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1905. gada vēsturiska nozīme 

Gadu simtiem ilgi latvju tauta ir bijusi bez vēstures tauta. 
Pēc tam, kad XIII. g. s. latvieši zaudēja savu neatkarību, viņi 
no savas vēstures veidotāja subjekta kļuva par vēstures ob
jektu citu vēstures spēku, citu nāciju rokās. Protams, arī 
šajā stāvoklī atrazdamies, latvieši dzīvoja savu īpatnēju dzīvi, 
kas: atrada savu ideoloģisku izpaudumu un atspoguļojumu 
latvju tautas dziesmās. Uz šī materiala un dažādu dokumentu 
pamata var pētīt latvju tautas sociālās, ekonomiskās un kul-
turēlās attīstības vēsturisko gaitu dažādos laikmetos. Un to
mēr latvieši bija un palika bezvēstures tauta — jo viņiem 
nebija savas politiskās vēstures. Latvieši paši neveidoja savas 
tautu un zemes valstiskos un starptautiskos likteņus. Latvijas 
un latvju tautas politiskos likteņus veidoja citi spēki, citas 
varas. 

Tā tas vilkās līdz pat XIX. gadu simtenim. Svarīgs lūzums 
latviešu tautas attīstībā notika līdz ar tā saukto nacionalo 
atmodu izgājušā gadu simteņa trešā ceturksnī. Un tomēr 
njacionalās atmodas strāvas nozīme latviešu tautas vispārējā 
attīstībā bija galvēnām kārtām nacionālās kulturas laukā. 
Nacionalās atmodas darbinieki neuzstādīja politiskus mērķus, 
nevirzīja tautas gribu uz politisku aktivitati, uz politisku cīņu. 
Vispārējie politiskie apstākļi un latviešu pilsonības šaurā zo-
ciajiā bāze ierobežoja nacionalās atmodas kustības politisko 
vērienu. 

Līdz ar rūpniecības, tirdzniecības, dzelzsceļu un ostu at
tīstību brieda un nostiprinājās jauna sabiedriska šķira —-
strādniecība, kurai bija lemts ienest jaunu lūzumu, jaunu 
virzienu visā latviešu tautas sabiedriskā attīstībā. Līdz ar 
fabrikas mašinu straujiem ritmiem, ar lokomotivu un tvaikoņu 
svilpju dobjām skaņām — dzima izgājušā gadusimteņa 90. 
gados mūsu sabiedrībā jauna atmoda, jaunās strāvas p o 1 i.-
tiskā atmoda. Pa pusei radikaļi - demokrātiski, pa pu
sei revolucionāri - zocialistiski noskaņotu inteliģentu grupa ar 
J. Raini, J. Jansonu un dažiem citiem priekšgalā, kļuva pār 
ideologiem jaunam sabiedriskam spēkam, kupš sāka nojaust 
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to četrkārtīgās apspiešanas smagumu, kas gulās uz viņu. 
Strādniecība smaka zem cara patvaldības politiskā spaidu 
režima, zem muižniecības varas, zem nacionalās apspiešanas 
jūga, zem kapitalisma neierobežotās zocialās eksploatacijas. 
Mostoties un apzinoties sevi ka šķiru, latviešu strādniecības 
apzinīgā daļa tūlīt uzņemas aktīvu cīņu pret visiem šiem ap
spiedējiem, pret visiem šiem jūgiem, kuri politiskā un nacio-
nalā ziņā smagi gulās uz vasu latviešu tautu, visām viņas šķi
rām. Cīnoties par savu atsvabināšanu, latviešu strādniecība 
kļuva par galveno dzenošo spēku, par galveno vēstures fak
toru visā mūsu tautas attīstībā. 

Revolucionārā kustība pret cara patvaldību dzima Latvijā 
kā strādnieku kustība. No sākuma tā grupējās šauros mazos 
nelegālos pulciņos, kuru skaits auga arvienu lielāks un kurn 
tīkls izpletās palēnām pa visu Latviju. Attīstījās un veidojās 
dažādas latviešu zocialdemokratu nelegālās organizācijās, 
līdz beidzot 1904. g. tās apvienojās „Latviešu zocialdemokra-
tiskā strādnieku partijā." Dibinot savu spēku galvenām kār
tām uz strādniecību, zocialdemokratu partija tomēr savu vis
pārējo politisko revolucionāro aģitaciju un propogandu pār
nesa arī uz citiem sabiedrības slāņiem — amatniekiem, zem
niekiem (saimniekiem), sīk pilsonību, inteliģenci. Un vispā
rējiem politiskiem apstākļiem nobriestot, zocialdemokratiskā 
partija kļuva par visas tautas revolucionārās kustības vadoni. 
Tas jo spilgti izpaiudās 1905. gada revolūcijā, kurā zem zoci-
aldemoikratiskās strādniecības vadības ņēma aktīvu dalību 
visa '.latviešu tauta, izņemot pavisam šauru tautisko reakcio
nāro grupiņu ar Fr. Veinberģi un A. Niedru priekšgalā. 

1905. gada revolūcija ir liesmojoša demarkacijas līnija 
latviešu tautas vēsturiskās gaitās. Tie ir lielie krustceļi, kad 
p ē c  i l g i e m  g a d u  s i m t e ņ i e m  s ā k ā s  a t k a l  m ū s u  t a u t a s  p a t 
s t ā v ī g ā  p o l i t i s k ā  v ē s t u r e .  

Līdz 1905. gadam visas sabiedriskās kustības un virzieni 
bija ideoloģiskas parādības. Plašās tautas masas vēl nevei
doja aktīvi savus likteņus. Atsevišķas — tiešas akcijas — 
kā zemnieku nemieri, strādnieku streiki vai pat „dumpji", kā 
piem. 1899. g. „Rīgas dumpis", tomēr bija un palika ar lo
kālu nozīmi, un tiem nebija plašāku apzinātu politisku mērķu. 

Turpretim 1905. gada revolūcija ir plašo 
t a u t a s  s l ā ņ u  g r a n d i o z s  m ē ģ i n ā j u m s  p a 
š i e m  v e i d o t  s a v u s  l i k t e ņ u s  u n  v i r z ī t  t o s  
p r e t i m  n o t e i k t i e m  p o l i t i s k i e m  m ē r ķ i e m .  
U n  t a s  n o t i k a  p i r m o  r e i z i  l a t v i e š u  v ē s t u r ē  
kopš gadu simteņiem, šeit slēpjās 1905. gada ku
stības lielā vēsturiskā nozīme mūsu tautas attīstībā. Un jo 
tālāk mēs aizvirzīsimies no 1905. g. lūzuma laikmeta, jo rel
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jefāki, spilgtāki izcelsies šī 1905. g. revolūcijas vēsturiskā 
nozīme. 1905. gadā latviešu tauta kļuva atkal par savas 
p o l i t i s k ā s  v ē s t u r e s  v e i d o t ā j u ,  n o  b e z v ē s . t u r e s  t a u 
t a s  p ā r v ē r t ā s  p a r  v ē s t u r e s  t a u t u .  

Šī atmošanās uz savas vēstures veidošanu, šī tautas pirmā 
aktīvā pašdarbība ir apdvesta ar cēlu ideālismu un lepnu va
ronību, par ko liecina asiņainās kaujas un smagie upupi. Par 
tiem runā visu mūsu pilsētu akmeņu klāji, cietumu mūri un 
smilšu kalni, par tiem stāsta mūsu lauku klusās priedes un 
birstalas, muižu gatves un veco piļu pagrabi. Vēl dzīvā at
miņā glabā tautas vecākā un vidējā paaudze piektā gada 
kustību un viņas apspiešanu. 

Bet laiki nāk un iet. Paaudzes dzimst un mirst. Viņām 
seko atkal jaunas. Tagadējā jaunā paaudze jau maz ko zin 
no 1905. gada. Bet tauta, kura neprot cienīt un pieminēt 
savus varoņus, kura neprot uzturēt dzīvas savas vēstures tra-
dicijas, nav tālākas nākotnes attīstības cienīga, nedz spē
jīga. Tāpēc ir pienācis pēdējais laiks parūpēties par 1905. g. 
kustības vēstures rakstīšanu. 

Uzrakstīt 1905. g. revolūcijas vēsturi nozīmē — izpētīt 
viņas cēloņus, attēlot visu iepriekšējo ievirzīšanas laikmetu, 
aprakstīt pašas 1905. g. kustības dažādos izpausmes veidus 
pilsētās un laukos, izpētīt šīs kustības dažādās puses, izcelt 
revolucionārās kustības spilgtākos momentus chronoloģiskā 
un teritorielā sakarībā, attēlot 1905. gada revolūcijas ap
spiešanu no 1906,—1908. gadam, vispusīgi novērtēt 1905. g. 
kustības nozīmi un iespaidu turpmākā latviešu strādniecības 
un visas tautas attīstības gaitā. Tas ir mūža darbs vairākām, 
pat daudzām personām. Tas ir svarīgs uzdevums, kas jāveic, 
kujš tiks reiz veikts. 

Bet visiem 1905. gada kustības vēl dzīvajiem dalībniekiem 
ir viens kopējs svarīgs uzdevums — krāt, vākt vēsturiskus 
materialus, sistematizēt tos, lai kopējiem spēkiem veiktu pir
mos priekšdarbus 1905. g. revolūcijas vēstures uzrakstīšanai. 
.Šis darbs ir veicams neatliekami, neatlaidīgi, vispusīgi. 

Latvijas Vēstures pētīšanas biedrība no savas puses ir stā
dījusi par vienu no saviem svarīgākiem uzdevumiem, varbūt, 
pat par vissvarīgāko uzdevumu, zināmā darba periodā rūpē
ties par šādu materialu vākšanu. 

Pie biedrības ir nodibināts „Revolucijas muzejs", kurā 
tiek sakopoti visāda veida materiali, kas raksturotu revolu
cionārās kustības gaitu un attīstību Latvijā. Un pēdējos ga
dos šis darbs ir veikts ar zināmām sekmēm. Biedrības ko
lekcijā ir jau ap 1000 dažādu priekšmetu, galvenām kārtām 
fotogrāfiju, kas raksturo 1905. gada kustību. 
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Kā otru veidu savā darbībā Latvijas Vēstures pētīšanas 
biedrība uzskata — dažādu literarisku dokumentu, rakstu, 
apcerējumu, memuāru vākšanu par revolucionāro kustību 
Latvijā. Biedrība ir nodomājusi pakāpeniski publicēt šos li-
terariskos materialus, pēc iespējas ilustrējot tos ar attēliem, 
kas ņemti no „Revolucijas muzeja" krājuma. 

Publicējot šo pirmo materialu krājumu, mēs ceram un pa
ļaujamies, ka tas noderēs par pamudinājumu krāt un vākt 
materialus par lielo 1905. gadu. Atmiņu par to nodot nā
košai paaudzei — tas lai būtu pienākums vēl dzīvai esošai 
1905. gada cīnītāju paaudzei. 

R ī g ā ,  2 6 .  a p r .  1 9 2 7 .  g .  

F .  C  i  e  1  e  n  s .  
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Jauna strava 
Astoņdesmitos gados Latvijas saimnieciskā dzīve sāk 

straujāk attīstīties; patstāvīga zemniecība nostiprinājās, 
mostas rūpniecība, mēs pamazām topam ievilkti vispasaules 

dzīvē, laukā no savas noslēgtības. 
Lielas reformas, kas valsts tiesiskās un sabiedriskās dzī

ves vadību izņēma laukā no baltiešu - vācu baronu rokām, 
nocēla slogu no latviešu tautas. 
Nu viņa varēja sākt brīvi ku
stināt locekļus. Jauno tiesu 
un likumu ievešana atņēma tie
sai šķiras raksturu, no kungu -
baronu tiesas tā tapa par ļau
žu, kaut arī vēl ne par tautas 
tiesu. Pagasti un pilsētas tika 
nodotas pašvaldībā jaunai 
zemniecībai un jaunai pilsētu 
pilsonībai, izņemtas no baronu 
un patriciešu rokām. Jaunā 
skola tika tuvināta tautai un 
drīz vien sāka modināt tautas 
dzīvi; jaunie skolotāji tautas 
garīgā un sabiedriskā dzīvē sā
ka darīt ļoti manāmu iespaidu 
un deva, un sagatavoja vadošo 
jauno inteliģenci. 

Visa latviešu tautas dzīve 
sāka mainīties, plašākas masas 
sāka ņemt lielāku dalību sabiedriskā dzīvē, demokrātisms-
bija vispārējais virziens. 

Lielās maiņas gatavošanās tika jūtama garīgā dzīvē vēl 
agrāk nekā saimnieciskā. Ne visa tautas garīgā dzīve un 
psicholoģija jūtami mainījās, bet juta maiņu atsevišķas per
sonas, grupas, viena inteliģences daļa; juta atsevišķas per
sonas pat ar instinktīvu garīgu priekšnojautu, kas audzēta 
aptverošā izglītībā. Pēterpilī jaunā studentu paaudze pra
sīja pēc plašām zināšanām daudzās disciplinās. 

J. Rainis, fotografēts cietuma 
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„Dienas Lapa" no 1887. līdz 1891. g. gatavo kulturelā 
darbībā pamatu nākošai «jaunai strāvai", kura tad no 1891. 
gada beigām sāk izlauzties mūsu garīgā dzīvē arvien strau
jākā ritumā, līdz 1895. gadā sasniedz savu augstāko pakāpi. 
«Jaunā strāva" jau kopš 1894. g. paspējusi iekustināt dzīvāku 
strādnieku zocialdemokrātisku kustību, kā viņas garīgā cē
lēja uin vadītāja, un saplūst ar šo kustību. Tad pēc «jaunās 
strāvas" augstākās pakāpes viņa top nospiesta no cariskās 
valdības, kura ir sapratuši tās kopību ar strādniecības ku
stību, kas top politiska. 

„Jaunā strāva" kā tāda nebija politiska, bet ieplūda tādā. 
Viņa bija visaptveroša garīga kustība, kura savā sfērā ie
vilka ij socioloģiju, ij dabas zinātnes, ij literaturu un mākslu, 
ij sabiedrisku dzīvi, ij sieviešu kustību, t. s. sieviešu eman
cipāciju, ij filozofiju, ij jaunu pasaules uzskatu meklēšanu. 
Ij politikā viņa meiklēja plašumu. 

„Jaunā strāva" izpaudās arī lielās, spilgtās, garīgās cīņās. 
Skaistākā paikāpe šinīs cīņās un sajūsmas uzplūdā bija Aspa
zijas uzstāšanās ar savām visus prātus uzbudinošām, visas 
sirdis aizraujošām drāmām un traģēdijām. Pirmā, «Vaide-
lote", visus sacēla kā spārnos ar savu nedzirdēti skaisto po
ēziju un savu bērnišķo, jauneklīgo jūtu brīvību un aizrautību. 
«Zaudētās tiesības" norādīja virzienu, kurp iet meklēt ar aiz
kustinātām jūtām un ar jaunasinātu prātu. «Neaizsniegts 
mērķis" vēl tiešāk un spilgtāk pieskārās vecām sasāpējušām 
vietām sabiedrības ķermenī. Kritika no jaunstrāvnieku pu
ses un polemika no vecstrāvniekiem pildīja ar troksni citkārt 
tik klusās garīgās Rīgas ielas, un sākās liela mošanās. 

Līdzi sabiedriskām, dziļām pārmaiņām, „jaunās strāvas" 
laiks lika pamatu visai mūsu modernai dzīvei līdz pat pēdē
jām dienām un pāri tām. Tā laika gars uztura sakarību mū
su dzīvē, sabiedriskos uzskatos un darbībā. 

Mana darbība «jaunās strāvas" laikā aptver pilnus četrus 
gadus (no 1891. gada beigām līdz 1895. gada beigām); kā 
galvenais redaktors rakstīju «jaunās strāvas" organa «Dienas 
Lapas" ievadrakstus un polemikas, un sīki pārlūkoju visu 
avīzes gaitu. 

Huttena motto «Ich hab's gevagt! (Es iedrošinos!) bija 
mans motto tanī straujā laikā un redzē arī visas «jaunās strā
vas" motto. Mēs jau gājām tādā pat niknā un briesmu pilnā 
cīņā pret cara varas tumšo spēku, kā Ulrichs savā laikā pret 
pāvesta tumšo sīpēku. šis motto, cik atceros, tika arī izteikts 
kādā manā rakstā» Un ari cits lielā bruņinieka, gaismas bru
ņinieka, vārds nāk atmiņā no «jaunās strāvas" laikiem — es 
ist ein Lust zu leben! (ir prieks dzīvot!). 
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Tagad, pēc gariem trīsdesmit gadiem, atskatoties jāsaka : 
lai arī pēc radīšanas prieka bija garas ciešanas, tomēr pa
nākta ir daļa no cerētā un cīnītā, vēl nepanākto daļu arī pa
nāksim, kopā ar nākošām paaudzēm. „Ir tomēr prieks 
dzīvot !" 

J .  R a i n i s .  
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No Latvijas zocialdemokratijas attīstības 
vēstures 

1892. gadā, būdams 15 gadus vecs, iestājos Liepājas sko
lēnu pašizglītības pulciņā. Pulciņa dalībnieki vismaz reizi 
nedēļā rīkoja literariskus vakarus. Tika nolasīts attiecīgs 
referāts, pēc kam diskusijās iztirzāja referātā aizkustināto 
tematu. 

Sākot šie referāti pēc sava satura bija krasi nacionalā 
garā. Latviešu jaunatne un inteliģence veda toreiz nesaudzī
gu cīņu pret Baltijas vāciešiem un tā sauktiem „kārklu vā
ciešiem", t. i. pārvācotiem latviešiem. Pulciņa vecākie bie
dri, ģimnāzijās un reālskolās augstāko klašu audzēkņi, rī
koja periodiski priekšlasījumu un jautājumu vakarus, kā arī 
teatra izrādes vietējās Latviešu labdarības un Latviešu pa
līdzības biedrībās. 

Vasaras brīvlaikā pulciņa biedri grupās apstaigāja Lejas-
Kurzemes novadus ar nolūku tuvāki iepazīties ar latviešu 
zemnieku dzīvi un vākt no sirmajiem vecīšiem un vecenītēm 
latviešu tautas dziesmas, mīklas un sakāmvārdus, pēc kam 
tos sakārtotus sūtīja uz Rīgu Latviešu biedrības zinību komi
sijai. Tā tas bija manā iestāšanās laikā, kā arī pirms manas 
iestāšanās pulciņā. 

Drīz vien nacionalais periods pulciņā beidzās. Zem Tēr-
batas studentu iespaida, kuri bieži vien apmeklēja Liepājas 
skolēnu pulciņu, galvenām kārtām studenti: Fricis Roziņš, 
J. Jansons, Arturs Sprūde un vēlāk Kārlis Pūce. Mūsu pul
ciņā sāk pūst citi vēji. 

Nacional-patriotiskās darbības vietā sāk dominēt Vācijas 
zocialdemokratijas idejas. Mēs pārvēršamies par kaislīgiem 
„jaunās strāvas" piekritējiem — jaunstrāvniekiem, kā toreiz 
sauca K. Marksa teorijas piekritējus. Sevišķi dzīvu rosību 
jaunā virzienā attīsta pulciņa biedri Ernests Rolavs, Emils 
Skubiķis, Miķelis Valteris. Pulciņš nodibina sakarus ar Jel
gavas un Rīgas skolēnu - jaunstrāvnieku pulciņiem. Ar hek
togrāfā piepalīdzību pavairo latviešu tulkojumā vācu popu
lārās zoe.-dem. brošūras. Nodibina sakarus ar Liepājas 
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strādniekiem. Turpina priekšlasījumu un jautājumu vakaru 
sarīkošanu Liepājas biedrībās marksisma garā. Vietējā poli
cija sākot nepiegriež lielu vērību šiem izrīkojumiem. Atmi
nos gadījumu, kad Liepājas Latviešu palīdzības biedrības tel
pās, kuras toreiz atradās Jaunliepājā pie Annas tirgus lau
kuma, jautājumu vakarā, kā prielkšlasījumu nolasīja tulko
jumā pazīstāmo zoc.-dem. brosuru — Dikšteina „No kā kurš 
dzīvo?" („Kto čem živjot?"). Publika ar ārkārtīgu interesi 
sekoja priekšlasījumam. Par „jaunstrāvnieku" jautājumu 
vakariem runāja visa pilsēta, tie kārtīgi pulcināja pārpildī
tas telpas līdz tam laikam, kad vai nu uz denunciācijās pa
mata, vai arī citādi, policija sāka pieprasīt priekšlasījumus 
iepriekšējai cenzūrai. Arto beidzās legālās darbības periods. 
Turpmākie priekšlasījumi notika slepus privātās telpās, kur 
pulcējās fabriku strādnieki. 

No teorijas mēs pārejam uz praktiku. Kā viens no pir
majiem mēģinājumiem praktislkā dzīvē piemērot jaunās mā
cības paņēmienus jāuzskata Liepājas ostas strādnieku „Ar-
teļa" nodibināšanas mēģinājums. Jāaizrāda, ka Liepājas 
ostas strādnieku stāvoklis toreiz ibija sevišķi smags. Viņi ne
žēlīgā kārtā tika eksploatēti no tā sauktiem „štaueriem", ku
ru rokās atradās kuģu ielādēšanas un izlādēšanas darbi, pie 
kam kā vidutāji peļņas lielāko daļu piesavinājās sev, kāmēr 
niecīga daļa atkrita ostas strādniekiem, tā sauktajiem „nešu-
kiem", dienas algas veidā. Mūsu pulciņš ķērās pie ostas 
strādnieku „arteļa" nodibināšanas ar nolūku tieši uzņemties 
kuģu pie- un izlādēšanas darbus. Sastādīja „arteļa" statutus 
un iesniedza tos attiecīgā valsts iestādē apstiprināšanai. 
Liels bija mūsu pārsteigums, kad pienāca ziņa par statutu 
neapstiprināšanu. Domājot, ka noticis pārpratums, ķērā
mies pie peticijas sastādīšanas. Toreiz vēl naivi ticējām pe-
ticiju spēkam. Tika mobilizēti visi pulciņa biedri ostas strād
nieku parakstu vākšanai zem peticijas par „arteļa" dibinā
šanu. Dažās dienās zem peticijas bija savākti visu Liepājas 
ostu strādnieku paraksti un kopā ar arteļa statūtiem šī peti-
cija tiika no jauna iesniegta attiecīgā valsts iestādē. 

Atvēlēs vietā Liepājā ieradās pirmie „špiceļi", kuri sāka 
meklēt arteļa idejas iniciatorus un peticijas parakstu vācē
jus. Tā beidzās mūsu mēģinājums legālā ceļā uzlabot strād
nieku ekonomisko stāvokli Liepājā. Tad parādījās pirmās 
hektografetās proklamācijās Liepājā ar uzaicinājumu strād
niekiem organizēties slepenos pulciņos un ar stipras organi
zācijās piepalīdzību cīnīties par savām tiesībām. 

Gandrīz katru svētdienu Liepājas pilsētas mežiņā vai arī 
jūrmalā, Pērkones muižas tuvumā, tika sarīkotas strādnieku 
sapulces ar attiecīgām runām. Ap to laiku jau no strādnieku 
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vidus radās vairāk spējīgi aģitatori. Izcilus lomu Liepājas 
strādniekos ieņēma būvstrādnieki Driega, Minka, kurpnieks 
Vērnieks un vēlāk metalstrādnieks Cinovskis. 

Liepājā nodibinājās jau vairāk strādnieku pulciņu, no ku
riem spēcīgākie bija Vikandera ai. Laršena korķu fabrikas, 
Bekera drāšu fabrikas un Liepājas Kapseļu fabrikas strād
nieku pulciņi, mazāki bija starp ostu un būvstrādniekiem. 

Mūsu pulciņam izdodas nodibināt sakarus ar matrožiem 
no Vācijas tvaikoņiem, kuri kārtīgi uzturēja satiksmi starp 
Liepāju un štetini. Atminos tvaikoņu vārdus, tie bija „Cu-
ronia" un „Curland". šo tvaikoņu matroži periodiski ieveda 
liepājniekiem Vācijas zocialdemokratijas aģitacijas brošūras. 
Strādnieks J. Pūce (stud. K. Pūces brālis) bija aizliegtās li
teratūras saņēmējs un izdalītājs. Daļa no brošūrām tika aiz
gādāta uz Rīgu un Jelgavu. Jauns strādnieku skaits auga 
ar katru dieinu. 

Rīgas dienas laikraksts „Die-
nas Lapa" skaitīja Liepājā 
vairāk simts abonentus; ārkār
tīgu piekrišanu ieguva Jan-
sona brošūra „Domas par jaun
laiku literatūra". Varēja sākt 
domāt par atklātu uzstāšanos 
vajadzīgā brīdī. Tāds brīdis 
pienāca sakarā ar vispārējiem 
dziesmu svētkiem, kurus 
1894. gadā sarīkoja Liepājā 
jaunstrāvnieku pretinieku ap
rindas. Dziesmu svētkiem vaja
dzēja notikties 30. augustā Lie
pājas Hamburgas dārzā. Svēt
ku programā starp citu bija 
paredzēta teatra izrāde. Svēt
ku rīkotāji šai izrādei bija iz
raudzījuši uzvešanai Rīgas Lat
viešu biedrības teatra aktiera 
Dubura burlesku „Precībās". 
Kā režisors un aktieris gal
venā lomā uzstājās pats lugas autors Duburs. šīs lugas iz
vēle bija apzinīgs izaicinājums jaunstrāvniekiem, jo vienā no 
lugas cēlieniem autors bija tēlojis smieklīgā veidā jaunstrāv
niekus. Liepājas organizacija nolēma izjaukt šos svētkus. 
Tika mobilizēti visi organizētie strādnieki ar uzdevumu iera
sties visiem Hambrugas dārzā uz svētku izrādi, pie kam bija 
norunāts, tiklīdz atskanēs zignala svilpiens, ar trokšņošanu 
pārtraukt teatra izrādi. 

J. Jansons 
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Svētku dienā Liepājā bija sabraukuši laucinieki no malu 
malām, dārzs bija pārpildīts ar publiku. Policija, kura lai
kam bija dabūjusi dzirdēt par gaidāmo demonstrāciju, pasti
prinātā sastāvā bija ieņēmusi visas dārza ie- un izejas. Bija 
pat pieaicinātas papildu patruļas no vietējā garnizona. 

Nelūkojoties uz šādu kontrsagatavošanos, Liepājas orga
nizācijā spīdoši izveda savu nodomu. Lugas vidū, ja nemal
dos, otrā cēlienā, „jaunstrāvnieku" izsmiešanas skatam tūvo-
joties, piepeši atskanēja zignala svilpieni (kā zignalētāji bija 
izraudzīti M. Valters un E. Skulbiķis), pēc kam no visām pu
sēm atskanēja šausmīgs troksnis: no svilpšanas, kliegšanas 
un petardu sprādzieniem. Publika pārbijusies metās uz iz-

Arons, Jansons, Dauge, P. Kalniņš, kritiķis Teodors (Zei-
ferts), Kasparsons, kuru dēvēja par latviešu Marksu, Dā
vids Bundža u. c. 

Rīgas organizēto strādnieku pulciņi bija daudz spēcīgāki 
par Liepājas pulciņiem, arī darba lauks daudz plašāks, kam
dēļ no Liepājas tika izsaukts kā aģitators Pārdaugavas ra
jonam strādnieks Driega. 

Līdzās legalai darbībai strādnieku pulciņos rosīga legala 
darbība ritēja vietējās strādnieku biedrībās. Izcilus stāvokli 
toreiz ieņēma „Jonatana" biedrība, kura ne par velti tika uz
skatīta kā .Jaunstrāvnieku" citadele. 

Uz laukiem tādu pašu stāvokli ieņēma Zaļenieku pagasts 
Jelgavas apriņķī un Nodegu-Priekules pagasti pie Liepājas. 

eju, kas nebija tik viegli, jo 
vairāk vietās izcēlās kaušanās 
starp policistiem un strādnie
kiem - demonstrantiem, kurus 
gribēja arestēt. Svētku izrāde 
tika pārtraukta, un pats lu
gas autors ar nenomazgātu gri
mu aizsteidzās uz staciju, lai 
vēl taī pašā vakarā aizlaistos 
uz Rīgu. Tā bija Liepājas 
strādnieku organizācijās pirmā 
atklātā demonstrācijā. 

P. Stučka 

1895. gada beigās es aiz
braucu uz Rīgu un iestājos 
„Dienas Lapas,, red. kā līdz
strādnieks, izpildīdams repor
tiera uzdevumus. „Dienas La
pas" faktiskais redaktors to
reiz bija adv. Pēters Stučka, re
dakcijas loceklis J. Kovaļev-
skis. Kā pastāvīgi līdzstrād
nieki bija: Fr. Roziņš, 
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1896. gada beigās un 1897. gada sākumā lielākās pilsētās 
— Rīgā un Liepājā — izcēlās vairāk streiki lielākās fabri
kās ar ekonomiskām prasībām, kuri beidzās pa lielākai daļai 
ar strādnieku panākumiem. Streiku gaita liecināja, ka uz
ņēmējiem darīšanas ar stingru organizāciju, kas ārkārtīgi uz
trauca vietējo buržuāziju un krievu valsts iestādes. Sevišķi 
asi uzbrukumi nāca no vācu muižniecības, kura savā orgānā 
„Dūma Zeitung" atklāti pieprasīja „Dienas Lapas" iznīcinā
šanu, kā visu ļaunumu perekli. šī kņada beidzās ar dzīvo
kļu masu kratīšanu pa visu Vidzemi un Kurzemi 1897. gada 
sākumā*), šīs bija pirmās masu kratīšanas latviešu vidū. Are
stēts neviens netika, bet gan no kratīto lielākās daļas piepra
sīja parakstus par dzīves vietas nemainu, žandarmērija gai
dīja oficiālu rīkojumu no augšienes-

Pēc šīm kratīšanām Rīgas organizācijās vadošos orgānos 
iekustināja jautājumu par drukātavas ierīkošanu ārzemēs, jo 
bija skaidri, ka no kaut kādas legālās darbības pēc šiem no
tikumiem nav vairs ko domāt. Jautājums par drukātavas no
dibināšanu jau vienreiz bija ierosināts 1896. gadā uz impro
vizētu quasi kongresu, kurš pa Jāņiem notikās Kovaļevska 
lauku mājās, Zemgalē. 

Pie Kovaļevska Jāņus svinēt bija ieradušies, cik atminos, 
no redzamākajiem zocialdemokratu darbiniekiem: P. Stuč
ka, Jansons, F. Roziņš, J. Kovaļevskis, P. Kalniņš, Dr 
Krumbergs, D. Bundža, F. Vesmanis un daudz citi. Starp 
citiem jautājumiem sprieda arī par latviešu drukātavas ierī
košanu ārzemēs. Pēc kratīšanām šo jautājumu atkal pacēla 
un šoreiz izšķīra pozitivi. Tika nolemts, lai Dāvids Bundža 
un es bēgam uz ārzemēm, kur nonākot mums piesūtīs līdze
kļus drukātavas ierīkošanai. Pie kratīšanām pie mums abiem 
žandarmērija konfiscēja kompromitējošus dokumentus sa
karā ar streiku organizēšanu. Bez tam Rīgas pulciņi bija 
maldīgās domās, ka mūsu aizbēgšana zināmā mērā reabilitēs 
pārējos: vainīgie aizbēguši, un — lieta beigta. Saņēmām 
ceļa izdevumiem naudu, un kādā vasaras dienas vakarā, ne
atminos vairs kādā datumā, abi ar Bundžu, Rīgas strādnieka 
Petrovska pavadībā, spolējām kājām pa Jelgavas šoseju uz 
Olaini, lai tur iesēstos vilcienā uz Lietuvu. 

Mēs bijām bez piedzīvojumiem, katrs pretim nācējs mums 
likās par spiegu, kurš tīko pēc mums. šī pārmērīgā aizdo-

•) Masu kratīšanas Vidzemē un Kurzemē notika Maskavas žandarma Su-
bača vadībā un vedamas tiešā sakarā ar K. Pūces braucienu uz Maskavu, kur 
tam bij ceļā uz krievu advokata Sitjicina dzīvokli sekojuši spiegi. Uz ta pamata 
arestēja kādā studentu sapulcē arī stud. E. Rolavu, kuģu ilgi tirdija Maskavas 
cietumā un pārveda uz Rīgu tikai pēc plašajiem arestiem Kurzemē un Vidzemē. 

Red. 
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mlba diezgan bēdīgi beidzās. Vilcienam tuvojoties Možeiku 
stacijai mums šķitās, ka viens no pasažieriem sevišķi uzma
nīgi seko mums, — tā tad spiegs. Pēc īsas apspriešanās no
lēmām īsi priekš Možeikiem izlekt no vilciena, jo bijām pār
liecināti, ka Možeilkos, kur toreiz notika pārsēšanās uz Lie
pājas vilcienu, mūs arestēs. Tā arī izdarījām. Vilcienam 
ejot, lēcām ārā, pie kam Bundža tik nelaimīgi, ka paliek bez 
samaņas guļot grāvī. Ar stipri sadauzītām krūtīm Bundža 
pēc brītiņa pieceļas, un mēs dodamies mežā, kur pavadam 
visu dienu. Vakarā iegājām kādā leišu mājiņā, kuras saim
nieks mūs otrā dienā aizveda līdz Garzdei (leišu ciems pie 
pašas Prūšu robežas). Garzdē stājamies sakaros ar kontra
bandistiem, ar kuru piepalīdzību vēlu vakarā nonācām Til-
zitē. Nu bijām pāri robežai, un līdz ar to pirmie latviešu 
politiskie emigranti no lielās emigrantu virknes, kura sekoja 
mums vēlākos gados. 

No Tilzites mēs devāmies uz Freibergu — Saksijā, kur 
Kalnu akadēmijā studēja mūsu biedris E. Skubiķis. Frei-

No kreisās uz labo: 
1. D. Bundža, 2. Ansons, 3. H. Punga, 4. Gēlerts (vācietisl, 5. Skubiķis, 

6. Andersons. Fotografēts Freibergā (Saksijā) maijā 1897. gadā. 

bergā pavadījām dažas dienas. Freibergas vācu zocialdemo-
krati ieteica mums braukt uz Londonu, kā labāko vietu aiz
robežas drukātavas ierīkošanai. Caur E. Skubiķi, kuram jau 
toreiz bija lieli sakari ar Vācijas zocialdemokratijas vado
šām personām, mēs dodamies uz Leipcigu. Leipcigas biedri 
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organizē mūsu tāļākbraukšanu uz Hamburgu, kur mūs sa
gaida Hamburgas zocialdemokratu priekšstāvis Dubers. 
Hamburgā mēs pirmo reizi kādā masu sapulcē noklausāmies 
slavenos strādnieku kustības vadoņus, Augustu Bebeli un Vil
helmu Liebknechtu, par kuriem tik daudz bijām dzirdējuši 
un kurus tik karsti pielūdzām, vēl dzimtenē būdami. 

Hamburgas biedri ar lielu pretimnākšanu izturējās pret 
mums. Londonas tvaikoni gaidot, mūs vadā no vienas zo
cialdemokratijas iestādes uz otru. Sevišķi lielu iespaidu uz 
mums atstāj Hamburgas zoc.ndem. organa „Hamburger Echo" 
spiestuve. Pirmo reizi mēs redzam lielās rotacijas mašinas. 
Mūsu acu priekšā iespiež tūkstošiem aģitacijas brošūras, ku
ras ar tik lielām pūlēm saņēmām kā retu dārgumu no vācu 
matrožiem Liepājā un Rīgā. 

Pēdīgi esam uz kuģa, kas brauc uz Londonu. Mūsu ku
ģis ir preču - pasažieru tvaikonis; trešā klase pārpildīta ar 
aizgājējiem no Krievijas, galvenām kārtām ebreji un poļi. 
Jo tālāki no Hamburgas, jo smagāki ap sirdi. Katrs domā, 
kas viņu sagaida Londonā, bez pazīstamiem, līdzekļiem un 
galvenais, bez valodas. Mēs pavadam laiku mācīdamies an
gļu valodu, cenšamies iekalt visvajadzīgākās angļu frāzes. 

Ceturtā dienā tvaikonis iebrauc Temzes iztekā, tālumā 
biezs miglas mutulis; matroži saka, tur esot Londona. Tikai 
vakarā nonākam Londonā. Noskaidrojas: no kuģa mūs no
laidīs tikai otrā rītā. Kuģis vēl vienmēr kustas. Baigs, smags 
gara stāvoklis. Dodamies uz nakts gulu. 

No rīta atmostamies no briesmīga trokšņa. Kliedz, svilpj 
un žvardz ķēdes. Ātri mazgājamies un dodamies uz deķa. 
Mākoņi un sīks lietus. Apkārt rēgojas drūmas pelēkas ēkas, 
kuģis noenkurojies upes vidū. Tālumā redzami vairāki tilti, 
to starpā viens ar lieliem torņiem tilta galos, tas — slavenais 
Londonas Tover Bridge. Ilgi skatāmies uz krastiem. Mūs 
pārsteidz milzīga ļaužu kustība. Uz krastu mūs aizved 
mazs tvaikonītis. Nonākuši krastā nezinām, uz kuru pusi 
doties. Kabatā septiņi šilingi, tas ir viss, ko saņēmām uz ku
ģa, izmainot pēdējo vācu 10 marku gabalu. Kabatā reko
mendācijās vēstule pie poļu zocialistiem uz Beaumond Squ-
are, Mile End Road. Bet kur atrodas šis skvērs un kā viņa 
atrast, mums nav jēgas. Griežamies pie kāda no izskata sir
ma vecīša. Tas parāda ar roku uz kādu nedzīvu tēlu ielas 
vidū, pie liela ielas luktura. Dodamies turpu un atkal pra
sām Beaumond Square. Tas nesaprot, izstiepj plaukstu un 
ar otras rokas pirkstu itkā raksta uz plaukstas. Nojaudām, 
ika laikam jāuzraksta adrese. Izvilku rekomendācijās vē
stuli un nododu to policistam, par kādu izrādījās nedzīvais 
tēls ielas vidū. Paņēmis vēstuli, policists pamāj mums ar 
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roku iet līdz. Domājām, laikam ved uz policiju. Nostaigā
jam pāris kvartaļus, sastopam tādu pašu melnu vīru atkal 
ielas vidū; tas saņem mūsu vēstuli un ved tālāk. Tā mūs va
dāja un nodeva roku rokās vairāk kā stundu līdz 10 polici
stiem, kamēr pēdējais nostājās pie kāda nama un pieklau
vēja ar dzelzs vālīti, kura karājās uz durvīm. 

Atdaras durvis, saņem vēstuli no policista, pēc kam skai
drā krievu valodā jautā: „Vi iz Rossiji? zachodjite!" 
Angļu policists smīnēdams atvadās no mums un mēs doda
mies iekšā Poļu zocialistiskās partijas galvenās drukātavas 
un ārzemju komitejas telpās. 

Mūsu ielaidējs ir vecs poļu emigrants Dembskis, slave
nais revolucionārs, vēl no vecās poļu organizācijās „Prole-

ko domāt. Bija jāmeklē darbs. Man izdevās iestāties kādā 
fabrikā, kur sākot pelnīju taisni tikdaudz, lai samaksātu par 
istabu un uzturu. Bundža, ierodoties Londonā, sāka nopietni 
slimot. Kritiens no vilciena galīgi sadauzīja viņa jau tā vā
jās krūtis. Iestāties fabrikā pie smaga darba nebija ko do
māt. Poļu biedri arī te izpalīdzēja. Caur viņu gādību iz
devās D. Bundžu ievietot par kantoristu pie kvīšu izrakstī
šanas poļu emigranta Truškovslka darbnīcā. Traģisks bija šī 
poļu emigranta liktenis. Truškovskis — cilvēks ar augstsko
las izglītību, pazīstams kā poļu zinātnieks, jaunības dienās 
bija viens no rosīgākiem pirmās poļu zocialistiskās organiza-

D. Bundža 

tariat" laikiem. Iekšā mūs ap
sveic poļi: Jenžejovskis un 
Jodko (vēlāk Polijas sūtnis 
Latvijā), abi „PPS" ārzemes 
centralorgana ,,Przedsvit" re
daktori. Poļi mūs uzņēma ar 
lielu laipnību un coti interesē
jās par latviešu kustību. Ar 
Dembska piepalīdzību mēs at
radām mazu istabu pie kāda 
poļu emigranta Pavlovska, kur 
mēs pagaidām nometāmies, 
cerēdami drīzumā saņemt lī
dzekļus spiestuves ierīkošanai. 
Šīm cerībām liktenis nebija lē
mis piepildīties. Drīz vien sa
ņēmām ziņas par masu are
stiem, kuri notikuši pēc mūsu 
aizbraukšanas, Rīgā, Liepājā 
u. c. Organizacija bija pagai
dām izputināta, no līdzekļiem 
priekš spiestuves nebija vairs 
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cijas „Proletariat" darbiniekiem. Viņu arestēja Kijevā. Pēc 
dažu gadu nosēdēšanas cietumā Truškovskam izdevās aiz
bēgt uz ārzemēm. Drīz pēc tam poļu zocialistu starpā izpla
tījās ziņa, ka Truškovskis, arestā būdams, stājies kaut kādos 
sakaros ar pazīstamo Kijevas žandarmērijas ģenerāli No-
vicki. Notikās biedru tiesa, un Truškovskis tiek izslēgts no 
poļu organizācijās. Truškovskis tad publicē savu populāro 
grāmatu „V r^kach žandarmov" (žandarmu rokās), kur at
klāti paziņo savus piedzīvojumus cietumā un sarunas ar ģe
nerāli Novicki, caur kurām viņš bija cerējis izdabūt pakalpo
jumus savai organizacijai. Lai gan organizacija, kā tāda, 
nav cietusi caur Truškovska sakariem ar žandarmēriju, to
mēr tiek atzīts, ka Truškovska solis nepiedodams no revolu
cionārās ētikas viedokļa, un Truškovskis galīgi tiek atstumts 
uz visiem laikiem no politiskās darbības. Tā šis apdāvinā
tais, spēka pilnais cilvēks ar savu neapdomīgo rīcību bija pa
rakstījis sev politisku nāves spriedumu. 

D. Bundžas veselības stāvoklis palika vienmēr ļaunāks, 
pat vieglo kantora darbu tas nevarēja turpināt. Ārsti kon
statēja diloni un ieteica bez kavēšanās atstāt Londonu. Ar 
poļu piepalīdzību sakolektējām līdzekļus ceļa izdevumiem, 
un Bundža aizbrauca uz Ameriku. Ārsti ieteica doties uz 
Otavu — Kanadā. Nonācis Bostonā, Bundža atspirga tik
tāl, ka palika turpat Bostonā un vadīja kā redaktors latv. 
zoc.-dem. mēnešrakstu „Auseklis". 

No dzimtenes, ar kuru izdevās nodibināt jaunus sakarus, 
vēl vienmēr trūka iepriecinošas ziņas. Kā smags trieciens 
pienāca ziņa par Dr. Krumberga nāvi, kurš cietuma kamerā 
bija pakāries. No vēstulēm tomēr bija redzams, ka strād
nieku pulciņi turpina savu darbību, sāka pieprasīt literaturu 
krievu un vācu valodās. Tanī laikā es strādāju kā burtlicis 
PPS drukātavā, pie poļiem. Brīvo laiku izmantoju apmeklē
dams Londonas dokus, kur nodibināju sakarus ar matrožiem, 
kuri brauca uz Rīgu. Ar viņu piepalīdzību gādāju uz turieni 
literaturu. Sevišķi dzīvi attīstījās literatūras transportēšana 
ar Londonas matrožu piepalīdzību, kad Londonā kā emi
grants ieradās Liepājas strādnieks Minka, kurš ļoti veikli 
prata saistīt matrožus pie šiem uzdevumiem. 

Bez poļiem ļoti labās attiecībās mēs vēl stāvējām ar vācu 
Londonas organizāciju „Kommunistischer Bildungsverein". 
Pēdējā atradās netālu 110 Britich Museum Totenham Court 
Road. šo organizāciju bija dibinājuši Vācijas zocialdemo
kratijas veterāni K. Markss un Fr. Engelss. No vecajiem vā
cu biedriem un dibinātājiem tanī laikā Londonā vēl atradās 
Eduards Bernšteins un „sarkanais pastiljons" — Motelers, 
vienīgie vācu emigranti, kuriem vēl nebija dota atļauja at
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griezties uz Vāciju. Motelers, Bismarka „Ausnāhmsgesetz'a" 
laikā pārzināja aizlieigtās literatūras transportēšanu no Švei
ces uz Vāciju, ko tas izdarīja ar ārkārtīgu veiklību par spīti 
Vācijas policijai, kura no ādas līda ārā, lai noķertu „sarkanā 
pastiljona" transportus. Bernšteins taisni tanī laikā bija uz
sācis savu zocialdemokratijas taktikas kritiku. Bernšteinu 
apvainoja oportunismā, bet nelūkojoties uz to, ka Londonas 
vācieši, kuri grupējās ap „Communistischer Bildnungsverein" 
klubu, bija visi stipri kreisi noskaņoti, Bernšteinu tie tomēr 
turēja augstā cieņā, un katru viņa uzstāšanos klubā saņēma 
ar neliekuļotu sajūsmu. Moteleram un Bernšteinam Londo
nas latviešu emigranti daudz pateicības parādā par izpalī
dzību smagos brīžos un par vērtīgiem padomiem, kurus tie 
viņiem snieguši. 

Nevaru noklusēt neminējis arī dažus krievu emigrantus, 
kuri ar sevišķi sirsnīgu pretimnākšanu dažu labu reizi izpa
līdzējuši latviešu bēgļiem, kā arī snieguši palīdzīgu roku pie 
aizrobežas literatūras transportēšanas uz Baltiju pirmā laikā, 
kad mums vēl nebija pašiem noorganizēts kārtīgi strādājošs 
„transporta" aparats. 

Krievu emigranti Londonā toreiz grupējās ap „Fond voļ-
noj russikoj pressi" — Hammersmith'ā. šīs organizācijās 
priekšgalā toreiz stāvēja Fēlikss Volchovskis, L. Goldenbergs, 
Nikolajs Čaikovskis un kņazs Pēteris Krapotkins. Visi pa
zīstami vārdi, vēl dzimtenē esot. Kurš gan no mums nebija 
lasījis ameriikanieša Kenana „Sibiriju", kur Kenans tik pie
vilcīgās krāsās bija attēlojis politisko katordznieku F. Vol-
chovski, kurš no mums nebijia dzirdējis par Pēterpils Čaikov
ska revolucionāro pulciņu, no kura vēlāk izlobījās slavenās 
krievu revolucionāru organizācijās „Narodnaja Voļa" un 
„Zemļa i Voļa", vai arī nebija lasījis Stepņaka „Podpoļnaja 
Rossija", kur tik aizraujoši skaisti bija attēlots Pēteris Kra
potkins un viņa pasakaini pārdrošā aibēgšana no Pēterpils 
cietuma slimnīcas? Vēl tagad atmiņā svētsvinīgas cieņas 
jūtas pret šiem vīriem, kad pirmo reizi tuvāk iepazināmies 
ar viņiem. F. Volchovslki, N. čaikovski un veco Goldenbergu 
— bijušo „Narodnaja Voļa" spiestuves vadītāju žeņevā, bie
ži sastopam Hammersmith'a Augustus Road'ā, kur atradās 
viņu galvenais dzīvoklis un drukātava un kurus gandrīz vai 
ik svētdienu apmeklējām. Kņazu Pēteri Krapotkinu pirmo 
reizi redzēju kādā Londonas mītiņā. Nelūkojoties uz to, ka 
P. Krapotkins pēc saviem uzskatiem bija anarķists un viņu 
teorētiskais vadonis, viņš Anglijas sabiedrībā bija ļoti iecie
nīts un ļoti populārs. Tāpēc man drusku ilgāki gribētos pa
kavēties savās atmiņās pie šī slavenā vīra, ar kuru man vē
lāki nodibinājās ļoti draudzīgas attiecības. 
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P. Krapotkinu es pirmo reizi redzēju 1898. gadā, kādā 
anarķistu izrīkojumā Londonā, Atheneum Hall'ā. Emigranti 
bija ieradušies lielā skaitā. Krapotkinam ierodoties — zālē 
skaļi aplausi. Uz estrādi viņu pavada sirma vecenīte — pa
zīstamā Parīzes 1871. gada komūnas komunare, Luise Mišel, 
un Italijas anarķistu vadonis Malaitesta. Krapotkina aizrau
jošā runa atstāja dziļu iespaidu uz klausītājiem. Oficiālām 
runām sekoja saviesīgs vakars pie glāzes tējas. Mūsu lat
viešu grupa sevišķi interesēja veco krievu revolucionāru, 
kurš speciālā galda runā apsveica jaunos cīņas biedrus pret 
cara absolutismu. 

Tuvāki iepazinos ar P. Krapotkinu pie pazīstamā tolsto-
jieša čertkova, kur vēlāk dzīvoju. Krapotkins bieži apme
klēja Čertkovu noklausīties slavenā L. Tolstoja jaunākos ra
žojumu, kurus tas kārtīgi sūtīja Čertkovam vai nu publicē
šanai, vai arī novietošanai Tolstoja arķivā. Krapotkins bija 
liels Tolstoja talanta cienītājs, bet tik pat liels pretinieks Tol
stoja „Ļaunuma nepretoišanās" „Ņeprotjivļeņije zlu) teorijai, 
čertkovs centās atsist Krapotkina uzbrukumus un neatlaidīgi 
aizstāvēja Tolstoja kristīgā anarķisma mācību. Bieži šo divu 
sirsnīgo draugu strīdi beidzās asā konfliktā, kas draudēja ga
līgi saraut viņu personīgās attiecības, un lielas pūles bija klāt
esošiem, lai samierinātu vecos, pārmērīgi kaislīgos oponen
tus" līdz nākamai teoretiskai sadursmei. 

P. Krapotkins nomira 8. februārī 1921. gadā, Maskavas 
apkaimē, un man bija izdevība aizvadīt šo pasaules slaveno 
brīvības cīnītāju uz pēdējo dusu, jo taisni tad biju no Sibī
rijas ieradies Maskavā. 

1898. gadā Londonā jau bija mazs latviešu pulciņš. Bija 
pienākuši jauni politiski emigranti, to starpā Rīgas strādnieks 
Straujāns, Cinovskis no Liepājas un, vēlāk, E. Rolavs, citi — 
lielākā daļa bija strādnieki, kuri labprātīgi atstājuši dzim
teni. Bija mums arī tad jau labvēļi starp angļu zocialistiem, 
no redzamākajiem — Tom Mens (Man) — Londonas doku 
strādnieku vadonis, Ben Tilets — tredjuniju federācijās se
kretārs un J. Macdonalds. Daudz pateicības esam parādā 
minētiem vīriem, jo ar viņu piepalīdzību latvieši tika tur pie 
darba un uzturas. 

1898. gadā Londonā ieradās Ernests Rolavs, kas bija iz
bēdzis no Krievijas, pēc aresta Maskavas cietumā, kuram tas 
bija izsitis loga stiklu un ar stikla gabaliņiem bija vārīgi ie
vainojis sevi kaklā un pārgriezis rokas dzīslas. Sargi laikā 
bija pamanījuši asinīs guļošo cietumnieku, un ārsti paspēja 
izglābt Rolavu. 

Es tad dzīvoju Londonas austrumu daļā, pazīstamā „Isten-
dā", Hanbury Street'ā. Rolavs apmetās pie manis un uzrak-
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Augšējā rindā no kreisās uz labo: 1, Šenberģis, 2. Ernsts Rolavs, 3. Minka. 
Otrā rinda apakšā (sēd): 1. Andža Rolavs, 2. Skol. K Krūms 

stīja ^Uzsaukumu latviešu strādniekiem". Šveicē toreiz dzī
voja turīgs latviešu students Pauls, bij. Jelgavas pulciņa bie-
dris. Ar viņa piepalīdzību mums izdevās Šveicē nodrukāt 
daudz tūkstošu ekzemplarus šo uzsaukumu, un lielāko daļu 
caur latviešu jūrniekiem tos nosūtījām uz dzimteni izplatī
šanai. Turpat Šveicē tika arī nodrukāta pirmā brošūra lat
viešu valodā „Jaunā strāva", kuru tāpat aizgādājām uz 
dzimteni. 

Tai pašā gadā, t. i. 1898-tā es atstāju Londonu un aiz
braucu par burtlici uz krievu tolstojiešu spiestuvi Purleigh'jā 
— Maldon, Essex grāfistē, šī pārmaiņa, kurai sekoja lat
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viešu spiestuves nodibināšana, notika sekosi: L. Tolstoja 
draugs un viņa mācības kaislīgs piekritējs Vladimirs čert
kovs, spīdošs gvardijas ofic. un miljonārs, uz toreiz. Krievijas 
iekšlietu ministra Goremikina un Sv. Sinodes prokurora Pa-
bedonosceva pavēlēm ibija spiests atstāt Krieviju, čertkovs 
par dzīves vietu izvēlējās Angliju un nometās Essex grāfistē, 
kur tūliņ nodibināja lielu spiestuvi, lai turpinātu pārtraukto 
darbu, t. i. L. Tolstoja mācības izplatišanu. čertkova sekre
tārs V. BonČ - Brujevičs ieradās Londonā meklēt krievu burt
ličus. Es tad, kā tāds, strādāju poļu spiestuvē un pieņēmu 
šo priekšlikumu uz izdevīgiem noteikumiem. Ar čertkovu 
man nodibinājās ļoti sirsnīga draudzība. E. Rolavu man iz
devās ievietot pie Čertkoviem par mājas skolotāju, pēc kam 
uz šveiciešu uzaicinājumu tas vēlāk aizbrauca uz Šveici. Jau 
tad, lai galīgi saistītu mani savā spiestuvē, čertkovs apsolījās 
dot naudu latviešu burtu iegādāšanai un spiestuves ierīko
šanai. Tā tad sen lolotās cerības tuvojās piepildīšanai — 
trūka tikai redakcijas personālā. Bet arī šis šķērslis tika drīz 
novērsts. 

1899. gadā jau streiku vil
nis plosījās Latvijā. Streikoja 
visi ostas strādnieki Liepājā, 
Rīgā Džutes fabrika un daudz 
citi uzņēmumi. Tie prasīja, kā 
parasti, upurus. Atstāt dzim
teni bija spiesti Fr. Roziņš 
„Āzis" un Fr. Vesmanis (^Blē
dis"). Atminos, ar kādu kāri 
steidzos uz Londonu, kad saņē
mu telegr. par Roziņa un Ves-
maņa ierašanos, abus satiku 
mūsu Londonas pulciņā stipri 
novārgušus, jo smagos apstāk
ļos noritēja viņu izbēgšana. 
Latviešu jūrnieki tos noslēpa 
Rīgas ostā uz kāda angļu tvai
koņa zem galvenā katla vairāk 
dienas tiem bija jāsaguļ zem 
katla ārkārtīgā karstumā, ap
bērtiem no visām pusēm ar og
lēm un bez pienācīgas barības. 
Tikai tad, kad ogles katla telpā bija izkurinātas, abus bija 
iespējams pārvest un noslēpt ogļu bunkerā. Londonā tie ie
radās vārda pilnā nozīmē ,,melni kā velni" un tikko bija spē
jīgi norāpties līdz latviešu pulciņa dzīvoklim Valthamstovā. 
Bet nu mums bija vajadzīgie redakcijas spēki un varēja ķer

Fr. Ķoziņš 
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ties pie latviešu spiestuv. noorganizēšanas. Es aizbraucu at
pakaļ uz Purleigh'u un drīz vien pārvilku pāri pie Čertkova 
Vesmani. Saņēmām no Čertkova vajadzīgo aizņēmumu un 
pasūtījām Leipcigā latviešu burtus. Sarakstījāmies ar Švei
ces emigrantiem un nolēmām kopīgi izdot ārzemes latv. zoc. 
dem. organizācijās orgānu žurnālu „Latviešu Strādnieks". 
Par redaktoru ievēlējām Fr. Roziņu, bez tam, uz Šveices gru
pas pieprasījumu — redakcijas kolēģiju ievada rakstiem. Ko
lēģijā ievēlēja galvenām kārtām šveiciešus: E. Rolavu, N. 
Valteri, E. Skubiķi u. c., kuriem katrs ievad- un citi teoretiskie 
raksti bija piesūtāmi kontrolei. Šis lēmums, kā vēlāk izrādī
jās, bija nelabvēlīgu seku pilns un noveda pie konflikta un 
sakaru pārtraukšanas starp mums, londoniešiem, un šveicie
šiem, kā arī pie sašķelšanās dzimtenē. Pienāca burti, un mēs 
iesākām izdot „Latviešu Strādnieku", kā arī brošūras. Uz 
Purleigh'u pārbrauca Fr. Roziņš ar sievu—(jjBābivļtis"), kura 
pa to laiku laimīgi bija ieradusies Londonā, žurnālā izdošanu 
stipri kavēja rakstu kontrole Šveicē, bieži notikās, ka grozī
jumi, kurus rakstos izdarīja šveicieši, nebija pieņemami lon
doniešiem, laboja un par otram lāgam sūtīja uz Šveici. Ar 
tādu stāvokli nevarēja apmierināties redaktors—Roziņš. švei-

Lieta nonāca līdz balsošanai 
par to, vai atstāt spiestuvi An
glijā un dot brīvas rokas re
daktoram, vai arī pārcelt to uz 
Šveici. Ar vienu, vai divi bal
sīm šveicieši dabūja virsroku, 
pateicoties tam, ka Berlines 
pulciņš pievienojās viņiem. Bi
ja iznākuši „Latv. strādnieks" 
astoņi numuri, un mēs bijām 
spiesti pārtraukt žurnālā izdo
šanu. Čertkovs oficiāli paziņoja 
šveiciešiem, ka nauda aizdota 
mums, un šveicieši var saņemt 
spiestuvi, ja sešu mēnešu laikā 
atmaksās aizdoto naudu. Visi 
burti un kastes tika aizsaiņotas 
un gulēja dīkā. Mēs bijām 
spiesti aizņemties jaunu naudu 
priekš jauniem burtiem, šoreiz 
pasūtījām Leipcigā „korpusa" 
burtus „petita" vietā, lai švei
cieši pārliecinātos, ka lietojam 
jaunus burtus. Tiklīdz pie

cieši tomēr nepiekāpās. 

Dr. P. Kalniņi, Klara Kalniņ, 
Bruno Kalniņš 

32 



nāca jaunie burti, sākām turpināt žurnālā izdošanu zem 
jauna nosaukuma „Zocialdemokrats". šveicieši naudu neat-
sūtlja, atsacījās no burtiem, un mūsu īpašumā pārgāja arī 
agrākais burtu komplekts. „Zocialdemokrats" pārvērtās par 
„Latvijas Socialdemokratijas" vai pareizāki „Baltijas zoc.-
dem. strādnieku org." (kā tā toreiz saucās) oficiālo orgānu, 
šveiciešu piekritēji palika savrūp. Kurzemē nodibinājās 
„Kurzemes Zocialdemokratu Grupa" ar savu tipogrāfiju. 
Emigrējot P. Kalniņam u. c. 1903. g. uz Šveici, tie kopā ar 
M. Valteri un Skubiķi izdeva „Proletarieti". 

Literatūras transportēšana uz dzimteni mums, latviešiem, 
bija, salīdzinot ar citām organizacijiam, ļoti labi noorganizēta. 
Bez jūras ceļa bija nodibināts laibi strādājošs transporta apa-
rats Berlinē un tālāk «pie Baltijas robežām. Lieli nopelni lite
ratūras transportēšanā tanī laikā piekrita Berlines skroderim 
Freimanim (Onkulim) un šarlottenburgas studentam Chaza-
novičam (Abramčikam). Caur viņu rokām gāja latviešu 
transporta lielākā daļa. 

1899. gada beigās Čertkovs savu spiestuvi pārveda uz 
Christchurch pie Bournemouth dienvidus Anglijā, kur tas bij 
nopircis vairākus namus. Uz turieni pārcēlās arī mūsu lat
viešu spiestuve. 

Čertkova spiestuves vadīšana bija nodota manās rokās, kā 
galvenais mašinists bija J. Voicechovskis (vēlāk Polijas pre
zidents). Ar Voicechovski dzīvojām kopā jau no Purleigh'as 
laikiem. 

1900. gada beigās Krievijas iekšlietu ministrs aizliedza 
Pēterpilī marksistu mēnešraksta „žizņ" („5KH3Hb") izdošanu. 
Drīz pēc tam uz Angliju atbrauca šī žurnālā bijušais redak
tors V. Posse un nometās uz dzīvi Bournemouth'ā, mūsu ko
lonijas tuvumā. V. Possem bija uzdots noorganizēt aizliegtā 
mēnešraksta izdošanas turpināšanu ārzemēs. 

žumala izdošanai bija apsolīti lieli (līdzekļi. No redza
mākajiem krievu rakstniekiem līdzdarbību bija apsolījuši 
Maksims Gorkijs, Skitaļecs (Petrovs), A. čechovs un daudz 
citi. Zinādams, ka latviešiem labi noorganizēta literatūras 
transportēšana, Posse griezās pie mums, latviešiem, ar uzai
cinājumu piedalīties pie jaunā uzņēmuma. V. Posse, starp 
citu, bija spraudis par mērķi nodibināt ārzemēs tādu orgānu, 
resp. organizāciju, kura apvienotu uz kopēju cīņu Krievijā 
visas pastāvošās organizācijās — K. Marksa ideoloģijas pie
kritējus un, starp citu, samierināt divus krievu zocialdemo
kratu lēģerus, kuri toreiz veda savstarpēju nesaudzīgu cīņu. 
Viena lēģera priekšgalā stāvēja Lēņins ar savu preses orgānu 
„Vpered" ( Bnepefl ), otra — Blechānovs ar „Iskri" (Ilcicpbi) 
V. Posses dzīvoklī notika pastāvīgas apspriedes. 1901. gada 
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sākumā notika viena plašāka apspriede, uz kuru bija ieaici
nāti nacionalo zocialdemokratu organizāciju priekšstāvji. 

šinī apspriedē, atminos, piedalījās, starp citiem, V. Bonč-
Brujēvičs, V. Veličkina, V. Posse, no poļiem Voicechovskis, 
Piļsudskis (tagadējais ikara maršals Polijā), kurš bija iera
dies uz atpūtu pie sava drauga Voicechovska, un P. P. S. 
centralorgans „Pysedsvita" redaktors Plochockis, no latvie
šiem F. Roziņš, F. Vesmanis un es, Lietuvas priekšstāv. vārdu 
neatminos. 

Principā visi vienojās par tamlīdzīga apvienojoša oigana 
izdošanas vēlamību, viss gāja gludi, kāmēr nebija aizķerts 
nacionalais jautājums. Tiklīdz tas bija aizkustināts, izcēlās 
asa polemika. Poļi un sevišķi Piļsudskis, prasīja programā 
aizrādīt Polijas atzīšanu kā neatkarīgu suverenu valsti un ne-
bij pierunājams uz kompromisa priekšlikuma atzīšanu no 
krievu puses, kuri stāvēja par nāciju autonomiju atzīšanu uz 
federācijās pamatiem ar Krieviju. Zem neatkarīgas Polijas 
Piļsudskis saprata Poliju tanīs robežās, kādā tā bija līdz pir
mās Polijas sadalīšanai, t. i. ar Lietuvas provincēm; pret to 
asi uzstājās lietuvieši. Apsipriede nobeidzās ar to, ka poļi 
apsolīja atsevišķu personu līdzdarbību, bet kategoriski atsa
cījās piedalīties kā organizacija. 

Pēc šīs apspriedes Piļsudskis centās mums latviešiem pie
rādīt savas pozīcijas pareizību nacionalā jautājumā. Piļ
sudskis neticēja krieviem un negribēja pieļaut, ka krievi do
minētu par Poliju, kuras kuiltura pēc viņa vārdiem daudz 
vecāka un augstāka par krievu. 

Bieži, vai pat katru vakaru, savā viesošanās laikā pie Voi
cechovska, Piļsudskis pavadīja pie mums latviešiem vai arī 
pie Čertkova laiku, un man bija izdevība ļoti tuvi iepazīties 
ar viņu. 

Piļsudskis, kā viens no ievērojamākiem „P. P. S." darbi
niekiem, bija pārliecināts zocialists, bet līdz ar to arī kaislīgs 
poļu patriots. Viņš jau toreiz bija pārliecināts, ka Polija 
neizbēgami atdzims kā neatkarīga valsts. Polijas valsts ne
atkarība un viņas atdzimšana agrākā apjomā bija viņa ideāls, 
par ko tas visvairāk mīlēja runāt. Kaislīgi un asi bija viņa 
uzbrukumi oponentiem, kuri apšaubīja šīs idejas izpildīšanas 
iespējamību. Būdams zocialists, Piļsudskis tomēr lielu lomu 
piešķīra Polijas muižniecībai cīņā par Polijas neatkarību. 
Pretēji savam draugam Voicechovskim, Piļsudskis apgalvoja 
ne vienreiz vien, ka ibez muižniecības poļu tauta nekā nepa
nāks, muižniecībai jāieņem savas tautas vadoņa loma un sa
vukārt jāsaprot, ka bez tautas masām, arī viņa nekad nekā 
nepanāiks. Reiz pat Piļsudskis, aizstāvēdams muižniecības 
lomu tautas brīvības cīņā, aizrauti iesaucās: „nelaimīga ir 
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tā tauta, kurai nav muižniecības". Fr. Roziņš ar viņam īpat
nēju sarkazmu aizrādīja, ka pie šīm „nelaimīgām" tautām 
pieder arī latviešu tauta, uz iko tas, kā latvietis, vienmēr lepo
jās un pirmo reizi savā mūžā dzirdot tamlīdzīgu apgalvojumu 
no zocialista. 

Nelūkojoties uz lielām domu starpībām, mēs visi ļoti cie
nījām Piļsudski. Pievilcīga ibijia viņa neliekuļotā pārliecība 
par Polijas atdzimšanu tuvā nākotnē, aizraujoši skaists bija 
viņa bezmērīgais naids pret Krievijas patvaldību un viņas 
iestādēm. 

Kādā citā vakarā Piļsudskis mums atstāstīja savu nese-
nējo varonīgo izbēgšanu no Krievijas cietuma. Viņu negaidot 
arestēja Varšavā, pie slepenas „Rabotņika" drukatavas uz-
iešianas. Piļsudski ieslodzīja Varšavas cietoksnī X. paviljonā. 
Viņa pirmās -domas bija par bēgšanu no cietokšņa, šī plāna 
izvešanai Piļsudskis sāka simulēt ārprātību, simulacijas forma 
— ārkārtīgs uzbudinājums, ieraugot krievu ierēdņu formu. 
Tiklīdz viņa kamerā parādījās formā tērpies ierēdnis vai žan
darms, Piļsudskis ķēra, kas pagadījās pie rokas, un meta 
virsū ienācējam. Simulācijā ilga vairāk mēnešus. Atstāstī
dams mums šos piedzīvojumus, viņš smīnēdams aizrādīja, ka 
pat sācis bīties tiešām saslimt ar ārprātību, tādā mērā viņa 
nervi bijuši uzibudināti. Pēdīgi to aizveda pārbaudīšanā uz 
Pēterpili un ievietoja Sv. Nikolaja kara slimnicā, politisko 
cietumu nodaļā. To tikai vajadzēja panākt Piļsudskim, jo 
tur viss jau bija noorganizēts no viņa partijas biedriem, un ar 
slimnicas ārsta piepalīdzību Piļsudski žandarma tēr.pā izveda 
no slimnicas un aizgādāja pāri robežai. 

Sakarā ar šo nostāstu arī čertkovs attēloja savus piedzī
vojumus minētā slimnicā. Kā dežuranti, agrākos gados slim
nicas politisko nodaļā, tika sūtīti jaunākie gvardijas oficieri 
un viens vecākais oficieris par visu slimnicu. 

Kā gvardijas oficieri, „ KOHHorBapaeeu;", 1876. gadā čert-
kovam bija jādežurē kara slimnicā. Lai pakavētu laiku, 
čertkovs iegāja politisko nodaļas dežūras istabā, kur dežu
rējis jaunākais gvardijas oficieris — viņa kolēģis portupej -
junkers Palēns. 

Palēns viņam sarunās paziņojis, ka ērmotas lietas notiekot 
viņa nodaļā; nodaļas feldšeris ziņojis, ka vienā no kamērām 
sēžot kāds politisks, Ikuru kameru dažas dienas kurinot līdz 
nepanesamam karstumam, pēc kam sekojot dažas dienas, kad 
nemaz nekurinot un pat atverot kameras lodziņu, nelūkojoties 
uz salu ārā. čertkovs atminējies, ka pēc pastāvošās instruk
cijas vecākajam dežurantam tiesība kontrolēt arī politisko 
nodaļu. Tūlīņ devies uz politisko kameru nodaļu un piepra
sījis sargam, lai attaisa attiecīgo kameru. Sargs pārbijies 
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ziņojis, ka tas nav iespējams, jo tur sēžot „sekretnijs", pie 
kura aizliegts laist iekšā, čertkovs tomēr piespiedis sargu 
atslēgt durvis un iegājis kamerā - karcerā. Nospiedoša kar
stuma zvelme nākusi tam pretim, elpot gandrīz nav bijis ie
spējams. Kamerā uz gultas sēdējis ar bārzdu apaudzis pus
mūža cilvēks, ar seju nāves bālumā. Galvu nolaidis, tas smagi 
un ātri elpojis. Piegājis pie viņa, Čertkovs jautājis, ar ko 
viņš slimo? Ar tikko sadzirdāmu aizsmakušu balsd vaņģi
nieks atbildējis: „ar diloni", pie kam piebildis: „šo kar
stumu es nevaru panest, viņi tīši to dara, giib mani nonāvēt, 
kurina līdz noslāpšanai un tad atkal nemaz nekurina un pat 
atver lodziņu pie griestiem". 

Lielā uztraukumā Čertkovs izgājis koridorā un pavēlējis 
pārcelt slimo arestantu tukšā blakus kamerā. Bet par to 
laiku lielā uztraukumā piesteidzies slimnicas smotriteļs, kāds 
pulkvedis, un pavēlējis čertkovam tūliņ ierasties dežurantu 
istabā, atstājot slimo agrākā kamerā, čertkovam bijis jāpa-
dodās. Smotriteļs, „palkavnieks", sadevis lielu ibrāzienu 
Čertkovam, piedraudēdams tam vēl ar kara tiesu par iejauk
šanos slimnicas sleipenās lietās, kuras notiekoties uz pavēli no 
„augšienes". 

Pateicoties savam tēvam, kurš tad ibijis ķeizara Alek
sandra II. ģeneral - adjutants, čertakovs nav ticis sodīts, bet 
no tā laika gvardijas oficieru vietā slimnicas politisko nodaļas 
dežuranti bijuši žandarmērijas oficieri. Ieslodzītais, kā vēlāk 
izrādījies, bijis „narodovoļecs" Podjevskis, kurš drīzi pēc tam 
nomiris, pie kam viņu apglabājot notikusi liela ielu demon
strācijā. .. 

1901. gada sākumā nodibinājās jauna krievu organizacija 
„žizņ". No Krievijas ieradās krievu kupčs K u k 1 i n s, kas 
bija no tēva dabūjis lielāku mantojumu, no kura 300.000 rub
ļus nodod „žizņas" rīcībā. Drīz pēc tam Parizē tiek sasaukts 
kongress, kas izlemj visus jautājumus sakarā ar žurnālā 
„žizņ" turpināšanu ārzemēs. Uz kongresu tiek ieaicināti arī 
latviešu zoc.-dem. ārzemju organizācijās pārstāvji. 

Fr. Rozins, F. Vesmanis un es dodamies uz Parizi. Parizē 
notiekas sarunas ar Pēteri Strūvi, kas bija ieradies 
tur, lai uzsāktu krievu „kadetu" partijas aizrobežas žurnālā 
„Osvoboždenije" izdošanu. Strūve cenšas pierunāt atlikt 
„žizņ" izdošanu, apvienojoties ar viņa grupu un ar ārzemes 
„eseriem" (zocialistrevoluc-ionariem) cīņā pret patvaldību, at
stājot teoretisku domu starpību izšķiršanu vēlākam laikam, 
pēc carisma sagraušanas. Franču zocialisti uzņēmās vidu
tāju lomu, ari turēdamies pie domām, ka pienācis laiks ap
vienoties visām Krievijas partijām uz kopēju cīņu pret ca
rismu. Parizes „Nouvement Sociāliste" redaktors Lagardels 
sarīko pie sevis svētku vakaru, uz kuru uzaicināti dažādu 
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Krievijas organizāciju pārstāvji. Lielā skaitā ieradušies 
franču zocialisti un citi redzami darbinieki, starp tiem slave
nais franču romānists Emils Zolā. Atminos, ar kādu svētsvi
nīgu godibijību es raudzījos uz šo slaveno rakstnieku, kuru 
mēs dzimtenē dievinājām, pateicoties viņa populārām roma-
nam „Germinal". Kurš'gan no mums to nebija lasījis? Nebija 
grāmatu plauktiņa, kur nebūtu bijusi šī grāmata... 

No apvienošanās ar „osvoboždenciem" nekas neiznāca. 
„žizņ" noturēja savu atsevišķu kongresu, kur tika no

lemts bez kavēšanās stāties pie žurnālā izdošanas, pie kam 
spiestuvi ierīkot nevis Parizē, kā tas agrāk bija domāts, bet 
gan Londonā. Mūsu latviešu organizacija uzņēmās uz sevi 
žurnālā transportēšanu uz Krieviju, par ko krieviem bija jā
gādā latviešiem prāvāki līdzekļi viņu spiestuves uzturēšanai. 
Uz Londonu tika pārvesta arī mūsu „Z6cialdemokrats" spie
stuve". Literatūras transporta aparats tika stipri paplašināts. 
Bez punktiem uz Vācijas robežas tika noorganizēti punkti 
Rumānijā, uz Krievu - Rumanijas robežām. Rumānijā toreiz 
dzīvoja diezgan daudz krievu zektantu - „štundisti", ar ku
riem mums bija nodibinājušies labi sakari. Uz robežas tika 
ierīkoti sīku preču veikali, kuru priekšgalā stāvēja „štun-
disti". Literatūra tika lielās „ķīpās" aizgādāta uz pārdotavu 
zem sīkpreču izkārtnes un tad pie izdevības aizgādāta pāri 
robežai uz Krieviju. Šo ceļu gājusi diezgan lielā skaitā arī 
latviešu aizrobežas literatūra. Pateicoties līdzekļu ieplūdu
mam par literatūras transportēšanu, mums, latviešiem, bija 
dota iespēja paplašināt savu grāmatu izdošanu. Bez Sociāl
demokrātā" kārtīgas izdošanas tanī periodā mēs varējām iz
dot veselu virkni brošuru. Nelūkojoties uz to, ka mūsu tran
sporta aparats bija priekšzīmīgi nostādīts, tas tomēr prasīja 
upurus. Vairāki transporta darbinieki tika arestēti ar visu 
transportu Krievijā. Bija arī sadursmes uz pašas robežas. 
Darbs prasīja zināmu pašuzupurēšanos; tā kādu nakti laiva, 
kura «bija piekrauta ar literatūra Donavas upes vidū, bija pa
manīta no krievu robežsargiem, kuri to sāka apšaudīt. Vai
rākas lodes ķēra laivu un tā sāka grimt. Par laimi, lodes 
nebija ķērušas laivā sēdošos, kuri metās upē un laimīgi izpel
dēja uz Rumanijas krastu, literatūra nogrima. Rumanijas 
transporta punktu noorganizēšanai lieli nopelni F. Vesmanim, 
kas šim nolūkam speciāli brauca uz Rumāniju. 

1902. gada sākumā Londonā „žizņ" organizacija bija ie
saukusi kongresu, kurā piedalījās arī latviešu organizācijās 
pārstāvji. Tika izstrādāta platforma, uz kuras bāzes cerēja 
Krievijā apvienot krievu zocialdemokratu lēģerus, šī plat
forma tika iespiesta vairāk tūkstots eksemklaros priekš Krie
vijas. Vienu dalu nolēma steidzīgā kārtā nogādāt uz Krie
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viju. Aizgādāt šo daļu uzdeva man. Laikam krievu spiegi 
bija sekojuši kongresa dalībniekiem, jo Krievijas Polijā es 
tiku no žandarmērijas arestēts*) ar visu transportu. Tiku 
arestēts ikā anglis, jo man bija Anglijas pase uz mr. Jakson 

berņu. Pēc divu gadu nosēdēšanas „Odinočkā" sagaidīju pē
dīgi, ja arī ne brīvību, tad tomēr kustēšanās brīvību svaigā 
gaisā Oloņeekas guberņas mežos. Krievu biedri bija piesū
tījuši Rīgas organizacijai prāvākus līdzekļus manai atsvabi
nāšanai. Oloņeekas gulberņā, izliekoties, kā mana līgava, ie
radās „Triince" Ozol jkdze (Krievijas Valsts domes Rīgas de
putātā Ozola māsa, kura vēlāk nomira Sibīrijas katorgā). 
Viņa man atveda līdzekļus un pasi, ar kuru piepalīdzību man 
izdevās laimīgi izbēgt no „ssilkas" uz Somiju pie Norvēģijas 
ziemeļu robežām. Sākumā biju nodomājis tieši doties uz 
Norvēģiju, bet vēlāk, sajūsmināts no laimīgi izdevušās bēg
šanas, kā arī vēlēšanās satikties ar Rīgas biedriem, devos caur 
Somiju (Ionesu - Viborgu - Pēterpili) uz Rīgu. Rīgā nodzī
voju vairāk kā mēnesi. Tanī laikā no Rīgas uz jūrmalu Ma
joros tika pārcelta „Cīņas" slepenā drukatava . Lai gan es 
vēl atrados Rīgā, bet ārzemēs jau bija izsludināts krievu žur
nālā „Vpered", kuru vadīja Ļēņins, par manu laimīgu iera
šanos Šveicē no krievu trimdas. Rīgā ilgi tomēr palikt neva
rēju. Tanī laikā Šauļos bija pēc cietuma izsūtīts uz dzīvi 

*) 6. zeptembrī 1902. g. Pec «Zocialdernokrats» N° 16 (1903. g.) 36. lp. 
Red. 

vārdu. Kā anglis Džesksons es 
tiikfu ieslodzīts Varšavas cie
tokšņa X. paviljonā. Tikai pēc 
pusgada žandarmērija izzi
nāja manu īsto vārdu un pār
veda uz Rīgas guberņas cietu
mu, kas toreiz atradās Citade
lē. Toreizējais Krievijas iekš
lietu ministrs nosodīja mani ad
ministratīvā kārtā uz astoņiem 
gadiem „silkā" austrumu Si
bīrijā. 

Fr. Vesmanis studenta gados 

Spriedums man tika pazi
ņots Krievu-Japaņu kara laikā. 
Pateicoties karam, politisko no
ziedznieku izsūtīšana uz Au
strumiem tika pārtraukta. Pie
nāca jauns rīkojums, uz kura 
pamata 'pagaidām tiku izsūtīts 

<pa etapu uz Oloņeekas gu-
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F. Vesmanis, kas drīz pēc manas iekrišanas bija ieradies 
Krievijā, un Jelgavā brīvprātīgi pieteicies žandarmērijā. Pie 
F. Vesmaņa Šauļos sadabūju kontrabandistu, kas mani pār-
gādāja pāri robežai uz Vāciju, no turienes braucu uz Šveici. 

Mūsu drukātava par to laiku jau bija pārcēlusies uz 
Šveici — Bernē, kur to joprojām vadīja F. Roziņš. No Bernes 
aizbraucu uz žeņevu, pie Banč - Brujēviča, kur iepazinos ar 
Ļēņinu. Ļēņins mani apgādāja ar līdzekļiem, un es aizbraucu 
atpakaļ uz Angliju, kur pavadīju 1905. gadu. Anglijas lat
viešu emigranti un briselieši tad rosīgi gādāja par ieroču 
transportēšanu uz dzimteni pirmajai revolūcijai 1905. gadā. 
1905. gada 17. oktobra manifests deva mums, latviešu emi
grantiem, iespēju atgriesties Latvijā. Tomēr neviens tam ne
uzticējās un, kā vēlāk izrādījās, ne bez iemesla. 

1906. gada sākumā es ar angļu pasi ierados Rīgā. No 
1905. gada brīvībām nekas nebija atlicies, plosījās reakcija. 
Katru nakti strādnieku kvartaļos šāva nost redzamākos strād
niekus. Rīgā tad iznāca dienas laikraksts „Darbs", kur tad 
kopā ar Vesmani strādāju redakcijā. 

Iepriekšēja cenzūra vēl nebija no jauna ievesta, bet gan
drīz katru „Darba" numuru konfiscēja, tiklīdz tas parādījās 
pārdošanā. Lai nekristu arestā, mainīju dzīvokli vai ik nakti. 
Rīga bija ielenkta no Orlova sodu armijas. No kaut kādas 
mierīgas darbības nebija ko domāt. 

Katru dienu šāva nost revolucionārus, kuri savukārt iz
nīcināja ne mazumā spiegus. Palikt Rīgā nebija iespējams. 
Rīgas organizācijās pasu birojs, kas darbojās zem pazīstamā 
„Jēpa" (Bērziņa) vadības, apgādāja mani ar jaunu iekšze
mes pasi, un es devos uz Pēterpili, kur toreiz dzīvoja daudz 
latviešu bēgļu, kurus velti meklēja Baltijas žandarmērija. 

Arī Pēterpilī palika kārsti, un es devos uz Somiju ar no
domu nomesties Helsingforsā. Pārbraucot Somijas robežu, 
pienāca ziņa par pārdroši izdarīto Helsingforsas bankas eks
propriāciju, kura bija isdarīta no latviešu revolucionāriem. 
Uz Helzingforsu braukt nebija ko domāt, braucu uz Abo un 
no turienes ar somu revolucionāru piepalīdzību caur Stok
holmu atpakaļ uz Angliju. Ar to beidzās mana aktivā revo
lucionārā darbība. 

Drīz pēc tam es aizbraucu uz Vāciju — Zaksijā un iestā
jos kā students Mittveidas technikumā. Kā krievu studentu 
„zemļačestvas" priekšnieks aktivi piedalījos līdzekļu vākšanā 
Krievijas revolūcijā cietušo biedru pabalstīšanai reakcijas 
laikā, kas sekoja 1905. gadam. 1907. gadā Mittveidā iera
dās Trockis (Bronšteins), kas krievu studentu sapulcēs nola
sīja divas lekcijas par stāvokli Krievijā. Es tiku ievēlēts par 
šo sapulču vadītāju. Kā sekas, tiku 1908. gada sākumā, ar 
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dažiem koleģiem, pavisam 6 studenti, to starpā jelgavnieks 
Vulfsons, uz „mūžīgiem laikiem" izraidīts no Zaksijas. Ba-
denes valdība atvēlēja mums nomesties Manheimā, kur ie
stājos studiju nobeigšanai Manheimas inženieru skolā. 

Vasaras brīvdienas pa lielākai daļai pavadīju Anglijā pie 
Čertkoviem. Turpat tuvumā dzīvoja vairāk latviešu emigranti, 
to starpā Kovaļevskis, Zemīts — bagāts Zaļenieku saimnieks, 
kura mājas un saimniecību bija nodedzinājuši un izpostījuši 
baronu sodu ekspedīcija pēc 1905. gada. 

1907. gadā, kad biju iebraucis atkal Anglijā, no dzimtenes 
pienāca ziņa par Ernesta Rolava arestu Odesā. Tika ziņots, 
ka Rolavu vedīšot uz Baltiju, kur to, bez šaubām, nošaušot 
bez tiesas. Anglijā tad viesojās Čertakova māte, ķeizarienes 
atraitnes Marijas Feodorovnas draudzene un pilsgalma „frei-
lene". Griezos pie viņas ar lūgumu spert soļus, lai Rolavu 
nenodotu tiesā un aizkavētu viņa noslepkavošanu ceļā uz 
Baltiju. Par iekšlietu ministri tad bija Stolīpins. Caur ķei
zarienes Marijas Feodorovnas kancleju vecai čertkovai tika 
paziņots, ka Stolipins apsolījies izpildīt lūgumu, pie kam 
lika manīt, ka Krievijā vispārīgi bez tiesas nevienu neno
šaujot. 

Liels bija mūsu pārsteigums, kad pienāca ziņa, ka Ernests 
Rolavs tomēr esot nošauts Grobiņas tuvumā, kur tas „mēģi-
nājis" izbēgt. Vēlāk noskaidrojās, ka E. Rolavs ar nodomu 
ticis izsēdināts no vilciena un tālāk pa zemes ceļu vests uz 
Liepāju un ceļā nošauts. Tas bija liels pārsteigums un nepa
tīkams pierādījums krievu pilsgalmam tuvu stāvošām perso
nām par Baltijas ibaronu nosiedzniecisku rīcību ar saviem pre
tiniekiem, latviešu revolucionāriem. 

Nobeidzis studijas, kā inženiers aizbraucu 1910. gada sā
kumā uz Urala kalniem, kur, nodrošināts materiali, sniedzu 
pēc iespējas palīdzību cietušiem cīņas biedriem Sibirijas ka
torgā. Periodiski sūtīju naudu F. Roziņam. Sarakstīšanās 
notika aplinkus ceļā ar „Bābieti" — Roziņa sievu, kurai arī 
aizsūtīju uz pieprasījumu prāvāku zumu, ar kuras piepalī
dzību F. Roziņam izdevās aizbēgt no katorgas uz Ameriku. 

H .  P u n g a  
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Jānis Kļava 

Strādnieku kustības pirmie 
soļi Liepājā 



Strādnieku kustības pirmie soļi Liepāja 
Liepājas strādnieku kustība dzima un attīstījās kopā ar 

skolu jaunatnes revolucionārās atziņas pamošanos un nobrie
šanu. Un nekur ari nebij auglīgāka zeme šij kopējai attī
stībai, nekur nebij viņa tā dzīves pašas radīta, nebalstījās tā 
uz dzīves tiešamību, kā taisni Liepājā. Tāpēc arī nav nekāds 
brīnums, ka no Liepājas vidusskolu latviešu aprindām izauga 
vesela rinda pirmo strādnieku kustības teoretiķu un darbi
nieku, kuru vārdus un vēl vairāk — kuru darbus latviešu 
s t r ā d n i e k i  n e k a d  n e a i m i r s ī s .  L i e p ā j ā  i z a u g a  J a n s o n s -
B r a u n s ,  R o z i ņ š - Ā z i s ,  E r n e s t s  R o l a v s .  

Šij parādībai ir savi dziļi cēloņi pašā Liepājas vidusskolu 
jaunatnē. Liepājas apkārtnes latviešu zemniekos reti varēja 
atrast pagājušā gadusimteņa beigās kādu „pelēko baronu", 
kādu tik pārtikušu, ka tas būtu nācis uz tām domām, sūtīt 
savus bērnus tālāk par pagastskolu. Tie savā lielā vairumā 

•bij sīkzemnieki ar, ja daudz, 100 pūrvietām zemes, un pie 
tam mājas bij vēl neizmaksātas, t. i. katru gadu nācās visu 
pārpalikumu no saimniecības ienākumiem līdz pat pēdējam 
grasim atdot kungam un muižniecības zemes bankai Jelgavā. 
Viņu bērni tādēļ maz ko atšķīrās no muižkalpu bērniem — 
tie strādāja ar arklu, ar izkapti pār pļavām un druvām 
vēl agrāki nekā muižkalpu bērni. Par skolu domāja tik tie, 
kuriem dzīslās tecēja citādas asinis, kuru dvēselē bij iezagu
sies dievišķīgā dzirkstelīte pēc jaunas pasaules ārpus šau
rajām kūtīm un druvām un kuru acīs laisitijās ari spēks pār
varēt visas grūtības iun šķēršļus un „sniegt tāles, kur saule 
aust". 

Šo jaunekļu dzīve Liepājā norisinājās viscaur starp strād
niekiem un bij materiali vēl daudz sūrāka nekā vienkāršo 
rokpeļņu dzīve. Lai ir atļauts te īsos vārdos aizrādīt uz 
Ernesta Rolava dzīvi, tāpēc vien jau, ka viņš, faktiski 
ņemot, bij Liepājias latviešu strādnieku pirmo pulciņu dibinā
tājs un ari pirmais revolucionārais skolotājs. 

Ernests Rolavs apmeklēja ģimnāziju pret sava tēva gri
bu un pārtika visu laiku vienīgi no stundām. Viņš dzīvoja 
(kad es viņu pirmo reiz satiku) pie kāda sava radnietoa — 
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strādnieka. Mazā istabiņa, vienīgā, kurā mita visa ģimene, 
bij bāstin piebāsta, kad vakarā visi tās ļaudis bij mājās, un 

Ernesta stūrītis galda gaiā bij 
„ ^ tik liels, ka tas ar mokām tik 

varēja tur atvērt burtnicu. Vi 
ņa pārtika pastāvēja bieži no 

' maizes riecēna, un labi, ja rad-
p niece tam bij pataupījusi kādu 

šķīvīti zupas, kad tas trijos 
wftgk -jm" pārnāca no skolas. 

Cik lielu iespaidu atstāja 
šāda dzīve uz apkārtējo jau 
nātni, rāda piem. tas fakts, ka 
pie viņa griezās strādnieku 
jaunekļi pēc padoma un ka vi 
ņam nācās būt dažam labam 
par ceļa rādītāju. 

Kas nu varēja būt dabiskāks, 
ka šo jaunekļu apvienošana 
pulciņos? Kas dabiskāks par 
viņu organizēšanu, tiklīdz Ro-

Ernsts Rolavs lavā pamodās revolucionārs, 
attīstījās atziņa, ka nevis skolā, 

nevis pacelšanās pāri par izsūktām strādnieku, kalpu un sīk-
zemnieku masām var vest cilvēci pie augstākas kulturelas 
dzīves, bet vienīgi tikai, ja šīs masas organizēti griež krūtis 
pretīm saviem apspiedējiem un izsūcējiem? 

Un šo atziņu pamodināja Liepājas vidusskolu jaunekļos 
pirmie no Maskavas pārbraukušie studenti, pārvezdami līdz 
nevien tik Krievijas jaunatnes revolucionārās tradicijas un 
sparu, bet arī viņas pirmos pieredzējumus strādnieku organi
zēšanā. Ar lielu sparu ķērās nu Rolavs un citi pie pulciņu 
organizēšanas un strādnieku apziņas izkopšanas. Pienākušā 
krievu un vācu revolucionārā un sociālistiskā literatūra tika 
tulkota un pārrakstīta un vairākas vācu sociāldemokrātijas 
teoretiskās grāmatas (Engelsa „Ursprung der Familie", 
Marksa „Elend der Philosophie" u, t. t.) pulciņos atreferētas 
un pārrunātas. Lēnām izstrādājās strādniekos cilvēki, kuri 
zināja, kas viņi ir, un kuru šķiras apziņa bij tik noskaidroju
sies, kā viņus viegli varēja stādīt pretim daudzajos jautāju
mos augstskolu audzekņiem. Bij starp viņiem cilvēki, kuri 
interesējās vairāk par filosofiju (Liepiņš) citi atkal par lite
ratūru un mākslu (Šiliņš), bet vairums no viņiem tapa tomēr 
par īstiem strādnieku politisko un saimniecisko ideālu izpau
dējiem un aizstāvjiem (Driega, Miņķis u. t. t.). 
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Ir pats par sevi saprotams, ka šāda strādnieku garīgās 
dzīves pamošanās nevarēja palikt bez iespaida arī uz viņu 
darba apstākļiem. Pulciņos ņēma dalību dažādu arodu strād
nieki. Tur bij būvstrādnieki, kokstrādnieki, bij arī tieši fa
brikas strādnieki. Pirmo darba konfliktu Liepāja piedzīvoja 
vēl priekš 1897. gada lieliem Peterburgas streikiem vienā no 
lielākām galdniecības darbnīcām. 

Neaizmirstami Liepājai pali/ka cara Nikolaja II. kronēša
nas svētki 1896. gada maijā. Pilsētas valde bij paredzējusi 
visdažādākās izpriecas tautai, galvenām kārtām, saprotams,, 
visu tā ierīkodama, kā mantīgām šķirām pie tam atlēktu liels 
„amizieris". Neviena tauta, kias uzskata apakšējās tautas 
masas arī par cilvēkiem, nebūtu sev atļāvuši tādu izsmieklu 
attiecībā uz pilsētas strādniecību, kā to toreiz bij nodomājusi 
Liepājas pilsētas valde. Priekš labākām aprindām bij pare
dzēts mielasts Kūrmājā, pēc tam, kad tauta būtu apmierinā
jusies ar kumēdiņiem, alu un cūkas ķeršanu Paviljonā un uz 
Stacijas laukuma. Bet Liepājas kungi bij taisījuši savus rē
ķinus bez tautas masām. Pietika ar pārs vārdiem, un ku
mēdiņu būdas, alus mucas, karuseļi un kungu veprelis saņēma 
tādu belzienu no Liepājas strādniecības, ka šiem tautas iz
smējējiem neatlika pat vairs tikdaudz dūšas, lai sarīkotu 
Kūrmājas slēgtās telpās izsludināto mielastu cara tētiņam par 
godu. Liepājas strādniecības masas instinktivi bij pamodu
šās, un viņas nevarēja vairs tikt iežūžinātas saldajā vergu 
miegā. 

Mazo apzinīgo strādnieku pulciņu darbības pārskatu un 
viņu iespaida pieaugšanu raksturoja sevišķi gaiši katru gadu 
sarīkotie maija svētki. Ja mana atmiņa mani neviļ, pirmo 
reizi svinēja liepājnieki 1. maiju 1895. gadā uz Liepājas eze
ra salas biedra Roziņa-Āža vadībā. Divas diezgan lielas 
zvejnieku laivas aizveda gaviļniekus agrā rītā uz salu un tikai 
vēlā vakarā viņi atgriezās atpakaļ. Nākamā 1896. gadā 
maija spētki atgādināja lielu masu sapulci mežā otrpus ezera, 
kur runāja — es lūdzu neuztraukties! — Miķelis Valters, 

Tikai 1896. gada beigās parādījās Liepājā pirmie „špiki" 
un par viņu cēloni bij Ernesta Rolava arestēšana Maskavas 
studentu demonstrācijā 1896. gada novembrī uz Chodinkas 
laukuma. Tas vien, ka Rolavs bij liepājnieks, pietika pazī
stamajam Maskavas ochrankas priekšniekam Zubatovam, lai 
vestu to sakarā ar lielajiem aizliegtās literatūras transpor
tiem, kas pārpludināja Maskavu no 1895. gada sākot. Fakts 
bij tas, ka liepājnieki noorganizēja ārzemju literatūras ieve
šanu un pārvešanu uz Maskavu, un vēlāk Vjatkas trimdā no
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mirušais Jānis Pūce veda veseliem čemodāniem no jūrniekiem 
saņemto literaturu uz Maskavu. 

Tā liepājnieki dabūja pirmos „špikus", un tiem izdevās 
ari savest visus sakarus <un nakti no 19. uz 20. maiju 1897. g. 
tika arestēta liela dala strādnieku pulciņu dalībnieku, bet gal-
venām kārtām skolu jaunatne. Interesanti ir konstatēt 
ka (toreiz visi arestētie tika apvainoti par cenšanos „gāzt pa
stāvošo kārtību", pie kam šo gāšanu žandarmērijas palkav-
nieks saprata tā, itkā viņi nodibinājuši sazvērēstību, kuras 
m ē r ķ i s  i r  a t d a l ī t  L a t v i j u  n o  K r i e v i j a s .  

Ar šiem pirmiem arestiem pulciņu darbība tika pārtrauk
ta, bet viņu iespaids uz strādnieku masām bij tik lielisks, ka 
tikai aklā žandarmērija, Baltijas muižniecība un baznīckungi 
nekā nemanīja par šo iespaidu. Viņu acīs bij viss iznīcināts 
un uz visiem laikiem sadragāts. Un var iedomāties viņu sa
šutumu, kad pēc diviem gadiem (kad tika galīgā veidā pa
sludināts cara spriedums 1897. gada arestētiem). Liepājas 
strādniecība 1. maijā sarīkoja savus maija svētkus ne vairs 
uz ezera salas vai mežā aiz ezera, bet pašā pilsētā, uz ielām, 
darbnicās un fabrikās. Ko pirmie biedri vēl tikai loloja sirdī, 
kā tāļu nākotnes sapni, tas 1899. gada maija svētkos bij pir
mo reizi Liepājā pārvērties par dzīves tiešamību — strād
nieku masas, tūkstošiem un atkal tūkstošiem, atstāja savas 
darba vietas un pacēla spēcīgā, aizraujošā, visus apstulbinošā 
demonstrācijā pirmo pulciņu brīvības un zocialisma lozungus 
par viņu pašu, par visas darba tautas prasījumiem, kurus aiz
stāvēt un izcīnīt nu vairs nevajadzēja mazajiem pulciņiem, 
bet kuri nu balstījās uz plašiem darba tautas kamiešiem. 

Daudzi no viņiem pirmiem Liepājas strādnieku kustības 
nesējiem atdusās jau zem zaļajām velenām, citi izkaisīti pa 
visām pasaules malām, un viens otrs ir arī atsacījies no sa
viem jaunības ideāliem, bet jaunais milzis, kas iz vēja lau-
stām nomaļus priedēm iznira par staltu kuģi uz aukainās jū
ras, nes veco karogu tālāk uz viņām saulainām tālēm, no ku
rām viņam pretim māj jauna, cilvēcīga dzīve. 

Trimdā, 1924. gada janvaiī. 
J ā n i s  K ļ a v a  
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A. Kapostiņš 

Rīgas dumpis 



Rīgas dumpis 

Ievads 
Latvijas agrarais raksturs XIX. gadu simteņa 

sākumā vēl nebij atšķaidīts rūpniecības pasākumiem. Lat
vija bij tīpiska zemkopju zeme, kurā svabadie kapitali tapa 
ieguldīti zemkopībā, un ar viņas palīdzību smagā un grūtā 
klaušu kārtā iedzīta virsvērtība no kalpinātās latvju tautas 
par labu vietējiem muižniekiem, zemes īpašniekiem. 

Pārejot uz intensivāku zemes apsaimniekošanu, jo vecu 
vecā iekārtā klaušu kārtībā ražotie zemes produkti iznāca 
par dārgiem un nespēja rast sev tirgu ārpus mūsu zemes ro
bežām, piespieda mantīgo šķiru, muižniecību, grozīt attiecī
b a s  s t a r p  d a r b a  d e v ē j u  u n  d a r b a  d a r ī t ā j u ,  ķ e r o t i e s  p i e  a g 
ra r ā s reformas un zemnieku brīvlaišanas. 

Kā jau parasts, brīvlaistais zemnieks vēl ilgi, dažādu 
gudru rīkojumu, papildinājumu, likumu un patentu dēļ, fak
tiski bij tas pats slaušinieks, kā pirms brīvlaišanas. Tikai pa
mazām, vairāk kā l/2 gadu simteņa laikā, klaušu zemnieks 
pārvērtās 110 vienas puses par zemes īpašnieku, sīko z e m -
nieku-saimnieku, no otras puses — par 1 a u ku 
p r 0 1 e t a r i t i, kalpu, kam nebij kur savu galvu pielikt. 

Tautsaimniecībā ir sava harmonija, ikkatrs dzīvs spēks 
atrod sev piemērošanu. 

Tā ari ar šo brīvo zemes kalpu. Viņus uzsūca pamazām 
pilsētas amatniecība un rūpniecība. Cik atsvabinājās roku 
no lauku darbiem, tik uzņēma sevī pilsēta, vai tie izceļoja uz 
Krieviju un citurieni. 

Ne jau tik ideāli pareizi tas notika. Smags un grūts ir 
šāds pārkārtošanās process. 

Vēl XIX. gadu simteņa pirmajos desmitos uz laukiem 
dzīvoja 94,5% visu zemes iedzīvotāju. Pilsētu iedzīvotāju 
skaits bij gaužam niecīgs, izņemot Rīgu, kurai jau aiz mugu
ras bij gara tirdznieciska un amatnieciska pagatne, te ari bij 
sastopami lielākie tirdzniecības uzņēmumi. Par rūpniecību 
nav tai laikā ko runāt, pat Rīgā viņai bij pilnīgs lielāku 
amatniecību raksturs. 
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1. Rīgas rūpniecības attīstība 
Rīgas rūpniecība sāka attīstīties ļoti vēlu. Vakareiropā 

pilsoņu tiesības, tvaiks un dzelzsceļi radīja jau XIX. gadu 
simteņa pirmajā pusē lielrūpniecības uzplaukšanu. 

Mūsu zemei, ar Rīgu priekšgalā bij jāizcīna un jānovēl 
dažu dažādi šķēršļi, kuri bij uzgūlušies par to kā smags vidus 
laiku mantojums. Pagalam reakcionaras ideoloģijas pilnā 
valdošā šķira ļoti lēni, soli pa solim atkāpās dzīves nepiecie
šamības priekšā un nodeva vienu savu jau sen iezārkoto pri
v i l ē ģ i j u  p ē c  o t r a s .  T i k  a p  7 0 .  g a d i e m  r a d ā s  l i e l r ū p n i e 
cībai labvēlīgi apstākļi un viņa uzsāka savu 
ātro un plašo iekarošanas gājienu arī mūsu zemē. Ar 1864. 
g. 4. jūnija patenti nodibinājās t. s. rūpniecības brīvība, kad 
ari sākās jauns posms visās vietējo ražojošo spēku attiecībās. 

Kā attīstījusies Rīgas rūpniecība, rāda sekošie skaitļi : 
1808. g. Rīgā bij 31 rūpn. suznēm., strādn. skaits ? 
1820. „ „ „ 60 „ ,', „ „ ? 
1834. „ „ „ 33 „ „ „ „ 1,593 
1840. „ „ „ 46 „ „ „ „ 1,945 
1864. „ „ „ 90 „ „ „ „ 5,670 
1874. „ „ „ 141 „ „ „ „ 11,798 
1884. „ „ „ 1265 „ „ „ „ 23,854 
1900. „ „ „ 2136 „ „ „ „ 56,253 

Kā redzams, strauju kāpienu taisījusi Rīgas rūpniecība 
no 1864. līdz 1900. gadam, pavairojot uzņēmumu skaitu 23,3 
reizes, bet nodarbināto strādnieku skaitu 10 reizes. 

šāda spēja industrijas attīstība prasīja pēc spēja un lielu 
kapitalu un darba spēka pieplūduma. 

Visu to spēja dot un deva mūsu mazā zemīte. 
Pirmkārt, kapitals. Pilsētu tirgoņu kapitali bij ieguldīti 

dažādos veikalu pasākumos un nevarēja tik ātri atsvabinā
ties un pārcelties rūpniecībā, kā to viņas spējā pieaugšana 
prasīja. Tie bij jārod ārpus pilsētām. 

Viņas iegūšanā spēlēja galveno lomu muižu īpašnieki. 
Svārstīgā labības tirgus dēļ viņi centās savu zemes īpašumu 
r e n t i  k a p i t a l i z ē t ,  ķ ē r d a m i e s  p i e  m ā j u  p ā r d o š a n a s  
līdzšinējiem zemniekiem-rentniekiem. Ievācot iepirkšanas 
un iemaksu naudas, pievelkot sīko rentnieku, krodzinieku, 
saimnieku noguldījumus bankās un krājkasēs radās lieli kapi
tali, ko ieguldīt rūpniecības uzņēmumā viņu akcijās, obligā
cijās un citādā veidā. 

No 1873.—1881. gadam, t. i. 9 gadu laikā, pārdotas 
11,159 mājas. Vidzemes zemnieki 40 g. laikā no 1862. līdz 
1901. g. pirkuši no muižniekiem zemi par 70,452,444 rubļiem, 
Kurzemē 20 gadu laikā no 1864.—1884. par 38,527,960 rbļ., 
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kas kopā 40 g. iztaisītu apmēram 140—150 miljonu ruibļu. 
Šie lielie kapitāli, ieplūzdami rūpniecībā, un galvenām kār
t ā m  R ī g ā ,  r a d a  l i e l o  r o s ī b u ,  f a b r i k u  d i b i n ā š a n u  u n  i n d u 
strijas uzplaukšanu. Tā ražojumu vērtība, kura 
1864. g. Rīga deva 5,3 milj. ru'b., jau 1874. g. — 16,2 miljonu 
rubļu. 

Tiik tālu kapitala ieplūdums. 
No otras puses, iepērkot zemnieku mājas, ievedot inten-

sivāku un racionelā'ku saimniekošanu, kā muižās, tā zemnieku 
saimniecībās atsvabinājās darba spēks, kalpi, kuri saplūda 
p i l s ē t ā s ,  g a l v e n ā m  k ā r t ā m  R ī g ā  u n  r a d ī j a  s p ē c ī g o  p r o l e 
tariātā armiju, kura jo drīzi sāka līdzi runāt sabie
driskā dzīvē, gan organizējoties savās biedrībās, gan liekot 
savu varu just streikos un beidzot slepenās organizācijās. 

Cik spēji rūpniecība pievilka sev nepieciešamo darba spē
ku liecina tas, kā Rīgā no 1881.—1897. g., 15 g. laikā, iece
ļojuši 93,877 cilvēki. 

Kā darba spēks, ieceļojušais latvietis — zemnieks, ātri 
piemērojās jaunajiem apstākļiem un drīzi izvērtās par kriet
nu kvalificētu strādnieku, kāds tomēr nepiecie
šams modernai industrijai. 

Jau 1890. gadu otrā pusē vietējam kapitalam nāk palīgā 
ārzemju kapitals. Negribēdams maksāt augstās aiz
sargu muitas, tas pārceļ savas fabrikas uz Krievijas pierobežu 
apgabaliem, izvēlēdamies Baltiju, sevišķi Rīgu, par nomeša-
nās vietu. Rīga ar savu ostu, dzelzsceļiem, krietniem strādnie-
kiem bagātīgi spēj apmierināt arī ārzemju kapitala prasības. 

2. Strādnieku šķiras garīgā dzīve 
Saimnieciskās dzīves pārkārtošanās radīja arī li^n lū

zumu tautas slāņu garīgā dzīvē. Sevišķi tas sakāms par lat
viešiem. Ja vēl pirms 1860.—70. gadiem nevarēja būt runa 
par latvju kulturu, jo te dzīvoja kulturas dzīvi vācieši un 
tiem blaku „undeutsche'' nevāci — latvieši, tad jau 90.— 
900. gados bilde bij spēji mainījusies. Kā uz laukiem, tā se
višķi pilsētās, kur saplūda enerģiskākie un spējīgākie gari, 
radās jo intensiva garīga dzīve, organizēšanās 
biedrībās, palīdzības kasēs u. t. t., grāmatniecība, laikraksti, 
skolas. Kaut gan vietējās varas par katru cenu centās no
spiest un apspiest šo kustību, viņa tomēr lauzās un lauzās uz 
āru, skolu un organizāciju tīklis auga un plētās plašumā, tā 
ka ap 1900. gadu, kā lauki, tā pilsētas rāda iepriecinošu mošu 
dzīvi un interesi. 

Kapitalisms savā attīstībā rada pats sev pretģifti. Pieau
got strādnieku skaitam, rūpniecībai centralizējoties, rodas 
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arī strādnieku inteliģence, kura nekavējoši ķeras pie orga
nizētas cīņas izvešanas ar kapitalu. 

Kalpitali&mam iet kā zināmajam burvim, kurš gan mācējis 
izsaukt viņpasaules garus, bet aizmirsis maģisko formulu to 
aizsūtīšanai atpakaļ. Kā lielgruntniecības cīņa ar sīkgrunt-
mieku mūsu zemē noveda pie latviešu tautiskās kustības, tāpat 
kapitala ieplūdums pilsētās, sevišķi Rīgā, radīja strādnieku, 
pilsētas p.roletariata kustību, par kuras pir
majām bezdelīgām jāuzskata jaunstrāvnieki un viņu 
izdevumi. 

3. Jaunstrāvnieki 
Kaut gan līdz „jaunstrāvnieku arestiem 1897. g. viņi bij 

vei'kuši tikai kolosālu iepriekšēju aģitacijas un sagatavošanas 
darbu, neiespiežot ies tieši un dziļi pašu fabrikas strādnieku 
masās, tomēr viņu iespaids, brīvais vārds un jaunā doma, ko 
tie jau sākot no 1886. g. Rīgā un citur bij sludinājuši, gan 
legalajā presē, strādnieku biedrībās u. t. t., nevarēja un ne
palika bez dziļa iespaida. 

Oficiālie avoti par to izsakās sekoši: 
D. 1. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes atsauk
smes par jauno strāvu. 

„Astoņdesmito gadu beigās starp dažiem latviešu māco
šās paaudzes pārstāvjiem zem vispārējās literatūras un eko
nomisko mācību iespaida sāka rast atbalsi jaunākās teorijas, 
kuras ienesa šīs jaunatnes pasaules uzskatos Vakareiropas 
zinātnes un dzīves straumi, bet pa daļai arī ultra liberālās 
strāvas krievu universitātēs, kur dažas no šīm personām iz
glītojās. Tādā kārtā, iepazinušies ar reālistiskās skolas mo
dernām mācībām, literaturu, materialisma ekonomiskām teo
rijām un sociālismu, minētie inteliģenti — latvieši, nepārtrau
cot sakarus ar saviem tuviniekiem un, galvenām kārtām, lau
ku iedzīvotājiem, pārnesa minētās strāvas visupirms uz n a -
badzīgo latviešu literaturu, bet pēc tam arī 
uz rosīgu darba pilnu dzīvi, būdami dažos gadījumos par 
j a u n u  u z s k a t u  p a u d ē j i e m ,  k a s  g l u ž i  p r e t ē j i  K r i e v i 
j ā  p a s t ā v o š a i  z o c i a l a i  u n  v a l s t s  i e k ā r t a i .  

Reizē ar to šie paši reālismā paudēji literatūrā un tā po
litiskās nozīmes skaidrotāji tautas masās, bija latviešu inte
liģences agrāko tradiciiju pretinieki, kuras dibinājās uz š a u-
ri-nacionalām latviskām tendencēm, pie kam šie pē
dējie nosauca sev naidīgo virzienu par „Jauno Strāvu". 

Agrāko konservatīvo tendenču „Vecās Strāvas" — priekš-
stāvju orgāns bija Rīgas latviešu avize „Baltijas Vēstnesis", 
kāmēr šīs jaunās strāvas redzama izpaudēja latviešu garīgā 
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dzīvē bija, sākot ar 1886. g., Rīgā izdotā dienas avize „Die-
nas Lapa". 

Pēdējā jau no paša sava pastāvēšanas sākuma kalpoja 
latviešu nabadzīgāko šķiru interesēm, ko re
prezentēja vai vienīgi zemnieku kārta, kura deva no sava 
vidus samērā niecīgu skaitu domu, dienesta karjeras un kapi
tala „aristokratu". 

Tomēr līdz 1893. g. beigām „Dienas Lapa", cīnīdamās par 
nabadzīgo šķiru interesēm, vietējā rakstura jautājumos ne
uzstādīja savā programā nekā kaitīga politiskā nozīmē. 1893. 
g. beigās, turpretī, šīs avizes redaktors, Pēterburgas univer
s i t ā t e s  t i e s ī b u  k a n d i d a t s  J ā n i s  P l i e k š a n s ,  p i r m o  
r e i z i  i e n e s a  a v i z e s  u z d e v u m o s  t e n d e n c e s  
ar sociāldemokrātisku raksturu, izmanto
dams pie tam dažus latviešu mācošās paaudzes priekšstāv-
jus, kuri sniedza avizē savus literariskus darbus un tādēļ 
kļuva par redaktoram tuviem cilvēkiem"... 

„Visas šīs personas, būdamas vienis prātis savā politiskā 
pārliecībā, nāca pie slēdziena par sociāldemokrātisku ideju 
un pasākumu propagandas nepieciešamību starp latviešu ie
dzīvotājiem. šīs propagandas saturs un paņēmieni bij ņemti 
n o  p a z ī s t a m ā s  v ā c u  s o c i ā l i s t u  E n  g e l s a  u n  K a u t s k a  
1891. g. izdotās „E r fu r t e s p r o g r a m a s". 

Programas tuvākais uzdevums bija vispārēja strādnieku 
izglītība, ieskaitot še nevien fabriku un amatniecības strādnie
kus, bet arī kalpotājus un lauku kalpus. 

Paceļot šo šķiru izglītības līmeni, aģitatoriem vajadzēja 
apgaismot viņu acīs strādnieku šķiras grūto stāvokli un ka
pitālistiskās iekārtas nospiedošo nozīmi, iepotējot strādnie
kiem neatlaidīgas cīņas nepieciešamību pret šo iekārtu, darīt 
uz viņiem iespaidu, norādīt uz organizācijās nozīmi un pēc 
tam vest viņus atklātā cīņā, kuras rezultātā jābūt eko
nomiskā režima un tās valsts iekārtasgāšanai, kas 
pēc šīs mācības bij kapitalisma jūga atbalsts. 

šāda pilnīgi revolucionārā programa bija apzinīgi pie
ņemta no augšām minētām personām"... 

„Tādā kārtā nodibinājās Rīgā sabiedrība, kura, mainīda
mās pa daļai pēc sava sastāva, bij vairākus gadus no vietas 
t a s  i n t e l i ģ e n c e s  c e n t r s ,  k a s  v a d ī j a  v i ņ u  r a d ī t o  n o 
ziedzīgo aģitacij u"... 

Visā visumā vēlāk plaši attīstījusies sabiedrības darbība 
izpaudās jau samērā sarežģītā sistēmā caur dažādiem pro
pagandas paņēmieniem, kuri bij gan legāli, gan nelegāli, pie 
kam pirmie, būdami ārēji neuzkrītoši, ietvēra sevī tomēr no
ziedzīgus nolūkus un radīja pretlikumīgas sekas. šādi 
legāli paņēmieni bija avizes un mutiska propaganda publi
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skās sapulcēs, kurpretl nelegālie paņēmieni bija : slepena cen
trālā pulciņa nobināšana, noziedzīgas literatūras masu tran
sportu organizēšana, tās izplatīšana un tulkošana latviešu 
valodā, slepena mutiska tieši revolucionāru ideju propagan
da, streiku organizēšana" u. t. t. . . . 

„Tanī pat laikā PHekšans un viņa domu biedri, atzīdami, 
ka dzīvais vārds ir labākais aģitacijas līdzēklis, piešķīra lielu 
nozīmi jautājumu vakariem, kurus sarīkoja dažādas biedrī
bas vairākās pilsētās un pat pagastos Kurzemē un Vidzemē. 
Tāpēc viņi nolēma ņemt uz sevi publisku priekšlasījumu va
dību šinīs vakaros Rīgā, Karleviča zālē, „Zieds" un pava
sara" biedrībās. Bet sevišķa uzmanība no viņiem bij vērsta 
uz Rīgas biedrību „Jonatans", kurā sastāvēja ļoti daudz 
strādnieku. 

Viņi lasīja šinīs vakaros gandrīz vienīgi par sabiedriskiem 
jautājumiem un strādnieciska rakstura lietām, pie kam no
r ā d ī j a  u z  s t r ā d n i e k u  a p s p i e š a n u  n o  k a p i t ā 
listiem, un caur to iepotēja klausītājos pamazām domas 
par cīņas nepieciešamību pret pastāvošo iekārtu,,... 

4. Jaunās strāvas iespaids 
Tik tālu oficiālie avoti. Saprazdama gaužam pareizi un 

vispusīgi tās briesmas, kuras ienesīs masās jaunā kustība, ad
ministrācijā pielika visas pūles, lai šo kustību likvidētu. Pa
darot uz laiku nekaitīgus spējīgākos darbiniekus, tos izsūtot 
no Latvijas, domājās uz laiku apturējusi zocialisma tālāko 
izplatīšanos. Vēl nebij paspējis krist galīgais spriedums 
„Jaunās Strāvas" lietā, vēl viņas darbinieki atradās cietumos, 
kad proletariata kustība, gruzdēdama sevī, meklēja iemeslu 
lauzīties uz āru. Visus „deviņdesmitos gadus" zocialisma 
propaganda jūtami parādās, it īpaši Rīgā, neizslēdzot pat 
1897.— 1899. g. g., kad visa aktīvā „Jaunstrāvnieku" 
grupa atradās apcietinājumā. Redzams, dzīves ikdienība 
bija par daudz laba zeme propagandas sēklai, kad „jaunā 
mācība" it kā pati no sevis spiedās strādnieku masās, pati 
n o  s e v i s  m ā c ī j a  v i ņ u s  r ī k o t  ī s ā k u s  v a i  g a r ā k u s  s t r e i k u s ,  
bāzt maisā nepatīkamos fabriku direktorus un meisterus u. 
t. t., rīkot vienu „nebūšanu" un „pārdrošību" pēc otras, lai 
tādi atgādinātu kapitalam savas prasības pēc īsāka darba 
laika un lielākas algas. 

Kad beidzot 1899. g. 31. martā bij kritis „visaugstākais" 
spriedums „Jaunstrāvniekiem" un tie devās katrs izciest savu 
sodu, Rīgas strādnieki paši uz savu roku vienu mēnesi vēlāk 
sarīkoja plašus maija nemierus Rīgā, tādi glu
ži neapzinīgi demonstrēdami tos rezultātus, kādus bij devuši 
k o p ē j i e  j a u n s t r ā v n i e k u  u n  k a p i t a l a  p ū l i ņ i  s t r ā d n i e k u  
š ķ i r a s  a p z i ņ a s  a t m o d i n ā š a n ā .  
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5. Džutes fabrika pirms «maija dienam» 
Par Rīgas dumpja oficiālo iemeslu un ierosinājumu jāuz

lūko tie ievada notikumi, kas saistījās ap 1899. g. sākumā 
jaunatvērto „Akc. sab. Linu un Džutes manufakturu" fabriku 
Ķīšezera malā. 

Džutes fabrika pec ka^a 

Šī fabrika nelaimīgā kārtā jau pati savā dzimšanā bij 
paņēmusi līdz neapmierinātības dīgļus strādniekos. Nebij vi
ņa vēl lāgā iesākusi strādāt, kad jau tā paša gada marta 
p i r m a j ā  d i e n ā  i z c e ļ a s  f a b r i k ā  p i r m a i s  s t r e i k s .  

Pie visai zemas darba algas, vairums austuves strādnieku-
sievieši, fabrikas direkcija vēl mēģina pagarināt darba dienu. 

Tas neizdodas, administrācijā piekāpjas. 
Par šo pirmo Džutes fabrikas streiku vietējā policijas ie

cirkņa priekšnieks ziņo Rīgas policmeisteram 1. martā se-
košo: 
D. 2. 

„Šorīt no rīta jaunatvērtajā Džutes manufakturā 
pie Ķīšezera, kur strādā vairāk kā 300 strādnieku, fabrikas 
administrācijā paziņoja, ka ar fabriku inspektora piekrišanu 
darbus fabrika turpinās līdz pīkst. iy2 vakarā, kāda iemesla 
dēļ apmēram puse no strādniekiem pēc pīkst. 6 vak. uzsāka 
streiku un sadrūzmējās pie fabrikas vārtiem. Fabrikas ad
ministrācijā, bīdamās, ka streikotāji nepiekauj tos, kas vē
lējās strādāt līdz 7)A vakarā, pārtrauca darbus un atlaida 
visus strādniekus uz mājām". 
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Ne fabrikas direkcija ar strādniekiem, ne strādnieki ar 
faibrikas direkciju, nebij apmierināti. ,,Džutes" fabrikā ļoti 
maza peļņa, sieviešiem tikai 35 kap. dienā, direkcija sola 
pielikt, lai iemācoties strādāt pie jaunajām mašīnām, 
tad vairāk nopelnīšot. 

Tā tas iet dienu dienā. Nemiera uguns strādniekos gruzd 
pamazām un neatlaidīgi. Viņu uzpūš mazā nopelna, grūtie 
apstākļi, un zocialistiskā propaganda, kura negrib un negrib 
mitēties. 

Tā jau 15. aprīlī pa Rīgas fabrikām un arī „Džutes" fa
brikā parādās proklamācijās, kuras uzaicina strādniekus 
s v ē t ī t  p i r m o  m a i j u  ( j .  s t . ) ,  s t r ā d n i e k u  š ķ i 
r a s  s o l i d a r i t ā t e s  s v ē t k u s .  

Proklamācijās izlaidusi latviešu, leišu, krievu un vācu 
valodās Rīgas strādnieku komiteja, redzams, lie
lā skaitā, jo vienā pašā 2. Pēterburgas iecirknī policijas rokās 
nākušas 61 proklamacija. 

Džutes fabrikā streiks neizcēlās, līdz politiskam streikam 
vēl strādnieki nav nonākuši. 

Vispār Rīgā nav labi. Strādnieki nemierīgi. 
Jau visu gada sākumu gaiss saspīlēts. Kaut gan nekā 

ārkārtēja neredz, tomēr adminisitracija pastiprina savu mo
drību. Citādi tik klusajā Rīgā ieviesies nemiera gars. Strād-
nie'ki streilko, proklamācijās, jaunstrāvnieku aresti. Te at
balsojas plašie Krievijas strādnieku un studentu nemieri. 

Džutes fabrika. Ieeja 
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6. Karaspēka patruļas 
Tāpēc arī administrācijā katram gadījumam sagatavojas, • 

paliek modrīgāka, mobilizējas. Policijas iecirkņiem pievelk 
palīgā karaspēku. Vismaz no zemāk pievestās sarakstīšanās 
redzams, ka jau aprilī Vidzemes gubernators bij parūpējies 
par karaspēka patruļu nozīmēšanu fabriku rajonos palīgā 
policijai. 

D. 3. Vidzemes gubernatora slepens raksts Rīgas policijmei-
sterām 17. aprilī 1899. g. Nr. 609. 

Viļņas kara apgabala priekšnieks uz manu lūgumu at
ļāva apaJkškareivju patruļas no Rīgas karaspēka daļām, kopā 
50 cilvēku, palīgā policijai fabriku rajonos līdz 5. maijam, 
par ko apgabala stabs ziņojis 20. armijas korpusa stabam 16. 
aprilī Nr. 5356. 

Darot šo zināmu Jūsu Augstlabdzimtībai, lieku priekšā 
nekavējoši stāties sakarā ar korpusa štābu par vietām, kur 
būtu jāsūta minētās karaspēka patruļas. Paraksts. 
D. 4. Rīgas policijmeistera raksts 17. aprilī 1899. g. Nr. 2931 
20. armijas korpusa staba priekšniekam. 

Pagodinos padevīgi lūgt Jūsu Ekselenci, vai jūs neatzītu 
par iespējamu izsūtīt karaspēka patruļas, pa 6 cilvēki katru, 
sākot ar rītdienu, sekošos policijas iecirkņos: 1., 2. un 3. Pē
terburgas, 3. Maskavas, 1. un 2. Jelgavas, tādi, lai patruļas 
ierastos pīkst. 8 un paliktu līdz 6 no rīta. Paraksts. 

7. Džutes maija streiks 
Pienāk .maija pirmās dienas. Džutes fabrikā atkal streiks 

algas dēļ. Par to ziņo vietējā policijas iecirkņa pristavs 4. 
maijā sekošo: 
D. 5. 

„Vakar no rīta Džutes manufaktūras strādnieki, 
skaitā 700, patvarīgi pārtrauca darbus. Iemesls tas, ka 
strādnieki nav apmierināti ar direkcijas izmaksāto zemo dar
ba algu". 

Daudz gaišāku ainu par šo liktenīgo streiku dod Vidze
mes gutoerņas vecākais fabriku inspektors Ruma savās zemāk 
pievestās trijās telegramās finansu ministrim Vitem. 
D. 6. 

2 .  m a i j ā  1 8 9 9 .  g . :  „ V a k a r  D ž u t e s  ( m a n u f a k 
tūras) otrā maiņa pulksten vienos dienā nestājās (pie dar
ba) ; sagāja kantorī lūgt dienas maksas paaugstināšanu; dar
bu beigusi, pievienojās pirmā strādnieku maiņa — pavisam 
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četri simti. Pēc paskaidrojuma fabrikas pārvaldnieks norai
dīja lūgumu, pavēlēja izklīst; darbu nesāk; fabrikas pār
valdnieks apturēja mašinu, izsniedza naudu; visi mierīgi iz
klīda; n o p i e t na nozīme nav piešķirama; al
gas nav zemas". 
D. 7. 

3. m a i j ā 1899. g.: „Streiks Džutē turpinās; mier
mīlīgu izlīgšanu nav ko gaidīt; piedalās visi, ap 600; kā 
pirmdienā, daudz piedzērušu; no rīta gribēja nekavējoši ap
rēķinu; pārvalde bij ar mieru lauzt (līgumu) uz abpusēju 
vienošanos, atteicās saņemt; lūdz pielikt; šimbrīžam izturas 
mierīgi". 
D. 8. 

5 .  m a i j ā  1 8 9 9 .  g . :  „ ( S t r e i k s )  D ž u t e s  ( m a n u 
faktūrā) turpinās; vakar vienai strādnieku maiņai paziņots, 
ka, ja šodien līdz sešiem no rīta nesāks strādāt — tiks atlai
sti; no 6 līdz 10 no rīta jāierodas kantorī pēc pasēm, pēc 
tam pases, nauda tiks nozūtīta uz iecirkni, lūdzu policiju sa
gatavot pavēstes, lai varētu tūliņ izsniegt un tādi aizdabūt 
prom vienu strādnieku maiņu; darbu noliktā laikā nesāka; 
kantorī neieradās; paliek faibrikā; šodien tiks paziņots par 
fabrikas otras maiņas atlaišanu". 

8. Strādnieku apšaušana 5. maijā pie Aleksandra 
dārza 

Līdz šim lēnais un samērā mierīgais dzīves temps Džutē 
pieņem drudžainu raksturu, līdz beidzot noved pie atklātām 
sadursmēm uz Rīgas ielām. 

Tipiski policejisku ziņojumu par to sniedz Maskavas 3. 
iecirkņa pristavs 5. maijā savam priekšniekam: 
D. 9. 3. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums 5. maijā 1899. 
gadā Nr. 10300 Rīgas policijmeisteram. 

„Pagodinos paziņot Jūsu Augstdzimtībai sekošo: Šodien 
ap 4 pēc pusdienas saņēmu ziņu, ka Džutes un Linu fabrikas, 
kura atrodas SPB šosejā pie Ķīšezera, strādnieki, skaitā ap 
300 cilvēku, galvenām kārtām sievietes, dodas barā uz pil
sētu. Tāpēc pie Aleksandra vārtiem bij sapulcināta policija, 
lai nekārtības pārtrauktu. 

Kad strādnieki bij pienākuši pie dzelzsceļa pārbrauktu
ves, tos aizturēja policija un lika tiem priekšā izklīst pa mā
jām. Uz policijas pierunāšanu strādnieki negrieza ne ma
zāko vērību un neizklīda, pieprasot no fabrikas aprēķinu. 
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Aleksandra vārti. Sadursmes vieta 5. maijā 1899. g. 
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Mēģināja strādniekus sadalīt grupās pa 10—15 cilvēku, 
bet arī viņi atsacījās sekot uz iecirkni, kur saņemtu aprēķinus, 
bet pieprasīja, lai tos laiž visus kopā, pūlī. 

Ap pl'kst. 5 strādniekus, kuri vēl ar vienu neizklīda, ieai
cināja dārzā, kurš bij tepat pie Aleksandra vārtiem, lai sa
ņemtu no fabrikas aprēķinus, jo šaī dārzā bij atbraucis ka-
siers ar naudu. 

Strādnieki, pa lielākai daļai sievietes, ap 150 cilvēku, ie-
gājia dārzā, bet pārējie, atpmēram tikpat daudz skaiitā, palika 
uz ielas un neiziklīda. 

Dārzā izsniedza aprēķinus, kad ap pl'kst. 6 „Feniiksā" at
skanēja darba beigšanas zignals, visas sievietes no dārza 
metās uz ielu un pievienojās iznākušiem strādniekiem. 

Dažās minūtēs uz ielas saplūda līdz 3000 strādnieku un, 
no sievietēm uzkūdīti, sāka kliegt un trokšņot, salauza dārza 
žogu, uz turieni sāka birt alus pudeļu un akmeņu krusa, 
pēdējos izlauza no ielas bruģa. 

Tajā laikā dārzā bij daži policijas ierēdņi, ap 30 gorodo-
vojiu, 15 zaldatu ar šautenēm. 

Kad istrādnieku pūlis sāka apmētāt policiju un zaldatus 
akmeņiem, pēdējie pēc sava unteroficiera pavēles, šāva zal-
pēm gaisā. 

Pēc šiem šāvieniem pūlis vēl trakāk svieda un uzmācās 
policijai un zal datiem, ievainodami pristava palīgu K o š k o, 
dažus gorod-ovojus un zaldatus. 

Tad zaldati vairāk reizes izšāva pūlī. Pēc šāvieniem pūlis 
metās 'bēgit uz visām pusēm. Uz ielas palika 4 ievainoti, ku
rus nekavējoši noveda uz pilsētas slimnīcu. 

Pēc pa telefonu ievāktām ziņām, pilsētas slimnīcā uz
ņemti 21 ievainoto, bez tam ceļā no ievainojumiem miruši 4, 
kuru līķi nodoti Maskavas daļas sekcijas kamerai. 

Auigšā minēto esmu ziņojis Rīgas 5. iecirkņa tiesu izmek
lētājam, Rīgas apgabaltiesas prokuroram un viņa palīgam 
pa 4. iecirkni" Paraiksts. 

Daudz izsmeļošāka un inteliģentāka ir 

D. 10. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš
nieka Prozorovska slepenā telegrama Policijas departamenta 
direktoram. 

5. maijā 1899. g. Nr. 2059. „3. maijā Rīgas Džutes ma
nufaktūrā ap 700 strādnieku, to skaitā 500 sievietes, atteicās 
ķerties pie darba, pieprasīdami algas paaugstināšanu; fabri
kas inspektora pierunāšana palika bez panākuma, kālab po
licija šodien stājās pie pasu un aprēķinu izsniegšanas, jo no 
fabrilkais to atteicās saņemt. Iespējamu nekārtību novērša
nai gubernators bij devis rīkojumu būt gatavībā Vjazmas 
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pulka bataljonam, kurš, nenogaidījis izsaukšanu, ieradās fa
brikā, bet tūliņ tika nosūtīts atpakaļ uz kazairmēm, izņemot 
vienpadsmit zemākos kareivjus, kuri kaut kādi bij palikuši; 
pa aprēķina izsniegšanas lailku, ap pīkst. 7 vakarā, ap 1000 
strādnieku no kaimiņu vagonu fabrikas „Fenikss", no darba 
mājās ejot, pienāca pie aprēķina izsniegšanas vietas, salauza 
sētu, -uzbruka policijas ierēdņiem un pieminētiem zemākiem 
kareivjiem, apmētādami tos ar akmeņiem un pudelēm, kas 
piespieda pieminētos 11 zemākos kareivjus pašaizsardības 
nolūkā dot divas zalpes, kurām četri strādnieki nošauti, četri 
smagi un divpadsmit viegli ievainoti, pēc kam pūlis atkāpās 
un tika izklīdināts no atsauktiem Vjazmas pulka bataljoniem. 
Fabriku un aplkārtni apsargā patruļas; dzērienu pārdotavas 
ir slēgtas; tiesu orgāni uzsāk izmeklēšanu uz Sodu lik. 264. 
p. p. Tuvākas ziņas pa pastu. " Paraksts. 

Tāds ziņojums arī no Policijas Departamenta direktora 
saņemts. Viņš jau sevī satura samērā plašu, ka/ut gan ne iz
smeļošu, ziņojumu par sadursmi pie Aleksandra vārtiem. Arī 
viņā ir neskaidri tie motivi, kuri šo sadursmi radīja. Viņš 
pūlas visiem spēkiem novelt atbildību no policijas. Tomēr 
arī pēc viņa paliek neskaidrs, kāpēc strādnieki sadzīti Alek
sandra dārzā un kāpēc īsti izcēlās kaušanās. 

D. 11. 6. maijā 1899. g. Nr. 1197. ^Papildinot telegra-
mu no 5. maija Nr. 2059 
— pagodinos ziņot Jūsu Ekselencei, ka 3. maijā iz
cēlies strādnieču streiks šī gada martā jaunatvērtā 
akcionarā „Džutes" fabrikā, kura atrodas 6 verstis no 
Rīgas pie Ķīšezera, ir izsaukts ga'lvenām kārtām aiz sieviešu-
audēju neapmierinātības ar zemo darba algu, kuru, pēc viņu 
vārdiem, fabrikas pārvaldnieks ārzemnieks (?) Bait-
ābols (viņš ir arī galvenais fabrikas akcionars) itkā apsolījis 
paaugstināt pie aprēķina izvešanas 1. maijā, bet šo savu so
lījumu nav izpildījis, norādīdams uz to, ka daudzas sievietes-
audējas pa laiku, ikopš fabrika strādā, vēl nav pietiekoši ie
vingrinājušās darbā. Aiz šī iemesla visas sievietes, kuras bij 
pieprasījušas algas paaugstināšanu, 3. maija rītā ieradušās 
fabrikā, atteicās ķerties pie darba, bet drīz vien viņām pie
vienojās arī pārējās no otrās maiņas, pie kam bez panākuma 
palika arī fabrikas inspekcijas pierunāšana, kura vilkās līdz 
5. maija pusdienai, — viņas ietiepīgi atteicās uzsākt darbus, 
tā arī saņemt no fabrikas aprēķinu, ko pēc tam tad nu uz
deva izdarīt policijai, izsniedzot ar to arī viņu pases. Tā kā 
visas streikojošās sievietes kategoriski atteicās paklausīt po
licijas uzaicinājumam izklīst no fabrikas pagalma, vai iet uz 
iecirkni saņemt aprēķinu un pases, tad turpmāk no viņu pu
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ses iespējamu nekārtību novēršanai Vidzemes gubernators 
ģenerālmajors Surovcovsar 20. armijas korpusa koman
diera, infaniterijas ģenerālā Dmitrovska, piekrišanu, iz
deva 5. maija dienā rīkojumu, (Lai viens 115. Vjazmas pulka 
bataljons priekš jeb kura gadījuma stāvētu sagatavots ka
zarmās, bet aiz kara priekšniecības pārpratuma nozīmētais 
bataljons nenogaidījis izaicinājuma, apaJkšpalIkavnieka J u -
n o vi č a vadībā, tūliņ pat izigāja no kazarmēm un pl'kst. 2 
dienā ieradās nekārtību vietā, no kurienes nevajadzības dēļ 
Rīgas policijmeisters, kolēģiju padomnieks G e rt i gs, kurš 
visu laii/ku kopā ar savu palīgu, kolēģiju padomnieku V o i -
t o v u, un citiem viņa ziņā uzticētiem policijas ierēdņiem 
rīkojās „Džiutes" fabrikā ar strādnieču nomierināšanu, to 
tūliņ nosūtīja aitpakaļ uz kazarmēm. 

Pēc bataljona aiziešanas no faibrdikas streikojošo sieviešu 
vairākums drīz vien iziteiea piekrišanu paklausīt policijas pra
sībai saņemt aprēķinu un pases iecirknī, kamdēļ tās, skaitā 
150 cilvēku, policijas ierēdņu un, poliicmeistera aprēķinu iz
sniegšana/i komandētā, viņa palīga V o i t o v a k. pavadībā, 
devās no fabrikas uiz piilsēftu, bet, nenoejot līdz iecirknim, aiz 
šimbrīžam nenoskaidrotiem iemesliem, par aprēķināšanās vie
tu tika iecirkņa vietā izraudzīts pa ceļam, vagonu fabrikas 
„Fenikss" un ciitu tuvumā atrodošais restoracijas dārzs Ale
ksandra parks", kur drīz pēc tam iegriezās atpūsties 11 ze
mākie kareivji no Vjazamas pulka, kuri nāca no „Džutes" 
faibrilkas, kur viņi pēc bataljona aiziešanas bij atstāti fabri
kas pārvaldnieka Baltā bola k. dzīvokļa apsargāšanai. 

Policijai, izsniedzot pieminētā dārzā strādniekiem aprē
ķinu, kad kaimiņu vagonu fabrikā 6 vakarā nopūta darba 
beigšanu, lielākā daļa aprēķinu gaidošo sieviešu patvaļīgi iz
gāja no dārza pretī „Feniksa" fabrikas" strādniekiem, kur 
daudzām no tām strādāja vīri un cilti radinieki — pēc kam 
pie resitoracijas dārza ^Aleksandra parks" drīz pienāca tūk
stošu liels pūlis „Feniiksa" fabrikas strādnieku, kuri salauza 
sētu un uzbruka policijas ierēdņiem un atpūsties nometuša-
mies 11 Vjazmas pulka zemākiem kareivjiem, apmētādami 
tos ar akmeņiem, pudelēm un citiem priekšmetiem, no kā 
cieta daži tobrīd dārzā atrodošies policijas ierēdņi un divi at
zīmētā puillka zemākie kareivji. Tas piespieda pēdējos uz 
Rīgas policijmeistera rīcībā atrodošās bijušā Maskavas poli
cijas iecirkņa pristava palīga, tagad atvaļināta apakšpalkav-
nie(ka G 1 a z e n a p a, pavēli saņemt flintes un pašaizsar
dzības nolūkā izšaut papriekšu vienu zalpi gaisā un pēc tam 
dažus šāvienus trakojošā strādnieku pūlī. Kā sekas pēc 
pirmā aprēķina ir: 4 nošauti vīrieši - strādnieki, 4 smagi ie
vainoti un 12 viegli ievainoti. 
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Šobrīd, kā man izdevies neoficiāli izzināt, visu ievainoto 
kopskaits, bez 5 no lodēm un pa daļai štiku brūcēm kritu
šiem un mirušiem, sniedzas pie 20 cilvēku, kuru skaitā viena 
sieviete. 

Pēc ziņas saņemšanas par šo notikumu, es, kopā ar Vi
dzemes gubernatoru un Rīgas apgabaltiesas prokuroru, tūliņ 
ieradamies notikuma vietā, kur drīz pēc tam ieradās guber
natora ik. izsauktie divi Vjazmas pulka bataljoni, kuriem tad 
nu tika uzdota visa šī fabriku rajona apsargāšana. 

Reizē ar to uz ģenerālmajora Surovcova pavēli tū
liņ tiika slēgtas visas tuvākās dzērienu pārdotavas, kamdēļ 
pa visu nakti, šīs dienas rītu no strādnieku puses pilsētā nav 
notikušas nekādas nekārtības un piedauzības. Lai novērstu 
tādu izcelšanos arī nākošās dienās, īgubemators spēris soļus, 
lai turpmāk, līdz pilsētas strādnieku pilnīgai nomierināšanai, 
uz pilsētas galveniem fabriku rajoniem ikdienas tiktu nozī
mētas kareivju patruļas, kurām kopīgi ar ̂ policijas ierēdņiem 
jāapstaigā biežāk apdzīvotie fabriku centri. 

Pēc visa teiktā turu par savu pienākumu paziņot, ka par 
šo lietu vietējie tiesas orgāni jau iesākuši iepriekšēju izmeklē
šanu, laii sauktu vainīgos uz Sodu likuma 264. p. p. pie at
bildības un ika izmeklēšana uzticēta sevišķi svarīgu lietu iz
meklēšanas tiesnesim Rīgas apgabaltiesas prokurora P o j a r-
k o v a k. 'personīgā vadībā." Paraksts. 

Samērā nosvērts un patiesībai vistuvāk stāv zemāk pie
vestais ziņojums, ko sūtījis Vidzemes gubernatora kanclejas 
priekšnieks Policijas Departamentam. Tas arī saprotams, 
jo rakstīts vēl tikai 18. maijā, tad jau arī notikumu gaita bij 
labāki pārredzama un ziņojums pēc vajadzības koriģējams. 

Šis ziņojums ļoti daudz nodarbojas ar to, kādi apstākļi 
ievadījuši bēdīgo sadursmi pie Aleksandra vārtiem. 

Tomēr arī še paliek neskaidrs, kāpēc bij jāizsauc uz „Džu-
tes" fabriku tik daudz karaspēka, vesels bataljons štiku, ne
lūkojot, ka tur jau bij pulcējies liels daudzums policijas ie
rēdņu. 

Pats ziņotājs apliecina, ka strādnieki „Džutē" izturēju
šies gluži mierīgi, nekādas nekārtības nav bijušas. 

Te jau konfliktam gluži privāts raksturs, strādnieki nav 
apmierināti ar semo algu, visas grūtības rodas tik ap aprēķi
nu izsniegšanu, darba grāmatiņu atdošanu un pasu saņem
šanu. 

Būtu jāpieņem, ka šādas formalitātes pie labas gribas ir 
viegli nokārtojamas. Tomēr tajā laikā, policija citādi ska
tījās uz darba un kapitala nesaskaņām. Likums bij kapitala 
pusē, 'kapitals bij jāapsargā. Vispār redzams, ka ap ne visai 
svarīgo „Džutes" notikumu, administrācijā rada tik nervozu 
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un smagu atmosfēru, kura beidzot noved pie asinsizlie
š a n a s  5 .  m  \ a  d  j  ā .  

Paliek vēl neskaidrs, kāpēc bij jādzen strādnieces Alek
sandra dārzā? Vai tas, ko nevarēja panākt fabrikā, te jau 
būtu panākams ? 

Ļoti savādi sikan ari ziņojumā tas moments, kad iesākās 
cīņa ar strādniekiem. Ziņotājs stāsta, ka dārzs bijis jau 
atstāts no strādniecēm, kad pret to metušies „Feni(ksa" strād
nieki, sagāzuši sētu un apmētājuši tur atrodošos policiju un 
zaldatus. 

Kāpēc? Tas paliek neskaidrs. Pret (tukšu dārzu taču 
neies cīņā strādnieki. Vai tikai tādēļ, kia tur iekšā atradās 
policija? Grūti ticams. Še oficialais ziņotājs pielaidis ap
zinīgu viltojumu notikumu gaitā, lai maskētu to .apstākli, 
k ā  a d m i n i s t r a o i j ' a s  s a v ā d ā  i e j a u k š a n ā s  f a 
b r i k a s  u n  s t r ā d n i e k u  k o n f l i k t ā ,  
s t r ā d n i e č u  v ā r d z i n ā š a n a  a r  a p r ē ķ i 
n u  i z s n i e g š a n a s  k ā r t ī b u  u .  t .  t .  r a d ī j a  
s a š u t u m u  m a s ā s .  

Pēc tilk neveikli izdevušās rīkojuma bij neērti atzīt savu 
vainu. 

Lai ienestu daudz maz skaidrības šajā tumšajā lietā, ze
māku pievedu arī privātus ziņojumus tā laika ārzemju ne
legālajā presē. Te nu apstākļi nostādīti daudz citādākā gai
smā un loģislki daudz ticamāki. 

Viņos redzams, ka „Džutes" streiks nebūt nav tik gludi 
noritējis, ka viņā policija un karaspēks spēlējis daudz aktī
vāku .lomu, nostājoties fabrikas administrācijās pusē, nekā to 
tēlo oficiālie valsts ierēdņu ziņojumi. 

Arī pati sadursme pie Aleksandra dārza iegūst saprota
m ā k u  v e i d u .  R e d z a m s ,  k a  š e  p o l i c i j a  a r  s a v u  
r ī c ī b u  p ū l i  u z  s a d u r s m i  p r o v o c ē j u s i .  

Iesprostojot „Džutes" strādnieces dārzā, tās gribēja pie
spiest saņemt viņām nevēlamo aprēķinu; slkaidrs, ka pienā
kot pie dārza apikārtējo fabriku strādniekiem, 'sievietes nebūt 
nebij dārzu atstājušas, kā to tēlo gubernatora kanclejas 
priekšnieks. Viņas bij vēl dārzā, um tās netika laistas ārā, 
tāpēc arī „Feniksa" strādnieki tās atsvabināja, apgāžot sētu. 

Oficiālie dokumenti arī nekā nemin par ugunsdzē
s ē j u  i z l i e t o š a n u  p i e  p ū ļ a  a t s p i e š a 
nas. Neapstrīdams fakts, 'ka šāds paņēmiens še lietots, 
kas vēl vairāk sakarsēja uzbudināto pūli. 

Kāpēc tā bijās no „Džutes" strādnieku gājiena pie guber
natora, kāpēc to par katru cenu gribēja novērst? 

Oficiāli to izsikaidro ar bīšanos no nevēlamiem ekscesiem, 
kuri pie šāda gājiena varētu izcelties. Bet, aik, likteņa iro
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nija! No viņiem bīdamies, radīja plašus un administraeijai 
pavisam nepatīkamus notikumus Rīgā, ar kuriem ne tik viegli 
bij tikt galā. No mazas dzirkstelītes izcēlās liels ugunskurs 
un bezgala daudz sabiedrisku dūmu._ 

Minētais Vidzemes guibernatora kanclejas priekšnieka zi
ņojums skan sekosi: 

D. 12. Vidzemes gubernatora kanclejas priekšnieka slepens 
ziņojums Policijas departamentam 18. maijā 1899. g. 

„1. maijā š. g. pl'kst. 4 pēc pusdienas akc. sab. „Džutes" 
manufaktūras fabrikas strādnieki uzsāka streiku aiz ta ie
mesla, ka fabrikas administrācijā neizpildīja šo strādnieku 
vairākuma prasības dēļ darba algas paaugstināšanas. 

Strādnieku šai fabrikā pavisam ap 700 cilvēku, no kuriem 
līdz 500 sieviešu un 200 vīriešu. 

Streiks turpinājās arī nākošās dienās, pie kam fabrikas 
administrācijā bij ar mieru atlaist streikojošos strādniekus 
pēc abpusējas vienošanās uz Rūpn. stait. 104. p. 1. p. pamata, 
un paziņoja, lai strādnieki nāk pēc aprēķina un pasēm. Uz 
to strādnieki paziņoja, ka aiziet viņi negrib, tamdēļ atteicās 
saņemt aprēķinu un pases, un paskaidroja, ka viņi gaidīs al
gas paaugstināšanu, bez kuras pie darba nestāsies. Pēc tam 
daļa strādnieku aizgāja no fabrikas, bet lielākā daļa palika 
turpat. 

4. maija vakarā Rīgas policijmeisters bij saņēmis ziņu, 
ka streikojošie strādnieki nākošu dienu, t. i. 5. maijā, nodo
mājuši iet uz pilsētu pie gubernatora sūdzēties par viņu fa
brikas administrācijās nepareizo rīcību. 

To uzzinājis, policijmeisters, lai novērstu nekārtības, kas 
varētu izcelties, tik lielam strādnieku pūlim gājienā caur 
pilsētu ejot, kas pie tam neizbēgamā kārtā pulcinātu gājienā 
arī citu fabriku strādniekus, un turēdams vērā, ka pat liels 
skaits gorodovoju nespēs noturēt 600—700 strādnieku lielu 
pūli, bet radīs tikai kautiņu starp gorodovojiem un pūli, — 
griezās uz gubernatora pavēli pie 20. armijas korpusa staba 
priekšnieka ar lūgumu, izsūtīt 5. maijā viņa rīcībā, ja viņš 
tajā dienā to vēl sevišķi pieprasītu, bataljonu kareivju uz 
Rīgas Aleksandra vārtiem (Pēterburgas iecirknī), ikur bij no
domāts aizturēt strādnieku pūli, ja tas dotos uz pilsētu, lai 
paskaidrotu strādniekiem, kā sūdzību vai lūgumu guberna
toram, ja viņi to vēlas iesniegt, viņi var izdarīt caur dažiem 
no sava vidus izvēlētiem cilvēkiem, bet ka viss pūlis uz pil
sētu laists netiks. 

Policijmeistera lūgumu par viena bataljona karaspēka 
izrīkošanu štalba priekšnieks uz korpusa komandiera pavēli 
nodeva 115. Vjazmas kājnieku pulka komandierim, bet pē-
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dējaiis caiur pulka adjutantu pavēlēja pulka 1. bataljona ko
mandiera vietas izpildītājam doties ar savu bataljonu uz 
Aileksajndra vārtiem. Minēto rīkojoimu par bataljona virzī
šanu «uz Aleksandra vārtiem ibez sevišķa polieijmeistera uz
aicinājuma pulltoa komandiers bij devis, baidīdamies nokavēt 
ierašanos pie vārtiem, jo pēdējie atrodas tālu no kazarmēm. 

Atradis, ka pie vārtiem viss ir mierīgi, un izzinājis no sarg-
vietās stāvošiem gorodovojiem, ka policijmeisters, kura rī
cībā vajadzēja mākt bataljonam, atrodoties „Džutes" fabrikā, 
kur starp strādniekiem notiekot nekārtības, un ka šī fabrika 
arodas no norādītiem vārtiem 6 verstu attālumā, bataljona 
komandieris, nesaņēmis no polieijmeistera nekādu rīkojumu, 
unipret savas priekšniecības pavēli, devās uz fabriku. 

Kad policijmeisters ieradās fabrikā, viņš atrada tur jau 
priekšā bataljonu. Policijmeisters pieminēto bataljonu iz
veda no fabrikas pagailma un nostādīja netādu no ēkas. Kaut 
gan nekādas sevišķas nekārtības falbrilkā nenotika, tomēr po
licijmeisters ar vecākā fabriku inspektora piekrišanu neat
rada par izdevīgu bataljonu tūliņ atlaist, un tamdēļ ar gu
bernatora atļauju, kura tika dota sarunājoties pa telefonu, 
to atstāja turpat līdz turpmākam rīkojumam. 

Ap pilikst. 3 viss streikojošo strādnieku pūlis, kuru poli
cijas ierēdņi jau agrāk bij atstūmuši soļus 300 no fabrikas, 
sāka kustēties un virzīties uz pilsētu, ikamdēļ uz polieijmei
stera telefonisku pavēli pie Aleksandra vārtiem tika sapulci
nāti policijas ierēdņi, polieijmeistera palīga, kolēģijas pa
domnieka V oitova, vadībā, lai aizturētu pūli pie minē
tiem vārtiem. 

Nebūdams sikiaidrībā par pūļa virzīšanās mērķiem un 
ievērodams baumas par pūļa nodomu atgriezties uz „Džutes" 
fabriku ar Aleksandra vāirtu tuvumā atrodošās vagonu fa
brikas „Fenikss" strādnieku pastiprinājumu, policijmeisters, 
personīgi dodamies uz pieminētiem vārtiem, atstāja trīs ba
taljona rotas minētā fabrikā (Džutes) un vienu nosūtīja pū
lim nopakaļus uz vārtiem, bet brīvos gorodovojus ar orma
ņiem pa aplinkus ceļiem izsūtīja uz tiem pašiem vārtiem. 

Kad strādnieku pūlis nonāca pie pašiem vārtiem atrodo
šās dzelzsceļu pārbraucamās vietas, tur jau sapulcinātā po
licija to aizturēja. 

Uz policijas neatlaidīgu pierunāšanu izklīst, pūlis negrie
za nekādu vērību, prasīdams atbrīvot ceļu. Kad tas nelī
dzēja, izmēģinājās novadīt strādniekus 'patruļām pa 10—15 
cilvēku uz policijas iecirkņiem, lai tur izsniegtu aprēķinu. 
Tomēr strādnieki atteicās iet patruļām uz policijas iecirkni 
un pieprasīja laist viņus cauri visus ikopā, pūlī. 
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Dabūjuši noraidošu atbildi, strādnieki tomēr neizklīda, 
pieprasīdami tādā gadījumā izsniegt aprēķinu uz vietas. 

Aiz šā iemesla un lai novērstu aizvien lielāku strādnieku 
un garāmgājēju sadrūzrciēšainos pie Aleksandra vārtiem, kā 
arī lai nomierinātu streikotājus, pēdējie tilka uzaicināti sa
ņemt no fabrikas aprēķinu Aleksandra vārtu tuvumā atrodo
šā dārzā, ikurp ap to laiku pa telefonu bij izaicināts fabrikas 
kasiers ar naudu. Strādnieki, galvenām kārtām sievietes, 
150—200 cilvēku, sagāja dārzā, bet pārējie, apmēram tik 
pat daudz, mierīgi palika uz ielas. 

Uz Aleksandra vārtiem izsaukto kareivju rotu policijmei
sters tūdaļ pārlaida mājās, tamdēļ, ka aprēķinu ņemošais 
strādnieku pūlis izturējās gluži klusi un mierīgi. 

Līdz ar to viņš izdeva rīkojumu, lai pa cifbu ceļu atgriežas 
uz kazarmēm „Džwtes" fabrikā atstātās trīs rotas. 

Ap puiliksiten 5 pēc pusdienas pie dārza pienāca 10 ze
mākie kareivji un unteroficieri, kuri uz fabrikas administrā
cijās lūgumu un ar savas priekšniecības piekrišanu bij pali
kuši pēc bataljona aiziešanas vēl kādu laiku „Džutes" fa
brikā, bet tagad devās panākt savu rotu." 

Policijmeisters, kurš bij pamanījis šos kareivjus, norai
dīja arī viņus uz mājām, bet pēdējie, dabūjuši, pēc polieijmei
stera aizbraukšanas uz pilsētu, attiecīgu atļauju no sava ba
taljona komandiera, Ikurš bij atbraucis izzināt, vai pieminētā 
komanda ieradusēs un vai tā var doties mājās, — palika at
pūsties taī pašā dārzā, kur izsniedza aprēķinu. 

Policijmeisters, redzēdams, ka aprēķina izmaksāšana no
rit pilnīgā ikārtībā, pīkst. 5 aizbrauca pie gubernatora ar zi
ņojumu par notikumu gaitu, atstādams savā vietā savu pa-
līigu, ikaleģijas padomnieku V o i t o v u. 

Pulkstens 6 dārzā, kurā notika aprēķinu izsniegšana, at
skanēja darba ibeigšanas zignals no vagonu fabrikas „Fe-
nikss" (tā atrodas soļus 500 no pieminētā dārza), kurā strā
dā daudzu „Džutes" fabrikas strādnieču vīri. 

Tolaik aprēķinu izsniegšana dārzā bij jau pabeigta, tā 
ka visas sievietes, kuras atradās pirms tam dārzā un to skaitā 
arī tās, 'kuras atteicās saņemt aprēķinu, jau minūtes desmit 
pirms fabrikas „Fenikss" zignaļa bij izgājušas no dārza. 

Pēc šī zignaļa no fabrikas puses atskanēja svilpieni un 
saucieni, un tūkstošu liels pūlis, apbruņots nūjām, akmeņiem 
u. t. t., salauza dārza sētu un vārtus un sāka akmeņiem un 
alus pudelēm 'apmētāt dārzā atrodošos policijas ierēdņus un 
zemāikos kareivjus. 

Policijas ierēdņu pūles noturēt pūli ibij veltas. To brīd 
sitienus pa galvu un vēderu dabūja 2. Jelgavas iecirkņa pri-
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stava palīgs K o šik o, bet vieglus sitienus — polieijmeistera 
r ī c ī b ā  a t r o d o š a i s  r e z e r v e s  l a p a k š p  a i l k a v n i e k s  G l a z e n a p  s ,  
iecirkņa pristavi Zablockis un Jareckis, daži go-
rodovoji un viens zemālkais kareivis. 

Tā kā visi dārzā atrodošies tika tieši apdraudēti no uz
brūkoša tūkstošu (liela cilvēku pūļa, tad 'apakšpalkavnieks 
Glazenaps deva zemākiem kareivjiem pavēli šaut gaisā. 
Pirmās divas zalpes tika izšautas gaisā, ibet trešā uz pūli. Pēc 
tam pieminētie 11 zemākie kareivji metās uz pūli ar stiķiem, 
lai izlauztu sev ceļu. 

Vēlāk tika (konstatēts, ika no lodēm un aukstiem ieročiem 
no pūļa 4 uz vietas nonāvēti, 1 smagi ievainots, kurš pa ceļam 
uz slimnīcu nomira, 7 smagi un 16 viegli ievainoti. 

Kādos apstākļos nonāvēti un ievainoti atzīmētie cilvēki, 
tiks vēlāk noskaidrots tiesas izmeklēšanā. 

Pēc telefoniska paziņojuma saņemšanas par Aleksandra 
dārzā notikušām nekārtībām, gubernators izdeva rīkojumu 
par Vjazmas pulka 3 bataljonu izsaukšanu. Redzē ar to gu
bernators personīgi devās uz notikuma vietu. Izsauktais 
karaspēks izklīdināja uz „Feniksa" fabrikas apkārtējām ie
lām ®adrūzmējušos ļaudis un ziņkārīgos, un drīz tika nodi
bināta kārtība. 

Visās Rīgas fabrikās un zavodos darbi to dien turpinājās 
bez traucējumiem, izņemot streikojošo „Džutes" fabriku". 
Paraksts. 

Tikai vēlāk, ikad Rīgas nemieri bij likvidēti un dzīve ie-
gulusi parastajā gaitā, Rīgas policijmeisters Ikādā savstarpīgā 
ierēdņu sarakstīšanās rakstā atzīstas tajos iemeslos, kuri to 
spieduši „Džutes" strādnieces iesprostot Aleksandra dārzā. 
Viņš gan tomēr saka, ka pūlis pieprasījis, lai izdod aprēķinu 
uz vietas, tomēr slkaidrs, ika strādnieku interesēs bij nesaņemt 
aprēķinu, viņi to nebūt nevēlējās. Ja būtu gribējuši, viņi jau 
būtu to saņēmuši fabrikā. Tāpēc ir taisnība polieijmeistera 
atzīšanai, ka viņš uz dažu policijas ierēdņu priekšlikumu pa
vēlējis strādnieces iesprostot dārzā, lai piespiestu beidzot sa
ņ e m t  a p r ē ķ i n u s ,  j o  g a l a  m ē r ķ i s  v i s a i  t a i  p a d a r ī š a n a i  b i j  v ē 
l ē š a n ā s  l i k v i d ē t  n e m i e r ī g ā k ā s  „ D  ž  u  t  e  s "  
s t r ā d n i e c e s ,  t ā s  i z s ū t o t  u z  p i e d e r ī b a s  v i e 
t ā m  p a g a s t o s .  

Sarakstīšanās norisinās starp Vidzemes guberņas vecāko 
f a b r i k u  i n s p e k t o r u  R u m a  u n  R ī g a s  p o l i c i j m e i s t e r u  G e r -
t i k u. 

Pirmais 29. maijā pieprasīja policijmeisteram seikošo: 
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D. 13. Vidzemes guberņas vecākā fabriku inspektora raksts 
Rīgas policijmeisteram 29. maijā 1899. g. Nr. 978. 

Pagodinos padevīgi lūgt Jūsu Augstdzimtību pēc iespējas 
drīzi man paziņot, uz kura polic. ierēdņa rīkojuma 5. maijā ti
ka izmaksāta nauda un izsniegtas pases Džutes manufaktūras 
strādniekiem Alefosaiidra dārzā, kaut gan tie bij nodoti 2. Pē
terburgas iecirkņa pristava palīgam izsniegšanai strādnie
kiem iecirknī, 'kur tos vajadzēja izsaukt ar pavēstēm. 

Šīs ziņas man nepieciešamas ievietošanai ziņojumā, ikāds 
paredzēts fabriku inspekciju nolikumu 14 §. Paraksts. 

Policijmeisters 4. jūnijā dod atbildi, kura uzglabājusies 
divos variantos. 

Pirmā no pievestām nosūtīta, lakoniska, turpretī otrā gan 
sagatavota, bet nav sūtīta. Viņa tomēr daudz vaļsirdīgāka. 

D. 14. Rīgas polieijmeistera raksts Vidzemes guberņas ve
cākajam fabriku inspektoram 4. jūnijā 1899. g. Nr. 3722. 

Uz jūsu Augstdzimtības rakstu š. g. 29. maijā Nr. 978 pa
godinos paziņot, tā kā man bij noteiktas instrukcijas, es, ār
kārtēju apstākļu dēļ, par kuriem esmu ziņojis Viņa Ekselen
c e i  G u b e r ņ a s  P r i e k š n i e k a  k u n g a m ,  b i j u  s p i e s t s  p a 
k l a u s ī t  d a ž u  p o l i c i j a s  i e r ē d ņ u  p r i e k š 
l i k u m a m  p i e k r i s t  p ū ļ a  p r a s ī b a i ,  i z m a k 
sāt aprēķinu Aleksandra dārzā. Paraksts. 
D. 15. Nenosūtītais variants: 

Uz Jūsu Augstdzimtības rakstu š. g. 29. maijā Nr. 978, 
pagodinos ziņot, ka 5. maijā bij nodomāts Jūsu priekšlikuma 
dēļ, izmaksāt naudu un izsniegt pases „Džutes" manufaktūras 
strādniekiem 2. Pēterburgas iecirkņa kanclejā, kur tos bij iz
saukt ar pavēstēm, bet tajā pašā dienā, pēc aiziešanas no 
fabrikas, drīzi sapulcējās kopā ar citiem strādniekiem līdz 
700 cilvēku pie Aleksandra vārtiem un gribēja doties visi 
barā uz pilsētu, nepaskaidrojot pat, kādā nolūkā. 

Pūli aizturēja pie vārtiem, „Džutes" fabrikas strādniekiem 
paziņoja, ka, ja tie vēlās saņemt aprēķinus un pases, to var 
dabūt tūlīņ 2. Pēterburgas iecirknī, ja neies turp visi uz reizi 
un barā, bet nelielās grupās. Dažus izlaida cauri, tie negāja, 
kur nozīmēti, bet prasīja, lai izlaiž visus cauri, paziņojot, ka 
visi gribot doties uz pilsētu, atkal nepaskaidrojot kādā no
lūkā. 

Tikai pēc garām sarunām, viņi beidzot izsacīja vēlēšanos 
saņemt naudu brīvajā Aleksandra dārzā, kur arī izsauca fa
brikas kasieri ar naudu un pasēm. (Paraksts.) 

Tik tālu oficiālie avoti. 
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10. «Ausekļa» ziņojums 
Par to pašu notikumu kāds ziņojums ievietots 1899. g. 

„Auselkļa" 9. numurā, kas notikumu gaitu apraksta šādi: 
D. 16. 

šā gada sākumā Rīgā atvēra jaunu „Džūtes" fabriku. 
Fabrikā strādā visvairāk sievietes. Alga smieklīgi zema — 
tikai 35 kap. dienā. Direkcija, pie kuras pieder arī kāds bijis 
„zelonis" Baltābols, nepiegriež nekādu vērību strād
nieku, resp. strādnieču stāvoklim. 

Strādnieču atkārtotie pieprasījumi, lai paaugstina viņu ne
dzirdēti zemo dienas algu, palika katru reizi neievēroti, kaut 
gan bija solīts algai pielikt 15 kap. dienā, kad strādnieces 
būšot darbā iemanījušās. 

Marta mēneša vidū fabrikā izcēlās streiks, kura panākums 
bija tas, ka ieveda 9 stundu darba dienu. Tagad viena par
tija strādā 4-os no rīta un beidz vienos pēc pusdienas, otra 
partija strādā no 1 pēc pusdienas līdz 10 vakarā. Līdz marta 
streikam katra partija strādāja 12 stundas, uin darbs gāja 
fabrikā bez nakts gabaliņa pārtraukuma. Bet algas nosacī
jumi caur marta streiku netapa grozīti. 

Maija 1. d. „Džutes" fabrikas strādnieces atkal pieprasīja 
algas paaugstinājumu ar piedraudi, kā ja viņu prasības ne
ievēros, viņas tālāki nestrādās. Direkcija nepiegrieza šai 
prasībai nekādas vērības. 

Nu beidzās strādnieču pacietība, un viņas tiešām izpildīja 
savu solījumu, t. i. atstāja darbu un gāja uz mājām. 

Darba pārtraukums turpinājās dažas dienas, līdz maija 
5. dienai, ļoti mierīgi. Strādnieces tikai pieprasīja, lai izdod 
viņu pases un izpelnīto algu, bet fabrikas valde to liedzās 
darīt. 

Fabrikā un viņas apkārtnē (līdz Aleksandra vārtiem) bija 
apmetušies zaldati un gaidīja uz izdevīgu brīdi, kur varētu 
izrādīt savu dūšu. 

Izdevība kā neradās, tā neradās; strādnieces kā ar vien, 
izturējās ļoti kārtīgi un mierīgi. 

Lai zaldatiņiem un policijai nebūtu jāgarlaiko jās, fabri
kas valde tiem sūtīja šnaibi un alu ar vienu pietiekošā dau
dzumā, ar ko stiprināt dūšu. Tēvijas sargiem nu saprotams 
dūša auga augumā, un tie meklēt meklēja, kur to izrādīt. Un 
raugi, izdevība drīz radās. 

Maija 5. dienā strādnieces atkal bij ieradušās fabrikā un 
pieprasīja, lai izdod viņu pases un izpelnīto algu. Direkcija 
sūtīja strādniekus uz pilsētu pie pristava, tur viņas dabūšot, 
kas viņām vajadzīgs. 
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Strādnieces gāja uz pilsētu, bet pie Aleksandra vārtiem 
viņas sagaidīja policija un zaldati un nelaida pilsētā iekšā. 
Uz šosejas strādnieces sastāvēja no 2l/2 līdz 5pēc pusdie
nas. Piuilkstens 5j^ viņām tika teikts, lai nākot Aleksandra 
parkā, tur viņām atdošot pases un izmaksāšot algu. Strād
nieces paklausīja uin gāja mierīgi Aleksandra parkā, bet ir še 
viņas nedabūja savu pienākumu, bet gan no jauna iepazinās 
ar policijas rupjībām. 

Dārza vārtus pa tam „vaildība" bij aizsprostojusi, tā ka 
ārā tikt nebij iespējams. 

Drīz pēc tam, pulkst. 6, gar dārzu gāja „Feniksa" un citu 
fabriku strādnieki no darba mājā. Iesprostotās sievietes klie
dza pēc palīdzības. Strādnieki, redzēdami, ka viņu ieslodzī
tām biedrenēm jācieš no policijas rupjībām, nevarēja attu
rēties tām nepalīdzējuši: acumirklī parka sēta bij apgāsta 
un strādnieces atsvabinātas. 

Policija sāka lietot ieročus un dzina atpakaļ strādniekus. 
Pēdējie, protams, ar tukšām rokām nevarēja atturēties pretī 
policistu zobeniem un sāka lietot akmeņus un sētas vabas. 
Dūšigie policisti sāka drīz vien mulkt, un dažs labs resnvēderis 
pristavs dabūja laist lielus vaļā, sētai pāri. 

Bet te jau arī drīz bij zaldati klāt un sāka apstrādāt strād
niekus ar flinšu rezgaļiem. Arī še uzbrucēji tika atsisti un 
iedzīti kādā nama pagalmā. 

„Tēvijas sargi" nu rāpās pa trepēm augšā otrā stāvā 
u n  i z b ā z u š i  f l i n š u  s t o b r u s  p a  l o g i e m ,  
šāva uz visām pusēm, kā mācēdami, nemaz ne
rūpēdamies par to, kurp lodes aizsvilpo. Tāpēc nav nekāds 
brīnums, ka nošauts pat kāds pasažiers, kas vilcienam pietu
rot, izkāpis no vagona aplūkot notiekošo traci. 

Strādniekiem jau izklīstot, zaldati šāva vēl bēgošiem no 
pakaļas, nošaudami un ievainodami pie tam nevien strādnie
kus, bet arī dažus, kuri bija ieradušies vienkārši cīņā noska
tīties. Beidzot zaldati lietoja arī štikus. Kāda sieviņa, kas 
gribēja palīdzēt kādam ievainotam strādniekam, tika ar štiku 
nodurta, un kādam zēnam, kas strādāja sakņu dārzā, bija 
tāds pats gals. Piedzērušies zaldati savā asinskārībā nežē
loja nevienu, kas viņiem nāca ceļā. 

Tā beidzās maija 5. diena 1899. g. Rīgas un Krievijas 
vēsturē. 

K ā d a  c i t a  k o r e s p o n d e n c e :  
D. 17. 

Streika 5. dienā „Džūtes" fabrikā atbrauca gubernators 
Surovcovs, fabriku inspektors Rumā un prokurors, ar 
nolūku, pierunāt strādnieces, lai uzņemas darbu. Pierunā
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šana neizdevās. Bez sekmēm palika ari svētā protoijereja 
Dieva pārlūgšana, kur šis „svētais tēvs" svētīja strādnieces uz 
darbu. 

Pēc tam strādniekiem lika iet uz Aleksandra parku, tur 
tiem izmaksāšot algu un atdošot pases. Kad strādnieces uz 
tam neielaidās, tad viņas tapa ar varu aizdzītas pie minētā 
parka. Parkā bij jau noslēpta nodaļa zaldatu, liela banda 
policistu un pulciņš ugunsdzēsēju. 

Strādnieces sāka atdot algas grāmatiņas kvartaluzraugam 
K o š k o, bet nesaņemdams no viņa pret algas grāmatiņām 
pases un algu, viņas tālāku nebij vairs ar mieru atlaisties no 
savām algas grāmatiņām. Policija tomēr pastāvēja uz savu 
un sāka ar varas piedraudēšanu atprasīt grāmatiņas. Protesti 
un troksnis tapa lielāks. Skatītāju un ziņkārīgo pūlis ārpus 
dārza ātri pieauga lielumā. Kad pie parka ieradās no darba 
mājā ejošie „Feniksa" strādnieki, un kad pūlis bij jau pie
a u d z i s  l i e l ā  s k a i t ā ,  p o l i c i j a  p a v ē l ē j a  u g u n s d z ē s ē j i e m  l i e t  
s t r ā d n i e k i e m  v i r s ū  a u k s t u  ū d e n i .  

Caur to strādnieki tapa saniknoti, sāka lauzties parkā un 
šturmēt budku, kurā sēdēja K o š k o, atprasīdams strādnie
cēm algas grāmatiņas. Koško izšāva divi reizes iz revol
vera un ievainoja divus strādniekus. Tad parka žogs tapa ga
līgi izlausts no ārpusē stāvošiem strādniekiem un zaldati pir
mo reizi izšāva uz ļaudīm ar 'bezlodes lādiņiem. Ļaudis at
bildēja uz to, uzbrukdami zaldatiem. Uz policijas ierēdņa 
Glazenapa pavēli, zaldati šauj uz ļaudīm ar pilniem 
lādiņiem, pēc kam gāžas ļaužu pūlī ar stiķiem. Strādnieki 
tos sagaida akmeņiem, pudelēm; strādnieces ber viņiem smil
tis un pelnus (?) acīs. 

Vēlāk ļaudis uzbruka tuvākām fabrikām un izdauzīja lo
gus. Kauja vilkās līdz 4 naktī. Nokauto skaits ap 16, vairāk 
kā 60 smagi ievainoti. Visa šoseja bij apklāta asi
nīm. Arestēti tika strādnieki lielā daudzumā. 

10. 5. maija notikumu novērtējums un sekas 
5. maija bēdīgā spēle bij izspēlēta. 
Pirmo reizi Rīgā bij notikusi strādnieku masu apšaušana. 

Strādnieku asinīm bij slacīta putekļainā Aleksandra šoseja. 
Kritušos novāca, nodeva sekcijas kamerai, ievainotos uzņēma 
pilsētas slimnīcā. 

šāds spējš kaislību uzliesmojums nevarēja, nespēja ar to 
izbeigties. Kā nevar uz reizi norimt vilnis no mierīgā ūdenī 
iemesta akmeņa, tā strādnieku uztrauktie prāti nespēja ap
mierināties un prasīja tālāku izpaudumu. Fabrikas strādnie
kos spēji attīstas kolektiva ideoloģija. Kas nodarīts vienam, 
to izjūt visa kopējā strādnieku masa. 
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Vēl šāda izrēķināšanās ar strādniekiem bij jauna, vēl Rīgā 
nekad nebij pielietoti šādi masu apslaktēšanas paņēmieni. 
Viņi nāca no vecākām un lielākām kapitala citadelēm. Bij 
jau arī Krievijā atskanējuši šāvieni, masu apšaušana viņas 
lielpilsētās, Rīgā viņa tomēr bij jauna. Tāpēc arī tas plašais 
un dziļais saviļņojums 56.000 lielajā Rīgas strādnieku masā, 

Aleksandra dārzs, 
kur 1899. g. 5. maijā bij no policijas ar varu iedzītas Džutes fabrikas strādnieces 

Šāvieniem bij radīt atbalsi! Strādniekos nebij savas va
došas organizācijās. Slepenās politiskās šūniņas radās vēlāk. 
Jaunstrāvnieki bij likvidēti. Kas uzņemsies vadīt strādnieku 
masas tālākā cīņā, kas organizēs atbildi šāvieniem pie Alek
s a n d r a  v ā r t i e m  ?  O r g a n i z ā c i j ā s  n e b i j  —  m a s a s  p a š a s  
ņ ē m a  i n i c i a t i v i  s a v ā s  r o k ā s  u n  p ā r n e s a  
c ī ņ u  n e o r g a n i z ē t ā ,  m a s u  a i z r a u š a n ā s  v e i 
d ā  u z  i e l ā m  u n  f a b r i k ā m  R ī g a s  i n d u s t r i 
j a s  r a j o n o s .  

Strādnieki Redzēja savu biedru asinis, asinis prasa atriebt. 
Tas vecu vecais sadzīves likums. Kur un kā to rast? 

To, kā masas saprata šo atbildi, ka viņas to izveda, kādus 
upurus tas prasīja, to apskatīsim vēlāk. 

Jau 5. maija sadursme izrāva ir strādnieku rindām vairā
kus gadījuma upurus. Pēc oficiālām ziņām sadursmē pie 

73 



Aleksandra dārza nošauti 3 cilvēki, nodurti 1, no ievainoju
miem miruši 2 un pilsētas slimnīcās nogādāti 6 smagi ievainoti 
un 14 viegli ievainoti. 

Saprotams, ne visi vieglāki ievainotie atdevās slimnicas 
ārstu rīcībā. Jāpieņem, ka diezgan liels skaits ārstējās pat
stāvīgi mājās. 

Fr. Roziņš (Āzis) „Latviešu Strādnieks" 2. numurā 1899. 
gadā dod daudz lielākus pirmās sadursmes dienas skaitļus, 
proti, nogalināti 25, smagi ievainoti 34, vieglāk ievainoto un 
apcietināto skaits milzīgs. No kurienes Roziņš šos skaitļus 
ņēmis, nav zināms. Oficiālie skaitļi tomēr būs pareizāki, jo 
it visos dokumentos pie dažādu iestāžu sarakstīšanās viņi pus
līdz vienādi atkārtojas. 

No administrācijās šajā sadursmē cietuši maz. 3 policijas 
virsnieki, daži gorodovoji un viens zaldats, visi vieglākus bel
zienus dabūjuši. 

Saprotams, šādas sadursmes nozīmi nevar vērtēt pēc upu
ru skaita vienā vai otrā pusē, te krīt svarā viņu moraliskais 
iespaids, tas efekts, ko izjūt karu vedošās puses. 

šī pirmā sadursme bij dzirkstele, kura aizdedzina tālāko 
notikumu sārtu, ikas uzliesmoja jo spilgti tuvākās dienās, ra
dot kaut gan ne tik asiņainas, bet toties intensīvākas, organi
zētākas un plašāka apmēra sadursmes. 

Vēl nepaspēja norimt uztrauktie prāti, vēj svaigas bij si
stās brūces, kad 6. maija vakarā izcēlās jaunas sadursmes. 
Šoreiz darbība pārceļas tuvāku pilsētas centram, uz Matisa, 
Tērbatas, Suvorova (tagad Krišjāņa Barona) ielām. 

6. maijs bij kroņa svētdiena. Kā parasts, Rīgas policij
meisters griežas jau laikus pie iedzīvotājiem caur laikrak
stiem atzīmēt šo „svētku dienu" karogiem un iluminacijam. 
D. 18. Paziņojums. 

Ceturtdien, maija 6. dienā, ka Viņa Majestates Ķeizara 
Nikolaja Aleksandroviča kronēšanas dienā, Rīgas katedralē 
viņa Eminence Agatangels pulkst. 10 priekš pusdienas notu
rēs liturģiju, pēc kuras notiks pateicības dievkalpošana un 
aizlūgums par Viņa Majestates un visa ķeizara nama 
veselību. 

Pilsētas iedzīvotājiem atļauts šinī dienā namus pušķot ar 
priekšrakstītu krāsu plīvuriem un vakarā iluminēt. 

Rīgā, maija 2. dienā, 1899. g. 
Rīgas policijmeisters Gertiks, 

Valdības ierēdņi svētīja svētkus. Kamēr strādnieki bij 
saistīti savās darba vietās, viss noritēja parasto gaitu. Atska
not 6-os fabriku svilpēm, strādnieki, no darba atsvabinājušies, 
atminās 5. maija vakaru pie Alekasndra vārtiem un dodās 
meklēt savu taisnību. 
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Oficiāli tālākai sadursmei par iemeslu noder atkal tas 
pats nelaimīgais „Džutes" fabrikas aprēķins. 

Šoreiz strādnieki salasās pie 2. Pēterburgas iecirkņa Ma
tīsa un Suvorova ielu stūrī un pieprasa izmaksat algu un izdot 
dokumentus. 

Kāda nelaime! Tagad izrādās, ka aprēķinu iecirknī nav, 
lai strādnieki nākot pēc tiem rītu 7. maijā. 

Cik tas tomēr savādi! Ja 5. maijā policija ar varu spieda 
strādniekus saņemt aprēķinus Aleksandra dārzā, tad 6. maijā 
to vairs nav. 

šāda spēlēšanās nepagāja bez iespaida. 
Saspīlētā un elelktrizētā strādnielku masa sāpīgi sajūt to 

pārestību, ko tai dara. Viņa.meklē izeju. 
Uztrauktais pūlis pieaug, līdz ar viņu pieaug griba kaut 

ko darīt, ikaut kam atriebt, parādīt savu niknumu un sipēku. 
Tūkstoti lielais strādnieku pūlis jūt savu varu. Jāierodas tkara 
spēkam, lai mēģinātu izklīdināt satracinātos cilvēkus. 

Tajā valkarā, .kā Ikroņa svētdienā, Rīgā viena otra māja 
iluminēta, vienā otrā vietā deg oficiālās iploškas aiz ielām. 
Tās arī deg pie tajā rajonā daudzajām atklātām mājām. Pret 
tām vēršas pūļa dusmas. 

Ja strādnielkiem ibūtu bijušas savas vadošās organizācijās, 
ja strādnieki būtu gājuši apzinīgā cīņā par savām prasībām, 
saprotams, neibūtu notikušas ne šo, ne citu māju demolēšanas 
un ielu grautiņi. Ko ibij darīt satracinātam ipūlim. Enerģijas 
un rūgtuma iekšā daudz, vajag rast novada ventiļus. Te nu 
sākās savāda spēle starp Rīgas strādniekiem un administrā
ciju : kārtības sargiem jāmētājas no vienas Rīgas nomales uz 
otru. Te vienā fabrikā, te otrā strādnieki pārtrauc darbus, 
daudza fabriku ilogus, demolē mājas, dedzina. Tā tas velkas 
dienas desmit. Tik vēl 12. maijā parādās pirmās proklamā
cijās, ikuras pūlas ievest zināmu sistēmu strādnieku kustībā, 
vērst viņu uzmanību uz nevēlamiem ielu grautiņiem, bet to 
vietā uzsākt saimniecisku un politisku organizētu cīņu. šīs 
p r o t o l o m a c i j a s  i z l a i d u s i  k ā d a  p a š s a c e r ē t a  R ī g a s  s t r ā d 
n i e k u  k o m i t e j a .  V i ņ a s  a u t o r s  b i e d r .  N ē ģ i s  ( Z u t i s )  
un neliellā jaunstrāvnieku grupa, kura ibij palikusi pāri no lie
lajiem arestiem, ibij vēl uzglabājusi sakarus ar strādniekiem 
fabrikās un, izlietojot tos, arī izplatīja savas hetnografetās 
proklamācijās, radot iespaidu, ka aiz strādniekiem tiešām 
stāv ikāda Rīgas strādnieku (komiteja, ikura nu uzņemas tā
lāko notikumu vadību. 

Patiesībā viņas iespaids bij tik, par cik tā spēja uzturēt 
masās dzimušos lozungus, par cik viņa tās domas, kuras no
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brieda saviļņotos strādniekos, ietērpa <konikretos formulēju
mos un rakstītā vārdā, šī 'komiteja arī pa visu nemieru laiku 
varējusi izlaist vienīgo proklamāciju. Tik nespēcīgas tad bij 
strādnieku organizācijās. 

11. Ielu nemieri, atklāto māju un dzertuvju 
grautiņi 

Neorganizētās strādnieku masas stājās pie savu kaislību 
remdināšanas. 

Sākas ar sadursmi ;pie Pēterpils 2. policijas iecirkņa. 
„Džutes" strādnieki starp citu pieprasa, lai atsvabina 9 viņu 
5. maijā arestētos biedrus. Tas, 'liekas, arī iz/pildīts, jo vē
lāku vispārējā nemieru laikā arestēto sarakstā atrodams ti
kai viens „Džutes" strādnieks, kurš aizturēts par aģitaciju uz 
streiku Strazdumuižas vērptuvē. 

Tā 5. maijā arestētie „Džutes" strādnieki nav ievesti ofi
ciālos sarakstos >un par viņu pārkāpumiem nekādas izziņas 
nav vestas. Varbūt policija domāja ar to nomierināt saviļņo
tās masas. 

Kā vēlākā notikumu igaita rāda, tracis tik vēl sākās. 
Ļaužu masas bez tiešām sadursmēm ar karaspēku un po

liciju, ķērās vispirms pie atklāto māju daudzīšanas. Stāsta, 
ka strādniecēm, kas sūdzējušās Aleksandra dārzā par zemo 
algu fabrikā, policists K o š ik o devis padomu iestāties atklā
tās mājās, tad vairāk nopelnīšot. 

Varbūt šī ciniskā piezīme vērsa pūļa dusmas pret minē
tām iestādēm, bet ticamāki, ka te darbojas masu psicholoģija. 
Šīs mājas jau pēc savas būtības bij tādas, kurās un ar kurām 
viss kas atļauts, ikuras un viņu iemītnieces atrodas it kā ārpus 
likuma un sabiedrības aizsardzības. 

G r a u t i ņ i  p i e ņ e m  ( p l a š u s  a p m ē r u s  u n  j a u  
6. maijā cieš 12 publiskās mājas, otrā dienā vēl 3. 

Otrs objekts, kas izbauda grautiņu, ir dzērienu tirgotavas. 
7. maijā izdauza 2, 8. maijā 2, cieš arī privāti dzīvokļi un 
mājas. 

Ļaužu pūļa ieroči — akmeņi un pudeles, karaspēks 
spiests lietot flinšu rezgaļus, durkļus un šaut. 'Sākas masu 
aresti. 

Maija 6., 7., 8., un 9. dienas paiet šādā tempā. Visasākās 
sadursmes norisinās vakaros pēc darba beigšanas. Fabrikas 
strādā, bet pēc darba beigšanas strādnieki plūst uz ielām un 
turpina nekārtības līdz vēlai naktij. 

Darbības rajons 2. un 3. Maskavas, 1. un 2. Pēterburgas 
policijas iecirkņi. 
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D. 19. Ziņojums par notikumiem 3. Maskavas iecirknī. Nr. 
10387. 

Pagodinos ziņot, ika 6. maijā ap 6 vakarā, sapulcējās ap 
1000 liels ļaužu pūlis pie 2. Pēterburgas iecirkņa, kad izsauca 
karaspēku, pūlis ap 9 devās pa Matisa ielu virzienā uz Ma
rijas ielu, pie kam izdauzīja un aizdedzināja publiskās mājas 
Matisa ielā 33 un Marijas ielā 61. 

Uguni nodzēsa ugunsdzēsēju komandas, zaudējumi vēl 
nav noskaidroti. 

Pēc pūli izklīdināja, bet no vainīgiem nevienu neizdevās 
apcietināt. Izmeklēšana turpinās. 

Nekārtības īpavadīja policijas, zaldatu un ugunsdzēsēju 
apmētāšana akmeņiem. Rīgā, 6. maijā 1899. g. Pristavs 
(paraksts). 
D. 20. Ziņojums par notikumiem 2. Maskavas iecirknī. 

Vakar ap 10 vakarā 300 vai vairāk fabrikas strādnieku 
uzbruka un izdauzīja sekošas atklātās mājas: 

Suvorova ielā 63, Stalbu ielā 38 un 40, Avotu ielā Nr. 13, 
17, 19. 

Turpretī Avotu ielā 1/3, Romanova ielā 62 un Stabu ielā 
50, pēc izdauzīšanas mājas aizdedzināja. 

Avotu ielā 1/3 un Stabu ielā 50 uguni apdzēsa ugunsdzē
sēju daļas, bet Romanova ielā 62 es ar diviem gorodovojiem 
un naktssargu. 7. maijā 1899. g. 

2. Maskavas iecirkņa pristavs Lozickis. 
D. 21. Ziņojums. 

Šodien, p. 10 un 15 minūtēs vakarā ap 300 liels strādnieku 
pūlis, ejot īpa Ģertrūdes ielu, izdauzīja logus Bertas Jāņa m. 
Rozenštein atklātai mājai un to aizdedzināja. Uguns
grēku nodzēsa piesteigusies ugunsdzēsēji. 

Māja apdrošināta Pirmā Krievijas apdrošināšanas biedrī
bā par 7560 rubļiem. Zaudējumi nav noskaidroti, izmeklē
šana turpinās. 

1. Pēterburgas iecirkņa pristava v. A. Tolmačevs. 
D. 22. Rīgas polieijmeistera ziņojums 7. maijā 1899. g. Vi
dzemes Gubernatoram. 

Vakar ap pīkst. 6 pie 2. Pēterburgas iecirkņa Suvorova 
un Matisa ielu stūrī, sapuilcējās <ap 1000 cilvēku liels fabrikas 
strādnieku pūlis, to starpā daži simti no „Džutes" fabrikas, 
kuri pieprasīja aprēķinu. 

Tā kā no fabrikas nebij piesūtīti saraksti, aprēķinus ne
varēja izsniegt, ikāpēc tiem paziņoja, lai nāk rit, kad viņu 
prasību apmierinās. 
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Air tādu atbildi viņi nebij mierā, palika uz vietas un savas 
prasības pastiprināja draudiem, tiem palīdzēja pārējais 
strādnieku pūlis. 

Lai sapulcējušos izklīdinātu, izsauca karaspēku. Kad tas 
ieradās, dumpinieki devās no iecirkņa pa Matisa, Marijas, 
S u v o r o v a  u n  Ģ e r t r ū d e s  i e l ā m ,  k u r  a i z d e d z i n ā j a  u n  
sagrāva atkilātās mājas Matisa ielā 33, Marijas 
iellā 61, Suvorova ielā 62, Stabu ielā 38, 40, 50, Avotu ielā 
1/3, 13, 17, 19, Ģertrūdes ielā 23. 

Ugunsgrēkus nodzēsa piesteigušies ugunsdzēsēji, bet pū
lis apmētāja akmeņiem policiju, zaildatus un ugunsdzēsējus. 

Beidzot pūHi izdevās galīgi izklīdināt. 
Augšā sacīto pagodinos ziņot Jūsu Ekselencei. Paraksts. 

D. 23. Vidzemes gub. žandarmērijas pārvaldes priekšnieka 
Prozorovska slepena telegrama Policijas departamenta di
rektoram. 

6. maijā 1899. g. Nr. 2442. šī diena līdz vakaram pagāja 
mierīgi; pulksten septiņos vakarā pie Pēterburgas policijas 
daļas 2. iecirkņa, (kurā atradās apcietinājumā dēļ nepaklausī
bas policijai aizturētie 9 strādnieki no streikojošās „Džutes" 
fabrikas, saradās pūlis aip 200 strādnieku, gal vēnām kārtām 
sieviešu, (pieprasīt apcietināto atsvabināšanu. 

Pūlis ap pulksten 8 izauga līdz tūkstots cilvēku, un vēlāk 
līdz trīs tūkstoši. Tika izsauktas karaspēka daļas, kuras pūli 
atspieda uz kaimiņu ielām, kur tas aizdedzināja dažas ap
dzīvotas mājas, galvenam kārtām atkilātās mājas, vienu pri
vātmāju un izdauzīja ailus bodi. 

Uz karaspēku no pūļa svieda akmeņiem un pudelēm, tādā 
kārtā sasisti divi oficieri, seši zemākie kareivji. Pēc pusnakts 
pūlis lielā mērā tika izklīdināts. 

Sacelts viss garnizons, ieņemti pilsētas svarīgākie punkti. 
Ugunsgrēki tika apturēti pašā sākumā, bet dedzināšanas, 
acīm redzot, nemitējās. Aizturēti 35 cilvēki. Paraksts. 

Priekšraksts policijai par nemieru apspiešanu. 
Vietējās administrācijās uzdevums bij savaldīt trakojošo 

ļaužu jūpi. 
Vidzemes gulbernators pašrocīgi uzrakstījis ļoti interesan

tu priekšrakstu Rīgas policijai, pie kādas kārtības pieturēties, 
izklīdinot ļaužu pūļus. Nevajag aizmirst, ka šāda veida no
tikumi mierīgajai Rīgai līdz šim bij pilnīgi sveši, kārtības 
sargi neprata rīkoties. 

Vienkārša ļaužu apšaušana, kā ibij noticis 5. maijā pie 
Aleksandra vārtiem, Rīgas policijai laurus nesniedza. 

Tāpēc arī šis izsmeļošais priekšraksts. 
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D. 24. Vidzemes gubernators 7. maijā 1899. g. Nr. 3737 Rī
gas policijmeisteram. 

Lieku priekšā Jūsu Augstdzimtībai, sākot ar šo dienu, attie
cībā pret ļaužu 'bariem, kuri rīko nekārtības, cieši pieturēties 
pie sekošas rīcības kārtības: 

Policijas ierēdnim, kurš būs pie karaspēka nodaļas, skaļā 
balsī t r I s k āirt jālūdz pūli izklīst un izibeigt nekārtības. 

Ja pūlis pēc brīdinājuma nepaklausītu, likt priekšā kara
s p ē k a m  i z k l ī d i n ā t  p ū l i  š a u t e ņ u  r e z g a l i e m  u n  
durkļiem, ķeroties pie šaušanas zalpēm tikai 
galējos izņēmuma gadījumos. Arestēt un sū
tīt cietumā un citās aresta vietās, tikai vadoņus un aģitatorus, 
pārējos aizturētos turpat uz vietas, pēc pietiekošas pamācī
bas un iespaidošanas, atsvabināt. 

Gubernators Suvorcovs. 

D. 25. Maskavas 2. iecirkņa pristava 8. maija 1899. g. Nr. 
6559 ziņojums Rīgas polieijmeistera kanclejai. 

Sadursmes ar karaspēku. 

1 ) 7 .  m a i j ā  a p  1 1  v a k a r ā  p ū l i s  f a j b r i k a s  s t r ā d n i e k u  i z d a u 
zīja P e t i ņ a dzērienu tirgotavu Marijas ielā Nr. 58 un to 
aizdedzināja. Uguni apdzēsa ugunsdzēsēju komandas. 

Tas pats pūlis pēc tam izdauzīja š r e d e r a tirgotavu 
Romanova ielā Nr. 50 un prostituetās Peles dzīvokli taī 
pašā mājā. 

2) 7. maijā 11 vakarā no mājas pagalma Avotu ielā 26 
izšāva 4 reizes uz 'garaimejošo Vjazmas pulka patruļu. Ne
viens no kareivjiem netika ne nošauts, ne ievainots. Ļaunda
ri paspēja nozust. Izmeklēšana turpinās. 

3 ) 7 .  m a i j ā  a p  1 2  n a i k t i  1 5  k a r e i v j u  l i e l a  I z b o r s k a s  p u l k a  
patruļa, ejot pa Marijas ielu pie Bruņinieku ielas, tika ie
lenkta no fabrikas strādnieku pūļa, kuri to apmētāja akme
ņiem, kāpēc pēdējā deva 5 zaļpes gaisā. Ievainotu un no
šautu nav. 

Par to ziņoju kanclejai. Paraksts. 
D. 26. Pēterburgas 1. iecirkņa pristava ziņojums 8. maijā 
1899. g. Rīgas polieijmeistera kanclejai. 

7. maijā 7 vakarā ap 300 cilvēku liels strādnieku pūlis, 
ejot pa Ķieģeļu un Zaļo ielām traikojot akmeņiem izdauzīja 
logus un silēģus Zaļā ielā 6, Klo t a, Ķieģeļu ielā Nr. 2, 
štovasera, Nr. 3, Vendt a atklātām mājām, tai pašā 
ielā Nr. 4 arī Meisnera privāto namu. 

No trakojošiem aizturēti 7, kuri ievietoti 3. Pēterburgas 
iecirkņa aresta telpās. Paraksts. 
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D. 27. Maskavas 3. iecirkņa pristava ziņojums 16. maijā 
1899. g. Nr. 11011 Rīgas policijas valdei. 

Pagodinos ziņot Policijas Valdei, ika 7. maijā ap 8 vakarā 
2. Pēterburgas iecirkņa kanclejā ieradās Vidzemes Guber
ņas Priekšnieks; pie iecirkņa sapulcējās liels laužu pūlis. Uz 
Viņa Ekselences pavēli uz Matīsa un Marijas ielu krustojuma 
izibīdīju 2 kareivju rotas, lai pūli, kurš trokšņoja un meta ak
meņiem, atspiestu. Rotas devās uz priekšu, viņām sekoja 
Gubernators, Policijmeisters un vēl dažas personas, kuras tos 
pavadīja. 

Nogājusi līdz 'krustceļam, viena rota metās uz pūli Ma
tīsa ielas virzienā, otra iegriezās Marijas ielā pa kreiso pusi, 
bet lalbā ielas puse bij aizņemta no pūļa, pret kuru tagad 
izrādījās Guberņas priekšnieka k. Tajā momentā uz Gu
bernatora kungu un viņu pavadoņiem sāka no pūļa birt ak
meņi, kā arī no mājas, Marijas ielā 69, logiem. 

Uz viņa. Ekselences pavēli minēto māju ielenca un viņā 
aizturēja 7 cilvēkus, proti: 

Kijevas Universitātes studentu Ludviku šneideru, 
v i ņ a  b r ā ļ u s  V l a d i m i r u  u n  A l e k s a n d r u ,  N i k o 
l a j u  T  e  d  n  u  u n  v i ņ a  d ē l u  V l a d i m i r u ,  L u d v i k u  
Treijrozu un Vilhelmu Muldevicu, kurus 
ievietoja Pēterburgas iecirkņa aresta telpās. 

Izziņa šajā lietā nodota 1. Maskavas iecirkņa pristava 
palīgam Zaleskim 11. maijā ar Nr. 10717. Paraksts. 

D. 28. Rīgas polieijmeistera ziņojums Vidzemes gubernato
ram 8. maijā 1899. g. 

Vajkar ap 7 pēc pusdienas līdz 300 liels strādnieku pūlis, 
ejot pa Ķieģeļu un Zaļo ielām, dauzīja logus un slēģus at
klātām mājām Zaļā ielā Nr. 6 un Ķieģeļu ielā Nr. 2 un 3 un 
Meisnera privāto māju Nr. 4. 

No trakojošiem 7 arestēti. 
Ap 11 strādnieku pūlis izdauzīja P e t i ņ a dzērienu tir

gotavu Marijas ielā Nr. 53 un māju aizdezdināja. 
Uguni drīzi izdevās ugunsdzēsējiem likvidēt. Taī pašā 

laikā strādnieku pūlis izlaupīja š r e d e r a tirgotavu Ro
manova ielā Nr. 50, taī pašā mājā prostituētās Peles dzīvokli. 

Patruļai ejot pa Avotu ielu no mājas Nr. 26 uz viņu 
četras reizes izšāva, ibet par laimi neviens necieta. 

Puilkstens 12 ipūlis apstāja karaspēka patruļu un sāka to 
apmētāt akmeņiem. Patruļa no tiem atsvabinājās tikai pēc 
tam, kad bij devusi šāvienu gaisā. Paraksts. 
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D. 29. Vidzemes gubernatora Surovcova slepena telegrama 
Iekšlietu ministrim. 

8. -maijā 1899. Nr. 3062. Va'kar aip pulksten sešiem va
karā nemieri atjaunojās, dažādās pilsētu daļās salasījās 300 
līdz 400 cilvēku l-ieli pūļi, kuri svieda uz policiju un karaspē
ku akmeņiem un pudelēm, pūlis izpostīja trīs atklātās mājas 
un vienu blakus stāvošu privātu māju, izlaupīja un aizdedzi
nāja dzērienu pārdotavu. 

Karaspēkam īpavēlēts izklīdināt pūli flinšu rezgaliem, ļau
nākā igadījumā štikiem. 

Kādai patruļai garām ejot, no vienas mājas izšauti četri 
šāvieni, citā vietā uzbrūkošā pūļa ielenkta patruļa pašaizsar-
g ā š a n ā s  n o l ū k ā  i z š ā v a  d a ž a s  r e i z e s ;  p i e  k a m  č e t r i  c i l 
v ē k i  n o  p ū ļ a  i e v a i n o t i  l o d ē m  u n  v i e n s  a r  
š t i k iu. 

Deviņi zemākie kareivji sadauzīti akmeņiem. 
Faibrikas strādnieku Rīga ir ap četrdesmit tūk

s t o š i .  
Kā algas izmaksas dienā sagaidama nekārtību atjaunoša

nās plašākos apmēros. 
Pēc vienošanās ar korpusa komandieri, lūdzu karaspēka 

k o m a n d l i b u  š o v a k a r  u n  r ī t  n e k a v ē j o š i  k o m a n d ē t  d i v a s  
s o t ņ a s 'kazaku, kas lielā mērā atvieglos kārtības at
jaunošanu. 

Uz manu pavēli visas dzērienu pārdotavas priekšpilsētās 
slēgtas. Paraksts. 
D. 30. Vidzemes gub. žandarmērijas pārvaldes priekšnieka 
Prozorovska slepena telegrama Policijas departamenta direk
toram. 

7. maijā 1899. Nr. 2912. šodien pulksten septiņos vakarā 
tūkstošu liels dažādu fabriku strādnieku pūlis atkal izpostīja 
2. Pētei^burgas policijas iecirkņa rajonā vienu atklāto māju 
un dzērienu pārdotavu, pēc kam to izklīdināja karaspēks, uz 
kuru meta akmeņiem, aiztucrēti ap 12 cilvēku, ap pusnakti 
pūlis izklīda. Paraksts. 

Baumas par vēl sagaidamiem grautiņiem. 
Baumas dara policiju nervozu. Neviens nezin, kādu galu 

ņems notikumi. 
Pristavi mēģina uzstādīt veselu grautiņu programu, kuru 

izvedīšot strādnieki. 
Uzpeld arī bailes par žīdu grautiņiem. 
Pat Rīgas-Orlas dzelzsceļa priekšnieks uztraucies par sa

vas valdes likteni, jo viņa nelaimīgā kārtā atrodas žīdu vei
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kalu centrā un grautiņa laikā var viegli nokļūt zem visu iz
nicinošā pūļa rokas. 

7. maijā 1. Pēterburgas iecirkņa pristavs ziņo policijmei-
steram, ka 8. maijā 6 vakarā sagaidāmas nekārtības „Pola" 
falbrikā I. Ganību dambī 17, Goldbeka mucnieku darbnicā 
Antonijas ielā 8, „Minuta" mechaniskā falbrikā Ģertrūdes 
ielā 28 un pie atklātām mājām Zaļā un Ķieģeļu ielās. 

Goldbeka darbnīcas strādnieki nodomājuši aizdedzināt 
materialu krājumus, tā ka šij darbnīcai ļoti tuvu atrodas Rū-
teniberga tabakas fabrika, tad viņas koka ēkas ar! ugunsap-
draudētas. 

Ir ziņas, ka tiks izdauzītas dzertuves, restorāni Mono
pols" un „Ķeizara dārzs". 

Lūdz sūtīt karaspēku. 
8. maijā viņš nobijies par totalizatora likteni. 
1. pilsētas iecirkņa pristavs 8. maijā ari ziņo, ka strād

nieki nodomājuši izdauzīt bodis Berga bazarā, Vērmaņa dār
za restorānu, koncerta zāli „Monopols", ipilsētas galvas Ker-
koviusa un pilsētas valdes ēkas, žīdu tirgotavas un visas dzer
tuves pilsētas rajonā. 
D. 31. Maskavas 3. iec. pristava ziņojums Rīgas policijmei-
steram 9. maijā 1899. g. Nr. 208. 

Pēc slepenām ziņām fabriku strādnieki nodomājuši šo
dien sarīkot vispārējus grautiņus manā iecirkni, arī izdauzīt 
iecirkņa kancelejas telpas, ritu uzsākt streiku Baltijas va
gonu fabrikā. Divus turienes direktorus un juriskonzultu iz
dzīt no fabrikas ķerrā. 

Šādu iemeslu dēļ, ņemot vērā jau notikušos grautiņus, un 
vispār lielo nemieru strādnieku šķirā, es šodien diviem rak
stiem Nr. 6586, lūdzu Iziborskas kājnieku pulka komandieri, 
ja ne divas, tad vismaz vienu rotu sūtīt uz iecirkni, lai no
vērstu nekārtības un apsargātu iedzīvotājus un iecirkni. Pa 
telefonu man atteicas zaldatus sūtīt un paziņoja, ka tos va
rot sūtīt tik uz Jūsu Augstlabdzimtības pieprasījumu. 

Ziņojot par to Jums, lūdzu dot rīkojumu, lai tiktu vismaz 
viena rota man atsūtīta palīgā, jo neuzņemos atbildību, ka 
nenotiks nekārtības un iecirkņa kancleja netiks izdauzīta. 
Paraksts. 

Steidzoši. 
D. 32. Rīgas - Orlas dz. - c. priekšnieks 8. maijā 1899. g. Nr. 
2997, Rīgā, Rīgas polieijmeistera kungam. 

Tā kā pilsētā iziplatītas baumas, ka sagaidāmi židu tir
gotavu grautiņi, ņemot vērā, ka visas Rīgas - Orlas dzelzsceļa 
gaitas, tai starpā galvenā grāmatvedība un kase, atrodas 
Berga namā Elizabetes un Marijas ielu stūri, žīdu veikalu 
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centrā, pagodinos padevīgi lūgt. Jūsu Augstdzimtību no savas 
puses piemērot visus līdzekļus tur atrodošos tkroņa mantu, 
dokumentu un naudas apsargāšanai pret grautiņiem un vēl 
vairāk no ugunsgrēka. 

Ceļa priekšnieks, inženiers 0. Daragans. 
Kanclejas priekšnieks (paraksts). 

D. 33. Slepenpolicijas pristavs 8. maijā 1899. g. Nr. 946, 
Rīgā. 

Viņa Augstdzimtībai, Rīgas Policijmeistera kungam. 
Rajports. 

Pagodinos ziņot Jūsu Augstdzimtībai, ka līdz manīm no
nākušas ziņas, kā šodien, pēc darbu beigšanas, strādnieku 
barveži un strādnieki nolēmuši sarīkot grautiņus sekošās ie
stādēs : 

Monopol, vēl neizdauzītās publiskās mājās, Berga bazarā, 
Pilsētas valdē, San - Susi, Izstādes ēkā, pilsētas galvas Ker-
koviusa namā, visos krogos un žīdu veikalos. 

Cik šīs ziņas pareizas, nedaudzo slepenpolicijas iecirkņu 
uzraugu dēļ, līdz šim nav bijis iespējams pārliecināties. 

Pristavs (paraksts). 
Nemieru pārnešanās uz Pārdaugavu. 

D. 34. Jelgavas 2. iecirkņa pristava ziņojums Rīgas policij-
meisteram 9. maijā 1899. g. Nr. 9078. 

Izpildot telefonisko pieprasījumu, pagodinos ziņot poli
cijas valdei, ka manā iecirknī nemieru laikā bij sekosi gadī
jumi : 

1) š. g. 8. maijā 50 cilvēku liels pūlis uzbruka dzērienu 
tirgotavai Daugavgrīvas ielā Nr. 30, bet piesteigusies kara
spēka patruļa pūli izklīdināja, arestējot 7 nepaklausīgos (se
ko vārdi). 

Aizturētie atrodas Jelgavas policijas iecirknī, jo guber
ņ a s  c i e t u m ā  t o s  n e u z ņ e m  t e l p u  t r ū . k u m a  d ē ļ .  

2) šonakt šampētera ielā Nr. 1 čuguna lietuvē „Motors" 
izcēlās ugunsgrēks. Viņa iemesli nav zināmi, bet ir norādī
jumi, ka uguns pielikta. Paraksts. 
D. 35. Maskavas 2. iecirkņa pristava ziņojums 8. maijā 1899. 
gadā Rīgas policijmeistera kanclejai. 

8. maijā pēc 9 vakarā pūlis fabrikas strādnieku un zēnu 
uzbruka P e t i ņ a mājai, Marijas ielā Nr. 53, bet kad vi
ņas iedzīvotāji aizstāvējās un no pagalma vairāk reižu iz
šāva gaisā, pūlis aizgāja. Ejot pa Ģertrūdes ielu, iegriezās 
Ādmiņu ielā, kur gribēja izdauzīt Jēģermaņa māju, Ģertrū
des ielā 119, bet piesteigusies gorodovoji un naktssargi to 
nepielaida. 

84 



Domādams, ka šeit apslēpts karaspēks, pūlis devās pa 
Ģertrūdes ielu pāri pārbrauktuvei, tad pa mazo Palisādes 
ielu nogriezās uz Romanova ielu, neizdarot nekādus postīju
mus, tik izlīmētos sludinajumus, kur tādus manīja, visur no
plēsa. Pēc pūlis devās uz 1. Pēterburgas iecirkni. Par to 
pagodinos ziņot. Paraksts. 
D. 36. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes gubernato
ram 9. maija 1899. g. 

8. maija naktī trīs strādnieki, iedami pa Zaļo ielu, pie 
Knota atklātās mājas savā starpā sarunājās, ka vajadzētu 
ar citu strādnieku palīdzību izdauzīt šo iestādi. Viņu sarunu 
bij noklausījies mājas šveicars Ķiploks, kuram ar goro-
d o v o j a  N r .  7 7  p a i l ī d z ī i b u  i z d e v ā s  v i e n u  n o  r u n ā t ā j i e m ,  D ā 
vidu Zariņu, arestēt. 

Pārējie divi metās bēgt uz Dzirnavu ielas pusi, pie kam 
viens no bēdzējiem, dzirdēdams aiz sevis soļus, domādams, 
ka tie ķērāji, ar revolvera šāvienu viegli ievainoja savu bie
dri E r m a n i K u b i s u, kūru tad arī izdevās aizturēt. 

Vakar pīkst. 12 dienā dzertuvē, Tērbatas ielā Nr. 40, 
iecirkņa uzraugs Snit:ko aizturēja trīs strādniekus, kuri 
dziedāja slavas dziesmas streikam. Viens no viņiem atklāti 
paziņoja, ka valkar esot bijis viens no pirmajiem barvežiem 
un iešot atkal. 

8 vaikarā I. ganību dambī pie Volfšmidta fabrikas šīs 
fabrikas direktors, barons I k š ķ i 1 s, ar gorodovoja Nr. 89 
Šimenasa palīdzību aizturēja kādu strādnieku, kurš plē
sa iz-liipinātos Jūsu Ekselences ziņojumus. 

Tajā laikā otrs strādnieks, Jānis Šiliņš, ar akmeņa 
sitienu pa galvu notrieca gar zemi gorodovoju un deva iespē
ju aizturētam aizbēgt, bet pašu Šiliņu tomēr izdevās are
stēt. 

Zaļā ielā ap 8 vakarā aizturēts Ernests Kundziņš, 
kurš arī plēsa izlipinātos Jūsu Ekselences ziņojumus. 

Paraksts. 

Vidzemes gubernatora paziņojums iedzīvotājiem. 
Vidzemes gubernators spiests izdot sevišķu paziņojumu 

pilsētas iedzīvotājiem nemieru apspiešanas lietā. 
Viņš draud lietot ieročus, kaut gan jau trešo 

dienu ar sekmēm top laisti darbā ir lodes, ir durkļi. Kara
spēks ieņem visu pilsētu, sadalot viņu rajonos. Tomēr kāj
nieku cīņa nav sekmīga. Tikko ļaudis izklīdina vienā vietā, 
tie salasās otrā. Karaspēks nogurst. 

Beidzot 9. maijā 12 dienā ierodas Rīgā divaskazaku 
sotņas. Tagad nemieru ierobežošana var notikt daudz 
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sekmīgāki. KazaJki speciālisti masu nomierināšanā. Tā bij 
Vecajā Krievijā vispār atzīta un izmēģināta patiesība. 
D. 37. Paziņojums no Vidzemes gubernatora. 

Jutas fabrikas strādnieki dažas dienas atpakaļ atstāja 
darbu, sarīkoja streiku, prasīja darba algas paaugstināšanu, 
nesaņēma no falbriikas aprēķinu un 5. maijā izdarīja nekār
tības kopā ar Feniksa fabrikas strādniekiem, kuras bij sa
vienotas ar uzibrukumiem policijai un zaldatiem; 6. maijā ne
kārtības atjaunojās, pie kam ļaužu pūlis izpostīja namus, 
pielaida uguni pie namiem, sāka šaut un mest ar akmeņiem 
un pudelēm uz policijas ierēdņiem un zalldatiem. 

Tādos faibriikas strādnieku darlbos redzamas savstarpīgas 
noziedzīgas norunas gaišas zīmes. 

Tādēļ ieskatu par vajadzīgu paziņot: 
1) ka katra ļaužu sadrūžmēšanās uz ielām un plačiem 

Rīgas pilsētā, kā arī dzelzsceļu vokzalos uz to stingrā
ko aisliegta; 

2) ka uz policijas uzaicinājumu sajpulcējušamies ļaužu 
pūlim, kā arī katrai sevišķai personai, kas arī viņa 
būtu, bez kavēšanās un pretrunas jāpaklausa vaildī-
bas prasījumiem; 

3) ka augšminēto noteikumu neizpildīšanas gadījumā ne
paklausīgie taps sodīti ar visu likumu stingrību. 

No šīs dienas vakara sākot, ļaužu pūļi tiks izklīdināti no 
karaspēka ar ieročiem ūn tādā gadījumā katrs, kas cietīs, 
ibūs pats pie tam vainīgs. 

Līdz ar to turu par vajadzīgu griezties pie visiem namu 
īpašniekiem un pilsētas iedzīvotājiem ar lūgumu, no šās die
nas aizslēgt vārtus un ārējās durvis un bez īpašas vajadzības 
sākot no pīkst. 9 vakarā uz ielu neiziet, lai novērstu, ka mie
rīgie iedzīvotāji neciestu un netaptu aiz pārskatīšanās pie
skaitīti pie nekārtību līdzdalībniekiem. 

Rīgā, 8. maijā 1899. g. Vidzemes gubernators, 
ģeneral-majors Surovcovs. 

12. Karaspēks ieņem pilsētu 
D. 38. 

Tā kā šovakar ap 6 vakarā var sagaidīt pilsētā nekārtī
bas, gubernators lūdz viņu novēršanai izstādīt sekošas kara
spēka daļas un sekošās vietās: 

Trīs rotas Izborskas un trīs rotas Malojaroslavas pulku 
pie 2. Pēterburgas policijas iecirkņa. 

Novietošanos norādīs policija. 
Astoņas rotas Vjazmas pulka pie Rīgas - Orlas dzelzsceļa 

stacijas. 
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Vidzemes gubernatora paziņojums iedzīvotājiem 8. maijā 
1899. gadā. 
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brtfaS fhabbnerfctttv fuwS bff fannnotaē ac ufbru> 
faincem poifjfjttf en falbatectn; 6. mofjd nefabrtibaS 
atjaunojas, pee fam iaufc^u pu&ltS ifpofltja namuf, 
petlafba ugunf pte nametm, fabfa fetjaut un- mcd ar 
afmcneem un pubdan uf potttfiaft caetnttm un fa(r 
IfltML 

SCabbdS fobrifa® flrabbnrefu bartdS r«bfamo& 
fatvflarptgal nofc«bfiga8 norunas gaifcbaS jī&nul 

5Eabcbt reffatu par roajabfigu pafīaot: 
1) fa fatru laufcbu fabrubfmcfc&andS «f cctdni 

un platf^erm 8tiga6 pilfebta fa ari bfeldjeht 
tvatfald* ttf to ftingrafo aif= 

2) Fa uf policijas ufeijinajumu fapufaoufdjc 
mffft taufdju publim, fa ari fotrai fcwifc^= 
fai prtfonfli, taS ari w(tta buljtu, tref 
farveftbana^ un prrtrunoS japaflaufa n?aī« 
bibo8 prafijumetnr, 

3} fa augftbmincto notnfumu ncifptlbifiļiana» 
gabijumā lupaflaufigre faps fobitt av n?ifu 
(ifumu flingribu 

Ko fcbi« frenafi n?afcra fabfot (auf^ti publi JiW 
ifflibbinati no rarafpcbfo dt CCtOtf{fytCttl 
un tabbd gabijumd fatriS (aē jccttS, bub? patfi Pfc tam 
n>aini<)6. 

?ibbf ar ro titru par rcaiabrt^» (jmPcri pw n*t^ 
fccm nama ibpafdjnccfffm un pt'Iffbfad c.bfimolaiofni 
ar lubgumu no f$d6 brenafi aif.flcbgt njabttu^ un ak 
rfjaj burrrt6 un bcf tbpaf$a6 n?ajah"ibaS fabfct no 
putfRoi 9 rcafard uf edu nrifret, lai norccbrftu fa 
mccrigcc cfbftbtrotoit ncļettfu tin netaptu aif pobrffatt= 
fd>and6 pecffaititi pce nefabrtibu Itbbfbalībnrrfrcm. 

%iad, maija l«99 qabā-
SBibfcmtf gubernatori, 

gcncra!*maior< 

Divas rotas Vjazmas pulka Aleksandra un Elizabetes ie
lu stūrī. 

Divi bataljoni Izfoorskas pulka Maskavas priekšpilsētā 
zem kopējas pulka komandiera Peregorodska ko
mandas. 

Trīs bataljoni Malojaroslavas pulka Jelgavas priekšpil
sētā zem pulka komandiera pulkveža Butkovska ko
mandas. šiem bataljoniem pīkst. 5 izsūtīt divas rotas uz Jel
gavas policijas iecirkni, šīm rotām arī uzdots apsargāt pon
tonu tiltu. 

Unteroficieru bataljonam palikt citadelē. 
Trim rotām no Izborskas pulka 1. bataljona pulksten 6 

apmesties ne tālu no pils, pretim viršsardzei. 
Paraksts. 
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D. 39. Vidzemes gubernatora Surovcova slepena telegrama 
Iekšlietu ministrim. 

9. m a i j ā 1899. Pēc vienošanās ar korpusa komandieri 
pili sēta iedalīta četros iecirkņos; izrīkotas dežurējošās daļas; 
pa visu pilsētu izlipināts paziņojums, kurš manā vārdā sauc 
pie kārtības un biedina, ka nepaklausības gadījumā pret pūli, 
kurš rīko ielu nekārtības, tiks lietoti ieroči. 

Nakts paigāja puslīdz mierīgi. Ar akmeni grūti sasists 
gorodovojs, sieviete no privātās personas ievainota revolvera 
lodi. 

Kazaki ieradīsies pulksten divpadsmitos dienā. 
Paraksts. 

13. Grautiņu atslābums 
D. 40. Maskavas 2. iecirkņa pristava ziņojums policijmeiste-
ram. 

Nakti no 9. uz 10. maiju š. g. man uzticētā iecirknī ne
kādu notikumu nebij, viss labākā kārtībā, kaut gan līdz di
viem nakti, sevišķi pa Marijas, Avotu, Stabu un Romanova 
ielām klīda falbriku strādnieki un puiku bari, kaut ko itkā 
gaidīja un savā starpā sasvilpās. 

Arestētu nav, jo nebij karaspēka patruļu. Paraksts. 

D. 41. Slepenpolicijas pristava ziņojums Rīgas policijmeiste-
ram 10. maijā 1899. g. Nr. 958. 

Vakar man ziņoja, ka daži „Džutes" fabrikas strādnieki, 
kuri pārtrauca darbus un uzsāka streiku, parādījušies Straz
du muižas manufaktūras apkārtnē, lai sakūdītu arī pēdējās 
strādniekus streikot. 

Tā kā pēdējie atsacījušies ņemt nekārtībās dalību, „Džu-
tes" strādnieki šodien 5 no rīta gribēja atkal ierasties un ar 
varu piespiest „Strazdumuižas" strādniekus sacelt nekār
tības. 

Viens no minētās manufaktūras strādniekiem, zemnieks 
Pāvils Laura d. Tauriņš, izsacījies strādniekiem, ka bun
tes laikā jeb uzibrū'kot faibrikai, nepieciešami pirmkārt no
sist faibrikas rīkotājus, t. i. direktorus, bet pēc tik ķerties 
klāt faibrikai. 

Tāpēc, ieradies fabrikā nodibināt kārtību, arestēju Pāvilu 
Tauriņu kā galveno kūdītāju, līdz lietas izmeklēšanai, 
jo no trim lieciniekiem viņš aprādīts kā kūdītājs uz streiku. 

Paraksts. 
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14. Streiku vilnis Pārdaugava un fabriku grautiņi 
Ar 10. maiju iesālkas trešais posms notikumu 

gaitā. Līdz šim pūlis rīkoja grautiņus, sacēla nekārtī
bas, nervozēja visu pilsētu. Norisinājās notikumi pilsētas 
pusē. 

Ar kazaku ierašanos šādi cīņas veidi palika nesekmīgi. 
Zirdzinieki ātri likvidē katru pūļa kustību. 

Iniciatīvi pārņem savās rokās Pārdaugavas strādnieki, 
bet jau pavisam citādā, organizētākā veidā. 

Sākas faib riku.streiki Pārdaugavā, kuri ilgst ap
mēram nedēļu. Te jau parādās strādnieku prasības — sa
īsināt darba lailku un paaugstināt algu. Streikam pilnīgi 
saimniecisks raksturs. Pārdaugavas strādnieki izrāda lielā
ku savu interešu saprašanu, nekā pilsētas puses, kuri pirma
jās četrās dienās rīkoja nekārtības itkā pašu nekārtību dēļ. 

Arī Pārdaugavieši nav brīvi no visu Rīgu pārņēmušās iz
nīcināšanas kāres. Arī viņi dauza fabriku logus, bojā ma-
šinas u. t. t., tomēr tam itkā tiešāks sakars ar uzstādītām 
prasībām. Fabrika ir tas, kas strādniekus kalpina, tāpēc arī 
ļaužu pūlim interesanti šo nezvēru kaitināt. 

Organizēti strādnieki to savos streikos nekad nedara, bet 
Rīgas strādnieku organizācijās tikko dzima un nespēja spē
lēt vadošu lomu šajos notikumos. 

12. maijā streikam pievienojas Maskavas priekšpilsētas 
koku zāģētavas un „Provodņiks". 

Rīgas strādnieku komiteja izlaiž savu hektografēto pro
klamāciju un izkaisa to pa fabrikām. 

Policijas rokās nākušas no šīm proklamācijām 3, atra
stas Baltijas vagonu fabrikā, Elricha fabrikā—2, Katrinas 
Dombrovskas koku zāģētavā — 1 un 2 mežā pie Valdšles-
chena brūža — pavisam 8 eksemplāri. 

Arī Vidzemes vecākais fabriku inspektors tura par va
jadzīgu griezties pie Rīgas strādniekiem ar sevišķu avīzēs 
ievietotu uzsaukumu, aicinot uzturēt mieru un kārtību. 

Viss tas maz ko līdzēja. Notikumiem vajadzēja iet savu 
dabīgo gaitu. Par to runā pievestie dokumenti. 

15. Asiņainas sadursmes 
D. 42. 

Jelgavas 2. iecirkņa pristava ziņojums policijmeisteram 
10. maijā 1899. g. Nr. 916. 

šodien ap 6 vakarā Zasulauka kokvilnas vērptuves un 
austuves strādnieki, tāpat mašinu fabrikas „Motors" strād
nieki, uzsāka streikot. Ap 4 pēc pusdienas sāka pulcēties 
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pie minētām fabrikām, tiem piebiedrojās strādnieki no ci
tām iecirknī streikojošām fabrikām, tādi saplūda vairāku 
tūkstošu liels pūlis, kurš sāka trakot, sist fabrikām logus, 
kurām pēc apskates izrādījās visi logi izsisti, samaitātas da
žas miašinas, sadauzītas un sabojātas istabas lietas divos pie 
Zasulauka fabrikas iekārtotos strādnieku dzīvokļos. 

»• •' • '~|g! 

Zasulauka manufaktura, ku^u stipri demoleja strādnieki 1899. gada dumpī 
(10. maijā) 

Kad strādnieki, ielenkuši abas fabrikas, gribēja iekļūt 
viņu kantoros, „Motora" fabrikas kantora kalpotāji sāka šaut 
p ū l ī ,  i e v a i n o t i  s t r ā d n i e k i  A u g u s t s  T  a  u  i b  e  ,  H u g o  S t e l p e ,  
Antonija Ston'kus, kuri noigādāti pilsētas slimnīcā. Ir 
ziņas, ka nošauta kāda Anna Lasman. Paraksts. 
D. 43. Ziņa. 

Jelgavas 2. iecirkņa pristava palīgs ziņo pa telefonu, ka 
Lodera koiku zāģētavā, drāšu fabrikā un Mindeļa gumijas 
fabrikā strādnieki uzsākuši streiku. 

10. maijā 1899. g. Dežurants (paraksts). 
D. 44. Zina. 

10. maijā pīkst. 10^ no 2. Jelgavas iecirkņa ziņo pa te
lefonu, ka 50 Lebera fabrikas strādnieki uzsākuši streiku. 
Gaida visu strādnieku streiku. Mindeļa fabrikā arī sācies 
streiks. 

Slepenpolicijas dežurants (paraksts). 
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D. 45. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes gubernato
ram 11. maijā 1899. g. Nr. 482. 

Vakar un šodien saņemu nepārtraukti lūgumus no fabri
kantiem, lai gādāju par nekārtību novēršanu, jo strādnieki 
piedraud streikot un nepielaist darbus turpināt. 

Šodien ziņo par nekārtībām un streikiem: 
1. Lodera koku zāģētavā, Mūksalā, 
2. Eikerta lenšu fabrikā, Jelgavas 2. ieciilkm, 
3. Cementa fabrikā, Podaragā, 
4. Poses fabrikā. 
Bez tam pie manis griežas dažādas personas, lai apsargā 

viņu mājas un mantu, jo tie saņemot visādus draudus. 
Ziņojot Jūsu Ekselencei, padevīgi lūdzu, vai Jūs neatzītu 

par derīgu jau tagad dot rīkojumu nozīmēt pilsētas apsar
dzībai karaspēku lielākā vairumā un dažādās vietās, lai tie 
būtu gatavi spert enerģiskus soļus nemieru apspiešanai, un 
nozīmēt sardzes lieilāko fabriku apsargāšanai. Paraksts. 

Mašinu fabrika «Motors», ku^as kalpotāji šāva uz saviem strādniekiem 
(10. maijā 1899. g.) 

D. 46. Maskavas 2. iecirkņa pristava ziņojums Rīgas policij-
meisteram 10. maijā 1899. g. Nr. 6726. 

Izpildot telefonisko pieprasījumu pagodinos ziņot, ka 
kazaku patruļām jāapstaigā Ģertrūdes, Avotu, Marijas, Sta
bu, Suvorova un Romanova ielas, jo te visdzīvākā kustība^ 
un galvenām kārtām notika nekārtības. Paraksts. 
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D. 47. Vidzemes gub. žandarmērijas pārvaldes priekšnieka 
Prozorovska slepena telegrama Policijas Departamenta di
rektoram. 

10. maijā 1899. šodien no rīta sākās streiki Pārdauga
v a s  f a l b r i k ā s ;  s t r ā d n i e k i  p r a s a  a l g a s  p a a u g s t i n ā 
š a n u  u n  d a ļ a  d a r b a  l a i k a  s a ī s i n ā š a n u .  

Darbu šobrīd pārtraukuši ap 3500 cilvēku deviņās fabri
kās. Līdz vakaram streikotāji izturējās mierīgi. 

Pēc tam sāka pūļiem uzibruikt Zasulauka vērptuvei un 
mašinu fabrikai „Motors", kur izdauzīja logus, sabojādami 
pirmā dažas mašinas. 

„Motora" kantora kalpotāji atgaiņādamies no uzbrucē
jiem šāva un ievainoja trīs strādniekus. 

Kazakiem tuvojoties uzbrucēji izklīda Paraksts. 

D. 48. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 
ministrim. 

10. maijā 1899. šodien pulksten 10 no rīta Jelgavas 
priek š p i l s ē t a s  f a b r i k ā s  s ā k ā s  s t r e i k i ,  s t r ā d n i e k i  p r a s a  d a r 
ba algas paaugstināšanu. Dažās fabrikās bez 
t a m  v ē l  d a r b a l a i k a  s a ī s i n ā š a n u .  

Pavisam dienas laikā pārtraukti darbi 10 fabrikās. 
Streiko 2400 strādnieku. 
Fabrikas inspekcijas ierēdņu pierunāšana palika bez pa

nākumiem. 
Līdz pīkst. 7 pēc pusdienas strādnieki izturējās puslīdz 

mierīgi, bet pēc tam pūlis sāka celt nekārtības, kas izpaudās 
uzbrukumā Zasulauka manufalkturai. 

Kazaki izklīdināja pūli. Paraksts. 

D. 49. Rīgas policijmeistera raksts 11. maijā 1899. g. Nr. 
484 Vidzemes gubernatoram. 

šodien ap plikst. 11 dienā, Krievu Baltijas vagonu fabri
kā atrastas trīs hektografētas proklamācijās latviešu valodā, 
parakstītas no Rīgas strādnieku komitejas, ar uzsaukumu 
visiem strādniekiem apvienoties un cīnīties pret policiju un 
fabrikantiem. 

Proklamācijās atrastas fabrikā trijās vietās no trim strād
niekiem, Batikas, K u n d e r a un M i k 1 e j a. 

Divas proklamācijās 3. Maskavas iecirkņa pristavs no
sūtījis Vidzemes guib. žandarmērijas priekšniekam un ziņo
jis Rīgas apgabaltiesas prokurora kungam. 

Augšā sacīto pagodinos siņot Jūsu Ekselencei, klāt pie
liekot vienu proklamāciju. Paraksts. 
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16. Streiki iet plašumā, aizņemot fabrikas 
pilsētas pusē 

D. 50. Jelgavas 2. iecirkņa pristava ziņojums policijmeiste-
ram 12. maijā 1899. g. Nr. 9122. 

Š. g. 11. maijā pēc 12 dienā Poses, zem firmas „Tekstils", 
austuves strādnieki, ap 600 cilvēku, vīrieši un sievietes, sa
vienojušies ar Lodera manufaktūras strādniekiem, kuri strei
ko jau no 10. maija, skaitā ap 600, abējas kārtas, no sākuma 
dauzīja akmeņiem logus Lodera, pee pārgāja uz Poses fa
briku, kur izsita visus logus, sabojāja kantora iekārtu, iz
lauza vārtus, izdauzīja un izlaupīja direktora dzīvokli. 

Ap 3 pie šīm fabrikām ieradās kazaki un pūlis tika iz
klīdināts. 

Daži redzamākie nekārtību barveži arestēti un izmeklē
šana turpinās. 

Augšā minēto pagodinos ziņot Jūsu Augstdzimtībai. 
Paraksts. 

D. 51. Jelgavas 2. iecirkņa pristava ziņojums 12. maijā 
1899. g. Nr. 9206. 

Vakar bij šekoši atgadījumi: 
1) pie Herminhauza un Formaņa atslēgu fabrikas sala

sījās 300 liels strādnieku pūlis, kuri trokšņoja, kazaku pa
truļa viņus izklīdināja; 

2) pie Poses fabrikas 500 cilvēku liels pūlis sāka trakot 
un izdauzīja fabriku; 

3) streikot sāka Cementa fabrikas strādnieki; 
4) Poses fabrikas strādnieki uzsāka streiku. 

Paraksts. 
D. 52. 2. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums 12. maijā 
1899. g. Nr. 9207 Rīgas policijmeistera kungam. 

Pagodinos ziņot Jūsu Augstdzimtībai, ka š. g. 11. maijā 
ap 8 no rīta, saņēmu pa telefonu no Poses (Posel) fabrikas 
ziņu, ka strādnieki uzsākuši streiku, sapulcējušies pagalmā 
un vēloties izklīst, bet nevarot, jo pūlis svešu uz Baltās mui
žas ielas trakojot. 

Es ņēmu 17 kazakus zem horunžija Astahova koman
das un nekavējoši devos uz minēto fabriku; izklīdinājis pūli 
uz ielas, devos fabrikas pagalmā, kur bij strādnieki, kuriem 
pavēlēju atstāt fabriku un izklīst pa mājām. 

Daži strādnieki paklausīja, vairākums acīmredzot ne
gribēja fabriku atstāt. 

Tajā laikā viens no fabrikas kantora kalpotājiem, lūdza 
mani atstāt fabriku, apsolot, ka strādnieki izklīdīšot. Es to 
tūdaļ arī darīju, bet tikko es un kazaki pagriežamies uz vār
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tu pusi un devāmies ārā, strādnieki sāka mūs apmētāt pu
delēm un akmeņiem. 

Vienu kazaku ievainoja ar akmeni galvā, otrs dabūja 
stipru belzienu mugurā ar dzelzs stieni. 

Man nekas neatlika, kā atgriezt kazakus atpakaļ pa
galmā un nagaikām izklīdināt pūli. Manu pavēli varēja iz
pildīt tik pa daļai, jo vairākums strādnieku metās telpās un 
caur logiem mūs apmētāja pudelēm un alkmeņiem. 

Tekstilfabrika, kur notika strādnieku sadursme av- kazakiem 

Nesipēdams ar tik mazu nodaļu viņus izdzīt no fabrikas 
telpām, biju spiests aizjāt, paziņojis par to telefoniski Jūsu 
Augstdzimtībai caur policijas valdi, un lūdzu izsūtīt lielāku 
skaitu kazaku. Paraksts. 
D. 53. Vidzemes gubernatora Surovcova slepena telegrama 
Iekšlietu ministrim. 

11. maijā 1899. g. Nakts pagāja mierīgi; no rīta Jel
gavas priekšpilsētā nestrādāja septiņas fabrikas, pārējās šo
brīd mierīgi. Paraksts. 
D. 54. Maskavas 4. iecirkņa pristava ziņojums 12. maijā 
1899. g. Nr. 199 Rīgas policijmeisteram. 

š. g. 12. maijā S:/2 no rīta Beiera un Vanaga koku zāģē
tavas, Lilbekas salā Nr. 9, planku nesēji, 18 cilvēku, ieradās 
fabrikas kantorī un paziņoja, ka tie nestrādās, ja nepieliks 
34 kap. par vienas ass zāģētu planku iznešanu, bet, admini-
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stracijas atraidīti, devās fabrikas pagalmā pie citiem strād
niekiem, lai tos pierunātu atstāt darbu un pieprasīt dienas 
algu paaugstināt. 

Visi strādnieki tam piekrita, pārtrauca darbu, devās uz 
kantori, kur pieprasīja pieilikt katram 25 kap. dienā. 

Kaut gan fabrikas administrācijā pielika 10 kap. dienā, 
strādnieki neapmierinājās un pārtrauca darbus. 

Ziņoju pa telefonu fabriku inspektoram, kurš arī ieradās 
faibrikā, lika priekšā strādniekiem stāties pie darba, bet viņu 
neklausīja un lielākā daļa izklīda pa mājām. 

18 cilvēku sadalījās 3 grupās, no kurām 6 devās uz še-
pelera koku zāģētavu, Libekas salā 7, otra grupa, 6 cilv., 
uz Michelsona zāģētavu, Kojusalas ielā Nr. 1, trešā — arī 

<6 cilv., uz Velcera un Maimina-Dubrovska koku zāģētavām, 
Kojusalas ielā 15 un 17, lai tur arī pierunātu planku nesējus 
pārtraukt darbus un pieprasīt paaugstināt dienas maksu. 

Šepelera un Michelsona zāģētavu nesēji- pārtrauca dar
bus un izklīda pa mājām, bet Velcera un Maimin - Dubrovska 
zāģētavās apturēja darbus zāģētavu administrācijā, lai no
vērstu streiku. 

Augšā sacīto pagodinos ziņot Jūsu Augstlabdzimtībai, 
piebilstot, ka minētie 18 cilvēki aizturēti un atradīsies iecirk
ņa aresta telpās līdz turpmākam rīkojumam. 

Līdz ar šo ir ziņots Rīgas apgabaltiesas prokuroram, viņa 
palīgam 4. iecirknī, Vidzemes gub. žandarmu valdes priekš
niekam līdz ar aizturēto 18 sarakstu. 

Pristavs Sčerbakovs. 
D. 55. Fabriku inspektora uzsaukums strādniekiem. 

„Tēvijas" 1899. g. 12. maija Nr. 20. ievietots sekošs ve
cākā fabriku inspektora uzsaukums: 

„Pēdējās naktīs ļaudis izdara pilsētā varas darbus, 
un saceļ nekārtības. Es esmu pārliecināts, ka tagad viņu 
vidū nav fabrikas strādnieku, bet ar to nepietiek. Vaja
dzīgs, ka tie, kuri to dara, nevarētu uzkraut savu vainu uz 
strādniekiem, un ka šos pēdējos nevarētu samainīt ar vai
nīgām personām. 

To ievērojot es lūdzu visus strādniekus attālināties 
no jeb kuras drūzmas, neiziet no mājām pa to laiku, kad 
tie svabadi no darba, un vienmēr uzvesties tā fabrikās, kā 
ārpus tām, ļoti uzmanīgi, jo tagadējā laikā arī vismazā-
kiem pārkāpumiem var būt nopietnas sekas. 

Es ceru, ka strādnieki izpildīs manu lūgumu, ar kuru 
es pie viņiem griežos viņu pašu labā". 
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17. Dažas fabrikas atjauno darbus 
D. 56. Jelgavas 2. iecirkņa pristava ziņojums 12. maijā 
1899. g. 

S t r e i k o  f a b r i k a s :  1 )  E i k e r t a  l e n š u  u n  2 )  E f t o -
noviča ķimiskā. 

S ā k a  d a r b u s :  1 )  L o d e r a  v i l n a s  a u s t u v e  u n  2 )  C e 
menta. 

Ap 12 dienā pie Hesses faibrikas 100—150 strādnieku 
pūlis sāka sviest akmeņus fabrikas logos, kazaku patruļa 
tos nagaikām izklīdināja. Paraksts. 
D. 57. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes gubernato
ram 13. maijā 1899. g. 

Vakardien pārtrauca dailbus sekošās fabrikās: Jelgavas 
1. iecirknī Eikerta vērptuvē, 2. iecirknī Eikerta lenšu un Ef-
tanoviča ķimiskā, Maskavas 4. iecirknī koku zāģētavās — 
Beiera un Vanaga, šepelera, Michelsona, bet Velcera un 
Maimina - DuJbrovska darbus pārtrauca fabriku administrā
cijā strādnieku draudu dēļ. 

Dažās fabrikās darbi pārtraukti tāpēc, ka 18 Beiera un 
Vanaga strādnieki uzmusinājuši, pēdējie visi arestēti. 

Jelgavas 1. iecirknī Eikerta vērptuvē, neskatoties uz al
gas paaugstināšanu, strādnieki trokšņoja, trakoja, svieda ak
meņiem un izsita fabrikas logus un lukturus, divas reizes iz
šāva no revolvera, beidzot viņus izklīdināja zaldātu pusrota 
un kazaki. Galvenie četri barveži aizturēti. Zenekera fa
brikā arestēts mazpilsonis Zandersons, kurš tur bij ie
kļuvis, lai kūdītu strādniekus uz streiku. 

Cementa fabrikā un Lodera austuvē, Jelgavas 2. iecirknī, 
d a n b i  a t j a u n o t i .  

Augšām minēto pagodinos ziņot Jūsu Ekselencei. 
Paraksts. 

D. 58. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes gubernato
ram 14. maijā 1899. g. Nr. 501. 

12. maijā dzelzsceļa stacijas „Kara slimnīca" strādniekiem 
uzbruka daži latvieši, sāka tos sist un pieprasīja, lai pār
trauc darbus, dzelzsceļnieki tos pašus sasita un vienu no vi
ņiem, Jāni Bebri, aizturēja un nogādāja kara slimnīcā 
pārsiešanai, no kurienes novests policijā. 

Koku zāģētavu strādnieki Maskavas 4. iecirknī, kuri bij 
pārtraukuši darbus, atkal sālkuši strādāt, Jelgavas 1. iecirknī 
Eikerta fabrikā no 350 cilvēkiem, neieradās darbā 47 sie
vietes, Jelgavas 2. iecirknī Eikerta lenšu, Herminhauza un 
Formaņa atslēgu — visi stājušies pie darba, bet Hessa, Efta-
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noviča un „Motora" arī uzsākti darbi, daži tomēr nav iera
dušies. 

Vakar „Provodņika" strādnieki, 1500 cilvēku, pārtrauca 
darbus, no viņiem šodien ieradās darbā 582. 

Paraksts. 
D. 59. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 
ministrim. 

12. maijā (pīkst. 12 naktī) 1899. šodien Jelgavas priekš
pilsētā strādnieku streiks gājis plašumā, darbus pārtrauku-
kušas 22 fabrikas, kopējais streikotāju skaits 6.000. 

Vienpadsmitos no rīta pūlis izdauzīja fabrikanta Poses 
kantori un dzīvokli. Mazsvarīgi bojājumi nodarīti vēl divās 
fabrikās. 

KazaKi klīdināja pūli, pie kam divi kazaki sadauzīti, pā
rējās pilsētas daļās fabrikas strādā. Griežos pie karaspēka 
k o m a n d ī b a s  a r  l ū g u m u  i z s ū t ī t  v ē l  d i v a s  s o t ņ a s .  

Paraksts. 
D. 60. Vidzemes gubernatora telegrama Iekšlietu ministrim. 

12. maijā 1899. Nakts pagāja gluži mierigi. Streiks iz
plēties vēl uz divām fabrikām. Paraksts. 
D. 61. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš
nieka Prozorovska slepena telegrama Policijas departamenta 
direktoram. 

13 maijā 1899. Pēdējās divās dienās streiks drusku aiz
ķēris ari Maskavas un Pēterburgas priekšpilsētas, bez koku 
zāģētavas vēl nestrādā ap 1.500 sieviešu gumijas fabrikā 
„Provodņiks". 

šodien Pārdaugavā stājās pie darba vairāk kā divi tūk
stoši septiņās fabrikās. Streikojošo gara stāvoklis mierīgs. 

Paraksts. 
D. 62. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš
nieka Prozorovska slepena telegrama Policijas departamenta 
direktoram. 

12. maijā 1899. Šodien streiks fabrikās gājis plašumā, 
pavisam darbus pārtraukušas 22 fabrikas, kopējais streiko
tāju skaits ap 6.000 . 

No rīta pūlis izdauzīja fabrikanta Poses kantori un dzī
vokli, divās fabrikās izdarīti mazvērtīgi bojājumi, no pūli 
klīdinošiem kazākiem divi sasisti akmeņiem. 

Feniksa un Baltijas vagonu fabrikās, kur darbi šobrīd 
turpinās, atrasti četri eksemplāri no Rīgas strādnieku komi
t e j a s  l a t v i e š u  v a l o d ā  i z d o t ā s  h e k t o g r a f ē t ā s  p r o k l a m ā 
cijās, kurā uzaicina strādniekus uzsākt vispārēju streiku, 
n e p i e d a l o t i e s  i e l u  n e k ā r t ī b ā s . .  
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Lai labāki sekmētu vakar uzstādīto prasību izvešanu par 
formelas izziņas uzsākšanu, aiz iepriekš iesāktas tiesu or
gānu izmeklēšanas par fabriku ne'kārtībām uz S. L. 264. p. 
pamata un neiespējamības ar esošiem oficieriem, neatraujot 
tos no iesākto izziņu vešanas, veikt apsardzības kārtībā izzi
ņu pie tik plašiem masu streikiem, lūdzu norādījumus, cik 
obligatoriska šajā gadījumā ir apsardzības noteikumu attie
cināšana uz streikiem. Paraksts. 
D. 63. Policijas departamenta direktora atbilde. 

Izziņu sākt tikai tad, ja ir norādījumi uz politisku aģita-
ciju. • Paraksts. 

18. Streikam pievienojas «Provodņiks» 
D. 64. 

Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes gubernatoram 
15. maijā 1899. g. Nr. 502. 

13. maijā „Provodņika" fabrikā, kur strādā pāri par 2500 
cilvēku, strādnieki dienu viens pēc otra sāka pārtraukt dar
bus, ap vakaru bij pārtraukuši darbu jau vairāk kā 1.500 cil
vēku. Viņi pieprasīja palielināt darba algu. 

Vakar daži ieradās darbā, bet no strādāt negribētājiem 
bij piespiesti pārtraukt darbus. Pēc strādnieki sapulcējās pie 
Sarkandaugavas tilta, nevienu nelaida pāri un pie darba ne
stājās. 

Pēc ilgām pārrunām, viņi mierīgi izklīda. 
Šorīt atkal daži gribēja sākt darbus, bet viņus pierunāja 

nesākt danbus pirms nebūs paaugstināta alga. Pēc tam visi 
izklīda, bez kādām nekārtībām. 

No streikojošām fabrikām Formaņa un Hesses iesāk dar
bus visi, Mindeļa fabrikā no 330 neieradās tikai 10. 

Nestrādā, jo jāizlabo nodarītie bojājumi, Zasulauka ma
nufaktūra un Pose, strādnieki paziņojuši, ka vēlas sākt dar
bus. 

Kerkoviusā darbi pārtraukti līdz pirmdienai uz īpašnie
ka pavēli. 

„Džutē" no vecajiem strādniekiem stājušies pie darba 
400, līdz 300 vēl nav ieradušies. Paraksts. 
D. 65. Vidzemes gubernatora slepenās telegramas Iekšlietu 
ministrim: 

13. maijā 1899. Jelgavas priekšpilsētā streiks turpinās 
tādos pat apmēros. Grautiņu mēģinājumi laikā novērsti ar 
kazaku parādīšanos. 

Streiks izpleties uz Maskavas priekšpilsētu, streiko viena 
kokzāģētava. Paraksts. 
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D. 66. 
13. maijā (vakarā) 1899. g. Karaspēka kājnieku daļas 

un kazaki Jelgavas un Maskavas priekšpilsētās sadalīti pa 
dažādiem punktiem tādā kārtā, lai varētu novērst nekārtību 
izcelšanos pašā viņai sākumā. 

Nakts pagāja gluži mierīgi. Divās Jelgavas priekšpil
sētas fabrikās no rīta uzsākti darbi. Paraksts. 

D. 67. 
13. maijā (vakarā) 1899. Jelgavas priekšpilsētā šodien 

sāka strādāt vēl piecas fabrikas, no streikojošo strādnieku 
kopskaita pāri par divi tūkstoši stājušies pie darba. Pēter
burgas priekšpilsētā gumijas fabrikā „Provodņiks" no 2.000 
strādniekiem pārtraukuši darbus 1.500. Lielākā daļa sie
viešu no galošu nodaļas. Pūļa gara stāvoklis mierīgs. 

Paraksts. 
D. 68. Vidzemes gubernatora slepenās telegramas Iekšlietu 
ministrim. 

14. maijā (naktī) 1899. Stāvoklis Jelgavas un Maskavas 
priekšpilsētu fabrikās tāds pat, kā vakar vakarā. 

Provodņika fabrikā no 1.500 vakar streikojošiem 960 šo
rīt sāka strādāt. Nakts pagāja vispār mierīgi. 

Paraksts. 
D. 69. 

14. maijā (dienā) 1899. Jelgavas priekšpilsētā šodien 
strādā desmit fabrikas, no tām piecas ar nepilnu strādnieku 
skaitu, četras fabrikas nesāk darbus uz savas administrācijās 
rīkojumu. 

Maskavas priekšpilsētā visas kokzāģētavas strādā. 
Pēterburgas priekšpilsētā pēc pusdienas pārtrauca dar

bus gumijas fabrika „Provodņiks". Streiko visi 2.600 strād
nieki. 

Diena pagāja mierīgi. Tas izskaidrojams ar nemitīgu 
kājnieku un kazaku dežurēšanu dažādos pilsētas punktos. 

D. 70. 
Prozorovska slepena telegrama Policijas Departamenta di-
direktoram. 

14. maijā 1899. šodien Pārdaugavā sāka strādāt vēl trīs 
fabrikas ar nepilnu strādnieku skaitu. Kokzāģētavas Maska
vas priekšpilsētā arī sāk strādāt, „Provodņikā" šodien iesāk 
streiku visi 2.600 strādnieki. Streikotāju gara stāvoklis vi
sur mierīgs. Paraksts. 
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19. Sadursme ar kazakiem pie «Provodņika» 
D. 71. Ziņojums par notikumiem 3. Pēterburgas iecirknī. 

Arestēti visa streika laikā — 49 cilvēki, tajā skaitā no 1. 
Pēterburgas iecirkņa saņemti 18 cilvēki. 

Par nekārtībām pie Valdšleschena un Rabinoviča fabri
kām arestēti 30 cilvēku, šodien (16. maijā) arestēts 1 cilvēks, 
Upīša dzērienu pārdotavas komijs par draudiem 3. Pēterbur
gas iecirkņa pristavam — kopā 49 c i 1 v ē k i. 

Izņemot pēdējo, visi nosūtīti už guberņas cietumu. Uz 
šodienu streiks „Provodņikā" vispārējs, sākās viņš 13. no rīta. 
„Provodņikā" strādnieku — 2600. 

Līdz 15. maijam 3 pēc pusdienas streiks norisinājās bez 
kādām nekārtībām, tad ieradās drusku vairāk kā 200 ne 
strādnieku, bet dažādu salašņu .no visas pilsētas, 
sāka uz Sarkandaugavas tilta varas darbus: pārvilka pār 
tiltu striķus un nelaida nevienai ne iet, ne braukt pār tiltu. 
Neklausīdāmi manām pārrunām, apbruņojās akmeņiem. Bij 
jāsūta kazaki izdzenāt dumpiniekus. Kad kazaki, izlaisti pa 
Aleksandra Augstumu vārtiem, metās pa labi pa Tvaika ielu, 
bet nodaļa no Lopukautuvēm nokavējās, iestājās pats kriti
skākais moments. Pūlis, 200 vai vairāk cilvēku liels, stāvēja 
pa kreisi no vārtiem uz Tilta ielas, sakustējās (sāka trakot), 
b i j  v a i  n u  j ā b ē g  k o p ā  a r  i e c i r k ņ a  u z r a u g u  š t e i n e r t u  u n  
pristava palīgu Birnbaumu vārtos un jāpaglābj as Alek
sandra Augstumos, bet tā kā pūlis būtu meties man pakaļ, 
varētu izdauzīt visu iestādi un izlaist vājprātīgos, vai palikt 
uz vietas un pavēlēt, lai pūlis atkāpjās, ko arī es darīju. 

Tajā brīdī kāds no pūļa meta uz mani akmeni, kurš to
mēr netrāpīja, šteinerts ievēroja sviedēju un metās 
viņam pakaļ uz upes pusi. Es arī devos uz to pusi. 

Pagriezu muguru pūlim, tūdaļ uz mani un Birnbaumu 
sāka birt akmeņi, viens ķieģelis mani trāpīja mugurā, kādu 
laiku nevarēju atvilkt elpu. Tagad palicis sapampums un 
zili laukumi. 

B i r n / b a u m a m  a r ī  k ā d s  i e s v i e d a  a r  a k m e n i .  T a d  
piesteidzās otrs kazaku vads. Trīs, kuri bij uzkāpuši uz ķie
ģeļu Čupām pie piestātnes un kuri, divas reizes sviežot man 
un B i r n b a u m a m, netrāpīja, metās lejā uz upi. 

D. 72. Vidzemes gubernatora slepenas telegramas Iekšlietu 
ministrim. 

15. maijā 1899. Gandrīz visas Jelgavas priekšpilsētas 
fabrikas strādā, netālu no fabrikas „Provodņiks" pēc pusdie
nas salasījās ap 200 cilvēku no ielu vazaņķiem. 

100 



Kazaki izklīdināja, pie kam ar akmeni stipri sasists po
l i c i j a s  p r i s t a v s .  P a t l a b a n  i e r o d a s  m a n i s  i z s a u k t a s  d i v a s  
papildu kazaku sotņas, pārējās pilsētas daļās mierīgi. 
Paraksts. 
D. 73. 

15. maijā 1899. Stāvoklis Jelgavas priekšpilsētas fabri
kās un vakar streiku iesākušā „Provodņikā" tāds pat, kā va
kar. Visur mierīgi. Paraksts. 

20. Policijmeisters noliedz fabrikantiem bruņot 
savus kalpotājus un lietot ieročus pret strādniekiem 

Fabriku grautiņu laikā nāca priekšā gadījumi, kad fabri
kas administrācijās personāls, 'aizstāvoties, sāka šaut uz 
strādniekiem. Piem., sadursmē pie „Motora" 10. maijā tas 
prasīja 3 ievainotus un vienu noigalinātu strādnieku. Ka 
fabrikām ir vispār bijiusi tieksme apbruņot savus kalpotājus, 
liecina kāds interesants raksts, ar kuru „Provodņi'ka" direk
cija lūdz Rīgas policijmeisteru atļaut iegādāt 10 Berdana 
šautenes. 

Šāda veida pašaizsardzību policija nevarēja pielaist. 
Tāpēc arī 15. maijā viņa atgādina, kaut gan pavēlu, nešaut 
savos strādniekos. 
D. 74. Sludinājums. 

Ņemot vērā, ka vietējā administrācijā spērusi visus soļus, 
lai aizsargātu visus Rīgā dzīvojošos un viņu mantu, Rīgas 
Policejmeisters lūdz fabrikantu un fabriku pārvaldnieku k.k., 
nekavējoši aizliegt saviem kalpotājiem turēt šaujamos 
ieročus, jo jau bijuši nelaimes gadījumi šaujot paši 
savos strādniekos bez galīgas nepieciešamības. 
Brīdinu, ka katrā šaušanas gadījumā viņiem būs jāatbild li
kuma priekšā pēc visas stingrības. 

Rīgā 15. maijā 1899. g. 
Policijmeisters G e r t i k s. 

S t e i d z ī g i .  
D. 75. Rīgas policijmeisters 15. maijā 1899. g. Nr. 507. 

Pristaviem: 
1. Pēterburgas I iecirkņa 
2. „ II „ 
3. „ III „ 
4. Maskavas II „ 
5. „ III 
6. „ IV 
7. Jelgavas I „ 
8. „ II 
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Nosūtot 10 eksemplāru sludinājumu, ar kuru aizliegts 
fabriku kalpotājiem turēt šaujamos ieročus, jo bijuši gadī
jumi, kad tie šāvuši paši savos strādniekos, bez galīgas va
jadzības, lieku priekšā Jūsu Augstlabdzimtībai nekavējoši iz
sniegt tos lielākiem fabrikantiem izpildīšanai un man ziņot, 
kam sludinājumi īsti izsniegti. 

Policijmeisters Gertiks. 
Sekretārs Rožanskis. 

21. Strādnieki grautiņu dalībnieki 
D. 76. Vidzemes gubernatora Surovcova slepena telegrama 
Iekšlietu ministrim. 

16. maijā 1899. Tagad, pēc arestēto sarakstiem, ir pil
nīgi noskaidrojies, ka nekārtībās un grautiņos Jelgavas 
priekšpilsētā bez ielu vazaņķiem ir visai dzīvu dalību ņēmuši 
fabriku strādnieki. Nakts pilsētā pagāja mierīgi. Paraksts. 
D. 77. Vidzemes gubernatora Surovcova slepena telegrama 
Iekšlietu ministrim. 

17. maijā 1899. Šodien no rīta visās fabrikās sāka strā
dāt, dažās ar nepilnu strādnieku skaitu. 

Nelielas grupas fabrikas „Provodņiks" apkārtnē mēģināja 
sacelt nekārtības, bet tūliņ no kazakiem izklīdinātas. 
Paraksts. 

Policijmeistera plašāks ziņojums par nemieru gaitu. 
Rīgas policijmeistera raksts 17. maijā 1899. g. Nr. 535 

Vidzemes gubernatoram. 
Nemieri, kuri sākās Rīgā š. g. 5. maijā, turpinās: 6. 

maijā 6 vakarā pie 2. Pēterburgas iecirkņa ēkas ieradās ap 
1000 liels strādnieku pūlis, tājā skaitā daži simti „Džutes" 
fabrikas strādnieku, kuri pieprasīja aprēķinu. 

Tā kā nebij no fabrikas saņemti saraksti, aprēķinu neva
rēja tūdaļ izvest, tāpēc sapulcējušamies paskaidroja, ka varēs 
aprēķināties rītu, lai pūlis izklīst, un, kam pienāktos nauda, 
lai ierodās rīt. 

Šādiem paskaidrojumiem pūlis neapmierinājās un neiz-
klīda. Kad izsauca karaspēku pūļa izklīdināšanai, viņi sa
dalījās grupās un no iecirkņa mājas devās pa Matīsa, Mari
jas, Suvorova un Ģertrūdes ielām, kur izdemolēja atklātās 
mājas Matīsa ielā 33, Marijas ielā 61, Suvorova ielā 62, 
Stabu ielā 38-40 un 50, Avotu ielā 1, 13, 17, 19 un Ģertrū
des ielā 23. 

Minētās mājas aizdedzināja un dzēšanai piesteigušos 
policiju, karaspēku un ugunsdzēsējiem meta akmeņiem. 
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7. maijā 7 vakarā 300 liels strādnieku pūlis ieradās Ķie
ģeļu un Zaļā ielās, izdauzīja akmeņiem divām atklātām mā
jām un vienai privātai slēģus uin logus. 

8 vakarā pie 2. Pēterburgas iecirkņa labpatika ierasties 
Viņa Ekselencei Vidzemes gubernatora kungam, kur bij sa
pulcējies milzīgs pūlis. Pūļa izklīdināšanai, kas trokšņoja 
un meta akmeņiem, nozīmēja divas rotas. Tās devās uz 
priekšu, aiz viņām Viņa Ekselence ar pavadoņiem. Pūlis arī 
viņus apmētāja akmeņiem, arī no-mājas Nr. 69 Marijas ielā 
meta akmeņiem. Māju ielenca un 7 vainīgos arestēja, to 
s t a r p ā  K i j e v a s  U n i v e r s i t ā t e s  s t u d e n t u  L u d v i ķ i  S t e i n e r t u .  

11 vakarā fabrikas strādnieku pūlis parādījās Marijas 
ielā, izlaupīja un aizdedzināja Petiņa dzērienu tirgotavu, iz
demolēja šredera tirgotavu Romanova ielā Nr. 50, tāpat pro-
stituētās Pencs dzīvoklī tajā pašā mājā. 

Uz nekārtību vietu devās 115. Vjazmas kājnieku pulka 
patruļa, ejot tai pa Avotu ielu no mājas Nr. 26 pagalma uz 
to šāva četras reizes. 

Ap 12 naktī Marijas un Bruņinieku ielas stūrī Izborskas 
pulka 15 cilvēku patruļu panāca strādnieku pūlis, aplenca to 
un apmētāja akmeņiem. Pūli izdevās izklīdināt tikai pēc tam, 
kad bij doti daži šāvieni gaisā. 

8. maijā 8 vakarā Volfšmidta degvīna fabrikas direktors 
barons I k š ķ i 1 s ar gorodovoja, bleķis Nr. 89, Jāņa š i m e -
nasa palīdzību, aizturēja nepazīstamu cilvēku, kurš plēsa 
no sienas Gubernatora kunga paziņojumu, ar kuru iedzīvotāji 
tiek lūgti ieturēt kārtību. 

Gorodovojam uzbruka strādnieks Jānis Šiliņš un ar 
akmeņa sitienu pa galvu notrieca to zemē. Pa to laiku aiz
turētais aizbēga. Šiliņu aizturēja robežsargi. 

Tajā pašā laikā ap 50 cilvēku liels strādnieku pūlis demo-
leja dzērienu tirgotavu Daugavgrīvas ielā 30, bet piesteigu
sies patruļa to izklīdināja. 

Ap 10 vakarā pūlis strādnieku un puiku uzbruka Pe
tiņa mājai Marijas ielā 53, bet no mājas dažas reizes izšāva 
gaisā, un pūlis aizsteidzās uz Ģertrūdes ielu, kur gribēja iz
dauzīt Jēgermaņa māju, bet gorodovoji un naktssargi to ne
pielaida. 

Pūlis sadalījās un bēgot plēsa no sienām Viņa Ekselences 
sludinājumus. 

Tajā pašā laikā 1 naktī Zaļā ielā trīs strādnieki saru
nājušies izlaupīt Knota atklāto māju. Vienu no tiem aizturē
ja iestādes šveicars un gorodovojs, bet pārējie divi bēga prom 
viens aiz otra, pie kam pirmais, izdzirdis aiz sevīm soļus, do
mādams vajātājus, izšāvis no revolvēra un ievainojis savu 
biedri viegli galvā, kāpēc to arī aizturēja. 
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Tajā pašā naktī šampētera ielā no pieliktas uguns izcēlās 
ugunsgrēks mašinu fabrikā „Motors". 

10. maijā pēc darba Zasulauka manufakturā un Kai
miņu mašinu fabrikā „Motors" strādnieki izdarīja nekārtības, 
akmeņiem izdauzīja logus un slēģus. 

Uzbrūkot „Motoram" uz pūli tika šauts no revolvera un 
3 ievainoti, viens smagi, divi viegli. 

Nemierniekus izklīdināja kazaki. 
11. maijā P o s s e ļ a austuves strādnieki uzsāka streiku, 

skaitā līdz 600 cilvēku un, apvienojušies ar Lodera austuves 
strādniekiem, arī abēju kārtu līdz 600 cilvēku, sāka akme
ņiem Lodera fabrikai dauzīt logus, pēc pārgāja uz Posseļa 
fabriku, kur izsita visus logus, izlauza vārtus, salauza kan
tora mēbeles un izlaupīja direktora dzīvokli. Tikai piestei-
gušamies kazakiem izdevās trakojošo pūli izklīdināt. 

12. maijā no rīta Eikerta vērptuvē Vecā Jelgavas ielā 52 
strādnieki ap 300 cilvēku, pārtrauca darbus, pieprasīja algu 
paaugstināt, neklausīja fabriku inspektora pierunājumam un 
pārrunām, aizgāja no fabrikas, bet 12 atkal ieradās, izdau
zīja akmeņiem fabrikai logus, sadauzīja lukturus un divas 
reizes izšāva, bet tika izklīdināti no piesteigušamies kazakiem 
un zaldātu pusrotas. 

Pēc tam fabrikas strādnieki ar nezināmu svešu ļaužu pūli 
vairāk reizes tuvojās faibrikai, bet nekārtības neturpināja. 

Tajā pašā dienā stacijas „Kara Slimnīca" strādniekiem 
uzbruka vairāki latvieši, sāka tos piekaut un pieprasīja, 
lai tie met darbu pie malas. Bet dzelzsceļa strādnieki tos 
pašus sakāva, vienu aizturēja un nogādāja Kara Slimnīcā, 
no kurienes to aizveda uz policiju. 

13. maijā no rīta fabrikā „Provodņiks", kur strādā vairāk 
kā 2500 strādnieku, 1500 pārtrauca darbus, pieprasīja algas 
palielināt un, neizdarot nekādas nekārtības, aizgāja. 

Otrā dienā 14. maijā daļa no tiem devās pie darba, bet tos 
aizturēja neapmierinātie, pēc sapulcējās pie Sarkandaugavas 
tilta un nevienu par to nepārlaida. Pēc ilgām policijas pār
runām, tie beidzot izklīda, 

15. maija rītā daži atkal tuvojās fabrikai, bet neapmieri
nātie to nepielaida. 

Ap pīkst. 3 uz Sarkandaugavas tilta sapulcējās līdz 200 
dažādu salašņu no visas pilsētas, kuri pie „Provodņika" strād
niekiem nepiederēja, aizsprostoja tiltu striķiem un nevienu 
nelaida pāri. 

Nekādas policijas pārrunas nelīdzēja, nepaklausīgie ap
bruņojās akmeņiem un neizklīda, kāpēc izsauca kazakus un 
zaldatus, lai pūli izklīdinātu. 
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Pūlis meta akmeņiem un trāpīja vietējo pristavu Hole-
vinski un viņa palīgu Birnbaumu, pirmais dabūja 
kaut gan ne bīstamu, bet ļoti jūtīgu ievainojumu mugurā. 

Kad kazaki gūstīja divus no akmeņu sviedējiem, no ku
riem viens bij „Provodņika" atslēdznieks, tie metās upē un 
pārpeldēja uz otru krastu. 

Pa nekārtību laiku sākot ar 5, maiju, streikoja Rīgā 
fabrikas. Tagad, izņemot Zasulauka manufakturu, visur 
darbi uzsākti. „Provodņi<kā" no 2500 strādniekiem nestrādā 
350 cilvēku. 

Pēc ievāktām ziņām nekārtību laikā pilsētas slimnīcā pie
teikti un ārstēti 33 cilvēki. 

No tiem ievainoti: 
Šauteņu lodēm ... 19 
Revolveru „ . . 3 
Durkļiem 5 
Šauteņu rezgaļiem . . 4 
Zobenu 1 
Akmeņiem 1 
bet 4 

miruši nenonākot slimnīcā. 
No visiem ievainotiem 23 fabriku strādnieki. 
Bez tam ievainoti akmeņiem pristavs Holevinskis, 

p a l ī g i  K  o  š  k  o  u n  B  i  r  m  b  a  u  m  s ,  k a p i t a n s  L e n k o v s k i s ,  
podporučiks Puzirevskis, 14 apakškareivju no Vjazmas 
pulka un 3 no Izborskas pulka, divi kazaki, viens ar akmeni, 
otris ar dzelzs skrūvi un viens gorodovojs ar akmeni. 

Līdz šim aizturēti un apvainoti par nekārtībām 174 cil
vēki; 4 nodoti tiesu izmeklētājam, bet pārējie pristava palī
gam Zalesskim, kurš nozīmēts apcietināto sadalīšanas komi
sijā. 

Augšā sacīto pagodinos ziņot gubernatora kanclejai. 
Paraksts. 

22. Streiki izbeidzās, kazaki paliek pilsētā 
D. 79. Vidzemes gubernatora Surovcova slepena telegrama 
Iekšlietu ministrim. 

18. maijā 1899. Sakarā ar 24. panta noteikumiem par 
karaspēka izsaukšanu, paziņoju Jūsu Ekselencei, ka izsauktie 
kazaki, lai novērstu nekārtību atkārtošanos starp Rīgas strād
niekiem, šimbrīžam nevar tikt atlaisti uz savu nomešanās 
vietu. Paraksts. 
D. 80. 

18. maijā 1899. Visas fabrikas strādā. Visur pilnīgs 
miers. Kājnieku daļas atgriežas kazarmēs. Paraksts. 
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D. 81. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaāldes priekš
nieka Prozorovska slepena telegrama Policijas departamenta 
direktoram. 

18. maijā 1899. „Provodņikā" visi strādnieki stājušies pie 
dariba. Pārējās fabrikas Pārdaugavā arī strādā. Pilsētā vi
sur mierīgi. Dežurejošās kājnieku daļas atsauktas, p a t r u-
ļ ā m atstāti kazaki. Paraksts. 

Ar pirmdienu 17. un otrdienu 18. maiju izbeidzās 
Rīgas dumpis. Strādnieki atgriežas pie darba, viss 
nomierinās. Karš izbeigts. Kājnieki atgriežas kazarmēs. 
Tik kazaki vēl uztura patruļu dienestu, jo baidas, ka nemieri 
neatkārtojas. Veltas bailes, šādi nemieri nevar tā uzliesmot. 
Viņi bij deguši un pārdeguši. Vajadzēja paiet laikam, lai 
sāktos atkal strādnieku kustība, bet jau cita rakstura, orga
n i z ē t a ,  z o c i a l  d e m o k r ā t i s k ā  s t r ā d n i e k u  k u 
s t ī b a .  

Beidzot 31. maijā Vidzemes gubernatora vietas izpildītājs 
izlaiž sevišķu paziņojumu iedzīvotājiem, ka nu miers iestā
jies. 
D. 82. Paziņojums. 

Vidzemes gubernatora vietas izpildītājs caur šo paziņo 
namu īpašniekiem un Rīgas iedzīvotājiem, ka tagad vairs 
nava vajadzīgs ievērot sevišķus līdzekļus, kā tika ieteikti caur 
Vidzemes gubernatora paziņojumu no 8. maija. 31. maijā 
1899. g. Gubernatora vietā, vicegubernators Bulīgins. 

23. Rīgas pilsētas pašvaldības ieņemtais stāvoklis 
nemieru laikā 

Maija nemieri atsaucās arī uz Rīgas pilsētas pašvaldību. 
Pilsētas valdei pirmkārt bij jādod likumā paredzētās zemstu 
klaušas karaspēka novietošanai un uzturam. 

Lai gādātu, ka miers un kārtība atkal būtu pilsētā, Rīgas 
pašvaldība ne tikai labprāt un uz steidzīgāko izpilda valsts 
iestāžu likumīgās prasības, viņa atrod par vajadzīgu sevišķā 
rakstā griesties pie guberņas priekšnieka ar lūgumu gādāt 
par kazaku novietošanu Rīgā, jo viņi vispār atzīti kā labākie 
speciālisti tautas nemieru apspiešanā. 

Vairākas pilsētas valdes sēdes ziedotas dažādu speciālu 
lietu izšķiršanai, kuras saistītas ar nemieriem pilsētā. Kādā 
pilsētas domes sēdē domnieks Morics nācis pat ar stei
dzīgu pieprasījumu, ko pilsētas valde darījusi un ko vēl domā 
darīt, lai likvidētos „vēl līdz šim Rīgā nedzirdētie pēdējo 
dienu notikumi". 
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D. 83. Rīgas pilsētas policijmeistera raksts 22. aprilī 1899. 
g. Nr. 2964. 

R ī g a s  p i l s ē t a s  v a l d e i .  
Viņa Ekselences Vidzemes Gubernatora kunga rīkojuma 

dēļ atkal nozīmētas karaspēka patruļas pa pilsētu. 
Ziņojot par to Pilsētas Valdei, pagodinos lūgt, kā tas bij 

jau agrāk, atļaut patruļām tējas naudu uz 42 cilvēkiem pa 
6 kapeikām uz cilvēku dienā, skaitot no vakardienas, jo 
nauda jau top izsniegta no policijas līdzēkļiem. Paraksts. 
D. 84. Rīgas pilsētas valdes raksts 28. aprilī 1899. g. Nr. 
1880. Rīgas policijmeisteram. 

Ra'ksta Nr. 2964 š. g. 22. aprilī dēļ, pilsētas valde pagodi
nās ziņot jūsiu Augstlabdzimtībai, ka tāpat, kā senāk, viņa ar 
mieru no pilsētas līdzēkļiem izsniegt tējas naudu karaspēka 
patruļām, sākot ar š. g. 21. aprili pa 6 kap. uz cilvēka dienā, 
proti, pie tagadējā patruļu sastāva 42 cilvēkiem — 2 rub. 
52 kap. dienā. 

Pilsētas valde lūdz paziņot uz cik ilgu laiku šīs patruļas 
būtu domātas. 

Pilsētas galva Kerkovius. 
D. 85. Slepenpolicijas pristava raksts 10. maijā 1899. g. Nr. 
947 Pilsētas valdes saimniecības komisijai. 

Pēdējās dienās, sākot ar š. g. 6. maiju, nemieru laikā, 
kurus sarīkoja dažu fabrikai strādnieki ar sekojošām laupi-
šanām un dedzināšanām, notika dažas slepkavības, sakrop-
ļošanas un smagas ievainošanas. 

Visus izdevumus, kuri saistīti ar šiem notikumiem, palicija 
ņēma uz sevīm: viņa uz sava rēķina nogādāja sekcijas ka
merā nogalināto līķus, ievainotos slimnicā un sakropļotos 
mājā. 

Izdevumi, kā redzams no klātpieliktās izziņas, līdzinās 
544 rub. 25 kap. Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas saimniecības 
komisija patiesi ārkārtēju apstākļu dēļ nevarēja savā laikā 
dot kam piederās rīkojumus palīdzēt cietušiem, tāpēc pagodi
nos lūgt komisiju izmaksāt policijas iztērētos 544 rub. 25 k., 
lai tos nodotu pēc piederības. Paraksts. 

10. maijā pilsētas valdes sēdē pilsētas galva ziņo, ka, lai 
aizsargātu iedzīvotāju dzīvību un mantu strādnieku nemieru 
laikā, viņš pavēlējis uz Gubernatora lūgumu ievilkt kazar-
mēs 4 telefona aparatus, bez tam devis rīkojumu pastiprināt 
pilsētas ēku apsardzību naktīs, lai novērstu ļaunprātīgu de
dzināšanu. 

Tālāk pilsētas galva devis rīkojumu, lai gāzes lukturi uz 
ielām degtu pilnā skaitā līdz rīta gaismai. 
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Uz valdes locekļa J a k š a priekšlikumu atļauj saimnie
cības komisijai pārkāpt budžeta robežas, ja tas būtu vaja
dzīgs, lai nogādātu pie vietais līķus un ievainotos. 

13. maija sēdē caurskata gubernatora priekšlikumu ievilkt 
telefonus 5 kazarmēs. 

Nolemj ievilkt, bez jau agrāk ievilktām 177. Izborskas, 
115. Vjazmas, 116. Malojaroslavas kazarmēm, vēl 29. kāj
nieku divizijas stabā un Antipova kazarmēs Sadovņikova 
ielā 14. 

17. maija sēdē nolemj uzdot saimniecības komisijai visus 
izdevumus, kuri saistīti ar strādnieku nemieriem, segt no „da-
žādām kredīta zumām", tāpat arī segt tos izdevumus, kuri 
saistīti ar ieradušos kazaku novietošanu. 

Atvēl dzīvokļu komisijai tam nolūkam 1000 rubļu no pil
sētas labierīcības zumām. 

17. maija sēdē pilsētas galva ziņo, ka uz gubernatora un 
III. Donas kazaku pulka komandiera lūguma, viņš lūdz, ne-
nosakot papildu asignējumus, atļaut kazaku uzturam Rīgā 
sekošas zumas: 

1 .  D z ī v o k ļ u  n a u d a s  v i r s n i e k i e m :  
a) pulka komandierim 650 rubļu gadā — 650 r. 
b) 3 štaboficieriem 500 „ „ —1500 „ 
c) 4 oberoficieriem 350 „ „ — 1400,, 
d) 18 pārējiem virsniekiem 225 „ „ — 4050 „ 

Kopā 7600 r. 
gadā, bet mēnesī — 633 r. 34 kap. 

2 )  D i e n a s  n a u d a s :  
a) 3 štaboficieriem ā 3 rub. dienā 270 r. 
b) 22 oficieriem ā 2 „ „ 1320 „ 

Kopā 1590 r. mēnesī. 
3) Zirgu apkalšanai ā 1 rubli uz zirga pa kazaku atraša

nās laiku Rīgā, t. i. par 451 zirgu ierindās — 451 rubli. 
4) Uzturas uzlabošanai kazakiem 15 kap. dienā — mēnesī 

par 455 cilvēkiem — 2047 r. 50 kap. 
Šī uzturas nauda nav jāizsniedz tiem kareivjiem, kuri no

metināti fabrikās un tur jau saņem pārtikas uzlabojumu. 
5) Uzdod dzīvokļu komisijai iegādāt kazakiem gultas 

maisus, salmus, malku un citus kazarmju piederumus. 
24. maija sēdē ipiešķir dienas naudu ari III. Donas kazaku 

pulka komandierim širokovam a 5 rubļi dienā, no kā
das naudas tas no sākuma bij atteicies, bet tagad to piepra
sot. 
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9. augusta sēdē, sadala kopējos' izdevumus kazaku uztu
rēšanai Rīgā, kuri līdzinās 22.895 rub. 50 kap.: 11.500 rub. 
ņemt no pilsētas, līdzekļiem, 4000 rubļus sedzot no pilsētas 
tirgus ārkārtējiem ieņēmumiem, bet 7500 rub. no pilsētas lo
pu kautuves ārkārtējiem ieņēmumiem un no ieņēmumiem par 
gaļas medicīnisko apskati. 
D. 86. Pilsētas valdes raksts 12. maijā 1899. g. Nr. 2072 
Vidzemes gubernatoram. 

Ņemot vērā, ka nemieri nabadzīgākos iedzīvotāju slāņos 
Rīgā turpinās un ka Rīgā mājojošām karaspēka daļām drīzā 
laikā jādodas vasaras nometnēs, jāpieņem, ka Rīgā uz Jūsu 
Ekselences rīkojuma ieradušos 200 kazaku nepietiks, lai ap
sargātu iedzīvotāju dzīvību un- mantu, sevišķi vasaru, kad 
daudzi iedzīvotāji dodās uz Jūrmalu, kur jādomā, kā iepriek
šējos gados, tiks komandēti arī policijas ierēdņi. 

Tāpēc pagodinos griesties pilsētas valdes vārdā pie Jūsu 
Ekselences ar padevīgu lūgumu, neatteikties dot rīkojumu, 
l a i  R ī g ā  n o m e t i n ā t o  k a z a k u  s k a i t s  t i k t u  p a p i l 
dināts līdz 400 un lai paliktu pilsētā pēc iespējas visu 
vasaru viss pulks. Paraksts. 
D. 87. „Dienas Lapas" Nr. 104. atreferēta Rīgas pilsētas do
mes sēde. 

Pēc pabeigtas dienas kārtības pilsētas domnieks Morics 
pieprasa, kādi soļi no valdības puses sperti, lai nobeigtu pē
dējo dienu vēl nedzirdētus notikumus, caur ko visi pilsētas 
iedzīvotāji jo lielā mērā uztraukti. 

Runātājs vēlās zināt, vai pilsētas valde valdības iestādes 
kādā ziņā arī pabalstījusi. 

Pilsētas galva atbild, ka karaspēks kazarmēs esot gatavs 
uz doto zīmi doties pie darba, tālāk esot ieradušās 2 sotņas 
kazaku, un gubernatora kungs viņam, pilsētas galvai, apgal
vojis, ka mierīgiem valsts pilsoņiem neesot nekāda iemesla 
bīties, jo esot sperti visādi soļi, kas vajadzīgi viņu apsar
gāšanai. 

Arī no pilsētas valdes puses viss darīts, ar ko varētu val
dības iestādēm pakalpot, tāpat pilsētas valde ievērojusi vi
sas valdības iestāžu vēlēšanās. 

Pilsoņu panika nemieru laikā. 

Kā izturējās pārējās iedzīvotāju šķiras Rīgas dumpjr 
laikā ? 

Ļoti grūti par to spriest. Prese zem cenzūras spaida pil
nīgi noklusē visus notikumus. Izņemot oficdalos valdības or
gānu sludinājumus, sakarā ar bēdīgajiem notikumiem vie
nīgi „Dūna Zeitung'ai" izdevies ievietot pēc streiku un fabri
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ku nemieru aprimšanas kādu rakstu, kurš pilns drūmas iro
n i j a s  u n  p ā r m e t u m u  p a r  s a b i e d r ī b a s  p ā r s p ī l ē t ā m  
bailēm un baumu fabrikaciju šo notikumu laikā. Viņu 
pārdrukājis „Baltijas Vēstnesis". Pēc minētā raksta varam 
spriest, ka pat „ne tikai neizglītotais ļaužu lielais pūlis, bet 
arī daudz augstāku sadzīves aprindu locekļi" bij padevu
šies panikai, barodamies dažādām tenkām un baumām, no 
kurām, kā agrāk redzējām, nebij brīvi arī vietējās varas pār
stāvji. 

„Ba,ltijas Vēstnesī" 1899. g. 18. (30.) maijā: 
D. 88. Mūsu publikai. 

Zem šāda uzraksta „Duna Zeitung'ā" nodrukāts šāds 
raksts: 

„Tā ir bēdīga parādīšanās, ka lielais pulks, mēs zem tā 
šajā atgadījumā nedomājam tikai neizglītoto ļaužu lielo pūli, 
bet arī daudz augstāku sadzīves aprindu locekļus, — uzbudi
nājumu laikos tik viegli padodas katrām domām un vismuļķī
gāko izpaudumu ziņā izrāda lētticību, kas patiesi liek brīnī
ties. 

Nekārtības, kas Rīgā notikušas, miera traucējumi un ne
darbi no dažu fabriku puses, patiesi dziļi jānožēlo. 

Bet pateicoties valdības un komunaiās autoritates rīcībai, 
Icas starp citu parādās (tajā ziņā, ika lielākās fabrikas, patei
coties lielāikās strādnieku daļas apdomīgai izturēšanai, visu 
laiku mierīgi varēja turpināt savu darbību, bez šaubām jau 
ieradusies apmierināšanās, kas dod vislabāko cerību uz nor
mālu būšanu drīzu ierašanos. 

Bet jānožēlo, ka publikas lielākā daļa šajā lietā izturas 
neapdomīgi un tic visām neprātīgām baumām un tās milzīgi 
palielina. 

Ja kādā fabrikā izdauza dažas logu rūtis, tad nopietni 
stāsta, ka tā līdz pamatam nodegusi. Ja tam ar pienācīgiem 
pierādījumiem runā pretī, tad dabūn redzēt gandrīz dusmīgas 
sejas. 

Tā tiešām nav laba parādīšanās! Vai lētticīgie un bailī
gie nemaz neapdomā, kādu zaudējumu viņi padara visām 
tām lielām un mazām ietaisēm, kurām jādzīvo no publikas 
apmeklējuma, vai tad viņi neatzīst, ka tirdzniecībai un dar
biem nekas tā nekaitē, kā tādi nepatiesi izpaudumi." 

„Vēl reiz: tāda akla bezkritiska lētticība uz stingrāko 
jāapkaro!" 

Studenti nemieros nav ņēmuši dalību. 

Kad radās jautājums, kas vainīgi nemieros, kas viņus 
vada un iedvēš, gluži dabīgi vainu mēģināja atrast arī vietē
jos augstskolas audzēkņos. 
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Studentu nemieri notikās jau pa visu Krieviju. Arī Rīgas 
politechnikā nebij viss kārtībā. Bij noticies viens otris pār
pratums ar studentiem. 

Tomēr Rīgas dumpja notikumos vietējie studenti nespē
lēja nekādu lomu. Visu smagumu un atbildību iznesa paši 
fabriku strādnieki. 

Kad Rīgas palitechnikas rektors pieprasa policijmeiste-
ram, vai notikumos iemaisīti arī studenti, pēdējais atbild ar 
kategorisku nē. Ne arestēto, ne citādi cietušo sarakstos ne
atrodam nevienu Rīgas politechnikas studentu. 
D. 89. Rīgas policijmeistera vēstule Rīgas politechnikas in
stitūta rektoram F. F. Grebnera kungam 17. maijā 1899. g. 
Nr. 548. Slepeni. 

Godāts kungs! 
Feodor Feodorovič! 

Atbildot uz Jūsu vēstuli Nr. 105, pagodinos Jums paziņot, 
k a  p o l i c i j ā  n a v  n e k ā d u  z i ņ u ,  k u r a s  v a r ē t u  
a p s t i p r i n ā t  b a u m a s  p a r  p o l i t e c h n i k a s  
klausītāju līdzdalību nekārtībās, kuras 
sākās š. g. 5. maijā, un līdz šim neviens Institūta students no 
policijas nav aizturēts. 

Palieku Jums padevīgais. Paraksts. 

Rīgas fabrikantu devība nemieru laikā. 

Privātīpašumam piemīt tā labā īpašība, kad tas apdrau
dēts, viņš paliek devīgs. Tā arī Rīgas fabrikanti. 

Kad vajadzēja apsargāt fabrikas, viņi labprāt cienā un 
uztura karaspēku, tam izsniegdami dažādus taustamus labu
mus. Kad briesmas pāri — kara vīri nav vairs interesanti, 
no tiem jāmēģina atraisīties. Labi, ja arī izdevumus var 
uzvelt vai nu valdībai, vai pašvaldībai. 

šajā ziņā ļoti interesants kāds rēķins, ko Zasulaukas ma
nufaktūras direkcija iesniegusi pilsētas valdei, lai tā sedz 
viņas izdotos 96 rub. 84 kap., ko pirmā izdevusi karaspēka 
uzturam no 12. līdz 17. maijam, tas ir taisni tajā laikā, kad 
minētā fabrikā bij grautiņu apdraudēta. 

Jāpiezīmē, ka iesniegtais rēķins nav pilnīgs, viņš vēl jā
papildina ar 16 rubļiem, kuri izdoti speciāli par šna'bi, kā tas 
redzams no kāda blakus rēķina. 

Pilsētas valde, gluži pareizi, rēķinu noraidījusi. 
Zasulauka manufaktūras rēķins par kazaku uzturu no 

12.—17. maijam fabrikas ēkas apsargājot, iesniegts Rīgas 
pilsētas valdei. 
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Maijā 12. 
29 mārciņas baltas maizes ... 4 k.— 1.16 k. 
25 „ speķa 20 „ — 5 „ 
50 „ rupjas maizes . . . 2% „ — 1.13 „ 
50 puspudeles alus 4 „ — 2 „ 
60 mārciņas cukura 17 „ — 10.20 „ 
1 „ tējas — 1.60 „ 
Maijā 13. 
25 mārciņas gaļas 14 „ — 3.50 „ 

100 pudeles alus 4 „ — 4 „ 
100 mārciņas rupjas maizes . . . 2.1/ „ — 2.25 „ 
100 „ baltas „ ... 4 „ — 4 „ 

30 stopu kāpostu 13 „ — 3.90 „ 
Maijā 14. 
25 mārciņas speķa 20 „ •- - 5 „ 

100 yz pudeles alus 4 „ - - 4 „ 
100 mārciņas rupjas maizes . . . 2*4 » — 2.25 „ 
100 " baltas „ ... 4 „ — 4 „ 

12 stopu zirņu 12 „ — 1.44 „ 
Maijā 15. 
72 mārciņas rupjas maizes . . . 2/ „ — 1.62 „ 
7 2  „  b a l t a s  „  . . .  4  „  —  2 . 8 8  „  
36 „ speķa 20 „ — 7.20 „ 

„ tējas 1.60 „ — 1.20 „ 
Maijā 16. 
36 mārciņas gaļas 22 „ — 7.92 „ 
72 „ rupjas maizes . . . 2% » — 1-62 „ 
7 2  „  b a l t a s  „  . . .  4  „  —  2 . 8 8  „  
72 y2 pudeles alus 4 „ — 2.88 „ 
30 stopu kāpostu 13 „ — 3.90 „ 
Maijā 17. 
68 mārciņas rupjas maizes . . . 2]/A „ — 1.53 „ 
6 8  „  b a l t a s  „  . . .  4  „  —  2 . 7 2  „  
17 „ gaļas 14 „ — 2.38 „ 
67 pudeles alus 4 „ — 2.68 „ 

Kopā 96.84 k. 
Rēķins 25. jūnija sēdē caurskatīts un noraidīts, jo pilsētas 

valde neatrod par iespējamu atlīdzināt fabrikantiem tos iz
devumus, kuri tiem cēlušies, apsargājot kara spēkam viņu 
ēkas. 
D. 91. III. Donas kazaku pulka raksts Nr. 1517. 25. maijā 
1899. g. Rīgas policijmeisteram. 

Neskatoties, kā esmu ziņojis Rīgas pilsētas valdei, ka pil
sētas asignētām 15 kap. uz cilvēku dienā, kareivji pilnīgi ap
gādāti ar pārtiku un maizi caur pulku pēc normas, tomēr 
dažās vietās, uz fabrikantu vēlēšanos, kareivjiem izsniedz 
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tēju, maizi un vēl kaut ko, bet dažos punktos pat zirgiem 
barību. 

Tā kā kareivji un zirgi nodrošināti ar pareizu pārtiku no 
pulka, lūdzu jūsu Augstlabdzimtību paziņot pēc piederības, 
ka katra uzcienāšana kaut kādā veidā nav nebūt vajadzīga, 
un šajā lietā es jau otrreiz esmu izdevis pulkā pavēli un 
lūdzis virsnieku kungus par to ziņot fabrikantiem. Paraksts. 

Mēģinājums novietot kazakus uz pastāvīgu 
dzīvi Rīgā 

Kad nemieri beidzot norimās, vajadzēja domāt par nā
kotni. Administrācijā paredz, ka nemieri var atkārtoties. 
Jāgādā, kā viņus visdrīzāk likvidēt. 

Tāpēc arī Vadzemes gubernators 19. jūnijā 1899. g. grie
žas ar interesantu priekšlikumu pie Rīgas pilsētas galvas, gā
dāt līdzekļus kazaku pulka novietošanai Rīgā, kuri tad būtu 
labākā garantija, ka strādnieku nemieri neatkārtosies. 

Šī drošība izmaksātu pilsētai ikgadus ap 20.000 rubļus. 
Pilsētas valde tomēr atsakās no šī priekšlikuma, un tā no 

kazaku pastāvīgas nometināšanas Rīgā nekas neiznāk. 
Interesanti, kā Rīgas fabrikanti arī atraduši par vajadzīgu 

griesties pie pilsētas valdes ar sevišķu rakstu, gādāt par ka
zaku pastāvīgu nometināšanu Rīgā. 

Iesniegumu parakstījušas 27 lielākās Rīgas fabrikas. 
1. šmidta fabrika. 
2. Baltijas stiklu fabrika. 
3. Rīgas tērauda fabrika. 
4. A/S. Merkurs. 
5. A/S. Džūtes un linu manufaktura. 
6. A/S. Provodņiks. 
7. Eikerta lenšu austuve. 
8. Valdšloschena alus brūzis. 
9. A. Elrichs un Co. 

10. A/S. Hartmaņa eļļas spiestuve. 
11. Kerkovius un Co. trauku fabrika. 
12. Velcera koku zāģētava. 
13. Mindeļa gumijas fabrika. 
14. A/S. Mantels mašinu fabrika. 
15. A/S. „Tekstils" austuve. 
16. Volfšmidta raugu un spirta fabrika. 
17. T. Pichlaus. 
18. „Valkenda" sērkociņu fabrika. 
19. I. K. Essens. 
20. T. Talcheims. 
21. Heflingera zuperfosfatu fabrika. 
22. Star un Co. drāšu un naglu fabrika. 
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23. Star un Co. cikoriņu un makaronu fabrika. 
24. Felzera čugunu lietuve un mašinu fabrika. 
25. A/S. Unions, elektr. fabrika. 
26. A/S. Feniks, vagonu fabrika. 
27. Krigsmans, korķu fabrika. 

Kad nu pilsētas valde pie parakstītājiem griežas ar priekš
likumu dot fabrikās telpas, kur kazakus novietot, fabrikanti 
no tā kategoriski atsakās, paziņodami, ka pēc likuma par to 
jāgādā pilsētai, bet ne viņiem. 

Tā kapitalisti ir devīgi uz cita kabatu. No kazaku pa
stāvīgas novietošanas Rīgā tad arī nekas neiznāca. 

Fabrikanti tomēr prot būt arī džentelmeņi. Tā „Provod-
ņika" direkcija pasniegusi 2. Pēterburgas iecirkņa pristavam 
īpašu adresi ar pateicību par strādnieku nemieru sekmīgu 
apspiešanu. Šis pristavs sadursmē pie Sarkandaugavas tilta 
dabūja jūtamus belzienus. „Provodņika" direkcija tad arī 
28. maijā 1899. g. caur Rīgas policijmeisteru nosūtījusi šo 
adresi. 

Kāpēc arī nē — nekā nemaksā — bet jubilaram patik
šana ! 
D. 92. Vidzemes gubernatora raksts Rīgas pilsētas galvam 19. 
jūnijā 1899. g. Nr. 4819. 

Jūsu Augstlabdzimtība lūdza mani ierosināt atstāt Rīgā 
pastāvīgi III. Donas kazaku pulka 4 sotņas, kuras šeit bij 
izsauktas strādnieku nemieru dēļ. 

Ņemot vērā no vienas puses to lielo nozīmi, kāda piekrīt 
kavalerijai, sevišķi kazakiem, pie tautas un ielu nemieru ap
spiešanas, no otras puses, ka vietējā administrācijā nevar 
nerēķināties uz priekšu ar nemieru atjaunošanos, kādi bij 
pagājušā maijā, es, no savas puses pilnīgi piekrītu Jūsu lū
gumam un esmu gatavs to priekšā stādīt izšķiršanai Iekšlietu 
un Kara ministru kungiem. 

Pirms iesnieguma, pagodinos padevīgi lūgt Jūsu Augst
dzimtību visdrīzākā laikā celt Pilsētas Domei priekšā jautā
jumu par 4 kazaku sotņu novietošanu Rīgā, likt viņai priekšā 
uz pilsētas rēķinu uzcelt kazakiem vajadzīgās kazarmes ar 
zirgu staļļiem, kā arī nokārtot jautājumu par kazaku novie
tošanu līdz šādu kazarmju izbūvei. 

Bez tam, ņemot vērā, ka dzīvokļu un pārtikas dārdzības, 
kā arī zirgu baribas dēļ, no valsts izsniedzamās dzīvokļu nau
das kazaku pulku virsniekiem, tāpat uzturas naudas zemā
kajiem kareivjiem nepietiks, lūdzu Jūsu Augstdzimtību man 
paziņot, vai Rīgas pilsētas pārvalde, lietas labvēlīgas izšķirša
nas dēļ, būtu ar mieru uzņemties uz pilsētas rēķina papildu 
izdevumus, kuri celtos ārpus normām, kādas paredz noteiku
mi par karaspēka klaušām. 
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Pēc apmēra aprēķina šādu izdevumu būtu līdz 20.000 r. 
gadā. 

Pilsētas Domes lēmumu šai jautājumā visdrīzākā laikā 
lūdzu man piesūtīt, pie kam iepriekš aizrādu, ka tikai Domes 
labvēlīga atbilde var dot cerību, ka jautājums tiks nokārtots 
labvēlīgā garā. Paraksts. 

1 .  j  ū  1  i  j  a  s ē d ē  P i l s ē t a s  v a l d e  n o r a i d a  g u b e r n a t o r a  
priekšlikumu motivējot ar to, ka pietiktu ar 200 kazaku at
stāšanu Rīgā līdz tam laikam, kad stāsies spēkā pastiprinātie 
pilsētas policijas štati. 

Nemieru likvidācijā un sodi 
Kad dzīve iegāja normālās sliedēs, kad norima kaislības, 

vajadzēja likvidēt nemiera sekas. 
Lai sekmīgāki to izvestu un visas lietas koncentrētu, Rīgas 

policijmeisters iecēla 1. Maskavas iecirkņa pristava palīgu 
Z a ļ e s s k i par sevišķas komisijas priekšsēdētāju, kurā sa
plūda visi apvainojošie materiali, kura kārtoja un šķiroja no
ziedzniekus pēc viņu pārkāpumiem. 

Varēja sagaidīt bargus sodus. Apvainojumi pret nemie
ros aizturētiem bij celti uz Soda Likuma 264. p. p. kurš 
paredz: 

„par klaju sacelšanos pret valdības iestādēm, varas or
gāniem, kaut to izdarījuši neapbruņoti ļaudis, bet ar kla
jiem varas darbiem un nekārtībām, jeb otrādi — bruņoti 
ļaudis, ibet 'bez klajiem varas darbiem no viņu puses, vai
n ī g i e  s o d ā m i  —  a r  v i s u  t i e s ī b u  a t ņ e m š a n u  
un nosūtīšanu pie saidu darbiem uz lai
ku no divpadsmit līdz piecpadsmit ga
di e m". 

Sodi tomēr iznāca negaidot ārkārtīgi mīksti. Administra-
tivā kārtā tikai 68 no apcietinātiem izsūtīti uz vienu gadu no 
Rīgas uz viņas tuvāko apkārtni jeb savu pagastu. 

Kāpēc šāda žēlastība? Parasti jau administrācijā nebij 
žēlīga un mīksta pret strādniekiem — nemierniekiem. 

Te iemesli meklējami vispārējā politikā, ko tobrīd piekopa 
vietējā krievu administrācijā, žandarmērija un citi iespaidī
gie varas pārstāvji. 

Visā Krievijā modās strādnieku un zemnieku masas, stu
denti rīkoja nemierus, sociālistiskā propaganda gāja dziļumā 
un plašumā. Valsts dzīve ar katru dienu tapa nemierīgāka. 

Baltijas guberņās no tā vel nebija ne vēsts. Asā nacio-
nalā cīņa, ko izveda latviešu tautlbnieki, bij citādas dabas un 
rakstura. Viņa vērsās tikai pret vietējo muižniecību, bij ag-
rara rakstura un krievu varai nekaitīga. Viņa bij jau daudz, 
ļoti daudz zaudējusi no sava asuma, bij pārgājusi „tautisko 
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kumeliņu jādīšanā un 'brunču kultā". Bij jau latviešos ra
dušies savi pelēkie baroni, konzervativs elements pēc savas 
būtības. 

Baltijā piekopa pārkrievošanas politiku. Latviešu pusno-
ziedējusē tautiskā kustība varēja dot labu atspaidu pārkrie-
vinātājiem. 

Te kā asa disonance ieskanējās vietējā dzīvē jaunstrāv
nieku prāva. 

No sākuma vietējā krievu ierēdniecība it nemaz nevarēja 
un negribēja saprast, ka te viņai darīšana ar noteikti sociā
listisku kustību. Viņa to mēģināja kautkā atvasināt un sai
stīt ar tautisko virzienu. 

Kad beidzot noskaidrojās, ka tomēr arī Baltiju ķērusi 
lipīgā slimība sociālismā propagandas veidā, administrācijā 
vismaz uz ārieni, augstākām valdošām aprindām, gribēja pa
rādīt, ka šī lieta nav nebūt tik nopietni ņemama, un jaun
strāvnieki administrativā kārtā saņēma samērā vieglus sodus. 

Nebij vēl jaunstrāvnieku lietas paspējušas apklāties kaut 
vai plānu putekļu kārtiņu, izceļas Rīgas dumpis. Nostādīt 
viņu visā kailumā, padarīt viņu par lielu lietu — būtu tikai 
„iblamaža" augstākās varas vīru acīs. Kā mierīgā Rīgā va
rējusi ieperināties šāda bīstama sociālā slimība, kā strādnieki 
nākuši pie streikiem, ielu cīņām u. t. t.! 

Kā redzams, notikumam piedota beidzot daudz pelēkāka, 
vienmuļīgāka nokrāsa, sods administrativā kārtā izrādās 
mīksts, pat pārāk mīksts. 

Toties Baltijas prestižs, vismaz līdz turpmākam, glābts. 
Paši strādnieki arī sapratuši, ka saņem vieglu sodu. Vis

maz no visiem 212 apcietinātiem un 68 izsūtītiem vienīgi 
kādas meitenes tēvs atrod par vajadzīgu lūgt neizsūtīt viņu 
no Rīgas. Citu lūgumu nav ienācis. 

Ja, ko gan daudz šāds sods nozīmēja, ja strādniekam Rī
gas vietā jāpāriet uz gadu dzīvot Mīlgrāvī, Bolderājā jeb 
Ādažos. 

Spēle nu bij izspēlēta, katram bij jāsamaksā savs rē
ķins. 

Izsūtītie strādnieki 
Rīgas nemieros, sadursmēs ar karaspēku, ielu cīņās, grau

tiņos un streikos ņēma dalību ļoti plašas strādnieku masas. 
Plašie masu aresti un izsūtītie dod iespēju ieskatīties tu

vāki nemierīgo strādnieku sastāvā pēc dzimuma, vecuma un 
nodarbošanās. 

Izsūtīšana bij augstākais soda mērs. Pēc izsūtīto sarak
sta varam spriest, kas īsti spēlēja aktivāko vadošo lomu ne
mieru rīkošanā. 
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Starp 68 izsūtītiem strādniekiem 53 vīriešu, 78% un 15 
sieviešu, 22%. 

Kaut gan oficialajos ziņojumos bieži nopūlas iestāstīt, ka 
grautiņu un nemieru rīkotāji it nebūt nav fabriku strādnieki, 
bet dažādi ielu vazaņķi, „saules brāļi" un klaidoņi, tomēr ar 
izsūtīšanu sodīto starpā nav neviena no pēdējās kategorijas, 
b e t  g a n  v i s i  f a b r i k u  s t r ā d n i e k i  u n  
strādnieces. Tāpat nogalināti vienīgi fabriku strād
nieki, arī 212 arestēto starpā ir tikai viens ubags un trīs uz
doti ,,'bez nodarbošanās". 

Līdz ar to būtu pierādīts, ka Rīgas dumpi rīkoja un iz
veda tikai fabriku strādnieki, ka fabriku strādnieki nesa par 
to atbildību, ka viņi saņēma pelnīto sodu. 

Katra iegalvošana par klaidoņu, huligānu grautiņiem at
krīt. 

Š i e  n e m i e r i  b i j  s t r ā d n i e k u  n e 
m i e r i ,  p i r m i e  p l a š ā k i e  R ī g a s  s t r ā d 
n i e k u  n e m i e r i ,  k u r o s  v i ņ i  p i r m o  r e i 
z i  R ī g ā  p a r ā d ī j a  s a v u  s p ē k u  u n  
v a r u .  

Tomēr strādniekiem trūka savas organizācijās, sava va
došā centra. Tāpēc arī radās nemieru ne.gativais iespaids, 
it kā „moba" rīkoti vienkārši laupīšanas grautiņi. 

Kaut arī neorganizēti— tomēr Rīgas fabriku strādnieku 
nemieri, pirmā bezdelīga agrajā pavasarī! 

Visaktīvākais vīriešu vairums vecumā no 19 līdz 30 ga
diem, sieviešu no 19 līdz 23 gadiem. 

Pēc vecuma izsūtītie sadalās (iekavās sievieši) : 
15 g. veci — 2, 16 g. — 1, 18 g. — 1, 19 g. — 6 (3), 

20 g. — 3 (1), 21 g. — 3 (2), 22 g. — 3 (2), 23 g. — 0 
(2), 24 g. — 3, 25 g. — 1, 26 g. — 2 (1), 27 g. — 4, 28 g.— 
5, 29 g. — 4 (1), 30 g. — 2 (1), 31 g. — 1 (1), 34.g. —5, 
36 ig. — 1, 37 g. — 1, 39 g. — 1, 41 g. — 1, 48 g. — 1 un 
60 g. — 1. 

Pēc vecuma ļoti plašs reģistrs, sākot ar 15 g. veciem 
mācekļiem un beidzot ar 60 g. veciem večiem. 

Pēc nodarbošanās izsūtītie sadalās: 
dienas strādnieki . . . 
enikurnieki 
planku nesāji . . . . 
kuģu strādnieki . . . 
neuzrādīta nodarbošanās 

5 
4 
2 
1 
1 

K o p ā  1 3  
strādnieku, ar neuzrādītu darba vietu. 
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Pārējie visi strādnieki no sekošām faJbrikām: 
Brakmaņa koku zāģētavas ... 1 
Dubovska krāsu 1 
Domlbrovska, A. zāģētavas ... 1 
Eikerta leinšu 3 (1) 
Eliasfberga zāģētavas .... 3 
Eftanoviča ķimiskās 1 
Heflingera celulozes .... 1 
Herm. - Formaņa atslēgu ... 2 
Kerkoviusa trauku 2 
Lodera manufaktūras . . . . 5 (2) 
„Motora" mašīnu . . .. . . . 4 
„Pravadņilka" gumijas . . . . 6 (8) 
Pirvica mašīnu . . ... . 1 
Rafbinoviča zāģētavas .... 2 
Zasullauka manufaktūras . . . 1 (3) 
Zeneķera zāģu un vīļu .... 2 
Strazdumuižas vērptuves ... 1 
Šmidta lenšu 1 
„Tekstila" 2 (1) 

K o p ā  4 0 ( 1 5 )  
Kā no pievestā saraksta redzams, tad lielāko skaitu iz

sūtīto devusi „Prorvodņika" fabrika — 14 strādnieku, proti 
6 vīriešus un 8 sievietes, jeb 20,6% no visa izsūtīto skaita. 

Tas neibūt nenozīmē, ka „Provodņika" strādnieki būtu 
gājuši nemieru priekšgalā. Notikumi „Provodņikā" nebij 
nebūt tik asi, viņa strādnieki arī ne uz ielām, ne apkārtnē 
nesarīkoja nekādas lielas nekārtības, tomēr no viņiem vis
vairāk izsūtīto! 

Liekas, iemesls te meklējams vietējā pristava Hole-
v i n s k a sevišķā centībā pēc iespējas vairāk strādnieku pa
dzīt zem soda āmura. Par ko tad citādi „Provodņika" di
rekcija bij atradusi par vajadzīgu minētam policistam pie
sūtīt sevišķu pateicības adresi, ko nav darījusi neviena cita 
fabrika! 

Nākošās vietas ieņem Lodera manufa'ktura ar 5 (2), Ei
kerta lenšu — 3 (1), Zasulauka manufaktura 1 (3) un „Mo-
tora" mašinu fabrika — 4. 

Visās šajās fabrikās patiesi notika ekscesi, fabriku iekār
tas bojāšana un streiki — tāpēc arī izsūtīto no viņām vai
rāk, kā citur. 

Vēl viens uzkrītošs fakts. Izsūtīti galvēnām kārtām Pār
daugavas fabriku strādnieki, apmēram 50% no kopējā skaita, 
ja atskaitam „Provodņika" strādniekus un pārējās fabrikas, 
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kas atrodas Mīlgrāvī un citās tālās Rīgas nomalēs, tad izrā
dās, ka Rīgas nemieru kodols ir bijuši Pārdaugavieši. 

Vismaz administrācijā sodus tur vairāk izdalījusi. To
mēr bezpartejiski spriežot, šīs attiecības ir nepareizas. Ne
mieru laikā lielākās nekārtības un administratīvi sodāmi 
grautiņi notika pilsētas pusē, kur izdauzīja atklātās mājas, 
dzertuves, apmētāja akmeņiem karaspēku un policiju, un 
še vismazāko dalību varēja ņemt Pārdaugavas strādnieki. 

Redzams, ka, pirmkārt, nemieru pirmajās dienās poli
cija bija bezspēcīga aizturēt īstos grautiņu dalībniekus un, 
otrkārt, viņa vai nu apzinīgi vai neapzinīgi ķērās pie saknes 
lielākajam ļaunumam, cik necik organizētai strādnieku ku
stībai, kāda tomēr bij jūtamāka Pārdaugavā. 

Pārdaugavā sākās fabriku streiki, te viņi pieņēma plašus 
apmērus un bij vairāk vai mazāk kārtīgi ar zināmām ekono
miskām prasībām. Te arī modrā policijas acs varēja izse
kot vienu otru nevēlamāko elementu un to izsūtīt no Rīgas. 

Tā īstie grautiņu rīkotāji pilsētas pusē vismazāk cieta un 
viņu starpā varbūt arī meklējami tie klaidoņi un vazaņķi, par 
kuriem runā administrācijās ziņojumi nemieru pirmajās die
nās. Ja nu tas tā ar! būtu bijis, tad tas Rīgas policijai godu 
un slavu neceļ, jo viņa nav spējusi nevienu no viņiem aizturēt 
un sodīt, bet toties izrēķinājusies ar fabrikas strādniekiem 
pa lielākai daļai ekonomisku streiku dēļ. 

Kā jau agrāk aizrādīts, par nometināšanas vietu visvai
rāk izraudzīta Rīgas tuvākā apkārtne. 

Tā nozīmēti uz dzīvi: 
Bolderājā 13 
Jelgavā 10 
Mīlgrāvī (Mangaļu pag.). . 6 
Ādažu pagastā 6 
Aucē 4 
Slokā 2 
Liepājā 3 
Daugavpilī 1 
Rēvelē 1 
Pēterburgā 1 
Savā pagastā 22 

K o p ā  6 8  
izsūtītu, no tiem ap 50% uz vistuvāko Rīgas apkārtni, pārējie 
pa lielākai daļai ap 75% uz savu pagastu, kas arī tiem nebij 
smags sods, jo tad vēl' Rīgas strādnieks nebij pazaudējis sa
karus ar savu pagastu, nebij vēl galīgi pārrāvis saites ar lau
kiem, jo pa lielākai daļai viņi bij nesenie laucinieki, kuri ne
bij vēl paspējuši pilsētā pilnīgi aklimatizēties. 
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Tā kā administratīvais sods no Iekšlietu Ministra uzlikts 
vēl tikai jūlija mēnesī, ko Vidzemes gubernators paziņo Rī
gas policijmeisteram 21. jūlijā un, pieskaitot vēl garo biro
krātisko saraikstīšanos, tikai jūlija beigās un augusta sāku
mā izsūtāmie strādnieki beidzot atradās zem brīvas debess 
un varēja sākt rūpēties par savu uzturu. Līdz tam viņi at
radās Vidzemes guberņas cietuma apgādībā apmēram 2l/> 
līdz 3 mēnešus aiz drošām restēm. 
D. 93. Vidzemes gubernatora raksts Rīgas policijmeisteram 
21. jūlijā 1899. g. Nr. 5642. 

Policijas Departaments ar 16. š. g. jūlija rakstu Nr. 8213 
man paziņaja, ka Iekšlietu Ministra kungam, pamatojoties uz 
Valsts apsardzības nolikumu 1. un 16. punktiem, labpaticies 
atzīt par nepieciešamu aizliegt klātpievienotā sarakstā minē
tām 68 personām, kuras ņēma dalību Rīgas fabriku strādnie
ku nemieros š. g. maija mēnesī, gada laikā uzturēties Rīgā, 
skaitot no š. g. 7. jūlija. 

Ziņojot par to Jūsu Augstlaibīdzimtībai, lūdzu Jūsu rīko
jumu par augšminēto personu nekavējošu izraidīšanu noteik
tā kārtībā no Rīgas. 

Par izpildīšanu, atsūtot atpakaļ Policijas Departamenta 
rakstus Nr.Nr. 8214—8281, kurus jāuzrāda viņos minētām 
peisonām, man ziņot. 

Gubernators Surovcovs. 
I z s ū t ī t o  s a r a k s t s .  

1. Enkurnieks Āboliņš, Fricis Friča dēls, 34 g. v., 
Durmuižas pag. Tukuma apr., izsūtīts uz Ādažu pag. 

2. Rabinoviča koku zāģētavas pl. nesējs B r u n i ņ š, 
Ādams Jāņa d., 21 g. v., Kalnamuižas pag. Cēsu apr., iz
sūtīts uz Jelgavu. 

3. Enlkurnieks B ī r i ņ š, Mārtiņš Klāva d., 20 g. v., 
Ādažu pag. Rīgas apr., izsūt, uz Ādažu pag. 

4. Dienas stārdnieks B e r t u ž i s, Juris, 19 g. v., Vā
cijas pavalstnieks. 

5. Eikerta lenšu fabr. str. Beinarovičš, Fēlikss 
Ferdinanda d., 15 g. v., Pumjanu pag. Poņevežas apr. 

6. Herm. Form. atslēgu fabr. str. Bānis-Kibilds, 
Aleksandrs Antona d., 20 g. v., Poņevežas pag. un apr., iz
sūt. uz Linkovas pag. 

7. Lodera manufaktūras str. Baltiņš, Anna-Marija 
Jāņa m., 21 g. v., Bolderājas pag. Rīgas apr., izsūt, uz Bol-
derāju. 

8. Herm. Form. atslēgu fabr. str. Brambergs, Jē
kabs Jāņa d., 21 g. v., Piņķu pag. Rīgas apr., izsūtīts uz 
Piņķu pag. 
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9. B r ū v e 1 s„ Mārtiņš Mārtiņa d., 34 g. v., Piņķu pag. 
Rīgas apr., izsūt, uz Piņķu pag. 

10. Provodņika gum. fabr. str. B e r ķ i s, Emīlija Mār
tiņa m., 20 g. v., Bīriņu pag. Rīgas apr., izs. uz Ādažu pag. 

11. šmidta lenšu falbr. str. Dzenis, Pēters Gusta d., 
18 g. v., Bīriņu pag. Rīgas apr., izsūt, uz Bīriņu pag. 

12. Zasulauka manufakt. fabr. str. Celmiņš, Alfrēds 
Ernesta d., 19 g. v., Rīgas strād. okl., izsūt, uz Bolderāju. 

13. Provodņika gum. fabr. str. C ī r u 1 s, Bērtuls Viļa 
dēls, 34 g. v., Engures pag. Talsu apr., izsūt, uz Sloku. 

14. Motora mašinu fabr. str. Deries®, Voldemārs 
Eduarda d., 15 g. v., Vācijas pavalstnieks. 

15. Zenekera zāģu fabr. str. Freiems, Vilhelms 
Eduarda d., 37 g. v., Aizputes pilsonis, izsūt, uz Rēveli. 

16. Zasulauka manufakt. fabr. str. Freimans, Do
roteja Kriša m., 19 g. v., Abavas pag., Tukuma apr., izsūt, 
uz Vec-Auces pag. 

17. Zasulauka manufakt. fafor. str. Gechts, Minna 
Matīsa m., 30 g. v., Stūresmuižas pag., Tukuma apr., izsūt, 
uz Vec-Auces pag. 

18. Eliasiberga zāģētavas str. Griķis, Pēters Jāņa d., 
22 g. v., Olaines pag. Rīgas apr., izsūt, uz Mangaļu pag. 

19. Kerkoviusa trauku fabr. str. Ivanovskis, Kon-
stantins Franča d., 29 g. v., Dovgenas pag. Daugavpils apr., 
izsūt, uz Bolderāju. 

20. Dubovska krāsu fabr. str. J u r k a, Jānis Jāņa d., 
29 g. v., Pabažu pag. Rīgas apr., izsūt, uz Pabažu pag. 

21. „Tekstil" austuves str. K a z a k s, Ernests Mārtiņa 
dēls, '22 g. v., Krimuldas pag. Rīgas apr., izsūt, uz Jelgavu. 

22. Lodera manufakt. fabr. str. Kaups (Bļodnieks), 
Indriķis Jāņa d., 20 g. v., Piņķu pag. Rīgas apr., izsūtīts 
uz Liepāju. 

23. Planku nesējs Krūzmans, Ernests Jāņa dēls, 
27 g. v., Raiskuma pag. Valmieras apr., izsūt, uz Raiskuma 
pagastu. 

24. Planku nesējs Krūzmans, Jānis Jāņa d., 30 g. 
vecs, Skultes pag. Rīgas apr., izsūt, uz Mangaļu pag. 

25. Eikerta lenšu fabr. str. Krisjunas, Ādams Jā
ņa d., 30 g. v., Rakišku pag. Jaun-Ale(ksandr. apr., izsūt, 
uz Bolderāju. 

26. Zenekera zāģu un vīļu fabr. str. Kraučerns, 
Kārlis Ferdinanda d., 27 g. v., Reņģu pag. Tukuma apr., 
izsūt, uz Vec-Auces pag. 

27. Rabinoviča koku zāģētavas str. Krūzmans, Pē
ters Jāņa d., 34 g. v., Skultes pag. Rīgas apr., izsūtīts uz 
Mangaļu pag. 
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28. „Provodņika" gumijas fabr. str. Krastiņš, Pē
ters Pētera d., 27 g. v., Višķu pilsonis, izsūt, uz Daugavpili. 

29. „Provodņika" gum. fabr. str. Krūmiņš, Marija 
Mārtiņa m., 22 g. v., Liepupes pag., Valmieras apr., izsūt, 
uz Ādažu pag. 

30. „Provodņika" gum. fabr. str. K r a u z e, Johanna-
Emma Jēkaba m., 29. g. v., Vācijas pav., izsūt, uz Vec-Au-
ces pag. 

31. „Provodņika" gum. fabr. str. K a u ž e n, Marija 
Anša m., 19 g. v., Jaun-Ates pag. Valmieras apr., izsūt, 
už Jaun-Ates pag. 

32. Zasuilauka manufakt. fabr. str. Lazdovskaja, 
Lūcija, 19 g. v., Popeļānu pag. Šauļu apr., izsūt, uz Pope-
ļānu pag. 

33. Heflingera celulozes fabr. namdaris L u p a t s, 
Kārlis Andreja d., 28 g. v., Ikšķiles pag. Rīgas apr., izsūt, 
uz Ikšķiles pag. 

34. „Tekistila" austuves str. Labrencs, Frina Ze-
meļa m. (?), Grenču pag., Dobeles apr.,. izsūt, uz Jelgavu. 

35. Ketfkoviusa trauku fabr. str. Lies, Miķels Jāņa d., 
39 g. v., Krimuldas pag. Rīgas apr., izsūt, uz Bolderāju. 

36. Dombrovska, A. zāģētavas str. Miezis, Alek
sandrs Miķeļa d., 26 g. v., Sējas pag. Rīgas apr., izsūtīts 
uz Boilderāju. 

37. Lodera manufakt. fabr. str. M a 1 a c s, Pēters Jā
ņa d., 16 g. v., Ropažu pag. Rīgas apr., izsūt, uz Ropažu p. 

38. Pirvica mašinu fabr. str. Mažonass, Jāzeps Jā
zepa d., 29 g. v., Vekšņu pag., Šauļu apr., izsūt, uz Sloku. 

39. Eftanoviču ķimiskās fabr. str. N j u š k i n s, Igna-
tijs Gsipa d., 48 g. v., Vekšņu pag., Šauļu apr., izsūtīts uz 
Vekšņu pag. 

40. Motora mašinu fabr. str. Nadziņš, Kārlis Indri
ķa d., 26 g. v., Elejas pag. Dobeles apr., izsūt, uz Jelgavu. 

41. „Provodņi'ka" gum. fabr. str. Namiķis, Made 
Pētera m., 28 g. v., Ļaudones-Odzienas pag. Cēsu apr., iz
sūtīta uz Jelgavu. 

42. „Provodņika" gum. fabr. str. N o r e i k o, Eleonora 
Antona m., 22 g. v., Kiburu pag. Poņevežas apr., izsūt, uz 
Jelgavu. 

43. Lodera manufaktūras str. Ozols, Jēkabs Fridri-
cha d., 28 g. v., Rīgas mazpilsonis, izsūt, uz Liepāju. 

44. Eliasiberga zāģētavas str. Ozols, Jānis Viļuma d., 
24 g. v., Bīriņu pag. Rīgas apr., izsūt, uz Bīriņu pag. 
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45. Enkurnieks Ozols, Jānis Kriša d., 19 g. v., Rai
skuma pag. Valmieras apr., izsūt, uz Raiskuma pag. 

46. „Provodņika" gum. fabr. str. O š i ņ š, Jānis Jāņa d., 
31 g. v., Bērzones pag. Rīgas apr., izsūt, uz Bērzones pag. 

47. „Provodņika" gum. fabr. str. Ozoliņš, Pēters 
Zemeļa d., 29 g. v., Grenču pag. Dobeles apr., izsūtīts uz 
Bolderāju. 

48. „Provodņika" gum. fabr. str. O 1 š e v s k i s, Jāzeps 
Jāņa d., 22 g. v., šriņu pag. Plockas apr., izsūtīts uz Bol
derāju. 

49. Lodera manufaktūras str. P o ļ a k o v s, Kuzma 
Ivanovs, 17 g. v., Rīgas mazpilsonis, izsūt, uz Jelgavu. 

50. Dienas strādnieks P r i n c s, Jānis Jāņa d., 25 g. v., 
Lodes pag. Valmieras apr., izsūt, uz Mangaļu pag. 

51. „Tekstila" austuves str. Rozens, Heinrichs Pē
tera d., 21 g. v., Rīgas str. okl., izsūt, uz Liepāju. 

52. Dienas strādnieks R u d z ī t s, Ģederts Ģederta d., 
36 g. v., Pilsmuižas pag. Bauskas apr., izsūt, uz Pilsmuižas 
pagastu. 

53. „Motora" mašinu fabr. str. R o z ī t s, Eduards Mi-
ķeļa d., 19 g. v., Pāles pag. Valmieras apr., izsūt, uz Bol
derāju. 

54. „Provodņika" gum. fabr. str. Z i n o v s, Kārlis 
Ludviķa d., 28 g. v., Rīgas strād. okl., izsūt, uz Bolderāju. 

55. Enkurnieks Zvaigzne, Eduards Mārtiņa d., 19 
g. v., Sējas pag. Rīgas apr., izsūt, uz Ādažu pag. 

56. Eliasberga zāģētavas str. Zvaigzne, Augusts 
Mārtiņa d., 24 g. v., Sējas pag. Rīgas apr., izsūt, uz Man
gaļu pag. 

57. Dienas strādnieks Šiliņš, Heinrichs Jāņa dēls, 
19 g. v., Ādažu pag. Rīgas apr., izsūt, uz Ādažu pag. 

58. Eikerta lenšu fabr. str. S i p o v i č s, Antons Staņi
slava d., 28 g. v., Pokriču pag. Poņevežas apr., izsūtīts uz 
Bolderāju. 

59. Dienas strādnieks Strazdiņš, Jēkabs Krišjāņa 
dēls, 24 g. v., Codes pag. Bauskas apr., izsūt, uz Jelgavu. 

60. „Provodņika" gum. fabr. str. Strazdiņš, Ka
trīna Jēkaba m., 23 g. v., Sālspils pag. Rīgas apr., izsūtīta 
uz Jelgavu. 

61. „Provodņika" gum. fabr. str. S i k s, Anna Pētera 
meita, 21 g. v., Vec-Rozenu pag. Veravas apr., izsūtīta uz 
Jelgavu. 
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62. Lodera manufaktūras str. šte lpers, Henrieta 
Ludviķa m., 26 g. v., Vācijas pav., izsūt, uz Skrīveru pag. 

63. „Motora" mašinu fabr. str. š t e i n e r t s, Ludvigs 
Jāņa d., 27 g. v., Auermindes pag. Dobeles apr., izsūt, uz 
Pēterburgu. 

64. Strazdumuižas vērptuves str. Tauriņš, Pāvils 
Laura d., 60 g. v., Mālpils pag., Rīgas apr., izsūt, uz Māl
pils pag. 

65. Kuģu strādn. T r e i f e 1 d s, Jānis Jāņa d., 34 g. v., 
Rosiler-Ruckas pag. Valmieras apr., izsūt, uz Mangaļiem. 

66. Eikerta lenšu fabr. str. Č a n d e r s, Eiženija Augu
sta m., 31 g. v., Pastendes pag. Talsu apr., izsūt, uz Pa
stendes pag. 

67. Brakmaņa zāģētavas str. Ū d r i s, Jēkabs Andreja 
dēls, 41 g. v., Cirstu pag. Cēsu apr., izsūt, uz Bolderāju. 

68. Lodera manufaktūras str. V i t e, Hermans Franča 
dēls, 19 g. v., Jaun-Auces pag. Tukuma apr., izsūt, uz Bol
derāju. 

Sevišķas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs, 1. Ma
skavas iecirkņa pristava palīgs, Zaļesskis 19. jūnijā 1899. g. 
dod sekošus datus par Rīgas nemieros arestētiem: 

30. Arestētie strādnieki. 
D. 9S. 

A r e s t ē t i  :  
Vīriešu 
Sieviešu 

180 
32 

Kopā . . 212 

atsvabināti: vīriešu 
sieviešu 

N o  t i e m  
. 1 2 0  

. . . . . . .  1 7  

Kopā 137 
53 
15 

nozīmēti izsūtīšanai: vīriešu 
sieviešu . 

Kopā 
Nodoti Vidzemes gub. žandarmērijai 
Paliek Izmeklēšanas tiesneša rīcībā . 

68 

4 
3 

Kopā 7 

Pavisam . . 212 
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S a r a k s t s  

policijas arestētiem, pamatojoties uz Nolikumu par Valsts 
aizsardzību 29. pantu par piedalīšanos nekārtībās fabrikās 

un uz ielām Rīgā, pēc iecirkņiem: 

Atsva Nozīmēti Nodoti Paliek tie
Aresteti bināti administr. Vidz. gub. sas izmekl. 

Kādā iecirkni izsūtīšanai žand.parv. rīcibā 
. 

> > > 
CQ > *3 '> *čZ > •s •55 

Peterburgas I. . 21 18 _ 2 1 
11. • 22 — 19 — 2 — — 1 — 

III. . 51 16 23 8 26 8 2 — — 

Maskavas I. . 4 1 2 — — — 1 — 

III. . 8 8 
IV. . 18 18 

Jelgavas I. . 19 2 12 2 7 
II. . 31 14 20 7 11 7 — — — — 

Slepenpolicijas. 6 1 5 — — 

Kopā . . . 180 32 120 17 53 15 4 3 . -

Vislielāko arestēto skaitu dod Pēterburgas 3. iecirknis ar 
67 jeb 31,6% no kopskaita, tad Jelgavas 2. iecirknis ar 45 
jeb 21%, Pēterburgas 2. iecirknis ar 22 jeb 10,4%, Jelga
vas 1. iecirknis — 21 jeb 10% un Maskavas 4. iecirknis — 
18 jeb 8,5%, bet pārējos attiecīgi daudz mazāk. 

Pēc vecuma arestētie sadaļas (iekavās sievietes) : 
15 g. vecumā — 3, 16 — 3(3), 17 — 8(2), 18 — 4, 

19 — 13(5), 20 — 10(2), 21 — 6(4); 
22 g. vecumā — 12(3), 23 — 5(3), 24 — 9, 25 — 4, 

26 — 9(2), 27 — 13, 28 — 10(3); 
29 g. vecumā — 7(1), 30 — 6(1), 31 — 4(2), 32 — 4, 

33 _ 6, 34 — 6, 35 — 2; 
36 g. vecumā — 4, 37 — 3, 38 — 5, 39 — 3, 40 — 0, 

41 — 5, 42 — 0; 
43 g. vecumā — 0, 44 — 1, 45 — 5, 46 — 3, 47 —0, 

48 — 2, 49 — 0; 
50 g. vecumā — 1, 51 — 0, 52 — 0, 53 — 0, 54 — 1, 

55 — 1, 56 — 1; 
60 g. vecumā — 1. 
Nemieru dalībnieki arestēti plašos apmēros un aptver 

visdažādākos strādnieku slāņus pēc nodarbošanās un darba 
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vietām. No visa kopskaita 169 strādniekiem uzrādītas fabri
kas, kur tie strādājuši, proti: 131 vīrietim un 32 sievietēm, 
jeb, apmēram, 80%; pārējām 20% uzrādīta nodarbošanās, 
neminot darba vietu. 

A r e s t ē t i  :  
(iekavās sievietes): 

Brakmaņa koku zāģētavas .... 1 
Baltijas vagonu fabrikas .... 6 
Beiera un Vanaga zāģētavas ... 18 
B r i g e r a  z i e p j u  f a b r i k a s  . . . .  
Cementa fabrikas 
Citemaņa sērkociņu fabrikas ... 
Dubovska krāsu fabrikas .... 
Dombrovska, A. zāģētavas . . . 
„Džutes" fabrikas 
Eikerta lenšu fabrikas 5(2) 
Eliasiberga zāģētavas 3 
Eftanoviča ķimiskās fabrikas ... 6 
Felzera mašīnu fabrikas .... 6 
Helmaņa atslēgu fabrikas .... 1 
Heflingera celulozes fabrikas ... 1 
Hermin. un Formaņa atsl. fabr. . . 5 
Kamarina krāsu fabrikas .... 1 
Ka ja zāģētavas 1 
Kerkoviusa trauku fabrikas ... 6 
Krigsmaņa korķu fabrikas ... 2 
Kuntcendorfa alus brūža .... 1 
Lodera manufaktūras 6(2) 
Langes kuģu būvētavas .... 3 
Lulboska fabrikas 1 
Lodera zāģētavas 3 
Minuta mechaniskās fabrikas ... 4 
Mauznera nažu fabrikas .... 1 
„Motora" mašīnu falbrikas .... 4 
„Provodņika" gumijas fabrikas . . 20(16) 
Pirvica mašīnu fabrikas 1 
Poiles mašīnu fabrikas 1 
Rabinoviča zāģētavas 2 
Rīgas - Orlas dz.-ceļu darbnīcas . . 1 
Zasulauka manufaktūras .... 7(9) 
Zeņikera zāģu un vīļu fabrikas . . 3 
Strazdumuižas manufaktūras ... 1 
Šmidta lenšu fabrikas 1 
Šturca fabrikas 1 
Šveinfurta dzensiksnu fabrikas . . 1 
„Tekstila" manufaktūras . . . . 2(1) 
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N e u z r ā d ī t a s  d a r b a  v i e t a s  
atslēdznieki . . 
burtliči . . . . 
darbnīcu īpašnieki 
dienas strādnieki 
enkurnieki 
galdnieki 
kalēji . . 
krāsotāji 
komiji . . 
kurpnieki 
kuģu strādnieki 
ķelneri . 
mūrnieki 
maiznieki 
ormaņi, vieglie 

-podnieki 
zeltkaļi 
studenti 
neuzrādīts nodarb 
bez nodarbošanās 

veids 

2 
1 
1 

13 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 

Kopā . . 49 
No visa arestēto kopskaita tikai ap 25% noteikti apzīmēti 

par Pārdaugavas fabriku strādniekiem, tikpat apmēram nav 
uzrādītas darbvietas, bet 50% krīt uz pilsētas puses strādnie
kiem. Turpretī izsūtīto sarakstā viņi aizņem 50%, tā tad, 
kā jau aizrādīju, administrācijās sodi nesamērīgi bargi bijuši 
pret Pārdaugaviešiem aprādīto iemeslu dēļ. 

No arestētiem liels skaits atsvabināti bez soda, tiem ne
kādas tiešas vainas nav pierādītas, proti 64,6%. Tomēr arī 
viņi dabūja nosēdēt cietumā no 1—2,y2 mēnešiem iepriekšējā 
izmeklēšanā, kas darba cilvēkam jāuzlūko par diezgan ne
patīkamu un smagu sodu. 

žandarmērijas rīcībā nodotas 5 ipersonas: 
Šauļu apriņķa zemniece Jūlija Lozdovsfca par Zasu

lauka manufaktūras strādn. kūdīšanu uz streiku 10. maijā. 
Vācijas pavalstnieks Gusts Glavke un Komorovas 

zemnieks Vasilijs Larionovs, par pretošanos policijai un 
kūdīšanu uz streiku 7. maijā L a s m a ņ a restoracijā, Ķei-
zardārza ielā 18. 

Podbiržu pag. zemnieks Francis Kukutis-Galejs 
par kūdīšanu pretoties valdībai. 

Ezeres pag. zemnieks Krišs B e ņ ķ i s, kurš 8. maijā pie 
sāls izlādēšanas no kuģa, kūdījis strādniekus pieprasīt paaug
stināt algu. 
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Ko žandarmērija ar minētiem pieci apvainotiem darījusi, 
vai pie viņiem atrada kādas politiska pārkāpuma pazīmes, 
nav zināms. 

Vēlāk daļa no atsvabinātiem strādniekiem tomēr nodoti 
tiesu iestādēm. Par tiem tuvāku ziņu trūkst. 

No „Džūtes" fabrikas strādniekiem nodoti Juris-Eduards 
u n  G r i e t a  O z o l i ņ i ,  L ī z a - M a t i l d a  A n t o n ,  A n n a  K a l -
n i ņ, Ieva-Anna Gaidis, Juris Balodis, Mārtiņš D o -
r e n b e r g s ,  K ā r l i s  K l ū g a  u n  M ā r t i ņ š  J a n s o n s  —  
4. iecirkņa miertiesnesim, kurš tos uz Sodu Likuma 2. daļas 
38. p. pamata, 23. jūnijā 1899. g. sēdē sodījis ar mēnesi 
arestā. 

Spriedumu apsūdzētie, izņemot Balodi, pārsūdzējuši 
Miertiesnešu sapulcē. Viņus aizstāvējis zvērināta advokata 
palīgs B i r k s. 

Miertiesnešu sapulce 8. oktobrī 1899. g. sēdē miertiesneša 
spriedumu apstiprinājusi. 

Apelatori dibinās uz to apstākli, ka viņi nav nekādu da
lību ņēmuši pūļa trokšņošanā un nekārtībās pie „Džutes" fa
brikas 5. maijā. Viņi nav varējuši paklausīt policijas pavē
lēm, jo tūkstoti lielais pūlis nav laidis tiem aiziet. Policija 
tos arestējusi gadījuma pēc, jo vienkārši, viņus kā „Džutes" 
strādniekus, pūlis izbīdījis priekšā. Tiesa tic tomēr iecirkņa 
uzrauga V oronkova zem zvērasta dotai liecībai, ka taisni 
šie 8 apsūdzētie bijuši lielākie trokšņotāji un barveži. 

Tālāk pāriesim pie Rīgas nemieru asiņainās bilances un 
palūkosim, cik izrāva upuru iz strādnieku vidus karaspēka 
un policijas lodes un durkļi. 

31. Nogalinātie un ievainotie strādnieki. 
5. maija sadursme pie Aleksandra dārza, asiņainākā visā 

nemieru laikā, devusi sekošus rezultātus: 
Uz vietas nošauti: „Feniksa" strādnieki V o 1 d i ņ š, 

Kļaviņš, Roks un viens neuzdotu vārdu, kopā 4; no 
ievainojumiem miruši: „Feniksa" strādnieks Jānis S a 1 i ņ š, 
23 g. v., ievainots vēderā ar lodi un „Džutes" strādniece La-
vize K ā r k 1 i ņ, 39 g. v., ar durkli no sāniem caurdurts vē
ders. 

Ievainoti vieglāk vai smagāk: „Feniksa" vagonu fabri
kas 14 strādnieki, „Felzera" mašīnu fabrikas — 1, „Etnas" 
naglu fabrikas — 1, Bartuševiča čuguna lietuves — 1, Pir-
vica mašīnu fabrikas — 1 un melnstrādnieks — 1, kopā 19 
strādnieku. 
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No ievainotiem bij: 15 gadu vecumā 1 strādnieks, 17 
g. — 2, 19 g. — 1, 26 g. — 3, 27 g. — 2, 30 g. — 1, 31 
g. — 1, 32 g. — 1, 33 g. — 1, 34 g. — 1, 36 g. — 1, 39 
g. — 1, 40 g. — 1 un 42 g. vecumā — 1. 

Oficiālās ziņas klasificējušas 5. maija sadursmes upurus 
14 viegli ievainotos un 5 smagi ievainotos, no tiem lodi — 3, 
durkli — 3, durkli un lodi — 12 un zobenu — 1 . 

Caurskatot 5. maija ievainoto sarakstu uzkrīt šādas lie
tas, pirmkārt, viss vairums ievainotu lodēm un sadurti dur
kļiem, kas varēja izcelties karaspēkam uzibrūkot un durstot 
jau ievainotus cilvēkus. Ziņojumos sacīts, ka karasipēka pa
truļa divas reizes esot izšāvusi pūlī un tad durkļiem sev iz
lauzusi ceļu. šauts ir daudz vairāk reižu pūlī un durkļu 
uzibrukums ir bijis ļoti zvērīgs, jo, piem., strādniekam š u-
b e m 5 durkļu ibrūces kājās, Kapteinam 7 durkļa brū
c e s ,  D  e  1 1  o  f  a  m  d u r k l i  k r ū t ī s  u n  m u g u r ā ,  J a n s o n a m  
nosisti labai rokai divi pirksti, Z u i k a m — cauršautas abas 
kājas, galva sadurta un sasista ar šautenes rezgali un tā tā
lāk, daudzi sadurti mugurā, zobena cirtiens strādniekam 
Miklaševičam norāda, otrkārt, ka uzbrukumā metu
sies arī policija, jo zaldati nebij bruņoti zobeniem. Par to 
oficiālie ziņojumi noklusē, uzveļot visu vainu karaspēka pa
truļai. 

Cik dabūjuši vieglākus beilzienus un neārstējās mājā, par 
t o  n e k a d  n e d a b ū s i m  z i n ā t .  V i s ā  v i s u m ā  š ī  p i r m ā  
R ī g a s  s t r ā d n i e k u  a s i n s  k r i s t ī  b a  a t 
s t ā j  ļ o t i  s m a g u  u n  š a u s m ī g u  i e s p a i 
du un nav jābrīnās, kā stāsta, kad vēlāk ievainotos apmek
lējuši darba biedri, rokas pacēluši zvērējuši atriebties pat
valdības asinskārajiem ikalpiem. 

Kaut gan tālākie notikumi ierauj plašas strādnieku ma
sas atklātā ielu cīņā, tomēr viņi ne tuvu nav tik asiņaini, kā 
Aleksandra dārza sadursme. Nākošās 4 dienās, kad notiek 
plašie atklāto māju, dzertuvju un policijas grautiņi, reģi
strēti tikai 9 ievainošanas gadījumi. 7. maijā — 5, 8. maijā 
— 2, 9. maijā — 2, no tiem no Baltijas vagonu fabrikas ie
vainoti — 3 strādnieki, pārējie neuzrādītām darba vietām. 

Kā viegli ievainojumi atzīmēti — 7, smagi —r 2, no pē
dējiem viens 50 g. v. Ādams Kalniņš, ievainots lodi vē
derā — miris. 

Visi līdzšinējie ievainojumi krīt uz pilsētas puses strād
niekiem. Ar 10. maiju notikumu gaita pārnesas uz Pārdau
gavu, uzsākot turienes fabrikās streikus. Arī te prasīja asi
ņainus upurus tūlīt pirmajās sadursmēs pie Zasulauka vērp
tuves un „Motora" mašinu fabrikas. Reģistrēti viens smags 
un divi viegli ievainojumi. 
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Tālākās sadursmēs nav vairs ievainotu, kaut gan tādi bij, 
jo sadursmes ar kazakiem un kājniekiem nekad nepagāja 
bez upuriem. Viņi laikam vieglāka rakstura un tāpēc nav 
reģistrēti, jo ievainotie un belzienus dabūjušie tos ārstēja 
mājās. 

5. maijā ievainoti: 
D. 97. 

1 .  G r e b i s ,  V i l c h e l m s ,  1 7  g .  v . ,  „ F e l z e r a "  f a b r .  m ā c e k 
lis, labā plecā lodi,, ievainojums smags, rokā ar durkli. 

2. Fi li p s, Vilchelms, 34 g. v., „Feniksa" dreijers, sēd
vietā, ilodi, viegli, labā rokā un abās kājās augšpus ceļa, 
lodi. 

3. S a 1 i ņ š, Jānis, 23 g. v., lodi, smagi, miris. 
4. B ē r z ik a 1 n s, Roberts, 17 g. v., „Etnas" strādnieks, 

galvā, durkli, pie labās auss, ievainojums smags. 
5. G r u z d i ņ š, Pēters, 26 g. v., „Feniksa" strādnieks, 

gūžā, augšpus ceļa, labā kājā, lodi, viegli. 
6 .  G r ž e g o ž e v s k i s ,  J ū l i a n s ,  1 5  g .  v . ,  „ B a r t u š e v i c a "  

māceklis, krūtīs, lodi, smagi, kreisā sānā, durkli. 
7 .  P r i e d ī t s ,  P ē t e r s ,  3 0  g .  v . ,  „ F e n i k s a "  s t r ā d n i e k s ,  

rokā, lodi, viegli, divas brūces labā rokā, durkli. 
8. K a 1 n i ņ š, Jānis, 19 g. v., „Feniksa" strādnieks, rokā, 

lodi, viegli, labā rokā ar durkli. 
9. Z u i k a, Pēters, 34 g. v., „Feniksa" kalējs, galvā un 

olnīcās, durkli un šautenes rezgali, viegli, cauršautas abas 
kājas, galvā, durkli. 

10. Miiklaševics, Boļeslavs, 36 g. v., „Feniksa" 
dreijers, galvā zobenu, viegli, sejā ar zobenu. 

11. Liepa, Augusts, 31 g., „Feniksa" dreijers, labā 
kājā, lodi, viegli, labā kājā ar durkli. 

12. Krūmiņš, Miķelis, 26 g., melnstrādnieks, kreisā 
kājā, lodi, kreisā kājā, durkli. 

13. M e i j e r s, Jānis, 26 g., „Feniksa" galdnieks, gūžā, 
lodi, viegli, kreisā kājā, durkli. 

14. E n n e, Kārlis, 39 g., „Feniksa" kalējs, vēderā dur
kli, viegli, labā gūžā, durkli. 

15. Karul s, Jānis, 32 g., „Feiksa" strādnieks, krūtīs, 
lodi, smagi, cauršauts vēders un mugurā, durkli. 

16. Toms, Kārlis, 42 g., „Feniksa" namdaris, krūtīs, 
durkli, viegli, krūtīs kreisā pusē un galvā, lodi. 

17. K a p t e i n s, Jānis, 40 g., „Feniksa" strādnieks, 
gūžā, lodi, viegli, septiņas brūces kreisā kājā, durkli. 

18. J a n s o n s, Kārlis, 33 g., „Feniksa" galdnieks, gū
žā, lodi, viegli, nosisti labai rokai divi pirksti, abas kājas 
cauršautas. 
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19. š u b e, Kārlis, 27 g., lodi, viegli, piecas brūces kreisā 
kājā, durkli. 

20. D e 11 o f s, Kārlis, 27 g., „Pirviea" strādnieks, krū
tis, durkli, smagi, ar durkli mugura. 

21. K ā r k .1 i ņ, Lavīze, 39 g., „Džutes" strādniece, vē
derā, durkli, smagi, mirusi, ar durkli no sāniem caurdurts 
vēders. 

7. maijā: 
V išs, Hermans, 61 g., galdnieks no Miera ielas 16, ie

vainots galvā flintes rezgali, vieglis ievainojums. 
K a l n i ņ š ,  Ā d a m s ,  5 0  g . ,  i e v a i n o t s  v ē d e r ā ,  l o d i ,  s m a g s  

ievainojums, miris. 
Z ā ģ e r s, Krišjāns, 20 g., Baltijas vagonu fabr. strādn., 

ievain. plecā, lodi, vieglis ievainojums. 
R u  d  z ī t s ,  P ē t e r s ,  1 7  g . ,  p o d n i e k s ,  i e v a i n o t s  r o k ā ,  l o d i ,  

vieglis. 
E 1 k s n e, Eduards, 19 g., Baltijas vag. fabr. dreijers, 

ievain. gūžā, lodi, viegli. 
8. maijā: 

Š i m e n i s, Jānis, 29 g., gorodovojs, ievainots galvā, ak
meni, smags ievainojums. 

G r i n b e r g s ,  L a v i z e ,  b e z  n o d a r b o š a n ā s ,  n e j a u š s  g a d . ,  
ievainota ciskās, lodi, vieglis. 

9. maijā: 
V  a l t e r s ,  J o h a n s ,  2 0  g . ,  k r ā s o t ā j s ,  i e v a i n o t s  g a l v ā  u n  

mugurā, flinšu rezgali un nagaiku, vieglis. 
B r a n t s ,  A l e k s a n d r s ,  2 0  g . ,  B a l t .  v a g .  f a b r .  f o r m e r s ,  

ievainots galvā un mugurā, flinšu rezgali un nagaiku, vieglis. 
10. maijā: 

S t a n k u s ,  A n t o n i j a ,  1 4  g., Zasulauka m. strādniece, 
ievainota kājā, revolvera lodi, vieglis. 

T a u b e ,  A u g u s t s ,  2 5  g . ,  A t s l ē g u  f a b r .  s t r ā d n i e k s ,  i e v .  
vēderā, revolvera lodi, smags. 

St o 1 p e, Hugo, 26 g., atslēdznieks, ievainots kreisā kā
jā, revolvera lodi, viegli. 

32. Cietušie policisti un karaspēks. 
Ielu nemieros un sadursmēs cieta ne tikai strādnieki, bet 

arī policija un karaspēks. 
5. maija notikumos Aleksandra dārzā dabūja belzienus 

p o l i c i j m e i s t e r a  r i c ī b ā  s t ā v o š a i s  a p a k š p a l k a v n i e k s  G l a z ē -
n a p s, pristavi Zablockis un Jareckis, pristava 
palīgs K o š k o, daži gorodovoji un viens apakškareivis. 

Sadursmē pie „Provodņika" dabūjis ķieģeli mugurā pri-
s t a v s  H a l e v i n s k i s  u n  p r i s t a v a  p a l ī g s  B i r n b a u m s .  
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Pie Volfšmidta fabrikas grūti ar akmeni galvā sadauzīts 
gorodovojs Jānis š i m e n a s. 

No karasipēka virsniekiem ievainoti 6. maija sadursmēs 
1 1 5 .  V j a z m a s  k ā j n i e k u  p u l k a  k a p i t a n s  L e n k o v s k i s ,  
kuram ar akmeni pārsista galva un bezsamaņas stāvoklī no
gādāts mājā un tā paša pulka podporučiks P u z i r e v s, 
ievainots viegli deguns. 

No apakškareivjiem viegli ievainoti pa visu nemieru lai
ku — 115. Vjazmas pulka — 14 cilvēku, 116. Malojarosla-
vas pulka — 2, 177. Izborskas pulka — 3 un 3. Donas ka
zaku pulka — 2 cilvēki, kopā 21 apakškareivis. 

Vispār policija un karaspēks maz cietuši šajos nemieros. 

33. Cietušie īpašumi. 
Ielu grautiņos visvairāk cietušas atklātās mājas, tad dzer

tuves un arī daži privāti dzīvokļi un mājas. Streiki Pārdau
gavā saistīti ar dažu fabriku kantoru un mašinu bojāšanu, 
bet galvenam kārtām fabrikām izdauzīti logi. Tas tīpisks 
neorganizētu, nesaprastu streiku paņēmiens. 

Vairāk vai mazāk cietušas sekošas atklātās mājas: 
Matīsa ielā 33, 
Marijas ielā 61, 
Suvorova ielā 62, 
Stabu ielā 38, 
Stabu ielā 40, 
Stabu ielā 50, 
Avotu ielā 1/3, 
Avotu ielā 13, 
Avotu ielā 17, 
Avotu ielā 19, 
Romanova ielā 62, 
Ģertrūdes ielā 23, 
Zaļā ielā 16, 
Ķieģeļu ielā 2, 
Ķieģeļu ielā 3. 

Kopā demolētas 15 atklātās mājas, kas spēja radīt diez
gan lielu sajukumu un uztraukumu mierīgajā Rīgas pilsoņu 
dzīvē. 

Raksturīgi, ka Pārdaugavā nav neviena atklātā māja aiz
skarta. 

No privātiem iedzīvotājiem cietuši: 
P ē t i ņ a dzertuve, Marijas ielā 53, 
š r e d e r a tirgotava, Romanova ielā 50, 
Prostituētās Peles dzīvoklis, Romanova ielā 50, 
Meisnera māja, Ķieģeļu ielā 4, 
G e g e r m a ņ a  m ā j a ,  Ģ e r t r ū d e s  i e l ā  1 1 9 .  
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Cietušas fabrikas: 
Zasulauka manufaktura, 
„Motora" mašinu, 
„Tekstila" austuve, 
Lodera manufaktura, 
Eikerta lenšu. 

Visvairāk un nopietnāk cietušas „Tekstila" austuve, kur 
izlaupīts direktora dzīvoklis, Zasulauka manufaktura un 
„Motora" mašinu fabrikas, kur bojātas mašinas. Pārējās 
galvenām ikārtām izdauzīti logi. 

34. Streikojošās fabrikas un streika statistika. 
Rīgas dumpja pozitivākā parādība strādnieku kustības 

vēsturē ir plašie ekonomiskie un protesta streiki. Pēc ofi
ciālajām ziņām streikojušas sekošas fabrikas ar strādnieku 
skaitu : 
Beiera un Vanaga koku zāģētava ... 130 strādnieku 
Cementa fabrika 1.257 „ 
Drāšu fabrika 539 „ 
Dombrovskas, K. koku zāģētava . . . 210 „ 
„Džutes" manufaktura 1.241 „ 
Eikerta lenšu 593 „ 
Eikerta kokvilnas vērptuve 392 „ 
Eftanoviča ķimiskā 187 „ 
Erbes vīļu fabrika 363 „ 
Hesses kopseļu un korķu fabrika . . . 551 „ 
Herm. un Formaņa atslēgu 616 „ 
Kerkoviusa trauku fabrika 85 „ 
Lodera koku zāģētava 230 „ 
Lebera 120 „ 
Lodera manufaktura 223 „ 
Mindeļa gumijas 313 „ 
„Motors" mašinu 117 „ 
„Tekstil" austuve 720 „ 
Velcera koku zāģētava 85 „ 
Vildenberga ādu fabrika 17 
Michelsona koku zāģētava 210 „ 
Maimin - Dubrovska zāģētava .... 125 „ 
„Provodņika" gumijas 2.755 „ 
Selio - Belo pistonu un patronu fabr. . . 149 „ 
Skuja mašinu fabrika 80 „ 
Šveinfurta dzensiksnu 17 „ 
šepelera koku zāģētava 180 „ 
Zasulauka manufaktura 827 „ 

K o p ā  1 2 . 3 3 2  s t r ā d n i e k i .  

133 



Streikos ņēmušas dalību 28 fabrikas ar 12.332 strādnie
kiem. 

Pēc fabriku inspekcijas ziņām 1900. g. Rīgā bij viņai pa
dotu 279 faibriku ar 45.887 strādniekiem. Ja inspekcijai ne
padotu strādnieku pieņemam ap 10.000, tad dabūjam kopējo 
strādnieku skaitu Rīgā, kurš līdzinātos 56.000. 

Oficiālos ziņojumos streikotāju skaitu uzdod ļoti samazi
nātu. Tā telegramās Policijas Departamentam streikotāju 
skaitu uzdod tik uz 6.000 strādniekiem. Patiesībā streiks 
aizķēris ap 25% no inspekcijai padotiem strādniekiem. 

Pēc tādām ziņām iznāktu, ka streikojošās fabrikas būtu 
puse strādnieku turpinājuši darbus. Tā tas patiesībā nebij. 
Streikoja īsāku jeb garāku laiku visi strādnieki. Tāpēc arī 
faktiskais streikotāju skaits būs 12.000 strādnieku. 

Streiki sākās 10. un 18. maijā izbeidzās. Visas fabrikas 
neuzsāka un neizbeidza streiku vienā laikā. Caurmērā jā
pieņem visām fabrikām vienu streika nedēļu, tas ir 6 dienas, 
kas dotu pavisam 6 dienas X 12.000 = 72.000 darba dieinu. 

Darba algas caurmērs 1899. g. strādniekam bij 1 rublis 
dienā, kas dotu strādnieku budžetā 72.000 rubļu streikā zau
dētas algas. 

Streiki nevienā faibrikā nebij tik tālu organizēti, lai dotu 
kādus taustāmus rezultātus algas paaugstināšanas veidā. Tās 
niecīgās kapeikas, kuras pielika pāris fabrikās, nespēja segt 
lielo deficitu. Tomēr Rīgas fabriku strādniekiem nebij ko 
skumt. Kā uzvārētāji viņi tomēr no šīs cīņas bij iznākuši. 
Administrācijai un fabrikantiem nu bij gaišs un skaidrs, ka 
a g r ā k  v a i  v ē l ā k  s t r ā d n i e k i  u z s t ā s i e s  k ā  
o r g a n i z ē t s  s p ē k s  u n  p r a s ī s  p ē c  s a v ā m  
t i e s i ib ā m. 

Savā ierastā paņēmienā guberņas augstākā vara domā 
par strādnieku nemieru novēršanu nākotnē un grib pielietot 
vienīgo viņai saprotamo līdzekli — nometināt kazakus uz 
pastāvīgu dzīvi Rīgā. 

No tā nekas neiznāca, jo, kā jau agrāk redzējām, ne pil
sētas valde, ne Rīgas fabrikanti negrib uz sevi uzņemties 
prāvos izdevumus šo stepju dēlu uzturēšanai. 

Labāki arī tā bij. Likteņa ratu atpakaļ negriezīs, un 
strādnieku šķiras attīstību nespēja novērst ne kazāiku nagai-
kas, ne lodes un citādi kapitalisma un birokrātijas izdomāti 
patentēti līdzekļi. 

Ko gan strādniekiem deva Rīgas dumpis 1899. g. ? „Lat-
viešu Strādnieka" 2. numurā 1900. g. Fr. Roziņš (Āzis) iz
sakās šādi: 

«Strādnieki teit pirmo reizi jutās kā šķira, juta savu varu, 
redzēja priekš tās drebam i valdību, i savus tiešos izsūcējus 
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— buržujus. Rīgas notikumos pirmo reizi pierādījās Baltijas 
v ē s t u r ē  j a u n s  p r i n c i p s ,  s t r ā d n i e k u  š ķ i r a s  
c ī ņ a ,  t .  i .  z o c i a l i s m a  p r i n c i p s .  

Caur to Rīgas notikumi dabūjuši revolūcijas nozīmi. Ja, 
Rīgas maija dienas pelna vairāk revolūcijas vārdu, nekā Pa
rīzes feibruara dumpis. Tur gan sagāza troni, bet jauns prin
cips tur neparādījās. 

Rīgā bij otrādi. Krievu valdība sava prāta apmulsumā 
modināja strādniekus no viņu garā miega ar lodēm un sti
ķiem. Zvīņi nobira no strādnieku acīm, un viņi ieraudzīja 
savu ienaidnieku un savas vajadzības, un tagad tie vairs 
ātrāki nenorims, līdz visas ķēdes būs satriektas. Valdība 
pati ir kalusi savam zārikam naglu, to sildīdama flinšu ugu
nīs un ārdēdama strādnieku asinīs. 

šo viņas kalto naglu strādnieki spicēs un asinās katra 
gada maija svētkos līdz tā būs gatava kalpot savam mērķim. 
Bet katra gada maija demonstrācijās, pieminēdami savu no
kauto biedru asinis, mēs nesvinēsim vis sēru svētkus, mūsu 
d ū š ī g o  b i e d r u  b ē r e s ,  b e t  p r i e k a  s v ē t k u s  —  z o c i a l d e m o -
k r a t i s k ā s  s t r ā d n i e k u  k u s t ī b a s  k r i 
st ī b a s". 

35. Dokumentu saraksts. 
1. Vidzemes žandarmērijas pārvaldes ziņojums par 

„Jauno Strāvu". 
2. 3. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums par maija 

proklamācijām. 
3. Vidzemes gubernatora slepens raksts Rīgas policij-

meisteram 17. apr. 1899. g. Nr. 609 karaspēka patruļu lietā. 
4. Rīgas policijmeistera raksts 17. apr. 1899. g. Nr. 2931 

20. armijas korpusa staba priekšniekam karaspēka patruļu 
lietā. 

5. 3. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums 4. maijā par 
„Džutes" streiku. 

6. Vidzemes guberņas vecākā fabriku inspektora tele-
grama 2. maijā 1899. g. Finansu ministrim par „Džutes" 
streiku. 

7. Tā paša telegrama 3. maijā. 
8. Tā paša telegrama 5. maijā. 
9. 3. Maskavas policijas iecirkņa pristava ziņojums Rī

gas policijmeisteram 5. maijā 1899. g. Nr. 10300 par sadur
smi pie Aleksandra dārza. 

10. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš
nieka Prozorovska slepena telegrama 5. maijā 1899. g. Poli
cijas departamenta direktoram tajā pašā lietā. 
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11. Tā paša raksts 6. maijā 1899. g. Nr. 1197 tajā pašā 
lietā. 

12. Vidzemes gubernatora kanclejas priekšnieka ziņo
jums Policijas departamentam 18. maijā 1899. g. par sa
dursmi pie Aleksandra dārza. 

13. Vidzemes guberņas vecākā fabriku inspektora raksts 
Rīgas poilicijmeisteram 29. maijā 1899. g. Nr. 978 ar piepra
sījumu, >kas devis rīkojumu iesprostot strādnieces Aleksandra 
dārzā. 

14. Rīgas policijmeistera raksts 4. jūnijā 1899. g. Nr. 
3722 Vidzemes guberņas vecākajam fabriku inspektoram uz 
pieprasījumu algas izmaksas lietā „Džutes" strādniekiem 
Aleksandra dārzā. 

15. Tā paša otris nenosūtīts raksts tajā pašā lietā. 
16. „Ausekļa" 1899. g. Nr. 9 korespondence Aleksandra 

dārza sadursmes lietā. 
17. Kāda cita korespondence par to pašu turpat. 
18. Rīgas policijmeistera uzaicinājums iedzīvotājiem svi

nēt 6. maija kroņa svētdienu. 
19. 3. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums par notiku

miem 6. maijā. 
20. 2. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums par notiku

miem 6. maijā. 
21. 1. Pēterburgas iecirkņa pristava ziņojums par noti

kumiem 6. maijā. 
22. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes gubernato

ram par 6. maija notikumiem. 
23. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš

nieka slepena telegrama Policijas departamentam 6. maijā 
1899. g. Nr. 2442 par 6. maija notikumiem. 

24. Vidzemes gubernatora priekšraksts Rīgas policij-
meisteram kā rīkoties pie pūļu izklaidēšanas. 

25. 2. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums 8. maijā 
1899. g. Nr. 6559 par 7. maija notikumiem. 

26. 1. Pēterburgas iecirkņa pristava ziņojums par 7. 
maija notikumiem. 

27. 3. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums 16. maijā 
1899. g. Nr. 11011 par notikumiem 7. maijā. 

28. Rīgas policijmeistera ziņojums 8. maijā 1899. g. 
Vidzemes gubernatoram par 7. maija notikumiem. 

29. Vidzemes gubernatora Surovcova slepena telegrama 
Iekšlietu ministrim 8. maijā 1899. g. Nr. 3062 par 7. maija 
notikumiem. 

30. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš
nieka slepena telegrama Policijas departamentam 7. maijā 
1899. g. Nr. 2912 par 7. maija notikumiem. 
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31. 3. Maskavas iecirkņa pristava 9. maija 1899. g. raksts 
Rīgas polieijmeisteram, ar kuru lūdz sūtīt karaspēku iecirknī 
sagaidāmo grautiņu dēļ. 

32. Rīgas - Orlas dzelzceļa priekšnieka raksts 8. maijā 
1899. g. Nr. 2997 Rīgas polieijmeisteram apsargāt valdes 
telpas. 

33. Slepenpolicijas pristava raksts 8. maijā 1899. g. Nr. 
946 Rīgas polieijmeisteram par sagaidamiem grautiņiem. 

34. 2. Jelgavas iecirkņa pristava ziņojums Rīgas polieij
meisteram 9. maijā 1899. g. Nr. 9078 par sadursmi Daugav-
grīvas ielā 30. 

35. 2. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums Rīgas policij
meistera kanclejai 8. maijā 1899. g. par sadursmēm 8. maija 
naktī. 

36. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes guberna
toram 9. maijā 1899. g. par 8. maija sadursmēm. 

37. Vidzemes gubernatora paziņojums iedzīvotājiem 8. 
maijā 1899. g. lietot ieročus pie nemieru apspiešanas. 

38. Karaspēka novietošanās saraksts. 
39. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 

ministrim 9. maijā 1899. g. par pilsētas ieņemšanu no kara
spēka. 

40. 2. Maskavas policijas iecirkņa pristava ziņojums po
lieijmeisteram par 9. maija nakts notikumiem. 

41. Slepenpolicijas pristava ziņojums Rīgas polieijmei
steram 10. maijā 1899. g. Nr. 958 par „Džutes" strādnieku 
aģitaciju. 

42. 2. Jelgavas iecirkņa pristava ziņojums polieijmeiste
ram 10. maijā 1899. g. Nr. 9116 par sadursmi pie Zasulauka 
manufaktūras un ,,Motora" mašinu fabrikas. 

43. 2. Jelgavas iecirkņa pristava palīga ziņa 10. maijā 
1899. g., ka uzsākuši streiku Lodera, drāšu un Mindeļa fa
brikās. 

44. 2. Jelgavas policijas iecirkņa ziņa 10. maijā 1899. g., 
ka uzsākuši streiku Lebera fabrikas strādnieki. 

45. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes guberna
toram 11. maijā 1899. g. Nr. 482 par streikiem Lodera, Ei-
kerta, Cementa un Poses fabrikās. 

46. 2. Maskavas policijas iecirkņa pristava ziņojums Rī
gas polieijmeisteram 10. maijā 1899.' g. Nr. 6726, kur jāsūta 
karaspēka patruļas. 

47. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš
nieka slepena telegrama Policijas departamentam par strei
kiem un sadursmēm 10. maijā. 

48. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 
ministrim 10. maijā par to pašu. 
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49. Rīgas policijmeistera raksts 11. maijā 1899. g. Nr. 
484 Vidzemes gubernatoram par atrastām Rīgas strādnieku 
komitejas proklamācijām. 

50. 2. Jelgavas policijas iecirkņa pristava ziņojums Rī
gas polieijmeisteram 12. maijā 1899. g. Nr. 9122' par grau
tiņiem Lodera un „Te;ksila" fabrikās. 

51. Tā paša ziņojums Nr. 9206 par streikiem 4 fabrikās. 
52. 2. Maskavas iecirkņa pristava ziņojums Rīgas polieij

meisteram 12. maijā 1899. g. Nr. 9207 par sadursmi Poses 
fabrikā. 

53. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 
ministrim 11. maijā 1899. g. par streikiem Pārdaugavā. 

54. 4. Maskavas policijas iecirkņa pristava ziņojums 12. 
maijā 1899. g. Nr. 199 Rīgas polieijmeisteram par streikiem 
koku zāģētavās. 

55. Vidzemes guberņas vecākā fabriku inspektora uz
saukums Rīgas fabriku strādniekiem. 

56. 2. Jelgavas policijas iecirkņa pristava ziņojums 12. 
maijā 1899. g. par streikiem 4 fabrikās. 

57. Rīgas policijmeistera ziņojums 13. maijā 1899. g. 
Vidzemes gubernatoram par streikiem un nekārtībām. 

58. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes guberna
toram 14. maijā 1899. g. Nr. 501 par sadursmi pie „Kara 
simnīcas". 

59. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšleetu 
ministrim 12. maijā 1899. g. par streikiem un sadursmēm 
Pārdaugavā. 

60. Tā paša telegrama par streiku tālāku izplēšanos. 
61. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš

nieka telegrama Policijas departamentam 13. maijā 1899. g. 
par streikiem. 

62. Tā paša telegrama 12. maijā 1899. g. par atrastām 
Rīgas strādnieku komitejas proklamācijām. 

63. Policijas departamenta atbilde Vidzemes žandarmē
rijas priekšniekam par izziņu ierosināšanu streiku lietā. 

64. Rīgas policijmeistera ziņojums Vidzemes gubernato
ram 15. maijā 1899. g. Nr. 502 par streiku gaitu. 

65. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 
ministrim 13. maijā 1899. g. par streikiem Jelgavas priekš
pilsētā. 

66. Tā paša par karaspēka novietošanu apsardzības no
lūkos. 

67. Tā paša par darbu atjaunošanu dažās Pārdaugavas 
fabrikās. 

68. Tā paša par stāvokli Jelgavas un Maskavas priekš
pilsētās. 
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69. Tā paša par streiku „Provodņikā". 
70. Vidzemes guiberņas žandarmērijas pārvaldes priekš

nieka telegrama Policijas departamentam 14. maijā 1899. g. 
par streikiem. 

71. 3. Pēterburgas policijas iecirkņa pristava ziņojums 
16. maijā 1899. g. par sadursmi pie „Provodņika". 

72. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 
ministrim par sadursmi pie „Provodņika". 

73. Tā paša telegrama par streiku „Provodņikā". 
74. Rīgas policijmeistera sludinājums 15. maijā 1899. g. 

ar kuru aizliedz fabrikantiem bruņot savus kalpotājus un 
šaut uz strādniekiem. 

75. Tā paša sludinājuma izdalīšana zem paraksta fa
brikām. 

76. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 
ministrim 16. maijā 1899. g. konstatē, ka Rīgas nemieros ņē
muši dalību strādnieki. 

77. Tā paša telegrama, ka visās fabrikās uzsākti darbi. 
78. Rīgas policijmeistera plašās ziņojums 17. maijā 1899. 

g. Vidzemes gubernatoram par nemieru gaitu. 
79. Vidzemes gubernatora slepena telegrama Iekšlietu 

ministrim 18. maijā 1899. g. par kazaku atstāšanu pagaidām 
Rīgā. 

80. Tā paša telegrama 18. maijā 1899. g., ka visas fa
brikas strādā un visur miers. 

81. Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekš
nieka slepena telegrama Policijas departamentam 18. maijā 
1899. g., ka streiki izibeigti un karaspēks atsaukts. 

82. Vidzemes gubernatora vietas izpildītāja paziņojums 
31. maijā 1899. g. iedzīvotājiem, ka miers iestājies. 

83. Rīgas policijmeistera raksts 22. apr. 1899. g. Nr. 
2964 Rīgas pilsētas valdei par tējas naudas izmaksu patru
ļām. 

84. Rīgas pilsētas valdes raksts Rīgas polieijmeisteram 
28. aprilī 1899. g. tajā pašā lietā. 

85. Slepenpolicijas pristava raksts no 10. maija 1899. g. 
Nr. 947 pilsētas valdes saimniecības komisijai par izdevumu 
segšanu pie līķu novākšanas. 

86. Rīgas pilsētas valdes raksts 12. maijā 1899. g. Nr. 
2072 Vidzemes gubernatoram par kazaku novietošanu Rīgā. 

87. „Dienas Lapas" Nr. 104 — 1899. g. Rīgas pilsētas 
domes sēdes atreferējums un domnieka Morica pieprasījums 
par stāvokli Rīgā. 

88. „Baltijas Vēstnesī" un „Diina Zeitung'ā" nodrukātais 
ziņojums par Rīgas sabiedrības izturēšanos dumpja laikā. 
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89. Rīgas policijmeistera vēstule 17. maijā 1899. g. Nr. 
548 Rīgas politechnikas rektoram, kurā tas paziņo, ka stu
denti nav ņēmuši dalību nemieros. 

90. Zasulauka manufaktūras rēķins par karaspēka uz
turēšanu no 12. —17. maijam, iesniegts Rīgas pils. valdei. 

91. 3. Donas kazaku pulka raksts 25. maijā 1899. g. Nr. 
1517 Rīgas polieijmeisteram, ka kazakiem nevajag no pri
vāto puses izsniegt kādus uzturas līdzekļus. 

92. Vidzemes gubernatora raksts 19. jūnijā 1899. g. Nr. 
4819 Rīgas pilsētas galvai par līdzekļu došanu kazaku pulka 
uzturēšanai Rīgā. 

93. Vidzemes gubernatora raksts 21. jūlijā 1899. g. Nr. 
5642 Rīgas polieijmeisteram par strādnieku izsūtīšanu no 
Rīgas. 

94. Izsūtīto strādnieku saraksts. 
95. Sevišķas izmeklēšanas komisijas dati par nemieros 

arestētiem. 
96. Tās pašas komisijas dati pa iecirkņiem. 
97. Tās pašas komisijas dati par ievainotiem. 

Faksimilā. 
1. Vidzemes gubernatora raksts Rīgas polieijmeisteram 

maijā -899. g. Nr. 3737. 
2. Vidzemes gubernatora paziņojums iedzīvotājiem 8. 

maijā 1899. g. 
Fotogrāfijās. 

1. Džutes fabrika. 
2. Aleksandra vārti. 
3. Aleksandra dārzs. 
4. Zasulauka manufaktura. 
5. „Motora" fabrika. 
6. „Te'kstils". 

Chronoloģisks notikumu rādītājs. 

1899. g. 1. martā „Džutē" streiks. 
15. aprilī „Džutē" 1. maija proklamācijās. 
17. aprilī Rīgā karaspēka patruļas. 
1. maijā „Džutē" streiks. 
5. maijā Sadursme pie Aleksandra dārza. 
6. maijā Sadursme pie 2. Pēterburgas iecirkņa. 
Atklāto māju grautiņi un dedzināšana Matīsa, Marijas, 

Suvorova, Romanova, Ģertrūdes un Avotu ielās. 
7. maijā Gubernatora priekšraksts lietot ieročus nemieru 

apspiešanai. 
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Dzērtuvju grautiņi. 
Avotu ielā šauts uz karaspēku. 
Sadursme Marijas un Bruņinieku ielu stūrī. 
Atklāto māju grautiņi Zaļā un Ķieģeļu ielās. 
Marijasjelā apmētā gubernatoru akmeņiem. 
8. maijā Uztraucošas baumas par plašiem sagaidāmiem 

grautiņiem un žīdu progromiem. 
Dzērienu tirgotavas izdauzīšana Pārdaugavā. 
Ugunsgrēks „Motorā". 
Sadursme pie Volfšmidta fabrikas. 
Gubernators izlaiž savu paziņojumu iedzīvotājiem, ka 

lietos ieročus pret nemierniekiem. 
9. maijā. Karaspēks ieņem pilsētu. 
Ierodas kazāki. 
Strādnieki plēš no sienām gubernatora ziņojumus. 
10. maijā Streiki Zasulauka manuf., „Motora", Lodera, 

Mindeļa, Eikerta, Cementa un Poses fabrikās. 
Sadursme pie Zasulauka m. un „Motora" ar kazakiem. 
„Motora" kalpotāji šauj savos strādniekos. 
11. maijā „„Tekstila" un Lodera strādnieki izdauza sa

vas fabrikas. 
Sadursme pie „Tekstila" un Lodera ar kazakiem. 
Streiks Herm. un Formaņa fabr. 

. 12. maijā Sadursme Eikerta fabrikā. 
Streiko Maskavas priekšpilsētas koku zāģētavas. 
Rīgas strādnieku komitejas proklamācijās. 
Kaušanās stacijā „Kara Slimnīca". 
Fabrikas inspektora uzsaukums strādniekiem. 
13. maijā Streiks „Provodņikā". 
Streiks 28 fabrikās. 
14. maijā Sadursme pie Sarkandaugavas tilta. 
15. maijā Fabriku kalpotājiem noliedz lietot ieročus. 
16. maijā Viss mierīgi. Gubernators konstatē, ka grau

tiņos ņēmuši dalību strādnieki. 
17. maijā Streiks izbeidzas. 
Policijmeisters apstiprina, ka nemieros nav ņēmuši dalību 

studenti. 
18. maijā Karaspēks atgriežas kazarmēs. 
31. maijā Gubernatora oficiāls paziņojums, ka nemieri 

izbeigušies. 
19. jūnijā Gubernatora mēģinājums atstāt kazaku pulku 

Rīgā. 
21. jūlijā Gubernatora priekšrakst par 68 strādnieku iz

sūtīšanu no Rīgas. 

141 



Izlietotās literatūras un archivu saraksts. 
M. Skujenieks, Latvija, zeme un iedzīvotāji, Rīgā, 1920.g. 
N. Cartberg, Der Stadt Riga Haushalt und Verwaltung. 
Proletāriskā revolūcija Latvijā, I. d. Lat. komunistu Par

tijas izdevniecība „Spartaks" — 1924. g. 
„Latviešu Strādnieks" 1900. g. 
„Auseklis" 1899. g. 
„Duna Zeitung" — 1899. g. 
„Dienas Lapa" — 1899. g. 
„Baltijas Vēstnesis" — 1899. g. 
„Tēvija" — 1899. g. 
J. Jansona (Brauna) Kopoti raksti I. daļa. Rīgā, 1921. g. 
Literatūra ņemta no valsts archiva bibliotēkas, valsts bi

bliotēkas un Latvijas vēstures pētīšanas biedrības bibliotēkas. 
^jio CeKpeTHaro ApxHBa PiraccKaro riojiHuiHMeiicTepa 

JSfs 158 3a 1899 rojrb. O 6yitcTB-i» TOJinbi pa6oqHxi. BT> 
r. Pnri. 

HapHflT» Toro ace apxHBa JVfs 14 3a 1899 r. O CTaqKaxT> 
H 6e3nopflflKaxt Ha 4>a6pHKaxi> H 3aB0flaxi» BT> 1899 rofly. 

HapH^ļ-B Toro »ce apx»Ba Ns 13 3a 1899 r. O npoKJia-
MauiHXi» npoTHBonpaBHTejibCTBeHHaro HanpaBJiemn BT» 1899 r. 

HapHAi» PHMCCKaro ropoacKoro riojinueiicKaro ynpaBjieHia 
no KaHuejiapiH JSje 53 3a 1899 r. O (J>a6pHKax-b H npOMbi-
mjieHHbix 3aBeAeHiflxi>. 

HapsAi» Toro ace apxHBa JV2 66 3a 1899 r. O pacKBap-
THpOBaHiH BT> T. PHI"fc Ka3aK0BT>. 

Hapnfli» Toro ace apxHBa JVs 68 3a 1899 r. O HaqHbixT> 
naTpyjiHX*b OTT> BOSCKT,. 

HacTOJibHbiH peecTpTb h ajufmBHTb KaHuejiapiH ProKCKaro 
IlojiHneiicKaro ynpaBjieHifl 3a 1899 roa-b. 

Jļ^jio PHHCCKOH Xo3flHCTBeHHofi KoMHcdn, no apXHBy 
JSFS 38, jiHTepa P. 3a 1899 r. Pacxosbi ropoaa BCjrfcflCTBie qpe3-
BbiqaHHbix-b HecqacTHbixT» cjiyqaeBT». 

JJfejio PnMfCKaro ToposcKoro ynpaBJieHia, no apxHBy 
JNa 60, JIHTEPA P. 3a 1899 r. O BOJiHeHi»xT> pa6oqnx-b BT» 
PHHJ BT» 1899 r. 

HapnA-b PnatccKaro ToposcKoro riojiHueiicKaro ynpa-
BjieHia no KaHuejinpiH JSfs 15 3a 1899 r. O CBHfl,feTejibCTBax'b 
BbiAaBaeMbixi> no pa3HbiM"b npeflMeTaMT>. 

HapHflTb Pn^ccKaro TopoHCKoro FIojiHueftcKaro ynpa-
Bjiemn no KaHuejiapiH .Ns 36 3a 1899 r. O Hcajio6axT> Ha 
HHHOB'b FIOJIHNIH. 

/ļ-fejio /ļenapTaMeHTa nojumta Apx«B. JVs 4, qacTb 6, 
JiHTepa A. 3a 1899 ro/n». 
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A*fejio CTapmaro $a6pH<īHaro HHcneKTopa JIH4>JIHHACKOH 
ry6epmH JSfs 2 3a 1900 r. CB-fen-fem» o npoMbmijieHHbixrb 3a-
BefleHiflxi>, noflqHHeHHbixi» Hafl3opy (ļ>a6pHiH0ii HHcneKuiH, AO-
CTaBJieHHblH (J>a6pHqHbIMH HHCīieKTOpaMH BT> flHBap-k 1900 T. 

Jļ-fejio CTapmaro <|)a6pHqHaro HHcneKTopa JIh^Jihhackoh 
ry6epmH NS 29 3a 1900 r. Ilo cocraBJieHiio H npeACTaBjiemio 
OKpy»cHOMy HHcneKTopy neqaTHbixij CIMCKOBT» npoMbimjieH-
Hbixi> 3aBeAeHiil JIH^JIHHACKOS ry6epmH sa 1900 r. 

Archivu materiali glabājas Valsts Archivā, Pili, Rīgas pil
sētas archivā Rīgā un Rīgas pilsētas valdes archivā. 
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Indr. Ritiņa 

Pa zocialisma tekām 
Latvijā 

Atmiņas 



Pa zocialisma tekam Latvijā 
(Līdz deviņsimti piektajam gadam . . .) 

Atmiņas 

I. 
Deviņdesmito gadu pirmajā pusē, kad sākās zocialdemo-

kratisko ideju pirmā paušana „Dienas Lapā", sparīgie jautā
jumu izskaidrošanas vakari «Pārdaugavas Sadraudzīgā" un 
«Jonatana" ibiedr., tieši Rīgā vēl nedzīvoju. Bet tā kā gandrīz 
katru sestdienu no savas dzī
ves vietas, Siguldas, iebraucu 
Rīgā un palikos te arī svētdie
nās, tad man bija izdevība jau 
tad iepazīties ar vienu otru no 
šī laikmeta idejiskiem vadī
tājiem, kā arī piedalīties dažos 
rīdzinieku vakaros un sapul
cēs. Tikai no 1896. gada, Kad 
mani ievēlēja par skolotāju 
„Jonatana" biedrībā, sākās ma
na tiešā līdzdalība strādnieku 
kustībā. Akadēmiski izglītotie 
spēki no „Dienas Lapas" šinī 
laikmetā pret strādnieku revo
lucionāro kustību izturējās at
turīgāki; bet totiesu jo dzīvu 
dalību ņēma šī laikraksta ma
zāk atbildīgie darbinieki: dru-
kātavas techniķis H. Punga, 
korektors Vilķers - Zvanpūtis, 
bet sevišķi tieslietu ziņotājs 
Dāvids Bundža. Abi pēdējie dzīvoja Pārdaugavā, Baložu 
ielā un vakarus parasti pavadīja kopā ar strādniecības 
priekšstāvjiem vai nu pie sevis mājās un „Jonatanā", vai arī 
tieši sapulcēs un pulciņos. No Pārdaugavas rosīgākiem in
teliģentiem minami telegrāfists Kristaps šulcs, techniķis A. 
Melnalksnis un students J. Bīmanis, bet no strādniekiem Drie-
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ģis, brāļi Straujāņi, Ģ. Pētermanis, Birķis, Veinberģis, Kur-
janovs, Lūsis, Betchers, Zumībergs, Vērnieks u. c. Kā kustī
bas idejiskie vadoņi minami tieši Bundža un šulcs, turpretim 
labākie aģitatori bija Melnalksnis un Driega. Liepājnieks 
Pūce piegādāja zocialistisko literaturu, kuru tad izdalīja bie
dru starpā, bet pārējos eksemplārus glabāja pie šulca Zasu-
laukā, pie muims „Jonatanā" un citur. Pulciņos un sapul
cītes „Jonatanā", Baložielā, Kuldīgas ielā pie šulca, 
Dzegužkapos pie Melnalkšņa u. c. parasti iztirzāja 
grāmatās aizkustinātos jautājumus, vai lasīja referā
tus un tos pārrunāja. Ziemas svētkos 1896. gadā 
sabrauca zocialdemokratisko darbinieku kongress, kurā bez 
rīdziniekiem piedalījās arī liepājnieki, jelgavnieki u. c. Es 
šinī sapulcē nepiedalījos, jo nebiju delegāts, bet no mūsu de
legātiem — sulca un Bundžas — vēlāk tikām informēti, ka 
sapulcē nokārtoti, starp citu, nelegālās literatūras piegādā
šanas jautājums, kā arī lemts par nelegāla rakstu krājuma 
izdošanu. Pēc šīs sapulces darbība kļuva plašāka un no-
skaņotāka, sevišķi pret pavasari. Bundža, uzstādamies arī 
atklātībā — „Ausekļa" jautājumu vakaros — kā pārlieci
nāts strādniecības aizstāvis un nesaudzīgs pilsonības kritiķis, 
bija ieguvis daudz piekritēju. Tos nu Bundža organizēja at
sevišķos pulciņos, kuros viņa tuvākie palīgi bija no pašu 
strādnieku vidus, sevišķi Veinbergs un Straujāns sen. Pir
majā maijā 1897. gadā (ja nemaldos, tieši Vasaras svētkos) 
notikās pirmā plašā masu sapulce Baltās muižas mežā. Pie
dalījās ap 200 dalībnieku. Sapulci atklāja Bundža, runā
dams par strādniecības uzdevumiem un revolūcijas nepiecie
šamību, ka jāgāž patvaldība un jānodibina demokrātiskā 
valsts iekārta, tikai tad varēs būt runa par strādniecības jau
tājumu labvēlīgu izšķiršanu. Nepieciešama organizēšanās, 
noteikta programa ... Sapulcē kāds ņēmās aizstāvēt ķeiza
rus, sevišķi Aleksandru II., kas gribējis tautai vienīgi labu, 
atlaidis dzimtbūšanu, devis brīvību. Šim oponēja J. Bīma-
nis ar ļoti pārliecinošu um faktiem ilustrētu runu, pierādīdams, 
ka Krimas karš pārliecinājis visus, ika dzimtbūšanai pastāvot 
Krievijai neiespējami sacensties ar pārējo Eiropu, un tādēļ 
nevis Aleksandra II. žēlastība, bet gan tieša nepieciešamība 
atbrīvojusi dzimtscilvēkus. Arī Bundža vēl runāja, un opo
nents piekāpās. Vēl runāja Drieģis par reliģijas un mācītāju 
lomu patvaldības stutēšanā un asprātīgi ironizēja par „Mo-
zus baušļiem". Sapulce šķīrās pēc vairāku strādniecības 
dziesmu nodziedāšanas. Visos valdīja pacilātība un sajūsma. 
Bet drīz iznāca katastrofa. 20. maijā, agri no rīta, Rīgā un 
arī visā pārējā Latvijā, žandarmērija izdarīja plašas kratī
šanas: Rīgā izkratīja Stučku, Kovaļevski, Jansonu, Pungu, 
Dr. Krumberģi, Vērnieku, Herteli, Drieģi, Pētermani, Meln
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alksni, mani ar J. Bīmani „Jonatanā", Birku u. c.; Liepājā 
brāļus Pūces, Krūmiņu u. c., Kuldīgā zeminaristus, Terbatā 
stud. P. Kalniņu un Kasparsonu, uz laukiem Brigaderi, 
Zaļenieku Dunčos, un vēl citus. Sākumā rīdziniekus 
vēl neapcietināja, tikai visiem noņēma pases, bieži 
aicināja uz žandarmēriju un pratināja. Āgenskalna 
iecirkņa uzraugs, polis Perlaškevičs, man iečukstēja, 
ka no žandarmērijas ziņots pristavam, lai uzmanot un 
apcietinot Bundžu un Punjgu. Tūdaļ paziņoju to pēdējiem, 
un jau otrā naktī tie aizbēga uz ārzemēm, šis bija pirmais 
mūsu revolucionāru bēgšanas 'gadījums; ar lielu interesi la
sījām viņu vēstules īpar dēkainajiem piedzīvojumiem uz ro
bežas un turpmāk. Grūts bija viņu stāvoklis ārzemēs. Bet 
palicējiem viņš tika vēl grūtāks. Gandrīz visus izkratītos ap
cietināja jūnija sākumā un turēja cietumā tādos apstākļos, 
ka Dr. Krumberģis cietumā pakārās; Jansons, Hertelis arī 
nebija vairs tāļu no pašnāvības. 
Pēc tam gan uzlaboja cie
tuma režimu, bet tomēr stāvo
klis bija šausmu pilns vārda 
tiešā nozīmē. Represijas nomā
ca biedrības, slēdza „Dienas 
Lapu", tirdīja un pratināja aiz
domās turētos. Beidzot, pēc 
gandrīz vesela gada noturēša
nas cietumā, apvainotos tiesāja 
un izsūtīja nometināšanā uz 
dažādām vietām. 

Strādnieku aprindās iestā
jās kā sabiedrisks pagurums un 
klusums. Bet tikai ārīgi. Uz ār
zemēm aizbēgušie emigranti 
darīja savu darbu, un drīz ar
kai Rīgā ieradās pa ārzemes 
zocialistiskam izdevumam. Tā 
turpinājās līdz 1. maijam 1899. 
gadā. Streikojošie „Džutes" K- Zutis (K- sloss-) 
fabrikas strādnieki, nākot uz 
Rīgu, pie Aleksandra parka (pie tagadējā Gaisa tilta) tika 
apturēti no karaspēka : zaldāti nogalināja kādus 8 strādnie
kus. Sakarā ar to sākās lielas demonstrācijās un streiki vi
sās Rīgas un Pārdaugavas fabrikās, Ieradās kazāki, kas iz
darīja veselu fabriku iecirkņu grautiņus, bet, no otras puses, 
tas izsauca jaunus strādnieku sacelšanās gadījumus. Jo 
rosīgs strādnieku organizētājs starp citiem bij stud. Zutis, 
saukts „Nēģis". Bija ārkārtīgi daudz sakropļotu, sadauzītu, 
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nošautu, nosistu strādnieku aprindās, bet ari kazāki, žandar
mi un policisti nepalika sveikā. Kaut gan pret rudeni ap
stākļi pamazām atkal iegāja sliedēs, fabrikas atkal sāka strā
dāt, — tomēr izputināt strādnieku organizācijās, kā 1897. g., 
vairs neizdevās. Tās vairojās un attīstījās, un beidzot noor-
ganizējās Zocialdemokrātu strādnieku partija. 

II. 
Skolotāju aprindās zocialdemokratiskās idejas līdz 1897. 

gadam bija maz izplatītas. No 20. maijā žandarmērijas iz
kratītiem laikam es biju vienīgais skolotājs. Mani ievadīja 
zocialismā un iepazīstināja ar Pliekšānu un citiem vadoņiem 
1893. gadā, pēc zemināra beigšanas, Rīgas skolotāji Juris 
Plāķis un Ernests Jakobsons. Vēl piekrita minētam virzie
nam, bez agrāk minētiem sikolotājiem, Dēķens, Jaun-Piebal-
gas Mārtiņa skolas II. skolotājs šulcs (Kristapa Š. brālis), 
Fr. Rūdzis Milgrāvī un kādi Liepājas skolotāji. Bet sākot 
ar 1897. gadu skolotāju - zocialdemokratu aprindas spēji pa

vairojās ar tikko beigušiem 
Baltijas skolot, zemināra au
dzēkņiem. Caur liepājnieku 
Muskatu šīs idejas bija zemi-
nārā ienākušas un atrada te 
dzirdīgas ausis. Muskatu pašu 
maija kratīšanās apcietināja, 
bet pārējie viņa domu un ideju 
biedri tapa par skolotājiem un 
enerģiskiem zocialisma sludi
nātājiem. Visus nevaru uzskai
tīt, bet tomēr labu tiesu no vi
ņiem atceros. Tā p. p. Bried's 
Mazsalacē, Dzeguze Usmā, 
Dermanis Rembatē, Melnalk
snis Pālē, Folkmans Ogrē, Sil-
arājs Biķeros, Vitenbergs Liel
vārdē un vēl daudz citi. No 
rīdziniekiem pievienojās vēl 
„Jonatana" II. skolotājs J. 
Raudiņš un, caur viņu, Ābo
liņš Krimuldā. Ābo

liņu, iekrītot par proklamāciju izplatīšanu Krimuldas liestu 
fabrikā 1899. gadā, apcietināja un izsūtīja, un līdz ar viņu 
arī J. Raudinu no „Jonatana". Raudina vietā „Jonatana" 
skolā ievēlēja V. Dermani. Dermanis bija ļoti aktīvs aģita
tors. Viņš noorganizēja zocialistiskos pulciņus Torņakalna 
skolotāju zeminara audzēkņu starpā, iespaidoja arī citus Rī

Vilis Dermanis 
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gas skolotājus, starp, citu, Akurateri, kas tika par karstu zo
cialisma piekritēju. Akuraters, dzīvodams „Jonatanā" pie 
Dermaņa, pārtulkoja vai tieši sacerēja lielāko daļu no strād
nieku dziesmām, kas vēlāk ar tik lielu sajūsmu visur tika un 
pat vēl tagad tiek dziedātas. Dermanis arī bija galvenais 
sakaru uzturētājs ar lauciniekiem - skolotājiem un apgādāja 
tos ar neatļauto literaturu. Laikmetā no 1900. līdz 1903. g., 
kāmēr D. darbojās Rīgā, skolotāju - zocial demokrātu skaits 
bija tapis diezgan prāvs. Bet bija arī upuri. Vienam no pir-
mājiem nācās ciest M. Briedim Maz-Salacē. Viņu bija no
devis žandarmērijai viņa kolēģis C. Briedi tiesāja un izsū
tīja. Tāds pat liktenis draudēja Brieža pēcnācējam J. Nie-
dram. Pēc Dermaņa iestāšanās (1903. gadā) Maskavas uni-
verzitatē, skolotāju organizēša 
nas darbs pārgāja uz pārējiem 
„Jonatana" skolotājiem—Kar-
povicu Klāru, mani un Plāķi. 
1903. gada rudenī nodibinājām 
tieši pie Zocialdemokratiskās 
strādnieku organizācijās 2 Rī
gas skolotāju pulciņus, vienu 
„Jonatanā", otru Celmu skolā, 
Stabu ielā. Pirmo vadīja 
Olava komercskolas skolotājs, 
vēlākais valstsdomnieks, J. 
Ozols un stud., vēlāk advokats 
Buševics, otro — Jānis Asars. 
Pulciņos lasīja pēc kārtas refe
rātus, iztirzāja dažādus teorē
tiskus un praktiskus jautā jum. 
no zocialdemokratu viedokļa. 
Šie pulciņi darbojās arī vēl 
1904. un 1905. gados, bet jau 
abi apvienoti Buševica un J. 
Asara vadībā. No pulciņu tiešiem dalībniekiem man paliku
sies atmiņā: Plāķis ar kundzi, Berg jkdze (vēlāk Buševice), 
ž. Lerch jkdze (vēlāk Dr. Turkina), J. Celms ar kundzi, Sil-
arājs, Blumberg jkdze, Freiberģis, Leķis jkdze, Bau-
maņa jkdze (vēlāk Priedkalna kundze), Silabriedis ar māsu, 
A. Baltais, Fr. Frankensteins, brāļi- Petrevici, Lindenberģis, 
Zeļenko, šēnberģis, brāļi Mūrnieki, Videnieks, Čubis, Ma
ciņš un vēl citi. Pulciņi izaudzināja teoretiskus zocialistu 
darbiniekus, kuri drīz vien, kopā ar zocialistiskiem studen
tiem un ģimnāzistiem, arī noorganizētiem atsevišķos pulci
ņos, sastādīja āktīvu propogandistu kolēģiju strādnieku sa
pulcēm. 

J. Ozols 
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Pie vecākiem un atbildīgākiem darbiniekiem no skolotāju 
aprindām skaitījāmies mēs ar Plāķi. Nevienu svētdienu, ne 
svētvakaru nebijām brīvi no strādnieku sapulču vadīša
nas; svētdienās pat bija jāpiedalās vairākās sapulcēs no vie
tas. Bet vēlāk ņēmām parasti līdz arī pa vienam un vairāk 
asistentiem no „jaunākiem", lai tos ievadītu darbā. Pēc tam 
viņi darbojās atkal patstāvīgi Partijas uzdevumā. Partijas 
īstā dvēsele bija J. Ozols. Viņa īsto vārdu zināja tikai per
sonīgi pazīstamie, kāmēr strādnieku sapulcēs viņam bija da
žādi vārdi, visvairāk „Kļims", „Feldmanis" u. c. Arī mums 
citiem bija dažādi pieņemti vārdi, tā p.p. mani sauca par 
„Cini", „Jukumu", „Baumani", „Nr. 2.", „Melderi" — kā 
kurā vietā. Mēs tomēr neapmierinājāmies vienīgi ar darbību 
strādnieku aprindās, bet centāmies apvienot arī pēc iespējas 
vairāk skolotājus. Jo liela rosība mūsu slepenājos skolotāju 
pulciņos norisinājās 1904. gada rudenī. Sasaucām pat pla
šāku skolotāju sapulci no visas Latvijas novembrī, 1904. gadā, 
Pārdaugavas Labdarības biedrības skolā, Ģertrūdes ielā 101, 
kurā piedalījās pāri īpar 100 skolotāju. Nospraudām stigas 
turpmākai darbībai, kura galvenā kārtā bija vērsta uz to, ka 
mums sikolās jāieved dzīvei piemērotāka programa un mācī
bas jāpasniedz latviešu valodā. Kad 1904. gada rudenī pēc 
Plēves nāves decēla Svjatopolk-Mirski par iekšlietu ministri, 
un tas atļāva iesniegt t. s. ,,'petieijas", kurās drīkstēja aizrā
dīt uz nepanesamākiem trūkumiem un nepieciešamākām re
formām, tad arī mums jau bija gatavs savs peticijas projekts, 
un mēs šinīs sapulcēs rosīgi viņu pārrunājām un vācām zem 
tās parakstus. Arī te viens no rosīgākiem darbiniekiem bija 
Juris Plāķis, gan uzsaukumu un citas aizliegtās literatūras 
izplatīšanā, gan arī peticijas parakstu vākšanā. Atceros, ka 
viņam šinī laikā, Baltās baznīcas ķestera Brēmaņa nodevības 
dēļ, pat iznāca nopietna izrunāšanās ar inspektoru Carikovu. 
Vēl ļoti darbīgs biedris bija Pārdaug. Labdarības biedrības 
skolas pārzinis F r. Č u b i s. Viņš ar mūsu peticiju 
apbrauca 1905. gada Lieldienās pus Kurzemes un pārveda 
ap 200 parakstu zem viņas. Visrosīgākā tomēr mūsu darbība 
bija 1905. gada vasarā. Izstrādājām mūsu tautskolai pro
grammas visos priekšmetos, un Asaru Jānis ņēmās viņas sa
skandināt un uzrakstīt priekšvārdu. Sasaucām vairāk plašas 
konferences skolu lietās. Pirmajā — Lieldienu brīvlaikā — 
piedalījās ari revolucionārie krievu un ebreju skolotāji, bet 
otrajā sapulcē — vasaras brīvlaikā — tikai latviešu skolo
tāji. Abās sapulcēs dalībnieku skaits bija tuvu pie 200 per
sonām, un darbība bija ļoti dzīva. Nolasīja veselu rindu re
ferātu, pieņēma rezolūcijas, kuras tad izplatīja plašos apmē
ros atklātībā. 
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No laukskolotājiem, bez agrāk minētiem, kā rosīgākie at
zīmējami brāļi Purini no Cēsīm, Plūme no Lielvārdes, Malta 
sen. un Brazovskis no Kokneses (vēlāk nodevējs), Aberbergs 
no Sesavas u. d. citi. Lielākā daļa no še sapulcētiem skolo
tājiem jau bija stājušies ari sakaros ar politiskām organizā
cijām un nodibinājuši t. s. „centrus" arī uz vietām. 

Tā revolūcijas un zocialdemokratijas idejas izplatījās pa 
visu Latviju. Vēl sanāca skolotāju sapulce 1905. g. augustā, 
priekš skolas darbu sākšanās, kur saņēma tuvākus aizrādī
jumus un revolucionāro literatūra. 

Tad sākās ģeneralstreiki, cīņas ar „melno sotņu", sacelša
nās, kam sekoja 17. oktobra manifests un ar viņu saistītās 
masu sapulces, kā Rīgā, tā ari uz laukiem. 

Šinīs oktobra dienās Rīgas skolotāju biedrības priekš
nieks J. Dāvis bija sasaucis Rīgā, Latviešu biedrības 
telpās, vecāku sapulci, kurā lika priekšā pārveidot 
tautskolu iekārtu pēc ārzemju (Saksijas) parauga. 
Bez tam Dāvis kopā ar Ķēniņu bija izdabūjuši no 
gubernatora atļauju, sasaukt uz 10. novembri skolotāju kon
gresu. Tomēr, jau pirmā sapulcē izrādījās, ka Dāvis ar sa
vu domu biedri Eduardu Medni nespēja dot mūsu skolai laika 
prasībām piemērotus atrisinājumus, un tāpēc plašā vecāku sa
pulce piespieda Dāvi atsacīties no sapulces vadītāja pienā
kuma izpildīšanas, bet par vadītājiem izvēlēja mani un Ze-
ļenko. Veselu nedēļu ik dienas turpinājās šīs vecāku sapul
ces, neskatot uz Dāva un Medņa vairākkārt izmēģinātiem so
ļiem viņas izjaukt. Šinīs sapulcēs vecākus iepazīstinājām ar 
soļiem, kas jau veikti skolu pārveidošanas ziņā, un no vecāku 
puses izvēlēja pārstāvjus nākošā skolotāju kongresa rīcības 
komisijā. No šādiem vecāku pārstāvjiem man atmiņā pali
kuši: redaiktors Juris Kalniņš ar kundzi, Cielēna kundze, 
bet sevišķi mācītājs J. Rozēns. Pēdējais jau kādā no pirma
jām vecāku sapulcēm imponēja ar savu atzīšanos, ka „viņš 
esot kā melna vārna starp sarkanajām, bet viņš jūtot, ka arī 
Kristus tagad ņemtu rokā pātagu un dzītu ārā no dievnamiem 
visus tos rakstumācītājus un varizejus, kas esot vienīgi Dieva 
vārda pulgotāji". 

Šī rīcības komisija, starp citu, nolēma izteikt Rīgas Mā
cības valdei neuzticību un paziņot, ka viņu mēs neatzīstam 
un boikotējam. Paziņojumu izdarījām personīgi tautskolu 
direktoram Viļjevam, pie kam kā runātājs uzstājās Dāvis . .. 

Novembra kongresā bija sabraukuši un sanākuši ap 1000 
skolotāju. Zāle un balkons Romanova (tagad Lāčplēša) ielā 
Nr. 25, bija pārpildīti. Sākumā bija tā kā opozicija pret 
Zocialdemokratu partijas priekšlikumu, ka skolotājiem, ja 
patiesi grib nodrošināt tautas skolu par plašākām tautas ma
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sām piemērotu iestādi, jāstājas pašiem revolucionāru rindās. 
Bet Aisaru Jāņa pārliecinošā jaunās skolas programas popu
larizēšana un sajūsminošās runas, ka bez revolūcijas progra

mas ievešana dzīvē neiespēja
ma, tad vēl tikko no ārz. pār
braukušā V. Dermaņa un citu 
revolucionāro darbinieku de
dzīgās runas, — panāca to, ka 
ar visām kongresa dalībnieku 
balsīm, tikai 1 (Fr. Done) at
turoties, nolēma, ka skolotā
jiem aktivi jāstājas revolucio
nāru rindās. Tas arī notika 
faktiski. . . Un vēlāk, kad nā
ca soda ekspedicijas, tad ne 
tikai desmitiem, bet vairāk 
simtu skolotājiem bija jāziedo 
dzīvības par mēģinājumu kopā 
ar revolucionāro strādniecību 
nodrošināt labāku stāvokli kā 
pašai tautai, tā arī viņas sko
lai. Vairākums revolucionāro 

V. Zeļenko skolotāju tomēr izglābās kā 
emigranti Krievijā un ārzemēs. 

Te, ieguvuši plašāku izglītību, viņi tagad atgriezušies Lat
vijā un nu ieņem pat redzamas vietas. Tikai vairākums at
metuši savus zocialistiskos uzskatus. 

Pat visgrūtākās reakcijas laikmetos nodibinātās revolu
cionārās skolotāju orgamizacijas tomēr neizbeidzās, bet tur
pināja neatlaidīgi savu darbu arī vēl pēc 1905. gada. Starp 
šī laikmeta redzamākiem skolu darbiniekiem minami: K. Dē-
ķens, Fr. Frankensteins, K. Melnalksnis, V. Bastjānis, Sil-
arājs, Doka u. c. Bet šī biroja sēdēs es, kā emigrants, tikai 
retumis, slepeni Rīgā iebraucis, paguvu piedalīties, tādēļ 
par viņu darbību pārskatu dot nespēju. 

R ī g ā ,  3 .  j a n v a r ī  1 9 2 4 .  g .  
I n d r .  R ī t i ņ š .  
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Pirmais zocialdemokratiskās strādniecības 
organizētais un vadītais streiks Rīgā 

1. Laikmeta raksturojums 
Kā dabai, lai atsvabinātos no ziemas sastinguma un ie

stātos pavasars, ir vajadzīgi saules stari, tāpat arī apspiestām 
šķirām cilvēku sabiedrībā ir vajadzīgi zināmi saimnieciski un 
politiski apstākļi, lai ar sekmēm uzsāktu ciņu pret saviem ap
spiedējiem un nokratītu uzlikto jūgu. 

Pēc zemnieku atsvabināša
nas no dzimtbūšanas, sākās 
lauku zemniecības saimniecis
kā pārveidošanās un nostipri
nāšanās uz kapitālistiskiem pa
matiem un nepārtraukta cīņa 
pret Baltijas muižniecības pri
vilēģijām.Rodas pirmā latviešu 
inteliģence (Kasparsons, Biez-
bārdis u. c., viņa apgaismo un 
iespaido šo kustību latviešiem 
labvēlīgā virzienā. Ar 60. gadu 
reformām tika lauzta cunftu, 
ģildu un korporāciju gadu sim
teņus vecā iekārta. Pēc 1868. g. 
likuma katru gadu plūda no 
laukiem tūkstošiem cilvēki uz 
pilsētām, daudzi no viņiem sā
ka nodarboties ar tirdzniecību 
un rūpniecību, bet lielākā daļa 
kļuva par fabriku un ostu 
strādniekiem. No lauku un 
pilsētu pārtikušo latviešu aprindām izaugušai inteliģencei, 
tad radās plašs darba lauks. Viņa stājās latviešu saimnieci
skās, politiskās un kulturēlās kustības priekšgalā, dibināja 
laikrakstus, biedrības, korus un sarīkoja dziesmu svētkus. 
Latviešu strādniecība, nebūdama vēl ar nepārsniedzamu 
plaisu no topošās latviešu pilsonības šķirta, dzīvoja garīgi 
līdzi un atbalstīja šo lielo tautas apziņas atmodas laikmetu. 
Tā topošās latviešu lauku un pilsētu buržuazijas idejiskie va
doņi top par tautas nacionalās apziņas atmodas vadoņiem, 
un pati cīņa par visas tautas nacionalās apziņas atmošanās 

M. Ozoliņš 
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ciņu. 80-tos gados, tautiskā buržuāzijā, atbrīvojusi sev ceļu 
uz bagātību, paliek tukla miesā un reakcionarā garā. Viņas 
ceļš ved uz lielpilsonību, plaisa starp viņu un strādniecību 
top nepārsniedzama. 

Bet no 60-tiem .līdz 80-tiem gadiem 19. g. simtenī bija 
izveidojies jauns sabiedrisks spēks — latviešu strādniecība. 
1864. gadā Rīgā bija 90 fabrikas ar 5670 strādniekiem, 
1884. g. 2.158 fabrikas un manufaktūras ar 27,227 strād
niekiem, bet 1900. g. 2.136 rūpniecības uzņēmumi ar 56,253 
strādniekiem*). Liepājā, Jelgavā un citās Latvijas pilsētās 
visur radās rūpniecība, koncentrējās strādnieku masas fabri
kās. Strādniecība dzīvoja līdzi tautas apziņas atmodas laik
meta cīņām; tautas atmodas laikmeta patriotisms bija viņā 
dziļi iespiedies un šķīsts uzglabājies. Strādniecība redzēja, 
ka pilsonība novēršas no tautas apziņas atmodas ceļa, kurš 
reizē arī bij progresa ceļš, par tik, par cik viņa paliek bagā
tāka. Kopota fabrikās, strādniecība lasīja laikrakstus un 
pārrunāja par visu, kas notiek sabiedriskā dzīvē. Kad no
tika šķelšanās sarp progresivākiem tautas darbiniekiem 
(Māteru Juri) un māmuļniekiem, attīstītākā strādniecība ir 
pirmā jo pusē. Tā lielrūpniecībai attīstoties un kopojot strād
niekus arvienu lielāki topošās fabrikās, veidojās strādnieku 
pasaules uzskats par dzīvi. 

Ap 80-to gadu vidu ir jau daudzi strādnieki, kuri nav 
apmierināti ar latviešu sabiedrisko dzīvi zem Rīgas Latviešu 
biedrības vadības, kā arī ar Krievijas valsts iekārtu un po
litiku. šī neapmierinātība izpaudās fabrikās darba pārtrau
kuma laikā, palīdzības biedrībās, slimo un bēru kasēs, dzie
dāšanu biedrībās un krogos pie alus glāzēm. Labi vai ļauni, 
bet tās bija vienīgās sapulču vietas, kur strādnieki varēja 
sapulcēties un savas domas izteikt. Bij vēl baznīca, bet tā 
ir strādnieku muļķošanai, un strādnieki, kuros jau toreiz sāka 
nobriest šķiras apziņa, tur negāja. 1896. g. janvarī vai fe
bruārī Slokas ielā, Grotes krogā es ilgi klausījos diskusijā 
starp kādu strādnieku jaunstrāvnieku un Steinmani (Jona-
tana biedrības darbinieku, māmuļnieku) par reālismu un 
ideālismu. Strādnieks rādīja uz izkārtni virs kroga durvīm, 
ka tā esot zināma ideālismā zimbols, lai pievilktu ļaudis; pēc 
tam rādīja iuz alu glāzē, ka tas esot tas realais. Uri kā 
bieži tas alus glāzē stipri atšķiras no tā, kas uz izkārtnes, 
tāpat dzīvē tas, ko sludina ideālisti, atšķiras no tā, kas ir pa
tiesā dzīvē. Vienu gadu vēlāki es satiku to pašu strād
nieku kā Tīlava fabrikas pulciņa pārstāvi no kniežu nodaļas 
Baltijas zocialdemokratiskā strādnieku organizācijā. Tas 
l ) i j  b i e d r d s  F r i c i s  V e i n b e r g s .  

*) Skaitļi ņemti no M. Skujenieka: Latvija, zeme un iedzīvotāji. 
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Šis laikmets, kad vēl maz strādāja aģitatori, bet strād
nieku šķiras apziņu modināja un revolucionizēja topošās liel
rūpniecības mašinas, kapitalistu peļņas kāre un meisteru ne
taisnības un neķītrības pret strādniecēm un strādniekiem, ne
v a r ē j a  p a l i k t  b e z  i e s p a i d a  a r ī  u z  t ā  l a i k a  p r o g r e s ī v o  
inteliģenci. Viņa saprata, ka līdzi ar rūpniecības at
tīstību un strādnieku 'koncentrāciju fabrikās, strādniecībā ar-
vienu vairāk uzkrājas dzīves pavasara revolucionārais gaiss. 
Un pate inteliģence laikmetam līdzi progresīvi noskaņota, 
1886. g. 1. oktobrī sāk izdot „D i e n a s L a p u". Tagad 
bij radies dienas laikraksts, kiurš izteica un aizstāvēja tā 
laikmeta progresivās domas un virzienu sabiedriskā dzīvē un 
strādniecībā, par tik, par cik tas bija iespējams zem patval
dības cenzora spaidiem. Attīstītākā strādniecība arvienu 
vairāk piegriezās „D. L.", pēdējā top par strādniecības un 
visas progresīvās kustības — jaunās strāvas idejisko vadoni. 

Sākumā vēl bija lielā pārsvarā ,.Baltijas Vēstneša" un 
„Balss", t. i. reakcionari topošās latviešu pilsonības piekri
tēji. Strādniecība nevar uz reizi 1 vai 2 gados atsvabinā
ties no gadu desmītu ilgām tradicijām, tas notiek pamazām. 
Ikdienišķā dzīvē un darbā, debatējot par virzieniem strād
nieki apmainās ar laikrakstiem un tā „D. L." cirkulēja ne 
mazāk starp „Balt. Vēstn." piekritējiem kā jaunstrāvniekiem. 
90-to gadu pirmā pusē iestājās lūzums, strādniecības aktīvā 
daļa — jaunstrāvnieki sāk ņemt pārsvaru; dažās palīdzības 
biedrību un dziedāšanas biedrību valdēs iekaro vairākumu 
jaunstrāvnieki. Bet tur ir daudzi sīkrūpnieki, bodnieki, kro
dzinieki u. t. t. par biedriem, viņi ir konzervativi noskaņoti 
un tādēļ biedrībās neatspoguļojas tīra tā laika strādnieku 
psicholoģija, bet maisījums ar sīkpilsonisko. Visskaidrāk 
viņa izpaudās fabrikās. Tur blakus kukuļu devējiem un lī
dējiem, jo dienas jo ātrāki izzuda arī „Balt. Vēstn." iespaids 
no ikdienas skaitliski un garīgi pieaugošās strādniecības. 

Pēc 1890. gada, jau daudzi strādnieki jaunstrāvnieki 
bija nobrieduši zooialistiskai kustībai un turēja sevi par zo-
cialistiem. Man nāk atmiņā biedris Asars, mēs strādājām 
kopā Krīgsmaņa korķu fabrikā ap 1890. gadu, viņš bija 
karsts „D. L." piekritējs; pēc tam viņš pārgāja uz Hessa 
korķu fabriku strādāt. Es viņu satiku kopā ar vairākiem 
Hessa fabrikas strādniekiem 1896. g. dažas nedēļas pēc tam, 
kad Krīgsmaņa fabrikas borētāju nodaļas strādnieki bija iz
metuši meisteru uz ielas. Asars bija lieliski sajūsmināts 
par notikumu un izteicās, ka Hessa fabrikas strādnieki ar 
lielu sajūsmu saņēmuši ziņu par meistera ārā mešanu Krīgs-
manī. Biedris Asars kļuva pēc tam aktīvs zocialdemokrati
skās kustības darbinieks un ir tagad redzams Latvijas revo-
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luoijas muzejā uz katordznieka gleznas. Rīgas fabriku 
strādnieku psicholoģija ar „Dienas Lapas", „Pūra" un citu 
jaunstrāvnieku literatūras palīdzību bija nobriedusi šķiru cī
ņai, un viņa sākās. Strādnieciskās masas papildina jaun
strāvnieku kustību, kura līdz tam izpaudās literatūrā, priekš
lasījumos un jautājumu izskaidrošanas vakaros biedrībās, 
ar meisteru ārā mešanu, un streikiem fabrikās. 1895./96. g. 
ziemā Krievu-Baltijas vagonu fabrikā iebāza meisteru maisā 
un ar ķeru izstūma no fabrikas ārā. Pārējo fabriku strād
nieki, dzirdēdami par notikumu Kr.-B. vagonu fabrikā, 
jūsmo, viņi nav caur organizāciju vienoti, bet viņi jūt psicho-
loģiski, ka sākas cīņa pret tiem, kuri viņus apspiež, raksta 
sodus, ņem kukuļus, paved un izvaro viņu meitas, māsas, lī
gavas un pat sievas. Viņi jūt, ka šī cīņa nav atsevišķu fa
briku strādnieku vai individu cīņa, bet ka tā ir visas strād
niecības cīņā; tādēļ viņa atbalstāma un paplašināma par vi
sas strādniecības šķiras cīņu, kura atvieglo un stiprina strād
nieku stāvokli un dod strādniekiem — kuri kalpo šai cīņai — 
viscēlāko ētisko baudu. 

2. Streika priekšlaikmets. Meistera ārā sviešana. 
1895./96. g. Krīgsmaņa (šturca) korķu fabrikā mēs 

strādājām apmēram 900—1000 strādnieces un strādnieki. 
Fabrikas administrācijā un meisteri toreiz, tāpat kā visās ci
tās fabrikās, bija līdzīgi patvaldniekiem: uzlika strādnie
kiem naudas sodu pēc pašu iedomām, ņēma kukuļus, aizdeva 
naudu par 10—20% uz 2 nedēļām, meistera krogā gāja 
dzert tie strādnieki, kuri gribēja iegūt meiisitera labvēlību — 
dabūt labākos darbus, caur ko cieta tie, kuri meistera lab
vēlību tādā ceļā necentās iegūt; un piespieda sievietes uz 
neķītrībām. Bija starp tā laika meisteriem arī godīgi cilvēki, 
bet kā katrā lielākā fabrikā, tā arī pie mums, starp viirsmei-
steriem it sevišķi, bija tādi, kuri izlietoja augšā pievesto pret 
strādniecēm un strādniekiem. 

Krīgsmaņa fabrikā bija tā sauktās Zandera nodaļas, tās 
vadīja meisters Zanders ar viņa ieceltām un vienīgi viņam 
padotām meisterienēm un apakšmeisterienēm. Tur nedrīk
stēja, izņemot fabrikas direktoru Šturca kungu, neviens ie
iet. Zandera nodaļās strādāja vienīgi sievietes ar it kā Zan
dera izgudrotām mašinām; cirkulēja arī tādas baumas, ka 
Z. izgudrojumu pircis no kāda uz Sibiriju notiesāta krimināl
noziedzniekā, bet uzdevis to par savu. Z. air sievu un bērniem 
jau daudzus gadus kopā nedzīvoja. Par viņa dēkām ar mei
sterienēm un strādniecēm gāja visdažādākās baumas. Katru 
gadu vastlāvjos (sviesta nedēļas otrdienā) 12 dienā Z. at
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laida savas strādnieces mājās, bet paturēja kādas desmit iz
redzētās, ar kurām tad kopā ar dažiem kungiem no admini
strācijās un kantora svinēja orģijas. 

1895. g. Krīgsmaņa korķu fabrikā ieveda līdz tam vēl 
Rīgā nepazīstamas bormašinas korķu izgatavošanai. Arī es 
pārgāju pie jaunajām mašinām strādāt. Starp mums bija 
darba biedris Pumpurs. Viņš strādāja otrais no durvīm, 
un katru reizi, kad iemāca direktors vai cits kāds no fabrikas 
administrācijās, noņēma cepuri un padevīgi sveicināja. Kad 
pavairojās mašinu skaits, un esošais meisiters nespēja viens 
visas apkalpot, tad Pumpuru iecēla par otro meisteru. Viņš 
ātri pieņēmās bargumā pret strādniekiem un rakstīja sodus 
par visniecīgākie m gadījumiem; tā ka pat tie strādnieki, 
kuri agrāk ar P. draudzējās, atzina, ka viņš pardaudz ne
taisns pret strādniekiem. P. zināja, kā par viņu domā 
strādnieki, bet viņš tam nepiegrieza vērību, viņa mērķis bija 
karjera uz strādnieku ciešanu rēķina. Toreiz daļa strād
niecības gan atradās uz šķiras cīņas sliekšņa un bija gatava 
mesties cīņā — pie pirmā gadījuma —: par strādnieku šķiras 
interesēm, tad tomēr, lielākā daļa bija tikai līdzjutēji un at
zina par labu, ko viņu drošsirdīgākie darba biedri dara, bet 
paši vēl neuzdrošinājās sevi aizstāvēt; un bija vēl trešie, kuri 
līda meisteru priekšā un apmeloja savus darba biedrus. Tā
dēļ arī meisteri maz domāja par to, ko strādnieki par viņiem 
domā. 

Kādu dienu P. lika man blakus esošai mašinai bori. Pēc 
vairākkārtējiem mēģinājumiem tas viņam neizdevās, viņš uz
budināts sita ar mašinas atslēgu pa bori, tā kā tas salūza 
vairākos gabalos. Bora gals ar piestiprināmām vindām (rie
vām), kuru pēc bora nolietošanas apmainīja pret jaunu, ie
krita manās skaidās. P. ilgi meklēja bora galu, to neatradis, 
ielika jaunu bori un aizgāja. Pēc brīža, es pacēlu zudušo 
bora galu, mans darba biedris to pamanīja >un gribēja, lai es 
to atdodu P. Es pārliecināju darba biedri, ka izlietošu to 
visu darba biedru labā. 

Otrā dienā es pieteicos vecākajam meisteram, ka vēlos 
ar direktoru runāt. Viņš atbildēja: ka jāsakot, par ko ru
nās. Pateicu: ka gribu žēloties, ka P. ir nervozs cilvēks, 
uzbudinājās nevietā, raksta strādniekiem sodus pats nezinā
dams, par ko, un ka viņš tiešām tāds — pierādīt ar P. pār
lauzto bori. Ienāca direktors, vec. meisters rādīja no manis 
paņemto bora galu, piesauca Pumpuri, visi 3 sarunājās, ska
tījās uz mani; es gaidīju, ka arī mani piesauks, bet direktors 
aizgāja. — Pēc īsa brīža P. pienāca pie manis un prasīja: 
kādēļ es esot par viņu žēlojies direktoram ? Es atbildēju, ka 
tas ir viņa netaisnās izturēšanās pret strādniekiem un sodu 
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rakstīšanas sekas. P. atbildēja, ka viņš man neesot vēl ne
kad sodai pierakstījis, bet tā kā man bijis no vilka bailes, tad 
viņš būšot turpmāki man lāci rādīt. Es pārtraucu strādāt, 
nostājos izaicinoši pret P. un teicu, ka viņš rīkojas kā ielas 
puika, kurš apmētā gājējus ar dubļiem, daibū par to piezīmi, 
piedraud turpmāk mest ar akmeņiem. Blakus strādājošie 
dzirdēja sarunu; P. dusmās trīcēdams aizgāja, es turpināju 
darbu. Pēc brīža pienāca vecākais meisters, deva man pie
zīmi, ka es esot P. apvainojis un paziņoja, lai turpmāk visās 
lietās runāju tikai ar viņai. Tas notika piektdienā. 

Nākošā pirmdienā es strādājot ievainoju pirkstu. Pum
purs izdeva medikamentus, pārsēja pirkstu uin teica, lai es 
nestrādājot dažas stundas, kāmēr asinis nostāsies tecēt. Pa 
šo laiku sarunājos ar vairākiem darba biedriem, vai viņi būtu 
ar mieru man palīdzēt „lāci" medīt. Vakarā, pēc darba, ie
gājām Lāčplēša un Avotu ielu stūrī krogā, tur izstrādājām 
plānai Pumpura maisā bāšanai un izmešanai uz ielas. 

Otrdien, 16. aprīlī, 1896. g. pēc vecā stila, starp 8—r/29 
no rīta, kad vecākais meisters aizgāja brokastīs, bija jānotiek 
uzbrukumam P., kad viņš nāca ar tēju pa trepēm augšā. Bet 
tas neizdevās. P. bija, laikam, izziņājiis, kas viņam draud, 
redzēdams mani uz trepēm pretī nākot, pieslējās pie sienas, 
pārlika tējas kannu ar vārošu tēju no labās rokas kreisā, un 
paņēma no kabatas mašinu kaltu labā rokā. Tad, apmēram 
10 minūtes vēlāki, teicu, lai kāds apm. 18 gadus vecs jau-
nēklis, Mārtiņš Bušs, pieaicina P. it kā mašinu izlabot; P. 
p i e n ā c a  u n  t u r  M ā r t i ņ š  O z o l i ņ š  u n  J ā n i s  K a l 
niņš ķēra P. katrs aiz rokas un kājas, pacēla augšā, un tre
šais, kāds krievs, kura vārdu es neatceros, mauca maisu 
galvā. Mašinu dzensiksna ķēra maisu, uzrāva pie velves un 
saplēsa gabalos. P. palika mums rokās. A bija teikts, bija 
jāsaka b. Ozoliņš un Kalniņš nesa P. uz rokām cauri darbnī
cai no strādniekiem pavadīti. Pie durvīm P. sāka pretoties, 
tur maisu galvā maucējs iesita P. pa degunu. P. padevās, 
nesēji nonesa P. pa trepēm, pāri sētai, cauri iebraucamai vel
vei, gar kantora durvīm ārā, pāri ielai un iemeta renstelē. 

Pēc apm. 1 stundas, ieradās direktors darbnīcā un lika 
vecākam meisteram pasaukt mani. Kad es gāju pie direk
tora, visi strādnieki (tas nebija norunāts) atstāja mašīnas un 
nostājās aiz manis. Šai strādnieku patvaļīgā un neatvairamā 
zolidaritates žestā bija liels iespaids uz direktoru. Viņš 
māja ar rokām un sauca, lai nenākot visi strādnieki, viņš gri
bot runāt tikai ar vienu, bet tas nelīdzēja. Es mierināju di
rektoru, ka tie ir mierīgi strādnieki, un no viņiem nav jābai
dās. Direktors prasīja man, vai meisteri ir fabrikā vajadzīgi? 
Es atbildēju, ka j>a. Tālāku, direktors jautāja, kāpēc tad 
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es esat uzbrucis meisteram ? Atbildēju, ka es to neesmu da
rījis ujn neesmu ari redzējis, kurš to būtu darījis. Direktors 
teica, ka viņš ziņošot par notikušo fabrikas inspektoram un 
lai mēs turpinot darbu. 

Ap pulkstens vieniem ieradās Vidzemes guberņas vecā
kais fabriku inspektors Ruma. • Mani iesauca kantorī nopra
tināt. Ruma prasīja: vai es zinot, kas ir faibr. inspektora 
pienākums? Atbildēju, ka esmu dzirdējis, ka inspektora 
pienākums ir dot strādniekiem padomu un viņus aizstāvēt. 
Inspektors teica, ka tas esot pareizi, rādīja sev uz krūtīm un 
teica, ka viņš esot strādnieku aizstāvis. Inspektors pasauca 
izmesto P. no blakus ista'bas un lika man P. klātbūtnē atzī
ties, ka esmu uzbrucis pēdējam. Es teicu, ka P. uzbrucis ne
esmu un neesmu arī redzējis, kurš to darījis. Pumpurs savu 
kārtu stāstīja, ka es viņam tuvojies uin ķēris aiz labās rokas 
un kājas un cēlis giaisā un nesis kopā ar Kalniņu ārā. In
spektors teica, ka P. tagad neesot lielāka ienaidnieka, kā tā 
persona, kura viņam uzbrukusi, un tādēļ lai es atzīstoties, 
tad arī viņš būšot labu vārdu pie tiesas par mani teikt un 
sods būšot mazāks. Es atbildēju, ,ka esmu nevainīgs un tā
dēļ nevaru atzīties par vainīgu; un Jūdzu inspektoru, lai at
ļauj pievest iemeslus, no kuriem būs redzams, ka P. liecinieku 
klātbūtnē man draudējis vilka vietā lāci rādīt. Inspektors 
teica, lai stāstot, es atstāstīju par bori, žēlošanos direktoram, 
par Pumpuru un ka pēdējais draudējis man par to vilka vietā 
lāci rādīt. Bet kas uzbrucējs meisteram, to nezinu, kaut gan 
kopā ar citiem strādniekiem biju ārā uz ielas, jo domāju, ka 
(kāds no darba biedriem strādājot pie mašinas ievainots. In
spektors sāka draudēt, ka es nesakot patiesību un ja par vai
nīgu neatzīšoties, tad pie tiesas labu vārdu neteikšot. Pēc 
manis aizsauca vēl kādus 20 cilvēkus uz kantori nopratināt, 
bet neviens ārā nesējus nebija redzējis. Tad inspektors ie
nāca darbnīcā, tur mēs strādājām 72 cilvēki, vēroja, kuri 
būtu tie vaļsirdīgākie un tos nopratināja, bet neatradās ne
viens, kurš būtu meistera ārā nesējus redzējis, šī zolidari-
tate iedvesmoja strādniekus, un mēs runājām, ka izmesto 
meisteru vairs atpakaļ nelaidīsim, ja viņu liks atpakaļ, tad 
streikosim. 

Vakarā, 7-ņos, strādnieki gāja mājā, pie kantora dur
vīm stāvēja vecākais 'grāmatvedis Lille un iesauca mani kan
torī. Lille stāstīja, ka tāds kauns 30 gadu laikā, kopš viņš 
Krīgsmaņa fabrikā, neesot noticis. Es atbildēju, ka es strā
dāju tuir 9 gadus un arī man nepatīk, ka tā notiek. Lillis 
lika priekšā izlīgt: vainīgos nenodošot tiesai, bet izmesto 
meisteru likšot atpakaļ kā mašinu uzstādītāju, bez noteikša
nas par darbu, un viņš nedrīkstēs sodus rakstīt, bet ja strād-
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nieki būšot streikot, tad nodošot tiesai meistera ārā metējus; 
bet man tūlīt jādod solījums, ka strādnieki ir ar mieru un 
nestreikos, kad nākošā dienā vedīs P. darbnicā. Es atbildēju, 
ka man strādnieku domas nav zināmas, un tādēļ solījumu dot 
nevairu. 

Izgājis no fabrikas, es gāju pie advokata, bet pie kura 
lai iet, kam tādu lietu var uzticēt-? Nu pie kā cita, kā pie 
„Diemas Lapas" redaktora Stučkas. Viņš personīgi nepazī
stams, bet viņa vadītais laikraksts un viņa uzstāšanās jautā
jumu vakaros dveš uzticību, jāiet pie viņa. Stučka, noklau
sījies par notikumu, teica, lai pienāk tad, kad lieta būs no
dota tiesai. 

Otrā rītā es ziņoju darba biedriem par administrācijās 
priekšlikumu un izteicos par viņa noraidīšanu. Mans biedrs 
pie P. ārā mešanas un strādnieku vairākums bija pretējos 
uzskatos. Viņi domāja, ka ar vainīgo nenodošanu tiesai un 
izmestā meistera degradēšanu tiesībās attiecībā pret strād
niekiem, ir dots gandarījums un administrācijas priekšlikums 
jāpieņem. Pieņēma vēl manu priekšlikumu, ka pret P. 
strādnieki izvedīs sabiedrisku boikotu, nesveicmāsies. Sā
kumā boikotu izveda pilnīgi, bet pēc dažiem mēnešiem radās 
viens otrs boikota piemirsējs. 

Priekšpusdienā Lille ieveda izmesto meisteru darbnicā, 
pienāca pie manis, pateica, ka P. strādās kā mašinu uzstā
dītājs, bez pārējām meistera tiesībām un aizgāja. 

Pirmos mēnešus pēc notikuma, direktors vairākas reizes 
jautāja man, kā P. izturas pret strādniekiem. Bet par P. 
nebija ko žēloties, darbnīcā bija miers. 

Bija redzams, ka dodot meisteram pretsparu, strād
nieki, resp. aktīvākie no viņiem, bija ieguvuši zināmu cieņu 
pie fabrikas admkiīistracijas. — Pienāca jaumas mašinas, no
daļa paplašinājās, vajadzēja meisteram palīgu, un manu bie
dri — pie meistera ārā mešanas — Kalniņu iecēla par mei
steru. 

3. Streika gaita Streikotāji tiesā. 
Meistera izmešana, bija notikums, pair ko runāja visās 

fabrikās, bet it sevišķi interesējās tie, kuri jau strādāja strād
nieku šķiras organizēšanos un propagandas darbu uz zocial-
demokratiskiem pamatiem. 1896. g. jūlijā es saņēmu vēstuli, 
lai ierodos 21. jul. ar vēstules nodevēju, Krīgsmaņa fabrikas 
borētāju nodaļas strādnieku Bērtumu uz sapulci. Vēstule 
bija rakstīta no D ā v i d a B u n d ž a s. Noteiktā dienā gāju 
uz sapulci ar svinīgu sajūsmu, kā ticīgais iet pie „dievgalda". 
Priekš manis tas bija gājiens uz jaunu dzīvi. Sapulce notika 
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aiz Ilgeciema mežā pie Lāčupītes. Nelegalajā sapulcē pie
dalījās apm. 50 strādnieki, no Kriev.-Balt. vagonu fabrikas, 
Feniksa, Krīgsmaņa, Mīlensa parfimērijas, Lomani, Tīlava 
un citām Ilgeciema fabrikam. šī bija, laikam, pirmā sapulce, 
kurā ņēma dalību strādnieki no tik daudzām fabrikām. 
Krīgsmaņa un Mīlensa fabriku strādnieki toreiz piedalījās 
pirmo reizi nelegālā sapulcē. Šinī sapulcē ņēma dalību 2 sie
vietes (Maitrož un Amtman jaunkundzes, abas uzstājās, Amt-
mane it sevišķi, $r labām sekmēm Jonatana biedrībā u. c., kā 
aktrises). Bundža to dienu nolasīja divus referātus: 1) par 
Krievijas revolucionārās kustības darbiniekiem un viņu cīņām 
19. g. s. 60-tos un 70-tajos gados, un 2) par zocialdemokra-
tisko strādnieku kustību Krievijā. Sapulce beidzās vakarā. 
Dalībnieki lielā sajūsmā dziedāja: „Tas zocialisms ir stipra 
pils", vairākas Bd. Veidenbauma dziesmas, „Kas paši staigā 
driskās, bet zīdu vērpj un auž", „Dubinušku", Ņeikrasova 
„Teic, vai zini man stūrīti tādu" u. c. Mājā es atgriezos kopā 
ar Bundžu, šķiroties pēdējais uzaicināja mani ierasties pie 
viņa dzīvoklī. 

Norunātā vakarā ierados pie Bundžas, tur iepazinos ar 
studentu J. P e 1 ū d i. Runājām trijatā par zocialdemokra-
tiskas strādnieku organizācijās nepieciešamību, kā organizē
ties, par mācīšanos saprast strādnieku kustību u. t. t. šķi
roties Bundža iedeva man latviskā tulkojumā rokrakstos: 
Vācijas zocialdemokratijas Gotas programu, Varlena runu 
pie tiesas, Pētera Aļeksējeva runu no V. Satuličas, Viltīgo 
(hitraja) mechianiku un „Kur paliek zemnieku graši". 

1896. g. augusta mēnesī Krīgsmaņa fabrikas borētāju 
nodaļas strādnieki nodibināja nelegālu pulciņu (viņā ienāca 
2 biedri P. Sloka un Mūrnieks no Mīlensa ziepju fabrikas). 
Tas bija pirmais pulciņš, tkura biedri maksāja 1% no savas 
algas pulciņa pārstāvim M. Ozoliņam literatūras iegādāša
nai (Toreiz strādnieki Rīgā bieži pārrunāja arī jautājumu 
par streika fonda dibināšanu). Pulciņš kārtīgi sanāca vai
rākas reizes mēnesī uz nelegāliem referātiem. Bez pulciņa 
Krīgsmaņa fabrikā, bija vēl pulciņi Ilgeciemā un Kr.-Balt. 
vagonu fabrikā, viņi vajadzības gadījumos sarīkoja kolektes 
strādnieku lietas labā, bet noteiktu % no algas ieveda Krīgs
maņa fabrikas pulciņš pirmais. 

1897. g. zeptembri Krīgsmaņa firma bija pārsolījusi Pē-
terpilī valsts monopola torgos pārējās korķu fabrikas Krie
vijā par apm. 20%, un ieguva lielus pasūtījumus uz 15 mili
metru korķiem. Krīgsmaņa fabrikā pienāca vairākas des
mitas bormašinas, un gatavoja atvērt jaunu nodaļu. 12. ok
tobrī, ap 11 dienā, pienāca pie manis direktors šturcs un 
jautāja, «kā veicās aor jauno darbu (es 3—4 dienas jau biju 
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nostrādājis pie 15 m. korķiem), es uzrādīju saražoto darba 
daudzumu. Direktors teica: ka jau nākamā nedēļā sākšot 
strādāt jauna bormašinu nodala, viņam tur vajadzīgs mei
sters, par tādu esot izraudzījis mani, un man tur būšot jāuz
ņemas meistera pienākumi. Bet pusdienas pārtraukuma laikā 
lai es paziņojot strādniekiem, ka par 15 mm. korķiem turp
māk vairs nemaksās 6 kapeikas, kā līdz šim, bet tikai 5 ka
peikas par tūkstoti. Tas nozīmēja darba algas pazeminā
šanu par 30—40 zelta kapeikām dienā apmēram 30 strād
niekiem, kuri jau bija pie tā darba, bet pavisam bija pie tā 
darba jāpāriet 60—70 strādniekiem; nodaļā bija 94 strād
nieki. Es aizrādīju direktoram, ka cena 5 k. par tūkstoti 
izgatavotu korķu ir par maz, un par to nav iespējams strā
dāt; bez tam tādus paziņojumus dara fabrikas administrā
cijā, bet ne strādnieks. Ko strādnieks teiks, tam nebūs no
zīmes. Direktors teica, ka man paziņojums jādara viņa vārdā, 
un neviens meisters neizdalīšot to tik labi, kā es; un kas at
tiecoties uz izpelnīšanu, tad ceļā esot korķu malkas pasūtī
jumi, kuri a,pstrādāšanai esot daudz labāki par līdzšinējo un 
strādnieki izpelnīšot vēl vairāk kā līdz šim. To noteicis, 
viņš izgāja no darbnīcas. Man blakām strādājošie darba 
biedri no sarunas bija dzirdējuši tikai atsevišķus vārdus. Pēc 
direktora aiziešanas es viņiem pastāstīju, par ko tika runāts. 
Pulksten 12. es paziņoju darba 'biedriem, ka pēc y2l es pa
ziņošu direktora uzdevumā jaunos algas noteikumus, un aiz
steidzos „piekopt" mājas, jo tur bija vairākas nelegālās bro
šūras. 

Man jāatzīstas, (ka strādnieki maz ko uztraucās par al
gas pamazināšanas paziņojumu. Darbs, uz kura pazemināja 
cenu bija visvieglākais, strādnieks patērēja pie viņa vismazāk 
enerģijas, bet nopelnīja ievērojami vairāk, kā pie citiem lie
lākiem korķiem. To darbu tīkoja katrs, bet līdz tam viņu 
strādāja tikai daži izredzētie; jau agrāki strādnieki pārru
nāja, ka tad, kad to darbu strādās lielāks skaits strādnieku, 
algu pazeminās. Bez tam daudzi domāja, ka es tikdams par 
meisteru, varēšu kalpot strādnieku interesēm, un tas būs zi
nāms ieguvums. Bet mēs ar Bundžu bijām jau vairākas 
reizes pārrunājuši, ka, ja izdotos sarīkot organizētu streiku, 
kuru vada nelegāli organizētie strādnieki, tad tam būtu liela 
nozīme strādnieku masu modināšanā un organizēšanā uz 
šķiru cīņu un zocialismu*). 

*) Šeit jāatzīmē, ka toreiz, valdot abzolutai patvaldībai, kad laikrakstos 
un grāmatās nedrīkstēja lietot teikumus: strādnieku šķira, strādnieku jautājums un 
visus citus teikumus, kuņ atgādina strādnieku saimniecisko, politisko un kulturelo 
stāvokli, zocialdemokratiskie pulciņi atzina par savu uzdevumu vest sainmiecisko, 
politisko un kulturelo cīņu; arodbiedrības nereģistrēja, un toreizējās atturības 
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Priekš strādnieku kustības tagad bija dzelzs ugunī. Es 
biju izšķīries un 1896. g. 12. okt. pusdienas pārtraukuma 
laikā turēju savu pirmo streika runu. Es salīdzināju tās 20%, 
par kurām pazemināja algu, ar gaļas mārciņām, kas pēc to
reizējām cenām līdzinājās 3—4 mārciņām dienā. Jautāju, 
vai turpmāk strādnieki un viņu ģimenes locekļi varēs vēl gaļu 
ēst, strādājot par pazemināto cenu, un uzaicināju darba al
gas pazemināšanu nepieņemt. Atgādināju pusgadu iepriekš 
vesto cīņu pret netaisno meisteru. šī cīņa beidzās strādnie
kiem par labu, pateicoties strādnieku vienprātībai. Sapulcē 
nolēmām: ja neatstās esošo cenu, 6 kap. par tūkstoti 15 mm. 
korķiem, tad streikot, pie kam jau pulksten 1. darbus neuz
sākt, kamēr nav atbilde no direktora. Jāstreiko, aiz zoliida-
ritates, arī tiem borētājiem uz kuru darbiem cenu nepazemi-
na. Ievēlējām sarunu vešanai ar direktoru 3 delegātus: no 
latviešiem Krišjāni Strautnieku un Mārtiņu Ozoliņu, no krie
viem — Romānu Sīviju. 

Pulkstens 1. griezās velves, bet mašinas nekustēja un 
nebira korķi. Ienāca vecākais meisters Jurevičs, brīnījās, kā
pēc nestrādā. Es paskaidroju cēloni. Viņš teica, ka direk
tors aizbraucis uz ārzemēm un cenai jāpaliek tādai, kā di
rektors noteicis. Es teicu, ka no strādniekiem izvēlētie dele
gāti grib runāt ar direktora vietnieku. Meisters aizgāja mūs 
pieteikt kantorī. Atgriezies no kantora, viņš paziņoja, ka 
direktors būs runājams pulkstens 3. Ap 3 mūs aicināja kan
torī. Uz kantori ejot, krievu strādnieku delegāts Romanovs 
teica, ka iešot pie pumpja padzerties, bet vairs pie mums 
neatnāca; gājām ar Strautnieku divi vien kantorī. Direk
tors, noklausījies manu ziņojumu, ka strādnieki nav ar mieru 
par pazemināto cenu strādāt, prasīja man: vai es esot ar 
mieru strādāt par pazemināto cenu ? Es atbildēju: ka arī es 
nevaru ar pazemināto cenu iztikt un nestrādāšu. Direktors 
teica, ka viņš līdzšinējo cenu nemaksāšot un kas negribot 
par jauno cenu strādāt, varot aiziet. Atgriezušies darbnīcā, 
paziņojām strādniekiem direktora atbildi. Strādnieki, sašu
tuši par krievu delegāta Rom. Sīviju, ievēlēja viņa vietā 
Georgu Krūmiņu, nolēma iet visi uz kantori prasīt aprēķinu, 
bet darbnīcā ieradās vec. grām. vedis Lille strādniekus pār
liecināt, lai strādā. Kad tas viņam neizdevās, tad teica, ka 
nākšot direktors pats ar mums runāt. — Ieradās direktors, 
paziņoja, ka cenu uz darbu pazeminās. Kas nav ar mieru — 
var aiziet, bet strādnieku atbildes viņš prasīs katram atse
višķi un pavēlēja, lai katrs strādnieks stāv pie savas mašinas, 

biedrības «Auseklī» bija gan daži progresīvi cilvēki, bet noteicēji — māmuļnieki, 
«Saulē» noteicēji bija baptistu murgotāji, brāļi Bače; abas apkaroja jauno strāvu 
un bija strādniecības ideju pretinieki. 
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tur lai apsolās, ka ir ar mieru par pazemināto cenu strādāt, 
bet ja nē, tad lai atdod algas grāmatiņu, kurā viņš ierakstīs, 
ka ir no vietas atlaists. — Direktors piegāja pie Rom. Sīvija 
vispirms un, redzēdams, ka viņš ilgi vilcinājās ar grāmatiņas 
atdošanu, es nesu savu grāmatiņu direktoram klāt, un man 
sekoja daudzi citi. Tas atstāja iespaidu uz direktoru, viņš 
izrāva krieviņam grāmatiņu no rokas, saņēma vēl kādas 
20—30 grāmatiņas, bet, redzēdams, ka strādniekiem no viņa 
draudiem nav bai'les, pārtrauca grāmatiņu pieņemšanu (To
mēr, kā vēlāku pie tiesas izrādījās, 12. oktobrī atņemtās grā
matiņās bija ierakstīts ka atlaists, bet ne uzteikts, uz 
kura pamata tad arī 4 apsūdzētos, M. Ozoliņu, Augustu Zau-
eru, Georgu Krūmiņu un Mārtiņu Blumbergu pēdējā instancē 
attaisnoja) un izgāja no darbnīcas. 

Tas notika svētdienā. Pēc reglamenta, sestdienās pēc 
pulkstens 4 mēs sākām tīrīt mašinas un 5 gājām mājā. Pa 
mašinu tīrīšanas laiku es aplaidu ziņu, lai visi borētāji iero
das aiz Grīziņkalna uz sapulci. 

1896. g. 12. okt. pēc pulkstens 5 krēslas stundā, pulcējās 
60—70 strādnieki (sapulces dalībniekus izskaitīja), lai lemtu 
par pirmo no Rīgas zocialdemokratiskiem strādniekiem or
ganizēto un vadīto streiku, ielejā starp Grīziņkalnu un 
dzelzsceļu. 

Nolēmām, ka pirmdien, 14. oktobrī, pulkstens 7 rītā, vi
siem borētāju nodaļas strādniekiem jāierodas darbnīcā, grā
matiņas vēl nenodevušiem strādniekiem tās jānodod streika 
komitejai, kurā ievēlēja: Kristjāni Strautnieku, Ansi Bet-
cheru un Mārtiņu Ozoliņu. Streika komitejai 14. oktobrī, 8 
no rīta, jānodod grāmatiņas kantorī, un visu strādnieku vārdā 
jāpaziņo, ka visi borētāju nodaļas strādnieki, uz direktora 
paziņojuma pamata: „kas negrib par pazemināto cenu strā
dāt, lai tūlīņ saņem aprēķinu un aiziet", nodod savas grāma
tiņas un prasa aprēķinu, šo lēmumu sapulces dalībnieki ap
ņēmās paziņot tiem darba biedriem, kuri aiz dažādiem ie
mesliem nebija varējuši sapulcē piedalīties (borētāju nodaļā 
strādāja 94 strādnieki). 

13. okt., no rīta, sapulcējās borētāju nodaļas nelegālā 
pulciņa biedri Marijas ielā, Bruņinieku ielas tuvumā, kādā 
jumta istabiņā. Tur noturējām streika vadīšanas apspriedi. 
Visiem pulciņa biedriem apm. 10—12 cilvēkiem, izdalīja viņu 
pienākumus streika gadījumā. Par streika vadītāju izvēlēja 
Mārtiņu Ozoliņu, ja viņu arestētu, tad Ansim Betcheram jā
vada streiks tālāku, un tā līdz pēdējam pulciņa biedrim. 
Streika gadījumā 14. okt. neļaut strādniekiem izklīst, bet no
turēt Grīziņkalnā sapulci. 
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13. okt., ap pīkst. 7 vakarā, es satikos ar Rīgas politech. 
stmd. Vili Herteli, prasīju viņam runātāju krievu va
lodā. Viņš apsolīja kādu Rīgas politechnikas studentu. Bet 
14. okt., kad es satikos Vērmaņa dārzā ar Herteļa piesolīto 
studentu (pamaza auguma ēbreju ar brūnu bārdu), pēdējais 
aizbildinājās, ka laika trūkuma dēļ nevarot man uz sapulci 
līdzi nākt. Un tā no pirmās streika dienas līdz 19. okt., kad 
streiks oficiāli izbeidzās. Faktiski viņš izbeidzās vienu ne
dēļu vēlāk. Visa streika organizēšana un vadība atradās 
Krīgsmaņa fabrikas zocialdemokratiskā pulciņa rokās. 

14. okt., 7 no rīta, visi strādnieki ieradās darbnicā. 
Streika kom. savāca visas 12. okt. vēl direktoram neatdotās 
grāmatiņas, strādnieki pārtrauca darbu ar lielu sajūsmu, iz
ņemot 4, kuri negribēja darbus pārtraukt, vairāki strādnieki 
sajūsmā pārsteidzās, norāva strādājošo mašinām dzensiksnas 
un apdraudēja strādājošos. Es griezos pie darba biedriem 
ar runu un pārliecināju viņus, ka 90 streikotāji paliks uzva
rētāji, un tad, kad uzvara būs mūsu, mēs prasīsim, lai atlaiž 
4 streiklaužus, un tikai tad uzsāksim darbu. Visi 4 strādāt 
gribētāji tūliņ pievienojās streikotājiem un atdeva savas grā
matiņas. Ap pulksten 8 Ansis Betchers nesa grāmatiņas 
kantorī, un M. Ozoliņš paziņoja grāmatvedim Lillim, ka 
strādnieki atteicas par pazemināto algu strādāt nn prasa ap
rēķinu. Grāmatiņas pieņēma, bet paziņoja, ka strādniekus 
no fabrikas ārā nelaidīs, kamēr ieradīsies direktors. 

Ap 9 ieradās direktora svainis, kāds Baltijas muižnieks, 
kurš īsi pirms streika bija pieņemts par direktora palīgu. 
Neprazdams ne latviski, nedz krieviski, noturēja runu vācu 
valodā un pavēlēja mums uzsākt darbu, citādi klāšoties slikti, 
arestēšot u. t. t. Es viņam atbildēju strādnieku vārdā, ka 
viņš mums nevar vairs pāvēlēt, direktors ir lauzis darba lī
gumu, mēs tagad gaidām (paziņojumu, kad ierasties pēc no
pelnītās algas, jeb vai direktors atjaunos agrāko algu par 
15 mm. korķiem. 

Ap y>ll ieradās direktors ar Vidzemes guberņas vecāko 
fabrikas inspektoru Rumu (Ruma). Direktors izlasīja 10 
strādniekus, to starpā bija arī streika komiteja, un aizsauca 
uz kantori. Direktora kabinetā sēdēja Ruma ar saviem 2 se
kretāriem. Ozoliņu nostādīja pie kabineta durvīm un pārē
jos strādniekus aiz viņa rindā. Ruma, likās, bija labi ierei
bis, iesāka bargā balsī, ka viņš redzot cilvēku, kurš stāvējis 
viņa priekšā jau 6 mēnešus atpakaļ, toreiz viņš domājis, ka 
tas cilvēks izdarījis uzbrukumu meisteram aiz muļķības, bet 
tagad viņš redzot, ka tas cilvēks esot noziedznieks. Darba 
pārtraukšana neesot zaudējumu nodarīšana un noziegums ti
kai pret darba devēju - saimnieku, bet arī pret caru, par to 
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tikšot bargi sodīti, Sibirijā sapūšot. Tad viņš prasīja, vai sa
protot, ko viņš teicis? Atbildējām — jā. ' Tad Ruma pra
sīja man, lai atbildot, kas par dienu? Atbildēju — pirm
diena. Vai tā svētku diena, vai darba diena? Darba diena. 
Cikos jāsākot strādāt? Pulkstens 7 no rīta. Kāda tagad 
stunda? Vienpadsmitā. Kāpēc nestrādā? Es gribēju pa
skaidrot nestrādāšaTias cēloni. Ruma to nepielaida. Uz
bļāva — klusu! Un teica, ka viņš atļaušot teikt tikai vienu 
vārdu un tas ir: jā vai n ē. Kurš atbildēšot ar jā, tas va
rēšot iet darbnīcā strādāt, bet kurš ar — nē, tam tūliņ jāiet 
pa vārtiem ārā. Atbildēt drīkstot tikai tas, kuru viņš jautā
šot. Un prasīja man — jā, vai — nē — es atbildēju nē. 
Ruma raidīja mani pa vārtiem ārā, bet es pretojos, jo man 
nebija virsdrēbes. Direktors nāca man līdzi. Es sāku no 
kantora skriet. Nonācis darbnīcā, stāstīju, ka kantorī visi 
teicām „nē", un arī viņiem jāsaka „nē". Direktors bija 7 pē
das garš un smags apm. 40 gadus vecs vīrs, nonāca pāris mi
nūtes pēc manis darbnīcā, drēbju kambari mani neatradis, 
kliedza pēc meistera, kur es palicis, atrada mani darbnīcas 
otrā galā starp strādniekiem. Tad stāvēja man klāt, kāmēr 
apģērbos. Bet ieradās vēl citi, kuriem nebija virsdrēbes, un 
sāka ari tie ģērbties, kuri nebija kantorī saukti. Pēc pirmā 
desmita bija saukuši otro desmitu kantorī, ari tie visi atbil
dēja ar „nē". Tā drīz vien mēs jau 20 darba biedri stāvējām 
aiz vārtiem uz ielas. Bet tad, ilgāku brīdi neparādījās vairs 
neviens. Es piegāju pie vārtiem, tie nebija aizslēgti. Sar
gam nemanot, es iegāju sētā. Streikotāji stāvēja sētā, Ruma, 
direktors un meisteri nelaida strādniekus ārā un ņēmās ar 
vārdošanu un draudiem piespiest strādniekus uzsākt darbu. 
Es aizmanījos, „kungiem" nemanot pie strādniekiem, un aģi
tēju, bet pēc brītiņa mani pamanīja un gribēja arestēt, bet 
es izkļuvu pa vārtiem ārā, pēc tam sargs noslēdza vārtus 
(sargs man drusku simpatizēja, es no viņa saņēmu sākot ar 
1894. gadu „Lustige Blātter" un viņš no manis dzeram
naudu). 

Pulkstens jau sen bija 12-tiem pāri, bet citās nodaļās 
strādājošos ārā pusdienā nelaida; tikai ap vieniem, kad ari 
tie sāka palikt nemierīgi, atvēra vārtus, un tad arī streikotāji 
tika ārā uz ielas. 

No fabrikas gājām aiz Griziņkalna uz sapulci. Tur 14. 
oktobrī, 2 dienā ieradās 80—90 streikotāji. Mans jaunības 
draugs Pēteris Āboltiņš, no Zeng'buša korķu fabrikas, izpil
dīja izlūka vietu Griziņkalna galā. Streikotājos bija liela 
sajūsma. Nodaļā nebija palicis neviens strādnieks. Bez M. 
Ozoliņa runāja vēl daži streikotāji. Visi bija lielā cerībā, ka 
uzvarēs. Streika komiteja, nelegāilā pulciņa biedri un vēl 
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kādi 10 no streikotājiem, apmēram 20—25 cilvēku, uzņēmās 
katru dienu pāris stundas pirms darba sākšanas līdz vaka
ram, kad darbs beidzas, novērot, vai nerodas streiklauži, sa
saukt streikotāju sapulces un dot pārskatus par streika gaitu. 
Bet pārējiem streikotājiem tika piekodināts uzturēties mājās 
un izpildīt streika komitejas rīkojumus. 

15. okt. jau ap 5 no rīta pa Lāčplēša ielu no Avotu ielas 
līdz dzelzsceļam un Katoļu ielu staigāja apzīmētie izlūki, 
kuri vēroja, vai kāds neiet par streiklauzi. Citi uzturēja sa
karus ar novērotājiem fabrikas tuvumā, streikotājiem un 
streika komiteju, pēdējā atradās visu dienu uz Marijas ielas, 
starp Avotu un Elizabetes ielām, plūstošā laužu masā. 

Policijas iecirkņa telpās un sētā Gertrūdes ielā, Katoļu 
ielas galā, bija savākti vairāk desmitu policisti; pie fabrikas 
vārtiem, un fabrikas tuvumā arī bija kādi 10 vai vairāk po
licisti visas streika dienas, bet tiem nebija ko darīt. Streiko
tāji bija tik disciplinēti, ka nedeva „tēvijas" un kapitalisma 
sargiem ne mazāko iemeslu savu „patriotismu" un varo
nību" izrādīt. Pie M. Ozoliņa no 14.—19. oktobrim gan bija 
policija vairākas reizes bijusi mājā, bet viņš naktis pārgulēja 
Hermaņa Pungas pagraba istabiņā, kurai pat logs 
nebija zemes virsū, Bruņinieku un Brīvības ielas stūrī. Pa 
dienu viņš bij aizņemts ar streiku un, tā „aiz nevaļas" visu ne
dēļu mājās nepāriedams, ar policiju nesatikās. Pa visu streika 
laiiku nevienu streikotāju nearestēja. 

16. okt. sanāca 8. streikotāju sapulce, apmēram 60 cil
vēki aiz Nordeķiem, mežā. Tur ziņoja, ka streikotāju ģi
meņu locekļiem (tādu bija daži desmiti), kuri strādā citās 
nodaļās Krīgsmaņa fabrikā, uzteikts darbs, un tiem būšot 
pēc 14 dienām jāaiziet no fabrikas, ja viņu streikojošie ģi
menes locekļi neieradīšoties pie darba; un ka 16. okt. kādi 
5—6 streikotāji atgriezušies pie darba. Bija jau nomanāms 
cīņas spara atslābums, tomēr sapulce nolēma vēl streiku tur
pināt, apstaigāt mazāk apzinīgos mājās — pierunāt viņus 
izturēt cīņu līdz galam, bet pret dažiem streiklaužiem pielie
tot spaidu līdzekļus. Nākamo sapulci nolēmām noturēt 18. 
okt. aiz Matīsa kapiem. 

18. okt. streiku komitejai ziņoja, ka jau no rīta lielāks 
skaits policistu novietojušies Matīsa kapos, un kapu apkārtnē 
staigā aizdomīgi vīrieši. Streika komiteja izdeva rīkojumu 
noturēt sapulci aiz Braslas kapiem mežā. Manevris izdevās 
labi. Sapulcē aiz Braslas kapiem piedalījās apmēram 50 cil
vēki. Sapulcē ziņoja, ka 15—20 streikotāji jau atgriezušies 
pie darba, pie fabrikas vārtiem uzlikts paziņojums, lai borē
tāju nodaļas strādnieki, kuri patvarīgi aizgājuši no darba un 
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nav vēl pie darba atgriezušies, atgriežas darbā līdz 19. ok
tobrim, bet tie, kuri negrib atgriezties, lai 19. okt. ierodas 
kantorī pēc izpelnītās algas. Tālāk noskaidrojās, ka darbnīcā 
izkārts paziņojums, ka paaugstina atlieku (Abfall'u) borē-
tājiem un trenētājiem algu administrācijā pati no savas pu
ses (saprotams, tas bija „augstsirdības" žests, lai lauztu 
streiku) un tas, ka draudēja atlaišana no darba dažiem des
mitiem streikotāju ģimenes locekļiem, kuri strādāja citās no
daļās. Cerības uz uzvaru vairs nebija. Streika komiteja 
lika sapulcei priekšā streiku izbeigt. Priekšilkumam bija arī 
daži pretinieki, bet beidzot to pieņēma. Ozoliņš, un man lie
kas vēl kādi, paziņoja, ka viņi darbā neatgriezīsies, bet ies 
tikai pēc izpelnītās algas. Tas nenotika ikā protests sapul-
cesces lēmumam, O. pats lika streika izbeigšanu priekšā, bet 
viņam psicholoģiski izlikās neiespējami'pie darba atgriezties. 
Un tā to arī bija domājuši Vidzemes guberņas vecākais fa
briku inspektors Ruma un Krīgsmaņa fabrikas direktors. 

19. okt. 12 streikotājiem izdeva nopelnīto algu, paziņoja, 
ika ir atlaisti no darba, pases paņēmis fabriku inspektors un 
tās atdošot pie tiesas (toreiz strādnieka pase atradās pastā
vīgi pie darba devēja). No atlaistiem 9 bija nelegālā pul
ciņa biedri, to starpā visa streika ikomiteja. 

Streiks ilga no 12.—19. okt., bet pilnīga darba atjauno
šana notika vēl kādu nedēļu vēlāki. Uz to darbu, kura dēļ 
streiks sākās, panākumu ne'bija, bet uz citiem diviem -dar
biem algu paaugstināja. Streiks bija organizēti sācies, or
ganizēti viņš izbeidzās. Par viņu runāja visās Rīgas fabrikās, 
Liepājā un Jelgavā. Jau pirmā nedēļā streika komiteja sa
ņēma pabalstu streikotājiem, apm. 40 rubļus, no Krievu-Bal-
tijas vagonu fabrikas, Tīlava, Feniksa, Krīgsmaņa, Mīlensa 
un Zengbuša fabriku strādniekiem. Saprotams, tas bija at
sevišķs nelegāli organizēts strādnieku pabalsts, bet pie lie
lāka ilgstoša streika, toreiz varēja bez šaubām sagaidīt 
daudz lielāku pabalstu no strādnieku masām fabrikās. 

Vidzemes guberņas vecākais fabriku inspektors, Ruma, 
15. okt. nodeva 15 strādniekus miertiesai par patvarīgu dar
ba līguma laušanu un aiziešanu no darba, no kuriem 3: Fer
dinands Riekstiņš, Iohans Mellis un Artemijs Tolstojs (kā tas 
no inspektora Rumas dokumentiem valsts arķivā redzams) 
atzinušies par vainīgiem un inspektors 19. okt. ziņojis mier
tiesnesim, ka pret viņiem celto apsūdzību ņem atpakaļ. 

Es aizgāju pie Stučkas padomu prasīt. Stučka teica, ka 
viņš labprāt uzņemtos apsūdzētos aizstāvēt, bet politisko mo-

•tivu dēļ tas nāktu apsūdzētiem par ļaunu. Viņš teica man 
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griezties pie politiski neaizdomīgā zvērināta advokata Bēr
ziņa — cenzora Ruperta znota, bet pēc sarunām ar zvērinātu 
adv. Bērziņu, lai pienākot pie viņa. Bērziņš uzņēmās apsū
dzētos 12 streikotājus aizstāvēt par honorāru: 20 rubļi, ja 
notiesās, bet 40 rubļi, ja attaisnos, — ar noteikumu, ka 20 r. 
man jāiemaksā pirms tās dienas, kad lieta nāks priekšā. Es 
paziņoju Stučkām par sarunu ar zv. adv. Bērziņu. Stučka 
iedeva man 20 r. un Krievijas likumu krājumu, kuri attiecās 
uz fabrikām un strādniekiem, ar noteikumu, ja Bērziņš to 
gribētu pirkt, tad nepārdot un ari neteikt, ka no Stučkas to 
dabūjis. 5. iec. miertiesnesis, Bruņinieku un Kr. Barona ielu 
stūrī Nr. 51-a, 1896. g. 26. okt. iztiesāja Vidzemes guberņas 
vecākā fabrikas inspektora, Ruma, sūdzību pret 12 Krīgsma
ņa fabrikas strādniekiem par patvarīgu darba līguma lauša
nu, uz 95. un 514. p. rūpniecības likumos 1893. g. izdevumā 
paredzēto noziegumu pamata. Zāle un koridors pārpildīti 
ar strādniecisku publiku. Inspektors un direktors apspriedās 
ilgāku laiku ar miertiesnesi, — pēdējā istabā. Apsūdzētos 
tiesāja katru atsevišķi. Pirmā bija Mārtiņa Ozoliņa lieta, 
apsūdzēja fabrikas inspektors Ruma, sūdzētāja liecinieki ir 
fabrikas direktors šturcs un meisters. Miertiesnesis iesāk ar 
runu, kurā tēvišķīgi pamāca, lai Ozoliņš un pārējie apsūdzētie 
atzīstoties par vainīgiem, ka viņi 14. okt. patvaļīgi atstāju
šies no fabrikas īpašnieka darba, pirms to būtu uzteikuši 2 
nedēļas iepriekš, tad sods būšot mīkstāks. Ozoliņš par vai
nīgu neatzīstas, viņš atstāsta, ka direktors 12. okt. pats at
ņēmis algas grāmatiņas, sacīdams, ka tūliņ atlaiž tos, kas 
negrib par pazemināto algu strādāt. Tālāk viņš liecina, ka 
inspektors pats 14. okt. pavēlēja atbildēt tikai ar „ja" vai 
„nē", un pēc tam, kad Ozoliņš atbildējis ar „nē", tad inspek
tors viņu izraidījis no fabrikas. Nevarēdams ar „nosisto" al
gu dzīvot, viņš aizgājis. Inspektors Ruma, raksturo Ozoliņu 
kā ļaunprātīgu cilvēku, ar kuru viņam jau agrāk bijusi darī
šana, meloja, teikdams: „Es direktora šturca un sava rakst
veža Ludviga Veisa klātbūtnē šim strādniekam (M. Ozoli
ņam) paskaidroju, ka pēc likuma viņam jānostrādā 14 die
nas un tikai pēc tam viņš var aiziet. Bez tam es aizrādīju 
viņam uz atbildību, kāda kritīs uz viņu, ja viņš likumā pare
dzētās 14 dienas neatstrādās. Tad vēl teicu viņam, ja viņš 
iesāks darbu tūliņ, taī pašā dienā, tad es viņu tiesai nenodošu. 
Bez tam, viņam tika teikts, ja viņš nav ar kaut ko mierā, ja 
viņam kāds dara pāri vai netaisni pret viņu izturas, tad lai 
viņš žēlojas un visas viņa likumīgās prasības tiks tūlīt izpildī
tas, bet ka viņam nav tiesības atstāt darbu pirms likumā no
teiktā laika. Bet visas manas pūles pārliecināt viņu, ka vi
ņam draud smags sods, palika bez panākumiem, un viņš pa
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ziņoja man kategoriski, ka 14 dienas nestrādās"*). Pēc savas 
runas fabriku inspektors Ruma lūdza Ozoliņu sodīt. Zvēr. 
adv. Bērziņš aizrāda, ka nevar būt runas par to, ka Ozoliņš 
patvaļīgi aizgājis no darba, bet gan, ka darba devējs ir lau
zis līgumu, un viņš ir sodāms, bet apsūdzēto Mārtiņu Ozoliņu 
lūdz attaisnot. Miertiesnesis sodīja Ozoliņu, 25 g. v. ar 20 
dienām arestā. — Par vainīgiem atzinās 2 apsūdzētie: Er
nests Veinbergs, 17 g. v. un Vilhelms Pētersons, 18 g. vecs. 
Mēs, pārējie 10 apsūdzētie, kad dabūjām zināt, ka Veinbergs 
un Pētersons ir piesieti lietai, nevarējām saprast, kādēļ vi
ņus, pavisam neaktivus cilvēkus, kuri pat sapulcēs nepieda
lījās, apsūdz. Krīgsmaņa fabrikas strādnieki uzskatīja viņus 
kā tādus, kuri ar iepriekšēju norunu no sūdzētāju puses pie
sieti lietai. Rakstot šīs rindiņas un pārlasot Latvijas valsts 
arķivā esošos bijušā inspektora Ruma dokumentus, atradu, 
ka viņš bija Erastu Veinbergu un Vilhelmu Pētersonu pietei
cis par lieciniekiem pēdējā instancē — Jelgavas - Bauskas 
miertiesnešu sapulcei 21. maijā, 1897. g. 

Adv. Bērziņš griezās pie manis: Vai es piekrītot, ka viņš 
atsakās V. un P. aizstāvēt? Es tam piekritu, un Bērziņš no 
V. un P. aizstāvēšanas atteicās. Inspektors lūdza abiem, par 
vainīgiem atzinušamies, vēl nesamaitātiem strādniekiem, sodu 
mīkstināt. Direktors paziņo miertiesnesim, ka viņš ņem abus 
atzinušos atpakaļ pie darba. Miertiesnesis aiziet spriedumu 
taisīt. Spriedums: V. un P. sodīti katris ar 4 dienām arestā. 
— Pēc tam tiesāja pārējos 9 apsūdzētos. Viņi par vainīgiem 
neatzinās, miertiesnesim atstāsta streika gaitu, kā tas lasītā
jam no šī rakstiņa zināms. Inspektors prasa sodīt pilnā ap
mērā. Advokāts lūdz attaisnot aiz tiem pašiem motīviem, 
kā Ozoliņu. Miertiesnesis sodīja: Augustu Zaueru 20 g. v., 
Aleksandru Bušu 17 g. vecu, Georgu Krūmiņu 21 g. vecu, 
Krēsliņu Jānii 16 g. vecu, 2 brāļus Blimbergus — Mārtiņu 
19 g. v. un Miķeli 24 g. vecu, Kristjāni Strautnieku 32 g. v., 
Vilhelmu Bērtumu 26 g. vecu un Ansi Betcheru 20 g. vecu, 
tāpat kā Mārtiņu Ozoliņu — ar 20 dienām arestā (visi ar 
20 dienām sodītie, izņemot Krēsliņu, bija nelegālā zocial-
demokratiskā pulciņa biedri). Tiesāšana ilga no 11—5 p.p., 
visu dienu zāle pārpildīta klausītājiem. Pēc pēdējā sprie
duma paziņošanas miertiesnesis noturēja runu, ka apsūdzētie 
visi esot jauni cilvēki, daudzi pat nepilngadīgi, tādēļ viņš 
sodījis apsūdzētos tik viegli, cerot, ka sodītie apmierināšo
ties ar vieglo sodu un labošoties. Bet par brīnumu! Aizstā

*) «Jļeno erapmero ancneKTopa JlacjjjiHHflCKofi: ry6epHHH, no npHBJieieHHio 
K oTBeTCTBeHHOCTH pa6oiHX no 514 ct. yct. o naic. (1893. r.) 3a aapymeHBe 
95. ct. YcTaBa npoMunuieBHOcTH (1893. r.) 3a 1895. — 1897. r. <Ns 14. 

(Valsts archivā) 
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vis pēc miertiesneša tikko teiktiem vārdiem, lūdz, lai mier
tiesnesis izsniedz no apsūdzētiem atņemtās pases, jo apsū
dzētie bez pasēm nekur netiek pieņemti. Inspektors tam pro
testē, jo sodītie varbūt būšot pārsūdzēt, tādēļ pases nevarot 
izdot. Tikko morāles sprediķi beigušais, līdzcietīgais mier
tiesnesis piekrīt inspektoram. Beidzot, aizstāvim enerģiski 
uzstājoties, miertiesnesis izdeva pases. Strādnieciskā publi
ka, pēc pamācībām bagātiem skatiem, atstāj zāli. 

Es tai pašā vakarā ziņoju P. Stučkām par tiesas iznā
kumu. Viņš teica, ka vajagot pārsūdzēt uz miertiesnešu sa
pulci. Tur droši vien atstāšot to pašu spriedumu, bet pēc 
tam būšot jāiesniedz kasacijas lūgums Valdošam Senatam 
Pēterpilī, un ja to ievērošot, tad lietu nodošot kādai Kurzemes 
vai citai miertiesnešu sapulcei par jaunu pārspriest. Tas jā
dara propagandas dēļ, jo strādniecībā un progresivā inteli
ģencē streika prāva ir liels šķiras apziņas modināšanas līdzek
lis. Tāds, apmēram, bija padoms, ko man deva P. Stučka. 

Sodītie streikotāji bija sajūsmināti par samērā vieglo 
sodu un nebūtu pārsūdzējuši, bet kad viņi dzirdēja, ka tas 
ir vajadzīgs propagandai, tad bija ar mieru. 

28. okt. salīgu ar zv. adv. Bērziņu, par pārsūdzības ie
sniegšanu un aizstāvēšanu Rīgas miertiesnešu sapulcē, 40 rbļ., 
ja notiesās, bet 80 rbļ., ja attaisnos, par 10 sodīto aizstāvē
šanu. Stučka atkal ziedoja 40 rubļus Bērziņa honoraram. 

11. janvarī 1897. g., Rīgas miertiesnešu sapulce skatīja 
cauri streikotāju pārsūdzību. Pārsūdzētāji bija izsaukuši 
vairākus Krīgsmaņa fabrikas strādniekus kā lieciniekus. In
spektors Ruma bija izsaucis kā lieciniekus no sūdzētāja pu
ses fabrikas direktoru un 4 tās nodaļas meisterus, kurus no
tika streiks. Miertiesnešu sapulce atstāja miertiesneša sprie
dumu — 20 dienas arestu katram — spēkā. 

Tagad Stučka teica, ka kasacijas lūgumu Valdošam Se
natam izstrādās viņš. Bet adv. Bērziņš arī deva man padomu, 
lai pārsūdzot. Es teicu, ka nav naudas. Beidzot Bērziņš 
teica, lai tad es viens iesniedzot kasacijas lūgumu Valdošam 
Senatam, viņš man aizdošot vajadzīgos 10 rubļus un izgata
vošot lūgumu par velti. Es pieņēmu adv. Bērziņa priekšli
kumu. P. Stučka izstrādāja apelaciju Valdošam Senatam 
priekš deviņiem streikotājiem un iedeva vajadzīgos 90 rubļus 
iemaksai; adv. Bērziņš izgatavoja apelaciju priekš manis. 
Apelacijām bija panākumi. Valdošais Senāts nodeva lietu 
par jaunu cauri skatīt Jelgavas - Bauskas Miertiesnešu Sa
pulcei. 

Lieta nāca priekšā 21. maijā 1897. g., Jelgavas - Bauskas 
Miertiesnešu Sapulcē. Inspektors arī tur bija sūdzētājs. Jel
g a v ā  a p s ū d z ē t o s  a i z s t ā v ē j a  z o c i a l d e m o k r a t s ,  a d v .  J .  V a g -
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n e r s  b e z  h o n o r ā r ā ,  č e t r u s  a p s ū d z ē t o s :  M ā r t i ņ u  O z o l i ņ u ,  
Augustu Zaueru, Georgu Krūmiņu un Mārtiņu Blīmbergu 
ataisnoja uz tā pamata, ka viņu algas grāmatiņās bija 12. okt. 
1896. g. ierakstīts, ka viņi atlaisti; bet Mārtiņam Bušam, Jā
nim Krēsliņam, Kristjānim Strautniekam, Ansim Betcheram, 
Vilhelmam Bērtumam un Miķelim Blīmbergam sodus sa
mazināja no 20 uz 6 dienām arestā. 

Inspektors Jelgavas - Bauskas Miertiesn. Sapulcē, pirms 
lietas iztiesāšanas, bija miertiesnešu istabā tāpat kā viņš to 
daiīja pie tiesas Rīgā, bet pēc sprieduma uzbudināts pakam
pa portfeli un ar troksni demonstratīvi atstāja tiesas zāli. 
Viņš uztraucās, ka caur viņa gādību 10 strādniekiem pa 20 
dienas aresta katram, kopā 200 aresta dienas, samazinātas 
uz 6 strādniekiem, katram pa 7 dienām aresta, kopā 42 aresta 
dienas. Inspektors, jūt, ka viņam īpatiešām šī mazā vekselīša 
dēļ, kuru viņš beidzot iekasēja uz strādnieku tā mazās brīvī
bas rēķina, nebija vērts blamēties Latvijas strādnieku 
priekšā 3 tiesu iestādēs. Strādnieki priecīgi turpat zālē 
spiež viens otram roku, — gūta jauna morāliskā 
uzvara, viens ierocis vairāk šķiru cīņas un zocia-
lisma propagandai. Aizstāvis, tikko studijas beidzis, 
pirmo gadu praksē kā advokats, jauns dedzīgs zocialdemo-
krats, nelielu augumu, kupliem matiem, tiesāto vidū. Visi 
laimes apstaroti. Zālē grupa jaunstrāvnieku, viņu starpā 
Ludis Pauls, strādnieki un daud^ebrēju, visi priecīgi par prā
vas. iznākumu. Biedrs Vāgners bija caur streikotāju aizstā
vēšanu guvis pat zināmu popularitāti pie klientiem, tā viņš 
man stāstīja 1897. g. oktobrī, kad emigrēdams apmeklēju 
viņu Jelgavā. 

Apsūdzētie prāvas priekšvakarā visi kopā brauca uz 
Jelgavu. Apsūdzētam Bērtumam strādāja brālis Grēbnera 
tekstila fabrikā, Jelgavā. Viņš bija noorganizējis mums nakts
mājas. Rīgā apsūdzētie visi sēdēja vienā vagonā; gaidot uz 
vilciena atiešanu, inspektors Ruma ar lielu portfeli padusē 
lepni pastaigājās gar vagonū logiem. Jelgavā, pēc prāvas, 
gaidot uz vilciena atiešanu, inspektors sēdēja vagonā, bet 
tikko tiesātie streikotāji un viņu aizstāvis Vāgners pastaigā
jās pa platformu. Cīņā nepazīst skumjas, tur valda dzīve 
un prieks. 

Bet žandarmērija naktī pirms prāvas arī nebija gulējusi, 
bet bijusi modra „par caru, tēviju un ticību". Viņa bija iz
vedusi to nakti 10 vai vairāk vietās kratīšanas, to starpā „Die-
nas Lapas" redakcijā, pie P. Stučkas, un bija uzlauzusi un 
izkratījusi advokata Vāgnerā dzīvokli Lāčplēša ielā Nr. 35. 
Visur bija meklējuši revoluciju, lai to iznīcinātu, bet patie
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sībā bija, negribēdama, palīdzējusi modināt ļaudis revolu
cionārai propagandai. 

Par streikotāju tiesāšanu miertiesā un miertiesnešu sa
pulcē Rīgā, b. Dāvids Bundža apraksta „Dienas La
pā", 1897. g. Nr.Nr. 26., 28., 39., 31. 

No inspektora Ruma dokumentiem valsts archivā re
dzams, ka Ruma piesūtījis iekšlietu cenzoram „Dien. Lapas" 
Nr.Nr. 28., 29. un 31. no 1897. g., tā tad denuncējis „D. L." 
par tur aprakstīto streiku. 

Vairāki simti šo „D. L." numuru tika bez maksas izpla
tīti nelegālo pulciņu biedriem, tie tos aģitacijas nolūkā izpla
tīja tāļāk strādniekos vēl vairāk kā gadu pēc streika. Piemē
ram: 1897. g. zeptembrī M. Ozoliņš izplatīja kādu simtu no 
tiem „Feniksa" fabrikas veidotāju nodaļas streikotāju sa
pulcē Biķernieku mežā. — Bet pēc Jelgavas - Bauskas mier
tiesnešu sapulces sprieduma Vidzemes gubernators aizliedza 
„D. L." rakstīt, dažos vācu un krievu laikrakstos parādījās 
tikai īsi paziņojumi. 

Latvijas zocialdemokratiskā strādniecība un inteliģence 
uzlūkoja nupat aprakstīto streiku un streikotāju tiesāšanu, 
par tikko pagrīdē organizētās zocialdemokratiskās strādnie
cības pirmo morālisko uzvaru pret kapitalu, viltus strādnieku 
aizstāvi, Vidzemes gub. fabriku vecāko inspektoru, šķiru 
tiesu, žandarmēriju un patvaldību. Jo prāvā atklājās pa
tiesā aina, kas ir visas šīs iestādes un ko strādnieki var no 
viņām gaidīt. 

Nododot šīs savas atmiņas Latvijas strādniecības jaunā
kām paaudzēm, atļaujiet man teikt, ka Latvijas zocialdemo
kratiskā strādniecība jau savu pirmo organizēto šķiras cīņas 
vagu dzenot, nostājās stingri par cīņu līdz galam. Ne mu
guru liekt, ne par sīkumiem uz izlīgšanu ar viltus demokrā
tiem (īsts demokrāts ir tikai zocialdemokrats) roku sniegt, 
bet cīņu līdz galam vest. Latvijas strādniecība savā garā 
cīņas gaitā ir daudz pildījusi cietumus, asiņojusi. Pilsonībai 
daudzreiz licies, ka piespiež strādniecību pie zemes, un viņa 
gavilējusi, ka strādniecība iz uzvarēta. Bet strādniecība ir 
pēc katra dabūtā sitiena no jauna cēlusies, gājusi atkal jau
nos uzbrukumos, un visas lielās pārgrozības Latvijas dzīvē 
un strādnieku līdzšinējie saimnieciskie un politiskie ieguvumi 
ir bez kompromisa — revolucionārās cīņas iekarojumi. Strād
niecībai, ejot pa šķiru cīņas ceļu, ir nācies un nāksies vēl 
ciest zaudējumus, bet viņa pēc katra kritiena celsies atkal no 
jauna, labāki organizēta, piedzīvojumiem bagātāka, ies jau
nās cīņās, un beidzot gūs uzvaru pār kapitalismu un sasniegs 
zocialismu. 

1927. g. aprilī. M. O z o l i ņ š .  
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«JVS 384 » 
«] Ero BbicoKopoAĪio 

R"ocnoflHHy CTapnieMy Oa6pHiHOMy HHcneKTopy JIhcJ jjihhackoh ry6epmH.» 

«Okth6p« 12 ahh 1896 rofla ynpaBJiHK>mifi npo6oHHon 4>a6phkofi «A. Kpnrc-

Mana» o6t>hbhjit> HaMT>, HHHfenoAHHcaBniHMCH h ApyrHMt pa6oHHMT> na3BaHHoft 4>a6-
pHlCH, HTO 3a H3r0T0BJlHeMbIH BHpeflb H H3rOTOBJieHHbIH yMCe, HO eme He OnJia?eHHbIH 
npo6KH oht> 6yAeT*b njiaTHTb He 6 Kon-feeK, Kaicb paHbme, ho 5 Kon-feeK 3a 

KaHCflyK> TbicHiy TOTOBbix npo6oKTj h3b"iicTHaro pa3M-fepa. Hamn B03paHceHĪH, 

hto mm 3a nohhikehhyk) B-b TaKoS cīeneHH njiaTy pa6oTaTb he mojkcm, n0t0my 
hto He XBaTHTT> 3apa6oTaHHbixT> AeHer-b Ha noxynKy neo6xoAHMbix-b cpeACTB-b 

cymecTBOBamH, h hto 3Ta BBOAHMa» hmt. m-fepa npeACTaBJineTCH np0THB03aK0HH0H, 

bi> BHfly Toro, hto njiaTa 3a KaafAyio TbicHiy npo6oKT> onpefl^JiHeTCH no pacutn-

hbim-b ta6ejihmt>, ytbep3kaehhbimi> haa-'iemcamhm'b 06pa30mt> h BbiE'femeHHbiM-b bt> 
nom'femehihxi> (ļ)a6phkh h hto no sthmt. Ta6ejiHMT> mm aojiikhm nojiynaTb h flo 
chxt> nop-b nojiyHajiH 6 Konteirb 3a Ka«flyio TMCHHy, Bcfc 3TH B03pa2KeniH h 
yKa3ania octajihcb 6e3-b bchkhxt> nocji^flCTBin h AapeKTop-b cļja6pHKH BceTaKH 

ocTajica hen0k0jie6hmbim'b h o6*bhbhji*b, hto 6ojibine 5 Kon-feeKT» 3a Tbicaiy oht, 
njiaTHTb He 6yaerb h ecjiH kto hn6yab 3thmt> ero p-fcmemeM-b HeflOBOJieHT», to 
nycTb oht» ot^act-b cboio pa3CHeTHyio khhmcky h cennac-b yhaen> ct. $a6phkh h 
hto oht> hhkoro heyaepmchbaerb. riocjrfj Toro, KAKI* h cTapmie MacTepa hoa-
TBepMCAajlH, HTO AHpeKTOp-b CBOeMy CJIOBy, pa3T> CKa3aHHOMy, He H3M-fehhtt», Mbl 

h Apyrie paboiie pfeuiHJiH yfiTH ct> 4>a6pHKn, cji-feayH npn stomt» npeA/ioMceHiio 

caMoro »e AHpeKTopa, K0T0pbifi h cua3aji-b, hto Heafejiaiomie pa6oTaTb 3a no-

hhh£eHHyio 3apa6oTHyio HJiaTy, cefinac-b Moryrb y&TH ct> $a6pHKH. Pa6onie ne-

peaajih cboh pa3chethbia khhhckh h tpe6obajih pa3cneTa. Ho anpektop-b, bhah, 
hto yxoflhtb ct» 4>a6pHKH nytb jih He Bci>i Hcnyra^cH h cTajn> npn crkACTBia 

rOBOpHTb, HTO OHT» BOBCe He TaKT. rOBOpHJTb, KaKTs 6bIJIO TOJIbKO HTO H3JI03KeH0 

h cTaJiT» ccbLnaTbCH Ha 3aKOHb, hto pafionie aoji3KHm npopaSoTaTb erqe 14 AHeft 

noc^it oTKa3a h crajn» OTpaņaTb, hto oht. caMi> yBOJiH^T> HeraejiaioiqHX'b pa6o-

TaTb no noHHHceHHoā njiarfc pa6oHHX-b. /ļ-fejio 6biJio nepe^aHo B-b cy/vb h t3mt> 
o6bhhhjih Haci>, hto Mbi caM0B0JibH0 youiii c-b pa6oTbi, 3a hto h 6mjih npnro-

BopeHbi kt. 20-th flHeBHOMy apecTy. Ha cyfl'fe, Meacay npoHHM'b, 6wjio co cto-
poHbi o6bhhhtcjih cKa3aHO, hto pa6onie MorjiH 6m aa/toBaTbCH Ha He3aKOHHyK> 

wfepy co CTOpOHM AHpeKTOpa H hto HOCJI'&AHiH 6bIJI'b 6m H MOMteT-b 6blTb eme 

apHBjieneH-b m> cyae6hoh otb-&tctb6hhocth h hto pa6onie noflJieaiaT-b haka3ahih> 
He TOJIbKO KaiTb eAHHCTBeHHbie BHHOBHHKH, HO KaiCb OflHa H3T> BHHOBHbIXTj CTO-

pOH-b. OflHa H3*b 3THX*b CTOpOffb, 3TO MM 6bIJia DpHBJieHCHa KT. OTB"feTCTBeH-

HOCTH, XOTH 3THMb MM He XOTHM*b CKa3aTb, HTo6m Mbl HpH3HajIH Ce6jl BHHOB" 

(Cm. bx. JVE 1172 — 1896 r. 
no 3a«bji. o pa3ncfehkaxt>.» 

(Cm. hcx JVE 1121 ott. 15 ok-
Tn6pn 1896 r. bt. fl-fcjrfc no npw-

b^enehiio pa6oHHXi. kt» otbictbeh-
hocth 3a HapymeHie 95. ct. 
ycT. npora.») 

«3aHBJieHie» 
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HbiMH bo B3BOflHMOMT> Ha Haci. npoTHB03aKOHHOMT» fl'fežcTBiH — apyraa ace CTO-
pOHa m> oTB^TCTBeHHOCTH He npHBJieieHa. 

Ha 0CH0BaHiH Bcero Bbime H3jiosKeHHaro, iecTb HRrfeenrb aohccth p,o CB-fefl-feHiH 
Bamero BbicoKopoflin 061. Bceivrb 3tomt», #a6bi Baivtt» yrofltio 6hijio osadoTHTbcn 
o nphbjienehih kt, cyp,e6uoa otb^tctsehhocth flHpeirropa npo6oiHOH <ļ)a6phkh 
«A. kphrcmaha» UlTypqa 3a to : 

1) HTO OHT» nOHH3HJ11> HpOHSBOJIbHO 3apa6oTHyK> HJiaTy Cl> 6 Kon-feeKT. Ha 
5 Kon'feeKTb 3a KaiKflyio Tbicsrcy H3r0T0BJieHHbixT» npo6om>, yBOJibHHH KaiK^aro 
HeAOBOJibHaro stoh MaHHnyjiHqieio (ct. 1359 yjxo«. o Haica3., ct. 52. ycraBa 
npoMbinijieHHOCTH), 

2) hto oht> bbejrb HHyio TaKcy njiaTbi 3a KaiKflyio tbichny r0t0bhixb npo6oin», 
»tmt Ta, KOTopan 6biJia jrrbepikaeha 4>a6pHHHoā HHcneKiļieio h bbib&meha bt» 
noM"femeHiHXT> $a6pHKH (CT. 154 YcTaBa npoMbinuieHHOCTH).» 

«ropoflT> Pnra, Anp'fe'jiH 12 ahh 1897 ro^a » 

«Martin Blimberg 
Krišjāns Strautniek 
Teoprb KpyMHHi» 
BnjibrejibM-b EepTyMT» 
MapTHffb 030JXHH"b 
TaHCb BeTxepi>.» 
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Provokatori 

Pēc 1917. g. februara revolūcijas atklājas žandarmēriju 
apsardzības nodaļu (oxpaHHbiH OT/I EJIEHH») slepenie līdz
strādnieki, kuri, darbodamies nelegālās organizācijās, bija 
nodevuši savus līdzdarbiniekus politiskai policijai. Visa sa
biedrība tolaik gaiidīja šo provokatoru vārdu publikāciju ar 
lielu interesi; it īpaši revolucionārā sabiedrība. Tas ir sapro
tams, jo taisni šie provokatori bija tie, kas visvairāk postīja 
nelegālās politiskās partijas. 

Krievijā provokatoru publicējumi sagādāja diezgan lie
lus pārsteigumus. Izrādījās, ka vairāki vadoši politiski dar
binieki ir bijuši arī žandarmērijas apsardzības nodaļu līdz
strādnieki, piem., Maļinovskis, Lobovs, Čeremisovs. Bet ne
var teikt to pašu par Latviju. Lielākie provokatori, kā Au-
guls un Dakters bija te jau atminēti pirms revolūcijas. Sen-
sacionelu atklājumu nebija. Tomēr izrādījās, ka mazāka lie
luma informatoru žandarmērijai bijis prāvs daudzums, un 
par dažu publicētu vārdu bija ko nobrīnēties. 

Daļa provokatoru tika tolaik publicēta vietējos un Krie
vijas laikrakstos. Šo atsevišķo publicējumu kopsavilkums pa
rādījās 1918. g. „Krievijas Cīņas" 56.—60. numuros. Tā kā 
tā laika laikrakstu numuri būs grūti pieietami un atsevišķie 
publicējumi vēl grūtāk sameklējami, tad še no jauna iespiesti 
pieminētie „Krievijas Cīņas" publicējumi. 

Tajos bija uzņemti 207 vārdi.- Te tagad tikai 203. Skaits 
samazinājies tādēļ, ka atmesti tādi nepilnīgi vārdi, pēc ku
riem persona nebija nosakāma. Nav uzrādīti arī tie pseudo-
nimi, ar kuriem provokatori atzīmēti žandarmērijā. Citādi 
„Kr. C." publicējuma teksts nav grozīts. Tikai vārdi sagru
pēti pareizā alfabētiskā kārtībā. 

Atzīmes „no" un „iestājies" norāda, no kura laika piemi
nētā persona atradusies žandarmērijas apsardzības nodaļu 
kalpībā. Dažām personām pievienotas piezīmes pieder šā 
publicējuma sastādītājam. 

183 



Publicētais saraksts ir radies kā provokatoru lietu izme
klēšanas komisiju darba rezultāts. Tāda komisija — viņas 
pilna nosaukuma vairs neatminu — tika nodibināta Rīgā pēc 
1917. gada marta revolūcijas; tajā iegāja sabiedrisku organi
zāciju un Rīgas apgabaltiesas prokuratūras priekšstāvji. Daži 
šās komisijas atsevišķie publicējumi jau tolaik parādījās vie
tējos laikrakstos. Bet līdz ar Rīgas okupēšanu no Vācijas 
karaspēka, komisija savu darbību te Rīgā izbeidza. Visi ko
misijas rīcībā esošie materiali tad cik zināms evakueti uz 
Krieviju. Tur komisija, gan citā sastāvā, savu darbību ir tur
pinājusi un acīm redzot pievestais publicējums ir viņas darba 
rezultāts. 

Šis publicējums tomēr jāatzīst par diezgan trūcīgu. Tikai 
retos gadījumos drusku norādīts stāvoklis, kādu provokatori 
ieņēmuši revolucionārās organizācijās. Par tām personām, 
kuru darbība man zināma, esmu sniedzis nelielus raksturo
jumus dažās retās piezīmēs. Daudzos gadījumos droši vien 
publicētājiem bija zināmi tie motivi, kas sarakstā uzņemtās 
personas spiedušas vai pamudinājušas stāties žandarmērijas 
dienestā. Tos zināt būtu bijis visai interesanti. Maz ir arī ziņu 
par publicēto personu provokatorisko lomu. Šīs ziņas būtu 
bijušas jo sevišķi no svara. Man nav pārliecības, ka visas 
šās personas tiešam būtu attīstījušas provokatorisku darbību. 
Kopš 1908. gada žandarmērijas aģenti gandrīz katram are
stētam — un pat nearestētiem — uzmācās ar aicinājumiem 
darboties ikā provokatoriem. Bija gadījumi, ka daži mazāk 
izturīgi vai mazāk apdomīgi cilvēki apsolīja savu līdzdarbību, 
lai atsvabinātos no žandarmu uzmācības vai aresta, bet īste
nībā kā provokatori nav darbojušies. Dažas tādas personas, 
cik redzu, sarakstā nav uzņemtas, bet vai tas tā ir ar visām, 
to grūti nosacīt. 

No liela svara būtu bijis arī noteikt, cik pilnīgs ir publicē
tais saraiksts. Vai publicētājiem ir izdevies noteikt visus Lat
vijā darbojošos provokatorus, jeb vai palikuši vēl kādi neat
klāti. Un ja tādi būtu, tad cik un cik ievērojami. Tagad 
pēc 10 gadiem to gan laikam vairs nebūs iespējams noteikt. 
Visas tādas ziņas vēlākam revolucionārās kustības vēsturnie
kam būtu bijušas visai svarīgas. 

L. Vēstures pētīšanas biedrība būtu visai pateicīga, ja šā 
publicījuma lasītāji un izlietotāji iesūtītu kādus papildināju
mus un paskaidrojumus, paturot vērā jau manis aprādītās 
nepilnības. Iesūtījumi provokatoru saraksta lietā adresējami 
man, Rīgā, Tautas namā, Tērbatas ielā 64. 

L. Vēst. pēt. bdr. revolūcijas muzeja arķivars V. Caune. 
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Provokatoru saraksts 
Iespiests 1918. g. „Krievijas Cīņā" 29., 30. un 31. maijā un 

2. jūnijā (Nr. 56., 57., 58. un 60.). 
1. Āboliņ, Kristīne Miķeļa m., Trikates pag., Valkas apr., 

dz. 1885. g. Kalpone sabiedriskā iestādē. No 16. okt. 1907. 
g. Dzīvoja kopā ar māsām Mīcīt, Popova ielā 3, kur atradās 
ka^a org. noliktava. Tikai pateicoties šai kopdzīvei var dot 
ziņas. Pati organizācijā neieiet. 

2. Ābrams (Obroms), Inga Fridricha d., dzīv. M. Alta-
"novas ielā Nr. 10/9, iestājies 1912. g. februārī, darbojies L. 
z.-d. org. 

3. Akmens, Reinholds Pētera d., Vec-Piebalgas pag., Cēsu 
apr., dzīvoja uz Kondrata Arnolda, Jura d. Ozola pases. Ie
stājies 1913. g.; darbojies L. z.-d. org. 

4. Amtmans, Jānis Kristapa d., Zaļās muižas pag., Dobe
les apr., dz. 1880. g. Kapseļu zavoda Hesse strādnieks. Bijis 
miertiesneša rakstvedis. Darbojies no 1. aug. 1908. g. L. 
z.-d. partijā pazīstams zem pseud. „Haralds". 

Piez. Amtmani arestēja L. z.-d. Rīgas pils. konferencē 
Sasulauka biedr. namā 1909. g. rudenī. Viņa provo
katoriskā darbība jau toreiz bija atminēta. 

5. Ansons, Arturs Jēkaba d., Ulbrokas-Stopiņu pag., Rī
gas apr., beidzis 6 klases ģimnāzijās. No 20. okt. 1910. g. 
Darbojies L. z.-d. org., pēdējās ziņas devis 13. aug. 1913. g.; 
noņemts kara dienestā. 

Piez.: Ansons bija L. zoc.-dem. Rīgas org. V. rajona pro
pagandists 1911. g. 

6. Anzen, Elza Jura m., Valmieras pilsone, dz. 21. aug. 
1884. g., burtlice un latv. avižu korespodente. No 1907. g. 
Zem pseud. Erna. Darbojusies zoc.-rev. org. 

7. Alakšina, Tatjana Aleksandra m., mājskolotāja. Iestā-
jujusies 1907. g. 

8. Archangeļskis, Vladimirs Alekseja d., bij. skolotājs, 
Pēterpils ochrankas spiegs. 

9. Augstkalns, Rūdolfs Kristapa d., darbojies Latv. zoc.-
dem. zem pseud. „Vaņa". 

Piez.: Augstkalns darbojies Latv. zocialdemokratijas Rī
gas organizācijā no 1906. Vairākkārt arestēts; pēdējo 
reizi Rīgas pilsētas konferencē Sasulauka palīdz, bie
drības namā 1909. g. septembrī. Darbojies arī atturī
bas biedrībā „Rīts", kuru zoc.-dem. partija izlietoja 
legalai darbībai. Augstkalns beidzis savu mūžu paš
nāvībā ap 1915. gadu kaut kur Krievijas dienvidos. 
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10. Auguls, Pēters Pētera d. Iestājies 1911. g. Darbojies 
L. zoc.-dem. org. 

Piez.: Ievērojams provokators. Laikam palika par tādu 
apcietinājuma laikā. 1911. g. Auguli izsūtīja nometi
nāšanā Sibirijā, no kurienes tas drīzi atgriežas. 1913. 
g. jaungadā tas ierodas L. z.-d. lauku org. konfe
rencē kā Liepājas org. priekšstāvis. Provocēja Lie
pājas 'konferenci 1913. g. pavasarī, līdz ko tā bija no
dibinājusies. Konferences dalībniekus, starp tiem K. 
Lorenci, vēlāk izsūtīja. 1914. g. janvarī piedalījās 
L. z.-d. IV. Briseles kongresā. Pāriedams kongresa mi-
kā lielnieoiskā spārnā iemantoja viņu sevišķu labvēlību 
un tika ievēlēts lielnieciskajā Centrālā Komitejā. Pēc 
tam, atgriezies Latvijā, provocēja kā kongresa da
lībniekus, ta jaunās C. K. locekļus. Bet tad tika uz
minēts. — Komunistu valdīšanas laikā 1919. g. esot 
Jelgavā nošauts. 

11. Austriņš, Mārtiņš, Kazaņas spiegs. 
12. Bakmans, Arturs. Iestājies 1913. g. 
Piez.: L. zoc.-dem. Rīgas IV. rajona propagandists. 1913. 

g. Bachmani notiesāja nometināšanā Sibirijā. Emigrē
jis uz Angliju. Uzturējis sakarus ar žandarmēriju arī 
Anglijā būdams. 

13. Bajārs, Aleksandrs. Iestājies februārī, 1914. 
14. Balanovs, Jankels Rafaela d. Iestājies decembrī, 

1912. g., darbojies „Bundā", bija sakari ar L. z.-d. 
15. Baltalksne, Olga Jāņa m. (dz. Bogen), pēc vīra pases 

Grenču pag., Cēsu apr., dzim. 30./III. 1885. g., nodarbojas ar 
adīšanu un šūšanu, bet sevišķi ar z.-d. org. propogandu zem 
pseud. „Austra". Iestāj. 1. apr. 1908. g., darb. L. z.-d. 

16. Bergmans, Rūdolfs Jēkaba d. Iestājies 1910. g. dar
bojies Liepājā. 

17. Bereza, Ivans Ādama d., Rēveles flotes bocmans,. 
strādājis Lamges zavodā. Iestājies 23. okt. 1912. g. 

18. Bethers, Ventspils cietuma uzraugs. Iestājies 1907. g. 
19. Bitenieks, Andrejs Kriša d., Eķengrāves pag., Jaun

jelgavas apr. Iestājies janvarī 1914. g. 
20. Bitenieks, Kārlis, Ventspils pilsētas skolas skoln. Ie

stājies l./I. 1908.; 20./II. 1907. g. novērojis ieroču ievešanu. 
21. Blūms, Oskars Benedikta d., mākslas skolotāja dēls. 

Iestājies 7./VII. 1909., darbojies L. z.-d. 
Piez.: Atklātībā pazīstams kā Rachmetovs, literāts. Savus 

ražojumus parakstījis ar šifru Pax-OBT. 
22. Bogen, Lidija Jāņa m., Sērmukšas pag., Cēsu apr., dz. 

2. aug. 1888. g. Senāk nodarbojās ar adīšanu, tagad dzīvo 
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pie tēva — dārznieka, mūrnieku pulc. priekšstāve. Iestājās 
l./I. 1908. g., darbojās L. z.-d. org. 

23. Borīsovs, Anatolijs Vasiļa d., dzimis 1868. g. bij. Rī
gas ielas dzelzsc. kalpot. Iestājies 1905. g. 

24. Bortkevičs, Ivans Antona d., Rossijanu apr., Kaunas 
gub. pilsonis. Iestājies 1909. g. zem pseud. Smirnovs Liepājā. 

25. Brandts, Jēkabs. Iestājies 1911. g. 
26. Braučs, Johans Augusts Jāņa d., Sarkanmuižas pag., 

Ventspils apr. Iestājies 1907. g., darbojies L. z.-d. org. 
27. Braumans, Kārlis. Iestājies 1908. g. Ventspilī. 
28. Brauns, galdnieks vagonu nodaļā, Liepājā. Iestājies 

1907. g. 
29. Brazdenieks, Elizabete Jēkaba m. Iestājusies 1915. g. 
30. Brinkmans, Jūlijs Markus d., goda pilsonis, mājīpaš

nieks Suvorova ielā 92. Iesāka dienēt pārvaldes priekšnieka 
ģen.-majora Straumes laikā. 

31. Briedis (Repuls), Pēters Johanna d., Skujienes pag., 
Cēsu apr., iestājies 10./I. 1911. g., darbojies anarķ.-komuni-
stu org. 

Piez.: Darbojies 1911. un 1912. g. arī L. z.-d. Rīgas org. 
V. rajonā. Bija ārkārtīgi uzbāzīgs, kādēļ drīzi vien 
tika atklāts un izolēts. „Cīņā" ievietota Repuļa ģī
metne. 

32. Brozovskis, Ivans Ivana d., tiek meklēts saskaņā ar 
policijas departamenta cirkulāru pie atbildības saucams un 
nododams kara tiesai par piedalīšanos sacelšanā. Drau
dēja nāves sods. Bija no sākuma ochrankas līdzstrādnieks, 
vēlāk rakstvedis. Iestāj. 1906. g.; L. z.-d. loceklis. 1907. g. 
aprilī apsardzības nodaļā vairs neieradās un arī vēlāk ne
atgriezās. 

Piez.: Brozovskis jo sevišķi ievērojams kā nodevējs; uz 
viņa liecībām un informāciju galvenām kārtām dibi
nājās apsūdzība lielajā daugavmaliešu revolūcijas 
prāvā. 

33. Cekurzenis, Fridriks Pētera d., Veravas apr., skolo
tājs. Iestāj. 1907. 

34. Cics, Jēkabs Mārtiņa d., skolotājs. Iest. 1897. (?) 
35. Cielava, Elizabete Jāņa m., dz. 1879., fotogr. sieva. 

Iest. 1907. 
36. Cielavs, Teodors Andreja d., Kuldīgas apr., Rīgā dzīv. 

uz Andreja Tomiņa vārda, piederīgs Ventspils org. „Eglīts", 
1909., notiesāts nometināšanā Sibirijā. Iest. 1907. g. 15. jul. 

37. Cvetkovs, Sergejs Andreja d. Liel-Lurkas apr., Ples-
kavas gub., dzīv. uz Pavēla Pētera d. Maksimova vārda, dz. 
1887., 19./III. bij par telegrāfistu Jurjevā. Iestāj. 1908. g. 
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l./III., darb. kara org. Tērbatā, Rīgā, Liepājā. 6. jūlijā 
1908. nov. 1909. g. Rēvelē, 1909. g. marta s. r. 

38. Čumakovs, Nikolajs Nikolaja d., čečerskas p., Roga-
ževas apr., Mogiļevas g., dienējis 115. Vjazmas pulkā 16. ro
tā. Iest. 12. janv. 1909., senāk bija Viļņas ochrankā. 

39. Daģis, Juris Osipa d., Beveres p., Iilukstes apr., no 
1907. g. 

40. Dakters, Jānis Jāņa d., Kalnamuižas pag., Dobeles 
apr., no 1911. g. maija, līdz tam darbojies Jelgavas ochrankā. 
Darbojies L. z.-d. Rīgā un Jelgavā. 

Piez.: Ievērojams provokators. Strādāja gan atklātā 
legālā laukā, bija Izgl. bdr. „Uguns" un „Kultura" 
priekšnieks, gail nelegālā, kā L. zoc.-dem. propagan
dists. Laikam tie bija Daktera nopelni, ka Jelgavā 
nevarēja iesakņoties z.-d. organizacija. 1911. g. Dak
teri izvēlēja par delegātu L. z.-d. kongresā Helzing-
forsā. Bet (kongress, Daktera provocēts un spiegu ie
lenkts, nevarēja notikt. Daži delegāti atgriežoties 
tika arestēti. Dakters esot 1919. g. lielinieku valdī
šanas ilaikā Jelgavā nošauts. 

41. Dančausks, Andrejs Davida d., Skujenes pag., Cēsu 
apr., dz. 1893. g., skolnieks. No 1912. g. oktobra. Apsolījies 
sniegt ziņas, pagaidām nesniedz. 

42. Danevičs, Jānis Andrēja d. No 1912. g. jūlija. Dar
bojies pie zoc.-rev. 

Piez.: Darbojies 1911.—12. g. drēbnieku arodbiedrībā 
Rīgā. 

43. Debintals, Alfrēds Friča d. No 1909. g. 
44. Dikmans, Arnolds Juris Jāņa d., Aumes pils. pag., Do

beles apr., dz. 1884. g., literāts. No 1905. g. Darbojies L. z.-d. 
45. Elsting, Paulina Jāņa m., Palsmares p., Valkas apr., 

dz. 1885., iest. 1905. darb. kara org. zem pseud. „Fric". 
46. Endiss, Kārlis Mārča d., Raiskuma p., Valmieras apr., 

dz. 1881. g., strād. pie māldera meist. Rozīša. Iest. 1. aug. 
1908. ģ., no 1908. maija bija „Raudeņu" pulciņa loc. 

47. Evels, Ivans Osipa d., Varkļanu pag., Rēzeknes apr., 
Meļņiku sādžā, dzimis 12./XII. 1886. g., retušiers. ie
stāj. 18./VIĻ 1908., iestājoties partijā vēl nebija, bet bija jau 
labos sakaros, sevišķi ar skolot. 

48. Fedotovs, Andrejs, kalpoja Ladogas plk., 10. rotā. 
Iest. 1905. g., darb. kara org. 

49. Finogejevs, lija Miķeļa d. Iest. 1907., darb. Liepājā. 
50. Freimans, dzelzsceļn., Liepājā. Iestājies 1908. g. 
51. Frids, Izraels Salmana d., Bobruiskas pils. Iestājies 

1907. g. 
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52. Galesņiks, Mozus, Jēkabs Dāvida d. 
53. Galiņš, Jānis Jēkaba d., Veismaņu pag., Cēsu apr., 

dz. 1882. g., zīmētājs un galdnieks. No 1. sept. 1911. 
54. Glemit (dz. Liepiņ) Emma Miķeļa m., Skultes pag., 

Rīgas apr., pēc vīra pases Jēkabmiesta pils., dž. 24. okt. 1887. 
g. No 10. febr. 1909. g., darbojusies L. z.-d. zem pseud. 
„Malda". 

Piez.: Ap 1909. g. uzturēja sakarus ar apcietinātiem. 
Politiskās partijās nekādas lomas viņai nav bijis. Uz
minēta jau pirms revolūcijas. 

55. Glezers, Izraels Nachima d., Ratišķu pils., no 1911. g. 
jūnijā. Darb. „Bundā". 

56. Godliņš, Ābrams Jankeļa d., Plisas pilsonis. Disneu-
skas apr., Viļņas gub., dz. 1868. g., kurpnieks. No 1905. g. 
Darbojies „Bundā". 

57. Grasmans, Jānis (Jon) Viļa d., Rīgas pils. No 1907. 
58. Grauze, Kārlis Kārļa d., Jaun-Raunas pag., Cēsu apr. 

No 1908. g. 
59. Grencions, Pēters Kārļa d., Vīciema p., Valkas apr., 

viesnīcas turētājs Lielā muižā. No 1908. g. 
60. Gulbis, Jūlijs Friča d., Gaujenes pag. 
61. Gulbnickis (Garlovs), Afanasijs Stepana d. No 1907. 

g., darbojies Irkutskas org. 
62. Heimanis (PefiMaH) Miķelis Aizika d., darb. Viteb-

skas org. 
63. Hramovs (Hrapovs), str. Liepājā. Iest. 1907. 
64. Uzinš, Gotfrids, Andrēja d., mājskolotājs, Bauskā. 
65. Indriksons, Andrejs Nikolaja d. No 1907. g., Jelgavā. 
66. Irbīts, Pēters Voldemārs Kārļa d., Trikates paig., Val

kas apr., dz. 25. okt. 1895. g. ( ?) Nodarb. Rīgas politechniskā 
institūtā. 

67. Ivanovs, Dmitrijs Vasiļa d. No 1907. g., Jelgavā. 
68. Jakutiss, Antons Antona d., Šauļu p. un apr., Kau

nas g., dz. 11. dec. 1887., bij. Jelgavas stac. par kantoristu. 
Iest. 15./IX. 1907., 24./II. 1909. iesniedzis lūgumrakstu par 
atteikšanos no dienesta. 

69. Jansons, Jānis Eduarda d., students, dz. Vidzemē. 
70. Jegers, Kārlis Jēkaba d., darb. Tēnbatā. 
71. Johansons, Jānis Gustava d., Liel-Lugažu p., Valkas 

apr., dz. 1872., zāģers, galdnieks, strād. Feniksa fabr. No 
1905. g., darb. L. z.-d. 

72. Juberts, Ferdinands Andreja d., Rīgas apr. Strād. 
Liepājas kalpot, valsts bankas Liepājas nod., caur kalpotāju 
Verasko sniedza ziņas. 

73. Ka juks, Sergejs Jefimovs. Iest. 1913. g., Rīgas ochr. 
Kalabuks, Aleks. Sk. Kolabuks. 
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74. Kalējs, Kārlis Andreja d., Ķieģeļu pag., Valmieras 
apr., fotogrāfs. No 24./IV. 1909. 

Piez.: L. zoc.-<dem. Rīgas IV. raj. propagandists ap 1911. 
gadu. Esot nošauts 1919. g. Jelgavā, komunistu valdī
šanas laikā. 

75. Kalniņš, Dāvids Miķeļa d., „Dalen" kasieris un kap
teinis. 

76. Kalniņš, Eduards Roberts Pētera d., nelegāli: Klau-
stiņš, Ed. Jāņa d., arestēts 1908. g. Rīgas komitejas sapulcē, 
Pleskodales ielā, Latv. zoc.-dem. organizācijā darbojies zem 
pseud. „Graniņš". No 28. jūnija 1908. g. 

Piez.: Ievērojams L. z.-d. darbinieks; kā provokators nav 
darbojies, jo bija arestēts jau pirms solījuma līdzdar
boties žandarmērijai. (Arestēts 16. martā 1908.) 
Acīmredzot, apsolījis savu līdzdarbību, lai atsvabinā
tos no apcietinājuma un soda. Ed. Kalniņu 1909. g. 
notiesāja nometināšanā Sibirijā, no kurienes viņš nav 
atgriezies. 

77. Kalninš, Mārtiņš Mārtiņa d., Limbažu pils. Iestājies 
1908. g. 

78. Kans, Miķelis Ička d., Aizputes pils., dz. 13./XI. 1885. 
g., iestājies 1907. g. vienā no Sibirijas streln. pulkiem, brā
lim bija ādu veikals, telef. 521. No 15./X. 1907. g. 

79. Kaur, Marija, Koroļenskas p., Verovas apr. No 1908. 
80. Kelpišs, Mārtiņš Sinona d., Liepājas pils., atslēdz

nieks. Liepājas k. o. darbinieks. No 15./V. 1909. 
81. Kerevics, Teodors Roberta d., Lielauces pag., Dobeles 

apr., dz. 1884. g., sept., nodarbojās ar rakstu darbiem, bija 
apcietināts zoc.-dem. savienības lietā. No 1. apr. 1908. 

82. Kirs, Jēkabs Andreja d. No 1907. g. 
83. Kiržanskis (Kirmanskis), Viktors Isidora d., Krukov-

skas pag.. Šauļu apr. Kaunas gub., dz. 23./XI. 1882., burtlicis. 
No 3./V. 1910. L. z.-»d. biedrs. 

84. Kjuts, Aleksandrs Jāņa d., Testames p., Pernavas apr. 
mācījies Kostromas techniskā skolā. Darbojies Latv. zoc.-
dem. 

85. Kļaviņš, Hermans Valdemāra d., Blūma un Madernie-
ka zīmēš. skolu skolnieks. No l./IX. 1907. g., darbojies 
L. z.-d. 

86. Kolabuks, Aleksejs Ādama d., Luninskas (?) pag., 
Grobiņas apr., (?) g. v. 1907. g. bijis meistera palīgs Rī
gas Baltijas vagonu fabr. koku noliktavā. No 1. apr. 1907. 
gada. 

87. Kremers, Jankels. Iest. 1906. g. 
88. Krikis, Nikol. Jāna d. Bij. rakstvedis. Iestājies 

1908. g. 
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89. Krilovs, Nikol. Vasiļa d. Iest. 1907. g. 
90. Krieviņš, Vilis Jāņa d., saukts arī Bērziņš, Ādolfs 

Jāņa d. un Dzenis, Jānis Kārļa d. No 1913. g. darbojies 
anarch. kom. un Latv. zoc.-dem. org. 

91. Kručina. Iestājies 1909. g., darb. Liepājā. 
92. Kruedeners, muižn., ģenerālštābā atv. palkavnieks, 

Iest. 1908. g. 
93. Kunda, Vladislavs Stepana d., Gružauskas pag., Grod-

ņas g. Iest. 1907. g., darb. Liepājā. 
94. Kurts, strādājis līmdrēbju fabrikā, Jelgavā. Iest. 

1907. g. 
95. Kutjauskis, Hiršs šloma d., Belostokas p. Iest. 1908. 

g., darb. uz Belostokas dzelzsc. 
96. Lācis, Kārlis Pētera d., Lugažu (Luganskoi) pag., 

Valmieras apr. No 1908. g. 
97. Lācs, Teodors Pētera d., dz. 15./VII. 1884. g. Vec. 

telegrāfists stac. Rīgas - Sortirovočnaja. Iest. 4. decembrī 
1907. g. 

98. Lapsiņ, Anna Dāva m., Kalnamuižas pag., Dobeles 
apr. šuvēja. No 1905. g. 

99. Lapsiņš, Herberts Jāņa d., Sēļu pag., Valmieras apr. 
Iest. 1908. g. 

100. Lasse, Kaspars Anča d., Valmieras apr. Ārsts, bij. 
feldšers. Iest. 1909. g. 

101. Lavenieks, Voldemārs Andrēja d., nelegāli Lapiņš, 
Kārļa d., Vecmuižas pag. skrīvera b. paliīgs. Iest. 22. okt. 

. 1907. g. Novembra sākumā pazuda, sniedza ievērojamas 
ziņas. 

Piezīme: Zoc. - dem. kara organizācijas propagandists; 
pazīstams zem Puškina vārda. Sniedzis laikam žan
darmērijai ziņas par jau arestētiem partijas darbinie
kiem, bet citādi provokatoriskas darbības nav attīstī
jis, jo pēc 1907. g. oktobra kara organizācija vairs ne
darbojās. 

102. Legens, Fridrichs Iohanna d., Vilandes apr. No 
1908. g. 

103. Leite, Ansis, Roberts Kriša d. Ārzemju aģents. 
104. Lintiņš, Indriķis Anča d., Naudītes pag., Dobeles apr. 

Skroders (5. rajona). Iest. 10./III. 1910. g. 
105. Liepiņš, Kārlis, Rūdolfs Jēkaba d., Lizuma pag., Val

kas apr., dz. 1888. g. Blūma zīmēšanas skolas skolnieks. Ie
stājies l./IV. 1910. g. 1910. g. noņemts kara klausībā. 

106. Lorbergs, Vladimirs Ivana d., Narvas pils., 32 g. (?) 
Strādāja „Uniona" fabr. Iest. 1912. g. XI. Agr. bij. Pē-
terpils ochr. dienestā. 
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107. Lurje, Hiršs Leize^a d., Višunu pils., Vilkomiras apr., 
Kaunas gub., dz. 3./XI. 1889. g. Pulksteņu meistars, „Bun-
da" kolektiva loceklis. Iest. 15./VI. 1910. g. 1912. g. aiz
braucis uz dzimteni un nav atgriezies. 

108. Luts, Jurģis Miķeļa d. 
109. Maizīts, Otto Jura d., Olaines pag., Rīgas apr., dz. 

6./X. 1890. g. Blūma zīmēšanas skolas skolnieks. No 5./VI. 
1908. g. 

110. Kņazs Makajevs, Vachmats Jazepa d. Strād. Jelgavas 
kara org. zem pseud. „Filatovs", par līdzstrādnieku nebija, 
bet tik izteica vēlēšanos būt par līdzstrādn. pēc atsvabināša
nas. 

111. Meirans, Jēkabs Šoloma d., Aizputes p., dz. 1883. 
II. Jēkabsona veļas fabrikas piegriezējs. Iest. 24./IV. 1910. 
g. Atlaists 1911. g. par nederību un žūpību. 

112. Melnalksne, Jānis, Roberts Jāņa d., Vaidavas pag., 
Valmieras apr., zemn., dz. 3./II. 1886. g. L. z. - d. loceklis 
zem pseud. Gaismiņš. Iest. 18./VI. 1908. g. 

113. Micīts, Kārlis Jēkaba d., Lubejas pag., Cēsu apriņķa. 
Iest. 1909. g. 

114. Minģis, Andrējs Jāņa d., Krapes pag., Rīgas apr.» 
dz. 22./I. 1884. g. R. - O. dz. kantorists Asaros, Dzelzceļa 
ielā Nr. 33, Sīverta mājā. No 1906. g., nodots Tukuma nod. 
ipriiekšn., bet nekādas ziņas nav sniedzis un tāpēc atlaists. 

115. Miezis, baptistu mācītājs. Bijis izsūtīts uz Vologdas 
guberņu. 

116. Neimans, Jānis Friča d. No 1908. g.; darbojies 
Liepājā. 

117. Neriks, Kārlis Viļa d., Rencēnu pag., Valmieras apr. 
Kurpnieks. No 1908. g. 

118. Ocherts, Aleksandrs Gustava d., Sāmsalas apr. No 
1909. g. 

119. Oldermanis, Kārlis Reiņa d. 
120. Orno - Ornet - Tubanoss, Eduards Augusta d. 
121. Ostrovskis, Fedots Dmitrija d. Strādāja kā pārģēr

bies žandarms Liepājas darbnīcās. Iest. 1905. 
122. Ostrovskis, Teodors. Strādāja Liepājā. No 1908. 

gada. 
123. Ozoliņš, Nikolajs Mārtiņa d., Jaunsalaces pag., Val

mieras apr., partijā no 1904. g. zem pseud. „Zibens". No 
1908. g.; aktivi nedarbojas. Aiz personīgām domstarpībām 
izstāj. 22. jūnijā 1909. g. 

124. Pakuls, Aleksandrs, Arturs Pētera d., Raunas pag., 
Cēsu apr.,-burtlicis. No 18. janv. 1909. g. 
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125. Pamaurs, Skujenes pag., Cēsu apr., dz. 27./XII. 
1899. g. Cēsis. Gatavojies uz skolotāja eksāmenu. No 4. 
marta 1908.g. Latv. z. - d. loceklis. 

126. Pavlovičs, Sergejs. No 1909. g. 
127. Pencs, Paulis Jura d., feldšera. No 1907. g. 
128. Pents, Bernards Miķeļa d., Rēveles pilsonis, strādā 

Rēveles zavodā „Valt" kā ziņotājs. Iestāj. 7./III. 1909. g. 
129. Perevalovs, Filips Haritona d., Giltiņu pag., Alek-

sandrovskas apr., Kauņas gub., dz. 14. nov. 1885. g. Iestāj. 
1905. g., darbojies kara organizācijā Jelgavā. 

130. Permans, Johans Gustava d., Potenskas pag., Pērna-
vas apr. No 1908. g. 

131. Pētersons, Mārtiņš Pētera d., tvaikoņa „Skobeļev" 
krāsnkuris. Iest. 21. maijā 1912. g. zem pseud. „Adamovs", 
apsolījies ziņot par literatūras un kontrbandas transportu. 

132. Pētersons, Pēters Jāņa d., dz. 1888. g., goda pilso
nis, djakona d., beidzis Jelgavas reālskolu, kalpo par grā-
matnesis. (?) Iest. 1905. g., atlaists par žūpību un pilnīgu ne
derību. 

133. Pijko, Emilija Pētera m., Sarkanmuižas pag., Vents
pils. apr. Skroderiene. 1906. g. tika izsūtīta uz Oloņecas 
gub. No 1910. g. maija. Latv. zoc.-dem. loc. 

134. Pijko, Lūcija Pētera m., Sarkanmuižas pag., Vents
pils apr., beigusi Ventspils ģimn. „Ļibavskij Golos" kantori
ste. No 5./III. 1911. g. zoc. - dem. locekle. Izstājusies. 

135. Pilmanis, Ivans Jurģa d., bijis Baltijas portā pilsētas 
skolas skolot. Iest. 8./IV. 1909. g. 

136. Pjasuke, Kārlis Mārtiņa d. (arī Kārlis Švalbe). Iest. 
1908. g. 

137. Polakess, Ernests Jāņa d., igauņu avižu korespon
dents Tērbatā. No 1906. g. Kr. Z. D. S. P. loceklis un anar-
ķists, 1907. g. jūlijā aizkomandēts Vidzemes gub. žandarm. 
valdes priekšnieka palīga rīcībā Tērbatā. 

138. Polkane, Jūlius Jura d., Omuļu pag., Valkas apr. No 
1909. g. 

139. Pomaurs, Jūlians Voldemāra d., skol. Aizputes apr., 
Vecpils (Altenburgskaja) draudzes skolā. No 1905. gada. 

140. Prūss, Aleksandrs Arnolds Jāņa d., Vecsalaces pag., 
pase uz Aleksandra Teodora d. Kalniņa vārdu (17 g. v.), dz. 
1887. g., gatavojas uz tautskolotāja amatu. Iest. ochr. 10./I. 
1908. g., parādījās 1. zept. 1912. g. likvid. 4.—5. zept. un 
arestēts no Gregusa. 

141. Puškarevs, Movša Benjamiņa d. 
142. Putra, Žano Jēkaba d. 
143. Rabinovičs, Pāvels Leva d., Dvinskas kupča d. No 

1909. g. 
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144. Razumnijs, Ivans Antona d., Mogiļevas gub. un apr. 
Konduktors. No 1908. g. 

Razbi. Sk. Rozbi. 
145. Redlichs, Ivans (Jānis), Jelgavas pils. No 1907. g. 

darboj. Jelgavā. 
146. Riclands, Daniēls Jēkaba d., bijis skolot., Tērbaias 

apr. No 1907. g. 
147. Rozbi (Razbi) Hakels Ecikiels Zālamana d., Čarņin-
Repuls. Sk. Briedis. 
147. Rozbi, Razbi, Hakels Ecikiels Zālamana d., Čarņin-

skas pils., Vitebskas gub., dz. 13./V. 1888. g., bijis koku 
tardzniecības prikazčiks. No 1905. g. darboj. zoc.-rev. org., 
1907. g. aizbraucis uz Liepāju, tāpēc ka Rīgā zoc. - revol. 
neesot. Pēc aizbraukšanas ziņas nav sniedzis. Skaitās kā 
izstājies. 

148. Rozenbergs, Ernests, Valmieras p. „Rupenu" māju. 
No 1908. g. 

149. Rubens, Heinr. Johana d. No 1908. g., darbojies 
Kazaņā. 

150. Ruciņ, Lilija Kārļa m., No 1911. g. maija. Latvijas 
zoc. - dem. 

151. Ruciņš, Kārlis Mārtiņa d. No 1911. g. maija. 
152. Rudzīts, Eduards Pētera d., dz. 1882. g. Latviešu 

Avižu līdzstrādnieks. No 1908. g. 10./XI. 
153. Rutkis, Pēters. No 1911. g. Darboj. Grodņā. 
154. Salinš, Jānis Andreja d., Vietalvas pag., Cēsu apr. 

No 1907. g. 
155. Savies, Arturs Pētera d., Natišku pag., Iaun - Alek-

sandrovskas apr., Kaunas gub. No 1910. g. augusta, agrāk 
pseud. „Antons" un „Pumpurs". 

156. Sērmūkslis, Pēters Jāņa d., Brantu pag., Cēsu apr. 
No 1908. g. 

157. Silenieks, Nikolajs Jāņa d., dz. 1878. g., strādājis 
„Siriusa" zavodā. Iest. 24./VIII. 1908. g. Latv. z. - d. biedr. 
zem pseud. „Kociņš". 

158. Simsons, Jānis. Iest. 1908. g. 
159. Sirutovičs, Aleksandrs Ivana d. (arī Siružovičs), 

Kaunas gub., muižnieks. Iest. 1907. g. 
160. Sietiņsons, Alfrēds Mārtiņa d., Valmieras pilsonis. 

No 1908. g. 
161 Skobars, Sergējs (arī Petrenko Alekss), kalpoja uz 

dažiem tvaikoņiem par matrozi un novēroja ieroču ievešanu 
Liepājā līdz 1908. g. Iest. 1907. g. l./XII., no 1908. g. va
saras aizkomandēts jūras kara organizācijas izspiegošanai. 
Decembrī uz viņa aizrādījumu arestēta komiteja un viņš pats 
aizbraucis uz Rīgu. 1909. g. atkal uz Liepāju. 

194 



162. Skrastiņš, Augusts Gustava d. L. z.-d. bd. 
163. Slavinskaja, Marija Andreja m. R. - O. dz. c. kon

troliera sieva. Iest. 1909. g. 20./IV., ir sakari ar s.-r. 
164. Slesars, Efraims - Evels Siskina d., Dubrovas pilson., 

Mogiļevas gub., atslēdznieks, bija darbnīca L. Maskavas ielā 
Nr. 61. No 1910. g. 28./X.—„Bunda" biedrs, pseud. „Epels", 
sniedza ziņas no Varšavas 20./1. 1910. g. 

165. Smirnovs, Aleksandrs Nikolaja d., person. goda pils., 
skolotājs. No 1908. g. 

166. Smirnovs, Nikolajs Jegora d., Kostromas gub., Jur-
jevas apr., Voskresenskas ciema, Afačichas sādžas., strādājis 
„Salamandra" fabrikā. Iest. 1908. g. l./II. 

167. Sproģis, Kārlis Viļa d. No 1912. g. oktobra. Latvijas 
zoc. - dem. bdrs. 

168. Sproģis, Marija Pētera m., No 1912. g. Latv. zoc. -
dem. bd. 

169. Stepanovs. No 1907. g. Darb. Liepājā. 
170. Strage, Hackels Elja d., Jelgavas pilsonis, sīktirgo

tājs. Iest. 1908. g. 20./X. darboj. no 1902.—1905. g. pie 
Bolobina. 

171. Strazdiņš, Kārlis. Zūru (Zurskoi) pag. 
172. Stuckis, Juliāns Bonizasija d., Kaunas gub., muiž

nieks. Iest. 1907. g., darbā Liepājā. 
173. Stukels, Rūdolfs Jēkaba d., Kaunas gub., Poņevežas 

apr., Podberžanskas pag., Rakanu sādžā, strādāja Liepājas 
ostā. No 15./XI. 1907. g. 

174. Sudars, Jānis. No 1908. g., darb. Valkā. 
175. Surovnevs. No 1907. g. Darb. Liepājā. 
176. Svinne, Augusts Mārtiņa d., Jelgavas Staseviča tirdz

niecības skolas skolotājs. No 15./II. 1908. g. 
177. Šapiro, Rods. Iest. 1908. g., darb. Rīgā un Viļņā, 
178. Špengels, Kārlis Fridricha d., (Girtengovskoi vol. 

? Iršu pag.) Cēsu apr. Iest. 1908. g. 
179. Štals, Andrejs, dzīv. Jelgavā. 
180. štolc, Lūcija Friča m., Ventspils pils. Iestāj. 1907. 

g. janv. 
181. Šulcs, Jānis Jāņa d., Valles pag., Jaunjelgavas apr., 

dz. 1. aug. 1871. g. Strād. „Pirvica" zavodā. Iestājies 1906. 
gadā. 

182. Šulmans, Hesels Leiba d., Lukininskas pils., Šauļu 
apr., Kaunas gub., Jelgavas sīktirgotājs. Iest. 1908. g. 20./X. 
darb. „Bundā" no 1902.—1905. g. pie Bolobina. 

183. Švarc, Indriķis Kārļa d., Ādažu pag., Rīgas apr., Bi
ķernieku ielā, bodē. Iest. 1907. g. 
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184. Tinz, Kārlis Toma d., Pērnavas apr., dz. 1890. g. 
19./II., mācījies Rīgas garīgā seminārā. Iest. 1908. gada 15. 
martā. 

185. Tonis, strādn. „Provodnika" depo, Valkā. Iestāj. 
1908. g. 

186. Umul, Līze (dzim. Neimans), darb. Ventspilī un 
Rīgā. 

187. Upīt, Irma Miķeļa m., Raunas pag., Cēsu apr., dz. 
1881., bez noteiktas nodarbošanās. Iestāj. 1907. g. 1. okt. 
Latv. z.-d. bdr. 

188. Upīts, Pēters Jēkaba d., Raunas pag., Cēsu apr., 
dzelzc. sargs. Iest. 1908. g. 

189. Upmans, Pāvels Žanis Anča d., Līvbērzes pag., Do
beles apr. Iest. 1914. g. L. z. - d. bdr. 

190. Vārna, Viktors Antona d. No 1909. g. 
191. Vasiljevs, Filips, dienēja kā bombardiers Daugavgrī-

vas cietoksnī. Iestājies 1905. g.; darbojies kara organizā
cijā. 

192. Veinbergs, Jēkabs Markus d., Piltenes pilsonis. Iest. 
maijā 1908. g., darbojies Liepājā. 

193. Vilmans, Viktors Didriķa d., dz. 15. martā 1881. g. 
Iest. 1908. g. 

194. Vīndedz, Ēriks Alfrēds Ernesta d., Brancevskas (?) 
pag., Kuldīgas apr., dz. 1891. g. Iest. oktobrī 1912. g. Darbo
jies L. z. - d. zem pseud. „Verners". 

195. Vītoliņš, Pēters Jukuma d., Iaunjelgavas pilsonis. Ie
stājies 1909. g. 

Piezīme: L. z. - d. darbinieks. Madlienas - Gaismas org. 
ap 1909.—1914. g. 

196. Vītols, Ivans Mārtiņa d., Kadenes pag., Bauskas ap
riņķa, dz. 20. aug. 1887. g., mājskolotājs. Iestājies 1905. g. 
Darbojies anarķ. kom. org. 

197. Voliņec, Stepanīda Franča m., Berestoveckas pag., 
Volkovišķu apr., Grodņas gub. Iestājies 1. dec. 1908. g. 

198. Voitkevičs, Lavrentijs Jūliana d., Viļņas pils., dz. uz 
pasēm: 1) savā īstā vārdā, 2) Rogovska, Staņisklava Jūliana, 
vairākkārt jau atklāts no revoluūcionariem. 

199. Zariņi, Jānis Kārļa d. 
200. Zariņš, Kārlis Jura d., Medzes - Vērgales p., Grobi

ņas apr., dz. 27./VI. 1889. g., bijis izsūtīts uz Smoļensku. 
Torņakalna prop. koleģ. loceklis. No 1. aug. 1910. g. 

201. Zariņš, Ludvigs Jāņa d., Jelgavā. No 1906. g. 
202. Zeltiņš, Jānis Ādama d. No 1913. g. L. zoc. - dem. 

Malienas org. darbinieks. 
203. žvīguls, Jānis Alfrēda d., Lēdmanes (Lidaucu?) p., 

Skroderis. No 1910. g. febr.; darb. Jelgavā. 
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Latvijas vēstures pētīšanas biedrība un viņas 
Revolūcijas muzejs 

Piedaloties dažiem Latv zoc. - dem. str. partijas vecā
kiem darbiniekiem, kā Paulam Kalniņam, Fr. Vesmanim u. c., 
1921. g tika nodibināta biedrība, lai nodotos Latvijas revo
lucionārās kustības izpētīšanai un piederīgu vēstures mate-
rialu vākšanai un krāšanai. Taču līdz 1926. g. neizdevās bie
drības darbību daudz maz ievērojami attīstīt. Bija gan sa
lasīti daži materiali. 

1925. g. beigās Hermanis Kaupiņš ierosināja re
volūcijas muzeju dibināšanu un, piedaloties dažiem citiem re
volucionārās kustības darbiniekiem, savāca ap 200 muzeja 
priekšmetu, pa lielākai daļai revolūcijā cietušo fotogrāfijās. 
Ar šiem priekšmetiem L. zoc. - dem. str. partija sarīkoja 
no 1925. g. ziemsvētkiem līdz 1926. g. janvara vidum Aku 
ielā 10 pirmo revolūcijas muzeja izstādi. S.-d. partija izstā
dīja arī sava arķiva materialus — revolucionāro nelegālo li
teratūru. 

Šī izstāde deva jaunus ierosinājumus. Tika savākti jauni 
materiali, ieinteresēti jauni darbinieki un atdzīvināta Latv. 
vēst. pētīšanas biedrības darbība. Tajā iestājās jauni biedri 
un 1926. g. 13. martā sanāca biedrības atjaunošanas sapulce 
ar 21 dalībnieku; pavisam biedrībā bija iestājušies 54 biedri. 

Ar zoc. - dem. partijas piekrišanu biedrība pārņēma sa
vās rokās revolūcijas muzeju. Ievēlēja biedrībai jaunu val
d i ;  t a j ā  i e g ā j a :  F .  C i e . l e n s  ( p r i e k š s ē d ē t ā j s ) ,  H .  K a u 
p i ņ š  ( v i ņ a  b i e d r s ) ,  J .  A b e r b e r g s  ( s e k r e t ā r s ) ,  K .  Z  u  -
t i s (kasiers) un V. Caune (arķivars). Biedrība turpināja 
muzeju tālāk izveidot, vācot muzeja priekšmetus un materi
alus. Šā darba izvešanas labā, muzeja lietas popularizēša
nai, ir rīkotas revolūcijas muzeja izstādes. Tādas sarīkotas, 
neskaitot pirmo jau minēto izstādi Rīgā, 13: Tukumā, Vents
pilī, Talsos, Jelgavā, Liepājā, Rīgā (dziesmu svētku laikā, ar 
6000 apmeklētājiem), Valkā, Rūjenē, Valmierā, Smiltenē, 
Cēsīs, Bauskā un Kuldīgā. Izstādes bijušas atvērtas, ieskai
tot arī pirmo, 130 dienas, apmeklētas no 23000 personām un 
devušas 6300 latu lielus ienākumus no labprātīgiem ziedoju
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miem. Izstāžu ienākumi izdoti pašu izstāžu sarīkošanai, jau
nu muzeja priekšmetu iegādāšanai, un fotogrāfiju pārfoto-
grafēšanai. Tagad muzejā ir pāri par 700 priekšmetu nu
muru, bez tam vēl pāri par 100 dažādu dokumentu un dažas 
glezjias. Iegādāta . arī neliela bibiloteka, kurā ir lite
ratūra par revolucionāro kustību Latvijā un pa daļai arī par 
revoluciju Krievijā. Muzeja rīcībā ir vēl daži desmiti ne-
pārfotografētu fotogrāfiju. 

Muzeju atbalstījusi arī Rīgas pilsētas valde, piešķirdama 
tam pastāvīgas telpas savā skolā, Avotu ielā Nr. 34. Telpas 
gan nav vēl iekārtotas un tāpēc pastāvīgu muzeja izstādi vēl 
rnav bijis iespējams atklāt. To varbūt varēs rudenī. 

Kulturas fonds pabalstījis muzeju ar 1000 latiem muzeja 
ierīcei. Par šo naudu tiek gādātas muzejam mēbeles. 

Pag. g. valsts budžetā biedrībai bija piešķirti 6000 latu. 
Šo zumu biedrība izlietos materialu vākšanai un rakstu krā
jumu izdošanai. Turpmākos rakstu krājumos, tāpat kā šajā, 
tiks ievietoti apcerējumi par revolucionāro kustību un viņas 
darbiniekiem. Raksti un materiali rakstu krājumiem adre
sējami: Rīgā, Tautas namā, Tērbatas ielā 64. V. Caunem. 

Arķivars. 

Uzaicinājums vākt materialus Revolūcijas arķivam 

Latvijas vēstures pētīšanas biedrības uzturētā revolūcijas 
muzejā tiek kopoti visādi priekšmeti un materiali, kam kāds 
sakars ar revolucionāro kustību. Tādi var būt: revolucionārās 
kustības darbinieku ģīmetnes, revolūcijas cīņās kritušo un 
ievainoto kustības dalībnieku ģīmetnes, revolūcijas notikumu 
vietu un pašu notikumu fotogrāfijās vai zīmējumi, apcietinā
juma un izsūtīšanas vietu fotogrāfijās vai zīmējumi, revolū
cijas cīņās lietotie ieroči, revolucionārā literatūra, kā nelegāli, 
tā legāli izdotā, nelegālu tipogrāfiju piederumi, cietumnieku 
važas un apģērbi, cietumnieku vai notiesāto vēstules, cietum
nieku zīmējumi, rokraksti un rokdarbi , apsūdzības aktis, 
spriedumi, agrāko laiku rokraksti par revolūcijas notiku
miem, revolūcijas darbinieku atmiņas, dažādi dokumenti, 
kam sakars ar revolucionāro kustību, kustības dalībnieku vē
stules un rokraksti, apliecības par piederību pie revolucionā
rās organizācijās, revolucion. organizāciju biedru kartes, re
volucionāru organizāciju zīmogi, kontrrevolucionaru izdevu
mi, ievērojamāko revolūcijas apspiedēju ģīmetnes un tamlī
dzīgi priekšmeti. 
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V i s u s ,  k a m  t ā d i  p r i e k š m e t i  b ū t u  
un kas varētu no tiem šķirties, lūdzam zie
dot tos revolūcijas muzejam. Tur tie visdrošāk uzglabāsies 
un būs visiem pieejami. Fotogrāfijās uz vēlēšanos tiek pēc 
pārfotografēšanas atpakaļ sūtītas, ja vien adrese iesūtīta. 

Priekšmeti sūtāmi vai nododami biedrības un muzeja ar-
ķivaram V. Caunem, Rīgā, Tautas namā, Tērbatas ielā Nr. 
64, bufetē. 

Latvijas vēstures pētīšanas 
biedrības valde. 
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Švabe, Arveds. Vārds. Romāns. Rīgā, 1927. 
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Bez tam materiali atrodami revolūcijas laika periodiskos 
izdevumos, kā: „Cīņa", „So2ialdemokratā" (žurnālā), Pē
terburgas Avīzēs", „Dienas Lapā", „Pēterburgas Latvietī", 
„Pēterburgas Atbalsī" un citos. „Cīņas" pirmie 24 numuri un 
„Pēterburgas Latvietis" ir iznākuši jaunā izdevumā un dabū
jami „Daile un Darbs" veikalā par 9 latiem gabalā. 

V .  C a u n e .  
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