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Čerčils un Ruzvelts
D. Z. Pirmās oficiālās zinas par Cer-

un RuzveKa satikšanos radījušas

otg\a - sakšu pasaulē nospiestības sajfl-

la- Lai san v*js ir turēts Mi slepenībā,

to ZASV prezidents an Angajae prero-

IfErs ir norunājuši rm noaprtodttSt vairāk»

dienu ilgās sarunās, tomēr atklātibā Jea

Odaodz zināms, ka abu starpā ir bija-

łeś nepārvaramas óSotiMtarpłbae par to»

kar turpmāk Ukt darbā sabiedroto rīcībā

esošos spēkus. «Nesr York Times» Va-

ftagtonas korespondents saka ginžl at-

fcßti, ka Ruzvelta aa»priedē ar Cerčiki

neesot pieņemti nekādi salīgi lēmumi

Čerčfls neesot leradies Amerikā, lai <tt>-

ļUCeiß par ляжшииияупв paninemu, оеж

lai pārspriestu angļiem svarīgo Vidējo

tnu&ifurnu ļßirtuļiimp. Ausirtrmāzija Cer-

Ыа lutowsojot tiktāl, dk torteoes sflh

aofcfim kr sakars ar galveno Jautājama

«oda aUatefttokł sttułctTl.

Ti pod avis» pārsteidza pasanU ас

pazobojumu, ka sabiedroto starpā pastā-

vot «domstarpības», kur an kad tarpmā*

ndarft цЛию angtu un amerikāņa spē-

ka kopiło akciju. Ceičfls Ir pretojies

pāragram asfaukuinam Eiropas konti-

nentā, paniatodanM sava viedokH ar at>

sveramu, ka neveiksme Odi tadTJmnf

lezīmētu pflniga sabiedroto Beta» zandē-

яяш. «Нечг York Times» domi, ka Riwh

uetta Izturēšanos letekmi ZASV lekšpo-

litiskais stāvoklis, kari dominē vtedok-

#s, ka no visiem sabiedroto kara, tan-

kiem Anglijā savāktās militāro spēku fe-

nerves «nedrīkst turēt krälmiД».

Ja tam vel pievieno Undleja tatelde-

aos no
tNew York Telegramm», tad ai-

na kfūst ret skaidrāka: «ir pamata do-

māt, ka angli Piekritis savas paša spē-

kus I*l spēlē. Ja viņiem nodīoēl*it pa-

stferinājama piegādi no ZAS vatsffm.»

Bez šī atbabta, angli aprobežosies ar

Сака uzbrukumiem un komandēšanas

pasākumiem, bet galvenās ripes veltīs

sava atāvokta iwstkn JnāāanaJ BlJjHē au

i!4dēk» Austrumos.

Kad Cerēts łstłdo* ar Vašuigtoeu,

Vēl nebija kritusi Tobruka, kā art japāni

vēl nebija ieņēmuši Krsku. Nav saaba,

ka šie abi notikumi bita loti tikt ietek-

tnējušl ZASV prezidenta an anda prem-

jera sarunas. MoVotovu apmeklējums Bat

Ml namā tiktāl |r neveiksme, c&tāl

RuzveHs nespēj piepildīt savas nodomus.

Pēdējie militārie notikumi Нескм, ka

Vācija, Itālija an Japāna Joprojām šinī

karā stingri tur iniciatīvu savās rokās-

Ja līd* rudenim nekas nemainās, Ruz-

veīts baidās piedzīvot grūtības prezi-

denta vēlēšanās- Tāpēc vhjš pamudina

Anglija uzsākt kādu akci jo. kara prezi-

denta agitātori varēto izmantot, lai ar

uzvaras ziņojumiem nomierinām sa-

trauktās sabiedrības noskaņojuma ZASV.

Pašas ZASV, kā to rāda pēdējo nedēlu

notikumi, nespēj nekur pasaulē satvert

aavās rokas militārās Miciātfves grozus.

Somijas maršals

Mannerheims

Vadoņa galvenā mītnē

Vadoņa galvenā mītnē,

104л. gada 2%. jttnijŁ

Bruņoto speķu virspavēlniecība ziņo:

Somijas maršals Maeeerbeims, atbil-

dot uz Vadone apciemojuma, 27. Jūnijā

bradās Vadoņa galvenā mītnē. Marša-

li Mannerhehmt pavadīja somu vlrspa-

Tēlnlecftas ШЫ ptieksuieks ģenerāl-

leitnants Toocapo, vairāki аоам vfrsale-

И nn vien generaMe pie soch virspavēl-

niecības Erferrh's- Ana šo vira sastap-

šanās, км йжЩк karerveskā vienibē va-

da sava» rastas Iftteaffnjf dni pret

bojševtsnm, noritēja srrsnfgā saskaņā-

Apmeklējama noslēgumā maršals Man-

■teb ari pie reichemapsala

Jauna iespaidīga vācu un itaļu uzvara Ziemeļafrikā

Vadoņa galvenā mitnē.

1942. gada 29. jūnijā.

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:

Ziemeļafrikā šodien leņemts ar pla-

ku nocietinājumu sistēma an lieliem mi-

an laukiem bruņotais Mersa Matrucha*

eletokenJs. Cietoksni leņemot, pārvarē-

ta sīva lenaidnieka pretestība. Sagfistl-

-1 5000 brite. Iznicināti M tanki aa daadz

Kritusi Mersa Matrucha

baterija. Vica an kaja raaaaba rokās Uzbrakamā Mersa Matruchai sevišķi Iz-

krita loti daadz dažāda kareasatacMa, оаШ vica 9t. vieglā divīzija.

Aviācijas uzbrukums Gibraltāra cietoksnim
BNB. Madrids, 39. ]Ш No La vairāki łłdapariti. Tūliņ pēc uzbrukuma

Ltneaa ziņo, ka Pakti az ptwudlana vai- sika, darboties Gibraltāra aviācijas āt-

rāki lidaparāti bouibardēftriH Gibraltāra vatre, taca tam nebija nekādu panākumu,
cietoksni. 12 bumbas nokrita kādā mo- Bumba izsauktie ugunsgrēki novēroti kl
derot lidlaukā. IwfcWW aa ■ladsanaļu во La Lineas, tā ari no iWnakseai

Smaga boļševiku sakāve Volchovas frontē
Vadoņa galvenā mītnē,

1942, gida »8. jūniji.

Bruņoto tpēku virspavēlniecība ziņo:

panSuaif rfespleda lenaidnieka atstāt

kida nozīmīga aizsardzības sektoru. le-

vērojami aviācijas spēki turpināja bom-

naruti nocieiinniumti icncos tm muKu

pozīcijas austrumos no pilsētas aa kādu

nocietinājumu sistēmas lidlauka. Dien-

vidaustrumos no Feodosijas ar sasagā

kalibra bumbu bojāts kāds letmidutoka

iznīcinātājs. Kercas Jūras šaurumā sma-

gā krasta artilērija ledarbīgi apšaudīja

lenaidnieka kufta koncentrēšanās vietas.

Kufta vienība Izklīdināta aa viens no

Austrumlroates emarlda sektori vā-

aaidnleks uzbrūknams, aodaret ieaaJd-

aisksm asinaiaaa zaudējuma*.

Astramīrontes vidēji sektorā kādas

kājnieka divīzijas vienības leņēma loti

ras»

Vokhovas frontē ieslēgtā ieaaldnfeka

spēcīgi lenaidnieka uzbrukumi kādai til-

ta pozīcijai* lenaidnieks cieta smagus

zaudējumus. Sašauti arī vairāki tanki.

Soma Juras Bei kaujas lidaparāti no-

gremdēja vai aizdedzināja vairākas ma-

zus tirdzniecības tvaikoņus.

Aviācijas nakts uzbrukumos Donas

vidusdaļā novēroti ugunsgrēki aa postī-

jumi dzelzceļa lerīcēm-

Ziemelafrikas telpā pie Marsa Matru-

chas uzbrukums attīstās loti sekmīgi-

Pagājuši nakti no jaaaa bombardēts

Lukas lidlauks Maltas salā.

Angļu bumbvedēji pagājušā nakti

(«■Die Wehrmacht»).

piekrastes novadiem, galvenokārt Brē-

menat aa tis priekšpflsĀim. Civilie-

dzīvotāja vMB kr ■■aiiļiiail No nelielā

uzbrucēja skaita nakts iznīcinātāji, ze-

mtartfierīja aa kaiaHeles aāvaare no-

trieca 14 lidaparātu.

Cīņā pret Anglija nakti uz 28. Jūniju

kaujas lidaparāti ar bumbām sekmīgi

bombardēja kida mazaka ома Bristaisi

kanāla krastā-

ZJerneflacā aa Lantaaši 26. jaaati vā-

cu mina traleris notrieca 4 angļu Izaici-

nātājus un flotes artilērija un piekrastes
sardzes kuģi 3 kaujas lidaparātus.

stipru amerikāņu aizsardzību Karaiba

Jūrā, Meksikas līci, Amerikas austrumu

piekrasti aa Atlantijas okeāni nogrem-

dēja li tvaJaaaea 107 N0 brt koptilpumi.

Sevišķi Izcēlās kaptelnleknanta Вiłowa
vadīta zemūdene.

62. Iznīcinātāju eskadriļa austrum-

iroorē izcīnīja savu 2000. gaisa uzvaru.

Vadoņa galvenā mītni,

1942. gidā 29. jūnijā.

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:

Sevastopoles cietokšņa apvidū, spē-
cīgu aviācijas vienību atbalstītas, vācu

un rumāņu vienības drosmīgā triecienā

pārgāja dziļo Čornajas ieleja un ielauzās

Saprunas augstienes pozīcijās. Līdzši-

nējās cīņās ap cietoksnī no 7. līdz 28.
jūnijam saņemti 15 667 gūstekni, 221 liel-

gabals aa 462 granāta metēji, leņemti
2579 bunkuri un izraktas 112644 minas.

Austrumos no Dooecas, atvairot vie-

tējā rakstura tanka uzbrukumus, Iznici-

nāts 18 lenaidnieka tanku. Nakts uzli-

dojumos padomju dzelzceļa mezgliem iz-

nīcināts 14 transporta vilcienu.

Austrumiroates vidējā sektorā sekmī-
gos trieoiengrupu pasākumos leaaldpleks

zaudēja 332 gūstekņos aa 900 kritušu.

Iznicināta kāda zeaUartlierilas baterija,

kl ari 216 bunkuri un patvertnes.

Kā )au specfilziņojumā teikts, 2. pa-

dumju trieciena armijai, ki ari 62. un

59. armija dalām ii «ada februāri bija

Izdevies pāri Volchovas ledum panākt
dziU leiņaugurnu vācu atvaires fronte-

Кa valerilas ģenerāla Undemann'a va-

dībā armijas un leroču SS vienības, kā

ari spāņu, bolaadleia aa rumāņu brīv-

prātīgie, fteaerālpulkveža Kellera aviā-
cijas spēka atbalstā, |otl ilgās an sīvās

cīņas un neizdevīgos laika un apvidus

apstākļos atgrieza šis ienaidnieka armi-
jas no viņa aizmugures sakariem aa Iz-

nīcināja. Līdz ar to plaši pasāktā pār-
rāvama ofensīva pāri Volchoval, ar ko

lenaidnieks centās panākt Ļeņingradas

atslodzi, tagad pilnīgi satriekta un Iz-

vērtusies par smagu pretinieka sakāvi.
Galvenā loma šinīs sīvajās cīņās pie-
krita kājniekiem aa pionieriem. Pēc

līdzšinējiem datiem, lenaidnieks zaudē-

to 32 789 gūstekņus, 649 lielgabalus, 171

tanka, 2904 ložmetējus, granātu metē-

jas aa mašīnpistoles, ki ari |otl daudz

citu kara materiālu. lenaidnieka kritu-
šo skaits ceirkārt lielāks par gūstekņa
skaita.

Armijas smagā artilērija veiksmīgi

apšaudīja Leņlngradas rūpnīcas un Kron-

štates Пса kagu satiksmi.

Murmanskā kaujas lidaparāti un ze-

mā lidojama bumbvedēji aizdedzināja
dzelzceļa ierīces un noliktavas. Paši ne-

ciešot nekādus zaudējumus, bumbvedē-

jus pavadošie Iznīcinātāji notrieca 12 ie-
naidnieka IldmaSīnas.

Zlemelafrikā dienvidos no Mersa Mat-
ruchas sakauti angļu spēki an piespiesti

atkāpties vēl tālāk uz austrumiem. le-

naidnieks šinīs kaujās cieta smagus tan-
ka zaudējumus. Stipri nocietinātā Mar-

sa Matrucba lelenkta, ienaidnieka vajā-
šana turpinās. Vāca un italu aviācija ie-
darbīgi uzbruka ang|u aizstāvēšanās

pozīcijām un bombardēja atkāpjošās le-

naidnieka kolonnas. Iznicinātāju formā-

cijas sargāja telpu virs tanka armijas un

ber paša zaudējumiem notrieca 10 le-

naidnieka lidmašīnas. Apsargājot trans-

portus virzienā uz Zleme|afrlkas ostām,
vāca karakuģu zenitartļjerija 27. Jūnijā
notrieca 6 annta bumbvedējus.

Vidusūrā kāda vāca zemūdene Hai-
fas ūdeņos nogremdēja vienu tankkuģi
aa vienu praca kufel 5000 brt koptilpumā.

Pagājušā aaktī bombardēts Haffaras
lidlauks Maltas salā.

Anglijas dienvidrietumu piekrastē

stiprāki bumbvedēju spēki nometa, pa
dala! no neliela augstuma, lielu skaitu
smagā kalibra bumbu un tūkstošiem deg-
kasētu uz militāri svarīgām ierīcēm.

Attālumamērītājsnosakaatstatumuunčetrstobruzenītlielgabalsvēršaspretienaidnieku.("DieWehrmacht")

1. jūlija svinību norise Daugavpilī
Atbrīvošanas gada dieaa uzskatāma Pikst. 1530 sera vainagu aotiks kri-

par svinama dlaau aa svlnibās dota tušo karavīru atdusas vietā Brāļa kapoe

iespēja piedalīties ari katram oodarblnā- Jaunbūve. Tur vainaga пЫЛвапа! tam-

tam la to vien neaizkavē svarigs kara dīsles attiecīga delegācija. Tajā P**J«-
sakauiecībae darbs. fcā atbrivoSanas svētku ricibas komite-

jas pārstāv]! leradīsies kara sHmnkrās

Atbrīvošanas dienas svinības Dau- un pasniegs ziedus ievainotiem kararvi-

gavpUl sāksies płksŁ 14 ar piemiņas bri- riem kā pateicības zirni par eine pret

dl Dubrovlaa dāni- lestāžu aa uiņē- bo|ševisniu.

fastaa vadītajiem ar saviem darbЫе- Pikst 18 Daugavpils teātra sāti ao-

ktan aa strādniekiem Jāierodas orgāni- tiks svētku koncerts. Koncerta luraal

sēti tieši Debroviaa dārzā pie kritušo Jumā karavīra kapella eiakafot

LMVācijas aradjas karavīru kapiem, kur svētku uvertīru. Pēc tam runās

strādnieku un darbinieku kolonnas no- Daugavpils novada komisārs Friedrich's

stādīs siiallini bridlm. Sēra vainaga Schwung s, vietējais komendants aa

nolikšanas aktā piedalīsies novada ko- Daugavpils apgabaltiesas prokurors L.

lialii pārstāvis, vietējais komendants, Strazdiņš- Koncerta daļā piedalīsies A-

anallas pārstāvji aa latviešu iestāžu va- Skrfismane (soprāns), Ł Zarāne (kla-

dKājL Kritušo karavīra atdusas vietā vieres) aa kara orķestris. leeja

isamcu aoUks rietētais komendants, no- koncertā brīvā. ieejas kārtas

vada koansāra piistāria aa Daugavpils brivkoocertam saņemamas eanr arod-

paaētas vecākais. Sēra aktā spēlēs kā- biedrību. leejas karšu izsniegšanu kār-

ta armijas zemessargu bataljona kapei- to E. Kąsalitis pilsētas valdes sek reta-

is» riātā.

Svinīgi piemiņas brīži

pie noslepkavoto latviešu kapiem

Svētdien visa latvieša tanta dziļās

sērās atcerējās tos mocekļa nāvē noslep-

kavotos latviešus, karas čeka izvēlējās

par upuriem savā valdīšanas gadā. Pie

masa upura kapiem Baltezerā, Babītē,

Katlakalnā un citās misa zemes vietās

pulcējās daudzi tūkstoši svētceļnieka,

atceroties varonīgos latvieša dēlus- Svi-

nīgs pieminas brīdis notika Rīgas Meža

kapos pie Centrālcietumā nogalinātajiem

tautiešiem- Prāvests Bergs pieminas

runā pieminēja še gulošos tautiešus.

Sirsnīgos lūgšanas vārdos mācītājs

Liepi о š cildināja aizgājējus, kas nav

liekušies zem smagā bolševisma jūga*

bet iegājuši mūžībā kā nelokāmi un ne-

satricināmi savas tautas un tēvzemes

apliecinātāji. Sādu uzticību un izturība

mācītājs izlūdzās ari visai latviešu tau-

tai. Atskaņoja Melngalkt «Mūsu tēvs»»

pēc kam archrbiskaps Dr. T. Grfnbergs

stiprināja boļševiku upuru piederīgos ar

«Tie, kas par taisne lietu cie-

tuši, tie iemantos dzīvību». Pēc tam

atskaņoja sēru dziesma. Pieminas brīži

notika ari pie citiem masa operu ka-

piem. Ari visos Latvijas dievnamos va-

kar notika aizlūgumi par boļševiku laikā

noslepkavotiem.

10000 jauniešu
ceļš

Katru gadu / 5 000 latviešu zē-

nu sasniedz 15. dzīves gadu. Ar to

ir pienācis brīdis, kad katra jauna
cilvēka priekšā visā nopietnībā stā-

jas jautājums par savas turpmākās
dzīves gājuma veidošanu. Katrā zi-

nā ir vēlēšanās kļūt par derīgu sa-

biedrības locekli, strādāt radoša dar-

bu, kas viņam dod apmierinājumā
un nes labumu vispārībai.

Vērojot pašreizējo saimnieciskās

dzīves attīstību, redzam, ka notiek

straujas un dziļas pārvērtības, ka*

pirmā kārtā attiecas uz darba orga-

nizāciju un darba techniku — mo-

dernās zinātnes sasniegumi iekaro

sev acvienu plašāku vietu katrā aro-

dā. Daudzi paaudzēm ilgi pielietoti
darba paņēmieni un darba iekārtas

noveco, to vietā stājas moderna ra-

cionalizēta technika. Arvienu noteik-

tāk katra darba vadītāja un katra

darba di-ūtāja priekšā stājas prasī-
ba — kāpināt darba taiibu. Lai so

prasību varētu pildīt, vispirms ne-

pieciešami piemēroti darba darītāji
— kvalificēti aroda pratēji. Kas sa-

va aroda techniku un tās teorētiskos

pamatus nepārzinās, tas vairs nebūs

spējīgs ieņemt vietu pie darba mašī-

nas vai pie biroja galda. Kas nebūs

spējīgs pildīt kvalificētu darbu, tam

būs jāapmierinās ar palīgstrādnieka
vietu un līdz ar to ar šaurāka dzī-

ves standartu, ar mazākām izredzēm

tikt dzīvē uz priekšu.
Saprotams

f

ka katrā darba no-

zarē ir vajadzīgi arī melnā darba

strādnieki, bet no cilvēciskā un arī

no saimnieciskā viedokļa nav parei-
zi, ja cilvēks

f
kas būtu spējīgs strā-

dāt augsti kvalificētu darbu, izpilda
rupju fizisku darbu. Tādēļ ir sva-

rīgi
f

lai katrs laikā izvēlētos un ie-

mācītos vina spējam piemērotu aro-

du.

No r'ļ 000 latviešu jauniešu
apm. 5000 turpinis savu izgīltīhtt
skolās — pēc lauku darbu beigšanas

(TurnjnāJums 2. LawJ.



(Stkums I. lappj

fOOOO Jauniešu rrf.S

viņi palcieies ģimnāzijās, techniku-

te**. artMiskolit. Katru ęiuiu paliek
io 000 Mimt, kuriem arods jāiemā-

cās peaktuki се/а. Vasaras mintioi

tiem tentem Ыч laiks pārdomāt, kā-

di arodi speciitiiłtiee: amatniecībā.

гйрпнчЬа, lauksaimniecība, tirdi-

Visis sajās ir kisiltfirita dot*

ba spēka trūkums, kas arvienu pa-

ir ghiii aplami domit, ka visi

fi'r rtni piemēroti tikai metnstrid-

r\i -kj /«trherr» tidU i>tVr» ka i4ni туй

iVfH/ot latviešu tautas vupari atiito

labo slava arodu darbi, droit var

pa:edstt, ka 5o stnu iieli daļa t*arf-

ta kļūt pitmkUsięi aroda pratēji.

Jii4^assijas t
ka aroda iwannos laiks

asantn rr у RJs 4 gadi. Veeams.

kādi iit*k «rode v*na?»*. rr 14 im

It oenfajĻ Ш m l9gtsditm jaunietis
jauj bura patttirtgs.

Vaaas no tmaaaaecirtaļ uzbūve*

darba PPrapttapan» msdevmemem

tšskH ir. aadēt par to, lai katram:

asttavetne» Mana dota mpisa «avtir-

riee pa iiwacfaits Brodau kas taekb

ввавввЪ aW *WHft# |><ty ввввШ f1 **A
9M% staraj

tfajtPK oVt ourdevenat Pinnau lartute*

wnanmisłan apvienībai aa» Arod-

biedribu OrHraiai m*tī>itm piekrīt
att хкЫлтг%.

29. jūnija īsās ziņas

Тн $1 Kanals Firnis, pic КаЬ

nš raiło вРорвя*. SlHÜis |i ttatl

■li ii lii wiUmHi Naba Psia.

Awst rrdata* Na Pdßarar

apdi:< dpv aa riełaji 1Я Jaka* aapa

aa px*a кааЦ spiiaaalli IaJMHIi

«Ne<t*rx

Siakajk- Наг* rrajappa

V*:;-« S.\i e« U W Ijj р с

as Uwrtac* Itortaiso pasa-

IM Ir Ptraał вамКс* xaaft rualjpp

k* trapa, Us ucad m Dans ipdj*

las at iaartaco раЛвж.

Slakaplpa« KASY pašaiЛ*s

tirilllPirn «btt I* aciat p>

«jtaaacati 1 tsa&pa,

trn».*p4 taraeo« NeksJUs Mn feeT pt

Apstarda aci. Aafi£f4k<*s vaXJV-

Si* г«»*>*а*"* IpbbbPJ s*rs Hs F.

daksüs :v*ixmj*jks spr* FrevierPs Lar*

prs tata N*i*A*.

Тл\ «jl*. Stiftet MflpKtf Ш рл&

W pap нашaa aa» PMfeaa ar aa-

равквввв sacaMta pat liWib lunaar

капав Ibpibi ar nprikaac «Taxai aa:

Volchovas kauja noslēgusies
К , \ ;, s;v\:; \ t*p.»\cliūcci№

papildus ziņo. ienaidnieks, netsnpot ne

dzjvo spoku, uc materiālu un pielieto-

jot Irklrtlgi Intensīvu pat Rds viesuļ-

ufunl) kāpinātu artilērijas uguni ua kau»

las lidaparātus, velti centis pārraut «au-

ro vācu lelenk mv tv.-.ciiu. Pec tam!'

..." tka PV- 4■ h

»lull *.ed<li«* veuk.ma sas . ~n

lutns. lenaidnieks sīvi prrtojM vicu

karavīriem, kas soli pa soian gāja us

priekša, aeraugoties aa aielaato ua p*r-

Ikdienas dsive tundras ua atftraaal

bija tikpat grūta К.Д cipa ar aollsvakpaj-

Nedaudzie šinī mūļa meliem aa parvi-

ucm klātajā apvidu sastopamie celi no-

luva alai mum eetset» bet japiia peU-
ais Jietus gājaa tot atkal pārvērta maV

algna muklājos, Plentert sajās perves

pasita aatkastāniua tUtaa aa matiņa at-

las. lēvvkK a aaau випогаго* aa ar ar-

tilērijas aa prettanku ttfeiVsa iaPciai-

ia prettuneks taukas. Kiiaiaka vteai-

aaaa daudaklrt traka smago at-

balsta, jo iMdgaaaM un winiaapt rati

Padejo dna odneu raksturo агам-

ам pdate laiaudania metinājām. ja te-

Ptette dpa knkenatktajae laaaktv ba*
kāCas paJenUn vtrstueka aa kneatsān

as

Gūstekne аа iegūto karanuteriim skaits

veL aav o«>skaj|aßS«. jo Pkirtigi daadt

Irarajnate-aP pd rr* r

Vā*T'-*4

V ,ii peiMā aviācija ne-

«*a v4il >wtrnTļ* mtsfit kāja*ku

daa aa kas *s lidaparāti aa aaaaā ndo-

jma PjajājonM BPJoP aetśp lai-

kā vadi* aarbocies *r puna parka. Sa-

s.NV'gi . ;'~.->c ;\

<*aka rvttcitas aa liautotap aakirtatās

ч It
4

вваваЛ -
* -laüdamäja kā;

aeitiißi сор. lēvera**** аире lai avtto

ja; piekrīt pret ielenkuma loku včrsto

lensfdVTtka aabrakomn aevfTolanl. Ite-

partraukto u/lidojmjp WM liniciniti

dsndri tanki un lielgabali.' H ari aenit-

ardlerijas novietnes aa rezervju pegi-

Avildiai iedevās Jūtam;

. -: ervjn г>йЯ<П.

Atseviikls vietis rezervju piegāde pil-

nīgi pārtraukta. Vācu iznicinātāju mod-

rība izjauca art lenaidnieka nodomu ap-

gidit ielenktās vienības nakts laiki no

gaisa lenaidnieks zaudēi 4 daudzus

transporta lidaparātos. Pateicoties ar-

mijas un aviācijas ciesai sadarbībai, ie-

naidnieka spēki saskaldīti šikās dalīs

un pHdgi itidemitb

Atsevišķo vicu vienību ziņojami par

)v«s cita aorisi uzskatāmi attēlo

ienaidalakn ārklrtlgi smagos asiaamot

umus. Kida Austrumprāsijas kij-

.. pulka viens vienīgs bataljons 5

dienu laiki atvairīja it spēcīgus, inten-

sīvas artilērijas ugaas atbalstītos pa-

usbmkamas. So dta laiki bej

ševiki vieni vienagā bauüona sektorā

л IÜO kritala, vairāk kā 300 gt-

stekou» S }nti modernas taaaras» 90 loaV

metēju tu prettanku šautenes. Arī pā-

rējo vienību ziņojumi Męcina, ka ienaid-

nieks asiņainie zaudējumi daudzkārt pār*

sniedz gilsteknu skaitu.

Bruņoto spēku virspavēlniecība vēl

bumbvedēji arī 28- jūnijā" tur-

pināja Sevastopoles ielenkuma frontē

spēcīgus uzbrukumus ienaidnieka klinšu

nocietinājumiem un Inkermana sektora

bunkuriem- Tiešiem bumbu trāpījumiem

iznicināti daudzi loti nozīmīgā augstienē

iekārtoti bunkuri. Bumbo trāpījumi ap-

klusināja art vairākas baterijas un dau-

dzus granātu metējos. Zemā lidojuma

bumbvedēji vērsās pret Katarinas līča

piekrastes baterijām rietumos no Se-

vastopoles- Smagā kalibra bumbas no-

darīja lielus postījumos. Izcēlis dandzi

ugunsgrēki un eksplozijas-

traaaps no Inkermanas sektora, Nikola-

jevskas tuvumā nodegušas bekas pārti-

kas Rdaekta an municijas awiktavas.

hksplodējis ari kāds ar mank pie

krauts sota Sl eksplozija aottkus: kā-

das sealtbaterijas tuvumā. Sprādzienā

Noziegums pret Eiropas civīlizāciju
Parlaf« » jāaijā. Franca

s-jktts «atatia» aanat aoslēgtā Aa-

- Padaaap sav ccl. ansē pr

sis taAvkārsa АааДра karaļa вitad

.\agU>as karana, kara tēvs bija

vata aaaallattā cara Nikołaja brā-

kf ratttdpa AmgßJas aa PadPtta

abas aJtaasi Tā Ir autailaa pret

v meat MbbHs 1 takts savakārt paredz
Padoetja savieaibas kr gmaenUa par el-

sa I iJttiaßßttu Elftan, kat tas Marska-

ta aar aodavfba ptat vkta Eartpss crvV

Burmēziešuunjapāņusadarbība

DNB. TokUi, ». Jbbbß. Saraai

ar japiaa aatwiltflam. japioa i'

araajjaa allpaiilalski piaarila > ы.;

ro Mo ūttescses, ka Валив iec

■arijiml atbalsta japiaas. ЩтЛ т»1-

-dot pftaiļi Piers. Daaaic ii* stacijas

ajMHUaasaaai pimigi P^^^^H 2 vai 3

japiaa kariiTrlpa Ja riaafjp kdzivo-

tājl atrodot kida CPaaPtPP kararira

HiaPa» kad Ot paß tiekot ar к

аваШгка lestādes. QeneraTs easvitTo-

Pb ka bendēta kttrprifipe km -o i~<i

atbaistmfi lula ii Kpaļ japbc vie-

afbas pkixajaaas Tapaaaas rektras» Ja*

w aeaaeae

telegrāfa rads.

Rīgā 1. jūlijā atklās izstādi «Sarkanā valdīšana Latvijā»
*■ p*>p ppa* »р*ч avari aa*p »aap

B#ai i* ar* с at* krot-asno łata-
'

u> uias šis г-г

craaacpsas aa aaajaafppp огкавт pa-

sšbsjra r*tr aa a&ska
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Ф U > ša dpa ar akna aa aaaaea

adaHasans* Tatak aas reo* tan,, ki ЪоЬ

atari

üa ватт ~«*j* sava inp>?o dārka aa kat-

čaac ar Xoaaa «antjkaa ааааперрв ar-

раарпааakapit* Lpppa Kas

JkW ā***t Pilāta. P pfajpl parada*-

adera, īakaairc r soruSaaa. cakas

ааткЛа. kaPBiPJe -а ааагПвко azrvi e~

• : -i; « - •
-

:

jas aa еРарааанае. hatades pēdapat aa>

dapt vaidras eica aajpEsptka ieadksa-

?el listldes caatrf bčs sirofols

Saasas sersa pp bajseepu аоаадагахааг

Kos jāievēro ārstiem, izsniedzot spirtu

■ parataaat afart atatSaa йя

•f* ******

|,ļ ļ̂|^r[3M^ļ jin
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1. jūlijs — svinamā diena
Oenerālkomisārs Rīgā .

jūlijs izsludināts par svinama tfeuj h
gas un visas Latvijas atbrīvosit» ?I
cerei no bolsevisma. Par paredzēto d» '
ba laHcu Sini dienā sekos oficiāls лЦ
Jums.

Saskaņā ar generitkomlsirt nW
mv Latvijas generālapgabalā1 №\{*
sām vācu iesUdēm jāizliek

Karogs- vletčĶun pārvaldes stitādcti
mtK.Lt vācu kāsa krusta karogs biitu
Latvijas karogam, pie jum klsu knua
karogam jābūt labajā pusē, bet [ātri*,
ka rogām kreisajā pusē (skatoties во s»
ma iekiienes ua ielu). ChriVeerhoā.
jiem jākarogo savi nami pēc !i мк
prieki raksta.

ATBRĪVOŠANAS DIENAS SVINĪBAS
GRĪVĀ

Latviešu tautas atbrīvošanas dienā -

Daugavpilspasts

1.jūlijā darbosies kā parastās svētdienās

Nomas līgumi slēdzami
tikai naudā

• iēim I U -.со»

aas» Xa»wtrnii»cfrwii gaiveei direkc«
hm depatiu btredaekim (ям-

alk то ?.<ялкоШ шве. labībai (л>
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labfcas 3dx vaiiti kasuia

(iio;aū aa 1ML «ada 2Ł oktobra &
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d.ecB аааа&цхт aar aJtaaxs aesaaeaak
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Sie aoic*>T-»; aiaccas ari в pa*

arsaaa BBtara ш

тесала, djcais. J ixvēro» ka uaa

acsssa tacasaiSeaa inli īlisliril а»

bas т'П'*»! tdcai - kar* cztve ari

kazai ДрШа I ifcft'

am ntłkirtł ti/k* Saasa! аМша! Aa*

sasci. а

;
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Rīkojums par pārtikas un pilnpiena kartiņu izsniegšanu

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem
1. Pārtikas un pilnpiena kartiņas jū-

Sja- augusta periodam Daugavpils pil-

aJMas apgādes • tirdzniecības nodala iz-

sniegs personām, kas dzīvo un ir pie-

rakstītas Daugavpili, no 2.-9. jūlijam

parastā darba laikā-

2. Visas kartiņu atjaunošanas lietas

sakarā ar šo rīkojumu jākārto tikai

namsaimniekiem, pārvaldniekiem vai to

vietniekiem par viņu Īpašumā vai pār-

valdībā esošo namu iedzīvotājiem.
3. Jauno kartiņu saņemšanai iedzīvo-

tājiem jānodod savas apgādes grāmati-

ņas namsaimniekiem, pārvaldniekiem vai

to vietniekiem viņu noteiktā laikā an

vietās.

4. Namsaimniekiem, pārvaldniekiem

vai to vietniekiem jāsastāda visa viņa

īpašumā vai pārraudzībā esošo namu ie-

dzīvotāju saraksts uz sevišķām veidla-

pām, kuras pārvaldnieki var saņemt dzī-

vokļu nodaļā, bet namsaimnieki —i ksr-

tiņu izdošanas punktos.

5. Par katru namu (ipašuma vienī-

bu) jāsastāda atsevišķs iedzīvotāja sa-

raksts.

6. ledzīvotāju sarakstā ierakstāmi

pēc vecuma grupām: i) mazbērni, kas

dzimuši 1939. g- 13. jūlijā un vēlāk; 2)

bērni, kas dzimuši 1936. g. 13. jūlijā un

vēlāk, lidz 1939. g. 13. jūlijam; 3) bērni,

kas dzimuši 1928. g. 13. jūlijā un vēlāk,

līdz 1936. g. 13. jūlijam; 4) jaunieši, kas

dzimuši 1924. g. 13. jūlijā nu vēlāk, lidz

1928. g. 13. Jūlijam; 5) pārējie iedzīvotāji.

Katra grupa ierakstāma stingrā alfa-

bētiskā kārtībā nn ar svītra atdalāma

.

viena no otras- Ailes par kartiņām sa-

rakstā nav Jāpikla.

lerakstot sarakstā gTūtoleces an Jan-

aās mātes, kuras līdz šim pilnpienu ir sa-

ņēmušas oz ārsta vai vecmātes apliecī-

bas pamata, piezīmju ailē jātaisa atzīme

«grūtniece» resp. «rīdītāja».

Grūtniecēm an Jaunām mātēm, kas

pilnpiena kartiņas pieprasa pirmo reizi,

jāiesniedz: grūtniecēm ārsta vai vecmā-

tes apliecība, bet Jaunām mātēm — pie-

rādljnms par bērna dzimšanu. Apliecī-

bas uzglabā kartiņu izsniedzēja iestāde.

Pieslcne: Pilnpiena kartiņas slimnie-

kiem uz ārsta apliecību pamata izsniedz

tikai apgādes • tirdzniecības nodaļā, pil-

sētas valdē (l. stāvā).

7. Tiem iedzīvotājiem, kas racionā-

los produktus (galu, maizi, sviestu, piln-

pienu а с.) legūst no savām saimniecī-

bām un tiem, kam pieder savas Piena

govis, saraksta piezīmju ailē jāatzīmē.

kādus produktus iegūst tm ka šo produk-
tu ģimenes locekļiem ir pietiekoši, rai

arī kādiem ģimene* locekļiem on kādi

produkti trūkst

8. ledzīvotāja saraksti par apgādes

grāmatiņām jāiesniedz līdz 5- jūlijam sā-

košos kartiņu izdošanas punktos: I punk-

tā —
Kr. Valdemāra ielā 1 (pilsētas val-

des telpās 1. stāvā) 1. aa 2. policijas ie-

cirkņa robežās dzīvojošām personām;

II punktā — K. Skrindas ielā 18 (skolas

telpās) 3. policijas iecirkņa robežās dzī-

vojošām personām un 111 punktā — Līks-

nas ielā 47 (skolas telpās) Vecpilsētā

dzīvojošām personām.

9. lesniedzot sarakstus ar apgādes

grāmatiņām, namsaimnieku pārvaldnieki

vai to vietnieki saņem kvitējamus ar at-

zīmi, kad Jāsaņem apgādes grāmatiņas

un jaunās kartiņas.

10. Namsaimniekiem, pārvaldnie-

kiem vai to vietniekiem apgādes grāma-

tiņas un Jaunās kartiņas jāizsniedz pret

parakstu, kas nrglabkjams. Vārdi an

uzvārdi kartirjās Шеraksta iedzīvotā-

jiem pašiem.

11. Par iedzīvotāju apgādes grāmati-

cra kārtīgu un savlaicīgu iesniegšanu, Ie-

dzīvotāju sarakstu pareizu Izpildīšanu nn

apgādes grāmatiņu nn kartiņa savlaicīga

izsniegšanu iedzīvotājiem atbild nam-

saimnieki, pārvaldnieki vai to vietnieki

12. šī rīkojuma pārkāpējus sodīs.

Daugavpili. 1942. g. 29. jūnijā-

Daugavpils pilsētas vecākais

E. PĒTERSONS.

SALDUMU DEVAS ATBRĪVOŠANAS

GADA DIENĀ

Pārtikas nodrošināšanas departa-

ments paziņo

Sports

RĒZEKNES VIEGLATLĒTU

SASNIEGUMI RIGĀ

Svētdien Rīgā risinājās iesācēju mei-

itarsacÄstes desmitemā, kurās piedali-

Jās arī Rēzeknes sporta biedrības spor-

tisti. Rēzeknieši cīnījās ar labām sek-

mēm, gūstot kopvērtējumā 3. vieta ar

4526 punktiem. Labākos panākumus no

rēzekniešiem atsevišķās disciplīnās sa-

sniedza šādi sportisti: 400 m skrējienā

Dricis ar 57.9 sek., gūstot 3. vietu, 1500

m skrējienā Melnis ar 4 min- 29,8 sek.,

ari 3. т., ПО га barjerskrējienā Kārkls

t1.3 sek., art 3- v.; augstiSiešanā rēzek-

nietis Rozenštoks kopā ar vnrmierietl

Baimaka, pārlocot 1,60 m augstumu,

dalīja L vietu- Rēzeknietis Brokāns

Ikēpa mešanā leguva 1- rietu, aizraidot

Ikēpu 45.20 m tālo. Lodes grūšanā Mn-

lašovs ieguva 2- v. ar 10.76 m tālu lodes

trūdienu.
Deemitcfoā biedrību vienībām, kūris

ari piedalījās Rēzeknes sporta biedrības

vienība, rēzeknieši ieguva 6. v. ar 9208

penktiem.

4. UN 5. JÜLUÄ DAUGAVPILS

MEISTARSACĪKSTĒS vieglatlētos

DSB 4, un 5 jūlijā savā laukumā —

Jaunbūvē rtko biedrības melstarsacīk-

ates vieglatlētikā. So sacīkšu pirmo trīs

vietu ieguvēji legūst tiesības startēt

Daugavpils sporta svētkos 18. an 19. Jū-

liji, kad notiks ari Latgales apgabala

meistarsacłestes vieglatiēttcā- Dalībnie-

kiem jāpieteicas līdz 3. jūlijam pīkst 14

pie E. Ancāna, laikraksta «Daugavas

Vēstnesis* kantorī, tMr. 2212. Sacensī-

bās var piedalīties arī lauku sporta ko-

pa vieglatlēti

Sacīkšu programmā: 4. МШИ — vī-

riešiem —
100 m, 5000 m an olimpiskās

itaf. skr., tallēkšana. aegstlēkšaoe an

lodes grūSада; sievietēm — 100 m un

4XIOO m skr-, augstlēkSans, diska meš.,

Jaunatnei — 100 m skr., lodes grūiana.

B. lilili — vīriešiem — 400 m sku 1500

m un m skr., diska deŁ. kārts-

lēkšana. šķēpa mes-, trīssoļlēkšana,

10000 m soļošana, sievietēm — 200 m

ekr-, tāllēkšana un lodes grūš., jaunatnei

— tāllēkšana, angstlekšana, diska me-

lina.

Jaunatnes sacensībās var piedalīties

sportisti lidz 16 gadu vecumam (iesk.).

Notiks arī triscipas vīriešiem un sievia-

tēm. (100 m skr., tāUēkStnfi ne lode*

drflšj.

BASKETBOLA TURNĪRS

DAUGAVPILI

Slots dienās šikās Daugavpils sporta

biedrības internais basketbola turnīrs,

kari piedalījās 5 vienības: Daugavpils

apsardzības rota. Zemgalieši, Kaija,

Pieci*! un Vieglatlēti Pirmajā spēlē sa-

stapis spēcīgākās turnīra vienības *Ą

Daugavpils apsardzības rotas vienība

un Pieciši. Cīna bija spraiga ua salstoša,

jo abās vienībās spēli Daugavpils labā-

kie basketbolisti Pirmais puslaiks bei-

daia ar liti Paaasvpds apsardzibas ro-

tas komandas labā, bet spēles beigās

rezultāts bi.la 24:14 DAR labi Daugav-

pils apsardzības rotas komandā spēlēja

BeleiCiks, RöJa. Sfpomieks, Ducmanis

no Vasilevskis; Piecīšos — Vedējs, Feo-

dorovs, Llnde, Cabrēns un Dekteris.

Otraji spēlē tikās Zemgalieši ar Kaiju-

Abās komandās reprezentējās Jaunās

paaudees labākie spēlētāji Zemgalieši bi-

ja levērojami piriki, kaut arī Kaijlešl

pirmajā puslaikā, kas beidzās ar 15:12

Zemgaliešu labā. spēja paradīt veiklu

un atjautīgu saspēli. Otrajā puslaiki kai-

jiešu izturība pagura, un spēle beidzās

ar Zemgalieša uzvaru 50.25- Zemgalie-

šos spēlēja Smalkais, Sprulenieks, Sud-

roalis, Dankšs, Rtžovs, Makarovs, Ke-

višs; Kaijā — Bredavs, Balabklns, Buls,

Sve ticis, Raudovs.

NODARBĪBAS DAUGAVPILS

VINGROTAJIEM

Daugavpils sporta biedrības nodarbī-

bas vingrotājiem notiek otrdienās un ce-

turtdienās pīkst. 18 iesācljiem un pīkst

19 vecāko sportistu grupai. Jauni vtu-

grotājl var pieteikties nodarbību laiki

DSB laukumi Jaunbūvē.

SPORTA KOPA VARAKĻĀNOS

Varakļānos nodibinājusies sporta ko-

pa pie Rēzeknes sporta biedrības, kur

jaa iestājušies ap 20 varaklānlešn —

sportistu, -Sporta kopu vada A- Mednis.

Uzsākta boļševiku laikā sagrautās spor-

ta dzīves atjaunošana. Zudušos sporta

rīkus apņēmusies sagādāt un taukumu

erlebet psšl sportisti Uzsāktas Jau viegl-

atlēta an volejbolistu nodarbības, dri-

zsmā treniņus atiannos ari futbolisti

Bargi sodīs tirgotājus — preču slēpējus
Tirdzniecības departaments atkārtoti

norāda, ka bargi sodīs tos tirgotājus,

pārdevējas an pārijos krdzoiecibas dar-

biniekos, kas aiz draudzības, pret īpaša

atlīdzība vai cita iemesla dēl atseviš-

ķiem pircējiem dod priekšroka preču

saņemšanā, noslēp] labāko preci» az

pieprasījumu neuzrāda veikalā esošās

preces, vel citādi pārkāpj pastāvošos

noteicamus an dotos norādījumus- Vai-

nīgiem draud pat izraidīšana no Latvi-

jas- Tirgotāja neapzinīga un ļaunprātīga

rīcība traucē iedzīvotāju normāla apgādi

an taisnīgu precu sadaliSanu, tādēļ

tirdzniecības departaments an pārējās

uzraudzības iestādes ledarīs pastiprinā-

tu re*ata pārbaudu

TIRDZNIECĪBAS uzņēmumiem

JĀUZŅEM TEKSTILPREČU

INVENTĀRS

Tirdzniecības departaments izdevis

rīkojumu,

lietu) «Turība», Rīgas I tirdzniecības

uzpēmuma veikaliem —• Uzņēmumu

centrālā pārvaldē. Liepājas, Ventspils

un Jelgavas tirdzniecības uzņēmumu

veikaliem — savās centrālās pārvaldēs,

privātiem tirgotājiem un fiduciārā pār-

valdīšanā esošiem veikaliem — Rīgas

IV tirdzniecības uzņēmumā* pfi*3jiem ne-

minētiem tirdzniecības uzņēmumiem —

Tirdaniecības departamentā. Inventūra

jāuzsāk 1. Jūlijā nu jānobeidz »dz 10. jū-

lijam.

Jūs vēl nepazīstiet Korfu?

Ar šo interesanto cilvēku Jums katrā

zlpā Jāiepazīstas. Nīls Korfs — Jauns

mūzikls pēkšņi kļuvis slavens, bet tas

nemaz nav viņa nopelns. Kāda ekscen-

triska kriminālromānu rakstniece nelai-

mīgā kārtā Izvēlējusies tieši Jaunā flei-

tista vārdu, lai zem ši nepazīstamā vār-

da izdotu savus darbus. Bet lepoties ar

cita panākumiem, vēl pret savu gribu,

nemaz nav viegli. Heinz's Rūhmanu's.kas

filmā «Vai Jūs vēl nepazīstiet Kortu» tē-

la» galveno varoni, piedzīvo vistrakākās

dēkas. Taču nobeigumā viņš ir uzvarē-

tājs un kā algu sapem kādas jaukas mei-

čas mīlu. Ar vakardienu šo komisku

situāciju un spraiguma pilno filmu izrāda

Daugavpils kino-teātris cEdene».

Nedēļas apskatā, starp daudzām Ei-

ropas dzīves ainām un Austrumu frontes

ainām, rāda ari 1 maila svinību skatus

Rīgā, futbola zibensturnīra Rīgā un Vā-

cijas - Spānijas valsts sacīksti futbolā

Berlīne.

AMATNIEKI MATERIĀLUS SAŅEMS

TIKAI PRET APGĀDES

GRĀMATIŅĀM

Latvijas saimniecības kamera aizrā-

da amatniecības uzņēmumiem, ka pie-

kritīgos darba materiālus tie varēs sa-

ņemt turpmāk attiecīgos veikalos tikai

pret amatnieku apgādes grāmatiņām,

kuras izsniedz amatnieku biedrībās-

LIELĀKIE VINNESTI

Tautas Palīdzības naudas loterijas 1.

klases izlozē krituši šādām lozēm:

ZILUPĒ ATJAUNOS KINO

Boļševiki sapostīja ев aizveda Zila-

ре» Latviešu b-bas nama atrodolamies

kino lerīces. Tagad, saziņā ar Ostland-

film'u, kino aparlta paredzēts atjaunot

un ZHupe drlafi laika sāks darboties ki-

no.

Darba dienestā uzņems arī meitenes

Latvijā ieradusies Lieūvācijas darba

dienesta pārstāve E. Rautenberg'a. No

l. jūMJa vipa vadis latviešu meiteņu uz-

ņemšanu Lieivācljas valsts darba die-

nesta rindās, kas meitenēm paredz dot

lespēju pavadīt vienu zadu Vācijā un sa-

gatavoties par darba dienesta vadītājām-

Šogad latvieša meitenes paredzēts uz-

ņemt valsts darba dienestā tikai ierobe-

žotā skaitā, aicinot pieteikties vienīgi

1923. gadā dzimušās latvietes. Pieteic-

šanās viņām paredzēta pie sava novada

komisāra.

E. Rautenberg'akopā ar valsts darba

dienesta pilnvaroto oberfeklmeistaru

Tschoepe Līgo svētkos nn Jāņu dienā

piedalījās Latvijas generSkomisāra

Dr- Drechslera brau-

cienā pa Madonas apriņķi, gūstot vishe*

lāfttos iespaidos par latviešu Jauuekln na

jaunavu fizisko an morālisko brieduma

un ari pārliecinājās par lielo interesi,

kādu latviešu jaunatne Izrāda par valstij

darba dienestu.

VAR PIETEIKTIES DARBA

DIENESTAM

Ilūkstes apriņķa pārvalde norāda, кa

jaunekļi, dzimuši 1921.g. 1922. un 1923.

g.,

Vidusskolu absolventi Daugavpilī
DangavpHs valsts komercskolu Šogad

beiguši 8 audzēkņi — G. Barkovska, Z.

Bredeva, N. Dektjareva, H. Hāgelis, S-

Paškevlca, 1 MedJks. V. Skerba, V.

Kurtiša.

Daugavpils krieva ģimnāziju bektaa

a Beluza. A. Vakonja, T. Viškare, J.

Kižio, N. Pavlovska. G. Romanovs, J.

Savickis, R. Timofejeva. N. Füatova.

ĪZPALIGT— CUKURBIEŠU RAVĒTĀJI

Daugavpils skolēnu un studentu va-

saras darbu kārtošanas komiteja norā-

da, ka lauksaimnieki, kuriem būtu ne-

pieciešami izpalīgi — cukurbiešu ravētā-

ji, var pieteikties komitejā, Imantas ie-

lā 35. Pēc Izpalīgiem lauksaimniekam

vai kādam no pagasta valdes pārstāv-

jiem Jāierodas personīgi, ņemot fids at-

sauksmi, vai attiecīgā saimniecībā Ir at-

lants novietot skolniekus. Komitejā var

pieteikties ari 11—14 gadu vecie skol-

nieki, kas velētos doties uz laukiem ca-

kurbiašu ravēšanas darbos.

Jāievēro dzelzceļu
noteikumi

Latvtias dzelzceļu galvenā direkcija

norada* ka dzelzceļu transporta traucē-

jumu un nelaimes gadījumu novēršanai

stingri aizliegts staigāt vai braukt pa

dzelzceļa stigu kā stacijās, tā art ārpus

tām. Aizliegts art bez va jadribas uztu-

rēties stacijas telpās un laukumos. Pār*

braukt, pāriet vai pārdzlt dzīvniekus

pār dzelzceļa stigām un sliedēm atjauts

vienīgi tādās vietās, kur ierīkotas seviš-

ķas pārbrauktuves, un tikai tad, kad

pārbrauktuvei netuvojas vikleni, atse-

višķas lokomotīves, motorvāgl un drezī-

nas. Aizliegts art ncpledertgfm perso-

nām patvarīgi atvērt un aizvērt pār-

brauktuvju barleras. Aizliegts pie staci-

jām un dzelzceļa Joslā atstāt dzīvniekus

(ar un bez pajūga) bez uzraudzības. So

norādījumu neievērotām* sodīs.

PAGARINĀTAS SPĒKRATU

VADĪŠANAS APLIECĪBAS

Satiksmes inspekcijas Izdotās spēk-

ratu pagaida vadīšanas apliecības, kas

«dotas ar terminu tfdz I. g. 31- martam*

31. maijam vai 30. Jūnijam, bez sevišķs

pagarinājuma derīgas LMz 1942. gada 30-

-septembrim.

Radiofona raidījumu programma

-(Rigas, Madoaat, Kaldinās aa UtaiJas

reldltaJH

Trešdien, 1. Jūliji

Pt 5—6.15 — raidījums vica karavī-

riem. 6.15 — rīta vingrošana, 6.30 —

muziķa skanu platēs, 6.45 — zinas lat-

viešu valodā, 7 — zinas vicu valodā,

pēc tam dienas programma, 8 — rīta

mūzika skanu platēs, 9 — ziņas vācu

valodā, pēc tam dienas programma.
9.10—1130 — raidījumu pārtraukums.

11.30 — Darbam un mājai, priekšlasī-

jums, mūzika un sarunas, 12 — darba

pārtraukuma koncerts VEPā, radiofona

orķestris prof J. Mediņa vadībā, 12.30

— zinas un politiskā stāvokļa apskats
vācu valodā, 12.45 — zinas latviešu va-

lodā, 13 — pusdienas mūzika, kāda ka-

ravīru pūtēju orķestris* salona orķes-

tris O. Zeh'a vadībā un rūpniecības ska-

nu plates, 14 — zlpas vācu valodā, 14.15

— Kad jautras melodijas ar anekdotiem

kopā vijas..., 15 — Virspavēlniecības
zipojuraa lēns atkārtojams un īsas zinas

karaspēkam pierakstīšanai, 153) — mū-

zika skaņu platēs, 16 — pēcpusdienas
mūzika I, pūtēju orķestris Oļģerta
Kreišmaņa vadībā un salona orekstris

skaņu platēs, 1645 — zinas latviešu va-

lodā. 17 — ziņas vācu valodā, 17.15 —

pēcpusdienas mūzika П, melodijas во

Frauz'a Schubert'a darbiem (magnetofo-

па uzņēmumi). 18 — aktualitātes, 18.30

— jautra karavīru pusstunda. 19 —•

priekšlasījumu ctkia: Mūsu kara flote»

19.15 — latviešu brīvprātīgo karavīra

stunda. 20 — ziņas vācu valodā. 20.15

— koncerts brīvā dabā (pārraldTjums no

Uelā Vērmanes dārza),Latvljas kommao-

danta pūtēju orķestris. 21 — zinas lat-

viešu valodā, 2115 — vakara mūzika»

radiofona orķestris Oļģerta Bištēvina

vadībā, 22 — zinas vācu valodā, рае

tam nākošās dienas programma un spor-

ta zinas, 2220 — mūzika laika kavelc

lha, Ksenija Bidiņa (alu). Roberts Via-

balls (humors), Alfrēds Kalnājs (ksilo-

fons), Teodors Vējš (vijoie), К. Eckert*

ar saviem ritmiķiern un Т. Кatze га ka»

реПа, 24 — ziņas vācu valodā an 0.15 ее

noslēguma. ',
„. ,„^-

«rarjcĀVjfs vrsTNßsis»Otrdien, 30. jūnija, 1942. g.
3

Kino „ЕВЕЛЕ"

N*> pmndtenai, 29. Jūnija, 1942« g*.

nepārspējamais komiķis

BEINZ'S RUEHM AM M*S

filmā, kas jāredz Ikvienam

Jūs nepazīstiet

vel Korfu?fiMH

nn UFA nedēļas apskats

Seansi parastie.

(aunataei aizliegta.

Višķu dārzkopības vidussk. salamieclba

p It eldгoš 1 meklē

grāvju racējus
u n

drenu meistarus
grāvju rakšanas un drenu likšanas

darbiem kopvērtībā par RM 980,—.

Līdz saimniecībai no Višķu stacijas 2 km.

Tālruņi: Višķi 12 un 17.

Vajadzīgi
VIENS MECHANIKIS un

VIENS MĀCEKLIS

Pieteikties smalkmechaniskā darbnloi

Rīgas islā 38.

Saimniece •ekouome

vajadzīga Preiļu pat. biedrības jaunat-

vērtajam ēdienu veikalam.

Pieteikšanās personīgi vai pa tālruni

PrefH 50

Preiļu pat, biedrības valde.

Vēlos pirkt motocikletu

braukšanas kārtībā. Pied. šīs av. kant*

zem «Motociklcts»-

Pērku
akordeonu, ugunsdzēsēju formas tērpa,

ķiveri un citus pieder.

Ptedāv. A» KUmamni Nicrtli, tāir. Л.



Saudzēt dzimtenes mežus, vairot brūno zeltu!

Purvs mūsu acu priekšā parasti stā-

dās kā kaut kas atbaidošs un cilvēks

labprāt mēģina viņam apiet ar likumu-

Vēl aizvien daudziem grūti saprast, ka

purvs glabā lielas dabas bagātības un

neatvietojamas saimnieciskas vērtības.

Vecu vecā un visiem pazīstamā kurinā-

mā — malkas, krājumi ir tik sašaurināju-

šies, ka mēs esam spiesti sevišķu vērī-

bu veltit citam kurināmam, markas aiz-

vietotājam. Tāds Latvijā visbiežāk at-

rodamais un ērtākais kurināmais bez

malkas ir kūdra, kura bagātīgi iegūsta-

ma mūsu dzimtenes purvos- Tās iegūša-

nai vēl joprojām gan nav piegriezta vi-

sa vajadzīgā vērība un kūdras purvus

tikai daļēji izmanto, tomēr šajā ziņā ar

katru gadu stāvoklis uzlabojas un dau-

dzos kūdras purvos ik vasaras vairāk

sāk skanēt priecīgās, brūnā zelta racēju

balsis*

Senāk retais zināja Naujenes pagasta

Iluchas purvu, lidz 1939- gadā šeit mež-

zinis Saliņš uzsāka pirmos kūdras

rakšanas darbus. No ši laika citkārt ne-

pazīstamajam purvam ir jauna skaņa un

jo sevišķi skaista tā ir šobrīd, kad kūd-

ra iegūst galvenā kurināmā nozīmi. Tā-

pat kā iepriekšējos gados, arī šogad Ilu-

chas purvā rit sekmīgs kūdras izstrādā-

šanas darbs. Darbu vadītājs mežzinis

R. Kalniņš pratis teicami noorganizēt

ražošanas dari- un strādnieku dzīves

apstākļus. Brūnā zelta racēji apzinās,

ka viņi savu darbu veic vispārības labā

un ka viņu darbs nav nekādā ziņā maz-

vērtīgāks, bet gan pilnvērtīgāks par kā-

du citu darbu- Strādājot šādā apziņā dar-

bi rit jo sevišķi sekmīgi un Iluchas kūd-

ras purvs ir viens no sekmīgākiem kūd-

ras ražotājiem patreiz.

Sestdien kūdras ražošanas strādnieki

bija sarīkojuši nelielu kūdras skati, ar

kuru iepazīties ieradās arī Daugavpils

virsmežzinis J. Вreg ž i s- Sarīkojuma

dienā Čaklā darba darītāji savu darba

vietu bija posuši svētku izskatā- Pie

ieejas bija celti kūdras goda vārti-

Kūdras skates dienā brūnā zelta racēji

savu darba vietu bija tik priekšzīmīgi

un akurāti uzposuši, ka pārsteidza ori-

ģinālā izdoma un akurātais darba izpil-

dījums. Noliktavas ēkā strādnieki bija

iekārtojuši kūdras ražošanas mašīnu mi-

niatūrā, parādot kā ražo kūdru. Līdzās

tai bija redzama neliela krāsniņa, kurā

jau sadeg brūnā zelta racēju ražojums.

Apzinoties savu uzdevumu dzimtenes

mežu saudzēšanā, kūdras strādnieki šo

apziņu bija izteikuši goda vietā novie-

totā uzrakstā: «Mūsu darba devīze ir —

saudzēt dzimtenes mežus, vairot brūno

zeltu.»

lerodoties svētku vietā Daugavpils

virsmežzini J. Bregži sveica mežzinis R-

Kalniņš ar īsu uzrunu un pašu strādnie-

ku noorganizētais orķestris. Uzrunājot

strādnieku saimi, virsmežzinis uzsvēra,

ka Iluchas kūdras purvā veikts sekmīgs

darbs un var vērot, ka šeit darbā ielikta

sirds un darbs veikts ar labāko apziņu-

Virsmežzinis novēlēja turpmāk strādāt

ari tikpat sekmīgi, jo tikai sekmīgam

strādniekam un labam darba darītājam

ir nodrošināta nākotne.

Strādnieks - mašīnists D. Kokāns

ziņoja, ka strādnieku un strādnieču sai-

mē valda vienprātība, ka visi ir apmie-

rināti ar darba vadību un darba ap-

stākļiem- — Mūsu ierocis ir lāpsta, ar

kuru mēs veicam savu darbu un kalpo-

jam valstij. Mēs redzam, ka ari valsts

Ciemos pie bruņa zelta raceļiem

izrāda pretimnākšanu un tas jo sevišķi

iepriecina mūs dzimtenes mežu sargātā-

jus, — teica strādnieku pārstāvis*

Runājot ar strādniekiem un strādnie-

cēm par darba un dzīves apstākļiem,

balsis ir visai priecīgas un vārdi atzinī-

gi 18 g. vecais Jānis Kokins jau gan-

drīz piecus gadus strādā kūdras rakša-

nas darbā un šajā zinā viņš jau ir krietns

speciālists- Darbu vadītājs par viņu iz-

sakās visai atzinīgi, jo jaunais brūnā

zelta racējs no darba nav baidījies jau

mazotnē un tā smagā darbā strādājot

viņam nobriedis arī uzskats, ka bez dar-

ba dzīvē nekas nav sasniedzams.

Strādnieku saimē ir ari vairākas sie-

vietes, kas līdzās vīriešiem sekmīgi veic

kūdras rakšanas darbus. Trīs draudze-

nes, kas diendienā strādā pie kūdras

transportēšanas — V. Dzene, E. Rimšā-

ne un V. Daugule par grūto darbu ne-

maz nesūdzās.

— Grūtāk bija pirmajās dienās, —

viņas teica. -— Tad sāpēja rokas, bet

tad darbā pamazām ievingrinājāmies un

tagad jau pie darba tā pierasts, ka ne-

gribētos iet kaut kur citur strādāt Pie

tam visa strādnieku saime ir loti saticī-

ga un var sacīt, ka mēs esam viena liela

ģimene tiklab kopējos priekos kā bēdās.

Solidaritātes izpausme kaujā
Ja pētām kāda kollektīva psicbi, tad

dzīvē bieži vien izdevība vērot, ka viens

no tās izpausmes spilgtākiem veidiem ir

t- s. korporatīvā solidaritāte. Solidari-

tātes galvenie dzenuli ir palidzibas in-

stinkts un biedrošanās dziņa. Solidari-

tāte ir morāla *r.ire, kas vieno katra kol-

lektīva individus, aizrauj viņus savstar-

pēji izpalīdzēties un mudina uz uzupurē-

šanās gatavību. Vislielākā saskaņotība

nepieciešama kaujā un tur visbiežāk

vienības visus locekļus pārņem solidari-

tātes gars visaugstākā pakāpē. Kaujā

visspilgtāk izteicas devīze- «Viens par

visiem un visi par vienu». Citētie pie-

mēr, kuri ņemti no żurn- «Mil.-Vv'o-

chenbl.» slejām un zīmējas uz nesena-

jām kaujām austrumos, to spilgti apstip-

rina-

Pirmais piemirs attiecas uz tām kau-

jām, kad gen. Guderiana tanki traucās

uz D., lai noslēgtu loku ap boļševiku

spēkiem A. no Kijevas. Kādai stukasu

vienībai uzdots iznīcināt tiltus, pāri ku-

riem boļševiku masas mēģina izslīdēt

no ieslēguma. Stukasu vienība slēgtā

formācijā tuvojas savam mērķim. Tilti

sasniegti. Stnkasi straujā kritienā no

2000 m augstuma pāriet triecienā. Boļ-
ševiku zenitartrlenjas uguns ir ārkārtīgi

spēcīga, bet nespēj padzīt uzbrucējus no

mērķa- tie neatturami noslīd dažu metru

augstumā virs tiltiem- Eksplozija seko

eksplozijai. Baļķi un dēli lido gaisā-

Pēc tam lidmašīnas atkal strauji paceļas

pret debesu izplatījumu. Te piepeši

galvas telefonā dzirdams izsauciens:

«Trāpīta lidmašīna. Esmu spiests no-

sēsties» Tūliņ atskan ari grupas ko-

mandiera balss: «Grupa, uzmanību! Riņ-

ķot lokveidīgi- Nosēdīšos pie cietušās

lidmašīnas.»

Lidmašīnas riņķo virs tās vietas, kur

«aizšautais purns» nosēdies. Apkalpe

urbjas ar skatiem zemē. Boļševiki ātri

pamanījuši vācu lidmašinas nosēšanos

un no apkārtējiem mežiem plūst pie tās-

Riņķojošie stukasi tikai to gaidijuši: ar

ložmetēju uguni boļševiki drīz vien pa-

dzīti un uz bēgošiem vēl nomestas pēdē-

jās bumbas.Grupas komandieris pa to lai-

ku nosēdies, uzņēmis bojātās lidmašinas

apkalpi un nu pārslodzita ar kravu ma-

šīna tikko ar grūtībām spēj pacelties

gaisā. Sajūsmā grupa traucas atpakaļ

pāri frontei. Varoņdarbs veikts. Tā ir

visdziļākās solidaritātes zīme.

Kāds cits piemērs. Iznīcinātāji, kuri

apsargā stukasu uzbrukumu, ierauti ci-

ņa ar pārsvarā esošiem boļševiku iznīci-

nātājiem- Jau pirmā triecienā krievi iz-

klīst, bet kas nav notriekts zemē, meklē

glābiņu bēgot Te vērojams, ka kādam

vācu iznicinātajam uzliesmo motors. Pi-

lotam nekas cits neatliek, kā izlēkt ar

izpletni. Lēni viņš noslid kādā nelielā

klajumā mežā, netālu no vācu priekšē-

jām vienībām, bet tomēr vēl ienaidnieka

ieņemtajā territorijāu Viņa kollēgas riņ-

ķo virs izlēkšanas vietas un redz, ka

izlēkušais leitnants noslēpjas kādā šķū-

ni. Līdz vakara tumsai divi iznicinātāji

turpina riņķot virs leitnanta nolaišanās

vietas, uzraudzīdami vai tai netuvojas

boļševiki- Tumsā neliela saujiņa kaujas

biedru sēžās kādā apvidus automobili un

traucās uz kājnieku priekšējām pozīci-

jām. Ar bataljona komandieri norunāts

izdarīt rita ausmā uzbrukumu mežam,

lai izglābtu ievainoto. Rīta ausmā Izni-

cinātāji atkal riņķo virs meža, kas pilns

boļševiku. Mežu nesaudzīgi apšauda

ložmetēji. Sīvā cīņā kājnieki ielaužas

mežā- Kamēr boļševiki attopas un pa-

gūst pievākt pastiprinājumus, ievaino-

tais leitnants - lidotājs jau atbrīvots-

Izpalīdzība citādā veidā. Austrumos

oktobra slapjdraņķis beidzies un iestā-

jies spēcīgs sals. Laukus klāj bieza snie-

ga kārta. So sniega lauku šķērso vācu

kājnieku priekšējo ierakumu līnija- Ze-

mā pārlidojumā izdevība vērot, ka kāj-

nieki veido ierakumus un būvē pat-

vertnes. Kam nav jāatrodas laukā, tas

slēpjas bunkuros, zemnieku būdās vai

patvertnēs. Stukasiem pārlidojot, kāj-

nieki apzīmē priekšējās līnijas atrašanās

vietu. Stukasi jau ne vienreiz vien šo

līniju pārlidojuši. Viņi apzinās savas iz-

palīdzības vērtību, bet viņi ari apbrīno

kājnieku izturību.

Tā nu vakarā, sēdot kādā zemnieku

būdā, kāds no stukasn vīriem saka:

«Rītdien es metišu bumbas uz savām

vienībām.» Nākošā rītā zemā lidojumā

viņi pārlido savas priekšējās pozicijas-

No lidmašīnām birst «mazas, četrstūrai-

nas bumbas. «Kājnieki sākumā metas

aizsegā, bet nedzirdot detonāciju, dro-

šākie jau mēģina pielīst «nomestām

bumbām». Izrādās, ka tie ir mazi sai-

niši ar cigaretēm, Šokolādi un tml. Sa-

jūsminātie kājnieki ar kabatas lakati-

ņiem, kartēm, karodziņiem v- с noraida

pateicības zīmes aizlidojošiem stuka-

siem, kamēr boļševiku uguns piespiež

vious no jauna slēpties. Sajūsmā kā

fakts tomēr paliek. Šis stukasu grupas

viri no tā laika vienu dalu savas uztu-

ra devas «bumbu veidā» ziedo saviem

kājniekiem.

Šeit atzīmēti tikai nedaudzi piemēri,

bet vācu armijas solidaritātes izpaus-

mes pakāpi un garu tie jau apliecina vi-

sai spilgti- Spēcīgi attīstātas solidaritā-

tes jūtas ir viens no bruņoto spēku stūra

akmeņiem-

(Pēc «Mil-Wochenbl.» 1942. g.

45- burt )

Vidū vlasi un skolas direktors P. Vanags, skolas darbnīcu vadītājs A. Bergmanie, inspektors Bāriņš un citi skolas mā-

cības spēki.

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļa techniskās vidusskolas audzēkņi, audzinātāji un viesi skolas izlaiduma aktā.

Jānostabilizē

patērētāju biedrību darbs

Daugavpils apriņķa vecākais R. Blūz-

manis pēdējās dienās inspicējis vairākus

pagastus, iepazīstoties sikāk ar pagastu

pašvaldību darbu un pagastos novieto-

tiem uzņēmumiem un iestādēm. Pēdējā

braucienā apriņķa vecākais sevišķu vē-

rību veltīja patērētāju biedribām, vēro-

jot to tirdzniecības darbu un iedzīvotā-

ju apgādi.

Neapmierinošs stāvoklis ir Kalupes

patērētāju biedrības Nīcgales nodaļā.

Patērētāju biedrības sēdeklis atrodas

Kalupē un Nīcgales nodala nespēj veikt

nekādus patstāvīgus darījumus. Sis stā-

voklis neērts sevišķi tāpēc, ka Kalupe-,
patērētāju biedribai preces piegādā no

Nīcgales stacijas, tādējādi preces vis-
pirms ved garām patērētāju biedrību
nodaļai uz centru Kalupē. Tur precēt
sadala un ved atkal atpakaļ uz nodala.
Šāda pat nelietderīga rīcība notika arf
ar liniem. Nīcgales nodaļai patstāvīgi,
linu iepirkšana netika uzticēta, bet lauk-
saimniekiem lini bija jāved uz Kalupi.

Protams, linus pēc tam veda atpakaļ ox

Nīcgales staciju, šī nenormālā stāvokļa
nokārtošanai būtu vai nu Nīcgalē jino*
organizē patstāvīga patērētāju biedrība,
vai patērētāju biedrības sēdeklis jāpār-

ceļ no Kalupes uz Nīcgali. Pelama aina
vērojama arī Līksnas patērētāju biedri»

bā. šeit patērētāju biedrības vadība пат

pietiekami enerģiska, lai sagādātu patē-

rētājiem visnepieciešamākās preces. Tā»

pat patērētāju biedrības valde nav rūpē-
jusies par labākām telpām veikala iekār-
tošanai. No šādas patērētāju biedrība

pasīvas rīcības cieš visi pagasta iedzīvo-

tāji. Jau labāki nokārtota darbība hidrai

un Preiļu patērētāju biedribās, bet tei-

cami darbojas Līvānu un Dagdas patērē-

tāju biedrības.

Vērojot amata viru darbu, sevišķi
tas sakāms par patērētāju biedrību va-

dību, dažos gadījumos konstatēta iedzī-
vošanās kāre. Neapzinīgie amata izpildī-

tāji centušies iegūt priekšrocības ne ti-

kai sev un draugiem, bet arī citādi apiet

sabiedrības intereses. Par visiem gadī-

jumiem apriņķa vecākais lūdzis ievadīt

izziņu un noziedzīgajiem darbiniekiem

būs jāatbild tiesas priekšā.

Apmeklējot pagastu pašvaldības, ap-

riņķa vecākais sniedzis tuvākus norādi*

jumus paj vilnas nodošanas sekmēšanu.

Aitu turētājiem jāievēro, ka tagad dota

iespēja pret nodoto vilnu saņemt kupo-

nus tekstilpreču iegādei. Apģērba un

apavu taupīšanai jāpiegriež vērība ne

tikai pilsētniekiem, bet arī lauku iedzī-

votājiem, visplašākā mērā izmantojot

nolietotos apģērbus. Mazlietotie būtu

pāršujami, bet vairāk nolietotie dodami

pārstrādāšanai.

Apriņķa vecākais stingri uzdevis vi»

sām pagastu un pilsētu valdēm katrā ga-

dījumā nākt pretī brīvprātīgiem nn brīv-

prātīgo ģimenēm, lai nekad nevarētu sū-

dzēties par nepietiekamu pretimnākšanu.

Pagastu un pilsētu apmeklējumos ap-

riņķa vecākais uz vietas izkārtojis dau-

dzus saimnieciskus jautājumus- Līvānos»

ievērojot plašās apkārtnes lielos piepra-

sījumus pēc kaļķiem, tagad sāks darba

Līvānu Cālīša kalku ceplis, apgādājot

plašāku apkārtni ar dedzinātiem kaļ-

ķiem.

Rudzētos labvēlīgi atrisināts medicī-

niskās palīdzības jantājums, jo telpt

trūkuma dēl pēc rajona vesmāte/ «dzī-

votājiem bija jā'/iēro liels gabals.

Telpf javrājunu tagatf atrtei/<āts. Ll*

dzig/ stāvoklis \p Bik'/miekos, bet vis-

tuvākās dienās ari šeit jautājumu lab-

vēlīgi nokārtos.

Uguns

Lilija Auza.

No visiem elementiem vijīgākā tu.

Ar liesmu mēlēm skaujot iznicini;

Caur debess augstumu, caur gaisu

plašumu

šķiet negants vējš kā elle trakotu.

Kad skūpstīdama kaisli pazudini- —

Bet kad tu mani kvēlās rokās turi ciot —f

Man dvēsele kā varavīksne zied-

Kāmalenietiselli kurināja
Andrieva Niedras stāsts

(1. turpinājums.)

Tā viņi salīga uz trim gadiem,

Par algu velns malēnietim atjāva uz

projām ieianu izvēlēties to mantu,

kas viņam ellē vislabāk patikšot.

Tā malēnietis tika ellē par katla

kurinātāju.
Un nevarēja teikt, ka velns viņu

. .
... -r , •v- ... •Z,

butu vīlis. Darbs nesam bij viegls
... , , -r-. • „•

жи

*

un ēdiens labs. Tikai par vienu та-

Г • • v-« u -
Г.

lenietim bn brīnums: kadeļ ta putraicuiciini и j v -**
.

katla nekad netika gatava: Bet pie
... -

.
. ...

... -i, tskaidrības tur viņam grūti bij nakt.

Katlam bij virsū vāks, un velns

•tingri bij noteicis, ka vāku atvāzt

nedrīkstot. Tikai pats viņi reizi no

reizes pārnāca nobridies mājā ar lie-

lv maisu un izpurināja savu nesamo

katlā. Tikai malēnieti viņi pa to

brītiņu ietrenca mežā. Bet kas tad

malēnietim ko bāzt degunu svešā

katla? Kad tik' diena projām un vē-

ders pilns.
. . . , . ..

Та malēnietis nokurināja pirmo
, ~ , _

„J. z
gadu svilpodams. Bet otra viņš tika
у . .

r

. . .ji .

jau domīgs: velns zin, ko viņš te ta
J

* . •

var savārīt.
.. un pasam tad viss

, . xr . . - ,bus jāizstrebj. Vai nav redzēts:
J ■

Bet kad trešais gads gāja uz bei-

gām. tad malēnietim nedz vairs nāca

miegs, nedz ar4 anbējāe ēst. Jm

vien stāvēja prātā: velns zin, ko es

te vāru!

Beigās viņš vairs nevarēja iztu-

rēt. Nolūkoja bridi, kar velns aizgā-

ja no elles ar diviem lieliem mai-

siem, noklausījās, kā viņš aiziedams

vēl noslēdza elles durvis, an tad at-

cēla katlam vāka.
t .

lai redz, kā tad

būs.

No sākuma sagriezās tikai garai-
ņi pa gaisu, an malēnietis nekā ne-

varēja katlā saskatīt. Bet tad viņš

paņēma pavārnīca an apjauca viru-

ma.

Apjauca an pārbijās: katlā vā-

rījās dzīvi cilvēki 1 Pus izvārījušies,
bet vil dzīvi I

Aiz šausmām malēnietis gribēja
vēl izraut pavārnīca no katla an

cirst vāku atkal cieti, bet bij jau par
vēlu: grēcinieki saķērās ap pavārnī-

ca an nelaida to vairs vaļā, klieg-
dami un vaimanādami tik briesmī-

gi, ka malēnietis būtu skrējis mežā,

ja elles durvis nebūtu noslēgtas.

«No ir velns murdā!» malēnie-

tis domāja, un ceļgali viņam drebē-

ja. «Atstāt nu to pavārnīca tiem

grēciniekiem. . ■
nāks velns mājās

un prasīs, kur pavārnīca? Vilkt vi-

ņas visas laukā ar pavārnīca kā vē-

žus ķeselē. . . prasīs velns — kas tos

te laida? Ne, te cits nelīdz, kā vār-

dfritna ļ

Un viņš sataisīja mīlīgu seja nn

teica mīlīgā balstiņā: «Labdien, mī-

ļie radiņi! Kā jums labi iet?»

Izrādījās, ka grēciniekiem pa el-

li pavisam negāja labi. Kas koro bij
ellē iejājis, tas jāja viņa joprojām
pa elles suta. Tā zirga zaglis bēga

pa elles katla apkārt vien. apkārt
vien ar iemauktiem rokā. bet no-

zagtais zirgs dzinās krākdams viņam

pakaļ nn meklēja viņa nogrābt aiz

krēpēm. . .
Burłaka dūra pats sevi ar

liela dūci. bet nevarēja nodurt. Ap-

runātājam bij mēle piedegoši pie
katla malas, un neviens vairs neva-

rēja saprast, ko viņi aprunā. Svešas

zemes dalītājs griezās kā skriemelis

pa katla dibenu nn brēca: «Tev ma-

liņa, man viducis! Tev maliņa, man

viducis!» Zīds gribēja taisīt rebes.

bet viņam nebij ko pārdot. Tad

viņi solīja pārdot sava bārdu, bet

nebij kas pērk. Un ja kāds ar' pir-
ka — tam nebij, ko samaksāt. Po-

litiķi makšķerēja balsis, bet tiem

vairs nebij ko likt uz āķa. Dubult-

vekseļnieki rīstījās ar neizpirktiem
vekseļiem, kas viņiem elli visi bij

pašiem jāapēd. Ceļu ministriem bij
jānes uz Amerika atpakaļ sarūsēju-
šas lokomotīves, bet ej nn sazini,

kur ellei ir Amerika! Citam vies bij

jāparedz, viss jāsagādā. — bet ko

ta velou vāks paredzēsi ko sanādā-

si, kad esi jau iebraucis elle ar vite

gādāšanu!
Tad viens jau atlaidās no pa-

vārnīcas. Malēnietis to pazina: tas

bij turpat netāl' no viņa sādžas, un

ļaudis par viņu runāja, ka viņi stip-

ri pinoties ar citu sievām. Tagad tai

sievas bij salipušas ap viņu ka aklie

dunduri, un nabags nu svīda un
el-

sa un gaiņājās, lūgdamies: «Apžē-

lojaties tak! šitādā versme!» Bet

neviens viņa nežēloja.

Bet tad malēnietis notrnkās pat

jaunu: no katla dibena uzpeldēja
viņa tēvs. paskatījās dēlā dusmīgu

nospļāvās un nogrima atpakaļ. Tad

uzpeldēja tai pašā vietā viņa māte,

tēvu mierinādama: «Bet veeīt\ ko

tad puika tur var darīt!»

«Bet māt1

,
kā tad tu te tiki?»

malēnietis iesaucās savā nobīlī.

«To pašu oliņu dēļ. ko es kaimitt-

mātei aplasīju .. .» māte Šņukstēja.
«Te uz olām biji tik kāre, un

mūsu

visu bij palikuse ālavās!» Izrādījās,

ka ar! tēvs bij iekļuvis ellē dēla slin-

kuma dēļ: dēla jaunie zābaki bij

gadatirgū zagti. Un nu dēlam jāku-

rina katls nn jāvāra pašam savi ve-

cāki! Jā, tāds tas elles liWums nn

reiz fr!
M

«Bet vai tad no šejienes nekaol

vairs nevar tikt lauka?, dēls vaima-

nāja. iXensjMvMM sekoejl
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