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Kā 18. novembrī svinēs valsts 8gadu pastāvēšanas svētkus?

Uz valsts dibināšanas svētku svinī-bām rosīgi gatavojas gan galvas, gan ari citās pilsētās,
miestos, pagastos, skolas, karaspēkā, lauku biedrībās, aizsargu pulkos un rotās un visur citur, kur
godam grib atzīmēt mūsu pašu valsts tapšanas lielo nozīmi un 8 pastāvēšanas gadu laikā
sasniegtos panākumus.
_ Rīgā svinības jau iesāksies valsts svētku priekšvakara. Te Māras baznīca 17. nov. vakarā,
pulksten 18 liturģisko dievkalpojumu noturēs mācītāji Bergs un Tēriņš; dziedās 0. Blaksons
(baritons), un spēlēs kāpt. J. Redlichs un kapelmeistars Helmans (vijoles), Kreicburgs (ērģeles),
dziedas elektrotechniskā diviziona koris virsleitnanta Mežuļa vadībā un spēlēs 5. Cēsu kājn.
pulka orķestrs.
Pulksten V»8 vakarā Latv. gaidu centr. orgāna, labvēļu komisija Rīgas latv. biedr. baltajā zāle
sarīko pirmo Rī-gas atbrīvošanas vakaru ar priekšlasījumiem un dziesmām.
18. novembra rītā augstskolas studentu gājiens uz Brāļu kapiem. Studentu padome uzaicina
studentu organizācijas un studentus piedalīties gājienā, iepriekš sapulcējoties pīkst. 8,45 pie
universitātes galvenās ieejas, Raiņa bulvārī. Pīkst. 12 notiks Saeimas svinīga sē-de, uz kuru
uzaicināti ari Tautas Padomes un Satversmes Sapulces locekli.
Pīkst. 13 Esplanādē notiks Rīgas garnizona parāde, kuru komandēs ģen. Goppers un pieņems
valsts prezidents. . Noskatīties paradi Kara ministrija uzlūgusi ap 2000 personas.
Vakarā pīkst. 19 Nacionālā operā svētku koncerts, kur pirmo reizi spēlēs Jāņa Mediņa jauno
simfonisko tēlojumu «Zilais kalns». Koncertā piedalās solisti, koris, orķestris.
Ari ārzemēs, mums draudzīgajās valstīs atbalsosies mūsu valsts svētku atskaņas: tā Prāgā 17.
nov. vakarā čeķulatvju kultūras biedrība «Vinohradskv Nā-rodnī dūms skaistajās zālēs sarīko
vakaru ar bagātīgu programu, kurā piedalīsies daudz viesu, jo biedrībai ir pie 300 biedru.
Dziedās «Križkovskv» koris, spēlēs latvju vijolvirtuozs T. Vējšs un citi.
Operdziedātājs Ādolfs Kaktiņš izbraucis uz Zviedriju un 18. nov. piedalīsies Stokholmā
zviedru-latvju tuvin. biedrības koncertā.
Kara ministrs izdevis pavēli visos garnizonos noturēt karaspēka parādes, pie kam dažās pilsētas
parādēs piedalī-sies ari aizsargi.
18. nov. vakarā viscaur Latvija paredzēti vairāki desmiti teātru un citu Izrīkojumu ar
priekšlasījumiem un citu bagātu programu.

