviešu biedrības rīkotās zinību

komisijas vasaras sapulcēs. 1912. gadā VI. Rubuls izdod

un rediģē tajā laikā populārās «Jaunās Ziņas». Taisni

šinī laikā, kad viņš ir aktīvs žurnālists un sabiedrisks dar-

binieks, viņam jāuzņemas jaunas rūpes. Rūpes nevien par

personīgo eksistenci, bet arī gādība par saviem 4 jaunā-
kiem brāļiem un māsu, jo šinī laikā mira viņam tēvs un

pēc diviem gadiem māte.

No 1915. gada līdz 1917. gadam VI. Rubuli redzam

kā aktīvu latviešu bēgļu centrālkomitejas locekli un kā

Latgales bēgļu centrālkomitejas priekšsēdētāju.
1917. gadā VI. Rubuls piedalās kā Latgales delegāts

pirmā Latvijas nācionālā sapulcē Valkā, kur tiek ievēlēts

par priekšsēdētāja biedri. Tanī pašā gadā viņš ir viens

no dedzīgākiem piekritējiem Rēzeknes kongresā, kur izteic

katēgorisku prasību — «Brīvā Latgale — brīvajā Latvijā!»
No 1921.—1923. gadam Z. Meierovica kabinetā VI.

Rubuls darbojas kā iekšlietu ministra biedrs. Sākot ar

1925. gadu VI. Rubuli redzam kā Tautas labklājības mi-

nistri.

Pateicoties ministra lielajām zināšanām, darba mīle-

stībai un pūlēm, Tautas labklājības resors viņa vadībā ir

veicis plašus darbus tautas sociālā dzīvē un bezdarba ap-
karošanā. Kā valsts vīrs, kā resora vadītājs un kā cil-

vēks parastā dzīvē, VI. Rubuls ir ļoti iecienīts.

Noslēdzot sava sabiedriskā darba 30 gadu posmu, VI.

Rubuls visā pilnībā var būt apmierināts ar sava darba pa-

nākumiem. Un šo viņa darbu ciena, atzīst un pienācīgi
novērtē visi. Vispirms VI. Rubuļa nopelnus Latvijas un

latviešu tautas labā atzina mūsu tautas Vadonis Dr. K.

Ulmanis, aicinādams viņu pēc 15. maija nācionālā val-

dībā, uzticot viņam atbildīgo Tautas labklājības ministra

posteni. VI. Rubuļa darbu ir novērtējusi plaša sabiedrība,
aicinādama viņu par goda biedri daudzās sabiedriskās or-

ganizācijās. Viņa darbs valsts labā atzīts par nopelnu ba-

gātu, piešķirot viņam Triju zvaigžņu ordeni, Aizsargu or-

ganizācijas, Sarkanā krusta un Tuberkulozes apkarošanas

Tautas labklājības ministra V. Rubuļa darba svētki

biedrības atzinības un goda zīmes. Bez tam VI. Rubuls

ir apbalvots ar Somijas Baltās rozes I. šķiras ordeni, ar

Polijas «Polonia restituta» pirmo šķiru un ar Beļģijas
darba olimpisko kroni.

Mēs, kara invalidu saime, sajūtam pret ministru VI.

Rubuli sevišķi dziļas pateicības jūtas. Mums ar viņa va-

dīto resoru, Tautas labklājības ministriju, jo ciešas saites

un saistības, un mēs zinām, cik atsaucīga vienmēr bijusi
ministra sirds mūsu vajadzībām, cik silti viņa sirds pul-

sējusi līdzi mūsu rūpēsties.
Šai sakarā mūsu savienības galvenā valde ministru

VI. Rubuli viņa darba svētkos apsveica ar sekoša satura

adresi:

Augsti godājamais Ministra kungs!

Šodien, kad Jūs svinat 30 gadu sabiedriskās darbības

atceri, mēs, karā cietušo saimes pilnvarotie, līdz ar mūsu

Tēvzemes sabiedriskajām organizācijām, arī atceramies

Jūsu ilggadīgo darbību atbildīgajā valstsvīra amatā, it se-

višķi Jūsu kā Tautas labklājības ministra mīlestības

pilno "darbu kara invalidu un kritušo karavīru piederīgo
saimes labā, kas jo gaiši degs ikviena cietušā karavīra un

upurus nesošās latvju mātes sirdī.

Lūdzam pieņemt vislabākos novēlējumus, arī sirdī

ceļot jo augstu mūsu atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru

mātes svēto pienākumu latvju tautai un valstij par godu.

B-BAS «LATVIJAS KARA INVALIDU SAVIENĪBA»

GALVENĀ VALDE.

Rīgā, 1937. gada 17. aprīlī.

Tautas labklājības ministrs Vl. Rubuls.
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Baltā māte
Daudz jaunu, skaistu tradiciju ienāk mūsu dzīvē, kopš

paši esam kļuvuši tās noteicēji un veidotāji. Bet viena

no visskaistākām, kādas mūsu sadzīve pazīst, ir īpašas
Mātes dienas svinēšana reizi gadā.

Tas notiek ziedoņa mēnesī, maijā. Tad, kad jaunai

dzīvei augšā ceļas daba, kad tā atplaukst jaunā krāšņumā

un slavina mūžīgo dzīvību, tad mēs pievēršam savus bi-

jīgos un pateicīgos skatus mātei, kas arī ir tā pati mūžīga

dzīvība, šīs dzīvības nesēja un glabātāja no pirmās līdz

pēdējai dienai.

Vai tā būtu kāda nejaušība, ka visas pasaules reliģijas

kā vienu no cilvēka galvenajiem pienākumiem nosaka tu-

rēt cieņā un godā māti? Nē, tā nav nejaušība. Te mēs

redzam tikai apstiprinājumu tam, ka vienlīdz visā cilvēce

māte ir tas neizsmeļamais avots, no kura verd dzīvība un

nemirstība, un šī avota priekšā zemu liecas visu galvas.
Un mātes svētība ir augstākā balva, kādu cilvēks var

ilgoties iegūt.
Nav pasaulē liela rakstnieka vai mākslinieka, kurš

nebūtu dziļākā aizkustinājumā tēlojis mātes mīlestību,

uzupurēšanos, mātes prieku un mātes svētās asaras. Šis

mātes kults ir viens no visstiprākajiem cilvēces kultūras

pamatiem, un taisnība rakstniekam, kurš teicis: šai zeme

nebūtu akmens uz akmeņa, ja kaut vienā paaudzē būtu

aptumšojies mātes gaišais tēls. Ja no dzīves centra

izspiestu māti, tad visa sadzīve un kultūra sagrīļotos un

zustu pamati zem cilvēces kājām.
Ja to mēs varam teikt par māti vispār, tad jo siltāki

vārdi raisās no mūsu lūpām, kad pieminam latviešu

mātes vārdu, savām gara acīm skatam latviešu mā-

tes tēlu.

Latviešu rakstniecība un pagātne ir sevišķi bagāti
mūsu baltās mātes cildināšanas un goddevības pieminek-

ļiem. Tautas dainās mātes tēlu apvij nemirstīga ētiska

spožuma aureols. Mūsu rakstniecībā latvju māte parā-

dās kā varonības un augstākās pašaizliedzības ideāls ģi-

menē, darbā un vispār dzīvē. Lai pieminam te Kukažiņu.

Tūkstošiem un tūkstošiem šādas Kukažiņas gājušas latvie-

šu zemes garos ceļus un aiz sevis atstājušas mīlu un

gaismu un lielāko sirdsskaidrību.

Grūti pat iedomāties, kas mēs šodien būtu bez tiem

upuriem, ko latvju māte iznesusi uz saviem dzīves likstu

un grūtu pūliņu saliektajiem pleciem. Latviešu inteli-

ģenci ir radījusi latvju māte ar savu uzupurēšanos, mīlu

un gādību. Ar apbrīnas asarām acīs mēs, pagātnē atska-

tīdamies, varam vērot latvju mātes pašaizliedzīgo cīņu,

lai saviem bērniem pavērtu ceļus uz augšu, uz izglītību un

gaismu. Šai sakarā mēs tad arī varam teikt, ka latviešu

intelliģenci radījusi un izaudzējusi latvju māte. Un visa

tālākā latviešu kultūras un saimniecības progresā latvju

māte bijusi vienmēr galvenais virzītājs spēks, tas skai-

drais avots, pie kura cīniņos pagurušie tautas dēli smēlu-

šies jaunus spēkus, jaunu radošu rosmi un drosmi, jaunu

pienākuma apziņu vest līdz galam pasākto.

Un tad — latvju māte kā varoņu auklētāja un izau-

dzētāja! Kad mēs tagad atminamies mūsu varonīgās brī-

vības cīņas, vienalga kad un ar ko, un kas visas taču

vestas pret pārspēku, tad liekas, ka šaīs cīņās mūsu varo-

ņu pulkiem pa priekšu gājis mātes svētais tēls, un tam kā

augstākajam spēkam sekodami, mēs esam spējuši neap-

stāties lielāko briesmu priekšā, esam spējuši veikt nevei-

camo.

Cik mūsu zemē nav kara kapu! Un taču katrā no

tiem atdusas kādas latvju mātes lolojums! Kas saskaitīs

asaras, kas spēs aptvert sāpes un izmisumu, ko dāļājušas
mātes šiem kara kapos gulošajiem! Un tomēr — neviens

skaļāks vaids cīņu dienās nav atskanējis no latvju mātes

lūpām. Savas sāpes un izmisumu viņa apbedījusi savā

cietējas sirdī, jo viņa zin arī to, ka latvju mātes pienā-
kums ir dot tautai varoņus, dot tautai tēvzemes sargus,

kas nebīstas par dzimtenes brīvi maksāt dzīvības cenu.

Mūžīga ir gaisma, kas nāk no latvju baltās mātes.

Viņa. dzīvības un mīlas pirmavots, ir mūsu dzīves

saule, kas visu dara dzīvu, bez kuras mūsu dzīve kļūtu

salta, ļauna. Tāpēc lieksim viņas priekšā savas galvas,
vienalga, vai tās jaunas vai jau sirmas, vienalga, vai mūsu

māmuļa gaida mūs mājās, vai viņa jau aizgājusi sērst zem

zaļajām velēnām. Māte ir kults, un to apvīsim dziļākās
cieņas, mīlestības un pazemības mirtēm. Jo ja mūsu sir-

dīs gailēt beigs mātes iedegtā uguns, tad mēs kļūsim na-

bagākie nabadzīgāko vidū.

Bet vārdi bez darbu ir tukši. Nevis tukšiem vārdiem

cildināt mums būs māti, bet ikbrīd un ikvietā darbiem pie-
rādīt šo savu godbijību, un jo lielāku godbijību latvju
daudzbērnu mātei. Mūsu dzīvē ienācis liels ļau-
nums: jaunākās paaudzēs netrūkst sievietes, kas vairas

uzņemties mātes svēto misiju. Bezbērnu ģimenes nav

vairs nekāds retums. Darīsim visu, lai līdzi cēlajam
matriarchatam atdzimst patiesā sievišķība — mātes mīla.

Jo_ bez tās tauta nevar pastāvēt stipru-

mā, bez tās tauta nevar mantot mūžību.

Mātei
EIŽENS MINDENBERGS.

Kad tevi, mīļo māmulīt,

Sirds šodien atceras,

Tad zelta saules stari krīt

No tālās bērnības
...

Tu proti visu upurēt,
Daudz smagu nastu nest,

Lai spētu dēlam palīdzēt

Un tuvāk laimei vest. •..

Vēl tagad, brīžos tumšākos,
Pie tevis, māmiņas

Es miera meklēt pieglaužos
Vissvētā ticībā.

Un tiek tad laimes mirdzumā

Man jūsmas dāvātas...

Bez tavas mīlas, māmiņa,
Viss būtu — it nekas.

1937. g.«KARA I N V A L I D S»6



Varoņa tēls literātūrā

Cand. philos. K. Lazdi ņš.

Par varoņiem, par varoņu nozīmi un vērtībām esam

runājuši un rakstījuši diezgan daudz. Arī cildenie piemi-

nekļi izteic patiesību, ka varoņgaram tautas apziņā jābūt
vienmēr dzīvam. Šis gars jāmīl un jāsaprot. Bet šai

mīlestībai un atziņai jābūt dziļi patiesai un skaidrai, tad

gaiša un varena veidosies atsevišķa cilvēka un visas tau-

tas dzīve.

Un ja tā uzmanīgi vērosim dzīves straujo ritumu, tad

redzēsim tur gan kluso skaidrās sirds varoni, gan varo-

ni karavīru, gan tautu likteņu veidotājus, gan cilvēces

sāpju remdētājus, — bet visus tos vienos patiesa pienā-

kuma apziņa un izjūta.

Šoreiz runāsim par varoni karavīru, līdz ar to mēģi-

not atsegt tās īpašības un tikumus, kas raksturo ikvienu

lielu un gaišu personību.

Varonis top dzīvē un cīņās, bet tā tēls visskaidrākā

veidā uzglabājas literatūrā — tautas dziesmās un nostā-

stos, vai atsevišķu dzejnieku darbos.

Izsekot varoņdomas attīstībai visā cilvēces vēsturē

mēs šoreiz nevaram, tamdēļ runāsim par latvju karavīra
varoņtēlu. Bet lai to labāki saprastu, paskatīsimies, kā

līdzīgs tēls izveidojas tālākos senlaikos citu tautu uztverē.

Skaistu piemēru te varam atrast senajā Grieķijā tanī

laikā, kad grieķu kultūra bija liela un spēcīga. Šai kul-

tūrālai tautai vairākkārt uzbruka ienaidnieku pulki, Se-

višķi spēcīgs bija peršu uzbrukums 480. gadā pr. Kr..

Termopīlu aizā sargvietā stāvēja neliels grieķu pulks,

varonīgi atsisdarus uzbrucēju viļņus, kamēr kāds node-

vējs daļu peršu armijas pa kalnu tekām nebija nogādājis

grieķu aizmugurē. lelenktie karavīri tomēr nepadevās,
bet visi krita varoņu nāvē. Tauta šo upuri prata pareizi

novērtēt, vēlāk Termopīlu klintīs iecērtot kāda dzejnieka

vārdus:

«Ceļiniek, sludini Spartai, ka cīniņā krituši visi.

Tēvzemes brīve un gods — augstākais pienākums mums.»

Karavīru varonība dzejā daudzkārt cildināta. Pirmie

lielākie dzejnieki senajā Grieķijā, kas savā dzejā šādu

domu izteikuši, ir Kallins un Tirtejs (7. g. s. pr.Kr.). Kādā

varoņdziesmā cildinājums ir šāds:

«Skaisti par tēviju mirt, starp pirmajiem ierindā krītot,
Vīram, kam varonīgs prāts cīņā par savējiem stāt.»

(Tirtejs).
Atzīmētie piemēri rāda, ka kulturālais grieķis par va-

roni sauca to, kas saprata lielo uzdevumu — sargāt sa-

vas tautas un valsts brīvību, vajadzības gadījumā upurē-

jot arī savu dzīvību. Te varoņa pazīme ir drošsirdība

un skaidra pienākuma un mērķa apziņa, tā tad īpašības,
kādas nepieciešamas ikvienai gaišai personībai.

Radniecīgu varoņtēlu redzam franču tautas epā «Ro-

landa dziesmā», kas stāsta par franku valdnieka Kārļa
Lielā karagājienu uz Spāniju, galvenokārt attēlojot kauju
Ronsevalas aizā 778. g. pēc Kr,

Kā šī dziesma stāsta, te varoņa nāvē kritis Rolands

un visi viņa karavīri, kuru skaistākie tikumi bijuši — dzim-

tenes mīlestība, patiesība un uzticība savam vadonim

valdniekam. Arī te personīgā dzīve un laime tiek upu-

rēta dzimtenes labā. To nespēj sīkais ikdienas cilvēks,
bet varonis.

Un tad nu būtu jārunā par to, kā literatūrā veidots

latvju karavīra varoņtēls. Te mēs atceramies gan īstenī-

bā redzēto, gan grāmatās lasīto un nostāstos dzirdēto, —

un mūsu apziņā veidojas Lāčplēša varoņstāsts.

Tāpat kā citi teiku un pasaku varoņi, arī Lāčplēsis
sevī iemieso visas īpašības, kas zināmā laikā tautai šķita
nozīmīgas. Šī varoņa mērķis tad arī ir liels — tautas

brīvība.

Ta nu redzam, ka līdzīgus motīvus mes atrodam gan

senātnes, gan mūsdienu varoņtēlā.
Un tauta tic, ka šie varoņi nekad neiznīks. Arī par

Lāčplēsi Pumpurs savā epā saka, ka tas ienaidnieku —

«vienu pašu lejā gāzīs, noslīcinās atvarā.»

Šis Pumpura un visas. latvju tautas pareģojums sen

piepildījies, kaut cīņa bija grūta un Lāčplēsim vairāk rei-

zes no jauna bija jāatdzimst. Pasaules karā šis varonis

atdzima mūsu strēlnieku pulku veidā, bet vēlāk brīvības

cīņās — Latvijas nacionālajā armijā.

Un nākamās paaudzes par to lasīs vēsturē un litera-

tūrā.

Skaistu pieminekli latvju karavīra varoņgaram cēlis

Ed. Virza nelielajā ballādā «Nakts parāde». Te dzejnieks

tēlo, ka vētrainā ziemas naktī no kapiem augšā cēlušies

kritušie varoņi, lai no jauna ietu cīņā par Latviju un

latvju tautu.

Plašākais karavīra varoņa dzīves un cīņu tēlojums
mūsu literātūrā ir Aleksandra Grīna romāns «Dvēseļu

putenis».

Pasaules kara «tautu dvēseļu putenī» daudziem zuda

ticība un spēks, — tie sabruka. Bet daudzi tomēr uzva-

rēja. Un tie bija tie, kas arī kara vētrās palika stipri savā

gribā un skaidri savā ticībā. Šo uzvarētāju pulkā mēs

redzam latvju varoni. Tas ne tikai ticēja, ka rims reiz

dvēseļu putenis, bet vienmēr vairāk un vairāk guva pār-

liecību, ka, putenim rimstot, taps neatkarīgā Latvija, Un

šī ticība bija liela un svēta.

Kad visur valda miers un labklājība, tad «ticēt ideā-

liem» ir viegla lieta. Bet tad. kad visa pasaule bija ierau-

ta gigantiskā cīņā, kad sabruka daža laba veca lielvalsts,
tad ticība jaunas valsts tapšanai ir varoņdoma, tāpat kā

svēts ir upuris, kas nests šīs domas labā.

Šādu patiesību «Dvēseļu putenī» gaišās krāsās rāda

latvju Vanagu cilts — tēvs un dēls — ar saviem cīņu bie-

driem. Tēvs un dēls ar ticību labākai nākotnei aiziet cī-

ņās, kaut paši savā dzīvē visu jau zaudējuši — mantu un

pat tuvākos cilvēkus.

Tā nu redzam, ka latvju cīnītāja varoņsejā ir daudz

raksturīgu vilcienu.

Vēl gribētos runāt par tiem, ko Mārtiņš Zīverts

tēlo lugā «Tīreļpurvs». Šeit izteikta patiesība, ka

tie tautas locekļi, kas cīņās vairs aktīvi piedalī-
ties nevar, spēj tomēr veikt ne mazākus varoņdarbus kā

karavīrs, ja briesmu brīdī neaizmirst sava pienākuma.

Tāds gaišs varoņtēls lugā ir atv. kapteinis Grauts,

kas smagi cietis pirmajās Pasaules kara cīņās, un tādēļ

karā aktīvi piedalīties vairs nevar.

Bet smagi ievainota ir arī Granta dvēsele. Ta-ne-

grib paciest krievu armiju gļēvo un nodevīgo rīcību, kā-

pēc par upuri karam pamazām kritusi ari Latvija.

Un tai brīdī, kad ienaidnieka pulku uzbrukums šķiet
neapturams, Grants aizmirst visas savas personīgās dzī-

ves nelaimes, kaut arī tās ir smagas, un upurē sevi dzim-

tenes labā.

Visu to pārdomājot, varam teikt, ka. karavīra varoņa

raksturīgākās īpašības vienmēr un visur — senajā Grie-

ķijā, Rolanda laikā un latvju brīvības cīņās — ir nelo-

kāms raksturs, liela ticība un spēja visu upurēt savas tau-

tas un valsts brīvības labā.

Mūsu karavīri, ziedodami sevi, palīdzēja sagatavot
drošus pamatus latvju tautas un valsts nākotnei.

Tādēļ, kad svētceļojumā ieradīsimies Brāļu kapos,
godbijībā pieminēsim savas tautas varoņus, kas šais ka-

pos atrada mieru pēc dvēseļu puteņiem.
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Slava tiem, kas brīvi deva...
EDVARTS TŪTERS.

Daugava vēl veļ uz jūru

Ūdeņus no krievu zemes,

Bet nu dzīve nav vairs sūra, —

Pašu druvas ar nu lemess.

Krustneši un zobenbrāļi,
Un to pēcteči — kam mērķis

Latvjus vajāt tuvi, tāli,

Dzīvi postot kā ļauns mēris —

Sadzīti nu jodu rijā,

Laiks kur pelnus pār tiem sijā!

Nebrīvībā, darbā spiests tā

Latvis tika, kā ar vāli

Kaņepes sit smagā piestā;
Daudz, daudz tika darīts pāri!..
Bet tam dvēsles gaišās rūtīs

Saule mirgoja vēl iekšā.

Juzdams senču ceļajūtis
Drošs viņš šķēpu tvēra riekšā —

Nebrīvībai saukdams karu!
Spēks un vienība, kas snauda —

Atkal modusies bij augšā,

Un pie Durbes un pie Saules

Nebij zemes vairs ne plauksta,
Neklātu ko sveši kauli. —>—

Tiesa, bij vēl naktis garas ...

Bet tad ausa gaišs reiz rīts:

Tur, kur mita sveša vara, —

Drošs nu tika vaļā tīts

Karogs sarkan-balti-sarkans!

Strādnieki un arājdēli,

Teicēji un dziesminieki

Krūtīs nesot senču kvēli —

Tikai brīves gaitinieki!

Tikai brīves gaitinieki!

Daugava vēl veļ uz jūru

Ūdeņus no krievu zemes,

Bet nu dzīve nav vairs sūra —

Pašu druvas ar nu lemess.
Silta Dieva dvesma veļas
Nu pār mīļo Latvju zemi.

Brīvībā sirds spēkus smeļas:
Slava tiem, kas brīvi deva!

Jaunais draugs

Rūdolfs Kļaviņš,
bērnu inspektors.

Jā, tas notika pirms pāris gadiem tepat Rīgā, kad

jautrajam, dzīvespriecīgajam Zviedrijas pilsonim pagadī-
jos par ceļa vadoni un Latvijas krāšņumu tēlotāju. Ne jau

tikai gadījuma pēc. Nē, mums bija kaut kas kopīgs ari

mūsu darbā.

Un tā neviļus nokļuvām tāļāk par to robežu, ko no-

sprauž vienkāršā ziņkāre un formālā laipnība.
Mēs kļuvām atklāti.

Ciemiņš pateica, ka viņu nav vilinājusi tikai mūsu

krāšņā jūrmala, ko itin pareizi un labi attēlojot plakāti.
Ka viņu nav viļinājusi arī Rīga vien, kaut gan tagad Zvie-

drijā par Latviju daudz dzirdot un rakstot un sevišķi uz-

sverot Latvijas un Rīgas tuvumu.

Nē, viņu vilinājusi ziņkāre redzēt kara lauku un dzir-

dēt par karu un kara šausmām.

Karš mūs ir postījis; iznīcinājis gadu desmitu un at-

kal gadu desmitu mūsu darba augļus. Karš mūsu pilsētas
grāvis. Karš sējis nāvi mūsu vidū, mūsu stiprāko vidū.

Es stāstīju, es tēloju, es domājos izteicis visu to postu,
ko karš mums atnesis, Tas bija patiess stāsts. Bet ma-

nam ciemiņam viņš bija — tikai interesants. Un viņš lū-

dza, lai stāstu vēl.

Tiesa, stāstus atrodot arī grāmatās. Un Zviedrijā,
kur katrs trešais protot arī vācu mēli, kur dažs labs arī

domājot un redzot pasauli cauri vācu plīvuram, — tur

dzirdot citādus stāstus. Lai stāstot vēl.

Tad mēs skatījām kara lauku Daugavas krastos.

Daugavā mirdzēja saules stari un priecīgi rotaļājās

viļņos. Viņiem bija tik maz līdzības ar to drūvo spīdu-

mu, kas dažkārt dzirkstīja strēlnieku ieročos.

Daugava plūda mierīga un sekla. Kā lai es iztēloju
strēlnieku varoņu gaitas Nāves salā, kad turpat tuvumā

ganiņš priecīgi stabulēja un rotaļādamies kāpa iekšā-ārā

lādiņu izrautās bedrēs.

Drausmīgo bija uzvarējusi pati dzīve, viņas nedzir-

dāmie soļi, viņas gaita bez apstājas.

Mairi vārdi apsīka, kad ieraudzīju smaidošo ciemiņu,

kas priecājās par upes plūdumu, mieru un kluso dabu.

Viņu bija apņēmis mūsu dzimtenes vieglais skaistums.

Un par to es taču nevarēju dusmoties. Nē.
Kara likteņus es gribēju rādīt citā vietā.

Es zināju kādu jaunsaimnieku. Netālu no Daugavas
krastiem ir viņa jaunā māja. Šos krastus viņš pats sar-

gājis un tagad te viņš saimniekoja.
Karš bija paņēmis viņa jaunēkļa sparu. Bet palikusi

spīts. Ši spīts dod spēkus, kad vecās vainas sāp un asiņo.
Ši spīts dzirdama viņa stāstos saviem dēliem vakara stun-

das, kad krēslai metoties raisās pagājušo cīņu atmiņas.
Atmiņas liek otrreiz dzīvot. Un bālo pieri tad klāj sviedru

lāses, lielas sviedru lāses. Vecākais dēls arvienu tad

stāv blakus tēvam un viņa roka uzlasa šīs lāses. Cik
daudz rupju ir vienā vienīgā dēla rokas kustībā!

Un mes ar ciemiņu te nokļuvām vasaras vakara veļa
stunda.

— Stāsti, mans draugs! Tu pēdējais redzēji manu

brāli! — es teicu. —
— —

—

Un stāsts mūs apskāva kā tumša rudens nakts
...

Vecais strēlnieks atdzīvojās. Atdzīvojās viņa māja. Tā

pārvērtas par blindažu, par svētnīcu un par elli.
Un saplosīta miesa prasīja atmaksu, atmaksu! At-

maksu par sevi un saviem zudušiem biedriem. Draudēja
mūžīgajam ienaidniekam. Smējās un lādēja ...

Tikai au-

stoša rīta gaisma nesa nomierinājumu viņa dvēselei...

Mes Rīgā. Mans ciemiņš bija nopietns.
Un starp laipnajiem vārdiem viņa pierē dažkārt iegula do-

mu grumba. Tad viņš_ velējās nokļūt Brāļu kapos. Te

svešas zemesdels stāvēja nopietns un drūms, kā daudzus
draugus zaudējis. .

Kad, baltais_ kuģis slīdēja lejup pa Daugavu, es zināju,
tur aizbrauc musu draugs.
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Pagātne runā...

EDVARTS TŪTERS.

Varenajam likteņu Lēmējam un visa labā Radītājam

labpaticies latvietim krūtīs ielikt tādu sirdi, kura nekad

neaizmirst savu pagātni, bet gadu simteņiem cauri vērīgi

uzklausa, ko tiem stāsta senču asins balss. Šodien latvie-

tis dzird ko pagātne runā... ko stāsta Imanta, Zemgales
virsaiši un pret saviem apspiedējiem — kungiem sadum-

pojušies Kauguru zemnieki.

Pagātne runā
...

Tā stāsta mums, ka latvieši reiz bi-

juši brīva un varena tauta, kas nodarbojusies ar zemko-

pību, lopkopību, tirdzniecību un dzīvojuši saulainu dzīvi.

Pagātne runā un stāsta arī par ilgām un asiņainām lat-

viešu cīņām pret svešu zemju iebrucējiem. Par to, kā

svešnieki latvju tautu ilgus gadu simtus turēja zem sma-

gas vērdzības nastas. Stāsta, ka ari drūmajā nebrīvības

laikā latvietis nesa dziļi sirdī saglabātu seno brīvības

uguni, lai pēc daudziem gadu simtiem atkal no jauna liktu

tai uzliesmot cīņā pret saviem apspiedējiem, cīņā par

patstāvību un brīvību! Pāršķirstiet latvju tautas dziesmu

biezos sējumus un jūs dzirdēsiet šīs dedzīgās brīvības il-

gas ... Tā tas bijis senajā senatnē, kad latviešu ciltis

viena otru aicināja cīņā pret iebrucējiem
Ai, bāliņi, ai, bāliņi,

Ņem zobenu rociņā,

Ej uz Prūšu robežām,
Sargā savu tēvu zemi!

un tā tas bijis vēlākos, mums tuvākajos laika posmos.

Tur mēs dzirdam baltā burtnieka :— Krišjāņa Barona uz-

mudinošos vārdus

«Krāj klusi dziļuma spēkus,
Kas uzvaru iekaro,»

Tur runā dedzīgais Kronvaldu Atis, mācīdams latviešiem

tēvzemes mīlestību, mācīdams latviešiem nostāties pa-

šiem uz savām kājām — «latviešu tautas attī-

stības gaitai jātop patstāvīgai, neat-

karīga i.»

Tur dzirdam dedzīgo Ausekli vēstam:

«Gaismu sauca, Gaisma ausa,

Augšām cēlās Gaismas pils.»
Un tur mūsu lielākais gara un brīvības teicējs Rainis,

kas visu savu mūžu cīnījies par to, lai latvju zeme reiz

būtu valsts:

Mūsu cīņa gribēj' vergus

Padarīt par brīviem vīriem,

Klaušniekus par zemes kungiem;
Pūli padarīt par tautu,
Zemi padarīt par valsti,

Latvjus ievest tautu kopē!
Tā pagātne runā... Visur, it visur mēs sadzirdam

šīs pagātnes varenos saucienus pēc patstāvības, neatkarī-

bas, brīvības! 1905. gadā šie saucieni jau pārgāja priekš-

pulku cīņās; cīņās par latviešu nācionālo ideju piepildī-
šanu — par patstāvību un neatkarību — pašiem būt kun-

giem savā dzimtajā zemē. Un ja arī 1905. gada cīņas

latvjiem vēl neatnesa galīgu uzvaru, tomēr ilgi uz to vairs

nebija jāgaida. Kad pēc nedaudz gadiem Krišs Dzelzgal-
vis izsaucās: «Es iestāšos Daugavas sargos», tad šim sau-

cienam pievienojās: Vidzemes, Kurzemes un Zemgales
vīri un dēli, lai dibinātu latviešu bataljonus.

Pagātne runā... Tur mēs dzirdam latviešu strēl-

nieku vārdu, kas slavas gaišumā mums mīļāks par dau-

dziem citiem, jo no viņu tēvzemes mīlestībā kvēlošām sir-

dīm mūsu zeme ieguva savu pazaudēto brīvību, savu va-

renības spožumu!... Latviešu bataljonu cīņu un uzvaru

pieminekļi Ložmetēju kalnā, pie Ķekavas, Nāves salā, pie

Daugavas un Gaujas krastiem, mūžam runās uz mums

savu nekad neapklusināmo taisnības valodu un latvis ne-

beigs to klausīties, kamēr vien skanēs putnu dziesmas un

saule apspīdēs Latvijas pilsētas un laukus.

Cīņa par neatkarību nu ir galā. No tautas un zemes

ir radīta valsts, brīvā Latvijas valsts. Pagātne runā un

stāsta mums vēl par tiem, kas šīs cīņas izveda galā; stā-

sta par mūsu varoņu pulkiem ...

Bij latvjiem zvaigžņu pulki,
Kas slavu tālu sēja.

Ak, gaišie brīves tulki —

Tie nāvi uzveikt spēja!
Tie degot nesadega.
Tie neizgaisa kaujās.
Caur rudo zemes segu —

Tie mūžam augšup raujas...

Klausoties un metot skatu atpakaļ pagātnē, mēs nonā-

kam arī pie Latvijas kara invalīdu savienības, kura jau
atskatās uz pagājušiem 20 gadiem karā cietušo palīdzības
darbā. Remdināt un dziedēt kara sistās brūces, sniegt

draudzīgu roku kritušo veterāņu bērniem, palīdzēt sakro-

pļotiem; tas ir liels un svēts darbs! Ja reiz, mūsu gaiša-
jās slavas dienās mums kopā cīnīties bij prieks, tad lai arī

tagad ejam roku rokā ar tiem, kas savām asinīm slacījuši

latvju zemi. Mūsu slavas un nemirstības vēstures lapas

pusēs viņu vārdi ierakstāmi blakus tiem, kuri ziedojot sa-

vas dzīvības uz brīvības altāra, tagad noraugās uz mums

no augstā zvaigžņu mirdzuma.

Pagātne runā
...

Varena izšalc tur tēvzemes mīle-

stība; šķēpu un āvu dunoņā cīņā par brīvību un neatka-

rību; ritmā nodun priecīgi darba soļi. Uzklausīsim šo pa-

gātnes valodu, turēsim svētu to un neaizmirsīsim, par ko

cīnījušies mūsu senči; tad mūsu dienas ies pretim saulai-

nai, laimīgai un drošai nākotnei.

Mums jāsagatavo zeme jaunam, bet jaunais nevar nakt, kamēr vecais nav

pilnīgi izdeldēts.
Dr. K. ULMANIS

Ložmetēju kalna varoņiem

VALDEMĀRS BIRZGALIS-LAPIŅŠ.

Nu zaļums brīnišķīgs ir plaucis Ložmetēju kalnā,

Visapkārt sākusies ir dzīve rosīga.

Kur kādreiz nikni cīnījāties negaisā un salnā —■
Ir daudziem cīnītājiem zeme iegūta.
Lai atzinība teikta jums, kas dzīvo rindās staigā,

Un strādā dzimtenei nu darbu raženu,

Bet vairāk pieminam lai tos, ko neredzam vairs vaigā,

Kas dzīvi ziedoja par mīļo Latviju.

Kur varonīgi cīnījāties negaisā un salnā,

Nu svaigo, tīro maija gaisu elpo jūsu krūts.

Jo zaļums brīnišķīgs ir plaucis Ložmetēju kalnā,

Un miers un atpūta un darba prieks ir gūts.
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Manai tautai
ANNA RIDUS.

Audzi garā stipra, mana tauta,

Rokas nesakalt, kam saules vara ļauta!

Soļus neturēt, kam rīta vējš dus acīs!

Zemi nepaņemt, ko varoņ' as'nis slacīs!

Saules maigumu un perkoņdusmas

Sirdī nes kā pavasara jūsmas!
Dzelžu kājām samin sīko naidu,

Lūpās dziļi guldi saules smaidu!

Bet ja ļauni jodi zemē traucas,

Tauta vienota lai kopā saucas,

Pērkoņmilnu triec pret tumšiem gariem,
Žilbini tos saules zobenstariem!

Zeme šī lai svēta un lai tīra,

Varoņcilšu labākie kur mira.

Saules miers tik dusēt drīkst par viņu,

Tauta — sirdī ieraksti šo ziņu!

Audzi saulei pretim, mana tauta!

Rokas nesakalt, kam saules vara ļauta!

Soļus neturēt, kam rīta vējš dus acīs!

Zemi nepaņemt, ko varoņas'nis slacīs.

15. maija nakts
ANNA RIDUS.

Es izeju šai klusajā naktī viens uz ielas. Pārāk klusa

man šķiet šī nakts. lelās nedaudzi gājēji, un tie paši stei-

dzas. Man ir vientuļi un skumji. Visi sveši cilvēki, ku-

riem es neesmu vajadzīgs. Kaut jel satiktu kādu vecu

draugu, vai pazinu. Bet tas ir tik sen, kad man bij drau-

gi
... Jā, tas ir tik ļoti sen

...

Un tomēr, vai tas nebija tikai vakar, kad es vēl biju

jauns un spēka pilns. Trakulīgi darbi un vēl trakulīgā-
kas domas mani reibināja. Asinīs brieda varens spēks un

es biju kā plaukstošs pumpurs, kas 7 raisa sulas pārpilnībā

lapas vienā naktī, un rīta saulē reibst pats no sava spēka

un drosmes.

Tā tas bij arī ar mani. Pārdrošs es biju pardaudz.

Vēji juka uz visām pusēm, kad es vicināju spēka pārpilnī-
bā savu dūri, un kad es uzsaucu saulei: «Jaunība....», tad

viņa sildīja siltāk un mirdzēja spožāk.
Jasmīni smaržoja vasaras naktīs tvīkstoši un saldi,

kad zem viņu zariem es līksmi smējos, skatīdamies mīļai
meitenei acīs, un zeme valga un smaržīga paļāvīgi elpoja
nakts snaudā, kad es viņai pāri gāju.

Es biju jauns un skaļš kā pavasara diena, un līksms

kā ziedošs ābeles zars, kas pārlicis pār vecās apsūnojušās

mājas jumtu. Es neprasīju no likteņa vairāk neko, kā ti-

kai sauli, smieklus un dzīvību, un atdot es spēju visu, kas

man bija, pat dzīvību.

Tik sen ... Tik sen
...

Klusu čalo Daugavas viļņi.
Mani soļi ir atveduši mani pie Daugavas. Ir nakts ... Ar-

vienu vēl nakts, bet man liekas, es esmu veselu mūžu

gājis.
Daugava klusa un glāstoša skalojas man pie kajam,

un aicina pacelt acis līdzi viņas straumes gaitai, kur tā-

lumā uz viņas elkoņa snauž kokos ietinusies cementa

fabrika.

«Kāpēc tu, sirds, ta klusu nodrebēji krūtīs, ka tālas

bākas zaļganā uguns tur blakus fabrikai... Vai tu vel

atceries to nakti, kad skarbā cīņā pelēki varoņu,stāvi ka

viesulis drāzās gar šīs fabrikas korpusiem? Brīvību tau-

tai, brīvību dzimtajai zemei viņi nesa savās cietajās ro-

kās!
...

Nāve šai naktī bij pārvērtusies par sprāgstošu ložu

sakropļotu karavīru. Viņas pelēkais mētelis bij izmircis

svaigām asinīm, Vienas acs vietā rēgojās asinīm apre-

cējis dobums. Kreisās rokas vietā plīvoja šrapneļa saplo-
sītas skrandas. Durkļu šķindoņas taktī nāve dejoja traku

mazurku, jaukdama pēlēko stāvu rindas. Zēni ieskatījās

nāvei acīs un tā viņus nebiedēja. Viņu rindas nebij pa

spēkam_ pat nāvei jzjaukt un atgriest atpakaļ, jo viņi ti-

cēja dzīvībai, ne nāvei. Uzvarai viņi ticēja, ne zaudēju-
mam. Brīvībai viņi ticēja, ne vērdzībai, un viņi piepil-

dīja savas tautas ilgas.»

Tas bij tik sen, un tomēr itkā vakar
...

Vecpilsētā kautkur pulkstens sit pusnakts stundu.

Kāda šonakt savāda nakts. Daugava tik klusa. Vēji
snauž apvāršņa pajumtē. Smaržas atraisās no kokiem un

nāk pie manis. Un kur tie ziedi tikdaudz gadījušies, kas

nobēris ar viņiem krasta akmeņus? Arī ļaudis sanākuši.

Vai mums šonakt kopīgs gājiens bijis? Kā es viņus ne-

pamanīju?

Man pretīm nāk meitene. Viņai rokās liels ziedu

klēpis un viņa smaida, bet acis mēness gaismā tā savādi

mirdz, itkā viņa būtu raudājusi. Un veca māmiņa man

blakus slauka acis baltā galvas lakatiņa stūrī. Es gribētu
viņai pajautāt, vai tās ir prieka, vai bēdu asaras, bet es

baidos viņai to prasīt, jo šonakt neviens te nerunā. Tikai

nāk ļaudis, nāk no visām pusēm un visi klusu saskatās.

Vai arī viņi meklē vecos draugus, tāpat kā eS?

Ļaudis klusēdami pašķiras un dod ceļu jauniem zē-

niem zaļgani pelēkos kareivju tērpos. Parādes solī viņi

vingri nāk no pilsētas puses un viņu mērķis ir Daugavas
krasts. Lepni paceltas ir viņu galvas un skats drošs un

ass kā jauniem vanagiem. klusumā viņu soļu trok-

sni asi atbalso krasta akmeņi. Šīs skaņas man ir tuvas

un mīļas kā manas senās dienas. Un vai tas ari neesmu
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es pats, kas tur soļo otrais pirmā rindā? Tas taču esmu

es, kas veikli satver sviesto ziedu, noskūpsta un aizsprauž

aiz jostas.

«Cik tu braši soļo, manu zēn. Acis apmiglo lepnuma

valgums, tevī skatoties.»

«Tas biji tu»: Laiks man garām soļodams klusu ie-

čukst ausī, un es nodrebu. Savelku ciešāk savu veco mē-

teli, jo man kļūst vēss
...

Jā, un tagad viņi sakāpj uz prāmja, bet vai tie ir viņu

soļi, vai Daugavas čalas, es nevaru vairs sadzirdēt. Ir

atsteidzies vējš un tas skaņas nes no manis prom uz Dau-

gavas otru krastu. Vai arī es esmu vecs kļuvis un vairs

labi nesadzirdu?

Mazs velkonītis izstiepjas tauvā un prāmis aiz viņa
sāk slīdēt pa Daugavu uz leju. Pār mani birst ziedi, un

puķes, simtām roku sviestas, krīt Daugavas viļņos. Tās

vairs neaizsniedz staltos stāvus, kas cieši viens pie otra

sastājušies uz prāmja, kā vienots gribas spēks krūtis

vērzdami pret vēju, iet pretīm savas tautas jaunajam lik-

tenim.

Rīta gaisma jau viegli pieskaras Daugavas ūdeņiem.

Spuldzes ir izdzisušas un prāmis kā sudraba putns, nez-

dams pelēkos siluetus, šūpojas Daugavas vidū.

Dziesma ... Vai jūs dzirdiet — dziesma ...
Ceļaties, jūs, kas saldi guļat sirmās Rīgas namos! Nā-

kat ārā Daugavas krastā šai agrā rīta stundā, un klausā-

ties kur pagātne runā!

Šī ir pirmā latviešu dziesma, kas kādreiz brīvi un

atklāti, kā jauna laika vēstnesis, pāršalca sirmos Daugavas
krastus!

Šī dziesma modināja tautas snaudošo dvēseli un pa-

teica, kas viņai jādara!
Nāciet šurp, šai svētajā naktī, skatāties un klausā-

ties!
...

ĒSj laikam, biju skaļi kliedzis? Viss izgaisa... Vai

Pārdaugavā nupat nenodziedāja gailis? Cik gaiša aust šī

diena
...

Un cik Daugava mierīga un klusa. Jāiet... Es,
laikam, esmu ļoti vecs jau kļuvis?!

Nē, nevis uz māju es iešu. Vispirms iešu tur, uz pil-
sētas otru malu, kur plaukstošo bērzu gatve aizvedīs mani

uz pelēkām kāpnēm. Tur es, vecais celms, satikšu savus

draugus. Viņi atdeva tautai savas dzīvības, es tikai savu

jaunību.
Dziediet šodien, dziediet līksmas latviešu dziesmas!

Arī viņi bij līksmi un arī mana jaunība bij līksma.

Tālu pār Daugavu lai plūst latviešu dziesmas, brīvas

un «kaļas!

Atveri, tauta, savu sirdi šīm dziesmām un nomet, kā

pelēku ziemas dienu, īgnumu un naidu! Nomet, tauta, šo-

dien savu rūpju smagumu, kā Daugava palos ledus slogu,
un esi saulaina kā maija diena un stipra kā pati saule, kas

šorīt uzaust pār tevi — tu, brīvā latviešu tauta!

Mūsu zemei

JĒKABS DAUGULIS.

Vairs asinis neplūst pār dzimteni brīvo,
Vairs neatskan graujošo lādiņu duns;
Līkst briedumā, druvas un karogi plīvo,
Un latviešu sirdīs mīt brīvības guns.

Bet tagad, kur Latvijas saule viz spoži,
Tik nepagurt cīnā; lai karogi sauc;

Par brīvību mūsu pauž svešniekiem droši

Vārds: Latvija! — pāri kas pasaulei trauc.

Un kokles tie skaņo un dziesmas teic dižas

Pie ziedokļiem svētiem, kur ugunis kvēl

To varoņu piemiņai, lika kas galvas
Par tēviju, briesmas kad draudēja vēl

15. maijs
ANNA RIDUS.

Drošiem soliem nāk ielā šī diena,

Izbijies aizbēg naida tvaiks.

Dārdot sabrūk ļaunuma siena,

Kurā ieslēgts bij Jaunais Laiks.

Sudraba gaviles lāso tam sejā,

Sarkanbalts karogs, ap pieri tam vīts,

Liesmojot plandās pavasarvējā.

Drebot priekā aust atmodas rīts.

Balta krekla mirdzošam acīm

Zemnieks tīrumu jauno sāk sēt...

Jaunais Laiks, tu savus spārnus

Sargājot pār manu dzimteni plētī..,

Steidz tas no pilsētas skanošām kājām

Zaļajos laukos dus tīrums kur arts,

Klauvē pie visām vientuļām mājām,

Karogs lai uzvijās sarkanbaltsārts.

Skrejot viņš iešūpo baznīcu zvanus,

Lai kā nekad tik līksmi tie skan.

Smaidot tas pleš savus mirdzošos spārnus,

ledrebas laimē sirds zemei un — man.
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Manas atmiņas par

Andrēju Pumpuru

Kara invalids M. KRETOVS.

1894. gadā es beidzu Vilnas kara skolu un mani ieda-

līja 180. (vēlākais 179.) Daugavgrīvas kājnieku pulkā,

kurš ziemās kvartirēja Poņevēžā, bet vasaras pavadīja
nometnē Ikšķilē.

Kopš tiem laikiem pagājuši 43 gadi, taču liekas, ka

viss tas tik tuvu, tik nesen,

stādītos priekšā savai tiešajai priekšniecībai, i iepazītos ar

pulka virsnieku kungiem.

Te pirmo reiz es tad arī satikos ar Andreju Pumpuru.

Augstākā mērā draudzīgi un sirsnīgi mani, ka jaunā-

ko, savā saimē uzņēma virsnieki. Šī brīža pārdzīvojumu

un aizkustinājumu es neaizmirsīšu līdz sava mūža galam.

Vispirms stādījos priekšā sava bataljona un_ savas

rotas komandieriem. No maniem dokumentiem zinādams,

ka esmu kurzemnieks, jelgavnieks, poručiks T. steidzas

pēc tam mani pievest kādam virsniekam, kas sedeja pie

atsevišķa galda divu citu virsnieku sabiedrībā. Virsnieks,

pie kura mani kā kurzemnieku steidza vest laipnais po-

ručiks T., izrādījās štābkapteinis Andrejs Pumpurs. Pā-

rējie divi viņa sabiedrībā bija štābkapteinis Zelcers un

181. Ventspils pulka štābkapteinis L.

Kad viņi uzzināja, ka esmu dzimis kurzemnieks, sa-

ņēmu sirsnīgu ielūgumu sēsties pie viņu galda un kopā ie-

baudīt pusdienas. Un kad tālākā gaitā noskaidrojās, ka

es protu arī latviešu valodu, tad Pumpurs sirsnīgi spieda

man roku un mūsu tālākā saruna it kā nemanot pārgāja
jau uz latviešu valodu.

Pēc kāda laiciņa mūsu kompānijai pievienojās vēl

podporučiks M., kurš Viļņas karaskolu bija beidzis tikai

vienu gadu ātrāk par mani, un tad mēs skaidrā latviešu

valodā nodziedājām «Tev zilās acīs ieskatījos» ...
Kad

dziesma bija izskanējusi, Pumpurs mani noskūpstīja.

Drīz es aizbraucu pēc karaskolas beigšanas parasti
piešķiramajā divi nedēļu atvaļinājumā. Atgriezies no

atvaļinājuma, Poņevežā, kur pulks jau bija pārcēlies no

nometnes, satiku atkal Pumpuru. Izrādījās, ka, sasnie-

dzis maksimālo vecumu, viņš atstāj ierindas dienestu un

pāriet intendanturas dienestā. Bet iekams viņš paspēja
nodot savus amata pienākumus, mēs vēl it bieži sapulcē-

jāmies intīmā pulciņā un pie glāzes «punša», (tēja, citrons

un mazliet spirta) pavadījām jaukus un jautrus vakarus.
Taču vislabprātāk imes klausījāmies Pumpura stāstīju-

mus par viņa pieredzējumiem serbu brīvības karā. Tik

pat dzīvi un ar lielu mīlestību viņš mēdza arī stāstīt par
savu satikšanos ar Kronvaldu, un dziļi skuma par viņa

pāragro nāvi. Pa reizei Pumpurs lasīja arī savas dzejas.

Latvijas un latviešu tautas mīles_tība dega Pumpurā pašā un

katrā viņa vārda, un to nevarēja nejust neviens, kam ar

viņu bija saskarsme, kaut arī tikai īsāku laiku.

leradies Ikšķilē, es stādījos priekšā pulka komandie-

rim un tiku nozīmēts 2. bataljona 5. rotā. Kad es gatavo-

jos doties prom no pulka komandiera, lai savkārt stādī-

tos priekšā savai tiešai priekšniecībai, mani aizturēja po-

.
ručiks T. un ieteica vinu mirkli uzgaidīt, lai tad kopā do-

tos pusdienās pulka virsnieku klubā un tur pie reizes i Lai gaiša mūžu mūžos viņa atmiņa!

Tas lielas vienprātības un vienotības gars, ko savas sirdīs nesuši musu brīvības

cīnītāji, tas gars mūs darīs stiprus kā šodien, tā vienmēr.

Ģenerālis J. BALODIS

Andrējs Pumpurs.

1937. g.«KARA INVALIDS»12



Spēcīgā un daiļā dzīve
Cand. philos. K. LAZDIŅŠ.

Ja rūpīgi izsekotu cilvēces attīstības gaitu — no tāla-

jiem senlaikiem līdz mūsu dienām — tad redzētu, ka cil-

vēks ar maz izņēmumiem vienmēr ir gribējis būt spē-

cīgs un neiznīcināms. Šķietamais izņēmums te varētu

būt — piemēram — viduslaiku askēti un svētie vientuli.

Bet arī šie izņēmumi ir tikai šķietami, jo tad cilvēks nīda

vienīgi fizisko pasauli, censdamies palikt stiprs un va-

rens garā.

Pirmatnējais cilvēks, dabas bērns cildina un atzīst

galvenokārt spēku un veiklumu, kas nepieciešams, lai sa-

gādātu pārtiku un kārtotu savstarpējās attiecības. Pār-

liecība par to, ka zināšanas, tikumi, ētiskās vērtības un

tradicijas ārī varētu būt nesalaužams spēks un drošs lab-

klājības pamats, rodas tikai vēlāk, kultūrai attīstoties.

Tāpat norit daiļuma nojēgumu attīstības gaita: pir-

matnējam cilvēkam daiļuma pārdzīvojumu rada viss ārē-

jais, krāsām bagātais, kultūras cilvēkam, ja tā varētu teikt,

daiļums «kļūst garīgāks, harmoniskāks».

Visus šos jautājumus pārdomājot, rodam interesi tu-

vāk pakavēties pie domas par spēcīgās un daiļās dzīves

tapšanu un attīstības gājumu.

Tikai pamazām cilvēkam modusies apziņa un pārlie-
cība par savu nozīmi un derīgumu.

Lai gan vienmēr kultūras attīstības gaita nav ritē-

jusi pēc vieniem un tiem pašiem likumiem, pēc viena un

tā paša parauga, visumā tomēr varam pieņemt, ka pir-

matnējais cilvēks jutās diezgan nevarīgs, vienmēr no ap-

kārtējās dabas tverdams to, kas dzīvei likās derīgs un no-

zīmīgs.
Varbūt gan tieši pašuzturas cīņā nevarīgums nebija

tā sajūtams, kā tas izpaudās šī cilvēka stāvokļa vispārējā
izjūtā.

Skatīdams dabas parādībās vērojamos milzu spēkus,
pirmatnējais cilvēks saprata, ka ar tiem viņš mēroties ne-

var. Tāpēc ilgus laikus dabas bērnā pat nevarēja mo-

sties doma par savu nozīmi un spēku.

Tādā kārtā varam teikt, ka cilvēka pašapziņas un vi-

sas kultūras un civilizācijas sākums ir tas brīdis, kad šis

cilvēks pirmo reiz ievēroja, ka viņš var arī mainīt dabas

parādību gaitu, ne tikai tai pakļauties.
No šī mirkļa ir pagājuši daudzi gadu tūkstoši, līdz cil-

vēks vienmēr vairāk un vairāk sev pakļāvis dabas un dzī-

ves apstākļu kārtojumu, līdz ar to iegūstot apziņu par sa-

vu spēku, vērtību un nozīmi.

Kultūras vēsture tomēr rāda, ka šis spēka un apziņas
pieaugums nav varējis turpināties netraucēti līdz bezgalī-
bai. Laiku pa laikam pat lieli zinātnieki un dzejnieki rā-

dījuši mūsu dzīves nevarību, lai vēlāk tā atkal celtos va-

rena un daiļa» kā to tālāk redzēsim.

Vērojot to, ka dabas apstākļu norisi var arī mainīt,

tāpat ikdienas gaitās pārliecinoties, ka sevi aizsargāt un

uzturai vajadzīgos līdzekļus sagādāt vislabāki spēj tas,
kam lielāks fizisks spēks un izveicība, pirmatnējā cilvēka

sabiedrībā gluži dabīgi nobrieda doma, ka vērtīga tikai

stipra un varena dzīve, pie kam šis stiprums un varenums

izpaudās fiziskā spēka veidā. Tāpēc arī pirmajās vietās

šai sabiedrībā izvirzījās tie locekļi, kas bagātīgi apbalvoti
ar pieminētajām īpašībām.

_Mūsdienu kultūras cilvēks varbūt vēl pareizāki prot
novērtēt spēka (resp. veselības) nozīmi, par ko liecina

svētīgais darbs fiziskās audzināšanas laukā, tomēr viņš
ari saprot, ka fiziskais varenums ir tikai daļa to noteikumu,
kuru piepildījums dara iespējamu spēcīgu dzīvi.

To, kas kurā laikā ir bijis cilvēku mērķis, rāda ne ti-

kai ikdienas darbu un cīnu vērojums, bet arī citas dzīves

un atzinu nozares. Piemēra pēc te vēl varētu atzīmēt da-

žus motīvus no pirmatnējo cilvēku reliģijas lauka, kas lie-

cina, ka arī tur dažādo garu un dievību raksturīgākā pa-

zīme bieži_ vien ir spēks (fizisks), tikai daudz lielākā mērā,
ka to cilvēks spēja piepildīt savā dzīvē.

Visu to pārdomājot, varam teikt, ka pirmatnējā cil-

vēka, dzīvē un kultūras rītausmā mērķi un vērtību izjūta
vairāk orientēti «ārējā, fiziskā pasaulē». Par to jo spilgtu
liecību nododarī šī cilvēka daiļuma izpratne: miesas krā-

sojumi, _primitīvas rotas lietas etc, kas viss vairāk uz-

sver arejo skaļumu, ne patieso harmoniju un daiļumu*).

Ja šo tieksmi — sasniegt lielāku fizisku spēku un dai-

ļumu — skatām no kultūrtautu viedokļa, tad lielisks pie-
mērs te var būt senā Grieķijas kultūrdzīve.

Ari grieķu kultūras ideāls bija veselīgs, spēcīgs un

daiļš cilvēks (un tāda pate arī viņa dzīve), bet kamēr da-

bērnu uztvere šīs īpatnības izteic tikai kailo spēku
(dažreiz ar noslēpumainības piegaršu, ar ticību «brīnum-

zālēm») un ārējo, krāsaino skaļumu, tikmēr kulturālo grie-
ķu spēcīgajiem cilvēkiem bija nepieciešama grācija, sabie-
driskai dzīvei — ētiskās vērtības, bet viņu daiļumam —

atturīga formu un līniju harmonija. Te spēks un daiļums
uztverti noteiktas līnijas bez graujošas nejaušības rak-

stura, kam visam uzspiests cilvēka gara zīmogs.

Tāpēc varētuteikt, ka dzīve un kultūra iet uz priek-
šu tikai tad, ja spēkam un daiļumam nav vairs «gadījuma
nokrāsas», kura nozīmes turpmāko notikumu plūsmā ne-

viens iepriekš nevar paredzēt, bet ja šīs vērtības ietvertas

noteiktas līnijas un ja tās tiek virzītas pretim kādam lie-
lam mērķim.

Dabīgās, pirmatnējās, spēcīgās dzīvības plūsma mūs
aizrauj un sajūsmina ar savu nebojāto, veselo spēku, bet

ta ir jaunu vērtību raditāja un iet pretim lielākai pilnībai
tikai tad,_ja to vada, noteic mērķi un formuun palīdz pār-
varēt šķēršļus cilvēka gars un prāts. Dabas spēku vare-

nais plūdums, ja tā varētu teikt, — «pats par sevi ir akls.»
Sakara ar visu to nebūs gluži lieki pāra piemēri.
Brīvie, nesaistītie dabas spēki mums daudzreiz lie-

kas gan daiļi un lieli savā varā (ūdens kritumi, straumes,
vēji, vētras, etc.), tomēr tie nodara arī bezgala lielu po-
stu, kamēr cilvēks tos «nav paņēmis savā uzraudzībā,»
liekot šiem speķiem strādāt svētīgu darbu, kalpot kul-

tūrai.

Tāpat varam palaist darbā vislabāko automobili, vis-
pareizāk gatavoto aeroplanu un visspēcīgāko tvaikoni, ne-

viens no tiem mērķa nesasniegs, ja tos pastāvīgi kaut kur
un kaut ka neuzraudzīs un nevadīs cilvēka prāts. Roboti,
par kuriem esam lasījuši un dzirdējuši brīnišķas lietas,
vieni paši, bez cilvēka, pasaules neaplaimos.

Tādā kārtā varam teikt, ka spēcīgās dzīves rakstu-
rīgāka pazīme nav tikai dabas varenums (fiziskā veselība,
spēks un daiļums), bet reizē arī prāta varenums un val-
dība par dabas speķu aklo plūdumu.

To pašu varam teikt par ētisko dzīvi. Pirmatnējo
kaislību

un_ iegribu vietā ir jāstājas cilvēka gara apgai-
smotam, mūžīgam un inemainīgam tikuma vērtībām, tikai
tad mes dzīvi, no ētikas viedokļa raugoties, sauksim par
varenu un daiļu, kas vienīga var sekmēt kultūras uzplau-
kumu.

. *') Loti nozīmīgs šaii sakara pārdomāt, ko brāļi Kaudzīši «Mēr-
nieku laikos» teica ar Švaukstu, —. kas arī lepojās ar ārējo «spožumu».

Musu tautas ģēnijs varēs uzliesmot un atspīdēt tikai garīgos darbos un panākumos
Dr. K. ULMANIS

«KASA INVALIDS»
1937. g.
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Sakarā ar visu to kultūrasattīstības gaitā varam ve-

rot neatlaidīgu cilvēka cīņu pec jaunam atziņām, lai sa-

prastu dzīvi, dabu un valdītu par to.

Ir garš tas laiks, kas pagājis no ta brīža, kad cilvēks

sāka uzmanīgi vērot krītošo akmeni vai citu parādību, lai

pamazām sāktu izprast dabas likumību, līdz mūsdienu mo-

derno dabaszinātņu patiesību atklājumam.

Tāpat ir garš tas laiks, kas pagājis no acumirkļa, kad

cilvēks sāka vērot tvaiku, līdz brīdim, kad Stefensons

1825. gada 27. septembrī pēc grūta darba vareja_ atklāt

pirmo dzelzceļu. Tādu piemēru un vērojumu butu ļoti

daudz visās dzīves un kultūras nozarēs. Sevišķi ētikas

domu laukos te daudz cildenu piemēru.

Cilvēks ar neatlaidīgu enerģiju ir centies izprast da-

bas noslēpumus un likumību. Te varētu nosaukt ļoti daudz

ievērojamu pētnieku un zinātnieku, par mazākiem darbi-

niekiem nemaz nerunājot, bet tas šoreiz nav vajadzīgs.
Tā vērojot cilvēka uzvaru par dabu, jāpiebilst, ka ne

katrreiz šī uzvara tiek izcīnīta praktisku labumu un liet-

derības dēļ, bet dažu labu reiz vienkārši tāpēc, ka cilvēka

prāts grib visur ietiekties, visu saprast un aptvert. Pie-

mēra dēļ atzīmēsim seno zinātnieku Archimēdu (287.—

212. g. pr. Kr.). Šis kultūras darbinieks daudz devis tieši

praktiskai dzīvei, bet laba daļa no viņa atklātām patiesī-

bām gan būs tīras pētnieka intereses un atziņas alkas pa-

nākums.

Teika stāsta, ka Archimeds, kas parasti dzīvoja Sira-

kūzās, pēdējos acumirkļos pirms nāves, kad viņu taisīju-

šies nogalināt pilsētā iebrukušie ienaidnieku kareivji, vel

iesaucies: «Neizjaukt manus lokus,» kas_liecina, ka viņš

pilnā mērā bija nogrimis darbā, lai atrisinātu kādu svarīgu

uzdevumu (šoreiz ģeometrijā).
No senās pasaules un Archimeda teikiem ir pagājuši

daudzi gadu simteņi. Pa šo laiku cilvēka atziņu pasaule

pieņēmusi neaptveramus, grandiozus apmērus, tā kā ne-

speciālistam nav pat iespējams pietiekoši orientēties atse-

višķas zinātņu nozarēs.

Mūsu laiku zinātnieks spēj ieskatīties bezgalīgajās

zvaigžņu tālēs, vērot matērijas vissīkākās daļiņas, izprast
dabas likumus un spēkus un tos savā labā kalpināt. Tādā

kārtā savās zināšanās mūslaiku cilvēks ir kļuvis liels un

varens.

Dabas bērns stipras un drošas dzīves īstāko pamatu

redzēja savā fiziskajā spēkā un veiklumā, kultūras cilvēks

spēcīgas dzīves nodrošinājumu meklē atziņu pasaulē. Pa-

teicoties modernai technikai, pat smagākos darbus spēj

veikt tie, kas ar spēku lepoties nevar.

Kļūdams par dabas kungu, mūslaiku cilvēks tanī pašā
reizē no tās itkā attālinās, līdz ar to zaudēdams organiski
veselas dzīvības vareno plūsmu, kuras norisi viņš pats

centās atvieglot, vadot to pretim kādam augstākam mēr-

ķim. Rodas zināmā mērā «burvju loks», bet par to kā-

dus vārdus vēlāk.

Kultūras cilvēka atziņas spēks izplēties ne tikai par

ārējo fizisko pasauli, bet arī ētikas patiesību laukā izvei-

dotas lielas domas.

Dabas bērna stāvokli sabiedrībā noteic spēks, kultū-

ras cilvēks dzied slavas dziesmu mīlestībai un pienā-
kumam*).

Tā nu — pirmatnēji varenā dzīvības plūsma, kuru

noteic un vada atziņa par ārējo pasauli un ētikas domu un

tikumu skaidrība, būtu tie balsti, kas dzīvi darītu spēcīgu

un daiļu.
Par daiļu šādu dzīvi sauktu tāpēc, ka tanī būtu ap-

vienoti harmoniskā vienībā visi tie spēki un noteikumi,

kas kultūrdzīvē nepieciešami. Šis daiļums tā tad izteiktu

ne tik daudz ārējo formu un līniju harmoniju, bet galveno-
kārt cilvēka personības iekšējo saskaņu. Te pārsvarā

garīgais daiļums, garīgais spēks, kas cilvēku no pirmat-
nējās mežonības stāvokļa pacēla kultūras augstumos.

*') Piemēru, kas liecinātu par knltūrcilvēka ētiskās domas ba-

gātību un plašumu, ir ļoti daudz. Atzīmēsim: Kristus mācību, Kauta

pienākuma ētiku un Jāna Poruka domu par skaidras sirds un mīlestī-

bas nozīmi Tomēr arī modernā kultūrcitvēka kara ieroči un cīņas

atgādina, k» ētika vien vēl dzīves nenodrošina,

JVlūsdienu cilvēkam bez pārbaudījumiem un sma-

giem šaubu brīžiem šācla dzīve tomēr liegja.
Tāpēc, par šo jautājumu runājot, nebūs lieki atcerē-

ties, ko Gēte (1749.—1832.) teica «Fausta».

Fausts bija ilgu mūžu nodzīvojis un kļuvis vecs. Ta

tad dzīvības spēcīgā straume neplūst mūžīgi.

Fausts bija piesavinājies visas sava laika atziņas, bet

laimīgāks tāpēc nebija kļuvis, jo redzēja, ka visa zināt

tomēi' nevar..

Fausts bija domājis arī par ētiskam vērtībām, cens-

damies saprast, kāpēc dzīvo un kāds mērķis dzīvei, bet

arī te nav varējis iegūt tādas atbildes, kas dotu apmie-

rinājumu. Nākamībā bija gaidāma tikai iznīcība. Fausts

redzēja, ka organiski veselā un spēcīgā dzīve, kurn vada

un noteic kultūras vērtības, paliks mūžam tikai iedoma,

un cilvēks nekad neizdibinās — kādēļ viņš dzīvo un kada

ir augstākā un patiesākā atziņa.

Šādā šaubu brīdī Fausts tver nāves kausu, lai neno-,

zīmīgo dzīvi (tāda viņam dzīve izlikās) izbeigtu, bet tad

atskan Lieldienu zvani, kas sirmajā zinātniekā modina

cerības gaismu, un nāves zāles paliek neizdzertas.

Citā vietā mēs Faustu redzam tautas svētkos, kur

ļaudis, dzīvības un priekapilni, līksmojas, nemaz_ nedo-

mādami par mūžības jautājumiem, kuru deļ zinātnieks

gribēja nāvē iet. Tautas dabīgais un spēcīgais dzīvības

plūdums Faustu tomēr neapmierina. Viņš redz —• ar pir-

mātnēji dabīgo un spēcīgo dzīves ritmu vien apmierināties

nevar, te vajadzīga kultūra, cilvēka gara sniegumi, bet ari

tie, kā jau redzējām, Faustam miera un speķa nebija de-

vuši.

Izsekot visām Fausta šaubu un atziņu gaitām šoreiz

nevaram, vēl tikai atzīmēsim, ka viņš meklēja apmierinā-

jumu praktiskajā kultūras darba_ (sevišķi «Fausta»

11. daļā); bet neviens darbs nav mūžīgs, tāpēc Fausts

vienmēr redz liktenīgo jautājumu — «kādēļ, kas būs pēc

tam?»

Ne Oēte «Paustā» varēja, ne citi dzejnieki un zināt-

nieki savos darbos var sniegt nemaldīgas pamācības, kā

cilvēks varētu dzīvot laimīgu dzīvi, kuru netraucētu ne

pārdomu un šaubu brīži, ne cīņa ar dabas un dzīves

šķēršļiem un nepilnību. Tāda apātiska miera pilna dzīve

nemaz arī nav vēlama, jo tad mūsu domas, gars un griba
it kā apsīkst, bet cilvēks līdz ar to kļūst gļēvs un neva-

rīgs, no kā mēs taisni gribējām izbēgt, censdamies pēc

spēcīgas un daiļas dzīves. Tāpēc varam teikt, ka zināms

šaubu un cīņas spraigums mūsu dzīvē vienmēr nepiecie-
šams. Tas, ja tā varētu teikt, dzen mūs vienmēr uz priek-

šu, nekad neļaujot apstāties un iesnausties.

Pirms kopsavilkumā izteikt atziņu par spēcīgo un

daiļo dzīvi, gribējās atzīmēt vēl viena domu risinājuma

par šo jautājumu.

Kultūras dzīve un attīstība ir tik svarīga, ka par to

atrodam dziļus un nopietnus darbus gan pirms, gan pēc

Ģētes. Viens no pazīstamākiem spriedumiem ir šāds:

— atpakaļ pie dabas. Tas sevišķu nozīmi un svaru iegu-

vis no Russo laikiem.*)
Kultūras kritika, ko izteica arī Russo, dibinās uz tā

pamata, ka mēs esam no dabas bērnu dzīves šķīrušies un

radījuši daudzas lielas vērtības, bet neesam tikuši vaļā
no visām nepilnībām. Līdz ar trauksmaino nemieru, kas

ir raksturīga kultūrdzīves pazīme, būtu radies klāt dažs

labs netikums un nepilnība, kam tendence drīzāk pieaugt,

ne mazināties. Bet tāpēc vien vēl nevaram dabas un da-

bas bērnu dzīves augstāk vērtēt. Te jāmeklē citi ceļi, kā

izbēgt no dzīves nepilnībām, un šie ceļi gan laikam būs

atrodami vienīgi nopietnā kultūras darbā.

Dzirdam pat domu, ka dabas dzīves likumība būtu

piemērojama ari ētiskai un sabiedriskai dzīvei, kas nav

iespējams jau tamdēļ vien, ka pilnības parauga nevaino-

jamai ētiskai dzīvei dabā gan netradīsim. Tur notiek ne-

saudzīga cīņa pašuzturas_dēļ. Vārgākie koki mežā krīt

un satrūd, bet no viņu trūdiem barojas stiprākie un aug

lieli un vareni. Tas pats notiek dzīvnieku pasaulē. Par

*) Žanis Žaks Russo, 1712.—1778,
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graciozo stirnas skrējienu mes viens, otrs būsim priecāju-

šies. Bet kāds liktenis šim daiļajam meža dzīvniekam

draud ik acumirkli?

Tā šos jautājumus pārdomājot, redzam, ka dabas dzī-

ves likumības tā vienkārši nevaram pārcelt cilvēku dzīvē.

Te jāiet cits ceļš. Mums gan jācenšās, lai nezaudētu ve-

selīgo un spēcīgo dzīvības plūsmu un spēku, bet tai pašā

reizē jārūpējas, lai šo spēku apgaismotu un vadītu kul-

tūras darbā iegūtās atziņas un vērtības.

Šo ceļu ejot un kultūras gaitai līdz veidojoties, mēs

varbūt iegūsim arī to mieru, kuru velti meklēja Fausts.

Dabas dzīves un kultūras attīstības gaita prasa, lai

katrs attīstības loceklis būtu vērtīgs. Tādam jābūt arī

cilvēkam.

Ja mēs būsim ieguvuši pārliecību, ka esam derīgi un

nepieciešami locekli lielā attīstības plūsmā, tad arī mūsu

dzīve būs pilnvērtīga, spēcīga un daiļa, kaut arī dažs

labs jautājums paliktu neatrisināts.

Savam mērķim — pilnvērtīgai, spēcīgai un daiļai dzī-

vei — mēs tuvosimies tad, ja pratīsim sevī uzturēt ne-

bojātu dabīgās dzīvības vareno plūsmu, kuru apgaro un

vada kultūras vērtības un atzina.

Tā atnāk pavasars...

EDVARTS TŪTERS

Nu pali garām jau un ceļas valgums gaisā,

Ko zeme izstaro un kas tik viegli plūst
Uz ziliem debešiem kur saule varu gūst,
Un priecīgs sveicot to, jau zarā pumpurs raisās

Ai brūnie tīrumi, ko aprīļvējšs jau žāvējs,
Drīz atkal pārstaigās jūs vecais sējējs drošs.

Tam rokas stipras ir un gars kā bite možs;

Jau ilgi kūmās viņš ir pavasarim stāvējs.

Viņš zin kad jākaisa ir zelta kvieši zemē,

Lai siltums raisītu drīz zaļos dzietos tos.

No tāliem dienvidiem kad pārnāks meža zoss, —

Var zemi apkārt griezt tad spožais arkla lemess.

Un kad ir aparts viss un graudi laukā sēti;
Pie druvas nostājas tad vecais sējējs kluss,
Ar milzu cerību viņš spēkus dusošus

No zemes dzīlēm sauc un liek tiem darbu svētīt.

Ik dienas mīlīgāks tad paliek saules silums

Un maigas dvašas pilns ir pielijis viss ārs
...

Rīt sārti atvizēs jau ziedos ābeļdārzs,
Bet pieliets cīruļdziesmām skanēs debess zilums!

— Tā atnāk pavasars jau ilgus garus mūžus,
Bet vienmēr šķietas mums ka pirmreizējs ir viss,

Ko Lielais Radītājs priekš mums ir veidojis,.
No jauna atmodinot krūtīs saldas žūžas

...

Bērnu vasaras atpūta

J. Akmens,
Latvijas Sark. Krusta ģenerālsekretārs.

Mēs zinām sakāmvārdu: «Nav ļaunuma bez sava la-

buma!» Saites, kas vieno dzīves biedrus ģimenē, kļūst
arvien vaļīgākas un nedrošākas un līdz ar to arī ģimenes

dabīgais papildinājums — bērnu pulciņš arvienu mazāks

un retāks. Arī saimnieciski motīvi še pievienojas klāt,

īpaši pilsētās, kur dzīves cīņa un sacensība lielāka, un

tikai stiprais un labi sagatavotais var nodrošināt sevi ar

darbu un pietiekošu iztiku. Bet bez pietiekošas iztikas ģi-

mene nevis plaukst, bet nīkst un izriešas.

Tomēr šie nelabvēlīgie apstākļi ir atvēruši sabiedrībai

acis, un tā ar katru gadu sāk vairāk nākt pretī ģimenes
iaunai stiprināšanai. Pieaugušo un darba spējīgo cilvēku

attiecībās grūtāk iejaukties, bet īpaša vērība un pastipri-
nātas rūpes tiek piegrieztas bērniem. Taču šo to jau mē-

ģina darīt arī ģimenes pieaugušo locekļu laba. Tā pēdē-

jos gadus grūtākajos ziemas un sala mēnešos visā valstī

pilsētās darbojas sabiedriskas palīdzības komitejas. Savu

aprobežoto līdzekļu dēļ tās gan gribēja apģērbt un ēdināt

tikai bērnus, bet apstākļi rādīja, ka rūpes par bērnu daž-

reiz paliek neracionālas, ja reizē nedara nekā priekš bērna

vecākiem, kas cieš trūkumu un ir bez darba, Tāpēc sāka

izplatīt palīdzību lielākajos centros vispirms arī uz trū-

cīgākajām mātēm, ēdināt un apģērbt tās. Ja bērns tiek

apģērbts un paēdināts ar siltu pusdienu, bet atgriežas
aukstās tukšās sienās, kur nīkst izsalkuši un neapģērbti
vecāki, viņš cieš un nomokās tiem līdz un nespēj attīstī-

ties tā, kā tas vajadzīgs. Daudzos gadījumos viņš pat
dalās ar vecākiem tai pārtikā un apģērbā, kās izsniegts
viņa vajadzībām un tā saņem tikai puspalīdzības.

Tomēr palīdzība, kuru cilvēks nevar kompensēt ar

1057. g. 15«X A A f N V A L I D S»



savu darbu, zināmā mērā nomāc viņa personību un arī

atradina no nopietna darba. Tāpēc pēdējā laikā valsts

mēģina ievest lietderīgāku veidu palīdzībā ģimenes pieau-

gušajiem locekļiem, organizējot nometināšanu uz laukiem

ar zināmu palīdzību priekš ierīkošanās. Paredzētas arī

dažādas prēmijas tiem, kas atgriežas no pilsētām uz lauku

darbiem. Tas viss ir jau labs solis uz priekšu, kaut gan

valsts līdzekļi šim nolūkam būs aprobešoti, un pašai sa-

biedrībai būs arī jāmobilizējas šai pašā virzienā.

Viens no palīdzības veidiem trūcīgiem bērniem ir arī

viņu izvešana pa vasaras laiku kādā vasaras atpūtā. Sa-

vādi gan liekas skanot apzīmējums «vasaras atpūta», jo

parasts pieņemt, ka bērni rotaļājas un atpūšas ikkatru

dienu, un kāda tad nu vajadzīga tiem vēl īpaša atpūta?
Taču te jāuzsver, ka īpaši mūsu dienu skolas bērns ir

viens no lielākajiem darba rūķiem, kuram ir daudz garāka
darba diena, kā jebkuram citam fiziska vai garīga darba

strādniekam. Tagadējā, ar dažādiem priekšmetiem ap-

krautā skola prasa no viņa jau pašos agrajos bērnības ga-

dos 6—7 stundas darba un uzmanības. Bet. ar to nepie-
tiek: uz klases sola mācības netiek tā sacīt pilnīgi sagre-

motas, bērns dabū uz māju līdz uzdevumus, kuru veikša-

nai labi apdāvinātam bērnam vajag ap 2 stundu, bet vi-

dēji spējīgam bērnam — 4 un vairāk stundas. Pievieno-

sim te vēl klāt to apstākli, ka gandrīz katram bērnam ir

arī «privātsaimniecība», kurā gribas drusku pastrā-
dāt. Tā meitenēm jāapkopj savas lelles, jāpašuj viņām šis

tas, zēniem jāizzāģē kāds rāmītis, jākonstruē kāds mēcha-

nisms, jāuztaisa kāds strazdu būrītis, pūķis, vai buru laiva

—- un mēs dabūjam vismaz savu 12—14 stundu darba

dienu priekš jaunā un nerādītā organisma. Un ilga sa-

liekta sēdēšana taisni viņam ir tik kaitīga un apsīcina arī

viņa raksturu un dzīves prieku. Tas jāsaka par skolē-

niem, bet varbūt citi bērni, kas vēl neapmeklē skolu, ir

brīvāki, atpūšas un rotaļājas? Neaizmirsīsim atkal šeit

tās daudzās dzimtas, kur 5 un 6 gadus veci bērni ir jau-
nāko brālīšu un māsiņu aukļi un kopēji, jo mātei un ci-

tiem piederīgiem nav vaļas nodoties šiem pienākumiem.
Tāpat neizlaidīsim no prāta arī, ka īpaši meitenēm, kuru

organisms vēl trauslāks, jau agri jāradinās palīdzēt mātei

virtuvē, pie istabu uzkopšanas un citos saimniecības pie-
nākumos. Un ja arī bērns vēl būtu tik mazs, ka viņš
daudz neko nevarētu palīdzēt saimniecībā un pie mazā-

kiem brāļiem un māsām, tad daudzkārt ģimenes pieau-
gušo locekļu nevaļas dēļ viņš sēž caurām dienām iespro-
stots mājās un redz dabu un Dieva pasauli tikai caur aiz-

kvēpušu loga rūti. Vai atkal viņu nevar izvest pastaigā-
ties un parotaļāties brīvā dabā tāpēc, ka trūkst siltāku

drēbju un apavu. Bet mēs zinām, ka gaisa un gaismas
trūkums, kā arī ierobežotas kustības nogurdina bērnu daž-

kārt vairāk kā darbs un dažādi pienākumi.

Visu to ievērojot, mēs sapratīsim, ka vārdi par bērnu

atpūtu zināmos apstākļos ļoti vietā un pie tam nevien at-

tiecībā uz trūcīgiem bērniem, bet arī uz citām bērnu ka-

tēgoriiām. Skolā iet visu šķiru un stāvokļu bērni; tāpat
brīvā gaisā neizkļūst pietiekoši nevien trūcīgie, bet arī

daudzi citi pilsētas bērni. Domājot par bērnu atpūtu, jā-
domā par viņiem visiem, un, domājot par bērnu atpūtu,

tāpat jādomā par atpūtu arī visu vecumu bērniem.

Taču bez normāli attīstītiem un veselīgiem bērniem

ir arī daudz trauslu bērnu, kas gan vēl nav slimi, bet

stipri ieņēmīgi pret dažādām slimībām, galvenā kārtā pret

kroniskām, kā turberkuloze, skrofuloze v. c. Ja ar orga-

nisma nostiprināšanu svaigā gaisā, saulē, ūdenī un piemē-
rotās kustībās mēs viņus neimmunizējam, tad viņi vēlāk,

gadiem ilgi slimodami izmaksās mums pasakainas sum-

mas. Viņi kļūs par slimības perēkli arī savai apkārtnei
un ar savu vārguļošanu nomocīs un nospiedīs arī savu

piederīgo un apkārtējo laužu psīchi. Jaunākā laikā bērnu

pareizu atpūtināšanu un viņu organismu nostiprināšanu
sāk jau visagrākajā dzīves laikmetā, kad bērnu pat vēl

nevar atraisīt no mātes gādības un kopšanas. Tāpēc jau-
nākais virziens bērnu aizgādniecībā ir, iesākt bērnu atpūtu

ar kopīgu mātes un bērna atpūtas na m v dibi-

nāšanu. Šinīs mājās novieto vismaz uz vasaras sezonas

laiku mātes ar zīdaiņiem un mazbērniem. Tas vajadzīgs

trūcīgām mātēm, kuras zīdīšanas laikā nespēj bērnu pie-

nācīgi uzturēt; vajadzīgs arī mazturīgām mātēm ar lie-

lāku mazbērnu pulciņu, kurš viņas nogurdinājis un izsūcis

viņu spēkus. Tāpat vēl tas vajadzīgs mātēm, kas nodar-

binātas ārpus savas saimniecības smacīgā, putekļainā vai

stipri koncentrētā darbā un kurām vajadzīgs kopā ar sa-

viem bērniem stiprināt veselību un atpūtināt nervus. Daž-

reiz šāda novietošana jāpiešķir arī mātēm, kam pašām

personīgi tas nebūtu priekš veselības tikdaudz vajadzīgs,

bet kurām ir vārgi vai slimīgi zīdaiņi vai mazbērni, kam

ārsti atrod nepieciešamu lauku gaisu vai zināmu dieti. Tā

kā šādu namu nevar ierīkot daudz, bet attiecīgu ģimeņu,
kur mātes un bērni trūcīgi un vēlētos atpūtu, ir liels skaits,

tad uzņemšana šādās atpūtas vietās izšķirama nevien no

sociālā, bet galvenā kārtā no ārstniecības viedokļa, un te

vēl vairāk kā pie citiem atpūtas veidiem jārunā līdz

ārstiem. Principā jau gan būtu skaisti, ka minēto atpūtu
varētu izmantot pēc iespējas vairāk mātes, jo bez visiem

augšā aprādītiem iemesliem, ģimenes mātei, kas apkrauta

ar rūpēm par vairākiem bērniem un saimniecību, dažreiz

taisni nepieciešams izkļūt ārā no mājas un mūžīgo rūpju
atmosfēras. Pavadījusi kādu laiku citos apstākļos, viņa
var aiznest atpakaļ ģimenē atkal jaunu saulainību un uz-

upurēšanos, kuru no mātes un sievas visi gaida, nemaz

nejautādami, kur lai viņa to uztur.

Mātes un bērnu kopīgas atpūtas namu uzturēšana

neiznāk arī tik sevišķi dārga, tāpēc, ka mātes var piedalī-
ties arī zināmos atpūtas mājas saimniecības darbos. Savu

bērnu miesīgā apkopšana, pats par sevi saprotams, paliek
arī atpūtas namā uz mātēm pašām. Tomēr izlietot mātes

darbospārliecīgā mērā arī nav labi, jo tad viņām no cerētās

atpūtas un pārmaiņas pret mājas dzīvi nekas neiznāks.

Šai ziņā arī jāņem vērā daudzmaz mātes agrākais dzīves

veids un apstākļi. Tāpēc nav arī īsti labi sabiedrot vienā

un tai pašā atpūtas namā pārāk dažādu aprindu sievietes

un bērnus. lemītnieču dzīve gribot negribot norit stipri
vienkopus un viena otras acīs. Pārāk dažādas parašas un

tikumi tuvus kaimiņus daudzkārt vairāk nogurdina kā

darbs un uzdevumi. Diemžēl šādi atpūtas nami vēl ir ti-

kai pirmsākumā un viņu ir tik maz, ka lielāka sadalīšana

iemītnieku starpā nav vēl iespējama. Latvijā šādus na-

mus līdz šim noorganizējuši tikai Sarkanais Krusts Asaros

un Latvijas Bērnu Palīdzības Savienība, vienu Rīgas Jūr-

malā
1

Mellužos, bet otru Bātē, 70 kilometrus no Liepājas.
Katrā

no_ viņiem uztur 20—30 mātes ar 30—40 zīdaiņiem
un mazbērniem. Lielāka tipa atpūtas nami arī nav vē-

lami, io liels iedzīvotāju daudzums rada vairāk nemiera

un pamazina atpūtas iespēju. Mātes uzņem uz laiku ap
6 nedēļām, kas ir arī gandrīz minimālais laiks, lai māte

ar bērniem varētu daudzmaz ierast jaunos apstākļos un

atpūsties. Pirmās dienās pēc apstākļu pārkārtošanas namu

iemītniekiem vel par daudz svaigas ir atceres un iespaidi
no atstātas mājas, kas viņiem vēl neļauj pilnīgi izmantot

ļaunās apkārtnes priekšrocības.

Ja atpūtas jnājā ir intelliģentākas mātes, tad īpašas
bērnu audzinātajās tur nav vajadzīgas. Turpretim vaja-
dzīga gan tuva ārstnieciska palīdzība, jo bērni šai vecumā

ir vārīgi un_ viņus var dažādi iespaidot piepeša apstākļu
maiņa. Tapec nami nododami nevien pastāvīgā ārsta uz-

raudzībā, bet tanīs novieto arī žēlsirdīgo māsu vai vecāku

medicīnas studenti, kas var izpildīt māsas uzdevumus.

Bet tas ir tikai tā sacīt pirmais solis bērnu apgādāša-
nai ar piemērotu atpūtu un atspirgšanu, kaut arī varbūt

pats svarīgākais, ka jau aizrādīju, šai dzīves posmā
topošais cilvēks visvarīgāks un visvairāk prasa uzmanības.

Otrs veids atpūtas sagādāšanai mazbērniem ir t. s.

bērnu rotaļu laukumi. Viņš tomēr ir tikai izpalī-
dzēšanas līdzeklis priekš tiem bērniem, kuriem nevar sa-

gādāt izcelšanu uz kadu laiku pavisam ārā no pilsētas.
Lielpilsētās, kur attālumi līdz perifērijai ir prāvi, šādus

laukumus var noorganizēt pa lielākai tiesai tikai pašā pil-
sētā, tās parkos un apstādījumos. Mazās pasētās, kur at-
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statumi nav tik lieli,, bērnus var izvest uz rotaļāšanos arī

kautkur pilnīgākā dabā, ārpus pilsētas.

Šādus laukumus parasti ierīko noplanējot zemi un pie-

vedot ļoti daudz smilšu, lai bērni var rakties tanīs, jo

smiltis, kā zināms, maziem bērniem ir visbrīnišķīgākais
būvmateriāls un sagādā daudz darba nevien viņu rokām,

bet arī fantāzijai. Ja grib ierīkot daudzpusīgākus un pil-

nīgākus laukumus, tad mēdz uztaisīt arī bērniem brauk-

šanu no kalna, uzbūvējot attiecīgu dēļu grīdu, šūpoles,

ūdens baseinus un vingrošanas kārtis. Peldbaseini gan ie-

teicami tikai tad, ja ūdeni var pietiekoši mainīt. Pretējā

gadījumā labāk bērnus kāda audzinātāja pavadībā laiku

no laika aizvest līdz upei vai ezeram un tur izlietot da-

bīgu un pilnīgāku nopeldēšanās iespēju.
Uz rotaļu laukumiem bērni ierodas vai nu vecāko

brāļu un māsu vai arī pieaugušo tuvinieku pavadībā. Daž-

reiz laukumos noorganizē arī fiziskās audzināšanas vai

citu skolotāju līdzdarbību, kas bērnus pulcina uz kopīgām

rotaļām, ievada viņu darbu, uzmudina viņus uz sacensību.

Pēc mana ieskata tomēr sevišķi daudz iejaukties šādā

bērnu pasaulē, kad viņš jau atradis sev nodarbošanos ro-

taļu laukumā, vairs nevajadzētu. Bērna fantāzija pati iet

neizdibināmus ceļus un uzbur viņam tādu pasauli, no

kuras pieaugušais palīgs daudzreiz var tikai nepatīkami
atmodināt. Pieaugušiem, turpretim, vairāk tikai jāpie-

rauga, lai laukumā neizpaužas bērnu ļaunie dzenuļi, lai

viņi nedara viens otram pāri un nebojā savu veselību.

Prasīt, turpretim, pārāk lielā mērā drēbju un apavu sar-

gāšanu arī nav lietderīgi, jo bērns grib vairāk kustēties,

visur pieskārties un visu pamēģināt un, noliedzot to, lau-

pām viņam viņa īsto sajūsmu.

Rotaļu laukumos bērni parasti pavada tikai dažas

stundas, kamēr nogurst, vai sāk uzmākties izsalkums. Uz

parastiem rotaļu laukumiem jāņem līdz sviestmaizi vai

citu ko ēdamu un arī pudelē kautko dzeramu. Bet nebūtu

izslēgts, ka, ierīkojot rotaļu laukumus kautkur tālāk ārpus

pilsētas, noorganizētu pie viņiem arī kādas siltas zupas iz-

sniegšanu, ar ko būtu reizē palīdzēts nevien trūcīgu bērnu

izkļūšanai svaigā gaisā, bet arī viņu uzturam. Tādā ga-

dījumā gan jārada laukuma tuvumā kāds lievenis ar

jumtu, kur pie visādiem laika apstākļiem var pasniegt
ēdienu. Jārada arī virtuve. Dažreiz tas iespējams, ierī-

kojot laukumu kādas ārpus pilsētas skolas vai citas iestā-

des tuvumā, kur piemērotas ēdamas un atpūtas telpas bēr-

niem jau gatavas.

Ja bērnus izved uz laukumiem uz ilgākām stundām un

tur viņus arī paēdina, tad vēlams noorganizēt viņiem tur

arī atpūtas iespēju, pagatavojot un novietojot labā laikā

pievējā, bet mākoņainā laikā uz kādas verandas atpūtas

gultiņas, kas var būt vienkāršs uz kokiem uzstiepts bre-

zents ar pagalvja paaugstinājumu. Derīgas arī segas,

kurām nav arī jābūt biezām un smalkām. Pēc azaida bēr-

niem atpūta ļoti ieteicama. Tāpat jārūpējas par roku

mazgāšanas iespēju bērniem.

Uz rotaļu laukumiem ieteicams bērniem darboties pēc

iespējas vieglās drēbēs, piemērojoties, saprotams, gada
laikam un gaisa apstākļiem. Tas bērnam atvieglo visu

muskuļu nodarbināšanu un atļauj brīvāku pieeju arī gai-

sam, saulei un vējam, kuri veselīgi kairina viņa ādu, ner-

vus un caur tiem iekšējos orgānus.

Plašāka rakstura bērnu atpūtas vietas kā rotaļu lau-

kumi ir bērnu dienas kolonijas, kurp bērni iziet uz

visu dienu un tikai pa nakti atgriežas mājās pie tuvinie-

kiem. Šādas kolonijas stāv vidū starp rotaļu laukumiem

un pastāvīgām bērnu kolonijām. Viņas gan nedod visu

to priekšrocību kā pastāvīgās kolonijas, jo braukšana vai

iešana turpu un atgriešanās vakaros nevien pārtrauc vie-

notu dzīves veidu, bet arī uztrauc bērna psīchi un neļauj
tai pilnīgi iejusties kolonijas apstākļos. Viņš tur sajūtas
vairāk vai mazāk kā viesis, bet nevis kā mājnieks, kas ne-

pieciešams pilnīgai labsajūtai un atspirgšanai. Tomēr

šādu iestādījumu uzturēšana ir nesamērīgi lētāka, un tā-

pēc viņas var biežāk ierīkot un var uzturēt arī mazākas

organizācijas. Šādās kolonijās nav vajadzīgs plašu guļ-

telpu un inventāra, bet nepieciešamas tikai ēdamas telpas
un telpas priekš atpūtas un uzturēšanās mākoņainās dienās.

Ēdināšana šādās kolonijās jāizdara gan vairākas reizes,
vismaz divi jeb pat trīs reizes, jo bērni viņās ierodas jau

ap pīkst. B—9 rītā un paliek līdz pīkst. 6—7 pievakarē.
Šais kolonijās bērnus vairs nevar uzraudzīt viņu piede-
rīgie, kas pat traucē kolonijas dzīves kārtību, bet viņa jā-
vada un tanī jādarbojas skolotājiem. Jautājums ir tikai,
kādus skolotājus vairāk izraudzīties, jaunākos vai vecā-

kos, piedzīvojušākos. Tā kā šādās kolonijās sistemātiska

mācīšana nenotiek, bet loti no svara možs uzņēmīgs gars,

saulainība un dzīves prieks, tad pēc mana uzskata šeit pa-

rocīgs darba lauks jaunākiem spēkiem. Viņos vēl kūso

enerģija un, nesen vēl paši no bērnu laika un agrās jau-
nības izgājuši, tie jaunatnei tuvāki un sirsnīgāki nododas

viņai. Saprotams, pie tam nedrīkst palikt novārtā disciplī-
nas jautājums. Šādās kolonijās jau ierodas vecāki bērni

kā rotaļu laukumos, un tāpēc viņu nodarbošanās nevar būt

tikai parušināšanās pa smiltīm, paskriešanās un paplunčo-
šanās pa ūdeni, kā rotaļu laukumos. Te skolotājiem jāno-
organizē jau vispusīgāka un ārstnieciski pareiza fiziska

attīstība un vingrošana. Labi, ja tādas kolonijas var no-

organizēt, piem., pilsētas apkārtnes dārzos, kā Bērnu Pa-

līdzības Savienība to izdarījusi Saules dārzā pie Rīgas.
Tur bērniem var uzdot rūpes par puķu kopšanu, koku no-

tīrīšanu un laistīšanu, ierīkot sakņu dobes un ogu plan-
tācijas. Tādas kopjot bērni tuvāk ieskatīsies dabā mi

mācīsies apvērtēt viņas brīnumus; mācīsies no dabas arī

pacietību un izturību cīņā ar dažādiem apstākļiem. Tie

ieradināsies arī veselīgā savstarpējā sacensībā un izgudro-
šanā, atrodot kādu labāku līdzekli savu dēstu kultūrai kā

biedrs. Pie darba viņu domas un gars disciplinēsies un iz-

augs lielāka skaistuma apziņa. Vajaga tikai rosīgu audzi-

nātāju, kas paši mīl darbu un dabu, un kas prot to bēr-

niem atvērt nevis no nepievilcīgās un smaguma puses, bet

viņu vērtību un jaukumu.

Sarežģītāka kā uz rotaļu laukumiem ir bērnu nogādā-
šana uz dienas kolonijām. Tā kā šādas kolonijas atrodas

tālāk par rotaļu laukumiem, un bērns tur paliek ilgāk, tad

vecākiem vai tuviniekiem neparocīgi bērnu turpu pavadīt.
Bet atlaist vienu pašu bieži atkal liekas nedroši, jo sevišķi
lielākajās pilsētās modernie satiksmes līdzekļi prasa no

gājējiem daudz uzmanības un koncentrācijas, ko no bēr-

niem nevar sagaidīt. Tāpēc Bērnu Palīdzības Savienība,
ierīkodama atpūtas koloniju bērniem Saules dārzā pie
Ķīšezera ar diezgan lielām bažām novēroja, kā atrisinā-

sies bērnu nogādāšana turpu un atpakaļ. Bet piedzīvo-
jumi rādīja, ka bažām nav sevišķa iemesla. Vienas ap-
kārtnes bērni sabiedrojas pulciņos, bet mazākos, par ku-

riem visvairāk bažu, paņem savā vidū, vai arī tos viņu
piederīgie novada līdz tramvajiem vai arī autobusiem un

iesēdina tajos. Atpakaļceļā mazākos bērnus audzinātājs
novieto tramvajos vai autobusos, vai nodod lielāko biedru

uzraudzībā.

Pie tā paša arī izceļas jautājums, kāda vecuma bērni

piemērotāki dienas kolonijām. Man šķiet,, ka tie varētu

būtu galvenā kārtā pirmskolas un pamatskolas pirmo
klašu bērni. Tie nevien vēl trauslāki veselības ziņā, bet

šai vecumā arī grūtāk atraut uz ilgāku laiku no ģimenes,
jo bērns vēl nav tik patstāvīgs un arī cieš bez ģimenes
un īpaši mātes mīlas siltuma. Nav vēlams šādās koloni-

jās sabiedrot arī pārāk dažāda vecuma bērnus, īpaši ja
viņus nevar labi nošķirt puslīdz patstāvīgās grupās. Pre-

tējā gadījumā lielākie ar savu dzīvi un parašām sāk ie-

ņemt pārsvaru, un mazākie paliek sānis un vīst, kā paēnā
atstāti stādi. Šais kolonijās nevar arī sajaukt veselus bēr-

nus ar kroniski slimiem, jo pirmie jutīsies nospiesti un it

kā pazemoti pie veselo lielākas veselības un rosības.

Viņus arī nervozēs veselo skaļums un kustīgums, kas nedos

viņiem vēlamās atpūtas. Vecākus bērnus jeb skolu jau-
natni parasts pa vasarām izvest uz vienu līdz pusotra mē-

neša uz pastāvīgām kolonijām, kur bērni uzturas

nepārtraukti visu šo laiku. Šīs kolonijas parasti mēdz ie-

rīkot vai nu jūrmalā, kur jūras vēji un peldes pilnīgāki

«KASA I N V A L i 0 Š»mi. g. 17



iestiprina nogurušo organismu, vai arī augstos mežainos

apgabalos, kur jūru atvieto saule un mežu ozons. Es ne-

esmu pretinieks šīm bērnu atpūtas vietām, bet pieņemu

viņas tomēr ar zināmām ierunām. Man gribētos šķirot
šīs kolonijas tādās, kurp nosūta tiešam vārgus, novājēju-
šus bērnus, kas bieži slimo, un arī disponēti saslimšanai.

Šādiem bērniem pēc iespējas mierīgāka atpūta tiešam ne-

pieciešama, un var tikai priecāties, ka rodas arvien pla-
šākas aprindas, kas par to rūpējas. Bet lielākās pašval-
dības un spēcīgākās slimo kases beidzamā laikā tā papla-
šina šādu atpūtas vietu ierīkošanu, ka piem. Rīgas bēr-

niem ir pat zināma izvēle, kādas organizācijas vai iestādes

kolonijā viņi gribētu iekļūt. Kolonijas izveidojas par mie-

rīgas atpūtas vietu nevien patiesi slimīgiem un slimīgi
nervoziem bērniem, bet gandrīz ikkuram bērnam zināmā

vecumā. Par mērauklu tiek bieži pieņemta vecāku mazā

rocība, ģimenes lielums vai bērna cītība un sekmība sko-

las darbos. Lai cik teicami šie apstākļi, pareiza mēraukla

tā tomēr nav. Veselīgam un spirgtam bērnam pusaudža
gados vajag vairāk plašuma, kustības brīvības un nodar-

bības nekā kolonijas to spēj dot. Mūsu bērnu kolonijas
lielāko tiesu vēl noorganizētas uz atpūtas principiem, kas

gan vajadzīgi slimīgiem bērniem, bet veselīgos tikai no-

gurdina un aizkavē viņu attīstību. Atpūta labākā gadī-

jumā mainās ar rotaļām, vingrošanu, sīkiem rokdarbiem

bez īpašas praktiskas nozīmes. Bet bērnu psīche tiecas

pēc tādas nodarbības, kur viņš var parādīt un attīstīt

pats savu iniciatīvi un organizātoriskās spējas. Viņš grib
būt arī mazs valdnieks un noteicējs zināmā sfērā, ko ko-

loniju dzīves un darba apstākļi un disciplīna arī nevar

dot. Es saprastu koloniju kā iestādi visiem bērniem, ja
tā būtu normāla racionāla lauksaimniecības vai dārzko-

pības ferma, kur bērns redz visu darba dzīves un dabas

daudzpusību un pats ir viņas līdzdalībnieks. Es nedo-

māju ar to, ka bērnam būtu jāpiedalās visos arī viņam

nepiemērotos uzdevumos, bet arī kā ziņkārīgs un sapra-

tīgs novērotājs viņš daudz mantotu. Arī visam tam dar-

bam, kur viņš pats varētu ņemt līdzdalību, viņš redzētu

praktisku nozīmi un īstu attaisnojumu. Bet līdz šim par

šāda rakstura bērnu vasaras kolonijām nav domāts. Pa-

rasti viņas noorganizē un uzbūvē pat tik neauglīgos apga-

balos, kur pie labākās gribas nekāda praktiska saimnie-

ciska darba nevar izvest. Ja nu tādu koloniju racionāli-

zāciju nevar izvest, tad, pēc manām domām, veselīgus un

uzņēmīgus, možus bērnus labāk virzīt uz

ģimenēm, kas dzīvo uz laukiem, kur tie var

vairāk mācīties un kļūt patstāvīgāki, daudzpusīgāki un

drošāki dzīvē. Cik daudz no mums pašiem, kas skaitā-

mies šodien pie vecākās paaudzes, neesam ilgus gadus pa-

vadījuši ganu gaitās, sākot ar putniem un cūkām un tad

gadu pēc gada iegūstot atbildīgākus uzdevumus. Un vai

tas mums ir par ļaunu nācis? Lai ļaunās audzes padara
tikpat daudz pie Latvijas izveidošanas, kā vecās darījušas
pie viņas pamatu likšanas, tad mūsu dzimtenes dzīve un

attīstība tiks ātri uz priekšu. Tāpēc nav nekāds pazemo-

jums vai izmantošana, ja arī vidusskolas skolnieks savu

vasaras atpūtu pavada ganu gaitās. Tur bērns ir tas ma-

zais valdinieks savā valstī, par kuru es augstāk jau runāju.
Tur viņš var plaši izlietot savu attapību, organizātoriskās

spējas, no vienas puses, un rūdīt savu pacietību, uzmanību

un izturību —no otras. Vienatne viņu padara arī par fi-

lozofu, iemāca rūpīgāki un apdomīgāki skatīties uz lie-

tām un apsvērt dažādus jautājumus. Zināmas neērtības

un grūtības norūda, jo jauns organisms viņas pārvar bez

dziļākām sekām. Saprotams, ka viņa saimniekiem jābūt
arī saprātīgiem, kas mīl bērnus un saprot viņu dvēseli. Kā

zieds pret sauli, tā bērns atver savu dvēseli pret īstu sir-

snību un draudzību, ko tam parāda un gatavs pielikt visus

spēkus, lai to attaisnotu. Tāpēc ir labi, ka bērnu nodo-

šanu ģimenēs un ganos noorganizē ar kompetentu organi-
zāciju starpniecību. Tās caur saviem pārstāvjiem pār-
bauda apstākļus un apsvej-, cik tie bērnam piemēroti. Pē-

dējos -gados priekš Rīgas un Latgales bērniem, kas aiziet

vasaras darbos vai uzturas citās ģimenēs, šo lomu uzņē-

mies un ar labiem panākumiem izpilda Jaunatnes Sarka-

nais Krusts.

īpaši no svara nevis iestādēs, bet labāk ģimenēs nodot

uz vasaras atpūtu bērnus, kuriem trūkst viena vai abu ve-

cāku, kas ilgāku laiku nav auguši ģimenes klēpī. Kaut

arī sveša ģimene nekļūs nekad tik pilnīgi tuva kā savējā,

tomēr bērns šeit iejutīsies vairāk vai mazāk ģimenes at-

mosfērā, kas tomēr ir kaut kas cits, kā pat vislabākās ie-

stādes atmosfēra. Mūsu aukstajos laikos, kad viegli iz-

irst radniecības un draudzības saites, kad cilvēks arvien

vairāk paliek ceļinieks un mēbelētu istabu iemītnieks —

šādā laikmetā ģimene skan kā atbalss no zaudētās paradī-

zes, un bērniem jāmāca un jāradina turēties pie tās un

cienīt īstu ģimenes garu. Kad uz viņu tieksies mūsu la-

bākās atmiņas, bērns, pieaudzis par lielu cilvēku, arī rau-

dzīsies uz ģimeni kā uz lielāku svētumu, gribēs ātrāk to

nodibināt un negribēs to izārdīt, arī iestājoties dažādām

grūtībām.
Bērnu uzturēšana kolonijās iznāk arī dārgāka kā

audzināšana ģimenēs. lestādēs tiešā bērna uztura izdevu-

miem nāk klāt izdevumi par telpām un personāla uzturē-

šana, kas ģimenē uz bērna uzturēšanu nav liekami. Tur

bērns dzīvo kopā ar pieaugušiem un viņu apkopj tie paši
ļaudis, kas padara citus mājas darbus. Un ja nu lielāks

bērns vēl var arī zināmā mērā pakalpot ģimenei vai nu

ganu gaitās, vai citādi, un nopelnīt par to sev ziemai iz-

tiku, kā tas paceļ viņa pašapziņu un dzīves enerģiju! Mēs

zinām, kā bērns morāliski cieš, kad viņam no trūcīgiem
vecākiem jāprasa daži graši skolas vai apģērba un apavu
vajadzībām. Tāpēc sapratīsim arī to gandarījumu, kad

līdzekļus minētām vajadzībām viņš jau pats spējis sagādāt.
Visu to ievērojot, jāatzīst, ka pareizi dara tie vecāki,

kas bērnus koloniju vietā nodod vasaras uzturā pie sa-

viem radiem un pazīstamiem, vai kaut arī pie svešiem, sa-

protams, piemērotā un kārtīgā ģimenē. Ja tas nevar no-

tikt pilnīgi par brīvu, ja bērns vēl mazs un nevar nekā

pakalpot, tad var pat piemaksāt, un ja vecāku rocība ne-

atļauj piemaksas, šīs piemaksas var uzņemties pašvaldības,
organizācijas, vai slimo kases. Zināms, pārāk mazus bēr-

nus nevar virzīt turpu, bet galvenā kārtā skolas vecuma

bērnus, kuriem vairs nevajag tikdaudz uzraudzības, un

kuri arī sevis apkopšanas ziņā ir patstāvīgāki. Bērnus ve-

cumā no s—B gadi var nodot pie radiem un labi pārzinā-
miem cilvēkiem tai gadījumā, ja šādai ģimenei ir pašai
bērni daudzmaz līdzīgā vecumā, un visi bērni var iet un

rotaļāties kopā
:

Nododot bērnus ģimenē, jāvēlas, kaut

šada ģimene vel būtu pilnā sastāvā, tas ir, ar tēvu un

mati un lai abi tie vēl būtu pēc iespējas veseli un darba

un bērnu uzraudzības spējīgi. Ja tomēr trūktu viena no

ģimenes pārstāvjiem, tad tā nedrīkstētu būt māte, jo bērns

grūti iejutīsies dzimtā, kur trūkst mātes. Kaut arī ne sava

mate, sieviete un māte tomēr tuvāk sapratīs bērnu dvēseli

un nolīdzinās dažādas grūtības. Ar to es negribu teikt,

ka_ nebūtu arī izņēmumu, bet gadījumu pārsvarā būs to-

mēr ta, un nezināmos apstākļos mums vairāk jārēķinās ar

caurmēru.

Vārgus un īpaši slimīgus bērnus nav sevišķi ieteicami
virzīt uz ģimenēm. Tur viņi nevien var inficēt arī ģime-
nes bērnus un nospiest ar savu apātiju viņu psīchi, bet
ģimenēs nevar_ arī pietiekoši izsekot viņu 'veselības stā-
voklim un ieverot visas viņu vajadzības šai ziņā. Nor-
mālais dzimtas gars ir spēcīga plūduma, trauksmīgs un

darbīgs, un vārgs, slimīgs bērns
nevar izsekot viņam. Ja

arī viņu nespiež un nestumj, viņš tomēr jūtas it kā at-

spiests sānis un vientuļš, kad apkārtējā dzīve steidzas vi-

ņam garam. Tas bērnu neatpūtina, un ja arī viņa vese-

lība neiestātos jauni sarežģījumi, viņš tomēr rudenī pār-
brauc pilsētā talak neizveidojies un neatpūties, nedrošāks

un neuzņēmīgāks vel kā bijis.
Pareizu principu ietur, piemēram, Tuberkulozes Ap-

karošanas biedrība, izlasīdama priekš bērnu atpūtas kolo-

nijām nopietnāki savārgušus bērnus. Tāpat arī Bērnu Pa-

līdzības savienība Rīga laiž savu koloniju bērnus cauri
veselības kopšanas punktu apskatei. Tas nevien lietderīgi
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bērnu pareizai izlasei uz kolonijām, bet arī kolonijas uz-

tura un dzīves apstākļu noteikšanai. Vārgo bērnu atpūta

vasaras kolonijās nevar būt pārāk īsa, jo tad viņi nepa-

gūst nemaz iestiprināties. Dažas slimo kases un biedrības

mūsu īsajā ziemeļu vasarā, kura dod arī daudz apmāku-
šos un vēsu dienu, traucas izvest trīs bērnu maiņas. Tā

ka skolas pilnīgi beidzas tikai jūnija sākumā un augusta

beigās atkal atjaunojas, tad tas ir par daudz. Vismaz

6—B nedēļu atpūta vārgākiem bērniem nepieciešama pēc

ārstu novērojumiem, lai šie bērni bez veselības tālākas pa-

sliktināšanas varētu veikt savus nākamās ziemas pienā-
kumus. Vasaras kolonijas nedrīkstētu būt arī pārāk pla-

šas, lai tās nepieņem viesnīcas raksturu, kur audzinātāji

arī pie labākās gribas nevar ieturēt vajadzīgo klusumu un

kārtību. Nevar arī bērnus novietot pārāk saspiestos ap-

stākļos, jo īpaši gulēšana ir tik svarīgs atpūtas apstāklis,

kur jārada bērnam piemērotas ērtības. Liela nozīme ir

piemērota apgabala izvēlei, jo bērnu novietošana gadī-

juma ēkās, kuras stāv varbūt mitrā zemā apgabalā, var

nest varbūt vairāk ļaunuma kā labuma, Teiktais par

bērnu lietderīgu nodarbināšanu zīmējoties uz dienas kolo-

nijām, attiecināms vēl plašākā mērā arī uz pastāvīgajām

bērnu kolonijām. Tā par paraugu piem. varētu ņemt

lauksaimniecības mazpulku nodarbību, kura tik teicami

atspoguļojusies pēdējās vietējo ražojumu izstādēs Rīgā.

Tāpēc koloniju organizētājiem jārūpējas par attie-

cīgi sagatavotiem skolotājiem un paplašinātu saim-

niecību. Dārz- un sakņkopībai labs papildinājums var būt

biškopība, putnkopība un dažas citas saimniecības noza-

res, pie kurām bērni bez šaubām atradīs daudz prieka.

Ārstiem, kas noteic kolonijas vajadzību bērniem, jā-

nosprauž arī robeža, kur bērns vairs nav noderīgs koloni-

jai, bet jāsūta varbūt uz sanatoriju vai slimnīcu.

Vecākiem pašiem te arī jābūt atklātiem un jāsniedz

koloniju vadītājiem un ārstiem jau iepriekš ziņas par

bērna jušanos un veselības apstākļiem, cik viņi ģimenē to

novērojuši.
Vasaras atpūtu kolonijās vai sanatorijās bērniem pa-

stiprina un papildina tā saucamās meža skolas, kur

bērni ar vājām plaušām un šaurām krūtīm, kā arī skrofu-

lozi, rachitiski un anēmiski bērni strādā skolas darbus

ārpus pilsētas kādā skuju parkā vai mežā īpaši uzceltā

ēkā uz vaļējām vai pusvaļējām verandām un pilnīgi brīvā

gaisā, cik to atļauj klimatiskie apstākļi. Diemžēl, mūsu

ziemeļu klimatiskie apstākļi ir tik nelabvēlīgi, ka daudz-

maz pilnīgāka brīvgaisa skola ziemas laikā vārgu bērnu

organismiem nav piemērota. Tomēr ar laiku attiecīgie
bērni varbūt vairāk norūdīsies, un šo teicamo ideju varēs

izvest plašākā mērā. Otrs traucējošs apstāklis brīvgaisa
skolām ir arī tas, ka viņas iznāk dārgas, jo bērnus tur

nevar tā sabiezēt, viņiem vajag labu apģērbu, rūpīgas kop-
šanas un uzraudzības. Būtu tomēr teicami, ka rosīgas

pašvaldības vai pat lielākas slimo kases turpinātu Rīgas

ierauto pirmo sliedi šai ziņā. leguldītie līdzekli ar laiku

tomēr atmaksātos, jo šais skolās uzaugušie bērni būtu no-

stiprinājušies un vēlāk prasītu mazāk ārstnieciskas palī-
dzības.

Netiešākā nozīmē bērnu atpūtu vasarā atbalsta arī

tie paņēmieni, kā dažas jaunatnes organizācijas vasarās

nodarbina savus biedrus. Tādi piem. ir skautu pulciņu
sirojumi pa Latviju un dažāda viņu nodarbība brīvā dabā.

Vēl plašākā mērā kā sirojumi atpūtas mērķim kalpo
skautu un jaunekļu un jaunavu kristīgo savienību vasaras

nometnes, kur gan dzīve norit vienkārši, teltīs pie spar-

tiska uztura un diezgan intensīvas nodarbošanās, bet orga-

nismu tomēr var attīstīt un stiprināt. Dažreiz gan šīs

jaunatnes organizācijas pārāk aizraujas no sporta un jau-
natnes sacensības gara, kas vienam otram jauneklim atpū-
tas un attīstības vietā sagādā tikai agru reimatismu, pat
kaulu tuberkulozi un citas ciešanas. Nometnēm teltīs

brīvā dabā ir pat tā priekšrocība, ka tās cilvēku patur

nepārtraukti svaigā gaisā un vairāk norūda, nekā iestādes

slēgtās telpās, kur bērnus izved tikai uz dienas stundām

ārā. Bet mūsu klimata nometņu dzīve nepieradušiem or-

ganismiem nepaiet dažreiz arī bez sarežģījumiem un ar

to jābūt diezgan uzmanīgiem.
Arī Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas

punkti bez bērnu apskatīšanas un padomu došanas sāk

pakāpeniski pa vasaras sezonu izkopt profilaksi arī ar

bērnu izvešanu svaigā gaisā, saulē un uz peldēm. īpaši
punktos, kur darbojas vairākas māsas, pārmaiņus viena no

tām var uzņemties bērnu pavadīšanu uz tādām vietām.

Sauļojoties un peldoties māsas izlieto arī izdevību vest

ar bērniem sarunas par veselības nozīmi un kopšanu.
Dažās vietās pie punktiem ierīkoti arī rotaļu laukumi ar

grants uzkalniem, kur bērniem būvēties, citur ierīkotas

grīdas priekš sauļošanās un pievadīts ūdens priekš dušām,

ja tuvumā nav ezera vai upes. Būtu teicams, ka šādus

ceļus ietu nevien Sarkanā Krusta veselības kopšanas

punkti, bet arī slimokases un citas ambulances, kurām ir

māsu personāls. Būvējot turpmākas skolas, būtu arī jā-
rūpējas par tādu iekārtu, lai vismaz pavasaros un agrajā
rudenī skolēnu darbs varētu notikt pie vairāk brīva gaisa
un gaismas, vai nu paredzot īpašas verandas siltākā laika

vajadzībām, vai arī tās pašas klašu telpas ierīkojot ar iz-

ņemamiem logiem, vai vēl kādā citā veidā.

Daudziem
Eižens Mindenbergs.

Nedomā, ka tikai tev ir

Smagas nastas nesamas;

Tavas sāpes vien ir lielas,
Citu bēdas mazākas.

Ai, cik daudzus, daudzus plecus

Dzīves nastas smagi spiež,
Un cik neskaitāmas sirdis

Sāpju asmins dziļi griež.

Nekurni, ja dzīves ceļu
Likten's ziediem negrezno,
Un ja ikdienības raizes

Brīžiem sauli aizēno. —

Kas to zin, vai citu taka

Nav par tavu cietāka,
Un vai dzīves īstenība

Viņam nav vēl rūgtāka ...

Neskumsti, ja tavas ilgas
Ne ikreizes piepildās,

Atminies, cik tu jau guvi

Nepelnītas svētības.

Padomā, cik grūtdienīšu
Bezsaulainā dzīvē nīkst,
Un par to, kas mazs tev liekas,
Pat vēl sapņot neuzdrīkst

Nav tev zelta — tev ir smaidi,
Mīli vārdi, dāvā tos,

Savos gaišos prieka brīžos

Neaizmirsti skumstošos.

Katra tava dāvaniņa
ledegs zvaigzni debesīs;
Gaišu rakstu mūža segā
Labais darbiņš ieaudīs.

Un ja redzēsi, kā as'ras

Laimes dzirkstīs pārvēršas,
Bālie, skumju klātie vaigi

Prieka brīdī sārtojas:
Pilnīgāki izjutīsi
Cik daudz laba dod tev Dievs,
Tavas skumjas mazināsies,
Tavas nastas vieglosies,
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Dižo sasniegumu liecības
Mūžīgu un latvisku atdzimušo Latviju dara tā nepie-

dzīvoti rosīgā celtniecība, kādu mēs tagad vērojam savā

zemē un kas izpaužas paliekamo, monumentālo celtņu vei-

došanā. Nepaies vairs ilgs laiks, un drīz sāksies arī šīs

celtniecības krāšņākā darba tapšana — Uzvaras laukuma

izbūve. Bet jau tas, kas.padarīts līdz šim, pilda mūsu

sirdis ar lepnumu, stiprina mūsu pārliecību, ka mēs pa-

tiesi esam spējīgi veikt darbus, kas pārdzīvos gadu simte-

ņus un paudīs nākamām paaudzēm liecību par mūsu laik-

meta dižumu.

Sevišķi spilgti šī celtnieciskā rosība parādās musu

galvaspilsētā Rīgā. Pilsētas centrālā daļa — Jekšrīga ar

šaurām ielām un savu laiku pārdzīvojušām ēkām vairs

neatbilda modernas galvas pilsētas prasībām. Tā bija jā-

padara dzīves spējīga — jāpaplašina ielas un laukumi, at-

sedzot architektoniskus un kultūrvēsturiskus pieminekļus.
Veco ēku vietā tagad ceļas jaunas celtnes, kurās novieto-

sies valsts iestādes, kas līdz šim mitinājās mazāk piemē-
rotās telpās.

Rīgas piķētas izbūves plānā lekšrīgai atstāts tas pats
uzdevums, kāds tai bija līdz šim — tā kļuvusi par tirdz-

niecības un finanču iestāžu centru. Valsts un privātām
bankām un biržai tagad pievienojas vadošās finanču ie-

stādes — finanču ministrijas nams. To cels pēc archi-

tekta A. Klinklāva projekta, kas sacensībā guva pirmo

godalgu.
Jaunais celtņu bloks apvienos visas finanču ministri-

jas iestādes un tas ieņems būvloku, ko norobežo Šķūņu,
lielā Zirgu, mazā Kalēju un Smilšu ielas. Jaunceltne ie-

tvers sevī arī kredītbanku un tagadējo finanču ministri-

jas namu, līdzinoties ar tiem augstumā un saskaņojoties

veidojumā.
Piecstāvu jaunceltnes ārējam veidojumam dots šai

svarīgai valsts iestādei piemērots architektonisks atrisi-

nājums. Svarīgākā jaunceltnes daļa gar Smilšu ielu būs

apstrādāta bagatak. Tās fasāde sadalīta pilastros ar dziļu
reljefu. Atturīgāk dekorētās formās, bet pietiekoši uz-

svērts bus Kalēju ielas korpuss. Celtnei lietās mūsu da-

bīgos buvmaterialus._ Fasādes divus apakšējos stāvus no-

klās ar musu iesārta granita, bet augšējos stāvus — ar

smilšakmena platēm.
Jauno namu cels divos posmos. Pirmajā, ko nobeigs

Skats uz Finanču ministrijas lielceltni no Smilšu ielas.

Skats no M. Kalēju ielas.
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1939. gadā, izbūvēs ministrijas korpusu gar lielo Smilšu

ielu un daļu gar lielo Zirgu ielu. Šai daļā atradīsies mi-

nistra telpas un tirdzniecības un rūpniecības, jūrniecības

un muitas departamenti. Ministra telpas būs otrā stāvā.

Uz tām no galvenā portāla pa cienīgi veidotu vestibilu un

kāpnēm ies ceļš uz mākslinieciski veidotām uzgaidāmām

istabām un ministra pieņemšanas kabinetu. Gar Smilšu

ielu paredzētas plašas sēžu zāles. No kāpnēm un lifta ies

plaši koridori, kuru abās pusēs atradīsies telpas atseviš-

ķām nodaļām un birojiem.

Šīs monumentālās celtnes pamatakmens likšanas svi-

nības notika šajās dienās, piedaloties Valsts un ministru

prezidentam Dr. K. Ulmanim, kara ministram ģen. J. Ba-

lodim, nācionālai valdībai un dažādu vadošu iestāžu pār-

stāvjiem.

Kādā dzīves nozarē mēs arī neieskatītos, mēs re-

dzam mūsu celtnieciskās gribas uzvaras gājienu tik pār-

liecinošu un spožu, kāds nekad agrāk nebija piedzīvots.

Un ja mēs zem celtniecīskās gribas nesapratīsim vienīgi

monumentālo būvniecību, bet visu to radošo darbu, kads

ar varenu skubu norit mūsu zemē, tad skaidri saskatāmie

panākumi ir vēl pārliecinošāki.

Ņemsim mūsu saimniecisko un kultūras dzīvi. Rūp-

niecības, tirdzniecības, transporta un citu saimniecisko

nozaru uzplaukumu nacionālās valdības darbības laikā ap-

liecina lielais darba iespēju pieaugums. Kamēr vēl pirms
3 gadiem mūsu saimniecisko dzīvi nospieda bezdarbs, ta-

gad jau nākas runāt par darba roku trūkumu. Slimo ka-

ses, kur apdrošināti visi pilsētas algotie darbinieki, izņe-
mot valsts darbiniekus, dalībnieku skaits 1933. gadā bija

150.000, bet 1936. gadā tas pieaudzis uz 183.000, tā pār-
sniegdams jau pirmkrizes skaitli.

Nacionālās valdības konstruktīvā saimnieciskā poli-
tika nostiprinājusi mūsu tautsaimniecības pamatus un pa-

cēlusi tautas ienākumus. Kamēr 1934. gadā noguldījumu

kopsuma kredītiestādēs bija 200 milj. ls, 1937. gada aprīlī
tā bija jau 362 milj. ls. Ražošanas pastiprināšanos rakstu-

ro eksports, kas pieaudzis no 81,5 milj. ls 1933. gadā uz

138 milj. ls 1936. gadā.

Labi ceļi ir svarīgs saimniecisko dzīvi veicinošs fak-

tors
L

Ērta satiksme paceļ arī lauksaimniecības ienesību.

Pēdējos 3 gados mūsu šoseju garums pieaudzis no 1,514
km uz 1.841 km. Strauji attīstoties auto satiksmei, radās

prasība pēc līdzeniem un izturīgiem ceļiem, kādēļ uz gal-

Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis novieto Finanču ministrijas

jaunceltnes pamatā dokumentu urnu.

Tāda izskatīsies jaunā Kara muzeja ēka.
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vēnām satiksmes maģistrālēm izbūvētas cementa vai as-

falta segas, kas atbilst modernām satiksmes prasībām.
Izbūvēti 316 km jaunu dzelzceļu līniju.

Pēdējo trīs gadu laikā tiltu būvēm izdoti vairāk kā

5 milj. ls. Lielākie pēdējos trīs g. celtie tilti ir: 388 mtr.

garais tērauda tilts pār Daugavu pie Krustpils, 153 mtr.

garais dzelpzsbetona tilts pār Gauju pie Siguldas, 82 mtr.

garais tilts pār Salacu pie Mazsalacas un 323 mtr. garais
tilts pār Daugavu pie Daugavpils.

Jaunais laikmets skāris arī mūsu skolu dzīvi, ienesot

tanī svarīgas pārmaiņas. Skolēnu skaits pēdējos trīs ga-

dos pieaudzis no 252.766 uz 269.378. Daudzās skolās ie-

rīkota kopēdināšana, skolas saņēmušas bagātīgus ziedo-

jumus, Nācionālās valdības laikā pavisam uzceltas 86 jau-

nas skolas un pārbūvētas 88 skolas.

Mūsu kultūras dzīvē šis laika sprīdis ir bijis auglī-

gāks nekā daudzi gadu desmiti pirms tam. Ir gādāts par

to, lai kultūras un mākslas vērtības būtu pieietamas vi-

siem tautas slāņiem. Sabiedrības dzīvo atsaucību kultū-

ras mērķiem spilgti raksturo Valsts prezidenta Dr. K. Ul-

maņa 28. janvāra draudzīgā aicinājuma panākumi. Līdz

šī gada 1. martam skolas saņēmušas 464.009 grāmatas un

247.733 sējumus, bez tam vēl daudz gleznu, klavieru, ra-

dio aparātu.
Tā ir pašas dzīves valoda! Tā ir neapgāžamā dzī-

ves valoda, kas labāk par visiem cilvēka vārdiem liecina

to, kas liels un paliekams paveikts mūsu dzīves celtnie-

cības darbā īsajā triju gadu laikā! Kur ir vēl zeme un

tauta, kas var šādos sasniegumos ar mums mēroties?

To atgādinoties, līksmākas lai šalc mūsu gaviles Lat-

vijas atjaunošanas svētkos — saulainajā 15. maijā!

Dokumentu urna, kuru guldīja finanču pils pamatos.

Lielais gandarījums

Arvīds Daume.

Jānis Jaunarājs ir īsts līdumnieks. Viņam gan vie-

nam nebūtu nācies viegli Dumiķu biezoknī nolīst līdumus,
bet kad viņš atgriezās no kara gaitām, mazais dēlēns Pē-

teris radās izaudzis brašs tēva palīgs. Un kad Jaunarājam
piešķīra zemi, ko_ klaja celmājs un jaunaudzes biezoknis,
Pēteris bija naskākais līduma līdējs.

Tagad jau nu viņi uz zaļā zara. Zeme iesūkusi viņu
devīgos sviedrus un rudeņos atmaksā tos ar druvu bagātī-
gu briedumu. Unvissbutu labi. Patiesi, viss būtu labi.

Tikai — aizvien jutamak liek sevi just vecā vaina. īpaši
vakaros, pec dienas darbu gaitām, Jaunarājs jūt krūtīs sa-

vadu smeldzi.
_

Veca reta gan pilnīgi sadzijusi, un tikko
var samanīt pēdas, kurā vietā viņa platajās krūtīs nikni

spindzedama triekuses bērmontieša šautā lode. Un to-
mēr. Un tomēr kaut kas smeldz, iesāpas, iesāpas kaut
kur dziļi Jcrutīs. Jo lode_bija šauta no tuvienes un kauji-
nieka krūtīs bija ieurbusēs gaužām dziļi.

Jā, vecā vaina liek sevi just. Un savādi. Taisni pa-

vasaros, kad viss uzzied un gaiss pilns izkausēta medus

smaršas, taisni tad Jaunarājs visvairāk jūt nelāgās sāpes
krūtis. Un gadās, ka tad uz vairākām dienām pat jāmet
darbs pie malas.

Tādos brīžos, lai īsinātu laiku, viņš labprāt klausās

radio._ Taču kads sakars_ar pasauli, no kuras citādi šurp
neatnāk ne skaņa. Visapkārt plešas meži un purvi, un reta

gadā tā diena, kad šurp atmaldas kāds cilvēks.

Guļ tad vecais kauju gaitinieks uz smaršīgā siena

maisa savā gultā, klausās radio, un varbūt aizmirstos sa-

vā nodabā, ja vien ik pa brīdim neiesāpētos šī nelāgā vecā

vaina krūtīs.

Un Jaunarājs dzird:

«Hallo! Hallo! Tagad mēs pieslēgsimies Jelgavas

pils iesvētīšanas aktam!»

Jelgavas pils ...
Jā...

Un atmiņā pazib tāli liesmu kūļi, un sarkanais ap-

vārksnis, kas tumšajā naktī mirdz kā spokaina parā-
dība

...

Tumša bija tā novembra nakts. Bermontiešu pulki
zem latviešu kaujinieku niknā spiediena atkāpās. Ka

Jelgavu noturēt viņi nespēs, to sirotāji gaužām juta. Un

tāpēc gļēvas rokas bija pielaidušas uguni Jelgavas pilij,
lai tā vesela nekristu nīsto latviešu guvumā.

Uzbrucēji iztālēm skatīja baigo liesmu atspīdumu

tumšajās novembra debesīs, un viņu soļi kļuva steidzī-

gāki. Ātrāk uz priekšu!... Ātrāk tik uz priekšu!...

Bet vietām pretestība vēl bija it sīva. Ar izmisuma

niknumu dažas bermontiešu daļas vēl pretojās uzbrucēju
triecienam.

Arī seržanta Jāņa Jaunarāja vads uz priekšu spēja
virzīties tikai pēdu pa pēdai. Un kādviet ienaidnieka pret-
uguns kļūst pat tik spīva, ka uzbrucēju triecienspars gra-

sījās saplakt.

Bet tam nu nebija notikt! Nē! Jo, raugi, pamali lai-

za aizvien kārākas liesmu mēles.

Un tad seržants Jaunarājs lēcas augšā. Vingrs un

ašs viņš ir jau izslējies visā augumā, un viņa skarbā balss

pārkliedz kaujas troksni:

«Uz priekšu, zēni!...»

Tumšajā laukā veļas «urrā!» kliedzienu vilnis. Pelē-
kie stāvi trauc cauri ložu krusai uz* priekšu un nekas ne-

spēj stat pretīm šim trakajam triecienam.

Bet seržants Jaunarājs vairs līdzi netrauc
...

Viņš
gul uz mitras, aukstas zemes, un neganti kaut kas žņaudz
viņa krūtis

...
Bet viņš vēl dzird, kā dirn zeme zem viņa

zenu soļiem, un ka kliedzieni virzas aizvien tālāk uz priek-
šu, aizvien tuvāk _sarkanajai pamalei... Laimīgs smaids
nolaižas uz viņa lupām, kas pa muti plūstošu asiņu sārto-

tas, un tad viņš neatjauž vairs itin neko
...
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Un kad tagad pa radio vecais kaujinieks dzird piemi-
nam Jelgavas vārdu, atmiņās atgaist arī šī novembra

nakts.

Bet lai nu paliek atmiņas
...

Krūtis atkal iesāpas ...

Jāpaklausās pārraidījums no Jelgavas svinībām. Aizmir-

sīs, varbūt, sāpes.

Un vecais Jelgavas atbrīvošanas kauju talcinieks

dzird balsi, kas lielā pārliecības spēkā pauž:

«Bet nu šodien patiesi brīvais latviešu zemnieks,' sa-

vas patstāvīgās un neatkarīgās valsts likteņu lēmējs, pats
likumu devējs sev un visiem šīs zemes iedzīvotājiem, —

viņš pats ir tagad šo pili atjaunojis, šodien pats šinī pilī
ienācis, atbraukdams šurp no savām mājām Zemgalē, Kur-

zemē, Latgalē un Vidzemē. Un nu šodien viņš pasludina
savu paša taisītu likumu, proti — ka šī pils tagad nodota

jaunam uzdevumam un patiesi kalpos zemeķ valstij, zem-

niekam un visiem šīs zemes iedzīvotājiem. Šis brīdis mar

nā dzīvē piederēs pie nekad neaizmirstamiem brīžiem.'

Un to es vēlu arī jums it visiem, kas še esat klāt un kas

šinī brīdī citur dzird to, ko mēs runājam un kā mēs svinam

un svētam šo dienu un brīdi, kad mēs — latviešu zemes

arāji — atgriežamies Jelgavas pilī. Šinī dienā un brīdī ar

šiem svētkiem, šīm gavilēm un mūsu sirds pukstieniem
piepildās un uzgavilē dzīves un vēstures taisnība un pa-

tiesība.»

Jaunarājs jūt, cik strauji kaut kas dzen asinis caur

sirdi. Visā ķermenī it kā ielīst kāds jauns spēks. Un do-

mas, kā jaunu gaismu ieraudzījušas, piesaistās šiem vār-

diem:

— Piepildās dzīves un vēstures taisnība un patie-

sība!
...

Viņš nespēj vairs gulēt. Viņš ceļas no gultas. Prie-

cīgs nemiers dzen viņu ārā no istabas. Acis meklē pār-

skatīt līdumus un mežu, roka taustās pieskārties liepas

stumbram, krūtis kāri ievelk spirgto dvašu.

Un prātā tikai šie vārdi: piepildās dzīves un vēstu-

res taisnība un patiesība!...

Un kad krūtis atkal iesāpas, tad viņam liekas, ka tās

vairs nav sāpes. Nē. Tās nav sāpes. Nē
L

nē. Tas ir lai-

ka tecējums, kas viņam atgādina, ka viņējā tumšajā no-

vembra naktī viņš, laimīgais, bijis to izredzēto pulka, kas

lēja savas asinis, lai tagad varētu piepildīties dzīves un

vēstures taisnība un patiesība. Jā gan.

Un vecais kaujinieks pieskaras savām cauršautajām

krūtīm, kā meklēdams to vietu, pa kuru toreiz sūcās sil-

tās asinis. Laimīgs smaids ieguļas viņa sejā. Un ilgi viņš

tā stāv pagalmā, atslējies pret kuplās liepas stumbru, un

priecīgi viņa acis glāsta zemi, kokus, debesis.

Par dzīvības cenu...

Eižens Mindenbergs.

Rūca bez stājas kad pērkona dārdi,

• Zibeņus šķīla kad naidnieku bars,

Sirdīs kad rakstījās dusmības vārdi,

Svinaini pelēks bij zeltsaules stars,

Neprasot, nezinot rītā kas gaida,

Jaužot tik vienu: mums uzvaru gūt!

Zemgalis, latgalis, kūris bez vaida

Gāja, kur tēvzeme cīnā to sūt.

Debesu svaidītie varoni mira,

Asinīm kapkalnu iesvētījot...

Salda bij varoņiem nāvstundas dzira,

Tēvzemei dzīvību upurējot.

Retākas netapa varoņu rindas:

Ciešāk pie pleca pieskārās plecs,

Varenāk, draudošāk ieroču šķindas

Vēstīja: Latvijai zeltsaule lec!

Lietus un krusa no svina un alvas

Velti māc varoņus neveicamos :

Tēvzemes glābēji nenoliec galvas,

Gadsimtu ilgas lai piepildītos!

Latvija, brīve, par dzīvības cenu

Pirktas jūs esat — jums mūžam būs būt!
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Vēstule, kas viņu vairs neaizsniedz...
(Masas Martas piemiņai).

LAIMONS GAILĪTIS.

— Izskanēja, izskanēja,
Sila priedēs izskanēja
Jautrais, nebēdīgais valsis,
Apklusušas bērnu balsis.

Tikai kapu kalnā klusi,
Atbalss nošalc: dusi, dusi.

Nebaltas kā baltas dienas,
Visu apsedz smiltis vieglas

Tu, — kas aizgājusi... Vēl mūža miegā savas acis

slēdzot, Tu mums teici: — «Es būšu vienmēr pie jums

— un vēl vairāk kā līdz šim.» — Un Tev taisnība, mēs

visi to jūtam. Ari tagad, kad sēdu un šķirstu lapas, ko

Tu garajā gadu virknē man esi rakstījusi, es zinu un jūtu

— Tu stāvi aiz manis un vadi manas domas un manu roku.

Kā viegla šalka slīd Tavs glāsts pār maniem matiem, ku-

ros, tāpat kā Tavos, arī jau sniegs sakritis. Bet tas ne-

kas
...

Tās Dzērbenes mežu, lauku un pļavu un vecā ābe-

ļu dārza ziedu lapiņas tur sabirušas... Un arī vecā bedru

kalniņa vieglās, baltās smiltis .viss tas, ko mēs tik ļoti,

ļoti mīļojām un dzīvē aiznesām sev līdz baltām un nebal-

tām dienām. — Tu taču atceries veco bedru kalniņu. Tu

bieži par viņu runāji, un arī par grantsbedri meža malā.

Vēl tagad bedru kalniņš stāsta par bērnu pulciņu, kas pa-

slēpnes rotaļā tur stundām ilgi rotaļājās un skaļiem smie-

kliem, piepildīja vecās bedres, kamēr Tu pie šķūnīša skai-

tīji: anku-dranku-drilli-drū... Un arī grantsbedre meža

malā Tevi gaida. Tas nekas, ja gadu ritmā krāsniņas, ku-

ras mēs grantsbedrē rakām un kurās mēs cepām teva

kartupeļus, aizbirušas. Mēs tās izraksim no jauna. Tu

jau tik labi prati savu krāsniņu rakt un izlikt ar ķieģe-

ļiem, ka mums, brāļiem, vienmēr bija skaudība. Tu jau

biji tā naskākā no mums visiem. Arī pie sēņošanas, ko Tu

tā mīļoji. Caurām dienām mēs klīdām bez ceļa, bez mēr-

ķa pa Dzērbenes mežiem un priecājāmies par zaļo sūnu

paklāju un veco egļu garām, baltām sūnu bārzdām. Tikai

no divām vietām mežā mums bija bailes: tai vienā, kur

stāvēja vislielākā egle, reiz dzīvojuši čigāni, tai otrā, kur

ceļi krustojās, esot vecos laikos aprakts kāds bērniņš.

To stāstīja tēvs, — un ja tēvs ko teica, tad tas tā arī bija...

Tev grozs bija vienmēr pilns ar vasarīgām, zaļām, sārtam

un dzeltēnām bērzlapītēm, nopietni brūnām, cietām beci-

ņām un sulīgām liepenītēm. Mēs, brāļi, ja grozs bija pa-

tukšs, tanī salikām sūnas un tikai virspusi noklājām ar sē-

nēm. Tu biji par daudz godīga —un tāda Tu paliki visu

mūžu. Tu mīļoji Dzērbeni un Dzērbenes dabu. Nekad

Gauja, tās oļainā gultne un čalojošie ūdeni Tevi neaizmir-

sīs. Tevi neaizmirsīs arī zilās vizbulītes un dzeltānās gai-

lenītes, kas aug Gaujas krastos. Arī purenes un dzeltā-

nie bunduļi tēva pļavā. Tur Gaujas krastos, šalcošos me-

žos, baltās bērzu birstalās un . ziedošās pļavās aizritēja

Tava bērnība, izskanēja Tava jaunība, tās ilgas un domas.

Tu zināji katru ziediņu, kur viņš uzzied un kad viņš uz-

zied, un pirmā steidzies to apsveikt un noglāstīt. Katrā

viņā Tu saskatīji dvēseli un sarunājies ar to kā ar dzīvu.

Arī raibiem taurenīšiem, kas pamodušies no ziemas miega

bezspēcīgi sitās gar loga stikliem, Tu .nevarēji paiet ga-

rām, bet iznesi tos brīvībā un saulītē. Un to Tu darīji vēl

tagad. Drīz vien būs atkal pavasaris — un taurenīši

Dzērbenē atkal gaidīs Tevi. Vai lai viņi bojā ietu bez

saulītes, bez pavasara? — Nē, Tev jānāk, —un Tu nāk-

si. Arī vecais dārzs un strautiņš, kas pavasaros čalo dār-

za gravā, Tevi gaida. Kā senāk Tev jānoglauda vecā ak-

meņa zaļā, nosūnojusī galva strautiņa malā un jāpasaka
viņam: pavasaris, pavasaris. Kā senāk Tevi gaida vecais

vītols, kura baltos pūpolīšus Tu pilnām rokām rāvi un

sviedi strautiņā, lai mātei kūtī augtu daudz, daudz baltu

jēriņu. Kas gan mājas palievenī taisīs lizdiņas no mīk-

stām dadžu pūkām, kurās tad māte novietoja sārtās ze-

meņu ogas, ja Tevis nebūs? — Gaida Tevi arī veco, bal-

to bērzu gatve, kas nogriežas no tālēs izzūdošā aizviju

lielceļa uz veco, sirmo Dzērbenes draudzes skolu, mūsu

veco lizdu, kur mūsu tēvi un mātes ir dzīvojuši veselu ga-

du simteni. Tu atceries, tur — balto bērzu gatves galā, pie
tālēs izzūdošā lielceļa izbeidzās mūsu —

bērnu pasaule.
Tur tālāk bez tēva un mātes pavadības mums bija bailes

iet. Tur pasaule likās tik plaša un liela, lielceļa pakalni tik

stāvi un ielejas tik dziļas un baigas. Tik daudz, daudz

gadu vēlāk, kad tēvs un māte pa balto aizviju lielceļu mūs

aizvadīja tālā pasaulē, mēs atskārtām, cik šaura un pe-

lēku mūru pilna viņa ir, un ka visskaistākā un visplašākā

pasaule ir un paliek tā, kurp no platā lielceļa ved veco

bērzu gatve.. Ne rudens tumšās naktis, ne lietus piemir-
kušie ceļi,, ne ziemas stindzinošie vēji — nekas mūs neat-

baidīja, lai tikai pāra dienas pavadītu tēva un mātes pa-

jumtē — tur vecajā lizdā. Viss tas, kas dzīvē bija sasā-

pējis, tur nogrima un izgaisa kā nebijis. Visu to paņēma
baltie bērzi, līkais vītols un sirmais akmens strautiņa

malā, — arī tumšais eglājs lejā aiz tēva lielā purva un sa-

vā steigā mūžam nerimstošā Gauja. Un cik viegli, gaiši un

silti tad bija, raugoties vecāku bezgala mīļās un dārgās
sejās.

Tu atceries
...

Tas bija atkal daudz, daudz gadu vē-

lāk. Mēs stāvējām tālās Samaras stepes Kineļas upes

krastos un raudzījāmies, kā tālē nozūd vilciens Sibirijas
— Taškentas virzienā. Visapkārt mums, un kurp vien

acis raugās, bezgalīgs, vienmuļš plašums. Kautkur pa-

malē snauda sādža, tikpat atstāta un vientuļa. Tikai pil-
nais mēnesis,_kas tā spokaini karājās gaisā, ar savu bālo

gaismu pārplūdināja stepi un Snaudošo sādžu. Vienīgais
— tālā dzelzceļa stiga, kā nevajadzīga, bija iemesta šinī

pirmatnējā dabā. «Un tā paaudžu paaudzes še ir dzimu-

šas un mirušas un jutušās laimīgas. Kādēļ gan dzelzceļš
traucē vinu mieru un laimi,» — bija Tava, vārdos ietērptā,
doma. Skaista bija Samaras stepe ar savu plašumu, ar

savu bezgalīgo ziedu bagātību un tauriņu, un siseņu, un

citu dzīvu būtņu neskaitāmiem pulkiem, bet mocošās

dzimtenes.ilgas, tās sauca un aizveda Tevi atpakaļ uz bal-

Marta Celmiņš.
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tajiem Dzērbenes bērziem. Tikai tur Tu atkal atradi

mieru.

Un atkal gadu desmiti ir pagājuši, un atkal cita aina

ataust manu acu priekšā. Tas bija tik nesen, tikai 13. no-

vembrī 1936. g. Neatradusi veselību Rīgā, Tu brauci to

meklēt Berlīnē. Vilciens ripoja pa Lietavas pelēkiem, ru-

dens piemirkušiem laukiem. Gar dzelzceļa stigu gāja kā-

da veca, salīkusi māte ar mazu meitenīti pie rokas. Abas

viņas bija tikpat pelēkas un nabadzīgas, kā tie pelēkie, pie-

lijušie lauki. — «Un tomēr viņas ir laimīgākas par mums,

nemiera gariem, kas esam izbraukājuši zemju zemes,» —

Tu teici, raudzīdamās no slimības gultas ar savam skum-

jām acīm pa vagona logu pelēka ainava.

Un tad, kad Tu arī Berlīnē veselību neatradusi, atkal

brauci pa to pašu ceļu uz dzimteni atpakal — savu pēdējo
ccjv —un vilciens Tevi veda garām vecajai mātei un vi-

nas-mazai meitenītei, — es zinu, Tu viņas svētīji un svē-

tīji viņu dzimtās zemes pelēkās tekas. Tev_ pašai vairs

nevajadzēja nekā. Likteņa lēmums bija, — pēdējos gadus

Tev pavadīt svešā malā, kur pamazām izplēnēja un no-

vīta Tava gaišā, siltā dvēsele, kas tā ilgojās pee dzimte-

nes saulītes. Piedod un svēti mūs visus, kas mes vel klī-

stam šai zemē. Kad mums, Taviem tuviniekiem, paliks

pār jo grūti, mēs zinām, ir viena vieta, kur tevs, mate un

Tu mūs sagaidīsi — tur Dzērbenē, kur no plata lielceļa no-

griežās balto bērzu gatve uz veco lizdu. Šo vietu Tu ne-

aizmirsi pat tad, kad jau aukstā nāves dvaša Tevi skāra.

Vēl 30. decembrī 1936. g. Tu, jau apzinādamās nāves tu-

vošanos, savā pēdējā vēstulē piederīgiem raksti: «Es re-

dzu saulīti spīdam pār Dzērbenes kalniem.» —

Rīga, 1937. gada 7. februārī

Apvienotās latvju strēlnieku bataljona lazaretes operācijas istaba.

Ar X vecākā māsa Marta Celmiņš.

Varonības un vadonības gaišais atspulgs
Lieli ir mūsu atjaunotās dzīves sasniegumi un va-

rens par to mūsu sirdīs prieks. Bet lai spētu cieši turēt

tagadnes sasniegumus, mums laiku pa laikam jāmet

skats atpakaļ, mūsu vēsturē, jaunākā vai tālākā, Tautas

Vadonis šo domu izteicis neaizmirstamajos vārdos:

«Klausāties vēstures soļos!»
Šoreiz šai sakarā lai dažos vārdos atgriežamies pie

notikumiem, kam dots bermontiādes apzīmējums. Ikga-

dus oktobrī-novembrī mēs atminamies krievu-vācu siro-

tāju pulku uzbrukumu Rīgai, īsteni neatkarīgai Latvijas

valstij, kam sekoja cīņas, kurās latviešu karavīri un lat-

viešu tauta parādīja skurbinošu tēvzemes mīlestību un

leģendāru varonību. Šīs cīņas nebija ilgstošas, bet pār-

dzīvojumi un notikumi, kas ar tām saistās, uz mūžiem

paliks latviešu brīvības cīņu vēsturē kā lapaspuses, kurās
varēs lasīt latviešu varoņgara neuzvaramību!

Reiz nācies dzirdēt: «Baigās, briesmīgās bermonti-

ādes dienas ...» Kas gan ņemsies teikt, ka tās bijušas

priecīgas, bet ne jau baigums ir tas, ko mums jāsajūt tās

atceroties, un ne jau baigums būs tas, ko par šīm dienām

savos anāļos ierakstīs vēsture. Nē, nekad! Un visma-

zāk tagad, kad atdzimušā Latvijā beidzot sākam skatīt

un saprast savu vēsturi jaunajā gaismā, mums piedienētu
runāt par viņējo dienu baigumu un briesmām. Kur cīnās

titāniskā cīņā uz dzīvību un nāvi, kur viss un visi saslē-

jušies vienā zvēras tā uzvarēt vai mirt, tur galvenais nav

baigums un briesmas, tur darbojas spēki un sajūtas, kam

cildenāki vārdi, ja vispār tiem var atrast vārdus, kas at-

bilstu viņu varenajam saturam. Ne par baigumu mums

jārunā, pat ne par smagajiem upuriem, — jo kas baigs ir

katrā cīņā, un mirt par tēvzemi kara laukā, nozīmē sla-

vas ceļu staigāt, — mums jārunā vēstures valodā, un tad

mēs varam teikt, ka viņējo dienu atcere sauc atmiņā

pārcilvēcīgu varonību un patriotisku eksaltāciju. Tik

tiešām patiesi, un vairāk neko! Un tas, lūk, ir tas mūžī-

gais, lielais, kas dzīvos latviešu vēsturē un nākamām pa-

audzēm būs spēka avots. Sīkās personiskās sajūtas un

faktu chronoloģija nav galvenais, galvenais ir izlobīt un

ar sajūsmā kvēlojošām acīm skatīt leģendāro varonību,

kādu tanīs dienās parādīja latviešu karavīrs, latviešu tau-

ta un viņas vadoņi. Līdzīgas varonības un tādu patrio-
tisma izpausmi pasaules vēsturē nāksies grūti sameklēt!

Visi ar to laikmetu saistītie notikumi, viņu norise un

visi faktiskie apstākli mums tagad skaidri zināmi. Mēs

zinām, cik pretinieks bija skaitliski un techniski pārāks

par mums, mēs zinām, ka tas nebija karš parastajā no-

zīmē, kad satiekas divas puslīdz vienādi sagatavotas ar-

mijas. Mēs zinām, ka pretinieks bija par mums daudz

stiprāks. Spēku nesamērība sākumā arī lika sevi just un

pirmajā triecienā pretinieks izlauzās pat līdz Daugavai.
rokas pastiepienā. Bet...

Šinī vietā iederīgi atzīmēt, ka kritiskajā brīdī, kad

tikai Daugava vairs ienaidnieka pulkus šķīra no Rīgas,
valdības galva Kārlis Ulmanis toreiz telegrafēja armijas

vadībai: «Turēt Rīgu līdz pēdējam! No Daugavas neat-

kāpties!» Šinīs vārdos zīmīgi pateikta tā doma, kas kā

dedzinoša dzirksts īsā laikā, tikko ienaidnieks parādījās
pie Rīgas, izskrēja cauri ikvienam latvietim un visai latvju
zemei: turēt Rīgu līdz pēdējam, jo ja Rīga kritīs, tad kri-

tīs neatkarīgā Latvijas valsts, kritīs, varbūt, visa latvju
tauta! Protams, ne jau tik apzināta bija šī doma, šī sa-

jūta. Nē. Bet nojauta, nācijas instinkts to teica, un ar to

pietika, lai visa tauta saslietos varonības kaismē, svētā

zvērastā — uzvarēt vai mirt. Un tad sākās cīņa, kuras
varenumu spēs aprakstīt tikai Dieva izredzēti vārda

mākslinieki, un arī tikai aptuveni, jo vārds būs par nabagu
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izteikt varongaru, kas uz saviem spārniem nesa latvju

karavīru un deva tam spēku triekt pie zemes stipru, līdz

zobiem apbruņotu pretinieku. To var saukt par svēto

karu, kas izšķīra Rīgas un Latvijas likteni. Tā patiesi

bija nācionālā eksaltācija, kas viņējās dienās pārņēma

visu tautu. Un sevišķi gaiši viņa dega jaunatnes sirdīs

un acīs, tās jaunatnes, kas pat tieši no skolu soliem devās

pieņemšanas punktos, lai jau pēc dažām stundām atrastos

pirmajā kaujas līnijā. Pieminamajās un vēlākās cīņu die-

nās šo ridiņu rakstītājs arī bija viņu vidū un atminas to

kā savas dzīves lielāko, neaizmirstamāko notikumu.

Pieminot jaunatni, lai atgādinamies, ka varonības un

tēvzemes mīlestības paraugiem viņas audzināšanā ir se-

višķa nozīme. Tāpēc vairāk savā vēsturē noskaidrosim

un parādīsim varonisko, kura pie tam mūsu pagātnē tik

daudz, tikai tas agrāk netika pienācīgi izcelts un bieži

varonības vietā runāts tikai par «baigo un briesmīgo».
Tām jābūt otrādi, — jādod dzert no varonības avota, jo

tur satecējis viss labākais, kas nācijā ir.

Un vēl kas mums jāzina un jāatgādina: mums jāzin,

ka no šīs varonības pilnās pagātnes uz mūsu tagadni ved

tiešs tilts, —1kā toreiz, viņējās dienās, tā tagad, kad atkal

mūsu dzīvē iestājies varonības laikmets, mūsu priekšgalā
stāv un tautas dzīvi virza tautas vadonis Kārlis Ulmanis.

Tā nav nejaušība, tas ir vēstures ūn likteņa lēmums, vē-

stures un likteņa laimīgs lēmums, kas latviešu tautai vi-

ņas izšķirošos brīžos devis vadoni, kurā kā augstienē ap-

vienotas nācijas labākās dotības.
t

Par Kārļa Ulmaņa lomu bermontiādes dienās jaukas

lapaspuses uzrakstījis Edvarts Virza grāmata «Kārlis Ul-

manis». Pieminēsim kaut vienu vietu:

«Prezidents ir šīs aizstāvēšanās augstākais organi-

zētājs. Tāpat kā sirds dzen asinis pa artērijām, tā viņš

bez apstājas dzen uzvaras gribu caur karotāju rindām.

Viņš ierodas Daugavmalas tranšejās, savā platā mētelī, un

iet nesaliecies kā uzvaras karogs. Viņš apdveš karotājus

ar bezbailības un spara vēju. Viņš tiem saka:

«Paciešaties! Esat izturīgi! Šis vēl nav pēdējais sma-

gums, ko mēs sviežam svaru kausos, lai tie noliektos uz

mūsu pusi. Bet tas brīdis ir tuvu. Upi, kuru ienaidnieks

nevarēja pāriet, mēs pāriesim. Mēs sacelsim ne vēju, bet

vētru un līdz ar mūsu zemes rudens lapām mēs dzīsim

ienaidnieku uz vakariem. Uz vietas paliksies tikai viņa

kritušie. Pēc šiem līķiem jūs pazīsiet ceļu, pa kuru aiz-

bēgs ienadnieks. Mūsu plecos guļ smagi likteņi. Mūsu

zeme mums pastāvīgi bijusi jāizpērk. Svešniekiem val-

dot, mēs to izpirkām ar naudu, tagad no Dieva mums tā

jāizpērk ar savām asinīm. Bet mēs pārvarēsim likteni,

ar kuru esam sanākuši cīņā. Ticiet, ka nav cēlāka skata

par tautu, kas cīnās ar savu nelaimi».

Lūk, nevis baigums un briesmas, bet cēls skats, kad

tauta cīnās ar savu nelaimi! Un citādi nevar runāt Va-

donis, kas redz pāri šodienai, kas skata tautas likteņus

tālu uz priekšu. Šāda pieeja mūsu vēsturei jāiemanto arī

mums, mums jāatvaira sīkās domas un sajūtas,, mums

jādomā par lielo, paliekamo, mūžīgo, — un tad mēs iz-

nesīsim no pieminamām bermontiādes dienām vadonības

un varonības gaišo atspulgu, kas lai mirdz pāri šodienai

un kā gaišs ugunsloks ietiecas nebeidzamā Latvijas un

latvju tautas nākotnē.

Miers pēc dvēseļu puteņa

Eižens Mindenbergs.

Brīdis Brāļu kapos

Dvēseļu putenis: šai iezīmīgajā vārdā mēs_ tagad sau-

cam karadārdu un varonības laikmetu, kas pāršalca lat-

viešu zemi, tūkstošas un tūkstošas latviešu dvēseļu ierau-

jot nāves, ciešanu, baigu pametumu, spožu uzvaru un aug-

stākās varenības putenī.

Tas nu rimis, un miers nolaidies pār mūsu zemi un

tautu, bet atmiņas par dvēseļu puteni dzīvo un dzīvos tau-

tā kā svēta mistērija.

Gaišo un pelnīto mieru pec dvēseļu _puteņa_simbo-

lizē mūsu Brāļu kapi. Latvijas-mates tels, _svetot iz-

stiepis savas rokas pār musu brāļiem, kuru dvēseles 1kara

kautas, it kā saka: miers lai ar jums, miers lai ar zemi, kas

slacīta jūsu asinīm.

Turp, uz Brāļu kapiem, mes bieži tagad virzām savus

soļus. Cauri pilsētas drūzmai un_ dzīves_ ikdienas skaļu-

mam tuvodamies šai svētnīcai, mes iztālēm jau sirdī jau-

šam mieru, kāds mūs tur gaida.

Balti krusti, kā skumjas noliektas galvas, aizvijas eju

ejās. Un zem šiem krustiem mieru nu bauda tie, kurus

cīņās un nāvē iemeta varenais dvēseļu putenis.

Kas spēs rast vārdus izjūtai, kada mus pārņemšaī_ tau-

tas svētnīcā! Mūžības šalkas ietrīsas musu dvēsele, un

mēs jaušam mūžīgi dzīvojam tos, kas mira par tautu un

tēvzemi.

Ikviena kapu kopiņa te ir stāsts par varonību,_par
pašaizliegšanos. Un mēs jutām tad sevī augam speķus

iet to pašu varonības un pašaizliegšanas ceļu, kadu gājuši
šie mūsu brāļi.

Nekad lai neapsiek tautas straume uz Brāļu kapiem,

kur visdziļāk mēs izjūtam mieru pec dvēseļu puteņa. Un

visbiežāk šai straumē lai redzam jaunatni, kam jabut gata-

vai tāpat dzīvot un mirt par tautu un tēvzemi, ka dzīvoja

un mira dvēseļu puteņa aizrautie!
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Jaunā ģimene un tās tikumiskais spēks
Pie lielā krievu rakstnieka Ļeva Tolstoja kādreiz

viesojies ārsts un literāts Veresajevs. Nama tēvs savu

viesi uzņēmis ļoti laipni un sirsnīgi. Te Tolstojs viņu sa-

sarunā vaicājis: vai jums bērni arī ir, cik to un vai viņi

visi veseli? — Veresajevs atbildējis, ka viņam bērnu nav,

lai gan precējies esot jau sešus gadus. Pēc šādas atbildes

Tolstoja seja aptumšojusies un viņš uzreiz zaudējis sirs-

nību pret savu viesi.

Tā šo mazo, bet ļoti raksturīgo epizodi apraksta sa-

vās atmiņās augšā minētais literāts.

Kas novērojis mūsu dzīvi nesenajā pagātnē, tas va-

rēs liecināt, ka tāda pati izturēšanās pret bezbērnu ģime-

ņu galvām bija arī mūsu tautā. Latvietis ne vienmēr ir

sajutis cienību pret bagātību, bet pret daudzbērnu ģime-

nēm gan. Un bezbērnu laulības viņš nekad nav turējis

par svētīgām, bet par Dieva, dabas vai pašu cilvēku

nosodītām ar neauglību. Jo ikviena ģimene bez bērniem

faktiski ir nelaimīga.

Šī mazā epizode ar bezbērnu ārstu ir ļoti pamācoša
mūsu laikam.

Mums taču ir ģimenes cilvēki, kas nevien sešus, bet

sešpadsmit gadus nodzīvojuši «laimīgā» laulībā, un ku-

riem tomēr nav bērnu, vai ir to pārāk maz. Un tomēr

viņi pretendē uz tādu pašu cieņu sabiedrībā, kā bērniem

svētītu ģimeņu galvas, viņi justos apvainoti, ja nama tē-

vam zustu pret tiem sirsnība pēc tam, kad viņš dabū zi-

nāt, ka tiem nav bērnu.

Ja nu mēs iesākām rakstiņu ar piemēru no svešas

tautas, tad lai atļauts šajā virzienā vēl apskatīt citu tautu

attiecības pret daudzbērnu un bezbērnu ģimenēm. Ir

zināms, ka vairākās valstīs pastāv nodoklis, ko ņem no

neprecētiem, un ka daudzbērnu mātēm tiek parādīts vi-

sur gods, ka tām dod priekšrocības dažādās sabiedriskās

iestādēs. Ģimeņu dzīves veicināšannai valsts piegriež
lielu vērību, ziedo lielas summas. Tā, kā lielais rakst-

nieks savā sirdī nosodījis dabas likumu pārkāpēju, to

iespējams darīt arī publiski tiesiskā ceļā. Un modernā

valsts, to dara — viņa ētiski nosoda bezbērnu ģimenes kā

nenormālas, kā tautai kaitīgu parādību. Tā var iet vēl

soli tālāk un uzlikt tādām ģimenēm sabiedriskas nastas,
kaut arī zināms, ka radikāls lūzums te var nākt tikai tau-

tas morāliem spēkiem pieaugot. Mūsu sabiedrībai un ģi-

menei vājaga iekšēji pārveidoties, lai pieņemtu mūsu tē-

vu tikumus — bērnu mīlestību. Bet tas nenozīmē, ka

tajā pašā laikā vajadzētu precētiem vientuļiem parādīt
tādu pašu cieņu un piešķirt tādu pašu stāvokli kā daudz-

bērnu ģimeņu vecākiem. Dažas iestādes jau tagad dar-

binieku pieņemšanā priekšroku dod daudzbērnu ģimeņu

galvām. Turpmāk tāda kārtība var vēl attīstīties, un tas

būtu tikai apsveicāms.

Nācionālā valdība jau šī gada budžetā uzņēmusi prā-

vu summu daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanai. Ģimene ir

tautas un valsts pamatšūniņa, no kuras tikumiska stipru-

ma atkarājas nācijas nākotne. Jaunā valsts, ko mes paš-
laik lielā vienprātībā ceļam, nav domājama bez jaunas

ģimenes. Un tā savukārt nevar būt ne bezbērnu, nedz

vienbērnu, bet daudzbērnu ģimene. Ta pati vecu veca

latviešu ģimene, kurā sešas un vairāk bērnu galviņas bija

parastā parādība. Kad mans tēvs čertdesmit gadus at-

pakaļ atstāja laukus un devās uz Rīgu, tad viena ore vi-

ņam bija pilna mantām, otra — bērniem, bet mate gaidīja
vēl vienu. Dzīves grūtības un trūkums musu tēvus ne-

atbaidīja pildīt pienākumus pret sevi, dabu unjautu,
_

Ziemassvētkos pie eglītes daudzās ģimenes netrūka

nekā, tur valdīja pārpilnība. Trūka tur vienīgi bērnu —

arvien mazāk tos dabū redzēt starp lieliem veciem cilvē-

kiem. Kultūras fonda trešajā mākslas izstādē no vairāk

simts gleznām tikai pāris rādīja bērnu pulciņu — un tas

pašas pāris gleznas nebija latviešu mākslinieku _darbi un

tajās tēlotie bērni nebija latviešu bērni. Lai mūsu tauta

nenovecotu, lai mēs garīgi un fiziski augtu, musu ģime-

nēs, mākslā, rakstniecībā, sadzīvē un visur citur jādod

goda vieta atkal bērniem. Mums jādod šī goda vieta ari

daudzbērnu mātēm un tēviem. Latviešu jaunās ģimenes

celšanā, kas ir tajā pašā reizē arī jaunās valsts celšana,

sākama ar bērnu mīlestību. Un tad mūsu tautu neatstās

tā svētība un laime, kas piemīt tikai bērniem un viņu

apkārtnei.
Latviešu zemei trūkst zemes strādnieku, mūsu lauku

mājām trūkst saimnieku. Vecie vairs nespēj savas mājas

apsaimniekot, bet jauno vai nu nav, vai tie pilsētās. Cik

ilgi vēl mēs iztiksim ar poļui laukstrādniekiem, cik ilgi vel

mūsu mājas bez jaunām, stiprām rokām? Latvju tautas

dabiskais pieaugums ir mazs, daudz mazāks, kā lielajām

kaimiņu tautām — krieviem, vāciešiem un poļiem. Kā

kultūras tauta, un kā valsts mēs varam celties un sacen-

sties tikai tad, ja dzimstība mūsu tautā strauji celtos, ja

mūsu zemē atkal nāktu bērnu svētība. Astoņpadsmit ga-

dus atpakaļ varonība bija Latvijai mirt, tagad ir — dzī-

vības radīt. Un nevar būt, ka atdot dzīvības mēs tad va-

rējām, bet tagad tās radīt vairs nespēsim. Jaunās Lat-

vijas pamatos ir daudzbērnu latviešu ģimene, un mēs ti-

cam, ka šis lielais atdzimšanas laiks tikumiski atjaunos

mūsu sabiedrību pilsētās un uz laukiem un mēs atkal bū-

sim bērnu radītāji un mīļotāji. Latviešu jaunās mātes

savu laimi meklēs šūpulī un to tur ari atradīs, tāpat, kā

to šūpulī atrada mūsu mātes, kuru varonīgā mīlestība un

uzupurēšanās bērnu labā palikusi leģendāra. Latviešu

rakstniecībā mūsu māte ir svēta, un viņas mīla vēl ilgi

apgaismos dzīves ceļu paaudžu paaudzēm. Viņas die-

višķā gudrība ir bērnu mīlestība un uzupurēšanās bērnu

labā. Jaunās latvju mātes ies viņas pēdās.
Jaunais laiks veidos jaunu ģimeni un ģimenes ētiku,

jeb citiem vārdiem, tas atjaunos veco latvju ģimeni un

tās tikumiskos spēkus ■— bērnu mīlestību,

Piecpadsmitais...
Kara inv. ELMĀRS KARLSONS-ZELTIŅŠ.

Vecais kaujinieks Vilis Skuja vārdos ir skops. Reti
veras viņa lūpas, lai runātu par viņējām dienām. Bet šad

tad arī viņš nonāk atmiņu gūstā, un tad viņā var klausī-

ties kā to dienu dzīvā atbalsī. Te viens no viņa stāstiem.

«ledodi man vienu granātu...» dzirdēju klusus vār-

dus, kurus teica man pa kreisi ejošais kaprālis Lauva.

Paskatījos pa labi un sastapos ar vācu kareivja atriebības

un nicināšanas pilno skatu. Vācietis, draudoši kaut ko caur

zobiem noņurdējis, nikni zvērošām acīm kratīja rokās

esošo šauteni, kuras galā bija spīdošs, jau asinīm aptrai-
pīts durklis.

Līdz šim šos asins traipus nebiju ievērojis, bet tagad
tie izlikās svaigi... Roka savilkās dūrē... Uz pieres
sajutu aukstus sviedrus.

Sejā iesitās auksta vēja pūsma, auksta, bet tik patī-

kama, jo zināju, ka pēdējo reizi jūtu šo glāstu...
Neviens mums nava teicis, bet zinām, ka mūsu gala

mērķis ir kāda bieza siena, pie kuras mūs nostādīs ierin-
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dā un mūsu asinskāro vedēju raidītās zalves aiznesīs zinu

pāri Daugavai, ierakumos esošiem cīņu biedriem un sir-

mai Rīgai, ka pēdējie desmiti no simts triecienniekiem ir

miruši.

Mēs, kādi desmit vīri, stingrā vācu kareivju apsardzībā
tiekam dzīti pa Kuģu ielu, Akmeņu ielas virzienā. Pa

priekšu iet kāds ūsains vācu virsnieks, kas bailīgi atpa-

kaļ skatīdamies šad tad mūs vēro. Visapkārt mums spīd

vācu durkļi un zobeni, kādēļ par bēgšanu nav ko domāt.

Bet prāts drudžaini meklē izeju. Kaprālis Lauva jautājoši

paskatās manī un saprotu viņa skatu, — labāk mirt cīņā,

nekā pie sienas stāvot, un visos mājo šī doma. Gar ielas

malām guļ pirms dažām minūtēm cīņā kritušie triecien-

nieki, un to asinis satecējušas renstelē. Visa zeme dimd

no vācu lielā kalibra lielgabalu grāvieniem.

Te pēkšņi priekšējā rindā ejošais trieciennieks, dižka-

reivis Priedītis, izlēc pāris soļus sāņus un nokrīt pie kāda

krituša kareivja ceļos, kurš uz mutes nokritis, beidzis sa-

vas varoņgaitas. Vācu virsnieks ātri apgriežas, izvelk

revolveri un izšauj. Bet lode, atsizdamies pret ielas ak-

meņiem, iesvilpjas, un man pa labi ejošais vācu kareivis

ievaidēdamies saļimst, — lode sasniegusi pareizo mērķi:
vācu kareivim sašķaidīts labās kājas celis

...

Mūsu sargi apjūk, ko izmantodams iedodu kapr. Lau-

vām rokas granātu, kuru biju paslēpis aiz frenča. Bet te

man gar acīm pazib durklis un sajūtu spēcīgu triecienu

un asas sāpes kreisajā plecā. Zibeņātri kājās uzlēc Prie-

dītis, brāļa asinīm aptraipījis seju, brāļa revolveri rokā,

un bez mērķēšanas izšauj uz vācu virsnieku, kurš paceļ

rokas, tad ko nesaprotamu murminādams gabaliņu pa-

streipuļo, un saļimst. Sākas cīņa, — pēdējā cīņa, jo no

visām pusēm rēgojas vācu šauteņu durkļi. Nejūtu vairs

sāpes plecā... Rokas drudžaini strādā un redzu, ka ne-

vien vācu virsnieka un dižkareivja Priedīša lodes atradu-

šas savu mērķi, bet arī mana dūre, jo tuvumā esošais vā-

cu kareivis, kurš pret manām krūtīm bija pagriezis re-

volvera stobru, ātri nomet ieroci, un acis blisinādams, sa-

vādi smīnēdams grib man ķerties ap kaklu, bet saņēmis

kaprāļa Lauvas «sveicienu», apkūleņo un paliek renstelē

kūņojamies.

Eksplodē rokas granātas, spindz revolveru lodes, kam

pievienojas gan mūsējo, gan vācu vaidi. Cīņas karstumā

neesam ievērojuši, ka vāciem, kuri palikuši skaitā nedaudz

vairāk par mums, rodas palīgspēki, un metamies, bēgt
dzelzstilta virzienā. Lodes spindzēdamas svilpj gar au-

sīm un urbjas namu sienās.

VeCā dzelzs tilta galā iekritu kādā iedobumā, bet še

ilgi nevaram palikt... Uz tilta guļ vairāki mūsējo līķi.
Ar īsiem pārskrējieniem lēnām virzos uz Daugavas labo

krastu. Neganti sāk sāpēt kreisā roka, pierē jūtu asas

sāpes, un aptaustot izrādās, ka visa galva noasiņojusi, bet

pašu ievainojumu nevaru atrast... Sākas atkal spēcīga
vācu lielgabalu un ložmetēju uguns. Balstīdamies uz labo

roku mēģinu virzīties uz priekšu, bet tikko paceļos un

esmu dažus soļus_ pavirzījies, nikni ierēcās vācu granāta
un man aizmugure atskan apdullinošs troksnis, un jūtu, ka

atsitos pret ko cietu un palieku karājamies gaisā. Nezinu,
cik ilgi tā esmu gulējis, bet_ nevaru piecelties. Locekļi kā

svina pielieti. Mēģinu atvērt acis, bet tās aizkaltušas asi-

nīm. Jūtu krūtis ātri cilājamies, jo grūti elpot, —■ trūkst

elpas. Liekās, karavīra mētelis kļuvis par mazu, kādēļ
ar labās rokas palīdzību to atpogāju. Kļūst drusku vieglāk,
atkal mēģinu celties, bet pietrūkst elpas. Atpogāju arī

frenci, bet tas nelīdz, krūtīs kas spiež un sāpīgi dūrās.
Noplēšu no krūtīm kreklu un jūtu aukstu vēja pūsmu glau-
dot manas krūtis, un paliek tik labi... Nejūtu vairs sā-

pes
~.

Gaiša saule spīd pār asinīm slacītiem Rīgas til-

tiem. Te aiz ievainotās kreisās rokas mēteļa piedurknes
atrodu kādu mazu zīmīti... Tā ir parole: «Trīs zvaigz-

nes 1919. gada 15. oktobris.»

Brīnums
...

15. oktobris — un tik gaiša un silta smai-

da saulīte?
...

Jā, 15. oktobris
...

«Šodien, dēliņ, nav 15. oktobris, bet gan 15. maijs.
Celies un nāc apskaties, cik skaisti karogota šodien sirmā

Rīga»
...

Atveru acis, un redzu: pie gultas stāv

mana sirmā māmuļa, kas saņēmusi manu karā sakropļoto
roku, un glaudot manu galvu mīļi smaida

...
—

Tie, kas tumsu pārliesmoja...

Edvarts Tūters.

(Brāļu kapos — Rīga).(Brāļu kapos — Rīga).

Ceļas debesīs tās asinis, kas lietas

Reiz par brīvību, par tēvu zemi savu.

Lai no augšienes kā mūžīgs zvaigžņu lietus —

Pār mums mirgotu ar nemirstību, slavu
...

Nevar iznīkt tas, nedz kādreiz iet vairs boja,
Kas ar varoņgarukvēli mīlot veidots.

Jūsu ticība,, kas tumsu pārliesmoja, —

Jaunus dzietus dzen nu dzimtas zemes reidos.

— Domās cilājot vēl viņu dienu brāzmas,

Kad pie Daugavas jūs, un pie Gaujas straujas,

Brīves kvēlojot kā gaiša saules_blāzma —

Galā izvedāt sen sāktās, drūmās kaujas
Nākam atkal mēs te, kur vēlvaroņ' elpa
Žūžo priežzaros kā klusi-svetas_ dziesmas

...

Māte-Latvija ceļ savu roku telpa —

_

Lai tos svētītu, kas mira- cīnās liesmas.

Brīve varenā, ko guvāt asins auka,

Mūsu dvēselēs ne mirkli nebeigs spulgot
...

Druvās vārpas šalko
...

cīrulis dzied lauka;
Miers nu zemē valda, miers jums — zvaigžņu pulkos,

... Ceļas debesīs tās asinis, kas lietas

Reiz par brīvību, par tēvu zemi savu,

Lai no augšienes kā mūžīgs zvaigžņu lietus —

Pār mums mirgotu ar nemirstību, slavu...
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Kara invalidu dzīve

Kā zināms, Latvijā ir radīta jauna ministrija, ar jauniem, īpatniem un laikmetīgi svarīgiem uzdevumiem. Tā

ir sabiedrisko lietu ministrija. Un par tās vadītāju, par sabiedrisko lietu ministru, Tautas Vadonis izraudzījies

ministru Alfrēdu Bērziņu. Šinīs dienās ministru kabinets pieņēmis arī jaunās ministrijas iekārtas likumu, sa-

skaņā ar ko sabiedrisko lietu ministrija turpmāk pārzinās, starp citām, arī biedrību lietas. Tādākārtā arī Biedrība

«Latvijas Kara Invalīdu Savienība» turpmāk būs pakļauta sabiedrisko lietu ministrijai.

Ar dziļu prieku invalidu saime uzņēma ziņu par Alfrēda Bērziņa iecelšanu sabiedrisko lietu ministra sva-

rīgajā amatā. Pats būdams brīvības kara gaitnieks, ministrs A. Bērziņš nes sevī karstu patriota sirdi, kurai tu-

vas visas latviešu tautas vajadzības, tautas gods un labklājība. Mēs esam mācījušies darbos iepazīt ministra

A. Bērziņa cēlo latvisko personību, esam redzējuši viņa nenogurstošo darbu jaunās Latvijas celtniecības laukā,

jaunās iekārtas nostiprināšanas darbā, kurā viņš ielicis nedziestošu sajūsmu un aizraujošu kvēli, un mums patiess

prieks, ka taisni viņa ietekmīgā pārraudzība skārs ari mūsu saimi, jo mēs zinām, ka viņa sirdī siltāko atbalsi

radīs katra mūsu īpatnās dzīves vajadzība, jo mēs esam no vienas saimes — Latvijas brīvības cīnītāju saimes,

kam nekad nebeigs degt krūtīs tēvzemes mīlestības svētā liesma. ]

Sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš.

Biedrības „Latvijas Kara Invalidu Savienība" darbība

Pagājušā gada 11. novembris, armijas, Lāčplēša kara

ordeņa kavalieru un invalidu_ svētki izvērtas par

visas latvju tautas gaišāko un svētāko ilgu piepildījumu —

Brāļu kapu iesvētīšanu. Svētkuievadījuma 10. novembra

vakarā līdz ar armiju un Lāčplēšiem arī invalidi ieradās

pateicības dievkalpojumā Arķibīskapa katedrāle.

11. novembra rītā invalidi pulcējās Miesnieku iela 11,

no kurienes kopējā gājienā ar karogu un orķestri priekš-

galā Galvenās valdes p-ža N. Gudžes vadība devas uz

Brāļu kapiem, lai piedalītos _to_ iesvētīšana. (let nespējī-

gos invalidus ar kara sanitāras pārvaldes automobiļiem

nogādāja uz svinību vietu).

Pīkst. 11.45 svētku parādes gājiena pie Brāļu kapiem

piedalījās arī spējīgākie kara invalidi. Paradi pieņēma
Valsts Prezidents. Pēc parādes invalidu saime pakavējas

pie kopējā galda Amatu namā. Pie invalidiem ieradās ari

Sociālās apgādības departamenta direktors 0. Sīlis, kāja
skolas kapteinis Kristofskis. Invalidu saime sumināja

Valsts Prezidentu Dr. Kārli Ulmani, kara ministru ģen.

J. Balodi un Tautas labklājības ministru VI. Rubuli,

biedrības galvenās valdes priekšsēdi K. G v d ž i v. c.

Arī Tīnūžu kolonijā dzīvojošie kara invalidi atzīmēja
11. novembri. Uz koloniju izbrauca dir. O. Sīlis, kapt.

Kristofskis, galvenās valdes priekšsēža N. Gudžes un revī-

zijas komisijas priekšsēža J. Kupčes pavadībā. Vientu-
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Kara invalidi savos svētkos

Invalidi gājienā Brāļu kapos.

Kopējais mielasts Amatu namā Invalidu dienā.

Viesi 11. XI. svinībās Tīnužos: vidū dir. O. Sīlis, pa kreisi Gv. p-dis

N. Gudže, Tīnužu s-bas vad. agr. Miests, pa labi Kara skolas kapt.

Kristofskis un b-bas galvenais rev. kom. pr-js J. Kupče.

11. novembra gājiens.

Iet nespējīgos kara invalidus auto aizvizina uz Brāļu kapu

iesvētīšanas svinībām.
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los invalidus, kas atrodas kolonijā, sevišķi iepriecināja

viesu apmeklējums un viņi tiem veltīja siltus pateicības

vārdus.
18. novembri valsts svētkos invalidi aktīvi nepieda-

lījās, bet parādē noskatījās individuēli. Tīnužu_ kolonija

valsts svētkus atzīmēja plašāki. Svinībās ieradās galve-

nās valdes priekšsēdis N. Gudže un kara ministra pārstā-

vis savienībā plkv.-ltn. Bulle, No kara ministra sveicienus

nesa viņa pārstāvis plkv.-ltn. Bulle un tuvāki pakavējās

pie 18. novembra notikuma un idejas.

14. novembrī Liepājas pilsētas valde, — Liepājas pil-

sētas atbrīvošanas dienā no Bermonta, uzņēma Liepājā

un apkārtnē dzīvojošos kara invalidus, no kuriem daudzi

piedalījušies atbrīvošanas karā. Uzņemšanu rīkoja pil-

sētas valde ar galvu E. Rimbenieku priekšgalā, klāt esot

arī garnizona augstākiem virsniekiem. Liepājas invali-

diem dotā iespēja kopēji pakavēties pārrunās ar tagadē-

jiem pilsētas saimniecības vadītājiem un saviem atbrīvo-

šanas cīņu vadoņiem paliks neizdzēšamā un mīļā piemiņā.
Pilsētas valdei pateicās Liepājas nodaļas priekšsēdis
F. Ābele.

Pateicoties 1934. gada 15. maija pārvērtībām, arī in-

validu Ziemassvētku eglītes iespējams sarīkot kuplākas

un bērniem izsniegt bagātākas un lietderīgākas dāvanas

(zābaki, zeķes, cimdi, džemperi), kā arī mazo iepriecinā-
šanai saldumus un kritušo karavīru vecākiem katram 1 kg
cukura. Eglītes visā valstī pulcināja krietni lielu skaitu

invalidu un to ģimenes locekļu. Rīgā Rīgas latv. b-bā in-

validu eglītē ieradās Tautas labklājības ministrs VI. Rubu-

lis, Kara apriņķa priekšnieks Lasmanis, Valsts Prezidenta

pārstāvis plkv.-ltn. Bebris, Kara invalidu palīdzības fonda

domes pārstāvis Valsts Prezidenta sekretārs J. Grandaus,

Rīgas prefekts P. Pommers v. c. Armijas mācītāja P. Ap-
kalna no sirds veltītie vārdi karā cietušo saimei ieprieci-
nāja katra sirdi un veco karavīru acīs pamirdzēja klusa

asara.

Par veltēm invalidu bērniem un kritušo vecākiem, kā

arī par apmeklējumu viesiem pateicās galvenās valdes

priekšsēdis N. Gudže.

Uz nodaļām galvenās valdes locekļi izbrauca un nesa

sveicienus Liepājā, Valkā un Daugavpilī Ed. Vīksniņš, Rē-

zeknē, Kuldīgā un Bauskā J. Kupče, Cēsīs Ed. Torgans.

Līdz ar šī gada janvāra mēnesi notika lielākas pār-

mainās Daugavpils un Ventspils nodaļās, kuru līdzšinējie

vadītāji izrādījās savam uzdevumam nepiemēroti.
Tos vajadzēja atcelt, lai šo nodaļu darbību aktivizētu un

nāktu pretī tieši cietušo saimei. Bija jāatrod cilvēki, kas

savas personīgās intereses un labumus nestādītu augstāk

par sabiedrības un vispārējām interesēm un to vajadzību

apmierināšanu, kā arī katrreizējā gadījumā sniegtu tiem

izsmeļošu un patiesu informāciju.

Par lietderīgāku galvenā valde atrada nodot šo no-

daļu vadību vienas personas rokās, kas atbildību nestu

tieši galvenajai valdei. Šiem posteņiem izraudzīja uņ kā

galvenās valdes pārstāvjus iecēla: Daugavpilī Zemgales

divīzijas pārvaldes kapt. L, k. o. k. Oskaru Blau, ar sēde-

kli minētajā pārvaldē, un Ventspilī — Ventspils kara ap-

riņķa pārvaldes vltn. Jāni Zalsteri, ar sēdekli Raiņa ielā 4.

Neilgais pārstāvju darbības laiks ir bijis ražens un nācis

par svētību visai karā cietušo saimei.

14. martā Rīgā no visām nodaļām pulcējās to priekš-

nieki, un galvenās valdes pārstāvji, lai kopēji novērtētu

sasniegumus un pārrunātu nepieciešamības. Sanāksmi ar

uzrunu atklāja un vadīja galvenās valdes priekšsēdis
N. Gudže. Galvenās valdes darbība bijusi veltīta ne tikai

individuēlai palīdzībai, bet gan vispār visu invalidu laba.

Savienības materiālais stāvoklis, pateicoties Valsts Pre-

zidenta Dr. K. Ulmaņa un kara ministra ģen. J. Baloža gā-

dībai, ir nostabilizējies un savienībai ir iespēja, atkarībā

no invalidu nepieciešamākajām vajadzībām, tās kaut cik

apmierināt. Vispārējās invalidu vajadzības, kā malkas

un ārstniecības, tāpat izglītības jautājums, tiek kārtotas

caur attiecīgām valsts un pašvaldības iestādēm, kur ir arī

zināmi panākumi. No nodaļām par to darbību ziņoja no-

daļu priekšnieki. Ne visās nodaļās darbība bijusi apmie-
rinoša. Aktivitāti uzrāda tās nodaļas, kuru priekšgalā at-

rodas enerģiskākas personas un kur atsaucīgas attiecīgās

pašvaldības un sabiedrisko organizāciju vadība. Sastrā-

dājot ciešā sakarā ar citām organizācijām un pašvaldī-
bām, arī panākta kaut cik apmierinoša invalidu stāvokļa

uzlabošana.

Sevišķi rosīgas bijušas Liepājas, Jelgavas, Tukuma un

Valkas nodaļas. «Ar sevišķu gandarījumu gribas atzīmēt

Nodaļu priekšnieku sanāksmes dalībnieki 14. III.
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Invalidi ar piederīgiem pie Ziemassvētku eglites

Rīgā.

Dāvanu saiņi kara invalidu bērniem Rīgā.

Dāvanu izdalīšana Liepājā.

Rīgā.

Liepājā.

Cēsīs.
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mūsu Liepājas pašvaldības gādību par invalidiem, Kara

invalidu vajadzībām piešķirot namu Bariņu iela uz 10 ga-

diem par Ls L— nomas gada,» — teica nodaļas priekšsē-

dis F. Ābele. Šo cēlo Liepājas pašvaldības darbu sanāk-

smes dalībnieki uzņēma ar suminājumiem un lielu prieku.

To līdz šim nav panākusi neviena nodaļa un tadu mīlestī-

bas pilnu darbu nav parādījusi neviena pašvaldība.

Sanāksmē lekšlietu ministrijas jaunatnes lietu pārzi-

nis E. Eisbergs noturēja referātu par vienības valsts pa-

matiem, norādīdams arī savienības nodaļu _priekšniekiem
uz tiem uzdevumiem, kadi tiem uz vietām jāveic vienības

valsts garā.

Sanāksmes dalībnieki ļnosutīja Valsts Prezidentam

Dr. K. Ulmanim šādu pateicības telegrammu:

«Latvijas kara invalidu savienības nodaļu priekš-

nieki, sanākuši gadskārtējā apspriede, suta Jums, augsti

godājamais Valsts Prezidenta kungs, savu padotības ap-

liecinājumu un pateicību par Jusu atbalstu

kara invalidu dzīves apstākļu uzlabošana. Augsti godā-

jamais Prezidenta kungs, mes _solamies pielikt visus sa-

vus atlikušos spēkus turpmāka Latvijas izveidošanas

darbā Jūsu vienojošā vadībā.»

Kara ministrim ģenerālim J. B a 1 o d i m sanāksmes

prezidijs invalidu saimes uzdevumā pateicas sekojoši:

«Latvijas kara invalidu savienības nodaļu priekšnie-

ki, sapulcējušies savā gadskārtējā apspriede, sveic Jus,

augsti godājamais ministra kungs, un_pateicas Jums par

Jūsu pašaizliedzīgo darbību un_ lielo gādību kara invalidu

saimes labā, it sevišķi par rupem invalidu un cietušo sai-

mes lūgumu caurskatīšanā fonda dome, iedziļinoties katra

karā cietušā saimes locekļa sāpes un patiesas vajadzības.»

Vēl nosūtīja tēlegrammas tautas labklājības mini-

stram V. R v b v 1 i m, Liepājas pilsētas galvām E. R i m -

beniekam un valdes locekļiem.

Sanāksmi slēdzot visi klātesošie nodziedāja Dziesmu

brīvai Latvijai.
Valsts Prezidents Dr. K. Ulmanis uz 14. marta sa-

nāksmes telegrammu savienībai piesūtījis sekošu patei-
cību un novēlējumu karā cietušo saimei:

No sirds pateikdamies Latvijas kara invalidu

savienības nodaļu priekšnieku gadskārtējas sa-

nāksmes dalībniekiem par sveicienu un solījumu

strādāt manā vadībā par Latviju stipru un varenu,

novēlu mūsu karā cietušo draudzīgajai saimei vis-

labākās sekmes viņu darba un dzīves gaitas.

K. Ulmanis,

i Valsts un Ministru Prezidents.

Valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa 1935. gada decem-

bra aicinājumam bijuši jo daudzi, daudzi sekotāji, un 1936.

g. oktobrī kara invalidu palīdzības fonda līdzekļi jau sa-

sniedza Ls 50.000.—. Pag. g_ada 22. oktobrī uz kara mi-

nistra ģen. J. Baloža ierosinājumu sasauktajā paplašinā-
tajā fonda domes sēdē ar Valsts Prezidenta piekrišanu no-

lēma invalidu fondā iemaksāto summu izlietot kāda palie-
koša iestādījuma radīšanai. Kā piemērotākos minēja Tī-

nūžu kolonijas ēkas izbūvi un Kemeru sanatorijas iegū-

šanu kara invalidiem. Tā kā pēdējā kalpos kara invalidu
lielāka skaita interesēm, tad arī izvēlējās pēdējo kā liet-

derīgāko.

_Š. g. 28._aprīļa kara invalidu palīdzības fonda domes

sede reālizējās Jēmums par Kemeru sanatorijas iegūšanu
uz biedrības vārda. Savienība, saziņā ar fonda domi,

īpašumā ieguva sanatorijas vajadzībām namu Tukuma
iela 29,_par summu Ls 36.250,—. Tāpat uz savienības vār-

da iegūts piemērots gruntsgabals no J. Mustafa par
Ls 2.750,—. Līdzekļus šo īpašumu iegūšanai kā pabalstu

piešķīra fonda dome.

Piemērojot telpas sanatorijas vajadzībām, nepiecieša-
mi jāizved arī pārbūves darbi, tāpat nepieciešama apkārt-
nes izkopšana, dārza izdaiļošana un izbūve. Minēto dar-
bu izvešanai fonda dome no tiem pašiem līdzekļiem no-

dod savienībai pēc vajadzības Ls 11.000.—. Tāpat arī

atlikuses ziedojumu summa un turpmākie ziedojumi tiks
rezervēti iegūtas sanatorijas tālākai izveidošanai. Ar šī

īpašuma iegūšanu un sanatorijas ierīkošanu ir stiprā mērā

uzlaboti un atviegloti invalidu dzīves apstākļi, uzturoties

Ķemeros ārstēšanas nolūkos, jo ar to ir iespējams novērst
trūkumus un neērtības, kas nebija iespējams īrētās telpās.
legūtajā sanatorijā jau šogad tiks novietoti kara invalidi.

Kara invalidu palīdzības fonda pabalsta normas vis-

pari pieaugušas un fonds jau lūdzējiem pabalstos izdalījis

pirmo_miljonu latu. Pabalstu normas paaugstinātas tiem,
kas pārceļas uz_ pastāvīgu dzīvi no pilsētām uz laukiem,
un vispāri pirmās nepieciešamības vajadzībām. Bērniem,
kas apmeklē skolu,_ viņu nepieciešamo vajadzību, kā ap-
ģērbu, apavu un mācības līdzekļu iegādei, izsniedz pabal-
stu, pirmām kārtam tiem, kas vasaru gājuši ganos, vai no-

darbojušies piemērotā darbā.

Maltā. Maltā.

Saldū.
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Sakarā ar lekšlietu ministrijas norādījumiem par sa-

vienības darbību karastāvokļa laikā, biedrības galvenā
valdē jau no 1934. gada 2. jūnija darbojas kā priekšsēdē-
tājs L. K. O. K. Nikolajs Gudže, administrātīvās daļas va-

dītājs — L. K. O. K. Eduards Torgāņs, saimniecības da-

ļas vadītājs — Eduards Vīksnipš, sekretārs — Jānis Olu-

diņš un mantzinis ■— Jūlijs Kalniņš.

Galvenā revīzijas komisijā: kā priekšsēdētājs Jānis

Kupče, locekļi — Jūlijs Ābols un Aloizijs Upenieks.

Pagājušā gadā biedrības darbība paplašinājusies.
Materiālais stāvoklis nodrošināts. Galvenai valdei bijis
iespējams biedrības biedriem palīdzēt vai tos atbalstīt gan

ar atmaksājumiem, kā arī ar neatmaksājamiem pabalstiem
patieso dzīves vajadzību kārtošanai un apmierināšanai.

Biedrības bilance uz š. g. 1. janvāri ir sekoša:

Aktīvs. Pasīvs.

Nauda, kasē
. . . . . . . .

Ļs 1.538,92 Kapitāls . .....
. . .

Ls 121.163,36

Tekoši rēķini: Dažādi fondi
........ „

1.275,05

Latvijas bankā
. .

Ls 29.956,26 Kreditori
. . . . . . . . . „

7.252,73
Pastā

... ... . . . „
1.680,34 Pārejošās summas

... . . . ~ 639,64
Rīgas krāj-aizd. s-bā

„ 46,08 „ 31.682,68

Noguldījumi krāj-aizdevu s-bā «Kara In-

valids»
.

.'. '. :.
. . . „

3.585,99

Debitori
. . . . . „

22.113,53
Materiāli, apavu darbnīcas

. , . . „
4.384,30

Vērtspapīri
.

.'
.. .... , . „ 40,—■

Inventārs:.
Galvenās valdes

.
Ls 15.650,86

Tīnūžu s-bas
. . ~

23.676,61
„

39.327,47

Bibliotēkas:

Galvenās . valdes
.

Ls 772,32
Tīnūžu kolonijas

. „
309,11

„
1.081,43

Zalogi
. ...

._.
.

. . . . „
681,50

da-žadas iestādes
.

.-
. ... •„ 628,—■

Nekustami-īpašumi; ... ... . . . „
24.986,—•

Kara invalidu krūšu nozīmes
. . . „

73,80
Atlikušās loteriju mantas

. . . . .. „
207,16

Ls 130.330,78 Ls 130.330,78

Grāmatvedis P. Trēziņš.

Jauniegūtais invalidu sanatorijas nams Ķemeros.

1037. g.«X ASA' f N V A L ī ft ■$»34

Čh. Jurgenson — Otto Schvvarz A/S
RĪGA

Liķieru fabrika un vīndaritava Vinu lieltirgotavas

Operas kafejnīca un konditoreja



Tīnūžu kolonijā pēc iespējas uzlaboti tur dzīvojošo

vientuļo kara invalidu dzīves apstākļi. Pateicoties Valsts

Prezidenta Dr. K. Ulmaņa un kara ministra ģen. J. Baloža

gādībai un pastāvīgai interesei par kara invalidiem, sa-

vienībai bijis iespējams Tīnūžus no postažas pārvērst par

patīkamu atpūtas vietu tiem, kas lējuši savas asinis par

dzimto zemi.

Savienība saviem līdzekļiem izdarījusi remontus un

vajadzīgās jaunbūves. Tīnūžu saimniecībā, nepieciešams

paplašināt ražošanu, kas sevišķi sakāms par sakņu un dār-

zāju audzēšanu. Jau pagājušā gadā Tīnūžu saimniecība

pāri par 50%> apmierināja kolonijas vajadzības. Tāpat ari

apgādāja Kemeru sanātorijai svaigas saknes un dārzājus.

Šinī vasarā paredzēti plašāki remonti Tīnūžu saimniecī-

bas ēkām. Turpmāk savienība cer nostiprināt un izveidot

pilnīgāk kā saimniecību, tā arī koloniju, tā nodrošinot

vientuļo invalīdu mūža vakaru.

Savienība uztura ari draudzīgas attiecības ar ārzemju

kara invalidu organizācijām un viņu vadītājiem. Sevišķi

draudzīgas saites izveidojušās ar Francijas Federālās Ūni-

jas organizāciju. Šīs organizācijas gadskārtējā starptau-

tiskajā kongresā Aix-les-Bainsā (Savojā) no 15.—20. mai-

jam kā Latvijas kara invalidu pārstāvis piedalās galve-

nās valdes priekšsēdētājs Nikolajs Gudže. Draudzība ar

Francijas invalidiem dibināta uz valsts ieroču brālības pa-

mata un tamdēļ tā jo ciešāka un sirsnīgāka. Latvija nav

aizmirsusi franču tautas simpātijas pret mums mūsu at-

brīvošanas karā, un līdz ar to kara veterāņu draudzība un

simpātijas būs sirsnīgas un neliekuļotas vienmēr. Par

kongresa lēmumiem un mūsu priekšsēdētāja iespaidiem
rakstīsim nākošā «Kara Invalida» numurā.

Kara cietušo pensionāru skaits 1937. g. 1. janvāri:

Latvijas armijas invalīdu • . . .
1.113

Veco latviešu strēln. mv.
. .

1.260

Bij. Krievijas armijas mv.
.

. .

2.738

Krievu-japāņu kara mv.
. . ,

124

Krievu-turku kara mv 48

1905. g. brīvības kustības
. . . 83

Kopā: 5.366

Kara mv. ģim. loc 4.750

Cietušo karavīru ģim. loc.
. . .

4.135

Pensionāru kopskaits: 14.251

Gaida laimi.

Invalidu nams Berlīnē

Jau vairāk kā 170 gadu pastāv Berlīnē invalidu nams, kuru kā, svē-

tīgu mantojumu Vācijas kara vīru saimei atstājis gudrais un humā-

nais Frīdriķis Lielais.

Biedrības loterijas izlozes darbinieki.
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Kara invalidu Tīnužu kolonija 1936. g.
1. Telpas. lekārtojums. ledzīvotāji.
B-bas «Latvijas Kara Invalidu Savienība» uzturētā

kara invalīdu kolonijā pag. gadā turpināja iesākto dzīves

apstākļu uzlabošanu.

Par Valsts Prezidenta Dr. Ķ. Ulmaņa ziedotiem

Ls 1.000,— iegādātas piemērotas mēbeles ēdamistabai.

No Kultūras fonda telpu izdaiļošanai saņemtas trīs glez-

nas, kas ieliktas viesistabā. Tāpat viesistabas un lasīta-

vas-bibliotēkas istabas izdaiļošanai par Kara invalidu

fonda atvēlētiem līdzekļiem iegādāti logu aizkari. Pa-

plašināta no budžetā paredzētiem līdzekļiem bibliotēka

kolonijā. Saņemtas arī dāvinātas grāmatas. Pag. gadā
grāmatas bibliotēkai dāvinājuši:

Emīls Eglīts 5 grāmatas 4 sējumos,

I. Gliickmans 1
„

1

E. Lūsis 1
„

1
„

Kopā 7 grāmatas 6 sējumos.

Bibliotēkā pašlaik ir 403 sējumi, kas tomēr ir vēl

stipri maz.

Bibliotēkai, tāpat kā iepriekšējā gadā, abonē 2 mē-

nešrakstus.. Lasītavai abonē 4 izplatītākos dienas laik-

rakstus un 4 žurnālus.

Kolonijas iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo

gadu, nedaudz pieaudzis. Vairāk pašreizējās telpās uz-

ņemt arī nevar.

Kolonijas iedzīvotāju skaits pa mēnešiem 1936. g.

Mēnesis Visvairāk Vismazāk Caurmērā Kopā mēn.

dienas

decembris
. .

21 19 20 627

Janvāris
...

19 14 17 511

Februāris
...

21 17 19 560

Marts
....

22 21 22 675

Aprīlis
....

22 19 21 616

Maijs ....
23 18 20 626

Jūnijs
....

23 22 23 678

Jūlijs
.... 22 19 20 632

Augusts
. . . 19 13 14 445

Septembris
.

.

20 15 17 518

Oktobris
...

20 16 18 562

Novembris
. .

19 18 19 565

Kopā 1936. g. 7015

lepriekšējā gadā kara invalidi kolonijā nodzīvojuši

5646_dienas. — Kolonijā dzīvojušie ir lielāko tiesu ar ze-

mākam kategorijām. No pašreiz kolonijā,2o dzīvojošiem

Iluminācija Tīnužos pag. gada 18. XI.

Tīnužu kolonijas iemītnieki.
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iemītniekiem 2 saņem pensiju pēc II kat., 7 — pēc 111.,
7 — pēc IV., 2 — pēc V. katēgorijas un 2 ģim. loc.

Kolonijas iedzīvotājiem dota iespēja strādāt pēc va-

jadzības arī saimniecības darbos, par ko viņiem maksā

atalgojumu. Kolonijas darbi, kā tas kolonijas noteiku-

mos paredzēts, kā malkas sazāģēšana telpu apkurināšanai

un aptīrīšanas darbi, pēc kolonijas pārziņa norādījumiem

un aptīrīšanas darbi, pēc kolonijas pārziņa norādījumiem
jāizdara par brīvu.

2. Uzturs.

Uzturam vajadzīgos produktus pag. gadā saimniecība

uz vietas devusi 61% (1935. g. 56,3%). Pārējie 39%
iepirkts no ārienes. Saimniecība pilnā mērā apmierinājusi

kolonijas vajadzības ar maizi, piciņu sviestu, krējumu,

dažādiem dārzājiem, lauksaimniecībā ražotiem produk-

tiem. No kopējā gaļas patēriņa saimniecība devusi 51,8%

(iepriekšējā gadā 34%). 48,2% gaļas iepirkts no ārienes,

kas sastāda iepirktajos produktos gandrīz pusi, 47%

(iepriekšējā gadā 52%). No iepirktajiem produktiem

pārējie sadalās šādi: cukurs 20,4 proc, siļķes 5,9 proc,

rīsi un makaroni 3,8 proc. Saimniecībā iegūtie produkti
sadalās šādi: gaļa 32,2 proc, maize 16,4 proc, piens

6,8 proc, sviests 17,2 proc, krējums 8,1 proc No kopējā

produktu patēriņa galveno vietu ieņem: gaļa 38 proc

(iepriekš, gadā 36,5 proc), maize 10,9 proc (iepriekš, g.

11 proc), sviests 11,6 proc. (iepriekš, g. 12 proc), krējums

Skats Tīnužu kolonijā.

Darba gaitas

Tīnužu kolonijas saimniecības laukos.
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4,9 proc, piens 4,1 proc, cukurs 7,9 proc, siļķes 2,3 proc,

makaroni un rīsi 2,2 proc Viena cilvēka diena kolonijā

atsevišķos mēnešos izmaksājusi: janvārī Ls 0,84, febru-

ārī Ls 0,78, martā Ls 0,75, aprīlī Ls 0,81, maijā Ls 0,97,

jūnijā Ls 0,71, jūlijā Ls 0,76, augustā Ls 0,79, septembrī
Ls 0,73, oktobrī Ls 0,83, novembrī Ls 0,83 un decembrī

Ls 0,76. Viena cilvēka diena gadā caurmērā izmaksājusi
Ls 0,79. Šeit ierēķināta tikai izlietota produktu vērtība.
Gatavošanas un ar to sakarā vedamie izdevumi še nav

ieskaitīti. Visumā pag. gadā panākta uztura uzlabošana,
nesadārdzinot atsevišķas dienas izmaksu. Tas panākts

rodoties iespējamībai saņemt vairāk produktu uz vietas

saimniecībā. Saimniecībai izkopjoties būs iespējams uz

vietas vairāk saņemt produktus, tā panākot vēl tāļāku uz-

tura uzlabošanos.

Pilnīgi visus patēriņam vajadzīgos produktus saim-

niecībā nav' iespējams iegūt, bet šo mērķi jācenšas sa-

sniegt.

3. Svētku atzīmēšana kolonijā.

1936. gadā līdzīgi iepriekšējam organizēta svētku

svinēšana. Valsts svētkos pēc uzrunas kolonijas iemītnie-

kiem un valsts himnas nodziedāšanas kopēji noklausījā-
mies pa radio noraidītās valsts vadītāju runas. Vakarā,

tumsai iestājoties, pili iluminējām. Augustā Brīvības cīnī-

tāju piemiņas dienā izbraucām no kolonijas uz Nāves salu

un Ikšķiles pag. Brāļu kapiem, noliekot tur vaiņagus. To

pašu domājam darīt arī šinī gadā.

Kolonijas pārzinis J. Ronis.

Tīnužu kolonijas iemītnieki pie eglītes.
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1 APĢĒRBI — AUDUMI

JJP Ja vēlaties apģērbus un

W audumus, kas izskatās

Patiks arī labi un nēsājās labi, tad

mūsu cenas. nāciet pie mums.

P. OZOLIŅA
Apbedīšanas birojs un zārku fabrika

Rīgā, Brīvības ielā Nr. 50, Bruņinieku ielas stūrī.
. Tālrunis 91293.

Birojā loti lielā izvēlē

visādi zārki no metalla, ozola, apvilkti ar drēbi un lakoti, kā
arī loti glīti līķu rati, balti un melni.

Lielā izvēlē metalla kapu vaiņagi.

Uzņēmās līķu nosūtīšanu uz visām pilsētām un uz laukiem

ar pašu automobili.

Apkalpošanu Izdara noteikti un lēti.

Vienīgais lielākais uzņēmums Latvijā šai nozarē.

:-: Lūdzu ievērot adresi! :-;

MANUFAKTŪRAS T?f\o G G ETI OICO C
PREČU TIRGOTAVA OHI£DClI\.O

RIGA, ŠKUŅU lELA 9 • TALR. 22060. • DIB. 1858. g.

Latvijas galvas pilsētas vecākais uzņēmums šinī nozarē

Tlrdzniecības-rupniecības akciju sab. Dibināta 1375. gādā

JBA. RATFELDE RS
RĪGĀ, KALKU lELA Nr. 11 TĀLRUNIS 23216

*wf VAIRUMA MAZUMA

il/trŠĒt Piedāvā no pašu darbnīcas par vislētākām tirgus cc n ā_rh_ visādus

.K*L • ceļošanas, sporta, karavīru, aizsargu, policistu, robežsargu un ugunsdzēsēju piederumus
Pirmie Latvijā izgatavotie neplūkošie un nebalošie valsts karogi un signalizācijas karodziņi



Pienākums
Cik labprāt mēs katrs gaidām, lai mūsu draugs, pa-

ziņa, vai arī katrs cilvēks, ar kuru stājamies kaut kādās

attiecībās, izpildītu pret mums savu pienākumu, lai mēs

no viņa. solījumiem nepieviltos. Bet kā ir ar mūsu pašu

pienākuma apziņu, ar viņu. pildīšanu, un mūsu so-

lījumu turēšanu?

Ja paraugāmies dzīves tiešamībā, tad redzam ainas,

kas nav cienīgas, ka par tām te raksta. Kara invalidu

žurnālā vismazāk tam būtu vietas, jo kara laukā, frontē,

ar viņas priekiem un bēdām, pavadītās baltās un nebaltās

dienas ir sakausējušas cīnītāju sirdis jo ciešā draudzībā

un viena likteņa gaitnieku mīlestībā. Vēl vairāk šo drau-

dzību stiprina tas, ka lielākā daļa šo likteņa gaitnieku ir

vienoti kopējā organizācijā, kur viņus saista kopējās do-

mas, kopējās intereses un arī kopējais mērķis.

Sāpīgi tad nu ir dzirdēt jautājumu:: «Kas man no

tā būs?» Ja tuvāk iedziļinās pārrunās ar šī jautājuma

uzstādītāju, tad beidzot pienāk pie tā, ka viņš vaļsirdīgi

pasaka: «Vai man kāds labums arī būs? Vai es varēšu

saņemt pabalstus?» Saprotams, tā domājoši cilvēki, kaut

arī varoņgaitas izstaigājuši, sabiedrībai neko nevar dot un

arī nedos. Tiem trūkst sabiedriskās apziņas un sabiedri-

skās būtības izpratnes. Mēs organizējamies, lai palīdzētu

paši sev, — šāda lietas uztvere viņiem ir pilnīgi vai arī pa

daļai sveša. Pienākuma pildīšana pret sabiedrību, šinī ga-

dījumā pret invalidu savienību, viņiem stāv pēdējā vietā.

Un netikai pret organizāciju, bet arī pret tiem saviem

kauju biedriem, kam šīszemes dzīves nastas par daudz

nospiedušas plecus un kas devušies aizsaulē, pat pret tiem

nav vairs pienākuma apziņas, aizmirstas ir kopējās likteņa

gaitas, aizmirsti ideāli, kas visus vienoti vadīja kara laukā.

Cik ir to, kas pēdējo godu parādīt ierodas uz inva-

lidu pavadīšanām? Maz, un pat ļoti maz. Organizācijas

karogs, kuram zvērastu un solījumu to sargāt ir devis

katrs biedrs, atrodas viens vientuļš klusajā bēiru gājienā.
Vai tam tā vajadzētu būt? Un kamdēļ tas tā?

Izskaidrojums atrodams ļoti vienkārši, un proti: ja
kādam no biedriem «spiež kurpe», it sevišķi ja jānodrošina
sava un ģimenes apgādība, tad ceļu uz savienību var mē-

rot 2 un vairāk reizes dienā. Daudz invalidu pirms viņu
vajadzību apmierināšanas no savienības, un tāpat atbal-

stīšanā un pretimnākšanā, vai tā būtu aizdevumu, pa-

balstu izsniegšana, kiosku iegūšana, vai pirts apmeklēšana,
ir savus pienākumus pildījuši kārtīgi. Aina krasi mainās,

piemēra pēc kaut pēc kioska iegūšanas. Tad šo invalidu,

bērēs vai kādā savienības darbā, nedabū redzēt gadu un

pat ilgāk! Aizmirsta un pavisam neievērota paliek draugu
un cīņu biedru šķiršanās no šīs dzīves. Radušies citi pie-

nākumi, aiz kuriem aizmirsts viss pārējais. Un šie paši
cilvēki ir tie, kas būdami vēl meklēšanās gaitās, teikšu —

lamājās par tiem, kas jau iekļuvuši savā nesatricināmā

mierā agrāk. Un atliek pieminēt tāpēc to dažu biedru

pašaizliedzību, kas ierodas gandrīz katrās bērēs, vai arī

katrreiz paklausa savienības lūgumam veikt kaut ko vis-

pārības labā. Šie cilvēki ir pareizi izpratuši un novērtējuši
organizācijas nozīmi, šie vecie karotāji ir palikuši uzticīgi

ar kara troksni un asinīm slacītai vienībai. Viņi arī ta-

gad, stājoties rindās, apzinās savu pienākumu būt par pie-
mēru ne tikai saviem cīņu biedriem, bet arī pārējai sabie-

drībai.

Kaujās gūtās rētas un slimības ir zīme, ka gfūtās

cīņās un ciešanās ir izcīnīta tautas brīvība, ir izcīnīta un

tagad vienota valsts. Šīs apziņas un pienākuma vadīti,

turpmāk piegriezīsimies tuvāk savas dzīves iekšējai orga-
nizācijai. Būsim pienākuma cienīgi, jo svētais solījums
būs pildīts tikai tad, ja bez sirdsapziņas pārmetumiem va-

rēsim teikt: «Es to esmu centies izpildīt, cik labi pras-

dams un varēdams.» —gle.
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CELIET ugunsdrošas, sausas, siltas un izturīgas

ēkas no cementa ķieģeļiem

RAŽOJIET ar rokas veidņiem cementa ķieģeļus

IZVEIDOJIET ēku sienas pēc pārbaudītiem cementa ķieģeļu

būvveidiem

Paskaidrojumus par cementa ķieģeļu pagatavošanu un buv-

veidu sniedz

RĪGA CEMENTA FARIKAS

111 Sekmidf ft.-S.
galvenā kantori, Rīga, M. Svaru iela Nr. 1. Talr. 23439

Turpat pārdod rokas veidņus cementa ķieģeļu pagatavošanai

(3 ķieģeļi uz reizi) par Ls 40.— galb. vai uz nomaksu 8 mē-

nešos. Veidņi tiek arī iznomāti par Ls I.r— mēnesī

Pirmās Latvija ražotas galviņas

fcgBĒJ3S \ Lik. aizsargāts. Ar troksni un bez trokšņa

No zviedru materiāla

Pilnīga garantija.

TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS A.-S,

~ĶiEĢELIS"
A.-S. «SILIKAT» un K.-S. «A. TAILORS un Biedri» pārstāve

Rīgā, Raiņa bulvārī Nr. 11, iz. 3. Tālr. 23892.

Pārdod par fabrikas cenām labākas kvalitātes ķieģeļus un iz-

sūta pa dzelzceļu uz visām stacijām Zemkopības ministrijas
lauksaimniekiem piešķirtos ķieģeļus.

Slavenie angļu motocikleti dabūjami no noliktavas un uz

pasūtījumu.

Galvenais pārstāvis Latvijā,

P. R. TILEMANIS

Rīgā, Anglikāņu ielā Nr. 3, tālr. 32320.

„LYO IM"
Jaunākie Parīzes, Vīnes un Berlīnes

MODES ŽURNĀLI UN PIEGRIEZTNES

Rīgā, Vaļņu ielā 28. Tālr. 34318

Ķīmiska tīrītava, krāsotava un veļas mazgātava

J. Puiševs
Rīgā, Pērnavas ielā 2, tālr. 93212.



Aizrādījumi
Savienības Galvenās valdes sēdeklis un birojs atrodas Rīgā,

Miesnieku ielā Nr. 11. Tālrunis 29067. Birojs atvērts katru dienu

(izņemot svētdienas un svētku dienas) no pīkst. 11—17, otrdienās un

piektdienās arī no pīkst. 18—20, sestdienās no pīkst. 11—-15. Valdes

sēdes pēc vajadzības. Valdes locekļi runājami katru dienu. Savie-

nības tekošs rēķins pastā Nr. 636.

Savienības birojā biedriem bez atlīdzības sniedz padomus pen-

sijas, ārstēšanas, zemes piešķiršanas, nodokļu, izglītības v. c. jautā-

jumos,; tāpat'izgatavo vajadzīgos lūgumus valsts un pašvaldību iestā-

dēm. Paskaidrojumus sniedz uz pieprasījumu arī rakstiski.

Bez atlīdzības advokāts sniedz juridisko palīdzību, bez uzstā-

šanās tiesā.

Savienības telpās pastāv brīvlasītava, kura atvērta katru dienu.

Bibliotēkā izsniedz grāmatas otrdienās un piektdienās no pīkst. 18—19.

Savienība uztur, Rīgā, Miesnieku ielā 11, bezmaksas internātu

provinces biedriem —; iebraucējiem.

• Savienība ierīkojusi apavu darbnīcu, kurā nodarbina vienīgi

kara invalidus un bijušos karavīrus. JLai sekmētu šo savienības pa-

sākumu, katra invalida un karā cietušo ģimenes locekļa pienākums
pēc iespējas visus pasūtījumus nodot Savienības* darbnīcā.

«Kara Invalids» iznāk 2 reizes gadā. Abonēšanas maksa Ls 1,—■

gadā, atsevišķs numurs Ls •—,50.

Kara invalidiem atļauts apmeklēt par pusmaksu (uzrādot Sa-

vienības izdotās biedru kartes) 1sekojošas mākslas iestādes: Nacionālo

operu, Dailes teātri, Krievu drāmas teātri, bet Nacionālo teātri uzrā-

dot Savienības pavadzīmi.

Tāpat Fr. Esvar i ņ a kgs kara invalidiem atļauj apmeklēt par

brīvu savu dziedniecības iestādi, Baznīcas ielā Nr. 18, katru nedēļu
ceturtdienās līdz pīkst. 16, un M. Nometņu ielā Nr. 52/54, katru piekt-
dienu, uzrādot Savienības biroja pavadzīmi.

Rīgā dzīvotājus kara invalidus pārvadā ielu dzelzceļos (tram-
vajos) par pusmaksu. Invalidiem braukšanas kartes, izņemamas

tramvaju valdē, Brīvības ielā Nr. 171, katru, dienu, līdzņemot vienu

ģīmetni, braukšanas apliecību valsts dzelzceļos un pasi, pierakstītu

Rīgā.
*

Rīgas pilsētas tvaikoņos kara invalidiem braukšanas maksa pa-

zemināta uz pusi.

Par puscenu tramvajos var braukt arī kritušo piederīgie, kas

saņem pensiju (Rīgas pils. domes 1932. g. 20. oktobra lēmums).

Priekšrocības braukt pa dzelzceļiem; bauda vienīgi kara inva-

lidi, kuri saņem no valsts pensiju. Kara invalidu ģimenes locekļi mi-

nētās tiesības nebauda. Braukšanas apliecības pa dzelzceļiem saņe-

mamas Tautas labklājības ministrijā, Skolas ielā Nr. 28. Minētās

apliecības var saņemt tieši ministrijā, vai arī lūgt, lai izsūta pa pastu,

klāt pieliekot divas ģīmetnes. Tas attiecas arī uz autosatiksmi

Rīga—Jelgava.

Mācības maksa invalidiem un tiem viņu bērniem, kas saņem

ģimenes piemaksas, atlaista visās valsts, pašvaldību un valdības pa-

balstītās privātās skolās, — ja audzēkņi uzrāda sekmes. Trūcības i
un sekmju gadījumā šīm pašāmu personām ir priekšrocība uz stipen-
dijām.

Radio abonentu maksa visiem kara invalidiem:, kas zaudējuši
vismaz 50 proc. darba spēju, ar valdības rīkojumu atlaista. Izņemot
atļauju jānomaksā vienreizēji Ls I,—• kanciejas nodevas. Kartiņas ļ
jāpārreģistrē ik gadus vietējās pasta iestādēs.

Savienības krūšu nozīmes pasūtāmas birojā; maksā lielās
Ls 2,70, un maza Ls 2,—< gab.

Biedrība «Latvijas Kara Invalidu Savienība». Biedru maksas:

kara invalidiem; Ls 2,—, kara kritušo piederīgiem Ls I,— gadā.

Pie savienības galvenās valdes noorganizēts orķestris, kur var

piedalīties invalidi-muziķi. Orķestris apkalpo Savienības sarīkojumus
ka, arī var spelet citu organizāciju sarīkojumtos un gājienos.

Biedrības valde aizrāda, ka sekojot aizrādījumiem laikrakstos,
nepieciešams kupla skaita ierasties uz biedrības biedru pavadīšanu
pedejā gaita.
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Kārlis nu m mmn
Asfalta, cementa preču izstrādājumu un jumtu

papes fabrika

Rīgā, Ganību dambī 19, tālr. 31074.

Kantoris: Jaunāl ielai 30, tālr. 23169,: 34141.

R A m S~% aparāti - piederumi
f\ \J I \J antenas - remonti

inž. G. MICHELSONS

Rīgā, Tērbatas ielā 15-17, tālrunis 33177

DAMU FRIZĒTAVA DlOļļ [ii
Spašn. H. Zvejnieks fpUnOSLC
Rīgā, Kal.ķu ielā Nr. 12. Tālr. 33646.

JAUNĀKĀS VAKARA FRIZŪRAS.
ILGVIĻŅU — «VVella» sistēma

MATU KRĀSOŠANA.

Daugavas pirts
U. MASKAVAS lELĀ Nr. 9.

ATVĒ R T A :

otrdienās no pīkst. 10—22

piektdienas no pīkst. 10—22
sestdienas no pīkst. 10—23
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ĒRTĀKIE un

mmmm a
vislētākie

Ipf A vasaras apavi

Vasaras kurpes ar gumijas zoli •

j
Drēbes sporta kurpes ar gumijas

zoli • Baltās tenisa kurpes ar gu-

mijas zoli • Viscauri gumijas sporta

■ 1 kurpes • Gumijas peldu kurpes

Milgrāvja Kuģubūvētavas

un Masmu Fabrikas A./S.

Fabrika : Rīgā — Mīlgrāvl, tālrunis 3 712 5

Pilsētas kantoris:

Rīgā, L. Zirgu ielā 24-26, tālrunis 21100

Izgatavo: transmisijas, jaunlaiku konstrukcijas.

Zobriteņus un pārvedumus. Kokapstrādāšanas ma-

šīnas: gaterus, dubultzeimerus. Tvertnes. Dzelzs-

konstrukcijas: visāda veida dzelzs darbus, kā jumta

konstrukcijas, traverses v. t. t. Izlabojumi: vi-

sāda veida darbus pie katliem, mašīnām un fabrikas

mēchanismiem. Skābeklis techniskām un medicī-

niskām vajadzībām; visi piederumi un materiāli

autogēniskiem darbiem. Autogēna metināšanas ar*

matūras «GRIESOGEN»
_____



«KARA INVALIDS»

Vecāka un piedzīvojuša

L klavieru būvētāja

MŪZIKAS INSTRUMENTU

TlRDZN-

vadībā būvētie pianīno ar loti labu skaņu. Apmaina pret ve-

ciem instrumentiem. Garantija par izturību.

Tikai Vaļņu ielā 19, pie Kalku ielas.

Fabrikai nav citur noliktavu un nodaļu.

Abižurn durbniEO
Rīgā, Audēju iela 8, dz. 7-a

Izgatavo dažādus lampu aizsegus par

mērenām cenām. Liela izvēle. Zolīds

darbs. Pasūtījumus izpilda laikā

Augstcienībā

A. KOKINS

Vairumā Mazumā

KAPSEĻU FABRIKA

TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS

Akc. Sab.

„Argenta"
Rīgā, Ganību dambī 31. Tālr. 92766.

Celefona kapseles, pudeļu un citu trauku

nosegšanai

Metaltirdzniecības Akc. Sab.

- Senāk Brāli Popovi, dib. 1788. g.

RĪGĀ,

LIELĀ GRĒCINIEKU lELĀ Nr. 35

11. Seilmann
Papīru

lieltirgotava

RĪGĀ, LIELĀ ALDARU lELĀ Nr. 2/4

Automobiļu, motociklu un velosipēdu mechaniska darbnīca

J. BUKSE
Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 83/8(5. Tālr. 26294.

KRĀJUMĀ: Horex un Ardie.

Visādas motociklu rezerves daļas.

Kapitālremonti pie visu firmu automobīļiem un motocikliem

Chromēšana, niķelēšana, dvkošana. Visāda veida virpošanas

un frēzēšanas darbi. Cilindru slīpēšana, jaunu virzuļu izgatavo-

šana v. t. t.

LINU EKSPORTS

AKC. SAB.

Rīgā, Zigfr. Meierovica bulv. 18

Tālr.: 22180, 22181

AKCIJU SABIEDRĪBA

RĪGĀ, JĒKABA lELĀ 5

SPEDICIJA, TRANSPORTS, NOMUITOŠANA,

NOVIETOŠANA, KOMISIJA, INKASO, APDRO-

ŠINĀŠANA
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SuptittlfiHi
Mīlgravī pie Rīgas

Akc. Sab.

L. PILS lELA 23. TĀLR. 21755, 32848

Latvijas kuģniecības
sabiedrība

Rēdereja un kuģu aģentūra: Rīgā, 1. Pils ielā 6.

Tālr.: 33194, 34440, 33293, 32762.

Tvaikoni: (s.s.)

ARGARA 7400 t., TAUTMĪLA 6500 t, ĀRIJA 6200 t,

CILTVAIRA 6200 t., GUNDEGA 6200 t., LAIMDOTA

6200 t., VALDONA 5150 t.

Telegrammu adrese: «LATSHIP» Rīgā un Venspilī

Rīgas Svina un Cinkkrasu

Rūpniecības A. S.

PAVASARA REMONTAM

lietojat mūsu

GARANTĒTAS TĪRAS SVINA BALTUMA un

CINKA BALTUMA eļļas krāsas plombētas bundžās

V2, i, 2, 5, 10, 20 un 50 kg.

CEPURES, KORSETES, KRŪŠTURI,

Rasei Ribuš
Rīgā, Baznīcas ielā 8, dz. 22. Tāļr. 30983.

Tirdzniecības un rūpniecības A-S.

Joraes Niinialif
Rīgā, Torņakalnā, Brīvzemnieka iela 26/28

Tālr.: direkcija 42676, kantoris 41953

A. Veinbergs
OĻU, GRANTS, CEMENTA, KAĻĶU UN BŪVAK-

. MEŅU TIRGOTAVA

Transports ar liellaivām

•

Velkonis «ROTA» :: Zemessmēlējs «KURMIS» :: Olu bagaris

«KONKURENTS»

Rīgā, Krasta ielā 1. Tālr. 33865.

Mēbeļu Ražošanas
■■■■■■■ihhbhhAhhh

Kooperātīva S-ba

Piedāvā

visāda veida mēbeles.

Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 44.

Tālr.: 28488, 20804.

N. Draudziņas
ĢIMNĀZIJA, PAMATSKOLA, PIRM-

SKOLA, BERNU DĀRZS UN BERNU

DĀRZNIEČU KURSI

Rīgā, Ģertrūdes ielā Nr. 32. Tālrunis 33030

Ēra» fTI I 1 lĒI
Rīgā, Merķeļa ielā 21

MOTORI 0 AUTOMOBIĻI 0 RADIO

Grāmatu un bilžu veikals

Arturs Bongs
Speciāla sporta literātūra

Rīgā, Tirgoņu ielā 15. Tālr. 29246

Latvijas Aptiekāru

lepirkšanas S-ba

RĪGA, m. Kalēju ielā Nr. 20
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M .
_

" ~ —

■ Mākslīgos mēslus

I

m Lauksaimniecības mašinas

ļ un darba rīkus

Piedāvā

c s „Turība"
NODAĻAS: BAUSKĀ, CĒSĪS, DAUGAVPILI, GULBENĒ, JĒKABPILĪ JELGAVĀ, KĀRSAVĀ,

LIEPĀJĀ, MADONĀ, RĒZEKNĒ, STRENČOS, TUKUMA, VALMIERA.

Latvijas Zemnieku

Kredita Banka
RĪGA, DOMA LAUKUMĀ 11/15.

Nodaļas:

Rēzeknē, 15. maija ielā 26. Liepājā, Lielā ielā 23,

IZSNIEDZ AIZDEVUMUS:

lauksaimniekiem, lauku amatniekiem,

lauku rūpniekiem, lauksaimnieku orga-

nizācijām, lauku pašvaldībām, lauku

krāj-aizdevu sabiedrībām.

PIEŅEM NOGULDĪJUMUS
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Akc. Sab.

..A. S. Maikapar"

Rīgā

Papirosi

Mokka-Ekstra

Mokka

Select-Bulgārija

Bulgārija

Riga

Lady

Sports

vienmēr labi

A
/s,„Latvijas

Kokvilnas

Ražojumi

sekojošo firmu pārstāvniecība: Akciju sabiedrības BUFFALO #R. FELDHŪNS & BIEDRI

JUGLAS MANUFAKTŪRA # LENTA % NORDEĶU TEĶSTILMANUFAĶTŪRA ® RĪGAS

MANUFAKTŪRA # ZASULAUKA KOKV. VĒRPTUVE UN AUSTUVE

Sveicam vienotās

Latvijas svētkos

15. maijā

Valsts

cukura

monopola
pārvalde
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ZEMKOPĪBAS MAŠĪNU FABRIKA UN ČUGUNU
LIETUVE

S-BA

..I ma n taM

j?ņ I 1 I I %gsM> m m mm %aM

Rīgā, M. Kandavas ielā Nr. 13-a

Tālrunis 41969

Satiksme ar autobusu Nr. 31 no Auto ostas

Piedāvā god. lauksaimniekiem savus ražojumus:

labības tīrkūlējus
kuri piemēroti arī āboliņu kulšanai

25", 36", 42"
_un 48"

_

platus
Labības un sēklu šķirotājus.

«TRIUMPF» Nr. 11. Ekselrnašīnas 8", 10" un 14"

Āboliņa sējmašīnas
KŪLĒJU REZERVES DAĻAS UN REMONTU

DARBI CENU ZIŅA ĀRPUS KONKURENCES.
Kūlējiem izdevīgi maksāšanas noteikumi.

MODES PRECES

KUNGU NODAĻA

DĀMU NODAĻA

TRIKOTĀŽAS. VEĻA

MLJrm JL*#zengels

Rīgā, Kaļķu ielā 21, tālrunis 34674

Kr. Barona ielā Nr. 3-a, tālrunis 24994

(Elizabetes ielas stūrī)

Kuģniecības sabiedrība

P. Dannebergs
RĪGĀ Tālr. 21968, 23570 un 23493

A X C S A B.

ai

FINIERU FABRIKA

Daugavgrīvas šosejā, pie

BOLDERĀJAS

V. Oseniehs
Jelgava Bauska

Katoļu ielā Nr. 15 Tirgus laukumā Nr. 14

IIIlIllllglIlIilI§§il!S9iI!IllIl!I§lIIii§liiilIlll!iIIliiIIlIiIIIillliIiiilI§lIllIlIIi

Lauksaimniecības mašīnas un rīki. Mākslīgi mēsli

un sēklas. Būvmateriāli, smēreļļas un petroleja.

Elektrotechniskā nodaļa. Velosipēdi. Radio.

Ill!lllllll!!!!!lll!llllllllllllll!lllllll!lll!llil!lllllllllllllllllll!llll!llllllllil

Koloniālņreču un manufaktūras nodaļas
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Apbalvota ar zelta mcdai i
. •

. _.

Latvijas propagandas iz- X 1PCTP IFIIHHIPf*ī hri
stādē Rīgi

Jāgādā
Vecsvirlaukā caur Jelgavu. Tālr. 550. Dib. 1899. g.

Ražas spēja: 10 miljoni ķieģeļu un dažādu māla_ izstrādājumu

Pasta adrese: Jelgavā, pastkaste 6; tek. rēķ. pasta Nr. 941

Kantoris uni noliktava: Jelgavā, Elektrības iela 22. Talr. 449

ĶIEĢEĻU NODAĻA:

1. mūra ķieģeļi 7. vieglie skaidu ķieģeļi
2. fasādes ķieģeļi 8. maizes krāsns ķieģeļi

3. dzelzs 9. ugunsizturīgie LUK ķieģeļi
4. skursteņu ķieģeļi 10. krāsns klinķeri

5. mašīnas 11. trotuāra ķieģeļi
6. krāsns 12. fasona ķieģeļi pēc pasūtījuma

KĀRNIŅU NODAĻA:

1. Holandes, bez rievām 14" un 16" gar.

2.
,„

ar rievām 14" un 16" gar.

3. f&lcētie — taisnie

4. lentes dakstiņi
5. torņu dakstiņi

6. šķautņu pāsrsegas ar un bez rievām

7. brāķu dakstiņi

CAURUĻU NODAĻA:
izgatavo: 2", 3", 45un 6 caurm, drenu mala caurules

KRĀSNS PODI

.Noliktavā dabūjami augšminētie materiāli, kā_ arī kaļķi, ce-

ments, portl. un romāna, ģipse, krīts, skali, māli, grants v. c.

VĒRPTUVES

AUSTUVE

KRĀSOT AVA__

B A LINĀTAVA

APRETŪRA

Rīgas
Tekstilfabriku A/S

Rīgā
Ražo pazīstama pirmklasīga labuma:

VILNAS AUDUMUS

Formu drēbes, kungu uzvalkus un mēteļu

drēbes, dāmu kleitu_ un mēteļu drebēs,

fraku un bikšu drēbes, oderu drebēs,

lustriņŠ, segas un lakati.

ANGĻU KEMDZIJAS

adītavām, izšuvumiem, persiešu paklā-

jiem, tamborēšanai, adīšanai un citiem

rokdarbiem.

Fabrika: Baltāsmuižas ielā Nr. 3/9. Tālruni: 39372, 39213

Tālrunis 39332 — dziju noliktava.

Kantoris un noliktavā: Šķūņu ielā 9. Tālruņi: 23543, 23545

lildtiars HiUrs
Rīgā, tālr. 22406 un 31420

LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNAS, RĪKI, PIEDE-

RUMI, SĒKLAS, MĀKSLĪGI MĒSLI, LOPBARĪBA

v. t. t.

Vairuma Mazuma

no 1. marta veikals pārvietots no Vaļņu ielas 2 uz

PASTA lELU JVfo 6

13. Janvāra ielas stūrī pie dzelztilta

Lauku pašvaldibu

apdrošināšanas

savieniba

RĪGĀ,

LĀČPLĒŠA lELĀ Nr. 24

TĀLRUNIS 29700
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Galvenie redaktori: prof. Dr. jur.

A. Švābe, prof. Dr. Jur. A. BŪMANIS,

prof. Dr. jur. K. DIŠLERS, piedaloties

daudziem zinātniekiem, rakstniekiem

un sabiedriskiem darbiniekiem.

IZNĀKUŠI 14 SĒJUMI

Iznāk 2 sējumi gadā. Šis mo-

numentālais darbs noslēgsies
4 gados.

Nepieciešama grāmata

katram latvietim

GRĀMATU APGĀDNIECIBA

A. Gulbis
Rīga, Kr. Barona ielā 14 un Kr. Ba-

rona ielā Nr. 24-26. Nodaļa Daugav-

pilī, Vadoņa ielā Nr. 19. Tekošs rē-

ķins pastā Nr. 131.

i Jy jr>4* tarakāniem, mušām v. t. t.

JL XV� L blaktīm, blusām, kodēm,

ņemiet tikai

jßhßf
firmas

AZUMI & Co., Ltd., OSAKĀ JAPĀNĀ.

īstais japāņu kukaiņu pulveris ir

nepārspējams savā nāvējošā spējā

Dabūjams aptiekās, drogu i
veikalos un

Japāņu veikalā

K. Jokoi

Lieliski garšo

GOEGGINGERA

"Rūgtā ar

riekstiem"

Pieprasait visurl

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab.

O. J. Kellar,

Rīgā
Mašīnu un armatūru fabrika, transmisiju

būvētava, metallietuve

Fabrika Rūpniecības ielā 12. Tālrunis 20688

Dzirnavu mašīnas, mašīnas un aparāti tekstilrūpnie-
cībai un dažādām citām rūpniecības nozarēm

Transmisijas, armatūras,

dažādi atlējumi v. t. t.

Dažādu mašīnu, aparātu, motoru un automobiļu
izlabošana

Dažādi techniski piederumi fabrikām, dažādas mašī-

nas, aparāti, virpas, slīpripas, urbji, blīves, metalli,

darba rīki, lodīšu gultņi, sūkni, caurules un cauruļu

savienojumi, atloki, armatūras, manometri, gumijas

un kaņepāju šļūtenes v. t. t.

MWM dīzeļmotori. DKW automobiļi un motocikli.

Saldētavu iekārtas
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Latvijas Rakstu

Apgādiba
Kristīgās Literātūras Apgādības nams

Rīgā, Brīvības ielā Nr. 11. Tālr. 27823.

Katram ieteicam abonēt mēnešrakstu

Jūi liikmls"
Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu pa pastu:

par gadu . . . . .
Ls 3,—

par pusgadu . . . .
Ls 1,60

par gadu uz ārzemēm Ls 4,—

gaļas konservus un desas,

ka arī Valmieras dabīgo

minerālūdeni

M. Brauers
īpašnieks inž. R. G c t c c.

Marmora un granīta rūpniecība

Jelgavā, Zemgales prospektā Nr. 6.

Tālr. 545. Dibināta 1890. g.

Pagatavo kapu pieminekļus

no vietējā un ārzemju granīta un marmora

visglītākā nostrādājumā par mērenām cenām.

Tvaika dzinējspēks.

Apbalvots Jelgavas jubilejas izstādē 1925. gada

ar augstāko godalgu — zelta inedali.



«KA I A i N V A L I D Š»

FILS & "A LA CROIX" |f|

Spoždiegi izšuvumiem
KRUSTA MARKA

-CB-

Lokanība — nesalīdzināma, viegls v. patīkams darbs

Stiprums — izcilus, netrūkst un nešķiedrojas

Spožums — pastāvīgs, iztur visas mazgāšanas

Vairumā: — «RENĒ DEVILLARD & Co,»

Z. Meierovica bulv. 10, Rīgā

SAVA KRĀŠŅA AUGĻU DĀRZA TAGAD ES

PATS ESMU SAIMNIEKS AR MIGLOTĀJU

ĒST -
&

* *^^Ss
\

KURU lEGĀDĀJU

Ed. Opmaņa
Metal-izstrādājumu rūpniecībā «E D 0»

Brīvības ielā 136/138, Rīgā, tālr. 93033.

PRECĪZI JAS »'»'»"»»''i'"'iiiiini"ii»"i"'i""ii""i""i'"i""'iļ
W% 1 I 1 l# f% Tf8 f" || I Vairumā tikai pie priekšstāvja

rULKo I IŅI i j

,
«J.Liirara»

slaveno Šveices fabriku:
\S*

\m

PAUL BUHRE |N RĪGĀ,

H-RY MOSER & CO. 1 J£ I
A ._. . , t-i <v>^

CH. TISSOT & FILS I\C /\ cJf Audeiu iela 1. Talr. 22647

DOKA LONGINES w\x \ iPIĒ
OMEGA ZENITH W/' \\&JĒ

___________

111111111111111111111111111111111111 l lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI SstTou
Pā

ven^alos
S°LA^L^

Staru apkure Tālrunis 22462.

sILTUMTECHNIkn
Visveselīgākā apkure — sevišķi piemērota sanato-

rijām, sabiedriskām- un privāt ēkām v. t. t.

i tai & ii Epšfeins

LIEPĀJĀ, GRAUDU lELĀ 41. TĀLR. 637.

RĪGĀ, SKĀRŅU lELĀ 25. TĀLR. 28334
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.atvijas

Hipotēku bankas

ķīlu zīmes

Z o '

gada nes \J / 0 augļus

un tās ir nodrošinātas ar pir-

mām obligācijām uz nekustamu

mantu pilsētās un miestos un ar

valsts garantiju

Vidzemes Savstarpīga
Kreditbiedriba

DIB. 1891. G. RĪGĀ, KAĻĶU lELĀ Nr. 7, PAŠAS NAMĀ. DIB. 1891. G.

Bilances kopsumma uz 1. maiju 1937. g. Ls 8.653,655,08

Aizdevumi
„

7.617.425,59

Noguldījumi . „ 6.177.513,56

Biedru garantijas kapitāls
.......9.888.431,—

APRĒĶINA: MAKSĀ:

par vekseļu diskontu un visāda veida aizde- par noguldījumiem 5V2°/o gadā,

vumiem 7% gadā par žīro - noguldījumiem 4°/cgadā.

Izdara visas banku operācijas.

o

oo
000
0000

GAĻAS UN DESU TIRGOTAVA

M. RAŽIKS
OGRE, Tinūžu ielā Nr. 1, tālr. 61.

0000
000
oo

o

A./S.

„Liepajas Banka"

RIGA, L. SMILŠU lELĀ 11/13.
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Jelgavas Linu Manufaktūra

Akciju sabiedrība,

Rīgā, Vainu ielā 1. Talr. 22269.

Linu un pakulu pārstrādātava dzijās, balinātava, apretūra

Akc. Sab.

G Senfelds
dib. 1872.

Rīgā, Grēcinieku ielā 14

Tērauda un citu nietallu preces, mēbeļu, būvapka-
lumu un saimn. piederumi, rakstāmlietas un skolu

piederumi

Baltijas Papīru un

Papes fabrikas
akciju sabiedrība

Rīgā, Vaļņu ielā Nr. 1

Fabrika Staicelē

PIRMAIS APBEDĪŠANAS BIROJS

ī. lILIIEHBS
Rīga, Brīvības iela. 44/46

m
APBEDĪŠANAS BIROJS UN ZĀRKU

RŪPNIECĪBA

Rūpniecības un tirdzniecības akc. sab.

JVIETALISTS"
Mechāniskā fabrika un čuguna lietuve

Rīgā, Brīvības gatvē 94. Tālr.: 92349, 91648

Izgat a v o:

Lauksaimniecības rīkus un piederumus
Svarus un mērus pēc Paul Raasche dēli patentēm

Čuguna atlējumus un izstrādājumus

MODERNĀKO

Foto un Radio
APARĀTU LIELĀKA IZVELĒ"

A/S. Foto-radio-centrāle

A. Leibovics
Rīgā, Kr. Barona ielā 2

Tālr. 28243, 28464

Buv- un kokrūpniecība
K/S.

i. Helburos un to"
Rīga, Brīvības iela 4/6

KLŪGA & ERVALDS
īpašnieks K. KLŪGA

TRAUKU UN LAMPU TIRGOTAVA
Rīga, Tērbatas iela 14. Talr. 26257

NODAĻA: Kr. Barona ielā 7/9. Tālr. 53101.

, Pastāvīgi krājumā:

Porcelāna, fajansa un stikla galda trauki, nerri-

sošie galda naži. Karotes. Virtuves piederumi
VECKA ievārījumu glāzes un aparāti

Dažādas greznuma preces
LAMPAS elektrības un petrolejas apgaismošanai

A./S.

*5T' : J
Rīga, Jēkaba iela 16

Tālr.: 23508, 23197, 23195, 33289

AUGĻU KOKUS,
ogulājus, greznuma kokus un krūmus, ka ari darz-

augu, lopbarības, sakņu un puķu

sēklas
bagātīga izvelē, pareizas, labi dīgstošas piedāvā

C. V. ŠOCHS
īpašnieks P. BALODIS

Rīga, L, Smilšu wla Nr. 8/10. Pasta kastīte 43

Cenu rādītājus izsūta uz pieprasījumu
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Latvijas Tautas Banka
iiiimiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Rīgā, Brīvības ielā 24,

Pērk un pārdod Valsts Zemes Bankas Izved visas banku operācijas ar sa- lekasē vekseļus 190 vietās Latvijā

parādu pārjaunošanas ķīlu zīmes. biedriskām organizācijām un atseviš» un ārzemēs.

kām personām.

MEŽU AKCIJU SABIEDRĪBA

Emolip"
KOKU EKSPORTS

LOGU STIKLA FABRIKA

P. PUTNIŅŠ

DROGU LIELTIRGOTAVA UN

FARMACEITISKA, ĶĪMISKA UN

KOSMĒTISKA LABORATORIJA

Rīgā, Kr. Barona ielā 63.

Jānis Viļums

Autobusu satiksmes uzņēmējs

Tālr. 95474

UGUNSDROŠU IZSTRĀDĀJUMU

Luips" Rīga

L. Maskavas ielā 259. Tālrunis 26630

Piedāvā:

Ugunsdrošus_ ķieģeļus, normālus un fasonu
dažādas šķiras ar izturību līdz 1730° C: Ša-
motmilti un šamots; ugunsdroši māli.

KRĀSOTĀJU KRĪTS: GABALOS,
MALTS UN PLUDINĀTS.

BŪVUZŅĒMĒJS

Hermans

Liepiņš
Rīgā, Artilērijas ielā 35.

Tālr. 91702.

C. Leibovics
Dibināts 1899. g.

Rīgā, Audēju ielā 8, dz. 8, tālr. 27313

Latvijas lielākais teātru un masku kostīmu ateljē.

Piedāvā no sava bagātīgā krājuma elegantus teātru un masku

kostīmus dāmām' un kungiem, kā arī pilnas garderobes ope-

rām, operetēm, drāmām un baletam un Latvijas senču kostī-

mus, brīvās dabas izrādēm. Nacionālie kostīmi lielā izvēlē.

Pasūtījumi tiek pieņemti katrā Latvijas apkārtnē.

KValtenberga
PIEŅEMŠANAS VIETAS: TVAIKA KRĀSOTAVA,

Avotu iela 24-a
ĶĪMISKA TĪRĪTAVA

Drebas teļā 122 BALTVEĻAS MAZGĀT.

Elizabetes iela 49

Karlīnes ielā 8/10 _ _

Marijas ielā 90 R I G A,

S"a5

33/36
Mar« as ie,ā Nf. 90

Dzirnavu ielā 92 Talr. 93480

„Ražotājs"
īpašn. Roberts Andelītis

Rīgā, Brīvības ielā 74, tālrunis 92817

_

Telegrammu adrese: «Ražotājs» Rīgā
TEKOŠI REKINI: Rīgas rūpnieku savstarp. kreditbiedr. Nr.189

Pastā Nr. 1040

Dzelzs un tērauda preces. Lauk- un mājsaimnie-
cības piederumi. Būvapkalumi un materiāli. Krā-

sas, lakas, pernicas un terpentīns. Eļļas: mašīnām,

cilindriem, separatoriem. Trauki: čuguna, skārda,
emaljas, alumīnija, fajansa, porcelāna un stikla.

Sēklas Tapētes
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nlfreds Trijetcs
Koktirdzniecība un rūpniecība

Kantoris: Rīgā, Palasta ielā 3. Tālr. 24611

Noliktava un zāģētava: Lopkautuves ielā 1. Tālrunis 94443

Vecā Jelgavas ielā 12/14. Tālrunis 43130

F-ma

~A.Christensen"
Rīgā, Miesnieku ielā 9. Tālr. 22209 un 33702

ĶĪMIKĀLIJAS, OĒRVIELAS, ELLAS KRĀSAS, ĀDĀS LĪME

7
S
«Reka»

Rīgā, Jumaras ielā 21 : : Tālr. 33704

ZEĶES, TRIKOTĀŽA UN VEĻA

A/S.

n
Latv Ijas raugs"

NOLIKTAVA:

Rīgā, Kungu ielā 19. Tālrunis 20360, 24062

BALTIJAS GUMIJAS RŪPNIECĪBAS AKC. SAB.

Kvadrāts
f

Rīga (Latvijā)
Fabrika: L. Maskavas ielā Nr. 228

Noliktava: Vecpilsētā Nr. 12

Tālruņi!: Direkcija 34749. Noliktava 22992

Eleganti dāmu mēteli. Dāmu kleitas. Kungu uzvalki un mēteli.

Visādas manufaktūras preces. Gultas segas. Logu aizkari.

Jānis Vanags
RĪGĀ,

Kaļķu iela Nr. 18. Kr. Barona iela Nr. 16.

JELGAVAS-ZASULAUKA

Vaska drānas fabrika
Rīgā, Kaļķu ielā 27. Tāļr. 23421.

Rīgas kokvilnas

manufakūras sab-ba

Straždmuižā, Rīgā

POĻU KUĢNIECĪBAS SABIEDRĪBA

Gdyrna — Ameryka Linje
Žeglugowe Sp. Akc.

DIENVID AMERIKAS LĪNIJA

Rīgā, Smilšu ielā 23/25. Tālr. 21553

Elektriskās apgaismošanas ķermeņi
lielā izvēlē

Perls un Marienfelds
Rīgā, Kaļķu ielā 12. Marijas ielā 28

DRĒBNIEKU DARBNĪCA

Speciāls formu drēbnieks Dāmu drēbnieks

pagatavo' pirmklasīgu Amata meistars

darbu uz garanti Pag. pirmklasīgu darbu

ALF. RUKSĀNS ED. ŠAURIŅŠ
Tālrunis 9-4-4-5-2

Adrese: Rīgā, Rumpmuižas ielā Nr. 2, pie Pāvila baznīcas.

KS.
V9
W. MESLIN 1», Rīgā

Aspazijas bulv. 8. Tālr. 22467

MARSHALL, SONS & COMPANY Ltd., GAINSBOROUGH
(Anglija)

galvenais pārstāvis Latvijā
Vadājamas un pašbraucējas lokomobiles, Šosejas veltņi,

DIZEL TRAKTORI, DIZEL VELTNI, KUĻMAŠĪNAS.
Izmainu daļas, REGULATORI, ŠĶIROŠANAS CILINDRI

Medicīnisko un elektromedicinisko aparātu

izgatavošan un izlabošana

Smalkmēehaniska darbnīca

A. K. Kreienbergs,
Grēcinieku ielā 30. : : Tālr. 3-0-3-3-2-

Speciāla elektriska slīpetava
tiek asināti:

virtuves — papīra - piegriezēju"—ādas ~ bārdas — ēveļu naži

ārstniecības instrumenti — drēbnieku — matu
— mānikiru —

tepiķu — skārdas — dārznieku sķeres

DARBS LABS UN LĒTS

EM. FIRKUSS. tālr. 21227

13. Janvāra ielā Nr. 19.

Latvijas Šujmašīnu Sabiedrība

Maulvurffs un B-dri
Rīga, Marijas iela 15

namīpašnieks

Fr. Bērziņš
Rīga, Rūpniecības iela 1-a.
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LIĶIERU FABRIKA

M. AskoV unKo

Rīgā, Aizsargu ielā 13-a

Milgrāvja kuģbuvetavas

un mašīnu fabrikas A./S.

AUTOGĒNAS METINĀŠANAS ARMATŪRAS

«GRIESOGEN»

Rīgā, L. Zirgu ielā Nr. 24/26

Tālrunis 21100

, A./S. .

„ALipperf
Rīga, L. Smilšu iela 23/25.

Li c p ā.j ā,. Graudu ielā 45,

Daugavpilī, 3. janvāra ielā 55.

MŪSU VELOSIPĒDI

izceļas ar savu augsto labumu un vieglo gaitu.

VAIRUMĀ MAZUMĀ

Mēbeles

katra pirktspējai piemērotas,

bagātīgā izvēlē,

atradīsiet

Jāna Prikula
i t

fabrikas vienīgā noliktavā

Rīgā, Aspazijas bulv. 8, tālr. 33382.

Fabrika Daugavgrīvas ielā 13, tālr. 42543.

Rīga

Elektrības, uzņēmumi un visu valsts elektrotechni-

skās fabrikas «V E F» ražojumu pārdošanas vieta.

Brīvības ielā Nr. 12

Tālruni: 27189, 20384, 3534 un 33609

lililllllllllllllllllllllllllllllllllilllill

Vai rudenī, vai arī aukstā ziemā,

Vai vasarā kad ziedon's nācis ciemā,

P. ŠllltCa nūdoļus un olu makaronus

pirmā vietā stādāt,

Un ar to labu priekšzīmi Jūs arī citiem rādāt.

llllllUllllllllllllllllllllllllllllillllll

Rupjmaize, baltmaize, cepumi un visi citi maiznīcas

ražojumi visādās šķirnēs

____ LŪDZAM PIEPRASĪT! —

Pirmo Rīgas maizes fabrika
akc. sab.

Nik. Rozentāls

Rīgā, Aizsargu ielā Nr. 73. Tālr. 97142

E. H. MACKAITS

RĪGĀ, ŠĶOŅU lELĀ 13. Tālr 20750

TAPETES, LINOLEUMS,
BORDES, LĪSTES TEPIĶI, CELIŅI

BALATUM,

VASKU DRĀNAS, SIENU PAPE, LOGU AIZKARI,

ROZETES
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1 sant., Ls 1,2c! un to neuzkrī-

-1 gab. «Peruin» ziepes Ls 1,20. toši daiļo.

N. S. U. motocikleti. Continental riepas.

Rūpniecības mašīnas.

Virpas, revolvera virpas, frēzmašīnas un stīpma-

šīnas, augstspiediena autog. met. aparāti.

„Techno-Aģentura"
E. CHRISTS

Rīgā, Vaļņu ielā Nr. 1.

Tāļr. 2-2-5-3-2.

M. Ozoliņa
APBEDĪŠANAS BIROJS

Rīgā, Mārupes ielā 8

(Pie Āgenskalna tirgus).
Tālrunis 41506

Birojā ļoti lielā izvēlē VISĀDI ZĀRKI,
Uzņemas līķu nosūtīšanu uz visam pilsētām un uz laukiem ar

pašu automobili.

Apkalpošanu izdara noteikti un LĒTI.

Vienīgais lielākais uzņēmums Pārdaugavā.

KOKU TIRGOTAVA

Kls. GH. BORDO &Co

RĪGĀ,

Toma ielā Nr. 2. Tālr. 31379.

Jnino l kw"
TECHN. PRIEKŠSTĀVNIECĪBA

Rīgā, Valdemāra ielā Nr. 37.

Mech. laivu būvētava

V. JONAS
Rīga, Kuģu iela Nr. 42, dz. 48

Privātā adrese: Kuģu iela Nr. 16, dz. 1-a

Izgatavo dažāda tipa laivas, jachtas, motoru un airu

laivas, kā arī pieņem remontā laivu motorus

Mērens cenas Ilgadīga prakse

Apdrošināšanas un Transporta Akc. Sab.

„Daugava"
Valde: Rīgā, Doma lauk. 11/15

Tālruņi: Uguns 21391. Transporta 21392. Dzīvības 34765

Sabiedrība noslēdz uz visizdevīgākie m noteikumiem:

Dzīvības, nelaimes gadījumu, uguns, transportu,

voloru, ielaušanās Zādzību, stiklu un automobiļu

apdrošināšanas

Aģentūras visā Latvijā

TEKSTIL TIRDZN.-RŪPN.

„DELKA"
Vilnas austuve, vērptuve, krāsotava, apretura

Rīgā, Ganību dambī 31. Tālr. 93267

Priekšstāvis:

R. KAPLĀNS, RĪGĀ, AUDĒJU lELĀ Nr. 10

S. Svarca dēls
A/S.

vilnas austuve

Rīgā, Ganību dambi 31. Tālr. 91107

Kungu uzvalku audumi, dāmu mēteļu audumi,
dāmu kleitu audumi visaugstākā labuma

PRIEKŠSTĀVNIECĪBA: (RŪDOLFS KAPLĀNŠ
Audēju ielā 10. Tālr.: 22267, 23567

BŪVUZŅĒMĒJS

11. Lielmanis
Rīgā, Zvaigžņu iela 2, dz. 30.

Tālr. 91061.
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ADAS.

Ādu fabrika «Viktorija»

LEVINS UN PRUSSAKS
Rīgā, Šarlotes ielā 60, tālr. 92463.

Ādu apstrādāšanas un krāsošanas

A./S. «ELEKTRA»

Rīgā, Marijas ielā 8-a, tālr. 31314.

Ādas mītava

I. TEPPERS

Rīgā, Jersikas ielā 45, tālr. 26763.

Ādu tirgotava

P. NATAREVIČS un F. KORTINS
Rīgā, 1. Peldu ielā 15, tālr. 22666.

Ādu tirgotava

A. ULFANS

Rīgā, 1. Peldu ielā 14, tālr. 32245.

Smalkādu preču darbnīca

Z. JOFFE
Rīgā, Dzirnavu ielā 102, tālr. 32784.

Smalkādu izstrādājumu veikals

A. HEISELIS
Rīga, Aspazijas bulv. 7.

Ādu tirgotava

S. LAZERSONS

Rīgā, Brīvības ielā 113,, tālr. 91870.

Rīgas ādas ģērētava

«LATĀDA»

Rīgā, Daugavgrīvas ielā 11.

Tālr. 426,14.

Ādu preču tirgotava

L. JAKOBSONS
Rīga, Brīvības iela 114.

APĢĒRBI.
mĒmßmmmmĒmmammmĒma^mmmmmĒmmmmm

Apģērbu tirgotava

Š. VINNIKS

Rīgā, Marijas ielā 4, I trepl.

Tālr. 29790.

Konfekcijas nams

O. GERVAŠS
Rīgā, Kalku ielā 28, I. stāvā. Tālr. 21638.

Kr. Barona iela 25-a. Talr. 23526.

Dāmu un kungu apģērbu izgatavošana.

Valsts un pašv. ierēdņiem pielaiž, nomaksa.

Apģērbu nams

Z. RABINOVIČS
Rīgā, Marijas ielā 4-a, tālr. 26571.

Kungu apģērbu rūpniecība

M. Meilachs
Rīgā, 1. Grēcinieku ielā 8, tālr. 21222

Firmu saraksts pēc nozarēm

Apģērbu nams

S. HAITS

Rīgā, Marijas ielā 2.

Bērnu apģērbu veikals

S. LIEBMANS

Rīgā, Brīvības ielā 14.

Bērnu apģērbu veikals

S. J. FALKOVS
Rīgā, Marijas ielā 17. Tālr. 29686.

Apģērbu nams

H. BELINSKIS

Vairumā: Rīgā, Elizabetes ielā .20.

Tālr. 31)648.

Mazumā: Marijas iela 4.

Dāmu apģērbu un veļas izdevīga

iepirkšanās vieta

R. GERSONS
Rīgā, Gertrūdes ielā 54, dz. 27. Tālr. 91190

Spec. bērnu apģērbu un skolnieku formu

nams

N. DRAGILEVS ±

Rīga, Marijas iela 15.

Kleitu, modies, veļas un apavu tirgotava

«ĒRIKA»

Rīgā, Brīvības ielā 80. tālr. 92559.

Kino «Kazino» māja.

Apģērbu un manufaktūras nams

A./S. M. I. ŠUMACHERS

Rīgā, Marijas ielā 21, tālr. 291617.

Bērnu apģērba tirgotava
L. LŪSIS

Rīga, Lāčplēša iela 15, talr. 22658.

Veļa un apģērbi

M. VARSS & I. BRAININS

Rīgā, 1. Grēcinieku ielā 10, tālr. 29787.

Dāmu apģērbu nams

B. FRĪDMANS

Rīgā, Kr'. Barona ielā 14.

Tālr. 26097.

Dāmu apģērbu nams

H. LEVIUSS & B-DRS

Rīgā, Marijas ielā 2, tālr. 33636.

ĀRSTI UN ZOBU ĀUSTI.

Dr. ALĪDA RODE

Rīgā, Vienības gatvē-18, dz, 2.

Tālr. 41064.

Dr. Z. IGUMENoVs
Rīga, Kalnciema iela 113, dz. 1.

Spec. ādas un vener. slimības

Dr. O. JANSONS

Rīgā, Kr. Barona ielā 37, dz. 2,

Tālr. 95112:.

Laboratorija medicīniskām izmeklēšanām

Dr. Z. SENS

Rīga, Baznīcas iela Nr. 31, dz. 7.

Tālr. 9-2-0-8-8.

Zobu technikis

AD. KERSTENS
Rīgā, Kaļķu ielā 36, tālr. 21947.

Zobu ārste

MARIJA BĪKIS - JAKOBSONS
Rīgā, Stabu ielā 31, dz, 6, tālr. 95507.

no 4t—H26.

Zobu ārste

E. BĪDERMANS
Rīga, Stabu iela 19, dz. 25.

Zobu ārste

Z. REIMAN -IDELSONS

Rīga, Brīvības iela 98, dz. 3.

Ārsts zobu slimībās

A. OZOLIŅŠ
Rīgā, Brīvības ielā 100, dz. 3.

Tālr. 97258.

Mcd. ieldšers

A. JEREMICS
Rīga, Brīvības iela 122, dz. 2,

pieņ. 8-11, 17—19.

Vecmāte un masētāja

J. M. KAULIŅŠ
Rīgā, Kuzņecovas iela 1, dz. 1.

Vccmāt©

JANKOVSKIJS -KRĒBS
Rīgā, Antonijas ielā 15, dz, 24.

Vecmāte —
masiere

M. PEIČS
Rīgā, Valmieras ielā 39, dz. 6.

APTIEKAS.

LAUVAS APTIEKA

li. Raeder, iiomn. K. HEINS

Rīgā, Kaļķu iela 14, tālr. 21656.

SAULES APTIEKA
Rīgā, Kar līnes ielā 1, talr. 91608.

JĀŅA KUPČA APTIEKA
Rīgā, GogO'īa iela 11.
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Jils cptjeko
Cand. pnarm.

P. BĒRZIŅŠ un V. STUKELS.

Jelgavā,
Pils ielā 16. Tālr. 648.

Tornkalna

aptieka
Mag. Lichingers

Rīgā, Vienības gatvē 11. Tālr. 42889.

ALEKSANDRA APTIEKA
li. ZANGS

Rīgā, Brīvības ielā 101, tālr. 92763.

Lauvas aptieka

Prov. A. Friedes

nomn. prov. AUG. HOLCMEIERS

Jelgavā.

Aptiek a

A.-S. L. HERTELS
Jelgava, Pasta iela 13

nomn. A. HEMPELS

Ar homeopātisko nod., talr. 460.

JAUNĀ SARKANDAUGAVAS

APTIEKA
Rīgā, Tilta ielā 16, tālr. 94658.

Prov. D. GRIKPECS un IVL HEIFECS

ĀGENSKALNA APTIEKA
E. Dormans

Rīgā, Slokas ielā 14.

SIGULDAS APTIEKA

Pils ielā 3.

Tālr. 2145.

BIŠUMUIŽAS APTIEKA
Rīga, Bauskas ceļa 5,

īp. M. Zariņš, nomn. farnu H. Šablovskis

MEŽA PARKA APTIEKA
Rīga, Kokneses prosp. 18

Tālr. 56396.

DĀRZA APTIEKĀ

prov. N. KUZŅECOVS

Rīgā, Elizabetes ielā 13.

Tālr. 27089.

ŠAMPĒTERA APTIEKA

prov. Edm. MARTINSONS
Rīga, Kalnciema iela 113, talr. 41262.

SUVOROVA APTIEKA
prof. S. un I. LITVINSKIS

Rīgā, Kr. Barona ielā 34, tālr. 29046.

ADĪTAS PRECES UN TRIKOTĀŽA

Adītava

«H. VVULFF»

RI GĀ.

Rīgas trikotāžu tirdzn. un rūpn.

AKC. SAB. «ESKA»

Rīgā, Ķīšezera ielā 5, tālr. 93860-.

Tirdzn. un rūpn. A./S.

EMĪL FALKENHOF

Zeķu un trikotāžu fabrika.

Rīgā, L, Grēcinieku iela. 12.

Tālr.: 20319, 20325.

Adītu preču un trikotāžu tirdzn. v. rūpn.

A./S.

«PEKA»

Rīgā, Audēju ielā 13, tālr. 20644, Audēju

iela 4, Brīvības iela 9.

Rīgas trikotāžu tirdzniecība un rūpn.

A./S. «KOLIBRI»

Rīgā, Katoļu ielā 2-a.

Tālr. 30081.

Latvijas trikotāžu un zeķu rūpn.

«LATRIKO»

Rīgā, "1. Grēcinieku ielā 24.

Tālr.: 22391, 21620.

Adītu preču tirgotava

R. KADIŠEVICS
Rīgā, Kungu ielā 11.

Tālr. 22639.

Adītava

«Z E N T A»

īp. C. Kagans

Rīgā, Grēcinieku ielā 25, tālr. 34106

Adītas preces

I. M. TELZNERS
Rīga, Avotu iela 35/55.

TRIKOTĀŽU, VEĻAS UN CIMDU

DARBNĪCA

Kurls Zils
RĪGA, MARIJAS lELA 108.

Tāk. 91409.

Zeķu un cimdu kantoris

Š.VOVBI
Rīgā, Kungu ielā 1.

Trikotāžu rūpniecība

«E M X A»

Rīgā, Melngalvju ielā 12, tālr. 39648.

Adītu preču noliktava

V. RACHMELS

Rīgā, Vaļņu ielā 30, tālr. 26266.

Trikotāžu un adītu preču rūpn.

«ADTRI X»
īp. P. TAŠKOVS

Rīgā, Brīvības ielā 129/133, tālr. 91745,
veikals Tērbatas ielā 7, tālr. 29472.

Adītava un adītu apģērbu tirg.

ANNA KALNA -ELLIS

Rīgā, Kr. Barona"ielā 49.

Adītava, trikotāžas un zeķu nams

I. Uhs
Rīga, Tirgoņu iela 16.

Tālr.: 23106 un 20320.

Piedāvā liela izvēle

ADĪTUS IZSTRĀDĀJUMUS
ka arī: zeķes, cimdus, siltu veļu v. t. t.

Vairumā. Mazuma.

Adītava

H. ZALBOVIC

Rīgā, Matīsa ielā 36, tālr. 91731.

Adītava

K. LAURIS
Rīga, Pernavas iela 11.

Zeķes un adītas preces

S. PASSOVS

Rīga, 1. Keniņu ielā 6, talr. 26662.

Apavu tirdzniecība

O. KLAVIŅŠ
Rīga, Blaumaņa iela 30/32

Apavu darbnīca

E. RAMS

Rīga, Brieža ielā 2

Bērnu apavi

E. ĀBELS

Rīga, Peldu ielā 21

Apavu un virsu darbnīca

M. GELVANS

Rīgā, Tērbatas iela 46. Talr: 96845

Bērnu apavi

E. ĀBELS

Rīgā, Peldu ielā 21
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BŪVMATERIĀLI

Būvmateriālu un krāsu tirgotava

J. LASMANIS

Rīgā, Avotu ielā 52

Tālr. 96110

Dzelžu, būvmateriālu, krāsu tirgotava

«BOVAVOTS M. L. FŪRS»

Rīgā, L. Grēcinieku ielā 34

Tālr. 20755

Dzelžu, krāsu un būvmateriālu tirgotava

F. HIRŠMANIS
Rīga, Vienības gatve 46

Tālr. 42381

iinii iii iiii '

CIMDI

Cimdu fabrika

V. GENS

Rīgā, Kaļķu ielā 6

Tālr. 22491

Cimdu darbnīca

V. TURGELS

Rīgā, Kr. Barona ielā 45/47

Tālr, 96791

Triko izstrādājumu un triko-cimdu rūpn.

A. VĒJAKĀJA
Rīgā, Aizsargu ielā 47

Tālr. 93259

C'mdu rūpniecība

H. BEKERS & A. FEITELMANIS

Rīgā, Šķūņu ielā 16. Tālr. 27081

CEPURES

L'ELEGANTE «PARISIENNE»

īpašu. EV Zvirbuis

Rīgā, Brīvības ielā 2

(leeja no Elizabetes ielas)

Dāmu cepuru un piederumu

lieltirgotava

SIMON VULFSON

Rīga, Audēju ielā 10

Cepuru darbnīca

R. GRIKPECS
Rīgā, Kr. Barona iela 57

Dāmu cepures

MARIJA KRUTOVS

Rīgā, Teātra ielā 2

Piemērotas cepures katrā laikā

Cepuru tirgotava

E. PETROVS

Rīgā, Kr. Barona 3, ieeja no Elīzabetes ielas

Damu cepures

«MILANO»
īp. M. Aronštams

Rīgā, Skārņu ielā 2. Tālr. 20729

Cepuru zalons

«M-ME FELICIJA

Rīgā, Baznīcas ielā 27/29, dz. 1

Cepuru veikals

fl. BIMBATS

Rīga, Dzirnavu ielā 82. Talr. 32752

Paša ražojumi vairumā

Tirdzniecības & rūpniecības

A/S. BRĀĻI BERKOVIČS

Rīgā, Merķeļa ielā 1

Tālr. 21665

Kungu cepuru rūpniecība

H. LANESMANIS

Rīgā, Marijas ielā 16, dz. 1. Tālr. 26188

leeja no Avotu ielas

Dāmu un kungu cepuru veikals un darbnīca

V. BALGALVIS

Rīga, Kr Barona ielā 27

Cepuru veikags

L. CICS
dib. 1897. gadā

Rīgā, Brīvības ielā 34/36

DROGAS UN PARFIMĒRIJAS

Drogu, parfimērijas un krāsas tirgotava

E. FLEIŠMANIS

Rīga, Čiekurkalnā, 1. g. līn, Talr. 94613

Drogu, krāsu un parfim. tirgotava

I. JANSONS
Rīgā, Ciekurkalnā 1. g, līn. 25

Parfimērija

B. ŠULMANIS

Rīgā, Kaļķu ielā 18. Tālr. 21562

Drogu un krāsu tirgotava

B. MICHAILOVS

Rīgā, Matīsa iela 51/53

Drogu un parfimēriju tirgotava

Z. GARBERS

Rīgā, Aspazijas bulv. 7

Drogu, parfimēriju un krāsu tirgotava

Apt. pal. R. RAPOPORTS
Rīgā, Matīsa ielā 86-a. Tālr. 95082

Drogas, parfimērijas un ķīmikālijas

diol. inž. L. HIRŠHORNS
Rīgā, Kr. Barona iela 13/15

Drogu preču tirgotava

Ž. KEMNICS
Rīga, Kalnciema iela 46.

Ķīmikālijas un drogas

N. ŠACS
Rīgā, Marijas iela 9

Drogu, parfimēriju un krāsu tirgotava

N. RUBĪNS
Rīgā, Marijas ielā 32. Tālr. 93026

Drogu preču tirgotava

prov. D. BLUMS

Rīgā, Brīvības ielā 168

Tālr. 95632'

Parfimēriju veikals

M. BELČIKOVS
Rīga, Škunu iela 1.

Ķīmikālijas, parfimērijas un krāsas

L HEISLAVS

Rīga, Krāsotāju ielā 11

Drogu un parfimēriju tirgotava

M. ABRAMOVIČS
Rīgā, Brīvības iela 120

Drogu, ķīmikāliju un parfimēriju tirgotava

Š. JOELSONS
Rīgā, Brīvības ielā 60/62. Tālr. 94885

Drogu, ķīmikālijas tirgotava

F. RĒFELDTS
Rīgā, Vienības gatvē 39. Tālr. 42332

DRĒBNIEKI

Drēbnieks

B. FINGERS

Rīgā, Tirgoņu ielā 1, dz. 4

Tālr. 26373

Dāmu drēbnieks

amata meistars

I. Krusfkalns
Rīgā, Stabu ielā 29. Tālr. 96567

Drēbnieku amata meistars

dāmu apģērbu ateljē

R ī g ā, Merķeļa iela 19

Tālr. 22563

Kungu un dāmu drēbniecība

E. PUNKA

Rīgā, Tilta ielā 6

Atbildīgais vadītājs J. Plītnieks
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„ Kungu apģērbu darbnīca

Ā. ŠNEIDERS
Rīgā, Vaļņu ielā 26

Tālr. 20301

Drēbnieks

J.CIE L A V S

Rīga, Kungu iela 8

Kungu un dāmu garderobu darbnīca

V. MATUĻENKO
Rīgā, Valdemāra ielā 4, dz. 4

Tālr. 32070

Dāmu drēbnieks

M. BREGMANIS

Rīga, 1. Keniņu iela 21, dz. 2

Tālr. 26574

Izgatavo mēteļus un kostīmus

Dāmu drēbnieku meistars

M. KACINS

Rīgā-, Lāčplēša ielā 36, dz. 2'

Tālr. 29129

Dāmu konfekciļa

J. ŠVĀGERS
Rīga, Tirgoņu iela 9, I. trepi

Kungu un dāmu drēbnieks

X- M I E Z I S

dib. 1912. g.

Rīgā, Brīvības ielā 64/66
Tālr. 91108

Kungu un dāmu drēbnieku meistars

K.POPP
Rīga, L. Keniņu ielā 6 Tālr. 30963

Kungu un dāmu apģērbu
darbnīca

m

Rīgā,

Kārļa bulv. 33, dz. 4.

Drēbnieks

I. S V I L I S

Rīga, Kungu iela 14, dz. 1

Kungu un dāmu amatu drēbnieka meistars

JĀNIS KASPARS
Rīga, Tirgoņu iela 16, dz. 6

Dāmu salons

FRIDA ARIJEVIČS

Rīgā,

Dzirnavu ielā 43, dz. 7

Dāmu atele

LILIJA RUTKIS
Rīga, Reveles ielā 63

Kungu drēbnieks

J. VILDAUERS
Rīgā, Minsterejas iela 6, dz. 5

Kungu un dāmu kažokus pagatavoju uz

pasūtījumu un izlaboju

D. RIMKEVICS

Rīgā, Pēterbaznīcas laukumā 37, dz. 6

Drēbnieks

E. TAURIŅŠ
Rīga, Baznīcas iela 4

Kungu un dāmu apģērbu darbnīca

Ž. KRISTAPSONS

Rīgā, Stabu ielā 72. Tālr. 96909

Pieņem pasūtījumus kungu tautisk. tērpiem

Kungu apģērbu zalons

A. VEKSLERS
Rīga, L. Peldu iela 3

Pieņem pasūtījumus uz vismodernākiem

kungu apģērbiem

Dāmu apģērbu zalons

E. VĪTOLS

Rīga, Skolas iela 25, dz. 7

Kungu un dāmu drēbnieks

HAU X S

Rīgā, Aizsargu iela 20. Talr. 95784

Kažoku ādu ateljē

H. GUTKOVICS un G. RIFS

Rīgā, Dzirnavu ielā 70, dz. 13

Tālr. 21507

Kungu, dāmu un formu drēbnieks

K. G I G A

Rīga, Matīsa iela 41

Dāmu ateljē

M,JAN S O N S

\ Rīga, Dzirnavu iela 37, dz. 20.

Tālr. 29346

Civilu un formu drēbnieks

B. BEERS

Rīga, Kokneses prospekta 20, dz. 4

Kungu apģērbu ateljē

R. MEDALJE
Rīgā, Audēju ielā 6. Tālr. 22941

Kungu apģērbu darbnīca

A. BARINBAUMS

Rīgā, Lāčplēša ielā 11

Tālr. 26612

Dāmu mēteļu darbnīca

A. ELISONS

Rīga, Tērbatas iela 6/8, dz. 12

Dāmu ateljē

R.TRĒ Z I Ņ Š

Rīgā, Lāčplēša ielā 9, dz, 12

Angļu drēbnieks

A. ORKOVS
Rīgā, Brīvības bulv. 6. Tālr. 22383

Drēbnieks

I-HINDINS
Rīga, Marijas iela 13, dz, 1. Tālr. 31158

Kungu un dāmu drēbniecība

P. HER.BSTS

Rīgā, Brīvības ielā 4/6
Tālr. 21276

Drēbnieks

R. G I R L I N

Rīga, Audēju iela 11, dz, 3. Tālr. 23397

Pašūt, tiek pieņemti uz visādām modernām

kungu drēbēm. Korekta izpildīšana.

Drēbnieks

A. ŠRAME'KS
Rīga, Zigfr. Meierovica bulv. 14, dz, 3

Drēbnieku meistars

Z. KAJEMS
Rīga, Brīvības iela 116

DĀRZNIECĪBAS

Dārzniecība

„Varino"
N. Belocvetovs, S. Aleksejevs un

B-dri

R ī g ā, Vienības gatvē 78

Tālr. 42819

Dārzniecība

A. R E I M

Rīgā, Buļļu ielā 16

Tel. 39323

Dārzniecība

A. D E R I C S
Plēnes ielā 1. Tālr. 41572

ELEKTRISKIE UZŅĒMUMI

Elektrības pied., lampu un radio uzņ.

MIĶELIS LOČMELIS

Rīgā, Brīvības ielā 28, dz. 45. Tālr. 27039

Brīvības gatvē 21. Tālr. 97190

Elektrības uzņēmums

f-ma

«R ADLA U E R & Co»

Rīgā, Blaumaņa ielā 2.

Elektrotechnisks uzņēmums

Sab. inž. J. KAŠKINS un

inž. K. KAMKINS

Rīgā, Mārstaļu ielā 1, dz. 2
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Elektrisko piederumu tirdzniecība

«Volta»
inž. N. A. Kagans

Rīgā, Jāna ielā 8

Tālr. 28850

Elektrotechniskais veikals

R. KAGANS
Rīgā, Skārņu ielā 13. Tālr. 22527

Spec. elektrotechniska un mēchaniska darbn.

TEOFIL. G. MARCINKĒVIČS
Rīgā, Matīsa ielā 41, dz. 33. Tālr. 95367

Elektrisko pied. un gramofonu veikals

K. ULBRICHTS

Rīgā, Audēju ielā 6

Tālr. 28493

FRIZĒTAVAS

Daiļotava

«Ž E N V»

Stpec. ilgviļņu zalons M. Ž. Valdmanis

Rīgā, Brīvības ielā 9. Tālr. 30848

leeja no Dzirnavu ielas

Kungu un dāmu frizētava

E. ZOMMERS

Rīgā, L, Jēkaba iela 3. Talr. 31025

Frizieru artelis

«A NTON S»

Rīga, Brīvības iela 7

FINIERI

Finieru un kokrūpnieku
akc. sab.

«Prima»
Rīgā, Būru ielā 15

Finieru fabrika

D. M. Michelsons
Dib. 1888. g.

Rīgā, Rūpniecības ielā 42

Tālr.: 31530, 28088

Finieru fabrika

JĀNIS GERLIŅŠ

Rīgā, Ganību dambī 11

Rīgas finieru izstrādājumu fabrika

«L A T E R M A»

Rīgā, Vecpilsētā 19. Tālr. 23431

Finieru tirgotava

G. HANOVIČS
Rīga, Grēcinieku iela 25. Talr. 31666

Finieru fabrika

P.BAL O D I S

Rīgā, Ciekurkalnā 1. garā līn. 60/62

Tālr. 91188

GRĀMATU SIETUVES

Grāmatu sietuve

ARTURS LIEPIŅŠ

Rīgā, Zīgfr. Meierovica bulv. 14

Tālr. 22580

Grāmatu sietuve

«CHR. HAFFERBERG»

Rīgā, 1. Jaunietā 13. Tālr. 34497

Grāmatu sietuve

I. G A S E N S

Rīgā, 1. Kalēju ielā 16/20

■■■■MBaiiMM———

GRAVIERI

Mākslas graviera darbnīca

«TH. RUHVVALD»

īp. I. Edelhaus

Rīgā, Vaļņu ielā 31. Tālr. 38364

Ordeņu nozīmju rūpniecība

V. MILLERS

Rīga, Zīgfr. Meierovica bulv:

Gravieru darbnīca

Zīmogi'1, rnonogrammas un nozīmes

I. STOPS un O. GRĪNS
Rīga, Rīdzenes iela 4

Gravieru un vis. metallaformu un štanču

darbnīca

I. VILCIŅŠ
Rīga, Kungu iela 31. Talr. 33420

granīta rūpniecība

Granita un marmora

rūpniecība

I. ISIMM
Rīga, Reveles iela 2

Tālr. 93276

Granita un marmora

rūpniecība

A. FoICS
mantin,

Rīgā,
Miera iela 36. Ķīšezera iela 9

Dili}. 1876. g.

Kapu pieminekli. Plāksnes. Kapu vāki.

JUVELIERĪ

Juvel i c r s

D. GORDONS

Rīga, Audēju iela 13

Agrāk H. BANK

īp. B. Korts un Rob. Valdmans

Sudrablietu: fabrika

Gleznotāju ielā 12. Tālr. 22304

Pulksteņi, zelts, sudrabs un t. t.

PAULS VĪKSNE

Rīgā, Merķel.a ielā 2, Tālr. 25091.

Kr. Barona ielas stūrī

Zeltkaļa amata meistars

KĀRLIS JURISONS
Rīgā, Kaļķu ielā 9. Tālr. 29512

Pulksteņu, zelta un sudraba lietu veikals

TANK E L S

Rīgā, 1. Jaunielā 24. Tālr. 21371

Pulksteņi, zelta un sudraba lietas

ANT. SVIRSKI
Rīgā, Marijas ielā 18. Tālr. 28645

Pulksteņi un zelta un sudraba lietas

K. GRIĶIS
Rīga, Kr. Barona iela 15. Talr. 26865

Antikas un juvelieru veikals

I. CHEIFECS

Rīga, 1. Kalēju iela 17. Talr. 33148

Juvel i! c r s

A. E. BEVERMANN

Rīga, Smilšu iela 1/3

Pulksteņu veikals

Š. I. ZAKS

Rīga, Audēju! iela 1

Pulksteņu, zelta un sudraba lietas

L. CIVJANS

Rīgā, Marijas ielā 67/69. Tālr. 91073

Pulksteņu, zelta un sudraba lietu veikals

H. BLUMENTĀLS & Ko

Rīgā, Marijas ielā 12. Tālr. 32687

Zeltai un sudraba lietu darbnīca

I. B Ē T I Ņ Š

Rīgā, m. Kalēju ielā 19. Tālr. 22952
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Spec. pulksteņu un žēltā lietu tirgotava

F» ASERSTARKS
: Rīgā, Tilta iela. 2/4

Pulksteņu veikals

«ĀDOLF KUNSTMANN»
Rīga, Skolas, iela 8, dz. 2

Pulksteņu darbnīca

L.FRI D Z O N

Pulksteņu meistars.
Rīgā, Antonijas iela 10

Pulksteņu veikals

VOLD. ŠMIDTS
Rīgā, 1. Keniņu iela 14

Metalspiestuve — sudirabkaltuve

LI.Rī D U 8 8

Rīgā, Mārstaļu ielā 7. Tālr. 33497

Izgatavo pēc mākslinieku zīmējumiem dažā-

dus sudraba priekšmetus

Pulksteņu lieltirgotava

BrāĻl CIRINSKI
Rīga, Audēju ielā 8

Zelta un sudraba lietu darbnīca

O. V 0 s s
Rīgā, Kalēju iela 32. Tālr. 24666

Juvelieru veikals

K. N O A

Rīgā, Šķūņu ielā 16. Tālr. 29556

ĶĪMISKAS TĪRĪTAVAS
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Krāsotava, ķīmiska tīrītava un veļas

mazgātava

Z. ĀBOLIŅ

Rīgā, Aizsargu ielā 45

Ķīmiska tīrītava un veļas mazgātava

E. ERDMANS

Rīga, Artilērijas iela 13

Veļas mazgātava

M. E V E R T S

Rīgā, Dzirnavu ielā 15

Tālr. 33494

Veļas mazgātava un ķīmiska tīrītava

S. BARTUŠEVICS
Rīga, Kemerejas ielā 4

Vatētu segu darbnīca

M. KOLESŅIKS
Rīga, Daugavpils iela 60, dz. 12

Darbus pieņem uz pasūtījumu

KOKI

Koku eksports

A/S. ALBERTS SALKINDS
Rīga,

Tālr. 21584

Koku tirdzniecība

N. BLUMŠTEINS & ROZOVSKIS

Rīgā, Vaļņu ielā 3/5. Tālr. 33641.

Būvkoku un malkas tirgotava

A. KACENELENBOGENS

Rīgā, Kalnciema ielā 74

Tālr. 30597, 41872

Koku ti r džii ieeīb a

HEII MĒL§E|§

Rīģā, Kalku ielā 3/5

Tālr. 30949

Būvkoku, galdnieku materiālu un malkas

tirgotavā

firmā «B. STAROBINECS»

Rīgā, Matīsa iela 28-a

Tālr. 93177

Koku tirdzniecība

ĀDAMS BLOMS

Rīgā, Matīsa tirgu

P. Lukstiņš
koku tirdzniecība

ißīgā, Valdemāra ielā 33

Tālr. 28732

Būvmateriālu noliktavas:

Rīgā, Maskavas ielā 146,
Vidzemes šosejā 52-b

Jūrmalā: Majori, Rīgas ielā 38

Būvkoku un galdnieku materiālu

tirgotava

KAUFMANS un KUTNIKS
Rīga, Gogoļa iela 2

Tālr. 30677 = !

Koku tirdzniecība

A/S. «STANDARTVVOOD»

Rīgā, Jēkabā ielā 24, dz. 4-ā

Būvmateriālu un malkas tirgotava

H. GUREVIČS
Rīga, Kalnciema iela 85. Talr. 41684

Koku tirdzniecības-rūpniecības A/S.

Koku izstrādājumu fabrika

..Boriss ļfoiuljans"
Rīga, Konsula iela 1-a

Tālr. 39250

Visāda veida tekstīl spoles, mazme-

beles. Drēbju uzkaramos, ruļļus un

citus koku izstrādājumus.

KONDITOREJAS UN MAIZNĪCAS

Maiznīca un konditoreja

BZAR I Ņ Š
Rīga, Vilandes iela 16

Tālr. 28010

Maizes tirgotava

Ž. KOMISĀRS
Rīgā, Avotu ielā 73. Tālr. 95843

Maiznīca un konditoreja

J O H. X E X S
Rīga, Marijas ielā 38

Tālr, 26520

Māliž n ī c ā

P. B 1 ERNIŠ
Rīgā, Rēveles ielā 9§

Tak1; 92328

Maiznīca un konditoreja

G. BLUMS
Rīga, Kalnciema iela 14. Talr. 41466

Konditoreja

A. X O G H S

Rīgā, Brīvības ielā 127. Tālr. 92283

Maiznīca & konditoreja

F
4 MEVRONŠ

Rīgā, Tirgoņu ielā §

tāir
;

22811

Konditoreja un kafejnīca

F. V ī T 0 L S

Rīgā, Dzirnavu ielā 109

Konditoreja un kafejnīca

VOLD, REINERS

Rīgā, 1- Grēcinieku ielā 4

Konditoreja-kafejnīca

«A LA MAROUISE»

Patisserie Parisienne

Rīgā, Brīvības ielā ii.-

Konditoreja un kafejnīcā

ERNSTS REINERS

Rīgā, Vainu ielā 11

Konditoreja Un kafejnīcā

I. FREIMANS

Rīgā, Brīvības ielā 1

Dib. 1909. g.

Konditoreja

J. BARKOVSKIJS
Rīga, Dzirnavu ielā 52. Tālr. 20678

Konditoreja un kafejnīca

V. GRABOVSKIJS
Rīga, Aspazijas bulv. 11. Talr. 33669

Konditoreja

B. DER-BOGOSJAN
Rīga, Kr. Barona iela 49

Ceptuve un konditoreja

R. FOGELS & B-DRI

Rīgā, Brīvības ielā 90

Tālr. 92582
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Maizes ceptuve un pārtikas tirgotava

L. PODNIEKS
Rīga, Matīsa iela 135

Konditoreja un maiznīca

M. GORNITCS
Rīga, 1. Monētu ielā 2. Tālr. 32075

Maizes ceptuve

J. REIMANS
Rīga, Gertrūdes ielā 125. Tālr. 31103

KAUKĀZIEŠU
MAIZNĪCA UN KONDITOREJA

īp. Ba Chazantchi
Rīga, Rēveles ielā 81. Tālr. 94517

Mllßlilllillllļllllllltillllllllll |ļļl|lillllļ|||lW|||||||||||. ■■„.. .„,,

MODES PRECES.

Zeķu un trikotāžu veikals

S. AHL

Rīgā, 1. Kalēju ielā 19.

«LOUIS THAL»

Rīgā, Kaļķu ielā 16,

Veļa un modes preces dāmām un kungiem.

Kakla saišu tirdzniecība

K./S. «REKORD»

Rīga, Kaļķu iela 3/5.

Adas portfeļi un rokas somiņas
B. FOGELMANS

Rīga, Aspazijas bulv. 2, tālr. 20248.

Galantērijas un modes tirgotava

V. ZINGIS
Rīga, Krāsotāju ielā 13.

Galantērijas
HUGO REISNERS
Rīga, Dzirnavu iela 41.

Modes preces

S-ba DEBORA LEVENŠTEIN

īp_. S. un D. Levi

Rīga, 1. Ķēniņu ielā 4.

Modes un galantērijas tirgotava
Z. GRĪNVALDS

Rīgā, Pernavas ielā 11.

Veļas un sīku preču tirgotava
E. L A T S

Rīga, L. Lāču ielā 14, tālr. 91328.

Galantērijas un rakstāmu lietu tirgotava
A. MIEZĪTS

Rīgā, Bauskas iela 36, tālr. 41774,

Galantērijas preces »

HUGO REISNERS j
Rīga, Dzirnavu ielā 41.

Modes nams un adītava
-

B. KOVADLO
Rīga, Marijas iela 4, tālr. 26427.

Galantērijas veikals
ALFONS BRIKOVSKIS

Rīgā, Hospitāļu ielā 35, tālr, 98176,

Galantērijas veikals

R. EDELBERGS
Rīgā, Rēveles ielā 89.

Modes preces

Z. BURNŠTEINS
Rīga, Kungu ielā 8, talr. 316)53.

ļ Mežģīnes, modes preces

i RODE UN GERNŠTEINS
Rīga, Audēju iela 1, talr. 28593.

Galantērijas un rakstāmlietu tirgotava

I. MOŠARS
Rīga, Ausekļu iela 5, talr. 32382.

Galantērijas, sīku preču tirgotava
I. KACINS

Rīga, Marijas ielā 13, Berga bazāra

Modes un sīku preču tirgotava
A. KOIBS

Rīga, Maskavas iela 163/165.
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METĀLA PRECES.
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Mašīnu būvētava un čugunu lietuve

«S T E LL A»

īpašn. Eduards Paffreaths

Rīgā, Krāsotāju relā 8/10, tālr. 92727.

Kooperatīvā sabiedrība

«M E T Ā L S»

Rīgā, Grēcinieku ielā 28,

Past. krājums no visādām skārda precēm.

Dzelžu tirgotava

A. STAROBINS

Rīgā, Gogoļa ielā, Sark. spīķeros 1.

Tālr.: 30449, 30808.

Tvaiku katlu un vadu izolācija

«TEKSĪT»
i Ip. L. Rotasts

Rīgā, Marijas ielā 4, tālr. 34315.

JURA IRBES
Metalla pogu fabrika

Rīgā, Cēsu ielā Nr. 33, tālr. 91325.

Izgatavo: dažādu šķiru metallapogas formas

un civīlapģērbiem. Nozīmes un medaļus.

Metāla preču veikals

O. GREMPLERS
Rīga, L. Kalēju ielā 28.

leroči un sporta piederumi

F. SIMONS
Rīga, Tērbatas ielā 7.

i leroču darbnīca un veikals

A. ŠMIDT
Rīgā, Dzirnavu iela 82.

i Teehniski piederumi

Inž. N. KLEINS
Rīgā, Kārļa bulv. 27, tālr. 23277.

Pirmā Rīgas ratu atsperu un asu fabrika

J. M. KRAMERS

Rīgā, Cēsu ielā 9, tālr. 92694.

Centrālapkures un kanalizācijas uzņēmums

«A. HOPPE»

Rīgā, Tirgoņu ielā 18, tālr. 27086.

Kurpnieku piederumi un Šujmašīnas

V. RŪTS

Rīgā, Peldu ielā 20.

Dzelzs, tērauda preču tirgotava

I. SILENIEKS

Rīgā, Kr. Barona ielā 27.

Tālr. 29747.

Nažu fabrika

«U N I O N»

Rīga, 1. Palisades iela 5, talr. 33153.

Metallu gultu rūpniecība

J. RIEKSTIŅŠ
Rīga, Marijas iela 119 (paša nama)

Tālr. 93775,

Rūpniecība godalgota visas izstādes ar_ aug-

stākām godalgām. Piedāvā lielāizvēlē me-

talla gultas visjaunākos modeļus.

Metalstancēšanas un skārda apstrādāšanas

fabrika

DĀVIDS BERGOLS

Rīgā, Matīsa ielā 145, tālr. 94336,

Metalietuve

J. MM
Rīgā, Gertrūdes ielā 80, tālr. 20079.

Sabiedrība

«RICHARD KABLITZ»

Rīgā, Albertaielā 12.

Tālr.: 23700, 24405.

leroču, diegu, tīklu un makšķernieku pied.

tirgotava

J. J. ANTIPOVS

Rīgā, Kaļķu ielā 36, tālr. 21785.

Velosipēdu fabrika

«LATVELLO»

Rīgā, Elīzabetes iela 18.

Tālr. 26613.

Svaru un atsvaru fabrika

H. inerts
Rīga, Artilērijas iela 3.

Tālr. 92319.
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Kino

«DIENVIDPOLS»
Rīgā, Stabu ielā 83

Kino

«A I N A»

Rīgā, Vaļņu ielā 23/25

KINO «A. T.»

Rīga, Kaļķu iela 10

Kino

«P A L L A D I U M»

Rīgā, Marijas ielā 19

Sākums darbdienās no 6 vak., svētd. no 2

Kino

«L I E S M A»

Rīga, Vienības gatve 8-a. Talr. 41192

Sākums darbdienās 17.30-. Svētdienās 14

FILMAS

«BALTFILMA»

Kinematogrāfu A/S.

Rīgā, Skolas ielā 3-a. Tālr. 27539

«COLUMBIA-FILMA»

Rīgā, Kaļķu ielā 3/5

«INTERNA -FILMA»
E. Saulīte un B-drs

Rīgā, Skolas ielā 3-a. Tālr. 20324

A/S. «FOX-FILMA»

Rīgā, Skolas ielā 3-a. Tālr. 27585

Filmrūpniecības A/S.

«METRO-GOLDVIN-MAVER»
Rīgā, Elīzabetes ielā 51. Tālr. 29012, 28512

A/S. PARAMOUNT -FILMA

Rīgā, Brīvības ielā 15. Tālr. 33666

«ATLANTIC -FILMA»

P/S.

Pārstāvniecība
Universa! Pieturēs Comp. New-York

Rīgā, Baznīcas ielā 1/3. Tālr. 30340

K/S. «LI GO-FILM A»

A. Stūre un b-dris

Rīgā, Baznīcas ielā 1/3

Tālr. 24810

DAŽĀDI

Velosipēdu tirgotava

J. ZĪGURS
Prāgas iela 18.

Grāmatu tirgotava

A. MARKUS

Rīgā, Prāgas ielā 17.

Pērk un pārdod lietotas grāmatas

Pārtikas tirgotava

I. OVSEJA

Biauskas ceļā! 2, tālr. 41552.

Damu cepuru veikals

M-me LUCI

īp. Jaz. Haits

Rīgā, Brīvības lelā 12.

Vislabākais

ANGĻU ADAS SMĒRS
apaviem, zirgu, lietam,, adas segām v. c,

dara ādu melnu, mīkstu un ūdeni caurnelaid.

A. STĀRASTS,
Brīvības iela 26, no- sētas.

Gaļas tirgotava

A. FEIRABENDS
Rīgā, Buļļu ielā 20.

Biskvītu fabrika

«LONDO N»

Rīga, Kungu iela 15.

Pārtikas tirgotava

L. ROZENFELDS

Mīlgrāvī, Balta baznīca 28.

Alumīnija un metalla preču fabrika

«METALL-ŠTAMP»

īpašu-: Z. Sapugo & M. Šomers

Rīgā, Slokas ielā, 55.

Tālr.: 29220, 39227.

ZeltīŠanas un bilžu darbnīca

V. VORONCOVS
Rīga, Brīvības iela 6, talr. 34213.

Pārtikas tirgotava

M. LEITMANIS

Rīga, Skārņu iela 23, Kungu iela 30.

Mangaļu

krāj-aizdevu

sabiedriba

Autom. stores un gardīnes

L. VEINBERGS

Rīgā, Brīvības ielā 29, tālr. 95587

Cepuru tirgotava

B. CUKERMANS
Rīga, Brīvības ielā 45.

LIBMAŅA
kažokādu darbnīca

Rīgā, Brīvības ielā 33, dz. 6, parterā.

Dr. Ž. ŠVARCS
Ādas un venerisk. slimi.

run. st. no 9—l un 4—B.

Rīgā, Brīvības ielā 64/66, dz. 21.

Tālr. 92710.

Dr. L. JAVORKOVSKIS
Rīga, Slokas iela 106.

Tālr. 43027.

Korsetu darbnīca

E. GITELSONS

Rīgā, Dzirnavu iela 110-a, dz. 1.

Dr. E. STRAUTIŅA

Privātklīnika

Ķirurģiskās, kaklu-ausu slimībās

Rīgā, Baznīcas ielā 7, tālr. 27526.

Sakņu un puķu dārzniecība

E. ŠMIDTS

Rīgā, Stabu ielā 88.

Smalkādas preces un ceļošanas piederumi

V. KUNS
Rīgā, Brīvības ielā 5, tālr. 26938.

Panz i j a

B. AUSTRIŅ
Rīgā, Brīvības ielā 9, dz, 2, tālr. 23698.

Foto ateljē

E. FINKS

Rīga, Raiņa bulv. 3, dz. 3.

Optiķis

M. HEPNERS

Rīgā, Brīvības ielā 3.

Apavu tirgotava

«BONELL A»

Rīgā, Brīvības iela 15.

Tālr. 30616.

Rotaļu lietu un lietus sargu tirgotava

J. LELUKEVIČS
Rīga, Gertrūdes iela 37.

Modes un veļa

I. MORDCHELOVIČS
Rīga!, Marijas iela 33,

Dāmu cepuru salons

A. OZOLIŅŠ
Rīgā, Kr. Barona ielā 31-a. Tālr.

(Pie Lāčplēša ielas).

Pieņem pasūtīj. uz visjaunākiem fasoniem.

Suku un otu izgatavošanas darbnīca,

Rīgā, Ādmiņa ielā Nr. 6.

Tālr. 32716.

H. Membo
izgatavo vairuma visādas sukas un

otes. Pieņem pasūtījumus no rūp-

niecībām un lauksaimniecībām.

Pasta tekošs rēķins 10725

APTIEKA VEC-ĀKOS
nomn. prov. I. Bitckis.

Tālr. 37171 — Vecmīlgrāvī.

APTIEKA VECMĪLGRĀVĪ
nomn. prov. R. Bitckis.

Tālr. 37171.

Grāmatu un rakstāmlietu tirgotava

G. PURIŅ
Vee-MīlgravL
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Liepājas pilsētas

valde

APMEKLĒJIET i
g

musu dzintarjurmalas kūrortu LI %S ļjr€3lJWJ
Saulainā, baltsmilšainā pludmale, atklātās Jūras tīrais un no kaitīgiem mikroorganismiem brīvais

gaiss, veselībai derīgiem sāļiem bagātais jūras ūdens, vienmērīga gaisa un ūdens temperatūra izceļ

Liepāju kā ideālu veseļošanās un atpūtas vietu.

Liepājā, sevišķi izdevīgi apvienojas zinātniskie un dabiskie dziedniecības līdzekli tādā mērā, kā_ne-
kur citur mūsu Baltijas jūras piekrastē. Jūrai un ezeram pieglaudušies, zaļo priežu mežu lokā ieslēgta

Liepājā — mūsu dienvidus pērle — kā kūrorts pazīstama jau vairāk kā 100 gadus.

Jūras pelžu sesona no jūnija līdz oktobrim. Septembrī vilnu augstums līdz. 2 mtr.

LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIEDNIECĪBAS UN PELDU lESTĀDE

(G. Vašingtona prosp. Tālr. Nr. 236).

Pielieto pazīstamās Liepājas dūņas.
1937. g. dziedniecības vannu sesonna: jūnijs, jūlijs, augusts, septembris. Jūnijā un septembrī cenas

pazeminātas. Tuvākus paskaidrojumu sniedz iestādes pārvalde.
lestāde izsniedz: dūņu vannas un kompreses, ogļskābes, sēra, silta jūras un akas ūdens vannas. Elek-

trības vannas. Ūdensdziedniecība. Romiešu pirts. Masāžas.

Valsts un pašvaldības ierēdņiem, slimo kasu dalībniekiem un to ģimenes locekļiem, kā arī lauku ie-

dzīvotājiem likumā paredzētie maksāšanas atvieglojumi.
Plūdmalei piekļaujas plašs, ēnains parks ar koncertdārzu. Sesonā ik dienas simfoniskie koncerti.

Apskatei ievērojamas vietas. Mākslas izrīkojumi. Sporta stādioni un laukumi. Starptautiskas sporta

sacīkstes. Ezers. Udensporta klubi.

Tuvākās izbrauciena (dzelzc, auto, laivas) vietas — ozona bagātie, skaistie Reiņa, Bernātu un Iļģu
meži — turpat panzijas.

Viesnīcas. Tūristu mītne: Panzijas.
L ie p ā j ā, Teātra ielā Nr. 2.
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LIEPĀJAS

0STAS

1 Darbnīcas
Lielākais rūpniecības uzņēmums Latvijā, un viņas fabrikas moderni iekārtotas.

Tiek izpildīti sekosi darbi:

a)
_

V E R F T Ē:

Telegr. adr. KOD Liepājā.
Tālruni: 750, 102 un 32

Kuģu un citu peldošu līdzekļu remonti.

Vagonu, tiltu, krānu un'tvaika katlu būves.

Dažādu mašīnu un mēchanismu būve

Lauksaimniecības un piensaimniecības mašīnas un

rīki.

Velosipēdu daļas.
Petrolejas un gāzes pavardi.

Kniedes, skrūves, bultas.
Pakavu radzes.

čuguna un bronzas lējumi. Temperēti čuguna lējumi
Autogēna un elektriska šveisēšana, niķelēšana un

chromešana v. t. t.

Lidmašīnu būve un remonts. - -

b) DRABU FABRIKA:
Telegr. adr. DRAFA Liepājā.
Tālr. 510, 56 un 1800.

Adr.: Liepāja, Brīvības ielā 95.

R A Ž O: dažādu šķiru dzelzi, tēraudu, stiepules, naglas, ķēdes,
vīles, visādus čugunus, vara un tērauda lējumus, at-

speres, lāpstas, dakšas, kalēju laktas, baznīcas zva-

nus v. t. t.

Fabrika p c f k dzelzs lūžņus (šrotu).
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Liepājas pilsētas
elektrības un gāzes

iestādes
ELEKTRĪBAS lESTĀDE

Apgādā ar Sētu enerģiju apgaismošanai, mājturībai un rūpniecībai Liepājas un citas Lejas-Kurzemes

pilsētas un lauku rajonus.

Izpilda installācijas darbus — ar pirmklasīgu darba spēku un materiāliem par mērenām cenām.

Pārdod elektriskus mājturības aparātus —pirmklasīgu fabriku ražojumus, par lētām cenām.

GĀZES lESTĀDE

Apgādā ar deggāzi Liepājas pilsētu; gāzes tarifs zemākais Latvijā.

Ražo un pārdod par zemām cenām koksu, visāda sastāva darvu, benzolu.

Izpilda gāzes installāciju darbus un pārdod mājturības gāzes aparātus.

1 v to»
, L i c p ā | ā, Kuršu ielā Nr. 42

JtflaF Tālr. 99. Dib. 1889. g.

RAŽO PAZĪSTAMOS:

CIRVJUS SLĒDZENES

KNIEBLES GRĀBEKĻUS

ARKLUS APAVU PAKAVUS

LEMEŠUS DZELZS ŽOGU GALUS

VĒRSTUVES UZGRIEŽŅU ATSLĒGAS

KUĻMAŠĪNU. ZOBUS ĀMURIŅUS UN LAKTIŅAS

ĀMURUS DAŽĀDUS IZKAPŠU KĀPINĀŠANAI

LĀPSTAS UN ŠĶIPELES DARBA RĪK. DAŽ. AMATNIEKIEM

ATSPERU ECĒŠU ZARU GALUS DARBA RATUS UN RITEŅUS
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Liepājas
pilsētas
krājkase

Dib. 1825. g.

Ar Liepājas pilsētas garantiju

Liepājā, Baznīcas ielā 4, paša namā

Tālrunis 231, 666. Pasta kastīte Nr. 256

Pieņem noguldījumus sākot ar Ls 1.

Izsniedz aizdevumus

Diskontē vekseļus

Inkaso

V.C.M.P.

Liepājas

cukurfabrika

Akciju Sabiedrība

Liepājas Eļļas Fabrika

agrāk Kielera

Eļļas rauši

Augu eļļas

Lakas un krāsas

ii lai km
Liepājā

Liepājas cietuma ferma

dabūjami

labāko šķirņu augļu kociņi
un ogulāji

VIKANDERA KORĶU RŪPNIECĪBA

AKCIJU SABIEDRĪBA

Liepājā
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Rūpniekiem un tirgotajiem
VISĀDA VEIDA UN LIELUMA MUCAS

Lauksaimniekiem
VISĀDA VEIDA KOKA TRAUKUS UN MUCAS

PIEDĀVĀ

LATVIJAS PIENSAIMNIECĪBAS CENTRĀLAS
SAVIENĪBAS

Mucu fabrika, Liepājā, Ganību ielā Nr. 5/11,
tālr. 383 un 2160

Fabrika pieņem pasūtījumus jebkurā vairumā, no visām koku

šķirām. Pasūtījumus izpilda rūpīgi un visīsākā laika par vis-

lētākām cenām.

P. S. Pērkam oša,, ozola un apses koka materiālus.

E. Mattiss

DEJU KURSI
L i c p ā j ā, Rožu laukumā Nr. 12

lesācēju kurss — pirmdienās un ceturtdienās 7—9 (dejot ne-

pratējiem)
Modernais kurss

— pirmdienās un ceturtdienās 9—ll

Special — modern. kurss — otrdienās un piektdienās 9—ll

Nacionālās dejas trešdienās 9—ll, svētdienās 5—7 (tauti-

skas dejas)

Vingrošana dāmām — otrdienās un piektdienās B—9

Privātstundas un grupas — katrā laikā iekš- un ārpus kursu

telpām

Runas stundas no pīkst. 6—lo vakarā

Z. M. Valsts kūdras kūdras fabrika

fabriku pārvalde lUdl piedāvā:

1) Pakaiškūdru Nr. 3; lopkopībai.

2) Kūdru Nr. 2; putnkopībai, ateju un vircu bedrēm v. t. t.

3) Kūdras smeltne Nr. 1; dārzkopībai, augļu iesaiņošanai v. t. t.

4) Kurināmo kūdru, mājsaimn., centrālapkure!, lokomotivēmv, c.

5) Izolācijas plāksnes:
a) bituminētās, pagraba un citu mitru telpu izolēšanai,
b) vienkāršās, dzīvojamu telpu, istabu v. c. izolēšanai.

PASŪTĪŠANA:

1) Fabrikā, Vērgales pagastā, st. Ploce, tālr. Medze 23;

2) Liepājas -noliktavā, Kuršu ielā pie dz-ceļa pārbrauktuves, kur

dabūjami minētie kūdras ražojumi pirkšanai uz vietas.

Piezīme: par kūdras izolācijas plākšņu pielietošanu būvnie-

cībā izsūtam attiecīgu brošūru pret Ls 0,25 iesūtīšanu

pastmarkās,

Liepājas

pilsētas dārzniecība

Tālruni:

Virsdārznieks — 1121

Siltumnīca — 1507

Greznuma un alejas koki. Ziedoši un dzīvžogu
krūmi. Ziemciešu puķes. Augļu koki un ogu krūmi.

Zemeņu stādi. Vasaras un siltumnīcas puķes. Rozes.

LATVIJAS SĒRKOCIŅU FABRIKA

A/S.

nVulkdn
Liepājā, Feniksa ielā 4

KUĢNIECĪBAS FIRMA

Geo Grinvalds

Liepājā,

Kūrmājas prospektā 2

AKC, SAB.

LIEPĀJAS ADU FABRIKA

~Korona"
Fabrika Liepāja un Jelgava

Fabrikas noliktava: RĪGĀ, L. Peldu ielā 10/12

LIEPĀJAS PILSĒTAS

SAIMNIECĪBA
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DECS & PERNAU

Liepājā

Spedicija, nomuitošana,

kuģniecība.

A. ŠĻAPOČNIKS &

M. BĒRS

Liepājā,

Lielā ielā 12/3, tālr. 1474.

G, TIDEMAŅA

Kuģu aģentūra

Liepā i ā

H. HIRŠBERGS

Liepājā,

Koku eksports

Telegr. adr.: «Hermali Liepāja»

Tālr v 13 i:

kantori 219, 608; dzīvoklī 436.

H. V, GLAZENAPS

Juveliers

Liepājā, Graudu ielā Nr. 54.

Sērkociņu skaliņu eksporta

centrāles A/S.

Koku zāģētava un tvaika

dzirnavas

«KUROMA»

Liepājā,

Jaunā ostm. 39, tel. 232 un 583.

Latvijas spedicijas akciju sab.

«GERHARDS un HEYS»
Valde: Liepāja, Biržas lauk. 16

Nodala:

Rīgā, Lielā Miesnieku iela Nr. 1

Aģentūra:
Klaipēdā, Palangas g-vē 37/39

Zemkopības mašīnu izlabošana

Metālu un dzelslietuve

K. GERTNERS

Liepājā, Brīvības ielā Nr. 29.

Tālr. 430.

Apvienoto Liepājas ziepju

fabriku

S-ba «O LM»

Liepājā, Esperanto ielā 11.

T/R, I. DANS

Liepājā, Graudu ielā 39.

Tālr. 29.

Motocikleti, velosipēdi un visas

rezervu daļas. Radio aparāti.

Visādas techn. gumijas preces.

Mechaniska darbnīca.

Koku eksports

K. KASPAROVIČS & Ko.

Liepājā,

Lielā ielā 7. Tālr. 11-48.

M. SĒRDIENIS,

Liepājā,

Dibināts 1891. g.

Kr. Barona ielā 19, paša namā,

Tālrunis 4-86.

Būvmateriālu, tapētu, kolonial-

preču, grāmatu, zvejnieku un

makšķernieku piederumu tirgo-
tava. Rauga, iesala ekstrakta

un tīklu noliktava.

O. KORNHUBERS

Virvju un tauvu darbnīca:

Liepājā, Baseina ielā 20.

Riepnieku piederumu veikals:

Liepājā, Lielā ielā 6.

Tirdzniecības Akciju Sabiedrība

«A. LIPPERT»

Liepājā, Graudu ielā 45, tālr. 350

Aizputē, Atmodas ielā 13,
Kuldīgā, Liepājas ielā 25.

Šuj-, rakstām-, adāmmašīnu,

veiodipēdu, bērnu ratiņu un

radio veikals.

Drogu preču lieltirgotava

S. L. LIEBERMANN

Atkl. sab.

Liepājā, Graudu ielā 47.

Tālrupi: 151 un 503.

Liepājas un Apkārtnes Pien-

saimnieku Sabiedrību Apvien.

LIEPĀJAS PIENA

CENTRĀLE

Liepājā, Jaunā ostmalā Nr. 3.

Tālruni:
Produktu pasūtījumi 1039

Grāmatvedība 2085

Galvenais veikals:

Jaunā ostmalā Nr. 3

Veikalu nodaļas:
Pētera tirgus skārnī Nr. 7 un

Teodora Breikša ielā Nr. 43.

PIENA RESTORĀNS

Brīvības ielā 4.

Brokastis, puzdienas, vakariņas
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EKŠTEINS
Kroņu ielā 27

MICHELSONS

Kungu iela 5

BRAUNS

Kūrmājas prosp. 15

BLOSFELDS

Siev. sl. un dzemd. p.

Kr. Barona ielā 3

BERGMANIS

Ķirurģiskas slimības

Graudu ielā 36

BETAKS

lekšķīgas slimības

Ulicha ielā; 41

BREMS

Ķirurģiskas slimības

Ulicha ielā 41

CENA

Ķirurģiskas slimības

Kara ostas sanatorijā

DESLERS

Ausu, deg. v. kakla sl.

Ulicha ielā 41

CERNAJS
Vītolu iela 11

FALKS

Adas un vener. sl.

Graudu ielā 47

FRĪDBERGS

lekšķīgas v. bērnu sl.

Lielā ielā 4

HANZENS

Ķirurģiskas slimības

Tirgoņu ielā 14

HOZIOSKIS

lekšķīgas v. nervu sl.

Graudu ielā 45

HERCBERGS

lekšķīgas v. bērnu sl.

Raiņa ielā 22

_

HORNEMANIB
Adas un vener. sl.

Tirgoņu ielā 14

IŠREITS
Acu slimības

Ulicha ielā 41

MEIJS
Republikas iela 10

GLINTERNIEKS
Liela iela 18

JAKUBOVIČS
lekšķīgas v. bērnu sl.

Kr. Valdemāra ielā 16

KOSA

Ausu, deg. v. kakla sl.

Gimnastikas ielā 7

RABINOVIČS
Bernu slimības

Graudu ielā 28

LUNC

lekš., siev., sirds un

plaušu sl. Pētera ielā 21

MAURIŅŠ
Adas un vener. sl.

Peldu ielā .33

MĀDERNIEKS
Siev. sl. v. dzemd. p.

Graudu ielā 36

FAINS

Ausu, deg. v. kakla sl.
Graudu ielā 56

JARMERSTEDS

lekšķīgas slimības

Tirgoņu ielā 12

LIEPIŅŠ
Kr. Barona iela 21

MĀNSFELDS

lekš., siev. un vielu

maiņas sl. . Lielā ielā 6

MINKOVSKIS

Siev. sl. un dzemd. p.
Lielā ielā 8

NIKLASS

lekšķīgās v. bērnu sl.

Graudu ielā 42

Kaire dz. Vittenbergs
Bērnu slimībās

Rožu ielā 28

PAEGLE
Kūrmājas prosp. 27

PRĀGERIS

lekšķīgas slimības

Helēnes ielā 21

NEIMANIS
Graudu iela 21

SNIKERIS
Kūrmājas prosp. 8

M. ZAKS

Liepā 1 ā, Graudu ielā 25

Tālr. 1453*

Speciāli izdara skārda jumtu

segšanu ar dubultīalsēm, izga-
tavo laikā, darbs garantēts.

Lētas cenas.

KOKU ZĀĢĒTAVA

F-Hia «K. HINŠE»

Liepājā

Tālr. 291

BRĀĻI BREKTERI
L i c p ā ji ā,

Teodora Breikša ielā 32
Tālrunis 839

Mēchaniskā darbnīca,
ūdensvadu un artēzisku aku

būvētava

J. KALNIŠKE
Zemes apstrādāšanas rīku

darbnīca

L i ep ā j ā. Kaiju ielā 25

Tālr. 1268

Izgatavo sakņaugu kultivātorus
un dažādus dārza kapļus

Cepuru veikals

S. FEINSTEINS

Liepāj ā, Avotu ielā 2

Dib, 1877. g.

REKLĀMAS

Visādām vajadzībām tiek izpil-
dītas modernā stila

A. MOREINA

Reklāmu darbnīcā

Liepāj ā, Helēnes ielā Nr. 1

Pr. Pastā

Izkārtnes. Plakāti. Zīmējumi.

Optiķis un mehāniķis

PAULS STARKE
Dib. 1881. g.

Liepājā, Rožu laukumā 11

Tālr. 832

S. ABRAMOVICS

Liepa j ā, Lielā ielā Nr. 22

Visu iekš- un ārzemju žurnālu

un laikrakstu lieltirgotava
Tālrunis 1170

Pasta tekošs rēķins Nr. 3976

Pasta kastīte 203

Elektroteehniskais veikals un

darbnīca

Inž. elektr. J. HOZIOSKIS

L i epā j ā, Lielā ielā 11/13

Tālr. 2127

Liepājas privātklīnika

Dr. BRĒMA un

Dr. CHRISTIANI

Ulicha ielā Nr. 39

Visas jaunākās filmas uzved

vienīgi mūsu teātrī

KINO «ROJALS»
Li epā j ā, Tirgoņu ielā' Nr. 2

Mašīnu būvētava un katlu

sinēd©

«S TANDART S»

Liepājā, Jaunā ostmalā 5

Tālr. 9-17

Āboliņa kuleji, labības kūlēji,

lokomobiles, pašbraucēji, tvaika

katli, tvaika mašīnas, motori:

sucgāzes un dīzeļu.

Liepājas un Lejas-Kurzemes ārstu biedrība

VEDIGS
Pētera iela 21

ŠILLERS
Ķirurģiskas slimības

Graudu ielā 36

ŠVĀBS

lekšķ., siev. un gremos,

orgānu sl. Graudu ielā27

TĀLS

Ausu, deg. v. kakla sl.

Helēnes ielā 24

TRAUBS

Nervu slimības

Graudu ielā 47

VĒBERS
Sieviešu slimības

Toma ielā 8

_

VEINREICHS

Adas un vener. sl.

Graudu ielā 42

ZANDBERGS

Ķirurģiskas slimības

Republikas ielā 13

SPRŪDE
Peldu iela 1

T. BERGMANIS
Liep> ā ļ a, Graudu iela 40

Talr. 12-72

Elektroteehnisks veikals un

rūpniecība
Pieneni nikelēšanas, oksidēša-

nas, kaparošanas un bronzēša-

nas darbus

«ROMAS» VIESNĪCA

L i c p ā i ā,

Rožu laukumā 7

Auto garāža

Mechaniska darbnīca, misiņa un

čuguna lietuve.

Autogeniska metināšana

T. MATISONS

L i ep ā jā, Jaunā ostmalā Nr. 1 i
Tālr..'148

Zobu ārstēšanas kabinets

S. M. HELMANS
Liepāja, Kūrmājas pr. sakuma,

Ausekļa ielā Nr. 5 blakus Lie-

pājas Valsts Vidusskolai
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Būv- un mebelu galdniecība

O. G. AHHI

Liepājā, Avotu ielā 2.

Tālr. 419.

Grobiņas aptieka

L. un H. MICHALOVIČS

Grobiņā, tālr. 25.

M. VESTERMANS

Manufaktūras veikals

Liepājā, Graudu ielā Nr. 48.

Tālr. 396.

HELMSING & GRIMM

L i c p ā i ā.

FR. KRAUZE

Lielākais transporta uzņēmums

Liepājā, Kr. Valdemāra iela 31.

Tālr. 303.

Pārvadā visādus smagumus.

Izīrē svinīgiem gadījumiem glī-

tas un lētas ekipāžas. Zirgi da-

būjiami pēc katras gaumes.

FotO-Ateljē

J. ROGALSKIS
Liepāja, Liela iela 4.

Tālr. 488.

Izdara visāda veida fotofilmu

uzjēmumus iekš- un ārpus

ateljē.

Labības, sēklu, pārtikas un

pirmās vajadzības preču

tirgotava

J. ZĪVERTS

Liepājā, Brīvības ielā Nr. 17.

Tālrunis 347.

Spiestuve «Rūpnieks»

M. AĻIMOVS

Liepājā, Jēkaba ielā 14.

Pulksteņu lieltirgotava

I. RUSINEKS

L i c p ā j ā.

«RŪDOLFS BERGS»

Liepājā, Lielā ielā Nr. 1.

Tālr. 112.

Kuģu un technisku piederumu

veikals.

Puku veikals

E. PETROVSKI
Liepāja, Liela iela 24.

Tālr. 614.

Pastāvīgi dabūjamas rozes, bu-

ķetes un vainagi dažādiem ga-

dījumiem.

Š. ELINSONS

Dāmu un kungu frizieru zaloni

Kungu un Zivju ielu stūrī.

Tālr. 937.

Graudu ielā 43. Tālr. 1926.

«KLOSTERA PAGRABS»

Liepājā, Pumpura ielā Nr. 9.

Ekonoms KĀRLITIS

TEDORS KADDIKE

Liepāja,

Rožu lauk. Nr. 13,

Mūzikāliju veikals

E. ŪDRIS un Co.

Liepājā!, Rožu lauk. Nr. 1.

Dažādi mūzikas instrumenti un

notis.

. A/S. «SPLINTS»

Koku eksports

L i; c p ā jā.

Koku eksports

«BALTIC TIMBER

CORPORATION»
L i c pa ja.

L. FAKTORS
Liepājā, Jaunā ielā 8, tālr. 455.

Koku zāģētava un materiālu

noliktava.

A. CH. HILMANIS

Liepājā,

Koku eksports un zāģētava
Lielā ielā Nr. 5.

VIKTOR DUERSTS
dib. 1905. g.

Liepājā, Lielā ielā 7. Tālr. 204.

Rakstāmmašīnas, rēķinmašīnas,
piederumi, izlabošanas,
rakstāmmašīnu izīrēšana.

Tirdzniecības nams

I. SPEKTORS
Liepājā, Graudu ielā 46.

Tālr. 921.

Manufaktūra un konfekcija.

FINIERU FABRIKAS

A/S.

Liepāj ā.

Prov. E. KAPENIEKS

Liepājā, Graudu ielā 35.

Ogļu un malkas tirgotava

VOLDEMĀRS PLEINICS

Liepājā, Miķeļa ielā Nr. 14.

Tālr. 1168.

I. VEINREICHS

Liepājā, Kungu ielā 2.

GOTFRĪDS

STENGREVICS

Liepājas filharmonijas

priekšnieks.

Li c p ā j ā, Lielā ielā Nr. 20,

SILENIEKS un REMESS

koku zāģētava

Liepājā, Jaunā ielā Nr. 74.

Tālr. 766.

Adītava, veļas un modes preces

I. ŠENBERGERS
Liepājā, Rožu lauk. 12.

Tālr. 1199.

A. DOLLINGERA

mantinieki

Liepājā.

Valsts Liepājas zvejniecības un

zivkopības skolas pārzinis

agron. J. JAKOBSONS

Zodārstēšanas kabinets

I. ŠIMŠELEVČA

Liepājā, Pētera ielā Nr. 1.

Tālr. 800.

E. ANCE

mēbeļu tirgotava

Liepājā, Tirgoņu ielā 5,

tālr. 1824.

D ar b nīca:

. Dārzu ielā 40, tālr. 884.



«Ķ ARA I N V A L I D S»

Drogu, ķīmikāliju, parfimēriju un krasu

tirgotava

M. DĀLKE

Vee-Mīlgrāvī, Kalnciemā 11. līn. 8,

Dr. VALIJA OZOLIŅŠ

Vec-Mīlgrāvī, 111. līn. Nr. 1.

Dr. L. KRAUZE

iekšķīgās slimībās

Rīgā, Pulkv. Brieža ielā 7, dz. 12,

no B—lo, 5—7. Tālr. 31127.

Ogres

dzirnas
Ogrē, Tālr. 11.

Zirgu gaļas tirgotava

O. RAISONS
Rīga, Ģertrūdes iela 29.

Konditoreja

A. MEDNIS

Rīga, Daugavpils iela 51, talr. 23582.

G. BORCS
Rīga, Brīvības iela 3.

Tālr. 34683.

Štauers

BESSLERS UN TENISONS

Rīgā, M. Pils ielā 5. Tālr. 22905

Štauers

A. V. ŠPERLINGS

Rīgā, Anglikāņu ielā 5. Tālr. 29864

Štauers

A. KĀRLA, D. KROHN

Rīgā, Doma lauk. 17. Tālr. 22142

Notārs

J. Krūklands

Rīgā,

Valdemāra ielā 27J29. Tālr/ 20004

Gaļas un desu tirgotava

E. ĀDIŅŠ
; Ggr c, Brīvības iela 12. Talr. 91 ;

Pozamentierū darbnīca

J. BALODIS

Rīgā, Kr. Barona ielā 70. Tālr. 95031

Izgat. Auklas bārkstis, pušķus v. c.

I. Rīgas Amatnieki!

un Sīkrupnieku Krāj-
Aizdevu Sabiedrība

Rīgā, Kaļķu ielā 23

Štauers

FIRMA K. M. PLEKŠE UN B-DRIS

Rīgā, 11. novembra bulv. 15

Tālr. 20781, 33160

R ī g ā, Tirgoņu ielā 15

Piedāvā lielā izvēlē:

Bildes, grāmatas, žurnālus.

Modes preces

B. FOGELMANS

Rīgā, Aspazijas bulv. 2. Tālr. 20248

E. EZERGAILIS un L. ŠTEINERTS
Rīga, Rātes lauk. 3, dz. 3

Farm.-ķīm. lieltirgotava

«GUSTAV SCHVVARZ» & Co

Rīga, Doma lauk. 5

Imports-Eksports

JĀNIS BĒRZUPS
Rīgā, L. Pils ielā 16. Tālr. 30387

Kurpnieku piederumu veikals

S. LAZERSONS
Rīga, Brīvības iela 113

Konditoreja un maiznīca

P. PAVASARS

Rīgā, Ciekurkalnā I. garā līn. 11

Tālr. 91323

Zeķu fabrika

«M E R C E D E S»

Rīgā, Dzirnavu ielā 2

Ortopēdiska un norm. apavu darbnīca

JOH. ŠMIDTS
Rīga, Sv. Gara konventa 3

Virsu taisītāju darbnīca

CH. SADURS
Rīgā, L. Peldu- ielā 24

Pozamentierū darbnīca

N. EPŠTEINS sen.

Rīga, Marstalu iela 3

Ādu tirgotava

M J AKOBSONS
Rīgā, Peldu; ielā 13. : Tālr. 22841

Būvinženieris

ALEK.S BARŠAI

Rīgā, Pils ielā 14. Tālr. 31242,

un no pīkst. 9—2 un 3—6 vakarā

Tirdzniecības Paju S-ba

«L. FREIDBERGS & B-DRI»

Rīgā, Zīgfr. Meierovica bulv.

Finieru lieltirgotava

«CENTRA L»

Rīga, Grēcinieku iela 1

Jelgavas linu manufaktūra

L. un J. HOFF

Rīgā, Vaļņu ielā 1

Koloniāļpreču liellirgotava

I. GURVĪČS & M. SOLOVEIČIKS

Rīgā, Dzirnavu ielā 80

Tālr. 27207

Mēbeļu darbnīca

v. apsus

Rīga, Stabu iela 81

Cepuru veikals

I. RUDOVICS

ißīga, Brīvības iela 36

Tālr. 96146

Dāmu apģērbu darbnīca

LUDMILLA UŠAKOVA

Rīgā, Elizabetes ielā 45/47, dz. 23

Tālr. 20321

Rakstāmlietu lieltirgotava

FEITELBERGS un GOCS

Rīgā, Brīvības ielā 28

Nod.: Grēcinieku ielā 13

Rīgā, Kungu ielā 24. Tālr. 23313

īpašn. L. Grandovskls



«KARA INVALIDS»

Alumīnija un metalla preču fabrika

«METALL-ŠTAMP»
īpašu.: Z. Sapugo & M. Šomers

Rīgā, Slokas ielā 55.

Tālr.: 29220, 39227.

Dzelžu tirgotava

ĀDOLFS KLEINS

Rīgā, Grēcinieku ielā 30.

Tālr. 20872.

MĒBELES.

Mēbeļu rūpniecība

I. E. TIMOFEJEVS
Rīga, Altonavas iela 69, talr. 41334.

Mēbeļu drānu tirgotava

A. HAITS un J. KLINKS
Rīga, Audēju iela 1, talr. 20333.

Būv- un mēbeļu galdniecība

A. SĪLIS

Rīgā, Brīvības ielā 136/138, tālr. 92373.

Galdniecība

EV. VILSONS

Rīgā, Marijas ielā 13, tālr. 26637.

Berga bazārā sētā, veik. 75.

Mēbeļu darbnīca

V. ROMANOVSKIS
Rīga, Kr. Barona iela 51.

Mēbeļu darbnīca

M. KOPMANIS
Rīga, Kr. Barona iela 57.

Mēbeļu veikals

I. Š A D O V S

Rīga, Merķeļa iela 1, ieeja no Marijas ielas.

BŪVJU UN MĒBEĻU GALDNIECĪBA

Pauls Bondzers
Rīga, Gertrūdes iela 44

Pieņem pasūtījumus ar pasūtītāja materiālu,

kā arī bez tā.

Cenas mērenas.

Mēbeļu veikals

A. MEIERS UNB-DRS
Rīga, Brīvības ielā 32, tālr. 96347.

Galdniecība

K. ĀDAMSONS
Rīga, Vienības gatve 8, talr. 42578.

MĒCHANISKAS DARBNĪCAS

' ■111 111«111 I 11111111 l111 lIIIMI Ml lIIIIIIMDUHILM

Mašīnu un velosipēdu rūpniecība

. FR. OZOLS

Rīgā, Brīvības ielā 123.

Tālr. 91978.

Buvskardniecība

Z. LE VIN S

dib>. 1855. g.

Rīga, AugU'Stmies iela 13, talr. 91738.

Kanalizācijas un ūdensvadu ierīkošana

A. HELSTEINS

Rīgā, Jaumelā 33, tālr.: 23447, 31498.

Skārdnieka darbnīca

Z. P I X E L S

Rīgā, Peitavas ielā 10.

Kapara kaltuve, mēchaniska darbnīca

O. SILLINŠ

Rīgā, Brīvības ielā 156..

Latvijas bērnuratinu fabrika

Ipašn. TEODORS JANSONS
Rīgā, Marijas ielā 140. Taļr. 92535.

Fabrika ražo un piedāvā: Bernu ratiņus.

Sporta ratiņus. Bērnu velosipēdus. Leļļu ra-

tiņus. Nikelēšana. Autogen. metināšana.

Pārdošana vairumā un mazumā arī tieši no

fabrikas.

Mēchaniskai un velosipēdu darbnīca

JŪLIJS RINGS
Rīga, Lilijas iela 29, dz, 4.

Skārdnieku un ūdensvadu darbnīca

A. ELKANS

Rīgā, Gertrūdes ielā 10/12, tālr. 96653.

Kalēju darbnīca

PL Ssļļlijļs
Rīgā, Uzvaras bulv. 7.

Skārdnieka un alvošanas darbnīca

Rīgā, Matīsa ielā 86.

Tālr. 97382.

Mēchaniska atslēdznieka un autogēna
metināšanas darbnīca

V. LIEPIŅŠ
Rīgā, Brīvības ielā 105, tālr. 91689.

Mēch. mašīnu darbnīca un būvētava

A. I. KEIRE
Rīga, Dzirnavu ielā 66.

Vīļu cirstuves uti cementēšanas darbnīca

0. BĒRZIŅŠ
Rīgā, Avotu ielā 60.

Mechaniska darbnīca

G. BOBINSKIS

Rīgā, Vecpilsētā 19, tālr. 22130, Staļļu ielas

un Alberta lauk. stūrī.

Bronzas un misiņa rūpniecība

O. GLAZNIEKS

Rīgā, Brīvības ielā 129/133 tālr. 94188.

Auto-mOtO mēchaniska darbnīca

K. JANSONS

Rīgā, Maskavas ielā 275.

Tālr. 31796.

Elektro-mēchaniska rūpniecība

OTTO BIRKHĀNS

Rīgā, Marijas ielā 103, tālr. 93354.

ROBERTS KLEPERS

Rīgā, Jumaras ielā Nr. 16.

Auto un Aviācijas radiatoru rūpniecība

Visu melallu autogēniska sametināšana.

Skārdnieku darbnīca

FRIDRICHS STUNKE

Rīgā, m. Monētu ielā, tālr. 22190.

MANUFAKTŪRA.

Rīgas linu manufaktūra

R. MINSKERS

Rīgā, Lāčplēša ielā 76.

Tālr. 22804.

Manufaktūras veikals un mežģinu noliktava

B. RAFAILOVIČS

Rīgā, Marijas ielā 4-a, dz. 2.

Tālr. 22953.

Latvijas linu vērptuve un austuve

A./S. «LATLINI»

Rīgā, Ganību dambī 31.

Tālr. 93467.

Manufaktūras veikals

BRĀĻI GRAUDIŅI
Rīga, Šķūņu iela 17.

A/Su

LATVIJAS KEMDZIJU VĒRPTUVE

Rīga -Bolderāja

Tālr.: 20648, 35863, .

Manufaktūras veikals

S. SIMSONS & A. LIVS

Rīgā, Merķeļa ielā 1, tālr. 24332.

(Marijas ielas stūri).



«X A R A I M Wl A L I D S»

Zīda, vilnagf tokvitnas, trikotāžu un adītu preču
fabrika

R I (i A S A I) IT A V A

„MARSS"
4. (i r i ū ,\ a 1 d s, L i ep a jā.

1
v
. Li c gļg, j aksgraudu ielaivs4

jP

f •

Tālr. 101, privāt'dz. 1693 U flfl)

j\.Dambrevics
; Liepāi ā

4
Graudu ielā 54

VEE MM)m UN ELEKTRISKS' r VEIKALS

I. ŠĶIRAS RESTORĀNS

H. Vecvagaris
Brokastis. Pusdienas. Vakariņas. Bagātīga bu-

fete. Silti un auksti ēdieni katrā 1 aikā. Biljardi.

Lasāmgalds. Radio.

Liepājā, Rožu laukumā 1. Tālr. 7—24.

J. Jankovskis
desu tirdzniecība un rūpniecība

Liepājā, Raiņa ielā 23. Tālr. 894.

484 MANS TĀLRUNIS

H. VALTERA drukātava

Liepā j ā, Šaurā ielā Nr. 1

Liepājas un apkārtnes
skolu kooperatīvs

VEIKALI:

Liepājā, Rožu laukumā Nr. 7. Talr. 332.

Kuldīgā, Ventspils ielā Nr. 2. Tālr. 2G7.

GRĀMATAS. RAKSTĀMLIETAS. ROTAĻLIETAS.

DARBA RĪKI. CEĻOŠANAS PIEDERUMI.

VALSTS ILGU
PIANINOS

GROBIŅAS 6-KLASĪGA ■

Fliģelus, harmonijus no pirmkl.
GROBIŅAS PILSĒTAS

.
2 gad. lauksaimniecības skola fEbr., jaunus un lietotus pārdod

VAI HF

rAMAISKOLA, un ļ. gad. mājturības skola uz- un izīrē
VALUt

GROBIŅĀ mm mnms skolniekus
Liepājā, Graudu ielā 27, dz. 2

Mācību sakums 15. oktobrī
BRANTS

m nn

kl

n

S
t,s

c
Šveices pulksteņi Britānijas-BaUijas

B V
no _ % _.

Koku tirdzn.
Liepai a, Pētera tirgus Nr. 9 \ ī 1 "7 V*/—»

Manufaktūras un apģērbu
*

\i g Rīgā, Biskapu ielā 1

TC:,r;.,, Rigs,
Ka, ķu ,e.S 9, tsl, 28708 «., 22510, 34878

nSZIi Balva"

garšīgie, stiprie
b papirosi, ar vati

ļ ■ a/s.6.i.seresevski3-riēa. |8| 20 gabe
35 snt.

PUĶU NAMS

Ilmārs Kists
m IV] Rīgā, Brīvības ielā 45/46, tālr. 96231

MII "
Elizabetes ielā 55, tālr, 24653

VAIŅAGI un

ziedošas puķes



«KAR A a
I N/- V; A L I P $»

BŪVUZŅĒMĒJS

1. r Viils

Rīgā, Stabu ielā 31. Tālrunis 96151

Kinematogrāfu Jļ\ ļ™ļl ff

akciju sabiedrība jpy
«im9

IZNOMĀŠANAS KANTORIS UN KINO TEĀTRIS

„Splendid-Palace" Rīgā

Tīrs ūdens un aKa

M Kūtffll .dZIViIIOS anka-ražojumi

*bM jOUfQ]liniS 1, z& mJ^.^lJ^i
JpHfek Lauksaimnieki Griežaties

A Da^Tjfhmnol"
MiišJli»» pie aku un apūdeņošanas mĒM "

speciālista apūdeņošanas «n W Nr !- 2«oJV ; ruļļos 20 m

kanālizācijas jautājumos. viženierbuvju. pamatu un citu izolācijai

jģļfßSk Fabrika sniedz padomus un un iio»!o;„ -na» pit-t eruntsudeni. Izturi-

mļ Žfm Jjk aprēķinus par brīvu. Izsūta gakais materiāls

■Hs!ftw[ ! JļiP sPeci uz vietas plāna uc ap- Darvotas sienas oapes

fHV Fili rēķ in
,

asastā dīšanai_ P <Js~dalados hio7

j //|.f/ samaksu. Piedāvāju par fabn-

kas cenām jaunākās konstruk- K." (krāsa)

cijas sūkņus, vēja tus-Mnas, . betonu pret mitrumu,

ļjlhifiļ zema krituma udenstrieces, ar- *

Lietojam;-- auksta veidā

Rij» ļj teziskasunabesiniskas akas.Cau- £
rules P irmā labuma |ļļk „*iituplast

H1 i*?:* Par sev. lēt. cenām, ļ bezdarvas un darvotas papes līmēšanai,

■igHļ fli J|L n 9<33mim« i kā ari aizsarrtpārklājs pret mitrumu.

wm IJCk tausts MIĶ \ *****

>*llf
īd" R^*%r*

13 /jgļK Asiaita zieža

II t_jr ' Dilatacijas un bruģa šuvju aizliešanai.

P§l M Spec. lietais asSalts

«Pili I JKgj - (neplaisājošs) jumtiem un balkoniem.

Uzņemamies ari lietpratīgu darbu izvešanu.

»

CSslc^Hßl
„E. ANSOHN un K2.' 1

ļf'ililflil'ii''Tll'llT'ilT^S.^ RIGA, Parka ielā 3. Tājr. 26090 un 21422.

5 1
iVPtS4.LV. AR LIES.O ZELTA MEDAL!.

Velhala pirnietošanās

A E3 agrāk Šķūņu ielā 26-a,
■ rVdMŽCj atrodas tagad

L. JaO naVU iel3 5, Pie Pils. Diskonto bankas

;
ļ Vien ingais

automātiskais miglotājs
* iwN**K->+*-

kas visās Zemkopības Ministrijas

pārbaudes izvirzījies pirmā vieta, ir

CII ET JA optiski - smalkmēchān.

w ln£nßa«JF darbnīcu izstrādājums

Dabūjams vienīgi: 1) Latv. augu aizsardzības institūtā, Baz-

nīcas ielā 4-a, Rīgā. 2) Gegingera sēklu veikala, Raiņa

bulv. 31. 3) Pr. Lasmaņa sēklu tirgotava. Brīvības bulv. 1 un

4) K. Šleja darbnīcā Rīgā, Brīvības gatve 9 (pie Gaisa tilta).

Tālr. 91995.

Kungu un damu drēbnieku amata

meistars

Jānis Kaspars
Rīgā, Tirgoņu ielā 16, dz. 6

Audumu

A/S. «D E N T E L L E»

Rīga, Kaļķu iela 38

Cimdu fabrika

H. KNIGGE
Dib. 1849. g. Rīga, Vaļņu iela 14

Tirdzniecības un rūpniecības

A/S. «X ALKI S»

Rīgā, Doma lauk. 11/15. Tālr. 29732

Kafijas un cigoriņu fabrika

«O Ļ E Ņ»

īp. H. Melt'nš un dēli

Rīgā, Aizsargu ielā 52

Tālr. 94128

Apavu fabrika

D. MOGIĻŅIKOVS

Rīgā, Grēcinieku ielā 32,
_

ieeja no Ūdensvadu ielas 1

Tālr. 2-0-7-4-3.

Optiķis

Z. H A Z A N S

Rīgā, Lāčplēša ielā 70-a. Tālr. 26409.

Nod.: Tirgoņu ielā 2



Spiestuve «LATVIJA» Rīga, Parka iela 8

«ĶARAINV A L I D S»

l j2 pudelīti diena

OSKARA KROMIŅA

lieto ikdienas, kup gādā par

savu spēku un veselību

Vaiņagi un ziedošas puķes lielā izvelē

PUKU NAMS

Lina Millers
Rīga, Brīvības ielā Nr. 51

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab.

entraniilti"
Rīgā, Kalpaka bulv. Nr. 4.

Nodalās: Liepājā, Jelgavā.

, METĀLPREČU darbnīca

Eižens BRIEDIS
RIGA, LĀČPLĒŠA lELA 78, tālr. 24003

Gald-n a ž i ar dakšiņām. Piekaramās atslēgas

FRICIS STRAUSS, RĪGA

Desu un gaļas preču veikali:

Skārņu ielā Nr. 11. , Tālrunis 22170

Marijas ielā Nr. 1. Tālrunis 32040

Darbnīca:

Kalnciema ielā Nr. 3. Tālrunis 42271

IMPORTS -
EKSPORTS

H. N. Stoddarts

Rīgā, Noliktavas ielā 5-6, tā!r. 28033

.dflgfejitefr,, Labākos lietus sargus piedāvā

A. KRASOVSKIS

Rīgā, Marijas ielā 25/27, pie Blau-

maņa ielas,, talr. 32427 .
I* .41 Turpat apvelk un izlabo

Brāļi Ze b crg i

Rēdereja,

nofraktēšana un

kuģu aģentūra

Rīgā — Liepājā — Ventspilī

RĪGAS NAGLU FABRIKA

Baberg un B-dri
Rīgā, m. Nometņu ilā 6. Tālr. 41793

EDGARS RODE
Mūzikas Instrumentu un

nošu AĢENTŪRA

Nošu izdevniecība un koncertu birojs

PIRMKLASĪGA teja un kafija

E. E. Kerkovius
Rīgā, m. Jaimielā 6.

Tālr.: 31089, 21093. \

Rīga-Ventspils- Liepāja
Kārtīga preču un pasažieru satiksme ar tvaikoņiem:

„GAIDA" „ARETHUSA" „A)JA"

KUĢNIECĪBAS SAB. «GAIDA».

3 reizes pārbaudīti PRIMUSI

„Origināl-Liesma"
Galvojam par katru gabalu

Fabr... inženiers A. 3einl33rS
RIGA, VECPILSĒTA JVs 8. TĀLRUNIS 3-3-0-5-0

VIRVJU DARBNĪCA

Tb Austerlacis
Dib. 1880. g. [ Amata meistars. Dib. 1880. g.

ļ Rīgā, Cēsu ielā 19
Tālr. 910112



Elektrotechnisks uzņēmums rfr • v •

.

spēks —_
:— Aanis Levics

Lifti

Gaisma Techniķis elektriķis
Signalizācija £īgāļ Valdemāra ielā 23. Tālr. 24235, 95531

TIRDZNIECĪBAS AKC SAB. N. Chf, HvilCJ

Rīgā, Brīvības ielā 31.

Telegr. adr.: NĪLS, RĪGA. Tālr.: 96577, 96280.

Speciālveikals ar: caurulēm un cauruļu savienojumu gabaliem,
notekcaurulēm un veidgabaliem, vannām, mazgājamiem gal-

diem, klozetiem, urināliem, blīvējumiem, kurināmiem elemen-

tiem, katliem, ventiļiem, armatūrām, «NEVVALLS» izolācijas

masu. gāzes aparātiem «JUNKERS», Senkinga gāzes plītēm.

LP 1 Ijt jt\it KAMERU

Cii KARALIENE

Arvien vēl vadošais īiniversāl aparāts

Pieprasiet speciālveikalos un pie pārstāvja

«EMIL BORCHARDT», Rīgā, Vaļņu ielā 10. Tālr. 23280.

Reģistrēta tirdzniecības marka «T OBRA L C O»

Brīdinājums!
Ar šo dara zināmu, ka vārds «TOBRALCO» ir reģistrēta

tirdzniecības marka firmas Tootal Broadhurst Lec Co., Ltd.,

Manchester, kokvilnas precēm. Pret ikvienu personu, firmu vai

sabiedrību, kura reģistrēto tirdzniecības marku «TOBRALCO»
nelietīgi izlietos un ar pārkāpumu, vai apšaubāmu imitāciju šai

reģistrētai tirdzniecības markai kādu skādi nodarīs, tiks iesākta

tiesas izmeklēšana.

Tirdzniecības marka «TOBRALCO» ir uzspiesta uz ik-

katra metra un god. pircējus lūdz griezt nopietnu vērību uz šo

zīmi preci iepērkot

Tootal Broadhurst Lec Co., Ltd„

Manchester

A's.JenlliM"
Rīgā, Kaļķu ielā 22/24.

Latvijas plašākā apģērbu rūpniecība.

##

Paša teksiīlfabrika Zasulaukā,

L. Kandavas ielā 41-a.

Augstākās kvalitātes prece.

Lētas cenas, kas pieejamas visplašākām aprindām.

f\ PUMPJU BŪVĒTAVA

Jļ līnis Sali9ls
H

J Rīgā, Dzirnavu ielā 66. Tālr. 26797, 34646.

Speciāli dārza sūkņi. Automātiska dzirdīšana

£jSBL seklās kūtīs.

Saņemti jauni sūtījumi

VISLĒTĀKĀS UN MODERNĀKĀS

TAPETES

P/S. TAPETE
Peterbaznīcas iela Nr. 1

(Kungu ielas st., Mansfeldta nama).

K. Bodnieka
manufaktūras preču tirgotava

RIGĀ, Kr. Barona ielā Nr. 28-a

Nodaļas:

RŪJIENA, Rīgas ielā 2 TALSOS, Lielā ielā 38

JELGAVA, Pils ielā 6/8

Pastāvīgi krājumā:

ZĪDA, VILNAS, KOKVILNAS AUDUMI. BALT-

PRECES. LOGU PRIEKŠKARI, CELIŅI, MĒBEĻU

DRĀNAS

J a līdzšinējie apģērbi Jus neapmierina, tad

nāciet pie

l Nežgai n Biedrs
Kr. Barona iela Nr. 6

X
ļ as ir Rīgas vadošais modes nams, īpašnieki

paši drēbnieki, tāpēc apģērbi labā gaumē,

glīti nostrādāti un izturīga auduma



Spiestuve «LATVIJA» Rīga, Parka iela 8

Pušķo savu namu — Tavs nams tava pils!

Skaistā dāliļa «ZELTA SAULE» un citas skaistules, kā arī

krāšņie gladioli — zobenāji tagad jāstāda. Agrie rožu kartupeļi,

baltie «Erstling» un angļu «Modeli» dabūjami

sēklu tirgotava

Rīgā, Brīvības bulvārī Nr. 1

Papiross jjango" ir — lepns un

smaržīgs: pārāks un garšīgs.
Par 20 santīmiem desmits

A/S-bas

«Ādu un Vilnas Centrāle»

RĪGĀ, DOMA LAUKUMĀ 11/15.

ĀDAS UN VILNAS NOLIKTAVAS, KAS lERĪKOTS UN DARBOJAS RĪGĀ UN PROVINCE:

1. Rīgā, noliktavas Ganību dambī 26 un 7. Cēsīs, Rīgas ielā 73,

Arensburgas ielā 3, 8. Valmierā, Stacijas ielā 26,
2. Liepājā, Bāriņu ielā 4, 9. Madonā,
3. Jelgavā, Kātoju ielā 54, 10. Alūksnē, Dārza ielā 4,
4. Bauskā, Pilskalna ielā 7, 11. Jēkabpilī, Smilšu ielā 31,

5. Saldū, Lielā ielā 3-a, 12. Rēzeknē, 15. maija ielā 25,
6. Talsos, Raiņa ielā 9, 13. Daugavpilī, Alejas ielā 57.

Bez tam līdz šim jau atvērtas aģentūras- kas uzpērk ādas mūsu uzdevumā sekojošās vietās:

Ventspilī, Apē, Viļakā, lecavā,

Dobelē, Rūjienā, Jaunlatgalē, Nicgalē,

Aucē, Tirzā, Zilupē, Dundaga,

Jaunjelgavā, Gulbenē, Dzērbenē, Grunddzālē,

Grobiņā, Aināžos, Nītaurē, Priekulē,

Kuldīgā, Līvānos, Vecpiebalgā, Vaiņodē,

Aknistē, Sakstigalā, Siguldā, Valdemārpilī

Tukumā, Maltā, Cēsvainē, Nīcā,

Koknesē, Viļānos, Kraukļos, Kārzdabā,

Pļaviņās, Balvos, Madlienā, Mežmuižā,

Ērgļos, Krāslavā, Burtniekos, Kandavā,
Limbažos, Kārsavā, Skultē, Ludzā,

Smiltenē. Kaunatā, Ēvelē, Vīpē.

PIEMINEKĻU

RŪPNIECĪBAS

jnĒļ Augusts Sprogīs
Rī^ā' Miera ielā 27/29

'

I Cēsīs, Rīgas lelā 52.

.j, Lielā izvēlē kapu pieminekļi

par m ērenām cenām.

KiUiiln flins Darītava
K./S. Brāli Svercs un B-dri

Kokmuižā, c. Valmieru, tālr. Valmierā 9

LIELNOLIKTAVA:

Rīgā, Kuģu ielā 10. Tālr. 43173

#

Augstākā kvalitāte

Ideāls baudījums alus pazinējiem



«KAIAINV A L I D S»

Manufaktūra un modes preces

A. ŠLAGMANIŠ
Rīga, Kr. Barona iela 31-a.

K. REIMAŅA

tekstilizstrādājumi

Rīgā, Vēja ielā 22/24.

Tālr. 42098.

Piebalgas audumi

I. P. REKIS
Rīga, Tērbatas iela 7.

Latvijas izšuvumu manufaktūra

H. ZAMEIČIKS

Rīgā, Avotu ielā 57/59.

Tālr. 92232.

OLU TIRDZNIECĪBA.

Rīgas olu centrāle

A. M. REIDERS

Rīgā, Centrāltirgū.

Tālr. 21328.

Olu tirdzniecība

HARIJS ČAIBELIS

Rīgā, Peldu ielā 27.

Tālr. 34507.

Olu izvērtēšanas firma

A. PRUSS
Rīgā, Nēģu ielā 17, tālr. 21119. .

OPTIKA

Optiski un aviācijas instrumenti

K/S. «TEKON»

P. Stūrmanis un B-dri

Rīgā, Tirgoņu ielā 5, tālr. 22229.

BRILLES

Optiķis

Kārtis lākobsons
Rīgā, Brīvības ielā 30. Tālr. 95079.

Apgādā arī slimo kases.

Latviešu uzņēmums.

BRILLES
Rīgā, 1. Smilšu iela 29, pie pulvera torņa.

E. VOLANSKIS
■■■■■■■■■■■■nBBHHm

PIENA PRODUKTI.

Piena produktu tirgotava

A. ATSLĒGA
Rīgā, Ciekurkalnā, 1 g. līn. 50, talr. 94542.

Piena produktu tirgotava

V. DOMBROVSKIS
Rīgā, Kalnciema iela 32-a, talr. 42365.

Piena produktu tirgotava

P. GRŪBE

Rīgā, Marijas ielā 19,

Blaumaņa ielā 20-a.

PĀRTIKAS PREČU VEIKALI.

Pārtikas preču tirgotava

M. BRUSKINS

Rīga, Kalnciema iela 80, talr. 42159.

Pārtikas preču tirgotava

F. STENGE

Bauskas ceļa 1, talr. 42148. \

Pārtikas preču tirgotava

K. PĪNNIS

Rīgā, Vienības gatvē 45-b. ,ļ
Tālr. 43021.

Pārtikas preču tirgotava

JEVGEŅIJA SKULTE
Rīga, 1. Nometņu iela 21, talr. 41984.

Pārtikas preču tirgotava

un maizes ceptuve

BRĀĻI SPANEVSKI

Rīgā, Maskavas ielā 160, tālr. 31818.

Pārtikas preču tirgotava

V. NAVLINSKA

Rīga, Maskavas iela 253.

Pārtikas preču tirgotava

S. MILNERS
Rīgā, Dzirnavu iela 100, talr. 31644.

«MIEŽU VĀRPA»
īp. E. Purttialis

Rīgā, Kungu ielā 28, tālr. 20754,

Milti, koloniālpreces un Tabaka

I. K. M
Rīga, Maskavas ielā,

Spīķeris 22, tālr. 26718.

Koloniāl preču imports

B. LEVENSONS

Rīgā, Kungu ielā 26, tālr. 32813.

Pārtikas tirgotava

M. ZĀLBERGS
Rīgā, Dzirnavu ielā 34, tālr. 29208.

Pārtikas tirgotava

M. GARBERS
Rīga, Antorijas iela 8. . ;

Pārtikas un tabakas tirgotava

PĒTERIS TAMBERGS

Rīgā, Zvaigžņu ielā 2, tālr. 92413.

Pārtikas tirgotava

H. HAZENFUS
Rīgā, Matīsa ielā 98, tālr. 95591.

Koloniāl, pārtikas un piena produkti

JĀNIS ŠMIDS

Rīgā, Valmieras ielā 43.

Tālr. 92785.

Maču ceptuve

BRĀĻI GUTKIN
Rīgā, Stabu ielā Nr. 6, Tālr. 93345.

Pārtikas preču tirgotava

V. FREIMANIS
Rīga, Kalnciema iela 46, talr. 41193.

Pārtikas tirgotava

P. SVILPE

Elizabetes iela 7.

Pārtikas tirgotava

J. DRUKS
Rīga, Kokneses prosp. 35, tālr. 56321

Koloniāl tirgotava

N. KUĻKOVS
Rīga, Tirgoņu iela 24, talr. 34745.

Pārtikas preces

A. ĀBOLIŅŠ
Rīga, Matīsa iela 86*a.

Pārtikas preču tirgotava

A. HĀZENFUSS
Rīga, Lielās muižas iela 5, tālr. 39377.

Pārtikas preču tirgotava un maizes

ceptuve

R. Jsnevics
Rīgā, Spāres ielā 14.

Tālrunis 41244.

Delikatešu un pārtikas preču tirg.

M. PIRS

Rīgā, Rēveles ielā 35.

Pārtikas preču tirgotava

A. DIKMANIS

Rīgā, Kr. Barona ielā 106, tālr. 94266.

Pārtikas tirgotava

J. MAKSIMS
Rīgā, Vārnu ielā 9, tālr. 94584.

Pārtikas preču tirgotava

L. HEIDEMANIS

Rīgā, Mīlgrāvja ielā 20, tālr. 37141.

Pārtikas preču tirgotava

I. KRŪMIŅŠ
Rīgā, Hospitāļu ielā 20.



«KARA INVALIDS»

Pārtikas preču tirgotava

M. RUSTEIKS
Rīgā, Valdemāra ielā 39, tālr. 22628.

Pārtikās preču tirgotava

ED. JANSONS
Rīga, Kalnciema iela 113, talr. 41990.

Pārtikas preču tirgotava

A. REINBERGS

Rīgā, Vienības gatvē 35.

Tālr. 42576.

Pārtikas preču tirgotava

Z. KASPARS
Rīgā, Rēveles ielā 84, tālr. 91629.

RAKSTĀMLIETAS

Rakstāmlietu tirgotava

firma «S. ĀRENŠTAMM»

Rīgā, Šķūņu ielā 4.

Tālr.: 21658, 31508.

Grāmatu un rakstāmlietu tirgotava

A. PURPETERS

Rīga — Āgenskalna
Slokas iela 13-a, tālr. 43103. Meža ielā 4-a,

Papīrs — rakstāmlietas

JŪLIJS BUKIS

Rīgā, Elīzabetes ielā 18.

Tālr. 26616.

Papīru lieltirgotava

A/S. Z. M. KĀNS UN DĒLS

. -
Rīgā, 1. Peldu ielā 26/28.

Tālr. 23974.

Grāmatas, rakstāmlietas, trikotāža

K. ŠMELIS
Ciekurkalnā, 1. gar. līn. 29, tālr. 96710.

SPIESTUVES

Spiestuve

N. ZELTIŅŠ
Rīgā, Kungu ielā 33

Spiestuve

«FENIKS». -
Rīga, 1. Kalēju ielā 63, tālr. 20995.

Tipogrāfija

«HEROLD»

Rīgā, Miesnieku ielā 4.

Tālr. 29658.

SKĀRŅI.

Gaļas tirgotava

RATFELDERS

Rīgā, Maskavas ielā 177.

Gaļas tirgotava

G. M. BŪMANIS
Ciekurkalnā, 1. gara līn. 27, talr. 96517.

Gaļas tirgotava

V. ZANEVALDS

Rīga, Anniņmuižas iela 14, talr. 41434.

Gaļas tirgotava

A. RATFELDERS

Rīgā, Maskavas ielā 187.

Tālr. 23804.

Gaļas tirgotava

E. ZALMANSONS

Rīga, Dzirnavu ielā 100, talr. 26398.

Gaļas tirgotava

E. TIRUMNIEKS
Rīgā, Kalnciema ielā bO-a.

Gaļas, desu un delikatešu preces

P. un M. GRAZDIŅ - ŠEFFLERS
Rīgā, baznīcas ielā 9/11, tālr. 29438.

Gaļas tirgotava

K. MARTINSONS
Rīgā, Tilta ielā 12, tālr. 92829.

Gaļas tirgotava

A. DREIMANS
Rīgā, Stabu ielā 90, tālr. 94611.

Gaļas un desu tirgotava

I. KAZANOVSKIS

Rīga, Vienības gatve 10, talr. 41383.

Gaļas tirgotava

R. PUTNIŅŠ
Rīga, Vienības gatve 36.

Gaļas tirgotava

J. GAVARINS
Rīga, Vienības gatve 54-a.

Gaļas tirgotava

A. RATFELDERS
Rīga, Kokneses prosip. 35.

SUKAS UN OTES.

Birstu un pindzeļu rūpniecība

A. VALTERS & H. ŠEIBERTS
dib. 1911. g.

Rīgā, Rīdzenes ielā 9, tālr. 28251.

Sukas un otes pašu fabrik.

ARV. DIZINGS

Rīgā, 1. Keniņu iela 6, tālr. 20485.

pretim; pilsētas valdei.

Birstu un otu darbnīca

i S. H. SAVECS
Rīga, ieeja no Bruuinieku ielas 77.

S. H. Savecs ir kara invalids.

Birstu darbnīca

E. SKUTELSKIŠ
Rīgā, 1. Peldu ielā 30, tālr. 20081.

ZIEPES

Lietojiet tikai īstās

«PAPAGAIĻA ZIEPES»

Ziepju un parfimēriju fabrika

«Venus»
Latvijas ražojumu izstādē god. ar

i zelta medali.

Jtki - liia"
Rīgā, Valdemāra ielā 55, tālr. 93962.

TUALETES ZIEPES:

(Lavendel, Coldcrems, Medaks, Berzul),

Bārdas krēms un ziepes «Hope».

Zaļās ziepes — Šķidrās ziepes.
Zīmoglaka.

Ziepju fabrika

«SPODRA»

Rīgā, Matīsa ielā 23, tālr. 93927.

llillllll ■!IWIIIMiMMW[^MBBMMWIMļ^WMBMMBMit

ZVĒRĀDAS

1 Kažokādas darbnīca

A. Bačkes
Rīga, Audēju iela Nr. 9, dz. 3.

Tālr. 94012.

Kažoku veikals

CH. LĪVENSONS

Rīgā, 1. Grēcinieku ielā 8, tālr. 23018.

Zvērādu apstrādāšana un krāsošana

i. A. VESTERMANS

Rīgā, Apšu ielā 4, tālr. 421816.

Kažokādu apstrādāšana un krāsošana

«A D A»

T. Gurevičs

Kantoris: Rīgā, Marijas ielā 10-a, tālr. 34872.

Fabrika: Maskavas ielā 124, tālr. 32411.

Kažoku ādu darbnīca

M. GERMANS

Rīgā, Dzirnavu ielā 87/89, dz. 4.

Tālr. 211915.

Kažokādu darbnīca

I. BERKOVIČS
Rīgā, Dzirnavu ielā 60/1.

Tālr. 30638.
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DAŽĀDI.

Inž. Džemss Otto Zakss

SOLVAY & C-ie, BRUXELLES
pārstavnieeiba Latvijaj a

Rīgā, Melngalvju ielā 4, tālr. 22733.

Tapešu un linolēuma tirgotava

«ROB. SCHMIDT

agr. A. UKONIN»

Rīgā, Aspāzijas bulv. 8, tālr. 22431.

Tapsētājs un dekorētais

I. STEPPERMANS

Rīgā, Andreja Pumpura ielā 5.

Tālr. 26074

Makaronu fabrika

VILHELMS DUBROVIČS

Rīgā, Biekinsalas ielā 1, talr. 33988.

Tapēšu Lieltirgotava

ALEKS. ADLERS
Rīgā, Elīzabetes iela 69,

Kanalizācijas piederumi

H. ' ZELKINS

Rīgā, Tērbatas ielā 6.

Tālr. 26572.

Kīm.-farm. laboratorija

«PHARMACON»

cand. pharm. O. Baltakmens

Rīgā, Mārstaļu ielā 7, tālr. 27079.

Būvuzņēmējs

11.Kačerouskis
mūrnieku amata meistars

Rīgā, Vāgnera ielā 16, dz. 1.

paša namā.

Tālr. 94048.

Manufaktūras preču tirgotava

R. EFRAIMSONS &

P. JAKOBSONS

Jelgavā, Lielā ielā 1, tālr. 369.

PIENA PĀRDOŠANAS PUNKTS
mir. N. Šlosberga mant. mas.

Jelgavā, Zemgales prosp. 11. Tālr. 554.

Zirgu lietu darbnīca un veikals

I. SĒJĒJS
Jelgavā, Katoļu ielā 56.

Drogas, parfimērijas, krasas un foto pied.

K/S. F. MILKENS & Co.

Jelgavā, Katoļu ielā 20.

Tālr. 615.

M. BRAUERS
īpašu. inž. R. Get c c

Marmora un granīta rūpniecība
Jelgavā, Zemgales prospektā Nr. 6.

Talr. 545. Dibināta 1890. g.

Pagatavo kapu pieminekļus
no vietējā un ārzemju granīta un -mar-

mora visglītākā nostrādājumā par mē-

renām cenām.

Tvaika dzinējspēks.

Apbalvots_ Jelgavas jubilejas izstādē

1925. gada ar augstāko godalgu
zelta medali.

Zelta un sudrablietu veikals

FR. DANNENNBERGS

Jelgavā, Katoļu ielā 22.

Tālr. 686.

Avio riepu vulkanizācija

I. ZĪLE
Rīgā, Tērbatas iela 57.

Ēdienu veikals

M. DAŠKOVS

Rīgā, Kārla bulv. 2.

Tālr. 27691.

Spec. auto lakošanas darbn.

K. KRIEVIŅŠ
Rīgā, Karlīnes iela 19.

Filmu kopēšanas iestāde

I. MĀLMANIS

Rīgā, Valdemāra ielā 73.

Tālr. 92790.

Klavieru tirdzniecība

«W. C KIESSLING»
Dib. 1880. g.

Rīgā, Zigfr. Meierovica bulv. 4. Tālr. 23684.

Stikla slīpētava

ĀDOLFS VEITLICHS
Rīga, Skanju iela 20.

Foto piederumi

OTTO DRAUDZIŅŠ
Rīga, Keniņu ielā 3, tālr. 22836.

Rauga fabrika

«RĪGAS RAUGS»

Rīgā, Aizsargu ielā 117.

Tālr. 93969.

Pogu fabrika

«R OTA»

Rīgā, Lāčplēša ielā 76.

Būvuzņēmējs

J. OZOLIŅŠ
Rīgā, Aristida Briana ielā 22, tālr. 91862.

Sporta nams

«BRENNABOR»

Rīgā, Brīvības ielā 17.

Tālr. 21803.

Dziļbūvju uzņēmums

inženiers K. KALTS

Rīgā, Antonijas ielā. 4.

Apavu koka tapinu fabrika

ED. VALTENBERGS

Rīgā, Marijas ielā 92.

Tālr. 91284.

Ķīmiski -techn. iestāde

«FORTŪNA»
īp. A. Strauss

Rīgā, Kungu ielā 26, tālr. 22901.

Amerikas un vietējo eļļu naftas un dažādu

krāsu noliktava

PAULS ĀBOLS
Tērbatas iela.'36.

Tālrunis 33383. Dzīvoklī 96239.

A/S.

„Alkali"
Rīgā, Ganību dambī 31.

Tālr.: 93797 un 97165.

Ražo: glicerīnu, olcinu, vīnskābi un

stearīnu.

Kristāla un glāžu slīpētava

Izstrādā stiklus priekš elektrības

sermenāžas

L Dili
Rīga, Kr. Barona iela 16/18.

Tālr. 34689.

Čaulīšu fabrika

L. IVANOVS

Rīgā, Sadovnikova ielā 11.

Tālr. 31585. / .

Augļu un minerālūdeņu iestāde

K. ŠRĀDERS
Rīga, Sadovņikova iela 2, talr. 21779.

Konservu fabrika

«DIANA»

V. Rapoports

Rīgā, Maskavas ielā 62.

Korsetu darbnīca

. «ANETE»
Rīga, Karlines iela 2.
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Aģentūra

OTO BEKERS

Rīgā, Monētu ielā 9.

Tālr.: 23158, 23159.

Dental depot

I. GRĪNBLATS

Rīgā, Zīgfr. Meierovica bulv. 8.

Tālr. 20496.

Rauga fabrikas, degvīna dedzinātava, spirta

ratifikācijas, liķieru fabrikas,

A.-S. A. VOLFŠMIDT

valču dzirnavu. Rīgā, Pulkv. Brieža ielā 25.

Ķīmikāliju tirdzniecības A/S.

«CHEVAG»

RĪGĀ,

Šķūņu ielā Nr. 13. Tālrunis 22033.

Rīgas konservu fabrika

«D E S S E R T»

īp. Z. Garnics

Rīgā, Avotu ielā 27, tālr. 96125.

Nodokļu birojs

AUGUSTS VINTERŠ

Rīgā, 1. Pils ielā 14.

Tālr. 34809.

Minerāl, augļūdeņu un ētika fabrika

TEODORS MAULVURFS

Rīgā, Matīsa ielā 56.

Tālr. 92123.

Spedicijas nams «Līva»

R. K. TREIMANIS

Rīgā, Tirgoņu ielā 5.

Tālr. 21333.

AktiebolaGET bofors

pārstāvis

GUNNAR BERGSTROM

Rīgā, L. Jēkaba ielā 30. Tēl. 23068.

Mākslīga raga un dzintara izstrād. darbu.

KĀRLIS LAURIŠS
Rīga, Rēveles iela 59, tālr. 97195.

RĪGAS SVĒRĀJU AMATS
Rīga, 1. Miesnieku iela 4.

Tālr. 23500.

Aģentūra

RAGNARS I. KURCE
Rīga, 1. Zirgu iela 12, tālr. 31638.

Lampu tirgotava

Š. JADLOVKERS
Rīga, Marijās iela 2.

Eļļas spiestuve

K/S. «KAULENS un B-lEDRI»

Rīgā, Feniksa ielā 1.

Tālr. 91171.

Tekstila hilžu un spoļu fabrika

S-ba «Z. DEIČS»

Rīgā, Brīvības ielā 161.

Tālr. 92576.

VĪNROPNIEKU

paju sabiedrība

Rīgā, Brīvības ielā 121.

Tālr. 92052.

Krāsu fabrika

«S T A R S»

C. Dvelaickij

Rīgā, Raiņa bulv. 23.

Japāņu veikals

K. JOKOI

Rīgā, Kaļķu ielā 38.

Tālr. 20428.

Siļķu noliktava

H. CESVAINIS

Rīgā, mazā Minstrejas ielā 6.

Tālr. 20848.

Pieprasiet vislabāko tēju

V. VISOCKY & B-DRS

T. N. Anglolat Rīgā.

NOTĀRS

Kiniergs
Rīga, Kafķu iela 1. -

A/S. «SIMENS»

inženiers elekt.

1. bimstcfs
Rīga, Vilandes iela 3. Taļr. 29477.

Eiropas tirdzniecības A./S.

«E T R A X»

Rīgā, 1. Kalēju ielā 54.

Tālr.: 21878, 23312.

Pozamentiers

L. JORDANS
Rīga, Jāņa ielā 14, 1 trepe. Tālr. 2-0-3-0-4.

Tabakas noliktava

M. FOGTS
Rīga, Kārla bulv. 21/23, tālr. 22155.

! Pirmā Latvijas darba rīku rūpniecība

JĀNIS LAPSA

Rīgā, Lāčplēša ielā 81.

i ' ,

Foto un elektroķīmijas un metāla apstrādā-

šanas paju sab.

«E L V E»

Rīgā,.. Vecpilsētā,

SAVIENOTAS DZIRNAVAS A/S.

Bauska, Vienības iela 75, talr. 10.

Dzirnavas, tekstīlfabrlka, krāsotava, kīm.

tīrītava un kokzāģētava

Uzticības pāju sabiedrība

«F I D E S»

Rīgā, m. Grēcinieku ielā 1.

Stikla tirgotava un spoguļu fabrika

«H. KURMANN»
Rīga, Vaļņu iela 30.

Mūzikālijas veikals

A. LUDZIŅŠ
Rīga, Elīzabetes iela 77, tālr. 29314.

Kartonāžu darbnīca

CH. ELKINS

Rīgā, Mārstaļu ielā 14/3.

Tālr. 29161.

Saldējumu veikals

«ITĀLI A»

P. Dc March un A. Toscani

Rīgā, Kalku ielā 23, tālr._ 34569.
Majoros: Jomas ielā.

Pazamentiers

S. EPŠTEINS
Rīga, Skārņu ielā 6. Tālr. 34397

Lampu un trauku veikals

IMii:
Rīga, Kuģu iela 16

Koku virpotava un ragaviņu

darbnīca

D. ZELLIS

Rīga, Vecpilsēta 8, dz. 2

Tālr. 33241
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Grieķu spec. veikals, sūkļi

A. ATHANASSIADIS

Rīga, Kaļķu iela 17

Imports

«LUDWIG ZIMMER»

Rīgā, Mārstaļu ielā 32. Tālr. 22419

Latvju informācijas A/S.

«G LOBU S»

Rīgā, Kaļķu ielā 3/5. Tālr. 28673

Antikvāriāts

GOBOVIČS & LĪBERMANS
Rīga, Kaļķu iela 3/5

Specāla diegu, vilnas un dziju

tirgotava

«S A U L I T E»

īp. B. Glezers

Rīgā, Tērbatas ielā 37

Vilnas, dzijas, spalvu un spilvenu tirgotava

B. BRENNERS
Rīgā, Tērbatas ielā 16/18. Tālr. 22150

Veļas tirgotava

M. JAKOBSONS
Rīgā, Marijas ielā 10, dz. 36. Tālr. 23841

EIKERTS, RIJS & B-DRI
Rīgā, Aldaru ielā 1/3

Aģenti un tirgotāji

Tālruni: Direkcija: 22571. Dzelzs un metalla

nod.: 20665. Mašīnu un techniskā nodl.:
30660. Tekstila nod.: 23611. Manufaktūras

nod.: 23886. Koloniālā nod.: 20665.

Papīru fabrika

Ed. Brons s h-dri
Rīgā,

Zīgfr. Meierovica bulv. 18

RĪGAS PAPĪRFABRIKU AKC. SAB.
Fabrika atrodas Līgatne

Rīgā, Aldaru ielā 12. Tālr. 23155

Papīrs visādas kvalitātes

Ēdienu veikals

«V O L G A»

Rīga, Elijas iela 6. Talr. 30586

Korķu rūpniecība

O.REIM A N I S

Rīga, Brīvības ielā 157. Tālr. 92866

Štauers

J. V. KILOVSKIS

Rīgā, Kuģu ielā 11, dz. 4. Tālr. 32877

Ēdienu veikals

SOKOLOVSKIS
Rīga, Vaļņu ielā 4/6, Tālr. 29725

Štauers

N. GRĪNVALDS

Rīgā, Citadeles ielā 2

Tālr. 22796

Mēchaniska koku apstrādāšanas darbnīca

un galdniecība

A. DREIMANIS

Ogrē, Rīgas iela 8. Tālr. 74

Kuģu aģentūra

«HEMSING & GRIMM»

Rīga — Liepāja—Ventspils

Pretķīmisko aizsardzības līdzekļu

rūpniecība

«P R E G A»

Rīgā, Dzirnavu ielā 72, Tālr. 27425

Labākais un lētākais logu blīvējums
«THEPvMOS» slotas «KOSMO»

Mazgājamais audums ar metalla pavedieniem
«EKONOM»

Fabrika O. G E Š E L S

Rīgā, Marijas ielā 72. Tālr. 93436

Tapsētāju darbnīca

V. BAR ŠCE VSKIS
Rīga, Kr Barona iela 37,

ieeja no Ģertrūdes ielas

K. V E S X E

Mākslīgu suņu darbnīca, medus, vaska un

biškopības piederumi

Rīgā, Lāčplēša ielā 29, dz. 24

Tālr. 27071

Spedicija

A/S., agrāk

KNIEP un VERNER

Rīgā

Tirdzniecības un rūpniecības A/S.

«L A T R U S»

Rīgā, Zīgfr. Meierovica bulv. 11

Tālr.: 22960, 31143, 34263, 32473, 92390

Mēchaniska koku apstrādāšanas darbnīca

1 Uinhelmans
Rīga, Gertrūdes iela 23. Talr. 95637

Kurpnieku piederumi

Z. LEVI
Rīgā, Kungu ielā 19. Tālr. 22626

Diegu rūpniecība

D. MILLERS
Rīga, L. Grēcinieku ielā 13. Tālr. 31593

Tabakas fabrika

«T R U D»

Rīgā, Ģertrūdes ielā 103

Siena tirgotava

K. BALODIS

Rīgā, Kalnciema iela 79-a

Minerāleļļu un ziepu imports

M. JURJANB
Rīgā, Blaumaņa iela 6

Tālr.: 21653, 26494

Eļļas spiestuve

„01ifa"
L. Brochačs un B-dris

Rīgā, Slokas ielā 47

Tālr. 41570

Brbliotēka

P.ŠEF L E R S

Rīgā, Dzirnavu iela 69

Stikli un spoguļi

«ĀDOLF KĀLERT»

īp. Br. Kalerti

Rīgā, Audēju ielā 19

Tālr. 21785

Aģentūra

HERMANS VULFSONS

Rīgā, Vecpilsētā 19. Tālr. 20868

Trauku lieltirgotava

L. SAPUGO

Rīga, L. Grēcinieku iela 31

Aģentūra

f-ma «WINDISČH & FISCHER»

Rīga, Teātra iela 1

Štauereja

«B ECKMAN N»

īp. K. Lembergs un K. Bekmans

Tālr.: 22955, 41311, 41989

Foto-einkografija

«P R I S M A»

īpašn. Gustavs Bērzs

Rīgā, Kr. Barona ielā 7/9

Tālr. 30737

Rīsu stērķeles un augstlīrne

«Te n c i t»

«W. X V M M E L»

Rīgā, Lāčplēša ielā

Radiatoru un auto skārdu rūpniecība

I. IMENICKIS

Rīga, Dzirnavu iela 26/28

Stiklu lieltirgotava

Tirdzn. nams «N O R D T»

Rīgā, L. Ķēniņu ielā
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Foto studija

A. ZVIRBULIS i

(f-ma Hebennspergers & Co)

Rīgā, Elīzabetes ielā 49

Tālr. 27878 ļ
.
. , \

Malkas tirgotava

LUĪZE LAMBERTS

Rīga, Ciekurkalnā 1. līn. 56. Talr. 95293

Zarnu rūpniecība un tirdzniecība

K. PĒTERMANIS
Rīga, Kārla bulvāri 9

Gaismas kopētava

«VANDU N»

M. Minsterejas ielā 1, dz. 9

Tālr. 33189
6

F-ma

«G O T T H. M V L I U S»

Rīgā, Kaļķu ielā 28

Tālr. 20464

A/S. Mi x un Genest

galv. pārstāvis

inž. EDUARDS KADIĶIS
Rīga, Elīzabetes iela 8

Tālr. 20758

«E LĀSTI X» I
Pirmā Latvijas mēchaniska ceļošanas

piederumu fabrika

B. Rubirišteins & B. Fogelevics

Rīgā, Mārstaļu ielā 25 Tālr. 20867 -

TORŅAKALNA KARTONĀŽU
FABRIKA

īp. inž. techn. A. Vornis

Rīgā, L. Altonavas lielā 19. Tālr. 41987

Rīgas kartonāžu fabrika

I. H. X A P L A N S

Rīgā, Stabu ielā 34

Tālr. 94063

Paul Boehm
Rīgā, Aspāzijas bulv. 11. Tālr. 20780

Ģipša fabrika. Tīrīta krīta fabrika.

Krāsns podiiļu fabrika. Vieglais

špāts. Smagais špāts. Krams, sa-

smalcinātais.

Aģentūra

«HELMSING & GRIMM»

Rīgā — Liepājā—Ventspilī

Minerālūdeņu iestāde

TEODORS MAULVURFS

Rīgā, Matīsa ielā 56

Būvuzņēmējs

Kai Reichs
Rīga, Artilērijas iela 22

Apbedīšaas birojs

P.BAL O D I S

Rīga, Brīvības iela 61

Mēchaniskā pogu fabrika

L. S. BERGELS

Rīgā, Elīzabetes ielā 26.. Tālr. 27165

Celluloida izstr. fabrika

«C I L G R E B»

Fabrikas nol.: Rīga, Vecpilsētā 5

Tālr. 22-421. P-vis J. Levins

Mākslīga raga ražojumu un pogu

fabrika

«C O R O N A»

Rīgā, Jumaras ielā 15

Rotaļlietu veikals

f-ma «VIERECKE un LEUTKE» .
Rīga, Teātra iela 11

Augļu tirgotava

V. GRĪSCENKO

Rīgā, Tērbatas ielā 9/11

Koku virpotava

O.GEBA U E R S

Rīga, Kramu ielā 3

Rakstām, grāmatu un rotaļlietu tirgotava

A. X A U L S
Rīga, Maskavas iela 142-a. Tālr. 20456

RESTORĀNI

«PARKA-PAGRABS»

Rīgā, Brīvības bulv. 2/4

«KOMERC-RESTORĀNS»

Rīgā, Aspazijas bulv. 13

I. šķiras restorāns

«KORSO»

Rīga, Kaļķu iela 1

Bufete, Brokastis, pusdienas un vakariņas

«CĒSU BULVĀRS»

Rīgā, Rēveles ielā 23

RESTORĀNS «BELLEVUE»

Rīgā, Raiņa bulv. 33

Restorāns

«V U L X A N S»

Rīga, Matīsa iela 45/47

Restorāns

D. MIKELSONS
Rīgā, Marijas ielā 37. Tālr. 28224

Viesnīca un ī. šķiras restorāns

«B A L T A»

Rīgā, Palasta ielā 5. Tālr. 29010

Brokastis, pusdienas, vakariņas. lebraucē-

jiem ērtas un tīras telpas

«FOX-TROTT-DIELE»

Rīga, Valdemārā ielza 27/29

11. šķ. restorāns

«B ITT E»

īp. R. Andersons

Rīgā, Valmieras ielā 16. Tālr. 91003.

Restorāns

«B R A S L A»

Rīga, Vienības gatve 13-a. . Talr. 42585

Restorāns

K. PERNAVS
Rīga, Kalnciema'ielā 84

Tālr. 41470

ĒwmmmtmmmmvmwmmmmmĒmmmmmmutn—mi

KINO

Kino

«KRISTAL-PALACE»
Rīgā, Marijas ielā 2. Tālr. 28989

Kino

«KAZINO» TEĀTRIS
Rīgā, Brīvības ielā 80. Tālr. 93135

Kino

«M A S X A»

Rīgā, Elīzabetes ielā 61. Tālr. 28109

Kino

«M E T R O P O L»

Vermaņa dārza

Sākums darbdienās pl. 5 vak., svētd. pl. 2

Kino

«RADIO-MODERN»
Rīgā, Kr. Barona ielā 16/18. Tālr. 28559

Kino

«LIELAIS PARKS»
Vermaņa dārza. Talr. 29490

Sākums darini. 6 vak., svētd. 2 dienā

Kino

«A S T R A»

Rīgā, Elīzabetes ielā 63. Tālr. 29395;

Sākums darbd. 6 vak., svētd. 2 dienā

Kino

«A P 0 L L O»

Rīgā, Marijas ielā 73/75. Tālr. 91085
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