
Starkere Kcmpfta^gkeit im
nordiichen Abscfonits der Ostfront

Aus dem Flihrerhauptguartier 4. April

Das Oberkommando der Wehr-
macht gibt bekannt:

Im Donezgebiet und im mittleren
Abschnitt der Ostfront fūhrten die
Sowjets vereinzelte Angriffe. Sie
wurden unter schweren Verlusten
des Gegners abgevviesen. Eigene An-
griffsunternehmungen waren er-
folgreich.

Im nordlichen Frontabschnitt star-
kere Kampftātigkeit. Allein im Ab-
schnitt eines Armeekorps wurden 15
feir.rlliche Panzer vernichtet.

Kampf- und Jagdfliegerverbāndd
griffen n. iitārische Anlagen in Mur-
mansk j arker Wirkung an, Im
Hafen wurde ei.n Handelsschiff durch
Bombenwurf beschādigt.

Die Sturmgeschūtzabteilung 197
hat šeit Beginn des Ostfeldzuges 200
fdndliche Panzer abgrschossen.

In den ersten drei Monaten dieses
Jahres erlitten die Sowjets bei ihren
erfolglosen Versuchen, die deutsche
Ostfront ins Wanken zu bringen, so-
wie bei deutschen Angriffsunter-
nehmungen schwerste Verluste an
Menschen und Material. Neben beson-
ders hohen Ausfāllen an Toten verlor
der Feind in der Zeit vom 1. Janu-
ar bis 31. Marz 1942: 104128 Gefan-
gene, 2167 Panzer und 2519 Ge-
schūtze.

Die sowjetischen Luftstreitkrāfte
verloren vvāhrend der gleichen Zeit:
1765 Flugzeuge in Luftkāmpfen, 250
Flugzeuge durch Flakartillerie, 595
Flugzeuge durch Zerstorung am Bo-
den und 110 Flugzeuge, die durch
Verbānde des Heeres abgeschossen
wurden

Indija noraida angļu valdības pnekšfcfiius
Baafcr-sg, g, apr. (DNB). Indijas

nacionālā kongresa padome Šorīt sa-
nāca uz īsu sēdi. Kongresa prezidents
partiju pārstāvjiem paskaidroja, ka
Kripsam ^akar nodoto kongresa atbil-
di pagaidām nepublicēs. Kongresa
prezidents kopā ar Panditu Neru šo-
dien bija rīta apmeklējumā pie Krip-
sa, lai informētos par Anglijas kara
kabineta nostāju pēc Kripsa priekš-
likumu noraidīšanas. Kongresa prezi-
dentam un Panditam Neru Kripsa
klātbūtnē būs arī apspriedes ar ģen.
Vevellu. Ģen. Vevellam šorīt bija
ilga apspriede ar Kripsu.

Londonā vakar vakarā saņemta zi-
ņa, ka Indijas nacionālā kongresa iz-
pildkomiteja ar 37 pret 16 balsīm no-
raidījusi angļu valdības priekšlikumu.

Lai indiešu tautu tagad iebiedētu,
visā Indijā patlaban notiek plaši mi-
litāri manevri. Bombejā šodien sākās
manevri, kuru mērķis pārbaudīt pil-

sētas aiic^ilzlbu pret uzbrukumiem
no jūras. Manevrospiedalās kāds ang-
ļu kreiseris un vairākas lidmašīnas.
Tās virs pilsētas nometa dūmu bum-
bas.

IEŅEMTA STRATĒĢISKI
SVARĪGA PROMES PILSĒTA

Tokijā, 3. apr. (DNB). Japāņu ope-
rācijas Burmas frontē attīstās loti sek-
mīgi. Delhijas raidītājs šodien ziņo,
ka angļu spēki no savām aizsardzības
pozīcijām piePromt^ , atspiesti un at-
kāpušies uz ziemeļiem no pilsētas.
Arī Londonas raiaitājs atzīst, ka
«stratēģiski svarīgā Promes pilsēta
kritusi japāņu rokās».

Arī Sitangas upes frontē japāņi
operē ar labiem panākumiem. Rajonā
uz ziemeļiem no Tungu , tie virzās
pret Jedašī. Visā frontē ļoti aktīva ir
japāņu aviācija, kas vakar sevišķi
smagi bombardēja kādu pilsētu Zle-
meļburfnā.

BOĻŠEVIKU GPU IRĀNA
STRADA...

Adana, 3. apr. (DNB). No Tehera-
nas ziņo, ka turienes GPU uzstājāstā
sauktās boļševiku «studiju komisijas»
vārdā. Šinī komisijā ietilpst 100
boļševiku, kuriem kā aģenti un palīgi
vēl pievienojas 500 Irāna žīdu un ar-
mēņu. Pēdējiem Irānas apstākļi pazī-
stami un tie ir galvenie nodevēji un
novērotāji. «Studiju Komisija» novie-
tojusies Teheranas diplomātu kvar-*
tālā.

Ankaras atentāta prāvā gacdimi
sensacionāli atklājumi

Berlīne, 3. apr. (DNB). No Berlīnē
saņemtām ziņām par Ankaras prāvas
norisi, paliek iespaids, ka tur var at-
klāties sensacionālas lietas. Berlīnes
politiskās aprindas konstatē, ka boļ-
ševiki Turciju grib padarīt par čekas
aģentu darba lauku, pie kam šo aģen-
tu darbība vērstos pret to valstu re-
prezentantiem, kas uzskatāmi par jau-
nās Eiropas darba cēlājiem. Berlīnes
ielas aprindas tālākos konstatējumus
uzskata par atkarīgiem no prāvas no-
rises.

APSŪDZĒTO PRETRUNAS
ANKARAS ATENTĀTA

PRĀVA.

Ankarā, 3. apr . (DNB). Ankaras
atentāta prāvā vēl turpinājās apsūdzē-
tā Seimana nopratināšana. Viņš iz-
teicās, ka boļševiki no tā vispirms pie-
prasījuši atentāta sarīkošanu pret
Vācijas ārlietu ministru von Ribben-
trop'u, tā iespējamās viesošanās laikā
Balkanos, pie kam šim atentātam bi-
jis jānotiek Turcijas teritorijā. Tālāk
Seimans vairākkārt pieminēja kādu
savu draudzeni, komunisti Annu
Horvātu, kura to ietekmējusi no-
virzīties boļševiku — ekstrēmistu
rindās.

Tad sākās abu Padomju savienī-
bas pilsoņu Pavlova un Korņilova no-
pratināšana, pie kam abi kategoriski
noliedza apsūdzēto turku pazīšanu.
Pavlovs apzīmēja sevi par padomju
Ankaras vēstniecības tirdzniecības
pārstāvības ierēdni.

Ar neslēptu nicināšanu Pavlovs
pieprasīja pierādīt ar lieciniekiera

faktu, ka viņš vispār kādreiz sastapies
ar Seimanu un tā draugiem.

Līdzīga bija arī Korņilova izturē-
šanās.

^
Sākās diskusija starp padomju

apsūdzētiem, tiesu un prokuroru.
Abu apsūdzēto krievu taktika šķiet
šāda: izlikties par provokācijas upu-
riem un bez tam upurēt ar iebildumu,
ka tie nepietiekama tulka dēļ nevar
sekot prāvai. Tiesa nolēma nozvērināt
jaunu tulku.

Juras telpa noslēgts loks ap
ienaidnieka teritoriju

Berlīne, 3. apr. (DNB). Vācu bru-
ņoto spēku virspavēlniecības vakar
publicētos skaitļus par marta mēnesī
nogremdēto ienaidnieka kuģu tonnāžu
Berlīnes prese apzīmē par rekorda
sasniegumiem.

«Berliner Borsenzeitung» raksta:
«Kaut arī jūras ar katru mēnesi kļūst
tukšākas, vācu ieročiem tomēr izde-
vies nogremdēto kuģu un tonnāžas
skaitļus strauji kāpināt. Plašā telpa
no Ņufaundlendas līdz Karaību jūrai
kļuvusi par kuģu kapsētu. Kuģu ka-
ravānu stiprā apsardzība nav spējusi
mazināt šīs briesmas Nr. 1 —i ka
amerikāņu adm, Stārks apzīmējis
vācu zemūdenes. Vācu zemūdenes
cīņā pret ienaidnieka kuģu karavā-
nām ar panākumiem operē visās jūrās
un gūtās sekmes jūtami ietekmē arī
citus kara laukus, jo tās saskalda
pretinieka spēkus uU atņem tiem ie-

spējas pārņemt iniciatīvu savās ro-
kās».

«Deutsche Allgemeine Zeitung» at-
zīmē: «Nogremdētās tonnāžas skaitļi
ar katru mēnesi nemitīgi pieaug. Jan-
vārī nogremdētas 400.600 brt, februā-
rī — 525.400 brt un tagad martā ar
646.900 brt, sasniegts nogremdēto
ienaidnieka kuģu tonnāžas augstais
skaitlis. Te jāpiezīmē, ka šajos
skaitļos nav ietverti boļševiku kuģu
zaudējumi, kā arī itāļu un japāņu pa-
nākumi. Sevišķi izceļama sadarbība
starp vācu un japāņu kāta flotu spē-
kiem, kaut arī tie darbojas tālu at-
šķirtos operāciju rajonos. Ar savām
operācijām Indijas okeānā un gūta-
jiem panākumiem Savienoto valstu
Klusā okeāna piekrastē, japāņu sadar-
bībā ar vācu kara floti, tagad noslēgts
loks jūras telpā ap ienaidnieka terļ-
torriu*-i

Stiprāka kaujas darbība frontes
zSemelu dala

Vadoņa galvenā nometne 4. aprīlī

Bruņoto spēku virspavēlniecība
ziņo:

Doņecas apgabalā un austrumu
frontes vidusdaļā boļševiki izdarīja
atsevišķus uzbrukumus. Uzbrukumus
atvairīja ar smagiem ienaidnieka
zaudējumiem. Pašu uzbrukumu pa-
sākumi bija sekmīgi.

Frontes ziemeļu daļā stiprāka kau-
jas darbība. Viena vienīga armijas
korpusa posmā iznīcināti 15 ienaid-
ka tanki.

Bumbvedēju un iznīcinātāju vienī-
bas ar labiem panākumiem uzbruka
militāriem mērķiem Murmanskā. Ostā
ar bumbas trāpījumu bojāts kāds
tirdzniecības kuģis.

197. triecienlielgabalu nodaļa kopš
austrumu karagājiena iznīcinājusi 200
ienaidnieka tanku.

Šīgada pēdējos trīs mēnešos boļše-

viki savos nesekmīgos mēģinājumos
satricināt vācu austrumu fronti, kā
arī vācu uzbrukumu pasākumos cie-
tuši smagākos zaudējumus cilvēku un
materiālu ziņā. Blakus lielajam kri-
tušo skaitam, ienaidnieks laikā no
1. janvāra līdz. 1942. g. 31. maitām
zaudējis: 104128 gūstekņus, 2167 tan-
kus un 2519 lielgabalus.

Padomju aviācija tanī pat laikā
zaudējusi: 1765 lidmašīnas gaisa cī-
ņās, 250 lidmašīnas notrieca zenītar-
tilerija, 595 hdmašīnas iznīcinātas uz
zemes un 110 hdmašīnas notrieca da-
žādas armijas vienības.

Bombardēta Zviedrijas
stacija

Stokholmā, 3. apr. (DNB). Kā TT
aģentūra vēstī, ceturtdienas vakarā
gaišā mēnesnīcā zviedru pierobežas
stacijai Haparandai, Zviedrijas - Somi-
jas pierobežā uzlidojusi kāda sveša
lidmašīna, nometot Zviedrijas pusē 5
sprāgstbumbas. Pēc bumbu nomeša-
nas rio austrumu puses nākušā svešā
lidmašīna atkal nozudusi austrumu
virzienā. Postījumi nav nodarīti. Tā-
pat neviens nav ievainots.

svelos
Kad saule arvien neatlaidīgāk un

augstāk kāpj debesu kalnā un ar sa-
siltajiem stariem uzvar ziemas

aukstumu un salu, modinot jaunus
dzīvības spēkus dabā, atnāk arī Liel-
dienu svētki. Sie svētki jau tāpēc
vien runā uz mums gaišu un priecīgu
dzīvības uzvaras valodu, ka tie sakrīt
ar pavasara atnākšanu, pavasara, kas
drīzi vien liks zaļā segā tērpties ze-
mes vaigam.

Un tomēr, šiem svētkiem ir vēl
daudz dziļāka un nopietnāka valoda;
tie liek mums ieklausīties kādas va-
renas dziesmas skaņās:

«Akmens ir vēlies,
Kristus ir cēlies,
Priecājies, priecājies draudze!»

Lūk, taisni šis sensenais Lieldienu
vēstījums, šis gadsimtiem cauri ska-
nējušais Lieldienu sveiciens padara

ar gaišajiem augšāmcelšanās un
bas uzvaras svētkiem. Tas dziļi

mūsu sirdīs ieraksta ticības atziņu: n e
tumšajam kapam un salta-
jai nāv es varai pieder pē-
dējais vārds, bet gan gais-
mai un dzīvībai; neviens
akmens nav tik liels un
varens, kas varētu aiz-
kavēt mūžam nemirstīgā
taisnības, patiesības u n
dzīves apliecinātāja u n
augšupceļā j a gara aug-
šāmcelšanos. Šīs Lieldienu ti-
cības gaismā ikviena dzīvotgribētāja
tauta ir iesildījusi un stiprinājusi savu
dvēseli visgrūtākos un smagākos brī-
žos. Ar šo ticību sirdīs veselas tautas

un viņu vadoņi ir gājuši cīņās un vi-
su ziedojuši, pat visdārgāko — savu
dzīvību atdevuši par saviem svētu-
miem, par labāku un gaišāku nākotni,
par tautas un tēvzemes brīvību. Gan
kā rupjas despotiskas Varas upuri,
gan neskaitāmos cīņu laukos simti un
tūkstoši varoņi ir nolikuši savas gal-
vas uz tēvzemes altāra tai dziļajā ti-
cībā: Miesu var nokaut, bet garu —
nē! Sī augšāmcelšanās ticība ir
arī parādījusi tautām tās mūžīgās
vērtības, ko nevar aizskalot nekādi
ūdeņi, ko nevar aprakt nekādas ze-
mes dziļumos un ko nevar iznīcināt
nekādi spēki, kaut arī dažu bridi lik-
tos, ka tas notiek. Šī ticība tāpēc nes
to nesalaužamo spēku, kas tautas
ved uz priekšu pāri visām grūtībām
UI1 ceļ Ui augšu pretim pilnvērtīgā-
kai dzīvei.

Sāau augšāmcelšanās ticības vare-
no spēku ir jutusi arī latviešu tauta,
iedama savās likteņa gaitās. Tur tau-
tiskās apziņas modinātāji, tur tautas
brīvības cīnītāji, tur nepārredzami
pulki labāko tautas dēlu un meitu,

OL'urglu. 2. U»u.)
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Pēc Lieldienām

neaizmErstoet mAoi
krāsainos ometalus



viru un āi&mt sirmgalvju un hāfmf
brāļu un mfisu i^kšs moku i-:.
rcs un tālās Sibīrijas «alā un. nscll-
vecīgajos apstākļos ir izdvesuši savus
pēdējos elpas vilcienus, tomēr, kā
mēs, palicēji, ticam, ne mirkli tie nav
šaubījušies, ka nāks laiks, kad atkal
celsies augšām tautas svētumi. Un
arī latviešu arājs, pagājušā gada pa-
vasarī ar smagu sirdi sēklu zemē kai-
sīdams, ne mirkli nav šaubījies, ka
drīz, it drīz novelsies no viņa tautas
drūmā likteņa kapa smagais lielinieku
varas uzliktais slogs un ausīs tautai
jaunais augšāmcelšanās rīts. So lat-
viešu tautas augšāmcelšanāsrītu ie-
zvanīja Lielvācijas vadonis Ādolfs
Hitler's un viņa varoņu slavas vai-
ņagotās armijas uzvaras gājiens pret
cilvēces kultūras lielāko ienaidnieku
— boļševismu. Tāpēc šinī gadā, kad
latviešu tauta atkal brīvi var svētīt sa-
vus Lieldienu svētkus un līdz ar to

pieminēt arī savu augšāmcelšanos
gaišākai nākotnei, piiokā un pateicībā
pukst katra latvieša sirds un jūt, ka
jāpieliek visi spftld, lai jo drī/nk pa-
nīktu galīgo uzvaru, un dlvēcfi *

te-
zvamtu ilgstoša miera augšāmcelšanās
sākumu. Māc. O. Blūmbergs,
(ifirļmi-^-nr—riMiiaiii—??——1^—^« —nin i — ? m

Iecelti lautas dzīvi speķa
mmmm kīti konu vifitiil
Līdz šim Tautas dzīvā speķa veicināša-

nas darba kopa darbojās tikai Rīgā, pro-
vinces iedzīvotājiem sniedzot vajadzīgos no-
rādījumus un padomus vērtulēs. Turpmāk
darba kopas darbosies ari provincē, uz
vietas kārtojot ar (autas dzfvo ipēku sais-
tītos jautājumus. Vetellba* depšri direlc-
ton sinia dienli u-iitii:- apriņķu un p
darba kopu vadītājus, kuyl jau it&jl
darbā. Liepājas pilsētas darba kopu vadīs
Enerģijas apgādes Liepājas nozares finan-
iču un grāmatvedības daļas vadītājs Kārlis
Līdums, bet par apriņķa kopas vadītāju iz-
raudzīts Liepājas pils. un apriņķa tautsko-
lu inspektors Ādams -Jēkabsons. Kuldīgas
apriņķi vadītājs būs prāvests Oskars Sa-
kārnis, Ventspils apr.— Arnolds Grosbuchs.

ON. Rutā. Izdevniecība «Zolta Ābele»
nodomājusi izdot ilustrētu almanachu par
boļševiku valdīšanas gadu Latvija. SU iz-
idevums domāts latviešu tautas ciešanu at-
tēlošanai, lai paustu nākošajām paaudzēm
par boļševistiskā terora šausmām. Lai šo
darbu varētu izveidot pēc iespējas pilnīgu,
latviešu iestādes, dienesta vietas un ari
privātpersonas uzaicinātas līdz 1. maijam
aizdevuma kārtā nodot izdevniecības rīcī-
bā fotogrāfijas un citāda veida attēlus.
Almanachs iznāks 1. jūlijā, dienā, kad vācu
bruņotie spēki padzina boļševikus no Lat-
vijas.

ALMANACHS PAR BOĻŠEVIKU
VALDĪŠANAS CiADU LATVIJA.

Lieldienu sarīkojums Dunikā
Dunikas lauksaimniecības bledribn, 2. Liel

dienās vietējā sarīkojumu zālē rīko teātra
Izrādi un koncertu. Izrādīs Ev. Grāmatnie-
fces komēdiju «Kā Pampāļu Pēteris sievu
meklēja». Koncertā dziedās pagasta noorga-
nizētais viru dubultkvartets.

ŠŪPOLES
Kārlis Ledāi*.

Sarkanais šifera jumts spožajā pa-
vasara saule starp vēl kailajiem ko-
kiem kvēloja ka spilgta liesma. Pāri
ēku jumtiem lēni griezās vēja rotors.
Tās bija Regula mājas, priekšzīmīgā-
ks, saimniecībā visi apkārtai. Ha mo-
dernās seklās kūts durvīm liels pin-
kains Lācis nikni raustīja ķēdi,

«Lāci, Lāci, vai tad kauna nemaz
nav ka nepazīsti ciemiņa», sārta mājas
meiča ar spožu piena trauku roka ap-
sauca nemitīgo rSjēju, bridi ari pati
adukod*ffi«j svelajā oižmičS, 2SBfl tui-
vsjās pa g&m.

Suns vēl dažas reizes kdtri ierija*,
tad nomierinājās un savām lielajā
spalvā iegrimušajām acīm v
agro nācēju, brīžiem viegli pavēdinā-
dams kuplo asti. Likās, viņš it kā
pētīja, vai nācējs draugs vai ienaid-
nieks, jo pēdēja laikā tik daudz un
dažādi ļaudis bija iegriezušies Roguļu
pagalmā. To visu redzēja uzticīgais
mājas sargs un katru apsveica ar
savu rupjo balsi, kas bija jau gluži
aizsmakusi. Ieraudzīdams, ka aiz
ēkas stūra parādās mazliet uz priekšu
salīkušais saimnieka stāvs, kas stei-
dzas pretim nācējam, L5eis galīgi no-
mierinājās un ielīda savā būda-

~

Vecais Rogulis ilgi kratīja ntnā^
cēja roku un,pielicis savu ļ 11auh
stu viesa mugurai, viegli bīdīja i" m
istabas pusi, Mūļa ē.kns visa* gd»

Iekšējā izbūve Vel nebija pilnīgi no-
beigta. SliekSņi augsti izcēlās virs
grīdas pildījuma, gar sienām stiepās
vēl neaizsegtās centrālapkures caur-
ules. Ēkas otrajā galā Rogulis jau bi-
ja Iekārtojis dzīvokli sev un gājējiem,
kamēr uzbūvēs atsevišķu strādnieku
māju. Uz baltā linu galdauta brūnā
mala vāzē smaržoja tikko izplaucētie
bērzi. Tiem lidzās atradās šķīvis ' ar
krāsotām olām un alus krūze.

«Cik labi, ka tu svētkos neaizmirsi
mani apciemot», teica Roguļu tēvs,
liedams glāzē brūno alu, kas smaržoja
pēc miežiem un apiņiem. «Dzer», viņš
skubināja, pabīdīdams pielipto gļftžl
tuvāk, «utkdiipa UUdssHR*) v
šžtv~u 'miezīti kopā Vtiirš ītebaūdlrim.?.

Vecais Rogulis pēc boļševiku i&
brukuma bija pārtraucis nevien savas
dzīvoiamās £k»K 17.hfivi Ket av7 (i

tos meliorācijas darbus un citus saim-
niecības uzlabojumus. Reižu reizēm
viņa pagalmā bija iegriezušiespagasta
izpildu komitejas viri, sīki interesēda-
mies par mājlopu skaitu un saimniecī-
bas ēkām. Roguļos bija nolemts iekār-
tot valsts saimniecību un tāpēc to
desmithektāru saimniecībās nesadalī-
ja. Pagasta izpildu komitejas priekšsē
dētājs, agrākais skroderis Delvuīis.
kas vairāk skatījās pudelē, nekā cilāja
gluddzelzi, bija aps ftogāli i
par saimniecībās vadītāju. R
ar gadu piedāvājumu bija visai ap-
mierināts, tādā kārtā cerēdams sagla-
bāt vismaz v&tJ&o gtalmpidku vr

tiru, kain?r
bolifcLvinfciikai v&fffiiefhai vAmnifci*

drukns meitietis*, turpināja Regula
tēvs. — «Bet nu, Mārtiņ, izšūpo mani
labi krietni», — teica meiča un viņas
skats tik cieši ieurbās man acīs, ka
kļuva tā kā neveikli. Šūpoles lēni
iekustējās, tad lidojam arvien augstāk
un augstāk. Meiča tikai atsvieda saju-
kušos matus no pieres un iesaucās:
Augstāk, Mārtiņ, augstāk! Man uz
pieres jau parādījās sviedri, bet mei-
tietis nebija nogurdināms. Kad bi-
jām jau labu laiku tā vējojušies, pēdī-
gi atlaidos un šūpoles lēnam apstājās,
lai uzņemtu jaunu pāri. No tā laik?.
mēs kļuvām nežkiraml visu m
Tēva mājās ievedu jaunu
Tagad vairākus gadus esu»u palielā
atkal viens. Pēc gadiem ļWpol
Jauc», bfcel aoktti&a Pw i&issā
dienu gaitai/' Bt3st%
d;vi vt- Kukuli-

ru gadu Lieldienās i* atstaigāju šinī
vietā pie savām šūpolēm un garā re-
dzu tās tādas pašas kā savās jaunības
dienās. Vēl tagad it kā dzirdu fio sir-
mo bērzu klusās šalkas un jaunu lau-
žu jautrās čalas un smieklus».

Pēc pāris nedēļām pilsētā pa ielu
gāja kāds lauku virs. Tas bija vecais
Rogula tēvs. Viņa galva bija kļuvusi
vēl sirmāka, stāvs līkāks, gaita lēna.
Rādīdams vienkāršu lazdas spieķi,
vecais Rogulis teica: «Tikdaudz esmu
paņēmis no savām mājām līdzi uz pil-
sētu. Si lazda auga birzitē, kur atstā-
ju savas jaunībei dienu šūpoles. Ta-
gad viņās lapojis Hft&Al bS4$i Vffi G9»
rībat?».

Vecais Roguļa tēvs ticēja, ka kād-
reiz viņš vēl atgūs savas iekoptās mā-
jas, kuras pagasta sliņķi un dīkdieņi
viņam bija nolaupījuši.Tad viņš va-
rēs pilnīgi nobeigt savas dzīvojamās
ēkas būvi, pabeigt lauku drenāžu un
citus pusdarītus darbus. «Ne, tāda ne-
taisnība un varmācība ilgi nevar pa-
stāvēt», teica Rogulis, cieši sažņaug-
dams saujā savu spieķi.

Regula vārdi gan piepildījās, bet
viņš pats tad jau atradās kopā ar pā-
rējiem tautiešiem tālajā moku ceļā
U2 Sibīrijas tuksnešainajiem klaju-
miem. Pie Regulu mfiju kūts durvīm
pinkainais Lācis vienaldzīgi noraudzīt
jās ļaudis, kaa iegriezās miju pagal-
mā. Viņa dobjā balss vāiis iitiēskanē-
jās. līkai naktis Lācis dažreiz guri
iekaucas, gaidīdami atgri&žamies savu
vaeo saiīfciiīskv?. .

Kā tas reiz tā būs. to ticēja arī Rogu-
lis.

Izstāstījis savas bēdas un cerības,
Roguļa tēvs aicināja aplūkot viņa
Lieldienu šūpoles. «Šogad nekur nav
šūpoles kārtas, ka tikai man vienīga-
jam», viņš teica norādīdams ar roku
uz birzītes pusi. Kailajos bērzu zaros
šiki šalca pavasara vējš. Rog
apstājās pie diviem veciem celmiem.
Tie bija jau apauguši ar biezu sūnu.
«Te kādreiz auga divi žuburaini bēr-

Iz
i», viņš teica. «Sājos bērzos karājās

šūpoles. Tas bija jau sen, kad es biju
tikpat vientulis kā tagad. Toreiz šeit

ļ sapulcējās vai visi pagasta puiši
tniitaj, kw vSiņiiiš Hiiz "ķē'Ku gsīoi*
aši

«ftši?. Bsan lticol£t prag leļ&pn

Mes atkal svinamLieldienas
Boļševiku gadā Lieldienu laikā

iegāju kāda strādnieka dzīvoklī. Pie
puķotām tapetēm ar spraudīti bija
piestiprināts sienas kalendārs, kuru
greznoja gada skaitlis «1941», bet virs
tā rēgojās visu padomju tautu cieša-
nu un moku simbols — āmurs un sir-
pis. Ar sarkano drukas krāsu kalen-
dāri bija atzīmētas tikai boļševiku
svinamās dienas. Aprīļa mēneša ie-
dalījumā, kurā visas mēneša dienas
bija melnā krāsā, iepretim 13, datu-
mam ar neveikliem burtiem kāda ro-
ka bija pierakstījusi >— «Lieldienas».
Sis vārds ikvienā cilvēkā, kas nebija
žīds vai boļševiks, radīja svētku sajūtu
un pa atmiņu tekam lika nostaigāt pie
jaunības dienu šūpolēm kādas lau!u
birzītes malā, kur bezbēdīgi skanēja
jauniešu smiekli.

Tradīcijas, kas gāja no paaudzes uz
paaudzi, no tālās pagātnes līdz mūsu
dienām, boļševiki nespēja vienā gadā
izskaust. Tie to nebūtu varējuši izda-
rīt arī visā cilvēka mūžā, neiznīcinot
pašu cilvēku. Ļaudis arī drūmajā boļ-
ševisma gadā svinēja Lieldienas, kaut
arī tās nebija atzīmētas boļševiku ka-
lendāros unsvētkos bija jāstrādā tik-
pat «stachanoviski» kā pārējās darb-
dienās. Lieldienu priekšvakarā šķiro-
ties, ļaudis darba vietās viens otram
ar siltu rokas spiedienu vēlēja priecī-
gus svētkus un steidzās mājās ar
pirmajiem pavasara ziediem rokās.
Puķu pārdevējas sniedza gājējiem
preti zilās vijolītes, vai baltās vizbu-
lītes, kas bija uzplaukušas kaut kur
vientuļās mežmalās. Visur, kur vien
cilvēks vērās, viņam pretim māja

Lieldienas ... Un izkrāsotās Lieldie-
nu oias, starp kurām daudzām bija
uzkrāsotas latviešu sarkanbaltsarka-
nās krāsas, liecināja, ka tā nebija tikai
svētku tradīcija vien.

Boļševiki pret tauta Ieviesušām
sensenām tradīcijām bija nespējīgi
cīnīties, cik arī dažs viņu varasvīrs ne-
centās tās iznīdēt... Tā pagājušā gada
Lieldienās kādam milicim nepaticis,
ka kāda veikala logā izliktas krāsotas
olas. Viņš veikalniekam pavēlējis olas
nekavējoties no loga izņemt. Veikal-
nieks lūdzis milici palūkoties turpat
blakus veikala logā, kur bijušas izlik-
tas žīdu maces: ja žīdu veikalnieks no
sava loga izņems maces, viņš izņems
arī olas. Milicis it kā nokaunējies un
ne vārda nesacīdams aizgājis.

Daudzu piederīgie Lieldienās bija
jau apcietināti un aizvesti, io Čeka
strādāja nepārtraukti. Sāpes un no-
pūtas vairojās ar katru dienu. Bet
visi ticēja, ka reiz nāks augšāmcelša-
nās, ka pēc katras nākts, vienalga,
cik tumša un baiga tā arī nebūtu,
aust rīts. Latvieši savu rītausmu pie-
dzīvoja jau pēc nepilniem trim mēne-
šiem.

Šogad mēs atkal brīvi Svinam LieL-
dienas, jo slogs, kas veselu gadu bija
smagi uzgulies latviešu un pārējām
Baltijas valstu tautām, tagad aiztriekts
tālu uz austrumiem. Lieldienu zvani,
kas šorīt līdz ar saules lēktu ieskanas
dievnamu torņos, modina mūs jaunai
dzīvei.

No Getzernanes uz Golgātu
No Getzernanes uz Golgātu! Cik

svētsvinīgi un dziļa satura pilni ir mi-
nētie vārdi. Miljoniem ticīgo vērš ga-
rīgu skatu dziļās pārdomās uz Golgā-
tu, neskaitāmi svētceļniekikatru gadu
devās uz šo zemes Stūrīti Mazāzija,
lai pieskartos tām svētām vēstui ti-
kām vietām, kur senatnē norisināju-
sies visievērojamākie notikumi — kur
atradies Kristus šūpulis un kaps.
Gadu tūkstoši nav spējuši šo Golgatas
ceļu iznīcināt.

Bija Pūpolu sestdienu., vakars,
kad priekš dažiem gadiem iebraucu
gar Getzernanes dārzu Jeruzalemē.
Vēl pēdējie saules stari met fantas-
tisku gaismu uz baznīcu torņiem un
zeltītiem mohaniedaņu mināretiem,
Citkārt klusas vēsturiskās Jeruzale-

mes šaurās ieliņas pārpildītās dažādu
tautu pārstāvjiem, kuri šeit ieradušies
sagaidīt svēto auglftmceliUmfii citu
Golgatas kalnā. Ielās dzirdams īsts
bābelisks valodu mistrojums un aus-
trumniecisks skaļums, kas eiropietim
tik nepierasts.

Ir Pūpolu svētdienas rīts! Zvanu
skaņas sludina visai pasaulei šo at-
miņu priekš gadu tūkstošiem. Jeruza-
leme mostas! Milzīgie ļaužu bari do-
das pie Ciānas vārtiem, caur kuriem
Kristus iejājis Jeruzalemē, un tāpat
kā toreiz tauta Viņu tur sagaidīja ar
palmu zariem rokās, tāpat šodien kat-
ram ir rokās palmas zariņš, ar kuriem
visi kopīgi dziedādami korāļus dodas
no Ciānas vārtiem uz Getzernanes
dārzu un pēdīgi uz Golgātu. Lai mi-
nēto svētbrīdi varētu vis^ pilnībā uz-
tvert, atdalījos no lielās ļaužu jūras
un devos vienatnē pa Sāpju ceļu, pa

kuru Kristus savu Krustu nesis līda
Golgatai. Ceļā pieskāros arī tām 12
vietām, kur Kristus ejot apstājiesun
dažus vārdus runājis. Pēdīgi nonāku
Golgātā, kur ļaužu jūrā piedalās pro-
cesijas, kas turpinās arī Zaļajā ce-
turtdienā un Lielajā piektdienā
un- izbeidzas Liedlienu rītā.
Kristus augšāmcēlies — tā skandina
Lieldienu rītā miljoni svētceļnieku,
un zvanu mēle nes visai pasaulei šo
prieka vēsti. Gaisma ir uzvarēju-
si tumsu un dzīvība — nāvi.

K. Martinām*.

Radiofona programa
Katru darbdienu.

Pl. S Raidījums vācu vajuvujem . 0,15 Vin-
grošana. 6,30 Mūzika. b,4b Ziņus. 7 Zi-
ņas vācu valodā. Pec tam rīta koncerts
8 Rīta mūzika. 9 Ziņāa vācu valodā. 12,15

12,80 Ziņai vicu valodā. 12,45 Mū-
zika. 14 2iņus vācu valodfi. 15. Virspa-

cības ziņojuma Una atkārtojums un
īsas ziņas karaspēkam pieraksttlanai 16,45
Ziņas. 17 un 20 Ziņas vācu valodā. 21 Zi-
ņas. 22. Ziņas vācu valodā. Pēc tam
sporta ziņas. 24 Ziņas vācu valodā. 0,15
Noslēgums.

Otrdien, 7, aprīli:
Pl. 11.30 Tēvoča Augusta sarunas ar bēr-

niem un skaņu plates. 14,15 Latviešu mū-
zika un literatūra. J. Vītols, L. Ganīta,
Jānis Mediņš, P. Sūberts, V. Strēlerte un
M. Bendrupe. Pied.: I. Kalniņa-Sakse, T.
Kalve un V. Bišers. 15,30 Solistu koncerts.
Pied.: J. Krasnopereks un A. Sturms. 16
Mūzika. 17,15 Mandolīnu mūzika, humors
un skaņu plates. 18 Aktualitātes. 18,30
Jautra kareivju stunda. 19,15 Frontes zi-
ņas,. 19,30 Mūzika. 19,45 Preses un radio-
fona apskats, 20,15 Mūsu otrdienas kon-
certs. A. Skarlati, Joh. Bachs vmn Fr, Sū-
berts. Pied.: H. Schvartmann's (klav) un
radiofona orķestris. 22.20 Vitāla mCzikr»

Trešdien, 8. Aprīli;
Pl. 11,30 Darbam un mājai. 14,15 Kad

Jautrai melodija* ar anekdotlem kopā vi-
jas... 15,3o Mākslas raldspoguli». 16 Pū-
tēju orķestra koncerts, 17.16 Skaņu platei.
18 Aktualitātes, 18,30 Jautra kareivju stun-
da. 19. Piiekšlaaljumu cikls: Mūsu ka^a-
flote. 16,15 Pūtēju orķestra koncerts. 20.18
Vai tu zini? (Rīgas raidītāja pirmā jāutrfi
miklu atrisināšana). 21.15 Pavasara Idille
(skaņu pl.), 22.20 Kamermūzika. L. van
Beethoven'a trio C-mollāatskaņos V. Kvie-
sis, A. Dunkels un V, Zaķis. 22,50 Skaņu
plates.

Ceturtdien, 9. aprīli.
Pl. 11,30 Darbam un mājai. 14,15 V§cu-

italiešu apmaiņas koncerts. 14,45 Mūzika.
15.30 Latviešu mūzika un literatūra.' J.
Graubiņš, A. Jurjāns, E. Melngailis, un E.
Mārtiņi. Pied.: J. Lejiņš un Radiofona
koris. 16 Fr. Schubert's un Fr. List's.
Pied.: prof. W Klasen's (klav.) un Radiofo-
na orķestris. 17,15 Pēcpusdienas mūzika.
18 R. Brungaber'a raidluga «Opijs*. 19
Skaņu plates, 19.15 Frontes ziņps. 19,30
Skaņu plates. 19,45 Preses un radiofona
apskats. , 20,15 Jautri un priecīgi. 22.20
Kamermūzika. Z. Fibig'a kvintets D-durā
op. 42. Atsk. V, Ruševicss, A. Teichmanis,
A. Dēliņš, E. Mednis un ī. Ķepltlg, 22.05
Skaņu plates.



Maskavas aģitācijas nevarība
,
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ON. Rigā. Vācu prese konstatē, ka
boļševlstiskā aģitācija vispirms nemaz
nav reaģējusi uz jauno agrāro kārtību
okupētajos austrumu apgabalos. Jau-
nie fakti, ko Vācija radījusi okupē-
tajos austrumu apgabalos, sākumā
laupījuši žīdam Losovskim valodu.
Tomēr ar to panāktais iespaids visas
pasaules priekšā licis padomju radio-
fonam un presei atkal atgūt valodu.
Bet Maskavas aģitācija pret šo jauno
agrāro kārtību spēj vērsties tikai ar
neprātīgiem un nevarīgiem faktu sa-
grozījumiem. Tagad kļūst skaidrs, ka
boļševismam attiecībā uz zemnieku un
agrāro jautājumu ir vissliktākā sirds-
apziņa. Padomju konstatējumos nav
atrodams neviens nopietni ņemams
arguments. Tā Maskavas raidītājs
apgalvo, ka reichsministrs Alfred's

g'i ar jauno agrāro kārtību
atkal gribot ievest «viduslaiku or-
deni» okupētajo* austrumu apgabalos.
Boļševiku prese meklē glābiņu pie pa-
domju aģitācijas visvecākā rekvizī-

ta — cara nagaikas. «Okupētajos ap-
gabalos vācieši ieved jaunu kārtību,
kas smaguma un nežēlības ziņā pār-
spēj pat cara laikus Zeme atkal pie-
der muižniekiem, kapitālistiem un
vergu turētājiem». Kādā «Pravdas»
rakstā mēģināts pārvērst jauno agrā-
ro kārtību «dzimtbūšanas atkalieveša-
nā». Ja «Pravda» ar jauno agrārkār-
tību radīto stāvokli dēvē par «dzimt-
būšanu», kā gan tad vajadzētu apzī-
mēt to šausmīgo, bezdvēselīgo vergu
stāvokli, kādā atrodas zemnieki boļ-
ševiku kolchozos? Līdzīgus smieklī-
gus mēģinājumus novērst uzmanību
no pašu pārpilnā grēku konta izdara
arī citi laikraksti. Bet jaunās agrār-
kārtības fakti, kas jau šodien pārval-
da visu dzīvi un domas austrumos,
ar šādiem nevarīgiem sagrozījumiem
nav padarāmi par nebijušiem. Paši
okupēto austrumu apgabalu iedzīvotā-
ji, un galvenā kārtā zemnieki, dod pa-
domlu kūdīšanai nepieciešamo, skaid-
ro atbildi. Jaunā agrarkārtība visos
austrumos ir galvenais sarunu te-
mats. Neskaitāmas zemnieku sapulces
nosūtīiušaš pateicības tēlegramas
Vadonim, okupēto austrumu apgabalu

reichsministram un vācu tautai. Nau-
das ziedojumi vācu sarkanajam krus-
tam liecina par zemnieku pateicību.
Okupēto apgabalu prese raksturo at-
balsi, kādu iedzīvotājos radījusi ag-
rarkārtība. Tā krievu laikraksts «No-
vij Putj», kas iznāk Smoļenskā, rak-
sta: «Uz austrumu atbrīvotās zemes
tagad pasludināta lielā agrārreforma.
Tas ir dzīvs pierādījums tam, ka vācu
armija nav nākusi vest karu pret tau-
tu, bet gan, lai norēķinātos ar tās
kapračiem — žīdiem.» Kijevas laik-
raksts «Nove Ukrainske Slovo» piezī-
mē: «Zemniecība no padomistiem at-
brīvotajos apgabalos, ko starpā ir arī
ukrainiešu lauku ļaudis, tagad atrodas
atbildības pilnas pārbaudes priekša.
Jāpieliek visi spēki, lai godam izturē-
tu šo pārbaudi». Kādā tēlegramā,ko
baltrutēniešu zemnieki Minskas ap-
gabalā nosūtījuši Vadonim, beigās sa-
cīts: «Mūsu pateicība Jums būs: gri-
bam ar visu savu darbu kā zemnieki
uz brīvas zemes strādāt ar Jums, Jū-
su labā un par palīgo uzvaru, lai arī
mūsu citiem brāļiem drīz sistu atbrī-
vojas stunda no boļševlstiski — žī-
diskā jūga.»

Rāva* lauksaimniecības
biedrības darbs

Rāvas pagasta mājā notika vietējās
lauksaimniecības biedrības gada sa-
pulce. Sapulci atklājot, b-bas priekš-
nieks uzaicināja klātesošos ar klusu-
ma bridi godināt uz padomiju aizves-

ts biedrus — centīgākos
lauksaimniekus. Sapulces dalib
pēc tam ar trīskārtēju «Lai dzīvo» go-

|a Lielvāciias vadoni Ādolfu
r'u. Gada pārskatā, kuru noi

b-bas priekšnieks, bija redzama bied-
rības darbība 1941. g. pēdējos mēne-
šos, jo boļševiku laikā b-bas darbība
biia palīci apsīkusi. Lauksaimnieki at-
zina, ka liela vērība turpmāk veltāma
kūdras ražošanai. Pārvēlot valdi, par
b-bas priekšnieku ievēlēja Kaugaru
māiu saimnieku Jansonu, bet valdes
locekļos Klīmu, Amatnieku, Snei-
deru un Falku.

Lieldienas latviešu tautas
dziemās

Ikdienas dzīves ritmā darbam mijoties ar
svētdienām un svētku dienām, atkal pienā-
kušas Lieldienas, kas mūsu tautas dzīvē
saistītas ar skaistām parašām. Lieldienas
dabā iezīmējas ar to, ka šai laikā diena un
nakts vienādā garumā. Šie svētki vienmēr
ir miji un gaidīti katrā mājā un ģimenē,
sevišķi pēc tiem līgoja» visjaunākā pa-
audze. To apliecina arī tautas daina:

Nāc nākdama, liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēdusī .

Mīlu ciemiņu gaidot, mēs allaž mSdzam
uzpost savu māju un uzposties ari paši. Tā
dara arī pirms Lieldienām. Puiši tad aiz-
ņemti ar šūpoļu celšanu, jo šie gaismas uz-
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varas un dabas atmodas svētki nav domā-
jami bez šūpolēm un olām. Tomēr ir ari
jāzina, kur visizdevīgākā vieta šūpolēm, Jo
ne velti zeltene dzied:

Knr, bāllņi, fiūpulltl,
Nekar jūrai maliņā:
Trūkst virvīte dziedādama,
Krīt māsiņa Jūriņā .
Cik spriežams, Jūrmalniekiem kādreiz

nav paveicies jūras malā uzcelt pietiekami
ļstlprag šūpoles. Tās parasti ceļ kalna, sil-
tā saulē: «tīruma vidū, akmeņu starpā»;
«augstā kalnā, lielceļa malā»; «straujas upes
maliņā, ozoliņa zariņā» vai ari «aiz kalni-
ņa lejiņā, tai ābola sētiņā». Ir ari vietai,
kur Jūpoleg nemēdz kārt: tās neceļ labā,
auglīgā aramzemē. Svētkos vienmēr notiek
liela šūpošanās un šūpoļu vieta pazīstama

vēl trīs gadus: tur «neauga mauriņš, ne
dāboliņž». Senais latvietis ir krietns savas
zemes arājs, un šūpoles taču var kārt a"rī
citur, mazāk noderīgā zemē. Šūpoļu kār-
tīm vispiemērotākās ir oša kārtis. Ceļot
šūpoles, tās kāra stipri augstu. Dažreiz šū-
pojās arī šķūnī.

Kamēr puiši gādā par šūpolēm, meitas
.tikmēr poš māju, lai tur svētkos viss būtu
ļtīrs, spožs, jo tīra sēta un māja ir krietnas
latvietes gods. Tomēr tās neaizmirst ari
gaidāmos svētku priekus, lūdzot saulīti spTv-
dēt ābeļu dārzā, jo «tur mūsu bāllņi šūpo-
les kāra». Tiek krāsotas ari olas— saules,
dzīvības un auglības simbols. Olas krāso
bērzu lapās, sīpolu mizās, sūnās, kartupeļu
lakstos, sienā, ņemot talkā arī citus dabi-

krāsu līdzekļusKatrs
tgus . cenšas izkrāsot
pēc Iespējas skaistāku olu. Lieldienas bieži
min kopā ar zaķi, tomēr par to tautas dai-
rifis nav nekādu norādījumu. Lieldienās
ciemos ierodas arī radi, kas citādi Ir reti
'viesi. Svētku dienās Šūpojas, lai augtu gā-
ji lini, labi padotos kaņepāji un vasaru
saimniecei būtu brangas govis. Ar šūpoša-
nos cer izsargāties arī no odiem:

Ai, odiņi, masalisi,
Neēdiet šovasar:
Jau es gan Šūpojos
Visas trīs lieldieniņas.

Meitas vēlējušās krietni izšūpoties un li-
kušas, lai tās met «pa zariņu galiņiem», par
sevi sacīdamas: «cielaviņas meita biju,
zaru galu laipotajā» . Tāda, protams, no
augstas šūpošanās nebīstas. Kā tas ir vi-

sur, kur satiekas jaunības spars un enerģi-
ja, tā ari pie Šūpolēm dzirkst humors un
sprēgā asprātības. Meitas šūpadamās ap-
dzied puišus, tos dēvēdamas gan «tautu dē-
lu, mūsbrālīti», gan arī par «šķību vagu
dzinējlņu, greizu ratu taisītāju». Protams,
arī meitas saņem savu tiesu: puiši dzied, kā
šūpolēs iekāpusi «svina muca, draņķa mu-
ca» , kura tik smaga tāpēc, ka to «ko deva
govīm, apēda pati». Par velti puiši meitas
nešūpo, tāpēc meitas par šūpošanu dod at-
līdzību!

Ko došu, ko došu
Sūpolīšu kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemītei linu kreklu.

Tāpat bagātīgi dod ari viskrāšņākās un ar
gaumi latviska rakstā darinātās olas: -man
vistiņas dētln dēja, kladzināt kladzināja »
Parasti tiešām ir tā, ka vistas viscaklāk
dēj tleŠt uz Lieldienām. Var jau 6u
ari ar citiem puišiem, bet vismīļāk meitas
šūpojas; ar savu izredzēto: «viņš ievēra zel-
ta viervu. es sudraba gredzenīņu». Meitas
domā, ka tikai «bāliņš viegli pašūpos».
Dažreiz Lieldienās vecainē vai aploka sit
ripas, kas, līdzīgi olām, ari ir saules sim-
bols. Lejaskurzemē bijusī Izplatīta arī put-
nu dzīšana un pautu sišana. Tie bijuši
priecīgi gājieni lielā barā ar mūziku un
dziesmām. Ar aizdzītiem putniem domātas
raganas, skauģi un nelaimes . Svētkus pa-
rasti svin trīs vai četras dienas, bet tad ir
laiks Lieldienām atvadīties. Tas pavada ar
aicinājumu nākt atkal citu gadu,apsoloties
tās tikpat skaisti saņemt. Sniegotas Liel-
dienas aizvada ar tautas dziesmas vārdiem:

Eit projām, Lleldlenlņa»,
Ar baltām oliņām;
Es gaidīšu Jurģa dienas
Ar zaļo rudzzāiīti.

K. Stamem.
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Klusās nedēļas garīgie koncerti Liepājā
Ai i>l«-»īme par rarlirahVm kioncertlem,

k*«i notika ZalaJS ceturtdiena Sv Trīsvie-
nības un Melsta piektdienā Jannliepljati
r,ii*»-ra bn/nlrri. nav domāta kā programat
IvnlIrHrāfu kritl*k* n<iv*r(<~1ums, jo abiem
Rlom koncertiem bija «radlinma raksturs, to
projrrama nzātru roku sastādīta bez seviš
ķas. HrstnfSkas izpildītāju Iepriekšējas sa-
gatavojfan&s.

Tas nav pārmetums, bet vienkārši norā-
dījums u« to, ka šādu koncertu organizē-
šana un to prngrama* IzvPlē Jāpieiet ar lie-
lāku rūpību. Jo cvanģcllskl-luteriskae ēras
lielo dienu koncertos nedrīkst notikt mū-
zikas stilu sajaukšana, tāpat kl nav plelau-
Jaml datāfll muzikālo darbu pSrstradSJuml,
balsu vai Instrumentu parafrazējnml. Garī-
gās mūzikas literatūra Ir loti basrSta un
programas sastādīšana Klusās nedēļas kon-

certiem nebūt tik lielas grūtības nerada.
Oarī«ro koncertu programas uzņemt dar-
bus, kam Ir pseldo ararlgo raksturs, vai arī
darbus kas uzrakstīti rītā, luteriskai baz-
nīcai svešā stilā.— nozīme Intart klausītā-
jiem nepareiza Ieskatu par irarīrn mūziku
vispār tin par evaņtellskl-luterisko seviš-
ķi. Dažādi jrarfjra* mūzikas stili pieļaujami
vienīgi Individuālos koncertos, kur smagu-
ma punkts bāzējas mūzlkāll-vokālo darbu
izpildītāju InterpretBcIjas mākslā.

Koncertu programu Izpildītāji — dziedo-
ni Ludmila Sepe, Arnolds ObKtelni,
Pēteris L a 11 š e v s, cellists K. Minka,
vijolnieku A. Relnbergs, Liepājas vi-
ru vokāla kopa G. Beriunova vadiba
un ē>£e!nlekl T. Ja u ģI c t U un K. Ga-
li ņ š savus uzdevumus veica tā. ka *to pra-
sa vkņu artistiskā stāja un cieņa. JāuoK'io,

ka Lutera baznīca» ērģeles ar saviem vtb-
rai?do un tremulando garīgam koncertam
ww piemērot**, kartei ari pavadījumi ne-

tifc sulīgi un krāsaini ka ar īstam ēr-
&eUm, kun ari ar savu ārējo uzbūvi har-
moniski iesaistītos baznīcas jaukajā arebi-
tektorilkā . O. K.

GARĪGS KONCERTS ANNAS BAZNlCX.
Pūpolu svētdienā Anna» baznīca notika

garīgs koncerts. Par tā sarīkojumu baznī-
cas mūzikas mīļotajiem jāpateicas Jaunam,
apdāvinātam ērģelniekam H. Llndemanlm,
kas šinī koncertā paradīja sevi kS solists,
pavadītājs un baznīcas kora diriģents. Pro-
grama sastādīta ar gaumi un pierāda garī-
gās mūzikas Izpratni. M. Broslaa «Fantā-
zija Nr. 2» H. Llndemaņa Izpildījumā Ie-
skanēja r&rlieclnodi un spēcīgi. Ari ka di-
riģents H. Llndemanis pelna atzinību, joar
to balss materiālu, kas pašreiz atrodas jau-
na kora vadītāja rokās, viņi guva labus
panākumus . Gribētos tomēr cerēt, ka In-
terese pret dziedāšanu dos kora dalībnie-
kiem ierosmi turpmākam neatlaidīgam
darbam, un arī, ka koristu rindas papil-
dināsies jauniem dziedātājiem. Liepājas
operas solists P. LatlSevs izpildīja I, Bram-
sa «Kapsētā», kas atstāja uz klausītājiem
valdzinošu Iespaidu. Dziedonim ir plašas,
skaistas balss dotības, priekšzīmīga skola,
viņa pieeja garīgām kompozīcijām Ir sting-
ra un reliģioza. Par otro operas solistu—
A. Obšteinu, kura izpildījuma dzirdējām
«Lielo Piekto» un «Lūgšanu», jāsaka, fea
baznīcas dziesmu gars tam svešs, Izskaņa
laidara. Apgaroti un muzikāli, kā parasti,
K. Bunka nospēlēja Kalniņa «Prelūdiju un
Leģendu» un Mediņa «Āriju». Lielu bau-
du klausītājiem sagādāja arī K. Ieventeks,
izpildot arī K. VVagrner'a un R. Schuhroaun'a
skaņdarbu* . Visus priekšnesumu» rūpīgi,
Iejūtīgi un korekti pavadīja H. Llndema-
nis. Dziļu Iespaidu atstāja prāvesta K.
Valtera svētruna. Koncerts bija kupli ap-
meklēts. G. 9.

Augšāmcelšanās
TEODORS SiMANOVIČB.

Šodien ledi plaisa,
vējš kS elpa maiga,
reibums virmo gals},
klāt Ir palu laiks...
Zari vējā klanās,
klusās gaidās trīs,
drīzi jāieskanas
dziesmai debesīs,
Kuru pilnu kvēles,
pāri jumtiem prot,
zvanu vara mēles
liegi aizšūpot. ..
Šodien.augšāmcelsies
dzīvība un prieks,
Katris spēku smelsies,
Kas sev šķita nieks.—
Zvanu dziesma klusā
pāri zemei līs,
grauds, kas grimis dusa,
sapņus nokratīs.

Un no zemes melnās
asnus augšup dzīs,
kurus saules delna*
svētot noglāstīs.—
Palu nemiera krūtīs,

' liks pret sauli trauki,
sirdij gribu sūtīs,
jaunam laikam augi..
Šodien auglim celsiea
dzīvība un prieks,
Katri» spēku smelsies,
Kas sev šķita nieks.—
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Liepājas operas un drāmas
teātri

1. Lieldienās, pl. 14— Klīstošais holandie-
tis— 1. sastāvā. Ieejas maksa no 0,50 lldž
2,50 RM; vakara izrādē, pl. 19,15 — Bkam-
polo. Ieejas maksa no 0,50 līdz 2,50 RM.
2. Lieldienas, pl. 14- — Maija un Paija. Ie-
ejas maksa no 0:50 līdz 2,50 RM; vakara
izrādē, pl. 19,15 — Karmena — 2. sastāvā.
Ieejas maksa no 0,50 līdz 3,50 RM. Otrdien,
7. apr., pl. 19,15 — Čigānu barons. Safija
— Ludmila Sepe, Barlnkajs — Alfrēds Til-
tiņš. Ieejas maksa no 0,50 līdz 3 RM.
Trešdien, 8. apr., pl. 19,15 — Skampolo.
Ieejas maksa no 0,50 līdz 2,50 RM.

Pārdod
lielu molno hpsu,

zilu krcpsfitlna
rīta kleHI 11n bal-
ini ] lubas zīda
fc«ķea,flūJVimalnft>
zarniĀdai J<tirps*
augst. pnpltlutn,
maina pret t. p,
.Mi kurpain un pus-

lom
Of ar cenu h. av
kaut vi'u

izgatavo:
vairumā un mn-
'nnifl par oormi*

tām osBln:

ulikatiļas,
tupeles,
ce a somas,
kasies,
grozus,
līajoles,
dreh'u uztaus
Papīra aizkaru:
un c. koka taimn
lietas.

I'S. Turpat pērk
lapo Uoku malku
klučus un dē|iih ne
l/a—3 coll.

\ Rīgas ielā 5.
Tel. 3-5-2.

ilili paldies
draudzenēm ua
draugiem par

vrltērri Ufl apsvei-
kumiem manā

d/lmfianns di

Bitam Ghmleīevihl.

Sirsnīgi sveicam
jaunlaulātos

Emīliju un Gustavu
Leišus

Pilnu ld9pl prlskn,
l'lliiu sinll ruda*,
Pilna dzīvi laimes
Novcšlam mes Jums.

Barba biedrenes
A. G. S. A. E.

Sirsnīgi sveicam
salaulātos

Emīliju un Imantu
Burvus

K. ģlm.
I ,n\ visus ziedus,
Juimi snule vslll,
Sirdi 11» dvenell
Ar laimi zoltl

Sirsnīgi sveicu salaulātos

Kati un Jēkabu
Pickēnus

Ja gribat, lai dzīvo Jums pavnsars,
Tad esii!l viens otruni saules stiirs.

M.

Pārdod.
8 lieli vīna baloni
un viilr/ikl Hlmtl
li II 1111 ? l'/aeoll'gl
puķu po.liņi Of,
ar couu 1 Iesmu
š. av. kant. zem
„Mantas".

Meklē piedzīvotāju
vecāku vīrieti, vai
sievieti. i'iepniMl
Ezera Iela fa 21
dz. 9, p ie Bergu
sutas māja.

Meklēju
1 istabu dzlv.

vai (stilbu Helnkii
, d/Iv. Of. 8. av.
1 kant. zem 440.

Vēlos irēt saul.
3 istabu dziv.

' Vecliepftjas raj
Esmu spēj ffsizda-
rīt remontu. Of.
nodot š. av, kam

zem ,.Saulains
dzīvoklis".

Namiņu
#

nr dflrzu vClos
frBt.plodlvBJumus
alm/it I, nv. kaut.
/ ?in .Mi 41U līdz

-rilim 19

M 30- tam,
kas abgfidfil

2 pērs., ap-
stādījumu rajoufi.
Of. nodot š. uv. k
zem Nr. 403.

Skolniece meklē

gultas vietu,
vai atsev. Istabu.
Pied. nod. š av. k
/em „Skolnieeei"

Atrasta
lielāka nauda ar

dokumentiem,
Saņemami Mēme-
les iela 43, Uz. 5,
liriķis.

Atrasts
cimds,

dūrulnis, piepr.
Jukuma Ielāl,Uz.i

NoītfUfJēfs
melns portfelis
nr nottm. Portfe-
lim Ir monogr.
„H. L*. Zvanīt

\trad. saņems
pateicība.

Izīrējamas
darbu, telpas
Itfffai Iela" 31, pie

-dz.

Izrentē 11
zemi un p m
Oiaņķe.Tuv. ziņas
Nīca, «Staņisla-
vos" , tftlr. Jūrmal-
eioms J\li 9.

atrasta
maizei kaitina

Jāzepa leiaO, dz.2
i Alsterms.

tiažaudēči
fidas cimdi

kreisās rokas
«tncljns «pkfirtnfl.
f.fidzu nodot sta-
cijas bufetfl.

Liepājas pils.
valdosTird/.nlec

nod. Izsludina

par nederi»
nozaud. pa|as k.

AI). 187162,
A 75i:il2 un

, A 751813, Izd. n<
L. P. V. T. nod.

Nozaudēts
Kalna un Kārlim^
ielu raj. pelēks,
thlb, Iah. rokas
olmds. Ood. atrad
pret pnt al^ulUdzu
nodot L&ču Iela
M 12, dz. 4.

liepājus pils.
valdos Tlrdznleo.

nod. izsludina

par nederioam
nozaud. maizes k.

Ab. 11184311.
A. 823100 un

A. 823105. Izd. no
L P. V. T. nod.

Liepājas pils.
, valdes Tlrdznleo.

nod. Izsludina

W nederīgām
nozaud. maizes k

ser. Ab 220142,
A 888783, Izd. š g.

)27. ļanv. no L. P.
V. T. nod.



Sirsnīgi sveicam iesvētīšanas
diena

A. Bernāta j>kd*l
KapsSdS

Ž. K, K. K, Ž. K.
KnmBr vCl Tevīm spēks un vara
Un Tavās krūtīs īstā sirds.
Pēc gaismas centies modrā garā
Kas taiuma kā marga mirdz.

Sirsnīgi sveicam
iesvētīšanas dienā

Aleksandru Dadzis ,
k-gu i

Draugi
Janka, Runcis, Levis.

Sveicam
iesvētīšanas dienā

Sigridu Siksnas
J-kdzi. .

Kārlis I, Kārlis II,
un Ādolfs.

Mīļš sveiciens
šūpļa svētkos

Mildai Doms
ļ-kdzei.

K. F. L.

Apsveicu jubilāru

J. Cērpa k-gu
viņa 60 g. šūpļa un 45 gadi

darba atceres svētkos.
Vēlē P. C.

Sirsnīgs sveiciens
iesvētīšanas dienā

Irmai Mižuika j-kdzei

Vecpuisis.
.Laimes un cerību pilna
Lai visa dzīve Tev būtu.

Mīļš sveiciens un visu labu
iesvētīšanas dienā

Arturam Katkunam

Janits.

Sirsnīgi sveicam
iesvētīšanas dienā

Robertu Retera k-gu

r. v. R.
Lūzti, ja lauž,
Bot nekad neliecies.

Sirsnīgi sveicam
iesvētīšanas diena

Aleksandru Dadža
k-gu

Austra
un Grinberga ģim.

Daudz laimes
iesvētīšanas dienā

Mirdzai Nekurts
j-kdzei

vēlē
„Pēteris",

Anniņa un Marija.
~***~~^~~*rnraTiar—— im mi nu 111 i na—?! i ——ai
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Sirsnīgi apsveic?.m
ieivētīšanas dienā

Arvīdu Zvirbuļa
k-gu.

Šiliņu ģim.

Apsveicam
iesvētīšans dienā

Elmāru Zemtuia k-gu.
Pats cīnies, domā, spried un sver,
Pats savai laimei durvis ver.

Rītiņu ģim.

Sveicam

Valdi Dreimani
iesvētīšanas dienā.

Osipoviča ģim.

Šf Ir tava lielā diena,
Kuj-ājaunu soli spēri
Raibā dzīves pavedienā
Šodien jaunu mezglu vēri . . .

Sveicam iesvētīšanas dienā

Rūdolfu Zuļģa
k-gu,

,/rosmares" remontdarb,
darba biedri.

Palīdzi pats sev,
Tad Dievs palīdzēs tev.

Apsveicam
iesvētīšanas dienā

Olafu Grīnbergu
Ludis, Mazais, Nipo ]

_ i

Mīļi sveicam
iesvētīšanas dienā

Arvīdu Zīles k-gu
Durbes pag. Grenčos.

Pikši.

Sveicinām

Žani un Kārli
Gruntmaņus
iesvētīšanas diena

Kažis,
māsa un vecāki.

Sirsnīgs sveicienus
iesvētīšanas dienā

Sigridai Siksnas
j-kdzeiT

Albrechts.

Sirsnīgs sveiciens
iesvētīšanas dienā

Anniņai Berķis j-kdzei
Karmena un Velta.

ftt
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Sirsnīgi sveicu
iesvētīšanas diena

Jāni Baļčis
un

Rūdolfu ZuļģiS k-gus
Draugs.

Sveiciens
iesvētīšanas dienā

Arnoldam Miksona
k-gam

A. P.

Sirsnīgi sveicinām
iesvētīšanas sienā

Alfonu Subača k-gu
Novicka ģim.

Sirsnīgs sveiciens
iesvētīšanas dienā

Eduardam Goldšteista
k-gm

„ToSmares" darba biedri.

Sveicam
iesvētīšanas dienā

Robertu Pavlovska
k-gu

Brālis un svaine.

Sirsnīgs sveiciens
iesvētīšanas dienā

Gustavam Kāļa k-gm
V. L. un V. K.

Sirsnīgi sveicam
iesvētīšanas dienā

Voldemāru Bokumu
i

E. G. B. G. L. W.
?-??'?? — — — i ? ,

Mūsu sirsnīgākie laimes
ievēlējumi iesvētīšanasdienā

Oskaram Dzērvēna
k-gam.

Dzīvē Jaukā, dzīvē brašā,
Faisnu ce]u allaž iet;
Prieku staros katru dienu,
Lai Tev saule lec un riet.

Arnolds, Aleksandrs
un Arvīds.

Daudz laimes
iesvētīšanas dienā

Fricim Kraulim
vēlē māsa.

Jautrus un priecīgus
Lieldienas svētkus

Betijai Rettera
k-dzei Dunalkas „Kulbērgos".

Vē'ē Liepājnieki.

Frohe Ostern meiner
Freundin Frāulein

Wilma Strasde
wiinscht Max
M. H. B. Llbau.

Priecīgas Lieldienas

Valdai Zimbaclīa
j-kdzei

vēlē H. B. A. S.

Priecīgas Lieldienas

RIehsandraI Kobilho
j-kdzei

vēlē H. B. A. S.

Priecīgus Lieldienas svētkus

Pūces ģimenei
Ēdoles pili

vēlē Liepājnieki.

Daudz laimes kāzu dienā

Voldemāram Ignata
k-gam ar kundzi.

Vēlē tv. „Libau I".

Tā kā saulstarus gaišus
Debesis saulīte raisa
Tā lai iaiiniie Jums
Prieku un spirgtumu kaisa.

Saulainu dzīves ceļu
salaulātiem

Olgrai Zaķa k-dzei
un

Robertam Zaķa k-gam.
Vēlē Kolķens, Bergmans,

Līnerts un Pucherts.

Mīļi sveicam
dzimšanas dienā

Ruti Ļaudams
Krūtes Ķesteros Bārtā.

S. un V. ģim. Liepājā.

Sveicam dzimšanas dienā

Žani Buivida
k-gu Kalētu „Saušos".

V. H. J. H. Liepājā.

Mīļi apsveicu
dzimšanas dienā

Jūliju Kadiģa
k-dzi Kalētu „Zīlēs".

Gaiša kā saule sirds lai mirdz,
Kad ari sāpes tai pāri slīd.

Krustmāte Liepājā.

Mīļi sveicam dzimšanas
dienā mušu mīļo māsu

Austru Enkuzes j-kdzi
vecāki, brāļi,

māsas un Heinrichs.
J
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Mīļš sveiciens šūpļasvētkos

lilijai Kahaks k-dzei
Teodora BrelkSa Ielā 34, dz. S.

Edgars, Olga, Mārtiņš.

Sirsnīgas laimes uzsauktiem
Ainai Striķis

j-kdzei ar
Raimondu Kronberga

k-gu Jelgavā.
Klusi, klusi laime nāca,
Vel klusāki mīlestība.

Bērnības draugi
A. M. V. Šķēdē.

Daudz laimes uzsauktiem

Ženilal Rērīcha j^zei

Rūdolfam Hlrnlefea *-*am.
Vēlē E. J.

Sirsnīgi sveicam uzsauktos
Almu Ķiepes j-kdzi

un
Rūdolfu Gravas
k-gu Virgas Sileņos.

Vēlē E. S. K. V.

Daudz nevīstošas laimes
uzsauktiem

Olgai Lankas j-kdzei
un

Jānim Atmata k-gam.
Vēlē K. ģim. Pērkonē.

I ai mīlas uguntiņas
Uz altāra mūžam jums degtu
Un VIsusvēlfikā roka
Jūs dzīves negaisos segtu.

Sveiciens kazu diena
Annai Striķis j-kdzei

un
Alfam Krasta k-gam.

F. J. L. A. — V.
0. A. F. V. -V.

Sveiciens kāzu dienā

Emīlijai ua Imantam
Burviem.

Brigādes biedri.

Sirsnīgākie laimes vēlējumi
jaunlaulātiem

seri.

Robertam Zaķa k-gam
un

OBgai Zaķis k-dzei.
Latv. Drošības
polic. darbinieki.

Visu to daiļāko kazu diena
un turpmākā dzīvē

Itilllal Zuntnera j-kdzei

Herbertam Zēlihena k-gam.
Vēlē Zuntneru ģim.

Saulainu nākotni kazu dienā
Adollfonei

un

Kariiiii Giudaušiem
P. J. G. un A. V. B.
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Sveicam kāzu dienā

Kondrāta
k-gu ar kundzi.

„Annas aptiekas" darbin.
1 ?—T—

Sirsnīgi sveicam
salaulātos

flnlonijii»,, Vladimira
Babkovshcs

Darba biedri.

Apsveicam kazu diena

Ernu Sedola j-kdzi
un

Jāni Dzītara k-gu.
. . . Tikai dzidru saules staru.
Vairāk it neko;
Tikai maigu mīlestību
Jūsu sirsniņām!

Dreimaņa ģim.

Apsveicam jaunsalaulātos

Ernu Dšs
j-kdzi ar

likolaji UUīODradova
k-gu.

A. E. Krūze.

Sirsnīgi apsveicam
jaunlaulātos

r

Bertu un Konstantīnu
Sproģus

Pilnu pūru sudrab' latu
Pilnu setu Jaunu latvju.

Liepājas pils. slimn.
13. nod. darbinieki.

Sirsnīgi sveicam kāzu dienā

liliju Kalvlf k.dzi
un

Žani Klavsona k-gu
Emils, Saša, Olga.



Ātrā nāvē S. g. 2. aprīlī šķīrās no mums mūsu

I
? mīļais

Alfrēds Kivīts
#

savā 85 dz. g.
Uz klusu Izvadīšanu lūdz radus un paziņa» S. g.

9. aprīlī, pīkst. 15 no Grobiņas pag. Straumēm uz Lim-
biķa kapiem.

Piederīgie.
Ak Hkten kam biji tik bargs
Un ņēmi, kas mīļš mums un dārgs 1

??

? i n • • — ?— '

Sirsnīgi apsveicam
zelta kāzu kienā

Annu Ivana k-dzi
un

Krišjāni Ivana k,gu
N. S. J. S. un mazdēls.

Daudz laimes
kāzu dienā

Annai Splits j-kdzei
un

Jānim Lagzdiņakgm
Fr. A. A. E

Šoferis
vajadzīgs

Gramzdas ņiensainife sak.
Piepr. pa tālr. Gramzda 8,

vai Liepāja 62G.

Durbes upes baseina meliorācijas sahledr. u\k
I sasauc š. g. 12 apr., pīkst. 13/ Durbē, Giliiņa zālē

pelnu biedru sapulci
| ar sekojošu dienas kārtību:

1. Sapulces vadītāju vēlēšanas.
2. 1941. gada darbibas pārskata pieņemšana.
8. 1942. gada budžets.
4. Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.
6. Dažādi jautājumi.

VALDE.
1 ?«—?—? ? i ??
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P. N. D. Saldētavu pārvalde
8. g. IR. aprTH III saldētavā Liepājā, Jaunā ostmalā
Nb 20 izsludinās

rakstveida izsoli
Izolēšanas darbiem III saldētavā Liepājā. Rakstiski
piedāvājumi slēgtas aploksnes ur uzrakstu «1042. g
18. aprīli III saldētavas grīdu izolēšanas darbu Iz-
sala" adresējami III saldētavai un iesniedzami III sal-
dētavai Liapajā, Jauni ostmalā M 20 līdz i. f. 18.
aprīlim pl. 12

Piedāvājuma nodrošinājums RM 240. Tuvāki
paskaidrojumi un Izsoles noteikumi saņemami Sal-

ļ detavu pārvalde Rīgā, Eksportoslā. Tālr.29243 vai III
saldētavai Liepājā. Tālr. 2203.

Saldētavu pārvalde.
?? ?
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Uzaicinām
; visas tāspersonas,kam nodotas glabāfianā,dā-

vātas vai patvarīgi paņemtas no Ivandes dzir-
navām KuldlgBIapr. Jēkabam Ezerniekam
piederošas mantas, bijušā Alšvungas dzir-
navu īpašnieka, kas aizvests uz Padomju
savienību 1941. gada 14. jūnijā. Pieteikt
visu rakstiski vai nodot aizbildnim Augustam
Vitālam Alšvangas aptiekā ne vēlāk kā līdz
15. aprīlim 1942. g. Pretējā gadījuma uz-
skatīsim, ka mantas ir patvarīgi piesavinā-
tas un uzsāksim nekavējoši kriminālo va-
jāšanu.
Aizbildņi: Ansis Dūnis un Augusts Vitāls.

BfflBfSBH&SI
Zirgu

lauku darbiem an
3 zirgu atsperu
eoSla*vēlus pirkt
Plet Dunalkas
f)ag Tustumon
et. Dunalka 82

vai Liepāja, Palmu
. Ielā 5. dz. 1.

Sirsnīgi apsveicam salaulātos

OtiSūju Zuntners j-kdzi
un

Herbertu Zēhūzena k-gu.
B. K. un Freimaņi.

Sirsnīgi sveicam
kāzu dienā

Uiniļii Miers
J-kdži un

Boleslavu iiiiovia l
kungu.

Spīd saulīte silti, silti
Mūža teķus gaismodama I

VēlS darba biedrenes.

Apsveicam kazu dienā

Zelmu Gitlers
J-kdzi an

Ādolfu Pekuss
k-gu

Liepājas vieglatlēti

ApSTeicam
kāzu dienā

Valīdu un Kārli
Andužus

Darba biedri.

) mmmmmmmmm

Sirsnīgs sveiciens
kāzu dienā

Annai Bružis j-kdzei
un

Žanim Anzulis k-gm
Rūdis.

sirsnīgi
kāzu dienā

Annu Bružis jkdzi
un

Žani Anzulisk-gu
Roberts un Ance,

sveicinām

Apsveicam

Emīliju Rimšis j-kdzi
un

Imantu Burvis k-gu
kāzu dienā.

A, J. Burvis
Mīlestība, saticība
To no «lids Jums ievēlam

Mīļi sveicieni kāzu dienā

Anniņai tvledians
j-kdzei va

Jānim ZoineroviSa
kgm
Bijušās kolēģes

Apsveicam salaulātos

Berta un lonilailīni
Sproģus

Māte un K. G. Kodoli.

2. LIELDIENĀS
Dienas izrfidē,

pl. 14

Molla un Paija
Vakara Izrādē

pl. 10,15

Karmena
Otrdien. 7. aprīli,

pl. 1015

Cioānujorons
Trešdien, h. aprīli,

pl. 1015

Skasnpolo
Oeturtd, 0. aprīli,

pl. 10.15

Korsārs

Piektdien, 10.apr.,
pl. 19.15

ar liliju Stengell
titullomā

Nakts serenāde

Llcpēias operas
dd ararnss_ lealrts
1. LIELDIENĀS
Dienas Izrādē,

pl 14

Klīstošais
holandietis

Vakara Izrādē,
pīkst. 10,11

Skampolo

teika
Standard 1:8, 5,
F—5 emar sprau-

gu slēdz, no
l/ao—V 5°o un palie-
lināšanas aparāts
ar Leitza objek-
tīvu un iris dia-
fragmu un parbld.
kop*], dēli. labi
uzturēti, pārdo-
dami. Of. ar cenn
Kuldīgā,p.k.-N» 78.

Pārdodu
ma/.llet. plates un

patafonu no
pl. 10—18. Lielga-
balu ielā 4, dz. 0,
Jaunllepājfi.

PĀRDODAMA
mūzikas kaste

poDifons
ar 20 pusmetra
dzelža platēm.

Spēlē fckuihtl buz
elektrības. Of lOdz
nodot i. ar. kant.
zsm „MQzika.

Pārdod
a»*uu gultiņu ar
osaaimsT Bernātu
Ielā 5, dz. 13, sētā.

Notis,
grumūtas un
pastmarkas

lEltK pastāvīgi
grāmatu Tulk..

Graudu lell M 40.

Meklēju pirkt

slaucamu hozu
pret labu samaksu.
Of. nodot S. av. k.
zem 74.

Steidzoši pērk
labas piena

govis
par labu eamakbu.
Pied. nod. Tirgus
ielā 22, dz. 3, Lie-
pājā rakstiski vai

, personīgi.

Musu mīļais tēvs un brālis

I Kristaps Vārtus
I miris 8. g. 1. aprīlī 84 g. vec.

Apbedīšana 7. aprīlī, pīkst. 15 no
ļ sēru mājas Aldaru ielā .Mi20 uz Veciem|

kapiem.
Sērojošie piederīgie.
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8. g. 3. aprīlī, pīkst. 23,55 Dieva mierā uz mūžīgu
dusu aizmiga mūsu sirds mīļais uzticīgais dzīves draugs,

s, vectēllņ», vira tēvs, brālis, pensionēts Liepājas
pilsētas valdes ierēdnis

Ernsts Akerblums
savā 76. dzīv. gadā.

Apbedīšanas vietu un laiku paziņos.
Dziļi noskumušie

piederīgie.

Metinātājs,

Iatslēdznieksmeklē vietu Vai
būt ari province
Ir pašf.m navt dar-
ba rīki. Ķēžu leln
JVlB. dz. 2. Of. nod
s. av. k. zem 40o

Vācu vai.,
grāmatved.un
matemātiku

lemScaK.Džonsom,
Brīvzemnieka ielā
MM, die, 8,ne pi.
17-22,

??

Dziļi izjustu pateicību izsaku visiem,
kas piedalījās mana mīļā vīra

Teodora Jākobsona
Izvadīšanā uz pēdējo dusu.

It sevišķi pateicos māc. Šiliņa kgm,
Liep. piis. valdes dzīvokļu nodaļas darbi-
nieku saimei, manām darba biedrenēm un
tāpat visiem pavadītājiem par krāšņiem vai-
ņagiem un ziediem un par visu pārējo miļš,
mīļš paldies.

O. JSkobsons.

Š. g. 31. martā šķiras no mums
ļ mans mīļais vīrs mūsu tēvs

I Andrejs bsikovskls I
84 g. v.

Uz klusu pavadīšanu lūdz radus, fļ
? draugus un paziņas 6. aprilī, plk.<t. 14 JI no Cīravas Pūcēm uz Cīravas kapiem. 1

Sērojošie piederīgie. I

Divi kalpi
meklē vietu

(Ji -oblņfi Lielā iela"
ļ JN1 64.

ļ Kalpone
uzticama vajadz.
Uiichaielā58,dz.2.

Veļos pirkt

klavieres
CptunlnoJ t&bl uz-
turētas. Pīedāv.

nodot š. av. kant.
ļ zem .Mi 232.

lielos pirkt
3—4 lamp. malņstr

radio.
i'ledāv. nod. š. av.
kant. zem„Radlo".

Vēlos īrēt
pianino
un pērku

m&tronomu.
PledSv. lūdzu adr.
K. Veltam Ullcha
Ielā 62, Liepājā.

Tel. 073.

Steidzoši vēlas
pirkt malņstr.

radio,
no 2—4 sp. laba

kartībā.
Turpat pārdod
mazliet, vlr. velo-
sipēdu, sporta, ar

brlvrumbu.
Priekšroka radio
pārdev. Gavlezee

pag Strautiņos
tālr.23,Dlžgavleze

Steidzos!
vSlos pirkt

malņstr. radio
2—4 sp. jaunāku
mod. labā kārtībā.
Pledāv. ar cenu
nmiot š.av. kant
sam M 3D7.

Uzmanību I
Vēlos pirkt pret

labu atlīdzību
galda kupola

lampu(petrolejas)
Of. atstāt š. av. k.
zem „Lampa".

Vēlos pirkt
vienubišu saimi.
Of. nodot 8. av.k,
*em JA 412,

Apriņķa
inženieris

(vēlams būvinženieris) vajadzīgs
Ventspils apriņķim. Alga RM 230.—
mēnesi. Laipnus piedāvājumus ar
(su carlculum vltae adresēt: Vents-
pils apriņķa vecākam, Ventspili,

Vadoņa Ielā 17.

mtĒaKĒĒĒĒĒĒĒĒmmmammm
Virgas pag. valdei,

Iedzīvotāju vajadzībām, steidzami
vajadzīgs

kurpnieks
šī aroda pratējus lūdzam pieteikties
Virgas pag. valdē līdz S.g. 10.apr.,

piestādot amatnieka karti.
???B1EBH5HBSSSE
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launsalmnleisiiius
Instruktors

Jauns enerģisks,
ar lauksaimniecī-
bas izglītību, pār-
zln visas lauk-
saimniecības mi-

I sev
plemrirotu vietu,
vainu (iar Naliruile-

Olbas vadītāju,
Instruktoru vai

citu kādu piemē-
rotu vietu Uz lau-
kiem. Adr. Liepāja
p. k. 136.

Int. latviete
meklē darbu
pie vlogl. kant.

darb. padajal
pārv. vācu vai. un
mašīnrakstīšanu.
Of. nod.S. av.kant.
eem JA atiO.

llznaniKil
Steidzoši pērku

biezas ādas kungu
zābakus t& 4(3.

vēlams pusgarus,
1. pied. nodot S. av.
kant. zem 406.

Durbes dārzkopības

un biškopības pārraudzības b-bai
steidzoši vajadzīgs

dārzkopības pārraugi
Reflektantiem jāiesniedz lūgums,

adresēti- Sis biedrības valdei vai jā-
pieteicas no pīkst. 8—10 pa tālr.
Durbe — 8. Alga pēo vienošanās

VALDE.

^LiepājasMaizniekspērk
ozola un osa

plankas,
bluķus,
rEteifu dangas

sausus un nožuvušus, Lie-
pāju, Brāļu Ielā 0. Tfilr. 1355.

Aizputes amatnieku b-ba
paziņo, ka

boļševiku un žīdu pamesto

amaf & lietupārdošana
Aizputes pilsētas un apriņķa
amatniekiem notiks š„ g.

10. aprīlī, Aizputē.

Pērku
veļu 1. aug., pala-
gus ungultaasegu.
Pied. nodot S.

av. k. zem JA 450.

Kārie Luise
1., 8., 4., 5. burto.

meklē pirkt.
Turpat pērk grām.
latv. un vncu vai.
unslev. velosipēdu
Of. nodot S. av. k.
zem 407.

lielos pirkt
slev. rokas pulk-
steni, portfeli un
slev kurpes vai
zābakus JA 89.
Of, nodot S. av.
kant. zem JA 411.

Invalida
ratus

pērk Katrīnas Ielā
M 4, dz. 10.

Vēlos pirki
maz. sug. vijņspār-

ņu papngallišu
parl un meža dzie-

dātāju putnus.
Pledāv. nod. i. av.
kant. zem 870 vai
ari pa tālr. JA 000.

Hekle pirkt
guļamistabas

iekārtu vai art pa
atsevifiķ. priekš-
metiem. Pledāv
lūdz at«tāt s. av.
kant. zem wVk 220.



Pateicība kurzemniekiem
LIEPĀJAS MUZEJA IZSTĀDĪTAS FRONTES KARAVĪRU PATEICĪBAS VĒSTULES.

Kurzemes apgabala komisārs šinīs
dienās nodevis Liepājas muzejam iz-
stādīšanai to frontes karavīru piesūtī-
tas pateicības vēstules, kas saņēmuši
kurzemnieku ziedotos skaisti rakstītos
cimdus, zeķes un citas siltās apģērba
daļas.

Jau rudenī, Apgabala komisāram
apciemojot pirmo reizi viņam padotos
novadus, vairāku pagastu iedzīvotāji,
vēlēdamies apliecināt pateicību par
dzimtās zemes atbrīvošanu, nodeva
komisāram skaisti rotāto cimdu un
zeķu veltes, ar lūgumu nosūtīt tās
frontē. Vēlāk šī ziedojumu straume
plūda no visām Latvijas malām, un
šāduvelšu skaiti sniedzās tūkstošos.

Kā sendienās, izvadot bāliņus ka-
ra gaitās tiem līdzi deva labākos vēlē-

jumus ar māmiņu, māsu un līgavu ko-
ši rakstītām veltēm, tā šodien, kad
austrumos izšķiras mūsu zemes turp-
mākie likteņi, pamodies senais kur-
zemnieku tikums. Mīļas domas un
vēlējumi pavada katru karavīram do-
māto darinājumu: to pauž skaistie
krasu un rakstu sakopojumi un novē-
lējumi veltēm piespraustajās zīmītēs.

Tikai tagad, lasot izstādē novieto-
tās frontes karavīru pateicības vēstu-
les, noiaušam.kādu prieku un neatsve-
ramu pakalpojumu darinātājas sagā-
dājušas saviem zemes atbrīvotājiem.
ManMM*a ——B—^?"tnO<S—P^W»^Tļ»iHir.t

Par to gaišāko liecību sniedz neskaitā-
mās vēstules, no kurām sniedzam šeit
dažus tulkojumus.

«Krievijā, 5. 1. 42. Kurzemes apgaba-
la komisāram. Jūs, un latvju tauta ar sa-
vu ārkārtīgi vērtīgo sūtījumu iepriecinājāt
daudzus karavīrus ziemeļos. Pēc pēdējos
mēnešos pašu acim pieredzētās «padomju
paradīzes» nabadzības, bada un netīrības,
Jūsu Ziemassvētku dāvanas mums likās ve-
sela bagātība. Es biju klāt un būtu vēlējies,
lai ari Jums būtu bijusi izdevība redzēt, cik
gaiši iemirdzējās kaujās rūdīto viru acis,
atverot sainīšus un ieraugot skaisti rotātos
cimdus un citas sildās apģērba daļas.

No kaujām brīvajos vaļas brīžos, bieži
kavējamies atmiņās par cīņu dienām Kur-
zemē, kas tagadējos apstākļos mums šķiet
kā patīkams piedzīvojums. Latvju tautas
ziedojumi par jaunu atdzīvina mūsu acu
priekšā pieredzētās un pārdzīvotās ainas.
Gluži pretēji ir šejienes apstākļi, jo Zie-
massvēku laikā iestājies 30—40 gr. auk-
stums. Bet kas arī nākošos ziemas mēnešos
mūs neskārtu, mēs sīksti turēsimies, līdz
pavasars šeit austrumu frontē ienesīs jaunu
dzīvību. Mēs pateicamies Jums un latvju
tautai. Ar draudzīgiem sveicieniem
Heil Mitler.
Ltn.Ginter"*.«Austrumos, 9. 2. 1942. Ļoti godātais

komisāra kungs. Man bija tā laime sa-

ņemt no Jums vērtīgo sūtījumu. 81 mīļā
dāvana mani ļoti iepriecināja. Dziļā pateicī-
bā pieminam latviešu tautu: sevišķi es jū-
tu saistību ar to, jo piedalījos cīņā par
Liepājas atbrīvošanu no boļševiku jūga.
Latviešiem un Jums sirsnīgākā pateicība
un sveicieni. Heil Hitler.

Jefr. Gerd Tebe.»

«Karalaukā, 24. janv . 1942. Šodien,
kad termometrs rāda 40 gr. zem nulles, e«
saņēmu Ziemassvētku sainīti ar jaukajām
dāvanām, skaistajiem cimdiem un citam
siltām lietām, kas mūs patīkami pārsteidza
un priekā saviļņoja. Izsaku sirsnīgāko pa-
teicību par ziedojumu. Par nožēlošanu, ne-
atradu sainītī darinātājas adresi, jo mana
vēlēšanās būtu arī tai izteikt pateicību
un nosūtīt sirsnīgākos sveicienus.

Karl's Schroder's.»
šīs un vēl daudzas citas vēstules

pauž karavīru dziļākās pateicības un
draudzības jūtas kurzemniekiem un
visai latviešu tautai, kā arī solījumus
attaisnot šo uzmanību ar ienaidnieka
galīgu satriekšanu. Sie vārdi lai sagā-
dā čaklajām kurzemniecēm prieku
un gandarījumu par viņu līdzdalību
izšķīrējā cīņā, kas veido arī mūsu
dzimtenes nākotni.

Krāsainos mRtauis varēs nodof
ori m Wkm

Kaut gan vakar bija svētku ..
diena, metālu pieņemšanas vietas ap-
meklēja daudz liepājnieku un nodeva
dažādus krāsaino metālu priekšmetus.
Garajai ziedotāju rindai pievienojies
arī Liepājas jachtklubs, kura pārstāvji
nodevuši 50 kg metāla. Šodien un rīt
Liepājā ? metālus nepieņems.

Laikā no 7.—10. aprīlim darbosies
šādas metālu pieņemšanas vietas:
lombardā, Baznīcas ielā 4/6, tālr. 655;
Kungu ielā 21; 1. bērnu namā, Basei-
na ielā 9, tālr. 132 un «Saulesdru-
vās» , tālr. 709, kas būs atvērti no pl.
9—12. Liepājn.,kas vēlētos nodot me-
tālus, bet paši tos kaut kāda iemesla
dēļ nevarētu pieņemšanas vietās pie-
gādāt, aicināti savas ? adreses paziņot
pa tālruni kādā tuvākā savākšanas
punktā. Punkta darbinieki tad iera-
dīsies metālus savākt pieteicēja dzīves
vietā.

Lievaias dzīve
Mūsu laikraksta nākošais, numurs

iznāks 8. aprīlī.
Kārtības policijas dramatiskā grupa

šodien un rīt savas viesizrādes sarīko bij.
Latviešu biedrības lielajā zālē. Izrāžu sā-
(kums pl. 17. Militārām un civilpersonām
ieeja brīva.

Pavasara izstāde muzejā
svētkos atvērta, tāpat kā katru dienu, no
Pl- 11—15. Ieeja pret labprātīgiem ziedo-
jumiem par labu Tautas palīdzībai.
Pārtikas līdzekļu deva» no 6.—12. aprīlim-

Gaļa un gaļas izstrādāju-
mi: a) Uz rozā, violetās un smilšu krāsas
|gaļas un sviesta kartiņu 8. kuponu — 350
gr., b) uz dzeltenās krāsas gaļas un svies-
ta kartiņu 8. kuponu — 175 g. Gaļas un
sviesta kartiņu 7. kupons gaļas saņemšanai
derīgs līdz 1942. g. 5. aprīlim. Maize:
a) Uz rozā, violetās un smilšu krāsas mai-
zes kartiņu 14. kuponu — 1500 g. b) uz dzel-
tenas krasas maizes kartiņu 14. kuponu —
800 g. Maize un milti: a) Uz rozā.
violetās un smilšu krāsas maizes kartiņu 32^
kuponu — 650 g. maizes vai 480 g. kviešu
miltu; b) uz dzeltenās krāsas maizes karti-
ņu 32. kuponu — 325 g maizes vai 240 g.
kviešu miltu. Maizes kartiņas 13. un 31.
kuponi derīgi līdz 1942. g. 5. apr. Maize
vai _kūkas: Uz rozā, violetas un smilšu
krasas pārtikas kartiņu L-ll kuponu 100
g maizes vai 3 kūkas, vai 75 g biskvītus,
'kēksu vai citus cepumus. Pret maizes,kar-
tiņu kuponiem un maizes taloniem drīkst
iegādāties vienīgi maizi vai smalkmaizītes.
Pārtikas kartiņu kupons L-10 derīgs līdz
1942. g. 5. apr. Veikaliem jānorēķinās ar
saviem piegādātājiem par laikā no 1942. g.
30. marta līdz 5. aprīlim izsniegtām pārti-
kas precēm vēlākais līdz 1942, g. 8. aprī-
lim ieskaitot.

Pārtikas līdzekļu devas no 6.—19. aprīlim.
Pārtikas līdzekļi — putraimi, grūbas, ma-

karoni, vai auzu pārslas: a) uz rozā, viole-
tas un smilšu krāsas pārtikas kartiņu L-12
kuponu — 300 g.; b) uz dzeltenās krāsas
pārtikas kartiņu L-l kuponu — 150 g. Iz-
sniedzot mannu un auzu pārslas, veikaliem

vispirms jāapmierina to patērētāju pie-
prasījumi, kas iepērkas uz rozā krāsas pār-
tikas kartiņām.

Sāk darbu apvienoto darba vietu
dramatiskā kopa.

Arodbiedrību centrālās savienības Kur-
zemes apgabala pārstāvniecības «Atpūta un
dzīvotprieks» daļa paziņo, ka Liepājas ap-
vienoto darba vietu dramatiskā kopa drīzu-
mā uzsāks darbību. Par šīs kopas vadī-
tāju apstiprināts Ermanis Reinfelds. Inte-
resenti, kas vēlētos darboties šinīkopā,
aicināti reģistrēties Arodbiedrību pārstāv-
niecības birojā, Kungu ielā 5, III. stāvā —
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienā un piekt-
dienās no pl. 9—13 un no 14—18.30, trešdie-
nās un sestdienās no 9—14.

Apcietināts veikalvedis.

Liepājas tirdzniecības uzņēmuma vadība
uzdeva uzņēmuma inspektoram Žanim An-
sonam uzņemt inventāru tirdzniecības uz-
ņēmuma 49. veikalā, Andreja ielā 6. Veika-
lā vajadzēja atrasties precēm par 1,200 RM.
Konstatēja iztrūkumu par 568,15 RM. Vei-
kala vadītājs Jānis Kažis, no Ulicha ielas
118, nevarēja uzrādīt norēķinu par normē-
tiem 269,820 kg miltu un 46,610 kg. cukura.
Iztrūkuši arī kuponi par pārdotām sīkām
precēm. Kriminālpolicija ievadīja izmeklē-
šanu. Veikala vadītājs Kažis iztrūkumā
atzinies. Viņu apcietināja un nodeva iz-
meklēšanas tiesneša rīcībā.

Nozagti 3860 papirosu.
Francis Damme, no Alejas ielas 6, ziņo-

ja kriminālpolicijai, ka no «Kurzemes zvej-
niecības sabiedrības» kantora telpām, Rī-
gas ielā 3, nozagtas 193 paciņas papirosu—
«Sports» un «Rokoko».

Slēpis savā dzīvoklī žīdu mantas.
Kriminālpolicija Jāņa Gruža dzīvoklī,

Kuršu lauk. 11, meklējot pēc zagtām
drēbēm, atrada lielāku daudzumu drēbes
un veļu, kuru tas pieņēmis no žīdiem gla-
bāšanā. Atrasti 15 linu dvieļi, 10galdauti
mēteļa drēbe, 6 polsterēti krēsli un citasmantas. Gruzi par žīdu manta* slepianu
nodeva izmeklēšana* tiesnesim.

Drošībaspolicijasdarbinieki dodasuzfronti
Vakar vakarā uz austrumu fronti

aizbrauca 6 Liepājas drošības polici-
jas darbinieki: serž. O.. Kļavenieks,
serŽ, R. Zaķis, kapr. £. Esenbergs,
kapr. J. īndriksons un brāļi kapr. A.

zds un kapr. K. Btra

Kapr . K. Strazds agrāk ka'pcjis
'ales artilērijas pulkā un armi-

jas rindās palicis arī boļševikiem ie-
nākot mūsu zemē. Izceļoties kaļam
starp Vāciju un Padomju savienību,
S. atradies karavīru nometnē Lilastē,
pie Rīgas. Vācu karaspēkam tuvojo-
ties Rīgai, boļševiki atkāpušies, līdzi
ņemot arī latviešu karavīrus. Strazds
pie Cēsīm slepeni atstājis boļševikus
un iebēdzis apkārtējos mežos. Tur
viņš sastapis arī vairākus citus sava
pulka karavīrus, kas dezertējuši no
padomistu rindām. Mežos viņi nodzī-
vojuši līdz Rīgas atbrīvošanai, kad
pieteikušies latviešu pašaizsardzības
spēku dienestā. No Rīgas 100 paš-
aizsardzības dienesta darbinieku de-

vušies uz Limbažiem, kur vēl bijuši
nocietinājušies 2000 boļševiku, gal-
venā kārtā jūrnieki. Izbraucēju vidū
bijis arī K. Strazds. Cīņa ar Limba-
žos esošiem boļševikiem ilgusi astoņas

stundas. Niknās apšaudīšanās laikā
krituši 6 latviešu pašaizsardzības die-
nesta darbinieki. Vēlu naktī pilsēta

Eio boļševikiem, saņemot
daudz gūstekņu un lielus kara mate-
riālu krājum ņtl vietā -
bij'& t . dai ižui kritušos. Ne
Rigas KL, Strazda atgriezies Liepājā un
iestājies latviešu drošības policijas
dienestā.

Viņa brālis — A. Strazds 1940. ga-
da jūnija dienās, boļševikiem iebrū-
kot mūsu zemē, kopā ar 1. Liepājas
kājn. pulka karavīru grupu atradies
sardzē, ar uzdevumu apsargāt Liepā-
jas pasta ēku. *Sardze bija novieto-
jusies «Kurzemes Vārda». telpās.

20. jūnijā, boļševiku noorganizi
nekārtībās, žīdi ielauzās red kur
atradās ka-pavīru grupa. Neraugoties
uz lielo pārspēku, Strazds prel
košiem žīdiem vērsa šautenes duj

i

ara Is1 karavīram '
apitulS. žīdi atriebības kārē viņu

piekāva un tam saplēsa karavīra for-
mas tērpu.

«Pienācis laiks iet cīņā katram ie-
ročus nest spējīgam latvietim un at-
riebt latviešu tautai nodarītas cieša-
nas. Ir pēdējais laiks visiem nogai-
dītajiem atstāt siltās vietas un doties
uz kauju lauku, kur top Jaunā Eiro-
pa, kur jau daudzi tūkstoši latviešu
brīvprātīgo cīnās par savas tautas nā-
kotni», saka A. Strazds.

Serž. O. Kļavenieks cīņā pret
boļševikiem dodas otro reizi. Pirmo
reizi — 1919. gadā kā 16 gadus vecs
zēns, viņš brīvprātīgi cīnījies Latgales
frontē. Tagad pēc 23 gadiem, viņš
cīņai pret veco ienaidnieku tvers at-
kal šauteni. Šoreiz šauteni no rokām
neizlaidīšu, kamēr ienaidnieks nebūs
galīgi iznīcināts», —- pirms aizbrauk-
šanas uz austrumu fronti teica Kļa-
venieks.

Serž. R. Zaķis vakar, īsi pirms aiz-
braukšanas, nosvinēia savas kāzas.
Tieši no kāzu viesībām viņš devās
uz dzelzceļ a staciju. «Mans «medus
mēnesis» būs austrumu frontē», —
saka jaunais vīrs, kas pāri savai per-
sonīgai dzīvei augstāk stāda pienāku-
mu pret tēvzemi.

Kaprālim Z. Esenbergam uz aus-
trumu fronti kā brīvprātīgie jau
aizbraukuši viņa brālis ar savu dēlu.
«Ceru viņus tur sastapt. Trīs Esen-
berģi mēs spēsim veikt lielus dar-
bus», — šķiroties no Liepājas saka
drosmīgais karavīrs.

Latviešu brīvprātīgo izvadīšanai
Liepājas pilsētas ugunsdzēsēji sazie-
doiuši RM 180,50. Medzes pagasta
valde ziedojusi velosipēdu. Kurzemes
kārtības sargu inspektors plkv. E.
Jākobsons ziedotājiem izsaka sirsnīgu
pateicību.

Ventspils apriņķa policijai
jauns priekšnieks

Par Ventspils apriņķa policijas
priekšnieku iecelts kāpt. A. Jumis.
Jaunais policijas priekšnieks kalpojis
bij. Latvijas armijas artilērijas vie-
nībās līdz boļševiku iebrukšanai Lat-
vijā. Boļševiku valdīšanas laikā dzī-
vojis savā jaunsaimniecībā. Boļševi-
kiem bēgot, J. organizējis latviešu
partizāņu vienības un vēlāk iecelts
par Liepājas apgabala pašaizsardzības
spēku priekšnieka vietnieku. Kā
krietns bij. latviešu armijas virsnieks
kāpt. A. Jumis iecienīts plašā kara-
vīru saimē.

Veic priekšdarbus
plūdu novēršanes»

Liepājas apriņķa vecākais A. Mūr-
nieks uzdevis pagastiem, kurus pava-
saros apdraud plūdu briesmas, noor-
ganizēt darba komandas, kuru pienā-
kums laikā likvidēt upēs radušos
ledus sastrēgumus un apdraudētos ra-
jonos nostiprināt krastus un aizsarg-
dambjus. Pie Latvijas ceļu depar-
tamenta 4. rajona inženiera noor-
ganizēta spridzinātāju komanda. Ta
plūdu laikā atradīsies trauksmes stā-
voklī un upēs radušos ledus sastrēgu-
mu gadījumā nekavējoties dosies uz
apdraudēto rajonu. Pavasara plūdu
laikā ļoti nopietns darbs veicams pie
dzirnavu tiltiem, šeit plūdu apkaro-
šana piekrīt dzirnavu īpašniekiem vai
pārvaldniekiem. Lielākā daļa lauku
dzirnavu brīvslūžu tiltu atrodas no-
lietotā stāvoklī. Tiem pavasara plūdu
ūdeņi var nodarīt bojājumus, ja laikā
neizdara attiecīgos priekšdarbus plū-
du briesmu novēršanai. Dzirnavnie-

kiem laikā jāatver slūžas ūdens caur-
laišanai, pretējā gadījumi straume ar
ledu var izcelt tiltu, vai arī sagraut
dambjus.

Pateicība
Mīļš paldies bārtiniekiem. Bārtas pag.

vecākajam un valdei par Lieldienu dāvanu,
kas priecīgi pārsteidza bataljona karavīrus.

Bārtas bataljona komandieris
plkv. ltn. Grāmatiņā.

Ar zagtām mantām aizturēts
18 personas.

Policija aizturējusi 18 personas ar dažā-
dām piesavinātām mantām. Tomu Balči, no
Aldaru ielas 6, aizturēja ar 6 pāriem bre-
zenta zābaku, Jāni Ingi, no Zemnieku ie-
las 38, — ar diviem mēteļiem. Citus aiz-
turēja ar koksu un akmeņoglēm. Vainīgos
nodeva miertiesnesim sodīšanai.

Naktīs atkal salst.
Pēc uznākušā atkušņa un dažu dienu

siltā laika, vējš iegriezies ziemeļos. Naktī
uz sestdienu atkal sala līdz —10 gr. C.
Dienā saulē termometrs rādīja plus 8 gr.
Liepājas apkārtnē atkal uzkritis sniegs.
Vakar laucinieki iebrauca pilsētā ar raga-
vām.

Nav noslēdzis vārtus.
Voldemārs Ķivils, Loču ielā 8, nav no-

slēdzis vārtus. 1. iec. miertiesnesis Ķivilu
sodīja ar 5 RM, vai 2 d. arestā.

Izkritis no smaga automobiļa.
Jaunā ostmalā, pie kādas noliktavas no

smagā automobiļa izkritis Jānis Cīrulis no
Fridricha ielas 4. Vārīgo ievainojumu dēļ
C. nogādāja pilsētas slimnīcā.

Piesavinājies pistoli.
Boļševiku valdīšanas laikā, 1940. g. de-

cembrī, Leonids Spiciņš piesavinājies pi-
stoli. To nopircis Rūdolfs Vidžis. Lietu ta-
gad iztiesāja 1. iec. miertiesnesis. Spiciņu
sodīja ar 1 mēnesi cietumā, bet Vidži ar 2
nedēļām arestā.

Ar kurpi pa galvu.
Līze Zūzans, Valdemāra ielā 66, Iesitusi

ar kurpi pa galvu tā paša nama iedzīvotā-
jai Annai Pavelkopai. 1. iec. miertiesnesis
Zūzani sodīja ar 2 ned. cietuma.

Apvienotā viru kora mēģinājums,
sakarā ar piedalīšanos Pāvila draudzes jau-
natnes gada svētkos, — 6. martā pl. 15.

Dežūrējošās aptiekas.
5. un 6. aprīlī dežūrās Liepājas kop. slimo
kases aptieka, Raiņa ialā 2 un Tirgus aptie-
ka, Kursu lauk. 7.

Atbildīgais redaktors: ANDREJS VINDAVS.
Izdevējs: KRISTAPS GRĀMATNIEKS.

Redakcija, kantoris, ekspedīcija nn spiestuve
Liepājā, Pasta ifilā 3.

Tālruņi: atbildīgais redaktors 1502,
Izdevējs 784, redakcija 831, kantoris un
ekspedīcija 179.

Tekoši rēķini: pastā — 6257, Latvijas
Bankā — 161.364 un Komunālās Bankas
Liepājas nodaļā — 29.345.

Laikraksta abonēšanas maksa RM 1,75 mē-
nesī. Sludinājumu maksa — RM 0,20
petit rindiņa.

Parakstīšanos pieņem «Kurzemes Vārda»
nu pasta kantoros.
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