Latvijas Kareivis: Ceturtdiena, 14. maijs, 1936
Gatavošanās Tautas vienības svētkiem

Vienības nams Daugavpilī.
Daugavpils Latviešu biedrība savā pilnā biedru sapulcē š. g. 1. martā nosūtīja Valsts
Prezidentam K. Ulmanim uzticī-bas apliecinājumu, kurā apsolījās celt Daugavpilī templi
mūžīgās Latvijas garam — Vienības namu. 15. maijā ministru prezidenta biedram M.
Skujeniekam un tautas labklājības ministram V. Rubu-1 i m klātesot guldīs Vienības namam
pamatakmeni. Namu cels pēc arch. Vitanda projekta. Ēka būs četrstāvīga ar pagraba telpām. To
cels Vienības laukumā. Apak-šējā stāvā būs restorāns ar lielām zālēm un modernu virtuves
iekārtu. Bez tam tur izbūvēs «Latgales Vēstneša» redakcijas un spiestuves telpas. Pagrabā zem
teātra zā-les izbūvēs patversmes pret gāzu uzbrukumiem. Otrā stāvā Rīgas ielas pusē būs dejas
zāle, bet Vadoņa ielas pusē paredzē-tas telpas Latviešu biedrībai. Tur atradī-sies bibliotēka,
valdes istaba, bufete, lasī-tava un spēļu istaba. Saules ielas pusē otrā stāvā būs kafejnīca. Trešā
stāvā atradīsies Latviešu biedrības sekciju un biroju telpas un teātra zāle. Ceturtā stāvā atradīsies
viesnīca. ' Visa ēka pēc iepriekšē-jas kalkulācijas izmaksās apm. 1,5 milj. latu.
sētas darbinieki. Piedalīsies arī pilsētas pašvaldības- darbinieku koris. Pīkst. 11 svētku
dievkalpojums Sv. Annas baznīcā. Pīkst. 11,30 Pētera tirgus laukumā pulcē-sies vidusskolas,
biedrību un organizāciju valdes un fabriku strādnieku delegācijas ar karogiem, lai piedalītos
parādē. Parā-di pieņems garnizona priekšnieks ģenerālis O. D a n k e r s. Pīkst. 13,30 pilsētas
valde Liepājas Latviešu biedrības 15. maija namā lūgtiem viesiem rīko goda mielastu. Pīkst.
14,15—15,30 orķestri vairākās vietās pilsētā sniegs brīvkoncertus, atskaņojot latvju mūziku.
Pīkst. 15,30 Olimpijas sporta laukumā notiks brīvdabas izrāde, uzvedot Zonberga lugu
«Nezināmais kareivis». Trūcīgiem pilsoņiem un skolu jaunatnei izsniegs 3.000 brīvbiļetes. Pīkst.
18 pilsētas teātrī pieslēgums Valsts Prezidenta K. Ulmaņa radiorunai, kam sekos svētku izrāde.
Valsts Prezidenta runu vairākās vietās pilsētā pārraidīs skaļruņi. Pīkst. 21,30 pilsētā sāksies
illūminācija un lāpu gājiens, kurā piedalīsies ugunsdzēsēji un fabriku strādnieki. Gājiens
noslēgsies jūrmalā, kur notiks grandioza uguņošana Liepājas skauti 14. maijā pīkst. 22 uzkurs
ugunskuru uz Dienvidu forta uzkalniņa pie Aspazijas birzs. Pīkst. 24 karoga mastā uzvilks valsts
karogu un skauti to apsveicot vienosies tautas lūgšanā, Jā sagaidot 15. maiju. Pirmā rīta stundā
skauti atgriezīsies pilsētā.
Liepāja
15. maija svinības ievadīs 14. maija vakarā ar organizāciju un skolu kopīgu gājienu uz Brāļu
kapiem, kur vaiņagu noliks pilsētas galva E. Rimbenieks. Gājiens sāksies pīkst. 18, orķestru
pavadībā. Svētbrīdi noturēs prāvests Dr. V. Sanders. 15. maijā no pīkst. 8—8,15 visos Liepājas
baznīcu torņos skanēs zvani. No pīkst. 8,15—8,30 baznīcu torņos orķestri spēlēs korāļus. Pīkst.
10 notiks svinīga pilsētas valdes sē-de. Sēdē piedalīsies arī lūgtie viesi un pil-Valmierā
svētkus ievadīs pl. 8 ar zvanu skaņām no baznīcu torņiem. Pīkst. 8,30 Valmieras aizsargu pulka,
Valsts ģimnāzijas un komercskolas apvienotais orķestris izpildīs korāļus luterāņu baznīcas_
tornī. Pīkst 9,30 pilsētas valdes svinīgā sēde. Pīkst. 10 svētku dievkalpojums Valmieras 'baznīcā.
Piedalās apvienotais Latviešu biedrības, Baltijas lauksaimnieku biedrības un aizsargu koris
brīvmākslinieka Sinepa vadībā un apvienotais orķestris kapelmeistara Kaņepavadībā. Pēc
dievkalpojuma visas organizācijas un skolas dosies gājienā uz Brāļu kapiem, kur pilsētas galva J.
iRuģēns noliks vaiņagu Valmieras iedzīvotāju vārdā. Pīkst. 12,30 karaspēka, skolu un pārējo

organizāciju' parāde Vienības laukumā. Rlfcst, 17,45 svinīgs akts Latviešu biedrībā. Aktu ar
uzrunu atklās Valmieras pilsētas galva J. Rugēns, pēc kam svinību dalībnieki noklausīsies Valsts
Prezidenta ronu. Pīkst. 21 visas organizācijas sapulcēsies tirgus laukumā un lapu gājienā dosies
uz Dīvala salu, kur Ziemellatvijas teātra ansamblis sniegs uzvedumu «Latvijas zvaigznes» un
fragmen tus no «Tālais ceļš». Apvienotais koris un orķestris izpildīs svētku koncerta programmu.
Pīkst. 23, pēc raķešu signāliem un vienības lāpas iedegšanās Zilā kalna tornī, vienības uguns
iedegšana un apriņķa priekšnieka A. Prauliņa uzruna. Ārī Valmieras apkārtnes pagastos rosīgi
gatavojas 15. maija svinībām. —st.
Rēzeknē 15. maija svinības sāksies iepriekšējā dienā, kad visi nami būs karogoti. Pīkst. 19,30
sāksies gājiens uz Brāļu kapiem, kurā piedalīsies karaspēks, aizsargi, skauti, ugunsdzēsēji, skolas
un organizācijas. Atpakaļ-ceļā gājiens ar lāpām dosies līdz pilsētas valdes namam. 15. maijā
pīkst. 8 svētkus ievadīs ar baznīcu zvaniem. Svinīgi dievkalpojumi notiks visās baznīcās. Pīkst.
12 svinīga sēde pilsētas valdē. Pīkst. 12,30 karaspēka, skolu un pārējo organizāciju parāde.
Pilsētas dārzā notiks brivkoncerts. Spēlēs 9. Rēzeknes kājnieku pulka orķestris, pie kam vairākās
vietās būs uzstādī-ti skaļruņi. Vakarā Latviešu biedrības «Tautas pils» telpās svētku koncerts par
labu Kara aviācijas fondam. Pilsēta būs grezni illūminēta.

