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Brīvmūrnieki Ziemeļamerikas Savienotās

Valstīs.
(Beigas.)

Amerikāņu rītus skaita deviņus grādus. No pirmā

līdz trešajam grādam mācekļa, zeļļa, meistera grādi — ir

tā saucamā zilā brīvmūrnieeība. No ceturtā līdz septītajam

— zīmju meistera, bijušā meistera, augstā meistera un kara-

liskā spraišļa grādi — sastāda četrus Jorkas rītus kapitula grā-

dus. Beidzot astotais un devītais grāds ir karaliskā meistera

un izlases meistera grādi.

Templ i c š v ordenim ir trīs grādi: „Sarkanā krusta

ordenis", ~Maltas bruņinieki" un „Templiešu bruņinieki".

Templiešu ordeņiem ir militārs raksturs. Tā locekļi nēsā lie-

lus bruņinieku mēteļus, lielas cepures un lielus zobenus. Tie

ir Amerikas Donkichoti. Čikāgas mērs, Cermaks, kuru .ievai-

noja, izdarot attentātu prezidentam, bija Tempļa ordeņa lo-

ceklis.

Mistiskais altāris ir kāds senais arābu ordenis.

Mistiskā altāra diženie reprezentē kā parasts brīvmūrnieku

ordeni, bet tie sastādās no templiešu bruņiniekiem jeb 33-šā

grāda brīvmūrniekiem. Mistisko altāri nodibināja Ņujorkā

1872. g., un tā rituāls ir tīri arābisks. Tā kā tā brāļi tērpjas

ārkārtīgi greznos un dārgos kostīmos, tad Mistiskais altāris ir

pieietams vienīgi lieliem bagātniekiem, kas paši saucas (zi-

nāms ar lielu pazemību) par „Saules spožuma sūtņiem". Viņu

devīzes ir: «Vairāk censties dot, nekā jemt".

IT nē b' rit li loža s ir vienīgi žīdu ložas. Pirmo Bnē

b'ritha (derības dēli) ložu nodibināja Ņujorkā 1843. gadā.



1917. gadā tajā skaitījās pa visu Savienoto Valšķu territoriju

ai) 40.000 locekfu. Šis skaits vēlāk gandrīz divkāršojies. Šinīs

ložās no paša sākuma cieši apvienojās augstākā žīdu finanču

internacionāle, kopodamās ar visuvareno kahala direkciju, kas

par mūžīgo mērķi uzstādījusi rases tīrību, izraeļa pasaules

virsvaldības nodibināšanu, kas šimbrīžam briest savā grūtnie-

cības stāvoklī. Vairāk kā 40(/c[ no Amerikas žīdisma paudē-

jiem un rīkotājiem pieder pie B'nē b'rith ordeņa, un Savienotie

valsts prezidenti padodas viņu direktīvām.

B nē b'rith ordenis ir aplaimojis ar savu ateljē arī Fran-

ciju, kas atrodas Parīzē, Rue Blanche, 1.

Stoiķu ordenis sastāv no stoiķiem, un tam nav

daudz locekļu. Viņu ticības apliecība ir šāda:

„Mēs ticam, ka mūsu kaimiņa pabalsts un sadarbība jūsu
komerciālās lietās, ka jūsu drauga stiprā roka, kas jums pa-

līdz dzīves grūtumos, ka labvēlīgs vārds jūsu sekmēs, uzma-

nīgas attiecības pret jums jūsu dzīves ceļā ir vērtīgāks nekā

dvēseles aizlūguma skaistums, nekā moments, kas jūs cildina,

kad jūs jau esat miruši."

Moleja ordenis, 1919. gadā brāļa Franka S. Lenda

dibināts, uzjem tikai protestantu bērnus no 16 līdz 20 gadu

vecus. Šimbrīžam ordenī skaitās jau ap 300.000 locekļu un

tajā ietilpst ap 1.350 kapitulu. Ordeņa dibinātāju vēl nesen

atpakaļ ir piejēmis Baltajā namā prezidents Hūvers un tenci-

nājis viņam par to darbu, ko tas padarījis par labu Amerikas

jaunatnei.

Jāpiemin še vēl Kvadrāta klubs Santranciskā, kas

nodibināts tikai priekš kādiem pāris gadiem un kas ir tā sau-

camā labdarības savienība; bez tam vēl arī Zilās pūces

bruņiniecīgs ordenis, kas savu darbību koncentrē St. Lilija

pilsētā, un kas sastādās no brīvmūrniekiem ar meistera grādu.
Amerikas priekšautnieki ir arī rūpju pilni par sievietēm.

„0 r i c n t a z v a i g z ne" ir tīri sieviešu ordenis, kas sastādās

no priekšautnieku sievām, māsām un meitām. Brīvmūrnieku

meitām bez tam ir arī vēl ordenis, kas saucas B c te 1 c s un

Ijaba m cita s. Visi šie ordeņi ir tikai pusoficiāli ordeņi.

— Amerikas priekšautnieki ir gādājuši arī par krāsaino rašu

ordeņiem. 23 Amerikas savienoto valšķu štatos pastāv nē-

ģeru lielložas, bet 50 balto lielložas nav šīs nēģeru ložas vēl

atzinušas. Kentukijas lielložas lielmeisters noraidīja nesen vēl
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kāda cilvēka uzjemšanu tikai tādēļ, ka šī cilvēka dzīslas te-

cēja Vs—*/i 6 nēģera asinu. Tāds ir parasti priekšautnieku

princips, ja tiem nākas īstenībā izvest brālības idejas. Priekš-

autnieki tomēr ir labvēlīgi sarkanādainiem, kas ir augstāka

rase. Jau 1792. gadā atzīmēti indiāniešu priekšautnieki. Ne

vienreiz vien ir atzīmēta vienādība, kas pastāv starp irokē-

ziešu parašām un brīvmūrnieku rituālu. Irokēzieši savas sa-

nāksmēs sāk savas gaitas sapulces vietā iedami ar sauli un

apstādamies austrumos, kur apsēdušies trīs vecākie virsaiši,

tērpušies vissenākos tautas uzvalkos.

Tā tad Amerikā ir balti brīvmūrnieki, melni un sarkani.

Visa Savienoto Valšķu brīvmūrnieku jeb brīvmūrnieciski

domājošā cilts nav oficiāli pakārtota vienai augstākai vadībai;

ar to nav sacīts, ka tā nebūtu slepena. Ar to ir sacīts, ka

Savienotās Valstīs nepastāv vis pārējas lielložas, kas būtu

atzītas par kopēju šīs valsts vienību. Še sastopami sekoši

rīti: Lielais ģenerālkapituls, Lielā padome, un Tempeliešu or-

deņa Lielnometne. Šiem korpusiem pakārtoti ir: Lielkapituļi,

Lielpadomes un dažu štatu Lielkomandantūras. Visā visumā

jemot, Savienoto Valšķu brīvmūrniecība nav buržuāziska kā

Francijā. Tā ietilpina savās aprindās mācītājus, ūniversitāšu

darbiniekus, rūpniekus, financistus, dažādus arodniekus, pat

kīno zvaigznes (ir kāds šo arodnieku priekšautnieku klubs

Holivūdā). Jābūt bagātam, ļoti bagātam, lai varētu piedalīties

amerikāņu brīvmūrniecībā.

lestāšanās tiesību maksa ir stipri augsta, daudzie banketi

un bagāti izrotāti kostīmi maksā lielu naudu. Jābūt loti ba-

gātam, lai varētu baudīt cildenos nosaukumus „Loti slavenais

bruņinieks" jeb «Visvarenais priesteris". Kostīmi ir parasti

lielākā ložu daļā, sevišķi trešajā grādā, kur tie ir saskaņoti ar

ārkārtējiem ceremoniāliem. «Amerikas brīvmūrnieku ložas un

templi ir ārkārtēji plaši," liecina kāds angļu brālis, kam ir bijis

gadījums brāliskā ceļojumā būt klāt Savienoto valšķu brīvmūr-

nieku sanāksmē. Fortvertas pilsētas (Teksas štatā) priekš-

autnieki nolēmuši celt jaunu templi, kas maksās vienu miljonu

dolāru. Tomēr brāļu izšķērdīgajam lepnumam ir savas robe-

žas. Krize irtos tāpat ķērusi, kā visus citus. Vienīgi ar fi-

nanciālām grūtībām ir izskaidrojami tie milzīgie Amerikas

brāļu zaudējumi, kas sākot ar 1931. gadu progresīvā virzienā

ir pazaudējuši pāri gados 79.610 locekļu.
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Par Savienoto Valšķu brīvmīīrniecības garīgām un revo-

lucionārām tieksmēm jāsaka, ka tās saskan ar skotu rītus un

angļu sakšu brīvmīīrniecības tendencēm. Ar ko tās atšķiras

no" latīņu brīvmūrniecības tieksmēm? Ar to. ka pēdēja pauž

lielākas antireliģiskas tieksmes nekā pirmās, kas ir deistiskas.

Veraks savā nesen vēl publicēta rakstā «Brīvmūrnieciba

Savienotās Valstīs" šo starpību izskaidro šādi:

„Anglu sakšu brīvmūrniecība izplatījusies protestantu ze-

mēs. Tās dibinātāji bijuši protestanti. Tai nav bijis vajadzīgs

cīnīties ar katoļu majoritāti, jo romānu katolicisms tai ir ienaid-

nieks, kas dzīvo tālu, un tas, kas dzīvo minoritātē angļu sakšu

zemēs, nav tai bīstams. Angļu sakšu brīvmūrniecības tuvumā

neķad nav bijusi katoļu valdība, katoļu tauta un katoļu sociālā

elitē; protestantisms ir sataisījis ceļu priekšautniekiem. un šai

sektai atliekas vienīgi ieperināties metodistu un anglikāņu

tempļos, jo to garīdznieki bieži vien apsien brīvmūrnieku

priekšautus pāri par saviem priesteru krekliem. Latīņu brīv-

mūrniecības apkārtnē arvien atradušās tīri katoļu tautas,

kuru baznīcas vadība allaž uzmanās no jaunām idejām un no

antikristīgo sektu draudiem. Cīņa ir bijusi spēcīga, sīva un

bez padošanās; tā turpinās vēl vienmēr tādā mērā vismaz, ka

brīvmūurniecība atzīstas, ka tai ir ko cīnītes."

To pašu uzskatu izsaka arī „Allgemeine Zeitung" seko-

šos vārdos:

«Brīvmūrnieki nav nemaz revolūcionāri protestantu ze-

mēs, bet viņi ir tādi un tādiem tiem jābūt katoļu zemē, lai

liktu triumfēt ar revolūcijas palīdzību protestantu reformas

principiem."

Tā tad, amerikāņu brīvmūrnieki ir deisti. «Viena no pir-

majām lekcijām," kā sacīts «Masoņu rituālā", «liek pie sirds

priekšautniekiem, ka tiem nekad nebūs uzsākt ne kaut ko sva-

rīgu, ne izlūdzot iepriekš dievības svētību." Šāds nosacījums

ir spēkā Amerikas Savienotās Valstīs (sal. Tautas vairoga

iespiesto «Brīvmūrnieku rituālu" NNr. 34—45). Aiz tā iemesla

paša atklāšanas ceremonijas sākumā brāļi raida savu lūgšanu

augstākajam ūniversuma namdarim. Lūk, tādēļ Savienoto

Valšķu brīvmūrnieki, kā arī Anglijas priekšautnieki piejem, ka

ir kāds Dievs, un viņi lūdz šo Dievu.

liet kas ir šis viņu pielūdzamais Dievs un kas viņš ir?

Vai viņš ir Kristus, Buda, socinianiešu dievs (Socīns, dzīv. 16.
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gadus, kas noliedzis Kristus dievišķību), Aļaskas cilšu «To-

tēms", romiešu Venera, grieķu Zevs, — tas priekšautniekiem

vienalga! Viss, ko viņi prasa šinī ziņā no saviem locekļiem,

ir ticība par kaut kādu dievību. — leejot ložā, redzams burts

G mirdzošā saules aplokā, pakārtā virs meistera galvas. Šis

G. burts apzīmējot God: Dievs. Tā liecina Artūrs Preuss,

«Amerikas brīvmūrniecības studijās". Bet ja mēs iepazīsta-
mies tuvāk ar ložas instrukcijām par šo G, tad dabūjam zināt

sekošo: «Ģeometrija, pirmā un cēlākā zinātne ir pamats, uz

kura uzcelta visa brīvmūrniecības ēka". Vai tad nu mirdzošā

saules aploka G neapzīmē drīzāk vārdu «ģeometrija" nekā

vārdu «Dievs". Ko tad nu īsti tas apzīmē: ģeometriju vai

Dievu? Tālāk mums noskaidrojas, ka ģeometrija ir priekš-

autinieku simbols un ka priekšautiniecība ir humānitātes celtne

uz pagānisma pamata; šis simbols ir pilnīgs. Brīvmūrnieku

darbs ir pagānu humānisma tempļa celšana; brīvmūrnieks

tanī ir cēlājs, ģeometrs; brīvmūrniecības dievība ir Lielājs

ceļotājs, Lielais ģeometrs, Lielais ūniversuma namdaris. Tā-

dēļ arī Savienotās Valstīs priekšautnieki kā deisti ir antikato-

liski gluž tāpat kā Francijā.

Zinādami, ka franču brīvmūrniecība ir atklāti proklamē-

jusi par savu mērķi izdzīt Dievu no Francijas, mums jāzina,

ka šis nolūks ir ari vispasaules priekšautniekiem. Ir tikai

viena brīvmūrniecība visā pasaulē, ne pēc sava rītus, kas ir

tikai nejauša, gadījuma vienība; ne pēc savas juridikcijas, kas

līdzigā kārtā tikai vienošanās lieta; ne pēc saviem eksote-

riskiem (neiesvētītiem noslēpumos) locekļiem, jo tos tur dok-

trīnu nezināšanā augstgradu brāli. Ir tikai viena brīvmūrnie-

cība pēc sava patiesā un esoteriskā (iesvētītā noslēpumos)

gara; viņa ir viena savos mērķos un savā lietā; viena savā

apgaismojumā, savās doktrīnās; viena savā filosofijā un sava

mistikā. Viņa sastāda vienu ģimeni, vienu korporāciju, vienu

institūciju, vienu ordeni, vienu pasauli, kas ar savu «kato-

likas" («vispārējs") cenšas atvietot Kristus iestādīto katoli-

cismu.

Visur, kur arī brīvmūrniecība būtu, vai šaipus, vai otrpus

okeāna, mūsu uzdevums ir atklāt viņas sātaniskos nolūkus un

cīnīties ar to bez paguruma.
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Zelta valūtas sabrukums.

Zīdu financiālās varas pamati sāk šķobīties visā pasaulē:

zelts zaudē saimnieciskā dzinēja spēka lomu un ikdienas pie-

dzīvojumi rāda, ka bez zelta gluži labi var iztikt, un zelta dau-

dzums kādā valstī nevar noderēt par valsts varas un valsts

iedzīvotāju labklājības mērogu. Gluži otrādi, valstīs, kurās

koncentrēts sevišķi daudz zelta, kā Ziemeļamerikas Savieno-

tās Valstīs bija un vēl tagad ir, vissmagāk sajūtama saimnie-

ciskā krize, ir šausmīgs bezdarbs, un tā ka nebija arī laikā or-

ganizēta palīdzība, Amerikas strādnieki-bezdarbnieki nonāca

gandrīz tādā pašā bada stāvoklī, kā Padomju Krievijas žīdu

vergi. Lielais daudzums zelta neglāba arī Amerikas papīra

naudas un citu vērtību turētājus no zaudējumiem; valdība

vienkārši paziņoja, ka turpmāk nemainīs papīra naudu pret

zeltu, un papīra naudas kurss krita un paturēja tikai 59$ no

agrākās vērtības zeltā rēķinot. To pašu jau agrāk darīja arī

Anglija un lielais vairums citu valšķu, jo zelta pirktspēja bija

caur visādām žīdu baņķieru un biržas žīdu spekulācijām pārāk

pacelta, preču tirgus vērtība noslīdējusi zem pašizmaksas, ie-

stājās saimnieciskais chaoss un vēl neredzēts bezdarbs.

Pēc kara Vācija vismazāk cieta no žīdu financistu ma-

chinācijām inflācijas laikā. Kad nacionālsociālisti nāca pie va-

ras Vācijā un sāka uz dzīvību un nāvi cīņu ar visu valšķu un

tautu izsūcējiem un kalpinātājiem žīdiem, kuriem līdz tam bija

noteicošais stāvoklis visās valsts un sabiedriskās dzīves sfai-

rās, tad vispasaules žīdu kahals sacēla lielu brēku par vācu

varmācību un uzsāka saimniecisku karu ar Vāciju, cenšoties

izvest visā pasaulē vācu preču boikotu, lai Vācijā neieplūstu

ārzemju valūta un zelts, lai tā Vāciju varētu saimnieciski pie-

spiest pie sienas. Zelts un valūta plūda prom no Vācijas, jo

tai bija jāieved daudzas preces, kuras bij nepieciešamas bru-

ņošanās nolūkiem, lai varētu stāties pretī iespējamam žīdu

organizētam citu valšķu militāram uzbrukumam Vācijai: pa-

pīra naudas segums nokrita līdz 7/V, kas ir desmit reiz ma-

zāks, nekā caurmēra segums citās valstīs. Žīdi gavilēja un

gaidīja, ka nu vācu marka kritīšot un sākšoties inflācija, kā

pēc lielā kara. Bet notika brīnums: markas kurss nekrita, bet

gan otrādi, krita ar visas pasaules žīdu zeltu segtie dolāri un

mārciņas. Tas ir neapgāžams, pat aklam redzams un tavs-
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tāms pierādījums, ka zeltam vairs nav nekādas lomas pasau-

les saimniecībā, ka tas ir tikai «fetišs", māņi, ar kura palīdzību

zelta valūtu ievedot, žīdi tik ilgi ir izsūkuši visas valstis, ku-

ras griezušās pie lielajiem žīdu baņķieriem dēļ zelta aizjēmu-

miem pret lieliem procentiem, ar ko it kā esot vajadzīgs segt

izlaisto papīra naudu, lai tā nekristu vērtībā, un neiesāktos

naudas izlaišana bez mēra. Bet tagad redzam brīnumu:

simtprocentīgi segtie Amerikas dolāri krīt un nesegtā vācu

marka nekrīt. Vācija ir žīdus uzvarējusi arī šajā laukā. Ta-

gad lasām laikrakstos, ka Vācija ir pat spējīga uzpirkt lielus

kokvilnas, vilnas un dažādu audumu krājumus Ziemelfrancijas

rūpniecības rajonā un Liverpūlē — no tiem pašiem žīdiem.

Arī iekšējā kredita ziņā Vācija ir uz pareiza ceļa. Na-

cionālsociālisti, cīņu uzsākot, aizrādīja kā uz vienu no sa-

viem galveniem līdzekļiem žīdus uzvarēt uz «procentu ver-

dzības salaušanu (Brechung der Zinsknechtschaft). Tagad pri-

vātais kredits Vācijas bankās noslīdējis uz 3V2% gadā, kas

loti atvieglo visu parādnieku un rūpnieku un tirgotāju stāvokli

un padara preces lētākas un darba algu līdz ar to lielāku.

Anglijā un Amerikā lielie krediti ir vēl lētāki; bet kamēr nauda

caur dažādām starpnieku rokām nonāk pie amatnieka vai

zemnieka, tā paliek loti dārga. Fords savā slavenajā grā-

matā «Internacionālais žīds" aizrāda, ka pēc kara Amerikā,

neskatoties uz ārkārtīgo zelta pārpilnību, fermeriem bijis jā-

maksā līdz 2
c/f mēnesī par aizjēmumiem. Lielie pasaules

naudas žīdi savā starpā kreditējas pat par Vi% gadā.

bet bagātajā Francijā mazākiem aizjēmējiem arī kredits iz-

nāk 5%'—6% gadā. Tā žīdi ar procentiem izsūc visu tautu

sviedrus un asinis. Arī Vācijā bija loti dārgs kredits dažus

gadus atpakaļ. Kad žīdi pumpēja ārā no valsts valūtu un zeltu

vēl pirms nacionālsociālistu uzvaras, kamēr nebija aizliegts iz-

vest valūtu un zeltu, Vācijas valsts banka paaugstināja dis-

kontu pat līdz 15% gadā, tā censdamās izsargāties no tā sau-

camās kapitālu bēgšanas. Bet šie augstie procenti pastāvēja

tikai pāris mēnešu, jo ar tiem var īsā laikā izpostīt visas tau-

tas labklājību. Vēlāk vācieši uzspļāva uz žīdu «zelta segu-

mu" un saimniekoja ražīgi tālāk bez zelta: būvē ceļus —

veselu tīklu jaunu autošoseju, ceļ jaunas fabrikas, kolosāli at-

tīsta kara aizsardzības rūpniecību, ražo tankus, lielgabalus,

automobiļus, aeroplānus; to visu viņi izdara bez žīdu zelta,
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neiet klanīties žīdu zelta dūžiem dēl aizjēmumiem, kā to dara

daudzas citas valstis, taisīdamas gan iekšējos, gan ārējos aiz-

jēmumus un maksādamas lielus %%, kas dibinājās uz žīdu

oikonomistu maldu mācībām par zelta valūtu, uz lopiski nejē-

dzīgām saimnieciskām teorijām. Jābrīnās, kā lielais vairums

speciālistu - oikonomistu vēl nevar atkratīties no šīm žīdu vil-

tus mācībām; tie brauc kā uzlikti uz sliedēm tajā virzienā,

kādu žīdi nosprauduši.

Saka, ka ja neņems augstus procentus no aizjēmējiem

(pie mums 8%), nevarēs maksāt pietiekoši augstas procen-

tes noguldītājiem (pie mums līdz 6
r/ gadā), un noguldītāji

nenesīšot naudu uz bankām, bet glabāšot to mājās, sākšot

trūkt naudas apgrozībā. Ka pret to ir viegli cīnīties valdībai,

izdarot jaunu naudas emisiju, uz to esam aizrādījuši iepriek-

šējā „Tautas vairoga" numurā rakstā „Ļaunumsakne". Un

daudzās valstīs jau tagad ir ļoti zema likme par aizjēmumiem,

bet par noguldījumiem daudzās valstīs nemaz nemaksā pro-

centes, vai maksā loti maz. Noguldītājs, kas nevar vai ne-

grib patērēt visu naudu, ko ieņem, nepērk preces, kuras pa-

liek veikalos; veikalnieki nepērk no fabrikām, kurām jāsa-

mazina ražošana; tā rodas bezdarbs. Pašā krizes smaguma

laikā daudzi oikonomisti aizrādīja, ka krāšana — preču ne-

pirkšana, taupības vai skopumā dēl, „esot svarīgs krizes

iemesls". Ar to nav teikts, ka cilvēkam jābūt izšķērdīgam; lai

nepērk preces, kas nevēlas patērēt; lai krājējs gulda naudu

bankā, ar iespēju savu krājumu vēlāk izjemt un patērēt, kad

tas viņam būs vajadzīgs. Viņš var mierīgi naudu turēt ari

mājās, ja nebīstas no zagļiem un ugunsgrēka, jo valsts trūk-

stošo apgrozībā naudu var iespiest valsts papīru spiestuvē.
Bet krājējam nav ne mazākās morāliskās tiesības uz procen-

tiem. Kādēļ lai maksājam viņam vēl klāt, kad viņam jau tā

naudas par daudz, ka viņš to nevar visu patērēt? Viņam ir

tiesība sagaidīt no valsts, ka tā sargās viņa ietaupījumu, ne-

ļaujot valūtai krist vērtībā, lai viņa nauda pēc gadiem, kad

tā būs vajadzīga, paturētu savu agrāko pirktspēju; bet vi-

ņam nav tiesības uz citu pūliņu augļiem procentu veidā. Lie-

lākā daļa noguldītāju faktiski ari nedzenas pēc procentiem,
tie dreb par to, lai papīra nauda nekristu vērtībā un tā ne-

zaudētu pirktspēju, kā tas bija lielās inflācijas laikā pēc kara.

Bet augsto procentu dēļ noguldītājiem ļoti bieži jāzaudē. Pri-
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vātas bankas, aizdodot naudu pret augstiem procentiem, bieži

vien riskē un zaudē, jo aizjēmējs nereti nav spējīgs maksāt

' . pēdējie aprij arī pašu kapitālu. Arī valstis ar laiku ne-

spēj vairs nest parādu un procentu nastu un vienkārši ne-

maksā nedz parādus, nedz procentus, tā to tagad nekautrējas

darīt visbagātākās Eiropas valstis — Francija un Anglija;

mārciņa krīt, un agrākiem noguldītājiem un mārciņu pircējiem

un krājējiem jāzaudē. Ja aizjēmējs nevarēs maksāt

procentus, tad nebūs arī noguldītājam. Tādēļ vispirms vajaga

glābt ņo izsūkšanas aizjēmējus — saimnieciskās dzīves ra-

žīgākos cilvēkus — tirgotājus, amatniekus, būvuzjēmējus,

savas ģimenes mītnes būvētājus v. t. t. Tiem nav varas at-

sacīties maksāt parādus un procentus, kā to dara valstis; no

viņiem parādus piedzen un tā viņus izposta pavisam; no

valstīm piedzīt nevar, jo piedzīšana ar varu izmaksā vēl

dārgāk un ir vēl liels risks, ka pats netiek sakauts; un pri-

vātais pilsonis jau viens pats karot nevar. Loti grūti ir lielu

ģimeņu tēviem. Tos apstākļi spiež dažreiz ietaisīt parādus, bet

lielo procentu maksāšana aplaupa visu ģimeni. Ja mūsu ban-

kas maksātu noguldītājiem 2% gadā un jemtu no aizjēmējiem

4% —5% gadā, tad mūsu krize būtu pārvarēta. Reizā jāpaze-

mina arī nejēdzīgi augstais vekseļu nodoklis.

Ir pēdējais laiks atmest žīdu oikonomistu maldu mācības

par zelta valūtu un augstiem procentiem! Nupat arī Beļģijas

zelta valūta sabrukusi; žīdi bija izpumpējuši ap vienu mil-

jardu zelta beigu no Beļģijas valsts bankas, un Beļģijas val-

dība pārtrauca tālāko papīra beigu apmaiņu pret zeltu, reizā

ar to pazeminādama papīra naudas vērtību par 25%, paredzot

vajadzības gadījumā pazemināt vēl par 5% ■ Beļģijas papīra

naudas turētāji un noguldītāji zaudē V± daļu no saviem nogul-

dījumiem, *zeltā rēķinot. Bet ja pazeminātās beigas pirktspēja

paliek tā pati, t. i. ja preču cenas neceltos, tad, mantā rēķinot,

zaudējumu nebūtu. To rādīs laiks. Arī mūsu noguldītāji var

sagaidīt to pašu, ja nepazeminās procentu likmi, jo visus aiz-

jēmējus jau nevar izputināt un izūtrupēt, tā būtu saimnieciska

katastrofa; aizjēmēji būs jāglābj arī mums, atsakoties no

zelta valūtas; zaudēs augsto procentu naudas kārie noguldītāji.
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Vēstures lapas šķirot...

Laiks izdzēš pagātnes atmiņas. Daudzi notikumi gūst iz-

skaidrojumu un viņu cēloniskie spēki top redzami tikai pēc ga-

diem un pat gadu desmitiem. Bet ja ikdienības trauksmē aiz-

mirst pagātni, necenšas izprast to no tagadnes perspektīves,

tad uzskati par pagātnes svarīgajiem notikumiem ir tikai mig-

laini un nepareizi.

Vai pirms nedaudziem gadu desmitiem kāds varēja iedo-

māties, ka lielā Krievija, kur tik labi jau bija pazīstama žīdu

problēma, taps par niecīgu spēllietiņu neredzamo pasaules

valdnieku -— Ciānas gudrajo rokās? Vēstures lapas stāsta par

notikumiem, uzrāda kailus faktus. Tas jau zināms, ka Krievi-

jas-Japānas karš un 1905. g. revolūcija ir žīdu inscenējums. Bet

ja žīdiem Krievijā vēl 1910. g. bija ierobežotas dzīves vietas,

tad tādas domas daudziem liekas ne visai pamatotas. Tādēļ ir

vērts, ka pašķirot vēstures lapas, pašķiram arī šķietami maz-

nozīmīgus un putekļiem klātus pagātnes dokumentus, lai lielie

vēsturiskie notikumi kļūtu daudz saprotamāki un gūtu pavisam

jaunus izskaidrojumus. Tas ir ieguvums žīdu problēmas pa-

reizai izpratnei.

Cīna Krievijas valsts dome.

1911. g. 9. (22. j. st.) februārī Krievijas valsts domē izcē-

lās asa cīna par žīdu apdzīvojamo rajonu atcel-

šanu. Praktiska nozīme šim atcēlumam bija maza. jo jau

gadusimtiem ilgi žīdi lodāja pa visu plašo Krieviju. Arvienu žī-

diem atradās līdzekļi, lai iespiestos aizliegtos rajonos, apejot

pastāvošos noteikumus, vai arī piekukuļojot valsts administra-

tīvās personas. Svarīgs atbalsts žīdiem bija brīvmūrnieki —

valstsvīri. Visbeidzot žīdiem bija arī cits līdzeklis — jauktās

laulības, lai iespiestos krievu sabiedrībā.

Bet ierobežotā dzīves vietu atcelšana žīdiem bija pre-

stiža jautājums. Neskatoties uz revolūciju, brīvmūrnie-

kiem un apmuļķotajiem sociālistiski-marksistiskiem gojiem, žīdi

vēl nebija ieguvuši vienlīdzīgas pilsoņu tiesības, resp. brīvas

rokas savu sātanisko mērķu tālākai piepildīšanai. Tad trešajā

valsts domē pienāca sengaidītais mirklis, kad žīdi ieguva pla-

šāku brīvību Krievijas sagraušanai. Bet netaisīsim iepriekš

330



komentārus. Pievedīsim toreizējās Pēterpils telegrāfa aģentū-

ras ziņojumu par valsts domes sēdi 1911. g. 9. februārī:

Sēdi vada kņazs Volkonskis. Uz dienas kārtības 166 valsts

domnieku priekšlikums, atcelt žīdu apdzīvojamos rajonus, lai

izšķirtu, vai priekšlikumu nodot kommisijai.

Maklakovs (kadetu deputāts): «Likums par žīdu apdzī-

vojamiem apgabaliem nekādi nav savienojams ar 17. oktobra

aktu. Savā laikā ministru kommisija atzina, ka no valsts vie-

dokļa žīdu jautājuma nav, bet ir sociāls, rases jautājums. No

šī uzskata nāk valdības necienīgā un nekonsekventā polītika

pret žīdiem. Atzīstot, ka antisemitisms pastāv un dodot žīdu

ienaidniekiem tiesību — norobežoties no žīdiem un tos apka-

rot, valdībai nav tiesības būt antisemitiskai, jo tas ir tikai tie-

sisks jautājums. Starp valdības paskaidrojumiem par visu pil-

soņu vienlīdzību un polītiku žīdu lietā ir asa pretruna; lai gan

žīdi pret valsti izpilda visus pilsoņu pienākumus, valsts tos, un

it īpaši — vājākos, apspiež ar visu spēku. Likums par žīdu

apdzīvojamiem rajoniem nav aizsniedzis mērķi un noder par

pamatu administrācijas patvaļībām. Domes lēmumam jāatzīst,

ka ne viss te ir kārtībā. Žīdu jautājums ir mūsu jautājums,

jautājums par tiesību uzvaru Krievijā. Lietu atliek nodot tikai

kommisijai." (Opozicijas applausi.)

Markovs 11. (lab.): „Es un mani domu biedri — arvien

padodamies Viskrievijas valdniekam un izpildām visu to, kas

tiešām teikts 17. oktobra manifestā. Par oktobristiem nosau-

cas tikai tie, kas manifestu grib izķēmot. Naivi ir domāt, ka

17. oktobra manifests varētu pārgrozīt krievu tautas uzskatus

pret žīdiem, un varmācīgo žīdu uzmākšanos atstāt privātai

personīgai iniciātīvei, kā to Maklakovs grib. Žīdu vara ir

liela! Valsts tikko spēj tikt ar to galā. Žīdiem

nav liktas robežas, bet — viņu darbs ir krievu

darba izmantošana. Tādos apstākļos nav jāžēlojas, ka

valsts rietumi iet bojā zem izsūcēju žīdu ķetnām. Ja ir pa-

reizs tas aizrādījums, ka žīdi no saviem rajoniem cenšas tikt

ārā ar policijas demorālizācijas paņēmieniem, tad jāaizbāž

visas šķirbas, pa kurām viltīgā tauta lien tur,

kur to nelaiž. Bet katrs policists, kas kādu žīdu izlaidis

cauri, aizsūtāms uz Sibiriju. Mēs lūdzam, mūžam nesist žī-

dus, tikai pasargāt krievus no tiem. Bet jūs gribat žīdu varai

nodot visu Krieviju! Pareizs viedoklis bija krievu muižnieku
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sapulcē, ka Krievijas politikai jābūt žīdu izdzī-

šanas politikai. Jo žīdu bari izceļos tālāk

proj ā m, j o — labā k. Tāda polī t i ka ir īstenā

valsts gudrība!" (Piekrišana labā spārnā.)

Pokrovskis 11. (sociāldēm.): «Varmācības politiku pret

žīdiem nevar attaisnot ar valsts oikonomiskiem apstākļiem.

(?) Tās cēloņi meklējami mākslīgi koptā nacionālā naidā, ko

valdība izlieto tautas naida vēršanai uz to pusi, kur sagaidāma

vājāka pretestība, t. i. uz žīdiem. Griezties pie valdības ar tādu

projektu ir veltīgi. Zīdiem nav ko cerēt uz valdību, ne trešo

domi. Vienīgais glābiņš ir tas, ja žīdi savienojas kopā ar ci-

tām tautībām cīņai pret valdību."

Sēdes vadību uzņemas Gučkovs.

Cerkasovs (nacion.): „Pret žīdiem jācīnās — tos lokā-

lizējot. Ja žīdu dzīves vietas aprobežos, viņi beidzot aizies no

Krievijas. Tās guberņas, kur žīdi tagad dzīvo, tomēr ieguvušas

pret viņiem immūnitāti. Ja žīdus atlaidīs pa visu Krieviju, tas

būs valstij loti kaitīgs darbs. Nacionālistu vārdā lūdzu pro-

jektu noraidīt." (Nacionālistu un labo ilgi applausi.)

Niselovičs (žīds): „2īdu tauta tic, ka trešajā valsts domē,

lai gan tā dažāda sastāvā, neradīsies tāds vairākums, kurš vē-

lētos uzglabāt novecojušās un visās civilizētās valstīs atmestās

antimorāliskās normas, ar kurām vienai tautas daļai atjemtas

elementārās cilvēku tiesības. Žīdu ierobežojumu atcelšanu

prasa nevien valsts intereses, bet arī Krievijas cienība." (Ap-

plausi kreisā spārnā.)

Frīdmans (žīds): «Apspriežamais projekts ir pirmais mē-

ģinājums ievērot 6.000.000 lielās žīdu tautas intereses. Žīdu

tauta necilvēcīgi apspiesta vairāk gadu simteņus. Pārejot līdz

ar poliem zem Krievijas varas, žīdi pārvērsti par beztiesiskiem

pārijiem. Krievijas cienība un vienkārša taisnība prasa, lai pie-

ņemtu šo projektu."

Rožkovs (darba gr.): «Paziņoju darba grupas vārdā, ka

balsosim par projektu, jo uzskatām to par krievu tautas apzi-

ņas un goda lietu."

Zacharovs I. (žīds): «Pat skatoties no evaņģēlija viedokļa,

ir netaisni nosodīt veselu tautu viena vai vajrāku noziedznieku

grēku dēl." («Lielisks" viedoklis! „T. V." ref.)

Matjuņins («oktobr.'O: «Oktdbristi žīdu rajonu atcelšanu
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neuzskata par tautas postu. Žīdi nav nekas ārkārtējs, lai vinu

dēl novērstos no normālas kārtības."

Rodičevs (kadetu dep.J: «Taisnība ir visu laužu tiesība,

vai valstī valda tiesības, vai arī tur piemēro privilēģijas. Dzī-

ves vietas maiņas tiesības jāpiešķir katram krievu pilsonim, kā

cilvēku tiesību, tā morāles un krievu pilsoņu cieņas vārdā. Lai

dzīvo visu vienlīdzība likuma priekšā!"

Andreičuks: «Visu Volinijas zemnieku pārstāvju vārdā,

izjemot Klimenko (.*.), izsakos pret projektu?"

Gulkins (bezpartej.): «Visām tautībām jābūt tiesībās vien-

līdzīgām."

Baziļevičs (oktobrists): «6.000.000 žīdu neapspiedīs

150.000.000 krievu. Projektu var pieņemt."

Priekšsēdētājs: «Šeit nav izšķirams jautājums, vai pro-

jekts ieteicams vai ne, bet lieta nododama vienīgi kommisijai."

Balsojot, izsaucot pēc vārdiem, ar 208 pret 138, 8 atturo-

ties, nolemj projektu nodot personas neaizskaramības kommisi-

jai, noliekot pēdējai 1 mēneša laiku atsauksmes sastādīšanai,

Kaut arī projektu nodeva kommisijai, tad tomēr redzam,

kādas domstarpības pastāvējušas žīdu jautājumā trešajā Krie-

vijas valsts domē.' 1911. g. 9. februāris ir vēsturiska diena,

priekšspēle vēlākiem svarīgajiem notikumiem, Krievijas sabru-

kumam. 1911. g. 9. februārī noritēja vēl cīņa par vienlīdzīgu

pilsoņu tiesību piešķiršanu žīdiem. — Pēc nedaudz gadiem žīdi

nostājās uz Krievijas valdnieku pjedestāliem, satriecot drupās

gadusimteņus veco kultūru, apslaktējot miljoniem nežīdus!

Protama lieta, ka tie balmutīgie žīdu dienderi-nežīdi, kas

uzstājās pret savas tautas interesēm, necīnījās pārliecības dēl.

Viņu «pārliecību" sen noteica slepenās brīvmūrnieku ložas.

Visa 9. februāra domes sēde bija tikai maskarāde, kurā nedau-

dzi krievu patrioti izmisuši veltīgi cīnījās. Uz Krievijas valsts

domes piemiņas medaļām vienā pusē ir žīda Kerenska barel-

jefs miniatūrā, otrā pusē — uzraksts «Brīvība" un brīvmūr-

niecības simbols ■— uzlēcoša saule, kurā ietverta žīdu piecstū-

rainā zvaigzne, kas tagad jau septiņpadsmit gadus valdonīgi

blāzmo pār Krieviju. Tas pierāda, zem kādas zvaigznes bija

dzimusi Krievijas valsts dome.

Vai 1911. g. 9. februāris apzinīgam latvim neliek ko p

domāt?
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Bernes process.

Pērnajā rudenī Šveices žīdi bija iesnieguši Bernes tiesa

sūdzību pret dažiem šīs zemes pilsoņiem par žīdu apvaino-

šanu. Šinī sūdzībā žīdi mēģināja panākt tā saukto „Cianas

gudro protokolu" aizliegšanu, cenzdamies pierādīt tos par vil-

tojumu un sēnalu literātūru. Uzstājās dažādi liecinieki, piem.

Burcevs no Parīzes, virsrabīns Ērenpreiss no Stokholmas, cio-

nistu vadonis Veicmanis no Londonas v. c, kas liecināja par

labu žīdiem. Tā kā apsūdzētā puse nespēja tik ātri savākt lie-

ciniekus, tad procesu pārtrauca un atjaunos atkal š. g. aprīļa

beigās. Še tad uzstāsies liecinieki no otras puses. Tiesa ir

izsaukusi par lietpratēju no apsūdzēto puses no Vācijas „Welt-

Dienst" izdevēju pulkvedi - leitenantu Ulrichu Fleischhaueru.

Šis liecinieks ir iesniedzis tiesai līdz noliktam termiņam, t. i.

š. g. janvāra mēn. 15. dienai 600 lappaspušu biezo atzinumu,

kurā iztirzā žīdu pasaules imperiālisma jautājumu un no tā at-

risināto «Protokolu" sastādīšanu. Tai pašā laikā arī galvenais

apsūdzētais, šveicietis Silvijs Šnels ir pieteicis 38 lieciniekus

ho 2\ zemes, kas apgaismos «Protokolu" aizkulises ikvienā

zemē, kurā savu iespaidu un graušanas tieksmes izplatījuši

žīdi. Procesa sākumā žīdi domāja, ka ar viņu pēkšņu uzbru-

kumu tie viegli gūs uzvaru tiesā. Kamēr vienā pusē stāvēja

vienīgi apsūdzētais, minētais jaunais Šveices pilsonis, tamēr

otrā pusē žīdi bija savākuši un nostādījuši visu savu interna-

cinālo ģenerālštābu. Pat virsrabīns Ērenpreiss no Stokhol-

mas un pazīstamais cionistu vadonis Dr. Chaims Veicmanis

no Londonas bija ieradušies pie tiesas par lieciniekiem. Šie

gribēja jaunajam, nepiedzīvojušajam ārietim uzstādīt tūlīt

šachmatu. jo tam trūka vajadzīgā materiāla un arī nepiecie-
šamo naudas līdzekļu, lai varētu tādam lielo žīdu uzbrukumam

sekmīgi pretoties. Tādā kārtā žīdi cerēja nespēcīgo pretnieku

dabūt gar zemi vienā acumirklī, un sev no tā mantot lielu

internacionālu ieguvumu. Ar to būtu pasaules antisemītismam

aizbāzta mute jeb vismazāk dots sāpīgs trieciens. Tās cerības

nu žīdiem izgaisinātas un pilnīgi zudušas. Ir sastādījusies in-

ternacionāla palīdzības komiteja, kurā piedalās visi ievēroja-

mākie panāriešu kustības piekritēji visās zemēs, lai sagādātu

vajadzīgos līdzekļus šāda procesa vešanai resp. apsūdzētā at-

balstīšanai, kam nu ir izsniegts arī attiecīgais aizstāvēšanās
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materiāls. Ziedojumi procesa izdevumu segšanai tiek vākti

caur Postscheckkonto: Boris. Toedtli fūr „World-Service"

m Uern, Nr. 111. 10477.

Šoreiz darbs tiks padarīts līdz galam, lai ar savākto ma-

teriālu atklātas tiesas priekšā atdarītu acis tiem ariešiem. tām

tautām, kam nākas ciest žīdu spaidi un kurās graušanas un

verdzināšanas darbs jau uzsākts pēc «Protokolu" receptes un

virzīts tālāk šausmīgā gaitā. Visiem taču ir zināms, kurp ved

žīdu imperiālisms, ja tas tiek pie varas — to rāda lielinieku

zemes, kur žīdi ir varas paudēji.

Procesa turpinājums un, domājams, arī noslēgums nolikts

Bernē no 29. š. g. aprīļa mēn. d. līdz 4. maijam. Attiecīgo

pierādījumu resp. iztirzājumu fakti tiesas priekšā ir svarīgi

ne vien apsūdzētam, ne vien internacionālajai panāriešu kus-

tības palīdzības komitejai, bet arī āriešu tautām, kas jau no

paaudžu paaudzēm ir audzinātas maldīgos uzskatos par žī-

diem. Svarīgi tādēļ būtu, ja tā dažādu tautu preses dala, kas

ir brīva no žīdu un viņu pabalstītāju, visādu slepenu organizā-

ciju iespaida, sūtītu savus korespondentus uz Bernes procesu,

jo nezin, vai atkal kādreiz būs gadījums žīdisma jautājumu tik

pamatīgi iztirzāt atklātības priekšā.

Kādos apstākļos jāstrādā ārstam Padomju
Krievijā.

Kāds inženieris A. Laubenheimers ir izdevis grāmatu par

Padomju Krievijas apstākļiem, kurā ievietotas 25 šīs zemes

apstākļu pazinēju liecības ar daudz illūstrācijām. Grāmata

iznākusi Berlīnē, Nibelungcnverlag. Atstāstīsim no šīs grā-

matas kāda ārsta piedzīvojumus — tikai dažus, kas lasītājam

liks nodrebēt šausmās par Padomijas dzīvi. Ārsts stāsta se-

kosi:

„Biju ārsts kādā apriņķa pilsētā un pārvaldīju sanitārval-

cies sērgu nodalu. Izdevu še rīkojumu, ka jāiznīcina viens

vagons siļķu, kas bija samaitājušās (sapuvušas) aiz sāls tril-

kuma. Siļķes (apm. 14.000 kilgr.) izveda ārā no pilsētas 8

kilometrus tālu, izraka bedres un sagāza tanīs sapuvušās siļ-

ķes, aplejot ar petroleju, kaļķiem un aizberot ar zemēm. Kad

pēc pusotras dienas izbraucu apskatīt siļķu aprakšanas vietu.
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tad par lieliem brīnumiem atradu tikai tukšas bedres. Izrā-

dījās, ka apkārtnes iedzīvotāji,bija dabūjuši zināt par siļķēm

un nakts laikā bija tās izrakuši, aiznesuši projām un arī ap-

ēduši. Kā sekas tam bija masu saindēšanās, un GPU mani ap-

cietināja. Pēc 9 aresta dienām mani notiesāja par nolaidīgu

dienesta izpildīšanu un atcēla mani no sērgu nodaļas pār-

zina amata."

„Par katras medicīnas iestādes jeb katras slimnīcas va-

dītāju iecelts ir kāds komūnists, kam nav ne mazākās nojēgas

par medicīnu, bet kas savā varā ir spēka vīrs. Tā arī bija

tajā poliklīnikā, kur es strādāju: par manu tiešo priekšnieku

bija iecelts kāds pusanalfabēts dzelzceļa sargs, ar kuru man

gadījās konflikts. Es biju aizjemts chirurģiskās operācijas tel-

pās un pašlaik izdarīju kādu komplicētu operāciju (vēdera uz-

šķēršanu), ievērojot visstingrāko antiseptiku, lai nenotiktu in-

fekcija. Te piepeši ienāk operācijas zālē mans „biedrs priekš-

nieks" kažokā, aitādas cepuri galvā un machorkas papirosu

zobos. Viņš pienāk taisni pie operācijas galda un pat atspie-

žas pret to. Par maniem vārdiem: „Kā jūs to varat darīt,

biedri! Tā tak nevar pie operācijas galda nākt klāt!" — mani

nodeva „biedru tiesai" par rupju uzstāšanos pret savu priekš-

nieku. Tiesa nosprieda: «Atzīmēt uz melnās tabulas". Tāda

atrodama katrā iestādē."

«Ārstiem daudzkārt jāmācās arī polītiskās gudrībās. Tā

kādā tamlīdzīgā pārbaudījumā man deva sekošus jautājumus:

«Ko jūs darītu, biedri dakter, ja jums slimnīcā būtu tikai viena

deva neosalvarsana, bet būtu divi slimnieki ar atgulās tīfu:

viens komūnistu partijas biedrs un otrs bezpartijas cilvēks?

kuru jūs ārstētu papriekš?" Es atbildēju: «To, kam ātrāk

vajadzīga palīdzība." Par tādu nepiedodamu atbildi mānā

darba grāmatā ierakstīja: «Polītisks analfabēts."

«Kādreiz, kad kādu laiku biju par dzelzceļa sanitārārstu,

man bija jāizdara ceļotāju sanitārā pārbaude un ārstēšana

dzelzceļa stacija. Stacijas priekšnieks pienāca pie manis un

teica: «Biedri dakter! Uz līnijas 17-tajām sliedēm ir pienā-

cis vaņģinieku transports, kas ir ceļā uz Tālajiem austru-

miem." Transporta pārzinis — pavadītāju trupas koman-

dieris — man paziņoja, ka 8 dienu laikā šinī transportā nomi-

ruši 132 cilvēki. Transportēti še tika zemnieku kulaki un vācu

kolonisti Krievijas pavalstnieki, kas bija izraidīti no Ukrainas.
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Mūsu skatiem atvērās tik šaušalīga aina, kādu gan nevarēšu

aizmirst visu savu mūžu. Vagoni bija pieblīvēti pilni ne ti-

kai ar vīriešiem, bet arī ar sievām un bērniem. Vissi bija pār-

guruši un izbadojušies. Viņi tikko vēl varēja noturēties uz

savām kājām. Visa vagona grīda bija pārklāta ar cilvēku iz-

kārnījumiem, jo vagoni visu laiku bija aizvilkti ar ķēdēm un

noslēgti. Tikai durvīs bija vaļā neliela sprauga, kurā bija ie-

likta rene, pa kuru notecēja mīzali. Iztaujājot, dabūju zināt,

ka vaņģinieki dabūjot katru dienu 50 gramu melnas maizes un

uz katra vagona 2 spaiņus vāroša ūdens dienā. Es iesniedzu

raportu par vagonu sanitāro stāvokli GPU pārvaldei, bet no

manis izspieda parakstu, ka šai šaušalīgajai ainai jāpaliek vi-

siem par noslēpumu."

Komunisma briesmas aug.

„Nachrichtendienst" raksta savā 19. septembra numurā, ka

no Vācijas uz Ameriku aizbēgušais komunists un pasaules re-

volūcijas kurinātājs, žīds Villij's Mūncenbergs, organizējot Zie-

meļ-Amerikas Savienotās valstīs masu streikus. Jau pirmā

komūnistu internacionāles kongresā Maskavā viņš piedalī-

jies pie darbības programmas un taktikas izstrādāšanas un

gadu pēc tam šās internacionāles vakara sēdē sacījis runu,

kurā uzsvēris, ka notecējušais gads ar saviem polītiskiem no-

tikumiem spīdoši pierādījis, ka pirmā kongresā apstiprinātā

programma un taktika bijušas pareizas. Otrais kongress darī-

jis pareizi, tās noteikti izpildot, organizējot atklāti strādnieku

masās komūnistisko kustību. Par teicamiem panākumiem to-

mēr vairāk jāpateicoties tiem simtstūkstošiem strādnieku Vā-

cijā, Ungārijā v. c. valstīs, kas izpildījuši programmas taktiku:

ar ieročiem rokā un asiņu izliešanu, kas esot revolūcionārās

propagandas praktiskais panākums un vērtīgāks proletāriāta

revolūcijā, nekā tūkstošiem jaunuzņemtu biedru.

Tas pats jāsakot par strādnieku kustību Anglijā, Francijā

un Amerikā. Lai gan tur vēl neesot satracinātas strādnieku

masas atklātai revolūcijai līdz buržūju gāšanai, bet ar revolū-

cionāro propogandu esot novērsts šo valšķu militārs uzbru-

kums Padomju Krievijai, t. i. karš pret viņu.

Neviens nedrīkst domāt, ka tagad ir citādi. Taisni otrādi:

komūnistu internacionāles propaganda ir vēl pastiprināta un
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paasināta un pārplūst visu pasauli. To apstiprina pati komū-

nistu avīze Maskavā — „Pravda" p. g. septembra numurā,

rakstot, ka Amerikas komūnistu partija sastādījusi cīnītāju

sarakstu no biedriem, kas apmācīti dot sitienu uz sitiena.

Tāpat esot sastādīts stratēģisks saraksts šķiru cīņai, kas pro-

tot ar veiklu mēli aizraut strādnieku masas šķiru naidā. Par-

tijā esot viena fronte no apakšas līdz augšai un iegūstot vien-

mēr lielākas simpātijas strādnieku masās. Partija liekot vis-

lielāko vērību uz Marksa-Ļeņina mācību turpmākam pasaules

revolūcijas sagatavošanas darbam.

Tā tad komūnisma briesmas aug augdamas, un neviens

nedrīkst jūsmot ne par pacifismu, nedz paneiropeismu ar

Coudenhovi-Kalergi priekšgalā. Neviens arī nedrīkst nepazīt

šo grafu un nezināt viņa, nolūku. Par viņu „Tautas vairoga"

jau rakstīts.

Hermanis Fēhsts arī pierādījis savā darbā „Bolsche-

\\ ismus und Judentum" (Lieliniecisms un žīdisms), cik cieša

sakarā stāv no laika gala žīdu jautājums ar marksismu. Viņš

dara žīdismu atbildīgu par lieliniecisko revolūciju Krievijā un

pierāda ka tur visu laiku līdz šai dienai noteicošā vara atrodas

žīdu rokās. Tāpat F. O. H. Šulcs pierāda, ka žīdi vadījuši, ko-

puši un izaudzinājuši marksismu, sociāldēmokratismu un ko-

mūnismu arī Vācijā. Šulcs pats bijis agrāk sociāldēmokrats,

kuru pasaules uzskats viņam ir pamatīgi zināms un viņam

zināma arī marksisma personālā aizmugure Vācijā, žīdisma

ciešais sakars ar strādniecību. Fehsta un Švarca atklājumi un

pārliecinošo materiālu pierādījumu bagātība tik liela, ka ar

tiem pamatīgi jāiepazīstas visām tautām visās zemēs, lai zi-

nātu savus visbīstamākos ienaidniekus, kas ievīstījuši savos

tīklos visu tautu un valstu saimniecisko un kultūrālo, reliģisko,

paidagoģisko un polītisko dzīvi. Nepazīstot šos ienaidniekus,

neviena tauta un valsts netiks un nevar tikt no šā tīkla ārā.
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Latvija.
Par tautas dzīva speķa samazināšanos.

Bērnu palīdzības savienības nodalu konferencē plašāk runāja

Dr. Melbārdis-Bergmane un sociālās apgādības departamenta dir. C). Sīlis,

aprādot tautas dzīvā spēka samazināšanās cēloņus un uzrādot līdzekļus

viņas novēršanai pie mums un citām tautām. Starp tautas dzīvā spēka

samazināšanās cēloņiem uzrādīja trūcīgos dzīves apstākļus, nenodrošināto

materiālo stāvokli, ģimeņu dzīves iziršanu, tikumības sabrukšanu, pieķer-

šanos izdzīves priekiem, vieglai dzīvei; bet neuzrādīja šo cēloņu iemeslus.

Pie mums dzīvā spēka samazināšanās sākusies pagājušā gadu simteņa

beigās. Latvijas pastāvēšanas laikā valdiba, Sarkanais Krusts, Bērnu pa-

līdzības savienība un citas organizācijas visai rūpējušās par bērnu mir-

stības samazināšanos, dibinot zīdaiņu patversmes, nedēļnieču, mātes uti

bērnu atpūtas mājas, veselības kopšanas vietas un muzejus ar priekšla-

sījumiem, padomiem, palīdzību un literātūru. Panākumi esot visai ieprie-

cinoši
—

bērnu mirstība ievērojami samazinājusies, turpretim dzimstība

nepavairojas. Šajā ziņā esot visvairāk vainīgas turīgo šķiras pilsētās, bet

uz laukiem vecsaimnieku, daļa jaunsaiirjnieku un amatnieku šķiras. Viņu

materiālais stāvoklis, dzīves un pastāvīgās dzīves vietas nodrošinājums

dod viņiem iespēju pavairot savu ģimeņu locekļu skaitu krietni vaitāk,

nekā tas notiek. Laukstrādniekos vairosies ģimenes locekļu skaita, kad

dos viņiem iespēju nodibināt savu ģimenes dzīvi, kādam nolūkam nepie-

ciešami pirmā kārtā piemēroti dzīvokli, "zemes gabaliņi, vai dārziņi, arī pa

govei, aitai v. t. t. savām dzīves vajadzībām. Pret abortiem loti sekmīgi

var strādāt ārsti un vecmātes, ja vien viņi nopietni grib, jo sevišķi pre-

cētās sievietes nav grūti atrunāt no tām. Jānodrošina valsts un pašval-

dību iestāžu un privātu uzjēmumu darbinieku un kalpu stāvoklis tā, kā

viņiem nav jābaidās par rītdienu. Ne jau tikai alga, bet drošība, kā ne-

zaudēs savu vietu un darbu, ir algotņu dzīves pamats.

Debatēs izteicās, kā jāzina visi iemesli, kas radījuši minētos dzīvā

spēka samazināšanās cēloņus. Dir. O. Sīlis gan pareizi aizrādījis, ka pie

mums dzimstība sākusi mazināties pagājušā gadu simteņa deviņdesmitos

gados, bet tad jau arī sākās pie mums sociāldēmokratisms ar savām po-

stošām, graujošām un ārdošām mācībām pret Dievu un ticību, laulību,

ģimeni un vecākiem, tēviju, tautību un 'godīgu darbu. Ar savām mācībām

par „brīvo mīlu", abortiem, izdzīvi, priekiem un baudām līdz izvirtībai

sociāldēmokrati saplosīja tautas dvēseli un iznīcināja viņas tikumus un

svētumus. To visu mēs labi zinām, visu esam redzējuši un matijuši, žē-

lojāmies par šiem tautas dzīvā spēka samazināšanās cēloņiem, bet nedo-

mājām par šo cēloņu iemesliem; nerunājām par to, kas ir sociāldēmokrā-

tisms, no kurienes viņš nāk un uz kurieni aizved. Mēs klusam par tiem

tumšajiem spēkiem un tām viņu slepenajām ar ~brālības, vienlīdzības un

brīvības". „humānitātes" un pat ..kristietības" segu aizplīvurotām organi-

zācijām un sektēm, kas strādā jau gadu simteņiem visu tautu, bet sevišķi

kristiešu gara un dvēseles spēku izdeldēšanas un saimnieciskās dzīves

sagraušanas un izpostīšanas darbu. Mēs noklusām, ka sociāldēmokrati ar
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saviem dvīņu brāļiem komūnistiem nāk no šo tumšo spēku pekles, ir to

atklātās cīņas kaujas avangarde pēc pasaules varas un virskundzības.

Mēs klusam vēl pat tagad, kad Vācija jau pirms gadiem ir iesākusi un

neatlaidīgi turpina atklātu, asu un noteiktu cīņu jau tieši pret pašiem tum-

šajiem spēkiem kā tautu lielāko nelaimi un briesmīgāko ienaidnieku.

Vācija pat jau atjem viņiem valstspilsoņu tiesības, atsakās no katra sa-

kara ar viņu komūnistisko valsti un prasa to pašu arī no citām Eiropas

valstīm. Ar to vien, kā mēs uzskaitām ļaunumus un netikumus, tos mēs

nenovērsīsim. Kamēr nebūs iznīcināti tumšie, visu sagraujošie spēki, paši

ļaunumu un netikumu pamati, nenovērsīsim tautas dzīvā spēka samazi-

nāšanos ne turīgajās, nedz mazturīgajās šķirās. Tautai jāzina, kas ir vi-

ņas ienaidnieki, postītāji un grāvēji, lai viņa zinātu cīnīties pret tiem.

Ašera Achada Hachama pulki.

Nav kommunisma sērgas

bez žīdu bacilla.

1) Pagājušā rudenī „Tautas dēla" izrādē dažos kinoteātros mestas

smirdošas bumbas. Apcietinot dažus vainīgos, izrādījās, ka kādi latviešu

jaunekli iekļuvuši kommūnistu jaunatnes organizācijā ar žīda Eidus 'palī-

dzību, un ka bumbu izgatavošanā par dalībniekiem bijuši žīdi Ābrāms

Kukla un Izaks Lisics, kas arī glabājuši kommūnistu literātūru.

2) Š. g. marta mēneša 8-tā dienā Liepājas apgabaltiesa pabeidza

„kommūnistiskās intelliģentās jaunatnes Liepājas rajona" prāvu, kurā dar-

bojušies bez kristīgo laužu bērniem žīdi Jēkabs Izraelsons un Šimiche

Veinbergs. Pirmajam piespriests 1 gads audzināšanas labošanas iestādē

(tas tikai 17 gadu vecs) un otram — 5 gadi spaidu darbos.

3) Š. g. marta mēn. otrā pusē nodoti tiesai Rīgas un Vidzemes kom-

mūnistu organizāciju locekļi: to starpā žīds Dāvids Rapoports, 31 gadu

vecs.

4) Š. g. marta mēn. 21. d. Liepājas politiskās pārvaldes ierēdņi ap-

cietinājuši 15 žīdu kommūnistu jaunekļu, kas bija sapulcējušies divi dzī-

vokļos. Tur atrastas arī kommūnistu proklamācijas.

Ministru prezidenta sveiciens Rīgas žīdu draudzei.

Ministru prezidents K. Ulmanis Rīgas pilsētas kora sinagogas 30 g.

jubilejas svinībās piesūtījis draudzes pārvaldei apsveikšanas rakstu: „Sir-

snīgi apsveicu Rīgas pilsētas kora' sinagogas draudzes kuplo saimi viņas

gaišo un lielo svētku dienā, svinot sava dievnama 30 gadu pastāvēšanas

jubileju, un novēlu, lai šī dižā dievnama sienās arvien valdītu miers un

vienprātība un lai gars, kas tur mājo, darītu jo stiprus visus draudzes lo-

cekļus uzticībā mūsu atjaunotai Latvijai un kopējā darbā par mūsu zemes

laimīgu kultūrālo un saimniecisko nākotni." („J. Z." Nr. 82,)

Tīras asinis! Katra tauta ir no dabas miesīgi un garīgi sevī cieši

saistīta cilvēku vienība, sava īpatnēja asiņu grupa, kas uztur viņu dzīvu

un spēcīgu un atšķir tieši ar šām īpatnībām no citām tautām, asiņu gru-

pām. Sajaukt tautas tīrās asinis ar citu tautu vai rasu asinīm nozīmē —

aizbērt savas tautas dzīvības avotu. Tas ir bijis par cēloni, ka pat vis-
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lielākās un varenākās senatnes kultūras tautas ir iznīkušas un ka no vi-

ņām ir atlikušās tikai drupas, nedzīvi akmeņi cilvēku vidfi, kam vairs

nav radošās dvēseles.

Kā nu ir ar tīrām asinīm pie mums latviešiem? Diezgan nožēlojami

un sevišķi no tā laika, kopš žīdi iepotējuši arī mums savus netikumus.

Tīri kā apmāti mēs ejam pretim savai iznīcībai. Jauktās laulības noliek

ne vairs tikai starp ariešiem, bet arī jau starp mums un žīdiem, kas ir

ariešiem tieši pretēja un naidīga rase. Par- to statistika rāda diezgan

skaidru valodu, lai gan žīdu tautība nav oficiāli nosakāma, jo arī žīdi

skaitās par Latvijas tautu un daži jau tieši pārdēvējušies latviešu vārdos

un uzvārdos. Tomēr dažās jauktās laulībās ir atzīmēti arī žīdi un žī-

dietes. Tā pagājušā gadā latvieši apprecējuši 340 krievietes, 293 polietes,

180 leitietes, 146 vācietes, 33 igaunietes un pat jau 3 žīdietes; bet no

otras puses cittautieši apprecējuši: krievi 189, vācieši 151. poli 127, leiši

80, igauņi 27 un žī d i 6 latvietes. Tā tad notikušas 1575 jauktas

laulības no 16,063 vispārējo laulību skaita visā valstī. Kad ievērojam,

ka Latvijā dzīvo tikai ap 25% cittautiešu, tad jaukto laulību daudzums

jāatzīst par tik lielu, ka tas jau nopietni apdraud mūsu tautas dzīvības

spēku. Tāpēc jauktām laulībām jāpiegriež vislielākā vērība un jācīnās

pret viņām ar visu nopietnību.

Latvija piedalīsies starptautiskās tiesas vēlēšanās. Ministru kabinets

iecēla ministri H. Apsīti, vecāko docentu H. Albatu un prof. P. Minču par

Latvijas nacionālās grupas locekļiem Tautu Savienības š. g. pilnā sapulcē

paredzētās pastāvīgās starptautiskās tiesas locekļa vēlēšanās nelaiķa

Adači vietā. Šī nacionālā grupa uzstādīs Latvijas vārdā kandidātu

tiesneša amatam. (Rīts, 29./111. 1935. g. Nr. 88.).

Christian Science biedrība, kas līdz šim darbojās Latvijā, sevišķi

Rīgā, visā klusībā, tagad sākusi uzstāties atklāti. Š. g. marta mēn.

31-mā d. notika pirmais atklātais priekšlasījums Latvijas konservatorijas

zālē. ko noturēja no Čikāgas atbraukušais R. J. Dēvis.

Sabas ķēniņiene. Šo operu, kas uz Rīgas skatuves bija redzama

vācu laikos, tagad atkal jo bieži uzved mūsu nacionālā opera. Sabas

ķēniņienē, kā zināms, izcelts Izraēla valsts ziedu laiks un ķēniņa Sala-

mana godība.

Falka lietā vēl apcietināti trīs melnbiržnieki žīdi Isaaks Trainis,

Leiba Blūms un Judelis Dancigs, bet ceturtais Haims Šapovs paguvis aiz-

bēgt pār robežu. Viņi visi piesavinājušies Falka naudu, kas bijusi jāsūta

uz Varšavu Falkam. Līdz ar Falka lietu atklājušās vēl 11 melnbiržnieku-

valsts apzadzēju lietas.

Hoffi nemaksā parādus. Hoffu vērptuve palikusi 1. Jelgavas slimo

kasei 26.000 ls parādā. Visi viņu īpašumi un inventārs jau ir aprakstīti

un apķīlāti par citiem parādiem. Pat greznais auto un skaistie zirgi, ar ko

viņi joņo pa pilsētu, nepieder viņiem. Par viņu īpašumu pierādījusies

guba vecu ķieģeļu. Nesen ziņojām, ka viņi nemaksā pat važoņiem. Viss

pēc talmuda mācības
...
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Sektants padara cilvēkus ārprātīgus. Slokas pagasta Līčos sektants-

sludinātājs Johans Boss neatļauti noturējis garīgas sapulces ar tādiem

murgojumiem, ka kāda Alma Osis saslimusi ar ārprātu un daudzi sa-

sprindzināti līdz histērijai. Izmeklēšana iesākta.

Atkal žīds - kontrabandists. Uz Daugavpils - Savusu šosejas aizturēts

no Lietavas ar kontrabandu Lietavas žīds Jankelis Kasimovs. Tam tomēr

izdevies izbēgt atpakaļ pār robežu, kur Lietavas robežsargi to apcieti-

nājuši. Bēgot tam pāršauta kreisā roka.

Augļotāji. Vera Matisone aizjēmusies no levas Vilenčikas 1300 ls,

par ko bijbusi spiesta maksāt 100 ls mēnesī procentes. Deviņus mēnešus

procentes viņa arī samaksājusi 900 ls, bet tad atjēgusies un aprēķinājusi,

ka nekad netiks pie aizjēmuma deldēšanas, ka paliks žīdietei nevien mū-

žīga parādniece, bet pat galīgi izputēs un tāpēc apsūdzējusi to par aug-

ļotāju. Tiesa sodīja levu ar 300 ls.

Atkal viens no mūsu «meistariem". J. Thala fabrikas aģents L. Teld-

hūns viltojis ■ strādnieku algu izmaksas rēķinus, sajēmis arī no dažām

dzirnavām naudu, viltojot Thāla parakstu tik „meisteriski", kā pat liet-

pratēji nevarējuši noteikt to par viltotu, un piesavinājies šādā kārtā

917 ls. Tā kā pēc talmuda žīdi drīkst noliegt savus noziegumus tikai

pret nežīdiem, bet ne pret saviem tautiešiem, tad Feldhūns arī atzinies,

un Rīgas apgabaltiesa sodīja viņu ar 6 mēnešiem cietuma. Piesavināto

naudu viņš saka notērējis izdzīvē.

Žīdi daudzina latviešu rakstnieku. Rakstniecības vēsturē pilnīgi no-

skaidrots, kā žīdi daudzina un cildina tikai savus rakstniekus, bet noklusē

un pat atklāti noniecina un apkaro citu tautu rakstiekus, dzejniekus, māk-

sliniekus, zinātniekus. Turpretim mūsu kreisā un pat stipri pornogrāfiskā

virziena rakstnieku Pāvilu Rozīti „Segodņa" izcel par tik izcilus rakst-

nieku, ka ar vinu esot sācies latviešu rakstniecībā jauns (vai tieši žīdis-

ma?) laikmets. Raug', viņš taču mācījies Šaņavska „ūniversitātē" un

iepazinies ar komūnistu L. Laicēnu, kas aizbēga un raujas pa Padomju

Krieviju, ar sociāldēmokratu T. Līventālu un ar A. Gobu, kas nokritizējis

par tautas nodevējiem pat Kr. Valdemāru un dažus citus pirmos un lielā-

kos tautas gara modinātājus un brīvības cīnītājus.

Grib apvienot žīdu skolu ar latviešu skolu. Gostiou pilsētas valde

lūdz izglītības ministriju atļaut apvienot pilsētiņas žīdu un latviešu pamat-

skolu abas augstākās klases vienās telpās. Vai žīdi vēl diezgan neaģitē

ārpus skolas?

Jaunekļu kristīgo savienību „Imka" viņas finanču nedēļas atklāšanas

dienā apsveikuši un ziedojuši viņai: valsts prezidents 100 ls, ministru pre-

zidents 60 ls, pilsētas valde 300 ls un valdības vārdā finanču ministrs

paziņojis, ka valdība neliegs viņai pabalstu arī uz priekšu.

Atkal bankroti: Rīgas apgabaltiesa atzinusi par maksātnespējīgiem:

Ābramu Gersonu, Ganību dambī 11, Beru Melnikovu, Kurmanova ielā 10,

Samuelu Jāzepa d. Neimani v. c.

Sēklu eksports atļauts brāļiem J. un L. Lutciem Rīgā, Beram Kra-

meram Tukumā, A. un V. Abramsoniem Dobelē.
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Melnbiržnieki nodod viens otru. Viens no izmanīgākiem melnbirž-

niekiem, saprotams — žīds, Ruvins Movšovics nodevis Falku, bet viņam

atriebuši citi ifīelnbiržnieki un nodevuši viņu pašu. Movšovičs bijis ne-

vien izmanīgs mehibiržnieks — valsts apkrāpējs, bet darbojies arī zīmogu

viltošanā, viltotu pasu izgatavošanā un taisījis „rebes" arī ar viltotu ko-

kaīnu. Viņš gan jau bijis apcietināts, bet pratis attaisnoties un bijis jā-

atbrīvo. Tagad, kad viņu gribēja atkal apcietināt, viņš paguvis aizbēgt

pār robežu un uzturoties Dancigā. Kādā galā mēs tiksim ar žīdismu?

Ko visu žīdi neiedrošinās! ~Jaunāko Ziņu" Nr. 71. žīdu tabakas ak-

ciju sabiedrība „Laferme" iedrošinājusies nogānīt viņas papirosu „Maķe-

donija" nesmēķētājus par ēzeļiem. Šī nekaunība pelna, ka neviens go-

dīgs cilvēks nepieskaras ne ar pirkstu pie šās firmas tabakas un tās iz-

strādājumiem.

Ka sociāldēmokrati un komūnisti ir vieni vēži, tikai citā kulītē, esam

jau diezgan piedzīvojuši. To lieku reizi pierāda arī mūsu sociāldēmo-

krātu partijas bij. „Darba jaunatne", kas iesākusi slepenu komūnistisku

darbību un iznīcinājusi daudz savus agrākos dokumentus un grāmatas, lai

nepierādītu viņu agrāko komūnistisko darbību. Z. pilsētas ģimnāzijā un

valsts technikumā nodibinātas komūnistu šūniņas. Vairāki apcietināti.

Modes preču veikala īpašnieks Rīgā, Brīvības ielā 2, Israels Haitins

slepeni veikalojies ar valūtu un gribējis izmanīties uz Palestīnu, bet Mei-

tenes stacijā apcietināts. Valūtu viņš bijis iešuvis apģērbā.

Elricha naftas iabriku taisās sajemt savā īpašumā žīdu firma

„Shell".

Raksturīgi, kā brīvmūrnieks J. E. Muške izstājies no Latviešu akciju

bankas valdes. Šī banka, kā jau esam pierādījuši, īstenībā ir žīdu banka.

Nav maksājis Rīgas pilsētai par patērēto ūdeni 1768,80 ls Jākobs Ra-

binovičs resp. Vidzemes vilnas manufaktūras firma.

Viltus aģenti. Ar viltotas apliecības palīdzību kā Latvijas Sarkanā

Krusta aģenti izkrāpuši preces Lipkoviča veikalā Isaks Šulmanis un Zā-

muelis Aismanis.

Atkal un atkal kontrabandisti. Nekādi sodi nelīdz atturēt žīdus no

kontrabandēšanas. Tā atkal pienāktas kontrabandas preces žīdu Lavu ga-

lantērijas un adītu preču veikalā. Rīgā, Marijas ielā 2, par ko maksājams

ap 1000 ls liels muitas sods. — Marijas ielā 11, M. Šneidera veikalā arī

atrastas kontrabandas preces, par ko muitas sods ir ap 200 ls. — Gena

Davidoviče, Cīveja Memone, Jete Kaplāne, Olga Hanova ievedušas dažā-

das kontrabandas preces, par ko sodītas pirmās divas ar 2169 ls. bet

kopā ar Kaplani vēl ar 954 ls un pirmās divas kopā ar Hanovu vēl ar

4044 ls lieliem muitas sodiem. Vēl sodīti ar 25.058 ls Ābrams Finkelšteins,

M. Ķēniņu ielā 14, par iekontrabandētiem tepiķiem, Golde Ravdins

ar 700 un Ābrams un Dveire Bogdanovi ar 4368 ls lieliem muitas sodiem.

Zagļi. Par zagšanu sodīts ar mēnesi cietumā Haims Šūsters, bet

liiršs Vainers par 2 žīdu vissvētāko grāmatu „Thora" nozagšanu sinagogā

uz 1 "gadu pārmācības namā. Par piederību pie zagļu bandas sodīts

Gūtmanis Lips uz 3. g. 6 m. pārmācības namā.

343



Viltus bankrots. Žīdu firma „Lattraiis" nobankrotēja, bet vēlāk pie-

rādījies, ka firmas īpašnieki slēpuši savus īpašumus, lai izvairītos no

maksas kreditoriem. Tagad šie viltnieki nodoti tiesai.

Administratīvi sodīti Rīgas rebinieki. Ar 500 ls sodīts Joselis Kaus

Marijas ielā 12, kas krāpis ļaudis, izliekot sava veikala skatlogā apģēr-

bus par 100 ls, bet veikalā prasījis 130 ls un vairāk; Izraelis Gorodinskis

Marijas ielā 3, ar 300 ls par to, ka savā saldumu veikalā savas preces

pārdevis mārciņās un rubļos; Gevels Joffe, Gogola ielā 19 ar 500 ls va!

2 mēnešiem cietumā par strādnieku izmantošanu, piespiežot tos strādāt

pēc noteikta darba laika un pat svētdienās un pienācīgi nesamaksājot.

Joffe sodīts jau pērn pat 19 reizes par šādu sistēmātisku strādnieku iz-

mantošanu, bet tas vien nav līdzējis.

Izkrāpis 200 ls kādam Viktoram Michelsonam žīds Ābrams Zīmanis.

Tas sajēmis no Michelsona 200 ls izmaksāšanai pret dollāriem un nozudis.

Jaunjelgavā dzirnavnieki Vestermanis un Eliasštamms sodīti par sai-

stošo noteikumu pārkāpšanu. Viņi sūdzējušies senātā un lūguši atcelt

sodu. bet atraidīti.

Žīds S. Golcmanis-Holcmanis sodīts ar 11 mēnešiem cietuma par

neslavas celšanu izmeklēšanas tiesnesim.

Ārzemes.

Tautu apziņa sak pamosties.

1) 1934. gada oktobra mēn. 31-mā d. Šveices savienība ~Helvetia

Aktion" iesniegusi Šveices valdībai petīciju, kurā prasa brīvmūrnieku

apspiešanu. Peticiju parakstījuši 56.946 Šveices pilsoni, un valdības iestā-

des ir pārbaudījušas parakstu īstenību.

2) Portugāles Tautas asamblejā iesniegts likuma projekts par to.

ka ikvienam virsniekam jeb valsts ierēdnim, kas ir brīvmūrnieks, jādod

paraksts, vai viņš grib palikt ložas loceklis, jeb izstāties no kara — resp.

valsts dienesta.

3) Spāniešu kortess (saeima) š. g. februāra 15-tā d. ar 86 balsīm

pret 6 piejēmis likumu, kas aizliedz būt par brīvmūrniekiem virsniekiem

un citiem militāriem spēkiem.

Par tautas godu un tiesībām.

Lietuvas universitātes tautininku studentu korporācija „Nev Lithu-

ania" izbeiguši sakarus ar korporācijas filistri advokātu Bataili un prasa

viņa izdzēšanu no korporācijas, kā arī atsacījusies no tiesu zinātņu fa-

kultātes doc. Hankeviča priekšlasījumiem un prasa vina atlaišanu no

vietas tāpēc, ka viņi uzstājušies par aizstāvjiem vāciešu sazvērniekiem

pret Lietavu Klaipēdas prāvā. Pēc tam visi lietaviešu studenti sasaukuši

mītiņu pret Vācijā sarīkotām Lietavu apdraudošām demonstrācijām. Pat-

riotiskās runās visi apvienojušies aizstāvēt tautas godu un suverenitāti un

uzaicinājuši visu tautu apvienoties šajā aizstāvēšanā. Nodomāto demon-

strāciju policija aizliegusi, bet līdz ar studentiem milzīgs laužu pulks mie-
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rīgi devušies uz Brāļu kapiem, nolikuši vaiņagu uz nezināmā kareivja ka-

pa kā lietuviešu jaunatnes un tautas vienības apliecinājumu. Dienu agrāk

kāds strādnieks izdauzījis vāciešu grāmatu tirgotavas logu, bet publika

tam pretojusies un nodevusi vainīgo policijai, saukdama: „Mēs neesam

barbari vācieši, bet disciplinēta tauta! Nekādus varas darbus!" Tā lie-

tavieši aizstāv savu tautas godu un tiesības pret varmācīgajiem vā-

ciešiem.

19.111. Vi 1 v ā atklāta plaša komūnistu studentu organizācija, daudz

stud. apcietināti.

Kominterns gatavojas 7. pasaules kongresam.

Komūnistu internacionāles avīzēs un sapulcēs raksta un aprāda 7.

pasaules kongresa nepieciešamību un apspriežas par vina programmu.

Raksti un runas lieku reizi pārliecina par Maskavas ciešajiem sakariem

ar visas pasaules komūnismu. Sakarā ar Lēņina 11 gadu nāves dienu

~Pravdas" 24. numurā centrālkomitejas loceklis Steckijs raksta: „X a d

mēs domājam par mūsu valsts (domāta Padomju Krievija) lik-

teni, tad mums jāievēro viens mazs apstāklis. Lai

partija izpildītu savu uzdevum v un sasniegtu savu

mērķi, tad padomju varai jāuzvar visā pasaulē." Tas ir

ārkārtīgi svarīgi dzirdēt no pašas centrālkomitejas puses, kā padomju

varai pieskaita par mērķi /pasaules revolūciju un pasaules iekarošanu.

Oficiālā Padomju Krievija runā par savu ārpolitiku citādi. Pat Litvinovs

dedzīgi runā par pasaules mieru. Kā tas nu saskan? Steckijs taču

atklāti pasaka, ka padomju varas mērķis ir uzvarēt visu pasauli, tas.

taču ir vēl nebijis imperiālisms. Kas vēlas iepazīties ar ko-

mūnistu plāniem vēl tuvāk, tam ieteicams ~Komunistische Internatio-

nal" pērnā decembra numurs. Tur jau skaidri izsakās par

pasaules komūnismu tieši talmuda garā. Ir vērts tur iz-

lasīt un iegaumēt ievadrakstu „Von der erschūtterten Stabilitāt zur zvei-

ten Reihe der Revolutionen und Kriege". Šajā rakstā aizrāda uz nākošo

kominterna kongresu un pasaules situāciju, runājot ar ņirgājošos prieku-

par «pasaules krizi", kā palīglīdzekli komūnistu sagraušanas plānu iz-

vešanai. No Ķīnas un Spānijas gavilējoši ziņo, ka tur revolūcija esot uz-

glabājusi savu «dzīvības spēku", īpaši uzsver, ka «strādniecība" jau ķe-

roties pie ieročiem un izsaka drošu pārliecību par vienotās fron-

tes uzvaru, jo sociāldēmokratu masas pārejot arvien vairāk un va;rāk

komūnistos. Komūnisms spēcīgi attīstoties Anglijā, Amerikas Savienotās

valstīs un jo sevišķi Francijā. (Kā tas saskan ar austrumpaktu?' jautā

~Nachrichtendienst.") Komūnistu uzdevums esot ne tikai aizstāvēties,

bet uzbrukt. Fašisms neesot tikai atsitams, bet satriecams un iznī-

cināms, lai ievestu «Proletāriāta diktatūtru" padomju varas veidā."

Žīdu jautājuma.

Kāds Anglijas strādnieks raksta, ka visa civilizētā pasaule at-

zīstot Vācijas uzstāšanos pre īsto ienaidnieku žīdu citu tautu vidū.

Naids pret žīdiem augot visas zemēs. Ņeviena tauta nevēloties

karu, bet to novērsīšot tikai tad, kad visas nežīdu tautas iegūšot
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kopīgā darbā virsroku pār žīdiem un tos aizvadīšot turpu, kur tie vairs

nevarēšot samaitāt mūsu vīrus, sievas un mūsu jaunatni.

Kāds Briseles katolis Roberts Poulets raksta Beļģijas katoļu avīzē

„Revue Catholique": „Taču reiz jāzinot, ka ir arī žīdu nacionālisms,

žīdu miesa un dvēsele, sava īpaša rāsa. To flesaprast ir aug-

stākā mērā bīstami. Mēs nevaram vest sevim līdzi vezumā savu

tēviju. Šajā ziņā mēs mūžam nesapratīsimies ar žīdiem, kam tēvija ir

visur, kur ko viņš var izmantot. Mūsu idejām ir pavisam cits gars un jēga.

Tāpēc žīdu jautājums jāizšķir mums pašiem, bez žīdu iemaisīšanās un

pret viņu gribu. Viņu izdomātā «vienlīdzība un brālība" ir nežīdu tautu

nelaime. Visai svarīgi, kā tā raksta pat jau katoļu avīzē „Revue Catho-

!ique".

Momonisms.*)

Zeņēvas palīdzības komiteja trūkuma apkarošanai uzrāda savā

pēdējā gada pārskatā, ka 1933. gadā vien badā nomiruši ap 2.300.000 cil-

vēki, bet tajā pašā laikā, lai uzturētu vai paaugstinātu pārtikas ražo-

jumu cenas, iznīcināti: 568.000 vagoni labības, 144.000 vagoni rīsa,

267.000 maisu kafijas un 2.560.000 klgr. cukura. Ar šiem pārtikas lī-

dzekļiem būtu izglābti no bada nāves vismaz 67% nelaimīgo badā mi-

rušo. Puse no minētiem 2.300.000 mirušiem nobeiguši ar ciešanām savu

dzīvību pašnāvībā. Pagājušā gadā Čilē iznīcinātas 500.000 aitas, Ho-

landē pārvērsti 115.000 liellopu konservos, lai paceltu piena ražojumu ce-

nas un Drunā vien iznīcināti pat 40.000 klgr. jāņogu. Jā, tik tālu žīdu

profita gars jau sagrāvis tautu 'saimniecības. Gan vai visās zemēs jau

projektē un projektē samazināt labības izsējumus, lopu skaitu v. t. t., lai

tikai nesamazinātos ražojumu cenas. Kurp tā aizies? Vieni dzīvo pār-

pilnībā un greznībā, bet citi nonīkst un apmirst badā!

Nebalsojiet par vergiem.

Soire-et-Cher departamenta pretbrīvmūrniecības liga izlaidusi sa-

viem senatoriem šādu uzsaukumu: ..Nebalsojiet par vergiem! Deputāti,

kas pieder pie brīvmūrniecības, nav brīvi vīri. Vīniem jāklausās šās sle-

penās sabiedrības pavēlēm, kuras vadoni ir viņiem pat pilnīgi nepa-

zīstami! Par ko viņiem jābalso parlamentā, to šī okultā vara nosaka

jau iepriekš. Saprotams, ja šās slepenās organizācijas nolūki būtu godīgi

un par labu Francijai un viņas tautai, tad viņa nedarbotos slepeni. Viņa ir

pretnacionāla! Tamdēļ mēs lūdzam jūs, mūsu delegātu kungi: nedodiet

savas balsis par vergiem! Balsojiet pret viņiem, tad jūs balsosiet pret

brīvmūrniecību, t. i. pret tautas nodevību!"

Tas pareizi, tikai trūkst aizrādījuma uz šās sabiedrības izpildu or-

gāniem — žīdismu un marksismu. Ir sevišķi iepriecinoši, ka Francijā jau

mostas atziņa, ka cīnīties pret šo slepeno varu ir nacionāls pienākums,

tikai panākumu šai cīņai nebūs, kamēr Francija saistīsies ar Padomiju.

Par šo jautājumu raksta arī avīzē „La Libre Belgique" un aprāda

brīvmūrnieku dalību Spānijas revolūcijā un kā cieši pavedieni saistās

starp ložu, žīdisma un komūnisma vienotās frontes

sacelšanās kustību. Viņā rakstīts:* „Jau pirms kara pat nedaudzie

*j Momuss — Joku un izsmiešanas dievs. Red.
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Spānifas brīvmūrnieki meistariski prata pārvarēt sociālās grūtības -par

labu saviem mērķiem. Viņu ciešie sakari ar ārzemju ložu brāļiem bija

visiem par lielu palīgu. 1909. gada lielā asiņu nedēla bija pirmais mē-

ģinājums sagrābt Spāniju ložu varā. Mēģinājums neizdevās, bet sek-

mīgi soli pret brīvmūrniekiem nebija iespējami. Pat citādi brašais Primo

dc Rivera neuzjēmās noteiktu ciņu pret brīvmūrniecību un komūnistu

kustību. — Tā 1931. gadā pirmā brīvmūrnieku revolūcija varēja izdo-

ties. Viņi bija diezgan viltīgi nostāties zem konservātīvo katoļu flagas.

Ministru prezidiju un iekšlietu ministriju nodeva konservātīviem kato-

ļiem, bet īstenais aktīvais elements bija brīvmūrnieku un komūnistu

koalīcija. Kad sagraušanas darbs bija pavirzīts pietiekoši taļtt, tad jau

varēja nojemt plīvuru, un tad sākās divus gadus ilga baznīcas vajāšana

un ..likumīgi" organizētā laupīšana. Spāniju „aizvaldīja" līdz bezdibeņa

malai, kad 1933. gadu vēlēšanas deva citu virzienu. Valdību gan nodeva

mērenajiem radikāliem, kam gribot negibot vajadzēja atjaunot nepiecie-

šamās brīvības, bet valdības aparāts kā tāds, palika kā

bijis ložas un kreiso radikālu, rokās. Kad mērenie radikāli

tomēr novērsās arvienu vairāk kreisajai orientācijai, ložas brāļiem at-

likās vai nu atstāt parlamentu un pielaist anarehiju, vai arī pretoties, un

valsts prezidents kā augstgrādīgs brīvmūrnieks izšķīrās par pretošanos,

kam sekoja 1933./1934. g. ziemā asiņainā sacelšanās, bet brīvmūr-

nieki turpināja savu jaukšanas un graušanas darbu

joprojām līdz jaunam asiņainam dumpim 1934. g. rudenī. „Lv Libre

Balgique" aiprāda vēl no Portugāles ieceļojušo "brīvmūrnieku ļauno

lomu, kādu tie izpildījuši šajā dumpī.

Kaut taču reiz tautas mācītos pazīt ar žīdu garu saindēto interna-

cionālo brīvmūrniecību zem Jāves zvaigznes, un darītu reiz viņai galu.

Pret marksismu, bet ne pret Krieviju.

Zeņēvā nodibināts starptautisks institūts marksisma apkarošanai,

cīņai pret komūnismu un sociālismu saimnieciskā, sociālā un politiskā

dzīvē, bet šo cīņu neattiecināšot uz Krieviju. Laikam, citādi šo insti-

tūtu neatjautu. Institūta priekšnieks esot pazīstamais pretmarksists

Teodors Obers, kas jau gadiem cīnās pret trešo internacionāli.

Žīdu mozaika.

Bezdievju savienības Krievijā slēgušas pērnajā maijā, jūnijā un

jūlijā 380 dievnamus, pārvēršot tos par klubiem un bāreunamiem.

Ziemeļamerikas savienotās valstīs ir ne mazāk par 3*/2 miljonu

brīvmūrnieku.

Tartu (Mētraines - Tērbatas) universitātē iekārtots žīdu inācība's

katedrs.

Holandē, Kanādā un Ņujorkā izdoti īpaši žīdu rāsas aizsardzības

likumi.

Vācijas valstsbankas pirmajā padomē bija no 15 locekļiem 11 tīr-

asiuu žīdi.

Lietava.

Par Latviešu-lietaviešu vienības priekšnieku Kauna ievelēts lieta-

v i c t i s inž. Mērķis, kas ir arī pulkvedis un Kaunas pilsētas galva.
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Valsts centrālstatistiskā biroja vadītājs Dr. Micuta kādā savā priekš-

lasījumā „Lietava lietaviešiem" aprādīja, ka caurmērā 63% tirdzniecības

un 52% rūpniecības atrodas žīdu rokās. Tā, no koku tirdzniecības 95%,

tabakas 85% un pat maizes ceptuves 77%, bet linsēklu tirdzniecība ir pil-

nīgi žīdu rokās. Dr. Micutu prasa pilsētu reformu tādu pašu, kāda iz-

vesta zemes reforma. Lietava piederēšot lietaviešiem tikai tad, kad tauta

pilnīgi atsacīšoties kaut jel ko pirkt no žīdiem.

X re t i n g ā pienākta komūnistu šūniņa, kuras vadonis bijis turienes-

rabīna dēls. Sinagogā atrasta komūnistu literātūra, sarkani karogi un

citi komūnisma piederumi. Apcietināti 25 šūniņas dalībnieki.

Igaunija

pārigauņo savus vārdus nevien pilsētnieki, bet arī laucinieki, kam vien

ir krievu vai vāciešu vārdi un uzvārdi. Arī vācieši un pat bij. baroni

pārigauuojot savus vārdus un uzvārdus. Tā barons Drachenfelss pārdē-

vējies par Kaljuveri (Klints asinis).

Francija

iekšējie apstākli jau tādi, ka ministru prezidents Flandens žēlojas vār-

diem: „Man vairs neļauj valdīt", bet laikrakstā „Victoire" prasa

pat nacionālu vadoni, par kādu pašai tautai jāievēlējot maršals Pe-

tēns vai ģenerālis Veigans. „Mēs vairs negribam, ka pār mums

valda politisks parlaments un politiķi! Mēs gribam nacionālu vadoni!"

Pat bezdarbs piejemoties, bezdarbnieku skaits jau sniedzas pie 500,419;

grib glābties ar darba laika samazināšanu. Zemniekos stiprs sašutums

par valdības agrārpolītiku. Kviešu cenas stipri nokritušas. Zemnieki ne-

spējot maksāt nodokļus. Ziemeļafrikas kolonijās lieli nemieri. ledzimtie

sadumpojušies pret žīdiem un frančiem. 1. februārī Setifes pilsētiņā viņi

izsituši žīdu vaikaliem logus, uzbrukuši akmeņiem policijas iecirknī, grūti

ievainojuši vienu policistu. Politiskais parlaments, žīdu un brīvmūrnieku

polītiķi grauj Franciju. — Studenti sarīko streikus un demonstrācijas pret

ārzemju žīdu un citu ieplūdināšanu Lionā, Dižonā v. c. brīvās profesijās,

kas atjem darbu un pelnu pašu cilvēkiem.

Amerikas s. v. un Vācija.

Žīdu boikota strāvas sekas. Vācu-Arnerikas tirdzniecības kamera

sniedz tirdzniecības kustības ziqas par 1934. gada otro pusi,--no kurām

novembra mēnesī ir šādi iznākumi:

A. S. V. imports (no Vācijas) 6.603.772 Rm. 5.544.457 Rm.

A. S. V. eksports (uz Vāciju) 16.873.201 Rm. 5.063.043 Rm.

Tā tad Vācijas eksports uz Amerikas sav. v. ir krities par 1 miljonu

marku, bet Amerikas eksports uz Vāciju par 11 miljonu marku. Tāda

Amerikas sav. v. tirdzniecības bilances svārstība būs notikusi aiz žida

Untermeiera boikota komitejas „labvēlīgā" iespaida.

Amerikas sav. v.

Amerikas s. v. kongresa loceklis Mak-Fadens, • kas „Tautas Vai-

roga" lasītājiem ir pazīstams ar savām dedzīgām pretžīdu runām un Ciā-

nas gudro protokolu citējumiem kongresa sapulcēs, izteicis vēlēšanos kan-

didēt 1935. g. Amerikas prezidenta vēlēšanās uz antižīdisko listi. Kā re-

dzams, bez līdzšinējām divām partijām, kas cīnījās prezidenta vēlēšanās,
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būs arī trešā —■ antižīdiskā. Ka šai pie tagadējiem Amerikas apstākļiem

var būt panākumi, mēs nešaubāmies.

Žīdu biedrība „Ort" Ņujorkā nolēmusi sūtīt savu pilnvarnieku Dr.

Lvoviču uz Maskavu ar priekšlikumu kolonizēt Birobidžanā 25,000 žīdu

ģimenes. Biedrība nolēmusi dot šim nolūkam veselu miljonu dollāru.

Saprotams, žīdiem taču pieder lielākie pasaules kapitāli.

Kā žīdu tiesnesis spriež tiesu! Kādu gadu atpakaļ trīs

Ņujorkas žīdu studenti izvaroja kādu jaunu meiteni. Nelaimīgās meitenes

vecāki apsūdzēja žīdu jaunekļus pie tiesas. Bet te nu notika kas nedzir-

dēts: tiesnesis Jāzeps Goldšteins (pēc tautības žīds) ataisnoja savus rases

biedrus ar šādu motivāciju: „Virjš negribot šo jauno laužu nākotni sa-

maitāt ar to, ka tiem piespriežot cietuma sodu." Ņujorkas „Deutsche Zei-

tung" tā uzbudinājās par šo žīdu tiesneša spriedumu, ka kādā ievadrakstā

to stingri nosodīja. Par to minēto avīzes redaktoru Lāflinu (Laughlin)

sauca tiesas priekšā un notiesāja ar 1 gadu cietuma soda (nosacīti at-

liekot). Lai izbēgtu sodam, redaktors savas avīzes priekšpusē atvainojās

pret žīdu tiesnesi Goldšteinu un pret Ņujorkas israēliešu draudzi un lūdza

tiem piedošanu. Bet Lāflinam bez tam vēl vajadzēja apsolīties savā

avīzē arī turpmāk neuzstāties pret žīdiem un žīdu rasi.

Lai Dievs katru zemīti pasargā nevien no Amerikas bandītiem un

gangsteriem, bet arī no šādas Amerikas žīdu tiesas!

Vācija.

Atmodušās kristīgās tautas īsti svētīgs darbs. Kā

žīdu avīze „Segodņa" (Nr. 71) ziņo, Berlīnē slēgta brīvmūrnieku loža „Zu

den drei Veltkugeln", kura dibināta Fridricha 2. laikā. Valsts slepenās

policijas aģenti pārsteiguši šās ložas sēdi, pārrakstījuši visus tās dalīb-

niekus, ložas „meistaru" arestējuši un konfiscējuši visus dokumentus. Tā

tad Eiropā par vienu noziedznieku organizāciju būs mazāk.

Vācijas dzīvības spēka kustības statistika rāda, ka 1934. gada de-

viņu pēdējo mēnešu pieaugums ar 148.000 dzimstībām pārsniedzis 1933.

gada šāda paša laika sprīža dzimstību ar 103.000 par 45.000 punktiem.

Redzams, ka atgūstot daudz ienesīgu, žīdu iejemto vietu, vācieši spēcinā-

juši nevien savu nacionālo sajūsmu, bet arī savu ģimeņu materiālo stā-

vokli. Te ir laba pamācība Eiropas tautām.

Zīdiem atjems pilsoņu tiesības. Kopenhāgenā, 25./111.

„Berlingske Tidende" speciālkorespondents ziņo no Berlīnes, ka Vācijas

žīdus drīzumā sagaidot jauns trieciens. Tiem atjemšot pilsoņu tiesības.

Tos neapzīmēšot vairs kā „Statsburger", bet tikai kā „Reichsangeh6rige".

Tas nozīmējot, ka tiem atņems vēlēšanās tiesības un neļaus arī izpildīt

vispārējo karaklausību. Jau paziņots visiem žīdu žurnālistiem, ka viņus

strīpos no oficiāliem žurnālistu sarakstiem.

Spānija.

Spānija iznākušas jaunas pastmarkas ar rabīna Maimonida (sinago-

gas ērgļa) ģīmetni.

Šveice.

Kas pabalsta žīdus. Polija, Opadoviču sādža žīds Meijero-

vičs, atrodoties grūtos materiālos apstākļos, griezies pie Tautu savienības
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ar lūgumu piešķirt viņam pabalstu, norādot lūgumā, ka viņa vienigais

dēls kritis karā, kāpēc viņa ģimene nonākusi trūkumā. Drīz vien no

„Tautu" savienības viņš saņēmis vienreizēju pabalstu 300 šveiciešu franku

apmērā (arī mūsu naudā — apm. Ls 300,—).

Lūk, kādiem vēl nolūkiem Finkelšteiniem, brīvmūrniekiem un tam-

līdzīgām vadošām personām Šveicē vajadzīga kristīgo tautu nauda.

Kas pabalsta Saaras apgabalabēgļus, t. i. žīdus. Kad

pēc notikušā plebiscīta Saaras apgabals tika pievienots Vācijai, šā apga-

bala žīdiem zeme apakš kājām uzreiz tapa karsta. Francijas policijas

vadība laikrakstiem bija paskaidrojusi, ka šos bēgļus nometināšot Tuluzas,

Bordo v. c. apkārtnē, pie kam viņu uzturēšanu uzjemsies Tautu sa-

sienība.

Tā tad „Tautu" savienība tik rūpīgi apkalpo gan žīdus, bet kādus

pabalstņus viņa izgādājusi priekš kristīgiem bēgļiem — mocekļiem no

Krievijas?

Austrija.

Āriešu pilsoņu kari žīdu stāvokli nostiprina. Vā-

ciešu-āriešu advokātu savienība Austrijā iesniegusi Tieslietu ministrijai

memorandu, kurā ziņo, ka Vīnes Barro advokātu skaits (ar Lejas Aust-

riju un Burglandi) esot 2459, no kuriem 1939 žīdi un 520 āriešu. Vienā

pašā Vīnē esot 1811 žīdu advokātu, bet āriešu tikai 320, tā kā 85%

pret 15%.

Padomju Krievija.

Kāds angļu žurnālists, kas nesen apceļojis Padomju Krieviju, sniedz

„Sunday Graphic", šādas zinas:

Priekš kara Maskavā dzīvojuši 5000 žīdu, tagad turpreti 250.000.

65% līdz 70% no visām Padomju valdības „galvām" esot žīdi. Padomes

nevarot iztikt bez „žīdu intelliģences". Tas ir pilnīgi patiesība, jo īstā

krievu intelliģence ir visa izkauta.

Polija.

Žīdu avīzes sūdzas un raksta par to, ka Polijas valdība esot antise-

mitiski noskaņota un apspiežot žīdus, bet īstas ziņas privātā kārtā par to

nevar dabūt. Kādai angļu avīzei ir izdevies noskaidrot minētā jautājumā

Polijas apstākļus, un tā publicē sekošo par zemes žīdu stāvokli.

Augstās valsts kontroles galva še ir žīds Frīdemanis, kas saucas par

Kšemjenski; tirdzniecības resora galva ir žīds Reichmanis; Varšavas

teātru galvēnais vadītājs ir žīds Šifmanis; ārlietu resora vadītājs žīds

Beks; valsts loterijas galvenais rīkotājs žīds Markus." Kur pie šādiem

apstākļiem var būt runa par žīdu «apspiešanu?" Bet žīdi izlietā katru

iespēju kliegt pasaulē par antisemītismu un žīdu «apspiešanu".

Itālija.

Itālijas valdība ir sūtījusi žīdu Dr. Soraniju, lai populārizētu itā-

liešu mākslu un literātūru Palestīnā. Nav jau vienīgais piemērs! Zviedrijā

žīds Kleins taču atrodas nacionālās mākslas iestāžu priekšgalā.

Kanāda.

Pazīst žīdu tikumus. Kanādas uguns apdrošināšanas biedrī-

bas liegušās noslēgt apdrošināšanas darījumus ar žīdiem. Kāds skaits
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žīdu kopēji iesniedzis par to sūdzību tiesai, bet tiesa noraidījusi žīdu sū-

dzību ar motīvu, ka biedrībai kopēji zaudējumi žīdu apdrošināšanas dēl

esot salīdzinot ar citiem loti lieli.

Palestīnā.

Žīdu biedrībā „Hagenger Vyacofou" jau ieguvusi pie agrākās žīdu

kolonijas „Emck Israel" lielas auglīgākās zemes platības savā īpašumā.

Ap 25.000 arābieši jau piejemti žīdu uzjēmumos par strādniekiem. — Jeru-

zālemē apcietināti par slepenu ieceļošanu no Buchāras vairāk par 50 žīdi,

bet jau atbrīvo līdz tiesas dienai tos, kas iemaksā drošības naudu. Nu,

žīdiem jau netrūkst naudas.

Žīdi un brīvmūrnieki rokroka.

Laikraksta „Revue Internationale des Sociētes Secretes" jaunizdotā

pielikumā „L'Activs Anti maeonnique" rakstā «Brīvmūrniecība kā partija

un tiesnesis Staviska skandālā" teikts, ka Francijas brīvmūrniecība darītu

labi, ja viņa dibinātu jaunu ložu ar nosaukumu „Die Brūderschaft von

Bayonne", jo Bayonnē atradās Staviska blēdību uzjēmums jeb «Aleksan-

dera biedri", jo Staviska priekšvāids bija Aleksanders. Jaunajā ložā tad

būtu visi tie trīspunktu brāli, kas ieguvuši sevišķus nopelnus lielblēža

Staviska lietās, kā: agrākie ministri Camille Chautemps, Dalimiers, Ju-

liens Durands,' Renē Renoults un Andrē Hesse, advokāti Bonnemve, Gui-

boud-Ribauds, Maksime Gentillijs, Passelaique, Alfrēds Dominique, Izouards,

Monnerville, policijas ierēdņi Thomē, Ducloy, Hennett's, Colombaris, Bay-

ards, bij. policijas prezidents Hudello un vēl Pierre Vachets, A. Morie,

Georges Orijs, Andrē Duboiss un Jerome Lēvijs. Nebūtu jāaizmirst uzjemt

jaunajā ložā arī M. Peycelons — saukts arī par „Brianduēnu", kas uz-

deva ārlietu ministrijai sevišķi ieteikt Bonnauru un Stavisku Francijas

sūtnim Ungārijā un bij. komisāram Pachotam, kura atkāpšanās paliktu at-

klātībā gandrīz nezināma. Jaunā loža varētu nodibināt arī ložu-māsu,

kuras biedri dibinātāji būtu visi „brāli", Staviska blēdību izmeklēšanas ko-

misijas locekli: ložu „La vraire Fraternitē" un „La Vēritē" brālis Gastons

Martins, ..Philantropie et Progres" — Arsēne Fiē, „La Rēnnion des Arnis

Choisis" — Henri Fontanier's, „Jeseparables d'Osiris"
—

Ernests Lafont's,

„Le Rēveil dc L'Yonne" — Georges Boulij's, „Etvile dc l'Espērance" —

Jammy Šmidt's, „Raison et Solidaritē"
—

L. Anbaud's, „La Philosophie

Positive" — Pauls Perrin's, „Les Coeurs Rēunis" — Vicents Auriol's un

~L'lnternationale" un „La Nouvelle Cordialitē" — Pauls Ramadier's.

Raksts nobeigts ar jautājumu: „Vai Francijas godīgie cilvēki saprot ta-

gad to negodīgo komēdiju, kāda izrādīta pēc lielās traģēdijas pagājušā

ziemā?"

levēroamais žīdisma un brīvmūrniecības pētnieks G. Švarcs-

Bostū n i č s sarakstījis jaunu loti svarīgu grāmatu ..Jiidische Impe-

rialismus", kurā pārliecinoši pierāda ciešos žīdisma un brīvmūrniecī-

bas sakarus. Uzjemts arī emer. Ober-Kreis-Rabbiner'a Izaka Solomona

Borchardta manuskripts „Das Studium der Freimaurerei und die urspring-

liche Geschichte derselben von der Schopfung an bis andas tausendjāh-

rige Reich". Borchardts piederējis pie vecpuišu lielās zemes ložas, kas

uzjēmusi par ložas brāli arī Prūsijas ķēniņu, vēlāko ķeizaru Vilhelmu I.
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Tam Borchardts dāvinājis savu slepeno manuskriptu un gribējis pielikt arī

vina fotogrāfiju, ko tas tomēr neatļāvis. Šo manuskriptu Borchards licis

vēlāk iespiest rakstos un pārdevis brīvmūrniecības ložām un tāpēc jā-

brīnās, kā brīvmūrnieki nežīdi, kas to lasījuši, ir varējuši un var palikt

brīvmūrniecībā. Manuskriptā ir sacīts, ka brīvmūrniecības vis-

augstākā noslēpuma parādīšanās nozīmē to pašu, ko

svētā talmūda „Bava Galva". Tālāk parādīts, ka «nepolitiskā"

brīvmūrniecība nodarbojas ar politiku un tieši tāpēc katram ložas brālim

jānodod visbriesmīgākais zvērasts pilnīgi klusēt par visu, jo plānu izpil-

dīšanai tas ir visnepieciešamāki. Tagadējais brīvmūrnieku ordenis esot

žīdu priesteru ordeņa dibināts turpinājums.

Komunisti darba.

14. janv. 1935. Saarbrikenē komūnisti mēģināja izplatīt Itālijas

kareivjos skrejlapas, kurās tos uzaicināja nostāties pret Saaras apgabala

•pievienošanu Vācijai.

15. janv. Varšavā apcietināti 95 komūnistu aģitātori, no kuriem

lielākā dala atbraukusi tikai pirms dažām dienām no Maskavas.

17. janv. 28 Saaras komūnisti demonstrēja pa Forbuchas ielām,

dziedādami internacionāli, un savienojās ar Elzasas komūnistiem. Saarieši

bija iebraukuši pār robežu slepeni, un viņus Francijas policija izraidīja

atpakaļ.

19. janv. Belgradā ap 100 Dienvidslāvijas komūnisti studenti de-

monstrēja pa pilsētas ielām, kliegdami: „Nost diktātūru!" Ceļā uz „Ma-

skavas" kafejnīcu viņi sadūrās ar policiju, kura lielo dalu apcietināja.

20. janv. Parīzes komūnistu partija uzaicina sociāldēmokratisko

partiju kopīgi sarīkot demonstrācijas par piemiņu pērnajā 12. februārī

viņu saceltajiem asiņainajiem nemieriem. Pēdējā piekrita uzaicinājumam

kopējai apspriešanai.

22. janv. Budapeštas senāts iesāka iztiesāt apsūdzību pret bi-

jušās Bela Kuna diktātūras tautas komisāru Matthiasu Rakosi, kas žīda

Scamuellija vadībā licis nobendēt 47 cilvēkus. Tajā pašā dienā Rūdol-

stadtē sāka iztiesāt valsts nodevības apsūdzību pret 51 komūnistu.

23. janv. Tok i j ā Japānas komūnisti mēģināja sarīkot Ļeņina nā-

ves 11. gadu dienā demonstrācijas un izplatīt skrejlapas, bet policija to

nepielaidusi.

24. janv. Titavhurā (Priekšindijā) apķīlāti no Maskavas sūtītie

ieroči un spridzināmās vielas. Kalkutā apcietināts lielāks skaits ko-

mūnistu.

26./I. Parīzē komūnistu un sociāldēmokratu vienotā fronte nolē-

ma sarīkot 10. februārī lielas kopīgas demonstrācijas un ielu nemierus

par piemiņu pērnajam komūnistu dumpim. — Solingenas zemestiesas īpa-

šais senāts notiesāja 37 komūnistus par valsts nodevību ar augstiem

pārmācības un cietuma sodiem. — Francijas cilvēktiesību (žīdu) līgas

vadībā 20. janvārī komūnisti sarīkoja pretfašisma demonstrācijas.

29./I. Berlīnē notiesāja uz vairākiem gadiem pārmācības namā

2 komūnistus par komūnistisku musināšanu policijā.
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29.jl. Budapeštā policija uzgāja slepenu komunistu propagan-

das centrāli, kura izdeva un izplatīja komunistiskas skrejlapas. Šās cen-

trāles spiestuvi uzgāja kādas dejskolotājas dzīvoklī. Spiestuvi konfiscēja.

30./I. Tj*it-Saini Legvā pie Valenciennes Francijā komūnistu

vadībā streikojošie strādnieki sacēla barikādes cīuai ar policiju. Asajā

sadursmē grūti ievainoti vairāki policisti.

31./I. pazīstamais Francijas militārais rakstnieks ģenerālis

Niesselis aprāda kādā avīžu rakstā, ka Francijas karaspēkā komūnistu

aģitācija jemot virsroku. Savā rakstā viņš aprāda, ka šo noziedzīgo aģi-

tāciju organizējot un vadot trešā internacionāle. Visplašāk šī aģitācija

notiekot kājnieku pulkos, un tās iespaids esot liels.

Berlīnē tautas tiesa sodīja komūnistu slepeno kurjeru Dr. Emā-

nuelu Brucku par tēvijas nodevību un rīdīšanas propagandu ārzemēs pret

Vāciju uz 8 gadiem pārmācības namā un ar 5 gadus ilgu goda tiesību

atjemšanu.

Oviedo tuvumā Spānijā ar bumbu nogalināti divi dzelzceļa strād-

nieki. Komūnisti bija nolikuši bumbu uz dzelzceļa sliedēm vilciena uz-

spridzināšanai.

1./11. Belgradas ūniversitātē notika sīvas sadursmes starp ko-

mūnistu studentiem un policiju. Vairāki policisti grūti ievainoti.

Linkāp i n g ā, Zviedrijā, apcietināts no Vācijas atbēgušais komū-

nists Pauls Otto Kārlis Rautloffs par komūnistisku aģitāciju.

2./11. Dove r ā, Anglijā, aizturēts un tūliņ izsūtīts atpakaļ uz Fran-

ciju turienes komūnistu partijas vadonis Marselis Kachens. Viņš iebrau-

cis piedalīties angļu komūnistu sapulcē Manchestrā un braucis tajā pašā

kuģī, kurā brauca no Parīzes uz Londonu Flandens un Lavals.

4./11. Trith-Saint Legvā, Francijā, komūnistu vadībā streiko-

jošie strādnieki uzbruka jātnieku patruļai un grūti ievainoja vairākus

jātniekus. — Li 11 ē komūnisti ar sociāldēmokratiem sarīkoja demonstrā-

ciju, kurā notika asiņaina sadursme ar policiju. —
Parīzē notika asi-

ņains kautiņš starp rojālistu avīzes „Action Francaise" un komūnistu avī-

zes „Humanitē" pārdevējiem. Viens „Action Francaise" pārdevējs nosists

Cirichē, Šveicē, komūnisti apvienojās ar sociāldēmokratu kreiso

spārnu. Viņi nolēma Jet kopā visos jautājumos.

5./11. Amsterdamā apcietināja 10 no Vācijas slepeni iebraukušus

komūnistus, un tajā pašā dienā policija pienāca stipri izplatītu un no

Vācijas iebēgušo komūnistu vadītu sazvērnieku bandu. Starp apcieti-

nātiem komūnistiem ir arī senākais Vācijas reichstaga loceklis Kreutz-

burgs.

Vīnē 7. pilsētas iecirknī pienākta komūnistu centrāle jaunu biedru

uzjemšanai. Apcietināti 250 komūnisti.

6. februārī Ennevillē pie Lilles komūnistu vadībā bezdarbnieki

iebruka rātsnamā, kur notika sadursme ar policiju.

S h efil d ē, Anglijā, bezdarbnieki sarīkoja demonstrāciju ar sarka-
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niem karogiem un komunistiskiem plakātiem priekšgala. Policiju apmē-

tāja akmeņiem, grūti ievainojot 9 policistus.

Galvovo pilsētā, Dienvidbulgārijā, komūnistu vadonis Kabakti-

jezzs nodūris ar dunci divus policistus un aizbēdzis.

7./11. Parīzē apcietināti 1200 komūnistu, kuri gribēja sarīkot lie-

las demonstrācijas par pieminu vinu asiņainajam dumpim pērnajā 6. feb-

ruārī. Gandrīz visi apcietinātie bija bruņojušies ar revolveriem un sita-

miem gredzeniem. Dažiem bija klāt arī petrolejā samērcētas lēveres.

No apcietinātiem 23 bija ārzemnieki.

8./11. Budapeštā notiesāja uz visu mūžu pārmācības namā bi-

jušo komūnistu tautas komisāru Mathiasu Rakusi.

Vīnē uzgāja slepenu spiestuvi, kura izlaida viltotas nedēļas kar-

tiņas ielu dzelzceļu strādniekiem.

9. /11. Tomašovā, Polijā, apcietināti 30 komūnisti.

10./11. Parīzē sociāldemokrātu un komūnistu vienotā fronte sarī-

koja demonstrāciju pērnajam dumpim par pieminu.

Saarbrikenā komūnistu vadonis L'Hoste nošāva 20 gadus veco

Jozefu Hubertus'u.

Rie d a s pilsētā, Augšaustrijā, komūnisti stipri sabojāja elektrības

iestādi.

12./11. Ebersvangā (Augšaustrijā) komūnisti un sociāldemokrāti

uzspridzināja elektrības transformātoru ietaisi. Sargs bīstami ievainots.

13./11. Vīnē pie žīda Mendeļa Grodera atrasta slepena komūnistu

propagandas drukātava; žīds apcietināts.

14./11. Varšavā apcietināti komūnistu terororganizācijas 27 cil-

vēki; galvenie vadītāji bijuši žīdi: stud. Micislavs Fainzands, friziers

Moniks Goldfingers un strādnieks Josks Tabaks.

— Zalckammergut'ā apcietināti 11 komūnistu propagandas va-

dītāji.

15./11. Amsterdamā apcietināta banda komūnistu, no kuriem 10

izbraukuši no Vācijas.

16./11. Flori s d o r f'ā (pie Vīnes) apcietināti slepenās komūnistu

sapulcēs — 42 cilvēki.

— Tampikā (Meksikā) apcietināti 2 komūnistu aģitātori, kas starp

kareivjiem izplatīja skrejlapas.

— Vīnē atkal atrastas 2 slepenas drukātavas; 12 personas apcie-
tinātas.

17./11. Ķīnā. Vairākos veikalos apķīlāti 2.300 komūnistu rīdīšanas

raksti. Veikalu īpašnieki apcietināti.

18./11. Podgoricā (Montenegro) studenti sarīkoja komūnistu sa-

pulci, policija sapulci izklīdināja, pie kam viens nonāvēts un viens smagi

ievainots.

— Cetinjē ielas sadursmē starp komūnistu studentiem, strādnie-

kiem un zemniekiem ar policiju 7 personas ievainotas.
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— Amsterdama apcietināti 26 komunistu skrejlapu izplatītāji.

19./11. Si d i pilsētā (Alžīrā) starp komūnistiem un policiju notikusi sa-

dursme; 9 policisti smagi ievainoti.

— Rotterdamā komūnisti gribēja uzspridzināt vienu namu, poli-

cija 4 apcietināja.

20./11. Parīzes nomalē komūnisti uzbruka frontes cīnītāju orga-

nizācijas ..Ugunskrusts" biedriem.

— Berlīnē notiesāti 3 komūnisti par valts nodevību.

— Kpb ā. Vienā dzelzceļa stacijā komūnisti iesvieduši bumbas, caur

ko nodarīti lieli zaudējumi.

22./11. Maskavas avīze „Pravda" apsveic komūnistu partijas lielo

uzplaukšanu Anglijā, kas izvērsusies par visu proletāriešu apvienību.

23./11. Ziemelfrancijā komūnisti noorganizējuši streiku; viņu

apspiešanai nosūtīti 3 vilcieni ar kareivjiem.

— Bernas avīzē „Bund" parādījušies komūnistu raksti, no kuriem

redzams, ka aģitāciju Šveicē vada komūnistu centrs Parīzē, 2 aģitātori

no Parīzes apcietināti.

25./11. Vīnē komūnisti sarīko tā saucamās zibeņsapulces; policijai

daudz darba pie apcietināšanas.

26./11. Ora n ā (Alžīrijā). Sadursmē starp komūnistiem un policiju

ievainoti: pilsētas galva un viens žandarmu pulkvedis.

27./11. Lūttichā (Beļģijā) notikušas vairākas sadursmes starp ko-

mūnistiem un nacionāliem leģionāriem.

28./11. Kopenhāgenā komūnisti uzvilkusi sarkanu karogu uz

Vācijas sūtņa namu.

Bibliografija.

1934. gadā iznākusi 36. izdevumā Ādolfa Hitlera grāmata „Mein

Kampf" divos sējumos 781. lapp. Visi izdevumi izlaisti 1.520.000 eksem-

plāros.

Pirmā grāmatā autors stāsta par savu jaunību un neveiksmēm pie

eksāmeniem. Tālāk viuš apraksta savu iepazīšanos ar sociālismu, komū-

nismu un žīdu jautājumu. Pēc tam nācis pie slēdziena, ka jādibina jauna

politiska partija, ko arī izdarījis. lesākums bijis grūts — bijuši tikai

7 biedri. Bet kad sākuši uzstāties atklātībā, un kad pats Hitlers pār-

ņēmis partijas vadību un ar savām dedzīgajām runām sajūsminājis klau-

sītājus, piekritēju skaits pieaudzis vairākos tūkstošos.

Otrā grāmatā autors nāk klajā ar saviem 'politiskiem uzskatiem un

mērķiem. Visiem vāciešiem vajagot apvienoties vienā valstī (ir domāta

Austrijas pievienošana). Neesot pielaižams, ka uz Eiropas kontinenta

rastos kāda cita stipra valsts. Vācijai vajagot noslēgt draudzības līgumu
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ar Angliju jeb Itāliju. Kā sarkans pavediens caur visu grāmatu saska-

tāms ārkārtīgs naids pret frančiem, kas esot nozaguši Elzasu un Lotarin-

giju (bet kas bij tas zaglis 1871. gadā?). Pasaules karu nosauc par

„Freiheitskampfu", bet noklusē, ka Vācija pati uzbruka, lai atjemtu brī-

vību citiem. Versalas miera līgums esot Vācijai uzspiests. īstenībā

Vācija pati lūdza mieru un «parakstīja Versaļas miera līgumu. Toreiz

Francija piekāpās, lai gan viņai būtu izdevīgāki bijis papriekš iejemt

Berlīni un tad diktēt miera noteikumus. Tagad Vācija lauza Versaļas

miera līgumu, tāpat kā agrāk Beļģijas neitralitātes garantiju nosauca par

„papīra lupatu". Tālāk autors plaši apskata rases jautājumu. Lai uz-

turētu tīras āriešu asinis, viņš aizliedz jauktas laulības. Pie tam autors

uzsver, ka Vācijas varonība pacēlusies ar Ziemeļvācijas — Prūsijas ko-

lonizēšanu un Prūsijas hegemoniju. Tā tad Vācija tapusi varena, pa-

teicoties prūšiem. Vāci jau no seniem laikiem sajaukušies ar slāviem,

ķeltiem v. c. Nākuši ciešos sakaros ar tīrasiņu ariešiem — prūšiem,

zināms, vāci savu sugu uzlabojuši. Bet autoram gan vajadzēja zināt, ka

prūši nav vācieši, lai gan tagad runā vācu valodu, viņi ir lietuviešu un

latviešu brāļu tauta, kam vistīrākās āriešu asinis. Valoda un reliģija

nedod rasi, rasi dod asinis.

Krievija drīz sabrukšot, un pēc tam nebūšot vairs patstāvīgas

krievu valsts.
— Vissvarīgākais mums, latviešiem, ir autora pārliecība,

ka Vācijai nevajagot meklēt kolonijas, bet iegūt zemi kolonizēšanai Ei-

ropas austrumos — Krievijā un viņas robežvalstīs (Randstaaten). Bet

zemi priekš vācu arāja varot iegūt tikai ar zobenu. Vācija neesot ne-

kāds mazu tautiņu žandarms!

Tā skaidri redzams, uz kurieni autors grib vest savu tautu.

Visus minētos jēdzienus un daudz ko citu autors jo plaši paskaidro,

lai iepotētu katra vācu lasītāja sirdsapziņā savus uzskatus. Ur jau labi

pacelt savas tautas nacionālismu un patriotismu, bet ne līdz debesīm,

ne līdz saprāta aptumšošanai. Vilhelms arī izsludināja vācu tautu par

„Herschervolk" un kad stājās pie šīs idejas realizēšanas — pēc veselas

asins jūras — pasaules varonība nav iegūta, bet gan zaudēts tas izcilu

labais stāvoklis, kāds bija Vācijai pirms kara.

Izdevējs un redaktors: G. Kalniņš.

E. Pīpina un J. Upmarja spiestuve, Rīgā, Marijas ielā 10.
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AKC. SAB.

„LIGNUM"
FINIERU FABRIKA

Daugavgrīvas šosejā
m

P I E BOLDERĀJAS

Konservi un sieri
.

„Lhrysler"
Automobiļi un remontu

darbnīca

Art. Mednis RALFS BIERICHS

Rīga, Ķeveles iela 45.

Rīgā, Centrāltirgus 11. pavilj. JM» 22.
Tālru,?i: 9ml 94856-

Tālrunis 3-1-3-7-1.

AK AfiRONOMS" Rīgā, Dzirnavu ielā 72.

fA.ļO, Jelgavā, Katoļu ielā 41.

Piedāvā; mākslīgos mēslus, kā 16% Beļģijas tomasmiltus, superfosfātu, kālija sāli,
visus slāpekļa mēslus un citus. Sēklas: dārzāju, sr.kņaugu, pļavu zāļu no labākām

audzētavām, kā: W. VVEIBULL v. t. t. Sarkanā āboliņa, timotiņa, vīķu, peluSķu,
zirņu, labības v. c. sēklas. Spēkbarību: sojas pupu smalkumus, linsēklu, kokos,
zemesriekstu un citus raušus, kviešu un rudzu klijas un citu spēkbaiību. Krievijas
ražas novākšanas mašīnas: zāles pļāvēji, zirgu grābekļi,lablbaš pļāvēji, rindu un

mēslu sējmašīnas, separatori. Vienīgā pārstāvniecība Latvijā. Crosslev Bros, Ltd.

Anglijā: petrolejas, sūcgāzes un dīzeļmotorus. Vienīgā pārstāvniecība latvijā.
Ransomes fabrikas Anglijā: pašbraucējus, lokomobiles, āboliņa un labības tīr-

kīīlējus. Vienīgā pārstāvniecība Latvijā. Munktcll firmas zviedru lokomobiles,

traktorus un kūlējus. Vienīgā pārstāvniecība Latvijā.

Visas lauksaimniecības mašīnas un rīkus. Ražas novākšanas mašīnu rezerves

daļas. Cenas mērenas. — Drošiem pircējiem iespējams kredīts.

Rīgas papīru fabriku V. Meslin
9

akc. sabiedrība R*ā'
Ai

SS?lt&w
'

Ns 8
'

* Imports. Eksports.
Apdrošināšana.

Fabrika atrodas Līgatnē. „ ,

Valde Rīcrā I Aldaru iela IMb 19
Kaņepāji, Marshall, sons & Co.,

Vai£* X,?a
' Jx\

an
orJSi Ltd. Lokomobiles, kuļmašīnas,

Ta runi 23105, 22460, 20662. « . i. . 1. i.' . r .
.'

t, . . '
n

'i-
n- s

šosejas veltņi, dizeltraktori. Lini,
Telegrammu adrese: Pactien-Riga. '

linsēklas

Panirs vkāHā* kvalitātē*;
Pirmās Ri^as aPdrošin. sabiedrības,

rapirs visduds KVdiiuue;». dib 1765> g> galvenais pārstāvis.



PHILIPS
Kvēlspuldžu un radio

tirdzn. akc. sab.

Rīgā, Kungu ielā 2.

Tālr. direkc. 28135. Pārd. un propag. nod. 26094.

ADITAVA.

M. Š!RS, m. im. g. īh
-

Skribanowilz

Rīgā, L. Lāčaielā8. Tālr. 92436.

'Rīga, Kaļķu iela 10, hT nama

Specialitāte:

1?lTAS £%%S
' ZEĶES- Rokdarbu veikals.

JAKAS, BLŪZES, — no rup-
jūm un smalkām dzijām.

Ķīm. un laku fabrika

„Wilhelm Hjordt"
Rīgā, Vecā, Jelgavas ielā 27.

Tālr. 42756, 42337.

MāksligOS mēslūS gulbja aptieka
Superfosfātu, tomasmiltus, ka- lllllilllllllllllllllHlllllllllllllllllllliillillllllllllllllllli

lija sāli, nitrofosku, čiles zal-
eit -up- •« i_ <s%- —

petri, kaļķa zalpetri, sērskābo AieiCnfa*y, Uicļct.

amonjaku v. c. piedāvā no

krājuma, vairumā un mazumā

VOLDEMĀRS MAJORS Šķūņu ielā 2C.

Rīgā, Vaļņu ielā 2, tālr. 22406, 31420.
Talr 21079-

JOHN SPINCK & Co.

Rīgā, Smilšu ielā 36.

Tālruņi 22098, 20782.

Mākslīgie mēsli. Lauksaimniecības mašīnas.

Sāls. Ugunsdzēsēju piederumi.



Superfosfātu fabrika Po/ceiāns

Akc sab
Fajanss

saD- Māla trauki

y Mājturības priekšmeti

Mīlgrāvī, pie Rīgas |«|. S. KUZIļEGOUS
Tālruni: lIIIIIIIIIIH

Pilsētas kantoris 32848, 21755

Fabrikas 37107, 37123
Fabrikas noliktava un veikals:

Rīgā, 1. Grēcinieku ielā 17

Tekoši rēķini:

Latvijas Bankā 3045. Pastā 52 Tālruņi: 21188, 22122

Kārlis Nevermans un B-dri

Cementa preču un jumtu papes fabrika

Fabrika: Ganību dambī 9. Kantoris: Jaunā ielāN° 30.

Tālrunis 96174. Tālr. 23169,34141.

C. SIEGEL B. OZOLIIJ UN STRAUCH
KOMANDITSABIEDRĪBA

Rīgā
Kalpaka b. 7. Tālr. direkc. 20846, PeldU ielā Nr. 15.

kant. 34267.
_ .Tālr. 21509.

Pārstāvības:

Rūpniecībām: Anilinkrāsas un tek-

stilu palīga līdzekļi. Metall-

apstrādāšanas mašīnas. Rīki.

Mērišanas aparāti. Tabaku

fabriku ietaises un piederumi.

*

Lauksaimniecībai un ceļu izbūvēm:
Mērniecības instrumenti un pie-

' derumi. lechmski papīri.
Sprāgstvielas. Būvmašīnas.

~ a .r& Darvas produkti.



J. Girard Taupīgas

%L%&. UU N! 1
mātes

Pulksteni krāsošanai lieto

un viņu piederumi. vienīgi
VAIRUMĀ.

Priekšstāvis no labākām
. ģ ļ

fabrikām. A * *

i Paul Burē. Doxa. G.Favre-Jacot.
- J &aJĻ

DllllfCfPni ' t-ongines. H-rV Moser & Co. » » # %l X.
PUlnSlcļļl i Omega. Ch. Tissot & Fils. Ta- / /

l vannes VVatch Co. Zenirh.

zelta ķēdes. drēbju krāsas
MEDAĻI. .

_

precizijas vīles. paciņas.

C. A Stremmers Chr. Haffelberg
Rīga, L. Zirgu iela 17.

_

°

Tālrunis 23146. R »ga
»
L

- Jaunā ielā 13

Tālrunis 34497

Ziloņa tēja
ar: lillā f

Grāmatu sietuve un darbnīca

zaļu ' etiķeti Pr'ekš mākslas ādu darbiem

sarkanuļ 1

- • i l-! MAr ■ Dibināta 1877. gada
tas tris vislabākās šķirnes! s

s**ļ;*«.w,
w».: B JOIIH HnFFERBBRG

rības augu, īstas šķir- Rīgā
nes, labi dīgstošas, °

tāpat ārī L. Jēkaba ielā 16

augļu kokus
ogulājus, krāšņuma ko-

kus un krūmus visba-

gātākā izvēlē piedāvā

CV. ŠoCllS,īp.P. Balodis

Rīgā, Smilšu ielā Ne 8/10.

pasta k. tk 43.

T

Cenu rādītājus izsūta uz pieprasījumu. Tālruņi: 22359, 21190



Rīgas Pilsētas Krājkase
dib m g

Ar Rīgas pilsētas garantiju.

Rīgā, Kāļķu ielā Nb 9, savā namā. Tālruņi: 21721, 21722.

Telegr. adr.: .Rigkase*.

PIEŅEM NOGULDĪJUMUS UZ:

krājgrāmatiņām, noguldījumu zīmēm, tekošā rēķina.

Izdod mājas krājkasītes. Vekseļu diskonts un inkaso.

Pārdod 1931. g. iekšējā ceļu aizņem, ar prēmijām krājmarkas un obligācijas.

D. DŽENGELS

Modes preču nams

Kaļķu ielā 21

Tālr. 3-4-6-7-4

Apdrošināšanas un transporta Akc. Sab.

~D A U G AVA"
Valde: Rīgā, Jēkaba ielā6/8, pašas namā

Tālr.: Uguns 21391 Transportu 21392 Dzīvības 34765

Sabiedrība noslēdz uz visizdevīgākiem notei-

kumiem: dzīvības, nelaimes gadījumu, uguns

transporta valoru, ielaušanās zādzību, stiklu

un automobīļu apdrošināšanas.

Aģentūras visā Latvijā

Lielā

Ziemeļu Telegrāfa Sabiedrība

| Rīgā, Aspazijas bulv. Nr. 15
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