
Piemiņas vakars
aizvestajiem

Jēkabpilī, sarīkojumu zālē sēst
dienas vakarā pl. 19, vietējās ev.-
lut. draudzes vadības aicināti,
pulcējās jēkabpilieši un krustpi-
lieši piemiņas brīdi aizvestajiem
latviešiem — komunistu asiņai-
nās varas upuriem.

Piemiņas stundu atklāja māc.
Mēders, uzrunā uzsvērdams, ka
divas dienas paliks neizdzēšamā
atmiņā — pag. gada drausmā
jūnija nakts ar savām sāpēm un
mokām un nedaudz vēlāk, diena,
kad mūs no boļševiku asinskārās
varas atpestīja uzvarošā Lielvācf-
jas armija. Skolotājs R. Akmen-
tiņš Golgātas ceļa gājējiem vel-
tija sirsnīgu, izjustu runu, tajā
ari skaidri un nepārprotami zī-
mēdams komunisma žīdisko seju
un mūsu tautas nevērtīgo locek-
ļu — līdzskfējēju Kaina lomu.

Piemiņas stundu ar labi saga-
tavotiem, no sirds dotiem, rūpīgi
pārdomātiem priekšnesumiem kup-
lināja draudzes jaukts koris, dueti,
solodziesmas, deklamācijas. Viss
tas liecināja, ka draudzes locekļu
starpā arī laba pašdarbība, kuras
izraisīšanā nopelns māc. Mēderam.

Labo iespaidu, nopietno bridi
un atmiņas par to bojāja tikai
viens apstāklis, proti: tūlīt pec
šī piemiņas brīža tanīs pašās tel-
pās notika teātra-komēdijas izrāde,

hšu zemnīehD uzdevumi 1942. gadā
1941. g. pirmā puse bija viena

no vissmagākām apkaunojošākām
lappusēm mūsu tautas vēsturē —
pilna nospiestības un šausmu;tā
prasīja daudz sīkstuma un iztu-
rības. Zemniekam vajadzēja daudz
pazemojumu un rūgtuma panest.
Viņam tika pārmestas izmantoša-
nas tieksmes, kaut gan latvietis
savu zemi vienmēr uzlūko kā
svētu mantojumu no senčiem un
darbu dara mazāk vēlēdamies
peļņu gūt, bet vairāk zemes kop-
šanas un uzlabošanas dziņas va-
dīts.

Visļaunākais, ko varēja piedzī-
vot — vajadzēja mierīgi noklau-
sīties apgalvojumu, ka latvju tau-
ta „vienprātīgi un labprātīgi" no-
lēmusi šķirties no _savas iekārtas,
no nacionālās kultūras un saim-
niecisko sasniegumu dotajām ba-
gātībām, atdalīties no Eiropas un
pievienoties žīdu vadītajai, āzi-
ātisko „tikumu" piesātinātajai pa-
domijai!

Latviešu zemnieka pienākums
šai laikā bija visu to pārciest un
izturēt, saglabājot savas zemes
kulturālās un saimnieciskās vēr-
tības, latvisko pašapziņu un paš-
cieņu; paturēt garīgās saites ar
sev radniecīgajiem ļaudīm uz va-
kariem no mums; paturēt tīru,
skaidru, pēc cīņas par visu labu
alkstošu latvieša sirdi. «Sirds —

kurzemnieka gods", skan lepns
teiciens. To gribētos vispārina!
un teikt: „Sirds — katra īsta lat-
vieša gods 1"

Zemnieks, pa lielākai daļai, lat-
visko pienākumu šajā grūtajā lai-
kā ir godam izpildījis. To sajū-
tam paši, to liecina arī Lielvāci-
jas Vadoņa pārstāvis mūsu vidū
— Zemgales apgabala prezidents
brīvkungs fon Medēm's, ar šiem
vārdiem: „Šai atzinībai un viņa
dāvātai uzticībai pamatā, pro-
tams, ir arī tas, kā latviešu zem-
nieks izturējās, kā pildija savus
uzdevumus 1941. g. otrajā pusē".

Visiem dzīvā atmiņā ir nesenās
dienas pag. gada jūnija beigās,
kad vācu karavīri aiztrieca no
mūsu zemes āziātiskās ordas, žī-
dus un viņu kalpus. Tad paš-
aizsardzības grupu un nodaļu da-
lībnieki pieveica ienaidniekus, kas
vēl bija palikuši aizmugurē. Lau-
ku mājās dziļā sirsnībā uzņēma
noputējušos, tērauda ķiverēs tērp-
tos vīrus, kuru uzdevums bija
traukties arvien uz priekšu, no
uzvaras pretī uzvarai. Kas bija
saglabājies un izglābts no lieli-
nieku nagiem, to bagātīgi sniedza
Lielvācijas armijai. Tikpat sirsnī-
gi un viesmīlīgi kā karavīrus,
uzņēmām arī civilpārvaldes pār-
stāvjus. Ar puķēm un dziesmām
Jēkabpils apriņķa lauksaimnieki

sveica Zemgales apgabala prezi-
dentu, sajūsmināti skatīja plīvo-
jam blakus Lielvācijas karogam
mušu, latviešu nacionālo karogu,
klausījās un dziedāja Lielvācijas
himnu un mūsu karsti mīļoto
Tautas lūgšanu. Bez skubināša-
nas plūda ziedojumi vācu armi-
jai un mūsu pašu cietušajiem
tautiešiem. Zemnieki ar prieku
veica ražas novākšanas un pārē-
jos darbus un savu pūliņu augļu
pārpalikumu nodeva armijas un
pilsētu iedzīvotāju rīcībā.

Lielais vairums lauksaimnieku
visu prasīto un iespējamo ir go-
dam gādājuši. Daudzi viri kopē-
jās uzvaras labā jau rudeni ir
nodevuši sevi visu — ari latvju
karavīrs, nacionālo krāsu rotātām
zimotnēm, zem sarkanbaltsarkanā
karoga Cīnās pret boļševismu.
Bet gribu atklāti arī pateikt, ka
ir bijuši ļaudis, kas nav gribēju*
ši ieslēgties vienotā darba kopt*
bā, ir bijis jāredz daudz savtī»
bas, jādzird daudz savstarpēja*
nomelnošanās un nenovīdības. It
ari laba tiesa tādu, kuflem pārāk
smagas likās un liekas ka]"a ap-
stākļu radītās grūtības un ierobe-
žojumi, kuri aizmirst tas īstas
grūtības, kuras jāpārcieš frontes
karavīriem, un kuri neizprot visu
spēku un līdzekļu apvienošanas
nepieciešamību — uzvaras ātrā-

Vienmēr atcerēties! Nekad neaizmirst
Lielvācijas un latviešu karo-

giem greznotā universitātes aulā
notika pirmais latviešu brīvprātī-
gajiem veltīts koncerts. Pēc ģe-
nerāldirektora ģen. O. Dankera
apsveikuma runāja SS un poli-
cijas vadītājs Latvijas ģenerālap-
gabalā ģenerālmajors Schroeder's,
kura runā jāpasvītro sekojošie
vārdi:

„Kas tagad vēl jautā, kādēļ
tam jātver ieroči, tas lai vēlreiz
atminas visu sarkanās varas ga-
du. Lai tas vēlreiz garā atceras
visus vajāšanu, apcietināšanu,
apspiešanu un nelietību riebīgos
skatus un piemin visas tās ģi-
menes, kam jāapraud kāds ģime-
nes loceklis. Šis ienaidnieks jā-
iznīcina. Kamēr viņš nav iznīci-
nāts, nav nodrošināta vācu tau-
tas, bet mazāk — latvju tautas
eksistence. Tā uzvara iegremdē-
tu Eiropu asinīs un asarās, un
neviens nevar šaubīties par to,
ka no latvju tautas paliktu tikai
niecīgas atliekas. Par ko tad
jums jācīnās, ja ne par jūsu
dzimto zemi, par jūsu ģimenēm,
par jūsu nodrošinātu nākotni,
par jūsu saimniecisko un sociālo
labklājību, par jūsu kultūru, jā
— teiksim pavisam skaidri —
galu galā par jūsu dzīvību?

Vai tas nav mērķis, kas ir la-
bāko vīru ciņu vērts, un vai šo-
dien ir augstāks gods kā būtu
aicinātam Eiropas un savu tau-
tiešu izglābšanai ?

Mēs zinām, ar ko mēs cīnā-
mies, pret ko mēs cīnāmies un
par ko cīnāmies", — tā nobeidz
savu ievadrakstu š. g. 9. martā
«Tēvijas" atbildīgais redaktors
P. Kovaļevskis. Ievadrakstā P.
Kovaļevskis vēlreiz atgādina azi-
atisko briesmoņu iebrukumu mū-
su zemē 1940. gadā, žīdiski-boļ-
Ševistiskos propagandas un,vēlē-
šanu" paņēmienus un beidzot
asinspirtis — vis tas ir nācis no
Visdrausmīgāko noziegumu un
melu perinātajās citadeles —
pret cilvēku, garu, dabu un Die-
vu — no Maskavas.

Un šai pekles .garu mājokli
nesen ir atskanējusi balss, — to
pašu ļaužu balss, kas vēl pirms
astoņi ar pus mēnešiem jūnija
pēdējās dienās bija redzami uz
salaupītu produktu maisiem sē-
dot, pa galvu, pa kaklu prom
drāžamies no zemes, kad tā dre-
bēja savas atbrīvošanas gaidās.

Lūk, brēciena iemesls: vācu
propaganda izplatot ziņas par
boļševiku armijas briesmu dar-
biem, ko tā pastrādājusi un pa-
strādā pie civiliedzīvotājiem, un
par spaidu līdzekļiem, ar kādiem
šie iedzīvotāji bijuši spiesti do-
ties lidzi bēgošajiem boļševi-
kiem»

Ak, mis tik labi zinām, kā
viss tas notikal

Bet ,.Pravdā" publicētajā pa-
skaidrojumā, ko parakstījuši Lie-
tuvas, Igaunijas un Latvijas «sa-
biedrisko darbinieku" pārstāvji,
kas pašreiz atrodas Padomju sa-
vienībā, — šīs ziņas tiek apzī-
mētas ne tikai par nepatiesām,
bet arī par tādām, kas «dziļi sa-
trauc" viņus, ši paskaidrojuma
parakstītājus, kas paši bijuši ka-
ra darbības liecinieki Baltijas
valstīs. Un, lai atvairītu šo vācu
Ziņu sāpīgos sitienus, un lai pa-
laistu gaisā reketi, kas padomju
sabiedrotiem «parādītu lietas īstā
gaismā" (jo mums taču iestāstīt

neko vairs nevar), tiek lietots
vecu vecais paņēmiens, tā sakot
— tiek pārsegloti zirgi. Un proti
— šie ļaudis mēģina pierakstīt
vācu karavīram burtiski visus tos
kauna darbus, kas ir tikai, un
tikai boļševiku pastrādāti, kā to
labi zina latvieši — turpat divi
miljoni liecinieku, vācu karavīrs
un, saprotams, vislabāk pats no-
ziegumu izvedējs".

Šais dienās mēs piedzīvojam,
ka vācu civilā pārvalde darījusi
galu austrumu verdzībai, atdodot
Ukrainas zemniekam svētāko,
kas tam_ piederējis — viņa zemi.
Kēdēļ jūs klusējiet « brīvības de-
vēji" , kādēļ jūsu «paskaidrojums"
nebilst par to ne vārda?

Un ja nu pēc visa tā kāda
marksisma un internacionālisma
labirintos apstulbusi « sabiedrības
pārstāvju" grupa nāk vēl ar mie-
rinājumu, ka Baltijas tautas va-
rēs pēc kara Padomju savienības
«brīvo" tautu saimē atkal celt un
turpināt to «jauko, brīvo, brīni-
šķo padomju dzīvi", ko tai savā
laikā atnesusi boļševiku armija,
tad liekas, ka nav nekā grotes-
kāka, nekā traģikomiskākā un
reizē nelietīgāka par šo «paskai-
drojumu", kas kā skaudra, asa
suņu pātaga izper pašus tā pa-
rakstītājus.

Bet ar to zieds vēl nav pilns
— 24. februārī Staļins boļševiku
armijas gada svētkos deklarēja
savas pretenzijas uz zaudētajām
Baltijas republikām! Tas, kas
kopš mēnešiem tika runāts, līgts
un nodarīts Čerčila un Staļina
starpā, nu beidzot ir pateikts pa-
ša « tautu tēva" mutes vārdiem
visai pasaulei...

Nē, biedri Staļin, nē, biedri
Vili Lāci, Kirchenštein, Andrej
Upīt, Herbert Līkum un pārējie,
kas jūs šobrīd elpojat «brīvo

tautu laimīgās zemes" lāstiem
un vaidiem piesātināto gaisu!
Tūkstoškārtīgs paldies jums par
jūsu tēvišķajām rūpēm, paldies
arī jums — tiem, kas šo «pa-
skaidrojumu" parakstījuši, varbūt,
ne no laba prāta, bet pistoles
stobru pie deniņiem jūtot...

Tādēļ, rokas nost! Rokas nost
no tā, kas mums svēts, no tā,

kas ir mūs daļa kopš nemina-
miem laikiem, no tā, ko mēs
jūlija saulainajās dienās no jau-
na esam atpakaļ saņēmuši.

Latviešu tauta negaida jūsu
«atbrīvošanas stundu", Maskava
nekad nekļūs par latviešu Meku
un_ ne Staļins, ne Vilis Lācis būs
mušu pravieši. Mums ir viens
svētums — mūsu zeme un tauta!

Metālu vākšana Austrumu apgabalā
Valsts komisāra uzsaukumi iedzīvotājiem

Austrumu a_pgabala vīri, sievas un jaunatne! Vācu bruņotie
spēki atbrīvoja jūsu dzimteni no boļševistiskā pasaules mēra. Bei-
gu cīņa pret to pavasarī un vasarā ieiet pēdējā stadijā. Tam no-
lūkam jādara viss iespējamais un jāmobizē visi līdzekļi.

Šī beigu cīņa neprasa tikai ikdienas sīkstu vienību darbību,
bet arī iedzīvotājiem bus jānes upuri, lai mēs pilnīgi iznīcinātu
šo nāvīgo ienaidnieku. Frontei vajadzīgi materiāli un munīcija
neiedomājamos kvantumos. Lai tos sagādātu, vācu tauta un pā-
rējās Eiropas tautas vākušas metālus. Gūtie panākumi bijuši ļoti
nozīmīgi kara vešanā.

Tādēļ arī_ tagad austrumu apgabala iedzīvotājos atskan ai-
cinājums un lūgums — plašos apmēros vākt metālus, bruņošanās
rūpniecības stiprināšanai, lai tā būtu spējīga apmierināt ieroču un
munīcijas pieprasījumu katrā situācijā. Ar to iedzīvotāji kara ve-
šanā sniegs tikpat svarīgu atbalstu, kādu tā tik ievērojamā veidā
sniedza kažoku un vilnas lietu vākšanas kampaņā.

Esmu pārliecināts, ka austrumu apgabala iedzīvotāji sekos
ari šim aicinājumam un nodos visas vara, alvas, svina, misiņa,
bronzas, jaunsudraba, neizstrādātu metālu u. c, kas atrodas uz-
ņēmumos, mājās, skapjos un atvilktnēs, lai tās varētu izlietot ga-
līgās uzvaras nodrošināšanai.

Šai vākšanā būtu jāšķiras ari no mīļām piemiņas lietām, no
ikdienišķiem priekšmetiem, ja tie nav dzīvē nepieciešami un tās
nodot apgabalu komisāru un vietējo pagasta pārvalžu norādītās
savāktuvēs. Šai gadā izšķirsies jautājums ne tikai par mantu un
labklāiību, bet arī par dzīvību un nāvi, par Eiropas brīvību.

Es zinu, ka austrumu apgabala iedzīvotāji if izpratuši laik-
meta garu, tādēļ arī šai vākšanā izpildīs savu pienākumu.

Rīgā, 1942. gada martā.
Austrumu apgabala komisārs

LOHSE.

Aicinājums
brīvprātīgi pieteikties

darbam Vācijā
Lielvācija un tās sabiedrotie

pec pagājušā gada spožajiem pa-
nākumiem tagad stāv pēdējās
piepūles priekšā, kas, galīgi sa-
triecot boļševisma varu, izšķirs
Eiropas nākotni. Mūsu armijas
stiprās frontes aizmugurē nemitī-
gi strādā visu darba darītāju ro-
kas. Vācijā jau sen fabrikās un
kantoros daudz sieviešu stājies
savu vīru — frontes cīnītāju —
darba vietās. Turpretim Austrumu
apgabalā ir vēl nepietiekami vai
pavisam neizmantots darba spēks;
visas_ Šīs darba rokas ir vērtīgas
un tās nepieciešamas Vācijā gan
rūpniecības uzņēmumos.gan māj-
saimniecībā.

Tāpēc visi vīrieši un sievietes,
kas nestrādā kara saimniecībai
nepieciešamos darbos, aicināti
brīvprātīgi pieteikties darbam Vā-
cija. Vācijas valsts priekšzīmī-
gais sociālo apstākļu nokārtojums
ir visiem zināms un pazīstams.
Bez tarifam pieskaņotā atalgoju-
ma Austrumu apgabala darba
spēkam nodrošina tiesības uz
visām valsts sociālām labierīcī-
bām. Algas atlikumu pilnā ap-
mērā var pārsūtīt uz jebkuru pa-
sta -nodaļu dzimtenē. Un nemaz
neskatoties uz šīm priekšrocībām,
— kurš gan negribētu, palīdzot
sasniegt uzvaru, reizē iepazīties
ari ar jauno Vāciju!

Pieteikšanās paziņojumus var
iesniegt ari sievietes, un tie no-
dodami piekritīgajā Darba pār-
valdes nodaļā. Turpat sniegs ori
tuvākus norādījumus.



kai sasniegšanai un pašu laimi
gai nākotnei. 1942. gadā šiem
nupat minētiem, ļaudīm ir jāat
ver acis.

Ļoti zīmīgi mušu pienākumus
formulē Austrumu apgabala Valsts
ministrs Alfred's Rozenberg's;
,...to tautu pienākums, kuru dzī-
vi un darbu aizstāv vācu un sa-
biedroto bruņotie spēki, ir visiem
spēkiem atbalstīt vācu bruņoto
spēku apgādi. Uzupurēšanāsprie-
kam un darba iznākumam pie-
kritīs izšķīrēja ietekme turpmāka-
jos rīkojumos un kārtošanas dar-
bos..." Tā tad, šinī gadā, tāpat
kā tas bijis mūžīgi, latviešu zem-
nieka pienākums ir saprātīgi un
čakli kopt savu zemi. Mums, tā-
pat kā visiem īstiem eiropejis-
kiem zemkopjiem, jāgādā, lai ar
apģērbu un pārtiku pilni vagoni
un auto kolonas varētu virzīties
uz fronti, jāgādā, lai ari pilsētu
ļaudis būtu apgādāti. Mums jā-
pierod vairāk savas vajadzības
ierobežot, lai toties lielākus dau-
dzumus spētu nodot vispārībai.
Visas iespējamās pūles jāpieliek
to darbu veikšanā, kurus prasa
mūsu pašu intereses. Centīsimies,
jo mēs taču gribam, lai aizgāju-
šais šausmu laiks vairs neatkār-
totos.

Lauku sētai jābūt ari tautas
dzīvā spēka vairotājai un_ audzē-
tājai. Nedrīkst nākotnē būt mā-
jas, kur vairs nav darba spējīga
latvieša, bet darbus veic ģimenes
pēdējās, bezbērnu paaudzes va-
dībā sveštautieši — poļi, krievi
vai mongoļi. Lauku sētās nākot-
nē atkal jāskan vienīgi latviešu
valodai, jāstaigā un jādarbojas
veselai, garīgi un miesīgi spēcī-
gai latviešu audzei. Tikai zem-
nieku sētās jaunā paaudze var
izaugt par savas zemes, tikumu
un kultūras drošiem sargiem un
veidotājiem,

Lauku dzīves tiešajiem vadītā-
jiem — pagastu pašvaldību ama-
ta personām, biedrību valžu lo-
cekļiem, skolotājiem — jādādā,
nevien par to, lai akurāti un no-
teikti tiktu izpildīti rīkojumi saim-
nieciskā dzīvē; viņiem jāiet vis-
caur pa priekšu ar priekšzīmi
Jāgādā, lai visdrīzākā laikā iz-
zustu garīgās plaisas, kuras at-
stājis pagājušais laiks mūsu star-
pā. Mums atkal jākļūst vienotai,
visas dzīves, interešu un likteņa
saistītai latviešu kopībai. Tīru un
spraigu šo kopības garu palīdzēs
uzturēt dažādie sabiedriskie pa-
sākumi; šimnolūkam kalpo «Tau-
tas palīdzības" organizācijā, ku-
fas talciniekiem jākļūst it visiem,
io stipro garu uztur ari mūsu
latviskās dziesmas. Tagadējā lai-
kā karavīrs un zemnieks — abi
Ir cīnītāji. Viņus vienādi augstu
jau sen vērtējuši mūsu senči.
Mūsu tautas dziesmas ar vienādu
mīlestību, vienādi skaisti apdzied
arāju un karavīru,

Iegaumēsim ģen. Dankera vār-
dus, latviešu tautai: «Parādīsim
ar savu darbu, ar savu apzinīgo
kalpošanu kopējiem mērķiem, ar
savu vienprātību, ka saprotam
lielos pienākumus šīs milzīgās
cīņas laikā; cīnīsimies par taisnī-
bas un cilvēcības uzvaru — ar
savu darbu dzimtenē un ar sa-
viem ieročiem frontē, jo mēs ti-
cam Lielvācijas un tās ieroču
brāļu galīgai uzvarai, mēs ticam
jaunai, labākai nākotnei un mēs
ticam un paļaujamies uz Jaunās
Eiropas radītāju — Lielvācijas
Vadoni Ādolfu Hitler'u", Iegau-
mēsim šos vārdus un neaizmir-
sīsim, ka kā strādāt, tā vajadzī-
bas gadījumā mirt par savu tau-
tu, savu dzimteni ir mūsu svētā-
kais pienākums. Ja mēs tā jutl-
1m un darīsim, tad ari Dievs

mūsu zemi un tautu svētīs uu
uzturēs mūžīgi 1

V. S t u k u 1 i s,
Jēkabpils apr. vecākais.

Zemkopju sanāksme Eikšps
notiks 15. marta pl. 10 6 kl. pa-
matskolas telpās. Agronomiskie
darbinieki zemkopjus iepazīstinās
ar priekšā stāvošiem darbiem un
to racionālāku veikšanu,

Brīdinājums
Attiecīgās iestādes aizrāda, ka

personas, kas stāsies sakaros ar
krievu kara gūstekņiem (pasniegs
tiem pārtiku un tml.), var sodīt
pēc 1941. g. 6. oktobra rīkoju-
ma par vācu soda tiesību pie-
mērošanu Austrumu apgabalā 1.
§ (VerkUndungsblatt des Reichs-
kommissar 1941. g. 7. n-ra 32
lapp.).

Metālu vākšanas
sekmēšanai

sakarā ar Austrumu apgabala
reichskomisāra Lohse uzsaukumu,
šī pati sanāksme izbīdija komi-
siju: pr--s apr. vec. sekret. Stie-
bris, locekļi: Jēkabpils pils. vec.
Grabovskis, Krustpils pils. vec.
Vētra, vidussk. dir. Skulte, taut-
skolu insp. Briedis, pol. I iec,
pr-ks Niedra. IV iec. pr-ks Krū-
miņš, «Izejviela" viet. nod. vad.
Jūra un red. Ozols, Arī šo ko-
miteju aicināti atbalstīt visi, jo
tās nolūks arī sekmēt boļševiku
sakāvi

^
gādājot ziedojumu veidā

kara rūpniecībai tik nepiecieša-
mās rezerves izejvielas.

Zemgales pagastos
būs uzticības vīri

£, Zemgales apgabala komisārs
brīvkungs f. Medem's parakstījis
sadarbībā ar apgabala lauksaim-
niecības vadītāju izstrādātos no-
teikumus par krietnāko Zemgales
zemkopju izvirzīšanu par priekš-
zīmi pārējiem lauksaimniekiem.
Paziņojumā minēts, ka varenajā
cīņā pret žīdisko bojševismu, par
Jaunās Eiropas izveidošanu savs
uzdevums ir ari zemniekam —
rūpēties par cīnītāju paēdināšanu.
Neatkarīgi no dažādām grūtīpām,
ko sev līdzi nes karš, Zemgales
zemkopja pienākums tagad to-
mēr ir pašu spēkiem apstrādājot
dzimto zemi sasniegt visaugstā-
kās ražās.

Kurš Zemgales lauksaimnieks
pildīs šo pienākumu visuzcitīgāk
un vislabāk, tas kļūs par parau-
gu citiem. Tā padoms uzklau-
sāms ari Zemgales iestāžu un
lauksaimniecības vadītājiem. Tā-
pēc šogad ikvienā Zemgales pa-
gastā izvirzāms viens uzticības
zemturis. Par tādu varēs kļūt tas
sava pagasta lauksaimnieks, kas,
vērojot viņu no ražības viedokļa,
visveiksmīgāk vadīs savu saim-
niecību, kurš zemkopis pagastā
saimniekos vislabāk, to pēc pa-
beigtiem lauku novākšanas dar-
biem izšķirs pagasta vecākais,
apriņķa agronoms un apriņķa
vecākais. No šādā kārtā izvirzī-
tajiem pagastu uzticības zemkop-
jiem apgabala lauksaimniecības
vadītājs un apriņķa vecākais iz-
raudzīs vislabāko saimniecību ap-
riņķa mērogā. Šo apriņķa labā-

ko saimnieku stādīs priekšā ap-
gabala komisāram kā apriņķa
uzticības vīru. Par tādu viņu ap-
stiprinās apgabala komisārs, kurš
tam izsniegs sevišķu goda zīmi.
Tā piestiprināma krietnā zemkop-
ja nama durvīm, lai katrs zinātu,
ka šīs saimniecības vadītājs at-
zīts par uzticības zemkopi visā
savā apriņķī.

Savus uzticības vīrus apgabala
komisārs pieaicinās personīgās
un oficiālās apspriedēs lauksaim-
niecisko un tautisko jautājumu
pārrunāšanai.

Uzticības zemturu saimniecī-
bas paredzēts izveidot par pa-
raugsaimniecībām, kādēļ oficiā-
lās iestādes tās sevišķi atbalstīs.
Jā turpmākajos gados kāds cits

zemkopis pagastā vai apriņķi sa-
vos sasniegumos pārspētu uzticī-
bas zemturi, tā kā tiesības būt
uzticības zemkopim pārietu uz
viņu, tad tomēr iespējams tur-
pināt arī līdzšinējā uzticības
zemkopja atbalstīšanu, lai viņa
saimniecību veidotu tālāk par
paraugsaimniecibu.

Darbs Jēkabpils
rūpniecības rajonā
Jēkabpils apr. rūpniecības ra-

jonam pakļauti visi apriņķi eso-
šie sīkrūpniecības un amatniecī-
bas uzņēmumi, kopskaitā 45, kas
sakarā ar ģenerālkomisāra rīko-
jumu nodoti bij. īpašnieku fidu-
ciārā pārvaldīšanā, izņemot pār-
tikas vielu pārstrādāšanas un
kokapstrādāšanas uzņēmumus.
Šis rīkojums skar 3 mech. darb-
nīcas, 3 vilnas apstrādāšanas uz-
ņēmumus, 3 ratnieku darbnīcas,
6 kaļķu cepļus — dedzinātavas
un 2 ķieģelnīcas. Reprivātīzāci-
jas lūgumu iesniedzējos vēroja-
ma gaušība. Ņemot vērā privāt-
rūpniecības nākotnes plašās iz-
redzes, šinī ziņā vajadzētu ai
lūgumiem pasteigties.

Līdz ar uzņēmumu nodošanu
bij. īpašniekam fiduciārā pārval-
dīšanā, viņam bez atlīdzības tiek
nodotas arī uzņēmumā atrodošās
jēlvielas un nepabeigtie izstrādā-
juma vērtībā līdz RM 1000.

Rūpniecības rajons, pārņemot
uzņēmumus no boļševikiem, tos
atrada bēdīgā stāvoklī. Lai tos
savestu kārtībā, rajons ieguldījis
krietnus līdzekļus. Ar septembra
mēnesi pastiprinātā kārtā rajona
uzņēmumos gatavo ragavu slie-
ces, slēpes, ratus un riteņus.

Jēkabpilī strādā arī smēde ar
6 ugunīm, kas veic izstrādāto
koku darbu sakalšanu, Rajona
vadība ieguvusi atļauju ragavu
un slieču pārdošanai lauksaim-
niekiem, kaut gan tie žēlojas pat
ragavu trūkumu, tomēr rūpniecī-
bas*rajonā nav griezušies. Visi
uzņēmumi jau ir nodrošinājušies
ar vajadzīgo daudzumu malkas
nākošam gadam.

Kokzāģētavas strādā pie kant-
koku apzāģēšanas. Dignājas pag.
Meņķa dzirnavās gatavo koka
zoles — klinkatiņām un tupelēm.
Darbnīcās vēl nav griezušies no-
ņēmēji ar pasūtījumiem. Ar pa-
vasari atjaunos darbu kaļķu cep-
ļi un ķieģelnīcas. Pašlaik ļoti
pārslogotas visas dzirnavas un
bīdeļi. Darba spēka ir pietiekami,
grūtības rada tikai materiālu sa-
gāde vajadzīgos daudzumos.

— el.

Ari vilcienos mitCm
prlehSroka

Latvijas dzelzceļu ģenerāldi-
rekcija izdevusi rīkojumu' kon-
duktor" brigādēm un visiem pā»

rejiem dzelzceļu darbiniekiem —
izradīt vislielāko pretimnākšanu
mātēm un bērniem, kā arī to-
pošām mātēm, palīdzot tām no-
kārtot ar braucienu saistītās for-
malitātes, palīdzot iekāpt un iz-
kāpt no vagoniem, sagādājot un
ierādot sēdvietas, kā arī aukstā
laikā novietojot tās siltajos va-
gonos,

BoIševiHu „apfe«" sisif os
No labi informēta avota Vācu

ziņu birojam sniedz sekojošos
interesantus skaitļus par boļše-
viku «agrāro reformu", kurai va-
jadzēja tuvākā laikā novest pie
visu lauksaimniecības uzņēmumu
kolektivizācijas un kolchozēša-
nas.

Saskaņā ar «Saeimas" 1940. g,
22, jūlija deklarāciju sarkanā
latviešu valdība 1940. g. 29. jū-
lijā izdeva dekrētu, ar kuru
« lielsaimniekiem" atņēma zemi,
kas bija virs 30 ha. Gadijumā,
ja zemes īpašniekam un viņa
ģimenei piederēja vairākas saim-
niecības — tiem «lieko" zemi
atņēma un atstāja izmantošanai
kopā 30 ha. Boļševiku zemes
«reforma" skāra 48,173 saimnie-
cības ar 2058,705 ha. 38,033 ag-
rākiem saimniekiem atstāja 30
ha lielus saimniecības centrus ar
1097,188 ha, 10,140 saimniecī-

bas sadalija, jo agrākiem īpaš-
niekiem piederēja vairākas saim-
niecības. 13 saimniecību zemi

ar 500 ha ieskaitīja zemes fon-
dā kā «kulaku" un «tautas ie-
naidnieku" īpašumu. No radītā
«zerres fonda" izdalīja 51,762
saimniecības ar 10 ha un 23,321
mežsaimniecībām deva «piegrie-
zumus" to palielināšanai ar ko-
pā 72,544 ha. 255,766 ha lauk-
saimniekiem piederējušo mežu
platība tika ieskaitīta valsts mež-
niecībā.

Lielo solījumu — bezmaksas
zemi, aizdevumus būvēm, dzīvā
un lauksaimniecības inventāra
iegādei, kā ari sēklai un mēslo-
jumam — vilināti, 10 ha zemes
saņemšanai pieteicās 156,044 ref-
lektanti. Gan vēlāk, kad daži rī-
kojumi un pieredzējušo saimnie-
ku stāsti lielai daļai atklāja pa-
tiesību boļševiku mērķiem, —
daudzi, neskatoties uz propagan-
du, vilinājumiem un pat drau-
diem, atteicās no zemes. 7000
jauniedalīto saimniecību palika
bez jaunsaimniekiem.

Pēc boļševiku varas krišanas
atklājās, ka 1941. g. pavasari
agr. Zemkopības tautas komisa-
riāta atsevišķās noslēgtās telpas
tika izstrādāti plāni Latvijas zem-
nieku saimniecību kolchozēšanai.
Izstrādāti projekti pirmajiem 4
kolchoziem Bērzes, Šķībes un
Dobeles pagastos, ar platību 700
— 1000 ha. Ēkas bija paredzēts
grupēt sādžās. Šos projektus ap-
stiprināja arī komunistu partijas
centrālkomiteja, un tie tiktu iz-
vesti dzīvē jau 1941. g. rudeni.
Jāatzīmē vēl, ka lidlauku, benzi-
na staciju un noliktavu ierīkoša-
nai sagrāva 1449 saimniecību
iekārtojumu ar 12000 ha, un
200 saimniekiem atņēma zemi
lai tur ierīkotu šaujlaukus. Tā
sākās patiesā boļševiku «agrārā
reforma"!

Sodīti par cenu noieikumu
pārkāpšu

Par dažādiem cenu noteikumu
pārkāpumiem, kā neatļautu tirdz-
niecību ar normētiem produktiem,
šādas tirdzniecības pieļaušanu sa-
vā dzīvoklī, neatļauti augstu ce-
nu prasīšanu un ņemšanu pat
precēm un augsta atalgojuma
pieprasīšanu par dažādiem pa-
kalpojumiem Jēkabpils apr. priekš-
nieks sodījis: 1) Jāni Camani,
dzīv. Krustpilī, Rīgas ielā 198,
ar RM 25,-, 2) Pēteri Puidi, dzīv.
Līvānu pag.Vidussalā, ar RM 10,-,
3) Jāni Laumani, dzīv. Jēkabpili,
Pasta ielā 19, ar RM 10,-, 4) Jā-
zepu Paberali, dzīv. Neretas pag.
Ūdros, ar RM 50,-, 5) Jāzepu
Pranzkunu, dzīv. Neretas pag.
Imantos, ar RM 25,- un 6) Vik-
toriju Jurgutis, dzīv. Neretas pag.
lietuvju pamatskolā, ar RM 10,-.

liļUdas izlabojums
«Jēk. Vēstn." 9. numurā ie-

vietotā rakstā «Tirgotāju un pir-
cēju ievērībai" ieviesusies kļūda.
Sakot ar astoto rindu, lasāms:
«ka normēto preču saņemšanai
gan pircējiem ir jāpiesakās, ku-
ros veikalos viņi attiecīgu pro-
duktu vēlas iepirkties, bet uz
nenormētiem — vienreizējiem pro-
duktiem vai precēm, t. i. uz tā-
dam, kups kaut kādu nebūt ie-
meslu pec ir dabūjamas tikai vie-
na vietējā veikalā, nekāda pie-
rakstīšanās nav vajadzīga, un tās
ir jāpārdod katram,kurš tās prasa",

Visu - izšķirošai ciebI pret bolševisinn!
Nodibināta Jēkabpils apr. brīvprātīgo propagandas un organizācijas komiteja

Jēkabpils apriņķa priekšnieka
pārvaldē otrdien pulcējās iestāžu
vadītāji un kulturālo organizāciju
pārstāvji, lai pārrunātu mūsu tau-
tas pašreizējos uzdevumus sak: -
rā ar kārtības sargu vienību kom-
plektēšanu. Apspriedi vadīja apr.
pr-ks plkv. ltn. Rusmanis.

Prese un radiofons jo plaši
apgaismojis jautājumu, lāču kon-
statējams, ka darbs vēl pašā sā-
kumā, daudz vēl kas veicams un
noskaidrojams kā pašas organi-
zācijas un propagandas darbā, tā
arī cīnoties ar nepatiesi izplatī-
tām valodām, kuru nolūks nepa-
reizā gaismā nostādīt šai izšķirī-
gā brīdī brīvprātīgo lietu.

Sanāksme brīvprātīgo jautāju-
mu pārrunājot atzina, ka organi-
zācijas un propagandas sekmē-
šanai apriņķa mērogā dibināma
komiteja. Tajā ieiet: prjs apr.
pr-ks plkv. ltn. Rusmanis, locekli:

apriņķa vecf V. Stukulis, apr,
tautskolu inspektors Briedis, Jē-
kabpils pils. vec. K. Grabovskis,
Krustpils pils. vec. M. Vētra, vi-
dusskolu dir. Skulte, polic. I iec.
pr ks K. Niedra, Darba pārvaldes
viet. nod. vad. A. Tints, apr. vec.
agronoms Mežvēvers, Droš. polic.
punkla vad. Bite un ,,.Jēkabpils
Vēstneša" red. Ozols. Komitejas
dibināmas arī visās pašvaldībās
3 personu sastāvā un tām komi-

teju sastāvs apriņķa komitejai,
polic. pārvaldē, jāiesniedz 10 die-
nu laikā.

Jēkabpils apriņķis brīvprātīgos
devis jau sākumā un daļa to jau
sen atrodas Austrumfrontē, nesen
arī SS dienestam nosūtīts 46
brīvprātīgie. Neskaitot tos un tā-
pat uz Ukrainu sūtāmos kārtības
dienesta vīrus, laikā no 14. febr.
līdz martam reģistrējušies 177
brīvprātīgie, kas sadalās: Jēkab-

pils pilsēta 37 brivprāt., Krust-
pils pilsēta 18, Krustpils pag. 11,
Biržu p. 10, Ābeļu p. 9, Aiviek-
stes p. 9, Sunākstes p. 7, Vār-
navas p. 7, Medņu p. 7, Saukas
p. 6, Viesītes p. 6, Viesītes pils.
6, Dignājas pag. 5, Gostiņu pils.
5, Mēmeles p. 4, Jaunjelgavas
pils. 4, Neretas p. 4, Rites p. 4,
Sēlpils p. 3, Zasas p. 3, Sērenes
p. 3, Daudzeses p. 3, Mazzalves
p. 2, Vīpes p. 2, Seces p. 1,
Elkšņu p. 1. Slates un Zalves
pagasti nav devuši nevienu brīv-
prātīgo. Brīvprātīgo dienestam
pieteikušās arī 5 sievietes. Ko-
miteja uzsāks aktivu darbu un
visi latvieši aicināti to atbalstīt,
cik vien katra spēkos stāv —
izšķirošai, cīņai ar boļsevismu un
mūsu tautas nākotnes dēļ.

Paziņojums
"Valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas pieteikušies

latviešu brīvprātīgo vienībās, tiek garantētas viņu līdzšinējās vie-
tas iestādēs. Viņu prombūtnes laika tos aizstās vietas izpildītāji,
dodot brīvprātīgajiem iespēju pēc atgriešanās no frontes turpināt
savu agrāko darbu.

Ģenerālis DANKERS,
iekšējās pārvaldes personāllietu

1942. g. 28. februārī. ģenerāldirektors.



Šacha
meistarsacīkstēs

Jēkabpilī
Laikā no 16. līdz 31. martam
Jēkabpilī notiks šacha meistar-
sacīkstēs. Interesenti tuvākas zi-
ņas var iegūt un pieteikumus iz-
darīt Jēkabpili, Dambja ielā 19
pie R. Bārbala, tel. 49.

Mocekļu ceļa gājēji
Laiks neapturamiem soļiem iet

uz priekšu, un visa dzīve uz sau-
li, uz pavasari veras, tikai pali-
kušā latvieša sirdī vēl nerimst sā-
pe par labākajiem tautiešiem, ku-
rus asiņainie žīdu algotņi nezinā-
mā ceļā aizveda.

Katrs elksnietis zina skaistās
Dzeņu mājas, pretī baznīcai uz
paugurainā Susējas krasta, un
katram pazīstams viņu saimnieks
inž. Jānis Kaminskis, kas daudzi
rūpējies par savu pagastu. Kur
Dzeņu sirmais saimnieks iegāja,
tur līdzi nāca pats labais laimes
gars. Un tomēr... Komunistiem,
pret kuriem jau pirmajā karā K.
cīnijies, viņš bij vairāk kā da-
dzis. Tie necieta viņa lepno spī-
tu un klusēšanu; viņš staigāja
itkā tos pavisam neredzētu. Pē-
dējā laikā, smagas slimības pie-
meklēts K. ārstējās Rīgā, un lai
glābtu dzīvību, ārsti amputēja
kāju. Tādu K., tikko no slimnī-
cas iznākušu, 14. jūnija rītā žīdi-
čekisti aizveduši...

Satriecošs ir Elkšņu Mežaziļu
saimnieka Pētera Minkeviča stāsts
par savas ģimenes traģēdiju; *

«Torīt, gribēdami braukt uz kai-
miņpagastu derēt ganu, bijām
piecēlušies agrāk kā parasts. Ne-
ko ļaunu nedomādami gatavoja-
mies izbraukt, kad sieva Lenora
pirmā, bija pamanījusi mājām
tuvojamies mašīnu — «Glābies,
tie ir čekisti!.. viņi tevi ņems...
Dieva dēļ — bēdz 1.." Un es,
saņemdams no viņas rokām mē-
teli, vēl mirkli pieglaužu tās -no-
bālušo vaigu, kautko drošinā-
dams čukstu, un tad iebēgu'me-
žā, ticēdams, ka taču, ja varu
būt komunistu varai bīstams, tad
tikai es viens pats, bet ne mani
mazie bērniņi un viņu māte. To-
mēr tās pašas dienas pēcpusdie-
nā dabūju zināt pretējo: sieva,
Gustaviņš, 6 mēn. vecs, Nora, 2
g. v., Pēterītis, 5 g. v., visi pa-
ņemti, bet mājās ielikta sardze
manis sagūstīšanai..."

Nav mūsu vidū ari dedzīgā
latviešu ceļa gājēja Alberta Uza-
na unviņa piederīgo no Rites
pag. LIzanicm. Mājas ielenktas,
vietējais jūdāss Upelnieks ar pa-
vadoņiem dauzās pie durvīm, kad
U. izmisumā vēl mēģina bēgt,

bet velti, jo no visiem stūriem
pret viņu vēršas čekistu šauteņu
stobri. Redzēdams bezizeju, čak-
lais zemnieks un sabiedriskās
dzīves rosīgais staigātājs, nespē-
kā padodas varmākām. « Ātrāk!
Netuntuļojies, budzi!.." « Gan jau,
biedrīši... tagad esmu spiests...
bet drīz paši sekosiet man... un
tad jums nebūs ceļa... Paņēmis
raudošo Jāniti klēpī, viņš dodas
mašīnā, kurā ir jau daudzi kai-
miņi un pazīstami.

Sāpīgs ir ari Paula un Vilmas
Plosmaņu, Rites pag. Imantu īpaš-
nieku liktenis, Vilmai laimējas
izbēgt, bet redzēdama, ka viru
aizved, tā nāk atpakaļ un tā arī
viņas liktenis izlemts. Te jāpie'
zīmē, ka Paula Plosmaņa sievas
Vilmas tēvs un brālis—Strēlnieki
no Elkšņu Atplūdiem tai pašā
laikā staigāja drausmīgo komū-
nistu-aktivistu ceļu.

Bij. Elkšņu aizsargu nodaļas
priekšniekam, tagad Saukas pa-
gasta Basos dzīv. Jānim Kļevin-
skam laimējas izbēgt. Sievu, ma-
zo meitenīti un tautskolotāja Grie-
ķera atraitni, sirmo māmuļu, če-
kisti paņēma. Pirmā braucienā
tās atveda līdz kādreizējām vīra
mājām — Elkšņu Kundzēniem,

laikam cerot notvert ari viru, bet
kamēr brauca pēc citiem, viņas
atstājuši tur vienas Tās kājām ap
pusdienas laiku atgriežas atpa-
kaļ Basos, kur otrreiz pēc viņām
iebrauc saniknotie gūstītāji un
aizved pavisam. «Jūs variet pa-
ņemt mūs... variet iznīcināt... bet
tauta vēl paliek un pie tās jūs
nepaspēsiet savas briesmonlbas.."
Šos vārdus dzird dārzā paslēpu-
sies kalpone un redz ka smagi
uz saimnieces pleca nokrīt gvar-
dista šautenes laidne. .

Visbaismīgāk 14. jūnijā likte-
nis piemeklēja Slates pag. pazī-
stamo Strautiņu sētu, Vaska bēr-
niem uu mazbērniem svētīto ģi-
meni, no ku^as elksniešu aktīvisti
aizveduši 14 cilvēkus, atstādami
aiz sevis izlaupītas mājas un'di-
vus no pārdzīvojumiem galīgi
sabrukušus sirmgalvjus — vectē-
vu un vecmāti.

Mēs latvieši, no sirds lūdza-
mies par mocekļu ceļā aizgāju-
šiem brāļiem un māsām un ti-
cam, ka Dievs klausīs tautas lūg-
šanu un no nāves puteņiem iz-
glābtus tos vedīs atpakaļ mūsu
Daugavas saulainajos krastos.

1. Teika.

Gaidītājs

Pēteris Luste

Piepildīsies, vienreiz, piepildīsies I
Lepnā nojautā viņš ticigs smaidis.
Šaubu bars kā vilki pakaļ dzīsies.
Lamātāji lamu bultas raidīs,
Posta_ māte garām nepalaidīs,
Vilinātājs liegs kaut pieglaudīsies
Spītīgi viņšklusu ciesdams gaidīs
Kara vīrs ka kaujas rīta jundu,
Sava mūža lielo stundu.

Krišjaņa Barona
piemiņai

8. martā pagāja 19. gadi, kopš
aizsaules ceļos aizgāja latviešu
tautas dziesmu krājējs un kārto-
tājs Krišjānis Barons (1835. g.
31. X — 1923. g. 8. 111). Krišjā-
ņa Barona vārds ir nozīmīgs mū-
su literatūras un kultūras vēstu-
rē, jo .Barons dāvina latviešu
tautai grāmatu, kas ietver sevī
latviešu gara īpatnīgo būtību un
uzlūkojama par latviešu nacio-
nālās rakstniecības pamatu, sa-
stāda Latvju Dainas — latviešu
nacionālo Bībeli" (Teodors Zei-
ferts). Tāpēc par Kr. Baronu mā-
cām un mācamies skolās, tāpēc
par viņu sarakstītas vairākas grā-
matas, tāpēc viena no mūsu Rī-
gas galvenajām ielām nes viņa
vārdu un pateicīgā latviešu tau-
ta savam dziesmu krīvam parā-
dījusi arī dažādus cita veida go-
dinājumus. Senajiem grieķiem
bija slavens dziesminieks Ho-
mērs, somu teikas min Veine-
meinenu, igauņi — Vanemuini.
Latviešiem šāda teiksmaina dzies-
minieka nav, bet mums ir Kriš-
jānis Barons, kas latviešu tautas
dvēseles pērles savēris skaistā
rotā. Šim darbam, tautas dzies-
mu krāšanas un kārtošanas dar-
bam, Kr. Barons veltījis pusi no
sava garā mūza — četrus gadu
desmitus. Mēs apbrīnojam Baro-
na darba spējas, uzcītibu, rūpī-
bu un viņa tautisko apziņu.

Viņš dzīvoja vienkāršu, pieti-
cīgu, neizlutinātu dzīvi, viņš bi-
ja darba cilvēks, kas noiet klu-
sumā un vientulībā, palikdams
svešs apkārtējās dzīves skaļu-
mam un reprezentēšanās kārei.
Ievērojams ir Barona publicista
darbs, paliekama vērtība viņa
nedaudzajiem dzejoļiem (Upe un
cilvēka dzīve, Mūsu manta u. c),
taču viņa mūža piepildījums —
Latvju Dainu sakārtošana un ap-
cerēšana.

Latvju Dainas ir neizsmeļams
avots zinātniekiem, dzejniekiem,
audzinātājiem, jaunatnei un vi-
siem, kas pie tā veldzi meklē.
Liels ir jau šo daiļo četrrindu
skaits — 218000, no tām 37000
oriģinaldziesmas, apbrīno jauno
izsmalcinātā izteiksme un forma,
bet it īpaši — augstu vērtējams
— saturs. Šīs dziesmas savā lai-
kā apbrīnojuši slavenais rakst-
nieks Valters Skots, vācu zināt-
nieks Herders un c, šis dzies-
mas atspoguļo latviešu tikumis-
kos ideālus, daiļuma izjūtu un
gara spēku.

Latvju dainas ir neiznīcīgs
latviešu tautas gara piemineklis,
vienotājs pagātnē, šodien un nā-
kotnē, tāpēc mēs esam tik ļoti
pateicīgi Krišjānim Baronam par
viņa dziesmu kārtotāja darbu, fco
dziesmu skaistumu apzinoties,
dzejnieks Ed. Virza liek Baron-
tēvam kādā piemiņas dzejolī
teikt dziji izjustos vārdos;

«Pieder man un manai tautai
mūžīgākās dziesmas mūžs,.."

Pēteris Luste*

Vnm m mainas tirdzniecība
Kap saimniecība prasa pārti-

kas līdzekļu stingru aptveršanu
jo no tā atkarājas plānveidīga ur
pareiza civiliedzīvotāju apgāde
Tādēļ Reichskomisāra izdotos rī-

kojumus par piena — tauku, —
lopu, — gaļas, — olu un putnu
saimniecību noliegts pārdot tās
citurneka minēts rīkojumā. Bet
vienādi atrodas cilvēki, kas kat-
ra likuma meklē spraugu, kura
tiem atļautu rīkojumus apiet. Šā
du spraugu dažs domā atradis
maiņas tirdzniecībā. Tie domā —
mēs mainām, bet nepārdodam.
Vecs vācu sakāmvārds teic «kas
maina — tas grib pievilt". Šis
sakāmvārds daudzos gadījumos
atbilst tagadnei. Bet likumdevē-
jiem jārēķinās ar realitātēm. Li-
kuma priekšā katra maiņa ir pie-
līdzināta neatļautai pārdošanai.
Šāda rīcība ir sodāma arī neat-

karīgi no tā vai lietas ieguvējs
ir vācu iestādes dienestā jeb arī
vācu karavīrs. Ja kāds iemaina
zosi pret cigaretēm, gaļu pret
šņabi — tad tas apiet pastāvo-
šos likumus un sodāmi ir kā
preces nodevējs, tā saņēmējs.

Kā pirmais loceklis šādā mai-
ņas tirdzniecības ķēdē — ir
lauksaimnieks. Pēc vācu liku-
miem tam kā tēvijas zemes ap-
strādātājam ir noteikti pienākumi
iepretim tautas kopībai. Arī Bal-

tijas telpā zemniekam ir atstāta
iespēja apstrādāt zemi un tos
pat attiecīgās iestādes atbalsta
viņu saimniecību uzlabošanā un
ražības pacelšanā. Viens no
Reichskomisāra pirmajiem soļiem
bija spēja agrārproduktu cenu
pacelšana, novirzoties no boļše-
viku mēģinājuma padarīt zemnie-
ku par nabagu un gatavu iestā-
ties kolchozā. Ja vācu valdība
ar šādiem enerģiskiem soļiem
aizstāvēja lauksaimnieku intere-
ses — tad tā darija to cerībā,
ka latviešu, igauņu un lietuviešu
zemnieks izpratīs valdības mēr-
ķus pilnā mērā. Katram zemnie-
kam, kas nodarbojas ar maiņas
jeb slepeno tirdzniecību, jābūi
skaidrībā, ka tas tiek uzskatīts,
kā tautas kaltētājs — ienaid-
nieks. Un kaltētājs nevar izpil-
dīt goda pilno zemnieka amatu.
Vācu lauku māju mantojuma li-
kumi smagākos gadijumos pa-
redz zemnieka atstādināšanu no
tā zemes. Ar tādiem soļiem jā-
rēķinās ar šeit. Jā tā ir ne tikai
sodāma rīcība — ja zemnieks
slepeni pārdodot jeb mainot at-
velk kādu preci vispārējai apgā-
dei, lai pats sev gūtu labumus
kas viņam nepienākas, — bet tā
ir savu tautiešu nodošana, —
nodevība.

Atcelts ierēdnis
Saziņā ar Austrumu apgabala

reichskomisāru Galvenā dzelzce-
ļu direkcija „Nord" pārcēlusi vie-
tējo ierēdņu, darbinieku un strād-
nieku lietu kārtotāju ierēdni B.
atpakaļ uz viņa iepriekšējo darba
vietu dzimtenē. Rīkojums stājas
spēkā nekavējoties.

Minētā dienesta persona darba
disciplīnas pacelšanai bija izde-
vusi nepārprotamu rīkojumu par
savu laiku pārdzīvojušu sodu ie-
vešanu vietējiem dzelzceļa dar-
biniekiem, kas meta nevēlamu
ēnu uz latviešu — vācu labām
attiecībām. B. pārcelšana liecina,
ka vācu augstākās iestādes šinī
ziņā ir modras un nekavējoties
reaģē uz visu, kas šādā vai ci-
tādā veidā kavē latviešu — vā-
cu godīgu sadarbību. Latviešu
darbinieki apzinās savu pienā-
kumu un savukārt gatavi pielikt
visas pūles, lai ar disciplīnu un
darba gribu apliecinātu kara ra-
dīto apstākļu izpratni.

Paziņojums
Austrumu apgabala Reichsko-

misārs paziņo, ka iesniegumi dēļ
ārzemju maksājumu līdzekļiem
(Devisenordnung fūr das Ost-
land 29. 11. 41.), kas iesniedza-
mi Austrumu apgabala Reichs-

komisāram Hauptabteilung III,
jāiesniedz divos eksemplāros vā-
cu valodā, abus eksemplārus pie-
nācīgi parakstot. Iesniegumi pla-
ši jāpamato. Iesniegumi, kas nav
2 eksemplāros iesniegti, tiek pa-
rasti sūtīti atpakaļ, kādēļ lietas
nokārtošana novilcinās.

Cenu rīkojuma pārkāpšana
ritfii izsniegšanā

Vienmēr vēl nāk priekšā gadī-
jumi, kad firmas neizsniedz ga-
līgus rēķinus, bet atrunā tos u.n
paziņo, ka iakturētās cenas nav
galīgas un kad cenu pacēlumi
tiks vēlāk ievesti rēķinā. Šini sa-
karībā Ģenerālkomisāra Rīgā, Abt.
Preisbildung und Preis(iberwa-
chung paskaidro, ka tādos gadī-
jumos saskatāma Reichskomisāra
austrumu apgabaliem rīkojuma
no 1941. g, 9.11. par cenu un
algu izkārtošanu apiešana. Pēc
šī rīkojuma sodāma ne tikai pat-
varīga cenu pacelšana, bet ari
visi mēģinājumi šo rīkojumu
apiet. Arī šī vairīšanās izsniegt
galīgus rēķinus tādejādi ir spe-
kulācija uz cenu pacelšanu. It
firmas, kas savas preces atturas
izlaist tirgū, cerībā sagaidīt aug-
s'tākas cenas.

Abos gadījumos cenu uzrau-
dzības iestādes turpmāk spers
visstingrākos soļus.

Mārtinciemu
igauņu rakstnieka Raudzepa labi
uzbūvēto, raito komēdiju savai
pirmajai debijai 7. martā bija
izraudzījusies Jēkabpils-Krustpils
amatnieku b-bas teātra trupa,
kurā bez vairākiem jau uz ska-
tuves redzētiem tēlotājiem debi-
tēja arī jauni spēlētāji. Režisors
K. Grants krietni ilgā darbā vi-
sumā panācis raitu kopspēli, arī
tēlotāji pielikuši daudz pūļu un
izrāde visumā uzskatāma par la-
bi izdevušos. Patiesākais, dzīvā-
kais tēls bija I. Rozenberga kaš-
ķīgais saimnieks Jāns. Laba arī
veicīgā kalpone Maija -- šoreiz
savā lomā — A. Plikša. Vēl no
raksturīgākiem minami K. Granta
Jānis un E. Kozlovska Vējiņš,
kaut gan pēdējais par daudz šar-
žēts. O. Šņornieks kā Ansis ne-
bija šoreiz savā īstajā lomā. V.
Strauts veco Lūciņu darināja pa-
muļķu un drebelīgu, atgādinot
jau redzētu tēlu agrāk. Pārējie
— vidēji. Lugai jaukas dekorā-
cijas gatavojis māksi. A. Porma-
lis. Skatītāji spēlei sekoja ar
dzīvu interesi.

/ KO REDZĒSIM
REINAS MEITENĒS?

14. un 15. martā Jēkabpili viesosies Tau-
tas teātris ar opereti — Reinas meitenes

Pirmajā cēlienā redzēsim greznu tvaiko-
ņa klaju, uz kura matroži darbojas un
sapņo, ka drfz atgriezīsies mājās pie sa-
vām meitenēm Rīko atvadīšanās dzīres,
kūjās piedalās Kipers, Rolfs un Vēra.
Pēdējā rotaļājas gan ar Kiperu, gan Rol-
fu, abus savaldzinādama Vēlāk Rolfs
piebiedrojas 3 matrožiem Dzer, boli un
stāsta savas dēkas. Visi viņi no Reinas
novada. Pēc nolemj doties uz Reinas
krastiem.

Otrā cēlienā redzēsim Kipersa firmas
50 g. jubilejas svinības, kurās paziņo Ki-
persa meitas Elzas un Rorfa saderināša-
nos. Vēra saderināšanos izjauc un Elza
dusmās nolemj Rolfu atstāt.

Treiā cēlienā raisās daudzi jautri sa-
režģījumi, tomēr viss atrisinās labvēlīgi.
Elza izlīgst ar Rolfu. Operete noslēgsiet
ar līksmu Reinas valsi.

Starp tēlotājiem redzēsim Paulu Brīv-
kalni, Donatu DonStovu, Visvaldi Sile-
nieku u. d. c. labākos teātra spēkus.

Daudzesieši Itolvž
28. februārī Mazzalves paga-

sta kārtības sargi pamatskolas
namā rīkoja teātra izrādi. Vieso-
jās daudzesieši ar R. Blaumaņa
— Trīnes grēkiem. Nelielā sko-
las zāle skatītāju bija pārpildīta.

Jautrā spēle guva skatītāju
piekrišanu un mazzalvieši dažas
stundas varēja aizmirst ikdienu,
dzīvodami līdzi Blaumaņa ļaužu
priekiem un bēdām.

Pēc teātra izrādes, vakara ap-
meklētāji, bez programā paredzē-
tās ieejas maksas ziedoja ari
Tautas Palīdzībai. Mazzalvieši
apliecināja, ka tie ir nomodā par
savas tautas sērdieņiem.

Dzlezmu vakars Biržos
Biržu pag. lauksaimn. b-bas

Bērzgala novada mūzikas pulciņš

15. martā Bērzgala 6-kl. pamat-
skolā rīko dziesmu vakaru —
koncertu, kas veltīts prof. Jāzepa
Vītola mūzikai. Dziesmas izpildīs
jaukts koris, dubultkvartets, sa-
lona kvintets un Bērzgala pa-
matskolas skolēnu koris.

Gleznotāju —
krustpilieti pieminot

Krustpils pagasta Kalvjos 1882.
g. 1. martā dzimis Pēteris Kalve,
>ļurš vēlāk kļuvis par izcilu lat-
viešu gleznotāju.

Krustpils novada ļaužu latvis-
kie tikumi un parašas modinā-
jušas māksliniekā plašāku dzīves
un dabas uztveri. Plašākās māk-
slinieciskās zināšanas Pēteris
Kalve mantojis Rīgā — Blūma
zīmēšanas skolā un pie prof. V.
Purvīša. Pēc dodas uz Berlīni,
kur strādā pie vācu ievērojamā
gleznotāja L. Korinta. Berlīnē
Kalve iepazīstas ar muzejiem un
vērtīgām mākslas izstādēm. At-
griesies no Vācijas, Kalve dodas
uz Pēterpili, kur studē un strādā
muzejos. Guvis daudz jaunu at-
ziņu, mākslinieks atgriežas dzim-
tenē un dzīvo Vec-Mīlgrāvi, lat-
viešu mākslas drauga A. Dom-
brovska — Burtnieka pilī.

Pārmērīgais darbs ir iemesls
grūtai slimībai un 1913. gadā
Pēteris Kalve mirsts. Viņu ap-
glabā dzimtenes klusajā kapsētā
— Neretas upes krastā.

Jaunais censonis, gleznotājs
Pēteris Kalve sen vairs nav mū-
su vidū, bet par viņu runā at-
stātie darbi, kuri redzami Rīgas
lielākos muzejos un ari Daugau-
pils muzejā. E.

Zemnieku diena Nereiā
Neretas pag. lauksaimn. b-bas

rīkoto zemnieku dienu atklāja
pr-ks J. Liepiņš. Mūsu zemes at-
brīvotāju — vācu pāršāvis Klei-
steferding's bija iepriecināts par
kuplo apmeklētāju skaitu, pāri
500, un tiem norādija, ka nākot-
nē sevišķi jācenšas izkopt saim-
niecības un pacelt ražas augstā-
kā līmeni. No valdības uzliktās
normas jānodod savlaicīgi. Jē-
kabpils apr. vecākā pārstāvis Ž.
Stiebris nolasīja apr. vec. V.
Stukula norādījumus zemnieku
dienu dalībniekiem (sniedzam at-
sevišķā rakstā). Darba pārvaldes
Jēkabpils nod. vad. A. Tints ru-
nāja par darba sadali lauksaim-
niecības. Apr. vec. lopkopības
instr. T. Saiva visai plaši ap-
gaismoja lopkopības izveidošanu.
Neretas rajona agr. J. Gailītis iz-
tirzāja dažus priekšā stāvošos
lauksaimniecības darbu jautāju-
mus. Sekoja plašas debates. Zem-
nieku dienas noslēdza Neretas
kora priekšnesumi E. Krotes va-
dībā. E.



Burma un
Anglija

Kā Anglija ieguva virskundzī-

bu par Burmu? Vairāk kā simts
gadus atpakaļ Anglija nopietni
sāka paplašināt savu iespaida
sfēru pāri Indijai, ielaužoties Aiz-
indijas pussalā. Burma, kas at-
rodas tieši kaimiņos Bengālijai,
bija britu ekspanzijas centienu
mērķis. Laikā starp 1826 un
1885. g. Anglija ar dažādiem
paņēmieniem ieguva varu Burmā.

Agrākos gadsimteņos Burma
stiprā mērā bija atkarīga no Ķī-
nas. Starp 1700. un 1800. g. tai
bija jāmaksā meslus toreiz va-
ras augstumos stāvošai Mandžu
dinastijai. Tikko Burmai izredzes
uz neatkarību, parādījās Anglija,
lai ar šo zemi izlietotu kā iz-
mantošanas objektu Londonas
kungu kārtas interesēs. Kur tad
slēpjas īpatnējais Burmas pievil-
cības spēks? Tas ir milzīgā risu
bagātībā. Burmā ir vairāk kā
četri miljoni hektāru vērtīgāko
risu plantāciju. Katru gadu te
iegūst mazākais septiņus miljo-
nus tonnas rīsu.

Dabīgi, ka no tā liela procen-
tuālā daļa brīva izvešanai. Lon-
donas tirgotāji te nojauda milzī-
gus peļņas avotus. Kā jau visur,
kur valda angļi, arī šeit zemes
bagātība nevarēja nākt par labu
pašiem iedzīvotājiem. Tieši pre-

tēji, jo šo zemes bagātības dēļ
zeme tieši iepatikās angļiem. Ai
pilnu tiesību Rangūnu, kas atro-
das pie lravadi upes ietekas, vai
apzīmēt par pasaules lielāko ri-
šu ostu. Neskatoties uz to, ka
zemes iekšienē vēl.atrodas ievē-
rojami naftas krājumi, ka arī lie-
ls daudzums cietkoku, kam iz-
cila nozīme kuģniecībā, angļus
vilināja turienes alva, zelts, varš
un akmeņogles. Burma, kā an-
gļu Indijas daļa ar apm. 13,5
milj. iedzīvotājiem un vairāk kā
600.000 kv. km zemes platības,
uzskatāma kā ievērojams Londo-
nas izmantošanas avots. Kad ti-
ka izveidota tā dēvētā jaunā In-
dijas satversme, Burmu atdalīja
no Indijas federācijas. Ar tiešo
angļu pārvaldi ierobežoja turie-
nes iedzīvotāju piedalīšanos tajā.
Bija tikai politiska komēdija, kas
atkal no jauna atklājās sakarā
ar Burmas ministru prezidenta
U. Saw. apcietināšanu.

Rīsu tirdzniecībā ieinteresētās
Londonas aprindas būs stipri no-
skumušas par notikumiem Tāla-
jos Austrumos. Agrākos gados
sapņoja arī par ielaušanos Tai-
zemē, jo milzīgā Menamas lī-
dzenumā zeme bija ļoti labvēlīga
risu plantācijām. Turienes ražas
nestāvēja tālu aiz Burmas lrava-
di deltas ražām. Bet cerētās an-
gļu iespaida paplašināšanas vie-
tā Taizemē, Londonai tagad jā-
piedzīvo, ka Taizemes armija
vēršas pret angļu virskundzību

Burmā. Blakus sai Anglijas iz-
slēgšanai saimnieciskā nozīmē,
Londonā pēc nepatīkamas atmo-
šanās konstatē briesmas, kas
draud Indijai politiskā laukā. Šie
draudi var kļūt jo_ bīstamāki, jo
vairāk Indijā atceras 1930. g. ne-
atkarības manifestu, kas liesmai-
nā uzsaukumā Indijas iedzīvotā-
jiem iekala, kādā mērā Anglija
visās nozarēs apspiež turienes tautu

RAIBO VAKARU
8. martā rīkoja Krustpils pils. Tautas
palīdzība. Apmeklētāju uzmanības centrā
ioreiz atradās „Ufas" dziedonis Villiam's
Richter's. Dziedonis guva nedalītu publi-
kas atsaucību. Ar solo dziesmām uzstā-
jās V. Vizule (iejūtīga virjas pēdējā
dziesma). Sieviešu dubultkvartets un vi-
ru dubultkvartets ,.Daugavieši" noskandi-
nāja vairākas dziesmas. Dziedājums da-
žādas kvalitātes. T. P. deju ansamblis
ie riecināja ar dzīvu un izteiksmīgu tau-
tisko deju sniegumu (Lapiņas sagatavo-
jums). Karabanovs sniedza ksilafonasolo,
bet V. Abatnieks skandēja vietēja dzej-
nieka J. Jaudzema un El. Zālītes dzejo-
ļus. Sarīkojums atbilda savam nosauku-
mam un rnilzika,-dejas, dziesmas modinā-
ja apmeklētājos skaistuma izjūtu, tāpēc
šādi sarīkojumi apsveicami. Vakara atli-
kums trūcīgiem tautiešiem.

Viiieii vakarē
Vīpes pag. lauksaimn. b-ba

pirmo vakarēšanumoturēja februāra
beigas. Vakarēt'ājus rajona agr.
Vizulis iepazīstināja ar priekša
stāvošiem lauku darbiem, norā-
dīdams kā labāki tie veicami, bet
lopkopības instr. Riņķis runāja
par lopkopības izveidošanu. Va-
karēšanu kuplināja skolēni ar
dziesmām un tautas dejām.

Sporta dzīve
JĒKABPILIEŠI UZVAR

8. martā Krustpils pamatskolas vingro-
tavā satikās Krustpils un Jēkabpils bas-
ketbola vienības. Uzvarēja jēkabpilieši
ar 44 37. Pirmais puslaiks noslēdzās
2.': 14 kruslpiliešu labā, bet 2. puslaikā
jēkabpilieši ar labi saskaņotu spēli panā-
ca izlīdzinājumu. Jēkabpiliešiem punktus
guva: Zaķis — 6, Auziņš — 18, Stalt-
manis — 8, Ermansons — 0, Līdaks —

10, Ozoliņi — 2; kruslpiliešiem: Grāvī-
tis 18, Skujins 17, Lācis — 0, Bela-
ehosķika 2, Vētra — 0, Sproģi» — 0.

ŠI sacīkste bija pēdējā spēju pārbau-
de priekš zibeņtumira, kurš notiks 15.
marta. Jāpiezīmē, ka šajā turnirā pirmo
reizi piedalīsies Jēkabpils ģimnāzijas un
komercskolas sieviešu vienības, kuros
beidzamās nedēļās cītīgi trenējas, lai pa-
rādītu vidusskolnieču īstās spējas. Labas
sekmes I J- Z-iijš.

Izdevējs; Jēkabpils pilsēt». Atbildīgais redaktors Alfrēd» Ozola. Iespiests 49. spiestuvē Jēkabp.ll, Brīvības ielā 212,

Rīkojumi «npaziņojumi
Daru zināmu, ka pilsētas ro-

bežās dzīvojošiem lauksaimnie-
kiem obligāti jāpiesaka Jēkabpils
pilsētas valdei līdz 15. martam
kartupeļu sējumu platību.

Uzaicinu visus Jēkabpilī esošos
laivu īpašniekus reģistrēt Jē-
kabpils pilsētas valdes kanclejā
līdz š. g. 15. martam piederošās
laivas un ķekšus (ar un bez
kātiem).

Jēkabpils pilsētas valde pērk
savu zirgu vajadzībām āboliņu,
sienu un salmus. Piedāvājumi
piesakāmi pilsētas valdes kanclejā.

Saskaņā ar „Rīkojumu Vēstne-
si'' ievietoto rīkojumu, uzdodu
visiem namu īpašniekiem, to piln-
varniekiem un namu pārvaldnie-
kiem noņemt no sienām uzliktos
plakātus. Noņemami visi
militāro iestāžu paziņojumi, kā
ari tie, kas izlikti ar vācu civilo
iestāžu atļauju.

Jēkabpili.
K. Grabovskis,

pilsētas vecākais.

ŽURN.
SATIKSME UN TECHN1KA

februāra uumurā izsmeļoši inž P. Rein-
hardi apskatīji» jautājumu par gāzģene-
ratoru problēmu. Inž. E. Jirgensons pa-
stāsta par spēkratu gāzģeneratoru. Vēl
saturā Dr. ing. Fritz'a Tod»'a pie-
minas raksts; inž. K. Cēbera Lielvā-
cijas auto ceļi; inž. K. Mucenieka — Ze-
mes ceļu izveidojums plānā un profila;
inž. V. Bergkinda — Ielu uzlabošana
mazpilsētā»; T. Steinbeiga — Leouardo
da Vinči kā izgudrotājs un inženieri»,
kā arī daudz citu vērtīgu rakstu un in-
formāciju par mūsu satiksmi un techni-
ku, kas var interesēt ikvienu lasītāju.
Sava daļa ierādīta ari jaunatnei — se-
višķi kfi gaisa iekarotājai. Nākotnē žur-
nāls cer atspoguļot plašās lasītāju saimes
daudzo novirzienu un arodu vajadzības.

E.

DARBS UN ZEME
ir lauksaimniecības žurnāls, kuru Jelgavā
laikrats «Zemgale» izd.d katra mēneša
1. un 15. dienā. Žurnāls ir ar bagātu
lauksaimniecības un mājturības rakstu
saturu, nav aizmirsta ari literāriskā daļa.
Žurnālā strādā līdz labākie spēki ?«-
speciālisti Žurnāls iespiež ari brīvkunga
von Medem'a pasaules ceļoj. aprakstus,
patlaban car lapanu. Žurnāls ieteicams
katram z»mkoMm un namamātei. Atsev.
mim. maksā 40 pf , abonementu var
pieteikt katrā pasta iestādē.

???????? ^?????B

Š. g. 2.3. februāri izpi'dot dienesta pienākumus
kritis lokomotīves vadītāja paTgs

lānis Ruģelis
Apglabāts 25. februāri Gatčinā, austrumos.

Jēkabpils stacijas depo pārzinis
un kollegas.

I

Dr. Ādolfs Čurlskis ļ
plenēm privatpacientus darbdienās

no pl. 12—1
Krustpili, dzelzceļa ambulancē

sākot ar 15, III 1942. g.

Ķillllr^lllUB'MIMIIIIIIUl^

1 Jēkabpili - Krustpils amatnieku bleirrba ļ
RlKO

Jēkabpili, lielajā sarīkojuma zālē ?
8. g- 14. un 15. martā|

Tautas teātra viesizrādi ar
ļ G. OJUEDENFELDT'A UNR. KATTNIGG'A

3 CĒLIENU OPERETI

I «Reinas meitenes»!
Opereti iestudējis Tautas teātra operešu ansamblis reži- I

I sora E. Feldmaņa vadībā, diriģents Melli, dekorators V. Vaid- ļ
i manis. Piedalās koris un baleta ansamblis.

Starp izpildītājiem Paula Brīvkalne, Donātovs, Locinieks, j
i Zutis u. Ci operešu spēki. I

Piemērotas dekorācijas un apgaismojums.
Opereti, kas līdz šim visur guvusi lielu piekrišanu, ietei- I

3 cam noskatīties katram. Ievērojot publikas lielo interesi, izrāde|
1 notiks divas dienas. f:

SAKUMS: 14. martā pl. 20—, B
ļ 15. martā pl. 21,—.

I e e j a s m a k s a no RM 2 — 5. f
Biļetes iepriekš dabūjamas, sākot ar š. g. 10. maftu, Jē- I

i kabpils-Krustpils amatnieku biedrības birojā.
Uz redzēšanos Reinas meitenes viesizrādē I [

ittUmnutiMiniira»*miiiim*iliunMMiiMiinTOiMI(l*Min!MlfllimjffimHKlIlIHUfllHJRIIiniB??MM

Jēkabpils pilsētas valdei vajadzīgi

malkas cirtēji un vedēji
200 steru malkas sagatavošanai un izvešanai, rajonā ap Aldonas
staciju līdz Jēkabpilij. Cena pēc vienošanās. Interesentiem jāpie-
teicas pilstētas valdes kanclejā līdz š. g. 15. martam.
Jēkabpilī, 10. martā 1942. g. Pils. vecākā v. V. Šķerbergs

Sekretārs E. Kornets

IrL L J| No 11.- 18. martam

ii un «UGUNSKRISTĪBAS»
IV III U Filma par vācu kara aviāciju
?mmmmmmb Seansu sākumi: trešdienās ,ceturtdienās, piekt-

dienās pīkst. 17 un 19. Svētd. pl. 15—17 un 19.

Bērnufima «Ērkšķu rozīte»
Svētdien, 18. martā pīkst, 13 un 14,

" ' '" ' ' ' "" ' ' " '? '" '" " '»' i Miil

Lai piesakās saimniece-vaditāja
apr. valdē pie Antrupa kunga līdz šī mēneša 15. datumam.

11 ' '
***'''

11 i i . ,

Daugavas augšgala pludināšanas rajons pērk

rēķinmašīnu un airu laivas
Piedāvājumus sūtīt u?. adresi:
Daugavas augšgala rajona pārzinim, Jēkabpils
„Līdakās" vai pa telefonu Jēkabpils 118.

Izdodams
dzīvoklis, Ja'vēlās ari ar veikalu, un

mēbelētu iztabu.
Pieprasīt Jēkaba ielā 14.

Strādinieks kurinātājs
Vajadzīgs Jēkabpils apr. slimnīcai.
Pieteikties slimnīcas birojā nopl.9-16

Sarīkojumā; Krustpils lauks, b-bas
zālē, š. g. 1. martā

apmainītas galošas.
Atstātas jaunas un paņemtas ci-
tas.Atmainīšanas dēj lūdz griezties
Krustpils pag. 6-kl. pamatskolā.

PSrku lietotu katlu 30—40
Itr. tilpuma un plīti ar visiem
riņķiem. Pied. adr. V. Rūtiņām
p. p. n. Zaķi.

Tris tautieši
kopvecumsBS gadi, vēlās iepazīties
nopietnā precibu nolūkā ar glīta iz-
skata meitenēm 17—21 g. v.

Rakstiet — Jēkabpilī p. k. 19
Maijam, Martam, Jūlijam.

»—^ig—*—^——'"

Uzmanību!
Viesītes pag. un pilsētas Iedzīvotā-
jus lūdzu izņemt nekavējošibet ne
vēlāk par 14.martu, labošana nodo-
tos apavus, Jo aizbraucu darba die-
nestā. Par neizņemtiem apaviem ne-
atbildēšu. V. Jelinskis,-Viesītē,

Dīka Ielā .l

????? —? ?

To personu,
kas paņēma no Jēkabpils pilsē-
tas valdes lieveņa rokas zāģīti
(fuksīti), lūdzu nodot to, šīs avī'
zes redakcijā līdz 20. martam.
Pretējā gadijumā ievadīs krimināl-
lietu. Persona ievērota.

JĒKABPILS PILSĒTAS VALDE

pērk
āboliņu un sienu.

Biržu lauksaimniecības skolas Tautas palīdzības kopa rīko š. g'

99 ntfirtfl Biržu pag, sarīkojumu namā
LL» IHUIIU M. Dišlēres 4 cēlinu lugas

KRAUJĒNU MANTINIEKI
«Studentes vasara" izrādi.

Režisors Valdis Hermanis. Sākums pīkst. 19.
Biļešu iepriekšēja pārdošana skolas kanclejā.

PILSĒTAS VALDEI VAJADZĪGI

15 strādnieki
pastāvīgā darbā ar mēneša algu,

ielu tīrīšanas, namu apkopšanas,
jaukšanas un citos darbos.

Jēkabpili,6. martā 1942. g. K. Grabovskis, pilsētas vecākais
Nr. 1321. E. "Kornets, sekretārs.

Paziņojums.
QadiJurrtā. jā biļetes abām operetes „Relnas meitenes"
izrādēm Jēkabpilī 14. un 15. martā būs Izpārdotas , uz pu-
blikas vēlēšanos tiks dota trešā izrāde. Tuvākas ziņas
sestdien sarīkojuma nama pie kases.

Jēkabpils-Krustpils amatn. b-bas
dramatiska sekcija.
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