
Am Terek zwei feindliehe
Bataillone vernichtet

Aus dem FOhrerhauptquartler, 18. September 1942

Das Oberkommando der Wehr-
macht gibt bekannt:

Am Terek vernichteten deutsche
Panzerverbānde, von Zerst5rerflug-
zeugen unterstūtzt, durch umfassen-
den Angriff die Masse von 2 feindli-
chen Batadllonen und erbeuteten 41
Geschūtze.

Im Kampf um Stallngraa wurc!en
tn erbitterten KMmpfen in enger Zu-
Bammenarbeit von Heer und Luftwaf-
fe weitere Erfolge erzielt.

Erneute Angriffe des Feindesgegen
den Brūckenkopf von Woronesch
wtirden unter blutigen Verlusten ab-
gewiesen. Šeit dem 15. September
wurden in diesem Raum 91 Sowjet-
panzer vernichtet. Nachtangriffe der
Luftwaffe richteten f?ich gegen Flug-

plātze im rūckwārtigen Gebiet des
Feindes.

Sūdostv/ārte des Ilmen Sees und
sūdlich des Ladoga Sees brachen wieu
derholte ortliche Angriffe stārkerer
feindlicher Krāfte verlustreich zusanv-
men.

DieSowjetlu?twaffeverlor am 16.
und 17. September 146 Luftzeuge. 6
eigene Flugzeuge werden vermisst.

Tag- und Nachtangriffe deutscHer
Kampfflugzeuge richteten fidch gegen
kriegswichtige Anlagen in Sūd- und
Ostengland.

Im Kanal wurde 1 brittsch.es Vor-
postenboot durch Bombentreffer ver-
senkt. Marinē Artilleriei schoss 2 brl-
tische Flugzeuge ab.

Liela divkauja Staļingradā
Rīga, 18. sept. «Tēvijas» Berlīnes

līdzstrādnieks ziņo:
Berlīnes militārās aprindas jopro-

jām ar lielāko uzmanību seko lielajai
kaujai Staļingradā, kas joprojām vēl
ar neatslābstošu sparu plosās šīs pil-
sētas ielās.

Vakar vakarā Berlīnē saņemtās vā-
cu propagandas rotas ziņas liecina,ka
lielā divkauja Staļingradā tagad pār-
vērsta par visdramatiskāko nervu

pārbaudi, kādu jebkad vācu karavī-
riem vajadzējis izturēt. «Sī cīņa,—
tā raksta kāds vācu ziņotājs, — tagad
kļuvusi par katra Staļingradas cīnītā-
ja personīgu goda lietu.»

Dienu un nakti vācu karavīri tur
pavada klajā laukā. Spēcīgās lietus
gāzēs, kas pēdējās divās dienās bija
Staļingradas rajonā, vīri izmirka līdz
ādai. Smagās artilērijas dunoņa lī-
dzīgi vulkāna izvērdumam trīcina ze-
mi 24 stundas no vietas. Katra pē-
da zemes, ko ieņem vācu sapieri un
kājnieku triecienvienības,vēl iepriekš
«uzar» vācu štukasuun artilērijas vie-
suļuguns. Boļševiki joprojām ar iz-
misuma sparu aizstāv Staļingradā kat-
ru ielu un katru namu. Pat tur, kur
no veseliem namu blokiem pēc vācu
artilērijas viesuļuguns un stufcasu
bumbu krusas palikuši tikai gruvaži
un drupas, arī no šīs postažas atskan
aizstāvētāju šāvieni. Ja šādos apstāk-
ļos vācu bruņoto spēku virspavēlniecī
bas vakardienas ziņojums tomēr vēl
vēstīja par vācu uzbrukuma tālāko at-
tīstību, tad šis teikumg liecina par vā-
cu karavīru sniegumu. Arī vācu bru-
ņoto spēku virspavēlniecības vakar
publicētie skaitļi sniedz spilgtu liecī-
bu par smagiem zaudējumiem, kādus
šajā smagajā cīņā cietis ienaidnieks.
Kāda vācu motorizētā kājnieku divī-
zija, kopš Staļingradas operācijas sā-

kuma, saņēmuši 21,000 gū*tekņu un
iznīcinājusi 160 tanku, 281 lielgabalu,
36 zenītlielgabalus, 42 prettanka liel-
gabalus, 609 prettanka šautenes, 71
liesmu metēju un 85 lidmašīnas.

Boļševiku pusnakts ziņojums atzīst
boļševiku līnijas pārraušanu Staļin-
gradas ziemeļrietumu daļā. Angļu
preses pārstāvis par šo pārrāvumu zi-
ņo, ka tas noticis pēc aviācijas uz-
brukuma, kas pārspējis visu, ko vien
boļševiki līdz šimpieredzējuši. «Dau-
dzi tūkstoši sprāgst- un degbumbu,
līdzīgi drausmīgam ugunsviesulim,
dragāja namu un cietokšņa būves,
aprokot zem ēku un tērauda drunām
visu. Nepilnu 40 minūšu laika vācu
aviācijas pirmais uzbrukuma vilnis
nometa uz šo samēra šauro frontes
rajonu vairākus simtus tonnu sprāgst-
vielu. Pēc šīs dramatiskās bombardē-
šanas kāda vācu tanku divīzija vēlās
pāri šai vairāku km platai postažai un
neapturamā triecienā sasniedza Sta-
ļingradas centru. Pretoties 8im
drausmīgajam triecienam nebija ie-
spējams. Boļševiki bija spiesti at-
kāpties. Lai nosprostotu vācu tan-
kiem tālāko ceļu uz priekšu, speciālas
boļševiku vienības sāka uzspridzināt
veselus namu blokus, bet nevienano
šīm vienībām,— tā uzsver angļu ko-
respondents, — vairs neatgriezās.»

Radagasharas ģenerālgabernātors
noraidījis anolo prasības

Ivffi, 18. sept. (DNB). Par stāvokli
Madagaskarā izdots sekojošs komuni-
kē: «Lai gan Madagaskaras ģenerāl-
gubernatorsuzsākasarunas ar angļu
virspavēlnieku, lai aizkavētu nevaja-
dzīgu asins izliešanu, tad tomēr ang-
ļu prasības bija tik tālu nepieņema-
mas, ka vienošanos nepanāca. Tādēļ
ģenerālgubernators nolēma aizsargāt
salu līdz pēdējam. Sabiedrība jābrī-
dina neuzklausīt informāciju no ār-
zemju avotiem. Angļi seši un pus
dienās iespiedušies zemes iekšienē ti-
kai 170 km. Lai arī sīpēku un ieroču
attiecības ir milzīgi nelabvēlīgas, tad
tomēr darīts viss, lai cīņu turpinātu.»

Dr. MALANA TRAUKSMES
SAUCIENS.

Stokholma, 17. sept Dr. Malans,
Dienvidafrikas nacionālās opozīcijas
partijas vadītājs, kādā atklātā sapul-
cē no jauna prasīja neatkarīgās Dien-
vidafrikas republika3 nodibināšanu,
šinī sapulcē, kas notika sakarā ar na-
cionālo partijas kongresu, Dr. Malans
sīki iztirzāja domstarpības opozīcijas
partiju starpā un uzaicināja tās vie-
noties. Viņš brīdināja afrikāņus no
«amatieru glābējiem» un teica: «Es
nezinu vai Smuts ievedīs kara klau-
sību. Esmu sagatavojiesuzaicināt af-
rikāņus neiast&ties kaifa dianastā.»

Jaunas iekārtas paraatpīlars Jāveido
asinīm, zemei un vēsturei

Vīnē, 17. sept. (DNB). Turpinoties
jaunatnes kongresam, šodien Vīnes zi-
nātņu akadēmijā daudz iekšzemes un
ārvalstu viesu klātbūtnē par Samura-
ja garu runāja Japānas sūtni8 Taku-
ma. Samuraja gara galvenā prasība
esot «mirt par tautu un tevuzemi».
Sī varonība esot palīdzējusi arī vācu
kara frontes varoņu armijai.

Pēc tam Briseles izglītības ģenerāl-
direktors Pilesins deklarēja, ka flā-
mu jaunatne ar mieru iekļauties Eiro-
pas kopībā, jo tā jūt atbildību par
Eiropas nākotni un līdz ar to par sa-
vas tautas nākotni.

«Holandiešu jaunatne, — paskaidro-
ja prof. Kaptainos, — atzinusi, ka
jaunās iekārtas pamatpīlārs jāveido
asinīm, zemei un vēsturei. Holandie-
šu jaunatne, kalpojot savai dzimtenei,
kalpos ari Eiropai.»

Slovaku propagandas šefs, ministrs
Gaspars, savukārt apliecināja jaunat-
nes ticību Eiropas jaunatnes Ideāliem.
«1942. g. 14. sept. piepildījis Eiropas
jaunatnes dziļākās ilgas».

Pie Terekas iznicināti divi
ienaidnieka bataljoni

Vadoņa galvena nometnē 18. sept. 1942

Bruņoto spēku virspavēlniecībaziņo:
Pie Terekas vācu tanku vienības,

iznīcinātāju lidmašīnu atbalstītas, ap-
tverošā uzbrukumā iznīcināja divus
ienaidnieka bataljonus un Ieguva 41
lielgabalu.

Cīņā par Staļingradu, ciesa armljtes
un aviācijas sadarbībā, niknās cīņās
gūti tālāki panākumL

Atjaunoti Ienaidnieka uzbiulkumf
Voroņežaa tilta gala pozīcijai atvairīti
ar asiņainiem Zaudējumiem. Kopā
15. septembra šinī telpā iznīcināti 91
padomju tanks. Aviācijas nakts uz-
brukumi vērsās pret lidlaukiem Ie-
naidnieka aizmugurē.

Dienvidaustrumos no Hmenes ezera
un dienvidos no Ladogas ezera ar
zaudējumiem sabruka atkārtoti vietē-

jai rakstura stiprāka Ienaidnieka spē-
ku uzbrukumi.

Padomju aviācija 16. un 17. sep-
tembrī zaudēja 148 Edmašīnaa NaV
atgriezušās 6 vācu lidmašīnas.

Vācu bumbvedēju uzbrukumi dienā
un naktī vērsās pret militāri svarī-
gām ierīcēm Anglijas dienvidos um
austrumos.

Ar bumba trSpfjumiem Kanālā no-
gremdēta 1 britu priekšposteņu laivai
Flotes artilērija notrieca 2 britu lid-
mašīnas.

piniRāf iuiešii
sirds dedzībsī!

Tautas palīdzība» priekšnieka Br.
Pavasara pa radio griezās pie
sabiedrības ar «ekojošu aicinājumu:

Ir pagājuši divi gadi kopš Latvijā
boļševisms, balstoties uz aziātu pul-
kiem, sāka postīt mūsu ziedošo zemi,
iznīcināja mūsu mantiskās un kultu-
rālās vērtības, noslepkavoja tūksto-
šiem mūsu tautas locekļu un desmitus
tūkstošus— vīrus un sievas, sirmgalv-
jus un bērnus aizveda sniega un zie-
meļu vēju pārvaldītās Sibīrijas tund-
rās. Kad 1941. g. jūlijā atbrīvoti
izgājām pilsētu ielās, lauku ceļos un
sētās, tad bieži redzējām kūpošu
drupu kaudzes un bez pajumtes pali-
kušo, izmisušo ļaužu skatus. Slepka-
vodami, laupīdami un dedzinādami
bija aizgājuši boļešvisma varas kalpi.

Mūsu tauta atviegloti uzelpoja, katrs
ar jaunu sparu ķērās pie darba, radās
atkal jauna ticība nākotnei, bet boļ-
ševisma varas un kara sistās brūces
palika: daudz bija zaudējuši savu ve-
selību, vistuvākog cilvēkus, dzimtās
sētas, iedzīvi un pēdējo mantu, kas
ļautu iegūt kaut dienišķās maizes
riecienu. Palīdzēt šiem bargā likteņa
piemeklētiem ir visas tautas pienā-
kums, un šis pienākums ar
Tautas palīdzības starpniecību
līdz šim arī godam pildīts. Patei-
coties tautas atsaucībai un devībai,
Tautas palīdzība varēja ne tikai veikt
plašu palīdzības darbu, bet arī strā-
dāt to apstākļu novēršanai, kas varētu
nest postu.

Atkal tuvojas jauna ziema, un uz
Tautas palīdzību drīz vērsīs savus ska-
tus desmitiem tūkstošu bargā likteņa
piemeklēto līdzpilsoņu. Tiem visiem ir
tiesība uz savas tautas atbalstu, un
mūsu svēts pienākums ir sniegt pietie-
košu palīdzību šai mūsu tautas daļai.
Sai darbā negaidīsim citu palīdzību,
jo tāda nevar ne no kurienes nākt,
bet jāiztiek ar to, kas mums ir.

No 18.—25. oktobrim Tautas palī-
dzība rīko visā Latvijā ziedojumu
vākšanu par labu tiem mūsu tautie-
šiem, kas visvairāk cietuši no boļševi-
ku terrora un pāri gājušās kara vēt-
ras. Se būs lielākā izdevība pierādīt
mūsu kopības apziņu un gribu dot
savu artavu vispārības labā. Karam
ieilgstot, vajadzības arvien pieaug, bet
iespējas tās apmierināt parastā ceļā,
mazinās. Joprojām aug to ģimeņu
skaits, kurām sāk pietrūkst dzīvē ne-
pieciešamākais.Bet vēl būs atrodamas
daudzas ģimenes, kurām šīmantas ir
ja ne pārpalikumā, tad tomēr tādos
daudzumos, ka atraujot vienu vai otru
priekšmetu, necietīs nedz visas ģime-
nes, nedz atsevišķa locekļa stāvok-
lis. Bet it sevišķi daudz būs vēl tādu
priekšmetu, kufi kā sena atmiņa gla-
bājas kautkur noliktavā vai aizmirsti

(Turpin. B. Isjk)

Lielvacijas vadoņa
apsveikums Čiles
valsts prezidentam

Vadoņa galvenā mītne 1942. g.
17, septembri.

Lielvacijas vadonis Ciles neatkarī-
bas svētku dienā, 18. sept, Ciles re-
publikas prezidentam Zuanam Anto-
nijam Riosam sirsnīgākos vārdos ie-
tvertā tēlegramā nosūtījis savug lai-
mes vēlējumus.

LATVIEŠU UN IGAUŅU
JAUNATNES VADĪTĀJI REICHS-

JUGENDFŪHRER'A VIESI.
Rīgā, 18. sept. (LD). Eiropas jau-

natnes kongresā Vīnē piedalījās arī
Austrumapgabala reichskomisāriāta
jaunatnes nodaļas vadītājs Ober-
gebietsfūhrer'g Lūer's. Viņa pavadībā,
kā Reichsjugendfūhrer'a viesi bija lat-
viešu jaunatnes vadības un padomdo-
šanas štāba šefs Aleksandrs Mateass,
kā arī igauņu jaunatnes vadības štā-
ba šefs Gustavs Kalkuns.

PASARGĀTA VĀCU TAUTAS
VESELĪBA.

īnsbrufcā, 18. sept. (DNB). Liel
vacijas veselības lietu vadītājs Dr.
Conti savā runā ārstu sanāksme Ins-
brukā norādīja, ka vācu veselības aiz-
sardzības vadībai, pateicoties sperta-
jiem soļiem, izdevies šī kara laikā no-
vērst epidēmijas un aizsargāt tautas
veselību, pārvarot ari pārtikas apgā-
des stāvokļa grūtības. Pārtikas līdzek-
ļu devu paaugstinājums ir vienlīdzīgs
uzvarētai kaujai



stāv neizmantoti, kas citās rokās
būtu svētīgs atbalsts ikdienas dzīvē.
Visas šīmantas savākt ir Tautas pa-
līdzības ziedojumu vākšanas uzde-
vums, bet šīs mantas pareizi un lai-
kā sadalīt mūsu smagi piemeklētiem
līdzpilsoņiem būs Tautas palīdzības
tālākais uzdevums.

Atminēsimies vākšanas nedēļāmū-
su varonīgos brīvprātīgos, kas cīnās
par mūsu likteni, atminēsimies bēr-
nus, kas palikuši bez vecākiem, ģime-
nes, kas velti gaida mājās gādniekus
— un devīgu roku ziedosim Tautas
palīdzības darbam. Ziedosim no visa
kas mums ir — naudu, drēbes, apa-
vus, saimniecības piederumus, mēbe-
les, pārtikas vielas — visu, bez kā
paši varam iztikt un ko varam atli-
cināt.

Kā pilsētās, tā laukog nedrīkst
palikt neviens dzīvoklis, neviena lau-
ku sēta, kurā tie neizietu ar pilnām
rokām. So darbu Tautas palīdzība
varēs sekmīgi veikt tikai tad, ja tai
talkā nāk8 jo plašas aprindas ar ro-
sīgu līdzdarbību. Sai darbā vajadzēs
daudz čaklu roku.

Sī līdzekļu sagādāšana palīdzības
darbam ir visas mūsu tautas kopēja
lieta, tāpēc eg aicinu un lūdzu visus
Q4tnt aktīvu dalību Sai vākšanā, es
nicinu anūtfti &uk* 1 vadības amat-
personas, mūsu karovīrug un ierēd-
niecību, mūsu saimnieciskos, māks-
las un kultūras darbiniekus, mūsu
sabiedriskos spēkus, mūsu jaunatni—
un katru pilsoni piedalīties šai lielajā
talkā. Tautas palīdzība gaida šim
darbam simtus un tūkstošus savai
tautai un tēvzemei pukstošu siržu.

Tautieši pilsētās un laukos — esiet
visi klāt pie šī kopējā darba. Parādī-
sim seno latviešu rosību, ļausim ru-
nāt latviešu sirisdedzibai!

Atklāta jauna komēta

Buenost-Airosāļ, 18. sept. (DNB).
Ciles astronomijas prof. Motnos Fer-
rado ziņo, ka viņš atklājis jaunu ko-
mētu, kas desmitreiz lielāka par rLal-
leja komētu. Jaunā milzu komēta
būs redzama nākamā gada sākumā.

Gājputni
Oļģerts Klaids.

(B. turpinājuma.)

— Es nesīšu viņu uz muguras, —
Andrejs nolēma un saņēmis Laipotāju
zem padusēm pacēla to stāvus. —
Stūrman, jūs paliekat mierā!

Bet ticis uz kājām Laipotājs i&-
spītējās un kratījās no viņa nost: —
Drošāk, cēlāk, Andrej, tikai pilnu
spēku, lai klausa stūri!... — viņš mul-
dēja un tenteroja prom. — Kurss-., iet
kā pa drāti... skaties! —

Jā, viņš varēja gan, kad labi sa-
ņēmās.

— Pagaid', pagaid, lai iet, būs labi!
— svešais Andreju atturēja. Un sāku-
mā arī viss gāja labi. Bet ticis līdz
garās laipas vidum, stūrmanis pēkšņi
sagrīļojās un tad nogāzās no metrus
trīs lielā augstuma, kur palika nekus-
tīgs guļam uz akmeņiem bruģētās
krastmalas.

Klusums. Abi pavadoņi nopietni
izbijās.

— Paklausies vai vēl elpo-.. —
ūsainais vaidēdams lūdza Andreju, kas
nolēca lejā pie gulošā.

— Elpo... — Andrejs atbildēja. —
Hei, stūrman, vai jumskautkur sāp?—

Nē, viņam nesāpēja nekas, bet
prātīgāks gan tas bija pali-
cis. Ne vārda neiebilzdams
viņš ļāva sevi kā slīkoni uzvilkt līdz
laipai. Un tad atsēdinājuši to viņi,
vienis pa priekšu, otrs nopakaļ iedami,

slidināja stūrmani uz kuģa. No rīta
viņš staigāja kādu laiku kaunīgs,
asinīs nobrāztu vaigu un zemēm pie-
ķepušiem matiem, bet tad bija izkau-
lējis atkal no strādniekiem latu, un
Andrejs redzēja viņa salāpīto bik-
šudibenu un izbalējušo linu virskrek-
lu ātri pazūdam aiz malkas grē-
dām krastā.

Pusdiena^ laikā pārnāca Dzeguze.
— Nu tev būs jāpaliek par bocmani!
viņš smaidīdams sacīja Andrejam. —
Es jau tavā vietā pieņēmu citu... Jā,
te tev viena vēstule... —

Vēstule bija no Helgas. Andrejs
pazina viņas vienādo rokrakstu uz
violetās aploksnes. To lasot viņa ro-
kas drebēja, bet krūtīs ieskanējāsit kā
sidraba zvani.

Un kādēļ gan viņš nevarēja Hel-
gai arī tāpat ar vēstuli atbildēt? Ne-
daudz, dažas rindiņas. Jā Andrejs to
arī darīja, tikai vēstule gan iznāca
daudz, garāka, nekā viņš bija to cerē-
jis. Bet par tikšanos viņš neminēja
neviena vārda.

IV.
Puisi, kas atnāca uz «Līduma» pēc

Valentīna aiziešanas, sauca par Leonu.
Tas bija skaists gaišmatis, kustīgs kā
ūdenszāle, nebēdīgs un aizrautīgs.
Uz jūras viņš nebija vēl braucis, bet
gan strādājis vienu otru citu darbu:
pie tiltu, telefonu līniju un šoseju bū-
vēm, mežniecībās, krāsojis fasādes un
arī tirgojies. īsts nemiera putns!
Pat vidusskolu nobeigt viņam neat-
licis laika. Bet nu viņš katrā ziņā bi-
ja apņēmies kļūt par jūrnieku. Ne,

nē, Andreja atrunāšana neko nelīdzē-
ja, viņš turējās kājām un rokām pie
sava; viņam vajadzēja pasauli redzēt!
Bet visa «Līduma» pasaule jau bija
tikai Rīgas jūraslīcis... Ak, nu, vien-
alga, arī tas jau bija kaut kas stalti
piezēģēlēt ar burenieku pie kāda
zvejnieku ciema, atdot tur cukuru un
tad irties pār viļņiem ar kuģa laivu
uz krastu!

Par nožēlu, pirmā vakarā pie Saul-
griežu ciema viļņu nebija. Vakars bi-
ja reti skaists: kluss, maigs. — Jūra
dusēja savādā dūmakā tinusies, tā kā
zvejlaivas, kas bija izbraukušas pāris
jūdzes uz augšu, bija tikko saskatāmas
un izskatījās it kā gaisā peldam. Jā,
šādā laikā kapteinim nebija nekādu
iebildumu, ja ļaudis atstāja kuģi. Un
Leons aizbrauca pat vakariņas neēdis.

Andrejs iznesa no rufes kādu kladi
un,brīnišķā vakara vilināts, atsēdāsuz
baku. Šī klade bija viņa dienasgrā-
mata, rūpīgi glabāta un rakstīta jau
daudzus gadus. Viņš šķīra lappusi pēc
lappuses un, pārlasot senos ierakstus,
viņa atmiņā kā sārti, smaržaini tropu
ziedi pavērās pārdzīvotie laiki. Ainas
un notikumi, skaistums un varens
spēks tēlojās viņa acupriekšā. Viņš
dzirdēja skaņas, elpoja svešu zemju
un pilsētu īpatno aromu, redzēja kal-
nus, mežus, tuksnešus... Tur ostās
miglainais lielpilsētu gaiss jaucās ar
dūmu un baltu ūdenstvaiku blāķiem,
kas pacēlās nakts debesīs, un darba
troksnis saplūda ar dobju sirēnu dār-
diem. Augstūdens. Drudžaina kustība
ostā. Mirdz stalto pasažiertvaikoņu
daudzie klāji elektrisko spuldžu gais-

mā. Krāsaini ļaudis kā sīkas skudras
tekā pār viņiem, un virsnieki baltās
cepurēs, spožām uzšuvēm, tīri un ele-
ganti, staigā komandtiltos, dodami r-
kojumus kuģa ļaudīm. Varena, dunoša
pasaule: tūkstošiem zirgspēku, tē-
rauds, tvaiks, elektrība...

No tāliem ziemeļiem, kur leduskal-
ni atdalījās no šļūdoņiem un peldēja,
līdz izkusa siltajās jūras straumēs, līdz
svelmainajiem dienvidiem,kur zvaigz-
nes kā dārgakmeņi zvīļoja nakts de-
besīs, lidinājās Andreja domas. ViņS
redzēja atkal Biskaju un viļņu kalnus,
kag plūst pār kuģi... Gaiss ir tik savā-
das dūmakas un mitruma pilns...
Retās kaijas un pāri traucošie mākoņi
šķiet it kā saraustīti un izplūkāti no
aurojošā vēja pūsmas. Nāk baiga tum-
sa un liekas, it kā kuģis lidotu māko-
ņos. Nē, tas vairs nav ūdens, kur
viņš tagad peld! Andrejs skrien pāri
priekšējam klājam, bet vilnis to pār-
steidz. Viņš krīt aiz lūkas un pie-
ķēries turas... turas, kamēr melnās
ūdensmasas putodamas veļas tam
pāri...

Mēnesnīca... «Līdums» sidrabainām
burām zīmējās zvaigžņotajās debe-
sīs. Udens mirdz un zvīļo brīniš-
ķās krāsās... Bet vai tas nebija itāļu
četrmastu šoneris?... Cik savāds vējš...

Ak, saule, saule un saule!... "Vējš
nāk no tuksneša, un visa apkārtne
tērpjas it kā miglā, pat saule kļūst
nespodra, kaut debess bez mākonīša...
Tie ir smilšu putekļi, viņi čirkst zo-
bos, kairina acis, degunu... Un nekur
nav veldzes.

(Turpin. #eko«).

Pie Tobrukas tāpat ka pie Djepes
Briti ir savādi ļaudis. Pēc Cerclla

pavēles tie laiku pa laikam mēģina
izcelt desantus: pie St. Nazēras,, pie
Djepes un tagad atkal pie Tobrukas.
Sim nolūkam viņi sakoncentrējuši vi-
su iespējamo —karakuģus, transport-
kuģuis, izmeklētus un apmācītus ka-
ravīrus, kā arī lidmašīnas. Bet kad
desants neizdodas, zaudējumi ir sma-
gi, un karaspēks lielām pūlēm tik-
tikko paspēj sabēgt atpakaļ uz kuņ-
ģiem, tad viņi apgalvo, ka tie nemaz
nav gribējušiizcelt desantu, bet gan
tikai izmēģināt, cik stiprs ir ienaid-
nieks Tomēr ienaidnieks ir stiprāks
par britiem, jo sakāve ir neapšaubā
ma — kreteeri, palīgkreiseriun trans-
portkuģi nogrimst, britu karavīri krīt
gūstā. Tādēļ jāsaka: briti kļuvuši
ļoti pieticīgi, ja viņi apgalvo, ka ne-
esot uzsākušinekā nopietna. Tā, pie-
mēram, nav ne mazāko šaubu, ka pie
Djepes bijis nodoms radīt otro fronti,
jo to pierāda vācu rokfig nokļuvuil»
Cerclla pavēles, ko savi laikā publi-
cējusi bruņoto spēku virspavēlniecība.
To tagad zina katra, un bez tam to
apliecinājis ari MjuSklls angļu kara
minMrs un BdH BftU&fc Us

Ievērojot spēku samērus Ziameļaf-
rikā, Jākonstatē, ka briti šo desantu
pasākuši ar pilnīgi pietiekamu kara-
spēka vairumu un, galvenais, ari ar
karakuģiem. Pēc tam, kad vācu un
itāliešu aizsardzība ar labi tēmētu

uguni šeit nogremdējusi divus iznīcL
nātājus, dažus palīgkreiserus un vai-
rākus mazākus karakuģus, ir pilnīgi
skaidrs, ka nav vils domāta kāda iz-
lūkošanas akcija, kā to apmulsušie
briti mēģina samelot pasaulei, bet gan
mēģinājums Rommel'a aizmugurē ra-
dīt kaut ko līdzīgu otrai frontei. Ari
šis mēģinājums sabruka aizstāvju
ugunī, jo Cerčiliaon nelaimējas — vi-
ņam uz sirdsapziņas jau ir Galipole,
Djepe un tagad ari Tobruka. Pasu
britu laikraksti tagad vēstī, ka Smuts
Ziemeļafrikāatkal reiz vervējot kapa-
ispēku zem paroles: «Atriebība par
Tobruku». Kā to lai izskaidro, ja
Tobrukas pasākums bijis tikai neno-
zīmīgs nieks?!

Kā britu kara vadība rīkojas ar
angļu-amerikaņu tautu, kas gaida uz
«īkākām ziņām par Cerclla dēku pie
Tobrukas, ziņo Stokholmas laikraksta
«Aftonbladet» Londonas ko-
respondents: «Kops trešdienai nakts
admiralitāte nav nekā vairāk paziņo-
jusi ka vienīgiapgalvojumu, ka aiz-
sardzība esot bijusi stipra un kara-
spēks, atkāpjoMpj no Tobrukas, cietis

zaudējumus.» Protams,
Londonas preses žīdu austrumniecis
kā fantāzija izpaužas dažādos minēju-
mos, un Amerikas telegrāfa aģentūra
«United Press» zina vēstīt no Londo-
nas, ka britu karakuģi esot stipri
bombardējuši Tobruku, angļu kara-

spēks esot izcēlies malā un — vārdu
pa vārdam — «aizvirzījies līdz ass
valstu nocietinājumu līnijām, pēc
kam briti atkal sakāpusi kuģos un
aizbraukuši.» «Kādā citā sakarībā
«United Press ziņo, ka pretestība esot
bijusi stipra. Bet lai kāds iedomājas
šādu varbūtību: britu karaspēks it kā
nokļūst līdz pat aizsardzības līnijām,
bet tad vienkārši apgriežas un aiz-
bēg atklātajā jūrā! Katram lasītājam
jādomā, briti vai nu bijuši par gļē-
viem, lai uzbruktu nocietinājumiem,
vai ari viņi atdūrusieskā pret granītu1
un pretestība bijusi tik iedarbīga, ka
tie, zaudējot daudz gūstekņu, ievaino-
to un kritušo, iedzīti jūrā. Taisni tā-
pat kā pie St. Nazēras, pie Djepes un
agrāk pie Andalsneses Norvēģijā vai
Pasaules kara laikā pie GalipoleS.

Angļu admiralitāte apjukusi klusē.
Stokholmas laikraksts «Aftonbladet»
ziņo no Londonas, ka angļu admirali-
tātei īsais ziņojuma par britu desanta
mēģinājumu (oficiālā angļu varsija)
Londonā Iedarbojies «līdzīgi aukstai
dušai». Pēc vilaa notikušā to var ti-
cēt...

Tani—ļaunais Japānas ārlietu ministrs
Tokijā, 18. sept. (DNB). Par Ja-

pānas ārlietu ministru iecelts bij. in-
formācijas biroja prezidentJs Maisa juki
Tani. Jaunieceltais ārlietu ministrs
ir 53 gadus vecs un kopš 1914. gada
atrodas ārlietu rninistrijas dienestā.

Jaunais ministrs, kā Domei ziņo, sa-
karā ar savu pienākumu uzņemšanos
radiofonā sniedza sekojošu paskaidro
jumu: «Klausot karaliskam rīkoju-
mam par kara pieteikumu, es gribu
strādāt līdzi Austrumāzijas jaunuzbū-
vē un jaunas pasaules kārtības veici-
nāšanā. Šinī nolūkā es gribu sadar-
boties vēl ciešāk ar ass valstīm un
piepalīdzēt lauzt Anglijas un Ameri-
kas godkārību un So valstu liktos
šķēršļus.»

GĀDĪBA PAR BURMAS
ZEMNIEKIEM.

Tokijā. Japāņu militārpārvaldes pa-
domnieks Burmā Sakurai savā apska-
tes braucienā konstatējis, ka jāpār-
veido Bunnaa lauksaimniecība un jā-
reformē arī tās ražojumu tirgus. Zem-
nieku izmantošana angļu virskundzī-

bas laikā ar starpnieku palīdzību biju-
si drausmīga. Tā par rīsu, kam cena
bija 82 rūpijas par pikulu, zemnieks
saņēma tikai 30. Tādēļ Sukurai pie-
prasīji» kredīta un pārdošanas sabied-
rību dibināšanu, lai uzlabotu stāvokli

KOPĒ VĀCIJU

Amsterdamā, 18. sept. (DNB). An-
gļu ziņu birojs vēstī, ka konservatīvo
partijas studiju komiteja izdevusi no-
rādījumu visām Jaunatnes organizā-
cijām, kurās zēni un meitenes no 14
— 18 gadiem, apvienoties vnā val-
dībai pakļautā organizācijā. Tā kā
ari Vācijā un Itālijā visa bērnu fizis-
kās un garīgās audzināšanas organi-
zēšana esot nodota valsts rokās, tad
angļu laikraksti &o ierosinājumu, vēr-
tējot par vēlamu un svarīgu.

Anordnung

iiber Abgabe von Olen und olhaltige
Anstrichmittel.

Aile ln der Stadt Libau beīlndllche Han-
dels-, Industrie- und Bauunternehmen,
Malenverkistātten, Behorden, Handwerker,
Hāndler, und 'aile Zlvilperaonen, zu deren
Verfligung mehr ala 5 kg Ole (Firnin Lein-
61, Siccativ) oder Olhaltige Anstrichmittel,
wie 01-, Lack- und Emaillefarben, Die-
lenlacke und -Farben u.«.a. stehen haben
diese ihre Ol- und Anstrichmittel, die 5 kg
uber&chreiten, biai zum 24. September d. J.
gegen entsprechende Bezahlung an der
von mir bestimmten SammeLstelle — im
Geschaft des Libauer Handelsunterneh-
men» ,Libau, Groa&e Straue 11/13, abzuge-
ben.

Libau, den 17. September 1942.
J. Bļaut,

Btlrgermelatar.

Rīkojums

par krāsu un eļļu saturošu
krāsošanas līdzekļu nodošanu.

Visiem Liepājas pilsētā esošiem tirdznie-
cības un rūpniecības uzņēmumiem, būv-
un krāsošanas uzņēmumiem, iestādēm,
amatniekiem, tirgotājiem un visām privāt-
personām, kuru rīcībā ir vairāk par 5 kg
krāsu eļļas (pernica, lineļļas sikativs) vai
eļļu saturoši krāsošanas līdzekļi, kā eļļas-,
lakas- un emaljas krāsas, grīdu laka» un
krāsas u. t t., lidz fi. g. 24. «eptembrlm
jānodod šie savi eļļu un krāsošanas līdzek-
ļu krājumi, kuri pārsniedz 5 kg, pret at-
tiecīgu samaksu manis nozīmētā savākša
nas punktā — LTU veikalā, Liepājā, Lielā
ielā Nr. 11/13.

L i ej? ā j ā, 1942. g. 17. septembri.
J. Bļaus,

Pilsētas vecākai*

Ndves sods par slepkavību
Rīgā, 17. sept. (ON). Sevišķā tiesa

savā sēdē Silenē 15. sept. piesprieda
nāves sodu Semjonam Borisovam un
Jānim Balabkinam. Abi noziedznieki,
mēģinot no Lietuvas Latvijas ģene-
rālapgabalā ievest degvīnu un vienu
aitu, Riču ezerā noslīcinājuši robež-
sargu virskārtībnieku Bloku.

ZĀDZĪBAS.

Tadaiķu pag. Lauku mčju saimnirkam
'Jfi>iirn TVT'Mjeram no kūts nozagts sugas, te-
ķis 50 RM vērtībā Tadaiķu pag. 6 kL
pamatskolā pa kino Izrādes ladku Zviguļu
māju saimniekam Žanim Svinbergam no-
zagts velosipēds. Otrā dienā atrada no-
zagtā velosipēda rāmi.

PALĪGMATERIĀLI provinces
KURPNIEKIEM.

Latvijas saimniecības kamera paziņo, ka
provinces kurpnieki var saņemt palīgmate-
riālus apavu labojumu darbiem savās amat-
nieku biedrībās uz amatnieku apgādes grā-
matiņām. Materiāli jāizņemlīdz š. g. 15. ok-
tobrim.



Cīņa meža Vēstule«Kurzemes Vārdam».

Ka banditi neliks mums mieru, tas
bija skaidrs kopš mūsu atbraukšanas
Bieži naktīs atskanēja atsevišķi 8ā-

,i , mērķēti mūsu sargiem. Kādu
dienu vācu ia »s postenis S.
aādžā lūdz mūsu palīdzību, jo banditi
naktis i /Aj'>t ledzfvotljus.

i jā riti. devāmies ar vienu Vadu
?ulžu. Mūsu apbruņojuma

Čatšautenoa un šautenes. Pievakarē
ā ar vācu žandarmiem un 8 ukraL
kārtības sargiem dodamies uz no-

rādīto vietu. Jfiizbrien purvs, kurā
?tam rfivainfi ūdenī līdz jos

pēo divi stundām, stipri
mīlējušies, sasniedzamvietu, kur

domājam slēpjamiesbandītus. Jauk-
tu koku me& ar bieziem krūmiem

Redzēt var ne tālāk par 20 soļiem.
Mainījām virzienuun devāmies me-
žā. Pēc pāris minūtēm atskanēja šā-
viens un patruļnieki rādīja zīmi, ka
tālāk nedroši. Šāvējs bija viens no
vācu žanri. . kas kaut ko bija
pamanījis, bet ko Tsti, neizdevās no-
skaidrot. TOlIt atskanēja ļoti spēcīga
uguns no automātiskiem ii no

litu puses.
Mūsu vads pretinieka ugunī Izvēr-

tās un ieņēma pozīciju. Tā bija pā-
rāk atklāta divām grupām, jo tās
izvirzījās mazā atklātā laukumiņā
upm. 150 m garumā un 50 m platu-
mā. Mūsu vads ieraudzīja viņpus lau-
kumiņa me*a krūmos un kokos kus-
tību un -āka sekmīgi apšaudīt redza-
mus mērķu*. Mūsu sekmīgā uguns
ban^'tif»m «f gādāja daudz upuru: tie
krita krGmo. j, gāzās no kokiem, kur

ņēmuši izdevīgas šaušanaspo-
Tomēr tie sagatavojas triecie

nam un, ar bļāvieniem sevi drošinā-
dami, cēlās augšā, lai mestos mums
virsū.Bet mūsu flankā novietota pat-
Sautene, un visi vada karavīri dros-
mīgi palika savāsvietās un ar spēcīgu
uguns brāzienu piespieda banditus
atvilktieskrūmos. Redzējām, ka tiem
atkal krita daudzi, kas gribēja trauk-
ties mums virsū. Vēl divas reizesban-
diti mēģināja pāriet triecienā, bet mū-
su cīnītāju drosme, aukstasinība un
griba uzvarēt likvidēja viņu nodomus.

Sākās cīņas trešaisposms — uguns
kauja Tā kā pretiniekam bija ieroču
pārsvars un tagad jau tie paguva labi
piešauties, tad vada komandieris, lai
neriebtu liekus zaudējumus, pavēlēja
mūsu grupām atvilkties krūmos. Tieši
šajāsminūtēs banditi cieta vislielākos
zaudējumus. Kaprāļa Z. labi tēmētais
šāviensnogāza banditi» vadoni: spēcī-
gu vīin zilās biksēs un formas kreklā
ar atšķirības zīmēm uz piedurknēm.
Tas komandējasavējos spēcīgā balsī,
pārkliegdams šāvienu troksni. Tikko
viņš nokrita, viņu aizvilka viņa biedri
krūmos. Arī citi mūsu strēlnieki dau-
dzusbandītus nošāva vai Ievainoja.
Mūsu grupae atvilkās jaunās pozicl

jās.Ātri uznāca tumsa, un kauja bija
jāpārtrauc. Vēlāk dabūjām zināt, ka
drīzi pēc mums atstāja kaujas laiuku
ari mulsu pretinieki. Visa kauja tur-
pinājās vii nu stundu. B1M no

nieki ir neatlaidīgi,
slikti flftvoji. Vīnu kaujas

' pēdējas 10 minūte», trāpīju-
mu no banditu ieročU-m ne/bija. No
šau eka šauj ar sprāgsto
šām lodēm. To trāpījumi gandrīz

vienmēr nāvīgi. Pretinieki labākie
šāvēji paslēpjas kokos un no tl
w I ej nošaut
mūsu komandierus un radīt nedrošī
bas sajūtu.

P latviešukaravīram pfir-
vnraim Ufl it. visu,- tttl darbi un cīņā»

tautas slavu. I' umi
arni t»i fljonl, arvien

tam i
Mlititnanta K. 1).

Indijas briviba — Anglijas sabrukums
1941. gada 10. augustā Cerčils ko-

plgi ar Ruzveltu uz ASV prezidenta
prlvātjachtas «Potomac» izstrādāja
programu, kurai vajadzēja labvēlīgi
apgaismot abu šo viru noziedzīgos
tumšos darījumus. Pēc Četrām die-
nām ar parastiem sabiedroto propa-
gandas teatrāliem paņēmieniem visai
pasaulei izbazunēja slaveno Atlantikas
līgumu, kurā Anglija un ASV dekla-
rē, ka viņu augstākai® kara mērķis ir
visu tautu brīvība un taisnība. Vācu
un vāciem draudzīgo zemju prese,
kā arī ievērojamākie neitrālo ārzemju
laikraksti nopietni apšaubīja šos solī-
jumus, kuros, starp citu, bija minēts:
«Anglija un ASV respektēs visu tau-
tu tiesības, brīvi izvēlētas savu valsts
iekārtu.» Iespaidīgas aprindas sev
jautā, kādēļ gan sabiedrotie apkaro
ass valstis, jo vācu un itāliešu tautas
taču bija izvēlējušās nacionālsociālis-

'ašistisku valdības formu,
palatojoties uz savām suverenām tie-
sībām.

Tomēr Londona un Vašingtona pa-
skaidroja un paskaidro, ka šai karā
sabiedrotie cīnās, gai gāztu ienīstās
vācu un itaļvi valdības.

Gluži tāpat Lielbritānija nostājās
pret indiešiem. Gandrīz gadu pēc min.
līguma proklamrSanpeVisindijaskorf -
? *s ur lī<^ -ur 401 mii: liecās indiesn

tautas vad. pieprasīja, lai taču beidzot
AngliJa dodbieži apsolīto, bet ne ma-
zāk bieži liegto pašvald. Sī «noziegu-
ma» dēļ angļu varmācīgā valdība ap-
cietināja Mahatmu Gandiju un citus
Indiešu vadoņus. Cerčila terora vil-
nis turpināja veltie» pret neaizsargāto
indiešu tautu. Ar to Anglija lieku rei-
zi asiņaini pierāda, ka tā saucamie
britu- amerikāņu pašnoteikšanās po-
litikas aizstāvji ir patiesībā brutāli
diktatori. Tai pašā laikā Anglija® te-
rora režīm« Indijā atklāj, kādā veidā
Londona atrisina Indijas problēmu,
ko var attiecināt ari uz citām kolo-
nijām. Angļu mērķis ir vispilnīgākā
šo zemju izmantošana britu plūtokra-
tu naudas maku un mantas vairoša-
n.

Ass valstis var tikai priecāties, ka
Anglija parāda savu īsto seju, jo tas,
ka viņa ar vecajam koloniālimperiālis-
tiskiem paņēmieniem vēlreiz mēģina
pretoties pieaugošai atsevišķo valsts
daļu bēgšanai no impērijas, ir drošā-
kais piemērs britu impērijas sairšanai
Pat visbrutālākam teroram neizdosies
'iz ilgāku laiku apturēt vēsturisko at-
tīstību- Ja Indiju no&tāda vidus-
punktā, tad, uzmetot skatu pasaules
kartei, redzam, ka, izņemot Kanādu —
visas nozīmīgākās impērijas daļas gru-
pējās divos Indijas okeāna flankos-

Britu cietokšņi Vidusjūrā un atbalsta
punkti Rietumāfrikas piekrastē iz-

lido zināmā nērā nabas saiti, kas
tieši savieno šo telpu ar angļu salām.
Bet viņas praktisko pārvaldīšanu ka-
vē daudz un dažādi apstākļi. Tā jau-
nās brbitu kuģu karavānas katastrofa
Vidusjūrā no jauna pasvītro, ka
īsākais satiksmes ceļš no Lielbritānijas
uz viņas «kroņa pērli» ir pilnīgi no-
griezts. Bez tam Rommel'a karapulku
tuvošanās Ēģiptei un ātrā vācu un
viņu sabiedroto daļu virzīšanās uz
priekšu Kaukāzā nāvīgi apdraud visu
angļu varu Tuvajos un Vidējos aus-
trumos. Britu Indijas okeāna austru-

mos izveidotās nodrošināšanas līnijas,
kas sniedzās no Burmas pāri Malajas
pussalai un no Singapurag un Borneo
līdz Hongkongai un sniedzās pat līdz
Austrālijai un Jaunzēlandei, ir sen
savos svarīgākajos punktos sagrautas-
Un kopš Londonai zudis arī Ame
Savienoto valstu —• Filipinu un Ho-
landes-Indijas aizsegs, japāņu kara
pulku sekmīgā tālākvirzīšanās Jaun-
Gvinejā, viņu panākumiZiemeļaustrā-
lijas salāg un galvenam kārtām spī-
došā uzvara jūras kaujā pie Salomnna
salām, pierāda, ka Anglijas un viņas
sabiedroto amerikāņu virskundzībai
šai telpā ir pienācis gals.

Tas nav vājam sirdīm
Gandija sekretārs Desajs cietumā

mira ar sirdskaiti. Viņš gan agrāk
bija gluži vesels cilvēks, labākos ga-
dos, kuru pat liela piepūle nespēja
nogurdināt, bet angļu Reutera ziņu
birojs ziņo, ka Desajampēc apcietinā-
lanas uznākuši reiboņi un pēc 20 .
nūtēm viņš miris sirds vājuma dēļ.

lieli, pr< domās, ka
jumā nevis Desajam, bet gai
tera bil uzmācies r< Un ka
slimību, kurai par upuri ki
sauc nevis par sirds vājumu, bet gan
par — «Secret Service».

Austrumos viduslaiku un jauno
laiku maiņā pastāvēja sekte«Hašišim»,
t. i. «hašiša cilvēki», kas ar šo saldo
opiātu plānveidīgi pieradināja jau-
niešus pie Šīs vielas un tad izlietoja
tos slepkavībām. Sīs skolas slepkavas
arī spēlēja lomu Eiropas vēsturē, un
Anglija, kas studējusi Austrumu vēs-
turi, mācījusies no šī piemēra. Tās
slepenais dienests «Secret Service» arī
ir plānveidīga slepkavu skola.

«Secret Service» pēdējos gadu des-
mitos nostaigājusi krietnu gabalu. Tā,
Rumānijas karalim Karolām I bija

pirmā pasaules kara laikā jfimi
«sirds vājuma», jo vlņft bija i
Vācijas draugs. Jau kopš gadu desmi-
tiem adīts, ka tā bija «S
Service» izvesta slepkavība — noindē-

Izlers K !s, [rijai
>acīnītājs, izglābās tikai patei-

lausībal, bet
!ktās lamatās. Karaļi ivi-

Un Chasi, Irāka-: valrinloki, kas
nostājās prrl

\, jo
«Seci vice» strādā ātri un klusi
un tās sniegtās zāle^ neder vājām
sirdīm.

Atmiņā vēl daudzie pirms dažiem
mēnešiem notikušie nāves gadījumi
Ēģiptes iespaidīgāko politiķu starpā.
«Secret Service» toreiz darbojās, lai
nobīdītu no ceļa Anglijai nepatīka-
mos vīrus. Šodien pienākusi Indijas
kārta. Masām uz ielas — ložmeUju
zalves, vadītājiem — cietumos «S -
ret Service» parakstītais «sirds m-
jums», lūk — recepte, saskaņā ar ku-
ru Londonas plūtokratija vēlētos ap-
slāpēt Indijas tautas brīvības gribu.

Atjaunotais uzbrukums Madagaskara
Kā zināms, angļi izdarījuši atkār-

totu uzbrukumu Madagaskaras salai.
Pirmais uzbrukums notika šāgada 5,
maijā. Tagad, kad angļi un amerikāņi
cietuši neskaitāmas neveiksmes uz
sauszemes, jūras un gaisā, Cerčils iz-
domājis jaunu paņēmienu kā novadīt
uzmanību no tām, un licis izdarīt uz-
brukumu šai pēc sava lieluma otrai
salai pasaulē, kuru apsargā tikai ne-
daudzi franču kareivji. Kā redzams,
drošsirdīgie «jenķiji» un briti izmek-
lējās mērķus savām «uzvarām» tur,
kur nav atrodamneviensvācu ka-
reivis. ASV valsts departaments saka-
rā ar to nu pasteidzas apgalvot, ka ne-
vien britu, bet ari amerikāņu kareivji
piedaloties akcijā pret šoVisizemepiederumu. Vašingtona, lai gan vēl
vienmēr uztur diplomātiskus sakarus
ar Višl valdību, no otras puses tomēr

atbalsta franču renegatu de Gollu.
Vašingtona apgalvo, ka nožēlo Fran-
ciju, bet nevērojot to, tanī pat laikā
liek izdarīt ASV bumbvedējiem uzli-
dojumus franču dzelzceļvilcieniem un
civiliedzīvotāju kvartāliem, turklāt
vēl liekulīgi nožēlojot šādu savu dar-
bu nelaimīgos upurus. Bet lai nu kā,
šāda rīcība no Vašingtonas puses loti
atzīstama tamdēļ, ka ta gaiši pierāda,
kāda īstenībā ir amerikāņu lielā mī-
lestība pret Franciju, bet daiļās Fran-
cijas uztraukto iedzīvotāju protestus
Vašingtonā un Londonā gluži vienkār-
ši noraida ar nevērīgu rokas mājienu.

Kā jau sacīts, savu pirmo uzbruku-
mu briti Madagaskarai izdarīja š. g.
8. maijā, vēršot to pret Kurjera līci.
Toreiz britu prese vai histēriski gavi-
lēja par 8o «uzvaru», bet skaitā ne-
daudzie franču kareivji Madagaskarā

izrādīja britu desantam tik iespaidīgu
pretošanos, ka tikai 14. maijā tie bij
spiesti atbrīvot salas ziemeļu daļu
ar Diego Suareca ostu. Bet tad visu
vasaru briti nav darījuši gluži neko,
lai šo «slavas vaiņagoto uzvaru» tur-
pinātu vai nostiprinātu. Franču rokās
vēl vienmēr atrodas salas lielākā puse,
un iedzimtie izturējās absolūti lojāli,
ir nedomādami nostāties britu pusē.
Tikai 2. jūlijā briti ieņēma Majottas
salu Madagaskaras visaugstākos zie-
meļos, kas īstenībā bij ļoti viegli
izdarāms, jo — tur taču nebij atro-
damg neviens franču kareivis.

Bet tagad nu pag. ceturtdienas rītā
salas rietrumu piekrastei uzbrukusi
Cerčila flote diezgan lielā sastāvā.
Pēc Reutera ziņojuma, kurš sakarā
ar šo notikumu laidis klajā vai veselu
«kara biļetenu» — Lielbritānija esot
darījusi zināmu, ka — Madagaskaras
pārvalde neesot rīkojušie^ tā, lai pilnā
mērā nodrošinātu salas ostas pret
iebrukumiem no ass valstu puses, «un
tamdēļ Lielbritānija pati tagad uzņe-
moties šo aizsardzību». Tas neviļus
atgādina Irākas likteni..Te atkal Ruz-
velts sabiedrībāar Cerčilu pierāda,
cik «varonīgi» tie prot piesavināties
svešu ļaužu īpašumus. Bet Francijā
šis atjaunotaig uzbrukumus radījis tā-
du pat uzbrukumu kā 5. maijā, un
franču prese, — «Matin», «Cri de
Peuple», «L' Oeuvre» un 1.1. — vis-
asākiem vārdiem vēršas pret 8o Ruz-
velta un Cerčila akciju, ar kuru tie
uzliek neslavas kroni visai savai līdz-
šinējai darbībai. Sī uzskatāmības mā-
cība gan nāk vēlu, bet So mācību
virkne ir jau tik gara, ka pat šinī ziņā
visnorūdītākais francis spiestg pārlie-
cināties, ka briti un amerikāņi Fran-
cijai grib «palīdzēt» tikai ar to, ka
nolaupa tai tās īpašumus.

Pastmarku Kolekcionārs
Imiltt taisa polim

Ģ eogrāfijas zināšanas gan nav pie-
skaitāmas amerikāņu valstsvīru se-
višķām īpašībām. Jau presidents ViL

ii savā laiki Versaļā neglābjami
'amēļleg ar savu ārkārtīgo zināša

nu i rukumu ftai nozari, un nu ari
Lts apliecinājis, ka vlņia geogre*

tkfis zināšanas tiešamnu-
nas. Vašingtonaspreses kon

us runāje par «SerHju»
nvldslavijas vietl. Kad zllņkfirlgie'

am pēc tam jautāja, vai
viar to gribējis teikt, ka ASV vairs
neatalst nimvidslnvlju, viņam nācās
taisnoties, ka viņš tikai pārteicies, jo
viņš kā agrākais pastmarku kolekcio-
nārs esot pieradis pie jēdzienaSerbL
ja. Tā tad pastmarku kolekcionārs
ttUSVeltf ir stiprāks par tā saukto
valstsvīru1 Ruzveltu1. Dienvidslāvu
smilšu kastes valdība Londonā gan
nebūs bijusisevišķi sajūsmināta, kon-
statējot, ka tās elks un augstākai»
patrons Ruzvelts, kam tai jāpateicas
par savu emigrantu' likteni un kas art
ir īstais vainīgais Dienvidslāvijas
valsts sakāvi*. lik maz interesējas par
sakauto Dienvidslāviju, ka neatrod
par vajadzīgu savas pastmarkn ko
lekcionāra zināšanai piemērot attīs-
tības gaitai, kas pa to laiku citur jau
atkal reiz revidēta. Ka Ruzvelts ar

jēdzienu «Serbija» negribot pareizi
raksturojis tagad radīto stāvokli, BeL
grades emigrantiem ir ārkārtīgi nepa
tīkami, bet citādi tā ir viena no muļ-
ķīgajām anekdotēm pasaules vēsturē
Tādēļ, ja cilvēkam ir tikai pastmarku
kolekcionāra perspektīve, nevajaga
gribēt būt par valstsvīru

Pfldomļū Tālo austrumu armija
sili apgādāta

Sanhajā, 17. sept. Padomju Tālo
austrumu armijas kareivji pie Aust-
rurnsibirijas robežas, kā kāds japāņu
robežapsardzības virsnieks noMandžu-

robeža [li, saņem tikai ce-
turto vai piekto daļu no agrākām ap-
gādeg normām.



Vācija un cenu problēma
Tādā pašā mērā kā Eiropag tautas

izveido apgādes vienību, pieaugu-
si arī ikvienas tautas interese par citu
valstu produkciju. Ja ražotajam ar at-
tiecīgu cenu nerada interesi ražot vai-
rāk, nekā tas vajadzīgs paša patēri-
ņam, tad ar šādu rīcību kaitē visiem
Eiropas patērētājiem. Bet cena nav
vienīgais, jā, pašreiz pat ne svarīgā-
kais, kas rada interesi ražošanas kāpi-
nāšanai. Svarīgākais ir apziņa, ka par
iegūto naudu tagad un arī turpmāk
varēs iegūt ražotājam nepieciešamās
preces, piem., lauku ražotājs - rūp-
niecības ražojumus. Tādējādi rodas
divkārša nepieciešamība: 1. rūpniecī-
bas ražojumu piedāvājumam jābūt
pietiekamam un 2. par lauku produk-
tiem saņemtā nauda nedrīkst zaudēt
pirktspēju.

Pirmo punktu, kara apstākļiem pa-
stāvot, var ievērot tikai ierobežoti, jo
fabrikām un darbnīcām galvenam
kārtām jāražo tiešām kara vajadzī-
bām, un līdz ar to privātā patēriņa
ražojumu daudzums ir ierobežots.Pro-
tams, ari šajā laikā ir dažādasnepie-
ciešamības pakāpes, saskaņā ar ku-
rām produkciju normē. Lielākās fab-
rikas pārkārtotas kara materiālu
ražošanai un līdz ar to zemes ar seviš-
ķi modernām un-racionālām iekārtām
spiestas ražot kara vajadzībām vairāk
nekā citas. No visām Eiropas valstīm
Vācija uzrāda ne tikai lielāko cilvēku
skaitu frontēs, bet arī vislielāko saim-
nieciskā aparāta nodarbināšanu tie-
šām kara vajadzībām. Bet tā kā iero-
čus un apbruņojumu izlieto tās val-
stis, kiipi kareivji tospielieto,Vcij.
rodas liste cilvēku un materiāla pa-
tēriņšun jūtama preču apmaiņas pasi-
vizāc^ja ar sabiedrotām un draudzī-
gām valstīm.

Šis stāvoklis visai svarīgs mūsu
kontinentā. Salīdzinot ar citām Eiro-
pas valstīm, Vācija dod visvairāk bez-
maksas apbruņojuma un līdz ar to
aizkavējas ar maksājumiem par tau-
tas uztura un privātā patēriņa pre-
cēm; tā spiesta pārejoši apturēt ie-
vērojamu maksājumu daļu atlīdzinā-
šanu un to atlikt uz vēlāku laiku. Sī
tendence pieaug attiecībā uz darba

spēka bilanci. Lai uzturētu savu lielo
bruņošanās rūpniecību un atvietotu
frontē saistītos cilvēkus, Vācija spiesta
ievest un atlīdzināt citu valstu darba
spēku. Samaksa notiek ar pārvedu-
miem tajās valstīs, kuras uz brīva lī-
guma pamata nodevušas Vācijas rīcī-
bā savu darba spēku, jo šie strādnieki
lielāko algas daļu liek izmaksāt dzim-
tenē palikušiem ģimenes locekļiem.
Eiropas cenu problēmai līdz ar to ro-
das šādas konsekvences: spēcīgākā un
kara vajadzībām vispilnīgāk organizē-
tā valsts — Vācija nespēj izturēt
vienpusēju cenu pieaugumu citās
Eiropas valstīs, pati paliekot pie ve-
cām cenām, kam, protams, būtu visai
svarīga nozīme cenu stabilizēšanā.
Tā arī nevar atlikt savas prasības
pēc precēm, jo par rūpniecības ra-
žojumiem tā atlīdzību saņem vēlāk
nekā citas Eiropas valstis par saviem
lauksaimniecības ražojumiem un jēl-
vielām. No tā izriet, ka Vācijai vai nu
jāseko cenu kāpinājumam citās Eiro-
pag daļās, vai arī tai jāprasa, lai citas

valstis no šāda kāpinājuma atsakās.
Praksē tamdēļ mēģina atrast vidus
ceļu. Vācija tiecas pēc iespējamas
cenu stabilizācijas un tikai tajās no-
zarēs seko cenu pieaugumam, kurās
starpība kļuvusi pārāk krasa.

Ir skaidrs, ka Eiropas cenu politi-
kas laukā tāpat kā citur ieinteresētās
pusea mācās no piedzīvojumiem. Vi-
si ir vienis pratis, ka neierobežota
cenu kāpšana saimnieciski un sociāli
kaitīga ne tikai kapa laikā, bet ka ta
arī pēc kara var traucēt jaunuzbūvi.
Pieaugoša nozīme ir tam, ka Vācijai
jāpateicas par savu izcilo cenu discip-
līnu ne tikai augsti attīstītai likumdo-
šanas praksei, bet arī saimnieciskās un
sociālās vienotības garam dažādo
arodbiedrību starpā. Tamdēļ jaunās
nacionālās saimniecības morāles stip-
rināšanā Vācija rod sekotājus. Sevišķi
veiksmīgas bija Vācijas pūles nospiest
cenas laikā, kad daudzāg citās valstīs
tās kāpa, sevišķi restorānu un tūris-
ma laukā.

|

ļaunas Eiropas sainnsliie panti
(Beigas).

Apskatot Eiropas dienvidaustrumu
telpu, kas aptver Donavaļg un Balkā-
nu valstis, kā arī Eiropas Turciju, au-
tors atzīmē, ka šinī telpā uz 900.000
kv km dzīvo 60 milj. Iedzīvotāju
Tas ir apm. par pusi mazāk kā Liel-
vacijas telpā uz gandrīz tādas pašas
zemes platības. Sī telpa, kals jau līdz
šim, neraugoties uz samērā ļoti zemo
lauksaimniecības kultūras stāvokli,
deva labības un citu pārtika® līdzekļu
pārpalikumu Viduseiropai, nākotnē
var izvērsties par Eiropas kviešuun
kukurūzas klēti, kā ari bagātīgu sak-
ņu, augļu un vīnoguražotāju. Tāpat
šī telpa, kas jau līdz.šim'bija slavena
ar tabakaļs audzēšanu, ir ļjau uzsākusi
un turpmāk vēl vairāk ražos eļļas un
tekstilaugus, kā ari garšaugus. Sal
telpai trūkst akmeņogļu, bet tās zeme
slēpj vērtīgās dzelz®, vara, cinka,
chroma, antimona un dzīvsudraba rū-
das, kā arī boksītu un magnēzitu. So
valstu lauksaimniecību līdz šim rak-

sturoja vienpusīgā labības saimniecī-
ba. Tā, piem., 1938. g. no Balkānu
valstu Ismksairnniēcības kopnažaa 38??U
deva kvieši un 39°/o kukurūza.

Tālāk autors apskata Itālijas telpu,
kurā (kolonijals neieskaitot), Ietilpst
pati Itālija un Albānija un konstatē,
ka nākotnē Itālijas kā Eiropas lielākā
dārza nozīme var tikai pieaugt. Ar
apelsīniem, mandarīniem, citroniem
galda vīnogām, āboliem, bumbieriem
un firziķiem Itālija Jaunajā Eiropā
daudz plašākos apmēros kā līdz šim
varēs apgādāt citas valstis.Neaizmir-
sīsim arī lomu, kāda ir Itālijai kā ot-
ram lielākajam vīna producentam Ei
ropā. Sava svarīga nozīme Jaunajā
Eiropā būs arī elektroindustrijas bā-
zes izveidotajai augstvērtīgajai teksti-
liju, sevišķi mākslīgā zīda un mākslī
gās vilnas rūpniecībai, kā ari metā-
lu rūpniecībai,

Padomju savienības Eiropa» daļas

telpa, neskaitot 1940. g. ar varu pie
vienotos apgabalus, aptver 6 miljl kv.
kra ar 130 milj . iedzīvotāju.Šinī tel-
pā ir lielas iespējas celt lauksaimnie-
cības ražas. Ja Viduseiropā caurmērā
labības ražas no ha svārstās starp 20
un 22 kvint., tad šeit (tās sasniedz ti-
kai 7—9 kv. Pat 1937. — rekorda
ražas gadā caurmēra raža no ha sa-
sniedza tikai 11,5 kv. Padomju savie-
nība pati cerēja nākotnē kāpināt ra-
žas līdz 12—13 kv. uz ha, kas tādā ga-
dījumā dotuXl * visas pasaules labības
ražas. .Svarīga ir Padomju savienības
nozīme tekstilizejvieluražošanā. Eiro-
pas Padomijas liniem un kaņepājiem
būs liela loma Jaunās Eiropas tekstil
rūpniecībā. Mežu platība' Eiropas pa-
domijā sasniedz 1,1 milj. kv. km; ari
tie! būs svarīgs jēlvielu avots nākot
nē. Padomju savienības telpa sevišķi
nozīmīga Jaunajai Eiropai kā naftas
produktu ražotāja, kas šai ziņā var
Eiropu padarīt pilnīgi neatkarīgu no
citiem kontinentiem. Tāpat svarīga
ir Doņecais baseina ogļu produkcija,
kā ari Ukrainas dzelzsrūda un man-
gāns. Ciktāl nākotnē Padomju savie
nības apgabali būs ņemami vērā kā
rūpniecības rajoni un ciktāl kā jēl-
vieluavoti, — to izšķirs Jaunās Eiro-
pas vadība pēc kara

Par Eiropas tautu sadarbības uzde-
vumiem un veidu Jaunajā Eiropā
Werner's Dadtz's izsakās sekojoši:

«Eiropas saimniecības lieltelpas
mērķis Šodien ir jau pilnīgi skaidrs.
Sī sairuniecības lieltelpa cenšas sa-
sniegt maksimāli iespējamo neatkarī-
bu un patstāvību, tai pašā laikā pa-
ceļot Eiropas tautu saimnieciskās dzī-
ves standartu. Ir nodibināta jau zi
nāma skaidrība attiecībā uz Eiropas
tautu saimnieciskās sadarbības tech-
niskajiem līdzekļiem un formu. Bet
Eiropas tautu lielākajā daļā visplašā-
kos apmēros pastāv vēl neskaidrība
pair fundamentālo morāles liimirnT

kara jābūt nākotnē Eiropastautu po
litiskās, saimnieciskas un kulturālās
sadarbības pamatā, jo vienīgi tas vi-
sās nozarēs noteiks fiSs sadarbības
struktūru.

Autors tālāk konstatē, ka tautu
saime — lieltelpas bioloģiskais saturs
— ir īstas lieltelpaspatiesais un vie-
nīgais veidotāja. Tāpēc arī abām
dzīves telpām — atsevišķas tautas
dzīves telpai un tautu saimes lieltel-
pal — ir pamata tā pati likumība, tās
pašas morāles normas. Gluži kā at-
sevišķa indivīds ir savas tautas neat-
raujams loceklis, tāpat tauta nav izo-
lēta individualitāte, bet kopības —
tautu saimes nešķirama sastāvdaļa
Ja nacionālsociālismskā tautas sa-
dzīves morāles pamatnormu tr dekla-
rējis vispārības interešu stādīšanu
augstāk par personīgo labumu, tad
šis pats pamatnoteikums ir spēkā art
Eiropas tautu saimei Eiropiešu kal-
pības labumam jāstāv augstāk par na-
cionālā egoisma interesēm. Tāpat kā
katram individām vispirms jābūt sa-
vas tautas pilsonim, tad — Eiropas
pilsonirn, un tikai tad tas var būt ari
pasaules pdlsonis, — tāpatkatrai tau-
tai vispirms jāpilda savi pienākumi
iepretim tai pāri stāvošai tautu sai-
mei, pirms tā ielaižas saistībās ar
tautām, kas stāv ārpus šās lieltelpas.
Tādēļ katrai tautai nākotnē, tiklab
satiksmē ar savas tautas saimes citām

tautām, bet jo sevišķi attiecībās ar
tautām, kas stāv ārpus eta tautu sai-
meslieltelpas, jārēķināsar savas tau-
tu saimes kopīgā labuma saistošām
normām, un proti — saziņā ar savas
lieltelpas vadītāju varu. Sī atsevišķo
tautu saistība piešķir tai ari attiecī-
gas tiesības: tiesības uz savstarpēju
aizsardzību un privilēģijām saimnie
ciskajā, politiskajā un kulturālajā
laukā. Tas norāda, ka Jaunajā Eiropā
mēs vairs nedrīkstam domāt nacio-
nāli-egoistiski, bet tikai nationāl-
sociālistiski, ievērojot vispirms vispā-
rējo labumu. Tādā kārtā morāles nor-
mas kļūst arī par eiropiskās morāles
pfliTLa'Ht

Ja Eiropas tautām nebūtu nekādu
pāri viņu nacionālajām Interesēm un
individualitātei stāvošu saistību, tad
morāles augstākais pamatlikums tau-
tu sadzīvē būtu nacionālās domāšanas
krasākā izteiksme, angliskā «Right ar
wrong — my countrv».

Jau tagad var teikt, ka Eiropas
saimniecības lieltelpa pirmā kārtā
austrumi un dienvidaustrumi apgādās
Eiropu ar pārtikas produktiem un
lauksaimniecības jēlvielām,kamēr rie-
tumi, dienvidi un ziemeļi mainīs savu
tirdzniecības un satiksmes politiku
par 180° un, pieskaņojot arī savu eks-
portpreču ražošanu jaunajai struktū-
rai, cels Austrumeiropas telpu uz aug-
stāka kultūraslīmeņa, kā ari atbrīvos
no sastinguma šīs telpas pārtikas un
jēlvieluavotus. Austrumeiropu var
iesaistīt Eiropas telpā tikai ar visas
Rietum- un Viduseiropas kopīgiem
spēkiem. Ja Eiropas saunmecībaspo-
litika pēdējos trīssimts gados bija at-
stājusi novārtā austrumu telpu un ar
saviem labākajiem cilvēkiem un
saimnieciskajiem spēkiem un ražoju-
miem uzcēla Amerikasun citu aizjū-

is zemju saimniecību, — tad'tagad
Rietum- un Viduseiropai jāpiegriežas
atkal tās dabiskajam telpas un jēlvie-
lu pamatam — AustrumeiropaiKat-
rā ziņā eiropiskā kopdarbība var
plaukt tikai, pamatojoties uz īsta
biedriskuma Eiropas tautu saimē.»

Mag. oec. V. Zāgars savu rakstu
nobeidz ar Lielvacijas saimniecības
ministra Dr. Funk'a vārdiem, kas
teikti viņa priekšlasījumāpar Jaunās
Eiropas saimniecisko seju:

«Eiropa šodien skatās uz austru-
miem. Ārkārtīgais padomju bruņo-
šanās rūpniecības stiprums rada
priekšstatupar to, ko Austrumeiropas
telpas jēlvielu avoti var dot. Ja meln
zemes apgabalu ārkārtīgi bagāto zemi
ar Eiropas lauksaimniecībastechnikas
līdzekļiem nodosEiropas pārtikasap-
gādes kalpībā, tad Eiropai nedraudēs
vairs nekādas krīzes, ne blokādes.»

Praļehfē oīkota Jāsulo Eiropas" kuli
Pagājušā gadu simteņa sākumā

vienam no ievērojamākiem Anglijas
valsts vīriem Viljamam Pirtam pār-
skatīšanās dēļ bija pasprukuši sekojo-
ši vēsturiski vārdi: «Lielbritānija ne-
varētu pat trīs nedēļas eksistēt, ja tā
kaut vai diva

^
nedēļas gribētu būt

taisnīga.» So Napoleona laikā ciniski
"to angļu politikai rrksturnjumv

bez vilcirm rokām va-
rētu parakstīt arī tagadējais angļu
impērijas likteņa lēmēja Cerčils. Uz-
ticīgisekodams sava slavenā priekš
teča vārdiem, viņš neatlaidīgi cenšas
pasargāt savu valdību no nepielaiža
mās kļūdas — taisnības ievērošanas
politikā.

Jābrīnās, kādā milzīgā neziņā Liel-
britānija par saviem patiesiem cem e-
niem un plāniem tura savus padevīgos
sabiedrotos. Visā savā vēsturiskās at-
tīstības laikā Anglija nav nevienu vie-
nīgu reizi atzinusi pakalpojumus un

upurus, ko kritiskos brīžos ir nesušas
viņai draudzīgas valstis. Par angļu
interesēm vienmēr ir bijis jācīnās ci-
tām zemēm, tomēr Anglija šo valstu
labā nekad nekā nav darījuši, šosdi-
vus jēdzienus — patiesību un patei-
cību britu impērija ar nežēlīgu roku
uz mūžīgiem laikiem ir cietsirdīgi strī-
pojusi in ^"tiskās vārdnīcas. A*
goti
ši, angļi, dalot kara laupīiumu, vien-
mēr neķītri piekrāpa tos, kas viņiem
palīdzēja; izmantojot izdevīgus brī-
žus tā noslēdza tikai sev izdevīgus
līgumus, lai pēc tam sāktu atkal jau-
nas kombinācijas uz citu tautu rē-
ķina.

Saprotams, ka šo bīstamo spēli
Anglija var piekopt tikai tik ilgi, ka-
mēr tās valdības stūre atrodas tādu

vadoņu rokās, kam netrūkst piemēro-
tas garīgas nostājas. Prasības, kurām
jāatbilst šiem politiķiem, atrodamas

angļu valstsvīra un ievērojamā brīv-
mūrnieka, slavenā filozofa un mūka
Rodžēra Bekona vārda brāļa Frencisa
Bekona atstātā politiskā testamentā:
«Dodiet piemērotu darbības lauku
uzņēmīgiem, drosmīgiem, spējīgiem
un apņēmīgiem cilvēkiem, kuru apņē-
mība sniedzas pat līdz nekaunībai un
kas, ja vajadzīgs, ir personīgi ieinte
resēti panālcumos.Intriganti ir liet-
derīgāki par godīgiem cilvēkiem.» Sie
politiskais testaments atstāts viņa
grāmatā «Sermones Fideles».

Kas gribēs vēl noliegt, ka Anglija
netur cieņā tradīcijas. Bekona tēlo-

tās īpašībag piemīt arī viņa cienīga
jarr. pēcteci tuV.iistoramCerRaksturojot angļu politikas prn
jācitē Andrē Morora grāmatas -Edu-
ards VII un viņa laikmets» vārdi:
«Angļu gudrības pamatprincips ir
principu trūkums». Pašreiz Cerčils
kopā ar saviem sabiedrotiem, paliekot
uzticīgs savām tradīcijām, projektē
nākotnes «Vasaļu Eiropas» karti. Ko
gan viņš vēl grib piekrāpt vai iebai-
dīt ai savu parasto veco dziesmu, bet
jauniem vārdiem? Jaunā Eiropa ir
jau savu pēdējo vārdu sacījusi, un
šis vārds ir: «PromI Rokas nost no
jaunās Eiropas».

* Apmāta dvēsele
TBOPOR8 KAŽOKS.

Tik bezgala daiļa tr pasaule,
Tik bezgala daiļa un plaša —
Kā apburta vēro to dvēsele —
No brīnumiem acis tai veras un pilat—
Lūk mūžības kalngali tālumā zllst,
Un visur ialo dievības dvaša.

Skrien komētas kosmosa klīanmā,
Un saules caur miglājiem zvēro;
Viz planētas teiksmainā spīdumā
Un dūkdamas griežas kā zeltspārn spieta».
Viss dzīvo, viss elpo, vi* tapšanā sfotiu
Ak daiļums, ko dvēsele vēro!

... Un nenojauS apmātā dvēsele,
Ka pati tā daiļa kā pasaule.

Civiliedzīvotāju reģistrēšanās
apavu izlabošanai

Latvijas saimniecības kamera atgādina,
ka saskaņā ar Tirdzniecības departamenta
Š. g. 28. augusta rīkojumu par apavu izla-
bošanaskārtību, apavu darbnīcām jāreģistrē
iedzīvotāji Reģistrācijai vajadzīgās grāma-
tas var iegādāties vai pasūtīt blankas tir-
gotavā Rīgā, Ādolfa Hitler'a ielā 4-6, tālr.
34495, kā arī saņemt caur amatnieku bied-
rībām.



Jāsteidz tabaku novākt, jo salnas jau klāt!
No vairākām pusēm ienākušas zi-

ņas, ka tabakas stādījumi jau cietuši
no nakts salnām. Tas Ir visasākais
brīdinājums nekavēties vairs nevienu
dienu ar novākšanu. Cerot vēl uz ra-
žaspieaugumu, vai gaidot parastās
gatavības pazīmes, var zaudēt visu
ražu.

Daudziem tabakas audzētājiem lie-
las grūtības sagādā darba spēka trū-
kums, jo novācot atsevišķas lapas un
verot tās uz auklām, darbu pie ta-
bakas ir loti daudz Tādos gadījumos,
sevišķi, kad ilsteidzina salnas ap-
draudēto stādījumu novākšana, var
rīkoties ar tabaku tāpat, kā tas ie-
teikts pie machorkas novākšanas: ne-
lauž vairi atsevišķas lapas, bet no-
griež visu tabakai» augu līdz ar pēdē-
18m apakšējām lapām no kāta nost.
Nogriezto! stumbrus līdz ar visām

lapām krauj kādā šķūnī vai citā telpā

50—60 cm augstās stirpās dzeltināša-
nai. Stirpās iekrautai tabakai jāie-
silst, lai tabakas lapas nodzeltētu. Sī
procesa paātrināšanai Ieteicams no-
segt sakrauto tabaku ar maisiem .Rū-
pīgi jāseko, lai siltums nesakāptu par
aug?tu (pāri 35° C), tas bojā tabakas
krāsu un labumu.

Pēc dzeltināšanas tabakas stublājus,
tāpat kā machorkai iešķeļ un uzkar
ar visām lapām uz auklām žūt. Lapas
nošķin no stublāja tad, kad tabaka
pilnīgi izžuvusi un lauku darbi būs
apdarīti. Gadījumos, kur tabakas stā-
dījumu salna jau bojājusi, no dzelti-
nāšanas jāatsakās, jo tāda tabaka kau-
dzē salikta paliks melna un sāks
pūt, No sala cietusi tabaka tūdaļ pēc
novešanas no lauka izkarama labi
caurvējam pieejamā vietā žūšanai.
Pirms tam der tomēr stumbrus ar na-

zi pāršķelt, jo tad tie ātrāk Izžūst.
Šķinot tabaku atsevišķām lapām,

čala bojātās kl mazvērtīgākas jāno-
šķiro un jāizkar Savešanai tutvlšķi,
nemaisot tāi kopā ar nsbojltām taba-
kas lapām. Citādi visa tabakas parti -
1a ierindojiet zemākā Iķlrl, par kuru
audr.ētā|» atņems ievērojami mazāk
nauda* un nekā no papildus prēmi-
jām. Pēdējās paredzēts izsniegt vai-
rākos veidos (karbīdu, cukuru un
event. arī dažādas naglas) tiem audzē-
tfiliem, kas nodos augstākās šķiras
tabaku, un arī tiem, kas būs node-
vuši vairāk par līgumā paredzēto dau-
dzumu.

Draudžu zinas
— Prāv. Rr. Valters rit piedalās diev-

kalpojumā Rīgā. Rīt Rīgā, Vecā» Ģertrūdes
baznīcas dievkalpojumā svētrunu teiks
Grobiņas iec. prāvests Kr. Valter». Diev-
kalpojums pl. 10, bOs pieliegts radio-
fonam.

— Drelfaltlgkeltsklrche. Sonnafoend,
19. Sept., 19 Uhr Wochen»chluas. Sonntag,
20. Sept., 10 Uhr Predigtgotte«dien«t.
Pastor E. Bahn. Der Gottesdlenst am 27.
September wird ausnahmsvveise um 18 Uhr
gehadten werden.

— Sv. Annas baznīcā. Rīt pl. 10 dievkal-
pojums ar dievgaldu, māc. E. Liepa. Pl. 18
liturģiska vakara dievkalpojums, Grobiņa»
māc. R. Āboliņi, teol. stud. Fr. Ruperts,
koris un solisti. Skatrss lūtflanas
n o m ā pl. 14 dievkalpojums, māc. E.
Liepa, koris. Evaņg. - lut blsdr.
pl. 18 dievkalpojums, koris.

Kristīti: Ilze Dzintra GrTnfeld» (l.b.),
Ingrida Brigita RūķIUs (1. b.); Voldemārs
Kārlis Sakalis (2. b.); Zenta Jaunsemls (1.
b.), Gunārs Balodis (1. b,); Tāllvald» Arturs
Frlckauss (2. b.) Uzsaukti: Arnold» Cle-
lāna — Tatjana Tilgalls; Fricis Klauberg»
— Anna Bukartt, di. Sils; Eduards Jūrma-
lu — Alma Zossns; Ansis Liekmanta —
Lūcijs. Rutks. Miru II: Potsris Bsdoli,
67 g. v,; Anna Lsvenltelns di. Auslņl,
74 g, v.

Lutsra drauds!, P l i s 1m 1 ! Uldis Ji-
kabions kl 2. bērns, Nokristīti! Rita
Veevsgarlf kl 1. bJrni, Biruta Ausm* Au-
ftlņl kl 3, b,ļ Edfam Ausiņl kl i, b,; And-
ri» GurtlBU» M 2, b.; Zeltīt* Klrkilul kl
1. b.ļ Egon» Jlnl» Maokars kl 1. b. Ua-
saukti; Arnolds Jānis Staltnisk* — Mil-
da Dujebo, Rūdolfs Limsnl» — Emma Ali-
se Ann» fttern», d«. Gruntmanl», Sslau-
lāti: Rūdolfs LAmanls sr Emmu Alfsl
Annu Stenu, d*. Gruntmanls. Mirts:
Jlnl» Kupli» 47 g. v.

Dievkalpojums rit pl. 10 ar disv-
galdu — māc. V. Rolle, pāc dievkalpojums
sakristajā baznīcas padomes sēde. Jaunie-
šiem, kas vēlēto» iesvētītie» lini rudeni, Jā-
pieteicas pie mācītāja personīgi runas

stundās. Iesvētīšana notiks novembra ti-
kumā,

— Grobiņas draudzē. Šodien pl. 20 1au-
nieSu sanāksme mācītāja mājā. Svētdien,
pl. 10,90 dievkalpojuma Saraiķu baznīcā.

— Kapu svētki Tadaiķu-Vfirva» kapos
notika 20. septembrī pl. 16.

— Nācaretes basnlcft, Raiņa ielā 86, rīt
pl. 10 dievkalpojums. Pēc tam draudze*
padome» sapulce. Pl. 18 evaņģelizācija» sa-
pulce, Māc. P. Egle. TreSdien pl. 20 lūgša-
nas sapulce.

— Ciānas basnloā rīt pl. 10 dievkalpo-
jumi»,māc. V. Freimanls. Pirmdien, pl, 20
Jaunatnes sanāksme. Ceturtdien pl. 80
lūglanu sapulce.

— Nīcas baptistu baanlcā svētdien pl. 10
svētīšanas dievkalpojums, Pl, 18 evaņģelizā-
cijas dievkalpojums, māc, F. Ronis.

— Jaunā kristīgi bssnlcR. Ludviķu Ielā
Nr. 4, avētdlen pl. 10 priekšnesums: «Vad
būs atkslrsdsMsnls pēc nāves?»

— Evaņģēliskā ssvdraudsi, Kr. Valdemā-
ra isll 7, rīt pl, 10 un 17 dlsvkalp,; otr-
dien pl, 20 bībele* stunda, mlc. Kalnmali».

— Pāvils basnlol, Kurlu 1*11 10, rīt
dievkalpojumi pl, 10 un 16, sludinls seml-
nlrlits V, Kaspars, sv. skola pl. 10, Pirm-
dien jaunatnei lanlkims pl, 20, Trsldisn
Milānas un bībela» «apules basnleai sili
pl. 80, mlo. R, Vtteit,

— Grobiņas baptistu drauflsl rīt pl, MO
māsu pulcina *an8k«fine. 10,3(1dlevkalpelums,
tlpat 18, Runā» viesta «lud, I, Ludviga no
RTg&t, Otrdien pi. 10,80 jaunatnesamnlktms.
Mflc, P. Odiņl,

— Skati*» Imptlstti tmsntcft. Svātdlen
dievkalpojumi» pl, 11. SRkot ar otrdienu, 92,
sept,, līdz 27, sept, katru vakaru pl. 20 pār-
domu vakari, kuro» par rellģlskl-slnltnli-
klem Jautājumiem runās mag, phll, K. Ls-
jasmsijers.

— Ziemupē 20, sept, pl, 13 Ev. lut bainl-
cfi Metodistu draudzes dievkalpojums, mlo
Ernttsons.

N«t«vSro|li notellcumui par
trakuma lērgm apknrolanu
Oivlnis pagasti Atmatu miju saim-

nieka Jlņrsi Kluča suni sakodis kiju Kārlim
Klntam. Lauku lec mlortlstnssis sodīja
Kluci ar 2» RM, bst maksātnespejsn gadī-
jumi ar 1 ned, arestā p-vr salstolu notei-
kumu nelsvsrolanu trakuma alrgas apka-
rolanl,

Plēsavlnājulleskabeļu vadus.
Ludvigs Pūce ar Pēteri Leju Pērko-

nes pagastā atstātos krievu bunkuros, pie-
savinājušie» 8 mtr pārus kabeļu vadu», Tos
atzveduli ar velosipēdu. Policist» viņus aiz-
turēja Miertiesnesi» lcatru sodīja ar 2
ned. arestā, sodu nosacīti atliekot.
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Dziļās sēras paziņojam, ka S. g. 15. septembri,

pīkst. 12.45 aizmiga Dieva mierā mana mīļā sieviņa,
māmiņa, vecmāmiņa un svaine

Līze Kalniņš,
dzlm. Krūmiņi, dz. 27. Jūn. 1881. g.

IzvadTSana 20. sept., pīkst. 14 no sēru mājas,
Aisteres Bingaliem uz Aisteres kapiem.

Uz klusu pavadīšanu lūdz
sērojošie

piederīgie.
Sirmā galva lēni liecas,
Dieva mierā aizmiegot.
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Liepājas pilsētas valdes saimn.
nozarei

līt.finiši
1'lrtolktli'B Saimniecības nozarē

Kūrmājas prospektā .Nli 2.

Vortrag:
Was erlebt der Mensch in der

Sterbestunde?
Sonntaļ? um 4 Uhr nachm.
Neue christlicho Kirehe, Lud-
vviRstr. 4. Aile cingeladen.
Eintritt fret.

Mainu I
mazlietotas slov
beftft kr, kurpei-
m 95 prot kurpēm
Nr. 87. Ot. nodot
I iiv kant zem
Nr, 8802.

Ratu tais
noitiuditi oo(A no
Nīcas muižas līdz
Kvēpu oiemum,
Atrāti. I. pret pat
algu noti. Nīcas
Jūrmalciemā,Spā-
res mājās vnl r.ī«
ņot pa tālr. Jūr-
malciems 1.

Kumeļu-
ķnvTtl. MAINU
prot labu plsno
govi, Tuv zlņnspa
tālr. Ķlburl 1.

Liepājas vciiiotB
teūt li

„DIANA"
pīs ACS „Atp0ta
un diivolprleki".
Oalvsnfli da|ai

Kronu lolft Hl/tlU,
Tftlr. 801.

Sestdien, )0. sopt,
Izrādes nav.

Svētdien, 2(1 k. pt.,
pīkst. 19.31),

Jauna prograra
Jll Ralbs

^
uahnrs"

l'lrmdlen, 21. sept,
pltcBt. 10,30

,.illUI^
Hh

iri"
Otrdien, 22. sept.,

plkKt. 10.JI0

Jll lajlnikirr
Trešd., 28 sept.,

pīkst 19.31i
„VII Bslbnaliars"

Ceturtdien,
'4 sopt.. pl. 19,30..VII Ballinialiars"
Biļešu cenas no

RM 3.(10-0,75, da-
bQj. nopl. H—13
un no pl. 16—18
draudu lelft 84.
ivatv» kasē no
pl. 18.30—19,80.

Lfep&īas operas
un drlmaijefilrli

Sestdlon, 10, sept.
pīkst. 10,80

Veltīgā
uzmanība

SvBtdlen, 20.sept,,
pīkst. 18.80

Lohengrin's
Pirmdien, 21. sept.,

pīkst. 19.30
Klaudas Oernānas

un
dziedoņa »o Vīnes

Karl'a
Humpelttotter'a

Dziesmu vakars
Kase ntvSrta

katru dienu no
pīkst, in-12 un
17,30-10,811.

Pārdod
sknlnlnka uzvalki
un ļfclmnazIJMS oe'
purlapm. vidBJan
nug, parRM 100.—
Apslcatlt vak. nr
pl 6, Toma Ielā 80
dz. 3

Pārdod
melnu šifona kleitu
UM. 100— un
HOVUSS RM 35.-.
Tirgoņu lelft 15
dz. 1.

Uzmanībnl
[ Nozudušais suns
. „Sprlnl<a" atrodas
| l'adonē.
I Pieprasīt Možam.

' Uzmanībul
Svētdien. 13.

sept. pie Aizputes
stacijas nozaudēts
mnciņš ar naudu.
Naudas zīmes 8
gub. RM 20 —
23 gab. RM 5 un
vēl drusku sīk-
nauda. God. at-
radēju laipni lOdz
prot labu patel-

i čības algu nodot
; vai paziņot Terē-
. zos lelli 2, dz. 11
K. Narvllam,

! Uzmanībnl
i Kas būtu pa-
. cēlis 1 zīda zeķi,
. ooļā no Raiņu
? Ielas līdz Pilsētas

vlosu. Pret na-
, teialbas algu lūdz

pienest Teodoru
. Rrolltla l«la 25,
i dz. 7.

To vīrieti u.siev./
kasbraucalS.sopt.
pa Ganības Ielu

, un Šaipus Jaunās
r muižas uzcēla zilu
iJaciņu, laipni I.

to nodot Ullcha
? ielft 84, Sprogers,

Brīdinājums.
i Persona, kas ce-

turtdienas S. g.
. 18. sept pēcpus-

dienā aiz pārska-
tīšanās no ko-
mandantūras sar-
dzes telpas pnņč-
ran sluv. lietus-
sargu, tlok lūgtu
8 dienu laikā to
t.nl pašā vietā at-
nest atpakaj No
paturēs, brīdina,
jo pērs. Ievērota

Mainu
i vīriešu uzvalku
- pret rudens mē-
, tcit vldējnm au-
l gurnam, vītes Ielā
m īo, dz. a.

Uzņem

skolnieku,
(zēnu) mēbelētā

istaba . Pļavu lelf
,M 11.

Liels Jorkširas

sugas kuilis
dabūjams

„Suuldruvās",
tālr. 709

MOEITDU
eleg. sarkanbrū
nas (imitētus cūk
ādas laiviņu) kur
pos M 87 pre
.Nk 86 kurpēm (ti
kal no laiviņām)
RgMB Ielā 44, dz.:
no pi. 16.

Dzīvokļa do|u
1-2 istabas ar
atsev. Ieeļu mekU
Ierēdnis. Ir pasun
sava malka. OI. s
av. kant M 6911

Skolniekam
izdod, atsev. mēb
Istaba ar vai be;
panzljas Krusti
ielā 5, dz. 1.

PĀli' DODAMA
mazlietota

ģitare,
RM100,—. plenākl
no pl. 15-17 Rlgat
lelB 68, dz. 2.

Mēbelētu IstoLņ
ur atsev. lueli
steidzīgi meklf
SKOLNIECE. 0!
ft nv. It. zem 8007

UM 50. -
tam, kas atdos Ullcha Ielā 9/ Kalna
Ielā 3 Iranču sugas (mazo) buldogu
llon/u, kas no Ullcha ielas aizvests
trešdien, š. g. 16. septembri, pīkst.
10,30, Pazīmes: balts ar melnu
galvu, melniem plankumiem pie
astes saknes, sānos un uz baltās
svītras pieres vidu, ap kaklu pa-
plata siksna metāla nagliņām nr
skārda apli 1040. M 29. Pieder 74
g. vecai, slimai māmiņai

Vajadzīga

liii liniļi
pie 2 g. 8 mēn. veca bērna.
Alga 20 RM mēnesi pie brīva
uztura un dzīvokļa. Plet. Aiz-
putē, Kuldīgas Ielā 23. Tālr. 99.
«

Valsts Kazdangas lauksaimniec
vidusskolai

(c. Kazdangu) ar jauno nāc. gada
sākuma 15 okt. vajadzīgi

1 ikoliiiji-afONi un
2 virtuves apkalpotājas.

KtoMēcli
meklē pie labas algas un
brīva dzīvokļa ar ērtībām.

Of. ar prakses aprakstu
nodot š. av. kant. līdz š. g.
1. okt. zem M 6883.

Pērku atsperu
līķrati

Oī. š. av. kant
/.um 6805.

PērlMlosWfl
dinšjno

pilnā kārtībā
l'ii-d. nodot š uv.
k<ant zem 6893.

Pērku
43 vai 44 M garot-
vai ohromādas
puszābakus un
ziemas mēteļa drē-
bi ar piederumiem.
Plod. lūdzu sūtīt
Gramzdas pag
„Pumpuros* ! V.
Timbaram.

Nozaudēts
Tosmares strād-
nieku vilcienā
lietussargN, meln-
at pelēku rokturi.
God. atrad. laipni
1. nod. pret labu
patālo, algu Meža
ielā 8, dz. 8, pēc
Pl. 17.

flekiē pirkt
ēdamistabas gal-
du un krēslus, un
riteņa pumpī,l'led
ar cenu nod. š
av k. zem 61)00

fViīiī i/iMiii i"'~j BBBP

Dr.

U. Zsndersons
pārtrauc

slimnieču pieņem-
šanu no I. g.
21 septembra līdz
25. sept.

flnglu valodu
kas vnrētu pa-
sniegt? l'iedāv. I
adr. S. av. kant
zem 6s57.

Š. g. 17. septembrī miris

Kristaps Kuršinskis,
dz. 11. lovembrl 1870. g.

Apbedīšana sestdien, 19. septembri, pīkst. 15,30
no kapu kapličas, Līvas (BārenbušaJ kapsētā.

Piederīgie.
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EsmuSOg.v.,
I, aug., pastāv,

nodarboš., nedz.,
nesmēķ., satic
dabas, vēlas nop
prec.nolūkā lepaz
ar sievieti, kat-
ilgojas pēc patie-
sa, sirsnīga drau-
ga, miermīlīga»-
glm, dzīves un la-
ba palīga darbā.
Vēl, māju ipašn.,
neizslēdzot ari ik-
vienu god māter
meitu, kas vēlai-
Nnlei,'t roku un
sirdi patiesai mī-
lai, lai kopējiem
spēkiem trauktu
saulainā tālē. Ja
vēlaties lfdz ar
baltām rudens sal-
nām saukt par sa-
vu draugu, tad
nāc meitiņa, cel-
sim savu dzīvi uz
talr-nlbas pama-
tiem. Nop. domāt
vēst 1. rasktit.vēl.
ar gm. Alcināj
pilnīgi nop. un
sirsnīgs, Vēst, adr
pasta, kaste JA 64,
Kuldīgā.

Nozaudells
„Mer" firmas

kabatas pulkstenis
s. g. 6. sept. Aiz-
putes dziesmu
svētkos, Mlsiņkal-
nā Gsd. atrad.
laipni I. pret pat.
algu nodot Aiz-
putē, Herteļa Ielā
m H, vai Liepājā,
Riekstu leHlM» 16

Nozaudētas
trīs priekškara-

mās u, viena euur-
siēdzama atslēgu,
savērtas uz drāts
riņķa. Pret RMI.—
patēlo, algu 1 nod
IHIrlas Tauk, 8,
Strādnieku sada-
les vieta pie tirdz-
niecības tilta.

Vidusskolnieku
meklē"

iatfltju
vai. skolotāju.
Of. S av. kunt
zem 6858.

Burtliču
māceklis

un

izsūtāmais m
\ar piet. Apvle
notā 97. un 38. sp.
Pasta iela 1.

Kalpone
vajadzīga mazā

samin uz lauk
Grobiņas pag. Slo
kās (pie Vltiņhimi
IMet, personīgi va
pa tālr. Vitiņl 4

Uzmanību!
; Pret labu samak-

su PĒRK komerc-
«kolnleka oepur

! ri5-58cm.apkfirtm
» Bāreņu ielā 87
- dz. 2
»

Pērk vīrioSu vai
sleu. veloslpcdu.

- Of S. av. kunt
, zem 6008.

, Hē|u p'Ut
pret labu samak-
su darba kleitas

. drēbi vai ķiteli
i'ied. atstāt š. av

I kant. zem 6891.

Kas varētu pasnieg!
matēniatfikas

stundas
pamatskolas skol-
niecei. Of I. av
kant zem 6824

Vajadzīgu

meita
pastāvīgam dar
Imm uz lauk. ui

izpaBčgi
^artupeļu noņ.mī-
šanai Piet.Gram/-
daspagasta „Puin-
pūros"

Vajadzīga

ņārdevēj3-
lietiiratēiii

kcuidītiircjrt,
ftigas ielā Ni 51.

Pērk
vīr. kab. pulksteni
un fotoaparātu.

. l'iene.'t Bāreņu
, ielā 87, dz 2

- Vēlos pirkt

radio,
' VEFt mnlņstr Of
š. av. k. zem 6781.

Veļos pirkt

radio,
mulņstr. aparātu.
L pled. I. adr,
Miltu ielā 6, dz.6.
J. Siloņzleds.

P Ē R K

sieviešu riteni,
var but arī lietots
l'ied. sūtīt Lleļift-
jā, Brīvības luln
M 7!l. dz. 0.
M. Orbls.

iiielsolu,
labi uzturētu.

PĒRKU
i'ied. nod S. av
kant. lldzS". Nept
S. g. zem 6S88

Lampu,
z.riles valēdamist
steld/īgi volos

pirkt Pienākt Kro-
ņu ielā 17. dz. 1
no pl. 17—21.

Kartupeļu
ņraej!

vajadzīgi
«Sauldruvās".

tālr. 709
Atlīdzībai par dar-
bu ilks iz.-nlegtl
kartupeli pēc, val-
dības notvīktam
normām.
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LIEPĀJAS APRIŅĶĪ AB ZIEMĀJIEM JAU APSĒTI 4692 HA.

Lejaskurzemes laukos noslēgumam
tuvojas vasarāju pļauja. Auzu, mie-
žu un mistra pļauja nobeigto Adaviķu,
A'sftes, Bunkas, Dunikas, Ezeres,,
Gramzdas, Grobiņas, Kalētu, Krotes,
Medzes, Nīcas, Pērkones* Purmsātu,

Rāvas , Tadaiķu, Vērgaļu, Virga» ran
Ziemupes pagastos, kā arS Grobiņas
un Priekules piLsgta ErpkartSjos tau-
kos. Vasarājs vua lauka vilsvairāk pa-
licis Aisteres un Rucavas pagastiois .
To ievākšanu stipri traucē pēdējās
dienās uznākušās lietus gāzes. Vai-
rāki apriņķa pagasti nopļauto vasarā-
ju saveduši šķūņos, kur pilnā gaitā
norit to kulšanas darbi Rosīgākie la-
bības kūlēji ir Ezeres pagasta lauk-
saimnieki, kas līdz vakardienai jau
izkūluši 661 tonnu graudu. Vāji kul-
šanas darbi rit Pērkones pagastā, kur

.stipri Jūtama kuļammašīnu W3kium
Daudzu; pagastu lauksafanriteki
graudu birumu novaduS. w. t&&
un to nod«vu1
tfvlkiejaunas raSss nvč&m %

lauksaimnieki. Lai nekavētos ziemā-
ju sējas darbi, Uuksaimnieki, kas sa-
vu labību jau izkūluši, daļu no grau-
du biruma pārdod sēklai pārējām
saimniecībām, kuru sētās vēl nav Ie-
braukusi kulammašīna. Purmsātu pa-
gasta lauksaimnieki vien sēklai pār-
devuši 62 to rudzu.

Reizē ar labība» pļauju ian kulSanas
darbiem sākusies arī kartupeļu novāk-
šana. Pašreiz novāc galvenā kārtā
agrās Šķirnes kartupeļus. Pēc Liepā
jas apriņķa agronomisko darbinieku
ziņojumiem, kartupeļu novākšana pil-

nos apmēros sāksies nākošā nedēļā.
Arī kartupeļu un cukurbiešu ražas
novākšanā paredzams liels darba roku
trūkums, kamdēļ minētos darbos ak-
tīvi būs jāpiedalās art talciniekiem
— pilsētniekiem.

Pēc labības ražas novākšanas, lau-
kos strauji rit ziemāju sējas darbi.
Liepājas apriņķī līdz vakardienai ar
rudziern apsēti 4692 ha Visvairāk
apsēts Priekulesun Vecpils pagastos
— 500 ha, mazāk Virgas, Medzes un
Pērkones pagastos

Liepājas dzīve
Aptumšošanas laiks

šodien no pi 19—5,25.
Izsniegts .**āja« kurpju Iegādes

atļaujas.
Liepājas pUsSta* Iedzīvotajiem, teas Ie-

snieguši pieprasījumus dēļ mājas kurpēm,
Iegādes atļaujas izsniegs sākdt ar i. g. 22.
septembri. Iedzn >tfiji, kāst piešķirta* mi-
nētās atļaujas, var Ieskatīties Tirdzniecības
nodaļā, Kūrmājas prosp. Nr. 2, Jaliktoe
sarakstos. Tiem iedzīvotājiem, kam mine-
tfis atļaujas nav pieSķirtas, Jāiesniedz jau-
ni pieprasījumi, par ko seko» atsevišķs pa-
ziņojums.

Aicinājums dziedātājiem.
Liepājas am&Lnieku biedrības Jaundibl-

nāta korī aicināti piedalīties dziedātāji un
dziedātāja» ar labām balsīm no visām
amatnieku sekd?5m. Mēģinājumus notu-
ras 2 reizes nedēļ». Dziedātāji var pie-
,teikties pirmdienās, trešdienas un piekt-
dienās no pi 1&—20 Kungu laiž Nr. 7,
biedrības telpās.

Uzaicinājumi «ukura SDnmlaktam.
Ar rīkojumu ārstiem par cukura slim-

nieku (dlabetiķu) pieteikšanu (iespiests
«Rīkojumu Vēstneša» 1042. g. 16. septembra
18t. Nr.) Veselības, departaments tolicis

ārstiem par pienākumu līdz S. g. 80. sep-
tembrim pieteikt ;us Viņa BartSBanā eso-
šos cukura slimu,drus. Lai ārstiem (Sūtu
Sāpēja sniegt pilnīgas ziņas, uzaicinu visus
enkura sJimni&kus grieztie^ plē ārstējošiem
ārstiem līdz ā g. 29. Septembrim. Laika
nepieteīkučamtea illranlekiem būs ņemta
Iespēja lagādatia*Insulfc.u.

Dr. Ndnutnto,
Veselības pārvaldesvadītajā

Atgādinājums amatniekiem.
Liepājas amatnieku b-ba atgādina

am&tnleklsm, kas vēl nav Iesniegusi ziņu
veidlapas par pirmā pusgadā izstrādātiem
materiāliem, iesniegt tās «iekavējoties b-bas
birojā. Amatniekiem, kas pieprasītās ziņas
neiesniegs, pārtrp Ja rāstsrlālu izsniegšanu

Par sievas «sasišanu 4 mēn, cietumā.
Eiženija Fedorova Iesūdzējusi tiesā savu

viru Leontiju. Vīrs viņu lamājot un sitot
Pēdējo reizi iesitis pa galvu tik stipri, kia
kritusi nesamaņā. 2. lec. miertiesnesis
Leontiju Fedorovu sodīja ar 4 mēn. ciet.

Nolamājusi nama pārvaldnieka.
Ilze un Kārlis Akerataņl legfijuSi nama

pārvaldnieka Eduarda Orenevica dzīvoklī,
Bernātu Ielā 39, un to nolamajuSl 2. lec.
miertiesnesis Kārli un Ilzi Akermaņus kat-
ru sodīja ar 16 RM, bet maksātnespējas
gadījumā katru ar 1 ned. arestā.

Sodīti par sabiedriska miera traucēšanu.
Kārlis Tolla, Līze Limbergs un Miķelis

Cimmermanis ierelbuSā stāvoklī traucēju-
si sabiedrisko mieru un ieārtību. 2. lec.
miertiesnesis katru sodīja ar 25 RM, bet
maksātnespējas gadījumā ar 2 ned. arestā.

Liepājas tirdzniecības usvņēmums
paziņo, ka sākot ar Šodienu, visi Liepājas
tirdzniecības uzņēmuma darbinieki var ia-
ņemt zivis L.T.U. 29. veikalā, Graudu Ielā
Nr. 86.

AtesMha
velosipedai rāmie ar piiefcSSjo riteni bes
apriopojuma.Var saņemt 8. poL iecirknī.

Vāc* policijas
raibe \s vakars

88- un policijas StatndortfQhrer>& tīko-
tajā raibajā vakarā 13. un 14. septembri
bij. Latviešu biedrībā bija pulcējušies pil-
na zāle apmeklētāju: ievainotie karavīri,
bruņoto spēku un vācu policijaspiederīgie,
latvieša kārtības sargi un privāts publika.

Savā turnejā pa Austrumzemi Liepājā
pirmo reizi uzstājās vācu policijas Soldaten-
betreuungstrupp'a «HāSeoken» 8 vfrn
sastāvā. Programa bija Jott daudzpusīga
un Interesanta. Muzikālajā daļā starp cita
ietilpa ari vācu karavīra dziesma un
moderno šlāgera virknējums, ko sastādījis
viens no trulas dalībniekiem. Lielu piekri-
šanu guva Havajas melodija Izpildījums us
Sāga un ksilofona priekšnesumi. Burvju
mākslinieks pierādīja apbrīnojamu veiklība
karšu un ložu trikos, rija adatas un Slietu
asmeņus. Netraka arī telepStijas demonstrē-
jumu komiskā valdā. Kāds dtpj trupas
dalībnieks klauna kostīmā stāstīja asprātī-
gas Relnsemea anekdotes. Visinteresantākie
šķita mazid teātra akatiņl «Sastapšanās»,
«P eticība», «Pārgudrība» un «Lietpratējs».
Tos uzveda bes dekorācijām, speciāliem
kostīmiem un grima, jo visa atvietoja as-
prātīgā spēle un lieliskā mīmika.

Ar savām asprātībām un īsto karavīru
humoru trupa smīdināja publiku. Piekriša-
na negribēja rimties. Vakara pilnīgi sa-
sniedza savu mērķi —sagādāt apmeklētājiem
paris jautra izklaidēšanās stundu.

Bes tam 15. septembri Vācu policija»
trapa «Hāsecken» viesojās kādas lielākas
kara jūrnieku vienības mītnē un 16. sep-
tembrī pie Toam*resdarbnīcu strādniekiem.
Arī šeit tā lesprleclnāja skatītājusar sava
svaigo humora un guva lielas panākumus.

H. &

Degvīna un papirosu prēmijas libības
kulšanas talkām

Ar ģenerālkoHilsaTaiRīgā piekriša
nu Pārtikas nodS mm departa-

its paziņo, ka
B imn\oār,m\rm (b.

?

—*~~*J—*?—J <?***.JMMM'M*.

prēmiju zīmes: 1) par katru pilnu ha
mērā līdz V* Itr. dsgV&M saņem-

olel ka' Sa ar aug-
na2u p; to» iīdz

abfr

roialnAri
0,5 liv degvīna par katriem 3 ha; 2)
par ir> 3 ha caurmērā līdz 20
papirosu saņemšanai, pie kam saim-
niecībās ar augstāku ražu prēmija
Palielināma līdz 20 papirosiem par
katriem 2 ha labības sējumplatības un
saimniecībās ar zemāku ražu prēmija
samazināma līdz 20 papirosiem par
katriem 4 ha sējumplatības. Prēmiju
zīmju 'sadali, vadoties no labības sē-
jumu kopplatības, izdarai pagasta ve-
cākais. Prēmijas kulšanas talkām Iz-
sniedzamas vienreizīgi līdz š. g. 30
septembrim.

Sveiksim Keningsbergas futbolistus Liepājā
Starp pasaules Ievērojamākam futbola

nācijām jau gadiem ilgi noteicošu lomu
sp61«S vācu futbolisti. Un ari Eiropas konti-
nentā vācu futbola sporta pārstāvji līdz ar
Itālijas un Zviedrijas futbolistiem sastāda
«gada spēcīgākās vienības. Tādēļ vācu fut-
bolistu starts mūsu zema uzskatāms par
ievērojamāko sporta notikumu šinī sezoi.fi.
Pēc Kēnigsbergas futbolistu viesu «pālim
Rīgā pret spēcīgāko vācu karavīru vienību
un latviefiu futbola izlasi tie ceturtdien,
24. septembri sacentīsies liepājā ar mūsu
pilsētas vienību.

Kēnigsbergas, futbola izlase* pamata sa-
stāvā redzēsim Austrumprūsijas metstarvie-
nibasi V. t. B. KOnlgsberg 10 spēlētājus. To
vida izcilus futbola personības tr vārtu*
sargs SchOneback's, (šogad iedalīts
Vācijas valstsvienības rezervē) un S o-
dellfa — puslabaia uzbrucējs, labākais
81 posteņa izpildītājs Austrumprūsljfi.

Ka Kēnigsbergas pilsētas vienība tiešām
uzstāsies reti spēcīgā sastāvā, pierāda tās
panākumi Vācijas šīgada futbola meistarī-
bā. Šeit Kēnigsbergas izcilais futbolistu
komplektē] ums starp daudzām spēcīgām
vienībām tika līdz ceturtdaļfināla cīņai. Un
ceturtdaļfinālā V. f. B. KGnigsberg zaudēja
Blau - Weias Berlin vienībai Berlīnē ar
2:1 (0:0) rezultātu, pie kam kenigsbergieši
otrā spēles posmā veda ar 1:0, un pēc iz-
līdzinājuma, tikai nedaudz pirms spēles
beigām Blau-Welss futbolisti guva uzvaru
nesošos vārtus.

Kēnigsbergas futbolisti ved zemu kom-
bināciju spēli, un iznīcinošus triecienus dod
tikai pēc tam, kad nostādījuši kādu no sa-
viem uzbrucējiem pilnīgi brīvu pretinieku
vārtu priekšā. Ka arī pašreiz viņu vienība
ir lieliskā «formā», apliecina tas nupat iz-
cīnītais milzīgais panākums pret S. V. In-
stenburg futbolistu sastāvu. Sai cīņā V. f.B.
Konigsberg vienībasuzvara teicās ar aug-
stu 12:0 (5:0) vārtu attiecību, pie kuras rea-
lizēšanas sevišķi daudz nopelnu piekrita
viņu puslabam uzbrucējam Sodeik'am.

Liepājas pilsētas vienības sastāva no-
skaidrosies svētdien pl. 12 Olimpijas lauku-
mā pārbaudessacīkstē starp izlaaea futbo-
listu A un B vienībām.

Biļešu iepriekšpārdošana Kenigsbergas-
Liepājas pilsētu .sacīkstei sākot ar 21. sep-
tembri M. Melliņas laikrakstu un žurnālu
pārstāvniecībā Lielā Ielā 8.

AUSEKĻA UZVARA ROKAS BUMBA.
Ceturtdien pilsStaa stadiona risinājās

Liepājas meistarības Ievadījuma sacensība
rokas bumbā. Sīvospēkošanosstarp Ausste

ļa un Olimpijas vienībām slikti Iespaidoja
plemirkuiais laukums. Tad vēl otrā spēles
posmā spēlētājiem nācās cīnīties arī ar
turnsuvjo cīņa risinājās nokrēslā. Tādēļ
arī daudzrela pajuka labi Ievadīti uzbru-
kumi kā Vilmai, tā otrai vienībai. P8c olim-
piešu 2:1 pārsvara spēles pirmā posmā, gala
rezultāts sacīkstei noslēdzoties tomēr tei-
cās 4:3 labvēlīgs Ausekļa vienībai, kas

icīņā Izgāja šādā sastāvā: Dekovics, O. Dzār-
vēns, Jurkevies, LukSevica, Austrutāns,
Lācis, Lukasevies, J. Grīnbergs, Klaišls un
Rubenis. Olimpijas krāsu aizstāvji bija:
Lagzda, Srāders, V. Dz&rvēns, KiršfeldsĻ Ka-
diķis, Ābols, E. Mednis, Lejnieks, Jūrmala,
AuderiņJ un O. Mednis.

OlimpicSi, spēli uzsSKot, ievadīja strau-
jusuzbrukumus pretinieka vārtiem. 7. min.
E. Mednis savai vienībai atzīmēja pirmo
panākumu. Un pēc sekmīgas sadarbības)ar
līdzcīnītāliem E. Medņa bumbas raidījums
pretinieka vārtos 15. min. izteica Olimpijas
vienības 2:0 pārākumu. Bet arī Ausekļa cī-
nītāji bija pārvarējuši sākuma apjukumu,
un turpinājums Olimpijas vienību no
vārtu zaudējumiem elāba vienījrl aizsardzī-
bas un vārtusarga Lagzdas nevainojamā
darbība. 24. min. olimpiešiem bija liktenī-
ga. Vlou cīnītājs Ābols soda laukumā cen-
tās atvairīt bumbu, par ko Ausekļa labā
Klaišls izpildīja 13. m «oda metienu. Rezul-
tāts mainījās uz 2:1, kāds stāvoklis palika
līdz puslaika beigām.

Arī otrā spēles posma Bfikumā dominēja
Olimpijas cīnītāji Viņu Lejnieks jau 4.
min. paaugstināja rezultātu uz 3:1. Nedaudz
vēlāk izdevību gūt vārtus no 13 m soda
raidījuma atstāja neizmantotu olimpietis
Jūrmala. Daudz darba bija Ausekļa vārtu-
sargam Dekbvicam, bet viņS droši ņēma
pretinieku raidītās bumbas savā ziņā. Ar
2. pusi. 14. min., kad Ausekļa cīnītājs
Klalšlg samazināja rezultāta attiecību uz
3:2. spēles vadību pārņēma viņa vienība.

' Sa<?kanoti raiti darbodamies, Ausekļa uz-
brucēji izveda cīņu olimpiešu vārtu nrlek-
šā. Anstrutēr» 17. min. ar 13 m sodu, ko
izpelnījās olimpietis Kadiķis, stāvokli izlī-
dzināja 8:3. Olimpijas uzbrucēji, st&vu līdz-
cīnītāiu pussanai līnijā pietiekoši neatbal-
stīti, turpinājumā nespēja pretinieka vār-
tus nopietni apdraudēt. Ausekļa pārsvars
ar katru turpmāko spēles minūti teicās cē-
lāks. 2S. min. Klaišls ar patālu negaidītu
bumbas raidījumu pārspēja Olimpjas vārtu-
sargu. Un šis viņa panākums deva Au-
sekļa vienībai 4:3 uzvara.

Izšķiroši spēlepsr Liepājs* rokas bum-

bas meīstarnosaukumu starp AuseKļa uc
Olimpijas vīSnībām notiks otrdien, 21 sept
pl. 18 pilsētai stadionā.

Bekansitmachurag
Mit dem 1. Oktober 1942 verlieren

aile vom Kommando der Seeverteidi-
gung Libau ausgestellten Ausweise
zum Betreten des Kriegshafengelān

des, die die Nummern 1 bis 3957 tra-
eren, ihre GUltigkeit.

Ausweise mltdiesen Nummern, die
nach dem 1. Oktober 1942 noch vjr-
?ewiesen werden, werden von den
Posten bezw. Streifen abgenommen.

Die am 1. Oktober 1942 ungultl^
werdenden Ausweise konnen im Ge-
schaftszimmer des Standortoffiziers,
Gebaude der Seekommandantur,
Kornstrasse Nr. 27, gegen neue Aus-
weise, unter Vorlage einer Bescheinl-
etmg, der Dienststelle, Firma.Gemein-
deverwaltung usw., bei welcher der
Ausweisberechtigte beschaftigt bezw.
wobnhaft ist. umgetauscht werden.

Libau, den 16. September 1942
Der Seekommandant Libau.

P^ilnoļums

Ar LW3, g, 1. oktobri savu SerTgu-
Lrsj alasardzlba s pa

apliecības
. kura: i

numuH 1 līdi. 39r>7.
Apliecības ar §lem numuriem, ko

vēl uzradīs pēc 1942. g. 1. oktobra,
sargposteņi, resp. patruļas atņems.

Apliecības, ka s ar 1. oktobri zaudē
derīgumu, var apmainīt pret jaunSm
apliecībām Standort'a virsnieka darb-
istabā, Jūras komandantūras 5kā,
Graudu ielā 27, iesniedzot darba vie-
tas, firmas, pagasta valdes u. 1.1. ap-
liecību, kur nodarbināta persona, kārt
tiesības uz apliecību.

Liepājā, 1942. g. 18. septembri
Jūras komandants Liepājā.

MĀKSLĀ
LIEPĀJAS OPERAS UN DRĀMAS

TEĀTRI
šodien, pl. 19.30 — Veltīgā uzmanība. Ie-
ejas maksa RM 0,30—2.—. Derīga^ 18.
septembra izrādei iegādātās biļetes. S\
rMcn, pl. 18,30 — Lohengrtn's (vācu v». i.J.
Ieejas maksa RM 0,40—3,—. Pirmdien, pL
19,30 — Klaudas Gernāņas un Karl'a Hum-
pelstetter'a Dziesmu vakars. Ieejas maltss
RM 0.40—8,50. Abonementa kartes nede-
rīgai Sezonais Rbonementiēra (uz vēlēša-
nos) biļetes uz savām vietām Jālfigādājās
līdz 19. sept. (Ieskaitot).

PEDEJA SIS SEZONAS ZEĢELESANAS
SACĪKSTE.

SvBtdldn Liepājas ezerā Olimpijas un
Liepājas jachtklubl rīko pēdējās iii «tto-
nas zēģelēšanas sacīkstes. Starts no 0':;n-
pljas jachtkluba. Ar šīm sacīkstēm no*
<ies šīgada regates. Augstais ūdens stā-
voklis un vētra sola labu» rezultātus.

LIEPĀJAS IZLASES FUTBOLISTIEM
A vienībā: Lazdiņam, Sudmalim, Tt-

lam, Zlņģim I, Jēgeram, Mllleram, Apsē-
riam, ZIņglm II, Krūmiņam, Heibllgam
Jurcenko. B. vienībā: Dekovlcam, '
sonam, Miemlm, Kārkliņam, Lukševi'
Jainševsklm, Abeļskroderim, Gulbim, Kļa-
vām, Pti&kinam un Krāakurlm, rezer-
v 5 : lentām, Upenlēkam, Storchom
Guzlkātam I obligātorlski JālerodaE rit, pl
11,30 pārbaudes spēlei sakarā ar Liepājas
pilsētas vienības izraudzīšanu sacīkstei &T
Kēnigsbergas vienību. V. Daukās,

Futbola sekcijas vadUSj».

Atblldīrsis redaktors: ANDREJS VINDAV8
īsdrvējs: KRISTAPS GRAMATNIKKS.

BMskcIJs. kantoris, ekspedīcija nn iplattavt
LIspIJI. Pssts iHā I.

Tālruņi: stbildlgslf redaktors 17*0.
ItdtvBjs 784. redaktori 150t, tnforaā
tori 811, kantoris an ekspedīcija 1'9.

Tftoll rlķtnt: psstl — 6181. Litvijsc
htnsl - 181.884. Karsemcs krljkssS
I IrpSJB — 814 an Handels- asi Kre
dltbsnk'l MepIJI — 103S.

I slkrskats sboneisnss mskss RM 1,7t
minēti. Slndlnljama mskss — RM O,"*
petlt rinfllņ», spsvelknml — RM 8,—

Psrskstīlsnot pieņem «Knrsemos VlrsU»
?n pasts kantoros.
Iespiests alta tsb «Korssmat Virsis»
ssUstavfl

AICINĀJUMS DZELZCEĻA DARBNĪCU
FUTBOLISTIEM.

Sakarā ar dzelzceļa darbnīcu un metal-
urģiskās fabrikas futbola vienību salkst',
šodien pl. 17, Olimpijas laukumā pl. 18.30
aicināti Ierasties šādi dzelzceļnieku vienī-
bas futbolisti: Boclnovskls, Laumania,
Svara, Celmiņš, Ziņgls, Mlcmls, Lv
Upenieks, Treilibs, Helmanis, Rozenštolnfl
un Gavars. Kā tiesnesis aicināta ierasties
Caune (Tosmare).

9000. talcinieks

Tautas palīdzības talcinieku skaits
Liepājas apriņķī turpina pieaugt.
Talcinieku rindāls stājušies pagastu sa-
biedriskie darbinieki, lauksaimnieki
un laukstrādnieki.TautagpalīdzībasLiepājas apriņķa komitejas birojs ši-
nīs dienās reģistrējis 2000. talcinieku.
Tais ir Aizteres pag. Tīruļu māju '
laukstrādnieka 20 g. v. Visvaldis
Grullis
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