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Sekmīgs trieciens Kalmiku stepē

Vadoņa galveni mītnē,
1942. g. 25. novembrī.

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:
Kaukāza apgabala ari vakar risinājās

tikai vietēja rakstura cīņas.
Kādi eekmīgfi triecieni Kalmlku ste-

pē vicu motorizētās karaspēka vienības

ielauza* boļševiku pozīcijās. lenaidnieks

lai trieciena pasākumā atspiests atpakaļ
uz austrumiem. Iznicināta kida lielga-
balu baterija un lielāks «kalts tanku.

Dienvidrietumos no Sta|lngradaa un

lielā Dunas lokā lenaidnieks ar stipriem
kājnieku un tanku spēkiem turpināja sa-

vu uzbrukumu. Atvairi ledarbīgi atbal-

stīja vācu un rumāņu tuvcīņas lidaparātu
vienības. Padomju karaspēks no Jauna
cieta ārkārtīgi lielus cilvēka un materiā-

lu zaudējumus. Tajā pasa laikā ar Ik-

Hein zaudējumiem sabruka lenaidnieka

spēku uzbrukums starp Volgu un Donu.

Vācu un rumāņu vienība* sīvi cīņā no-

darīja ienaidniekam smagus zaudējumus.
Iznīcināti 54 ienaidnieka tanki. Ari Sta-

lingradu sabruka lenaidnieka uzbrukumi.

Kirenaiki un Tunisā ievērojama kau-

jas darbība nav atzīmēta. Vicu iznīcinā-

tāji un ātrās kauja* lidotāju vienības

pļaujošos lidojumos uzbruka Kirenalkas

lidlauki novietotām lidmašīnām un un-

gāriem. Аl2ira* ūdeņos vācu ksujas ll-

dotijl nakta uzbrukumā Iznīcināja kidu

10 000 brt lielu tirdzniecības tvaikoni.

aizdedzināja kādu lielāko transporta tval-

koni un qodarlja smagas bojājumos 2 \т

nicinitljlem. Bumbu trāpījumi Bones,
Alžiras nn Flllpvllas ostas lerīcēs Izsauca

Gaisa spēki iedarbīgi atbalsta smagās atvaires cīņas pie
Staļingradas un lielā Donas lokā

plaSus ugunsgrēkus. Sājos paSoe uzbru-

kumos vācu lidotāji ar labiem panāku-
miem apkaroja lenaidnieka motorizēto

spēku nodaļas un dzelzceļa mērķu*.

Vācu-itaļu teritoriālie

panākumi Tunisas telpā
DNB. Berlīnē, 25. novembri. Tu-

nisas telpā sevišķi svarīgas kaujas ope-

rācijas arī 23. novembri nav atzīmētas.

Vācu • itāļu karaspēks panāca territoriā-

lus guvumus. Uz priekšu izvirzītās kau-

jas vienības mazākās sadursmēs ar ie-

naidnieka izlūkvienībfim atspieda ienaid-

nieka spēkus atpakaļ.
Britu - amerikāņu kaujas spēki uz

austrumiem virzījās ļoti uzmanīgi. Vā-

cu kaujas un piķējošo lidaparātu formā-

cijas Tunisas augšzemē vairākās vietās

uzbruka ienaidnieka tankiem, spēkratu
kolonnām un smago ieroču vienībām.

Kādā nozīmīgā Tunisas • Aižiras dzelz-

ceļa satiksmes sistēmas stacijā ziemeļ-
austrumos no Tebesas vācu izlūku lido-

tāji novēroja ievērojamus ripojošā mate-

riāla koncentrējumus. Kaujas un piķē-

jošo lidaparātu formācijas nekavējoties

uzbruka, nodarot britu - amerikāņu ap-

gādei smagus zaudējumus.

Gaisa spēki izdarīja sekmīgus uzbru-

kumus britu - amerikāņu kuģiem Bum-

bu trāpījumos smagi bojāts kāds reidā

noenkurots iznicinātājs. Tāpat smagus

bumbu trāpījumus saņēma kāds liels pa-

sažieru tvaikoni», ko ienaidnieks izlietoja

karaspēka vienību transportam. Kādu

citu divskursteņu preču kuģi, kura tonnā-

žu nebija iespējams noskaidrot, bumbas

trāpīja vidusdaļā. Eksplozijas kuģī iz-

sauca ugunsgrēku, šais palos uzbruku-

mos vācu lidotāji apmētāja ar bumbām

ari AUiras ostas ierīces. Daudzajās pie-

krastes noliktavās izcēlās ugunsgrēki.

Vicu bumbvedēju uzbrukumi vērsās ari

pret Bones ostu un lidlauku. Lielā skai-

tā nomestās bumbas izpostīja gaisa ostas

angarus, novietnes un starta ceļus. 23.

novembri ienaidnieka aviācijas spēki Vi-

dusjūras apgabalā mēģināja izdarīt vai-

Tākus gaisa uzbrukumus pret vācu lid-

laukiem. Sājos uzlidojumos vācu pret-

avificijas ieroči notrieca 5 ienaidnieka

rumfbvftdējus.

Zemūdeņu briesmas nemazinās

DNB. Stokholmā, 25. novembri.

Kā Reutera aģentūra no Otavas vēsti, ka-

nādiešu flotes ministr» Makdooalds esot

izteicies, ka zemūdeņu briesmas Atlan-

tiskfi okeānā vēl arvicnu neesot mazinā-

jušās. Lai gan ass valstis pēdējā laikā

esot bijušas spiestas zināmu skaitu zem-

ūdeņu atvilkt uz Gibraltāra apgabalu, lai

apkarotu amerikāņu un britu kara ma-

teriālu piegādi franču Ziemelafrikas ter-

ritorijai, Atlantiskā okeāna kuģa satiks-

mes ceļu apgabalos vēl joprojām esot

«loti bīstama vācu zemūdeņu koncentrā-

cija». Makdonaras aizrādīja, ka šai gadā

Sv. Lorenča upes straumē vien nogrem-

dēts 20 kuģu.

SOMU TORPĒDLAIVAS NOGREMDĒ

BOĻŠEVIKU LIELGABALLAIVU

DNB. Helsinkos, 25. novembri.

Somu torpēdu motorlaivas vakar uzbru-

ka un ar 2 torpēdu trāpījumiem nogrem-

dēja Lavansaari ostā noenkuroto 1800 brt

Ivlo boļševiku bruņoto lielgaballaivu

«krasnoje Znamja >.

PASUTES CISAS STfRAKMENS PRET

BOĻSEVISMU

DNB. Bukaresti, 25. novembri.

Antikominternas pakta noslēgšanas gada
dienā starp Rumāniju un Vāciju visa re*

māņa prsse ах pacilātību savās slejās cil-

dina šī ievērojamā notikuma nozīmi. Ta-

gad Rumānija kopā ar Vāciju piedalās

cīņā pret sarkano ienaidnieku frontes pir-
mās līnijās Šodien ar šo piedalīšanos

gigantiskajā cīņā pret visas civilizācijas
ienaidnieka — bojjevismu rumāņi varot

tikai lepoties.

Īsās ziņas
#

Madrid*. No Gvatemalas ziņo, ka

Vašingtona atkal no jauna iejaukusies

Panamas republikas iekšējā politikā, pie-

spiežot atcelt gaidāmās prezidenta vēlē-

Sanas. ZASV valdība aizrāda, ka tā ne-

vēlas nekāda citu prezidentu, kā tai uz-

ticīgo Lagardiju.

Madгi d ē. Spāņu policijai šinīs die-

nās atkal izdevies notvert 5 komūnistu

bandītus un anarchisrus.

Helsinkos. Ari somu prese atzī-

mē Somijas iesaistīšanos antikominterna

pakti. Somu laikraksti antikominterna

pakta gada dienā uzsver, ka Somijas no-

stāja nav grozījusies un palikusi līdzīga

tai, kāda tā bija pirms 25 gadiem, kad

iegūstot neatkarību bija iegūts visniknā-

kais ktnsidaieks — boļisrisma.

Ātrs lēmums — izšķīrējs faktors kaujā
DNB. Berlīnē, 25. novembri. Kau-

jas austrumu fronfē no katra karavīra

prasa ātras rīcības un izšķiršanās spējas.
Tieši 23. novembra cīņas Kaukāza ap-

gabalā, kas risinājās spēcīgā sniegputeni

un salā, deva iespēju izmantot un pierā-
dīt fls vācu karavīram piemītošās īpašī-
bas. Rfi jau bruņoto spēku virspavēlnie-
cības ziņojumā vēstīts, pēdējās uzbruku-

ma cīņās kādai ivābu grenadieru vienī-

bai izdevis nokļūt uz kādas šauras klinšu

kraujas. Neraugoties uz to, ka kalna

šķautne pieļāva tikai vienas kaujas gru-

pas darbību, vicu vienība nešaubījās par

ienaidnieka poziciju ātru ieņemšanu.

Pasākums tomēr nesekmējās, jo grenadie-

riem nācās sastapties ar niknu ienaidnie-

ka pretestību. Vācu vienību sāka ap-

draudēt ari flankējoša ložmetēju uguns.

Kad boļševiki vēl uzsāka prettriecienus,
stāvoklis kļuva kritisks. Vācu spēku gru-

pai trūka ložmetēju uguns aizsegas. Si-

tuāciju glāba kāds grenadieris, kas steig-

Šus pārņēma ber apkalpes palikušo 10l

metēju un to novietoja jaunā uguns po

zicijā. ledarbīga ložmetēja uguns noda

rija ienaidniekam smagus zaudējumus

Boļševiku prettrieciens sabruka.

Frontes vidējā iecirkni trieciena vie

nības, izmantojot rīta miglas aizsegu, uz

bruka ienaidnieka pozīciju līnijai. Trie

ciena pasākums izraisīja smagas cīņas

Stiprās atvaires dēļ vācu grenadieri un

sapieri nespēja nokļūt tuvāk ienaidniek

ierakumiem par 1300 metriem, jo tiem

nācās atvairīt boļševiku prettriecienu. А

liesmu metēju palīdzību prettriecienu ātr

likvidēja. Vācu sapieri izkvēpināja un

iznīcināja 20 boļševiku bunkurus. Ne

skaitot niecīgos zaudējumus vācu pusē

ienaidnieks zaudēja 300 kritušos un ie

vainotos.

Arī kādā citā frontes sektorā pie Rže

vas boļševiki cieta sevišķi smagus zaudē

jumus. lenaidnieka uzbrukuma pasākum

bija pārrāvis šis frontes sektori līnija

vājāk apsargātu vietu. Kāda rezervē stfi

vošā sapieru bataljona komandieris pa

manīja cīņas iznākumu un ar savu vie

nību nekavējoties uzbruka skaitliski pā

rākajlem ienaidnieka spēkiem. Trieciens

izdevās, Jo tas nāca ienaidniekam pilnīgi

negaidīts. Boļševiki zaudēja 260 kritušo,
13 granāta metējas an ložmetējus, ķā arī
neskaitāma daudzuma dažādo citu kāj-
nieku ieroču. Sapieri saņēma ari 40 gū-

stekņu. Tikai niecīgām ienaidnieka spē-

ku atliekām bēgot izdevās sasniegt savas

izejas pozīcijas.
Labus panākumus guva ari enerģiskās

tīrīšanas akcijas Ņevas krastos. Sais cī-

ņās vācu trieciena vienības iznicināja
131 ienaidnieka bunkuru an kaujas no-

vietni. No liam panākumiem sapieru

feldfēbeļa Stegmann'a radītā liesmu me-

tēju ieroču komanda viena pati pieveica

38 bunkurus. Vācu artilērija sekmīgi

piedalījās cīņās pret boļševiku tiltagala

nocietinājumu pozicijfim. Vāca sapieri

un grenadieri, saņemot gūsts, likvidēja
kādu 39 viru lielo tiltagala nocietinājumu

pozīcijas apkalpi
Karelljas zemes šaurumā atzīmēta sī-

va izlūkvienlbu darbība. Soma karaspē-

ka vienības apturēja vairāku mazāku ie-

naidnieka spēka miglas aizsegā izvestus

uzbrukumus.

(«Die Wehrmacht»)

(«Weltbild»),

Vācu kalnu strēlnieki Kaukaza ledus laukos.

Vācu lielgabali ugunspozicijā Ziemeļafrikas frontē.

Tautas un tēvzemes atplaukumam
Tautas Palīdzības propagandas daļas vadītāja

O. Freivalda saīsināta radio runa

Taulas Palīdzība lr ткма laulās orgs-

oizācijs, kas pašreizējos apstākļos Ir rle-

nlgaļ* latviešu tautas kopības un pašdar-
bības centrs. Tis usdevums Ir ar tautas

lldzek|lem un aktīvu sabiedrības līdzdali-

bn rūpēties par tautas dzīvi spēka uzturē-

šanu. Tur letilpst rūpes par materlill vā-

jāk nostidito tautas dalu un pienākums
attīstīt plašu sabiedriskie audzināšanas

darbu, kupa pamati Ir tautas kopības

Ideja un ar to saistītie katra Ildstautle-

sa pienākumi pret seri un pret tautu

un ari otrādi — lautas kopībss pienākumi

pret katru pilsoni.
Visi ile uzdevumi un pienākumi Ir ar

milzīgu nozīmi latviešu taurus augšup

ceļam. Tādēļ ari visam Tautas Palīdzības

darbam jābalstās uz tautas aktīvu līdz-

dalību. Tautas Palīdzības uzdevumi pra-

sa ne tikai simtu vai tūkstošu, bet visas

tautas līdzdalību, jo visā māsu zemi tau«

tal jāvelē smaga dzīves Jaunuzbuves
darbs, lai no boļševiku radītā posta pār-
baudītā latviešu tauta atkal paceltos gai-
šās nākotnes apmirdzēta. Taa lespējams
tikai tad, kad visa tauta, saslēgusiea vie-

ni kopība, ies šo centienu ceļu. Patreizē-

jais laiks liek mums aizmirst personīgās
intereses un sīkās Ikdienas rūpes un vi-

sam pāri liek saskatīt visas tautas kopē-

jis Intereses un labumu. Katrs no mums,

liekot 5o atzinumu savas dzīves un dar-

ba pamatā, фЛЯк ori Izpratīs dzīves ne-

piecieAamiba« un latviešu tautas nākot-

nes interešu diktēto asvu pienākumu pret
Tautas Palīdzību un viņos darbu, kaa

kalpo vienīgi un tikai tautas labumam.

Tautas Palīdzības darbi leslēgties sl-

rlnatl visi tautas locekļi ki laukos, ti

pilsētās, kā ved, ti jauni, ki mūsu Inte-

liģence, ti strādniecība, Jo visiem mums

Ir viens mērķis, viens vēlēšanās — sa-

glabāt savas tautas dzīvo spēku un radīt

priekšnoteikumus latviešu tautas gaišam,

goda pilnam stāvoklim nākotnē citu tau-

ta saimē. It sevišķi Jaunatne aicināta

Taatos Palīdzības darbi lelikt visu savu

aizrautību un ideālisma apgaroto euer-

Tautas Palīdzības Hdzdarbiniekl —

biedri nosaukti par talciniekiem. Sis skais-

tais, nozīmīgais apzīmējums vien jau

daudz Izsaka, tādēļ lieki vairs teikt, ks

Tautas Palīdzības talcinieks lr Sie orga-

nizācijas darba veicinātājs, visu pasāku-
ma sekmētājs un aktive palīgs katri dar-

bi, kori to aicina Tautu Palīdzība. Jo

lielāks būs Tautas Palīdzības talcinieku

skaits, jo ielāka tauta* daļa lesaistīsies

Tautas Palīdzības darbi un ar talcinie-

ku karte* saņemšanu apliecinās .savu līdz-

dalību lielajā latviešu lautas savstarpēji

talkā, jp paļāvīgāki sākotnē varēsim būL

Nav pamata un attaisnojuma aizbildi-

nāties ar nevaļu, sevi* uzskatīšanu par

mazvērtīgu vai tamlīdzīgiem Izdomātiem

lemesliem. Neaizstājam* šai darbi Ir

katrs tautas loceklis un svarīgs lr katrs

lielāks vai mazāks darbs. Pati lestāšanās

talciniekos vien jau lr liels Tautas Palī-

dzības darba kopuma leguvums. Nododot

kaut niecīgāko ziedojumu, mēs esam jau
Tautas Palīdzība* talcinieki, tāpat par

talciniekiem esam kļuvuši, ja ziņojam

Tauta* Palīdzības iestādēm par trūkum-

cietējiem, kas bfitu pabalstāmi, piedalāmies
Tautas Palīdzības sarīkojuma noorganizē-

šanS,ziedojumu vākšanājzpalldzam ar dar-

bu vai padomucietušām ģimenēm,noadām

zeķu vai cimdu pāri mūsu biivprāMgieia
karavīriem, ar aavu stāju un per> >nigo

priekšzīmi stiprinām tauta* kopības sp-

aiņu un morālisko krietnumu и. I. Ł TI

piedalīšanas veidu Tautas Palīdzības dar-

bi lr daudz un dažādu.

Katrs, kam Ir tikai kaut mazāka vē-

lēšanas, var atrast lespēju kalpot mūsu

risu kopējai lietai — tautas un Tēvzemes

atplaukumam. Tad piepildīsies dzejnieka
vārdi: Ja Ikviens tik zemē sētn kviešu

grsudu veselu, kas gan Izskaitīt tad spē-
tu zelta kvieša krājuma. — Dsrislm to!

Dzīvosim

rītdienai
Tagad, kad lielajās ciota uguns, zo-

bens un vira gars, kas rietākajam leroēu

tēraudam rada, sargājot vlscllvēces dār-

gumus, tumšo posts nakti Tīri pret jau-

nu ritu, mūsu šīsdienas mierīgo aizmugu-

res dzīvi vērojot, nevar noklusēt atseviš-

ķu cilvēku vienaldzīgo pieeju rītdienai un

vinn gara leslidēšanu augošo dzīvi nolie-

dzošā maziskumā.

Paklausāties šo vienas dienas cilvēku

valodā, un jās sapratīsiet, ka vislielākā

cīņa mums jāved ar šo blefi lādēto, vien-

aldzīgo pieeju dzīvei. Pajautājiet šiem

ļaudīm par nākotni, šīsdienas sva-

rīgajiem uzdevumiem, un viņu atbilde iz-

paudīsies noliedzošos vārdos: — Vēl plo-
sās kuri, ko lai zina celt, veidot, ki dzī-

vot, tad Jau labāk nogaidīt — Kad lielā»

cīņas būšot galā un ne ar ko vairs neva-

jadzēs riskēt, tad viņi atkal skatīšoties

droši nākotnē un visus spēkus ziedošot

jaunbūves darbam. Bet viena lis vien-

aldzīgie, šaubīgie cilvēki aizmirsto strau-

mes, kas reiz norimušas teeēt,sgri vai vē-

lu pārvēršas dūkstis, un tikai tas latt

dzīvo, kas nenogurstoši darbojas un mū-

žīgi radīt gribi droši veido sava laikme-

ta seju, liels, svēta mērķa dēļ nebaido-

ties mest svaru kausos pst savu dzīvību*

Ja šīsdienas garīgā apsīkuma māktie

cilvēki saka, ka nav vērts dzīvot rītdienai,

tad jāšaubās vai viņi vispār kādreiz Ir to

darījusi un vai srl turpmāk to spēs. Viņu

dzīves vienaldzība, nākotnes neredzēšana

lr cēlonis tim daudzajām ļaunajām parā-

dībām, par kurām domājot Īsta latvie-

ša seja vienmēr s*tumsuši kaunā. -
Pieminot nākotni, nevar nedomāt par

mūsu dzīves turpinātājiem — tiem lat-

viešiem, kas reiz sekos mūsu pēdās. Bet

kur viņi radīsies, no kurienes nāks №

jsnnās sndzes, js ikviens, aizbildinoties

ar patreizējām kara laika grūtībām. lero-

bežojumiem, gribēs vsdit vieglākas dienos

un palikt viens kā koks bez jaunām at-

vasēm? Grūtības? — Bet lle veidotāji
reiz dzīvoja apskaužamā pārticībā, un to-

mēr ori tad vlņn skats nesniedzās tālik

par vienas dienos laimi, un viņu luvumi

neskanēja tautai mūžību vēstolis bērnu

balsis. Un otra aina: palūkojaties tili

pagitnē, kad daudziem kara un posta lai-

kiem spītējot, kupli jo kupli plauka lat-

viešu daudzbērnu bagātā saime, an tikai

viņai jāpateicas, ja mēs šodien vēl mau-

camies latviešu vārdā. Tātad ne kara lai-

ka grūtībās, bet paši sevī meklēsim visa

posta cēloni, lai mēs nebūto tie, kss lau-
tu nokalst kaut vienam saram no mūsu

tautas dzīvības koka.

Latvieša pagātne Ir bagāta, bet ar pa-

gātni vien nepietiek. Ari tagadne lr jā-
veido un jādzīvo drošas, auglīgas dienas,

lai par mūsu paaudzi reis neteiktu, ka

mēs gsn esam daudz pieminējuši senčus,

neapdomīgi tērējoši vlņn aokrito garīgo
vērtību zeltu, bet paši neesam neko pie-
likusi šim mantu krātuvēm klāt. To lai

neaizmirst neviens latvietis un latviete,

sivišķi latviešu sieviete, kas es via rokiS

auklē mūsu tautas mūžibn. Ari tās Ir ga-
< īgās vienaldzības, nākotnes noliegšanas
sekas, Ja viens otra latviete, kuras tiku-

mu «.požtinvs no seniem laikiem neaptrai-
pīts stsro mums pretim, šodien ne vien-

luēr lr savas labās slavas augstumos. Jo»

(TurD jniiums 2. I&DD.I



Dzīvosim rītdienai

rek, kad zūd nākotnes Ogas un vienaldzī-

bas palni aprok modro slrdapziņu. tsd

valda tikai baudkāre aizraušanās un

mirkļa prieks. Bet kur lr vienaldzība nn

savos tautas gaišāku rītdienas aizmirša-

na, tnr tuvumā «skopojas Iznīcība, noslā-

pējot nākotnes pilnības sapņus.

Jāmainās! Vienaldzība, gara sīkums

jāaizmet. Jādzīvo pilnīga, ražena dzīve,

to veidojot saskaņā ar savu latvisko

sirdsbalsL Nedrīkstam atrauties no lie-

lā, dzīvi augšup virzoša darba, nn taisni

gori lielākie, stiprākie cilvēki nedrīkst

vienaldzīgi aiziet nomalē, Ja Jāti, ko spē-
ka dlecgsn, stāvi modri nomodā par mū-

žam cilvēcīgo un cīnies, 10l tumsa neno-

mākta rītdiena. Mieles Ik mirkli nodzī-

vot pilnīgi, kā to dara karavīri nikno cī-

ņu laukos katru bridL kos nāvei atkarots,

pārvēri laimes mūžībā, kslpošsoi savos

tautas nemirstībai un cilvēcei.

Dzīvosim rītdienai, augsim uz pilnību.
So aicinājumu 10l dzird Ikviens. Visnie-

cīgākais, kas tikko sicis lielums gaitas,
Īsi gaišus tur šos vārdus, nn pats dl/c

nik ale, kos visdziļāk mūžībā leskatījies,
nedrīkst aizmirst — kļūt vēl pilnīgākam.

Jo cilvēks gors nekod nov pietiekoši Izau-

dzis, 10l Ildz galem ssprastu dzīvi un to

olksini lemīlētu.

Modrāku goru! Lai šis mūsu laikmets

aicinājums, kod golema karo pret tumsu,

skan ari pār vienaldzīgajiem, šaubīga-
jiem vienos dienas cilvēkiem, nn Ikviens

Isl to dzird un piepilda.
Valdis Grieze.

Balvietis vinnējis RM 20000
Pirmdien sākās Tautas Palīdzības nau-

das loterijas V klases izloze, kura turpi-
nāsies līdz 12. decembrim. Pirmā izlo-

zes dienā izvilkti šādi lielāki vinnesti:

RM 1000 — loze Nr. 95548. Sī numura

abas sērijai pārdotas Rīgā. RM 500 —

42718, 59544; RM 800 — 3164, 10061,

75776; RM 200 — 5229. 23123; RM 100 —

20744, 25664, 40185, 84472, 86629. Otri

izlozes dienā: RM 2000 — 83052. Sī nu-

mura abas sērijas pārdotas TukumS. RM
500

— 3333; RM 300
— 3052, 14004,

62110, 79278, 82218; RM 200 — 3932,
19391, 22281, 33189, 33835, 43452, 61148;
RM 100 — 3030, 7365, 18205, 19684.

43019, 48388. 78487, 82478, 96088, 99341.

Izlozes trešā dienā — 25. novembri

izvilkts šis izlozes galvenais vinnests RM

20 000, kas kritis numuram 28938. ŠI nu-

mura abas sērijas bijušas piesūtītas kā

laimes lozes. Sēriju A ieguvis V. Egle

Balvos, Teātra ielā 6, bet sēriju В — А.

Spodris Biržu lauksaimniecības skolā.

Bez tam trešā dienā izvilkt] šādi lielāki

vinnesti: RM 6000 — Nr. 67787. Abas sē-

rijas pārdotas E. Našenieka kioskā Sal-

dū. RM 2000 — Nr. 46414; sēriju A kā

laimes lozi ieguvis A. Rutkovskis Pildā,

sērija В pārdota loterijas di]as birojā.
RM 500 — Nr. 61324; RM 300 — Nr. 7050;
RM 200 — Nr. 19438, 22815, 24413, 6498t,
92113; RM 100 — Nr. 240. 6248, 19545,

38532, 44663. 54004, 59285, 80229, 93212.

Norādījums spēkratu remontētājiem
I. Latvijas saimniecības kamera no-

rāda, ka spēkratu remonta darbus drīkst

izvest vienīgi tie patstāvīgie amatnieki

resp. amatniecības uzņēmumi, kas ieve-

sti amatniecības reģistrā darbībai auto-

mechaniķu amati.

Pastāvošiem amatniecības uzņēmu-

miem. kas izved spēkratu remontdarbus,

jāiesniedz pieteikumi savai amatnieku

biedrībai lidz 30. novembrim. Pieteikums

iesniedzams ari tai gadījuma, ja patstā-

vīga arrratniecības uzņēmuma īpašnieks

jau ierakstīts reģistrā darbībai kādā citā

metaUapstrūdāšanas amatā.

Jārūpējas par skolēnu apaviem
P. Rēzeknes apriņķa tautsķolu In-

spekcija apriņķa tautskolu un pamatsko-
lu pārziņiem, skolotājiem un Tautas Pa-

līdzības kopām norāda lielu vērību pie-
vērst skolēnu apgādei ar apaviem un ap-

ģērbu iespējamības robežās. Skolu pār-

ziņiem jinoorganizē koka zo)u apavu ga-

tavošana, saistot ar pagasta vecāki palī-
rhību šai darbi vietējos kurpniekus. Bēr-

niem piemērota кага laika apavu parau-

gi apskatāmi skolu inspekcijā. Tie ir ar

kažokādas vai drēbes virsu un koka zoli

Rokdarbu stundās šogad obligāta auklas

Čību pagatavošana.

Amatniekiem

I. Daugavpils

Gādība mazo daugavpiliešu labā

M. Daugavpils pilsētas socifiifis aiz-

gādības nodala par vienu no patreiz sva-

rīgākiem uzdevumiem izvirzījusi mazo

daugavpiliešu apgādību. Vispirmā kārtā

sociālas nodaļas uzmanība pievērsta zī-

dainiem, lai mazo pilsoņu dzīves pirmās
dienas ritētu iespējami labākos apstāk-

ļos. Mātēm, kam ģimenes vai darba ap-

stākļu dēl zīdaiņu apkopšana un uzturē-

šana apgrūtināta, dota iespēja tos nodot

Kalkūnes valsts zīdaiņu namā, kur uz-

ņem zīdaiņus līdz viena gada vecumam

un tur audzina līdz pilniem trim gadiem.
Kalkūnn valsts zīdaiņu namā patreiz

prāvi skaits brīvu vietu mazajiem pil-

soņiem, taču mātes savus mazos tur ne

labprāt nodot, jo izplatītas baumas, ka

zīdaiņu nams bērnus vecākiem atpakaļ
neatdodot. Baumas ir pilnīgi nepamato-
tas. Vecāki, dzīves apstākļiem uzlabojo-

ties, bērnus savā audzināšanā var sa-

ņemt katrā laika. Rērnas, kurus vecāki

ari pēc trīs gadu vecuma sasniegšanas

nespēj uzņemt atpakaļ ģimenēs, nodod

valsts bērnu namā — Daugavpili, Rīgas
ielā 49. Mazbērnu glabāšanai darbojas
ar! pilsētas valdes bērnu dārzs.

Ģimenē audzināto mazbērnu veselības

uzraudzībai darbojas Tautas Palīdzības

veselības kopšanas punkts Andr. Pumpu-
ra ielā 18. kas atvērts katru darbdiena

no pīkst 14—17. Tā medicīniskais per-

sonāls sniedz padomus bērna veselības

kopšanā, seko bērna attīstībai an vajā-

Nodibinās morāliskās aizgādības institūtu

dzībss gadījumā sniedz ari medicīnisko

palīdzību.

Daugavpilī paredzēto trīs bērnu namu

vielā, piemērotu telpu trūkuma dēļ ie-

rīkots tikai viens. Šis bērnu nams dar-

bību sāka 3. pamatskolā, bet līdz ar tel-

pu nodošanu skolas vajadzībām, tas sa-

vu darbību pārtrauca. Bērnu namu ar

1. dcc. atkal atvērs 3. janvāra ielā 57. Jau-

nās telpas pietiekami labas un plašas, un

tajās iekārtotas piemērotas atpūtas un

nodarbību telpas darbā aizņemto vecā-

ku bērniem.

levērojamu atbalstu sociālās aizgādī-
bas nodafa sniedz 30 Daugavpils krietnā-

kām un centīgākam daudzbērnu ģime-

nēm, izmaksājot no tautas labklājības

ģenerāldirekcijas līdzekļiem ik mēnesi

naudas pabalstu RM 10 par katru bērnu.

Sociālās aizgādības nodaļas tiešā apgā-
dībā atrodas 91 ģimenes 240 bērni. So ģi-

meņu pabalsta lielums ir atkarīgs no ģi-

menes materiāliem apstākļiem. Tuvojo-

ties ziemai, trūcīgajām ģimenēm pabalsta

apmērs divkāršots un pat trlskfiršots. le-

spējams, ka lielam skaitam apgādājamo

ģimeņu pilsētas valde piegādās ari malku.

Kara Invalidiem* un trūcīgam brīvprātīgo

karavīru ģimenēm malka jau izsniegta.

Sniedzot materiālo atbalstu, sociālās

aizgādības nodala arī gādā par bērnu mo-

rālisko aizgādību. Tā gadījumos, kad

bērni neapmeklē obligātās mācības ie-

stādes, pabalstu izsniegšanu pārtrauc.

Morāliskai aizgādībai turpmāk veltīs se-

višķu uzmanību un pastāv nodoms dibi-

nāt morāliskās aizgādības institūtu. Kat-

rai sabiedrības atbalstītai ģimenei pare-

dzēts ieteikt vienu Tautas Palīdzības tal-

cinieku, kas vienmēr bfltu tiesā kontaktā

ar ģimeni, vērotu viņas dzīves apstākļus,

bērnu audzināšanu, ģimenes vajadzības

un rūpētos par nepieciešamo atbalstu.

Šādā veidā nokārtojot morālo aizgādību,

sociālās aizgādības nodaja cer pacelt ģi-

menes audzināianas līmeni, lidz ar to

novgrSot Daugavpili vērojamo parādību,
ka daudzi mazgadīgie klaiņo ielās, spe-

kulē un ikdienas piesavinās ielas netiku-

mus. Ģimenei ieteiktais Tautas Palīdzī-

bas talcinieks — ģimenes morāliskais

atbalstītājs sekos So nevēlamo parādību

novēršanai un tiklab morāliskās, kā ma-

teriālās aizgādības ziņā būs starpnieks

starp ģimeni un sabiedrību.

Darba gaviļnieki
В. Ja līdz šim vairākos umi*

godināja Ilggadīgus strādniekus
reif pirmā- Latvijas guimjt,

'

f
T>

•Varonis, darba saimes
pā bija ari ši uzņēmuma direktori v

tfipat kā strādnieki, nokalpoju,!
2П„п vairāk gadu. ACS un dal Sl

atzinības balvas — vērtīgu J35
grāmatu un ziedus - ко «У

агоп,;7
ba gaviļniekiem vakar sevišķā 22?
nas aktā pasniedza ACS pārstāvi,I v*
n о v s к i s, darba vietas ACS plratt* t
Bērzkalns un 3 daiļas tautu пАи
saņēma šadi ilggadīgie fabriku di к
rūķi: direktors doc A. Dinbergi f.k
kas fiducionārais pārvaldnieks Zitotiv?'
direktora vietnieks Elchmanis,
nodaļas vadītāja M. Meijere,' kontrolieri
E. J.'insono, meistars K. Blüms, medJi
kas nodaļas vadītājs A. Jaržemskis
lošu līmētāja K. Martinsone un materii
lu smērētāja A. Karpova, kā tri nute
riālu pārzinis Fr. Kristapsons. Gandri
visi lie darba veterāņi stāvējuši pit t,
gad plaši izveidotās rūpnīcas dibiniUn,
šūpuļa, kad «Varonis» pirms 22 gadiet
vēl atradās mazās pagraba telpās.

Godināšanas aktu kuplināja dzledoi
Paula Brlvkalne un Arturs Priedniel
Kavarra, A. Kornēliusa deju kapells и
pianists E. Freimanis.

Likums un tiesa

levērojot lasītāju vēlēšanos, mū-

li laikraksti ar šodienu nn turp-
māk katru ceturtdienu tiek ievietots

nodaļs «Likums un tiesa», kuri re-

dakcijas līdzstrādnieki — tieslietu

speciālisti sniega stblldes un pado-

mus ns lasītāju lesūtītiem dažādiem

tiesiskiem jautājumiem, kā ari ap-

skatīs aktuālākās tiesiskās problē-

mas.

Jautājums: Man ar kaimiņu pastāv
strīds par zemes robežu. Sini rudenī pēc
tam, kad es biju nokopis vasarija lauku,

mans kaimiņi da)u no ti uzara un ap-

sēja rudziem. Kā panākt apartās zemes

atpaka]dabflšanu un vai man, vai kaimi-

ņam būs jiatmaksi par zemes* apstrādā-
šanu, sēklu un citiem izdevumiem, vai ari

jāatdod raža no viņa sējuma, lai gan es

Šo zemes gabalu biju domājis citādi ap-

strādāt un izmantot?

Atbilde: Zemes atpakaļ atdabūšana

jautājumi apskatītā gadījumi ir vienkār-

ša Vispirms jāpierāda, ka jautātājs ir bi-

jis strīdus zemes valdītājs, t. i, ka viņi

zemes gabalu strādājis, apsējis un noko-

pis, kāda apstāk}a pierādīšanai jāuzdod
liecinieki. Prasības lūgums iesniedzams

vietējam miertiesnesim un prasība novēr-

tējama pēc prasītāja ieskata. Prasības

novērtējumam šim gadījumā ir vienīgi
formāla nozīme maksājamo nodevu aprē-
ķināšanai. Prasības vērtību var uzdot tik-

pat labi RM I vai RM 500, jo lielāka pra-

sības vērtība, jo lielāka liesu nodeva būs

jāmaksā pie prasības iesniegšanas. Šā-

das prasības ir pazīstamas zem nosauku-

ma «prasības par traucēta valdījuma at-

jaunošanu» Tūs iesniedzamas gada laikā

no nolikušā valdījuma traucējuma. Ja

vien jautātājs strīdus zemes gabala nav

ieguvis no paša kaimiņa prettieslgi, tad

miertiesnesis nekavējoši atjaunos valdī-

jumu, tiklīdz jautātājs pierādīs, ka val-

dījums viņam bijis un viņš no tā izstumts.

Valdījums jāatjauno neatkarīgi no vai-

nīgi vēlēšanās pierādīt savu īpašuma tie-
sību vai no kādām citām viņa ierunām.

Noteikumi par šādām lietam atrodami
Civillikuma 911. p. līdz 920. pantam. Ar

to būtu rzšķirla jautājuma pirmā puse

par zemes atdabūšanu. Attiecībā uz otro

daju, vai kaimiņi var ko prasīt par dar-

bu, sēklu vai gaidāmo ražu, jautātājs var

būt drošs, ka kaimiņam nekas nepienā-
kas. Kaimiņi kā Jaunticlgs zemes apsējējs
zaudē savu darbu un sēklu par labu ze-

mes īpašniekam un nevar prasīt par to

nekādu atlīdzību (Cik. 079. р.).
Jautājums: Mana kaimiņa lopi un

putni, palaisti bez uzraudzības, gana un

posta manus īpašumus un dārzu. Pat ta-

gad, vēlā rudeni, kaimiņa aitas un cūkas

staigā pa manu rudzu lauku, ap manām

labības un barības kaudzēm. Kā kaimiņu

pārmācīt par zaudējumu nodarīšanu?

Atbilde: Vispirms jāizmēģina visi

miera celi. Mūsu tēvu tēviem nebija ne

tiesu, ne ari advokātu, ķeizars bija tālu

un Dievs augstu. Tamdēļ viņi arī izgud-

rojuši tādu likumu, kas viņus apmieri-

nāja, šis likums arī tagad ir spēkā un

skan: «Miers baro, nemiers posta». Ne-

vajaga tik daudz domāt par kaimiņa pār-
māclianu, kā par labu kaimiņu attiecī-

bu nodibināšanu. Ja jau tiktāl esat tiku-

ši, ka paši bez dusmām nevarat sarunā-

ties, tad griežaties pie starpnieka, kāda

vecāka, godīga kaimiņa, pagasta valdes

locek]a vai pat baznīckunga, kas atrastu

kādu samierināšanās veidu. To taču arī

jūsu kaimiņš sapratīs, ka taisnība nav

vis viņam, bet jums. Ja nu tomēr kai-

miņš miera celfi nav valdāms, tad dod.it

darbu tiesai. Taisnības meklēšanai un

kaimiņa pārmāclšanai likums paver di-

vus cejuš. Pirmais ceļš lr prasības ie-

sniegšana vietējam miertiesnesim par kai-

miņa lopu nodarītiem zaudējumiem. Vis-

grūtākais būs zaudējumu apmēra pie-

rakstīšana, jo liecinieki nav katrai kaimi-

ņa vistai stāvējuši klāt un skatījušies, ko

tā dara. Te kā liecinieki noderēs māji-
nieki

— sieva, bērni un vecāki vai citi

tuvinieki, jo bez pierādījumiem tiesa to-

mēr neko nevar piespriest. Ja zaudēju-

mus nevarētu pierādīt, Ind varētu pie-

prasīt atlīdzības samaksu pēc sevišķas
soda takses, kas noteikta saskaņā ar

Cik. 1753. p. piezīmi. Sī laksc izsludināta

«Valdības Vēstnesī» latos, lamdčl arī tās

apmērs pēc tagadējā kursa ir niecīgs un

praksē nenozīmīgs. Otrs ce}i ir lesniegt
miertiesnesim sūdzību pret kaimiņu

par
lopu un putnu ganīšanu, dzīšanu vai lai-
šanu uz Jūsu zemes. Sūdzība jāuzrīda
liecinieki, kuri pierādītu kaimiņa lopu un

putnu laišanu uz jūsu zemes. SūdilrA bez
vainīgā sodīšanas var ari lūgt no vainīgi
piedzit jurrrs nodarītos zaudējumus, kas
jāpierāda tāpat kā pie prasības iesniegta,
nas, vai arī piedzīt atlīdzību pēc augstāk;
minētās sodu takses. Sūdzībā nav jaaiz-
mirst lūgums saukt vainīgo pie atbildi-

bas, jo bez šāda lūguma sūdzība bOs jaa
minētā prasība par zaudējumiem. Apsū-
dzētam bez zaudējumu samaksas draud
naudas sods līdz RM 25. Sini gadijumi
krimināllietas turpināšana atkarijas ut

priviniekiem. Tādēļ ari soda piedraudē-
jums var palīdzēt jums tikt pie zaudēju-
mu samaksas. Pret norunātās naudai

summas samaksu jūs varat lūgt lietu iz-

beigt miera izlīguma dēļ. Miera izlīguma

gadījumā vainīgam atkritis soda naudas

samaksa valstij par labu. Izlīgums var

notikt ari pēc tiesas sprieduma, līdz sprie-
dums stājas spēkā, kas parasti notiek di-

vu nedēju laikā pēc sprieduma rezolūci-

jas pasludināšanas.
Bez aprādītā savu tiesību aizsardzī-

bai iespējams izlietot arī pašaizsardzību,
kas visiem pazīstama kā ķīlāšanas tiesī-

bas. Sini gadījumā jums pašam vai jflsi

vietniekam ir tiesības saķert un aizturēt

kaimiņa mājas kustoņus, kas atrodas ut

jūsu zemes. Ķīlāšana izdarāma tikai tad,
kad kustonis atrodas uz jūsu zemes. Ptr

aizturētiem kustoņiem jāpaziņo to īpaš-
niekam. Jums ir tiesība paturēt pie sevis

noķīlātos kustoņus tik ilgi, kamēr kus-

tc-ņu īpašnieks tos nav izpircis, atlīdzi-

not nevien nodarītos zaudējumus, bet iri

visus ķīlāšanas, kopšanas un barošanu

izdevumus. Ķīlāšanas mērķis ir vai ni

nodrošināt nodarīto zaudējumu atlīdzību,

vai ari nodarīto zaudējumu pierādījums,
vai arī novērst aizskārumu un zaudēja-

mu nodarījumu. TāmdēJ ķīlātājam jāiz-
vairās tio liekas vardarbības un cietsirdī-

bas un vispār nav jādara bez vajadzību

nekas lāds. kas pārsniegtu to, ko pras»

ķīlāšanas mērķis.

Sarkanais maršals

Tuchačevskis
(10. turpinājums).

Sī tīrīšanas akcija, protams, nenorit

bez klizmām un starpgadījumiem. Dau-

dzi no komandieru posteņiem atlaistie

sarkanarmieši jūtas apvainoti, jo viņi ir

pazīstami un tuvi ar pašu Ļeņinu un

Trocki. Sie nopelniem bagātie bojieviki

Le.ņinu un Trocki tagad apber sūdzību nn

žēlošanās rakstiem. Bet tā kā L-enins

pats Tuchačevskim ir devis pialas piln-

varas, viņam uzticētās nozīmīgās kara ap-

gabala armijas izveidošanai par stipru un

spēcīgu vienību, tad viņi iinī gadījumā
nevar palīdzēt nevienam pat vistuvākam

savam draugam. Tuchačevska atlaistos

nopelniem bagātākos boļševikus Ļeņins
norīko citos posteņos, bet Tuchačevskim*

viņa armijas pārveidošanā atstāj pilnīgi
brīvas rokas. Tāpēc jau pēc viena gada
Tuchačevskis var ziņot uz Maskavu: «Lai-

ki, kad laupītāju bandu vadoņi vadīja ar-

mijas, manā kara apgabalā pieder pagāt-
nei. Armija, kuru vada ļaudis bez militā-

ras izglītības, bet gan nepraias un irlēcē-

ji, nav armija, bet banda.»

REVOLŪCIJAS NAPOLEONS

Raksturīga ir kāda epizode, kas nori-

sinos īsi pēc Tuchačevska lerašanās

takā. Raksturīga tāpēc, ka ti parādi
kādreizējā gvardes virsnieks seju, kss bez

mazākiem sirdsapziņas pārmetumiem no

monsrehistiem pārgājis pie boļševikiem.
Kādā pēcpusdien! Tuchačevskis savā

kahinetā Šķirsta ārzemju laikrakstus, kad

ienāk apkaipotijs un pieteic kādu sarka-

ufi ģenerāla jaunības draugu, kas vēloties

ar viņu runāt personīgā lieti. Ne visai

patīkami pārsteigtais Tuchačevskis viņam
tomēr atļauj ienākt. Sie draugs, tāpat kā

pats Tuchačevskis, ir bijuiais krievn diž-

ciltīgais, Tas ir kādreizējais Tuchačevska

skolas bledris. Viņi Izglābis savu dzīvību

pa galvu un pe kaklu aizbēgot no Penzas

tanī laiki, kad sarkanā armija io pilsētu

ieņēmusi Tuchačevska komandēšanas lai-

ki. To visu Tuchačevskim pastāsta biju-

šais skolas biedrs un lūdz tikai vienu:

nevienam viņu sarunu neizpaust. Tucha-

čevskis viesim to arī apsola. Draugs Tu-

chačevskim izstista visas savas dēkainis

dzīves gaitas kopi revolūcijas sākuma un

pastāsta ari, ka viņi paspējis paglābt da-

lu no savas ģimenes vērtslietām. Ar kāda

tautskolotāja pasi viņi nokļuvis Maska-

vā. Tagad viņi dzīvojot zem kāda Smir-

nova vārda un nopelnot dienišķo maizi

ki auto mazgātājs. Līdztekus viņi pār-

dodot srl vienu pēc otras savas noslēptās

dārglietas.
«Tomvr dārdzība ir milzīgs un tā die-

nu dienā aug», žēlojas Tuchačevskim viņa

skolas biedrs. «Ja dārdzības pieaugums

turpināsies, lad ceru iztikt augstākais 5

—6 gadus. Par sevi bēdāju maz, bet man

ir sieva un divi bērni.»

«Vai tevi ii dzīve apmierina?» ievai-

cājas Tuchačevskis nn viņa seju rotā

zobgalīgs smīns. «Tu agrāk biji kungs.

Apdivinits, bagits. Visi ceļi tev bija va-

ļā. Ari tagad tas nav neiespējams.»
Tuchačevska priekšlikums ir nepār-

protams. Viņš cenšas draugu ievilkt sar-

kanarmijas dienestā. Draugs daudz ne-

domi un strupi atbild: «Savu pārliecību

pārdot nevaru.»

«Kas ir pārliecība?» ironiski iesmejas
Tuchačevskis. «Vai tu tiešām apskaudi
mūsu kādreizējos draugus un paziņas, kas

tagad sveiuml pelna sev maizi kā vies-

mīļi, šoferi, durvju sargi vai pat kā blē-

ži un afēristi?»

«Ja gribu bQt atklāts, tad jlsaka, ka

tiešām viņus apskaužu. Viņi ir savas pār-

liecības upuri un ciest par savu pārlierī
bu taču nav ne kauns, ne negods.»

Tuchačevskis pēc iiem virdiem iede-

gas pēkšņās dusmās un vini iesaucas:

«Man nenāk ne prātā badoties kaut ki-

das tur pārliecības dēļ. Vai tad cara pat-
valdība, kuras vārdi jūs vivi tagad cie-

šat badu. bija skaita? Pie labākās "ribas

nevaru to apgalvot. Es par rarismu neba-

doto* n<* pinuša minūtes. Carisms bije

iekšēji izkurtējis režims un tamdēļ tam

dabīgi bija jākrīt. Kerenska valdībai tur-

pretim trūka stingras stājas, bet krievu

tauta vēlas, lai to valda dzelzs roka.»

�Bet tu pats, Miša, taču kādreiz biji
Mk lepns uz savu dižciltīgumu.»

•Kādreiz tiešām tas ti bija,» piekrīt
Tuchačevskis. «Kādreiz par savu dižcil-

tīgo izcelšanos biju patiesi lepns. Bet
toreiz tam bija savs pamatojums. Tagad
tas ir bijis un izbijis. Esmu nolēmis

dzīvot un darboties dzīves tiešamības ro-

bežās un nevis nīkt nepiepildāma sapņu

un nāvējošu atmiņu tvanā. Vēl vairāk.

Savu dzīvi un apkārtni veidošu pals pēc
saVa ieskata.»

«Cik atceros, tu vienmēr esi bijis fan-

tasts,» piebilst Tuchačevska bērnības

draags. «Vai atceries, ka skoli kādreiz
solījies 30 gadu vecumi kļūt par ģene-

rāli?»

«Esmu kļuvis ģenerālis jau daudz ag-

rāk,» atbild Tuchačevskis un skolas bied-

ra vārdi viņi izraisa mazliet skumjas at-

miņas. Tās it ki nokratot, Tuchačevskis

alkal saslejas.

«Nedomā, ka šai lieti esmu iik vien-

pusīgs, kā tu varbūt iedomājies,» atklāj
skolas biedram kādu savu slepenu nodo-
mu Tuchačevskis. «Es nebūt neesmu

Kameņevs, Sapožņikovs vai šiem cilvē-

kiem līdzīgs akls ierocis bolševisma va-

ras vīru rokās, Esrmi nolēmis kļūt par
krievu revolūcijas Napoleonu un savu

mērķu sasniegšanai neapstāšos ne pie kl-

diem šķērš|iem.»

■Bel tu taču kalpo varai, kas kaut k3-

dos tumšos neizdibināmos nolūkos, se-

dzoties trakas nepiepildāmas idejas togā.
apzinīgi grauj Krieviju. Robespjers tādā

pat veidā draudēja sagraut Franciju.»
Tuchačevskis pēc šiem vārdiem drūmi

raugās cauri blāvā loqa stikliem pelēki-
jos lietus mākoņos. Tad viņš alkal sa-

slejas un skarbi saka- «šai ziņā mūsu

d<nnas dalās. Savu izraudzīto ce|u ne-

grozīšu un nevienam padomus neprasīšu.
Boļševistns ir tas. kas mani vienas die-

nas laikā izveidoja par to, kas tagad
esmu. Kāda jēga man būtu gaidīt caris-

ma atgriešanos? Vai tāpēc, lai zem kaut

kāda nespējīga, iedomīga ģenerāla ko-

mandas kalpotu armii* ki vienkāršs, nie-

cīgs kapteinis? Par tik lielu muļķi tu

mani, cerams, neturēsi.»

«Agrāk tu biji daudz savādāks. Miša.

Vai atceries, ka pals man stāstīji, ka Tu-

chačevski cīnījušies par carismu jau Jā-

ņa Briesmīgā laikmetā?»

«Un tagad es cīnos Ļeņina laikmets,»
sarunu it kā nobeidzot pieceļas Tucha-

čevskis. «Jānis. Briesmīgais prata postīt
ne sliktāk pnr Ļeņinu. Atceries vismaz

Novgorodu. Mēs, Tuchaēevski, pēc da-

bas esam isti dēkaiņi un algotņi. Murrrs

liktenis nav lēmis sēdēt pie kamīna un

skumt par aizvadītām galma ballēm, kas

patiesībā pieder izkurtušai un pagrimu-
šai pasaulei.»

SAZVĒRESTĪBA PRET STAĻINU
TUCHAČEVSKA VADĪBA

Ir pienācis 1934. gada februāris. Mas-

kavas ielās auro salts vējš un trenkā pa

pilsētas ielām relas, saltas sniega plikas.
Kāds vīrs zvērādas kažokā apstājies ne-

lielas pilsētas nomales mājiņas priekšā
un raugās tās logos. Vieni, no logiem,
kā jau norunāts, atrodus liela puķu vā-

ze. Tātad viss ir kārtībā.

Vīrs biezajā zvērādas kažokā parau-

gās alpaka) un novēro, vai tam kāds ne-

seko. Tad viņš steigšus ieiet pelēkajā
namā. šis vīrs ilgus gadus ir darbojies
kā padomju vēstnieks kādas Eiropas
lielvalsts galvaspilsētā. Tagad viņš strā-

dā ne mazāk atbildīgā vietā. Tas ir ār-

lietu komisāra vietnieks Nikolajs Nikola-

jeviēs Krestinskis. Kādreizējais vēstnieks

un tagadējais ārlietu komisāra vietnieka
i< iet priekštelpā, kur to sagaida kāds ve-

rāks virs, kurš viesi ieved kādā pustuk-
ši istaba- Lūdzu piesēžalies. Michails

Nikolajeviēs drīz ieradīsies,» saka apkal-
potājs.

Namā salda kapa klusums. Vienīgā
skaņa ir lielā sienas pulksteņa tikšķēša-
na kidfl blakus istabā. Krestinskis ner-

voiļ šķirsta kfidu franču žurnālu, laiku

pa laikam uztraukti paveroties laukā pa

logu, :i iz kura M<skava-, ielās trako snieg-
putenis. Beidzot aiz Krestinska mugu-
ras atveras kādas durvis. Istabā ienik

Tuchačevskis kāda sveša vīrieša pava-

dība.

'Labvakar. Nikołaj Nikolajevič.» stei-

dzīgi un nervozi sarkanais maršals sa-

sveicinās ar Padomju savienības ārheti

komisāra vietnieku. SveSā viesa prieki!

stādīšanās vietū Tuchačevskis Kreslin-

skim saka: «Sis ir tas uzticības virs, par

kuru stāstīju. Viņa vārdu pagaidām ne-

vēlos izpaust. Es, protams, galvoju pai

pilnīgu diskrēciju.»

Vīrietis, kas ielaidis Krestinski, atkal

ierodas istabā un uz paplātes atnes tējl

un papirosus. «Es vēlētos, lai nrani vis-

maz stundu neviens netraucētu,» psw"

apkalpotājam Tuchačevskis. Viņa balsi

noskaņa ir sīrupa un pavēloša. Apkalpo-

tājs steidzīgi iziet. Kad apkalpotājs ii-

gājis, tad Tuchačevskis mazliet laipnāk,

bet nemainot savu toni uzprasa Krestin-

»kirn: «Lūdzu vispārējos vilcienos J*
stāstiet savu darbības programmu.

Н*

ilgi atpakaļ Jūs to man solījāt.»

«Ceru, ka jau kādreiz būsiet dzīro-
juši par labā spārna un troekislu ЫоМ

apvienošanu,» klusinātā balsī saka ār-

lietu komisāra vietnieks un •
urP,n

ļ'
«Mūsu blokā tātad apvienots kā labais,

tā arī kreisais novirziens. Ar vienu var-

du sakot ar mums ir visi tie, kas ir Pr

Slajinu. Sākot ar Rikovu un Bucharini

un beidzot ar Trocki un Radeku. Jus m

zīsat ,ka tic visi ir izcilus poß"ł*'
Krestinskis ieklepojas un cauri ac

nēm aizdomīgi vēro Tuchačevska P* •

doni. To Tuchačevskis ātri uztver Jļ
Krestinski apmierina: «Es jau sa"Jl'*

runāt var pilnīgi atklāti.» Sie vardi Ņ
tinski apmierina un viņš turpina: «И»

neapmierinātība visā Padomju

strauji pieaug. Ceru, ka ii vispärej

apmierinātības izpausme nebūs sve. i

jums. Kolektivizācija ir ■'Ги,,п L

zemniekus. Arī strādniecība nav apm

rināta, jo neviens strādniecībai agras

tais solījums nav pildīts. Terrors ar

nu pastiprinās. Neviens cilvēks vairs

drošs par savu dzīvību. Arvienui
га

un vairāk cilvēku pazlid ber ves

rnunfs nav ne jausmas, kur tie psu

kas ar tiem noticis.» .
«Tas viss man ir joli labi zinaus, -

kolaj Nikolajevič.» albild TuchaOTJ
Ne man, ne manam viesim nemterc

da veida paskaidrojumi. MOs "

oļļ

vienīgi tas, kā jūs sadarbība ar "^
tu blokle— '•««««•И** ',a*

*uin и7 » (TurplnSiumi «ekoe''

(Sākums 1. ispp.)

Ceturtdien,26.novembrī,1942.g.
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Pagastu vecāko pienākums

M. Daugavpils apriņķa agronomiskie

darbinieki, kuru uzdevums sekot kulšanas

darbu norisei laukos, periodiski apmeklē
pagastus un pārbauda kulšanas darbus.

Apriņķa lauksaimniecības mašīnu instruk-

tors A. Grlnbergs pēdēji pagastu apme-

klējumā novērojis, ka vēl vairākās vietās

laukos Ir nenovākti labības zārdi. Tie

tem klajas debess atstāti ar nolūku, ka

novākšanu izd.irīs kulšanas dienā. Ja vēl

agrāk, normālos kulšanas darbu veikša-

nas apstākļos šādu rīcību varēja pieļaut,
tad tagad tā rīkoties vairs nevar. Kulša-

nas laiks nav viegli nosakāms, daudzās

-vietās kulšana notiks tikai pēc sniega
uzsnigšanas, bet līdz šim laikam labība

laukā nevar palikt, jo jau tagad laukā

atstāta labība daudz ko zaudējusi no sa-

vas vērtības. Pagastu vecākiem steidza-

mi un enerģiski jārīkojas, lai visu labī-

bu visā drizumā novāktu.

Vēl joprojām vērojams, ka kulšanas

nenorit vajadzīgā tempā. Gāzģeneratoru
traktoru īpašnieki atturas nodarbināt

mašīnas, jo pe]ņa neesot nepieciešama.

Patreizējos apstākļos peļņa nedrīkst būt

svarīgākais, bet gan izpalīdzība saviem

tuviem un tāliem kaimiņiem. Tipat at-

turīgi mašīnu nodarbināšanā ir zirgu gē-

peļu mašīnu īpašnieki. Bieži vērojams,
ka zirgu ģēpelis nodarbināts tikai paša
īpašnieka saimniecībā. Ja aicinājumi

presē un apkārtrakstos par savstarpēju

izpalīdzību nav raduši atsaucību, tad ne-

apzinīgajiem īpašniekiem nepieciešami
atgādināt pienākumu pildīšanu ar iestā-

žu rīkojumu bardzību. Pagastu vecā-

kiem ar vislielāko stingrību jāvēršas pret
visiem šo aicinājumu ignorētajiem un tie

Steidzami jānovāc laukos palikušā labība

jāpiespiež paklausīt kopējās lauksaim-
niecības lietas labi Tāpat nedrīkst pie
laist produktu ņemšanu par kulšanas
darbu veikšanu un citas tamlīdzīgas ne-

likumības.

Novērots, ka pagastu vecākie vēl pā-

rāk maz seko šo nelikumību un nolaidī-

bu likvidēšanai. Pagasta vecākais ir

saimnieks savā pagastā un tam arī pie-
nākas gādāt, lai visus darbus veiklu lai-

kā un lai kara radītos apstākļus iedzīvo

tāji neizmantotu savtīgos nolūkos.

Veltes latviešu kaŗavīriem
Eg. Rosigi latviešu karavīru apveltī-

taji Augšzemgalē ir Seces pagasta (audis,

kuri Šinī rudeni jau otru reizi tos apcie-

mojuši ar lauku ražojumu veltēm. Pagā-

jušās nedējas beigās Seces pagasta i māj-
turlbnieces lauksaimniecības biedrības

priekšnieka J. Bērziņa vadībā ieradās

Rīgā, apveltot tos latviešu karavīrus, kas

cinoties par tautas drošību nākotnē, gu-

vuši ievainojumus un tagad ārstējas slim-

nīcā.

Secieši karavīriem nodeva 88 dāvanu

saiņus, kuru saturā bija dažādi augli,
medus, cepumi, papirosi un citi produkti.

Apveltīti tika arī somu, igauņu un lietu-

viešu karavīri. Frontinieki par atvesta-

jām veltēm bija loti iepriecināti un sa-

runas starp karavīriem un seciešu pār-

stāvjiem ritēja jaukā saskaņā. Vieni ka-

vējās atmiņās par piedzīvojumiem fron-

tē, otri stāstīja par dzīvi un darbu dzim-

tene. Šķiroties ievainoto karavīru vēlē-

šanās bija: apciemojiet mūs biežāk! Ne

tikai veltes, bet ar tautiešiem kopā pava-

dītie mirkļi mūs spirdzina, lai atkal vese-

liem topot, varētu atjaunotiem spēkiem

steigties tur, kur sauc sarkan-bafti-sarka

nā karoga gods un pienākums pret tēv-

zemi.

ABRENE UN BALVOS — TAUTAI

PALĪDZĪBAS DARBA ČAKLĀKIE

ATBALSTĪTĀJI

B. Tautas Palīdzības līdzekļu sagā-

des daļa sakopojusi lielās rudens ziedo-

jumu vākšanas akcijas rezultātus. Kop-

summā visā Latvijā savākts RM IЯ2OвДй;

ar kārbiņām RM 146798 un ar listem

RM 1173841, kas ir par 127 proc. vairāk

kā iepriekšējā vākšanā pavasarī. Pilsētas

devušas divas piektdaļas, bet lauki trīs

piektdaļas no ziedojumu kopsummas: Rī-

ga devusi RM 293302 — 22 proc, Vidze-

me RM 376569 — 28 proc, Zemgale RM

282721 — 22 proc, Kurzeme RM 23305»)

18 proc. un Latgale RM 134«.»91 — U

proc. Čaklākie vācēji un ziedotāji biju
ši: pilsētās — Saldū, Siguldā un Madonā

kur katrs iedzīvotājs caurmērā ziedoji'
vairāk kā RM 2, un laukos — Jelgavas
Tukuma, Jēkabpils un Liepājas apriņ

ķos, kur ziedojumu caurmērs ir virs R>

1, bet ir arī pagasti, kur katra iedzīvo

tāja caurmēra ziedojums naudā, neie

skaitot ziedojumu mantās, sasniedz RH

Latgalē čaklākie vācēji un ziedotāji bi

juši Ralvos un Abrenē, kur katrs tadzi

votājs caurmērā ziedojis vairāk kā RV

1.5.

STUDENTU UN GRĀMATU APGĀDA

ZIEDOJUMS TAUTAS PALĪDZĪBAI

R. Tautas Palīdzība saņēmusi no Gop

pera apgāda Zelta Ābeles kā dāvinājurm

Vācijā strādājoSiem latviešiem lielāki

skaitu grāmatu. Tā kā Tautas Palīdzību

informācijas daļai nav zināmas visu š<

Vācijā strādājošo adreses, tad informāci

jas daļa lūdz tautiešus tās pieteikt. Zie

dojumu nodeva ari universitātes stu

dentu padomes priekšsēdētājs K. Apini

no ostas darbos nodarbinātiem studen

tiem RM 3631,75 kopsummā.

Latgales mākslas un amatniecības izstāde

PIRMIE EKSPONĀTI IZSTĀDEI

P. Rēzeknes mākslas un amatniecī

bas izstādes rīcības komitejai jau ienāku-

ši pirmie eksponātu pieteikumi. M. Glēz-

da no Makašēnu pagasta Elkšņu sādžas

pieteikusi pašdarinātu vilnas uzroci ka-

ravīriem, kas savu niecīgo apmēru dēj

ērti nēsājams līdzi. Uzrocis izmantojams

■rī galvas segai M. Glēzda izgatavojusi
arī īpatnu nc/āju šķiedru kažociņu, ko

arī pieteikusi izstādei.

SARĪKOJUMI UN KONCERTI IZSTĀDES

LAIKĀ

P. Izstādes rīcības komitejas pirmajā

darba sēdē apstiprināja aicinājumus Lat-

gales iedzīvotājiem piedalīties izstāde,

pieteicot eksponātus Apstiprināja ari

uzsaukumu Rēzeknes ap uķa pagastu ve-

cākiem lidz ar instrukciju eksponātu sa-

vākšanas punktu noorganiz.>anai un va

dībai.

Darba labākai un sekmīgākai veikša-

nai katrā apriņķa pagastā nodibināms

eksponātu vākšanas punkts. Par punkta

vaditāiti rīcības komiteja nozīmējusi pa-

gasta vecāko, bet par viņa pailgiem-pa-
gasta kārtības policijas С grupas priekš-

nieku, lauksaimniecības biedrības mājtu-

rības sekcijas vadītāju, vietējo skolu pār-

ziņus un sabiedriskos darbiniekus. Sēdē

vēl pārrunāja izstādes telpu iekārtošanas

materiālu sagādi, izstādes linansēsana»

un propagandas jautājumus Skaidro at-

likumu rīcības komiteja nolēma nodot

Tautas Palīdzības mērķu sckinvianai.

Tautas Palīdzība rupieies arī par sarīko-

jumu un koncertu noorganizēšanu izstā-

des laikā

Filma par boļševiku gadu Daugavpils kinoteātrī

M Daugavpilieši bieži sūdzas, ka ki-

noteātru apmeklēšanu apgrūtina biļešu
iegāde. ledzīvotājiem, kas dienā aizņem-
ti darbā un nevar biļešu pārdošanas
stundās stārēt rindā pie biļešu kases, nav

nekādu iespēju kinoteātrus vakaros ap-
meklēt. Pēc darba beigām biļetes vairs

nav dabūjamas, jo visi seansi jau dienā

izpārdoti. So nenormālo stāvokli rada

pusaudži un mazāk nodarbinātie, kam

dieni iespējams hijetes iegādāties un pat
tādā daudzumā, ka īsi pirms seansa sā-

kuma tie ar biļetēm var spekulēt.
Kinoteātra «Ēdene* pārvaldnieks J.

Grābeklis paskaidro: Kinoteātra kasē kat-

rai personai nepārdod vairāk kā 4 biļe
tes, taču nereti viena un tā pati persona
biļetes pērk vairākas reizes dienā. Tā

neapzinīgie elementi iegūst biļetes neva-

jadzīgā daudzumā, lai ar tām spekulētu.
Lai gan mazgadīgiem bi)etes nepārdod,
taču biļetes tie iegūst no lielajiem, mazo

spekulantu atbalstītājiem. Neskatoties uz

kinoteātru darbinieku cenšanos novērst

šo stāvokli un ka vairāki pilsoņi no-

doti pat policijas rīcībā, pilnīgi izskaust

šo nosodāmo parādību kinoteātra vadībai

bez sabiedrības atbasta nav iespējams.

Jāatturil biļetes pirkt no spekulantiem
Ja paris vakarus sabiedrība atturēsies no

spekulantu atbalstīšanas, tad, protams,

spekulācija arī izzudīs.

Kinoteātru vadība uzskata, ka kase

atvērta pietiekami ilgi, lai visi bi|etes va-

rētu iegādāties. lestādēs un uzņēmumos

strādājošiem ieteicami biļetes iegādāties

kopēji. Gluži labi rīkojas jau dažas Dau-

gavpils iestādes, tāpat arī uzņēmumi, kas

biļešu vajadzības vij л uzņēmumā sako-

po un vienu personu ar rakstisku piln-

varojumu nosūta biļešu iegādei. Tāda

kārtība ērtāka nevien pašiem ieslā/u dar-

biniekiem, bet ari kinoteātra vadībai. Pie

tam izbeigsies pārmetumi kinoteātrim par

apmeklētāju interešu neievērošanu.

Nākošā nedēļā kinoteātri «Ēdene» iz-

rīdīs jauno latviešu filmu «Sarkanā mig-

la», kurā attēlots aizgājušais baigais gads:

Sabiedrībai jāatbalsta cīņa ar biļešu spekulantiem

žīdu un boļševiku varmācības, terrors,

meli un pēdīgi — baigie moku kambari,

•so filmu, kas tikai ši mēneša sākumā pa-

rādījās uz Rīgas kinoteātru ekrāniem, jā-
redz katram daugavpilietim. Tādē| jau

tagad jānoorganizē biļešu saņemšana un

iestātu un uzņēmumu vadītājiem jau sav-

lāicTffi kinoteātra pārvaldniekam jāie-
sniedz bi|ešu pieprasījums.

Nevēlama parādība ir arī drūzmēšanās

pie kinoteātru ieejām. Drūzmas novērša-

nai «Ēdenē» visā drīzumā vietas numurēs,

l.tilā kārtā garantējot sēdvietu katram

ieejas biļetes īpašniekam. Līdzīga kārtī-

ba būs arī «Kolizejfi».

Daugavpiliešiem ne sevišķi patīk ta-

gadējie kinoteātru nosaukumi, kurus de-

vuši šo kinoteātru agrākie īpašnieki —

zīdi. Šķiet, ka kinofikācijas pārvaldei de-

rētu padomāt par nosaukumu grozīšanu,
dodot abiem Daugavpils kinoteātriem

latvieša ausij tīkamus vārdus.

Norādījumi apavu izlabošanas darbnicām

I. I.atvi|as saimniecības kamera at-

gādina, ka visām apavu izlabošanas

darbnīcām, kurām izsniegtas amatnieku

apgādes grāmatiņas, jāreģistrē iedzīvotāji

apavu izlabošanai. Reģistrējamo iedzī-

votāju skaits, atkarībā no amatnieku

skaita pašvaldība, svārstās no 24M)—2.*>0

personas uz vienu nodarbināto amatnie-

ku. levērojot apavu trūkumu, amatnie-

kiem piešķirtie ādu materiāli nekavējo

lies jāizstrādā Uzkrāt tos neizlietotus

darbnīcā stingri aizliegts.
Amatniekus, kas neievedīs paredzētās

pasūtījumu un izlietoto materiālu grā-

matas, atsacīsies apavu izlabošanai re-

ģistrēt iedzīvotājus un piešķirtos ādu

materiālus neizstrādātus uzkrās darbni-

eā, LS К amatniecības galvenā dala sodīs

\ isbargākiem līdzekļiem, neizslēdzot

amatnieku apgādes grāmatiņu atņems,i

nu un darbnīcas slēgšanu.

Sagatavos jaunus fiziskās audzināšanas

skolotājus

IL.
Otrdienas vakarā Rīgā notika f

.ās audzināšanas skolotāju sagatave

as kursu svinīgs atklāšanas akts

Kursu vadītājs J. M а 1 о v к a uzrunā no

rādija uz kursantu lielajiem uzdevumiei

nākotnē raksturā un stājā priekšzīmīga
latviešu jaunatnes sagatavošanā. Kursu

atklāja skolu departamenta direktors <
Celms, atgādinot kursantiem būt dis

ciplinas un krietnas stājas paraugien
Atklāšanas svinībās bija ieradies arī iekš

lietu ģenerāldirektors gen. O. D а n к c г

Plašie kursi, ko Izglītības un kultū

ras generādirekcija sarīko jau otru reiz

ilgs 11 mēnešus. No Latgales tajos pi<
dalās pazīstamā vieglatlēte St. Spružc

niere, soļotājs E. Ancāns un Rēzekne

sporta biedrības priekšnieks L. Dārzniek

Vingrošanas skolotāju
kursi Rēzeknē

P. 28. un 29. novembrī pīkst. 11 fU

zeknes L pamatskolas telpās notiks Rt

zeknes pilsētas, Sakstagala. Bērzgale
Ozolaines. Rēznas un Makašēnu pagast

skolu vingrošanas skolotāju kursi. sā<

kursi jau notikuši Ezerniekos, Malt"

Stirnienē un Dricēnos. Tajos piedalīji
šies vairāk kā 200 skolotāju, praktisks"
hOdarblbās paplašinot savas zināšana

Kursu noslēgums notiks Rēzeknē. Ku

sos nolasīs referātus par fizisko audz

n%Šanu.

Jaunas AVS

arodizglītības skolas

IVieežtē
ig. ACS Zemgales novada pārstāv
iba Viesītē noorganizējusi
s skolu • kuisus vācu valodā un gri

. ibba. к it i i šinīs dienās jau uzsāku*

)U, Kursos piedalās 40 strādājošie u

vada pilsētas vecākais V. Neimanis.

PIE ACS SKOLAS KKL'STPILI

Eg. Kruslpilī noorganizētā ACS sk

1j darbību uzsāks 27. novembrī. Sko

jau 200 dalībnieki un m

ribas noliks vācu valodā, grāmatvedība
tecbniskā rasēšanā un elektrības mācībā.

Paredzētas ari alslēdznierības, virpošanas

un citas arodmācības Mācības notiks

Krustpils valsts ft-kl. pamatskolas telpās

un tās vadīs Krustpils arodskolas direk-

tors K. Bērziņi. ACS arodizglītības kur-

si tuvākā laikā paredzēti arī Jēkabpili.

Boļševiku upuŗu kapu komiteja Daugavpilī
M. Pie Tautas Palīdzības galvenās ko-

nritejas Rīgā darbojas boļševiku upuru

kapu komiteja, kas rūpējas par boļševi-
ku upuru kapu apkopšanu un uzturēšanu

kārtībā. Galvenā komiteja Rīgā jau pa-

veikusi kapu apkopšanu galvaspilsētā un

tagad rūpējas par boļševiku upuru kapu

uzkopšanu provincē. Vācu armijai ienā-

kot Daugavpili, boļševiki noslepkavoja

ap 10 personu, kuras apraka Daugavpili
cietuma seti. Dažus noslepkavotos piede-

rīgie apglabāja dzimtenes kapsētās, bet

Daugavpils Rräju kapos guldīja 8 upu-

rus. Līdz šim par lo kapu apkopšanu gā-

dāja Tautas Palīdzības Daugavpils pil-

sētas organizācija, lai gan īstas noteiktas

kartilias šim darbam nebija. Tagad boļ-

ševiku upuru kapu komiteja uzdevusi

organizēt komitejas nodalu Daugavpili

līdzīgi ki visās provinces vietās, kur at-

rodas boļševiku upuru kapi. Komitejas
larbu vadīs komitejas priekšsēdētājs, kas

darbam pieaicinās locekļus.
Boļševiku upuru kapu komitejas no-

daļas dibinās ari citos Latgales nova-

Vājpiena sadale Daugavpils
iedzīvotājiem

II Daugavpi* piensaimnieku sabied-

rība norāda, ka vājpiena saņemšanai kat-

ram patērētājam jāreģistrējas vienā no-

teiktā veikalā, kurā varēs saņemt pare-

dzēto vājpiena devu. Tā kā nevienam

veikalam priekšrocības vājpiena sadalē

nebūs un visi veikali saņems vienādas

devas, iedzivolājtan ieteicams reģistrē-

ties tuvākā veikalā. Vājpienu pārdos

Daugavpils piensaimnieku s-bas veikalā,

Muitas ielā Nr. 1, sekošos DTU veikalos:

Nr. 7 — 18 novembra ielā Nr. HO, Nr.

14 - A. Pumpura ielā Nr. B.">. Nr. 21 —

Ventspils ielā Nr. 71, Nr. 40 -
Vidzemes

ielā 7 (Vecpilsētai, Nr. 44
— Vadoņa lieli

Nr. 30 38, H Jankovska veikalā — Va-

doņa leli Nr. 23, H. Kopa veikalā — Tir-

gus
laukumā Nr. 'JO. Neploškinn veika-

lā — Nometņu ielā Nr. 8, Jakušonka vei-

kalā — Dobeles ielā Nr. 44, Miķēna vei-

kalā — Viestura ielā Nr. 51

Paziņojums

par vilnas nodošanu

ailn turētajiem Daugavpils pilsētas adml«

nMrātivās robežās, ka 1042. gadā rudeni

vilnas cirpums jānodod 125. vilnas pie-

ņemšanas punktā — Daugavpilī, 18. no-

vembra ielā 180.

Vilna nododama līdz L g. 30. no-

vembrim. Vilnas nodevas norma ir par

kairu aitu Vs kilogramu un par katru jē-

ru d/im. laika no 1942. g. 1. maija lidi

30. jūnijam) — V* kilogramu.

Daugavpili. 1942. g. 25. novembri.

Pilsētas vecākais

J. Niedra.

PAZIŅOJUMS

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem ui

n<»rirfālpalOiētāju un jaunieSu 4. izdali-

lanas perioda pārtikas kartiņu 5. kuponu

hds turpmākam Izdodams l 1it- vājpiena

Pilsētas vecākais.

Radiofona raidījumu programma

Higa.s. Madonas, Kuldīgas un Liepāju*

raidītāji.
Piektdien. '27. novembri.

Pīkst. 5.00 — 6.15 raidījums vācu ka-

i.ivuii-m. 0.15 rīta vingrošana, 6.30 nnīzi

kn skanu platH, 6.45 ziņas latviešu valo-

dā, 7.00 ziņas vācu valodā, pēc tam: rīta

koncerts, 8.00 rīta mūzika, Latviešu lau

tas dziesmas un dejas, (vīru dubult kvar-

tets «Tēvija» un skaņu plates), 8.30 mū-

zika skaņu platēs. У 00 ziņns vācu valodā.

y(ļ lam: dienas programma, 0 10 ziņas

Landesdienst (Mtondn. 9.tfl 11.30

aMljoinu pārtraukums, 11.30 darbam un

nahi 'priekMasījnmi, sarunas, mūzikal,
lf,lfi z'mas latviešu valodā, 12 30 ziņas un

politiski stāvokļa apskats vācu valodā,

12 l."> pusdienas mūzika. ip.'irraidijnnTs no

Vi i . 14.06 ziņas vācu valodā. 14.15 zi-

i> I andc-dicnst OstlandO, 14.30 bēr-

niem, latviešu lautas pasakas un lautas

d/i.'suias. pasakas lasīs Kmīlija Hērzina.

Uuitas dziesmas skaņu platēs. 15.00

virsмдуC'.niecības ziņojuma lēns atkārto

jums un īsas ziņas karaspēkam pieraks-

tīšanai. 15.30 mūzika skaņu plalēs, 16.00

- 18.00 pēcpusdienas koncerts, prof.
Aleksandrs l~vs (fagote) un radio-

fona orķestris Bruno Skultes vadībā,

1t',4.) ziņas latviešu valodā. 17.00 ziņas

\ valoda. 17.15 pēcpusdienas koncerts

■ turpinājums), 18.00 aktualitātes, 18.30

salieta koncerts, Viktors Slotts (baritons)

un Igors Kalniņš (klavieres). 19.00 priekš-

lasījumu cikls: Mflsu aviācija, 19.15 zi-

ņas oo karalauka, 19.30 mūzika, 19.45

raksti no laikrakstiem, 20.00 ziņas vācu

valodā, 20.15- 22.00 Ko karavīri labprāt

klausās, raibs vakari vācu armijai, 21.00

- 21.15 ziņas latviešu valodā, 22.00 ziņas

sācu valodā, pēc tam: nukošās dienas

programma uti sporta ziņas. 22.20 kamer-

mūzika, profesora Hansa Mahlke's kon-

certa grupa. 23.00 ziņas M-andesdienst

Ostland*', 23.15 mūzika laika kavēklim,

pārraidījušas no Stuttgarter, 24.00 ziņas

vātu valodā, 0.15 latviešu brīvprātīgo ka-

ravīru pusstunda. 0,45 noslēgums.

Ceturtdien, 2e\ novembri, 1942. f. DAUGAVAS VĒSTNESIS 3

JAUNS DARBA LAIKS PILSĒTAS

BIBLIOTĒKĀ

Ar 1. decembri Daugavpils pilsētai

bibliotēka pieaugušiem atvērta darbdie-

nās no pīkst. 13—10 un sestdienās no

pīkst. lS—17. Bērnu nodaļa atvērta darb-

dienās no pīkst. 10—15, sestdienis no

pīkst. 10—14.

IZRĀDE STRĀDĀJOŠIEM

I. Daugavpils teātris 30. novembri

pl. 18,30 rīko Vulfa -Svētki Skangalē»
izrādi strādājošiem. Strādājošiem, kas

vilitOJ apmeklēt šo izrādi, jāpieteicas pie

savas darba vietas ACS pārstāvja. 20 cil-

vēku grupām paredzēta atlaide 20 proc

apmērā.

TABAKAS PRECU DEVA DECEMBRI

L. Tabakas prefu deva decembrī vī-

riešiem - smēķētājiem, vecākiem par 20

gadiem, noteikta У0 papirosu apmērā. To

saņemšanai derīgi pirmā izlaiduma ziepju

, un mazgāšanas līdzekļu kartiņu Šādi ku-

poni: pilsētu un laukn iedzīvotāju — pār-

tikas neražotāju kartiņu V-5 un V-6 ku-

poni; lauku iedzīvotāju — pašražotajā

kartiņu VL-5 un VL-6 kuponi. Uz katru

V-5 un VL-5 kuponu no 1. lidz 31. de-

; cetnbrim izsniedzami 40 papirosi, bet uz

, V-6 un VL-6 kuponu no 16. līdz 31. de-

. i rmbrlm 50 papirosi. Darba vietām,

. kam pienākas papilddevas, kolektīvie pie-

prasījumi jāiesniedz no 25. novembra

līdz 15. decembrim.
_

Vārošs ūdens drošākais

uts nāveklis

APTUMŠOŠANAS NOTEIKUMI

»» 22 W» 28. novembrim jāievēro no

lumа VOslneša» 209. numurā, paziņoju pīkst. 15,15-6.55.

i \ Owttatęjn vlsesaMrs вваЯее un'Dz:>oju un prakti/.iju lagad Būvuzņēmējs

Izsakām sirsnīgu pateicību Oirsenes pamatskolas pārzinim Klllrnc Uti rudzU S,"L,S ' ' NediviLļjullja smitmaui* iTerlnits ad
~,. /I.kn,. p,ekłna ielā 10. titru.

Biktera k-gam, skolnieku korim lndina k-ga vadībā un visiem IXUIVUS WH ww<e.«# „ Galvenai mal enalii «««kie- _J!!™: ni, 2861, meklē amatnieku, un

pārējiem, kas piedalījis mūsu mi|olās meitiņas un māsiņas maizi Unita nouklavum- 'šķirotavā VMo, pirkt labu kumeļu udz strādniekus, kuri tiks novietoti

jcisnvā. tа,,; .; ,; ■* - *-ип.

U
I a mizu Daugavpils iedzīvotājus iegādāties ma-

°

Gulbeni
aprakstu un cenu p. n. Liel- Nozaudēts: 1) kurpnieka apgā-

{тс PpfrOVSkiS ni Aizs' r* v jl3 * —livlnl м .ммгл.;
—

KeT ,,o

r

."
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un
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\,,eaÄ7eltüV
lIU9 I ClIVf Veikals būs atvērts 29. novembn 191. g. Līvānos, vajadzīga virtuves Nozaudēt, kabata. «™""«^^

plklt. 8 ПО rite.
salmniere. gatavot pratēja. Pie- ar dokumentiem: l) La.v. pase. • ļ

PĀ»*rl« ttilc teikumi raksta veidā, uzrādot 2| dzelzceļa apliecība. 3i nakts J_—L_2_—. _

ir-"»»«anl U2 pediļo dusn. Koterie btais

„oda. bošunas vietu, ie- atjauju, 4) riteņbraukšanas at-Nozaudēt™ 3 ziepju un mazgā-

si мы - w-ntl —' ' sniedzami Līvānu slimnīcas di- lauja v. с uz Alfona Jacke- Janas Hdzekļu kartiņas, .zdo-

Vecēkl un br«|»
rektoram Līvānos. vica vārda, dzīv. Daugavpili, K. las uz Ksenijas. Evgemja, un

nu
-

Istaba izdodama jaunai sievietei Sirinde. M* 37 5. Godīgo at- ļļfj
аIГ" П T О Г-Ч D С ПирОЖЧЫе И ПЖаНОЙ bez mēbelēm, ar%el.meiae. -dēju lūdz nodot policijas D-p,l. '
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X
un apkurināšanu pret mijas vai piesūtīt uz muu ta MEKLĒ mebeletn istabiņu. Ofer-

IX ŚW- I ■ *

YJ!B6 apkopšanu. Ofertes nodod. Šis adresi. t es nodot ši laikraksta kantori

RĪGA, TIRBATAS IЕIД Я

6
Д

5
avfz. kant, zem N'r. 381. NOZAUDĒTS лет .istaba.

Matīsa ielas störi. Tālr. 98384.
(11)еллагаю в новом rieMDHe, которая откроется NOZAUDĒTAS: \) apgādes grä- I. g. 24. okt. ap pikst. 17 zelta Dalio zeltene*, ar jums grib ie-

fl - i *
i t|t - .jrfr-—i. kip/tir в понеютьяик, 29 ноября 1942 г. в 8 часов matiņa ser. В 933414. 2) iepirk« laulības gredzens (varbūt pie pazities nopietni precību nolttki

Zārku pordotava un apoeaisanas uirop
айзсяогу улице so. s*™* un z-.epju kartiņas, izdo- k-.no *оим|»)- God. «»r« d «ri **м

г
...»

- I
-

tas Gavrilam Rogojevam. dztv. pret pateic, algu lūdz nodot vai 100 gadu. Harijs. Visvaldis, Ti-

ZfirkL apbedīšanas p c eru- .
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Ugunīgie vārti
SS—PK. Vieta, kur atrodos, ir kādas

dzelzceļa līnijas gals. kas iet cauri Zic

nre]krievijas mežiem, gar lieliem ezeriem

nn plašiem purviem, cauri līganām bries-

tošām druvām un sausām bezgalīgām ste-

pēm. Tikko elšot un sprauslojot ienāca

gari preču vilciens.

Daudzas čaklas rokas gaida šo mirkli.

Tikko vīri vēl stāvēja pūlltī un smēķēja.
Gūstekņu vienības slaistījās apkārt, gulē-

ja stoiski un vienaldzīgi, nekustīgi rau-

dzījās gaisā un rotaļājās ar zāles stieb-

riem. Tagad iesākas steiga un rosība.

Tikko plombas ir norautas un smagās

vagonu durvis ar čīkstoņu un elsoņu no-

bīdītas sāņus, kad pāri rampai zib maisi,

ripo mucas, tiek stumtas kastes un gra-

nātas, un municija ceļo no rokas rokā.

Netālu no preču vagona platformas, kur

sviedraini zenltartileristi tīra savus liel-

gabalus, piestājušies četri lēzeni tankrati.

Garas, resnas šļūtenes iet uz cisternām

un sūkņu motori dzied savu vientuļo
dziesmu

Viss ir pamatīgi sagatavots — pat še.

frontes tiešajā tuvumā. Katram ir ierādīts

viņa darbs, katrai minūtei jātiek lietde-

rīgi izmantotai. Zaudētu minūti atgūt
vairs nav iespējams un tas pie zināmiem

apstākļiem var sagandēt visu ceļa plānu.
Starplaikā saule, kas visu dienu nepielū-
dzami tveicējusi zemi, kā asinssfirta ri-

pa nogrimst rietumos. Mūsu «mazā re-

zervju piegādes kolonna» ir sastājusies
četrstūrī pilsētas tirgus laukumā. Braucē-
ji un līdzbraucēji sapulcējušies izveidotas

milzīgas ratu pils vidū un gaida pavēli
doties cejfi. Vīri daudz nerunā, viņi ir ie-

mācījušies klusēt. Jau veselu gadu tie

stāv dienvidaustrumos no īlmenet ezera.

Viņi piedzīvoja pērno ziemu ar tās snie-

ga masām un skarbo salu, tie brauca pa-

vasara atkušņa laikā, kad šosejas pār-
vērtās bīstamā* dubļu upēs. Viņu ce]ā
draud nepārtrauktas briesmas. Visus no-

darbina tikai viens jautājums, un ja arī

kāds to neizrunā, tad viņš tomēr par to

donrā. Tas ir: «Vai Ivans mums kaut ko
uzmetis uz galvas, vai nē?»

Tās nav bailes no briesmām, nē. ar

tām viri jau sen tikuši galā. Tālajās gaitās
pa rezervju piegādes ceļiem viņi redzēju-
si pietiekami daudz kara šausmu un nā-

ve tiem jau vairākkārt lūkojusies acis. Vi-

ņus nomāc pavisam citas rūpes: Kara
biedri tur, pozīcijās, gaida pārtiku un

municiju, un rezervju piegādes vīru pie-
nākums ir savu kravu neaizskartu nogādāt
pie mērķa. Kā tie tur varēs šaut, ja mu-

nīcijas rati uzsprāgs gaisā? Un ja cister-

nas auto aizdegsies, tanki nespēs ripot.
Vīriem ir tā ap sirdi, kā triecienvienlbai

mirkli pirms došanās uzbrukumā. Neno-

teiktais jautājums: «vai laimēsies?» — ta-

ču arvienu rod vienu un to pašu atbildi
— «jālzdodas.»

Rezervju piegādes ceļu dienvidaustru-

mos no rimenes ezera nevar salīdzināt ar

kādu aizmugures šoseju, kur var netrau-

cēts braukt dienām ilgi. Šis celi kilomet-
riem tālu iet gar galveno kaujas līniju un

vietām atrodas zem nepārtrauktas ienaid-

nieka uguns.

Platajā laukumā pēkšņi noskan

skarbs svilpiens, viri melas pie saviem

spēkratiem un pa garu, boļševiku uzspri-
dzinātu un vācu pionieru no jauna uz-

būvētu tiltu viri un rati dodas prom no

pilsētas. Klflst arvienu tumšāks. Vairs

tikko saskatāmi prieki jie rati un, lai ne-

zaudētu kontaktu ar kolonnu, tiem jātu-

ras pie gaistošajām ēnām. Grūtais ceļš

jau p*c da'ām stund..m nomāc visus ar

smagu nogurumu. Atkal un takai vīriem

jāsaņemas, lai neiemigłu. Sad un lad га

ti apstājas, jo jālaiž garām cilās kolon-

nas, lad tumsā z b nttcas uguntiņas, nak-

ti pilda komandas saucieni un svešā ko-

lonna lēnām aizrāpo pretējā virzienā. Ap

pusnakti jau atplaukst jaunā rita pelē-
kā krēsla.

Kolonna atkal apstājas Lejā, miglas
dūmakās zib plats sudrabains klajums.

Pēc ilgām gaidām, kad apvārsni jau zelto

pirmie saules stari, ir vīru kārta. Tilta

sardze regulē kustību, starteri dūc. moto-

ri kauc un tad rati metru pa metram no-

ripo pa nogāzi un uzrāpjas uz tilta. Pon-

toni gul dziļi ūdenī un tomēr nes snrago

spēkratu na-tu

Bet kas tad tas? Tas nav viļņu troks-

nis, vējš vai vētra, tā nav arī tilta grīdas

dēlu dobjā skaņa. No upes paceļas augsts
ūdens stabs, šļakatas nošķaida šofera bū-

diņas jumtu un sienas. Vai kāds jau trā-

pīts? Nē, rati vēl ripo, braucēji dod gāzi
tā, ka dēji vien lēkā. Viri redz pretējo
krastu un jūtas jau drošībā. Taču ausis

vēj arvienu plosa šī mutu]ošana un šņā-

koņa, spēkratu rūtis klāj netīrais ūdens

un šoferiem jāiedarbina rūšu slaucītāji.
Vai tas nav brīnums, ka braucējus vēl

nav skārusi neviena no spindzošajām

šķembām, ka pat riepas ir veselas? Vai

tā ir nejaušība vai labvēlīgs liktenis?

Tad visi kolonnas rati atrodas droša-

jā, stāvajā krastā izcirstajā ceļā un lē-

nām rāpjas smilšainajā kalnā. Karavīri

vēl ir drusku kā apmāti, tad tie uzelpo

un pēkšņi aptver briesmas, kurās atra-

dās, kS viņi pasi. tā a-"ī viņu krava. Kāds

braucējs saka: 'T*£*d Ilkni sāksies*. Vai

rāk nekā. Visi noņem cepures un liek

galrl tērauda ķiveres.

Krūmi šosejas malā ir putekļu saēsti,

purvā gul padomju sp'kratu atliekas, ce-

ļa malu ieloko sašauti tanki, sadragāti

lielgabali, rūsainas šasijas. mn!kas paga-

les un satrunējušas uniformu daļas. Tas

viss liecina par smagajām ziemas atvai-

res kaujām Braucēji bieži sastop uzraks-

tus — «lenaidnieks redz». Mežs atkal un

atkal no jauna paveras un skats aptver

plašās ainavas tāli. Tad no spēkratiem

jāizdzen pēdējais, tie lēkā pa grambām

un granātu bedrēm, izbrauktiem mašīnu

ceļiem un liek tiem sknēt kā milzu ksilo-

foniem Tad visā« malās dārd un dun,

gaisā Šļakst dubju strūklas un visapkārt

spindz lodes. Tas viss beidzas labi un ko-

lonna bez zaudējumiem tiek cauri.

Ceļš ir brīvs, un viri vairs neliekas

zinot ne par granātām, nedz ari par lo-

dēm. Viņi grib tikai vienu — izkļūt cau-

ri. Kad viņu priekšā atkal iznirst augs-

tās egles un tie pazūd ienaidnieka ska-

tam, vīri negavilē un nekrīt viens otram

ap kaklu. Viņi tikai smaida un kāds klu-

si saka: «Mēs to paveicām». Pēc dažām

stundām viņi sasniedz pārtikas un munī-

cijas noliktavas un ziņo: «Krava pilnā
kārtībā nogādāta pēc piederības.»

(«Weltbild»)

...putekļu klātas, purvā guļ padomju spēkratu atliekas, ceļa malu ieloko sašautitanki

Gaiļu cīņa Spānijā
Circo Gallistiko atrodas koka šķūnī,

kas ir krietna lauku krogus lielumā.

Skūņa vidū atrodas apaļš koka šķīvis
divi metru caurmērā, ko apjoi metru

augsts koka Žogs. Visapkārt sienai uz

kastēm četras solu rindas, uz kurām
nīkst ap simts cilvēku. Telpā neciešami

karsts, galvas skar gandrīz griestus.

Pirmā acu uzmetienā publikas izturē

šanās šķiet apātiska. Tie ir montieri,

sulaiņi, svētku drānās ģērbušies lauci-

nieki Resns cilvēks bez deguna nesa-

tricināmā mierā sēž aiz maza galdiņa,

viņam priekšā divi smilšu pulksteņi un

morfija šļirce. Ap kaklu apsieta zalv-

jcte.
Aiz sienas dzied gaili.
No laukuma novāc žoga dalu un viri,

kas sēž ap žogu, paķer sarkanus lakatus,
kurus viņi lura sev priekšā, lai neap-

šļāktu asinis

Virs skatuves nolaiž divus svarus, tad

atnes divus gai}us un zīda tiklos piekar
pie svariem Uz āķa, pie kura pakārts
vieglākais gailis, bezdeguņa pailgs uz-

mauc dažus gredzenus, lai svari līdzsva-

rotos.

Sākas derības uz gailu svaru. Uz bar-

jēra noliek naudas zīmes. Gaiļus izņem

no tīkliem un to piešus ieziei ar citrona

sulu Tad tos iesviež arēnā uu tanī pat
mirkli sākas ciņa.

Resnais noliek smilšu pulksteni, kas

nosaka cīņas ilgumu. Telpā, valda ār-

kārtīgs karstums. Pie pirmā veiksmīgā
cirtiena publika pamostas. Tās miegainī-
ba nebūt nav īsta. Spānieši ir loti aukst-

asinīgi līdz pat tam mirklim, kad kaut

kas sāk saistīt viņu uzmanību, lai tad

tūliņ trakotu tā, it kā tajos mājotu pats

velns.

Abi gaili ir melni. Kakli tiem izplū
kāti, krūtis un kājas līdz pat vēderam

kailas. Astēm trūkst mazo spalvu un

dūnu, atstātas vienīgi astoņas garās spal-
vas.

Putni pilnībā iztrenēti un sagatavoti

cīņai gladiātoru stilā. Katra viņu dzīsla

un šūna līdz pēdējam sasprindzināta.
Viņi gandrīz nemaz necīnās piešiem, bet

ar knābjiem neatlaidīgi uzbrūk acīm, jo
ciņu izšķir cirtiens aci.

Gaiļi izstiepj kaklus un tuvojas viens

otram, meklējot otrā vājās vietas ar tādu

ātrumu, ka tiem nav iespējams sekot.

Viņi atlec, uzlido, saskrienas, tad sa-

stingst, visu laiku cīnoties vienīgi par
savām acīm.

Divās minūtēs jau noskaidrojas, ku-

ram putnam ir lielāks cīņas spars un

lielāka izveicība.

Putni jau tik tālu noguruši, ka tikko

spēj kustēties, viņu galvas kļuvušas jau
asiņainas.

Pēc 5 minūtēm viens gailis zaudē aci.

Minūti vēlāk tas pats liktenis piemeklē
ari pretinieku. Gaili izknābj viens otram

acis it kā tie uzlasītu no zemes graudus.
Beidzot putni pārvēršas bezveidīgās ma-

sās un nespēkā sabrūk katrs savā kaktā.

Pie svariem nekavējoties piekar nākošo

pāri.
Sie divi gaiļi ir vienādi smagi, šķiet,

ka tie ir ari spēcīgāki, kaut ari to cīņas

veids tāds pats kfi iepriekšējiem. Tft v
veicība grūti aprakstāma. Vi«, no oSt
pāra jau sākumā raudē aci. Viena Я
tas vairs neredz un pretinieka vajiu Z
līkumo pa arēnu, līdz beidzot uibrucēiaS
izdodas izraut pretiniekam ari otru arJšis ir cīņas vistraģiskākais mirlrJk
Aklais gailis turpina cinities. p„tni J
kļuvusi par naida automātiem MirkH

ari aklajam gailim izdodas izraut
pretiniekam aci, bet li gaija otra acs ii
tik sadurstīta un asinīm aizplūdusl ki
tas visu redz tika. kā caur šķidrauti!
r.niji nespēkā līgojas, taču clnā

s vēl tr
nežēlīgu sparu. Viņi turpina cirst vieni
otram jau taustoties. Tagad viņi cinis ar
pirlraukumiem, jo ik pēc dažiem cirtie-
niem abi zaudē spēku. Visdrausmīgākā
ši divkauja ir tad, kad gaiji viens otra

pazaudē.
Tad uz laukuma stāv akli gaiļi, ku

ne ar ko vairs neatgādina agrākos spari,
gos cīnītājus un turpina knābt gaisā.

Drīzi vien tie atkal atrod viens otra
un sāk cirst tanī vietā, kur tie doral
esam sava pretinieka galvu. No desmit
sitieniem septiņi ķer tukšu gaisu. Neno.
rimstot viņi kuslās uz priekšu un cērt

tukšajā gaisi. Viens no tiem baudkāre
niknuma pilns cērt ar knābi žogam, je
sastapis pretestību Viņš kjuvis akli ne

asinīm* un zaudējis prātu no noguruma.

Skatītāji pirmajā rindā tura sev prieki!
sarkanos lakatus un lūkojas tiem pāri.

Gaili vēlreiz uziet viens otru. Uzvar
parasti tas, kam stiprākas plaušas. Nā-

ves bridis visiem dzīvniekiem vienāds.
Pusaklais gailis diudžaini saraujas. Ut

dažām sekundēm viņš sastingst, tad vi.
nam sāk drehet kājas, ši kustība ir šaus-

mīga ritma pilna, kas klusi dzīvnieku nes

pretī nāvei. Viņš jau sajūt nāvi un za-

lulē viņai ar vil atlikušo bezelpas spēka.
Gailis pieceļas vēl trīs reizes, vēl trīs rej-

zcs viņam uzbrūk pretinieks.

Tad vienacainais gailis atstāj ierindo.

Pinkainais galas gabals, kas viņu uzva-

rēja, notupstās uz sava pretinieka un

c» rt, kā viņam liekas, pa galvu, bet pa-

tiesībā plucina tikai sava pretinieka asti

7ogs atveras. Naudas zīmes lido uz vi.
sfim pusēm. Maina naudu, rrraksā un iz-

dod.

Da]a publikas lamā savu favoritu. VI.

ņi lamā gaili kā tirgus sievas. Publika,
kas divas stundas sēdēja vislielākā kio-

sumā, vienā acumirlī pārvēršas ārprlrl.
go pūli.

Bet cirka telpas atstājuši, spānieši at-

dziest. Interese par gaiju cīņu jau ir za.

dusi. Pie ieejas gailu īpašnieki un trenē*

ri pūlas atdzīvināt cīnītājus. Viņi bił

putniem rīklē lielas spalvas un tad atkal

tās izvelk. Iztīra rīkles no asinīm un ie-

pilina putniem rīklē degvīnu — gaiļiem
vēl ir ražotāja vērtība.

V. Dr.

Likteņa orākuls
Konstantīna Aizpura tēlojums

Lauku pasta nodaļa.
Gar lielo logu drāžas raibs dienu vie-

solis — te tas pazib kā karmlnkrisas

zieds, atkritis no lielās saules rozes, te

atkal dzenādams slapjos vājus pa lauku

ceļiem un mežu puduriem, birdina savas

lielās asaras pie loga.
Pie ti paša loga, kuram pretim — aiz

lieli pasta galda — apkrautā ar laikraks-
tiem un vēstulēm, sēž jauna pasta priekš-
niece un nemitīgi regulē telefona centrā-

les aparātu.
Sieni — no viņas pa labi — bieži

leskanas, atveras vai aizveras tāds mazs,

mazs lodziņš. Tas savieno centrāli un

pasta kantori ar publikas uzgaidāmo
priekštelpu.

Pa šo četrstūraino «aci» sienā no

priekštelpas saņem pastu un kārīgie ru-

nātāji lūdz gan tuvās, gan tālsarunas,
bieži Uudami atskanēt visdažādikām as-

prātībām.
Un ko gan te nerunā — Par rudens

ražu, kariem, kristībām... un vecās sie-

vas bieü triec par augsto precību politi-
ku un dievgaldiem...

Piektdienas pēcpusdiena.
Jā, šī otri diena nedēlā, kad pienāk

pasts, un tad priekštelpa mudžēt mudž

no gaidītājiem. Šķiet, ka pat priekštel-
pas gaiss tādās reizēs viegli ņirb visda-

žādāko gaidu tvīksmē.

Un kur gan citur tik daudz gaidu, ilgu
piepildījumu un sāpinātāju ziņu satek, kā

pastā? —

Lūk, kaktā iespiedusies gaišmate Ja-
nine — zilām kā Latgales ezeri acīm, il-

gu pārņemta kaut ko gaida, gaida jau no

pusdienas laika.

— Vai viņš nebūs jau agrāk zvanī-

jis? — Šaubīdamās, vai tikai nav par vēlu

atnākusi, viņa Jauj satraukumam gandrīz
skaļi dzenāt savas domas.

—
Nekad!

— Janine klusu zvēr pie
savām lūpim.

—■ Nekad tHfi neprātīgā norunā vairs

ar Antonu neielaidīšos: lai saka taisni —

pulksteņa tikos nn tikos. Taču ti tas vai

visos romānos rakstīts.

Tad viņa apmierinās nn vēro, ki viens

pēc otra nik pie mazi lodziņa. Paņem
laikrakstu vai vēstuli, kas ievelk vienam

smaidu, otram grumbu pierē — tad ātri

pazūd uz balti lielceļa — Nevienam nav

laika ilgi jūsmot, jo katru gaida mājis
steidzams darbs.

Bet Janīnai? -—.

To iedomājoties, viņa sākumā nodreb:
vai viņai tas ari nav pats svarīgākais o

Tomēr laikam nē — lai dzelteni rudzu

druva tur vēl pagaida to ilgu priekšā,
kuras gaida piepildījumu tik drīz, drīz.

Kad? Kur? Xi? —

Gan to pateiks telefona trubiņa.
Te saņemtn laikrakstu pašapzinīgi

šķirstīdams un mājās iedams daiļo sap-

ņotāju uzrunā viņas kādreizējais skolo-

tājs Labā kungs.
— Janine Auziņa laikam pieteikusi

tālsarunu">

— Jā. Labdien. Л Labrīt, labvakar

Labā kungs, sapņu zirneklim tīklus plēs-
dama, stostās meitene.

— Tēvs tā drusku kisē, gribēju ap-

vaicāties, vai rit būs ārsts mājās Acis ne-

pacēlusi viņa melo.

Paliekot vienai, viņai ilgas, kauns, sa-

traukums nu dedzina krūtis vil vairāk
ki Antona Grizāna lūpas vai acis Asūnes

tirgos un līču bailēs.

Brīdi šķiet, ka pats klusuma karalis

priekštelpā būtu pacēlis zizli.

Neviena netraucēta Janine tuvojas lo-
dziņam. Viņa grib taču reiz jautāt, vai vi-
ņai kāds zvanījis. Nu, vienkārši: vai tau-

jājis pa telefonu kāds vīrietis pēc J. A.

Viņa samulst. Lodziņam piestājusi ti-
kai redz, ka telefoniste, kas šeit reizē ir
ari pasta nodaļas priekšniece, šai laužu
klusajā mirkli pie sava loga aizsapņoju-
sies. Janine saprot, ka ari telefonistei ir
sirds un kāras acis. Ari viņa droši vien
nespēj valdit daudzās nemiera kaijas sa-

vās krūtis, kad dzird vēju balsis, ki sārt-

vaidžus zēnus, runājot, triecot, smejoties
un aiztraucot uz leju, uz burvīgo Ķepu
skolas ieleju, kur strautiņš urdz zem ko-
ku galotņu tuvuma, pa kuru, kā pa zāļu
samta paklāju tīksminādamās staigā sau-

le savās zelta staru kurpēs.

Un tad šie daudzie celi, kas satek šurp
no Asūnes, Neikšānu, Madalēnu pakal-
niem un lieknēm. Šķiet, ka tie būtu Die-
va un cilvēku čaklo roku rad;. > gīdi uz

kopējo dzimtenes mīlestības kalnu.

Janine ieklepojas. lezvanās telefons,
spalgi atveras durvis un ierēdnes sapņi
izirst Janīne paiet sānis.

Pie lodziņa pienāk vecenīte.
— Lūdza jaunkundzīt, meitiņ, tu jau

zini — mans dēls Vācijā.
— Jā, Jūsu dēls, atbild telefoniste

labsirdīgajai māmiņai.

— Meitiņ, es tā sakot, gribēju viņam
aizsūtīt sainīti un vēstuli.

— Jums paciņa ir līdz?

Pa pasta lodziņu kautrīgi ieslīd Lat-

gales linu drēbē ietīta četrstūraina paci-
ņa, ko tūliņ nosver-

— Adreslti, laipni jautā ierēdne.

Protams, adresi un vēstuli viņa piemir-
susi mājās. Tā jau visiem misējas lietas,
ko dara pirmo reizi Būs jānāk atkal.

Beidzot JanTnes balss ietrīsas pie lo-

dziņa. Viņa jautā.

Telefoniste sākumā dīvaini noraugās,
kā brīnēdamās, ka viņas amats vai pus

pagastam liek pārzināt arī satikšanis

stundas. Taču pasmaida un atbild.
— Vēl nav zvanīts.

Naivums iestāda sārtu rozi Janines
vaigu galos.

Viņa atvirzās, lai priekštelpā atkal

gaidītu, ilgotos un mainītu mirkļus kā

labības kūļus lēnā kuļammašīnā.

Te lodziņā ierunājas virs pāri piec-
desmitiem. Drukns, pašapzinīgs, tērpies
pelēkos, pašaustos svārkos. Janīne viņā
uzzīmē turīgo kaimiņu saimnieku — vec-

puisi Pauliņu. To pašu Pauliņu, kas ja-
pāņu karalaikā dienēja pie kāda liela ģe-
nerāļa par važoni.

So seno dienu lepnumu spīti šis vīrs

vēl šo baltu dienu nēsā savās atmiņās.
Un kur vēl lepnās mājas, četri zirgi un

varens ērzelis, ar kuru braucot, viņu un

kalponi Māru jau no tālienes pazīst pus

pagasts.

Pāri šī vira pierei, ko izvagojis gadu
arkls, viņa aizbēgušie mati pakausi šķiet
kā vieglā sarmā iemērkti.

Un tad zods.

šis varenais zods, kā dūrains cimds
zem vijā appūstās sejas, tik uzskatāmi

rāda, ka te darīšana ar sevišķi pašapzi-

nīgu personu.

— Lūdzu jaunkundz. dodiet man

firstu, skona vārdu strūkliņa izlīst pār lū-

pām un virs ieraujas sevi, it kā visa pa-

saule klanītos viņam, bet viņš — pats
sev.

Pēc īsa brītiņa telefoniste sauc:

— Ar ārstu, lū izu, runājiet.
Vīrs mazliet drebošiem lūpu kakti

ņiem, kā uz tiesas v-di dodamies, bet lep-
niem soļiem atstāj mazo lodziņu un stei-

dzas uz priekštelpas otru galu. kur pie
sienas, tāpat bez telefona būdiņas, stāv

aparāts.

Kā godu parādīdams, kaimiņu puisis
Alfonss pasniedz viņam rokā nocelto tru-

biņu un pats, laikrakstu rokās, svilpo-
dams aizjoņo pa lielceju.

Janīnas acis ziņkārē sik vērot dīvai-

no viru.

Tas, kā sadzelts, nosviež klausuli uz

radziņiem un. Osas nervozi griežot, skaļi
iesaucas lodziņa:

— Jaunkundz, tas tur tikai cilvēkus

ārstējot, — bet vai tad jūs nezināt, ka
man ēzelis, mans «f.rglis» pļavā danco-

dams sagrieza uz izkaptīm priekškāju?
— tur vajadzīgs veterinārārsts.

lerēdnlte neatbild

Viņas roka griež aparātu — ātri kā

spoli, viņa runā ar nākošo centrāli, ku-

rai padots veterinārārsta telefona nu-

murs.

Tāds te viņai, Шк, liktenis.

Vienmēr jāzina, kad kuram kāzas,
kristības, slimības.. Un tiklīdz kāds no

tām mājām ierodas, nabadzītei jau pēc
acīm ir jāaptver, ka jādod savienojums
taisni ar draudzes mācītāju vai ārstu. Va-
kar pat no divām mājām, kur gaidāms
nākam kaut kas jauns pasaulē, laimīgie
Кvi nosvīduši, atpogātiem svārkiem, viens

zābakos, otrs basām kājām, cepures ro-

kās, kā jau ļaudis no lauku darba, nāca

un bez ievadiem pieteica:
— Jaunkundzīt, savienojiet.
— Ar vermāti?

— Nu kā tad, vai tad nav zināms kā-

das Neikšānos un Madalēnos vajadzī-
bas?

Un tl tas iet puslīdz gludi.
Tikai brīnums, kā nebija dzirdēts, ka

taisni skopajam vecpuisim Pauliņam, kā

viņu visi apkārtni sauca, ērzelis sagrie-
zis priekškāju.

lezvanās priekštelpās telefons un vi-

ņa pa lodziņu sauc:

— Ar veterinārārstu, runājiet.
Un klausule griežas kā sulīga oga zem

vecpuiša ūsām.

— Hallo, labdien veterināra kungs, te

runā no Ķepām Pīlādžu mājām pats
saimnieks. Kā tur būtu ar mana slavenā
«Ērgļa» operāciju?... Hal-100. balo? Vai

velns, jaunkundz, hallo, dodiet taču pat
reižu savienojumu. Kāpēc te tikai čaukst
kā pa lapām, bet mans veterinārs nerunā?
Sasodlta:s! Hallo! Viņš brēc tā, ka pār
denjtfo pieri sāk aumaļām lit sviedri.

Arī telefoniste uztraukusies pārbauda
vadus. Viss ir vislabākā kārtībā un otri

galā kāds nemitīgi sauc: Hallo, hallo!
Lūdzu runājiet...

Nesaprašanā viņa paraugās pa mazo

lodziņu priekštelpā, kur no viena kakta
plūst smalki smiekli, bet otrā, sviedrus no

sejas saukot un acis bolot, kā glābiņu
meklēdams, galīgi pārkliedzies runātājs.

— Pauliņa kungs, viņa Izbrīnā iesau-
cas. Tad, smieklus nevaldīdama, saķer
krūtis un negribot ieslīgst krēslā. Ko vi-
ņa redz? Tas nav aprakstāms.

PaulSņš saspiedis Uubiņa rokās tik
cieši ki slidošu līdaka.

Bet kfi?

Plakanā klausule dus zem Osim, cie-

ši pie lūpām un runājamais trubiņas gali

dreb kā bumbieris pie auss.

— Pauliņa kungs, skaju priekštelpas
smieklu pavadīta ieskanas vēlreiz ierēd-

nes balss. — Jūs taču trubiņu turat otrā-

di. Runājamai trubiņai jābūt pie lūpām,

citādi nekad nesarunājaties.

Mēli, balti un purpursārti plankumi, ki

vakara mākoņi, iesitas vira sejā.

Vēl bridi, kā neaptverdams, viņi tur

trubiņu pa vecam. Tad nodžingst nauda

uz palodzes un slaveni ērzeļa spītīgais
īpašnieks aizelsies aizdrāžas vairs saruna

neatjaunojis.

Būtu taču neprāts Jaut, lai šādi, rādi

pusaudzi zobotos par veco japāņu kara

ģenerāla važoni. Par šo pārtikušo un vēs-

turisko vīru.

Pēc brīža telefoniste un sarunu gaidi-

tiji pa logu vēl redz, ki virs tālā tirura-

malā apstājas, nikni savicina ar rokām

un tad iepeld ki tauriņš apvāršņa silg-

mē.

Tai vietā viņš droši būs nolēmis, ka

ģenerāla ērzeli ir vieglāk valdāmi, ki

jaunlaiku mazā, sasodītā telefona trubi-

ņa

Bet Janine?

Ko nu par viņu.
Meitene todien aiziet mājās sevišķi

smaidīga , neaplūkojusi pat pastā saņem-

tos laikrakstus. Un tā nebija nekāda ne-

jaušība. Pēc dažām dienām telefonistei

atkal jādod savienojums Janiaei Auzi-

ņai un Antonam Grizānam steidzīgās da-

rīšanās ar draudzes mācītāju. Jā, taisni

ar mācītāju.
*

Kad saulainā svētdienas rītā Hela kis-

nieku rinda brauc pa celu, garām pasta

logiem, skolotājs Labā kungs, kas sed

priekšēji pajūgā, pagriežas atpakaļ un

smīnēdams jautā:
— Kā nu tev iznāca ar to šrstn, Ja-

nin, kuram tu zvanīji aizpagājnlo pie"-1
dien?

Līgava sarkdama klusē.

Tad, pagriezusies pa labi, pamana vie-

nā logā laipnu seju.

Viss pasts viņai šķiet kā likteņu orā-

kuls, kuri Pitfjn zilē visiem likteņus. «

šai pašā logā dienu viesulis auļodams cau-

ru gadu nes gājējus ar pumpurotu tarv

ņu, ziedošu ievu vai sārtu kļava lapu me-

krfltlm- -и

Un visi tie. viņa domā, ikdienas
*er«

kant ko cerē un gaida, zaudē nn iegnnj
smejas, runā un klausās gudras, gnaļ"
runas. Bet telefonistes vienīgais ,eSuTU

lr redzēt kāznieku rindas gar logiem a«-

lojam,

«DAUGAVAS VĒSTNESIS»
*

Daugavpili. 3- janvāra ielā 53-

Atbildīgais redaktors — Eduards Zandās*.

Izdevējs — Daugavpils pilsētas valde

lespiests 56- spiestuvē. Daugavpili-
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