
Bombardēts Maskavas centrs
Vadoņa Galvenajā mītnē, 1942. gada 6. martā.

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:
Salam atkal pieņemoties, atsevišķās

austrumu frontes daļās sīvās cīņās
atvairīti lokāla rakstura ienaidnieka
uzbrukumi. Šais cīņās pretinieks cieta
smagus zaudējumus. Saņemti vairāki
simti gūstekņu.

Armijas smagā artilērija turpināja
Ļeņingradas militāro mērķu apšaudī-
šanu.

4. un 5. martā austrumu frontē ie-
naidnieks zaudēja pavisam 61 tanku.
' Sekmīgi kaujas lidmašīnu nakts

uzbrukumi vērsās pret Sevastopoles
cietoksni, kā arī pret militāri svarī-
gām celtnēm Maskavas pilsētas cen-
tra.

Anglijas ūdeņos vācu gaisa spēki
nogremdēja kādu 3000 brt tirdzniecī-
bas kuģi. Dienas uzbrukumos izpostī-
tas baraku nometnes salas dienvidu
piekrastē, bet pagājušā naktī bombar-
dētas Portlendas ostas apgādes rūp-
nīcas.

Vācu zemūdenes Ziemeļamerikas un
Dienvidamerikas ūdeņos no jauna no-
gremdēja 12 ienaidnieka kuģus 82.500
brt koptilpumā, to starpā bija 5 lieli
tankkuģi. Bez tam šī uzbrukuma no-
risē nogremdēts kāds liels amerikāņu
iznīcinātājs un torpēdu trāpījumiem
bojāti 2 citi kuģi.

Ziemelafrikā vācu aviācijas eskad-
riļas uzbruka angļu lidmašīnu atbal-
sta punktiem, kā arī dzelzceļiem Fu-
ka-el-Dabas apgabalā Ēģiptes teritori-
jā. Uzbrukumā Maitai smagā kalib-
ra bumbas trāpīja pretinieka lidlau-
ku ierīces un zemūdeņu bāzes.

Austrumu frontē 4. martā seržanta
Balzer'a vadīta zenītartilerijas vienība
sašāva R padomju tankus.

250.000 t naftas, bez tam plašas ogļu
noliktavas un bruņošanās rūpniecības
uzņēmumi, kas ražo kara materiālus
angļu flotes vajadzībām.

Vislielākos panākumus šoreiz guvu-
šas vācu zemūdenes. Ar 12 ienaidnie-
ka tirdzniecības kuģu, starp tiem 7 lie-
lu tankkuģu, nogremdēšanu vācu zem-
ūdeņu Amerikas ūdeņos nogremdēto
kuģu kopskaits pieaudzis uz 98 ar
663.500 brt koptilpumu. Ienaidnieka rī-
cībā esošā tankkuģu tonnāža.cietusi se-
višķi smagus zaudējumus. Kopš kara
sakuma vācu zemūdenes un aviācija
nogremdējusi 2,5 milj. brt. Lai šo pa-
nākumu spētu pareizi novērtēt, jāie-
vēro, ka tankkuģiem visumā ir lielā-
kas nestspējas nekā citiem tirdzniecī-
bas kuģiem. Tapec bruņoto spēku virs-
pavēlniecības šīsdienas ziņojumā piemi-
nēto 7 lielo tankkuģu nogremdēšana no-
zīme 9 milj. t naftas gada izirukumu
Savienoto Valstu rūpniecībai.

Kauja Atlantijas okeānā tagad kļu-
vusi par kauju septiņās jūrās, ķā to
tagad atzīst arī paši angļi. Vērtīgo
tankkuģu nogremdēšana tagad vēl jū-
tami pasliktinājusi apstākļus amerikāņu
naftas apgādes kuģniecībā. Klīvlendā
iznākušais laikraksts „National Petroi
News" ziņo, ka grimstošo amerikāņu
tankkuģu SOS — saucieni ari Kanāda
radījuši nopietnas bažas. Smagie zau-
dējumi amerikāņu naftas tankkuģu sa-
stāvā draud arī Kanādā radīt visai asi
izjūtamu naftas trūkumu, kas visai no-
pietni skartu šo angļu dominiju un arī
angļu floti Atlantijas okeānā. To pašu
var arī teikt par amerikāņu Atlantijas
un Klusā okeāna floti, kuras apgāde ar
vajadzīgām degvielām tagad vācu un
japāņu zemūdeņu lielo panākumu dēļ
visai apdraudēta.

Naftas trūkuma
draudi

pretinieku frontēs
Berlin ē, 6. martā. (DNB)

Papildus bruņoto spēku virspavēlnie-
cības šīsdienas ziņojumam Vācu ziņu
biroju no kompetenta militāra avota
informē:

Austrumu frontes vidus un ziemeļu
daļa tagad iestājies ziemas beigu posms
ar stipru salu. Sīvās cīņas šis apstāk-
lis tomēr nespēj pārtraukt. Visos fron-
tes rajonos vācu aviācija vakar efek-
tīgi atbalstīja armijas spēku atvairīša-
nas cīņas. Vācu kaujas lidmašīna vien-
laicīgie uzbrukumi Sevastopolei un
Maskavai no jauna spilgti pierāda vācu
aviācijas stiprumu un daudzpusīgās
kaujas spējas. Maskavā ir visas Pa-
domju savienības satiksmes sistēmas
centrs. Tai pašā laikā padomju galvas-
pilsēta ir arī svarīgs rūpniecības centra
Ar šī svarīgā Padomju savienības centra
bombardēšanu padomju saimniecībai un
bruņošanās rūpniecībai nodarīts jauns,
smags trieciens.

Arī cīņā pret Angliju vācu aviācija
atkal darbojusies ļoti aktīvi un ar lie-
liem panākumiem. Ar baraku izpostī-
šanu Anglijas dienvidu piekrastē angļu
zemes aizsardzības sistēma traucēta tik-
pat nopietni kā angļu apgāde Ziemel-
afrikā ar Aleksandrijas - Mersa - Mat-
ruchas dzelzceļa līnijas bombardēšanu
Sevišķi nozīmīgs ir vācu aviācijas uz-
brukums Portlendai. Portlendas kara
osta ir ar stiprām piekrastes aizsardzī-
bas ierīcēm nocietināts atbalsta punkts
tirdzniecības kuģu apsardzības spēkiem.
Tajā ir arī ļoti labas noenkurošanās
vietas zemūdenēm. Bez tam Portlendā
atrodas plašās naftas noliktavas ar 26
lieliem rezervuāriwn, kas spēj uzņemt
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tatētas d&išĒsnnās
Krievi, ? krievi, maskalīt,
Kam nokāvi bāleliņus!
Kam pameti rudzu lauku
Kā ūdeni līgojam!

Sarkana saule lēca
Aizdegās krievu zeme,
Kas tik bija karavīri,
Leciet visi kumeļos.

Tumsis bija, gaisis tapa,
Vai uzlēca mēnestiņis?
Vai tie mani bāleliņi
Krievu zemi dedzināja,

Krievu naudas gribēdami?
Tie negrib krievu naudas,
Tie grib savu tēvu zemi,
Tie grib savu tēvu zemi,
Tēva bērits kumeliņus.

Zilu zaļa gaisma aust,
Sarkanajā saule lec.
Zili melli dūmi kūp
Pašā vidu pasaulē.

Tur mūsu bāleliņi
Krievu pilis dedzina.
Rakstu rakstus izrakstīju
Pa zobena galiņam;
To noriežu Krievmalē
Jaunajam bāliņam.

Tautu dēli jostu joza
Mirdzošiem ziediņiem.
Aiz jostiņas cimdus bāza
Zobentiņu vicinot;
Zobentiņu vicinot,
Tēvu zemi aizstāvot.

Augsti lido vanadziņis
Pār kalniem, pār mežiem;
Tālu aiziet bāleliņis
Tēvu zemi aizstāvēt.

Ziedēj' mans linu lauks
Ar ziliemi ziediņiemi,
Tā zied manis bāleliņis
Tālu, tālu svešumai,
Tēvu zemi vaktēdamis,
Karodziņu turēdamis.

Pretuzbrukums Donecas frontē
Berlīne, 6. martā. (DNB).

Par cīņām austrumu frontē vācu
bruņoto spēku virspavēlniecība sniedz
šādas sīkākas ziņas: Doņecas rajonā
vācu spēki 3. martā uzsāka ļoti sek-
mīgu pretuzbrukumu, kurā smagu ne-
veiksmi cieta 2 boļševiku kavalerijas
divīzijas un kāda boļševiku tanku bri-
gāde. Pēc līdz šim Berlīnē saņemtām
ziņām boļševiki šajās cīņās zaudēja 5G1
gūstekni, vairāk par 600 kritušu, 18 tan-
ku, 21 lielgabalu, 30 smagos mīnu
metējus un 21 ložmetēju.

Vācu spēki, kas pretojas austrumos
no līnijas Orla - Kurska - Charkova,
pēdējās dienās atvairījuši stipru pa-
domju spēku uzbrukumus, kuros ie-
naidnieks atkal cietis smagus zaudē-
jumus. Neraugoties uz to, ka padom-
ju uzbrukumu sagatavoja ļoti spēcī-
ga artilērijas uguns, tie visi tomēr
sabrūk.

Sīvajā atvairīšanas kaujā, telpā
austrumos no Kurskas, kāda vācu
tanku divīzija pēdējās 6 nedēļās tri-
jos dažādos rajonos uztvērusi stipru
boļševiku spēku uzbrukumus, kas šeit
bija ielauzušies vācu līnijās un mē-
ģināja pārraut vācu atvairīšanas fron-
ti. So 6 nedēļu laikā šī vācu tanku
divīzija atsviedusi un sakāvusi 8 pa-
domju divīzijas. Starp iznīcinātiem
boļševiku kara materiāliem un iegū-
tām kara trofejām atrodas 14 tanku,
43 lielgabali, 3 spēkrati, 100 kamanu
un vairāk nekā 1000 zirgu. Vācu divī-
zija šo cīņu laikā saņēmusi vairāk par
400 gūstekņiem, starp tiem kādu pa-
domju pulkvedi ar visu viņa divīzi-
jas štābu. Kritušo boļševiku skaits ir
vismaz trīs reizes lielāks. Vācu tan-

kiem šo cīņu laikā nācies pārvarēt
ārkārtīgas grūtības, jo milzīgie sniega
aizputinajumi, ledus un bargais sals
jūtami traucēja virzīšanos uz priek-
šu. Sadarbībā ar kājnieku un sapie-
ru daļām vācu tanku divīzijai beidzot
ir izdevies _ ienaidnieka uzbrukumu
galīgi atvairīt.

Telpā ap Ilmenes ezeru un Ļeņin-
gradas fronte vakar attīstījās sīvas
gaisa kaujas starp vācu iznīcinātā-
jiem un padomju aviācijas spēkiem.
Atbalstot vācu kaujas lidmašīnu ope-
rācijas, vācu iznīcinātāji gaisa kaujās
notrieca 13 lidmašīnas.

Vācu spēki 4. martā atvairīja plaša
vēriena stipras artilērijas uguns saga-
tavotus ienaidnieka uzbrukumus kā-
dai vācu karavīru ieņemtai pilsētai
telpā ziemeļaustrumos no Gžackas.
Ienaidnieks mēģināja ielauzties vācu
pozīcijās četras reizes, pie kam divi
reizes tā uzbrukumus atbalstīja arī
tanki. Pirmie divi uzbrukumi sabru-
ka vācu atvairīšanas ugunī jau po-
zīciju priekšlaukā. Trešā uzbrukuma
laikā ienaidniekam kādā punktā izde-
vās ielauzties vācu spēku galvenā kau-
jas līnijā. Tikko tas bija pamanīts,
vācu vienības tūdaļ pārgāja prettrie-
cienā, kura norisē ienaidnieku no
viņa ielaušanās rajona izsita. Pēc cī-
ņu noslēguma" vācu galvenā kaujas lī-
nija šai rajonā palika pilnīgi nedragā-
ta. Vācu prettanku ieroči šo cīņu lai-
kā iznīcināja 6 boļševiku tankus.

Vācu kaujas lidmašīnas naktī uz 6.
martu bombardēja Maskavu. Skaidrā
laikā un labā redzamībā vācu eskadri-
ļas tuvojās boļševiku metropoles
priekšpilsētām, pārvarēja Maskavas

zenītartilerijas sprostuguni un parādī-
jās virs pilsētas centra. Vairākas 250
kg bumbas trāpīja militāri svarīgas
celtnes Maskavas centrā . Daudzās vie-
tas novēroti augsti liesmu stabi un
plaši- ugunsgrēki. No šī. uzbrukuma,
kas ilga vairāk par stundu, visas vā-
cu _kaujas lidmašīnas atgriezās savās
bāzes.

Ass valstu aviācija strādājusi
lieliski

B erlīn ē, 6. martā (DNB).
Pec japāņu oficiāliem ziņojumiem

kopš Austrumāzijas kara sākuma pro-
ti — no 1941. g. 8. decembra līdz š. g.
21. februārim japāņi notriekuši vai ie-
guvuši 1081 ienaidnieka lidmašīnu, kur-
pretim zaudēts tikai 171 japāņu lidapa-
rāts. Vācu gaisa spēki un kara flote tai
pašā laika cīņā pret Angliju un Pa-
domju savienību Iznīcinājusi 2005 ie-
naidnieka lidaparātu, pie kam pati
zaudējusi_ tikai 234 lidaparātus. Tai
paša laika itāļu gaisa spēki notriekuši
184 ienaidnieka lidmašīnas. Koprezul-
tātā minētajās 10 nedēļās ass valstis
iznīcinājušas 3270 ienaidnieka lidma-
šīnas.

Charkova atjaunojas normāla
dzīve

Charkova, 6. martā (DNB).
Kara notikumos smagi izpostītajā

rūpniecības pilsētā Charkova pamazām
atjaunojas normālie apstākļi. Sevišķi
tas sakāms par kulturālo dzīvi. Dar-
bu sākuši Charkovas konservatorija un
kāds ukraiņu nacionālais koris. Dar-
bojas 12 poliklīnikas, 15 slimnīcas un
visas aptiekas. Sākti farmaceitu un pa-
līgarstu kursi.

Vācu karaspēks, 1936. g. 7. martā iemaršējot Reinzemē, dodas pāri Reinas
tiltam Ķelnē. roto «Tēvijas» arehiv.

Noskaidroti Ankaras atentāta vainīgie
Ankarā, 6 martā (DNB).

Turku ziņu aģentūra par Ankaras
atentāta izmeklēšanas rezultātiem zi-
ņo, ka līdz šim jau noskaidrota uzbru-
cēja personība. Tas bijis kādreizējas
Dienvidslāvijas pilsonis Alidovičs Isičs,
kas kādreiz studējis Iskilas augstskolā
un jau toreiz iestājies komunistu par-
tijā. 1940. g. oktobrī viņš ieradies Tur-
cijā un pieņēmis turku pavalstniecību.
Bez bumbas pie uzbrucēja vēl atradies
revolveris, kura numurs tomēr izvīlēts.
Arestēti arī Isiča sazvērestības biedri,
kas visi ir bijušās Dienvidslāvijas pil-
soņi un komunistu partijas biedri. Arī
tie pēdējos gados izceļojuši uz Turciju
un ieguvuši turku pavalstniecību. Šo
komunistu nopratināšanā noskaidrots,
ka zināmi ārzemnieki kādas ārvalsts
uzdevumā Ankarā un Istanbula dien-
vidslāvus sagatavojuši atentātam pret
diviem cilvēkiem. Ankaras atentāts,
kā jau zināms, bija vērsts pret Vāci-
jas vēstnieku Turcijā f. Papen'u. Aten-
tāta noskaidrošana turpinās.

Kā no Ankaras vēl ziņo, padomju
vēstnieks Ankarā Vinogradovs ceturt-
dien aizceļojis uz Maskavu. Ankaras
kompetentās aprindas pārliecinātas, ka
Vinogradova aizceļošana saistās ar iz-
meklēšanas rezultātiem Papen' a aten-

tāta lietā. Atentāta noskaidrošanai
turku policija apcietinājusi vairākus
Ankarā un Istanbula dzīvojošus pa-
domju pilsoņus.

Pec pēdējās informācijas no -Istan-
bulas vakar vakarā un šorīt agri stip-
rā policijas aizsardzībā sākta padomju
ģenerālkonsulāta kratīšana.

Pārbaudīs angļu veco ģenerāļu
fiziskās un garīgās spējas

M adridē, 6. martā (DNB).
Kā ziņo no Londonas, angļu jaunā

kara ministra Džemsa Grifa pirmais rī-
kojums bijis pārgrozījumi angļu virs-
nieku sastāvā. Visi virsnieki līdz pulk-
veža pakāpei, kas sasnieguši,45. dzīvī-
bas gadu, padoti speciālas komisijas
pārbaudei, lai noskaidrotu to fiziskās
un garīgās spējas. Atbilstoši pārbau-
des rezultātam virsniekus norīkos fron-
tes vai rezerves dienestam. Vispār,
kopš Denkerkas katastrofas laikiem an-
gļu sabiedrība asi vēršas pret līdzšinē-
jiem angļu bruņoto spēku komandie-
riem, kas nespēj mēroties ar Vācijas
gados samērā jaunajiem ģenerāļiem.
Tādēļ angļu sabiedrība arī enerģiski
pieprasa, lai virsnieku sastāvā piegriež
lielāku vērību tieši vecumam.

£alvw4>*āā lautas
atbilde Staļinam

Ģenerālis Dan'kers

Maskavas raidītājs nesen ziņojis kādu

Staļina uzsaukumu, kurā teikts:

„Mēs neizcīnām imperiālistisku uzva-

ras karu. Sarkanarmija cīnās par tais-

nu lietu. — Viņa atbrīvo ienaidnieka ie-

ņemtos apgabalus. Viņa pasarga padom-
ju1 sievietes no varas darbiem un negoda.
Vai var būt augstāks un cēlāks mērķi»

šajā cīņā? Ārzemju prese raksta, ka
sarkanarmija grib Vāciju iznīcināt. Tas

ir neprāts; sarkanarmija! ir tikai viens

mērķis — padzīt ienaidnieku no padomju

zemes. Ir gan iespējams, ka galu galā
tad arī Hitler'a kliķe tiek no Vācijas pa-

dzīta, bet pret vācu tautu mēs negribam
cīnīties. Mēs nepazīstam nekādu rasu

naidu, pie mums visas tautas ir vien-
līdzīgā stāvoklī. Tāpēc visas brīvību mī-

lošas tautas ir fašistiskās Vācijas ie-
naidnieki un Padomju savienības drau-

gi!'

Gan neviens cits labāk un patlesāk
par mums, latviešiem, nevarēs apliecināt
šo Sta|ina vārdu melkulibu. Mēs, lat-
vieši, un citas mūsu kaimiņtautas, kas
esam izjutuši boļševismu pie savas mie-
sas visā viņa pilnībā, mēs zinām, par kā-
du taisnību cīnās sarkanarmija un kādu
brīvību viņa nes. Mēs zinām Staļina

.augstos un cēlos" mērķus:
Vispirms tie mums atņēma zemi un

mantu. Tiklīdz no komunistiskās saeimas
bija atskanējis sauciens: „Visa vara Lat-
vijā pieder darba ļaužu padomēm!", se-
koja dekrēti par zemes, fabriku, tirdznie-
cības uzņēmumu, darbnīcu un namu na-
cionalizāciju. Vienalga, vai savu turību
kāds bija mantojis no vecākiem vai,
sākdams kā vismelnākā darba strādnieks,
guvis to ar pašaizliedzību un sūriem pū-
liņiem, — vienalga, tagad viņš bija
.budzis", negodīgs ierāvējs, citu sviedru
izsūcējs, jā, pat tautas ienaidnieks! Trie-
ciena tempā visu zemi Latvijā mērīja un
dalīja 30 un 10 hektāros, sadalīja un
saskaldīja tā, lai neviens nebūtu dzīvo-
tājs, bet visi nīcēji. Ne jau tiem zemes
piešķiršanā deva priekšroku, kas ar savu
darbu bija apliecinājuši, ka ir viņas
cienīgi, — nē, līdzšinējie nomnieki un
graudnieki, kam bija savs inventārs, sa-
va iedzīve, tika ierindoti vispēdējā ka-
tegorijā, bet pirmajā tie, kas bija ko-
munistiem tuvāki, bet zemkopībā nemā-
kuļi. Vecajiem saimniekiem, nomniekiem
un graudniekiem vajadzēja pārdot vai
«atdāvināt" pusi sava inventāra un māj-
lopu. Jaunajiem sākumā bija apsolīts
viss: no nodokļiem brīvi, aizdevumi ēku
celšanai, inventārs un sēkla, bet drīz
vien jau paziņoja, ka visi nevarēs apbū-
vēties (katrā pagastā lielākais 12), ka
gluži no nodevām nevarēs atbrīvot un
ka aizņemtā sēkla rudenī būs jāatber-
Vēl vēlāk jau atklāti pateica, ka aiz-
devumus piešķirs tikai tiem, kas būvē-
sies kopā resp. kolchozā un no 1000
rubļiem pēc dažādiem sarežģītiem atvil-
kumiem un ceļa izdevumiem dažs aiz-
ņēmējs dabūja labi ja 700 rbļ., dažs vēl
mazāk. Fabrikās iesēdās Maskavas vai

vietējie zīdu direktori, tāpat firmās un
veikalos, kur sākās vislielākā strādnieku
izkalpināšana pēc grafikas un plāna,
neskaitot vairs nedz darba stundas, nedz
svētdienas un svētku dienas. Grāmat-
vežu un rēķinvežu skaits auga, jo pa-
domju grāmatvedībā bija uzskaitāmi pat
zagļu un žurku konti. Dažbrīd kancelejā
sēdēja vairāk papīra aprakstītāju nekā
veikalā vai darbnīcā tiešo»darba darītāju.
Ja algas paaugstināja par 40 proc, tad
preces savukārt par 400 proc. un vēl
vairāk. Ļoti zīmīgi to raksturoja šāds
populārs anekdots: Cenu paaugstināša-
nas brīdī pie veikala skatloga. Rīgā stāv
un brīnās divi paziņas: — Pie-kāda mē-
teļa piestiprināta zīmīte ar mistiskiem
cipariem: 2200. „Vai tas ir telefona nu-
murs, kur jāpiezvana?" vaicā viens. „Ne
jau," atbild otrs, .tas ir gada skaitlis,
kurā tu šo mēteli spēsi nopirkt!"...

Kad vienā sestdienā strādnitekiem
fabrikās labu tiesu nedēļas algas vēl
izmaksāja latos un santīmos, tad nā-
kamās nedēļas otrdienā vai trešdienā
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lati un santimi pēkšņi vairs nebija de-
rīgs maksāšanas līdzeklis, pie kam šo
rīkojumu, kurš bija stājies spēkā jau
pl. 12 naktī, pavēstīja laikraksti tikai
otrā rītā.

Tālākais solis tautas «nolīdzināša-
nai» nabadzībā bija noguldījumu
konfiscēšana. — Kam krājkasē nogul-
dījuma suma pārsniedza 1000 rub., tam
šo virsnormu apķīlāja. Nespējnieku
namus slēdza, jo padomju zemē «na-
bagu mājām» neesot vietas, bet Sta-
ļina konstitūcijā solīto mierīgo ve-
cumdienu nodrošināšanai nespējnie-
kiem laukos izsniedza 5 rubļus pa-
balsta mēnesī!..

Tā latviešu tautai atņēma naudu un
mantu, lai būtu piepildīts verdzības
pirmais priekšnoteikums — visus pa-
darīt nabagus. Mums palika vairs ti-
kai viena vienīgā bagātība — kailā
dzīvība.

Lai arī to pēdējo atņemtu un tautu

fiziski iznīcinātu, par to gādāja žīdu
vadītā un mongoļu apsargātā čeka.
Viņas moku pagrabos pazuda latvie-
tis pēc latvieša, tamdēļ, ka viņš bija
bijis vai nu aizsargs un izpildījis sa-
vu tīri valstisko pienākumu, policijas
darbinieks, kurš bija gādājis par pil-
soņu drošību un sabiedrisko kārtību;
turp aizveda dzejnieku par to, ka
viņš bija rakstījis kvēlus patriotiskus
dzejoļus, zemkopj — ka viņš čakli
strādādams bija ierīkojis priekšzīmīgu
lauku sētu un tagadējo vai bijušo ka-

ravīru par to, ka pirms 20 gadiem

viņš bija varonīgi aizstāvējis savas
tēvzemes austrumu robežas. Krietnākie
«latvieši šajā laikā bija kā tekuļi un
bēguļi zemes virsū, un viņi vēlējās,
kaut labāk būtu meža zvēri bijuši,
kas var noslēpties dziļi biezokņos sa-
vās alās un atmosties pavasarim atnā-
kot. Beidzot, 14. jūnijā, lopu vagonos
aizvestie latviešu sirmgalvji, vīru,
sievu un bērnu tūkstoši un bedrēs at-
rastie zvēriski sakropļotie nogalināto
simti, visdrausmīgākā kārtā parādī-
ja Staļina vadīto tautu «laimi».

Ne mazāk pamatīga «nolīdzināšana»

notika arī kultūras laukā. Kā «20 ga-
dus kultūrā atpalikušai» tautai mums
nodibināja anc.lf^bītu apmācības,
kaut Latvijas valsts novados tādus
vajadzēja ar uguni meklēt un ar va-
ru atvest. No skolām padzina labus,
piedzīvojušus un nacionāli noskaņotus
audzinātājus, un to aizstājēju saga-
tavošanai pietika 3 mēnešu laika, ar
partijas vēstures īso kursu kā galveno
programas priekšmetu. Vairākām lat-
viešu ģimnāzijām direktori ieradās no
Vitebskas un Pleskavas, un nepras-
dami ne vārda latviski, vadīja audzi-
nāšanas darbu. Universitātē atlaida
cienījamus mācības spēkus, iecēla ve-
selu rindu sarkano profesoru — mas-

kaviešus un šejieniešus.Par pirmajiem
bija zināms tas, ka viņi beiguši boļše-
viku partijas aģitācijas skolas, par ot-
rajiem, ka viņu vienīgā augstskola,
pēc pilna vai nepilna pamatskolas
kursa beigšanas, bija cietums. Kad
«reakcionārie» studenti nespēja re-
spektēt šos profesorus un neklausījās
viņu mācības, tad tos sāka izslēgt no
universitātes, un partijai uzticamus,
tikai pamatskolu beigušos jauniešus,
kas «trūkuma dēļ nebeiguši vidussko-
lu», dažos mēnešos trieciena tempā
sagatavoja abitūrijai, lai bez pārbau-
dījumiem uzņemtu universitātē.

Pietiks šo piemēru, jo par viņiem

jau daudz, rakstīts latviešu presē pēc
1941. g. 1. jūlija. Mēs zinām praksē
vislabāk, ko nozīmē Staļina deklarētā
padomju tautu vienlīdzība. Mēs pie-
dzīvojām to, ka boļšcvismam pakļau-
tām tautām tā nozīmē nabadzību tin
pilnīgu fizisku un garīgu iznīcināšanu.
Brīvība, ko sarkanarmija nes un par
ko viņa cīnās, nozīmē brīvību tikai
žīdiem un noziedzniekiem. Šīs armijas
panākumi var dot uzvaru tikai boļše-
vistiskiem bendēm un komisāriem.
Nevienai brīvību mīlošai tautai Sta-
ļins nav draugs, bet gan slepkava un

žņaudzējs, un sarkanarmija — nevis
tautu atbrīvotāja, bet truls, dzīvnie-
cisks darba rīks viņa rokās.

Vācijas karavīri un vācu ieroči at-
brīvoja miis un citas Austrumu apga-
bala tautas no boļševisma lāsta un
verdzības. Par to mēs esam no sirds
pateicīgi viņiem un līdz nāvei ienaid-
nieki padomju iekārtai, jo katra ie-
doma vien par boļševisma, čekts un
sarkanarmijas atgriešanos jau mūsos
rada šausmas. Tas nozīmētu visas
kultūras galu, visu augstāko ētisko un
reliģisko vērtību iznīcināšanu.

Un tomēr es atgriezos
Sī atmiņu stāsta autors ir kāds

latvietis, kas zināmu iemeslu dēļ
nevēlas atklāt savu vārdu. 1941. g.
jūnijā viņš piespiedu kārtā aiz-
saukts uz Padomiju, no kurienes
varējis atgriezties tikai pirms da-
žām nedēļām. Viņa pieredzējumi
un piedzīvojumi sabrūkošajā Sta-
ļina valstī pavef jaunas lappuses
mūsdienu lielākās traģēdijas grā-
matā.

Priekškara dienas.

1941. gada 13. jūnijs. Ir jauka vasa-
ras diena, bet saule sen vairs neieprie-
cina, sirdi. Neesmu vairs savas darbnī-
cas īpašnieks, neesmu arī sava dzīvokļa
saimnieks. Esmu smagās mašīnas šo-
feris kādā žīdu vadītā iestādē, un gaidu
izpildkomitejas vīrus, kas nāks atņemt
arī manas mēbeles un drēbes. Pa ielām
smagā solī staigā ienīstā karaspēka da-
ļas, skandinot bravūrīgas dziesmas, kas
apriebušās līdz nejēdzībai.

Pēc darba beigām izziņota trauksme-
visiem šoferiem šonakt pl. 12 jāierodas
Maskavas rajona izpildkomitejā. Ma-
šīnas bojājuma dēļ aizkavējos un iera-
dos tikai ap pīkst. 1 naktī, un pārsteigts
vēroju visos virzienos joņojošās smagās
automašīnas.

Manā vāģī iekāpa divi miliči, divi
gvardisti un kāds „biedrs" civila, kurš
lika braukt uz Viļakas ielu 14. Ilgi
gaidu pie šī nama durvīm, līdz beidzot
„biedri" iznāk, vedot līdzi kādu vīrieti,
sievieti ar zīdaini uz rokas un gadi 8
vecu puisēnu. Rokās viņiem pāris sai-
ņu, kurus iemet mašīnā.
' „Uz Šķirotavu!" — skan pavēle.

Sievieti ar bērniem novieto šofera
būdā starp mani un čekista Viņas mie-
sas drebēšana pāriet arī uz mani un ti-
kai saņemot visus spēkus es spēju va-
dīt mašinu. _ .

Šķirotava. Visi sliežu ceļi pieblīvēti
preču vagoniem, kuru mazie lodziņi
aizrestoti. Uz platformas pie galdiņa
sēž divi čekisti, kas sagūstītos pārbau-

da un sadala pa vagoniem. Iespiežu
savai kaimiņienei saujā naudas zīmi un
pačukstu viņai, lai turas, jo drīz sitīs
atbrīvošanas stunda. „Paldies," — klusi
atbild nelaimīgā, un pār vaigiem tai
norit asaras. Es vairs nevaru savaldī-
ties, — izkāpju no mašīnas uzsmēķēt.

Pa stacijas rampu uztraukti skraida
miliči un čekisti. Izbrīnā redzu starp
viņiem arī savas iestādes direktoru un
citus amatvīrus, kas pašapzinīgi rīko un
rīkojas, nežēlīgā kārtā aizraidot trimdā
labākos latviešu cilvēkus. Dūres sa-
žņaudzas naidā pret šiemneliešiem, kas
par tik drausmīgu maksu nodrošina sev
siltas vietas. Aizbildinos ar motora bo-
jājumu un atsakos braukt pēc citiem
upuriem. Ar smagu sirdi dodos uz mā-
jām, baidīdamies neviena tur vairs ne-
sastapt...

Karš.

22. jūnijā ap pīkst. 11 mūsu iestādē
ienāk' autoinspekcijas milicis dažu ap-
bruņotu padomju virsnieku pavadībā.
Tie paziņo, ka iesācies karš ar Vāciju,
un ka visi šoferi mobilizēti. Mani pat
nelaiž uz mājām atvadīties, bet liek
braukt uz Ezeri ar diviem virsniekiem.
No Ezeres steigā evakuējas padomju
82. darba bataljons, kas ar Rīgas šo-
feru un turienes lauksaimnieku palī-
dzību tur būvēja lielu aerodromu, kas
22. jūnija rītā bija vācu aviobumbu sa-
postīts līdz nepazīšanai. Bataljona at-
kāpšanās notika lielā panikā un nekār-
tībā. Komandieris majors Haritonovs
ar naganu rokā pūlējās nodibināt kār-
tību starp saviem karavīriem — mord-
viņiem jeb melnajiem, kā mēs tos iesau-
cām. Taču viņa pūles bija veltīgas. Re-
dzēdami gaisā lidmašīnas, viņi paniskās
bailēs lēca laukā no joņojošiem auto-
mobiļiem, nokļūstot zem riteņiem, kas
tos sakropļoja.

Atceļā nakti pavadījām Šēnfelda
slimnīcas dārzā. Vācu bumbvedējiem
uzlidojot, daļa melno sāka tās apšaudīt
šautenēm, kamēr pārējie, no miega uz-

trūkusies, noturēja šāvējus par gaisa
desantu. Sākās savstarpēja apšaudīša-
nās, kurā upuru bija maz tikai šāvēju
nemākulības un gļēvulības dēļ. Vienīgi
ar sitieniem, nagana šāvieniem un aug-
stākas šķiras lamāšanos komandieriem
izdevās šo jucekli likvidēt.

24. jūnijā nonācām Brenguļos pie
Valmieras, kur darba bataljons steigā
izbūvēja nelielu lidlauku iznīcinātājiem.

Nenogaidot vācu bumbvedēju drīzo
ierašanos, darba bataljons 27. jūnijā
lielā steigā iekravās mašīnās. Majors
sasauca visus šoferus un paskaidroja,
ka par katru sabotāžas vai bēgšanas
mēģinājumu, kā arī par mašīnas avā-
riju viņš vainīgos nošaus un neapraks.
Latviešiem gan solīja arī brīvu atgrie-
šanos mājās, bet tikai — pēc galamērķa
sasniegšanas. Un to, lūk, mums slēpa.

Caur Smilteni izbraucām uz Vidzemes
šoseju, kur ieplūdām atkāpjošos auto-
mobiļu bezgalīgajā straumē. Rīgas lep-
nie autobusi pārpildīti miličiem, sma-
gās mašīnas ar gvardistiem, neskaitā-
mas vieglās mašīnas un pat apbedīša-
nas automobiļi pilni dažādu pasugu žī-
diem, — visi traucās trijās rindās pa-
domju robežas virzienā. Bojātās ma-
šīnas iestūma grāvī, kur no tām iz-
laupīja visu noderīgo, bet sastrēgumus
likvidēja ar naganiem, kuriem par
upuriem krita nevien Rīgas šoferi, bet
arī paši boļševisma „varoņi".

Pie Pleskavas mūsu kolonu novirzīja
pa sānceļu. Bataljons evakuējās 30
krievu un 10 Rīgas automašīnās, ar ku-
ru vadītājiem es tuvāk iepazinos tikai
vēlāk. Tie visi bija krietni latviešu
vīri, un savā stāstā nesaukšu tos vārda,
jo viņi vēl atrodas Padomijā. Jau brau-
cienu sākot mēs apspriedām visas bēg-
šanas varbūtības, un tikai gaidījām iz-
devīgu brīdi. Bet mūs rūpīgi uzmanīja
un apsargāja, lai tas nevarētu notikt.

Ar tādu izjūtu, it kā aiz mums aiz-
slēgti cietuma vārti, 28. jūnijarītausmā
asarām acīs pārbraucām Padomijas ro-
bežu. Cīnoties ar aizvēsturiskiem bru-
ģiem, izbraucām cauri Pleskavai, un pa
boļševiku daudzināto „autoce'iu" devā-
mies tālāk uz Lugu. Lai gan taisns un
plats, šis ceļš bija tik sliktā stāvokli
ka braukšana 15 km ātrumā draudēja
riepām un atsperēm ar pāragru galu.

Šosejas apkārtnē tuksnesis: gadiem
neapkopti un neapstrādāti lauki, apau-
guši krūmājiem un nezālēm, purvi un
meži. Apkārtnē neviena cilvēka, ne-
vienas dzīvas būtnes. Retajās sādžās
aiz butaforiskiem goda vārtiem redza-
mas sagruvušas koka ēkas, bet no da-
žām_ vēl nesagruvušajām būdām lien
lauka skrandaini veči ar pusplikiem
bērniem un lūdzas — kaut, gabaliņu
maizes... Līdz pašai Lugai neredzēju
neviena apstrādāta tīruma, ne sakņu
dārza, ne arī mājlopa.

Lugas pilsētas priekšā stipri nocieti-
nājumi un milzīgo kazarmu priekšā
stāv kordons, kas mūsu kolonu novirza
atpakaļ uz Pleskavu. No turienes do-
damies uz Gdovu un tālāk uz Krasno-
gvardeisku (bij. Gatčinu). Tās tuvumā
aiz trīskārtējo dzeloņstiepļu žoga tiek
būvēts milzīgs aerodroms. Iebraucot
būvlaukumā, aiz mums noslēdzas vārti
un mēs nokļūstam vienā no strādnieku

paradīzes cilvēku verdzināšanas iestā-
dēm: NKVD būvlaukumā.

Ļeņingradā,
Pieņemot, ka esam atveduši darba

bataljonu līdz gala mērķim, mēs, 10 Rī-
gas šoferi, sākam uzstāties ar prasību
— atlaist mūs uz mājām. Te nu izrā-
dās, ka līdz ar iebraukšanu aerodroma
vārtos mēs vairs neesam pakļauti ba-
taljona komandierim, bet gan NKVD
aviācijas būvniecības pārvaldei, kuras
priekšstāvis mēģina mūs pierunāt —
palikt pie savām mašīnām kā
brīva līguma darbiniekiem, so-
līdams _ labu algu. Sis perspek-
tīvas mus tomēr nevilina, un lai mūs
nevarētu izprovocēt, mēs vairs pat ne-
tuvojamies savam mašīnām. „Sādu
„streiku" turpinājām divas dienas, ka-
mēr būvlaukuma pārzinis piekāpās un
nosūta mūs ar 3 Latvijas mašīnām uz
Ļeņingradu «noformēt mūsu lietu".

(Turpmāk vēl.)

Atjaunotas vācuarmijas pirmie soļi
Kāds franču karavīrs reiz teicis: «Viss

nekustīgais kara tiks iznīcināts.» Bet
vai tikai karā? Nē, ne tikai karā. Ne-
kustīgais, apātiskais, kūtrais var tikt no-
mests no tagadnes ceļa un ieslaucīts pa-
gātnē jau miera laikos, kā to tik spilgti
pierādījusi ..piesātinātā" Rietumeiropa
pēdējos 20 gados, kā to antitezē pierā-
dījis Ādolfs Hitier s ar savu dinamisko
gribu un dinamisko spēku.

Uz šīm pārdomām mūs šodien vedina
kāds svarīgs notikums, kas norisinājās
pirms sešiem gadiem, kad vēl pilnīgi
izolētās un nepilnīgi apbruņotās Vācijas
Vadonis satvēra Eiropas politikas grožus
savās stingrajās rokās.

Tas notika 1936. gada 7. martā. Nebija
pagājis ir pilns gads, kā viņš savā zemē
bija atjaunojis Versaļas miera diktāta
noliegto vispārējo kara klausību un ķē-
ries pie vācu tautas armijas izveidoša-
nas un jau tai deva pavēli spert pirmos
vēsturiskos soļus: doties pāri Reinas til-
tiem,cauri tā paša diktāta demilitārizē-
tai Reinas ielejai un nostāties pie Vāci-
jas rietumu robežām.

Bet kas tur sevišķs? Kas tur sevišķs,
ja kāda valsts atjauno savu suverenitāti
kādā no savas zemes joslām, varētu
jautāt cilvēks, viena no aizmāršīgākām
butēm zemes virsū? Lai pilnam sapra-
stu, ko īsti jau pieminētais 7. marts no-
zīmē, mums jācenšas atsaukt atmiņā tā
laikmeta politisko konstellāciju, tā laik-
meta Eiropas politikas lielos metus.

Neaizmirsīsim vispirms to, ka rietumu
lielvalstis, Francija, Anglija un Itālija,
savā laikā — 1925. gada 16. oktobri —
skaistajos Lagomadžores krastos, Lo-
kāmo kūrortā, bija apņēmušās «indivi-
duāli un kollektīvi» garantēt nevien Vā-
cijas rietumu un Francijas un Beļģijas
austrumu robežas, bet arī Versaļas miera
līguma noteikumus zīmējoties uz status
quo uzturēšanu Reinzemē, t. i., nepie-
ļaut Reinzemes rēmilitārizēšanu, nepie-
ļaut tajā celt nocietinājumus un ievest
karaspēku.

Neaizmirsīsim beigās arī to, ka tā
paša Lagomadžores ezera krastos, Stre-
zā, vēl necik sen, bijušās sabiedrotās,
Francija, Anglija un Itālija, Vācijas ka-
ra klausības atjaunošanas iebiedētas, bi-

ja atkal saslēgušās vienā, Vācijai pret-
statīgā kopā.

Viegli tādēļ iedomāties, kādu
šaubu nakti nācās pārvarēt Vāci-
jas likteņu lēmējam no 6. uz 7. martu,
pirms viņš nelokāmi nolēma atraisīt vā-
cu dinamismu pret Versaļas un Lokar-
no baušļu galdiem. Juridisko pamatoju-
mu Lokāmo saistību atsaukšanai bija
devuši paši franči, kas tikko bija ratifi-
cējuši (2.3.36) franču-padomju militāro
paktu, kas — kā to Vadonis teica — no-
zīmēja «milzu Austrumu mobilizāciju
pret Viduseiropu» un atradās pretrunā
Lokarno jēgai un garam. Taču šis pēdē-
jais apstāklis vēl neko negrozīja Eiropas
politiskajā zvaigznājā, kur Vācija vēl
arvien turpināja palikt savmaļš, viena.

Ja Vācijas vadonis tomēr bija nolēmis
atraisīt savas tautas dinamiskos spēkus,
ko Baldvins kādreiz bija apzīmējis par
«a very terrible thing», par visai bries-
mīgu lietu, ja viņš tomēr bija nolēmis
iniciatīvu saņemt savās rokās, tad tādēļ,
ka bija pienācis īstais brīdis.

Izmantodams to apstākli, ka aiz viņa
stāvēja vienotā, kaut arī pagaidām ma-
teriāli vēl ne visai spēcīgā, bet garīgi
stiprā, varenā vācu tauta, izmantodams,
— vadoties no savas ģeniālās intuīcijas,
— savu pretinieku vājības, Vācijas Va-
donis šai naktī izšķīrās par pirmo lielo
starptautisko spēku pārbaudi: par pilnī-
gu vācu valsts suverenitātes atjaunoša-
nu Reinzemē.

Izraudzītais brīdis bija tiešām nācis
kā saukts: no Lokarno un Strezas liela-
jiem partneriem Itālija bija iesaistī-
jusies Abesinijas kampaņā; Anglija
visu savu uzmanību pievērsusi svešu
spēku mobilizācijai pret Itāliju un nosū-
tījusi uz Vidusjūru Musolini iebiedēša-
nai 600.000 tonnu savas Home Fleet,
floti, kurai munīcijas bija tikai 48 stun-
dām. .. Līdz ar to Francija, visiein-
teresētākā valsts dotajā gadījumā bija
palikusi viena. Viena un turklāt vēl iek-
šēju politisku nesaskaņu pagalam sa-
ēsta. Tiesa, Francija kontinentā tai laikā
vēl arvien bija militāri stiprākā valsts,
bet viņas vadītājiem, lūk, trūka dina-
misma, un tie vētras spēja sacelt vienīgi
savās parlamenta ūdens glāzēs.

Tā Ādolfa Hitler'a pret Versaļas
bauslību vērstais solis 7. martā nilnām
vainagojās ar panākumiem. Gan Saro,
Francijas ministru prezidents un radikāl-
sociālists, vicinot dūri izkliedzās, ka
viņš necietīšot, ka Strāsburga nonāk
vācu lielgabalu šāvienu attālumā, bet
viņa runa visā Eiropā izraisīja tikai ho-
meriskus smieklus, jo visiem bija
skaidrs, ka runājis īsts parlamentārietis,
runājis tikai lai runātu un nekā neda-
rītu.

Ne tā Vācijas Vadonis. Arī viņš ru-
nāja, bet kamēr reichstagā skanēja viņa
vārdi, viņa karavīru soļi skanēja jau
Reinzemē, tuvojoties vācu robežu sta-
biem. Viņš runāja un darīja. Un to viņš
varēja tādēļ, ka viņš uzstājās nevis ti-

kai savā, jeb kādas grupas, grupiņas,

kādas kliķes vārdā, bet visas vācu tau-
tas pilnvarā, kā viņš to arī klaji pateica:
„Visu to esmu varējis darīt tikai tā-
dēļ, ka nekad neesmu juties ka tautas
diktators, bet arvien tikai kā tās vado-
nis un līdz ar to kā tās pilnvarotais».

Vācijas pretinieku nometne bija para-
lizēta un viņu nevare tikai sankcionē-
ja, tikai apstiprināja 7. marta ieguvu-
mus un Ādolfa Hitler'a noteicēju lomu
Eiropas turpmākos likteņos.

Un to, kā Vācijas vadonis savu vē-
sturisko lomu izprot, to viņš nepārpro-
tami un skaidri pateicis tai pašā 7. mar-
ta runā:

«Nāks diena, kad es no vēstures varē-

šu pieprasīt apstiprinājumu tam, ka es,
pūloties vācu tautas labā, nevienu stun-
du neesmu aizmirsis tos pienākumus, ko
man un visiem mums uzliek Eiropas kul-
tūras un civilizācijas uzturēšana.» V.

Ar Kalpaka garu
Pierriiņas brīdis Airītēs

Ikgadus, izņemot pagājušo, latviešu
svētceļnieku pulki 6. martā devušies uz
Airītēm, lai pulkveža Kalpaka nāves
vietā viņa varoņgarā gūtu mudinājumu
tikpat dižiem darbiem, kādiem bija ap-
garots latviešu pirmais karavīrs. Arī
vakar Airītēs stājās gājēju soļi, simtiem
latviešu vīru un sievu no Liepājas, Kul-
dīgas; Saldus, Skrundas un plašas ap-
kārtnes bija nākuši uzklausīt Pulkveža
pavēli cīnīties pret veco ienaidnieku —
boļševismu. Šo aizgājušo cīņu, — kas
tagad turpinās ar neatslābstošu sparu,
— līdzgaitniekiem ir daudz ko pārru-
nāt un atcerēties. Viņi apstājas cīņu
vieta, atceras Pulkveža un pārējo kri-
tušo varoņu — kapteiņa Grundmaņa,
vltn. Krieva un ltn. Schrūnder'a pēdē-
jos brīžus un aplūko Pulkveža muzeja
saimniecībā novietoto zaļumiem grez-
noto priedi, pie kuras stājās pukstēt
varoņa sirds. Boļševiki muzeju gan iz-
postījuši, bet saskaršanos ar Kalpaka
garu jūt ikviens latvietis ari muzeja
tukšajās istabā.

Airītēs bija ieradušies arī vā-
cu armijas pārstāvji un apgabala
komisāra Dr. Alnor'a referents Gut-
schmidt's, tā apliecinādami vācu—lat-
viešu tautas kopējos mērķus. Plīvojot
gaišās saules apmirdzētiem Lielvācijas

un latviešu nacionāliem karogiem, Kal-
paka piemiņas godināšana izvērtās par
neaizmirstamiem brīžiem. Kad latviešu
kārtības sargu goda ierinda nostājusies
pie varoņu pieminekļiem, svētceļniekus
uzrunāja Skrundas draudzes mācītājs
A. Grīnbergs, svētrunā norādīdams, ka
ar savu tālredzību pulkvedis Kalpaks
jau priekš 23 gadiem plecu pie pleca
ar vāciešiem sācis cīņu, ko ta-
gad atkal, glābdams visu pasauli no
boļševisma briesmām, turpina ģeniālais
vācu tautas Vadonis Ādolfs Hitler's.
Sai cīņā -mācītājs izlūdzās Dieva svē-
tību Lielvācijas Vadonim, vācu un lat-
viešu tautai un visiem, kuru ieroči
vērsti pret austrumiem. Izskanot Skrun-
das orķestra atskaņotai Lielai jundai,
svētceļnieki atsegtām galvām godināja
pulkveža Kalpaka un pārējo cīņā pret
boļševikiem kritušo varoni' piemiņu.

Apgabala komisāra Dr. Alnor'a vārdā
viņa referents, noliekot pie Kalpaka
pieminekļa krāšņu vainagu, norādīja, ka
pulkvedis Kalpaka ir viens no pirmajiem
latviešiem, kas saprata, kādas briesmas
latviešu tautai draud no boļševikiem.—
Jūs paši esiet piedzīvojuši, ka jūsu
brāļi un māsas aizvesti uz padomiju un
daļa noslepkavota. Kalpaks ar nedaudz
vīriem jau toreiz šīs briesmas apkaroja
kopējā cīņā ar landesvēru un Vācijas
karavīriem. Viņi stāvēja kā valnis pret
austrumiem. . Es zinu, ka jums ir vēlē-
šanās ar ieročiem rokās atriebt jūsu
tautiešu likteni. Ādolfs Hitler's šo ie-
spēju jums ari devis. Tāpēc arī no
jums, latviešiem, sagaida, Va jūs, tāpat
kā Kalpaks, rīn'saties, tai jūsu tauta
dzīvotu.

Liepājas apriņķa pilsētu vārdā pie
Kalpaka un vācu ltn. Schrūnder a piemi-
nekļa vaiņagu nolika apr. vec. Mūr-
nieks, no Kurzemes kārtības sargiem —
insp, plkv. Jēkabsons, 21. kārtības sar-
gu bat, vārdā plkv. Lējējs, no Kuldīgas
apr. iedzīvotājiem apr. vec. plkv.-ltn.
Meija, no Liepājas skolu jaunatnes ltn.
Reimans un Liepājas valsts technikuma
audzēkņi.

Pēdējie mohikāņi brietmot

«Dzirā, ka viņš esot savu tautu pilnīgi apskalpejis. Nu arī mums, pēdē-
jiem mohikāņiem, poslednais gals klāt!» g,mr(iana zīmējuma



Ļaužu tūkstoši izvada brīvprātīgos
L i j otrdien ieradās

e p a a Kurzemes
apgabala brīvprātīgie un pēc medicīns-
kās pārbaudes saka dienesta gaitas. Par
Liepāja jaunkomplektējamā brīvprātīoo
vienības komandieri iecelts Talsu pilsē-
tas vecākais pulkv.-ltn. Vēveris — vecskaravīrs, kas jau 1919. gadā cīnījies
pret boļševikiem. Pēc aicinājuma viņš
kopa ar jaunāko brāli vltn. A. Vēveri
nekavējoties pieteicies brīvprātīgos. Vi-
ņiem sekojuši visi atbildīgie Talsu pilsē-
tas un apriņķa darbinieki, kā arī daživirsnieki — ltn. Rožkalns un ltn. Saken-
felds.

Arī Liepājā katru dienu piesakās
jauni brīvprātīgie. Viņu vidū
daudz vidējo mācības iestāžu pēdējo
klašu audzēkņu. Technikuma audzēkņi
brīvprātīgie Rolovs un Strautmanis jau
vasarā kalpojuši pašaizsardzības diene-
stā.

Ari aizputieši un apkārtējo pagastu
ļaudis pulcējās izvadīt pirmos brīvprātī-
gos. Apriņķa vecākais uzrunāja aizbrau-
cējus. — Atskanot komandai un marša
skaņām, milzu ļaužu pulka vēlējumu pa-
vadīta pirmā brīvprātīgo vienība soļoja
uz staciju, tās rindās arī Aizputes
politiskas poUcijas pr-ks Tērauds, vidus-
skolas skolotājs Bištēviņš un daudz aiz-
putiešu, kas atstāja labi algotas vietas
un ģimenes, lai izpildītu, savu pienāku-
mu. Ari prickulieši izvadījuši savus pir-
mo^brīvprātīgos. Pēc garīgā akta brīv-
prātīgos uzrunāja Pr iekul es pilsē-
tasvec. Šiliņš, kurš arī pats stājies ka-
rotāju rindas. Saldū brīvprātīgos pie-
teicies kpt. Aluts, ltn. Salnājs un vai-
rāki citi bij. karavīri.

Rosīgi brīvprātīgo pieteikšanās turpi-
nās Zemgale. Jelgavā pēdējās dienās
ieradušies daudzi apkārtējo lauku iedzī-
votāji un reģistrējušies brīvprātīgo pie-
teikšanās punktos. Vairākos pagastos
notikušas plašas sanāksmes, kur lauku
ļaudis uzklausīja referātus par brīvprātī-
go organizēšanas gaitu un nozīmi. Plkv.-
ītn. Druvaskalns ieradies Ozolnieku pa-
gastā, kur bija sapulcējušies ap 500 ap-
meklētāju, un Lielplatonē. Penkulē iu-
najaplkv.-ltn. Bebris.

Jēkabpilī bij. Aizsargu namā kup-
la skaita pulcējās jēkabpilieši, krustpi-

lieši un apkārtējo pagastu ļaudis, lai no-
klausītos norādījumus par brīvprātīgo
kartības sargu reģistrēšanos. Runāja vā-
cu armijas pārstāvis hauptsturmfūhrer's
VVichmann's. Viņš norādīja, ka šai karā,
tāpat ka pirmajā, ir tie paši ienaidnieki:
žīdisms,komunisms un brīvmūrniecisms.
Visu to latvieši nesenā pagātnē izbaudī-
juši^ un zaudējuši desmitiem tūkstošu
labāko tautiešu, kas spīdzināti, nogali-
nāti vai izsūtīti. No šī posta paglābusi
vācu armija, kas iesoļoja pēdējā brīdī,
citādi aizvesto un noslepkavoto skaits
būtu vel lielāks. Jau liela daļa latviešu
izteikuši velēšanos piedalīties cīņās
fronte, bet pārējos, kas to vēl nav darī-juši, runātājs aicināja sekot kopējā cīņā
pret boļševismu. Vēl runāja Jēkabpils
apr. priekšnieks plkv.-ltn. Rusmanis,
mudinādams vīrus un jaunekļus pieteik-
ties tuvākos policijas iecirkņos vai pa-
gastos pie virskārtībniekiem un reģis-trēties.

Jēkabpilī brīvprātīgo reģistrēšanās ie-
cirkni vērojama liela rosība — ikdienas
tur ierodas latvju vīri, lai pieteiktos cī-
nītāju rindās. Kā pirmie pieteikušies ^Vl.
Bolocko un Kārlis Zariņš. Brīvprātīgo
vidū redzami arī bij. Latvijas armijas
virsnieki — krustpilietis vltn. Sūna un
jēkabpilietis ltn. Graudiņš, kup cer, ka
viņiem sekos citi virsnieki un bij. viņu
karavīri. Laukstrādnieks Alfr. Veigurs
no Dignājas pag

^
kurš pagājušā gada

jūnija laimīgi izbēdzis no čekistiem, ta-
gad reģistrējies brīvprātīgajos.

Rēzeknes pilsētas un 3 apriņķa
reģistrācijas punktos jau pirmajās die-
nās pieteicies liels skaits brīvprātīgo cī-
nītāju. Daudzi zemnieku dēli un jaunie-
ši izsaka vēlēšanos visdrīzākā laikā do-
ties uz cīņu laukiem,kur izšķiras Jaunās
Eiropas likteņi. No Rēzeknes apdroši-
nāšanas inspekcijas uz Austrumiem do-
das kāpt. Nik. Pļavnieks, virsn. vietn
Jānis Bērziņš un kapr. Mārt. Pūce.

Tēvzeme atgriezušies latviešu karavīri
Latvijā šinīs dienās atgriezusies

jauna grupa bijušās Latvijas ar-
mijas karavīru. Viņu vidū ir kāpt. Jānis
Maldavs, ltn. J. Lemps un K. Li-
niņš, virsn. vietnieki Alfrēds Rīmams
un Salna, serž. Kučinskis un civiliedzī-
votājs Fiidr. Gartcns. Sagaidāms, ka tu-
vākā laikā tēvzemē atgriezīsies vēl vai-
rākas grupas mūsu karavīru, kas kādā
gūstekņu nometnē uzturas kopš pa-
gājušā gada rudens. Pārnākušie izsaka
sirsnīgu pateicību Tautas Palīdzībai un
visiem tautiešiem, kas kopš oktobra mē-
neša līdz pēdējam laikam atcerējušies
karavīrus nometnē ar pārtikas vielu un
silto apģērba piederumu dāvanu paci-
ņām. Sevišķu pateicību karavīri izsaka
tiem devīgajiem un atsaucīgajiem tau-
tiešiem, kas dāvanu paciņas regulāri sū-
tījuši bezvārda saņēmējiem, tā sagādā-
jot lielu prieku un vērtīgu palīdzību ka-
ravīriem, kam nav tuvinieku. Karavīri
sevišķi pateicas rīdziniekam Hof-
manim no Ūnijas ielas, Jelga-
vas kartības sargu štābam, kafejnīcas
«Luna», fabrikas «V. Ķuze», «Dzirnav-
nieka», «Maiznieka», Rīgas spēkstacijas
ur citu uzņēmumu darbiniekiem, kas dā-
vanu paciņas sūtījuši gan uz Ziemas-
svētkiem, gan arī vēlāk.

Brīvprātīgo latviešu karavīru
ievērībai

Visiem precētiem brīvprātīgajiem l&t-
vipšu karavīriem, kas pieteikušies kār-
tīha? Bflrgi: dienestā, ierodoties komisi-
jā līdzi jāņem vietējās pašvaldības vai
policija iestādes izdotā apliecība par ģi-
menes stāvokli. Apliecībā jābūt šādām
ziņām: 1. Kārtības sarga vārdsL uzvārds,
tēva vārds. 2. Vai un kad precējies, šķī-
ries, no kura laika atraitnis. 3. Sievas
vārds, dzimtsuzvārds, dzimšanas dati. 4.
Bērnu vārdi un dzimšanas dati. 5. Ģime-
nes kopējā vai katra atsevišķa ģimenes
locekļa adrese. 6. Sevišķas piezīmes.
Apliecība izpildāma vācu valoda 2 ek-
semplāros. To paraksta piekritigas iestā-

des amata personas un pareizumu ap-
stiprina ar dienesta zīmogu. Apliecība
nododama ierodoties savā vienībā.
Ziedo latviešu brīvprātīgajiem
Latviešu brīvprātīgo organizēšanas

un propagandas komitejas aicinājums
— ziedot latviešu brīvprātīgajiem — sa-
biedrība atradis visdzīvāko atbalsi.
Komitejā ikdienas ierodas nodot ziedo-
jumus darba vietu pārstāvji, strādnie-
ki, studenti un lauku ļaudis. Ziedotāji
nes grāmatas, papirosus, cepumus, ābo-
lus un citas noderīgas mantas mūsu
ievainotajiem, kas ārstējas Rīgā, vai
ari siltas vilnas apģērba gabalus fron-
te esošajiem latviešu cīnītājiem. Daudz
ziedojumu ienāk ari naudā. Ziedoju-
mus latviešu brīvprātīgajiem var no-
dot ikdienas no pl. 10—13 un no pl.
16—19, bet svētdienās no pl. 11—14,
Ādolfa_ Hitler'a (Brīvības) ielā 37/39^
4. štava, 429. istabā.

Tautas Palīdzības

ģenerālsekretāra pienākumus uzņemiet
Ādolfs Silde.

1611talciniekuun 549 dziedātāju
Lauku sabiedriski-kultūrālā dzīve iz-

paužas Tautas Palīdzības talcinieku or-
ganizēšana, koru darbībā dramatisko
trupu rosība un vakarēšanu rīkošanā.
Par cik lauku ļaudis šajā ziņā uzrāda
pašdarbību, par tik arī sabiedriska dzīve
iegūst lielāku vai mazāku nozīmi. K u 1-
dīgas apriņķa laukos līdz 28. febr. bija
reģistrēti 1611 talcinieku. Relatīvi vis-
vairāk talcinieku Skrundas pag. — 187,
Cieceres — 147, Vārmes — 138, Turlavas
— 136, vismazāk — Padures — 10, Ka-
biles — 25, bet salīdzinot ar iedzīvotāju
skaitu talcinieku visvairāk Kurmāles pag.
— 122, vai 9,3 proc. no iedzīvotāju skai-
ta. Vislabākos panākumus guvuši tie
pagasti, kas, neaizbildinoties ar iedzīvo-
tāju neatsaucību un laika trūkumu, pie-
likuši pulēs Tautas Palīdzības idaj.is pro-
paganda un talcinieku organizēšanā.

Kop darbojas visos pagastos, izņemot
Raņķu, Padures, Ivandes un Kabiles pa-
gastu, apvienojot pavisam 549 dziedātā-
jus, t. i. vairāk neka pusi no pirmo vis-
pārējo dziesmu svētku dziedātāju skaita.
Dažos pagastos darbojas pat 2 kori.
Dziesmoto saimi pa lielākai daļai vada

skolotāji, tā turpinādami mūsu pirmo
skolotāju slavējamās tradīcijas. Vislie-
lāko dziedātāju skaitu uzrāda Planicas
un Kurmāles pag. — 4 proc. no iedzīvo-
tāju skaita. Novērots, ka pagastos, kur
nav_ kora, arī dažos citos sabiedriskos
pasākumos nav vajadzīgās rosības. Tā
arī vēl tagad ir spēkā patiesība, ka
kora dziesmu skandināšana atraisa un
labvēlīgi ietekmē visus sabiedriskos
pasākumus. — Dramatiskās trupas dar-
bojas visos pagastos un arī tās pa lie-
lākai daļai vada skolotāji.

Padomdotuvč mājturības lietās
Tautas Palīdzības noz. „Sievietes

darbs" padomdotuve mājturības jautāju-
mos rīko Rīga, Baznīcas ielā 4-a, 9., 11.,
12. un 14. martā no pl. 15—16 praktiskus
demonstrējumus namamātēm par sārma
gatavošanu veļas mazgāšanai. Demon-
strējumi atkārtosies katru dienu. Ie-
ejas maksa 0,10' RM. Apmeklētājus lūdz
ierasties precīzi. — Mājturības kursi, kas
domāti normētas nedēļas devas taupīgai
izvērtēšanai, notiks 9., 10., 11. un 12.
martā Čiekurkalnā I g. līn. 6/8 18. pa-
matskolā pl. 18, fabrikā ,.Daugavas ick-
stils" Šampētra ielā 36, pl. 14 un Rīgas
I un II mājsaimniecības skolā iepriekš
noorganizētām speciālām jauniešu gru-
pām. Pieteikšanās Skolas ielā 1, sētas
mājā, vai pa tālr. 26235.

Aizbildņiem un aizgādņiem
Rīgas pilsētas bāriņtiesa uzaicina vi-

sus l.-is ieceltos aizbildņus un aizgādņus
vēlākais līdz 1. apr. iesniegt bāriņtiesai
Rīga, A. Rosenberg'a (Raiņa) gatvē 15,
gadskārtējo pārskatu un norēķinu uar
savu aizbildņa vai aizgādņa pārvaldību
iepriekšējos, gados. Uzaicinājuma nepa-
klausītājiem draud sods līdz 50 RM.

Aptumšošanas noteikumi
no 8.—14. martam jāievēro no pl. 18.35
līdz 6.25.

Miris ievērojams latviešu tautas un se-
natnes nacionālo vērtību pētnieks.

.šorīt negaidīti šķīries viens no ievē-
rojamākiem un čaklākiem latviešu tautas
senatnes un nacionāio vērtību pētnie-
kiem — Matīss Šiliņš. No 1903. gada
būdams Rīgas Latviešu b-bas muzeja
pārzinis un no 1920.—1934. g. Valsts
vēsturiskā muzeja direktors, viņš savā-
cis vairākus 10.000 senmantu un daudz
rakstījis par etnogrāfijas jautājumiem.

Cietumsods par atteikšanos strādāt
Vakar priekšsēdētāja Dr. Kmep a va-

dībā notika vācu tiesas sēde. 23 g. v.
krāsotājs Eduards Pūderzellis un 28. g.
v. Visvaldis-Mintauts Vende kopā ar trīs
līdziniekiem — bezdarbniekiem nosūtīti
darbā Slokas kūdras fabrikā. Šeit viņi
atteicās strādāt, aizbildinoties, ka darbs
tiem nav piemērots. Policijas iecirkņa
uzraugs liecināja, ka abi vainīgie pa-
zīstami kā lieli dzērāji, kuji savos dzī-
vokļos rīko visādas nekārtības, iepriekš
sodīti par zagšanu un piesavināšanos.
Vācu tiesa katru sodīja ar 6 mēnešiem
cietuma un tūliņ tiesas zālē apcietināja,
nododot policijai aizvešanai uz cietumu.

Ar 5 mēnešiem cietumā sodīja šoferi
Michailu Grozdovu. Viņš kopā ar kādu
Jāni Bagdanovu spekulējis ar kartupe-
ļiem. Viņš arī atzinās, ka gribējis pār-
dot kartupeļus par spekulācijas cenu.

Tiesas priekšsēdētājs Dr. Kniep s norā-
dīja, ka abi nestrādātāji pazīstami kā
huligāni un turpmāk vācu tiesa bez žē-
lastības sodīs visus tos nederīgos ele-
mentus, kas grib dzīvot uz citu rēķina
un neliekas zinot, ka kara apstākļi vi-
siem uzliek lielus pienākumus.

v eikalu slēgšana cenu pārkāpumu deļ.

Rīgā pēdējās dienās cenu pārraudzības
darbinieki slēdza vairākus veikalus, kas
tirgojās ar lietotiem priekšmetiem un
konfiscēja preces, kas tur atradās. At-
sevišķos gadījumos konstatēja, ka šīs
lietotās preces piedāvātas par stipri
augstākām cenrm nekā tās šodien mak-
sātu jaunas. Bez tam šie gadījumi rāda,
ka daži tirgotāji apzināti arvien vēl
pārdošanai piedāvājamām precēm nav
apzīmējuši cenu un ar to acīm redzot
pierāda, ka par maksu tie kaulējušies ar
pircējiem. Šie veikalnieki tāpēc nepār-
protami pārkāpuši pastāvošos cenu no-
teikumus un sodāmi. Bez tam viņi pār-
devuši bez atļaujām jaunus priekšmetus,
kas pērkami tikai ar atjaujam, ar ko
pārkāpuši noteikumus. Slēgti šādi vei-
kali: Stepana Boganasova-Markova, Alek-
sandras Sluberes un Aleksandras Asano-
vivas, visi Turgeņcva ielā 19; Agrepinas
Dorofejevas, Aleksandra Strauchmaņa,
Johannas Kancanas veik. Elijas ielā 10,
12 un 13. Minēto veikalu īpašniekus
gaida bargs sods.

Sporta sarīkojumi šodien un rīt
No rītdienas sporta sarīkojumiem

lielāko interesi modina ACS „Atpūtas
un dzīvotprieka» sporta biedrības ,<Au-
seklis» rīkotie ledus sporta svētki. Sa-
rīkojums Kr. Barona ielā 116 sāksies
pīkst. 13. Daiļslidotāji radīs savu
veiksmi brīvā stila slidojumos un uz-
vedīs arī vairākas tautiskas dejas. Daiļ-
slidošanas sacensībās piedalīsies Vā-
cijas izlases daiļslidotājs karavīrs Poni-
kaw' s. Daiļslidošanas priekšnesumiem
sekos ātrslidošana, kur izcīņa nāks spe-
ciāla balva — sudraba kauss, stafetes
slidojums un iesācēju sacensība_ 500 m
distancē. Hokejā ACS «Atpūtas un
dzīvotprieka» sporta daļas dāvātās bal-
vas finālā sacentīsies US ar RSK. Ot-
rā hokeja spēlē Rīgas meistarnosauku-
ma izcīņā 3. vietas deļ sacentīsies Dau-
gavieši ar US 2.

Basketbola meistarsacīkšu
turpinājuma

šodien pl. 17, 1. kl. sacentīsies RSK —
Dzelzceļnieku biedrība un US — Bol-

derāja. Rīt, sacīkšu sakums pl. 10.30.
Turpinājums pl. 17. Spēles VEF —
LSB, Starts — Daugavieši un sieviešu
meistarībā RSK — Daugavietes un
Starts — US.

Darba vietu basketbola turnīra tur-
pinājums šovakarpl. 18.30 un rīt, pl. 10
Jezusbaznīcas ielā 3.

HOKEJĀ šodien pl. 16 Latvijas
meistarnosaukumu izcīņā 2. vienību
grupā sporta biedrības «Auseklis» sli-
dotavā sacentīsies US — RSK.

Smiltenē rīt notiks pilsētas sacīkste
ātrslidošanā Rīga — Smiltene. Rīgas
vienībā iedalīti: Stērste, Vencis, Iberals
un Pūpēdis. Uz Smilteni brauks arī
mūsu meistars Bērziņš un Ābols. Ātr-
slidotājiem svētdienas rītā pl. 6.30 jā-
ierodas autoostā.

Tautisko deju vakaru
9. martā pl. 19 Rīgas dramatiskajā te-
ātrī rīko sp. biedr. «Auseklis» pie ACS
«Atpūta un dzīvotprieks».

Pildot rentes līgumu, kļūst
«spekulants»

Daži ļaudis, kas pienākti mēģināju-
mā ievest pilsētā spekulatīvā kārtā
gaļu vai citas normētas preces, aizbil-
dinās ar likuma nezināšanu. Rīgas un
Madonas apriņķu apgabala cenu pār-
raudzības darbiniekiem bieži jādzird
vainīgo aizrādījumi, ka tie avīzes ne-
lasot un likumus par spekulācijas aiz-
liegumu nezinot. Dienās viņi strādā-
jot, bet vakaros, kad saņemot avīzes,
tumsas dēļ dodoties gulēt. Jāsaka, ka
šāda naiva aizbildināšanās no atbil-
dības nevienu neatsvabina, jo šie ļau-
dis lai neaizmirst, ka katru nedēļu ir
svētdiena, kad var iepazīties ar vi-
siem rīkojumiem.

Daudzi spekulanti pēc normēto pre-
ču konfiscēšanas ierodas cenu pārrau-
dzības nodaļa, lūgdami samazināt
draudošo sodu vai atdot atpakaļ at-
ņemtās preces, uzdodot dažādus ie-
meslus. Cenu pārraudzības darbinie-
ki aizrāda, ka likumā par spekulāci-
ju ar normētām precēm nav paredzē-
ti sodu mīkstinātāji apstākļi un ikvie-
nam vainīgajam par pārkāpumu jā-
saņem sods. Arī šinīs dienās ar 300
RM sodīts O. Graudulis, Gulbenē,
Bērzu ielā 2, N. Rinkevičs Rīgā, So-
litūdes ielā un ar 350 RM K. Kapsnia
no Lēdmanes pag. Ar 500 RM sodīti
V. Elksnitis no Zalbes pag., J. Lūsis
no Turaidas pag., M. Upītis no Bīriņu
pag., V. Šops no Zaubes pag., J. Ruk-
lišs no Ķēču pag., A. Zirnītis no Maz-
salacas pag. un E. Dālderis no Pa-
bažu pag.

Spekulācijas mēģinājumus ar krē-
jumu turpmāk sodīs visai bargi. Aug-
stākos soda mēros ietilpst, vainīgā no-
došana vācu Sevišķai tiesai un māju
atsavināšana. Vairākos gadījumos ga-
ļas un citu normēto preču spekulanti
salīgst sev svešus vedējus, kas, gri-
bēdami labi nopelnīt, dažreiz arī ne-
zina, ko viņi ved. Bet šādos gadīju-
mos līdz ar mantu īpašnieku par
spekulāciju atbildīgs arī vedējs. Turp-
māk visiem braucējiem, kurus svešas
personas salīgst par vedējiem, jāpār-
bauda savu vezumu kravas un kate-
goriski jāatsakās palīdzēt spekulan-

tiem,, ziņojot par to attiecīgam uzrau-
dzības iestādēm.

Šinīs dienās kāds rentnieks, pildī-
dams kārtīgi savas rentes nodevas,
vedis uz Rīgu saimniekam normētās
preces, bet ceļā aizturēts. Saimnieks
kategoriski noliedzis, itkā būtu pie-
prasījis normētās preces, lai gan rent-
nieks apgalvojis pretējo. Tā kā pēdē-
jam pierādījumu trūcis, tad sodu sa-
ņēmis tikai rentnieks. Tāpēc visiem
rentniekiem, kuriem pēc agrākās vie-
nošanās ar saimniekiem paredzēta
normētu preču piegādāšana, jāgroza
līdzšinējie līgumi, aprēķinot normē-
tās preces naudā. Rentniekiem šādos
gadījumos nav jābaidās no saimnieku
draudiem par līgumu laušanu vai iz-
sviešanu no mājām.

Cenu pārraudzības darbinieki bez
tam brīdina iedzīvotājus pirkt sle-
peni ievestās normētās preces, jo par
to draud tāds pats sods kā spekulan-
tiem, pie tam pēdējie izziņas laikā iz-
dod visas savas «kundes».

Pēdējā laikā uz ceļiem, kas ved uz
Rīgu, atkal parādījušies daži viltus
cenu pārraudzības darbinieki, kas, pa-
rasti neievērojot braucēju aizrādīju-
mus un uzrādītās apliecības, ka nor-
mētās preces jānodod gaļas pārvaldei
vai kādai citai iestādei, tās atņem.
Dažos gadījumos šie viltus kontrolieri
apmierinājušies arī ar kukuļiem nau-
dā vai graudā.

Rīgas un Madonas apriņķu apgabala
cenu pārraudzības nodaļa atkārtoti at-
gādina, ka pārbaudīt braucējus uz ce-
ļiem ir tiesības vienīgi tiem policijas
darbiniekiem, kuriem uz kreisās rokas
piedurknes ir balta lenta ar uzrakstu
«Preisūberwachung — Cenu pārrau-
dzība» un Rīgas un Madonas apriņķa
apgabala komisāra zīmoga nospie-
dums. Bez tam katrs cenu pārraudzī-
bas darbinieks pēc pieprasījuma uz-
rāda dienesta apliecību. Par novēro-
tajiem viltus kontrolieriem, visiem ne-
kavējoties jāziņo tuvākajam policijas
postenim. Rīgas un Madonas apr. ap-
gabala cenu pārraudzības nodaļa ta-
gad atrodas Rīgā, Kalpaka ielā 6, 3.
stāvā. tālr. 28848 un 28864.

Pārtikas preču devas
no 9. — 15. martam noteiktas līdzšinējās
Derīgi šādi kuponi: gaļai, gaļas izstrā-
dājumiem un sviestam gaļas un sviesta
kartiņu 4. kup., maizei — maizes kārt.
7. un 8. kup., maizei un miltiem —
maizes kārt. 28. kup., maizei un kūkām
— pārtikas kartiņas Lkup. Iepriekšē-
jas nedēļas kuponi derīgi līdz 8. mar-
tam. Veikaliem ar saviem piegādātā-
jiem par iepriekšējā nedēļā izsniegta-
jam precēm jānorēķinās līdz 10. mar-
tam, ieskaitot.

Putraimu, grūbu, makaronu, mannas
vai auzu pārslu deva no 9. līdz 22. mar-
tam noteikta 300 g. Derīgi rozā, viole-
tās un smilšu krāsas pārt. kārt. Lkup.

Uz dzeltenās krāsas pārt. kārt. L4 kup.
deva 150 g. Izsniedzot mannu un auzu
pārslas, veikaliem vispirms jāapmierina
to patērētāju pieprasījumi, kas iepērkas
uz rozā pārtikas kartiņām. Par iepriek-
šējā periodā izsniegtajām precēm vei-
kaliem jānorēķinās līdz 10.martam, ie-
skaitot.

Lopbarības rācijas
Pārtikas nodrošināšanas departa-

ments paziņo, ka lopbarības rācijas zir-
giem no 8.—22. martam paliek līdzšinē-
jās un tās izsniegs pret kuponu A.
Kupons A7 derīgs spēkbarības saņem-
šanai līdz 8. martam.

Opera, teātri, koncerti
Opera: otrd. Bohēma, trešdien un ceturt-

dien Baņuta, piektd. Rudens, Lakstīgala un
Roze, sestd. Bohēma, svētd. d. Don Ki-
ehots un v. Ieleja. Dramatiskā teātri:
otrd. pl.13.30 Don Karloss ar Ņ. Melbārdi,
J. Osi un O. Uršteinu, trešd. pl. 18.30 Don
Karloss pirmo reizi ar I. Graudiņu, J. Sa-
bērtu un 2. Katlapu, ceturtd. Vermlandie-
ši, piektd. No saldenās pudeles, sestd. pl,
18.30 Don Karloss ar 1. Graudiņu, J. Sa-
bērtu un 2. Katlapu, svētd. d. Purvenieku
meita, vak. Vermiandieši. Dailes teātrī:
svetd. d. Juras vilki, vak. Minhauzena pre-
cības, otrd. Minhauzena precības, trešd.
Mīla stiprāka par nāvi, ceturtd. Minhau-
zena precības, piektd. Burvju liesma, sestd.
Minhauzena precības, svētd. d. Āksts, v.
Mīla stiprāka par nāvi. Tautas teātri:
svētd. pl. 15 Karogs aicina, vak. Reinas
meitenes, pirmd. Cuska, otrd.' Gatavības
apliecība, trešd. Pusaudzis, Bolderājā Cus-
ka, ceturtd. pirmizrādē operete Nemirstī-
gais valsis, piektd. Nemirstīgais valsis,
sestd. Gatavības apliecība, Jēkabpilī Reines
meitenes, svētd. pl. 14 Pusaudzis, vak. Ga

tavības apliecība, Jēkabpili Reines meite-
nes. Fraskitā: liela rēvija un divertis-
ments. Cirkā zvēru dresūras un jaunas
atrakcijas.

M. Brechmanes-Stengeles un H. Lūses
dziesmu vakars rīt pl. 19. J. Vītola trio
koncerts 11. martā. Piedalās M. Vētra, J.
Kepītis, V. Ruševics un A. Teichmanis.
M. Pūces un V. Brauer'a koncerts 18. mar-
tā. A. Vānes un V. Stota latvju dziesmu
un āriju vakars 22. martā. K. Krūmiņa
dziesmu un āriju vakars 25. martā. Visi
koncerti aulā.

Modes apskate pārcelta.
Rīgas 1. tirdzn. uzņēmuma rīkotā ka-

ralaika modes skate notiks nevis 8., bet
14. un 15. martā m. Ģildes telpās. Ieeja
4 RM. Atlikums TaiUas Palīdzībai.

Bij. korp. un filistru b-bas «Frat.
Lataviensis» saimes kopējais piemiņas
vakars ar svinībām komeršu garā 14.
martā pl. 17, Skolas ielā 23.

Dievkalpojumi Rīgā
Sestdien: Doma b.: pl. 18.30 kap. zālē

svētvak., prāv. Bergs. Mārtiņa b.: pl. 18
svētvak. Sv. Jēkaba kat.: pl. 17 vespere.
Svētdien: Doma b.: pl. 10.10 ar dievg.
prāv. Bergs un māc. Zariņš, pl. 10 kap.
zālē bērniem, pl. 10.30 bērniem Palasta
2—2, pl. 18 jaun. dievk. māc. Tēriņš,
lesv. māc. pie māc. Tēriņa sāk. 9. martā.
J. Ģertrūdes b.: pl. 10 ar dievg. māc. A.
Treus un F. Treus, pl. 12 bērniem, pl. 18
māc. Ozols. Ceturtdien ciešanu laika
dievk. māc. F. Treus. Iesv. māc. sāk. 16.
martā. V. Ģertrūdes b.: pl. 11 māc. Go-
ba, pl. 10 bērniem, pl. 18 evanģel. dievk.
«Likteņa stundas cilvēka dzīvē» prāv.
Bergs un māc. Birģelis. No 8.—13. mar-
tam Rīgas draudžu kop. evanģ. ned.
9. pl. 18.30 prof. Kundziņš, 10. pl. 18.30
māc. Čuibe, 11. pl. 18.30 māc. Caune,
12. pl. 18.30 māc. Spekmanis, 13. pl. 18.30
prāv. Bergs. Jāņa b.: pl. 10 ar dievg.
virsmāc. Meirēns, pl. 12 bērniem. Jēzus
b.: pl. 10 ar dievg. māc. Šēfers, pl. 12
bērniem un korim, pl. 18 māc. Šēfers un
Baltiņš. Kristus dr. Citadeles b.: pl. 11.30
māc. Siļķe. Krusta baz.: pl. 10 m. Kle-
peris. Lielo kapu b.: pl. 11 māc.
Caune. Lutera b.: pl. 10 ar dievg. māc.
Birģelis, pl. 12 bērniem, pl. 12 jaunatnei
māc. Taivans. Iesv. māc. sākums 9. mar-
tā. Mārtiņa b.: pl. 10 ar dievg. māc.
Stange, pl. 12 korim, pl. 14. bērniem
Mārtiņa 3. Iesv. māc. sāksies 16. martā.
Pāvila b.: pl. 10 ar dievg. māc. Klein-
bergs, pl. 11.30 bērniem, pl. 18 māc.
Spekmanis. Ceturtd. pl. 18.30 cieš. laika
dievk. Iesv. māc. sāk. 9. martā. Pētera
dr.: Pils ielā 11 — pl. 10 bērniem, pl. 11
māc. Freijs. Rciormātu b.: pl. 11 vācu
vai., arehib. Grīnbergs. Trīsvienības b.:
pl. 10 prāv. Irbe, pl. 11.30bērniem, pl. 18
garīga st. Igauņu dr. Citadeles b.: pl. 10

māc. Jundzis. Baltā b.: pl. 10 māc. Zī-
raks. Salas b.: pl. 11 māc. Vilāns. Brāļa
dr.: Kalēju ielā 8— pl. 12 māsām, Ce-
turtd. pl. 19 bībeles st. Betlēmes zālē:
pl. 10.30 stud. Dambis. Sv. Jēkaba kat.:
Trešā gavēņa svētdiena — pl. 9 votiva
ar dievg., pl. 11 augstā missa ar spred.,
pl. 17 Krusta ceļš un gavēņu spred.
Sv. Madaļas klostera b.: dievk. pl. 8,10
un 18. Sāpīgās Dievmātes b., Sv. Fran-
ciska b., Sv. Alberta b., Sv. Antona b.:
10.30 latv. spred. un augstā missa. Kris-
tus Ķēniņa b.: Sv. Kazimira atlaidās. Pa-
reizticīgo kat.: Krusta godāšanas svēt-
diena — pl. 9.45 latv. Bazilija Lielā 1it.
ar spred., bīsk. Aleksandrs. 11. martā
pl. 17 vak. dievk., 12. martā pl. 9 latv..
stundu dievk. Torņakalna Pestītāja b.:
pl. 10 latv. Iit. ar spred., virspriest. A.
Vieglais. Debesbraukšanas b.: pl. 15 li-
turģija, priest. P. Bērziņš. *

Iesvētīšanas mācība
Sv. Ģ ertrūdes baznīcas 1. un 2. draudzē
sāksies 16. martā. Iepriekš jāpiesakās
pie māc. Treua, Tallinas ielā 4 un pie
māc. Langina, Ādolfa Hitler'a (Brīvības
ielā 27 runas stundās.

Doma baznīcas Atmodas draudzes
iesvētes māc. sākums 9. martā. Jāpie-
teicas pie mācīt. J. Tēriņa, Palasta
ielā 2—2.

Paulu Tilts guldīs zemes klēpī rīt 8.
martā pl. 15,30. Izvadīšana no 1. pils.
slimn. lielās kapličas Šarlotes ielā uz
Meža kapiem.

Elzas Brēdes, dzim. Raltiņas, apbe-
dīšana rīt pl. 17,15 Meža kapos no kap-
ličas.

Andreja Auzāna apbedīšana rīt pl. 15
Raiņa kapos.

Vācijas meistarklases daiļslidotājs
Rīgā

-ACS «Atpūtas un dzīvotprieka» sporta
biedrības «Auseklis» rīkotos ledus svēt-
kos rīt piedalīsies arī Vācijas meistar-
klases daiļslidotājs karavīrs Ponikav s.
Vakar treniņā viņš rādīja apbrīnojamu
veiksmi brīvā stila slidojumos. AJ t e-

lā: Ponikav's ejektīgā lēcienā.
Foto «Tēvija»



Vieglprātīgie holandieši
Kad 1941. gada maijā vācu karaspēka

vienības iegāja Holandē, holandiešiap-
mulsa. Bet kad japāņi Havajā sakāva
amerikāņu kaujas floti un jūras dibenā
nogrima «Repulse» un «Prince of
Wales», holandieši bija satriekti.

Kopš šīm decembra dienām Holandē
risinās drāma. Tirdzniecības aprindu,
rēdera, akcionāru, koloniju pensionāru,
neskaitāmo koloniālo aizņēmumu pa-
pīru īpašnieku, parasto spekulantu un
viltīgo pasaules politiķu izmisušās ce-
rības novīta vienā naktī kā hibiskus
ziedi, kurus ziemas laikā no kāda Javas
tempļa veda uz Amsterdamu.

Līdz šim Eiropas karš bija nelaime,
briesmīga izlēkšana no sliedēm, pieau-
goša atteikšanās, tagad pasaules karš
izraisījis katastrofu, pret kufu nobāl
viss, ko piedzīvojusi Holande savā vēs-
turē. Holandiešu acu priekšā kara
straumē sāka grimt dārgo Sumatras,
Borneo, Javas, Celebesas un Jaungvi-
nejas salu rota. Visa labklājība, visa
turība, visa pašpaļāvība kopš 300 ga-
diem bija nākusi no turienes.

«Pirmais holandiešu ministra solis
ierodoties Londonā,» rakstīja 1940. g.
jūnijā Londonas «Empire Review»,
«bija paziņojums, ka bagātie Austrum-
indijas palīgavoti apvienojušies vienā
lieluzņēmumā un būs izmantojami vi-
siem kopīgi. Vairs nav jābaidās un
jāvilcinās ar pārdomām, vai vērtīgās
mārciņas ies zudumā, jatagad nodod pa-
sūtījumus Holandes Indijai.» Jau sen
amerikāņi ar tālskatu bija aplūkojuši
Austrumindijas salas un Kordels Hells
bija teicis, ka Savienotās Valstis par
tām ārkārtīgi ieinteresētas.

Vai holandiešu koloniju sistēma nav
jau kopš seniem laikiem amerikaņu-
angļu ielenkumā? Vai tā nav tās pa-
saules saimniecības kārtības būtiskā
daļa, kas balstās uz izejvielu monopolu
izmantošanu un tai piederošo tirgu
kontroli? Vai nebija loģiski, ka tikko
angļi un amerikāņi japāņiem aizgrieza
savus naftas tvertņu krānus, tiem iz-
beidzās arī Holandes Indijas nafta?
Austrumindija jau sen bija kopīgs plū-
tokratu īpašums, lielo koncernu izej-
vielu spekulācijas pasākums, kas Ņu-
jorkā un Londonā noteic kaučuka, al-
vas, naftas, tabakas un cukura pasau-
les tirgus cenas. Tikai 20 proc. Ho-
landes Indijas izvedumu nonāca tieši
Holandē. Naftas rūpniecībā bija iegul-
dīti 50 proc. ārzemju kapitāla; kau-
čuka plantāciju sabiedrībās angļi bija
invertējuši tikpat daudz kapitāla cik
holandieši paši. No visiem kolonijas
kapitālieguldījumiem, kurus 1939. g.
vērtēja uz 6,5 miljardiem guldeņu, ap-
mēram 2,5 miljardi piederēja angļiem
un amerikāņiem. Šāda starptautiskām
interesēm, bet ne pašas Holandes vaja-
dzībām piemērota kolonijas saimniecī-
ba bija padota 1S29. g. pasaules saim-
niecības krīzei; tagad tā ierauta liel-
valstu cīņā par militāri svarīgajām
izejvielām. Ne holandieši noteic savu
koloniju likteni, bet gan anglosakšu
valstis, kuru dzīves likumiem Holandes
Indija padota jau sen.

Pirmo atbildi visam sniedza Amster-
damas birža. Klusā okeāna kara pir-
majā nedēļā tā atzīmēja 1,5 miljardu
guldeņu zaudējumu. Visvairāk zaudē-
ja alvas vērtspapīri — gandrīz 200
punktus, salīdzinot ar 6. decembra kur-
su. Sekas tomēr ir daudz plašākas ne-
kā šie skaitļi ļauj apjēgt. Notikumi
skar katru māju. Holandiešu nacionā-
lais īpašums ir apmēram 18 miljardu
guldeņu liels, no kuriem 23 proc, tā-
tad apmēram 4 miljardi, ieguldīti Ho-
landes Indijā. 1036. g. Holandē ieplū-
da 46 milj. guldeņu procentos un 34
milj. dividendēs; bet tas nebija kon-

junktūras gads, kā periodā pirms
g. Tam visam vēl pievienojās koloni-
ju ierēdņu un darbinieku ienākumi un
pensijas, kā arī Holandes — Tālo aust-
rumu kuģniecības līniju peļņa. Ar vi-
siem šiem ienākumiem Holande aizpil-
dīja robus savā tirdzniecības bilancē
un patērēja šīs sumas savu bezdarb-
nieku labā.

Taisīt naudu, likt naudai strādāt un
pašiem dzīvot mierā bija holandieša
ideāls, un no kolonijām drīzi atgriez-
ties mājās — koloniju holandieša ce-
rība.

Austrumindijas pārvaldes plašajam
aparātam trūka ļaužu. Administrato-
riem jau 1920. g. bija jādeklarē, ka kat-
ram jaunam ierēdnim mājsaimniecības
iekārtošanai piešķirs 5000 guldeņu. To-
reiz pat nepietika inženieru un polici-
jas dienesta virsnieku. Tūkstošām tuk-
šas vietas Holandes Indijas koloniju
dienestā pēc pasaules kara piepildīja
vāci, kas bija cīnījušies Tsingtauā.

Holande savu lielisko īpašumu aust-
rumos uzskatīja par ienākuma avotu,
bet ne kā pionieru telpu savam pieau-
gošajam iedzīvotāju skaitam. Šādai ko-
loniju politikai bija tik paradoksālas
sekas, ka 1938. gadā Holandes ģenerāl-
konsuls Kanberā kārtoja lietas par
holandiešu zemnieku ieceļošanu Aust-
rālijā. Tai pašā laikā kaimiņos Jaun-
gvineja un Sumatra, kur ir veselīgs
klimats un daudzas neizmantotas ze-
mes bagātības, palika tukšas!

Šāds uzskats, kas zemei atzīst tikai
kapitāla vērtību, bet nedomā par pa-
audzēm ilga darba nodrošināšanu, kād-
reiz atriebjas. Galu galā vienīgi cil-
vēks ir tas, kam jāaizstāv zeme. Bez-
asiņu koloniju politika kādu dienu sa-
brūk kā mākslīgu kursu celtne. Šādus
brīdinājumus Batavijā šad tad dzirdē-
ja, bet stāvoklis bija pārāk ērts, lai
vilktu konsekvences. Nekur baltie vī-
ri nedzīvoja tik jauki kā Holandes In-
dijas salās — lielas izkārtnes ielās vēs-
tīja: «Katru dienu degvīniņš!» — bet
nekur arī tik skaidri nebija nojaušams
vairs tikko veģetējošās koloniju dzīves
tuvais gals.

«Man netrūkst padomdevēju, bet
gan gaisa spēku formāciju,» sacīja Ho-
landes Indijas Batavijas karaspēka ko-
mandieris, kad to šī gada sākumā ie-
pazīstināja ar kādu amerikāņu augstā-
ku virsnieku grupu. Šie kungi ieradās
no Filipinām, kur viņi bija pametuši
savam liktenim Makarturu.

Holandiešu ģenerālis van der Por-
tens turpināja: «Man vairāk noder da-
ži simti lidaparātu, nekā Javas topo-
grāfiskās kartes studijas, kādas kun-
giem jāveic, iekams tie man varēs
sniegt padomus par salas aizsardzību».
Tik asi mēdz izrunāties sabiedrotie ti-
kai tad, ja spaidi pietiekami spēcīgi.
Un holandiešu ģenerālim bija taisnī-
ba. No visiem Klusā okeāna koman-
dieriem viņš ir visnožēlojamākais, jo
viņam bija jāveic uzdevums, kāds nav
pa spēkam pat militāram ģēnijam. Vi-
ņam taču bija jāaizstāv koloniju valsts,
kura pēc sava plašuma tālu pārsniedz
Eiropu un kuras teritorija 56 reizes lie-
lāka nekā pašai Holandei. Ģenerāļa
rīcībā ir armija bez kara pieredzes, kas
sastādās pa lielākai daļai no iedzimta-
jiem un kurā maza nozīme eiropiešiem
un pusasiņu indiešiem; virsnieki pa
lielākai daļai ir jaukteņi. Kas ilgāku
laiku dzīvojis Holandes Indijā, tas zi-
nās, ka malajieši nav dzimuši karotāji
un nav salīdzināmi ar sikhiern, sepoi-
jiem vai japāņiem.

Daudz kas bija izdomāts citādi, pa-
visam citādi. Kāds amerikānis, kas
pirms gada Batavijā apspriedās ar ho-
landiešiem, «New York Times» slejās

rakstīja: «Viņi apgalvo, ka Honkonga
spēs pretoties japāņu uzbrukumiemvis-
maz 6 nedēļas un šai laikā Holandes
Indijas ūdeņos no Havajas ieradīsies
amerikāņu flote». Šīs flotes vietā Su-
rabajā ar saviem jauktajiem štābiem
ieradies ģenerālis Vēvelīs, kam Sin-
gapurā zeme bija palikusi par karstu.
Singapura bija otrā cerība nekareivi-
giem holandiešiem, kas kaujaskuģu bū-
vei neizdeva ne guldeņa, kad šādai rī-
cībai būtu vēl pieticis laika.

Nu viss ir par veļu, sen jau par vē-
lu! Kad Austrumindija pagājušā ga-
da maijā atgriezta no Holandes nostā-
jās pati uz savām kājām, sakas mēģi-
nājums gadu desmitos nokavēto pa-
nākt dažos mēnešos.

Ātrus iepircējus izsūtīja uz Austrā-
liju un Ameriku, bet saņēma rezignēto
atbildi, ka anglosakšu bruņošanās _ fab-
rikas nepieņem plašu apmēru pasūtīju-
mus. Tās bija pārāk aizņemtas ar pa-
šu valsts pasūtījumiem. Miss Vanja
Oks, kāda nesentimentāla dāma no Sa-
vienotām Valstīm, pēc sava pēdējā ap-
ciemojuma Javas salā pagājušā vasarā
rakstīja: «Holandiešiemnav nekā pie-
tiekamā daudzumā, atskaitot saīgušu
apņēmību un veselu kaudzi skaidras
naudas, ar kuru tie gribētu pirkt lid-
mašīnas, lielgabalus un citus kara ma-
teriālus. Šīs lietas, kuras viņiem tik
ļoti nepieciešamas, tie tomēr nevar
dabūt.»

Daudz skaidras naudas jau tur vien-

mēr bija, tikai šķita nelietderīgi to iz-
tērēt bruņošanās vajadzībām. 1937. g.,
kad japāņi jau bija okupējuši plašus
Ķīnas apgabalus, Holandes Indija ap-
mierinājās ar 77,3 miljonu guldeņu lie-
lu bruņošanās budžetu. 1938. g., kad
Batavijā jau runāja par nenovēršamu
pasaules karu ar ass valstīm, sarausa
147 milj. guldeņu, 1939. g. — 200 milj.,
1940. g. — 276 milj., un 1941. g. — 295
milj. guldeņu. Sevišķi zīmīgs niecīgais
pieaugums pēdējā gadā: strīdējāspar 19
milj. guldeņu laikā, kad diplomātiskas
un saimnieciskās attiecības ar Japānu
bija galīgi saasinājušās un Holandes
Indija bez ierobežojumiem atbalstīja
angļu-amerikaņu kara politiku.

Arī saīgušās apņēmības noskaņa zu-
dusi; tās vietā iestājies nikns nespēks
un vienīgais, ko holandiešu ģenerāl-

štābs spēj izgudrot, ir parole par «sa-
degušo zemi». Naftas laukus un ostas
ierīces ielenkušas spridzinātāju koman-
das, lai, izceļoties ienaidnieka desantam,
visu uzspertu gaisā Un tomēr jāat-
zīst, ka japāņi naftas avotus ļoti labi
pazīst un drīzā laikā būs visu atkal
atjaunojuši. («Dos Reich»).

Roka roku mazgā. .
Ačuka klāstīti noslēpumi. BildSs vaļsirdīgi atzinies E. Rir dans.

Pirms nopratināšanas garākais vēl
paspēja iečukstēt savam biedram
ausi: „Tātad tu saproti, ja? Ja tev kaut
ko taujā par mani vai arī es pats uz
tevi atsaukšos, tad tu tikai saki par
mani visu to labāko, saprati?

„Es nu nesapratīšot?" augumā ma-
zākais atsaucās. „NemācI tu vecu zirgu
auzu maisu plēst. Tā norunāšu, ka
prieks noklausīties! Tikai tad tu neaiz-
mirsti no savas puses ari par mani labu
vārdu iebilst."

„I nerunā, August! Pats saproti: roka
roku mazgā — abas baltas."

Nopratinātājs uzaicināja abus at-
sēsties, sakārtoja papīrus, noprasīja
abiem vārdus, uzvārdus un citas ziņas,
tad griezās pie garākā ar nopietnu jau-
tājumu: „Tā, tagad pastāstiet man
skaidri un gaiši, kā jums īsti ar to kan-
džas tecināšanu bija?"

„Nekā no kandžas nezinu," jautātais
iepleta rokas un nevainīgā balsī atbil-
dēja. „Esmu dzirdējis, ka citās vietās
gan tecinot, tikai es no visa tā nekā
nezinu. Es, ticat vai nē, savā mūžā
kandžu acīs neesmu redzējis."

„Nu, nu, nu — tāds jūs nemaz neiz-
skatāties. Deguns lai..."

„Tas man, kungs, no bērnu dienām

tāds zils; no pieguļā jāšanas. Paši sa-
protat: pavasara naktīs jāguļ laukā, tad
debess cauru nakti zila, kažoķelis pa-
šam,pāri tiek, degunam nē, tapec tāda
Icrāss. "

„Bet aparāts taču pie jums atrasts."
„Vai tas kāds kandžas aparāts! Lūk,

ja jūs mana'm švāģeram redzētu... tas
ir — ja jūs mana švāģera puiku re-
dzētu, vot kur zeperis! — Nē, tas tik

tāds kāposttārpu miglojamais aparāts,
bet ne cits kas. — Ja jūs neticat — pa-
jautājiet, lūk še, manam draugam, tad
jūs dzirdēsit, kas īsti es par cilvēku
esmu."

«Interesanti, ko gan viņšvar teikt? —
Klausaitles, ko jūs labu varat teikt par
savu draugu?"

„Vai es, vai? Visu, ko tik jūs vēlaties,
kungs. Un galvenam kārtām es teikšu
to, ka viņš var būt viss, tikai kandžas
fabrikants gan ne. Kas nav, tas nav.
Jums, kungs, pašam vajadzētu redzēt:
iespiedies ar visu to ziepju zāļu burku
aizkrāsnē, suta vien griežas, aitu tauku
sveci aprija suns — uguns nav, dzisi-
nāmā silīte pakārta auklā, ne tu ūdeni
pārmainīt, ne sniegu piemest — tas
kāds kandžas fabrikants? Iemet vienu
glāzīti — uzreiz augšpēdus uz žagar-
čupu zemē, čabas gaisā. Nu katls iet
trimtrallam pa gaisu, suta vien šņāc,

kur vajag būt četrdesmit grādiem, tur
pudelē tāds vīraks ar etiķi, ka ne mutē
ņemt. Vai te vairs var būt runa par
kandžas tecināšanu!"

„Nu, bet jums pašam — vai labāk
veicās?" nopratinātājs laipni apvaicā-
jās.

„Viņam?" augumā garākais saka savu
aizstāvi balsināt eņģeļa krāsā. Tam,
kungs, iet pavisam vāji; kauns noska-
tīties. Putra jāmaisa ar koka spārniem,
dzisināmā caurule pīles zarnas garumā,
vai tur kas var iznākt. Dažreiz pie-
svilst tā, ka katlam ne tuvumā nevar
iet. Ķēķī skaidri vecas valzivs un
grauzdētu pastalu smaka. Sieva saka:
šai visa pasaule ožot pēc piesvilušas
putras un kausētas zēveles."

,.Interesanti , interesanti," pratinātājs
atzīmēja kaut ko un paskubināja: «Tur-
piniet vien, turpiniet."

Garais, sajūsmināts par interesi, ar
kādu pratinātājs noklausījās aizstāvē-
šanas runā, ņēmās lietu attēlot vispu-
sīgi. „Tā gan, kungs," viņš turpināja,
«kaut kāuu suslu, to viņš var iztecināt,
bet ne kandžu."

„Vai tev pašam labāka iznāk?" au-

guma mazākais jutās itin kā aizvai-
nots. «Atceries vien pērn, kad ganībās
biji uzstādījis veco piena kannu, vai tev
neaizgāja vāks ar visu putru pa gaisu?"

„Tas tāpēc, ka rori bija aizķepējuši
ar mīklu," garais norūca.

„ArI nu,_ kungs, vai to var saukt par
kandžas vārīšanu'" mazākais turpinā-
ja. ,.Ticiet vai ne, kungs, visi krūmi
bija kā ar Zodomas piķi aplieti. Lopi
negāja sešas nedēļas ne tuvu posta vie-

tai; bauroja un kārpīja zemes gaisā.
Bet tanī vietā, kur kannas vāks gājis
pa gaisu, likās skaidri, ka kad Elija ar
uguns ratiem būtu drāzies cauri. Kā
es toreiz teicu... Es teicu: Pēter, tā-
dām ieriktēm bez tvaika spiediena re-
gulētāja labāk nemaz neej klāt! — Bet
vai šis mani klausa?"

„Nu, bet kas tev pašam iznāca ar visu
tavu monometru un svilpi? Vai atceries
vēl, ka reiz podā izcepu tādu franču
b ilku, ka turies tik, bet pudelē no eljes
nebija ne piliena?" garais to pārtrauca.
«Un ja arī kādreiz pudelē kas iepil, pēc
ka tas izskatās? Balts kā piens un sē-
nalas dzīvo pa iekšu. Kā es teicu: ja
negribi laist divas reizes cauri, tad kās
vai caur bērna zeķīti, bet filtierēt va-
j ĝa. Zināms, labāk jau ir caur kļavas
k-.ka oglem..."

„Oglēm, oglem... Kur tu katrrreiz
ogles ķersi? Un tikpat vien labuma ir:
laid vai caur oglem vai caur velnu

— garza ir un paliek. Tā, izskata
ziņa jau tīrāks iznāk gan, taču garža
paliek, dari ko darīdams."

„Ujā, vaigrauzdētus ķimenus nemāki
piespert klāt? Noņems garžu kā ar ro-
ku. Tapec jau tev neviens negrib dot
ne divas markas pudelē, kad neproti
garžu noņemt. — Es saku, kungs, jūs
pats nemaksātu divas markas, ja pa-
ostītu, kas par elles garžu. Taisni acis
spiež no pieres lauka, ja ieņem mutē."

„Ko nu lielies! Pāris reizes noķēris
muļķus, kas,šim maksā divi piecdesmit,
tad nu liels vīrs izliekas."

Garākais augumā atņēma elpu un sa-
gatavojās uz runāšanu, te laipna balss
pasteidzās pirmā: „Es. kungi, domāju —
pietiks. Pateicos par skaidra atzīšanos,
kas jums nāks par labu. — Lūdzu pa-
rakstīties."

Abi uzrunātie kā pēc komandas ie-
cirta sev ar plaukstu pa pieri tā, ka pa-
skrēja sešus soļus atmuguriski un p*i-*
lika platām acīm viens otrā lūkojoties.
Vienam seja no pārsteiguma izstiepās
pāri ceļgaliem, otram tā kļuva mazliet
garāka par Pērnavas olekti.

Jaunnedēļradiofona
Izgriezt un uzglabāt!

Tā kā Radiofona programas žurnāls vairs
neiznāk, sākot ar šo nedēļu katru sest-
dienu ievietosim nākošās nedēļas radiofona
programu, atzīmējot Ūkai svarīgākos rai-
dījumus.
Katru darbdienu: 5.30 Raidījums

vācu karavīriem. 8.15 Mūzika skaņu pla-
tēs. 6.30 Rita vingrošana. 6.45 Ziņas lat-
viešu valodā. 7.00 Ziņas vācu valodā.
Pēc tam rīta koncerts. 8-00 Rita mu-
ziķa. 9.00 Ziņas vācu valoda. 3.10—
11.30 Raidījuma pārtraukums. 12.15 Zi-
ņas latviešu valoda. 12.30 Ziņas vācu
valodā. 12.45 Pusdienas muziķa. _ 14.00 Zi-
ņas vācu valodā. _ 15.00 virspavēlniecības
ziņojuma lēns atkārtojums un īsas ziņas
karaspēkam pierakstīšanai. _ 16.45 Ziņas lat-
viešu valodā 17.00 Ziņas vācu valoda. 20.00
Ziņas vācu valodā. _21.00 Ziņas latviešu
valoda. 22.00 Ziņas vācu valodā. Pēc tam
sporta ziņas. 24.00 Ziņas vācu valodā. 0.15
Noslēgums.
Svētdien: 5.00 Raidījums vācu kara-

vīriem. 6.15 Hamburgas ostas koncerts.
6.43 Ziņas latviešu valodā. 7.00 Ziņas vā-
cu valoda. 7.10 Koncerta turpinājums. 8.00
Jautra mūzika. 8.45 Vingrošana bērniem.
9.00 Vācu meistari mūzikā un literatūra.
10.00 Ziņas vācu valoda. 10.10 Dievkalpo-
jums (pārraid. no Archibīskapa katedrā-
les). 11.10 Latviešu kora dziesmas vīru
kora Dziedonis izpildījumā. 11.30 Cīņa un
piemiņa. 12.00 Skaistās dzimtenes dzies-
mas. ' 12.15. Ziņas latviešu valodā. 12.30
Ziņas vācu valodā. Pēc tam vācu tautas
koncerts. 14.00 Ziņas vācu valodā. 14.15
Jautrais nedēļas kalendārs. 14.30 Lakstīga-
la — T. Kalves raidluga bērniem pēc An-
dersena pasakas. _ 15.00 Latviešu meistari
mūzikā un literatūrā. Piedalās H. Cinka-
Berzinska, O. Ilziņš, M. Zīlava un J. Osis,
Deviiji bāleliņi un koris. 16.00 Pēcpusdie-

nas mūzika. 16.45 Ziņas latviešu valodā
un 17.00 vācu valodā. Pēc tam mūzikas tur-
nājums. 18.00 Preses apskats. 18.30 Raid-
virkne. 19.00—20.00 Raidījumi vācu valoda.
20.00 Ziņas vācu valodā. 20.15 J. Modina
operas Luteklīte 1. cēliens operas un ra-
diofona solistu izpildījumā. 21.00 Ziņas
latviešu valoda. 21.15 Fragmenti no Dž.
Rosini operas Seviļjas bardzinis. 22.00 Zi-
ņas vācu valoda. 22.20 Deju mūzika. 24.00
Ziņas vācu valodā. 0.15 Noslēgums.

Pirmdien: 8.00 Latviešu tautas dzies-
mas un dejas. 8.30 Mūzika. 11.30 Darbam
un mājai. 14.15 Solistu koncerts. Pled.
M. Plostniece, E. Druva un E. Laktiņa-
Daniela- 15.30 Muziķa skaņu platēs. 15.45
Kalendārs — J. Upmala raidluga pēcf L.
Breikša stāsta. 16.15 Pēcpusdienas mūzika.
17.15 Mūzikas turpinājums. 18.00 Aktuali-
tātes. 18.30 Jautra kareivju stunda. 19.00
Raidījumi vācu valodā. 19.30 Latviešu tau-
tas dziesmas. Dziedas Universitātes koris.
20.15 Skaņu dzirnavas. 22.20 Kamermūzika.
R. Samaņa stigu kvartets a-mollā. Op. 41
Nr. 1. Atskaņos A. Arnltis, Z. Dumpis, J.
Hunchens un J. Ozoliņš. 22.50 Viegla mū-
zika.

Otrdien: 11.30 Bērniem. No jautras
matemātikas un _ mūzika. 14.15 Latviešu
mūzika un literatūra. Pied. M. Vintere,
A. Zilinskis, K. Dzelde un J. Suchovs.
15.30 Kamermūzika. Fr. Suberts un Ed.
Grīgs. _ Atsk. A. Norltis un B. Ozoliņa,
16.00 Pēcpusdienas muziķa. 17.15 Mūzikas
turpinājums. 18.00 Aktualitātes. 18.30 jautra
kareivju stunda. 19J10—20.00 Raidījumi vā-
cu valoda. 20.15 Mūsu otrdienas koncerts.
L. van Beethoven'a un igauņu komponistu
divbi. Pied. T. Kuusiks un O. Roots no
Igaunijas un Radiofona orķestris. 21.15
Koncerta turpinājums. 22.20 Viegla mūzika.
23.30 Muziķa skaņu platēs.

Trešdien: 11.30 Darbam un mājai.
14.15 Kad melodijas ar anekdotiem kopā vi-
jas . . . 15.30 Mākslas raulspogulis. 16.00
Pēcpusdienas muziķa skaņu platēs. 17.15
Mūzikas turpinājums. 18.00 Aktualitātes.
18.30 Jautra kareivju stunda, 19.00—19.30
Raidījumi vācu valodā. 19.30 Pūtēju or-
ķestra mūzika. 20.15 Uz klausītāju vēlē-
šanos. 2?.»e Vie«Ia mūzika.

Ceturtdien: 11.30 Darbam un mājai.
14.15 Vacu-itallešu apmaiņas koncerts. 14.45
Viegla mūzika. 15.30 Latviešu literatūra un
muziķa. Pied. K. Pente un Radiofona ko-
ris. 16.00 Pēcpusdienas muziķa. 17.15 R.
Straus'a stunda 18.00 Sievu valodas — K.
Goldoni komēdija. 19.00—20.00 Raidījumi
vācu valoda. 20.15 Liels raibs vakars. 22.20
Kamermūzika. H. Pfienera Sohaia e-mol-
la. Ats^ A. Kļaviņš un A. Roja. 22.50
Viegla muziķa skaņu platēs.

Piektdien: 8.00 Latviešu tautas dzies-
mas un dejas. 8.38 Mūzika skanu platēs.
11.30 Darbam un mājai. 14.15 Tēvoča Au-
gusta pārrunas ar bērniem par pavasari.
14.45 Bērni dzied . . . 15.30 Solistu koncerts.
Pied. T. Kuuskis no Tallinas, j. Rēberga
un J. Ķepltis. 16.00_ Populārs koncerts.
17.15 Koncerta turpinājums. 18.00 Aktuali-
tātes. 18.30 Jautra kareivju stunda. 19.00
—30.00 Raidījumi vācu valoda. 20.15 No A
līdz Z. Vieglas mūzikas alfabēts. 22.20
Viegla mūzika.

S e s t d i e n: 11.30 Darbam un mājai.14.15 Šūpulis — T. Kaives raidluga pēc R,
Blaumaņa noveles. 15.30 Mākslas raidspo-gulis. 16.00 Pēcpusdienas mūzika. 17.15Mūzikas turpinājums. 18.00 Aktualitātes.18.30 Jautra _ kareivju stunda. 19.00—20.00Raidījumi vācu valodā. 20.15 Šovakar at-
kai dejas un dziesmas. 22.20 Viegla mū-

Nevērtīga izvērtēšana
Kas gan priekš dažiem gadiem būtu

domājis- par lūžņiem? Reizēm gan re-
dzējām kādu lūžņu vācēju vai tirgo-
tāju, kas no mājas uz māju vilka savus
rateļus, uzpirkdams par nieka naudu
lupatas, kaulus, papīrus, metālus u. t. t.
un tā vilka savu dzīvību. Cik daudz
naudas var nopelnīt, pareizi izvērtējot
lūžņus, vairumā uzpērkot lupatas un
tekstilpreču atkritumus vai ari pārkau-
sējot vecās konservu kārbas, atklājās
tikai tad, kad aiz maza, skrandainā lu-
patu žīdiņa parādījās lielais žīdu rūp-
nieks, kas parasti ar šādu «veikalu"
palīdzību kļuva par miljonāru un starp-
tautiskā mērogā sadalīja vērtīgās izej-
vielas. Nevērtīgi un nevajadzīgi lūžņi
un atkritumi šķita tikai lajiem.

Apstākļi mainījās Lielvācijā tai brīdī,
kad reichsmaršals Hermann's Goering's
pasludināja pirmo saimnieciskās četr-
gades plānu. No šī brīža vācu zināt-
nieki, techniķi un tirgotāji sāka ne ti-
kai Vācijas zemes bagātību izpētīšanu
un mēģinājumus sagādāt rūpniecībai
pašu izejvielas, bet pacēla arī problēmu
par lūžņu jaunizvērtēšanu. Sis mēģinā-
jums ar katru dienu ieguva lielāku no-
zīmi. Mēs redzējām, ka mūsu saim-
nieciskā neatkarība sasniedzama tikai
tad, ja mācāmies iegūt izejvielas paši
savā zemē, tās uzturēt un ar tām' tau-
pīgi apieties. Pats par sevi saprotams,
ka no tā laika sāka pārbaudīt visas vācu
izejvielu krājumu izlietošanas iespējas.
Tādējādi atrada un radīja aizvien jau-
nas vācu izejvielas, kas droši varēja
nostāties blakus līdz šimpazīstamajiem
iekš- un ārzemju ražojumiem, daudzos
gadījumos tos pat pārspējot. Vācijā
šobrīd katrs cilvēks zina, ka š'i attīstī-

ba, kas ved pretim aizvien lielākai
saimnieciskai neatkarībai, vēl tālu nav
noslēgusies, nav pat sasniegusi savu
kulminācijas punktu. Līdz ar to pavi-
sam jaunu vērtību guvuši ,.lūžņi" un
atkritumi.

Ja Lielvācijas saimniecība, produk-
ciju kāpinot, arvien vairāk balstās uz
pašu zemes izejvielu izmantošanu un
savām jaunajām rūpniecības izejvielām,
tad saprotams, ka mēs nepametam no-
vārtā neviena lūžņa un izmantošanai
derīga atkrituma, ļaujot tiem aiziet
bojā.

Šāda pat attīstības gaita, protams,
novērota arī Austrumu apgabalā, kur
viens otrs to novērtēja vairāk vai ma-
zāk negatīvi vai pozitīvi. Nopietnāk
par šo lietu sāka domāt tad, kad ievē-
roja, ka boļševiki pēc sava ieorukuma
tagadējā Austrumu apgabalā tūliņ pēc
vācu parauga stājās pie lūžņu savākša-
nas organizāciju iekārtošanas. Bija
skaidrs, ka boļševiki visas Šādi veidā
sagādātās izejvielas nekavējoties iz-
mantoja bruņošanās mērķiem.

Katram latvietim, igaunim vai lietu-
vietim jābūt skaidrībā par to, ka arī
viņa līdzdarbība ir svarīga, lai viņš vi-
siem spēkiem palīdzētu Lielvācijas ie-
sāktajā gigantiskajā brīvības karā. Ja
arī šis aicinājums taupīt atsevišķam cil-
vēkam šķietus nenozīmīgs, jo vecas
dzelzs gabals vai veca avīze vai arī
dažas lupatas tam liekas nevērtīgas,
taču lielos daudzumos savāktas visas
šīs lietas dod tik daudz izejvielu, kas
prasa, lai tās apsaimniekotu vācu kara
saimniecības štābs.

Savākšanas organizācijas Austrumu
apgabalā ir sekojošas: Latvijā — lūžņu
savākšanas un izstrādāšanas uzņēmums
«Izejviela" Rīgā, Igaunijā — centrālais
kantoris «Utiil" Revele, un Lietuvā —
izejvielu centrāle «Zaliavu Zentras"
Kaunā. Šiem uzņēmumiem ar savām
daudzajām nodaļām jāuzņemas visa
lūžņu savākšana un pārstrādāšana.
Lūžņi ir vērtīga izejviela!

Dipi. tirg. Aigner's.
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SOl'ERIS

ar vieglo mašī-
nu meklē dar-
bu. Ofert Nr
N 921.

Un arehi-
lektiem var pa-
līdzēt rasējumu
a&rbos. of. Nr.
N -B83.

l'ulksteņtalsītājs
vēlas darbu. Of.
Nr. N 969.

DIPLOMĒTS
MELDERIS

vjlas vietu pie
tas -

mas.
r a visus

koka darbus.
Piedāv. Je'.giva,
Mātera ielā 34.
dz 5, Melderim.

Saimniecības
vadītājs

ar zemk i
dārzkopības iz-
glītību un ro ii

praksi m i latt-
'. l īii.iniecībā

ar_vl-
sām mašīnām.
Pied. Tallinas
ielā 58—25.

Lauksaimuic čī-
bas vadītajā
ar ilggadleklē

vietu lauku sē-
tā. Strādā visus
darbus līdzi. Ii

atsauksmes.
St. Lode, Lie-
pas pat;. .,Ob'> ļ

-'"ur. Liepa m.

Krāsotai»
ar savu mate-
riālu veļas vie-
tu. Tālr. 90453.

Ģimna'.ijas
absolvente

meklē kaut kā-
du darbu Of.
Nr N 9"0-

Ģimnāzijas
absolvente

meklē darbu
lauko-:. of. Nr.
N 9P1.

INTELIĢENTA
JAUNKUNDZE
meklē vietu
saimniecībā,

kur nav nama-
Ofertes

N'r. N 089.

.'. i" A
meklē darbu I—
2 dienas nedēlā.
Mazgā veļu. Of.
Ni. N 814.

KANTORISTE,
laba rēķinātāja,
neklē vietu Rī-
gas Jūrmalā.

Var strādāt arī
citu piem. dar-
bu. Ofertes Nr.
N 976

KALĒJI,
RATNIEKI.
GALDNIEKI,
ATSLĒDZN.

un
ZĒNI

vaj. var strād
arī vakaros —
Avotu ielā 34

lOCFERBS
i niašīnai

(ar gāzģen.) var
pieteikties pa
tāl-. Bēne 12.

Meklē eļektr.
arrnat. būvētā-
ju, vēlams

-e^alr
p ' ,ž Z'

un . /Otām
nu ( e jaunāku
par 16 g.) Kr.
Barona ielā 36.

MODEĻI,
vir. un siev.,
vajadz. Vaļņu
ielā 28—5, no
pl. 13.

Vedēji
i auto vai zir-

l'ūvmateria-
anai var

? teiklieii Teir
ata' ielā

-1 ? 10. Talr P2U9.

Saimniecības

vadātājs
vajadzīgs lauku
saimniecībā Cē-
su apriņķi Of.
Nr. N 37H

I'RIEKS-
sfradniek,
vajadzīgs lauku
saimniecība Cē-
«u apriņķi. Of.
Nr. N 979.

ivajadiigi
VIESNĪCU

STRĀDNIEKI.
Piet. i
viesnīcu kantn-
, ī Kr Barom

c:zs 'io ii
? -13

Vajadzīgs
STRĀDNIEKS.

Gaujas ielā 4.

Laukstrādnieks
un

laukstrādniece,
ciarbu pratēji,
vajadz. saimnie-
cībā Rīgas apr.
Piet. Latgales
ielā 226—1, tāl-
run-s 31622.

BCVUTATA
STRĀDNIEKS

un
laukstrādniece

vajadz. Li
..Puļķos'-, caur
Liezeri, tālru-
nis Liezere 28.

DĀRZA PUISIS
un

DĀRZA
STRĀDNIECES

v r pieti
Zalves ielā 41.

KUNGU
FRIZIERE-

b'.nalīdze vajadz
Priežu ielā' 2
frizētavā.

KUNGU

friziere
"0 lrn-

( ' i- Hī

I
I

aPi
apk.. uzturu. T
26093, no 11—14,
vai arī 14i—17

.
KUNGU

FRIZIERE
vajadz. Tālrunis
9301G.

PUISIS
un

MEITA
vajadz. 48 km
no Rīgas. Piet
Baznīcas ielā 39.
dz 5.

Dārznieks
meklē

PALĪDZI
uztic, siev., vē-
lams ar lauks,
vai dārzkop. sk.
izgl., nel. lauku
dārzniec. Darba
sflk. martā. Adr
O, Balodim Ves-
tienā, luv. ziņ.
Lāčpl. 65 ? ? ?'??'-
Uzticama

SIEVIETE
vajadzīga mazā

Jauku saimn.
Rīgas tuv. Piet.

?IBaznīcas ielā 26.
dz. 1, t. 96852.

loV'oi's
'men\

lielā saiia-
Hr: I *"v

|i->iet Rīgā. Baz-
nīcas 26—1, vai
tālr. Olaine 10.

MPiMsI

Vajadzīgas
mVZlZi'ļ

pasūtījuma dar-
biem.

IlITU 319 veik.,
Marijas iela aa.

ŠUVĒJA
pasut. dānau

mēteļu da
vajadz. Tērba-

;s ielā 33/35,
ļ .-17.. 20.

^«SVējs»
apģērbu

ii...rbn. var piet.
Wolt. f. Pletten-

ļ berg'a (Ellza-
I ieies) . g. IT—l.

Pirmkta»IgB
KLEITU
ŠUVĒJA

ļ vajadz. Kr. Ba-
ona 38, veikalā.

dredniekam"
vajadzīga
PALĪDZE.

Blaumaņa 10—1.

Saimnieci
ļ meklē laukos.
I Izdevīgi notei-
ļ kurni. Vilandes

ielā 17—5, tālr.
31834, no pl. 16.
1-ict. no scs'.d.

SAIMNIECE
un MEIT^

vajadz. vecsaim-
nleclbā Zemga-
lē. Piet. Dzirna-
vu iela 73—1,
tālr. 34662, vai

I Skibē. tālr. 34.

MEITA,
krietna, par sa-
vu darbu Btb.,
vajadz. lopkop.
saimn. Labi not
Piet. raksi, vai
pērs. Rīgā, W.
f. Plettenberg'a
(F.līzabetes) gat-
vē 57, dz. 17,
nie Medņa

VEĻAS
MAZGĀTAJĀ

m3jās v.i
Lejas ielā 1—4,
(Kara «ļ imu. tu-
."amai
Kas varētu nākt
mājās

VEĻU
MAZGĀT

tn kādreiz
UZRAUDZĪT

.'IAZU BĒRNU'
'?? Ni N 957.

MHKLE
KALPONI,

'<:aF prot gatavo
3dienus Piet. ne
pt. 11—13, Kal-
paka ielā 2-21.

VEĻAS
MAZGĀTAJĀ

kns protpie ma-
Sln. strad. vaj
llūpn. direkcija;
f 4. darbi., Kr
Tlrdrvā b8. i ai

'? .. J-L
''AJADZT CJA
KALPONE.

Laba alga. Baz-
nīcas ielā 45-16

£k«£>3j|§®E3^
ļatav prat., va-
jadzīga. Labs at-
algojums. Lāč-
olēža ielā 75 ?.:?').

KALPONE
vajadzīga mazā
? īmēna Zeļļu ie-
lā N'-. i), dz. 3,
:'i 41110.

3\iailjpa»iee
vajadz., var arī
likai pa dienu.
Linestīnes ielā
Nr. 38-2(ar 8. tr.).

KALPONE
visiem mājas

darbiem vajadz.
Rīgas apkārtnē.
Pieteikt. Ādolfa
Hitler'a (Brīvī-
bas) ielā 83—7,
āir. pviaa.

S^.«aiSgjtonc;
mazā saimniecī-
bā pie 6 g. \
zēna vajadzīga
Salaspils (Go
la) ielā 8/10—28.

BĒRNU
AUDZINA-

TīiJA,.
vēlama vācu
pratēja, vajadz.
Tālr. 28321

Audzinātāja
vajadzīga 5 g. v.
meitiņai. Of. Nr,
M 35",

UZi'KiAMA
AUKLE

vajadz. mizā ģi-
menē pa di
Ādolfa Hitli

(Brīvības-! ielā
Ni?. 155-b -! . a.

AUKI j,
kas vare.a pal.
arī saimn.. vaj.
laukos (Zemga-
le). Piet. Talli-
nas ielā 59-17, no
olkst. 17—20.

VAJADZĪGS
UZTICAMS
CILV.

pie maza bērna
? 21 km no Rīgas.

Tālr. 265:10.

NAMAMĀTES
PALĪDZE

pie BĒRNIEM
vajadiīga mteli-
gentā ģim. lauk.
Pieteikties R

Iela i-
«dz. 8. Tālr.- ,
, no pl. 8—11 iin
ļ 18—21 vai Kok-
. nese 13.

SIEVIETE
" vajadzīga mājas

rlarbof,
dienas nedēlā,
raaā latv ģim,

! Tālr. 92!i43 Of.
^''' N !l1''

:?'?' ^"A
SI - A

- viru !
>i< vaj . ,*.

rna Tallinas
. ielā 54-31.
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Ev. brīvo draudžu dievk^'pol&fmi
svētdien, 19i2. g. 8. martā.

Svētīgi tie, kam bēdas, ja tie taps iepriecināti
Mat. 5, 4.

Evaņģēliskā sadraudze, Ādolfa Hitler'a (Brīvības) ielā 105: pl. 10 un
10 māc. Sķobe; pl. 12 svētdienas skola; trešdien pl. 39 blbeles stunda.
Zilais Krusts, Aizsargu iela lī-b: evaņģelizācijas dlevkaio. svātdien
pl. 10,30 latviešu, 16,30 vācu un 18,30 Krievu valodā. Bībeles st.: otr-
dien pl. 19 vācu, trešdien pl. 19 latviešu un oel tēvu
valodā. Sestdien pl. it) lūgšanas itun I 19 apvienības
pilna biedru sapulce. Pestīšanas armija, Tallinas Iela 57: pl. 10 un 16;
sestdien pl. 19 lūgšanas stunda. Semināra hapt. Ua/.ii., Lāčplēša ielā 37:
pl. 11 dievkalp. un kristib?.-;; pl. n p ;ešu
draudze- — māc. J. Rīss. B era bapt. dr.. Kalēju ielā »: pl. 9 diev-
galds; pl. 16 evaņģelizācija - - māc. ... Mateiis tiapt. bazn., Ma-
asa iela a0-b: pl. 10 un 17 — māc. Ktauze; pl. 12 i ola.
Āgenskalna bapt. b., Mārupi -, ielā 14: pl. 10 dievkalp.; pl. 17 pārdomu
vakaru noslēgums — mag. philos K. Lejasmetjers; pl. 14 s
skola. Uaugavpils bapt. d.„ Pleksnas ielā S: pl. 10,30 dievkalp.;
p!. 12,30 svētdienas skoli. Ilģueiema bapt. dr., Slokas ielā 90: ol. 10
un 17 — māc. Biķis; pl. 13 stvētd .i/.n.,
Hospitāļu ielā 32: pl. 10 mār. Kurcltls; pt. I :olc bēr-
niem un »gr, jaunatnei; j i. 17 evan i un liecību v-kars.
Pestīšanas Templī, LaCplcSa iela 117: ii pļ. 10 un 16. Metouistu
oav-n., Akas ielā 13: pl. 10 un 16 — niāc. Kralts; pl. 11 Ues

sapulce. Metodistu ba n.. Slokas ielJ 6: pl. 10 — m<ic. Svares.
Metodistu dr. „3rā!u BlJ'lest: ja", Bauskas iclfi 8: pl. 10 un 10; ceturt-
dien pl. 19 bibeies studija — mae Gol tas dienas adven-
tistu draudzes: l) Ādolfa Hitler'a (BrīvījMr;) iela U (ireja art no
Baznīcas ielas 12-a): pl. 18 augšējā zālē latviešu valodā; pl. 16 apak-
šējā zālē krievu valodā; pl. 18 apakšēju zāle vācu valoda. 2) Matīsa
iela 37: pl. 17. 3) L. Nometņu ielā 18: pl. 17. os. 58: pl. 17:
llīgas evanģel. kristīgo apvienība, Dzirnavu ielā Iii: pl. 3,30 un 10
krievu vnlodā; pl. 11,30 tin 18 latviešu valodā.

Austrumos cīņā pret boļševismu varoņa
nāvē krituši 1942 . g. 9. februārī:

KAPRĀLIS

JĀNIS ŽAGARS
KAPRĀLIS

JĀNIS CEIMERS
KAPRĀLIS

ZIGFRĪDS RAISK.A
ivARKIVIS

PĒTERIS GLEIZDS
KAREIVIS

ANDREJS ZAUMANIS
Viņus neizdzēšamā piemiņā paturēs

RĪGAS KARTĪBAS DIENESTA Plt-K:'.
UN DARBINIEKI.

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
'Jn svētīts tas, kas drošs par viņu krīt.

t I
Zaubes pareizticīgo virspvlesU

JĀNIS EZERElc_
miris ātrā nāvē 1942. g. 2. martu

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ZAUBES PAREIZTICĪGO DRAUDZE.

Svētdien, 8. marta pīkst. 18

Bībeles prav. vakars
Ādolfa Hitler'a (Brīvības) ielā 11 (ieeja arī np

Baznīcas ielas 12-a).

Visus laipni ielūdz
" slud. E. KLOT1NS.

DZIESMAS. DEKLAMĀCIJAS
_ —^ '
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M i« BerntJorff
būwH2iņēinnm*4 Rigd»

Galvenā centrāle
'
: Posen'ē Nodaļas: «amo»-*

Lesiau'ā un Rīga.

»W??WSr&"W^J^ -454.

Izpilda:

**»tv «teil-,civSi-, fce*»a-«* ;

d^eljr^betom»"''*-^!"1 Ifc **^ *

t
Mūsu mīļais tēvocis

KĀRLIS BALODIS
dzim. 1869 g. 15. februārī,

aizgājis mūžībā š. g. 1. marta.
ielīšana otrdien, 10. martā, pl. 11.05 no

Mālupes dzirnavām uz Alūksnes kapiem.

PIEDERĪGIE. ļ,
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Paziņoju radiem un draugiem, ka sava
lūū. dzīvības gadu aizgāja Dieva mierā mūsu
mīlā māmiņa un vecvecmāmiņa

DĀRTA RIEKSTIŅA
dzim. ZORGKNF1IKIJA.

dzim. 11143. g. 3 janv., mirusi 1942. g. 6. marta.
Izvadīšana svētdien, 3. marta, pl. 12 no

Braslas kapu kapličas.
Uz pavadīšanu lūdz sērojošie

BĒRNI UN BERNU BĒRNU
BĒRNI.
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S. g. 3. martā pēkšņi šķīrās no mums mū-

su mīļais ļ

prov, TEODORS OZOITŅŠ
Izvadīšana notiks svētdien, 8. III, pl. 12

no Meža kapu Lielās kapličas uz .Meža ka- §?'?
piem.

PIEDERĪGIE.
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t
Mana mīla māsiņa un māsīca

RERTA ŠUECE
dzim. UPĪTE,

mir. 1. IIT sava 30. dzīvības gada.

Viņu mī)ā piemiņā paturēs
V. MEIRANA ĢIMENE,

O. GALVIŅA ĢIMENE.

Hh
Mūsu ilggadīgais darbinieks

HARIJS PENKE
miris pēkšņā nāvē.

Alusdarītava „KYMMEL".

t
S. g. 1. marta savas šis zemes gaitas beigusi

KAREĪNE RAEODE
savā 77. dzīvības gadā.

Apbedīšana š. g. 8. martā pīkst. 16.30 Lie-
lajos kapos no Mazās kapličas.

Uz klusu pavadīšanu lūdz
PIEDERĪGIE.

t
Mūsu mīļa māsiņa un svaine

REĪSTA ŠISECE
cinim. UPĪTE,

mirusi 1942. g. 1. III.
Apbedīšana š. g. 3. III pl 14.30 no Matīsa

ielas Cl—1-a uz Meža kapiem.
Viņu mīļā piemina» paturēs

OLGA UPĪTE,
A. KIMEUAĻA ĢIMENE,K. SERDANTA ĢIMENE.

t
!

Mans mīļais, neaizmirstamais vīrs, tēvs un
vira levs

KĀRLIS KESLERS
šķīrās no mums š. g. 2. III 63 g. v.

Apbedīšana svētdien, 8. martā, pl. 13 no
sēru mājam Stabu iela 87 uz Lieliem kapiem.

Uz klusu pavadīšanu lūdz dziļi noskumušie
SIEVA. DiĒLS un VEDEKLA.

mc^ĒĒĒmmMamaKHmammmm^umsmsmaaaaatamĒmBid

ŠI gada 5 marta pēkšņā nāve mirusi mūsu
visu mīļā

ELVĪRA JDNDE

i ^uA ffifimu^- I
Sērojošie PIEDERĪGIE.
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Mūsu visu mīļais

HARIJS PENKE
dz. 1904. g. 11. okt.,

miris traģiska nāvē š. g. 25. II.

Izvadīšana no Lielo kapu kapličas (ļ vārti)
uz Doma dr. kapu nodalījumu svētdien, 8.
marta, pīkst. 13.

Dziļās sērās PIEDERĪGIE.

Mans dārgais dzīves draugs un mīļais, ga-
dīgais tētiņš

HARIJS PENKE
negaidot šķīrās_ no mums š. g. 25. februārī.

Izvadīšana pēdējā gaitā no Lielo kapu
Lielas kapličas svētdien, 8. marta, pl. 13.

SIEVA UN DĒLS.

t
Mans mīļais vīrs, mūsu tēvs, znots, sievas

tēvs un vectēvs

ERNESTS RUDZĪTIS
dzim. 1872. g. 21. II,
mir. 1343. g. 5. III.

Izvadīšana š. g. 7 . martā pl. 16 no sēru
mājas Starta ielā 7. Apbedīšana 8. n
pl. 15 no Meža kapu Lielās kapličas.

PIEDERĪGIE.

t
5. g. 1. martā pīkst 9 rītā pēc grūtām cie-

šanām aizgāja pfeva mierā mans mīļais virs.
mušu dārgais tēvs un vectētiņš

NIKOLAJS RERNACKIS
dzim. 1371. g. 16. dec.

Izvadīšana no seru mājām Tapešu ielā 11,
dz. 7 svētdien, i!, martā, >>lkst. 11 uz Mež
kapiem. Sērojošie PIEDERĪGIE M

UN DĒLS SVEŠUMA.

^1
S. g. 5. febr. Austrumos cīņā pret boļše-

vikiem kritis mūsu labais īrnieks vada
kom., bij. av. p. lidotājs

VIRSNIEKA VIETNIEKS

KĀRLIS MAL VEJS
Viņu mīļā piemiņā paturēs

GRIĶU ĢIMENES.

S. g. 25. februārī mirusi mūsu mīļā

EUlLBJA CALLE
savā 54. dzīves gadā.

Izvadīšana svētdien, s. martā, pīkst. 10 ao
valsts I slimnīcas kapličas, Talsu ielā 7-a, uzBolderajas kapiem.

Sērojošie PIEDERĪGIE.

J

H^

t
Mana mīļā sieviņa, mūsu māmiņa

NATĀLIJA ATVARS
dzim GRĪNBERGS,

mirusi š. g. 4. martā.

Apbedīšana svētdien, 8. martā, pīkst. 11 no

L

Jāņa kapličas uz Jāņa kapsētu.
Dziļi sērojošie PIEDERĪGIE.

^ ļ
Varoņa nāvē, cīņā pret boļševismu Austru-

mos, š. g. 4. februāri kritis mūsu mītais
cīņas biedrs

STUD. TUR.

Verners Uzuls-Jākobsons
Neaizmirstamā piemiņā paturēs

bij. studentu bataljona karavīri.

+1942. g. 3. maita savās mājās. Naukšēnu I
Strēlniekos mūža mi ? n iemiga mūsu Imītais, gadīgais vīrs, tēvs, vīra tēvs sievas i
tēvs un veci'

TĀLBRAUCĒJU KAPTEINIS

JEKARS MUZIKANTS
dzimis 1064. y„ 14. aug.

Apbedīšana š. g. 10 '
martā pīkst. 15 no

i mfijSrn Skudi'iles kapos.
oi ie ī'IEDERIGiE.
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i + iMūsu darba kolēģa nama pārvaldnieks

ATV. VLTN.

EDRARDS FliRINŠ
miris š. g. 26. februārī. /

RĪGAS PILSĒTAS
DZĪVOKĻU EKSPLUATĀCIJAS 1

DIREKCIJAS III RAJONS.

+ "-nj
1942. g. 2. martā mūžJbā aizgāja man- mīļā., māte, Sievasmāie ,māsa ull vecmāmiņa

KATRĪNE PAIISKr
dzim. KA1.NEERZIŅS.

dzim. 1868. g. 4. decembrī Līves p-ig
Izvadīšana §. g- 8. mirtā pīkst. 12 30 no

Meža kapu mazās kapličas uz Atmodas dr. i'em.
Sērojošie PIEDERĪGIE.

ļ t I
Mūsu mītais

JĀNBS LASIS
šķīrās no mums š g. 2. martā.

Apbedīšana svētdien, 8. martā, pīkst. 11.30
Slokas draudzes kapos

SĒROJOŠIE PIEDERĪGIE.

'?????????? ?????1HIHM

S. g. 18. februārī Austrumos ciņa pret boļ-
ševismu varoņa nāvē kritis bij Sigulda» un
apkārtnes komandantūrai partizāns

ERNESTS ŠĒLS
RĪGAS APRIŅĶA PRIEKŠNIEKS
UN DARBINIEKI.

i

t
Mūsu darba biedrs, ski lotājs,

? virspriesteris

JĀNIS EZERLĪCIi
pēkšņi miris š. g. 2 roar

NĪTAURES 6 KL. PAMATSKC LA 3
S.AIME.

Un viņš man radīja dzīvības ūdens ut ita bija skaiti, a ka kristais.
īm. 22. nod. 1. p

'

t
Mūsu mīļais filistrs

pirov. TEODORS OZOLIŅŠ
pēkšņi miris 1942. g. ļ. martā.

Izvadīšana ne Meža kapu Lic'.ās kapličas
uz Meža kapiem svētdien, 8. martā, pl. 12.

bij. FRAT. VESTKARDIANA'3 saime.
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Rīgas draudžu kopējā

evaņģelizācijas nedēļa
Vecafd Ģertrūdes baznīcā no 8. — 13. III

Virstemats: CILVĒKS SAVAS LIK.TEŅSTUNDAS.
Svētdien, 8. iii Likteņstundas cilvēka dzīvē — māc. J. Bir-

ģelis.
Pirmdien, 9. m Vai cilvēka liktenis izšķiras Jau bērnībā? —

K. Kund- '.ins.Otrdien, 10. HI Jaunieti s d::īves krustceļos — māc. L. CuiTrešdien, 11. III Uail lizīvts stipria baUti lSUt—māc. E. CCeturtdien, 12. III Vai nav Jau par vēlu? - :-_
manis.

PUktdien, 13. m Uzvara — prāvests Edi;. B<
Pirmā vakara sakums pīkst. 18, . .Ikst. 18,30.

DZIESMU LAPIŅAS.

Ostlantl-Faser-Geseīischalt
m. b. H.

«LATVIJAS APĢĒRBS»
vajadzīgi

drēbnieki
speciālisti dāmu un kungu pa-
sūtījumu un konfekcijas darbu
izpildīšanai. Pieteikties uzņē-
muma galv. veikalā Rīgā, Kr.

Barona ielā Nr. 16.

PODNIEKI;
MŪRNIEKI,

NAMDARI,
galdj'.'ieki,
krāsotāji,

būvstrādnieki,
Elektro-

montieri,
atslēdznieki,

metinātāji,
cauruļu licēji,

centkslapkures
speciālisti

vajadzīgi darbam Rīgā un
provincē. Pieteikties būvfirma
„BAUWERKER" Tērbatas ielā
Nr. lo'lV, darbdienās no 9—12
un no 14—16.30, svētdienās
no 14—1C.

RĪGAS TRIKOTĀŽU
FABRIKAI

„R
vajadzīgs
"ITA"

sētnieks
Piet. Valentīna ielā 3/5.

;
Upju kuģniecības pārvaldes
Uf.llONTU DARBNĪCAI
Ķipsala, Azenes iela 10,

vajadzīgi:
20 SIEVIETES-strādnieces

dažādiem darbiem.
ELEKTK. METINĀTĀJI,
AUTOGĒNAMETINĀTĀJI,

KATLU KALĒJI,
ATSLĒDZNIEKI,
NAMDAP.I,
STRĀDNIEKI,
MAŠĪNRAKSTĪTĀJA-

kantoriste, vācu vai. pr.
Pieteikties pie darbnīcas tech-
niskā vadītā at.
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Mošīnraksfitaja
kas pārvalda vācu valodu
mutisk, un rakstiski, vajadz.
Baraku buvb'irojam Rīgā, Aiz-
sargu ie!ā 3G—i. Piet perso-

11 i^i no 8—16. Tālr. 9t
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NAMDARI
un

būvstrādnieki
steidzīgi vajadzīsī.

Laba akorda izpeļņa. Pieteik-
ties Rīgā, Baznīcas ielā 1—3,

riz. 2, tālr. 2310 54.

Liellaivu
Mvētāļi

MEISTARI, NAMDARI,
DRiVKTĀJI un STRĀDNIEKI

steidzīgi vajadzīgi
RIČĀ. ROJA, KALTENĒ,
AINAŽOS un SALAC-
GRĪVĀ.

Pieteikties Upju kuģniecības
pārvalde Rīgā, Smilšu ielā 3,
dzīv. 2. tālr. 54974

C. N. I BOVKANTOIUM
darbiem

strčdn:ski,
namdari,
būvgaldnieki

Pieteikties Saliekat ru bū
vē. Hei*m\ a (tij. Aristīd

Kr:- nu
vccllcla s

Rakstīt Gardenc:
ķiegelnīeai, st. C
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Palīgstrādnieki,
grāmatsietuves
strādnieces un
APKOPĒJA, kas prot vārīt,

' var pieteikties „Rigaer
Druckerei" Major'a
Flettcher'a (Muitas)
ielā Nr. 1.



Krievu mākslinieks stāsta par Staļina pazemes patvertnēm
«Tēvijas» līdzstrādnieka saruna ar padomju aktieri Tamarinu

^————-.
Pa tālruni no mūsu
Berlīnes redakcijas

Berlīnē, 7. martā.
Berlīnes preses aprindu šīsdienas

sensācija ir vīrs, kas vēl pirms dažām
nedēļām dzīvoja apsnigušā un apledo-
jušā alā 60 km ziemeļrietumos no
Maskavas, kas brīnišķīgā kārtā pali-
cis dzīvs un šodien «Tēvijas» līdz-
strādniekam, kas kopā ar vairākiem
vācu preses pārstāvjiem viņu apmek-
lēja, sniedza paskaidrojumus par dzī-
vi padomju zemē.

Šis vīrs ir viens no pazīstamākiem
krievu māksliniekiem Vsevolods
Aleksandrovičs Tamarins, kas jau ca-
ra laikos krievu mākslinieku aprindās
bija plaši pazīstams kā izcils aktieris
un pazīstams teātru vadītājs.

Vsevolods Tamarins, kas šodien at-
rodas Berlīnē, ir 62 gadus vecs. Bet
klausoties viņa dzīvajā, spraigajā va-
lodā, kas priekā par laimīgo izglābša-
nos tēlo pārdzīvotās šausmas, tas lie-
kas krietni vien jaunāks. Tikai pār-
dzīvotās ciešanas vēl spilgti saskatā-
mas viņa vaibstos. Tamarins labi pa-
zīst Krieviju, boļševiku valdīšanas
laikā tam kā aktierim bijusi iespēja
apceļot visu Padomju savienību, vē-
rot tautas noskaņojumu; Tamarinam
bijis iespējams iepazīties ar padomju
augstāko aprindu viedokli visdažādā-
kos jautājumos, vairākkārt tas saru-
nājies ar Staļinu, jo Vsevoloda Ta-
marina māsa Marija Tamarina, kā
pazīstama māksliniece, bieži aicināta
izrādēs kremlī, un tas arī viņas brā-
lim devis pieeju kremļa valdnieka tu-
vām aprindām.

Tamarina priekšā atrodas dienas
grāmata, kuras lapas viņš tagad
šķirsta»

Kad vācu aviācija pirmo reizi uzbruka
Maskavai, sākās neaprakstāma panika.
Nekādas ziņas nepienāca, tikai žīdu iz-
biedētās sejas rādīja, ka stāvoklis frontē
nav spožs.

„Šai laikā ar savu trupu rīkoju vies-
izrādes lauku kolchozos Maskavas ap-
kārtnē, stāsta Tamarins. Zemnieki sa-
žņaudza dūres, klausoties aģitatoru ru-
nas un gaidīja, kad varēs atriebties par
GPU teroru. Varu jums apgalvot, ka
astoņas desmitdaļas krievu zemnieku bi-
ja noskaņotas pret boļševikiem un Sta-
ļinu.'

Novembra sākumā panika Maskavā
kļuva neaprakstāma.

Iedzīvotāji saņēma vienīgi 4 kg
kartupeļu mēnesī. Vairāk neko. Aug-
stāki ierēdņi steidzīgi izņēma savus ie-
guldījumus no krājkasēm un bankām,
veikalus izpirka nedaudzu dienu laikā.
Sākās bēgšana uz Samaru. No Maskavas
austrumu virzienā plūda nepārredzamas
bēgļu masas.

Vienīgi Staļins vēl cerēja, cerēja U2
Krievijas ziemu, kas uznāca neparasti
agri un ar neparasti bargu salu. No sa-
vas grezni izveidotās pretgaisa patvert-
nes, kas bija iebūvēta 42 m dziļi zemē,
Slajins izdeva pavēli visiem no Maska-
vas aizbēgušiem nekavējoties atgriezties,
pretējā gadījumā piedraudot ar nošau-
šanu. GPU armijas dzina izklīdināto un
demoralizēto padomju karaspēku atpakaļ
uz Maskavas fronti.

„Pirmie gaisa uzbrukumi Maskavai
nodarīja ārkārtīgi plašus postījumus.
Neraugoties uz zenītartilerijas loku ap
Maskavu, ko boļševiku armijas virsnieki
apzīmēja par nepārvaramu, vācu eskad-
riļas slēgtās formācijās parādījās virs
pilsētas centra un precīzi nometa savas
bumbu sērijas visur, kur gribēja. Maska-
vieši sevišķi baidījās no vācu stukasiem
Uzbrukumos smagi cieta arī krem]a ra-
jons. Staļins un viņa tuvākie līdzstrād-
nieki tomēr paspēja sevi nodrošināt arī
pret šīm briesmām. Jāņa Briesmīgā sle-
penās apakšzemes ejas zem kremļa pē-
dējos gados pārbūvētas, izveidotas un
nostiprinātas tālāk. Staļins nokļūšanai
no kremļa uz augstākās padomes namu
lietoja speciālu slepenu apakšzemes eju.
Zinu pilnīgi droši, ka šāda eja pastāv,
jo no šīs ejas atzarojas kāda cita eja,
kas virzās uz Lielo operu, kur speciāls
lifts uzved Staļinu uz viņa sarkanā sam-
ta drapēto ložu."

Tamarina šoferis labi pazinis Staļina
šoferi. Tas apstiprinājis Maskavā daudz
dzirdēto stāstu, ka vienmēr, kad Staļins
sava automobilī atstājis kremli, no
kremļa vārtiem izbraukušas 5 pilnīgi lī-
dzīgas mašīnas, caur kuru logiem bijušas
redzamas automobiļos sēdošas Staļinam
līdz nepazīšanai līdzīgas lelles. Kurā no

mašīnām sēdējis īstais Staļins, to ne-
viens vērotājs no ārienes nevarēja pa-
teikt.

„Vai pazināt Staļinu personīgi?" — ie-
vaicājās kāds no vācu žurnālistiem.

.Jā. Visspilgtāk atmiņā mana pirmā sa-
stapšanās ar kremļa valdnieku. Bijām
kopā ar rakstnieku Alekseju Tolstoju
viesībās pie mirušā rakstnieka Maksima
Gorkija. Dzērām daudz vīna, es pie-
sēdos pie klavierēm un dziedāju dažas
dziesmas. Te ienāca iesirms neliela au-
guma vīrs vienkāršā kreklā un garos
zābakos. Kad šis mazais gruzīns omu-
līgi sēdēja ērtā krēslā, bija grūti iedo-
māties, ka uz šī vīra sirdsapziņas ir
tūkstošiem un atkal tūkstošiem nevainī-
gu dzīvību. Te kāds no klātesošiem iz-
teica piezīmi, kas ūsainam gruzīnam
laikam nepatika. Staļins piemiedza acis
un rokas uz krūtīm sakrustojis, asi, bet
glūnoši uzlūkoja runātāju. Telpā pēkšņi
iestājās kapa klusums. Tikai uz vienu
vienīgu sekundi ieraudzīju Staļina sejas
īsto izteiksmi. Sermuļi noskrēja man
pa muguru. Man šķita, ka redzēju pašu
velnu.

Bet visa šī epizode ilga tikai īsu
mirkli. — Biedri Tamarin, dziediet tālāk,
— smaidot teica kremļa valdnieks. Dzie-
dāju gruzīnu dziesmas. Staļins pienāca
tuvāk un tēvišķi' uzsita man uz pleca.
— Kur mēs agrāk jau esam tikušies?

Pēkšņi manā atmiņā atausa ainas no
1905. gada revolūcijas laikiem. Kādā gru-
zīnu grāfam Cadianinan piederošā Pē-
terpils klubā, kas pulcēja ap sevi visā-
dus radikālus elementus, spēlējām šachu
un kārtis. Tur pirmo reizi redzēju Sta-
ļinu — jaunu, melnu puisi ar meža zvēra
kustībām. Bet viņa baisminošais skats
bija toreiz tas pats."

„Kā jūs, Tamarina kungs, vērtējiet
padomju armiju turpmākās pretestības
izredzes un cīņas sparu?" jautājām.

„Staļins savu rezervju galvenos spē-
kus izsmēlis. Bet jums jāievēro, ka Sta-
ļina galvenais varas ierocis vēl palicis,
proti — GPU, čekas armija. Padomju ar-
mijas tagad pa lielākai daļai sastādās
no Sibīrijas āziatu vienībām. Bet aiz
katra desmitā karavīra stāv kāds poļit-
ruks, kas aitbildīgs par savas vienības
cīņas sparu. Poļitruka pistole spēj darīt
daudz, pat dzīt karavīrus drošā nāvē.
Poļitruki pa lielākai daļai ir žīdi un
šai ziņā boļševikiem zināmā mērā tais-
nība, ja tie kafu ausirumos apzīmē par
nacionālu kāju. Tas ir nacionāls ka^š,
proti — boļševistiskā žīda nacionālais
karš."

„Kādi ir , pēc jūsu domām pašreizējie
apstākļi padomju bruņošanās rūpnie-
cībā?"

„Arī uz ho varu atbildēt. Apceļoju visu
Padomju savienību un varēju daudz ko
redzēt. Esmu bijis arī aiz Urāliem. No
Padomju savienības bruņošanās rūpnie-
cības agrākā potencionāla atlikusies
augstākais piektā daļa. Svarīgākie ap-
gabali — Doņecas baseins un Maskavas
apgabals tagad boļševikiem ir zuduši. Ir
maldīgi' no Padomju savienības Āzijas
daļas gaidīt brīnumus. Tur atklājas pa-
visam cita aina nekā kāds to vispār
varētu iedomāties. Tur dzīvo 20—25 milj.
aizvesto, vai izsūtāto cietēju, kas strādā
vergu darbu stindsinošā salā vai tuksne-
šainā svelmē un gaida atriebības dienu.
Krievijā, pēc manām domām, revolū-
cijas nebūs. Tauta ir pārāk iebiedēta un
nospiesta, lai spētu atklāti sacelties pret
boļševiku varu. Karš Padomju savienībā
Ir vienīgi militārs uzdevums."

Vsevolods Tamarins uzlec no sava sē-
dekļa, dzīvi žestikulē. Viņa acis mirdz,
viņš tic nākotnei. Kā liels mākslinieks,
kas dievišķas liesmas iedvesmots it kā
atstāj šo zemi, viņš, šķiet, skatām jau
nākotnes teļus.

„Es redzu boļevisma galu," viņš
izsaucas. „Tas ir drausmīgs gals. Bet tas
ir art jauna laikmeta sākums — vienīgā
izglābšanās no bojā ejas."

OB.—G.

Japāna gatavojas uzbrukumam Austrālijai
T ok i j ā, 6. martā. (DNB).

Kā jau japāņu virspavēlniecība spe-
ciālziņojumā paziņoja, japāņu spēki
iegājuši Holandes Indijas galvaspilsē-
tā Batavijā. Iesoļojot pilsētā japāņi
nav sastapuši nekādu pretestību, un
jau šodien Batavijā atjaunots miers
un kārtība. Ar saviem 553.00 iedzīvo-
tājiem, starp tiem tikai 30.000 eiropie-
šu, Batavijā ir Javas salas politiskais
un saimnieciskais centrs un viena no
visievērojamākām tirdzniecības os-
tām visā Āzijā. Kā trīs dzelzceļa līni-
ju izejas punkts, Batavijā kļuvusi par
svarīgāko eksporta ostu Javas salas
zemes bagātībām.

No japāņu operāciju tālākās norises

viedokļa sevišķi svarīgi, ka ar Bata-
vijas ieņemšanu tie pārtraukuši gal-
veno dzelzceļa līniju, kas virzās gar
Javas ziemeļu piekrasti. Tāpat ar sva-
rīgā dzelzceļu mezgla Sirakartas ie-
ņemšanu, Javas centrā pārtraukti
arī Surabajas sakari ar Javas salas
rietumu daļu. Sirakarta atrodas ap-
mēram 225 km rietumos no Suraba-
jas. Kā šodien Tokijā oficiāli ziņo,
japāņi bez Batavijas un Sirakartas
ieņēmuši vēl 11 citas pilsētas salas
vidusdaļā.

Japāņu operācijas Sumatras salā
turpinās plānveidīgi un tuvojas sa-
vam noslēgumam. Ar Sumatras zie-
meļu daļas ieņemšanu 60—70 proc. no
šīs telpas bagātajiem naftas laukiem

neskarti krituši japāņu rokās.
Japāņu pulkvedis leitnants Akija-

ma, vērtējot Holandes Indijas telpā ra-
dušos stāvokli, izsakās: «Pēc Javas
ieņemšanas, kuras stundas ar Batavi-
jas krišanu ir skaitītas, mūsu uzbru-
kumam atklājas Austrālija, kuras aiz-
sardzība ar austrāliešu karaspēka un
lidmašīnu nosūtīšanu uz citiem kara-
laukiem praktiski kļuvusi neiespēja-
ma. Malajas pussalas, Filipinu un
Holandes Indijas aizsargāšanai, japā-
ņiem nepieciešami visai niecīgi okupā-
cijas spēki, kāpēc Japānai iespējams
uzsākt jauno ofensīvu vienīgi ar sa-
viem frontes spēkiem, neizmantojot
dzimtenes rezerves.»

Pelēcis

Vilis Lesiņš

Tas gan nebija vilks, ne suns, bet
Pelēcis tikai uzvārdā, tak arī viņa rak-
sturs atgādināja abus šos radniecīgos
un tautas mutē bieži pieminētos četr-
kājus, protams — tikai cildenajā no-
zīme.

Tā tūkstots deviņi simti deviņpadsmitā
gada vasarā, kad Pelēcis brīvprātīgi cī-
nījās pret Latvijā iebrukušajiem boļ-
ševikiem, ar savu drosmi vairākkārt iz-
pelnīdamies rotas komandiera uzslavu
ierindas priekšā, — kaujas biedri ap-
sveica toreizējo vēl pazaļo zēnu šādiem
vārdiem:

«Vai zini, Pelēcīt, — nupat tev pie-
nācis pēdējais laiks atmest šo nelāgo
palamu un saukties savā īstajā vārdā.
Tā, protams, ir tava personīgā darī-
šana, bet mēs no savas puses svēti ap-
solāmies turpmāk vairs nelamāt tevi».

Kopš tā brīža rotas vīri, pašu kap-
teini ieskaitot, Pelēci sauca par
Vilku...

Tēvzemes atbrīvošanas karam bei-

dzoties, viņš šķīrās no saviem cīņas
biedriem un atkal kļuva Pelēcis, salīg-
dams par puisi Zemgales Gundaros.
Darbā tikpat pašaizliedzīgs kā cīņas,
viņš drīz vien iemantoja krietna strād-
nieka slavu plašā apkaimē, un jau
pirms nākošajiem Jurģiem sagadījās,
ka vairāk novada saimnieki, viens ot-
ram nezinot, aicināja Pelēci uz krogu
«tāpat vien iebaudīt kādu lāsīti». Lepns

viņš nebija un neatteicās ne no kro-
gus, ne arī lāsītes; bet tikko aicinātāji
ieminējās, ka nupat nākot virsū de-
ramdienas, kad katram kalpa cilvēkam
laiks raudzīt labāku saimnieku, — Pe-
lēcis smaidīdams atteica tiem vienu un
to pašu:

«Man nepatīk staigāt no mājas uz
māju. Jums mīļas savējās, man —
Gundari».

Un ja kāds pūlējās pierādīt neap-
strīdamo patiesību, ka Gundari nebūt
nav viņa mājas, — Pelēcis šķita ļoti
izbrīnījies: .

«Bet es tak tur dzīvoju un strādāju
tāpat kā Gundars, un arī nomirt reiz
mums vajadzēs abiem, kamēr paši Gun-
dari paliks un būs mājas visiem, kas
vien tur mitīs un strādās pēc mums.»

Šie vārdi parasti pārcirta valodas
par tuvajiem Jurģiem, un ātri vien iz-
sīka arī pīlādža, ķimeļa vai cita kāda
smalkā šņabja lāsīte, kaut gan rēķinu
maksāja Pelēcis pats.

Tā tas atkārtojās gadu no gada, līdz
beidzot gandrīz visi novada saimnieki
katrs. , savu reizi bija pārliecinājušies,
ka šis savādais vīrs no Gundariem nav
izkustināms. Visvairāk par to brīnī-
jās pagasta turīgākais saimnieks — ve-
cais Lodiņš, kam piederēja lepnākās
mājas, skaistākie zirgi,_ brangākās go-
vis un tātad — piederētos arī novada
labākais puisis.

«Velns, tavu cilvēku!» — viņš
reiz atzinās pašam Gundaram, pie alus
kausa gadatirgus būdā sēdot. «Ko vi-
su, visu es viņam nesasolīju, bet šis ti-
kai smīn kā čigānu klausīdamies. Aku-
rāt kā mans suns, kas no sveša rokām
neņem pat visgardākā kaula un savas
mājas neatstāi ne sists!.. Nu atzīs-

ties jel — ar ko tu to Pelēci esi ieēdi-
nājis?»

«Ko nu par ieēdināšanu...» — alus
putas no lūpām slaucīdams, Gundars
atmāja. «Tāpat vien labi sastrādājam
un satiekam — tas viss» ...

«Bet vai tu viņam nedod pārāk lie-
lu, tā sacīt, saimnieka vaļu?»

«Kur nu vaļu! — pats visu rīkoju
kā vienmēr, strādāt viņš strādā — pats
zini kā, un ja tam kāda diena aiziet
tanī pašā aizsargu būšanā, tad darbam
tas nav kaitējis ne druskas.»

Tak Lodiņš vēl raustīja plecus. Iz-
tukšojis sesto kausu, viņš nosēcās un
piemiegtām acīm pieliecās Gundaram
gandrīz pie pašas auss:

«Un kā ar tavu meitu? — viņa tak
ik vasaras dzīvo Gundaros ... Saki,
vai Pelēcis, tā teikt, nav metis acis, un
tu varbūt...»

Še viņa vārdus pārtrauca sirsnīgi
smiekli, kas jau vecīgo Gundaru pada-
rīja gluži jauneklīgu:

«Tāds kā joks!» — viņš beidzot iz-
meta vēl vienmēr smiedamies. «Zenta
tak vēl tīrais skuķēns, bet Mārtiņš sen
jau ieskatījis sev sievu ... rau turpat
kaimiņu kalponi Aneti — ņipra un strā-
dīga meiča... Tā lieta jau gluži skaid-
ra — rudenī būs kāzas».

Un tomēr, — arī pēc visas šīs runā-
šanas Lodiņš pie skaidrības netika:
viņš tak bija solījis Pelēcim nevien
brangu algu, gan naudā, gan graudā,
bet licis arī noprast, ka Lodiņu nāka-
mais saimnieks var nākt arī no kalpu
kārtas, un ka šomāju Marija ir itin
glīta meita pašos precības gados ...

Tā Pelēcis nodzīvoja Gundaros tur-
pat divdesmit gadu. un nodzīvotu tur

vel ilgāk, ja _ vien nepienāktu
dienas, kad viņā atkal pamodās
Vilks...

Tas bija tūkstots deviņi simti četr-
desmitajā gadā. Jau pirmajās boļše-
viku iebrukuma dienās viņš staigāja
sabozies un patiešām atgādināja bries-
mas saodušu meža ķēniņu: acīs tam
šaudījās draudīga guns, vārdus viņš
meta caur sakostiem zobiem it kā plo-
sīdams tos netverama ienaidnieka vie-
tā, un viss viņa stāvs šķita sasprengts,
lai kuru katru mirkli mestos cīniņā.

Pirmā to pamanīja viņa sieva.
«Kam tu, Mārtiņ, tāds savāds?» —

pati nemiera pilna viņa tam iejautājās.
«Nebēdā — mūs tak viņi neaiztiks ..»

«Mūs?» — Pelēcis dobji atrūca, un
viņa roka sažņaudzās dūrē. «Vai gan
tu domā, ka mēs — esam tikai tu, es
un Jancis ar Lienīti? Bet kas gan no-
tiks ar mums visiem — ar latviešu tau-
tu? Vai par to mums nav jābēdā?»

Ko nu tu viens par visiem! — Neba
par tevi kāds bēdājis: visu mūžu esi
darbos plēsies un kalps vien palicis».

«Nav tiesa, Ane, — jau pirms sep-
tiņi gadiem man piedāvāja saimnieka
godu, bet es to nepieņēmu, jo dāvinā-
tas mājas — kaut vis lepnākās — ne-
kad nav tik vērtīgas un mīļas kā paša
sastrādātas. Un pec_ gada vai diviem
man būtu tādas mājas!... Bet ta-
gad,» — viņš izvilka no kabatas līdz
tam rūpīgi glabāto pasta krājkases no-
guldījumu grāmatiņu un nosvieda to uz
grīdas kā novalkātu pastalu, «lūk, —
tur guļ manas mājas!»

Pārsteigtā sieva pacēla grāmatiņu
un, brīdi ieskatījusies tajā. bijigi
čukstēja:

«Divpadsmit tūkstoši latu... tik
daudz naudas!»

«Jā, — tā bija mana ... godīgi no-
pelnīta nauda, bet nu tā ir pagalam.
Un tā tas noticis nevien ar mani, —
to piedzīvojši daudzi; un tas vēl tuvu
nav viss, kas latviešiem būs jāpār-
cieš...»

«Klau, Mārtiņ,» — pusē pavērto
durvju sprauga ieskanējās saimnieka
balss. __ «Nāc pie tālruņa ... no pa-
gastmājas ...»

Pelēcis sirdīgiem soļiem iegāja saim-
niekgala un paķēra tālruņa klausuli.

«Kas vajadzīgs? .. Jā, — es pats ...
Ko? — šauteni?.. Nē! — tās man
vairs nav: iesviedu dīķī... Nekāda
rīkojuma neesmu saņēmis ... Kam
vajaga — lai nāk un zvejo laukā » Un
tālāk neklausīdamies, viņš uzkāra tāl-
ruņa stobriņu.

«Bet tu tak esi bez prāta!» — ve-
cais Gundars bažīgi, čukstēja. «Viņi
apcietinās tevi ... nošaus...»

«Ja, saimniek, — tas jau arī ir viss,
ko viņi prot un var: aplaupīt, apcieti-
nāt un nošaut. Bet taisni tādēļ mums
neklājas locīt muguras viņu priekšā.»

*
Kā gara, baigu murgu pilna nakts,

kad gulētājs par varēs pūlas atmos-
ties, bet nespēj, — ta latviešu zemei
un tautai pāri rāpo smagais boļševiku
valdīšanas laiks, uz necelšanos samīdī-
dams daudz latviešu. Bet tāpat daudz
ir to, kas ceļas pretim necilvēcīgajiem
apspiedējiem, un naktīs malu malās —
gan pilsētas, gan laukos — klaudz īsi
šāvieni, ļimst zeme atsevišķi teroristu
stāvi, un kaut gan viņu pulks ir pār-
mērīgi liels, tak visur līdz tiem ložņā
baiļu rēgi... (Turpmāk vēl.) .

Bargi soļi pret slepeno un
maiņas tirdzniecību

Kara saimniecība prasa pilnīgu visu
svarīgo pārtikas līdzekļu apsaimnieko-
šanu. No tā atkarīga vienmērīga un
taisnīga civiliedzīvotāju apgāde. Ievē-
rojot to, ar reichskomisāra rīkojumiem
piena un tauku nozarē, lopu un gaļas
saimniecībā, olu un putnu saimniecībā
u. t. t. noliegtapārtikas produktu nodo-
šana bezmaksas citur, izņemot rīkoju-
mos minētās vietas._ Bet ir cilvēki, kas
katrā likuma meklē pēc spraugas, kas
tiem tomēr ļautu noteikumus apiet.
Dažs domā šādu spraugu šinī karā
esam atradis maiņas tirdzniecībā. Viņi
domā, ja maina, tad nepārdod. Bet
vecs vācu sakāmvārds norāda: «Kas
maina, tas grib krāpt». Šis sakām-
vārds daudzos gadījumos būs pareizs.

Bet likumdevējam darīšana ar reā-
liem faktiem._ Likuma priekšā katra
maiņa nozīme to pašu ko neatļauta
pārdošana, jo maiņa ir nodošana pret
samaksu, neatkarīgi no tā, vai iemai-
nītajai mantai ir augsta vai zema vēr-
tība. Šī rīcība sodāma, neatkarīgi no
tā, vai preces saņēmējs ir vācu ierēd-
nis vai militārpersona. Ja kāds kautu
zosi iemaina pret 10 cigaretēm vai ga-
balu gaļas pret pudeli degvīna, tas līdz
ar to apiet likumīgos rīkojumus. Tā-
pēc sodāms ne tikai preces nodevējs,
bet līdzīgā veidā arī saņēmējs.

Zemnieks ir pirmais loceklis šai sle-

penas un ķēdes tirdzniecības virknē.
Zemniekam pēc vācu tiesiskās uztve-
res kā dzimtenes stūrīša kopējam ir se-
višķi pienākumi pret tautas kopību.
Arī Baltijas telpā zemniekiem atstāta
lauku īpašumu' kopšana. Atbildīgās
iestādes tos pat visiem līdzekļiem pa-
balstīja saimniecību uzlabošanā un pro-
dukcijas kāpināšanā. Viens no pirma-
jiem reichskomisāra darbiem bija mil-
zīga lauksaimniecības ražojumu cenu
pacelšana un novēršanās no boļševiku
mērķiem, kas zemniekus padarot par
nabagiem, sagatavoja kolchoziem.

Ja vācu valdība tik enerģiski aizstā-
vēja zemnieku intereses, tad tā gluži
saprotami sagaida, ka latviešu, lietu-
viešu un igauņu zemnieks pilnīgi iz-
prot vācu valdības mērķus. Katram
zemniekam, kas nodarbojas ar maiņas
vai slepeno tirdzniecību, jābūt skaid-
rībā par to, ka viņu uzskatīs par kal-
tētāju tautai. Bet kaitnieki nekad ne-
var palikt goda pilnajā zemkopja dar-
ba. Vācu likums par lauku sētas man-
tošanas tiesībām smaga soda gadīju-
mos paredz zemnieka padzīšanu no ze-
mes. Ar līdzīgu rīcību tātad jārēķi-
nās arī šeit Tā ir nevien sodāma rī-
cība, bet nodevība pret savu tautu, ja
zemnieks ar maiņas vai slepenās tirdz-
niecības palīdzību atrauj kādu preci
vispārējai apgādei, lai pats sev rastu
labumus, kādi viņam nepienākas.

Nacionālās sēras Parīze

Parīzē, 6. martā (DNB).

Vēl arvien Parīzē dzīvo angļu gaisa'
uzbrukuma baigās atmiņās. No_ Parīzes
priekšpilsētu drupām izrok apbērtos cil-
vēkus, kuri, kā to ziņo „Paris Midi", pa
lielākai daļai vēl dzīvi, bet kļuvuši vāj-
prātīgi. Pēdējo 48 stundu laika smago
ievainojumu dēļ miruši vēl daudzi ie-
vainotie, tā kā gaisa uzbrukuma upuru
skaits jau sasniedz 700.

Upuru nacionālo sēru diena Parīzē
sāksies sestdien un tā ilgs līdz svēt-
dienas pēcpusdienai. Teātri, kino teātri,
skolas un sabiedriskās pārvaldes iestādes
sestdien būs slēgtas. Kritušos apbedīs
sestdien. Svētdienas priekšpusdienā Sv,
Dievmātes katedrālē notiks sēru diev-
kalpojums.
Iiiomas prāva turpinās aiz slēgtām

durvīm

Riomā, 6 martā_ (DNB).
R lomas prāvas devl.ā dienā tiesas

iēde norilēja aiz stējftām durvīm. Ka
no oficiālas puses apstiprina, šai sēdē
iztirzāja 1939. gada 23. augusta aug-
stākās valsts aizsardzības padomes sa-
nāksmi, kas ierosināja franču kara
pieteikumu Vācijai. Toreizējais minis-
tru prezidents Daladjē šai konferencē
bija deklarējis, ka Francija apbruņo-
juma ziņā karam ir sagatavota. Ap-
sūdzība pārmet bijušam armijas virs-
pavēlniekam ģenerālim Gamelēnam, ka
tas, noklusēdams armijas trūkumus,
apgalvojis, ka armija ir gatava karam.
Gī Lašambru apsūdz par 23. augusta
sēdē teiktiem vārdiem, ka franču gai-
sa spēki ir tādā stāvoklī, kas ļauj val-
dībai brīvi pieņemt politiski izšķīrē-
jus lēmumus. Bijušam ministru pre-
zidentam Daladjē pārmet, ka tas pie-
kritis Gamelēna un Gī Lašambra pa-
skaidrojumiem.

Šai slēgtajā tiesas sēdē Gamelēns
pirmo reizi teicis savu aizstāvēšanās
runu. Arī Daladjē runājis gandrīz
pusotras stundas. Savā aizstāvēšanās
runā bijušais franču ministru prezi-
dents asi vērsies pret dažiem preses
rakstiem, kā arī vairāku militāru per-
sonu apcerējumiem, kurus valsts pro-
kurors izmantojis savai apsūdzībai.

Vevells apspriežas ar
Čangkaišeku

Amsterdamā, 6. martā (DNB).
Londonas radiofons ziņo, ka Lashio

notikusi ģenerāļa Vēvella un ģenerāļa
Čangkaišeka apspriede.

Holandes Indijas galvaspilsēta Batavijā, kuru ieņēmis japāņu karaspēks.
Foto «Tēvijas» arehīvs
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Nemčbclētu

ISTAD1I
skaistu, saulainu,
siltu, ar visām
modern. ērtīb.,
virt. liet., centrā
meklē 2 inteliģ.
jkdzes._ Var but
arī krāsns apk.
Of. līdz 15. mar-
tam N ^oi.

JPUBM»*» I? ''""gļ

Maina saulainu
2 ISTABU
DZĪVOKLI

ar krāsns apkuri
Vidzemes tirgus
rajonā pret

3 ISTABU
DZlVOULI

ar vis^m ērtīb.
?C-aisa tilta - Ze-
mitana lauk. raj.
Of. līdz 20. III
..Tēvijas" kant.
ar Nr. N 807.

Matnu saulainu
3 ISTABU
DZĪVOKLI

pret
1—2 ISTABU
DZĪVOKLI

Brīvības g. 4-26.

3 ISTABU
DZĪVOKLI

ar visam labie-
rīcībām centrā
mainu pret

2 ISTABU
DZĪVOKLI

iela 3—3-a.
Tiilr. P"3'7.
Mainu labu

1 ISTABAS
DZĪVOKLI

Matiļas ielā pret
2—3 ISTABU
DZĪVOKLI

Dzirnavu. Herm.
GBring'a (Valde-
māra) ielas raj.
Piepr. Marijas
iela 13»-»

2 koj>. oeraSb.
ISTABAS

ar ert. un cenlr.
apk. izd. Wolt
f. Pletlenberg'a
(Elizabetes) 101,
dz. 8, no pl. 15.

^ """""
Pērku labu

akordeonu,
sākot no 48 basiem, un

tenora saksofonu
Piedāvājumus ar aprakstu un
cenu adresēt Herbertam Stor-
cham, „Dižakmeņos", Ciepnicki.

PĀRDODAMS
AKUMU-
LATORS,

(FeNi), 5 v., 45
A. st. Of. ar ce-
nu Nr. M 919.
Pārdodu

RAKSTĀM-
MAŠĪNU

(firmas Smith
Premier, Ameri-
kas). Ofertes ar
:entl M 867.

ZEILI
pārdod. 12 m g.
Marijas 48—2, ne
pl 18.

KURPNIEKI!
„Singer" šujam-

MASINA
(lāpāmā maš.)
loti labā stāv.
pārd. Ofertes ar
cenu Nr. M R76.
PĀRDOD

KUNGU
VELOSIPĒDU

un pērk 2 sp.
RADIO.

Gabriela iela 1,
dz 6.
PĀRDODAMS
VELOSIPĒDS
(renneris) un

lietots
VlRIESU

AITĀDAS
KAŽOKS.

Lāčplēša ielā 9,
dz. 1, no 16—18.
Pārdodami ni-
ķelēti \felosip.

APLOKI ar
PRIEKS-

RUMBU un ,
BRIVRUMBU,

pilnā kārtībā, un
DINAMO

Latgales ielā 38,
āz. 5.

PĀRDOD
4 SPULDŽU

RADIO.
Antonijas iela
Nr. 10-12, no pl.
18—20.

Pārdod kofera
RADIO

UZTVĒRĒJU,
4 sp., ar anodb.
un akumul. un

BERNU
DZIĻOS

RATIŅUS.
Pērk BERNU

SPORTA
RATIŅUS.

Of. ar cenu Nr.
M 937.

ANOD-
BATERIJU

pārdod. Of. Nr.
M 899.
DĀMU ROKAS

PULKSTENI
un

SKUNKSA
APKAKLI

Dārd. Talr. 41251.
PĀRDOD

SIENAS
PULKSTENI,

VĒRTĪGAS
GRĀMATAS,

DĀMU
ROKAS-

SOMU
un dažādas sī-
kas mantas. Tāl-
runis 01901.
PĀRDOD

TĀLSKATU
un

GRĀMATAS
Brīvības gatvē
Nr. 58-12.

GRĀMATAS
par radio u. c.
(daudz) pārdod
Sampetera ielā
Nr. 3-5
Pārdod"

GLEZNU —
Bčklina „Mirušo
sala", 105 X 135
cm. Zvanīt pa
tālr. 92002.

Pārdod lielo
CĪTARU,

9 okt. Vienības
g. 75—9, H. T.

KABINETA
FLĪĢELI

pārdod Aizsargu
ielā Nr. 45—10.
tālr. 90913.
PĀRDOD

KLAVIERES
Kalnciema 'ela
Nr. 1-a. dz. 2.

SAKSAFOND
(tenoru) pārdod
Ķēniņu iela 8,
mūzikas instr.
darbrrīcā, no pl.
11—15.30.

Meistara
VIJOLI

un klavieru no-
tis pārdod Kras-
ta ielā 9-15.

PSrdod divrindu
HARMONIKU,

Stradivari.ia
VIJOLI un

SVARUS
(līdz 10 _kg) Kal-
upes iela 4-16, no
nīkst. 18

PATAFONU
pārdod Kalve-
nes ielā 9-1, no
pīkst. 18.

TACHTU,
ļaunu, p

Hitler'a
(Brīvības) ielā 8.
iļz. 2

PĀRDOD
GULTU

ar matraci un
KUŠETI.

liet., Avotu ielā
Nr. 7, tapsētāju
darbnīca.

-
Jaunu oša koka

GULTU
ar matrac., mo-
dernu un l ko-
ka lietotu gultu,
3 lapu spoguli.
virtuves piede-
rumus u. c. par-ļ
dod Baznīcas ie-
lā 27/29, drēb-
nieku darbnīcā.

TACHTU
un koka

GULTU,
1 viet., pārdod
Dzērbenes ielā
Nr. 9. darbnīca.

Pārdodama lie-
tota vienkārša

DZELZS
GULTA

un
PĒLIS,

kopa vai atseviš-
ķi, Kr. Barona
ielā Nr. 33/35,
darbnīcā.
PĀRDOD

BĒRNA
RATIŅUS.

OZOLA GALDU
(mas.) Jelgavas
ielā Nr. 34-8, no
pīkst. 14.
Pārdod mazlie-
totus bērnu dzi-
ļos

RATIŅUS.
Ofertes ar cenu
Nr. M 877.
Pārdod lietotu

kuimtu ādas
KAŽOKU

(»M. Wolt. fon
Plettenberg a

(Elizabetes) gat-
vē 24—48.
Pārdodu mazi.
dzelzceļnieka

KAŽOKU
lielam aug. un
melnu, labi uz-
turētu 48. nr.

UZVALKU,
Of. Nr. M 874.
P A R D O D
lietotu kungu

KA'?.OKU.
ŠOFERA
ŽANETI

(ādas) un
ADAS

BIKSES.
Of. ar ceru Nv.
M 904. -? ??
Pārdod loti labu
kungu

UZVALKU,
tumši pelēkas
krāsas. Ofertes
ar cenu Nr.
M. 855.
Labu
dSMI' ZIEMAS

mētel*
ar karakula ap-
kakli vid. aug.
un melnu
ZĪDA KLEITU

pārdod. Of. ar
cenu Nr M 911.

p A R D O D
VATĒTU

GULTAS SEGU,
KUNGU
Žaketi

un loti labu kat».
PULKSTENI.

Kungu ielā 21-4,
no »1. 16—13.
PĀRDOD

GULTAS
SEGU.

DebesbraukSa-
nas ielā 24-10.
3 logu

AIZKARUS
(storas) pārdod.
Of. Nr. M 852.

PORTFELI
un pildamspal-
vu pārdod. Of.
Nr. M 893.
PĀRDOD
42. nr.

KUNGU
un 39. nr.

DĀMU
KURPES.

Of. Nr. M 912.
PĀRDOD

MĒCHAN.
DAEBN.

DAŽĀDUS
LIETOTUS

DjTRBA
RĪKUS

un to dnlas. Of.
Hr. M 901.

BŪV-
MATERIĀLUS,

DURVIS,
LOGUS,

ĶIEĢEĻUS.
ZAGA

SKAIDAS
u. c. pārdod.
Piepr. Kr. Baro-
na ielā 76, dz. 46.
ikdienas no pl.
18—20.
Pārdod atsp.

RASPUSKU
ug ragavas. Spil-

ves ielā 1—1.
KAMANAS

nārdod Li
ielā Nr. 28. Tāl-
runis 93.S96.

P A R D O D
GOVIS,

jaunpiena un
grūsnējas. Kat-
lakalna pagasta
„Resnajos" (ar
10. tramv. līdz
Ziepniekkalna

ielai, no Ziep-
niekalna ielas

l!t km).
BULLĪTI, LB,

2 ned. v.. pard.
Krirnuldā .Dun-
duros". Turpat
pārdod

APBŪVES
GABALU

Sigulda.

Gleznošanai sa-
gatavotu

audeklu
vēlas pirkt
mākslinieks-

gleznotājs. Pied.
pa tālr. 92609.

Pērk

MĒBELES
uzvalkus, mēte-
ļus, kleitas, veļu,
apavus u. c. m.
Marijas iela 47,
niiims,

Pērku mīkstās
MĒBELES
(kabin. iekārtu).
Of. Nr. M 888.

Steidz pērk
modernu guļam-
istabas iekārtu.
Of. Nr. M 986.

Pērku gulamist.
un ēdamistabas

iekārtu
Of. Nr. M 886.

Vachtu,
jaunu, modernu

\ pērk. Tālr. 42753,
no pl. 18—22 vai
of. Nr. N 805.

Skapi
dīvānu, rakst. g.
un grām. skapi
pērk Kalnciema

I 84—13, t. 44117.
Vēlos pirkt

i grāmatskapi,
rakstāmgaldu,

bufeti (ozola ar
! riekstu) un mel-
I nas dāmu ielas
[ kurpes, 38. nr.

Of. ar cenu Nr.
M 9G7.

ļ Vēlos pirkt
bērna
I GULTIŅU.
Tālr. 97340, Ma-
rijas Ielā 109—30.
Pērk jaunu vai
mazi. juras zāļu
saliecamo

MATRACI.
Of. Nr. N 953.
PĒRK
TACHTU,

labi uzturētu.
Zvanīt pa tālr.
29306 un 22270.

Labu
KABINETA
LUSTRU

vēlas pirkt.Pie-
dāv. pa talru-
ni 92G03.
Pērku pusd. un

KAFIJASservisi,
galda pieder, un
trauku mazgāja-
mos pieder. Of.
Nr. M 887.

Dziļos
BERNA
RATIŅUS

pērk — Blauma-
ņa ielā 21—30.
Pērk bērna

RATIŅUS
un anodbateriju.
Of. ar cenu Nr.
M 963.
Bērnu sporta

raSi-jus
vēlas pirkt. Pied.

pa tālr. 34181.
Vēlos pirkt mazi.
kotika kažoku

un
sudrablapsu.

T. 29S49. pēc p. 17

Pērku dāmu
ziemas

MĒTELI
vīd. aug. Pied.
ar eenu uz of.
Nr. M 975.
Dāmu pavasara

mēteli
pērk. Of. ar ce-
nu Nr. M 996.

Uzmanību!
Tumši zilu kgn

uzvalku
pērk vid. aug.
Ofert ar cenu
Nr. M 947.

Vēlos pirkt
dāmu _putek]u

mēteli
(apm. 47. nr.).ļ
Lūdz zv. pa tel.
34015 Ofertes Nr.
M 95S.

Vēlos pirkt bij.
Latvijas armijas
vai aizsargu

VIRSNIEKU
FORMU.

Turpat pārdod
jaunu

UZVALKU.
Tālr. 2534'.

SUDRABLAPSU
vai labu flāmu
kažoku pērk. —
Pied. tālr. 27501,
no pļ 16—19.

1 elegantu
FILĒ

STORU
ļ pērk. Piepr. pa
[tālr, 61793.

Vēlos pirkt
SKUNKSA
UZROCI,

labus loga aiz-
karus un krā-
sainu galda se-
gu, apmēram
165X165. M. No-
metņu ielā 71,
dz. 8.

PĒRK
atslēdznieku,
centrālapkures
montieru un

elektromontieru
DARBA
RĪKUS,

vīles un atr--
griežu tēraudus.
Tālr. 23135, no
pl. 3—17 Jāņa
ielā 5, dz. 2, F.
Gailis, liftu uz-
ņēmumā.
Pērk jaunas vai
mazlietotas bal-
tas 35. vai 36.
lielumakurpes

Of. Nr. N 950.
Tenisa vai bas-
ketbola

zlāi9»Al4U«
40:—41. nr., labi
uzturētus*, vēla^
pirkt. Ofert. Nr.
N 920.

SĒKLAS
veļos pirkt ka-
nārij putnu ba-
ros. Lūdz pazi-
not, kam būtu,
Šarlotes 9—10.

KALĒJA
DARBA
LIETAS:

skrūvspīles,
urbjus, vītņu
urbjus, vītņu

bakas ar visiem
klubiem, vīlos,
āmurus u. c. vē-

las pirkt A.
Ab'erš C
caur Vandzeni.
Var but kā jau-
nas. ta lietotas.

RASPUSKU
veļas pirkt._ Pie-
dāv. pa tālruni
23677, līdz pl. 17;
no pl. 16 pa tal-
runi 44203.

RASPUSKU
(sm. oim) pēr-
ku. Var but bez
riteņiem vai bo-
jāta. Piedav. ie-
sniegt ar of.
Nr. M 993.

Zirgu,
lauku vajadzīb.
pērk Matīsa ie-
lā Nr. 8, piedav.
vārtu sargam.
Pērk

ZIRGU
ar ragavām lau-
ku vajadzībām.
Rīgā, Bārtas ie-
lā 19, dz. 3, tāl-
runis 4S025.

Pērku vid. sma-
gā lipa

ZIRGU
ar visu aizjūgu
un ratiem. Of.
Nr M 985.
Pērk slauoamu

KAZU
un elektrisko

PLĪTI.
£20 v. Ofert. Nr.
N 918.

Baložus,
dažādu sugu, fa-

zānus, pāvus,
pērļu vistas, Tu-
luzas zosis, mā-
jas pīles u. c.
putnus pērk Rī-
gas zool. dārzs.
Tālr. 5658B.

GLIEMEŽU
VĀCIŅUS

(mušeļus) vistu
barībai pērk. Of.
Nr. M 946.

VISTKOJ'IBU
vai arī dažas

DEJEJVISTAS
pērk Palmu ielā
Nr. 18-1.

Vēlos pirkt
APŠU

KUCĒNU.
Akas ielā 4—4.

iP™m
Apbūves

GABALU
Preiļos, R'
ielā 55, pārdod.
Piepr. Rīga, Lat-
gales ielā 48-7S.

Vieglo AUTO
DKV, vecu mo-
deli, pārdod.
Of. Nr. M 863.

„Dei'tz" petrole-
jas motora, 3 z.
sp„

CAULE.
VIRZULIS

un
SVECES

pārdodamas
Ādolfa Hitler'a
(Brīvības) 'elā

Nr. 60/62—60.

!

Mairra
SAULAINU
1 ISTABAS
DZĪVOKLI

Ziedoņa dārza
ajonā pret

2—3 ISTABU
SAULAINU
DZĪVOKLI

Matīsa ielas raj.
Piepr. ar of. Nr.
W 032.

1 ISTABAS
DZĪVOKLI

ir virtuvi izdod i
L Stacijas ielā
STr. 6. dz. 3.
izdod

DZTVOKLI
ar kūti un 8 p. v.
zemes. Pieprasīt
Teātra ielā 6-2.
Izdod .
2 NEMEBELĒT.

ISTABAS
intelis*. īrniekam
Dzirnavu ielā 3,
dz. 13.

Izdod lielu
NEMEBELETU

ISTABU
ar virt. lietoSa-
nu, bez apkures
L. Nometņu ielā
Nr. 49, dz. 2, tāl-
runis 42973.

Izdod lielu sau-
lainu
NEMEBELETU

;in mazu
MEITAS

ISTABU
ar virtuves liet.
klusam īrniekam
Rīgā, Dzirnavu
ielā 37/89, dz. 23,
no pl. 8—10 un

17—20. Tālru-
nis 21573.
Izdod

ISTABU
Mariias iela 6-8.

VIJOLES SPĒLI
māca L. Nomet-
ņu ielā 62-28, tāl-
runis 42658.

9

Šoferis
kas š. g. 2. mar-»
ta rītā paņēma
lāpstu no sētas
Krūzes ielā «0,
lūdz to turp. no-
dot, pret. gadlj-i
meklēs ar polic,
jo ir acu liec.

Rīgas Opera
Svētd., 8. martā,

pl. 12—14.50..DON-KICHOTS**
Pl. 18.30—21.10
„TRAVIATA"

Otrd., 10. martā,
pl. 18.30—21.00

pirmo reizi šinī
sezonā

„BOHEMA"
Trešd., 11. martā,

pl, 18.30—22
..BAŅUTA".

RĪGAS
DRAMATISKAIS

TEĀTRIS
Kronvalda g. 2-
Sestd., 7. martā,

pīkst. 18.30
Dons Kārlos*
Svētd., 8. marta

pīkst. 14
VermlandiešI
pīkst. 18.30

Dons Karloss
Otrd., 10. martā

pīkst. 18.30
Dons Karloss

Dailes Teātris
Sestd., 7. martā

pīkst. 18,30
MĪLA

STIPRĀKA
PAR NĀVI
Svētd., 8. martS

pīkst. 13
JURAS VILKI

pīkst. IR.30
MINHAUZENA

PRECĪBAS
Pirmd., 9. martā

pīkst. 18.20
par labu Tautas

Palīdzībai
MĪLA

STIPRĀKA
PAR NĀVI

Tautas Teātris
pie ACS „Atpūta
un dzīvotprieks",

Ķēniņu ielā 1.
Sestd., 7. martā,

pl. 19cerska.
Jaunciemā pl. 18

PUSAUDZIS.
Svētd., 8. marta

pl. 15
52. pamatskolai
KAROGS AICINA

pl. 19
operete

REINAS
MEITENES

SMILTENE
NESOLI MAN
Pirmd., 9. martā

pl. 19
ČŪSKA.

CIRliS
ik vakarus
pīkst. 18,30

DAUDZPUSĪGA

Harta
programa

Kase atvērta no
pīkst. 14.

ĪSSSSSSSSSMl
1HZEr-T «'3? IISSSSSi

SKOLOTĀJS i

P. Buss
(ar augstsk. izgl.)
palīdz skolniek.,
ekst. u. c. Herm.
G8ring'a Valde-
māra) ielā 23-16.

VĀCU VALODU
grupās un atse-
višķi māca Kaļ-
ķu ielā 14-2.

Cenz. skolotājs

Rūd. Bērziņš
ārpus skolas pa-
likušos sagat. kā

eksterņus
vis. eksām. ģimn.

kursa apm. Ger-
trūdes ielā 42—9.

MATEMĀTIKA
palīdz

cand. math. Tāl-
rimis 98553.

Matemātiku
u. c. priekšmetus

, iemāca Wolt. fon
Plettenberg'a

(Elizabetes) gat.
vē 69—1. T. 27427.

?JJ*UUUMWLI«MM

jSifek&fj
ĢIMENES
MĀJIŅU

Rīgas apk. vai
nelielu

VASARNĪCU
JOrm. vēl. pirkt.
Of. M 884

Steidzīgi pērk
DUBULT-
RITOŠO

KONTAKTU
„Studebaker".

Tallinas iela 70,
dz. 6. I

ELEKTRO-
MOTORU,

3—5 PS, 120 V.,
vēlams komb. ar

RIPU ZĀĢI
(80—100 cm.

caurm.), pērk.
Of. Nr. N 933.

PĒRK
ELEKTRISKO

VARAMO
KATLUS U,

220 v. Tālr 93900.

Sujammašīnas,

velosipēdus
pērk T.-S. Brā-
li Leimaņi, As-
pazijas bulv. 7.

SUJAM-
MAŠĪNAS,

arī bojātas, pērk
Aizsargu ielā 71,
dz. 10. Tālr. 98160.

Miglojamo
dārza vai krāsot.
APARĀTU
„Edo" vai citas
firmas pērk. Of.
Nr. M 830.

MAZKAMEKU,
21X36, vēlos

pirkt. Ofert. Nr.
N 919.

CIRKUĻUS
zīm. papīru, tu-
šu, māksi, kra-
sas, zīmuļus, oti-
ņas u. a zīm.
pieder, pērk zī-
mēs-, kursos Vaļ-
ņu ie'a 20—3.

Grāmatas
visās valodās un

NOTIS
pērk katrā vai-
rumā Terbatas
ielā 50, grāmata
veik. Tālr. 90115.

Vēlos pirkt Aks.
Muntes

„GRAMATU
PAR SAN
MIKELU".

Of. Nr. N 922.

Pastmarkas
aizsargu 3. izlaid,
(gr. un rob.) un
4. izi. gr., ciet
lidot. 1. un 4.
izl. (gr. un rob.)
un 3. izl. (gr.)
pērk. Of. ar ce-
nu Nr. N 939.

Pastmarkas
pērk kolekcion.,
arī vienk. Ģer-
trūdes ielā 37,
dz. 4, tel 98148,
no pl. 10—16.

Pastmarkas
pērk, arī no pro-
vinces. Zajā ieta
10-5, tālr. 31626.

i astmarkas
jaunas. lietotas,
un monētas pērk
Marijas ielā 63-6.
Tālrun. 95889, no
pīkst. 14—19.

PĒRK
klavieres, naudas
skapjus, mēbeles

(atsevi5kus
priekšm. un ie-
kārtas), tepiķus,
kristallus, sujam-

mašīnas, zvēr-
ādas u. c. mant.

Terbatas ielā
33/35, tālr. 29959.

^ Mārtinsons.

Dr. I
ERNESTS APSE

ādas un vener. slim.

tagad pieņem
Skolos ielā 27, dz. 1;

I

rītos no 8—9, pirrnd.,
trešd., piektd., no 16—13
otrd., ceturtd. no 19—20.

Labi mēbelētu

ISTABU
steidzīgi meklē valstsvacu lau-
lāts paris 4 nedēļām pret labu
samaksu. Of. Nr. Q 785.

Stostīšanos,
šļupstēšanu,

nervozu elpu
u. c. valodas
def. labo sko-
lotājs - spec.
Aizsargu 16,
dz. 1. Piet.
svētdien, 8.
martā no pl.

1

15—17. Pie-
aug, pieņ. ari
vakaros.

Augstu atlīdzību
maksāšu melna

PORTFEĻA
atradējam. Portfelis ar vēstulēm
un pastmarkām nozaudēts š. g.
2. martā Iekšrīga. Lūdzu nodot
Komunālā banka. Pils iela 23.
Mii» i —I 1^^—W^^^^^M

Grāmatvedību
spec. kursos pa nozarēm u. c.
komerczin. māca Ādolfa Hit-
ler'a (Brīvības) ielā 52-3. Bro-
šūras prakt. darb., pašmācībai.

Vācu un krievu
vai. pam. iemāca W. f. Plet-

tenberg 'a (Elīzabetes) gatvē
Nr. 69—1. T. 27427, no 16—18.

Všgeiera viru koris
pieņem

jaunus dziedoņus ar labām
bakīm.

Pieteikties pie diriģ. L. VTg-
nera: pirmdien, 9. III, otrdien.
10. III, trešdien, 11. III, ce-
turtdien, 12. III, no pl. 18—19,

Teātpa ielā Nr. 3, II stāvā.

UNIVERSITĀTES AULA
svētdien, 15. martā, pīkst. 19

Elvīras Ārones
āri jiB un dziesmu

vakar»
Piedalās

ARVĪDS PREDELIS.
Pie klavierēm

HARALDS BERINO.
Biļetes 1. nošu veikala — _f. d.
Golte'a (Aspazijas) gatve 2.

VARIETĒ TEĀTRIS

«FKASgUfcTA»
Lāčplēša ielā Nr. 43/45.

Tālr.: kasē 22711, birojā — 34390.

RĒVIJA

KARNEVĀLS
viesnīcā Lux

un divertisments ar 19 numuriem.
Izrāžu sākums: darbdienās —
pl. 18,30 svētdienās pl. 15 un 18,30.
Kase atvērta: darbdienās pīkst.
11—13, svētdienās pīkst. 13—19-

Universitātes aulā
trešdien, 11. martā pīkst. 18,30

Prof. J.Vītola trio
kamermūzikas vakars
Piedalās: MARISS VĒTRA, J. ĶEPlTIS, V. RU-

ŠĒVICS. A. TEICHMANIS.
Bileies no RM 0,50—2,— 1. nošu tirgotavā, fon
der Goltz'a (Aspazijas) gatvē Nr. 2.

Kina >SPLErVDĪD-PALACE«
Wolt. f. Plettenberg'a (Elīzabetes) gatvē 61.

ES APSŪDZU!
Seansu sākums:

darbdienās: pīkst. 15, 17.30 un 20;
svētdienās: pīkst. XI, 14.30, 17, 19.30.

BIĻEŠU IEPRIEKŠĒJA PĀRDOŠANA:
ikdienas, izņemot svētdienas un svētku die-
nas, no pi, 10—13, pārdod biļetes arī turpmā-

kām 3 dienām.

Svētdien, 8. martā, pīkst. 12

Hipodromā J|
114 sacensības ^^jļr

Nākamā sacīkšu diena 15 . un 22. martā.

:? ' 'i~•'?''" HnfB9MM Risa,
9B / i} ^v? Adolf'a Hitler'a (Brīvības)

WĒ WĒ \ t M BĒ ielā Nr. 34/36—11.
1 ^T m TālT. 96785.

I jļļļ Krāsošanas un dekoratīvi
Y( JHn

darbi dažādos stilos.

li ?!» I Izgatavo būvprojektus un sā-
ļi nfik 0 stāda izmaksas aprēķinus. —
^\/^H H Darbus veic

ar firmas vai

^ Jc ?» Bfl darba devēja materiāliem,

ļļļfl^^^ļķgjal *3MHļļ Pasta tek. rēķ. 21149.

Izsakām sirsnīgu pateicību
visiem un it sevišķi Bekona Eks-
porta darbiniekiem, par mana
dēla un mūsu brāļa

Serafima Birgera
izvadīšanu uz pēdējo dusi š. g.
1. martā. PIEDERĪGIE.

Mūsu mīļā

PAULA TILTS
mirusi š. g. 4. martā.

Izvadīšana no l. pils. slimnīcas kapličassvētdien, 8. marta, pīkst. 15.30 uz Meža ka-piem Sv. Ģertrūdes dr. nodalījumā.
_ . . PIEDERĪGIE.
Dzīvs arvien es traucu, steidzu
Traukdams dzīves gaitu beidzu.

GRĀMATAS
ŽURNĀLUS, NOTIS

PĒRK.
Maksa noteiktas un taisnīgas
cenas. Pieņem gleznas izstā-
dīšanai.

GRĀMATU UN NOŠU
VEIKALS

Kr. Barona ielā 30.

Rezervuāru
(kublu)

dzelzs vai koka, pērk. Piedav.,
minot tilp. un cenu, pa tālruni
40243, no pl. 8—15.

Steidzīgi pērk
RADIO

1939.—1941. g. mod., jaunu, mod
VEF, Leibovica, Blaupunkt,
Telefunken vai PHILIPS,

no 4—8 spuldžu, un
Istn vācu aitu sugas SUNI,
līdz 1 g. v. Of. N 941 vai
tālr. 30546.

Automobiļus
i

vieglo u. smago, steidzīgi pērk.
Vēlams ar gāzes ģeneratoru,
Pieteikt pa t. 23106 vai 90454.
Rakstiski: Rīgā, Adolf'a Hit-
ler'a (Brīvības) ielā 40, dz. 28

Pērkam

ātršuvēju vākus
Piedāv. Rīgas skrūvju un
uzgriežņu fabrikai, Vestie-
nas ielā 2. Tālr. 93998.

Koka apstrādāšanas
mašīnas
dažādas,

steidzīgi pērk. Pieteikt pa tāl-
runi 23106 vai 90454.

Rakstiski: Rīgā, Ādolfa Hit-
ler'a (Brīvības) ielā 40, dz. 28

SMAGO

AUTO
pērku, 1Va—3 tonnu, brauk-
šanas kārtībā. Pied. ar cem
un apr^ Stabu ielā Nr. 2, dz. 3

GRĀMATAS
vē.tīgas, visās vai., konv.
vārdn., dainas, kop. rak-
stus, katrā daudz pērk

Terbatas ielā 21

Pērk

„Vienību cenas
būvdarbiem"

bij. Iekšl. min. būvniec. departa-
menta 19*0. gada izdevumu. Of.
nododamas „Tēvijas" kantorī ai
Nr. M 969.

I^tr^at*
unKļ

1 ŽflRK&hH3 I
i *W«sS"» I
H tc~» iela 11 I

B ^6 9'&tnatUvt'3 gg| veil<ala

PĒRKAM
lietotu vai jaunu lielāku

smago auto
vēlams ar gāzģeneratoru. Piedāv.
Graf. mat. un pap. centr., Blau-
maņa ielā 32, tālr. 25105.

Pastmarkas
Latvijas un citu zem-
ju, atsevišķi un sērijās,

pērk
Kalēju ielā Nr. 6v_ —->

TVAIKA KATLU
jaunu vai lietotu, kuģa sistēmas
vai lokomobiles, ar sildvirsmu

20 m, 5—6 atm.. pēik

IĻGUCIEMA DZIRNAVAS.

Piedāvā jumi ar katla sīku ap-
rakstu un cenu iesniedzami dzir-
navām Rīgā, Tvaikoņu iela 4.
Tālrunis 49022.

Rīgas 1. alus darītava
,.ALDARIS",

Tvaika ielā Nr. 44,
pērk

bezzarainus ozola klučus
no 20 cm 0 un resnākus,

102 cm, 82 cm un 48 cm garus.
Tālr. 37209.

Malkas
ripaszāģi

ar vai bez motora (arī atsevišķas
zāģa ripas) pērk

velosipēda fabr. G. Erenpreis,
Rīgā, Brīvības Ratve 2. T. 51759.

Psldamspalvas
salauztas, bojātas un lieto-
tas, pērk. ITerēzas 6—6.

Tālr. 98845.

Ja kāds ko zinātu par 1941. g.
28. jūnijā Salacgrīvā apcieti-
nāto un izsūtīto

Kārli Lūsi
lūdz paziņot brālim Rīgā, Lāč-
plēša ielā 52/54—72. T. 22885.

Ja kāds ko zinātu par Sm.
art. p. 4. vada kom. leitn.

Ed. Rubinu
kuru arestēja 1941. g. 4. m^ijā,
laipni lūdzu paziņot brālim

Rīgā, Buļļu ielā 44a—1,
Kalsnavas pag. Vabulēnos,
Vārkavas pag. Lūzenikos.

Audēji - jas
vajadz. smagām stellēm fabrikā

„BOSTON"
Terbatas iela Nr. 73.

Kurinātājs -
CENTRĀLAPKUREI

vajadzīgs
FABRIK FUR TEKTILZUBEHOR,
Adolf'a Hitler'a (Brīvības) ielS
Nr. 123/1.-3.

CĒSU APRIŅĶA VECĀKAM
vajadzīgs

kancelejas
ierēdnis

vācu valodas pratējs.
Lūgums ar biogrāfiskām ziņām

iesnierUams Cēsu apriņķa vecā-
kam Cēsīs, līdz š. g. 10. martam.

Iestrādājies

virsu taisītājs
un

māceklis
virsa taisītāja amatam

vajadzīgi
apavu darbnīcām «R. Eglītis»
Rīgā, Kaļķu ielā 8/10, dz. 6,

no pīkst. 9—17.
LOKU LOCĪTĀJI!

Priv. uzņēmumam vajadzīgi

ratu loku locītāji
Brīvs dzīvoklis un uzturs.

Laba izpeļņa!
Of. Nr. N 982.

Saimniece -kalpone
vajadz. mazā saimn. pie Cēsīm.
Jāuzrauga arī dažas stundas bēr-
ni un jāapkopj 2 govis. Adrese:
Cēsīs, p. k. 19, talr. Cēsis 61.
(Zvanīt vakaros.)
?HB^MHM^IMHHHHi^^BMHrt

Amatniekiem
ierīko un ved grāmatas

bilancspējigs GRĀMATVEDIS.
Māca praktisko amatniecības

grāmatvedību.
Of. Nr. M 977.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

JfeKlI
kristallu, porcelānu, traukus,
pūra lādes, svečturus, bronzas,
porcelāna figūras, mākslas izstrā-
dājumus un citas mantas. Adolf'a
Hitler'a (Brīvības) ielā Nr. 42,
tālr. 97137, pērk-pārdod veikala.

PĒRKU
l%", 2", 2VV, 3", 4"

berza, oša, ozola, kļavas
PLANKAS,

bērza bomjus, dēļus,

RITEŅU LOKUS un SPIEĶUS
Kas zinātu, kur tie dabūjami,
vai pats varētu piegādāt, lū-
dzu paziņot Rīgā, Avotu ielā

Nr. 34. Tālr. 29518, 93024.
Piecus lielākus

paklājus
labi uzturētussteidzīgi vēlas
pirkt. Piedāvājumi ar oferti

„Nekavējoties — 1000".

VĀZES
un

TRAUKUS
PĒRK

Marijas ielā 20, dz. 3. Tālr. 20431.

Veļos pirkt

lauku mājas
Rīgas tuvumā

ar visu dzīvo un nedzīvo in-
ventāru pret tūlītēju samaksu.
Adolf'a Hitler'a (Brīvības) iela

Nr. 38—1.
!P E R K

ZIRGU_ UN CITU LOPU

meslus
(Tālrunis 61589.

Naudas
papīra un me-
tāla, un me-
daļas pērk

kolekcijai

J.Barfuševska
grāmatu vei-
kalā, Wolt. f.
Plettenberg'a
(Elīzabetes)

gatve 55, bla-
kus piena re-
storānam.

GRĀMATAS
NOTIS

pērk W. fon
Plettenberg'a
(Elīzab.) g.
71-73, pretim
Vērmanes d.,
grām. veikalā
R. VASKIS.

f LIETOTAS 1
I GHAMATflS ļj

? ALEKSANDRS I
B LAUBERTS I
I TERBATAS|



Arnolds Spekke

Arnolda Mazisa zīmējums

Arnolda Spekkes personā mēs sa-
stopam nopietnu zinātnieku, labu au-
dzinātāju un rosīgu sabiedrības darbi-
nieku. Piecdesmitpiecus gadus uecais
profesors jaunībā vairākkārtīgi mainījis
savus studiju un pētījumu priekšmetus.
Mēs viņu redzam gan kā mēchanikas,
gan jurisprudences studentu, un tikai
pēc tam viņš pievēršas savai īstajai
specialitātei — romāņu filoloģijai. Pēc
studiju beigšanas Spekke izveļas par
savu mērķi universitātes zinātnieka
samērā vienmuļo, bet citādi saistīgo
darbu. Ar 1919. g. viņš ir Latvijas
universitātes mācības spēks un 1922. g.
— profesors. Labi pārzinādams itālie-
šu, franču, spāniešu un provansāļu va-
lodu, Sp. plašāk iepazīstināja mūs ar
senajiem franču bruņinieku romāniem,

itāliešu viduslaiku un renesanses dzej-
nieku darbiem, Servantesu, Kalderonu,
del Kastillio darbiem un rontāņu sa-
režģītās metrikas jautājumiem. Itā-
liešu humānistu dzeja Spekki ietekmēja
pētīt Livonģjas humānistu latīņu dzeju.
Sava darba rezultātā viņš mūs iepa-
zīstināja ar Bazilija Plīnija, Eicedija
un Frenceļa darbiem. Tais viņš atrod
radniecību ar vācu un itāliešu humā-
nistu dzeju un ierindo tos viņiem pie-
nācīgajā vietā pasaules literatūrā. Stu-
dējot 16. un 17. g. s. Livonijas dzejnie-
ku darbus, Spekke sāka interesēties arī
par Rīgas un Livonijas vēsturi. Minē-
tajos darbos viņš atrada vēl neizmanto-
tu materiālu par Livonijas kara un po-
ļu laikiem, par šejienes iedzīvotāju sav-
starpīgām attiecībām. Turpinādams
darbu vēstures pētniecības laukā un
studēdams nevien Latvijas, bet arī Po-
lijas un Itālijas arehīvos un bibliotēkās,
profesors atrada arvien jaunus avotus
vel neizpētītās ārzemju chronikās, ce-
ļojumu aprakstos, dzejas darbos un ve-
cos tiesu protokolos. Viņu interesēja
arī kartogrāfijas attīstība, sākot ar se-
na grieķa Ptolomeja un arāba Idrisi
kartēm, kas rāda, cik īpatnēji uzskati
toreiz bijuši par mūsu telpas izskatu
un atrašanās vietu. Tāpat viņš iepa-
zīstināja mūs ar viduslaiku arābu ģeo-
grāfu ziņām par latvju zemi un sena-
jām leģendām. Spekkes plašākais
darbs ir grāmata «Latvieši un Livoni-
ja 16. g. s.». Viņš pieminams vēl kā
audzinātājs, kas cīnījies par skolnieku
izlases nepieciešamību mūsu vidējās un
augstākās mācības iestādēs. No 1933.
gada, būdams sūtnis Itālijā, viņš šo ze-
mi ļoti iemīļojis un savos pētījumos at-
radis sakarus starp Itāliju un Latviju.
Arī pašlaik Spekke vēl dzīvo un dar-
bojas Itālijā, Milānā. Viņa karstākā
vēlēšanās tomēr ir atgriezties dzim-
tenē. E. And.

Jura ciems ^īģ as pievārte
Ja gadās satikties ar vecu rīdzinieku,

tas labprāt pastāstīs, ka tai vietā, kur
tagad paceļas stalti nami, bijuši tikai
smilšu kalni un sīkas priedītes, un jūs
ar labpatiku klausāties stāstos par to,
kā aug un iet plašumā jūsu dzimtā pil-
sēta. Bet savādi paliek, kad nonākat Rī-
gā pie kādas aizmirstas vietas, kur ro-
kot zemi sakņu dārzā atrodat vecus mā-
jas pamatus, kas liecina, ka te kādreiz
strauji ritējusi dzīve. Šādā aizmirstā Rī-
gas stūrītī jūs nonākat, ja pagriežaties
pa Bezdelīgu ielu uz Zundu un pa Zunda
malu dodaties lejup. Karte jums rāda,
ka jūs ejot pa Ūdens ielu, bet tās vietā
palikusi ar treknām nezālēm aizaugusi
tekā. Kad jūs vairākām sētām esat izlī-
dušicauri un tikuši uz īstas ielas, fabri-
kas augstais žogs aizsprosto ielu tā, ka
tālāk vairs netiek. Arī Ūdens iela lie-
kas neapdzīvota un pa visu rajonu, iz-
ņemot fabrikas ēkas, jūs varat saskaitīt
piecas, sešas pilsoņu mājiņas. Tikai no-
nākot krastmalā jūsu acs sāk vērīgāk
skatīties. Zunda krasts šeit diezgan lie-
lā gapimā izbūvēts ar pāļu bulverķi, kas
pa daļai vēl ir labi uzglabājies. Gar
krastu iet plašs ceļš, kas viss norāda uz
to, kas šai aizmirstajā krastmalā savā
laikā bijuši svarīgi uzdevumi. Esam no-
nākuši pie vecās Jura pārceltuves un
lie'ā Kursas ceļa gala punkta. Šis ceļš
veda caur Tukumu gar iūrmalu, pie
Vārnas kroga pāri Lielupei, tad pa Buļļu
ceļu un Ūdens ielu uz Jura pārceltuvi
un no turienes pārcēlāju laivās pa šau-
rumu, kas atrodas pretim pārceltuvei,
starp Ķīpju un Burkānu salām, pāri Dau-
gavai uz Rīgu. Tas bija viens no vecā-
kiem ceļiem, kas veda uz Rīgu, un jau
ņo Rīgas dibināšanas laikiem šī ceļa
galā pastāvēja pārcēlāju un zvejnieku
ciems ar viņu mājām un iebraucamām
vietām. 17. g. s. tas ir lielākais Pārdau-
gavas ciems un ar pāri par 100 mājām,
kamēr Iļģuciemā ir tikai nedaudz pāri
par 50, tikpat arī ciemā pie Torņa, Pus-
āķī 35, Biekena salā 40, Mūku salā 15.

Jura ciems aizņēma zemumus pie Zan-
das sākot no Bezdelīgu ielas līdz līcim
pretim Tanheizera alus darītavai Kopē-
jā zemes platība 1690. g. bija 20.240 kv.
kārtas, no tām 70 proc. aizņēma mājas
un dgrzi, 18 proc. aramā zeme, 12 proc.
ganības. Vienu trešdaļu no visas zemes
no Ūdens ielas uz leju aizņēma Kazu
Mārtiņa mājas, kuru saimnieks bija
Dāles. Otrā galā pie Bezdelīgu ielas at-
rodas 1697 kv. kārtis lielās Indriķa Nā-
riņa mājas. No 102 Jura ciema saimnie-
kiem tie ir vienīgie, kam ir arama zeme.
Pārējiem 100 saimniekiem vidējās ze-
mes platības ir tikai 128 kv. kārtis un
90 proc. no tiem nav arī ganību. Lielā-
kas par 400 kv. kārtīm zemes platības ir
tikai Jēkabam Steķim, Miķelim Skujam,
Bērentam Beltem un Jēkabam Raņķim.
Ciema centrālā iela bija Ūdens iela. Tai
pa vidu tecēja grāvis, no kā varbūt
iela dabūjusi savu nosaukumu. Vairums
ciema ēku atrodas pie šīs ielas. Iedzī-
votāji pa lielākai daļai pārcēlāji un
zvejnieki, bet netrūkst arī amatnieku

un strādnieku. Pie pārbrauktuves atro-
das Gūtana krogs. Ciemam ir arī sava
skola — pirmā Pārdaugavā un to dibi-
nāja Jura ciema zvejnieki ar Dali un
Nāriņu priekšgalā 1668. gadā. Vēlāk ap
1680. gadu skolotāju sāk_ algot pilsēta.

Skolai bija arī sava ēka Ūdens ielas lī-
kumā.

Ju^a ciema ziedu laiks ir 17. g. s. Sā-
kot ar lielo Ziemeļu kāju Jura ciema
labklājība iet strauji uz leju. Plostu
tilts, kas tagad savienoja Rīgu ar Klī-
versalu, Raņķa dambis, kas savienoja
Āgenskalnu ar Akmeņielu, deva iespēju
atklāt tiešu satiksmi ar Rīgu un pārcel-
tuves zaudēja savu agrāko nozīmi. Gan-
drīz pilnīgi neapdzīvotā Klīversala 18.
g. s. pārvērtās par Pārdaugavas lielāko
apdzīvoto vietu un mēra laikā stipri pa-
putējušais Juraciems, Iļguciems un Tor-
ņaciems paliek tukšs. Jura ciemu 18. g.s.
piemeklē arī citas nelaimes. Jau 17. g.
s. beigās atteka starp Ķīpju un Burkānu
salu sāk aizsērēt un 18. g. s. to galīgi
pienes ar smiltīm un abas salas savie-
nojas kopā, noslēdzot Jujra ciemam tiešu
satiksmi ar Rīgu. Tāpat 18. g. s. otra
pusē likvidējas lielais Kursas ceļš, jo
Lielupe pie Buļļiem izrauj jaunu ieteku
jūrā un pārtrauc satiksmi pa veco ceļu
gar jūrmalu uz Vārnu krogu un tālāk
pa Buļļu ielu. Satiksme tagad novirzās
caur Sloku pa Slokas ceļu un ielu, un
Jura ciems izrādās atgriezts no gnlve-
niem satiksmes ceļiem. Arī plūdi diez-
gan smagi ker šo ciemu, un beidzot, kad
nāk Rīgas industrijas ziedu laiks, šī in-
dustrija atrod sevišķi izdevīgas sev ve-
co latviešu ciemu teritorijas, kas atro-
das pie labiem ūdensceļiem. Vecie cie-
mu saimnieki pārdod savas mājiņas fab-
rikām, kas tos noārda un drīz vien gan-
drīz nekas neatgādina to, ka šai vietā
kādreiz bijis ziedošs ciems.

Neizbēga sim liktenim ciems pie Tor-
ņa, tas ķēra Mūku un Biekena salas, bet
vissmagāk! Jūj-a ciemu, kas gandrīz pil-
nīgi pazudis no zemes virsus. Ir tikai
nedaudzas vietas Pārdaugavā, kur veco
latviešu ciemu atliekām ir izdevies
daudz maz izbēgt Jura ciema liktenim,
un senatnes mīļotāji labprāt klaiņojot
pa veco Pusāķa ciemu (pie Vēju ielas),
Iļģuciemā augšdaļu un dažām vietām
Biekena salā izjūt veco ciemu.romanti-
ku, ko mēs bez žēlastības postām, bet
kas tomēr mums ir tik mīļa.

J. S tr aub er q s.

Anšlava Eglīša asejums — Vecrīga

<ēiad staiaaju
Kārlis Jēkab sons

Kad staigāju pa krāšņām zaļu lejām,

vai vēroju kā siena vāli vīst,
kā balti mākoņi pie debess klīst,
kā ļaudis līksmo vasarīgām sejām,
lai savos darbos tad mēs divkārt

gavilējam.
Ikviens lai sirdī klusu laimi jauž,
lai bite top ar viņas ziedu skrējām,
Jkv-ns lai saulei jaunu dziesmu pauž.

Izdevniecība un spiestuve «Tēvija» Bigā, Blaumaņa ielā 38/40. Direktors ERNESTS KBEIŠMANIS. Laikraksta «TĒVIJA» atbildīgais redaktors PAULS KOVAĻEVSKIS. SLUDINĀJUMU MAKSA: par vienslejigu petit rindiņu 23 feniņi. Darba meklētajiem
līdz 4 oetit rindiņām — 40 feniņi. Parakstīšanos pieņem: visos pasta kantoros. Abonēšanas maksa HM 1.85 mēnesi.

Dzejnieku Vili Plūdoni atceroties
Janvārī pagāja divi gadi no Plūdoņa

nāves. Bet latviešu tauta viņu neatce-
ras tikai piemAņasdienas dēļ vien. Plū-
doņa dzejas plašais iedarbības apjoms
nav piedēvējams vienīgi tam apstāklim,
ka tā ienesusi latviešu literatūrā priekš
tam nebijušas mākslinieciskas vērtības.
Būdama kvalitatīvi augstvērtīga, šī
dzeja cieši saistās ar mūsu tautas likte-
ņiem un ar to iegūst nozīmību un vietu
citā '— tīri nacionālo vērtību plāksnē,
kas nevar zust, kamēr kā organiska un
savā dziļākajā būtībā nedalīta vieniba
eksistē pati tauta. Plūdonis — blakus
Rainim un Virzām — ir dzejnieks, kas,
mācīdamies no cittautu autoru darbiem,
paņēmis tikai ar savu personību ne-
šķirami sakausējamo daļu un pats vien-
mēr sakņojies dzimtenes zemē.

Plūdoņa lielākais nopelns literatūrā
ir tas, ka viņš attīstījis līdz ievērojamai
pilnībai latviešu poēmu un balādi. No
Plūdoņa garākajiem dzejas darbiem at-
sevišķi jāmin poēma «Atraitnes dēls»
un elēģija «Rekviēms». «Atraitnes dē-
la» tematikā nav nekā neparasta — tur
rādīta apdāvināta, bet trūcīga jaunekļa
cīņa pēc izglītības un viņa bēdīgais
gals. Mūs šai darbā saista cits apstāk-
lis, kas tam arī piešķir patieso nozīmī-
gumu — Plūdoņa formālā virtuozitāte.
Saturs, izteiksmes, līdzekļi un valoda
te savienojas sintētiskā lējumā. Plū-
donis mērķtiecīgi izlieto valodas skaņu
muzikālos efektus; tie noder nevien sa-
tura illūstrēšanai,bet zināmā mērā vir-
za uz priekšu arī poēmas darbību (pie-
mēram, aprakstot vilciena braucienu).
Tādiem pašiem nolūkiem kalpo arī ono-
matopoētiskie vārdi, ritma sleidzināju-
mi un palēninājumi; saturu mainot, visi
šie līdzekļi jau laikus izlietoti, lai la-
sītāju noskaņotu vēlamajā virzienā. Tā
Plūdonis piepilda Schiller'a izteicienu,
ka jaunam saturam jādod līdz jauna
forma. Līdzīgi «Atraitnes dēlam»
plānveidīgi izsvērts un tomēr dzejiskas
inspirācijas bagāts darbs ir «Rekviēms»
kas radies skumjās par grūti saslimušo
brāli. Te sevišķi spilgti parādās Plū-
doņa modificētā ritma spēks, un tā pil-
nība dara viņa stilu plastisku un līga-
nu. Līdz šim mums nācies vairāk pa-
kavēties pie Plūdoņa dzejas intellektu-
ālās puses. Bet pats autors kādā sa-
tīriskā dzejolī (sakopojumā «Sonetas ar
ragiem un trioletas ar nagiem») par
galveno dzejā atzīst jūsmu un iejūtu,
nonicinādams ar prātu darinātos sace-
rējumus. Sim uzskatam principiāli var
pilnīgi pievienoties, taču nav jāaizmirst
prāta darbības nozīme jūtu reljefā iz-
celšanā, un cik tai liela loma, to rāda
paša Plūdoņa dzeja. Bez jau minēta-
jām Plūdonis uzrakstījis vairākas vēs-
turiskas poēmas, kur attēlotas seno
latviešu cīņu gaitas. Poēmā «Uz sau-
laino tāli» viņš, simboliskā veidā put-
nus tēlodams, dzied slavu cilvēka brī-
vības alkām, bet «Divās pasaulēs» asi
kontrastē bagātnieku un nabadzīgu
zvejnieku dzīves ainas, kas viņam va-

vērušās Bigauņciemā pavadītajā laikā.
Plūāonim paticis kavēties ari pasaku
pasaulē, un, izlietojot tautas' pasaku
motīvus, radusies skaistā bērnu poēma
«Eža kažociņš». . Meistarīgi notikumu
norise atveidota Plūdoņa balādēs, pie-
mēram, «Tīreļa noslēpumā», kur baigā
noskaņa atkal panākta ar akustisku
efektu palīdzību. No balādēm par
augstvērtīgāko jāatzīst «Salgales Ma-
ža loms». Tā ir pilna priekšnojautu
un apslēptu baiļu trīsu, kas pamazām,
bet nenovēršami aug, līdz asi noslēdzas
drausmīgajā izjūtā, tēvam izvelkot no
ūdens sava dēla līķi. Liela ir Plūdoņa
liriskās dzejas motīvu dažādība. Bū-
dams individuālists, viņšsacerējis daudz
mīlestības dzejoļu un vispār subjektī-
vas lirikas, taču nekad neatraudamies
no savas tautas un nebeigdams vērot tās
gaitas. Viņam ir pat veselas grāmatas
(«Via dolorosa» un «No Nakts līdz Rī-
tam»), kur atspoguļojas gandrīz tikai
latviešu tautas pārdzīvojumi, ilgas un
cerības. Nacionālie motīvi Plūdoņa
dzejā izpaudušies dažādi: tautas likte-
ņiem mainoties, rezignācijas un skumju
Dietā stājas lepnums un gaviles. Lielā
mērā Plūdoni saistījusi daba, un dau-
dzi dzejoļi rāda, cik panenteisks ir viņa
pasaules uzskats^ Plūdoņa dabas iz-
jūta ir tik dziļa, ka dzejoļos netraucē
pat tas, ja iespaidi izteikti neskaitāmas

reizes dzirdētos un gluži kltšejiskos
vārdos; tas pierāda tikai, ka neuis
skaisti vārdi vien rada dzejoli, bet katrs
vārds, meistara īstā vietā lietots, spēj
iegūt burvīgumu un dot vēl nekad cit-
kārt nejaustu noskaņu. Plūdoņa apce-
res dzejoļi tinas vieglas rezignācijas
krēslā. Tajos viņš pārdomā aizejošo
dzīvi un dažkārt kritiski paveras uz
viegli aizlaistajām jaunības dienām.
Prozā Plūdonis rakstījis maz. Pazīsta-
māks kļuvis viņa zvejnieku dzīves tēlo-
jums «Selgā», tāpat. «Paso.ka par vil-
ku» un iejūtīgi Uzrakstītās «Mazā An-,
duļa bērnības atmiņas». Darbodamies
literatūrzinātnes laukā Plūdonis uzrak-
stījis plašu monogrāfiju par mīlestības
dziesminieku Esenberģu Jāni un vairā-
kas literatūras vēstures. No Plūdoņa
tulkojumiem ievērojamākais ir Fr.
Nietzsche's «Tā runāja Zaratustra», kur
atdarinātas uisas lielā domātāja un
dzejnieka stila vibrācijas, nerunājot ne-
maz par satura saskaņu, un tā radīts
viens no visaugstākajiem sasniegumiem
latinešu tulkotajā literatūrā.

Jau divus gadus Plūdonis staigā no-
slēpumainajos zvaigžņu ceļos. Bet vi-
ņa darbi paliek, un tos vienmēr ar bi-
jību šķirstīs gan izsmalcinātais, gan
vienkāršais lasītājs, atrodot pārdzīvo-
jumu un veldzi.

Andrejs Johansons.

ļJivi Jļ&hasKārlis Ābele

Balāde

Vai tu manis nebaidies, skaistās Meždegu Intas?
Zini tak: mums Meždegām galvas pilnas ar zintēml
Visai dzimtai divējas dabas dīvainas dotas:
Patīk drānas samtainas, patīk vizuļu rotas.
Un kad zelts sāk mirgas mest, liesmām plandoties svecēs,
Tad vienalga, ja tā dēļ kaut kur asinis recē.
Tad sirds klusi gavilē baigi sērīgā priekā,
Tad mēs nejūtam nekā, nav ko žēlot nenieka.
Tāda esmu arī es — vari smieties vai bārties!
Mūsu dzimtā šad un tad kuras ,.. raganu sārti...
Bet kad kāzu lūgšanu par mums priesteris saka,
Visas zintis kārigās iekrīt nemaņas akās,
Un mēs sievas mīlamas, mātes svētītas kļūstam —
Mīļais, mani neatstāj ļauno iegribu gūsiā!
Pasargāt kaut tevi es spētu sniegainā ceļā:
Daudzkārt putenī zūd viss, vezums akacī veļas,
Daudzkārt ļauni asmens zib meža biezokņa ēnā —
Ņem šo vāli — ceļš ir tāls, linu vezumi lēni.
Bet ko dāvāsi par to savai līgavai Intai?
Vai būs sudrabs skanīgais? Varbūt caurspīdīgs dzintars?
Gredzenus? Ak ja! Bet teic: būs tie gredzeni... zelta?
Liekas... zeltains mākonis starp mums vīdamies veltos.
Liekas, vilki sakaucas tālā dumbrā ja ēnā ...
Vēl nav mūsu kāzu rīts? Kāpēc laiks iet tik lēnām?
Rīgas kungi smaida vien: lini tīri un gari.
— Šoreiz vajadzīgs man zelts, — prieku līgavai darīt.

Zibot makā'sabirst zelts. — Teic, ko gribi par vāli?
Seni raksti vīdamies kokā iegriezti bālē...
— Vai tad jūs to neziniet, gudrie pilsētas kungi:
Galva pirmā jāatdod, tad tik sitamā rungai
Drošs un priecīgs ceļa vīrs, ja tam runga guļ blakām,
Lai draud cilvēks kārs un ļauns, lai vilks zirgam krīt sakās
Runga pasargās aizvien, gaisam šalkt lai liek roka,
Runga — vecu laiku darbs, sīksta pīlādža koka...
Sliecēm čīkstot, ceļa vīrs snaudā neaizver acis,
Skatās: it kā pelēks vilks grāvī ceļmalā placis.
Melna ēna pēkšņi lēc, zobi iekožas krūtīs,
Gredzeni un gūtais zelts kur zem oderes šūīi.
Drāna ieplīst, kamanās zelts birst, noskanot seri —
Te nāk sitiens spēcīgais, un vairs nemana zvēra.
Laikam runga trāpīja tieši negantam pauri.
Dievs! Tā balss kur dzirdēta, kas skan žēlīgos auros!
Krākdams auļo tālāk zirgs. Apklust dīvainās gaudas.
Labi: rokā gredzeni, netrūkst arī ne naudas.
Gredzens paliek nedāvāts: lielas Meždegās bēdas —
Vakar zuda silmalā Intas steidzīgās pēdas.
Bet tad pat pie lielceļa, skaitot tēvreizi svēto,
Svešu meitu apraka — ārpus kapsētas sētas.
Kājās kurpes sabristas — laikam nākusi tālu,
Skropstās dzidru salušu daudz bija asaru bālu.
Ejot baigā mūžībā, it kā mulsuma mokās
Kaut ko tverot zaudētu, plētās stingumā rokas.

Latvju dzejas antoloģija «Likteni»
Mūsu lirikai ar pavisam retiem izņē-

mumiem ir lemts liktenis, ka to daudz
slavē, bet samērā maz lasa. Tomēr šajā
apstāklī neslēpjas nekādas briesmas,
nedz pašai lirikai, nedz tās plašajam,
bet līdz dzejas patiesai izpratnei neno-
kļuvušajam daudzinātāju pulkam, kam
pietiek ar dažiem vizuļainā dzejas ka-
mola pavedieniem un apziņu, ka šajā
kamolā patiesi savērpts labākais, ko
spējis izraisīt tautas dzīvais gars. Vie-
nīgi aklo dabas spēku savaldīšanai un
kalpināšanai nepārtraukti vajadzīga cil-
vēku roku iedarbība, turpretim cilvēka
paša speķus izraisa jau tikai ticība, pār-
liecība un apziņa_ par tādas autoritātes
esamību, uz ko šī apziņa dibināta. Vis-
trakāko ērzeli rāmu padara jau tas vien,
ja viņš "zina, ka groži atrodas spēcīgās
rokās. Tas ir jebkādas autoritātes pastā-
vēšanas priekšnoteikums un uz to dibi-
nāta arī lirikas, kā vārda mākslas aug-
stākā un intīmākā paveida, autoritāte.
No šī viedokļa dzeju antoloģijām, kuru
mums nav bijis mazums, allažpiedēvētā
lirikas popularizēšanas nozīme ir bijusi
daudz niecīgāka par viņās ietverto ap-
stiprinājumu, ka no paaudzes uz paaudzi
koptais dzejas dārzs nevien neko nav
zaudējis savā dažādīgumā, krāšņumā un
kuplumā, bet sazēlis arvien gleznāks,
košāks un bagātāks. Nav nemaz v lā-
dzīgs, lai ikviens, kas mēdz dzeju pie-
minēt, zinātu visu lirikas dārza smalko
un sarežģīto celiņu tīklu, jo to audums,
kā viss, kas veidojies daudzos mūžos,
galu galā gluži pilnīgi pārskatāms nav
vairs pat visasinātākam skatam; pietiek
ar apstiprinājumu, ka šis smalkais au-
dums pastāv, ka viņa tapšana nav ap-
stājusies un arvien veidojas tālāk.

No šādas domas, šķiet, vadījusies arī
nule iznākušās jaunākās dzejas antolo-
ģijas Likteņi sastādītāja dzejniece Vero-
nika Strēlerte. Ne velti antoloģijas ie-
vadvārdos viņa norāda, ka pēc boļševi-
ku posta gada, kas dziļi skāris arī mūsu
rakstniecību, tagad pulcinot dzīvos dze-
ju rakstītājus vienā grāmatā, «vislabāk
iespējams pārliecinoties vai bažām, kā-
das mēdz izskanēt par mūsu dzejas ra-
dītāja spēka stiprumu, ir kāds pamats?»

Antoloģijā atrodami 35 dzejnieku dar-
bi, pie kam boļševiku apcietinātie un uz
padomiju aizvestie dzejnieki pārstāvēti
ar Atta Ķēniņa darbiem. Autori lūgti
sniegt krājumam pēc iespējas jaunākus
darbus, uzticot pašiem autoriem ari sa-
vu dzejoļu izvēli, izņemot tos gadīju-
mus, kad dzejoļu bijis par daudz, vai
par maz. Dzejnieki pie tam izvēlē nav
ierobežoti ar noteiktiem tematiem, bet
viņiem atstāta iespēja «parādīt savu

mākslu tas formu un satura dažādībā.
Tāpēc arī antoloģija nepretendē ne uz
kādu ārēju viengabalainību, bet ļauj
lasītājam iepazīties ar katru autoru at-
sevišķi visā personības īpatnīgumā». Ja!
arī daudzu apstākļu dēļ krājums nepāri
stāv visus dzīvos latviešu dzejniekus,
tad antoloģijā tomēr «atrodami gandrīz
visu mūsu dzejas virzienu raksturīgākie
pārstāvji», līdz pat visjaunākajai paau-
dzei. —

Kā redzams, vēl lielāku pietāti pret
autoriem no sastādītājas puses nekā še,
grūti iedomāties. Līdz ar to atkrīt jeb-
kādas ierunas par sastādītājas personī-
go gaumi vai simpātijām, kā tas nereti
noticis līdzīgos gadījumos agrākos ga-
dos. Strēlertes darbs un pūles te guvis
to cildenumu, kurā pieticīgums, savieno-
damies ar labi padarītā darba apziņu,
dod darītājam lēnu, bet solidu mirdzu-
mu.

Būtu pārgudrība īsās avīzes piezīmēs
mēģināt skicēt to ainu, kāda šo 35 an-
toloģijas autoru darbos veidojas par lat-
viešu dzeju. Tāpēc apmierināsimies ar
paris raksturību pieminēšanu. Pirmkārt:
pēdējos gados mazāk manāma kļuvusi
jauno dzejnieku parādīšanās pa zinā-
miem laika sprīžiem pudurveidīgi, kas
vienu laiku mušu literatūrā jau bija kļu-
vis it kā par nerakstītu likumu. Tagad
šo puduru principu, šķiet, uzveicis indi-
viduālais, jo, piemēram, ap antoloģijas
visjaunākajiem autoriem — Andreju
Eglīti vai Mirdzu Cuibi — vairs nere-
dzam arī citu tā paša laika personu gru-
pējumus. Tomēr aplam būtu šo parādību
iztulkot par dzejas spēku apsīkšanas pa-
zīmi; arī «puduru laikos» taisni īpatā-
kas un stiprākās personības izauga un
attīstījās savrup no puduru grupēju-
miem, piem. Jānis Medenis, Zinaīda Laz-da u. c. Otra raksturība, ko atklāj Lik-
teņi, ir tā, ka pēdējos gados ioti strauji
audzis dzejnieču skaits: no antoloģijas
35 autoriem 15 ir sievietes. Pietiek at-
cerēties, ka priekš 25 g. mūsu dzej-
nieces varēja saskaitīt pie vienas rokas
pirkstiem, lai saprastu, ka šajā ziņā no-
tikušas lielas pārvērtība», kas, droši
vien, iespaidos arī pašu lirikas nokrāsu,
padarot to bagātāku ar jaunām noska-
ņām.

Noslēgumā: Likteņi ir ļoti solida dze-
ju antoloģija tiklab apjomā, kā ietērpā
un sakārtojuma un atbilst mūsu lirikas
solīdajiem sasniegumiem, dodama tādu
priekšstatu par latviešu dzejas pašrei-
zējo stāvokli, kas pilnīgi noraida bažas
par mušu dzejas radītājiem spēkiem un
to stiprumu. J. Noleja.

MPPļgilBB^^
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