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Kultūras fonda pabalsti.  
  

Kultūras fonda dome piesprieda pabalstus Kalsnavas 2. pak. pamatsk. — 100 (sumas latos). 17 
poļu pamatskolām kopa — 1265 un poļu vidusskolām Daugavpilī un Rēzeknē ap 253. Ķīmijas b-
bai — 1000, laiversitates botāniskam dārzam — 1500, būvinženieru b-bai — 1000 un vidusskolu 
skolotāju b-bai — 500, bet prēmijas par zinitnisltm grāmatām prof. V. Fišeram par rakstu 
Studien an ūbersattigten Losungen 1 — 1000, doc. P. Ķiķaukam par grieķu metriku un 
gramatiku * — 1000 un Arv. Švabem par pagastu vēsturi — 1000. Fonda naža dome, uz 
lietpratēju komisijas vienbalsīgu lēmumu, prēmijas literatūra (1000 latu lielos) lika priekša 
izsniegt K. Zariņam par stāstu grāmatu .Gluži veltīga varonība*, K. Skalbēm par dzejoļu 
krājumu . Vakara ugunis* un Annai Brigader par dramatisko pasaku .Lolitas brīnumputns*. Pret 
šo sadalījumu cēla ierunas deputāti-socialdem., kādēļ jautājumu nodeva atpakaļ mazai domei 
pārlemšanai. Prēmijas skaņu mākslas ražojumiem piesprieda J. Mediņam pai simfonisku gleznu . 
Zilais kalns* un pūtēju orķestrim . Dzimtene*, . Divi ievadi" un ,Dancis* — 1500. Alfr. 
Kalniņam par 6 dziesmu burtnīcām — 1000, un J. Vītolam par darbiem pūtēju orķestrim . Sēru 
maršs' an . Polonēze* — 500. Uz K. Ulmaņa priekšlikumu nolēma turpmāk godalgot ari lauku 
orķestriem piemērotas kompozīcijas. Prēmijas tēlojošo mākslu ražojumiem piesprieda prof. J. R. 
Tilbergam par gleznu . Čigāniete* — 750, K. Miesniekam par gleznu . Jūlija vakarā' — 750, J. 
Maderniekam par kompozīciju izaustam paklājam — 750 un T. Zajkalnam par medali 6. 
dziesmu svētku piemiņai — 750.  

  
 Ka zināms, Moteļa prēmijas materiālo Mozīmi samazina tas, ka to piešķir slavas nn naudas 
bagātiem rakstniekiem. Bet šie kronu tflktoši daudz labāk noderētu jaunu, zaļoksnīgu talantu 
atbalstam. Nepārvērtī-sim ari mūsu Kultūras fonda literariskas godalgas par tādu Latvijas . 
Nobela prēmiju*, kuru piešķir personām, kuras jauta no savas slavas nodibinājušas pilnīgu 
materi-ālu labklājību. Tam Kultūras fonda tūkstoš-latniekam ir tūkstoškārt mazāka nozīme, nekā 
būtu pie jauniem talantiem, kuriem tas palīdzētu ceļa uz jaunām virsotnēm. Jādod nevis tiem, 
kuriem jau ir ļoti daudz, bet gan tiem, kuriem šis devums nozīmētu daudz vairāk. Nedomāju šo 
rakstu vest ne pret vienu no Kultūras fonda godalgotam personām, bet tam tikai stingri 
principiela ierosinājuma nozīme.  
  
 Mūsu mākslas kultūra ir jauna, tāpēc šķiet izšķērdīgi liet zelta lietu uz saknēm, kuras jau cieši 
ieaugušas parikušā zemē. Labāk nostiprināt jaunās daudzsološās latviski skaistas audzes. 
Literāts. Principiels viedoklis godalgošanas jaut; jumā.  
 


