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Čerčila «uzvara»

Madagaskarā
Angļiem ir lēts paņēmiens gūt «uzva-

ras». Tā kā nopietnās frontēs tie savus

■agus jau vairākkārt ir apsvilinājuši, bet

pie Djepes un drusku vēlāk Libijas fron-

tē pie Tobrukas, tiem nācās piedzīvot

jc rūgtu vilšanos, tie meklē nevainīgus

objektus savas militārās godkāres ap-

mierināšanai. Tie turpina uzbrukt sava

bijušā sabiedrotā — Francijas, kolonijām.

Kad savā laikā angļu karaspēks izkāpa

malā Madagaskars ziemeļu stūri un ie-

ņēma tās ostu Diago-Suarecu, Londonā

tomēr vēl apgalvoja, ka šī osta vajadzī-

ga, lai, pēc Singapnras zaudēšanas un

sakarā ar Vidējo Austrumu kritisko stā-

vokli, nodrošinātu sev vienīgo satiksmes

celu no Labās Cerības Raga uz Sarkano

jūru un Persijas līci- Bet kad Cerčila
uzbrukums aptvēra visu Madagaskaru un

kad angļu karaspēks, ceļā uz lielās salas

iekšieni, tuvojās kalnos ieslēgtai galvas-

pilsētai Tananarivai, tad Londonas dip-

lomātu izrunas vairs nepārliecināja- Tad

paliek tikai galīgi aukstasinīgs un bez

tam vēl augstākā mērā gļēvs britu uz-

brukums franču kolonijas territorijai, ku-

ras dabiskās bagātības būs, protams, loti

patīkamas Londonas valdībai, kaut arī

tās visā pilnībā nespēj atvietot Dienvid-

jūrā zaudētās svarīgās pozicija*

šis britu uzbrukums no muguras ra-

dījis sašutumu Francijā- Jādomā, ka pat

Maskavā šis britu jaunais solis radis ti-

kai ne sajūsmu- Jo Cerčils taču katru

reizi apgalvoja, ka viņa rīcībā neesot

vajadzīgo kuģu, lai ar otrās frontes ierī-

košanu kaut cik jūtami atslogotu boļ-
ševiku grūto stāvokli- Bet tagad Cerčils

var sev atļauties sūtīt uz Madagaskaru

iespaidīgu kuģu sfcaitu- Viņš, protams,

cer vēlreiz pielietot sen pārbaudīto bri-

tu zemes laupīšanas metodi, iekams Al-

biona pasaules valsts dodas uz dusu.

Gandrīz vēl dīvaināka šai gadījumā

Izrādās Savienoto valstu prezidenta Ruz-

velta loma- Lai gan baltā nama kungs
vēl aizvienu uztur diplomātiskus saka-

ros ar Franciju un izmanto savu lietvedi

Višī, lai izdarītu uz franču valdību spie-

dienu, tomēr tas atrod par iespējamo

oficiāli atzīt britu rīcību pret savu biju-

šo sabiedroto, morāliski atbalsta šo lau-

pīšanas uzbrukumu Madagaskarai-

Šim angļu pastaigas gājienam pa Ma-

dagaskaru nav nekādas ietekmes uz šī

kara Helajiem notikumiem- Singapüras

atvietojumu briti nekad neatradīs Mada-

gaskarā. Tādēļ ši britu akcija, kuru pats

Cerčils uzvarētāja pozā paziņoja apakš-

namā, pamatos ir tikai pierādījums bri-

tu kara vadības nespēkam un sistēmas

trūkumam, ar kādu angļu pusē novieto

militāros spēkus, lai mazākais vienreiz

iegūtu šķietamus panākumus-

īsas ārzemju ziņas

Buenos Aires ā- Braziliešu laik-

raksts «Correio de Manha» kādā ievad-

rakstā uzstājas, lai sabiedrotie okupē

Dakaru- šī Afrikas osta apdraudot visu

Ameriku un piesardziba prasot enerģis-

ku rīcību pret Dakaru. kas atrodoties ti-

kai 1600 km no Brazilijas krastiem- •

Vi šī- Pēc pēdējām ziņām no Mada-

gaskars, britu vienību trieciens uz dien-

vidiem attīstās loti gausi- Sīvā franču

pretestība pie Sambatnas aizkavējot bri-

tu uzbrukumu Antsirabei-

Amsterdamā- Reiters ziņo no

Bombejas, ka kādā vilcienu sadursmē 300

km no Bombejas nogalinātas un ievaino-

tas 35 personas.

Romā. 4- oktobrī, godinot Svēto Asl-

zes Francisku, kas sarunājies ar put-
niem, visās Itālijas pilsētās palaida daudz

pasta baložu. Svētdienas rītā ari Romā

S.nn Hžovanni laukumā pie bazilikas no-

tika svētā piemiņas svinības un Mūžīgās

Pilsētas debesis kā laimneši pacēlās
3000 pasta baložu-

Ankara- Kopš pāris dienām Tur-

cijā plosās vētra un list lietus- Plūdi

bojājuši arī Istanbulas — Ankaras gal-

veno dzelzceļa līniju. Tādēļ kopš piekt-

dienas satiksme starp Istanbulu un An-

kam pilnīgi pārtraukta.

Stokholmā- Gandija dzimšanas

diena, pēc «United Press»
v

ziņām no

Jaun-Dēlijas, pagājusi demonstrācijās un

asiņainās sadursmēs- Jaun-Dēlijas poli-

cija pēcpusdienā 15 reizes atklāja uguni-

Stokholmā- (Spezial Nord)- TT

zioo, ka zviedru provinces Vesterbotte-

oas piekrastē vētra un lietus nodarījuši

Irkārtīgi smagus postījumus Vētras

ātrums sasniedzis 3o km stund?, un vētru

pavadījis loti spēcīgs lietus- Vētra iz-

postīja augstspraiguma vadus, kas visā

provincē pārtrauca elektriskās strāvas

piegādi- No Stokholmas papildus zipo.

ka pirmdien pīkst 1645 Nattavarā novē-

rots spēcīgs pazemes grūdiens- ko pava-

dīja stipra dunoņa-

Vigo- Gibraltārā pirmdien no Vi-

dusjūras ieradusies kāda smagi bojāta

amerikāņu zemūdene- Gibraltārā izcelta

ari kāda nogremdēta britu tvaikoņa ap-

kalpe. Tvaikoņa vārdu nepublicē.

2 c ņ ē vā- (Londonas materiāls). «Dai-

ly Telegraph» korespondents ziņo no Ņu-

jorkas, ka sakarā ar zemūdeņu bries-

mām. Kanādas iestādes pavēlējušas ap-

tumšot Sv- Lorenča līča dienvidus pie-

krastes pilsētas.

Amsterdamā- Britu informācijas

birojs ziņo no Vašingtonas, ka ZASV sa-

dales iestādēs nozagtas vairāk kā 50 000

benzīna iegādes atļaujas 10 miljoniem

litru benzīna. ZASV cenu aizsardzības

iestāžu ierēdņi atzinušies, ka daudzas at-

ļaujas pārdotas- Cena svārstījusies

starp 50 centiem un 50 dolāriem-

Amsterdamā- Londonā oficiāli pa-

ziņots, ka septembra sākumā nodotais

gaisa pasts no Indijas, austrumu un dien-

vidu Afrikas un Vidējiem austrumiem

gājis bojā- Pasta sūtījumi atradās lidlai-

vas «Gare» klājā- Šī lidlaiva gājusi bojā

La Linea- Piektdien Gibraltārā at

kal notika kāda britu armijas lidaparāta

katastrofa- Kāds divmotorīgs bumbve-

dējs, paceļoties gaisā no 20 m augstuma,

nogāzās- Lidaparātam atsitoties pret ze-

mi, eksplodēja degvielu tanks un abi li-

dotāji dabūja galu- Divi lidlauk-ч

pes locekli smagi ievainoti

Arī vācu flote modri stāv sargvietās pasaules jūrās

Staļingradas ziemeļrietumos ielenkta

otra ienaidnieka spēku grupa
Vadoņa galvenā mītnē,

1942. gada 6. oktobru

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:
Kaukāza apvidū vācu uzbrukumos

ienaidnieks zaudē vienu augstieni pēc
otras- Neraugoties uz sīvo pretestību»
ienaidnieks ari vakar ziemeļaustrumos
no Tuapses un pie Terekas zaudēja Jau-
nas, spēcīgi nocietinātas augstieņu pozī-
cijas un apdzīvotas vietas.

Staļingradā sīvās ciņās gūti Jauni pa-

nākumi. Armijas triecienu atbalstīja
kaujas lidaparāti un tuvcīņas lidotāju vie-

nības- Pilsētas ziemeļrietumos izdevās

lelenkt otru lenaidnieka spēku grupu*

Donas irontē rumāņu, itāļu un ungā-

ru vienības atvairīja vairākus ienaidnie-

ka triecienus un mēģinājumus pāriet upi
Frontes vidējā sektorā sekmīgos trie-

ciena grupu pasākumos iznīcināti dau-

dzi ienaidnieka bunkuri un kaujas no-

metnes. Apkalpes Iznicinātas vai saņem-

tas gūstā.

Pašu uzbrukums dienvidaustrumos no

llmenes ezera vakar ieguva levērojamu

terrltoriju-

Afrikas un Dienvidamerikas piekras-
tē zemūdenes nogremdēja 5 ienaidnieka

tirdzniecības tvaikoņus 26 000 brt kop-
tilpumā.

Atsevišķi britu lidaparāti vakar die-

nas laikā pārlidoja Zieroel- un Rietum-

vāciju. Atsevišķas sprāgstbumbas no-

darīja oenozīmīgus zaudējumus. Pagā-
jušā naktī britu aviācija paveica traucē-

juma uzbrukumus Holandes un Rietum-

vācijas novadiem- Civiliedzīvotāju vi-

dū ir nogalināti un ievainoti. Dažu pil-
sētu dzīvojamo ēku kvartālos izcēlās

ugunsgrēki un nodarīti arī materiāli un

ēku zaudējumi- Pēc līdzšinējām ziņām,

zenitartilerija un nakts iznicinātāji no-

trieca 4 uzbrucēju bumbvedējus-

Pie Ladogas ezera iznīcinātas 7 padomju divīzijas
DNB. Berlīnē, 6- oktobrī- Pēc

bruņoto spēku virspavēlniecības ziņām,
ielenkuma kaujā dienvidos no Ladogas
ezera dienām ilgās sīvās cīņās iznīcinā-

tas 7 padomju divīzijas un vēl vairākas

padomju divīzijas smagi sakautas- Izni-

cinātas 19- oo 24- gvardijas divīzija, kā

ari 191., 265-, 294- un 374. strēlnieku di-

vīzija- Smagi sakautas 16., 24-, 98- un

122- tanku brigāde, 501- un 507. tanku ba-

taljons, kā ari 22-, 23-, 33-, 53-, 137- un

140- strēlnieku brigāde- Loti smagus

zaudējumus cieta ari 11-, 327-, 372. un

376- padomju strēlnieku divīzija- Pēc šo

ciņu sekmīgā noslēguma Ladogas ezera

dienvidos turpirUs vienīgi triecienvieni-

bu un artilērijas darbība- šo cīņu nori-

sē 4- oktobrī iznīcināti daudzi padomju

bunkuri uti kaujas novietnes- Aviācija

sekoja ienaidnieka kustībām un neatļāva

ienaidniekam izvērsties uzbrukumam-

Britu zemūdeņu zaudējumi
DNB Milānā, 6- oktobri- Sakarā

ar kādu italu iznīcinātāja nogremdētu

britu zemūdeni «Corriere della Sera»,

paskaidro, ka italu nogremdēto ienaid-

nieka zemūdeņu skaits tagad sasniedz 76-

-73 no tām oogremdētas Vidusjūrā, bet 3

Melnā jūrā- Ja ari Angljja, kam pēc bri-

tu ziņām kara sākumā bija 72 zemūde-

nes, starplaikā ievedusi ierindā daudz

jaunu vienību, tad tomēr nav šaubu, ka
liela zemūdeņu dala jau gājusi bojā. Uz

š- g. 1. janvāri Anglija pati atzinusi 34

zemūdeņu bojā eju-

Bombejas dzelzceļa katastrofu izsaucis

sabotāžas akts

DNB Bankokā, 6- oktobrī- Vis-

indijas radiofons ziņo, ka dzelzceļa kata-

strofu uz Bombejas - Pešavaras līnijas

izsaucis sabotāžas akts- Katastrofā no-

galinātas 14 un ievainotas 30 personas-

Pēc ziņām no šanhajas, svētdien In-

dijā, sakarā ar indiešu žurnālistu sarīko-

tām masu demonstrācijām, notika sma-

gas sadursmes- Britu policija uzbruka

indiešu masām ar automātiskiem iero-

čiem- levainotas un apcietinātas vairāk

kā 100 personas- Slopurā un

Biharas provincē notika cīņas starp in-

diešu aktīvistiem un britu vienībām.

Asamas provinces cietumā starp politis-

kiem gūstekņiem uzliesmoja nemieri- le-

kāros ieradās papildspēki, 76 gūstekņiem

izdevās izbēgt- Nemierigas kļūst ari

Ziemeļrietumindijas ciltis- «Ipijas fakira -

vadlbā bruņotas dumpinieku vienības

paveikušas vairākus labi organizētus uz-

brukumus britu militāriem posteņiem-

Grūtības Anglijas pārtikas apgādē
Anglijai par vācu tautas pretestību vairs nav pamata lolot maldīgas Ilūzijas

DNB. Zeņēvfi. 6- oktobrī- (Londo-

nas materiāls). «Daily Herald» kādā ie-

vadrakstā pieskaras jautājumam par sa-

biedroto pārtikas apgādi- Viens no sa-

biedrotajiem, Padomju savienība, šinī

plāksnē jau cietis loti smagus zaudēju-

mus- Nozīmīgākie labības novadi jau

gājuši zudumā un ari lopu skaits ievēro-

jami samazinājies- Ja par Lielbritāniju

agrāk teica, ka tā ir vislabāk ar pārtiku

apgādātā nācija pasaulē, tad tagad tie ir

tikai tukši vārdi, kas nedod ne vismazā-

ko pamatu būt pašapmierinātiem. Pa-

domju savienības pārtikas trūkums spiež

Angliju sūtīt arvienu lielākus pārtikas

daudzumus uz Padomju savienību, bet

tas Anglijai nozīmē jaunus ierobežoju-
mus. Pie šiem apstākļiem Anglijai ne-

pieciešams kāpināt savu lauksaimniecības

produkciju vēl vairāk kā līdz šim- Arī

tonnāžas stāvoklis esot loti bēdīgs, jo

zemūdenes apdraud Angliju un daudz

maz nozīmīgāks uzturvielu transports

vairs nav iespējams- Pārtikas apgādē
Lielbritānijai ne tikvien jāpaļaujas pa-

šai uz sevi, bet tai viss daudz maz pie-
ciešamais vēl jādod Padomju savienībai,

šķēršļi, kas kavējot britu lauksaimniecī-

bas attīstību, tomēr esot loti lieli, jo

trūkstot darbaspēka, mašinu un mākslī-

go mēslu- šeit nepieciešama gudra vie-

tējo iestāžu politika, kas līdz šim nav

centusies pietiekami izprast britu lauk-

saimniecības postu un vajadzības-

«Daily Mail» pirmdienas ievadā uzai-

cina sabiedrotos ievērot reichsmaršala

Goering'a brīdinājumu. Par to, ka Vāci-

jai vairs nedraud bads. britiem vairs ne-

esot ko šaubīties. Vācu rokās atrodo-

ties ne tikai visa Ukraina, bet arī Done-

cas baseins un plašie Dorus un Kubapas
labības lauki- Ja Goering's paskaidro,

ka, lai pasaulē kas cietīs badu, Vācija to

necietīs, tad Anglijai tam jātic No tā

izriet, ka Anglijai par vācu tautas pre-

testību vairs nav pamata lolot maldīgas

ilūzijas. Ja Vāciju vispār iespējams no-

spiest ceļos, tad vienīgi ar ieroču palī-

dzību, bet ne ar blokādi- Tik lētas uz-

varas izredzes Arfglijai šini karā nav-

Eiropas
pašapgāde
■ ■

ReichsmarSala H. Goering'a
runa Pļaujas svētkos Berlīnē

Mēs stāvam ceturtā kara gada sāka-

mā, ievadā norādīja Hermano's Goe-

ring's, un tādēļ nevaram nācijas svēt-

kus vairs svinēt tādā veidā un apmērāt

kā tos svinējām miera laikos. šai vis-

smagākajā vācu tautas elpā lai mums

visiem būtu tikai viens pienākums —

nepārtraukti cinities un strādāt. Es

vācu tautai skaidri pateikšu, uz kā-

diem uztura pamatiem tā nākamā gadā

var paļauties-

Pēc tam reichsmaršals Lielvācijas

vadoņa vārdā izteica pateicību visiem

tiem tautiešiem, kam nopelni pie tā, ka

smagā, nenogurstošā darbā, neraugoties

uz visiem nelabvēlīgajiem laika apstāk-

ļiem, ražu, kas bija izdevusies daudz

labāka nekā sākumā pēc trešās ledai-

nās ziemas to varēja cerēt, izdevies no-

gādāt šķūņos-

Pārejot uz uztura ražošanas stāvokļa

apskati, reichsmaršals uzsvēra, ka viņš

ari šoreiz, kā parasti, runāšot pilnīgi

atklāti- Viņam pasaules kara briesmī-

gās pieredzes ietekmē vienmēr acu

priekšā rēgojies blokādes baismais

spoks, un tādēļ laikus piekopta at-

bilstoša līdzekļu uzkrāšanas saimniecī-

ba, kas izlīdzinājusi abu pirmo smago

ziemu nosacīto ražas iztrūkumu-

Kad pagājušā trešā ziemā, turpināja

Cioerings. atkal parādījās izsalšanas

postījumi, un, proti, vēl līdz šim ne-

pieredzētos apmēros, tad draudēja iz-

trūkuma briesmas līdz jaunajai ražai,

un devas nācās vēl samazināt. It kā

pastāvošai ienaidnieka blokādei ar šīm

grūtībām nebija nekāda sakara Iz-

šķiršanās Goering'am bijusi loti smaga.

Tomēr tagad, aizrādīja reichsmaršals,

par šim grūtībām var runāt jo mierī-

gāk, jo tās tagad pārvarētas un vispār

vairs nevar atkārtoties- Devu samazi-

nāšanu sāka ar klintscieta lēmumu, ka

vispārējam stāvoklim atļaujot tās at-

kal paaugstinās.- Svari bāze tam bija

arī transporta stāvokļa atveseļošanās-

Šis jautājums vēlāk atrisinājās sevišķi

labi- Blokāde un izmērdēšana, par kā-

du pretinieks kādreiz domāja, tagad sa-

brukusi- Ja kāds tiek bloķēts, tad ne-

kādā ziņā vācieši, bet gan angli- Ar

vācu karaspēka vienību panākumiem

to rokās krituši auglīgākie apgabali,

kādus Eiropa vispār pazīst-

Par uztura stāvokli okupētos apga-

balos Goering's paskaidroja, ką tur gan

propaganda bieži vien atklāti runājot par

grūtībām uztura ziņā- īstenībā, usvēra

reichsmaršals. tur ne tālu nav bijis tik

I ani- Tur gan visur arī ievestas kar-

tiņas, bet kas tur tiek iepirkts uz kar-
tiņām, tā ir tikai papilddeva. jo sevišķi
\isi apgādājas ar spekulāciju- Tādēļ

viņš, Goering's, pieņēmis nesatricināmu

pamatnoteikumu, kas nemainīti jāietur
vispirms un visam pa priekšu jāievēro
vācu tautas uzturs- «F*s loti aizstāvu

domu, ka aizsardzībā ņemtajos apga-

balos iedzīvotā ü nedrīkstētu ciest ba-

du, bet ja mūsu pretinieka rīcības dēl
rastos kādas grūtības, tad visiem jā-
ilna viens: ja kur jābadojas, tad ne-

kūda gadījumā Vācijā- Vācu strādnieks
un Vācijā strādājošais uztura ziņā jā-

apgādā par visiem labāk- Šai tēzei jā-
biłl nesatricināmai- Neraugoties uz vi-

siem okupētiem apgabaliem, izšķirīgi
nngsdē tomēr pašu dzimtenes raža- Vā-

cija šodien ir tajā laimīgajā stāvokli,
I I visus vācu bruņotos spēkus, vienal-

) i. kādās frontēs tic stāv. apgādā vie-
n xi okupētie apgabali, tā ka dzimtenes

var piegādāt tautai un no okupē-
ta iiem apgabaliem Pieaugošā kārtī vēl

nāk papildinājumi »

' i 'iroinājums 2- lappusē/



H. Goering'a runa

tbākums h īappj

Tātad pašas par sevi, turpināja Goe-

ring's, visas grūtības It kā būtu likvi-

dētas- Bet īstenībā tā nav. jo šodien

fliēs karojam, un ne tikai frontē, bet

Ukifi Pušā apmērā ari fabrikās un bru-

.ijs rūpniecības darbnīcās- Kā zem-

nieks, tā ari vācu strādnieks steidzies

uz fronti tādSl ari tam Jārod aizstā-

Jums ar draudzīgu un neitrālu zemju

svešiem strādniekiem un kara gūstekņu

masu. Un te katrā ziņā vācu strādnieks

un zemnieks kā cīnītājs Ir rūpējies par

to, lai sagādātu pietiekami daudz aiz-

stājēju- 1'ct . ja kādam jāstrādā, tad

tam va:ig ari kaut ko ēdamu, un mums

jāapgādā vairāk nekl 6 milj. svešu

strādnieku uu vairāk nekā 5 milj. kar*

gūstekņu. Tas nozīmē, ka produkcijas

kauja vēl jākāpina- Tagad, kad varu

skaidrāk pārredzēt ražu» es lūdzu valsts-

sekretāru Backi nākotnē rūpēties par to,

lai rjo gaisa apdraudētos apgabalos ga-

las devu paaugstina vēl par 50 gr. Jau

šodien tiek uzcītīgi strādāts, lai vācu

tauta Ziemassvētkos saņemtu īpaša t

galas, miltu un, cerams, ari citu -skaistu '
lietu papilddevu. No šī brīža vēl katrs i

vācu karavīrs, sākot ar vienkāršāko i
kareivi līdz feldmaršalam, kas Jet at- i

valitißjnmā. Pārejot robežu ar Lielvā- i
cijas vadoņa rīkojumu saņems kā dā- I

vanu saini, kurā atradīsies 1 kg miltu. 1
1 kg zirņu vai pupu. 1 kg cukura, ■
400 gr sviesta un liela zemnieku desa :
Pie tam ir pilnīgi vienalga, vai kara- <
vīrs nāk no frontes augšgala, no Kir- j
kinesas, vai ari no frontes lejas gala, i
no Stalingradas- Sajnls nebūs domāts i
viņam, jo viņam tā nevajag. Sls sai- 1

nfe daudz vairāk domāts viņa Ķimenei- 1

- Runājot par tauku apgādi. Goering's

paskaidroja, ka visa rapšu raža esot iz- ļ
saluši- Tomēr vācu karavīrs pārņēmies

savās rokās tos Padomju savienības

apgabalus, kas šo Iztrūkumu izlīdzinās,

tos apgabalus, kur Jūdzēm tilu. cik

vien plaši sniedzas skats, saulespuķu

rauks stāv blakus saulespuķu laukam

un pie tam saulespuķu ella Ir vēt la-

bāka par vācu rapšu ellu- Tātad arī

tai ziņā tuvākā laikā būs rasts Izlīdzi-

nājums vācu tautas labā- Kartupeļu

rata pārspēj visu, kas jebkad no vācu

aemes novākts.

Atbildot pretinieka argumentiem, It

kl vācu tautas noskaņojums esot tik

slikts, ka tam pirms ziemas sākuma ne-

pieciešams kāds plāksteris, reichsmar-

šals paskaidroja: «Es varu mūsu pre-

tiniekam teikt tikai vienu, ka Šis plāk-

steri? netiks noņemts visu kara laiku,

bet gan vēl palielināts.» Es uzskatītu

to par noziedzību, turpināja Goering's,

vācu tautai šodien nākotne kaut ko

solīt, par ko es skaidri nezinu, ka varu

to pildīt- Grūtākais uztura lietās Ir

pārvarēts. No šīsdienas viss uz priekšu

būs arvien labāk. Viss tas ir tikai or-

ganizācijas Jautājums. Taču «QenerßHs
Sajukums» nav angažēts pie mums, bet

gan pie tiem tur Pāri- Mēs sūtīsim la-

bākos lauku vīrus kā lauksaimniecības

vadītājus atkal pa priekšu, lai kara-
spēks un dzimtene tiek apgādāta no le-

karotajiem apgabaliem, un, proti, pār-

tikas līdzekļiem pēc lespējas lielā ap-

jomā Jāatplūst dzimtenē atpakaļ- Slm

nolūkam austrumu telpa jānoorganizē.

Boļševiki Jau visu ir nodedzinājuši-

Mēs celsim no jauna: lopu kautuves,

marmelādes fabrikas, kēksa un nūdeļu

fabrikas. Tas viss Jau bija, turklāt vēl

olas, sviests, milti neiedomājamos dau-

dzumos, mums tie tikai uz vietas kār-

tīgi Jāpārstrādā, un es ceru, tad nā-

kamā gadā nāks saiņi ari ar šiem ra-

žojumiem. Tie ir labākie apgabali, kā-

dus esam boļševikiem atņēmuši- M€s

esam visu paredzējuši un ieņēmuši to.

kae bija vajadzīgs. Reiz izpratīs, cik

nepieciešama bija šī cīņa. cik neiztu-

rams tas drausmīgais šaurums, kadā

mēs dzīvojam, tas viss vairs nebija

kara vai miera, blokādes vai ncblokā-

des Jautājums- Arī miera laika uz il-

gāku laikti nebūtu biiis iespējams uz-

turēt vācu tautu. Mums bija Jātiek ārā

no šī šaurumā- •

Pēc tam reichsmaršals veltīja atzinī-

gas vārdus vācu tautas nostājai, kas bi-

jusi tāda, ka tajā vajadzējis iejaukties ti-

kai nedaudzos gadījumos- Pasaules ka-

ta pēdējo gadu šīberu un augļotāju tipi

šodien vairs tikko atrodami, un kur tos

atrod, tos ātri vien novāc pie malas- Ka-

ra šīberiem un augļotājiem paredzētas

karātavas-

ArT jēlvielu nozarē stāvoklis tikpat

labvēlīgs kā uztura vielu nozarē- No-

likto krājumu ir pieticis tik ilgi, līdz

pienākuši klāt jauni avoti- Ogļu nn

dzelzs mums pašiem pietiekami, un bez

tam mē?3 vēl turklāt, esam leguvuši tos

milzīgos daudzumos- Bet dzelzs un ogle

vispirms jāizrok dziļi no zemes, un ar

šo nodarbošanos kalnracis veic vispār

iespējamo vissmagāko darbu- Atzīstot

viņa padarīto, uzsvēra reichsmaršals,

esmu nolēmis šodien parakstīt rīkoju-

mu, kas kalnracim par viņa vareno

darbu nodrošina sevišķas priekšrocī-

bas- Algas ziņā viņam jāsoļo visu aro-

da priekšgalā, viņa smagais darbs pēc

padarītā darba principa jāatzīst nn Jā-

cienī- Par avotu, no кита plūst

vācu bezgalīgi padarītais darbs

yisā.s nozaičv, HerrnamVs Goejing's ap-

zīmēja atkal atgūto vienību, kas visu

tautu apvienojusi zvēresta saistītā ko-

pībā- VBcu strādnieks Padomju savie-

nlbā par komūnlsma «svētīgumu» pats

savam acīm varējis tik pamatīgi pār-

liecināties, ka viņš no tā izārstēts uz

visiem laikiem- No strādnieku šķiras

diktatūras pretinieka pusß nav konsta-

tējama ne mazākā pēda. vienīgais, kam

tur priekšrocības, Īstenībā ir žīds» kas

izlieto šo diktatūru- Tautas kopība at-

sevišķam cilvēkam, It sevišķi kara, arī

uzliek zināmus lerobežojumus ta per-

sonīgai brīvībai- Arī šeit mēs. vācieši,

jau pašos pamatos atšķiramies no de-

mokrātijām, kas ar brīvību saprot vie-

nīgi nesavaldību- So brīvības pulku

rezultāts ir bezgalīgais posts demokrā-

tijās un nevar apstrīdēt, ka arī «paša

Dieva zeme» mājo posts- Ja karš no

visiem vāciešiem prasa palielinātus

personīgos upurus, tad arī tie kalpo

vienam mērķim un domai — kara uz-

varai- Arī gļēvo ienaidnieka gaisa uz-

brukuma upuriem, uzsvēra reichsmar-

šals. Jāuzņemas uz sevis lieli personī-

gās brīvības ierobežojumi- Vadība prot

to upurus un ciešanas pilnīgi cienīt-

Pretinieki nevar atrunāties ar to, ka

viņi domādami rūpniecības mērķus,

bumbām iznicinājuši aizsargāties ne-

spējīgus dzīvojamos kvartālus. Tā, pie-

mēram, kāds angļu gaisa ģenerālis sa-

viem lidotājiem pavēlējis, ka svarīgāka

nevis kara rūpniecības, bet gan dzīvo-

jamo kvartālu Izpostīšana. Tātad Wem

kungiem izšķirīgais fakts ir terrora

pret vācu iedzīvotājiem, bumbu meša-

na uz sievietēm nn bērniem- Jūs variet

būt droši, ka pūlu ziņā šl gaisa kara

upuru stāvokļa atvieglošanas palīdzī-

bai ir darīts viss, kas cilvēku spēkos,

taču ari aviācijas cīņas smaguma

punkts pašreiz Ir austrumos. Ja Ccr-

čila kungs lielīgi stāstījis, ka viņi liks

1000 lidmašīnām katru nakti pastaigā*

tles pāri Vācijai, tad tam Jāatbild, ka

viņš šādu pastaigu tādā apmērā Rdz šim

vēl nav izdarījis tm ari neizdarīs. Un,

vispār, šādas «pastaigas» viņiem Iz-

maksā tik dārgi, ka visi tās fan lero-

bežojis- Mūsu zenitartflerün palielinās
tālāk- Ar Jaunu instrumentu patldzlbn

tā šaus arvien labāk. Nakts Iznicinā-

tāju apsardzības tiklu izpletis pāri vi-

sai Lielvācijai- Kad pretinieks austru-

mos bös paveikts, tad. Die« lai ir iē.

Mgs, mēs runāsim atkal ar Angliju-
Pēc tam reichsmaršals aicināja vācu i

tautu ari nākotnē izturēties tikpat ne-

salauzti un brīnišķīgi» kā līdz šim >jn ;
neļaut sevi satricināt ne no kādiem \
gaisa terrora uzbrukumiem- Es pats. ,
uzsvCra reichsmaršals, rūpēšos par to. i
lai tiek sagādāti lielāki krājumi, no .
kuriem apgādās gaisa uzbrukumos cie- i
tušos. Es visās man pieejamā* zemēs, ļ
nevērojot maksu, esmu bezgalīgi s dau* <
dzumos uzplrcls krājumus, lai tie» kuri .
šodien zaudē visu. vismaz rīt atgūst at- ,
рчкаl pirmo nepieciešamo- <

Ar kodīgu Ironiju Goering's iztirzāja i
pretinieka pūles izveidot otru fronti- Viņš I
asi nopēla angļu egoismu, angli nekusto-

ties tālāk ari tad, ja viņu sabiedrotiem i
boļševikiem jāiztur vācu trieciena spars
Kas attiecas uz amerikāņu bruņošanos» i
tad visas cerības tur vispirms balstās i
uz astronomiskiem skaitļiem. Nevērtējot i
amerikāņu bruņošanās rūpniecību par ze- I

n»u, tomēr jāzina, ka arī viņiem rēķi-

nāšanā divreiz divi Ir četri nevis seši vai

astoņi. Ari Amerikā produkcijai nepie-

ciešamas Jēlvlelas un strādnieki- Vienlai-

cīgi nevar uzstādīt miljonu armiju un no

otras puses trīskāršo! strādniecību- Ame-

rikā lieliem burtiem raksta vienu vārdu

— blefs-

Pēc tam reichsmaršals Goering's ap-

lūkoja maldīgās cerības, kādas demo-

krātijas vBl 1010 par vācu tautas lekšē-

jo sabrukumu. Demokrātijas nav Iz-

mācāmas. Un tis tic, ka ari šodien var

strādāt līdzekļiem, kādus tās vāciešiem

demonstrējušas pasaules kara laika. Bet

vācu tauta pa šo laiku no pagātnes gu-

vusi mācību. Ar izsmieklu Hermann's

Goering's atvairīja pretinieka pusē Iz-

platītās baumas, it kā uzticība pret vā-

cu vadību bfltu aprakta, un paskaidro-
ja, ka šais baumās bez Llelvācijas va-

doņa plaši aizkārts viņš pats- Starp

cltn baumās apgalvots, ka ne tikai visi

�Hermann'a Goerlng'a uzņēmumi», bet

ari vācu rūpniecība un neskaitāmas

«zem rokas» iepirktas fabrikas Jaun-

iegūtajos apgabalos esot viņa privāts

īpašums- Viņš tiešām tātad esot bagā-

tākais virs un tagad no ārvalstu avo-

tiem zinot, ka, lepriekš rūpēdamies, lie-

lu dala savu bagātību viņš Jau esot no-

gādājis vz ārzemēm. «Pasakajt tikai

man,» izsaucās reichsmaršals, «kur šīs

bagātībai atreda& Ы M tām

varētu tikt klāt! Labprāt visas tās es

nodotu vācu tautas rīcībā»

Pēc tam reichsmaršals pakavējas pie

jrc.ittieka vadības un tās neveiksmēm.

Viņš pieminēja Cerčilu un tagadējo

Ruzveltu. bet Staļinu

nosauca par «nozīmīgāko trijjūgi»: kas

savus vadības uzdevumus visbiežāk to-

mēr strupi un īsi likvidē ar šāvienu

pakausi- Tam pretstatā reichsmaršals

Goering's nostādīja Vāciju, kur lielās

skaidrās, stratēģiskās virziena līnijās,

pamatojumus un pavēles kara vadībai

dod vienīgi LJelvāciJas vadoņa un vßcu

bruņoto sutku organizatora persona un

kara vadoņa senijs- Pavisam smieklī-

gas ir pretinieka pusē Izplatītās bau-

mas, it kā Vācijā blakus Llelvācijas

vadonim pastāv sava veida ģenerālu

parlaments- Ar vācu bruņoto spēku

jautuadlšanu arī ģenerālštābs nostādīts

uz Jauniem nacionālsociālistiskas vadī-

bas principu pamatiem- Ģenerālštābs

sastāv no loti spējīgu virsnieku kopa>,

kurai kB palīgstrādnieku vienībai jā-

kalpo atbildīgajam virspavēlniekam-

Atbildīgais tomēr parasti un vienīgi ir

Lielvācijas vadonis un nevis tie. kas

stāv viņam blakus, viņam palīdz, viņa

domu gājienu pārvērs pavēlēs un rū-

pējas, lai šīs pavēles sasniedz kara-
spēku- Vācijā neviens, kas stāv pus-

krēslā, nenes atbildību- Bet vienīgi

vīrs brīvā gaismā, visaugstākā vadī-

tāja vietā Ir atbildīgs par uzvaru vai

visu bruņoto spēku neveiksmi un viņš

arī nebaidßs šo atbildību nest- De-

rīgumu vadīšanai vairs neizšķir ka ag-

rāk kārta, stāvoklis, iepriekšējā izglītī-

ba, izcelšanās vai vecums, bet gan vie-

nīgi un tikai vajadzīgais stingrums un

noteikta mērķtiecība. Tādēļ ari jau-

najos vācu bruņotajos spēkos, it se-

višķi aviācijā, loti daudz jaunu virsnie-

ku, kas kā varoņi izrādījušies cienīgi

priekšlaicīgai paaugstināšanai. Līdzīga
disciplīna attiecas uz visiem, sākot ar

relchsmaršalu un beidzot ar pēdējo ie-

saucamo- Oenerāll, kas nederīgs mili-

tāro pienākumu pildīšanai. Iznīdēs tik-

pat nesaudzīgi, ka vienkārša pienāku-

mu aizmirsušu karavīru- Ti radušies

viena lējuma bruņotie speW. cieši ap-
vienoti nacionālsociālistiskajā pasaules

uzskatā, bruņotie spēki, kas uzticīgi tm

krietni līdz pēdējam stāv aiz sava aug-

stākā кцл v*dggba»

Pēc tam reichsmaršals atgādināji,

кadu gandrīz pārcilvēclgu gribu Liel-

vicijas vadonis izlietojis pagājušā kari

ziemā. Taču katra jr-una grūtība Va-

doņa gribu, turpināja Goering's, pada-

rīja tikai vēl cietāku. Katru grūtību

pārvarēja un nodrošināja izejai poli-

cijas šis vasaras jaunajām uzvarām.

Francijas karagājiena norisi Lielvācijas

vadonis ar apbrīnojamu noteiktību pa-

redzēja visos tikumos jau iepriekš- Ar

neiedomājamu precizitāti, balstoties vi

Uelvācijas vsdoņa iepriekš noteikta-

iieiu pamatiem, kaujas laukos юге'»

guva uzvaru-

Ari nākamā ziemā, turpināja reichi-

maršals, atkal uzstādīs prasības. W

būtiski tā būs vieglāk panesami new

iepriekšējā, jo mēs esam gatavojušie*

un pret tās briesmām esam imūni- Bet

pat iepriekšējās ziemas vlsgrūtākajci

apstākļos boļševiki nav varējuši ШМ

nevienu vienīgu, kaut pieticīgu apiņi'
ru taktisku panākumu- Kara darbī-

bas norisē Vadonim reizē jādod pt-

vēlēs un arī man jāprasa no jumi viss

pēdējais. Tas katrā ziņā nav viegli o"

tikai apziņa, ka mēs paši reiz četriiм

pus gadu esam stāvējuši cīņā un biju -
smagi ievainoti, dod mums abiem t*m

spēku- Uzdevumu, ka vācu tauta »•

apgādā, tās eksistence jānodrošina un

tās nākotnes paaudze jāved pretim U>

migākai nākotnei, mčs ņemam bezga-a

nopietni- Tam visam nepieciešams va-

rens sasprindzinājums-

Un kāds būtu vācu tautas likteni*

я ta' rinā ne-
turpināja maršals, ja mēs sai uv"

uzvarētu? Tad vācu tautu iz
7^

,n"~

Sis karš nav otrs pasaules karš, jtl
11

liekls rasu karš- Cīņa Hdz

iet par to, vai žīds, vai ģermāni* v

dīs pasauli- 2lds Ir tas. kas

mums cīņu līdz nāvei vai iznīcībai-

šo karu uzvarēs, jo tas ir jāuzvar- v

mēs esam nepārvarami tik sie»- Xi™

esam ciets vācu tautas kopib3S gratis

bloks- Es vienmēr esmu
nicinājis «

nuncrācijas. Jo tās ir dzimušas no ssjr
dibas. Labāk lai viens otram P-'

Mūsu bruņoto spēku drošiba ir j»
ł

kas nav satricināms- Mums Ir tie

būt optimistiem- Tādēļ cīnīsimies p

mūsu kara mērķi, un mūsu kara *

kls ir mūsu tautas brīvība, musn

lielums un mūsu nākotnes drosi№

aā *ārdi mm Vācija.

Skolotāja darbam jābūt ideālisma apdvestam

М- Atjaunojot latviešu skolotāju pa-

radumu mācības gada ievadījumā sa-

nākt skolotāju konferencē, lai pārsprie-

stu jaunā mācības gada darbu un Uf

klausītu vadošo Izglītības darbinieku no-

rādījumus jaunajā darba posmā, vakar

Daugavpils apriņķa un pilsētas pamatsko-

lu skolotāji pulcējis Vienības nama te-

ātra zālē Neskatoties uz satiksmes

grūtībām, kādas jāpārvar skolotājiem

braucot uz Daugavpili, skolotāju konfe-

rence bija teicami apmeklēta —- pārpil-

dīta bija teātra zāle- Svinīgam skolas

gada sākumam teātra skatuve bija rotā-

ta Llelvācijas un Latvijas karogiem un

ziediem, kur goda vietā atradis Lielvā-

cljas vadorja ģīmetne-

Plašās Daugavpils aprioka un pilsē-

tas skolotāju konferences dalībniekus uz-

runāja tautskolu Inspektors J. Rudzī-

t i s. Viņi uzsvēra, ka pēc boļševiku

gada Šodien 135 pilsētu un apripka pa-

matskolu skolotāj' pirmo reizi pulcēju-

šies darba sanāksmei. Skolotāju saime

zaudējusi daudzus labus darba biedrus —

šodien mūsu vidū vairs neredzam 60

krietnākos skolotājus, kas savus darba

biedrus vienmēr aicināja ar latvisku no*

stāju pievērsties skolas darbam Tāpat

skolas dzīve sarkanais gads atstājis dau-

dzus nelabvēlīgus lespaidus, ar kuriem !r

jācīnās- Mēs apzināmies, ka būs daudz

grūtību, bet tās pārvarēsim- Tautskolu

inspektors J. Rudzitis aicināja novada

komisāra Pārstāvi R- VVieckberg'u at-

klāt skolotāju konferenci-

Studiju padomnieks R- Wieck-

beTgs, konferenci atklājot, atzīmēja-
ka ir priecīgi vērot pirmo skolotāju dar-

ba sanāksmi jaunajos apstākļos- Viņš

aicināja visus audzinātājus strādāt čakli

un darbā ielikt visu savu ideālismu, jo

tikai tad Šis darbs būs sekmju vainagots.

«Skolotājiem jāuzklausa vadītāju lestāžu

rīkojumi- Visiem skolu lietu kārtotājiem

jāievēro padotības kārtība un Jāstrādā

savstarpējā sadarbībā- Vācu civīlpā-r-

valde sadarbojas ar latviešiem un es es-

mu priecīgs, ka varu kā skolu lietu pa-

domnieks sniegt padomus Izglītības Jau-

tājumu kārtošanā, palīdzēt atrisināt dau-

dzus Jautājumusun sekmēt skolas darbu »

Atklāšanas runai noslēdzoties, konferen-

ces dalībnieki nodziedāja Lle!vāc!]as

himnu-

Konferences dalībniekus pilsētas paš-

valdības vārdā sveica Daugavpils pilsē-

tas vecākais Ed- Pötcrsons, aicinot

skolotājus audzēkņiem mācīt ne tikai ii-

nības, bet ari to, kas mēs esam, kur dzī-

vojam un kas ir ap mums- Daugavpils

aprioka vecākais R В 1 ū z m a n i s,

sveicot konferences dalībniekus, aicināja

sadarboties ar pašvaldībām un čakli strā-

dāt sava pagasta labā- Jo skolotājs Ir

pagasta inteliģence* kodolā-

Tautskolu direktors A- Dravnieks

savā uzrunā vispirms pateicās skolu pa-

domniekam К Wieckbcrg'am par rūpēm

skolu lietu kārtošanā un sadarbību ar

latviešu skolotāju saimi- Tautskolu di-

rektors konferences dalībniekiem nodeva

izglītības un kultūras lietu ģenerāldirek-

tora prof- M- Prīmaņa sveicienus un vi-

ņa vārdā novēlēja sekmīgu jauno mācī-

bas gadu- Tālākā uzrunā skolotājiem

tautskolu direktors uzsvēra, ka ar šo ru-

deni vļsā latviešu zemē atjaunojas veca

tradicija — skolotāju konferences* lai

gūtu atziņas un ierosinājumus darba la-

bākai veikšanai- Šodien, pulcējušies ko-

pā, atskatīsimies atpakaļ uz pagājušo un

vēl iepriekšējo gadu- Pagājušā gadā

skolotājs iznesa grūtu un smagu darba

nastu. Mēs visi sapratām» kāpēc šīs grū-

tības radušās, kādi tam iemesli un kāda

šo grūtibu jēga. Gluži citādi bija au

pērn. kad latviešu skolotājam trūka gai-

sa ko eipot un trūka gaiša ska;a nākot-

nei. Tādēļ pagājušā gada grūtibas, salī-

dzinot ar boļševiku gadu, ir mazas. Mē>

šo gadu nedrīkstam arī uzskatīt kā pa-

zudušu un vhju aizmirst, jo tad mēs pi*

rāk vienaldzīgi būtu pret tiem desmit-

tūkstošiem tautiešu, zuduši no mū-

su zemes- Tādu barbarismu latviešu tau-

ta, kas augusi Eiropas kultūras tradici-

jās. nevarēja ledomāties. Bet šais cie-

šanās mums ataususl Jauna, noteikta un

nemainīga atziņa — latviešu tautai un

skolai uz visiem laikiem ceļš uz austru-

miem slēgts (aplausi)- Savus skatus mēs

esam vērsuši uz rietumiem, jo mēs zi-

nām, ka piederam Eiropas radītājam

tautām, piederam ziemeļu rasej. Sādā

virzienā mums jādomā stājoties pie nā-

košā skolas darba gada.

Pievēršoties praktiskam skolas dar-

tarn. tautskolu direktors A. Dravnieks

atzīmēja, ka jaunajā mācības gadā būs

jāpārvar vairākas grūtības- Vispirms

trūks apgaismošanas- Ir domāts un gā-

dāt*, rūpējusies tautskolu direkcija, rū-

pējas apriņķa pašvaldība, bet visas ie-

spējas kara laikā lr ierobežotas. Skolas

pastiprināti kārtā saņems karbīda lam-

pas, tomēr pilnīgi nokārtot apgaismoša-

nas jautājumu nevarēs. So apstākļu

pārvarēšanai skolotājiem Jāsagatavojas-

i Tāpat būs izjūtams apģērbu un apavu

; trūkums- Vecie krājumi izsīkst, jaunus

i grūti dabūt. Skolotājiem bērnus jāmā-

•ca taupīt- Patreizējos apstākļos nav jā-

i kaunas uz skolu iet koka tupcie*, nav

. jākaunas ka salāpītas drebēs, bet gan

i jābūt priecīgiem, ka skolu var apmeklēt

- Atcerēsimies laiku pirms gadu desmi-

Tautas kopība jāaudzina arī launatne
Щ Щ

.Tautskolu skolotāju konference Daugavpilī
tiem- Arī tad nebija lielas rocības, bet

rüciglem un uzņēmīgiem jauniešiem

Izat'ga diži viri. Tagad šl lieka lepnīM

ttmet- Tautas Palīdzības skolu kopām

kppā ar sgolas vadību un bērnu vecā*

iagfidā. lai bērni apavu un apģērba

dēl skolu nekavētu. Pie šī Jautājuma

kārtosarrts jāpieiet pēc vietējiem ap-

Mācibas grāmatas patreiz atrodas ie-

spiešana. Līdz mācības gada sākumam

gandrīz v'sas grāmatas būs iespiestas un

tika! neliels skaits nokavēsies, bet ne il-

gāk par divām nedēļām. Skolās varēt,

pielietot pagājuši gada grāmatas, kur

ievērojamu labojumu nav.

Skolu sistēmā sevišķu pārkārtojumu

nebūs. Vienīgi iidzšinējās četr- un seš>

,ās pamatskolas pārvērstas par

p cc- un septiņklnslgām pamatskolām, jo

pirmskolas klasš Pārvērsta par obligātu-
Līdz ar to skola būs jāsāk obligāti ap-

meklēt par vienu gadu agrāk- Vācijā

skolu apmeklē jau 6 gadu veci, Zviedri-

ju -- 7 g. v, tāpēc ari mums nav nekā-

da iemesla ļaut jaunatnei vecākai ne-

sākt skolas gaitas- Pirmskolas klases

i par obligātam pārvērtis tikai tur,

kar tHm ir duhīg? pamats- Ar šo gadu
ievests arī jauns skolas tips — augstākā

tautskola ši skola dibināta pēc Vācijas

parauga un tās uzdevums sagatavot au-

dzēkņus augstākām arodskolim — lauk-

saimniecības fkolām. technikumiem. sko-

lotāji inst'tūtiem и. c- Arodizglītībai
sākot ar šo gadu pievērsis sevišķi lielu

uzmanību. Tautskolu direktors atgādi-

nāja ar rakstāmpiederumiem apieties se-

višķi taupīgi.

Atgriežoties pie audzināšanas jautāju-

miem, tautskolu direktors apstājās pie

b iļiaviku gada, kad centās jaunatni aiz'

audzināt prom no savas tautas» jo starp-

tautiskā internacionālisma sajūta esot

stiņinka par nācijas sajūtu. Tomēr» |a

paskatāmies tautu vēsturēs».tad nemaldī-

gi var spriest- ka neviena cita sajūta nav

pārsprjus; iiac.'ū!- sajūta» Tāpēc jau-

natne jāaudzina tautai» jāmāca, ka aug-

stākā vērtība ir tauta un kft katra indi-

vīda uzdevums ir strādāt savai tautai

Suja virz>enā jāsāk darbs jaunā mācības

gadā*

Latgale audzēkņu mājās runa izloks*

nē. bet skol-ī īitPrārH valodā- Skolai la-

bili tri. kas nnlzēkņiem lemāca pareizu
literāro valodu,, lo katrai taulal IR-

būt kopējai literārai valodai- Ne tikai

latviešiem» bet arī citām tautām aleeviš-

ķof novados runā izloksnēs, tomēr lite-

rāra valoda ir viena

Neskatoties uz Latgales un pārējās

Latvijas dažādiem likteņiem, ar prieku

var konstatēt, ka Latgale eiriablhr
skaidro, litvlsko seju- Latgale ne ш

jās Latvijas atikiras ticības zirjŁ be» tas
nedrīkst but šķērslis, un tautībai vi«,
mēr jāstāv pāri ticībai. Konfesüa
drīkst nošķirt atsevišķus novadus, Nt-
drīkst bOt plaisa starp Latgali и од
jo Latviju- Mēs visi esam vieaa tan
vienas tautas kopibs, tāda met b:iT'
pagātnē, tāda raes esam šodien tin Ц.
dai mums jābūt srī nākotnē. Un lal tan.
tas kopībā jāaudzina arī jaunatne.

Skolotāju zinā Latgalei turpmāk vel
t!s lielāku vērību, io nedrīkst turpinltiev
ka leit Latgalē, kur tik daudz darba,
trūkst skolotāju. Turpmāk jauno» sko-

lotāju* nozīmēs uz Latgali, lai ud leit

viņi parādītu savas spējas un tikai tad

prasītu personīgai dzivel ērtāku vietu.
Ne sliktos, bet labos skolotājus dos Lat.
gālei- Apstākli Ir grūti, tomēr mnmi ļi-
strādā, kur katrs esam likti, un jādara,
ko prasa tautas vitālās Intereses. Laik-
mets ir pārāk nopietns un sarežģīts, lai
personīgās intereses stādītu pirmā vietl

Tagad lidom! par to, kas tautai vaja-

dzīgs un, domāju, ka tautai pukst ari

iūsu sirdis. Dievs, svētī Latviju!
Konferences turpinājumā doc- A. Jan.

so n s lasīja referātu par latviešu valo-

das pasniegšanu pamatskolās. Viņi pt*

kavējās galvenokārt pie pamatskolai

programmā uzņemtiem latviešu rak«-

nieku darbiem, kur visskaidrāk Izpanlai
tatviešu tikumi un latviskās dzives lis-

tes- Runājot par latviešu tautas tīka-

miem, viņš uzsvēra, ka vieni no pir-

mā m vietām mums ir darba tikums- Kur.

sas latvieši vil tagad nesaka vis darbs I
strādāt, bet — darbu dzīvot- Latvieti*

darbu strādāt nozīmē dzīvot, jo bez dar

ba nav iedomājama latvieša dzīve- C>

tām tautām tik zimiga vārda par darba

nemaz nav- Krievu valodā vārdā «sirā-

dāt» saklausāma sakne no vārda •vergs».

Zīdam darbs nozīmē slogu- l'n tad u

padomāsim» kā šīs abas tautas gribēja

latvieti mācīt strādāt.

Tālāk savā referātā doc. Jausuns pa-

svītroja izturības un panesības tikumu*.

Tagad ir rūdīšanās laiks, jo tagad ir

grūtību pilns laiks- Jaunatne jārūda, lai

tā nebūta mīkstčaulīga savā dzivē. Jau-

natne ar tautas tradīciju pamatojumu jā-

piesaista savai tautai, jāsasaista cilti ar

tautu. Tiói pamatskolā ir laiks, lai au-

dzēkņus ar tautas tradīciju pavediena

piesaistītu mūsu .milaiai tēyu zemei. Sa-

vu piepildījumu cilvēks var atrast tikai

tad. ja viņš savus darbus un domas it*

dos savai tautai un zemei.

Konferences turpinājumā sekoji vai-

rāki citi referāti par metodiskiem Jau-

tājumiem un pārrunas- Par to līkāka

informāciju sniegsim rītdienas numuri

DAUGAVAS VĒSTNESIS
Trešdien» T. oktobri. \щ. t2



Paziņojums
Daugavpils pilsētas malkas apgādes

kantoris paziņo visiem pašvaldibas.valsts

un privāto uzņēmumu vadītājiem un ie-

dzīvotājiem — dzīvokļu īpašniekiem, kas

vēlētos no pilsētas valdes saņemt mal-

ku, sekojošo:

Pilsētas malkas apgādes kantoris

turpmāk apgādās malku 1942-143. g. zie-

mas periodā pirmā kārtā tām iestādēm

un uzņēmumiem (arī privātiem), kuru

vadītāji organizēs un sfitīs Izpalīgus mal-

kas sagatavošanas darbos:

1) pilsētas malkas apgādes kantorim

Daugavas krastā pie elektrības stacijas

atrodas apses halki, kuri līdz ziemas pe-

rioda sākumam resp. līdz š. g. I. no-

vembrim jāsagatavo, šj darba veikšanai

nepieciešams darba spēks- lestāžu va-

dītāji tiek lūgti, neskatoties uz darba

daudzumu iestādē, sūtīt izpalīgus šī dar-

ba veikšanai. lestādes, kav Piedalīsies

ar Izpalīgiem, tiks vairāk atbalstītas ar

kurināmo nākošā ziemā, bet kūtrās iestā-

des lai nepārmet, Ja turpmāk nevarēs sa-

ņemt pietiekoši malku-

lestāžu vadītājiem nekavējoties Jāno-

organizē izpalīgi ar saviem darba rī-

kiem (zāgl un cirvi) malkas apgādes
darbos, Jo malkas kantoris pieņem kat-

ru no lestādes vai uzņēmuma sūtītu

strādnieku un dod darbu katrā laikā —

arī svētdienās- lestādei, kas saņēmusi

malku vai turpmāk vēlās saņemt, būtu

jāsūta darbinieki, kas līdzīgu daudzumu

sagatavotu no klučiem, kas atrodas Dau-

gavas krastā. Ar to varētu nodrošināt

iestāžu pilnīgāku apgādi ar kurināmo

ziemas periodam;

2) par iedzīvotāju apgādi ar kurināmo,

malkas apgādes kantoris paziņo, ka turp-

māk varēs izsniegt malku tikai tiem, kas

piedalīsies meža darbos pie degmalkas

sagatavošanas darbiem Kūdraines - Za-

ļumu staciju rajonos. Katru dienu pīkst
6,30 uz minētām stacijām atiet no Dau-

gavpils I pasažieru stacijas un pīkst
18,30 pienāk Daugavpilī vilciena sastāvs

ar strādniekiem, izņemot svētdienas nn

pirmdienas, kad darbi pārtraukti. Katra

persona, kura izstrādās 10 stēru degmal-

kas savai ģimenei, saņems no pilsētas

malk*s noliktavas 3 stērl malkas.

Daugavpils pilsētas

malkas apgādes kantoris-

Aroda kvalifikācijas skolas Daugavpilī un Rēzeknē
S. ACS Latgales novada arodizglītī-

bas referents A. Dūzelis norāda: Boļše-
viku gadā, kad no uzņēmumiem uz Pa-
domiju aizveda daudz darba mašīnu un

ierīču, cieta ari latviešu strādnieki-
Daudz labu strādnieku iznīcināja, dau-
dzus aizveda trimdā- Tādēļ patreiz stipri
izjūtams kvalificētu darba roku trū-
kums, it īpaši aroda pratēju-speciālistu,
kurus jaunā paaudze nespēj pilnīgi aiz-
stāt.

Modernā technika, kura jau tagad ir

komplicēta, ar katru dionu kļūst arvie-
nu sarežģītāka- Tā prasa no atsevišķa
cilvēka arvien lielāku izpratni, lielāku
Piepūli un tikai tie, kas spēj iet kopsolī
ar tās attīstību, kas spēj visā pilnībā iz-

prast, piesavināties un izmantot śo tech-
niku, var cerlt uz tiem sasniegumiem,
kādus tā spēj sniegt. Tādēļ ir jāaug un

jāattīstās tai līdzi, tikai tad būs noteikti

panākumi-

Daudz ir strādnieku, amatnieku, biro-

ju darbinieku un tirgotāju, kam nav biju-
si izdevība sistēmatiski iemācīties savu

darbu. Tāpat viņiem nav bijusi iespēja
iepazīties ar technikas progresu, jauniem
darba paņēmieniem un organizāciju- Ja
vien ir mazliet vēlēšanas būt par piln-

vērtīgu darba darītāju un tikt uz priek-

šu savā arodā, to visu var panākt Paš-

reizējos kara apstākļos gan ir zināmas
grūtības, piem- ar mācību darbnīcu ap-

gādāšanu ar mašīnām un darba rīkiem,
taču Arodbiedrību Centrālās Savienības

arodizglītības dala ir atradusi iespēju

sekmēt arodizglītību, atverot ACS sko-
las- Tajās arodizglītības paplašināšana

i я г

notiek kursu vai lekciju veidā- Drīzā

laikā šāda veida skolas uzsāks savu dar-

bību arī Daugavpilī un Rēzeknē, kurās

ari vecākās paaudzes strādnieki varēs

papildināt savas zināšanas. Lai veiktu

un sekmētu šī pasākuma labu un sek-

mīgu izdošanos. ACS arodizglitlbas da-

la cer vietējo iestāžu, darba vietu vadī-

tāju un darba dantāju-strādnieku dzīvu

dalību un atsaucību- Ari tiem. kas mēdz

teikt, ka viņi zin visu. kas vajadzīgs,

ierīkos pakāpes, kurās tie varēs pār-

baudīt, kādu zināšanu viņiem vēl trūkst

Tiem, kas būs sasnieguši zināmu gata-

vību, vēlāk būs dota izdevība paplašināt

savu arodpieredzi apskatēs un studiju

ceļojumos Lielvācijfi un citās Eiropas ze-

mes. Ar šādu arodizglītības Izlasi nākotnē

radīsim labus un spējīgus amatniekus-

Lai varētu visas šis zināšanas pilnīgi

piesavināties un saprast, iesāks ar pa-

matizglītibu:rēkināšanu, materiālu mācī-

bu, darba rikiem v- t. t, kas viss sasto-

pams pirmā grupējumā «Techniskā pa-

matizglītība», ši nodala apskata 7

priekšmetus: technisko rasēšanu, tech-

nisko rēķināšanu, materiālu technologi-

Ju, kopu technoio&iju. elektrotechniku,

mašīnu mācību un darba rīku mācību-

Nākošie grupējumi ir metallu apstrādā-

šana, kur sikāk tiek apskatīta metalla

izveidošana līdz gatavam priekšmetam,
būvniecība, kur tiks apskatīti nepiecieša-

mie darbi būvniecībā u- t t. Tāpat tirdz-

niecības nozarē apskatīs grāmatvedību,

korespondenci u- t t Šādā veidā arodi

sadalīti 15 grupās, tā aptverot visus aro-

dus un katrs skolā atradis sev piemēro-

tu grupu. Katrs prickSmets sadalīts pa-

kāpēs, skatoties pēc priekšmeta svarīgu-

ma- Paklpes ilgums i nedēļas, nedili

divi vakari pa dlvim miclbu stundām

katri- Beidzot kida priekšmeta pakāpi,

klausitils, izturot pirbaudi, iegūs atzī-

mi savā sekmju grāmatiņā, ko izsniedz

iestājoties skolā.

Mācību maksa noteikta loti zema, no

KM I—3 par pakāpi- Mazturīgākie no mā-

cības maksas tiks atbrīvoti. ACS skolu

apmeklētājiem tiks apgādātas ari nepie-

ciešamās mācību grāmatas. Pieteikties

var vai nu uz vienu, vai ari vairāk

priekšmetiem reizē* Lekcijas notiks, ja

pieteikušos skaits būs lielāks par 20 kau

rā mācību priekšmetā. Pieteikšanos var

izdarīt pie darba vietas vadītājiem. ACS

pārstāvjiem darba vietās, kā ari pie

ACS Latgales novada arodizglītības re-

ferenta pirmdienās, trešdienās un piekt-

dienās Daugavpili, Vadoņa ielā 28, tālr-

<M64, parastā darba laikā. Turpat sniedz

ari tuvākus paskaidrojumus par ACS

skolu un priekšmetiem.

Rūpējas par darba apstākļu uzlabošanu

I- Arvton lielāks kļūst to darba vietu

skaits, kur strādājošie paldarbīgi pieda-
lās aavas darba vietas kopības celšana,

darba dzīves izkopšanā, un kur starp no-

darbinātiem valda laba saskaņa, darba

Prieks, savstarpēja draudzība un mīlestī-

ba pret savu darbu-

Tā Rīgas piensaimniecības savienība

centusies pašu spākiem gādāt par pro-

duktiem savas lielās strādnieku saimes

kopgaldam, nonomājot pie Juglas ezera

100 ba lielu fermu- Novācot bagātīgo
ražu. centīgākos darbiniekus godalgoja ar

prēmijām pašaudzēto lauksaimniecības

ražojumu veidā- Piensaimniecības sa-

vienība* zirgu uzturam paši strādnieki
savākuši siena ražu no 68 ha pļavām-

Arī Daugavpils piensaimnieku sabied-

rība saviem darbiniekiem iekārtojusi

kopgaldu un kultūrālās pašdarbības va-

jadzībām ierādījusi atsevišķu telpu, kur

mēģinājumus notur darbinieku koris un

notiek ari citi kulturāli pasākumi darba

pārtraukumos un vakara stundās-

Baltijas cellulozes fabrikas (Slokā)
koris un orķestris piedalījies Slokas at-

brīvošanas atceres svētkos- Fabrika gā-

dājusi, lai strādniekiem būtu iespējams

sagādāt kurināmo ziemai. lerādot tiem

mežniecības piešķirtos gabalus celmu

malkas sagatavošanai un kūdras grieša-

nai. So darbu veikšanai fabrikas vadība

piešķīrusi strādniekiem 3 dienas bezal-

gas atvaļinājuma.

Pirmie

lauksaimniecības

mācības saimnieki
В. Lauksaimniecības galvenās direk-

cijas skolu dala nupat sastādījusi pirmo

atzīto lauksaimniecības mācības saimnie-

ku sarakstu ar 317 lauku saimniecību un

to īpašnieku vārdiem. Šie saimnieki

resp. virju saimniecības atzītas par pie*

mērotām prakses darbam un mācībām

jaunekļiem, kas vēlētos iet lauksaimnie-

cības izglītības cehi. Pirmo atzīto saim-

niecību sarakstu meitenēm publicēs šinīs

dienās. Siem pirmiem sarakstiem sekos

tālākie saraksti. Latgalē par piemēro-

tiem praktiskai lauksaimniecības mācī-

bai atzīt) sekojoši 11 lauksaimnieki resp.

lauksaimniecības: Rēzeknes apriņķī —

Ernests Kārkliņfit Roberts Kapostiņs,
Broņislavs Skangels; Daugavpils apripkt

— Juris Dabars: Abrenes aPrinkl — Ro-

berts Vāciņi. Antons Zelēs nn Andrela

Krauklītis: Ludzas apriņķī — Nikolais

Avenēenko. Aleksandrs Spricis. Pāvila

Moselis un Donats KlagiSs-

Radiofona raidījumu programma
Rigas, Madonas, Kuldīgas un Liepājas

raldlillL

Ceturtdien. 8- oktobri.

Pīkst. 5—6.15 — raidījums vācu ka-

ravīriem. 6.15 — vingrošana. 630 — mū-

zika skanu platie. 645 — zinas latviešu

valodL 7 zinas vācu valodi. pēc tam

rīta koncerts,, 8 — rīta mūzika. 9 — ri-

pas vācu valodi. pie tam dienas prog-

ramma. 9.10 — ļipas («Landesdienst Ost-

land»), 925—11.30 — raidījumu pārtrau-

kums. 11.30 — Darbam un milai (priekš-

lasījuma, sarunas, mūzika). 12-15 — zi-

nas latviešu valodā. 12.30 — zinas un po-

litiskā stāvokļa apskats vicu valodi.

1245 — pusdienas mūzika (pūtēju or-

ķestris Oļģerta Kreišmana vadībā, radio-

fona deju kapella A. Kornēliusa vadībā

un skanu plates). 14 ~ zinas vicu valo-

dā. 14-15 — ziņas («Landesdienst Ost-

land»). 14-30 — latviešu literatūra un

mūzika (tvalds Valters (dekl-) un tau-

tisks ansamblis Sidrabene Valentīna

Bērzkalna vadībā (klavieru solo — tka-

pu uzņēmumi). 15 — Virspavēlniecības

ziņojuma lēns atkārtojums un īsas zinai

karaspēkam pierakstīšanai. 15 30 — mū-

zika skanu Platēs, 16 — pēcpusdienas

koncerts I (Herta Lūse (meco-soprūns),

Maris* Vgtra (tenors), radiofona kona

Teodora Kalnipa vadībā un radiofona

orķestris Prof- Jāna Medipa vadībā)»

16-43 — ļipas latviešu valodā, 17 — ri-

pas vācu valodā, 17-15 — pēcpusdienas

koncerts П, 18 ~ aktualitātes, 18-30 -i

jautra karavīru pusstunda. 1915 — zl»

nas no karalauka, 19 30 — mūzika, 19-45

— preses un radiofona politiskais ap-

skats, 20 — zinas vācu valodā, 2015—?l

— Sirds prieki un sirds bēdāt

(skanu plates), 20-15—21 — Madona.

Kuldīga un Liepāja; Piparkūku

pārdevējs. Lope de Vegas komCdlja, rc2-

Jēkabs Zaķis, 21 — zipas latviešu va'.o«

dā, 2115 — notis un anekdotes: saso-

dījis Hani's Kocltzsch's, runātājs Horst'S

Preusker's, 22 — zinas vācu valodā, pēc

tam nākoSās diena* programma un spor*

ta zinas, 2220 mm kamermūzika; L- v.

Beethoven's. Serenāde flautai, vijolei un

brāčai. Op. 25-, atskaņos Arnolds Stürmt

(flauta). Aleksandrs Arnitis (vijole) un

Dimitrijs Kulkovs (brāča). 22.50 — mO»

zika skaņu platēs. 23 zipas («Landes-

dienst Ostland»). 23.15 — mūzika laika

kavēklim (pārraidiiums no Berlīnes), 24

— zinas vācu valodā. 015 — noslēgums.

Treüdten- 7- oktobrī. 1942. g.

3DÄUGAVÄS VČSTNESTS

APTUMŠOŠANAS NOTEIKUMI

JĀIEVĒRO

no 4—lo- oktobrim no pīkst- 1805—6.10-

Varakļānu Ц Ц
DokłOrS tlełi no ražotājiem augTws un dārzāiл

H katrā daudzumā, saskaņā ar generālko*

sas% ф Sakarā ar termiņa notecēšanu 111 klases lotu apmai- mlsira Rīgā 1942- g- 2. sept. rīkojamo
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miris 1942. g. 5. oktobrī
KamÄr w lozes vēl nāV pirdotai, Pt.iauta

pw- »d* l*»*» 1" «i-

-.
varniekam Krostpils stacijā.

H an vel 111 klases ložu apmaiņa. I
_
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Щ IV klases izloze sāksies 12. oktobri. ■ T«rtta n"s«M
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steMzigl vajadzīgi iestrādājušies: gavpili, Lāčplēša ielā Nr. 24-4-

No pirmdienas, 1042. g. 5. oktobra biškopības
< -
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«-ote.tr-.

inQtniktniHa kārleif Valadzīga pārdevēju
laikr. tirgotavā. Piet. 18- novembra ielā

vēlas darba lauku Latgalē- Grodņas ieli ЮСЮСТИц Nr. 103-

Luise Ulrich un Viktors izcilus filma Nr l. dz- 2, Instruktoram. Var piezvanīt pa tālr. Līvāni 11 no ■ ,
pīkst- 9—16, vai rakstīt Līvānu dzima*
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H vlngrošani zēniem.
Režisors: Jānis Kļava,
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д
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_
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*
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Krietnas, rūdītas un nacionāli stipras zemniecības labad

M- Blakus līdzšinējai, galvenā kārtā

teorētiskai jaunās lauksaimnieku paau-

dzes apmācībai, ar 15- oktobri lauksaim-

niecības skolās ieved praktisku apmācības

veidu — zēniem lauksaimniecības mācī-

bu un meitenēm lauku mājsaimniecības

mācību- Kā viena tā otra lauku dzīves

mācība ir dibināta uz savstarpēju patā-

vibu un uzticību starp mācības saimnie-

ku—saimnieci un mācekli- Mācības no-

tiks tikai pie Lauksaimniecības galvenās

direkcijas atzītiem mācības saimniekiem

—saimniecēm lauku zemnieku mājās, vai

lielsaimniecībās pie šo saimniecību vadī-

tājiem vai mājsaimniecības vadītājām-

Ja mācekļa tēvs ir atzīts mācības saim-

nieks, tad pusi no mācības laika mācek-

lis var pavadīt pie sava tēva. Tas pats

attiecas uz mācekli, kuras māte ir mā-

cības saimniece-

Par mācītu saimnieku vai saimnieci

atzīst Lauksaimniecības galvenā direkci-

ja- Saimniekam un saimniecei, kas vēlas

būt atzīts mācības saimnieks-ce, jābūt

politiski un morāliski nevainojamai per-

sonai ar vismaz 3 gadu ilgu praksi lauk-

saimniecībā, pie kam kopš 1 gada jāap-
saimnieko mācības saimniecība- Tiem la-

bi jāvada lietderīgi iekārtota un iespēja-
mi vispusīga saimniecība un pilnīgi jāat-
bilst kā mācības saimniekam vai saim-
niecei uzliekamiem audzināšanas pienā-
kumiem un personīgi jāuzņemas mācekļa

apmācīšana un iepazīstināšana ar visiem

saimniecības un lauku mājsaimniecības
darbiem. Vēlams, lai mācības saimnieks
vai saimniece būtu ieguvuši lauksaimnie-

cības vai mājsaimniecības izglītību- Mā-

cības saimniekam jābūt precētam- Mācī-
bas saimniecībai jābūt ar vietējiem ap-

stākļiem un paražām atbilstošu normālu

saimniekošanas veidu, tai pastāvīgi vai

pārejoši jānodarbina svešs darba spēks

un saimniecībā jāved grāmatvedība.

Mācības saimniekam un saimniecei

pienākas saistīt mācekli pie visiem saim-

niecības vai mājsaimniecības darbiem

ua dot viņiem vajadzīgos paskaidroju-

mus un norādījumus. Mācekli pārbaudot,

jāpārliecinās par tā izpratni un sekmēm.

Sevišķa uzmanība jāvērš, lai māceklis iz-

prastu saimniekošanas darbu sakarību,
zinātu darba ražības iespējas, saimniecī-

bas un tirgus sakarus un t- t- Māceklim

mācības laikā jāved atzīmju grāmata pēc
LGD parauga, kura jāpārbauda mācības

saimniekam. Blakus arodnieciskai apmā-
cībai māceklis jāizaudzina par krietnu

zemnieku, ieaudzinot viņā darbīgumu,

taupību, labus tikumus un pienākuma ap-

ziņu pret valsti un tautu- Māceklis jāuz-

ņem saimnieka ģimenē, jādod higiēnisks

miteklis, brfvs uzturs un pēc vienošanās

arī kabatas nauda- Principiāli vienā mā-

cības saimniecībā nevar novietot vairāk

par diviem mācekļiem- Lauksaimniecības

māceklim jābūt miesā un garā veselam,

ne jaunākam par 15 gadiem, kurš sekmī-

ga beidzis pilnu pamatskolas kursu-

Lauksaimniecības resp- lauku mājsaim-

niecības mācība parasti ilgst divus ga-

dus, bet lauksaimniecības resp- mājturī-

bas skolas apmeklētājiem pusotra gada.

Kā vienreizējs Izņēmums lauksaimniecī-

bas un mājturības skolu absolventiem,

kas iestājas mācībā š- g- 15- oktobrī, pie-

šķirta priekšrocība beigt mācību viena

gada laikā. Lauksaimniecības un māj-

saimniecības mācība beidzas ar attiecī-

gu pārbaudījumu- Pārbaudījumi paredzēti

Lauksaimniecības galvenās direkcijas no-

rādītās saimniecībās, kuru vadītāji ir at-

zīti mācību saimnieki-saimnieces. Mācek-

li nevar pārbaudīt tajā saimniecībā, kurā

viņš mācījies. Pārbaudījumu komisijā e-

thpst Lauksaimniecības direkcijas pār-
stāvis kā priekšsēdētājs. Pārbaude norit

praktiskā darbu prašanā, praktiskās un

sabiedriskās zināšanās, grāmatvedībā-

rakstvedībā un atzimju grāmatas vešana.

Izturēts pārbaudījums piešķir mācītā

lauksaimnieka resp. mācītas praktiskas

mājsaimnieces nosaukumu- legūtais no-

saukums noder kā arodniecisku spēju

pierādījums vadošiem uzdevumiem prak-
tiskā lauksaimniecības uzņēmumā, neiz-

slēdzot saimniecības vadību, bet meite-

nēm — lauku mājsaimniecības vadību-

Vēlāk paredzēts šo pārbaudījumu prasīt

no ikviena lauksaimniecības vadītāja.

Pirms mācības laika sākuma starp

mācības saimnieku un mācekli noslē-

dzams rakstveida līgums, kas jāapstipri-
na LGD- Līgums noslēdzams uz noteiktu

laiku, pie kam pirmie divi mācības laika

Laulcsaimniecības skolu daļas priekšnieka agr. E. Robiņa norādījumi

mēneši uzskatāmi kā izmēģināšanas laiks-

Šai laikā abas puses var līgumu uzteikt

bez zaudējumu atlīdzības un neuzdodot

iemeslus. Pēc pārbaudīšanas laika līgu-

mu var uzteikt tikai svarīgu iemeslu dēl-

Lauksaimniecības un mājsaimniecības
mērķis ir sagatavot arodnieciski krietnu,

miesā veselu, nacionālu un zemnieciski

stipru nākošo lauksaimnieku paaudzi- So

mērķi sasniedz jaunajam zemkopim un

jaunajai mājsaimniecei iemācot darba

arodniecisko prašanu- Tas ir pamats lau-

ku saimniecības un mājsaimniecības dar-

ba gaitas izprašanai un vēlāk ari ievadi-

š.inai saimniecības vadīšanas kopsakarī-

bā- Blakus šiem tīri techniskiem uzdevu-

miem mācības laikā jāveic mācekļa aro-

dam nepieciešamā rakstura veidošana

gribas un darba spēka rūdīšanai. To vis-

labāk panāks, ja māceklim vai māceklei

būs krietna vadība, kas uzliks mācekļa

vecumam un spēkiem piemērotu atbildī-

bas nastu Turpretī neatbildīgs mecha-

pisks darbs nenovedīs pie vajadzīgā au-

dzināšanas mērķa — personas ar patstā-

vīgas darbibas spēju un atbildības apzi-

ņu- Mērķi nesasniegs ari tad, ja mācekli

no paša mācības sākuma izmantos kā

uzraudzības personu.

Lauksaimniecības mācība uzliek mā-

cības saimniekam vai saimniecei loti at-

bildīgus uzdevumus un pienākumus- Tos

varēs veikt tikai tādi mācības saimnieki,

kas izpratis šī audzināšanas un mācīša-

nas darba jēgu un būs gatavi šim dar-

bam personīgi uzupurēties- Audz:nāšana

prasa mācības saimnieka resp- saimnie-

ces personīgu, garīgu un tikumisku ie-

darbošanos mācekli- Lauksaimniecības

galvenās direkcijas vadība ir pārliecinā-

ta, ka mäcibas saimnieks un saimniece

— latviešu zemnieks un zemniece, apzi-

nāsies savu jauno pienākumu svarīgumu

un ar lielu nopietnību un apņemšanos stā-

sies audzināšanas darbā, ar kura palidzī-

bu iāpanak. lai jaunā zemnieku paaudze

ar krietnajiem tikumiem var pastāvēt un

noturēties visās likteņa vētrās. Atzīta

mācīta saimnieka un saimnieces nosau-

kums uzskatāms kā lauku saimniecības

un mājsaimniecības vadītāju izcils pago-

dinājums. Bet tas arī uzliek par pienā-

kumu strādāt tiklab pie sevis papildinā-

šanas arodnieciskā un tikumiskā ziņā. kā

ari pie saimniecības izveidošanas No
mācekļiem jāprasa, lai virjī izpilda vism
pienākumus, ko viņiem uzliek mācības
saimnieks un saimniece, un lai viņi ar

priekšzīmīgu izturēšanos saimnieka an

saimnieces ģimenē pierāda savu apzini,
gurnu, rakstura stiprumu un ari dziļu in-

teresi seko savas tautas kultūras dzīvei.
Lauksaimniecības un mājsaimniecībai
mācībai jākļūst par mūsu lauksaimniecī-
bas un mājt'.irības izglītības stūrakmeni.

Atvērts bērnu dārznieču
seminārs

L Izglītības un kultūras generāldirek.

Cijas skolu departaments atvēris Rīga
1 -gadījru bērnu dārznieču semināru- Se-

minārā uzocms audzēknes ar pilnu vi-

dusskolas izglītību- Lūgumi uzņemšana

jāiesniedz lidz 15. oktobrim Rīgā. Adolfa

Hitlera ielā 3739, Arodskolu direkcijā,
515. istabā- Lūgumiem jāpievieno aplie-
cība par vadusskolas pilna kursa beig-

šanu, apstiprināts pases noraksts un ārs-

ta apliecība par veselības stāvokli- Mā-

cību sākumu pazinos vēlāk-

Volgas nozīme padomijas saimniecībā
1

Asiņainā cīņa Austrumfrontē kopš ne- apdzīvota apgabala dienvidos no Maska-

dēļām koncentrējas ap diviem punktiem vas- Tieši pie Okas ietekas Volgā atro-

pie Volgas — ap Rževu, Volgas augšga- das pazīstamā Nižrjij-Novgoroda- Līdz šai
lā, un ap Stalingrady — upes lejas galā, pilsētai Volga plūst caur krievu zemi;

kur tā ieplūst Kaspijas jūras sāls stepēs, tālāk tā skar mordvīnu, Kazapas tatāru.

Punktā netālu no Maskavas veselas pa- kalmiku un baškiru apdzīvotus apgaba-
domju armijas noasiņo savā neveiksmi- lus, kā arī «Volgas vācu padomju repub-
gā uzbrukumā vācu frontei. Pie Stalin- liku» un, visbeidzot, Kaspijas jūras tuvu-

gradas boļševiki, nežēlojot cilvēkus un mā — kirgīzu stepju apgabalus,
materiālu, izmisīgi centās novilcināt sa- Volgas kuģniecībai pastāv tikai viens
vas galvenās ziemelu-dienvidu satiksmes šķērslis — ziema, jo Volgas augšdaļa
līnijas pārrāvumu. brj Va n0 iedus tikai 200, lejas dala 250

Boļševiku izmisuma pilnais stāvoklis, dienas gadā- Tas pats sakāms par ka-

ko nenoliedz arī Maskavas ziņojumi, re- nālu sistēmu, kas gadsimtu gaitā papla-
dzams jau no tā fakta, ka pirmo reizi šinājusi Volgas upes apgabalu kuģoša-
vēsturē ienaidnieka karaspēks nonācis nas iespējamības. Pēdējā laikā pati Mas-

līdz Volgai- Bolševisms ir panācis, ka kava ar platu kanāli savienota ar Vol-
senās caru valsts csvētā upe» pēc viena gas augšgalu un vesela pilsētu rinda

kara gada austrumos redz izšķīrējas cī- virknējas gar upi- Tādēļ nav jābrīnās,
ņas- Ko tas nozīmē, sapratīs tikai tas. ja vairāk nekā puse no visas Padomju
kas atcerās, cik svarīga loma piekrīt savienības iekšzemes kugniecibas norit

«māmuļai Volgai» Eiropas austrumos. Volgas apgabalā- Šeit uztur satiksmi pāri
Daudzās dziesmās un teikās ir slavināta par 1500 tvaikoņu un tūkstošiem strūgu
šī upe. laba tiesa romantikas mit tās un liellaivu- Kopš Kaukāza saitnniecis-

krastos. Protams, tā tas nebūtu, ja upe kas izmantošanas Volgas nozīme cent-

arī saimnieciskā ziņā nebūtu visai le- rālajos apgabalos aizvien pieaugusi. Kau-

vērojama. Plašā zeme ar saviem slikta- kāza naftas lielāko dalu nogādā kuģos

jiem satiksmes ceļiem bija spiesta iz- Astrachaņā un no turienes Volgas tank-

mantot galvenā kārtā kuģniecību- Jo kuģos zemes iekšienē- Šī nafta pēdējos

vieglāk tas bija tādēļ, ka Volga ar sa- gados spēlē lielu lomu armijas motori-

v.em 3500 kilometriem ir garākā upe Ei- zēšanā, zemkopības technizēšanā un art

ropā un no iztekas līdz ietekai kritums kā rūpniecības dzinējspēks- Volgas le-
tai ir tikai 228 metri- Kuģniecībai tātad jas gals, it sevišķi 6600 kv- km plašais

nav dabīgu šķēršļu- Jau netālu no izte- ietekas apgabals, ir viens no zivīm ba-

kas, Valdajas augstienē, Rževas apgaba- gātākiem apgabaliem pasaulē-
lā, tā pieejama tvaikoņiem, nemaz neru- Tādējādi vācu uzbrukums Volgas le-

nājot par plostiem, kurus pludina jau jas galam padomju saimniecībai nozīmē

augšpus Rževas. Upe strauji paplašinās, vēl nepieredzētu katastrofu, kas jau tā

pie Kaliņinas tā 130 m plata, pie Gor- zaudējusi neskaitāmas rūpniecības pilsē-

kijas (agrākās Ņižņij-Novgorodas) — 800 tas, lauksaimniecības apgabalus un jēl-

m, lejpus Kazaņas — 2 000 m un Pie vielu krājumus- Tā izskaidrojama izmi-

Stajingradas — vietām pat 8 kilometrus, sīgā padomju pretošanās pie Stalingra-

Savā vienmuļā gaitā Volga uzņem ne das- Volgas augšgalā nedēļām ilgie uz-

mazāk kā 132 pietekas, no kurām lielā- brukumi vācu līnijām nespēja atbrīvot

kās --Oka un Karna. Oka nāk no bieži Stalingradu no vācu un sabiedroto kara-

w

spēka spiediena. Kad vācu un sabiedro-

to pulki sasniegs ari še savu mērķi, tie

iegūs visu lejas Volgas kalnaino pie-

krasti un pārgriezis šo Padomju savie-

ribas dzivibas artēriju- -

LIELĀKAIS EZLRS PASAULE

Cīņas dienvidos no Donas un Kuba-

ņas, kā arī Volgas tuvumā, pievērsušas

pasaules uzmanību kā Kaukazam- tā arī

Kaspijas jūrai- Krievu ekspansija dien-

vidu virzienā pēdējos 200 gados padariia

šo pasaules lielāko ezeru gandriz par

Krievijai vienai pašai piederošu jūru- Ti-

kai dienvidos Kaspijas jura pieskaras

Irānas robežai- Par Kaspijas jūras lielu-

mu dabūjam jēdzienu, apsverot, ka šī

ezera garums ziemeļu-dienvidu virzienā

sastāda 1200 km, t- i- apmēram tikpat kā

no Rīgas līdz Vīnei vai Brēmenei; tā pla-

tums ir vidēji 300 km-

Pēc savas ģeogrāfiskās struktūras

Kaspijas jūra ir lielas ieplakas dziļākā

vieta, pie kuras agrāk piederēja arī

daudz tālāk austrumos atrodoŠamies Ara-

la ezers- Kaspijas jūras krasti pa lielāka;

daļai lēzeni, smilšaini un purvaini. Tikai

rietumos un dienvidos Kaukāza un Irā-

nas kalnāji tuvojas Kaspijas jūrai- Vāji

izroboto rietumu krastu raksturo Apše-

ronas pussala, kur atrodas pazīstamais

naftas centrs Baku- Ezerā ūdens līmenis

apm- par 26 metriem zemāks nekā Mel-

najā jūrā- Ziemeļaustrumos, ziemeļos un

ziemeļrietumos atrodas puslīdz tuksnesī-

gi, gandrīz neapdzīvoti stepju apgabali»

kas agrāk, pirms ūdens līmeņa pazemi-
nāšanās, atradušies zem jūras- Volgas uir

Uralas upes pievada no ziemeļiem lielus

ndens vairumus, tādēļ arī ziemeļu daļā

jūras ūdenī daudz mazāk sāls, nekā

ziemeļu daļā- Kaspijas jflres ziemeļu

trešdaļa ir loti sekla, tās dziļums nekur

nepārsniedz 28 m, kamēr dienvidu daļā

konstatēts 1000 metru un lielāks dzl*

Jums-

levērojot lielo nozīmi, kāda Volgas

upei visos laikos piekritusi iekšējā kuģ-

niecība, saprotama ari Kaspijas jūras

nozīme satiksmes politikā- Ūdensceļš no

Baku pa Volgu augšup ir dzīvības jau-

tājums Padomju savienības apgādāšanā

ar naftu- Bez tam, Padomju savienības

apgādē no Anglijas un Amerikas nav paf

zemu jānovērtē kuģniecības satiksme ar

Irānas ostām, kas šobrīd atrodas pa-

domju ietekmes joslā- Tā pāri Kaspijas

jūrai iet satiksmes celi. kuru apdraudē-

jums ir ārkārtīgi nozīmīgs-
. ,

Jau kopš ilgiem laikiem Krievija uz-

turēja Kaspijas jūrā diezgan lielu tirdz-

niecības floti, kurā ap gadusimtenu mai-

ņu ietilpa apm- 200 tvaikoņu un 500 bu-

riniēku- No kuģniecības pārtiek vesela

rinda ievērojamu ostas pilsētu: blakus

pazīstamajai Astrachaņai, pie Volgas

grīvas mināmas vē! Baku, Berbenta- Ma-

chać Kaia Kaukāza krastā, Kremovodskt

nas krastā- Vēl jāpiemin diezgan lielā

zivju bagātība, kur atrodam arī Vo'gas

lejas galā bieżi sastopamās iecienītās

zivju sugas, ka belugas, zandarti un sto-

res-

Neraugoties uz savu noslēgtību un

tuksnešainajiem apgabaliem ziemeļu

krastos* šim pasaules lielākajam ezeram

Ir saimnieciska un satiksme* politikas

nozīme- Blakus Kaukazam tas ir vieiļl

no tiltiem no Eiropas- uz Āziju, uz ku-

rieni šobr.di vēršas pasaules skati-

Caricinas (Staļingradas) ieņemšana
1919. gadā

JūlijsRupjais.

Viena no pirmajām grāmatām, ar

kurām boļševiki latviešu lasītāju ap-

laimoja, bija tulkojums Caricinas

aizstāvēšana 1918.-19. g., kurā seviš-

ķi izcelti šī bijušā Tiflisas „kintpš-

kas" (tas pats, kas agrāk Rīgā „2anno

von Duenakant") nopelni. Diemžēl

visi notikumi te izbeidzās ar 1919.

gada pavasari, taisni tad, kad boļše-

vikiem te sāka klāties plāni. Taga-

dējais nosaukums pilsētai tika vēlāk

piešķirts.
Caricina, uz Volgas labā krasta,

atrodas tanī vietā, kur upe sāk dalī-

ties vairākās attekās. Tā arī bija se-

nākā Rīgas—Orlas dzelzceļa gala sta-

cija austrumos, ar Rīgu tai bija tieša

pasažieru vilcienu satiksme, nerunā-

jot jau par ļoti intensīvo preču kus-

tību. Te atradās plašas brāļu Nobeļu

firmas naftas produktu noliktavas,

kurās tos pārlādēja no kuģiem cis-

ternā; daudz labības caur Cariciņu

Atmiņas no dienvidiem

Sekojot tagadējā kara gaitai Ukrainā, Donas un Kubaņas apgabalos» at-

miņā nāk notikumi, kas tur norisinājās no 1918—20- gadam, kuru dalīb-

nieks arī es biju, sākumā kā apsardzības ierēdnis vācu okupācijas laikā,

vēlāk virsnieks gen- Deņikina brīvprātīgo armijā- Šie notikumi, sevišķi

pēdējās veiksmes un neveiksmes un to cēloņi, gan plaši apskatīti dažā-

dos krievu Berlīnes, Parīzes un с izdevumos, kas interesentiem arī Lat-

vijā bija pieietami, kādēļ aprobežošos tikai ar dažām epizodēm, kuras

arī nebūs chronologiski kārtota»

sūtīja no Picvolgas guberņām uz

Melnās jūras ostām eksportam uz

ārzemēm. Stratēģiskā nozīme Šai pil-
sētai milzīga: ne velti paši krievi jau

agrāk uzsvēra, ka preču pārvadāša-

nas ziņā Volga atsverot 50-dzelzce-

ļus. Tādēļ arī kazaku atamani Kras-

novs, Mamontovs un vēlāk ģen. De-

ņikins tai piegrieza izcilus vērību;

pēdējam tā katrā ziņā bija nepiecie-
šama armijas labā spārna nodrošinā-

šanai.

Cik niecīgi spēki, salīdzinot ar

tagadējiem, operēja toreiz. Deņikins
savā rīcībā varēja skaitīt tikai ap-

mēram 80.000 durkļus un dažus tūk-

stošus zobenu visā frontē no Orlas

līdz Caricinai. Boļševiku virspavēl-

nieka Leibas Bronšteina-Trocka rī-

cībā bija samērā nedaudz brīvprātī-

go komūmstu un tad jaunmobilizētie,
slikti apmācītie sarkanarmieši; pie

bijušiem frontes karavīriem, kuri yāl

nesen tikko paši bija demobilizējušies
un mājās atgriezušies, jau nedrīkstē-

ja ķerties. Tad jau nebūtu turēts vi-

ņiem dotais solījums par mieru. Bija
tam vēl latviešu strēlnieki, bet tie

bija vajadzīgi centrālās varas apsar-

gāšanai, jo bija jau notikusi sacel-

šanās mēģinājumi Jaroslavā un pašā
Maskavā. Deņikinam bija dažas lid-

mašīnas un pāris desmiti tanku, bet

pēdējie toreiz kustējās tikai ar apm
6 km ātrumu stundā, tiem lauku

karā bija tikai morāliska nozīme; lie-

linieki par tiem bija tikai pa ausu

galiem dzirdējuši.
Mēģinājumi ieņemt Cancinu tikai

ar kavalerijas palīdzību nebija izde-

vušies, jo Caricina ar daudz gravām

diezgan labi dabiski aizsargāta, tādēļ

bija vajadzīga kājnieku palīdzība

Virzījāmies uzbrukumā no dienvi-

diem, gar Caricinas — Tichoreckas

dzelzceja līniju, jo no rietumiem pār
Donu dzelzceļa tilti bija saspridzināti,
un upi peldus forsēt, protams, nebija

iespējams. Nebija jau pārāk grūti
mūsu šķidrajām ķēdēm dzīt uz priek-
šu jaunos tovariščus, tikai no sāku-

ma vēl Kubaņas stepēs daudz raizes

mums darīja uz turieni nosūtītais

3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulks
podporučika Kārļa Stučkas, bijušā

Bučauskas (tagad Virānes) skolotāja

— psalmotāja vadībā. Likteņa ironi-

ja: man nācās cīnīties ar savu bijušo

darba biedri un kūmu. Vēlāk, kad

latvieši, kā dzirdējām, paši uz savu

iniciatīvu atgriezās Maskavā, tad jau

lieta gāja vieglāki. Kādā stepes sā-

džā atradām ar latviešu Cīņas numu-

riem izlipinātas sienas. Man sevišķi

interesanti bija lasīt tur ķengājumus

par Raini, kurš esot palicis par pro-

letariāta nodevēju. Un tomēr nesen

atpakaļ mūsu komūnisti Raini atkal

iecēla par savu ideologu, lai arī be*

mirušā dzejnieka piekrišanas. Par

Stučku vēl minams, ka tas vēlāk pie
Orlas komandēja visu latviešu divī-

ziju, un palika Krievijā, bet, šķiet,

būs kritis nežēlastībā, jo turpmāk

par viņu neko nedzirdēja.

Bijām 1919. g. jūnija beigās pie-

virzījušies Caricinai 25 km attālumā,
kur boļševiki bija ..nocietinājušies"

Nakts tumsā pielidām tiem pavisam
klāt un rīta ausmā it viegli no iera-

kumiem izsitām. Sini gadījumā vie-

nīgo reizi visā karavīra gaitā mao

nācās redzēt klasisku kavalerijas dar-

bu: kad boļševiki steigšus atkāpās,

Kubaņas kazaki vispirms nospēlēja
ataku, tad līdzenā stepē pacēlās pu-

tekļu mākonis, un dažās minūtēs tie

jau bija boļševiku masai, kura steig-
šus atkāpās, cauri un priekšā. Kad

piesteidzāmies mēs, kājnieki, preti-
nieka ieroči jau bija sakrauti čupās,
un kazaki revidēja, ar kuriem boļše-
vikiem vērts bikses vai zābakus sa-

mainīt. Pēdējie tikai smaidīja. Jā-

piezīmē, ka ģen. Deņikins sagūstītos

novietoja savos rezerves bataljonos,
mazliet apmācīja un sūtīja atkal pret

pašiem boļševikiem, kas ne vienmēr

nāca lietai par labu.

Sajūsmā, pēc neilgas atpūtas, de-

vāmies šturmēt pašu Caricinu, bet šo

darbu veicām tikai otrās dienas va-

karā ил ta* «тег maksāja mums

apm. trešo daļu kritušo un ievaino-

to. No tuvākiem līdzbiedriem krita

39. Sibīrijas strēlnieku pulka kaptei-

nis Edgars Bērziņš, ievainoja bij.

4. Vidzemes strēlnieku pulka štāba

kapteini Jāni Zvirbuli-Sperliņu. At-

ceros vēl mūsu strēlnieku brigādei

komandiera pulkveža Ņepeņina lielo

aukstasinību. Kad manā klātbūtnē,

kaujas karstumā, viņam paziņoja, ka

kritis tā vienīgais dēls, neviena

vaibsts viņa sejā nepārmainījās, un

tas mierīgi turpināja pavēles.

Toreiz Caricinu ieņēmām neizpos-

tītu, trūka tikai barības vielu, kā

visur, izņemot labas sinepes, ko ra-

žoja milzu daudzumā vācu kolonisti

tuvējā Sareptas kolonijā. Bet ēdamā

mums pašiem bija papilnam, jo aiz-

mugurē bija bagātā Kubaņa. kur

lielinieki līdz tam vēl nebija valdī-

juši. ledzīvotāju noskaņu pilsētas ie-

ņemšanas laikā raksturoja uzraksti

Caricinas stacijā, kādā loti intimā

vietā, krievu valodā ar ritmu un at-

skaņām, saturs: Krievija bez cara

kā atklātais nams bez laternas; nost

Ļeņinu ar zirga gaļu, lai dzīvo Niko-

lajs ar cūkas galu; biedri, savāciet

sataupīto un mūkat, — deņil: -pieši

nāk! Starp tiem arī viens uzraksta

latviski, kurš ar Blaumaņa atskanu

ēverģēlībām iznāktu: Kam no
bada

asaras birst, tam nav še ko —darīt.

Pēc kādas nedēļas mūs no Carici-

nas pārsvieda uz Poltovas rajonu.

Nevarējām iedomāties, ka pēc pie»

ciem mēnešiem šinī pilsētā atkal val-

dīs boļševiki un tā paliks par Sta-

lingradu.

TreMlen. 7 .лг>,
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Izdevējs — Daugavpils pilsētas valde.
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