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pasta nodaļās.

Kaujas pie Volgas
Vadoņa galvenā mītne,

1942* gada 2. septembrī.

Rcuņoto spēku virspavēlniecība ziņo:

Dienvidaustrumos no Anapas turpinās

aa rumāņa uzbrukums pret sīva

pretestība Izrādošo ienaidnieku, kas at-

rodas nocietinātās augstienēs.

Pie Stalingradas pēc niknam cinim

до vienības pievirzījās pilsētai Oda

VoJgal nn atsita vairākus stipra leaaid-

pjeka spēka pretuzbrukumus. Zeoītarti-

lerija Volgā nogremdēja kāda 500 bet Ha-

la motorka*!. Kāda IziūkJldmailaa Vol-

gas deltā, dienvidos no Astrachanas, ar

bumbo trāpījuma nogremdēta kida bo|-

jeviku taakkuģi.

Dienvidrietumos no Kalušas an pie

Sževas atvairīja vairākus boļševika vie-

tēja rakstura uzbrukumus, bombardējot

lenaidnieka spēkn koncentrējumus ar ar*

pierijas uguns aa gaisa spēkn palīdzību.

Dienvidos no Ladogas ezera atsisti

atkārtoti ienaidnieka uzbrukumi, noda-

rot boļševikiem smagus, asiņainus zau-

dējumos. Jūrā ar bomba trāpījuma no-

gremdēja kida boļševika torpēdlafva aa

bojāja 2 transportlahraa.

Dieni aa naktī mana kaujas lidmašī-

nas uzbruka kādam svarīgam dzelzceļa

mezglam ziemeļrietumos no Maskava*.

Aizlidojot, novērotas eksplozijas aa Heil

agros grēki

Pagājušā naktī boļševiku lidmašīnas

uzlidoja ģeaerālgubernatūral nn Aus-

trumprusijai, uzbrūkot galvenokārt Var-

šavas pilsētas iedzīvotāju kvartāliem.
Izcēlās vairāki ugunsgrēki

Vācu nn Itāļu ātrās vienības, uzbrūkot

britu pozīcijām Ēģiptē, iznīcinājušas 30

lenaidnieka tankus. Šinīs ciņās 31. au-

gustā nn 1. septembri gaisa kaujās vāca

аа Kaļu Iznīcinātā! notrieca 51, bet ze-

nītartilerlja 4 britu lidaparātus. Kāda

vien zemūdene Vidusjūrā no kāda kon-

voja nogremdēja 4000 brt lielu tvaikoni.

Atsevišķa lidmašīna dienas uzlidoju-

mos leņemtiem rietumu apgabaliem britu

gaisa spēki vakar zaudēja 2 lidmašīnas.

Pagājušā naktī britu aviācija uzlidoja ari

vairākām vietām Saarplalcē. Civiliedzī-

votāju vidū bija zaudējumi. Dzīvokļa ra-

jonos, sevišķi Saariautenē, radis mate-

riāli zaudējumi an skartas būves. Divos

nzbmcējns lidaparātus nogāza.

Vieglās vica kaujas lidmašīna formā-

cijas panāca smaga kalibra bnmbn trā-

pījumus kidā karavīra nometnē Anglijas
dienvidapiekrastē. Nakti nometa sprāgst-

aa degbumbas az militāriem mērķiem

Mldlandē aa Bemelanstnimanglrjā, kar

Pēc tam varēja novērot ugunsgrēkus.

Bruņoto spēka virspavēlniecība tālāk

aino:

Pie DJepee iegūti ang|u pavēlē (pfo-

rreisoits vruu vauxxoas rietumnieciski mežonīgām metodēm

likums L, 4. nodalījums, skaitlis B-2)

teikts: kur vien lespējams gūstekņiem

sasiet rokas, lai viņi nevar iznīcināt sa-

vus dokumentus.

Bruņoto spēku virspavēlniecība savā

1942. gada 30. augusta ziņojumā atklāti

pieminējusi, starp cito, ari šo angju ope-

ritīvās pavēles nodalījumu. Angļu val-

dība stāvokli šai sakari neieņēma.

Bruņoto spēku virspavēlniecība de-

vusi rikoj urnu saslēgt sākot ar 1942. ga-

da 3. septembri pīkst. 14 gūsti kritušos

angļu virsniekus un kareivjus. Šādas

rīcības pamatojums gūstekņiem paziņots.

So rīkojumu atcels, tikko anghi valdība

dienesta kārtā atsauks augšminēti pavē-

lē norādīto vietu par vien kara gūstekņu

sasaistīšanu.

Bruņoto spēku virspavēlniecība tālāk

paskaidro, ka uz visām turpmākām šāda

veida rietumnieciski mežonīgām meto-

dēm, kas Izrāda varonīgiem karavīriem

nicināšanu an kaitējumos, nekavējoties

atbildēs ar asākām represijām.

Vica karavīri līdz šim
— to apstipri-

na neskaitāmi foto uzņēmumi, kas Izda-

rīti Djepes apvidū — uzskatīja un turēja

angin gūstekņus par krietna pretinieku.

Angļa vadībai atliek spriest, vai šis vī-

nu pielaistais grozījums attlecībi uz Iz-

turēšanos ar gūstekņiem pēc Djepes pie-

redzes skars vairāk britu vai vicu gū-

stekņus.

Ikviens nams atkal un atkal no ļauna |ā izmeklē, vai tur vēl neslēpjas Izklīdinātie

boļševiki.

ATKAL KRITIS KĀDS PADOMJU CIEMS

Igauņu leģions — tautas cerība un gods
ON. Rēveles laikraksts «Eesti Söna»

apsveic 1. septembra ievadrakstā Vado*

oa lēmumu par igannn leģiona dibināša-

nu- Laikraksts izceL ka igauņu karavī-
riem ki pirmajiem Austrumzemes tautu

vidū ir piešķirts gods piederēt savam

nacionālam leģionam. Igauņu vīru vēlē-

šanās pēc atbrīvošanas no lieliniekiem

nekad nav bijusi citāda, kā savu nacio-

nālo goda parādīt dnā pret sarkanām

briesmām, turot augsti arvien igauņu

karogu, kas tai paSi laiki varētu node-

rēt kā mājiens nn aicinājums citām tau-

tām iet to pasu celu. Pirms diviem ga-

diem, kad Igaunija viena pati stāvēja
sarkanā pārspēka priekšā, tagad cioā

var pierādīt savu kareivisko godu. Igau-

ņa tauta uzskata sevi ne bez pamata par

kareivisku tautu- Savos karavīros vina

iemieso igauņu cerības un godu. Igauņu
leģions apvieno savas tautas labākos

brīvprātīgos.

Nemieru draudi Īrijā
DNB. Amsterdamā, 2. septembri.

Britu zipu birojs zipo no Belfasas, ka

Ziemeļīrijas policija atradusi divas tik

lielas ieroču noliktavas, ka nevarot būt

ianbu par «plaši izveidotu sacelšanās mē-

ģinājumu», kurš droši vien domāts kā

atmaksa par īra Tomasa Viljamsa apcie-

tināšanu.

Viena no ieroču noliktavām esot lie-

lākā, kāda jebkad Ziemeļīrijā atrasta.

Starp citu, atrastas Luisa patšautenes.

mašīnpistoles, granātas, municija un

•Prāgstvielas. Nevarot būt šaubu, ka šos

ieročus bijis paredzēts Izdalīt IRA lo-

cekļiem, varbūt, ka tas jau ari pa daļai

noticis- Ulsteras policija paskaidrojusi,
ka jāsagatavojoties dažādiem starpgadī-
jumiem. Galvenokārt sagaida uzbruku-

mus cietumiem- IRA «armijas padome»

Publicējusi brīdinājumu, norādot, ka par

katra veida nemieriem būšot atbildīgi

•merikānu karavīri.

JAUNI BOĻŠEVIKU UN ANGĻU MELI

DNB. Visi jā, 2. septembrī. Franču

Informācijas ministrija publicē sekošu

oficiālu komunikē: «Dažādas ārzemju

«gentūras izplatījušas baumas no padom-

ju un angļu avotiem, ka vācu valdība

Pieprasījusi no Francijas atļauju izman-

tot vācu spēkiem atbalsta punktus fran-

ku Rietumāfrikā- Dažas no šīm aģenta-

rām pat apgalvojušas, ka vācu spēki ie-

radušies Dakarā- Franču valdība kate-

goriski atsauc šo melīgo informāciju,

kas vienīgi paplašina to garo melu sa-

rakstu, ko jau kopš diviem gadiem sā-

kusi Izplatīt Londona un Maskava-»

ari amerikāņi atzīst djepes

mācību

DNB. Madridē, 2. septembri- Kā

no Buenos Airesas zipo, arī ZASV prese

atzīstot Djepi kā zaudētu kauju. «New

York Times» Londonas korespondents

saka, ka Djepe esot bijusi nepārprotama

mācība. Militāro lietpratēju domas Ir,

ka ari katrs turpmākais mēģinājums ar

visiem sabiedroto spēkiem Padomju sa-

vienības stāvokli neatvieglinās.

BRITI PIE DJEPES ZAUDĒJUSI

127 LIDAPARĀTUS

DNB. Berlīnē, 2. septembri. Reu-

tera aģentūras pūles aizplīvurot smagos

britu gaisa spēku zaudējumuspie Djepes

cietušas neveiksmi. Pēc neapgāžamiem

novērojumiem, briti desanta mēģinājumā

zaudējuši 127 lidaparātus- Vācu zaudē-

jumi visu atvaires operāciju laikā ir 35

lidaparāti un nevis 93, kā to apgalvo

Reutera aģentūra.

Atentāts pret Indijas
vicekarali

DNB. Tok Ijā, 2. septembri. Xi no

Singapuras zhjo, Jaundēlijas radiofons

Publicējis zinu par revolvera atentātu

Pret Indijas vicekarall lordu Lmlitgovn.

Uzbrucējs apcietināts un uz vietas no-

šauts.

APCIETINĀTS VISINDIJAS KONGRESA

KOMITEJAS LOCEKLIS

DNB. Amsterdamā, 2. septembri.

Kā Reutera aģentūra zloo no Bombejas,

otrdien Kaunpurā apcietināts Pandits

Balkriskna Sharma, Vlsindijas kongresa

Partijas izpildu komiteias lecektis,

Barbarisks angļu uzbrukums

sievietēm un bērniem

Bombardēts Parīzes - Bordo ātrvilciens

DNB. Ptrīti, 2. septembri. Acu-

liecinieki par angļu gaisa uzbrukuma

Parīzes - Bordo ātrvilcienam stāsta, ka

angļu lidotāji atkārtoti uzbrukuši vilcie-

nam ari tad, kad tas jau bija apturēts-

Kad vilciens pieturēja, neievainotie

ceļotāji izkāpa un mēģināja apkārtnē pa-

slēpties. Angļu lidotāji bēgošos apšaudī-

ja ložmetējiem, pie kam tiem sieviešu un

bērnu gaišās drēbes mēnesnīcā noderēja

kā mērķis- Ārsts, kas sniedza pirmo

palīdzība —- nogalināto bija pavisam 27—

paskaidro, ka vairāki nonāvētie nogali-

nāti ložtsetēia carvēan. Ir ■■■otu Moli

skaita dēl nebija iespējams tos visus tū-

līt nogādāt slimnīcā. Tā kā vācu sani-

tārais dienests tomēr tūliņ izpalīdzēja ar

ambulancēm un satiksmes līdzekļiem,

esot bijis iespējams visiem cietušajiem

sniegt laikā medicinisko palīdzību.

Smagi hritmjtanku

zaudējumi Ēģiptē
DNB. Romā, 2. septembrī- ltalu

bruņoto spēkn virspavēlniecība zipo:

Vācu un itara tanku vienību triecienā

Ēģiptes frontē vakar iznicināti 30 britu

tanki Ans włarn gaisa apēkl savus aa-

brukumus vērsa pret uz priekšu izbīdī-

tām ienaidnieka vienībām, kā ari apgā-

des Ūnijām. Pēdējo divu dienu laikā itā-

ļu un vācu aviācija gaisa kaujās notrieca

51 ienaidnieka lidaparātu, kamēr zenīt-

artilerija notrieca vēl 4 ienaidnieka lid-

aparātus. Britu aviācija uzlidojumā va-

rākāra SicHijas apdzīvotām vietām ie-

dzīvotāju kvartālus un kādu pasažieru

vilcienu apšaudīja ar ložmetējiem. Kāda

mūsu zemūdene neatgriezās savā bazē.

Zaudējums paziņots komandas locekļu
piederīgiem. Mūsu jūras spēki nogrem-

dēja kāda ktfiaidriicika zemūdeni.

Jaunieceltais novada komisārs

Ri ecken 's ieradies Daugavpilī
Saziņā ar relchsmlnlstrlju, līdzšinējā

Daugavpils novada komisāra Friedrich'a

Schwung'a vietā par Daugavpils novada

komisāru iecelts līdzšinējais Igaunijas

ģeuerālapgabala Pērnavas novada komi-

sārs Riecken's. Viņš Jau ieradies

Daugavpilī un šodien pārņem amata pie-

nākumus.

Pagājušā gada 3. septembra rīts

bija diena, kad tagadējais novada

komisārs, toreiz kā novada komi-

sāra vietas izpildītais, leradās Dau-

gavpili, atstājot agrāko Krelsleitera

posteni Flensburgā. Tagad tieši pec

viena gada Riecken's kā novada ko-

misārs atkal ieradies Daugavpili, lai tur-

pinātu darbu, ko sācis pirms gada, nn

ko Latgales atplaukuma labi līdzšinējais

novada komisārs Fr. Schwungs veicis

viena gadalaikā. Kaut arī tagadējaisno-

vada komisārs Riecken's pagājušā gadā

tikai dažas dienas Izpildīja novada komi-

sāra pienākumos, tomēr viņa Interese nn

rūpes par novada dzīvi bija lielas. Jaa

pirmajās dienās viņš ne tikai apmeklēja

DangavpHi, bet ari devās tālāko* brau-

cienos pa Latgales novada, sevišķu vē-

rība piegriežot Rēzeknei nn Ludzai.

Novada komisārs Riecken's nāk no

Slezvlg-Holštemas zemnieku ģimenes.

Novada komisārs ir 41 gadu vecs nn Ir

viens no pirmajiem nacionālsociālistiskas

kustības cīnītājiem. Vhjš ilgu laiku strā-

dājis savā dzimtenē kā pilsētas galva nn

vēlāk kā apriņķa priekšnieks. Sadarbī-

bā ar savu apgabala priekšnieka, taga-

dējo valsts komisāra Lohsi, Riecken's

leguvis vloa pilnīgu uzticību. Jaunajam

novada komisāram ir plaša pieredze

saimniecisko un kulturālo lietu kārtoša-

nā, tāpat arī administratīvā darbā. Pa-

gājušā gadā, kad Riecken's atstāja mū-

su novada komisāra vietas Izpildītāja

posteni, viņš devās nz Pērnavas novadu,

kur līdz šim laikam darbojās kā novada

komisārs. Sls laiks mūsu novada komi-

sāram devts plašu pieredzi tagadējam

amatam. Pēdējais darba gads, kas pava-

dīts Austrumu apgabalā, plašāk un dziļāk

vīnu lepazīstinājis ar tā vajadzībām.
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Kominterna

zvaigznes riets

Iznicināšanas karš pret Padomju

savienību ir citādas dabas, kā pārējie

valstu konflikti karu vēsturē. Vācu

un sabiedroto armijām pretim stāv

nevien čekas bruņotie spēki, labāk

sakot io spēku atliekas, bet visas pa-

saules padibenes ar savu centru —

< trešo internacionāli. Padomju vara

. Krievijā dzima kā starptautiskās ko-

' mūnistiskās kustības vadoņu revolū-

I cionārs akts, bet ne kā krievu tautas

• izdarīts iekšējs apvērsums. Anarkija

i bija labvēlīga zemes starptautiskai
bandai nodibināt Pēterpilī savu varu

ar strādnieku deputātu padomju un,

vēlāk — komisāru padomes izkārtni.

Ar katras zemes nacionālu varu

kaimiņu valstīm iespējams panākt

saprašanos, lai cik savdabīga būtu

tās iekšējā iekārta, paražas un dzīve.

Ar komunistu padomju zemi lietas

ir pavisam citādas. Visa šī zemes

īpatnība bijusi ieroču kalšana un ga-

tavošanās iekarot Eiropu un iznīci-

nāt tās kultūru. Ar laiku čekas varas

vīri paspēja komintema tīklā ietīt

daudzus miljonus cilvēku visās pa-

saules malās. Lūk, kur ir padomju
zemes sarkanarmijas rezerves, kas nav

mazāk bīstamas kā pats kodols —

Maskavas vara. Un kad ar Staļina
saorganizētām bandām galā tiks vācu

un sabiedroto varonīgās armijas, tad

komintema zvaigzne būs norietējusi.
Padomju varai krītot un čekas

valstij sabrūkot zem vācu armijas
vesera sitieniem no boļševiku militā-

rās varas drīz vien pāri nepaliks ne-

kas, bet komūnisma un marksisma
nezāles sēklu vajadzēs iznīcināt garī-
giem — ar tautu pārau-
dzināšanu un jaunu ideālu došanu

masām. Komintema indei pretim jā-
sniedz pretinde un tautai jādod pozi-
tīvi kultūras un ētikas ideāli.

Komunisma apkarošana ir visu

tautu veselīgās sabiedrības lieta, tā ir
visu valstu kultūras un civilizācijas
nākotnes lieta. Pretkomintema paktā
apvienotās valstis dod jaunu sparu
šai starptautiskai kustībai, kuras mēr-
kts ir boļševisma iznīcināšana visā
pasaulē.

Krievu tautas slimās dvēseles labā-
kais pazinējs — rakstnieks Dosto-

jevskis, daudzos savos darbos tēlo
savu tautiešu nihilistus — anarkis-

tus — nākošos komunistus kā sāta-

nus, kā slepkavas, nodevējus un ze-

mas atriebības velnus, īstos mūsu die-

-5
nu čekistus. Rakstnieka gaišredzība
krievu un internacionālā komūnisma

• vēsturē piepildijusies pilnā mērā, tikai

agrāko gadu desmitu, pagājušā gada
simteni, revolucionāra ideālisma vie-
tā stājusies rupja varas kāre, cilvēku
izdzimuma brutalitāte un vēl nepie-
dzīvota asinskāre, sadisms. Padomi-

jas komūnisma izpaužas tautas padi-
benes politiskā plāksnē, tās padibe-
nes, ko morālā ziņā aprakstījuši gan-

• drīz vai visi krievu klasei.

i- Līdzi grim***m'< Čekas valstij
r grimst art f*« "n"\ bērns — komin-
a terns. Jaunās saules lēktā noriet ko-
:- minterna piecstūra zvaigzne. Patiesībā
- t* jau tagad norietējusi. No čekas vī-
- r« ' я ''пт norauts maņu plīvurs, nn

r kultf-"T cilvēce šausmās novērsusies
в гю

r īaskavas noziedzīgās sērgas —

a komintema. Jaunās dienas ausmā rz-

s- aaisīs ari smagās, baigās atminas par
u laikmetu, ko apzīmogoja sarkanā
• zvaigzne.
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Bekanntmachung

Betrifft: Eatzar. iār

anc r<trzjz~g vaaаЧвааПваавЕаапа

Dar Gebietskommissar Dünaburg

i.A. R. WIECKBERG

Bekanntma chung

Asa Mocuc den 7. September 1942

tnr< "^saai""
Kaaier, <L b. soiebe. die bis sam 1. Ok-

tober 1942 das Р. Lebensjahr егтеаП*

babea mal baaser aoeh aaobt itajstriert

On findet n Daaabais

ta aea IMmaga 4er i Volkssckak Kr-

Waideauar-Strasse 36 statt aad zwar m

aar Ze*t voa 8 Uhr morceas bis 18 Ukr

Dtr Recisirieraac m aea Stādtea Ro-

aattea aad Kraslta, soarie ш dea Ce-

aaseadea AfJoaaw Aiskane aad Darda
findet ebeaanb am 7. 9 1942 statt afeJ-

аввмав maraan ralff«садаоавапа Ы

dea Stadt- bezar. Cememdeveraraitaafaa

Der Gebiets* ПаааЩац

i.A.R. WIECKBERG

Paziņojums

par anaaTtlba akmiiiga pajagieni aa or-

savu 1942. gada 38. im-

R.Wieckberg

PAZIŅOJUMS

кВВвЪеа skalu birsi rriļtliinja, Ji
Pafttttri ГШ 9-tndarje birs. L i- tie

mt Mb 1*42- pada L aktoarm sasaie

aafi 9. dstrībes oda aa ев ват retist
rati

AaaaalßßCiia Daagavpdī Batika 3. pa

satskoUs tafeis Kr. Vatdeaatra ваш Ш

aa patat 8 Bda 18.

lafiai ixЦа Rēzeknes aa СгааЬта:

ааЫска aa Acirsat, АтхкаЬам aa Dagda
patsalni art aneks 19C gada 7. septes

brv равввявв savēto eitti

pfbēS resp. pagasta raklez.

DBsga*sts miiJi ■ osiiira Badasaajaj
R.Wieckberg

Извещение

в ват аавввваава в ■дчуври»"ми

Ot 30. вата ста гава

Р*свювашеаве

По поручению област-
ного комиссара

R. WIECKBERG

Извещение

К авшсаеаьввк. еаввобо* T9C2.

tau» a Яшавсве агввкатвпг регас*ртшв

Регвсввааоввввсв волвжы все 9-

on вое ете ае репипаватваавсь^
Рагаавттт в Лвтвс«е авввкааат а

автешеааях 3L. оетатвА аттш ja. Кр,
Ратавре 36, от S а. утра а» 1& веч.

Двиил Заввааввавввввввнттсвв гороасвжх

ПопоручениюДвинскаго областногокомиссара
R.WIECKBERG

Mūsutautaijākļūstskaitliskilielākaiunmorāliskistiprākai

Tautas dxfrf spēka veictnaSaaas da-

lās Daagavpas apripka daaßa kopas va-

dftljs tuniskoft nspektors Ł. Radzi-

tie» sazīoi ах Taatas dzfvi spēka veici-

nāšanas kopas learamiem, paskaidro:

ta studējusi tak daada dzīvi spēka, se-

vākī ao taatas Übntajām aprautam, par

viesa ao vissvaxlxäbajiem udevaaneaa

jluzskata taatas uzfvotgrlbas aa dzfvot-

spējas stmrnāsaaa. Par fi azdevuaua

seaamca veksaaa jārūpējas liliaa taa-

tas loceetfem, bet sevišķi швом attaft-

da aa to Весам ari citās iraili cālis

atraus, ka māsa taatas attaisās aodro-

s-nāaaaai sevišķa vērība jāvaid scksai-

Ibbblli i aii uHulaaml par lab« ввввааав

dzīvā spēka pieaagamam. Taata Яved

pie аШраа, ka tarpaalk galvenā vērība

pagriežama pašam dbeVtm aa tā aa-

i' Māsa taatai nākotnē jaaÜst

morāliski vēl labākai aa skaJtfiski Be-

famav

Si виска msaieg*aßßi liapirmi via-

aaaākā vērība jāveltī ludrinitaaiī fcna-

aē- Ar amntināt labklājības ļiii iiiaaau

aa bēras skaita taaaar rlśaaos, par an-

sa parādībai bija kļāvusi bērni anatmā-

iaoa. Šāda rīcība с:vākus anaēsma

par pārāk kcbem mdjvidaabsüem, Цр ir

aaajpfjßal ваПварв PJ кааавв

kāri. Pm łada rakstura ipafiba ieaauni-

aāiarai iaciaās, jo tas traucē saskaaigas

aa Staudas dzīves jirrianlaau. Pia £

jaati<ма auracin jāniādā. iapUtat taa-

tā parašas atskatās par faaeaes аавШ-

aāsaaa. Ar vārāma Hiļ Ijaaaliai Ысек

raptcic sekot vēl ■rpiraaialn bēra* dzī-

ves gaitām, ni tos atturētu ao istaidīgas

dzīves aa anaktāsaatas az весе.^еав.

Jāstiprina vecāka aetoritite. л :ī

aizkavēta vieaa otra tautas dzīvotspēja7

-i para\f!ba- Sasāktai īi все впаея

saafaae аавааваапва.

Pareiza uzskata iißlatitisijur fime-

- edjcsa akūtam r-?r*oTiilir-„ airrfcf->-

-cilās iestāia persoaālaan aa савеав nte-

»
. . -

» л i . \• z i .
.

-
± —

.

pareiza liveJdoaaaa jaaapen savi

darbības proęriaiil ari aiiaawiaaiiicl

Да au iifialai kufffliiuna aaaMaaav

ГкваПП īsa aa tulutaVda sfauotāflem
"

ar vecie:*- Права!

Uptajßl pareizi aińtfl par aadzffiāšaan

'--« ; 2«. .? li -"ĪJ
i z: -3 i*

»aaliainiiil iipas tła fern mbasirf-

bai sevüka viuiiaabs ftvehi beraarm.

kas dzīvo ārpus tmnaes — aiziet darbā

pasēsts vai pasētu skaits. Vecākie»,

kas savas vēl Bnlajkiml аавваааквваа

bēraas paiaii svesamā. jādara viss āe-

ipr|Bßiiīi ni pareizi aokāitota aaraa-

daTba par uvja dzīves gahāzn-

IzzJßfbas persaauna. pasvaldmam aa

salasi 11itna iaieaīifcijßßß jāztpē as

par łąka lataialta aa paanija ttkāitosa-

lut-aStaJem

vēriem, pke kuries strādā jaaadesl. 3-

Sevišķi tas jādara раШвавоа, kad par

so j*«H>»*M dzīves gaitām aav vecāki

au аааааШРвщ anakl lam U аатаа Ьг

spektori pārraaga Ыilamai ■ dzīves ap-

stāktas-

Vtsās amcJba iestādēs, saskarē ar

пвтМва Mrjas/ka i■гакам mnttī :i-

-a-% sfcart. ?i .
"iaaaa. заиа м hur*

ввавва
S! jļļļļļļ* 2 "ļjJJ^aJEJS

par sievietes latnka safamvosaaa mātes

вваПвтгт*".еп] BB afaaas -•= с t i< ~
i

aa aaluatakā aa garīgo dartautā az dar-

bnlTu «mātas aa W ' ■■ labi. Bez

tam aaams jiveJcma reliģiskā dzīve, ga-

iī iia <kam aktSvt jāpiedalis taatas dzi-

vē, fTa*"«4f to ievadīt Bapraliaki rese-

Ugā gattaē. Sabiedriskā dzrvē jāveācāaa

akta sarnosaaa ar aoiaata celt taatas ti-

kumisko āzfvL — Ui garMranekiem do-

ta I etākas feaafltas pteaaffties sabtedils-

ka*i drfvē, kā art padomadaaama ffme-

aes aadsaāßßßaaa» napat art nafība aa

Sabiedrībai jāseko bērnu dzīres gaitām

amteaes nauTjmnos, vini aaxstskoU jā:e-

ļjļļV Лг aapliLllllMlai rmāianām

Hilļļia aa sabiedriskos ļaetājurno*

Ar Sm ri-łłMłłf " jāiepazīstina tri jaa

darbā esofie zaridzoieki Pamidba

a: pytani iesvētimieni veiacis

ļ|J - ml atsta .a kaci sp«-

-dßāteta. kas aoakaidrota ar tsuus or-

votspēias radflSos jtat^n-
pats itzidzaaeks aav łajos jautājumos

kumpettats. Ttntas dzīvā apēka veid-

mfi?mi jāpiedalās ari sabiedriskām or-

Itmxidfim- Jatrtijnmiem, kas skar taa-

tas dzfvotspējts stiprināšana an ar to

saisdm ideja popularizēšanu, svarīca

mlmi br BJaaVaitnizācifām an dtta

estādēm aa mbiedriskim orzasiziciiāiu,

kas veic taatas ānmsskons brfrflba*

darba- Taatas ртигзш T-'c:rā'ana

par tiesa aadevama 3nz*ełt laaksaief-

aleeTbas vetemāsanas iestādēm aa ottS-

uāulcflma- Seviika vērība fānrezrief ar

взЪавЗхКсЦв. Ar propacandn Jaceafual

ibneiTl nakn skHnān aabUiflanai pO-

sētās, kas raaļa akałtbska mmļtVm
iaTkkiilia' kā bukos, tā paaēms.

К cai. i*
■

Шļ?Lrt^^
,

Ы es animrnaalk In Inmieliin i iiii

h*as uoaanaat bamaL Й laaātļaan

iabvēUtai atrisxiiacai bita piešķirama

kar bata apskatīti jantijumi, kas I
uatas dzīvotspējas stiprinaiam t» I
nepieciešamo sreciLista tacatru«.
sajoe Jasrtijaaaos- ļ

Pastlvoio gimejn stiprināšanai I
fas a«kavēt vierJpritīfa laama itrk I
aa» Piraas laulības Hirsaus $щ
laulāto samieraiaiaais. Lanām kjk

aas aizkavēšanas aoinkl ptbbibi
padomdošaaas tikls iedzimtibu «

ааавса dzīves jauti;

Viens no galvenajiem usdevuannt
arī gimenu atbalstīšana JJJjzaaefc*
balsti fcrmeou dmasisaaai aa paam!)
asi Laulības aizdevumi jaizadak i
dlzfl eureaisłci vērti«im ffniągą Ł

ram Mest līdzekļu Ł -nenes tzhti i
kārtošanai, Ш IfUilaot ginauaa aas

uz вес r ecēto ao bezbērnu сквер] ap

la. Algota vieta fepetnot aa ггаввд
priekšroka dodana ertadi ndskasa

snnklos čtmenes cilvēkiem, sevflki aap

bērnu grmenu apgādātijieau Darta*
atlaižot stata saianrlnasaaas dēLcftrq

var jlsaadzd tnmeou Bntur*-'S?Ł Soeł

üs parldzThas darbi vfepfrmi kirti»

drofjaintas ģimenes, kas zaudējam p

menes apgidittra aa nav аавиЯ u>

Atvaļinājumi lauku darbu veikšanai

врав вааввМвввl шШЛшшш рас ibbV

radīti:;: laska darba rrłtJtui aar pae-

Шп аагЬСваск'ел 4 Dēdētas Ufa агга»

5
_ i- «Ijas iirisi. -

pāeskjr ar sava keiaaaaVaaaa aa aeatka-

rifi ao darbinieka vēlēsaaiv .AtvaJjai-

laatt p.e>i -. . likti pēc aa, kac ir

scides vai ■ И. i vaditijs saaaaria

darba airvaJdes ni iictfljaam. Afvalinl-

jaaas übetojasns divos 2 arolki caros

Pssani i. вас каш ачгаааЬ postas noteikts

Жак IS- septeaabriat, bet otrais posms

łaJfct aa UL Uff Itsakta Bds L aovea-

bma- Dsrbiajeks раз var izvēlēties vie-

ta, kar tas pavada atvaļinājuma, stri-

ааавшв ksaka darbos. Darbiaiekaa, kas

Pafi aav nrvfgprfiet biaka sainaueci-»-.

kari atviļaUļaiiai pavadīt, pēc darbi-

nieka či bi pirvahJe aPzinai
a"ī iiißiki Ян pfc sava ieskata. Laak-

saaaßaaki var pieprasīt vietēji darba

pārvaldē vaīadzico darba spēka ao dar-

kēaankJem. kas strādā iaakn darbos so

иигашна kārtība. PSepiasgasamai ji-
perełeao parasta veciki atu ikiam par

vajadzico darba spēka aa biaksanrm cci-

ki tri par sainasiecrbi ao-

lerodotms btaksa ■
katt ffretnvtrējas pie. pacasta vecāks

Atvapaabasta frbentzot. pacasta vaclka: s

izdod aWbariekam apfiecfba par atvap*-

aajaatt pavadßaaa laakn darbos. SJ ap-

Baclba J&esßßedz darba vietā Par dtr-

baaWeat, kas ftdas ■еввкТЬа! nevar

azrādn, JBztpo darba pārvaJdei vaSrīgā

darbłaleka sodīšanai- Par piesVrtiem

atviļālāaāmn iestādea aai atauaanrna

rudMili zino vietējai darba pārvakaai

_c vēūk kā -łlr*"l dient pčc piefkir-

:s edzot darbinieka sarakstu.

Sarakstā iazrāda darbinieka azvirds,

?as tsrā Balbitiieks Lz-

vētēfies ttvaflaijnnra pavadīt Par dar-

biniekiem, kas atvalmājnma pavadSanai

вваааЪШ ЬпгУ" •
-

ii liiiaHami darbi ngricias vietē-

Sae вИ?а—i: neskar ас neatvieto

bas aa pteaākamns. kldi darbinte-

kiem azükti saskapā ar notelkninJem par

obtigātim darba tiarim N >teftrrai »

pildītajās darba departanarssi ari %

aadetamii vietējā darba pārsist ar»

<Ш ar aaaielDłaaa uieipliāi aaka Ii

DAUGAVPILS NOVADA

KOMISARIĀTA RĒZEKNES КОвШ

КANСП EJA

atrodas jaaaās telpās Rēreknē. labai

зеШ 13. Zemes bankas nami. Bbaka

vērts darba dienās no pikst &JMII

apriņķa !2-V; va.'īl» W

-»-»fr tPta:
во past

12.30. Ari bireķl**
rarpat Darba laiks Wsiana* ■»

Pirmie grāmatu ziedojumi

soaa aasaenjaassin uauranpes ■pasavs^ar

jiem ziedot grāmatas Dauzavpüs bībHo-

tfkas attnaantanr. aisanciba radaaiM

ne tikai Daugavpils iedzīvoti]os. bet

i-iritis г tic/Л: ir ia-d.s irr-s Daau

gavpas rftftit Ar tiem ziedoramiem

DaaaavpMt pasitas biblioteka, kas Ida

boßevara ienākšanai bija viena ao lieli-

kam provinces bflrfiocēkām. tātad tri-

mata skaits ievērotam! pkasdili. Pirmie

ziedojami nāk no atsevišķam personām.

stata eartxmeki ka savas iestādes kolck*

Pirmie ziedoti]: ir — Daugavpils paV
sēt;s recakail E PSrersDss 2 z-l-.z:**.

Ednards Sbbcb — -t Jinis Tik -&

JsUcrokJs — LA- Kinase* -> « p

Girvics — 1 grāmata.

Visiem nedotajiem kati

oateicfba nn »dz rnrpmik tJeaefll I*

maus nodot bfbliotēki. Imantas № »

% dienas во в*st 7 Hdz 17. Ziedot nr

Ianaas. vecas, lietotas gTimatat, aa*

la gada ritmus, atsevišķu tarafi*

t j m» kaleadiras. Ziedojiaas id

tarpmik aabfices «Daagsvss Vēsturi*

Pa Kurzemes ziemeļgalu
Jana Sauleskalna ceļojuma piezīmes

Uz sola ielas mala uzkrāsots

«Pastendes alus darītava>. Bla-

kus koka kāpnes iegrimst padzī-
tā lejā starp zaļām lapotnēm nr.

mājo jumtiem, aiz kuriem spīd

ezers, Nez' kāpēc, s? vieta man

atgādina šuberta mekxfiias ao

Trejmerfcnām. Vai te vainago

miskie gleznotāji- Abi vin: uzma-

nlgj nes lielā rāmī ielikta glezna.

Izrādās tīri svaiga, 42. gadā: ze-

mi glezna nes no rāmju darbnīcas.

Tātad, rāmjus Talsos ari vēl var

dabūt. Es pateicos par laipno

gleznas parādīšana an dodos pa

Dūrzu ielu tālāk Hdz rjaikam. kur

salasa, ka 1894. gadi to Taisa

aanini iiil kopīgi lestādījusi nn

līdz 1939. gada mežu dienām ko-

pusi. Cik nuka gan bijāsi tāda

glttokratīska tradīcija! Tā nu es

renftinām braucu un krietni vien

pabrīnos, jo pārāk skaisti ir šie

Talsi ar koku starpā tur pat pie

каДт mirdzošu ezeru nn krāšņo

parku. Pamatskola kalnā ir viena

no tām celtnēm, kas aizvien rada

skaidru prieku par to, kas mēs

kādreiz esam bijusi nn kādas Бе-

las lietas īsā laikā veikuSi. Tā es

nokāpto līdz dēlu grīdas izklātai

deju grīdai un paaugstinājumam
~iūziкапtiem. »:ena v enīga spie-

dze staba galā devusi gaismu,
kur pēc saules rieta droS vien

nakti dejojot mirk: sviedros —

Üdz saules lēktam. Beidzot mēs

īetu vienu ceļu uz mājas pusi. no

tas jau ir aiz muguras,
P.e Taisu ezera uzraksts:

«Ezers bagāts zivīm, zelta karū-

sas. Atlants makšķerēt» Aha'
Kas zin. varbūt taisni šī uzraksta

dēļ te nevieno pasu makšķernieku
ie redzēju.

Uzkāpju gar pilsētas pilskal-
nu un ģimnāzijas ābeļdārzam ga-

rām kalnā: Talsi te lejā gul kā
kāda Itālijas pilsētiņa — daudz-
veidīga savā seö pie Vidusjūras.

Aiz ģimnāzijas direktora mā-
jas, pasa kalnā, oalūdzu nodzer-

tie* Ksda pusaudze meitene va-

Wem Dūri pleciem nolaistiem

matiem un sporta kostīmā, tikko
::eJ_-

j sākumā. >oia< Jüerc-

mo iznest loatnēgs melnās acis

nav ūdens, bet bmonāde. Izrādās,
ka viņiem te. kalnā, ūdens

nav an tas jānes no citurienes,

Hodzeros. bet rotos kaut kādi vai-

pafiem lačn nar velti no

nākas v.sai grūti kopties. Gar
Ābeļu mājām rjoiaiios no kakta

tejā pie Ābeļu ezera, kur 3 jaunek-

li SauiOias un runā nar mnActiU.^

Ar baudu nosēžos ezera malā,

noskujos. ieziepējos un izmazgāju
putekļus no matiem, viss mērcē-

jos mīkstajā ezera ūdenī. Bet

mazliet nosalis un drebinādamies

ārā iznācis, ieskatos spoguli: Brū-

najā, saules aprautajā sejā ceļo-
juma laikā iezadzies daudz jau-
nu rievu. Kas tur par brīnumu °

Vasara jau tuvojas otrai pusei.

-
а сш.. i sturos Z'.IлS аСI ĪС S . č л с"

rūsas turas, kamēr no ūdens iz-

šaujas zivs galva un vienu no tām

ierauj ūJenū Otrpus ezeram Äbe-

mākufSs nebrīvības sajūtas radīja

sur aaau> _o atamaai vizi kungi

sabraukuši no visām malām P*

bumbot: es.

Ja kāds iebrauktu Talsos -

x i.l-i-h tr»n derēti
musu senču pilskalnu gan —^

apraudzīt. tāpat Vilku имШЫ

ezeru, no* kura izzvejots гпйЯЯ»

se"rran łu Un lai nepiemirst **

tikot' talsen:eku« Daslavēt pilsētu.

Līdz pat vakaram nemeklē

naktsmājas, kāmēr beidzot uzer

svfttao dienā Talso? nepīto*

sami vajadii>s laiKs.

tur piedalījies, bet vai eu vis»l>

vīpsnājot lasa

«Pi u t fc» ч

«Nedzeriet nevārītu ūdeni ■

Ne es tagad ēdu nemazgāt*
augļus, ne arī dzeru pienu.

CetTtttcTTeił. T ЯрЪтпБгТ. гп*
,

таим?** v u^gi4
2

JÄIFVTRO

во 3t. aarnsia lidi 5- septaabrfa •

mm past, IM*_



Visnesaudzīgāko rīcību pret spekulantiem
Kara Laikā preču apgrozību nevar pie-

mērot tādiem pašiem noteikumiem kā

miera laikā. Preces padotas citiem notei-

kumiem, to kustība pasaules tirgū ir

traucēta un jāapmierina ari karaspēka

prasības. Tādēļ patērētājam jāpiemēro-

jas šīm nepieciešamībām un ari no savas

puses jāatbalsta uzvaras sasniegšana.

Tādēļ jāstabilizē cenas un algas, lai no-

drošinātu iztiku un pareizu preču sadali.

Nevienam nav tiesības saņemt vairāk

labumus tikai tādēļ, ka viņš financiāti no-

stādīts labāk nekā pārējie. Un nevienam

sav tiesības pieprasīt sev augstāku at-

algojumu tikai tādēļ, ka ražojošo lielā-

ki dala atrodas frontē. Neviens nedrīkst

kaut kādā veidā pelnīties kara dēl-

Arl Austrumu apgabalā pastāv algu

ao cenu noteikumi. Noteikumu Izpildīša-

na pa lielākai daļai kontrolē vietējie spē-

ki, kori savus uzdevumus līdz šim vei-

kuši teicami- So darbinieku uzdevums

nav viegls un tikai nākotnē mēs labi Iz-

pratīsim, ka esam tiem lielu pateicību

parādā. Kārtīgas saimniecības galvenais

ienaidnieks ir spekulācija. Spekulants

nerīkojas vis aiz nepieciešamības, kā

daudzi citi, kas pārkāpj noteflrumus- bet

izejot no vēlēšanās izmantot kara laikā

radušās grūtības, lai piepildītu savu ma-

ku Tādēļ tam vienalga, ar ko viņš tir-

gojas — ar sviestu vai naglām, ar deg-

vīnu vai pūderi. Viņš lēti lepērk, nogaida

bdevīgn laiku un izdevīgā brīdī ar mll-

itgn virspelou preci atkal pārdod.

Spekulanti, saprotams, veicina ari

preču iztrūkumu. Tādēļ arī viņus, kā

tautas kaltētājus, soda ar visu likuma

bardzību. Ja līdz šhn tiesas Austrumu

apgabalā varēja Iztikt ar cietuma sodu,

smagākos gadījumos ar spaidu darbiem,

tad tas notika tikai tādēļ, kā pārkāpumi

bija izdarīti pārejas laikā un vispārība
vēl nebija Izpratusi preču pareizās sa-

dales svarīgumu. Llervācljā spekulantus

daudzos gadījumos soda ar nāves sodu

Spekulantus nepielaidis tirdzniecībā un

•matniečībā nn tiem neatļaus pārņemt

reprrvātlzētos uzņēmumus, tas pats par

sevi saprotams. Ari levietošanā darbā

nometnēs tiem mācīs izprast tagadnes

•vārīgās prasības-

Blakus spekulantiem stāv arī tie tir

fotāji, amatnieki vai to palīgi, kas gūs-

tot personīgu labumu, nodod preces tām

personām. kur*m nav tiesību tās sa-

ņemt, tādēļ ari kaitējot vispārībai. Ari

zemnieks, kas savus ražojumus nedod

noteiktās vietās, ar savu rīcību pārkāpj
noteikumus un ir sodāms. Viņi visi ir

noziedznieki pret tautas kopību, pret tē-

vijas frontes likumiem, kura tāpat kā mi-

litārā fronte palīdz Izcīnīt uzvaru-

Ka arī pie mums pret spekulantiem

Pielietos visnesaudzīgāko rīcību, rāda

Pēdējais Vācu Sevišķas tiesas Rīgā

spriedums, piemērojot augstāko soda

mēru — nāvi, trim spekulantiem. Tie

strādādami Rīgas piensaimniecības sa-

vienībā, izmantojuši gadījumu un izve-

duši 508 kg sviesta, to pārdodami tālāk

par RM 25 kilogramā. Motivējot pie-

spriesto sodu, tiesa paskaidroja, ka

spriedums ir ilgas un rūpīgas lietas caur-

skatīšanas rezultāts. Galvenie vainīgie Ir

viltojuši karaspēka daļas lestādes atļau-

ju, ar kuru vēlāk viņi izveduši sviestu.

Ar Šīs rīcības palīdzību valnīgfe atrāvu-

ši sviestu tagad tik svarīgajai saimnie-

cībai. So nodarījumu visi 3 apsūdzētie
izdarījuši ar noteiktu un iepriekš apzinā-
tu rīcību, šis noziedzīgais nodarījums
pastrādāts laikā, kad kara saimniecības
likumi un noteikumi jau vairāk kā 7 mē-

nešus bijuši spēkā. ledzīvotājiem un līdz

ar to ari apsūdzētiem bijis pietiekoši
laika ar tiem iepazities. Gandriz visi Se-

višķās tiesas līdzšinējie spriedumi pub-
licēti presē nn ikvienam vajadzēja zināt,

ka katru kara saimniecības noteikumu

pārkāpumu apkaros visstingrākiem lī-

dzekļiem, un piespriezdama nāves so-

du, brīdina ikkatru, kas turpmāk kaut

kādā veidā mēģinās graut saimniecisko

fronti

VISI PĀRKĀPUMI lERAKSTĀMI

APGĀDES GRĀMATIŅĀ

Tirdzniecības departaments norāda,

ka saskaņā ar. noteikumiem par spgl-

des grāmatiņu 40. р., apgādes grāmatiņā

jāatzīmēpar grāmatiņas Īpašnieka sodīša-

nu, par normēto preču neatļautu iegādi,

neatļautu krājumu turēšanu, vai to ne-

pieteikšanu, spekulāciju, apgādes grā-

matiņu, kartīšu vai atļauju nepareizu iz-

mantošanu, viltošanu un tamlīdzīgi.

Apgādes grāmatiņā noteikti jāatzīmē

visi sodi par pārkāpumiem, kuri izdarīti

pēc 1942. gada 1. jūlija, atzīmējot ari.

kas sodu piespriedis, soda ilgumu vai lie-

lumu un soda piespriedējas iestādes zi-

raogu- Personām, kuras ir sodītas par

augšminētiem pārkāpumiem un kurām

apgādes grāmatiņās ieraksts par sodiša-

nu, tekstilpreču, apavu un citas iegādes

atļaujas izsniegšanu stipri ierobežos, šīm

personām atļaujas drīkst izsniegt tikai

vislielākās nepieciešamības gadijumā-

Organizē kartupeļu iepirkšanu
Rēzeknes apriņķi pašvaldību darbinie-

ki, saziņā ar agronomi&kiem un tirdz-

niecības darbiniekiem, organizē šīgada

kartupeļu ražas iepirkšanu no lauksaim-

niekiem. Tie kartupeļus varēs pārdot

tikai pagastu valžu norādītajās vietās.

Apriņķi tos uzpirks C. S. «Turība» Rē-

zeknes nodala un visas patērētāju bied-

rības.

NOTEIKTAS KARTUPEĻU

PIEŅEMŠANAS VIETAS

«Tu::bas» Daugavpils nodala paziņo,

ka Aglonas patērētāju biedrībai kartupe-

ļus varēs nodot Aglonas un dala Aizkal-

nes, Kapiņu un Aulejas pagastu lauk-

saimnieku; Dagdas pat biedrībā — Dag-

das, Asūnes nn dala Kapiņu un Aulejas

pagastu lauksatmnieKu; uaugavims uicu-

nbä — Naujenes, Biķernieku un dala

Līksnas un Višķu pagastu iedzīvotāju,

Indras — Pustlņas pat. biedrībā — In-

dras, Robežnieku un dala Skaistas pa-

gasta iedzīvotāju; Kalupes pat. biedrībā

—- Kalupes, Nīcgales un dala Līvānu un

Vārkavas pagastu, Krāslavas pat. bied-

rībā — Krāslavas, Izvaltas un dala Au-

lejas un Skaistas pagastu; Līksnas pat-

biedrībā — Līksnas un dala Kalupes pa-

gasta; Līvānu pat. biedrībā — Līvānu

un dala Rudzētu, Vārkavas un Aizkalnes

pagastu: Preiļu pat. biedrībā — Preiļu

un dala Rudzētu, Vārkavas un Aizkalnes

pag.; Višķu pat biedrībā — Višķu un da-

la Izvaltas. Kalupes un Aizkalnes pagastu

lauksaimnieku.

Nodokļu departamenta paziņojums
Nodokļu departaments paziņo, ka fi-

ziskām personām, kuru dzīves vieta vai

parastā uzturēšanās vieta ir Latvijas ge-

nerālapgabals un kuras 1942. gadā gūst
ienākumus no tirdzniecības, rūpniecības,

amatniecības vai citiem pelņas uzņēmu-

miem, no patstāvīga darba, no kapitāla

un no izīrēšanas vai iznorņāšanas, jāie-

sniedz līdz 1942. g. 10. septembrim pazi-

ņojums pēc noteikta parauga tara nodok-

ļu inspektoram, kura iecirkņa robežās

viņas dzīvo paziņojuma iesniegšanas lai-

kā. Paziņojuma veidlapas dabūjamas no-

dokļu inspekcijās. Paziņojumi jāiesniedz

tām personām, kuru apliekamo ienāku-

mu kopsumma no minētiem ienākumu

veidiem laikā no 1942. gada 1- janvāra
līdz 1942. gada 30- jūnijam sasniedz 300

RM. Par paziņojuma neiesniegšanu vai

iesniegšanu pēc šī termiņa nodokļu in-

spektors var uzlikt naudas sodu līdz 1000

RM.

Pie ienākumiem no pelņas uzņēmu-

miem pieskaitāmi ari ienākumi no pat-

stāvīgi piekoptas amatveidigas nodarbī-

bas, kā piem. aģentu, ormaņu, dažādu

darbu nn piegādu izpildītāju un taml. uz-

ņēmēju ienākumi.

Par ienākumiem no patstāvīga darba

uzskatāmi ienākumi no nodarbošanās ar

brīvām un citām patstāvīgām profesijām.

kā piem-, ienākumi no zinātnieku, māks-

linieku, rakstnieku, žurnālistu, skolotāju

u tml. personu pirvātas darbības, ārstu,

vecmāšu, masieru,advokātu,mērnieku,da-

žādu lietpratēju un taml- personu privā-

tās prakses ienākumi, kā ari citu perso-

nu lidzīgu veidu ienākumi, Ja tie nav pa-

kļauti darba algas nodoklim.

Par ienākumiem no kapitāla uzskatā-

mi ienākumi no kapitāla ieguldījumiem,

noguldījumiem un aizdevumu visādos

veidos, kā ari klusā biedra ienākumi no

līdzdalības uzņēmumā-

Par ienākumiem no izīrēšanas un iz-

nomāšanas uzskatāmi ienākumi no neku-

stamiem īpašumiem, kā piem., īres un

nomas maksas par telpām vai to dalām,

zemes gabaliem, centrālapkuri, ūdeni,

lifta lietošanu un citām labierīcībām, ie-

nākumi no kustāmu mantu izīrēšanas, kā

ari ienākumi no autoru, izgudrotāju,

koncesiju un patentu tiesības tālāknodo-

šanas. Pie šāda veida ienākumiem pie-

skaitāma ari nomas maksa par izrentē-

tām lauku mājām- Avansi nav jāmaksā

par ienākumiem no darba algas un no

nodarbošanās ar lauksaimniecību vai tās

blakus nozarēm, kā piem., mežsaimnie-

cību, lopkopību, puķkopību (arī ienāku-

mi no dārzniecībām pilsētās), sakņkoplbu

un taml.

4. perioda pārtikas kartītes

Racionēto pārtikas produktu saņem-

šanai Latvijas generālapgabalā laikā no

š. g. 7. septembra līdz 4. oktobrim pārti-

kas nodrošināšanas departaments izslu-

dinājis 4. izdališanas perioda pārtikas

kartītes- Jaunās kartītes līdzīgas 3- Iz-

dalīšanas perioda pārtikas kartītēm un

apzīmētas ar sērijas iniciāli un izdališa-

nas perioda skaitli 4, kas iespiests ari

katra atsevišķa kupona kreisajā augšstū-

rī- Rezerves kuponi, kas iepriekšējā iz-

dalīšanas perioda pārtikas kartītēs bija

apzīmēti burtiem, 4- perioda kartītēs at-

zīmēti cipariem. Kartīšu kuponus at-

ļauts izmantot līdzīgā kārtībā, kā 3. pe-

rioda kartīšu kuponus, tas ir ne ātrāk

par to perioda ned.,kurā derīgi kuponi at-

tiecīgu produktu saņemšanai. Baltmaizi

uz 4. perioda pārtikas kartītēm izsniegs

pret maizes kuponiem, kuru labajā augš-

stiirī nav burta R, pret kuponiem «Maize

vai milti» un «Maize vai kūkas», kā arī

Pret visiem pārtikas kartīšu maizes ku-

poniem patērētājiem, kam baltmaizi Jā-

lieto rupjmaizes vietā saskaņā ar ārsta

Priekšrakstu. Ja apmierinot šis prasības

veikaliem radīsies baltmaizes pārpali-
kums, tad atļauts izsniegt arī pret mai-

zes kuponiem, kas apzīmēti ar burtu R.

sadalot baltmaizes atlikumu starp patē-

rētājiem pēc iespējas vienlīdzīgi.

Sviestu galas vietā patērētāji varēs

saņemt tikai pret sviesta saņemšanai pār-

zitnogotiem galas kuponiem samazinātās

attiecības. Ar šī gada 7- septembri iz-

Mlegt mājas sviestu pret galas kuponiem

aizliegts 3. Izdališanas perioda pārtikas

kartītes produktu iegādei nebfls derīsas.

izņemot saldumu saņemšanai publicēto

mazbērnu un bērnu pārtikas kartišu D

kuponu un jauniešu un normālpatčrētāju

pārtikas kart. M kup., kas derīgi lidz š. g-

-27. septembrim. Tā kā dala iedzīvotā-

ju vēl nav paspējuši izņemt olu devu, tad

par olu kuponu notecēšanas termiņu zi-

ņos vēlāk- 3. izdalīšanas perioda pārti-

kas papildu kartītes ilga un nakts darba,

smaga un loti smaga darba strādniekiem

būs derīgas visu produktu iegādei lidz

š. g- 13. septembrim- Veikaliem jāap-

maina saņemtie 3. izdalīšanas perioda

pārtikas kartīšu kuponi, kā ari par lai-

kā no 5. g. 10. augusta līdz 6. septem-

brim izsniegtām pārtikas precēm saņem-

tie taloni un iepirkšanas apliecības pret

attiecīgām iegādes atļaujām ne vēlāk kā

līdz š. g 13- septembrim.

PAZIŅOJUMS PAR SALDUMU DEVU

Pārtikas nodrošināšanas departaments

paziņo, ka saldumi laikā no š- g. 1. līdz

27. septembrim Izsniedzami uz 3. perioda

pilsētnieku pārtikas kartīšu kuponiem D

mazbērnu un bērnu pārtikas kartītēm 200

gr, bet jauniešu un normālpatērētāju pār-

tikas kartīšu M kuponu 150 gr.

CUKURA DEVAS LAUKU

lEDZĪVOTAJIEM

Lauku iedzīvotāji - pašražotāji laikā

no š. g. 7. septembra līdz 4- oktobrim

pēc pārtikas nodrošināšanas departa-

menta norādījumiem varēs saņemt cuku-

ru. Uz kiribrflnās krāsas pārtikas kartī-

šu kupona 0-5 — 800 gr-, uz zilis krāsas

pārtiks* kartītes кnoona 0-5 CGC «т

cukura- Lauku pašražotajiem izsniegto

pārtikas kartīšu kupons 0-4 derīgs cuku-

ra saņemšanai lidz š- g. 6. septembrim.

PAPILDU DEVAS LAUKU IZPALĪGIEM

Laukos patreiz sajūtams ass darba

roku trūkums- Tāpēc katram, kas vien

spēj izbraukt no pilsētas, jāiet palīgā ra-

žas novākšanas darbos- Lai radītu lielā-

ku interesi piedalīties šais darbos, pārti-

kas nodrošināšanas departaments pazi-

ņo, ka izpalīgiem, kas ne mazāk kā 6

darba dienas nostrādājuši labības ražas

novākšanas darbos, noteikta papildu de-

va: 5 kg kviešu vai 5,5 kg rudzu miltu.

Izpalīgi, kuri nostrādājuši vairāk par 6

dienām, papilddeva proporcionāli pieaug.

Beidzot tiem izpaligiem, kas nostrādājuši

24 nn vairāk darba dienas, papilddeva ir

20 kg kviešu vai 22 kg rudzu miltu pēc

izpalīga izvēles. Sī papilddeva neattie-

cas uz personām, kas Jau saņem miltus

pēc pašapgādniekiem noteiktām normām-

Papilddevu saņemšanas kārtība ir šā-

da: lauksaimniekiem, kurn saimniecībās

izpalīgs nodarbināts, jāizsniedz izpalīgam

apliecība, ka tāds un tāds, kas dzīvo tur

un tur, strādājis kā łzpaligs lauku saim-

niecībā attiecīgā pagastā un mājās no tā-

da līdz tādam laikam, uzrādot darba d'e-

nu skaitu. Apliecības pareizību apstip-

rina attiecīgā pagasta vecākais. Atgrie-

žoties savā pastāvīgā dzīves vietā, izpa-

līgs šo apliecību iesniedz pilsētas vai pa-

gasta vecākam saņemot pretī miltu ie-

pirkšanas apliecību, pret kuru varēs ie-

pirkt miltus pašvaldības norādītā veika-

lā. lepirkšanas apliecības būs derīgas no

.

nktnhr« īīdr 30- novembrim-

Privātizēti amatniecības uzņēmumi
Latvijas amainiecioas

pilnvarnieks K. KlaviņŠ Publicējis priva-

tizēto amatniecības uzņēmumu 8. sarak-

stu. Mūsu novadā pēdēji larkā privatizē-

tas J. Ozoliņa ūdensdzirnavas Krustpili,

Rīgas ieli 27, J. Zēberga Sankalu dzir-

navas Ābelu pagasti, J- Gavrilova Eme-

lovas ūdensdzirnavas Augšpils pagastā.

M. Piena Felicianovs dzirnavas Ciblas

pagastā, R. Ārīpa Baldes dzirnavās An-

drupenes pagastā.

VARAKĻĀNU MĀJSAIMNIECES

PAPILDINA ZINĀŠANAS

Varakļānu pagasta sievietes uzsāku-

šas rosīgu mājturības zināšanu izkopša-

ИЛЬ UdiUU, Iļl V ICllUUailia а mu.nnmuiikvi

bas biedrības mājturības sekcijā, ko va-

da M. Strods- Sarīkoti kursi, kuros māj-

saimnieces iepazīstinātas ar taupību

ēdienu gatavošanā. Sinis dienā* atkal

uoslēdzās mājturības sekcijas rīkotie

kursi, kuros pagasta un pilsētas māj-

saimnieces iepazinās ar augļu un ogu

konservēšanu. Kursus vadija Rēzeknes

apr- mājturības instruktore М- Тире un

tajos piedalījās 30 mājsaimnieču.

Varakļānu agronomiskajā birojā kat-

ra mēneša pēdējā piektdienā Rēzeknei

apr. māju rības instruktore sniedz pado-

mus mājsaimniecības jautājumos.

Makšķerniekiem sevišķas kartes

Iekšlietu geueräldirektors ś. g. 2. au-

gustā Rīkojumu Vēstnesi izs.udinäjis

saimniecības ģenerāldirektora rīkojumu

par sporta makšķerēšanu. Minētais rī-

kojums nosaka, ka personām, kas pie-

kopj sporu makšķerēšanu Latvijas fce-

nerālapgabalā un ir vecākas par 16 ga-

diem, nepieciešama īpaša sporta mak-

šķernieka karte. Sporta makšķernieka

karte dod tiesības sporta makšķerēšanai

lauksaimniecības galvenā direktora no-

teiktos ūdeņos, kuri uzskaitīti makšķer-

nieka kartē. Sporta makšķernieka kar-

tes ir divējādu tiesību: a) ar parasto

makšķeri, grunts makšķeri, mušiņu mak-

šķeri un b) spiningu un velci- Personām,

kas vēlas sauemt sporta makšķerēšanas

karti ar spiningošanas un velcēšanas tie-

sībām, jāiemaksā RM 10, bet tikai mak-

šķerēšanai RM 5 Kā vienā tā otrā ga-

dījumā bez tam jāmaksā 20 feniņi

valsts vienotā nodeva. Sporta makšķer-

nieka kartes izsniedz zivju centrāle Ri-

ga, Parka ielā 8 vai apriņķu mērnieki

apriņķos.

Ar Šo rīkojumu paredzētās tiesības

jau liela dala sporta makšķerēšanas cie-

nītāju ir izmantojuši, iegādājoties attie-

cīgas kartes.

Tagad zivju centrāle paziņo, ka viņa

noteikusi īpašu sporta makšķerēšanas at-

ļauju makšķerēšanai, spiningošanai un

velcēšanai vēl zemāk uzskaitītos Dau-

gavpils apriņķī valstij piederošos ūde-

ņos, kuri nav minēti sporta makšķernie-

ka kartē: 1) Aglonas pag- Pakalnu ezerā.

2) Indras pag. Beloje ezerā, 3) Indras

pag. Garais ezerā, 4) Aglonas pag. Ilzes-

Gereņimovas ezerā, 5) Aglonas pag. Birž-

gala ezerā, 6) Aizkalnes pag. Jāšezerā,

7) Aglonas pag Šalkas L II un III ezerā,

8) Aizkalnes pag. un Aglonas pag Bicā-

nu ezerā, °) Krāslavas pag. un Aulejas

pag- Ardovas ezerā, 10) Dagdas un

Skaistas pag. Ižonas ezerā, 11) Aglonas

pag. Cīriša ezerā, 12) Robežnieku pag.

Uženu ezerā. 13) Kapiņu pag. Uržuma

ezerā, 14) Aizkalnes pag. Šalkas lielais

ez, 15) Izvaltas pag. Aksjonova ezerā,

16) Skaistas pag. Indras ezerā, 17) Aule-

jas pag. Aulejas ezerā. 18) Aulejas pag-

Birža ezerā. 19) Auiejas un Kapiņu pag.

Cērpa ezerā, 20) Preiļu pag. Salmaja

ezerā, l\) Aizkalnes pag. Ikšas ezera,

22) Aizkalnes pag. Šūsta ezerā un 23)

Aulejas pag Jezinkas ezerā.

Tiesības makšķerēt, spimngot un vet-

cēt minētos fideoos var iegūt tikai taa»

kam jau ir sporta makšķernieka karte»

pie kam makšķernieka kartes ipašnieka

var iegūt makšķerēšanas papildu kartu

nomaksājot par katru atsevišķu ezeru

RM 1, bet spiningotāja ■ velcētāja kartei

īpašnieks iegūst papildu karti, samaksā-

jot par katru ezeru RM 2- Papildu at-

ļaujas kartes var iegādāties tāpat zivju

centrālē Rīgā, vai pie apripķu mērnie-

kiem. Katra tāda papildu karte bez tara

apmaksājama ar 20 feniņi valsts vienoto

nodevu.

Sports
STARPAPGABALU MEISTARĪBA

FUTBOLA

Jau noskaidrojusies visu apgabalu

meistari futbolā. Tagad turpināsies

. starpapgabalu futbola meistariba. Pir-

. majā spēlē sastapsies Latgales futbola

[ meistars — Rēzeknes sporta biedrība ar

Zemgales futbola meistaru — Jelgavai

, sporta biedrību. Sl spēle notiks Rēzek-

nē un tā jāizspēlē līdz 7- septembrim»

ļ
Šis cīņas uzvarētājs piedalīsies finālspē-

lē, kura notiks 13. septembrī.

STARTS UZVAR RĒZEKNE

Latvijas volejbola meistarības prieki-

* sacīkstēs Starts uzvarējis Rēzeknes SB
s

15:1. 15.8.

RĒZEKNES SPORTA BIEDRĪBA

* organizē nodarbības zēnierņ un meite-

' nēra līdz 18 gadiem. Par jauniešu
- vadītāju Rēzeknē iecelts Aleksandr»

s Lustiks, pie kā art saņemamas piedallša-
n nās anketas-

*

ZENU FUTBOLA TURNĪRS

a Lai dotu zēnu sporta nodarbībām

s piānveidibu un aud/mātu jaunu futbo-

I. listu audzi. Rēzeknes sporta biedrība rī-

- kos futbola turnīru zjniem līdz 18 ga»

Г- diem. Nākošiem futbolistiem jāsastāda

r. komandas un Hdz 8. septembrim jāpiesa»

a ka A Lustikam.

Radiofona raidījumu programma

Rīgas, Madonas, Kuldīga» un Liepājas

raiditāil.

Piektdien, 4. septembri.

Pīkst 5—6.15 — raidījums vācu kara-

vīriem, 615 —
rīta vingrošana, 6.30 —

mūzika skanu platēs, 645 — ziņas lat-

viešu valodā, 7 — ziņas vācu valodā,

pēc tam rīta koncerts, 8 — rīta mūzika,

latviešu tautas dziesmas un dejas (viru

dubultkvartets Tēvija un skaņu plates),

8-30 — mūzika, 9 — ziņas vācu valodā,

pēc tam dienas programma, 9.10—11.30

— raidījumu pārtraukums, 11-30 — Dar-

bam un mājai (priekšlasījums, sarunas,

mūzika), 12 15 — ziņas latviešu valodā,

12.30 — ziņas un politiskā stāvokļa ap-

skats vācu valodā, 12.45 — pusdienas

mūzika (R. Deutschmann's ar K. Hohaeu-

sel'a Schrammera kvartetu, Eduards

Äbelskams (vtbrafona solo), radiofona

deju kapella A- Kornēliusa vadībā un

skaņu plates), 14 — ziņas vācu valodā,

1415 —
Bērniem: Daris, Varis, Māris,

Vilmas Del'es pasaku luga, rež. Vold.

FeWmanis, 15 — Virspavēlniecības ziņo-

juma lēns atkārtojums un īsas ziņas ka-

raspēkam pierakstīšanai, 15.30
—

mūzika

skaņu plates, 16—18 — pēcpusdienas mū-

zika (karavīru salona septets W. Hem-

melmann'a vadībā, pūtēju orķestris Oļ-

ģerta KreiŚmaoa vadība" un skaņu pla-

tes). 1645 — ziņas latviešu valodā, 17

— ziņas vācu valodā, 17.15 — pēcpusdie-

nas mūzika II (turpinājums), 18 — solis-

tu koncerts (Erna Traviņa (soprāns) un

Voldemārs Stūresteps (vijole) 18.30 —

jautra karavīru pusstunda. 19 — priekš-

lasījumu cikls: Mūsu aviācija, 19.15 —

ziņas no karalauka. 19.30 —
aktuālitātes,

19.45 _ raksti no laikrakstiem, 20 —

ziņas vācu valodā, 2015 — mūzikāli

dārgumi (Arvīds Ciemiņ? (čello), Jānis

Kepitis (klavieres) un Rīgas amatnieku

b-bas kamerkoris A. Vintera vadībā)»

21 — ziņas latviešu valodā, 21.15 — No

Joh. Straussa un Fr. Lehar'a operetēm:

Grete Schaffen'a (soprāns), Arturs

Priednieks-Kavara (tenors) un radiofona

orķestris prof Jāņa Mediņa vadībāK 22

— ziņas vācu valodā, pēc tam nākošās

dienas programma un sporta ziņas, 22.20

— mūzika laika kavēklim (W. Fr. Kai-

ser'a kapella, rad'ofona deiu kapella A.

Kornēliusa vadibā un skaņu plates*, 24

— ziņas vācu valodā, 015 — noslēgums.

CefartdJētf. sgptemErt, trTffg. f.
DaugavasVēstnieks

3

VFLOS PIRKT

motocikletu
braukšanas kārtībā no 150 kcm— 500

Pied Kalkūnes ielā 2. dz 18.

Nozaudēta

SIEVIEŠU ĀDAS ROKAS SOMIŅA

ar dokumentiem-' Latvijas pase oz Ulfa-

nas Clbuilnas vārda, trīs pārtikas kartī-

tes, apmēram RM 15 naudas, dziv. Fab-

rika, ie'ā 17-1. Daugavpili. Atradēju

lūdzu doVirrtentus nodot Dēc niederHias.

Sirsnīga pateicība visiem, kas

pavadīja mūsu milo.gādīgo māmiņu

Kristīni Paņkovs,
dzim- 1879 g. mir. 22. aug. 1942. g,

uz pfdējo dusas vietu.

Dēli.

■

Izveicīga jaunava
steidzīgi vajadzīga

pie viegliem māias darbiem, kā arī pa-

īdzēt pie foto darbiem. Jādzīvo uz vie-

tas. Labs atalgojums Piet Rigi. Duntes

ielā 48-1-a Fr. Vjže, tālr. 54147.

NOZAL'DFTA

cukura iegādes atļauja Nr. 14080 izd, 17.

aug. 1942. g. par 400 kg uz Leonarda

Ikannieka vārda. dziv. 3. janvāra ielā 5f-

Godīgo atradēju lūdz nodot uz noteikta

adresi-



Nemirstīgā rota
SS. PK. Kolonna ož pēc sviedriem un

siksnām. Tumšā ķermeņu siena virzās

pa Donas stepes irdeno smilti: rotas ce-

lu pavada smagi elpa* vilcieni un durkļu

šķindoņa pret gāzmaskām- Šad un tad

kāds no vīriem lādās un tas notiek tad,

kad viņš ar pussnaudā noliekto galvu

iedrāzies iepriekšējā vīra izslietajā šau-

tenes laidē. Ja strēlnieku priekšā darvas

melnajā naktī dreb zaļa padomju gais-

mas lode, tad vīri sastingst uz vietas un

kļūst zemes putekļiem līdzīgi.

Tas ir dīvaini, bet šāds nakts pārgā-

jiens pret ienaidnieku modina īpatnējas

domas. Vai to dara soļotāju saceltais pa-

zīstamais troksnis, vai klusināti dūkta

vecas karavīru dziesmas melodija, kas

laiko šurp no gājēju rindām?

Pamostas sen pagaisušu laiku atmi-

nas, draugi, uz kuru kapiem mēs uzli-

ktām uzvaras rūnu, garā top atkal dzīvi

— un visam tam pāri ikviens patveras

jfitoņā, ka tas ir saaudzis ar mazo, bet

nešķiramo rotas likteņkopību. Ja to

mums būtu kāds teicis tanis dienās, kad

grupas vadītāja pavēles mūs trenkāja

pa dzimtenes kazarmju pagalmu, mēs

to vienkārši izsmietu.

Cik daudz kas kopš tā laika mūsu

domu gaitā mainījies- lekams lieta kļuva

nopietna, mūsu pēdējais etaps bija ma-

za bērzu birze padomju robežas tuvumā,

kur mēs bijām Vadoņa vēsturiski izšķī-

rēja lēmuma liecinieki- Frontes uguns

pārbaude, pēc kā mēs klusās stundās

tik daudzkārt ilgojāmies un kam mēs

labprātīgi pieteicāmies, beidzot šķita

kļūstam par īstenību.

Trauksmains uzbrukuma gājiens pa

Galicijas putekļainajiem ceļiem driz vien

saistīja visus rotas spēkus. Dienu un

nakti bija jābrauc un jāsarga, lai mūsu

tanku vienības nezaudētu kustības spēju.
Ātro un neskaitāmo uzvaru reibonī dau-

dzi no mums sāka jautāt: vai tad tāds

ir karš? Vai tad mums tiešām ienaid-

nieks nepagadīsies stobru galos? Pirmo

atbildi uz šo jautājumu deva līganās dru-

vas ap Mikulincu, mazu Ukrainas ciemu-

Tālu pirms pārējām pulka vienībām

avangards letriecās ienaidnieka flangā.
Tā vien liekas, ka padomju spēki arī šo-

reiz izprot savu neizdevīgo stāvokli un

velk vienigās iespējamās konsekvences-
Bet kad ap mūsu tikko izraktajām no-

vietnēm pie Mikuļincas zeltainie pauguri
pārplūda rudi pelēkām ienaidnieka strēl-
nieku rindām, mēs sapratām, ka tagad
ir situsi ne tikai atsevišķā vīra, bet ari

visas rotas pārbaudes stunda.

Sākās kauja, par kādu mēs nebijām
pat sapņojuši. Vairāk kā astoņpadsmit

stundas, atgriezti no pašu līnijām, mēs,
desmitkārt pārāka ienaidnieka nepār-
trauktā granātu ugunī, atvairījām preti-
nieka masu uzbrukumus, līdz sniegbalta
gaismas lode nakts debesīs pavēstīja, ka

tuvojas palīgi. Pulka biedri saņēma az-

brucējus knaiblēs un tos iznīcināja. Sis

mūsu pirmās kaujas astoņpadsmit stun-

das, kad rotas krietnākie vīri aizvēra

acis uz mūžu, mūsu domās nekad vairs

neizdzisīs-

Mēs atcerēsimies Šīs stundas ar ne-

savaldīgu lepnumu, bet arī ar lielas at-

ziņas jūtām, jo Ūcvieifm ir viegli runāt

par drosmi un uzticību, b*t šos jēdzie-
nus pārvērst darbos nākas у-ūti un tam

nepieciešams daudz iekšēju cīnu. Jo Ik-

vienam, kas pats nav gulējis ienaidnie-

ka ložu lietū, jāzin, ka jēdziena — dros-

me — pamati ir paša ciešā apņemšanās

pieklājīgi mirt. lekams kāds var teikt —

es esmu karavīrs — tam jāpārvar dabī-

go baiļu jūtas. Bet to nevar pavēlēt, tam

jāsakņojas stipras, ticīgas sirds spēkā-

Tad pēkšņi jūti vada komandiera vai

vecākā kaujas biedra jautājuma pilnās

acis un sejā sakāpj karsts asiņu vilnis

un kaklu aizžņaudz kauns. Tad tie atstāj

aizsegu, bet tevi kāds kliedz — Tu biji

gļēvs- Tad varbūt jūt sitienu uz pleca

vai rokas, bet tagad vairs negribas klau-

sīties svilpjošā nāves skaņā.

Un tad tu mierīgi tēmē rudi-pelēkajās

ienaidnieka masās, kas uzbrūk ar skar-

biem — urrā, urrā — saucieniem. Acs

pamana, ka ienaidnieka rindas kļūst re-

tākas un ka uzbrukums beidzot sāk mī-

ņāties uz vietas. Pārējie biedri gul tik

pat necaurskatāmām sejām, un tagad tu

zini, ka rotas dzīvo sienu neuzveiks pat

visspēcīgākais ienaidnieks Šai apziņai

un ugunspārbaudes pieredzēm ir palieka-

ma vērtība. Tā pavada jauno karavīru

visās turpmākās cīņās, tā dod viņam
drošo mieru un nelokāmo ticību paša

spēkiem, pārvērš viņu vērtīgā rotas lo-

ceklī.

Mikuļincas sēkla uzdīga visās turp-
mākās austrumu kaujās, pie Umaņas un

Dņepras. Visi rotas viri kļuva par kara-
vīriem-

Vēl tagad es gandrīz ik dienas redzu,

ka pēc jautājuma — kas piesakās izlūku

grupai — paceļas rokas. Es vēl redzu,

ka tanku strēlnieku mazais lielgabals pa-

gaist dūmu mākoni un kļūst par četru

jaunu karavīru kapu. Vēl es dzirdu

strēlnieku izbaiļu pilno saucienu — pret-

tanku lielgabals izsists no ierindas — un

redzu, ka no dūmu mākoņa iznirst kāda

virsnieka garais augums. Viņš kliedz

«Nē, vada komandieris vēl dzīvs un šauj

tālāk!» Pēc tam vienas minūtes laikā

100 m attālumā tiek iznicināti 2 padomju

tanki.

Es atceros mazo vada kaujas noviet-

ni Dņepropetrovskas tilta gala pozīcijā.,

kur boļševiki bija nolēmuši vācu aizsar-

dzībai sagādāt īstu sagrāves pekli. Es

vēl atceros vada komandiera seju, kad

gandrīz katru pusstundu ieradās ziņnesis

ar vēsti par viena vai otra cīnītāja nā-

vi. Es vēl redzu, ka viņš ar stingu seju

satver mašīnpistoli, lai vestu vada mazo

rezervi ugunis, no kuras atgriezties bija

lemts tikai nedaudziem- «Nedrīkst atdot

nevienu metru zemes!» šis rotas koman-

diera sauklis k]uva par likumu vicsul-

ugunij un masu kapam.

Beidzot es dzirdēju par kapteiņa K-

nāvi, kas, ar viņam visās kaujās rakstu-

rīgo spēka pilno mieru, savu stāju apzī-

mogoja ar nāvi.

Tā gāja tie, kam Mikuļincas druvas

kļuva par likteni. Viņu vienkāršās kapu

zīmes balē ceļu malās no pirmās kaujas

lauka līdz pat austrumu stepju plašajai

bezgalībai. Visi tie iemācījās nicināt nā-

ves bailes, viņi raudzījās tām tāpat pretī

kā viri raugās acis varena likteņa neno-

vēršamībai. Šodien vipu vietā solo jauna

karaviru vienība un kritušie ir dzīvo pa-

raugs un saistība.

Austrumos no nakts tumsas iznirst

šaura gaismas svītra. Jau var jauno die-

nu jaust

Austošā gaismā manu līdzgaitniek

pārgudrās un bārdainās sejas zem pu-

tekļainajām bruņu cepurēm un saplosī-

tajiem aizsargtērpiem notēlojas arvienu

skaidrāk. Vai viņu plaši atvērtās acis

jau skata jaunās cīņas ainas, kas uz

tiem gaida jau šodien. Viņu nostāja nā-

kotnē runās daiļskanīgāk kā vārdi, jo

austrumu stepju plašumā tie ir mācīju-

šies vienu: atsevišķais karavīrs var

krist, kopība paliks un solos tālāk. Dzī-

ve paiet gaužām ātri, bet drosmīga dar-

ba daudz'nājums paliek. Tas pavada pēc-

tečus viņu ceļos un ieiet mūžībā.

Kādas rotas vīri uzbrukumā, ieņemot augstieni.

Daugavpils Brāļu kapos
žurnālistam sava aroda dēl dažkārt

jāierodas arī klusākās vietās, kas stāv

ārpus spraigo dienas notikumu loka,

kur nekā aktuāla nav ko meklēt. Tā arī

man nācās kādā jaukā rītā iegriesties

Daugavpils Brflu kapos. Es gribēju re-

dzēt, kā mūžīgā dzīvība kuplu nezāļu
veidā klāj taciņas, kuru malā rindojas
kapu kopiņas — cilvēka iznīcības zīme.

Man bija uznākusi ari savā zioā bērniš-

ķa es gribēju zināt, vai kāds

sevišķa veida sauss, sīklapains augs, kas

labprāt aug granti un smilti, bet kura

nosaukumu es, diemžēl, nezinu, ir jau
pāraudzis zemos un masīvos mirušo cī-

nītāju krustus. Pirms pāris nedēļām šis

žagarainais stāds sniedzās man vēl ti-

kai līdz ceļiem.

Nesteigdamies es gāju pa plato kapu
gatvi- Kreisā pusē rindojās neskaitāmas
svaigu kapu kopiņas, zem kurām dus

vācu tautas karavīri, kas krituši šinī

karā pret boļševismu. Godbijīgi mans

skats slidēja pāri svaigām smiltīm un

svaigiem ziediem. Es zinu, tur tālāk

dus latviešu cīnītāji, kas arī upurējuši

sevi cīņai pret austrumu ienaidnieku- Bet

tas bija kopš divdesmit un vairāk ga-

diem. Tāpēc vrju kapi jau nogrimuši da-

bīgā smilgu un balandu biezoknī. Tuvo-
damies pelēkajam piemineklim, es atce-

rējos, ko es pie šī pieminekļa biju dzir-

dējis pirms dažiem gadiem. Toreiz svi-

nīgos piemiņas brīžos Daugavpils sabied-

rības oficiālie runātāji patētiski solīja,
ka taka uz šiem kapiem nekad neaizaugs.

Runas izskanējušas, darbs izpalicis,

un taka aizaugusi.*.

Kā dzirdams, tas tā noticis tādēļ, ka

Daugavpils iestādes un sabiedriskās or-

ganizācijas nespēj vienoties, kam īsti

pienāktos rūpēties par kapu uzkopšanu.

Kad beidzot sasniedzu vienkāršo pie-

minekli, es esmu pārsteigts, un es bis-

tos soli tālāk spert: takas ir pazaudēju-

šas savu nezāļu segu, jauks grābekļa

raksts grezno celiņu smiltis. Es lūkojos

apkārt un pamanu, kas šis pārvērtības

šeit izdarījis. Četras nelielas meitenes

un kāda sieviete šeit strādā Visām lāps*

tas, grābekli vai kapļi. Es domāju, kāda

organizācija vai iestāde nolēmusi atbrī-

vot Brāļu kapu zemi no nezāļu sloga.
Žurnālista paradums tūlīt liek man sākt

iztaujāšanu. Izrādās, neviens šīs meite-

nes te nav sūtījis. Viņas pašas atnāku-

šas. Līdzi viņām to skolotāja. Sapulcē-

jušās šodien pie skolotājas lāpīt karavī-

ru zeķes- Lāpāmais nav atsūtits, tāpēc

nolēmušas iet uzkopt Brāļu kapus- Vai-

cāju, vai spēs šodien visu veikt. Ja ne-

spēšot šodien, atnākšot vēl citreiz.

Mans žurnālista bloks zina arī šo

čaklo meiteņu vārdus un skolu, kurā tās

audzinātas- Tās ir I. Daugavpils pilsētas

pamatskolas audzēknes Ligija Razmino-

viča, Alma Oreke, Marija Baranovska

un Janīna Kumpiņa. Bet skolotāja negri-

bēja uzticēt savu vārdu, jo viņa šeit ne-

bija nākusi strādāt labdarības darbu,

par ko mēdz atklātībā saņemt pateicību-

Es brītiņu noskatījos, kā bērni strā-

dāja, un man ti'j loti gribējās tiem pa-

teikt paldies. Bet es tomēr nepateicu, jo

mani neviens nebija pilnvarojis to darīt-

Vakarā ziņkāriba atkal mani sūtija

uz Brāļu kapiem, jo man gribējās re-

dzēt, ko mā£ās meitenes paveikušas.

Jau krēslā sasniedzu pelēko stabu zem

rāmi sastingušām priedēm. Bija jābrīnās,

cik daudz darba īsā laikā spēj padarīt

mazi bērni, ja strādā no sirds- Visas

ejas un taciņas bija izravētas un nogrāb-

stītas, pie pelēkā pieminekļa ziedi. Tikai

dibenējā malā vēl bija palicis neuzkopts

mazs stūrītis, tas, ko meitenes teicās uz-

post citu dien. ja nepaspēs šodien.

Bet kapu nomaļā stūrī bija sakrauta

liela kaudze nezāļu.

Es pavēros starp attālākām krustu

rindām un biju nepatīkami pārsteigts, ka

šinī vietā bez manis ir vēl kāds cits, kam

te nevajadzētu būt- Manu solu iztraucēts,

galvu gaisā izslējis, man pretī vērās

zirgs. Kā tas te varēja ieklīst? No zirga
galvas mans skats noslīdēja zemāk, un

es neticēju savām acīm: zirgs bija pie-
siets Pie krituša karavira kapa krusta.

Stipra, jauna virve bija rūpīgi apsieta
ap betona krustu vairākkārt.

Patiesi, kas spētu izdomāt neģēlī-

gāku apgānijumu kritušo piemiņai nn

drausmīgāku izsmieklu rūpīgajam bērnu

darbam.

Bet dzīvnieks nevainīgi bradāja pa

kapu kopiņām, plūca velēnu zāli. izmī-

dīja celiņu rakstu un...

Septembrī
Septembris ir devitais mēnesis gadi

Seno romiešu kalendārā tas bijis septī-

tais un tāpēc no latiņu septera - septioi

dabūjis savu septembra nosaukums

Kārlis Lielais septembrim iedevis R*

dens mēneša vārdu, jo 23. septembri,
kad diena sarāvusies jau nakts garumi,

rudens iestājas. Vecie latvieši septembri

saukuši par Silu mēnesi tāpēc, ka tad si»

los zied virši. Septembra vidējā terape>

rātūra +12,4 C. — Tātad šis pirmie

rudens mēnesis siltuma ziņā par 1,7 p,

pārspēj ziedu mēnesi maiju.

Izņemot kārtējās svētdienas, cv. и-

teriskai draudzei šai mēnesī svētku ni

svinamu dienu nav. Turpretim, rom,-

katoļu baznica septembri svin trīs Mi-

ras dienas: l) Māras dzimšanas dietu

(8.) 2) Māras vārda diena (12.), kas ie-

vesta vispārējā svinēšanā par piemiM

kristīgo uzvarai pār musulmaņiempie Vi«

nes 1682. g. 12. sept. un 3) Māras Septiņa

sāpju dienu (15.), kad Dievmāte pieminē-

ta kā mocekļu karaliene- Latvijas kato-

li tad atcerās Māras zemes vēsturiski!

ciešanas, sākot ar senās Livonijas valsts

beigām 1561. g., kam sekoja latvju tautas

smagie nebrīvības laiki. — Tāda pus*

svētdiena ir Miķelis — vecos rakstos Ifr

kalis (29.), kas veltīta sargeņģelim St.

Miķelim. Senlaikos tie bijuši vispārēji

ražas un pļaujas svētki un Jauna ak

ceturkšņa iesākums ar pazīstamiem ь

kela tipiem- Miķelis cienīts kā sargr>

gelis un visa ļauna uzvarētājs. M:ķ«:.

ir bagātnieks, kas nāk ar rudens turība

Laika ziņā septembrim parasts pretī

stādīt martu. Skaidrs un saulains sep-

tembris atvedot skaidru, bet saltu mar-

tu. Lietainam septembrim sekojot ir

sniegu bagāts marts- Stipri vfjl sep-

tembri sapūšot bagātu ābolu ražu nāka-

mā rudeni. Biezas miglas esot uz dziļo

ziemu. Pērkons septembra pirmajā p*

sē sarūcinot daudz sniega februāri. Kādi

laiks esot Māras dzimšanas dienā, tādi

pieturoties visu mēnesi. — Ja Mikelos

vēl še esot daži gāju putni, tad 1

mv nevarot gaidīt. А. M.

Latgalei

Konstantīns Aizpurs.

Lej rīta vēsma bērzu birzi velgmi.
Zars noliecies tā kautri krustu skar

Pie ceļiem trim, kur arājs lauku ar

Un ezers šļāc tam dzidro putu veicu

Tur arājs jauns, kaut vagu brīžiem greiz'

Kā apburts princi* sapņu kalnā slien

Un ma;g~ sirdi «.karbi»»-« pāršalc reizēm...

Tur — Latgale, kas salmu jumtu zaigā

Kā senā samtā dzivo garu tur.

Kam lūgsnās, darbā, cīņā jāuzbur

cv cieņas pilnā slavas dienu Salka! —

jaunsgara zirgs tak tālos klājosskrien.Sirdsdzelmesdzer un mākoņkalnus reizēUn smagos mūžus nomet jausmu pliens!

Jauns gara zirgs tak tālos klājos skrien

Z vejniecības pārraugs

Erich'a Karschies'a romāns

(35. turpinājums). ar j vecā kāršu licēja pielavījās

Zvejniecības pārraugs klepo- pie vina gultas un murmināja bu-

ja, svilpdams un rīstīdamies. Mā- rāmos vārdus,

jās visi to jau zināja. Ārsts to Ārā bija klüvis balts. Viņā lik-

priekšnamā pavisam klusu bija tenīgajā naktī ziema bija ieradu-

telcis. Bija piesities smags plaušu sies. Kad dienā gāja pār Vītines

karsonis, abas plaušas bija pār- ledus segu, bija jāaizver acis, tik

ņemtas. Krūšu plēve bija apdrau- loti mirgoja un vizuļoja sniega
dēta. Gandrīz nebija cerību. kristalli.

Ārsts ieradās ik dienas, apska- Bet smacīgajā zvejnieku bū-

tīja slimniekus un parakstīja zā- da glūnēja nāve. Vakarā zvej-
les. Karstums "nekritās. Seja un niecības pārraugs bija nācis pie

deguns bija stipri sapampuši. samaņas. Viņš bija prasījis ēst,

Zvejniecības pārraugs gulēja rup- lai gan vēl loti cieta no elpas trū-

jajos linu palagos un lāvās apkop- kuma. Viņi bija uzcepuši zivis, bet

ties no zvejnieku sievām. Krēslā viņš labāk gribēja ko dzeramu,

rūgušpienu vai kaut ko citu, kas

sirdi veldzētu. Šai brīdī viņš iz-

skatījās gandrīz vesels. Ap viņu

sēdēja zvejnieki uz cietiem koka

krēsliem un sarunājās pusbalsī.

Ap desmitiem viņš deva zīmi, lai

nu viņi ietu mājās, Viņš gribētu
drusku noguļoties.

Karstums atkal cēlās un pār-

raugs sāka murgot. Rīstoties,
grūdieniem vārdi ar mokām lau-

zās pār lupām un pavērtā mute

velti cīnījās pēc elpas. Kad viņš
sāka runāt, tumšajā istabā sievas

sāka pulcēties ar dziesmu grāma-
tu. Viņas jauta.ka iet uz beigām
un gribēja nodziedāt dažus korā-

ļus.
«Kristof. .» Sievas sāka ausī-

ties. Ko virjš teica? Kristof! Tam

jau vajadzēja but Kristofarri Per-

kūnam. Un viņas spiedās ap gul-
tu.

'

Pēkšņi zvejniecības pārraugs

saslējās gulta, žņaudzīja rokas.

Viņa skats izbailēs klīda pa ista-

bu.

«Laid mani!» viņš kliedza.

«Kristof... es... noguris... at-

pūsties. .. pavisam tuvu... gais-
ma. ..» Tad viņš atvairīdams iz-

stiepa rokas. «Prom... ,prom...

es... saku
...

Kristof... Kris-
tof. .> Viņš tagad runāja klusu, kā

lūgdamies. «Es... tā... gribu...

gulēt...» Viņš vēj kaut ko mur-

mināja, bet to sievas nesaprata
vairs. Viņas atvēra dziesmu grā-
matas.

Nākamajā rītā zvejniecības
pārraugs bija miris. Vīri aiznesa

viņu uz mazo kapsētu. Un dažs
labs, kam niknums dziļi bija grau-
zis sirdī, tagad palīdzēja nest sma-

go ozola zārku.

«Bērns», teica Perkūna kun-

dze,- «tu nedrīksti celties, tu vēl
saaukstēsies un pats iesi nāvē.»
Māte viņu atspieda atpakaļ spil-
venos. Bet viņai dēlu vajadzēja
vismaz drusku piecelt gultā. Pus-
sēdu viņš platām acīm lūkojās
pa mazo lodziņu un mātei bija aiz-
kari pavisam jāatvelk nost. Sē-
ru gājienam šeit bija jāiet garām.

Drebošām rokām Kristofs tu-
rējās pie gultas malas. Uz mirki'
gājiens apstājās. Tagad zārks at-
radās tieši pretī mazajam logam.
Tad tas uz cietiem zvejnieku ple-
ciem aizšūpojās tālāk.

Noguris, nosvīdušu pieri Kris-
tofs atslīga gultā. Viņš nebija va-

rējis to otro glābt.
Zvejnieki aiznesa pārraugu uz

mazo kapsētu un tās trim līkajām
priedēm un dziedāja viņam bēru
dziesmu, it kā viņš būtu bijis viens
no viņu vidus:

Vai dzirdi viļņus kaucam,
Vai redzi vīru braucam

Vētrā, vētrā?

Tur, kur šņāc kapu priede,

Tev dota miera vieta

Vētrā, vētrā.

Tas dunēja smagi, un zvejnie-

ka dzīves ritms skanēja šai dzies-

mā.

Aizgājēja vietā nāca cits zvej-

niecības pārraugs un dzīves gai-

ta turpinājās.

Šoreiz ziema bija skarbi uz-

sākusi savu celu. Vītinieši ar sa-

vām buru kamanām devās ШЦ

jomā, kur sākās ziemas zveja.

Ziemsvētku vakarā Kristora

oirmo reizi bija piecēlies. Trīs

kaimiņ;, virja tēva draugi. Wa at-

nākuši. Visi sēdēja ap е.;'/»**
Я

dziedāja. Tad vioi runāja p..* «•-

da zveju, par zvejniekiem, P-r:l
"

vu arodu.

«Un Subata Gretei

klājoties !abi>, Hica vecais J.«4ö*

nišals. КгИ.-fs kļuva иггаиЩ
«Gretei, kālab?»

Vecais Maurušats izņēma pJP
1

no mutes, to apdomīgi izdauzīja
un tad tādu pat tukšu iesprauM
kreisajā mutes kaktiņā, pēc taffl

atpogāju visus savus septīrjtis

svarkus.lai sameklētu tabakas ftta-

un tad turpināja stāstīt:

(Tim,r.:jał us aekot-)
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Izdevēl* — Daugavpils pilsētas vslo»-
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