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Nepārtraukti uzlidojumi Maltai

Vadoņa galvenā mītni,

1 042. gada 4* februāri.

ļtuņoto spēku virspavēlniecība ziņo:

Aostrurou frontē rosīga kaujas dar-

Üba. Kaujas lidaparāti pagājušā nakti

bombardēja DlenvidrietumangHlas ostu

Meti

Oeaelafrikā sakauti un atsviesti in-

diesu speķi, kam vajadzēja segt britu

atkāpšanos. Vāca kaujas lldanarat) bom

hardeia spēkratu kolonas pie Tobrukas

uo ienaidnieka materiālu noliktavas pie
Mersa Matruchas.

Gaisa uzbrukumi Maltas salas on Go-

со aviācijas atbalsta punktiem, zenitar

tllerijas novietnēm un citām militārām

iericēm turpinās.

Atvairīti boļševiku uzbrukumi

Sevastopoles frontē

DNB. В•гl i о ē, Sevastopoles ie-

lenkšanas tränte" vācu armijas artiäe-

riia oe citi smagie ieroči I. februāri

sekmigi apkaroja boļševiku pozīcijas,

patvertnes tm vienibu kopojumus. Vi-

ce artilērijas uguni ienaidnieks cieta

smagus Tika ari sagrautas

«jūdzas izbūvētas pozicijas. Kādas vā-

eo kijoieku divīzijas sektorā pasāktais

padomju uzbrukums nokļuva spēcīgā

vāca atvaires uguni un sabruka. Vācu

vienības Ł februāri Krimas

daU sekmīgi atvairīja divu boļševiku

rotu uzbrukumus Kāda padomju batal-

jona uzbrukumu apturēja vācu artilēri-

jas uguns. Pēc šo uzbrukumu atvaires

vācu artilērija ieņēma jaunas pozicijas

on turpināja apšaudīt boļševiku vienību

kustības un artilērijas novietnes- Aus-

trumu frontes dienvidus daļā vācu vienī-

bām sekmīgā pretuzbrukumā izdevās

atgūt kādu apdzīvotu vietu un dzelzceļa

staciju. Pēc vairāk stundu ilgas sīvas

cīnās ar boļševikiem, kas visiem spē-

kiem centās staciju aizstāvēt, vācu ka-

ravīri atsvieda pretinieku un nodarija

tenj smagus asiņainus raudējumus.

Cfnas pašā frontē joprojām raksturo

padomju uzbrukumu sekmīga atvairī-

šana, kā ari' vācu spēku efektīgi lokāli

pretuzbrukumi. Jauns padomju mēginā-

Jums izcelt stiprus spēkus Krimas pussa-

las dienvidu piekrasti, lai tādējādi at-

vieglotu Kerčas pussalā ielenkto dalu

grūto stāvokli, pēc vairāku dienu sfvārri

kaujām beidzies ar neveiksmi.

Nesatricināmā vācu fronte ap ielenk-

to LenhtKradu nav salaužama nedz ar

izlaušanās mēģinājumiem no pašas pilsē-

tas, nedz ari ar bnlešviku nemitīgiem

uzbrukumiem no austrumiem un dien-

vidaustrumiem. Seit koncentrēto vācu

spēku darbība tomēr nebūt neaprobe-

žojas ar aizstāvēšanos, bet tiem sekmī-

gos trieoienvienību pasākumos vienmēr

no jauna izdodas ielauzties dziļi pa-

domju līnijās un tādā kārtā sēt nemieru

ienaidnieka rindās*

Reichsmaršals Göring's

Italijā
DNB. В c r 1 i nē- Lielvācijas reiehs-

tnaršals Göring's kopš 27. janvāra uztu-

ras Itālijā- 38. janvāri relchsmaršalam

biia vairāku stundu ilga saruna ar duči.
29. janvāri reichsmaršalu pieņēma Itā-

lijas karalis. 29. janvāra vakarā rdehs-

maršals no Romas devās uz DienvkJjta-
Ш an no ЗЛ. janvāra līdz 1- februārim

SxiXjä apmeklēja savas tur novietotās

ttaJsa spēku vienības, lai pārliecinātos
Par to cīnās gatavību un trieciena spēku.
- februāri reichsmaršals Göring's at-

frkzās Romā. lai turpināta apspriedes.

Spāņu «Zilās Divīzijas* karavīri Leolngradas: lelenkuma fronte* (VVeJtbild)

EIROPA CĪNĀS PRET BOĻŠEVISMU.

Jaunā Norvēģijas valdība

PN В Oslo. Vidkuna К vikinga ie-

celšanu par Norvegi-Jas ministru prezi-

dentu visa norvēģu prese vienbalsīgi

apzīmē par izSklrējn momenin Norvēģi-

jas nākotnes liktepos- Laikraksti spe-

člaltzdevumos raksturo Kvislinga jau

sastādi tās nacionālās valdības balos

uzdevumus un aozitnlgu «Morgenpos-

ten» jauno kārtību Norvēģijā apzīmē par

skaidru realrtatl Zeme darßot visu. lai

nodrošinātu Norvēģijas vietu Jaunajā
Eiropā*

Austrumu apgabala valstskomisars LOHSE.

Uzsaukums Austrumu apgabala iedzīvotājiem par

brīvprātīgu apģērbu nodošanu frontes cīnītājiem
Austrumu apgabals viri un sievietes!

Kažokādu un vilnas apģērbu savākšanas kampaņai armijas vajadzībai bija lieli panākumi. Ar savo ziedošanas

prieka Jūs esat pierādījuši, ka Jūtaties cieši saisti tl ar Irontes karavīriem, kas roku roki ar Jūsu paša brāļiem ci nas

pret boļševikiem. Visu vācu karavīra vārdā es jums pateicos.

Esmu pārliecināts, ka Jūs, tiklīdz tas būs nepieciešami, būsiet gatavi nest ari tālākos upuros- Tāpēc es Jūs lūdzu

palūkojieties savos «.kāpjos, vai tur nav atrodams vēl kaut kas mūsu karavīriem* Ziedojiet ari to, pat !a Jūs domājat,

ka ir grūti oo tā atteikties. Ar to Jūs ne tikai nododat ziedojumu karavīriem, kss cinas frontē, bet stiprināt ari to

aizsargvalni, kas Jūsu dzimteni sargā no bolševisma.

Tā kā karavīriem, kas cmas frontes priekšējās līnijās dzītajā sniegā о* lielajā sali nepieciešams liels daodzum«

silta apģērba, viņiem par visam lietām vel vajaga kažoka lakas, siltas vestes, kažokādu (ari vatētas'

bikses, kažokādu oo ziemas cepures, on visvairāk siltas kažokāda ae filca zāba-

kus.

Tālab nododiet šos apģērba gabalus pēc lespē.'a* tnlln- vēlākais Hdr 1942 g. 8- februārim apgabala komisāra vai

.

ari pagasta valdes noteiktajās vietās- Sis lietas tūlītējai nosūtīšanai uz fronti saņems vico karavīri- Apfcērfcn pie-

ņemšana ootlks pret attiecīgo samaksu: ia kāds no tis atteiksies. Šos naudas līdzekļus nodos kādai vietējai labdarīna*

iestādei.

Rādiet ar šn Jauno ziedošanas prieku, ka Jūs esat vienis pratis ar mūsu karavīriem Šai cīņā pret kopējo ieoald-

īleko — bolševismo.

Mūso karavīri pratis ļums pateikties, liekot kilā savu dzīvību.

Kaujas Singapuras pievārtē
DiVB- ТокП i. Japānu armijas

pulkvedis leitnants Hotta paskaidro-
ji* presei, ka japāņu vienības atrodas

Slagapuras pievārtē. Oeneralazbru-
kems salas cietoksnim sāksies jau

tovako diena laikā- Ofensīva notik-

to Pēc rūpīgi izstrādāta stratēģiska
nlāna. Hotte vēl paskaidrojis, ka

niffltarās operācijas Ralangas pussa

li attīstoties loti sekmīgi. Vietējie
ZASV kaujas spēki tikšot drīzumāpll-
"igj padzīti no Filipīnu salām. Cipas
«et gan loti smagas, jo aizstivll
atrodoties loti izdevīgās pozīcijās,
stīvos kalnos un grūti pieejamos me-

žos.

Pēc Jobor Baru okupācijas sākusies

apšaudīšana no cietzemes,

rishiās sīva ugimskauja. Sevišķi

* ingapuras ziemeļu daļā novietotās ba-

dītas intensiv! atbild Japānu ugunij,
iapinu bumbvedēji nepārtraukti uzlido
britu artilērijas novietnēm, un cenšās

angļus pārtraukt uguni. Jobor
Baru sektorā no ziemeļiem lerodas ar-

Vle «tu Jaunas iapāņu vienības. Uzbru-

SipgapuTai tiek sagatavots loti

Malajas dienvidrietumu un dien-
vidaijs,trnmu piekrastē risinās pēdējās

J'Oas ar tur ielenktajiem britu spēkiem-
*am vtl atlicis vai nu padoties vai iet
bojā.

Attapties briti vairs nespēj, )o
Piekrastes Ir Japānu rokās un Ja*

«vlaclia tās nepārUuktJ
kontroli.

Singapurs cietokšņa virspavēlnieks

publicējis uzsaukumu Singapuras iedzī-

votājiem, attēlojot salas izmisuma pilno

stāvokli- €Mūsu uzdevums bija japāņu

spēkus aizturēt Malajas cietzemē tik ilgi.

kamēr Singapura saņemtu pastiprināju-

mus. Tagad kauja Malajā noslēgusies,

un kauja ap Singapuru sākas. Mūsu uz-

devums ir izturēt. Hdz kamēr nāks pa-

līdzība.»

TokiJaS militārās aprindās domā. ka

angli mēģinās evakuēties nz Javu un

Sumatru. Singapuras ostas rajonā bū-

vējas milzu ļaužu masas, starp tām ari

daudz karaviru Japānu bumbvedēju

uzbrukumi, kas sevišķi smagi vērsušies

tieši pret šiem rajoniem, radijuši neap-

rakstāmu paniku. Ostas rajonā pilnīga

postaža.

Virs Burmas frontes japāņu aviācija

ieguvusi pilnīgu pārākumu- Pēc Domei

aģentūras zinām.

līdzšinējo uzlidojumu un gafca

kauju laikā notriekti vairāk kā

t он ienaidnieka lidaparāti.

Da|a šo lidaparātu tikai pēdējā laikā no-

gādāti no Tuvajiem austrumiem uz Bur-

mu. lenaidnieka ricibā Rurmas frontē

vēl esot zināmi čunkingas gaisa spēki.

Cunkingas lidaparātus galvenokārt va-

dot ZASV brīvprātīgie- Ar Mulmeinas

okupāciju Burmas ceļš zaudējis Čunkin-

gai praktisko nozīmi-

Japānu virspavēlniecība ziņo. ka 1.

febr- ritā japāņu izlūku lidaparāti pa-

manījuši stbrus ienaidnieka flotes spē-

Japānu at>iacifas pilnīgs pārākums Burmas fronte

kus Maršalu salu ūdeņos. Ar tiem japā-

ņu flotes spēki tūdaļ uzsākuši kauju.

К naidnieka eskad'ā ietilpa aviācijas bā-

zes kuti kreiseri un iznicinātāji. Japā-

ņa flotes spēki aizdedzināja kādo ienaid-

nieka kreiseri, notrieca II ienaidnieka

lidmašīnas un ari pārējiem kūtiem no

darija smagus boiājumusi Japānu flotes

spēki cietuši tikai nelielus bojājumus.

Ar Amboinas ieņemšana Moluku salu

grupā

japāni tagad pilnīgi pārvalda Mo-

luku šaurumu un Pandaiūru.

Amboinas ieņemšanai liela stratefciskd

nozime. io ar to Japānu aviācija ietuvu-

st svarigu izejas pozīciju operācijām

pret Port Darvinu.

Pēdējo dienu laikā Sumatras piekras-

tē nogremdēti un bojāti 13 lieli ienaid-

nieka transDorta tvaikoni- Nogremdēt*

kopskaitā 1»00Л brt Smagi boiāto ku-

*u vidu ir ari daži lieli, 10 000, 8 000 un

brt lieli tvaikooi.

Pēc Tokijas raidītāja zinām, japāni

icuēmusM jau visu Borneo salu. Visi sa-

las -lidlauki atrodas iapāņu rokās ?Л1 SOo

kv. kilometru be'ā sala ir pēc lieluma

treiā sala pasaulē, kas tomēr maz ap-

dzīvota — tikai 2.7 miljoni iedzīvotāju.

1 orneo lielākā dala kv. kilomet-

ru ar 1 mllionu iedzīvotāju) piederēia

HolandH Pārēio salas dalu Pārvaldīta

angļi

Japānas mērķi "jaunajā Japānas okeanā"
DNU. Tok ija Klusai okeāns, кя

ari Indijas okeāns kopš Havaju kauja-

un uzvarām Mabias pussalā ir japāou

pārvaldīto ūdcuu sastāvdaļas, ti presei

paskaidroia japāņu flotes štaha refe-

rentš kapteinis Hiralde.

Angīna un Savienotās Valstis vairs

nespēj nosOtill uī Austrumīziiu l.elāku

floti Acumirkļa apstākļos japāou flote4

attiecība pret amerikao» un angļu flot'

Klusajā okeānā ir kā 10:0, Japāna, pro-

tams loti apsveiktu Anglijas u« Savie-

tioto Valstu flotes spēku ierašanos

Austrumāziiā. io japāņu flote tie&i gaida

cfņu.

Japāna, ki vēl paskaidroja HiraMe

»kircs ne tikai Plflplnaš un Malaju- bot

iri Holandes Indiju- Sis solis izriet* no

-epuvicsamības kontrolēt «.ļauno Japā-

nas nkeanu ,. kas 4fvf ies;ēdl ne tłka,

Kluso aft |nd,ļas okcanß

Цl| кцгЯ .^Нрв arf МаЫаs Un AastrtH .

iw te:pjL
•

Japānas kara mērķi būs sasniegti ri

k *> f»d> kad tā ,a »nr) «kennu spēs iz-

mantot P*-nä mēri Japānai tagad jā-

būvē daudz stiprāka tirdzniecības flote

un atbilstoša kara flote, kas varētu sar-

gāt Japānas tirdzniecību jaunajā okeānā.

Pāraugsim
Kāda sena pasaka stāsta: — Reit

juras krastā dzīvoja zvejnieks ar Sttr-

vu un trim dēliem. Tēvs un vecākie

Jēli brauca zvejā, bet kad jūrā plr. -

jās vētras—medija un nemitīgi, nea'-

laidīgi vairoja savas sētas bagātībai
un slavu. Trešais, jaunākais dēls,
zēns zilām, sapņainām acīm mēdz*

turēties savrup. Kaut jau liels un spo-

cīgs, viņš tomēr mīlēja krastmalas

smiltīs dienām ilgi spēlēties ar glie-
mežvākiem, vāca kopā zeltaino dzir*-

taru vai, aizklīdu tālu mežā, dziedā-

ja līdzi putniem un, aizvēris acis,

gulēja un sapņoja medainajā āboli»

nā. Nogalināt zvērus, vilkt
#

zivjtt

gļotām notrieptos tīklus, staigāt aiz
arklā iejūgtiem sviedrainiem virsiem

viņam nācās ļoti grūti. Lai па k'u

māte savu jaunāko dilu mīlēja vis»

vairāk un lutināja kur spēdama, }o
zēnam bija bezgala laba un jūtīgā
sirds, an viņi nespēja nodarīt pāri
ne kukainim.

■— Kas īsti noteic dzīves Jēga?
— reiz jaunākais brali* jautāja vācām

kam.

Vecākais paņēma jaunāko pie to»

kas un, neteikdams ne vārda, aizte-

da pļava, kur ganījās brieži. Vinl

barā izmeklēja lielāko, stiprāko dziv»

nieku un vienā paņēmienā tam aņ-
grieza sprandu. Staltais briedis bija

uz vietas beigts.

—- Dzīves jēga nosaka spēks, —

teica vecākais brālis un tā bija vira

atbilde jaunākajam.
Jaunāko šāds izskaidrojams ne»

apmierināja un viņš pie pirmās iz»

devības savu jautājuma atkārtoja

vidējam brālim.

Tas pastarīti aizveda uz metu : t

rādija savas neskaitāmās cilpas, ku-

tas viņš bija izlicis zvēru un putnu
sagūstīšanai. Daudzās cilpās redzēja
sapinušos treknus rubeņus, zaķus,
stirnas; zvēru takās izraktajās un

maskētajās bedrēs žēli auroja aļņu
— Skaties, kas te būs galos un

ādu, vesela bagātība! Dzīves jēga 'i

tad apslēpta viltībā, — noteica vi»

dējais brālis.

Ari to jaunākais brālis nesāp;a-

ta un, dziļās domās iegrimis, uz vai-

rakām dienām aizklīda meži.

Visu laiku debesis turējās apn:i>
kuiās, lija un pasaule bija svina pe-
lēka.

Te kādi brīdi,' kad jaunek is

sapņotāja acīm pavērās debesis, pēk-
šņi viss pieli ja spožu un siltu да л-

та, Lielais mežs tūlīt atdzīvojās —

iedziedājās putni, saulei pretī её- i*

zemi notikušie ziedi, maiga vēerra

kokos notrauca rasu, kas lija no aug-
šas kā sudrabs. Saules gaismas šaltis

salija arī jaunekļa sirdi, un visās vi-

ņa dzīslās brieda kāds neminams

liels spēks, kas visu pasauli vata

skaistu un brīnišķu. Sveicinādarr>a

sauli, jauneklis pret to no sava stepa

izjāva skaistāko bultu, kāda viņam
bija. Bulta uzšāvis augstu deb s

un pazuda saules staros. Bet viņa
krita arī atpakaļ, un jauneklis to

vairs nevēroja.
Tā paša šauti bulta caururba

jaunekļa bezgala labo an jutīgo sir-

di.

$īs pasakas mērnieku saimes tau--

nākā atvasē dažviet varam saskatīt

līdzību ar Latgales latvieti.

Dzīvodams robežās ar slavu tau-

tām, dažkārt atrazdamies pat to tie-

ši ietekmē, Latgales latvieVs savā

dvēselē, savā raksturi manto 4s kaut

nelielas, tomēr tīri slaviskas iezīmes.

Latgales latvieša dvēseli ietekmēju*
arī dzīve ciemos.

Latgale- latvietis Šodien ir cil-

vēks ar patiesi slavējamu, laba un at-

saucīgu sirdi, tikumīgs, sabiedrisks,
viesmīlīgs, liels daiļuma cienītājs,
bet atgriezt briedim sprandu vai iz-

likt cilpas, kā stāstīts pasakā, viņzm
nākas grūti —- bieži pietrūkst izturī-

bas, uzņēmībai, praktiska vēriena un

atbildības prieka,

Ar kādu mīlestību un rūpība
I atgalē maijā grezno krucifiksos un

baznīcās Dievmātes altārus un glez-
nas! Cilvēkiem daiļuma izjūtas tā

(Turpuiijuins e\ iop>Jh



Pāraugsim
(Sākums 1. lpp.X

tad diezgan. Bet tiem ракет ļau-

dīm grūti iestādīt kādu kociņu vai

puķīti tava* mājat pagalmā, un vai-

rums lauku sētu mūsu apgabalā vēl

šodien ir biedigi kailas, nedaiļas. Ne

jau tāpēc, ka kāds savu sētu gribēta

paturēt nedaiļu, bet, lūk, trūkst tās

pašas uzņēmības, un kas var teikt,

ka nevar dzīvot un iztikt ari bez pu-

ķēm un košuma vai augļu kokiem?

No Latgales nāk skautākās pa-

sakas, brīnišķas dziesmas, te avi

skaistākās vilnaines, darina gaumī-

Sākos priekšmetus mājsaimniecībā,

et tikko saduras ar tiešo, praktisko

dzīvi, ši* skaistums atkāpjas, bēg.

Ja latgalietim sāk iet slikti, viņš,

kā to dara arī slāvi, ļauj, lai viss

arī brūk un tikai retos gadījumos
saceļas pret likteni, jo — debesis la-

bāk būs.

Latgalietis Vil šodien ir liels sap-

ņotājs, saules cilvēks, kas vairāk ska-

tās debesis, ne zemi. Viņš pa šo ze-

mīti tavu māža gan nostaigā, bet

galvu nes gaisos un tā daudz mas pa-

liek neveikts, daudz nepadarīts.

Kamer vidzemnieki un kurzem-

nieki, pasakas vārdiem runājot, grie-
zuši briežiem sprandas un likuši la-

matas, ceļot tavu sēru bagātību un

slavu, latgalieši vismīļāk spēlējušies
gliemežvākiem un savu dzīve* jēgu
raduši misticismā, sapņošanā. Sapro-
tams, ne visi, bet daļa gan un taisni

tie, kura raksturā vairāk tlavisko

iezīmju.

Pasaule tagad pārdzīvo vislielā-

ko, vissmagāko karu, kāda vēsture

nepazīst.

Lielie notikumi prasa, lai mis

atmestu katra sapņainibu un skatī-

tos tikai uz zemi, kā virši iejūgda-
mies darbā an pienākumu pildīšanā.
Neviens vairs nedrīkst turēt rokas

klipi an skatīties saulē — visi darbā,
visi palīgā frontei!

Tad būsim droši, ka mūs nekad

neķers šeit atstāstītās pasakas varo-

ņa — jaunākā brāļa liktenis.

K. Stašulāns.

Organizēs ziemas zveju

Pašreiz ezeri pārklāti ar biezu ledus

segu un daudzās vietās zivis sāk slāpt-

Lai to novārstu, Zivju pārvalde norāda,

ka visiem iekšējo fldeou apsaimniekotā-

jiem turpmāk lielākā vēriba Jāpiegriež

savu saimniecību apskatām un Jāraugās,
Ы zivis nenoslāptu. Slāpšanu iespējams

novērst ar pareizi nokārtotu zemledus

zveju, kas veidņa ūdens «irvēdrnāšanos»

un tanī uzkrājušos kaitīgo gāžu izvadī-

šana ārpusē- šim procesam svarīga no-

zīme ari pārtikas searnjuecfbä, Jo patla-
ban tirgos zivju krājumi ir visai niecīgi.

Nesasalušas zivis tirgos patreiz nebūs

iespējams nosūtīt, tādēļ tās pirms lesai-

ņošanas ieteicams speciāli spēti sasaldēt

Gaisa trūkuma apdraudētos ezeros, kur

zemledus zveju neveic, ieteicams iz-

cirst gaisa pievadīšanas āUogus. Drīzu-

mā ari jūra paredzams noorganizēt zie-

mas zveļu, kura pagaidām slikto ledus

apstākļu dēl bija traucēta, Zivju pār-
valde propagandē tiklu gatavošanu mā-

jas kārtībā, jo fabrikās tos pietiekamos

daudzumos līdz pavasara sezonai nebūs

iespējams pagatavot

Einwohner Lettgallens!
Die erste Pelz- and Wintersachensammlung wurde dank Eures

Opfergeistee zu einem grossarrlgen äusseren Zeichen der Verbun-

denheit mit der Front

Das Gebiet ist trotz der materlallen Notlage seiner

Einwohner an die Spitze Lettlands getreten und hält die Fahne Im

Kampf gegen den Bolschewismus und das Judentum.

Es hat sich aber gezeigt, dass die Front noch weiteren Bedarf

an warmen Sachen hat
t

auf das sie Im Frühjahr mit alter Stärke

zum letzten Sturm antreten kann, der den Bolschewismus für alle

Zeiten endgültig zerschlagen wird.

Im Namen des Führers ruft der Herr Reichskommissar die

Bevölkerung des Ostlandes In der Zelt vom 2- bis 8. Februar 1942.

zur nochmaligen Spende von warmen Wintersachen für die ver-

einigte Front gegen den Bolschewismus auf.

Einwohner Lettgallens! zeigt dass Ihr die Fahne fest in Händen

tragt Euer Opfersinn muss mit einer der Garanten des Endsieges

sein. Spendet was entbehrlich ist

Die Zukunft wird es Euch lohnen und Eure Kinder werden es

Euch danken .

Dtoļaburg, den 3- Februar 1942.

SCHWUNG,

Der Gebietskommissar

Latgales iedzīvotāji!
Pateicoties Jūsu ziedošanas garam pirmā kažoku un ziemas

tērpu vākšanas akcija Izvērtās per lielisku ārējās saistības ziml

ar frontL

Latgales novads neraugoties uz vīna ledzīvotāju materiāli grū-
to stāvokli, ir nostājies Latvijas priekšgalā un pacel karogu cīrjai

pret bolsevlsmu un iīdlsmu.

Tomēr U' izrādījies, ka frontei vēl arvien u nepieciešami silti

tērpi, lal tie pavasarī ar veco sparu spētu doties pēdējā uz-

brukumā, kas satrieks bolsevlsmu uz visiem laikiem.

Vadoņa vardi Relchskommlssara kungs uzaicina Austrumu

apgabala ledzīvotājus laikā no 2. Hdz 8 -februārim vēlreiz ziedot sil-

tos ziemas tērpa piederumus vienotai frontei pret bolsevlsmu.

Latgales ledzlvotāļll Pierādāt, ka karogs Ir cieši Jūsu rokā.

Jūsu uzupurēšanās prieks la] ir viens no galīgās uzvaras galvi-
niekiem. Ziedojiet visu, ko variet pieciest

Nākotne JOs atalgos un Jusu bērni Jums pateiksies.

Daugavpilī, 3. februārī 1942. g.

SCHWUNG,

Apgabala komisars.

Жители Латгалии!

Первый обор шуб и зимней одежды благодаря Вашей готов-

ности жертвовать акааался знаком великолепной внешней связи

С Фронтон.

Латгальский округ несмотря на тяжелое материальное положе-

ние его жителей стал на первом месте в Латвии и высоко подни-
мает знамя ва борьбу против большевизма н еврейства.

Воетаки оказалось, что Фронту вое еще необходима теплая

одежда, чтобы весной о тою же силой идти в последний бой, ко-

торый навсегда уничтожит большевизм.

Во имя Вождя господии Reichskommissar приглашает жителей
Восточной облаоти от 2 — 8 Февраля еще рав жертвовать теплые
зимние вещи объединенному Фронту против большевизма.

Жители Латгалии! Докажите, что знамя крепко в Ваших ру-
ках. Ваша готовность жертвовать пусть будет одной из порук за

окончательную победу.

Жертвуйте все, без чего Вы можете обойтись.

Будущность Вав вознаградит и Ваши дети Вам будут благо-
дарны.

Даугавпилс, 3 Февраля 1942 г

SCHWUNG,
Областной коммиссар.

Vēl nav nokavēts

Pirmais aicinājums psr kažoka, ādu

uo silto apgārbn eodolāou frontes vaja-

dzībām guva lielu atsaucība. Visi Lat-

vijā, gan pilsētas, gao laukos *IUo ap-

ģērba ssvāktavēs plūda daudz maora —

ledzīvotāji pierādīja darbos sava līdz-

dalību Iroatel, līdzdalība cipie. Latvijas

ieneralkomlsariatā ochoto ziemas lietu

un priekšmetu skaits sasniedz 268689, no

tiem Latgale vico devusi W 000 priekš-

metu. Par so atsaoclhu pleoākas atzinī-

ba Ikvieoam apzlnigam ledzīvotājam,

kas šādā kārti stiprinājis alzsargvalnl

pret bo|Ševismu.

Tomēr vēl Ir lauku sētas an pilsētas

dzīvokli, kas savus skapjus un mantu

krājumus nav rūpīgi aplūkojuši on nav

apsvēroil. ka dažu laba lietu oo silta-

jām mantām varēta oodot IrooteL Slem

cilvēkiem kā aicinātājs nn saucējs nācis

otrais Aastromu apgabala valsts komi-

sāra aicinājums par silto ziemas apģēr-

bu vākšanas turpināšanu. Ja pirmajā

vākšanas kampaņā dala laba nokavēja

nodot frontei aizmugures ledzīvotājiem

pieciešamus priekšmetos, tad tagad Ir

pienākust kārta šo priekšmetu nodoša-

nai- Tagad mēs vairs nedrīkstam noka-

vēt Tāpat ziedot aicināti no tikai tie,

kas neko vēl nav devuši frontei, vēlreiz

aicināti ari tie, kas savas pirmās arta-

vas lielas elpas sekmēšanai Jao node-

vuši

Nododot frontei šūtos apģērbus. Jāiz-

dzēš personīgais egoisms, ka ari pašiem

loti labi noder šis siltās mantas. Droši

var apgalvot, ka mēs tis varam piedosi

un piecie tīsim, bet fronte tās Ir
ciešamas, lai palīdzētu

varēt ziemu un sekmīgāk rlslnltoi ckt
Ziemas apģērbu nodošana ķ2

veiksim apzlpi — visa frontei!
Nenokavēsim ziemas apģērba

M
sanu, apskatīsim Jau šodien

anatiV
Jumus — nodošanas helga termlgi
februāris tuvojas.

Daugavpilieši savus ziedojumu,
*

nodot Aizsargu lelā 47 Ikdienai qq J[
B—2o, bet lauku ļaudis pašvaJdibe 2
dltās vietās- 558

PIRMIE SEKOTĀJI
VALSTSKOMISARA AICWSjIKj,

Atsaucoties Austrumu apgabala v*]»
kornisara 2. aicinājumam par ziemu а

ģērbu nodošanu frontes cīnītājiem Та
tas Palīdzības Daugavpils aprich onj
nizacija ziedojusi 369 pārus cimda, j
pārus zeķu,50,68 kg vilnas, 65 dvieļos а

dažādas citas mantas. Rudzētu
ping

Tautas Palīdzībasorganizācija nodoiaj
frontes cīnītājiem piesūtījusi 109 \щ
mājputnus.

ARI KRUSTPĪUESI ČAKU ZIEDOTU
KrustpUs pagasta zemturi cakb tam

na nodot ziedojumus Lielvācljas ищ
Līdz šim jau nodotas 229 kažokādas,]
kažoki, 20 siltās vestes, 14 ziemu а

pures, 11 Pāri siltas veļas, 7 pantu
zābaku, 9 bašliki, 46 pāri vilna» äaa
23 pāri zeķu un vēl daudz citu otaļ
Bez tam ziedotas ari slēpes un вду

atsevišķi un kopēli gatavotas pacinasļ

Rosīga Tautas palīdzības darbība Grīvā

Kulturālas dzīves sekmēšanai Tautas

Palīdzības Grīvas organizācija nolēmu-

si noorganizēt kori, kura vadību uzņē-

musies brīvmākslinlece A. Skrūzmane.

Dziedātāji var pieteikties pie Tautas Pa-

līdzības Grīvas organizācijas priekšnie-

ka P. Dzena Grīvas pilsētas valdē,

Lai veicinātu līdzekļu sagādes darbu.

Grīvas pilsētas valde nodevusi Tautas

Palīdzības izlietošanai pilsētas avīžu

kioska nomas naudu. Domāts ari par

laikrakstu izplatīšanas punktu ierīkoša-

nu Niderkunos an Judovkā-

Tautas Palīdzības organizācijas

priekšnieks atļāvis Grīvas pilsētas ko-

mitejai sarīkot mantu loteriju. Priekš-

darbi loterijai Jau ievadīti.

Tautas Palīdzības Grīvas organizāci-

ja pieSkīrusi daudzām trūkumcietējtra
ģimenēm pabalstus, bet, lai gūtu pilnīgu

pārskatu par pabalstāmām ģimenēm*

Tautas Palīdzības Grīvas komiteja no-

lēmusi apmeklēt visas Grīvas ģimenes*

tiklīdz izbeigsies sērgas Izsauktie iero-

bežojumi Komiteja norāda, ka pabalstu

Pieprasījumu veidlapas sepemamas Tau-

tas Palīdzības Grīvas veselības kopša-

nas punktā: Krista Ida* 21.

Tautas Palīdzības Grīvas organizā-

cija pārņēmusi savā pārziņā blj. S- Kr.

Grīvas veselības kopšanas punktu, kas

pārdēvēts par Tautas Palīdzības vese-

lības kopšanas punktu Grivi. Veselības

kopšanas punkta inventārs un lekārta

kara laikā nav bojāta- Punkta telpās

lekārtots arī zobārstniecības kabinets.

Veselības kopšanas punkta darbības uz-

sākšanu traucē vienīgi ārsto trūkums,
bet ar Zemgales apgabala prezidenta

gādību cer šo Jautājumu labvēlīgi no-

kārtoV-* ■■ ■» ■ * и1

Tautas Palīdzības Grīvas organizāci-
jas pārziņā atrodas ari Grīvas bērnu
dārzs. Ari šeit mventars un lekārta ka-

га laikā nav cietusi Pirms bofcnjl
ienākšanas Grīvai bērnu dārzs uzsüß
ūja par vienu no priekšzīmīgai iecM
totaiiem bērnu dārziem. Tas ieki-:«

50 bērnu uzņemšanai- Tiklīdz atbr>,B

sies bērnu dārza telpas un izbeigsi
sērgas ierobežojumi, Grivas bhl
dārzs varēs uzsākt darbību. I

Tautas Palīdzības Grivas orgml
cija uzaicina visus piedalitie* Tttaß

Palīdzības darbā, iestājoties par nM
niekiem. Talcinieku iestāšanās ardcejß

var sarjemt Grivas pilsētas vaid! Я

Tautas Palīdzības Grīvas organlztcil
pagaidu mītnē — Veselības коркЛ
punktā. Grīvā. Krasta ielā 21.

PALĪDZĒSIM BOĻŠEVIKU TERORI I
SMAGI CIETUŠAI ĢIMENEI

Naujenes pagasta Lāiu ciemi ШЩ
viena no likteņa vissmagāk płeme-Шj
sievietēm-mātēm Daugavpils apriņķi -H

Sofija Bule- Ката darbības кlкГЬс>И

viki nogalinājuši tās viru — gtawl
gādnieku un sakropļojuši divus bfrtsß

kas tagad grūti slimi. Bulu mājas nosß

dzinātas līdz pamatiem un nelaimīgiЛ

rałtne ar 4 mazgadīgiem bērniem pt-l

kosi bez pajumtes un apgādības-

Tautas Palīdzības Daugavpfls jiff»

ka organizācija ģimenei posta mazüß

Šanai piešķīrusi 2 gultas segas. 7 pir#

cimdu, 7 pārus zeķu, 8 dvieļus,. 1 N~B

jaciņu, 1 jaku, 1 palagu un 0,5 foļfeļ
Apriņķa vecākā kancelejas djrjteļ
savukārt saziedojuši RM 100,— Wm

naudas sumu ziedojuši ari mU.su ijPtJ
cljas un kantora darbinieki Ja rts*B

vēl kādi atsaucīgi cilvēki,

boļševiku terorā sevišķi smagi cķitfeß

ģimenei var nodoi Tautas

apriņķa organizācijā, apripka vecLW

kancelejā, X- Ikauulekam. ļ

Vācijas lielrūpniecības
apgabali

Lielrūpniecības technikas pēdējie

sasniegumi Rūras apgabalā.

Rūras apgabals Ir Vācijas lielākais

rūpniecības apgabals un ari modernā-

kais pasaulē. Taču interesanti, ka tur

pāri visam modernam tieši izceļas tra-

dīcija.

Tur redzami tērauda celtņu torni,

kuros griežas virvju riteni. Zem tiem

dzītas šacbtas urbjas zemē, kur ar gud-
ri konstruētam kalšanas un transporta
mašīnām iegūst un Izcel ogli. Udz tūk-

stoti metru dziļumā darbojas dzelzceļi,

tikai nedaudz mazāki par tiem, kas

brauc virszemē Netilu no torņa atro-

das celtņu mašīnu māja- Tur atrodam

visjaunākās konstrukcijas mašīnas ar

elektrisku dzinējspēku un pēdējiem tech-

nikas jaunumiem strādnieka aizsardzī-

bai. Viren! izskatās daudzās kausēšana»

lerīces ar gigantiskām krāsnīm, kas sa-

vienota* grupās — vareni apaļi torņi,
katrs ar puslodi kl kupola Jumtu- Mo-

dernās veltņu lerīcēs dzelzs kā kvēlošas

Čūskas izšaujas no veltnēm, tad atkal

tiek satvertas un dzītas cauri presei-
Grūti attēlot rūpniecības apgabala glgan*

tiskās celtnes un konstrukcijas. Pati pil-

tfta 'jnkjktās kā oeUUēta-

Rūras apgabals lr loti plašs* Tā rlrds

cēlies vecos laikos, bet vecām ogļu un

dzelzs raktuvēm nēdē!«« r
'-
' • •"

я

Piebiedrojušās d*u4*,*s cita* k4V vaUl

neatrodas tikai pie Rūras, bet jau vairāk

ziemeļos Emšeras vai vel tālāk Upes ie-

lejā. Austrumos apgabals tagad sniedzas

tāhi Vestfālē un rietumu virzienā tas

jau pārsniedzis Reinu- Essena ir oglrak-

tuvju pārvaldes sedekhs; dzelzsraktuv-

ju pārvalde turpretim atrodas Diseldor-
fa. No Diseldorfas līdz vecai Veselas

pilsētai bijušam cietoksnim, kas apmē-

ram atrodas apgabala rietumu stūri, at-

tālums ir 50 km, no Reinas līdz Hammai

austrumos b* apm. 80 km. Viss tas It

«Rūras apgabals», kas ar ātrvilcienu sa-

tfksmes palīdzību saistīta vienā lielā vie*

■Ibā — darbības lauks, kur radušies sa-

sniegumi- kuru aptverošu priekšstatu le-

gūšanai trūkst mēroga.

Tradīciju, veselības un modernisma

laimīgs savienojumi.

Neskaities uz vismodernāklm lerī-

cēm, kas ir* par paraugu pasaules rūp-
niecībā, apgabalam nepavisam ngv

amerikāniskās rūpniecības Izskats, ko

pasaulē bieži mēdz arēji atveidot, piemē-

ram Padomju savienībā- Daudzstāvu
nami atrodami reti- Apgabala iedzīvotā-

ji galveno vērību velti nevis ārējam iz-

skatam, bet ggn īstai* labai v» Jaukai
dzīvei Tnr oficiālas pika neatrodas bla-

kus nabagu mītnēm, km* būtu

IzTro frtr*4p*< Pgl Ь 'mžu

- nenirsni'rdz *ka*rtas vt j -;:īcms

apmērus. Strādnieki dzivo vai nu solī-
dos pilsētas namos, vai arī ģimenes mā-
jiņās ar skaistiem dārziņiem. Tas nera-
da skaudību, jo katram vispirms h* tas,
kas viņam vajadzīgs, un ari bagātais ne-

mīl pārliecīgu greznumu. Vasarā rūpnie-
cības apgabalā skatu iepriecina daudz
zaļumu, ģimenes dārziņos daudz dārz-

augu un košumkrūmu. Kalnrači baro sa-
vām vajadzībām cūkas un statistika rā-
da, ka gandrīz katrai kalnrača ģimenei
caurmērā pieder pa cūkai. Vistas, truši

un taml- papildina šo pašapgādi, un bēr-
ni te aug veseli un jautri, tāpat kā

vecos laikos, kad apgabalā nebija rūp-
niecības, un iedzīvotai! dzīvoja pēc
zemnieku parašām.

Starp pilsētām, reizēm pat prlsētas
nomalē redzamas Īstas, lielas zemnieku
mājas; vasarā mirdzošs rudzu lauks bla-
kus raktuvei nav reta parādība. Pilsētas
ir loti jaunas. Hamborna, Gelzenklrehe-
na. Btra vēl gadudesmitus atpakaļ bfia
ciemi, he» tagad Jau Izaugušas par mo-

dernām lielpilsētām. Oberhausenā paš-
laik neris rosīga celtniecība. Esstnē,
MHTvetmā pie Rūra*. Dortmund! un os-

tas pilsētā Duisburg! vēl atrodami veci
krtšņf tēkšpilsētas kvartāli, stalti klos-

teri un cita* viduslaiku celtnes Un tas

varbūt Rūras apgabali ir skaistākai»:
tradīcijas un modern! gara laimīgs «sa-

vienojums-

iogāsilezlis — bagātākais ogle .

apgabala.

Sueziias augšdaļu tkmeooglu ap-
gabals tavā nozīmē daudz mazāk pa-

zīstams kā Rūras apgabals, taču ģeolo-
ģiski tas ir visbagātākais EiTopā un vis-

izdevīgākais izmantošanai. Milzīgie ogļu
krājumi, kas atrodas zem virsējā slāpa,
kura biezums ir tikai maza dala no

virsslāna biezuma Rūras apgabalā, snie-
dzas 5000 vai pat 7000 metra dziļumā-
Tik dziH gan līdz šim vēl nesniedzās
neviena šachta, kā Rflras apgabalā,
kur šachtu dziļums tr dažāds, Dažas
šachtas sniedzas pāri 1000 metru dziļu-
mā; caurmērs Ir 630 metri Augšsilezijā
iau caurmērā tikai 300 metru dziļumā
var sasniegt siāpus, kuru biezums ir 6
— 16 metru. AugšsHezijas ogļu slāpi ari
vieglāk izmantojami Tajos mazāk ak-
meņu un legūt var tīrāku ogli- Bez ak-
meņoglēm AugšsilezMas apgabalā atro-
das arī dzelzs, cinks, svins, kurt atro-
dams sudrabs.

Apgabala trūkumi iepretim Rflras
ap-

gabalam ir nelabvēlīgie satiksmes ap-

stākli un tas, ka AugšsHezijas актер-
ogle mazāk piemērota koksa pagatavo-
šanai Toties tā Ir daudz labāka kurinā-
šanai un šai zini bieži atvieto koksu
Apgabala akmeņogles viscaur loti labi
piemērotai ķīmiskai apstrādāšanai
Piem. benzīna iegūšanai. Ogju Izmanto-
šanas ķīmija Vācijā arvien vairāk levir-
zās interešu priekšplānā-

Dzelzs rūpniecība Augšsilezijā pastāv
'au ilgi. bet tikai apm. 150 gadus atpa-
kaļ dzelzs rūdas apstrldlšanai sāka Iz-
lietot ari akmeņogles. Līdz Um laikam
lietoja koka ogles, ko dedzināja mežos.
Üoksa Izjzaeavošaaa VlciÄ pirmo reizi

īsi pirms 1700. gada Izvesta Gleitfļ
Augšsilezijā.

Kāpēc Augšsilezijā otrā vletf?

Gan Rūras apgabals ar laiku pi**<*l

ja Augšslleziju. sevišķi, kad tas #1

1871. g. kļuva par Jaunās vienotas «

jas valsts ieroču kaltuvi, bet nevar ļiefrļ
ka Augšsilezijā ir visvecākais >Ю*l
lielrūpniecības apgabals. Apm 50 ft*l

vecāks par Rūras apgabalu- Pe**ļ?
gan apgabals saimnieciskā zini

otrā vietā Izskaldrojunri tam dodT

dējo gadudesmitn vēsture.

Te par cēloni gan nebija tas.

rūpniecībai pie Rūras būtu velcies w

lāk! Inflācija un franču Rūras ap»w

okupācija 1923. gadā, tāpat kā 1929- P

dā saimnieciskā krīze lespaidoja ar!-»

ras apgabalu. Taču Rflras okupaciijf
ga tikai dažus gadus, kamēr Augsit»

Ja ar Versalas Ugurau tika saskaldīti»

pa lie'.ākal dajal izrauta no v*Cū j*J
niecības un nod'ta polu saimniedļt
Divu valstu varā viengabalaina тШ

dba nevar attīstīties-, tā nevari»

tīties pat tad. Ja polu pārvalde bfl~ 7

iusi laba. Laikā, kad notika apgabala»

skaldīšana, nedaudzās Vācijai pal*»

raktuves deva б гаШоп! tonnu gw-J
skaitliskā zinā daudz lielākās polu Щ

nodotās raktuves 34 rnflj- tonnas-

Jai atlikušās raktuvēs, kārtīgi sa№J
kojot, ogļu guvumi pavairoti lid*

™

"тл

tonnu, kamēr polu daļā nav atzlmlia

nekāda produkcijas celšanas, kau' ļj
tur apstākli daudz labvēlīgāki 14*

aji tur palielinās produkcija»-
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Karš par Austrum-Lielāziju
Jkpāna. kas sākot ar 1941. g. 11. de-

!zās Vācijai tm Itālijai atrodas

karā Pret plutokratu "а1* 11""1 — Anglija
"

7ASV. tikai 1868. gadā iestājas mo-

derno valstu rindās. Lidz tam laikam tā

vairāk kā divus gadu simtus pilnigi no-

slēdzās no ārpasaules im dzivoja savu

īpatnējo dzivi Ari tai laikā valsts priekš-

gali stāvēja nepārtrauktā senču rindā

ķeizari (Tenno)- Viņu varu atsevišķos

valsts apgabalos iomēr stipri ierobežo-

ja loti patstavigie un varenie pārvald-

nieki. Tikai ķeizars Mutsuhito lauza pār-

valdnieku varu un kļuva par pirmo ne-

ierobežoto valdnieku. Viņš uz jaunradī-

tas, modernās satversmes pamala 45 ga-

dus valdija Japānā-

Ķeizara Mutsuhho gudrā un tālredzī-

gā valsts vadiba pamatojās stingrā pār-

liecībā, ka liktenis Japānu izredzējis

klflt par valdnieku AustrumāziJā- Val-

stis, kas tam pretojām, viņš uzvarēja

divos lielos karos: Kinu 1894/95- g. nn

Krievija 1904./05. g. Skaitliskam pārsva-

ram bija jāpadodas stiprākai nacionālai

apziņai. Jau 1900. g. Klnas ekspediciiā

Japāna, tiesībās līdzīga, soļoja lielvalstu

priekšgalā. Lielbritānija Japānu 1902- g.

atzina par spējīgu savstarplgu līgumu

slēgšanai. Krievu neveiksme galīgi no-

stiprināja Japānas nozīmi pasaulē, ko tā

io šī laika vairs nav pazaudējusi.

Ari teritoriāla zipā ķeizars uzcēla pa-

manīs nelēkāt Japānai- Sākotnējā teri-

torija—Četras salas: Honshu, HokkaMo.

Sbikokn tm Kiushu — tika paplašināta:

as ziemeļiem ar Kurnu salām un Sacha-

Unas dienvidu dalu, dienvidos ar Oktna-

va salām, an rietumu virzienā ат Dien-

vidmandžurijas Liaotumas pussalu. Ja-

pānai 1910. g. tika pievienota kādreizējā

Korejas keizarvaJsts. Abu ķeizara Mut-

suhrito pēcteču laikā, pasaules karš ap-

gādāja protektoratu pār bijušiem vācu

īpašumiem Dienvidus jflrā — Mariannu.

Karolina un Maršalu salām. 1932. gadā

tika nodibināta Mandžuko kā Japānas

sabiedrotā keizarvaJsts. 1940. g. noslēgts

draudzības līgums ar Taizemi, kas ar

1941. g> 2Г decembra ofensīvās nn de-

fensivās savienības līgumu nostiprināts

«z tnrpraākiem 10 gadiem. Ar franču In-

do * Kinn Japāna 1941- g. 29- jūlijā Viš?

protokolā vienojās par kopēju Indo - Kl-

nas aizstāvēSanu. Abpusējās tirdzniecī-

bas attiecības jau līguma ceļā Izveido-

tas 1941- g. 6. maijā.

Tāds isomi ir Japānas teritoriālais

un ārpolitiskais stāvoklis, kad tā 1941. g-

-7. decembri iestājās karā ar ZASV un

Lielbritāniju. S»s karš bija neizbēgams,

jo anglo - amerikāņu valdības negribēja
atzīt Japānas vēstures nodibinātās tiesī-

bas kā Austrumāzijas spēcīgākai valstij
radīt Austrumāzijas telpā jaunu kārtību

un apvienot austrumu Lielāzijas tautas

Ar to anglo - amerikāņu valstis, kā Jau
Japānas un Klnas konflikta sākumā 1937.

g. vasarā vienpusīgi atbalstot Kinu pret

Japānu ar kara materiāliem un naudu,

tā aizkavējot jebkuru abu valstu tiešo Iz-

līgumu, jau vispirms parādīja Japānai

Austrumāzijas apstākļu pilnīgu neizpra-
šanu. So apstākļu dēl ari mili'arās ope-

rācijas vēl pašlaik turpinās- Bez tam

anglo-amerikaņu valstis jau gadiem Hgi

pret Japānu izturējās tā. ka to var ap-

zīmēt tikai par naidigu nostāju. ZASV

1938. gadā aizliedza izvest uz Japānu

lidmašīnu armatūras, mašīnu daļas, avia-

rijas bumbas un torpēdas. Vēlāk šos aiz-

liegumus attiecināja ari uz karam ne-

pieciešamām izejvielām, kā metāliem-

degvielām, ellām v- t. t. Ar to Japānas
imports no Amerikas tikpat kā apsīka.

Bekj/ot ZASV un Anglija nobloķēja vi-

sus Japānas kapitālus savās valstis, tā

Kā lielākā dala darijumu kļuva neiespē-

jami- Tālāk tika apkilāti japāņu kuģi.

1941- g- augustā apturēja visu kuģu sa-

tiksmi ar Japānu. Bet Austrumāzijas ze-

mēs ZASV un Anglija uzpirka pēc iespē-

jas visu, kas kautkādā veidā varēja no-

derēt Japānas saimniecībai

Anglo • amerikāņu valstis tā tad ne

tikai kavēja Japāna Austrumāzijas jaun-

būvē, bet ar brutālo tās tirdzniecības

nožņaugšanu smagi apdraudēja Japānas

eksistenci. Pret to Japāna aizstāvējās

un tādēļ izcēlās karš- So uzspiesto kam

pati Japāna sauc —
«karš par Austrum-

lielāziiu-»

Mirklis humora

BILDINĀJUMS.

«Jūsu meitu es nesīšu uz

rokām.» zvērēja Jaunais cil-

vēks, «katru mazāko vēlēšanos

es tai nolasīšu no acīm.-.»

«Protams, protams — bet

kā būs ar lielajām?»

PIEDRAUDĒJUMS

«Ko gan lai iesāku ar sa-

viem mazajiem, cienītā kun-

dze? Viņi kaujas cauru die-

nu!»

«Sutai tos pie manie — es

tiem kaut ko nodziedāšu!»

«To jau es viņiem esmu pie-

draudējusi, cienītā kundze, bet

diemžēl, art tas nekā nav lī-

dzējis!»

(«D. S. ЫKora diriģenta tēva prieki.

Vācijas rūpniecības
jaunie ceļi

Kad 1919- gada Vācija bija sabruku-

si ад tai ar saviem pretiniekiem vajadzē-

ta slēgt mieru, ienaidnieki viņai diktēja

Versalas miera līgumu, dokumentu ar

vrssmagākām saistihām, kas kādai tau-

tai reiz uzliktas. Toreiz Vācijas pārstāv-

jiem bija jāparaksta pat tādi pārmetumi
— kā prem., ka Vācija ļaunprātīgi pro-

vocējusi karu un tajā izturējusies nežē-

līgi — kas dziļi aizskāra rautas godn.
kaut gan neviens no šiem apvainoju-

miem neatbilda patiesībai- Un tomēr

daudzo paktu starpā, viens bija pavisam

īpatnējs. Izdomāts tas bija tik velnišķī-

gi, cik vien iespējams, bet no otras pu-

ses tas vācu. kā kultūras tautai, izteica

iedomājami augsto atzinību. Pretinieki

no vācu rūpniecības pieprasīja visu pa-

tentu izdošanu an ar to atzina, ka vācu

izgudrotāja spējas un technika tiemattīs-

tībā bija krietni pārāka-

Vācijas patentus izdeva, bet ienaid-

niekiem tas maz ko līdzēja- tā piem.,

vācu rūpniecība spēja atņemt gaisam

slāpekli, pārstrādāt to mākslīgos mēslos,

un tādejādi izmantot lauksaimniecību,

neatkarīgi no čfles salpetra un citiem

toreizējās blokādes dē! nepieejamiem

mēslošanas līdzekļiem, šis mākslīgo

mēslu Iegūšanas process Ilguma preti-

niekiem ат! rūpīgi tHca paskaidrots, bet

kad tie pec šiem datiem ierīkoja sa-

vas fabrikas, lai tagad varēta izbaudīt

iekārotā izgudrojuma labumus, vispirms

notika skals sprādziens un skābekļa mēs-

lu vietā rēgojās drupu kaudze. Fabrika

bija uzsprāguši gaisā. Pretējās puses

inženieri pat nebija pratuši recepti pa-

reizi izlietot. Tie rīkojās lidzigi nama

mātei, kas gan pareizi pagatavo miklu,

bet cepumam ļauj sadegt.

Par šiem notikumiem toreiz atklātībā

daudz nekas nelzpaudās, jo pretinieki

savu neizdošanos un nespēju noklusēja.

Ar laiku viui tad pamazām piesavinājās

vācu technikas metodes nn varēja savu

patentu laupHumu izlietot savā labā- Bei-

dzot vipiem likās, ka tiem nn ir rūpnie-

cība, kas līdzīga Vācijas rūpniecībai, un

ka viņi tagad labi sagatavoti varētu «uz-

sākt jaunu karu pret Vācija, kad tā

vairs nebija ar mieru uz mūžīgiem lai-

kiem apmierināties ar Versalas līguma

radītiem aprobežojumiem. Bet šinī ap-

stākli vipj piedzīvoja Jaunu pārsteigumu.

Kaut gan pasaules presē pēdējā laikā

daudz runāt? par jauniem vācu Izgudro-

jumiem, tiem tomēr neticēja. Skidra

benzīna izgatavošana no cietas akmeņ-

ogles, jauna veida gumijas iegūšana no

ogles un kalka, vilnai līdzīgu vielu ra-

dīšana no piena un kokvilnas veidigu no

koka — viss tas tika uzskatīts par diez-

gan interesantu laboratorijā, bet šo vie-

bi Izgatavošana tādos apmēros, ka ar to

visai rūpniecībai rastas jauni pamati, tas

ārvalstis tika uzskatīts par fantāziju ал

maldiem. Un tomēr tā bija patiesība.

Vācijai noslēdza pieeja benzīnam kauču-

kam, kokvilnai n. t t, bet — starplaiks

tā bija kļuvusi neatkarīga no šīm vie-

lām. Vācija stājās karā ar tērauda lero-

čiem, kas atkal pārspēja pretinieka le-

ročus, un Vācijas uzvaras blakus kara-

vīram atkal vislielāko daUbu ņēma tech-

niķis. Patentu laupījums 1919. gadā ft-

neko nebija līdzējis, vecais atstatums

atkal bija sasniegts»

Lai šo aina papildinātu, var konstatēt,

ka vācu rūpniecības spējas ir vēl daudz

lielākas, nekā tas vispār pazīstams. Tā

pagatavo no dažādiem metāliem, kas tai

pieejami, maisījumus un iegūst elektris-

kā vada stiepuK, kas tikpat laba kā varš.

Tā nem vienkāršu koku, novieto zem

spiedes, kur koks kļūst tikpat ciets, kā

labākais cietkoks, ko angli sev piegādā

no Burmas. Tā novēro kādu atkritumu

fabrikā, papēm to līdzi laboratorijā, un

nepaiet flgs laiks, kad no šī atkrituma

tiek pagatavotas Jaunas izejvielas un ie-

rīkota jauna fabrika-

Čerčila drūmās izredzes

DNB. Berlīni. Vadoņa 30. Jan-

vāra lielā runa Berlīnes Sporta pili

sevlškJ spilgti parāda, ka Čerčila an-

gļu apakšnamam demonstrētais mērķ-

tiecīgais pesimisms nav nekas cits.

kā veikls triks, lai radītu vajadzīgo

efekta — uzsver vācu bruņoto spēku

virspavēlniecības pulkvedis - leitnants

Krause savi militārā nedētas ap-

skati.

Atgriežoties no Amerikas Cerčils

redzēja sevi loti nopietnās militārās si-

tuācijas priekšā. Pirmo reizi, kopš

Cerčrls uzņēmies Anglijas ministru pre-

zidenta amatu, vipa paša stāvoklis bija

briesmās- Vēl pirms dažām nedēļām

Cerčils savu prasību pēc uzticības gri-

bēja pamatot ar to. ka militārie notiku-

mi attīstās Anglijai loti labvēlīgi, ka-jū-

ras celi pilnā mērā nodrošināti, ka lielā

ofcnsiva Āfrikā nemaz nevar citādi

beigties kā ar panākumu un ka Rom-

mel'a un vipa spēku iztriekšana no Afri-

kas. Tripoles ieņemšana un Tunisas ro-

bežu sasniegšana ir tikai daže dienu

lautājums. Šodien turpretim Cerčils

prasa uzticību tādēļ, ka viss Anglijai iet

loti bēdīgi, un nākotnē gaidāmas vēl

drūmākas zipas. Jau tagad ziņas no ka-

ra laukiem ir pietiekami kļūmīgas:

Vācu zemūdenes Atlantijas okeāna

rietumu daļā Savienoto Valstu nn Ka-

nadas ostu priekšā nogremdējušas 43

tirdzniecības kuģus ar vairāk par 300 000

brt tilpuma kravu. Ģenerālpulkvedis

Rommers atkal atrodas uzbrukumā'-

angļu spēku koncentrācijas pie Adžeda-

bijas ir satriektas, Bengazija ieņemta.

283 tanki, 127 lielgabali. 563 spēkrati un

40 Mdmašlnu vai nu iegūtas vai arī iz-

nicinātas. No Austrumāzijas nāk viena

Ijaba vēsts pēc otras.

Ari no austrumu frontes saņemtās

ziņas jau vairs nav iespējams propa-

gandistiski izmantot pašas Anglijas ne-

veiksmju izlīdzināšanai Pašā Anglijā

tagad sāk saprast, ka tā pārāk pārstei-

dzīgi un bagātīgi maršalu Timošenko

apveltfjusi uzvaras lauriem. Kopš Va-

doņa pavēles, ar kuru ziemas apstāk-

ļiem iestājoties pārtrauktas vācu bru-

ņoto spēku uzbrukuma operācijas, tagad
pagājuši vairāk nekā 3 mēneši, un šajos

mēnešos boļševiku armiju masas bez

pārtraukuma triecās pret vācu fronti-

Ja šis operācijas savā sākuma posmā

bija tikai taustišanās un lokali ierobežo-

Ziema pievīlusi angļus un boļševikus

ta sekošana brīvprātīgi pamestā teInf,

tad drīz vien šis operācijas izvērtas , ar

pretuzbrukumu, kara bija jāpanāk n.iii-

tarā stāvokļa radikaia grozīšana boļše-

viku labā.

No visattālākiem apgabaliem pia-

vestās divīzijas, sakautās un visiem ie»

spējamiem līdzekļiem papild'nātās \e»

nibas, iaunuzstāditos un trūcīgi ap' V

citos pulkus, visu to tagad raidīja kais*

jās- Uzbrukums pēc uzbrukuma tiie-1g

pret vācu līnijām un saplaka varonro

vācu kājnieku uguni. Ka boļševiki'ng

atsevišķos rajonos Izdevās panākt !o-

kala rakstura ielaušanos vācu līnijā*

tas, ievērojot nesaudzīgi upurētas kara»

vīru masas, ir saprotams. Bet šodien»

pēc tam kad boļševiki veselu gada ce-

turksni bez pārtraukumiem triekušiet

pret vācu līnijām, nepārprotami skaidrs»

ka maršala Timošenko nospraustais Не*

lais mērķis, ko Londona apzīmējusi ja«

par taustāmi tuvu, nav sasniegts nn ari

paliks nesasniegts. Vācu karavīru .sik»

stās pretestības un nesalaužamās varo>

nibas priekšā tagad izgaist cerības, ar

kurām Stalins un vipa draugs Cer is

apsveikuši Krievijas ziemu kā savu a-

Hedroto.

Katra divīzija, ko tagad raida kaujās

un kas vācu ieroču ugunis noas.ņo*

katrs tanks, kas krīt vācu vienībām par

upuri, trūks boļševikiem, kad vācu ar-

mija pavasari — kā Vadonis to sflvi

runā paziņojis — uzsāks izšķīrēju ua>

brukumu Kamēr tādā kārtā austrumos

vācu karavīrs, viņa sabiedrotie un E:ro»

pas tautu brīvprātīgo vienības rada

priekšnoteikumus nākamiem panāku*

miem, ari citās frontēs gatavojas noti*

kurni. kurus Cerčils sagaida, runājot par

cvēl drūmākām zinām». Ja Cerčils ta-

gad tēlo stipro viru, kas bezbailīgi rau-

gās pretim tuvojošamies neveiksmēm tis

parlamentam rāda, ka viņš, Cerčil*, ir

vienīgais kas spēs pārvarēt visas nā-

kotnes grūtības, tad tas nav nekas ~.ts

kā blefs- Katrā ziņā tomēr Cerči m

klāsies grūti ar darbiem attaisnot t di

kārtā no parlamenta izspiesto uztic .v.

Jo paliekoša nozīme ir vienīgi lakt ra»

Teikt ka vācn zemūdeņu panāk til

Amerikas piekrastes ūdeņos ir īe»

velksme, ka Bergazija ir nenozīmīga vai

Singapura faktiski tikai nesvarīga osUa*

viss tas ir tikai lēts meiinājums un š-

apmānīšanās, no kuras trlsvajstu pskta

garantu un to sabiedroto leroči sagādās

rūgtu atmodu-
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DAUGAVPILS PILS. BALTKRIEVU

pamatskolai vajadzīgs

apkalpotājs (vīrietis)

Pieteikties skolas kancelejā Kannas ielā

Nr 8, no pīkst, 10—IS
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VĀCU PASTA lERĒDNIS

meklē tīru mēbelētu istabu

Piedāvājumi adresējami Seidel Dienst-

Postamt Duenahurg.

Kungu frizētavai

Ilūkstē vajadzīgs labi iestrādājies pailgs-
dze. Alga pēc vienošanās- Tuvāk, lūdzu,

pieprasīt zinas personīgi vai rakstiski
Ilūkstē. Bebrenes ielā Nr- 2 A. Priede-

VAJADZĪGS

melderis
kas prot ga'eri vadīt. Ofertes šīs av.

kant zem «Melderis 8285».

Dzelzceļu 6. ceļu iecirkņa

priekšnieks

savā biroji DaugavpHs D pr. stac- ēkl

Nr. 93. 1942. s- № februāri pīkst ! utf

izdos rakstiskā sacensībā

precu škūna atjaunošanas darbus S! ai-

stas stacijā. Nodrošinājums RM (10
Tuvākas zinas iecirkņa birojā» du.ba

laikā.

Ziemeļa galvenā rtzetz.eHi

direkcija Rīgā.
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Ilūkstes pilsētai
steidzami vajadzīgs

kungu FRIZIERIS

ar tavu frizētavas iekārtu.

Pieteikties linkstes pilsētas valdē, 1. ,k-

-ste, Daugavpils ielā 7, tāIr. Ilūkste 14.

Ilūkstes pilsētas vaids*

i Darbs ceļ vīru-darbs cels arī tautas.

1 Ar tādu apziņu veiksim šis ziemas svarīgāko pienākumu —

MEŽA CIRŠANAS UN IZVEŠANAS DARBUS.

ļ Meža darbi nodrošina netikai labu izpeļņu, bet ari dažādas priekšrocības»

2 piem., kurināma saņemšanai un meža pļavu un ganību izmantošanai. i

i Darbos var pieteikties katrfi virsmežniecība un mežniecībā,

i

i i

rjnmnii пажи



ZIEMAS DIENA

Pēteris Atspulgs.

Plū»t miegi ēnas caurspīdīga*

Un kalnt dzirkst.

Tev bēdas aklas, neredzīgas.

Gars ciel an sirgst.

— Bet dzidrā telpā, gaisma staro,

Viss saskanīgs.

Bez krāšņām lapām koki zaro,

Bez kaismas wīk*t.

Vācu kulturas filma
Pirmās godalgas, ko vācu kultūras

filmas gadu pēc gada legūst Venēcijas

starptautiski fMrau sacensībā, arvien no

Jauna pierāda Vācijas vadītājas lomu šai

filmu nozarē. Sādu stāvokli vācu kultū-

ras filma sasniegusi vairāk kā 20 gadus

ogā attīstības gaitā, pie kam tā radīji

līs filmas nozares pirmos pamātas, tā

kļūstot par celmlauzi kultūras filmu lau-

ki un sagādājot lai filme nozarei starp-

tautisku nozīmi

Vicu kultūras filma pagājušo gadu lai-

kā techniski kļuvusi vienmēr pilnīgāka-

Lai varētu filmu uzpemt arī nelabvēlīgā

gaisml. kas tieši kultūras filmu ražoša-

nā bieži gadās, daudz tika darīts fümu

materiāla jutības pastiprināšanai, tā kā

tagad, kopā ar vienmēr vairāk gaismas

Jūtīgiem objektiviem,bez grūtībām iespē-

jami uzpēmumč rīta un vakara krēslā-

Grūti pieejamu meža dzīvnieku uzņem-

šanai konstruēti speciāli tālskašu objek-

tīvi, kas atļauj tādu dzīvnieku lieluzpē-

murnas, kas atrodas simts vai vairāk

metru attālumā. Konstruēti īpaši aparāti

dažādam laika skatījumam, kas spēj uz-

tvert un reproducēt pat visātrākās nori-

ses, kā plem. insekta spārnu kustības,

vai kas piens- zieda plaukšanu vairāku

dienu laiki sakoncentrē dažās minūtēs

Pēdējā laikā kulturfilma kļuvusi ari par

krāsainās filmas celmlauzi un iekarojusi

kā ainavas, ti zinātnisko lauku- Ir Izde-

vies kultūras filmai padot arī rentgena
starus un iegūt līdz šim neredzētus puk-
stošās sirds, gremojošā kunga un runā-

jošās mutes uzņēmumus- Te skaidri pa-

rādās ciešā kultūras filmas nn zinātnis-

kas pētniecības saistība.

Grūti uzskaitīt tos vācu kultūras fil-

mas tematus, kurus tā apskata. Kultūras
filmas tematu virknei pieder visa dabas

parādību pasaule zemes virsū, gaisi,

virs ūdens un zem ūdens, tāpat kā piem.

etnogrāfija, ģeogrāfija vai dažādu nori-

sa tēlojumi technika* vai amatniecisko

arodu lauki. Lai šeit tomēr neieslīdētn

vienkāršā uzskaitīšanā, atzīmēsim vēl ki

pašu aktuālāko tematu — dokumentārā-

ko tagadnes notikumu filmu. Nebūtu gan
tpaši jāuztver, kāda nozīme tam tieši ta-

gadnes kari. Vicu ii kara nedēļas ap-
skati, kuru sastādīšanā un izvēlē ievē-

rots noteikts princips, kļuvuši par Izci-

liem dokumentlm, kas. operatoriem bie-

ži riskējot savu dzīvību, frontes notiku-
mus saista filmā tm tuvina piederīgiem

VAJAGA PRAST TAUPĪT!
»— Kas audzis un radis miera laika

ilomā, ka tikai džonglierēšans un stai-

gāšana uz rokām māksla, bet, piemēram,

krāsns kurināšana — vienkārša un pa-

rasta lieta, — saka krusttēvs laukos.

— Kas tur par mākslu? Samet malku

krāsni, guni klāt un gatavs, — apstrīdu.

— Un sadedzini pusasi malkas, bet
afltuma nav- Tā kara laikā rīkoties ne-

var. Jātaupa, kur vien var, — viņš mani

sarāj.

— Bet kā tad tu kurmi ?

— Jākurina tā, lai dabūtu pēc iespē-

jas ašāku liesmu un paildzinātu degšanu.
Tāpēc krāsni liec tikai sausu un smalki

saskaldītu malku. Tādai lielāka degšanas

virsma..

—- Kā skaliem, — iekritu vidū.

— Skali izdegs ātri, — viņš aizrāda.

*— Ja četrstūraina pagale, tad uz katru

ikautni lai būtu apm- 3—5 cm-

Pēc brītiņa viņš turpina: — Malka

nav jābīda krāsns dibenā, bet jāliek tuvu

pie krāsns restotim durvtipām, kas ku-

rinot jātaisa :let Liekot malko vienmē-

rīgi klāt. panāk, ka malka stlv leslīpi un

deg spožu, lielu liesmu, ki skali tikai

daudi ilgāk no labi silda. Tikko krāsns

Izkurējusies jātaisa durvtiņas un aizbīd-

nis ciet Ogles vēl levērojami krāsni sil-

da Ja kurināšanas Izbeigšana kavē kā-

das neizdegušas pagales, tis izńietamas

un pag'abijamas nākošai reizei ieku-

riem- Tā rīkojoties panāk ąr maz mal-»

kas daudz siltuma.

•
mm Nu, krustdēl, kā sauc tādu rīcību?

Щт Par taupību.

— Pareizi, viņš apliecina, ieslēdzot

radioaparātu.
— Tas vēl skan? Tu Jau novembri

rakstīji man oz Rīgu, ka neesot anodba-

teriiu-

— let tāpat bez tās, — viņi vienaldzī-

gi atbild.

— Ko tu joko! Es tak ari 5o to jēdza

no elektrībasl — jūtos apvainojies.

— Paskaties, — viņi smaidīdams rā-

da pagaldē.

— Trīs akumulatori, putekli un vai-

rāk nekā, — skatīdamies skaitu.

— Un tie divi savienotie atvieto anod-

bateriju- Strivas daudzums gan Ir tikai

7—B volti» kāpēc dzirdamība varbūt vā-

jāka nekā pat ar palietotu 100 voltu

anodbateriju•.. Klausamies radio bez

anodbaterijas.
ч

Jau krēslo vakars.

— Slikti, ka nav vairik akumulatoru.

lerīkotu tāpat ki PuriņS alūksniešos, —

runā krusttēvs, rīkojoties ap tādu kā

spirta lampiņu.

— Anodbaterijai būtu lleliks strivas

daudzums, — lietišķi piemetinu.

Anodbaterijai pietiek ar diviem, bet

ar trim ierīkotu elektrisko apgaismoša-

nu. Lūk no diviem savienotiem akumula-

toriem apgaismo istabu nn virtuvi No

akumulatoriem iet vadi, bet gaišs ki

dieni- Ar šo gan tikai sveces liesma. —

viņi nobeidz aizdedzinot spirta lampiņu

— Ka tev tik neeksoledē, — aizrīdu

krusttēvam, atcerēdamies denatarētā

spirta īpašības.

— Pilnīgi drošs. Jo spirts sajaukts ar

naftaknu» Ti vēl mazliet miji ix, bet

kad trūks — jājauc ar terpentīnu, tad

tikai liesma kūp. Ar benzolu Jauktam

spirtam ari ti pati vaina, bet tas Jau

tagad nepieciešams frontei-
Tā. sēdēdami siltā, labi apgaismoti is-

tabā, klausāmies radio, vēl ilgi runājam

par taupību. Par taupību runā un taupa
ari Rīgā. Tā Rīgas korku fabrika taupa
korķus, atvietojot tos vai nu ar skārda

valņagslēdzējiem vai papes korkiem-
Lal taupītu vēl — vaiņagslēdžu ražoša-

nai izmanto vecu konzervu bundžu skār-

du. No tā Izštancē apaļas ripiņas, tad

vaiņagu un tajā lespiež plānu korka

plāksnīti- Šāds vaiņagslēdzis pudeli no-

slēdz tikpat cieši ka parastie korki. Ar

vaiņagslēdzi noslēdzamas pudeles, ku-

rām kaklā speciāla rleviņa, turpretī ar

papes korķi var noslēgt kuru katru pu-

deli, bet tas nav tik izturīgs.

Tāpat kā valņagslēdžu, ari papes

korku ražošana vienkārša: no papes,

kas nelūzt bet padodas delormacijal,
, tzštaoeē ripiņas. Tās nosmērē ar celofa-

. nu un nule izštancē gatavu papes korki.
Abos gadījumos izejmateriāli lēti,

viegli rodami un ari darba procesi vien-
kārsi. Tāpēc fabrika leapēj dot 1.5 — 2
mllj. papes korku produkciju mēnesī.

, Ti pape ievērojami atvieto korki- Pa-

nākts, ka d/ērienu ražošana necieš kor
ku trūkuma dēl. kas nepieciešami kara-
vīram — uzvaras reālam Izclnltijam.

Dot karavīram pēc iespējas vairāk,
bet lai neciestu arī saimnieciskā dzīve,

resp taupīt, ievērojis arī Ostland - Ver-

trieb direktors Fīscber's. Viņš savi ie-
stādē ierosinājis Izmantot no Llelvācijas
sūtīto paku iesaiņojuma materiālus —

papīra saites. Nule Ostland -- Vertrieb

' papīra saišu īsos gabalus sasaista kopā,
: iegūstot garu. labu salti To lieto iesai-

ņojot papīra materiālus: laikrakstus,

i grāmatas. Vairs nevajaga tik dudz pa-
kulu, kaņepāju, linu vai zilu saišu. Tās
var vairāk atlicināt frontes vajadzībām

Fr. Ērkšķis.

Divas pirmizrādes

SI Ralpa pJeceēllenn tragediia par

mila un nlvi ir vipa ģēnija pēdējais uz-

liesmojums, pēris gados ieprieki pasa

nāves, un tamdēļ laikam pilna nāves

priekšsajūtu, Jo sevišķi trešajā cēliena

Traģēdija uzrakstīta prozā, ko Rainis

tā nepārvaldīja, kā dzejas valodu, tam-

dēļ tā Joti grūti izrunājama, kant gan

pilna lekšējas degsmes- Rāmis vispār

sevi savās lieliskajās drāmās un traģē-

dijās skaitiia par sižetu izdomas, rakstu-

ru izpratnes un lielo problemu risinātā-

ju, bet mazāk par detalēs izkoptu dabīgā

sarunas valodā izkārtotu skatuves rakst-

nieku, salīdzinādams sevi drīzāk ar Eši-

lu un Kornelu, nekā Sofoklu vai Rasinu

Un to mēs sajūtam ari lasot vai noska-

toties «MOa stiprāka par nāvi». Tamdēļ

lielas grūtības rodas ari režisoriem, kam

Raiņa lugas Jāuzved. Cik Blaumaņa

dabīgi reālistisko, izkopto sarunas valo-

du viegli uz skatuves izrunāt, tik ro-

mantiski brāzmaino, saraustīti pēkšpo

un dziļi prātniecisko Raiņa dialogu grū-

ti atveidot To visu levērojot, režisora

Kārla Veica inscenējumu mēs nevaram

vien diezgan augsti novērtēt. Jo patie-

šām tas bija tikpat spraigi dramatisks,

spēcīgu ritmu bagāts, līdz galam izkopts

un savos raksturos un problēmās izcelts

kā Ralpa sarakstīts. Pirmais cēliens

Raiņa aodarē tr tik spēcīgā drāmatismā

sākts, kā citas traģēdijas mēdz tikai no-

beigt, tamdēļ likās, ka režisors nespēs

darbību vairs kāpināt: bet šo kāpināju-

mu vinJ bija ledomājies — un loti pa-

reizi — pavisam citā plāksnē, nevis

ārējā troksni un spraigumā, kuri aizvien

kļuva rāmāks, bet patchologljas bagātī-

bā un dziļumi, līdz liriskais Maijas un

Hella mīlestības sappojums pinne laulī-

bām aizēnoja visu iepriekšējo, bet pēc

īsā un negantā slepkavības skata alā.

plaši, rāmi un bezgala uzskatami tra-

ģiskais tiesāšanas beigu skats atbruņoja

visus iebidttmus, kas varēta sacelties

vērojot pirmos divus garos cēlienus.

Veica režijas māksla mūs tomēr beigās

uzvarēja, jo tas dziļais iespaids, ko Rai-

nis bija vēlējies, beigās tiešām tika pa-

nākts. Velce ar to art atšķiras no Smil-

ga, galvenā kārtā, ka pirmais tiecas iz-

smeļošā spriegumā un dziļumā, bet Smij-

gis graciozā rotalibā; pirmais atrisina

problēmas, otrais ved artistiskās formas

burvībā, kā dzīves gudrais pret dzīves

dzīvotāju, abi gali būdami līdzvērtīgi

savos sasniegumos.

Runājot atsevišķi par katrs aktieri:

Inas Laiva Maijas lomi rādijs īsto mū-

žīgās sievišķības paraugu, ar daudz jau-

nām, tikai Raioa skatītām niansēm, pie

tam otri cēliena beigās pacelta lielā

sabiedriski aktuāli plāksnē, bet trešajā

bezgalīgi intimitātes krāšņumā ko visu

Laiva veica ar atzīstamu siltumu un

spožumu. Alberts Mikelsons kā Heils

visu laiku nevarēja iekšķīgi atraisīties,

ko panāca, bet toties jo pilnīgākā mēri,

tikai tiesāšanas skati un iespaidu beigās

izlīdzināja. Pats Velc*, kā Ādams Ja-
V-nhov*AK. raraia lomā sevi verēia na-

rādīt daudzpusigi, nekur tomēr nezau- i
dēdams savas cietās zvēra un apstul- 1

bušā velna dabas, kura cilvēcīgās kaut- 1
rības, vai dievišķīgās mīlas alkas nevi- i

sai pārliecināja; drīzāk gan saprašanās l

ar Frldu. kakla rotas dalot lekšējo <
pārdzīvojumu Veica vēl varētu padziļi-

nāt uz ārējā braŠuma rēķina- Olga Krfl- 1

mipa Frīdu nospēlēja kairinoši un ele-

ganti, bet nepārliecināja savā mīlas ļ
smeldzē uz Heilu. Tāpat tiesas aktā ap- j
trūka pārdzīvojuma īstenības un dziļu- .
nu- Vai Rainis te maz teksta devis? ,
Skudrīti Smits ir ledomājies īsti slavisku. (
pat isti polisku, nokopēdams Repina Za- ,
porožču skrivela masku, bet viņā"nekas .

nebija vairs palicis no latvieša — Skud-

rUa. Tomēr tēls meistarisks. Tas pats

sakāms arī par krogus meitu Ēriku Fer- ?
du, kuri nenoskatīties, kā skatuves tēlā. 1
Loti pārliecinoši nospēlēja savas īsās i

Agrākais Nacionālais, tagad Rīgas

dramatiskais teātris savu darbību varēja

atjaunot tikai septītā mēnesi pēc boļševi-

ku padzīšanas, pateicoties valsts iestā-

žu pretimnākšanai savās agrākajās tel-

pās Kronvalda gatvē sim teātrim ir ne-

vien savs aktieru ansamblis, bet ari sa-

va publika, kas boļševiku laikā bija kā

padzīta no atklātības; uu ši kulturālākā

inteliģences dala atkal var elpot un dzī-

vot un Drāmatiskā teātri risināt tālāk

latviskās kultūras problēmas, ko sezonu

atklājot tai novēlēja Austrumu apgabala

pārvaldes vārdā generalkomisars O.

Drechsler'» garākā uzrunā, Mākslas pār-

valdes priekšnieks Edm. Puksis un teāt-

ra direktors Jūlijs Roze T. Kalniņa ko-

rim nodziedot divas mūsu patriotiskā-

kās dziesmas, teātris sezonu atklāja ar

mūsu drāmas klasika Rūdolfa Blaumaņa

joku lugu «No saldenās pudeles». Blau-

manis allaž tēlo Vidzemes vidienes ti-

pisko lauku sētu ar visām viņas patriar-

cbalajflm ierašām, tipiem un saimnieko-

šanas norisi. Savās virsotnēs tautas

dzīve augdama un attīstīdamās pārdzīvo

dažādus laikmetus un gaumes nomainās,

tā kā to tik tikko vairs var pazīt, bet

paši saknē — lauku sētā maz vien kas

pārmanās — rotācijas mucas vietā nāk

centraluga vai krejošanas punkts, bet

sadzīves pamati paliek tie paši—tipi Ш-

tas, kaislības un gluži praktiskie mērķi

zemnieku dzīvē nemainās. Tamdēļ tad

ari Blaumaņa lugas nenoveco, noveco

tikai mākslinieciskā pieeja pie tām un

citas ir inteliģences gaumes prasības:

izplūdušai lauku dzīvei jādod koncent-

rēts ritms, atjautīga forma, lai uz skatu-

ves neieviestos garlaicība pavisam niecī-

gas lietas pārāk pamatīgi iztirzājot un

tā pārspīlējot Te vietā režisora smalk-

jūtība un takts, kas ne katrreiz tiek ie-

vērots.

Teātra ansambli bez agrākajiem ra-

dušies ari jauni spēki un pat visatbil-
dīgākajās lomās režisoram bijusi inte-

resanta izvēle Ezerlauku māti spēlēja

.Mīla stiprāka par nāvi" Dailes teātrī

lomiņas Baldone un Mais ki Stldhelma

kundze un pils pārvaldnieks Sildhelras.

Lienītes spēlētājai Vilmai Vārnai daudz

pareizu paņēmienu ziņkārīgas meitenes

tēlojumā, bet iekšējas iejūtas vēl nepa-

devās, ari trokšņamibas P*r daudz.

Tiesneši, it Īpaši Nikolajs Krauklis, loti

lespaidīgi

No visiem skatiem iespaidīgākais bi-

ja pēdējais — tiesāšana, bet vājākais

Raganu alā, ko no parastiem šabloniem

nebija izdevies izcelt, jāteic gan, ne

autoram, ne arī režisoram. Isinājumi iz-

darīti ат saprašanu, strīpojot tukšākās

vietas, bet visas pilnvērtigās atstājot

autora nodomu izpratnei.

Dekorācijas un muziķa bija labi pie-

skaņota izrādei Dejas skatu vajadzēja

labāk ievadīt, ne tik pēkšņi kā no gaisa

nokrītot.

„No saldenās pudeles" Rīgas dramatiska teātri

Spilberga ar viņai parasto sirsnību un

kautrību, Mariju — dzīvības un šķelmī-

bas pārpilnā Zllava, kas ar lielām vien-

tiesīgām sāpēm un enerģiju beidzot at-

karoja savu Mārtiņu gan mātei, gan mā-

tes māsai Lavīzei Pēdējo šoreiz tēlo-

ja Ezeriņa, ar mazāku temperamentu

nekā agrāk Ella Jākobsoue, bet ar lie-

lāku pašcieņa un dzīves gudrību, tā

sasniegdama ne mazāku komismu- Vi-

ņas apģērbs bija lielisks. Mārtiņi bija

uzticēts jaunam spēkam Rūdolfam Muci-

niekam, kas to nospēlēja loti spilgti un

iespaiUlgi- Apvaldītās kustības, staltais

stāvs un izteiksmīgā seja pie tam loti

palīdzēja. Picuku — Lejiņ! un Aud —

Kiinte spēlēja loti spilgti, varbūt, pat
vietām pārspīlējot un tā pajaucot an-

sambļa noskaņojumu. Blēdīgo puisi

Krišu LagzdipJ ieturēja viscaur tumsa

bandīta stilā, kā to laikam vēlējies ari

autors, bet izruna varēja būt skaidrāka.

Vērdiņš, tēlojot Tsukški. nebija slik-

tāks par nelaiki Podnieku, tikai lieku

kustību un izrunas pieskaņu bija par

daudz. Tiesas priekšsēdi Rindenu jau-

nais aktieris Dumpis nospēlēja loti cienī-

gu un pārliecinoši precīzi-

Albina Dzeņa dekorācijās, sevišķi iz-

devies bija plašais skats uz Vidzemes

augstieni, bet pašas sētas ēkas, sevišķi

rija tālumā — pārāk nosūnojušas. Ista-

bas iekšpuse šoreiz viena no iespaidī-

gākām-

Skatītāji izrādi saņēma ar lielu sirs-

nību un aplausiem gan vidū, gan beigās,
apdāvinot ziediem visus dalībniekus.

V. Eg.

JŪLIJU SKAIDRĪTI
Izvadot pēdējā

gaitā

Rīgas Sarkanā Krusta slimnīca у-И
Uča pulcējās daudzi Jūlijas Skakļļ
tuvinieki, draugi un skatuves

cienitāH, lai pavadītu ievērojamo sfal
ves mākslinieci pēdējā gaitā. Aizviļ
lielos nopelnus un nesavtīgo darba аД
skatuves mākslas laukā sirsnīgi ЪуЖ
runā cildināja māc Treijs. Pēc taail
Skaidrītes mirstīgās atliekas pārvedaЖ
biju Nacionālo teātri, aktrises щм

darba vietu. Tur pie laura kohļl
un palmām dekorētā katafalki Л
da sardzē nostājās mirušās aktj3
darba biedri — Rīgas Dramatiski tcüfl
darbinieki- Atvadoties no

prof- X, Kundzipš Izteica рагиесПл,Л

Jūlijas Skaidrītes izciliem раваЪтД
vainagotais darbs un meistarīgi

ves tēli uz mūžīgiem laikiem paliks M
viešu teātra vēstures lapaspusēs щ M

ņas nenogurstošā darba mīlestība Л
audzinošs un Jauks piemērs jaunajaipl
tiem saimei- Sēru muziķu atskaņojiJ
jolndeks T. Vējš un teātra koris nofcl
dāja vienu no J. Skaidrītes тГЭДН

dziesmām «Augšā aiz zvaigznēm».

Neraugoties uz slikto lar.ku. dajjl
laužu Jūliju Skaidrīti pavadīja uz щм

jo dusu Lielajos kapos, kur no ЩШ
nieces ar cildinošu runu atvadījāt Щ
vainagu nolika Rīgas Dramatiski tatflf
dir- J. Roze. Vēl pēdējos «vadriß
dus teica un vainagus nolika Māka»**

kultūras lietu departamenta, Daila) JL

ātra. Tautas teātra, bij. Sievieti А
dzības korpusa» bij. Sieviešu nacioaw

ligas pārstāvji nn vēl daudzi popdkfl

aktrises draugi, darba biedri un cieti

Kā cēlies vfirds
«baftUkebl

ON. Vārds «balttskais», kasjaatafl
7э" gadiem Kurzemē, Vidzemē no Ipafl
Jā ieguvis pilnīgas pilsoņa tiesībuЩ
sengermapu vārds, kas apzīmē -Ид
Zviedru valodā šis vārds vei eksistifl
bālte, angļu valodā kā balt un Ш

formā šķiet eksistējis ari lejasväaaS
loksnē- Vācu jūras šaurumi senāk яаш

par jūras jostām — beltiem. Sis

attiecināts ari uz Baltijas Jūras rieSiM

dalu» līdz viduslaiku vestunafl

Adams von Bremens 17. gaiu sifflt«!Ш

attiecina uz visu Baltijas Jūru. Koni«

laika šis vārds pielietots ari uz rsm

Baltijas Jūras novadiem. 1

Provinces sporta darbinieku

sanāksme Rīgā
Fiziivās kultūras un sporta pārvaldes

vadītājs R. Plūme 8, februāri sasauc

Provinc sporta darbinieku sanāksmi,
kur tie saņems norādījumus par turpmi-
kiera uzdevumiem.kā ari apspriedīs dar-
bību.

Sanāksmes laikā Rīgā risināsies pla-
šas sacensības ātrslidošanā, hokeji un

daiļslidošanā- Notiks ari interesanti ātr-
slidošanas sacensība starp Rīgas, Jelga-
vas un Smiltenes pilsētu ātrslidotāju
vienībām.

Jauni Rīgas meistari boksi,

Rīgas meistarsacīkstēs boksā Rīgas
cirku noraudzījās kupls skatītāju skaits.

Sacīkstes Izvērtās pabālas- Dalība M

pieteikuši tikai daži mūsu boksttU

vairāki sportisti melstarnosaukua»i

guva bez elpas.

Jaunie Rīgas meistari: mušai w

—Stugis, gaiļa svarā — Ozoliņš. Ф

svarā — Dreifogels, vieglā svari-' 1

zentāls, pusvidējā svarā — Paneli* 4

dēji svarā
— Cerņavskis. pussril

svarā — Meilus, smagā svarā — Zifrļ
Uzmanību saistijusi drīzumā И

dzamā Rīgas — Liepājas pilsētu ИИ

sacīkste boksā. Abās pilsētu "le-ļ
piedalās mūsu labākie bokseri

■i

«AIDA» NAV PATIKUSI
Bertani kungs, no nelielas provinces

pilsētiņas Reggio Emilia, reiz Pannā
dzirdēja kādu no pirmajiem «Aida» uz-

vedumiem Taču šī opera viņam loti
nepatika. ТШЦ pēc Izrādes Bertanl
kungs paņēma spalvu, papīru un uzrak-
stiia meistaram Verdi vtstuli, kuras sa-
turs bija šāds: Viņš esot bijis Pannā un
esot dzirdējis operu «Alda». Viņš gan
esot apbrīnojis inscenējumu un māksli-
niekus, taču visā visumā opera tam ne-
esot patikusi Pēc četrām dienām viņš
esót vēlreiz devies uz Pannu. atkal sa-

maksājis astoņas liras par blieti un to-

mēr ari tagad neesot guvis nekādu bau-
du. Viņš esot nabadzīgs cilvēks, kam
Jiiztiekot ar nellēlu sumu naudas- Iz-
sviestā nauda viņu mocot kā spoks un
tādēļ viņš lūdzot meistaru segt viņa ie-
vērojami lielos izdevumus. Tālāk se-
koja rēķins — dzelzceļš turp цд atpa-
kaļ ieejas biļetes un «negaršīga ēdiens»,
tas pats divas reizes, kopā 31,80 liras-
So sumu viņš vēloties iekasēt no mei-
stara Verdi Var. protams, iedomāties
verdi pārsteigumu, lasot šo aizkustino-
šo vēstuli Verdi uzrakstija savam ap-

gādniekam Ricardo sekojošu vēstuli:
«Es neesmu spiests atbrīvot šo jau-

nekti no vipa drausmīgajiem spoCT

kas apdraud vipa dvēseles mieru j
mēr es jūs lūdzu izmaksāt no maut И

ta San kungam 27,80 lirai- Tā ga*ļ
visa suma, kuru vip5 pieprasa. W л

vipa ēdienu es nemaksāju- Tikpat»

vipS varēja paēst mājās. Bet tt* 1

vipam jāizdod kvīts un bez tam

liecība, kurā vipam jāapsolās >*

vairs neklausīties nevienu no а*

operām. Tas tādēļ, lai vinS ie**

sev spokus un man izdevumus.»

Ričardi vispirms uzzināja, vai*

£io pilsētiņā patiesi dzīvo sads r>£
un tad driz vien nokārtoja Jo liet**

tanī ">nēma savu naudu pret seko* 1
kvīti:

*ApakJā pa raksti jusies persosij
ll-.:.:a, ka sapēmus! no

Verdi Щ
27A) liras. Si suma Iekasēta saksy
diviem ceļojumiem uz Pannu, lai dtfļ
tu cAidu». Turklāt vēl apliecina Щ
vairs neklausīties nevienu Verdi *"ļ
Ja nu tomēr tā to darītu, tad JŪfl*ļ
visiem spol.lem, kas radumi:s sakari

t -tra apmeklējumu, kā ari krlt*M
operu-

Paraksts: Prospero Bertani

("DZi O")
Atbildisaki redaktora Alberts Кмйт

Cemrtdien, $. februāri. i94l

I«spledft*4 «R»ti» aciestiva, Daugavpili VleeJbÜ
tzd*Tlla Daaxavpßs опааЧаа rald«.
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