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UZ JAUNĀ GADA SLIEKŠŅA

ĀdolfsŠilde.

Pagājušais gads īstenībā sastāvēja

tto divi pusgadiem. Seši mēneši aizte-

cēja zem sirpja un āmura, bet pēdējie

aeit zem ugunskrusta zīmes. Asā pa-

griezienā mainījās divi politiskas sis-

tēmas un skaudrā cīņā sastapās divu

rasu kara soļi. Boļševisms ar savu Jā-

vuša seju — žīdismu un āziatismu

—- uzmācās Eiropai, lai to satriektu

pīšļos, bet Eiropas bojā ejas stunda

vH nebija situsi, par to varējam-jau

pārliecināties kara pirmajās
kad Lielvācijas karaspēks žilbinošā

mvaras gājieni trieca ārā no mūsu

zemes utainos sarkanarmiešus un tik-

degunīgos politrukus. Žīdu sazvēres-

tības plāns paredzēja visu āriešu tau-

tu iznīcināšana māsa kontinentā, lai

no tām dažādām tautām, kas to ap-

dzīvo, radītu tādu pašu bezsejainu

—*ian*t -k*du rewtam babatldienpado-

miji. Latvieša tautas iznīcināšanas

darbs jau bija sācies, apcietināto tūk-

Otošiem naktī no 14. uz 14. jūniju

pievienojās wirāki desmittūkstoši mū-

ski tautas labāko locekļa po Vidzemes,

Latgales. Zemgales дш Katzemes. Asi-

ņainie taustekļi stiepis pāri visai lat-

vieša apdzīvotai zemei, un līdzīgu

likteni tais pašās dienās piedzīvoja

mūsu asinsbrāļi leiši tin sabiedrotie

igauņi 1941* g. šo tautu mūžā paliks
neizdzēšamā atmiņā ki drausma pār-

dzīvojamu laiks, kar nežēlīga roka

gribēja nocirst trīs spēcīgus dzīvības

kokus Baltijas jūras piekrastē* Dieva

lēmums bija: šīm tautām jādzīvo.

Un 7941. gada otrajā pasē sita tālāk

io mazo, bet spirgto un darbīgo ārie-

tu tauta dzīvības palu.

Pagājušā gada otri puse nesa sev

* tidzi savukārt nozīmīgas notikumus,

kas ierakstāmi mūsu tautas vēstures

gtāmati. Latvija piebiedrojās Jaunas

Eiropas tautu saimei, pie tam tas ne-

notika ar kautkādu galvaslauzišanu

iet vai neiet, — bet gan no visas,

»rds un pārliecības. Tikai Eiropai

mēs piederam un tikai Eiropai mums1
jādzīvo. Tikai Baltijas jūras nick г as-

tē ir mūsu tautas likteņtelpa un tikai

Eiropas īikteņkopība spēj ievirzīt Ei-

ropas nākotni pareizā gultnē, šī atzi-

na nostiprinājās latviešos pagājušā

gadā ar tādu noteiktība, kā tas ne-

kad vēl nebija piedzīvots.

Un latviešos modās arīdzan gri-

ba aktivi līdzdarboties un ītdzcīnīties

Eiropas jauncelsmē. Uz austrumiem

devušies pildīt drošības uzdevumus

vairāki latviešu bataljoni un funkcio-

nāri. Latvieši parādījuši arī saprātu

un rosmi savas dzīves atjaunošanā vi-

sā mūsu zemē. No sevišķi liela svara

latviešu zemnieka čaklums zemes kop-

ianā, kas devis kara saimniecībai ie-

vērojamus ieguvumus.

Novērtējot pagājušā gada ievēro-

jamākos notikumus, nevaram vēl no-

klusēt to lielo prieku, ko sajūtam par

Ķīdu jautājuma atrisināšanu mūsu ze-

mē. Vissmagaki zem žīdu jūga smaka

la'naliati* un Oda ihuiiiim ijaff 9**

du gadā lielāka un asāka. Tagad zu

du jautājumā vairs nav un nebūs. šis

akūtais nationalpolitiskais jautājums

atrisināts labvēlīgi mūsu tautas dzīvī-

bas interesēm. Vienā laikā ar to uz

mūžīgiem laikiem satriekts mark-

sisms, kas mūsu zemes politisko dzī-

vi smacējis gada desmitiem ilgi, jo
mums nācās iepazīties ar dažādām in-

ternacionālēm
an dažāda veida mark-

sisnńem, kā sociāldemokrātiju, komu-

nismu v. t. t.

Bet, stāvot uz 194г. gada sliek-

šņa, pacefas jautājums, kādas ir mūsu

izredzes jaunajā gadi un kādi uzde-

vumi būta vispirmām kārtam ikvie-

nam latvietim pildāmi.

Neskatoties uz kara ilgumu, par

viena varam būt droht, ka 194a. g-

Lielvācija būs stāvokļa kungs visā

Eiropas kontinentā. Padomijas galī-

ga sakāve, kas ļaus bagātīgi izmantot

neizsmeļamos izejviela krājumos un

dabas dāvana*, palīdzas 'nostabilizēt

Eiropas saimniecību. Protams, Krie-

vijas pārveidošanas darbs nav izda-

rāms viena gada laiki, bet pie parei-

zas organizācijas un jaunas politiskas
sistēmas, atveseļošanās simptomos va-

rēsim jau saskatīt vismaz Ukrainā an

Krievijas dienvidos jaa priekšā stāvo-

šajā gadā Latviju, kas atrodas ceļā

uz Krieviju, un sevišķi Rīqu t sagaida
liela saimnieciska rosība. Pie šis saim-

nieciskas rosības būs jāpiedalās arī

mums, latviešiem, jo tāpat ki Vācijā

visas darba rokas aizņemtas intensivi

darbi, tas citādi nav domājams arī

pie mums. Nacionālsociālisms nepa-'

zīst bezdarbību un dikā stāvēšanu; un

kauču latvieti neviens par slinku nav

saucis, taču darba tempu un darba slo-

dzi mums vēl vajadzēs ievērojami kā-

pināt.

Mums jāiet līdzi jaunajiem dzī-

ves un sadzīves uzdevumiem ar uzti-

cību un skaidra izšķiršanos, jo skep-

se un vilcināšanās mums var dot tikai

zaudējumus. Mums jau tūliņ jāklust
aktīviem tutsdarbiniekiem jauncel-

smes darbā, nesot arī upurus ārpus

savas zemes robežām, tiklīdz tāda va-

jadzība rastos. Nevaram gan lepoties

ar pārāk liela iedzīvotāju skaita un

darba rokas mums visnepieciešamākās

pašiem savā zemie, bet goda pienā-
kams no katra latvieša prasa vislielā-

ko atsaucību an izpratni gigantiska-

jai cīņai, ko Lielvācija patlaban izcī-

na, jo šis cīņas rezultātā mūsu tautu

izglāba no galīgas iznicināšanas. Ne-

vien bēdās mums vajaga pazīt draugu,

bet arī labās dienās. Un arī pārdzīvo-

jamas grūtības mums jāmērī ar to

pa%u mērkoka.

Bet ir ari jautājumi, kas tiek

mums pašiem domāt par sevi vairāk

nekā līdz šim. Vispirmām kārtām

tas ir jautājums par mūsu tautas iz-

mirstību. Vēl nemaz mēs neesam īsti

apjēguši, kas ar mums notiek: latvie-

ši izmirst. Mēs gan uztraucāmies, kad

mas gribēja varmācīgi aizvest no

dzimtenes un iznīcināt mikstiqa ceļā.

bet nav novērots, ka mēs būtu uz-

traukušies par latviešu tautas dabīgo

iznīcība, kas velkas jau gadiem ilai-

Mūsu lauku sētas paliek bez saimnie-

kiem un strādniekiem, mūsu ģimenēs
kā vientuļus stādiņus redzam vienu

vai divus bērnus. Mūs iepriecina gan

tas, ka Latgalē apstākļi šinī ziņā la-

bāki, bet mūs nomāc, ka mūsu tautā

visnotaļ nav spēcīga dzīvotgriba, kas

nekur un nekā citādi nespēj tevi tik

skaidri izpaust kā kuplā an žirgti jau-

najā paaudzē. Sevišķi ti žēl tidēļ.

ka mūsu tauta apveltīta ar vērtīgu

raus bioloģisku mantojumu, ko mēs

pēdējos gadu desmitos vieglprātīgi iz-

saimniekojim. Smagie pārdzīvojumi

lai mūs no bīstami mulsuma atmodi-

na un liek pilni mēri apzināties vis-

svarīgāko uzdevumu, kāds vien mūsu

tautai var piekrist: vairot mūsu tau-

tas dzīvo spēku. Ja visas āriešu tautas

tagad mostas, tas jādara azī mums.

Nedrīkst būt ti, ka kara apstākļu

dēļ mēs atteiktos no ģimenes vai bēr-

niem. Cik nepamatota Šāda dome, to

redzam Vācijā un Somijā Dzimstī-

ba abās šinīs zemēs kara laikā nav

mazinājusies. Pirms dažām nedēļām,

uzturoties Berlīnē, man gadījās tik-

ties ar kāda redzama somieti, kas no-

darbināta kā Somijas tautas labklājī-

bas darbiniece. Viņa man stāsti ja, ka

tieši izceļoties karam ar Padomju

Krieviju, dzimstība visi Somijā drīz

sākusi augt, jo ikviena jauna somie-

te gribējusi sargāt savas tautas dzīvī-

bas spēkus, palielinādama sava bērnu

pulciņu ģimenē. Turpretim Zviedrijā

no bažām par iespējamu ieraušanv

karā, tanī pat laiki dzimstība gan-

drīz pilnīgi apstijusiet.

Tādēļ mums jaunajā gadā jādo-
mā par ideālismu un Īsti jāizprot tā

jēga. Tikai ideālisms, blakus ticībai,
spēj atraisīt tautas dzīvības garu un

atvērt tās dvēseli. Un tikai ar ideālis-

mu spēsim īsti celt tautas nājeotni uz

droša pamata. Materiālismā, ko pau-
da marksisti un plutokrati, un kā ie-

spaidā mēs līdz šim atrodamies Lat*

vijā, atdzimt mēs nevarējām un būru

aizgājusi bojā. Tādēļ mums jāmeklē

jauni spēka avoti. Par šiem spēka avo-

tiem ikvienam var kļūt ideālistiski

dzīves uztvere un nacionālsociālisms.

Gādāsim, tai Неspēka avoti 1942. ga-
dā neaiztērētu, tai mēs taisni viņos
rastu dzinējspēku mūsu tautas vitāla-

jai attīstībai

Stāvot uz jauna gada sliekšņa

mums der arī padomāt par stiprinā-

šanos kopības garā. Nekad latvieši

nav varējuši lepoties ar diez cik attīs-

tītu kopības garu. Būdami krasi indi-

viduālisti, mēs par citiem maz esam

gribējuši domāt. Bet tautas labums

kategoriski prasa, tai mūsu sadzīve

uzrādītu vairāk kopības gara. Un ne-

vien poūHekaji zinā, bet ari izpratni
par citu ciešanām un vajadzībām.
KarŠ un boļševika laiki dozu labu iz-

putinājuši, bet neatkarīgi no tā vie-
nādi ir un būs sērdieņu un grūtdieņu,
par kuriem mums pienāktos domāt
ki par saviem dzimts locekļiem. Mā-

su tautas locekfiem vajadzētu kļūt
vienam pret otru ki tuvam radam,
jo šīs lietās radniecības pamati taču
arī stāv tautas asinsradniecība. Tikai
.stiprām un ciešām saitēm saistīti, mēs

spēsim pastāvēt un celt tautas vispā-
rējo labklājību, ko

prasa mūsu nacio-
nālais lepnums. Lepna drīkst būt ti-
kai tā tauta, kurai nav nabagu. Na-

bags uz ielas stūra vai tirgus laukumi
apkauno to tautas locekli, kas tam pa-
iet garam, neskatoties uz to, vai cinš

tam dod übaga dāvanu vai nē. Bet

mums jāatrod arī tos, kas ovtn": pa-

mest trūb.umu un nelaimi. t"i r-'V ne*

būtu jārādās tādiem (audīs, — ari

tiem mūsu žēlsirdīgi roka var palī-

dzēt. Kopības gari mums nn ie-

augt vislabāk praktiski oiera-'-nāša-

nis ko darīt citu labi. Lauku ļaudis
to dažkārt jau darijuši agrāk, рай-
dzēdami viens otram talkās

un tuva-

iās kaimiņu attiecibis. bet Šim kopī-
bas garam vajadzētu plesties vēl pla-

šumi un tālumā, iekļaujot ikv'emk

tautas locekli. 1941. g. radās plašākā
latviešu organizācija ar lepnu nosau-

kumu Tautas palīdzība. Palīdzēsim

šai organizācijai 1942. g.

pār visu тиши zemi, sasniedzot ikvie

na latvieša sirdi Sociālā atbildības sa-

jūtā mūsu tauta spēs radīt bssnumas.

Tauet, iesoļodami I*4*. gadā,
domāsim par tiem lielajiem mūsu tau-

tas dzīves un mūžības jautājumiem,
bez kuru drīzas atrisināšanas nav do-

mājama latviešu патопаЛ attistiba

un ra '010 soēku olaukunn. &d и

Plašs uzbrukums Sevastopolei
Vadoņa galvenā mītne,

Г941. g. ļi. decembrī.

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:
Sakopojot Krimā visus vācu un ro-

māņu spēkus, kopš 17- decembra rismes

plānveidīgs uzbrukums Sevastopoles cie-

toksnim. Neraugoties uz spēcīgo prete-

stību, sīvās ttsevlškSs kaulās leņemts

Mels skaits pa daļai spēcīgi bruņoto pa-

domju aizsardzības lerīču un panāk N

dzīli lebrukumi lenaidnieka pozicttu sistē-

ma. Lai atvieglotu Sevastopoles alzsar-i

dzību, pretinieks pēdējās dienās Kerča?

pussala un pie Feodosijas Izcēlis mala

lielākus spēkus. levadīti nepieciešamie

pretsotf.

Vairākos citos austrumu frontes sek-

toros bargā salā notika sfvas atvases

kaujas. Armijas smagā artlterila velks

-uīgl apšaudīja teņlngradas militārās le-

rīces.

Gaisa spēki galvenokārt frontes vidē-

•ā sektori atbalstīta arnillas atvalre*

kaufu ar sekmīgiem dzllurbn-l'nmiem

Vācu lidaparāti sekmīgi bombardē Kirendtku un Marmarlku

Atsevišķās vietās, ar smagiem zaudētu

miem ienaidnieka pusē. satriekti uzbru-

kuma gatavībā esoiit lenaidnieka kājnie-
ki un kavalerfja.

Ztemelafrlki netiek veiksmīgā kaula*
darbība austrumos no Adžodablfas. Bum-
bu uzbrukumi britu spēkratu kolonām,

degvielu un lauka noliktavām Kirenaikā

un Marmorlkfi Izsauca lielas ugunsgrēkus-

Vice knujas lidaparāti atkārtoti uz-

srnka vairākiem lidlaukiem un pārējām
•- ritaram iericēm Maltas salā.

ČērčilsVašingtonā dara visu, lai panāktu iespējami lielu ZASV

palīdzību britu imperijai
DNB- Berlīnē. «Deutsche Diplo-

matische Korrespondenz» salīdz'ma Cer-

čila un flrlietfl ministra Idena ceļojumu

иг Vašingtonu un Maskavu ar lūdzēju

galtlm. jo līdzīgi tam. ka Cerēlls Vašlng-

tcnā dara visu lai panāktu iespējami lie-

lo ZASV paJłdafbu brltn impērijai izvai-

roties tini pat htfltl dot ko oreti. ari

īdēn* МПвкэмв cenša» velki līdzīgo иг-

devsmo.
7

*•
1

«Ne viņiem, laikā laikraksts.* tagad

lemts noteikumos izstādīt Tieši britu

impērijas traģiskais stāvoklis ir tas, kas

dod ZASV tiesības savukārt nākt klajā

ar noteiktām prasībām un Maskava, ie-

vērojot lin pagātnē zaudēto, tā arī tos

upuros, kas tai vēl vienmēr jānes ari ne-

ofe lētāka kJav-aaL

Attiecibā uz šim Vašingtonas itn Ma-

kavas apspriedēm, «Times» raksta: «ik-

vienai valsti; uz zināmu

piekāpību». No tā jāsecina, ka līdz pa»

л'гп mirklim vēl ?i3v vienorātibas par to.

cik tālu atsevišķās valsts koncesüa«

drīkst sniegtie*.

«Tomēr ikvienā gadījumā» laikrakst»

turpina. «Anglija grib iznicinot Ikvienu

iespējamību izcīnīt līdz galam izšķīrēju

atveres kanjn ar bolševismu. ko tagad

izcīna Vācijas vadībā Eiropa. Tik tālu

tas atkarīgs no Lielbritānijas, bolševi*

mam Jāpaliek neskārtam un tam ari Tī-

kotu? i?paver cels" kā policejiskam F
и

pas virsuzraugam.

«Jo lielāks britu valsts posis, jo 11.ч

m alb*.drb«s tA*ma »*us.j>

v
; o3* nostāja pret pārējo pasanli. Jo rm>-

•rńku tā ziedotu šīs pasaules cfvi-

vic.u un pat paSas draugus savai melī-

'.ni un godkārei. Izmisuma

•>ilnā stuibamā Cerčils un pārējie, kam

bija drosme io karti uzsākt un forsēt,

met kauliņus netikvien par personīgo

eksistenci, bet arf par vīniem bfltfbā

•rvelo kultura. Un labi. ka Šodien tr ft-

J*ek|\ kā likvidēt So politiski hazarda

-»ekl' Visa vecā. lielu tautu vadītā pa-
tyu% k-js apzinās savu atbildību pret

-r . telpas tautām, lr apguva*

' i nacionālo dzivl un droSlbu

mi nodvrus. tā arf viou vā-

i4 briesmu apzina norūda

** .-u un dod viņai spēku nzva-

Musu lasītajiem un līdzstrādniekiem veļam sekmēm bagātu 1942. gadu
Redakcija



Ielenkuma loks tuvojas Manilai

DNR T о к i i a- Pēdējās, no Malałaś.

Filipīnām tra Borneo saņemtās zinas, pēc

Tokijas domām liecina, ka ienaidnieka

pretestība ak atslābt. Filipina galvas

pilsētai Manilai tuvojas spēcīgs, koncen-

trisks uzbrukums. Manilas stāvokli Toki-

Л vispār uzskata par loti kritisku. Līdz

ko Japānu rokās kritis ievērojamākie

Lnconas salas lidlauki nn Manilas osta.

Filipino liktenis, šķiet, būs apzīmogots-

Neievērojot šī fakta izraisītās saimnie-

ciskās ietekmes un smago ZASV presti-

ža zaudējumu. Amerika zaudē ari pēdē-

jo iespēju novērsi Japānu uzbrukuma

Singapurai un britu Borneo. Britu - in-

diešu spēki cīnoties ar nesalīdzināmi pā-

rāku r-retinieku un dienvidu Pacifika

kaujas rezultāts jao šodien esot pietie-

kami skaidrs.

No Bangkokas ziņo: Indiešu pārbēdzē-

ji so Burmas stāsta, ka pie Burmas un

Taizemes robežām novietots apmēram

8000 vīru Bels karaspēks- No tiem tikai

500 esot bnrmezieši- Rangonu aizsargā-

jot 4500 burmeziešu. 3000 indiešu un 2600

britu, Burmeziešu pulkā esot daudz stu-

dentu, kas armijā iesaukti spaidu kārtā.

Smagie japāņu uzlidojumi Rangonai ra-

d'tjnši pilsētā lielu satraukumu- Nodarī-

tie zaudējumi ievērojami.

No Amsterdamas saņemta informācija,

ka arī Londonas zinu birojs vairs neno-

liedz japāņu aviācijas pārākumu virs Fi-

lipīnu salām- Amerikāņu raidītājs ziņo-

jot* ka Lucotias salā japāni pilnīgi sa-

trieknšl amerikāņu gaisa spēkus. Cīnu

savukārt loti apgrūtinot arī pilnīgi sa-

grautie Luconas lidlauki. ZASV tāllido-

jnma bumbvedējinespējot iejaukties cīņā-

Jo Lncoul tiem vairs aav piemērotu lid-

lauku. Tāllidojuma bumbvedējiem nepie-

ciešama ari iznicinātāju aizsardzība, bet

ZASV iznicinātāju darbības rādijs esot

samērā šaurs.

Kādā «Tokyo Asard Shtmbmi» publi-

cēti frontes ziņojumā no Malalas tiek at-

tēlotas tis grūtības, kas japiou vienībām

jāpārvar viou uzbrukuma gaitā.

c§is uzbrukums risinās dżunglo*, bez-

gala plaši zali okeāni, ko tikai retumis

pārtrauc plaši gumijas koku meli

Ari lidotijiem ir daudz grūtību, kas

tiem sagādi vairāk raižu ki ienaidnieka

pretestība. Pēkšoi viesuli nu neskaitā-

mie ērgli ik mirkli apdraud iapānu lido-

tājus- Plēsīgie putni uzbrūk lidaparā-

tiem un lidotājiem dažkārt sīvi ar tiem

jācīnās. Ari tropiskie vlesufi. kas bieži

plosās simtiem kvadratkflometru Heli

platībā. Ir lot) bīstami.

Cīna galvenokārt risinās par nedau-

dzajiem ceļiem- lenaidnieks ir iznicinā-

jis visus tiltus un līdz ar to uzdevums

kļuvis daudz grfltiks. Taču pakipeniskl

japāni lekaro kā satiksmes ceļus ti ari

ienaidnieka atbalsta punktus.

Japānu tanku vienības Udzigi kustī-

giem cietokšņiem laužoties cauri džung-

lim un protot uzveikt ikvienn. kaut ari

visgrūtāko šķērsli.

«Kur palikusi ZASV flote»? laati po-

pulārais angļu militarreferents Lldls

Harts kādi speclalziņojuml laikrakstam

«Critica». Lidls Harts atzīst, ka angļus

nomāc smagas bažas par lietu attīstību

Austrumāzijā un Klusajā okeānā. «Treša-

jā kara nedēlā», saka Lidls Harts, «situā-

cija ir kļuvusi ievērojami launika, kas

jāuzskata par dabīgām zaudēto kauju se-

kām. Atskaitot ofensīvu Malalā, Japāni

nepārtraukti velc sekmīgas Jūras operā-

cijas. Tis kļūst plašākas ar katru stun-

du. Japāuu konvoji bez grūtībām no-

kļūst Malaja archipelagi un izcel desan-

ta nozīmīgajās britu un ZASV kolonijās-

Honkongs Ir kritusi, Fīltptnas ir smagi

apdraudētas- Malaji .lapiņa okupējusi

vērtīgākās alvas raktuves an kaučuka

plantācijas un tagad viņas draudi vēršas

pret Sumatra un Singapuru.* Lidls Harts

izsak 5. ka Japāņu uzbrukuma itrums ir

apbrīnojams an vaino vietēji* milltar-

lestādes, tanī pat laikā piezīmējot, ka

britu vienību transports uz Llbiju bijāsi

smaga kļūda. «Ja tagad Japāņu flotes

operācijas skārs arī Holandes Indiju.»

saka Lidls Harts, «anglo-sakšu valstis Ir

nopietni apdraudētas, jo tad viņu apgāde

ar ramfln Ir pilnīgi pārtraukta- Japāņu

panākumi pamatojas tikai «kaut vai acu-

mirklīgi» Jūras begemoniji. ZASV flotes

akcija būtu spējusi atvairīt japiņu pani-

kumus. la šl flote ietu cīņā, iekams Japā-

ņi vēl nebija guvuši atbalsta punktus.

Angļu un amerikāņu pozīcijas Anstmra-

āzljā un Klusajā okeānā sabrūk un tikai

tūlītēja amerikāņu flotes akcija vēl va-

rot stāvokli glābt. Bet kur kavējās ZASV

flote»? Raksta noslēgumā vaici Līdis

Harts.

«Yomiuri Schimbun» ziņo no Tokijas,

ka ievērojot zaudētās cīņas Malaji. bri-

tu iestides koncentrējušas Singapur! vai-

rāk ki 100 kuģa, lai sagatavotu šī britu

atbalsta punkta evakuāciju.

No Stokholmas ziņo: Pēc kādas Va-

šingtonas informācijas. ZASV kara mi-

nistrija paziņojusi, ka «loti spēcīgas ie-

naidnieka lidaparāta vienības 3 stundas

bez pārtraukuma bombardēja Manilas

piekrastes aizsardzības lerīces un Kor-

redžloru.
_

Rīkojums

par stada an dzīvnieku eļļu in tanim, to tank»

skābju, mfiksligo taukskābju, glicerīna, pernicas

rm itto-pernfoas Izlietošanu röpnleclbae vajadzībām

cllas un tauki uu visādas taukskābes un

pernica — līda 10 kg; b) mākslīgie tauki

un taukskābes, kā.arī dabīgo eļļu un tau-

ku taukskābes un lltopernica — līdz 10

kg: c) gllcerms — Wz 5 kg-

-4 5

lesniegumi apķīlāto ražojuma

piešķiršanai

1) Urnēmumi tm iestādes, kurām to

darbības tnrpināšanai nepieciešami lai

rīkojumā minētie apķīlātie ražojumi un

lēlvielas, iesniedz savus pieprasījumus

generalkomisara Rīgā izdalīšanas un ap-

gādes direkciiai, ja vien fceneralkomisars

jau nebūtu Izsniedzis attiecīgas atlaajas

(ražošanas uzdevumi, pārstrādāšanas at

ļaujas, ražošanas atļaujas); pieteikumi

saskaņā ar 1 § Jāiesniedz arī firmām-

kuras jau aUaaJu saņēmušas- С pkt).

2) SI rīkojuma t. § II PkL minēto ap-

ķīlāto ražojumu un Jēlvlelu atsavināšana

(tālāknodošana, pārdošana) var notikt

vienīgi ar'fceneralkomlsara Rigā piekri-

šana.

5. § šī rīkojuma pārkāpējus un neie-

vērotājus sodīs ar naudas vai cietuma

sodu. Līdz 1942. g- 15- Janv. nepieteiktie

krājumi pāriet bez atlīdzības Vācijas

valsts īpašumā.

6. § Šis rīkojums attiecas «a Latvijas

gonerahpgabalu an stājas spēki ar iz-

sludināšanas dienu.

Rīgā, 1941 g. 22. decembri.

1- § Zemāk minēto ražojumu: I 1)

niepju izstrādājumu un dažāda veida

mazgājamo līdzekļu; 2) tekstila un ādas

palīglīdzekļa un citu taukus saturošu ra-

žojumu; 3) linoleja uu linolejam līdzīgu

ražojumu: 4) dažāda veida vaskadrānu:

Я) linkrusta un līdzīgu: 6) lakādu: 7) la-

ku un krāsa; 8) еЦаз tapešu un 9) sveču

izgatavošanai aizliegts pārstrādāt: II 1)

stāda eflas uu taukus, kā arī dzīvnieku

ellas (zivju trānu n. t t.) nn taukus un

visāda veida taukskābes: 2) mākslīgas

taukskābes; 3) glicerīnu; 4) pernicu.

Aizliegums stājas spēkā nekavējoties-

2. § l. § П pkt I—4 kārt uzskaitītās

Ullvlelas uu ražojumus nekavējoties ap-

kflā

& I 1) 1- § II pkt minēto ražojumu

uu jēlvielu īpašniekiem, uzglabātājiem vai

citām personām, kuru rīcībā atrodas šie

režojumi un jēlvielas, tie jāpieteic. Krā-

tam! pieteicami uz 1941. g. 31. dcc

2) Krājumi rakstiski pieteicami Oe-

eeralkoraisara galvenās saimniecības

pārvaldes izdalīšanas uu apgādes direk-

cija*, ķimikāliju nodaļai* Rī*B. Smilšu le-

rn 6. līdz 1942. g- 15. ianv.

3) Pieteikumos uzdodamas sekojošas

tupas: a) pieteicēja uzvārds un vārds, b)

pieteicēja dzīves vieta, c) ražojuma vai

fēlvielas nosaukums, d) daudzums, c) ra-

žojumu vai jēlvielu atrašanās vieta, f) kā-

dam nolūkam ražojumus vai jēlvielas pa-

redzēts izlietot

4) Krājumi, kas nepārsniedz zemāk

minētos daudzumus, nav pieteicami: a)

«tādu ellas un tauki, kā arī dzīvnieku

ĢeneralkomisaraRīgāuzdevumā
Dr.Dr.vonBORKE.

Norveģa stāsts par

pieredzējumiem angļuarmijā

I L. — Mēs sēžam viens otram pre-

tim. Seržanta Björueby'Ja īkšķi vēl ro-

ti divas rētas, bet no satraukuma pil-

nās bēgšanas viņš jau pilnīgi atspirdzis.

Sai laikā vioš Jau vairākas reizes runā-

ris radiofonā par saviem pieredzējumiem

angļu armijā, pārpildītās sanāksmēs stā-

stījis savus piedzīvojumus un sarakstījis

par tiem grāmatu. Viņa pirdrošā bēgša-

na no Anglijas tiešām pelnīja ievērību.

Mazā laiviņā vini bija sasniedzis Franci-

jas piekrasti.

«Nodienēju angļu armiji 16 mēnešus»,

kwik savu stāstu norvērgu seržants

«Miera laikā tā sastāvēja no apmēram

250 000 vīriem. Lielākā dala virsnieku !r

so augstākām aprindām. Tie vārda pīl-

nā nozīmē Ir «savu tiva dēli» un uzlūko

sevi per augstiem kungiem Jan no pašas

dzimšanas- Viskijs, golfa un teniss ir vi-

gu dzīves nepieciešamība.

Pirmo* divi mēnešus es dzīvoju ki

viesis kādā angļu virsnieku mītnē. Seit

katram virsniekam ir savs apkalpotājs,

kas stundām flgi spodrina savu kungu

pogas un zābakus, izpildot katru viņu vē-

lēšanos- Visas dzīves -.iduspunkts lelt

Ir bārs. kur Tieomēr autie* płtsa vērie-

na HIT Si, pasaulei gluži sve-

šā dzīve, vija starp viskija, sporta un

sievietēm. ŠI savādā pasaule kļūst skaid-

ra iedziļinoties šo cilvēku audzināšanā.

Vispirms Internats un tad apputējušās

universitāte. Oksforda vai Kembridža.

Lai «trenētu savas smadzenes», vinl kal

mirušās valodas, lai gan tai pašā laikā

tikko pārzin dzīvās- Vissvarīgākā lieta

Ir un paliek skolas kakla saite- Dievs

pasarg' to, kas Šo ērmīgo kakla saiti ne-

tur kārtībā. Ja šis kakla saites grezno

seno plutokratisko skolu Itonas vai На-

rovas krusas, tad celS uz vislie'ākim

muļķībām atvērts. Daudzas ģimenes

dzīvo pilnīgā trükumLlal tikai kāds no dē-

liem varētu būt starp šiem *irredzētiem».

Šāds csnobisms» pārņēmis ari virsnieku

kārtu. Tomēr ir ari tādi» kas neejot šo

«nevainojamo ceļu» kļūst par virsnie-

kiem. Tie galvenoVSrt ir Žīdi- Pēdējie

izmanto . eidu. Tā ir ie-

spēja nopirkt virsn r' tkāpi par nauda.

Cenas sākas apn й no 2000 angļu

mārciņām. Tad reizi gadi virsnieki sa-

pulcējas apakšvirsnieku kazino un pasūta

ialus kausus. Visa tas beidzas ar kārtīgu

рк J^ršanea.

Taču lai neradītu greizu ainu par an-

gļu armiias patieso stāvokli, man nav

jārunā tikai par virsniekiem vien- Tā

saucamās iesaukuma vai rekrūšu armi-

jas pulki sastāv no viszemākiem laužu

ilāņiem, kas pagrimuši vai atlaisti no

darba vairs netiek nekur pieņemti- Ver-

vētāju pierunāti tie paraksta līgumu uz

pieciem gadiem. Katrs tad var iedomā-

ties kāda var būt armija, kas komplekta-

jās no uz ielas savāktiem noziedznie-

kiem-

No «regulārās armijas» seržantiem un

izglītotākajiem rekrūšiem tiek papildinā-

ta tā saucamā «teritoriāli armija» un

«dzimtenes sardze». Karavīru starpā no-

tiek loti asa šķiru cīna- Starp kareiv-

jiem un virsniekiem nav vērojama ne

mazāki kopdarbība vai kopības izjūta,

tos vienus no otriem Šķir dziļa plaisa.

Visvairāk biju pārsteigts par Šo rek-

rūšu veselības stāvokli. Kā vingrošanas
instruktoram man bija izdevība vērot, ka

no simts vīriem tikai kādi pieci bija ?:1-

nlgi veseli un labi attīstīti Ar šauša'-im

atminu to laiku, kad biju apmācības no-

metnē Alderšotā.' Seit sanitarie apstikil
bija vairāk nekā drausmīgi. Vēlāk tiku

pārcelts uz Eseksu apm. 600 viru lielai

nodaļai apmācīt vingrošanu- Gulēju ko-

pā vienā istabā ar citiem, skaitā vien-

padsmit, seržantiem. Caurām naktīm vī-

ni bija piedzērušies. Gadījuma dēi atkal
ūka �ārceiu uz Ctsterm- S*U bija at-

vietoti lielāks skaits kaujās ievainoto.

Cesterā vislabāk iepazinos ar angļu ar-

mijas morāli- Cik bieži gan mēs tikām

apzagti. Kāds feldfēbelis, kas piesavinā-

jās manu bruņu cepuri un apģērba gaba-

lus, un kas no levainotajiem, kuri penija

tikai vienu šiliņu dienā, zaga naudu, ne-

varēja tikt apsūdzēts tikai tādēb ka viņa

apsūdzēšanas ceļš bija saistīts ar nepa-

tikšanām pašiem sūdzētājiem.

levainotie kareivji stāstīja par saviem

briesmīgajiem piedzīvojumiem Beļģijā un

Francijā. Tla ,335000 viru. kas atgrletās

no Denkerkas, katrā zinā vairs nebūs ka-

rotāji Jau vārds «Jerry» (džeri) vien

tiem iedvesa bailes. Jāpiezīmē, ka So

vārdu tomiji aP2īmēja vācu karavīrus

Tomlju vislielākās rūpes.

Vislielākās bažas tornijiera sagidi so-

ciālie apstākli kādos patlaban airodas

vīnu ģimenes- Cesterā sastapos ar kādu

kareivi, kas atvadījās no savas ģimenes.
Viņš brauca ar apauju, ka vioa fimene'i
jāiztiek ar 30 šiliņiem nedēļi. Istaba

maksāja 15 Sflioua, tā tad vēl tik pat
daudz atlika visam pārējam. Vecāki bi-

;a nobailolušle* par ziemu.

Līdzīgi apstākli ir vēl daudz simtu
•Ūkstošiem gtmenu nu karavīru sievām.

Ja vil ievēro lielo birokrātismu, tad an-

gļu dzives aina kłus* pfluīg». So pari-
jību Angliii sauc par «red Upe» (biro-
krātisms). Bieži tiek paceltas balsis, ka
&a «rod ttftt» novedis Ł

m\\p ļto taht-

ves. Pie ši «red tape» vainīgas mazā*
birokrātiskās viltības un intrigas, para-
grafu nelādzības un iesakņojušās trad'ci-

las- Ja kāds no komandierim savā da-

lā pielieto tiešām loģiskas metodes, tīdl

viņa kaimiņš tam nemaz ned>ms sekot,

viņš drīzāk daris pilnīgi otrādi.

No otras puses kareivji savus vlftßfe-

kus nicina un nevēlas ar pēdējiem ielai-

sties nekādās attiecībās. Katrs var iedo-

māties, kāda
gan šīs nesaprašanās d£l

var böt šādai armijai nākotne-»

Uz piezīmi, ka angļu karaspēks nesa-

stāv trkai no angļiem vien, bet arī austrā-

liešiem, kanādiešiem un daudzām ci'lm

tautībām, seržants Björneby'js atbild:

«Es esmu runājis, tur pāri otrā pusē, arī

ar šādiem kareivjiem. Visiem šiem zeļ-

ļiem reiz sāks atvērties acis, it sevMtt

Dēc pirmie sastapšanās ar vācu arm jo*

Tiem klfls skaidrs, ka vispirmām kārtās

vicu ugans viņiem pašiem jāizcieš, ka-

mēr angli atrodas aizmugurē lai sagata-

votos «uzvaras parādei». Tomēr uz to

viņiem velti cerēt uņ gaidīt, jo kam var

tikai tāda vara uzvarēt, kara Ir labākai*

karaspēks.

Kaut gan ievērojama loma piee-rAo*

teļ un kara ieročiem, tomēr tz

vārds pieder pašiem kareivjiem. No Ш

viedokļa skatoties angļu izredzes #a*

Um vājas.

«Jfctriaftrfrontzakocg im Osti

Paziņojums
Sakari ra* Austrumu apgabala Valsts

komisāra i- g. 24, decembri publicēto un

«Daugavas Vēstneša» Nr. 71 levietoto uz-

saukumu par kažokādu nodošanu kara-

spēka vajadzībām- paziņoju, ka kažok-

ādas nododamas Aizsargu leli Nr. 47 kat-

ru dienu, neizslēdzot svētdienas uu svi-

namis dienas, no pīkst 8 līdz pīkst. 20-

Daugavplli, I<Mb g. 27* decembri.

a STŪRMANIS,

pilsētas vecikā vietnieks.

Rūpniecība» un amatniecības

uzņēmumiem Jāiesūta produkdfas

pār&katt

Sazini ar Austruma apgabalu valsts-

komlsaru. Latvijas statistikas pārvalde

nosaka, ka visiem rūpniecības un amat-

niecības nznēmnmiem ar mechanlsku dzi-

nējspēku, vai kas 1941- gadā nodarbini-

lūši 5 un vairāk algotus strādniekus, jā-

iesniedz Latvijas statistikas pārvaldei

produkcijas pārskats par 194J. gadu līdz

1942. gada !. martam.

Produkcijas pārskata veidlapas Lat-

vijas statistikas pārvalde piesūtīs uzņē-

mumiem 2 eksemplāros, kas abi izpildā-

mi, pie kam viens eksemplārs nosūtām*

Latvijas statistikas pārvaldei, bet otrs

uzglabājams uzņēmumā, lai atvieglotu

pieprasījumu atbildēšanu. Uzņēmumiem,

kas veidlapas līdz 1942. g. 15- janvārim

nebūs saņēmuši, tās Jāpieprasa no Latvi-

jas statistikas pārvaldes.

Uzņēmumu vadītājus un īpašniekus,

kas izvairīsies no zinu sniegšanas vai tās

sniegs apzināti nepareizas vai ari neievē-

ros noteikto pārskatu iesūtīšanas termi-

nu, sodīs.
J. JUREVICS

Latvijas statistikas pārvaldes

galvenais direktors.

Ģeneralkomisararīkojums
par

Austrumu apgabala valftskomieara

1941* gada 13. decembra rīkojuma

piemērošana кага piemaksas

vemšanai во tabakas precēm.

Saskaņā ar Austrumu apgabala valsts-

komisara 1941. gidt 13. decembra rīko-

jama 5. i par kara piemaksas ņemšanu

no tabakas precēm, nosaku sekojošo:

1.1

Tirgotājiem un citām nemilitārām ie-

stādēm, kas tirgojas ar tabakas precēm,

Jānomaksā Latvijas bankā, valsts ieņē-

muma h dali 12- *. simbols 78 ar apzī-

mējumu «kara piemaksa tabakas precēm»

ne vēllk par 1942- g. |l ianvari piemaksa

par tabaka* precēm, kas atradušās pie

viņiem uz 1942. g- L Janvāri, kā art par

precēm, kas saņemtas pēc šī termiņa ber

kara piemaksas nomaksas.

2. §.

1. f minētiem tirgotājiem un pārējām

nemilitārām iestādēm par 1942. г 1. Jan-

vāri pie viņiem esošām un pēc šī termi-

ņa bez kara piemaksas saņemtām taba

kas precēm jāizgatavo saraksts, no kura

būtu redzams kara piemaksas aprēķins

Saraksts uzglabājams vienu gadu piekri-

tīgo iestāžu pārbaudes nolūkam.

3. §.

Rīkojums spēki ar 1942- g. 1. ianvari.

Rīgā. 1941. g. 22. decembri

Oenerafkomäsara Rīgā vieti

SIMM (SIMS).

Tieslietu pārvaldes paziņojums par

notāru lecelšanu.

Tieslietu pārvalde paziņo, ka general-

komisars Rīgā iecēlis par notāriem: Rīgā

— Pēteri Sockl. Borisu Zemgali un Mi-

chailu Čulkovu, Rīgas Jūrmalā — Alfrē-

du Pakalniņu, Cēsīs — Jāni Jurgi. Val-

mierā — Edgaru Klingenbergu un Pēteri

Ozoliņu, Limbažos — Miķeli Atālu, Gul-

benē — Osvaldu Liet Rūjienā — Herber-

tu Purmall, Alūksnē — Brano Bauman1.

Liepāji — Žani Kaupiņu. Koldīgi — Jē-
kabu Ci īceli, Saldū — Gustavu Grīnlau-

bu. Jelgavā — Fridrichu Braunfeldu un

Aleksandru Lulu. Talsos — Pēteri Cēruz;,

Ventspilī — Aleksandru Suleku -Freima-

m\ Bauski — Hertu Varenais- Tukumā —

Kārli Vitenbergu, Daugavpilī — Pēteri

Zībiņn no Miķeli Magnusu, Rēzeknē —

Jāni Bankavu un Ernestu Purinu, Kār-

savā — Vlkentiju DukalskL Ludzi — An-

tonu Driki Krislavi — Georgu Brīviņu,

Abrenē — Miķeli Rubuli uo Balvos —

Alfrēdu Mīkalku. —
■

Rīgi. 1941. g. 34. decembrī.

A- VALDMANIS,

Tieslietu pārvalde* ģenerāldirektors

Rīkojums
Lai nodrošinātu pārtikas apgādi un

taupīgu rīcību ar maizes labību un mil-

tiem, es izdodu šādu rīkojumu^

1) Pašiem pagatavot degvīnu (kandžu)

uu visus pārējos alkoholiskus dzērienus,

sākot no šī brīža Latgales novadā ir aiz-

liegts-

-2) Kas no šī rīkojuma publicēšanas
datuma laikraksti pats pagatavo vai pār-

dod degvīnu (kandžu) un pārējos alkoho-

liskos dzērienus tiks sodlts-

-3) Nenozīmīgākos pārkāpuma gadiju-

mos vainīgie tiks sodīti ar piesaistīšanu

sabiedriskos darbos bez atlīdzības uz

vienu nedēlu. Smagākos gadījumos šis

sods var ilgt līdz 1 mēnesim.

4) Soda darbu nepildi tā jī tiks sodīti

ar cietumu līdz 3 mēnešiem.

Apgabala komisāra Daugavpili uzdevumā

SCHUCK.

DAUGAVPUIS

ORGANIZĀCIJĀM JĀPIETEICAS

APGABALA PREZIDENTAM

Tauta? P.i'nJzibas Daugavpils apr*u»

ķa priekšnieks norāda: Dažāda raksturi

biedrības lūguša tās iekļaut Tautas Pa*

Ūdzlbā. Jāatgādina, ka «Daugavas Vēst-

neša» 9. decembra 58. numurā publicēta

rīkojums par apvienībām un sapulcēna»

kurā noteikts, ka visām pastāvošām ne-

politiskām apvienībām un biedrībām Ap*

gabala prezidentam j.iiesniedz pieteku-*

mi līdz 31. decembrim Visām biedrībām,

kas nav leslēgušās Tautas Palīdzībā, jā-

izdara šl pleteik*anās-Tāpat ieteicams šā-

du pieteikumi] iesniegšanu izdarīt tām

biedrībām, kuras boļševiki iznostijuši.

DAUGAVPILIEŠI ZIEMASSVĒTKU

VELTES lEVAINOTIEM

KARAVĪRIEM

Ziemassvētkos Daugavpils kurn aftm-

nicās ieradās Daugavpils pilsētas valde*

pārstāvji, lai ievainotiem vācu karavī-

riem Daugavpils pilsētas un apriņķa ie-

dzīvotāju vārdā nodotu svētku sveicienu!

un dāvanas.

Daugavpiliešu veltes — 1203 paciņas

ar āboliem, piparkūkām un papirosiem

frontes varoņiem pasniedza skolotājas A*

Alberta un M. Pandere. Daugavpils ap-

riņķa iedzīvotāju dāvinājumus — 176 pā-

rus cimdu. 55 pārus zeķu, dvieļus, gald-

autus, kaklautus, ābolus un piparkūkai

apsveicēji nodeva kādas Daugavpils ka*

ra slimnīcas vadības rīcībā, lai tā šīf

mantas izdalītu ievainotajiem pēc katrt

vajadzībām.

ledzīvotāju svētku sveiciens karavī-

rus loti iepriecināja- So prieku radīja no

mazā sainīša vērtība, bet gan atsaucība*

ko daugavpilieši parādija saviem atbrī-

votājiem.

DAUGAVPILS • GRĪVAS AMATNIEKU

BIEDRĪBAS RAJONU PĀRSTĀVJI

Daugavoils - Grīvas amatnieku bied*

ribas valde apstiprinājusi biedrība -a-

jonn pārstāvju»uzticības vīrus. Par

uzticības vīru Preiļu rajonā apstiprināta
BeČs, Krāslavas — K. Siapiņš, SubaUt

— E Zadināns, Dagdas — J. Dutko, Au-

lejas, Kapiņu nn Skaistas pagastos — P«

Calpo un Ilūkstes pilsētā — A. Bttt*.

Miris St. Kambala

Rīgā miris Ląitfales apgabalā labi pa-

zīstamais izglītības un saimniecības dar-

binieks Staņislavs Kambala. Viņš dzimtā

ĪS°3. gada 13. iflnīJā. Bērz. -.-.st**

Beidzis Pēterplls gfrlgo semināru' vēlStf-
studējis Latvijas qniversitates lurid: ?

fakultātē. Studiju laikā aktivi darbojies

apgabala izglītības laukā, srvišku intere-

si veltot latgaju izloksnei- Sarakstijis uif

izdevis latgaļu izloksnes gramatiku, ku-

ru kā mācības grāmatu dažus gadus pie-

lietoja Latgales skolās Ks Latgales pār-

stāvis K. iegāja arī Tautas padomē uti

kādu laiku bija tās sekretārs. Ilgus ga«

dus izpildīja Latvijas bankas valdes lo-

cekļa amatu un ari pēdējā laikā darbo-

jās saimnieciskā laukā. Par dažādiem

izglītības, saimniecības nn dienas jautā-

jumiem daudz raksti ja sava laika Latga-

les apgabala periodikā

«£
Latgales apgabala ļaudis St Kambalfl

vienmēr atcerēsies kā krietnu un darb7 im*

cilvēka un labu latvieti.

Vieglas smiltis!

VĒSTNESIS CfMSßfji, i* lanvlrT. toV*. %
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Laimīga nelaime

Valija Siliņa.

Mežvidu kalponei Ilze! loti patika Silu

puisis Juris, bet Jurim atkal Иге. Nn.
tdd jau viss kārtībā, JOs teiksiet, bet tā

vis nebija, üze. lūk bija tik klusa, ka

nevienam par savām jūtām nestāstija,

nekādā zinā jau nn Jurim, kuram viņa

pat droši acis nespēja paskatīties- Un

Juris ari bija kantrigs un neuzdrošinājās

lizei tuvoties» lai gan jau sen viņš bija

viņu icskatiUs. Nu, un tā vipi dzīvoja

katrs ar saviem sapņiem un ilgām, kas

traucās pretī viens otram, bet paši sāja

viens otram garam. Kas zin', cik ilg;
tas tā būtu vi'cies, ja Ilze nebūtu paklau-

sījusi Dundulu māti un gājusi Jaungada

naktī uz krustceļiem pie Sīļu gravas. To

vajadzēja darīt taisni pusnaktī, kad mi-

Pļfs vecais gads ar jauno — griesties trīs

reizes riņķi pašā krustceļu vidū un tad

pn roku galam mest labās kājas kurpi,

lai redzētu, uz kuru pusi tās purns pa-

griezīsies — vai Ilze nākamā gadā izies

tautās vai nē.

Vecā gada vakarā Mežvidos visa sai-

me līdz ar pašiem saimniekiem un da-

žiem kaimiņu laudim bija sapulcējušies

lielajā saimes istabā. Pavardā jautri

sprēgāja priežu šķilas, starodanas gais-

mu un siltumu plašajā telpā, kas nn bija

pilnāka nekā parasts. Ari laužu valodas

sprēgāja līdzi uguns dzirkstīm. Visos

kaktos skanēja gan rātni un gudri, gan

zobgalīgi teicieni, kas kā atskabargas

šāvās no viena uz otru. Bija silti un

mājīgi, tāpēc ari visi bija Jautri .un

draiski, sevišķi jaunākie- Puiši ķircinā-

jās ar meitām, bet vecākie ļaudis prātīgi

apsprieda vecā gada nolikumus, dienas

nn nedienas. Lielās zirņu bļodas uz gal-

da jau tukšojās, jo tās, lūk, bija vecā

gada asaras, ko nedrīkstēja atstāt jau-

najam. Pie pavarda jau bija nolikta

panna un alva, kā ari ledains ūdens Jau-

nā gada laimju liešana?- Viss jau bija sa-

gatavots, vajadzēja nākt rikai pašam

Jaunajam gadam. Un tas nāca — stundu

pa stundai minūti pa minūtei un nu Jau

tas bija tepat klāt. vēl tikai stundas ce-

turksnis-

Jau labu laiciņu Üze nemierīgi vēro-

ja pulksteni, bet nu viņa mēģināja nepa-

manīta iziet laukā. Ja gribēja iet, vilci-

noties vairs nevarēja* Un. viņa gāja.

Лрш-ta virs plāna mūtiīji vēl pelēko

vilnaini, lai būtu siltāk, un pazuda tum-

sā. Sniegs mīksti gurkstēja, kājas vie-

Jaungada stāsts

tām grima kupenās. Nevarēja no tām

izvairīties, Jo tumsa bija tik bieza, ka

neko saskatīt Pie debess nevienas

zvaigznītes, ne mēness, . tikai Mežvidu

saimes istabas logi spulgoja kā liesmai-

nas acis, Ilzei kļuva baigi — krustceli

jau nebija tālu, tepat aiz Siliem, kur ari

varēja redzēt margojam gaišas ugunti-

rjas. bet vai viņa tiks pāri sniega .kupe-

nām, neredzot cela? — Gan jau-. Ja

jau viņa reiz šo gājienu uzņēmusies, tad

pusceļā palikt nedrīkstēja. Vai tad nu

pirmo reizi viņa brida pa sniegu un

tumsu? Un viņa steidzās, lai laikā no-

nāktu krustceļā.

Padusē iespiestā knrpe atgādināja,ka

viņa dodas uzzināt likteņa prātu. Re-

dzēs, vai tā pagriezīsies uz Silu pusi? —

Vai nu uz Sīļiem, vai nekur, — domāja

Ilze. Ne pie viena cita jau viņa neies, kā

tik pie Jura.

Viņš bija tik stalts un labs, viņu mī-

lēja Jauni un veci, jo ar katru viņš pār-

mija laba vārdu, palīdzēja, kur vien va-

rēja. Tikai pret Ilzi viņš bija kluss un

atturīgs. Het tomēr dažreiz viņu skati

sastapās. Tie bija maiguma pilni, reizē

jautātāji un atbildētāji. Un tad Ilzei un

ari Jurim bija tik labi- Likās, viņi sa-

pratās un zināja, ka viņi radīti viens

otram, bet viņu mīlestībai nebija vārdu.

Dažreiz, kad viņiem nejauši gadijās būt

divatā, Uzet likās, nupat Juris ko teiks,

kas salauzis viņu atturības žogu, bet viņš

tikai apmulsa un piebilda kaut ko neno-

zīmīgu — rītā braukšu bīdelēt, vai tev

nevajaga ko no pilsētas atvest? Vai ari

— Krūmāju Jancis nopircis vijoli, būšot

liels muzikants- — Ai, Juri, Juri, kā tu

mani moci ar savu klusēšanu. Sirds daž-

reiz tik smaga, smaga un sāpīgi dur, kad

kalpa sievas stāsta, kā tevi meitas apli-

do, kā Ш viņas ballē dancinājis. Un

smaga rūta izlauzās no Ilzes krūHm.

Kaut rei. būtu šim nemieram gals! Var-

būt Jaunais gads nesīs viņai šo laimi,

varbūt!.. Un laimīgās cerībās viņa nas-

ki soļoja, nejausdama ne kupenas, ne

tumsu — viņa redzēja nākotni gaišu un

gludu, tā bija apņēmusi viņu.

Bet tad viņa zaudēja pamatu zem kā-

jām, krita, grima- Ilze atjēdzās no sava

nākotnes sapņa — viņa bija iekritusi dzi-

ļi sniegā, bedrē pie Silu gravas. Sniegs

nepatīkami lipa pie sejas, rokām, kakla,

jo vilnaine krītot bija noslīdējusi- lize

mēģināja izrāpties no sniega, bet пета*

rēja- Kreisā kāja skaudri sāpēja — lai-

kam pamezfcīta. Vai tad tiešām viņai

būs jāpaliek guļam šai sniega bedrē?

Viuu pārņēma auksti drebuli, tikai tagad

viņa juta. ka drēbes piedzītas pilnas ar

sniegu, skārās klāt un stindzināja locek-

ļus- Saņēmusi visus viņa piecē-

lās ce|os,-bet tālāk tomēr nevarēja. Vai

tas viņai par sodu, ka bez laika gribēja

Izzināt likteņa prātu? — Viņa izdzirda

ermoņiku un vijoles skaņas, šāvienus,

kastroļu grabināšanu. Liekas, tas nāca

no Mežvidu puses. Tā tad — Jaunais

gads bija klāt, bet viņa. Ilze, sēdēja snie-

ga bedrē tuvu izmisumam. Tepat jau bū-

tu bijis krustceļš, vēl pāris simts metru,

bet nu jau nekā... Kāja sāp. Varētu

vismaz izrāpties un pāriet mājās- Un

lize atkal mēģināja celties, lidz galigi pa-

gura-

Sars.
.

Mitrums ..
Tumsa...

Bezspēcīgi viņa atslīga atpakaļ snie-

gā. Bet tad pēkšņi — vai pār lauktt ne-

pārslīdēja gaismas svītra? Varbūt kāds

nāca? — lize sauca, cik spēdama:

«U-hū! Palīgā!»

Un tiešām — gaismas svītra pāri lau-

kam tuvojās- lizei kļuva priecīgāk —

taču viņai nebūs jānosalst Jaungada

naktī.

«U-hū! Kas tur ir?» sauca kāda vīrie-

ša balss.

«J-ā-ā, te bedrē, sniegā!» Ilze atsau-

cās.

Un tad bedres malā, lākturi rokā stā-

vēja — Juris.

«Juri, tu!» Ilze pārsteigta izsaucās.

Bet viņš lau bija ielēcis bedrē, aptvē

ris viņu un cēla laukā-

«Kā tu tā pa tumsu, bez uguns! Tā

jau var kaklu nolauzt Laikam esi sasi-

tušies?»

«Drusku
..

Kāja •.» Ilze murmināja.

Viņš rūpīgi nolika Ilzi zemē un ap-

taustīja viņas kāju.

«Lauzta nav, būsi pamežgijusi.» —- un

stingri satvēris kājas Pēdu, viņš to pa-

grieza. Nokrakšķēja kauliņš, Ilze ieklie-

dzās. Bet tas bija tikai mirklis. Asā

sāpe pamazām rima Tad viņš atkal cēla

ī!z; uz savām spēcīgajām rokām, iedo-

dams viņai turēt lākturi, un nesa uz Mež-

vidiem.

«Tu mani izglābi.» Ilze pateicīgi čuk-

stēja.
л

«Ko nu par to, bet labi gan, ka man

gadījās te nākt- Saimniecei ievajadzējās

galvas sāpju pulveru, sūtija pie Dauguļu

mātes. •
• »

«Tad jau tev jāsteidzas,» üze bažijās.

«Nekas, nekas, ar galvas sāpēm ne-

viens nemirst Ne jau pirmo reizi mūsu

saimniecei tāda vaina. Tev gan ātrāk

jātiek siltumā un zem segas, esi sasa-

lusi»

«Nu jan ari es vairs nemiršu, ja vien

spēsi mani līdz mājām aiznest Tevi pa-

šu vairāk nomocišu, neesmu jau vieglā »

Juris iesmējās.

«Tevi aiznest.. Ar šādu nastu stai-

gādams, es visu mūžu nenogurtu- Vēl

daudz, daudz vairāk es varētu panest, ja

tik tu... būtu pie manis.»

Tā, nu tas reiz bija pateikts.

Ilzei aizmirsās sāpīgā kāja, aizmir-

sās nosalušie locekli. Viņai bija tik labi

un silti, sirds āmuriņš sita viegli un

strauji.

«Jā, Juri. Jā! Es tava — visu mūžu!»

Viņiem preti mirdzēja gaišie Mežvidu

saimes istabas logi, ļaudis vēl nebija iz-

klīduši. Ar visu savu nastu Juris devās

iekšā, Jo citādi nevarēja tikt īlzes Ista-

biņā-

cße, kādu aitiņu Juris noķēris!» sauca

puiši-
«Labs ķēriens!» piebilda cltL

«Vai tad domājat, ka jums vien Jaun-

gada naktī laimējas ar aitu ker?anu? Ir

man šoreiz veikla roka bijusi,» Juris at-

cirta-

«Ko nu par mums, mums šogad visas

aitas pa roku apakšu izlīda, tik Kārkla

atraitne lielo vucenu aiz ragiem saķēru.»

mēļoja puiši.

Juris ienesa Ilzi istabiņā, noguldīja

gultā, palīdzēdams novilkt slapjās virs-

drānas, un uzsedza siltu segu.

«Atpūties nu, IlzīL Vai tev vēl stipri

sāp?»

«Sāp?» — domīgi atvaicāja Ilze. «Nē,

Juri, nu vairs nesāp — sirds vairs ne-

sāp.»

«Bet kāja?»

«Tā pāries — līdz kāzām sadzīs,»

šķelmīgi noteica Ilze. Viņa b>a laimīga.

Lai arī ne tieši tā, kā viņa bija domājusi

tomēr viņas nākotnes sapnis b;ja piepil-

dījies. Jaunā gadā viņai sākas jauna

flzīve — dzīve roku rokā ar Juri-

BOĻSEVISMS un EIROPIETIS
Konstantins Raudive.

Pēc pirmā pasaules kara sabiedriskās

dzīves skatuvē parādījās masa. Ar da-i

žādu nabadzīgu ideju un lozungu palīdzī-

bu masas tika vairotas, tām tika pie-

šķirtas pilsoņa tiesības. Bet īstenībā, ma-

su vadoņi, pienu Krlevliā. Izvērtās par

visbīstamākiem cilvēka lenaidniekiem-

Vairojot masas» vīni sistemātiski Iznīci-

nāja tautu īpatnības un atsevišķa cilvēka

Individuālo dzīvi. Tādā kārtā viņi domāja

apmierināt pu|a prasības un to vadīt. Bet

šis nihilistiskais uzskats varēja vairot

masas, bet nevis tās audzināt un vadīt

Izpostīt tauta īpatnējo dzīvi. Iznīcināt cil-

vēka Individualitāti var izveicīgs šarla-

tāns, varas kārigs demagogs,bez garīgā

pārākuma, turpreti vadīt un audzināt var

tikai tas. kas pats garīgi pārāks par va-

dāmo un audzināmo. īsts tautas vadonis

Ir vispirms garīgais vadonis, viņš griežas

plo citu garīgās Iniciatīvas un bez tas

līdzdalības nevar darbotles.Vlņš savi bū-

tībā Ir brīvs. Vir i var pamodināt darbo-

ties lekšējā pārhecība un nevis ārējie

motīvi. Šī morāliskā apziņa Ir cilvēciskas

atbildības pamats. Turpretim masu vado-

ņi bez lekšējās pārliecības cenšas apmie-

rināt pūli ar melu propagandu. Viņi nekad

ncgrle/as pie cilvēka lekšējās neatkarī-

bas, bet plcsplei paklausīt, neievērojot,

vai tas saskan vai nesaskan ar cilvēka

lekšējo dabu. Piemēram, boļševiks solīja,

meloja, draudēja, bet nekad nedomāja-

Domāt nozīmē Izslēgties no visiem ārē-

jiem paraugiem un paklausīt savai i ' 5ē-

Jal dabai, būt saskaņā ar savu atblldioas

sajūtu- Domātāja būtne Ir augstākā mēra

aktiva būtne- Aktivitātes motīvi aizvien

rodas mūsu dziļākā būtībā. Boļševiks sa-

vā būtībā lr pasīvs, viņa dzīvi nenosaka

lekšējās, spontānās kustības, viņš ir lī-

dzeklis ārē ām, no viņa neatkarīgām kus-

tībām, tādā kārtā boļševiks kļuva Heb

pats sev un bīstams citiem. Tādēļ vlckH

kļūst saprotama terora atmosfera, kādu

rada boļševiku klātiene.

Lūk, boļševiku lekšējā pasivitāte Ir

pretstats katrai radošai kultūrai, katram

cilvēce» progresam. Tādēļ boļševiku ag-

resivitāte pret cilvēces kultūras vērtībām

bija nihilistiska. Bolševlsms kultivēja ua -

du pret vitālo cilvēku, tas tiecas to at-

raut no zemes, tiecās to pārvērst par

būtni, kurai bija lāklūst par pasīvu sa-

stāvdaļu kādā milzīgā mecbanlsmi —

boļševiku valsti. Masu anarehija mūsu

taUslmst pārvērta par viatnassāko gad-

simtu cilvēces vēsturē, Mūsu gadsimta

zvaigzne mums neblia labvēlīga: vesela

gadsimtu kultura tika iznīcināta bijušā

Krievijā, veseli miljoni labāko cilvēku

krita upuri boļševiku demagogljal,

neizskaitāmi upuri Jāziedo, lai glābtu Ei-

ropu un tās kultūru no boja ejas, kāda tai

draudēja no bolševistlskaiām masām.

Kulturālās vērtības, kuras Eiropa gad-

simtos uzkrājusi. Ir zeme, kurā mēs au-

gām. Ja šīs vērtības mums būtu laupītas,

tad mums būtu laupīta ari iespēja augt.

Kulturālā atmosfera bez priekšrakstiem

mūs lerosina pareizā attīstibas virziena-

Ne priekšraksti veidojuši cilvēka garīgo

šefu* bet gan kulturālā atmosfera, kura

audzis cilvēks. Iznīcināt mūsu gadsimta

kultūru nozīmē Iznīcināt cilvēces atmos-

fēru» bez kuras nevar Izangt ne Jaunas

ģenerācijas» ne Jaunas kultūras vērtības-

BolŠevisms normālo cilvēces attīstību

pārtrauca vismaz uz vienu gadsimtu.

Divdesmitais gadsimts būs bolševlsma

pārvarēšanas gadsimts cilvēces vēsturē.

Mūsu uzdevums Ir cīnīties pret boļševls-

tno ne tikai u uns, bet ari mentālā irontē.

Bolšcvlsms neapzinīgi leviesies garīgos

novados, tas būs atrodams literatura,

publicistikā, žurnalismā, morālajā stājā,

mākslā- Bet par laimi, bolševlsms, kas

Ir pilnīgi amoraliska parādība, nevar at-

stāt dziļas pēdas turpmākajā cilvēces at-

tīstībā. Vēsture māca, ka franču revolu-

cl'al ueblja lemts Ilgstoši letekmēt cilvē-

ces attīstību, tā pārak nomāca cilvēces

morālos spēkus. Kur morālas vērtības ne-

nosaka sabiedrības attīstību, tur sākas

vitālo spēku pagurums, apsīkst radošais

darbs» sākas dzīves lejupgalta.

Bolševlsms ir radikālākais ļaunums.

' ds iebkad cilvēces vēsturē piedzīvots

valsts sistēma. Bolševlsma posta ml<-

. osli beidza savu dzīvi cilvēks, ta vietā

sīajās robots bez pagātnes, tagadnes un

nākotnes. Bolševlsma materi'a trlumlčja

par gam. civilizācija par kultnru: mašī-

na sāka valdīt par dzivl, aukstā aprēķina

tirānijā cilvēks tika pārvērsts no kvali-

tātes kvantitātē, no pašmērķa līdzekli.

Bolševlsms sabiedrību nevis audzināja,

bet mocīja. Un tie. kas uz citu mokām

cel savu labklājību. Ir nicināmi demago-

gi Demagoga rīcības vienmēr kalpo per-

sonīgai varai vai labklājībai. Bolševlsms

atmodināja tumšos, pasīvos spēkus. Tas

Ir vienīgais bolševlsma panākums, vieni-

gal*, yioa cie** panāk""*** Piemēram,

dzīvības cēlās dziņas, kuras kultūras tau-

tas apsargāja kā svētuma, bolševlsms

pārvērta par tumšu Izvirtību, Sieviete bija

kļuvusi «ūdens glāze», ko Izdzēris vīrie-

tis varēja aizmest projām. Sievietes dvē-

sele tika Izpostīta, tā tika paņemta cinis-

ki, netīri. «Tie Ir zvēri! Zvēri! Glābllet

mani!» murgos sauca krievu sievietes

dvēsele, bet tai bl;a lemts baigs liktenis

— aizvien dziļāk grimt nožēlojaraības

mijkrēsli.

Vis*» bolševisma vara vērsās pret visu

personīgo, pret visu, kam bija kāds sa-

kars ar cilvēcīgumu. Tas lznīclnāla cilvē-

ku un viņa dzīvi. Cilvēks hija tāds sī-

kums, ko varēja iznīcināt līdzīgi tarakā-

nam. Un to bolševlsms darījaar sekmēm'

miljoni cilvēku tika brutali noslepkavoti,

atkal miljoni pārvērsti par vergiem.

Boļševiku vara dibinājās naidā: boļše-

viks nīda visu, atskaitot tikai paša naida

personifikāciju — boļševiku partiju- Nai-

dam pēdās sekoja trakojošā postīšanas

kāre: tā Izpostīja gan materiālās, gan ga-

rīgas vērtības. Postīšanā bolševlsms tie-

šām Izvērtās par nesalīdzināmu sp#ku

vēsturē, tas šai darbā nrgpnlzēja visus

tumšos dabas spēkus, л :s cilvēces pa-

dibenes, visus tos, kas biļa dzīvē neizde-

vušies, visus, kas kaut kādā veidā gribēja

atriebties dabas cēlājiem un dižaj'cm spē-

kiem. 1 и atriebība nāca: vecās kultūras

svētnīcas tika l/postītas, to cēlēji — cil-

\ēki ar dvēselēm — apkauti. Palika pelē-

ka cilvē':! bez dvēselēm, cilvēki

bez ilg.m, cilvēki bez pretestības, masa.

nepārredzama masa, kuras priekšgalā no-

stājās noziedznieki, neatbildīgi elementi,

kas neapjēdza, ka valsti nevar uzcelt. Ja

tai trūkst cilvēku, ka valsts Ir apzinīgu

individuāli vērtīgu cilvēku vienība un

nevis pelēka, bezdvēsclfga masa, kuru

var stumdīt un bīdīt kā kuru reizi ienāk

prātā. Valsti rada saskaņā -r cilvēka da-

bu, rēķinus ar tās vitālajām un garīga-

jām prasībām. Ja tas tiek Ignorēts, tad

valsts iet savu ce(u, cilvēks savu. un ga-

la Iznākums — valsts izvēršas cilvēku

cietumā- Un kas tad bija boļševiku valsts.

Ja ne tautu milzīgs cietums* aiz kura sie-

nām badā un garlaicībā nonīka un deģe-

nerējās krievu citkārt dzllā, kaukāzieša

lepnā dvēsele. Boļševiku sludināta «pa-

radīze» bija nabadzīgās iztēles auglis,

nespējīgu cilvēku kombinācija un neder-

gu ideju uzkundzēšanās dzīves īstenībai.

Fanātiķis Ir cilvēks ar sašaurinātu ap-

ziņu, viņš redz tikai savu ledomu

fantomu. Jo fanātiskāks kāds cilvēks. Jo

nežēlīgāka būs tā attieksme pret īstenību.

Bolševlsms, kas lepni teicās pasauli at-

brīvojam no dogmām, patiesībā pasauli

iekala visšaurākā dogmā, kāda Jebkad

vēsturē piedzīvota. Kādreiz uztraucās

par katoļu baznīcas stingro dogmu, va-

rētu teikt, ka katoļu dogma atspoguļo-

tās gotiskajās katedrālēs, daudzajās tel-

pās un blakus telpās, daudzajās ejās un

izejās, daudzajos torņos un tornīšos. no

kuriem atklājās cilvēkam zemes un de-

bess lietas, bet boļševiku dogma atspo-

guļojās ēekas drūmajos mocības pagra-

bos, uz kuru ieejas rēgojās slavenie Dan-

tes elles vārdi: «Lasciate ogni speranza,

vol cu'entrate» — Atmetiet katru cerību,

jūs. kas še lenākat- — Mēs arī bijām at-

metuši cerības un šie vārdi mums būtu

kļuvuši liktenīgi, Ja Eiropā nebūtu radiea

vīrs, kura cīņas aicinājumu pret bolšc-

vismu mēs esam uzklausījuši ar aizturē-

tu elpu un kura cīņa pret pašas elles va-

rām ir viena no lielākām un svētākām

cīņām, kāda jebkad vēsturē Izcīnīta.

FTrop;s cilvēkam nekad dogmatisms

lāgā nebija pieņemams. Tas ir kritiskā

gara nāvīgākais ienaidnieks, garīgās iul-

clatives iznicinātājs. Atcerēsimies Eras-

mu, Parace! zu, Mārtiņu Luteru un jaunā-

kos laikos Fridrichu Nletzschl. Visi viņi

dogmu uzskatīja par brīva cilvēka ap-

kaunojošu lietu. Dogmatisks gars nekad

nav brivs- Tikai liela iekšēja brīvība at-

ļauj atraisīties no aizspriedumiem, lau]

redzēt lietas objektīvi caur parādībumai-

ņām.

Dogmatisks cilvēks Ir bailīgs, Vlnš

vienmēr jūtas apdraudēts, aizstāvas tur.

kur neviens negrib uzbrukt. Viduslaika I

saucamais dogmatisms Ir nieks, sa
1 '/'-

-not ar to. kādu mūsdLnās Izveidojis teļ-

evlsms. L'n tomēr, lai pārvarētu vY-s-

Ulku dogmatismu, bija vajadzīgs ilgs

laiks: tāpa: būs vajadzīga üjra пп pac'e-

tiga cīņa pret boļševisma ne'ab\ēllgo ie-

tekmi, būs Jācīnās asiem ierobiem ne ti-

kai kara, bet ari garīgajā laukā.

Bolševlsms ar neticamu neatlaidība

atkārtoja, ka individuālais ir buržuazlstls-

kais pasaules uzskats, kas atsevišķa c!!-

-vēka intereses nostāda augstāk par vis-

pārības interesēm. Tādā kārtā Individu-

ālismu loti primitīvā veidā Idcni!:":č'a cr

egoisma. Slimīga individua'ismn laikmetu»

ko tik spilgti kādreiz Izteica Stirnen un

Pšibaševskis, citā vietā, to esmu kvallfr

cējis vienkārši par literāru kaprīzi, pr.r

literāras oriģinalitātes mo!.ls.*r.nu. Ja

indivīds nejūtas da'a no totālā, tad vlrš

sevi no'ēmis bojā ejai. Katram egoisma

veidam draud atrofčšanās. Vēs'uro māca,

ka Indivīds piedzimst, lai radītu lauvas

dzīvības vienības. Bet šai vienībā i: .'N

vids nedrīkst zaudēt savu Individualitāti

kas, no dabas vledok?
a, ir absolūti vien*

rcizīga. Jo kāds valivk arvlnas savu

vienreizību, Jo lielākas ūsas vi-š sevi nes

pēc vienības ar citiem. Jo mazāk vieš to

apzlnr-s, io JaurSks būs vi*;a pr.saules

•oks. Jo nelecietīßāka viņa attieksme pret

tjvcilvckicm. Absolūtā п?.т]:г.Ъ katrs dl*

\ēks Ir vienreizīgs un c'.л indivīdu kopł-
bā viņš nezaudē pat matu m savai īpat-

nības. Visus cilvēkus vlci:o I r*t kas mc-»

taflzlsks, kaut kas tīri pereon ?
.

Cilvēka

nu. Nāclla Ir Indlvldau!] izt
'

:.: cEvCkfi

kepība. ko aiscvšfcl vieno insmas

dabas likums. Nacionālā Ir labā*

kais lerocis pret boT

v
scv?stna tezjūdzīgo

masllikaciju, pret primitīvi raateriallstls-

••r indivīds pazaudē sevi. Ue-

r;ir Cilvc&icm.

UNoslčgums 6. loddvOX

SARMOTSRīts

Jānis Ķelpe.

Sniegainiem klajumiem atvizot gaišumā maigā,

Saule kā brīnums tāls iznirst no zilganās krēslas,

Debesu izplati paceļot glāstošās rokas.

Dzirkstoši sārtas deg mikonu slīdošās krokas,

4eii snauž sarmotā lokā un mainīgas vēsmas

Ledainu elpu dveš agrīnam gājējam vaigā.

Sarkanas puķes kā plīvos as liesmas zied rūtīs.

Jūti tu ari — viegls noreibums iestrāvo krūtīs.

Kulturas kronika

VĀCU KARA GLEZNOTĀJI
MILANA

DNB- Divās Milānas universitātes

telpās atklāta vācu ceļojošā mākslas ska-

te «Gleznotāji piedzīvo karu». Skate ;au

pirmās dienās saistījusi daudz kā vācu

tā ttalu tautības apmeklētāju. Gleznās

dveš ista frontes elpa un kaujas lauka

gzrs uu visintīmākais un dziļākais pār-

dzīvojums- Vācu ģenerālkonsulāta un

InstHuto. d'alta Cultura protektora tā sa-

rīkotā skate gūst siltu preses atsaucību.

Prese pasvītro atsevišķo darbu pārlieci-

nošo īstenības spēku. «Popolo d'ltalia»

izsaka, ka skatē no jauna atdzivojo'ies

gaisa, zemes un jūras kaujas, kur dižā

vācu armija guvusi spožai uzvaras. Ma-

šīnas, karavīri un dzīvnieki šinīs kara

epizodēs runājot tik neparasti tiru un

skaidru valodu, ka pat nenozīmīgāko

gleznotāja darbu apvijot slavas spožums.

JAPĀNA UN VĀCU FILMA

DNB. Tok i Jā. Pēdējā laikā Ja-

pānas pieprasijums pēc vācu filmām ar-

vienu ir audzis un kopš Japānas-ZASV

kara sākuma tas sasniedzis vēl nepie-

dzīvotu, augstumu. Praktiski Japānā

līdztekus vietējām filmām tiek demonst-

rētas vēl vienīgi vācu filmas.

'
Prof. 'Kārlis Ritters uzsācis izdarīt

uzņēmumus jaunajai Ufa fiimai «GPU».

*

Pēc pēdējās skaitīšanas zlņ*m, kon-

statēts, ka visā Eiropā patreiz darbojas

35 OUO kinoteatru-

Romā nesena tklāta kāda izstāde, ku-

rā izstādīti Venēcijas 18- g. s- lkio glez-

notāju darbi.

Mecas vācu teātris atklā'īs ł cht*n se-

zonu ar Erich'a Scbäfer'a drāmu «13. ok-

tobris».

Somu nacionālajā teatrf. HeMldūMi

pāšlaik tiek uzvesta Hcinrich'a von

Kieist'a komēdija «Saplēstā krūze».

Romā viesojas Berlīnes sa!onkvarteta,

Koncertos atskapoti Betchovena, Dvor-

žaka un Mortani skaņdarbi-

•

Mārburgā, 85- dzīvības gadā, miris

vecmeistars, prof. Car!*s l.antzer's. Pa-

zīstams vin§ kļuvis ar gleznām no Hcsse-

nes tautas dzīves-

D. Z. im Ostl.

DX*jga.VAS VĒSTNESISCrtortdlen. t. janvar!, 1041. f. 3
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DAUGAVAS VĒSTNESIS

4

Laimigm un sekmēm bagātu Jauno Gadu

Daugavpils pilsētas pašvaldība
sirsnīgi sveicina

varonīgas

Lielvācijas armijas karavīros
un

latviešu brīvprātīgos,

novēlot izšķīrējas sekmes

R. D. Poligrāfiskās rūpniecības 56. spiestuve Daugavpilī iCT

mm ļ
' 1 «

.iii —

I

I

Daugavpils apriņķa vecākais Ilūkstes apriņķa vecākais

uu apriņķa pilsētu un pagastu pašvaldības un apriņķa pilsētu un pagastu valdes

Daugavpils gaļas produktu uzņēmums C/S. „TURIBA" Daugavpils nodaļa

Daugavpili, Viestura ielā 61/63 Tālrunis 2146 .

•
- ~ Preiļu spirta kopdedzinātava

'

R. Milašs —

Pārtikas preču veikals
r% ил a »j

Daugavpili. vado«a idā 24 Baltinavas pagasta valde

Enerģijas apgāde Austrumu apgabalā Līvānu patērētāju biedrība «Pašpalīdzība"
Latvijas nodaļa, Daugavpils rajons

Dāmu un kungu frizētava A. Rudzītis Dagdas pagasta valde

Daugavpili, Arodu ielā 10. tālr. 3354
—^———————

ļ | тттш,

■'—
- V _^^ш^т\

Maltas pagasta valde ' Dvietes pagasta valde Ružinas pagasta valde
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Laimīgu un sekmēm bagātu Jauno Gadu

YAKAANAS UŃ PĀRSTRĀDĀŠANAS VINmVMS

„IZEJVIELА*

Ludzas apriņķa vecākais '^кагата."
Pieneni Rīga* ptenen&anat punktos un savos nodaf3šs s

-

Ш-л
1 'l UMK. KtdoTgl, Vontspft Tałaoa. JelgavL Ben*«, Ort C9sta» YalntefC^W

Л/Я IfIPQ fłcnŁ Madonl, Abrenē. Rēaeine. Daugavpili, JSrabpfH

ļ/UtaļllOtU. V CtlvlCO Lapota*, āda atgriezumos, gumija, kaulus, dūnas un spalvas, papīru, ftiht,,
tanskas, pudeles, melnos un krāsainos metālus и. с

Provtneē pirttridlsaaai dertgaa Izejvielas jūmm

CJS aTURIBA* nodaļas an visas patērētāja biedrība*

Ludzas
Abrenes pilsētas valde

rūpnieclbas гфпB

—^ ii ■ 1 i^—■ ■ 1 " iii -1

Rēzeknes
„ , , ,

elektrības uzņēmums
Ввиквдв 81,18 darltava j

s

_—_——. 11 J 111I 11 1 1 ■ 11 ' Г■', L >l

_

Laikraksta

„REZEKNES ZIŅAS"
Rēzeknes pūsētas valde

redakcija r

Rszckns, Atbrīvošanas alejā 31, tālrunis 2901.

teków rēķina рае* 25Ш

— 1 1 1 —— —— —p————шжжжштт mmmmm , ■■ ч. ■ ■ ■ i ■ ■ i—^—

57. spiestuve Rēzeknē, *«•*•«*■

Atbrivošanas alejā 31, tālr. 2?27 jfJjtŁ^sŁ^/ŁS
Ganību dambi 40, tālr. 37194 -

—

Piedāvā: Etiķskābi 40%, 80%, 10C%, Metila alkobUi

koka ogles un bērza koka darvu.

Rēzeknes gaļas produktu uzņēmums

' bij. „Bekona Eksports" ■

— Ostland-Oill-Vertrieb

ļ Rēzeknes virsmežniecība
GNBZ w Nlede"M,"n8

oeovieL,.

Rēzeknes piensaimnieku savienība
Rodie ,lorbnlte

<S« i. *M -• «* Ш

Lāčplēša ielā 26, tālr. 2**7



(Turpinājums no X lappuse*.).

Kolektīvisms Elropi nozīmē tikai di-

vas lietas: slimība, kas nākusi no ārienes

uu tumšo spēku uzvandīsanu masās. Ta-

gad Eiropā, pēc bolševlsma kolektlvlzēsa-

nas atdzimis vairāk kā nekad veselīgais,

dabiskais individuālisms* Atdzims tā iek-

šējā brīvība, kas citkārt tik lielu darīja

Frasmn. Paracelzu, Bachu, Goethl, Hege-

li an Metzscbl. Ari vadoniba« princips

rakstnro kvalitātes uzvaru pār kvantitā-

ti, individuālisma uzvaru pār kolektīvis-

mu- Individuālisms Ir dzl|l noenkurojies

Firopas cilvēka zemapziņā un ti Iznici-

nāšana būta nozīmējusi Eiropas dvēseles

bojā ein, to drūmo likteni, ko Osvalds

Spenglers savā falkā tik pareizi aprādllls.

Ļeņins teicis, ka nav svarīgi, ka Čet-

ras piektdaļas cilvēces cilts aiziet bolā.

)a paliek tikai viena piektdaļa komunistu.

Kopi tā brīža, kad Stalins lanatiskā pre-

cizitātē sāk piepildīt īstenībā šo Lenina

noziedzīgo un absurdo teoriju, kopi indi-

vīds kolektivltates dēļ tika Iznicināts,

mēs sākām aplēgt bolševlsma sātanisko

ekstāzi, par kuru Mcreskovskis teicis, ka

šlfs sātaniskās ekstāzes lēkmē cilvēki

pārspējuši zvērus un savā asinskārībā

apreibinājušies līdz galīgai cilvēcības aiz-

miršanai. Bolševlsms drausmīgs ne tikai

ar savu asinskārību, bet arī ar savu kā-

pināto varaskārīhu, kas tos bi]a iedzinu-

si lau orglastlskā varas ārprātā. To vlsn

īstenībā pārcietuši, mēs sākam saprast

Individuāli cilvēka vērtību на apzināties

savu uzdevumu par to cīnities- Tagad

zinām, ka garigās vērtības ir vairāk ne-

kā materiālās, zemes metafizika vairāk

nekā šķiru sludinātais naids.

Kas būs lasilis par Romas Impērijas

pēdējiem gadiem, tas būs pamanījis pār-

steidzīgu līdzību ar mūsdienu pirmskara

Bolševlsms un eiropietis
cilvēku. Mēs esam pārsteigti par romieša

neparasto tieksmi pēc cirka, cladlotortj

cīņām* zirgu sacīkstēm u. L t.

Tādos laikos cilvēks parasti paseklt-

nas. apziņa reaģē vairs tikai uz irēlieoi

efektiem. Cilvēks nav spējīgs nogrimt

pats sevi, apcerēt pats savu dzīvi. Tik-

līdz, beidzas cilvēka iztēle, apstājas prof-

ress, apsikst māksla, tās izpaudumi Ir

vairāk formālas nekā saturalas daba*

Tādos laikos attīstās mechanistiskā apzi-

ņas levirze, tīri personīgais izzūd, tā vie»

tā stājas bezdvēseles cilvēks, kas, mo

chanlskl lekustināts, spējīgs pastrādāt

visnecilvēcīgākās lietas. T.ojševlks ir šl

mecbanlstiskā laikmeta reprezentants:

zaudējot pats savu lndlvldu?l: tatu vlnl

zaudēja sakaru pats ar sevi un kļuva par

bolsevistiskā mcchanlsma locekli, kai

paklausīdams лк-пШ ārējiem grūdieniem*

pārvērtās par būtni, kas bija apējiga pa-

strādāt neticamas, apzinīgrm cilvēkam

neizdomājamas mežonības. Boļše-

\lsms ir mūsdienu bezpersonigā. bez-

ovēselīgā cilvēka izpaudums. Ja Eiropas

cilvēks Ir maldījies, aizraudamies nn

technikas, tad vienīgi tik daudz, lai drft

apzinātos, ka ne technika! jāpakļauj elf«

vēks, bet gan technika cilvēkam, šai ap-

stākli Ir saskatāms vācu cilvēka vare-

nums, viņa nesatricināmā morale. Mašī-

nas vien neizšķir pašreizējo notikumu no-

risi, bet gan cilvēki — ar dvēselēm, ar

savām personīgajām dzīvēm, ar savām

sāpēm ••. Tagad cilvēks, labākais cilvēka

tik daudz cieš, ka tam tiesības teikt- ere-

mu savu ciešanu bērns. $is jaunais cii*

vēks, kas dzimst bezgalīgās ciešanās un

parhaudljumos, cīnās par savu personīgo

dvēseli, par savu nacionālo godu, per vi-

sas cilvēces cieņu.

Miljonu sacensība
Tautām r sens paradums atzīmēt iz

,
Stal sasniegumus. Dzejniekus, зкагиуел

rblnlekus aplaimo lauru kronis, zināt

cklera, rakstniekiem un māksliniekiem

kiriturpremijas- Atzinības I

vusiamas sporta laukumā, medībās u

;at makšķerēšanā- Daudz rakstīts а

īar godalgām skaistuma karalienēm. T

<a\ viena nozare šajā zinā visu laiku pali

- novārtā — bija piemirsta krietna dar

godalgošana, kaut gan darbs ir pat

vārīgākais zemes vfrsfl. Mēs rinam ga

ari godalgas darba sasniegumiem, be

tās nav domātas šī darba darītājiem, be

цая firmām, pareizāki sakot — firmu ra

JHumiem-

Vācijā, nacionālsociālistiem un Darha

Frontei pārņemot darba organizāciju un

saimniecisko jaunuzbūvi. pirmo reizi at

skanēja aicinājums «Pāri visam ii" cl

vēksv Tas bija mudinājums pirmā vie

H likt katra atsevišķa pilsoņa darbu, vi

oa personīgo prasmi, personīgo čaklumu

ftenialitati un gatavību, šajā sakarība

tad ari radās doma par vācu darba lauž
•radniecisko sacensību, kūrā varētu pie

dalīties ikviens, kam rūp krietna darb

sasniegumi. Pirmā šāda veida sacensī

ba. domāta amatniekiem un strādniek:ei

i»c jaunatnes vidus, notika 1934. g. febru*
ari ar 50П000 dalībniekiem. Kopš šī ta

ka ar katru gadu lielāks un varenāk

kļuvis šīs augstvērtīgās sacensības da

iTbnieku pulks: 19.V». g. jau 750000. 1936

gadā vairāk kā 1 mWons, I<>39- f. pat 3-

miljoni dalībnieku (vislielākais dalībnieku

skarts bija metālrūpniecībā, tirdzniecībā

pārtikas viehi rūpniecībā, mājsaimniecī-

bā un apģērbu rūpniecībā)- Ar 1937. ga-

du sacensība attiecināta ari uz pieaugu-

šiem, tā kā tagad viņā var piedalīties :t

vhU strādājošie. Lieki šeit azsvērt to

lielo audzinošo nozimi, ko dod šī sacen-

sība, oemot vērā, ka no vairāk kā tris

miljonu lielā dalībnieku skaita samērā ti-

kai mazs procents iegūst godalgas.

levērojot sacensības plašos apmērus,

te rūpīgi gatavo vairākus mēnešus, Pa-

-asti darbs iesākas ar sacensības plakifu

konkursu, kura visvairāk piedalās jaunā

''liiku piaudze. ?neetisTbas l??ikS di'i-

tJ/: miljoni strādājošo- no visdazādikierr

arodiem. mēnešiem ilgi brīvprātīgi, ar

lielu darba prieku un cīnās sparu, iekļutl-

ias liekiā sacensībā. Sacensība bez tam

fk gadus vairākus mēnešus Tabvēlījri ie-

tekmē visu nācijas saimniecisko dzīvi

Piegriežot izcilu vērību arodnieciskai

izglītībai un audzināšanai, kura dod pa-

matus un metodes labu darba rezuka*«

sasniegšanai, Vācijas sociālās dzīves va-

dītāji valsts arodniecības norisē redz

tautas arodnieciskas ißfłitiba* panāku

iMcenvbj .uti.a; »u>

starpēju konkurenci, bet katra indivīda

ļpienākuma apzinās, sniegt labākos rezul-

ļ tatus «avā arodnozarē

Ikviena»n sacensības o li \ n lā

veic noteikti u/.devitmi un jāuzrāda zi-

nami sasniegumi Programa iedalīta 10

klasē*, piem.. 1 klases programa domāta

jaunatnei pirmā arpdmācības gadā» 5.

klases — zeļļiem ar piecgadīgu darba

praksi, 9. klases — apmācītiem amatnie-

kiem, vecākiem par 18 gadiem, 10. kla-

ses — nemācītiem |trādniek*em, vecā-

kiem par 18 gadiem u. t. t Katri klasē

jāveic noteikts praktłsk vi л ks (arod-

nieciski jautājumi, rēķini п- c), pOlTTTskj-

socMl darbs vai uzdevums un Jāiztur

pārbande sportā. Sporta prasību ziņā

dalībnieki iedalīti 2 grupās, kurām par

mērajtkin ņemts — vīriešiem 35 g.. Ętt
vietēm - ?. vecums- Meitenēm un

sievietCm jāiztur bez tam vel papildus

Pārbaude vispārējā mājsaimniecībā (mā-

Jav darb«, virtuve. Šūšana)- Novērtēiu-

mus izdara pēc stingri noteiktas punktu

sistēmas.

Arodniecība pēdējos gados pierādiju-

ies Par labu darbinieku izlases sistēmu.

Reizi gadā visas valsts strādājošie var

*Ы»К#к* -fMH-ād*. ko Tiem,

kuru panākumi pārsniedz vidusmēru, pie-

šķirta neatņemama
i tiesība prasīt sa-

biedrības atbalstu sajva aroda tālākai iz-

glītībai. Valsts, nacionālsociālistu par-

tijas un saimniecībai sadarbībā tagad ir

rasti prāvi līdzekli un iespējas, iai labā-

kos no strādājošiem, kas aavas- snē!4s<
grib izkopt, nodrošinātu pret ikdienasļ
rūpēm.

Ziemasscētkubalvu pārliecināti izcīna Alfonss Bērziņš.
Kiroi as mehtars ttrvar vfnns dtsfnnres

Jaunās latviešu sporta biedrības «Daugavieši > organizētās sacīkstes ātrslido-

šanā. Ziemassvētku balvas l/ciņal. ACS 'Atpūta un dzīvotprieks» slidotavā ar

uzrunu atklāja sacīkšu goda protektors, iekšējās pārvaldes un per«nnallietu ģene-

rāldirektors generalis Dankers.

Ziemassvētku balvu pārliecināti izejnija firopas meistars Alfons* Verzins.

Ja arī sasniegumi šoreiz nealzsnledzaparjsto augstvērtīgo līmeni, tad tas pil-

nīgi saprotams, jn ātrslidošanas sezona ttkko sāknsies. Mūsu slldskrējēff parasti

savu labāko formu sasnieguši tikai ap janvāra beigām un februāri.

Sacīkstēs startēja 32 slidskrijēji, kuru cīņām divas dienas skatitājl sekoja

ar lielu interesi.

Ziemassvētku balvas Eiro-

pas meistars Alfonss Bērziņš uzvarēja,

legūstot 4 distanču kopnovērtēinmā

211.190 punktus. Otrā vietā ierindojās А

Tabaks ar 216.330 р.: 3. vietā — jaunais

ātrslidotājs Ābols 217.0.87 p. un 4. - Al-

frēds Bite ar 218673 p

Sacīkšu techniskle rezultāti: 500 rr.

slidojumā - 1 Bērziņš 45.6 sek.. 2. Bite

46.3 sek., 3. Tabaks 48.0 sek.; 150П m -

1 bērziņš2:3s.4 mu., 2. labāks 2:3? o ļ
min., 3. Ābols 2 39.9 min : 3000 m — Г

1 bērziņš 5:29.1 min.. 2- KrastiņŠ 5:35.4

min., 3. Ābols 5:35.* min.: 5000 m. —

I. Bērziņš 9:49.4 min.. 2 Tabaks 9:49.S

m п., 3. I'e'.iņš 9:53,8 min. Otrās klases

ātrslidotāju sacensībās uzvarēja S.

Strods ar Г>4,050 р.. 2. Ozoliņš 172.099 p

3 Cjemjēcis 178,556 р. |

ALFONSS BĒRZIŅŠ STARTĒ

Sportisti sak organizēties
Kara apstākļos mūsu sporta dzīvē b-;-

ia lestājies klusums. Līdz ar sporta va-

dības iecelšanu, tapad sportisti palikuši

rosīgāki un tiek organizētas jaunas un

atjaunotas vecās sporta biedrības- Oan-

drīz jau katrā lielākā pilsētā nodibināju-

sies kāda sporta biedrība.

Vjena no pirmajām nodibinājusies spor-

ta rtfē'drTba ■ kura savu dar-

bību nodomāiusi izvērst loti plaši, dibi-

not nodaļas arf provincē. Jauno sporta

biedrību vada pazīstamais sportists l

Rupners un tajā jau pulcējušies ap 1000

biedru, starp tiem daudzi izcili latviešu

sportisti.

Pamazām atjaunojas arī citas sporu

biedrības, kas pastāvēja pirms boļševiku
la;ka. Vairums veco biedrību gan dar-

bosies zem jauniem nosaukumiem, bet

tās vadīs vecie sporta vadītāji.

ī. Rīgas atietu klubs atjaunojis savu

darbību vecajās biedrības telpās. Notiek

jau treniņi, kuros pulcējas kupls skaits

veco biedru- Atjaunojas arī viena no ve-

cākām latviešu sporta biedrībām
t

—

Marss, kas agrākos gados bija ievēroja

mn visos sporta veidos, bet pēdēios га-

dos tikai riteņbraukšanā. Tagad biedrī-

ba par savu mērķi uzstādījusi — atgūt

savu agrāko spožumu, piesaistot jaunat-

ni sporta nodarbibām.Savu darbību vēlas

atjaunot ari bijušie futbola klubi Rīgas

Vilki un Rīgas Futbola Klubs. Organizē-

jas arī Rigas Tenisa Klubs, kas plaši pa-

zīstams ar saviem labi noorganizētiem

tenisa turniriem- Atjaunot savu darbību

nodomājušas ari cita» biedri А. Я К.

(zem nosaukuma Rīgas Sporta Klubs).

LSB, Amatieris, Liepājas Ollmpija un

vēl citas.

ACS «Atpūta un dzīvotpneks» sporta

dala organizē darba vietās strādājošo

sporta biedrību Stanš, kas gan nebūs ag-

vfik plaši pazīstamā sporta biedrība Sī

MEKLĒJU KANTORISTES VIETU,

esmu ar vidusskolas izglītību. Puslid*

pārvaldu vācu vai. Piedāvājumus adre-

sēt uz red. kant. zem «Kantoriste 7405».

aunž biedrība sevi apvienos daudzu» a-

bua sportistus un sporta darbinius.

! icdrīha par *a\u galveno mērķi uzska-

ta jaunu sportistu sagatavošanu

Sporta biedrības iesniegušas lūgu-nu*.

Iftt piekrītošu atbildi saņēmušas v:irčtu

oficiāli sākt savu darbību.

?LEPOfÄJI TRENĒJAS C.ATTTNRAĪ.N3

Pagājušā nedēlā uz Caiziņkalna slēpo-

tāju nometni devās ap 20 latviešu izlases

slēpotāju, kur viņi uzturēsies līdz 5. jan-

vārim

Ai: LĀJ BASKETBOLA SEZONU

Pirmās basketbola sacensības turu ir.

šai sezonā notiks 3 un 4. ianvari Ērgļu
lelā 13. Tjirnirā piedalīsies labākās Riga •
vienības ar «Daugaviešiem» un studen-

tem priekšgalā Notiks arī ? sieviešu vie-

ūbu sacensības.

PE IRĀ * TKAL STARTE

Pazīstamais franču tenisa meistars

Petrā. kas pirms kara Francijas tenisistu

ranga tabulā bija ierindots pirmā vietā,

pēc atgriešanās no v&cu kara gūstekņ-i

nome:nes piedalījies sacīkstēs Franciiā

uzrādīdams jau atzīstamu gatavību. Pet-

rasjsuāli līdz šim ievērojami traucēja sli-

mais ceļgals. Pēc kara gūstekņu nometnē

izdarītās operācijas ievērojamais teni

sists tagad atguvis veselibu-

Dr. ALECHINS LZVAR

Pasaules meistars šachā Dr- Alecbin*

Parīzē spēlējis simultanspēlē pret 50 vā-

cu armijas karavīriem. Turpat 6 stundu

cīņā Alechins guvis 40 uzvaras, 6 parti-

jas beigušās neizšķirtas un 4
— pasaules

meistars zaudējis-

Eiropas meistarsacīkstēs boksā notiks

r\r 20. līdz 25. janvarfm fireslavS.

Pilsētāsun laukos

Preiļi
PAPLAŠINĀTA PREIĻI SLIMMCA

Līdz ar sJlrrmicas vadības mainu Prei-

ļu slimnīcā sācies jauns, intensīvs slim-

nīcas uzlabošanas darbs. Slimnīcas direk-

torā Dr. Katalimova darbam jau redzami

Daaākurrn. Agrāko 35 gultu vietā iekārto-

tas 45 gultas- Tāpat iekārtotas telpas li-

pīgo slimību nodaļai. Slimnīcā patreiz

darbojas ķirurģiskā, iekšķīgo slimību un

dzemdēšanas nodala. Slimnīca apkalpo

plašu rajonu — ap 50 — 60 km rādiusā-

Telpas tomēr sllrouicā vēl ir par šaurām

un nereti gadāš, kā uzņemšanai slimnīcā

jāgaida vairākas nedēļas.

Zilupe
VILKU BARI ZILUPES ME2OS

Pēdējā laiki Zilupes virsmežniecības

mežos uzklīduši vairāki vilku bari. Mežu

darbiniekikonstatējuši, ka atsevišķos ba.

ros uzturas pat līdz 7 vilki. Citkārt ba-

gātos medibu rajonus vilki tā izpostījuši,

ka mcdüamo zvēru ieaudzēšana prasīs

ilgāku laiku Vilku ielenkšana un izaici-

nāšana patreiz grūti iespējama, jo tie

nepārtraukti klejo.

Vilku baru klaiņāšana rada tiešām no-

pietnas rūpes. Jau sākot ar 1940. gad*

rudeni, kad mūsu mednieku saimi un vis*

medrUecibu boļševiki dezorganizēja v*

plānveidīga medību saimniecība vairs ne*

bija lespējama, vilki sāka parādīties an«

vienu biežāk. Pagājušā vasarā vilki lau-

ku saimniecībām.hodarija jau krietni lie-

lus zaudējumus.

Nākamā vasarā laukos tiešām var ras-

ties «vilku briesmas», jo vasarā, kad nav

iespēiams vērot vilku pēdas, medības le-

ti grūti iespēiamas-

Bebrene
4

PRĀVI ZIEDOJUMI TAUTAS

PAUDZIBAJ

Tautas Palīdzības darbu Bebrenes pa-

gastā vada ilggadīgais pagasta vecākais

J Krūmiņš. Viņā šo darbu un visus pienā-

kumus pagasta sabiedriskās un salrrmi**

ciskās dzīves celšanā veic loti euer«

giski un akurāti. Arī visi pagasta ie*

dzīvotāji atsaucīgi Tautas Palīdzības ab

cināiuiniem. Bebrenic?! ne tikai prfivqa

ziedojumus nodevuši Tautas Palīdzībai*

bet ari Uelvācijas armijai.

DAUGAVAS VĒSTNESIS

Atbildīgais redaktors Alberti Zeeibere» Udevēla Daeaaveil*. eiiaeiee. - , , ķņt iin «Bota» aeiestuve. Daugavpilī. Vienība* aamJL

Cftwtósen. т. "atrrarł. 104- Ь

6

5 Abonentu un abonentu \
5 s

f vācēju ievērībai Г

I
Sakara ar to, ka laikraksta «Daugavas Vēstnesis* abonēšan* maksa *

* aī >• g. 10. decembri noteikta RM 1.75 mēnesi, lūdzam tos godātos abo-

-9 nelītus, kas abonenta maksa nokārtojuši par decembri un turpmākiem uiā-

-3 nešiem par agrāko maksu (RM n.6."), nekavējoši nomaksāt abp- Л

I nēšanas maksas starpību par decembra mēnesi RM 0,75. bet par JJ
turpmākiem mēnešiem (Janvāri, februāri u- i t.i piemaksu RM 1.12 ik par *

ģ katru mēnesi. *

„ Nauda lemaksājama mūsu kaniora kasē vii mūsu pasta tek. rēķinā f

Jf 25 060, vai pārvedama pa pastu-
KANTORIS

CLITU MĒBELĒTU ISTAIJL VККLEJ U

steidz- meklē dzelzceļnieks. Piedāvāju- mašīnrakstītājas vai ari darbveža palīgi
mus nodot ši laikraksta kant. zem- «Ista vietu. Pārvaldu arī vācu valodu. Piedā-

ba Nr. 100»- vājumus ad-esēt D-0;li. Lāčplēša 42—°-

Daugavpils pilsētas elektrotehniskais veikals Rīgas lelā Nr. 27

izved

Visāda veido RADIO remontus

pieoem pildīšana un labošanai akumufa torus zem VEF uzticēta radio technik*

vadības Darbu izpilda ātri. akurāti un par mērenām cenām

** ммп ?м.ц4|ИНМГ<г.пмН'МНМ»МНМ

rīkstes apr. poL I. ieo priekšnieks rrimm?ntnu»!;wt»trtttt?n^nm?tmntTttW

izsludina par nederīgiem kā nozaudētus Rolftm!'' Ьп?агнl'л
sekojošus dokumentus: I) Latv- iekšz. „DClOmi ГШremKO

pasi TK Nr OOW.*. kas izdota no Ilūkstes Vadoņa ielā 22 aizmirstos sekojošas maa*

apr. polic- I. iec. pr-ka 1939. g. 12 de- tas: viena paka ar ziepēm, naudas maka
cembri ar Nr. 5965 Eduardam Voronec- ar naudu nu produktu kartiņa uz Silaja
kim; 2) Latv. iekšz. pasi KJ Nr. 022352. vārda,

kas izdota no Līksnas pagasta valdes

1937- g. 21- augustā ar Nr- 9551 Monikai | Ü SSSgSS
PuJans.

Ilūkstes a Pr. polic. 1-
KAFEJNĪCAI -BELAMN,

•
'• Vadoņa ielā 22 steidzīgi vajadzīga

NOZAUDĒTA
VTESL- APKALPOTĀJA,

pulksteņu darbnīcas atļauja Nr. 13'T,
Артркемр

izdota 1941. g. 3. IX uz. Kirilovs 11a-
U"

riona vārda. dziv. D-pill. Krāslavas-
TRAUKU MAZGĀTAJĀ

лакии Nr 77 30.
ООООООООООЭОСХХХ)^^

1., -11.. . ,„ , ~

Rūpniecības dlrekcEas valsts rūpniecības uzņēmumu pārvalde

celt niecības nozare

Rīgā, Hermann üörlng lelā 23- Tālrunis .13523.

Izved caur saviem būvkantoriem dažādas augstbūves, inženierbūves, fldens-

i vada. kanalizācijas, centrālapkures, podnieku, krāsošanas, elektriskās htsta-

lacüas urbšanas, auto un būvmašīnu remonta darbus-

Egļu un Kārklu misas
rūpīgi savācamas, lai nodrošinātu mūsu svarīgo ādu rūpniecību ar

miecvielām

j
Pv piegādātām nīkām RIGAS MIECVIELU FABRIKA. Bauskas ielā luV

Ūlruels 41874 mak^ā:

par kārklu mizām RM 75,— tonnā, egļu mizām RM 52,— toani

Mizas savācot pievēršama vislielākā vērība, lai mizas būtu sausas, bez koks-
nes, zaru un citiem pieiaukumiem
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