Bernhards Zalts (alias Garais mēmais)
10.VIII (28.VII pēc v. st.) 1904. Cēsu apr. Jaunburtnieku pag. Jaunziemeļos (Jaunzēmelēs) –
4.IX 1983. Valmieras raj. Matīšos
Dzimis zemkopja Jāņa Zalta (Salt) un Kristīnas Zalts ģimenē. 1924./25. m.g.
apmeklējis Valsts Valmieras vsk., kur mācījies 31.VIII 1921. līdz 16.VI 1925.
un beidzis vsk. kursu pēc reālsk. tipa. No 25.IX 1925. līdz 1932.I sēmestrim
stud.oec. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tautsaimniecības
nod. (matr. nr.9770); studijas nav beidzis. No III 1933. līdz V 1934. pildījis
obligāto kaŗa dienestu Latvijas armijā; dienējis Smagās artilērijas pulka
2.baterijā. 2.IX 1933. beidzis artilērijas instruktoru kursu un paaugstināts par
dkar. 17.XI 1933. paaugstināts kpr. dienesta pakāpē. 30.XI 1933.
komandēts Atsevišķā artilērijas diviziona kom-ŗa rīcībā vv. kursa iziešanai.
21.IV 1934. beidzis vv. kursus. No aktīvā dienesta atvaļināts 18.V 1934. 16.VIII 1934.
paaugstināts vv. dienesta pakāpē. Bijis Jaunburtnieku pag. tiesas pr. Studiju laikā 1928. sācis
saimniekot tēva mājās Valmieras apr. Matīšu pag.
1936. un I.V 1938. uz gadu iecelts par lauksaimniecības kameras locekli. 1937. bijis
lauksaimniecības kameras locekļa vietn.
28.III 1949. kopā ar māti aizturēts, nogādāts uz ešelonu Valmieras stacijā. Kā kulaks dep. uz
Omskas apg. Kormilovkas raj. Krievijā. Izsūtījumā strādājis par namdari Trusovas sovchozā.
7.V 1957. no izsūtījuma atbrīvots. 1957. atgriezies Latvijā. Dzīvojis pie māsas Matīšos. Bijis
strādnieks Pučurgas kazeīna f-kā.
Luterticīgs, Matīšu ev. lut. dr. loceklis.
LSCO biedrs, 27.II 1922. iestājies Valmieras 10. skautu pulciņā. No 29.IV 1923. bijis
apakškopnieks, no 14.XII 1923. bijis kopnieks. 1925. bijis Valmieras 10. skautu pulciņa
instruktors. Studiju laikā iestājies ASK. Vēlāk bijis skautmāsters, LSCO Rīgas 1. novada
skautu vad.
10.IX 1983. apglabāts Matīšu kapos.
1962. apprecējies ar Valliju Kalēju (1928 – 1997). Ģimenē ir 3 bērni: dēls Armands (18.II
1962.), meita Sandra (1963) un dēls Jānis (1965).
Spec! k!ts 4.II 1925. K!tā ievēlēts par s/l mag!pauc! subst!, mag!pauc!, int!g!t!, ekst!g!t!, sekr!,
P!K!T!t!, sen!, rev. kom. locekli.

