
Kāmpfe im Festungsgelānde
von Sewastopol

Aus dem Fuhrerhauptauartier 9. Juni

DaOberkommando der Wehr-
macht gibt bekannt:

Im Festungsgelānde von Sewasto-
pol halten die Kāmpfe an. Von
schv/erster Artillerie nnd starken
Krāften der Luftvvaffe wirksam un-
terstūtzt, hat unsere Infanterie eine
Reihe von Festungsanlagen auf be-
herrschenden Hohen gestūrmt und
Gegenangriffe des Feindeblutig ab-
gewiesen. Nordostwārts von Char-
kow scheiterten schwāchere Vor-
stosse des Feindes:.

Im mittleren und nordlichen Front-
abschnit wurden die eingeschlossenen
feindlichen Gruppen unter vvirksamer
Unterstūtzung durch die Luftwaffe
auf kleinem Raum zusammenge-
drāngt. Ortliche Angriffe des Gegners
blieben erfolgloa.

Auf d< wurde ein
Handel ,h Bombenwurf
? ttgt.

Iri NordaMka daue-
handlungen weiterhin an Die briti-

siche Luftwaffe verlor hierbei 22 Flug-
zeuge.

Bei einem militārisch wirkungslo-
sen Tagesangriff auf die Kanalkūste
schossen deutsche Jāger 7 britische
Flugzeuge ab. An der Nordseekūste
brachte Marineartillerie 1 feindliches
Flugzeug zum Absturz.

In der vergangenen Nacht rich-
teten sich feindliche Luftangriffe ge-
gen mehrere Orte Westdeutschlands.
Die Zivilbevolkerung hatte Verlusļe.
Es entstanden Schāden vorwiegend in
Wohnvierteln und an offentlichen
Gebāuden. Nachtjāger und Flakartil-
lerie schosseif 16 der angreifenden
Bomlbenflugzeuge ab.

Bei der Zerschlagung des fur die
Sowjetunion bestimmten grossen
feindlichen G<
haben sich upt~
mann Flechner, Kampfbeobachter

tnant 3 Flug*/'
fūhrer Unter ~ cc bc
dera ausgezeichnet.

Sešus mēnešus Ruzvelts kara
Berlīnē, 8. jūnijā. 7. decembri, tā

tad taisni pirms pusgada, Savienotās
valstis aktīvi iestājās karā. Gan tās
šo iestāšanos karā bija iedomājušās
mazliet citādi. Ruzvelts, kas ar varu
centās ieraut Savienotās valstis kara
Virpulī un nepārtraukti izaicināja Ja-
pānu, Vāciju un Itāliju, gribēja iz-
meklēties visizdevīgāko momentu, lai
iestātos karā. Viņš nebija rēķinājies
ar Japānas modrību, kas pie Pēri
Harborapārvilka svītru viņa plāniem
un atklāja cīņu ar varenu ziemeļ-
amerikaņu sakāvi. Ātrā secībā ASV
piedzīvoja vienu katastrofu pēc ot-
ras. Bez tam vācu zemūdenes uzsāka
savu darbību, tā kā Savienotās valstis
nokļuva zem spiediena no divi pusēm.
Vēl vienmēr amerikāņu tauta nav
skaidrībā par to, ko domāt par šādu
notikumu attīstību. Tā ļoti labi atce-
ras admirāļa Stirlinga vārdus, ka va-
jadzīgas tikai 19 dienu, lai uzvarētu
Japānu. ASV laikraksts «Seapower»
nedaudz nedēļu pirms kara sākuma
rakstīja, ka «Japānai, sitīs pēdējā
stundiņa», tiklīdz ASV flote sāks

ofensīvu. Flotes ministrs Nokss pie-
cas dienas pirms kara izcelšanās ap-
galvoja, ka šoreiz viss esot sagatavots
tūlītējai visu briesmu atvairīšanai
abos okeānos. Tomēr japāņi ameri-
kāņiem ļoti uzskatāmi pierādījuši
šādas pļāpāšanas nozīmi.

Nu Ruzvelts izmantojis kara sāk-
šanas datumu, lai atkal reiz svaidītos
ar melīgiem rekorda skaitļiem. Sī
skaitļu blēdība beidzot sasniedz vis-
augstāko pakāpi, ko izsniedza pre-
sei: «Mēs esam pazaudējuši vislielā-
kās militārās kaujas, bet mēs esam
produkcijas kaujas uzvaras priekš
vakarā.» Tā Ruzvelts mēģina savu
atzīšanos par Savienoto valstu smago
militāro sakāvi savā parastajā lielī-
gajā veidā aizsegt ar astronomiskiem
skaitļiem par ASV bruņošanos. Par
šādu apžilbināšanas taktiku nav jā-
brīnās, jo Ruzveltam ir iemesls aiz-
plīvurot ASV tautas acīs lielās ne-
veiksmes.

Bet ko pašas ASV domā par
Ruzvelta ilūzijas pilno pļāpāšanu, to
nepārprotami pauž «Newyork Times»
ieņemtais stāvoklis, kas krasi noraida
Ruzveltu, konstatējot: «Ko palīdz
uzvara produkcijas kaujā, ja oficiāli
jāatzīst, ka cīņa pret vācu zemūdenēm
ir ārkārtīgi smaga, jo tās, pateicoties

papildinājumiem, sasniegušas augstu
attīstības pakāpi. Ienaidnieku mēdza
tēlot par cīņās nogurušuun demorali-
zētu un mums apsolīja drīzu uzvaru.
Bet mēs piedzīvojam pilnīgi pretējo!»

„ Tad laikraksts sūdzas, ka nepublicē
nevien datus par producētu un iznīci-
nātu kara materiālu, kas ir ASV ie-
stāžu noslēpums, bet nav izdoti arī
nekādi oficiāli ziņojumi par zaudēju-
miem Perl Harborā un Korāļu jūras
kaujā. Tas piespiež ASV tautu meklēt
informāciju ienaidnieku ziņojumos,
kas, kā šķiet, labāk informēti nekā
ASV -valdība. Tālāk lasāmi atsacīša-
nās pilnie vārdi: «Mēs cietām neveiks-
mi jau pirmajos japāņu uzbrukumos
Klusajā okeānā un nespējām arī iz-
vairīties no zaudējumiem Atlantijas
okeānā. Vācu zemūdenes gremdē
kraveniekus taisni baismīgos apmēros.
Kopš janvāra vidus mēs esam zaudē-
juši nevien daudz vairāk kuģu nekā
spējam būvēt, bet arī to vērtīgo kra-
vu un lielu daļu matrožu». Šis 7. jū-
nijam veltītais apskats ir griezīgs iz-
smiekls pirmskara apgalvojumiem.
Bet tas lieliski raksturo Ruzvelta ka-
ra sešu mēnešu iznākumu, kas Sa-
vienotajām valstīm ir visādā ziņā sa-
triaieoSa.Itāļu aviācijas

lielie panākumi
Romā, 8. jūn. (DNB). Itāļu aviāci-

jas žurnāls «Leva del Aria» publicē
pārskatu par itāļu gaisa spēku panā-
kumiem pirmajos divi kara gados.
Pavisam itāļu gaisa spēki izdarijuSi
70.050 uzlidojumus ienaidniekam. Sā-
jos lidojumos piedalījušās 137.565 lid-
mašīnas. Nomestas 17.360 tonnas
sprāgstvielu. Uzlidojumi ienaidniekam
prasījuši 298.527 lidojuma stundas.
Tālāk itāļu gaisa spēki izdarījuši
37.452 transporta lidojumus, kuros
veikti 29 milj. km, kas atbilst 720
kārtējam zemes apjomam. Pārvadāti
345.975 pasažieri un 23.726 tonnas
kravas. Gaisa kaujās notriektas 1245
ienaidnieka lidmašīnas, bet 449 lid-
aparāti izpostīti uz zemes. Pieskaitot
vēl 776 ienaidnieka lidmašīnas, kuras
notriekusi pretgaisa aizsardzība, pa-
visam itāļu gaisa spēki un pretgaisa
aizsardzība iznīcināms! 2470 ienaid-
nieka lidaparātus. Tiem vēl pieskai-
tāmi 809 lidaparāti, kas šķietami uz-
skatami par iznicinātiem, Cīņa * pret
ienaidnieka kara un tirdzniecība* flo-
ti itāļu aviācija nogremdējusi 24 ka*
rakuģua un 71 tirdzniecību kuģi.

Tuksneša kaujas iniciatīva
ģenerālpulkveža Rommelfa rokās

BerlīnB, 8. jūn. (DNB). Tuksneša
kauja Marmarikā, pēc vācu militāro
lietpratēju viedokļa, iegājusi savā ot-
rā posmā. Angļu astotai armijai ģeh.
Riči vadībā tagad ar cietušo divīziju
spēkiem nācies uzņemties izšķīrēju
kauju. Labi informētās Berlīnes mi-
litārās aprindas pie tam pasvītro, ka
zem izšķīrējām operācijām Ziemeļaf-
rikā pagaidām Saprotami tikai lokāli,
visas Eiropas apmēros ietverti jautā-
jumi, proti — visizdevīgāko izejas ba-
žu nodrošināšana aizstāvēšanās cīņai,
resp. jaunam uzbrukumam, šai gadī-
jumā, kā Berlīnē uzsver, visai svarīgi
atzīmēt, ka angļu virspavēlniecība
jau kaujas pirmajā posmā visai plašos
apmēros raidīja operācijās visas savas
rezerves, kamēr Rommell's turpin
rīkoties ar tām ļoti taupīgi, Tlpat 660
tanku un 200 lielgabalu zaudēšana)
nemaz jau nerunājot par 10.000 gūs-
tekņiem, ko zaudējusi ģen Riči armi-

ja, angļu bruņotiem spēkiem Ziemeļ*
afrikā nozīmē visai smagu triecienu.
Ar to ģenerālpulkvedisRommell's ne-
apšaubāmi guvis panākumus, kuru
sekas pagaidām vēl nemaz nav pienā-
cīgi novērtējamas. Rommell's Ziemeļ-
afrikas telpā vismaz uz turpmākiem
6 mēnešiem galīgi likvidējis katru
angļu mēģinājumu uzsākt ofensīvu,
kuras gatavošana priekš 26. maija bi-
ja nepārprotami manāma.

Militārās aprindas Berlīnē sevišķi
norāda uz lielo sajukumu, kāds tagad
valda ienaidnieka informācija^ dienes-
tā par notikumiem Ziemeļafrikā kopš
26. maija. Ar katru stundu angļu
informācija? iv ls mainās.
to vien Berlīne uzskata pai nepār-
protamu pierādījumu, V i tūks»
nēša kaujā vadība un !
das ģenerālpulkveža Rommell'a ro-
kia,

1

Cāņas Sevastopoles
cietokšņa apvidu

Vadoņa galvenā nometnē 9. jūnijā

Bruņoto spēku virspavēlniecība
ziņo:

Sevastopoles cietokšņa apvidū cī-
ņas turpinās. Smagās artilērijas un
stipru aviācijas spēku iedarbīgi atbal-
stīti, vācu kājnieki triecienā ieņēma
rindu cietokšņa ierīču uz apkārtni
pārvaldošiem uzkalniem un asiņai-
ni atvairīja ienaidnieka pretuzbruku-
mus. Ziemeļaustrumbs no Charkovas
neveiksmi cieta vājāki ienaidnieka
uzbrukumi.

Frontes vidējā un ziemeļu sektoros
ieleriktās ienaidnieka pnmas ar vācu
aviācijas iedart>īgu atbalstu saspiestas
mazā telpā Vietējie pretinieka uzbru-
kumi bija nesekmīgi. Ladogas ezerā
ar bumbametienu bojāts kāds tirdz-
niecības 'kuģis.

Ziemeļafrikā kaujas darbība turpi-
nās. Angļu aviācija pie tam zaudēja
22 lidmašīnas.

Kādā militāri nesekmteādienas

izbrukumā Kanāla piekrastei 7 angļu
idmašīnals notrieca vācu iznīcinātāji,

Ziemeļjūras piekrastē flotes artilērija
nogāza 1 ienaidnieka lidmašīnu.

Pagājušā naktī ienaidnieka gaisa
uzbrukumi vērsās pret vairākām vie-
tām Rietumvācijā. Civiliedzīvotājiem
bija zaudējumi. Izcēlās postījumi, gal-
venā kārtā dzīvojamos kvartālos un
pie sabiedriskām ēkām. Naktiznīci-
nātāji un zenītartilerija notrieca 16no
uzbrūkošiem bumbvedējiem.

Satriecot Padomju savienībai do-
māto lielo kuģu karavānu Ledus jūrā,
sevišķi izcēlušies stafelkapteinis
hauptmans Flechner's, cīņas novēro-
tājs leitnants Richtering's un lidma-
šīnas vadītājs apakšvirsnieka Pusa-
vec's.

Pāršķelti
*

britu impērijas
dzīvības vadi
Britu impērija sastādās no pašas

Anglijas salas ar tās galvas pilsētu
Londonu un daudz citām valsts da-
ļām, kas visas atrodas tālu projām.
Sīs jūras laupītāju dibinātās impēri-
jas attīstības vēsture rāda, ka britu
salu iedzīvotāju galvenais uzdevums
pastāvēja satiksmes nodrošināšanā ar
atsevišķām impērijas daļām. Smagu-
ma punkts bija aizvien impērijas
sirds, t. i. pati Anglija, jo no turienes
angļu tautas dēli devās atsevišķās iz-
kaisītajās kolonijās, lai tad turienes
tautas ar piekukuļošanu vai varu aiz-
vien no jauna saistītu pie Anglijas.

Kopš mašīnu izgudrošanas koloni-
zācijas nosacītam centrālam Londonas
stāvoklim piebiedrojās britu impērijas
pastāvēšanai tikpat svarīgi saimniecis-
ki uzdevumi, jo attīstība izgāja uz to,
lai Anglijas sala zināmā mērā pārņem-
tu koloniju piegādāto jēlvielu pārstrā-
dāšanai. Tādējādi Anglijas sala ar-
vien vairāk attīstījās par rūpniecisku
ražotāju» angļi par tirgotājiem un vei-
kalniekiem. Līdzīgā mērā pieauga
arī atkarība no koloniju jēlviclām un
tas noveda pie tā, ka pati Anglija
jau kopš gadu desmitiem vairs nespēj
pati apmierināt savas tautas dzīves
prasības. Anglija pati spēj segt vie-
nīgi 25% no uzturvielu patēriņa un
līdz ar to nostājas pēdējā vietā Eiro-
pas valstu starpā, Šādai uzbūves kļū*
dai miera laikā nav piešķirama liela

jme, sakarā ar netraucētu jēlvielu
piegādi no kolonijām. Tamdēļ angļu
politiķu domāšanas veids sastāti
vienīgi no angļu-sakšu vispasaules tir-
gus jēdziena, pie kam neskaitāmām
iegūstamām hdbazēm, gaisa un jūras
ceļiem, kanāliem, salām un interešu
sfērām vajadzēja Šo tirgu nodrošināt.

Pagājušais pasaules karš īstenībā
tāds nebija, jo aplenkta bija Vācija,
un pašai britu impērijai nopietnas
briesmas nedraudēja. Šodien stāvok-
lis mainījies, jo Vācijas sabiedrotās
lielvalstis — Itālija un Japāna atrodas
pie svarīgām impērijas satiksmes lī-
nijām. Berlīnes trijvalstu pakts, kas
aptver trīs lielas tautas, nākotnes vēs-
turei būs jāapzīmē par britu impēri-
jas uzvarētāju. Šis pakts rada iespē-
ju pārraut saites, kas līdz šim saistī-
jušas Angliju ar kolonijām. Tā kā in-
dustrializētā, no jēlvielu ieved,
pilnīgi atkarīgā Anglija nespēj pr.
vēt bez kolonijām, tai būs jāsabrūk.

Bez tam blēmas militārā :
ae ir tikpat svarīga. Britu centrālā
valsta nespēj izolācijas gadījuma neda

(TurttliiUuiu» a. lapo.)



ar ieročiem, nedz kara spēku atbalstīt
savas kolonijas. Tas, cik lielā mērā
sabiedrotās trejvalstu pakta varas līdz
6im spēja paralizēt svarīgākās Angli-

un tās koloniju satiksmes līnijas,
kā ari satiksmi ar tās sabiedrotiem,
ļauj nojaust pašreizējo Lielbritānijas
militāro un saimniecisko stāvo!

Šeit jāatzīmē, ka sevišķi lielā mē-
rā Londonu no Maskavas atdala vācu
pozīcijas Norvēģijā. Impērijas dzīvī-
bas vads — Vidusjūra, kas ir īsākais
ceļš no Anglijas uz Indiju, tagad sa-
karā ar ass darbību, atkrīt. Otrs —
atvietotājs — ceļš ap Labās Cerības
ragu nozīmē pamazinātai britu tonnā-
žai 40°/o veicēs zaudējumu. Trešais
svarīgais Indijas - Austrālijas ceļš ir
paralizēts sakarā ar Singapuras ie-
ņemšanu, Javas, Sumatras un Burmas
okupāciju un Japānas virskundzību
Bengālijas jūras līcī.

Arī Anglijas ceļš uz Tuvajiem
Austrumiem ir nederīgs sakarā

Vidusjūrā, kas I
ar Maltas bāzes izolāciju sa-

tiki-
ii Bi

inātā v.
Atlantij >keanā.

Tad jlašaisVācijas, Itālij:
Japānas uzbrukums britu impērijas

vības vadiem svarīgākos jau pār-
šķēlis. Arī Anglijas flote, kuras līdz-
šinējais uzdevums bija šos ceļus no-
drošināt, tagad nostādīta neatrisinā-
ma uzcU " iekšā. Londonas
laikrak to atklāti
raksta: «Ļaunākais tas, ka vispār*

itēģiskais stāvoklis izslēdz cerības.
Ja Anglija mēģinātu koncentrēt spē-
cīgas flotes vienības Indijas okeānā,
britu admiralitāteivajadzētu no pā-

. tudz
kuģu, ka stāv VUantijas okei
un. Vidus;;Īli pa-
sliktināties». To, ko Lond aik-
raksts šodien baigi nojauž, kara attīs-
tība rītdien var apstiprināt vai pat
pārspēt, jo Anglijas pasaules valsts
ies bojā nogrieztu satiksmes ceļu un
flotes saskaldīšanas dēļ.

apspriede pat nonēio plūktu
sagādi Aiz utē

Aizputē ieradās Pārtikas nodroši-
nāšanas dep-ta pārstāvis un sasauca
informācijas apspriedi par produktu
sagādi. Apspriedē ieradās Aizputes
pilsētas vecākais un apkārtējo pagastu
vecākie un sekretāri. Apspriedes da>-
lībniekus iepazīstināja ar jaunākiem
rīkojumiem pārtikas produktu sadalē.
Pagastu vecākie sīkāk iepazinās ar
lopu kaušanas kārtību!. Noskaidroja
arī vairākus jautājumus pārtikas pro-
duktu sagādē luī izdalē.

Mūžīga
vasara

Irmas ļGrebzdes romāns

(13. turpinājums.)
Viņaskuplās krūtis zem zilās blūzes

priecīgi elpoja. Skaidra arvien priecā
jās, ja atbrauca kāds no Lapeglēm.
Viņa pati tikpat kā negāja sabiedrībā
un sevišķi vēl tagad, kad gaidīja otro
bērnu.

«Kā tu jūties?» — Elga ziņkārīgi
jautāja un tū?lu atcerējās, kp; par mā-
sas labsajūtu nebija jutusi nekādu
interesi toreiz, kad Skaidra gaidīja
Daunīti. Bet tagad viņa pati gatavojās
sievas dzīvei un interesējās par šīm
izjūtām.

«Jūtos ļoti labi», Skaidra drusku
piesarka. Viņai bija brūni kupli mati
un plata seja. Tikko redzamās uzacis
biija augstu pierē. Izskatījās it kā
Skaidra arvien par kaut ko stingri do-
mātu. Vītoli gatvē smaržoja, pagalms
bija tīri noslaucīts. Mazais Daunis
rotaļājās smilšu kastē. Nu viņš skrēja
pretim, tāds neveikls vīrelis, ar zilu
priekšautiņu un Mikīpelīti uz kaba-
tas. Elga pacēla puisēnu rokās un

lauda bērna svaigo, nūT
savējai. Jauki bija tā turēt bērnu
rokās. Jā, bet cik nebija jāizcieš,ka-
mēr tādu puiku dabūja! Pasarg Dievs.

Elga arvien vēl nebija aizmirsusi
Daunīša dzimšanu.

Viņas iebrauca Elgas zirgu ratnīcā,
un Skaidra smaidīdama to izjūdza
it kā tas, ko viņa nesa sevī, sagādātu
tai tikai laimi un vairāk neko. Ista-
bas Uldās bija jaunas ar augtiem
griestiem. Logi plati un gaiši ar aus-
tiem priekškariem .Tā Skaidra bija nu

< gan saimniece! Stāvos pat tagad, var-* sarā, bija ievilkts jauns audekls. Elga
iztina ciema kukuli, nolauza gabalu
saldās maizes un iespieda to bērna
tuklajā saujā. «Ed».

«Ēd», atbildēja bērns un sniedza
maizi pretim Elgas lūpām. Tas dziļi
'saviļņoja Elgu. Kā tas būs, kad viņas
pašas puika tai dos maizi savā mazajā
rociņā?

Skaidra ienāca un vispirms iztau-
jāja Elgu par Lapeglēm. Kā tēvam?
Vai māte jauno blūza jau uzšuvusi?
Kā aug luteklis Juksītis. Cik siena
viņi ieveduši un kā sadzīvo ar gājē-
jiem? Elga stāstīja ēzdama aukstu
cāļa spārnu. Uldās audzēja daudz
putnu

«Tagad iesim dārzā. Un tu pastā-
stīsi par sevi. Tev droši vien ir kas
jauns».

Šo jautājumu Elga bija nepacietīgi
gaidījusi. Māsas apsēdās zem ābelēm
netālu no bišu stropiem. Smaržoja
gaiss. Salds vasaras gaiss. Visas
daudzāpuķes, kas bija atvērušas
savus auglīgos klēpjus vējam un bi-
tēm, tvanoja kārdinošu smaržu. 1
dūca pāri laizdamās steidzīgas, darbī-

gas. Un viss tas piederējās pie vasaras
svētdienas Zemgalē, Elga stāstīja mā-
sai par Skaru, par sevi, par savām
domam par laulību.

«Ek, nieki. Kā nu tu vari tā sevi
ar tādam lietām mocīt», nopietni teica
Skaidra. «Neviena dzīve nav līdzīga
otrai. Un pašam vien sevi jāņem ro-
kās. Jāsavalda un jāmēģina Ienest
savā laulībā gaiša noskaņa».

«Vai tu esi laimīga?» Elga taujāja
atspiedusi galvu rokā un raudzīdamās
māsā kā neizpētītā brīnumā.

«Laimīga?Tas nu irtādsnetveramjēdziens.Redzi, es domāju, ka katram
cilvēkam arvien dzīvē paliek kādas
nepiepildītas ilgas, kaut kas tāds, par
ko var raudāt vai priecāties, var do-
māt un gaidīt. Es domāju, ja nonāk
pie tāda stāvokļa, kad apzinās savu
laimi, tad strauji jānāk pretējām iz-
jūtām».

«Bet tu?»
«Es daru darbu. Darbsmani ieprie-

cina. Es mīlu savu māju, un Andiir
labs. Mēs nesakām viens otram ļau-
nus vārdus. Varbūt dažreiz mani tir-
da tāds sīks nemiers. Dažreiz bez ie-
mesla. Tad es ierokos darbā līdz
acīm un kļūst atkal labi».

«Jā, jā, tu tā vari», Elga izstiepa
roku, viņas slaidie pi< aptvēra
Daunīša kāju. Mazu sārtu bērna kā-
ju. Labi bija just to savā rokā.

«Es domāju, Skara ir labs cilvēks»,
Skaidra teica, «un tu Jau ari esi diez-
gan svaidījusies

«Bet etomēr baidos no tādas

ieslēgšanāslaulības dzīvē, kur nedomā
par citu neko, 'kā tikai par vīru un
bērniem. Man patīk sarīkojumi, Ska-
nam nē. Man patīk dejot, Skara dejo
kā lācis un nomin man kājas. Es
gribu kādus gadus padzīvot bez bēr-
niem, viņš par bērniem vien runā. Re-
dzi,, e. baidos»,Elgasūdzēj.«Ai, Elga, tu vēl arvien esi sešpad-
smitgadīgā. Neaizmirsti, ka tu tomēr
noveco. Kad tu domā izaudzēt savus
bērnus?» Skaidra smējās.

«Ja, bet egribu ari dzīvot», Elga
klusi noteica un raudzījās ābelēs, kur
starp lapām brieda ābolēni. Visa daba
nesa augļus, bet viņa arvien vēl
gribēja Baidīt.

Diena saruka ātri. Likās tā skrie-
šus aizskrēja, saules matus gar debess
pamali mētādama. Elga brauca uz
Lapeglēm, pilna savādu domu. Ja, jā,
laiks bija kļūt nopietnai. Vai tiešām
viņa jau atkal sāka šaubītiespar se-
vi? Nē, bet Skaram gan vajadzēs sa-
īsināt savu prakselaiku Dānijā vai
arī ņemt Elgu pie sevis.

*
«Vai tiesa, ka: tu gatavojies precē-

ties?», kā arvien ziņkārīga, Elgai jau-
tāja Ane. Elga bija pievakarē izdzi-
nusi govis pļava* atālā pie Zīlēnu
robežām un Ane atnāca parunāties.
Savāda bija AneViņa nekā nerunāja
ar Elgu par briesmīgo notikumu.
Viņa pat sacīja, ka abaa ar Sangui
Vilmu bijušas avenr

(Turpinājums sekos.)

4

Tirgus kārtība kara laikā

ii

;ap' un
saimnit .kļiem, kā arī pit
kāmi ātri izdarīt, vajari. nārmai-
ņas. Kaut gan šādi trūkumi pa lielā-
kai daļai ir nent

?\ tomēr nav i zemes,
skaitot Angliju, kas var iztikt bes

zina, ks
pārtikas saimniecības mērķu lasn
Šanai i kā cilvēku Laukien
nevar it vienkārši pavēlēt darīt šo va
to. Daudz t vi-

, lai n

tas
I

Latvijā i
20,000 1urīnu izti U, t. i. 1
daudzumu, k<-( dsni būtu
pieciešams, lai apgādātu visu tautu ai
maizi līdz nākošai ražai.

Istenlbi jābrīna
valsts tū varas I pie-
spiež lauksaimniekus nākt p'-
atziņas un ka vi>.
laui īdzčtu
dro' ribu, uz prātī-
gas atziņa' gri-
bas darīt

pret vjsu tautu. Ja n>>
pie;
liek dzīvība l aiz-
mugurē strādājošiem jāspēj tikt pit
jaunas, iekšējas nostājas. Pat ais
egoisma īstenībā neviens nevar no-
ziegties pret tirgus kārtības noteiku-

mu, jo aauc li nodarījumi
ne-

iaudzu-

cilvēku
m lauka ku.

i tagad nepastāvi. ība,
ak-

saimnieki būtu pietiekami apgādāti

un tas tā bl
pastāvot, nevi( ļ, ka viņiem
nu i radā, 1

vi-
ņi ] >, ja
nav pa grupa, kas sevi
vēl tīri arētu apgādāt, ir turīgā

., kas spēj noj
t par augstām ce-

ri. Trl

zi par l
nJ i

? iraas. un tādēļ, ka ka!

jādara sava daļa, lai atkal varētu nfikt
labāki la

Lauksaimniekam jābūt arī skaidrī-
to, ka pārtikas līdzekļu cenu
nenovēršamas sekas būtu arī

visu pārējo cenu celšanās. Celtos ne-
limniecībai svarīgo preču

mašīnu, ierīču, apģērba u. t.
t, bet arī laukstrādnieku un valsta

Arī valstij tad bū-
numi,
/kārt atkal

ija, tad to-
laukai ības ražojumu aug-

bu lauksaimniekam

Tfi ;i kara laikā lauk-
sain stiprā ro-

I&1 tos
tas

spaltV
1 viņu

katrā valsti un katrā valsta

Eiropas lauki šogad sola labu ražu
Berlīnē, 8. jūn.

no
visām Eiropas kontinenta zemēm sa-

cīja par lējumu stāvok-
. ka lauku darbu noka-

unas, ko radījusigaļā. ziema, nav
atstājusi uz sējumiem jūtamāku ie-

kur sākumā

ablba, tagad

a nekur nenovē-
s. Siltais un mitrais maijs nl

sevišķi par labu pļavām un ganībām.
Kamēr, apmēram līdz maija vidum
spilgti izteiktajās lopkopības zemēs,

kā Dānija un Holandē, slikto ganību
dēļ nācās nokaut vairāk lopu nekā pa-
rasts, maija otrā pusē to varēja pār-
traukt. Kaut gan esošie gaļas krāju-
mi samazinājušies, pieaudzis
sviesta ieguvums. Iestājoties siltākam
laikam, pieņēmusies arī putnu dējība.
Salīdzinot ar priekškara laiku, kad

uz
Ati- vērojama krājumu sama-

i ar to samazin
putnu Olu trūkum

mazāks nekā to sākumā varēja sagai-
dīt.

Mitfeolung
Ab 1. Junl d. J. hat der Zentralverband

der Berufsverbānde ftir die Gebietsvertre-
tung Kurland und derselben unterstellten
Kreisvertretungen folgende Arbeitszeit fest-
gesetzt: An Werktagen von 7,00—16,30
Uhr mit einer Mittagspause von 12,00 bia
13,00 Uhr. Samstags von 7,00 bis 13,00 Uhr.

Paziņojums

Sākot ar 3. g. I. jūniju Arodbiedrību
CentrfilS Savienība noteikusi sekojošu dar-
ba laiku Kurzemes apgabala pārstāvniecībai
un padotām apriņķu pārstāvniecībām: darbn
dienās no pl. 7,00 līdz 16,30 ar pusdienas
pārtraukumu no pL 12,00 līdz 13,00. Sest-
dienās darba laiks no pl. 7,00—13.00.

*

Pirmais i'ņilcSrikojims noguldījumu atmakfdi
Rīgā, 9jūn. (DNB). Saskaņā ar

reichskomisara atļauju atmaksāt Lat-
vijas noguldījumus krājkasēs »par ku-
riem izdotas krājgrāmatiņas pirms
1941. g. 1. jūlija, tagad izdots pirmais
izpildrīkojums.

Lai noteiktu izmaksājamo surnu,
krājējam personīgi attiecīgā krājkasē
jāiesniedz sava krājgrāmatiņa. Ja
krājgrāmatiņu neiesniedz, pats krājējs,
tad krājgrāmatiņas iesniedzējam jā-
pierāda savas tiesības Izmaksas sa-
ņemšanai. Pasta krājkases vai krievu
darba ļaužu ki

iesniedzamas pasta krājkasei Rīgā,
Daugavmalā 19. Katra pasta iestāde
un pasta nodaļa tāpat pieņem krāj-
grāmatiņas talaknodošanaipasta krāj-
kasei. Visu citu iestāžu krājgrāmati-
ņas, kas izdotas Latvijā, jāiesniedz
Rīgapilsētas krājkasei, PilS' ielā 23.

Arī Liep, Jelgavas, Daugav-
pils un Valmieras krājkases pieņem
grāmatiņas talaknodošanai Rīgas pil-
sētas krājkasei Krājgrāmatiņu pie-
ņemšanu sāks 15. jūnijā noteiktā kār-
tībā* ko izziņos pasta krājkase un Rī-
gas piisēi se.
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Pelnu sarma sagatavošana
un izlietošana

Pirkšanas līdzekļu un ziepjakmens trū-
kums tagad liek rūpīgi savākt un izmantot
koku pelnus, no kuriem, iespējams iegūt la-
bu sārmu.Lauku apstākļos sārmu pagata-
vošanai sakrātos pelnus ieteicams izmantot
kopīgi vairākām saimniecībām, vai airī pie
kāda lauku rūpniecības uzņēmuma. Latvi-
jas piensaimnieku centrālās savienībasi uz-
devumā inženieri-ķīmiķi A. Jirgensons un
O. Kalniņš izdairījuši pētījumus un praktis-
kus izmēģinājumu, kā no pelniem parei-
zi pagatavot un izlietot Sārmu trauku)
tīrīšanai, mazgāšanai un ziepju vārīšanai.

Izmēģinājumu rezultātus Latvijas pien-
saimnieku centrālā savienība publicējusi
īpašā brošūrā. Iepazīstinām ar tiem arī
mūsu lasītājus.

KĀDI PELNI DER SARMĀM.
Sārma iegūšanai ir derīgi tikai koka pel-

ni. Sim nolūkam nekādā ziņā nav lietojami
kūdras pelni. Tas pats attiecas arī uz mai-

n malkas - kūdras vai malkas - ak-
meņogļu pelniem. Priekšroka dodama lapu
koku, sevišķi bērza malkas, pelniem, jo tur
vidējiaHia, ar ūdeni praktiski izvelkamais
sārmaino vielu saturs, kas galvenā kārtā
sastāv no potaša (ogļskābā kālija), svārstās
no 5—7%. Priedes pelni ir tikai pusi tik

tgi, kā 1 kamēr egles malkas
pelni ir labāki un sārmaino vielu satura zi-
ņā var mēroties ar lapu koku pelniem. Ir
starpība arī starp plīts pelniem un tvaika

i kurtuvju pelniem. Pēdējie radušies
pie augstākas temperatūra® un tur ogļskā-
bais kālijs karstumā atdevis savu ogļskābi
un pārvērties kālija oksidā. Šādi pelni la-
bi lietojami ziepju vārīšanai, bet nav lieto-
jami alvoto trauku tīrīšanai, jo ar ūdeni
tie dod kālija sārmu jeb hidroksīdu, kas
viegli iedarbojas uz alvojumu. Lai tādus
pelnus padarītu atkal par piemērotiem
trauku mazgāšanai, tad tie jātur dažas die-
nas brīvā gaisā, kur viņi no jauna var
piesaistīt zaudēto ogļskābi.

SARMA IZLIETOŠANA.

Pelnu sarmai svarīgākie izlietošanas vei-
di: 1) kā līdzeklis trauku tīrīšanai un ve-
ļas mazgāšanai, 2) kā ziepjakmens atvieto-
tājs ziepju vārīšanai. Bez tam, kur pelni
paliek pāri lielākas daudzumos, tos var
izlietot arī kā akmens atēdināšanas lī-
dzekli.

Pienotavās un krejotavās ik dienas jāmaz-
gā dažādi trauki, tvertnes, separatori, pas-
terizātori u. t. t. Dažkārt piena un tauku
daļas ar karstu ūdeni vien labi nomazgāt

iespējams. Sim nolūkam agrāk lietoja
sodu, sodinu alvotiem traukiem vai sodal-
minu alumīnija traukiem. Tā kā tagad so-
da, nemaz nerunājot par pārējiem prepa-
rātiem, nav dabūjama, tad jāizlīdzas ar pel-
nu sārmu. Daudzās pienotavās un lauku
saimniecībās to jau tagad dara, tomēr ne
vienmēr pareizi. Biežisārmi ir pārāk stip-

ri, vai pārāk vāji. Tāpat dažreiz berž apa-
rātu® tieši ar pelniem, mēchaniski kaitējot
to alvojumam. Tagad, kad . alva un alu-
mīnijs ir grūti dabūjami metāli, ar tiem
jāapietas sevišķi saudzīgi.

KĀDAM JABtJT SARMĀM.
Nedrīkst ņemt sārmu ar augstāku potaša

saturu kā 1%. Tāpat tas nedrīkst saturēt
duļķes, resp. cietas daļiņas. Alumīnija
traukus un' aparātu .daļas ar pelnu sārmu
labāk nemazgāt.

Sārma izvilkšana» veidi no pelniem ir
visai dažādi. Kā prakti uzskatīt
sekojošo. Ņem mucu ar no t virsējo
daļu un tās dibenā iestiprina sietu, kas
pārklāts ar drēbi. Siets jāizvēlas tāda
lieluma, lai starp to un mucas dibenu pa-
liktu neliela brīva telpa. Siets ar drēbi
mucā jānostiprina tā, lai i apmaisot
tos neatrautu. Mucas dibenā jābūt ar tapu
aiztaisāmai notekai. Trauka uzliekams uz
koka kājām vai rāmja.

SĀRMS TlRlSANAL
Tīrīšanai sārmu iegūst no koka pelniem.

Traukā 10 kg dažas dienas I iisa stā-
vējuši pelni jāaplej ar 25 u salta
ūdera. Labi jāpamaisa un jāļauj vismaz 4
stundas stāvēt, laiku pa Laikam apmaisot
Tad pa apakšējp noteku ļauj Šķidrumam
notecēt. Ja Šķidruma ir duļl to lej
uz pelniem atpakaļ, kamēr notecējušais
šķidrums ir pilnīgi dzidrs. Tā iegūst līdz
12 litru apmēram 3-procentī{<:t šķīduma.
Pelnu un ūdens sajaukšanu vr\ maisīšanu
var izdarīt arī citā traukā un tad pēc
vešanas maisījumu izliet augšā aprādītā
filtrējamā iekārtā.

Kad pirmais šķīdums iegūts, pelnus aplej
no jauna ar 12 litriem karsta ūdens, liek
1 stundu stāvēt un rīkojās ,t kā ie-
priekš. Tā iegūst 12 litru» 1,5\ šķīduma.
Var ūdeni liet vēl trešo reizi apm. 10 lit-
rus. Tad varēs dabūt vēl 10 litrus 0,8%
šķīduma. Visus šķīdumus 98 kopā da-
bū vairāk kā 45 liti-us apr -procen-
tīga šķīduma — pelnu sārma, ka sastāv
galvenā kārtā no ogļskābā kālija. Lietojot
to alvotu trauku tīrīšanai, tas vismaz 2
reizes jāatšķaida Vājāku Šķīdumu kā
0,7% nav ieteicams ņemt, jo tad tīrīšanas
īpašības pārāk samazinās. īs^o sārma stip-
rumu vislabāk noteikt, to f ar deci-
normāiu sālsskābi metiloranža klātbūtnē.
Nosakot sārmu stiprumu pēc īpatnējā sva-
ra ar areometru. rezultāti neb īsai at-
bilstoši, jo pelnu sārmā be ibā kali-
la un nātrija ir izšķīduši vēl citi sāļi, piem
sērskābie.

SARMA STIPRUMS TIKŠANAI.
Aizrādām, ka 0,7—1 ļ :gs pelnu

sarma pēc mūsu Izdarītiem meģinfijum
iedarbojas apmēram tikpat
sodas šķīdums,
pēc tas lietojams visur tur, kur līdz šūn

lietoja 3% sodas šķīdumu. Pusprocentīgs
pelnu sārms šķīdina alvojumu, tāpat kā
vienprocentīgs. Tāpēc arī ieteicam pieturē-
ties pie uzdotā sārma stipruma.

Ar ūdeni izvilktie pelni vēl labi lietojami
lauku mēslošanai, jo tie satur fosforskābes
un arī zināmus daudzumus kālija sāļu.

SĀRMS VEĻAS MAZGĀŠANAI.
Sarmu veļas mazgāšanai var pagatavot

1) no koka pelniem — tāpat kā tīrīšanai,
un 2) no pelnu un kaļķu maisījuma — kā
ziepju vārīšanai. Mazgāšanai labāks Ir
ziepju vārāmais sārms, jo tas iedarbojas ak-
tīvāk nekā pelnu sārms un dod baltāku
veļu.

Tīrīšanas aārms, ko iegūst no pelniem
apmēram 2% koncentrācijā, veļas mazgāša-
nai jāatšķaida 2—4 reizes, lai tā stiprums
būtu 0,5—1%. Tas nozīmē, ka uz katriem
2—4 litriem mazgājamā ūdens jāņem 1
litrs pelnu sārma.

ZIEPJU VARAMAIS SĀRMS, ko dod
pelnu un kaļķu maisījums, 2,5—3% koncen-
trācijā, veļas mazgāšanai jāatšķaida apmē-
ram 10 kārtīgi, lai tā stiprums būtu 0,2—0,3
proc. Tā tad uz 10 litriem mazgājainā
ūdens jāņem 1 litrs 2,5—3% stiprā ziepju
vārāmā sārma. Šāda stipruma sārma ūdens
jāņem kā veļas mērkšanai, tā arī van-
nai.

VEĻAS MAZGĀŠANA.
Pirms mazgāšanas veļu uz apmēram 12

stundām iemērc sagatavotā, B' oma
ūdenī. Mērkšanu i. .:šējā
vakarā. Rītā veļu no sārma ūdens izgriež
un Izskalo aukstā ūdeni. Tad mazgā ar zle-

a ūdeni, izberžot netīrās vietas. Var
mazgāt B ota ziepju ūdenī, ņemot
uz 1 kg veļas 8—10 gr. ziepju. Pēc mazgā-
šanas veļu vara sārma ūdenī. Ja vārāmam
ūdenim bez sārma liek klāt arī ziepes, tad
ūdenim vispirms jāpievieno sārms un tikai
tad ziepes, jo pretējā gadījumā daļa ziepju
adziet zudumā ūdens mīkstināšanai.

Kad veļa vārījusies 10—15 minūtes, to
ņem laukā no katla un viegli pārmazgā, iz-
beržot atlikušos traipus. Tad veļu izgriež
un liek skalojamā ūdenī, griež un žāvē.
Sārma ūdenī var mazgāt tikai linu un kok-
vilnas audumus* bet nekad vilnas un dabī-
gā zīda drānas.

NO KA VAR RAŽOT ZIEPES.
Ziepju vārīšanai parastā izejviela ir tau-

ki un taukus saturoši produkti. Pienotavās
\m krejotavās paliek pāri diezgan daudz
un dažādā veidā taukviela^., kas aiziet zu-
dumā. Te var minēt: 1) ar bichromatu
konservētos piena paraugus, 2) pēc separēl-
šanas separatorā palikušās taukdaļas, 3)
atlikumi, tīrot krējuma raudzētājus, 4)
pirmais sviesta mazgājamais ūdens, 5) da-
žādas vecas sviesta paliekas un 6) no pie-
notavu notekūdeņiem iegūtās tauku daļas.
Nav nekāda nelaime, ja piena tauki satur
vēl olbaltumu. Tas ziepēm nav kaitīgs.
Konservētos piena paraugus var satecināt
Bierveldīgi maiB un pēdējo izvārīt zi'

un pēc tam alti
iiki ap/.iepojaavieglāk par dzīvnie-

ku taukiem.
Dažādu, taukus saturošu atkritumu izvā-

kurr-
jot pelnu su:
dēm un ? kas vaj
pārbaudīti un atzīti par pareiziem.

Jāizņem degviela
Liepājas apriņķa agronomiskaij

birojs aicina lauksaimniekus - trak-
tora īpašniekus nekavējoties Izpfcmt
degvielu. Atļaujas degvielas sanen*
Sanai izsniedz agronomlskais birojs
Rīgas ielā 15/1*7.
*—— --

Žāvēsim sienu kokos
Siena, tāpat āboliņa, žāvēšana uz zemes

pilnīgi atvietojama ar žāvēšanu kokos, kam
ir daudzas un svarīgas priekšrocības.

Sienu vairākas reizes grozot no vienas
puses uz otru, rodas lieli nobirumi, Iras,pec R. Geith'a, var sasniegt pat līdz 20%!
Ja nu žāvējot kokos, iepriekš minētos zudu-
mus nav iespējams pilnīgi novērst, tad tos
tomēr var samazināt ievērojamā mērā. Soš
zudumus vēl spilgtāk izceļ tas apstāklis, ka
žāvējot uz zemes iegūstam mazvērtīgāku
sienu nekā tad, ja tas žāvēts kokos. Vai-
rākkārtēji grozot sienu no vienas puses uz
otru, nobirst pašas vērtīgākās augu daļas,
kā lapiņas, ziedi un lapu kātiņi, kas vis-
bagātāki ar viegli sagremojamām barības
vielām, sevišķi ar olbaltumu.

Žāvējot kokos, lauksaimnieks mazāk at-
karīga no. laika apstākļiem. Siena žāvēšana
līdz stāvoklim, kad to var likt kokos, prasa
maz laika. Kokos sienu var novietot, at-
karībā no žāvējamās ierīces, dažos gadīju-
mos jau arī tūlīt pēc pļaušanas. Bet tik-
līdz siens novietots kokos, arī rūpes par tā
tālāku žāvēšanu atkrīt, jo lietus tam var
maz ļaunuma nodarīt. Kokos žāvētais sien*
labāk un vienmērīgāk izžūst. Turpretim
uz zemes žāvētais siens žūst nevienmērīgi;
ātri izžūst tikai lapiņas un pārēj&j «ugu
sīkākās daļas, kamēr stubi. nsv iz-
žuvuši. Šāds isdens ļoti bieži, pavasarī iz-
ēdinot, kūp, Jo ir pelējis.

Kokos var izžāvēt daudz aerrlk pļautu
zāli vai āboliņu, kas (sevišķi āboliņš) Jau-
nāka attīstības stadija grūti žūst. Agr8k
pļaujot sienu, ir Iespējams iegūt labu atālu,
ko var izžāvēt sienā, vai ari ieskābēt. Iz-
mēģinājumi rāda, ka divreiz pļaujot flienu
var iegūt lielāku siena ražu.

Ļoti svarīgs arī darba spēka jautājuma.
Sienu žāvējot kokos, siens nav Jāgroza un
jājauc vairākas reizes, kā tas ir tad, ja to
žāvē uz zemes. Kokos izžuvušo sienu ie-
spējams vest šķūnī vakarā vai no rīta, ka-
mēr vēl rasa. Tāpat sdena vešanu var iz-
darīt arī apmākušā laikā un pat dažreiz pēc
mazāka lietus. Gubiņās sakrautu sienu
vai āboliņu Šķūnī var ievest tikai sausā lai-
kā. Un šis apstāklis pats par sevi vien jāto
pilnīgi atsver šķietami lieko darbu, kāda
dažos gadījumos var rasties pie siena sa-
lt paušanas kokos (salīdzinot ar žāvēšanu
tieši uz zemes).

Tādēļ šovasar katrs klēpis siena vai ābo-
žāvējams tikai kokos. Uz to spiež vēl

vairāk kara apstākli, jo jāiegūst iespējami
vairāk_ siena no katras platības vienības,
tam jābūt arī iespējami vērtīgākam. Bet
iegūt vērtīgāku sienu, ko panāk ar žāvēšanu
kokos, tai pašā laikā un pie tiem pašiem
apstākļiem nozīmē iegūt arī vairāk siena.
. A. V.
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Sagādāsim kurināmo paši
Lielāg purvu platības ar bagātī-

giemkūdras slāņiem mums nodrošina
kurināmo ilgiem gadiem, ja vien mēs
tikai būsim pietiekami čakli šīs vēr-

i.ņemt. Sevišķi tagad, kara lai-
ka apstākļos, dedzināmās kūdras sa-
gatavošanai jāveltī vislielākā vērība.
Lai aukstums mūs nepār:>t
tu nesagatavotus, parūpēsimieg jau

par kurinām;* dl. Šinī zi-
nā lielu atvieglinājumu dod

sagriezta un izžāvēta
mā kūdra var pilnīgi aizstāt

mal;
Kūdras siltumspēja ir līdzīga mal-

kas |al. Uzskata, ka 1 sters
Ikfta līda

rnai kūdrai. Degšanas īpa-
ifl kūdrai ļoti labas. T& deg ar

i, garu liesmu un' derīga
visām a, ne tikai fabrikām,

Lai apkurei vai speciāli
ra vien, Lauksaim-

tem vi k kurināmās kūd-
kopdarbibas ceļā,

ko ? dmnieciakas Iet*
; iuksaimniecība;; biedrības,

tbiedrībiM — jau uz-
sākušas. Liepājai >iķī ir dažas

saimnieku sabiedrības, kas kūdras
un izmanto jau vairākus

utu aizvien pa;
it dažas pagastu 1 valdes pie-

imnieciskajam pasā-
iam. Arī pilsētniekiem būtu no-

pietni j nā par turpmāko kuri-
rādi. Pavadot brīvā dabā

nedaudz stundas, pašu spēkiem varam
atavot savām vajadzībām siltumu.

Te iedzīvotājiem jau nākušas palīgā
arī pilsētu pašvaldības, sagādājot at-

tiecīgus lauciņus kādā tuvākg kūdras
purvā. Piem., Aizputes pilsētas ie-
dzīvotāji jau stāj rak-
šana., savām
ziemā par kurināma qu ne-
būs jābēdā.

Kādos dai' s tad būtu jāsana-
žo kūdra, lai ziemā apmierinātu sa-
vas vajadzības? Kā jau i
rēķina ka 1 stw« kŪ

1 steram malkas. Tā kā kūdru ie-
gūstam dažāda labuma, atkarībā no

% mitruma i 'em
, praktiski kudras

daudzumu, v no malkas
dubult Ja, piem,, trīsistabu

dzīvokļa a, un virtuves
vaj* izlietojam 12

:is, tad to it:
aizstāt ar 20—25 sieriem tfaissausas

kūdras. Šī daudzuma iegūšanai jāiz-
griež apm. 50 kub. m jēikūdras, ko

tu grie' t 6 dienās.
Tik pat daudz darba dienu patērē šī

daudzuma kaltēšana un ša-
ušana grēdās. Tā vidēja pilsētas

dzīvokļa kurināmā sagāde veselam
gadam prasa tikai 12 darba dienu.

Nosakot kūdras nederību kurinā-
mo sadalīšanās pakāpe.

Jo vairāk kūdra s ? ?, >, Jo lielā-
i vai ļoti labi

m kūdra dabīgi vai'
li ir tumši bruņa vai m ien-

mata, idalītām augu
atliekam. Li.A RJt kūdi urnu
noteikt ar parau; i Iz-
rok purva da; ietās un dziļumoH
un izžāvē. Jo ķieģelīši ir smagāki,
cietāki un saturīgāki,, melnā vai tum-
ši brūnā krāsā, io kūdra labāka ku-

rmašanai. Vienkāršāks paņēmiens tr

jusie,, kūdra Hdzigi mālam izspi»
caur pirkstu" starpām.

Kam vien iespējams, centīsimies
tovasar sagādāt kurināmo paši. Atmi-
nēsimies, cik daudzas stundas pagāju-

- mums bija jāpavada stāvot
rindā pēc stera ni Ziedosim

dras ral un kurinSn

Tabakas augšanas prasības
Parasti tai

dod
ie, tikko uzdi/;i ^.-nosalst,

?ktīm tie Jfipi - i pī-
tenēm. daudz:' ? kul-
tūršķimes, bet līdz

Virgini-
ja, 3) A

Tabaka nv tu, bet
ne pārāk augsi i

dienvidiem var
i un

austi-umu ai veļa-
mu bagāta trū( a un

usīgi mēslota. Pam
bak der dot kompostu, apra «tumi
uz V» ha un 100 kg kālija salst. Augšanas

Tna vira
mesli (fti
mēslotu ar kādiem
Šie mēslojumi gar var celt ti ražu,
bet tanī pat laikā galīgi san tabakas
kvalitāti. Kā i minēt: vir-
cu, svaigus govju mēslus, un citus slāpekli
daudzisaturošus. Kā beidzamo virsmēsloju-
mu ieteicams dot fosforskābes' mēslus.

Rūpīga apkopšana tabakas, audzēšanā ir
galvenais, kāpēc ar to jau jārēķinās pie stā-
dīšanas. Pēc dažam šaurajām rindām at-

amas platākas rindas, kaLj domātas celi-

tiiidi c»Uņi ]<Ai

:,em.
i tūlīt mplejumi. Pēc da-

zfim diea ibauda un izkrituāo
*tWi ries irdi-

nopietnl jo
darbs pie i

Zeme Jfiu:
2 nedēļām. Ari
na, un ja ar Jcultjv&toru to nevar ? ?

itlg ap;
cm . blē)ot n
rauš ar zemi, jo tad tie stingrāk turas
zemē un labāk aug.

dēdu čemuri, tie jāno-
griež ar visu galotni, Ūkai 10—1B

Uti velti tērē banbeaf vielas,
betuzmanību un zināšanas visā

if prasa ražas lovāk-
Sana un tna tirgum. Ga'
tabakas kvalitāte atkarājas no ražas saga-
tavošanas. Te ir daudzi un dažādi pai .n
ai un katram ir savas priekšrocības.

Mērenos gados tabakas raža var svānstī-
ļ ties no 990—1110 kg no ha; pie pašreizējām
I cenām iespējama laba peļņa.



Gatavojas atbrīvošanas
svētkiem

Kuldīgas un Saldus pilsētas rosīgi
gatavojas savas atbrīvošanas gada-
dienas svinībām. Saldū tās notiks
28. jūnijā, bet Kuldīgā — 5. jūlijā.
Saldū svinībām pieteikušies 6 apkār-
tējie kori ar 200 dziedātājiem. Svi-
nīgs piemiņas brīdis notiks pie plkv.
Kalpaka ozoliem. Turpat notiks arī
koru koncerts un brīvdabas izrāde.

Kuldīgā svētkus ievadīs svinīgs
dievkalpojums, pēc tam pie pilsētas
valdes atklās piemiņas plāksni. Bez
apkārtējo pagastu koru koncerta pils-
kalnā notiks brīvdabas izrāde, kuru
sagatavo Kuldīgas un Skrundas dra-
matiski ansambļi, rež. K. Blūmberga
vadībā; 14, jūnijā notika pirmais koru
kopmēģinfijums.

Neapšaubāms vācis ieroču pārākums
Mēs sniedzam šeit padomju gūstek-

ņu paskaidrojumus, kas apgaismo vi-
sas boļševistu frontes:

Pirms dažām dienām atcēla un aiz-
sauca uz Maskavu padomju ģenerāl-
leitnantu Vatjutjinu, boļševiku zie-
meļrietumu armijas virspavēlnieka
ģenerāļa Kuročkina štāba šefu. Acīm-
redzot, Staļins atbildību par nesekmī-
go ziemas ofensīvi, Ielenkuma fronti
pie Ļeņingradas un mēģinājumiem
pārraut fronti dienvidaustrumos no

Ilmenes ezera, uzveļ ģenerālleitnan-
tam Vatjutjinam, kura vietā nācis ģe-
nerālis Slomens.

«Boļševiku ziemeļrietumu armija,
kas sastādās no pirmās trieciena ar-
mijas, pirmā gvardijas korpuss,, 34.
un 11. armijām ģenerāļa Morozova
pavēlniecībā, ziemas kaujās cieta sma-
gus cilvēku un materiālu zaudēju-
mus» — paskaidroja seržants Vasilijs
Malcovs no ziemeļrietumu armijas
virspavēlnieka štāba, kas pirms

dažām dienām Austrumfrontes
ziemeļdaļā nonāca vācu gūs-
tā. Tālāk tas izteicās, ka «uztura
rezerves ir galīgi izsīkušas. Mēs cie-
šam badu. Daži pulki vairākas dienas
no vietas nesaņem uzturu. Tā kā mēs
uzzinājām, ka vācu pulki uztura ziņā
labi apgādāti, mēs gribējām ielenkt
vācu karaspēka vienības, lai tā iegūtu
pārtikas vielas. Bet visas cerības sa-
bruka cietās, pārāku ieroču vadītas
vācu atvairīšanas priekšā».

Padomju 47. divīzijas seržants
Blindjajevs, kas pirms neilga laika
austrumos no Charkovas, galīgi no-
vārdzis nonāca vācu gūstā, paskaidro-
ja: «Smagā piepūle un asiņainie zau-
dējumi novājinājuši padomju armi-
ju. Neiedomājamās papildspēku piegā-
dāšanas grūtības paralizē mūsu uz-
bruktspējas. Padomju karaspēka va-
dība ārdās, virsnieki lamājas, bet tas
viss nekā nelīdz; kopš nedēļām mēs
atradāmies vienā un tai pašā vietā un
cietām badu. Komisāri pūlējās savu
izmisumu slīcināt alkoholā. Tie pie-
dzērās līdz nejēdzībai ar kareivjiem
domāto alkoholu. Dzērumā tie mūs
sita un pat savstarpēji apšāvās.»

Padomju 201. divīzijas sanitārser-
žants Pavels Kakovskis, kas šinīs die-
nās austrumfrontes ziemeļdaļā krita
vācu gūstā, izteicās: «Boļševiku virs-
nieku nervi vairs neiztur. Pulka ko-
mandieris majors Ščeglovs nekautrē-
jās pliķēt virsniekus. Dusmā tas šauj
Uz saviem padotajiem. Pēdējo mēne-
šu trūkums daudzos vienību vadītājos
izsaucis bīstamas hallucinācijas, daž-
kārt pat ārprātu. Kad vācu fronte
savā laikā, sakarā ar ziemas sākumu,
vairs nevirzījās uz priekšu, mūsos pa-
modās cerība un mēs domājām, ka
ar mūsu uzbrukumiem mums izdosies
šo fronti atsviest. Bet visi šie mēģi-
nājumi, kurus sākām ar lielu spēku,
pārsvaru un kaujas niknumu, bija vel-
tīgi, ja neatskaita dažus mazsvarīgus
vietējus panākumus. Vācu ieroču pā-
rākums ir neapšaubāms. Tamdēļ boļ-
ševiku armija ar bažām gaida turpmā-
ko risinājumu.» ,

Pirms divi godiem Nae*vika
noslēdzās varonīga cīna

1940. g. aprīlī Vadonis ar drosmīgo
Dānijas un Norvēģijas okupāciju aiz-
steidzās priekšā angļu nodomam no
ziemeļflanka iebrukt Vācijā. Narvi-
kā neliela vācu karavīru vienība ģe-
nerāļa Dietl'a vadībā varonīgi cīnījās
pret daudzkārtīgu pārspēku. Tā iztu-
rēja un Bruņoto spēku virspavēlniecī-
ba varēja paziņot šo operāciju sekmī-
go noslēgumu vārdiem: «Pār Narvoku
plīvo vācu karogs!»

Narvika ir vairāk nekā pilsēta un
osta, par kuru cīnījās 1940. g. Tā ir
viscildenākais simbols vācu varonībai,
kas veic savu ceļu bez kompromisiem.
Šī cīņa no pirmās dienas bija jāizcīna
ar skaitliskā un materiālā ziņā daudz
pārāku pretinieku, kam arī apvidus
bija ļoti labi pazīstams. Ja šī smagā
cīņa vaiņagojās ar vācu ieroču ne-
pārprotamu uzvaru, tad tas pierāda,
ka karaspēka garīgā un morāliskā vēr-
tība pieveic materiālo pārsvaru.

Londona svinēja priekšlaicīgu
triumfu un raksturoja vācu karaspē-
ka stāvokli visdrūmākās krāsās. Tie-
šām, vācu karaspēkam bija jānes sma-
gi upuri, lai noturētu Šo stratēģiski
ārkārtīgi svarīgo vietu. Negaistošas
slavas vaiņagota uz visiem laikiem
paliks vācu iznīcinātāju cīņa koman-
dora Bonte's vadībā. Tikai tad, kad
pēdējās granātas bija izšautas, tie at-
teicās no cīņas. Dzīvi palikušie to-

mēr nekavējoties ierindojās sauszemes
karaspēka vienībās, kaut gan nebija
apmācīti kalnu kara īpatnībām.

Šīs cīņas īpatnība ir,ka tanī nepie-
dalījās lielākas vienības slēgtās for-
mācijās, bet gan pa lielākai daļai pa-
visam mazas vienības: apakšvirsnieks
vai leitnants ar desmit vīriem. Viņi
nedēļām ilgi noturējās savās pozīcijās.
Bieži vien viņi nezināja, kas norisi-
nājās pa labi un pa kreisi no viņiem:
viņi astoņas vai pat četrpadsmit die-
nas bija nogriezti no apkārtējās pa-
saules. Viņi zināja tikai vienu: vie-
ta, kur viņi atradās, ir ļoti svarīga un
no mazā vīru pulciņa daudz kas at-
karīgs. Sī atziņa viņiem deva ārkār-
tīgu spēku.

Ienaidnieks — tie ne angļi, franči
un norvēģi vien, bet arī ārzemju leģio-
nāri un visas iespējamās paiīgtautas—
darīja visu iespējamo, lai nostiprinā-
tos šai apvidū galējos ziemeļos, bet
tomēr cieta neveiksmi. Kalnu strēl-
nieki, gaisa spēku vienība un kara
flotes iznīcinātāji piespieda pretinie-
ku atstāt Narvikas apvidu.

Narvikss varoņcīņa uz visiem lai-
kiem paliks slavas pilna lappuse vācu
vēsturē un liecinās par vācu karavīru
uzupurēšanās spējām, jo viņi izturēja
vissmagākos apstākļus, kamēr bija gu-
vuši uzvaru saviem karogiem.

P ķes un tauriņš

frfirlt* IKttn.hon.ha

Tu rožu rasā mēro spārnus, balttaurenlt,
Kad laidies augšup, rasa no spārniem tev

krīt,
Un atkal tu viegllņS un balts kā izmazgāts,
Tev tūkstošas puķes saka: «Nāci jel, nāc,
Ko velti tālāk tu slīdi mīļais, ja mums
Ir tīkamāks par visu tavs gaišais lidojums»
r ' -- ' - —-—"-*— -- ? . - ? .
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Saldus pilsēta ir viena' no pirmām
pašvaldībām apriņķī, kas sastādījusi
boļševiku valdīšanas gada vēsturi. To
uz pilsētas vecākā A. Zemdegas iero-
sinājuma uzrakstījis A. Dravnieks.
Turpat 100 mašīnraksta loksnēs au-
tors rāda, kā boļševiku valdīšanas īsa-
jā laikā sabruka pilsētas finanses,
tirdzniecība; rūpniecība, amatniecība,
veselības iestādes, skolas, cik netaisna
bija boļševiku milicija, «tautas tie-
sas» darbība. Vēsturē daudz citātu

'no laikrakstiem un iestāžu oficiāliem
ļ dokumentiem, kuri nepārprotami rā-
da, ka boļševiku nolūks bija novest
latviešus nabadzībā un beidzot iznīci-

ļ nāt. Lasot vēsturi, gara acu priekšā
I vēlreiz notēlojas visas toreizējās bez-

jēdzības un šausmas, no kurām latvie-
šus izglāba vācu karavīru ieroči.

Jaunas nodaļas
Kuldīgas museiā
Kuldīgas muzejs šinīs dienās atvē-

ris etnogrāfisko un archeoloģisko no-
daļu. Etnogrāfiskā nodaļā interesan-
tākie priekšmeti ir dažādi audumi,
adījumi un sleņģenes vīriešu jostas.
Muzeja mākslas nodaļu līdzšim ap-
meklējuši vairāk ka 1000 personu.
Muzejs atvērts ceturtdienās, piektdie-
nās, sestdienās un svētdienās no
pl. 13—10.

Gustavs Celmiņš

Nu HārIk līdz Bil ir iii iii
(4. turpinājums.)

Aina bija patiesi vienreizēja un
tāda, kas uz visu mūžu iespiežas at-
miņā: pa kreisi no šosejas, gaišsarka-
nā blāzmā dega ķieģeļnīcas un ar sa-
vu spokaino uguni apgaismoja kara
lauku — sadragāto vilcienu ar stā-
vus saslietām lokomotīvēm. Pa šose-
jas grāvjiem, pa vienam un grupās
atlīda un steigšus pārskrēja ceļam
karavīri, bet pa pašu šoseju laiku pa
laikam pilnā iiguns joslā un apgais-
moti kā dienas laikā drāzās bruņotie
motociklisti ar blakus piekabi. Preti-
nieka artilērija strādāja nepārtraukti
un taustīja te šoseju, te dzelzceļu
vilciena apkaimē. Gar ložmetēju un
šauteņu uguni šai tracī maz likāmies
zinis un tikai, ja mumtieši blakus
izšāva sarga mājas logu rūtis, pavir-
zījāmies soli iesāņus.

Te pēkšņi iezvanās telefons. Ne-
omulīgi ir dzirdēt miera laiku civili-
zācijas liecinieku šādā raganu katlā.

Ziņkāres dzīts noņemu klausuli.
Krieva valodā pieteicas Liepājas sta-
cijas komandants, un apprasās, kā tad
«mums» tur priekšaejot! Uzdodos par
sapieru bataljona kareivi Aņisimovu
un lūkoju iestāstīt, ka vācieši ir gan
tepat tuvumā, bet ka mēs krustoju-
mu noturēsim droši.

Ir jau pilnīgi tumšs un uguns ap-
stājusies. Ap aparātu salasās cīņas
biedri un vareni priecājapar izdevu-
šos sarkano muļķošanu. Pēc neilga
laika zvana atkal. Šoreiz komandants
grib noteikti zināt, vai līnija esot ve-
sela un vai varētu katastrofas vietai
izdrāzties cauri. Saku, ka aiziešu ar
biedriem izlūkot, lai piezvana vēlāk.

Apspriežamies ar vācu virsniekiem,
ko atbildēt. Pēc līnijas sarga izteicie-
niem, Liepājā esot bijuši trīs bru-
ņotie vilcieni, no kuriem divi pēcpus-
dienā izbraukuši Rīgas virzienā. Vai
tad sarkanie ar trešo gribētu izlauz-
ties mūsu līnijai cauri un tāpēc inte-
resējas par ceļa stāvokli? Gudrojam,
kamēr zvana atkal. Šoreiz bargā
balsī kādas divīzijas operatīvais ad-
jutants vispirms stingri un sīki «uz-
ņem manas personālijas» un tad die-
nesta kārtībā noprasa, kur īsti vācie-
šu galvenie spēki esot nocietinājušies
Saku', ka apmēram kilometru viņpus
vilciena sadursmes vietas. «Vai patie
si!?» «Tieši tā, biedri komandieri!»

Virsnieki smejas ļodzīdamies, kad
mūsu sarunu izstāstu.

Tumsa jāizmanto. Ar bataljona
ārsta gādību sanitāri ar nestuvēm aiz-
lien uz sadursmes vietu un atnes lo-
komotīves vadītāju Saulīti. Viņš cieš
lielas sāpes un ārsts pēc pārsiešanas
tam iedod spēcīgu narkozi . Ar bērna
smaidu uz lūpām viņš aizmieg.

Sāk atkal strādāt sarkano artilēri-
ja. Bet vai tiešām varam ticēt savām
acīm: šāviņi sprāgst tālu aiz vilciena
skeleta, biezā mežā! Triecienu grupas
komandieris un ārsts priecājas kā sko-
las zēni par sarkano lētticību un saka,
lai es.pats zvanot uz Liepāju un pie-
prasot pašu kaujas iecirkņa koman-
dieri.

Tomēr komandantman neliek
mieru ar saviem jautājumiempar ceļa
stāvokli un zvana veselas četras rei-
zes!
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Mūsu komandierim tā lieta beidzot
sāk palikt nepatīkama un viņš dod
rīkojumu spridzinātājiem, cik vien
tālu iespējams, aizlīst uz priekšu un
saspridzināt sliedes kamēr vēl tumšs.
Pēc neilga laika arī atskan spēcīgs
sprādziens, kas vēstī, ka rīkojums
izpildīts.

Bet nu notiek kas neparedzēts.
Pulkstens ir tikai pusdivi, bet sarka-
nie, iztulkodami 'sliežu spridzinajumu
kā mūsu uzbrukuma sākumu, atklāj
uz mums baltu uguni. Jāmeklē pa-
tvērums grāvjos un zem pārbrauktu-
ves tilta un jāizvirza trieciennieki po-
zīcijās.

Sāk svīst gaismiņa — Jāņu dienas
rīts — un pretinieka uguns kļūst aiz-
vien stiprāka un labāk tēmēta.

izšaut savu patronu krājumu, kāpēc,
velkot uz teltenes aiz sevis kādu sma-
gāk ievainotu bledrut, divatā ar kādu
kaprāli atlienam uz štābu atpakaļ.

Komandieris tēvišķīgi mani norāj,
ka man tur priekšā neesot nekas ko
«tulkot» un sūta pretējā virzienā —
lai apskatot sīkāk vilciena katastro-
fas apkaimi. Ar prieku lienu turp un

kātu vakardienas jauko pārdzīvo-
jumu vietu.

Saulīte spīd vasarīgi un karš ir tik
tālu — veselus 800 metrus attālu ir
pirmā līnija — kāpēc sadomāju mierī-
gi pabrokastot savu Lietuvas speķīti.

Ilgi tomēr šādā epikurējiskā mierā
nevarēja pakavēties, jo sarkanie lai-
kam 'bija pamanījuši kustību ap vil-
cienu un sāka šaut ar trīscollīgiem
lielgabaliem. Ne jau sevišķi precīzi.
bet tomēr tā, ka nolēmu pāriet uz
grāvmalas otro pusi. Kādu brīdi arī
bija miers, bet tad vienā kaktā at-
skanēja un sprāga tik nekaunīgi tu-
vu» ka nevarēja būt šaubu, ka šoreiz
meklē tieši mani. Mazāk pagodināts,
nekā sarūgtināts, aizvilkos atkal uz
priekšu.

(Turpinājums sekos.)

Kas īsti ir noticis? Vēl pirms da-
žām stundām bijām pārgalvīgi un
vieglas uzvaras nojautas pārņemti,
bet tagad lieta paliek nopietna. Preti-
nieks tomēr ir stiprāks, nekā te? do-
mājām. Zaudējumi kļūst lielāki un ar
gandarījumu sagaidām divas riteņ-
braucēju rotakā papildspēkus.

Ar nākošo papildinājumu izeju līdz
uz pirmo līniju un dabūju ātri vien

Mājturības kursi Kuldīgas apriņķī
Kuldīgas apr. mājturības instruk-

tore M. Bite norāda:
lv veca patiesība, ka kādas tautas

kultūras līmeni vēro arī pēc tā, cik
liels viņas ziepju patēriņš. Kara ap-
stākļos var pielietot arī citus tīrīša-
nas līdzekļus, piem., pelnu sārmu,
tomēr bez ziepēm būgrūti iztikt, tā-
pēc namamātes pašreiz nodarbina
ziepju jautājums. Lai arī kuldīdznie-
cēm dotu iespēju iemācīties ziepes ga-
tavot ar pelnu sārmu, 17. jūnijā pl. 14
ģimnāzijā notiks ziepju vārīšanas kur-
si. Tajfi paša laika kursantes iepa-
zīstinās ar savvaļā augošu augu pie-

lietošanu uzturā. Sim jautājumam
jāveltī vajadzīgā vērība1, jo pavasaros
ēdienu karte parasti ir pārāk vienpu-
sīga. Pieteikšanās kursos agronomis-
kā birojā, Vadoņa ielā 20, tāļr. 48.
Jūnijā krāsošanas kursi un savvaļā
augošu augu pielietošanā uzturā de-
monstrējumi vēl notiks šādās vietās:
12. un 13. jūnijā — Kabilē, 17. un 18.
— Pampāļos, 18. Un 19. — Raņķos,
19. — Kursīšos un 20. jūnijā —
Skrundā. Lauku sievietēm šos kursus
ieteicams apmeklēt, jo tajos gūs vēr-
tīgas atziņas mājsaimniecībā.
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VagoRS dzēris kandžu un izplatījis
uztraucošas baumas

Fricis Antoniškls, no Annas Ielas 3, U9-

pājas-Rucavas pasažieru vilcienā dzēris paš-
dedzinātu degvīnu un izplatījis uztraucošas
baumas. Dzelzceļa policija pret Antoniski
sastādīja protokolu.

Notverti spekulanti un kandžas brūvētais
Saldus policijas-un cenu uzraudzības ie-

rSdņi pēdējā laikā notvēruSi vairākus spe-
kulantus un kandžas brūvētājus. Šoferis P,
Biete no J. Ertmaņa; Vārmes Mefivldca, fcS
dwba algu saņēmis cūku. To viņš Kuldīgā
nokāvis, bet nav pieteicis pi , aldē un
laav nodevis art gaJas kartiņu. Biete »
ar 100 RM, bet Ertmanls ar 200 RM. Pla-
šu spekulāciju attīstījis bij. veikalnieks K.

no Zvārdes pag. Viņa dzīves vietā—
Spodrās, atrasts lielāks daudzuma tabakas,
zosis, cūkas gaļa, petroleja, ziepes, naglasu.

c normētas prece». Lācis sodīts ar 250
RM. Par cenu paaugstināšanu Sodīts K.
Eirkenbergs, Saldū, Skrundas ielā 20, L.
Devjatnikovai, Saldū, Saules ielā 30, E.

Saldū, Raiņa lauk. 3, P. Burkevics,
dū, Putnu ielā 5. Par neatļautu labība*

pārdošanu un uzpirkšanu sodīti: 2. Mar-
tinsens — Buttei-varis, Vārmes Stūrēs, Fr.
Lasmanis, Vārmes Ķīšos, 2. Herbsts, Vār-
mes Sllarājos, A. Cielavs, Vārmes Briežos.
P. Eida, Kuldīgā, Vadoņa ielā 27, sodīts par
to, ka pārdevis denāturēto spirtu dzeršanai,

bet J. Mūrnieks, Kuldīga, Uzvaras iela 29—
ka spirtu!pircis, parpaaugstinātu cenu, Saldus
kooperatīva veikala Nr. 24 vadītāja Lūcija-
Kauss sodīta, ka nobēdzinājusi cepumus un
tos pārdevusi tikai paziņām. 2. Drelmanis,
Saldū, Skolas ielā 2a sodīts par to, ka no-
kāvis pilsētas valdē nepieteiktu cūku.

Kandžas brūvēšanā pienāktas šādas per-
sonas: V. Filipsons, Saldū, Putnu ielā 3j
V. Bents, Sātiņu Mālkalnos; 2. Upenieks,
Kursīšu Balinos; V. Eversons, Saldū, Kal-
paka ielā 22; A. Treigūts, Skrundas 2īd-
leišosun 2. Grīslis, Saldus Apsītēs, Skrun-
das ciemā Vairāki poļu laukstrādnieki, ie-
stiprinot apgādes grāmatiņās jaunas lapas,

izkrāpuSi papirosus, par ko sodīti ar ares-
tu līdz 14 dienām. Saldenieki E. Jansons,
2. Feldmamls un A. Fogels sodīti par to, ka
patvaļīgi atstājuši darbu.
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PSfl ilgām un grūtām ciefiauām šuva 72. vasarā

zguja masu tētiņš

Jēkabs Sproģ's
Izvadīšana 1.4. Jūn. pēcpusdienas no Aizteres pag.

Sproģu mājām uz Durbem Priediena kapiem.
t viņa sēro

«iesver dēli, maita, vedekla
|u pS'lojE bridi . Uil Sīiaxd§ls.

(«vai ttsikt
ii jauaaJA nts

It nenoriet.

RM 50,—
atlīdzība tam,
ia« uzradīti no-
.agto, man 5 jun
i, g. vlr. velosl-
)edu,melnftkrflBā,
3arkanā avalgzne
abr. JA 180848
1)42. g,, brauks.

Nk 5800. Adr. Brlv-
ttmoioka ielā ai,
Iz 1,V. Ekmants,
Air. 1510.
II I ti ' -T " "—

:

Uirnims
par kustamas
mantas Izsoli. Lie-
pājas a»gabaltle»
rnn II Iet. tiesu Iz-
pildītāju, kura
kancleja Ir Lle*

Bepubllkas
ielā 11, paziņo,
ka 1942 fl. 17. jū-
nljfl pl. iu no rīta
LlepnjB, Kaļķo Iela
M 12, pārdos I
publiskā izsolē*
mlr. IevnR Ffhil
mantojumu nmsas
dzīvokļa Iekārtu
an dažādaa snim-
nlpslbas lietas,
J?<isrmvērtētas par
RM 184,01,

Apikatit pārdo-
dam (li mautas, ie-
skatīties mantu
«arakstā Un
vgrtējumft varēs
pārdošanas diena
ii.!) vistā.

Liop«jfi 1942. g.
-Ijā.

Metai 53/42 num.

Liepājas opera*
oli drantBS _ fsafrts

Trešdien, 10 jūn,
pl. 10,15

No saldenas
pudetes

Ceturtdlen.il,jūn..
pl. 1015

jauno dejotāju
baletvakars

i'iektdlen, 12. jūn..
pl. 19.15

No saldenās
pudeles

Sestdien, 13. jūn.,
pl. 19.15

Gulbju ezers
Pirmdien, 15. jūn.,

pīkst. 19.15
Sezonas slēgšanas

Izrādē

Seviljas
bārddzinis

Stādi
dzelteno kāju da-
būjami Pļavu Ielā
JVb 22. Turpat var
plet. trans

Tiesu Izpildītājs
A. Janions.

Pazipoiums
par kuntamas

mantas Izsoli Ue-
pfijOH apgabaltle-
«an I lao, lienu Iz-
pildītājs, kura

ņja ir Llenfi-
Jft, Republiku! lelfl
.M 11/ paziņo, l<a
1042 g. 19, lOnlļā,

I nn rīta Lle-
. Rttlņa lelfl

,Nk 63 pārdos I
publiski Izsolē
mlr. Kristapa Oē-
bera mantojuma
manas šujmašīnu,
snfmnlecibas pie-
derumus un c,
kas novērtēta par
RM 133,—.

Apskatīt pārdo-
damās mantas, le*
skatīties mantu
sarakstā un no-
vērtējumā varēs
pārdošanas dienā
un vietā.

Liepājā 1942. g.
8. jūnijā.

Lietai 188. num.
Tiesu Izpildītāji

A. Melke.

OsflandLinien-Diensf.
atklāta kārtēja tvaikoņu satiksme ļ

i starp ļ
LIEPĀJA-RĪGA un atpakaļ (pēc vajadz. Ventspils), 1
LIEPĀJA-KENiaSBERGA Fr. un atpakaļ (pēc vajā- ļ
dzibas MĒMELE), ar tālākpārkraušanu uz BERLĪNI
Preču pieteikumu» pieņem un sniedz tuvākus paskai-

drojumus par kravām un atiešanas laiku
fveis & Arlt, Uep5j«, Ulicha Ielfi 17. Tulr. 106, 122.
Ivers & Arlt, Rīga, Smilšu ielā 16. Tfilr. 33682.
. i

K Rozenherga
drēbril c ba

pier)em pasūtījumus

Ausekfa ielā Ns 4, dz. 1.

Latvijas ģenerālapgabala mežu departamenta
Aizupes mežsaimniecības skola

jaunu audzēkņu uzņemšana
š. g, septembra mēnesi.

Skolā uzņem; 1} vīriešu kārtas pilsoņus 16—«0 gadu vecumB;
2} pilnīgi veselus;
8) ar pārbaudījumiem latrtešu valodā un matemātikā

pilnus pumaiskolas kurwa apmērā.
Reflektantiem Jāiesūta līdz š. g. 15. septembrim skolas priekšnie-

kam lūgums ar sekojošiem dokumentiem vai to .apliecinātiem norak-
stiem :

1) apliecība par pilnas pamatskolas beigšanu,
2) panes norakstu,
3) kara klausības apliecības noraksts (dienējušiem),
4) policijas atsauksme ear politisko uzticamību, ka nav sodīts

un nestāv zem tiesas un izmeklēšanas
Tuvākas ziņas pieprasāmas skolai. Adrese — caur Vāni. Tel.

Vāne 83
Skolas priekšnieks.

bopipilias pārraugs
ar labām atsauksmēm no lepr.

darbu vietas, var pieteikties

Bflrtas lopkop. pflrraudz. b-ba.
Tālr. Bārta 44, zvanīt vakaros.

Tomātu dēsti ļ
pārdodami.

Pieprasāmi darba laikā
Liepājas stac. 9, ceļu lec.biroja,

Rīgas Ielā M 67.

Mācekļi—
atslēdznieka,
virpotāja
un elektroinstalatoro

amatam var pieteikties
Kuģinieka ielā M 5.

to uzņemtos nogāzt
Grobiņas Sauks, b-bas
divstāvu nafUa mūrus?
Piet. pie b-bas priekšnieka lējēja,
tālr. (Srobiņa 53.

Motociklu
ar blakus vāģi

steidzami PlRK pret samaksu
skaidrā naudā — lazdiņš,
RĪGĀ, von der Goltz g-ve
(Aspazijas bulv.) M 4, dz. 7.

Tālr. 29870.

Piena
veikals

š. g. 15. jūnijā
tiks atvērts

Kungu ielā 25,
E. Osinš.

Piena saņēmēji
var reģistrēties
turpat veik.

Maijpuķīfes,
(meža)

P.ĒRKlaboratorija,
Republikas ielā 5, sētas mājā.____________________________________

Nainu
baltas ādas bērnu
kurpes Jtii 86 pret
M 37 vai 38, vē-
Inms brūnas vai I
melnas Ganību.
Ielā M 19, dz 12 J
I Garoza

Mainu
melnas lakādas
vai samša siev.
kurpes ar augstu
papēdi JļJr. 88 pret'
Nr. 38 sporta kur-
pēm vai ar pus-
augstu papēdi.
Pied. š. av. k. zem
„Kurpes".

Vēlos rooi&iĒ!
sieviešu Ielas kur-
pes tumši brūnas
ar augstu papēdi.
Nr. 40 pret mel-
nām ar zemu pa-
pēdl. Plepr.Rolava
Ielā M 25, dz. 2.

m. sd-
pateicības algu
tam, kas varētu
uzrādīt to perso-
nu, kas piektdien
5. jūnija 6. g. pa-
ņēmis no Rolavas
kroga IOzoh

F.Lodiņa h-gs,
atnesiet manu
grāmatu. B. J

Izsakām vissirsnīgāko pateicību vi*
šiem, visiem, kas piedalījāt» mana mīļā
vira, mlīsu tētiņa

Jāņa Juzupa
pavadīšanā uz pēdēju dusu.

Sieva un bērni.

Pārdod
tachtu IIM ;i6H.-,
uoka gultuKM 70.-,
vir. unroma zāba-
kus IlM 17(1 .
i#Vi9lU (tMtrati

mēteli RM 70
Kuģinieku ielā 14,
d2 3 no ļ>! 16.

lietou <irēl)ju un
virtuves Kkapji,
galdiņi, rakniam-
gfilrti un karotes
„lzejviela° Brīvī-
bas Ielā 88.
i i in' 11 - -'— — -''-

Vācu vai.,
cjrāmatved.un
maiemntiku

tuZm
Zaļa lolo 3, dz, 3.

liSH"
meklē vietu un
laukos. Ot. s. av
k. mm Nr. 8987.
>UII*MHllll>«Mll . i .Mii !? I

FrizoeEre
pastāvīgam dar-
bam vajadzīga
provinces tv.
vā. Pict|.av. k
līdz 12 juuijam
zem 3920.

tfllos pirkt
lun

tpavu ..iiufi
v^C.

?

lvi lietan.
un »ii'\.

I5U, i U <
Ņirgts dv, 6.
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Notīs,
grāmatas un
pastmarkas

I' K l( K pAhtRvigl
1. BELOSTOCKA
grāmatu vviK..

Graudu lola J\fe 4U

Mūrnieki
vajadzīgi

I4ik1

.pie«firkllņi
i~~- iHlt..l.llil'...<.IHM>MI.«»IWV ?—? i

sētmeks-ce.
Dabu labu trīs lst
dziv riet Tomu
iela 8. dz. 3.

Pērli grāmatas
Maksa augstai ce-
nas par vērtīgam
grāmatām. Zivju
ielā .NS 12. grā-
matu veikalā.

Meita
vajadz.uzlauklem.
Pieteikties Elgas
ielā 16. dz. 9 no
pl. ie-21. darb-
dienas.

Gasis-ne
var i-leteiktles
Teodora Brelkša
Ielā N» 'ii, (ii

Gaiis-ne
vajad/., plet I'lī-
ķu le'ā M 8, dz. 5,
oeturt. un.plekt.

Uecāhu sieviļu
meklē, vislabāk
vientuļu, kam va-
rētu uzticēt uzeka-
tīfrnellelu saim.'iie-
Olbu. Adr. |Qdz
ote'āt š. av. kant.
zem K. V.

Gons-ne,
kas jau bijuši par
ganiem, var plet.
Kūrmājas pr. 8/8,
no 8 9ritā,trešd.
un ceturtdien.

Gans-ne
var piet. Sakas
pug. „DuneJos", 7
klm. no stae. Sa-
ka vai Kūrmājas
pr. J\li 8/8, šodien
ii n rit

Puisis
lauku darbiem
vajadz, piet. Pal-
mu ielā 7, dz 6.

Skolnieces
r vajadz. uz lauk.
Plet. Bernātu Ielā
.NJ ao. da. 4.

Veļos pirkt

jaco valodas
pašmācību".

Of. š. av. k. zem
JVb 3952.

plOĒliši
IliiMzelzi,

220 volt. Oriem.,:
lilgai Ielā 88.

Vēlos pirkt
slaucamu govi

pret labu samaksu.
l[edāv nodot Lie-
pājā,Brīvības ielā
M 82, dz. 10 vai
zvanīt Rāva tālr.
?V: 17.

Klaida vēlott pirkt
bērnu

ratiņus.
Tur ai pērk

traukus:
puwd. unbrok.aer-
viz«8, karoteH, na-
žuh, dakšiņas, da-
žas bjodas, pan-
nas uu spaiņu^.'
Of. lūdz nodot fl. '
av. k- zem „Ber-
nu ratlņ!" un
„Traukl.

Zirgu
un ratus

pērk Medzes pag.
Sābru" mājās

Tele!. Medze 2,
vai paziņot rak-

stiKkl.

Vēlos pirkt i

siev. velosipēdu. !
l'ledāv. ar cenu j
nodot s. av. kant.
zt«m Nr 8949.

Pērku
baltas īsai .ieķites
var būt ari lieto-
tas, pledav. lūdzu
at.-tāt š. uv. k. zem
M 3917

ftHOMJll,
1U0—120 voltu.
pēa-KU Kalētu stac.
h. Šteins

Pērku

anodīiaferīfu
līdz IŽ0 volt. Of.
iesniegt š av. k,
[fdz 20. Jūnijam
r.*m 8957

Pārdod.
šujmašīna

RM 2ii0.— l'lū dona
ielā * 2, dz. 8.
tipsk. nopl. 17—19

Er&HOiiib)
pārdod RM 60 —
Brīvības Ielā 67,
dz 11.

Pārdodami
zābaki
par RM 70-

Fvalku Ielā 27,
augšā.

Šuimošlna
kājm, pārdodama
KM 150.— Tomu
ielā 87, dz. 1 no
pl. 10—12 un no
pl. 14—16.

PĒirdod.
Kulta RM 50.—,
galdiņš RM 10.—,
krēsli gab.RM 4 —
un citi sīkumi
Miķeļa ielā M 5,
dz. 1

Foto aparātu
pārd. firm. „Zelsp
Ikon" 6X9. klāt
pilnīgi jauna filma
RM 250.-. Apsk.
no pl. 17-20 Kr.
Barona Ielā JSft» 11,
ilz. 4.

Meklējumēb.ist.
vai gultas vietu
stacijas rajonā
Plet. Terēzes
ielā 2, dz 11

Hēb. dzīvoklis
no 2 mazam Ista-
bām.Izīrējams bez-
bērnu ģimenei
tuvu pie stacijas.
Of š av. kant.
/em Mi :i902.

Pārdod
(rokas) šujmašīnu

iivbā kārtībā
RM 350. . Turpat
pērkradloaparālu
no 2-3 I. h
roka radio pārde-
vējam Bērzu Ielā
m 8, dz. l no pl
16-18.

Hēb. istabu
meklē latv. virs-
nieks. Of. š.av. k.
zem M 3905.

25,— RM
atlīdzība tam,
kurš apgādās
Vecliepājā 2 lidz
4 istabu dzīvokli,
veļams nr ēr-t.Adr.
S. av. k. zem 3027

Mainu
Nr. 35 lodočkas
pret t&da paša
lieluma ielas kur-
pēm Filu Ielā 6,
dz. 10.

nieka Ielā 38.

ļzirelM
stūra veikals ar

2 ist. dzīvokli
Jūrmalas Ielā 7,
dz. 6. Turpat pērk
labu ? stikla grie-
žamo.

Izdod 2 glīti
rem. istabiņas.
Piepr. Pasta Ielā
VI 2, frizētava

Izīrējami Jaunrem

2 un i Istabu
dzīvokli.

Apskatīt no pl.
18-20 Brlvzem-

Pazlņojum»!
I'aziņoju godj pt'
Miiiuijleni, k?
menta trūkuma
if'I dnrlnis lAlkfl

nevaru pagatavot.
lādē] b*v plrlleol*
nnšanfis nebraukt
pakaļ. Pieminekļu
darbn. MBm
lelfl ii, P. Pldpli

?IIMS

Atrasts
maciņš ar naudu.
Saņemams pret
?dudinājuma sa-
maksu Ulicha Ielfi
M 79, dz. 5 no
pl. '/27-0.

|

atdodams
nazs melns«unltli
! men veon. l'ie-
iirasīt katru djanu
m pl 10 IM
uu ielā 6, dz, 22

īinniitiī
l'o kundzi, kas
lirmdJBU, 8. jūu.
r-rka puktkāpo-
4us dēstus Riepu
ela lūdzu pienākt
lārpratuma no-
kaidrošanai.

?trasts
portīelis ar naudu
un dokumentiem.
Saņemams pie
Vartnle&a Kalpa-
ka Ielā 80, dz. 2.

Nozaudēta
sestdienas vakarā
pie stacijas viena
sieviešu brūna
sporta kurpe.Atra-
dēju pret atlldz.
lūdzu lodot Lāču
ielā 13, dz 8, p6c
pl. 17.

!

Mainu
M 38 mazlietotas
baskota kurpes
(kedas), pret M 87
sieviešu kurpēm.
0t. nodot š. av. k.
tem ..Basketa
Isurpes''.

Nozaudēta
fcokejeepure, gal-
5a, oejā no Baseina
Ielas līdz vecai
lupatu tabr. God.
ntradēju lūdz pa-
ziņot vai pienākt
Haseiņa Ielā 45,
dz. 4.

nopietnā
prec. noliki

vēlas Iepazīties
divas jautras da-
bas meitenes ar
slaida auguma
jaunekļiem līdz
28 g. v. Vēstules
adresēt p. k. 80.

Zinai un Jaeminal.



Sāk darbu tuberkulozes centrālā aizgādvieta
Pilsētas- veselības pārvalde ziņo, ka

ar SI gada 10. jūniju uzsāk savu dar-
bību Liepājas un Liepājas-Aizputes
apriņķa tuberkulozes centrālā aizgād-
vieta Liepājā, Tirgoņu ielfi 7. Slim-
nieku pieņemšana katru darbdienu, no
pl. 9—11 un 18—20. Visiem pilsētas
un lauku tuberkulozes slimniekiem,
kuri līdz šim apmeklēja pilsētas am-
bulances ārstus, turpmāk jāgriežas
augstāk minētā tuberkulozes aizgād-
vieta, kur ārsts-speciālists izdarīs sli-
mības noskaidrošanu gan objektīvas
izmeklēšanas, gan laborātoriskā un
rentgenoloģiskā ceļā, dos slēdzienu par
lietderīgāko ārstēšanās veidu, izvedīs
uz vietas plaušu gāzēšanu, izdos dar-
ba nespējas lapas, parakstīs nepiecie-
šamāspapilddevas u. t. t. Aizgādvie-
tu vadīs plaušu slimību speciāliste Dr.
M. Liedē. Aizgādpunkts turpmāk
būs arī vienīgais noteicējs tuberkulo-
zes slimnieku sanatorijas, slimnīcas,
gāzēšanas un pārējās aktīvās ārstēša-

nas iauta]urnu izšķiršanā ne tikai Lie-
pājā, bet arī Liepājas-Aizputes apriņ-
ķos. Aizpādpunkta māsas draudīgos
tuberkulozes slimniekus apmeklēs mā-
jās viņu dzīves vietās, dos vajadzīgos
norādījumus slimniekiem, kā izturē-
ties, lai netiktu apdraudēta pārējā sa-
biedrība, pamācīs slimnieku piederī-
gos, kā izsargāties no aplipšanas ar tu-
berkulozi. Aizgādvieta koncentrēsies
visas ziņas par diloņslimn'iekiem mū-
su pilsētā un apkārtnē. Te risinās arī
jautājumu par slimnieku nodarbības

veidu un vietu. Aizgādvietas rīcībā at-
radīsies arī naudass līdzekļi pabalsta
izsniegšanai trūcīgākiem slimniekiem
un viņu piederīgiem. Aizgādvieta iz-
vedīs arī slimnieku piederīgo siste-
mātiskas izmeklēšanas. Arī vecāko
klašu skolu audzēkņi būs padoti aiz-
gādvietas kontrolei. Aizgādvieta rū-
pēsies arī par jaunpiedzimušiem
Stingrāk kā jebkad raudzīsies, lai pē-
dējie tiktu potēti pret tuberkulozi ar
Calmett'a poti.

Tuberkulozes slimnieki, tā tad turp-
māk pilsētas ambulanci apmeklēt vairs
nedrīkstēs. Ar to būs novērsta līdz-

šinējā nenormālā parādība, ka tuber-
kulozes slimnieki — pat slimojoši ar
atklātu tuberkulozi— gaidot uz ārsta
pieņemšanu ambulancē, dažreiz stun-
dām ilgi atrodas uzgaidāmtelpā kopā
ar oārējiem slimniekiem un tādējādi
kāsēšanas, šķaudīšanas un runāšanas
ceļā aplipina ar tuberkulozes baciļiem
pārējos slimniekus. Jaunajā aizgād-
punktā paredzētas dalītas uzgaidām-
telpas, kā draudīgiem, tā nedraudī-
giem tuberkulozes slimniekiem.

Aizgādvietu uzdevums ir visiem lī-
dzekļiem vest cīņu pret šo ļaunosli-
mību. Tāpēc arī šādas aizgādvietas
nodibināšana ir tikai apsveicama. Bū-
sim apzinīgi un veicināsim šīs jaunās
iestādes centienus un mērķus.

Dr. L. Neimanis,
Liepājas pilsētas veselības

pārvaldes vadītāja
n "">?' . .iii.i ii.

Liepājas dzīve
Svētdien aizvesto tautiešu pie-

miņas akts.
14. jūnijā, aizvesto tautiešu piemi-

ņas dienā, Tautas palīdzība Liepājā
pilsētas teātra telpās, pl. 17 rīko svi-
nīgu piemiņas aktu ar drāmas un ope-
ras mākslinieku piedalīšanos. Piemin
ņas aktā ieeja brīva.

Tiesu darbinieki savām iestādēm
palīdz sagādāt 400 steru malkas.
Lai palīdzētu savām iestādēm sa-

gādāt malku ziemai, tiesu darbinieki
nolēmuši piedalīties malkas talkā.
Tiesu iestāžu ēku apkurei vajadzīgi
400 steru malkas

^ Malkas talkā Bār-
tas stacijā katru dienu izbrauc vai-
rāki tiesneši un tiesu darbinieki. Bār-
tas stacijā viņi ik dienas piekrauj 2
vagonus ar malku, Liepājā atkal iz-
krauj. Kad tiesu iestādēm malka būs
piegādāta, tiesu .darbinieki brauks
malku sagādāt savām personīgām
vajadzībām avansa veidā tās normas
apmērā, ko katrs iedzīvotājs saņems.

Piesavinājies uz padomiju
aizvestā mantas.

Boļševiki uz padomiju aizveda arī
Ulmales pag. Krastu māju saimnieku
Jāni Grenci ar sievu un bērniem. Ie-
celtais mantas aizgādnis ziņoja poli-
cijai, ka nozudušas aizvesto drēbes,
kurpes, veļa un citas lietas. Pie at-
bildības sauca Frici Jēkabsonu,Otīliju
Rogovsku un Helēnu Magoni. Dažas
nozudušas drēbes atrada. Fr. Jēkab-
sonu sodīja ar 2 nedēļām cietumā, so-
da izpildīšanu nosacīti atliekot. Pārē-
jos apsūdzētos attaisnoja.

Varēs iegādāties dārzāju dēstus.
Lai dotu iespēju Liepājas iestāžu un uz-

ņēmumu darbiniekiem iegādāties dārzāju
dēstus, — kāpostus', tomātus, peterstles, se-
lerijas, sīpolus un c, pilsētas dārzniecība
uzaicina iestādes un uzņēmumus vajadzīgo
dēstu skaitu pieprasīt dārzniecībā, Kungu
ielā 38, tālr. 1031.

Invalidu ievērībai.
Pamatojoties uz Latvijas invalidu koope-

rācijas savienības vadītāja rakstu, Liepājas
pilsētas valdes sociālāg apgādības nodaļa
uzaicina reģistrēties Liepājā dzīvojošos
kara, darba un vecuma invalidus, kam bū-
tu nepieciešama ārstēšanās Ķemeros. Pie
reģistrācijas jāiesniedz invaliditāti pierādo-
ši dokumenti, kā arī ārstu apliecības par
nepieciešamību ārstēties Ķemeros. Reģist-
rēties var katru darbdienu nodaļas birojā,
Kungu ielā 21, pirmā sētas mājā, no pl.
8—15. Ārstēšana, apkopšana un uzturs Ķe-
meros par brīvu.

6 mēn. cietumā par policijas
nonievāšanu.

Pie kino «Palass» ieejas kādu dienu bi-
jusi liela publikas drūzmēšanās. Kārtības
uzturēšanai nozīmēts Liepājas prefektūras
2. polic. ie< ;oks K. Bei
ku lūdzis i nestāv: >es, bet
pavirzīties «fiņua. Adollne £trBli, ne Ūde-
ņi 1«1m 31, i»iiieijas rīkojumam nepiklau-
Ijuii, btt aievijoil ieteikusies pa* Jatvle-

au poUoiju \m kīrubsiaku pairu4u#L li

atsacījusies arī uzrādīt dokumentus.Apga-
baltiesa Adolini Strāli sodīja ar 6 mēne-
šiem cietumā.

Turpinās velosipēdu zādzības.
Kā Jau ziņots, Liepājā pēdējā laikā pa-

. vairojies velosipēdu zādzību skaits. 5. jū-
mijā nozagts velosipēds V. Ekmanlm no
Brīvzemnieka ielas 31. Viņš velosipēdu at-
stājis saslēgtu pie pasta. Par velosipēda
atrašanu tā īpašnieks izsludinājis RM 50,—
'atlīdzības. Velosipēda pazīšanas zīmes:
Fabrikas («Sark. Zvaigzne») Nr. 130348 un
1942. g. braukšanas n-rs 5800, melnas krā-

sas. Kr. Valdemāra Ielā Miķelim Jonisam
nozagts bez uzrafudzības atstāts «Latveilo»
firmas velosipēds. —? Embūtes pagasta
Audriņu māju iedzīvotājai Annai Ziemelis
nozagts «Līva» firmas velosipēds.

Apzadzis darba biedru.
Dzelzceļa darbnīcās strādnieks Juris

Banga nozadzis no nenoslēgta skapīša kā.
dam savam darba biedram žaketi ar 60 RM.
Lai noslēptu zādzību, B. žaketi iemetis
fabrikas kurtuvē un sadedzinājis. Naudu
piesavinājies. Bangu nodeva tiesai.

Darbā cietuši.
Slimnīcā ievietots dzelzceļa strādnieki

Žanis Trennors. Viņam darbā lauzta kāja.
'— Izkraujot akmeņu vezumu, lauzti labās
kājas pirksti ismagaljam ormanim Kārlim
Rudzītlm.

Par nepatiesu liecību pārmācības,
namā.

26 g. v . Anna Smitena Liepājas apgabal-
tiesas krimlnālnodaļais tiesas sēdē kā lieci-
niece Friča Runga un Kristīnes Pīlādzes
lietā zem zvērasta apzināti nodevusi nepa-
tiesu liecību. Apgabaltiesa Smitenu sodīja
asr 1 g. 4 nedēļām pārmācības namā.

Trokšņo kafejnīcā.
Par trokšņošanu kafejnīcā, Brīvzemnieka

ielā 38. miertiesnesis sodīja Jāni Slpkevlcu,
no Klaipēdas ielas 2, ar 20 RM vai 8 d.
arestā; Jūliju Sipkevlcu — ar 10 RM vai 4
d. arestam. Alfrēdu Liepiņu par trokšņo-

! sanu sodīja ar 3 nedēļām arestā.
Nozagta» kurpes un degvīns.

Pēteris Balevics, no Jelgavas ielas 5, zt-
ļ ņoja kriminālpolicijai, ka ar pielaikotu

Blēdzeni uzslēgts viņa dzīvoklis. Nozagtas
1 ielas kurpes un 2 pudeles valsts degvīna.

Par nozagtu naudu nopircis tabaku.
Arnolds Bernaitovlčs Ādolfam Krauzem

Aldaru ielā 38 no bikšu kabatas nozadzis
23 RM. Par piesavināto ņaudu nopircis

ļ tabaku. Miertiesnesis Bernatoviču sodīja ar
2 mēnešiem cietumā.

Piesavinājies atrastas mantas.
Gadījuma strādnieks Jānis Grospiņš, no

Valdemāra ielas 72, piesavinājies dažādas
atrastas mantas: tālskatu, amperametru,
gāzes masku u. c. 1. iec. miertiesnesis Gros-
plņu sodīja ar 25 RM vai 10 d. arestā.
Piesavinātās mantas konfiscēja.

No dzīvokļa nozagtas drēbes.
Emīlija Biberšfeine no Priežu ielas 12, zi-

ņoja kriminālpolicijai, ka no viņas dzīvok-
ļa nozagtas dažādas drēbes 147 RM vērt.

Nozagta rokas somiņa.
Valija Ošeniece, no Brīvības Ielas 23,

ziņoja kriminālpolicijai, ka viņai Republika»
ielā 23 nozagta rokas somiņa.

Atstājuši slimnīcu.
Kr. Valdemāra ielā 32, desinficējot kādu

blakšainu dzīvokli, kā jau ziņots, saindē-
jušies Johaas ] im.s Ki ?
un Helēnu ujSie jau tik-
lai atapirfuli, ka Rtatijull īlimnlcu.

Pienākt) velosipēduaagļl.
StnU dienai krlminilpeUeljft nfiea us

plUn vtlāiJ&tAu ušļļmkk" pluīl laiki

izdarījuši rindu velosipēdu .zādzību. Aiz-
turēja 16 g. v. Zigfrīdu Liepiņu, no Cenko-
nes ielas 10 un Hendriku Sadzeviču no
Riepu ielas 15. LIepiņš ar savu velosipēdu
braucis kā «izlūks». Kad izraudzījis zag.
šanai domāto velosipēdu, ziņojis Sadzevi-
čam, kas zādzību izdarījis. Zagtos velosi-
pēdus kādā ģimenes dārziņā pie Centrālka-
piem izārdījuši. Velosipēdu riteņus, riepas,
zarnas, zobratus un citas daļas pārdevuši.
No izjauktām velosipēdu daļām samontē-
juši ari jaunus velosipēdus.

Atrasta nauda
un bērnu ratiņu ritenis. Saņemami Liepā-
jas pref. I. iecirknī, Raiņa ielā 1.

Atrasta* atflSgM.
Saņemam»* 8. pol. lec, Kurmijag proas,
15/17.

i

/Mrimin
tīkliņi a? kauliem, īpaJalek» td var laatnt
3. pol,i**4rkm\
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Iepazīstas ar jaunizbūvēto zivju apstrādāšanas
iestādi

liepājas zivju apstrādāšanas uzņē-
ma jaunā zivju sālītava un tīrītava
Spīķeru ielā sākusi darbību. Pirmdien
ar jauno iestādi iepazinās arī Kur-
zemes novada komisāra štāba vadītājs
Lensing's, novada lauksaimniecības
lietu kārtotājs Sander's un darba
pārvaldes pārstāvji. Paskaidrojumus
par sālītavas darbību sniedza dir. A.
Strazds. Jaunajā telpās bija sapul-
cējušies ap 250 uzņēmuma darbinieki
un strādnieki, kurus uzrunāja štāba
vadītājs Lensing's.

600 apmehiēttiiu Tautas pjlidzidas
sarīko' mā liii

Pag, svētdienā Tautas palīdzības
Nīcas pagasta kopa vietējās 6-kl. pa-
matskolas telpās rīkoja teātra izrādi
ar priekšlasījumu. Sarīkojums bija
modinājis lielu interesi. Tanī ieradās
ap 600 apmeklētāju. Pēc Tautas pa-
līdzības kopas priekšnieka J. Sīkļa
ievadrunas, Nīcas ev.-lut draudzes

vikarmācttājs Pr. Rozenvalds referēja
par Tautas palīdzības darbu un uzde-
vumiem, aicinot ikvienuikam rūp boļ-
ševiku varas laikā cietušo tautiešu
liktenis, stāties talcinieku pulkā un
aktīvi piedalīties lielajā palīdzības
darbā. Noslēgumā Tautas palīdzības
dramatiskās sekcijas dalībnieki izrā-
dīja A. Alunāna «Visi mani radi
raud». Režiju vadīja A. Skuburs.
Sarīkojums deviRM 700,— lielu
atlikumu, kas ievērojami sekmēs Tau-
tas palīdzības darbu.

Paziņojums

galdniekiem, kurpniekiem. sedliniekiem,
drēbniekiem un frizieriem par pieteikumu

iesniegšanu ierakstīšanai amatniecības
reģistrā.

Pamatojoties uz 1942. g. 12. februāra rī-
kojumu par amatniecības pagaidu uzbūvi
Latvijas ģenerālapgabala.Latvijas saimniei-
cības apvienība nosaka, ka visiem patstā-
vīgi strādājošiem galdniekiem, kurpniekiem,
sedlinieklevn, drēbniekiem un frizieriem jā-
iesniedz pieteikumi ierakstīšanai amatnie-
cības reģistrā:

1) personām, kuru uzņēmumi atrodas Rī-
gas pilsētas administratīvās robežās,
līdz 1942. g. 20. jūnijam un

2) visiem pārējiem — līdz 1942. g. 1. j ū-
1i j am.

Pieteikumi iesniedzami sava rajona amat-
nieku biedrībā uz attiecīgām veidlapām,
kas saņemamas turpat.

Personas, kas pieteikumus līdz minStam
termiņam neiesniegs, patstāvīgu darbību ne-
varēs turpināt.

Rīgā, 1942. g. 6. jūnijā.
Latvijas saimniecībai apvienība,

Dr. Alberts,
ģenerālsekretārs.

Jauns mācītais

Par Saldus draudzes mācītāju Baz-
nīcas virsvalde apstiprinājusi Volde-
māru Plamsi, bijušo Doles draudzes
mācītāju.

Konsultācijas apspriedes
Aizpuftes aoīriņķl

Sakarā ar Kurzemes novada komi-
sāra ierosinājumu, Aizputes apriņķī
notiks konsultācijas apspriedes, kurās
piedalīsies novada komisāra pilnvaro-
tie, apriņķa lauksaimniecības vadītājs,
apriņķa vecākais, pagasta vecākie un
sekretāri. Jūnija mēnesī šādas ap-
spriedes paredzētas: 10. jūnijā—Aiz-
putes apr. vecākā kancelejā — Aiz-
putes pilsētas, Aizputes, Apriķu, Cīra-
vas, Dunalkas, Dzērves. Kazdangas.
Klosteres, Lažas, Sieksātes un Valtaiķu
pagastiem; 11. jūnijā: — Kalvenes
pagastnamā — Kalvenes, Rudbāržu un
Nīkrāces pagastiem un 12. jūnijā
Alšvangas pagasta valdē — AišVan-
gas, Basu, Gudenieku, .Turkal-
nes, Sakas, un Ulmales pagastiem.
Minētās dienāpubliku pieņems,no pl.
8,30—12 un no pl. 14—16; no pl. 16—
17 pagastu vecāko un sekretāru kop-
apspriede un no pl. 17—18 ieintere-
sēto apriņķa iedzīvotāju kopapspriede
par aktuāliem saimnieciskiem jau-
tājumiem. Minētās dienās un
vietās lauku iedzīvotāji var ieras-
ties savu varbūtēju sūdzību un iero-
sinājumu ziņošanai un iesniegšanai.
Nākošās apspriedes lauku iedzīvotā-
jiem izziņos ar apkārtrakstiem.

SPORTS

TRENIŅU KĀRTĪBA SPORTA
STADIONA.

Sakarā ar pilsētas sporta stadiona pārbū-
ves darbiem, treniņi turpmāk stadionā sa-
dalīti sekojoši: sprinteriem, metējiem un
lēcējiem — otrdienās un ceturtdienās no pl.
18 un svētdienās no pl. 9. Vidus distanču
un gargabalu skrējējiem treniņi meža skrē-
jienos notiks pirmdienās un trešdienās no
pl. 20,30 un sestdienās no pl. 18. Treniņu
dslībnieku-ču sapulcēšanās vieta augšmi
nētā laikā Jūrmaltfs ielā 27, dz. 5.

MĀKSLA

LIEPĀJAS OPERAS UN DRĀMAS
TEĀTRI

šodien, pl. 19,15 — No saldenās pudeles.
Marija — Hilda Vilkance. Taukšķis — Val-
dis Grīnofs, Pičuks — Harijs Stuitis (RM
0,30—2,50). Ceturtdien, pl. 19,15 — jauno
dejotāju baletvakara atkārtojums. (RM 0,40
— 3). Piektdien, pl. 19,15 — No saldenās
pudeles. Marija — Hilda Vilkance, Tauk-
šķis— Valdis GrlnofiS, Pičuks — Harijs
Stuits (RM 0,20—1.50). Sestdien, pl. 19,15
— Gulbju eiers (0,30—2,50). Pirmdien, pL
19,15 — sezonas slēgšanas izrādē — Sevil-
ias bārddzinis (RM 0,30—2).

Jauno drāmas aktieru skate.
Lai dotu iespēju parādīties atbildīgākās

lomās arī jaunajai mūsu skatuves paaudzei,
Liepājas operas un drāmas teātris paredzē-
jis savam teātra gada nolēgumam divkāršu
izpildītāju sastāvu vairākām lomām Blau-
maņa joku lugai «No saldenās pudeles».
Pirmā Izrāde ar jauno aktieru sastāvu no-
tiks pl. 19,15. Marijas lomā Hilda Vilkance,
Taukšķiis — Valdis Grīnofs, Pičuks — Ha-
rijs Stuits.

Pateicība
Liepājas operas un drāmas teātra māk-

slinieku sarīkotā futbola sacīkste devusi
RM 1.334,88 tīra atlikuma, ko rīkotāji zie-
dojuši Tautas palīdzībai. Tautas palīdzī-
bas priekšnieks' Liepājā, pilsētas vecākais
J. Bļaus izsaka māksliniekiem par šo ziedo-
jumu sirsnīgu pateicību. '
«?
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Slēpi līgumus ar vairākiem
saimniekiem

Laukstrādniece Emīlija Aberts kalpojusi
Cīravas Bites. Pēc tam viņa salīguši par
laukstrādnieci Ziemupes pagalsta Puķinieku
mājās pie Andreja Kocha. A. darbā nav
ieradusies. A. noslēgusi līgumu arī ar ci-
tiem saimniekiem. Lauku iec. miertiesne-
sis Emīliju Aberti sodīja ar 20 RM vai 5
d. arestā.

PIESAVINĀJIES MALKU.

Aistere* pagastā, Durbes—Liepājas
šosejas malā, iepretim Aisteres pienotavai
no Ceļu departamenta 4. rarj. malkas krau-
tuves nozagti 3 kub. mtr. bērza malkas.
Aizputes iec. miertiesnesis par malkas pie-
savināšanos sodīja Arnoldu Rērichu ar 3
mēn. cietumā; bez tam no R. piedzina
26,90 RM zaudējumu atlīdzības. Apgabal-
tiesa spriedumu atcēla. R, sodīja ar 1 mēf-
nesi cietumā, soda izpildīšanu nosacīti at-
liekot.

SODĪTI PAR TRAKUMSĒRGAS
APKAROŠANAS NOTEIKUMU

PĀRKĀPŠANU.
Medzes pagasta Zaķīšu māju saim-

nieks Andrejs Graudušs nav ievērojis tra-
kuma fiergas apkarošanas noteikumus. Viņa
suns klejojis apkārt bez uzpurņa. Lauku
iec. miertiesnesis Graudušu sodīja ar 50
RM vai 2 ned. arestā. Par to pašu pārkā-
pumu ar 50 RM vai 2 ned . arestā sodīja
Sakas pagasta Tebernieku māju saimnie-
ku Kārli Snipki.

Atbildīgais redaktors: ANDREJS VINDAVS.
Izdevējs: KRISTAPS GRĀMATNIEKS.

Redakcija, kantoris, ekspedīcija un spiestuve
Liepājā, l'asta Ielā 3.

Tālruņi: atbildīgais redaktors 1502,
IsulevCJa 7lil. redukcija Ml, Uaulorls un
ekspedīcija 170.

Tekoši rēķini: paslā — C257, Latvijas
bankā — 1C1.304, Kurzemes krājkase"
Liepājā — 3H un ll.uulels- uucl Ki'c-
dllbaiuVā Liepājā — 7003.

Laikraksta abonolanaa maki» RM 1,78
mBncsl. Sludinājumu mnksa — RM 0,2.0

ulio», Apsveikumi — 11M '
ttuakstiilano» pieņem «tturumei Vārda*

Uti p«JU*kantoru*
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