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Manuskriptu iesūtītājiem jāpaziņo redak-

cijai viņu īstie vārdi un adrese. Pastāvī-

gie korespondenti dabū brivekzemplaru.

Politiski-sabiedriski-literarisks nedēļas laikraksts.

Sestdien, 14. aprili 1928. gadā.

Divi ceļi.
Kā un ko darīt, lai nmsu dzīvi

padarītu panesamāku, par to ir jau

diezgan daudz runāts, bet man šķiet,

kā vēl ir palicies daudz neizteikta,

ir palicis daudz snaudoša, neaizku-

stināta tautas spēka, kurš gaida ie-

rosmes. Mēs tik bieži dzirdam gau-

žamies par lauksaimnieku kritisko

stāvokli, kurā lauksaimnieki nokļu-

vuši caur savu priekšstāvju savtīgo

rīcību. Lauksaimnieki ir palikuši bez

vārda, un tikt pie vārda var tikai

viņi paši, ja viņi to nopietni grib

un sekojošais atkarājās no pašu
lauksaimnieku aktivitātes.

Kā atņemt politisko partiju līde-

riem iespēju pašiem sevi uzstādīties

Saeimas vēlēšanu sarakstos, ir divi

ceļi. Par vienu no šiem ceļiem runā

Lejasciema Upatnieka ideja, ar Saei-

mas deputātu izraudzīšanu uz vietas

pagastos un apriņķos. Otrs, tāds

pats, ceļš būtu, ja zemnieku savie-

nības lauku nodaļas būtu pietiekoši
aktivas un ņemtu savās rokās Saei-

mas vēlēšanas sarakstu uzstādīšanu.

Nav šaubu, kā vienā, tā otrā gadī-

jumā, panākumi būtu pozitivi.

Tagadējie lauksaimnieku pārstāvji
Saeimā ir lauksaimnieku acīs savu

cieņu un uzticību pazaudējuši, viņi

ir pardaudz tāļu atgājusi nost no

lauksaimnieka, tikai savu personīgu
intrešu labā, aiz varas kāres, pārvēr-

tušies par politiskiem spekulantiem.
Politiskie lideri ir noveduši it sevišķi

lauksaimniekus pie bankrota. Kas

notiks tad, kad vecsaimnieku obli-

gācijas uz viņu tēvu tēvu iekoptām

mājām, kuras tie nodevuši kādai

„centrālsavienībai", nāks zem tiesu

izpildītāja āmura?

Ka tas jau notiek un vēl var no-

tikt, jo plašos apmēros, par to ir

pietiekošs pamats runāt.

Lai nākošā Saeimā nāktu patiesi
lauksaimnieku intrešu aizstāvji, ir ne-

pieciešami, ka lauksaimnieki paši no

sava vidus tos izvēlētos, tos ievestu

vēlēšanu sarakstos un tikai par tiem

arī savas balsis nodotu. Vai var

gan balsot par tiem vairs, kuri

ar savu peļamo darbību, jeb bez-

darbību ir noveduši lauksaimniekus,
šo stiprāko valsts pamata akmeni,

pie nabadzības ? Varēs gan balsot

par tādiem vīriem, kuri ar savu

mūža darbu sava lauksaimnieka

sētā ir pratuši pierādīt visai apkārt-
nei, kā vini ir cienīgi, lai tiem uz-

ticētos lauksaimnieku intrešu aizstā-

vēšanu. No arkla šiem vīriem

ir jānāk, kuri tad arī vislabāk pra-

tis ārājus aizstāvēt. Mēs redzēsim,

cik būs tagadējo lauksaimnieku

līderu, kuri pie arkla atgriezīsies,

jo lūk vit)iem uz rokām āda par

smalku palikusi un vēderi par res-

niem, lai varētu ar sviedriem vaigā
sev maizi pelnīt . . .

Uz nākošo zemnieku savienības

kongresu lauksaimnieki gatavojās un

tur bez šaubām būs karsta izrunā-

šanās, tur notiks cīna starp tagadējo
zemnieku savienības pozīcijas līde-

riem un nenoliedzami esošo opozī-
ciju, jo beidzamā grib iet pa vienu

no augšā minētiem ceļiem,
Zemnieku savienības opozicijas

ceļš un mērķi ir tie paši, kurus

pauž ari Lejasciema Upatnieks un

šie ceļi agri vai vēlu kopā satecēs.

Jaunsaimnieks.

Provinces preses

gaitas.
Laikraksts kā tāds vispār pieder

tautu kultūras visnepieciešamākām

sastāvdaļām. Laikraksts ir tas dzī-

vais vārds, kas mūsu dzīves atspul-

gojumu stāstīs paaudžu paaudzēm

Sajās apdzeltējušās, saburzītās sle-

jās ir viss mūsu kultureli — sabie-

driskās, politiskās un saimnieciskās

attīstības spēju pārskats, mūsu cīnu

un uzvaru kapitāls. Ne par velti

laikraksts uz mums runā, kā lielās

vēstures mazās lappusītes. Un ils

~mazās lappusītes" šķirstot, tad ir

ari patiesais laikraksta pienākums.

Jo vairāk būs kādi tautā nobriedusi

savas kultūras gaitas, jo dzīvākas

tur būs prasības pēc laba laikraksta.

Mūsu avīžniecība mēro jau 105 ga-

du vēsturi, kopš iznācis Fr. Vatsona

un Stcffenhagcna izdevums „Latv.

Avīzes" Jelgavā. Šis mazās „Latv

Avīzes", iznākdamas reiz nedēlā,

meta pirmo graudu latvju avižnie-

cības apcirknī, ejot tautā un nesot

gaismu, kā to ari sola izdevēji ie-

vadā. Lai kā vērtējam šos pirmsā-
kumus, tomēr tie ir pamats mūsu

avīžniecības vēsturei. Vēl zīmīgāki
kā šis avīžniecības šūpulis iekrīt

taisni provincē — Jelgavā., tā tad

taisni province var būt lepna uz

savām pagātnes tradicijām un vē-

sturi. Tikai vēlāki smaguma punkts

pārcēļās uz Rīgu, ieņemot itkā va-

došos grožus. Neskatoties uz šo

vēsturi, provinces preses gaitas ir

ne visai spīdošas. Nav viņa tālu

aizgājusi no savas pagātnes (tech-
niski gan centrā), to pierāda mūs-

dienu preses ideiskās linijas un ti-

rāža. Piem. jau 1913 g. ~Dzimtenes

Vēstnesis" sasniedza 75000 tirāžu.

Tas ir sasniegums, ko tagad pār-

spēj tikai viens laikraksts, bet pārē-

jiem tirāža ir ap 1/10 daļa no šī

skaitļa. Provincē pat viena vai pārs
tūkstošu tirāža aprasta lieta.

Bet, kā tad sastāv ar pašu pro-

vinces presi un viņas izredzēm nā-

kotnē? Tas ir jautājums, kas spiež

pieiet tuvāki šīsdienas preses mēr-

auklām. Nekad gan nav bijuši un

nekur ari nebūs tik krasu norobe-

žojumu, kā starp mūsu centra un

provinces presi. Tas ir sauciens pēc

amerikanizma, diemžēl ačgārni pār-

prast ir atradis valdošo noskaņu gal-
vas pilsētas laikrakstos. Sezonas

naglas, pikanterijas, kliedzošais fars—

lūk, kas ir pārņemts no vakareiro-

peisko laikrakstu slejām, ne tik-

daudz ētiskas vērtības. Ja šīm sen-

zaciju kārēm pieskaita vēl politi-

skās kaislības — cik tad paliek pāri

no laikraksta patiesā, ideiskā vē-

riena? Se starp centra un provinces

lapiņām, grūti novilkt pat kādu pa-

ralēli. No vienas puses — vispusīga
makslotiba, no otras — kluss sirsnīgs

spēks. Un taisni ši raksta dziļa

dvēsele ir tā, kas var panākt la-

sītājā iespaidu, nevis kāda tur pie-
laikošanās prasībām, kā modes, tā

arī katreizējo vajadzību ziņā. Neat-

karīgs vārds—tas ir katra laikraksta

svētākais sauciens, lai paceltos pār

sikmanibu un pildītu savas, septītās

lielvalsts audzinošos uzdevumus. Ari

žurnālists nekad nevar būt naudas

vergs, bet mūžīgs ideju karotājs,

nelokāms, vienīgi salaužams. Ne

labo, ne kreiso tiesātājs, centra pie-

lūdzējs, tam nevar būt svēti nekādi

politiski radi, tas ir vienīgi sava

neatkarīgā brīvā vārda gūsteknis.

Un taisni šai zinā, vismazāki dos

centra, politisko kaislību un senza-

cīju pārsātinātie laikraksti. Centra

prese tad ari tālu nesasniedz to

politisko svaru, ko panāk sīkā pro-

vinces prese. Lasītājs ņem gan cen-

tra laikrakstu, bet galvenā kārta

informatīvā nolūkā. Viņš lasa to,

pārskata viņa politisko seju, bet

reti kad uz ta dibinās savu politisko

pārliecību. Mēs lielā mēra esam ta

noskaņoti, kā provinci, var teikt,

vada tas pats provinces laikraksts.

Tautā tālu nav tās asās disonances,
kurās sirgst politiku apaugotie lai-

kraksti. Desmitā valsts pastāvības

gadā, masas ir jau zināms politisks

takts, ko nevar grozīt katra skaļa

bravūra. Nav vairs pagātne, kad

drukātais vārds bij „dieviņš" un

kurš to pirmais iespieda smadzenēs,

tas bija stāvokļa kungs. Tagad
katrs lasītājs vērtē savu laikrakstu,

meklē neatkarīgus slēdzienus. Un

tādi pilnīgi ir izslēgti, kur pa priekšu
iet politiska demagogija. Patiesība

ir viena kā — provinces laikraksts

vienmēr un visur (ja viņš neatrodas

partijas kalpībā) būs patiesāks kā

tur, kur katrā artiķelī iespiežas lī-

dera diktāts, vai sensācijas nagla.
Pēc visa tā. jāsaka, kā provinces

presei paredzama liela nākotne, kas

stiprā mērā izslēgtu mākllgi kon-

struēto, politisko novirzienu plūdinā-
šanu uz provinci. Un neskatoties

uz to, kādos apstākļos ir veidojusies

provinces prese, viņa ir stipra, ne-

lokāma un tuvāka tautai. Un mēs,

provinces preses darbinieki varam

būt. lepni, kā tai ir sava vēsture —

pagātne un nākotne, kuru spilgti
iezīmē provinces preses pārstāvnie-

cība ar savu bezpartejisko un no-

teikto rīcību. Provincei ir vienmēr

bijusi laba griba, sirsnīgs darbības

spēki, kam pievienojot technisko

attīstību, mūsu provinces prese būs

krāšņākais zieds mūsu avīžniecības

vēstures lappusē!

Alfreds Frišmanis.

Zemnieku šķira un socialisms.

(Beigas.)

Šinīs valstīs zemniecībai piekritīs
arvien lielāka loma valsts dzīves

noteikšanā, jo lidz ar zemnieku po-

litiskā saprāta un tava spēka apzi-

ņas augšanu un nostiprināšanos,

augs ari zemnieku iespaids parla-
mentā un valdībā.

Bet domāt un cerēt, ka mūsu

zemnieks varētu kādreiz sākt domāt

par sociālās revolūcijas lidztaisīšanu,

ir lielākā utopija, kādu vien kāds

vesels prāts varētu sev iztēloties.

Ar jaunsaimniecību nostiprināša-

nos un izveidošanos jaunie zemes

īpašnieki, kas pirms sava kaktiņa,

sava stūrīša zemes iegūšanas —viens

otrs varbūt arī kādreiz domāja par

sociālo revolūciju — tagad par to

vairs negrib ne dzirdēt. Un iestāstīt

mūsu jaunsaimniekam, ka tam jāiet

palīgā pilsētas strādniekam un bez-

darbniekam, taisīt komunistiski —

sociālu revolūciju — tas gan būs

grūti izdarāms
. . .

To ir sapratuši karstākie soci-

ālisma pravieši starp mūsmāju krei-

sajiem barvežiem, kuri skumst par

pilsētas strādnieku skaita nepietie-
košu pavairošanos un kuri gatavi
tamdēļ upurēt Latvijas neatkarību,
lai ar Krievijas palīdzību radītu šeit

Latvijā mākslīgu rūpniecību un līdz

Plūdu briesmas <

šogad garam, bet kā nenovēršams notikums tuvojās
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Daugavpilī, nesoša pārsteigumu pla-
šākai sabiedrībai.
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ar to neapmierināto rūpniecības

proletariātu, kā noderīga materiālu

sociālās revolūcijas sagatavošanai un

izvešanai, to pilnīgi atklāti pasaka

J. Buševics savā grāmata „Mūsu

politikas problētni". Vftjš saka vārdu

pa vārdam: Vakar -Eiropas rūp-

niecības zemēs pilsoniskās valsts

nacionālā politika, veicinot rūpnie-
cības ekspansiju, paplašina vismaz

līdz ar to bazi strādniecības spēka

pieaugumam. Mūsu mājās, turpretī,

kur vadošā pilsonība (lielzemnieki)
uzskata savu stāvokli no rūpniecī-
bas attīstības par apdraudētu, ir

pārāk riskanti pieturēties pie pilso-
nības nacionālas politikas lozungiem,
lai nenāktu konfliktā ar Latvijas

turpmākās attīstības prasībām un

strādniecību".

Gan Šis Anša Buševica izteiktās

domas mūsu sociāldemokrātu partija
visumā neakceptēja un viens no

viņas redzamākiem līderiem nosauca

šās domas paudējus par fantastiem"

Bet nepagāja ne pusgada, kopš šās

domas atklātas izskanēšanas — bet

ko mēs redzējām? Šis pats Buše-

vica proklamētais —Latvijai naidī-

gais virziens ņēma virsroku mūsu

valsts noteicošā politikā kreisās

valdības laikā un tas pats soc- dem.

liders, kas apzīmēja šā virziena au-

toru par fantastu, tagad pilnās bu-

rās trauca šā fantasta" proklamētā
virzienā. Ar lielu skubu tika para-

fets „neuzbrukšanas līgums" ar lielo

kaimiņvalsti un ne mazāk steidzīgā
kārti noslēgts saimnieciski — tirdz-

niecisks līgums. Viss tas savās kon-

zekvencēs iet pret Latvijas zemnie-

cības interesēm — pret Latvijas, kā

neatkarīgas valsts interesēm, jo savā

rezultātā šie līgumi mums nekā vai-

rāk nedod, ka Krievijas politiskā
un saimnieciskā iespaida ārkārtēju

stiprināšanu un jaunu nodokļu nastu

uzlikšanu mūsu zemnieka pleciem

par labu rūpniecības proletariātam
un otrai līgumslēdzēju valstij.

Kādus tad no visa augšā pievestā
mēs varam taisīt slēdzienus?

Vispirms jau to, ka sociālisti i

ārzemēs, i pie mums nākuši pie at-

ziņas, ka zemniecība ir liels spēks
un ievērojams faktors, ar kuru ari

sociālismam jārēķinās. Sociālistu te-

orētiķi izsaka domas, ka sociālismu

varēs izvest tikai tādā gadījumā,

ja palīgā dabūs daļu zemniecības.

Mūsmāju sociālisti, kas ļoti naidīgi
noskaņoti pret zemniecību, grib
meklēt glābiņu rūpniecības proleta-
riāta mākslīgā radīšanā, jo pilsētas

proletariāts ir vienīgais drošākais

materiāls sociālistiski —komunistiskai

propagandai. Zemnieks, turpretī —

kā īpaši latvju zemnieks —ir arvien

bijis un būs pretinieks katram soci-

ālismam, katram komunismam. Un

īpaši Latvijas apstākļos, kur zem-

niecībai ir dabīgais pārsvars, ir vel-

tīgas ikkatras pūles sociālisma lietu

nostādīt uz kaut cik drošiem un

attīstības spējīgiem pamatiem. To

izdarīt jau nu nekādā ziņā nav

spējīga mūsu idejiski bankrotējusē
sociāldemokrātija, kuras līderu gal-
venais un nopietnākais uzdevums ir

iegūt pēc iespējas vairāk siltu, labu

atalgotu vietu kapitālistiskās bankās

un buržujiskos ministru krēslos, ie-

gūt par privātīpašumu daudzstāvu

namus un jaukas vasarnīcas. Jaunais
spēks, kas aug, kļūst liels un va-

rens, ir brīvās apvienotās latvju
zemniecības spēks, kurš izklīdina

tukšos sociālisma murgus un utopi-

jas. Zemniecības augšāmcelšanās ir

sociālisma bojā eja.

Indr. Grūbaums.

Dvēseles

augšāmcelšanās.
Lieldienu zvanu atskaņas.

Krustā sita Jēzu. Tas lūdza par tiem:
•Tēvs, piedodi tiem, jo tie nezina, ko

dara». Un tiešām, viņi nezināja, kas tas

ir, ko viņi sit krustā un nezināja, kas tas

par darbu, ko tie darīja un beidzot vēl

nezināja, cik ļauns tas priekš viņiem

pašiem. Bet vai Jēzum nav jāsaka daudz

reizes arī par mums tā: Tie nezina, ne-

saprot paši ko dara?

Un par to es gribu šodien runāt, kad
Lieldienu gaišie zvani ir jau beiguši du-
nēt Latvijas laukos.

. .

Mēs tiešām nezinām daudz reizes ko

darām un domādami labu, tomēr darām

paši sev sliktu un vedam savu dzīvi

postā. Mēs ilgojamies pēc dvēseles

miera un tanī pašā laikā darām to, kas

taisni ienes dvēselē nemieru un līdz ar

to ari visā dzīvē. Mēs ilgojamies pēc
mīlestības un darām tad pat to, kas

mūs attālina no crto mīlestības un sir-

snības. Ilgojamies pēc saticības mājā
un ģimenē un darām taisni to, kas vēl

lielākā nesaticība mūs ieved. Ilgoja-
mies pēc dvēseles skaidrības, viegluma,
dzidruma un tomēr rīkojamies tā, kā

mēs netiekam tuvināti šai skaidrībai.

Mēs nabaga nelaimīgie, aklie cilvēki,

nezinātāji, kā žēl man mūsu pašu, un

kā žēl Jēzum mūsu.

Kas tuvinās mūs mieram, skaidrībai,

un saticibai?

Vienīgi Jēzus!
Kas viņam pakal ies, tas iemantos

spēku. Bet kas tam pakal iet, no tā

viņš prasa trīs lietas: sevi uzvarēt, cil-

vēkus mīlēt un cilvēkiem piedot.

Sen, sen tas bija! Biju students, sa-

vā mazā istabiņā pie sienas liku uzrak-

stu : »Un skaistākā un lielākā par visām

ir uzvara, ko iegūsi par sevi». Tā ari

še. Bet šo uzvaru iegūt nav viegli.
Cīņa ar sevi un ar ļaunumiem sevi ir

vislielākā un grūtākā. Bet jāsaņemās, jo
ko mēs sevī neuzvarēsim, tas uzvarēs

mūs. Vai nu tu grēku uzvarēsi, vai

grēks tevi uzvarēs. Blakus abi mierīgi
dzīvot nevar. Pats viens neuzvarēsi.

Ņem Kristu paligā. Kam Kristus, ko

mantos tas? Vai sliktas domas ar reizi

izsudis, vai sliktu domu vairs nebūs?

Būs!

Kristum bija kārdināšanas, ka tad

prasīsim mēs vairāk, kā viņš ? Bet kār-

dināšanu un slikto domu brīžos viņš
nostāsies mūsu priekšā un stiprinās. Šeit
man nāk prātā gadījums iz grāmatas.

(«Die Erlosung» R. Voss). Jēzus kā cil-

vēks atkal pasaulē. Virjš kāda jauna
cilvēka draugs. Bet šis jaunais cilvēks

grib pasaulei kalpot. Viņš jūt — Jēzus

prasa, lai paliek tīrs, bet miesīgais cil-
vēks saka: tev ir tiesība uz miesīgiem
priekiem. let, grib mesties viņu virpuli.
Bet otrā dienā viņš nāk un stāsta Jēzum:
»Es Tev par spīti gribēju atdoties iz-

virtībai, gribēju pavadīt nakti ar sievieti.

Bet kad gribēju viņu apkampt, Tu no-

stājies manā priekšā un es nevarēju».
Redziet, te ir viņa spēks. Ja nepazītu
Kristu viņš, viņa skumjo, mīļo acu —

nekas viņu neatturētu un tas ietu no

prieka uz prieka, nesajustu nekādu

sirdsapziņas pārmetumu. . .
Bet tagad —

viņš nevarēja to, nu viņa acu priekšā

nostājās Jēzus.

Tagad arī sapratīsim, kamdēļ tik dau-

dzi jaunekļi, mēs varam aizmirsties —

māte un tēvs nav ielicis mūsu sirdī

pietiekoši dziji Jēzus tēlu.

Cilvēku mīlēt? Tikai tas spēs cilvēku

mīlēt, kam Jēzus sirdi. Un tikai tas ie-

mantos augstāko vērtību. Šeit īss gadī-
jums no kara ainām. Uz Ceilonas salas

vāci un viņu draugi bija ievietoti kon-

centrācijas nometnē. Kāds no tiem iz-

bēga. Sargs dzinās pakaļ. Noķēra. Bettani

brīdī sargam kājā iekoda nāvīga čūska,
kas tam varēja nest jau nākošā bridi

nāvi. Sagustitājs varēja priecāties. Bet

viņa sirdi bija dziļi Kristus tēls. Tas

nostājās tā priekšā: Mīli savu tuvāku,
mīli savu ienaidnieku, palīdzi. Un viņš

zināja jā nepalīdzēs, sirdī mūžam grau-
zīs nemiera tārps. Tas nometās zemē

un izsūca asinis ar indi no ienaidnieka

kājas un atved sargu nometnē. Pats

paliek bāls. Inde iesūkusies viņam pa-

šam mutē. Tas mirst, upurēdams neti-
kai brivibu, bet dzlvibu cilvēkmilai, tā

iemantodams augstāko mieru. Nebūtu
to darījis, Jēzus skumji teiktu: viņi ne-

zina pats, ko dara, kādu nemieru sev

uzkrauj. Bet spēja to darīt tikai tam-

dēļ, ka Kristus tēls bija dziļi sirdi. Un,
draugi, neviens mēs to nespēsim darīt,
ja Kristus mums nebūtu pazistams. Un

jā to nespēsim, naida un ļaunumu vai-
rosim pasaulē.

Piedot? To darot iemantojam mieru

dvēselē. Ne atriebjot un atmaksājot.
Asinis skubina atriebt, bet ja to darīsim,
zaudēsim mieru un skaidrību. Atkal no

tās pašas kuru minēju, lasām

zīmīgu gadījuma. Šis draugs nodod Jē-
zu. Pēdējais saistits skumji uz to saka:

I »Mīļais, ko tu ar sevi izdarīji? Kā va-

rēji tu sev tādu Jaunumu padarīt? Man
tevis žēl! Kaut tu zinātu, cik ļoti man

tevis žēl ? Vai viņa vietā mēs to daritu,
tā teiktu? Varbūt dusmās, rūgtumā at-

cirstu: »Ko tu man esi izdarījis? Kā ta

varēji man tādu ļaunumu padarīt?»...
Bet Jēzus neprasa: »Vai zini, ko tu

man esi izdarījis, bet ko tu sev esi iz-

darījis?» Mēs bieži nezinām, ko darām,
bet Jēzus to redz!

Atminēsimies to, varbūt tad btis vie-

glāki otram piedot. Kas pazīst Jēza,
tam piedošana stāv priekš sirds durvim

un lūdz lai viņu ielaiž. Ļaujat ienākt

viņai jūsu mājās un sirdi.

Sirdi, kurā piedošana ienāk, ieplūst
lidz ar to arī dvēseles augšāmcelšanās
un pēc Lieldienu miers. Pag. karā
kādā franču ciemā, kurā ienāca vācieii,
ir noticis zīmīgs gadījums. Kāds jauns
francūzis ir šāvis uz ienākušo karaspēku.
Viņam piespriež nāvi. Nošauj. Tēvs iz-

misis. Brālis naida pilns. Paliek mātē

un līgava asaru pilnām acīm. Vācu

pulkvedim bezgala žēl — viņam pašam
dēls — un tas grib iet mierināt. Tēvs

nepieņem. Sūta viņš garidznieku. Tas

aizrāda uz Kristu, bet ari tam tēvs at-

bild: Ej projām — francūzis zin tikai

atmaksu — atriebību — cīņu — atmaksu

lidz iznīcināšanai, atriebību lidz pēdē-
jam virām, ciņu lidz ienaidnieku nāvei».

Arī brālis kvēlē naidā. Garīdznieks
aiziet. Pēc kāda laika atsūta pie tēva

draugu un tas saka: Tavs dēls mani

sūta, esi mierīgs — tava dēlaasinis tiks

atriebtas». Viņš dabūjis zināt, ka pulk-
veža dēls drīz nāks no izlūku gājiena
pa gravu un pulkvedis pĀTi, nemiera

pilns, grib izjāt pretim. Būta brīdis prie-
cāties. Tomēr acu priekša nostājā»
Krfstus. Steidzas pie pulkveža un lšdz:
• Neizejat no mājas. Pats aizsteidzas,
kur dēls glūn uz ienaidnieku, neļauj tam

darīt to un atved sveiku pulkveža dēla

pie tēva. Tēvs prieka asarās apkampj
nošautā tēvu, un arī tas raud prieka
asaras—piedodot ir guvis augstāko laimi.

Un kas piedod, tas gūst mieru, dvē-

sele tam skaidra kļūst. Tamdēļ, draugs
dari to, ko Kristus runā, lūdz: »piedod,
piedod ! Un ja tev pašam nav kam pie-
dot — lūdz Dievu par tiem, kas tādā

nelaimē, lūdz kā kristīgais uz ceļiem.
Ai, jā mēs zinātu, kā Kristus skumst

par mums, ja mēs nepiedodam, jo viņš
zin — paši savu mieru tad atmetam.

Mēs nezinām, ko mēs darām — mēs

cilvēki, savā ienaidniekā redzam Kristu

un sitam to krustā, zaimojam, Draugs,
kamdēļ mēs to darām?

Aizkautie.
Stāsti.

(1 turpinājums).
Pār dabu bij nolaidusies bezmēne-

šaina nakts. Daugavu apklāja balts

miglas palags un iestājās dziļšs nakts

klusums. Ložmetējus savilka krastos

un kareivji modri ieņēma sargposteņa
vietas. Vienam otram paspruka klepus,
kuru mēģināja apspiest. Tas pats bij
dzirdams ari vigā krastā. Odeni šad tad

sacēla šļakatas zivis, viena otru gūstīda-
mas. Krievu pusē dzirdējās vilcienu

gaita, domājams veda uzturu un mrmiciju
sarkanarmijai, ciņai pret balto Latviju.
Nakts bij pārvāķēta un austrumos pa-

parādijās pirmie rita gaismas stari. Viņā
krastā vairs gailēns nedziedāja. Domā-

jams, ka čekas aģenti viņam bij pie-
spieduši pienācīgo sodu. Driz parādī-
jās pirmie saules stari, visus sveicinā-

dami un nesdami sveicienus
no

māmiņām, līgaviņām un māsām. Ari

migla driz nozuda un šidiena solījās būt

skaistāka par vakarējo.

11.

Jau otro dienu krievu lielgabalu gra-
nātas kauca gar baznīcas torni. Nepļau-
tais miežu lauks izskatījās dobains.
Vakardiena bez upuriem, bet šodien

granāta iededzināja dzīvojamo ēku,
kurā mitinājās bērnu ģimenes. Liesma

drīz apņēma ēku un tis iemītnieki

atstāja visu, pavadīti no ložu krusas. Pār
lauku atskanēja sievietes izmisuma balss
«Ai Jēzus Marija» un palīgā saucieni.
Cilvēku sirdis iežēlojās, un neskatoties

uz ložu krusu, no vina krasta, kas

apdraudēja katru dzivu radījumu,
kaprālis Ariņš steidzās uz notikuma

vietu. Lodes svilpa tam apkārt, skrejot
pie degošās ēkas. Pār ēkas sliegsni
gulēja salimusi sieviete ar mazu bērnu

pie krūts. Sieviete sāpīgi vaidēja, bet

mazais bērniņš, karstumā brēca. Arinam

laimējas sievieti ar bērniņu izglābt no

redzamas nāves, nogādājot tos tuvējā
gravā, kur tie bija pasargāti no liesmām

un lodēm. Bet lai vēl glābtu, kas

glābjams, Ariņš skrēja atpakaļ pie de-

gošās ēkas. Viņa kāja nebija vēl pie-
skārusies sliegsnim, kad tas sajuta tai

itkā smagu sitienu, kas pārtrauca viņas
kustēšanas spējas. Lodes tam svilpa
apkārt un atsitoties pret degošiem baļ-
ķiem, svaidīja ogles uz visām pusēm.

Kad Ariņš ierāpuļoja grāvā, no kuras
atskanēja nerimstoši sievietes vaidi un

bērna raudas, tad kautko mitru sajuta

pie kājas. Asinis no rētas plūda auma-

ļām. Pēc pārsiešanas viņu nogādāja
zemnīcā, pie diviem pārējiem, kas tur

jau bij novietoti un gaidīja mūsu, lai

tos nogādātu uz ārstniecības punktu.

Ariņš reizēm zaudēja samaņu, bet kad

sāpes itkā pārgāja, domāja par aklo lodi,
kas pieskārusies viņa miesai. Drīzi vi-

siem kariem būtu gals, oet nu viņu
ievaino un Dievs zin, vai nebūs jāklibo
līdz mūžu beigām. Bet tāds jau kara-
vīra liktens, sevi mierinādams domāja
Ariņš. Vakars tik drīzi nenāca un likās,
ka uz to jāgaida vesela mūžība. Sāpes
arvien pieauga un atnestais ūdens kat-

liņā driz izsīka. Ar lielu gaidīšanu pie-

nāca krēsla. Gravā sievietes vaidi bij
rimuši. Vigu bij atpestījusi no sāpēm
melnā māte, kas mēdz klējot apkārt pa

kara laukiem. Bet bērniņš bij pieņemts
kaimiņu mitināšanā.

Ariņu ar diviem vina sāpju biedriem

noveda uz tuvāko* ārstniecības punktu
un nākošā dienā tālāk, jo lode bij ie-

urbušies ceļa kaula locītavā.

Hl.

Uguns bij aprijusi visu. Ēkas atliekas

ar uguns upuri vēl kūpēja. Zilgani
dūmi pacēlās taisni augšup, itkā nesdami
sūdzību par tiem, kas izpostīja cilvēku

bērniem ligzdiņu, nolaupot bērniņam
mātes sirdi un mīlestību. Drīz iestājās
nakts. Zemnīcā ap sveces gaismu drūmi

vāķēja kareivji un atminējās savu mīļo
un kauju piedzīvojumiem bagāto Ariņu.
Visi nosprieda, ka viņš tik drīzi atpa-
kaļ nebūšot un diez vai pēc izveseļo-
šanās no tā karavīrs būšot. Žēl, žēl ie-

minēja jauns kareivis, kas ar Ariņu bij
mērījuši vienu ceļu no Ventas lidz

Daugavas krastiem. Piederīgo tam ne-

viena, visi miruši, Būtu jel viņam kāds
tuvinieks, vai savs kaktiņš, tad vēl

nekas, bet tagad ko viņš iesāks, ja
nevarēs dienēt, kad atstās slimnīcu.

Dabūs zemi un pensiju, kāds ierunājas
un sarunas ar to izbeidzās. Sarunās
laiks bij pagājis nemanot.Un kad nakts pēc
vāķēšanas bij pavadīta acis neaizdarot,
tad dienasvidn bij tīkami kādu brītiņu
nosnaust. Tā pagāja dienas un naktis.

Karapulki drīzi papildinājās. Izdzina

bermontiešus un pienāca laiks atsvabi-

nāt nebrīvo Māras zemi, kas izdevās

Sapņi.

R. Krafta (Atspulga).

(No krrjuma «Rita autma»).

Pie manas krūts tu maigi dusēji,
Uz lūpām smaids tev vijās, tu klusēji.
Šai bridi dzīve šķita manim sapnis.

Tu plakstus atvēri, iz acīm prieks tev

ļsmēja.
Tās kaisli, aicinoši milu manī lēja.
Noļlūpām saldo nektāru es sūcu.

Dzīves karogā.

J. Pērlīts.

Ja dzīvē tev grūti —

Tad nesēro !

Ne vienmēr un visus,
Tā vaiņago.

Ja esi tu briesmās,
Jel nebīsties!

Es* gatavs kaut lūst —

Bet neliekties
. ..

Nekad tu neteic :

«Es pazudis!»
Kas izeju meklē —

To atradīs.

Arvienu tik centies

Stiprs būt,
Kaut arī grūti —

UzvaTU gūt!

«lel palīdz' I » lai neteic

Nekad tavs skats,
Bet vienmēr un visur:

E« pats!.. Es pats . ..

Sestdien, 14. aprili 1928. g.JDaugavas Vārds" M 15 (111).2
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Katrā laikā, katrā vietā

ir vērts nogaršot Rūtenber-

ga «T r i k».
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Lai mēs kļūtu redzīgi, stipri, atminē-

simies Jēzu. Viens padoms — šodien

man! Pirms tu gribi ko darīt — pret

cilvēkiem, sevi, pret pasauli, iedomā

Jēzu, vina šķisto ceļu — varbūt tad tu

spēsi nespēsi izdarīt, ko tu gribi izdarīt.

Atminies, vai Jēzus tā būtu darījis, at-

minies, vai Jēzus tanī bridi nesaka pre-

tim: »Vinz nezina, ko tas dara..
.

To pārdomājat — Lieldienu zvanu

atskarjāSTi^^^^^^^^^^^^^^^^^^'
Mācitājs A. Skrodels.

bez sevišķām grūtībām. Arirja kara-

biedri bij sasnieguši Zilupes krastus,
kad saņēma pirmo vēstuli. Viņš atrodo-

ties vēl slimnīcā un staigājot tikai ar

kruķa palidzibu, kamēr pielāgošot tam

jaunu kāju.

.r. IV.

Latgale bij jau atbrīvota un miers

noslēgts, kad aiz Ariņa aizvērās slimnī-

cas durvis. Lielāko daļu viņa ciņu bie-

drus to piederīgie jau bij sagaidījuši

mājās kā uzvarētājus, vezdami tos uz

slavas un pateicības pakalniem. Tikai

Ariņam nebija piederīgo, ne sava

mitēkla, kur tas varētu parādīties. Rū-

pes to nomāca par viņa nākotni. Uztu-

ram bija tikai priekš dažām dienām.

lelas pustukšas. Uz kurieni iet ? Kurp
lai ceļi mani ved ar manu koka kāju—

domāja Ariņš. Piešķirto mazumiņu sa-

ņemšu tikai pēc kāda laiciņa, bet labs

un nepieciešams tas būtu jau tagad.
Viņš atminējās kādā grāmatā lasitus

varoņu kapu uzrakstus: «Lieliniek ej,
stāsti saviem pilsoņiem, ka mēs še gu-

ļam tāpēc, ka cienijam tēvu zemes pa-
vēles un godu». Kam visu stāstīt un

pie kā griesties ? Ariņš sevi par varoņi
nedevēja i*r. ja ari gribētu to darit, kas

ar to būs panākts.
Kam nekrietnā lode ķēra viņu kājā,

bet ne sirdi.

(Turpmāk rēl.)

Dažādas ziņas.

Jaunais Ludzas apriņķa valdes

priekšsēdētaja vietas izpildītājs

lekšlietu ministra biedris Barkāns ie-

cēlis par Ludzas apr. valdes priekšsē-
dētāja vietas izpildītāju Eduardu Ru-

dzišu līdzšinējā valdes priekšsēdētāja
Novikova vietā, kurš atsvabināts no šī

amata.

Pašvaldību vēlēšanu statistika.

Pašvaldības derpartaments noskaidro-

jis, ka lauku pašvaldību vēlēšanās 522

pagastos bij jāievēl 8293 pagasta pa-

domju locekli un vinu ievēlēšanai ies-

niegti 2203 saraksti. Vēlēšanās pieda-

lījušies 439.047 iedzīvotāji, t. i. tikai 35°/o

no visa iedzīvotāju skaita.

Pagaidu tirdzniecības līgumu ar

Igauniju

Saeima pieņēmusi 30. martā sēdē. Ari

Igaunijas parlaments šo līgumu jau ra-

tificējis.

Mūsu dzelzsceļu saimniecība.

1924.-25. saimniecības gadā mūsu

dzelsce(u ieņēmumi iztaisījuši 32,4 milj.
ls, izdevumi — 27,9 milj., 1925.-26. g. —

ieņēmumi 34,8 milj. un izdevumi 32,3

milj., 1926.-27. g.—ieņēmumi 38,3 milj.

un izdevumi — 34,6 milj.
No 1. aprīļa 1926. g. lidz 31. janvā-

rim 1927. g. pasažieru pārvadāšana de-

vusi 12,54 milj. ls, bet 1927.-28. g.—

12,48 milj., tā tad par 0,06 milj. ls ma-

zāk, Bagāžas pārvadāšana tai pašā laikā

devusi 1,01 milj. ls un 1,08 milj., pretču
pārvadāšana —15,9 milj. un 17,5. milj.

Latvijas imigrācijas kvote Sav.

Valstīs.

Saskaņā ar Ziem. Amer. Savien. Val-

šķu prezidenta Kulidža senātam ies-

niegto priekšlikumu, ar 1928. g. 1. jūliju
noteiktas jaunas ieceļošanas kvotes. Lat-

vijas kvote palielināta no 142 uz 243.

Se tomēr jāaizrāda, ka darba meklētā-

jiem Savien. Valstis izredzes ir vājas.
Pēc Amerikas darba federācijas ziņām,
š. g. janvārī, salīdzinot ar pag. g. de-

cembrī, šīs federācijas biedru starpā
23 pilsētās bija bezdarbnieku par 178,

proc. vairāk. Bezdarbs pēdējā mēnesi

sevišķi novērots Ņujorkas štatā, kur ie-

plūst daudzi bezdarbnieki no citiem šta-

tiem. It sevišķi jābrīdina inteliģentie,
kam valodas un vietējo apstākļu nezi-

nāšanas dēl viegla dzīve nav gaidāma.

Daugavas tilta atjaunošana pie

Krustpils.

Jau šai pavasarī uzsāks kara laikā

nopostītā dzelzs tilta atjaunošanu pie

Krustpils. Sakarā ar tilta atjaunošanu

apkārtnes iedzīvotāji bija vēlējušies, lai

tiltu atvēlētu arī privātiem braucējiem

un gājējiem, nevis dzelzceļam vien. Mi-

nistru kabinets vakar nolēma, ka tiltu

varēs izlietot arī braucēju un gājēju sa-

tiksmei. Sakarā ar to tiltam ierīkos pla-
šāku uzbrauktuvi.

Rīgas 7. izstāde un tirgus

notiks šogad no 29. jūlija līdz 12. aug.

Tā kā izsacīta vēlēšanās, lai, sakarā ar

Latvijas jubilejas gadu, resori un orga-

nizācijas piedalītos izstādē plašāk kā

lidz šim un izstāde atspoguļotu lidzšin.

sasniegumus Latvijas saimnieciskā un

kulturelā dzīvē, fin. min. sasauks ap-

spriedi, pieaicinot vadošās saimn. organi-

zācijas, kas sastādīs izstādes komiteju.

Pensiju izmaksas kārtību grozīs.

Valsts pensionāru pārstāvji griezušies
vairākos resoros ar lūgumu grozīt līdz-

šinējo pensiju izmaksas kārtību, kas {oti

neērta pensiju saņēmējiem, it sevišķi

tiem, kas pārtiek vienīgi no saņemamās

pensijas. Lidz šim pensionāri saņēma

pensijas tikai par pagājušiem 3 mēn.

uz reizi. Pensionāri tagad vēlētos, lai

pensijas izmaksātu vai un ikkatru mē-

nesi, vai ari par 3 mēn. uz priekšu. No

attiecīgu resoru puses mums aizrāda,
ka principa nav iebildumu pret šādu

izmaksas grozīšanu. Paredzams, ka gro-

zījumus ievedis tiklidz būs noskaidrots,

kādā veidā tas darāms. E.

Iekšzeme.

Lekcija.

Latgales Kultūras b-ba »GAISMA*

sariko svētdien, 15 aprili š. g., plkst. 7

vakarā, Višķu pag. Lāču c, lekciju »Kā

Skandināvijas jaunatne sagatavojās dzī-

vei». Rcf. skolotājs D. Salmiņš. leeja
brīva. VALDE

Aplaupīšana.

MakaŠenu pag. (Rēzeknes apr)
Pēteris Kamkovskis kopā ar pagasta
darbveža palīgu Daškeviču braukuši no

Jaškenu ciema uz Rēzekni. Izbraucot

no Jermolova ciema, viņiem ceļā uzbru-

kuši 2 nepazīstami vīrieši, tos piekāvuši
un nolaupījuši pasi, zirga pasi un 205

ls naudas. Par vainīgiem pienākti Peters

un Kazimirs Purvmali, kuri apcietināti.

Ugunsgrēki.
Mērdzenes pag. Dzērves ciemā

(Ludzas apr.) T. Rudovam nodeguši
dzīvojama ēka ar piebūvi un klēts.

Uguns izcēlusēs no sabojāta skursteņa.
Nodaritos zaudējumus aprēķina uz

Ls 4000.—.

Pildas pag. Poguļankas ciemā

(Ludzas apr.) M. Klovanam no pārku-
rinātas krāsns nodegusi rija ar piedarbu.
Zaudējumi ap Ls 1500.—.

Krāslavas pag. Bartkeviču sādžā

dzīv. B. Parpucim izcēlies ugunsgrēks
dzīvojamā ēkā, no kurienes uguns iz-

platijusēs uz kūti un šķūni. Minētās

ēkas nodegušas lidz pamatam un lidz

sadegušas ari tur atrodošās dažādas

mantības. Uguns izcēlusēs no pārkuri-
nātas krāsns. Zaudējumi lieli.

Jasmuižas pag. Kukļu sādžā J.
un L. Rubiniem piederošā dzīvojamā

ēkā bojāta skursteņa dēl izcēlies uguns-

grēks. Uguns pārgājusi ari uz citām

saimniecības ēkam. Līdz pamatam no-

degušas : dzīvojama ēka, šķūnis un Stallis.

Sadedzis vis lauks, inventārs, lopbarība
un mājās lekārta. Zaudējumus rēķina

uz Ls 7000.—.

Izrīkojums.

Stropi. Vietējā Latgales Kultūras

b-ba «Gaisma* 9. aprili i. g. bija sarī-

kojusi teātra izrādi, dejas un rotaļas.
Pateicoties labajam laikam, šis izrīko-

jums bij labi apmeklēts. Teātra gaba-
liņu nospēlēja labi, kā ari dejas un ro-

taļas noritēja kārtīgi.
Papildinājums izrīkojumā bij lotereja-

alegri, par kuru jaunatne loti intresējās.
No apmeklētāju sejām un izteicieniem

varēja manīt, ka tādi izrīkojumi ir loti
vēlami. Viņos var ne tikai laiku paka-
vēt, bet ari mācīties.

Apmeklētāji bij pat no tālākiem cie-

miem ieradušies, ka no: M. Kokinu.Ju-
rišu v. c. Var redzēt, ka vietējā jau-

natne uzņem šo cēlo pasākumu ar lielu

prieku un pateicību.
Bet tikai loti žēl, kad mūsu vietējā

inteliģence tik maz intresējās par to.

Ļoti reti var redzēt šo inteliģenci (un
dažus nemaz) sarīkotos no Latg. K. b-bas

•Gaisma» izrīkojumos. Tā ari pa Liel-

dienām, lai gan visi bij cerības, ka ka-

trā ziņā ieradīsies un pabalstīs šo jau-
natnes pasākumu, bet velti, cerības šo-

reiz nepiepildījās un gaidītie neieradās.

Cerēsim, kad uz priekšu tas tā nenotiks

un mēs visi redzēsimies nākošos izrīko-

jumos.
Labas sekmes turpmākā darbā!

No malas.

Zirga zādzība.

Nautrēnu pag. Zornu ciemā

(Ludzas apr.) A. Tominkovam nakti no

stalta izzagts zirgs 140 ls vērtībā. Pēc

zagļiem tiek meklēts.

Apcietināts slepkava

Jaaunlatgales apr. 2. robež-

apsardzības rajonā aizturēts kāds Pē-

teris Petersons, kurš nelegāli pārnācis

Padomju Krievijas robežu. Izvedot iz-

ziņu par minēto Pētersonu, noskaidro-

jies, ka viņš 1919. gada augusta mēnesi

Valmieras pag. Pulku mājās noslepka-
vojis 19 g. veco Annu Dekmeijer un

pēc tam pārbēdzis uz Padomju Krieviju.
Apcietinātais noziegumā atzinies.

Bērni nodedzinājuši kūti.

Krāslavas pag. Skadiņu ciemā

P. Meldera mazgadīgie bērni, astāti uz

bridi bez uzraudzības, sākuši rotājaties
ar Sērkociņiem un aizdedzinājuši kuti,
kura nodegusi līdz pamatam. Sadeguši
ari visi kūtī atrodošies lopi, kā: 3 govis,
1 teļš, 1 kumeļš un 6 aitas. Nodarīti

zaudējami ap Ls 4000.

Apdegusi skolniece.

Sventes pag. 6-kl. pamatskolā,
sildoties pie krāsns 11 g. vecai skolnie-

cei Jadvigai Kiselevai aizdegušās drē-

bes, pie kam pati stipri apdegusi. Cie-

tusē nogādāta Daugavpils slimnīcā.

Bandīti

Nesen atpakaļ Višķu pagastā Košat-

ņiku mājas saimnieks kādu vakaru iz-

dzirdējis, ka suns loti dusmīgi rej. Saim-

nieks gribējis iet apskatīties, bet tā kā

suns apklusis, tad licies gulēt. No rita

uzceļoties atrasta klēts uztausta, no ku-

ras izzagts apm. 16 pudu labības un

suns nozāļots. Ņemot vērā pēdējā lai-

kā notikušās zādzības, uzmācās jautā-

jums, vai šeit nav organizēta banda?

Ignis fatuus.

Daugavpils ziņas.
Kā viens pilsonis otram spieķos

sprunguļus sviež

(Patiesīgs, bet bēdīgs stāsts). Visiem

būs vēl labā atmiņā, ka Daugavpils
muitā par priekšnieku ilgus gadus kal-

poja Lielmežs, kas sabiedriskā dzīvē

ņēma diezgan dzīvu dalibu, būdams

kādu laiku pat par Latviešu biedribas

priekšnieku. Zem vina kalpoja ari zoc.

dem. Ganšovs, kas, pateicoties savu

biedru aizstāvībai un labvēlībai, driz

iekļuva augstākā amatā nekā pats Liel-

mežs, jo tika iecelts par ierēdni, kuram

padots bija viņa agrākais priekšnieks
Lielmežs. Ganšovam Lielmežs, viņa pil-
sonisko uzskatu dēl, nepatika un G. nu

sāka meklēt iemeslu L. gāšanai. Darbā

var vienmēr katram ierēdnim šikas kļū-
das rast un tādas radušās esot arī L„

kāpēc L. bij jāatstāj Daugavpils. Vēlāk

pat noskaidrojās, ka šīs L. pierakstītās
kļūdas navLv, bet drīzāk gan paša G, bet

tas lietu vairs negrozīja. Ir parasts, ka

lietas noskaidrošanai, kad sabiedriskam

darbiniekam uzbrūk pretēju uzskatu

ļaudis, tādus aizstāv un viņa darbus

izcel tā aprindu ļaudis un piekritēji, jo

pašam cietušām tas ne vienmēr iespē-

jams un ērti. Tā par piem., kad Leco-

nam bij dots aizrādījums, ka viņš tikt

pārcelts no Daugavpils uz citurieni, tā

draugi, ar Anže priekšgalā, iesniedza

aizstāvības rakstu, parakstītu no Latv.

biedrības puses, lai gan Anžam, ki

biedribas priekšniekam uz to nebij ne-

kādas tiesības un par Lecona sabie-

drisku darbību sabiedrībā ir dalītas

domas. Savā laikā ari Anže ir ticis

pabalstīts no sabiedriskiem darbiniekiem,
kad tam bij radušies kādi pārpratumi
ar priekšniecību. Vairāki latviešu sa-

biedriskie darbinieki vāca ari parakstus
L. aizstāvībai, noskaidrojot lietas īste-

nību un starp citu bij griezušies, lai

dotu savus parakstus ari Anže un

f>refekts Berkis (jāpiezīmē, ka ari pre-

ekts Berkis savā laikā ir tamlīdzīgi
aizstāvēts pret viņu vērstiem uzbruku-

miem), bet kā Anže, tā ari Berkis, no

šādu parakstu došaņas atteicies, visādi

izrunādamies. Sabiedrībā tomēr savākts

daudz parakstu un no visredzamākiem

sabiedriskiem darbiniekiem, kuri L.

aizstāvēja pret uzbrukumiem, kādus tas

nebij pelnījis. Man šķiet, ka šādu

Anže un citu rīcība L. lietā nav at-

taisnojama un sabiedrībā atzīmējama.

No vilciena sabraukts.

Trešos Lieldienas svētkos uz dzelzceļa

posma Griva — Svente no vilciena

sabraukts kāds kareivja drēbēs tērpies
virietis. Pēc personības noskaidrošanas,
tas izrādījās par 12. Bauskas kājn. pulka
seržantu Jirgensonu.

Sīkais feļetons.

Par to kas bijis un var būt.

No Pušeļnieka.

levadam.

Lai novērstu Jūsu, redaktora kungš,
skumjas, tad izpildot Jūsu sen seno

vēlēšanos gribu nākt klajā ar vienu

lustigu rakstīšanu, kura var turpināties
tik ilgi, kamēr pūtis labs ceļa vējš
manai spalvai ūn man pašam, kamēr to

lasītāju dusmas nebūs palikušas par
daudz negantas. lepriekš jau ļoti at-

vainojos, ka es neesmu nekāds «mācits»

un «priviliģēts» rakstnieks. Līdz šam

laikam, redaktora kungs, man arī bijusi
tā laime nesastāvēt he vienā arodbie-

drībā nn palikt neatkarīgam ne no vie-

nas politiskas partijas. Jā nu manis

uzrakstītais Jums, redaktora kungs, var

noderēt, tad ievietojat to savā laik-

rakstā zem strīpas, jo tur tā vis-

drošākā vieta, kar var patiesību mūsu

laikos runāt un kurai tad arī nevar

piemērot ne viena sodu likuma panta.
Lūdzu mani atvainot, jo es valodas, iz-

teiksmes, gramatikas un sintaksa prasī-
bas visai noteikti nevarēšu ievērot, jo
to Laimina gramatiku kā jau ir sen tikai

pa druskai tiku mācījies pagasta skolā,
bet tagad tas pats mazumiņš jau ir pa

gariem kārt gadiem no galvas izskrējis,
tomēr es centīšos visu uzrakstīt tā, kā

to izrunāju es pats un kā to dzirdu ru-

nājam tuvākā sabiedrībā.

Tā pat izlūdzos piedošanu no godo-

jamām lasītājām un lasītājiem, jā no tās

pašas zobgalības ķerts, savos rakstos

piegriezīšos pie pazīstamiem notiku-

miem un personām un par tiem rakstīšu

diezgan varbūt brīnumainas lietas, tad

tomēr gribu iegalvot, ka viss ko rakstišu

stāvēs, ja ne blakus, tad loti tuvu pa-
tiesībai.

Un tā tad loti godājamie tautietes un

tautieši, «dāmas» un «kungi» uzklausā-

ties ko stāstīšu: «par to kas bijis un

var būt».

I.

OLU FRONTĒ.

Uzkrātie svāigo olu krājumi saimnie-

cēm jau sāk izsīkt un olu karš jau no-

nācis pamiera stāvokli. Daži rūpīgākie
politiķi smirdošākās olas gan paglabā-

juši, ar kurām tad nu nākamo vēlēšanu

kompānijā apšaudīs pretējo partiju ru-

nātājus, nāvīgo gāzu vietā. Veiklākie

partiju līderi gudro paši par savu olu

dēšanu un rēķina tikai, kur kuram būtu

izdevīgāk savu «dzeguzes olu» iedēt,
lai svešas partijas kandidātu izvilktu

citiem priekšā, piemetot tiem prāvu
skaitu talonu. Kā jau visiem zināms, un

kā tas ir konstatēts, nevienam citam uz

šām Lieldienām nebij tik liela olu raža,
kā vienam žīdu lfderam no vislielākās

Latvijā slapjās vistas. Patiesībā olu

fronte aav nemaz tik īsa, kā to domā

mierīgs, snaudulīgs pilsonis, jo laba

«politiska» vista var dēt olas visu

gadu.

Dažādu olu dēļ var celties ari dažā-

das likstas.

Ja puisim vai meitai Lieldienu šūpo-
lēs kabatā vai azotē pagadījies ielikt

kādu jēlāku olu un tā ķermeņiem sa-

spiežoties sašķist, tad nevietā un nelaikā

rodas tāds lipīgs šķidrums, kuru ne visai

viegli var iztirit, bet ja nu pusjēlās olas

vietā vēl pagadās vanckare, tad iznāk

jau vesela ķīmiska obstrukcija. Olas,
kā vārīgs—plīstošs priekšmets, ar vienu

ieteicams glabāt visdrošākā vietā un šo

noteikumu pati daba ari uz to stingrāko
ievēro un izpilda. Olas esot arī loti
veselīgs un patikams ēdiens un tās

lietojot dažādos veidos, bet ar vienu

pašu samaitājušos olu varot sagandēt
visu virumu. Olas apdzied ari mūsu

dainās. Olas loti mīl Rīgas kungi, žīdi

un mūsu vistiņas nevar vien olu pietie-
koši pieražot. Ar olu kurviti dažreiz

arī varot ar netaisnību pie taisnības un

svešas mantas tikt. .. Olas esot ari

visiespaidīgākais kukulis «m natūra».

Gar olām un pie olām ari zinātnieki

pūlās atrisināt visas dzīvības problēma
jautājumus. Olu nosaukumi ari sadzīvē

ir atstājuši paliekamu iespaidu, jo mēdz

teikt: «meitiņa kā oliņa!» Par vecmei-

tām sakā: «tā jau palikusi vanckarēs».

To -*ašu saka arī par bezbērnu laulā-
tu .ii pāriem un vēl daudz citu parunu
saistās pie olām.

Kā nu kuram ar olām pagājušās
Lieldienās gājis, lai katrs pārdomā, bet

man tās krāsojot palikuši tikai zili nagi.
(T«rwik vO).
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Slavena motorlaiva.

Daugavpili, 3. Janvāra ielas galā, uz

damba pie Daugavas krasta pilnīgā
bezdarbībā gul un iet bojā Daugavas
ūdensceļu I. rajona motorlaiva. Šī laiva

pēc savas biogrāfijas ar savu bezdar-

bību ir kluvuse par diezgan slavenu.

Kā zināms, šo laivu jau 1922. gadā,

plūdu laikā, ar lielām pūlēm policijai
un ugundzēsējiem izdevās iedabūt Ga-

jokā, palīdzības sniegšanai slīcējiem, kaut

gan bez motora.

Tagad tieši šis laivas dēl no dienesta

1. aprili tika atlaists vecs šī ūdensceļu

rajona uzraugs K. un šī viņa atlaišana

tieši saistīta ar to, ka K. neesot mo-

torists un motorlaivas darbība plūdu
laikā ir nepieciešama un tādēļ X, ne-

skatoties uz viņa ilggadīgo dienestu, jā-
aun kājas un jātaisās prom tālāk no

šīs motorlaivas.

Taisni šogad katris Daugavpils iedzī-

votājs var pārliecināties, ka par visu

plūdu laiku, tā pat kā citus gadus, šī motor-

laiva gul uz Daugavas krasta bez motora

un tādēļ bez šaubām ari motorists tai ir

pilnīgi lieks. Tomēr izrādās, ka šī laiva

vēl ir noderīga ierēdņu atlaišanai no

dienesta un tādēļ paliek joprojām
slavena.

Vai atkal aizbēdzis?

Nesen laikraksti ziņoja, ka aizbēdzis

tā saucamais «mazais prefekts», bet

tagad laikam sāksies jauni ziņojumi par

pazīstamo Dagavpili Gerciku Skopu.
12. aprili Latgales apgabala tiesā nāca

iztiesāšanā vekseļu viltotāju Epsteina un

Skopa lieta. Apsūdzētais Skops tiesā

nebij ieradies, kādēļ tiesa nolēma uzdot

viņu apcietināt un konfiscēt valstij par
labu iemaksātos seši tūkstoši latu dro-

šības,naudas Epsteins un Skops bija atsva-

bināti no apcietinājuma pret galvojumu
Ls 6000 vērtibā katris. Kā dzird, par

Skopu galvojis viņa sievas tēvs, kuram
diezin vai izdosies znotiņu atrast.

Naudas zādzība.

9. IV. Domes ielā N° 5 dzīvojošam
A. Čamanim nozagta nauda Ls 40. Zā-

dzībā pienākta A. Orbidan. Orbidan

ievietota Daugavpils cietumā.

Bēgot sašauts,

8. IV., pirmos Lieldienas svētkos kāds

S. Trofimovs mēģinājis bez dokumentiem

ieiet cietoksnī, bet pie vārtiem ticis

no sargkareivjiem aizturēts un novests

cietokšņa komendanturā, no kurienes
vests uz 2. pol. iecirkni personības no-

skaidrošanai. Ceļā T. mēģinājis izbēgt,
bet pavadošais kareivis raidījis viņam

pakal šāvienu, ar kuru to ievainojis
rokā. T. ievietots pilsētas slimnīcā.

Pamatakmena likšana

Brāļu kapu pieminekļiem Daugavpils
ev.-lut. un polu kapos notiks š. g. 22.

aprili. Luterāņu kapos akts sāksies ar

dievkalpojumu plkst. 12.30 min., polu

kapos — plkst. 2.30. Pie ieejas lut. ka-

pos būs dabūjamas, pret ziedojumiem,
dziesmu lapiņas, ieņēmums no kurām

nāks par labu Brāļu kapu pieminekļiem
Daugavpilī.

Ceram, ka pilsoņi atcerēsies kritušos

varoņus un jo kuplā skaitā ieradīsies

uz pieminekļu atklāšanas svinībām.

Kaušanās traģiskas sekas.

11. aprilī š. g. pēcpusdienā mūrnieks

Foma Onufrijevs strādājis miesnieku

rindās, uz Zaļās un lebraucamās ielu

stūra, kur saķildojies ar žīdiem Esteri

un Simani Rušonikiem, Jankeli Rimeri un

11. Dobeles kājnieku pulka kareivi

Moiseju Goldmani Strīdus pārgājis kau-

tiņā, pie kam pēdējie Onufrijevu no-

situši gar zemi un spārdījuši ar kājām.
Beidzot Onufrijevs paspējis izrau-

ties no sitējiem un iebēdzis kādā no

veikaliem, kur, redzēdams, ka uzbru-

cēji tam seko, saucis pēc palīdzības.
Pēc maza brīža Onufrijevs sajimis ua

ataicinātais ārsts konstatēja iestājušos
nāvi.

Visi kaušļi, izņemot Esteri Rušonik,

apcietināti un ievietoti cietumā, ieskai-

tot izmeklēšanas tiesneša rīcībā.

Pie lika uzšķēršanas apriņķa ārsts

konstatējis, ka nāve iestājusies no sirds

darbības pārtraukšanas. Domājams, ka

pārtraukums cēlies no dabūtiem sitie-

niem un uztraukuma.

Vispārēja skautu mobilizacija
tiks izsludināta vietējā skautu novadā

i, g. 28. aprilī.
Priekšdarbi veikti.

Visi bez izņēmuma jaunuli, vilcēni,
skauti, roveri, vadītāji, inspektori tiks

par visu 28. aprīļa dienas un nakts laiku
novietoti «kāja nometnē» — Dzelzscel-
nieku teātri un būs padoti L. S. C. O

Daugavpils Patronāta virspavēlniecībai.
Nākošā numurā sniegsim izsmeļo-

šākas ziņas. Sekojiet!

Atbildīgais redaktors: A. Urdziņš.

Izdevēja:
Izdevēju S-ba «Daugavas Vārds».
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lw.fl

P
T. mjagKajas,

*
iel8

'
Tirdz rindās 3-a. Tālr. 509. JJ Ga J ok *> N°met°u iela 4

>

� no 15. marta i. g. etnas kopējās pirtis
mmmmm l———————————-———————————

= PIEDĀVĀ ===== pazeminātas sekotā kārtībā :I.klasē

Intendanturas Daugavpils noliktava izdos
*

pārtikas preces: medu, sviestu, piensaimn. centrālās <• karavīriem"
1

- 30 Jilu ' ll*. kUsē 'pTea^
1000

»
*>a m !£ savienības sierus, maizi, kā ari kolonial-, dzelzs un m

—30 sant., skobiekiem un kara-
-1928. g. 24. aprīli, plkst. IU, +* * ' • "

vīriem —20 sant; 111. klasē pieaugušiem
■ — -

ļg
C tabakas preces, Kuzņecova fabrikas traukus u.t.t. u.t.t. < _20 sant., skolniekiem un karavīriem —

raKSIISKa IZSuIE ļ Visādas sakņaugu un tīruma sēklas.
*

100 tonnas rudzu pārmalšanu miltos, 20 tonnas miežu pār- 1 m IHHHbVHHbHHHHHHHsI

malšanu putraimos, Vh tonnas kviešu bīdelēšanu. O LaUKSaimnieClbaS ITiaSinaS Un rIKI. ļ
*

[ »
;
——

Izsoles dalībniekiem, pirms izsoles iesākšanās, jāiemaksā dro-
MāLrclmio SludinaJUITIS.

šibas nauda: a) par katru tonnu rudzu Ls 1,50 un par katru + /MāKSligie mesll. + n ..

.

«

_, k ,

_

r -y Latgale» apgabaltietas Daugavpils
tonnu mezu vai kviešu Ls 3,50. Rakstiski piedāvājumi slēgtas ,„ . ... 4} 1. iec. tiesu izpildītāja, kara kanclejā
aploksnēs ar uzrakstu: «Uz rudzu pārmalšanu miltos 24. aprilī ����� Noteiktas cenas. ��� �� atrodas Daugavpili, 3 Janvāra iela jsfi 12

1928. g.» — «Uz miežu un kviešu pārstrādāšanu 24. aprili 1928.g.» �����111 111 ����� paziņo: l) ka Otto-Ludviga Moller-Holst»

nomaksāti ar likumā paredzēto zīmognodokli iesūtāmi jeb nodo-
_

«""SeVas""^^
dami līdz izsoles atklāšanai Intendanturas Daugavpils noliktavas W —■•■■= ■ gjta 'V" tiews

T

spHe™urnu,
C

21 aprUi

priekšniekam, Daugavpili, Viļņas ielā Ns 99, vai izsoles dienā—
.. , _

I*2B. g, pulksten 10 rītā, Daugavpili,

izsoles komisijai. Pirmklasiaa tvaika krasotava, 1?-
i--pi«v.|tittr

Ar tuvākiem izsoles nosacījumiem var iepazīties Intendantu-
_

zāle, uz P «bi.ikiCm torgiem hks pārdot,

ras Daugavpils noliktavas kanclejā ik darbdienas no plkst. 9-15. ĶĪITIISka tīrītava UIH iTiaZgataVa Ws ."da,
•— 1 Miesnieku ielu stūri, polic. M/lt, I.

■AAAAAAAAAAAIIIAAAAAAAAAAAB P HICM A\ N ĒSSSSS^SS^
. M M. M B 1 un saitār no gruntsgabala zemes ar

<d . _

■Sasia mmW mmaW \%mmW M ■■■■■■ dzimtslietošanas tiesībām, kopplatībā 71,5

I*1! I I kv. ar koka māju; 2) ka Ipainms

iifl ĒmmM Daugavpili, Virsnieku ielā Sk 21, 3. janvāra ielas stūrī prieki publiskiem torgiem apvērtēts par

I I ■ I II kIV I kiSV |V (biJ- Aleksandra), pretī kino-teatrim «Apollo» Ls 12000.—; 3) ka personām, kuras vē-

-4 l> Pieņem ķimiskā tīrīšanā: Pie torif
iem

ls

da

m. •ļ - . j _
, m9*

zalogi — desmitā daļa no apvērtesanas

+M LjaUnaVPIII, īaUn. tīrgUS rindaS JNSO. m> dažādus vīriešu un sievieiu uzvalkus, mēteļus, kažokus, trikotāžu un adītas
zumaa un jāstāda priekifi apliecība par

iL lietas, dažādus aizkarus, tepiķus, dažādas ādas un stērķelētu veļu. ļ to> fca no tieslietu ministrijas puses nav

n I rm mt S ua
Tīra, krāSO Un pārtaisa dažādas cepures. šķēršļu minētām personām iegūt nekusta-

IJ I G U Cl V Cl aW i n. 1. - r rau īpašumu un 4) ka zemesgrāmatas uz
r Pieņēma krāsošanai:

,paiumu tiek vestas Latgales zemes-

uicīHac nn hhal/ac r\roro* Zi
dažādas vilnas, pusvilnas, adītas, zīda, plisa un audekļa apģērbus, salūtus grāmatu nodaļā. Personām, kuiām ir

VlidUaJ rSUlUllldl Ull laUdr\clo \J\ CLci, un izārdītus. - Pēc krāsošanas un tīrīšanas visas lietastiek nojaunu gludinātas. kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu,

< dārza un Kurzemes āboliņa sēklas. � Bez tam pieņemu laucinieku Pai«ustu vadmalu: JaSflS tS2~!p£S*v
. i> velt, krāsot un presēt. sS'S£rr£MW^

hvvvvvvvvvvviiivvvvvvvvvvvb Garantēio. ha pēc Himiskās tīrīšasas traipi neaīKārīosies. gy
'■ cWlno<"'" k"c"" D,°"

—^
— Krāsotavā atrodās visjaunākā ierīce. ~-

PIEZĪME: Steidzoši pasūtījumi tīrīšanā, uz vē- SlUuinajUlTlS-
lēšanos, tiek izpildīti divu dienu laiki. Latgale» apgabaltiesas Daugavpils

■ Pircēju ievērībai! | cena. mērena.. Lūdzu pārliecinātie., hL&"E
isS!^»JtstifS

1 Pirmklasiga viriešu civil un kara ■ ■�■= =■» l^i)^^£SS l̂lf.Sr
. _

. . . rill 1928 g, pulkstea 10rītā, Daugavpili,

= apģērbu darbnīca. =

■ Pieņem pasūtījumus izgatavošanai no sava un pasūti- I ■
Zeļta jietu darbnīca BEMTDVIC I &Kolte'"7

X tajā materiāla, Apģērbus izgatavoju pēc jaunā- m
Mci i_. iri- -

*5 BētM iec
»

C*"P°vi
'

Mm 25 ■

X kiem angļu piegriezumiem akurāti un laika. Wļ BĒ Saules ielā /Nfi 14, zem kino-teātra «Kolizej» sastāv no zemesgabala, 880 kv. saž. pia-

■ Mērenas cenas. Izdodu arī uz nomaksu. izdara dažādus zelta un sudraba I izirts"un
*

2)
&J

ka īpašuma

a Li U kraiM aMO
lietu izlabojumus un pārtaisa vecas I prieki publiskiem torgiem apvērtēts par

Augstcieniba M. KAPLANS,
lieta> f jaunākiem paraugiem. Ls 6067

-, 3) ka personām, kur., vē-

H Virsnieku ielā JNt 21, iepretim kino «Apollo». Rl * r
: <<$ las pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā

■ BRIĻĻU, PENSNE un dažādu Stiklu izvēle. ■ "logs desmitā da[a no apvērtēianaa

ĶwWMmmWMmm WM ļļ_ zumas un apliecība

no

ii i � i ... -iv-l
ve&t&mmmMbiSĒUmmtt -TvjMMjS ikērslu minētām penonām iegūt nekusta-

Valsts dzelzceļu 6. ceļu iecirkņa priekšnieks mv īpašumu un 4) ka zemesgrāmatas

izsludina savā kantori, Daugavpils preču_ stacijā, dz.m. 34, LATVIJAS SARKANA KRUSTA
16. aprīlī 1920. gada _ kādas tiesības uz pārdodamo Ipašumur

—- mutisku vairāksolīšanu lozes vēl ir dabūjamas pie A. BEME, I
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai. Visi

uz Grīvas stacijas un Daugavpils dzelzceļu mezglā atrodošos
m - Am., r Tr»a ir-t x m« 9 .mm .

papīri un dokumeuti, attiecoāi uz pārdo-

mēslu pārdošanu līdz 1. apr. 1929. g. Drošības nauda Ls 100.- 3. JANVAĶA lELA M3unnevis Mazurkevica damo īpašumu, ir ieskatāmi "p;
t- i * i • i i- i - i- j gabaltiesas I. civilnodaļas kanclejā, uau

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darbdienās no pl. 9—13. I vekala, ka lidz Sim gavpili.
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