
Mehrere Ortschaften im noirdlichen
Frontabschnitt genommen

Aus dem Fūhrerhauptguartier 21. April

Das Oberkommando der Wehr-
macht gibt bekannt:

Im mittleren Abschnitt der Ost-
front wurde eine eingeschlossene
schwachere Krāftegruppe des Geg-
ners vernichtet. Bei eigenen Angriffs-
und Stosstruppunternehmungen im
nordlichen. Frontabschnitt wurden
mehrere Ortschaften genommen,
feindliche Kampfanlagen zerstort und
zahlreiche "VVaffen erbeutet.

Sturzkampfflieger zerstorten in
kūhnen Angriffen eine Anzahl von
Brūcken, die fūr den feindlichen
Nachschub von «Bedeutung waren.

Die Wiener 44. Infanterie-
division hat in vvochenlangen
schweren Kāmpfen ūberlegene
feindliche Krāfte erfolgreich abge-
wehrt und den Sovvjets hohe Ver-
luste an Menschen und Material zu-
gefūgt.

In Nordafrika wurde ein Vorstoss
britischer Aufklārungskrāfte im Ge-

biet Ain El Gazala durch Artillerie-
feuer zum Stehen gēbracht,

Starke Kampf- und Jagdfliegerver-
bānde setzten die rollenden Angriffe
auf militārische Anlagen und Flug-
plātze der Insel Malta mit vernichten-
der Wirkung fort. Im Seegebiet um
Malta und Nordafrika schossen deut-
sche Jāger 6 britische Flugzeuge ab
und zerstorten 5 weitere am Boden.

Leichte deutsche Kampfflugzeuge
griffen am gestrigen Tage Eisenbahn-
anlagen an der englischen Sūdkūste
mit Bomben und Bordwaffen an.

Ein einzelnes britisches Flugzeug,
dass in der letzten Nacht einen Stor-
flug in das Reichsgebiet unternahm,
wurde in Sūddeutschland zum Ab-
sturz gebracht.

Hauptmann Ihlefeldt errang ge-
stern an der Ostfront seinen 89.—95.,
Oberleutnant Geishardt, der gleiohen
Jagdfliegergruppe, seinen 52.—56.
Luftsieg

Vācu zemienes māk Jaffas elekfrīte uzninu
Berlīnē, 20. apr. (DNB). Papildus

bruņoto spēku virspavēlniecības šīs-
dienas ziņojumam, vācu ziņu biroju
no kompetenta militāra avota in-
formē:

Atkusnis austrumu frontē pieņem
arvien plašākus apmērus, un tas sāk
iespaidot apstākļus arī 'frontes zieme-
ļu daļā- Vācu spēki pa§u uzbrukumu
operācijās ieguvuši jaunu telpu. Lai
pareizi varētu novērtēt šos panāku-
mus, nepieciešami ievērot militārām
operācijām ārkārtīgi nelabvēlīgos lai-
ka un apvidus apstākļus. Lai varētu
izlauzties uz priekšu, vācu karavīriem
jāpārvar dubļi, purvi un appludināti
rajoni, kuros ūdens karavīriem bieži
vien sniedzas līdz krūtīm.

Lielākus panākumus atkal guvušas
vācu zemūdenes. Angļu propaganda
bieži vien apgalvoja, ka vācu zem-
ūdeņu apkalpes ir trūcīgi apmācītas
un bez cīņas pieredzes. Jau bruņoto
spēku virspavēlniecības šīsdienas zi-
ņojumā vien pieminētie vācu zemūde-
ņu panākumi rāda, ka tādus panāku-
mus .gūt spēj vienīgi jūrnieki ar izci-
lus kaujas pieredzi. Kopš vācu zem-
ūdeņu pirmās parādīšanās amerikāņu
piekrastē Atlantiskā okeānā un Ka-
raību jūrā, tagad jau nogremdēti 213
ienaidnieka tirdzniecības kuģi
1.467.000 brt koptilpumā.

Balanbejā, kur naftas rafineriju ar
artilērijas uguni bombardēja kāda vā-
cu zemūdene, ir atklāts līcis Kiraso
salā- Šis līcis ir svarīga noenkuroša-
nās vieta tankkuģiem, kas šeit no Ki-
raso salas rafinērijas saņem vērtīgo

dīzeļmotora naftu. Tai pašā laikā vā-
cu zemūdenes pasaules pretējā galā,
ziemeļu Ledus jūrā, guvušas jaunus
panākumus un ar sekmīgu uzbruku-
mu kādai angļu-amerikaņu karavānai
jūtami traucējušas boļševiku piegādi
uz Murmanskas-Vologdas ceļa.

Sevišķi ievērojama bez tam ir arī
vācu zemūdeņu pastiprināta aktivitā-
te Vidusjūras austrumu daļā. Meklē-
jot šinīs ūdeņos ienaidnieka tankku-
ģus, vācu zemūdenes sasniegušas pat
Palestīnas un Sīrijas piekrastes un,
izmantojot šo izdevību, ar artilērijas
uguni apšaudījušas ar smagām bum-
bām Jaffas lielo elektrības uzņēmu-
mu. Fakts, ka tai pašā laikā Ziemeļ-
afrikas piekrastē nogremdēti vairāki
transportburenieki, spilgti apgaismo
grūtības Anglijas transporta apstāk-
ļos- Anglijas apgādei tagad jāmēro
tālais apkārtceļš ap Labās Cerības ra-
gu. Tā kā lielie transportkuģi virzās
samērā lēni un ar savu lielumu ir at-

kal izdevīgs mērķis vācu zemūdenēm,
angļi tagad pāriet uz citu taktiku —
apgādes transportam izmantojot ne-
lielus bureniekuš. Tomēr ar šo takti-
ku saistītās angļu cerības nav piepil-
dījušās. Vācu zemūdeņu triecieni sa-
sniedz arī šos bureniekuš.

DEZORGANIZĒTIE BOĻŠEVIKU
KAROTĀJI.

Helsinkos, 20. apr. (DNB). Boļše-
viki kopš 11. apr., Anufas šaurumā,

uzsākuši plaša vēriena uzbrukumus,
kas tiem nedēļas laikā vien maksā-
juši vairāk par 10.000 kritušu.

Kāds somu frontes ziņotājs šodien
attēlo boļševiku uzbrukumu vienīgo
taktiku un viņu karavīru morāli. Pē-
dējās dienās uz somu līnijām pārbē-
gušieboļševiku karavīri stāsta, ka
pēc smagajām neveiksmēm badā un
salā, boļševiku karavīru cīņas spars
tiktāl sabrucis, ka virsniekiem un
poļitrukiem tikai ar visbrutālāko lī-
dzekļu palīdzību izdodas savus kara-
vīrus piespiest doties cīņā. Tikko ko-
mandējošais personāls atļaujas visma-
zāko neuzmanību, karavīri mēģina uz-
brukuma laikā paslēpties un meklē
patvērumu no somu granātām bedrēs.

Kāds kaujā sagūstīts sibīriešu ka-
ravīrs somu komandieri lūdzis nešaut
uz viņa cīņas biedriem, jo tie nemaz
nevēloties cīnīties. Operāciju laikā
boļševiku komandieri cīņas vadību
uzticot apakšvirsniekiem, bet paši ar
pistolēm rokā paliek aiz uzbrūkoša-
jām karavīru rindām un mēģina tos
iedrošināt ar saucienu «par Staļinu un
dzimteni».

Kāds sagūstīts boļševiku karavīrs
ziņo, ka karavīri pēdējā laikā kā
vienīgo ēdienu divas reizes dienā sa-
ņēmuši zupu bez gaļas un katru die-
nu 25 gr. cukura un gabalu maizes.
Sviestu boļševiku karavīri nav redzē-
jušikopš trim mēnešiem,
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Apsveikumi Vadonim
Berlīnē, 20. apr. (DNB). Bez ne-

skaitāmiem laimes vēlējumiem, ar
kādiem vācu tauta un arī tautieši viņ-
pus Vācijas robežas sveica Vadoni tā
dzimšanas dienā, saņemti arī daudzi
laimes vēlējumi no ārzemēm. Arī šo-
gad daudz ārvalstu valsts vadītāji un
valdību šefi .telegrāfiski sveikuši Va-
doni. Vadonis viņiem atbildējis ar
pateicības tēlegramām. Vadoni svei-
kušās arī daudzas ievērojamas ārval-
stu personas. Berlīnē akreditēto dip-
lomātu vecākais ar personīgu ierak-
stu Vadoņa valsts kancelejas prezidi-
ja un kancelejas viesu grāmatā node-
va savas un pārējo diplomātisko pār-
stāvju valstu vadītāju, valdību un
tautu laimes vēlējumus.

Angļiem propogandas pasākums maksājis
50 lidmašīnu

NOTRIEKTI 8 ANGĻU 4-MOTORlGIE BUMBVEDĒJI.

Berlīnē, 20. apr. (DNB)- Par angļu
aviācijas uzbrukumu Augsburgai, vā-
cu bruņoto spēku virspavēlniecība
sniedz šādas ziņas:

Uzbrukumā Augsburgai angļi bija
raidījuši vienu no saviem modernā-
kiem un labākiem bumbvedēju tipiem
— 4-motorīgos «Beaufighter Lancas-
ter»tipabumbvedējus.Bumbvedēji vai-
rākās eskadriļās grupēti uzlidoja Zie-
meļfrancijas piekrastei, kur tiem de-
vās pretim vācu iznīcinātāji. Gaisa
kaujā no 12 šādiem bumbvedējiem,
kas ieradās okupētā Francijas terito-
rijā. 4 notrieca. Pārējie angļu bumb-
vedēji devās tālāk, bet jau pie Augs-
burgas iekļuva ļoti spēcīgā zenītarti-
lerijas sprostugunī. Mēģinot pārvarēt

vācu zenītartilerijas sprostuguni, 3
angļu bumbvedēji nogāzās. Bez tam
visi pārējie bumbvedēji, kā to oficiā-
lā ziņojumā bija spiests atzīt pat ang-
ļu radiofons, ar granātām visai jūtami
bojāti.

Atceļā angļus virs franču teritori-
jas no jauna sāka vajāt vācu iznīci-
nātāji, kas gaisa kaujās notrieca vēl
vienu bumbvedēju. Līdz ar to angļi
savu, militāri pilnīgi nenozīmīgo uz-
brukumu! kura rezultātā tikai viens
vienīgs militārs uzņēmums uz dažām
dienāmbija pārtraucis produkciju, da-
būja samaksāt ar 8 moderniem 4-mo-
torīgiem bumbvedējiem. Šinī angļu
propagandas pasākumā dabūja galu
vairāk kā <>0 angļu lidmašīnas.

ieņemtas vairākas apdzīvotas
vietas frontes ziemeļu posmā

Vadoņa galvenā nometne 21. aprīlī

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:
Austrumu frontes vidējā posmā iz-

nīcināta kāda ielenkta vājāka preti-
nieka grupa. Pašu uzbrukumu un
triecienspēku pasākumos frontes zie-
meļu posmā ieņemtas vairākas apdzī-
votas vietas, iznīcinātas ienaidnieka
kaujas ierīces un iegūts daudz ieroču.

Piķējošiebumbvedēji drosmīgos uz-
brukumos izpostīja vairākus tiltus,
kam bija liela nozīme ienaidnieka ap-
gādē_
Vīnes 44. kājn. divīzija nedēļām ilgās

smagās cīņās sekmīgi atvairīja pārā-
kus ienaidnieka spēkus un nodarīja
boļševikiem lielus cilvēku un . mate-
riālu zaudējumus.

Ziemeļafrikā ,ar artilērijas Uguni
apstādināti angļu izlūkošanas spēki
Ain El Gazala rajonā.

Stipras bumbvedēju un Iznīcinātā-
ju vienības turpināja savus nepār-
trauktos uzbrukumus ar iznīcinošu
iedarbību militāriem mērķiem im lid-

laukiem Maltas salā. Jūrā ap Maltu
un Ziemeļafriku vācu iznīcinātāji no-
trieca 6 angļu lidmašīnas un 5 citas
izpostīja uz zemes.

Vieglas vācu kaujas lidmašīnas va-
kar ar bumbām un lidmašīnu iero-
čiem uzbruka dzelzceļu ierīcēm Ang-
lijas dienvidu piekrastē.

Kādu atsevišķu angļu lidmašīnu,
kas pagājušā naktī uzlidoja Vācijas
teritorijai, notrieca Dienvidvācijā.

Hauptmans Ihlefeldt's vakar aus-
trumu frontē izcīnīja savu 89.—95.,
virsleitnants Geishardt's no tās pašas
iznīcinātāju grupas, savu 52.—56. gai-
sa "uzvaru.

Staļinam
nepatīk..
Kamēr turpinās karš austrumu fron-

tē, Staļinam jāpiedzīvoviens trieciens
pēc otra, viena sakāve pēc otras. Iz-
misis viņš dzen cīņā savu dzīvo spēku,
neapmācītu, nepietiekami apbruņotu.
Ja vakar neizdevās iedragāt vācu
fronti, varbūt tas izdosies šodien, viņš
domā un bez žēlastības dzen cilvēku
tūkstošus drošā nāvē. Staļins rīkojas
tāpat, kā Vācijas-Poiijas karā rīkojās
poļu karavadov-, .zītUm* prfcll '?ctcū
tankiem k^valeriju. Cilvēku dzīvības
Staļinu neinteresē, un tas arī viegli
saprotams, jo Staļina radītā režīmā
cilvēkam nekad nav bijusi lielāka vēr-
tība, kā tārpam, ko samin zem papēža.
Staļinam rūp nevis Padomju savienī-
bas tautas, bet gan sava vara, kuras
saglabāšanai viņš noslepkavojis un
turpina slepkavot miljonus.

Cīņa, kura notiek par kādu ideju,
kaut arī šī ideja būtu aplama, ir simt-
kārt godīgāka par varmākas cīņu
personīgās varas dēļ- Ja starptautiskā
sociālisma utopiķiem kaut kāda ideja
kādreiz bijusi, Staļinam jau sen tās
vairs nav. Palikusi tikai vislielākā
tautu apspiedēja kailā vara, kuras
stiprināšanai vairāk kā 20 gados iz-
strādātas visrafinētākās spīdzināša-
nas metodes, izdarītas desmitiem tūk-
stošu nežēlīgāko slepkavību, izsūtī-
šanu, ievesta sistēma, kas pārspēj
katru līdz šim vēsturē pazīstamu ver-
dzināšanu. Nu pienācis brīdis, kad vā-
cu armijas spiediena priekšā šī verdzī-
ba gatavojas sabrukt. Staļinu pārņem
bailes, jo viņšparedz sava «mūža dar-
ba» galu.

Par nervozitāti, kāda pēc neizdevu-
šās ziemas ofensīves pārņēmusi Staļi-
nu un viņa kalpus, liecina padomju
propaganda. Pēc lielās rosības ziemas
periodā, kad žīdsLozovskis padomijas
radiofonā izkliedza vienu boļševiku
«uzvaru» pēc otras, tagad boļševiku
frontē un propagandā iestājies saju-
kums. Atskaitot pārgrupēšanās,
ko vācu armija ziemā izdarījusi fron-
tes iztaisnošanas un stratēģiskos nolū-
kos, fronte atrodas turpat, kur pagā-
jušā gada rudenī. Staļins zina, ko tas
nozīmē, un viņu tagad māc drūmas do-
mas.

Līdztekus cīņai frontē Lielvādja
ieņemtajos apgabalos veic arī atjauno-
šanas un jaunuzbūves darbu, kas jo
sevišķi svarīgs cīņu turpināšanai. Ne-
vien Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
ģenerālapgab&lā,bet ari milzīgajos vā-
cu iekarotos apgabalos, kas vairāk kā
20 gadu smakuši zem Staļina dūres.
radīta jauna kārtība, gādāts par dzī-
ves turpmāko normālo norisi. Katram
cilvēkam, lai cik aprobežots viņš ne-

(Turpln. 2. lpp.)



būtu, neatvairāmi uzkrīt starpībā
starp to, kas faij un kas ir. Tikai tagad
Padomju savienības apgabalu iedzī-
votāji redz, ka arī viņi ir cilvēki, ka
arī viņiem ir iespējams dzīvot dlvecī-
gu dzīvi, kaut arī vēl plosās karš. Pir-
mo reizi iespīdējusi gaisma tanī tum-
sa, ko Staļins tik cītīgi sargāja, pirmo
reizi visā kailumā atklāti Staļina meli,
kuros viņš visu laiku turējis apspiesto
tautu. Tas, lūk, Staļinam nepatīk.Kā
īstam tumsas garam, gaisma un patie-
sība ir viņa niknākie ienaidnieki.

Bet vislielāko triecienu Staļinam
devusi jaunā agrārā kārtība» kas ieves-
ta vācu atbrīvotajos apgabalos un ar
kūpi likvidēta līdzšinējā kolchozu sis-
tēma, atdodot zemi atkal zemniekiem
Verdzinātie padomijas zemnieki visi
kā viens tagad atzīst, ka vācu armija
viņus tiešām atbrīvojus iun ka vienīgi
Lielvācija ir viņu īstā aizstāve. Pēc
šī Austrumu apgabala reichsininistra
rīkojuma padomijas radiofons ilgu lai-
ku klusēja kā ūdeni mutē ieņēmis un
t*k»i tad atjēdzās laist klajā tenkas
par zemniecībasstāvokli Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas ģenerālapgabalos,
kuj-as bij vairāk kā bērnišķīgas. Kā no
Padomju savienības ieceļojušie diplo-
mātiskie kurjeri tagad ziņo, Staļins
devis slepenu rīkojumu visas ' ziņas
par izvesto agrārreformu noklusēt un
noliegt. Tā kā bieži šīs ziņas uz Pa-
domju savienību pārnesboļševiku par-
tizāni, kuri vēlslapstās okupētos apga-
balos, viņiem aizliegts atgriezties Pa-
domju savienības iekšienē. Viņi ne-
drlkit tikt pieņemti atpakaļ boļševiku
armijā un armija nedrīkst tos apgādāt.
Tā tad Staļins upurē savus partizānus
tāpat, kā viņšupurējis miljoniem savu
karavīru neprātīgās cīņās pret vācu
armiju. Sie partizāni, kas bēg no vācu
armijas un ko arī Staļins vairs nepie-
ņem, nodoti neizbēgamaināvei.

Staļins upurē tos, kas viņa labā
cīnījušies. To viņš darījis jau divus
gadu desmitus, un arvien viņam li-
cies, ka upuru vēl par maz. Tas viss
notiek rikai tamdēļ» lai saglabātu s^vu
tumsības valsti no katra gaismas stara,
lai v"iņa m būtu iespējams vismaz vēl
kādu laiku ar draudiem un mocībām
saturēt savu varu- Bet ilgi viņam tas
neizdosies. Nepaies ilgs laiks, kad šīs
tumsības valsts rēgiem būs jāsabrūk
vācu ieroču varenības priekšā. A. V.

lau gleznu Izstādes Romā
n MM

Berilu? Zem lozunga «V§cu
glanrotSjlrc<iz fcaju» M&drtdS sarīkos vācu

a IzsVkSļ. T'ir^3 ^5da i?iks,Bomižle gova lielus pcnSkumua.

DARBA DIENESTS LAUKSAIMUIEClBS
UNGĀRIJA.

JiudapeitS, aprīlī. Cenšoties palielināt
patērinvielu ražošanu, brīvos darba spēkus
Ungāros reģistrēs un Iesaistīs radošā dar-
bā- Tā sagatavo lauksaimnieciskā darba
dienesta ievešanu Ungārijā. Visus lauk-
saimniecībā nodarbinātos spēkus, kas 15.
martā vēl neatradās efektīvā darbā, ie-
kļaus valsts darba apgāžu rīcībā un tiem
ierādīs noteiktas darba vietas.

Mas Rnoliias liras iraldnitia
Fantastiski skanēja angļu laikrak-

sta «Daily Mail» ziņojums no Austrā-
lijas par pēdējā angļu bēg-
ļu kuģa pienākšanu no Javas
salas. Bez sievietēm un bēr-
niem tajā bija arī agrākas angļu
Malaias armijās šāiiftni&cībaš B&fld-
rūs. Tas bija vt'ēā piekrāsies «Sj
ar kuru vajadzēja bēgt ŠiemAlbion&s
pārstāvjiem, šis kuģis jau 19 gadus
vairs nav bijis atklātā jūrā. Tas bija
netikai pārpildīts, bet uz tā trūka arī
pārtikas produktu un dzeramā ūdens.
Pašiem pasažieriem bija jāpilda ogles
bunkuros. Tiešāmbēdīga aina!

Apdāvinātākais gleznotājs ne-varē
tu iespaidīgāk ilustrēt Anglijas jū-
ras varenības pagrimšanu, nekā tā
redzama no šī īsā ziņojuma. Tālu
nonākusi Anglija ar Cērčila kļūmīgo

politiku! Lai saprastu depr
kas valda Anglijā sakarā ar Singapū-
ras un Il'onģkongas zaudēšanu, k§ arī
draudiem Austrālijai un Indijai, jāzi-
na,ko Lielbritānijai kādreiz nozīmējusi
absolūtā jūras valdniecība. Tā bija
instruments, ar kuru vM veikalnieki
Londonā ieguvuši varu pāri pusei no
visas zemes lodes. Nedrīkst arī aiz-
mirst, ka vislielākā Anglijas ii\

nāa notikusi 19. gadsimtenī, tā tad ne-
būt nav veca. Tikai Nelsona uzvara
pie Trafalgaras 1805. g, nodibinājusi
Anglijas absolūto pārākumu uz jūras.
Tikai tad Anglija no aizjūras pasau-
les varēja ņemt to, kas tai patik». No
Napoleona ka$l«n tā p&nee* ruSjās
neapstrīdamo vienfgo ftOttdkŠ&aaia In-
dija un Kanādā. Nejēdzīgais opija
karš pret Ķīnu angļiem ar Hongkon-
gas iegūšanu deva toreiz svarīgāko
Ķīnas importa un eksporta ostu. Aus-
trālijas nozīme parādījās tikšu pagā-
jušā gadsimteņa vidū, sakarā ar lie-
lajiem zelta atradumiem. Līdz tam

laikam Austrāliju izlietajā kā noziedz-
nieku koloniju. Cīņās pret būriemun
Ēģipti nodrošināja Anglijas dominējo-
šo stāvokli Āfrikā. Suecas kanāli gan
vēl būvējuši franči, bet piecus gadus
pēc tā pabeigšanas akciju vairākums
bija angļu rokās. Tika inscenēta Ang-
lijas ielenkšanaspolitika pret Vāciju
pirms 1914.-18. g. pasaules kara, jo
Anglija negribēja pieļaut attīstīties
sev blakus nevienai citai jūras varai.
Ar Versaļas apspiedēju sistēmu īsre-
dzīgie Anglijas politiķi domāja esam
nodrošinājušiAnglijas jūras valdnie-
cību atkal tālākam gadu simtenim.

Jāiedomājas visi šie fakti, lai sa-
prastu, kādu iespaidu angļu tautā iz-
saukusi ātrā Anglijas jūras varas no-
slīdēšana lejup. Zaudējot līdzšim
Singapūru, Hongkongu un līdzšinējo
Holandes Surabaju, jau šodien Angli-
jai nepieder vairs neviena flotes bāze
starp Priekšindiju un Austrāliju. Vi-
sas Austrumāzijas jūras zaudētas ang-
ļu kuģniec. Japāņiem okupējot lielās
Sundas salas, Indijas okeāns vairs rsaV
angļu iekšzemes jūra. TE draud kļūt
par vienu no svarīgākiem japāņu krei-
seru un zemūdeņu medību ūdeņiem.
Japāņu flote un aviācija līdz pat Ha-
vajas salām Klusā okeānā izlieto savu
iespaidu. Atlantijas okeāns jau ilgi ir
tieši kara lauks. Angļu kuģiem, kas
piegādā salai nepieciešamos produk-
tus, pa aplinkus ceļiem visstiprākā pa-
vadībā jālavijās pāri šai pasaules jū-
rai. Tie drīzāk ir viss kas cits, nekā
angļu jūras varenības liecinieki. Ne-
viens ku&is kā Āfrikas, tā Amerikas

piekrastē vairs nav drošs pret ass val-
stu uzbrukumiem. Arī angļu kara
flote jau cietusi ļoti smagus zaudēju-
mus. Lielā izbrīnā nesen kāds angļu
admirālis konstatējis, ka līdzšinējās
jūras valdnieces rīcībā nav vairāk kā
tikai pieci iznīcinātāji, kurus varētu
droši sūtīt pretī vācu kaujas kuģiem,
kas droši un netraucēti izbrauca cau-
ri Anglijas kanālim. Gibraltāra un

Malta nevarēja aizkavēt, ka angļu jū-
j-as varenība ari Vidusjūrā lielā mērā
iedragāta.

Paši angļi veselu gadsimtu savu ab-
solūto jūras virskundzību slavējuši kā
garantiju impērijai. Nelsona kults
šai teorijai deva vēsturisko vīraku.
Bet šodien Anglijas jūras varas pa-
nākšana ir natikai acīmredzama, bet
sagādā vislielākās rūpes angļu valsts»
vīriem. Bija atklāti jāatzīst, ka angļu
flote kaut &rī kopā ar Savienoto v^l
stu floti ir pārāk vāja, lai aizstāvētu
angļu īpašumus dažādās pasaules da-
ļās. Ar katru kuģi, kas krīt par upu-
ri vācu, itāļu un japāņu bumbām un
torpēdām, jūras dzelmē nogrimst tā-
lāka daļa šīs šīs kādreiz tik apbrīnotās
angļu jūras valdniecības- Anglija varē-
ja bieži atkāpties, tā zem vācu armi-
jas grāvieniem varēja atteikties no
vesela kontinenta — viss tas nesatri-
cinātu angļu varas pamatus. Bet jū-
j-as virsvaldība ir priekšnoteikums
Anglijas pasaules impērijai. Jau dau-
dzās pasaules jūrās šodien sāk grimt
Anglijas varenība. Ang aldnie-
ces pozicija pasaulē ar to jau sataus-
ta. Pat Londonā neviens vairi nepa-
ļaujas uz pašu spēkiem. Daži tver
pēc Amerikas palīdzības, citi pēdējo
izdevību redz boļševisma armijā. Nā-
kotne jau drīzi rādīs, ka ir maldīgas
arī žīs Anglijas GārfHs.

„Zaļais zelts" rada labklājību
ii.

Ievērojamie koka apstrādāšanas pa-
sākumi atrodas galvenākārtā pie plu-
dināšanai noderīgu upju iztekām. Tā-
dēļ Latvijas ģenerāliecirknī galvenā
kārtā ar pludināšanu iespējama pie-
mērota jēlmateriāla piegāde un arī
nosūtīšanai uz Vāciju paredzēto koku
sagāde. Galvenās upes ar savām
pietekām visumā sazarojas pa visu
zemi, tādēļ lielāko daļu sagatavoto
koku ziemā ar ragavām var izvest pie
ūdens ceļiem. Labvēlīgam ūdenslī-
menim rodoties, tos pludina tālāk.
Pats par sevi saprotams, ka tagad
šāda koku transportēšanas iespējamī-
ba jāizmantolīdz pēdējai tās robežai,
lai samazinātu slodzi citiem transport-
līdzekļiem, kas agrāk pārvadāja ievē-
rojamu koku daudzumu pa zemes
un dzelzceļiem. Tā šogad notiks visr
lielākā pludināsana/ kādu jebkad pie-
redzējuši Daugavas, Ventas, Gaujas
un Abavas upju sistēma. Ievērojams
koku daudzums novietotsarī jūrmala
iekraušanai kuģos vai arī, lai to lie-
lākos plostos pa jūru nogādātu līdz
lielākajām zāģētavām,

STINGRĀKA VALSTS VADĪBA.
Tā kā no transporta atkarīgs daudz

kokzāģētavu un citu kokrūpniecības
pasākumu liktenis, tad šo uzdevumu
atrisināšanu veic tiešā valsts vadībā.
Valsts mežu pārvalde apgādā atseviš-

ķos KOKa apstrādāšanas uzņēmumus
ar nepieciešamo jēlvielu.

Dabīgi, ka šādi soļi daudz ciešāk
kā līdz šim saista mežu pārvaldi kā
koku ražotāju un kokrūpniecību kā
koku apstrādātāju, jo agrāk kokus
mēdza pārdot jaumežā, cirstā vai pat
necirstā stāvoklī. Tādēļ arī jāstājas
spēkā plašākai valsts pārraudzīšanas
iestāžu ietekmei uz kokrūpniecību,
neka tā bija līdz šim. Atsevišķās ie-
stādes, kam jāatrisina visi jautājumi
mež- un koksaimniecības nozarē, ie-
vērojami pacels šīs ārkārtīgi svarīgās
saimniecības nozares ražotspējas un
ar to radīs stāvokli, kāds jau realizēts
Lielvācijas valstī ar Valsis mežu pār-
valdes radīšanu.

Latvijas ģenerāliecirknī meža pla-
tība sasniedz apmēram 1,75 milj. ha,
kas atbilst 27 procentiem. 1939. g.
no tiem 1,4 milj. ha piederēja valstij,
50.000 ha —- Rīgas pilsētai, un 300.000
ha bija zemnieku īpašums. Protams,
boļševiki bija nacionalizējuši arī vi-
sus zemnieku mežus, bet tagad lieto-
šanas tiesības atkal atdotas to agrāka-
jiemīpašniekiem. Liela mēroga visu
zemnieku mežu uzmērīšana, ko izda-
rīs šovasar, dos pamatu prātīgai robe-
žu nospraušanai starp valsts un zem-
nieku mežu. Valsts mežs kā lielīpa-
"'irms ir koku produkcijas pamats, bet
meža sīkīpašumam, kā zemnieka mā-

jas sastāvdaļai, jāpalīdz nodrošināt
zemnieka saimniecība un jāceļ tās ie-
nesīgums. Bet zemnieku mežs to spēs
tikai tādā gadījumā, ja viņu nākotnē
rūpīgāk kops,, nekā tas parasts līdz
šim.

AUGSTI ZĀĢĒTAVU
SASNIEGUML

Zāģētavas atrodas galvenā kārtā
Rīgā un Ventspilī. Tur pašlaik dar-
bojas 13 zāģētavu ar 48 gateriem.Ta-
gad sabrukušas šaurās robežas, un
zāģētavas, kas jau agrākos laikos bi-
ja domātas arī krievu koku apstrā-
dāšanai — pirms pirmā Pasaules kara
bez pašu kokiem pārstrādāja vēl apm.
1,35 milj. krievu koku gadā — pēc zi-
nāmas ierīču modernizēšanas spēs
stipri kāpināt savas ražošanas spējas
Sprūšļu malkas rūpniecībā pašlaik
darbojas deviņi uzņēmumi Arī šai
kokrūpniecības nozarē iespējama stip-
ra produktivitātes pacelšana bez lie-
lākiem ieguldījumiem.

Tā tad Šīs vissvarīgākās vietējās
saimiuecības nozares — kokrūpniecī-
bas — izredzes ir ļoti labas. Rīgas ģe-
nerāliecirkņa zāģētavu un sprūšļu
malkas fabriku iespējas izlietāt arī
citu Austrumu apgabala novadu ap-
gādei varēs tad, ja izdosies ar pludi-
nāsanu piegādāt vajadzīgo kokmate-
riāla daudzumu. Par to ir gādāts, ka
«zaļo zeltu» vairs nevarēs pārvērst
sudrabā zemei svešu peļņas kāru tir-
gotāju rokas. Tādēļ mežsatkal kļūs
par ilgstošu avotu šīs zemes labklājī-
bai <DZ im Ostland).Uz priekšu cauri ūdenim un dubļiem

Berlīne, 20. apr. Par cīņām aus
trumu frontes ziemeļu posmā, kur,
neskatoties uz visgrūtākiem apvidus
apstākļiem, notiek sekmīgi vietēja
raktura uzbrukumi, bruņoto spēku
virspavēlniecība sniedz tuvākas zi-
ņas. Kāda vācu cīņas grupa uzsāka
uzbrukumu pret kādu kopš nedēļām
ienaidnieka nikni aizstāvētu un stipri
nocietinātu sādžu un tuvējo mežu.
Izcēlās niknas kaujas, it sevišķi trie-
cienā pret sīksti aizstāvētām mežu
pozīcijām, pie kam vācu kājniekiem
bija jādodas uz priekšu cauri ūdenim
un dubļiem līdz jostas vietai. Ne-
raugoties uz to, kaujas grupa ienaid-
nieka pozīcijas ieņēma un viņu boļše
vistiskos aizstāvjus iznīcināja. G
drīz vēl lielākas grūtības nācās pār-
varēt ieņemot kādu nometni mežā,
kādā purvainā vietā. Arī to sasniedza
un iznīcināja. Pēc vairāku ienaidnie
ka pretuzbrukumu ai vairīšanas kāda
trieciengrupa, tanku atbalsta, no citas
puses iebruka purvainā josla un arī
tur atdūrās pret stipri nocietinātu
ienaidnieka nometni. Trešā triecien
grupa nodibināja sakarus starp abām
pirmajām cīņas grupām un piei tam
iznīcināja dažus lielgabalus. Boļše
viki šais cīņās un viņu nogriezto vie-
nību iznīcināšanas dēļ cieta ļoti lielus
zaudējumus

Kāds cits sekmīgs uzbrukums fron
tes ziemeļdaļā pierādīja vācu karavī-
ru uzbrukuma sekmes vissmagākos
apvidus apstākļos:pieeja boļševiku po-
zīcijām bija stipri aizsprostota mīnām
un viņi tās nikni aizstāvēja. Divi
trieciengrupas dziļi iespiedās ienaid-
nieka aizstāvēšanās sistēmā, uzspri-
dzināja daudz poziciju celtņu, sagūs-
tīja to apkalpes un ieguva lielu dau-
dzumu ieroču un kara materiālu.
Noraidīja vairākus ienaidnieka pret-
uzbrukumus jauniegūtām pozīcijām
un tās noturēja.

Vācu karaspēka daļas ar kājnieku
ieročiem nogāzušas daudzas ienaid-
nieka lidmašīnas. Sevišķi jāizceļ ga-
dījums, kad novērošanas baterijas mē-
rītāju grupa notrieca lielu boļševiku
bumbvedēju. Ienaidnieka lidmašīna
pārlidoja grupai 400 līdz 500 metru
augstumā, nometa bumbas un šāva

ar visiem ieročiem. Kamēr cīņas
biedri meklēja aizsegumu, kāds dros-
mīgs virsjefretors apšaudīja bumbver-
dēju ar mašīnšauteni. Pietika jau ar
dažiem šāvieniem: pie kreisā motora
sāka plīvot melns dūmu karogs. Ie-
naidnieka lidmašīna nogāzās netālu
no sekmīgā strēlnieka un atsitās pret
zemi. Notika varena eksplozija, ku-
rā aizgāja bojā šīs padomju mašīnas
apkalpe.

Portogele sagrtamlKiiet raird
varbūtībai

Lisabonā, 20. aprīlī. Portugāle pie-
skaitāma tām nedaudzajām zemēm,
kas līdz šim sekmīgi pratušas aizstā-
vēties pret ienaidnieka kara paplaši-
nāšanas plāniem. Tomēr trešajākara
gadā briesmas pievirzās arvien tuvāk.
Kā «Diario de Manha» ziņo, ministru
prezidents Dr, Saļazars, pieņemot
draudžu pārstāvjus no Lisabonas un
Porto, savā uzrunā vērsis portugāļu
uzmanību uz lietas apstākļiem. Kara
norise varētu ņemt tādu virzienu, kas
portugāļus nostādītu nopietnu problē-
mu priekšā. Tādēļ tagad visiem jā-
būt vienprātīgiem: nabadzīgajiem un
bagātajiem, darba devējiem un darba
ņēmējiem — visai tautai Notikumi
pieņemot tādu formu, kas pārsniedzot
atsevišķa cilvēka spēkus un inteli-
ģenci. Salīdzinot ar pārējo pasauli,
dzīve Portugālē pašlaik esot samērā
viegla, bet pēc nedaudz mēnešiem ari
šeit pieaugšot grūtības. Tomēr Por-
tugāli nepieveikšot šādi apstākļi.
Arī senčiem nācies pārvarēt grūtus
laikus, un tomēr viņi tagadējiem por-
tugāļiem atstājuši nāciju un zemi,
kas tagad Jāaizstāv un jāsaglabā.



SEJAS LAIKS
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Pareizam sējas laikam lauksaimnie-
cībā liela nozīme, jo no tā lielā mērā
atkarājas ražas. Nepietiek ar to vien,
ka zemi kārtīgi sagatavo un mēslo un
sagādā labu sēklu. Sēkla jāizsēj īstā
laikā, tad arī raža vislabāk būs nodro-
šināta.

Mūsu senči sējas laiku vēroja pēc
dažādām dabas parādībām: mēneša,
koku plaukšanas, dažādu dzīvnieku
atmošanās no ziemas guļas u. t. t. Arī
vēl tagad viens otrs pieturas pēc sējas
nedēļām. Tāpat dažs vēl tic mēnesim
un citām parādībām. Protams, vi-
siem šiem prātojumiem nav nekāda
zinātniskapamata. Ne pilnais mēness,
kad tam spīdot izdara sēju, dod pilnus
apcirkņus, bet gan īstajā laikā labi sa-
gatavota tīrumā iesēta laba sekla.

Izmēģinājumu stacijās gūtie rezul-

tāti rīmā par labu agriem sējumiem.
Sēju novēlojot, ražas strauji krīt Kā-
dā izmēģinājumā 5. maijā sētās auzas
devušas apaļos skaitļos 25 kvint. no
ha (55 pudus no pūrv.), 15. maijā sētās
— 19 kvint. (42 pudus no pūrvietas),
bet 25. maijā sētās — tikai 15

pud. no pūrv.), pie kam pēcfējais
sējums stipri cietis no rūsas. Pie
auzām sevišķi krīt svarā tas apstāklis,
ka vēlinie sējumi cieš visvairāk no
rūsas un auzas nenogatavojušās sa-
klūp. Rūsas gan katru gadu nav, bet
vēlīnos sējumus sagaida arī rudens
naktssalnasun palīdz tiem «nogatavo-
ties» . Agros auzu sējumus rūsa maz
bojā. Rūsa uzkrīt auzu sējumiem vis-
vairāk jūlija beigās un augusta sāku-
mā, kad papilnam nokrišņu.Agrie sē-
jumi līdz tam laikam ir jau izveido-
jušipietiekami cietus salmus, ko rūsa
vairs nebojā, kurpretim vēlīniem sē-
jumiem salmi vēl mīksti un rūsas 'bo-
jāti tie nolūzt

Agro sējumu rīcībā ir visvairāk
mitruma un garāks augšanas laiks.
Jau mūsu vectēvi atzina agro sējumu

zīmi. kas izpa rdā:
pavasai t — ruc
nedēla. Ta pa-
vasarī sēju par dienu, rudenī nokavē-
jās augu ienākšanās v nedēļu. P

sēju vispār jāsi Jzas. Ja zeme
nav rudenī uzarta un tas jādara pa

sari, tad sēja aizkavēsies, kamēr sa-
zemi. Turpretim, ja zeme jau

rudenī uzarta, tad to var laikā sagata-
vot un laikā arī apsēt

as sākums tomēr ne ikgadus
iekrīt vienā un tai pašā Jaukā. Tas at-
karīgs no dabas apstākļiem. Ja pava-

Is agrs un silts, zeme ātrāk atlal
iesilst un agrāk var sākt sēt. Dažugad

ar sākt jau ap 20. aprīli. Ja pa-
aris vēls un auksts, jāpagaida ka-

mēr iesilst zeme. Šogad, pēc garās
un bargās ziemas, šķita, ka sējas laiks
pienāks samērā vēlu. Taču dziļais
sniegs ātri nozuda un pēdējās dienas
kļuvušas negaidīti siltas, kas liek ce-
rēt, ka sēju varēsim drīz sākt. Seviš
ķi tas sakāms par plejūrmalas apvi-
diem, kur vieglajāssmilts zemēs varēs
sēt jau tuvākās dienās, tāpat :'
tīri Ugāk uz sēju būs jāpagaida

w j — *"j:—o——-—

smagās māla zemēs.
Kā zināms, mūsu kultūras augi

prasa dažādu siltuma daudzumu, lai
sēkla varētu dīgt. Atkarībā no tā vis-
agrāk i auzas un pākšaugus,
piem. zirņus, kuri siltuma ziņā ļoti

sēt ari
5rak

vēro savas zc ostākii un
adāt, jāsāk .-

Vienmēr jāpatur vē'
I dienu ēlāk.

Audzēsim tabaku

Jau agrākos gados vairāki mūsu lauk-
saimnieki un dārzkopji audzēja tabaku.
Sevišķi liela nozīme tabakas audzēšanai ir
tagadējo kara apstākļos, kad pieprasījumi
pēc šīs preces, ārzemju tabakas piegādes

Kaut gan tabi
sveša, taču tās

: tabakas audzētāji
tējā tabaka nebija

iecienīta, jo tās kvalitāte stipri cieta taisni
areizās audzēšanas un zemes

izv.-ies -el.

daudz
gan pēc tabakas kvalitātes. Tabakas raža
un augstvērtība atkarīga no: 1) zemes iz-
vēles; 2) mēslošanas; 3) augšanas laika il-
guma; 4) šķirņu izvēles; 5) raudzēšanas un
6) žāvēšanas. Vislabāko tabakas ražu izdod
vieglākās, smilšainās māla zemes. Smagā
māla zemē tabaka Ugālei aug un vēlāki
nogatavojas, kas nelabvēlīgi atsaucas uz
tabakas vēlāku apstrādāšanu un augst-
vērtibu. Bieži tabaku pārmēslo, cenšoties
sasniegt augstas ražas, ko arī panāk, bet
tādējādi var pilnīgi sabojāt tabakas kvali-
tāti — aromu un garšu. Nekādā gadījumā
nedrīkstētu lietot mēslošanai tādus meslus,
kas stipri paceļ gan tabakas ražību, bet
jilnīgi mazina viņas augstvērtību. Šinī ga-

iņā varētu minēt ateju mēslub, kaut arī
dā.

lu iespaidu uz tabaku atstāj arī taba-
ļSanas laika ilgums. Lai to pagarinā-

'ubakas JSsti jau laikus jfi; le-
cektīs. Tanīs ieaudzētie stād. lau-
kā ne agrāk kā pēc pavasara salnu izbeig-
šanās, jo tabakas stādi no sala visai vārīgi.
Pat pie mazākā aukstuma tie nīkuļo un
aiziet bojā.

Kad tabakas stāds sasniedzis zināmu
lielumu un stāda apakšējās lapas sāk dzel-
tēt, tās pakāpeniski nošķinamas un salie-
kamas pa 6—8 lapām viena uz otras un
noliekamas uz bēniņiem vai kādā citā pie-
mērotā vietā. Kad saliktās lapas nogulējušās
apm. 6—9 dienas, tad tās lapas, kas bijušas
vidū, izvēršamas uz āru un otrādi. Tā
saliktās lapas izvēršas un saliekot ik pēc 2
dienām, panāk parasto iebrūngano krāsu un
aroma saldīgumu. Kad pēc 9 dienu laika
lapas tā vairākkārt vērstas un pārcilātas,
tās saveramas uz auklām caur lapu kāti-
ņiem un novietojamas galīgai izžāvēšanai
Žāvēšana ilgst ap 4 dienas, vidēji siltā telpā
ap 16 gr. C. Žāvēšanu nedrīkst pasteidzi-
nāt, novietojot savērtās lapas vai nu virs

^^^^^^^ ^^^^^^^^ "?"?""?^??^^

plīts jeb kur citur, lai to mplritvtta, Jo tad
tabakai izzūd vajadzīgais čauganums un iz-
skats (īpatnējā nokrāsā).

Pēc žāvēšanas izbeigšanas lapas salie-
kamas slēgtā skārda kastē. Ar to tad ta-
bakas apstrādāšana arī nobeigta. Tabakas
audzētāji, kas būs slēguši līgumus ar fab-
rikām par lielāka kvantuma tabakas pie-
gādi, droši vien saņems savus speciālus no-
rādījumus kuriem būs Jāseko un jāris
tā, kā to prasīs tabakas noņēn lāde.
Šeit minētais domāts galvenam kārtam
tiem tabakasaudzētājiem, kuriem zināšanu
šinī nozarē ļoti maz un kas uzsāk tikai sa-
vus pirmos mēģinājumus tabakas audzē-
šanā.

Ko dod skābu augsnu kaļķošana
\j » » —

Lielāko tiesu mūsu augsnu ir vairāk vai
mazāk skābas, t. L tām trūkst ogļskābākaļ-
ķa jeb īsāk sākot — kaļķa. Tam ir vairāk
iemeslu. Kaļķi no augsnas noņem ar ražām,
kaļķis zūd, lietojot mākslīgos mēslus, bet
visvairāk tas izskalojias ar lietus ūdeni. Iz-
skalošanās turpinās gadu tūkstošiem, kaļķi
noņem gadu no gada ar ražām, bet par at-
pakaļ došanu maz domāta. Laukus pāitiprii-.
nStistrādā, mēslo, bet kaļķošana: izdarīta
tikainedaudz gadījumos. Vectēviem tīrumos
auga branga labība, augsna nebij nopli-
cināta—ta bij bagāta ar kaļķi un citām
barības vielām. Dažādie apstākļi zemes
auglību samazinājuši un tāpēc daudz vietās
augi vairs negrib lāgā padoties, it sevišķi
āboliņš un zirņi, kas mīl kaļķošanas augs-
nas. Daudz laukos aug skābenes, skostas,
aitu āboliņš un citas skābas zāles. Daudz
tādu saimniecību, kur lopi kā vislielāko
gardumu grauž siles, kokus, laiza sienas
nīkuļo jaunlopi; gadās šad tad ganāmpulkā
kāju lūzumi u. c. Senāk tam bij dažādi
izskaidrojumi — bet īstais izskaidrojums
meklējams pļavās un ganībās. Tur trūkst
kaļķa, tāpēc arī zāle mazvērtīga lopu iz-
tikai. Tāpat augļu dārzos nepadodas plūmes
un ķirši, dažos gadījumos arī ābeles. Viens
no nepadošanās iemesliem var būt kaļķis.

Kur augsnā kaļķa nav, vai mazākos dau-
dzumos kā vajadzīgs, jākaļķo, jo kaļķis
augsnā nepieciešams un tam ir vairāk sva-
rīgi uzdevumi:

1) Svarīgākais uzdevums? neitralizēt
augsnas skābumu. Ja kaļķa nav vai nepie-
tiekošos daudzumos — augsnas skābums
atstāj ietekmi uz vairumu augu, sevišķi
uz āboliņu, pākšaugu, kviešu, miežu, ««?kur-

biešu ražām. Tikai nedaudz augi panes skā-
bas augsnas. Tie ir rudzi, kartupeļi, lini,

2) Kaļķis augsnas padara irdenākas. SiS
apstāklis svarīgs smagākās māla augsnas,
kas raksturojas parasti kā blīvas augsnas.
Blīvums atkarīgs no augsnaspiciņu lieluma.
Jo piciņas izveidojušās lielākas, jo augsna
irdenāka. Sīkas piciņas ir maz kaļķa satu-
rētajām māla augsnām. Lai izveidotos
lielākas piciņas, vajag kSdu sacementētSju
vielu. Tāda viela augsnā ir kaļķis, tāpēc
arī kaļķa saturīgas māla augsnas ir irde-
nākas kā skābas. Augsnas irdenumam no-
zīme pie strādāšanas. Irdenā augsnā iekļūst
pietiekoši gaiss, kas vajadzīgs, augu saknēm,
baktēriju darbībai un vielu pārveidošanai.
Blīvas augsnas grūti laiž cauri ūdeni. Ūdens
sakrājas virs zemes un noslēdz gaisa pieeju.
Sausā laikā šādas augsnas izkalst un plaisā,
kas izkalšanu vēl paveicina. Kaļķis pa daļai
novērš šo blīvo augsnu sliktās īnašības.

I 3) Kaļķis veicina augsnas baktēriju dar-
bību, kurām liela nozīme, augsnā kā organi-
sko vielu atlieku pārveidotājāmlīdz augiem
uzņemamam veidam. Novērots, ka kaļķa
nesaturētajās vai maz saturētajās augsnas
notiek lēnāka organisko vielu noārdīšanās,
dažos gadījumos pat nenoārdās, bet gan
pārkūdrojas. Visumā baktērijas nemīl skā-
bas augsnas un tajās nesavairojas, līdz ar
to izpaužas vājāk baktēriju labvēlīgā darbī-
ba.

4) Kaļķim svarīga loma, augsnā atrodo-
šos, grūti šķīstošo vielu pārveidošanā au-
giem pieejamos savienojumos.Tā kaļķis pa-
dara augiem pieejamus grūti šķīstošos
augsnas fosforskābes krājumus, kas mūsu
augsnSs ir lielākos daudzumos kā augiem

uzņemamo barības vielu un pa daļai an
kāliju. Slāpekļa savienojumu pārveidošanā
kaļķim vairāk netieša nozīme kā baktērijām
labvēlīgu apstākļu radītājam-Pašreizējosap-
stākļos šai kaļķa īpašībai — padarīt augiem
uzņemamus grūti šķīstošos savienojumus—
liela nozīme un kaļķis var izrādīties labs
palīgs mēslošanā.

Vāciešiem ir sakāma vārds: kaļķis dara
tēvus bagātus un dēlus nabagus. Tas Jāsa-
prot tā, ka kaļķis atbrīvo grūti šķīstošos ba-
rības vielu krājumus, ko &ugi tūliņ izir.
un zināmā mērā ceļ ražas, bet izņem RG
augsnas barības vielu rezerves, kas tur uz-
krājušās kā grūtāk šķīstošas vielas. Tagad,
kad transporta grūtību dēļ nav sagaidāmi
lieli mākslīgo mēslu sūtījumi nākamai sējai,
nebūs grēkots pret augsnas auglību, ja da-
žus eadus ražas uzturētu ar barības vielu

krājumiem, kādi ir pieietam!un izmantoja-
tos noplicina augsnas. Vēlāk,

lojot stiprāk, augsnā Ievadīs atpakaļ
vielasun augsnas auglība necietīs.

zināt, kuras augsnas kaļķojamas?
Norādījumus par to dod laukos ieviesušās
nezāles. Lielais vairums nezāļu pierr

n augšanas apstākļiem, bet ir ari tā-
i aug tikai skābās vai arī kaļķa sa-

snās. Tā, piemēram, par kaļķa
trūkumu norāda tīrumā mazās
benītes, skostas, sūrenes, aitu āboliņš u. c,
par kaļķa bagātību — lēpes, gušņas, suņu
kumeles. Diezgan labi par kaļķošanas vaja-
dzību var spriest pēc āboliņa. Ja āboliņš

īdodas — augsna kaļķojama. Ari augs-
nas izskats var norādīt uz tās īpašībām.
Skābrs aug: ,.i vien ir gaiši pelēkas
ar zilganu nokrāsu, bet dziļāk sarkana
smi '?<

Visdrošāk k M vajadzību var no-
teikt ierīkojot izmēģinājumus, (apsēj vienu

birzi ar kaļķi, otru blakus atstāj bez kaļ-
ķa) vai augsnu pārbaudot laboratorijās. Ta-
ču sastopamas daudz augsnu, kam tik rak-
sturīgas un spilgti izteiktas skābuma pazī-
mes, kā nepaliek nekādu šaubu par kaļķo-
šanas vajadzību. Tādās reizēs tūliņ var
ķerties pie kaļķošanas.

Kaļķi augsnai var piedot ar mākslī-
giem mēsliem,kas satur kaļķi, bet tam ma-
zāka nozīme. Labāk piedot ar dedzinātu
kaļķi, dabīgiem kaļķiem vai liltrpressksļijl
Dedzināto kaļķi iīeto iO—S9 kvint Mii uOk'ta=
ra dzēstā veidā un priekšroka iam dodama
smagākās vai skābākās augsnas, kur jā-
panāk ātrāka kaļķa iedarbība. Uz vieglām
augsnām tā Iedarbība var būt par stipru.

Dabīgas kaļķošanas materiālus kā avotu,
upju, pļavu kaļķi vai mērgeļi, kas it sevišķi
Liepājas un Aizputes apriņķos atrodams ļoti
daudz vietās, var lietot tie, kam dabīgie kaļ-
ķošanas materiāli tuvumā. Tiem tie ir vis-
jzdevīgākais skābu augsnu ielabošanas lī-
dzeklis. Lietojams, atkarībā no ogļskābā
kaļķa- satura, 10—15 to dabīgi mitra sald-
ūdens kaļķa uz hektāra. Izdevīgs kaļķoša-
nas materiāls ir cukurfabrikās pieietamais
filtrpresskaļķis. Tas satur apm. 23 p
ogļskābā kaļķa un bez tam citas augiem
nepieciešamas barības vielas kā fosforskābi
0,7 proc. un slāpekļa 0,16 proc. Filtrkaļķis
lietojams no 7—15 tonnas uz ha.

Labākais gada laiks kaļķošanas materiāla
izkliešanai uz lauka ir: rudens — pirms ar-
šanas un pavasaris, pirms zemes strādāša-
nas. Kaļķošanai izdevīgākais Ir papuves
lauks, kaut gan var kaļķot arī citus laukus,
izņemot kartupeļus un linus, kas svaigu
kaļķojumu lāgā necieš — tiem uzmetas sli-
mības. Kartupeļu lauku var kaļķot (
tādā gadījumā, kad lieto dzēsi

Afir. K. Brencis.

Novalkāta vīrieša
krekla izmantošana

Vīrieša virskrekliem pa laikam pirmās
nodilst aproces un apkaklīte. Pats krekls

vēl ir pavisam labs. Ka šādu kreklu vēl
var tīri labi salabot, to zina katra saprā-

namamāte. Noārdot vecās aproces un
apkakli, pec tām izgriež krekla apakšdaļā

sānos jaunas aproces un apkakli. Iz-
grieztās krekla drēbes vietā apakšgalā ie-
šuj kādu citu drēbi

Ja kreklam izplīsušas ari krūtis, tad ar
vienu kreklu vien netiksim galā Tad Jau

klē pēc otra tāda paša nodiluša krek-
i no abiem jāšujviens. No otra krekla

piegriež aproces, apkakli un krūšu daļu —
ā ziņa tik lielu gabalu, lai vestes iz-

griezumā būtu redzams tikai šis jaunais
gabals, bet ne vecā krekla drēbe. Šādi
salabotam kreklam visas valkājot redzamas
daļas būs no vienas drēbes un neredzamās
— no citas.

Pavasarī novalkātos kreklus labāk pār-
vērst sporta kreklos, nogriežot garās ple-

nes par īsajām un nogrieztos galus
izmantojot lāpīšanai.

Ja vīriešakreklu nevar labi salāpīt, tad
no tā bieži vien vēl var izšūt sieviešu
blūzīti Pēc vecas, labi pašūtasblūzītes iz-
griež papīra piegrieztni, pielaiko to pie se-
vis un tad iekombinē visizdevīgāk uz vīrieša
krekla veselajiem gabaliem.

Ja vecais krekls tā saplīsis, ka blūzīte
neiznāk no tā vēl var pagatavot

priekšautu. Priekšautu darinot, ir liela ie-
- dažādi krekla drēbi. Seviā-

kaut ar nav

bāk

w

Biškopja uzdevums
Nākošajā darbu sezonā biškopim būs jā-

veic lieli un atbildīgi uzdevumi: 1) jāiegūst
augstas medus un vaska ražas un 2) jāpa-
vairo bišu saimju skaits par 20*/».

Lai šos uzdevumus sekmīgi paveiktu:
1) laikā jāsakārto un jāiegādājas nepiecie-
šamie rīki un materiāli, kā: dūmeklis, sen
jas aizsargs, kaltiņš, kaste atkritumiem un
stropa gružiem un kaste apkāru Ievieto
nai; jāsagatavo prauli, vislabāk vi-
priedes, egles vai bērza. Prauli jāizžāvē
sausi un jānovieto pajumtē, ērti pieejami
vietā. Jāizlabo vecie un tukšie stropi. Tie
labi jāiztīra un, ja bites b mojužas.
no iekšpuses jāizdedzina. Sājos stropos va-
rēs novietot jaunatdalitos vai dabiskos
spietus.

2) Cik vien agri laika apstākļi atļauj,
jāiztīra stropi un jātur vienmēr tīri. Laikā
un ar lielāko rūpību jāizdara pavasara gal-
venā revīzija. Vecās, pelējušās un liekās
Šūnu kāres jāizņem un pēc vajadzības jā-

piedod jaunas un tīras jau Izvilktu, vēlāk
arī : nu kāres. Tādēļ steidzīgi
Jāsagādā dravai mākslīgās Šūnas.

3) Laiki un pareizi jāpaplašina bitēm
ligzda. Jauni kāre jāpieliek no malas aiz
pirmās vai āres, tad bites to čak-
lāk piestrādās. Pielikšana jāizdara tad,
kad bites jau sāk apdzīvot pēdējo malas
kāri.

41 is, lai bišu saimei būtu laba un
ražīga māte. Trešā gada un vecākas mātes

tjauno. Atjaunošanai mātes audzējamas
spēcīgās un ražit,ās sairi

- laiks māšu atjaunošanaiir g.
m spietu atņemšanas laiks.

5) Medus kastes — dores — JfuzU
.ms), ui

bet mef aiz-
Jiekol vietā Jaunu

tukšu. Pilno meduskasti uzliek virs jaunas.
6) Jāierobežo arī tranu daudzums dn

jo rranl ir tikai barības tērētāji.
Tranus samazinās, ja ligzdā neturēs kāres
ar tranu Šūniņām, bet tranus atļaus au-

t tikai kādā labākajā saimē.
7) Visi darbi jāizdara laikā, un bez va-

jadzībās nedrīkst saimi izskatīt. Katra
zīga stropa atvēršana traucē bites

un ienesuma laikā samazina ienesumu.
8) Stropa skrejlaiplņām jābūt vienmēr

?kārtībā. Stropa skrejas priekšā zāle I
Jfiappļauj, jo garā zāle traucē bišu gaitas.

, 9) Cik Iespējams, jāuzlabo bišu ganības.
Se ^ri jāir.. talkā
biško] is var audzēt tikai tādus medus au-
gus, kam nozīme ari citās saimniecības no-
zari- griķus, balto un bastarda āboli-

I nu, lucernu, sinepes u. c. Loti labs medus

I
augs i;- facelijas. — Nākamajā vasarā un
rudeni lielus panākumus dos ceļojošā drav-

niecība. Sis jautājums jākārto maziem
dravniekiem kopēji, lai atvieglotu un sa-
lētinātu ganībās izvesto bišu uzraudzību
Līdz 25 km attālās ganībās bites var ērti
aizvest ar zirgu. Ja vairāki biškopji bastar-
da vai viršu laukos savestu kopā 50—75
bišu saimes, tad viens cilvēks tās uzraudzī-
tu un apkoptu. Ganībās izvestās bišu sai-
mes ienesīs ap 10 kg atņemama medus un
ziemas barību un bez tam izaudzēs dauda
jaunas bites, kas labi pārziemo.

10) Un beidzot, izšķīrēja loma labiem
dravniecības panākumiem ir biškopja zinā-
šanām un prasmei savas zināšanas lietot
Iesācējiem jāiegūst vajadzīgas priekšzināšav
nas, bet jau darbā es (u pa-

ei jāpapildina līci nas,
jo zināšanu trūkums ir galvenais drav-
niecības mazražības cēlai

Nākamajā vasarā mums jāpavairo bišu
skaits par 20»/o. Sis ir ļoti svarīgs

uzdevums. Te labi jāapsver, vai atņemt
dabiskus, vai mākslīgusspietus, un kurā
laikā to darīt Apvidos ar pavasara un ag-
rajām vasaras ganībām mākslīgie spieti jā-
atdala pēc ienesuma un no katrām 4 pa-
r^ateaimēm viens. Tāda rīcība ļaus iegūt
medus ražu un pavairot dravu.

Lai visu minēto labi un laikā paveiktu,
jārīkojas oi.uMnizēti. JIIzFSUgE ikvienāpa-
gastā cilvēks, kas kārtos biškopju darbus
un sekos to izpildīšanai; kas var dot un
dos padomus biškopjiem; kas laikus in-
formēs dravniekus par darāmiem dar-
biem, lai pareizi un laikā visu iedarītu;
kas laikā savāks visas vecās šūnas un vas-
ka lūžņus un nosūtīs tos šūnu darbnīcai,
lai laikā saņemtu atpakaļ mākslīgās šū-
nas, kas rūpēsies, lai visiem laikā būtu
pieejamas medus spiedes un sviedes; kas
vaar pārraudzīt dravu apkopšanu un kārtot
citus kopīgi kārtojamus jautājumus.

Agr. E. Sovers.
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Amtliche Bekanntmachungen

In der nāchsten Woche soli in Piga
die deutsche Volksschule ihre Arbeit
aufnehmen> und mit dem Beginn des
neuen Schuljahres soli die deutsche
Oberschule in Riga eroffnet werden.

Mit der Oberschule soli auch ein
Schūlerheim verbunden werden, in
dem reichsdeutsche Kinder, die die
Volks- oder Oberschule besuchen
wollen, Aufnahme finden konnen.

Um schon jetzt einen Uberblick
ūber die Anzahl der in Frage kom-
menden Kinder zu gewinnen, fordere
ich aile im Gebiet Kurland tātigen

reichsdeutschen Dienststellen, Fir-
men, Unternehmen U. s. w. auf, mir
bis zum 5- 5. 42 Verzeichnisse derje-
nigen Kinder ihrer reichsdeutschen
Gefolgschaftsglieder einzureichen, die
in das erwahnte Schūlerheim aufge-
nommen werden wollen.

Das Verzeichnis muss Name, Vor-
name, Geburtsdaten und dz. Anschrift
der Kinder enthalten.

L ib a u, den 17. April 1942.

Der Gebietskommissar von Kurland
gez. Dr. A 1n or.

Vadot)a dzimšanas dienā
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Kuldīgas pilsēta bija greznota Liel-
vācijas valsts un latviešu nacionāliem
karogiem. Organizācijas un privātie
tirgotāji bija pielikuši pūles savu
skatlogu dekorēšanai. Sevišķi gau-
mīgs bija pilsētas valdes nama fasā-
des dekorējums, tāpat patērētāju
biedrības «Darbs», piensaimnieku sa-
biedrības u. c skatlogu dekorējumi.
Iestāžu un skolu vadītāji uzrunāja
savus darbiniekus un skolēnus, patei-
coties Vadonim par atbrīvošanu no
boļševisma un soloties pildīt visus
pienākumus, kas sekmē boļševisma
drīzāku iznīcināšanu.

aprindām vēl ir svešas. Jaunās fiziskās
audzināšanas nolūks ir ar jaunām darba
metodēm attīstīt jaunatnē drosmi, biedris-
kumu, vadonību, uzņēmību, pašuzupurēša
nos. Latviešu tautskolotājam, kas joprojām
būs fiziskās audzināšanas darba veicējs,
jau pašā sākumā jāiepazīstas un jāizprot
jaunie mērķi un darba līdzekļi. Vienmēr
jāpatur vērā, ka vingrošana, sports un spē-
les nav pašmērķis, bet gan līdzeklis fi-
zisko spēku, sabiedrisko tikumu un rakstura
spēju veidošanai.

Sanāksmi noslēdza ar fiziskās audzinā-
šanas paraugstundu demonstrējumiem, ku-
rus izpildīja pilsētas pamatskolu audzēkņi.

IZTRŪKSTOŠS SĒKLA
ŠĀ"'

Kuldīgas apr. vecākais agr. P. Sku-
jiņš norāda;

Apriņķa vecāko agronomu apsprie-
dē Rīgā noskaidrojās, ka lielu daļu
no iztrūkstošām sēklām, kas nepie-
ciešamas pavasara sējai, būs iespējams
sagādāt. Pēc izdarītās reģistrācijas
Kuldīgas apriņķī visvairāk trūkst
auzu sēklas. .Tagad no iztrūkstošā dau-
dzuma vairāk kā puse saņemta. Arī
pļavu auzene, bastards un angļu rai-
zāle saņemta vajadzīgā daudzumā.
Tāpat izredzes saņemt trūkstošo linu
sēklu. Vienīgi nevarēs saņemt trūk-
stošo āboliņa sēklu, tāpēc āboliņa vietā
jāsēj vīķi, kuru pieprasītais daudzums
saņemts, bet ir izredzes saņemt vēl
papildus. Saņemtās sēklas sadalītas
pa pagastiem, kuri savukārt, saziņā
ar agronomu, tās sadalīs pa atseviš-
ķām saimniecībām, kam sēklas trūkst.

Lauksaimniekiem jāaizrāda, ka šo-
gad katrā saimniecībā jāiesēj arī ka-
ņepes, jo virves un grožus gatavā
veidā saņemt nav izredzes.

jfilurr
Ar Robert'a Bosch'a nāvi, kas neilgi at-

pakaļ 80 gadu vecumā mira, aizgāja aizsau-
lē viens no izcilākiem vācu saimnieciskās
dzīves vadītājiem. Viņa vārds ir cieši sais-
tīts ar Vācijas saimniecības pasaules slavu.
Ja ārzemēs runā par vācu izcilo darbu, tad
Robert'a Bosch'a vārds nevar palikt ne-
minēts. Vācijas Vadonis ir devis viņa mū-
ža darbam noslēgumu apbalvojot to ar go-
da tituli «Darba pionieris». Sī apbalvošana
bija visa viņa dzīves gājuma kronēšana,
dzīves gājuma, kas sācies ar mēchaniķa
mācekli un beidzies ar saimniecības un
industrijas vadītāju. Viņa izgudrojumi:
gaismas mašīnas, pielaidēji, staru metēji,
motorratu baterijas, slavenais «Bosch'a rags»
un vēl daudzi tagadējās modernās autorūp-
niecības piederumi ir viņam devuši pasaules
slavu. «Tētiņš Bosch's» darbojās neno-
guris līdz pat pēdējam brīdim, un viņš,
kas pats ir cēlies no strādnieku vidus, bija
savu strādnieku draugs un padomdevējs,

Rūpība par saviem darba biedriem p+-
spoguļojas daudzos viņa dibinātos pasāku-
mos. Jau 1928. gadā «Bosch'a palīdzība» ti-
ka dibināta kā vecumdienu un piederīgo
palīdzības iestāde un vēlāk turpinājusi savu
darbību kā atsevišķa biedrība ar neatkarīgu
rīcības kapitālu. Ar to ir garantēts, ka pa-
tiešām viss ieguldījums tiek izlietots strād-
nieku vajadzībām, un «Bosch'a palīdzības»

kapitāls pašlaik Ir tieši 30 miljonu RM. So
kapitālu ziedojusi firma, bet strādnieki Ie-
maksā dalības naudu. Šādakapitāla sakrā-
šanās īsā laikā bija iespējama tikai pateico-
ties Roberta Bosch'a rīcībai, jo viņš ari
krizes gados atteicās no sava uzņēmuma
personīgās peļņas. «Bosch'a palīdzība» at-
tiecas uz visiem firmā strādājošiem, ne-
šķirojot palīgstrādnieku un prokūrista .

1937. gadā mācekļu darbnīcas jubileja
deva Bosch'am iemeslu radīt «Bosch'a Jau-
natnes palīdzību», kas apdāvinātiem un
centīgiem mācekļiem dod iespēju izglītoties
augstākajās skolās. Ari t. s. «Roberta pa-
līdzība» ir domāta jaunatnes atbalstīšanai
un ta ikgadus izdod lielas sumas trūcīgu
mācekļu atbalstīšanai un skološanai, ja ve-
cāki ir trūcīgi un nevar dot līdzekļus.

No paša Lielvācijaa Vadoņa mutes ir
nācis vārds: «sociāla darbošanās nedrīkst
prasīt pēc pateicības». Robert's Bosch's jau
agrākos gados, kad šāda darba devēja palī-
dzība tika ar nolūku pārprasta, ir vienmēr
atbalstījis sabiedriska rakstura iestādes un
organizācijas, tādā veidā saviem strādnie-
kiem neitrālā veidā palīdzot. Tā arī viņš
pasaules karā ir palicis uzticīgs saviem
vārdiem: «Es flaī kapā negribu palikt ne
par vienu feniņu bagātāks» un visu savu
kara peļņu, 22 miljonu RM apmārfi, ir sa-
dalījis vispārības vajadzībām.

Gājiens caur Robert'a Bosch'a uzņēmu-
miem Stutgartē ir liecība par Šī vīra sociā-
lo garu. Galvenais uzņēmuma ārsts sevišķi
interesējas par jaunatnes un nākošās mātes
veselību un par tiem strādniekiem, kuru
darba laiks iekrīt naktīs, jsb kuru darba

laiks ir garāks par normālo. Svina apstrā-
dātājiem katru dienu bez maksas izsniedz
pienu, lielā karstumā strādājošiem strādnie-
kiem kafiju un tēju. Metāla liešanā nodar-
binātiem ir speciālas dušas un mazgātuves.
Strādniekiem, kas nodarbināti sevišķi kar-
stās jeb aukstās nodaļās, atvaļinājuma laiks
pagarināts par sešām dienām, un tie saņem
papildus izmaksu atvaļinājumam. Strād-
niekus ar vāju veselību uz uzņēmuma rēķi-
na sūta garākā atpūtā gan atpūtas namos,
gan privātpansijās (diētiskā ārstēšana). Sīs
priekšrocības izmanto ikgadus ap 400—500
strādnieku. Strādnieku piederīgiem ir iz-
devība slimību gadījumos ārstēties Robert'a
Bosch'a slimnīcā, kas atvērta 1940. g. janvā-
rī un ir modernākā homeopātiskā slimnīca
Vācijā. Tās būve izmaksājusi ap 7 milj.
RM. Divās iekšējo slimību, vienā ķirurģis-
kā, divās dzemdību palīdzības nodaļās ir
vietas 300 slimniekiem. Operācijas telpas,
rentgena nodaļa, medicīniskās vannas, kā
ari pārējās ierīces ir modernākās šajā noza-
rē.

Trīs sociālā darba pārvaldnieces rūpē-
jasparstrādnieku labklājību un vajadzībām
un ir vienmēr gatavas palīdzēt ar savu
biedrisko padomu un roku. Pie uzņēmuma
pastāv strādnieču un Jaunu meiteņu kop-
mītne un rosfga vispārējā kulturālā sadzīve
norit organizācijas «Prieks dod spēku» vei-
cināšanā un atbalstīšanā. Visi Šie iestādī-
jumi un pasākumi noslēdz un vaiņago tā vī-
ra sabiedrisko darbu, kas tagad ir slēdzis
savas acis uz mūžību. Savu strādnieku
sirdīs viņš tomēr nav miris. Visā vācu tautā
dzīvo vispārēja cieņa pret Robert'u Bosch'u

Uzticības lauksaimnieki

Lai veicinātu lauKsaimniecības at-
tīstību un dzirdētu pašu lauksaim-
nieku domas un ierosinājumus lauk-
saimnieciskās ražošana intensīvitātes
kāpināšanai, pagastos ir nodibināts
īpašs uzticības lauksaimnieku insti-
tūts. Pagastu valdēm jāizrauga no
lauksaimnieku vidus kandidāts, kas
līdz šim vislabāk savu saimniecību
apsaimniekojis, kas ieguvis visaugstā-
kās ražas, ka bauda pagasta iedzīvo-
tāju cieņu un uzticību, un šis kandi-
dāts jāstāda priekšā apriņķa vecākam,
kas to liek priekšā apstiprināšanai
apriņķa lauksaimniecības lietu vadī-
tājam. No pagastu uzticības lauksaim-
niekiem savukārt atkal izrauga vienu
— labāko no labākiem un tas nu uz-
skatāms par lauksaimnieku domu
paudēju apriņķa mērogā.

Pagasta vecākais un pagasta valžu
locekļi paliek tāpat kā līdz šim pa-
gasta administratīvais aparāts un tā-
pat kā līdz šim kārtos visus ar pa-
gata pārvaldi saistītos jautājumus.
Uzticības lauksaimnieki būs sava vei-
da tautas pārstāvji un viņu uzdevums
būs nākt ar pozitīviem ierosināju-
miem zīmējoties uz lauksaimniecības
pacelšanu.

Parastos, jeb, kā mēdz teikt, miera
laiku apstākļos attiecīga kandidāta
izraudzīšana neradītu nekādas grūtī-
bas. Pietiktu konstatēt, kuram vis-
augstākā raža, visvairāk mašīnu, vis-
labāk nostādīta saimniecība, un tas
būtu īstais. Bet kara, resp. ārkārtē-
jos apstākļos ar to vien nepietiek, te

ir svarīga kandidāta nostāja' arī ve-
selā rindā citu jautājumu un proti:
viņa izturēšanās nodevu Un klaušu
lietās, viņa atsaucība sabiedriskā dar-
bā un arī viņa politiskā seja. Par
visu to būtu ievācamas sīkas ziņas.

Zināms, atrast kandidātu, kurš vi-
sās dzīves nozarēs un uzlikto pienā-
kumu pildīšanā varētu uzstādīt simt-
procentīgi pozitīvus sasniegumus, die-
zin vai izdosies. Visi mēs esam tikai
cilvēki, un katram atradīsies sava
«vājā» vieta. Bet nav un nevar būt
divu domu, ka izraudzītam kandidā-
tam šīm «vājām» vietām jābūt ma-
zāk nekā pārējiem. Un viņam jāga-
rantē, ka tagadējos minušus nākotnē
viņš pārvērtīs plusos.

Viss tas no pirmā acu uzmetiena
liekas diezgan komplicēti, vienkār-
šāk būtu paskatīties, kuram lielāka
saimniecība, pilnāki apcirkņi un to
nozīmēt. Bet tā tas nav domāts. Uz-
ticības lauksaimniekam jābūt pozitī-
vam ne tikai pārticības nozīmē, bet
tam jābūt iecienītam un goda vīram
visa pagasta iedzīvotāju acīs, jo ne ik-
reizes turīgākais būs arī krietnākais,
čaklākais, taisnīgākais. Lauksaimnie-
kam, kurš runās pagasta un varbūt
pat apriņķa vārdā jābūt autoritātei un
priekšzīmei visās vietās un lietās.

Nav šaubu, ka katrā pagastā atradī-
sies vīri, kuri godam gribēs un arī
spēs pildīt cieņas pilno uzdevumu re-
prezentēt mūsu arāju saimes labāko
dalu

Biri» Milas lauki japp nUs
Stokholmā, 20. aprīlī. Birmas naf-

tas lauku zaudēšana tagad kļuvusi par
notikušu faktu. Oficiālām angļu ie-
stādēm jāatzīst, ka naftas lauku
dienviddaļa, it kā pēc nopostīšanas,
angļu karaspēkam atkāpjoties, nokļu-
vusi japāņu rokās un ka angļu fronte
apmēram divu nedēļu laikā atvirzīta
atpakaļ līdz 40. kilometram uz zie-
meļiem no Magves, kas ir viens no
angļu naftas produkcijas centriem.
Londofcā tagad paskaidro, ka šāda at-
kāpšanās, pametot Magvi, kļuvusi ne-
pieciešama, jo japāņi vērsuši stiprus:
uzbrukumus pret angļu kreiso spār-
nu. Londonai nākas arī atzīt, ka ķī-
niešu atkāpšanās turpināšana ir, angļu
frontes sabrukuma sekas. Ķīnieši ta-
gad atrodoties «apmēram 50 kilomet-
ru uz ziemeļiem no Tungu». Frontes
līnijas ziemeļpunkts tagad esot 40
klm. uz ziemeļiem no Magves. Fronte
aizstiepjoties dienvidaustrumu virzie-
nā no Irvadijas ielejas pāri Sitangas
ielejai gandrīz līdz Sangve upes iele-
jai. No angļu ziņojumiem redzams,
ka šāda pastāvīga frontes atbīdīšana
atpakaļ ziemeļu virzienā, pie kam
angļi atkal reiz atkāpušies ļoti ātri,
vēl nebūt nenozīmē šīs atkāpšanās
noslēgumu. Pēdējā frontes ziņojumā
no Birmas pat trūkst teikuma, kas cit-
kārt steriotipi mēdz atkārtoties <angļu
ziņojumos: ka ieņemtas jaunas, izde-

vīgākās pozīcijas. Šķiet, ka paši
angļi nelolo cerības drīz apturēt fron-
tes virzīšanos atpakaļ un noturēt il-
gāku laiku atlikušos Birmas naftas
avotus, kā arī dzelzceļu mezglu Man-
daleju. Jāievēro, ka angļu frontes
ziņojumos no Birmas pēdējās dienās
atkārtoti bijusi runa par kādu japāņu
trešokolonnu, kas virzoties uz priek-
šu pret ķīniešu karaspēka kreiso
spārnu.

Cik maz amerikāņu palīdzība ar ap-
bruņojumu Austrumāzijā spēj sacen-
sties ar japāņu ātro virzīšanos uz
priekšu, redzams no Austrālijā iebē-
gušo holandiešu iestāžu ziņojumiem.
Pēdējās dienās Austrālijā esot pie-
nākuši amerikāņu apbruņojuma sūtī-
jumi, kas sākumā bijuši nolemti Ja-
vas aizstāvēšanai, Sie bruņošanās ma-
teriāli «bez peļņas» pārdoti Austrāli-
as valdībai.

Turcijas protesta nota
Padoti šāvieni!

AnkarS, 20. apr. (DNB). Kā no
labi informētām aprindām ziņo, Tur-
cijas valdība iesniegusi Padomju sa-
vienībai notu, kurā protestēts pret
padomju preses kūdīšanas kampaņu
Ankaras atentāta lietā. Turcija ka-
tegoriski prasa, lai Padomju savienī-
ba šo kūdīšanu pārtrauc, jo citādi arī
turku!prese mainīs savu līdzšinējo at-
turīgo toni.

Bez tam nota vērš Padomju savie-
nības uzmanību uz dīvaino apstākli,
ka padomju preses orgāni atļaujas
iejaukties neatkarīgas tiesas lietās.
Turcija šādu iejaukšanos uz visstin-
grāko noraida.

Ļeņingradā tirgojas ar
cilvēku gaļu

Berlīnē, 21. apr. (DNB). Austrumu
frontes ziemeļu daļā, pēdējās dienās
saņemts gūstā padomju 1069. kājnie-
ku pulka leitnants Sakolovskis, kas
sniedz interesantas ziņas par pašrei-
zējiem apstākļiem ielenktajā Ļeņin-
gradā. Apstākļi tur ir drausmīgi un
tie katru dienu kļūst vēl ļaunāki.
Pirms Leņingradas ielenkšanas, pil-
sētas iedzīvotāju skaits ar bēgļu pie-
plūdumu pieaudzis līdz 4 miljoniem
cilvēku. No šī skaita pēdējos mēne-
šos gājuši bojā vismaz 1 miljons. Ar
pavasara iestāšanos nāves gadījumu
skaits sāka strauji pieaugt. Sētās,
dārzos un apkārtējos laukos visur
redzamas milzu līķu kaudzes. Mirušos
tur saveduši piederīgie, kuri vairs
nezina, kur varētu līķus paglabāt.
Sanitārie apstākļi Ļeņingradā nav ap-
rakstāmi. Kas vēl nav nobeidzies ba-
da nāvē, tas droši kritīs par upuri
sagaidāmām epidēmijām. Savā iz-
misumā ļaudis ēd cilvēku gaļu, jo
pārtikas līdzekļu Ļeņingradā tikpat
kā nav. Vakara stundās parasti visur
var sastapt tirgotājus, kas pārdod cil-
vēku gaļu. Leņingradas miliči gan
šos tirgotājus vajā, bet parasti bez
panākumiem.

Blunlāls nz franla tautas
partijas vadītāju

Parīzē, 20. apr. (DNB). Franču tau-
tas partijas vadītājs 2aks Dorio, ru-
nādams pārpildītā Rennes pilsētas
teātrī, deklarēja, ka viņš sevi un savu
partiju nodod maršala Petēnā un La-
vala rīcībā un uzaicināja visus fran-
čus rīkoties tāpat.

Kad Dorio runa tuvojās beigām, no
otrā balkona uz skatuvi, kur atradās
Dorio ar dažiem saviem līdzstrādnie-
kiem, kāds meta rokas granātu. Gra-
nāta nokrita starp parketa pirmo un'
otro rindu, bet kāda klausītāja to
veikli saķēra un iemeta orķestra tel-
pā . Granāta eksplodēja un sagrāva
skatuves koka izbūvi un sabojāja da-
žus mūzikas instrumentus. Kāda per-
sona viegli ievainota. Atentātā vai-
nīgais līdz šim vēl nav noskaidrots.
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FIZISKAS AUDZINĀŠANAS JAUNIE
UZDEVUMI.

Kuldīgas apkārtnes pamatskolu fiziskās
audzināšanas skolotāju darba sanāksmē pie-
dalījās 25 skolotāji. Sanāksmi atklājot, ap-
riņķa fiziskās audzināšanas instruktora v. i.
R. Malta norādīja, ka līdzšim latviešu sko-
lās fiziskā audzināšana bija nostādīta pa-
bērna lomā. Vēl šodien samērā daudz ve-
cāku un skolotāju uzskata, ka skolas fizis-
kā audzināšana aprobežojas ar ķermeņa iz-
kustināšanu un novērtē to kā mazsvarīgu
audzināšanas nozari. Jaunāko laiku atziņas
par fiziskās audzināšanas lielām iespējām
jaunatnes garīgo spēku veidošanā plašākām



Aizputes amatnieku biedrības kopsapulce '

=1 Aizpute un apriņķis ļ^
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Pēc pārciestā drūmā boļševiku lai-
ka, 19. aprīlī Aizputes amatnieku sai-
me pirmo reizi pulcējās vienkopus,
lai pārrunātu savas vajadzības. Sa-
pulci atklāja un vadīja biedrības
priekšnieks J, Kalniņš. Savā uzrunā
viņšpieminēja boļševiku aizvestos un
mirušosbiedrības biedrus. To pie-
miņu godināja ar svinīgu klusuma
brīdi. Uzrunas noslēgumā sapulces
dalībnieki sumināja Vadoni Ādolfu
Hitler'u. Pārskatu parbiedrības līdz-
šinējo darbību sniedza biedrības biro-
ja vadītājs R. Poruks. Boļševiku drū-
mais gads galīgi satrieca latviešu aug-
sti stāvošo amatniecību un vienā rā-

vienā iznīcināja to, ko bija panākuši
amatnieki strādājot vienoti savās
amatnieku organizācijās. Tomēr ar
prieku varam konstatēt, ka boļševiki
nav paspējuši salauzt un iznīcināt lat-
viešu amatnieku darba prieku un mī-
lestību. Latviešu amatnieki pirmie
izpratuši tagadējo laika garu. Viņi
no jauna vēl kuplāka skaitā kā agrāk
pulcējas savās biedrības, lai kopīgiem
spēkiem iekļautos tanī lielā jaunuz-
būves darbā, ko prasa tagadējais

laika. Nedaudzos mēnešos Aizputes
amatnieku biedrībā nākuši klāt pāri
par 100 jaunu biedru.

Patlaban biedrībā skaitās 350 bied
ru. Biedrības bilance uz 1942. g. 1.
aprīli ir RM 3.868,92.

Revīzijas komisijas ziņojumu snie-
dza K. Kiršpils. Pēc valdes un revī-
zijas komisijas ziņojumiem, sapulce
pārskatu vienbalsīgi pieņēma. Tāpat
arī pieņēma valdes un revīzijas komi
sijas sastādīto 1942. gada budžetu,
līdzsvarotu ieņēmumos un izdevumos
uz RM 7.300,—. Tekošam gadam bied-
ru naudu noteica RM 8,—^ bet iestā-
šanās naudu RM 10,—.

Izdarot biedrības pārvaldes orgā-
nu vēlēšanas par biedrībaspriekšnie
ku ievēlēja Fr šenbergu, bet valdē:
E. Tepferu, St Čerņevski, V. Blūmu
un A. Alksni Revīzijaskomisijā: 2.
Ernstsonu, A. Rozentālu, K. KirŠpilu
2, Sauleskalnu un E. Pujeni

Namdaru sekcijāpar sekc vec. Ievē-
lējai. Pūci, par sekr. V. Blūmu; me-
tāla apstrādāšanas — E. Eņģeli un R.
Jansonu; kurpnieku — I, Kalniņu un
2. Sauleskalnu; drēbnieku — E, Tep-

feru un K Skudru un baudvielu ap-
strādāšanai — K. Kiršpilu un A.
TaubL

Lai atvieglota Aizputes amatnie-
kiem nepieciešamo materiālu un
amata lietu sagādi, sapulce nolēma
iestāties par biedri Liepājas amat-
nieku sabiedrībā «Apgāde», kā arī
uzaicināja atsevišķus biedrības bied-
rus, kuriem atļauj līdzekļi, iestāties
par biedriem minētā sabiedrībā.

Bez tam vēl pilnsapulce uzdeva
valdei rūpēties par amatmecības ma
teriālu piegādi.

AIZPUTES KŪDRAS FABRIKA
UZSĀKUSI DARBĪBU.

20. aprīlī uzsāka darbību Aizputes
kūdras fabrika. Šogad dedzināmās
kūdras ražošanai uzstādītas vēl 2 ma-
šīnas. Fabrikā nodarbinās ap 450
strādnieku. Kūdras fabrikas strād-
nieki darba vietā saņems siltas pus
dienas. To pagatavošanai Ierīkota
plaša virtuve. Strādnieku mītnēm
Aizputes pilsētā rezervētas vairākas
plašas dzīvojamās telpas. Tāpat kā
Iepriekšējos gados, lielāko daļu sara-
žotās kūdras Aizputes kūdras fabrika
nodos Liepājas cukura fabrikai Bez
tam, Šogad fabrikā paredzēts sagata-
vot dedzināmo kūdru Aizputes pilsē-
tas civīliedzīvotāju vajadzībām»
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Granātu eksplozijā ciefcŠB

5 jaunekļi
Saka pagājuša svētdienā, sava» viegl-

prātības dēļ, galu dabūjusi 8 Jaunekļi, bet
2 smagi ievainoti Sakas mežā pie Pils-
dangas muižas atradušās Vairākas granātas,
kas vēl bijušas ledū. vietējie jaunekļi mē-
ģinājuši granātas no ledus Izņemt. Tikko
tie sākuši ap tām rīkoties, atskanējis ap-
dullinošs sprādziens. Uz vietas nogalināti:
Alberts Baumbants un Roberta Goldmanls
no Ēdoles un Alfrēds Balodis no Sakas,
bet Imants Kūdrinā un Arvids Balodis no
Sakas smagi ievainoti. Ievainotie nogā-
dāti liepājas pilsētas slimnīcā. Mežā at-
rastas 9 sešcollu granātas un 20 nenoteik-
ta tipa granātas.

Ceļā uz kristībām
noslāpusi dviniSi

Gaviezes pagasta Raņķu māju Iedzī-
votāja AnnaRaņķe ar pavadoni, kādu vecu
sieviņu, vedušas uz Nīcu nokristīt Raņķes
3 mēn. vecos dvīnīšus — zēnus: Sievietes
braukušas pajūgā 8 stundas. Lai bērni ne-
saaukstētos, māte tos silti saģērbusi un
ietinusi biezas segās. Vakarā, kad sievietes
iebraukušas Nīcā, abi bērni eegās bijuši
noslāpuši To konstatējis ari Izsauktais Nī-
cas rajona ānrta Ievadīta izmeklēšana.

Abonentus
lūdz nokārtot abonēšanas maksu
par maija mēn. līda 6. g. 27. aprīlim.

Kantoris.

??BBnHB9BHHn»BBBnHiBBai
$. g. 20. aprīlī šķīrās no mums uz mūžu mūsu

mīļ " iņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

Made Neihurgs,
dz. Gertners.

Apbedīšana notiks ceturtdien, 23. aprīlī, pīkst. 19
no Ziemeļu kapu kapličas kapu vieta.

Uz klusu pavadīšanu lūdz

piederīgie.

Notis,
grāmatos un
pastmarkas

PĒRK pastāv g\
grāmatu veik..

Graudu ielā M 40.

Pērku
zīda, pusvilnas vai
vilnasdrēbiblūzei,
velamsbrunā vai
dzeltenā krāsā.
Of. nodot š.av. k
zem 1282

Sestdien, 25. aprīlī, pīkst. 18

KcSpcka skolas zālē, Repiblikas ielā 12

KONCERTS
Programā: J. Barisons, L. van Beethsven's, Bel-

līnl, VI. Burkats, V. DčrziņS, L Garuta,
A. Jurjans, A. Kalniņi, R- Schumann's,
J. Vītols u. c.

Piedalās: prol. VI. Burkats (klav.), L. Bertovskls
(vijole), Liepājas operas solisti L. Sepe
un E. Petrevics «n Liepājas skolotāju
koris diriģ. J. Brigznas vadībā.

Sākums pl. 18 Ieejas maksa RM 8 —

Tautas palīdz. Llep. pils. Kalpaka skolas kopa.

Pērku
zilu vlrleSa uzval-
ka drēbi an lietus-
sargu. 0!. nodot š

av. kant. zem
„Zilu drēbe".

Aizsarg-
brilles,

tumšas, slimnieka
vajadzībām, vēlas
pirkt. Of š. av.
kant. līdz ar cenu
nodot zem „Alz-
sargbrilles".

Veļos pirkt
jaunu vai mnz-
lietotu sudrab-

lapsu. Of. ar cenu
nodot š. av. kant.
zem M 1335.

Vēlos pirkt
mēteja oderes

drēbi pret labu
samaksu. Of. no-
dot S. av. kant.

zem M 1838

PĒRKU
atsperu ratus,

vieglos, detr- vai
divriteņu, Grobi-
ņas Zemturos,

2 klm. no Grobi-
ņas, Bārtas liel-
ceļa malā.

Uzmanību!
Kas varētu pār-
dot 8 gr. zobu zel-
ta vai 10 rub. krie-
vu zelta naudu,

i'ied. 6. av. kant,
zem M 1387.

PĀRDOD

vir. velosipēdu,
„L!va" pnr RM 250,
Apšu Ielā 86, dz. 1.

BraimnieGilN
slimības dēj at-

dodu u? pusgrau-
da vai Izrentēju,
6 klm. no pilsētas.
Piet. Alejas Jelā48,
dz. 3, pie saim-

nieces.

Sirsnīgs sveioiens
dzimšanas dienā

Eduardam šitā k-gm

Draudzene
J. R.

skaistākie ziedi lai atveras.
Karstākās ilgas lai piepildās,

Mīļā sveiciens
dzimšanas dienā

Zelmai Freimaņa
k-dzeL

Draudzene

Kas var pārdot
1 metru tumšizilu
vilnas drēbi un

vienu metru ma-
rokenu pret labu
eam. Of. nod. 8.
av. kant. zem

„Dr3be*.

Ml istabu
ar vjrt. liet. vēlas
īrēt pret labu sa-
maksu un Ir ar

mieru ari pakal-
pot mājsaimnie-

cībā. Pled. nodot
lāsta Iela i, dz. 8

Pārdodama
jauna bērnu gul-
tiņa par RM i'.O,
Peldu Ielā M 88,
dz. 3.

l'ĀRDOU.

darba zirgs,
142 cm. augsts,
durtgs laucinie-

kam Tuv. ziņas
Grobiņas Zemtu-
ros, 2 klm no

Grohlņas, Bārtas
lielceļa malā.

Ierēdne meklē
Dilti mēli. Istabiņu,
veļams ar atsev.

Ieeju. Adreses līdz
25. apr. lūdz atstāt
S. av. kant. zom
Mi 1359.

PĀRDOD
jauns siev. divri-
tenis par RM 500.
Pērku platu pe-
lēku rudens mē-
teli. Priekšroka

metela pārdevē-
jam, Graudu ielā

, dz. 8, no
pi. 18-20.

Skaistākie vēlējumi

Lūcijai Tillers
dzimšanas dienā.

A. G. K. U. A. 2.

Sirsnīgs sveiciens
šūplasvētkos

Elvīrai Lavskis j-kdzei
Harijs un M. J.

Sirsnīgs paldies
gaļas fabrikas desu darbnīcas
meistaram un pārējiem ziedo-
tājiem par saziedoto naudu
manā iesvētīšanas dienā.

A. Sedols.

.
Sirsnīgs sveiciens
dzimšanas dienā

Katei Paipas k-dzei
Pērkonē.

Draudziņš.
Tikai dzldrus_ saules starus
Vairāk itnekā;
Katru zelta novakaru
Tavā lodziņā.

Sirsnīgs sveiciens
šūpļa svētkos

Pēterim Kalna k-gm

Mēs un krustdēls.

Izīrē vleuk. — be2
ērtībām

2-ist. dzīvokli
un atsev. apdz.īv.
virtuvi, Miķeja

Ielā 4. Piepr. tur-
pat pie Grund-

muņa

Inteliģents bez*
bērnu pāris meklē

dzīvokli
Zl meju priekš-
pilsēta. Piedāv. ar
istabu skaitu at-
stāt S. av. kant.
zem 1317.
?«^1??——^—^—III!!?! —

Medzes pagastā
Izrentē

lauku mājas
ar invi'ntAru, var
hut ari 1 zirgs un
i»ovs. Plet. Juun-
īlepājā pie tirgus
uzrauga.

Mainu
dāmu ielaskurpes
Nt 40, jaunas tumši
brūnas augst.pap.
pret melnām zem.
pap. Piepr. Jelga-
vas (Kolava) Ielā
M 25, dz. 2.

Svētdien, 26. apr..
Dienas Izrāde pl.18

MameBMv
Vakara Izrādē,

pL 19.15

Gulbju ezers
Kase atvērta

. ātra alenu no pl
in-12 u. 17-10,16.

Svētdienās no
l>lkst. 10—14 un
17—19.18.

liepājas operas
un Hromi!! tEāirlj___

Trešdien, 22. apr.
pl. 19.15

Rudens rozes

Oeturtdien.apr.,
pi. 19.m

Karmena
Piektdien, 24 apr..

pīkst. 19.15

iii2jj|Pai|a
Sestdien, 25. apr.,

pl. 19.15

Skampolo

, Liepājos pilsētas
valdes Tirdzniecības
nodaļa izsludina

pat nederīga
nozaud.apg grām.
ser A 644894. izd.
1941. g. 29. hept.
noL. P.V. T. nod.

Atsaucu
Mildas SbaUnrossu

un

Arvīda UMu
saderlnāSanas
uzsaukumu.

V. Krasts.

Atrasts
Jaunlicpājas raj.
18 apr zelta lau-
lības gredzens ar
burtiem. Saņemt
Alejas ielā 2t>, 28
Bārtas batal. 4.
rotā, II vadā kar
Ivanovs.

Wer erteift
deolseiiem U\Mn

IIiiisrriEhl in
latiienialiM

Ofl. unter M 1345
In d. Exp. d. Z.

IŠ.

"g. 21. apr., 5,30 aizmiga uz mūžu mūsu mīļais
tēvs, vīra tēvs un vectēvs

Pēteris Rcssmus
Apbedīšana ceturtdien, 23. aprīlī, pīkst 18 no

sēru mājām Rīgas ielā 59.

Uz klusu pavadīšanu lūdz radus «n draugus.

Piederīgie.

lielos pirn
bērnu velosipēdu
(tnsriteni).Piedāv.
nodot š. av kant.
zem «Trīsritenis"
līdzš g 1. maijam.

Vasaras uzvalku,
lielam augumam,
var būt ari drēbe,
pērku. Of. lidz ar
cenu nodot S. mv.
kant zem «Vasa-
ras uzvalks".

Ueihaluedfs
vajadzīgs

Sakas Ulmales patēr. biedrības
Pāvilostas nodaļai.

Pieteikties Saka. Tālr. 51.

Meita
vaj. lauku darbā,
6 km no Liepājas.
Piet. Zaķu Ielā 20,
dz. 8.

Medzes pagasta valdei
vajadzīgs

kantorisfs-te -
mašīrarakstītajs-ja
alga RM 65— mēn.,brīvs dzīvoklis,
apkurināšana un apgaismošana.

Pieteikties personīgi vai rakstiski
Medzes pag valdē līdz 6 g. 1. mai-
jam. Tuvākā dz. stacija Māteri —
2 km.

iaislas ērzeļu stacija
ar I šķ. tīrsugas ērzeli „Arojs",
ardens JVb 108, 3 gadi vecs,
bēri salns atrodas Rāvas pag.
„Kaugaros" tālr. Rāva 1.

Menti-lu
var pieteikties
,/lzejviela",

Brīvības Ielā 88.

Tālr. 844.

Galdnieha amata
maceh i

var pieteikt, amata
mācībā Strautu

leU Mi 7, J. l'nvel-
sona galdniecībā

3 meitenes
no 15—18 gad.

vēlas Iet uz lau-
kiem kā Izpalīdzēs,
teldu Ielā 2, adī-
tavā.

Kungu
frizieris-re
vajadz Piet Peldu
Iela 44, frizētavā.

Vecāka* sieviete
vajadz. pie maza
bērna uz laukiem.
Atalg RM 10.—

mēn. un brīvs uz-
turs Piet. no pl.
10-12 l.āču ielā
J» 47, dz. 1

Sieviete
vajadz pie 8 g v.
bērna Zirņu Ielā
M li, dz i.

Vajadzīgs

Hohamafniehs
pie ēku būvēm uz
laukiem. Zvanīt pa
tālr. Medze 4.

Meklēju

skolotāja,
kas pasniegtu

literatūras stun-
das. Piet. pa tālr.
Nl2405.nopl.9—14.

Sētnieks,
kas prot mūrnie-
ka vai galdnieka
darbu, var plet.
Alejas Iela 48, pie
saimnieces.

Zēns vai nziiene
vajadz. pie vieg-
liem mājas dar-

biem. Turpat pār-
dod jaunu

sugas hazD Mi
Pērku

priekš ūdenssūk-
ņa apm 6 cm.
lielas dzelzs vai
biljarda bumbas.
Portreju darbn.

..Rekord", Rīgas
ielā 5, Liepāja.

Pērku
mazākus fietrrl-

riteņu rokas rati-
ņus vai mainu

pret lielākiem ro-
kas ratiem. Adr.
Hrivibas ielā 81,
dz. 5.

Steidz, pērk
piena

dzesinātāju,
mazu, vir darba
vlrssvārkus Īlei
aug., kokv. vai
linu kleitas drēbi
un nažus ar dak-
šiņām. Piedāv. S.
av. kant. zem 1207.



Atjaunosim iepriekšējo mežu dienu
dēstīiumus

Liepājas apriņķa vecākais A. M ūr-
nieks aizrāda, ka spodrības nedēļa
no 3.—10. maijam būtu apvienojama
ar mežu dienām. Šogad galvenā kārtā
izlabojami iepriekšējo gadu dēstījumi,
kas gājuši boja kara dienās. Dēstāmi
galvena kārtā bērzi un liepas, kas
lielos krājumos pieejami mūsu mežos.
No krāšņuma koku dēstīšanas dar-
biem šogad jāatturas, jo minētie dēsti
grūtāk pieejami. Bērziņi un liepiņas
dabūjami Liepājas mežos, iepriekš sa-
zinoties ar virsmežniecību. Darba
spēku trūkuma dēļ, mežu dienu rīko-

tājiem dēsti saviem spēkiem jāizrok
un jānogādā dēstīšanas vietās.

MALKAS SAGATAVOŠANAS
DARBUS TURPINĀS ARĪ VASARA

Liepājas virsmežniecība šogad sa-
gatavojusi uzdoto daudzumu dedzinā-
mās malkas. Laikā veikti ari malkas
izvešanas darbi. Virsmežniecība mal-
kas sagatavošanu turpinās arī vasarā,
lai nākošā ziemā varētu apmierināt
liepājnieku pieprasījumus pēc dedzi-
nāmās malkas. Līdztekus meža dar-
biem, šovasar pastiprinātā kārtā vāks
sveķus mūsu rūpniecības vajadzībām.
Minētā darbā aicināti talkā gados jau-
nākie skolēni, jo tas neprasa daudz
pūļu un ir savā ziņā veselīga pastaiga
pa skuju koku mežu. Sveķu tecinā-
šanas darbus uzsāks maijā.

ATGRIEZUSIES ARI GULBJI, ZOSIS
UN RUBEŅI.

Ar saulainām pavasara dienām no tālā
ceļojuma atgriezušies rubeņi, slokas, zosis
un gulbji. Liepājas apkārtnes mežos jau
dzirdamas pirmās rubeņu «mīlas dziesmas»
skaņas. Ezerā manīti arī pirmie gulbji un
zosis.

Slaista im MUi brhēfijB
ullm Rocavā

Rucavas pagasts sabiedriskās drošī-
bas ziņā pašreiz var sacensties ar jeb-
kuru citu mūsu pagastu. Pateicoties
policijas darbinieku ātrai un noteiktai
rīcībai, atsevišķie nedaudziehuligānis-
kie elementi nekavējoties nogādāti
tiesu iestāžu rīcībā un jau saņēmuši
sodu. Arī slaistiem izbeigušies rožai-
nie laiki, tie nosūtīti darbos. Sekojot
iedzīvotājukustībai un vairākkārt pār-
baudot aizdomīgāko saimniecību mājas
grāmatas, panākts, kā izbeigusies ne-
pierakstītu iedzīvotāju pieturēšana.
Nepanesami apstākļi kļuvuši kandžas
brūveriem. Virskārtībnieks V. Sau-
kants ar saviem palīgiem tos atklāj
vienu pēc otra- Kandžas brūvēšanā,
cenu pārkāpumos un spekulatīva rak-
stura preču darījumos visaktīvākie ir
lietuvieši. Tas pats ar zādzību statis-
tiku, arī tā nerunā par labu mūsu kai-
miņiem un nav maz tādu gadījumu,
kad mūsu policijas darbiniekiem nākas
desmitiem kilometru tālu Lietuvā se-
kot kādam garnadzim.

Vēl jāpiezīmē, ka vietējie policijas
darbinieki aktīvi piedalās arī vietējā
ugunsdzēsēju biedrībā, kuras priekš-
nieks ir virskārtībnieks V. Saukants.
Pāris nelielo ugunsgrēku, kas pagāju-
šā gadā pagastu piemeklējuši, ar sek-
mēm apdzēsti.

Liepājas dzīve
34 to krāsaino metālu.

Metālu vākšanas akcija Liepājā
devusi labus panākumus. Vēl vakar
lombardā turpināja pajūgos nogādāt
iedzīvotāju dzīves vietās pieteiktos
metālu krājumus. Celtniecības uzņē-
mums nodevis pavisam 1252 kg krā-
saino metālu. Kalpaka pamatskola
ziedojusi 72 kg un darba nometne —
65 kg metāla. Pavisam līdz vakar-
dienai pieņemšanas vietās bija nogā-
dātas tuvu pie 34 to krāsaino metālu.

Atremontē Liepājas ielu asfalta
&egu.

Ceļu un kanalizācijas nozare šova-
sar veiks kārtējos Liepājas ielu asfal-
ta segas remonta darbus, pie kuriem
nodarbinās lielāku skaitu strādnieku.
Šinīs dienās nobeigta Kalpaka ielas
asfalta segas remontēšana. Tiklīdz
saņems jaunu, asfalta remontam ne-
pieciešamās darvas sūtījumu, stāsies
pie pārējo ielu remontiem. Vairākās
Liepājas ielās paredzēts atjaunot no-
lietotās kanalizācijas caurules, ievie-
tojot pēdējo vietā jaunas.

Velosipēdu fabriku «Līva»
sagatavo darbam.

Bij. velosipēdu fabrikas «Līva» tel-
pās pašlaik norit rosīgs darbs. Lie-
lāks skaits strādnieku sagatavo fabri-
kas mašīnas, telpas un darba rīkus.
Daļa mašīnu boļševiku varas laikā
gājusi zudumā; tās paredz atvietot ar
citām mašīnām. Darbus fabrikā pa-
redz atjaunot maijā, kad uzsāks pie-
ņemt velosipēdus remontēšanai. Re-
montiem izmantos krājumā esošās ve-
losipēdu daļas.

Gāzes patēriņš pieaug.
Ar pavasara Iestāšanos, kad dzīvokļos

krāsnu apkurināšana samazinās, pieaug gā-
zes patēriņš. Gāzes fabrika nodarbina vie-
nu gāzes ražošanas krāsni. Pagaidām gā-
zes patērētāju tīklam pieslēdz tikai tos na-
mus, kuros jau gāzes vadi atrodas. Va-
sarā paredzēti nepieciešamie gāzes vadu
tīkla remonta darbL

Ņemiet bērnus audzināšanā.
Liepājas zīdaiņu nams, Apšu ielā 3a, iz-

dod audzināšanā bērnus vecumā no I*/
līdz 4 gadiem, kuru mātēm trūcīgi mate-
riālie apstākļi. Ģimenēm, kas vēlas ņemt
bērnus audzināšanā, jāiesūta lūgumi Tau-
tas labklājības ģenerāldirekcijas bērnu aiz-
gādības nodaļai— Rīgā, Ādolfa Hitler'a
ielā 24 — 5. Pēc atļaujas saņemšanas var
ierasties zīdaiņu namā izvēlēties bērnus.

Zēnu vieglprātīgā rīcība ar granātu.
Jaunliepājas jūrmalā zēni atraduši kādu

granātu. 13 g. v. Fricis Didrichsons vēlē-
jies redzēt, kā granāta eksplodē. Tīklu ie-
las galā viņš sviedis granātu pret akmens
(robežstabu. Granāta sprāgusi ar lielu
troksni. 5 g. v. Zigfrīdam Lukjanovam no
Laivu ielas 8 ar šķembu ievainota seja;
9 g. v. Voldemāram Brikmanim ievainota
roka. Jānis Andrejevs, Fricis Didrichsons
un Elmārs Grinbergs laimīgā kārtā paliku-
ši neievainoti. Nelaime būtu bijusi daudz
lielāka, ja zēni laikā nebūtu paspējuši aiz-
bēgt aizsegā.

Pilnpiena saņēmēju Ievērībai.
Liepājas pilsētas valdes tirdzniecības no-

daļa aizrāda, ka tie iedzīvotāji, kuri iesnie-
guši apgādes grāmatiņas pilnpienu kartiņu
saņemšanai pirmdien, t. i. 20. aprīlī, pēdē-
jās varēs saņemt 23. aprīlī. Pārējie iedzī-
votāji pilnpienu kartiņas varēs saņemt ie-
cirkņa norādītās dienās.

Tautas palīdzības kora mēģinājuma
šovakar, pl. 19,30 Kalpaka pamatskolā.
Turpmāk mēģinājumi notiks kā parasti —
katru pirmdienu, tanī pat vietā un laikā.

Apvienotā vīru kora
mēģinājums šodien, pl. 19, Pāvila baznīcā.

Kapsētā atrasts bērna līķītis.
Vecās kapsētas uzraudze O. Bucis kapsē-

tā atradusi lupatās ietītu jaunpiedzimuša
bērna līķīti. To ievietoja morgā.

Izskalots slīkonis.
Jaunliepājas jūrmalā, iepretim Tvaika

ielai, izskalots kāds apm. 25 g. v. sāīkonis-
Vīrietis. Līķi ievietoja morgā.

Nelaimes gadījumi.
Liepājas metalurģiskās fabrikas strād-

nieks Richards Ulpe, no Lāču ielas 44,
stiepjot stiepules, vārīgi ievainojis labo kā-
ju. — Kokstrādnieks Pēteris Jumiķis, ne-
sot planku, paklupis. Viņam lauzta labā
kāja un satriekts ķermenis.

Bērns Iedzēris zlepjakmeņa šķīdinājumu.
Pilsētas slimnīcā ievietota 3 g. v. Maija

Tauriņa no Caunu ielas 3. Viņa saindēju-
sies ar ziepjakmeņa šķīdinājumu. Vecākiem
neredzot, meitiņa no pudeles iedzērusi in-
dīgo šķidrumu-

Svinīgs Mozart'a koncerts Liepājas
teātrī

Eiropas mūzikas dzīvē šī sezona paiet
zem Mozart'a zvaigznes, sakarā ar šī ģe-
niālā vācu komponista nāves dienas 150 g.
atceri. Mozart'a piemiņu ar šim nolūkam
speciāli sagatavotu koncertu nu godina arī
Liepājas un operas drāmas teātris.

Pirmdien, Vadoņa Ādolfa Hitler'a tlz.m-
šanas dienā, svinīgajā Mozartfa piemiņas
koncertā bija ieradušies karaspēka pār-
stāvji un vietējie valstsvācieši ar Kurzemes
apgabala komisāru Dr. Alnor'u priekšga-
lā, bet vakar vakarā notika koncerta at-
kārtojums pārējai publikai.

Pirmdienas koncertu svinīgi dekorētā
teātra zālē ievadīja teātra intendanta H.
von Sichart'a uzruna. Viņš uzsvēra, ka
Liepājas teātris savu pateicību Vadonim
grib parādīt vislabāk darbos, šinī gadījumā
— ar Mozart'a darbu atskaņošanu, tā lie-
kot pamatu jaunai tradīcijai šinī namā. In-
tendants paziņoja, ka turpmāk ikgadus
Liepājas teātrī uzvedīs vismaz vienu Mo-
zart'a darbu. Tālāk runātājs spilgtiem, zī-
mīgiem piemēriem raksturoja lielo revolu-
cionāro laikmetu vācu gara pasaulē 18. gad-
simta beigās, kad savus klasiskos nacionā-

los darbus radīja Goethe un SchHleis, kad
Lessing's Hamburgā dibināja vācu nacionā-
lo teātri an kad Mozaj?t's padarīja mūziku
par vācu sirds valodu. Ar suminājumu
vācu mākslai inntendants nobeidza savu
uzrunu. Vakardienas koncertā Mozart'a dar-
bu nozīmi ievadrunā raksturoja teātra dra-
maturgs S. Melnalksnis.

Koncertu ievadīja orķestra izpildītā uver-
tīra operai «Figaro kāzas». Raibā rindā se-
koja ārijas no populārākām Mozart'a ope-
rām (Bēgšana no Seraiļas, Don Žuans, Fi-
garo kāzas), ko techniski vingri, viegli ro-
taļīgā priekšnesum'ā izpildīja operas dziedo-
ņi Nadina Komisārc, Erna Kukaine, Lud-
mila Sepe, Arnolds Skara, Edgars Petrēvics,
Alfrēds Tiltiņš un Pēteris Latiševs. Vijol-
nieks Pāvils Zariņš skaidrās klasiskās līni-
jās un techniski droši Izpildīja vi joļkoncer-
tu Nr. 4 D-dūrā, bet prof. V. Burkats vir-
tuozā priekšnesumā, iejūtīgi un tempera-
mentīgi cēla priekšā Lielo fantāziju klavie-
rēm C-mollā. Koncertu noslēdza aizrau-
joši sparīgā uvertīra operai «Tītus». Pava-
dījumus delikāti veica orķestris diriģenta
Arnolda Lapiņa vadībā, kura teicamajai
Mozart'a gara izpratnei mums arī jāpatei-
cas par koncerta rūpīgo sagatavošanu un ta
labo izdošanos. Par to diriģents, kā ari so-
listi saņēma nevien pateicīgās auditorijas
applausus, bet arī skaistus pavasara ziedus.

R. R.

šodien, pl. 19,15 — Rudens rozes (ieejas
maksa no RM 0,30—2). Ceturtdien, pl. 19,15
Karmena ar viesi Nikolaju Vasiļjevu. (RM
0,40—3). Piektdien, pl. 19,15 — Maija un
Paija (RM 0,30—2). Sestdien, pl. 19,15 —
Skampolo (RM 0,30—2). Svētdien, pl. 13—
Madame Butterfly. (RM 0,30—2). Svētdien,
pl. 13 — Madame Butterfly. (RM 0,30—2);
Vakara izrādē, pl. 19,15 — Gulbju ezers.
(RM 0,30—2,50).

LIEPĀJAS OPERAS UN DRĀMAS
TEĀTRI

Liepājas apriņķi savākti 9156,78 kg
krāsaino metālu

Liepājas apriņķa iedzīvotāji atkal
no jauna apliecinājuši darbiem savu
gribu sekmēt boļševisma galīgo sa-
kāvi. No pirmās dienas, kopš atska-
nēja aicinājums brīvprātīgi nodot krā-
sainos metālus bruņošanās rūpniecības
vajadzībām, sāka pildīties pagastu val-
dēs iekārtotie metālu vākšanas punkti
ar lauksaimnieku atnestiem misiņa,
svina, cinka un alumīnija priekšme-
tiem. Liepājas apriņķī, noslēdzot krā-

saino metālu vākšanu, pavisam savākti
9156,78 kg. Visvairāk nodots misiņš—
5689,38 kg. Tam seko varš — 1878,12
kg, svins — 691,21 kg, alurrnnijs — 94
kg, bronza — 52,12 kg, niķels — 51,87
kg, alpaks — 6,05 kg un sudrabs —
2,48 kg- Atsaucīgākie metālu vākša-
nā bijuši vaiņodnieki, kas nodevuši
1506,68 kg krāsaino metālu. Vērgaļu
^aeasta iedzīvotāji nodevuši 894,30
kg un Ezeres pagasta — 523,29 kg.
No mazpilsētām visvairāk metālu sa-
vākts Priekulē — 310.30 kc

PAGASTU VECĀKO SANĀKSME.
Piektdien, pl. 9 agronomiskā biroja

telpās, kārtējā darba sanāksmē pulcē-
sies Liepājas apriņķa pagastu vecākie.
Sanāksmē norādījumus par pavasarī
veicamiem darbiem sniegs apriņķa
dzīves vadītāji un agronomiskie dar-
binieki.

SPORTS
Sieviešu basketbola meistarībai pieteiktas sešas vienības

Kā basketbola sports pie mums Liepājā
pēc drūmā boļševiku gada, rosigo sporta
vadītāju pārraudzībā spējis īsā laikā sa-
dziedēt visas brūces, pierāda kuplais vienī-
bu skaits, kas vēlas piedalīties Liepājā sie-
viešu basketbola meistarnosaukuma izcīņā.
Sevišķi rosīgu darbu sieviešu basketbola
sporta nozares sportistu audzināšanā vei-
kusi Olimpijas sporta vadība. Meistarību
sacensībās Olimpijas krāsas aizstāvēs trīs
vienības. Vēl savu līdzdalību meistarību
sacensībām pieteikušas L. J. divas vienības
un Pašv. darbinieku viena vienība.

Lai varētu runāt par iespējamībām meis-
tara nosaukuma izcīnīšanā, īsumā apskatī-
sim atsevišķu vienību dalībnieku sastāvus
un sasniegumus. Olimpija I. savās rindās
pulcēs pamatsastāvā šādas spējīgas basket-
bolistes: Ķēniņu, Kalniņu, Zīverti, Jākobso-
ni un Oši. Ar sekmēm viņas cīnījušās
daudzās pārbaudes sacīkstēs, kur pierādi-,
jušas savu gatavību un māku bumbas pār-
valdīšanā. Sī vienība tad arī būs pirmā,
kas pretendēs uz svarīgā meistarnosaukuma
izcīnīšanu. Pārējās divās Olimpijas vienī-
bu rindās redzēsim jaunākās baisketbola
spēles audzēknes, starp tām Strēlnieci, Kau-
liņu, M. Berlandi, Valteri, Janševsku un

citas. Arī šo vienību komplektējuml ir sa-
vu uzdevumu augstumos, tādēļ panākumi
nevar būt izslēgti.

Līdzšinējā meistarvienība L. J. ī, savu
sastāvu nav mainījusi. Vēl vienmēr cīnī-
tāju rindās redzēsim visa! agrākās kaldinā-
tājas ar Pazari, Orbi un Lullēnu priekš-
galā. Visas jaunākās basketbolistes, ku-
ras centīgi apmeklējušas treniņus un veik-
smīgi cīnījušās ar spēcīgām pretiniecēm,
L. J. vadība ierindojusi otrā vienībā, kas
solās pārsteigt ar savu darbību ne vienu
vien pretinieču vienību.

Kā pēdējo meistarnosaukuma kandidātu
nevar atstāt neminētu spēcīgo Pašvald.
darbinieču vienību, ar nopietnām basket-
bola spēles māksliniecēm: Jūrmalu, Krū-
mu un Veldri. Kā stipru atbalstu pašvald
darbinieču rindās skatīsim ari Visocku, kas
agrāk startējusi bij. L. L. apv. vienībā Lie-
pājā, bet pēdējos gadus Rīgā piesavināju-
sies slavējamu basketbola spēles māku cī-'
ņā ar Latvijas basketbolistēm.

Visumā runājot par meistarību sacensību
gaitu, jāsaka, ka šoreiz tā būs reti spraiga
un saistoša. Turnīra ievadījums 26. aprīlī.

šogad svinams 2. maijs
Berlīnē, 19. apr. (DNB). Vācu tau-

tas nacionālā svētku diena šogad ie-
krīt piektdienā. Vadonis tādēļ nolē-
mis, ka šogad svētku diena nebūs vis
1. maijs, bet gan sestdiena, 2. maijs.
Darbinieki Sai dienā jāatbrīvo no dar-
ba,, ciktāl šo atbrīvošanu nekavē ne-
atliekami lauku darbi. Ievērojot vi-
siem strādājošiem nepieciešamo atpū-
tu, nenotiks nekādas lielākas svinības.

Atjauno sagrauto Grobiņas
baznīcu

Vakar grobiņnieki uzsāka priekš-
darbus kara dienās sagrautās baznīcas
atjaunošanai. Ziemā pieveda 20.000
ķieģeļu. Sagādāts arī vajadzīgais
kokmateriāls, kas nogādāts pie gatera
sazāģēšanai. Jaunās baznīcas būves
plāns izgatavots pēc prof. Kundziņa
norādījumiem- Pagājušā svētdienā
Lutera draudzes dievkalpojumā, kura
piedalījās Grobiņas draudzes mācītājs
R. Āboliņš, koris un draudzes pūtēju
orķestris, kolektē par labu Grobiņas
baznīcas būvei, saziedoja 600 RM.

Lienājos amatnie^ biedrība
uzaicina visu sekciju vecākos ierasties bied-
rības birojā piektdien, pl. 19. Visi Liepājas
kurpnieki uzaicināti ierasties biedrības biro-
jā svētdien, 26. aprīli, pl. 10 ādu sadales
jautājumā. Jāierodas neiztrūkstoši. Amat-
nieku biedrība atgādina visiem amatnie-
kiem, kas uzņemti par biedriem, nomaksāt
biedru un iestāšanās naudubiedrības birojā.
Biroja darba teiks ikdienas no 9—13 un
16—19, sestdienās no 9—13 un 15—17.

JĀIEVĒRO SANITĀRIE NOTEIKUMI.
Sakarā air novēroto netīrību un antisani-

tāriem apstākļiem daudzu Aizputes namu
sētās, Aizputes apriņķa policijas priekš-
nieks saziņā ar pilsētas sanitāro komisiju,
uzaicinājis Aizputes pilsētas namu īpaš-
niekus, pārvaldniekus, sētniekus un visus
iedzīvotājus izpildīt sanitāro noteikumu
prasības līdz 4. maijam. Pēc šī termiņa
neuzpos'to sētu, iebraucamo vietu īpašniekus,
pārvaldniekus, vai sētniekus pa'r sanitāro
noteikumu neievērošanu (gružu nenovākša-
nu, vispārēju netīrību, atejas bedru neiztī-
rlšanu, mēslu krātuvju neizvešanu un
ūdens noteku neiztlrīšanu) sauks pie atbil-
dības. Iebraucamās sētās zirgu novietnēm
jābūt izkaļķotām un zirgu silēm izskalotām
ar verdošu ūdeni. Veselības aizsardzības un
tīrības nolūkā otrs uzaicinājums dots vi-
siem Aizputes pilsētas un apriņķa iedzīvo-
tājiem — izsargāties no drēbju utīm, jo
tās ir vienīgās izsituma tīfa pārnesējas.

Dzirnavās piesavinājušies
miltu maisu

Krūtes dzirnavās lauksaimnieks Jānis
Palaps aizvedis samalt labību. Palāpām
nozudis maiss ar 100 kg miltu, Zādzībā ap-
vainoja Pēteri Anškinu un Hanju Vanagu.
Viņi miltus vēlāk sadalījusi savā starpā lī-
dzīgās daļās. Ari sods tiem bija jāsaņem
vienāds: lauku iecirkņa miertiesnesis katru
sodīja ar 1 mēnesi cietumā. Anškins ie-
sniedza pārsūdzību apgabaltiesā. Sprie-
dumu apstiprināja.

Atbildīgais redaktors: ANDREJS VINDAVS,
Izdevējs: KRISTAPS GRĀMATNIEKS.

Redakcija, kantoris, ekspedīcija un spiestuve
Liepājā, Pasta ielā 3.

Tālruņi: atbildīgais redaktors 1502,
Izdevējs 784, redakcija B31, kantoris un
ekspedīcija 170,

To ko i i rēķini: na«lā — 6257, Latvi Jna
Bunka — 1C1.3G4 un Komunālās Buku
Liepājas nodaļā — 29.345.

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

Parakstīšanos pieņem «Kurzemes Vārda»
un pasta kantoros.
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