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Prīkšvōrds

Tai kai ar literatūru, voi ra!k,stnīceibu apzeimoj vysu zynomas tau-

tas drukātu, voi raksteitū montu, tad zynomos tautas kulturālus

sasnūgumu līmeņs vārojams pēc šos tautas literatūras sasnūgumu por-

skotu, topēc ari literatūras vēsturei, kai inoce:bas prīkšmatam, ļūti lela

nūzeime

Tūmār joikonstatej, ka latvīšu l'teraturas pēteišona izndkuse stipri

napiļneiga, un prūti: tymā laikā, kad iznokuši klajā školu vajadzeibom

pīmārotr" izsmēluši; dorbi par Baltijas latvīšu literatūru, tryukst vysele-

mentaroku zynomā (korteibā sistematizētu ziņu par latgalīšu rakstnī-

ceibu. Latvīšu literatūras vēstures un latgalīšu izlūksnes pasnēdzējim

pamatškolos un vydsškolos šos ziņas jovoc vacūs laikrokstu slejos un

pošim savoktū materiālu josistematizej, kas ar naporvaramom

gryuteibom. Tys pat sokoms ari par latvīšu 1 estures pasnēdzējim. Ari

taidā gadejumā, kJad školotofs dažus materiālus latgalīšu ralkstnīceibā

savoc un snādz tās sovai auditorija 1, školāiiim nav moceibas gromotas,

pēc ikkuras izjemtū vīlu atkārtot.

bo dorba uzdavums jir nākt paleigā latvīšu literatūras vēstures un

latgalīšu izlūksnes pasnēdzējim pamatš'kolos un vvdsškolos dūdūt tim

īspēju īvest skolā latgalīšu literatūras vēstures moceibas gromotu. Šū

dorbu uzaijēmu veikt pamūdvnots nu vairok'm latvīšu volūdas pasnē-

dzējim. M. Apeļs.

Rēzeknē) vosora 1933.
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I. Burtnīceiba.

Vysvacokais un monumentālākais pīminēkl;s latvīšu literatūrā jir
tai saucamo burtnī c c i b a, voi tautas gora monts: tautas dzīsmes,

teikas, porsokas, sokomvordi, meikles. Kai zynoms, vysom baltu tau-

tom jir vairoki radnīceigi tautas gora monta ražojumi. Ari latgalīšim,
Kuri kai cilts burtnīceibas uzplaukšonas laikmetā vēl nabeja vēsturisk-'
atsvešināti nu pārejām latvīšu ciļtim, tautas gora monts kūpejais. Te jo-
apsastoj byutu tikai pi

tautas gora monta vokšonas vēstures Latgolā.

Ka ; zvnoms, latvīšu tautas gora monta vokšonas laikmets īkreit

XIX. g. s. ūtrā pusē, kad iznoc vairoki leloks voi mozoki tautas dzīsmu,
porsoku krojumi. 1894.—1915. g. iznoc pvrmais Kr. Barona sakūpotūs
«Latvju Dainu» krojums, kurā uzjemtas 217,996 dainas, nu tom Latgolā
sakrotas 13,144 daiņas, voi apm.

a/i 6 daļa nu vysom tautas dzīsmem.

Nasaskotūt uz tu, ka le,:dz 1904. g. Latgolā pastovēja drukas breivei-

bas aizlīgšona un vaidēja stvngrvs portautošonas gors, ari Latgolā
atsaroda pašaizlīdzeigi tautas darbinīki, kas stodamīs pi tautas gora

monta vokšonas Latgolā, pagloboja tū nu būjā īšonas.

Izcylokais un centeigokais tautas gora monta vocējs Latgolā j;r

bkgs Pīters Smeļters.

Bkgs P. Smelters dzimis 1868. g. 31. oktobrī Rēzeknes apriņķī Varakļānu pog. 1889. g
P. S. īsastoj Pīterpijs uoreigā seminārā, pēc kura beigšonas 1894. g. teik īsvēteitj par

bazneickungu. 1894.—1897. g. P. S- strodoj kai vikārs Leivonūs, tod Pīterpilī pi Sv.

Katres bazneicas; nu 1897. leidz *1922. g. P. S. strodc kai prāvests Varakļoiius

Ondrupinē, Raipolē un Dagdā. 1922. g. teik īcalts par Skaistas draudzes prāvestu,

kaidu omotu izpvlda ari tagad. Par nūpalnim pi tautas gora monta vokšonas P. S

apbolvots ar treju zvaigžņu ordeņu.

Vākt tautas dzīsmes P. S. īsāce jau ka; semin/arists, tū turpynoja ari

pēc semināra beigšonas. Tai, strādādams Leivānūs pyrmū godu par

vikāru P- S. sakrāj vairāk kai tyukstūšu tautas dzīsmu. Tūmār sakrātos

tautas dzīsmes leidzēklu tryukuma un drukas breiveibas aizlīguma dēl

nav īspējams izdūt. 1895. g., ka
; Pīterpiļs Sv. Katres bazneicas vikārs

P. S. īpasazeist ar Latvju Daiņu izdevēju H. Visendorfu.

sekas tās, ka vysas P. S. slavāktās tautas dzīsmes nūnāc Kr. Barona

Latvju Daiņās. Ari cytus šovus paziņas: bkgu F- Laizānu, K. Skrindu,

E. Krustānu, A. Ancānu un c. P. S. pamūdynoj vākt latgalīšu tautas

dzīsmes un syuteit H. Visendolrfam. «Latvju Daiņu» I. sējumā, kurs iznoce

1898. g., uzjemtas 7197 latgalīšu dzīsmes.

• 1899. g. P- Smelters izlaiž klajā «Tautas dzīsmu, parunu un meiklu

vāceleiti», kurā uzjemtas 2 pārsokas, 188 meikles, 183 parunas un 47

tautas dzīsmes. Tai kai tymā laikā pastāvēja drukas aizlīgšona latga-
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līsim, gromotu vajadzēja izdut Baltija un cenzoram īskaidrot, ka tei

dūmota zynotnisk'im nūlyukim, bet na latgalīšu laseitdjam.

B-kgs P. Smeļters 1889. godā. B-kga P. Smeļtera rūkroksts.

Smeļtera laika bīdrys un centeigs latgalīšu tautas gora monta vocejs
ibeja

bkgs Felikss Laizāns.

F. L. dzyma SakstaJ,ola pog. 1871. g. Pītepijs goreigu semināru beidze 1895. g. Kai

bazneickun,vs dorbojos Malnovā, Rundānūs, Rogovka, Augustovā, Vonogūs,
Rubeufls un Bebrīnē. Miris 1931- g.

Bkgu P. Smeļtera un F. Laizāna ivadeitais dorbs pi sistemātiskas
tautas gora monta krošonas sevišķi atsateista pēc drukas breiveibas

atļaušonas latgalīšim, kad īsasoc latgalīšu nacionālo atmūda. Šū dorbu

vod'a «Dryvas» redaktors K. Skri n d a, pamūdynddams caur laikrok-

sta slejom jaunu latgalīšu paaudzi naatlīkami stotīs pi tautas gora monta

krošonas. Un teršlam, kai studējušo jaunotne, tai ari nadaudzī vacokī

tūreizejī sabīdryskī darbinīki ar aizrauteibu strodoj pi latgalīšu tautas

gora monta krošonas. Tautas dzīsmes teik nūdūtas Kr. Baronam, bet

pdrejais tautas gora monts pa daļai publiceits. Tai, Rēzeknes tērdznī-

ceibas skola izdūd pliašu mcikļu krojumu.
Tūmār pirmī mēginojumi latgalīšu tautas gora monta krošonas dorbā

saskotomi daudz ogrok apskateito laikmeta. Kai pyrmais latgalīšu tau-

tas gora montu jir īsdcis krot Gustavs Mantufels (1832.—1916.).
G- Manteufela sakrdtos latgalīšu tautas dzīsmes 1869. g. nūdrukdtas

Latvīšu Magazīnā (Magazin der lettisch — literārischen Gesellschaft)

19. burtneicā. Ari G. Manteufeļa izdūtā kalendārā (Infļantu zemes laika

gromota. 1862.—1871. g.) īvītots daudz tautas dzīsmu, pdrsoku, paru-

nu un meikļu. G. Manteufeļa paraugam sekoj pyrmais rakstnīks — •
latgalīts A. Jurdžs. (1848.—1926.).

Naatkare;;gai Latvijai nīīsadybynojūt, toutas gora monta vokšonas

dorbus voda latvīšu folklora krotuve. Latgolā šys dorbs vēļ veikts tikai

pa daļai.
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11. Goreigō rakstnīceiba.

Pirmī roksti latvīšu volūdā.

Nu kuļturvēsturnīku pētejumim jir zynoms, ka dažas tautas jau
tolejā pagotnē lītoja īpašus apzeimējuma veidus, t. s. rokstus,

voi zeim c s. Taidas zeimes — rokstus lītoja seņejā plagotnē ar! vy-
sas baltu ciļtis, tai tod ari latgalīši- Tūmār šaids senlaiku raksteibas

veids vēl navar byut uzskateits par rakstnīceibu, jo ar vīnu zečmi parasti
atzeimēja vasaļus jēdzīgus; ari šys pat primitīvais raksteibas veids tyka
reši pīlītdts. Tai, pi latgalīšiim, cik leidz šam jir nūdybyndts, šos zei-

mes lītoja skreiņu, bišu strupu un cytu lītu īpašuma atzeimēšonai.

Pirmī roksti latvīšu voluda no c klajā pēc ordeņa

varas unkatoluticeibasnūsastyprinošonasLatgolā:
XV. g. s. beigos un XVI. g. s. sokumā. Lai krsteigū ticeibu īpūtēt un

nūstyprindt plašokos tautas masos, vocu tauteibas katoļu goreidznīceibai
beja jdgddoj par tū, lai tauta byutu īpazeistynota ar kristeigos ticeibas

moceibom, bet lai tū veikt, paš ;m goreidznīkim beja joporvolda latvīšu

volūda. Pi šo dorba varēja stotīs tikai pēc latvīšu cilšu gālei gos īka-

rdšonas un ordeņa varas nūsastyprindšonas.
Tai, Reigas veiskups Indriks Šartenbergs 1428. g. to laika

Baltijas zūbynbrdļu ordeņa augstokā pdrvaldes īstddē — landtāgā 'za-

stdja par tū, ka Baltijas goreidznīkim kotrā ziņā jdprūt vītejūs, resp.

liatvīšu volūda. Latvīšu volūdas prasšonu pīprasejuši nu goreidznīkim

ari veiskupa Indriķa Šartenberga pēcteči. Šaidam goreigds vērse:bas
mojīņam beja sekas. Kaut ari latvīšu volūdas pīsovynošona nu goreidz-
nīkim gdja lēni un napiļneigi, tūmār leloka daļa nu myusu zemē strodo-

jušim vdcīšu goreidznīkim XV. g. s. beigos jau porvolda latvīšu volūdu.

Daži goreidznīkii naapsamīrynoj tikai ar tū, ka nūtur moceibas latvīšu

volūdā, bet mēginoj izplateit tautā latvīšu volūdā nūdrukotūs lyugšonu
gobolus. Tai leidz myusu dīnom izaglobdjuse un ari šūbreid par vacokū
rokstu pīminēkli latvīšu volūdā skaitos Tāvs m y v s v, voi tāva reizes

tulkojums latvīšu volūdā. Izaglobojušias t. s- S. Grun a v a Tāvs myu-

su, kura pasardda atkldteibā apm. 1521.—1531. g. un Hazentotera Tāvs

myusu, nudrukoto 1547. godā. Ndkušais vacdkais rokstu pīminēklis
latvīšu volūdā ļir desmit Dīva b a v s 1 c i b v, kuru nu vocu volūdas

tulkojis un izdevis Jākuba draudzes bazneickungs Ramms 1530. goda
1585. g. latvīšu volūdā izndc Kanzija 'katoļu ka te k i z m s S. Tolgs-
dorfa tulkojumā. Tei jir pyrmd latvīšu volūdā saraksteitd gromotā.

Nu to pat laika jir izaglobojuši ari vairoki laiceiga satura

roksti l(atvīšu volūdā. Kai šaidi uzskotomi Reigas orūdu savīneibu, voi

«šragu» bīdru saroksti un pat statūti.

Še apskateitī pirmī rokstu pīminēkli latvīšu volūdā rodušīs Reigā
un latgalīšu rakstnīceibu apskotūt myusus var interesēt šūs rokstu

volūda. Tei orkdrteigi klyudaiņa, vocu volūdas lokalizejums latvyski.
Tūmār, jo vocu volūdai tyvu stdvušūs vordus atmatām, pdrejīm — lat-

vyskim — vordim vīnaida leidzeiba kai tagadējam vidējam dialektam,
tai ari latgalīšu d;alektam. Tai, Hazentotera Tāvs myusu beigas skaņ šai:
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mumg mu33e grafe fa meš§ pammat mušge parrabuefen. SHc
toebbe mumč laune babe3fle, pett pasarga mumš nu touSge lounc.
Gruiiava Tāvs myusu, pyrmūs goreigos dzīsmēs un «šragu» rakstus iza-

globojuse tagad vidējā dialektā izzudušd «y» skaņa. Tai, īkrdvēju bro-
icibas 1533. g. jaunuzjemtūs bīdru sarokstā losoms šaids īroksts:

tynna ©3aciert)n Inf šott> čfrntoet par joune mai)ēēe.
Dialektu atsasvešinošona, kaidu nies vārojam tagad, noc vālok. kai

turpmāku vēsturysku ntītykumu sekas.

Visi apskateitī roksti uzraksteiti gotu šriftā, jo tī beja tulkoti nu vdcu

voludas. Ai til beja likti pamati gotu raksteibas īvesšonai latvīšu volūdā.

Jezuitu ordens.

XVI. godu simtinī latvīšu zemi skar vairāki svareigi vēstu-

riski nūtykumi, kuru sekas jir tās, ka latvīšu zeme teik saškaļdeita atse-

višķās dalos, pi kam šās atsevišķas daļas teik vīna nu ūtras uz ilgāku
laiku nūrūbežotas un padūtas pilneigi pretejim īspaidim, kas vīnu latvīšu

tautas dalu pilneigi atsvešinoj nu ūtras.

Vīns nu šā godu s;mtiņa svareigākim vēsturiskim nūtykumim na

t;kai Latvijā, bet ari vysā Eiropā, jir reformācijas ātra izaplateišona un

katoļu bazneicas varas sasaškūbēšona. Pirmī reformācijas deigli, kai

zynoms, izacēle Vācijā XVI. g. s. sākumā- Dreiži reformācijas vilnis
atnoce ari leidz Baltijai. Te reformatoru māceibas atbalsteja bruninīki,
tos īdēsteidami ari sovim dzymtslaudim — latvīšim.

Lai reformācijas ;zaplateišonu paralizēt, katoļu bazneicas vadeiba

pīlyka daudz enerģijas un naatlaideibas. Izcyla lūma šymā dorbā pīkreit
Jezuitu ordeņam (dybynāts 1540. g.) Latvijā Jezuitu ordens īsāc

dorbātīs pēc Vydzemes un Kurzemes pīvīnāšonas Pūlijai, nu sākuma

Reigā (1582.—1629. g.)- Bet tai kai Reigā arvīnu vairāk nūsastyprynāja
luteranizms un ordeņa darbeibā tur beja apdraudāta, jezuiti nu Reigas

sovu sēdekli pārcēle uz Cēsim, bet vālāk, pēc Vydzemes pīvīnāšonas
ļuteraniskai Zvīdrijiai, uz Daugavpili. Nu šejines jezuitu ordens ;zplota
rūseigu darbeibu, kura aptver vysu t. s. Pūļu Inflantiju, voi Latgolu. Pa

v\su Latgolu teik atvārti jezu;tu punkti — kolēģijas un misiones. Lat-

golā Jezuitu ordens dorbājās leidz 1821. g., kad krīvu valdeiba izdeve

reikojumu, ar kuru Jezuitu ordeņa darbeibā Krīvijas valsts rūbežās beja

aizlīgta. Tai tod Jezuitu ordeņa darbeibā Latgolā "aptver apm. 2
1/. godu

s
;mtiņus. Tik ilgs darbeibas lailka spreids navarēja palikt bez sekom

myusu literatūras un kultūrvēstures atteisteibā.

Kai golvonū īrūci ceiņā pret reformācijas kusteibas izaplateišonu

Latvijā, Jezuitu ordens pīlītāja tyvynāšonūs plašākom tautas massom

un šūs tautas massu īpazeistynāšonu ar katālu māceibu un dogmom caur

drukātu vordu. Apsamatūt uz dze ;vi Latgolā, Jezuitu ordeņa mūki vys-

pyrms paši īsamāceja latgalīšu volūdu un tad stājās pi laseišonas māks-

las izplatei'šonas tautā, lai taidā kārtā dareit pīītamus tautai goreigūs
rokstus, pi kuru izdūšonas ordeņa mūki ari daudz strādāja. Jezu.'tu
ordeņa naatlaideigai un ilggadeigai darbeibai šymā laukā beja palīkuši

panākumi. Pakāpeniski grāmotas laseišonas mākslas prasšona tautā

dziļi īsasalkņāja un palyka par tradiciju. Pēc šos nu jezuitim latgalīšus

īpūtētās tradicijas ikvīnam ikiatālam beja obligatoryski joprūt laseit po-

toru grāmotu. Pasate;cūt šai tradicijai vālākūs portautāšonas laikūs

latgalīši spēja uzglobot teiru un skaidru sovu volūdu.

Latgalīšu rokstu volūdas atsasvešinošona nu porejus latvīšu rakstei-

bas. Pirmī Jezuitu ordeņa rakstnīki Ertmans Tolgsdorfsun
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Jurs Elgers nākuši nu Vācijas -un ari šovus rokstus drukoj

gotu šriftā. Nākuši jezuitu ordeņa rakstnīceibas darbinīki noc nu

Pūlijas un šovus rokstus drukoj pūlu raksteibā — latiņu šriftā. Taidā
kortā Latgolā nūsadybynoj latiņu raksteibā. Vydzemē un Kurzemē

ļuteranu māceitāji — goreigas rakstnīceibas nūdybynātāj:, pēc tautei-

bas vācīši, īvad, turpretim gotu raksteibu. Pamozam divas tautas da-

ļas: latgalīši un pārejī latvīši, teik attālynātas vīna nu ūtras, kai poli-
tyski (Latgolā zam pūlu īspa'da, bet Vydzeme un Kurzeme zam vocišu

īspaida), tai ari kulturāli: divas vīna ūtru apikarojušas reliģijas un divas

pilneigi svešas vīna ūtrai raksteibas.

Jezuitu izdūtōs grōmotas un tūs autori.

Pirmī jezuitu rakstnīceibas darbinīki. Ertmaņs Tolgsdorfs,
kai jau tyka apskateits, jir tulkojis latvyski Kanzija katoļu katek zmu,

kurs īspīsts Viļņā 1585. g. un uzskotoms par pyrmū latvīšu gromotu.
E. Tolgsdorfs, pēc tauteibas prūsis, dzimis 1550. g. Dorbdjīs kai

bazneickungs Reigā un Cēsīs, kur miris 1620. g.
Juris Elgers dorbojds vysstraujdkā katolicizma un reformā-

cijas ceiņu laikā. J. Elgers, pēc dažom ziņom latvīts, dzimis 1585. g.

Valmīrā. Kai jezuitu ordeņa mūks dorbojds Cēsīs, tad Daugovpilī, kur

miris 1672. g.
J- Elgers saraksteja šaidas gromotas:
1) Katekizmu (vērsroksts: Catechismus sev brevis institutio doc-

trinae Christianae quinque capitibus comprehensa m gratiam gentis

Lothavicae per R. P. Georgium Elger ē Societate Ješu. Viilnae Typis
Acad. Soc. Ješu. Anno D. 1672.»)

2) Evangelju — 1672. g. Viļņā.
3) Goreigu dzīsmu gromotu — 1673. g.

4) Pūlu—latiņu—latvīšu vdrdneica — 1683. g.

Vysas gromotas drukdtas gotu sriftā un vidējā dailektā, tūmār pa-

reizraksteiba vairok pūlrska, kai vocyska.

Pyrmōs grōmotas latiņu raksteibā.

1730. g. Viļņā tvka nūdrukota «Katoliszka Dzimsmiu gromota Di-

wam Wysswarygam por gudu un Latwiszym por izmociejszonu», ūtrys
šos gromotas izdavums izndcis 1765. g., bet leidz 1871. g. gromota

pīdzeivoja 15 izdavumu. Jodūmoj, ka gromota pīdzeivoja ari vairok

izdavumu, bet pēc drukas breiveibas aizlīgšonas latgalīšim 1871. g.,

gromotu nalegali pdrdrukojūt, gromotas izdūšonas gods tyka apzeimēts
ar kuru nu īprīkšeju izdavumu godim. Tai tod šei gromota ap pusīītra

godu simtiņa latgalīšim beja golvono losomo vīla. Vairokas paaudzes pēc
šos gromotas īsamdceja laseišonas mdkslu un nu jos ari smēle goreigas

vērteibas.

Gromota raksteita latiņu šriftā un latgalīšu dialektā. Lītota pūlu
pareizrakste ;ba (feidzskaņu meikstynojumu apzeimēšona; š, ž, o apzei-
mēšona ar divkoršom leidzskaņom), kai tū radžam nu pīvasto gromotas
titula.

Johans Lukaševičs. Par gromotas autoru uzskota jezuitu
Johanu Lukeševiču, kurs dorbojds Daugavpilī ap XVIII. g. s. vydu un

bejis pazeistams kai dedzeigs katoļs. kurs centīs izplateit katoļu ticeibu

storp latvīšim.

Be.z dzīsmu gromotas, J. Lukaševičs saraksteja vēļ evaņģēliju,
ka te k i z m v un cytus goreiga satura rokstus.
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Porejos XVIII. g. s. izdūtos gromotas. Pi goreiga satura gromotu
saralksteišonas strādāja ari Vairāki citi Jezuitu ordeņa mūki, kuru vārdi
leidz myusu 'laikam nav izaglobājuši. Atzeimejamas šaidas XVIII. g. s.

izdūtos gromotas:
1. Latvīšu gramatika. Drukāta Viļņā 1737- g.
2. Sakramentu daleišonas rituāls, 1764. g. Gromota atkārtota

vēļ 2 izdavumūs.

3. Katoliška piļneiga ticeibas māceiba ar vaicošonom un atbiļdē-
šonorn. Viļņā, 1766. g.

4. Krysta ceļš. 1799. g. Šei grāmota pīdzeivāja 6 izdavumūs.

Pādejais izdavums drukāts 1867. g.

5. Lyugšonas ap dzeivošonu Kunga Jēzu ChrySta, 1799. g. Iznāce

pīcūs izdavumūs (pādejais izdavums 1849. g.).
6. Padūmāšonas un Lvugšonas ap cītēšonu Kunga Jozu ChrySta,

Polockā, 1796. g.
7. „Nabožeristwo ku czci y chwale Boga w Tc6ycy Swie.tei Jedynego,

Najsw. Panny Maryi y Š. Š. Patronow z pieaniami i nauka krotka o obo-

vvionzkach chrzescianskich na Lotewski z Polskiego przetlumaczone".
Vilnā, 1771. g.

Volūda. J. Lukaševičs un porejī šo laika goreigu rokstu autori nāce

nu Pūlijas- Pamateigi pīsovynojuši latgalīšu dialektu, ji tūmār gialeigj

naatsabreivāja nu pūlrskom voļūdās formom. Vysumā tūmār XVIII. g. s.

drukātus grāmotu volūda, jo atsvīžam dažus pūliski darinātus izteiicīņus
un pūļu volūdas ortogra-fijas sovaideibas, skaidra latgaliska, bez svešu

vārdu pīmaisejuma, kaidi isazoga goreigās grāmotās, ikūpā ar tū ari

tautas volūdā, nākušā godusimtinī.
Paraugs nu Lukaševiča eviangelija, izdūtā 1753. g-:

«Tu layku: izgoja pasac;szona nu Cezara Augusta, kad byutu sa-

rakstits wyss pasauļs. Tiey sarakstiszona pyrma topa nu Piles — Kunga
Syryas Cyryna. Un goja wyssi, kad ayzarakstitus, ikvins uz sowa

mista. Goja tod un Jezups nu (ialilejas, nu mista Nazareta, uz Judu
zemi, uz mistu Dowida, kotrys saucas Betlehem: todeļ, kad \vinsz byja
nu rodu un cilts Dowida: kad byutu aizrakstīts ar Maryu salaulotu siew

siwu. (Luk. 2.).

Jezuitu ordeņa darbeibas nūslāgums.
Miķelis Roth's. Bazneickungs — misionārs Mikeļs Roths teicami

porvaļdeja latgalīšu dialektu, topēc jo saraksteito «V ys a mo-

c c i b a katoliška» sevišķi izaceļ storp vysom jezuitu izdūtoin gro-

motom ar latgalīšu volūdas svaigumu un latgalīšu dialekta formu oriģi-
nalitāti.

M. Roths, aicynots nu Latgolas magnāta Joua-Augusta Hylzena.
dūdās kai bazneickungs — misionārs uz pošu attolokū Latgolas styu-

reiti — Dagdu. Te plašā apkortnē zemnīki vēl bejuši lūti pogoniski: uz

lyugšonom meitas gojušas zam līpom un veirīši zam ūzulim, pīlyuguši

čyuškas un ticējuši vysaidim zababonim, pīlyuguši mīlesteibas dīvekli
Cirukli. Šaidā, nu vocu un pūlu kultūras nasasnāgtā styure ; tī, prūtams,
varēja ari izaglobot svaiga un naaizkorta latvīšu volūda, kuru Roths ari

pīsovvnoja, te ilgoku laiku dorbodamīs. M. Roths bejis lūti darbeigs;

apmeklējiis zemnīku mdjas, tsadzilinojis jūs dzeivē, orstējis, devis

nīkim praktyskus padūmus un taisneigi izdalejis pabolstus, kurus tryu-

kumcītējim atvēlējis šo apgobola mu:žn3ks, magnāts Jonis Hylzens. Pla-

šākā apgobolā M. Roths tyka saukts par latgalīšu apostolu.
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«Vvsa moceiba katoliska» 364 1. p.
bīza gromota, īkortota 2 daļos. I. daļas
ikortojums šaids: Ivods, Dīvs un cyl-
vāks, pasauļa radeišona, Ikristeigd ticei-

ba, pyrmd cylvāka grāks. 1. nūdaļa —

ticcibas aplīcyndjums (Es tycu) seika
izskaidrdšona. Šai nūdaļai veļteits 30 lo-

pas pušu. 2. nūdala —ap nūceju («Tavs
myusu» seika izskaidrdšona uz 34 1. p.).
3. nūdaļa — ap mīleibu (10 Dīva bau-

sleibu izskaidrdšona uz 58 I. p.). 11. dala
izska;drdtas bazneicas 'bausleibas un sa-

kramenti. Pi atteiceiga jēdzīņa izskai-

drdšonas īturāta šaida kdrteiba: vaicdju-
mu un atsaceibu veidā teik izsmējuši no-
skaidrots atteiceigs jēdzīņs, tad nde šam

jēdzīuam plmārota moceiba, toldK teik

pīvasti uz šū jēdzīni atsanasuši vdrdi.

nu Svātim Rokstim un beidzāt apskota-
mam vaicdjumam pīmārota gobola nu

biblijas breiva atstosteišona- Volūda

vyscauri īturāta vīnkorša, takuša un

skaidra latvyslka. Gromotas īkdrtdjuma
un volūdas raksturojumam teik pīvasts
zamdk sekojušs izvylkums nu jss.

«Vysa mŌceiba katōliška» titullopa

Ab caturtu Diva baušlibu.

W. Ku Divvs pisoka ar tim wordim: ciniey Tawu un Moti?

A. Pisoka barnvm milot' tin cinievt' sowu Tawu un Moti, klausievt' ius, un

dut' winim paleygu.
W. Diel ko Diws storp baudlibom mileybys tuvvaka, szu baušļu paprisZku ir

milicis?

A. Diel to, kad Taws un Motie piec Diwa oyrmu tur witu, un partu ayz wyssim
pyrmok vvaia.'; mums ius milot', aisto caur winim turym nu Diwa dzieywi, un wyssu

szo pasaula lobumu.

W. Iksz kaydom litom waiag vvinim byuf paklausieygim?
A. Iksz wyssom kotras nawa ayzrfigtas nu Diwa.

W. Diel ko soki, iksz wyssom litom kotras nawa ayzligtas nu Diwa?

A. Diel to, kab ku lyktu mums darieyt' kas nu Diwa ir ayzligts, tod waiag way-

rog byut' paklausieygim Diwam, ne kay laudim-

W. Kod un kaydu paleygu waia,; mums dut' sowim Dzymdynotoim?
A. Waiag dut' vvinim paleygu iksz ius waiadzieybom tay laycieygom kay un

myuzeygom: a wyssuwayrog pi iūs vvacuma un naspaka.
W. Diel ko Divvs pi tos baušlibys dadiewie: kab ticu labi klotus un kab ilgi

dzieywotim wiers ziemis?

A. Uz parodieyszonu, kad diel blogoslawieyszonys Tawa un Motis, szymā wiel

pasauli moksoy Divvs bamym par padareytu winim gudu.
W. Way waiag tod barnym starawieytis kad nupielnieyču sieu blogoslawiey-

szonu Tawa un Motrs?

A. Tay ir waiag; bet !eydza un waiag bieytiš kab ar sowu nacinieyszonu, nasa-

wylktu iūs nulodieyszonus uz siewim.

W. Tawym un Motiem way ir kas pisacieyts caur szu baušlibu?

A. Ir pisacieyts barnus sovvus milot', dut' winim waiadzieygu portikszonu, a

wyssuwayrog starawieytiš ab izwuycieyszonu to wyssa, kas pidar da Diwam; un

cisz sorgotišl, kab caur sowu dažkārt slyktu dzieywi, nasamaytotu un na ilaunotu bar-

nus sovvus.

Mocieyba ab tu kas pidar nu Dzymdynotoiū barnyrn, un kas nu barnu pidar
Dzymdynotoim.

I. Tawy un Moties waynieygi ir barnym sowim: 1. Mrleybu un tu mileybu uz
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wyssim leydzonu, winu par utru wayrog namilodami,ni winampar utru wayro,.,- lasky!s
dareydami; aysto tiey naleydzona mileyba, ir sakiys naydii liii pawidieszonys storp

barnym: milieybu patisieytfu, napuštieydami satys ni monta, ar sowu nalobu paradu
aba ar dzierszonu; aysto kay ius ir izdawuszy uz szu pasauļu, tay un waiag kab
abdumotu winim uz priszku lobu dzieywi. 2. Waynieygi ir dut' winim lobu izaudziey
szonu, tys ir: ne ab tu win starawieydamis kab ius izbarot' bet kab byutu to wyssa

izwuycieyti, kas winim uz pestiszonu ir waiadzieygs: un kay miekley un wieras nu

barnym dorba un paklausieyszonys, tay lay vvieras kab un Diwa klausieytu, Bažniey
cā staygotu, nu launys draudzieybys sorgotus; un diel to waiag winim iksz grozys ius

audziet', un ar-winu izplastas ačš turēt' uz wyssom ius sty;,om, aysto nu winim Diws

imš rakunku par barnym. 3. Waynieygi ir uzgola Tawy un Moties ar sowu lobu

dzieywi barnym sowim iksz wyssa it' papriszku; aysto loba dzieywie Dzymdynotoiii
i.r utra gromotā diel barnū: un kayds ir calms, taydi un io zory byuš; nu ryukta kūka

naizaugš nikod soldoni obuli.

11. Barny waynieygi ir sowam Tawam un Motiey milieybu un cinieyszonu, kot

ros milieybys un cinieyszonys, ni ius nabadzieba, ni daszkart slykta ius dzieywic. ni

wacums nawar mozokys dareyt'. 2. Waynieygi ir winim paklausieyszonu, un tay lelu.

kad net tim, kotrym wini uz izaudzieyszonu aba izwuycieyszonu addutu, waiag byut'
paklausieygim. 3. Wayniey\i ir winim paleygu taydu paszu, kaydu nu winim ir pa-

iamuszy, un leloku wiel, Ikad ayz wacuma aba nawiesieleybys naturatu sposoba por-

sabarotiš. Pi smiertis waiag winim samieklet' Ba/.nieyckiiiiKii kab ar Swatym Sakra-

mentym byutu porlaysti nu szo pasaula.

Wordl nu Swatira Rokstim.

Ne atiam mv barna grozys; aysto kocz iv ayzciersi ar reyksti, nanumicrš. Prov.

23. 13- Tawy naskubynoit da dušmiey dalus sovvus, un iūs audzieit iksz grozys un

baylis Kunga. Ephes. 6. 4. Kļaus Tavva towa kotrys tievvi pidzymdynowa, un na-

smodiey kad paliks vvaca Motie tovva. Prov. 23. 22. Lay liksmoias Tavvs tows un

Motie tovva, un lay prycoias kotra tievvi pidzymdynowa. lbid- 25. Kas bieystas
Kunga, tys ciniey Dzytndynotoiūs, un kay kungim kolpoš vvinim. Eccl. 38. Daly pa-

klausiey,;i essit Dzymdynotoim iksz wyssa, aysto tay ir paticis iksz Kunga. Colos. 3. 20.

Jezuitu darbeibas centri Latgolā. Kai jau zynom, jezuitu darbeibas

centrys Latvijā nu sākuma beja Reigār tad Cēsīs un vālok Daugovpilī
(sokūt ar 1629. g.). Latgolā jezuiti nūdybynoja divas ģimnāzijas: kolē-

ģiju Daugavpilī (1634. g.) un ģimnāziju Krāslovā' (1665. g.), un vasaļu

ryndu bazneicu (Vyškūs 1621. g., Aulejā un Izvoltā 1630. g., Kroslovā

1698. g. un daudz cytu). Pi bazneicom tyka dybynātas školas dēl bārnu
īmāceišonas laseit. Kur nabeja īspējams nūdy'bynot pastoveiigu baznei-

cu, tur tykJa> dybynotas misijas, uz kurom jezuitu bazneickungi izbrauce

periodiski. Caur bazneicom un misionem teik izplateitas jezuitu dru-

kātos goreigās grāmotas. Pi vairākom baznecom un misionem pastā-

vēja draudzes školas ar latvysku māceibas volūdu (Aglyunā, Viļakā,
Krāslovā un cytās vītos).

Kroslovas goreigais seminārs- Par katoļu golvonū centru XVIII. g. s.

klyust Krāslova. Te teik izcalta skaistāko Latgolas bazneica, nūsa-

dybynoj pastoveisgs Inflantu veiskupa sēdeklis un katālu gore;gais se-

minārs, kurs Krāslovā dorbojās gondreiž vasaļu godu simtini (1757. —

1842. g.) un sagatavoj Latgolas katāļu draudzēm goreidznīkus. Semināra

teik pīgrīzta nīīpītna vēreiba latvīšu volūdas. resp. latgalīšu dialekta

studijom. Vairāk semināra audzēkni vālāk klyust pazeistami kai go-

reigās un pyrmūs latgalīšu pasauleigūs rokstu autori. Par semināra pa-

stāvēšonas lailku nu jā tyka izlaist1'253 bazneickungi.

Goreigō rakstnīceiba XIX. godu simtinī.

Rakstnīceibas veicynotoji. M. Rotha «Vysa moceiba katoliška» jiu

pādejais svareigokais Jezuitu ordeņa izdavums. 1821. g. Krīv; jas vaļ-
deiba aizlīdz jezuitu ordeņa darbeibu Krīviļjā un Jezuitim Latgolas rū-

bežas joatstdj. Jezu;tu īsoktū dorbu pi goreigds literatūras raksteišonas,

drukošonas un izplateišonas Latgolā tagad veic pa daļai brāļu Domi-
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nikanu (Latgolā pastov nu XVII. g. s. beigom leidz 1832. g. ar centru

Pasinē, vāldk Aglyunā) un Lazaristu — Misionāru ordeni, pa
daļai atsev'šku draudžu bazneickungi, bejušī Krdslovas semināra

audzēkni. * fj
XIX. g. s. pyrmā pusē iznōkušōs grōmotas.

Laikā leidz drukas breiveibas aizlīgšonai Latgolā (1871. g.) iznākušas šaidas gro-

motas: 1. Sakramenta daleišonas rituāls, 1799. g.; 2. Dzīsmes svātas uz gūda Dīva

Kunga, Jumpr. Marijas un Dīva svātu, 1801. g.; Cvlvāks īškeigs aba moceiba ap ko-

reibom cvlvāka, 1808. g.; Moceiba lyu ,šonu un apdūmošonu ap svātu mišu, 1821. g-:
Eisas lyugšonas un dzīsmes dēļ pažytka, 1824- g.; Gromota lyugšonu uz gfida Dīva

Kunga, 1833. g.; Eisa moceiba dēl mozu bārnu, 1835. g.; Lyugšona pi Vysusvātoka
Sakramenta, 1840. Līceiba un apraksteišona, kaidas jir povinnostes formindera

parafias, 1850- g.: Litania ap mūku K. Jezu Krysta, 1856- g.; Litania uz sv. Rochu,

1857. g.; Dzīsme kas gryb Kungu Jezu gūdynot, 1858. g.; Dzīsme pyrma Miša Svāta,
1858. Eisa pavuiceišona kai gatavētīs un īt pi spovedes, 1859. g.; Līceiba brole-

stes, 1861. g.; Moceiba ap kolpošonu Dīvām, 1863. g.; Gromota lvugšonu ar koronku,
1863. g.

Šūs gromotu autori nav zynomi. Dūmojams, ka lelu daļu nu šom

gromotom sarakstejuši bk g i Jaloveckis, X o p c s, R i mkev i č s

unFabijans Kržižanovskis.
Sevišķi rūseigs šo laikmeta rakstnīce ;ibas darbinīks beja bk g s

Jaloveckis. Bkgs Jaloveckis beja pādejais Krdslovas goreigo se-

mināra vadeltojs. Miris 1884. g.
Bez tam izndkušas vēl sekušas zynomu autoru gromotas:
Bkga J c z. Kirkilo «Gromota brolestes Vysusvātdkas Sirdes Jezu un Marijas».

1849. g.: bkga Tomasa Kossovska «Gromota apt,odošonu breineigu nūlikšonu

Dīva aba tajemnica Ticeibas svātas ar cytom vajadzeigom moceibom», 1845- i„r.; to

pat autora «Moceibas kotrai nedēļai vysam godam», 1850. g., Je z- Maculeviča

«Homileja, tys jir izplateišona, aba moceiba, kū zeimei ikvīns vords lyugšonas Dīva»,

1859. g.; Styglovas prāvesta Stefana «Kavēklis pesteigs, aba pesteiga
nroceiba ap nūmani Dīva», 1808. g.; bkga B. Bagensa «Gromoteņa vysaidu Iyug-
šonu un Utainu, 1859. g-: bkga Antoneviča «Skaiteišonas dīveigas dēl kataliku

ļaužu», 1879. 1;.; G- Manteuffeļa «Lyugšona par mēnesi māju», 1863. g-: to pat

autora «Krista ceļš». 1867. g.; to pat autora «Gromota lyugšonu», 1867. g.

Vairokas nu še pdrska ; teitom gromotom iznoce 2—6 izdavumūs

Slēdzīni.

Nūstvprinojūt katoļu ticeibu, jezuitu un dominilkanu ordeni, vāldk

atsevišķi goreidznīk? īsaknoja latgalis īi s īrašu pīsovynot

lāseišonas moks 1 v. Tai d ā korta latga 1 ī t s tyka

attuTāts nu portaut o šo n a s, nasaskotūt uz tīī, ka vasaļus di-

vus godu symtus atsaroda portautotoju: krīvu un pūļu žņaugus.
Kai jau tyka apskateits, laikā nu pyrmos gromotas iznokšonas lat-;-

nu burtim 1730. g. leidz drukas breiveibas aizlīgšonai 1871. g.. iznoce ap
50 dažaida goreiga satura gromotu. Vairokas nu tom iznoce 2—15 izda-

vumūs. Rēkinojūt, ka kotrys gromotas izdavums iznoce 2000 ekzempļa-
rūs (patīseibā drūši vīn ekzempļaru skaits kotrai izdūtai gromotai beja
Ieloks), 150 godu 1 a i<k ā tyka nūdrukots ap 200000 gromotu!
Reiz par pādejim ītaupejumim īgddotū gromotu latgalīts cīteigi uzglo-

bdja, teī kai montdjums pdrgdja nu paaudzes uz paaudzi. Lela dala nu

to laika gromotom uzaglobojuse latgalīšu sātos ari leidz myusu dīnom.
Vailrokas paaudzes meklēja šymos grdmotds gore

;

gu bareibu un

atspērdzynojumu pēc smoga fiziska dorba dzymtskunga teirumūs. Šūs

gromotu porlīceibas veidoja latgalīša raksturu

īpatnējā gorā un prūti: nav vērts nūsadūt reālos

dzeives seikumim, bet gora pasaules izkūpšonai
pīgrīžama vysa vēreiba.
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III. Pasauleigōs rakstnīceibas sōkums.

Pyrmōs pasauleigōs grōmotas.

Zvārasti. Latgolas tīsu archivūs izaglobājuši latgalīšu izlūksnē saraksteitūs zvā-

rastu teksti nu 17. g. s. Par vacākū zvārastu uzskota 1688. godā 25. novembrī Dau-

gavpilī uzraksteitū zvārastu kaidā muižas rūbēžu streida lītā. Utrys leidz šam arki-

vūs uzītais zvārasts latgalīšu izlūksnē atsateic uz 1692. g. Tys skan šai: «Mani Kry-

stapu Zydini ar tu apburtu olu apdzirdis bia ir nu tos abdzirdiszonas biow dv godus

sJym&.»

Latgalīšu gramatikas. 1732- g.

'izdūta latvīšu gramatika nu nazyno-

ma jezuīta. Tymā pūļu raksteiba,

bet izlūksnē nav teiri laVcaliska.
Otra gramatika ari nazynoma auto-

ra — jezuita dorbs, iznoc 1737. g.

Pyrmo cisti latgaliskā gramatika, ku-

ras gramatiskās formas nav zaudēju-
šas sovas filoloģiskās vērteibas ari

myusu laikus, saraksteita nu bk. J c zu-

pa Akileviča un izdūta 1817. g-

Latgalīšu gramatiku saroksta un iz-

dūd 1853. g. ari bkgs Tomass X os-

sovs k i s, bet bkgs Jā n s Kur-

miuš 1858. g. izdūd pūlu-latiņu-

latvīšu (latgalīšu) vordneicu.

Vvsas šos gramatikas tū-

mār saraksteitas na latgalīšu,
bet pūlu goredznīku un Kro-

slovas goreigo semināra vāja-
dzeibom. Latgalīšu školu un

mdjmdceibas vajadzeibom šy-

mā laikā iznoc vairokas ābeces.

Ābeces. Pyrmd latgalīšu
ābece izndce 1768. g. ar nosau-

kumu «Elementarz lotewski z

Kossovska gramatikas titullopa.

abecadlem, krdtkim katechizmem ejssa mociba i modlitwami ejssas lyug-

szonas». Turpmdk izndc vairoku autoru «Elementāri ar pīl:ikšonom» —

ābeces un losomos gromotas bārnim, kur beza goreiga satura rokstim

atrunām ari pasauleiga satura rokstus.

Praktyska satura grōmotas.

Apstākli, pi kaidim rodos pyrmos pasauleiga satura gromotas. Kai

redzējām, jezuitu ordetia rakstnīceibas darbinīku golvonais uzdavums

beja pīradynot latgalīšus pi laseit prasšonas mokslas, padareit īsamocei-
šonu laseit par tradīciju, lai taidā kortā dare*t pīītamus latgalīšim gorelg*
satura rokstus un styprindt tautā katoļu ticeibu. Šys dorbs teicami tyka
veikts un 19. g. s. sākumā ikkotrā latgalīša sātā beja atrūnama vīna voi

vairokas goreiga satura gromotas. Tagad rakstnīceibas dairbinīki —
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bazteidkungi varēja pīgrīzt vērcibu ari praktyska satura rokstu izdūšo-

nai Un tī beja vairs kai napīcīšami: tymā iaikā kad Vokoreiropā un

teicat kaimiņus aiz Daugovas tyka i osti jauni celi vysos praktyskas
dzeives nūzarēs, latgaiīts vēl saimnīkoja pēc tāvu tāvu īražas. Nu pūlu
muižnīkim, kuri dzeivoja vairs Pūlijā un orzemēs, bet na šovos Latgolas

muižds un šovus dzymtscylvākus nycyndja kai zamdkus radejunvus, pa-

mūdyndjumu uz saimnīkdšonas pdrkdrtdšonu navarēja ga;deit Nava-

rēja smelt nikaidu pamdceibu lalgalīts ari nu Baltijas latvīšu topušds
pasauleigds literatūras, jo tei drukdjds latgalīšim piļneigi svešā gotu
raksteibā. Vajadze;bu pēc praktyslka satura rokstim redzēja daži Latgo-
las bazneickungi,, bejušī Krdslovas sem'nara audzēkni, kuru gaitas jau

nu školas godim beja saisteitas ar latgalīšu dzeivi; daži nu šim bazneic-

kungm; ndce pat nu latgalīšu saimēm. Tī stdjds pi praktyska satura gro-

motu izdušonas latgalīšim.

Bkgs Jezups Akilevičs, 'kura vdrdu minējam, apskotut pyrmds latga-

līšu gramatikas, 1832. godā izdūd ari pyrmū praktyska satura gromotu.

Tei saucās: «Eysa mocība ap audziszonu biszu wysim bitinikim

un wyssuw air o k Latwi sz ; m nu wi n a ju s drauga

Leyksnas Baznickunga strupay un s*kaydray sa-

ra kst cy t a.» Apskotomais temats grdmotā izsmēluši tin lītdareigi
apstrdddts un viņā snāgtī padūmi bitinīkim var nūdareit ari šūbreid.

Bkgs Mik. Jackevičs 1849. g. izdūd «Gromotu da zynoszonas pisa-
tuirejszonas — draudzieybu way pawujcieszona I\ay wajag dzierszonti

porstot un nu Brandi\v;ndzierynia \vay cyta stypra atjyukt » Leidzeiga
satura gromotu saraksteja Viļānu bazneickungs A- Beļskis 1859. g. ar

vērsrokstu «Ejsa mocieyba diel paskubinoszonas Tycieygu laužu da

aizaligszonaj brandwina, roma un araka.»

Bkgs Jezups Maculevičs jir radzamokais šo lailkmeta rakstnīks. Jo
gromota «Pavuiceišonas un vysaidi sposobi zemnīkim — latvīšim». nū-

drukdto 1850. g., jir naatsverams praktysku padūmu un populāru pamd-
cuši didakt-'skā gorā saraksteitu stdstējumu krdjums tūreizejīm laseitd-

jfm, kuri beja pīrodīiši vīneigi pi goreiga satura roikstim. Bkgs Jez. Ma-

culevičs dzimis un audzis Latgolā, te ari kai bazneickiuiKS strdddjis leidz

myuža beigom. Sprīžūt pēc dažim autobiografiskim datim, kuri atrūna-
mi jo «Pavuiceišonā», bkgs Jez. Maculevičs dorbdjīs, storp cytu, Osyunes
un Kaunatu draudzēs, bet cīteigi sekojis pcc svareigdkim tūreizej(is
dzeives nūtykumim vysā Latgolā. Igyutūs nūvārdjumu rezultāts naap-

skaužams: J. M. redz cik daudz pūsta un nabyušonu latgalīšu sātos tilkai

caur tū, ka zemniiki svāti pīsatur pi tavu-tāvu īrodumim kai saimnī-

ceibas vēsšonā, tai ari vysas sadzeives īkdrtā, cīteigi nūsarūbežodami

nu visim jaunyndjumim. Tys iū ari pamūdvndja "zdūt «Pavuiceišonu».

Sovas gromotas prīkšvdrdā jys roksta:

Gododams ab Jwsu biediejgu stati, un jwsu tymsiejbu, iksz dziejvvies pa Satom:

na winu rejzi ajzraudovvu; un sagodovvu parakstie.it' itu gromotu. Na grybieszona sla-

wies, bet' ejsta milejba muna, da jums Latwiszy, ajzdrusynowa mani, da paduszonaj
jos da drukām. Zynu, labi un redzu, kad daudz atsarassis, kotry smissis nu itos gro-

motienies, war byut', kad un Latwiszy! bet' otkon war byut', (kad iēj byus por paaj-
cynoszonu na winam, da parakstiejszona.i ,udrokas un lobokas.

īvvieszszona jaunā, lobās un vvajadziejgas lītas, \vySjSod tur sovvus inajdnikus un

nretiwinikus. Pavvajcoit' likwin sovvus Wnc-Wacus-Tawus, aba wacas Moties, kajda
bieja pretivviejszona un niurdiclszona uz tim labdarei'oim, kotry ajzvviedia szkolas pa

Parafiom, un grybicja izvvujcicjt' Latvviszus skajtiet (IromotS.

Bet' paldis Divvam izgajsa jau tiej tymsiejba, iznika tys upartums; jau poszy

staravvoities kab jwsu barni mocatu skajtieyt' uz Gromotom.
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Wyssur pa myusu Inflantu ziemi, redzim augļus pryciejsus un skajstus nu ajrvves-
szonas szkolu pa Parafiom un vvujciejszonu skajtiejt' uz gromotas. Wajže na prvsza

ir to lita; redziet' Latvviszus, pujszkinus un miejtinias, Swadiq, Bazniejca nu Grono-

tienias Divvam lyudzamus, nu gromotienias dzismies Svvatas dzidojamas; un nu gio-

motu abskajdrynojamus sovvus protus?
Igodoit' tikvio uz wacim Tawim jwsu, kajda jus bieja saprasszona ab Diwū\

kotry vvajrok ir tyciejuszy Wacu-Bobu posokom, ne kaj mociejbom posza Kun;,a
Jeza Chrysia; un diel' to: kas tfis bieja pasatajsieis, Buru, Raganiu, Divvredziu, un

cytu daudz bl-jniejgu Moniejtoju! Kurže tagad' ir palykuszy ti Moniejtoi? ajsto reszy

kur ab im dzierdis.
Sze! porgoja tymsiejbas Nakts, un izlēcia Saulā gajismis un spudrums Evvangie-

luma Svvata!! a wyssuwajrog caur gromotom.

Broļeni Latwiszy! Pamiatit' tu sienieju godoszonu, un runu. «Muns Taws, un

wacajs Taws, na mocieja ni gromota skajtiejt' ni rakstiejt', a diel to majzi edia.»

Nu gromotu vvujcas wyssi lauds gudrejbas! Gromotienia jtyma attrassit', pažytku
pavvujciejszonu, un Kavviekli. Kad pujszkins aba miejtienia tovva, svvatdiniom, aba

zimas vvokorus garus, aba lajkim nu dorbu vvolnokim, skajtiejs tievv nu gromotienias
sposobus wyssajdus un pavvujciejszonas; o kaj tievv sirds prycosis, Tavvs un Motie!

Ejstio zynu, kad atsarassis na wins piec manis, kotrys gudroku, loboku, un ar

tiejrofku mieli Latvvisku, parakstiejs gromotas, ne kaj jtiej muna. Bet' kolejdz tys
byus, pijamit' Latwiszy! munu pracu, ar taidu sirdi, ar kajdu es jums ju upereju.

«Pavuiceišona un vysaidi sposobi zemnīkim — latvīšim».

Gromotas īkortojums: 328 1. p. bīza grāmora, sadaleita 30 nūdalās.
Te.ītvārti praktyski padūmi zemkūpeibā, dārzkūpe ;bā, mājtuireibā,
higiēnā, saimniecības vesšonā un vyspāri sadzeives Ikārtā, pyrmās
paleidzeibas snēgšonā nalaimes un slimeibas gadejumūs; snāgtas dažas

geograf-'skas un vēsturiskas

ziņas (par tuksnēšim un c.)
un ziņas par dobas p.aro-
deibom (pārkyuni. zibini).
Lelākā dala nu šos vīlās

ītārpta nūstāstu veidā.

Apskotomās vīlās spylgtā-
kai ilustrēšonai atstosteiti

atteiccigi nūtykumi dažai-
dās Latgolas molās un ar

dažaidom personom, kuras

daudzkārt sauktas vārdā.

Te mes losom stāstus (var-

byut patīsu nūtykumu at-

stāstējumus), kuru darbeiba

nūsarysynoja 19. g. s. pyr-

mā pusē Osyunes, Kaunatas.
Dagdas, Feimaņu, Rēzek-

nes, Ludzas, Kroslovas,

«Pavuiceišona» titullopa.

Daugavpils draudzēs. Stostējuma veids vīnkoršs. sirsneigs, ori-

ģināls un* saistušs. Stāstim arvīnu pamocuši didaktisks raksturs.
Volūda īpatnēji latvyska, gon ar daudz rusicizmim un polon'zmim un tūs

lokalizējumim, tūmār taišni taida, kaidā runāja tauta Rēzeknes — Ludzas

— Dagdas vērzīnī vēl myusu godusimtiņa sākumā. Grāmotā daudz

īpatnēju, tagad nu volūdas izzudušu vārdu un formu. pīm. suseklis, kup-
ramugurs (dūmāts kamēls), bārme (bārgums), cērtums (īvaiņājums), pa-
globe (krājums), nūsteivuši (sastynguši), tēmēt (vārāt), vuiceitājs (sko-
lotājs) un t. t., un t. t.



J. Maculevičs «Pavuiceišona» -'zastdj pret latgalīšu porsapūļošonu, iz-

smīdams vairokūs stostūs t. s. «-kārklu pūļus». Pret muižu t M. izastoj
nūteikti negatīvi; kaidā vītā Povuls Zejza (kura personā, parosti runoj
autors) soka: «Taisnelgi runādami (storp sevim tikvin) mes visi na cīš

asom lēli draugi un prjateli kungu. Itū taisneibu gaiši rāda tās pīrunas
nu zemnīku izgodātas: «Ar kungu vodojīs, bet vysod akmini azūtē no-

soj», aba «Lāska kunga dēl zemnīka da slīkšņa tikvīņ un durovom. Ar

kungu tai vakteigi vajag dzeivot kai ar guni». Vysā vysumā bazneic-

kungu lūmu pi Latgolas zemnīku apgaismeibas dorba idealizēdams, bkgs
I. Maculevičs tūmār palīk ar: te objektivs: nanūklus un ļūti bārgi nūsūda
dažu atsevišķu bazneickungu negativū darbeibu, kura izīt tikai uz pe(r-

soneigu lobumu rr.eklē'šonu, bet na uz tautas apgaismeibu.

Rakstureigokī tipi. Vys\ airok «Pavuiceišonā» figurej Osyunas draudzes sai-

minīks Povuls Zejza. Jys jaunus godus kolpojis pi kaida bazneickunga, kur

pisj vynojis daudz praktysku padūmu. Vālāk saimniceibā pīlītojūt šūs padū-
mus un smelūt jaunas pamoceibas nu draudzes bazneickunga, jys klyust par

prīkšzeimeigu saiminīku. Gondreiž iksvātdīnu pi Povula Zejzas pulcējās kaimiņi uz
lītiškom porrunom par dažaidom praktyskorn lītom; uz visim īrūsynotīm vaicojumim
izsmēlušas atbildes snādz Povuls Zejza. Zejzas un jo kaimiņu sarunas jir interesan-

tākos un rakstureigokās vītas gromotā. Tai, runādams par būrim, ragapom, čāpāslim,
Zejza pīvad tautas nūstāstu par ragaņu un vainu sanāksmēm az Volkenberga kolna na-

gaisa laikā, par ceremonijom, ar kaidom parosti izdareja apburtu teirumu atbūršonu

(zalomu izlauzš'onu) kaids nu tā laika slovonim burvim (Kaunatas Putyns, Rēzeknes

Meža Vepris, vai Ludzas Ciericha). Pāvulam Zejzam radnīceigs tips jir Jā ņ s R v b y n s,

taisneigs un dīvbaileigs cylvāks, kurs nūsadeve vairs goreigas dzeives izkūpšonai, bet
naaizmērsa ari praktyskos dzeives, īkārtādams sovu saimnīceibu pēc grāmotās atro-

stim padūmim un paša pīredzējumim lelākos saimnīceibās. Ari uz Rubynu kaimiņi

nāce pēc padūma un paleiga, kuru Rubyns kaimiņam nikod naatteice. Lobs saiminīks

jir ari Osyunasdraudzes voits Jākubs Ponta,,s, tūmār jā saimniceibā plaukst vairs

caur jā sīvas, Jālkubīnes lobu parādu sātā; turpretim jā brāļa, Jāna Pontaga saime

izmērst tikai tāpēc, ka jā sīva natikleica un moz prāteiga. Losūt puslopas par jos
saimnīkāšonas pajēmīnim ar izbreinu jāvaicoj:voi teišam taida saimnīceibās īkārta vīnu

godu symtu atpakaļ dažās Latgolas zemnīka sātos varēja byut? Teicams saiminīks
jir ari Jezups G r ī z ā n s, pi kura sātā vaidēja prīkšzcimeiga kārteiba un sadarbeiba
kai ar saimi, tai ari ar kolpim.

Kai apskateitūs pozitivūs tipu pretstoti figurej ari vairāki negativī tipi- Stopāns
Volks, stolts un skaists, bet pārliku īdūmeigs puiss; jys vysur gribēja byut pyrmā
vītā, gribēja byut apbreināts nu citim. Klyudams par saiminīku, jys sovu ustubu pār-
taiseja un If.gus izkrāsāja, lai taidā kārtā atsaškērt nu citim: bārnus un sīvu ģērba

pēc mūdes un toleidz nasalyka mīrā, kolš jū naīvēlēja par voitu (pogostā prīkš-
sādātāju). Klyudams par voitu, lyka sevi saukt par «panie Voicie», t. i. atmete lat-

vīteibai ar rūku. Jāņs Aizpurs, kurs naudas vākšonas kārē naapsastāja ni pret
kaidim leidzēklim; klyva ari bogots, bet nu kaimiiiitn neists. Uzulīnes sādžas saimi-

nīks Jāqs Buča beja lels dzārājs. Caui dzēršonu nūvede leidz nabadzeibai nazkod

bbgātū sātu. īrunots nu bazneickunga. dzēršonu atmete, bet ilgi naizturēja draugu —

dzārāju izzūbāšonu un otkon galeigi uakleida. Kaidreiz pīdzēris īkrīta māslu bedrē

un tur nūsleika. Nu turīnes jū izvylka ar skruči un aproka pūrmolā. Ari jā dāli

pakleida-

Kai paleigi eistā vītā pi dažaida veida nalaimes gadejumim parosti nāc školātājs
(špektereits), feldšers un bazneickungs. Pīvessim te vīna šaida nūstāsta atstāstejumu.

Odu deirātāja Hilca dāls so'tā zīmas dīnā aiznese pārdūt ādeņas uz 15 verstu attālū

Dagdas mīstu. Laigon tāvs jam pīsaceja nadzērt šņaba, jo soltā laikā šnaba dzēršbna

beistama, jys ādas pārdevis īdzēre nu žeidim izstaHitās magaričas, pa ceļam īsagrīze

ari vīnā-ūtrā krūgā paskolāt reikli. Sātā jā gaideja vvsu nakti, bet jys napārnāce.
Agri reicā tāvs dēvēs dālu meklēt. Natoli nu sovas sādžas atroda jū nūsolušu, ar

vājom dzeiveibas zeimem. Klauvēja pi vairāku u»tubu durovom, bet nivīns Hilcu na-

gribēja laist īškā, jo visi jū smādēja caur jā omotu. Beidzūt īškā īlaide Jāos Rubyns.

Tymā sādžā beja š>kola. Špektereits (školātojs? redzēja, ka nas cylvāku ustubā un

steidzēs apskateit, voi navajadzeigs jā palei,s: atgāja tad, kad nūsolušū gribēja nu

sincem nest syltā ustubā. Tū dareit špektereits stingri aizlīdze, bet pavēlēja iztaiseit
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guļas vītu nu sniga prīkšustubā, īguļdēja tur slimnīku. Lauds naticeigi kratcja golvas:
nūsajdeis pavysam. Gadejos cauri braukt bazneickungam. Tys pīkrita
reiceibai, bet lai porlīcynot klotasušūs, demonstrēja šaidu pajēmīni: palyudze saimi-

neicai sasolušūs obuļus; vīnu obuli īlyka soltā, ar ladim, bet ūtru syltā yudinī. Pēc

dažom minūtēm izjēme obus obulus: pyrmais beja svaigs, kai nasalis, bet Otrais beigts
— taipat byutu bejis ari ar nūsolušū, jo byutu nasuši syltā ustubā. Rezultātā — nū-

solvšū atdzeivynoja un vālokūs atspirgšo.ias pajēmīnus snēdze atvastais feldšers, bet
bazneickurigs nokušā svātdīnā moccibā ilgi runoja par Jona Rubyna lobū sirdi un par

porejūs sādžouu nažēleibu.

Nūzeime. «Pavuiceišona un vvsaidi sposobi» īnese jaunu pūsmu

Latgolas rakstnīceibā. Kai laseitojim, tai ari rakstnīceibas darbinīkim

tv'ka skaidrvs, ka laseit prasšonas moksla nūdareiga natikai ticeibas

styprinošona; caur goreiga satuira gromotu izplateišonu, bet ari prak-

tyskim mērķim, resp. tautas kultūras pacelšonai caur pasiauleigū rakst-

nīceibu. Tai tod bkgs Jezups Maculevičs ar «Pavuiceišonu un vysaidim

sposobim» j:r licis pamatus latgalīšu pasauleigai rakstnīceibai.
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IV. Gustavs Manteufeļs un drukas breiveibas

aizlīgšona latgalīšim.

Gustavs Manteufeļs.

Dzymtbyušonas atceļšona. 1861. g. Krīvijā, kūpā ar tū ari Latgolā,
tyika atcalta dzymtbyušona, voi tai saucami «prigoni». Leidz tam lai-

kam latgalīts beja pilneigi padūts muižas varā. Muižnrks — pūlis ar ju

varēja reikotīs pēc sovas grybas: pīlīiot borgus mīsas sūdus, pordūt,

dovynot, paspēlēt kārtīs. Pi taid;m apstāklim beja apgryutynāta mate-

riālās un goreigās kultūras sekmeiga uzplaukšona pi latgalīšim. Pēc

dzymtbyušonas atcelšonas latgalīts varēja uzelpāt breivāk.

Pyrmais latgalīšu kalendārs. Tyuleu pēc dzymtbyušonas atcelšo-

nas, 1862. g. nāc tautā «Inflantu zemes \ aika grāmota aba

kalendārs», kuru sastāda un izdūd Gustavs Manteufels. Kalendārs

iznāc napārtraukti 10 godu, leidz 1872. g. un atrūn lelu pīkrisšonu lat-

galīšu sātās: tū latgalīts var vīgli laseit, jo laseišonas mākslu jys

teicami pīsovynājis nu pātoru gromofas. Ryupeigi sastādeits,
bogāts praktyska un dailliteraryska satura rokstim

un ilustracijom, tys latgalīšim aizvītoj laikrokstu

Nu lauksa;mnīceibas

rokstim, Ikurūs teišam

daudz dereigu un intere-

santu padūmu, kalendāra

gājumus, storp cytu, uzjem-

ti šaidi: «Kai divas kū-

mas Odumīņa un Jezupī-
na runājušas par tū, kai-

das vystas jir vyslobākas

dēl audzēšonas», «Pavui-

ceišona kū un ka; vajag

dareit laikā slimeibas»,
«Oaur kaidu sposobu loba

saimineica var sev nu po-

sa vosoras laika dēl vysas
zīmas svežnas ūlas paglo-

bot», «Kai cept gordu

maizi», «Kai var paprā-
vet: ryugtu svīstu», «Kai

uzglobāt sīrus nu tārpim».
«Kai sorgāt madu nu skud-

rem», «Kā vajag da tam,

«ab zemnīki jauki, vasali

un prīceigi dzeivātu«.

Kalendārā uzjemtūs
stostās laseitājam tāloti

tūreizejās dzeives tryuku-
mi un lobākas dzeives

Gustavs Manteufeļs.

īspējameiba. Kaidā nu šaida veida stāstim teik grīzta vēreiba uz školu,

izgleiteibas napīcīšameibu- Kotrā goda gājumā sateikam tautas dzīsmes,

pārsokas, parunas, ari originaldzejulus.
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Pyrmā goda gājumā — 1862. ģ. ivitoti šaidi stosti un tautas gora monts: 1) Pe-
le apēde dzelzi», lokalizejums nu pūlu volūdas- 2) «Kai Povuls Zejza svātdīnas voko
rā pēc nešporlaika ar sovim kaiminim pi glāzes ols jir runājis (Povuls Zejza jir tys
pats gūdeigais saiminīks, ab kotru bazneickungs Jezups Maculevičs jir rakstejis «Pa-

vuiceišona dēl zemnīkim īkš gobola 24, lopa 182)». Nu «Pavuiceišonas» mums jau
pazeistamais Pāvuls Zejza aizgājis pēc nešporlaika mājās ejūt kaidā sādžā, kur beja
sasapulcējuši visi sādžāni un uz sasapulcējušu lyuguma snādz tim dažus pnaktyskus
padūmus. Nūteik, storp cytu, saruna par pārišonu uz t. s. «čynšu», lai ātrāk atsasva-

bynāt nu kungu aizbildnīceibas. Līta jauna un zemnīki šaubās, vai tei pījemama. Zej-
za ar psr!īcynājušim pīmārim pīrāda šaidas reformas napīcīšameibu. Sarunā daudz
ari cytu etnogrāfisku un kultūrvēsturisku seikumu. Stāsts, līkās, pīdar bk,a Macule-

viča spolvai. 3) «Kā navar padareit izteikšo.ia, pārsoka un smīkleiga nūtikšona, kuru

Pāvuls Zejza pastāst'eja vīnam šovam kaimiņam un draugam, kad jau beja īgājulš'i

ustubā pasaglobādami nu leita». — Te atstāsteita pazeistamā fabula par vārnu ar situ

un lopsu (tikai vītā lopsas jcmts krauklis), kai ari populārais nūstāsts par tū, kai divim

jānas kaidu smogumu, bet vīns ,udrākais blēdams ūtra spāku panāc, ka smogumu nūnas

tikai vīns- 4) «Nikod cylvākam navajag malāt. Nūtikšona.» Interesants ari garāks
dialogs «Bābas doktorīnes, aba navajag klauseit naprāteigū». Dialoga saturs šaids.

Kaids zemnīks Francs ārstēja sovu slymū sīvu. Vyspyrms jys grīzēs pēc padūma uz

bazneickungu. Tys stingri pisoka nasaklauseit dažaidu kaimiņu oplomu padūmu, bet

līk īt uz mājom un likt1 vīnkāršu komprešu un tad steigtīs ar bazneickunga īdūtū

vēstuli uz ārstu. Ejūt mājās ar muižas saimineicas madāmu īsagrīž pi muižas lel-

mātes, kurai žālojās, ka sīva saslymuse, varbyut kaimiņš par dusmem asūt apbūris.
Lelmāte īdūd dažas drapes un ari dūd padūmu likt soltus kompresus, sūleidamīs ari

paša atīt slymū apskateit. Pa ceļam caur mīstu zemnīks pajem vēl žeida pīdāvātās

soldonās zāles, kuras jys atvedis nu Reigas. Mājās pārnācis jys sācās ārsteit sīvu ar

vysom atnastom zolēm reizē. Bet

te īnoc boba Baltīne «kotra vysas

slimeibas prūt «lečēt». Tei porli-
cynoj zemnīku, ka jo sīva «aizča-

ravota» un tū vajag «atčaravbt«

tod tei tyulen palikšūt vasaļa, jo
ar lelmotes zolēm varūt izorstcit ti-

kai kungu slimeibas, bet na bobu sli-

meibas. Bobu slimeibas varūt iz-

orsteit pašas bobas. Atčaravošona

ari socās: «Padūdit jyus še maņ vēl

kneipstongas un maizes lopstu; vaja-

ga maņ viņus salikt kristyniski, tad

tys vysulobok nūdzan īraganeišonu
un ar sorgoj nu spāka to malno. —

A, ,ryuts gon lečeit. (Dagojuse
klbt čaravoj slimneicu un soka).
Caur visim laikim tfu tiu! Ej, Htūq
urā uz pūrim, uz mežim tfu t'iu!

Caur suņa rogonu tfu tiu! Caur

.sorkonū kačīni tfu tiu! Caur mainu

kaču tfu tiu, tfu tiu, tfu tiu! Myu-
žeigi myužam amen.» Caravošona
un drsteišona pēc Baltīnes sposoba
drūši vīd byutu beigusēs ar slymos
novi, jo atgojušo lelmote tos nabyu-
tu izdzynuse un snāguse slymai pa-

leidzeibu.

Bez tam tymā pat kalendāra

numurā īvītotas vairokas tautas

dzīsmes: «Vacvaca meitu dzīsmeņa»,
«Moza dzīsmeua dēl kozu laika» —

populāro «Aizgoja sauleite aiz kal-

nepa», «Kai myusu latvJšu meitines

sasalasejušas ap jaunivi laikā kozu
dzīd»; tad pīcas meikles un daži

goreiga satura stssteni (pastosteišo-
na ap zemi Kanaan).

Kalendara titullopa.
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Taids kalendāra pyrmo_goda gojuma literarysko pīlykuma saturs.
Tik pat kuplys jys jir ari nokušūs godu gdjumūs. Originaldzejuli īvītot'
valokus godu gojumus. Daži nu šim dzejulim komponāti un notis, kūpā
ar tekstu, īvītotas kalendāra. Tos ari beja pyrmos pasauleigos latgalīšu
dzīsmes (izjemut tautas), kuras vītejūs draudžu varganisti īmdceja tūrei-

zejū jaunotni dzīdot vīnā ūtrā

draudzē. Dzejulūs tālota idi-

liska zemnīku dzeive, lauku

pīticeiba un krāšņums.
Zemnīku dzeives klusā idi-

le tālāta dzejulī «Pabeigs
p rāc a s» (dorba nūbeigšona).
To saturs šaids. Jau rīt sau-

lete,: īsastāj zvaigžņota nakts,
nūklust putnu dzīsmes; mē-

ness sudobrveideigs bāž rogus

nu zam zemes. Sātā mājas
māte gaida saimi ar vakare-

ņom: pīņu, maduteņu. Saime

ejūt nu dorba skandvnoj kaidu

dzīsmeiti: lai skaņ kolu!, lejas,
un meži. Šam leidze'gs jirj
dzejuls «Uz lobu 11 ak t i»,

Isastāi nakts un dobā vvss pa-

līk klusu. Lai Dīvs dūd ari a

saimei mīreigi atsapyust nu dī-

nas dorbim. Par zemnīka
dzeivi un dorbim losom dzejulī
Divpadsmit kalendā-

ra dzīsmu». Te izjusti dze-

jāts par zemnīka svareigākim
dorbim kotrā mēnesī. Dzejulī
«P lāv c s laiks» gleznaini
tālāts vosoras kūšums un aug-

ļu pārpilneiba, kad vysapkārt
zaļumi un zīd', kad kotrys

Kalendara 1. puslopa.

augļu kūks, kotrys ūgu kryums snādz pretim garšeigu augli; teirumūs

zalta vorpas leigoj, sūlūt bogdtu ražu. Jautr: un žigli rit labeibas nūvdk-

šonas dorbi:

«Tad tī vīns pret ūtru steidzās,

Nas kāpā gubeņas, stota.

Un fcad palīks jau pļaut beidzās,

Nūdzīd meitas jautrā prātā.

Kraunam pylnu te vazumu,

Kū spēj bārī vilkt zirdzeni;
Loksta sirds radzūt svuitumu,

Kad savadām labeibeņu.

«Rudi n a dzīs m ē» otkon tāldts prīks par laimeigi nūbeigtom
vosoras gaitom: ndc, svdt, dzersim alteuu, lai sadzīd mums bfļrni, lai

sandk jauki draugi; pagoja vosoras gryutu dorbu laiks, rudioa augļu



piļneiba atnoce, vysu sirdīs volda prīks — pītlks godam pārtikšanas un

monta. Apskateitīm leidzeigi vēļ jir šaidi dzejuli: «Dzīsme ap

z y r g v», «S a j c m šo n a m ī-

-lei g v go s tu», «Pālais-

šo nagos tu», Kai bārni

sasala-sējuši ap Joņa
dī nu prīc o jā s», «R ci t a

dzīsme», «Kozu dzīs-

me», «Dzīsme ap pava-

sara dorbi m».

Vysūs šymūs dzejulūs iz-

calti zemnīku dzeives lobokī,

gaišokī breiži, tāloti lauku

dzeives idile un dzimtines do-

bas krāšņums. Lai ari volūda

vēļ na vysur vejeigi īsalūka

ritmā, tūmār dzejulu nalīkulāto
sirsneiba aizgrāb.

Bez še apskateitīm dzeju-
lim, jir vēl vairāki dzejuli, ku-

rini filozofisks saturs; šymūs
dzejulūs mēģināts nūspraust
dzeives uzdavumus un gola
mērķi. Dzejulī «Gaņu dzī s-

me» losom par jaunu, žiglu,
vīgleņu ganeiti, kura laimeigi
jūtas pučātu ganeibu laukumā

ar sovu gonomu pulku; tūmār

šū laimi nūmāc najattši iznā-

kušās pordūmas, ka na vy-

sod jaukas dīnas turpynāsīs,
reiz nāks vacums, kurs at-

jems dzeives sporu. Lei-

dzeigs saturs ari «M ci-

Kalendara titullopa.

tines dzīsme i ap nikneibu pasaula», tikai te dūma vairāk

nūbeigta. Dzejula saturs šaids. Sādādama puču dārzeņā meitene dūmoj

par šā pasaula nikneibu: jauneibā visi glaimoj un līlej, bet pārīs jaunas
dīnas, pazuss skaistums, byus jāpalīk bez draugim un vīntulam jāsagulst
kopa; pārīs šā pasaula slavē kai dyumi un mygla; apbādynātā meitene

vaicoj dzeives taisneibas pi pučem, kuras nu jos rūkem stādeitas un

laisteitas. Lilija meitenei itka; atbild, ka jās dzeive leidzeiga pučem,
kuras vīnā vosorā izplaukst, uzzīd un nūveist. Dzejulī «Nabadzeņš» kaids

übogs, kuram joād sausa maize, voi jāsabodoj, mīrynoj sevi ar tū, ka
visim dzeives ceļa gols vīnā vītā — kopsātā beidzās.

Par dzejulu autorim uzskotomi (i. Manteufels, A. Jurdžs un kaids
Stērnīnes bazneickungs.

Kalendārā uzjemtām goreiga satura dzīsmem pīlyktas klāt notis,

pēc kurom draudžu varganisti varēja imāceit bazneicāņus šās dzīsmes

dzīdāt. Notis, pīm., pīlvtotas klāt šaidom goreiga satura dzīsmem: «Dīna

beidzēs, nakts atgāja», «Dīvs, tovos rūkās dzeivojam», «Kreitam uz

celim». Dzīsmes tulkotas nu pūlu volūdas.
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Apakša teilk pivasts vīns nu rakstureigokim dzejulim, kurs beja af
komponeits.

Asmu zemniks laimeigs.

Vai uz dorba dzisnā skrinu,
Vai mikreslī grižus,
Vinaiž dzižu vysu dinu:

«Asmu zemniks laimeigs!»

Kai viņ socas dzisna dinas,
Pasaplete austra,
Aizdzid ceiruls versum dryvas,
Jau nu asmu laukā!

Jautrys, atdeva Divām gudu,
Radeitojam vysa —

Ar izkapti, vai spriguļu
Steidzus es kur vaja,-.

Koč na reizi sasveist pira
Syltos saules korstumā,
Pi oluta man labi ira

Atsapyust sev vasumā-

Nurit saule — jau mikreslis,
Pabeidzis tod pracu

Cylvaks lusteigs it aiz orkla,
It uz sovu sātu-

Zid dcl mani dorzs pavasar,

Zaļa palik plova
Vosor boltas munas vorpas

Rudiņ palik zalta.

Skyuni pilni zaļa sina

Ir un lyktas skaudzes.

Versum šņures ķyuls pi kyula
Un vorpas kai čačas.

Lai auss izdzerst svatdin skripka.^
Koč na sadareigas,
Nu sirds cylvaks palik priceigs
Bo eistyn ir laimeigs.

Nagribu es munas satas

Sameit ni ar pili,
Jamā ir muns tāvs pidzimis,
Hs un barni mili.

Kormi gleiti, trauki teiri,
Drebu teine pylna,
Stalī zirgi, kai komub

Dzelža roti jauni.
Pa klevenim lupi tukli,
Škyuni pilni maizes,
Un kambari man ar nav tukši,
Vai tod asmu nabogs?

Obelneicas saleikdamas

Cel gryutmu augļu,
Skrin biteites sikaneidamas,
Bo man madu.

Man sēdeklis — suli bolti,
Culta

— zaja zole,

Puslopa nu kalendara.

Par kavēkli — cervi, kolti,
Laiku roda gaileits.

Kad porodus es atduš''..

Tu, kas pidar atjemis,

Satā turu miru svatu,
Tai ka; cyts kungs asm».

Kaimiņš kungam, paldis Divām,
Naņuržu uz laimes,
Rods es vysod sovai statei,

Strodoju un dzižu.

Kungs tikviņ ap slāvi godoj.
Aizmigt navar proj,oreigs,
Dcl mani gon, ku Divs izškiņkojs,
Asmu zemniks laimeigs-

(lB63. g.)

Kalendāra prozas dorbu raksturošonai, pīvadam vīnu nu kalendāra

stostim.

kaids pažytkis izīt nu zemnīku školom.

(Pavuicama pastosteišona.)

Pēc garorn A,arom tolkavošonom, pēc vysvysaidom runom un pretimtureišonom,
nūspride uz gola Mariampola valsts kad viņa dēl sevi izbudavoškūte školu; un kad
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pbgosta vacokais aba staršina jēme fakavot cik vajadzēs naudas dēl izbudavošortas
tos školas, — tod izkrvta uz sevkura saiminīka pa četri rubli sudobra un pa divi

rubli mēdzis. Vīns saiminīks ar vordu Jākubs Pontags cīš pretim turējos kad nabu-

davolšūt školas un kai vīņ vareidams vīnaiž runāja citim: napadsarokstit, napadsa-
rokstit brāli». Bet tys vyss nikā vīņ napaleidzēja. Un kad jau staršina pīscēja vysai
valstei, lai uz jaunu godu sanas naudu uz pogostā — vaļdeišonu (tys ir uz celskū), —
tod viņš saiminīks ar vordu Pontags pats vaira nazynāja, kū dareit un iādēļ nūbrauce
pasarunāt un pasarēdeit uz sovu kūmu Pāvulu Zejzu, kotru dēļ viņa gudreibas un

taisncibas visi lauds dyžan cīnēja un kotrys beja par staršinu īkš kaimiņu vaļstes.

— A nu kurīnes tod jyusus Dīvs uz mani atnas, pasoka Zejza pasveicynādams
Jākubu, kotrys gāja īkšā īkš viņa ustubas; vasali, vasali seņ naradzāti; es dūināju
Jākub, kad jyus jau myusus pavysam aizmērsuši asot.

— Kas tū deve, atbild Jākubs, aizmērst to gon naasmu aizmērsis, bet nabeja maņ

vaļas, nabeja kod braukt gostūs; nu praudu pasceit, tod es varbyut ,on un šūdīn

nabyutum uz jyusim atbraucis, jo maņ nabyutu vajadzeibas; bet tagad maņ otkon

xlagāja praseit jyusu paleiga un pavuiceišonas-

—To redz kaids tev, atbild Pāvuls. Tūlaik tikvīņ atbrauc mani aprau-

dzeit, kad šam asama vajadzeiba. Bet gona, gona mums vēļ laika dēl
pasarunāšonas, parunāsim pēčāk ap vajadzeibom; un tagad kūmeņ īyudzam
jyusu atsasēdit, atsasēdit kad jau atgājuši esit Kostūs uz mani; un jyus sīveņ mīlā,
īdūdot mums plāciņa un srra un sasildit kaidu drusku ols ar madu, aistā radžu kad

myusu kūms dyžan jir nūsals caur taidu soltumu uz myusim atbraukdams! Tai ru-

nāja Pāvuls da sovai sīvai. Tod atsasāduši aiz golda, jēme pi ola un plāciņa runāt

sev ap tū ap šū, un uz gola Jākubs tai pasoka uz Pāvulu:

— Jyus zynot kūmeņ, kaida slykta labeibeņa beja pi mums šūgod; smylgas un

kosteru vairāk nakai rudzeišu; bet golvas naudu un čynšys uz kaznačeistvu tai gon

nava daudz nu kā moksāt. Gon vēl cylvāks kai na varādams šū bādu atdzeitu nu

kokla, aistā kad vēl nu pārnejā goda paldis Dīvām palyka kaida druska atlykta klēlī

dēl ,adeišons vajadzeibas, — bet vysuvairs bādas jir maņ ar tū školu! Kam ta maņ

moksāt dēl školas? Pavasar kai dzēržu īsokškama viņu pi mums budavāt un še jau
uz jaunu godu pīsceja mums staršina kad ikkotrys nu mums saiminīkim san?stu dēl
budavāšonas školas pa pus pikta rubļa. Ok Dīveņ žēleigais! Taipat myusu tāvi lela

vacuma jir dadzeivājuši uz šā pasauja un es cylvāks gon un pats daudz godu jau
laimeigi pārdzeivājis asmu un gondreiž vacs asmu palicis, ada šam laikam paldis Dī-

vām varejom visi dzeivāt bez tās školas; un šūdīn šū vīņ var dzērdēl' kad školas un

školas, moksoj un moksoj! Taipat cylvāks koč lai sev namācātu skaiteit. vyss var

byut izpesteits un var aizpelneit dabasu valsteibu, lai tikvīņ labi dzeivoj. Kam ta

myusim tās školas? Tod albrauču es še uz jyusim kūmeņ mīļais, lai jyus mani pa-

vuicat, vai navarātu kai nabejs tai padareit, kab pi mums nabyutu tās školas, tod

zynoms un navajadzātu tās jaunās moksas, aistā kad praudu pasceit natūru es naudas;

un lai gon un byutu pi maņa naudeņa, tod un tūlaik vys es nagrybātu pūsteiī viņas
dēl skolas nu kotras dēl mums zemnīkim nabyus nikaida vīņ lobuma, nikaida vīņ

pažytka.

— Jo jyus Jākubeņ naturat naudas, atbild Pāvuls, tod es jums aizdūšu ar lobu

sirdi, aistā kad tei nabyus gon nūpūstcita naudeņa koira tiks atdūta dēl školas. Ka

es tod eistyn ar lelu okvoti īdūtu dēl budavāšonas školas na tikvīņ pus pīkta, bet vēl
un divdesmit1 sudobra rubļu. Eistyn kiiineu mīļais, navar byut dēl mums ta,,ad nikas

vīņ vajadzeigāks un paleidzeigāks kai škola. Bārni myusu izavuiceis un skaiteit un

raksteit un rēķināt un Dīva vārdus un vysaidas svātas nūtikšonas; bet vēl vairs jir,

tod, kai maņ redzīs, myusu bārni palik daudz loboki un mudrāki, jo pabvus kaidu

laiceņu īkš školas. Seņāk māte nikai vīņ navarēja viņu davuiceit, lai vini ikreita smuki

nūsamozgoj un izasukoj, un vini ar lelu bādu tikvīņ dēl svātdīnom pa druskai pasa-

mozgāja un sukājās; bet tagad, nu tā laika kad jau vini jēme staigāt uz školu, —

tod kai vīņ dzīsneņa dzīst, jau muni bērneni ikreita poši jir gleiši nūsamozgājuši
izasukājuši un atprāvēiuši reita potorus; un kad īt pa reitam uz školu aba atsagrīž
vokorā nu Skolas uz sātu, tad vysod Dīvu paslavvnoj un myusus mīlei.J pasveicynoj.

Muns Jāneits tod jau treša zīma kai ikzīrnas uz školu staigoj, un māk jau labi skai-

teit un raksteit, nu kā es un pats tagad turu lelu vygodu un pažytku, aistā, jo maņ

laikam kai staršinai daīt laseit naudu un syuteit pa laudim golvas naudas laseitājus,—
tod muns Jāneits īkš vīna ocumirkla maņ izrēkinoj, cik izkreit naudeņas uz sevkura

saiminīka, un izrēkinoj daudz dreižāk un lobāk nakai es pats; un otkon, jo laikam

gadejās kad cyts zemnīks paprosa nu myusim kaidas grāmotas vai kaida cyta vaja-

dzeiga papeira, tod maņ tyuleņ Jāneits viņu bez skreivera paleiga pats nūroksta; un
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tai tod man tagad jau navaja,;a niko vio praseit jo daīt izdūt kaidu papeiru voi
gromotu.

— Tys to ~on jir tisa, atbildēja Jākubs, kai jyusim Povul vajaga taida dāla kotrys
mocātu raksteit m rēķinot, Bet dēl ko ta man taida izmoceita dāla? Es nikod na-

byušu ni par staršinu, ni par starostu; gona maq un tai dorba un bādas ar munim

bārenim.

— Lai jū vējs, atbild uz to smīdamīs Povuls, to redz kaids tev gudrinīks! Ap
reitu nagribi tu gādāt kūmeņ mīļais, bila lai tev šūdīn labi iral'Kū ta tu vari zynot,
varbvut uz cytu godu un tu par staršinu tiksi izcālts. Kas tū vēl var zynot. Un
koč tu un natyktu par staršinu, tod vyss laikam var un tev daīt taidas dzelas kur
namokūt raksteit un skaiteit uz cyta cvlvāka prāta jir jopasalaiž. Un zynoma līta

kad nu to cylvāka daudz izīt škodes. Taisneigi gon tu pirmeit teici, kad cylvāks un

bez raksteišonas «un skaiteišonas var byut izpesteits ikšan viua pasaula, bila lai jir
taisneigs un lai dzeivoļ labi naporkopdams nikod bausleibu Dīva; bet gon grēcej

tys cylvāks, kotrys, varādams kū lobu izvuiceit, nagryb nikaidas vīo moceibas un

grvuž nūst nu sevis ikkotru lobu pavuiceišonu. Voi jyus pīmiņat Jākub, kai vīnu
reiz bejot jyus atgojuši uz Odpuskim uz myusu bazneicu, un dzērdejot reizē ar

manim kai viņš svešais jaunais bazneickungs pyrma nešpora deve moceibu runā-

dams ap talentu, tys jir ap taidu naudu kotras ikkiws gobols stāvēja trejsdesmit
rubļu un kotru naudu seuok lautcni sauce par talentu. Tod pīminit kai viuš Māceitojs
stāsteja mums Evaņģēlija lcidzeibu ap tū, kai vīns kungs dyžan izbāre sovu sulaini

par tū, kad jys sulains beja ībedis zemē tū talentu dārgas naudas kotru kungs viņam
jir paškinkājis dēl aizpelneišonas; tod kungs nūsauce viņu sulaini par slyktu un na-

staraveigu un neganteigu sulaini un atjēme atpakaļ tū talentu un pīscēja viņu sulaini

isvīst īkš cituma aizto kad viņš šū labdareh,u dāvonu par nīku jir turējis un nikā vīņ
caur viņu nav ni sev, ni cytam aizpelnējis-

— A tai to gon jir, nu pīmiņu es gon viņu moceibu, atbildēja Jakubs. Tys mušeņ
beja ap dīnu Svāta Mārtiņa?

— Nu tai, tai, laikā lelūs Odpusku myusu parafejas, ap dīnu Svāta Mārtiņa Vei-

skupa esim mes viņu moceibu dzirdējuši, runoja tolok Povuls. Todēl Jākub nava-

jaga tev žālot pus pīkta Tubleiša dēl školas, aizto lobdk jir lai jyusu bārni jir gudri
nakai lai jir bogoti, bet naproteigi; un versum to varu es jums vēl pasceit taisrteigi
kad jyus napropulsit dēl tos nīka naudeņas kotru tagad byusit izdavuši uz buda-

vošonas školas un dēl tos možas druskas kotru ikgods mozok vairok atliksit dēl
pordzeivošonas un portikšonas školmeistera. Kai že myusu valstī tod pret trejim

godim citi saiminīki taipat dyžan pretim turējos kab nabudavotu školas, bet myusu

bazneickungs tai stipri jēme viņus moceit Dīva vordus slūdynodams un apskaidry-

nodams ik svātdīnas bazneicā, kad vini cītsidreigi saiminīk; dreiž gon atsalaide un

pīstoja uz izbudavošonas školas, un tagad vini poši rodi jir un prīceigi nu to, un žāloj
kad navar poši reizē ar sovim bērnenim staigot uz školu, aizto, kad bārni atit uz

sātu nu školas kuramā pats bazneickungs vuica nūtikšonas svātas un Dīva vordus,

un kad, atgojuši nu školas, īsok stosteit vysu kū vīņ vācam cilvēceņam osoras bērst

klauseidamīs tūs svātus vordus. Tai gon un maņ pošam še nūtyka aizvakar. Jo jyus
Jākub byutulot pi mums bejuši bazneicā vakar pa 'reitam, — tod jyus dzērdātu poši
kai smuki tur bērneni nu ŠKolas vysu Mišu Svātu atdzīdoja. Osoras vīņ byra laute-
nim kad dzērdēja možus bāriius tik jauki dzīžūt! Un še veritēs jyus caur lugu
redzit tur pi klēveņa viņus možus kūceņus?

— Nu radžu gon, radžu, atbildēja Jākubs. —

To redz kūmeņ, tū vysu muns Joneits pats jir istatējis, saceja tolok Povuls un

jo atīs vosora tod pats viņus šķels, lai uz viņu aug obeli; to vysa viņš jir izavuicejis
īkš školas. Bet kū jyus uz to teiksit mīļais Jākub. Divi nedēļas pēc Simjauda aiz-

slymoja maņ vīns muns lelais palākais vērsis ar ašnim. Muns Joneits

šū pamaneidams niko vīņ nateic, bet tikvīņ nūtak uz bazneickunga saimineicu, atnas

gabaleņu kreita, sasyt viņu uz akmeņa tik smolku kai myltus un pasoka uz manis

«Tēteit! Tēteit! īdūdat jyus tū izdzert ar ryu»,ušu pinu viņam palākam vēršam, tod

viņš nu to vasals paliks!» Paklauseju es sova moza dāla, un uz cyta reita vērus kad

bārna zoles eistyn paleidzēja; vērsis vasals jir palicis. Vysu tū Joneits ari īkš školas

jir izavuicejis, aisto kad viņš jir dyžan proteigs bārns, un par lobu skaiteišonu viņš
daboja pārņ paškinkotus nu bazneickunga smukus papekus un spolvas. un munai mei-

tinei īdeve bazneickungs jaunu potoru gromotu.
— Veritēs, viņas zečes kur še pi cepļa stāv pakārtas, muna meitine poša jir nū-

adejuse. Labi gon un tys kad jau zeču navaja',a pērkt, un vylnu tūru es sātā nu

sovom pošom vuškom. Jytis nazynat kaidu lelu pricu es tagad turu nu tim munim

bērnenim! Un zynoma līta, kad es nu vinim gon naturātu taidas prīcas kad nabyutu
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pi mums školas Dēļ to tod es un napažāloju pus rubleiša dēl skolmeistara; un jo atīs

mdina laiks, tad niinesšu viuam gastinča kaida pus sika vvsuloboku rudzeišu, aistā

kad vi'oš gon šū pelņu inušeņ jir labi aizpelnējis, jo tai labi izmocejis myusu bērncņus.
— Laiks maņ jau uz sātu, teice Jākubs. Lai jums Dabasu Tāvs por tū aizmoksoj

kad jyus maņ caur gudrim vordim nūdzynat bādu nu kokla. Es gon ta;,ad nažālošu

naudas, dēl školas; aizjemt naudas naaizjemšu, aisto kad paldis Dīvām vys vēl kaidu
drusku atrasšu sovā mokā; es tikvīņ nagribēju dūt naudas, cikam jyus mani napavui-
ceisit Povul kai maņ ļir jodora, voi dūt, voi nadūt. Nu to i vasali palicit Povul mī-

ļais! — Vasali, vasali, ar Dīvu — atbildēja Povuls. Paldis par lobim vārdiņi.

Stosta lītota myusu tagadējo ortogrāfija. G. Manteufels lītoja apm. taidu orto-

grāfiju, kaida tei Maculeviča «Pavuiceišonā», paraugs nu kuras losoms «Lit- vēst.»

15.—16. 1. p.

Porejos G. Manteufeļa gromotas. Apskotūt goreigu rakstnīceibu

XIX. g. s., redzējām, ka G. Manteufels sarakstejis un laidis klajā sešas

goreiga satura gromotas; dažas nu tom pīdzeivoja vairākus izdavumus,
pīm. «Nūtikšonas Biblijas». 1860. g. iznāc G. Manteufeļa «Kū sev k u-

ramticeigambārnam myusu katoPškas bazneicas

vajag dareit tagadējus laikus, kurtikdaudzdzēr-

dim runojūt ap dzēršonu un nadzēršonu b,r,a,n,d-
vein a», 10 000 ekzempļanls.

Sakarā ar zemnīku atsvabynāšonu nu dzymtbyušonas, G. Manteu-

fels tyka aicynāts nu prīkšnīceibas tulkot latgalīšim saprūtamā —

dzymtā volūdā dažus lykumus un reikojumus. 1862. g. iznāce nu druka
«N ūlikš o n a s ap zemnīk im izgāju š i m nu d,z,i,m,t,e,i-

ga s pīdare i šo n a s», 400 1. p. bīza. Godam īprīkš, 1861. g. iznoce

«Cirkulāra gromota izd ū t a nu gubernatora kunga,
tys j : r poša versnīka Vitebskas guberņas dcl
zcmnīkim Infl a n tu zemes, Lopu mēnesī 1861. g.»

Šys cirkulārs drukāts uz tūreizejā civilgubernatora P. Klušina reikājumu, lai nū-

mīrynāt zemnīkus, jo īprīkš tamleidzeigs Piterpilī drukātais cirkulārs, kuru namāku-

leigi un napareizi tulkojis luterāņu māceitājs Ulmanis izsauce īvārojamus zemnīku

namīrus, kurus ar bruņātu spāka paleidzeibu apspīde ģenerāls A. Veimarks.

1863. g. iznāc G. Manteufeļa sastādeitā pyrmā latgalīšu māceibas

grāmota (naskaitūt ābeces kuras, kai tyka a ;zrādeits, iznākušas lobu
tīsu ogrāk te apskotomā laikmeta) — «R ēkin v grāmota, cik

zemnīku lau d i m vaj a g a», 80 1. p. bīza ar atsevišķu aritmētikas

teoriju pīlykumā: «Pīlykums da rēkināšonas pamāceišonai». Šei grā-

mota tyka īvasta školās, bet dreiži nāce pazeistamā latgalīšu apspīdēja
ģenerālgubernatora Muravjeva reikājums, ar kuru latvysku grāmotu
īvesšona školā tyka aizlīgta.

1871. g. nāce ģenerālgubernatora Muravjeva reikājums, ar kuru

tyka aizligts drukāt grāmotas latgalīšim latiņu burtim. Ar tū tei-k pār-
traukta G. Manteufeļa dorbāšonās latgalīšu rakstnīceibā un jys spīsts
rokstus par latgalīšu vēsturi, literatūru, etnogrāfiskus un c. pētejumus
drukāt svešos volūdās. Taidā .kūrtā rodās plaša un vērteiga literatūra

par Latgolu pūlu un vocu volūdos.

Iznokuši šaidi G- Manteufeļa roksti par Latgolu svešos voludos:

1. «Inflanty polskie poprzedzone ogolnym rzutem oka na siedmiovviekovva przesz-

lošč calych Inflant», 1879. g., Poznanē.

2. «Das sogenannte Polnisch-Livland» — rokstu virkne ivitotā «Liv'and. Gouver-

nements—Zeitun-» 1863. g. Nr- 126—31, 133, 136, 142—3;
3. Inflantu skoti — 1869. godā;
4- «Die Wolkenberg auf dem Vvolkenberge m Polnisch Livland» ivītots «Riga-

schen Zeitung» 1878. g. Nr. 110 un «Sitzungsberichten» 1877—1881. g„ jir ari tulko-

jums pūju volūdā;
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5. «Sprostovvanie o Inflantach» — īvitoti «Przeglad Katolicki» 1880. g. Nr. 4.;
6. «Bernerkungcn ūber die Vorschriften der Presse ir Betreff der Polnisch — liv-

lāndischen Letten»— īviiots «Rig. Zeitung» 1882. g. Nr. 259-;
7. «Lucyn w Inflantach» — 18S4. godā, Krakovā. Taipat par Ludzu «Przei.iad

Powszenchny» 1884. g. janvāra burtneicā;
8. «Rzut oka na piešni gmine lotewskie» — īvitots «Bibliotēka Warszawska»,

1885. g. oktobra burtneicā;
9. «Zamek Kryžbork vv gubernii NVitebskiej», «Klosy» 1886. g- X L 11. sēj.;
10. «Upadek panstwa inflanckiego», 1894. g. Lembergā (Lvovā).
11. «Cywilizacya, literatūra i sztuka nad Laltykiern, 1896- Lembergā (Divus

izdavumūs);
12. «Ksiestvvo inflanckie XVII. i XVIII. stulecia, 1897., Krakovā.
13. «Bericht ūber die m Bonifac6w m Polnisch

— Livland im August; 1897. g.
entdecte Grabstātte der alten Lettgallen (aus dem VIII. v- XIV. Jahrhundert)» īvitots

«Sitzungsberichte» 1897. g.
14. «Dyaryusz posl6w inflandcich z r. 1561 etc», īvitots 1901. g. «Przevvodnik

naukowy i literacki».

15. «Kraslaw w Inflantach polskich» 1901. g. Varšvā;
16. «Przyczynek do dziejovv Kosciola w Inflantach i Kurlandyi», īvitots «Przeg-

lad Powszechny» 1901. g.;
17. «Džvvinsk» īvitots «Krāj» 1903. Nr. 19.

18. «Z dziejovv Košciola w Inflantach i Kurlandyi v vviekach XVI—XX» īvitots

«Kronika Rodzinna» 1904- g-

-19. «Zarysy z dziejovv krajovv dawnych inflanckich».

Bez augšā mynātim dorbim G. Manten'els daudzu' rokstns par Latgolu un lat-

galīšim īvītojis 1890. g. Lvovā izdūtā «Kvvartalnik Hystoryczny», «Slovvnik geogra-

ficzny un «Wielka Encyklopedya Ilustr.»

20. «Nieco z dziejovv davvnego ksiesttvva inflanckiego iwybitniejszych postaci tego
wojewodstwa od XVII do XIX stulecia». Z okolic Dzwiny, 1912. g.

Vīns nu monumentalokīm svešos volūdos par Latgolu G. Manteuffeļa
dorbim uzskotoma latiņu volūdā saraksteito, krošni ilustrēto gromota
«Terra Mariama» (Moras zeme), kura 1888. g. nu muižnīkim — katoTm

pasnāgta Romas tāvam Leonam XIII. jo goreidznīka 50 godu jubilejā.

G. Manteufeļa biogrāfija. Gustava Manteufeļa dzvmta jir vīna nu

vacokom Infļantu (Latgolas) vocu bruninī'ku dzymtom, kas apsamete
uz dzeivi Latgolā jau XIV. g. s. Leidz pornokšonai uz Latgolu G. Man-

teufeli dzeivojuši Vocijā, Pomeranijā. Pūlu valdeišonas laikā Latgolā
G. Manteufeļa pēcteči porsapūļoja. Vairoki nu šos dzymtas lūceklim

beja par Pūlijas karaļa vērsnīkim; par seviškim nūpalnim kara laukā

karalis Manteufelus apbolvojis ar vairokom muižom Latgolā.

Gustavs Manteufels dzyma 1832. g. 18. novembrī Diricānu muižā.

Pyrmū izgleiteibu baudeja mojos, pēc tam Jelgovias ģimnāzijā. Nu 1852.

goda studēja Terbatas universitātes juridiskā fakultātē. Universitāti

1856. g. a)r uzslavu beidze, īgyudams 1859. g. pi un-'versitates maģistra

grādu. Kai Jelgovas ģimnāzijā, tai ari Terbatas universitātē tamā laikā

jau mocejos provs skaits Baltijas latvīšu jaunekļu, kuri jūsmoj par dorbu

sovas tautas kultūras pacelšonas laukā un vālok teišam klyust par ra-

dzamim tautas darbinīkim. Tai, G. Manteufeļa studiju laikā Terbatā

studej Krišjāņs Barons, Allunans un c. Laigon kai dižcilteigais pūls G.

Manteufels sasaīt tikai ar pūlu studentim, tūmār latvīšu studentu mēr*ki

un centīni jam napaīt sacyn naīvāroti. Pēc studiju beigšonas G. Man-

teufels 1861.—1863. g. ceļoja pa orzemem, tad dzeivoja Reigā kai īkšlītu

ministrijas īrēdnis, pa laikam izbraukdams uz eisoku, voi garoku la;ku

uz sovu dzimtini — Rēzeknes apriņ'ki. Myra Jaunlatgoks apriņķa Bo-

nifacovas muižā 1916. godā 24. novembrī; paglobots Dricānu bazneicas

dorzā. Par sovim zvnotniskim dorbim beja īvālāts par Krakovas aka-
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demijas un Kurzemes literatūras un mākslas bīdreib*as lūcekli — ko-

respondentu.
Gustava Manteufeļa nūzeime latgalīšu rakstnlceibā naatsverama.

Jā kalendārās snāgti praktyslka satura un daiļliteratūras ražājumi pavēre
breiveibu dabājušīm latgalīšim plašāku skotu uz dzeivi, mūdynāja cerei-

bas uz gaišāku un lobāku nākūtni. Sovūs zynātnīskūs dorbūs jys grīze

Baltijas latvīšu un Vokoreiiropas kultūras darbitnku vēreibu uz Latgolu,
kai zemi un tautu ar sovu kultūru un vēsturi. G. Manteufels lyka pa-

matu latgalīšu tautas gora monta vākšonai.

Drukas breiveibas aizlīgšona latgalīšim.
Drukas breiveibas aizlīgšonas īmesli. XVIII. godu simtenī,

Polijas valsti sadolūt," Latgolā kūpā ar Leitovu tyka pīvīnotas
Krīvijai kai Pūlijas provinces un krīvu valdeiba latgalīšus uz-

skateja par pūlim, sevišķi vēl tāpēc, ka tymā laikā vysa nūteik-

šona par Latgolas lītom pīdarēja pūlu muižnīkim un bazneickung ;m.
kai zynoms, pēc Pūlijas valsts sabrukšonas pūlu patrioti mēģināja pūlu
zemi atsvabynot nu svešinīkim, t. i. Krīvu jyuga, kāpēc ari nūtvika vai-

rokas sasacelšonas pret krīvu valde'bu. Sasacelšonas apspīžūt, krīvu

valdeiba pīlītdja atteiceibā uz pūlim styngras represijas. Tai, pēc 1863.

godā nūtykušo pūļu dumpa, kurā aktivu daleibu jēme ari Latgolā dzei-

vojušī pūļu muižnīki. pūlim un leiš m beja aizlīgts drukāt gromotas latiņu
šriftā. Uz latgalīšim šys aizlīgums nu sakuma natyka atteicynots, topēc

ar: pēc drukas breiveibas aizlīgšot as 1863. g. pūlim un leišim, pyrmais
latgalīšu pasauleigos literatūras nūdybynotojs barons Gustavs Manteu-

fels vairākus godus nu vītas natraucāti izdeve pyrmū latgalīšu kalen-

dāru, drukādams tymā pat laikā ari cytas grāmotas latgalīšu izlūksnē

latiņu raksteibā. Bet 1871. g. naga'dūt nāce reikājums nu Vilnas ģene-

rālgubernatora Muravjeva par grāmotu drukāšonas pārtraulkšonu Lat-

golā «leitiskom» burtim un jau nūdrukātūs grāmotu konfisceišonu. G.

Manteufelam beja jāsastāj tīšas prīškā par tū, ka jys asūt drukājis grā-

motas aizlīgtā «leišu volūdā», jo krīvu īrēdni ni par kū navarēja vo
;

nagtribēja saprast, ka latgalīšu izlūksnē nav vys leišu volūda, bet gon
tei pat latvīšu volūda, kurā ar gotu šriftu breivi drukājās grāmotas pi
Baltijas latvīšim.

Sekas. Drukas breiveibas aizlīgšonai Latgolā beja Jūti naapskauža-
mas sekas. Jo gondreiž ikkotrys latgalīts vēl prota laseit grāmotu latiņu
raksteibā, jo laseišonas mākslā bārnus īmācejušas vacmātes, lai kotram

latgalīšam katālam varātu byut pīītama pātoru grāmota, tad gotu rakstei-
bā druikātā samārā bogātā Baltijas latvīšu XIX. g. s. ūtrās puses literatūra

latgalīšim be.ia pilneigi napīejama. Atjemūt drukātu vārdu, Krīvijas val-
deiba Latgolā atteisteja stypru rusifikācijas politiku. Nu valdeibas atvār-

tās školos pilneigi izslāgta na tikai māceišonās, bet ari sasarunāšona

dzymtā volūdā. Latvīšus — katoļus aizlīgts uzjemt valsts dīnestā.

Latvyskā runa teik izsmīta un vyspātri vārds latvīts kai nu ikrīvu īrēd-

nim, tai sevišķi nu pūlu muižnīkim teik lītāts kai kaida zamāka, nacī-

neigoļka radejuma apzeimējums. Pi taidim apstāklim latgalīts, nasa-

jemdams ni nu kurīnes atbolsta, ari pats sevi pīrūn skaiteit par zamāku

radejumu, uz pārejūs tauteibu cylvākim, sevišķi pūlim — muižnīkim un

goreidznīkim skateidamīs kai uz ideālu.

Tai !kai latgalīts tūmār vairs nabeja muižnīka dzymtscylvāks un

vērgs, bet baudeja zynomū saimnīcyskū breiveibu; kaut saimnīcyskās



atteisteibas ziņā caur sādžu šņūru zemu kūpīpašuma īkortu latgalīts beja
nūstddeits pavysam nalabvēleigūs apstākļus, pēc dzymtbyušouas dtcelšo-

nas jam tūmār beja tzdeveiba tikt p; lobokim saimnīcyskim apstāklim, vī-

nā ūtrā gadejumā pat pi tureibas un bogoteibas. Sasnādzūt zynomu ma-

teriāli! naatkareibu, zemnīks latgalīts pyulējās pīsaslīt pi vodušas šķi-

ras—pāļu muižnīceibas, atsakrotūt pēc īspējas nu vysa latvyskā, bet gol-
vonā kārtā latvīšu volūdas. Drukai breiveibas aizlīgšonas laikmets

beja par tai saucamus kārklu pūļu izaveidāšonas laikmetu. Na vīns lat-

galīšu symts šymā laikā jir atsakratejis nu latvīteibas, palīikiit par pūlim
vo

: t. s. kārklu pūlim. Myusu laikus dala nu šaidim kārklu pūlim otkon

palyka par latvīšim, tūmār jūs uzvārdi līcynoj par ogrokūs pārpūlāšo-
nas laiku īspaidu: taidi uzvārdi ikai Strupovičs, Springovičs (latvyski
Strupauss, Springa) pi latgalīš;m nav nikaids ratums.

Ari tim ratīm latgalīšim, kas taidā, voi šaidfi kortā bandeja izglei-
teibu š.kolos augstākos par tautškolu un kuri nu taidom školom izgo'ja

ar piļnergi krīvysku goru, beja idnūstoj pi kristcel:m: palikt par krīvu un

pareizticeigū. lai taidā kārtā dabāt kaidu valsts dīnestu, voi palikt par

latvīti, kam, kai katājam, izslāgta kaut kaida nūsadorbošona inteliģenta
dorba nūzarē- Izaudzynātī pārkrīvāšonas atmosfērā jaunekli, nasajem-
dami ni nu kurās puses idejiskā atbolsta, pa lelokai daļai izvēlēja pyrmū

ceļu. Tai visi latgalīši, kas laidā, voi ša'dā kārtā īgyva voi

izgleiteibu, porsatautāja un latgalīšu tauta palyka pi ogrākā naapskau-
žamā materiālā stāvūkia un kulturālās atte ;steibas līmeņa. Balt:jas
latvīši ap šū laiku jau beja pārdzeivājuši nacionālās armādas un tau-

tyskās kusteibas laikus. Tur taucyskās apziņas līta beja jau pilneigi
nubrīduse un nāce škirū nugrupējumu laikmets: nu latvīšu ture-;-

gās piļsāneibas nusarūbežāja t. s. jaunstrāvnīiki. Kai prese un

rakstnīceiba, tai ari pārejās kulturāla dorba nūzares, tur sasadaleja di-

vus lēģerus un vede sovstarpeju ceiņu. Ceiņas korstumā Latgolas lat-

vīši nu kultūras ziņā aagšok stāvušim Baltijas laivīšin. Beja pilneigi a z-

mērsti. Baltijā pat nazynāja, ka Vitebskas guberņā latvīši dzeivoj.

Katoļu bazneicā kai nacionālo gora uzturātoja. Šymūs gryutūs pār-

krīvāšonas un porpūlāšonas laikus lūti lelu lāmu nūspēlēja XVIII. g. s.

beigās nu Jezuitu ordeņa mūkim latgalīšu tautā īaudzynoto mīlesteiba

uz bazneicu un pātoru grāmotu. Pēc nu Jezuitu ordeņa laikim īsasak-

ņājušom tradic;jom, kotram ticeigam latvīšam vajadzēja prast laseit pāto-

ru grāmotu. Tai kai skolās latvyski laseit namāceja un mozs procents lat-

vīšu bārnu školas apmeklēja, šys dorbs tyka veikts mājās. Mātes un

vacmātes kotrā ziņā šovus bārnus pātoru grāmotas la'seišonas mākslā

īmāceja. Kad latgalīša gryutajā dzeivē nabeja sasnādzama nikaida cyta

goreiga bareiba, kai tikai svātu rokstu izskaidrojumi un goreigos dzīsmes.

sei goreigā bareiba ar laiku ticeigam latgalīšam palyka par naatjemamu

pīdarumu; pulcejūtīs kūpā bazneicā latgalīši varēja smelt vīneigū jim
pjejamū goreigū atpyutu ratūs vaļas breižūs. Bazneicā un latvyskā
pātoru grāmota šymūs gryutūs laikūs ari beja tī stiprī cītūkšni, kas

napīlaide pilneigu latgalīšu pārtautāšonu.

Žeidi goreigos literatūras izplateitoju lūmā. Tūmār ari šymūs gryu-

tūs laikūs rodās naaicynāti latgalīšu grāmotu drulkotāji un izplateitāji.
Tī beja žeidi — pauninīki, kas apgādāja latgalīšu zemnīkus ar pātoru
gromotom, jo vajadzeiba pēc tom beja lela un latgalīts nažālāja naudas

dēļ pātoru grāmotas īgodošonas. Tai kai drukāt un izpliateit grāmotas

nu krīvu valdeibas beja aizlīgts, bet vacī krājumi izabeiguši, žeidi uz
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sovu risku tos pārdrukāja nu ogrākim izdavumim Vācijā, leloikas drū-
šeibas dē( lyķd'ami ltz druko.iamom gromotom īprīkšeju godu dātus, gol-
vonā kārtā 1856. g., lai taidā kārtā gromotas iznāktu itkai leidz drukas
breiveibas aizlīgšonai drukātas. Volūdas ' naporvaldeidami, drukātāji
pārdrukojamās grāmotās pīlaide daudz oplomu klaidu, kāpēc ar 1856- g.

apzeimātās pātoru grāmotas jir ar stipri sakrūplātu un izkāmotu volūdu.
Kai pātoru grāmotu izplateišonas dorba vadeitājs teik mynāts Dagdas
žeids Zeliks.

Pirmī rakstnīki —latgalīši.

Nasaskotūt uz naapskaužamū tūreizejū latgalīšu stāvūkli, tūmār G.

Manteufeļa .kalendāru 10 godu gājums tautā napalyka bez atbolsa. Pa-
sateicūt G. Manteufeļa kalendāru breivā vārda īspaidam, tautā rodās

personas, kuras nūsadeve rakstnīceibas dorbam. Navarādami šovus

dorfous drukāt, šī ra'kstnīki laide šovus dorbus tautā rūkrokstūs, kuri

tyka raksteiti drukas burtim. Leidz myusu laikim izaglobāja Lei ko,
A. Jurdža un P- Migli n ī ka dor b i. Tī beja pirmī latgalīšu rakst-
nīki. Sevišķi spilgti jūs tāli palīk, kad atceramēs, ka jūs darbeibai beja
jānūr't pi vysnaapskaužamākim apstāklim. Drukāta vārda tryukuma pēc
rakstnīceibas mēginājumim nabeja ļauts pīnāceigi atsateisteit un izplaukt.

Leiko dzeivojis Viļakā; miris vairāk kai symtu godu vacs. Pēc jā
nāves beja izaglobājušas kaidas sešas viņa saraksteitās grāmotas. Pā-
rejūt nu vīna laseitāja uz ūtru, grāmotas, jādūmoj, nūsalītājušas. (Ziņas
jemtas nu «Zīdūņa» 1922. g. Nr- 5—6.) Tyvāku ziņu par Leiko un jā

literarysik'im dorbim tryukst.

Andrivs Jurdžs dzimis 1845. g. Rogovkas draudzē Kārklinīku sādžā.

Pašmāceibas ceļā īsamoceja laseit un raksteit latvīšu, pūlu un krīvu

volūdās. Lūti nūmīļājis tautas dzīsmes un pārsokas un ap 1860. g. pats
sācis raksteit dzejulus tautas dzīsmu gora. Jir rakstejis ārkārteigi dau-

dzi. Prof. P. Stroda 1923. g. nū-

dybyndtā un vālok nu guņsgrāka
izrtycynotā Latgolas bibliotēkā -

muzejā varēja apskateit Jurdža
saraksteitas 15 lelas gromotas

kūpā ap 15 000 lopas pušu. Šos

gromotas pa plašu apkārtni beja
staigājušas nu rūkom rūkās. Gro

motas gleiti un ryupeigi rakstei-

tas drukas burtim, vairāki goboli
ilustrēti zeimējumim, vai īleimā-

tim izgrīzumim nu cytom gromo-

tom un laikrokstim. Vajadzēja

ārkārteigas dorba grybas un pa-

cīteibas, laišfi milzu dorbu veikt

pi taidim apstāklim, pi kaidim

strādāja A. Jurdžs- Par dīnu jys

strādājis prigonūs pi kunga, voi

sovā dryvā un vokorim pi skola

možas gaismēnas sēdējis caurom

naktim un rakstejis. Šaidi na-

A. Jurdžs.

labveleig: dorba apstokli vālok atsasauce uz raKstnika veseleibu: ap

1919. godu jys palyka oklys. Daži A. Jurdža roksti īvītāti G. Manteu-
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feļa kalendārā un pvrmā latgalīšu avīzē «Gaisma». A. Jurdžs miris

1920. godā. Mākslas vērteiba A. Jurdža rokstim nalela, tūtīs lela litera-

turvēsturiska nūzeime. Jā stāsti jir vīnkārši tulkājumi un lokalizējumi
nu krīvu un pūlu volūdom, tūtīs dzejulim jau zvnoma molcslinīcyska
vērteiba.

A. Jurdža dzejuļu paraugs.

Pavasars.

Pavasara saulei syldūt
Leli zimas snigi zūd.

Ceiruls gaisā sāc jau dzīdot,
Myusim prīku Dīvs lai dūd.

Burbodamas straumes rodoj,
Kad jau zima vaļdeit beidz.
Orojenš uz lauka strodoi,
Ganetiš radeitoju teic.

Puķes ikšan jaunim svorkim

Pikalneites pušķot šoks-

Cīlaveqas leidz ar stārķim,
Atpakaļ pi myusim nāks-

Pumpureiši kūkim raisos

Naktis solnom spitādami.

Vysur jauna dzeive taisos;

Strādāt sāksim dzīdādami.

Mateisa Draša dzīsme.

Jau, brāli, it vasareoa;

Gona polu, gon yudiņa.
Cona sniga, gona leiti

Nagulit jau ilgi reitā.

Joīt nakti uz pīguli;

Ganeit lūpus dzeņ, naguli.
Orklys un eceša gaida,
Grābeklis, prāca vysnida.

Es' vasaļa, grāmotcna,

Un tu, mīleiga spalveoa!

Reši rūkā jyus tureišu,
Bet kolš dzeivs vio napamesšu!

Vosoru gryutu pārdzeišu;
Tāvu, moti vys klauseišu,
A pēc, 'kad jau atis zima

Atsasaukšu tovā cīmā.

Puslopa nu A. Jurdža rokstu

krōjuma.

Vuicatēs un jyus laimeigi —

Lusteigi, na nūskumeigi.
Es, kod vineit viņ varēšu,
Koč svātdīoom apraudzeišu-

Esit vasali, brolāni,
Vuicatēs, tys navā blēni!

Par gudru vinu cylvāku
Najem i desmit duraku-

Daži A Jurdža dzejuli nūdrukāti sekušūs izdavumūs: «Zīdūnī» 1922. g. Nr. 5.-6.

(«Bārineite», «Laksteigolai», «Atraits», «Pasaula pamesšona»); losomā gromotā

«Dzimtine« I. un 11. dalos («Bite», «Zīdu vasareqa»): žurnālā «Straume» 1933. g- Nr- 6

(«Jākuba dīnā).
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Pīters Miglinīks dzimis 1850. g. 13. decembrī Ludzas apriņķī, Naut-

rānu pogostā. Jo tāvs Andrivs beja pi Zalmuižas muižnīka Paulina par

desmitnīku. Uz muižnīka pamūdvnojumu vacokī P. Miglinīku syuta uz

pogosta školu, vālok uz pilsātas školu, <kuru Pīters Miglinīks beidz ar

uzslavu. Pēc pilsātas ško-

las beigšonas, strādoj kai

darbveža paleigs sovā

pogostā, pēc tam par

rakstvedi pi Zaļmuižas
muižnīka Rozenšilda-Pau-
lina. Bet nasajusdams
muižā breivi, jys atstāj šū

vītu un pārīt par darbvedi

uz Viļakas pogostu. Šy-
mā laikā jys īvītoj vairā-

kus rakstus dažās Pīter-

pils liberāla vērzīņa krīvu

avīzēs par gryutū latgalī-
šu zemnīku stāvūkli un par
muižnīku nažēleibu attei-

ceibā uz zemnīkim. Kai-

dā rokstā Pīters Miglinīks
muižnīkus nūsauc par vu>
kim, bet zemnīkus par
vuškom. Vītejo mtržnīcei-

ba šaidā P. M. reiceibā

saskota revolucionāru dar-

beibu un panāc jā atlais-

šonu nu dīnests. Kaidu

laiku P. M. dzeivāja mājās,

pulcynādams pi sevis ap-

Pīters Miglinīks.

kārtējās kaimiņus, laseidams tīm laikrakstus un pamūdvnodams jūs uz

laikrokstu un gromotu laseišonu. Dreiži P. M. tūmār daboi darbveža

vītu Makašānu pogostā. Tymā laikā vairākos vītās izacēle lelas nasa-

skaņas storp zemnīkim un muižnīkim tai saucamās servitutu lītā. Ar

lykumu be.ra nūteikts, ka kotrā muižā īrādomi leloki meža goboli muiž-

nīka un apkārtējus sādžu kūplītāšonā. Muižnīki, izmontādami tū, Ika

zemnīki lykumu skaidri nazynāja, dažaidi mēģināja atjemt zemnīkim tīse-:-

bas uz servitutu kūplītāšonu. Ari Zalmuižas muižas īpašnīks Rozenš'lds-

Pauliņš sastādeja aktu, pēc'kura zemnīki labprāteigi atsasoka nu sērvitu-

tim; aktu lyka apkārtejūs sādžu zemnīk ni paraksteit. Tymā laikā, kad

dažas sādžas jaoi īsāka aktu paraiksteit, sādžu delegāti nakti aizbrauce

pēc padūma uz P. M :glinīku, kurs breidynāja zemnīkus nu akta parak-
steišonas un izskaidrāja tīm pamīšus lītas apstākļus. Zemnīki akta na-

pairaiksteja, bet kad daži aktivākī zemnīki ībaideišonas nūlyukā tyka

arestēti, plašākā apvydā izacēle nūpītn ; zemnīku namīri. Mancidams

zemnīku reiceibā P. Miglinīka pērstu, muižnīks panāce P. M. atlaisrana

nu omota; bet kad P. M. ari pēc tam turpynāja enerģiski vadeit zemnīku

ceiņu pret rriuižnika nalykumeigim nūdūmim, P. M. kai zemnīku musy-

notājs pret muižnīkim, tyka apcītynots. Zemnīki ikdīnas brauce pi viņa

un pivede uzturu, bet natyka pīlaisti klāt. P. M. nūsēdēja cītumā 11 mē-

nešus un tyka atsvabynāts tikai pasateicūt jo labvēļu nu īspaideigom
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Krīvu aprvndom godeibai. Muižnīka tīsāšonās ar zemnīkim Vēl nabeja
beigusēs un pēc atsvabynāšonas nu cītuma P- M. otkon uzajēme ce:ņas
vadeibu. Ceiņā zemnīki, pasateicūt Miglinīka enerģiskai darbeibai, ari

uzvarēja. Tūmār nu visim pārdzeivājumim P- M. zaudēja veseleibu un

30 godu vacs, 1883. godā myra.

Kai sociālos taisnei-

bas maklātdjs un zemnī-

ku aizstāvis P. Miglinīks

klvva populārs plašā ap-

kārtnē. Pazeistams P.

Miglinīks ari kai rakst-

nīks. Kai redzējom, P.

M. Krīvu laikrokstūs rak-

steja par latgalīšu zem-

nīku dzeivi. Bez tam jys
raks te ja dzejas un tulkojis
nu krīvu volūdas. Pīsa-

mārādams nūlīgumam
raksteit latgalīšu izlūksnē

latiņu burtim, P. M. rak-

steja tautai laseišonai dū-
mātūs manuskriptus krī-

vu burtim. Ari P. M.
P. Miglinīka dzejuļs rūkrokstā.

(Dzejuls raksteits latvīšu volūdā krīvu burtim.)

dzejā izskan saucīņs uz

ceiņu par taisneibu un loboku, breivoķu dzeivi. Dzejā trvukst pantrnāra
un daudz rusucizmu, tūtīs natrvukst ceinas spora un sirsneibas. Daži

P. M. manuskripti izaglobājuši, bet leldkd dala ejūt nu rūkom rūķos,

gdjuse zudumā.

P. Miglinika dzejuļu paraugi.

Bodu cīst mes dajyukuši,
Mākom treisēt soltumā.

Ka nabogim draugu nav,

Tys jau seņ jir zynoms-

Ej, ej, nabādojit,
Pārdzeivāsim vysu;

Ar osorom bādom sovom

Napaleidzēt myusim-
Uz pasaula laime jir,
Tikai na dēl visim;
Uz pasaula prica jir,
Tikai na dēl myusim.

Ej, ej, nabādojit. un t. t.

Kuram tikai saule speid,
Tys nikod naīgādās,
Ka daudz kurim cīši solts

Jir uz šā pasaula.
Ej, ej, nabādojit, un t. t.

Gotovi da ašņa sist
Jir vvsod übo,,u,
Ka jys olkons byudams nūzūg
Maizes gorūzeņu.

Ej, ej, nabādojit, un t. t.

Zalta teļam nasaklonit,
Cyta laimei naskaudit;
Pret vareigim. šo pasaula
Nalauzit capures.

Ej, ej, nabādojit, un t. t

Lepneigim jyus kulāk' rouit,

Dūdit rūku nabogim;
Na brovī durit nataisneibai,
Bet taišni pošā acī.

Ej, ej, nabādojit, un t. t.

11.

Maņ pateik byut kūpā ar brālim un mosom,

Maņ pateik līt svīdrus un ašni par jim.
Maņ pateik, ka uzvaru gyun lobais,
Ka ļaunais izgaist kai tymsa nakts-
Maņ pateik tos bādas, kū ciš brāli, māsas

Jo bādu un nalaimu tauta mes asam-

Bet reizi par vysom mums atmirdzēs laime,

Mes byusim še kungi tod dzymtajā zemē.

Ar taisneibas spārnim mes ceļsimēs gaisā
Un valdeisim paši par sevi un zemi;
Mes byusim tad vareni, cāli un stipri,
Kai jyurmolā stāvušā kliņts!
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V. Tautyskōs atmūdas laikmets.

Laikmeta izvaneitōji.

Pirmī kūpdarbeibas mēģinājumi. Nasaskotūt uz borgīm vysa lat-

vysko apspīsšonas iaikim, kaidi īsastoja Latgolā pēc drukas breiveibas

aizlīgšonas 1871. g., pasagadeja tūmār pa ratam latgalīšam, kas izakuluš 1'
cauri caur gondreiž naporvaramim škēršlim tyka pi izgleiteibas un tū-

mār palyka par latvīšim un korstim latvīteibas aizstāvim. Šī latvyskās
lītas korsti aizstāvi 19. g. s. beigās un 20. g. s. sākumā atrūnami storp

bazneickungim un pogostā skreiverim. Tūmār šī nadaudzī tautīši moz

varēja dareit p : nacionālās apziņas mūdynāšonas dzimtinē, jo krīvu

žandarmērija vēreigi sekāja jim pakal, izslādzūt kotru kūpdarbeibas un

pat īspējameibu. Tai, bazneickungim beja pat aizlīgts
atstāt sovas draudzes rūbežas bez pr;stava atlāves.

Pyrmais mēģinājums pi kūpejā dorba tautas dryvā šymā laikā

nūtyka Rēzeknes apriņķī Sakstagola un Viļānu, pogostūs, kur 1889. g.

vosorā breivdīnas tāva mājos pavadeja jaunais bazneickungs F r a n c s

T r a s v n s un godam par jū jaunāki nākusī semināristi Fēliks Lai-

zāns un Pīters Smelters. Šī jaunekli bīži pulcējās kūpā, jūs puj-
ceņam pīsabīdroja
vēļ vīns ūtrys jau-
neklis. Puļceņa dvē-

sele beja Fr. Tra-

suns, kurs laseja so-

vim draugim gobo-
lus nu baltīšu grā-
motom, jo jys bei-

dzis ģimnāziju Jel-

gova un baltīšu

rakstnīceiba Jam pa-
zeistama. Trasuns

laseja sovim drau-

gim ari paša sakrā-

tās tautas dzīsmes,

kuras jā bīdri uzjē-

me ar sajūsmu un

apsajēme pašr sco is

pi šaidu dzīšmu uz-

raksteišonas un krā-

šonas. Un teišam,

P. Smelters un F.

P. Smeļtera vēstule H. Visendorfam.

Laizāns vvsu myužu palīk par cīteigim tautas gora monta vdcēj:m. (Par
tautas gora monta vākšonu sk. 5.—6. 1. p.). Bez tautas gora monta vok-

šonas, P. Smelters roksta ari dzejuļu.s. Vairākus nu sovim dzejulim jys

pīsyuta baltišu žurnālam «Austrumam», jo latgalīšim drukas breiveiba

aizlīgta. «Austrums» nūdrukoj tikai vīnu nu P. S. d '
"

:
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9. burtneicā). Tys skaņ šai:



Calmojūs.

Nūski'mis lyukojūs
Myusejūs calmojūs,

Kur nakur dyumi kyup,
Kur nakur šorti stov.
Kaids zyrgāns zoli plyukdams pūrkš,
Būmi slaistos, cērtīņs byukš.

Gryuts tur dorbs,
Gars. tur laiks, —

Bet cīteigs esi,
Calmulauz!

Svīdrim sveisti tagad gon,

Bet byus tak calmim gols,

Un tur, kur tagad leidums lyuzs,
Tī tev Korda maize byus.

Esi cīteigs, strodoj spari,
Nabādoj, uz pavasari.
Tur tu sēsi lynu dryvu,
Jimsi naudu sovu pyuļu.

Cik vīņ vari strodoj spari,
Tovu dorbu atzeis bārni,
Izteiks tevi tovi sābri,
Cik vīņ vari pyulīs spari.

Lauz, ak lauz

Calmulauz!

«Katoļu moju kalendāra» puiceņš. Sakstagola puļceņa daleibnīki
aizīt dzeivē kotrys uz sovu pusi: Fr. Trasuns studej goreiga akadēmijā,
pēc tos beigšonas strodoj Daugavpilī, tad Reigā un Pīterpilī, P. Smelters
mocos ģimnāzijā, tad semnarā un pēc to beigšonas strodoj kai bkgs Lei-

vonūs un c. draudzēs; F. Laizāns beidz senrnaru un strodoj kai bazneic-

kungs Latgolā. Tūmār 1889. g. vosorā nūdybynotos sadarbeibas saites

naizyrst: pi kotra izdeveiga bre;ža šī pirmī darbinīki mēginoļ sasatikt,
bet porejā laikā sasazynoj rakstiski, nūsprausdami turpmākos darbeibas

plānu. Teik pārrunāts vaicājums par latgalīšu kalendāra izdūšonu, dru-

kujūt tū viņpus Daugovas, un la; taidā kortā drukas aizli&šonu
Šaida veida kalendāru 1896. g. izdūd Kū/zemes katdļs J. Šteinbergs,
kaidas Jelgovas spīstuves un grdmottērgdtuves darbiriJks, nūsaukdams
tū par «Katoļu moju kalenadru». Kalendārs drukdts vidējā dialektā

lat'ņu raksteibā. J. Šteinbergs izGyuteja kalendāru izplateišonai visim

katoļu bazneickungim ari Latgolā. Latgalīšu kultūras darbinīku pui-
ceņš atzeist, ka spāku škaļdeišonds nav vālama, topēc sova kalendāra
izdūšona pagaidām atkreit un pēc īspējas visi latgalīšu rakstnīceibas

darbinīki saistāmi pi Iznākušo «Katoļu moju kalendāra». īnasūt tamā lat-

galīšm vālamuūs koriģējumus.

Tai, bkgs Fr. Trasuns 1897. 22. augustā roksta P. Smelteram:
«Mīļais draugs! Par latvīšu kalendāru tys josoka, ka jys pa saturam jir par dau-

dzi vīnaids un na dēļ myusu latvīšu raksteits. Es Šteinbergam jau šū vosoru saceju,
ko myusu latvīšim vajaga: laika gromotas vajaga, kaidas svātūs dzeives aprakstei-
šonas, vajaga kaidas porsaceņas un var kū cytu, kas pavuica; tūlaik var kalendārs

gaideit, ka jū myusu latvīši pērks- Laikroksts jir vajadzeigs, bet ta,ad vēl agri,
vajaga, ka visi īpasazeitu ar kalendāru un ka kalendārs tvktu labi izdilts...»

Teišam, 1898. un 1899. g- godūs ap «Katoļu moju kalendāru» apsa-

vīnoj pyrmūs latgalīšu atmūdas darbinīku puiceņš. Šovus rokstus ka-

lendārā īvītdj bkgi F r. Trasuns, P. Smelters, Laizāns, M. D u-

kals ki s, J. V c 1kmc un P. Si 1 ov : čs, tad Andri vs Jurdžs
Odums Vaivods un Jonis Zeile.

Atzeimejami sekuši kalendārā īvītoti stosti: Fr. Trasuna «Broli Cyukarīši», Mikeļa
Dukajska «Dāla školāna sajemšona» un «Myusu Mikels». Te kai negativas parodcibas
teik tālotas latgalīšu īrašas: tāva sātu un zemi sadaleit brolu starpā, atstojūt dzymtū
zemi dūtīs uz dzeivi svešumā: teik slūdynota mīlesteiba uz tāvu sātu, dzimtini, dzymtū
volūdu: izskan pamūdynojums apmeklēt školas, moceitīs dažaidus omotus. Stostim

didaktiski pamocušs raksturs.

Vairokus dzejulus kalendārā īvitoj bkgs P. Smelters («Svcicynojums viņa gūdei-
bai veiskupam Symonam», «Tāvu zeme», «Stojit bārni ābecēt»). Daži nu apskateitim
rokstim raksteiti latgalīšu izlūksnē, bet daži vidējā dialektā.

Vāldkūs godūs storp kalendāra izdevēju Šteinbergu un latgalīšu leidz-

str dnjlcu puļccņa vadeitāju Fr. Trasunu izacel nasaskaņas: Fr. Trasuns

gryb porfemt k endara izdūšonu sovds rūķos, bet Šteinbergs tam pre-
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tojās; latgalīšu pulceņš izbeidz sovu leidzdarbeibu pi kalendāra sarak-

steišonas, bet 1900- g. iznāc Fr. Trasuna «Daugovas katoļu kalendārs»,
kurs Latgolā ari ījem «Katoļu moju kalendāra» vītu.

Pvrmo latgalīšu bīdreiba. Krīvijas rvupnīceibai atsateistūt, daudz

latgalīšu XIX. g. s. beigās un 20. g. s. sākumā aizplvuda uz lelokim

ryupnīceibas centr;m. Vvsvairok latgalīšu saplyuda Pīterburgā, tad

Reigā un Moskovā. Pīterburgas latgalīšu kolonija 20. g. s. sokumā

beja apm. 6000 lela un sastāvēja nu mājkolpātājim, fabriku strādnīkim

un meistarim, īlu dzeļžceļu kolpātājim, seikim īrēdnim. Par latgalīšu
koloniju Fr. Kemps sovās atmiņās soka:

«Latgalīšu strodnīku masa tymā laikā beja bez vyskaidas nacionālas apzinās.
Šū masu sovā storpā saisteja tikai volūdas kūpeiba, sovstarpejo pazeišona pa po};o-

-stim un sādžom un kūpejo katolisko reli.Jja. Todēl pi bazneicom, pēc dīvakolpoju-
mim, vysod latgalīši beja īroduši pulcētis pa grupom, satikt paziņas, porrunot par
takušim dīnas vaicojumim.»

Pīterburgā, šymā cyttautibnīku kuļturas dzeives golvonā centrā,

beja apsamatuši uz dzeivi ari nadaudzī tautyski dūmojuši lat-

galīši, kuri beja baudejuši zynomu izgleiteibu. Jī te varēja

Pyrmos latgalīšu bīdreibas dybynōtōji

justīs breivāk nu pārtautāšonas jyuga, kaids vaidēja dziintinē,
Šys inteliģences puļceņš sāka dūmot par latgalīšu bīdreibas

dybynāšonu, lai ap tū apvīnāt Pīterburgas latgalīšus. Pyrmo bīdreibas

dybynošonas sēde nūtyka 1902, g. bkga N. Rancāna dzeivūklī un tymā

pīsadaleja N. Rancāns, Fr. Trasuns, X- Skrinda, Fr. Kemps, F. Svukovs,

J. Inekāns, J. Kangars, E. Rudzeits. «Sagāja daudz školātu veiru: četri

bazneickungi, divi mženeri, pīci studeni; un vīns ģimnāzijas školniks»
(«Gaisma» Nr. 6, 1906. g.) Apstyprynāja Fr. Trasuna izstrādātus sta-

tūtus un vīnājās jaundybynojamai bīdreibai dūt vārdu: «Latvīšu muzy-

kalisko bīdreiba», jo bīdfeibai, kuras statutūs Krīvijas valdeiibas uzrau-

dzeibas īstādes saskateitu 'kaut nīceigu aizrodejumu uz puļceišonūs na-
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cionali sabīdryskūs nūlyukūs, atļove tyktu līgta. Bīdreibas statut 1
' tyka

apstyprinr)ti tikai pēc apmāram goda, jo īkšlītu ministrija lyka da-

žaidus šķēršļus bīdreibas apstyprynošonai. Pyrmū bīdre;bas sapulci
noturēja 8. martā 1903. g. Jēzus bazneicas školas zālē. Uz sapulci ai-
noja vysus bkga N. Rancāna vadeibā reģistrētus Pīterburgas latgalīšus.
Interese uz bīdreibu latgalīšu 'kolonijā beja„ orkorteigi Iela: uz pyrmū
dybynošonas sapulc" tautas sagoja tik daudz, ka zālē un škuas korido-

rus pītryuka vītas; orpus zāles palykuši tūmār naizkleida, bet pulcējos
pogolmā. Jau nu poša sokuma bīdreibā īsastoja par bīdrim 150 cylvāku,
nasaskotūt uz tū, ka bīdru moksa beja nūteikta dīsgon Iela: seši rubli

godā. Pyrmā bīdru sapulcē 8. martā 1903. g. par valdes prīkšsādātoju
īvēlēja bkgu Fr. Trasunu. Bīdreibapastovēja 10 godu — leidz 12. okt.
1913. g. Bīdreibas porvaldē aktivu dale:bu jēmuši: Fr. Trasuns, N. Ran-

c;;ns, K. Skrinda, Fr. Kemps, 0. Skrinda, Fr. Logins, Kangars, VI. Ru-

buļs, Rudzi'šs un c. Leldka dala nu bīdreibas aktivim darbinīkim vāldk

pazeistami kai rūseigi rakstnīceibas darbinīki.

Bīdreibas mērķis pēc statutim: «Plateit muzykas zynošonas storp
bīdrim un jūs bārnim». Patīseibā b'dreiba veice cytu, daudz vērteigoku,
latgalīšu pulcynošonas dorbu, uzmūdynojūt latgalīšu nac'onalū pašapziņu
— bīdreiba īvadeja latgalīšu nacionālu atmūdu.

Pyrmo latgalīšu avīze «Gaisma» par bīdreibas darbeibu snādz šaidas zinas: «Bīd-

reiba pulcej un vīnoj izkleidušūs pa lelū pilsātu latvīšus, patur storp jim latvīšu goru,

napīlaiž pi sovas dzyrntos volūdas un ticeibas aizmērsšonas, b-ba pulcej goreigā zinā
lobokūs latvīšu spākus un sagatavoj tūs pi nokuša dorba tautas naizstrodotā dryvā»
(«Gaisma» 1906. g. Nr. 9.).

Latgalīšu tautas atmūdas kusteibas vadeitōjs un

ideologs Francs Trasuns.

Fr- Trasuna vacokī. Fr. Trasuna vacokī — Tanslovs un Iva,
1861. g. īgyva Sakstagola muižā īpašumā zemes gobolu; naapsamīryno-
dams ar saimnīkošonu uz sovas zemes gobola, Tanslovs Trasuns me-

klēja pelņas olūtus orpus mojom; jys soka tērgdtīs ar meža materialim,

pēc tam soka rentēt vairākas muižas un sajēme posta pīgodošonu apkor-
tejīm pogostim. Isadze-'vojūt iureibā, nūpērk pa zemes gobolam brolim.

Saida Trasuna vacokūs saimnīkošona līcynoj par jūs rakstura īpašeibom:

drkorteju enerģiju, darbeigumu, tolredzeibu.

Školas un studiju godi. Francs Trasuns dzimis 1864. g. 4. oktobrī

Rēzeknes apriņķī, ša-kstagolā. Ispaidoti nu Cyskodu draudzes bazneic-

kunga Andrekusa (pēc tauteibas leitis), vacokī pēc tautškolas beigšonas
1875. g. syuta Fr. Trasunu uz Jelgovas ģimnāziju. Moceidamīs Jelgovā
Fr. Tr. īpasazyna ar Baltijas latvīšu tūreizeinn centīnim un mērķim;
redzēja, cik otrā tempā Baltijas latvīši īt preti izgleiteibai, materalai

labklojeibai; redzēja, kaids dryums, nūspīdušs klusums, turpreti, volda

naseņ nu dzymtbyušonas atsvabynotā Latgolā, kur kotrys tureigoka ;s

latgalīts mēginoj atmest latvīteibu un pīsalogdt pūlim.
Pec ģimnāzijas beigšonas Fr. Trasuns izgleiteibu turpynoj Piterpiļs

goreigā seminārā (1883.—1887. g.), tod goreigā akadēmijā (1887.—
1891. g.).

Pīterpils goreigā seminārā Fr. Tr. prīškā atroda tikai vīnu latvīti — Joni Viš-

nevsku. Vīns latvis — Platpirs semināru jau beja beidzis un studēja goreigā aka-

dēmijā. Semināra audzēknī pūli un leiši sprīde par sovu tautu literatūru un kad

apsavaicoja nu latgalīšim par jūs literatūru, ti niko naspēja atbildēt, jo izjemūt potoru
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gromotas latgalīšim nikaidas literatūras nabeja. «Tūmār šī vaicājumi aizkāra myusu

nacionālā patmīleibu un pamādynsja myusu tautyskū apziņu. Nyu mes skaidri sapro-

tam, ka mes asam latvīši un saleidzynojūt sevi ar pūlim mes redzējām, cik naba-

jir myusu kultūras stāvūklis-» (Fr. Trasuna autobiogrāfija «LatgoJas atteistei-

bas vēsture», sk. «Jaunā Straume» 1933. g. Nr. 2—10). Seminārā vysus teoloģiskus
prīkšmatus pasnēdze latiņu volūdā- Vysus cytus papyldu prīkšmatus pasnēdze krīvu

volūdā. Pīkūpdama rusifikācijas politiku, krīvu vajdeiba seminārā naatjāve pasnēgt
nūmaju tautu: pūlu, leišu volūdfis. Tai kai bazneicas dzeivē tūmār šās volūdas beja
vajadzeigas, seminārā un akadēmijā tās, sevišķi pūlu volūdu, pasnēdze nalegali.
Daži leišu tauteibas semināristi, paradzādami, ka jirn vālāk pīsanāks strādāt latvīšu

draudzēs, grīzēs uz Fr. Trasunu ar lyugumu pasnēgt jim privātā kārtā latvīšu volūdu.

Franča Trasuna dzvmdvnotoji

Īva Trasun. Tanslovs Trasuns

Semināra rektors vajadzeigū atļāvi nalīdze un privātas stuņdes semināra audzēknim

latvīšu volūdā pasnēdze J. Višnevskis un Fr. Trasuns (1884.—1885.- ;.), valok vīns

Fr. Tr- (1885.—1887. g.). Stuņdes tyka pasnāgtas divas reizes nedēla bez atleidzei-

bas par dorbu. Par šūs stuņžu pasnēgšonu Fr. Tr. sovāsatmiņās roksta: «Nu tos

(latvīšu volūdas) mes naprotom vairāk, kai tikai tū, kū māte mums beja īmocejuse

sātā. Pi kotra sūla mes atsadyurem pret gryuteibom, kur poši «profesori» nazyno-

jom, kai paskaidrot sovim provizoriskim studentim tū, vai cytu formu, niko nazyno-

jom nu latvīšu gramatikas lykumim. Tei beja vyslobākā pašmoceibas škola mums

pašim. Mums vajadzēja pašim māceitīs, kai izsaceit dažus jedzīņus, kai raksteit dažas

formas. Tū mes ari darejam...» «Nu teoloģijas un pārejām studijom maņ atlyka

daudz breiva laika, un šū laiku es izlītāju latgalīšu gramatikas sastodeišonai, lai _zy-
nātu es pats, kai raksteit un kai māceit šovus bīdrus- Par paraugu es sev pajemu

Au,;. Bīlenšteina «Elemente der lettischen Sprache», pārsalīcynoju, ka latgalīšu izluks-

nci jir tī paši lykumi (ar nadaudz izjēmumim) kai baltīšu literatūras voludai, un sa-

stādeju sovim bīdrim un māceklim latvīšu gramatikas etimoloģiju — pūlu volūdā. Pa*

nūžālāšonu, muns rūkroksts, staigādams nu rūkas rūkā pi bazneickungim, kuri jau

bela nūbeiguši semināru, vālāk pazuda, napalyka nivīna ari nu porraksteitim ekzem-

plarim. Bet pamati latgalīšu raksteibai jau beja likti. Un vālāk Dr. 0- Skrindas



1898. g. Fr. Tr. atsagrīž nu trimdas un strodoj kai Pīterburgas sv.

Staņislava bazneicas vikārs. Kūpā ar pdrejīm Pīterburgas latgalīšu koloni-

jas tautas darbinīkim, Fr. Kempu, N. Rancānu, K. un Ont. Skrindu, Fr-
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gramatika, kai ari vvsa tagadējo latgalīšu raksteibā topa dvbvnota uz tlm pašim
pamatim...» «Pēc ,-,ramatikas es stojūs pi Antoneviča grāmoteņas tulkošonas «Skai-
teišona dēļ svātdīnom». Tūlkošona maņ gāja lūti gausi un gryuši. Maņ tryuka vor-

du, tryuka formu. Kad beju tū pārtulkojis pyrmū reizi un sāku laseit, pats atzynu,
ka vārdi jir latvvski, bet vysa konstrukcija pūliska. Tad jau nu sova pat tulkājuma
es tulkāju nu jauna vēl trejs reizes- Vālāk žeids Zeliks, pa smīklam saukts bazneic-

kungu dekāns, tū īspīde, vai nu paslāpu kaidā Daugavpils žcidu tipogrāfijā ar namēr-

steigā cenzora Kukolnīka štempeli, vai izdeve Prūsijā un kontrobandas ceļā pārvede

par rūbežu.» (Fr. Trasuns «Latgalīšu atteisteibas vēsture.»).

Goreiga akadēmija studijas aizjeme daudz laika un rakstniceibas

dorbam beja joizpalīk.

Pirmī godi goreidznīka uu sabīdryska darbinīka omotā. Pēc

goreigās akadēmijas beigšonas, Francis Trasuns teik pazeimāts

par tice;bas māceibas pasnēdzēju Daugavpilī. Strādādams ško-

los, Fr.
*

Trasuns nūvāroj, latgalīšu bārni atsasoka māceitīs

ticeibas māceibas stundēs latvyski,
bet gon īt uz stuņdem ar pūļu mā-

ceibas volūdu. Fr. Tr. aizrāda šim

porpūlātim latvīšu bārnim, ka aiza-

līgt nu tauteibas un sovas mātes

volūdas jir taids pat grāks, kai aiza-

līgt nu sovim dzymdynātājim. Vī-

tejā pūlu muižnīceiba un krīvu ad-

ministrācija šaidu Fr. Trasuna dar-

beibu školās uzskateja par navāla-

mu un gādāja par Fr. Tr. pārcelšo-
nu uz cyturīni- Teišam, 1892. godā
goreigo vērseiba Fr. Trasunu pār-

cel par vikāru uz Reigu. Te jys

nūdybynoj sakarus ar tureizejīm

Baltijas latvīšu tautas darbinīkim,

īpazeistynādams Reigas sabīdreibu

ar Latgolas latvīšim un aizrā-

deidams uz sadarbeibas napīcīša-
meibu storp divom atsvešinātom

tautas daļom. Krīvu administrācija
ari šaidu Fr. Tr. darbeibu uzskota

par navālamu un panāc Fr. Tr. pār-

celšonu uz Pīterpili.
1893—1895. g. Fr. Tr. dorbojās

kai vikārs un ģimnāzijas školātājs

pi Pīterpiļs sv. Katras bazneicas un

Fr. Trasuns jauneibā.

ģimnāzijas. Ari Pīterpilī Fr. Tr. naportrauc sakaru ar Baltijas latvīšu

tautas darbinīkim, mēģinādams radeit Baltijas latvīšu sabīdreibā interesi

par Latgolu, kai latvīšu zemi. Izcīstos vojošonas nu krīvu administrāci-

jas puses sabīijoj Fr. Tr. veselebu un nu plašāka sabīdryska dorba jys
spīts pagaidom atsaturēt. Vojotoji tūmār Fr. Tr. nav lykuši mīrā: 1896.

godā īkšlītu ministrija nūsprīde izsyuteit Fr. Tr. trimdā uz īkškrīviju —

Vlad'miru.
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Trasuns veic »Latvlšu muzykalos bidreibas« dybynošonas prīkšdorbus.
Bīdreiba 1903. g. Fr. Trasuna vadeibā soc dorbotīs, dūdūt īspēju pul-
cynot Pīterpiļs latgalīšus un Ipūtēt jymūs tautyskos apziņas dūmu. Šy-
mā pat laikā Fr. Trasuns dzeivi pīsadola pi »Katoļu mojas kalendara« re-

digēšonas un 1900. g. izdūd sovu »Daugovas katoļu kalendaru«.
1901. g. Fr. Trasuns otkon teik porcalts uz Reigu, bet jau 1902. g.

strodoj Pīterpilī, kai goreigo semināra profesors, vālok ari kai goreigos

konsistorijas lūceklis.

Par tū, kaidā kortā Fr. Trasuns kļyva par semināra profesoru un

pyrmū latvīšu volūdas pasnēdzēju, jys pats stosta sekušu:

»Tymā pat laikā, kad nu sv. Staņislava bazneicas skraideju reiz reizēm uz goreigū
semināru pi Fr. Kempa un J. Velkmes kalendāra lītā, semināra inspektors bkgs Fr.

Karevičs maņ lyka prīškā pasajemt pasnēgt seminārā latvīšu volūdas stuņdes un sūlē-

ios tū celt prīškā semināra rektoram bkgin Erdmanam. Mes nūrunojom sovā storpā,

ka es pasnēgšu latvīšu volūdas stuņdes div reizes nedēlā bez atleidzeibas, lai tikai pošu
lītu izdabāt cauri. Bet kai tymā laikā pi polakim beja jau stipri īsasakņojušas bailes

nu lītavnīku un latgalīšu separātisma, tad semināra rektors atmete munu prīkšlykumu
ar vordim: »pa.„ pag! Jys jau gryb par vaiis tikt par profesoru seminarā«. Pēc to

mes nūrunojom ar inspektoru bkgu Fr. Kareviču, ka maņ josagrīž ar šū lyugumu pi
goreigos akadēmijas rektora un tūreizejo archidiecezes administratora veiskupa
Nedzialkovsko. Uz munu lygumu Nedzilkovskis atbildēja ar vaicājumu:

»Un pūlu volūdas stuņdes voi jir seminarā?«
»Oficiali taidu stuņžu nav«, es jam atbildēju, »bet faktiski jās jir zam homiletikas

nūsaukuma.«

»Tad lai mācās latvīši pūliski!« atcērla maņ Nedzialkovskis.

»Tys vīgli sokoms, bet nav izdoroms«, atbildēju. «Semināra audzēkņu saujeņa
var īsamoceit tautas volūdu. Bet kai lai izamāca vysa tauta pūlu volūdu?«

»Lyudzu maņ par šitom lītom vairs narunot! Nikod tā nabyus!« Taidas beja

myusu sarunas beigas.
Naradzādams nikaidas cytas izejas, es pīraksteju uz Romu bez paroksta par Lat-

golu un lat;,alīšu latvīšu stāvūkli, un rokstu nūsyuteju caur Barnabitu mūku, kas tod

strādāja publiskā bibliotēkā pi sv. rokstu vaculaiku kodeksa fragmenta izdūšonas.

Šās ziņas Roma lyka porbaudeit Viļņas pralatam V. Majevskam un pīsyuteja jam
munu rokstu. Un tai kai jys pats niko nazynāja par latvīšim, tad jys grīzēs pēc atbil-

des uz visim munim punktim pi Pīterburgas pralata Sviderskā, un Sviderskis pi manis,
nazynādams, ka tās ziņas es pats asmu īsyutejis Romai, un nazynādams, kam jās tur

vajadzeigas. Bet pārbaudejuse faktus un atroduse jūs par pamatātim, Roma nada-

rēja nikaida spīdīņa uz Pīterburgas metropolitim šymā lītā, varbyut rēķinādamās ar

polakim. Bet īkustynāta ideja par atsevišķas diecezijas nūdybynāšonas vajadzeibu

dēl latvīšim un latvīša īsvēteišona par veiskupu atsāja Romā zynomu īspaidu.

Bet nūtyka cytaidi, nakai Nedzialkovskis beja dūmājis. Par metropolitu un

Mohilevas archidiecezes beja īcalts 1902—1903. godā muns bejušais
akadēmijas inspektors Klopotovskis, kad es beju tikkū pārcalts uz Reigu par školu

kapelānu. Voi nūīdams bejušā rektora un sova bejušā šefa veiskupa Simona slīdēs,

voi pats nu sovas golvas jys beja licis šovam sekretāram bk:,m Propolanisam atsyu-

teit maņ jo gona grāmotu katālu draudzēm, lai jū pārtulkoju nu latiņu volūdas latvīšu

volūdā. Izlītojūt šū gadejumu, es pīraksteju bkgm Propolanisam grāmotu, kurā izsa-

ceju sovu prīcu par tū, ka mums atsaroda možākais vīns arciveiskups, kas saprut

bazneicas un tautas vajadzeibas. Es dūmāju, ka jys spērs sūli vēl tālāk un īvess

seminārā latvīšu volūdu. Jo patīši kauns, ka daži možāk saprota bazneicas vajadzei-

bas, nakai lutari, kas atklādami Dorpata universitāti, tyuleņ tur teoloģijas fakultāte

īvede latvīšu volūdu Vēstules beigās es lyudžu tū varbyut vēl narādeit Klopotovskam

bet pi gadejuma jū izlītāt. Propolanskis, kas beja vīns nu vysapdāvynātākim sekre-

tarim, pats lītavnīks un prota izmontot apstākļus, tymā pat breidī jau beja ar gro-

motu pi metropolīta un panākumi beja leliski-

»Jam taisneiba!« saceja metropolits. »Es īvesšu seminārā latvīšu volūdu. Roksti

jam, voi gribēs jys atbraukt par profesoru uz semināru?«

Tai kai es beju nyule pārcalts nu Pīterburgas uz Reigu, tad es gon lyudžu_mani
atbreivāt nu šā gūda un uzdavumim, bet maņ beja jābrauc, Klopotovskis ari sulejos

izdūt ar sovim leidzēklim latvīšu volūdas gramatiku un chrestomatiju, kuru maņ lyka

sastādeit, bet kod jās beja jau gotovas, jys pēški saslyma ar plaušu īkaisumu un

nūmyra.
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hlyu beja īmeslis lītu otkon nūvylcynot. Es grīžūs pi pralata Deniseviča, kuru ka-

pituls beja īcēlis par administratoru. Bet jys, laigon caurcaurim Dīva un gūda veirs,
tūmār atsasaceja izškērt šū dēļ Latgolas naizsokami svareigu volūdas vaicājumu leidz

jauna metropolita īcelšonai. Tik metropolits grafs Šemoeks bei.,ās atlāve pasnēgt
seminārā latvīšu volūdas stuņdes 1905. godā. Ar semināra rektoru mes bejom vīnā-

jušīs par 6 stuņdem bez atleidzeibas uz 4 kursim. Bet Šembeks lyka jās samozynāt
leidz 2 stuņdem nedēlā. Prūtams, ar 2 stuņdem uz 4 kursim nedēlā nikā navarēja
sasnēgt, bet ar tū beja jāapsamīrynoj, lai uzturēt īkarātu principu. Tūmār latvīšu

volūdas stuņdes palyka tik cisu laiku munās rūkās- Nu poļakim un puspoļakim pro-

fesorim un citim bazneickungim gāja pi Šembeka ziņas, ka es mācūt lutaru volūdu,
laigon nivīns nabeja bejis uz munom stuņdem, izjemūt filosofiju un latvīšu volūdu.

Beigās jau 1906. godā mani pārcēle uz Rēzekni un arciveiskups ironiski pīzeimāja, ka
tur kai latvīšu centrā byušūt vairāk pīmārāta muna darbeiba.

1905. g. Fr. Trasuns teik pārcalts uz Rēzekni par Rēzeknes draudzes

dekānu, bet 1906. g. teik īvālāts I. Krīvijas vaļsts dūmē kai vīneigais

porstovs nu Latgolas latvīšim. Pēc I. vaļsts dūmes atceļšonas, Fr. Tr.

voda sv. Staņislava progimaziju Pīterpilī (1907.—1910. g.), tad zara

krīvu administrācijas spīdīna spīsts atstāt Pīterpili un dorbojās kai

draudžu prāvests Narvā, Novgorodā, Tallinā (1910.—1914. godā),
vāldk kai Pīterpiļs konsistorijas lūceklis un Gatčinas draudzes bazneic-

kungs — kapelāns. Šymā laikā Fr. Trasuns pīsadola nu latgalīšu sabī-

drvskim darbinīkim sareikotā gājīnā pret latgalīšu polonizatoru un lat-

galīšu nacionālos kusteibas bremzētāju bazneicas laukā metropolitu Kļu-
činsku, kurs enerģiski apspīde vvsas latvīšu pvules pēc latvīšu volūdas

īvesšonas bazneicā. Šymā vaicājumā teik dareiti īsnāgumi Romas Tā-

vam un īvītoti vairāki roksti latvīšu un cyttautu laikrokstūs.

Par šū latgalīšu tautas atmūdas

darbinīku ceiņu ar bazneicas golvu,
pārpūlātāju metrop. Klučinsku, Fr. Tr.

sovā biogrāfijā pastāsta sekušu.

«Spaideits ar lyugumim un atklātim

rokstim avīzēs, metropolits beja nū-

sprīdis pārcelt mani nu Reveles (Tal-
linas) uz Pīterburgu pi konsisto-

rijas par lūcekli, kapitulā par kanoni-

ku un pagaidām dūt Gatčinas drau-

dzi, lai taidā ceļā īgyutu sabīdrātū, kai

es tū nūprotu. Kaidas nedēļas ogrāk
Fr. Kemps beja laidis Pīterburgas
pūlu progresīvajā avīzē rokstu par

latvīšu katāju apspīstū stāvūkli, kurā

dīsgon meiksti, bet nūteikti aizrādeja,
ka vaiņa kreit uz metropolitu Klu-
činsku. Un kad es jau beju izbraucis

nu Reveles un lītas licis vest uz Gat-

činu, biskaps koadjutors Ceplaks

maņ KJučinska vārdā pasludynāja, ka
dabāšūt Gatčinu tikai tūlaik, jo es un

Skrynda uzraksteišūt pretrokstu Kem-

pam tymā pošā avīzē. Uz tū es at-
bildēju, ka ni es, ni Skrynda taidu

lītu navaram raksteit, jo latvīšu ka-

toļu lobā patīši nikas nateik dareits,
un ka taidā ceļā es nagrybu īsapērkt
nikaidā draudzē. Munom dūmom pī-
kryta ari Skrynda. Tai tad maņ pa-

gaidom beja jāapsamīrynoj ar vīnu

pošu konsistorijas lūcekla omotu, kas

nadeve pīteikuša uztura.»

Francs Trasuns.

Dzeivodams tāli nu Latgolas sabīdryskos dzeives centrim, Fr. Tra-

suns šymā laikā možāk nūsadūd sabīdryski-organizatoriskam dorbam, bet
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vairāk pīsagrīž jaunotnes audzynosonai nacionālā gorā, rakstnīceibai un

volūdnīceibai: izdūd avīzi «Auseklis» (1907.—1908. g.), pyrmū latgalīšu
losomū grdmotu «Školas ddrzs» (1910. g.), īvītoj vairākus rokstus Bal-

tijas latvīšu presē par latgalīšim, kai ari par tautas daļu apvīnāšonas
napīcīšameibu; 1908. g. pīsadola Gudrelina—Miilenbacha sasauktā ap-

sprīdē latvīšu ortogrāfijas vaicājumā, mēģinādams, kāpā ar Fr. Kempu
un bkgu K. Skryndu, pārlīcynāt volūdnīkus, ka divu tautas dalu tyvy-

nāšonas lobā Baltijas latvīšu rokstOs jāatmat gotu raksteibā un joporīt
uz latiņu raksteibu.

1917. g. 26. aprelī Fr. Trasuns voda vēsturisku Latgolas kongresu,
kurā teik pījemtas rezolūcijas par Latgolas apsavīnošonu ar porejū Lat-

viju; vālok dorbojās kai Latgolas zemes padūmes lūceklis. Komunistu

laikus, 1918.—1919. g., jys spīsts slopsteitīs nu komunistu varas veirim,

un beidzāt porīt par fronti uz breivos Latvijas valsts teritoriju. Te jys
teik aicynots dorbotīs tautas padūmē un īnoc valdeibas sastovā kai pyr-
mais Latgolas ministris. Nu šo laika Fr. Trasuns leidz pošai novei na-

portraukti dorbojās valsts lykumdūšonas īstodēs: satversmes sapulcē.
un vvsos Saeimos —

nu sokuma kai Kri-

steigūs zemnīku par-

tijas vodūņs, bet pēc
1925. g., kad jam ar

katoļu goreigū va-

deibu izacēle kon-

flikts un jys tyka iz-

slāgts nu bazneicas

.— kai Latgolas de-

mokrātiskus zemnī-

ku apvīneibas liders.

Fr. Trasuns valsts

lykumdūšonas dorbā

beja vīnmār ener-

ģisks, sovu mērķu

sasnēgšonā naatlai-

deigs; jys panoce

daudz kai pi katoļu
bazneicas latvysko-

Franča Trasuna rūkroksts.

šonas, tai ari vvspori pi Latgolas kultūras līmeņa pacelšonas.

Dzejulī «Tu, navaicoj mani» Fr. Trasuns sevi raksturoj sekuši-

Tu navaicoj mani kaids asu,

Vai breivs es nu klaidom, vai bolts.

Vai Dīvām tik tykumu nasu,

Vai cits, kai nu tārauda kolts.

Jir klaidas, jir tykumi sovi,
Ni porok jau lobs es, ni slykts,

Nav vysod tī tykumi provi,
Na vysod tū doru, kas lykts.

Bet taisnu viu ceļu es eju

Un cenšus aizvinam byut bolts.

Es cehls, kur cyts sleid uz leju,

Un draugs kai nu tārauda kolts.

Jir breiveiba dūta nu Dīva;

Breivs dzymu, breivs grybu es mērt.

Nu ticeibas, draugim un Dīva

Nivīns mani naspēs gon škērt.

Fr. Trasuns kai rakstnīks un dzejnīks. Fr. Trasuns, kai redzējām,

daiļliteratūrā īsāc dorbātīs vēl byudams seminārists un goreigos akadē-

mijas students; vālāk jys ar sovim dorbim pīsadola «Katoļu moju kalen-

dārā» un «Daugovas katoļu kalendārā». Turpmākā darbeiba Fr. Trasuns

vairs pīsagrīž kulturāli sabīdryskam dorbam un žurnālistikai (redigejut
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«Ausekli»). Tikai mvuža utrā puse, breivaja Latvija, Fr. Trasuns otkon

ar sekmēm pīsagrīž rakstnīceibai.
1924. godā iznoc nu druka Fr. Trasuna fabulu krdjums. Tos rak-

steitas īpatnējā stilā un volīīdā, kas fabulos ītārptū saturu sevišķi izcel.
Laseitoju prīškā spilgti un uzskotami vērknejās myuslaiku sadzeives

ļaunos puses: īdīīmeiba (Uzuls un baka), napateiceiba (Zeps un peipe).
tukša līleiba (Ezels), mēļneseiba (Opšs, lopsa un ēzs), skaudeiba (Zem-
nīks un cyuka), līškeiba (Divi suni), līlēšouds ar cytu nūpalnim (Myusas

orojas), nasadareiba (Divi brdli), dksteiba (Žogotas un laksteigola), un

t. t. Dorbddamīs kai palamentarīts, Fr. Tr. nūvāroj daudz ļaunu pard-
deibu tūreizejā parlamentāri demokrātiskā īkortā, kuras ari attāloj sovds
fabulos- Tūreizejd parlamentariskd dorba ražeigumu kaidā fabulā jys

raksturoj: «E, pušgaļvi! Vai narcdzit kai politiķi sovā storpā rejās?
Jyus nazynat jūs gora: jī runoj daudz, bet moz kū dora.» Kaidā cytā
fabulā Fr. Tr. tūrcizejū demokrātiju raksturoj šaidi: «I mes par demo-

krātiju lūt daudzi runojam, kad pīšmaukt 'cytu gudrojam. Bet eistais

demokrāts, kas runoj moz, bet dora daudz, jir rats.» Vairdkds fabulos

tāldts lelinīku pūsta dorbs.
Fr. Trasuna dzejuli, kuri īvītdti avīzes «Zemnīku Bolss» 1924. un 1925.

godu gdjumūs (atsevišķi nav izndkuši) grīž uz sevi uzmaneibu ar rakstu-

reigu, dziļi izprostu Latgolas lauku sadzeives un dobas tāldšonu.

Fr. Trasuns pazeistams ari kai dramatisks rakstnīks. Jys saraksteja
3 cēlīnu drāmu «Nūgrimušo pils». «Saturu dēl šos drāmas man

deve gon boļševiku laika tipi un Latvijas atbreivdšonas kars, gon vacu-

vaco vēsturisko leģenda par nūgrimušp pili Rēzeknes apriņķi Viļānu po-

gostā, Pilskolnu cīmā, par kuru vītejais zemnīks man stdsteja, kad bāgu
nu bolševikim par fronti pi Lubdna», autor§ sovas drāmas prīkš-
vdrdā. Drāmas saturs šaids.

Revolūcijas juku laikūs komisārs Vilaks, ogrāk pakleidis zemnīks, musynoj
kaimiņus 'uz tureigākūs izlaupeišonu- Jū mēginoj atturēt nu greizim celim jo
dīvabaileigo māte Moda, aizrddeidama uz Dīva sūdu. Tūmār Vilaks mātes naklausa

un zaimoj Dīvu. Pyuls, kfidynots na Viļaka, gryb dūtīs sveša monta laupeišonā, bet

jū attur Bolva, porlīcynodams, ka svēteigs na laupeitajs, bet ar dorbu īgyutais. Vilaks
līk Bolvu apcītynot, tūmār lela dala nu pvula nūsastoj Bolvas pusē. Moda gon mēgi-
noj vēl pādejā momentā atturēt Viļaku, bet tys, žeida Borucha īspaidots, dūdās tymsūs
laupeišonas ceļūs. Bolva, slāpdamīs nu Viļaka un jo kolpim, aizkleist pi kaida vaco

pilskolna un īmīg. Pasardda iznākam nu pilskolna jaunova, tei sauc pēc drūšd

tūtas dāla, kas sarautu važas. Tū dzērd pasamūdušais Bolva un ir nasaprasšonā par

nagaideitū parodeibu. Jaunova jam stāsta, ka te grimuse zemē pils, jo tauta bogota un

breiva vairs namīldja dorba un beja stropāta. Jei asūt pils vaļdnīka Tautuvara meita

Auška un pēc kotrim pussymts godini nocūt tautu izpesteit, bet nav cvlvāka, kas spātu
atminēt izpestcišonas meikli: kas vajadzeigs cvlvākam vysvairok pi jo dzeives. Bolva

mēginoj tū minēt: «Jir vajadzeigs orkls orojam, un cērvs jir vajadzeigs nomdaram! Jir
vajadzeigs zūbyns karaveiram, un gudrs padūms celaveiram; un daiļais augums jauno-
vai. — Bet vysuvairok vajadzeiga jir dzeives prāta atslāga.» Pi pādeiim vordim pi
padebesim paspeid spūdra gaisma, atsaver pilskolna sīna. Bolva īīt nūgrimušā pilL
Tautuvars syuta Bolvu uz Reigas pili īgyut nu bruninikim nūgrimušds pils
kas tur styprā apsardzeibā globojās un pēc kura īgyušonas nūgrimušo pils un tauta

klyus breivi- Apbruņots ar Rušina zūbynu un Vēstura brūnem, Bolva dūdās cciņā.
Jam sekoj lela dala zemnīku, jo tī uz Bolvas drūsmi un gaišū protu pasalaun- Mozdū-

šeigokī un savteigokī palik Viļaka borā. Tolok sekoj Reigas pils īmītnīku (vocu bru-

niniku) rupos varas izpausme atteiecibā uz ikarotim — latvīšim, Bolvas pulku ceiņa
ar bruninikim un atslāgas īgyušona. Tymā laikā, kad Bolva ar īgyuiū atslāgu pazyud
pilskolnā, pi pilskolna atvad nu Viļaka (lelinīku) varas uz novi nūtīsotūs zemnīkus, kurus

te apšauda; pēc tam noc komisāru dzīrās pi svaigim navaineigu upuru kopim. Te

pasacel nūgrimušo pils un porbaideitī Viļaka kolpi šausmās bāg. Tautuvars syuta Bolvu

ar sovim karapulldm glābt tautu nu Viļaka (lelinīku) pūsta. Gon Viļaks ar teroru,

vyltu, paradīzes sūlejumim un Bolvas apmalošonu mēginoj paturēt varu. Bet leidz
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galeigam pūstam nūvasto tauta vairs jam natic. Bolva atpestej nu jo varas tautu-

Beidzūt caur streidim škaldeito un nu svešom varom apspīsto tauta gorā apvīnota un

tautu gūdā calta. Tautuvars sovu varu tautu rūķos nūlīk, jo tauta atroduse dzeives

prota atslāgu un jir saprotuse, ka tikai tad bvus spēceiga, kad īneiss streidus, namīru,
bet mīlos dorbu, taisneibu un tykumu. Tauta tūmār uzatrauc: «Jo visi valdeisim, tad

tautu škajdeisim» — un lyudz Bolvu par tautas vodūni: bet Tautuvars nūvēlej sovu

meitu Aušku Holvam par sīvu. Tauta līgsmi svira uzvaras svātkus:

«Sviņ latvīšu tauta uzvaras svātkus,
Ka leigojās kolni un rūzes,

Pleiv karūgi saulē, speid vainagi motūs,
Skaņ dzīsmes,< skaņ pīši, skaņ kūkles.»

Luga raksteita dzejā.

Fr. Trasuna dzejas stiļs. Vysūs Fr. Trasuna dzejas dorbūs (ari «Nū-

grimušā pilī» un fabulās) volūda īpatneji-latvyska, ar daudz īpatnejim
latvīšu vārdim un izteicīnim, kuri nu myuslaiku modernās sarunas izzyud-
Šaida volūda ītārpta atteiceigā.dzejas pantā. Fr. Trasuna dzejas un fabulu

vērteibu sevi'ški uzceļ. Fr; Trasuna fabulas pīskaitamas pi vērteigākās
šaidas nūzares literatūras latvīšu rakstnīceibā. Fr. Trasuns atjaunāja,

storp cytu, šaidus tautas runā vēl sastūpamūs, bet nu rokstu volūdas

izzudušus vārdus: mārga, reps, stymbyns, klymbyns, krivasi, byudi,
sarkaņas un t. t.

Pyrmōs latgalīšu avīzes.

«Zvaigzne». Dreiži pēc Pīterpiļs Latvīšu muzykalos bldreibas nūsa-

dybynošonas, Pīterpilī nūsadybynoja vēl nalegala latgalīšu jaunotnes
bīdreiba «Gunkurs», kura apvīnāja studentus, ģimnāzistus un pāreju gai-

šāku jaunātni. Šys pulceoš vīnājās izlaist sovu laikrokstu. Tai kai latiņu
šriftā grāmotas drukāt beja aizlīgts, «Gunkurs» bīdri sovu laikrokstu,
kuru nūsauc par «Zvaigzni», 1903. godā laiž bektografētū 100 ekzem-

plaru skaitā. «Zvaigznes» redaktors Fr. Kemps.
«Zvaigzne» tūmār uagyun pīkrisšonas Pīterburgas latgalīšu apryn-

dās: latgalīši naprota laseit raksteitū tekstu. Tāpēc «Zvaigznei» pēc

pyrmā numura izīšonas jāapsastāj.

Pyrmo latgalīšu apsprīde raksteibas vaicājumā. Lai īvest raksteibā

vīnu principu, Pīterpiļs latgalīšu vodušī darbinīki 1903. goda

apsprīdē, vīnājās turpmāk izmest nu raksteibas pūlu ortogrāfijas

čupu burtus. Taidā kārtā raksteibā tyka vīnkāršāta un saskaņāta.

Drukas breiveibas atļaušona latgalīšim. Latvīšu muzykalās bīdrei-

bas vadeiba 1904. g. sākumā īsāce gājīņu par drukas breiveibas atlau-
šonu latgalīšim. Pīterpilī dzeivojušā latgalīšu inteliģence ar Fr. Tra-

sunu, Fr. Kempu un O. Skryndu prīkšgolā grīzēs ar lyugumu uz attei-

ceigom valsts īstādem atcelt aizlīgumu drukāt grāmotas latgalīšim latiņu

šriftā. Pēc ilgas staigāšonas pa dažaidom augstākom valsts īstādem,

beidzūt, 23. aprīlī (pēc jauna stila 10. majā) 1904. g-, drukas breiveiba

latgalīšim tyka panākta.
Pyrmā latgalīšu avīze «Gaisma». Ar drukas breiveibas atgyušonu,

beidzūt nalelais latgalīšu tautyskās atmūdas daribnīku pulceņš īgyva

golvonū īrūci šā dorba veikšonai — latgalīšim saprūtamu drukas vārdu.

Pārrunās par avīzes izdūšonu daži nu vacākim Pīterpiļs latgalīšu pul-

ceņa darbinīkim izsacejan šaubas, vai avīze varēs pastāvēt, jo tauta

pīroduse tikai pi goreiga satura rokstim. Tūmār studējušās latgalīšu

pulceņš ar Fr. Kempu un O. Skryndu prīkšgolā stājās pi avīzes izdūšo-

nas prīkšdorbim. Atļāves dabāšona un pārejī prīkšdorbi īīlga. Tāpēc



avīzes pvrmais numurs varēja iznākt 1905. g. novembrī. Avīze tyka
nūsaukta par «Gaismu». Par avīzes redktoru — izdevēju pasaraksteja
Fr. Kemps. Tai beidzut ari Latgolas sātos breivi nāce drukāts vārds.

Avīzes iznokšona īkrita 1904.—1905. g. revolūcijas laikus. Ari Latgolas
zemnīks, nu pordzeivojamim nūtykamim īinteresēts, beja palicis inten-

sivdks un kotru jaunu ziņu sajēme ar interesi. Taidā laikā tautā noce

Avīzes "Gaisma" lopaspuse.

«Gaisma» un tur jūsmeigi tyka sajemta. Avīzes numuri staigāja nu rūkas

rūkā un tyka laseiti ar prīka osorom. Jauns, nadzērdāts vārds, ītārpts seņ

pazeistamos būrtēs, radzātās leidz šam tikai pātoru grāmotās, dareja mil-

zeigu īspaidu- Bet latgalīšu nacionālās atmūdas pretinīki — pūlu muiž-

nīki un goreidznīki, kai ari pošu sātas «kārklu pūli», radzādami, kaids

mijzeigs īrūcis nyu latvīšu nacionālās apziņas mūdynātājim rūkā, nūsa-

stoja osā opozicijā pret avīzi, īspaidādami latgalīšu zemnīku massu caur

bazneicu, izlaisdami par laikrokstu dažaidas baumas tautā un mēģinā-
dami pārlīcynāt vajdeibas īstādes, ka avīze pauš kaiteigas sociālistiskas

idejas, laigon patīseibā avīzes vērzīņš beja tikai nacionāls un vidēji
radikāls.

«Gaismas» nierki un nuzeime. «Gaisma» mudynč>ja Latgolas latvī-
šūs nacionalū apziņu, skubynāja tūs uz izgleiteibu un kūpdarbeibu.

Šovus uzdavumus «Gaisma» raksturoj šai: «D Sorgot un aizstovēt sovu tautu,
ticeibu un dzymtū volūdu: 2) vest pa mīra ceļu latvīšus zemnīkus pi lelokās skaidreibas

un bogoteibas; 3) meklēt naboga zemnīkim zemeites un gaismas: 4) ar visim kaiminim

un svešom ciltim dzeivot saticeibā.» («Uz jaunu godu» Nr. 3).
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Izgleiteibas vaicājumam teik pigrīzta izcyla vēreiba. Vairākus rokstūs (Nr- 2

—
«Par mvusu školom», Nr. 4 — «Svutit bārnus skolās», Nr. 17

— «Par latvīšu škol-
riīkim», Nr. 18 — «Vēļ vārds par pogostā školom», Nr. 21 — «Mes namākam raksteit»,
Nr- 20 —■ «Latvīšu školas» un c.) izskaņ saucīni gādāt par tautvskom školom ar lat-

vīšu volūdu, pīmārāt asušās školas latvīšu katāju dzeivei un praseibom, aicynāt uz

Latgolu školātājus — latvīšus nu Paltijas, materiāli atbalsteit mācušū jaunātni.

«Gaisma» pvrmu reizi paceļ prese vaicojumu par tautas dalu apsa-

vīnošonu. Rokstā «Latvijas pašvaldeiba» losom: «V ys a s Krīvijas
tautas tagad meklej sev autonomijas. Mums,

latvīšim, dēļ to nūdūma vajag apvīnot Kurzemi, V y d-

zemes daļu un trejs apriņķus Vitebskas guberņā,
aba Latgalīšu zemi. Par golv o n ū centru, aba vy-

duci, kur nūly k tu pašvajdeigas Latvijas valdei-
šon v, byu tu Reigas piļ s ā t a.»

Gaismas roksti tautā atstāj lelu īspaidu: mūdynoj latvyskū pašapziņu,
ceņsšonūs uz izgleiteibu un cereibas, ka reiz ari latvīši pīdzeivos lobo-

kus laikus.

Gaismas» roksti dziļi saviļņoja tautas guļušus spakus. īsasoce nacionālos atmu-

das kusteiba plašākos tautas massās. «Gaisma» tūreizejū kusteibu raksturoj šai:

«Mes īgājam kai tymsā, bīzā mežā un sācem saukt: brāli pujcejitēs, ejit zam vīna

karūga, sadūdit kūpā rūkas un ejit pa vīnu ceļu. Tautas brāli atsasauce nu visim
dzimtines styurim. Atsasauce kai kurs varādams. Uz «Gaismu» soka īt grāmotas,
vēstules, sāka atīt poši iascitāji un runāt par tautas vajadzeibom. Pagāja tikai četri

mēneši, un myusu tautas gryutā dzeive pasarādeja skaidreibā. Tautas vajadzeibas
palyka radzamas, tautas bolss palyka dzēržams.» («Gaisma» 1906. g. Nr. 17). Kaidā

cytā vītā: «Redakcijai syuta pateiceibas rokstus, paraksteitus nu simtim cylvāku. Visi

prīcojās par pyrmū avīzi un prosa celt augstāk tautas karūgu, kurs beja sameits zam

kājom. Tādēļ mes celsim itū karūgu un raksteisim uz tā:

Sorgot un aizstovēt sovu tautu, ticeibu un dzymtu voludu.

Vest pa mira ceļu latvīšus zemnikus pi lelākas skaidreibas un bogāteibas.
Ar visim kaiminim un svcšom ciļtim dzeivot saticeiba.

Naaiztikt sveša monta un napadūt sova lobuma.»

Leidzstrodnīki- Lelokū avīzes daļu saroksta tos redaktors — izde-

vējs Francis Kemps. Šovus rokstus jys paroksta kai ar sovu uzvārdu, tai
ari ar pseidonimim «Skoborga». «Latgalis», «Gaismas Draugs». Jys
roksta īvodrokstus školu, takušu politysku nūtykumu, zemes reformas

vaicojumūs un īvītoj laikrokstā vairākus šovus dzejulūs. Nu citim leidz-

strodnīkim mynami sekuši. Ont. Skrynda (pseidonims Ind. Leidumnīks)

dorbojās golvonā kortā feļetonā daļā. Jam pīdar «Gaismā» nūdrukdlī

stāsti «Vylku Jākubs», «Nodevējs» un tālājumi «Šveices kolnūs», kai ari

vairāki dzejuli, golvonā kārtā tulkojumi nu pūļu volūdas. Bez tam vēļ

mynami bkgs Fr. Trasuns (pseidonims Ripa), Gr. Mukt-Kveders, Rau-

duļa meita, Ont- Rubyns (pseid. Bite).
Avīzes apsastošonas ītnesli. «Gaismas» pasarādeišona tautā izsauce

lelu sajyusmu, kūpā ar tū abonentu pīplyudumu. Bet dreiži pret «Gais-

mu» nūsastāja pūlu muižnieeiba un goreidznīceiba. Dažos vītos pat baz-

neicās nu amvonim tyka aizlīgts «Gaismu» abonēt un laseit. Prīkšnīceiba

spīde ari latvīšu goreidznīceibu atsaraut nu avīzes atbaļsteišonas idejiski
un materiāli. Latvīšu goreidznīceiba izdeve sovu laikrokstu. Nalelais

pasauleigās inteliģences pulceņš nabeja spējeigs materiāli laikrokstu iztu-

rēt. Taidā kārtā «Gaisma» 1907. g. Beja spīsta apsastāt.

Avīzes „Sākla" un „Auseklis".

1906. g. 'sokuma bazneiekungi — latvīši nusarubežodami nu «Gais-

mas» īsāka jaunas avīzes izdūšonas prīkšdorbus. Par avīzes redaktoru
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beja izraudzāts bkgs Fr. Trasuns. kurs tvmā laikā ījēme dekāna vītu

Rēzeknē. Bet tai kai avīzes iznokšona beja īspējama tikai lelokos pil-
sātos: Reigā, Pīterpilī, Moskovā, kur atsaroda cenzūra, beja nūdūrnots
Fr. Trasunu porceļt uz Pīterpili N. Rancāna vītā, kurs, kai Pīterpiļs školu

kapelāns beja piļneigi nūsadevis Pīterpiļs latvīšu katoļu bārnu audžyrjo-
šonas dorbā, gon styprinddams tūs nacionālā apziņā, gon ari atbalstei-
dams materiāli un skubynddams uz izgleiteibas turpyndšonu. Nagrybā-
dams īmīļotd dorba atstdt, jys izdūd sovu avīzi «Sākla», taidā kortā nū-

stodeidams Fr. Trasuna pīkritejus pi nūtykušd fakta.

«Sākla latvīšu katoļu avīze» izndc 15- 11. 1906. g., bet pēc 10 numu-

rim, 26. aprilī 1906. g. apsastdj. Avīzē daudz goreiga satura rokstu, bet

pīndceiga vēreiba pīgrīzta ari saimnīcysku un nacionālu apzinu mūdyno-
ju'šim rokstim. Sevišķi lela vēreiba pīgrīzta izgleiteibas un školu vaico-
jumam un latvīšu tautyskds apziņas stypryndšonai. Sāklā čakli leidz-

dorbojās, izjemūt poša redaktora N. Rancāna, vēļ K. Skrynda. Viņu divu

spolvai pīdar gondreiž visi «Sāklā» nūdrukdtī roksti.

«Auseklis» soka izīt 17. martā 1906- g. Kai atbiļdeigs redaktors pa-

raksteja Franča Trasuna radinīks J. Trasuns, bet faktyskais redaktors un

avīzes vadeitdjs beja tūmār Fr. Trasuns. «Ausekli» atbajsteja vvsa na-

cionāli dūmojušo goreidznīceiba un jys izndce leidz 1907. g. augustam.
Golvonū vēreibu «Auseklis» pīgrīž goreigai dzeivei, ticeibas vaicdjumim.
Lela vēreiba teik pīgrīzta ari nacionālu un saimnīcysku vaicojumu ap-
skatei.

Ausekļa» darbeibas kulturali-asairnnīciskā laukā programa šaida: «Auseklis» go-

dos ari par laiceigas dzeives vajadzeibom. Soka, ka lels monts cylvāku pavadūt uz
natikleigu dzeivi. Tys ir taisneiba. Bet nabadzeiba un tryukums ari napadora cyl-
vāku tykumeigu. Vyslelokos ryupes «Auseklis» pīgrīzs zemnīku dareišonom un vaja-
dzeibom. Myusu tauta jir moztureiga zemnīku tauta. Jim kolpos «Auseklis». «Auseklī*

jī atrass aizrodejumus par zemi, jos pērkšonu un apstrodošonu, par sonu pelnu caur

omotim un aizīšonu uz pilsātom, par vysoin zemnīku dareišonom, par kurom vīņ sprīss

augstākos un zamokos valdeibas apryndos. «Auseklis» sevišķi godos ari par latvīšu

apgaismošonu un školu- Vērs zemes vysod beja un ir tai, ka tei tauta plauka un

plauks, kuras dāli beja vairok apgaismoti. Par tū «Auseklī» atrass dzeivu atbolsu

vyss, kas tik. vīd zeimēsīs uz školas byušonu pi latvīšim.
Latvysku volūdu «Auseklis» pīkūps ar vysu mīleibu. Volūda jir kotras tautas

dzeiveibas gors. Kad volūda jir panykuse, tad jir panykuse poša tauta; kad volūda

plaukst, tad plaukst ari tauta. Leidz šam laikam myusu volūda beja aizlaista, kai

nastrodotais teirums. Ņyu «Auseklis» godos, ka latvīšam navajadzātu oksteitīs sovā

runā ar svešu tautu vordim un kauneitīs tos volūdas, kuru jū mote mocejuse.»

«Auseklī» leidzdorbdjušīs golvonā kortā bazneickungi: K. Skrynda,

P. Silovičs, Jasass- Nu pasauleigds inteliģences avīzē daleibu jēmu'ši:

Aloizs Trasuns, Jons Mukons un Povuls Laizāns.

Pyrmūs avīžu laikmeta raksturojums. Drukas breiveibas atgyu-

?ona un dažu pilsonisku breiveibu īgyušona pēc 1905. g. revoleijas īnas

sajyusmu uz tautas dorbu latgalīšu inteliģences un jaundtnes vydā. Šam
dorbam teik zīdoti visi spāki, kai ari aprūbeždtī materiāli leidzekli. Rakst-

nīceibas un sabīdrisku darbinīku vydā vaļdeja namdkslots entuziazms,

gryba zīdot vysus spākus tautas nacionālos apziņas stypryndšonas dorbā.

Vysom pyrmajom avīzēm kūpejī saucīni tautai: syutit bārnus školos,
losit avīzes un gromotas, celit gādā sovu volūdu un tauteibu, napasa-

dūdit portautdtoju īspaidim.
Pyrmos avīzes īvede tautā pareizā latvīšu ortogrāfiju latiņu šriftā,

izskaužūt leidz tam goreigūs rokstūs lītotū pūlu ortogrāfiju.
Pyrmais latgalīšu žurnāls «Austra» iznoce 1908. g. septembrī. Izde-

vējs —
redaktors Francs Kemps. Laigon beja dūmots žurnālu izdūt pa
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1 reizei mēnesī, izīt tikai vīns žurnāla numurs, jo daiļliteratūras žurnālam

tautā vēl trvukst laseitoju. Gondreiž visi žurnāla roksti pīdar Fr. Kempa

spolvai. īvodrokstā: «Vasali tautas broli» žurnāls sulos nest tautīšim

gaismu, prota skaidreibu, tykumeibu un sovas dzimtines mīleibu. Nu

daiļliteratūras žurnālā īvītoti trejs stosti un 3 dzejuli — autors Fr. Kemps

(pseid. Latgalis). Stdstā «Meža sorgs» dzeivi un spilgti tālota kaidas

bobulīnes drāma: jds vīneigd meita aizgdjuse Ogos kunga mežā, kur jū

pdrsteidz nažēleigais meža sorgs un bdrgi nūstrdpej. Meitine gryuši sa-

slymst un ilgi komojās storp dzeiveibu un novi. Stdstā «UzN Sibiri pa
sapnim» tālota zemnīku tūreizejd napdrdūmdta sova zemes styureiša
likvidēšona un dOšonos meklēt laimi tdlajā Sibirijā, kur porceldtojus na-

gaida vys laime, bet ēršku cels- Stdsts «Mdtes sirds» raksturoj dāla napa-

teiceibu, kurs sovu mdti izdzan nu mdjom un pandc jds nūtīsdšonu.

Dzejulis «Daiņas un kūkles» darindts pēc tautas dzīsmu motivim. Te

autors dzīd par dzimtines klusdm plovom, gaužim cīmim, nūskumu'šim

teirumim, un vaicoj, kddēl apklusušas kūkles un atsolušas sirdis; kas

slēgs vaļā dzīsmu skreini, myusu tautu mūdynds; kas atdzeivds senču

jautrū goru un jaukos paražas? Pdrejūs divūs dzejulūs: «Dzeives skri-

tuls» un «Kas dzeive jir» filosofisks motivs. Nu citim «Austras» rokstim

atzeimejams pdrskots par pyrmū latgalīšu teātra izrddi Rēzeknē 27. de-

cembrī 1907. g.

«A aust r a s» daiļliteratūras satura rokstim pi r-

mī m latgalīšu rakstn ī c c i b ā var pļmā r o t daiļlite-

ratūras kritikas mārau k 1 v.

1908. g. soka izīt žurnāls «Ticeiba un dzeive» religiski-moralisks laik-
roksts. Izgdja 1 reizi mēnesī; izgdja pavysam 10 numuru. Saturā roksti

par ticeibu un reiligiju, ari daži stosti šaidā pat gorā- Žurnālu izdūd bkgs
A. Okolo-Kulaks, bet redigej bkgs K. Skrynda. Tymā leidzdaleibu ar

sovim rokstim jem Povuls Laizāns, bkgs Čečdts, Apolonija Laurinovič.

Pyrmōs latgalīšu avīzes redaktors Francs Kemps

dzimis 1876. g. Rēzeknes apriņķa Makašānu pogostā Sprūževas sādžā.

Kad F. K. Beja apm. godu vacs, jam myra mote, bet 4 godu vacumā jys

zaudēja ari tāvu un palyka bdriņs. Par jo aizbildnim tyka īcalts mdtes

brdls Andrivs Miglinīks (pyrmd latgalīšu sabīdryska darbinīka P. Migli-
nīku radinīks) un Fr. Kemps pdrīt dzeivdt pi viņa uz Nautrānu pogostu.
Pyrmizgleiteibu Fr. K. īgyun Rogovkas tautskolā, bet pēc tos beigšonas
apmeklej Ludzas apriņķa školu, tad progimnaziju un goreigu semināru

Pīterpilī. Seminārā mocos 4 godi un pēc to beigšonas lūloj cereibas

izgleiteibu turpyndt goreigā akadēmijā. Bet semināra rektors — pūls
līk šķēršļus īsastdšonai akadēmijā, jo pīteik kandidātu pūlu — un Fr.

Kemps, saryugtyndts nu rektora reiceibas, izastdj nu semināra pādejd
kursa 1899. g. Tymā pat godā obligatoriskū karadīnesti izpylda Izmailas

gvardijas pulkā- Karadīnesti atstdj kai rezerves leitnants. 1902. godā.
nūlīk ģimnāzijas gola ekzamenus, īsastoj civilinženeru institūtā Pīterpilī,
kuru beidz kai inženers — arehitekts.

Vēļ semināra pādejūs kursūs byudams, Fr. Kemps, ītekmēts nu Fr.

Trasuna un N. Rancāna, jem daleibu latgalīšu. nacionālos atmūdas darbi-

nīku kusteibā, leidzdorbddamīs Fr. Trasuna izdiltā «Daugovas katoļu
kalendārā» un «Latvīšu muzykalds bīdreibas» prīkšdorbu veikšonā.
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Lai īpazeistyndt Baltijas latvīšus ar Latgolas dzeivi, taidā kortā tyvy-

nojūt caur vēsturiskim apstāklim atsvešinātās tautas- daļas, Fr. Kemps
1910. g. saroksta literatūras volūdā un laiž klajā monogrāfiju «Latgalieši»,
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Vālokūs godūs Fr. Kemps nāc nacionālos atmūdas kusteibas dar-

binīku prīkšgolā. Ar sovu entuziazmu un dorba sporu jys dūd pīmāru

Pīterburgas latgalīšu jaunotnei un tūs aizraun liedza dorbā tautas dryvā.
Apvīnojūt ap sevi Pīterpiļs latvīišu mdcušū jaundtni nalegalā pulcenā
«Gunkurs», šo pulceņa uzdavumā 1903. godā Fr. K. laiž klajā hektogra-
fētu žurnālu «Zvaigzne».

Par «Zvaigznes» izdūšonu Fr. K. šovos atminos stāsta sekušu: «Atklāti drukāt un

izplateit beja aizlīgts, tādēļ pyrmais laikroksts «Zvaigzne» 1903. g. izgāja hektografēts
100 ekzempļaru skaitā (vairāk drukāt techniski navarēja). Ari šys hektogrāfa izdavums

jir izlaists ar lelu uzmaneibu: hektogrāfa massu varēja pērkt tikai ar policijas atļāvi,
un tikai oficialom īstādem, tādēļ pošam redaktoram vajadzēja pa mozom pārcijom, na-

uzkreituši, sapērkt aptekās lelāku daudzumu glicerina, želatina, paslapyn pastellēt
formu un vēļ paslapynāk nūdrukāt pošu pyrinū latgalīšu laikrokstu».

1904. g. F. X., kūpā ar F.

Trasunu un O. Skryndu pyu-

lejās par drukas atļaušonu lat-

galīšim — un tū panāc. Pēc

drukas breiveibas atļaušonas,

F. K. stājās pi avīzes izdūšonas

prīkšdorbim; caur jo nanūgur-

stušom pyulem, 1905. g. no-

vembrī ari iznāc py'rmd latga-

līšu avīze «Gaisma», kurai pi

nacionālos atmūdas īzvaneišo-

nas dorba Latgolā naatsverama

nūzeime. Fr. Kemps jir avīzes

redaktors, jds idejiskais vadei-

tdjs un golvonais rokstu sa-

raksteitdjs.

Pēc «Gaismas» apsastd-
šonas, Fr. Kemps 1908. godā
izdūd un redigej pyrmū lat-

galīšu žurnālu «Austra». Turp-
mdkūs godūs jem dzeivu da-

leibu Pīterburgas latgalīšu kul-
turāli sabīdryskūs pasdku-
mūs. Tai, 1908. g. jys nūdyby-
noj bīdreibu «Gaisma», kuras

mērķis — «vest apgaismošonu

Francis Kemps.

caur gromotom, avīzēm, pasdkumu školu dybyno-šonā»; «Gaisma» pa-

stāvēja leidz lelā kara sdkumam. Fr. K. dzeivi pīsadola «Gaismas» pa-

sdkumūs: latvyskūs teātra izrāžu un koncertu reikošonā, grāmotu izdū-

šo'nā. Tymā pat laikā jys jem dzeivu daleibu ari kulturāli sabīdryskā
dorbā dzimtinē, izastddams vairdkūs Latgolas lauku centrūs ar prīkšla-
sejumim. Fr. K. jem daleibu ar sovim rokstim avīzē «Dryva», bet 1912.—

1914- g. aktivi leidzdorbojās latgalīšu progresivajā laikrokstā «Jaunas
Ziņas», vasdams stypru. ceiņu pret latgalīšu pdrpūļdšonu bazneicds.

Ceiņai beja pandkumi: vairdki aktīvi bazneickungi — polonizatori tyka
izcalti nu Latgolas draudzēm un šos draudzes nūdūtas latvīšu goredz-

nīku rūķos. Bez tam Fr. Kemps dorbojās ari avīzes feļetona daļā.
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kuramā izsmēluši apgaismota Latgolas latvīšu pagātne, tagadne un iz-

redzes uz nokīitni. Šymā pat tautas dalu tvvvnošonas nūlyukā Fr. Kemps

1910- g. pīsadola Rīgas Zinību komisijas sapulcēs, snāgdams porskotu par

Latgolas latvīšu dzeivi.

Lelajam karam socutīs. F. K. kai rezerves versnīks teik īsaukts kara-

dīnesti un aizsyuteits uz dīnvydvokoru fronti.

1917. g., pēc Krīvijas revolūcijas, Fr. K-*atsagrīž uz Pīterpili un jem
dzeivu daleibu Pīterpiļs latgalīšu sabīdryskā dorbā, vadeidams avīzi «Lau-
žu bolss» un žurnālu. «Jauno Letgola». Byudams vysu laiku sovūs rokstus

«Gaismā», «Jaunos Ziņos», «Austrā» un leidz kara laika sabīdryskā dorbā

par korstu apvīndtos Latvijas pīkritēju un ideologu. «Laužu bolsā» jys
šymā vaicājumā šovus uzskotus maina, pīprosa Latgolai autonomiju un

nīisūda apsavīnāšonas pīkritejūs. Šaidu noskaņojumu Fr. Kemps mē-

ginoj radeit ari tautā, bet bez panokumim, jo tautas nūspīdušais vairā-

kums, audzynots nu. poša Fr. K. «Gaismas» un pādejOs godOs vadeits nu

vysas latgalīšu inteliģences tautas vīneibas gorā, 1917. g. kongresā iza-

soka par tautas dalu ātrāku apvīnāšonu. Šā eisā Fr. K. darbeibas laika

rezuļtatā sabīdreibai palicis īskots par F. K. separativom pārlīceibom.

1920- g. F. K. teik īvālāts Satversmes Sapulcē, 1929. g. jir satiksmes
ministra bīdrs un nu 1929. g. leidz 1935. g. strādoj satiksmes ministrijā
kai satiksmes inspektors. Nu 1935. g. Fr. K. dzeivoj lauku, mājās Ludzas

apriņķī, Zvērgzdīnē.

„Sāklas" redaktors bkgs Nikodems Rancāns.

Bkgs Nikodēms Rancāns dzimis 1870. g. 13. septembrī Ludzas apr.

ļvanovas foļv. Mācās Ludzas pilsātas školā, tod realškolā Ples-

kavā, kuru nūbeidz 1889. g. Pēc tam īsastāj Pīterpiļs kara školā, nu
kuras zynāšonu papyldynāšonai teik komandēts uz Franciju; tur jys īpasa-
zeist ar Vokoreiropas kultūru. Pēc atsagrīzšonas nu ārzemēm, kara

dīnesti atstāj un īsastāj goreigā seminārā, Pīterpilī, kuru beidz 1896. g.

un teik īsvēteits par bazneickungu. Izgleiteibu jys tu,rpynoj goreigā aka-

dēmijā, kuru 1903. g. beidz ar teol. kandidāta grādu. Dorbojās kai vi-

kārs pi sv. Katras bazneicas Pīterpilī, pēc tam Kroslovā un Rēzeknē, tad

otkon teik pārcalts uz Pīterpili, kur strādoj kai Sestrženceviča školas

viceprefekts un kapelāns daudzos školās. Te jys nūvāroj, ka Pīterp'ļs
latgalīšu bārni teik pilneigi paduti portauto'šonai — un uzajem latgalīšu
bārnu nacionālās audzynāšonas un izgleitāšonas dorbu. Tryuceigim ško-

lānim N. R. organizēja kūpdzeivi un vvsaidi tūs atbalsteja. Tai, ar N. R.

atbolstu pi izgleiteibas tyka radzamī latgalīšu darbinīki: Veiskups J. Ran-
cāns, bkgs J. Miglinīks, B. Miglinīks, Fr. Kemps, J. Kindzuls, P. un 0.
Laizāni un citi.

1906. g. N. R. izūd un redigej avīzi «Sākla»- 1907. g. N. R. teik

pārcalts uz Rēzekni par dekānu. Šū omotu jys pylda leidz 1918. godam,
rūseigi pīsadaleidams sabīdryskā dorbā un rakstnīceibā. Te jys nūdy-
bynoj pyrmās školas ar latvīšu volūdu Latgolā — Rēzeknes bazneicas

školu (1907. g.), Rēzeknes tērdzeibas školu, (1908. g.) burtliču školu

Rēzeknē un Greiškānu zemkūpeibas školu (1912. g.). Sevišķi tērdzei-

bas škola deve daudz inteliģentu darbnīku: atbildeigu vaļsts īstāžu

vadeitāju, bazneickungu, školātāju, studentu. īrēdņu un t. t.

N. R. nudybynoj Rēzekne plašus kooperativus uzjemumus: Latgolas
krājkašu un Latgolas zemkūpeibas bīdreibu. Šos bīdreibas N. R. vadcibā
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atteista rūseigu darbeibu, storp cytu: izbyuvej 2 stdvu akmiua moju

«Ekonomija», kurā ieidzkara laikā koncentrējās Rēzeknes un plašas ap-

kārtnes latvīšu sabīdryski kulturāla dzeive; sareikoj pyrmū Latgolas
zemkūpeibas izstādi Rēzeknē 1910. g.

Šymā pat laikā jys jem dzeivu daleibu ari rakstnīceibā, leidzdor-

bodamls «Dryvā», vālāk «Latgolas Vorda» u.n «Draugā» un tūs pīly-
kumūs un laisdams klajā vasalu ryndu praktyska un goreiga satura

grāmotu. Tai jo spolvai pīdar: 1) «Augļu dārzs», 1910. g., 2) «Sakņu
dārzs», 1910. g.; 3) «Plovu porlobošona», 1911. g.; 4) «Teirumu apstro-

došona», 1910. g.; 5) «Bišu kūpšona», 1911. g.; 6) «Lūpu. kūpšona», 1913.

godā; 7) «Kas nūtyka Lurdā»;

8) «Genovefa»; 9) Lementars;

10) Liturgika, 1922. g.; 11) Ticei-

bas pamati, 1923. g.; 12) Rožo."-

ca un jos atlaidās, 1928. g.; 13)

Latvijas vēsture I. un 11. d., 1922.

godā un dažas cytas. Byu.dams

osproteigs jumorists — satiriks,
ar bogotu fantāziju, vīglu un skai-

dru volūdu, N. R. sovūs daudzus

stostūs un feļetonus, kuri izkai-

seiti vairākus laikrokstūs un ka

lendarūs, saista laseitdja nzma-

neibu (pīm. skicējumu vērkne par

Mikela dzeivi).
Breivos Latvijas laikā N. R.

pilneigi nūsadūd īmīlotajam jau-
ndtnes audzyndšonas dorbam:

1922. g. jys strodoj kai profesors
katoļu goreigā seminārā, tod vai-

rākus godus voda Aglyunas ģim-

nāziju. "Nu 1929. g. leidz poša i

Bkgs Nikodems Rancāns.

nāvei — 1933. g. 21. jūlijam voda Rēzeknes 'školotoju institūtu. N. R.

pfsadolūt, apm. 6000 pavadeitājim, 24. jūlijā 1933. g. guldeits Rēzeknes

kopūs. Uz jā kopa nūlikti vairāk kai 60 vainagu nu pašvaldeibu, orga-

nizāciju un školu vārda.

Nikodēms Rancāns jir mūdynājis nacionālu ap-

ziņu jaunotnē un izaudzynājis latgalīšu inteli-

ģences paaudzi. Byudams lels cylvāku mīlot o j s—
altruists un vyspuseigiizgleitāts veirs (jo pārvaj-

deja gondreiž vysas Eiropas volūdas) jy s beja lels kultūras

censūnis un zīdā ja šovus spākus sovai dzimt i-

nci — Latgolā i, vasdams tū pi nacionālā stypru-

ma, gaismas un kultūras.

Vīneibas nūdybynōšona latgalīšu rokstūs.

Jau 1903. g. ortogrāfijas apsprīdē latgalīšu inteliģence raksteibas

saskaņālšonas un vīnkāršāšonas nūlyukā vīnājās izmest nu raksteibas

pūlu ortogrāfijas čupu burtus. Šys princips pēc apsprīdes ari tyka īvasts

dzeivē, Tūmār pyrmūs latgalīšu laikrokstu: «Gaisma», «Sākla», «Au-
seklis» ortogrāfijā vēl beja vārājamas dažaideibas. Šūs dažaideibu nū-
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vērzšonas un ortografijs galeigas saskaņāšonas nūlyukā, 1907. g. 17.

augustā Pīterpilī tyka sasaukta latgalīšu inteliģences sapulce, kurā pīsa-

daleja 13 cylvāku (K. Skrynda, N. Rancāns, P. Smelters, Fr. Trasuns,

J. Veļkme, Gr. Začs, F. Laizāns, Tukišs, O. Skrynda, Fr. Kemps, Ont.

Laizāns un c). Šajā sapulcē pījemtajim sprīdumim un atzynumim jir
beju'ši toli ejuši panākumi — vysa latgalīšu nacionālos atmūdas literatūra

tyka drukāta nu sapulces pījemtā ortogrāfijā. Taidā kortā tyka nūdybyndla
vīneiba latgalīšu rokstūs un runā. 1908. g. izndce Dr. 0. Skryndas
latvīšu volūdas gramatika, kurai par pamatu jemti 1907. g.

sapulcē pījemtī atzynumi ortogrāfijas lītā.

Avīzes „Dryva" un „Jaunas Ziņas".

Avīzes «Drvva» izdūsonas prīkšdorbi. Pēc «Ausekļa» apsastošonas
latgalPšim otkon naiznāce nivīns Īaikroksts. Bet trejs godi (1905.—

1907. g.), kurūs drukāts vārds apstaigāja Latgolas sātas un sauce Latgo-
las latvīšus uz tautas apziņas atmūdvnāšonu, uz gaismu un izgleiteibu;
snēdze laseitājim ziņas par nūtykumim dzimtinē un pasaulē un

derergus padūmus vysās ikdīnas dzeives nūzarēs — mūdynāja latgalīšūs
interesi uz laikrokstu; mūdynoja tautyskū pašapziņu un dūmu pēc lobā-

kas, gaišākas dzeives. Lai īvadeitū dorbu sekmeigi turpynot uti
nūstyprynāt, Īaikroksts tautai beja napīcīšams. Tāpēc jau tyu-

leņ pēc pādejā laikraksta apsastošonas, vodušūs darbinīku ap-

ryndās tyka pārrunāts vaicājums par taidas latgalīšu avīzes izdūšonu»
kura ap sevi apvīnātu vysus latgalīšu tautas darbinīkus, kai goreidznī-
kus, tai ari pasauleigū inteliģenci. Šūs pārrunu rezultātā 1907. g. beigās
vodušā latvīlšu goreidznīceiba sasauce Aglyunā goreidznīku un pasauleigās
inteliģences pārstāvu apsprīdi. Apsprīdē pīsadaleja nu goreidznīkim: Fr.

Trasuns, K. Skrynda, N. Rancāns, I, Velkme un c.; nu pasauleigās inte-

liģences kai pārstāvi pīsadaleja Fr. Kemps un Ont. Skrynda. Par jaunās
avīzes redaktoru izraudzēja bkgu K. Skryndu. Izvēle teišam izarādeja

par naaizvītojamu: jaunās avīzes izdūšonas un vadeišonas dorbs K.

Skryndam klyva myuža dorbs, kam jys zīdoja vysas sovas spējas un

zynāšonas, atstādams īneseigākās un mīreigākās goreidznīka vītas un

nūsadūdams tikai avīzes izdūšonai, pi kuras jys ar sovu prasmi un taktu

apvīnāja vysus latgalīšu nacionālās atmūdas darbinīkus. Jaunā avīze teik

nūsaukta par «Dryvu», jo «zemnīkam dryva vysmeilāks vārds. Dryvas
kad tryukst — jys bēdeigs, kad jam jir augleiga dryva — jys kungs» —

roksta redaktors avīzes pyrmā numurī, kurs iznāce 15. majā 1908. g.

«Dryva» nāce tautā napārtraukti 10 godus. Pyrmajā godā jei iznoce
vīnu reizi mēnesĻ 1909. g. divas reizes mēnesī, 1910. g. trejs reizes mē-

nesī un socūt ar 1911. g. vīnu reizi nedēlā. Avīze gyva tautā arvīnu le-

loku pīkrisšonu un abonentu skaits strauji pīauga. Pyrmajūs godūs avīze

varēja pastāvēt tikai pasateicūt goreigās un pasauleigās inteliģences
materiālam atbolstam, bet trešā pastāvēšonas goda beigās abonentu

skaits pīaug tiktāli, ka tī apmoksoj avīzi. Turpmākam abonentu skaitam

pīaugūt, avīze teik paplašināta un numurs izaskota pēc žurnāla numura;

bez tam «Dryva» sāc dūt sovim laseitājim ari pīlykumus atsevišķu gro-

mateņu (brošūru) veidā.
1910- g. kai pīivkums abonentim noc Celaveira «Zemnīka ceļš uz montu» un A.

Laurinovič lokalizēto luga «Odums un Iva». 1912.—1916. godūs Dryva» ikmēnesi dūd

sovim laseitājim pīlvkumu «Goreigā Maize» (sākumā «Goreigs pīivkums»), bet socūt ar
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1913. g. snādz vasaļu sēriju populari-zvnotniska rakstura gromateou zam nūsaukuma

«Zinisks pīlykums». Ziniskā pilykumā tyka dūtas šaidas brošūras: «Kai skraida pa

gaisu», «Kas jir elektreiba, zibirjs un pārkyuus», «Zeme, mēnesnīks, saule un zvaigz-
nes», «Telegrāfs», «Jonis Gutenbergs un jo izgudrojumi», «Kas taids jir yudiņs», «Yudiņs
vērs zemes, gaisā un zam zemes», «Doba sovu, cylvāks sovu», «Mikroskops un dzeive

yudina pilini», «Vulkāni, aba ar guni elpojuši kolni», «Rēķinu dzeišona, aba aritmētika».

Socūt ar 1914- g. nāc vēl zemkūpeibas pīlykums, kurā snigtas pamoceibas saimestei-

bas racionālākai vesšonai, roksti par kooperāciju un lauksaimnīceibas stāvūkli ārze-

mēs. Bez mynātim pīlykumim, «Dryva» snādz laseitojim vairākus «Polityskus pir-
kumus» — valsts dūmniku rakstureigākūs runu stenografiskūs nūvylkumus atsevišķās
brošūrās. 1914.—1918. g. avīzes redakcija izdūd plašu «Dryvas» kalendāri, kurā, izje-
mūt bogoteigas daiļliteratūras nūdalas, uzjemti izsmēluši roksti lauksaimnīceibā un

praktyskās nūzarēs. 1917. g., pēc Krīvijas revolūcijas, «Dryva» dud pīlykumu sēriju

zam nūsaukuma «Tautas bibliotēka», kur snādz tautai takušūs nūtykumu nūvērtēju-

mu, apsveicūt breiveibu un tautu pašnūteikšonas principu. Leidz lelinīku apvārzumam

izgāja 3 mynātā pīlykuma brošūras.

«Dryvas» redakcija leidz 1917. g. atsaroda Pīterpili. Pēc Krīvijas
revolūcijas K. Skrvnda porbrauce ar avīzi uz Latgolas cenrtu --

Rēzekni. Lelinīku laikā «Drvva» spīsta apsastot. 1918. goda sokumā,

pēc Latgolas ījemšonas nu vocīšim, K. Skrynda «Dryvu» otkon

laiž tautā zam nūsaukuma «Jauno Dryva». Vocīšim Latgolu atstojūt un
lelinīku varai īnokūt, «Jauno Dryva» novembrī portrauc sovas gaitas un

«Dryvas» ilggadeigais redaktors spīsts emigrēt nu dzimtines, lai pēc
dažim godim atsagrīzt dzimtines smilšu kalneņā. «D ryv a» beja
cauri un cauri tautisk i-n acionals laikrokstt«s, kurs

sovas dūmas paude māroni klerikālā gorā. Šaids laikroksta vērzīņs

apvīnoja ap jū vysu latvīšu goreidznīceibu, kai ari lelokū dalu, pasaulei-
gos inteliģences. Šaidu vīngabalaiņu spāku sadarbeibu veicynoja ari

redaktora personeiba.

«Dryvas» mērķi un uzdavumi» raksturojūt tūs avīzes pošas vordim,

sekuši: «Avīzes pīndkums jir kolpot sovai tautai: vest jū pi gaismas,

prota un monta.

«Latvīlšu tauta jir vel dyžan tymsa un naboga. Šai tymsai un nabogai
latvīšu tautai pasajēme kolpot «Dryva».

«Dryva» nu augšīnes veras uz tautas darbinīkim, veras uz jūs dorbim

un nūsver jū vērteigumu ar maneigim tautas lobuma un ļaunuma svorim.

„Drywas" titullopa 1913.—1917. g. (originalkišeja).



«Dryvai», kai ari kotrai avīzei, vajag byut orpus vysom kortom nu aug-

šok viņom. «Dryvai» vajag byut par tautas dorba regulatoru, tautas

atmosfēras barometru; vajag byut par tautas strodnīku vērzēju, par

nūtykumu sprīdēju un golā par vvsu moceitoju. Ja! «Dryvai» vajag

byut par moceitoju un ceļa rodeitoju; vajag byu.t par ikarūga nesēju uz

kura zalta burtim lai stov raksteits: ticeiba myusu monts,

mon tā sp ā k s».

«Dryva» dtai kolpoj zemnīkim: lai pasnādz jim ziniskus un vysaidus
sabīdryskus rokstus. «Dryva» lai līlej lobus dorbus, bet lai nažāloj smo-
dēšonas vordu par nadorbim, ļaunim dorbim un sabīdreibas grākim,
nasaverūt uz tū, pi kaidas kortas pīdar grākotoji.

«Taisneibas vordā «Dryva» lai snādz visim rūku. un vysus aicynoj
īt zam jos karūga un stotīs pi dorba tautas dryvā. Lai ar tautu visi

tautas moceitoji īt uz prīišku.
«Tai tod uz prī šk v visi ar tautu dēļ tautas!»

Ipasazeistūt ar «Dryvas» 10 godu darbeibu, radžam, ka «Dryva»
uzstodeitūs mērķus ari gūdam veice. Jei styprynoja nu jos

„Drywas" leidzstrōdnīki. Sēd nu kreisōs: Dr. Ont. Skrynda, Jez. Kin-
dzuļs, bkg. K. Skrynda, O. Turkopuļs, Ont. Laizāns. Stōv: bk. Tumans,

j-dze Skrinda, j-dze Laurinovičs un bk. Pipinuss.

prīkšg ojē j o m uzmūd yno t ū nacio n alū apziņu tautā,

aicy nd j a tau tu uz pašizgl ci te ib v un kilpdarbcibu,
dybyn oj ū t daža ida veida bīdreibas un los ū t laik-
rakstus un gromotas; vēreigi sekoja ikvīna jau n-

dydy nd to saimnl cys k d va iku 11ura 1 o pasd kv m a dar-

beibai,kassovukdrtveicyn dja šaidu pa sdkvmv p o p u-

-larizēšo nu ta v tā. Vairs kai divas trešdaļas nu «Drvvas» rokstim - -

54
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porskoti par kulturāli sabīdryskos dzeives gaitu Latgolā un Pīterpiļs
latgalīšu kolonijā un par tautyskim vaicojumim. Lela daļa nu porejim
rokstim veļteita taidu saimnīcvsku vaicojumu iztērzošonai, kuri veicy-
notu Latgolas zemnīku labklojeibas paceļšonu. Daudz rokstu ari daiļ-
literatūrā. Taidā kortā «Drvva» teišam izavērte par tautas dorba regu-
latoru nacionālos atmūdas laikūs Latgolā.

«Dryvas» leidzstrodnīki. Laikroksta dvēsele, bkgs K. Skry n d a

vysvairok roksta par školu un izgleiteibas lītom, kai ari par školu jau-
notnes un Pīterburgas latvīšu kolonijas dzeivi. Sovūs rokstūs jys naat-

laideigi sauc tautu uz izgleiteibu, materiālos labklojeibas ceļšonu, dzim-
tines un latvīšu volūdas mīlošonu. «Goreigā pīlykumā» īvītoj rokstus
par moraliski-religiozim vaicojumim- Vīns nu cīteigokim avīzes leidz-

strodnīkim jir ari Dr. Ontons S k r y n d a (pseidonims Indr. Leidum-
nīks). «Drvvā» jys īvītojis šovus oriģinālās un tulkotus dzejuļus, kurini

„Drywas" aktivōkī leidzstrōdnīki. (Nu kreisōs) O. Turkopuļs, J. Kindzuļs,
J. Grišāns, bk. K. Skrynda, O. Laizān un Dr. O. Skrynda.

palīkuša literaryska vērteiba. Bez tam jys daudz raksteja par latvīšu

nacionālos apziņas ceļšonu, kai ari snēdze orstnīceibas padūmus lasei-

tojim.

Ontons Skrynda dzimis 12. oktobri 1881. g. Daugavpils apr. Leiks-

nas pog. Mukonūs. Pēc Leiksnas pogostā školas beigšonas jys izglei-
teibu turpynoj sv. Katras progimnazijā Pīterpilī, tad ģimnāzijā, kuru

beidz ar uzslavu. Pēc ģimnāzijas beigšonas O- S. īsastoj medicinas

akadēmijā. 1904.—05. g. revolūcijas laikā akadēmijā moceibas teik pār-
trauktas un O. S. aizbrauc izgleiteibu turpynāt uz Bernes universitāti

Šveicē. Atsagrīzis Pīterpilī, turpynoj studēt un beidz akadēmiju 1910. g.
Kai students jem dzeivu daleibu Pīterpiļs latgalīšu kolonijas kulturāli
sabīdryskā dorbā, leidzdorbodamīs pyrmūs latgalīšu laikrokstūs

«Gaisma», «Auseklis» un «Dryva», un studējušās jaunātnes b-bas «Gais-

ma» nūdybynāšonā un vadeišonā. 0. S. jem daleibu ari pyrmajā latgalīšu
teātra puļceņā. Teātra izvadumim Latgolā lokalizej populāru ludzeņu
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«Pādejī divi rubli» un izdūd tū atse-

višķu gromotā, kai ari tulkoj lugas
«Odums un Iva» un «Katreite». Tai

kai vairdkos, školos teik īvasta lat-

vīšu volūdas mdceiba, 0. S. 1908. g.

saroksta latgalīšu gramatiku. 1908.

godā izdūd kūpā ar Fr. Obšteinu

«Dzīsmu vdce'leiti», bet 1914. g. iz-

dūd pyrmū 'latgalīšu dzejulu antolo-

ģiju «Kūkle». Redigej «Dryvas» ka-

lendāri.

Pēc akadēmijas beigšonas 0. S.

teik nūžeimēts dorbā Sibīrijā, Kan-

skas pilsātā. Ari byudams svešumā

jys leidzdorbojās «Dryvā» un «Dzim-

tines Vēstnesī». 1913. g. 0. S. por-

sacel uz pastdveigu dzeivi Rēzeknē,

kur dūmoj nūsadūt rakstnīceibai un

kultūras dorbam, bet lelajam karam

sdcūtīs teik īsaukts karadīnestī un

ctizsyuteits uz Austro-Ungarijas fron-

ti. Dzmtinē atsagrīž tikai 1918. g.,

bet dreiži saslymst ar Sibirijas mēri

un 1918. g. 4. aprelī aizīt myužeibā.

Dr. Ontōns Skrynda.

Pastdveigs feļetona daļas leidzstrodniks Ontons Laizāns (pseidonims
Mateisu Olūteņš) snādz humoristiskās stdstenus un feļetonus, kuri rak-

steiti dzeivā un atjauteigā volūdā; tymūs tāldti tureizejds latgalīšu
sadzeives rakstureigdkī momenti.

Populārāki ()• Laizāna stosti jir sekuši: «Kai zemniks nu žeida čarku daboja»,
(1910- g.), «Es ari kungs» (1913. g.) «Kādēļ Vārnu Ješka staigāja vacā kažukā» (1910. g.),
«Bazneicāns» (1909. g.), «Es izīšu pi veira» (1909. g.), «Kādēļ Mežinīku Katre raudāja»
(1909. g.) un c. 0. Laizāns jir lūti daudzi tulkojis nu svešom volūdom. «Dryvā» nū-

drukāti ap 50 0- L. tulkāti A. Čechova, L. Tolstoja, Tetmaijera un c. stāsti, kai ari
vairāku tautu leģendas un pārsokas. Bez feļetona nūdalejuma, 0. Laizāns snēdze

daudz ziņu nu dzimtines un uzraksteja gondreiž vysas «Ziniska pilykuma» brošūras.

O. Laizāns dzimis 1884. g. Studēja Pīterpiļs universitātes tīslitu fakultātē un kai

students jēme dzeivu daleibu Pīterpiļs latgalīšu kolonijas kulturālā dorbā. Breivās

Latvijas laikā O. Laizāns kaidu laiku rediģēja avīzi «Latgalīts». Pošlaik strādoj kai
privatadvokats Rēzeknē.

Šovus pyrmūs literaryskūs ražojumus 1911.—1912. godūs avīzē īvī-

tojjurs Pabērzs, kurs 1912. g. «Dryvā» leidzdaleibu pdrtrauc, pa-

lykdams par «Jaunu Ziņu» leidzstrddnīku. «Dryvā» nūdrukdti ap
20 J. Pabērža dzejuli un 3 stosti. Vairākus dzejulūs «Dryvā» Tvītojis ari

pyrmais latgalīšu rakstnīks Andrivs Jurdžs. Vairākās saistušūs

stāstūs latgalīšu zamnīka dzeives nabadzeibu, mānticeibu, dzeršonas

pūstu tā'loj Vaclavs Krops (pseidonims V. īgātnis). V. Krops
dorbojās «Dryvā» leidz 1912. g., pēc tam pārīt uz «Jaunom Ziņom». Nu

1913. g. leidz «Drvvas» apsastāšonai tymā čakli leidzdorbojās Rozālija
Tab i ne (pseidonims Naaizmērstule). Vyspyrms Naaizmērstules
dorbi pasarāda «Dryvas» goreigā pīlykumā, tad avīzes feļetona daļā.

Naaizmērstules dzeives gājums. Naaizmērstule dzymuse 1890. godā
28. oktobrī Rēzeknes apriņķī Bēržgaļa pog. Vackubulovā, bej. Krīvu
unteroficera, vāldk mežsorga un cītumsorga saimē. Jās tāvs beja lels
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teiku zynotojs un stosteitojs, kas vālāk ītekmēja ari Naaizmērstules

literarisku darbeibu. Dzeivojīit reliģiozu vacdkūs mājās, vārojūt
latgalīšu saimu tradicionālu, dziļi reliģiozu sadzeivi, Naiazmērstule

pīsovynoj kristianizma mīlesteibas uz tyvdkīi izpratni, kura vāldk

vārojama jos rokstus. 1901.—1904. godūs N. mocos Rēzeknes krīvu

draudzes meitiņu školā, pēc tam tur-

pynoj izgleitebu pašmdceibas ceļā;
lai īgyut leidzekļus uzturam, kolpoj
kaidu laiku par ustabeni, tad mocos

šivējas omotam. 1906. godā, reko-

mendēta nu bkga Tukiša, jei teik

pījemta par školdtdju Juzefinovas
muižas grafu Moļu privatškolā.
Dorbs ar muižas kolpu bārnim Na-
aizmērstulei mīls. Radzādama de-

dzeigu pīsakeršonu školotojas dor-

bam, grafīne Moļs 1907. g. syuta Na-

aizmērstuli papyldyndt izgleiteibu uz

Vilnu pi mdsom Naza'retanem. Te

jei mocos ģimnāzijā, tad Frebela kur-

sūs. 1913. g. atsagrīž uz Latgolu un

turpynoj dorbu Jezufinovā grafu Mo-

lu privatškolā. Dorbā jei sasadur ar

atteiceigas, bārnu vacumam un iz-

pratnei pīmārotas losomas vīlās

Naaizmērstule.

tryukumu pi latgalīšim. N. grīžās pēc padūma pi sovas bej. školotojas,
Frebela'kursu direktrises Žilinskas, kura dūd N. padūmu posai uzraksieit

dzymtā volūdā pīmārdtus stdsteuus, pdrsokas, teikas un celt mozajim

klauseitojim prīškā. Naaizmērstule padūmam sekoj — un klyust par

pyrmū un izcylū myusu jaundtnes literatūras rakstneicu: vysds školu

losomds gromotas jos stosti, teikas un pdrsokas bārnim jir vvssaprūta-
mdkd un vvspīmārdto losomd vīla. Šymā pat laikā N. dorbi pasardda
atkloterbā: «Dryvas» 1913. g. Nr 21. pasardda jds tālojums: «Tu ma-

nis navaicoj». Nu 1916. g. leidz 1920. g. N. strodoj kai školdtdja Bol-

vūs, turpmdkūs godūs — vairdkds iškolds Daugavpils apriņķī. Ar sovim

rokstim jem dzeivu daleibu «Zīdūnī», «Draugā», «Sauleitē», «Latgolas
Vdrdā», «Pumpureitī» un c. periodiskās izdavumūs.

Naaizmērstules literarisko darbeiba. Naaizmērtsules roksti sakūpdti
1934. g. iznākušajā 480 1. p. bizajā rokstu krājumā «Lauku zīd i».

Bez tam iznākušas nu druka šaidas Naaizmērstules grāmotas: «Par bārnu

audzynāšonu», 1920. g., «Uz Kajvarijas kolna», «Saules spaits».
1923. g., «Tautas pāsokas», 1922. g., «Zvaigzneites» 1923. g., «Kristus

un bārni», «Nazaretas gaļdnīks», «Dvēseles pārdzeivājumi».
Pyrmā rakstnīceibas pūsmā, 1913. un turpmākūs godūs, Naaizmēr-

stules stāstus un tālojumūs, spilgti atsaspūguloj latgalīšu nacionālos

atmūdas dominējusī motivi: dziļa mīlesteiba uz sovu

dzimtini, karagājīņs pret tym s v un nabadzei bu,
kas nūmoc dzimtini; saucīņs uz gora-gaismu; c ci,

ņ,a ar portautošonas brīsmem un izceļ āšonas uz

Sibīriju drudzi.

Jau pyrmais Naaizmērstules atkloteiba pasarodejušais dorbs, tālojums- «Tu navai-
coj mani» spilgti izcel augšā saceitūs motivus. Tam sekoj vasaļa virkne cytu- Apsa-
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stosim pi rakstureigokīm. Dzymt6 zemes styureiša mīlesteibā teik izcalta saistušā stāstā
«Trejs putni». Divi vēl jauni un napīdzeivājuši putnēni aizskrēja nu dzvmto perēkļa
laimi meklēt svešumā, pīdzeivoja ceļojumā daŽāMdas klizmas un nalaimes, un beidzāt

gāja būjā. Trešais putnēns beja palicis uzticeigs vacokūs pamoceibai un senejai tra

dicijai — tāvu sātas mīlesteibai, palyka dzymtā perēkli dzeivot un pīdzeivoja laimeigu
nokūtni.

īpatnēja to laika latgalīšu sadzeives paiodeiba beja burlaceiba. Ikpavasari vāirū-

kas tyukstūšas latgalīšu jaunotnes dēvēs uz dažaidim plašos Krīvijas apvidim uz

sezona dorbim — ikpasavar pa Latgolas lelcelim ar «šalgunim» placūs gāja burlaku

bori. Rudinī tī pornoce mozokim pulcenim: daži agrāk, citi vālāk, daži palyka sve-

šumā ari zīmu. Svešumā aizgājēji ilgojās pēc atstātās dzimtines, kur jūs napacīteigi
gaideja pīdareigi. Naaizmērstule burlaceibas gaitas rakstureigi tālājuse vairākus

stāstus. Stāstā «Burlakūs» tālātas latgalīšu burlaku gaitas zīmelu Krīvijas pūrūs,

nu kurīnes mājās pārnāce na kotis tikpat spēceigs un zīdušs, kai aizgāja nu dzimtines;
dažu naveseleigī dzeives apstākli guldeja kopā tālumā nu dzimtines un tyvākim. Atsa-

grīzšona nu svešuma tālota stāstā «Nagaideita svātvokora vīšņa». Saime
gatavojās satikt Zīmas svātkus. Divi dāli — pusaudži ar napacīteibu gaida kūču golda
klāšonas, kur byus kalādas, soldonais keisels un cytas pīvilceigas lītas. Tāvs un māte

skumst, ka pi svātvokora golda iztryukst vēl vīns saimes lūceklis — meita Anceiie,
kura aizbraukuse pelņā uz Pīterpili un jau vairākus godus tur kolpoj. Kas zyn, kai

jei tur dzeivoj un ar kū kalādu lauž? Navajadzēja gon jās tik jaunas laist svešumā.

Skumeigu klusumu traucēj kaida ibraucēja sūli. Mājinīkim par lelu prīku un pār-
steigumu ībraucēja — Anceite, kura naizturēia ilgu pēc dzimtines, atstājuse svešus ļau-
dis un steigusēs mājos. Naapskaužama atsagrīzšona uz dzymtū molu apraksteita
stāstā «Kādēļ beja grīztīs». Svešumā laimes meklēt aizgājušu jaunekli ilgas

pēc dzymtās sātas un tyvākim pēc vairāku godu prūjom byušonas beidzūt dzan atDa-

kal uz dzimtini. Tūmār te jys atrūn tukšu māju: tyvokī myruši, vīns pats palyku-
šais veceits — tāvs aizgāja pasaulē dzeit dāla pādas-

XIX. g. s. beigās un XX. g. s. pyrmajā godu desmiti daudzi latgalīši atstāja
dzymtās sātas uz visim laikim un dēvēs uz pastāveigu dzeivi svešumā, golvonā kārtā

uz Sibiriju, vai uz Pīteripili un jās apkārtni. Ari šūs izcelātāju dzeive svešumā

Naaizmērstules rokstūs atroda atspūgulājumu. Stāstā «Jauns gods svešumā»

losom par kaidu uz Sibiriju izcelājušū latgalīšu saimi- Dzeive jaunajā vītā īsakārtāja
pārticeiga- Tūmār dziļas skumes un ilgas pēc atstātās dzimtines kremš saimes golvas
un jā sīvas sirdi, kad tī gatavojās satikt jaunu godu. Jim spilgti stādās prīškā jauna
goda satikšona tāle jā dzimtinē: kūpejā saišona bazneicā, kūpejā jyutu izplyusme lat-

vyskās dzīsmēs. Sirdī īsazūg dzeleigs nūžālājums, ka dzymtā zeme atstāta. Bārni

vairs dzimtines napīmiņ, tāpēc tāvs jym ilgi ar sajyusmu par tū stāsta. Tad dzym-
dynātāji kūpā ar bārnim sāc dzirntinē daudzreiz dzīdātū dzīsmi: «Gods atīt jaunais»;
bet pēc tam, godu maiņā, tālūs Sibirijas klajumūs atskaņ: «Dīvs, svētej Latviju,

myus dārgū Tēviju!» Par latgalīšu izceļotāju dzeivi Pīterpilī losom stāstā «Veceits

bārineits». Kaidā lelpiļsātas nūmales īleņā mytynojās strādnīks — latgalits, kurs

sapeļnej tik daudz, lai pīteikuši apgādāt sovu saimi. Nikā natryukst ari jā vacajam
tāvam. Tūmār veceits caurom dīnom sēd skumeigs, dūmās nūgrimis. Jū komoj sirds-

apziņas pārmatumii ka jauneibāpārdēvē dzymtū zemes styureiti, oplomi un naapdūmeigi
atstāja dzimtini. ka tagad sova myuža pādejos dinas jāpavoda svešā piļsātā, tāli nu

dzimtines klusim laukim un sovas ustubeņas ar puču dārzeņu un raudušū bārzu pi lūga.
Dzimtines mīlesteibā un uzaupurēšona dzimtines nākūtnei jemta par pamatu ari

Naaizmērstules vēsturiskim stāstim. Stāstā «Kai beja seņ ā k» losom par kaidu

pārtykušu saiminīku Jāni un jā mīluli audžu meitu Lileiti. Jāņs stāsta audžu meitai,

cik daudz spaidu pīdzeivājuse nazkod breivā latvišu tauta nu vācu bruninīkim un

pūlu panim. Jys pats vēl pidzeivājis dzymtbyušonas, vai t. s. «prigonu» laiku spaidus-
Tagad dzimtine breiva un īt preti laimeigai nākūtnei- Tyvojūtis naspākam un nāves

dīnai, nūvēlej, lai jā mīlules Lileites siidī arvīnu līsmoj mīlesteibas guņs uz tāvu zemi,
latvīšu tautu un volūdu, spars ceinētīs par gaišāku tautas nākūtni. Audžu tāva nūvē-

lējums rūn dziļu atbolsu meitines sirdī. Ar osorom acīs jei aplīcynoj: «Dzedzeit es

mīļoju sovu volūdu un vysu, kas ir Latvijā». Garākā vēsturiskā teikā nu latvīšu—leišu

pagātnes «2i villa» losom, kai kaida Ramavas svētneicas vaidelote Živilla, latvīšu—

lītavīšu apvīnātūs cilšu vodūņa meita un golvonā svētneicas prīstera (krīva) brāļa
meita, jir nasuse sevi par upuri, lai glābtu sovu tautu nu kara pūsta un izlaupeišonas-

1 Leidzeigi apskateitim ari sekuši dorbi: «Tēvija», «Kai rodos latvīši»

(teika), «Meitine nanūmyra, bet gul», «Brauksim uz sādžu» un c.

Leioko dala nu Naaizmērstules literariskim dorbim jir bamu un jau-
notnes literaura, kur izca'lta pašaizlldzeiba, krītna dorba, zvnošonu svē-
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teigums, un ticeiba, kai gūdeigas un tykumeigas dzeives prīkšnūteikums.
Stostu: teiku-un porsoku tematika un stdstejuma sirsneiba, un vīnkdr-

šeiba valdzynoj natikai jaunus laseitdjus, bet ari pīaugušūs, pamūdynojiit
kotru uz lobim dorbim un skaidru dzeivi

Laseitoju prīškā vērknejās vasaļa rinda naīvārotu un ikdīnišku atgadējumu dzeivē,

kuri patīseibā jir cāli un lobi dorbi. Joneits īt nu školas, redz, ka naredzeigs nabogs
navar porīt par laipu, izpaleidz tam, un kod dzērd naboga pateiceibu: «Lai Dīvs tev

par lobu dorbu atmoksoj», breinojās, vai patīši jys izdareja lobu dorbu, par kaidim
iiascii dzērdēja ticeibas moceibas sturjdē. Moza Ņina;, nabadzeigu strod-

nīku meita, īt gonūs uz lauki/m un tur īsamoca spēlēt violi. Ņinas tāvs nalobojams
dzārojs, kas nūvedis saimi pūstā. Kaidreiz zīmu Ņina palīnej violi nu sovas drau-

dzīnes. Atgojuse mtijos, tei nūsast kakteuā un spēlej, jo muzyka jai mīla. Jei spēlej
un dzīd skumas dzīsmes par kungu laikim, par bolineišim un kara brdlenim. Tāvu

možos meitines spēlēšona aizgrob un jys pakbpeniski nu dzeršonas atsaradynoj-
Pogrobtelpu boli bārni kaidā vosoras dīnā spēlējās lelpiļsātas pogolmā- Kaids

godu pītu puiseits vāroj pa lepna dzeivūkla lūgu kungu, kas runoj trūbeoā. Pēc sarunas

uz kungu steidzēs ūtrs kungs, atnese daudz naudas. Borineits puika (jo tāva un

motes tam nabeja) nūsprīž, ka kungs runojis uz dabasim; īraudzejis noma pakšā trūbu,
jys ari uzsoc sarunu uz dabasim: «Lobū Dīverj, te runoju es, možais Jureits. Dīveņ,
šūreit es niko naēžu un krystamote ari. Mums nav kū ēst. Mes asam lūti nabadzeigi.
Paleidzi mums Dīvcu... Es jau moku «Tāvs myusu» un «Sveicynota». Jureiša lyug-
šonu nūsaklausa tys pats kungs, kas runāja pa telefonu; jū bārna sirsneiba un naba-

dzeiba aizgrob. Tys snādz borioam paleigu. Te tikai dažu stostu paraugi. Tanilci-

dzeigu stostu jir vēl vasaļa vērkne.

Lela audyznojuša vērteiba teikom par laimi, zynotni un zemi («Trejs
mdsas»), dorba un dzīsmes draudzeibu («Dorbs un dzīsme»), vysddr-

gokū cylvāka draugu — pīndkumu («Dzeives draugs»), kur dziļokos
dūmas ītārptas vīrikdršā un valdzynojušā stdstejumā — teikā.

Vairok mozajim laseitojim pīmārdta vasaļa vērkne teiku un porsoku,
kur kai augstdkais cylvāka pīndkums jir tā'ldti uzaupurēsona dzeives

syurdīnu loba, paleiga snēgšona tuvākam, paklauseiba vacdkim, patīsei-
bas un vīnkdrša dorba mīlesteibā. Vyss tys teikds un pdrsokds izteikts

pa leldkai dajai lūti smolkjūteigi un nauzkreituši.

Apddvyndtais dzejnīks Staņislavs Cunskis avīzē īvītoj šovus nadau-

dzūs, bet izjustūs dzejulūs, kur izsaceita dziļa mīlesteibā uz dzimtini:

gaiŠa prīca dzeivdt meiios Latvijas vītos, kur mežs, upeite, plova un

lauks, kaidu nav cytds molos un naizapildejušo vēlēšonds atdusētīs dzim-

tines smiltīs, kad daīs škērtīs ar dzeivi. St. Cunskis atstoja nūdrukotus

tikai ap 10 dzejulu, bet jūs vērteiba peļnej palīkušu atzineibu.

Staņislavs Cunskis dzimis Korsovas pogostā 1892. godā. Pēc tautškolas nūbeig-
šonas, īsastoj Rēzeknē nu Ed. Kozlovska nūdybynotūs burtliču kursus, pēc kuru beig-
šonas strodoj tipogrāfijā. īsaukts pasaules karā. jys 15 februāri 1915. g. kreit kaujā.
Kars izraun nu Latgolas censūuu ryndas vīnu nu apdovynotokim lūceklim. S. Cunskis

ticēja dzimtines dyžai nokūtnei un sludynoja tū tautai:

Ticit, ticit, jyusus gaida
Spūdra, jauka nokūtne!

Pakal vārgi, spaidi baida
Prīškā — laime Dzimtinei. (1912. g.).

ApmSram mēnesi iprikš pāragros nāves dzejniks īvltoj «Dryvā» dzejuli uz jaunu
godu, kurā, storp cytu, soka:

Lai pa tautas kolnirn, lejom,
Myusu skaistos dainas skaņ!
Un nu dryumsm laužu sejom
Vācos skumes nūstu dzan.

Rfiseigu daleibu «Dryvā» jem bkgs Pīters Apšinīks (pscid.
Apse). Avīzē nodrukāti vairāki jā dzejuli, stāsti fparaksteiti ar pseid.
«Džāms») un daudz rokstu uz sabīdryskom un morāliski religiozom
temom.
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Pīters Apšinīks dzimis 1887- g- Beidzis Pīterpiļs goreigū semināru. Dorbojās

latgalīšu bēgļu komitejas školos Pīterpilī un leidzdorbojās «Drvvā». 1917. g. Pīterpiļs

\ydsškolu jaunātne P. Apšinīka vadeibā izdūd sovu žurnālu rūkrokstā «Strauteņš»

1921. g. Apš redigej žurnālu «Kristus Karūgs». P. Apšinīka dorbi 1929. g. pasarodejuš'
atkloteibā 5 sējumūs. 1. sējumā sakūpotas goreigas dzīsmes. Izjemūt oriģinālu dzišmu,
P. Apšinīks latvvskojis ari daudzas rusicizma un polonizma formom pīsotynotos ogroku

dzišmu grāmotu goreigas dzīsmes, taidā kortā snāgdams tautai dzīsmes ar pareizu
latvysku volūdu. 11. un 111. sējumā sakārtotas 4 lugas. Lugā «Sebastjans» tālotas na-

žēleigas kristiegūs vojāšonas Romā cezara Diokleciana laikūs- Pārejās 3 lugās vīla

jemta nu leidzkara un revolūcijas laiku Latgolas sadzeives. Tai, nu krīvu volūdas

pārstrādātā 3 cēlīnu komēdijā «Dorba sokumā» skotam tū ceinu, kaidu iāvad tautško-

lotojam ar sādžu lelveiru — pogostā omota veiru stulbumu, ītīpeigu bramaneibu un

tymsumu. 5 cēlīnu drāmā «Divi celi» pamācuši didaktiskā gorā rādeitas divas kai-

miņu saimes: viņas saimes golva — dzārājs piradynoj pi dzeršonas un attur nu školas

ari sovu dālu, kurpretim jā kaimiņš syuta sovu dālu školā. Tys ari izīt par kārteigu
cylvāku un lelu veiru — inženeri, atbolsta ari šovus dzymdynātājus; turpretim dzārāja
dāls pakleist nacelūs. Traģēdijā «Dzeive bez mērķa» P- A- tāloj komunistu pretreli-

giskūs spaidu graujušu īspaidu. IV. rokstu krājurriā sekūpāti dzejuli. Tim golvonā
kotrā reliģiski morāliski motivi- Vairākās dzejulūs tālāts kars un kara pūsts. Daudzūs

dzejulūs izskan mīlesteibā uz tāvu zemi un tautu un saucīņs celt tautu uz lobāku dzeivi.

Atsevišķā grāmotā izgājis garāks Apš. stāsts «Dzeives vilnūs».
«Dryva» (1915.—1916- g.) Apš. īvītāja vairokus garokus stostus nu Latgolas sadzei-

ves, storp tim: «Pilsāta», «Meitiu, kur tovs prāts», «liorgā sīva».

Apšiniks sarakstejis un laidis klajā ari šaidas goreiga satura grāmotas: «Kunga Jē-

zus Vj'susvātākas sirds mēness», «Apdūmāšona par Jēzus mūku», «Svāta Miša upere»,

«Maja mēness» «Veronika — drāma nu pirmim kristticeibas laikim».

Tulkojumus nu svešvoludu rakstnīkim «Dryva» snedze 0. Rubyns

(pseid. Bite)-
Ontons Rubyns dzimis 1886. g. Kolupas pogostā. Pēc tautškolas beigšonas, pri-

vātā ceļā gatavājās nūlikt gimua/ijas abituriju- (1908.—1910. g.) pēc tam apmeklēja
mērnīku kursus- Nu 1912. g. dorbojās kai dzelžcela pārvaldes Vilnā, tad Moskovā

(nu 1915. g.) īrēdnis. Jem dzeivu daleibu latgalīšu bēgļu komitejas Moskovas nūdaļas
nūorganizēšonā un darbeibā, izpildeidams nūdajas sekretāra pīnākumus. Pēc Latgolas
atbreivāšonas nu lelinīkim, atsagrīž uz dzimtini un teik īvālāts Satvērsmes Sapulcē.
Kaidu laiku izpylda mīratīsneša pīnākumus pi Latgolas apgobola tīšas, tad dorbojās
nūdūklu departamentā kai nūdūklu inspektors un departamenta īrēdnis.

Literariskū darbeibu O. R. uzsāka «Gaimā», kur īvītoti vairāki jā tulkātī stāsti un

originalstāsts «Tymsā nakti». Stāstā tālota nabadzeigā zemnīka pūsts- Kraukļu
Andrivam, pīdar sasta daleņa zemes, jāuztur lela saime: divi veči — dzymdynātāji un

četri mozgadeigi bārni. Vīns īnākuma olūts nūdūklim un pārejom vajadzeibom — daži

goboli lynu, tāpēc jys myužeigs parādnīks tureigākim kaiminim. Kad cīši saslymst
Andriva mozā meitine, jys ar gryuteibom vēl sameklej porādā 10 rubļu un brauc pa

rudina nakts tymsu 20 verstes uz pilsātu pēc ārsta. Atsagrīžūt mājās, dzērd sovā

ustubā bēru dzīsmes — meitine myruse. Aizjemtū naudu jāsamoksoj ārstam, bet

myrušss apglobošonai jāpārdūd pādejū gūteņu.

O- R- snēdzis «Gaismā» un «Dryvā» ari vasaļu ryndu rokstu lauksaimnīceibas

ražeiguma pacelšonas vaicājumā, kai ari rokstus par tūreizejū latgalīšu dzeives īkārtu,
tās ļaunām pusēm un izredzēm uz gaišāku nākūtni.

Daudz rokstu polityski sabīdryskūs vaicojumīīs īvītojuši Vladi-

slavs Rubuls un Povuls Laizāns, bet volūdnīcyskūs F r a n c,s

Kemps, Fr. Trasuns un St. Vaikuls.

Pyulēdam6s pacelt tautas saimnīcyskū līmeni, «Dryva» daudz vītas

veltēja saimnīcyski ekonomiskus vaicojumu iztērzošonai. Šymā nūzarē

vysvairok rakstejis Jezups Kindz v 1 s.

Jez. Kindzu]s (pseid. Cenču Jezups) dzimis ISB3- g. Rēzeknes apr. Dricānu pog.

Kurmu clmā. Leidz lelajam karam studēja Pīterpiļs universitātes juridiskā fakultātē-
Jēme dzeivu daleibu Pīterpiļs latvīšu organizāciju darbeibā pi nacionālās apzinās mūdy-
nāšonas tautā, pīsadalcidams pyrmajā latgalīšu teātra pulceuā. «Dryvā» roksta par

lauksaimnīceibas vaicājumim, par kooperācijas lītom, vīnsātu un sādžu dzeivi un da-

žaidlm citim vaicājumim: voda «Dryvas» lauksaimnīcyskū pīlykumu. Lelajā karā,
byudams par sanitāru, roksta zinas «Dryvai» nu kara lauka. Snādz dažus rokstus ari
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daiļliteratūrā (pseid- «Dzērkste»). Tai «Dryvā» īvītots jo stosts «PītereiŠa rībšona»,
bet 1931. g. atsevišķā gromotā iznoc jo stosts «Ar kristu pret kristu».

Pēc atsagrīzšonas nu kara, jem dzeivu daleibu pyrmo Latgolas kongresa sanokšo-

nas prīkšdorbu reikošonā un, kai prezidija lūceklis, — to vadeišonā. Teik ivālāts Latgo-
las Pagaidu Zemes Padūmē un jem dzeivu daleibu Padūmes darbeibā. Satvērsmcs

sapulces lūceklis un zemkūpeibas ministra bidrs- Pādejā laikā, kai Latgolas Lauksaim-

niceibas Bīdreibu Sflvineibas biroja vadeitojs, nūorganizēja agronomiskos paleidzeibas

snēgšonu Latgolā. Ilgoku laiku redigej lauksaimnīceibas žurnālu «Latgolas Zemkūpis»
un «Latgolas Lauksaimniku kalendāru».

Lauksaimnīcvskūs rokstus vēl snāguši: 0. Turkppuls, bkgs
P. Tuk i S s (pseid. Povuls Vor gv 1 s), Aloizs Trasuns

(pseid. Zemnīka dā 1 s), Jons Grišāns (pseid. Sabuļujoņs)
un c. «Dryvā» atrūnam ari jaunokūs darbinīku vdrdus. Tai, tur sovu

darbcibu literatūras laukā uzsākuši: S. Putā n s, J. opyncā n s un c.

„Dryvas« redaktors K. Skrynda.
Dzeives gojums. K. S. dzimis Daugavpils apr- Leiksnas pog. Mukānu.

sādžā 1875. g. Pēc Leiksnas pogostā školas beigšonas mācās Pīterpiļs
sv. Katras progimnazijā. Lai sameklēt leidzekjus uzturam, pasnādz

privatstuņdes. 1893. g. K. Skrynda īsastāj goreigā seminārā; īvārojūt
jo sekmes moceibos, se-

mināra vadeiba syuta jū
turpynot izgleiteibu go-

reiga akadēmijā, kuru K.

Skrynda beidz 1901. godā.
Pēc akadēmijas beig-

šonas K. Skrynda nailgu

laiku strodoj kai Skolu

kapelants Pīterpilī, bet

dreiži teik pdrcalts taidā

pat omotā uz Minsku, kur

dorbojās leidz 1904. g.

1904.—1911. g. K. Skryn-
da jir Pīterpiļs goreigo
semināra profesors un

inspektors, 1911.—1913. g.

Gatčinas draudzes prā-

vests, bet nu 1913. g. Pī-

terpiļs sv. Katras baznei-

cas draudzes prāvesta

vītnīks. Pēc Krīvijas re-

volūcijas, 1917. g. pava-

sarī K. Skrynda porbrauc
uz Rēzekni, lai nūsadūt

avīzes īredigēšonai un

gromotu leli-

nīku valdeišonas laikā
K. S. teik izsludynots par

kontrrevolucionaru un, lai

Bk. Kazimirs Skrynda

izbēgt nu izarēkināšonas, spīsts slēptis ieidz vācīšu īnākšonai Latgorā.
Vācīšim Latgolu atstājūt, K. Skrynda emigrej uz Leitovu, kur Baptu
draudzē strodoj par paleiga bazneickungu. Izpildeidams omota pīnāku-
mus pi slymojušim ar lipeigom slimeibom, jys saslymst ar izsytuma tifu
un 25. majā 1919. g. mērst svešumā. Pasateicūt Latgolas Školātāju Savi-
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neibas pyulem, 1921. g. decembrī Kazimira Skryndas mērsteigos atlīkas

teik porvastas dzimtinē un 20. decembrī guļdeitas Rēzeknes kopūs.

Apglobosonā pīsadaleja vaļdeibas un vysu Latgolas organizāciju pār-

stāvi, kai ari gondreiž visi Latgolas kultūras un sabīdryski darbinīki un

nāpčrradzamas laužu massas.

Sabīdrysks dorbs. Kad 1904. g. K. Skr. nu Minska pārbrauc dzeivāt

uz Pīterpili, jys teik īrauts latgalīšu nacionālās atmūdas kusteibā un

dreiži izavērza šās kusteibas prīkšgolā. 1904. g. jys īīt Muzykalās bī-

dreibas vaļdē, turpmākā darbeibā jys izpylda ari šos bīdreibas vadeitāja
pīnākumus. Šymā dorbā jys pīrāda lelas organizatora spējas, vīnā-

dams pi bīdrebas pa Pīterpili izkleidušūs latgalīšus un sevišķi pyulēda-
mīs par latgalīšu jaunātnes pulcynāšonu un latvyskā gora uzmūdynosonu

Bk. K. Skrvnda ar mōcušū jaunōtni Gatčinā.

jūs vydā. Tymā laikā teik lūti daudz runāts par latvīšu volūdas īves-

šonu Latgolas skolās. Tai kai šā uzdavuma realizēšona atsadur uz lat-

vīšu skolotāju trvukumu, K. S. sareikoj Pīterpīlī 1907. g. pyrmūs lat-

galīšu školātāju sagatavāšonas kursus, kuri turpynojās vairākus godus.
Kursu uztuirēšonai tyka vākti zīdājmi. Latgolas bazneickungu sanāksmē
1907. godā K. S. teik izraudzeits par «Dryvas» redaktoru. Avīzes vadei-

šonai K. S. zīdoj vysu sovu enerģiju un dorbaprasmi, izpildeidams redak-
tora pīnākumus napārtraukti 10 godu; vīnoj ap avīzi vysus latgalīšu
nacionālās kusteibas radzamākūs darbinīkus. Pīsadaleidams Veiskupa
Jāņa Ceplaka vizitacijā Sibīrijas katālu draudzēs 1912. g., K. S. seiki īpa-
sazeist ar latgalīšu izcelātāju dzeivi Sibīrijā, snādz par tū pārskotus
«I)ryvā» un caur «Dryvu nūdybynoj saites storp izceļotojim un dzimtini.

Lelo kara laikā K. S. jem dzeivu daleibu Latgolas bīdreibā paleiga kara

uperim; jys voda šās bīdreibas organizēšonas sapulci un izpylda bīdrei-
bas komitejas lūcekla un 'školu komisijas prīkšsādātāja pīnākumus. Jā
uzraudzeibā šymā laikā tyka nūdybynātas un dorbājās ap 30 školas latga-
līšu bēgļu bārnim, kai ari internāti latgalīšu vydsš'kolu un studējušai jau-
nātnei Pīterpilī.
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Bkga K. Skryndas literarisko darbeibā. «Dryva» K. S. pīdar daudz

īvodrokstu (pseidonims Skudra), kurūs jys apskota vaicājumus par latvy-
sku školu, jaunātnes audzynāšonu un latgalīšu sabīdrysku dzeivi, uzmu-

dynādams tautu saraut nabadzeibas un tymseibas važas un steigtīs pēc
izgleiteibas, gaismas un materiālās labklājeibas, turēt gūdā sovu tautu un

mījāt dzimtini. Nu rakstureigākim K. S. rokstim atzeimēsim sekušus: «Par

školom Pīterburgā», «I)ryva» 1910. g. Nr. 33; «Jaunas školas», «Drvva»

1911, g. Nr. 13; «Greizas dūmas, greizi dorbi», «Dryva» Nr. 7, 1908. g.;

«Myusu latvīši aug spākā», «Drvva» 1909. g. Nr. 22. Bez tam K. S. sarok-

sta un laiž klajā šaidas goreiga satura grāmotas: 1) «Eisa katālu ticeibas

izskaidrāšona»; 2) «Jaunovai Marijai kolpošona maja mēnesī»; 3) «Evan-

gelijuma izjēmumi», vysom goda svātdīnom; 4) «Pilneigais Breviars».

„Jaunas Ziņas"
Latgalīšu inteliģences pulceņam pīaugūt, tās apryndās (rūnās ari zy-

noma nūsagrupē&ona. Radikālāk nūskaņātā pasauleigās inteliģences daļa

pārmat «Dryvai» māronu vērzīņu un naspāku ceinētīs ar goreigās vērsei-

bas pārpūļāšonas teiksmem Latgolā. Beidzūt ari, 1912. g. 3. novembrī

šei inteliģences daļa laiž klajā
sovu laikrokstu — «Jaunas Zi-

ņas». Laikro'kstu izdūd paju
sabldreiba ar 135 bldrim. Laik-

roksts drukojās Pīterpilī un izīt

nedēlā reizi. Par avīzes redak-

toru pasaroksta nu sdkuma V.

Krops, bet socūt ar 13. numuri
VI. Rubuls. «Jaunas Ziņas»
izīt leidz 1914. g. augustam.

Apsastošonas īmeslis — avīzes

vadeitdju un leidzstrddnīku
īsaukšona karā.

Avīzes darbeiba. Pēc 1. num.

īvītotd īvodroksta, avīzes mērķi

"Jaunas Ziņas" titullopa.

sekuši: «Myusu «Jaunas Zinas» mes gribam padareit par tautas bolsu,

par myusu dzimtines aizstāvātāju un ceļa rādeitāju. Mes aizstāvēsim

vysu, kas ir taisns un lykumeigs, cik varādami, nessim gaismu, un zynā-
'šonas tur, kur cylvāki vārgst aiz naziņas un tymsas. Tādēļ mes aizstā-

vēsim un gaisināsim myusu zemnīkus — orājus, kuri jir"myusu tautas

spāks im fundaments.» «Mes pyulēsimēs pacelt gūdā myusu latvysku
volūdu. un karāsim par jās tīseibom tur, kur tautai pīidar māceitīs vai

runāt sovā dzvmtā volūdā». Lai šūs uzdavumus veikt, avīzē ari teik

daudz raksteits par nac'onalim vaicājumim, kooperācijas kusteibu un

sabīdryski kulturālu dzeivi Latgolā, par školu un izgleiteibas lītom. «Jau-
nas Ziņas» īsāc seivu ceiņu ar goreigās vērseibas teiksmem polonizēt
Latgolu, velte'dama šā vaicājuma iztērzāšonai daudz vītas avīzē. «J. Z.»
apgaismoj ari dažas negativās parādeibas, kuras vāroj Latgolas draudžu

un tūs vadeitāju. — bazneickungu dzeivē. Šūs pādejūs divu vaicājumu
cylāšonas sekas jir tās, ka bazneickungu vairākums caur «Dryvu» pīteic
«Jaunom Ziņom» bo'ko'tu. Avīze popularizej sadarbeibu. ar Kurzemes un

Vydzemes latvīšim, veiteidama šam vaicājumam vairākus izsmēlušus
rokstus. Nūdalejumūs «Jaunumi Latvijā» un «Reigas kronika», avīze,

tautas dalu tyvynāšonas nūlyukā, snādz izsmēlušus pārskotus par Bal-
tijas latvītšu dzeivi. Bez tam avīzē jir šaidi nūdalejumi: «Kas nūteik vysā
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Krīvijā», «Kas doros vysā pasaulē», «Pīterburgas kronika» (kurā teik

apgaismota Pīterpiļs latgalīšu kolonijas dzeive), «Strēdnīku dzeive»,
«Zemkūpciba», «Zineibu orūds», «Tērga ziņas» un «Stosti un Dainas> —

bogoteiga daiļliteratūras nūdala.

„Jaunu Ziņu" leidzstrōdnīki.

Pi redakcijas pastāvēja leidzstrodnīku padūme, kura apsprīde un

pījēme drukāšonas rokstus. Padūmes sastāvā īnāce: V. Krops, Fr.

Kemps, P. Laizāns, J. Pabērzs, VI. Rubuls, A. Trasuns. Padūmes lūcekli

beja ari golvonī avīzes leidzstrādnīki. Fr. Kemps raksteja par lat-
vīšu volūdu un latgalīšu ortogrāfiju, par bazneicu lītom, kai ari leidzdor-

bājās «Stāstu un Daiņu» nūdajā. Vladislavs Rubuls snēdze rok-

stus nūdalai «Jaunumi Latvijā». P. Laizāns raksteja par īkš un ārze-

mes politysku stāvūkli un jaunākim polityskim nūtykumim.
Povuls Laizāns dzimis 20. oktobrī 1888. g. Sakstagola pogostā. Pēc pogostā

školas beigšonas, P. L. turpynoj izgleiteibu ģimnāzijā Pīterpilī, kuru beidz 1905. g.,

tad studej universitātē dobas zineibas un tīslītas. Kai ģimnāzists un students, P. L-

jem dzeivu daleibu tautvskos atmūdas kusteibā. Jys pīsadola pi pvrmo latgalīšu
dramatisko pulcena (1907. g.) nūorganizēšonas un jir aktīvs šo puļceņa izreikojumu
daleibnīks. P. L. jir ari vēsturisko 191". g. Latgolas kongresa daleibnīks, tad Tautas

PadOmes un Satversmes Sapulcei lūceklis. Kaidu laiku strodoja kai tīsnesis, bet nu

1925. g. kai notārs. Miris 1933. g. novembrī. P. L. pazeistams ari kai stostu rakstnīks:

Tērdzeibas školas rokstu krojumā «Jauneibas Dūmas» (1914. g.) īvītots jo stosts nu

latgalīšu sadzeives — «Miga Maiss».

J. Pabērzs īvītojis avīze leloku dalu nu sovim daiļliteratūras dor-

bim: stāstus un dzejulūs.
Jurs Pabērzs dz'mis 1891. g. Kolupa pogostā, pēc tautskolas beig-

•šons mācās sv. Katras ģimnāzijā Pīterpilī, tad studej tīslītas Pīter-

piļs universitātē. Kai ģimnāzists un students jem dzeivu daleibu latga-
līšu nacionālās atmūdas ku-

steibas v odušus darbinīku

pasākumūs. Klyva plaši pa-
zeistams kai rakstnīks un

dzejnīks. Breivās Latvijas
laikūs J. P. jem dzeivu da-
le'bu polityskā dzeivē: jys
beja Satversmes Sapulces un

3. Saeimas lūceklis, ilgāku,
vai eisāku laiku ījēme minist-

ra bez portfeļa (1928. g.), tīs-
lītu (1930. un 1932. g.) un

tautas labklājeibas (1934. g.)
ministru posteņus. Pošlaik

Daugavpils apgobola tīšas

prīkšsādātāja bīdrs.
Ari rakstnīceibas dor-

bam šymā laikā jys veltej
daudz la;ka. Tai, 1920.—

1922. g. un 1925. g. jys redi-

gej avīzi «Latgalīts», 1925.

godā daiļliteratūras žurnālu

«Dzimtines Skaņas», ar so-

vim rokstim jēme dzeivu da-
leibu laikr. «Jaunā Straume»

un «Jaunais Vārds».Jurs Pabērzs.
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J. Pabērža literarisko darbeibā. Nu visim nacionālos atmūdas rakst-
nīceibas darbinīkim, J. Pabērzs daiļliteratūrā jir devis vvsvairok. Jau
kai ģimnāzists, J. P., tad 18 godu jauneklis, soka raksteit dzejuļus, kuri

pasaroda «Dryvā». Vvsrūseigoka Pabērža darbeibā dzejā jir 1912.—

1914. godūs. 1913. g. J. P. izdūd sovu pyrmū dzejuļu krājumu «P ava-

sa r a Skaņas». Tys jir pyrmais atsevišķā izdavumā iznākušais dze-

julu krājums pi latgalīšim. Turpmākās godūs J. P. pīsagrīž vairāk stāstu

rakstnīceibai, snādz ari pa garākam dzejājumam — poēmai. 1924. g. iznāc

J. Pabērža kūpātais dzejulu un stāstu krājums «Rūzes un Erški»,
190 1. p. Krājumā sakūpāti 83 dzejuli, vai garāki dzejājumi un 17 stāstu.

J. Pabērza dzejuli pēc tūs satura sagrupējami šai: 1) tautyski nacio-

nālais motivs; 2) dobas lirika; 3) mīlas izjyutu atskaņa un 4) dažaidi

motivi. Pyrmā grupējuma dzejulūs izskaņ tī nacionālās atmūdas laiku,

motivi, kuri nūdorbynāja vysu nacionālās atmūdas darbinīku dūmas un

ceņtīņus: ceiņa pret tymsu,, kas vēl volda dzimtinē, saucīņs uz gaismu

un bre'veibu. Lai ceļā uz gaismu jāpārvar brīsmūņu, palādu, kraukļu
bori, lai ceļš myglā un tymsā klāts un nivīna ceļa bīdra nav — lai ceiņa

par gaismu gryuta un navīnleidzeiga, tūmār tei pylna spora un panā-
kumu, kad sirdlī kvēl ka reiz par dzimtini gaisma izauss, pa-

speiss spūdrī un jaukī saules stori, tymsas spāki byus uzvarāti un prū-
jom bēgs. Tāpēc ikvīnam, kas mīļoj sovu dzimtini un skumst par jās
tvmsu, jāsadūd ceiņā par jos gaiiāku nākūtni, josadūd mūdynāt mīgā gūlu-
šus brāļus, lauzt vācās myuru sīnas, vārgu važas zemē mest. Dzejulūs
daudz spora, entuziazma un nalīikulātas dzimtines mīlesteibas. Cenzū-

ras apstākļu dēl, ceiņa par gaišāku tautas nākūtni tālāta simvoliski: kai

ceiņa ar tymsas spā'ku, palādu, kraukļu borim, plēseigim sunim un vilkim.

Kai lobākī nu šā nūgrupējuma dzejulim atzeimejami sekuši: «Draugam»
(9. 1. p.); «Uz Prīšku» (29. 1. p.); «Nabādoj brole't» (29. i. p.); «0, na-

sikumsti draugs» (34. 1. p.); «Ceļa draugim» (51. 1. p.) un c. Simpātiski,
pīviļceigi vairāki J. P. dzejuli, kurūs jys pēc tautas dzīšmu motivim

ītērpis svešumā aizgājēju ilgas pēc dzimtines.

Dzejuli, kurim par pamatu jemti dobas aproksti, jir liriski, idiliski-maigi
un gleznami. Daži nu tim uzskotami par lobākim tā laika latgalīšu
rakstnPku dzejulim, pīm. «Viole» (24. 1. p.), «Gonu dzīsme» (35. 1. p.),
« ru pl.ova» (39. 1. p.) un c. Mīlas dzejulūs daudz sentimentalitātes,

jūsmāšonas, kur pyrmās mīlas naivā izjyuta tālāta kai kaut kas svāts,

lels un naaptverams. Filosofiski-sabīdryska rakstura dzejulūs pasagoda
pa interesantai dūmai, bet možāk spora un jūsmas, tāpēc dzeja cīš

nu rrtma smoguma un izteiksmes sausuma.

Bez tam J. Pabērzs sarakstejis sekušus garākus dzejojumus —

poēmas. «Dūmas Jāņa vokorā» — tautas dzīšmu motivā tālo'ts
tautas liktiņs nu seņču laīkim pāri svešu varu spaidim uz breivū Latviju.
Mātes vārdi — garāks stāstejums par kaidas borineites liktini. Psi-

chologiski interesants dzejājums «S k ū pa i s vecis», kurā spilgti un

rakstureigi tālāta kaida skūpula. kuram naudas krošonas kāre jir vyss,

ārprāta lēkme un tai sekojuša nāve.

Pabērža stāstus vārojam Latgolas sātu laužu sadzeives rakstura

īpatneibas. Vosoras vokorā sārtojās pīgulnīku gunkurs, pi kura cīma

puiši dzan jūkus un vad nūpītnas sarunas par sādžas dzeivi un mīlu.

Zīmas garlaiceiba sadzan sādžas jaunātni kaidā 'kaimiņa mājā uz vaka-

rušku; nūrīt sarunas, kaidi svāti kurai meitai gaidāmi, cik bogāts jau-
ničs, cik «pasāgas» jaunīvei, 'kurai meitai natikt sīvās; pa storpom gar-
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monika r. un kadrili un jaunīši laižās dejā. Vacoko paaudze, par prīku
bārnim un pusaudžim, ritvnoj porsoku vērkni un natbeidz stosteit atgu

dējumus nu pīdzeivājumim un pīredzējumim bogotos zemnīku dzeives.

Nāc Zīmas svātki, kyup skursteni un capās garšeigi kvīšu plocini pi

tureigokim saimiuīkim; bobuļu sātos klājās nabadzeigais kūču golds

nūskaņu šamā patriarchalā sadzeivē īnas atteiceibas ar nažēleigim

kungim, kuru varmūceibas līk pukstēt sirdim straujāk, gatavotrs ceiņai

par breiveibu.

Pdri vysam ndc klusus lauku daiļums un pilneiba, par kuru patei-

ceiba izsokama pasauļa Radei'tojam. Skaņ bazneicas zvoni, sauc ticeigū

tautu uz lyugšonu. Bazneicā dag sveces, varganes spēlej, karūgi augši
gaisā pleivojās bazneicas procesijā ejūt, un ticeigūs dvēseles kyusoj
svātlaimes izjyutā. Aizamērst ikdīnas ķildas un ryupes, gribīs byut
lobām un šķērstam. Vīnkorši rysynojās stostejums; dažā stāstā vāro-

jama tendence uz pamāceibu.

Ignats Assans nudaļa «Zinerbu oruds» snadz ziņas par cytu zemu

un tautu dzeivi.

Ig. Assāns pazeistams kai aktivs nacionālos atmūdas laiku rakst-

nīks. Jys saraksteja un laide klajā vasaļu rindu apcerējumu un stostu:

1) «Kas vainergs», stos'ts, 1909. g. Tālota nu dzimtines uz Pīterpili peļņā

atgojušos jaunas latvīšu meitines morāliska pazusšona un tos sekas —-

pašnoveiba; «Roksts un gromota» — vēsturisks apcerējums par rokstu

un grāmotu drukošouu un atteisteibu, 1909. g.; «Nadzer!» pamācuši
stosteui, kurūs tālāta dzārāju naapskaužamā dzeive, 1911. g.: Kai

dzeivoj latvīši Pīterpīlī, 1912. g., tālāta Pīterpiļs latgalīšu kolonijas
dzeive, latgalīšu nūsadorbāšona Pīterburgā un nacionālās atmūdas

centīni.

Bez tam Ig. Assana izdevnīcieba izgāja ari Fr. Kempa un J. Pabērža
stāsti.

Ig. Assāns dzimis IS6B. g. Rēzeknes apriņķa Bukmuižas pogostā. Mocējīs vitejā

tautškolā. Kai 20 godu jauneklis aizgāja meklēt dorbu un pelnu uz Pīterpili- Te

jys ilgākus godus strādāja kai burtliča māceklis, vālāk kai burtlicis avīzes «Novoie

Vremja» tipogrāfijā. Strādādams kai burtlicis, pošizgleiteibas ceļā papvldvnāja sovas

zynāšonas. Dzeivi pīsadaleja Pīterpiļs latgalīšu sabīdryskā dorbā. 1918. g. peldūtīs

Pīterpiļs vasarneicu vītā. Ligovā, nūsleika.

Grigors Mukt-Kveders īvītoj avīzē vairākus stāstus: «Gaiļs», «Dzyl-
na gūvu gaņa» un c. Vairāki G. Mukt-Kvedera stāsti pasarādeja ari pyr-

mā avīzē «Gaisma». Breivās Latvijas laikūs ari laikrokstūs «Zemnīka

Ziņas», «Jaunais Vārds» un «Jaunā Straume».

Stostus jvs dzeiva un atjauteiga voluda taloj Latgolas sādžu sadzeivi

un īrašas.
Ivēreibu uz sevi grīž G. Mukt-Kvedera pārsoka «Palāda», («Gaisma» Nr- 13.), kurā

jys simvoliski tāloj tymsūs spāku (palādas) ceiņu pret pasamūdušom un naapklusy-

nojamom ilgom pēc saules un gaismas. Stāstā «Gails» losom, kai divi sādžoni —

Jākubs un Pīters, sasanaidāja gaiļa dēl: naida sekas — sādžas izīšona vīnsātās un

saimnīceibu īneseiguma pacelšona.

Teicamas spējas stāstu un tālājumu rakster;ona parādeja Konstancija
Daugule-Kemps (pseid. Skaidreite). Jos literariskā darbeibā sācās jau
1906. g. Tad jās pirmī dorbi teik nūdrukāti «Gaismā». Sovūs stāstus

Skadreite pisaskar latvīšu pagātnei. Garokā stāstā «Komturs Ro-

dr igs («Gaisma» Nr. 19.) tālāta breivūs latvīšu ceiņa ar bruta'lū un

vilteigū vācu bruninīku pārspāku. Latvīši gon teik uzvarāti, bet cereibu

atsabreivāt nu svešu kungu varas nazauda. Latvīšu vacākais, Styprais
krisdams hl:, Komtura Rodriga zūbyna soka: «Jo muna rūka tevis nasa-
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snēdze, tod muna tauta sasnēgs tevi un tovu draudzi». Stāstā «Pirmī

gaili» («Jaunas Ziņas» Nr. 11.) teik stāsteits par latgalīšu centīnim pēc

izgleiteibas XIX. g. s. beigās un XX. g. s. pyrmajā godu desmitē. Un
pirmī sū'li šamā laukā bejuši šaidi:

«Ikkotru gavēņu mērēja garu ceļu da Reigas, zalta gabaleņus, kurus daboja Iynu
vitā, sēja skusta styureitī, boze syunajos škērbos, vai aizšiva spylvynu g01ū5...»
«Dažs tāvs, kuram tys krājumeņš sinu storpā labi vīņ piauga, glosteidams napaklau-
seigos lynaiņās dāla sprūgas, soka sovā prātā dūmot: «Lai byutu maņ pi vacuma,
gūds nu laužu un nūpalns nu Dīva, — ka es sovu bārnu izvuiceitu par bazneickungu.»
Reizi tai padūmojis, gādāja jys par tū un na vīnu nakt un dīn: pļaudams sīnu kulstei-
dams lynus —■ vys par vīnu tū pat.» Beidzūt: «Vīnu rudiņa dīn ar veikšim, maizes

kukulim un svīsta pūdeņu aizbrauce tāvs ar vysu dālu uz apriņķa mīsteņu. Atradis

nūmetni pi kaidu gūdeigu ļaužu un stipri pīsacejis dālam nasalaist sovvaļā un pīsūlējis
daudz reikšu par naklauseišonu, — laidēs da sātai. Tai socēs škoļnīka, nākušā baz-

neickunga gods.» Tālāk losorn, ka vacokūs cereibas izapiļdejušas — dāls kļyvis par

bazneickungu un vysai plašai apkārtnei par dzeivu pīmāru, ka ari latvīša cylvāks var

tikt augstākā kārtā. Sācēs vasaļa kusteiba pēc izgleiteibas īgvušonas: «Nūdzīdāja
pirmī gaili, satraucēja migu ūtrim un pēc... pēc izauss dīneņa»

Bez tam K. D. uzrakstejuse gleznainu tālājumu par Rāzna azaru,

kai ari snāguse pārskotus par pyrmām latvīšu teātra izrādēm Latgolā.
Latgolas teātra puilcenu. vajadzeibom saraksteja lugu «Guņsgrāks».

Konstancija Kemps, dzym. Daugule, dzymuse 1891. g. Sakstagola
pogostā Garančūs. Beiguse sv. Katras ģimnāziju Pīterpilī. Fr. Kempa
dzeives bīdre.

Vēļ mynami sekmši «Jaunu Zinu» leidzstrādnīki. P. Līpinš l— jam

pīdar vairāki stāsti («Vylka bāba», «Dīva strāpe»), dzejuli («Gryuti
laiki», «Pi mātes kopa», «Tei vīna vīņ», «Skrītu, skrītu» un c), kar ari
drāma «Vacī un jaunī». J. Līpiņš pošlaik dzeivoj Krīvijā.

Jogs Mukons — snēdzis vairākus roks'tus kulturāli sabīdryskūs vai-

cājumus, kai ari dzejiskus tālājumūs aprakstejis myusu dzimtines skai-

stākās vMas. J. M. miris kara laikā nu dylūņa.
Aloizs Trasuns leidorbājās zemkūpeibas nūdalā, kritis lelajā karā.

Vaclavs Krops kaidu laiku vadeja «Jaunas Ziņas», tad palyka par

avīzes leidzstrodnīku.

Vaclavs Krops dzimis Vorkovas pogostā, Kalvu sādžā. Pēc tautškolas beigšonas

izgleiteibu turpynoj sv. Katras ģimnāzijā, tad gorcigā seminārā Pīterpilī. Nu semināra

izastoj un strodoj kai mojškolotois pi Randaukas muižas porvaldnīka, pēc ta«i donbojās
metalurģisku fabriku sindikātā «Prodomet» kai gromotvedis. Kara laikā dorbojās kai
gromotvedis (pulkveža pakopē) gidrotcchniskā daļā. Pīsadola Latgolas kongresā

1917. g. Latvijā dorbojās kai mīratisnesia pi Latgolas apgobola tīšas- Miris 1928- g.
Kroslovā, kur ari paglobots.

Literarisku darbeibu V. Krops īsāc «Dryvā» 1909. godā. Te jys īvītoj vasaļu

vērkni stāstu un -apcerējumu. Jem dzeivu daleibu pi «Jaunu Ziņu» nūdybynāšonas,
byudams par golvonū leidzekļu vācēju avīzei. Nu sākuma ari «Jaunu Ziņu» redaktors-

Lai raksturot V. Kropa stāstus, pīvessim vīna stāsta saturu — «Vāca nauda». Jāņa
dīnas vokorā trejs vazumnīki brauc nu patmalem, īrauga uz pilskolna guņteņu gailējām
un tycādami nūstāstim par vācas naudas kaļteišonūs īt tū jemt rūkā. Uz pilskolna
teiŠam kotlā nauda līsmoj, bet kad naudas teikātoji ker kotlu, apdadzynoj rūkas un

tymā pat breidī jtrn uzbryuk malns suņs. Orprāteigās bailēs vazumnīki bāg mājās.
Kad reitā vīns nu tim sasalasējis īt pi bazneickunga izsyudzēt vakarejū klizmu, baz-

neicas pogolmā daboj dzērdēt jautru vagara stāstu par tū, kai vakar muižas pigumīki
pījūkājuši lātticeigūs naudas maklātājus ar vardušu darvas kotlu.

"JaunuZiņu" redaktors Vl. Rubuļs.

Dzimis 1887. g. Rēzeknē. Mācējīs Rēzeknes pilsātas školā
(1899.—1903. g.) un Pīterpiļs goreigā seminārā (1905. g.) Beidzis Char-
kovas universitātes farmācijas nūdalu. Jau nu 1905. g. VI. R. ījem vo-
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dusu lūmu Latgolas nacionālos atmūdas darbinīku aprindās. Jvs jem
dzeivu daleibu Pīterpiļs muzykaliskas b-btas, b-bu «Gaisma», «Gun-

kurs», «Paleiga kara uperem» pārvaldēs. Leidzdorbojās «Dryvā», redi-

gej «Jaunas Ziņas», «Lagolas Zemes Padūmes ziņājumn» (1917. g.) «Lat-

galīti» (1922.—1924. g.) un «Jaunū Vārdu».

V. R. jemis daleibu ari «Dryvas» feļetona dala, kur ivītoti vairoki

jā tulkojumi nu cyttautu stāstim un dzejotu (nu L. Tolstoja, A. Tolstoja).
Bez tam «Dryvas» 1910. g. Nr. 36—

37. īvītāts garāks VI. R. stāsts «Tēr-

gātājs».
Kaidā Lartgolas piļsēteņā vairoki latvīši

tērgotoji šovos būdelēs pi bazneicas nūsador-

boj ar pašdareito ols un uskūžamū pordūšonu.

Policija pret jim niks naīsoc, jo apdzirdeita

un uzpērkta- Vīneigi vītejo bazneickunga

ceioa pret ļaužu apdzirdeišonu jūs traucēj.
Peļņas atlīk loba tīsa, varātu dzeivot porti-

ceigi, bet caur ļaužu apdzirdeišonu īgvuto

nauda naīt lobumā — poši tērgotoji paklei-
duši dzeršonā un tai sekojušūs natvkumūs.

Taida ari tērgotoja Cērciua dzeive, vīna dina

nu kuras reāli un porlīcynojuši tālota stostā.

Kai latvīšu bēgļu centrālkomitejas,

Latgolas kongresa organizācijas komi-

tejas (1917. g.), Latgolas Zemes Padū-

mes un Latvijas Nacionālās Padūmes

lūceklis, jem aktivu leidzdarbeibu pi

Latvijas tautas dalu apvīnāšonas un

Latvijas valsts proklamēšonas prīkš-
dorbim. Vālāk deputāts vysās Latvi-

jas Saeimās, 1921.—22. g. īkšlītu mi-

nistra bīdrs, bet sācūt ar 1925. g. leidz

jam laikam — tautas labklojeibas

ministrs.

Vladislavs Rubuļs.

Dramatiskōs rakstnīceibas sōkums.

Pyrmās latgalīšu teātra izrodes teik izvastas Pīterpilī nu latgalīšu

muzykalās bīdreibas sācūt ar 1903. g. Pi bīdreibas pastāv teātra pul-

ceņš, kurā pīsadola lelākā dala nu Pīterpiļs mācušās un studējušās jau-

nātnes. 1907. un 1908. g. pulceņš izbrauc ar teātra izrādēm ari uz visim

Latgolas lauku centrim, kur latvyskās teātra izrādes teik uzjemtas ar

sajyusmu. īrūsynājums gyun lelu pīkrisšonu vītejūs darbinīku aprindās

un dreiži latvyskūs teātra izrāžu sareikāšona īsaspīž vysattālākūs Lat-

golas styureišūs. Pyrmās latgalīšu teātra izrādēs Pīterpīlī un Rēzeknē

teik izvastas R. Blaumaņa lugas: «Zagli», «Ļaunais gors», dažas A. Allu-

nana lugas. Uz laukim (pa daļai ari pilsātās), pīmārātu skotuvu un teātra

darbinīku tryukuma dēl, šaidas lugas izvest nav īspējams, bet vidējā dia-

lektā dabojamās lauku skotuvem dūmātās lugas pi teātra izrddem napī-

rodušū skaitehāju navarēja saisteit, jo naatspūguļoja skateitājam pazei-
stamus un tyvus nūtykumus. Beja jāgādoj par speciāla repertuāra sagā-

dāšanu. Parosti lugas ar saturu, tyvu vīnkāršā skateitāja sapratnei,

tyka izvālātas kaidā svešvolūdā (pūļu vai krīvu) un tulkojūt latvyski pil-

neigi pārstrādātas, jeinut par pamatu latgalīšu sadzeivi. Tai kai lugu

nūdrukošonai leidzeklu nav bejis, tās rūkrokstā pavairātas atteiceiga
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teātra puļceņa vajadzeiborn pīteikušā skaitā. Nu tardom 4ugom atzeime-
jamas sekušas.

«Katreite», A. Korvat tautas luga 3 cēlīņūs. Nu pūļu volūdas
porcele 0. Skrynda.

Eiss satrus: tureigs zemniks Jākobs sadarinojis sovu meitu Katreiti kaimiņa dālam
Joņam. Tys gon miloj Katreites draudziņi Rūži, bet precej Katreiti jos pyura dēl Ari
aizdzireibu svineibos jys pigriž leloku uzmaneibu na Katreitei, bet Rūzei. Jākoba audžu
dals Prams, kas sirsneigi miloj Katreiti jau ilgus godus, satrīkts nu šaidas lēņa na-
kntneibas un naizbāgama Katreites pūsta lauleibas dzeivē, bet sorgodams Vatreites
laimi un miru porvar sovas sirdssāpes un klus. Caur nalaimelgu tisošonūs
ar baronu zemes dcl, Jākobs zaudej vysu sovu īdzeivi. Joņs tagad atstoj Katreiti

Latgalīšu akteru pulceņš 1907 g. Stōv nu kreisōs: F. Logins, F. Kemps,
O. Skrynda, Bondarevskis, AI. Trasuns un O Laizāns. Vydā sēd: Nagļa,
Višnevska, Gailāns un Bržezinska. Prīškā: O. Rubyns un J. Kindzuļs.

un apsaprec ar Rūži Katreite ciš: satriktas mīlas ilūzijas un vacais tāvs palicis
nabogs- Žeids Moiša pīdovoj gon izgodot Jākobam uzrauga vītu kaidā vītejā muiž-

nīka uzjēmumā, bet par tū prosa lelu komisijas naudu, kuras Jākobs, prūlams, naspēj

moksāt. Paleigā nok Pranis, kurs šymos nadīnos palicis vīneigais draugs un mīrino-

tojs, nūdfidams žeidam šovus ītaupejumus, bet tryukstušū sumu jemās atleidzynot Moi-

šam ar dorbu. Jākobs un Katreite beidzūt saprūt, ka dziļo mīlesteibā uz Katreiti jir
Praņa pašaizlīdzeibas cālūņs. Katreite noc pi slēdzīņa, ka jūtas uz Joni beja vīneigi
aizarauš'ona, nu kuras tū izārstēja Joņa nakrītneiba, bet škitamās draudzeibas jūtas uz

Prani patīseibā ari jir eistā mīla-

Pi advokāta. Juks vīna akta. Pec 1. K. Liscnko-Konyča por-

strodoja Ontons Rubyns.
Darbeibā nūteik advokāta lauleibas škēršonas lītos Jāņa Ogurcāna kabinetā, kur

vairāki klienti nūstādeiti nāparostās situācijās: vīns klients, īdams pi ārsta Ogur-
cāna, klaidaini teik pi advokāta Ogurcāna, cyts klients, izlasējis un napareizi sapratis

Ogurcāna vēstuli jā sīvai, nu greizsirdeibas satracynāts, īsadrāž Ogurcāna kabinetā
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un mēginoj izarēkinot ar pyrmū klientu, tod Ogurcāna sulaini, pijemdams tu par

saiminiku; pidavom noc vēl, jo troko sīvas mote, beidzūt ari sīva un pats Ogurcāns-

Darbeiba risynojās dzeivi un vītom līk skateitojam sirsneigi pasasmit, cytaidi niko

rakstureiga lugā nav.

Vīna nu rūkroksta lugom ar cenzu-

ras atzeimem par atļaušonu izrōdeit.

Uz provinces skotuvem beja po-

ļļiiļara luga «Ž c id s bu c ā».

Fr. Kemps tulkojis pazeistamos

A. Čechova lugas «L āci s» un

«P reci n ī k s». Rūkrokstā pasa-

rddeja ari pyrmo latgalīšu original-
Ju.ga — Vacl a v a Kro pa,

«D z c i v a i s M y r ū ņ s», 3 cēlīņūs.

Lugā tālots kaids pogostā vacdkais,

kurs sabīdreibā varātu daudz kū po-

zitivu strodot, bet kurs nūsadevis

izdzeivei. Tāpēc pogostā dzeive jys

jir «dzeivais myrūņs». Atzeimeja-
ma ari A. Sprūģa oriģināliuga

«V,ēja grābeklis».

Vairok populāras un lauku skotu-

vem pīmārātas lugas, «Dryvas» re-

dakcija izdūd drukātas, vai ari nūdrukoj. «Drvvas kalendārā. Populārāko
nu tom — «P āde j ī divi rubli». Latvīšu skotuvei sagatavāja vii

izdeve Ont. Skrynda, 1907. g. Sevišķi lelu pīkrisšonu šīs vīncēliņs
īgyva uz laukim, jo tymā dorbojās tikai divas personas un viņa vīgli
izvadāma uz vysvīnkār,šākom skotuvem. Oficera Konstantina moks

sašļucis leidz divim rublim. Šūs divu rubļu izlītāšona īpasateicūt denščika

Andriva stmlbumam, nalogojamai muļkeibai, roda daudz tragi-komisku
situāciju Konstantīnam, bet skateitojī izrādes laikā napārtraukti smējās,

pat leidz osorom.

1909. g. iznāc nu druka Alfas komēdija 2 cēlīņūs, «0 d v m s un Iv a»

brāļu Kaz. un Ont. Skryndu tulkojumā; dūmota kai bezmoksas pīlvkiuns
«Dryvas» abonementim. ;

Dorbojās 3 personas. Nabadzeigs zemnīks Odums pormat sovai sīvai Ivai, ka caur

sivīšu ītīpeibu un zi'okoreibu pazaudeita paradīze; tagad gryuši jodzeivoj un jocīš
vorgus un nabadzeibu. Jva pormat Odumam slynkumu un taisnojās, ka vioa gon

nabyutu tik vīnproteiga un ziukoreiga, kai jos pyrmmote, un paradīzes napazaudātu.
Tū nūsaklausa grafs un aicyno.i obus uz pili, kur nūdūd jūs reiceibā greznu ustubu

ar lepnu īkortu un bogoteigi klotu goldu. Dzeive šaidā grezneibā iim byušūt nūdai-
šinota vysu myužu, tikai joizpyldūt vīnu nūteikumu: naasūt 3 josaskota uz golda
nūvītotos lepnos vāzes saturs. Obi miloiās un prīcojās par iaukū paradīzei leidzeigu
dzeivi. Ī3et Jvu porjem naizsokoma zinkoreiba īsaskateit vāzē. Velti Odums mēginoj
atrunot sīvu, lai tei kārdynojumam napasadūd — vāzes voks uz ocumirkli teik pacalts,
bet tymā pat ocumirkli nu vāzes izlidoj putneuš un paradīzes dzeive zaudāta-

«P ašslap ka v c i b a», komēdija 1 celīm. Nu knvu. volūdas tul-
koja Apol. Laurinovič. 1913. g. Dorbojās 5 personas.

Ontons Ezeits ībraucis lelpilsātā, ilgoku laiku velteigi meklej kaidu nūsadorbošonu.

Dzeivūkļa saiminīks Kurkāns, kuram par dzeivūkli namoksots jau ilgoku laiku, dzau

Ez. nu dzeivūkļa orā- Tys pīdraud izdareit pašnoveibu; kad Kurk. uz breidi dzei-

vūkli atstāj, aizinērsdams tur pelēm pērktū arseniku, Ez. pašnāveibu simulej. Kurk. kūpā
ar mulkeigū sulaini Zepu mēginoj pašnāvniku paslēpt. Isarūn pašnāvnīka krysttāvs un

leigova un «pašnāveiba» beidzās ar sadarināšonūs- Lugā daudz jautru breiiu.

Šās pyrmās pa daļai smīklu, pa daļai sadzeives (Katreite) lugas ar

vīglu un pi teātra izrādēm napīrodu;šam lauku skateitājam saprūtamu
saturu, sovu uzdavmu: pīradynāt plašas skateitāju masas pi latvyskom



teātra izrodem, ari veice. Turpmdk rūnās jau lelokās ori-

ģināli ugas, kurom vīla jem t a tei š i nu tūrei zc j o s

latga līš v dzeives. Te jau radžam rakstureigus latvīšu tipus, lau-

ku ļaužu sovstarpejas atteiceibas un sadzeives īkdrtu. Leidzkara laika

nūdrukdtas 4 šaidas lugas, kuras zamdk apskotom.

«G uņsg rā k s». Drāma 3 cēlīnūs. Saraksteja K. Daugul (Kempa

kudze). Nūdrukdta kalendārā «Daugava» 1912. g.

Darbeiba nūteik potrykuša saiminika Donota Strupula mojos. Strupulīne grib sovu

meitu Ani izprecēt pi tureigo, bet tūleigo Jura Pabērža; Aua un Jous,

turpretim, vīns ūtru stipri mīloj un vīnam bez ūtra jim dzeive līkās Lab-

sirdeigais Donots byutu ar miru pīkrist meitas preceibom ar_ Joni, bet_ jo gudkoreigo

sīva napisakop, nasaskotūt uz padīveijios vacmotes īvas pīrunojumu: «Bārni dorit miru.

nabendejit sova eisto bārna. Dorit miru — byus Dīvs jyusu sata.» Joņs naprota kozu

prīkšvokorā aizdadzynoj Paberza satu.

Drāmas darlbeibas risynojums vī-

tom gauss, bet jymā radžam daudz

latgalīšu sovdabeigu vdrdu, lītu un

īrašu, kuras myuslaikūs gājušas zu-

dmā, vai pamozam izzyud: raksteitī

deči, jauno sveita, bolti pērstaini ar

malnom aizodom, zdboku suseklis,

kam(oli, skritulaini goidauti, miša laika*

svātsvineigums, atlaidu gaidas, tērga

burzma, kozu reikdšonas skurba; un

pori par vysu — zemes mīlesteiba

(dyumi kyup nu rudzeišim, pēc leita

mīžu osni stīpās, un t. t.).

Va c ī un jaun ī. Dzeives biļde

trejus cēīīnūs. Saraksteja Pīt c r s

Līpinš. 1914. g. Nūdrukdta ka-

lendārā «Latgale» 1915. godā. Dor-

bojušas personas — vidējos tureib'as

Latgolas saiminīki un jūs saimes

lūcekli, vīns krūdzinīks — pdrpūldts Pyrmūs izreikojumu programas paraugs.

latvīts un vīns žeids. Vēl šūs saimi-

nīku sātos mdjoj vacūs laiku timseiba un gora nabadzeiba, kur vīnei-

go bauda — dzeršona ar jos naapskaužamom sekom: nūndkšonu

izsyucēia — krūdzinīka varā, kilddšonūs, līlēšonūs. Tūmār jauno .na-

audze jau īspaiddta nu nacionālos atmūdas apgaismdšonas ideju ku-

steibas, redz sovu vacdkūs dzeives pūstu, un par vysom lītom — dzer-

šonas ldstu. Jaunīši ilgojās atsasvabyndt nu šo dzeives losta, jūs vydā

runās cylvāki, kas ar sovu ceņtcibu un kritnu dorbu ilgas pdrvērš eisti-

nei'toā, laigon tim joporvar kaimiņu un vacdkūs nīvas un nycyndšonu.

, Lugas saturs šaids. Tīšas veiram Odumam Clemzam (tī, kas gryb jam glaimot
sauc tū par Glemzevsku) pēc tisas sēdes orkoneigas nagiras. Laigon pats sīna laiks,
bet jys sēd plovā un ir pilneigi dorba naspējeigs. Situāciju izmontoj žeids Jankeļs, pī-
dovodams Odumam «zoles» — buteli šņaba, bet par tū praseidams kai atJeidzeibu lo-

bokū Oduma pļovas gobolu. Odums kārdynojumam napasadūd. Turpmākā darbeibā nū-

teik Oduma sīvas Moras izaskaidrošona ar krūdziniku Ceiruleviču, kurs gryb nūpē'kt
Māras labvēleibu un mīlesteibu, atlaižot Odumam porādā dūtū sāklu pavasarī, jo tys

dzārumā sadadzynājis klēti ar vysu labeibu un sāklu beja spīsts jemt pi krūdzinika

pret lelom procentem. Ceiruleviča uzamākšonu ar rībumu nūraideidama, Māra aiza-

steidz prūjom, bet Odumam par sabīdrātū pīsasūla Jankels — tim intereses asūt

kupejas: vīnam vajadzeiga Oduma plova, bet ūtram — sīva. Vipu sarunu pārtrauc



orproteigais Pelka, kuram sekoj un tū dažaidi izzūboj vasals bors jaunišu. Pelka

ārprāta lēkmē apsvudz Ceiruleviču, ka tys sadadzynojis Pelkas moju, izvylynojis

naudu un atsedzis krūgu, bet Pelku nūdzirdējis un nūvedis leidz ārprātam. Satracy-

notais Ceirul. giyb pīkaut Pelku: tū glāb jauns zemnīks Seimaņs Gudeļs, aizrodei-

dams Ceirul., ka nalaimeigais runoj taisneibu, jo Ceirul. kūpā ar sovu sabīdrdtiī Jan-

keli nūvedis leidz nabadzeibai, drprotam un nūzidzeibai na tikvīn Pelku, bet ari dau-

dzus cytus- Jaunīšim Scimaos pormat, ka ti ar brandini acis aizlēiuši volkojās dorba

laikā un smējās nu cyta nalaimes.

Ndkušā celīnī radžam Odumu, Ceiruleviču, Seimani un daudzus cytus cīmūs pi

Seimaņa leigovas Vinces tāva hlauzgas. Jaunīši dzīd tautas dzīsmes, īt rūtaļās, bet

vacī jau labi īreibuši. Galeigi pīsadzārušam saiminīkain na pa protam jaunīšiu nauz-

kreitušd, saškaneigd un pīkldjeigd laika pavadeišona. Jys līleigi mēginoj rddeit, kai

prīcdjušīs un doncdjuši tod, kad jys jauns beja, bet naspākā kreit zemē. Paleigā

steidzās Seimaņs, bet Blauzga īsadūmoj, ka Seimaus vaineigs pi jo izagdzšonas;
dusmes uz Seimani vēl nykndkas tdpēc, ka tys jū sauc «kungs Flauzga», navys «pan

Blaževič». Ceirulevičs steidzās apsadzārušd Blauzgas sašutumu izrnontdt, dažaidi

apmīļodams Seimani un pīddvddarns jemt Vīnei par sīvu, kam Blauzga ar prīku

pīkreit. Vince kategoriski p etojās pasadūt tāva naprdtam, kurs izpūsteitu jos laimi.

Tāvs jū padzan nu sātas. Vince aizīt par kolpyuni, kur cīteigi strodoj pi sova kryst-

tāva Oduma Ceirula; ari Seimaņs cīteigi strodoj sātā un mocos, nūlīk atteiceigus

ekzainenus un teik uzjemts par grdmotvedi vītejā kooperativā. Tagad var nūdybyndt

laimeigu saimes dzeivi. Incindents Hlauzgas vīseibds un tam sekojušs Vinces un Sei-

maņa krītnas dzeives un dorba paraugs iīk apsadūmdt un lobdtīs kai labsirdeigam,

bet dzāruma skurbā bezrakstureigam Odumam, tai beidzāt, ari Vinces tāvam Llauz-

gam.

J. Sprfl g a drāma četrus cēlHiūs «Dzeives mutulī». Izrādēm

nu cenzūras atjauta 1910. g., rūkrokstā ari vairākos vītās izvasta. Dru-

kātā veidā nāce klajā 1915. g. Lugā tālāta sādžu īkortas parostā īpašeiba:
kaimiņu nasamīrinojama sasanaidāšona, apstreidūt tīseibas uz nīceigu ze-

mes strēmeli, tam sekoj tīsāl'ouās ar omota veiru pīkukulāšonu, apdzir-
dēšonu un napatīsu līcinīk meklēšonu, kols beidzāt izputynātas sātas un

veseleilba. Tūs bārni gājuši školā, sekojuši nacionālās atmūdas idejom
un mērķim un vacākūs streidēšonās jim izalīk seikumaiņa un nūsūdama.

Šūs uzskotu dēl, vacēlkī saīt konfliktā ar bārnim, tūmār pādejūs idea-

lizms, apsajemšona sasnēgt lobāku dzeivi sev un dzimtinei un takts

atteiceifbās ar vacākim, panāc sasamīrināšonu ar tīm un lobākas dzeives

ispējamei'bu.

Lugas saturs. Zemniks Dyums vosoras dorba dīvā atbraucis uz pogostā nomu

apsyudzēt sovu kaimiņi Osnu, jo tys patvareigi izaris rūbeža ceļu un to suņs sako-

dis Dyumam rūku; kai licinīku Dyums atvede leidza sovu kolpu Osoru. Napagyitn
Dyums sovu syudzeibu izstdsteit pogostā skreiveram, kai pogostā nomā ībiauc ari

Osus, lai apsyudzēt Byumu, ka tys jū pikovis. Skreivers mēginoj sasanaiddjušūs kai-

miņus samīrēt, bet velti. Syudzeiba pījemta un kaimiņi aizbrauc mdjds. Tūmār

nytifhs atsagrīž, lai padzirdēt ar olu skreiveii. Pa tū laiku pīdzārušais Osora teik

ar Dyuma zyrgu nu tylta upē. Zyrgs beigts, Osora nūgul ilgoku laiku slimneicā,

atspērgst, bet paiīk drprdteigs. Zyrga un dorba dareitdja try'.ikuma dēļ pošā dorba

laikā, tureigd Dyuma saimesteiba stipri paputēiuse, bet tīsdšonas kore vēl nav pagd-

juse: pogostā tīsa atzeist, ka rūbeža ceļš pīdar uz pusēm obim saiminīkim, bet Dy'ims
ar tū nav mīrā- Nalcidz meitas Veronikas aiztddejunii, ka tīsdšonds velteiga. Lai

gyut leidzeklus turpmdkai tīšas vesšonai, Dyuņis mēginoj izprecēt meitu vācam, lem-

peigam, bet bogdt-am starostai Stutei, laigon tei viņu naīredz, bet mīloj Osnas dālu

Pdvulu- Veronika preceibas osi un kategoriski nūraida, tāvs pīdraud jū padzeit nu

mdjom. Ari Pdvulam konflikts ar sovu tāvu saimnīkošbnas dēl. Pdvulu ilgoku
laiku mdcējis školā. Tagad Povuls školā gyutds zynošonas gryb pīlītdt sātā, nūstddūt
saimnīceibas vesšonu uz racionalim pamatim. Tāvs tam kategoriski pretojās un pdr-
mat Pdvulam, ka tū velti mdcejis un tērējis — tys tagad slynkojūt mdjds, navys
pclnejūtīs kur pi kanclejas dorbjm. Povuls redz, ka vacdkūs aizsprīdumus jam pagai-
dom nasaraut, atstāj sātu un brauc svešumā, kur pījem kaid.as lelokās saimesteibas

vadeitāja vītu-, Gon gryuti atstāt mīlamū Veroniku, bet tūtīs stypra apsajemšona
klyut patstāveigam, īkrāt naudas, grīztīs atpakaļ un nūdybynāt saimes dzeivi. Vero-
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nika palik vintula. Laigon Stute vairs nauzamoc, bet pēc viņas teikoj pogostā skrci-
vera paleigs Skrebs. Veronika vysus precinīkus nūraida un ilgojās pēc Povula. Pa
tū laiku jei mēginoj īspaiddt sovu tāvu, lai tys atstoj dzeršonu un kildo.šonūs ar

kaimiņu, kas jai pēc ilgom pvulem ari izadūd. Pamozam nūlaisto Dyuma saimnicciba
uzplaukst. Ari Osora, izaorstējis nu orprota, atstoj dzeršonu un palik par centeigu
un tureigu zemnīku. Beidzāt, pēc vairokim godim, nu svešuma atsagrīž Povuls. Pa-
sateicīīt jo un Veronikas īspaidani, naidojušos saimes sasamīrej. Lugā figurej ari
čigonite — tipisko laimes zeilētoja, zagle un pyušļotoja, un žeids — pauniniks —

Ābrams.

«Jaunais dzej n i k s», komēdija divus cēlīņūs. Nūdrukota

«Dryvas» kalendāra 1917. g, Patīseibā tei nav komēdija, bet fragments
nu kaida jauno dzejnīka — ģimnāzista Rūdolfa Kukara pordzeivojumim.

Kara un revoļucijas laiku rakstnīceiba.

Pasaules kars pārtrauc latgalīšu nacionālos atmūdas kustcibu —

visim radzāmokim rakstnīceibas darbinīkim jdsadūd karā. Vmeigā
tūreizejo latgalīšu avīze «Dryva» sovūs rokstūs pīgrīze golvonū vēreibu

kara nūtvkumim. Kara brismes dreiži tyvojās ari Latgolai — jau

1915. g. Daugovmolas apvyda latgalīši dēvēs bēgļu gaitās. Beja jogodoj

par paleiga snēgšonu tīm, «Dryvā» teik pārrunāts vaicājums par attei-

ceigas organizācijas dybynāšo>nu, kura vīnātu svešumā nu kara pūsta
aizdzeitOs tautīšus un snāgtu tim morālisko un materiālā atbolstu. Tai

rodās paleiga kara uperem bīdreiba.

Karam īsavalkāt, beja skaidrs, ka kara beigom sekos lelokās poli-
tiskas pārgrūzeibas tautu un valstu atteiceibās. Ari latgalīšim

beja jānūskaidroj, kaidu stāvokli tim ījemt varbyutcjOs pār-

grupejumOs. BeidzOt varēja iklyut par reālu latgalī'u nacionālās atmū-

das sākumā vairākkort cylātā dūma par saškaldcitūs un atsvešinātus

tautas dalu — Latgolas un Kurzemes ar Vydzemi, apvīnāšonu. Kotrā

«Dryvas» numuri jau sācāt ar 1916. g. Teļā ko; dala rokstu ari

velteita bīdreibas paleiga kara uperem darbei-

bas apskatei un latvīšu zemes un tautas apvīno-
šonas vaicājuma iztērzošonai.

Bīdreiba paleiga kara uperem dybynāta 1915. g. 26. augustā Pīter-

pilī. Bīdreibas pārvaldē īīt radzamākī latgalīšu sabīdryskī darbinīki,
tei apvīnoj ap sevi vysu latgalīšu inteliģenci un nūdybynoj saites ar Lat-

vīšu bēgļu centrālkomiteju. Sevišķi rOseigu darfbeibu bīdreiba atteista

1916.—17. godils, kad jās uzturēšonā atsarūn 2 'bēgļu patversmes, 2 pat-

versmes mozgadei'gim, virtuve, gaļdnīku un drēbnīku darbneicas, 6 ško-

lānu kāpdzeives, 8 pamatškolas un školātāju kursi Pī-

terpilī, kai ari 24 patversmes — školas un 1 zemkupeibas škola Latgolā.
Skolos tyka pasnāgta latvīšu volOda. Bīdreiba pulc yno j lat-

galīšu bēgļus svešu mā, atgād yno j tim naaizmērs t

sovas tāva mājas, sovū dzymtū- volOdu, audzynoj

jau n ū paaudzi nacionālā gor ā, pasorg āda m a t ū

nu nacionālās un saimnī cys kā s bū jā ejas. Reeva-

kuacijas laikā bīdreiba paleidz bēglim atsagrīzt atpakaļ dzimtinē.

Kai latgalīšu inteliģences dumu izpaudēja, b-ba pārrunoj ari dzim-

tīnes turpmākās liktinus un apzeimej Latgolas turpmākās polityskās gai-

tas. PīsadolOt Latvīšu bēgļu eentralkomitejas paplašinātos apsprīdēs,
ib-bas pārstāvi nāc ar pārdūmom un planim par tautu dalu apsavīnāšonu.
Tamā pat laikā apsavīnāšonas vaicājums vyspuseigi teik izdebatēts



«I)ryvas» slejās un rūn pozitivu atrisynājumu 1917. goda 15. marta

nu b-bas sasauktā latgalīšu sabidrysku darbinīku sapulcē, kurā ar nū-

spīdušu bolsu vairākumu teik iznasts atzynums par tautas dalu apvī-
nošonas napicišameibu. Sapulcē teik īvālāta latgalīšu organizācijas
komisija, kuras uzdavumā ītylpst izstrādāt apvīndšonas programu un

sasaukt Latgolas kongresu programas pījemšonai. Taidā kortā, latga-
līšu bīdreiba paleiga fcara uperem beja par ap-
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savīno š 0 n a 9 prīkšdorbu veicēju un Latgolas kon-

gresa (1917. g.) sasaucēju.

Latvīšu apvīndšonas vaicājums teik izdebatēts 1915.—1917. g. «Dry-

vas» slejās. Šam nūiyukam avīze vairāk kai divu godu laikā vcļtej gon-

dreiž ikkotrā numurā vīnu vai vairākus rokstus, ļaudama izsmēluši izde-

batēt apsavīnāšonas pozitivās un varbyutejās negativās sekas, sagata-

vojāt sabīdrysku dūmu apsavmāšonai par lobu, kura ari izapaude 1917. g.
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kongresa lāmumus un atzynumūs. Mynātūs rokstu nūšaukumi, storp
cytu šaidi: «Latvīšu tautas eistais vords» (1916. g. Nr. 34.—35.); «Mums
jostrodoj kūpeigim spā'kim» (1916. g. Nr. 36.); «Vai vini gryb?» (1916. g.

Nr. 38.); «Latvijas apvīnošona» (1916. g. Nr. 39.); «Latgalijas ndkūtnc»
(1916. g. Nr. 40.); «Vīneibā spāks!» (1916 g. Nr. 41.); «Par latvīšu tau-

tas apvīndšonu administrativā, tautyskā, nacionālā un kulturālā zinā*
(1916. g. Nr. 43.-44.); «Vīndšonos lītā» (1916. g. Nr. 45.); «Vēl kaids

vords par myusu tautas dalu apvīnošonu»! (1916. g. Nr. 6.); «Latvijas
apvīndšonas līta» (1916. Nr. 48.); «Dīvs, svētej Latviju!» (1916. g. Nr.

50.); «Vīneibas sapni» (1917. g. Nr. 8.); «Latvīšu pašvaļdeiba» (1917. g.
Nr. 10.) un daudz cytu.

Pēcrevolūcijas pūsma laikroksti. 1917. g. februāra revolūcija un tai

sekojušū nūtykumu straujo gaita dzeivi atsasauc ari latgalīšu avfžnī-

ceSbā. Pasardda vasaļa rinda jaunu laikrokstu; pa leldkai daļai tī pēc
dažim, vai pat pyrmd numura apsastoj. Ilgoku myužu pīdzeivoj vīneigi
«Laužu bo 1 s s», kurs izndc Pīterpilī 15. IV. 1917. g. un apsastoj
jūlijā 1918. g. Avīze izndc "reizi nedēļā, tū izdūd Latgolas Tautas ko-

mitets un par redaktoru pasaroksta Ignats Assāns. Dzeivu da-

leibu avīzē jēme Fr. Kemps. Ap «Laužu bolsu» apsavīnoj aprindas, kas

naapmīrindtas ar 1917. g. kongresa lāmumim un proponej autonomijas

pīškēršonu Latgolai. Storp «Laužu bolsu» un «I)ryvu» nūisarysynoj rjzeiva
polemika šymā vaicdjumā. Dreiži pēc fe'bruara revolūcijas Rēzeknē noc

klajā «Breivais vords» (10. 111. 1917. — 14. IV. 1917.), bet pēc 6

numurim apsastoj. Avīzes redaktors un izdevējs ir Edva r d s Koz-

-lovs k i s. Viņam pīdar ari leloko daļa avīzē īvītotūs ro'kstu. Avīze

izraudzējuse sev devizi: «Lai dzeivoj breivd, apvīndtd Latvija»; šymā
verzīnī ari nusarysynoj jos darbeibā.

Eduards Kozlovskis dzimis 1878. g. 18. oktobrī Vaiaklonu pog. Masalskn sādža.

1893- g. beidzis Varakļānu tautskolu. 189". g. dūdās uz Pīterpili un īsastāj kai burtliču
māceklis A- Marksa tipogrāfijā. Pēc drukas māks-

las kursa beigšonas strādoj vairākās tipogrāfijās

Pīterpilī, turpvnādams leidz ar tū vvspārejū iz-

gleiteibu privātus kursus ģimnāzijas 4 kl- apmā-

rā. Jem dzeivu daleibu Pīterpiļs latgalīšu nacio-

nālā kusteibā. Sastāv par bīdri socialistu-revoļu-

cionaru slapvnūs puļcenūs. Jem aktivu daleibu

1904.—1905. g. namīru kusteibā Latgolā, propo-

gandēdams storp zemmīkim jaunas republikāni-

skas idejas un muižu zemu porjemšonu vaļsts fon-

dā dēļ sadaleišonas zemnīkim. Jem daleibu tipo-
grāfijas «Dorbs un Zineiba» nūdybynāšonā Rē-

zeknē (1912. g.) un strodoj tur, kai technisku dor-

bu vadeitājs. 1916. g. kūpā ar N. Rancānu nūdy-

bynoj pi tipogrāfijas burtliču skolu, kurā nūsador-

boj kai školātājs. Pīsadola Latgolas' kongresā

1917. g. un teik īvālāts Latgolas zemes padome-

-192- g. izpylda apriņķa » vaļdes lūcekļa omotu;

1921.—1923. g. voda tipogrāfiju «Grāmota» Rē-

zeknē; 1923.—1926. g. strādoj Latgolas pogostu

savīneibā. 1932. g. izdūd un redigej avīzi «Drv-

va». Nu 1933. g. strādoj kai Rēzeknes piļsatas

vaļdes sekretārs un pādejā laikā kai vaļdes lū-

ceklis.
Eduards Kozlovskis.

Dorbodamīs kai tipogrāfiju vadeitojs £d.

Kozlovskis nūvāroj, kaidu lauku vīn-

kāršam laseitājam pīmārātu grāmotu tergā tryukst un šu rubu mēginoj aizpiļdeit,

laisdams klajā vasaļu vērkni goreiga, praktyska satura un školu grāmotu, kupskaita
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pori par 20. Atzeimēsim Šaidas Ed. Kozlovska izdūtos gromotas: 1) «Loba sākla»
I.—III. daļas- Izturēja vairākus izdavumus, jo pēc latvīšu volūdas īvesšonas Latgolas
školās 1916.—1917. g. vairākus godus beja vīneigā losomā grāmota latvīšu volūdā:

2) Gramatikas aizdavumi, 1912. g.; 3) Tautas dzīsmes, 1915. g.; 4) Tautas meikles.

1914. g.; 5) Krīvu—latvīšu—vocu vārdneica; 6) Krysta ceļš; 7) Taisneibas vārdi;
8) Jemit un ēdit; 9) Par vysusvātāku sakramentu; 10) Ministrantura; 11) Gavēņa

stuņdes; 12) Cylvāku draugi; 13) Kalendāri «Latgale», 1915- g. un «Aglyuna»,

1917. g. un c.

Ed. Kozlovska m leli nupalni pi latvīšu gromotu

popularizē šonas tautā.

Latgolas. kongresā (1917. g. 26. IV.) īvālātd Latgolas pagaidu zemes

padūme laiž klajā sovu laikrokstu — «Latgolas pagaidu ze-

mes padūmes ziņojums». Iznokuši pavvsam divi «Ziņojuma»

numuri; pvrmais num. 10 000 ekzemplaru skaitā izndc 25. V. 1917. g. Pīter-

pilī, VI. Rubuļa un V. Seiļ redakcijā. Tymā deklarētas latvīšu pašnūteikšo-
nas tīseibas, kai ari

aicvnoti vysu tautei-

bu Latgolas īdzeivo-

toji uz sasaprasšo-
nu 2. inum. iznoc Rē-

zeknē 29. X 1917. g.

V. Seil un S. Kamba-

las redakcijā. Tymā
snāgts porskots par

padūmes darbeibu,

nu 'kura radzams, ka Latgolas pagaidu zemes padūme kūpā ar cytom
latvīšu organizacijom pyulējās panokt Latvijas autonomiju Kerenska

laikā; īsnēdze 'krīvu valdeibai memorandu, lai Latgolu atšķir nu Viteb-

skas guberņas; propogandēja storp latvīšu īdzeivotojim Latgolā apsavī-
nošonas ideju; ceņtēs lai vītejos pašvaļdeibu un valsts īstodēs >byutu

porsvors latvīšim; ryupējās par školu nacionalizāciju un latvysku školas

gromotu sastodeišonu; syutēja šovus pdrstdvus Latvīšu pagaidu nacio-

nālā padūmē.

Lelinīku. varai nūsadybynojūt 1918. g. sokumā Rēzeknē izīt:

1) . nedēļas laikroksts «Latgolas izpyldu komitejas ziņo-

jums» — Latgolas zemnī'ku, strodnīku, kolpu un karaveiru orgāns,

kuru redigej speciāla komisija; F. Gre i v v Is, Zarke v i č s un c.;

2)
.
«B reiv a i s Latgalīts», lelinīku (boļševiku) frakcijas orgāns,

sdcūt ar 11. I. 1918. g., kuru izdūd 2 reizes nedēlā latgalīšu sekcija pi
«Iskolastrela»; 3). «Orojs», izdūd Rēzeknes izpyldu komiteja un redigej
P. Līpiņs. 1918. g. vocīši okupej Latgolu un visi trejs laikroksti apsa-

stoj. VdcVšu okupācijas laikā bk. K. Skry nda atjaunoj nu lelinīkim

slāgtū «I)ryvu», nūsaukdams tū par «Jau n ū dryvu»; 1918. g. 15.

jūlija Pīterpilī izndc «Karūgs» — latvīšu katoļu laikroksts, latvīšu

katoļu savīneibas izdavums, redaktors I). GriŠān s. Pēc dažim numu-

riņi laikroksts apsastoj, jo lelinīki tū nūlīdz.

1918. g. beigds Moskovā izīt «Tais ne ib a» — Latgolas proleta-
riāta laikroksts. Nu sokumā tū izdūd Latvīšu nacionālu lītu komisariāts,

'bet pēc lelinīku varas atsajaundšonas Latgolā, sdcūt ar lf. I. 1919. g..

komunistu partijas Latvijas Latgolas rajona birojs. Avīzi redigej
V. Zeimals, nu 16. I. 1919. g. A. Zarkevičs, I. Zvīdris
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un J. opyn ca n s (nu I. V. 1919. g.). Pec Latgolas atbreivošonas nu

lelinīkim laikroksts apsastoj. (1920. g. janvārī).

Latgalīšu nacionālos kusteibas idejas drudžainā un nūtykumim bogo-

lajā pēcrevolūcijas pūsmā, kad poli'tyskas pdrmaiņas sekoj vīna ūtrai

un poli'tyska vara Latgolā nde nu rūkom rūķos, vēl tūmār aizraun un

sajūsmynoj latgalīšu mdeušū jaundtni, leldko dala nu kuras kara laukam

Latgolai tvvojūtīs pdrsacāluse u.z Pīterpili un koncentrējās latgalīšu
bēgļu komitejas internatūs.

Pīterpiļs mocušd jaundtne grupējās ap 1916. g. beigās dybyndtim
jaundtnes puļcenim «T āvai ne» un «S tra v m c». «T āvai ne s»

dytblyndtdjs un idejiskais vadeitojs — bk. P. Apšinīks. 1917. g. janvārī

«Tāvaine» izdūd žurnālu rokrakstā — «Strauteņš», Izndce 3 žur-

nāla numuri pa 32 1. p. kotrs.

Žurnālā daudz rokstu, nu kurim

jaunotne var smeļtis praktyskfis pa-

dūmus, pīni.: «Ar uzmaneibu losit drau-

gus», «Par gromotu laseišonu», «Izaturē-

šona pi golda», «Sevis izturēšona ļaudīs»,
«Nazaudejam bezaugleigi laika». Radza-

rņu vītu ījem filosofiski iztērzojumi ticei-

bas vaicājumā («Uz azara»). Šī iztērzā-

jumi snāgti disputa veidā, kurs nūteik

storp naticeigim doktoru un studentu nu

vī'nas puses un ticeigajim — školātāju, ju-
ristu un mājas saiminīku nu puses.

Ticeibas svēteigums un naticeibas pūsts
izcalts ari garākā stāstā «Kas uzvarēja».
Nu pārejim žurnāla otāstim un tālājumim
skau jūsmeigs čalojums par dobas idilisku
dailumu, laimi, mīlas naivū sentimentalitāti

un ilgas pēc cālim un augstim mērķim.

Pārdzeivojamūs nūtykurnu traģika: kars
un bēgļu gaitas — tālāta tikai pārs stā-

steņūs. Vīns nu tim: «J ānei§ a 1 i k-

tio s» pīskaitams pi lobākim stāstim lat-

galīšu rakstnīceibā. Žurnāla „Strauteņš" titullopa.

Revolūcijai sekojušū nūtykurnu gaita atrūn abolsu ari mdcušds jau-
natnes aprindds. Rūnās spors un griba jemt daleibu lelajūs nūtykumūs

Leidzšinejds organizācijas («Tāvaine» un «Straume») jaundtni vairs na-

var saistei't. Napīcīšameiba pēc organizācijas, kura vīndtu pēc dorba

olkstušū jaundtni — acimradzama. Pi taidim aj>stoklim 1917. g. 16.

jūlijā nūsadylbyndja Latgolas latvīšu jauneibas savīneiba, aba sadrau-
dzeiba. kura izdūd žurnālu «Gunkurs?. Žurnāla pyrmais numurs izīt

1917. g. 25. augustā Rēzeknē. Tū redigej J. Zvīd r i s. Nr. 2.—5. izīt

Pīterpilī. Nr. 2.—4. redigej VI. Zeim a ļ s un Nr. 5. — I). Trū p s.

Ar Nr. 5., kurs izīt 20. feberuarī 1918. g. žurnāls apsastoj.

«Gunkurs» turpynoj nu «Strautena» īsāktos gaitas; rokstūs tei pat tematika:

dzimtine, dobas i<3iliskaīs krāšņums, pyrmās mīlas izjūtas, teiksme pēc augstu un cāļu

ideālu pīpildējuma. Izpalykuš'i vīneigi roksti uz moraliski-religiskom temom, bet tūs

vītā dažūs rokstūs izskaņ revolucionāri motivi, vēl dīzgon naivi un nadrūši, kai ari

iaunekleigā jūsmāšona par īgyutū» breiveibu un aicynājums vināt jaunotnes spākus
dorbam tautas lobākai nākūtnei. Šei jūsmāšona nūteik laikā, kad ārpus Latgolas stu-

dējušās jaunātnes internatim nūsarysynoj apvārzums pēc apvārzuma, trakš lūžmetēji
un sprāgst bumbas.

«Strautena» un «Gunkura» leidzdorbojās: J. Zvīdr i s, VI. Ze i-

maļ s, J. Opync ā n s, A. Barka ne, S. Put ān s, Grod ņ a.
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A. Kairkl i n ī k, P.

Brik v 1 s, Ed. Koz-

lovskis, D. T r ū p s,

Fr. Zeps un c.

«S tr a v teņ a» un

«Gunkura» r o ks t i

līcy no j, ka lel īī s

pdrvēr te i b ū lai-

ku sokumā Lat-

golas jaunotnc
vēl nav pordzei-
vojuse nacionā-

los atmūdas sap-

ņu s, k v r v s j ū s s i r-

dīs īdedze nacio-

nālos atmūdas
Žurnāla "Gunkurs" titullopa.

kusteibā Latgolā, topēc revolūcijas un tai seko-

iu š v ii ūtyk v m v sokumā jei t6lanti reālos dzeive s.

Bet laiks ari jaundtni aizraun leidza: daži nu nasenejim nacionālus ideju

paudējim klyust par aktivim internacionalistim un komisarim.



79

VI. Jaunōkō latgalīšu rakstnīceiba.

(Eiss porskots.)

Prīkšvords. Par rakstnīceibu, kura apskatcita iprīk.šcjds nūdaļās,
varēja snēgt zvnomus atzynumus un nūvērtējumus, jo tur apskateitd
darbeiiba galegi nūslāgta un literaturvēsturnīkam jū īspējams vārot vo-

dūtīs nu vēsturiskas perspektives. Jaunāko latgalīšu rakstnīceiba vei-

dojas un vēļ veidojās myusu laikus un myusu ocu prīškā un jds kvalifi-
cēšona un nūvērtēšona nu literaturvēsturiska veidūkļa var izndkt sub-

jektiva. Tdpēc apskotfit latgalīšu rakstnīceibas atteisteibas gaitu' pāde-
jūs godūs, apsarūbežosim ar konspektivu vyspdreju pdrskotu, seikdkus

iztērzojumus un nūvērtējumus atstojūt ndkūtnei.

Vysporejais raksturojums. 1920. g. janvārī Latgolā teik atbrei-

vdta nu lelinīkim. Pamozam atsajaunoj normāla dzeive. Vārojama rū-

seiba ari rakstnīceiba: izīt vairoki laikroksti, ppsardda atsevišķi izda-

vnmi daiļliteratūrā un cytds rakstnīceibas nūzarēs. Nacionālos

atmūdas rakstnīceibas darbinīki paredzējuši sovu ideālu — breivū un

apvīndtū Latviju. Daudzī nu tīm stdjušīs pi jaunos valsts uzbyuves un

vadeišonas dorba un darbeibu literaryska lauka pagaidām, vai uz visim

laikim atstdjuši. Jūs vītā stdjās vasaļa rinda jaunu rakstnīceibas darbi-

nīku, kuru rakstnīceilbas gaita un spējas veidojās jau breivds Latvijas
laikūs.

Periodiskō literatura.

Nedēļas laikroksti- Nu 1919. g. leidz šam laikam iznokuši vai turpvnoj iznokt

pavysam 14 nedēļas laikrokstu.

«Latgolas Vor d s» soce izīt 1919. g. 31. jūlijā un turpvnoj izīt leidz šam.

Avīzes redaktori: leidz 1921- g. 0- Turkopu ls: nu 23. 11. 1921. g. leidz 1926- g,

O. Vclkme; nu 6. I. 1926. g. leidz 1928. g. dek. J. Velkme; nu 4- VII. 1928. g.
leidz 1929. g. Dr. J. Miglinīks; nu 1~ VII. 1929. g. leidz 1934. g. J, Ikovnīks:

nu 16. V. 1934. g. bk. P. Ru dzīts un nu septembra 1935. g. prof. Žurom s k i s-

Avīzi izdūd Kristeiģūs Zemnīku — katoļu partija (nu sākuma — savīneiba) un tei ītur

māroni klerikāla vērziģu. Nu 1935. g. izde\ ējs-redaktors vīna persona.

«Latgalīts» — politvskais sabidryskais un literariskais zemnīku nedēļas Īaik-

roksts; izīt nu 5. 111. 1920. g. un apsastāj 1926. g. Par rcdaktorim bejusi: S. Kani-

bāla (1920. g.), J. Pabērzs (1921.—1922. un 1925- g.), J. KindztlU (1922. g.) un

VI. Rubuls (1923.—1925. g.). Avīzi izdūd latgališu b-ba .Kutura», bet 1922. g.

izdevnīceibu pārjem Latgolas zemnīku partija; ītur māroni demokrātisku vērzīni.

«Jaunā Straume» — progresīvs, sabīdrvski literarisks Īaikroksts, izīt nu

12. 111. 1921. g. leidz jūnijam 1934- g. Redaktori: 1921.- 1*929. g. Jezups Trasuns,
1929.—1934. g. VI. Svlanža. Avīzi izdūd «Dorba partijas Latgolas organizācijas
centra komitets». 1922. g. izdevnīceibu (porjein «Latgolas dorba partija», 1927. g. —

komandit s-ba un 1932. g. — Jezups Trasuns- Latgolas dorba partijas, vālāk Lat-

golas progresivās apvīneibas orgāns.

«Laužu Bolss»
— Latgolas tautas apvineibas gazeta, 1922. g. Redaktors —

Fr. Kem p s. Iznākuši 5 numuri.



«Tautas avīze» — sabīdrvski-literarisks un politvski-ekonomisks bezparte-
jisks laikroksts, 1922. g. Redaktors Sta n. Kublickis- Iznoce 9 numuri-

«Zem nīka Bolss» — Latgolas demokrātu avīze, 1924.—1926. g. Redaktori:

1924.—1925. g- — V- Roskošs, 1926. g. — Fr. Zcps. Izdevējs — Latgolas de-

mokrātu partija.

«Latgolas Dorbs» — Latvijas sociāldemokrātu strodnīku partijas Latgolas
apgobola komitejas laikroksts, 1924.—1931. un 1934. g. Redaktori: B. Būmeistefs,
1924.—1929. g. St. Belkovskis, 1930.—1931. g. un J. Viškers 1934. g.

«Z emn ī ka Ziņas» — Latgolas zemnīku avīze, izīt nu 11. XI. 1926. g. leidz

19. VI. 1931. g. Redaktori: 1926.—1929. g. Fr. Zcps, nu 1929. g. ūtras puses leidz

avīzes apsastāšonai Je z. Ulja n s- Avīzi izdūd Latgolas demokrātisko zemnīku

apvīneiba.

«Latgolas Sociāldemokrāts»— polityska un sabīdiski literariska avīze.
Latgolas sociāldemokrātiskos zemnīku un strodnīku partijas izdavums, 1928. g. Izno-

kuši tikai daži numuri. Redaktors: J. Opync ā n s.

«Latgolas Sorgs» — Latgolas zemniku un pašvaļdeibu darbinīku apvīnei-
bas avīze, 1930. g. Iznākuši divi numuri.

«Jaunais Vords», — Latgolas zemnīku laikroksts. Izīt nu 2. VII. 1931. g.

leidz šam laikam. Redaktors J. Ulja n s. Izdūd Latgolas zemnīku progresivo apvī-

neiba, bet nu 1934. Nr. 1 ? —
Vladislavs Rubuls.

«D ryv a» — Latgolas zemnīku bezpartejisks laikroksts. Izdevējs un redaktors

Ed. Kozlovskis. 1932. g. izndce 6 numuri.
«Jauno Latgolā». Izdevējs K. Sangovičs, redaktors J. Danil ā n s,

1934. g. iznoce 5 numuri-

«Zemes 13 ols s» — kulturali-sabīdrysks nedēļas laikroksts, 1934- g. Izdevējs
J. Turkopuls; redaktori: J.Soms (Nr. 1.—12.) un K. Strods (Nr. 13.—15-).

Žurnali.

Nu 1920. g. leidz šam laikam latgalīšu izluksne iznokuši 14 žurnāli.

Praktvski un popuļari zynotniski žurnāli. «Latgolas Skola» iznoce 1921- g.

novembrī un turpvnoj izīt šūbreid. Tū izdūd Latgalīšu školdtoju savineiba, bet nu

1928. g. Latgalīšu školdtoju centrālo bīdreiba. Redaktori: 1921.—1926. g. — V. Sei J,
1928. g. — J. Tu.rko p v 1 s un nu 1929. g. — M. Apels. I? c z Latgolas
ško 1 v un izglei te i b a s vaicājumi m, žurnāls pīg r ī ž "lelu vē-

reibu Latgolas kultūras vēstures pēteišonai, snāgdams va-

saļu rindu vērteigu rokstu šymā nūzarē.

«Latgolas lauksaimniks» — populārs zemkūpu, lūpkūpu, dorzkiipu, biš-

kūpu un kooperatoru Īaikroksts- Iznāc 1921.—1925. g. Nu sākuma kai pīlykums pi
avīzes «Latgalīts», pēc tam latgalīšu b-bas «Kultūra» izdavumā, V. Lavcnikova

redakcijā un snādz praktyskus rokstus Latgolas zemkūpim vysās lauksaimniecības

nūzarēs.

«Latgolas Zemkūpis» — Latgolas lauksaimniecības bīdreibu

Īaikroksts lauksaimnīceibā un kooperācijā, 1926.—1935. g. Redaktors Jez. Xi n-

dzu 1 s- Aizvītoj apsastājušfi «Latgolas lauksaimnīku».

Goreiga satura žurnāli. «K,atslu Pzcive» — reliģiozi sabīdrysks mēneš-

roksts; iznāc nu 1926. g. leidz šam laikam. Redaktori: prof. I). Jaudzems un nu

1929. g. prof. A. Novic k i s. Snādz vīnkoršo ticeigā laseitāja izpratnei pimārotus

rokstus.

«Kristus Ka rūgs» — goreigs Īaikroksts,' 1924—-1925. g. Redaktors — izde-

vējs bkgs P. Apšin ī k s.

«Saulei te» — Latvijas kat( lv jaunātnes bīdreibas izdavums. Redaktori: P.

Strods (1927. g.), P. Valpītrs (1928.—1933. g.), P. Rudzeits (1934.-1935. g.)

Daiļliteraturas žurnali.

«Zīdīins» — rakstnīceibas darbinīku vīnotojs un jaunākus latgalīšu
rakstnīku audzvnotojs. Lela daļa nu leidzkara latgalīšu rakstnīceibas

darbinīkim stājusēs pi jaunās valsts izbvuves un vadeišonas dorba un

sovu literarisku darbeibu pagaidām vai uz visim laikim atstājuši; tim,

80
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kuri rakstnīceibai palykuši uzticeigi, trvukst vīnojušas saites. Lai vei-

cynot dailliterauras uzplaukšonu, Fr. Trasuns 1920. godā izdūd žurnālu
«Zem nīka Draugs». Tūmār izdevējam nanūsadūd pi žurnāla
saisteit ni latgalīšu rakstnīkus, ni laseitojus un pēc 2 numurim žurnāls

apsastoj.

1921. g. Rēzeknē izndc literarisks jaunotnes žurnāls «Zīd ū n i s», kurs
ilgoku laiku pulcej ap sevi gondreiž vysus latgalīšu rakstnīkus un audzy-
noj jaunū rakstnīku saimi. Žurnāla popularitāti roda jd ilggadeigs
redaktors prof. P. Strods, kurs žurnālu, ar nalelim portraukumim
vadeja leidz 1932. g. Par šū laiku «Zīdūnis» izaudzyndjis vairdkus
rakstnīkus, kuri tagad latgalīšu rakstnīceilbā ījem pyrmds vītas. Pavy-
sam «Zīdām» dorbdju'šīs ap 100 personas: Naaizmērstule, Ed.

Kozlovskis, S. Putā n s, bk. Apšin ī k s, J. Silk ā n s, P.

Voitk ā n s, (Klaidūņs), L. Latkov s k i s, T. Selic k i s, J.
Cakuls, J. Kundzē š s, C. Pokrotnīks, S. Vaik v 1 s,
A. Sprū d ž s, H. Tichov s k i s, M. Apels, A. Smaga r s.

VI. Strods, 0. Rupaiņs, D. Seli c ka, A. Ancā n s, K.

Str o d s-P '1 encin i k s, M. Andžane, J. Tu.rko p v ļ s un

daudz cytu.

Lai sekmēt latgalīšu rakstnīceibas atsateisteišonu, «Zīdūņa» redak-

cija sareikdja divus latgalīšu rakstnīku konkursus: pyrmū 1928. g. un

ūtrū 1930. g. Par «Zīdūņa» redaktorim beja: J. Turko p v l s,
1924. g.; Br. Spūlis, 1925. g.; Dr. A. Broks, 1932.—1933. g. un

nu 1934, g. redigej prof. Zuromskis.

Kaut pādejūs godūs «Zīdūņam» vairs nav taidas nūzeimes, kas tam

bejuse pyrmūs godūs, tūmār ari tagad jys ījem radzamu vītu latgalīšu
rakstnīceibā.

Progresīvo nūvērzīna žurnāli. Daja radikālāk nūskaņdtu rakstnīcei-
bas darbinīku naatrūn par īspēju leidzdorbdtīs «Zīdūnī», kurs vyspdrejūs
vilcīņūs ītur religiozi-moralisku vērzīni. Topēc pasardda atkldteibā da-

ži progresiva nūvērzīna žurnāli. Tymūs radžam ari vairdkus bej. «Zī-

dūņa» leidzstrddnīkus.

«Re i t s» — literariski-zyndtniskais un sabīdryskais žurnāls, 1923. g.
Redigej kolēģija* J. Rain i s, V. Barkāns> J. Opvncāns un

P. Baš ko. Izndce 3 numuri. Literariskā daļā leidzdorbojās: J. Rai-
ni s, J. Opync ā n s, S. Putā n s, P. Baš ko, J. Silk ā n s

un c.

«J aun a īs Vdr d s» — žurnāls literaurai, zyndtnei un mākslai:

K./S. «Laikmets» izdavums, 1929.—1930. g. Redigej: 1929. g. V. Ras-

nācis, 1930. g. kolēģija —S t. Sei 1 s. J. Soms, J. Grod n i s

un St. Rasna c i s. Daiļliteratūras daļā leidzdorbojās: P. Voit kā n s

(Klaidūņs), C. Pokrotnīks (A. Egl o j s), V. Kanc ā n s,

A. Upī t s, P. Kul š s (C ērp i ņ v Blauzga), St. Belk o v-

skis (Edgars E go), A. Kurcijs, J. Opync ā n s, S. P tī-

tā ns, A. Rudusāns, A. Adamā n s, S. Senk je vičs. un c.

Plašākas rakstnīceibas darbinīku aprindas ap sevi vīnoj S te p o n a

Seiļa nūdybynotais un leidz 1934. g. vadeitajs žurnāls Latgolas kul-
tūrai un dzeivei — «S t rau m c», kurs izndce 1932. g. un turpynoj iznākt

šūbreid. Pi latgalīšu rakstnīku, saimes vīnd'šonas un jaunu rakstnīku

audzyndšonas dorba «Straume» aizvītoj «Zīdūni». «Straumē» daiļlite-
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turas daļā leidzdorbojās: A. Adam ā n s, M. Ape 1s, A. Ancāns,

Andž ā ne, K. Bro k s, J. Caku 1 s, D. Grečs, A. Ga-

inās, P. Giļučs, Fr. Kem p s, J. Klīd z ē j s,< J. Xi n-

zu 1 s (Dzērkste), C. Pokrotnīks, S. Putāns, J. Ratnīks

'udins), J. Reg ž a, VI. Stro d s, K. Str o d s (Plencinīks), A.

prod ž s, A. Smaga r s u.n c.

Žurnāla «Straume» sareikoto rakstnīku vokora daleibnīki (1932. g.)

Nukreisōs sēd: Vl. Strods, M. Apeļs, J. Soms, St. Seiļs, C. Pokrotnīk

P Viļčuks, P. Giļučs; stōv: R. Borkovskis, A. Rainskis, A. Bokums, P. Va-

raudzis, V. Kancāns, K. Krusts, B. Logins, C. Apšinīks un B. Burlacāns.

Latgalīšu rakstnīceibas popularizešonas nulyuka «Straumes» redak-

ja ikgodu reilkojuse rakstnīceibas vokorus Reigā.

Porejī daiļliteratūras žurnāli. «D zimt i ne s Skaņas» — dailes

īrnals latgalīšu literatūrai un mokslai, 1925. g. Latgalīšu bīdreibas

Kultūra» izdavums. Redigej kolēģija: V. Sei 1, J. Pabērzs, M.

pels. Leidzstrodnīki: V. Sei 1, J. Pabērzs, M. Apels, J.
undzēšs, Tomass Selickis, Dominika Selicka, N.

op c, Jez. Caku 1 s, C. Pokrotnīks un c.

«Sējējs» — literariski-zynotnis'ks rokstu krojums. I. sējums
>25. g. 11. sēj. 1928. g. Redaktors: P. Ba'ško. Izdevējs — Latgolas
unotnes b-ba. Daiļliteratūras daļā leidzdorbojās: J. Silk ā n s, P.

oitk ā n s (X lai d ū ņ s), S. Putā n s, M. Apels, J. opy n-

āns, C. Pokrotnīks, 0. Rupa i ņ s, D. Grečs. T. Se-

ickis, Gr. Mv k t-K vēders, H. Tich ovskis un c.

«Draugs» — žurnāls latvīšu inteliģencei, 1928.—1930. g. Redak-

)rs A. Camā n s, tad Dr. A. Bro k s; izdevējs — Latvīšu školdtoju
.atolu bīdreiba. Roksti golvonā kortā uz religiozi-moraliskom temom.

iterariskds daļas leidzstrodnīki: mons. N. Rancā n s, R. T abi ne

«Nokūtne»
— jaunotnes žurnāls literatūrai, zynotnei un mokslai.

atgolas zemnīku jaunotnes b-bas izdavums, 1931. g. Redaktors: V.

ci i Daiļliteratūras daļā leidzdorbojās: A. Rudusāns, V. Ka n-

ān s, A. Smaga r s, S. Burlacāns.
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Latgolas mokslinīki ari teik saisteiti kai leidzstrodnīki daiļliteratūras
žurnālu, ilustrativā un mākslas nūdalos. Žurnālus gleznu reprodukcijas,
vai ilustrācijas īvītājuši šaidi mokslinīki: «Dzimtines Skaņās» — J.
Dekšņ a, «Zīdūnī» — Fr. Var sl a v ārī s un Krava 1 s, «Strau-
me» — Vasaraudzjs, Bokums un Grečs, «Latgolas Školā» —

X r a v a 1 s.

Kalendāri

plašom lauku ļaužu, aprindom vel ari myusu laika vvsīcīneitoko gromota,
topēc atzeimēsim ari pādejā godā iznākušās kalendārus.

Laikā nu 1920. g. leidz takušam godam ilgāku vai eisoku laiku jir
izgājuši 7 dažaidi kalendāri.

«Latgolas zemnīku kalendar s». Izdūd kristeigu zemnīku par-

tija, bet pādejā godā «Dorbs un Zineiba» tipogrāfija- Socūt ar 1920. g. izīt kotru godu.
Daiļliteratūras nūdalā ar sovim rokstim kalend. jētne daleibu: J. Cakuls, bk. P.
Ap§ i n i k s un c.

Latgalīšu kalendārs «Orojs» 1921. g., V. Seil redakcijā. Plaša literariska nū-

daļa, kurā leidzdorbojās J. Pabērzs, Plūdous, J. Kindzuls (Dzērkste).
«Latgolas lauksaimnīka kalendārs», latg. lauks, b-bu s-bas izdavums:

J. Kindzula redakcijā, izīt ikgodu ar plašu lauksaimniecības rokstu pīlvkumu.

«Jaunos Straumes» kalendārs 1928—1934. g. pīgrīž lelu vēreibu kul-
tūrvēsturisku vaicojumu apskatei un daiļliteratūrai. Švmos nūdalos leidzdorbojās:
J. Pabērzs, P. Laizāns, Fr. Kemps, P. Kotāns (T yr v 1 s), P,

Kulšs (Cērpiņu Blauzga), B. Brežgo, M- Apels, P. Baško,

A1b. Sprūdžs, A. Adam ā n s, M. Andžā ne, J. Silkāns un c.

«Latgolas Zemnīku jaunotnes kalendārs», red. V. Seil, (1934. g, —

35- g. ari snādz daudz kultūrvēsturisku zirju.

Porejim kalendarim: «Moz o Daugava», Vaco Daugava» un «Tautas

kalendārs», mozoka literariska vērteiba.

Daiļliteratura.

Vvsporejais raksturojums. Pēckara latgalīšu rakstnīceiba uzrāda

stvpru atteisteibu kai ražeiguma, tai ari 'kvalitātes ziņā, sevišķi pādejūs
godūs. Nu sākuma pi jaunās paaudzes rakstnīkim beja monoma pīsaslī-
šona svešim īspaidim, pa daļai nacionālās atmūdas rakstnīku patrioti-
sku motivu atkārtošona, un vvspāri sova «es» meklēšona. Rakstnfku

spējom un īspējameibom nūsaskaidrojūt un atsateistūt, izaveidoj skaidri

sazeimejami rakstnīceibas nūvērzīni un atsevišiku personu nūzeime

tagadnes un nākūtnes latgalīšu rakstnīceibā.

Vysumā jaunākā latgalīšu rakstnīceibā pārsvorā dzeja. Sasnāgti
teicami panākumi ari stāstu rakstnīceibā; vārojami mēģinājumi snēgt
ari plašākus prozas dorbus — romānus. Ari dramatiskā rakstnīceibā

snāgti atsevišķi dorbi, kuri pelnej īvēreibu.

Lirikā padejus godus leloka vai mozoka mara verteigus dorbus sna-

gušas sekušas personas.

Fr. Trasuns snēdzis vīnkāršu un reālu dzeju, kurā īpatnējā
stiļā un volūda dzejoj par Latgolas sātu dzeivi un dorbu; laidis klajā
ari fafoulu krājumu. Fr. Tr. literariska darbeibā apskateita 43. 1. p.

Seimaņs Putāns pazeistams kai Latgolas nabadzeibas un

bādu dzejnīks. Jā dzejai takušs ritms, tematika leidz īspējameibai vīn-

kārša un reāla, bet izjusta un suģestējuša. Izdeve šaidus dzejulu krā-

jumus: «Dūmas un nūpyutas», «Latgolas orāja bolss», «Tovā vārdā»,

«Daiņas myusu jaunātnei», «Dīva apsavēršona».
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īpatnēju vītu latgalīšu dzejā ījem Jezupa Cakula romantiski-
sentimentalo bērneibas un jauneibas burveiguma cyldynošona. J. Ca-

kuila dzejulu krājumi: 1) Sapni un Ugas», 1926. g., 2) «Zudušos pērles»,
1933. g. . 1 y

Izidora Kundzē'š.a dzejā izskan pesimistisks romantizms un

naapmīrināteilba ar ikdīnas dzeives saki urnu un realitāti. Dzejuļu krā-
jums: «Dvēseles slāpes», 1929. g.

Daudzi dzejojis Jā ņ s Silk ā n s. Daži jā dzejuli par dobu uz-

jemti pamatskolu losomās grāmotās un kjyvuši populāri jaunotnes ap-
rindās. Plašāka vērīņa un tematikas koncentrēšonas Silkāns vēl nav
sasnēdzis. J. S. laidis klajā sekušus dzejulu krājumus: 1) «Reita Ska-

ņas», 1923. g.; 2) «Klajā», 1924. g.; 3) «Tev», 1925. g.; 4) «Laika at-

balss», 5) «Iznīceiba» un 6) «Skola».
Tomass Selic <k i s sova dzeja analizej byutņu un pasauļu

pyrmsākumus un mērķus. Izdeve dzejulu krājumu «Myužeibas Skaņas»,
1926. g.

Konstanti na Str o d a (P1 encin ī ka) dzejulūs izskaņ
intima, klusa un pīvilceiga īkšejūs pārdzeivājumu un jūtu lirika. Izno-
kuši dzejulu krājumi: 1) «Sevī», 1931. g.; 2) «Sirds», 1934. g.

Cipriana Pokiotnīka dzeja maigi sāra, rezignejuša un

dzīli izjusta. Taidi dzejuli kai «Meitine nu Latgolas» («Straume» 1932. g.
Nr. 12.); «Sīna vedēji», («Straume» 1934. g. Nr. 12.) jir augstvērteigs
mākslas dorbs. C. Pokrātnīka dzejuli atsevišķā grāmotā nav izgājuši,
bet nūdrukāti «Zīdūnī», «Straumē» un c. iaikrokstūs.

Marijas Andž a ne s dzeja pauž goru pacylojušu optimizmu,
dzeives un dorba prīku. Dzejulu krājums «Reits», 1933. g.

Augusts Smagars na bez panākumim delbitej meklējumūs
pēc jaunim izteiksmes un stila pajēmīnim dzejā, kuri atbylstu pārdzeivo-
jamā laikmeta dzeives tempam. Dzejuļu krājums: «Laikmeta termo-

metrs», 1932. g.

«M eiku l9 Apels atsevišķi sovu rokstu nav izdevis, bet rakstē-
jis jir vairāk par dažim īprīkš mynātim. Sovā dzejā M. Apels jir vys-
puseigs. Apdzīd dobas krāšņumus, laimergu un nalaimeigu mīlu, un t. t.
(Izvylkums nu V. Bērzmala roksta «Latgalīšu literatūra un tās ražātāji»,
«Zīdūnis», 1928. g. Nr. 9.).

Alberts Sprūdžs vysūs dzejas veidūs: sonetā, fabulā, balā-
dē, poēmā, mīlas un dobas izjūtu lirikā, — jir snēdzis augstvērteigas
dzejas paraugus latgalīšu poēzijā, kur volūdas vejeigums, gleznu bogā-
teilba un dzejas panta elasteigums harmonizēti vysā piļneibā.

Atzeimejami vēl sekuši jaunos paaudzes kuri reprezentē-
jušīs atklāteibā un kuru dzeja pelnej īvēreibu: J. Regža (dzejulu krā-

jums, «Nākūtnes Skaņas», 1927. g.), 0. Rupa i ņ s, V. Kancān s.

V. Kravaļs, Tāle j ā-T yve j ā, VI. Strods, D. Grečs

(dzejulu krājumi: «Nimfa», 1931. g. un «Pi Sārta», 1934. g.), Uda č s,

AI. Ancāns, K. Krusts, A. Adamāns, P. Voit kā n s

(Klaidūņs), A. Rudus ā n s.

Stostnīceibā padejā laikā arvinu spylgtāk teik izcalta Latgolas lau-
žu sadzeive ar tās īpatnejom īrašom un tradicijom. Atzeimejami šaidi
stāstu rakstnīki.

Jo ņ s Ratn īk s (pseid. Rudi ņs) snedzis rakstureigas ainas nu

sādžu laužu sadzeives. Jā stāsteišonas veids mozlīt pasmogs, bet ap-
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skotamais temats izcalts vysūs raktureigūs seikumus, kas, īvārojīīt Lat-
golas sādžas dzeives tfkortas un jos īmītnīku psicho'logijas izsmēlušu pa-
zei'šonu un precizu attālājumu stāstā, dūd īspēju laseitojam dziļi īsāska-
teit sādžas ārējās sadzeives ga'tā un tos

īmltnlka īkšejūs izjūtu un pordzeivojumu
pasaulē. Tai, jo garākais un interesantākais

stāsts «Skrondu vosora» (nūdrukāts «Zīd T-

īnī», 1931. godā) spilgti attāloj Latgolas
burlaku gaitas un pārdzeivojumiis; «Sebast-

jana preceibās» («Straume» Nr. 3.—4., 1932.

g.) Ratu. attāloj tū traģiku, le'dz kurai sād-

žas nabadzeigū mozzemnīku nūvad naatsa-

kāpšona nu tradicijom, lai ari tūs īvārošonas

dēl vajadzātu izputynāt vysu īdzeivi uin sā-

tas laimi. Atzeimejami vēl šaidi J. R. stāsti:
«Gonu vosora» («Zīdūnis», 1930. g. Nr. 6.—

7.), «Pārkyuņa nagaiss» («Zīdūnis, 1930. g.

Nr. 9.), «Katres dīvers nūsleika» («Zīdūnis»,
1930. g. Nr. 10.) un «Ceirufu Iveņas liktiņs»
(«Zīdunī», 1930. g. Nr. 10. — godalgots «Zī-

dūņa» reikotā 11. rakstnīku konkursā.)
Jōns Ratnīks.

Meikuls Apels izdeve šovus stāstus atsevišķā gromotā «Lat-

golas sātos». Snēgsim par tim rakstiiika J. Grīna nūvērtējumu: «Jam
nav pretenziju leidzynotīs ar modernu prozas mākslu — jys stāsta nu

sovas pīredzes par eistineibu, izlīiādams dažus novelistiskus pajēmīnus
tikai zynomas ēr-

tei'bas lobā. Bet

eistineiba tod ar'

te atsaspūguloj
vfnkāršā, pīvilcei-
gā kortā, skaidrā

un vēļ >reiz — vīn-

koršā volūdā,» —

«Apela gromotā
atrunām] gon et-

nogrāfiski tāloju-
mi, pīni. kozu

(«Izdeveņas»), gon
sabīdrisk' («Zemi
dolūt», «Zyg-
munds Ceirule-

vičs»), gon teiri

žanriski (divi pā-

M. Apeļa rūkroksts.

dejī: «Tērga aina» un pa «Latgolas celim»), gon nauzbāzeigi didaktiski
(«Tvmsunis un nabadzeilb'a»). Bet visi tī vīnaidi jir nauzbāzeigi un tādēļ
simpātiska pozitiva gora apdvāsti. Aizkustynojuša jir rakstnīka mīlestei-

bā uz sovu tautu un zemi un patīsa vēlēšonos tū ceļt uz augšu». («Dau-

gava» 1933. g. Nr. 5.).

Konstantins StVod s-P lenci nī k s sovūs stāstūs tāloj
lauku ļaudis, kuru dzeivi aizpylda ikdīnas prīcas un bādas, vīn-

kāršā un namā'kslāta mīla pi lauku jaunīšim. Te mes vārojam ari va-

cūs laužu īrašas un tradicijas, kuras jau aizgājušas vēsturē; jaunās pa-
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audzes ceņsšonūs pēc plašdkim dzeives aplyukim; konfliktus, kuri nusa-

risynoj storp vacū un jaunā paaudzi. «Zīdūnī», «Zemes Bolsā» un cytūs
lai'krokstūs nūdrukoti 12 K. S. stāsti; rakstureigokī nu tim sekuši:

«Taukšenes Iva» («Zīdānis» 1929. g.), «Klovužu Pupena kozos» («Zīdū-
nis», 1930. g.) un «Vortās» («Zemes Bolss», 1934. g.).

Joņs Opyncāns nūdrukojis vairokus stostus, kurās izcalti ap-

stokli, pi kaidim Rūsarisynoj storp jaunīšim, t. s. fbreivo mīla, pi kam šūs

jaunīšu ateiceibu seikumi tāloti kaili naturalistiskā gorā. Jo stosti nūdru-
koti žurnālā «Reits» (1923. g.).

Alberta Sprūdža stostūs vārojam, kai 'kristianizma un ka-

toliskos morāles gorā audzynotos jaunotnes vydā nūsarisynoj īpatnējo
mīlas erotika; sīvītes dvēseles pordzeivojumus rakstnīks te pratis sa-

kausēt ar Latgolas īpatnejom īrašom. Laseitoja prīškā kai dzeivi vei-

dojris vairo'ki Latgolas laužu rakstureigi tipi. A. Spr. stosti sakopoti
gromotos: «Bailēs un Spaidos», 1933. g. un «Asaru liekņa», 1935. g.

Lobus panokumus stostnīceibā uzrodejuši ari Burla cān s, Ci p-

rians Apšin īk s, J. X līdzējs, R. Borkov ski s, P. Gi-

lučs, J. Tu. rkopuļs.
Romāns latgalīšu rakstnīceibā vēl tikai pasākuma stadijā.
Joņs Opyncāns «Sējējā» un «Jaunā Vordā» (žurnālā) nūdru-

koja dalu nu sova romāna «Sancta Maria Magdalēna», bet pabeigtā vei-

dā drukā tys napasarodeja.
K. S t r o d s-P 1 c n c i n ī k s īsoce «Lat-

golas Vordā» drukot romānu «Sādžu ļaudis»
(1931. g.), bet ari tys leidz beigom nūdru-

kots natyka.

Aļbefts Sprūdžs «Jaunā Strau-
mē» (1932. g.) publicēja romānu «Kultūras
nesēji», kurā tālotas vēlēšonu laiku lauku

sabīdrvsku un politysku darbinīku atteicei-

bas un intrigas.
Dramatiskā rakstnīceibā pēckara laikā

dorlbojās šaidas personas.

Joņs Opyncāns laidis klajā 5 cē-

līņu lugu «Dzeives reits». Tymā tālotas

atteiceibas storp vacokū paaudzi, kura uz

jaunu laiku dzeives tecīni skotos nūsūduši,

un jūs bārnim — studentim, kuri studiju lai-

kā, gromotos, sadzeivē ar dūmu bīdrim gyu-
tos idejas mēginoj īpūtēt sovā apkārtnē,

K. Strods-Plencinīks.

nasaskotut uz vacokus un jus dumu bīdru pretesteibu.
Francs Trasuns laidis klajā lu,gu «Nūgrimu'šo pils» (sk. 43. 1. p.)
Prof. Pīters Strods publicējis 2 lugas nu myusu mocūšds jau-

notnes dzeives: 5 cēlīņu lugu «Dzeives vilņūs» (atsevišķā izdavumā) un

2 cēlīņu «Povuleņš», kai ari sadzeives lugu «Aizdzīreibas». Šos

lugas bīži pasaroda uz Latgolas lauku skotuvem un izsauc dzeivu pī-
krisšonu.

Ontons Rupaiņs publicēja 5 cēlīņu lugu «Laikmetu maiņā»,
kurā tāloti Latgolas tipi, kaidi tī vārojami, porejūt nu vācos leidzkara

sādžu dzeives uz jaunū dzeives īkortu. Vēsturiskā lugā «Kad pirmī gaili
dzīddja», O. R. tāloj latgalīšu darbinīku tautyskūs ceņtīņus pēc dzymts-
byušonas atceļšonas un tūreizejū latgalīšu sadzeivi.



87

Vairākas možākas lu.gas lokalizējuši, vai sarakstejuši bkgs Kaz-

-1 a s s (pseid. Ozeits), bkgs Apšinīks (sk. 60. 1. p.), Dr. V a ļ p i t r s

(Tālivaids), Naaizmērstule un K. Kravals (Jaunī spāki, 1932. g.).

Satir«ski-jumoristisko rakstnīceiba (feļetons) sevišķi uzplauka parla-
mentarizma laikūs, kd spējeigam vārotājam un jumoristam rodās naiz-

smeļams krājums rakstureigu tipu un nūtykumu.
Pīters Kotans (pseid. «Tyruļs») «Jaunā Straumē» un «Jaunās

Straumes » kalendārā nūdrukāja vairākus garākus jumoristiskī-satiris-
kus stāstus, kurūs tūs laiku pusinteligentūs ākstu bramaneiba, stulbums,
īdūmei'ba un slynkums tālāti vysā sovā kalumā. Stāsti izvylynoj smīklus,
bet kūpā ari nūpyutu par tūs cylvāku gora nabadzeibu, kurus rakstnīks

tāloj. Minēsim sekušūs rakstureigākūs Tyruļa stāstus: «Liktiņa spēle»,
«Vīna cylvāka traģēdija», «Atminas par senejom kaujom» un c. (īvītoti
«Jaunās Straumes» kalendarūs).

Pīters Kuļšs (Cērpiyu Blauzga) snēdzis vasaļu rindu

nagaru, bet kūduleigu un apbreinojami izteiksmeigu jumoristisku feļeto-

nu, kurūs ikvīns vārds raksturoj personei'bu, vai pārdzeivojamu nūlykumu
taidā veidā, ka laseitājam nagribūt jāsasmej, bet izlaseitais ilgi palīk
sabīdreibā kai pārrunu temats. Cērpinu Blauzga pīskaitams pi lobākim

latvīšu jumoristim. Jā feļetoni izkaiseiti «Jaunās Straumes», »Jaunās
Straumes» kalendārā un «Jaunā Vārda» slejās.

Kai feļetonu rakstnīki vēļ pazeistami: A. Sprū d ž s, raksteja «Jau-
nā Straumē», pseid. Misters Vu; K. Str o d s-P lenci n ī k s, raksteja
«Latgolas Vārdā», pseid. Kiu.-Ku, D. Trū p s raksteja «Zemnīku Zinās»,
B. Bri š ka (S tri č v Jos c ļ s), V. Barkāns (S pri gv 1s),
K. Truk'šāns (D ron g v Moso 1 a) un c.

Kritika un literatūras pēte'šona pādejūs godūs stipri atsateistejuse,
taidā kortā sekmēdama jaunus rakstnīku audzēšonu un izaveidāšonu.

Šymā nūzairē jir strādājušas šaidas personas.

Bkgs S. V a iku 1 s (Susejs) snēdzis atsauksmes par vaiirokom atse-

višķus izdavumūs izgojušom gromotom daiļliteratūrā, nasaudzeigi grai-

zeidams jaunu rakstnīku klaidas un nūrodeidams pareizu ceļu turpmākai
darbeiba".

St. Belkovskis (Edgars Ego)
uzmaneigi sekājis latgalīšu rakstnīceibai un

snēdzis recenzijas par jauniznākušim dor-

bim, pīīdams pi tūs nūvērtēšonas nu marksi-

stiskā redzes veidūkļa. Jā kritiski apcerē-

jumi un recenzijas nūdrukāti «Jaunā Strau-

mē», «Domās» un c. «Latvju, rakstniecība

portrejās» rediģēja nūdalu: «Latgalīšu rakst-

nīceiba pādejūs 25 godūs», konspektivā vei-

dā snāgdams objektivu latgairšu rakstnīcei-

bas gaitas nūvērtējumu.

Aļb. Sprūdžs īvītājis «Straumē»

vasaļu rindu recenziju, par jauniznokušim
dorbim lagalīšu daiļliteratūrā, tūs seiki un

lītiški analizēdams un kvalificēdams.

H. Tichovskis un Aug. Sm a

gars īvītoj pdrskotus par latgalīšu rakst

nīceibu, «Jaunākās Zinās». Aļb. Sprūdžs.
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V. Seil jkd z c lyka pamatus zynotniskai latgalīšu 'literatūras

pēteišonai, snāgdama izsmējušas un pareizas ziņas par latgaMu perio-
diskim izdavumim un sastādeidama latgalīšu izlūksnē iznākušās gromotu

rādeitāju. Izcylu vītu latgalīšu literatūras pēteilšonā ījem jās dorbi:

«Vēsturiskas skices» («Latgolas škola» 1922.—1926. g.) un «Sistemāti-

skais leidz 1935. g. latgalīšu izlūksnē iznākušus grāmotu saroksts», kurs

ņyupat iznācis nu druka.

Pīters Baško «Sējējā», 11. sēj. (1928. g.) publicējis garāku
dorbu: «īzeimējumi latgalīšu literatūras vēsturē», snāgdams izsmēlušu

porskotu par latgalīšu go-

reigū rakstnīceibu un pa-

sauleigās rakstnīceibas

sākumu.

Prof. P. Strods

«Zīdūnī» daudz rakstejis

par pirmīm, leidz tam pla-
šākai sabīdreibai um pat

kulturvēstuTnīkim napa-

zeistamīm, dorfoiim latga-
līšu rakstnīceibā. P. Strods

jir cēlis prīškā atklāteibai

Andriva Jurdža, Leiko un

Pītera Miglimka nūzeimi

un nūpalnus.
M. Apels snēdzis

vairākus literatur-vēsturi-

skus apcerējumus.
Stepons Sei 1 s

«Straumē», «Jaunā Strau-

mē» o, c. snēdzis pārsko-
tus par jaunākā laika

rakstnīceibas darbinīku

dzeivi un dorbim.
V. Bēr zm a 1 s pub-

licējis «Zīdūinī», 1928. g.,

plašāku darbu «Latgalīšu
literatūra un tos ražotāji».

Prof. P. Strods.

Literatūra par jaunāku latgalīšu rakstnīceibu. Tim, kuri vāļātus tyvāk īpasazeit
ar jaunokim dorbim latgalīšu daiļliteratūrā, īteicams īpasazeit ar recenzijām un kri-

tiskim apskotim, kas īvītoti šaidūs žurnālus. (Ikovos atzeimēti autori.)
Latgolas Skolā 1925. g. (Nr. 5.) «Dzimtines Skaņas» (Cērtine), J. Silkāns —

Klajā (M. Apels), 1930. g. Tomass Selickis — Myužeibas Skaņas; Joņs Opyncāns —

Dzeives reits (M. Apels), O. Rupaiņa luga «Laikmeta maiņā (H- Tichovskis). 1931. g.

«Latgalīšu Lyra»; K. Plencinīks «Sevī», dzejas; D. Grečs — Nimfa (M. Apels).
1932. g.: Fr. Visockis — Jaunu dīnu cereibas (K. Plencinīks). Jauns latgalīšu žurnāls

1933. g.: M. Apela «Latgolas sātos» (C. P.). K. Kravals — Jauni spāki- J. Sma-

gars —
Laikmeta termometrs (M. Apels). Preses atsauksmes par M. Apela stāstu

krājumu «Latgolas sātās». 1934. g.: Latgaļu dzīsmes (J. Lukševics). D. Grečs — Pi

sārta (A. Sprūdžs).
Zīdūnī 1928. g. J. Cakuls — Sapni un Ilgas. J. Kundzēšs — Dvēseles Slāpes.

J. Regža — Nākūtnes Skaņas. Pīzeimes par L Latgolas rakstnīku konkursa daleib-

nīku dorbim (M. Apels). 1929. g. Pīzeimes par I. Latgolas rakstnīku konkursa daleib-

nīku dorbim (M- Apels).
Rei tā 1923. g- Myusu literatūra (J. Opyncāns). J. Silkāns — Reita Skaņas

(Students).
Dzimtines Skaņos, 1925. g. S. Putāns — Tovā vārdā (M. Apels).
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Sējējā 1928. g. Jaunākos dzeju gromotas (H. Tichovskis).
Straumē 1932. g. Latgalīšu rakstnīceibas darbinīki dzeivē un dorbā (St. Seils).

Goda raža (Alb. Sprūdžs). S. Putāns — Dīva apsavēršona (A. Sprūdžs). 1933. g.
Latgalīšiu rakstnīceibas darbinīki dzeivē un dorbā (St. Seils). M. Andžāne — Reits
(A. Sprūdžs). J. Cakuls

— Zudušos Pērles (A- Sprūdžs).
Bez tam recenzijas par vysom iznokušajom gromotom pasarodejušas ari nedēļas

laikrokstūs «Latgalīts» (recenzents M. Apels), «Latgolas Vords (recenzents S. Vaikuļs),
«Jauno Straume» (recenzents Ed. Ego, St. Seils un A- Sprūdžs un «Jaunais Vords»
(recenzenti A. Sprūdžs un M. Apels).

Pōrejī rakstnīceibas veidi.

Publicistika sevišķi uzplauka parlamentarizma laikus, kad daudzos politysku no-

grupējumu vodušos personas pyulējās pīrddeit sovu uzskotu pareizeibu un pretiniku
maldeigumu. Šo laika publicistika izavērte par naaugleigu sovstarpeju politysku
apkarošonu, sevis idealizēšonu un pretinīka nūmalnošonu. Tūmār ari šymā
laikā atzeimejams vīns-ūtrs publicists, kura rokstus vārojam pordūmotus principiālus
Latgolas tagadnes un nākotnes dzeives ceļus. Nu izcylokim pādejā laika publicistim
atzeimeiami šaidi.

Staņislavs Vaikuļs (pseid. D. Kibelniks un c.) vīns nu ražeigokim lat-

galīšu publicistim. Vipa īvodroksti «Latgolas Vārdā» vairok kai desmit godu saista

laseitoju uzmaneibu. Tymūs jys polemizej ar progresivo vērzīna publicistim, aizsto-

vādams reliģijas un morāles lelū etiskū vērteibu un progresivo liberalizma un mark-

sizma ideju kaiteigumu- Vairākus rokstus ari veltej atsevišķu nūvodu latvīšu sovstarpeju
atteiceibu nūskaidrāšonar. St. Vaikula polemikas pajēmīni osi un pret pretiniku
nasaudzeigi.

Jurs Pabērzs sovūs īvodrokstūs «Latgalītī», «Jaunā Straumē» un «Jaunā
Vārdā» atsasauc uz kotru svareigākū nūiykumu valsts lykumdūšonā, apskateidams
jauniznākuš'ūs lykumus un reikājumus nu praktyska un juridiska veidūkla un snāgdams
lītišku kritiku par vairākim lykumprojektim.

Jezups Trasuns (pseid. Vasars) kūduleigūs, spraigus rokstūs «Jaunā
Straumē» aizstāv progresivā vērzīna napīcīšameibu uīi klerikalizma kaiteigumu pi

Latgolas kulturālās un saimnīcyskās dzeives celšonas un atteisteibas.

Ontons Dzeņs «Zemnīka Zinās» un «Jaunā Vārdā» snādz izsmēlušus nūvēr-

tejumus par valsts finansiālās un saimnīcvskās dzeives gaitu.

Jezups Kindzuls (Čenču Jezups) «Latgalītī» roksta agrārreformas vai-

cājumus.

Francs Zeps «Latgalītī» un «Zemnīka Ziņos» daudz roksta par Latgolas
školu un izgleiteibas lītom; «Jaunā Straumē» par šim vaicājumim roksta P. Baško

(Onžu Pīters).

Francs Kemps (pseid. Skomba, Skoborga) sovūs īvodrokstūs «Latgolas
Vārdā», Jaunā Straumē», «Jaunā Vārdā» un «Latgolas Skolā» apskota vaicājumus par

latvīšu un cyttautīšu atteiceibom Latgolā un par atsevišķu nūvodu latvīšu sovstarpe-

jom atteiceibom.

Takušūs nūtykumus par kulturālu pasākumu darbeibu un nokūtnes izredzēm

kai ari mākslas kritiku laikrākstūs un žurnālus snādz: M. Apels, St. Belkov-

skis (E- Ego), H. Tichovskis un St. Se i 1S-

Francs Trasuns «Latgolas Vārdā» un Zemnīka Bolsā» snādz daudz rokstu

par saimnīcyskū un kulturālo dzeivi takušā breidī.

Jāņs Turkopuls (Sutris) īvodrokstūs «Latgolas Vārdā», «Zemes Bolsā» un

«Latgolas Skolā» rāda, uz kaidu bezdibiui vad tautu pēckara godu greizs parlamenta-
rizms un pantiju klika.

Bez jau apskateitim, atzeimejami vēl sekuši publicisti: bk. J. Velkme («Latgo-
las Vārdā), Od. Turkopuls («Latgolas Vārdā»), VI. Strods, pseid. Cosi-

nus («Jaunā Straumē), Step. Seiļs un c.

Zvnotnisko literatūra reprezentēta golvonā kārtā vēsturē, volūdnīceibā, paida-
gogijā un filosofijā. Atseviškūs izdavumūs publicēti sekuši zynātniski roksti.

Prof. P. Strods — 1) Pareizraksteibas vārdneica, 1933- g.; 2) 1904.—1924. g.

myusu rokstu breiveibas jubilejā ortogrāfijas projekts; 3) Patīseibas maklātājim. B.
Brežgo — Školas Latgolā XVII.—XX. g. s-, 1932. g.; Latgolas pēteišonas vēsture.

1929. g.: Ludza. 1931. g. J. Soikāns — 1) Senejā Latgolā, 1925. g.; 2) Kū mums

stāsta senču kopi, 1928. g. V. Sei 1 — Latgolas liktini bēgļu laikmetā- A. Sylo v s—

Preču kusteiba Latgolā.
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Periodiskā literatūrā pāsarodeja vairoki ivēreibu pelnejuši zynotniski

roksti, nu kurim atzeimēšu sekušus.

B. Brežgo —
«Rēzekne» («Sējējā» Nr. 2.): «Jauni materiāli un katoļu baznei-

cas vēstures Latvijā» («Latgolas Skola», 1934. g.).

N. Rancāns — «Goreigūs ordeņu pīminekli Latvijā («Draugs» 1928. g.).

P. Baško — «Izeimējumi latgalīšu literatūras vēsturē» («Sējējs» Nr. 2.); «Audzy-

nošonas problēmas myusu dīnās»; «Dorba Skola» («Reits» 1923. g.). '

Prof. P. Strods — «Myiisu voiūdas lītā» («Zīdūnis», 1921. g.); «Jauni atrodami

pyrmotnejā literatūrā («Zīdūnis», 1923. g.); «Myusu ortogrāfijas lītā>- (,<Zīdūuis»,
1923. g.); «Livonijas vēsture» («Zīdūnis», 1923. g.); «Stidzeoa uz zvaigznēm» («Zīdūnis»,
1925- g.); «Kāpēc saule nadzīst», «Dzeiveibas byuteiba un jos cālūni» (<Zīdūnis»,
1928. g. — 1929. g.); «Prīstereibas un pavesteibas byuteiba» («Zīdūnis», 1929. g.);
«Mesianiski pravītojumi un jūs pīsapildeišona Jtzus Kristus personā».

L. Latkovskis — «Laika apjausšona un nūvērtēšona», «Imitācijas usicholo-

gisks pamats», «Pētējumi Latgolas folklorā» («Latgolas Skola» 1929. g.); «Šķiru ceiņa
seneiā Romā», «Urbanitas romišu literatūrā», «Latiņu sentences», «Mazepa jaunu vē-

stures faktu gaismā («Latgolas Skola», 1931. g.).

A- Garijone — «Prof. Forstera paidagogiskos māceibas» («Latgolas Skola»,
1928. g.). - >

V. Seil — «Vēsturiskas skices» («Latgolas Skola» 1922.—1928. g.).

J. Opyncāns — «Spāks un matērija», «Sociālo ctika» («Reits», 1923. g.).

V- Zondaks — «Vai kusteiba dobā myužeiga?», «Atoma izbvuve» (Zīdūnis»,
1930. g.).

A. Lepers — «Kapitalizms un kristianizms» («Zīdūnis», 1930. g.)-
V. Terenkevičs — Sv. Tomass nu Akvinas un privātīpašuma tīseibu vaicā-

jums («Zīdūnis», 1930- g.).
J. Stepulāns — «Individs un sabidreiba» («Jaunais Vārds» 1929. g.).

Prakttyska satura gromotas iznākušas golvonā kārtā lauksaimnīceibā, praKtyskūs
vaicājumūs, kai ari dažaidu organizāciju pārskoti, statūti un dorba prospekti. Zem-

kūpeibā pēckara godūs iznākušas 30 grāmotas; lūpkūpeibā, pīnsaimnīceibā un biškū-

peibā 15 grāmotas; dažaidu organizāciju prospekti, pārskoti un statūti iznokuši apm.

200 izdavumūs; pārejās praktyska satura grāmotas apm. 50 izdavumūs. Grāmotu

autori lauksaimniecības vaicājumūs: N. Kaupužs, J. Skrebels, Od. Tur-

kopuls, Em. Āboliņš, J. Tr ci gūts, A. Skrod c r s. Nu dažaidu orga-

nizāciju pārskotim un cytom praktyska satura grāmotom atzeimejamas, storp cytu,

sekušas: 1) «Kū mums deve breivā un naatkareigā Latvija, 1920- g.; «Latgolas ārpus-

skolas kongresa lāmumi un atzynumi; 2) Ludzas latgališu kulturveicynāšonas bīdrei-

ba»; 3) «Aglyunas realgimnazija».

Moceibas gromotas nu 1920. g- leidz šam iznākušas sekušūs māceibas prīkšmatūs.

Ābeces laiduši klajā 9 autori; losomos grāmotas pamatškolom — 13;

Latv. volūdas gramatikas latgalīšu izlūksnē
— 12 grāmotas; māceibas

grāmotas matemātikā — 18; dobas zineibās iznākušas 6 grāmotas;
ģeogrāfijā — 4 grāmotas; vēsturē — 5 grāmotas; dzīdāšonā — 3 grā-

motas. Pavysam 15 godu laikā laistas klajā 70 māceibas un rūkas grāmotas školu

vajadzeibom, pi kam vairākas nu tom izturējušas leidz 10 izdavumim (pīm. «Pirmī

sūli matemātikā» iznākuši 8 izdavumūs, S- Svennes «Mozā ābece» 7 izdavumūs, Fr.
Zepa «Prakttyska latgalīšu gramatika pamatškolom» 4 izdavumūs, Ed. Kozlovskā

«Lobā Sākla» 4. izdavumūs, un t. t.) Māceibas grāmotu autori: Ed. Kozlovskis,

N. Rancāns, Fr. Trasuns, V. Seil, Fr. Zep s, J. Turkopuls, Br-

SpQ1 s, St. Kanibāla, M. Apels, P. Baško, P. Strods, O. Dzen s,

J. Dyura, J. Kark 1 c, S- Sven ne, O. Svenne un c

Goreigo rakstnīceibā ījem vīnu nu pyrmām vītom ari jaunākā latgalīšu literatūrā.

Nu 1920. g. leidz pādejam laikam iznācis pāri par 60 dažaidu goreiga satura grā-
motu. Atzeimejamas, storp cytu, sekušas pādejā laikā iznākušās grāmotas:

«Svāts Evangelijums», Dr. A. Broka tulkājumā; bk. N- Rancāna «Litur-

gika», «Ticeibas pamati»; prof. P. Stroda «Katālu katekizms», «Jēzus sirds intro-

nizacija», «Sv. Goda dāvona» un c; S. Vaikula Svāta vēsture, jaunā un vaco

dereiba; lyugšonu grāmotas «Uz augšu sirdis» un «Gūds Dīvām»; J. Karkles

lyugšonu grāmota «Teicit Kungu». P. Apšinika «Bazneicas vēsture».
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Radzamōkūs raktnīceibas darbinīku biografijas.
(Alfabētiskā korteiba.)

Adamāns Aleksandrs dzimis 1908. g. augustā Ludzas apr. Mērdzīnes

pogostā. Bērneibu pavadejis Igaunijā, kur jū tavs dorbojīs kai dzelzceļu
strodnīks. Dzimtinē atsagrīzis 1921. g.; mācējis pamatskolā Pyldā un

Ludzā. Jau kai VI. klases školāns uzsāc dzejnika gaitas. Pēc pamat-
skolas beigšonas turpynoj izgleiteilbu ģimnāzijā; šymā laikā pasarāda
atklāteibā pirmī jo dzejuli «Jaunā Cīrulītī» un «Zemnīka Ziņās» (pseid.
Rušons). Pēc tam leidzdorbājās «Zīdūnī», «Jaunā Vārdā» (žurnālā),
«Jaunā Straumē», «Jaunā Vārdā» (avīzē) un «Sociāldemokrātā». Studej
Latvijas universitātē. «Zīdūņa» sareikātā latgalīšu rakstnīku konkursā,
1930. g. sajēme pyrmū gūdolgu.

Ancāns (Alāns) Aleksandrs dzimis 1910. g. decembrī Pīterpilī, bei-

dzis Rēzeknes 'školātāju institūtu, Studej Latvijas konservatorijā un

dorbojās kai školātājs Reigu. Aktivs «Zīdūņa» leidzstrādnīks.

Andžāne Marija dzymuse 1909. g. septembrī Ludzas apriņķī, Šķau-
nes pogostā. Beiguse Rēzeknes školātāju institūtu un strodoj kai ško-

lātāja Rēzeknes apriņķī. Literarisku darbeibu uzsākuse 1930. g. «Zī-

dūnī»; leidzdorbājās ari «Straumē» un avīzēs «Dryva» (1931. g.) un

«Zemes Bolsā».

Apeļs Meikuls dzimis 1901. g. Kaunatas pogostā. Apela vārds Lat-

golas literatūrā un publicistikā labi pazeistams. Ar rakstnīceifoai nūsa-

dorboj jau gondrei'ž 15 godus. Šymā laikā jys sarakstejis vairākus stā-

stus un lelā'ku daudzumu dzeju, kas īvītātas periodikā. Pīsagrīze ari

krīvu dzejnīku Bunina, Tjučeva, Feta un c. tulkošanai. Naseņ atpakaļ
jys sara'ksteja un laide klajā stāstu grāmotu «Latgolas sātās». Tymūs
tālātas lelās pārvērteibas cylvāku dzeivē un uzskotūs, kas nūtykušas un

nūteik sakarā af agrārreformas izvesšonu un sādžu sadaleišonu vīnsā-

tās. Taipat bogāti krosom un interesanti-jir jā skaistās Latgolas dobas

tālājumi.
Bez tam Apels aktivi dorbojās ari sabīdryskā laukā, golvonom kār-

tom školātāju organizācijās. Redigej un voda paidagogiskū mēnešrokstu

«Latgolas Skola». Sevišķi daudz pētējis un rakstejis par Latgolas kul-
tūrvēsturi un tautyskās atmūdas darbinīkim. Studiju nūlyukūs apcelā-
jis vairākas Vokoreiropas valstis, īpasazinis ar dzeivi un kultūru tymās

un šovus nūvārājumus snēdzis vairākās celājuma aprokstūs. Pošreiz

dor'ttojās Latgolas školātāju, pašvaldeibu un sabMrysku īstāžu darbmīku

slymūs kasā Rēzeknē kai pvlnvarnīks. (J. Soma roksts laikrokstā «Rīts»

1934. g. Nr. 62.).
Baško Pīters dzimis 1901. g. Jāsmuižas pog. Lelūs Bašku cīmā.

Studējis paidagogiju Latvijas unitversitatē. Strādoj kai tautskolu in-

spektors Jākubpilī.

Belkovskis Staņislavs (Edgars Ego) beidzis Rēzeknes ģimnāziju.
Dorbojīs kai žurnālists «Jaunā Straumē», «Domās» un c. laikrOkstūs.
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Brežgo Boleslavs dorbojīs kai profesors un prorektors Moskovas

areheOlogiskā institūtā. Pēc šo institūta likvidēšonas nu lelinīkim,

1922. g. bejis par golvonūs archivu lītu pārvaldes pylnvarnīku un valsts
archivu direktoru Vitebskā. 1925. g. atsagrīze dzimtinē un strādāja
Daugavpils piļsātas valdē. Publicējis vairākus zvnātniskus rokstus par

Latgolas pagātni.
Dr. Broks Aloizs dzimis 1898. g. Rēzeknes apr. Varakļānu pog. Beidzis

Aglyunas goreigū semināru un studējis Vīnes universitātē teoloģiju., kur

ari īgyvis doktora grādu. Pošlaik voda Aglyunas veirīšu ģimnāziju. Redi-
ģēja žurn. «Draugu» un «Zīdūnī» (1933. g.).

Jezups Cakuls dzimis 1898. g. Rēzeknes

apriņķī, Varakļānu pogostā. Mācējīs Rē-

zeknes piļsātas školā, pēc tam paidagogiskūs
kursus Rēzeknē 1918. g. Nu, 1918. g. rudi-

ņa dorbojās kai Skolotājs Rēzeknes aptiņķa
Borkovas pogostā. Pyrmās J. C. dzejas pa-

sarādeja «Zīdūnī» 1922. g. Pēc tam jys

klyust pastāveigs «Zīdūņa», «Latgolas Vār-

da» un «Dzimtines Skaņas» leidzstrodnīks.

Par paidagogiskim un Latgolas kultūras
dzeives vaicājumim daudz roksta žurnālā

«Latgolas Škola». Izdevis divus dzejuļu
krājumus.

Grečs Daniels (Dadzis) dzimis 1902. g.

Ludzas apriņķī. Mācējīs pilsātas školā, pēc
tam školātoju sagatavāšonas kursus. Strā-

doj kai školātājs Ludzas apriņķī. Izdevis

Jezups Cakuls.

dzejulu krojumus «Nimfa» un «Pi sorta». Pazeistams ari kai gleznotojs

Kotāns Pīters (Tyruls) dzimis 1886. g. Rēzeknes apr. Bēržgaja po-

gostā Klau'ku sādžā. Mācējīs ģimnāzijā un katāļu seminārā Pīterpilī.
Satversmes Sapulces lūceklis, I. un 11. Saeimas deputāts, pēc tam nūdūklu
inspektors Rēzeknē.

Kuļšs Pīters (Cērpiņu Blauzga) dzimis 1886. g. oktobrī Jaunlatgo-
las apr. Balīinovas pog. Styglovas cīmā. Mācējīs Pīterpilī ģimnāzijā,

pēc tam studējis Pīterpiļs universitātē. Kai vērsnīks pīsadalējis pasaules
karā. Dzimtinē atsagrīzis 1921. g. Ilgoku laiku strādājis kai īrēdnis

zemkūpeibias ministrijā, bet pādejūs godūs voda Reigas dorba apgādi.

Kundzēšs Izidors dzimis 1901. g. Rēzenes apr. Rēznas pogostā. Mā-

cējīs pai'dagogiskā školā Rēzeknē, pēc tos beigšonas strādoj kai školātojs
Rēzeknes apr. Kaunatas un Rēznas pogostūs. Izdeve dzejulu krājumu
«Dvēseles slāpes».

Latkovskis Leonchards dzimis Varakļānu pog. Bokonu sādžā. Bei-

dzis Varakļānu ģimnāziju un Latvijas universitātes klasiskā nūdalu. Kai

students sajēmis 2 pyrmās gūdolgas par sacenseibas dorbim klasiskās
volūdās. Tagad strādoj Aglyunas ģimnāzijā.

Opyncāns Joņs dzimis 1899. g. Rēzeknes apr. Bēržgala pog.
Mācējīs ģimnāzijā Pīterpilī. Studēja fīlosofiju Latvijas univer-

sitātē. Literariskū darbeibu uzsāce žurnālā «Gunkurs» 1917. g.

tam pīsaslēja lelinīku kusteibai un 1919. g. aktivi leidzdorbājās «Taisnei

bā». 1923. g. rediģēja žurnālu «Reits», kurā ari aktivi leidzdorbājās.
Tālākās godūs vairāk pīsaslēja pOlityskam dor'bam. Kai sociāldemokrā-
tu deputāts tyka īvālāts ūtrā un trešā Saeimā.
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Pokrotnīks Cip-

rians (Augusts Eg-

lājs) dzimis 1904. g.

oktobrī Jaunlatgolas

apr. Bērzpils pag.

Leidumnīkūs. Pēc

pamatskolas beigšo-

nas mācējis paida-

gogiskūs kursūs Rē-

zeknē, pēc tam strā-

doj 'kai školātājs

Jaunlatgolas apriņ-
ķī. Jau školas go-

dūs, īspaidāts nu

kravu klasiķim, soc

mēģināt raksteit

dzejas. Drukā jā

dorbi pasarāda 1922.

godā «Zīdūnī». Pēc Augusta Eglōja rūkroksts.

tam jys leidzdorbo-
_

jās žurnalūs «Sējējs», «Jaunais Vords» un «Straume» un avīzes «Jauno

Straume» un «Jaunais Vārds». Apdāvynātākais latgalīšu liriķis.

Putāns Seimaos dzi-

mis 1892. g. Daugavpils

apr. Malinovas pogostā

Lipinišku cīmā. Beidzis

vītejū diVklaseigū minist-

rijas skolu. Gryutu saim-

nīeysku apstākļu dēl iz-

gleiteibu naturpynoj, bet

nāc par paleigu tāvam pi
lauku dorlbiim, kūpā ar tū

kaisleigi nūsadūdams gro-

motu laseišonai, kas jū pa-

mūdynoj izmēģinot ari

šovus spākus dzejlu rak-

steišonā. 1912. g. «Dry-

vā» pasaroda jo dzejuls
«Komēta», sara'kasteitais

1910. g. Nu šo 'laika S. P.

klyust par citeigu «Dry-

vas», «Gunkura», «Zī-

dūņa>; un «Straumes»

leidzstrodnīku. Nasasko-

tūt uz gryutim dzeives ap-

stāklim, jys snādz daudz

un vērteigas dzejas. Tai,

pēc S. P. paša izteicī-

nim, jys ar vīnu rūku

turējis orkla rogoli, vai

sātuvi, bet ar ūtru rak-

stejis dzejas. 1914. g.

Seimaņs Putāns.



S. P. teik īsaukts karadīnestī un pīsadola lelajā karā leidz 1917. g., kad

dezertej mājās, bet dreiži teik nu jauna mobilizēts un spīsts pīsadaleit

pilsāņu karā leidz pat 1921. g. Ari karadīnasta un kara laukā P. S. na-

atmat dzejāšonu. Atsagrīzis dzimtinē 1921. g., jys kaidu laiku strādoj kai
īrēdnis slymūs kasā Rēzeknē, pēc tam daboj zamāka īrēdņa vītu

dzelžcela pārvaldē. Seimaņa Puitāna dzejas klyust populāras un gyun

plašu pīkrisšonu kai Latgolā, tai ari ārpus tās, bet naļabvēleigī dzeives

apstākli vojoj dzejnTku ari pādejūs godūs: atleidzei'ba par nūsadorbāšonu

uz dzelžcela nalela un jās napītei'k, lai uzturēt saimi, nimoz nadūmojūt

par taidom lītom, kai literatūras īgādāšona; klāt nāc vēl tīšas process

dzejā izteiktās pārlīceibu dēl. Vyss tys dzejnīku saryugtynoj tiktāl, ka

jys saslymst ar nervu sabrukumu, pēc ilgākas ārsteišonās gon veseleibu

atgyun, bet nūsarūbežoj nu laudim un sabīdreibas. Pašlaik S. P. ījem

dzelzceļa sorga vītu Rucavas stacijā.

Rupaiņs Ontons dzimis 1906. g. februārī Rēzeknes apr., Bēržgaļa

pogostā. Pēc Bēržgaļa 6 kl. pamatskolas beigšanas turpynoj izgleiteibu
Rēzeknes 'školātāju institūtā. Kai institūta absolvents, teik komandēts

uz školātāju kongresu un mīra propogandēšonas kursim Zenevā pi Tautu

Savīneibas. Pēc tam strodoj kai školotājs Rēzeknes apriņķī. Dažus

godus studējis Latvijas konservatorijā un strādājis kai īrēdnis Reigā. Pa-

zeistams Latgolā kai koru organizeitājs un vadeitājs. Literarisku dar-

beibu uzsāc «Zīdūnī» 1922. g. Leidzdor-

bājīs «Latgolas Vārdā», «Sējējā», «Latgo-
las Skolā», «Sauleitē». Roksta lugas un

dzejas.

Seil Valerija dzymuse 1891. g. Rēzek-

nes apr. Makašānu pog. Seiļu sādžā. Jās
tāva saimē beja 7 bārni, kurus tys naspē-
jis uzturēt uz 4 ha zemes, topēc dēvēs uz

Pīterpili, kur strādāja kaidā fabrikā. V.

S. apmeklej fabrikas pamatškolu, pēc tam

īsastāj kaidā privātā ģimnāzijā. Māceibu

laikā pasnādz privatstundes, sagādādama
leidzeklus sev un atJblalsteidama saimi, jo
tāvs miris, kad jai beja 8 godi. Pēc ģim-
nāzijas beigšonas izgeliteibu turpynoj
augstākā sīvīšu skalā» Pīterpilī, kuru

beidz 1916. g. Augstskolas vadeiba nū-

lem jū atstāt pi slavu volūdas katedra

sagatavāšonai zynātniskam dorbam.

Jem dzeivu daleibu Pīterpiļs latgalīšu

Ontons Rupaiņs.

sabīdryskā dorbā, golvonā kortā bēgļu komitejā. 1917. g. V. S.

nūdybynoj Latgolas skolotāju savīneibu (tagadējā Latgalīšu školātāju
centralbīdreiba), kura leidz šam laikam apvīnoj lelākū dalu latgalīšu ško-

lātāju, veic plašu izg'leiteibas un kultūras dorbu Latgolā un nu 1921, g.

izdūd žurnālu «Latgolas Skola». V. S. vysu laiku jir b-bas vadeitāja.
i 917. g. V. S. pārīt dzeivāt uz Rēzekni, kur ījem tautskolu inspektores
Vītu. Te jei organizej školātāju sagatavāšonas kursus un veic školātāju
semināra dybynāšonas prīkšdorbus. V. S. jem dzeivu daleibu pi Lat-
vijas vaļsts nūdybynāšonas un vadeišonas. Jei pīsadola Latgolas kon-

gresā 1917. g. un teik īvālāta kongresa prezidijā, aktivi dorbojās Latgo-
las pagaidu zemes padūmē, Latv. tautas padūmē un Satversmes Sapulcē
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un ījem izgleiteibas ministra

bīdra omotu. Nu 1923. g. vo-

da Daugavpils Skolotāju institūtu.

V. S. snāguse vasaļu rindu vēstu-

risku, paidagogisku, volūdnīcvsku.

un c. rokstu «Drvvā», «Latgalītī»,
«Latgolas Školā», «Dzimtines

Skaņos», «Jaunā Vordā» un «Iz-

glītības Ministrijas mēnešrakstā».
Izdeve gromotas: «Latgolas likti-
ni bēgļu laikmetā» un «Sistemā-

tiskais leidz 1935. g. iznākušus

grāmotu saroksts».

Seiļs Stepons dzimis 1909. g.

Rēzeknes apr. Makašānu pog.

Klāvus. Beidzis Rēzeknes 'ško-

lātāju institūtu un studējis taut-

saimnīceibu Latvijas universitā-

tē. Literarisku dorbu uzsācis

1928. g. «Jaunā Straumē». Jēmis
daleibu ari «Jaunā Vārdā (žurnā-
lā un avīzē) un «Latgolas Školā».

Nūdybynājis um vadejis žurnālu

«Straume». Valerija Seiļ.

Selickis Tomass dzimis 1901. g. Rēzeknes apriņķī, Rēznas pogostā.

Mācējis Rēzeknes tērdzeifoas školā, pēc tam paidagogiskūs kursus Rē-

zeknē; školas laikūs jēmis dzeivu daleibu latgalīšu mācu'šās jaunātnes
pulceņu darbeibā. Nu 1923. g. strādoj kai školātojs Rēzeknes apriņķī.
Rakstnīceibā jem daleibu nu 1921. g., kad jo pirmī dzejuli pasarāda «Zīdū-

nī» ; T. S. klyust par «Zīdūņa» leidzstirādnīku leidz pat pādejim laikim.
Sevfški ražeigs jys 1921.—1923. g. Šymā laika spreidī «Zīdūnī» nūdru-

koti ap 60 T. S. dzejulu. Bez tam jys leidzdorbojās «Dzimtines Skaņās»
un «Sējējā» un laiž klajā šovus dzejuļus atsevišķā grāmotā.

Silkāns Joņs dzimis 1899. Ludzas apriņķī. Beidzis školātāju sa-

gatavāšonas kursus Rēzeknē un dorbojās kai skolotājs Ludzas apriņķī.
Pošlaik dorbojās Ludzā. Rakstnīceibā īsāce dorbātīs «Zīdūnī» 1922. g.

un beja vīns nu ražeigākim žurnāla leidzstrādnīkim: divu godu laikā

(1922.—1923.) «Zīdūnī» tyka īvītots ap 80 J. S. dzejuļu (pseid. Līsmeņs—
Vilneits). Vālākūs godūs J. S. leidzdorbojās «Reitā», «Sējējā» un «Strau-

mē», bet par izgleiteibas vaicājumim daudz rakstejis «Latgolas Školā»,
Atsevišķos gromotās jir iznākuši 5 J. S. dzejuļu krājumi.

Smagars Augusts dzimis Lītovā 1910. g. oktobrī. Beidzis Rēzeknes

komercškolu; studej dobas zynātnes Latvijas universitātē. Pyrmais
A. S. dzejuls pasarādeja atklāteibā «Latgolas Vārdā» 1927. g. Nūdrukāts

jo dzejulu krājums «Laikmeta termometrs».

Soikāns Jezups dzimis Ludzas apr.Cyblas pog 1889. g. nov Mā-

cējīs Ludzas pilsātas školā, pēc tam nūlicis eksterņa ekzamenu Pleskovas

ģimnāzijā un beidzis Viļņas kara školu. Kai vērsnīks pīsadalējis pasaules
karā. Nu 1920. g. dorbājās Ludzā kai apriņķa valdes lūceklis un apriņķa
prīkšnīks. Miris 1930. g. 31. jūlijā.
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Sprūdžs Aļberts dzimis 1908. g. decembrī Rēzeknes apr., Varakļānu

pog. Dekšorēs. Beidzis Varakļānu ģimnāziju un školātāju sagatavāšonas
kursus, tad vairākus godus strādājis kai školātājs Rēzeknes apriņķī. Nu

1933. g. dorbojās kai īrēdnis Latvijas hipotēku bankā Reigā. 1928. g.
I. latgalīšu literatūras konkursā sajēmis I. gūdolgu. Literariskū darbeibu
uzsāc «Zīdūnī» 1927. g., pēc tam leidzdorbojās «Straumē», «Jaunā Vār-

dā» un «Jaunā Straumē». Pādejūs godūs ļ asala vērkne A. Sprūdža stā-

stu vidējā dialektā pasarāda «Daugavā», «Piesaulē», «Rītā» un «Brīvā

Zemē»; iznākuši atseviškūs izdavumūs: «Bailēs un Spaidos» un «Asaru

liekņa».
Spūļs Broņislavs dzimis 1898. g. Daugavpils., apr., Vorkovas pogostā.

Mācējīs goreigā seminārā Pīterpilī. 'Studej filoloģiju Latvijas universitātē.

Dorbājīs kai školātājs Preiļu pilsātas školā, Daugavpils ģimnāzijā un

Rēzeknes komereškolā. Tautskolu direktora bīdrs.

Rakstnīku grupa 1929. g. Sed (nu kreisōs) H. Tichovskis, M. Apeļs, S. Pu-

tans, L. Latkovskis. Stōv: A. Sprūdžs, J. Cakuls, O. Rupaiņs.

Strods Pīters, prof. (pseid. Latgalāns, Strods-Eisāks) dzimis 1592. g.

Varakļānu pogostā Eisākūs. Beidzis katālu goreigū semināru Pīterpilī.
1920.—1923. g. strādāja kai 'školu kapelāns Rēzeknē; 1923.—1926. g. stu-

dēja filosofiju Insbruka un Vīnes augstškolā, īgvudams filosofijas doktora

grādu. Strādoj kai profesors katālu goreigā augstškolā Reigā. Vysu laiku

rūseigi dorbojās rakstnīceibā: pazeistams, kai zynotnisku, goreiga satura

un lugu. rakstnīks, kai ari 'bibliofi'ls un Latgolas senātnes pēteitājs. 1923. g.

P. Strods »nūdybyndja Latgolas centralū bibliotēku — muzeju, kurā sa-

vāce ratus un vērteigus latgalīšu rakstnīceibas materiālus. Par nalaimi

bibliotēka guņsgrākā gāja būjā. P. S. apm. 10 godu. rediģēja «Zīdūni», ap
kuru vīnāja vysus radzamākūs latgalīšu darbinīkus; sareikāja pyrmūs

latgalīšu rakstnīku konkursus 1928. g. un 1930. g.

Strods Konstantins (Plencinīks) dzimis 1908. g. martā Varakļānu,

pog. Kokaru cīmā. Apmeklējis Varakļānu ģimnāziju, tad kaidu laiku

dzeivājis tāva mājos, jemdams leizdaleibu vītejūs sabīdryskūs pasākumūs.
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cējīs Ludzas ģimnāzijā. Beidzis Latvijas universitātes filoloģiskā fakul-
tāti. Strādoj kai skolotājs Ludzas komercskolā. Daudz dorbājīs pi Lat-

golas folkloras vākšonas.
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Beidzis Ivanovo-Voznesenska reālskolu. Mācējīs Pīterpilī ceļu inženeru
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Turkopuļs Joņs dzimis 1899. g. Daugavpils apr, Preiļu pogostā. Mā-

cējis Pīterpilī tērdznīceilbas školā un kai eksterns nūlicis ekzamenu par
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sākumā breivprāteigi īsastājis Latvijas armijā un pīsadaleja kaujās pret

lelinīkim un Bermontu. 1920 g. īsastāj Latvijas universitātē, kuru beidz
1923. g. Dorbojās Ludzā kai ģimnāzijas direktors. Beja par «Zīdūņa»

(1924. g.) un «Latgolas Školas» (1928. g.) redaktoru un «Zemes Bolsa»

izdevēju.
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kai bazneickungs, vālok dekāns Latgolā. Ilgoku laiku dorbojās Varak-
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