
Austrumos tikai lokāla rakstura
uzbrukumi

Vadoņa Galvenajā mītnē, 1942. gada 17. aprīlī

Bruņoto spēku virspavēlniecība ziņo:
Kādā austrumu frontes vidusdaļas

sektorā ienaidnieks uzbruka ar stiprā-
kiem spēkiem; uzbrukums atvairīts.
Ari pārējie lokālā rakstura pretinie-
ka uzbrukumi frontes vidus un zie-
meļu dajā tāpat palika bez panāku-
miem.

Gaisa uzbrukumos padomju aizmu-
gures sakaru līnijām un lidlaukiem
ienaidnieks cieta ievērojamu? zaudē-
jumus lidaparātu un ripojošā mate-
riāla ziņā. Kerčas pussalā sekmīgi
bombardētas ostu ierīces.

Gaisa kaujās virs Lamanša un Ang-
lijas dienvidu piekrastes vācu iznī-
cinātāji vakar dienā notrieca 11 angļu
lidaparātu.

Vācu kaujas lidmašīnu eskadriļas
pagājušā naktī uzbruka Sautemptonas
apgādes ierīcēm, pie kam novērotas
eksplozijas un ugunsgrēki.

Sviras frontē iznīcināti lielāki
pretinieka spēki
Berlīnē, 17. aprīlī (DNB).

Par cīņām austrumu frontē vācu
bruņoto spēku virspavēlniecība sniedz
šādas sīkākas ziņas:

Frontes vidusdaļā 16. aprīlī turpinā-
jās atšķelto un izklīdināto ienaidnieka
spēku iznīcināšanas operācijas. Ie-
lenkto boļševiku spēku grupu izlauša-
nās mēģinājumi visur beidzās ar ne-
veiksmēm. Iztirot kādu mežu apvidu
no izklīdināto boļševiku vienibu atlie-
kām, vācu spēkiem dažos atsevišķos
gadījumos ienaidnieks vēl mēģināja
pretoties. Salaužot šo pretestību, vācu
spēki pretiniekam nodarīja smagus,
asiņainus zaudējumus.

Atvairīšanas cīņās frontes vidus-
daļā pēdējās dienās atvairīti vairāki
ienaidnieka uzbrukumi, kurus atbal-
stīja tanki un artilērija. Kādas vācu
motorizētās kājnieku divīzijas operā-

ciju rajonā vien pēdējās piecās dienās
iznīcināts 31 ienaidnieka tanks un
vairāki citi smagi bojāti.

Sviras upes frontē _ boļševiku kopš
vairākām dienam uzsākto uzbrukumu
spars vakar sāka manāmi atslābt. Boļ-
ševiku uzbrukumu smaguma punkts
atradās Oņegas ezera piekrastes rajo-
nā, kur vācu un somu spēkiem izde-
vās ielenkt un iznīcināt stiprākus pa-
domju spēkus. Vakardienas cīņās vien
šai frontē boļševiki zaudējuši ap 2000
kritušo.
Pie Amerikas kuģus torpedē pat

visseklākajos ūdeņos
Berlīnē, 17. aprīlī (DNB).

Par vācu zemūdeņu panākumiem
bruņoto spēku virspavēlniecība
sniedz šādas sīkākas ziņas:

Ienaidnieka nogremdētie transporta
un tankkuģi, kas minēti virspavēlnie-
cības pēdējos ziņojumos, torpedēti tik
tuvu Amerikas piekrastei, ka seklā
ūdens dēļ tie pat _ pilnīgi nenogrima
un vācu zemūdenēm nācās šo kuģu
virs ūdens vēl redzamās daļas apšau-
dīt ar artilēriju. Tas, ka ienaidnieka
kuģi nogremdēti Amerikas piekrastes
vislielākā tuvumā, liek secināt par
amerikāņu tirdzniecības kuģu ceļu
maiņu. Amerikāņu kuģi tagad, lai iz-
vairītos no vācu zemūdeņu uzbruku-
miem, spiesti virzīties gar pašu pie-
krasti. Vācu zemūdeņu operāciju ra-
jonu izplešana līdz pašiem seklāka-
jiem piekrastes ūdeņiem no jauna pie-
rāda vācu zemūdeņu apkalpju sevišķi
rūpīgo apmācību.

Vācu kalnu strēlnieki Doņecas apgabalā
priecājas par pavasafa saulainajām
dienām. Uzņēmumi — pirmā sauļo-
šanās. Tas, kas patīkams galvai, šķiet,

noderēs arī naglotajiem apaviem!
«W«ftbitd»

Eiropas jaunatnes
manifestācija
Drēzdenē, 17. aprīlī (DNB).

Šodien Drēzdenē atklāja pirmo Eiro-
pas studentu frontes cīnītāju sanāksmi,
kurā pārstāvētas pavisam 16 nācijas;
šīs sanāksmes mērķis — paust jaunat-
nes gribu visiem spēkiem turpināt cīņu
pret bolševismu līdz galīgai uzvarai un
kopīgi piedalīties Eiropas jauncelšanas
darbā.

Atklājot ārzemju studentu sanāksmi,
vācu studējošās jaunatnes vadītājs Dr.
Scheel's paziņoja, ka bez 16 nāciju pār-
stāvjiem sanāksmē kā viesi ieradušies
arī Šveices, Zviedrijas, Taizemes. In-
dijas un Arabijas nacionālo studentu
apvienību pārstāvji. Dr. Scheel's se-
višķi izcēla šīs sanāksmes nozīmi brīdī,
kad Eiropas nācijas atro::as cīņa par
rietumu kultūras eksistenci. PašrsizejS
cīņa. uzsvēra Dr. Scheel's, nav cīņa par
varu, bet gan revolūcija, un līdz ar to
jauna laikmeta sākums. Vācijas izglī-
tības ministrs Rust's apliecināja savu
gandarījumu par jauno akadēmisko
karavīru gribu būt Eiropas nāciju cī-
ņas priekšējās rindās, kā arī paī visu
Eiropas tautu 5ās jaunatnls ap-
reni-anos kopā ar saviem vācuf cīņas
biedriem cīnīties pret pasuules ienaid-
nieku — bo]ševismu. Ministrs noslē-
gumā konstatēja, ka visā Eiropā tagad
nostiprinājusies atzina par šīs cīņas
nenieciešamību.
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skaļā atbalss Londonā un Vašingtonā
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Francijas jaunakursa

Angļu un amerikāņu rūpes par franču kara floti un kolonijām

Berlīnē, 18. aprīlī.

Kādas Eiropas valsts politiskā stā-
vokļa vēsturiskā attīstība pēdējās die-
nās pārdzīvo savas izšķīrējās stundas
un jau šodien tā pilnīgi tiks pa-
sludināta atklātībai: proti — Francijas
valdības pārveidošanās.

No pirmā skata visa šī notikuma no-
zīme un svars tieši neizpaužas. Bet
ja vēro Francijas notikumu reakciju
Londonā un Vašingtonā, nemieru, kādu
tur radījusi Lavala un Darlāna pie-
saistīšana Francijas valsts vadībai, tad
kļūst skaidra šo notikumu tālejošā
starptautiskā nozīme. „Pirmais iespaids.
ko Londonā un Vašingtonā izraisījusi
ziņa par kabineta pārveidošanos Fran-
cijā, līdzinās dūrienam lapseņu
midzenī." «Kombinācijas un vis-
dažādākās spekulācijas tagad mainās
ar satraukumu un neapslēptu īgnumu.
Visu šo kombināciju smaguma punkts
tomēr koncentrējas divi galvenos vir-
zienos:

1) Viens no svarīgākiem
^

jautāju-
miem, ko reizē ar komentāriem par
„jauno kursu Francijā" izvirza anglo-
sakšu nometnē, ir jautājums par
franču kara floti. Juras kara
pašreizējā stadija to arī dara loti viegli
saprotamu. Ja jau angļu valdība pirms
gadiem tikai Francijas flotes dēļ at-
ļāvās starptautiskās tiesības un tautu
sadzīvē nedzirdētu varas aktu pret savu
kādreizējo sabiedroto, dodot pavēli sa-
viem flotes spēkiem uzbrukt franču
eskadrai pie Oranas un Dakaras, tad
var saprast, cik svarīga šī problēma
Anglijai ir tagad pēc angļu karaflotes
smagaiiem zaudējumiem Atlantijas
okeānā, Vidusjūrā un Indijas okeānā.

2) Nākamais jautājums, kas Franci-
jas valdības pārveidošanās deļ Londo-
nas un Vašingtonas militārās un poli-
tiskās aprindās tagad ļoti asi atkal
nostājies uzmanības degpunktā, ir
franču koloniju lieta. Angļu
un amerikāņu prese un _ pat oficiālas
personas savā satraukuma par franču
flotes un koloniju turpmāko likteni ta-
gad ar brīdinājumiem un pat atklātiem
draudiem mēģina iebaidīt jauno franču
kabinetu, pat iekams tas nav paguvis
sastādīties.

Vilhelma ielā šīs kombinācijas apzīmē
par nekautrīgu iejaukšanos Francijas
iekšējās lietās un izsaka pārliecību, ka
uz šo Londonas un Vašingtonas izturē-
šanos patlaban tikai topošā jaunā fran-
ču valdība pati pratīs dot pienācīgu at-
bildi. Pretējai šādai angļu—amerikāņu
nostājai Berlīnes oficiālās aprindas jau-
tājumam par franču valdības pārkārto-
šana? Bekām Eiropas politiskās dzīves
turpmākā attīstībā un it sevišķi —
kara turpmākā norise, nepieskaras
ne ar vienu vārdu. Vācija šai
jautājumā pirmo vārdu grib at-
stāt Franciias iaunaiam ministru

Pa tālruni no mušu
Berlīnes redakcijas

prezidentam Pjeram Lavalam. „Viens
stāvoklis tomēr jau tagad neapšaubāmi
skaidrs," — konstatēja vakar valdības
pārstāvis Vilhelma ielas preses kon-
ferencē, — „proti, ka ar Lavala valdī-
bas nodibināšanos galīgi iznīcināti visi
angļu un amerikāņu plāni un cerības
par kaut kādu Francijas piesliešanos
anglosakšu kara politikai un sabiedroto
militārai frontei." Sī atziņa, pēc Ber-
līnes kompetentēto aprindu viedokļa, ir
daudz nozīmīgāka un svarīgāka nekā
katra spriedelēšana un kombinācijas
par franču floti un kolonijām.

Savienotās Valstīs satraukumu par
stāvokļa attīstību Francijā vēl lielā
mērā palielinājis valdības rīkojums Sa-
vienoto Valstu vēstniekam Francijā zi-
ņojuma sniegšanai ierasties Vašingtonā.
Tāpat nemieru palielinājis uzaicinājums
visiem Savienoto Valstu pilsoņiem, iz-
ņemot diplomātiskos un konsulāros
darbiniekus, atstāt Franciju un at-
griezties Savienotās Valstīs. Ņujorkas
prese šos apstākļus uzskata par zīmi,
ka ar Lavala nākšanu franču valdības
priekšgalā saistīsies ari galīgs lūzums
amerikāņu—franču attiecībās. Laik-
raksti tagad cenšas viens otru pārspēt
ar minējumiem par jaunās Višī valdības
turpmāko rīcību šai virzienā.

Londonas preses slejās notikumi
Francijā nobīdījuši otrā vietā pat zi-
ņojumus par ģenerāļa Maršala un
Hopkinsa gaitām Anglijas galvaspil-
sētā. Visi vēl pirms dažam dienam tik
kliedzošie daudzslejīģie virsraksti par
«otrās frontes radīšanu» kā uz burvja
mājienu nozuduši no Londonas laik-
rakstu slejām. Grandiozās kombinā-
cijas par ofensīvu Eiropā, Āfrikā vai
Āzijā vai pat visos trijos kontinentos
uz reizi pēkšņi saplakušas līdz «ves-
tes kabatas ekspedīcijas» apmēriem,
lai tikai nepieļautu Vācijai, Itālijai un
Japānai pretinieka pilnīgi netraucē-

tām gūt brīvas rokas katra plānotā
mērķa sasniegšanai. Tā «Daily Mail»
militārais redaktors liek priekšā agrā-
ko triju karalauku vietā sākt uzbru-
kumu tikai vienā frontē, proti, Atlan-
tijas okeānā un visus Tālos un arī
Tuvos austrumus pamest likteņa ziņā.

Vēl atklātāk izsakās angļu laik-
raksts «Dailv Mirror», kas pauž ie-
spaidīgu apakšnama nogrupējumu un
plašu angļu aprindu domas. Vilhelma
ielas aprindās Berlīnē «Daily Mirror»
atbildīgā redaktora šīsdienas ievad-
raksts «Lielais bet» guvis sevišķu ie-
vērību. Vēl nekad agrāk Anglijas
presē nav parādījušies tik asi uzbru-
kumi Čerčilam. Lai izvairītos no cen-
zūras, autors tāpat kā Šekspīrs «Jū-
lijā Cēzarā» Marka Antonija sarunā
ar Brutu — kombinējis glaimus ar
visasākiem uzbrukumiem. Tie izteikti
piecu jautājumu formā:

1) Ministru prezidents, bez šaubām,
ir īstais vīrs savā vietā, bet — kāpēc
tam nav izdevies Indiju padarīt par
vienīgo angļu ieroču arsenālu Tālajos
austrumos?

2) Vinstons Čerčils neapšaubāmi ir
tik pat liels vīrs kā Viljams Pits-Jau-
nākais un arī izskatā līdzīgs šim izci-
lam angļu valstsvīram, bet — kāpēc
mūsu kuģniecības stāvoklis ar katru
dienu kļūst ļaunāks?

3) Premjers ir liels uzvaru organi-
zators, bet kāpēc mēs visās kaujās
ciešam neveiksmi?

4) Premjerministrs drosmīgi un cēl-
sirdīgi uzņēmies atbildību par visām
neveiksmēm, bet kāpēc viņš tik stūr-
galvīgi turas pie nepareiziem vīriem
nepiemērotos posteņos?

5) Vinstons Čerčils atkal teicis vie-
nu no savām lieliskajām runām, bet —
kāpēc viņš tik daudz noklusējis?

īsi sakot — tā noslēgumā raksta
«Daily Mirror» redaktors — premjer-
ministrs ir pilnīgi neaizstājams, bet
neraugoties uz to mēs labprāt vēlētos,
lai lielāko daļu no tā, ko tas darījis,
tas būtu darījis citādi. OB.-G.

Līdzšinēja Francijas valdība atkāpusies
Višī, 17. aprīlī (DNB).

Pēc ministru padomes sēdes šodien
publicēts sekojošais Francijas valdības
paskaidrojums: „17. aprīlī valsts galvas
maršala Petēna vadība notikušajā mi-
nistru padomes sēdē prezidenta vietnieks
admirālis Darlāns nodeva valsts galvām
savas valsts sekretāra amata pilnvaras.
Par valsts galvas vietnieku izraudzītais
admirālis Darlāns deklarēja, ka paklau-
sot maršala aicinājumam un pakļaujoties
viņa tiešai autoritātei, tas pārņem zemes,
jūras un gaisa bruņoto spēku virspavēl-
niecību. Pēc tam visi ministri un valsts
sekretāri nodeva maršalam Pelēnam, sa-

vas amata pilnvaras. Maršals pateicās
admirālim Darlānam un visiem pārējiem
valdības locekļiem par pašaizliedzīgo
līdzdarbību, kādu tie viņam parādījuši
vadot Franciju pašreizējos grūtajos ap-
sātklos."

Pēc ministru kabineta sēdes maršals
Petēns apspriedās ar Lavalu. Lavals mar-
šalam iesniedza pirmo personu sarakstu,
kuras būtu vēlams piesaistīt jaunās val-
dības darbam. Pēc tam notika Petēna, La-
vala un Darlāna apspriede

Līdzšinējā valdība uz pēdējo sēdi sa-
pulcēsies niektdien.

ļgstitilnu&Lšipm&$
Uzticībā vienmēr ir divi dalībnieki,

bez kuriem tā nevar ne rasties, ne pa-
stāvēt. Viens uzticību dod, otrs saņem
un piepilda. Abi līdzvērtīgi, cienījami,
jo tikai cienījamam var uzticību dāvāt
un tas tikai no cienījama var to pie-
ņemt. Naidā un nenovīdībā šis vērtī-
gais gara zieds nespēj plaukt. Tāpēc
labi, ja dzīvē atrodam uzticības esību.
Tas nozīmē, ka divi nolēmuši savu ceļu
iet bez aizdomām un viltus.

Un tieši kara apstākļos dzimst vis-
košākie draudzības, mīlestības un
uzticības ziedi, jo kara ārkārtīgā pie-
pūle un varonibas prasība piepildās ti-
kai kopā ar tiem. Cīnītāju draudzība
ir visciešākā pasaulē. Un kopējā lik-
tenī arī uzticība kaldinās .vistīrākā
veidā gan vīru, gan tautu starpā.

Tāpēc dabīgi un labi, ka arī latviešu
tautas attiecības pret šīs cīņas galveno
varoni — vācu karavīru pirmā kārtā
veidotas uz uzticības pamatiem.

Ar gandarījumu redzam, ka latvietis
savu uzticības pienākumu godīgi un ar
augsti vērtējamu gatavību pilda. Ai-
cinājumi ziedot frontei gan pārtiku, gan
kažokādas, vilnu, slēpes un metālus ir
taču pilnigi brīvprātīgas akcijas. Bet
darbos vēl vairāk nes upurus latviešu
zemnieks, jo viņš spēj dot ļoti vēr-
tīgās mantas kara vešanai — pārtiku
un darbu tās ražošanai.

Mūsu zemkopības sasniegtais līmenis
ir sūra darba rezultāts, jo visumā ir
augstāks par samērā plānās zemītes de-
vīgumu. Latvietim zemes darbs nekad
nav bijis komerciāli aprēķināts, jo tad
viņš uz savas zemes dzīvot nevar. Ti-
kai pieķeroties, tai iespējams dot darbu
tādā pakāpē, līdz kādai aprēķinātājs
cilvēks nekad nebūtu gājis. Tas ir
darbs no saules līdz saulei, kad zemes
skopums prasa palīgā sirdi, lai varētu
visu veikt. Tādos apstākļos, dabīgi,
vēl grūtāk šķirties no sava darba aug-
ļiem.

Bet ko mēs dzirdam pagastos? Lie-
lāko paļāvību uzticības devējam un ap-
ziņu, ka tāds vienīgais ceļš. Frontei
jābūt kārtībā — parastais zemnieka
slēdziens, kas atvieglo viņa upuri. Un
viņš ved prom savas piena govis un uz
laiku atvadās no sava jaunākā darba
lauka — piensaimniecības, kas jau bija
ieguvusi pasaules vārdu.

Pēdējās dienās zemnieks nes jaunu
upuri. Viņš ved rādīt savu labāko zirgu
un zina, ka zināms skaits no pagasta
būs jāatstāj valstij cīņas vajadzībām.
Būtu nemākulīga izlikšanās sakot, ka
tas nav nekas. Nē, tas ir ļoti nopietns
notikums. Zirgu skaits jau tā nesa-
sniedz skaitu, ko prasa apstrādājamie
hektāri. (Boļševikus šinī lietā mēs pie-
minēsim ilgi). Zirgs nav ražojums, ko
zemnieks dod kā darba augli. Zirgs
mūsu apstākļos pats ir ražotājs, zem-
nieka palīgs un arī draugs un biedrs.
No seniem laikiem zirgam piederējusi
saimnieka lielākā pieķeršanās, jo viņš
zina, ka tikai kopā ar šo gudro lopu
var likt zemei dzīvot un augļus nest.
Tagad kara dzīves nepieciešamība vie-
nam otram liek šķirties no tā.

Tāpēc nopietni jāvēlas un godīgi jā-
paļaujas, ka pagasta dzīves vadītāji
kārtos šo lietu ar vislielāko nopietnību
un taisnības sajūtu. Kad pagasta ve-
cākais ņem rokā savu saimnieku sa-
rakstu, šo lietu kārtojot, tad draudzībai
un radniecībai jāpazūd no zemes vir-
sus. Viņam jāņem vērā daudzi ap-
stākļi un tad savam goda prātsm
jāļauj lemt. Viņam jāzina, ka lat-
viešu pateicība taisnīgam vīram ir aug-
stākā balva un cieņa, bet arī jāzina, ka
ļaužu valodas par ,.draugu būšanu" ir
kauns, kas pavada viņu un tautu un ar
laiku būs izpērkams, kaut arī šis kauns
nav juridiski pienaglots ar tiesas sprie-
dumu.

Ja tā ir un būs, tad katrs upuris
kļūst vieglāks.

Mēs zinām, ka šodien vīri nes dzīvī-
bas upuri. Tas ir lielākais starp upu-
r iem, kam blakus stāvēt nevar neviens
cits.

Arī latviešu zemniekam tāpēc lietu
apstākļi ir skaidri. Viņš saprot, ka bez
nopietnas vajadzības viņam zirgs ne-
būtu jādod. Viņš arī zina, ka jo lie-
lāku līdzdalību prasa no kāda, jo lie-
lāku uzticību tas bauda. Bet arvien
lielākiem darbiem to piepildot, mēs
paaugstinām sevi uzticības kāpnēs. Nav
viegls dažkārt šis ceļš materiāli un fi-
ziski, bet sirdij tas viegls tik ilgi, ka-
mēr abi tā gājēji savstarpējā uzticībā
turas pie vecās zemnieku gn.
Js.o sēsi. to pļausi. V. U.
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Pirmdien, 20. aprīlī, Lielvācija svin sava Vadoņa

| un Jaunās Eiropas veidotāja Ādolfa Hitler'a

53. dzimšanas dienu. Karš, kuru Ādolfa Hitler'a

vadītā Vācija izcīna pret cilvēces lielāko ienaid-

nieku — bolševismu, nav tikai Vācijas cīņa vien,

| bet tajā apvienotas visas Eiropas tautas; no uz- I

j varas šinī karā atkarīga visas Eiropas nākotne.

ļ Ādolfa Hitler'a varonīgie karavīri atbrīvoja lat-

viešu zemi un tautu no boļševisma jūga; kopā ar j

viņa vadītiem karapulkiem cīnās arī latvju labākie

dēli. Godināsim latviešu tautas atbrīvotāju viņa

dzimšanas dienā un apliecināsim tam savu patei-

ļ čību visā Latvijā — pilsētās un laukos greznojot

namus un mājas Lielvācijas un Latvijas karogiem.

Iekšējās pārvaldes ģenerāldirektors
ģen. D a n k er s.
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'VtmvdLi un dttzjpbi
No sava brāļa lūpām nolasot kādu

svētu vardu, mūsu dvēselēs it kā pati
no sevis rodas dziļa atbalss, kas ne-
manot savā melodijā ieviļņo visu mū-
su iekšējo būtni. Turpretī no sveša
garāmgājēja krūtīm nācis tas pats
vārds aizskanētu mums garām kā ne-
dzirdēts, kā nebijis. — Tas nozīmē, ka
ir tādi vārdi, kam kādas tautas dzīvē
ir īpatnēja nozīme, sevišķs saturs un
jēga. Viegli tulkot — kaut vai ķīniski
lietu vārdus, preču nosaukumus, pat
intelekta darinātus jēdzienus, bet ne-
iespējami svešā mēlē izteikt to, kas
mūsu dzīvē īpatnējs, vienreizējs, per-
sonīgs. Ne par velti, piem., saka, ka
anglis, runājot par Dievu, domā —
kokvilnu, jenkijs — zeltu un boļše-
viks — naganu.

Boļševiku gadā mēs mācījāmies, vai
— pareizāki — šis laiks mums uzska-
tāmi atgādināja, ka ne vārdos mīt pa-
tiesība, bet cilvēku vai tautu darbos
un dzīvē, jo tur īsteni atspoguļojas
viņu gars un dvēsele, viņu asinis. Tā-
dēļ arī mūsu zemē no austrumiem
nesta «brīvība» izvērtās cietumā,
«darbs» — verdzībā, «dzīve» — aklā
eksistences cīņā, «kultūra» — primitī-
vismā un «svētums» — sātana pielūg-
šanā. Mēs bijām saskārušies ar dabas
tumšajiem spēkiem, kas šļupstēja cil-
vēku valodā un tērpās cilvēku drēbēs.

Viens tāds vārds, kam mūsu, tāpat
kā vācu, dāņu, somu un igauņu tautu
dzīve ir cits saturs un cita jēga nekā
austrumu vai veco rietumu tautu dzī-
ve, ir darbs. Jo personīgāka un brīvī-
bas alkstošāka kāda tauta, jo bagātāks
un daudzveidīgāks viņas darbs. Radī-
šanas priekā un darba daudzveidībā
realizējas ari latviešu dzīve un dzīves
jēga. Ir zemes, kur vienlīdz cienījami
visi «darba» veidi, ir tautas, kas savu
eksistenci dibinājušas uz krāpšanu, ir
tautas, kas kļuvušas varenas ar pirā-
terijas un dabas bagātību izlaupīšanas
palīdzību. Mes sajūtam, ka īstā cilvē-
cīgas darbības jēga atklājas vienīgi
darba radīšanas īpašībā. Ar dziļu mī-
lestību mēs uzlūkojam savus iekoptos
laukus, ar dziļu cienību vācu tautas
lieliskos sasniegumus kaut vai, piem.,
sintētisko vielu iegūšanā. Jo viss tas,
ko kāda paaudze atstāj kā pēdas, kā
atlikumu no sevis, ir viņas radošā ga-
ra produkts un tās totālās vērtības
apliecinātājs.

Cilvēks atšķiras no dzīvnieka tajā
momentā, kad tas eksistē ne vairs pa-
teicoties dabas bagātību izsaimnieko-
šanai un jaunu teritoriju noplicināša-
nai, bet gan ar zemes kopšanas, atjau-
nošanas un auglības pacelšanas palī-
dzību. Cilvēcīga būtne kļūst par kul-
tūras cilvēku tajā brīdī, kad viņas ek-
sistence vairs nav akli padota tiem li-
kumiem, kam nenovēršami pakļautas
visas pārējās dabas parādības . Ener-
ģētisko procesu lietderības grāds au-
gu valstī ir 1—5%, dzīvnieku valstī
10—30%. Vienīgi sapratīga cilvēka ro-
ka spēj šīs attiecības grozīt īsti cilvē-
cīga kultūra nesākas vis ar zīmju ie-
skrāpēšanu akmenī, bet — zemē. Pir-
mā vaga zemē ir pirmais cilvēka kul-
tūras darbs! Vienīgi uz šī pamata var

Aptumšošanas noteikumi
no 19.—25. aprīlim jāievēro no pīkst
20.05 Hdz 4.30.

veidoties tāda dvēseles un gara kul-
tūra, rasties tāda ētika, morāle un ie-
liģija, kas paceļas pāri primitīvās da-
bas eksistences cīņas nosacījumiem.

Ne tikai vārdu un ideju, bet
sevišķi darbu un dzīves ziņā
kulturāla tauta spēj ilgstoši dzīvot uz
zināmas teritorijas un sasniegt tur
lielu iedzīvotāju blīvumu. Nekas,
piem., tik gaiši neliecina par vācu
tautas garīgo vitalitāti, kā viņas spē-
jas sasniegt spēku briedumu ārkārtīgi
šaurā telpā, pie tam vēl maksājot
nodevas visiem tiem, kuru rīcībā at-
radās praktiski neaprobežotas dabas
bagātības. Tā ari latviešu tautas to-
tālo vērtību nenosaka viņas izcilo
dzejnieku, ne mākslinieku sasniegumi
vien, bet arī tas kopējais materiālo,
sociālo un morālo sasniegumu pārpa-
likums, kas sakņojas visā tautā un
zeme.

Mes esam radījuši daudz sava —
mes esam saņēmuši daudz ierosmes
arī no citiem. Pēdējais apstāklis ne-
mazina mūsu vērtību, bet gan to ap-
liecina: mēs esam sekojuši savas rases
attīstības_ gaitai, nelikdami ārpasaulei
sevi apgādāt un apkopt. Katra kultū-
ras misija būtu bezsekmīga, ia tas, pie
ka kādas idejas griežas, nebūtu begāts
ar savam idejām, nespētu nekā uz-
ņemt un konkretizēt darbos. Ne ide-
jas pašas ar sevi nosaka savu vērtību
— bet spēja idejas realizēt, padarīt
tās par dzīves sastāvdaļu. Ar kādu
ideju var gūt panākumus vienīgi aug-
līgā vidē, tur, kur garīgā rosme jau
pastāv, un kur tā spēj turpināties pat-
stāvīgi. Un vienīgi tas indivīds un tā
tauta, kas spēj patstāvīgi eksistēt un
radīt vērtību atlikumu līdzīgos notei-
kumos, drīkst pretendēt uz partnens-
kam attiecībām citu tautu vidū kā
garīgās tā materiālās kultūras nova-
dos.

Mēs, latvieši, esam dzīvojuši terito-
rija, _ kuras relatīvā platība un dabas
bagātības ir niecīgas, salīdzinot ar
krievu, angļu vai amerikāņu īpašu-
miem. Tomēr mūsu relatīvā attīstība,
sevišķi pēdējos gadu desmitos, ir nori-
tējusi daudz straujāk nekā viņu. Sa-
līdzinot mūsu rūpniecības un amatnie-
cības stāvokli valsts pirmajos un pē-
dējos gados, ir redzams, ka latviešu
iniciatīva nav atstājusi novārtā gan-
drīz nevienu ražošanas nozari, kas ne-
pieciešama civilizētai dzīvei. Kas pa-
zīst ražošanas būtību, tas zinās aplie-
cināt, ka visas grūtības un visu pa-
nākumu noslēpums pastāv modernas
ražošanas technoloģijas procesa dīgļa
radīšanā. Katras saimnieciskas darbī-
bas tālākos rezultātus nosaka pirmā
parauga kvalitāte un viņa radīšanā
lietotās metodes. Ražošanu vienīgi
izvērst plašumā — ko mums ar lielu
troksni «mācīja» boļševiku speci — ir
viegli atrisināms jautājums. Arī mū-
su lauksaimniecība — un tas ir gal-
venais — ir attīstījusies saskaņā ar
patiesas zemes kultūras noteikumiem.
Mēs savu zemi esam iekopuši, uzlabo-
juši, darījuši _ auglīgāku un skaistāku,
mēs esam spējuši uzrādīt lielu dzīves
atlikumu, tātad esam veikuši kultūras
darbu par labu sev un citiem.

Tālu aiz okeāniem ir kāda bagāta
zeme, kurā dzīvo dīvains ļaužu maisī-
jums. Pagājušā gadu simteņa 70-tos

gados viņi nikni karoja savā starpā,
līdz beidzot ar Anglijas svētību uz-
varēja tie, kas dzīvē par visu augstāk
stādīja naudu un nēģerus solījās celt
par gubernatoriem. Kopš tā laika viņi
ir ārdījuši, plēsuši un plicinājuši aug-
līgo zemi, līdz tā vietvietām jau kļu-
vusi par tuksnesi. Kopš paaudzēm
viņi ir rausuši no visām debess pusēm
kopā zeltu un rāvuši viens otram to
ārā no rokām. 2idu miljardierus šīs
zemes ļaudis ir kronējuši par vald-
niekiem, zeltam būvējuši plašus pag-
rabus, cilvēkiem — šaurus augstus
mājokļus. Vienā gadā viņi ir sabēruši
jūrā 2,5 milj. kg cukura. 400 000 vago-
nu labības, pienu pludinājuši pa vi-
sām_ pilsētu ielu notekām un tai pašā
laika nelikušies ne zinis par 14 mil-
joniem bezdarbnieku un viņu ģime-
nēm! — Un tomēr šīs zemes iemītnie-
ki esot ļoti svēti, dievbijīgi un tiku-
mīgi; pie tam ari vēl tik gudri, ka
visiem no viņiem esot jāmācās! Kopā
ar Kenterberijas arehibīskapa iesvētī-
tiem boļševikiem tie cīnoties arī par
latviešu labklājību un laimi...

Ir arī Eiropas piekrastē kāda savā-
da zeme — pēc ģeogrāfiskā stāvokļa
tāda kā sala, kā Āzijas galvas pilsēta,
kā pasaules centrs ... Vēsturnieki do-
mā, ka šīs. zemes pirmiedzīvotāji ienā-
kuši no Eiropas cietzemes, žīdi, tur-
pretī, apgalvo, ka tie esot cēlušies, at-
dalīdamies no_ izraeļa kopējā pulka...
Salinieku vēsturi sastāda nemitīgi
kari savā starpā, ar Eiropas konti-
nenta iedzīvotājiem un vēlāk — ar vi-
sas zemes lodes tautām. Salinieki le-
pojas ar piederību visvairāk karojušai
nācijai pasaule. Blakus karošanai un
karu organizēšanai tiem otra svarī-
gākā nodarbošanās ir bijusi tirdznie-
cība — ar vergiem, ieročiem, vecām
lāpstām un siļķēm. Zemes kopšana
šajā zemē tikpat kā aizmirsta. Sevišķi
pēdējos pirmskara gados saliniekiem
likās pat izdevīgāki ogas un augļus ie-
pirkties Holandē, nekā tos novākt sa-
vos dārzos. Jo visa pasaule šo dīvaino
zemi un viņas iedzīvotājus tā mīlēja,
ka pieveda tiem visu nepieciešamo
gandrīz par velti — jo kāpēc gan gāzt
jūrā, ja ir labi cilvēki, kas apēd? Un
par to, ka salinieki ir labākie cilvēki
pasaulē, nevienam nav nekādu šaubu.
Piem., kad boļševiki savā zemē bija
nošāvuši «tikai» 1200 arehibīskapu
un bīskapu, 7000 profesoru un skor
lotaju, 10.000 ārstu un feldšeru.
60.000 virsnieku un miljoniem strād-
nieku un zemnieku, salinieku arehi-
bīskaps nedeva vis tiem tūlīt savu
svētību. Tikai tad, kad boļševiki bija
paguvuši nogalināt vel dažus simttūk-
stošus latvju, igauņu, leišu, rumāņu,
vāciešu un — galvenais — somu, sali-
nieku arehibīskaps ieveda boļševiku
pārstāvjus baznīcā un klāja sarkano
karogu uz altāra...

Ir zināms, ka daļa mūsu naudas,
papīra un vārda «inteliģences» vēl ar-
vienu nav galīgi izšķīrusies, vai nostā-
ties zem vācu, latvju, igauņu, somu,
itāļu un rumāņu, vai ari zem Kenter-
berijas arehibīskapa iesvētītā sarkanā
karoga. Bet latvieši, darba darītāji, kā
pilsētās, ta arī laukos, bez šiem ļau-
dīm, izrādās, spēj gluži labi iztikt ta-
gad un vēl labāk varēs nākotnē.

A. Vilde.

Tautas labklājības darbs
Trešajā valstī

Šodien paiet 10 gadu kopš dibi-
nāta Nacionālsociālistiskā tautas
labklājības organizācija (NSV). Ši-
nī sakarībā sniedzam mūsu lasīta-
jiem rakstu par šo visu laiku lielāko
sociālo pasākumu.

Vēl pirms apmēram desmit gadiem
Vācijā, tāpat kā Anglijā un Savieno-
tās valstīs, bij miljoniem bezdarbnie-
ku, kas klīda apkārt savās bezcerību
gaitās. Kamēr anglosakšu zemēs nekas
nav darīts, lai bezdarbu novērstu, tik-
mēr nacionālsociālismam uzvarot Vā-
cijā, bezdarbs un sociālais posts pil-
nīgi iznīcināts. So ievērojamo sasnie-
gumu var uzskatīt par brīnumu, zinot,
ka to nacionālsociālistiskā Vācija pa-
nāca ne ar ārējiem aizdevumiem, nedz
ar labvēlīgām saimnieciskām kon-
junktūrām, bet vienīgi ar nacionālso-
ciālistiskā garā ievirzītu tau+as_ lab-
klājības darbu. Tautas labklājības
darbs Trešajā valstī radikāli atšķiras
no līdzīgiem centieniem citās zemēs.
Tādēļ ārzemnieku, kas ceļodams pa
tagadējo Vāciju, vēro un pēta pēdējo
gadu sasniegumus, nekas tā nevar in-
teresēt un pārsteigt kā sociālās dzīves
jauncelsme.

Tautas labklājības darbs Vācijā sai-

stās ar divi ļoti _popuļārām organizā-
cijām — Nacionālsociālistisko tautas
labklājības organizāciju (NSV, —
«Nationalsozialistische Volksvvohl-
fahrt») un Ziemas palīdzību (WHW —
«Das Winterhilfswerk»). NSV tagad ir
lielākā tautas labklājības organizācija
pasaulē. Tās sākumi meklējami nacio-
nālsociālistu partijas palīdzības darbā,
ķag nnivŠra nalīdztbas snjesSanu trū-
cīgujim partijas biedriem un to -ģime-
nēm, bezdarbniekiem un ievainotajiem
SA-vīriem. 1933. g. Hitlers paplašināja
šīs organizācijas uzdevumus, pie kam
tanī anvienoiās gandrīz visas skaitā

daudzās un sīkās palīdzības organizā-
cijas Vācijā. Kopš tā laika NSV ir tā
partijas sastāvdaļa, kurai uzlikts pie-
nākums kārtot visus jautājumus, kas
skar tautas labklājību un aizgādību.
Par savu viscēlāko pienākumu NSV
uzskata stiprināt tautas dzīvos, veselos
spēkus.

Ar NSV-organizāciju tautas labklā-
jības un aizgādības darbā sācies pil-
nīgi jauns posms tanīs sociālajos uzde-
vumos, kas skar minētos interešu no-
vadus. Tāpat kā nacionālsociālistiskais
pasaules uzskats, tā arī nacionālsociā-
listiskā tautas labklājības doma neva-
dās no gribas palīdzēt atsevišķajam
tautas loceklim, bet gan visam tautas
kopumam. Ja nu tomēr atsevišķajam
tautas loceklim palīdz, tad tas notiek
tautas interesēs un atbilstoši tām.
Pirms 1933. g. turpretim bija citāda
pieeja palīdzības sniegšanā.

Konfesionālās palīdzības biedrības
sniedza trūcīgajiem palīdzību žēlsirdī-
bas dēļ. Pie tam dāvanas pasniegšanu
tās devējs uzskatīja par tādu darbu,
par ko tas var cerēt saņemt grēku
piedošanu. Šinī izpratnē dāvanas do-
šana saistās ar zināmu savtību, kas
visai raksturīga žīdiem. Aprēķina ga-
ru jaužam Vecās derības vārdos;
<-Kas par to nabagu apžēlojas, tas aiz-
dod tam Kungam, un tas atmaksās
viņam savu labdarīšanu» (Zālamana
sakāmvārdi 19, 17). Āriešu morālei
šāda labdarība būtiski sveša. Ārietis
palīdz savam tuvākajam mīlestības
vārdā un apziņā, ka tam jādomā ne-
vien par savu, bet arī par kopības la-
bumu.

Kopības doma ir 1ā ka- , ietverta ari
ftaclenālSociflistiskSa tauta? iabkaji
bas atziņas kodolā. Šī kopības doma
rada sociālismu, un bez tās patiesas
realizācijas nemaz nav domājama na-
cionālsociālistiska valsts. Nacionālso-

ciālisms atšķiras no marksistiska so-
ciālisma ar to, ka tas negrib visus pa-
darīt vienādi nabagus, bet gan vienādi
bagātus. Protams, ari tad ikviena cil-
vēka personīgais krietnums, gara dā-
vanas un darba spējas pašas par cevi
vēl vilks robežas lielākai vai mazākai
labklājībai. Bet nacionālsociālisms
vienaldzīgi nenoskatās, kur bagāti
klātajam galdam blakus rēgojas tuk-
šums un nabadzība. Pēdējās parādības
nacionālsociālisms nemaz nepielaiž,
gādādams priekšlaikus par to, lai ne-
viens nevarētu iegrimt nabadzībā.
Kur kāda pilsoņa materiālais stāvok-
lis sāk šķobīties, nekavējoties sāk sa-
vu darbu NSV-organizācija. Bet ar to
ģimene, radi un pašvaldība vēl neat-
brīvojas no pienākuma, kas tiem ir
pret savu saimnieciski vājāko locekli.
Galvenais tomēr ir un paliek, ka tais-
ni tam cilvēkam, kam palīdzība ne-
pieciešama, pašam jāpalīdzas sevis
labā. Pēdējais šinī ziņā tomēr tik tālu
pabalstāms, lai tas atkal spētu iet kā
brīvs cilvēks savu ceļu. Lai tas būtu
iespējams, par to gādā NSV-organizā-
cija. Ka viņa to lieliski spējusi, rāda
piedzīvojumi ar bezdarbniekiem tjh
tādiem ļaudīm, kurus kapitālistiskā
iekārta cietsirdīgi nobīdīja pie malas.

NSV-organizācija dažu gadu laikā
panākusi, ka tās galvenais darbs vairs
nav trūcīgo tautas locekļu pabalstī-
šana, bet gan citi mērķi, kurus ap-
garo tā pati kopības doma.

NSV-organizacija pēdējos gados gal-
veno vērību piegriezusi daudzbērnu
ģimeņu atbalstīšanai, kā arī mālēs un
bērna aizsardzībai. Visa centrā tagad
stāv priekšlaicīga gādība par to, lai
nekas nelabvēlīgi neietekmētu bērnu
veselību un attīstību. Tieši NSV-orga-
nizācijas nopelns ir tas, ka zīdaiņu
mirstība pirmajā dzīvības gadā Vā-
cijā samazinājusies līdz 5°/o (dažos ap-
vidos pat līdz 3,5%).

NSV-organizācija nenodarbojos tik
daudz ar palr dz:ba-3 _ sniegšanu sasli-
mušiem un miesīgi vārgiem tautas lo-
cekļiem, kā ar tādu apstākļu un dzī-
ves iekārtojumu, kas šos tautas locek-
ļus pasarga no saslimšanas, fiziskas

un morālas panīksanas. Tādēļ NSV
rūpējas par bērnu un māšu izsūtīšanu
veselīgā vasaras atpūtā, pār zīdaiņu
pareizu kopšanu un pilnvērtīgu barī-
bu, par ceļojošu zobu kopšanas staciju
ierīkošanu u. t. t. Jau 1939. g. NSV-
organizācija izsūtīja atpūtā 353.419
mātes un 2.597.038 bērnus; tanī pat
laikā 138 ceļojošas zobu kopšanas sta-
cijas apkalpoja 159.030 skolas bērnus.

Tautas labklājības darba galvenā
interese pievērsta iedzimti veselu un
vērtīgu tautas locekļu pastiprinām at-
balstīšanā. Vļss šis darbs sevišķi
saistās ar dažādiem ierīkojumiem un
atbalsta veidiem mātes un bērna aiz-
gādībā; šī organizācija, piemēram, dod
padomus laulību noslēgšanai, rūpējas
par topošo māti, sagāejā labas atpūtas
iespējas mātei un bērniem, apmāca
mātes, rūpējas par dzīvokļu sagādi,
jaunu mājokļu celšanu u. t. t. Bēr-
niem, kas pazaudējuši savus vecākus,
NSV palidz sameklēt audžu vecākus
un krusttēvus. Visi šie centieni saistās
ar domu par tautas mūžību.

Parastajā aizgādības darba NSV-or-
gnnizacija veic tikai papildus uzdevu-
mus. Tas nozīmē, ka saskaņā ar pa-
stāvošiem likumiem sociālā aizgādība
jāveic valstij un Nacionālsociālistiskā
tautas _ labklājības organizācija pabal-
sta trūcīgās ģimenes vai personas ti-
kai papildus, ko tā dara sevišķi tad,
ja lieta grozās ap daudzbērnu ' ģime-
nēm. Ievērojamākie nacionālsociālistu
darbinieki tautas labklājības lietā to-
mēr uzsver, _ka nākotne NSV-or^nni-
zācijai bus jāveic tā darba daļa,° kos
aptver priekšlaicīgos aizsardzības pie-
nākumus tautas labklājības nodroši-
nāšanā.

NSV-organizācija ar savu darbu ie-
vērojamā mērā pāraudzinājusi vācu
tautas dvēseli. Tieši tautas labklājības
darba ikviens Lielvācijas pilsonis ie-
mantoji? iespēju sociāli domāt un r,a-
cinli rīkoHes. šfs orT.an' fici m« darbS
praktiski ieguldīta labu da'a n> na-
cionālsociālisma idejām un pamat-
jautājumiem; kā jau iepriekš minēts,
pirmā vietā izvirzījusies ideja par
tautas kopību,, vispārējo labumu un

iedzimti veselās, kā arī morāli kriet-
nās tautas daļas stiprināšanu.

Cieši ar NSV-organizācijas darbu
saistās Ziemas palīdzības
darbs. Pēdējais savā darbības lokā
iesaistījis visus Lielvācijas pilsoņus,
kuri visi 'nes savu upuri tautas kopīgo
interešu labā. Ziemas palīdzības masu
apmērus varam daļēji apjaust, ievēro-
jot, ka šinī grandiozajā daibā ieslē-
dzas miljoniem vācu sieviešu un vīru.
Jau 1937. g. Ziemas palīdzības akcijā
iekļāvās tik daudz brīvprātīgas darba
rokas, ka veiktā darba bilance varēja
uzrādīt 96 miljonus brīvprātīgi ziedo-
tas darba dienas. Tf s ir tikpat daudz,
cik visas Eiropas valstis un Amerika
pazaudēja četru _ gadu laikā streikos.
Cet gadu gada Ziemas palīdzības
darbs tikai paplašinājies. Plašie lī-
dzekli, kas sākumā noderēja trūkumS
nonākušo tautas locekļu atbalstam, —
bezdarbam un trūkumam izbeidzoties
tagad sevišķi aiziet citiem nacio-
nāli ideālistiskiem mērķiem, kas ap-
vienojas svarīgajā pienākumā stipri-
nāt bērnā un uzupurīgajā vācu mātē
(autas nākotni.

Jau pašai Ziemas palīdzības akcijai
ir ārkārtīgi Uela tautas audzināšanas
nozīme, jo ta praktiski pieradina do-
māt par tautas kopējo labumu, piera-
dina sociāli domāt, rīkoties un arī dot
upuri. So iemeslu dēļ nav paredzams,ka nacionālsociālistiskā Vācija atteik-
sies no tā savdabīgā tautas audzinā-
šanas un vienošanas darba, kas reali-
zējams ar Ziemas palīdzību.

Blakus Nacionālsociālistiskajam
tautas labklājības darbam pastāv arī
valsts sociālā aizgādība,kas savukārt uzrāda dažādus jauninā-
jumus agrākajā sociālajā politikā. Se-višķi plaši un labvēlīgi nokārtota
darba nespējīgo veco ļaužu aizgādība.

Sociālajā politikā 'jau Blsmarka lai-kā bija r;Qti daži atz-^mi panākumi,
"_ ti Ltelvacijo -"-dejos gados Jiaļ Jai-ka sasniegusi tieši žilblnoSus jaun-ieguvumus. Sie lieliskie rezultāti ir

jaunas, nacionālsociālistiskās domas
augh* Ad. Silda,

Jaunnedēļ radiofona
Katru darba dienu: 5 Vāci karavī-

riem. 6.15 Vingrošana. 6.30 Koncerts.
6.45 Zinas latv.. 7 vācu v. Tad rīta
konc. 8 Mūzika. 9 Ziņas vācu v. 12.15
Ziņas latv. un 12.30 vācu v. 12.45 Mū-
zika. 14 Ziņas vācu v. 15 Virspaveln.
zinoj. lēns atk. un īsas ziņas karasp.
picrakst. 16.45 Ziņas latv. v., 17 un
20 vācu v. 21 Ziņas latv. v., 22_ vācu
v. Tad sporta ziņas. 24 Ziņas vācu v.
0.15 Noslēgums.

Svētdien: 5 Vācu karavīriem. 6.15
Hamburgas ostas konc. 6.45 Ziņas.
7 Ziņas vācu v. 7.10 Koncerts. 8 Ska-
ņu pl. 8.45 Vingrošana bērniem. 9 Vā-
cu meistari mūzikā un literatūrā. 10
Ziņas vācu v. 10.10 Dievkalpojums
(pārr. no Arehibīskapakatedr.). 11.Latviešu tautas dziesmas. Dzied Man-
gaļu Lauksaimniecības b-bas koris
«Dzintarzeme». 11.30 Cīņa un piemiņa.
12 Tautas mūzika. 12.15 Ziņas latv. v.,
12.30 vācu v. Pēc tam Vācu tautas
konc. 14 Ziņas vācu v. 14.15 Jautrais
nedēļas kalendārs. 14.30 V. Pukata
raidāmluga bērniem «Raķetes kuģis
V 1». 15 latviešu meistari drāmas un
operas laukā. Pied. V. Briedē, P.
Brīvkalne, V. Stots, Radiofona koris
un orķ. J. Mediņa, A. Kalniņa, J. Kal-
niņa un Jāz. Vītola darbi. 16 Pēcpus-
dienas mūzika. 16.45 Zinas latv. v.

17 vācu v. Pēc tam konc. 18 Preses
apsk. 18.20 Vadoņa dzimšanas dienas
priekšvakarā. 19 Ziņas no karalauka.
19.15 Latviešu brīvprātīgo karavīru
pusstunda. 19.45 Vācijas sporta ziņas.
20 Ziņas vācu v. 20.15 R. Vāgnera ro-
mantiskās operas «Klīstošais Holan-
dietis» fragmenti (Lielvācu radiofona
skaņu uzņ.). 21 Ziņas. 21.15 Viegla
mūzika. E. Rambūra kapella. 22 Zi-
ņas vācu v. Pēc tam sporta ziņas.
22.20 Deju mūzika. 24 Ziņas vācu v.
0.15 Noslēgums.

Pirmdien: 11.30 Darbam un mājai.
14.15 Solistu konc. O. Blumberga, A.
Jēkabsons un K. Munters. 15.30 Ska-
ņu pl. 15.40 Vadoņa dzimšanas dienā
(raid. virkne). 16 Mūzika. 18 Aktuali-
tātes. 18.30 Jautra kareivju stunda.
19 Priekšlasījums: Mūsu armija. 19.15
Populāra mūzika. Pied. Vīru koris
«Dziedonis» un skaņu uzņ. 20.15
Dzimtene dziesmās un skaņās. (Skaņu
uzņ.) 22.20 L. van Bēthovena Trio
d-dūrā. op. 97. Atsk. B. Ozoliņa prof.
A. Norītis un prof. A. Ozoliņš. 23 Mū-
zika laika kavēklim.

Otrdien: 11.30 Kad ūdeņi runā (Tē-
voča Augusta sarunas ar bērniem).
12Dziesmas bērniem. 14.15 Latviešu
mūzika un literatūra. Pied. A. Ludiņa,
R. Zommers un R. Birzgalis. J. Vītoli-
ņa, E. Dārziņa, L. Vīgnera, J. Zāliša,
Jāz. Vītola, J. Ķ'epīša un I. Leimanes
darbi. 15.30 Mazā kamermūzika. Atsk.
A. Cemiņš, J. Suchovs, E. Mednis. 16
Mūzika. 17.15 Balalaiku mūzika, hu-
mors un skaņu pl. 18 Aktualitātes.
18.30 Jautra kareivju stunda. 19.15 Zi-
ņas no karalauka. 19.30 Skaņu pl.
19.45 Preses un radiofona politiskais
apsk. 20.15 Otrais Ģildes konc. Pied.
M. Vintere, A. Vanags, J. Niedra, ra-
diofona koris un orķ. B. Skultes. R.
Sūmaņa un J. Haidna darbi. 22.20
Viegla mūzika.

Trešdien: 11.30 Darbam un mājai.
14.15 Kad jautras melodijas ar anck-
dotiem kopā vijas .,, 15.30 Mākslas
raidāmspogulis. 16 Pūtēju orķ. mūzika.
17.15 Pēcpusdienas mūzika. 18 Aktuā-

li!ātes. 1C.30 Jautra kareivju stunda.

19 Priekšlasījums «Mūsu karaflote».
1015 Populāra muziķa. 20.15 RaiDS

kabarets. sk. pl. 22.20 J. Brāmsa Vi-
joļkoncerts b-dūrā, op. 77 (skaņu pl.).
23. Viegla mūzika. _. .

Ceturtdien: 11.30 Darbam un mājai.
1415 Vācu-italiešu apmaiņas konc.
14.45 Viegla mūzika. 15.30 Latviešu
mūzika un literatūra. Pied. M. Klēt-
niece un radiofona koris. 16 Pēcpus-
dienas konc. 18 J. Upmala raidām-
luga pēc J. Sārta stāsta motīviem
«Gredzens». 19 Skaņu pl. 19.15 Ziņas
no karalauka. 19.30 Skaņupl.19.Preses un radiofona politiskais apsk.
20.15 Raibs vakars. 22.20 R. Sūmaņa
Stīgu kvartets F-dūrā, op. 41 Nr. 2.
Atsk. A. Arnītis, Z. Dumpe, J. Huņ-
chens un J. Ozoliņš. 23 Viegla mu-
ziķa.

Piektdien: 8 Latviešu tautas dzies-

mas un dejas. Dubultkv. «Tēvija» un
skanu pl. 8.30 Mūzika. 11.30 Darbam
un mājai. 14.15 K. Kraujiņa pasaku
luga bērniem «Pelnrušķītei 14.45
Bērni dzied... 15.30 Solistu konc.
Pied. V. Vilka-Večeroka un_ A. Zilin-
skis. 16 Skaņu pl. 17.15 Pūtēju orķ,
mūzika. 18 Aktualitātes. 18.30 Jautra
kareivju stunda. 19 Priekšlasījums
«Mūsu. aviācija». 19.15 Skaņu pl. 19.45
Raksti no laikrakstiem. 20.15 Operešu
mūzika. Pied. H. Sakovska, A. Pried-
nieks un radiofona orķ. 21.15 Popu-
lāras mūzikas v. Pied. M. Vintere, R.
Delcmaņa kvartets, mandolīnu orķ. un
radiofona deju kapella. 22.20 Viegla
mūzika.

Sestdien: 1130 Darbam un mājai.
14.15 J. Krustiņa raidāmluga pēc V.
Veldres stāsta «Tēva parādi». 15.30
Mākslas raidāmspogulis. 16.Mūzika. 18
Aktualitātes. 18.30 Jautra kareivju
stunda. 19.15 Ziņas no karalauka. 19.30
Skaņu pl. 19.45 Preses un radiofona
politiskais apsk. 20.15 Šovakar atkal
dejas un dziesmas! Pied. M. Zeimīte,
A. Kortāns, A. Vintera kvintets, K.
Ekerts ar saviem ritmiķiem un radio-
fona deju kapella. 22.20 Viegla mū-
zika.

ĢIMENES MIERS
— Herta, man lestei iztrūkusi poga!
— Un to tu ievēroji tikai tagad? Es

to pamanīju jau pirms divām nedēļām.
«Lustīga Blatter»



Tautas Palīdzības liela naudas
loterija iet tautā

Iegādādami šādas lozes, jūs veicināsit Tautas Palīdzības darbu un variet
Vinnēt 20.000 RM. Foto «Tēvija»

Lai iegūtu līdzekļus palīdzības darbam,
Tautas Palīdzība ar ģenerālkomisāra at-
ļauju rīko lielu naudas loteriju. Loterija
būs piecklasīga, pēc iekārtas līdzīgā ag-
rākajām Latvijas sarkanā krusta naudas
loterijām. Loterijā 200.000 lozes, kas sa-
dalās divās sērijās — A un B. Katras
sērijas lozes numurētas no 1 līdz 100.000.
Dabūjamas pilnas lozes visām piecām
izlozēm, un klašu lozes — tikai vienai
klasei. Pilnā loze maksā 8 RM, bet klašu
lozes pirmajās četrās klasēs pa 1,50 RM
un piektajā klasē 2 RM. Dabūjamas arī
dubultlozes, par kurām jāmaksā divkār-
ša cena; bet ar tām arī varēs vinnēt div-
kāršus vinnestus. Pavisam izlozēs 70.000
vinnestus un 10 prēmijas, kādēļ caurmē-
rā katra trešā loze vinnēs. Vinnestu kop-
šuma pārsniedz 1.100.000 RM. Galvenais
vinnests 20.000 RM, bet galvenā prēmija
10.000 RM. Gadījumā, ja šī prēmija sa-
kritīs ar galveno vinnestu, varēs iegūt
30.000 RM, bet ar dubultlozi pat 60.000
RM. Bez šiem galvenajiem vinnestiem
72 vinnesti, kas sniedzas tūkstošos RM
katrs un 760 vinnestu simtos RM.

Izložu zīmītes sagatavos un izlozes iz-
darīs Tautas Palīdzības priekšnieka no-
rīkotu uzticības personu un Revīzijas
ģenerāldirekcijas pārstāvju uzraudzībā.
Izlozes būs atklātas, pieejamas ik-

vienam loterijas dalībniekam. Izlo-
žu techniskā iekārta būs tāda, kas
pilnīgi nodrošina visām lozēm vienādas
iespējas un izslēdz katru kļūdu vai ne-
pareizību. Pirmā izloze notiks 16. un 17.
jūnijā. Pēc katras izlozes Tautas Palī-
dzība izdos iespiestu vinnestu sarakstu
un izsūtīs to visām ložu pārdošanas vie-
tām, kur tas būs brīvi pieejams ikvienam
lozes īpašniekam. Lielākos vinnestus iz-
maksās tikai Tautas Palīdzības loterijas
daļa, bet mazākos, līdz 100 RM ieskaitot,
varēs izmaksāt visās ložu pārdošanas
vietās.

Ložu pārdošana un izsūtīšana jau sā-
kusies. Rīgas pilsētas centrā Tautas Pa-
līdzība iekārtojusi 8 īpašas ložu pārdo-
šanas vietas: loteriju daļā Skolas ielā 1,
pastā u. c. Pārējās pilsētas daļās ložu
pārdošana būs iekārtota iestādēs, veika-
los un kioskos. Gādāts arī par to, lai lo-
zes būtu dabūjamas visās pārējās pilsē-
tās un ciemos. Laucinieki var iegādāt
lozes arī savos pagastos ar vietējo Tau-
tas Palīdzības organizāciju starpniecību,
kurām visām piesūtītas arī izdalīšanai
iemaksu kartes laimes ložu iegādei.

Jācer, ka šis Tautas Palīdzības jaunais
pasākums atradīs visplašākās iedzīvo-
tāju aprindās tikpat dzīvu atsaucību, kā
visi citi tās pasākumi.

Turpmāko nedēļu darbam
Agronomu sanāksme Rīga

Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas
sasauktajā apriņķu vecāko agronomu
sanāksmē ieradās arī ģenerālkomisāra
Rīgā lauksaimniecības nodaļas pārstā-
vis kara padomnieks Dr. Suckow's un
deva norādījumus par lauksaimnieku
turpmāko nedēļu darba, sevišķi pava-
sara sējas, veikšanu. Sos darbus veicot
vajadzēs pārvarēt daudzas grūtības.
Zirgu Skaita būs nedaudz mazāks nekā
iepriekšējos gados. Savstarpēji saproto-
ties, atlikušo zirgu skaitu vajadzēs sa-
dalīt tā, lai visus laukus varētu apstrā-
dāt. Par iztrūkstošo sēklas daudzumu
sagādi rūpējas Centrālais sēklu eks-
ports. Izņemot āboliņa sēklas, pārējās
sagadās kaut cik apmierinošos daudzu-
mos. Sēklas kartupeļu krājumi lauk-
saimniekiem nav lieli, tāpēc paredzēto
kartupeļu lauku apstādīšanai sēkla" -pie-
tiks tikai tad, ja lauksaimnieki rimsies
pēc agronomu norādījumiem un centī-
sies sēklas kartupeļus izmantot pēc ie-
spējas pilnīgi. Līgumi par cukurbiešu
audzēšanu gan noslēgti, bet jāraugās,
lai lauksaimnieki tos arī izpildītu. Pa-
redzētās linu platības lauksaimnieki nav
pieteikuši audzēt. Līdz šim pieteiktās
linu platības jāpavairo. Linsēklas pie-
tiekamā daudzumā linu audzētājiem sa-
gādās Centrālais sēklu eksports, kas tās
sadalīs apriņķu agronomiem. Līdztekus
jārūpējas arī par lopbarības sagādi, pie
tam ievērojot āboliņa un lopbarības
sakņaugu sēklu ierobežotos daudzumus.

Dr. Suckow's norādīja, ka drīzumā
latviešu zemnieku vajadzībām saņems
lielu daudzumu divlemešu arklu, ieve-
dīs arī sugas ērzeļus.

Pēc tam runāja lauksaimniecības ģe-
nerāldirektors A. Ķuze, vispirms uz-
sverot agronomu uzdevumus lauksaim-
niecības ražojumu nodevu noteikšanā
un sagādē Agrāk noteiktās labības
nodevas līdz šim nav izpildījušās, tāpēc
ģenerālkomisars Rīgā noteicis jaunu
kārtību — proti: maizes labība lauk-
saimniekiem jānodod pilnos apmēros,
atstājot pietiekamus daudzumus uztu-
ram un sēklai. Vērojot gaļas dzīvnieku
nodošanas gaitu, redzam, ka cūku skaits
gan ievērojami samazinājies, bet tam
par iemeslu vienmēr nav bijusi cūku
nodošana armijas un pilsētu iedzīvo-
tāju vajadzībām, jo šogad nodots pat

Agronomu sanāksmes otrajā dienā
turpinājās pārrunas par jau ierosinātiem
jautājumiem. Sanāksmes noslēgumā ie-
radās arī ģenerālkomisāra galvenās nod.
vadītājs Dr. Dr. fon Bocke un lauksaim-
niecības nodaļas vadītājs Lūthje ar sa-
viem līdzstrādniekiem. Apgādes un sa-
dales direkcijas direktors Zāgars pa-
skaidroja, ka lauksaimniekiem turpmāk
būs iespēja saņemt dažādas nepiecieša-
mās preces: veļas mazgāšanas pulveri un
putu ziepes. Lielākus daudzumus ziepju
saņems tie, kas nodos kritušās cūkas.
Vēlāk sadalīšanai lauksaimniekiem no-
dos arī pāri par 40.000 pastalu. Tekstil-
preču iegādes zīmes, kas derīgas līdz 30.
apr., pagarinās, jo daudziem vilnas no-
devējiem nav iespējas pašreiz iegādāties
tekstilpreces.

Sanāksmes beigās ģenerālkomisāra
pārstāvis solīja pēc iespējas nokārtot
agronomu ierosinātos jautājumus un ai-
cināja apzinīgi, ar visiem spēkiem veikt
turpmāko nedēļu atbildīgos uzdevumus.

ievērojami mazāks cūku skaits nekā
pagājušā gadā.

Runājot par agronomu uzdevumiem
sējas darbu organizēšanā, ģenerāldirek-
tors uzsvēra, ka agronoms nav tikai
padomdevējs, bet ari administratīvs
ierēdnis, kura rīkojumi jāpilda. Dažos
pagastos daļu iztrūkstošo sēklas kar-
tupeļu varēs dabūt no pagājušā gada
10-hektarniekiem, kas rudeni kartupeļu
ražu novāca un paturēja sev.

Pēc tam apriņķu vecākie agronomi
ziņoja par katra apriņķa pašreizējo
lauksaimniecības stāvokli un trūku-
miem. Sēklas sagāde vislielākās grūtī-
bas radīs Latgales zemniekiem. Zirgu
skaits ievērojami samazinājies visos ap-
riņķos un jau lagad pēc lauksaimniecī-
bas ģenerāldirekcijas norādījumiem
sākta atlikušā zirgu skaita lietderīga
sadalīšana. Lauksaimniecības ražoju-
mu nodevas līdz šim vairāk izpildītas
tajos apriņķos, kur zeme auglīgāka un
zemkopji saimnieko intensīvāk, kamēr
Latgalē visumā lauksaimnieki savus
ražojumus, sevišķi labību, nodevuši
maz. Ziemāji visos apriņķos pārzie-
mojuši labi, lai arī pagājušā rudenī tie
sēti vēlāk un nav spēcīgi sazēluši. Ja
vien pavasara vēsās naktis neatstās
ļaunas sekas, šīgada ziemāju raža sagai-
dāma laba.

Šūšanasun veļas mazgāšanaskursi
Tautas Palīdzības nozare «Sievietes

darbs» rīko vienas dienas kursus ve-
ļas un drānu mazgāšanā tagadējos ap-
stākļos. Kursi notiks 20. apr. 17. pa-
matskolā, Telts ielā 2-a; 21. aprīlī
10. pamatskolā — Ciekurkalna I līni-
jā 53; 22. apr. 42. pamatsk, Kundziņ-
salā, 7. šķ. līn. 10; 23. apr. 29. pamat-
skolā — Vecmīlgrāvī; 24. aprīlī 34. pa-
matsk. — Bolderājā. Miglas ielā 9.
Kursu sākums visās vietās pl. 18.

Šūšanas kursi pavasara un vasaras
apģērbu atsvaidzināšanai un pārtaisī-
šanai notiek pirmd. un ceturtd. no pl.
17—20, Skolu ielā l (sētas mājā). Pa-

redzams noorganizēt šūšanas kursus
arī 2. pirmskolā — Kalnciema ielā 8.
Pieteikties var skolā vai pa tālr. 26285

Padomdotuve mājturības jautājumos
rīko kursus kopgaldu vadītajiem ari
28. aprīli un kopgaldu ēdienu gatavo-
tājiem ar 29. apr. Piet. Skolas ielā 1
vai pa tālr. 26285.

Daiļamatnieku darbu skate
Šodien atklāja Rīgas amatnieku

b-bas mākslas amatniecības sekcijas
un Latvijas daiļamatnieku kopdarbī-
bas rīkoto daiļamatnieku darbu skati
Ādolfa Hitler'a (Brīvības) ielā 18.

Palīdzība plūdu briesmas
Ģenerālkomisars Dr. Drechsler s

technikas un satiksmes galvenā noda-
lās vadītāja būvju direktora Dr. ing.
Weise's un adjutanta Grossmann'a pa-
vadībā devās inspekcijas braucienā uz
Jaunjelgavu, kurā tāpat kā pagāju-
šajā gadā ledus iešanas laikā pārplū-
dināti veseli kvartāli. Inspekcijas
braucienā piedalījās Zemgales apga-
bala komisāra pārstāvis obersturm-
fūhrers Fehre. Sagaidīšanai Jaunjel-
gavā ieradās apriņķa priekšnieks, ap-
riņķa vecākais un Jaunjelgavas pilsē-
tas vecākais, kā ari Jūrniecības depar-
tamenta un Satiksmes direkcijas pār-
stāvji.

Daļu pārplūdināto Jaunjelgavas gal-
veno ielu inspicēja laivās, tā rodot

pietiekošu pārskatu par plūdu apmē-
riem un to sekām. Ģenerālkomisars
uzklausīja arī ziņojumus par šinī gadā
agri ievadītiem palīdzības soļiem ie-
dzīvotāju nodrošināšanai. Agrākos ga-
dos izbūvētās ierīces Jaunjelgavas
aizsargāšanai pret plūdiem, pēc pedejo
divu gadu pieredzes izradījušās nepie-
tiekošas. Ja arī kara laikā vēl nebūs
iespējams izdarīt ūdensbuvju izšķīrē-
jus uzlabojumus, tad pēc ģenerālko-
misāra rīkojuma nekavējoties uzsāks
attiecīgu plānu sastādīšanu, lai tos iz-
strādātu visīsākā laikā.

Vakara stundās atstājot pilsētu, ģene-
rālkomisars izteica atzinību par iedzī-
votāju mierīgo stāju un par spertiem
palīdzības soļiem.

190.000 kg krāsaino metālu
Tuvojoties krāsaino metālu vākšanas

akcijas nobeigumam, metālu vākšanas
akcijas realizācijas štābs pie Rīgas pil-
sētas apgabala komisāra un komisāris-
kā lielvecākā mūs informē, ka Rīgas
pilsētā līdzšinējie vākšanas rezultāti
uzrāda ievērojamus un iepriecinošus
sasniegumus. Pēc vēl nepilnīgiem da-
tiem rīdzinieki līdz šīs nedēļas vidum
uzvarai pār bolševismu ziedojuši jau
pāri par 190 t dažādu krāsaino metā-
lu. Sai daudzumā ietilpst rīdzinieku
dzīvokļos savāktie 100.000 ķg rūpnie-
cības, amatniecības un tirdzniecības uz-
ņēmumu ziedotie krāsaino metālu
priekšmeti un lūžņi_ 40.000 kg kopsva-
rā un Rīgas pilsētā iekārtotās galve-
nās savāktuvēs līdz pēdējām dienām
pieteiktie krāsaino metālu ziedojumi
20.000 kg kopsvarā. Pāri par 20.000 kg
savākuši 5000 Rīgas skolnieki un 240

skolotāji, kas piedalījās metālu vāk-
šanas talkā pa rīdzinieku dzīvokļiem
11. un 12. aprīlī. Pirms tam skolnie-
ki uz savām skolām nogādājuši krā-
saino metālu priekšmetus 10 t kop-
svarā.

Visas Rīgas pilsētā iekārtotās 24
metālu savāktuvēs būs atvērtas vēl rīt
— 19. aprīlī no pl. 12—18 un pirmdien,
20. aprīlī no pl. 12—20, kad šīs savāk-
tuvēs savu darbību izbeigs galīgi. Arī
pēc 20. aprīļa vēl darbosies vie-
nīgi galvenās savāktuvēs «Rīga 1.» un
«Rīga 2.» — Sporta ielā 12 (tālr. 94776)
un Daugavas kreisajā krasta, pie pon-
tonu tilta (tālr. 43432). Abas galvenās
savāktuvēs rīdzinieki joprojām var un
varēs nogādāt vai pieteikt pa tālruni
savus krāsaino metālu ziedojumus,
kam jāpalīdz karavīru cīņa pret bol-
ševismu.

Nākamas nedēļas pārtikas devas
Pārtikas nodrošināšanas departa-

ments paziņo, ka ar ģenerālkomisāra
rīkojumu noteiktās pārtikas devas
Latvijas pilsētās no 20.—26. aprīlim iz-
sniedzamas uz sekojošiem kuponiem,
šādā kārtībā: gaļa un gaļas iz-
strādājumi uz rozā, violeto un
smilšu krāsas gaļas un sviesta kārt.:
10. gaļas kup. 250 gr, dzeltenās krā-
sas — 125 gr; maize uz rozā, viole-
to un smilšu krāsas maizes kārt. 16.
kup. 1,1 kg, uz dzeltenās — 600 gr,
maize vai milti uz rozā, violeto
un smilšu krāsas maizes kārt. 34. kup.
500 gr maizes vai 380 gr kviešu miltu,
uz dzeltenās krāsas — 250 gr maizes
vai 190 gr kviešu miltu; maize
vai kūkas uz rozā, violeto un smil-
šu krāsas maizes kārt. 20. kup. 100 gr
maizes vai 3 kūkas, vai 75 gr biskvītu,
kēksa vai citu cepumu. Sviests
Uz rozā, violeto un smilšu krāsas gaļas
un sviesta kārt. 9. sviesta kup. 180 gr.,
uz dzeltenās krāsas — 90 gr. Uz ro-
zā, violeto un smilšu krāsas gaļas un
sviesta kārt. sviesta saņemšanai pār-
zīmogotiem gaļas kuponiem, kas izslu-
dināti par derīgiem gaļas saņemšanai,
250 gr gaļas vietā izsniedzami 180 gr
sviesta, bet uz pārzīmogotiem dzelte-
nās krāsas kārt. gaļas kup. — 90 gr
sviesta. Olas uz rozā, violetās un
smilšu krāsas gaļas un sviesta kārt.
16. gaļas kup. — 1 ola, atkarībā no
vietējiem krājumiem. Iepriekšējās
nedēļas kuponi derīgi līdz 19. aprīlim.

No 20. apr. līdz 17. maijam uz rozā,
violetās un smilšu, krāsas pārt. kārt.
Pio kup. izsniedzami 600 gr putrai-
mu, makaronu, auzu pārslu
vai mannā, uz dzeltenās krāsas —
300 gr. Izsniedzot mannā un auzu pār-
slas, veikaliem vispirms jāapmierina to

patērētāju prasības, kas iepērkas uz
rozā krāsas kartītēm. Tanī pašā laikā
uz rozā, violetās un smilšu krāsas part.
kārt. Pg kup. izsniedzami 200 gr sie-
ra, uz dzeltenās krāsas — 100 gr.
Pārtikas kartīšu iepriekšējie kuponi de-
rīgi līdz 19. apr.

No 20. apr. līdz 3. maijam uz rozā,
violeto un smilšu krāsas pārt. kārt.
Pn kup. izsniedzami 250 gr biez-
piena, uz dzeltenās krāsas — 125 gr.
Uz Pkuponu biezpienu Rīgā var iz-
sniegt vēl līdz 26. apr. Veikaliem vis-
pirms jāapmierina to patērētāju pie-
prasījumi, kas biezpienu iegādājas uz
Pkup. Veikaliem jānorēķinās ar
saviem piegādātājiem par izsniegtām
pārtikas precēm ne vēlāk kā 3 dienu
laikā pēc kuponu derīguma izbeig-
šanās.
Turpinās izsniegt pārtikas

kartītes 3. periodam
Rīgas pils. tirdzniecības pārvalde pa-

ziņo, ka ar 16. apr. rīkojumu pārtrauk-
tā pārtikas kartīšu izsniegšana 3. perio-
dam 18. aprīlī atkal atjaunota. Pārti-
kas, maizes un gaļas kartīšu izsnieg-
šana Rīgas iedzīvotājiem turpināsies 10.
aprīlī izsludinātā kārtībā.

Namu īpašniekiem un pārvaldnie-
kiem, kas iedzīvotāju sarakstu un ap-
gādes grāmatiņu iesniegšanas termiņu
nokavējuši vai kam ielu nosaukumu
sākuma burts iekrita pārtraukuma die-
nās, saraksti un grāmatiņas jāiesniedz
nekavējoties.

Kļūdas izlabojums
Uz dzeltenās krāsas maizes kartītes

34. kup. šonedēļ izsniedzami 250 g mai-
zes vai 190 g kviešu miltu, nevis 290 g,
kā kļūdaini iespiests mūsu laikraksta
vakardienas numurā.

Dievkalpojumi Rīga
Sestdien: Doma b. 18.30 kap. zālē svēt-

vakars, prāv. E. Bergs. Mārtiņa b.: pl. 18
svētvakars. Sv. Jēkaba katedrālē 18 svi-
nīga vespere ar procesiju.

Svētdien: Doma b.: 10.10ar dievg. māc.
Tēriņš; 10 kap. zālē bērniem; 10.30 bēr-
niem Palasta ielā 2—2; pl. 18 karavīru
iesvētīšana, prāv. E. Bergs, māc. A. Lie-
piņš, karavīru orķestris; 19 kap. zālē
draudzes vakars, prof. A. Freija ref.
„Daži baznīcas dzīves fakti lielinieku
laikā", prāv. E. Bergs, mūzikas priekš-
nesumi. Iesvētīšanas mācība sāksies
pie prāv. Berga 20. apr. pl. 18, pie māc.
Tēriņa 4. maijā, pie māc. Liepiņa 20. apr.
J. Ģertrūdes b.: 10 dievk. ar dievg., māc.
Langīns; 12 bērniem, māc. Treus; 16
dievk.-koncerts, H. Lūse, Ad. Kaktiņš,
J. Kalējs, Reitera koris. Iesv. māc. sāk-
sies 1. dr. 27. apr., 2. dr. 4. maijā.
V. Ģertrūdes b.: 11 dievk. ar dievg., prof.
Kundziņš, māc. Čuibe; 10 bērniem; 18.
māc. Treus; 19,15 dr. vak., prāv. San-
dera ref.: „Jāņa parād. gr.*. māc. Goba.
Jāņa b.: 10 ar dievg., virsmāc. Meirens:
12 bērniem; 13 Atdzimšanas dr. iesvētī-
šana ar dievg., māc. Perlbachs. Jēzus b.:
10 dievk. ar dievg., māc. Šēfers; 12 bēr-
niem un korim; 18 māc. Šēfers un Bal-
tiņš.īesv. māc. sāksies 11. maijā. Kris-
tus dr. Citadeles b.: 11,30 dievk. ar
dievg., māc. Siļķe; 19 Pāvila dr. namā
dr. vak., māc. Bilzena ref.: „Dzīvais un
paaugstinātais Kristus", solo. Iesv. māc.
sāksies 4. maijā. Lutera b.: 10 dievk.
ar dievg., māc. Taivans, R. Šmits; 12 bēr-
niem, R. Smits; 12 jaunatnei, māc. Tai-
vans. Lielo kapu b.: 11 māc. Caune.
Mārtiņa b.: 10 dievk ar dievg, māc.
Stange un Rozītis; 12 korim; 14 bēr-
niem Mārtiņa Ielā 3. Iesv. māc. sāksies
4. maijā. Mežaparka b.: 11 dievk., māc.
Dr. Biezais. Pāvila b.: 10 dievk. ar
dievg., māc. Kleinbergs; 11,30 bērniem;
18 māc. Spekmanis. Iesv māc. sāksies
27. aprīlī. Pētera dr., Pils ielā 11: 10
bērniem; 11 prof. Freijs. Iesv. māc. sāk-
sies 18. maijā. Reiormātu b.: 11 dievk.

vācu vai., archibīskaps Grīnbergs. Trīs-
vienības d.: 10 prāv. Irbe; 11,30 bērniem;
18 garīga st. Bolderajas b.: 10 māc.

Zīraks. Biķeru b.: 10 māc. Kleperis.
Iesv. māc. sāksies 11. maijā. Olaines b.:
11 māc. Treus.Salas b.: 11 māc. Vilāns.
Slokas b.: 10.30 māc. Mekšs. Atdzimša-
nas dr., Lāčplēša ielā 32: dievk. pl. 18.
Otrd. un ceturtd. 18,30 vak. māc. Perl-
bachs. Brāļu dr., Kalēju ielā 8: pl. 12
Dimitris un Breikšs; ceturtd. 19 bīb. st.
Betlēmes zālē: 10,30 stud. Dambis.
Betiēmes dr., Vīlandes ielā 9: pl. 10;
12 bērniem; 17 evenģeliz.; ceturtd. 17 bīb.
st. māc. Apalītis. Igauņu dr. Citadeles
b.: 9,30 ar dievg. māc. Jundzis.

Sv. Jēkaba katedr.: baznīcas iesvētī-
šanas svētki ar atlaidām; 8 agrā misa;
9 votīva ar dievg.; 11 augstā misa ar
spred.; 17 vespere ar spred., procesiju un
Te Deum. 25. apr. Ev. Markus diena —
7,30 agrā missa un lūgšanas procesija
pie visiem svētajiem. Svētās Madaļas
klosterbaznīcā dievk. 8, 10 un 18.
Sāpīgās Dievm. b., Sv. Franciska b., Sv.
Alberta b., Kristus Ķēniņa b. un Sv.
Antona b.: 10,30 latv. spred. un Augstā
missa. Pareiztic. katedrālē: pl. 9,45 1it.
ar spred., bīsk. Aleksandrs; 16 kora mē-
ģinājums, 17 vak. dievk. ar pamāc,
prāv. N. Ļaucis. Torņkalna Pestītāja b.
10 1it. ar spred. Debessbraukšanas b.
10 1it., priest. P. Bērziņš.

Dievkalpojumu - koncertu Sv. Ģer-
".rūdes b. 2. draudze rīko svētdien pl.
16 Jaunajā Ģertrūdes_baznīcā. Piedalās
operdz. Herta Lūse, Ad. Kaktiņš, vijol.
J. Kalējs un Reitera koris dir. T. Rei-
tera vadībā.

Prāvesta J. Sandera referāts „Jāņa
parādīšanās grāmata" svētdien, pl. 19,15
V. Gertrūdes baznīcas zālē, Augšāmcel
šanās dr. vakarā. Piedalās arī māc.
A. Goba.

Atdzimšanas draudzes evaņģelizācijā
draudzes namā Lāčplēša ielā 32 no 19.
aprīļa lidz 1. maijam piedalās māc.
Apalītis un A. Perlbachs.

Ko latviešu karavīri
dzirdēs otra radio

pusstundā
Raidījumu ievadīs tauru signāls no

„Daugavas vanagu dziesmas". Tad Viļā
Veldres dzejolis „Dzimtene", Jurjanu An-
dreja „Kas īstens latvietis", „Div' baloži
paltī dzēra" un K. Baumaņa ..Latviski lai
atskan dziesmas" dziedās dubultkvartets
„Daile". J. Ķepīša sabalsoto tautas dzies-
mu ,.Lokatiesi mežu gali", „Rozem kaisu
istabiņu" un „Skaista puķe kalna auga"
duetus dziedās Lesiņa un Kalniņa. Tau-
tas dziesmas atskaņos arī akordeonists
A. Krūmkoks. Skaņu platēs karavīri dzir-
dēs prof. J. Mediņa darbus. Bez tam vel
divi T. Kalves radioskeči par karavīra
dzīvi atvaļinājumā un brīvos brīžos. Pus-
stundu noslēgs J. Norviļa „Svēts manto-
jums".

Pasta nosūtīšana darba
dienesta brīvprātīgajiem
Austrumu apgabala valsts darbu vadī-

tāja pilnvarnieks generalarbeitsfūhrers
Eisenbeck's paziņojis, ka pasta satiksmes
paātrināšanai darba dienesta brīvprātī-
gajiem domāto sūtījumu adresei jāpievie-
no vārdi .Austrumu apgabala brīvprā-
tīgais" (Freiwilliger aus dem Ostland).
Pasta satiksmē pieļautas parastās un ie-
rakstītās pastkartes un vēstules līdz 1000
gr. To apmaksa šāda: parastai pastkar-
tei — 6 fen., parastai vēstulei — 12 fen.r
vēstule no 20—250 g — 24 fen., no 250—
500 g — 40 fen. un no 500—1000 g —i
60 fen. Ierakstīšanas apmaksa — 30 fen.

Noteiktas dzelzs lūžņu
maksimālās cenas

Austrumu apgabala reichskomisārs
noteicis dzelzs, tērauda un ķeta lūžņu
maksimālās cenas piegādēs tēraudlie-
tuvēm, stāvcepļiem, lūžņu noliktavām
un sasmalcinātavām. 1. šķiras veciem,
vismaz 5 mm bieziem tērauda lūžņiem,
lokomotīvju un vagonu nojaukšanas
lūžņiem un konstrukcijas darbnīcu un
fabriku jauniem tērauda lūžņiem, bez
augstvērtīgu lūžņu piejaukuma un ne-
pārsniedzot 1,50X0,50X0,50 m; maksi-
mālā cena noteikta 15 RM par 1000 kg.
Pārējām dzelzs un tērauda lūžņu šķir-
nēm cena paaugstināma vai pazeminā-
ma 1—8 RM apmērā. Ķeta lūžņu ce-
na atkarībā no šķirnes noteikta 15
līdz 27 RM par 1000 kg.

Paziņojums publicēts «Rīkojumu
Vēstneša» 17. apr. numurā.

Aizrādījumi
Pieteikšanās pārtraukta. ACS arod-

izglītības daļa norāda, ka pieteikšanās
biroja technikas kursiem, ievērojot lie-
lo, jau pieteikto dalībnieku skaitu, līdz
2. kursu noorganizēšanai pagaidāmpār-
traukta.

Vācu valodas kursi pilsētas darbi-
niekiem Pārdaugavā pārvietoti uz
M. Altonavas ielu 6, m. Nometņu ielu
24_un Slokas ielu 31. Kursantiem ie-
spēja pārgrupēties tuvāk dzīves vie-
tām. Darba laiks otrd. un piekt. no
18—20.

«Dziedoņa» korim 20. aprīļa kon-
certa deļ radiofonā ārkārtējs mēģinā-
jums 19. aprīlī pl. 15 operas kora
mājā. Ierašanās obligāta.

H. Vlašekas un A. Teichmaņa konc.
rīt pl. 18,30. L. Rences dziesmu un āriju
vak. 21. apr. Vīnerta un Stūres sonātu
vak. 23. apr. Konservatorijas audz,
simfoniskā orķ. konc. doc. A. Norīša
vad. 24. apr. Zīverta vijoles koncerts
25apr.

Otrais Ģildes koncerts otrdien pl. 20.15
L. Ģildes zālē. Pied. M. Vintere, A. Va-
nags, J. Niedra, radiofona lielais orķest-
ris O. Bištēviņa vad. un koris T. Kal-
niņa vad. Programā B. Skultes, R.
Schuhmann'a un J.Haydn'a darbi. Ieejas
kartes dabūjamas Holcnera grāmatu
veikalā un Krolla koncertu aģentūrā.

Trešais rakstnieku rīts rīt pl. 11 Ro-
tas zālē.

„Atpūias un dzīvotprieka" jautrais va-
kars šodien pl. 18.30 Vaļņu ielā 32.

Šogad vairāk par 10.000 rīdzinieku ģi-
meņu kops savus ģimenes dārziņus, tā
pašas sagādājot savām vajadzībām
svaigas saknes. Šiem ģimeņu dārzi-
ņiem bus vajadzīgs simtiem tūkstošu
dažādu dārzāju dēstu, par ku?u sagādi,
ka, tas redzams uzņēmumā, rūpējas
dārzniecības. Drīz šajos lecekļos zaļos
dēsti, dodot stādāmo materiālu dārziņu

kopējiem. foto «t^»



Cauri padomijas ellei
latviešu šofera piedzīvojumi un novērojumi sabrūkošā boļševisma zemē

Mobilizācija
26. janvārī saņēmām paziņojumu, ka

sakarā ar mūsu specialitāti esam ie-
saukti armijā. 28. janvāri mums bija
jāierodas Lindovā, no kurienes mūs
nosūtīšot tālāk uz latvieāu divīziju.
Priecīgi sākām kravāt savas mantiņas,
jo nu bijām pārliecināti, ka citādi iz-
kļūt no šīs baismu zemes nevarēsim,
kā vienīgi caur šo divīziju.

Lindovā nonācām vakarā. Reģistrā-
cijas punktā pārgulējām nakti. Nākošā
rītā mūs iesēdināja vilcienā un cauri
Gorkijai aiztransportēja uz Iljinas sta-
ciju, kur bija novietots latviešu divī-
zijas rezerves bataljons. Stacija bija
ļaužu pārpildīta. Tur bija spaidu kārtā
atdzīti daudzi latvieši pat no visattā-
lākām padomijas republikām, lai kaut
cik atjaunotu jau galīgi izklīdināto un
izirušo latviešu divīziju.

Nakti pavadījām stacijā un tikai nā-
košā dienā mūs aizveda uz nometni,
kur novietoja smirdošās zemnīcās.
Pirms tam gan visiem bija jāiet uz
pirti, bet gaidīto mazgāšanos prieku
vietā dabūjām kārtīgi izsalt un no-
ziesties. Pirts bija pilnīgi neapkuri-
nāta, un tās pārzinis žīds stingri rau-
dzījās, lai kāds savā mazgājamā traukā
neiesmeltu vairāk par viņam pienāko-
šos pusspaini auksta ūdens.

Nometnē pavadītajās nepilnās 3 ne-
dēļās bijām izdzīti līdz pēdējam. Ap-
mācības notika ar koka šautenēm un
ar maziem pārtraukumiem ilga no pl. 6
rītā līdz 11 vak. Trūcīgais uzturs pie-
tam bija tikko pietiekams dzīvības
vilkšanai. Maizes deva gan bija pare-
dzēta 750 gr. dienā, bet labi, ļn saņē-
mām 400 gr. Zupas deva bija divi litri,
bet nekad nesaņēmām vairāk par šķīvi
kādas ūdeņainas viras.

Mūsu vadībā gandrīz bez izņēmuma
bija žīdi vai krievi. Bataljona koman-
dieris gan sākumā bija latvietis — kāpt.
Lapiņš, bet jau pēc neilga laika to ap-
mainīja kāds krievs. Ari vada ko-
mandieri — kādu jaunu Latgales krie-
vu (no boļševiku laika kadetiem) ap-
mainīja žīds. Vispār bataljonā latviešu
skaits bija visai niecīgs. Tā manā rotā
latviešu nebija vairāk par 6—7 vīriem.
Atceros taksametra šoferi Poļikovu,
Ehrenpreisa šoferi Smildziņu, Zenbergu
(pamaza auguma, ap 35 g. v.), Jefimovu
(kas kā drēbnieks īsi pirms kara pār-
celts no Rīgas uz Daugavpili), autobusa
šoferi Jāni Liepiņu un desu rūpnieka
Bites šoferi (liela auguma). Pārējie
bija krievi un žīdL

Ceļā uz fronti
18. februāra vakarā, kad sniegputeņa

virpuļos grūti bija atšķirt zemi no de-
besīm, tieši pirms vakariņu laika mūs
nestādīja ierindā klaja laukā 40 gr.
salā. Vakariņu vietā saņēmām pēdējo
„polītisko" slīpējumu- Lai ceļā uz
12km attālo staciju pa tumsu un pu-
teni kāds „nenomaldītos" no ierindas,
mums iestāstīja, ka stacijā saņemsim
speķi, tabaku un dažādus citus labu-
mus. . Bet kad pēc trīs stundu ilgas
štampāšanās dziļajā sniegā, izsalusi un
noguruši sasniedzām staciju, mēs nesa-
ņēmām no solītā nekā; palikām pat bez
vakariņās izsniedzamās maizes por-
cijas.

Mūs Iekrāva lopu vagonos un, vilcie-
nam gausi kratoties, neēduši un nogu-
ruši salām un nīkām līdz nākošās die-
nas pusdienai. Tad beidzot saņēmām
150 gr. sausiņu un 50 gr. speķa; mums
tikai piekodināja, ka šī deva domāta
divi dienām. Jau tā slikto garastāvokli
vēl vairāk pasliktināja bezgalīgie pre-
tim plūstošie ievainotie boļševiku eše-
loni.

Pēc divām diennaktīm sasniedzām
Maskavu. Arī še mums bija sasolītas
dažādas labas lietas, bet nobraucot ga-
lā atkal nesaņēmām nekā. Vilciens
nostāvēja stacijā veselu pus dienu, bet
ne uz brīdi mēs nedrīkstējām atstāt va-
gonus.

No dzelzceļniekiem dzirdējām, ka
Maskava stipri cietusi vācu aviācijas
uzlidojumos, un ka pilsētas veikalos

nekas vairs neesot dabūjams. Dažiem
maniem vagona biedriem izdevās no
dzelzceļniekiem iemainīt pret savu pē-
dējo veļu nedaudz maizes vai tabakas.
Man kopīgi ar sola kaimiņu Dreimani
(kas strādāja Latvijā par dzelzceļnieku)
izdevās par 100 rubļiem nopirkt litru
piena.

Vilcienā sastapām vēl dažus latviešus,
no kufiem atceros vlrsseržantu Kalniņu
un mēchaniķi Leiti (abi strādājuši Pār-
daugavā, autotanku pulka remontdarb-
nīcās) un dzelzceļnieku Pērkonu.

No Maskavas izbraucām naktī un jau
nākošā rītā mūs izsēdināja kādā svešā,
mazā stacijā. Ap staciju bija izbūvē-
tas jaunas noliktavas, pie kurām pul-
cējās garas automašīnu kolonas. Šeit
mums beidzot izsniedza pārtiku — di-
vus klaipus maizes, kārbu konservu,
150 gr. kartupeļu, 200 gr. zirņu un pus-
paciņas prosas. Sī deva bija domāta
trīs dienām, kaut gan nākošo devu sa-
ņēmām tikai pēc piecām dienām. Tā
kā ilgi nebijām ēduši, tad gandrīz pusi
no saņemtās devas noēdām tūlīt.

Bez pajumtes 40 gr. salā
21. februārī termometrs rādīja 40 gr.

zem nulles, kad sākām lielo soļošanu,
kas ilga veselu nedēļu. Kā ceļā uzzi-

nājām, mūsu uzdevums bija — iedzīt
ķīli Ļeņingradas sektora frontē 170 vai
180 km attālumā no mazās stacijas.

Pirmajā dienā nosoļojām 40 km. Mū-
su nakts atpūtai paredzētā sādža bija
novietojušies kādas boļševiku vienības
karavīri. Pirmai un otrai rotai ņec lie-
las meklēšanas tomēr izdevās dabūt
pajumti, bet mūsu rotai nakts pagāja
veltīgā staigāšanā no mājas uz māju.
Visur bija priekšā boļševiku karavīri,
kās mums neatļāva pat pasildīties. Tā
pavadījām visu nakti negulējuši, jo il-
gāk par 5 min. nedrīkstējām sadēt —
sals bija noslīdējis krietni zem 40 gr.

Otrā dienā jau no paša rīta bija jā-
soļo tālāk. Pēc nosoļotiem 25 km ne-
spējām vairs paiet un pieprasījām at-
pūtu. Bet neviens mūs neievēroja —
draudu mudināti bijām spiesti soļot
tālāk. Kad pēc 38 km sasniedzām sā-
džu, kur bija paredzēta pārnakšņošana,
saņēmām pavēli soļot atkal tālāk, jo
visas brīvās telpas še bija aizņēmusi
boļševiku ambulance.

Šoreiz mūsu rotas prasībai pēc atpū-
tas pievienojās arī abas pārējās rotas
un nu — visam bataljonam nācās pa-
vadīt nakti salā zem klajām debesīm.
Tik ļoti labprlt mēs būtu sildījušies
ap ugunskuru, bet uguni kurināt bija

stingri aizliegts. Atlika vienīgi siltumu

kaut cik uzturēt nerimstošās kustībās.
Ari turpmākās naktīs mums neveicas
labāk, jo ja mūsu atpūtai paredzētās
sādžās nebija ierīkota ambulance vai
apmetusies kāda boļševiku karavīru
vienība, tad tā bija vai nu izpostīta, vai
nodedzināta.

Mēs soļojam paralēli frontei
Pēc labi sadzirdamās artilērijas du-

noņas vērojam, ka visu laiku soļojam
paralēli frontei. Vietām bijām tikai 5
vai 6 km no tās. Jo tālāk bijām aiz-
gājuši no sava izejas punkta, jo garā-
kas kļuva pretim plūstošo ievainoto
karavīru kolonas. Katru dienu sasta-
pām ari garas zirdzinieku kolonas, kas
veda no frontes uz aizmuguri iedragā-
tām un cauršautam ķiverēm, savalkā-
tiem apaviem un saplosītiem apģēr-
biem piekrautus vezumus._

Frontei tuvās joslās mūs pārsteidza
dīvainas grēdas pie nodedzinātām sā-
džām, kas, tuvāk pieejot, izrādījās par
līķu kaudzēm. Ar benzīnu aplietas un
aizdedzinātas tās tomēr nebija sadegu-
šas, bet tikai apkvēpušas.

Pārtiku visā ceļā saņēmām tikai

vienu reizi un ari tad tikai sausu maizi.
Bada un noguruma mocīti bijām spiesti

sekot krievu iedzīvotāju paraugam «n

meklēt cepšanai ..karbonādes no cei-<

malās kritušajiem zirgiem.
Pēc septiņām dienām - 28 februāri

— sasniedzām mums norādīto frontes
joslu. 8 km no frontes, kur kādā sā-
džā bija novietojies latviešu divīzijas
Štābs, beidzot saņēmām siltas pusdie-
nas Bet, tikko bijām iestrēbuši iz-
sniegto viru, kad sādžai uzlidoja vācu
lidmašīnas un mums nekavējoties bija
no tās jāpazūd. Turpinājām ceļu uz
pirmajām līnijām.

3 km no ugunslīnijas mežā ierīkotajā
boļševiku ieroču noliktavā mums iz-
dalīja šautenes, katram 15 patronas un
2 rokasgranātas, bet bez kapselēm: tos
izsniegšot pirmajās līnijās pirms uz-
brukuma, lai nemākuļu rokas granātas
nesprāgtu pirms paredzētā laika. Nā-
košos 2 km nosoļojām sasprindzināta
uzmanībā — pielādētām un durkļotam
šautenēm. Beidzot sasniedzam kādu
dziļu piesnigušu gravu, kur mūsu re-
zerves bataljonu iedalīja latviešu divī-
zijas 122. pulkā.

Izbrīnā vērojām, ka no šī pulka bija

atlikuši vairs tikai ap 7Q vīru. Starp
tiem'latviešu bija tikai 7 vai 8 cilvēki.

(Turpmāk beigas.)

Atpakaļ uz mazo Parīzi
Vēstule no Berlīnes.

Kādu ceļinieku reiz apmulsināja
Stokholma. Svešas pilsētas vienmēr
mulsina un pārbauda tos, kam nav
naudas kabatā, bet Stokholma šai ziņā
bija skarbāka ari vēl no citas puses:
šī ziemeļu Venēcija atrodas uz tā pla-
tuma un garuma grāda, kas pēc psīcho-
logu atzinuma ir visauglīgākais kādas
modernas slimības dīgļu perināšanai.
Šī slimība ir vientulība. Vientulības
sajūta starp simtiem tūkstošiem: kad
tu, cilvēks, visgaišākā un dzīvākā die-
nas laikā ej pa Kungsgatanu, tu esi pu-
teklis, ēna uz sienas vai nažu trinējs —
neviens tevi neredz, nevienam tu neesi
vajadzīgs. Tu sajūties vientulīgs kā
i.Normandie" Atlantijas okeānā — to-
reiz, kad šis skaistais kuģis vēl nebija
amerikāņu nodedzināts.

Jā, Amerika — varbūt tur, starp mil-
joniem ļaužu, šī slimība vēl vairāk ap-
mulsina ceļotāju. Bet tur tu neesi bi-
jis, kā tas krietnam eiropietim pieklā-
jas, un tur nekad nekā laba arī nav
bijis ko meklēt.

Laipnā un tomēr drusku skarbā, ātrā
un trauksmainā, un tomēr lēnprātīgā,
arī apstāties spējīgā Berlīne tevi neat-
stumj. Kad tu ierodies „Unter den
Linden" pēc savām pārtikas kartītēm,
jauna berlīniete tev jautā, vai tu dzī-
vosi viesnīcā vai būsi „pašapgādnieks".
Starpība varētu būt tā, ka viesnīcas
iemītnieks saņemtu šaurāku apjomu
devu — rūpes par tavu dienišķo maizi
tādā gadījumā atstātas vairāk hoteļa
ziņā. Un kad tu apliecini savas simpā-
tijas mājas dzīvei, viņa paceļ uz tevi
savas nopietnās acis, un tu redzi, ka
viņa ne tikai tic, bet gādības pilna sauc
tevi atpakaļ, kad tu jau esi pie durvīm,
un atgādina, ka saņemama un izman-
tojama taču arī tava smēķētāja kar-
tīte. Cilvēk, tas ir ieguvums — trīs
cigaretes dienā! pārlauz tās uz pusēm
un tev iznāks mūsmāju sešu papirosu
deva. i— Vai arī, kad tu esi nogājis
kādu kvartālu gluži aplam un pajautā
sirmam kungam pēc savas ielas, viņš
ne tikai jo sīki pastāsta kurp ejams,
bet pat panāk gabaliņu līdzi, lai tikai
tu, nedod Dievs, nenomaldītos vēlreiz.

Vai arī tu stāvi vienā no alejām, kas
kā stari ved uz „Lielo zvaigzni" —
skaisto krustojumu ar Uzvaras obe-
lisku vidū, raugies pa labi un pa kreisi,
cik tālu vien skats sniedz vai arī no-
grimst pavasara miglas dūmakā — un
rtemaz nejūties pamests, kaut cilvēku
redz pavisam maz: ap tevi ir laipni
koki, cilvēka roku darbs gar aleju ma-

lām sēdošajās skulptūrās, kas runā uz
tevi dažādu laiku mēlēm, un zeltaini
zila pēcpusdienas debess virs galvas.
Pilsētā mazliet blīvās, arehitekto-
niski masivas, zaļiem kapara jumtiem
un ekspresīvi Spraigām figūrām krāšņi
greznotas tevi sveicina vecas celtnes,
koncentrēti saistīdamas tagadnē ar-
vien tālāk pagātnē aizejošās vēstures
ainas — un ej, kur gribi, tu vienmēr
esi mūžīgi dzīvā cilvēka vai vismaz
viņa gara sabiedrībā. Ja angļu bumb-
vedēji jebkad būtu sprauduši sev par
mērķi iznīcināt šo dzīvības mezglu,
tiem vajadzētu simtu gadu metodisk-i
darba: miljonu pilsēta gandrīz nejūt
akmeni, ko vecais Vinstons paģirās pa
laikam pārmet kanšlim. Par viņas dro-
šību gādā neskaitāmi zenltlielgabalu
stobri.

Tu varētu arī stāvēt melnas nakts
vidū nekad neredzētos ļaudīs gluži
svešā Berlīnes nomales apkārtnē, kur
sākas ķiršu un sakņu dārzu idile kā
visu pilsētu vārtu priekšā — velti tu
meklēsi tuksneša vientulību vai stok-
holmisko pamestību. Ļaudis, ar vis-
mazākiēm sākot, ir kāda viņu pašu ne-
apjausta dzīvības mutuļojuma pilni,
asiņu siltums aizliedz tiem būt auk-
stiem, dzīvības dziņa dod tiem viņu
veselīgo ziņkāri, un kāda sabiedriskuma
nots viņu raksturā, ko tikai vācu tauta
pazīst tai nozīmē, kādu to izsaka vārds
— kopība, pasarga tevi no izolētības,
šī bieda, kas daudzus dzen mājup jau
pēc dažām tālumā pavadītām nedēļām*

Ielu tumsā tev nāk pretim melni
stāvi, ikviens no tiem nes pie krūtīm
kādu fosforisku nieku, kas naktī staro
zaļgani balts un it kā apliecina tavus
vārdus —i lūk, šeit nāk cilvēks, vai ce-
ļiniekam kāda vēlēšanās? — Kaut
īpaši fosfors mirgo, lai ļaudis tumsā
nesadurtos.-.

Cilvēk, tu esi ceļa jutīs un mājup
soļodams labprāt atceries šai pilsētā
pavadītas dienas. Pat AŠingers tev ie-
nāk prātā — viens no daudzajiem ma-
zajiem veikaliem ar zili strīpaino iz-
kārtni, zem kuras visu dienu gan iekšā,
gan ārā kustas steidzīgi ļaudis, kas te
bez pārtikas kuponiem par lētu naudu
var dabūt šķīvi zupas vai citu ko, bet
pie alus kausa drīkst piekost līdzpa-
ņemtu sviestmaizi. Te tu sastopi stu-
dentus, ierēdņus, eksprešus, karavīrus,
jaunas meitenes un vardu sakot — visu
to raibo ļaužu virkni, kas ielās plūst
tev garām un nekad nav nosaucami
viena noteiktā vārdā. Tu atceries šo
un to, tak ar atmiņām vien tu nevari
sevi piesaistīt šai pilsētai, kāds niecīgs

apstāklis — iepriekš pasūtītas brau-
ciena biļetes — rauj tevi prom. Sveika,
Berlīne, man nu atkal jābrauc! Un sa-
jūta, kāda tevi pie šiem vārdiem pār-
ņem, kad tu beidzot mājās pa savu
sestā stāva logu raugies debesīs, kiir
vēl staro rieta atblāzmas, var līdzinā-
ties vienīgi tai, kas tevi sagūsta, kad tu
stāvi Kolkas raga pašā smailē ar seju
pret ziemeļiem, zinādams pa labi Hel-
sinkus, pa kreisi Stokholmu un Oslo,
uz dienvidiem Briseli, Parīzi, Romu.
Sirēnu balsis, pāri Berlīnes_ jumtiem
skanēdamas, aicina tevi redzēt Eiropu,
un ja vien tu neesi vēsturnieks vai
arehaiologs, — redzēt tagadnes Eiropu,
no kuras putekļiem, kara trokšņa un
tautu balsu kņadas, lēni veidodamās
slienas nākotne — vecā kontinenta jau-
nā kārtība.

Berlīnē, aprīli.

Tavas sirēnas balss atskan lokomotī-
ves svilpienā, drusku spalga, drusku
asa, tak ilgu pilna. Tev ir izdevies ieka-
rot vietu kupejā, tavikoferi stāv vagona
tumšajā gaitenī, ļaudis garām sprauk-
damies drusku klūp, drusku baras, bet
tu esi izbāzis galvtl pa logu un tādēļ neko
nedzirdi: zilu spuldžu gaisma spokaini
blāzmo virs pavadītāju galvām uz pe-
rona, tad technika izmet tvaiku mutuli,
izmet dūmu mutuli, katliņi, platmales,
mutautiņi un roku vēdas sajūk vienā
muskulī un garām spožu sliežu tīklam,
blendētām signālugunīm, masīviem no-
liktavu korpusiem un namu siluetiem
vilciens tevi ierauj naktī.

Tu esi braucis daudzas stundas, at-
dodams dienas nogurumu snaudām. Tu
esi jutis jaunus ceļotājus iekāpjam ne-
zināmās piestātnēs, tu esi dzirdējis
vietu dēļ aiz sienas strīdu, kurā uzva-
rēja vīrs ar savu mūža biedreni, kas
dāvājusi pasaulei sešas dzīvības — mā-
tei neviens nespēj pretoties,

Pēkšņi uztrūcies, svešu kāju režģī
pīdamies, tu esi meties pie durvīm, lai,
iedzimtās īpašuma apziņas dzīts, pār-
baudītu savus koferus, ko kāds būtu
varējis samainīt, bet tumsa tu tā kā tā
neko neredzi, tu pagrābsties tumsā ar
roku, vilciens pārmijās mētādamies
ietriec tavu pieri sienā un tādēļ, drusku
nopūties, tu pieņem, ka viss kārtībā.
Pēc tam tu esi atkal snaudis, lai pa-
mostos no aukstuma, kas līdis tev gar
stilbiem, un balss, kam caurvējš licies
par skarbu. Un kad tu apvaicājies, vai
nevari kā līdzēt, blonds, vārgas gaisma

apspīdēts sievietes profils tev rūgti
bilst: „Loga rūts uz gaiteni saplīsusi."

Tu pakar savu mēteli logam priekšā,
saņem daudz pateicības apliecināju-
mu, mēģini nedrebēt un domā par se-
nās romantikas laiku, kad sievietēm
paklāja mēteli dubļos, lai tās nesa-
bristu kājas, un par krievu muižniei
kiem, kas kārtīs nospēlēja pilis un lī-
gavas. Pa tam kilometri rit, vilciens
rauj tevi pretim Parīzei, jā, tai maza-
jai Parīzei, par kādu viens no ceļa
biedriem nodēvēja sirmo Rīgu, un
tpisni šai mirklī tu redzi blondo pro-
filu miegā slīgstam uz tavu pusi. Būtu
nelietīgi atraut balstu neapzinīgajam»
Un tā tu saņem savu likteni.

Visu nakti cauri Ziemeļvācijai utī
Prūsijai tu esi vedis svešu profilu uz
sava pleca. Bet no rīta mozdamies tu
esi atradis kupeju citu, svešu ļaužu
pilnu, esi atradis korpulentu, ūsainu
kungu tavā mētelī sildāmies, kur pir-
māk snauda blonda galva, un Tilzītē
izkāpjot konstatējis, ka tava cepure
Ir nozudusi bez vēsts. Visai kupejai
piedaloties tu to esi rūpīgi meklējis
starp daudziem saiņiem un čemodā-
niem uz bagāžas plaukta un beidzot
atradis zem sola, kur svešais profils
neatsveicinājies izkāpdams,, to tumsā
būs nobirdinājis.

Drusku deformētu, drusku putekļai-
nu tu to esi pacēlis pret Tilzītes sauli,
apsveikdams pēdējo pilsētu pirms Lie-
tuvps robežas, tad tu, gluži kā šurpu
braukdams, esi atradis ērtu vietu au-
tobusā, pēc tam izkāpis no tā, lai ap-
ciemotu robežpoliciju, muitu un vēlāk
Šauļus, un atkal devies tālāk — arvie-
nu tuvāk torņiem, no kuriem visaug-
stāk'l, vissmailākā kopš pagājušās va-
saras vairs nav.

Visbeidzot gluži notirpis, miegains,
izsalcis un gurds tu esi ieraudzījis Rī-
gas tiltus, zeltainu vakara sauli uz na-
mu jumtiem un logos, cilvēkus lejā
zem viadukta un vecos, labos važoņus,
kas vēl arvien klabina pakavus pa-
vasarīgajās ielās, — un esi it spēji
apjautis, ka te, šai pilsētā, tu esi vis-
mazāk vientuļš un vistuvāk nākotnei,
ko gribēji cauri tagadnei atrast, un ka
Sirenes, kas tevi mulsināja tālā pil-
sētā, visdziļāk savaldzina tevi te *-*Daugavas ūdeņu malā.

Ja tev . cilvēk, vēl kāda vēstule rāte-
stāma, tad nu jau no Rīgas uz Ber-
līni, kur tev visi vecie un jaunid
draugi sveicināmi un nosūtāms kāds
zeltains pavediens, ko tu, mēteli no-
vilkdams, atrodi uz sava pleca.

Cilvēk, tu atkal esi mājās. —s.
Rīgā, aprīli, 1942.
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(30. turpinājums.)

Viņa skrietu pa slapjām ielām pie mā-
tes, bet viņu tur savā varā vēl neat-
nākuši viesi, sveši cilvēki. Viņa bija
nesen pavirši ar tiem iepazinusies. Da-
žas nedēļas pirms šī vakara viņi bija
gājuši vizītēs. Šie ļaudis viņai paliks
svešnieki. Maija neizprot viņu dīvaino
pasauli. Viņi piešķir vērtību visjocī-
gākām iedomām.

Atskan zvans. Maija pieceļas. Pa-
pūlas savai sejai piedot laipnu iz-
teiksmi. Priekšnamā vecās Salenieka
kundzēs kalpone palīdz viesiem no-
ģērbt mēteļus. Dzirdamas vairākas
balsis.

„Tavs tēvocis ar meitenēm," paskatī-
damās svinīgi uz Olafu, saka māte.
Olafs iet pretī savam tēva brālim. Viņu
pārsteidz tēvoča iekritušie vaigi. Šajos
gados viņškļuvis gluži vecs. Brāļa ban-
krots bija arī viņu skāris. Ar lielām
pūlēm bija izdevies nekrist brālim līdzi.
Tas bija prasījis spēku. Piepeši bija
kļuvis vecs. Āda krumpaina, vaļīga.
Viņš tāpat kā Maija, pūlas savai sejai
piedot priecīgu izteiksmi, bet sen vairs

nezina, kas ir prieks. Dzīves ciņa bi-
jusi pārāk asa. Toties abas meitenes
čivina kā vienmēr. Viņām veikli ceļas
un krīt acu plaksti. Uz viņām skato-
ties pasaule vēl aizvien liekas kā pilna
konfekšu tūte. Ak, tas nekas, ka viņām
pāri trīsdesmit. Viņas vēl aizvien _ gaida
preciniekus no labākām aprindām ar
„augstu stāvokli". Viņš varētu būt
krietni vecs. Tas nekas. Viņas, direk-
tora Salenieka meitas, nevar taču pre-
cēt kaut kādu studentu „bez stāvokļa".
Protams, šurp viņas atnākušas Olafa
dēļ. Viņas vēl aizvien to nosoda ne-
prātīgo precību dēļ. Maija viņu acīs
vēl arvien ir skuķis no Latgales priekš-
pilsētas.

Abas ar Maiju sasveicinās tikko pa-
dodamas savus vēsos, kalsnos pirkstus.
Salenieku kundzes priekšā kniksē, muļ-
ķīgi spēlēdamas naivas meitenes. Maija
Saslienas. Saprot, šo cilvēku priekšā
jātēlo pašpārliecinātas namamātēs lo-
ma. Sajūt sevī gandrīz draišķigu lep-
numu. Viņa neļaus sevi nonicināt.

Tikko Lilija un Džeraldīne paspēju-
šas novietoties, atnāk Krēsliņa kundze.
Viņa kā aizvien ierodas bez vīra. Viņas
vīrs reiz bijis sūtnis kādā lielvalstī. Ir
bezgala aizņemts, ko īsti viņš dara, to
neviens nezina, bet viņa sieva kopš il-
giem gadiem nāk viesos vīra nepava
dīta. Viņiem stāsta, cik ļoti viņ&fc lau-
lātais draugs aizņemts. Viņa nober
Olafa priekšā teikumus, kas steidzīgi
skrien uz augšu, -

Viņa vēl aizvien latviešu valodu runā
ar franču akcentu. Viņas sarkanie mati
ir gluži tikpat krāšņi kā priekš daudz
gadiem. Maiju apsveic draudzīgi.
Franču valodā pasaka dažus kompli-
mentus. Maija nekā nesaprot, bet
smaida, izlikdamās glaimota.

Ierodas vēl daži mazāk nozīmīgi cil-
vēki, ko Olafs pazinis senos laikos.
Beidzot ierodas Sauna. Olafs mazliet
apmulsis, sirsnīgi viņam krata roku.
Saunu gadi nemaz nav skāruši. Viņš
tikpat sārts kā senos laikos, tikai bie-
zajās uzacīs ir viens otrs sirms matā.
Viņa zemā, druknā stāvā Vēl ir spēks.
Nekas viņu nav spējis saliekt ragā. Vi-
ņam ienākot pat direktora Salenieka
Vaibstos parādās interese. Saunas ba-
gātība beidzamos gados strauji augusi.
Viņš Salenieka bankrotā nebija zau-
dējis ne santīma, lai gan viņi bija kom-
panjoni. Savus kapitālus Sauna bija
pratis atvilkt īstā laikā un nežēlīgi pa-
meta kādreizējo draugu.

Tagad viņš atnācis Salenieka dēla
mājās un izliekas vēlīgs. Saproti nu
pasauli! Pirms vakariņām viesu starpā
valda stīvums. Olafs pūlas palaist kādu
joku. Nerod atbalsi. Maija nespēj at-
rast neviena vārda. Viņa tikai smaida,
'zlikd^mās mierīga un apvaldīta.

Beidzot var iet vakariņās. Tikko ap-
sēdušās pie galda, kur plīvo septiņ-
žuburu svečturos vaska sveces un da-
žādie ēdieni izplata kairinājumu, kal-
pone Maijai kaut ko pačukst. Maiia

pieceļas. Iet uz Olafa kabinetu. Stei-
dzas pie telefona. Rakstāmgalds mirdz
spoži pulēts. Maija to nervozi glāsta,
izjuzdama vēsas virsas pieskaršanos!
Silenes balss:

„Mātei ļoti slikti. Viņa šonakt die-
zin vai izturēs. Brauc tūlīt."

Maija pārtrauc sarunu. Nemaņā
glāsta galda virsmu. Pagriežas pret
kalponi, kas viņai diezin kādēļ seko-
jusi.

,.Pasauciet manu vīru."
Pēc brīža Ienāk Olafs. Viņš mazliet

sapīcis.
„Kas ir?" dzestri jautā.
Maijas plaksti noraustās. Pūlas aiz-

turēt asaras: „Māte mirst. Man jābrauc
tūlīt... Silene teica, ar māti esot pa-visam slikti."

Nemierīga nopietnība pārņem Olafa
vaibstus. Maija pasper dažus soļus Uz
durvju pusi.

„Vai tev prāts? Tu taču nepametīs!
māju tagad?"

Maijas acis plati ieplestas. Dzerokli
tumši. Virs deguna pierē iegulusies
dziļa grumba.

„Bet māte..."
„Ak, viņa jau nīkst vairākas nedē-

ļas "
„Bet Silene..."
Viņš neļauj runāt:
,.Nieki, ko šī sieviete var zināt! Vē-

lāk pēc vakariņām varēsi pazvanīt ār-stam, ieb labāk es to izdarīšu nats. Nāc

tūlīt pie galda. Esam bijuši jau pārāk
nepieklājīgi."

Maija, galvu nodūrusi, caur pierivēro Olafu, savādu, neizskaidrojamu
izteiksmi sejā. Tad viņa paceļ galvu.
Maz iet piever acis. Nagu gali iecērtasplauksta. Viņa seko vīram.

Pie galda Olafs pasaka kaut kādumuļķību atvainodamies. Maija nosēžassava vietā. Ar laipnu smaidu pievēršasSaumm Viņas sirds baiļu pilna ceļas
līdz kaklam, bet viņa runā laipnus,pieklājīgus vārdus. Izsaka muļkīguateikumus, bez satura. Jāpielabinās vi-ņam, kas sparīgi ēd, dakšiņu dziļi dur-dams cūkas miesa. Olafs viņai ielejvīnu. Maija kari iedzer. Uz brīdi ka-mols no kakla izveļas. Viņai vairākspeķa.

Viesu starpā rodas dzīvība. Labi.Maija nespēj atrast nevienas ierosino-šas domas, bet nevienam šai sabiedrībānav tas vajadzīgs. Uz galda ir labiecueni. Viesus pārņēmusi patīkama unapmierināta noskaņa. Vēlreiz vakariņulaika zvana telefons. Olafs pats iet ple-ta Atgriezies nekā Maijai nesaka. Viņalabprāt pieceltos, teiktu Olafam, ka
SkKa

nt,ādas dala3'Pašre^
r^1?£,-*\mazā- vienkārši iz-balināta istabiņa, veca. čīkstoša gultamirst matē. Tai pašā «mitā. k„r „£«
devusi dzīvību saviem bērniem. Tie bi-jusi veseli Četri. Kad viņa aiziet no dzī-
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Ja kāds ko zinātu par vlln.

Arvīdu Erni
no Litenes nometnes, lūdzu ziņot
Marijai Brālis, Jāņa ielā 0—1.

it i -
Ja kāds ko zinātu par bij. At-

sev. Rīgas zenītdiviziona 3. bat.
jefreitoru

Konrādu Grīnbergu
kurš karam sākoties no Rīgas
1941. g. 26. VI ar ešelonu, kopā
ar citiem zenītniekiem, izsūtīts
uz padomiju, vilciena bombardē-
šanas laikā starp Pļaviņām un
Krustpili izbēdzis un par kurn
tālāko likteni trūkst ziņu, ļoti
lūdz ziņot brālim J. Grīnbergam,
snuķis Terbitinos, o. Sauku.
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EV. BRĪVO DRAUDŽU DIEVKALPOJUMI
SVĒTDIEN, 19. APRĪLI.

Es esmu tas labais gans, Es pazīsta savas avis un
manas avis pazīst mani. Jāņa, 10, 14.

Evaņģēliskā sadraudze, Ādolfa Hitlera (Brīvības) iela 105: pl. 10
un 16 māc. Sķobe; pl. 12 svētd. skola; trešdien pl. 19 bībeles stunda.

Dieva draudze Miera ielā 18: pi. 10 dievkalp., trešdien pl. 13.30 lūg-
šanas stunda, māc. Ramiņš.

Zilais Krusts Aizsargu ielā 75-b: pl. 10.30 latviešu, 16.30 vācu un
10.30 krievu valodā. Bībeles stundas otrdien, trešdien un ceturtdien
pīkst. 19.

Pestīšanas armija Rēveles Ielā 57: pl. 10 un 16; sestdien pl. 19 lūg-
šanas stunda, vada tf, Balšaite.

Baptistu Miera draudze Kalēju Ielā 8? pl. 9 svētīšanās bridis; pl. 16
liecības un dziesmas; māc. Rēdlichs; piektdien pl. 18,30 bībeles st.

Mateusa baptistu bazn. Matīsa ielā so-b: pl. 10 dievkalp.,; pl. 12
svētdienas skola; pl. 17 jaunatnes misiones svētki, piedalās 2 orķestri,
koris un solo dziedātāji, māc. Biķis un Krauze.

Āgenskalna bapt. baznīcā Mārupes ielā 14: pl. 10 māc. Korps; pl.
14 svētdienas skola; pl. n Jaunatnes pulciņa gada svētki ar viesu
piedalīšanos, māc. Rīss.

Daugavgrīvas bapt. dr. Slokas Ielā 90: pl. 10.30 slud. Ludvigs; pl. 13
svētdienas skola.

Iļģuclema bapt. draudze Slokas Ielā 90: ol. 10 un 17; pl. 12 svēt-
dienas skola.

Golgātas bapt. bazn. Hospitāļu Ielā 32: pl. 10 dievkalp.; pl. 12.30
svētdienas skola; pl. 17 plašs muzikāls sarīkojums par labu Tautas
Palīdzībai, māo Tarziers, piedalās jaukts koris, viru dubultkvartels,
mūzikas kvartets un kvintets, solo, deklamācijas u. t. t., pie ieejas
dziesmu lapiņas.

Pestīšanas Templī Lāčplēša Ielā 117: pl 10 f.vētlšanās sapulce, pl. 14
svētdienas sko'a; pl. 10 evaņģelizācija, koris un musikas apvienība.

Baptistu Semināra bazn. Lāčplēša ielā 37: pl. 11 māc. Rīss; pl. 17
Rīgas baptistu sieviešu sanāksmes atklāšanas dievkalpojums; 20. un
21. aprīlī pl. 18.30 sieviešu sanāksmes, temats: Esiet nomodā.

Baptistu Ciānas baznīcā Vllandes ielā 9: pl. 17 māc. Ekšteins.
Metodistu bazn. Slokas ielā 6: pl . 10 māc. Svarcs; pl. 16 apvienotā

ļkora I dziesmu vakars; piedalās krra solisti Pāvuls. M., Čiekurs, Z,
Jankovskis, koris, dueti, kvarteti un vīru koris, ieeja brīva.

Metodistu bazn. Akas ielā 13: pl. 10 māc. Krafts.
Metodistu draudze Brāļu mīlestība Bauskas ielā 8: pl. 10 un 16;

ceturtdien pl. 19 bībeles studija.
Metodistu draudze VVolt. t. Plettenbcrjra (Elizabetes) g. 15: pl. 16

sup. F. Timbers.
Peptltās dienas adventistu draudzēs: 1) Ādolfa Hitlera (Brīvības!

ielā 11 (ieeja arī no Baznīcas iels 12-') ol. 18 augšēja zālē latviešu
valodā; pl. 16 apakšējā zālē krievu valoi'flt ol. 13 apakšējā zālē vāc;
valodā; 2) Matīsa iela 57, pl. 17; 3) L Nomelnu ielā, pl. 17; 4) Jel-
gavns šosejā 50pl.17.Rīgas evaņgeliskl-krlstlgo apvienība Dilrnavu Ielā 115: pl. 9.30 ur

I 13 krievu valoda: pl. 11.30 un 18 latvle u valodā.
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hltei. Zaļeniekos.
Kantoristes vie-
tu meklē: prot

un
pa dMai VSaU
?--,1 f)f. T j 03

Audzinātāja,
oerfekti vācu,
krievu un latv.
vai. prat., mekif-
darbu Rīga vai
Jūrmalā. Tailr.

27679
1 skolnieces,

ir —to C. V-, mek-
ii,,i",

-Mmr C***'k
ļtei= pag Rama-
mi m
Vēlas vietu pie

bērna mazā
saimniecībā Sta-
bu ielā 51-38.

Gtnln. absolv. ar
/iii mašīnrakst.
un vācu valodā,
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SCtnleces vietu
meklē Jauna,

strādīga sieviete
Dārtas ielā 42-15.

Kalpone vēlas
vielu Prot ga-
tavot. Of T 64.

Vidusskolniece
vēlas izbraukt
vasaras brīvlai-
kā lauku darbos.
Adr. Rī'jā, Kurp-
nieku ielā 3—3,
S. Ģībols.

Skolniece, 18 g.
V., vēlas vasarā

strādāt lauks.
Vidzemē, upes
vai ezera tuvu-
mā. Adr. Balvi,
p k f8.

Sii.'Viete vēlas
par irtelt-i lau-
kos pa vasaru,
10 g v. dēls un
8 g v meita var
izp. gana vietu;
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plet. Jākobso-
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Drēbnieka paliks
vaj. Stabu ielā
"3, dz 1

Dāmu drēbniekl-
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teļu un bērnu

kleitu šuvēja
itafeazlai vajadz.

R. I T. U.
18. velk., Mari-
1as ielā 35.
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GrēcialPku ielā.
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jplā R T. 92345.
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nosēdakas izbū-
vei vajadz. Pal-
mii 18—l.
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Vajadz strād-
nieki kapos. La-
ba izpeļņa. Piet.
katru dienu Rī-
gā, Gaujas Ielā
12. no 8—14.

Dārznieksvaj.Zemgalē.Piet.Rīgā, Rūpniecl-I
bas ielā 14, dz.j
23, tālr. 61390.

Dārznieks, dārz-
niecības vadītājs
Rīgā steidz, va-
jadzīgs. Of. Nr.
T. 138.

Dārznieks vai
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tāļu ielā 45-16,
ar rakstu vai
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strādnieces. Telts
ielā 2.

Dārza
strādnieks - ce
var piet. Kr.
Barona ielā 36,
elektrisko pied.
veikali Izdevīgi
noteikumi, brīvs
d-īvoklls.

Strādnieks
vajadz. eelmu
malkas sagatavo-
šanai pret labu
atlīdzību Rīgas-
Jelgavas šos. ma-
lā. Of. S 863 vai
pa tālr. 59155, no
ol 18—20.

Vajadz trād-
nieks Gaujas ;e-
lft *. kMolu ka-
pos Tālr. 11706.

Izsūtāmais zēns
tūliņ vaj Īlei.
spedlc. _ firmā.
Vēl. vācu vai.
prasme. Of. Nr
T 9
Priekšstrādnieks
vajadz., ka« orot
VadT* traktoru
Tuv -Inas oa
^lr 5P??2

Laukstrādnieks
vajadzīgs Rīgas
tuv Pieteikties
svētdien, 19. IV,
Tērbatas 32/34—1.
Strādnieki, krā-
sotai- , namdari
steidz vajadzīgi
-larbierr Rī«ā.
?*To* yT<yv)<Mli,
'"i" "~—3. Vft
'*aro
Priekšstrādnieks

un deput. steidz.
vajadz. lauku

saimn. Piet. Ga-
nību A. 3—ii.

Darbvedis - korespondents
vācu valodas pratēja, steidz, vaj.
valFts uzņem. Rīgā Of. T 61.

Namdari,
mūrnieki un

strādnieki
var pieteikties vakaros- Var but
ari laucinieki Gertrūdes ielā 43.
dz 26 Tālr 95321.
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P U LIE Rl S
ar praksi koku konstrukciju būv-
darbos, steidzīgi vajadzīgs vācu
būvniecības uzņēmumā Rīgā.

Of ar dzīves,aprakstu un līdz-
šinējo praksi adresēt ,.Tēvljas"
kantori ar Nr S 950

Inženieris
va< bltotechniGfis

ar labu būvpraksi steidzīgi vaj
vācu būvniecības uzņēmuma
Ofertes ar dzīves aprakstu un
līdzšinējo praksi adresēt ,.Tēvl-
jas" kantorī ar Nr. S 951

StrSdnieki
vajadzīg' konservu fabrikai ..Dau-
gava" R'gā, Sports ielā Nr 2

icnt^-ald-; 6 reize-» rted č'a
PastSviK m darbam H '. g

noliktavu un transporta
strādnieki

J'Iel. graf. mat. un papīru centr.,
Blaumaņa iela 32.

Kalpone pa die-
nu vajadz. mazā
saimn. Stabu ie-
Iā 46)48, dz. 59.

Kalpone, gatavot
pratēja, ar ap-
liecībām, visiem
mājas darbiem
vaj. Stabu ielā
49-a—3. Piet. no
Pl 13 I
Vajadz. kalpone
fļaazā ģimenē un
pie bēr-a.. Dārza
"\* lt-a. I

(Calpone, gatavot
prai , vaj mazā
Šim pie 9 mēn
v puisīša. Baz-
aīoa-? ielā 8—6
lesid'^a no 15
Kalpone vajadz
lauku saimniecī-
bā Zemgalē. Piet.
Aizsargu ielā 28,
dz 48
Kalpone vajadz.

mazā ģimenē
Mežaparkā,

F.zermalas ielā
Nr. 18-1 (pie Fl-

rekera ietas).
Tālr. 56335.
Meita un gans

vajadz. Kurze-
mē. Valgales

„Tomiņos" Pied.
adr. vai person
Jelgavā, Velsma-
ņa 4—3. Raits.

Parauga lauk-
salmn Cēsu apr
vajadz. 2 meitas
pastāv darbam.
Plet. Baznīcas
ielā 39, dz. 14.
Tālr 97077.

Meita vajadzīga
la-.ikos. kas prot
govis slaukt un
visus māju un

lauku darbus.
Pie* Herm. Gči-
ringa (ValriemĀ-ļ
ra) ielā 24—9, no
pl. 7.30—8 un no
nl 14—16.

Meita vajadzīga
vidējā lauku

saimn Vidzemē.
Plet. M Cepu-
ritim Jauodrei-
no- c Elsti.

Meita un puisis
lauksaimn. vaj.
Piet. Latgales ie-
lā 54—li, no pl.
11—20.

Meita lauku
saimn. pie Skrī-
veriem vajadz.
Piet. Avotu ielā
31, dz 14, tālru-
nis 96SS3.
Bftmgalē, nelielā
lauku saimniecī-
bā, vajadz. mei-
ta visiem mājas
un lauku dar-
biem. Piet. Dzir-
navu ielā 31-9,
no pl. 12^—15 un
18—20.

Meita vajadr>I^a
lauku saimnie-
cībā Tērvete- o.
CZ?m"alēl. Pie*-,
no pl. 17—20. Rī-
K3. Kr. B""ina
ielā 14, d' 20, ie-
eja no Wolt. t.

Plettenberga
'F.līzabetes) gat-
yes),

Izpalīdze vaj
uij bērn tem lau-
kos Zempat ē
Pi »t A'zsļriļ'i
tpt5 38—48

Iznatīd-»e .
ne jaunāka par
18 %, valad^Tsa
Īlei. lauku saim-
niecībā, jaukā
vietā, kur trūkst
namamātes. Of.
Nr. T 106.

IJelo kapu
-t r̂īnlrros **\T
-o-Vļ-' rēHes Har.
^--m T*̂ t ? tc -s ir,1--

<n| .tfim sR*- 7
Vajadzīgas <15r-
zjļ strādnieces
Kr. Barona ielā,
blakus 97. nr.
Vajadzīga veļas
mazsatSla. Ciet.
19. IV LanorSto-
lias ielā 16-11.

'^eas m^T»*^*^!-

»M.« «-. r% ' 1* -
''ī ļpljl 3 49

I

Mazgātāta vaj.
krāsotājiem.

Piet. Peldu Ielā
aa—4.

.

Saimniecības
vadītājs ar lauk-
saimn izgl. un
praksi lopk- un
dārzkoo meklē
vietu. Of. N'r.
T 94.
Vajadz. priekš-
strādnieks vid.
Saimn. Jelgavas
apriņķī. Of. Nr.
T 111
Jaunekli un jau-
navu, kuri vēlē-
tos praktizēt va-
saras mēn. lauk-
saimn. darbos la-

bās Zemgales
mājās, lUdz piet.
ar of Nr T 124.
Puisis un meita,!
kap prot lopus
kopt, vajadzīgi
lauku saimniecī-
bā Zemgalē. Pie-
teikt. Stabu ielā
Nr 20, dz. 15.

Puisis laukos
vaj. Piet. Cie-
kurkalnā, II g.
tīn. 53—3.

Puisis mazā
! saimn. laukos,
75 km no Rīgas,
vajadz. tūliņ iz-j
braukšanai. Piet.'
Avotu 35 — 11,'
svētd., 19. apr.,
no pl. 9—12.

10 ha saimn. vaj.
kārtīgs strād-

nieks. Var oūt
arī veaāks. Adr.

stae. Ciemupe.
Robežnieku m.
Prec. pāris vaj.
vistkop. fermā
Rīga» nomalē.
Krietniem ļau-

dīm atalgoj.,
darba un dzīves
apstākļi būs la-
bi Piet. Tīruma
ielā 2 (:o. tramv.
līdz Ķekavas le-
lai).

Kungu frizieris-
re steidz, vajadz.
Stabu ielā 14

Dāmu friziere
vaj. Kr. Barona
ielā 31. T 29564.

Dainu friziere
vajadz. Hospitā-
ļu ie;ā 45, tālr.
96739.
Nagu kopēja vaj.
Avotu ielS 11,
Zird-iņa frizēt.

Nagu kopēja,
darba prat., vaj.
frizētavā Alga
RM 60.—. F. d.
Goltza (Aspazi-
jas) gatvē 11.
Mašīnrakstītāja,

vēl. vācu valo-
das pratēja, vaj.
valsts iestādei.
Of. ar T 42.
Kancelejas dar-

biniece kas prot
mašīnrakstīšanu,

steidz vajadzīga
Iestādei. Alga
RM 90.— mēn.
Of. Nr. T 68.

Foto laborante
vajadz Jelgavā,
Herm GOringa
ielā 35. Turpat
izdod ari dzīv.
Tuvāka- ziņas
Rīgā Mķ<! nie-
ku ielā b7 maiz-
nīcā vai tai pa-
šā namā. 12. dz.
Šuvējas vajadz.

Akas ielā 8—1,
pēc pl. ia.

Sv. Gertrūdes bazn. II draudze
rīko

Dievkalpojumu-
koncertu

S g 19 aprīli pīkst 16
Jaunajā Sv. Gertrūdes baznīcā
par labu komunistu izpostītās
mrjas atjaunošanai un altāra
fondam.
1- i e d a 1 ā s :

operdzied. HERTA LOSE,
operdzied. ĀDOLFS KAKTIŅŠ,
brlvm JĀNIS KALĒJS (vijale),
Retiera koris diriģ. TEODORA
REITERA vadība;
pie ērželēm brīvm. ALDONA

JOZUUS
Dievkalpojuma-koncerta ieejas la-
piņas dabūjamas pie mācītāja
I.angina Ādolfa Hitlera (Brīvības)
ielā 27. n-i 10—14 un svētdien pie
baznīcas durvīm

Mateus baznīcā
Matīsa ielā Nr. 50-b,

svētdien, 19. aprīli, pl. 17 Saul-
bluru pulciņa

Misiones svētki
ar plašu progiamu. Piedalās: Iļ-
ģuciema dr. orķestris, brlvm. A.
Biķis, māc. K. Biķis, māc. J.
Lamberts un Saulstaru un drau-
dzes koris.

Visi laipni ielūgti!

Vajadz. bikšu
šuvējs vai Šu-
vēja. Marijas ļe-
1S 104—45.

Vajadz. šuvējas
palīdze. Zaļā ie-
lā 5 — 14 (pie
Dzirnavu ielas).

Šuvēja, speciāl.
dāmu kleitām.

var pieteikties.
Tālr. 31063

Zemrokas šuvēja
vajadz. kungu un
dāmu drēbnie-

kam Kazarmu
ielā 7, veikalā.

Pogu virpotāja
vajadz. Of. Nr.
S 961.

Saimniece ar
tauksaimn. sko-
las Izglīt. vij.
lielas lauku mā-

jās Zemgalē.
Piet. Volguntes
30. dz. 5, no pl.
18—20. T. 43194.

Saimniece un
meita vaj. Rīgas
tuv. Kalpaka
10—R. t. 32743.
Saimniece, saim-
nieces palīdz, un
viesu aņka'potS-
't= v 'i Ē?'?<-vt;i
""--I* A PM*

Hīta Rigae Jūr-
mala. Piet. per-
sonīgi vai ar
rakstu Jomas ie-
lā 53, tālr. Ma-
jori 53.

Saimniece un
puisis vaj Rīgas
tuv. Piet. Ad.
Hitlera (Brīvī-
bas) ielā 159—18,
tālr. 91728.

SAIMNIECE,
kas prot visus
lauku darb., va-
jadzīga Bauskas
apr. Plet pērs.
svētd. Rīgā. Vi-
landes ielā 10—8,
no pl 11—13.

Miertiesa. ģim.
prov. vaj. steidz.
kalpone. Ir 2
bērni un maza

saimn. Piet. svēt-
dien, no 12—14,
Grēdu ielā 7—10,
ar 5. tr. līdz de-
po. Daugavas
matā.
Kalpone Sjfizil
saimn. vaj. Mar-
tas ielā 1-25.

Vajadz. kalpone
virtuvē un pie

istabām (veļa
nav jāmazgā)

Herm. Gdringa
(Valdemāra) iela
Nr. 14-1.

:iari' knlr-one,
Pa vasaru j?--
brauc ar 2 lie-
lākiem bērniem
laukos Ādolfa
Hitlera (Brīvī-
bas) ielā 40—S0,
tālr. 04237.

Rīgas Opera
Svētd., 19. apr.,

pl. 12—16.05
GRAFS

LUKSEM3URGS
pl. 18.30—21 10

IELEJA
Otrd., 21. apr.,

pl 13.30—21.—
TOSKA

Trešd., 22 apr.,
pl. 18.30—21

GULBJU EZERS

' HtGAS
DRĀMAISSKAIS

TcATRIS
Kronvalda g. 2.
Kases tālr. 22405.
Bestd,, ltf. apr.,

pīkst. 19
Vermlandieil

SVētd., 19. apr.,
pīkst. 14

PUEViSNIKKC
MEITA

pīkst. 18.30
DONS KARLOSS
Pirmd., 20. apr.,

pikst. 19
Par labu Tautas
Palīdzībai

Vermlandieil
Otrdien, 21. apr.,

pīkst. 18.30
Latviešu brīv-
prātīgajiem ka-
ravīriem
DOIN-S KARLOSS

daues Teātris
Sestd , 18. apr.,

pl. 18.30
MIN1IAUZENA
PRECĪBAS

Svētd., 19. apr.,
pl. 13

TRINLS GRĒKI
pl. 18.30

MĒRNIEKU
LAIKI

Otrd., 21. apr.,
pl. 18.30

MĒRNIEKU
LAIKI

Trešd., 22 apr.,
pl UJ.30

MINHAUZKNA
PRECĪBAS

Ceturtd., 23. apr.,
pl 18.30

MĒRNIEKU
LAIKI

Piektd., i4. apr.,
pl. 18.30

MĪLA
STIPRĀKA
PAR NAVI

Tcutas Teāflns
pie ACS ..Atpūta
un dzīvot1-
Ķēniņu ielā 1.
Scsld , 18. apr.,
pl. 19 operete
NEMIRSTĪGAIS

VALSIS
Svētd., 19. apr.,

pl. 10
GATAVĪBAS

APLIECĪBA
Izrāde Upardota

10. pamatskolas
Tautas Palīdzib.

kopāt
pl. 14

CUSKA
fzrāde irpārdota
32. pamatskolas
Tautas Palīdz.

kopai
pt. 19 operete
NEMIRSTĪGAIS

VALSIS
Pirmd., 20. apr.,

pl. 19
COSKA

Abonementa un
goda kartes ne-

derīgas
Otrd. . 21. apr.,

pl. 19 p '"-ete
NEMI"Tro\IS

VALBI*

Variēts - teātris
«FRĀSGUITA»

Lāčplēša iela
Nr. 43/45.

Katru dienu
pīkst. 19 rēvija
,TADS ir

PAVASARIS"
Smiekli!

i

Mūtfkfi! Bez tam
plašs divertis-

I fnefats ar ,.Koko".
ļ Svētdien 2 izrā-
ļ d"s: 15,30_ un 19.
? Kas" atvērta no

11—13 un 15—19.

C i tt-iki
ik vakarus

pīkst. 18,30
Liela pavasara

prosramā:
?1 VILAETORS —

PLASTIKA,
3 LAZEUS —

AKROBĀTIKA,
6 VINTERI —

DZIESMAS
u d. c.

Kase atvērta no
pīkst. 14.

Mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectētiņš

ANHREJS ERNESTI
ailS^VrSr;*/%LtM4NUKi VEIDSERS

tUlm, MM. g. n. maijā, mlrls s.g.„S3V* flzlmtS sētā Vecpiebalgas „Smielos".
ntaJ&M ^d™

aP«labāslm 25 aP"» Ve>
pseoaieas Kapos.

Dziļās sērās sieva, bērni un mazbērni.

aizmiga mūža mierā I e 13 aortu
Izvadīšana 21. aprīlī pīkst. 14 no Kandavas

baznīcas. sIfva un npftivts>itVA un BĒRNI.

Mūsu neaizmirstamais

JĒKABS SEGLIŅŠ
Mūsu mīļais filistrs un konfilistrs

Šķīrās no mums š. g. 15. aprīlī, savā 68. dzl-
ves gadā.

Dārgo aizgājēju mūža dusā izvadīsim svet-
dien, 19. aprīlī, pl 11.30 no Abavas ielas 20
uz Torņkalna kapiem.

SIEVA. MEITA, MAZDĒLS un
ZNOTS.

? ? ?-?/ & a >.«...*.. m2 __^ w ,*-_vr-Al I K%4NIM£S VfcfiHNEKS

miris 5. g. 13. aprīlī.
BIJ. FRATERNITAS LETTICA
SAIME

Mūsu mīļ* māmiņa

Mūsu Itltļlh vecbiedrs
INZENIEHIS-MEZKOPIS__H W48B 114 it *fl,i%?1W""-'*'"

dzim. KAZEMNIEKS,
šfclrās no mums oēe ilgām un grūtām cieša-
nām š. g. 18. aprīlī.

Apbedīšana svētdien, š. g. 1». aprīli, pl. 15
no Braslas kapu kapličas.

Sirojošie PELS MEITA,

ISOliEliiS I IC 1%?_??*-?>»

miris š. g. 9. aprīli,
Vinu mīļā piemiņā paturēs

STUD. BIEDR. .SALKONE" SAIME

S. g 14. aprīli mirusi masu mīļā māte unvecmāmiņa

Mans rnrļois virs mūsu tēvs un vectētiņš , - - . m, »»ļT^ . ,,
i

IMftUVI * VEtMANIS
dzim. 1881. e 19 jūn., mir. 1942 g 13 apr. .,,._. „„, . .,/ „. , _. ."** ,

Mīļā aizgājēj? izvadīšana «vētdien 19. apr., izvadīšana «k^ "ļo""* SJ* U apr -pl. 15.45 no %.iepnlekkalna kapu kapličas; lūdz ftifna knAt'*-* S.1J, 'i,aPrI11, pl> " n°
sieva, meita dēli, vedeklas un mazdēls. Ralņa k*P«! R«;na kapos

Sērojošie PIEDERĪGIE.

MQsu mīļā māmulīte Mans mīļais vīrs. tēvs un vectētiņš

EATE TAURIŅŠ VASIEIJS ZVEJNIEKS
dzim. celms.

mirusi 9. aprīli, 80 g. v.
Apbedīšana svētdien, 19. aprīli pīkst. 15.30

Miera draudzes nodalījumā (vecie vārti)
DZilās sērās MEITA un PIEDERĪGIE.

šķirās no mums š g. 16. ap-īll
Uz klusu pavadīšanu 19. apr. pl. 17 no Debesbraukšanas kap„, kapličas lūdz

PIEDERĪGIE.

S. g. 11 aprīlī mūžīgā mierā savā 30. dzīv
gadā aizmiga mūsu mīļā Mūsu dārgais neaizmirstamais darba kolēģa

ANNA OZOLIŅŠ JŪLSJS PINNIS

Izvadīšana no^u
^mā^Adolfa Hitlera dzim' 1888 ' * 21 Jūn ? "iriE »« «? " aprīlī

(Brīvības) iela 94 dz 7, 1» aprīli pl. 15.30, I vinu mīļā atmiņā paturēs
Apbedīšana pl. 17 Meža kapos, Jana draudzes „OFFIZIERSHElM" viesmīli un
nodalījumā SĒROJOŠIE PIEDERĪGIE. virtuves darbinieki.

Mūsu mīļa mārru:ra, vira māte, sievas māte
un vecmāmiņa

MARIJA CĪPARS
MOsu m

rMAR1 INS SECISdzim. KRASNOSOKOVS.
dzim. 1878. g. 20. febr , mir. š. g 15. aprīlī.

Izvadīšana svētdien, 19. aprīlī, pīkst. 13.45
no Meža kapu 1. kaolicas uz Miera draudzes
nodalījumu

Uz klusu pavadīšanu lūdz PIEDERĪGIE.

dzim. 1871. g 15. apr., miris 1942 g 16. apr.
Vz pēdējo dusas vietu no jaunās Meža kapu

kapličas uz Gertrūdes draudzes kapiem iz-
vadīs svētdien 19. apr., pl. 14. BĒRNI.

S. g. 31. martā traģiskā nāvē miris Mans mīļais virs, mušu tēvs un mīļais vec
tētiņš, kurvju pinēju meistars,

AUCUSTS KtEBtCHS TEOBOMS LĒMANiS
dz. 1887. g. 16 apr. Apbedīts 5. aprīli 1942. g.
Lielvircavas kapos.

SIEVA, DĒLS, VEDEKLA un
MAZDĒLIŅŠ

, ,
cl?lm 1875 ē 10 x >šķiries no mums 1942. g.
15 IV.

Apbedīšana s. g. 19. IV pīkst. 15 no Lielo
kapu kapličas. Sērojošie PIEDERĪGIE.

Rīgas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības 7. komandasS. g. 18. aprīli pēc grūtām ciešanām šķīrās

no mums
, ,(agr. Pnckšp b. u. b.)

biedrus uzaicina ierasties š, g. 19. aprīlī pl. 15
Lielo kapu kapliča uz mirušā mūža biedra

— -

ļk^ļ\ļ ES* C 1353 LĒS»

savā 75 dzīves- gadā.
Izvadīšana no sēru mājas Dzirnavu ielā 42

š. g. 19. aprīlī pl. 14 uz Debesbraukšanas
kapiem. Noskumušie piederīgie.

---.«* *». ā. rv .n1 RilffBIOBIA l_BlrVfl/%NA
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Valstsvacietis,
latv un krievu vai pratējs,
vajadzības gad dro5ības spēj.,
meklē atbildīgu vietu. Var
būt ari kā kasieris.

Of. Nr. R 898

*

ATDZIMŠANAS EV.-LUT. DRAUDZES

evaņģelizācija un
lūgšanas stundas

draudzes namā, Rīgā, Lāčplēša ielā Nr. 32,
no 1942. jt, 19. -prlļa līdz 1. maijam.

Sakums evaņģelizācijai: svētdienās pīkst. 18,
darbdienās pīkst. 19.

Virsiem-,ts:
Ceiš uz godību

1. Dieva runa uz cilvēci. 2. MOsu atbildība
Dieva priekšā 3. Kas ir cilvēks? 4 Pa tuks-
nesi un maldiem. 5. Vienīgais Glābējs. 6. Pil-
nīga atpestīšana. 7. Jauna dzīve. 8 Lielais
mantojums. 9. Uzticīga sekošana Kristum.
10. Ticības svētība un spēks. 11 Ticības uz-
vara. 12. Ticība ikdienā. 13. Ticības dzimtene,

Evaņģelizācijā kalpos mācītāji M. Apalfis
un A. Perlbachs.

Lugšan is stundas
sākot ar 20. aprīli katru rītu pīkst. 10.

Lūgšanas temats:
Pateiksimies par visi. un lūgsim par visiem!
Dziesmu lapiņas. Muzikāli priekšnesumi.

Visi ieaicināti.

a —ļ
METODISTU BAZNĪCA

Slokas ielā 6
Svētdien, 19. aprīlī, pīkst. 16

APVIENOTĀ KORA
LDZIESMU VAKARS

Piedalās: ko-.-a solisti O
Pavuls, M Čiekurs, Z. Jan-
kovskis, A. Freimane, M. Vei-
demanis, V. Jankovskis un
koris.

P r o g r a m ā: solo. dueti,
vīru un Jaukta kora dziesmas.

Ieeja brīva

|I
!

2. $flDSS
©i€iH?§

otrdien, 19J2. g. 21. aprīli, pīkst. 20,15
LIELAS ĢILDES ZĀLE.

PIEDALĀS RĪGAS RADSOFOMA
ORĶESTRIS, KORIS un SOLISTI

Programā: Bruno Skultes Balāde lielam or-
ķestrim; Roberta Samaņa 4. sim'onija D-moll3;
Jozefa Haidna Pavasaris no svītas Gada laiki

Piedalās: Rīgas radiofona lielais orķestris Oļ-
ģerta Bišteviņa vadībā; Rīgas radiofona koris
Teodora Kalniņa vadībā; solisti — Marija Vin-
tere, Arturs Vanags un Jānis NIedra.

Ieejas kartes RM 3,— un RM 2,—; iepriekšpārdošana
— Holcnera grāmatu veikalā un Krolla koncertu
aģentūrā.

I Svē'dicn. 19. npvī'I, pīkst. 13 "' ,^__..
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Nākošās sacīkšu dienas 26. aprīlī \ļmmvjmw^

un 3. maijā. ^^^W^
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Ar kapitālu
latvietis vēlas aktīvi piedalī-
ties būvniecībā, rūpniecībā vai
tirdzniecības uzņēmumā.

Of. Nr. R 944.

R. D, Sarkandaugavas rajona
Kattu tīrīšanas

uzņēmums
Tilta iela 12. Tālr : darba laikā

54103, vadīt. dzīv. 92497.
Uzņemas visu sistēmu tvaika

katlu tīrīšanu.

Piezīme: sakarā ar ierobežoto
darba spēku par paredzamo katla
tīrīšanu lūdz vienoties jau sav-
laicīgi, af garantētu darbu izpil-
dišanu vēlama termiņa

Grāmatvedību
spoc. kursos pa nozarēm u. c.
komerczin. māca Ādolfa Hitler'a
iBr'vibas) ielā 52—3. Brošūras
i-ii-.-ķtKkiem darbiem, oašnvicīb

Caurraksfa grāmatved.
speciālkurss

R. ZARIŅA KURSOS
Rīgā, L. Pils ielā 18-5, tālr. 2324",
sāksies 81. aprīli pīkst. IS. Ilgs
1—1'(i mēn. Iestājoties vajadz.
priekšzināšanas visp. grāmatve-
dībā. Pieteikt, no 11—13 un 17—18.rtii
MM——<—^?^iMh—aBM^»MMi>i

Arī provincē 6 nedēļās iemāca I

stenografiju
piesūtot lekcijas. Pieteikties
ar rakstu, pieliekot pastmarku
atbildei, Rīgā, p. k. 3101. Uz
vēstules jāraksta sūtītāja
vārds un adrese.

BALSIS nostāda
(italu skola).

Iestudē ARI.IAS. DZIESMAS,
PARTIJAS. Gertrūdes ielā 43—27.
am&mmmM«H»rt.ammanMamwuKraMK,mn

UNIVERSITĀTES AULĀ
sv-jtdien, 19. aprīlī, pīkst. 18.30

Helēnas Vlašekas
Ata Teichmanā

KUNCERTS :
Pie klavierēm J. ĶEPĪTIS.

Biļetes iepriekš no .IM 0.50
līdz 2.50 pie O. KrollaF. d.
Goltza (Aspazijas) gatvē 2, un
koncerta dienā pie kases.

UNIVERSITĀTES AULA
ceturtdien. 23. aprīlī, pl. 19

SONATU VAK<YRS.

E. VĪNERTS ai
M. STtJRL

Programa : _ Haidns, Mocarts,
Bēthovens.

Biļetes no RM 0.50—3 — pie
O Krolla, F. d. Goltza
(Aspazijas) gatvē 2. Koncerta
vakarā pie kases.

UNIVERSITĀTES AULĀ
trešdien, 29. aprīli, pīkst. 19

V. Pastuchova
klavieru vakars

Programā: Mocarts, Brāmss, Līsts.
Biļetes pie O. Krolla Fon der

Goltza (Aspazijas) gatvē 2.
^^^^«???? ???iHKaanHMtniM

^..

UNIVERSITĀTES AULA
sestdien, i5. aprīli, pīkst. 19

Alfrēda Zīversa
vijoļ koncerts

Pie klav.: Haralds Berino.
Programā: Tartini, Lalo, Vī-
tols, Brāmss, Granadoss, De

Faila.
Blietes no RM 0.50—3.— pie

O. Krolla, F. d. Goltza
(Aspazijas) gatvē 2. Koncerta
vakarā pie kases.

UNIVERSITĀTES AULĀ
trešdien, 22. aprīlī, pl. 19

VĪGNERA
%4uralMRP4i

KONCERTA ATKĀRTOJUMS.
Programā: Emīls Dārziņš. Alfrēds

Kalniņš.
Diriģents LEONĪDS VlGNERS

Biļetes I nošu veikalā F d. Goltza
(Aspazijas bulv.) gatvr : Nr. 2.



Austrumu apgabala
krāsaino metālu 1 milj. kg

Rēvelē, 17. aprīlī (ON).

Igauņu laikraksts „Eesti Sona" kādā
ievadrakstā apcer metālu vākšanas ak-
ciju Austrumu apgabalā. Pēc līdzšinē-
jiem datiem šai akcijā pavisam savākts
1 miljons kg krāsaino metālu, no tiem

400.000 kg Igaunijā. Šī akcija sagādā-
jusi ne tikai varu un alvu ieročiem, bet
tās nozīme ir daudz lielāka un daudzpu-

i. Brīvprātīgās metālu vākšanas ak-
cijas rezultāts ir atkārtota atbilde tiem
ienaidnieka apmelojumiem, kādus pret
igauņiem vērsusi Maskava un tās palīgi.
Vēl nesen Igaunijas pašpārvaldes vadī-
tājs pasaulei atklāti atspēkoja nejēdzī-
bas par apstākļiem un tautas nostāju
Igaunijā. Tagad igauņu tauta no jauna
apliecinājusi tiklab savu gribu cīnīties
pret bolševismu, kā arī kopējo pūļu un
speķu koncentrācijas nepieciešamības
izprašanu. Tas ir uzticības darbs un aiz
šīs uzticības stāv visas tautas pašapzi-
ņa un darba griba.

Nobeigumā igauņu laikraksts konstatē:
.Metālu vākšanas akcijas rezultāts ir
jauns apliecinājums pamatnoteikumam,
kādu igauņu tauta nesatricināmi padarī-
jusi par savu. Tautu kopībā, bet it se-
višķi cīņā un darbā par jauno Eiropu
mums dažādu kopēju pūļu ziņā jābūl
mazākajiem, bet vispēdējie mēs ne-
gribam nekad būt. Visas līdzšinējās pū-
les rāda, ka mēs pie šī pamatnoteikuma,
ja gribam, varam stingri turēties. Nē,
igaunis nekad nebūs visu pēdējais."

S5>čfe« arinofe»
* Ekvatorā noticis apvērsuma mēģi-

nājums, kas tomēr beidzies ar neveik-
smi. Daudzās pilsētās sāktas plašas
apcietināšanas. Pirms piecām dienam
notika jau kāds cits, tāpat nesekmīgs
apvērsuma mēģinājums.

* Anglijā sākusies liela gumijas
vākšanas akcija. Namamātes aicinātas
nodot visas peldu cepures, gumijas
sūkļus, termoforus u. t. t. Nākotnē
Anglijā kurpju papēžiem un pazolēm
vairs nedrīkstēs izmantot gumiju. Šie
rīkojumi izdoti tādēļ, ka zaudēti Mā-
lāju salu un Holandes Indijas kauču-
ka apgabali.

* Amerikāņu senators Džonsons se-
nātā citējis Cerčila vārdus, ka «1942.
gadā pasaulē valdīs darba spēka
krize». Tādēļ pēc senatora domām
24 stundu laikā Vidējos austrumos ie-
saistāmi darbā IGO.fiOO žīdu. Tiem paši
no sevis vēl pievienošoties kādi
100.000 žīdi. Savienotām Valstīm jā-
pieprasa no angļu valdības «tīri žī-
disku militāru vienību organizēšana
Palestīnā».

* Somijas pasts izdos jaunas vēstuļu
markas 50 un 100 marku vērtībā. Uz
pirmās markas būs redzama Tampe-
res apkārtne, bet uz otrās Helsinku
osta. Jaunas markas izlietos gaisa
pasta vēstulēm un ārzemju paku sū-
tīšanai. Jaunās markas būs vērtīgā-
kās, kādas somu pasts līdz šim iz-
devis.

Nāves sodi par frontei ziedotomantu zagšar
Vācu Sevišķā tiesa bargi sodīs nepilngadīgos zagļus

Vakar reichskomisāra dienesta tel-
pās priekšsēdētāja Dr. Kniep'a vadībā
notika vācu Sevišķās tiesas sēde, kurā
iztiesāja lietu par frontes karavīriem
ziedoto kažoku nozagšanu un automo-
biļu apzagšanu aptumšošanas laikā.

Pagājušā gada decembrī un šī gada
janvārī Rīgā plašos apmēros notika ka-
ravīru automobiļu apzagšana. Zādzī-
bas lielāko tiesu notika vēlās stundās,
kad pilsēta bija aptumšota. Drīzi vien
kriminālpolicijai izdevās noskaidrot, ka
automobiļus apzog atsevišķas zagļu ban-
.das, kuras sastāv no nepilngadīgiem,
bez pietiekošas vecāku uzraudzības
esošiem jauniešiem.

Pag. gada novembrī 16. g. v. Hel-
mūts Sirmachers kopā ar 18. g. v Renē
Dzērvīti ap pl. 21 klaiņojuši pa pil-
sētu. Doma laukumā viņi ieraudzījuši
vairākas vācu karaspēka transporta
mašīnas. Sirmachers ar Dzērvīti izņē-
muši no mašīnas vienu koferi un to
aiznesuši pie 19 g. v. Jāņa Markava.
Koferī bijušas dažādas karavīru man-
tas. Tās visi trīs kopēji sadalījuši un
vēlāk pārdevuši. Markavs tiesā atzi-
nās, ka viņš zinājis, ka mantas paņem-
tas no vācu mašīnas, jo zagļi viņam to
teikuši. Novembrī Sirmachers kopā ar
16 g. v. Edmundu Grabi atkal apzaguši
pie Basteja kalna stāvošo transporta
mašīnu, nozogot trīs koferus. Pēc zā-
dzības bija arī klāt Grāba 11 g. v. brā-
ls Zigfrīds un 11 g. v. Valentīns Vējš
un kāda mazgadīga meitene. Grābis
divus koferus aiznesis pie sevis mājās,
bet Sirmachers trešo koferi atkal aiz-
nesis pie Markava. Koferos bijušas
dažādas karavīru mantas, kā arī foto
aparāts u. t. t. Mantas zagļi atkal sa-
dali iuš: un pārdevuši. Grābis divas no-
zagtās segas pārdevis par 7 RM, bet di-
vus koferus par 2 RM. Decembrī Sir-
machers kopā ar Dzērvīti atkal apza-
guši kādu mašinu. Sirmachers noza-
dzis 5, bet Dzērvītis 3 pudeles konjaka
Tiesā noskaidrojās, ka Dzērvītis jau
agrāk sodī.s par zādzību ar 3 ned. cie-
tumā, bet šis sods viņam pārvērsts tie-
sas brīdinājumā. Viņš nav labojies, no-
zadzis un pārdevis sava tēva radio-
aparātu. Markavs arī vairākas reizes
sodīts. 19-;0. g. viņš par 10 zādzībām
sodīts ar 1 mēn. 2 ned. cietumā, par
zagtu mantu glabāšanu ar vienu mēn
cietumā. Arī Grābis savā laikā sodīts
par fotoaparāta zādzību ar 6 mēn. cie-
tumā un pret viņu ierosināta apsūdzība
par neatjautu ieroču turēšanu un zā-

dzību Tiesā viņi visi vaļsirdīgi at-
zinās. Grābis liecināja, ka viņiem
klaiņojot pa ielām nav bijis nau-
das un tie domājuši iegūt līdzekļus, no-
zogot mantas. Policijas iestāžu pār-
stāvji tiesā norādīja, ka pag. g. decem-
brī un arī vēlāk šādi pusaudži auto-
mobiļus apzaguši ļoti lielā skaitā. Zā-
dzības izdara arī tagad. Daudzi no šiem
pusaudžiem-zagļiem jau saņēmuši sa-
vus sodus, bet daudziem vēl nāksies
sēdēt uz apsūdzēto sola. Tiesa Sirma-
cheru sodīja ar 2 gadiem pārmācības
nama, Dzērvīti un Markavu katru ar
1 g. 6 m. pārmācības namā un Grabi
ar 1 g. pārmācibas namā. Visiem at-
ņemtas pilsoniskās tiesības uz 2 gadiem.
Spriedums stājas spēkā nekavējoties un
nav pārsūdzams. Tiesas priekšsēdētājs
Dr. Kniep's, pasludinot spriedumu, no-
rādīja, ka vainīgie izmantojuši kara
apstākļus, kad pilsēta aptumšota un
nav iespējams automobiļus tā apsargāt
kā miera laikos. Apsūdzētie jau vai-
rākas reizes ir sodīti un bridināti, bet,
kā redzams, tad sodi uz viņiem nav at-
stājuši vajadzīgo iespaidu.

Vācu Sevišķā tiesa sevišķi nesau-
dzīgi vērsīsies pret pusaudžiem
zagļiem un lietos visu bardzību.

Rīga atrodas kara joslā un tāpēc ie-
stāžu uzdevums rūpēties, lai šeit val-
dītu kārtība, miers un drošība. Ve-
cāku un audzinātāju pienākums stingri
sekot jauniešu gaitām.

Par frontes karavīriem ziedoto ka-
žoku nozagšanu pie atbildības sauca
36 g. v. valstsvācieti Karl'i Rust'u un
43 g. v. valstsvācieti Frici Sund-
macher'u. Rust's strādājis par šoferi
kādā iestādē. Turpat strādājis arī
Sundmacher's. S. g. 18. februārī vi-
ņiem bijis uzdots uz iestādi atvest Rī-
gas stacijā no Vācijas piesūtītos ka-
žokus, kurus iedzīvotāji bija ziedojuši
frontes karavīriem. Rust's un Sund-
macher's katrs nozaguši pa dāmu ka-
žokam. Sundmacher's, kā viņš pats
tiesā liecināja, kažoku paslēpis savā
istabā, bet vēlāk, sirdsapziņas skubi-
nāts, kažoku slepus nogādājis ziedoto
priekšmetu noliktavā. Ari Rust's, kā
viņš pats tiesā izteicās, gribējis darīt to
pašu.bet nepaguvis. Viņambijis steidzīgi
jābrauc uz Kēnigsbergu un viņš paņē-
mis uz turieni arī zagto kažoku. To
viņš nodevis stacijā uzglabāšanā. Priekš
kāda laika Rust's kopā ar Sundmacher'u
bija nozaguši kādai sievietei koferi ar

vērtslietām un naudu . Sieviete
kusi zādzību un attiecīgā ie'pt ār'e etevS
rīkojumu Rust'am no Kēnigsber.cas, uz
kurieni viņš bija aizvedis arī sievie-
tei nozagtās vērtslietas, braukt ne-
kavējoties _ atpakaļ. Pēc vērtslie-
tām uz Kēnigsbergu aizbrauca Sund-
macher's. Viņš atveda nevien līdzi
vērtslietas, bet arī zagto kažoku, lai gan
Rust's viņam bija devis rīkojumu ka-
žoku nodot Rīgas stacijā uzglabāšanā
Tiesas sēdē priekšsēdētājs Dr. Kniep's
vairākas reizes aicināja apsūdzētos ru-
nāt taisnību un nenovelt vainu viens
uz otru. kā viņi to darījuši izmeklē-
šanā. Vainīgie taisnojās, ka viņi nav
zinājuši, ka kažoki domāti frontes ka-
ravīriem. Sundmacher's sevišķi uz-
svēra, ka viņam bijis ļoti daudz darba
un nav bijis laika lasīt laikrakstus . Arī
radio viņam nav bijis iespējams klau-
sīties. Raksturīgi, ka Sundmacher's iz-
meklēšanā tomēr paskaidrojis, ka viņš
zinājis, ka par frontei ziedoto mantu
zagšanu draud nāves sods. Tiesas zālē
viņš vienu brīdi šos savus izmeklēšanā
teiktos izteicienus noliedza un pa-
skaidroja, ka bijis ļoti uztraukts. Vē-
lāk tomēr viņš tiesas zālē atzinās, ka
dzirdējis, ka par mantu zagšanu draud
sods. Tiesa abus vainīgos sodīja ar nā-
ves sodu līdz ar tiesību zaudēšanu dzī-
ves laikā. Tiesas priekšsēdētājs Dr.
Kniep's, pasludinot spriedumu, norādī-
ja, ka vainīgie kā valstvācieši izdarī-
juši smagāko noziegumu, kādu vispār
vācietis var izdarīt. Viņi noziegušies
pret Vadoņa likumu, kas aizsargā fron-
tes karavīriem domātās mantas. Tiesa
domā. ka abi vainīgie zinājuši, ka viņi
zog frontei domātus kažokus un zinā-
juši, ka par to draud bargs sods. Tā-
pēc abu vainīgo izteicieni, ka viņi
nav zinājuši, kāds sods draud par iz-
darīto noziegumu, nav ņemami vērā.
Tas, ka Sundmacher's nozagto kažoku
slepeni atlicis atpakaļ, ka Rust's it kā
gribējis darīt to pašu un izdarīto vēlāk
nožēlojis, nevar sodu mīkstināt. Vadoņa
griba ir, ka jāmirst katram, kas zog
varonīgajiem frontes karavīriem domā-
tas mantas. Tas noticis, un abiem jāsa-
ņem pelnītais sods. J. V.

Izpildīts nāves sods
Šā gada 26. martā par 70 gadus vecās

Katrīnes Spēlnieks noslepkavošanu vācu
Sevišķās tiesas sēdē uz nāvi notiesātais
Antons Ivulāns vakar oakārts-

Visas Savienoto valstu neveiksmes —

tikai vāja priekšspēle gaidāmajai katastrofai
Berlīnē, 17. aprīlī (DNB).

Vācu ziņu biroju no oficiālas puses
informē: «Privātais karš, kādu Brazī-
lijas valdība savā zemē izcīna pret vi-
su vācisko, pieņem arvien ļaunāku
veidu. Gandrīz ikdienas tiek izkratītas
vācu vai vācu tautības Brazīlijas pa-
valstnieku mājas. Tāpat nepārtraukti
notiek apcietināšanas. Nopratināšanās
pielietā metodes, kas līdzīgas Maska-
vas paņēmieniem. Riodežaneiro vien
apcietināti 200 vāciešu un vācu tautī-
bas Brazīlijas pavalstnieku. To starpā
ir daudz vīru, kas jau kopš gadu des-
mitiem dzīvo Brazīlijā un palīdzējuši
celt Brazīlijas galvaspilsētu. Spriežot
pēc kādas Reutera aģentūras zinas,
Brazīlijas va'dība nolēmusi apcietinātos
vāciešus nosūtīt uz kādu salu Brazīli-
jas piekrastē, kas pazīstama ar savu
neveselīgo klimatu. Vāciešus tur no-
metināšot dzeloņstiepuļu iežogotā kon-
centrācijas nometnē. Vēl arvien tur-
pinās vācu īpašumu apķīlāšana, vācu
firmu slēgšana, vai arī vācu veikalu
izlaupīšana, pie kam laupītājs ir Bra-
zīlijas preses un radiofona sakūdītais
pūlis.

Vācija zina, ka visu šo notikumu cē-
loni meklējami Vašingtonā. Prezidents

Ruzvelts ar savu ēģiptizēšanas politiku
cenšas Dienvidamerikā likvidēt visas
tās pozīcijas, kādas tur divi gadsimtos
uzcēlušas Eiropas nācijas. ? Jo tikai tā,
pēc Ruzvelta domām, Dienvidamerikas
valstis bez kritikas pieņems Savienoto
Valstu civilizāciju, kā arī to politisko
un militāro virskundzību. Pie tam
viens no svarīgākiem Ziemeļamerikas
programas punktiem ir vācietibas iznī-
dēšana Brazīlijā. Katrā ziņā Ruzvelts
nekad nebūtu uzdrošinājies ķerties pie
Brazīlijas valsts dzīvības saknēm, ja
tas tur laikus nebūtu apgādājis sev pa-
līgus. Ir atklāts noslēpums, ka ame-
rikāņu kukuļu naudas nepārtrauktās
straumes, kas pēdējos gados plūdušas
uz Braziliju, sasniegušas ari augstākās
valdības aprindas. Ne par velti paš-
reizējais Brazīlijas ārlietu ministrs
Aranja gadiem bija Brazīlijas vēst-
nieks Vašingtonā. Viņš aizgāja uz tu-
rieni kā ne visai pārticis vīrs, bet at-
griezās dzimtenē kā daudzkārtējs mil-
jonārs. Šodien Aranja vada Ruzvelta
ēģiptizēšanas kolonu Brazīlijā. Viņš
cenšas tikt par Brazīlijas prezidentu,
lai savas varas iegūšanas brīdī valsts
varu nodotu Savienoto Valstu komisā-
ru rokās.

Lai novērstu brazīliešu sabiedrības uz

manību no šiem notikumiem, noorgani-

zēts amoka skrējiens pret Brazīlijas vā-
ciešiem. Ar šādu rīcību pašreizējā Bra-
zīlijas valdība uzņemas uz sevi vainu,
kas visai Brazīlijai reiz būs jānes jo sma-
gi. Brazīlijas valdība ir nostājusies tai
pusē, kas karu zaudēs. Pēdējos mēnešos
Savienotās Valstis ir piedzīvojušas sma-
gākās neveiksmes savā vēsturē. Šīs ne-
veiksmes ir tikai vāja priekšspēle tai
katastrofai, kāda ziemeļamerikaņiem vel
gaidāma. Jaunā katastrofa būs ne tikai
politiska, bet arī saimnieciska. Pec kara
Savienotās Valstis būs izslēgtas no tiem
pasaules tirgiem, kurus šodien ar iero-
čiem rokā pārņem trīsvalstu pakta val-
stis. Ar to Savienoto Valstu ka saim-
nieciska faktora pozicija pasaules rietu-
mu daļā būs bezgala vājināta. Brazīlija
uz Savienotām Valstīm varēs izvest vel
mazāk nekā līdz šim un šiem apstākļiem
atbilstoši būs vēl vairāk atkarīga no
neamerikaņu tirgiem. Tas nozīme,
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tirdzniecība ar Vāciju, Itāliju un Japānu,
rītdienas Brazīlijai būs dzīvības jautā-
jums, no kura atkarīgs Brazīlijas tautas
būt vai nebūt. Bet trīsvalstu pakta val-
stis pašreiz iekaro apgabalus, kuras tām
vispār ļaus viegli atteikties no tirdznie-
cības ar Brazīliju.

Lielākas Austrumāzijas mangāna atradnes japāņurokās
To kijā, 17. aprīlī (DNB).

Japāņu virspavēlniecība apstiprina ja-
pāņu desanta spēku izcelšanu Filipīnu
grupas salā Panajā. Virspavēlniecība pie-
metina, ka militārās operācijas Panajas
salā tāpat kā Cebu salā attīstās japā-
ņiem labvēlīgi. Japāņu armijas bumb-
vedēji ceturtdien ļoti sekmīgi atbalstīja
japāņu desanta spēku operācijas Cebu
salā, bez pārtraukuma bombardējot Fili-
pīnu un amerikāņu spēku atliekas kal-
nājos ziemeļaustrumos no Cebu pilsē-
tas. Ienaidnieks atkāpjas vēl tālāk kal-
nos. „Jomiuri Simbun" ziņo, ka japāņu
spēki ieņēmuši Zambalesu Luzonas salas
rietumu piekrastē. Ar šo pilsētu japāņu
rokās kritis Austrumāzijas lielāko man-
gāna atradņu rajona centrs. Kalnraktuves
palikušas neizpostītas un noliktavās ie-
gūti ļoti lieli mangāna rūdas krājumi.

Burmas frontē japāņu operācijas tagad
attīstās ļoti strauji. Nespēdami apturēt
japāņu straujo laušanos uz priekšu,
C.angkaišeka ķīniešu spēki atkāpjoties
visu iznīcina un aizdedzina. Tā laikraksts
..Jomiuri Simbun" ziņo, ka japāņu spēki,
iesoļojot kādā burmiešu pilsētā ziemeļos
no Pegu, tur atraduši vienīgi drupas.
Visi rīsa krājumi, kurus aiztransporlēt
ķīniešiem nav bijis iespējams, aizdedzi-
nāti. Ieņemtā pilsēta bijusi pilnīgi tuk-
ša, jo ķīnieši atkāpjoties piespieduši vi-
sus pilsētas iedzīvotājus doties tiem lī-
dzi ziemeļu virzienā.

Amerikāņi prasa no boļševikiem
bāzes Klusā okeāna piekrastē

Ženēvā, 17. aprīlī (DNB).
Amerikāņu laikraksts „Washington Post"

ievadrakstā pasvītro Padomju savienības
un Savienoto Valstu interešu kopību. Šī
kopība esot ..kristāldzidra", bet diem-
žēl daudzi cilvēki Savienotās Valstīs to
nesaprotot. Šiem skeptiķiem Vašingto-
nas laikraksts tagad liek saprast, ka Sa-
vienoto Valstu nākotne patlaban vairāk
kā jebkad saistīta ar boļševiku likteni.
,.VVashington Post" Padomju savienības
stāvokli apzīmē par ļoti nopietnu un liek
boļševikiem priekšā ar Savienotām Val-
stīm noslēgt līdzīgu līgumu, kā to pirms
gada amerikāņu kara materiālu sūtīju-
mu kompensēšanai darījusi Anglija —
proti, kā pretvērtību par sniegto palī-
dzību nodot Savienoto Valstu rīcībā mi-
litāras bāzes. ,.Padomju savienībai jāsa-
prot, ka tiem amerikāņu sniegtā palīdzī-
ba ir arī jākompensē. Dažas no boļ-
ševiku bāzēm Klusā okeāna piekrastē
Savienoto Valstu stratēģijai būtu ļoti
svarīgas un amerikāņiem atļautu uzsāki
tiešu uzbrukumu Japānai".

Ukraiņu amatniekiem paveras
plašs darba lauks
Berlīnē, 17. aprīlī (DNB)

Komentējot amatniecības pilnīgo pār
Aārtošanos Ukrainā, „V61kischer Beo
bachter" raksta:

„Ar šiem rīkojumiem ir radīti prieki

noteikumi Ukrainas amatniecības galīgai
pārkārtošanai. Katrs atsevišķs amatnieks
ir atkal atbrīvots no boļševistisko kolek-
tīvuzņēmumu spaidu sistēmas. Nākotnē
atsevišķa amatnieka attīstības iespējas
izšķirs vienīgi personīgais darbs. Uzde-
vumi, kādi ir ukraiņu amatniecībai, nā-
kotnē iezīmējas jo plaši. Ukraiņu tautas
dabiskās amatniecības spējas ir pazīsta-
mas, un vācu palīdzības un atbalsta tām
netrūks."

Arī ,.Berliner Borsenzeitung" aizrāda,
ka jaunais rīkojums par amatniecību
Ukrainā sniegs ne tikai plašu apjomu no-
zīmīgu uzņēmumu iekārtošanai, bet liks
arī pamatus sociālam uzbūves darbam un
materiālās eksistences drošībai. Ar ne-
prātīgo pārindustriālizāciju boļševiki ap-
spieduši katra pašiniciatīvas prieku un
katru personīgu attīstības iespēju.

20.476 zaudētas lidmašīnas
Berlīnē, 17. aprīlī (DNB).

No kompetenta vācu militāra avota
ziņo, ka boļševiki kopš austrumu ka-
ragājiena sakuma līdz 1942. g. marta
mēneša beigām_ vācu bruņoto spēku
operācijās zaudējuši 20.476 lidmašīnas.

Organizācija tautas kopības
kalpināšanai

Berlīnē, 17. aprīlī (DNB).
Sakarā ar nacionālsociālistiskās tautas
'klajības organizācijas (NSV) 10. gada

lēnu Vācijai propagandas ministrs Dr.
ioebbels tas vadītājiem darbiniekiem rī-

koja pieņemšanu, kurā teica īsu uzrunu.
Viņš aizrādīja, ka Nacionālsociālistiskā
tautas labklājības organizācija ir visu
laiku un visu tautu lielākais sociālās palī-
dzības pasākums, kam. bijusi arī izšķī-
rēja nozīme vācu tautas kopības kaldi-
našanā. Neviena cita organizācija — tā

turpināja Dr. Goebbels, nacionālsociā-
listiskai kustībai nav sagādājusi tik
daudz popularitātes un uzticības kā tieši
NSV. Ar saviem sniegumiem organizā-
cija visā zemē nostiprinājusi pārliecību,
ka nacionālsociālisms tautas kopības ide-
ju nebūt neuzskata par tukšu lozungu.
Ziemas palīdzības darbs vien līdz šim sa-
gādājis vairāk par 5000 milj. reiehsmarku
lielu sumu. Šī suma ir par 1000 milj.
'ielaka nekā Francijai pēc zaudētā kara
1370/71. g. bija jāsamaksā kara kontri-
būcijas.

Čerčils teiks radiorunu par
militāro stāvokli
Zenēvā, 17. aprīlī (DNB).

„Daily Telegraph" ziņo, ka Čerčils par
pašreizējo militāro stāvokli nodomājis
teikt angļu tautai radiorunu. Cerčila ru-
na tomēr varēšot notikt tikai pēc angļu
apakšnama slepenās sēdes.

Sporta sarīkojumi šodien un rīt
Mūsu sporta dzīvē iestājies pārejas

posms no ziemas uz vasaras sporta se-
zonu. Kamēr pavasara saule žāvē spor-
ta laukumus, futbolistiem un vieglat-
lētiem vēl jāpaciešas. Šodien un rīt
tadeļ arī he'aki sporta sarīkojumi ne-
notiks, bet turpināsies tikai volejbola
sacīkstes un savu veiksmi rādīs jaunās
paaudzes boksētāji.

Volejbola spēles šovakar sāksies
pl. 17, bet basketbols pl. 19.30. Svēt-
dien sacīkstes sāksies pl. 11.

Bolderājas basketbola turnīrā rīt
pl. 16 draudzības spēlē sacentīsies
Vairogs ar_ Bolderājas kuģu būvētavu
un izšķīrēja spēle Bolderājas sastādītā
ar Lignumu.

BOKSA sacīkstes junioriem rīt pl.
12 sāksies cirkā. Piedalīsies 30 vis-
labākie jaunas paaudzes boksētāji.

SACHA rīt pl. 10, Vaļņu ielā 28, no-
tiks darba vietu komandu zibenstur-

nīrs. Katrā komandā spēlēs 6 sadilsti.
21. aprīlī pl. 18 turpat notiks indivi-
duālais zibeņturnīrs.

Rīt vācu karavīri sacenšas
galda tenisā

Galda tenisā rīt paredzētas ļoti saisto-
šas sacīkstes. Sacentīsies Rīgā esošie
vācu karavīri ar latviešu labākiem
šīs nozares speciālistiem. Karavīru
pusē spēlēs Zschock's, Hilger's, Zdu-
neck's un Knoth's, bet Rīgas spēlētājuvienībā Štams, Kalnciems, Cehovičs
un Bergs. Karavīriem, protams, nav
bijis pietiekoši daudz laika treniņiem,bet visi tie teicami spēlētāji un Rīgas
vienībai tādēļ paredzamas grūtas sa-
censības. Galda_ tenisisti sacentīsiesvien- un divspēlēs. Sacīkstes notiks
Ādolfa Hitler'a (Brīvības) ielā 9(1. st.) pl. 10.

Vācijas - Spānijas sacensība futbolā Berlīnes oU,"^"™—•
sies neizšķirti 1:1 Uzņēmumā - Vācijas «?Sīb« S;& *}ihS!a faei9U"

saros Jānes atuaira bumbuno saviem vārtiem.
Sar0s Jahn s un aiz-

«Wcltbild&

Viņiem nepatīk
Francijas valdības pārveidošana,

kuras rezultāti būs zināmi jau ļoti
drīz, izraisījusi daudz komentā-

ru, -minējumu un pareģojumu An-
glosakšu nometni jauna attīstība
Francijā pārsteigusi pavisam nepa-
tīkami, par ko liecina īgnais preses
tonis, dažādi draudi, patiesības sa-
grozījumi, kā arī asie uzbrukumi
valdības sastādītajam Lavalam. Ne-
trūkst arī skarbu vārdu, kas versti
pret franču valsts galvu maršalu
Petēnu; pēdējās dienas pat uzpel-
dējusi pilnīgi izgudrota intervija,
kuru itkā kādam amerikāņu žurnā-
listam sniedzis Pjers Lavals un ku-
rā Francijas gaidāma politika iztē-
lota Anglijai pieņemama garā.

Kāpēc gan Vašingtonā un Lon-

donā valda tāds nemiers un zināmā
mērā pat apjukums? Atbilde uz šo
jautājumu vispirms meklējama pa-
ša Lavala personā: viņš taču pa-
zīstams kā t. s. Montuaras politikas
pārstāvis. Sī politika nozīmēsapra-
šanās un sadarbības ceļu_ vācu un
franču starpā; to Montuara 1940. ga-
da oktobrī nosprauda Lielvācijas
Vadonis Ādolfs Hitler's un Franci-
jas valsts vadītājs Petēns. Par šo
vēsturisko sastapšanos Lavals to-
reiz teica: «Kad es redzēju marša-
lu Petēnu un Vadoni Ādolfu
Hitler'u vienu otram pretim, tad es
sapratu, ka mūsu abu nāciju lik-
teņus var izšķirt arī citādi nekā
kaujas laukos vien».

Šāds domu gājiens tad nu šķiet
anglosakšiem tik nepatīkams un ne-
pieņemams, ka viņi, kā jau minēts,
neapstājas pat visai sliktas kvalitā-
tes līdzekļu priekšā, lai pārtrauktu,
vai vismaz kavētu, Montuara dzi-
mušos saprašanās centienus. To-
mēr vairāk kā jāšaubās par to, ka
angļu un amerikāņu manevri spēs
Franciju atraut no ceja, ko tai no-
sprauž nacionālās intereses un kas,
jādomā, būs vēl precīzāk noteikts

pēc jaunās Lavala valdības stāša-
nās amatā. Bez tam, šķiet, jaunais
ministru prezidents beidzot vilks
tās konsekvences, kuras kļuvušas
nepieciešamas angļu-amerikāņu nai-
dīgās rīcības dēļ pret Franciju.—
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Tachtu steidzīgi
pērku. Slokas ie-
lā Nr 48, dz. 1.

Pērk divvietīgu
matraci vai taclī-
tu Tālr, 25089, no
l>lkst 18—20.

Pērk visād.lie-
totas MANTAS.
Vērtīgu un maz-
vērtīgu lietotu
mantu tirgotava
M. Nometņu 17,
A. Buķevics.

Lietotas drēbe',
?

patafonu! un c.
iaS mantas un
sīk p
R, APSITIS, Sī-
kumtirgu, 2. v.
nod- Nr. 16. Tāl-
runls 289M.

Vēlo-: pirkt 2 su-
drablapsas. Of.
Nr. S 631.

Skolnieks meklē
in'.> teiii vai pa
daļai mSbelOiu
Istabu. V
ar atsevišķu Ie-
eju. Ofert. Nr.
T 88.
Valsis ierēdnis
meklē mēbelētu
istabu ar I

centra
i.uv. Tālr. 22730.
Of. Nr. T 163.

neklp
mēbelētu Istabu,
vēl. ar atsev. īe-

rajons nav
svarīgs. Of.. Nr.
T 50.

i Jaunkundze
meklē

mēbelētu istabu
centra raj. Tāl-
runis 21470, no
pīkst. 8—18.

ni .?Oelētu
I-1. 'n ii. var būt

B daļai m5-
belola. Of Nr.
T 70.

m r/.u mē-
belStu Istabiņu,
Of. Nr. T 121.

Kārtības
meklē glītu mē-

belētu istabu.
vēlam
gava, Of. T 155.

1—3 eli'g. SēS.
ist. ar labierīcīb
pentrl meklē 2

l.li Maksā
līdz RM 100,—
in.'nesī. Of. Nr.
T 128.

ļ ce_ meklē mazu
[RtCbalētu iitabu.
)Of. Nr T 147.
.VLios mazu sau-'
ļlainu mēbclātu
'istabiņu Z-.su-
lauka vai Āgens-
kalna raj. Of.
Ņr. T 143.

Klusa, godīga
sieviete meklē
mēbel. Istabiņu,
vēlams ar ērtīb.
Tālr 34672, pēc
pīkst 21. Ofert.
Nr. T 13.

I

kiut kunga
meklē nicbriātu
istabu. Of Nr.
S »1S

Francūziete
meklē istabu ģi-
menē, centrā.Of.
Nr. S 5C2.

Vecāka kundze
mcklf: īstai).., ne-

no savas
dzīves vietas

Herro, Goiinaa
(Valdemāra) ielā
Nr. 73-14.

Nemēbel. istabu
steidzīgi meklē
klusa īrniece.
Of. Nr. T 53.

«Tēvijas" darbi-
niece meklē ne-
ntēbelētu istabu
:entrā-ar virtu-
ves, vannas im
tālruņa lietoša-
nu. 6f. ar Nr.
T 7b vai pa tāl-
runi 20(103, no
nīksi. 7—13.

Oultas vietu
meklē kungsMa-
tīsa vai i
vas ielas raionā.
Of. Nr. T 71.

Steidzīs! meklē
jauna sļev. gul-
tas vietu vai kā

!M7ic:l'ī\
Of. Nr T 148.

U 4'/: istabu
.dzīv. ar krāsns
apk., sjāzj.

? nu, V. Oeiirū-
; des b. raj. pret
VI:—3 ist. " dzīv.

. ar irt; raj. Ma-
tīsa - Pasts. Ma-
rijas - Herm.

' Goringa (Valde-
mārāļ ielas. Of.
Nr T 4.

4 ist. dzīv. mai-
na pret 3 istabu
dzīv. Tālr. 41251.
M Norntstnu leiti
Nr. 17-a. dz. 2.

Kas vēlas mainīt
un sau-

lainu 1 ist. dzī-
vokli, Lielo ka-
lni rajonā, labu
3 ist. dzīvokli?
Of. Nr. T 125.

.

,

.
Mainu labu 4
istabu dzīvokli
ar gāzi un citām
Srtlbām centrā
pret 3 istabu
duivokli ar ērtī-
,)am centra. Zva-
tlīj pa talr. 94691,
vai of, Ni'. T 13a.
'"?' ? " '

% istabu
dzīv. ar ērtīb.
v'idz. tirgus raj.
pret 2 vai 4 ist.
J;āv. Agetrskal-
Uā. Of. Nr. T 65.
vai talr 95920, no
pīkst. 15—18.

Mainu labu t ist.
dzīvokli pret 1
istabas dzīvokli.
Of. Nr S B8J).
Mainu labu div-
ist. dJ.īv. pret la-
bu vienist. dzīv.
TorņkaLna raj.
Of. Nr T 91.

i ist. dzīv. Hos-
pitāļu ielā !6-62
mainu pret 3- ist.
Tallinas un Cēsu
ielas raj.

Mainu 2 istabu
dzīv. ar ērtībām
niķernieku ielā
pret 2—3 istabu
dztv. pils. cen-
trā, vēlams Ma-
tīsa ielas raj. Of.
Nr. T i;fo,

2'/t istabu dzīv.
Stabu ielā maina
prei 4—5 ist.
dzīv. ceijtra 'aj.
ar labierīcībām.
l'iopr. pa tālr.
311130 no /ikst.
It—20

Mainu pret. 2 ist.
;i..īv. saul. 1 ist.
*lzīv. pie 2. pils
slimn., kopā ar
ģim. dārziņu.Of.
Nr. T 116.

Izdod saul. dzfv.
Volguntes ielā
Nr. 83-a.

Izdod 2—3 Ista-
bas vai 2 kopā
un vienu atsev.,
ar gāzes un van-

I

nas lietošanu
Marijas ielā 52,

, dz. 34.

1 istabas dzīvok-
liizd. Pārdauga-
va god., kārt.,
vec. pārim pret
gim. mājas uzr.
Of. Nr. S 960.

Mēbelētu istabu
i-dod Tallinas

44-no.
*Izdodu istabu ar

virtuvi pensionē-
tai personai vai
2 cilvēkiem. 2
km . no satiksmes
jaukā vietā. Var
dabūt arī zemi.
Of. Nr. T 152.

Istabu izd. kun-
gam Biķernieku
[olā 51. d;. 3.
I//!od 2 saul. ne-
meb. istabas ar
r-rlībām centra
raj. Ofert. Nr.
T 24—___»_____^
Saulainu nemeb.
Ist. izdod inteliģ.
kungam Kaln-
nlfma ielā 18-6.

Izdod sultas vie-
tu jaunkundzei
Ādolfa Hitlera
/Urīvības) ielā
Nr. 94-46.

ii^rss^^^
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ļ Cenz. skolotājs

Riīd. Bērziņš
ārpus skolas pa-
likušo- sagat. kā

eksterņus
vis eksām gimn.
kurlu ap n Ger-
'rudes Ielā '2—3

Skolotājs
M. BERGS

LATV. VALODU
II c. pr. iemāca
W. f. Pletten-
berga (Elīzabet.)
gatvē 69—1. Tāl-
runis 27427, no
pl 16-18

Skolotājs
i. VlTIŅS māca
matem . Iat. v
u c Cēsu 2—1

Mācavācukrievuvai. (teo-
rēt. un prakt)
un klavieru sp.
Palīdz uzl. sek-
mes skola. Tal-
linas ielā 35—1,

niosa.

vacti un aiifiļv
valodu māca

dipi. skol. Āgens-
kalnā, L. Nomet-
ņu ielā 11, dz. 9,
no nl. 8—10 un
18—19.

Pērk sudrablap-
su. Zv. pa tālru-
ni 91220, pēc
pīkst. 16.

PĒRK
drebēs, traukus,
tepiķus. kristā-
lus, mēbeles un

citas mantas.
Avotu ielā li,
Snsķo veikalā.

Putekļu mēteli,
d iiivi. pork. T.

no 17—21.
vi of. S P21.
Dāmu rud. mēt.

iii augum.
T 96270,

no pl. 10—12, vai
of. N", S 940.
Rudens mēteli,

pērk. T.
20396, of. Nr.
S 934

Stcidi'.ī;',! vēlos
pirkt mod dāmu
pavasara mēteli
mazam augum.
Of. ar cenu Nr.
R 903

Vēlos pirkt: rīta
mēteli, mazu

modinātāju un
Mino\ palielinā-
šanos aparātu.
Of Nr S 876.

???I "

Pērk dar.iu rud.
mēteli un kufigu
uzvalku vidi i.
aug. Ol. s 94i).
Pinekļu mēteli,
mazliet., gaišu,
vid. aug , vēlos
steidzīgi pirkt.
Of Ņl. R 933.
Pērk kungu zie-
mas mēteli vid.
aug. Marijas ie-
la 41—15, mēbe-
ļu darbnīcā, t.
90022.

Fraķaš uzvalkus,
mazlietotus, un
rmokIngus pēr-
ku. Herm. GS-
rinea (Valdemā-
ra) ielā 16 (ie-
eja -0 Dzirnavu
ielas)

F..1. Kļavlņš^
Steidzlsi pērk

vasaras uzvalku
lielam, s]
augumam Zva-
nīt 20C03 Of. Nr.
S 953.

Pērku melnuszī-
da svārkus, dā-
mu kurpes. 37.
Kr., un kostīmu.
Tālr. 95856, no 17.
Of. Nr. R 803.

L: Nometņu ie-
lā 7-a, veikalā,
tāl". 42329, pērk:
apavus, drēbes,
traukus, mēbe-
les, mūzikas in-
strumentus, pa-

tafonus, radio
ap., mašīnas, mo-
torus, dinamo,
bērnu gultiņa»,
ratiņus pulkste-
ņus, gredzenus.

velosipēdus,
automobiļus, to
rezerves daļas u.
c. liet. mantas.

Pērku kungu uz-
valku slaidam

au;ļ , dāmu ve-
losipēdu un bēr-
nu ratiņus. Pie-
dāvāt Artilērijas
ielā 66—25..

Vēlos pirkt kgu
uzvalku mazam
bur., vas. mēteli
vid. aug , 43. nr.
kurpes. T. 29750,
Skolas 13—24.

Dārza šļūteni un
mikšķeies kātu
pērk Kuldīgas
ielā 66—1. no pl.
18—21

Rokas st. ratus
pērk. Of, T 18.

Zirgu pērk, de-
rīgu lauku dar-
biem Zvanīt pa
tālr 943(54 vat
ar rakjļtu a* of.
Nr :?
II» —M.

Zirgu vēlas _
pirkt vai nomāt
lauku darbiem,
spininga auklu,
bufett, darba tēr-
pu un bikses lie-
lam aug. pērk.
Of. Nr. T 159.

" ????«<
.Saimniecību ai
inventāru , labu
zemi, skaistā vie-
lā, 17 ha koppl.,

ku pag., 27 km
no Rīgas Jelga-
va 12 km. Tfilru-
nis 93596.?

Pārdod apbūve<
gabalu Stendē
Piepr pa tālru-
nl 945C3.

Apbūves gabalu.
250 mpārd. Sa-
marim ielā 12-62

lod zemi
ĶengeragS, 2800
kv m. Stabu ie-
lā 53-7, tālru-
nis 9(i:-iRl.

Lauksaimu. n\-
gas apk,, 17 hr
koppl.. pārd. vai
maina pret maz
saimn , no 2—t
Ka, pils. un sat
tuv . var arī Ijūl
apbūves gab, va:
mazm. Rīgā vai

Of. Nr. R 625.

cementa daksti-
ņu mašīnu ai
800 metāla pa-

ni pārdod
par RM 2000.—.
Bauskas apr. Īs-
līces_ pļg. Liel-
āmi ītēs, tālr Is-
līce ?!.

Pārd 7 v. 8 cii
limuzīnu, RM

5000 — Of. Nr
8 093

„Buick" motoru
;. moci, ai

visu atiumkastl
pārd. RM 2000.—
of Ni. T 125,
Pārdod „Ford"
s e. motoru (RM
1500—). Of. Nr,
T 55.

Motociklu
ar blakusv. īooi
cmpārd. (l)0<
RM). Apsk, fevSl
dien no pl. 12-11
Artilerlias 46—m

, i

Domkratu - e I
skrūvi. dzelzs
celtspēja 4 fo
maza formāta
pārdod par HW
20,—. Ofe-t. Nr
R 965.

Klcktromotoru,
bojātu, pārrtoi
(RM 100.—) Pēr.
navas ielā 65-15

Gludekli, mazi.
120 v., pārdoc
par RM 15,—. Of
Nr. S 023.

Pārdod elektr
rludekli, 120 v.
RM 20.—. Aiz-
largu ielā 64—S
Tālr. 06781.

3 sp. radio pār
dod. Cena THV
150,—. Ofert. Nr
R 870.

MMnūMMHMMMnM

Bildes ' līmētos
stik'a rāmjos,
dabas skatus un
kino artistu ģī-
metnes pārdod
par RM 0,25—2.
Dzirnavu ielā 93,
dz. 3

Pārdod mazu flī-
ftell RM 300,—un
kungu mēt. RM
70,— Brīvības g.
Nr 4-3
Meistarvijoij par
RM 150,—, viioli
P.M 60,— pārdod
Krasta n—16.

Vijol i pārdodpar
RM lo,—. Ofert.
Nr. R 8BB.

Pārdod jaunu fē-
nu RM C0— un
rakstāmgaldu —
RM 300.— Ofert.
Nr. T 141.

Hērnu ratiņus.
dzi'os mā
parRM 20,— pār-
dod' , Ofe-t. Nr.
S «"2.

Pārd. griestu
lampu RM 75.—
galda lampu RM
30.—, Kalēju ielā
Nr. 33. dz. 18.

? I 2 polst.
ra galdus,

i RM 30,—, mn-
1 sieva apar RM

'0.— un
poļu vai. ā RM
o,5ū, gaišu spor-
ta uzv. (RM 70)
Blauman.-i lētS i.
dz. 7.

Pāidod lietot u
dīvānu RM 200
un gleznas a RM
40 Slokas ielā 72.

1 dz. 1.

Pārdod radio
galdiņu RM i5.
Miera ielā 30.
sētā.

Pārdod vēlas
mazgātavas ska-
pi (stikla durvis)

RM 30,—, kāpnes
3M 10.— .
nieka fi:tldu RM

. 20,—, mucu RM
? 2,—. Apsk. svj;-

dien, Ādolfa Hit-
lera (Brīvības.
ielā 159-11 (ieej-,
' no sētas).

ļPārdod griestu
?lampu. 6 svecēm

?iRM 75,— un sal-
nu lampu RM 25

ļOf. Nr. R 852.
? Spoguli (kristnl-

irdod pai
RM 60,— Mcžn

' Ielā 8/10—2.
Pūrd-);1 bufeti

? RM 24, virtuves
? skapīti RM 4,
? 2 durvju skapi

r?M 20, bērnu
" gul.ņu RM 10,

Sīkumtirgū, I v.
nod. Nr 58. A,
zirnītis, turpat

?pērk dažādas
ļ mantas.

Pārdod 2 durvju
skapi par RM
20" —. T. Ī.2677.

:t vecmod,
2 d skapi —
RM 50—, kumo-
di — RM 50 —,

" galdu — RM
? 20.— krēslus —

I ā RM 5.—. Hos-

- rii'āļii 2—2.
i _Paidod koka
. hr,,i gultiņu, ļK.
; «'elk imu, ar tre-

liniem, par RM
? iiļu ielā 92

? cW U-
[ Pārdod skolnie-

•In RM 25
nakts lampu RM

' 5. galda blpkr

ļ RM 3. drēbju uz-
karamos RM 20
Pieņem laboSanš
: kristaldetektorj
ļ radio apar ii 118
1 Pec pasūtījums

varr izeatavot
. Vācu ordeņa iZ
. Meierovica t>.]
. c. 8 dz 9, ne
- nīkst 17

ii.'i

Pārdod 37. nr.
. mazliet. dārm
- vas. kurpes Ml
I 10,—. Pērk 38. nr
. Ielas kurpes. Of

Nr. T 86

Kungu niko mē-
teli pērk Pārd.
zēnu. vas. mēteli
(RM 50) Of. Nr.
T 117

Pārdod 37.-38.
nr. zamša kur-
pes pusaugsto
papēdi un 36. nr.
mazliet, ādas k.
par RM 20. Pēr-
ku 37. nr. Kur-
pes ar augstu
papēdi, Banāla
segu un i

vai jaku.
Of. Nr. S 851.

Pārdod vieglos
ratus RM 800,—,
pussmagos RM
600,— Katoļu ie-
lā Nr. 3.1-32.

Katlu, 60 1 lilp..
pārdod par RM
50.— Brīvības g
143. nčc pl. i8.
Pārdod plaUapu
puķi (RM to,—),
šuvējas maneke-
nu (RM 15,—),
kurpes. 39. nr.
(RM 10,—) un ba-
rometru (RM 45)
Ādolfa Hitlera
(Brīvības) ielā
Nr. 151-34.

)

30.000 bumbieru!
nuvetjus (Mali-
mola) ua
lūtīvos stādus

,.Ruķis",
Vaļņu 15,

talr. 204.

Jasmīnu, rībēs
alp. u. c. stādus

Ri īvkorpusa 48,
flaiimanis

Loku aulumš.

dab. DTimavu 84
darbnīcā _^

Logu vertnes,
nii r:M i,—
- 3.—. dur-

. Itotctas, no
? 'i i:., pār-

r ' i 19 V
no nl 1^-13.

Vili i malto,
spro B k«, pār-

i.—. Of.
'-, -i- ?=,

Zrr.ti puķrm.
ku i"i d-vž.

Miera ielā 57,
I | v v,v.-nhā .

- i
nu, tu-

' Tii-iiin 2S-2.

:
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LSEļSžJaļļ
ar irihici'u'īii. iin
dārzu nu'klē.«cf.
Nr. P 887.

Precēts pālis
meklē 3—4 istabu

;dzīvokli,

male; var oul
irzs. Žvanīl

1tāli. 91263, no
. pl. 15—17. Ofert.
Ņr T 81.

3 istabu dzīvokli
' Rīgā va Pārdau-

i meklē.
Tālr. 41251.

[ i—3 ist. dzīvokli
ar ērtībām inek-
16 (izņemot l'ār-

;vu) precēts
' pāiis — latvieši
? Ol. Nr S 940.

' Meklē 2—3 ist.
' dzīv. ar visam

un. Var arī
' mainīt pret 1

u dzīvokli.
,'Of. Nr. T 140.

i valsts ierēdnis
[ar mazu ģimeni
['meklē labu 2 Ist.
.dzīvokli. Of. Nr.
'T 115.

1—i istabu dzīv.
ar elektr. meklē
Krusta baznīcas

i apkārtnē. Oicrt.
iNr. T 1?9

Jauns precēts
l'e/bērnu

i vēlas dzīvbkli ar
1 dārziņu. Rajons
. nav svarīgs. Bi-
. ķernleku iela 0,

'1/. 27.

nl. dāma
meklē mēli. Ista-
biņu ar gāzi un
vannu lietos. Of.
Nr. T 89.

Glītu mēbel. ist.
meklēju Pied.
Udrovskim, Dzir*
navn 129—1.

2 žēlsirdīgās mā-
sas, rīdzinieces
meklē mēbelētu
istabu vai gultas
vietu Piedāv. at
Tf Nr. S ."37.

ļauns ierēdnis
meklē mēb. ist
Of. Ni. R 663.

Mēbel, istabu
vēl centra raj.
meklē kluss kgs
Of Nr R 816.
Mēbelētu istabu
vēlos centra tu-
vumā. Pied. adr.

ānā ,.Ro-
m;.'". Val^laim.
Lielu saul., ne-
meb va! pa di'
lai mēb. istabu
ar labierīcīb. un
vlrt lietos, cen-
trā mekie latvie-
šu pāris. Of. Nr
IR 80?

Matemātiku
un latviešu vai
' e m ā c i visiem
pārb. Bismarcka
(Merķeļa) gatvē
8—8, tālr. 26680.

SKOLOTĀJS
P. BUSS

(ar augstsk. izgl.)
palīdz skolnlek.,
ekst. u. c. Herm.
Goringa (Valde-
niara) ielā 23-16.
Kas varētu mā-
cīt krievu valo-
du vācietim ie-
sācējam? Pied.
no pl. 7—8 rītā
pa tālr. 97039 vai
ar rakstu Herm.
Goringa (Valde-
māra) iela 53-3.
ņimn, absolv.

palīdz pamatsk.
sag., skol uzdev.
arī vācu valodā.
Of. Nr. T 127.

Vijoles spēli
māca L. Nomet-
ņu 62—28. tāl-
runls 42858.
Kas varētu mā-
cīt klavieru spē-
II. vēlams Pār-
daugavas raj. Of.
Nr. S 705.
Kas varēlu dik-

tēt mūzikai, dik-
tātus? Vēl. Pār-
daug. rajonā. —
Of. S 690.

Akordconists
snēlē kāzās un
daž. sarīkoju-
mos. Tālr. 23424.

VERNERA
BUNDŽAS
DEJU

kursi Peldu
ielā 22.

Iesācējiem
mācības sāk-
sies svētdien,
19. IV pl. 16.

DEJOT
mača

deju skolotājs

N. Svanebachs,
Kr. Barona ielā
Nr. 5, dz. 1. Tai-
runls 2B078.

Mācu piegriezt
un šut dāmu ap-
ģērbus. Lazare-
tes ielā 5-6.

Antenas ierīko
ārā un telpās
spec. Ofert. Nr.
ii 907.

Dāmu zeķes iz-
labo Hospitāļu
ielā 2-5.

Bruģēšanas dar-
bus izdod Rīgas

piensaimniecī-
bas savienība.
Pied. Valmieras
Ielā 2, pienotavā.

Vajadzīga smagā
automašīna 220
st. malkas pār-
vešanai no Bīri-
ņiem (36 ķm) uz
Rīgu. Drēbniecl-
ba „Adata", Mar-
tas ielā », tālru-
nis 91286.

Auto, 7 viet.,
slēgts, izīrējams.
Piepr Herm. Go-
ringa (Briāna)
ielā 18-18, no
pīkst 16.

Šoferu kungi!
Kas, braucot ar
smago mašīnuuz
Liepāju, varētu
aizvest dzīv. ie-
kārtu? Kungu ie-
lā 25'27, dz. 12,
talr. 29360, no pl.
19—20,

Jauneklis meklē
sev audžu vecā-
kus. Vēlams no
lauku ģimenēm.
Bušu krietns pa-
līgs vecuma die-
nas. Adr. Oska-
ra ielā 20, dz. 4,
i Zariņam.

. i

Būvgruži par
brīvu dabūjami
Valguma Ielā 38.

sieviete meklē
dzīv ar stalli un
zemes gab.Rīgas
tuv. Liepājas ie-
lā Nr. 23-2.
Veļos rentēt lau-
ku māju Rīeas
tuv. Ir lielāks
inventārs. Ofert.
Nr. T 3?.

Kas var blaktis
izgāzēt? Of. Nr.
T 142.

Vēlos nomāt ze-
mi Rīgas tuv. Ir
1 zirgs un 1 govs.
Pied. adr. Alber-
ta ielā 3-2, A.
Kuncem

Vasarnīcu, 2—3
mēb. istabas ar
virtuvi Mežapar-
kā vēlas īrēt.
Pied Blaumaņa
ielā 11/13, dz. 8,
tālr 30763.

Dārzu, ar vai bez
mājas, vēlos īrēt
Rīgas nomalē,
tramv. tuv. Pied.

J. Riekstam
Ādolfa Hitlera
(Brīvības) iela
Nr. 32-16, tālru-
nis 96478,

2 jauni cilvēki
vēlas nomāt

saimniecību no
5—15 ha. Vēlams
Tukuma, Talsu
vai Rīgas " apr.
Of. līdz 26. IV
Nr. R 834.

Mainu apbūves
gabalu, 8460 kv.
m, Kuldīgas apr.
Hendas bieti ap-
dzīv. vietā pret
zemi Rīgas apk.
Rīgā Kr. Baro-
na ielā 94, dz. 9a.

Rentnieks vaj.
20—40 pūrvietas
aramzemes, šos.
tuv., 10 km no
Cēsīm Rente —
nodokli, nodevas
un klaušas. Pie.
teikties Aizsargu
ielā Nr. 73, dz. 3.
Tālrunis 95608, no
pīkst 7—21.

Izrentē zemi Ķe-
meros. Piepr.Rī-
gā. Gaujienes ie-
lā Nr. 2-6.

Atsev. mājiņa
un kūtiņa ar ap-
mēr. pus pūrv.
dāiza zemes iz-
nom Rīgas no-
malē. Pieprasīt
Baznīcas 17—4.

Laou zemi,
1 pūrv., Pāvila
baznīcas rajonā,
mainu pret ma-
zāka ar ģimenes
mājiņu. Of. Nr.
S 973.

Persona, kas 15.
IV pl. 9,15 pies.
somiņu Audēju
ielā 9, velk.,
lūgta nogādāt to
ar visi sat. līdz
20. IV turpat vai
pēc adr. pase.
Personu pazinis
pircējs, kas tai
brīdi bija veik.
Pret gad. ziņos
policijai.

Atrasts brūns
dāmu ādas cimds
(Vidus ielas raj.)
Akas ielā 8-1.

Pazudusi zilipe-
lēka zīda kleita
14. IV braucot
ar Zvejniecības
auto no Talsiem
līdz Rīgai. Mek-
lē I. Reinfelde,
Rīgā, Daugavpils
ielā 50

Nozaudēts krei-
sās rokas dū-
rains ādas cimds
12. IV. Lūdzu
pret pateic, algu
nodot Biķernie-
ku ieiā 16-a—15,
tālr. 59174.

Nozudis sunītis
baltam krūtīm,

priekškājinām,
Nr. 4393. Brīdina
no pieturēšanas
Piet. šamo^tera
ielā 107. Rožkal-
nim.
li» !»<??!? M—
Pazaudēta pulk-
steņa saite ar
bij._ Sapieru p.
nozīmi 13. apr.
Ādolfa Hitlera
(Brīvības) ielā
vai 12. tramvajā
God. atradēju
lūdz pret pateic,
algu to nodot
Ādolfa Hitlera
(Brīvības) ielā 92,
dz. 2 vai paziņot

ilr. !U353.

16. aprīlī šīs zemes gaitas beidza mans mī-
ļais vīrs, gādīgais tēvs, vectētiņš un sievas
tēvs

J4NI* KOBIŠS
Izvadīšana 19. aprīlī pīkst. 15 no sēru mā

jām Tērbatas ielā 30 uz Meža kapiem.
Dziļās skumjās SIKVA

?iRlSlĪNE OZOLIŅŠ
dz. 1868. g. 21. sept., mir. 1942. g 16. aprīlī

Mīļā piemin.,
mainv Pin><>, dēls Jānis un vedekla
lugu uu Jols Valdemārs svešumā.

S. g. 14. aprīlī miris Olaines Mazālupu mā
Ju saimnieks

JĀNIS MANGULIS

Izvadīšana svētdien. 18.IV, pīkst. 12.30
sēru mājas uz Olaines baznīcas kapiem.

Uz klusu pavadīšanu lūdz serojoiie
PIEDERĪGIE

Mans mīļais virs mūsu tēva, brālis un sle
vaa tēvs

PENSIONĒTS SKOLOTĀJS

OTO lilteEVĀNS

pēc grūtām ciešanām aizgāja Dieva mierā
Š. g. 12. aprīlī Sm 'tenes slimnīcā. Apbedī
šana Velēnas kapos 19. aprīlī.

Jāna par 3. S. PIEDERĪGIE.

Mūsu saimnieks

JĒKABS SEGLIŅŠ
miris š. g. 15. aprīlī. Viņu mijā piemiņā pa
turēs

Īrnieki

3. g. 12. aprīlī miris mans mīļais vīrs un
mūsu labaiu vecais tēvs

PĒTERIS TENISONS
Apbedīs Pēlcrupes draudzes kapos 19. apr

pl. 17.
PIEDERĪGIE
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PĻAVIŅU PJLSliTAS VALDEI
vajadzīgs

dūmvadu tīrītājs
Personas, kas minēto amatu

varētu pildīt, Xidz pieteikties ai
i.ik-tu līdz š. g 23 aprīlim, vat
zvanīt na tālr. Pļaviņas 9,

Atainojums pēc takr.es

Rūpniecības uzņēmumam Vajadz

darbinieks
vācu valodas pratējs. Ofertes Nr
T 1C5.

Mocīts sanitārs

vajadzīgs Kuldīgas apr. pieteikt
Kuldīgā, PGtera ielā 4, Gruntem

Kurpnāeks
pie kungu darba Un rīkotājs

vajadzīgi
Kopdarbības s-bai „SPARS",

Ģertrūdes Iela 95. Tālrunis 31i;91.

Smagie auto un
smagie ormaņi

vajadzīgi paftlvtepiņ transporta
darbam 't. buvkantorī
Rīgā. BBZ1 i Nr. 1/3—2, tāl-
rimi' 2310<i. 9R4.74

Kungu rriztere
tūliņ vajadz. Laba algo. Pjet. ar
rakstu T. Rr.snm, Dundaga. Tāl-
runis S5.

Saimniecības vadītās
vajadz. lauku mājās provincē(ro

bežo ar pilsētu).
Of Nr. T 154.

Būvfirmai Rigā vajadzīgi

NAMDARĪ,
MŪRNIEKI,
AKMEŅKALEJI,
ZEMES RACĒJI,
MECHANIĶI.

Piet. buvkantorī, Zaubes ielā
Nr. 1.

.
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I Valsts slimnīca
Talsu Ielā 7-a. uzaicina pieteikties

asins devējus
Maksa par 100 kub. cm asinu RM 7.—, bez tam

dodot Iespēju saņemt papildu pārtiku sekojoša dau-
dzumā:

1) sviestu 600 gr.
2) cukuru (100 gr.
3> t I
4) 2,8 kg gaļas,
5) 28 o!.,s,
6) 14 litru pilnpiena.

Asins devējus reģistrē slimnīcas ambulancē treš
dienās un sestdienās no pl. 16—18.

SLIMNĪCAS DIREKCIJA

|

| #

TAUTAS PALĪDZĪBAS LOZES
P1ECKIASĪGA! NAUDAS LOTERIJAS NR. 1

JAU DABOJAMAS

STARPTAUTISKA SPEDICIJA
HĀRRY W. HAMACHER

Rlgi, Jēkabe ielā 3-S, . tālr. 33352 (pasta k. S««),
uzņemas:
visādus transporta un pārvadāšanas darbu—
uz un no visām satiksmei pieejamām pasaules
daļām.

Nodalās un priekšstāvniecības visās lielākās
Vācijas pilsētās

Speciālsatlksme: Lielvācija - Rīga (pa dzelz-
ceļu reizi nedēlā), bet kuģniecībai sākoties, pa
jūras ce)u ikdienas (Vācija - Stetine - Rīga)

Lūdzam pieprasīt tuvākas ziņas.

!

||-
- k-Uzņem urna vaclttaj, t

rūpēHes par sava u^īēmuma aVošibu, noslēdzot
APDROSINAŠANAS LĪGUMU.

Uguns-
lelaušanSs zādzību-

Civiltiesiskās atbildības-
Spēkratu-civiltiesiskas atbildības -

Spēkratu - kasko - un
Mājlopu

apdrošinujumus pieņem

VALSTS AIŪRŪŠWĀŠ/\MS PĀRVALDE
Rīgā, VAĻŅU IELA Nr. 1.

Paskaidrojumus sniedz ari apriņķu un iecirkņu Inspekcijas.

Tuliņ un turpmāk vajadzīgas

mēbelētas istabas
un dzīvokļi

Piedāvājumus, Iesniegt Bau-
gruppfi Ciieslcr valdei, Rīgā,

Kr. Barona iela 26.
i -

Valstsvācietis meklē Ilgam laikam

2 labi mšbeiētas i stabos
pl.s cen -rā. [st, lietos reti. Jo
īrn atrodas pa Īlei. daļai ce|oj
Of Nr s 683

Labu
nemēbelitu istabu

nr labier., meklē jauns bezbērnu
Of. R 1126

Dr. A. KARPS
nervu un gara slimībās turpmāk
slimniekus pieņems darbdienās
no 17—18 Herm. Gdringa ielā 20
(aer. Valdemāra). Tālrunis 32307.

Kļūdas izlabojums
Aizrādām,ka mūsu laikraksta
». aprīļa numurā (5, lappusē)
ievietotajā

Rēzeknes virsmežniecības
SiUTJincVumfi par zvejas
tiesību iznomāšanu

ieviesusies iespieduma k'ūda; I
izsoles datums minēts 22. apr., I
bet pareizi

jābūt 21. aprīli

.— —.^——?

Vācu iestāde vēlas pirkt vai īrēt

grants bedres
Rīgas tuv. Pied. Marijas iela t,
nr st., ie. ist.

Labu sugas govi
mainu pret spēcīgu darba zirgu.

ii:.k,-āt varu arī lopbarībā
Tālr. 49*03. Rīgā, Kalēju ielt

Nr ":

TiITrīJ VADĪTĀJU un KUĢU TAKELĀŽAS ŪAHBU KUBSI 8
Rīgā, Alb Buxhoewdena (15. maija) lauk. 3, Biržas namā. Kalnciema ieiā 156 (Mārupes Jaunziriņos) Tālr 41000 ?
Mācību sākums takelāžas darbu klasē 20. aprīlī pīkst. 17. Pieteikšanās: pirmd., trešd., piekt. 15. maija lauk. 3,

pārejas dienās Kalnciema ielā 156, no pīkst. 16—19.



Prof. Pauls Jurevičs

S. Vidberga zīmējums

Kad Vakareiropas tautu liktenīgā
cīņa par savu zemi un kultūru būs
beigusies, mēs, latvieši, ar divkāršu
sparu veidosim tālāk mūsu gara dzīvi,
kuras pamatā jābūt noteiktam pasau-
les uzskatam. Tā izstrādāšanā svarīga
nozīme būs mūsu domātājiem, kuru
vidū izcilā vietā stāv Latvijas univer-
sitātes filoloģijas un filozofijas fakul-
tātes dekāns prof. Dr. ph.il. P. Jurevičs.
Viņa personībā saskanīgi apvienojas
smalkas daudzpusīgas un precīzas no-
vērošanas spējas ar vingru un kritiski
piesardzīgu prātu, uzticama un pakļā-
vīga atmiņa ar dzīvu, krāsainu un ori-
ģinālu iztēli, izkoptas vērtību jūtas ar
pastāvīgu un disciplinētu gribu. Satik-
smē ar darba biedriem, studentiem un
paziņām profesors saista ar savu lietiš-
ķību, ātro orientēšanos, laipnību un
humoru. Savā 50. gadu jubilejā (dz.
1891. g.) viņš varēja atskatīties uz ie-
vērojamiem sasniegumiem: publicētas
grāmatas filozofijas vēsturē, tāpat, liels
daudzums apcerējumu, recenziju un
ideoloģisku dienas jautājumu apgais-
mojumu šejienes un ārzemju laikrak-
stos. Atziņas teorijā prof. Jurevičs aiz-
stāv intuītīv i smu, bet iras
principu mācībā (metafizikā) spiri-
tuālistisko reālismu. Īstenī-
bu, kas ir individuāla, rezglīga un
mainīga, pilnīgi spētu tvert tikai in-
tegrāla intuīcija, t. i. akts, ku-
rā atzinējs jeb subjekts saplūstu ar sa-
vu priekšmetu. Tāda veida intuīcija
vismaz principiāli iespējama, ja par
īstenības pamatu uzskata garu. Pēc
profesora domām arī matērija ir gara
zemākā potence. Prof. Jurevičs sarak-
stījis arī ievērojamo apcerējumu par
latviešu tautas dvēseli. Īpatņa uzde-
vums ir kalpot tautai un pārpersonīgo
vērtību realizēšanai, paceļoties līdz
varonībai un ziedojot sevi, ja to prasa
nepieciešamība.

Mag. phil. A. St.

Piezīmes bloknota
PJETRO ARETINO

Tas nu bija vīrs, par kurn varētu ru-
nāt ar sašutumu, ja viņu neglābtu viņa
dzejas un asprātīgo komēdiju iekšējā
kvēle. Par spīti savām dēkām un gluži
neticamajam cinismam, kas likās par
traku pat vaļīgajos Renesanses laikos,
Aretino taču iegājis nemirstīgo panteo-
nā, un 20. aprīlī tiklab Itālija kā visa pā-
rējā kultūras pasaule atzīmē viņa 450.
dzimšanas dienu. Kurpnieka dēls un grā-
matu sējējs pēc amata būdams, viņš to-
mēr prata atlicināt laiku dzejas darbiem
un pierādīja šeit tik apžilbinošu talanta
spožumu, ka viņa priekšā noliecās daudzi
tā laika pasaules varenie, pazemīgi mek-
lēdami viņa draudzību un labvēlību. Bet
jāsaka gan arī, ka bieži te savu lomu
spēlēja Aretino asā mēle un neticamā
bezkaunība, jo par labu samaksu viņš
cēla cilvēkus debesīs, bet ja kāds deva
vairāk — netaupīja paša celtos un pa-
zudināja tos bez žēlastības ar savām
dzēlīgajām asprātībām. Arī tā laika vā-
jības un nerātnībās viņš bija pirmais,
un ne jau vārdos vien. Daži gadījumi
Aretino dzīvē liekas pat gluži pasakaini,
nu, kaut nelietīgi saraustā bagātība un
paša ķeizara valšķīgā labvēlība viņa
priekšā. Bet lai nu bijis kā būdams ar
šī dīvainā cilvēka uzvedību un cinismu,
viņa dzeja vēl tagad nav zaudējusi savu
speķu un krāsainību, sevišķi cēlajā tra-
ģēdijā Orazia (Horācija).

DZEJNIEKA ETIĶA
Vai Aretino dzīve lai būtu attaisno-

jums ari dažam mūsu dienu Pegaza jājē-
jam? Viduslaiku morālei, cik zināms,
bija citāda nokrāsa, dažkārt tik sveša
tagadējam cilvēkam, ka viņš to vien-
kārši nespēj ietēloties. Arī nacionālo
pašcieņu nepazina tai laikā gluži tik tīrā
veida ka senajā Romā, nemaz nerunājot
par tagadni. Cilvēks toreiz bija vai nu
vergs vai pasaules pilsonis, kuru ne-
saistīja nekāds pienākums pret valsti un
tēviju. īstenībā ap trīspadsmito, četr-
padsmito gadsimtu tādas valsts kā mēs
iedomājamies, nemaz nebija, tad pietika
ar baznīcas varuvien. Bet baznīca bija
internacionāla vārda vistīrākā nozīmē

viņas pavalstnieks varēja būt grieķis,

spānietis vai vācietis, un tad nu arī ne-
bija grēks slavēt vienu vai otru vald-
nieku un klejot no Romas uz Parīzi, vai
no Venēcijas uz Aviņjonu. Tikdaudz par
viduslaikiem ar visām to dīvainībām.
Četri simti gadu mūs šķir no tālās pa-
gātnes, daudz kas ir mainījies un starp
citu cilvēks bez nācijas un tēvijas iegu-
vis tumša klaidoņa slavu. Pat „inter-
nacionālā" Krievija — kas nu ir pavi-
sam neticams — tomēr daudzina tēvze-
mes mīlestību, aicinādama savus dēlus
aizstāvēt to līdz pēdējam uzbekam vai
čecencam. Tas atkal ir visiem zināms
fakts, par kuru nebūtu vērts runāt. Un
taču Aretino laiki ir laikam gribējuši nākt
atpakaļ, jo cik sen būs, kad gadījās mūsu
starpā dzejnieki, — tiesa, nedaudzi, —
kas viņu tautas visdrūmākajā pārbaudī-
juma brīdī varēja kalt īsti smagus jam-
bus par godu kaut kādai internacionālei,
turklāt šie dzejnieki nebija ne sevišķi
vieglprātīgi, nedz sentimentāli. Grūti
bija šos citādi godīgos un gados ne pā-
rāk jaunos cilvēkus saprast, bet tā nu
tas bija: viņi acīm redzot bija atraduši
jaunu pārliecību, kas galu galā būtu jā-
cienī kā ikviena pārliecība. Bet kas tas?
Ne, tiešām, vajadzēja notikt jaunām pār-
vērtībām, lai pēkšņi... lai pēkšņi nori-
sinātos tādas lietas, ka pat dīvainā Are-
tino rīcība neliekas vairs nekas neizpro-
tams: „jauna, apsveiktā vara" daža dzej-
nieka pantos uzreiz pārvērtās par „ļau-
no" un vēl uz bērnu konta! Lai kas un
ka, ikviens var aloties, arī dzejnieks, un
pie tam aloties ne vienreiz vien. To visu
mes saprotam, to visu esam pieredzējuši!
Bet sap, ka taisni bērnu ciešanām vajag
būt tam, kas lai rehabilitētu cilvēka
pārsteidzību. Te savā ziņā trūkst jau
takta, un taisni dzejnieka takta. Aizmir-
sīsim, ja vajadzīgs, bijušo, jo daudz kasmums jāaizmirst; bet kāpēc jāsteidzas tik
neticami strauji, kā kad mēs dzīvotu ti-kai vienai vienīgai dienai? Cieš šai ga-
dījuma ja ne cits, tad dzejas nopietnais
vārds, kuru tauta kā nekā ir paradusiņemt par pilnu. Vai nenotiks beidzot kāpasaka, kad gana saucienam neviensvairs neticēja? N_ N
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Manceļa sprediķuĀramata
Kādēļ tās otrais izdevums iznāk bez

gada skaitļa? Pirmo reizi sprediķu
grāmata iespiesta 1654. g., un to izdod
Šrēders (Schroder). Līdz 17. g. s. bei-
gām parādījušies vēl divi izdevumi.
Vienā no tiem izdevējs ir atzīmēts
Bey G. M. Noller in der Kramer-
Strasse, bez gada skaitļa, otrs ir Ver-
Jegung Johann Guntzels Buchhāndler
Anno 1699. Napierskis savā konspektā
pirmajam bez kāda aizrādījuma par

avotu, no kurienes tas savas ziņas
smēlies, piespraudis klāt iekavās gada
skaitli 1675. Viņam sekojuši pārējie
bibliogrāfi, un tagad lielākajās biblio-
tēkās mēs parasti sastopam eksemplā-
rus, kuriem ar zīmuli pierakstīts 1675.
Un tomēr šis gada skaitlis ir vairāk
nekā šaubīgs. Nellers (Noller) pilsētas
tipogrāfiju Tirgotāju ielā pārņem un
sāk iespiest grāmatas tikai 1685. gadā.
Agrāk viņš bijis Rīgā grāmatu tirgo-
tājs un kā tāds tirgojies Doma baznī-
cas ejā no 1681. g., bet nav nekādu zi-
ņu par to, ka tas Rīgā uzturējies jau
1675. g. Koncesijā Besemeseram (Bes-
semesser) 1664. g. apstiprinātas viņa
monopoltiesības grāmatu iespiešanai
Rīgā. Sai laikā līdz Besemesera nā-
vei, t. i. 1683. g., maz iespējams tāds
gadījums, ka kāds grāmatu tirgotājs
varētu izdot tādu darbu, kas jau ag-
rāk iespiests pilsētas tipogrāfijā, un
kur vēl 1674. g. ir tik daudz pirmā
izdevuma eksemplāru, ka tos vajadzē-
jis makulēt. Arī adrese — Noller in
der Kramer-Strasse — norāda, ka grā-
mata iespiesta pie Nellera tad, kad
tam jau piederēja šai ielā pilsētas ti-
pogrāfija, t. i. pēc 1685. g. 1699. gada
izdevums ir tik pat mīklains. Grāma-
tu izdevējs Guncels (Gūntzel) ir nepa-
zīstams, un salīdzinot šo izdevumu ar
Nellera izdevumu, izrādās, ka tas ii
tas pats izdevums, kas atšķiras no
iepriekšējā tikai ar titula lapu. Tā-
tad, viena un tā pati grāmata zināmu
iemeslu dēļ parādījusies klajā ar 2 ti-
tullapām. Šis gadījums nav vienīgais.
Mollina (Mollin) rokas grāmatas 1615.
gada izdevums ari mums pazīstams
ar divām titullapām, un Frēlichs (Fro-
lich) 18. g. s. savai dziesmu grāmatai
maina titullapu vai gandrīz katru
gadu.

MOsu uzdevums būtu izsekot tiem
apstākļiem, kas piespieda Ne'lleru slēpt
grāmatas izdošanas gada skaitli, kā ari
to izdot ar svešu firmu. Grāmatas re-

!
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daktori mums zināmi. Tie ir L. Dep-
kins (Depkin) un A. Baumans (Bau-
mann). Abu kopdarbība sākas tad,
kad A. Baumanis pārnāk uz Jāņa baz-
nīcu par diakonu 1693. g, un turpi-
nās līdz A. Baumaņa nāvei 1703. g.
Sai laikā tie kopīgi pārrediģē un iz-
dod jaunu latviešu rokas grāmatas
izdevumu. Līdz 1696. g., kad iespiesta
bija jau dziesmu grāmata un katķisms,
darbs gāja labi uz priekšu. Bet kad
bija jāizdod epistuļi un evaņģēlijs, —
darbs apstājās, jo šai laikā bija iznā-
cis bībeles tulkojums un arī karaļa
dekrēts, ka turpmāk visiem bībeles
tekstu tulkojumiem jāsaskan ar šo
orīģināltulkojumu. Strīdus vilkās līdz
1701. gadam un beidzot Depkinam bija
jāpiekāpjas.

Šai juku laikā Depkins ar Baumani
bija sagatavojuši pārlaboto Manceļa
(Mancelius) sprediķu grāmatu. Bet te
tā lieta bija tikpat šaubīga, jo spre-
diķu tekstos epistuļu un evaņģēliju
tulkojumus tie bija atstājuši Manceļa,
bet nevis Glika (Glūck) redakcijā. Kā
oficiālais pilsētas grāmatu iespiedējs
Nellers nevarēja pretoties karaļa de-
krētam, vispārējā draudzes vēlēšanās
bija redzēt viņu ar. veciem tekstiem
un vecā ortogrāfijā, un tādēļ Nellers
izšķīrās par to, ka vienu daļu viņš iz-
laida pats ar savas tipogrāfijas pa-
rasto nosaukumu, bet bez gada skaitļa,
lai varētu aizbildināties ar to, ka dar-
bu tas iespiedis jau pirms karaļa de-
krēta iznākšanas, daļu izlaida ar Gun-
ceļa vārdu, apzīmējot to ar gada
skaitli 1699. Tādā kārtā viņam izde-
vās no viena un tā paša Manceļa iz-
devuma radīt divus, kas abi iespiesti
vienā tipogrāfijā, vienā laikā, no 1696.
līdz 1699. g., ar vieniem un tiem pa-
šiem redaktoriem, lai gan vēlāk nācās
dzirdēt asus pārmetumus no Glika un
Fišera (Fischer) puses.

J. Straubergs.

(pāAvĀSdtiba

V eronika Strelerte

Un atkal viena stunda sit,
Tu atskaties — viss ir kā bijis
Tik tava asins gausāk rit,
Un laiks ir vakardienu mijis.
Vai savu mūžu redzi tu
Jeb atspīdumu loga stiklā?
Ar pavasara kliedzienu
Ir atskrējusi dzērve biklā.
Bet gavilēm un mokām svešs
Tu it kā apmāts tālāk iesi,
Un negribēs vairs draugu me?*
So savādo, šo gurdo viesi

uakaha msdodiļa
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Fr. Ansab er g s

Es staigāju gaitā lēnā
Pa birzi pret saulrietu.
Aiz manis slīd mana ēna,
Bet 'garā man blakus tu.

Dziļš klusums pār zemi valda
Tik gravā vēl čalo strauts.
Zel-.stari pie Dieva galda
Un dziestošais purpurs sauc.

— Mēs ieejam katedrālē,
Loks augstais ir tumšizils.
Mirdz zvaigznes bezgala tālē .
Tās mūžīgas — nepievils.

Un vakara melodija,
Ez jūtu, man asinīs zvan.
Šie mirkļi man dārgi bija,
Tiem dziesmā nu jāizskan.

mJialcas
Bez tiem dialogiem, ko atrodam drā-

mās un epikā, un kuru svarīgākā pazīme
ir tā, ka tai izteicas tēlotā darbība,
par dialogu var runāt arī kā par pat-
stāvīgu literāru formu. Šis dialogs labi
pazīstams klasiskajā literatūrā, kur to
lieto zinātniskos (toreiz teica: filozofis-
kos) rakstos. Platons, piem., Faidonā rak-
sta par dvēseli, bet šo problēmu liek iz-
tirzāt filozofiem Faidonam, Echekratam
un .draugiem". Iztirzājums tā iegūst li-
terārizētu zinātniskas diskusijas steno-
grammas formu. Šī diskusija dažreiz no-
tiek, varētu teikt, abstraktā vidē, t. i.
autors apmierinās ar ļoti īsiem aizrādīju-
miem par diskusijas vietu un sakaru,
kādā tā cēlusies. Dažreiz ,.skatuve" un
norise attēlota konkrētāk, un sacerē-
jums iznāk interesantāks par vienkāršu
traktātu, jo, pirmkārt, tas tēlo strīdu, ir
tā tad zināmā mērā dramatisks, otrkārt,
katram argumentam seko citu personu
pretargumenti, kas Jauj autoram katrā
domas attīstības posmā ievērot (un ari
atspēkot) citus viedokļus. Šī forma tur-
pinās arī romiešu (Cicerona, Senekas u.
c.) darbos, un renesanses laikā, atplauk-
stot klasiskajai kultūrai, tā kļūst pai
iemīļotu sacerējuma formu, kurā sarak-
stīti arī daudzi reformācijas laika raksti.
Pati forma šai laikā veidojas tālāk. Vien
kārt, paplašinās tās tematika: tā ieviešas
arī politiskos u. c. aktuālos jautājumos.
Otrkārt, lai rakstus padarītu interesan-
tākus, autori sīkāk attēlo konkrēto vidi,
kurā dialogs notiek, dažkārt ievij dia-
logu pat fabulā, tā ka dialogs vairāk
līdzinās drāmai.

Dialogu forma ir vēl dzīva, kad sākas
mūsu rakstniecība. Taču, vienkārt, mūsu
literatūrā tad ir maz zinātnisku sacerē-
jumu, otrkārt šī forma ir jau zinātniskos
rakstos pa daļai savu vietu atdevusi
traktātam, un mūsu rakstniecībā tā pa-
rādās vairāk tik sacerējumos ar paida-
goģisku nolūku. Viens no pirmajiem
latv. laicīgās literatūras darbiem — Man-
ceļa „Desmit sarunas" — ir taisni dia-
logu krājums. Savā laikā šīs sarunas bi-
ja piemēru krājums, kas sekoja tā paša
autora frazeoloģijai. Laiku perspektīvā
tās ir savu pirmatnējo zinātnisko uzde-
vumu zaudējušas, un mēs tās uztveram
jau kā daiļdarbu. Paidagoģiskos nolūkos
sacerēti dialogi tad arī nav mūsu lite-
ratūrā retums un gandrīz līdz mūsu die-
nām turas lasāmgrāmatās (piem., pilsētas
un lauku puisēna saruna Skolas druvā).
Noderīgs ir dialogs sevišķi valodas mā-
cībā, jo ļauj parādīt daudz lielāku formu
skaitu nekā stāstījums, kas parasti no-
rit trešajā personā. No šādiem dialogiem
pieminēsim tos, kas ievietoti Jaunā Sten-
dera Vācu valodas un vārdu grāmatā,
kur atrodams arī dažs kultūrvēsturisks
sīkums.

Dialoga īpaša forma ir avīžu dialogs,
ko varētu saukt par feletonisko dialogu.
Minēsim Brenča un Žvinguļa sarunas par
aktuāliem jautājumiem, un kaut gan tās
traktē aktualitātes humora un «atiras
plāksnē, par noapaļotiem anekdotiem tās
nav izveidotas. Praktiski jautājumi dia-
logos iztirzāti Bražes grāmatā „Kā Pale-
jas Jānis savu būšanu kopis" — sace-
rējumā, kam vairāk daiļdarbu pazīmju.

Arī mūslaiku zinātnisko rakstu stilā var

pamanīt dialoga pēdas. Ta , piem., prof.
P. Jureviča apcerējumos problēmas no-
stādījums bieži izteikts lomās. Intere-
santākais tomēr tas, ka dialogam ir bi-
jusi sava nozīme arī latviešu orīģinal-
stāsta tapšanā. J. Neiķenam ir stāsta
„Kam taisnība?" Te apcerēts jautājums,
vai labāk dzīvot ciemos vai viensētas.
Blakus minot, tas ir tas pats jautājums,
par ko runāts arī vienā Jaunā Stendera
dialogā min. grāmatā, bet Neikens prob-
lēmu padziļina un pārrunā latviešu tau-
tas rakstura īpatnības. Stāstā galveno
vietu ieņem dialogi, fabula ir tiem tikai
rāmis. Bet Neiķenam ir viena īpatnība:
fabula viņam illustrē stāsta (un arī au-
tora) domu, ka patiešām ciemos būtu
labāk dzīvot. Tā fabula pati kļūst par
argumentu un iegūst patstāvīgu nozīmi
blakus dialogiem. Visi Neikena stāsti iz-
tirzā svarīgas sadzīves problēmas. Atse-
višķas par dialogiem kvalificējamas vie-
tas ir arī citos stāstos, piem. „Bārī" mež-
sarga saruna ar Kaķīti par audzināšanu.
Var tāpēc domāt, ka Neikens pie stāsta
formas nonācis, dialogu formā iztirzā-
dams dažādus jautājumus, bet ar nemal-
dīgu mākslinieka nojautu izvirzīdams
priekšplānā fabulu. Stāsts „Kam tais-
nība?" šai ziņā'ir negatavs un ļauj sa-
skatīt materiālu, ar ko rakstnieks rīko-
jies. Te ir stāsts, kas palicis, tā sakot,
pirmformā. Mūsu vērojums šķistu dro-
šāks, ja šis stāsts piederētu pie Neikena
pirmajiem, bet tā nav, kas izsaidrojams
laikam ar to, ka Neikens varbūt laika trū-
kuma dēļ bija spiests publicēt līdz galam
neizstrādātu darbu. Tā uz Neikena stās-
tiem skatoties, varam to autoru ar jo
lielāku tiesību turēt par mūsu stāsta no-
dibinātāju, jo viņš pie stāsta formas no-
kļuvis nevis sekodams kādiem parau-
giem, bet patstāvīgi meklēdams formu
sadzīves problēmu risināšanai. Sen deg-
radētā dialoga forma tātad, sīkāk izpē-
tīta, var mūsu literatūras attīstības iz-
pratni dažviet padziļināt, un tās gaita
mūsu rakstniecībā varētu būt interesanta.

Kr. Ancī tis.

Nepublicēta Deglava vēstule
Rakstīta Zeltmatim

Rīgā, 23. decembrī 1894. g.
Mīļais tautieti!

'ieņemiet man ļaunā, ka neesmu Jums

Uk ilgi rakstījis, jo Jūsu pēdējo vēstuli

saņēmu jau augusta mēnesī. Ta mums

bija cēlušās mazas domu starpibas _ kāda

svarīgā jautājumā, vai cilvēkam bus da-

bai paklausīt vai ne? No tikumiska stā-

vokļa Jūs pierādījāt, ka nē, un Jums tur

ir pilnīgi taisnība, bet ari man sava daļa
taisnības. Tā lieta ir tomēr tik plaša,
lai es to Jums maz rindiņas varētu pie-

rādīt; manā nākošā darba: „Kas ir tautu

labklājības pamati?" Jus atradīsiet sīkā-
kus izskaidrojumus. Pec tam, ja Jums

būtu vēl ierunas, izmainīsim šai lieta
savas domas tālāku. Ļoti priecājos, ka
Jūs patlaban taisāties palikt slavens
rakstnieks, jo Jūsu „Vijolītes" tik tikko
netika tulkotas vācu valoda) Man to-
mēr patīk labāk Jūsu otrs darbs «Aiz-
rauts", kurā loti skaisti konflikti. Tas
iznāks žigli „Mājas Viesi". No Jums iz-

nāks liels rakstnieks, jo Jus ķeraties
ļoti dedzīgi pie lietas. Tikai es Jums ie-
teiktu vēl lēnāki strādāt, tad Jūsu dar-
biem iznāktu vēl pilnīgākas formas. Ja
Jūs vēlaties, tad Jums uz priekšu izpau-
dīšu dažus techniskus niķīšus un stiķi-
šus, kurus pa ilgiem gadiem rakstot
esmu atradis; citam gan to nedarītu, jo
ar teķniku var dažu nerakstnieku par
rakstnieku padarīt, kas nav labi. Pie
Jums tas ir citādi, Jūsu idejas pārņem
pašu formu, Jūsu domām var but vel
pilnīgāks uzvalks. Tikai uz tendenci es
skatos uz Jūsu tāpat, kā jūs uz manējo.
Nu par to jau uz priekšu iztiksim, kas
patiesību meklē, tas arī viņu atrod.

Tad vēl Jūs lūdzu mani atvainot, ka
neatbildēju Jums vasaru uz tām „Precī-
bām" ). Man otrs pusgraudnieks nebija
te un es īsti nezināju, kāda tā cena par
šo gabalu nolikta. Līdz es uz viņu gai-

dīju, tā arī notika tas skandāls, ka jus

zināsiet, tādēļ es vairs negribēju Jums

ieteikt šo gabalu brīvestības fVe ,tk^?
tā mīļā miera dēļ un jaunu ideju labad.

Citādi es nekad nenožēloju, ka esmu

viņu rakstījis, jo ko man var pārmest
ir tikai maza piezīme, bet ta tur ieza-

gusies bez manas ziņas. Nevarēju diez-

gan nobrīnīties par Dienas Lapas, kriti-

ķiem un svilpējiem, ka tie tādas lietas
varēja apkarot un Ka tiem tik maz prata,

bez kādas izmeklēšanas sarīkot tādas de-
monstrācijas. Rīgā tā svilpšana izdevās
ļoti bēdīgi, jo publika nav pret „Precī-
bām" nekad sakurināma, tadeļ ka viņas
neaiztiek ne prāta jaunas idejas — bet,
Jūs jau būsiet tās lasījuši.

Priecīgus, līgsmus svētkus novēlu
Jums, māsas jaunkundzei un visiem tau-
tiočifm Fsmu šoaad atkal pret veču

gribu māmuļas3) revidentsun šinī reize
aizkustināšu sieviešu jautājumu Biedrī-
bas dzīvē, jo dažas sievietes pie mums
vēlas iestāties māmuļā ka pilntiesīgas
biedrenes. Vaj to izdosies cauri dabūt,
to nezinu, es tomēr gribu darīt savu pie-
nākumu un, cik manos speķos stāv,
priekš šīs lietas strādāt.

Sirsnīgi sveicinādams palieku
Jūsu Augusts Deglavs.

Piezīmes. x ) Polemikā, kas T. Zei-
fertam ,.Vijolīšu" dēļ izcēlās ar „Dūna
Zeitungu", manu noveli gribēja kā fak-
tisku pierādījumu izdot vācu valodā. Tul-
košanu bija domāts uzticēt Ādolfam Al-
lunānam. 2) Kuldīgā, kur es tolaik dzī-
voju, bija parasts rīkot 30. augustā brīv-
laišanas piemiņai teātra izrādi. Rakstīju
Deglavam, ka esam nodomājuši šai dienā
izrādīt viņa kopēji ar Duburu sarakstīto
lugu .Precības". 3) Rīgas Latv. Biedrību
parasti dēvēja par māmuļu. Tur Degla-
vam pilnā biedru sapulcē iznāca sarau-
šanās ar runas vīriem. Zeltmatis.
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1
Pēteris Atspulga :

Pulks viru šķīrās pazemots un ļauns, 1
Ar drūmu lepnumu, bez lāstu vārda, i
Bet viņu ciešanās, kas domas ārda, 1
Bij žēlas, izmisums un sarkans kauns. i

Tad lielas dusmas sakrājās pār tiem,
Kas smacēdamas it kā negaiss brieda,
Uz bargām sejām tumšas zīmes spied--'
Un lika trīcēt stipriem augumiem. ]
Bij zibeņiem pār viņu galvām nākt,
Kad kopā pulcēdamies cits pēc cii-, ;
Tie dzirdēja, ka soda stunda sita
Un sauca rkarna balss: „Laiks cīņu sāk!!'
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