
Reichsmaršala Goring'a runa plašajā Pļaujas svētku sanāksmē
DNB Berlīne. Pļaujas svētku

degpunkti Lielvlcijl bija lielā sanāksme
Sporta pili, kurā platu runu teica reichs-
marials Goring's.

Pēc ordeņu pasniegšanas nopelniem
bagātiem laukstrādniekiem un zemnie-
kiem un lauks, vadītājiem reichsmarsals
Vadoņa vārdā pateicās tiem tautiešiem,
kuri nenogurstoši un neskatoties uz grū-
tiem laika un laikmeta apstākļiem palī-
dzēja nodrošināt ari ii gada ražu.
Runājot par pārtikas apgādes stāvokli
reichsmarials norādīja, ka pe"c dažām
grūtībām pēc visām trim aukstām ziemām
tagad pārtikas līdzekļu sadalē iestājies
pagrieziens un dažās nozares pārtikas
devas jau paaugstinātas. Sabrucis ie-
naidnieka blokādes mēģinājums. Ja tagad
kāds ir bloķēts, tad tā ir Anglija. Vācu
karavīrs savās rokās tur visauglīgākos
Eiropas apgabalus. Pārtikas apgādes
stāvoklis pastāvīgi vēl uzlabojas un
austrumi nodrošina visiem pārtiku.

Runājot par vācu civiliedzīvotāju
bombardēšanu, reichsmarials minēja, ka
vācu rokās atrodas angļu pavēļu oriģi-
nāli, no kuriem redzams, ka angļu kara
ministrs nav pavēlējis bombardēt vācu
rūpnīcas, bet tieii vācu civiliedzīvotājus.
Lai gan angļi solījās uz Vāciju sūtīt
uzreiz 1000 lidmaiinas, tad tomēr tas
vēl nav noticis un ari nenotiks, jo šāda

veida «pastaiga» viņiem maksā pārāk
dārgi. Zenltartilerija un lielgabalu skaits
pavairots un vēl tiki palielināts. Tā
sagems labākos ieročus un ari nakts
iznicinātāju tiklu paplaiināsim uz visu
Vāciju.

Ari austrumos mēs sagrausim ie-
naidnieku, teica reichsmarials, un pēc
tam lai Dievs ir ieilgs Anglijai, tad
mēs runāsim ar angļiem Anglijā. Tālāk
reichsmarsals uzsvēra, ka lai gan dažos
okupētajos apgabalos pārtikas apgādē
raduiās grūtības, tomēr ienaidniekam
jāzina: ja kaut kur iestāties bads, tad
tas nenotiks Vācijā- Pašā Vācijā ražo-
šana ir jāpavairo, jo lai gan karaspēks
ir nodrošināts ar pārtiku no tiem apga-

baliem, kur tas atrodas, tad tomēr 6
miljoni ārzemju strādnieku un vairāk ka
5 miljoni gūstekņu ir jāapgādā. Reichs-
marials ir lūdzis valstssekretflru Backe
gaisa uzbrukuma apdraudētajos apgaba-
los gaļas devu vel paaugstināt par 50 g
un jau tagad veic priekšdarbus, lai vācu
tautai Ziemassvētkos sniegtu papildu
devu gaļā, miltos un citās labās lietās.
Katrs vācu karavīrs, kas ierodas pava-
dīt savu atvaļinājumu, pārkāpjot valsts
robežu pēc vadoņa rīkojuma saņems
paciņu, kurā atradīsies 1 kg miltu, 1 kg
zirņu vai pupu, 1 kg cukura, 500 g
sviesta un desas, šo paciņu viņi ne-
saņem sev, jo tā viņam nav vajadzīga,
bet tā ir domāta viņa piederīgiem. Izej-

vielu stāvoklis nerada bažas. Nodro-
šināts un pārkārtots ari kalnraču stāvoklis
un viņu smago darbu tagad atalgot pie-
nācīgāki nekā agrāk.

Spēcīgos vārdos reichsmarials uz-
svēra, ka vācieti iinl karā uzvarēs.
Ienaidnieka cerības, ka Vācijas valsts
sabruks, neattaisnosies. Ironiskos vārdos
reichsmarials minēja ienaidnieka uzbru-
kumus vācu vadībai un vēlreiz norādīja,
ka Lielvficijas vadonis tagad tāpat kā
agrāk visu grūto atbildību par uzvaru
vai zaudējumu ir uzlicis sev. Pagājuiās
ziemas radītās pārcilvēciskās grūtības
vēlreiz parādījušas, ka vācu tautas uzti-
cība vadonim nav bijusi velta. Ari
nākamā ziema prasīs daudz, bet būt
panesama vieglāk, jo veikti visi sagata-
vošanas darbi

Runas noslēgumā reichsmarials
runāja par vācu tautas likteni un atkār-
toti uzsvēra, ka iinl karā var uzvarēt
tikai iids vai ģermāņu tauta. «Šinīkarā
uzvarēsim mēs, jo mums ir jāuzvar.
Mūsu karaspēka droisirdlba ir faktori,
kas to garantē. Mums ir tiesība būt
optimistiem. Mēs cīnāmies par
mūsu kara mērķi, un tas ir - mūsu
tautas brīvība, mūsu valsts lielums,
mūsu nākotnes droilba, ar vienu vārdu
sakot — Vācija.»

Jaunatne jāaudzina jauna laikmeta gara
Lai izmainītu domas par pag. mācī-

bas gadā skolas darbā gūtiem novēroju-
miem un pārrunātu turpmākā darba gai-
tas, Cēsu apriņķa tautskolu inspekcija
Cēsis, 2. pamatskolas telpās bija sasaukusi
visa Cēsu apriņķa skolotāju konferencei,
kurā ņēma dalību pāri par 200 jaunatnes
audzinātāju. Kā viesi Sai konferencē pie-
dalījās ari Valmieras novada komisariāta
skolu lietu referents H. Bernevvitz's, skolu
departamenta dir. J. Celms, Cēsu apriņķa
vecākais J. Venners, pilsētas vecākais
H. Drava un Cēsu pilsētas iestāžu un
organizāciju vadītāji.

PlaSo sanāksmi atklājot, audzinātāji
visupirms ar klusuma bridi pieminēja pag.
gadā veļu valstī aizsauktos darba biedrus
— Alvini Zuzi un Antoniju Balodi.

Pēc tam plaSākus norādījumus turp-
mākam darbam un atskatu par skolu
inspekciju braucienos gūtiem iespaidiem
sniedza Valmieras novada komisariāta
skolu lietu referents H Bernevvitz' s. No-
devis konferences dalībniekiem novada
komisāra H. Hansen'a sveicienus un la-
bākos novēlējumus turpmākam darbam,
runātājs uzsvēra, ka galvenā pateicība
par to, ka mēs Šeit varam mierigi strādāt
un pulcēties uz kopēju darba sēdi, pie-
nākas visiem cīnītājiem frontē — kā vācu
karavīriem, tā ari viņu sabiedrotiem. Sai
atziņai jābūt skaidrai ikvienam un tāpat
ari katram jāapzinās, ka tie upuri, kurus
mēs Šeit mierigi dzīvojot nesam, nemaz
nav salīdzināmi ar frontes karavīru upu-

riem, kurus tie nes ikdienas un ikstundu.
Mēs visi esam pakjauti kara likumam un
kas no tā grib izvairīties, tas neiederas
mūsu pulkā un vēl jo vairāk neiederas
skolotāju saimē. It seviSķi no skolotājiem
mēs prātam izprast patreizējo lielo laik-
metu, jo no viņu nostājas atkarājas ari
jaunatnes pareiza tuvināšana 5im laikme-
tam un Sī laikmeta ideju izpratnei. Sko-
lotāju darbu vērtējot vispār jāpiemēro
stingrāka mēraukla, jo skolotājs ir audzi-
nātājs — no viņa atkarājas kādā garā
izaugs latvieSu jaunatne un no Sis jaunat-
nes gara savukārt atkarāsies latvju tautas
vieta jaunajā Eiropā. Audzina un māca
jaunatni lielo laikmetu izprast pareizi un
nopietni un aicina ari jaunatni pakļauties
kara likumam. Mācat jaunatnei saprast,
ka tajā vasarā lauku darbos pavadītie
mēnesi u. c talkas darbi nav uzskatāmi
varbūt kā nepatīkams brīvdienu traucējums,
bet ka šajos mēneSos paveiktait darbi
kalpojis lielās uzvaras Izcīnīšanai un ari
latvju tautas labākas nākotnes nodrošināšanai.

Savā tālāka runas da|ā skolu lietu
referents H. Bernevvitz's pieskārās daZiem
novērojumiem skolu apmeklējumos. Ar
atzinību viņi vitupirms pieminēja plašo
tkolu celtniecības darbu Latvijas patstāvī-
bas laikā, bet turklāt ari atzīmēja, ka at-
rodamas vēl ari daudzas skolām nepiemē-
rotas telpas. Ar labu gribu un piemēro-
šanos tomēr iespējami ari pašreizējā laikā
sliktās telpas daudzmaz uzpost. Sājā
ziņā vairāk jāieinteresē vietējai pagastu
pašvaldības un ikolēnu vecāki. Ari jau

labi nostādītos internātos telpas viena otra
vietā varētu būt mājīgākās, ne tik .auk-
stas". Runājot par paSu skolu jaunatni,
H Bernevvitz's to atzina visumā par ļoti
disciplinētu. Vienā otrā gadījumā varētu
pat jaunatnei, it seviSķi starpbrīžos, atjaut
lielāku va|u. Devis vēl dažus norādīju-
mus par vēstures mācības pasniegšanu
un dalījies savos pieredzējumos vācu va-
lodas mācību stundās, H. Bernevvitz' s
savu runu noslēdzot novēlēja audzinātājiem
darba prieku un labākos panākumus, un
aicināja ne bridi neaizmirst, ka par pat-
reizējā normāla darba iespējām pateicība
pienākas vienīgi vācu bruņoto spēku sti-
prumam.

Tālāk Cēsu apriņķa pašvaldību un
arī Cēsu pilsētas pašvaldības vārdā kon-

ferences dalībniekus sveica apri ņķ a vecā-
kais J Venners. ViņS novēlēja skolotā-

jiem paturēt aizvien skaidru un ētisku
nostāju, kā materiālā tā ari garīgā plāksnē
un nezaudēt savu autoritāti skolnieku
priekšā. .Audziniet tādā garā, lai latvieSu
tauta varētu būt lepna uz savu jaunatni
un lepna ari uz Sīs jaunatnes audzinātā-
jiem." Par visiem labiem novēlējumiem
abiem runātājiem pateicās Cēsu apriņķa
tautskolu inspektors K. Streipa. Visas
skolotāju saimes vārdā viņS apliecināja, ka
skolotājs ar prieku atkal var nodoties sa-
vam darbam, jo jūtas garīgi brīvs un kaut
arī Ir kara laiks, iespējams tomēr normāls
darbs Par to lai pateicība Lielvācijas
vadonim Ādolfam Hitler'am un viņa va-
dītai varonīgai armijai.

Tautskolu insp. K. Streipas runas
noslēgumā konferences dalībnieki dzijā
sajūsmā nodziedāja Lielvācijas himnai, ka
arī vienojās mūsu tautas lūgšanā.

Uzmanību, Valsts darba
dienesta brīvprātīgie!

Vel reiz atgādinu, ka visiem tiem
brīvprātīgiem, kas pieņemti Valsts darba
dienestā un saņēmuši iesaukianas pavē-
les, neiztrūkstoii katros apstākļos jāie-
rodas pirmdien, 1942. g. 12. oktobri
precīzi pīkst. 10 Valmieras stacija.

Der Gebietskommissar
i. A. Werner.

Pateicība diviem lauksaim-
niekiem par apzinīgo rīcību.

Pagājušā nedēļā no Cēsu cietuma
izbēga kāds par zādzībām notiesātais
cietumnieks, kuru tomēr drīzi vien no-
tvēra divi Cēsu pag. lauksaimnieki —
«Zariņos» dzīvojošais Pēteris Zariņi un
«Krīvos» dzīvojošais Artūrs Rozeribergs.
Par apzinīgu rīcību Cēsu apriņķa priekš-
nieks abiem lauksaimniekiem dienesta
virdā izteicis savu pateicību.

Rīkojums
Visiem Cēsu pilsētā dzīvojošiem

aitu turētājiem ne vēlāk kā līdz i. g.
13. oktobrim jāpieteic pilsētas paival-
dības kancelejā, 4 istabā aitu un jēru
skaits uz i. g. 15. oktobri.

Jēri skaitāmi kas 15. z. 1942. g.
nav vel 6 mēn. veci.

H. Drava
Cēsu pilsētas vecākais.

UZAICINĀJUMS
Cēsu pils. esoiiem kartupeļu au-

dzētājiem un lopu turētājiem
Sakarā ar Cēsu pilsētai uzliktām

obligātām lauksaimniecības ražojumu
nodevām. Uzaicinu visus Cēsu pilsētā
esošos kartupeļu audzētājus, kas vel
nebūtu pieteikusi nododamo kartupeļu
daudzumus, tos pieteikt pilsētas paiv.
kancelejā 4. istabā līdz i. g. 15. okt.

Tāpat sakarā ar obligāto ga|as
nodevu pildīšanu uzaicinu visus lopu
turētājus, kuriem dažādu iemeslu dē|
lopi bDtu jālikvidē pieteikties turpat, kā
ari reģistrēt jau nodoto lopu pieņemša-
nas zīmes.

H. Drava,
Cēsu pila. vecākais.

Paniņu un vājpiena deva
Saskaņā ar paziņojumu par paniņu

un vājpiena sadalīšanu Cēsis C€su pil-
sētas vecākais noteic, ka uz 3. perioda
rozā, violetās un smilšu krāsas pārtikas
kartītes no 12—18. okt. uz R 2 un 19.
līdz 26. okt. uz R 3 kuponu Cēsu ie-
dzīvotāji var saņemt uz katru kuponu
1 Itr. vājpiena vai paniņas.

Cēsu pilsētas vecākais.

Paziņojums
ACS CCsu apr. un pilsētas pār-

stāvniecības kancelejas telpas sākot no
i. g. 1. okt. atrodas Cēsis, Dubinskas
ielā Nt 10. Tālrunis 124. Darba laika
darbdienās no pl. 7—12 un no 13—16,30
un sestdienās no 7—13.

Pļaujas svētku svinīgs akts Valmieras komisariātā
Sakara ar Pļaujas svētkiem novada

komisariātā Valmierā notika svinīgs pļau-
jas svētku akts. Tajā bija pulcējusies
vācu karavīru pārstāvji, triju novada ap-
riņķu lauksaimniecības lietu kārtotāji, ap-
riņķa agronomi un krietnākie lauksaimnieki.
Bija ieradušās ari lauksaimnieku delegāci-
jas no Valmieras, Cēsu un Valkas apriņ-
ķiem, kas pateicās novada komisāram
H. Hinsen'am par lauksaimniekiem sniegto
atbalstu un kā kopēja darba un draudzī-
bas simbolu pasniedza tam vārpu vaiņa-

gus un p|aujas svētku veltes. Kā novada
komisāra atzinību veltes saņēma ari no-
vada krietnākie lauksaimnieki.

Cēsu apriņķa zemnieku vārdā novada
komisāram pateicību izteica lauksaimniece
L. Pēterēns no Priekuļiem un A. Lanckis
no Lizuma. Pasniedzot novada komisāram
kvieSu vārpu vaiņagu, Cēsu novada lauk-
saimnieki solījās nākoSā gadā strādāt ar
vēl lielāku sirdsdegsmi un prieku.
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Bruņoto speķu virspavēlniecība ziņo:
Vadoņa Galvenajā mītne, 1942. g. 6. oktobri

Kaukāza apgabali nemitīga uzbru-
kumi ienaidnieku padzen no augstienei
pēc augstienes. Ari vakar, neraugoties
uz sīvu pretestību, kalnos ziemeļaustru-
mos no Tuapses un pie Terekaa preti-
nieks zaudēja jaunas, stipri izbūvētas
augstieņu pozīcijas un nocietinātus cie-
mos.

Stajingradi smagās, atsevišķās cigās
gūti jauni panīkumi. Kaujas lidmašīnu
un tuvcīņas lidotāju spēki atbalstīja
armijas tricienvienlbas. Ziemeļrietumos
no pilsētas izdevis ielenkt vēl otru ie-
naidnieka spēku grupu.

Donas frontē rumāgu, itāļu un un-
gāru vienības atvairīja vairākus ienaid-
nieka pārcelšanās mēģinājumus un trie-
cienus.

Frontes vidusdaļā sekmīgi triecien-
vienlbu opericijl izpostīti ienaidnieka
bunkuri un biindlzas, to apkalpes vai

nu iznicinātas, vai sagūstītas.

Paiu uzbrukumi dienvidaustrumos
no līme nes ezera vakar gūta ievērojama
apvidus territorija.

Pie Āfrikas un Dienvidamerikas
piekrastē zemūdenes nogremdēja 5 ie-
naidnieka tirdzniecības kuģus 26.000 brt
koptilpumi.

Atsevišķas angļu lidmaiinas vakar
dieni pārlidoja Ziemejvicijas un Rie-
tumvācijas apgabalus. Atsevišķas sprigst-
bumbas nodarīja tikai nelielus postījumus.
Pagājusfi nakti angļu gaisa spēki vērsa
traucējoius uzbrukumus pret Holandes
un Rietumvicijas apgabaliem. Civilie-
dzīvotāju vidū zaudējumi. Datu pilsētu
dzīvojamos kvartālos uzbrukuma rezul-
tāta radis ugunsgrēki, materiilu un namu
postījumi. Pēc līdz sim saņemtās infor-
mācijas nakts iznicinātāji un zenltartile-
rija notriekusi 4uzbrucējus bumbvedējus.

Latviešu bērni apmeklē brīvdienu nometnes Vācijā
Vācijā lieliski ie-

kārtota bērnu vasa-
ras koloniju darbība.
Arī latvieSu bērni
ielūgti vairākas ne-
dējas atpūsties kādā
brīvdienu nometnē,
lai iepazītos ar So
nometņu priekšzīmī-
go iekārtu. Tagad
pirmā latvieSu bērnu
grupa ieradusies Vā-
cijā. So bērnu vidū
ir daudzi, kuru ve-
cākus aizvedusi vai
noslepkavojusi boļ-
ševiki. Vācija tagad
rūpējas par tiem
bērniem un pieSķir
tiem pelnīto atpūtu,
lai tie atspirgtu.
Ceļā uz brīvdienu

Orbls-Photo

nometni kādā no skaistākajiem Vācijas apgabaliem, bērniem, starp citu, rādija ievēro-
jamākās vietas Berlīnē.



Privatizētie uzņēmumi
LatvieSu slkrupnieclbas pilnvarnieks

publicējis sarakstu par turpmākiem pri-
vatizētiem uzņēmumiem. Ar to bijuSie
īpašnieki iegūst atpakaļ šādus uzņēmu-
mus — D. Bērziņš Cēsis, Pils iell 4
konfekiu fabriku «Ausma» un E. Ger-
hards savu ķieģelnlcu Raunas pagasta
«Ķieģejcepjos*.
Kupla atsaucība valmieriešu

viesizrādei
Tautas Palīdzības Cēsu pilsētas

apriņķa sarīkojumi pag. svētdien Cēsis
viesojas Valmieras teitrs, uzvedot K.
Mikelsones 4 cēlienu lugu «Slinki sieva».
PlaSā zāle bija pārpildīta Udz pēdējai
vietai un valmieriešu sniegumu klausītāji
uzņēma ar lielu piekrišanu. Paredzama,
ka sarīkojums TP mērķu sekmēšanai
dos it privu atlikumu.

Mazos kaķēnus raugot
nodedzinājusi klēti

Mārsnēnu pag. Kalna-Junkuriņos
nodegusi šomiju saimniekam G. Stuķim
piederošā klēts, līdz ar tanī novietotiem
liniem, šai ugunsnelaimei par cēloni
ganu meitenes neuzmanīgi apiešanis ar
uguni, kas ziņkāres dzīta, paņēmusi
sērkociņus un gājusi klēti raudzīt mazos
kaķēnus. Uguns iekļuvusi klēti novie-
totos linos un isā laikā visa ēka bijusi
liesmās- Par nodegušo ēku tās īpaš-
nieks saņems zaudējuma atlīdzību, bet
par sadegušo linu u. c. mantu vērtību
zaudējumus nāksies ciest pašam saim-
niekam, kas nebija parūpējies lai ils
mantas apdrošinātu.
fH*Nekavēsimies ar (zemes

aparSanu I
Ražas novākšanas darbi pa lielākai

daļai jau iet uz beigām. Tādēļ ne mirkli
nevilcināties, domāsim par nākami gada
raias nodrošināšanu.

Svarīgs priekšnoteikums tam ir —
visas nākamai vasarai uzaramfis zemes—
aparšana jau šinī rudeni. Tā kā darba
spēka ziņā nākošgad daudz uzlabojumu
nevar sagaidīt (ievērojot kara apstākļus),
tad zemes aparšana šinī rudeni iegūst
jo sevišķu nozīmi (ka darbu atviegloša-
nas ziņā, ti zemes auglības un ērtākas
saimniekošanas ziņā).

Tāpēc nekavējoties radīsim iespēju,
vienu zirgu piri norīkot uz pastāvīgu
aršanu (līdz viss paredzētais uzarts), ja
vajadzīgs, sadarbojoties ik 2—3 kaimiņu
saimniecībām. Laika vairs nav daudzi
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Preparāts augstvērtīgas skāb-
barības iegūšanai

C/S «Turība» saņēmusi no Vācijas
jauno skudruakābes preparātu «AmasU'u»
kas dabūjams ari Cēsu Patērētāju b-bā
un maksā RM 1,15 par 1 kg. «Amasils»
lietojams ūdens atšķaidījumā (10 kg
«Amasil'a» uz 170 Itr. ūdens) aplaistot
ik 100 kg ieskibējamis masas ar 4 Itr.
šāda atšķaidījuma , šis preparāts dod
iespēju iegūt labu skābbarību ari no
olbaltuma bagātiem augiem, ki: iboliņa
un zāles atāliem, lopbarības lupinās u. c,
no kā bez melases piedevas citkārt labu
skābbarību bija grūti iegūt.

Izlietosim šo iespēju bez zuduma
iegūt lielākus lopbarības daudzumus,kas
citādi rudens mainīgos laika apstākļos
ietu bojā.

Par skābbarības gatavošanu skat
attiecīgos rakstus «Lauksaimnieka» i. g
16. un 17. numuros.

Agr. K. Prieditis.

Dārzāju novākšana un uzglabāšana ziemai
E. Teteris, Cēsu apr. darzkop. instruktors

(Beigas.)
Kāposti. ZiemoSanal der tikai vēlo

šķirņu kāposti ar cietām galviņām. Kāposti
jānovāc pirms salnu iestāšanās, jo kaut
arī maz saluši tie sliktāk uzglabājas. Kā-
posti Jāieziemo ar visām saknēm, bez sak-
nēm var ieziemot ja uzglabā īsu laiku. No
galviņas nost notīra tikai vaļējās lapas, ne-
drīkst nolaust seglapas. Kāpostus var zie-
mot pagrabā, vai stirpās. Labāk glabājas
pagraba, ar labu ventilāciju, Kad kāpostu
arējās lapas mazliet apvist.

Mitrā pagrabā kāpostus var ievietot
uz plauktiem, kas gatavoti no latām. Labāk
kāposti ziemo novietoti uz zemes, stirpās
kad tiem saknes apbērtas ar smiltīm. Kā-
postus liek uz zemes divās rindās ar sak-
nēm durteniski kopā , Telpu starp galviņām
piepilda ar smiltīm. Pēc tam liek otru
kārtu un nākoSās kārtas, kamēr stirpa sa-
sniedz 0,8—1,0 fn.

Lai stirpa negāstos, ieteicams kraut
2—3 stirpas uz reizi, cieši blakus vienu
otrai, izveidojot vienu lielu stirpu, kuras
izmiri ir platuma 1,5m, augstums 0,8—1,0
m, virsas platums 1,0 m, garums pēc va-
jadzības, cik to atļauj pagraba telpa.

Uz lauka stirpā kāpostus iekrauj lī-
dzīgi kā pagrbā, apsedz ar 40—50 cm
biezu salmu kārtu un apmet ar 20—30

biezu zemes kārtu. Kāpostu stirpā jāievieto
laba ventilācija un stirpas gali jātur vajā
līdz salam. Kāpostu ziemošanai labākā
temperatūra 0—1° C, ja temperatūra
augstāka par —4° C, tad plīst kacēni.

; Lielāku vairumu "kāpostu" galviņās
nav ieteicams uzglabāt, jo tie zaudē C vi-
tamīnus, kas turpretim nenotiek Ja kāpostus
ieskābē.

Kāļi. Ziemošanai derīgi tikai nepar-
auguSie, nēsaplīsušie kāļi. Lapas jānogriež
neiebojājet pieri, sakne tikai nedaudz sa-
īsināma. Kāļus var ieziemot pagrabā vai
uz lauka. Ieteicams pa starpām iebērt
smiltis, tad kāļi uzglabājas svaigāki, nesa-
vīst, neizkurtā.

Bietes. leziemoSanai derīgas ne-
pāraugušas, nesaplisuSas bietes. Lapas jā-
nogriež neiebojājot pieri, sakne nedaudz
saīsināma. Bietes var ieziemot pagrabā vai
uz lauka.

Burkāni. ZiemoSanal der nebo-
jāti, nesaplīsuSi burkāni, tādēļ pie burkā-
niem strādājot nedrīkst lietot sakņu dakšas.
Laksti jānogriež līdz pierei. Burkānus var
ieziemot pagrabā un uz lauka, bet noteikti
pa starpām jāber smiltis. Pagrabā novieto
stirpā, kuras izmēri ir platums 1,5 m,
augstums 0,6 m, virsplatums 1,0 m, ga-

rums pēc vajadzības. Uz zemes nober
kārtu smilšu, savieto virsū burkānus un
apber ar smiltīm. Pēc tam ber otru kārtu
un nākoSās kārtas, kamēr stirpa sasniedz
0,6 m augstums. Smilti* Jāiekaisa tikdaudz,
lai burkāni būtu pilnīgi no smiltim apņemti.
Līdzīgi burkānus ievieto bedrē, tranSejā
un stirpā. Jāievēro ka burkānus nedrīkst
pa silti ieziemot, tad tie ātri bojājas, it
seviSķi līdz salam.

Sīpoli. Sīpoli jānovāc augusta
beigās. Pirms garo, mitro nakšu Iestāšanās.
Novāktie sīpoli jānovieto zem jumta, vē-
jainā telpā, lai izžūst. Kad sīpolu laksti
sažuvuSi, tos atgriež un sīpolus novieto
siltā, sausā telpa uz plauktiem 30 cm bie-
zumā uzglabāšanai. Sīpolus var ieziemot
ari vēsākā telpā pie —2° C, bet tad Sie
sīpoli neder vairs stādīšanai, jo izziedēs.

Selerijas, pētersīļi un puravi.
Selerijas un puravi Jānovāc vēlu, jo tiem
garš augSanas laiks. Selerijām saknes jā-
atgriež līdz bumbuļiem, puraviem jāatstāj
3—4 cm garas. Selerijām un pētersijlem
lapas nedrīkst griest, bet jānolauž, lai ne-
skartas paliktu vidējās, sīkās lapiņas. Pu-
raviem lakstus jāsaīsina uz 5 cm. Selerijas,
pētersīļus un puravus Jāierok smiltis, fi
lai zaļās daļas paliktu neapbērtas. Ļoti
labi minētos «garšas augus var pierakt bur.
kānu stirpas ārējās malās.

Aicināsim atpūtā mīļus ciemiņus!
Jau daudzus mēnešus austrumu

fronte plecu pie pleca ar vicu karavī-
riem, cīnās ari latvju karavīri, cinis par
lielo uzvaru un latvju tautas labāku
nikotni. «Mans piepildījums ir mani
upuri, ko es nesu savai tautai» —raksta
kāds no šiem cīnītājiem un šos vārdus
lasot un tos dzirdot, lai allaž esam no-
modā par saviem varonīgiem karavīriem,
par viņu vajadzībām kā cīņā, tā ari
atpūtā.

Jau daudz esam lasījuši priecīgas
vēstis par ievainoto frontes cīnītāju ap-
meklēšanu un apdivināšanu ari no Cēsu
novada ļaudīm, bet maz vēl atsaukušos
to, kas vēlētos dot īsu atpūtas vietu
slimnīcu atstājušiem, lai pēc veselības
uzlabošanas atvaļinājuma pavadīšanas
lauku klusumā, karavīri svaigiem spēkiem

atkal varētu doties uz fronti pildīt savu
lielo pienākumu. Latviešu karavīru
frontes laikraksts starp citu ziņo, ka
ievainotos frontiniekus atpūti aicina ari
sekojoši pieci Cēsu apr. Drabešu pag.
lauksaimnieki: Jānis Sproģis—«Ventos»,
Eduards Bambis — «Bērzkalni», Kārlis
Āboliņš — «Putras» dzirnavis, Pēteris
Cepurīte — «Jaungribujos» un Roberts
Šūmanis — «Kūpuros». Šopiecu latvju
zemes arāju dižajam piemēram, lai seko
ari citas atsaucīgas sirdis, jau tuvākā
laiki uzaicinot pie sevis atpūtā kādu
frontinieku, jo ki karavīri ciņu ugunis
un lielgabalu dārdos ikbrldi stāv nomo-
dā par mums, tā savu mierīgo darbu
strādājot lai esam ari nomodā par saviem
karavīriem un lai mūsu atsaucība dienu
no dienas kļūst (ielika un plašāka!

Rudens ieskaņa Priekuļos
Priekuļu sportisti noslēdzot sezonu

bija pulcējušies kopi ar sporta draugiem
pagasta nami, lai šaurākā sabiedrībā
pārrunātu par aizvadīti vasarā rūdītiem
spēkiem un gūtiem panīkumiem. Vērā
ņemot patreiz veicamo lauku darbu
daudzumu un viqu steidzamību, sportisti
no plašāka sarīkojuma bija atteikusies,
kaut gan tādam bija gatavojušies jau
ilgāku laiku.

Vakars norisinājās sirsnības un
sadraudzības atmosfairā. Sarīkojumu
kuplināja vingrojumi, kurus labi slīpē-
jumā izpildīja Priekuļu jaunieši. Un

tad viesiem gar acīm, kā uz kino lentas,
garām paslīdēja vingrošana pirms 300 g ,
vingrošana mūsu dienās un vingrošana
pēc 200 gadiem,ko atjautīgi un gaumīgi
sporta draugiem demonstrēja brūni ie-
degušfispriekulietes kopīgi ar izpalidzēm.
Ar patriotiskām un humoristiskām dzie-
smām uzstājās vel ari sekstets - Galdā
bija rudens ziedi un nogaršošanai ari
jaunā raža, par ko rūpējušās sportistes.
Skanēja dziesmas, vijās tautas dejas un
rotaļas. Priekuliešu jaunatne apzinās,
ka aizvadītajā sezonā gūti jauni draugi,
nolīdzināti asumi starp bijušiem naid-
niekiem. Veidojas vienība, kas ar pa-
celtām galvim un latvieša sīkstumu izies
cauri kara laika grūtībām. Paldies ne-
nogurstošam sporta dzīves vadītājiem
Kaliksona kgm un Valdurs jkdzei.

*
Vasariji Priekuļos jau sen nopļauti.

Dūc kuļmašīnas — maisos birst zelta
graudi. Birumu gan priekulieši bija
gaidījuši bagātiku.

Ziemiji, pa lielākai daļai, visur
apsēti. Var acis jau mielot ar jauno
asnu zaļumu.

Patlaban visu domas un rokas pie-
vērtas kartupeļu novlkšanai. Pēdējās
saulainis dienas visus, kam tikai vēl
kautcik spēks kaulos, izsaukušas kartu-
peļu laukos. Daudz tur ari krietnu

izpalīgu. Jā mēs zinām, ka ir ari tādi
izpalīgi, kas tikai vārda pēc skaitās
mājas grāmatās, vai ari savu izpalīga
laiku uzskata par seno laiku izbraukumu
za|umos, tad gods jidod priekuliešu
izpalīgiem. Viņu vidū tādu nav, bet ir
gan izpalīgi, kas varētu būt par priekš-
strādniekiem un darbu vadītājiem. Ti
kāds miertiesnesis K. no Daugavpils,
mīļš paldies viņam par lielo talku, no
agra rīta līdz vēlam vakaram ar neiz-
sīkstošu humoru un īsta latvieša darba
prieku vienmēr cīnījis darbinieku pir-
majās rindās, izsaukdams gūstekņu un
poļu strīdnieku vidū apbrīnu. Vakaros
parasti norisinājās mazi konflikti. Kad
poli darbu gribēja jau beigt, tad minē-
tais miertiesnesis tos sapurinija, ka kara
laikā jāstrādājot nevis pēc stundām, bet
pēc vajadzības — «pusstundiņu vēl no-
strādāsim, kamēr satumst.»

Un tādi izpalīgi Priekuļos ir vairāki,
kas labi izprot pārdzīvojami laikmeta
zīmes — bet katram latvietim vaja-
dzētu būt ar šādu izpalīga stāju.

Vērotāja.

Dzīves grūtdieņi nedrīkst palikt postā un trūkumā
Tautas Palīdzības Cēsu pilsētas apriņķa darbs

Lai iepazītos ar TP Cēsu apriņķa
un pilsētas apriņķa darbību šajās die-
nās Cēsis ieradis TP organizācijas
priekšnieks B. Pavasara, kuram bija ga-
rāka apspriede ar Cēsu apriņķa veciko
J. Venneru un pilsētas veciko H. Dra-
vu. Sniedzam Šoreiz mazu pārskatu
par TP pitsltas apriņķa darbību, kas
risinās Cēsu pilsētas veciki virsvadlbi.

Tikko bija izskanējis iekšlietu ģe-
nerāldirektora gen. O. Dankera aicinā-
juma visai latvieSu tautai Iekļauties pla-
šajā pašpalīdzības darbi, ari Cēsis no-
dibinājās TP nodala, kas 10. oktobri
atskatīsies uz savu pirmo darba gadu.
Visumā jāatzīst, ka cēsnieki godam iz-
pildījuši savu lielo pienikumu un jauno
pasākumu atbalstījuši kS meterifili ti
ari morāliski. Lielajā palīdzības darbi
iekļāvusēs ari Cēsu jaunatne, apvieno-
joties pie skolām noorganizētās TP ko-
pās. Talcinieku skaits patreiz ir 539,
kas ņemot v€rā mūsu pilsētas iedzīvo-

tāju skaita, gan varēja būt lielāks Sa-
gaidīsim turpmāk lielāku aktivitāti ari
no pasīvo cēsnieku puses.

Pag. rudeni un ziemā Cēsu pils.
apriņķis rosīgi piedalījies ziedojumu
vikiani un to sakirtoianā Lielvācijas
armijas vajadzībām un latviešu brīvprā-
tīgiem Sagatavoti un nosūtīti vairāki
simti ve(as komplektu, dati simti zeķu,
cimdu u. c. Līdzekļu sagāde rosīga
bijusi līdz. sagides sekcija, sarīkojot
pag. sezonl 7 teātra izrldes un 4 kon-
certus, kas devuši RM 3.700lielu skaidru
atlikumu. Visi darbības gadi organi-
zācijai ieplūduši kopsumfi līdzekļi par
RM 17.000. No šis sumas uz talcinie-
ku iemaksām krīt RM 2.600.--, ieņēmu-
mi no ziedojumiem dod RM 8.450.—,
no sarīkojumiem RM 3380.— nn dažādi
ieņēmumi RM 2570.—. Kas attiecas uz
šo līdzekļu izlietošanu, tad dabīgi, ka
lielākā tiesā no tiem izdota dažādiem
pabalstiem: gan kara laikā izpostītām

ģimenēm, gan trūkumcietējiem, gan ari
sniedzot atbalstu no boļševiku varas
cietušiem bērniem. Ar naudas līdzek-
ļiem, drēbēm un apaviem ki regulāri,
ti ikmēnešus pabalstītas 170 ģimenes
vai atieviiķas personas. Bez tam pa-
balstīti ari trūkumi nonlkušte bijušie
nacionalizēto namu īpašnieki, piešķirot
viņiem pabalstus iru samaksai. Ar lielu
darba prieku ir strādājusi līdzekļu sa-
gides un sadales sekcija N. Andersona
kundzes vadlbi, sagādājot veļu un drē-
bes armijai, dažādus rokdarbus un izšu-
vumus loterijai un bazāram, pārstrādājot
un izlabojot vecos apģērba gabalus.

Vel atzīmējams, ka lai cietušās
ģimenes un trūkumcietējus pabalstītu ar
pirtiku, pavasari iedēstīti 1,5 ha ar
kartupeļiem, kas tagad no pašiem talci-
niekiem tiek novākti. Pie TP pastlv
ari dramatiski kopa ar 15 aktieriem
un algotu režisoru. Uzsikot darbu marta
mēnesi, ši kopa jau devusi 4 izrldes.
Ļoti sekmīgu darbību uzrīda ari vese-
lības kopšanas punkts ārstes Krūms va-
dībā ŠI punkta uzturēšanai izdoti piri
par RM 4000.—.

Kas attiecas uz TP Cēsu apriņķa
turpmāko darbību, tad patreiz darbi-
nieki pieliek vislielākās pūles un ener-
ģiju, lai Cēsis labi izdotos šī rudens
ziedojumu vākšanas akcija laikā no
18.—25. oktobrim. Šisakcijas atklāšanas
dienā — 18. oktobri, paredzēta liela
lotereja (rokdarbu, augļu, dažādu sīku
mantu) un bazārs. Plašo sagatavošanas
darbu veikšanā lielu palīdzību sniedz
Cēsu pilsētas draudzes un lekšmisijas
dāmu komitejas locekles, kas gandrīz
ikvakarus pulcējas viekopus, lai attiecī-
gos priekšdarbus veiktu laiki. Nākošā
darba posmā paredzēti ari dažādi citi
sarīkojumi, kuru tīros atlikumus izlietos
cietušo ģimeņu un trūkumcietēju vēl
pilnīgākai apgādei un atbalstam.

Paziņoju iris
Ar to ievietoju iedzīvotāju ievērī-

bai A/S «Ādu un vilnas centrāle» Cēsu
noliktavas S. g. 5. goktobra paziņojumu
par prēmiju izsniegšanu aitu un jēru
kažokādu nodevējiem:

«Lauksaimnieki — pašražotāji, sa-
kari ar S. g. 7. sept. Reichskomisira
noteiktām prēmijām lauksaimniekiem-
pašražotajiem par nodotām aitu un jēru
kažokādim laiki no š. g. 15. sept. līdz
31. oktobrim «Adu un vilnas centrile»
uz vietas izsniedz ari prēmijas seko šā
daudzumi:

Par katru nodoto 1 gab. aitu vai
jēru kažokādu pašražotajā saņem 1 gab.
jēlmitu sedulkas siksnu 170—190 gr.
kopsvarā. Par katrām nodotām 2 gab.
aitu vai jēru kažokādām pašražotajā
saņem 1 pāri pastalādu 360—400 gr.
kopsvari. Par katrām nodotām 3 gab.
aitu vai jēru kažokādām pašražotājs sa-
ņem 1 pāri jēlmitu dzeņaukstu 570—600
ar. kopsvarā. Par katrām nodotām 4
gab. aitu vai jēru kažokādām pašražo-
tājs saņem līdz 800 gr. platidu siksnas,
iemauktiem vai slejām.

Kā līdz šim, tā ari uz priekšu ne-
vienam jēlādu nodevējam netiks prasīts
vai pētīts kādi veidi jēlādas iegūtas.»

Reizē ar šo aizrīdu, ka laikraksta
«Cēsu Vēstis» š. g. 2. oktobra numurā
ievietotā paziņojumā par aitu un jēru
kažokādu nodošanu ieviesusies kļūda
uzskaitot prēmiju apmērus. Izlabojot
kļūdu, aizrādu, ka prēmijas noteiktas
augstāk minētā «Adu un vilnas centrā-
les» Cēsu noliktavas S. g. 5. oktobra
paziņojumā uzskaitītos apmēros.

H. Drava, pilsētas vecākais.

Noteikts pasta naudas pār-
vedumu un izmaksas rīkoju-

mu glabāšanas termiņš.
Izsniedzamie pasta naudas pārvedumi un iz-

maksas rīkojumi dienesta pasta kantoros, seviSķi
pasta nodaļās daudzreiz glabājis neparasti līgi ad-
resāta neierašanās dēļ, kas apgrūtina Rīgas pasta
Jeku Iestādes pārbaudes darbus. Lai nodrošinātu
Izmaksu laiki, pasta pārvedumiem un Izmaksas
rīkojumiem noteikts 8 nedēļu glabāšanas termiņš,
skaitot no sūtījuma ienākšanas dienas.
i£ž QPar pasta pārveduma vai Izmaksas rīkojums
ienākšanu pasta iestāde paziņo saņēmējam ar pa-
ziņojuma karti. Ja 14 dienam paejot pasta pārve-
duma summa vēl nav saņemta, tad izraksta otru
paziņojuma karti. Pasta pārvedumus un izmaksas
rīkojumus, kurus šo 3 nedēļu laiki nav iespējams
izmaksāt, pasta iestāde apstrādā kā nepiegādātus
un nosūta atpakaļ sūtītajam.



Miris tirgotājs Jānis Oša
Nakti no 7. uz 8. oktobri Cēsis,

savā dzīvokli, ar sirdstrieku 44 g. vec.
miris plaši pazīstamais manufaktūras
tirgotājs Jānis Oša. Kā patstāvīgs vei-
kalnieks viņš uzsāka savas gaitas turpat
20 gadus atpakaļ un drīzi vien ieņēma
vadošo vietu manufaktūras tirdzniecības
nozare Cēsis. Boļševiku varai iebrūkot,
J. Oša zaudēja visus savus Ipaiumus un
1941. g. baigās jūnija dienās aizrāva
aezinlmS sveiumā ari viņa dzīves biedri.
Kaut ari dziļi sagrausi» par likteņa sma-
giem piemeklējumiem, J. OSa pēc mūsu
zemes atbrīvošanas no boļševiku jūga,
ar ticību nākotnei atkal uzsāka savas
tirgotāja gaitas un kopā ar daudziem
citiem bēdu nomāktajiem, cerēja vēl
kādreiz sastapt sveiku un veselu ari
aizvesto dzīves biedri, šai cerībai
tomēr nebija lemts piepildīties.

Baznīcas ziņas.
Cēsu pilsētas draudze.

Kristīts: Juris-Dzlntars Francis.
Laulāti: Raunas slerotavas vadītājs Zig-

munds Butāns no Raunas ar Mirdzu Cūbergs no
Raunas pag. Tīruma mākoņām.

Miruši: Pēteris Ābols 66 g. v. apb. 10.
oktobri Bērzaines kapos.

Pļaujas svētkos, svētdien II. oktobrī diev-
kalpojums pīkst. 5 p. p, Vijolnieks Veilands, trom-
petists Hagendorfs, dziedas no dziesmu lapiņām.
Cēsu skolu ievadījuma dievkalpojums pirmdien,
12. oktobri pīkst. 11 ritā, koris, muzikāli priekšne-
sumi, dziesmu lapiņas. — Cēsu pils. Tautas Palī-
dzības un Cēsu Sv. Jāņa baznīcas pils. draudzes
un iekšmlsijas kopējais bazārs notiks svētdien,
18. oktobri Cēsu Vieslgā b-bā. Bazāram ziedoju-
mus nodot laipni lūdz baznīcas zakrlstejā no pl.
10—12 ikdienas.

Cēsu lauku draudze.
Miruši: Jānis Hartmanis, 57 g. v. no

Cēsīm, Eduards Bērziņš, 54 g. v. no Kārļu valsts
dārzsaitnnlecības, Mārtiņš Zvirgzdiņš, S0 ģ. v. no
Cēsīm, Karlīne Upmanls, dzim. Ozols, 81 g. v.
no Cēsīm.

Svētdien, 11. oktobri, pīkst. 11, Pļaujas sv.
dievkalpojums ar Sv. dievgaldu baznīcā. Dziedas
Cēsu vīru koris. Pēc dievkalpojuma sanāksme dr.
mājā pad. locekļiem, pērminderiem un dāmu ko-
mitejas loceklēm. Šeit skolot. A. Skuja nolasīs re-
ferātu .Cilvēka dvēseles dzīve*. Pēc referāta se-
kos kopējs groziņu vakars. Pieteikšanās Sv. diev-
galdam, piektdien, 9. oktobrī dr. kancelejā no
pīkst. 10,30—13.

Araizu draudze.
Kristīti: Ligita-Māra Reķis no Vaives

pag. Lejaskozakām.
Laulāti: Agronoms Andrejs Jesens no

Pētemieku pag. Blrzuliem ar Mirdzu Riekstiņš no
Pēternleku pag. Osājiem.

Miruši: Karlīne Kaape, dzim. Putenis,
no Cēsīm, 76 g. v., Mircis Zvirbulis no Cetim,
77 g. 4 men. v., Marija Slavleša, dzim. Sūrltis,
no Rāmuļu pag. Ķēsām, 88 g. 11 men. v., Mari-
ja Nikļtlnš no Cēsu pag. MazUreļiem, 2 g. 5 men.
v., Jānis Jekabsons no Ieriķiem, Skujiņa mājas,
68 g. vecs.

Svētdien, 11, oktobri pīkst. 11 rīta Pļaujas
svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Dziedās Dra-
bešu lauks, b-bas koris skolot. A. Prtednieks vad.
Dziesmu lapiņas. — Pirmdien, 12. oTct pīkst. 11
ritā skolu mācības gada sāk. dievkalpojums.
Dziesmu lapiņas. — Svētdien, 18. okt. dievkalpo-
jums pīkst. 11 riti. — Ticības atj. svētkos, sest-
dien 81. okt., dievkalpojums pīkst. 11 rīti.

Dailes teātra viesizr. Cēsis
Griežam mūsu lasītāju uzmanību

uz to, ka Cēsis visā drīzumā, ar A. Mē-
teres Ozolas 3 cēl. kom. «Ciko» vie-
sosies Dailes teātris. Komēdiju Ed.
Smilga virsvadībā inscenējis P. Lucis.
Izrādāmā darba īsu saturu sniegsim nāk.
numurā.

5. g. 12. oktobrī

atjaunoju
savu pārtraukto darbibu

Merijas Reiters
rakstu darbu birojs

Rīgas Ielā 18, tēļr. 225.

Rakstnieku vakars Cēsis
ACS Vidzemes novada pārstāv-

niecības «Atpūta un dzivotprieks» š,g.
3. oktobri Cēsis sarīkotajā rakstnieku
vakarā plašā Vieslgis b-bas zāle pār-
pildīta līdz pēdējai vietai. Izrīkojuma
mērķis simpātisks: vakars veltīts lieli-
nieku Ivikā zudušo rakstnieku piemiņai.
Tik plašu un vispusīgu izrīkojumu reti
nākas piedzīvot. Vienā vakarā prezen-
tētas vairākas mākslas : dzeja, dziesma,
mūzika, balets, pie tam mūsu labiko
mākslinieku izpildījumā. Bet ari laba
nedrīkst sniegt par daudz: pārēdināšana
nav veselīga. Vairāk kā stundu vien-
laidus (kopā ar referātu gandrīz divas
stundas) klausīties lirisku jeb jūtu dzeju,
kur dažkārt nav pat literāru tēlu pie
kuriem piesaistīties, caurmēra cilvēkam
ir grūti. Bez tam cilvēkam izrīkojumā
svētku drēbēs,neikdienišķā noskaņojumā,
citu vidū dabiski gribas vairāk dažādī-
bas. Pat dramatiskos darbos, kur noti-
kumi un sarežģījumi intriģē cilvēku, kur
līdzās saturam daudz palīglīdzekļu: de-
korācijas, gaismas afekti, kostīmi, kustī-
bas, personu maiņas u. t. t., palaikam
pēc smaga dramatisma ieved tā sauc
retardāciju jeb darbības palēnināšanu,

noejot malā no temata ar jokiem, ļaužu
skatiem, dziesmām u. t. t : dziju jūtu
spiediens nav ilgstošiizturams. Un ne-
izturēja šoreiz ari Cēsu publika. Tā
ari izskaidrojama, lai gan ne piedodama
publikas ne visai klusi izturēšanās pir-
mās daļas beigās. Neuzmanība šoreiz
— tikai pārēdināšanas noguruma vaina.
Bet šī piezīme lai nemazina vakara vēr-
tīgumu un mūsu prieku un pateicību
dzejniekiem par ciema kukuli, kas ari
šajos grūtajos laikos, kad mēs visi esam
norūpējušies par dienišķo iztiku, atgā-
dināja, ka cilvēks nedzīvo no maizes
vien.

Pēc Cēsu apriņķa vecāki J Venne-
ra vakara atklāšanas runas, dzejnieka
Jāna Veseta referāti par mūsu zuduša-
jiem rakstniekiem publiku jau ievadīja
drūmā, šim vakaram piemērotā noska-
ņojumā. Labi pārdomātais, saistlgais,
sirsnīgi, saturam piemērotā balsi priekšā
celtais referāts atstāja dziļu iespaidu.
Zīmīga un pievilcīga ir referenta izdo-
ma zudušo rakstnieku attēlus ierit naci-
onālā karogā un karogu atsedzot, tos
rādīt mūsu nacionālo krāsu vidū: nacio-
nālisma dēj jau viņi pazuda. Kur tagad

viņi, šie mūsu dārgie tautieši ? Cik pār-
nāks? Kad pārniks? . . . Kas atsvērs
mums, piem., kaut tikai savdabīgā spēka
vira Aleksandra Grina zaudējumu vai
himniskā tautas slavinātāja Leonīda
Breikša trūkumu? . . . Baigs klusums:
kas lai atbild uz šiem jautājumiem! —
referents tikai runāja par Alfonsu Franci,
Aleksandru Grīnu, Vili Veldri, Kārli
Lapiņu, Ernestu Brastiņu, Richardu Vai-
dēšu, Jāni Kalnu, Leonīdu Breikšu. —
Nav saprotams, kāpēc referents kaut
tikai vārdā neminēja tādus mūsu aizve-
stos rakstniekus kā Ati Ķēniņu,Llgotņu
Jēkabu, Ernestu Arni u. c, kas nacio-
nālu 1it. darbu strādāja ari grūtajos pār-
krievošanas laikos. Ja referents piemi-
nēja Ernestu Brastiņu, kas taču nav tīrās
daiļliteratūras pārstāvis, — un Brastiņš
ir jāmin zudušo literātu starpā 1 — vai
tad nevajadzētu kaut tikai vārdā nosaukt
ari vēl citus, piem., Rob. Kroderu, Lon-
ginu Ausēju, Herm. Asari? —

Savus dzejoļus nolasīja dzejnieki:
Elza Ķezbere, Vilis Cedriņš,Ēriks Rai-
sters, Kārlis Eliass, Jānis Vesels. Pro-
tams, var jau rakstnieku darbus katrs
pats mijā klusībā izlasīt nn varbūt vēl

nopietnāk pārdomāt un izjust, bet paša
autora persona uņ dzīvais vārds atstāj
uz klausītāju sirsnīgas draudzības iespai-
du un padara ari viņa darbu tuvāku.
Ja ari nekatrs rakstnieks ir labs dekla-
mētājs, ari deklamācija prasa skolas, tad
jāprot klausīties ari nemākslotus vārdus
un priecāties par vienkāršības skaistu-
mu. Nav vajadzīgs ie runāt par katru
mušu viesi atsevišķi: par viņiem visiem
ir jau runāts mūsu 1it. apskatos, un pā-
ris dzejoļos neviens nevar sevi pietie-
koši parādīt. Tomēr ari nedaudzie cie-
ma kukulim atvestie dzejoli visumā lie-
cina par mūsu dzejas attīstību patīkamā
virzienā: izkopta forma, uztveres svai-
gums, niansēti skaidrs stils, laba lat vielu
valoda, nav pārgudrības vai tukšas di-
žošanās ar laikmetu modes idejām. —
Zinātne ir internacionālā, māksla resp.
literatūra — nacionāla, un rakstnieki ir
nacionālo vērtību radītāji, bez kurim
tautai nav pastāvēšanas tiesību.

Mariss Vētra mums vecs pazina
un vienmēr gaidīts viesis. Žēl, ka viņš
slimības dēļ nevarēja visu paredzēto
programmu izpildīt. Ari Teodors Li-
cis, daflrunas meistars, mums vecs pa-
ziņa, vismaz pēc balss, no viņa darbī-
bas laikiem radiofonā. Viņa iztulkoju-
mā mākslas darbā dažreiz atklājas vēr-
tības, kam mēs paši varbūt esam paslī-
dējuši garam. — Vienkāršam klausītā-
jam Lūcijas Garūtas klavieru mūzika
(tautas dziesmu motīvi)- .pašas autores
izpildījumā likās kā klusa, skumja lūg-
šana,, smalki niansēta un noskaņota
māksla. —? Vakara otrā daļā lielāko
priekšnesumu daļa, laikam ari saslimušā
dziedātāja Vētras tiesu, nācās izpildīt
mūsu pazīstamajai baletdejotājai E. Pfei-
jerei, viņas priekšnesumi guva pelnīto
atsaucību publikā. A. Skuja.

Cēsu skolotāju konferences darba cēliens
Skolotāju konferences | tiesa darba

cēlienā savus norādījumus sniedza skolu
departamenta direktors J. Celms. ViņS
īsos vārdos raksturoja divus aizvadītos
mācības gadus, kas bijuši smagi skolas
darbā un tik dažādi savā saturā. Tie jā-
atceras un jāsalīdzina, jo tikai no piere-
dzes un pagātnes kļūdām var kāpt nā-
kotnes kalnā. Komunistu gads latvju
skolotājiem ka garīgā, tā ari fiziskā ziņā
bija nespēka gads, kas pilnīgi sagrāva
skolotāju autoritāti. Skolas slik-
tākais skolnieks par skolotājiem varēja
ķengāties sienas avīzē, viņam vajadzēja
pat klases priekša nožēlot savus .grēkus *.
LatvieSu tauta nekad nedrīkst aizmirst tās
morāliskās un fiziskās ciešanas ko viņai
sagādāja boļševiku valdīšanas laiks.

Neskatoties uz kara laika grūtībām,
pagājušā mācības gada veiktais darbs jā-
atzīst par labu. Skolotāji strādājusi ar
retu pašaizliedzību. Bet boļševiku laikā
atstātais mantojums vēl visumā nav zudis.
Vēl aizvien zeļ nesaticība, skaudība un
citu aprunāšana un nomelnošana. šis
ļaunās parādības jāizskauž.

Tālāk direktors J. Celms iepazīsti-

nāja skolotājus ar pārvērtībām skolu lie-
tās. Ar jauno mācības gadu pēc Vācijas
parauga ari Latvijā visos apriņķos sāks
darboties augstākas tautskolas, kas saga-
tavos audzēkņus augstākam arodskolām.
šo skolu kurss ir četrgadīgs. Arodskolu
tīklu Šogad ievērojami paplašinās, atklājot
vairākus jaunus technikumus. Mūsu ve-
cākiem būs briva izvēle savus bērnus
sūtīt Sajās skolās, bet Vācijā to nosaka
pamatskolas skolotāji, vērojot skolēna
tieksmes un spējas. Direktors Ieteica pēc
iespējas plaši izmantot skolu filmas, ko

. varās dabūt no jaunās filmu centrāles.
Mācību līdzekļus jācenšas izgatavot pašiem.

Skolas darbam un jaunas latvieSu
paaudzes audzināšanai skolotājiem jāpievēr-
šas ar visu sirdsdedzibu. Jaunatnes au-
dzināšanai neviens solis nedrīkst būt par
grūtu. Skolai jāaudzina mīlestība uz mūsu
tēvu zemi, tāda mīlestība, kuru var aplie-
cināt nevien vārdiem bet arī ar labiem
darbiem. Skolai jāstiprina latviskā uzņē-
mība, latviskais darbs, izpalīdzības gars
un glīta, tīra mājas dzīve Jāpropagandē
agrās laulības, jārunā par kuplas ģimenes
svētību, jo visu centienu centrā jāstāv

ģimenei un tautai. Mums nevar būt ne-
kādas tiesības prasīt sev vietu jaunā
Eiropā, ja būsim izmirstoša tauta. Sko-
lotājiem Jābūt tam gaišajam centram, kas
tālā apkārtnē izstaro gaismu un dod sa-
biedrībai nesalaužamu ticību mūsu tautas
nākotnei.

Aizskarot saimnieciskos jautājumus,
direktors aizrādīja, ka jaunajā mācības
gadi vislielākās grūtības radis apgaismo-
šanas jautājums. Ja pagājuši gadā bija
dažas rezerves, tad tagad šis rezerves
izsmeltas. Ir pasūtītas apm. 4500 lielās
karbīda lampas — katrai skolai paredzētas
četras. Apkures jautājums nokārtots ap-
mierinoši. Tāpat lielas rūpes sagādās
skolēnu apģērbu un apavu iegāde. Šis
jautājums nav izkārtojams no centra, bet
atkarājas no skolotāju un vecāku ener-
ģijas. Savu runu noslēdzot direktors J.
Celms vēlreiz aicināja skolotājus uz ide-
ālisma pilnu darbu.

Pēc tam Cēsu valsts ģimnāzijas fi-
ziskās audzināšanas skolotājs Ķirkums
nolasīja referātu par fiziskās audzināšanas
uzdevumiem pamatskolās. Referents uz-
svēra, ka šajā audzināšanas nozarē ar
pagājuSo gadu uzsākts jauns ceļš un fiz.
audzināšanas uzdevumi kļuvuSi daudz
plaSāki. Lai darbu sekmīgi veiktu, skolo-
tājiem jānodibina pareizs uzskats par fi-
ziskās audzināšanas mērķiem un uzde-
vumiem, kas iziet galvenā kārtā uz to,
lai jaunatni audzinātu savai tautai un valstij.

Konferences noslēgumā pārskatu par
pagājušo mācības gadu Cēsu apriņķa
skolās sniedza tautskolu inspektors K.
Streipa. Pagājušo gadu Cēsu apriņķi
darbojās 65 skolas ar 230 skolotājiem.
Skolotāju sastāvs labs un skolās darbina
noritējusi sekmīgi. Skolas darbā ir vērots
daudz pozitīva, par ko var tikai priecāties.
Ir arī konstatēts, ka dažās skolās darbam
vājas sekmes. Tas blakus apstāk|u dēļ,
kur skolotājam darba vietas tuvumā pie-
der kāds īpašums. Tāpat vienā otrā vietā
vairāk vērības jāpiegriež uzskatu līdzekļu
pielietošanā un sagādāšanā. Dažām sko-
lām lielāku vērību vajadzētu plagriest arī
valodas kultūrai, apkārtnes mācībai un
skolēnu rokrakstam.

Pasksidrojumus par skolas filmām
sniedza Cēsu apriņķa filmu centrāles va-
dītājs E. Lūse. _ Rīgā nodibināta Austrum-
zemes zinātnisko un mācības filmu, gai-
smas skatu un Skaņu plašu centrāle, bet
pie katra apriņķa Šīs centrāles nodaļa kā
apriņķa centrāle. Tā apgādās skolas ar
moderno audzināšanas mācības filmām,
gaismas skatiem un skaņu platēm. Pa-
gaidām apriņķa centrālei būs 2 filmapariti,
kurus pēc vajadzības izsniegs skolām.

Sanāksmes beigās skolu departamenta
direktors J. Celms un inspektors K.
Streipa vēl sniedza paskaidrojumus uz
atsevišķiem skolotāju uzstādītiem Jautāju-
miem, bet uz saimnieciska rakstura Jau-
tājumiem atbildēja apriņķa vecākais J.
Venners. Dienas darbu noslēdzot Cisu
apriņķa tautskolotāji Šķīrās ar jaunu darba
sparu un ticību nākotnei un nodziedāja
patriotisko dziesmu .Svēts mantojums Si
zeme mūsu tautai*^ fv.

Zemnieku darba godināšana
LD Rīga. Latvijas generālapga-

bālā, tāpat kā Lielvācijā šogad oktobra
mēneša pirmajā svētdienā zemnieks un
pilsētnieks pateicībā par zemes sniegto
ražu svinēja Pļaujas svētkus. Šinī saka-
rība ģenerālkomisārs Rīgā Dr. Drechsler's
savās dienesta telpās pieņēma latviešu
zemnieku delegāciju, kuri bija visu
generālapgabala apriņķu pārstāvji, to
starpā ari dravnieki, zvejnieki un dārz-
nieki. Delegāti skaistos tautas tērpos
generālkomisāram šī gada Pļaujas svētku
atcerei pasniedza sava darba augļus.

Saimniecības ģenerāldirektors Žagars
generālapgabala zemnieku vārdā apsveica
generālkomisāru, nododot viņam latviešu
zemnieku labākos novēlējumus. Zem-
nieku delegācijas vārdi runāja Valmieras
apriņķa pārstāvis Melderis, kas uzsvēra,
ka, pateicoties frontes karavīru ieroču
stiprajai aizsardzībai, latviešu zemnieks
jau otru gadu var mierīgi ievākt zemes
sniegto ražu.

Ģenerālkomisārs Dr. Drechsler's,
uzrunājot zemnieku delegāciju pateicās
par dāvanām un izteica prieku, ka varot
apsveikt latviešu zemniekus pie sevis.
Zīmīgie P|aujas svētki jau gadsimtiem
ilgi tiek svinēti Lielvācijā un ari Latvija.

Kopš varas pārņemšanas Viciji šie
svētki tur k|uvuši par zemnieka goda
svētkiem. Ari latviešu zemniekam šī
diena jāuzskata kā sava darba goda
diena. Ģenerālkomisārs pateicās zem-
nieku pārstāvjiem par to sirdsdedzi, ar
kuru viņi veikuši savu darbu, neraugo-
ties uz kara laika grūtībām. Šodien
daudz runl par zobenu un arklu. Tāpat
kā karavīrs pēc uzvaras vienā kauji
tūliņ dodas nākamajā — tāpat ari zem-
nieks pēc viena pabeigta darba posma
nevar tagad mierīgi salikt rokas klēpi
un gaidīt, bet viņš jau domā par nāka-
mo darbu un ciņu. Visas cīņas un visu
kopējs darbs ir veltīts vienam mērķim —
uzvarai. Mēs apzināmies, ka uzvara
būs mūsu pusē un ka tā uz gadu desmi-
tiem un gadu simtiem nodrošinis mieru
un labklājību. Un darīsim mūsu darbu
ar vēl lielāku prieku, apzinoties, ka
visu mūsu darba augļi nāks par labu
mūsu bērniem un bērnu bērniem,» —
ar šiem vārdiem ģenerālkomisārs noslē-
dza savu uzrunu un katram delegācijas
pārstāvim šī gada Pļaujas svētku atcerei
un zemnieka darba godinājumam piemi-
ņai pasniedza grimatu.

Sagaidāma rosīga mūzikas dzīve
Cēsu valsts mūzikas skola ari kara laikā

vienmēr stāvējusi nomodā par pilsētas muzikālo
kultūru. To jau pierādīja tās nenogurstošā darbība
pagājušā koncertu sezonā. Ari Šogad nodomāts
sarīkot vērtīgus koncertus, gan ar vietējo un ari
citu pilsētu labākiem spēkiem. Dzīvu dalību Sals
koncertos ņem Cēsu simfoniskais orķestris, kurš
jau tagad uzsācis mēģinājumus.

31. oktobri (Ticības atjaunošanas svētkos)
Cēsu Sv. Jāna baznīcā notiks lielākais garīgais
koncerts šinī sezonā, kur dalību ņems simfoniskais
orķestris diriģenta K. Ozola vadībā, Cēsu vīru ko-
ris K- šmita vadībā, dziedātājs E. Ramāts, ērģel-
nieks A. Kalnājs un vijolnieks K. Veilands, kurš
spēles simfoniska orķestra un ērģeļu pavadījumā
vecmeistara A. Corelli variācijas .La Fona".

Vijolniekam K. Veilandam padomā no-
vembra sākumā sarīkot sonātu vakaru, ar Valmie-
ras pianistes brīvmāksllnleces Alvīnes Sineps kun-
dzes līdzdalību. Programā būs Hendeļa g-molla
sonata, L. v. Beethovena slavenā .Mēnesnīcas so-
nāta* un E. Grīga lielā A-molla sonata. Šāds so-
nātu vakars Cēsīs nav sen noticis un prasa gan
nopietnas mūzikas mīļotāju un sapratēju pulciņu,
bet cerams ka CēsistŠdu netrūks. Par klasisko
mūziku un sonātu kā mūzikas formu referēs tanī
pašā vakarā pats koncertants.

Novembra beigās Cēsu simfoniskais orķes-
tris sarīkos L. v. Beethovena vakaru. Šādi atila
vakari Cēsīs jau ļoti iecienīti, ko pierāda notikušie

Pr. Šuberta un P. Čaikovska koncerti. Orķestris
sagatavo Beethovena I. simfoniju K. Veilanda va-
dībā. Beethovena ārijas dziedās A. Šiliņa un kla-
vieru mūziku atskaņos Daina Pavasare. Tāpat ar!
K. Veilands reierēs par Beethovena dzīvi un dar-
biem. Padomā vēl šādus stiia koncertus veltīt zie-
meļnieku (norvēģu, zviedru, somu, Igauņu un lat-
viešu mūzikai), kurā ņems dalību arī Cēsu vira
koris ar E. Ortga slaveno dziedājumu .Alvis Trlg-
vasons" simfoniskā orķestra pavadījumā. Simfonis-
kais orķestris viesosies šoruden arī Valmierā, Smil-
tenē, Umurgā u. c.

No nodomātiem koncertiem ar Rigas māks-
liniekiem lai minam prof. Vītola trio un citu izcilu
latviešu solistu koncertus. Tāpat ari notiks regulā-
rie 3—4 skolas audzēkņu vakari, kuros savus sas-
niegumus radis jaunākā paaudze.

Cēsu valsts mūzikas skolā
brīvas čello un kontrabasa stipendijas. Audzēkņi,
kas velētos mācīties šos instrumentus, varpieteik-
ties mūzikas skolas kancelejā, Raunas ielā 7, no
pīkst. 17 — 19. Mācīšanās uz skolas instrumentiem.

*
Mūzikas skolā ir dažas vakantas vietas pū-

šamo Instrumentu, dziedāšanas un vijoles klasēs.
Pieteikšanās sk)Ias kancelejā, Raunas ielā 7, 12.,
13. un 14. oktobri no pīkst. 17 — 19.



Nozaudēta
brola ar dzelteniem akmentiņiem
svētdien Viesigāa b-bas garderobē.
Laipni lūdzu to kungu, kas pa-
cēla, pret pateicības alga nodot
šīs av. kant. zem V. S. J* 3089.

Pērk slauc, kaziņu
Piedāv. ar cenu Cēals, Šmita kioski

Steidzīgi vēlos pirkt
jaunu vai mazlietotu ādas portfeli.
Piedāv. adresēt š. av. k. Nķ 3083.

Izdevējs: C*»u pilsētas patvaldība.
Atbildīgais redaktora: Arvīds l'aukulls.

Iespiests Cēsu spiest., Cēsis, Rīgas ielā 87. 5400

Pazaudētas
ejot i. g. 6. okt pl. 1 p. p. pa
Pils un Rīgas Ielu līdz Ht 63
dzeltenas dimu krelles. Ood. at-
radēju, pret pateicības algo, lūdz
nodot Cēsu policijā II. stāvi iat.
Nk 3. Ir dārga piemiņa

Pazaudēta
š. g. 6.oktobri ceļā pa Dublnskaa,
Gaujas Idām līdz 1. pamatskolai
brūna kabatas grimāt, ar 156 RM,
personas apliecību kartiņām un
citiem dokumentiem uz Alberta
Peleckis virda. Oad. atrad. lūdz
nodot Cēsis, Dublnskas ielā 5,
dz. 11,vai i.av. k. Naudu var pat.

Gada tirgus Cēsīs
1942. g. 19. oktobrī

KONFEKTES
uz pilsētu un pagastu vecāko izsniegtām iegādes atļaujām, plrdod

konfekšu fabrika .AUSMA" Cēsīs
Pils ielā * telef. 67.

,

Pēdēja bridi
vēl var apmainīt un iegādāt TP naudas loterijas lozes uz 4. klasi
E. Dubava grāmatnīcā, Rīgas ielā 87. Nenokavējiet!

Izloze sāksies 12. oktobri.

Laukstrādnieks
vld. g., klusas saticīgas dabas,
vēlaa atrādīt mazā saimniecībā.
Var ari pa ziemu kur nav saim-
nieka. Rakstīt Šmita kga kioskā,
Cēsis — A. Bērziņam.

ftrsugas āpšu suni
(ari kucēnu)

vēlas pirkt. Piedlvāt novada komisāra adjutantam Valmiera.
Telefons Valmiera 320.

Jaunraunas pag. pamatskolai
vajadzīga

skolas apkalpotāja
Jāpieteicas pie skolas pārziņa.

Steidzīgi meklē

apkalpotāju-sētnieku
8. Cēsu pilsētas pamatskolā. Pieteikties pie skolas pārziņa Dārza

ielā 4 (tāļr. 226).

Cēsu valsts arodskolas
kopgaldatn vajadzīga

saimniece un virtuves strādniece
DiA+nlk+iae clrnloc l/oncoloii

Saīmileee njodzigi
Cēsu pils. pašv. darbinieku kopgaldatn. Darbs 4—5 stundas dienā.
5 dienas nedēja. Piet. Cēsu pils. pašv. 8. istabā.

Vēlos pirkt klavieres
Piedāvljumus ar noteikumiem sūtit šis av. kantori zem J* 307&

1 * i**i ** i * r ** v ti -*i<* i ~nnri_n ~_r tm rri_nri_r jn

Kur Tu esi,
Tevi gaida lauzta sirds!

1 Gaujas līču zēns vēlas iepazīties ar meitenēm no 18—22 g. vecim.
Nop. prec. nolūkā rakstīt 51s av. kant JSfe 3067.

Vajadzīga kalpone
visiem mijas darbiem. Pieteiktie»
agronom. biroiā Pils ielā Nb 7

Precēts pāris
pastāvīgam darbam vajadz. lauk-
saimniecībā. Of. šīs av. k. J* 3061

Gans
vajadzīgs pie 8 govim Cēsu pag.
Viesiešās. Tēļr. LenJI 22 (vak.)

Kalpone
(var būt ari tikai pa dienu) vaja-
dzīga Zvirbuļu ielā 8.

Pērku kūtsmēslus
maksāju augstāko cenu. Piedāv.
nod. šīs av. kant. Ns 3086.

Balto leghormi cāļus —
1 gailīti un vistiņas turēšanai
pērk M. Jurģis Līgatnes ielā
J* 23 dz. 5.

Pārdodamas
2 LB telītes Cēsu Skudras, telef.
Drabeši 31.

Pārdod
ap 750 mtr 3 mm drāts RM 30.—
un jauna sporta bise, mod. 26,
maza kalibra RM 120.— Of. š.av.
kant. N? 3085.

Zirgs pārdodams
Cesls, Gaujas ielā Xs 34 dz. 1.

Labu piena govi
maina pret 2 g. v. kumeļu vai labu
darba zirgu Cēsis Poruka ielā 41.

Skolnieci
pieņem dzīvoklī Proi. Būmaga
ielā N> 24.

Skolnieci
pieņem dzīvokli Līgatnes ielā 3—1

Skolnieci
pieņem dzīvokli Palasta Ielā 4-2

Skolnieces
pieņem Gaujas ielā 34 dz. 4.

Skolnieci
pieņem dzīvokli Zirņu ielā St 5,
dz. 4, Cēsis.

p

Skolniecēm
izdod mēbelētu istabu Cēsis, L.
Katrīnas ielā 4 dz. 5. Turpat pār-
dod bajātu gītaru RM 15.—

Istaba izdodama
skolniekiem Dārza ielā M 3—1.

2 saulainas istabas
izdodamas skolniekiem-cēm Lau-
ciņos, Vanagu ielā 4 (pretim pil-
sētas saimniecībai).

Vidusskolniecei
izdod siltu istabiņu Vaļņu ieli
J* 83—10 (sētas mājā).

Skolniekos
pieņem dzīvokli (ir elektrība)
Kronvalda Ielā 41.

Skolniekiem
izdod Istabiņu ar atsevišķu ieeju
Rigas ielā 79.

Istabas
izdod skolniekiem Palejas iell 4.

Izīrējama
neliela mēbelēta istaba Torņa
ielā 1 dz. 5, Ieeja pretim bazn.

Izdodama istaba
ar atsevišķu ieeju Prof. Bumaņa
Ielā 1-1.

Dzīvokli meklē
ar 1 Istabu un virtuvi. Of. šis av.
kantori Nš 3094.

Šuvēja
kas varētu izbraukt uz laukiem,
lūdzu paziņot telei. Bērzkrogs 36.
Maliņa ir.

Kas varētu
jaunekli iemācīt dejot, lūdz at-
saukties lia av. kant. J* 8082.

Laukstrādnieks
vēlaa vietu uz laukiem. Ir gimen.
cilvēks un veļas turēt govi. Oi.
šis av. kant. .N? 3056.

Cēsu rajona lopkopības darbinieki apspriežas
Cēsu rajona lopkopības instruktore M. laun-

zeme bija sasaukusi sava rajona lopkopības pārrau-
šu apspriedi. Apspriede ieradās ari Cēsu apriņķa
lopkopības inspektors J. Banazis un sniedza
norādījumus. Oktobra mēnesi ir pieprasīts ievēro-
jami lielāks gaļas lopu skaits, kā iepriekšējos mē-
nešos, tāpēc ari oktobra un novembra mēnešos
jālikvidē visas vecās un ar veselības traucējumiem,
ki ari mazvērtīgas bezsugas govis. Tāpat iinīs
mēnešos jāizdara lopu skaita samazināšana saim-
niecībās, kur nav pietiekoši lopbaribaa, augaa lo-
pus pārdot uz kaimiņu saimniecībām un bezaugaa
nodot gaļā. Gaļas lopu nodevla ieskaita liellopus
150 kg un cūkas — 80 kg smagas un smagākas
un 6 gaļai pārdotas aitas skaita par vienu liellopu.
Katrā ziņā jāaudzē vairāk jaunlopu: kā augas te-
lītes, tā ari bullīši, jā no ieaudzētā jaunlopu skai-
ta atkarājas mūsu augaa lopu saglabāšanas iespē-

jas kara apstākļos. Sugas lopu audzēšana un pār-
došana ari atmaksājas, jo par tiem aamaksā ievē-
rojami augstas cenas. Saimniecībām, kurām lopba-
ribaa pietiek, pārdoto bezsugas lopu vieti jācen-
šas iegādāties sugas lopi. Sugas lopus jāpieprasa
sava rajona lopkopības instruktoram. Uz priekšu
pagaatu valdes reģistrēs ari sugai plrdotoa govs-
lopua un cūkas, sakot ar 6 mēnešu vecumu un ve-
cākus un tām saimniecībām, kuras tos pārdevušas,
ieakaitia gaļas lopu nodevās. Tāpat pagastu valdea
stingri raudzīsies, lai katra saimniecība gadā zinā-
ma Topu skaitu no savas saimniecības uz ārpusi
pārdotu, vai nu sugai, vai gaļai, jo par eksportam
Iiārdoto augas lopu skaitu mums samazina gaļas
opu nodevas. Tāpat uz priekšu gaļas lopu node-
vas pamazināsim tiem pagastiem, kuri pārdos uz
ārpusi vairāk augaa lopu. Paredzams, ka vaislas
staciju dzīvnieku uzturēšanai varēs nodrošināt ne-

pieciešamos lopbarības daudzumus. Tirsugas teķi
jāizmanto intensīvāki, lai ātrākā laikā uzlabotu
vaislas altu materiālu. Jāizvēlas vaislas cūku au-
dzētāju saimniecības, ku[as audzētu pārdošanai
vaislas kuiļus un cūciņas, jo sugas cūku cenas nav
normētas nn pārdotās cūkas ar 6 mēuešu vecumu
ari ieskaitīs gaļas nodevās.

Noslēdzot savus norādījumus J. Banazis
uzsvēra lopu pārraudzības darba lielo nozīmi ari
iinis apstākļos, jo no augas lopu saglabāšanas at-
karāsies mūsu saimnieciskais stiprums nākotne.
Rajona lopkopības instruktore M. Jaunzeme deva
tīri praktiskus norādījumus pārrauga darba izpildī-
šanā, uzsverot ka pārraugiem ciešāki jāsadarbojas
ar pagastu valdēm pie gaļas lopu nozīmēšanas,
Tāpat ari visas ziņas laiki un kārtīgi jāiesūta. Uz-
aicināja iesniegt ari sugas lopu telīšu, bullīšu un
sivēnu pieprasījumus.

Sanāksme piedalījās ari Cēsu rajona lopko-
pības instruktores palīdze M Vizulis.

Sanāksmi slēdza lielā vienprātībā apņemo-
ties veltīt visus spēkus lopu saglabāšanai šinis
kara apstākļos.

Dažādi pārkāpumi
Par liegšanos strādāt: Otto Graudiņu-

no Cēsim un Peteri-Voldemāru Tilderu
no Jaunraunas ar 6 nedēļām cietumi katru.

Par ierēdņu apvainošanu: Jāni Til-
deru no Jaunraunas ar RM 100 un Mariju
Tilderu no Jaunraunas ar RM 50.—.

1942. g. 7. oktobri no mums šķirās mūsu mīļais tēvs un brālis

dzim. 1898. g. 13. jūnijā

Sērojošie dēls un māsa

Jānis Oša

Mūsu draugs

Oša
dzim. 1898. g. 13. jūnijā

miris pēkšņā nāvē š. g. 7. oktobri

Draugi

Jānis

S. g. 7. oktobri pēkSņi
kārtibas sargs

nēvē miris Cēsu pilsētas palīgpolicijas

Jānis Osa
Viņu piemiņā paturēs

Cēsu apriņķa priekšnieks,
policija un palīgpolicija.

Mana mijā sieva, mūsu gādīgā māmiņa, sievas māte un vecmāmiņa

Karlīne (Jpmanis dz. Ozoliņš
aizmiga Dieva mierā savā 62. dzīvības gadā S. g. 5. oktobrī pulksten 13

Mīļo aizgājēju izvadīsim no sēru mājas Cēsis Zvirbuļu ielā Nš 10 piekt-
dien 9. oktobri pulksten 15 uz Lejas kapiem.

Dziji noskumušie piederigie
Pietrūka māmiņas čaklajās rokas,
Pabeidza pukstēt mīļoti sirds.

.

.

Mana neaizmirstamā māsa vira māsa un mūsu tante

Karlīne Upmanis
dzim. Ozoliņš

pēkSņi no mums aizgāja veļu valstī 5. g. 5. oktobrī pulksten 13

Viņu vienmēr dziļās sērās pieminēs

01*8118 3F QIITI6niDaudz dzīvē cieti, strādāji
Kā algu kapu mantoji.

,

.

, .
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£auksaimniece
veļas iepazīties

ar krietnu, centīgu lauku dzīves un dlrba mīļotāju kungu, var bQt
arī atraitnis ar bērniem, ne jaunāks par 45 gadiem, kas varētu būt
mīļš drauga dzīvei un sētai, ražens saimnieks. Of. „C. V." kant:
zem .Saimnieks*.

Kino „Metropol" teātris
Cēsis, Vaļņu ielā 13, tāļr. 173

8., 9., 10. nn 11. oktobrī 1942. g.
I.

NEDĒĻAS APSKATS

ĪRIJAS LINI
Jaunatnei ieeja atļauta.

12., 13. un 14. obtobri 1942. g.
I

NEDĒĻAS APSKATS
II.

Kulturfllma: Bavārijas Alpi.
III.

Kas notika tai nakti
Seansu sākumi: darbdienās pl. 18, 20, svētdienās pl. 18, 18, 20
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