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Pareizi josaprut partijas organizāciju
luma un uzda. umi,

Nacionālais jautojums sociālistiskajā

va|stī.

Latgolas dorba zemnīku pīnokuini.

Augstus vītu teikotojim.

Pilvkums «Jaunātnei».

Vairōk mūdreibas, organizeiteibaj disciplinas
Dekrēts par zemes poreju vaļsts rūķos,

par lelzemnīku un tautas īnaidniku zemu

konfiskāciju un nūdūšonu bezzemnīku un

mozzemnīku litošonā, radikāli pOrgrūza
lauku seju. Ar šū vēsturisku dekrētu teik

iznycyn6ta dorba zemnīceibas apspisteibas
un rksploatacijas sistēma, teik sagrauti ku-

laciski — kapitālistiskos īkortas pamati
uz laukim.

Skaidrs, ka ar šaidu vaļdeibas revolucionā-

ru reiceibu navar apsanurvnot tī, pret ku-

ri m vārsta šei reiceiba. Uu jo inaidnīka

pretesteiba naizapauž abkldti, tad tei nū-

teik pa klusom, slepeni. Un vīns nu šai-

dim pretesteibas pajemLnīm ir dorba zem-

nīceibas ībaideišona ar kolektivizāciju, lai

taidā kortā bremzeitu ražas nūvokšonu un

rudiņa sēju. lai pamudyn6tu naapzincigūs
dorba zemnīceibas elementus uz lūpu sikai-

ta samozvnošonu. Padūm'u varas īnaid

nīki rauga īstosieit dorba zemnīceibai. ka

vaļdeiba un Komunistisko partija ar dek-

retu par zemi, par zemes nūdūšonu tūs rū-

ķos, kas tū apstrodoj, grib vinkorši apkrāpt
zemnīceibu. un ka nikaida zemes sadalei-

Šona nanūtiks, taipat kai 1910. godā. Ze-

tnes sadaleišonas vītā sOkšūtīs pīspīdu ko-

lektivizācija. Lai šū graujušū aģitāciju pa-
darertu īspaideigoku, īnaidnīks napOrstoj

līt dubļus uz kolektivū ikortu myusu bro-

leigajOs Padūm'u Republikās.
.ĪOalzeist. ka myusu lauku organizāci-

jas uz \>'su šu skotos storp pērstim vai lo-

l»6ka nadūd pīteikušu pretsitmi

pret šom inaidniciakoin tenkom, kuru

merkis dezorganizeit saimnīceibu, rīdeil

zemniecību pret Padūm'u īkortu.

Vēj vairok. šeit inaidnikam palcigā īl

daudzi lauku koiuuuisti un pat vasalas or-

ganizācijas ar sovim 'kreisim», bezlaicei-

gim izlēcinim kolektivizācijas jautājumus.
JI aizmērst, vai nagrib saprast, ka zemnī-

ceibas pamatmasas šudiņ vē| nav gotovas

pījiml kolektīvu īkortu. ka šudiņ golvo-
nais un izšķīrušais ir zemes sadalcišona un

pčrdaleišona, lauku dorba laužu zemes

praseibu apmīrynošorva. Vīneigi ar zemes

sadalāt!ODU bezzemnikim un mozzemni-

kim Kompartija un Padūm'u vara piļneigi
un uz visim laikim īkarOs sovā pusē vysu

dorba zemniceibu, nūst>'pryn6s revolucio-

nāru savintibu storp strodnīku šķiru un

dorba zemnīceibu, kas ir Padūm'u varas

pamatu pamats, bez ko nav īspējama t6s

pastovēšona. JI izlaiž nu redzes veiduk|a

tū naapstreidamū patiscibu, ka spaidu lei-

dzekļu pīlītošona pret zemnīceibu graun

proletariāta un zemnīceibas savmeibu un

un uztiecibu Padūm'u varai. Bel šudiņ dū-

mot par kolektivizāciju ari nūzeiniotu

spaidu leidzekļu pilitošonu. jo zemnīceihas

pamatmasu apziņa vēļ nav sasnāguse taidu

liiniņi, kas napīcīšams. lai uzsoktu kolek-

tivizāciju. Kolektivizācija var sēklis un

sāksis lad. jo poša dorba zemniceiba jos

napīcišameibu atzeis un atbalsleis. Tei

soksīs uz pijneigas breivprēfeibas pamata.
Topēc runoļ šudiņ par kolektivizāciju

nūzeimoj apzineigi vai naapzineigi atbaļ-
steit īnaidniku. graut Padūm'u varas pa-

matus.

Šudiņ j>ol\onais komunistu uzdavums

uz laukim ir popularizeit dekrētu par zemi.

tū pareizi izskaidrot un izvest dzeivē. Šu-

diņ at vysu enerģiju joizvad ceiņa pret
«kolektivizācijas» «propogandislim», kai

šķiras īnaidnīka agentim. Propogandēt un

izvest kolektivizāciju šudin niīzeimotu pa-
mud.Vnot dorba zemnīceibu uz sabotažu.

uz lūpu izkaušonu un t. t.. kū ari grib pa-
nokt šķiras inaidniks.

Tys nanūzeimej, ka komunistim j«at-

sasoka nu atbildēm uz jautojumim par

Padūm'u Savīneibas kolektivūs zemnīku

dzeivi un panokumim. Gluži ūtraidi. pi
kotras izdeveibas ir jopopularizej un joi/-

skaidroj Padūm'u Savīneibas zemnīceihas

miļzeigi pandkumi sociālistiskajā ceļtnī-

ceibā uz laukim. Pi kotras izdeveibas ir

joroda dorba /.emniceibai kolektivūs sai-

mesteibu prikšrūceibas, jOpastrcipoj, ka

vīneigi kolektivizācija galeigi atbreivOs

dorba zemnīceibu nu kapitālistiskos sa-

bīdreibas alhkom un dus īspēju vVsplašo.
kūs apmārūs pīlītot ma šinas zemes ap-

si rodošonā. kas atbreivds zemnīceibu nu

sinogo dorba. pOrvērss dorbu par baudu,

nasamārojaini paeeļs zemnīceibas labklo-

jeibu un kulturu. -

Tys nfizeimej tū. ka šudiņ golvonais

jautojums, bez kura atrysyn6šonas nav īs-

pējams porīt uz kolektivū ikortu uz lau-

kim. ir zemes sadaleišona. Tys nūzeimej,
ka šudiņ mes nadreikstom aizasteigt pr>k-

šā zemnīcebas pamalmasu nuskaņai. kū

vēlējās un kū izmonloj sovūs konlrrevolu-

eionarus nui.vukus šķiras inaidniks.

Visi vaļdeibas dekrēti. vŅ'sas Kompar-
tijas Centrālkomitejas direktives ir joizvad

dzeivē bez grūzejumim. Nikaida palvajei-
ba, nadisciplineiteiba nadreikst byut pī-
laista.

Topēc vairok mudreibas. organizeiteibas

un disciplīnas.

PSRS Augstōkōs Padūmes 7-ōs sesijas 2. sēde
Mo*kovā. 3. aug. Vakar Kremlī nuivka

Padūm'u Sociālisti&kūs Republiku Savīnei-

bas augstākās padūmes 7. sesijas ūtrd sēde.

Omi padalu deputatim, Besarabijas un Zī-

meļbukovinas, Lītovas, Latvijas un Igau-

nijas delegātira un citim lyugtim visim

porpijdeilajā augstākās padūmes zālē sēdi

pīkst. 6.15 pēcpusdīnā pēc Moskovas laika

atklāja prīkšsādātojs Švcrniks. Narimstū-

Sim aplausim, kas ilga vairākas minūtes,

aesijas daleibnīki sveice padūm'u tautu

vodūni un lelū dorba ļaužu draugu Staļinu.

Prīkšsādātojs Šverniiks paziņoj, ka

sēdē vvspvrms joizlem ūtrs dīnas kārteibas

punkts: Moldāvi jas Padūm'u Sociālistiskos

Republikas nūsadybynāšona un Bukovinas

zimetti daļas, kai ari Akermanes, Izmailas

un Chotinas apriņķu (Bcsarabijas) ītylpv-

tiošonā Ukrainas Padūm'u Sociālistiskus

Republiku Savīneibā.

Vārdu dūd Moldavijas Padūm'u Sociā-

listiskos Republikas komisāru padūmes

prikšsādātojam deputātam Konstantino-

vam. Tys aizrāda, ka pasateicūt lelā Sta-

ļina mira politikai, mira ceļā izadevīs nū-

kOrtot Besarabijas un Zīmeļbukovinas pī-

vināšonu Padūm'u Savīneibai. 3,7 milj.

īdzeivotojim, 'kas divus godu desmytus cī-

tuši zam rumāņu bajāru jyuga dryumā

beztisiskā stovūklī, nu šo breiža pavari s

ceļš pretī breivai un laimeigai nākūtnei

StaHna konstitūcijas saulē. Tagad atbrei-

votos tautas varēs baudeit tū pošu varonū

aaimnfciskū un 'kulturālu uzplaukumu, ar

kū var lepātīs Padūm'u Moldavija, Pa-

dūm'u Ukraina, ar kū cilvēces gonija, tautu

.Vodūņa bīdra Staļina vadeibā var lepūtīs

�ysa Padūm'u Savīneibā. Tikai Padūm'u

Savīneibas īkārtā vysas kultūras tautas

gyust reālos īspējas sovai nacionālai saim

maskai un kulturālai atteisteibai. Runā-

tājs lyudz aiiļļstoku padfimi apstyprynot

lyugumu radeit Moldavijas Savīneibas Pa-

dūm'u Socialistiskū Republiku, bet Zimeļ-
butkovinu ar 3 tagadējās Bcsarabijas ap-

riņķim pīvindt Padūm'u Ukrainai. Depu-
tāta Konstantinova runu bīži pārtrauc vāt-

rainl aplausi. Runas beigās. pīm>'nūt b.

Staļina lelūs nūpalnus pasaules dorba ļau-

žu breiveibas un laimes koldynāšonā, vy-

sai zālei, kai vīnam veiram kojās ceļūtīs il-

gi šole aplausi. ' Urrā» saucīņi un vātrainas

gaviles. Sekoj Ukrainas Padūm'u Sociālis-

tisku» Republiku tautu komisāru padūmes

prīkšsādātoja Kornijeca runa. kura jy>

lyudz augstāku padūmi, kai vysu Padūm'u

tautu pārstāvi dūt sovu vīnbaļseigu pīkris
šomi Zīmeļbukovinas. kai ari Akcrmanes

l/mailas un Chotinas apriņk'u itylpynošo

nai Ukrainas Padūm'u Sociālistiskajā Re-

publikā. Pēc Kornijeca runas sēdi uz H

minūtēm pārtrauc.

Sēdes atjauno jumā sekoj Besarabijas
un Zīmeļbukovinas delegāciju pārstāvu ap-

sveikumi augstākai padūmei. Līsmainu,

aiztauteigu runu šoka Besarabijas dorba

laužu pārstāve. Runātāja jyusmeigim vār-

dim eyldynoj nauzvaramu Sorkonū armi-

ju, kas atbreivājuse jūs nu ineisto rumāņu

j.Vuga, sveic lelū cilvēces atbreivātāju Sta

linu, Padūm'u Savīneibas vaļdeibas golvu

Molotovu, maršalu Vorošilovu un Timošen-

ko, pasateikdamās par pavārtū saulainu

nākūtnes ceļu. Delegātu sveicīņus gondreiž

narimstūši pavoda tikpat aizrauteigi ap-
lausi, kas ilgi nagrib rimtis. Bcsarabijas

deputāta Studinska sveiciņam sekoj aug-

stākās padūmes prīkšsādātāja deputāta

Bulganina runa. Jys izasoka, ka nav šau-

bu, ka Besarabijas un Zīmeļbukovinas dor-

ba ļaužu vāļāti pārstāvi izteic tautas patlsu

grybu un velešonūs. Padūm'u vaļdeiba

un Vvssavīneibas Komunistiskā pārlija jau
davuse sovu pīkrisšonu Moldavijas Savinei'

bas Padūm'u Sociālistiskās Republikas dy-

bynāšonai un Zīmeļbukovinas īk|anšonai

Pudūm'u Ukrainā. Bīdrs Bulganins nūlo-

Ivkumprojektus par mynātūs jaunūs ap-

gobolu ītylpynāšonu Padūm'u Savīneibā

un nūrāda, ka kūpš šā breiža Besarabijas

un Zīmeļbukovinas dorba tautas skaitās

lelās Padūm'u Savīneibas piļsāni. Jys nū-

rēļ tim styprynāl un vairāt Padūm'u Sa-

vīneibas varoneibu. jo lagad jī uz visim

laikim atbreivāti drūšai un gaišai nākūtnei.

par jaunu aplīcynājūt pasaulei pidereibu

tautu draud/.eibai. ku snādz vīneigi Slalina

konstitūcija.
Obom palatom kūpā bnlsojūi, nulein

debates pārtraukt. Augtākās padūmei
prīkšsādātojs Sverniks nūlosa īsnāgtūs

Ivkumprojcktus. kurus Augstāko padūme

nūbolsoj atsevišķi. Pīkst. 2L pēc Mosko-

vas laika. Augstāko padnme vmhalseigl

pīkreit Moldavijas Savīneibas Padum'ir So-

cialistiskos Republikas nūdybyn6&onaj un

/ime|bukovinas ikļau.šonai Ukrainai fth

(Imn'u Sacialistisk.i republika. (Uga aplau-
su vātra). Pēc tam sēdi pārtrauc. Pec šās

bulsāšonas Augstākās padūmes sēdj sli.de,
leiaU ar tu dinas kdrteibas jautājuma iz-

Icmšona par Latvijas. Igaunijas un Lltovai

uzjimšonu Padūm'u Socialistiskūs Repub-
liku Savīneibā atlykta uz nākušu sedi.

Naaprokstama sajyusma atbreivōtajōs zemēs

Moskovas radiofons snīdz sovu leidz-

strādniku ziņājumu par lelū sajvusmu. ar

kaidu atbreivotās Besarabijas un Zīmeļbu-

kovinas strādnīki, dorba zemnīki un dorba

inteliģenti uzjāmuši Augstākās padūmes
vakardīnas lāmumu — Moldavijas Pa-

dūm'u sociālistiskās Republikas nūdyby-

nāšonu un Zīmeļbukovinas. kai ari treju

Besarabijas apriņķu, pīvīnāšonu Padūm'u

Ukrainas Republikai. Kišinevā vakar beja

uzstādeiti vairāki simti skaļruņu, pi ku-

rim beja pulcējušās milzu laužu masas

Kad sēdes vadeit. Šverniks lyka uz bolsā-

šonu likumprojektu par Moldavijas Pa-

dūm'u Sociālistiskos Republ. nūdybyno-

šonu un Zīmeļbukovinas un Bcsarabijas,

Akermanes. Izmailas un Chotinas apriņķu

iivlpvnošonu Padūm'u Ukrainā. sajyusma
bejuse naapraksloma. Klau.seitāji vīns ūt-

ram spīdu ši rūkas, apsakampuši un pvrmū

reizi apsveikuši vīns niru kai breivās

Padiim v Savīneibas pilsoņus. Namiteigi

atskanējuši sum.vnojumi voriīneigai Sor-

konarmijai. padūm'u va]deibai un tos

vai Molotovam un Cēlajam Staļinam. Ari

Cernovieiis vakar bejuse svātku dīna. ziņoj
Moskovas radiotorni Icidzstrādmks Dzēržūl

sovu delegātu bolsu. Černovicu īdzeivātoji

ilgi sumynājuši Padūm'u Savīneibas mūd

rū politiku un vvsas pasaules dorba laužu

draugu Staļinu, īdzeivātoji nūsyutejuši pa-

Iciceibas un uzticeihas aplirynojuma tele-

gramu Staļinam un Molnto\am.

5<M) SKTLOTOjr IXIIII U < om.VMZEIT

SKOLAS 111 SAKABI JĀ UN
ZĪMI Uil kovi\ v

Lta. Kijevā. :t. aug. (TASS. Vairok kal

.')<»(» skulotoju izbraukuši uz Besarabiju un

Zime|hukovinu. lai pateidzā-tu turines skū-

10m sasagatavot moceibas godam Besara-

bijā un Zimc|bukovinā registreis v> sus

bārnus skulas vacumā. apm&ceis ari lus

jaunīšus. kas jau pOrsnāguši skulas vacu-

mu. Kišinevā atvērs pedagoģisku institūtu

apmāram 600 studentim. Besarabijā un

Zīmeļbnkovinā dybyn6s 5 pedagoģiskos
skūlas.

Moskovas strōdnīki atbolsta latvīšu, lītovišu un igauņu lyugumus
>lot»kovā, .i. aug. ŠOsdinas Moskovas

prese snidz plašus ziņojumus par lelū pa

cylālcibu un sajvusmu. ar kaidu vysā Pa-

dūm'u Sociālistiskus Republiku Savīneibā

uzjimta tautu komisāru padūmes prīkšsā-

dātāja un ārlītu komisāra V. M. Molotova

runa un augstākās padūmes sesijas dorbs.

Tvukstūšim skaļruņu valkar . vināja vVsus

Padūm'u Savīneibas nūvodus ar Kremli,

pārraidūt Sociālistisko parlamenta vēstu-

risku dorbu vysai tautai. Padūm'u Savi

neba ir lapna uz lelo Staļina mira poUti
ku», roksta partijas laikroksts tPravda

ŠVs lapnums izapauž plašus mītiņus strād-

nīku dorba vītos, stachanovīšu sanāksmē*

Padūm'ū Savīneibas leluzjāmumūs un pla

šos lautas pastaigās parkūs un laukumus».

Mo&kOVāl Kalinina vārda nūsauklā uz

i.nnumā dorba vadeitāja Andronjeva uz

runājūt mītiņā sasapuļccjušūs strādnīkus

aicyn6
<

ja vingri piļdeit vysus partijas un

vaļdeibas reikojumus, >typrynāt dorba ra-

žeigumu un razoi tikai augatvērteigas pre-

ces. Pijimla rezolūcijā, kas telegrāfiski

paziņota Staļinam un Molotovam teikts:

Aug un vairojās Padūm'u Savīneibas tau-

tu saime ņn leidz ar tu Padūm v Sociālis-

tiskās Republikas spāks un varoneiba. Mes

jyusmeigi sveicam ī.elū Staļinu un jo mūd-

iu mira politiku, kai ari tOs vercigū izpi|-

deitdju. Tautu komisāru padūmes prīkļīsā*
dāļāju .Ull ārlītu komisāru Molotovu Mes

siļli albolslam atbreivotus latvīšu. igauņu

un htovīšu tautu lyugums uzjiml 10s pa-

padum'u tautu saime un lvudzam

augstāku padūmi izpiļdeil m> usn brāļu
laulu cercibav

Moskovas prese snīdz sovu leid/.strod-

nīku sarunas ar Latvijas, Lītovas-un Igau-

nijas delegāciju vadeitojim par jūs pyr-

majim īspaidim Moskovā.

«Myus Moskovā sagaideja j>'usmoigi un

sirsņeigi kai gaida broļu tautas lūcekjus»,
sācēja prof. th\ A. KirchenSteina

«Pravdas» leidzsti odnīkam. «Vysu ceļu

nu stacijas leidz vīsneicai myus pavadēja
milzu laužu pulks, kas tik atkloti un na-

v.vhoti izrodēja sovu prīku par sasatikšo-

nu ar broju tautas porstovim, ka mums

m.gi.būt acis pasarodēja osoras. Nikod so-

vā inyu/ā os kaut kū tamleidzeigu naasmu

pfdicivdjis, kai tagad Moskovā. Atcerūtīs

oficiālās sagaideišonas Rītumeiropas vals-

tīs, maņ atmiņā vīneigi pīklojeigs, sausa

smaids, bez dvēseles, bez sirds. Šeit Mos-

kovā mes radžam sagaideitoju eistOs jyu-
tas, jūs pat īsus vordus. Sagaideitojj Mos- A

lavā myus sveic ar Padūm'u cvlvākam W

rakstureigu dvēseles svltumu un patīsu %
atkloteibu. Sagaida m>'us kai ilgi sagaidoi-
tus mīļus visus.» |



Pareizi jōsaprūt partijas organizaciju lūma un uzdavumi
Pādējā laikā daudzos Latgolas vītās nū-

vārota sekojūša parādeiba: rūnas grupas,

kas uzajam sova pogosta lītu kSrtošonu»
kas paslūdynoj sevi par KomunLstu Par-

tijas vitejū organizāciju un uzastāj jos

vordā.

Taida grupa izaveidoja pīmāram, Ka-

pūnes pogostā, kur agrok nikod nabej%
I>KP šyunu un nivīns nabeja saisteits ar

Partiju. Taidas pat ziņas īnok nu vasalas

ryndas cytu vītu.

Vai šom grupom ir tīseibas dorbotīs

taidā veidā? Prūtams, nav.

Komunistu partija ir vysas strodnīku

šķiras, vysas dorba tautas vadeitoja. Jei

organizej un vērzej dorba tautas masu cei-

ņu ar jūs ekspluatatorim, vad jās pretīm

lobokai, laimeigokai nākūtnei, pretim so-

ciālismam. Bvut par Komunistu partijas
lūcekli nūzeimej nest miļzeigū atbiļdeibu

TVsas dorba tautas prīkšā. Partijas pīnā-
kums ir ryupeigi porbaudeit cvlvākus,

pvrms jei tūs uzjam šovos rvndās.

Topēc jei navar atzeit par sovim lūcek-

lim vysas šos pošas nu sevis rodušos gru-

pas un nest atbiļdeibu par jūs darbeibu.

Komunistu partijas lūceklis ir tikai tys

cylvāks, kū uzjāmuse kaida nu partijas

organizacijom, kas ir kaidas partijas orga-

nizācijas lūceklis, kas moksoj bīdra nau-

naudu, atzeist Partijas programu un pa-

sakļaun tos disciplinaL

Vai tad tys nūzeimoj, ka vysom šom

grupom j&salikvidej un jāpārtrauc kotru

darbeibu? Nā! Mes, tvcam, ka šos grupas

ir aktivoko un apzineigoko dorba tautas

dala. Jūs pīnākums ir nūdybyn6t sakarus

ar atteiceigom partijas rajonu komitejom

un turpvnot darbeibu jūs vadeibā. Jī var

organizeitīs partijas leidzjyutēju grupās

un turpvnot ar agrokū enerģiju sovu dor-

bu. Sūs grupu lūcekli var grīstīs (kotrs at-

sevišķi) pi LKP vītejūs rajona komitejas,

ar lvugumu uzjimt jūs partijas lūcekļu

skaitā. Nikaidi kolektīvi lyugumi par uz-

jimšonu partijā natiks īvārāti.

Nākušais svoreigs jautājums ir tys, ka

atsevišķās partijas organizācijas, kai ari

leidzjyutēju grupas nasaprūt šovus uzda-

vumus un pār jam vaļsts varas funkcijas.

Jimsim par pīmāru taidu gadejumu:

Jau mynāto Kapūnes grupa arestej vītejū

mežsorgu Grubbe, kai aktivu fašistu, kas

jēme daleibu revolucionarūs strodnīku un

zemnīku arestēŠonā un sisšonā.

Kapūnes grupa šymā gadējumā reiko-

jos napareizi, uzajēme jai napīdarūšas

funkcijas.
Pošreiz Latvijā ir vaļdeiba, kas piļneigi

izvad dzeivē dorba tautas politiku. Vysu

vaļsts varas izpyldu orgānu pīnākums ir

aizstāvēt dorba tautas intereses. Šymā ga-

dējumā Kapūnes grupas pīnākums beja

grīstīs pi tautas milicijas, likt jai prīkšā
arestēt Grubbu, bet nikaidā ziņā pošai jū
arestēt. Taida darbeiba roda īspaidu, ka

vaļsts vara ir poša pa sevi, bet mes poši

pa sevi.

Sei poša grupa patvaleigi atstodvnoj
nu omotim vitējūs lauksaimnīceibas, lūp-

kūpeibas un apdrūšvnāšonas bīdreibu

prīkšnīkus un poša pārjam jūs pīnāku-

mus. Leidzeigas parādeibas nūteik ari cy-

tās vītās.

Navajaga aizmērst, ka vaļdeiba nūzei-

mēja likvidatorus un komisārus vvsom

bezpeļņas bīdreibom. Pi tīm vajaga griz-
tīs, lai panāktu pārmaiņas bīdreibu pār-
vaļdeišonā. Nikaidā gadejumā nadreikst

pošim ījimt bīdreibas un nūzeimēt tom

jaunū vadeibu. Organizācija var tikai aiz-

rodeit atteiceigim vaļsts organim, kaidus

cvlvākus jei uzskota par vysvairāk vāla-

mīm švmūs posteņūs.

Leidzeigs gadejums nūtyka Preiļūs.

Vītējā LKP rajona komiteja nūlēme pār-
vērst vītejū divgodeigū lauksaimnīceibas

skūlu par desmitgadeigū skūlu, taipat nū-

lēme pārjimt sovās rūkās postu un tele-

grāfu, atlaist nu dorba vairākus atbiļdei-

gus posta darbinīkus un nūzeimēt jūs vī-

tā cytus.

Preiļu rajona komitejai jāsaprūt, ka

maineit skūlas raksturu var tikai izgleitei-
bas ministrija.

Rajona komiteja var tikai īnest mi-

nistrijā atteiceigu prīkšlykumu, bet nikai-

dā gadejumā nauzajimt jos uzdavumus.

Tys pats atsateic uz postu un telegrāfu.

Sās īstādes tak dybynotas na tikai vītejās

rajona komitejas vajadzeibom un jimt šos

īstodes šovos rūķos, ar tū pošu porjāmūt

jos nu satiksmes ministrijas porzynčšonas,
nūzcimej īftest dorbā gondreiž nivīnam

navajadzeigū un kaiteigū nakorteibu. Jo

rajona komiteja uzskota, ka postā uņ te-

legrāfā dorbojās tautas īnaidnīki, jūs pīnā-
kums ir ziņot par tū atteiceigim organim,
likt prīkšā ministrijai izvest pārmaiņas
īrēdņu sastāvā (pi tam prīkšlvkumam jo-

byut pamatotam), navvs pošim kertīs pi
šās lītas.

Partiju vītejūs organizāciju uzdavums

ir paleidzēt organizeit padūm'u varas v*

sociālisma nūdybynošonu myusu zem?,

dūt nūrodējumus vītējim varas organim
un īstodem, bet nikaidā ziņā izpildeit šūs

orgānu funkcijas. Taida darbeiba tikai iz-

jauc vaļsts dzeives normalū gaitu un lelā

mārā satrycynoj Komunistu partijas auto-

ritāti.

Latgolas dorba zemnīku pīnokumi
30. jul. 1940. g. Padūm'u Latvijas vaļ-

deiba izdeve lykumu par zemi, kas abso-

lūti vy.su dereigū zemi sadola taidOs daļās

un taidim īpašnīkim, lai byutu īspēja vi-

sim strādeigajim zemes grybātājhn dabāt

sovu zemi un lai ražeiba caltūs īspējamūs

augstumus. Nu šā tad ari jāsacynoj slē-

dzīņs par Latgolas dorba zemnīku uzda-

vumim.

Augsta dorba ražeiba ik vīnā saimnī-

ceibā golvonā praseiba, jo nu tās atkarei-

ga kai atsevišķas saimnīceibas labklājei-
ba, tai ari vaļsts saimīciskais styprums un

drūšeiba. Uz tū jogrīž sevišķi lela vērei-

ba ,lai ražāšona turpVnātūs vysās nūzarēs

palelynātūs apmārūs. Ir zynomi gadeju-
mi, kur tī, kam zemes lykums spīss dalu

zemes atdūt citim zemnrkim, sabotej
lauksaimnīku parostū dorbu, daļu sovas

lūpu un lauku ražas izlītojūt nalītdereigi.

Pīm., pīna nanūdfišona pīnātovās pošā

pādējā laikā skaidri nūroda ar kaidim piļ-
sānim mums dareišona. Jo nu 8 vai 12

slaucamom gūvim leidz šam' varēja pīnā-
tovai nūdūt ap 100 litru, tad pīprosom, lai

aTī turpmāk pīna daudzums lei-

dzeigs. Sevišķi aktuāls šys jautājums
k|yUst tad, jo vairāku šaidu lelzemnīku

reiceiba draud ar pīnātovās darbeibas

pārtraukšonu, smogi skarat vysa nūvoda

saimnīceibu, bet seikzemnīīkus pat pavv-

sam izputynojūt. Lelzem>nlka monta stā-

vūklis atļaun pīna napīgādāšonu krejošo-
nas punktam, jo jam pīteikūši daudz nau-

das nāk ari rtu bekonim, laukkūpeibas un

olgātā dorba spāka, kū jī gondreiž visi iz-

montoj. Cytaids ir dorba zemnHtu stāvūk-

lis. Vosoras mēnešūs jam golvonais un

pat vīneigais īnākums ir nu nūdūdamā pi-

na,taipat moz kas atlīk pārdūšonai nu

lauku un gaļas lūpu ražas, it sevišķi šū-

god. Todēļ vysai dorba tautai jāatbolsta

vaļdeibas centīni lykumdūšonas ceļā nū-

drūšyn6t piļneigu myusu zemes saimm-

ciskū īspēju izmontošonu. Joatbolsta to-

dēļ, ka taidi nadaudzi lelī īpašnīlki var iz-

putyn6t daudzus desmitus mozūs īpašnī-
ku. Leidzeigs stovūklis ir lauksaimnicei-

bā. Visim tautas draugim josarauga, lai

īpašumi, kas porīs dorba zemnīku rūkps,

byutu nabūjoti un pvlnā korteibā. Ražas

nūvokšonai jonūteik eistā laikā, taipat
maslūšonai un aparšonai.

Byusim Padūm'u vaļsts cīneigi piļs&ni
un raudzeisimēs, lai vyss tautas monts tau-

tas reiceibā ari palyktu, lai iamontotu vy«

sas īspējas dorba ražeibas ceļšonai un

īnOkumu pavairēšonai ikvīnā saimnīceibā.

Nu taidas reiceibās vVsvairok atsaka-

roj mozūs īpašnīku toloko labklojeibā.

Augstūs vītu teikōtōjim
Pādējā laikā, sakarā ar pormaiņom

vaļsts pārvaļdes aparātā, radīs lels dau-

dzums ar patreizejū ījemamū omotu na-

apmirynotu cylvāku, dažaidu augstu vītu

teikātāju. Jim līkās, ka nacīneigi byut

pašreiz ījemamā postenī. Tāpēc šī cvlvāki

voc nu vysom pusēm atsauksmes, skrīn

uz vītejom partijas organizacijom, vāc

«pīrādējumus», cik daudz un kaidā veidā

jī «cītuši» nu bejušos Ulmaņa vaļdeibas
ū. t. t., v. t. t. un rekornandej sevi par di-

rektorim, vacākīm, prikšnīkim ti. c.

Te jāpīzeimej, ka taidi gājīni kotrā

ziņā ir nūsūdami. Tai reikojās tikai naap-

zineigi ļaudis, karjeristi, kam sovs poša
lobums stāv augšāk nakai pīnākums pret
vaļsti, pret tautu. Patlobon ir svareigi, ka

kotrs, kas kaut kaidā veidā ir saistējīs

vaļsts vai paSvaldeibas dorbā, paTTk sovā

vītā un apzineigi pylda šovus pīnākufnus.
Napīcišamūs porgrūzejurhus — paaugsty-
nojumus vai pazamynojumus —tū izda-

reis vaļdeiba poša pēc vajadzeibas.
Visi — palicit šovos vītos, jo jyus gri-

bit pīsadaleit Padūm'u Latvijas ceļtnīcei-
bas dorbā, jo jyusim ryup vaļsts un tau-

tas intereses.

ZEME
ZAMJYUGA

VANDAS VASILEVSKAS

ROMĀNS NU POĻU DZEIVES

2. f irpyn6jumj.

Grafs, izdare rr sovu kārtējā ap-

akati, sūļoja ap 1 /ndom. Tik mireigi

tt kai vysu seņ fLui«rs<S — bet ņā, jys at-

cerējos pārāk labi, vysu atcerējās. Gaisā

tvanēja lopsu izgarojumi, bet grafs sajuta

atvārtus kapeņu dvašu. Dzastrū, pīsmo-

kušū gaisu, satrūdējušus lopu smoku un

pelējumu — tū jys sajuta vysu — pa ce-

£n ļam atsagrīžūt mājās, pi krāšņi zīdūšom

puču dūbem un ari augšā sovā ustobā. Ti-

kai uz mirkli šei sajyuta it kai izgaisa,
mainūtīs ar osajim dzeivinīku izgarāju-
mim. Izgaisa nāves dvaša.-.

Jys ilgi staigāja ap būrim, bet eistinei-

bā niko naredzēja taipat kai nu lūga ar

spūguļsliklim. Un pat ari jo byutu skate-

jis uzmaneigi, jys nikod naīvārotu toli aiz

Diežu lūka, aiz Kalinu pudura pa smilgai

nū ceļu ejam sīvīti. Nu z.vlaja plašumā

grvnistušos tālās pasaules jei dēvēs uz šū

pusi tvvodamos Ostražeņai, styura tūrnim

ar spūguļsliklim. Taē4i Ostražeņas grafs

nazvnoja par jās asameibu. Tur, nu luga

jei nabeja radzama uz ceļa pat knīpodotas

lclumā.

Bet pa tū laiku Anna tikkū vylka ko-

jas. Jās acis speidēja, pa muguru skrēja
šārmuli. Bet ļaunākais beja tys, ka kājās
un gūrnūs jei juta osas, naatlaideigas sā-

\ pes.
— Tys nu staigāšonas... Vēļ nav

X laiks... Jei nūteice pi sevis ar izžyvu-

lom lvupom, bet sirds dziļumūs, jū apja-
>ld ' mūŠūs baiļu dziļumūs, atroda naapgāža-

īduse mv porlīceibu, ka ir jau laiks.

Naclšami gribējās dzert. Kājas gryma

snvlt
7
'

1
ižim Annai lvlcoa, ka jei ni-

moz nasa\<hza uz prikšu, bet melņojās uz

vītas, slydynojās, smolkajss un nāvejūšos
smiļtīs.

Jei aplaizeja izžyvuS6s lyupas. Pa labi

un kreisi stīpēs teirumi, vāji apkūptūs za-

|ūs rudzu šņūres un tikkū nu zemes izlei-

dušūs kartupeļu loksli, tikai sādžu nava-

rēja redzēt. Sur tur uz naaugleig. smiļtim
spurojos pa prīžu sylam, nu kurīnes n6ce

sauss reibynūšs sveēu aromāts. Un ceļš,
žylbynūši spylgts, aizastīpe kaut kur bez-

galeibā .. .
Tur pa molom zaļoja zyrgu

skābines, izmatušas uz vysom pusēm pa

grāvim plotās lopas. Anna nūgoja ceļmolā

un pamaneja tyumsu pusizžyvušu paļti —

tei nyu pat izbeidze dzeiveibu tveiceigās
saules storūs, kas spīdēs cauri caurspei-

deigajam apputējušus zaļus lopu aizko-

ram. Jei, smogi nūsamete ceļūs un sajuta
smilšu korstumu. Jei lēni līcēs pi J'udiņa.
Nāsīs īsagrīze osa preteiga pyvuma smo-

ka. Yudiņs beja sylts un, tikkā Anna jū
vylka mutē, nu dybyna cēlēs pyustūšās
pūra dyuņas. Jei sajuta zemes garšu, un

zūbūs īsačērkstēja smiļšu gryudeni. Jei

cīšāk baļstejos uz rūkom un juta, ka ašnis

spīžās golvā. Ocu prīkšā sāka mutuļot

tymsa. Jei ar vaimanom pīsacēle un brei-

di stāvēja kai okla celmolā, gOzelejūtis
kai apreibuse, un ocu prikšā jai lidynsjds
mainas mušeņas.

Tikai pēc mirkļa nu tymsfrs iznvra

saules sakaiteito dīna un otkon atspeidēja
ceļš. Anna bryda toļdk, ceinēdamās ar na-

spāku, kas saisteja j6s kojas. Jei vērzē-

jos uz prikšu kai yudiņs augu blzūknī,

kai storp slydonajim lileju stublājim, kas

ar naatvairamu uzmāceibu sapyn sleikstu-

šū cylvāku.
Otkon prīžu mežs. Uz mirkli Annu por-

jam kārdynājums atsasēst pakrēslī, atsa-

laist un pagaideit šā mūcflšā gurdenuma

pOrīšonu. Taču jei saprota, ka vairok na-

pisaceļs. Jo eistineibā mežs nadeve ānu.

Storp ratajim zorim saule skOre ar sku-

jom nūbyrušū zemi.

Anna bryda tāļāk, ceņšūlis nasavērt uz

ceļu — tys beja cītsirdeigi gluds, taisns

un bez pagrizinim, lvkos taišni bezgaleigs
un prīkšā navarēja sagaideit niko jau-
na.

..
Bez pārtraukuma, bez atpyutas ceļš

traucēs kautkur naziņā.

Pēški Anna sajuta sāpes — cytaidas,

na taidas kai parosti, ilgstūšas sme|dzes
gurnus. Jei sasatryuka.

— Nā, vēļ nav laiks! Tys tik nu vudi-

ņa!
Ar visim -spākim. jei ccņtēs izsaukt uz

lvupom ceļmolas yudiņa garšu. Atmiņas
par paļts dyuņom beja vīneigais globīņs

pret dūmom, ka jau atnācis laiks, ka vyss

nūtiks šeit, uz sakaitēta vintuļa ceļa, tvei-

ceigā saules myrdzumā, irdenajās smiļ-
tīs ~.

Pēški jās sūļu šveikūņu iztraucēja
kaida skaņa. Jei apsastāja

...
Jā, tur rēja

suņs. Tys navarēja byut nikas cyts. Sau-

sās lyupas īsadrebēja. Jei pa6trynāja sū-

li.

Prīžu mežs izabeidze. Un tagad pa la-

bi un kreisi atsavēre mežu lūki — tāli un

zylgoni. Uz jūs tymsā fona saulē kusa

kuslī teirumi, bet sānūs pret gurdonajom
acim atspeidēja yudiņs.

— Upe ...

— īsasauce Anna un jās ādis

aizamygloja osorom.

Mirkli jei apturēja sovu skatīni pi šās

sudrobātās jūslas, pi tāļumā saskotamās

viļņu rūtaļas, pi eistā smiļšu naizdzartā

yudiņa. Pēc tam jās acis uztvere pi ceļa

pīsaglaudušū sādžu: palākas nūkvāpuvis
ākas ar solmu jumtiņi, augstū okas svārs-

tu un vēja rādeitāju uz jumta.
Jau pav-ysam tyvu. Anna ar acim mū-

rēja atstotumu.
— Vai aizsnēgšu? — jei jautāja sev,

sovom sāpušom kājom un tom smeldzem,
kas auga arvtn mūcūšākas, uzplyuzdamas
leidzeigi viļņam, namaneigi,
un naatgrīŽami. Arvīn skaidrāk sāka iza-

ceļt leikī šlivu kūki un zarnās, kuplās
ābeļneicas. Isarēja suņs, pēc mirkja tam

atbildēja ūtrs un beidzūt vysas sātas atsa-

sauce ar rūpu rišonu, ar žālohainu stīptu
kaukšonu it kai vylku gaudāšonu. Anna

nasaskateja uz sovom kājom. Ar d2ērk-

strtšom acim jei lyukājās uz sādžu — tur,

kur ļaudis, mājas, vyss, kū jei tik veļteigi

meklējuse šūs daudzus stuņžu mūcūšā gā-
jim.

Namonūt jei samozynāia sūli. Tagad
kotra kusteiba sagādāja sāpes. Jei ceņtēs

It ātrāk etsajus storplaikūs, breižūs, kad

atsalaide nažēleigi žņaudzēji un varēja ai

viļkt elpu. Tak Šī breiži sāka nākt arvīn

ratok. Sāpes auga, plūsēja arvīn nasau-

dztigāk, arvīn plēseigāk. Atlyka tikai tvei«

ceigajčs smiļtīs klīgl, plūseitīs, lai tikai

nadūmotu par tū, kas gatavojos, apslāpeit
šās mcžūneigos šausmas, samīrj'not sa-

tincynstū dēmonu, kas ņirdza par cylvā-

ku. Sādža jau blokom. Vēl desmit sūJĻ
vēļ pīci — un Anna jau sasnēdze pogol-
mu. Lyuk beidzāt rūbeža! Lyuk mērķis,
pēc kura jei tik naatlaideigi dzyn6s. Ai*

sasaškībušo vilināja pi pyrmās mājas lī-

čos pi ļtejßes ar sVuuom apauguši
kāki. Nu prikšnoma iznāce meitine.- Ar

salauztu susekli jei laiski vylka pār sovim

ralajim taukainajim motim un styngri ar

vīnajdzeigu svešu skotu māroja Annu.
Annai pitrvuka drāsmes īnākt. Jei lēni

aizgāja garom ustobal svešās meitinet

skota pavadeita. Anna labi saprota, uz kH

tik naatlaideigi tei skatejās.

Spāku atlīkas, kaidas Anna vēļ varēja
nu sevis izspīst, kad dēvēs uz sādžu, tagad
jū piļneigi pamete. Vairs nabeja nikaidā

albolsta, vairs nabeja kū gaideit, bet sāpēt
tikai auga. Jei sakūde zūbus, it kai aiz

motim valkāt, it kai nu dziļuma ceļūt
kautkū smogu, tai spīde jei nu sevis kotru

sūli. Uz pīres sakāpe lipeigi svīdri.

Nu aīz styura ar spolgu rējtni izskrēja
šunels, Anna nūdrebēja, taišni Šā šuneļa
jei sasaferda vysvairāk. Tys beja vēļ gon-
dreiž jauns kucāns, kaulains, kautkaidu
dīvainu sugu sajaukums. Nu mājeles izbo.

ze golvu kaida sīveņa un Anna otkon pa-

manoja svešu vīnaldzeigu skotu.

Taga<ļ vairs jei nadūmoja ni par kO,
Gāja kal sabūjots ēeikstīlšs, bet tūmār

dorbojūšs automāts. Kai caur myglu jei
pamaneja celmolā rūtaļojušūs bārnus.

Prīkš ko un kāpēc jei steidzās Uz šejīnit
Tagad jai beja tikai vīna vclēšen&s — aiz»

īt prūjom, aizbēgt nu šūs mojeļu rVndaa

to|Qk, nu šūs palākūs sātmaļu, nu palāikūt
jumtu, palākajim ļaudim, izīt otkon ua

smjļtim, uz laukim un prīžu mežim. Ml-

reigi nūkrist tur un nūmērt, lai nikas na-

radzātu, nikas nazynātu, nivins nasask»-

ar svešom acim.

(Turpm6k v«|).
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Nacionalais jautōjums sociālistiskajā valstī
Zyn6tniskaLs sociālisms, dūdams skai-

dru un pamatotu atbildi uz visim cvlvāku

sadzeives pamata jautājumim, napaīt ga-

rum ari nacionālam jautājumam.

Kapitālistiskos vaļstīs nacionālais jau-

tājums beja leidzeklis voldūšos šķiras im-

periālistiskus centīņu pīpiļdeišonai. Tys

pastāvēja naida kurvnāšonā storp atseviš-

kom tautom, ar nūlyuku īg>ut jaunas ko-

lonijas, jaunus izdeveigus lērgus. Taipat
ari īkšejā politikā kapitālisti, maskodami

sovu īkšejū naspāku un mēģinādami nū-

vērst nu sevis tautas taisneigās dusmas,

reidynāja vīnas tauteibas īdzeivātojus pret
ūtrās. Tai tys beja cariskajā Krīvijā, kad

pēc neveiksmēm karā ar Japānu, vaļdeiba

caur sovim agentim sareikāja mežūneigas

ebreju tauteibas masu slapkaveibas. Fa-

šistiskās vaļstīs šei naida kultivēšona por-
savērtēs par najēdzeigu šovinisma propa-

gandēšonu.

Ari fašistiskos Latvijas «vodūni» un

jūs rūkas puiši vede atsevišķu tauteibu

īdzeivātāju draudzeigai sadzeivei naideigu
politiku. Jī gon cīteigi bāze cītumūs cei-

neitājus par dorba tautas breiveibu, bet

pārkvuņkristīši un dažaidi citi timsi

elementi breivi kuļtivēja tautā naidu pret

cvttautīšim. Vyss tys skaidri pīrāda, kai-

dā ir kapitālistu nacionālo politika.
Ūtrā Internacionālē 1910. g. p>'rmū reiz

tyka pacalts jautājums par apspīstūs tau-

tu atbreivošonu, bet te runa gāja tikai par

nadaudzom Eiropas tautom, desmitu un

symtu miljonu Āzijas un Āfrikas īdzeivā-

tāju liktiņs II Internacionāles radeitājus

nainterēsēja. Daži ūtrās Internacionāles

lideri praseja tikai tautu kulturalū auto-

nomiju, t. i. apspīstom tautom kultūras

īstodes, atstājūt vvsu politiskū varu vol-

dūšās nācijas rūkās. «Šys apstāklis vede

pi to, ka pašnūteikšonas ideja nu īrūča

ceiņai ar aneksijom pārsavērte par anek-

sijas attaisnāšonas īrūci.» (Staļins «Leni-

nisma jautājumi 46. lpp.).
Tikai Lenins deve šam jautājumam

pareizū atrvsvnājumu. «Lelinisms papla-
š.vnāja pašnūteikšonas jēdzini, iztulkojūt
tū kai atkareigūs vaļst'u un koloniju ap-

spīstūs tautu tīseibu uz pylnu atsadaleišā-

nu, kai nāciju tīseibu uz pastāveigū vaļs-
tiskū eksistenci.» (Staļins «Leninismu jau-
tājumi» 46. lpp.).

Lenins pīrāda, ka ceiņa par proletariā-
ta diktatūru un pādejās uzvara ir cīši

saisteita ar apspīstūs tautu revolucionari-

nacionalū atbreivāšonās kusteibu. Tū pī-

rāda, imperiālisma atteisteibā, imperiālis-
tiski kari un revolūcija Krīvijā.

Staļins nūrāda, ka imperiālisms navar

iztikt bez eksploatacijas un koloniju var-

mūceigas nūturēšonas, tys spēj tyvynāt

nācijas tikai aneksijas un koloniju īkarā-

šonas ceļā. Cvtaidi tvs ir komunistiski
īkortā.

«... komunisms zyna. ka tautu

apvīnošona pasaules saimnīceibā īs-

pējama tikai uz SovstarpejOs uzticeibas

un breivproteigos vīnošonos pamatim.»
(Staļins «Leninisma jautojumi.» 50 lpp).

Tagad Latvijas dorba tauta, atbreivo-

ta nu fašisma žņaugim, izteikuse vīnpro-
teigū, nalūkamū grvbu īt sociālisma ceļu.
Leidz ar reakcijas beidzamus atlīku iznv-

cvnošonu, jāizskauž ari leidz šam kultivoi-

tū šovinismu. Kotra apzineiga pilsoņa pī-
nokums ir rvupētīs par lelās Lenina - Sta-

ļina moceibas izvesšonu dzeivē un atmas-

kot tūs, kas vēl tai uzadruš> notūs stotīs

ceļā. Visim Latvijas dorba ļaudim bez tau-

teibas izsškireibas josasadūd rūķos lelajā
skaistos, varoņos un breivos sociālistiskos

dzimtines veidošonas dorbā.

Ant. Golubovskis.

Atbreivoti un īcalti.

īkšlītu mmistrs V. Lacis athroivojis nu

OOlOta pēc poša lyugunia Rēzeknes apr. va-

coku A. R v š ko, jo vītā iceļūt V. Mici-

n v.

īkšlītu ministrs V. Lācis īcēle par
Abrenes apriņķa tautas milicijas .'{. icerk

ņa prīkšnīku Lipnā. pēc poša I>'uguma at-

brcivoto v. Celmu vita, A. Liepiņu. Pēc

posa lyuguma nu omota arbreivots Glīta
apriņķa tautas milicijas 2. icērkņa prikš-
nīks Nēkenē Kr. Dreijcrs un jo vīta pec

poša Ivugunia pčrcalts Daugavpiļs apriu-
k'a lautas milicijas 2. iccrkņa pnkšnrtis
KniatpHl R. Roze.

Taulas lahklojeibas ministra vītas t*-

pildcildjs prof. P. Lejiņš vakar atbrei\6-

ja nu pīnokumim .lākubpi|s un apkārtnes
slvmūs kases pyln\arniku J. Bruku. At-

breivdta ari leidzšinejo va|de un revi/ijas

komisija. Jūs vītā apstypryn6|i slrodnf.

ku organizāciju izvālāh porstovi. va|dē—

par prrkšsādātoju Roberts Klūdziņš. par
lūceklim — Meijers Neilands im Indriķis

Ariņš. RevizJjas komisiju īceļs tv'vokos dī-

u6s.

īkšlītu ministrs V. lācis- nlhreivčjis
nu omota Ludzas apriņķa lautas milicijas
4. īc. pnkšniku E. Čigānu, jo \-11;i īcejftt
A. .Takužu. Tautas milicijas departamenta
direktors Fr. Dukāts par Daugavpils tau-

tas milicijas 1. īc. lūce-kli icolis P. Moiseju.
Dīnastā lobā par Daugavpils lautas milici-

jas 2. k. rajona uzraugu. Par dzelzceļu
lautas milicijas Daugavpiļs uzrauga vītas

izpildeitoju M. Teperovs

Sabīdrikūs lītu ministra vītnīks A.

Jablonskis atbreivoji. s nu omota sabīdriski

kulturālo departamenta mokslas nūdaļas
vadeitoja vītas izpildeitoju Leonīdu Lei-

maņi, sakarā ar jo porīšonu Dailes teātra

dīnastā. Jo vītā par nūdaļas vadeitoju
īcēle Nikolaju Lejaskalnu.

īkšlītu ministrs V. I. āri s athreivojis mi omo-

tf Krustpiļs pi|sāl.-\s vatokti X Salmiņu va|df»«

Im cklus P. Salmiņu un A. \Cm ii un r«'vijijas ko-

misijas lQcek|us D. Vanceru, 1» Stūri un P. Lieaf-
ņu. Par piļsatas vat-okū v alts J. Lapinskia,
par valdes tureklim \ kndešs \ Doroškevi*».
Revīzijas komisija īcalti Mozus Rovnats, A. drua-

>ttiiis un V Kaķītis.

Nu Stērnlnes pogosta sekretārs omota alralta
A. Voilanrt. .16 vitā valts A. Nagļi», atbreiTojlt
mi nu pogos!* sēkrHara palciga pmokumim V.
Intians .»11> iii pogo ta hsas sekn lai R na

(Izvmlssaiokstu iKidalas prtkšnīka omotim. A.

Karkovtskis iralts sekratara paleiga <wnM

un St Staioiliuks pogo»** vadies kaareUta* iredM

omotā.

Agronomu maiņa.
Abrenes niivoda vardkais- ugr. V PmrjtmMßM

■sarādīs Dnugnvpiļi utajoml r>aiigavptts apriņķa «tv

odka agronoma pTnoktMMM. 16 *rtā mc kbāāM
pOrsacej agr. Treigiits.

Zeme jōpīprosa leidz 15. augustam
Zemlčūpeibas ministra bīdris R. Bļaus

paraksejis reikājumu zemes īreiceibas ko-

mltejom un visim apriņķu mērnīkim.

Tymā nūteikts, ka seikzemnīki un ob-

ligatorisko kara dīnastā asūšī karaveiri,

kas tagad dzeivoj piļsātās, var šovus at-

teiceigūs zemes piprasējumus leidz 15.

augustam īsnēgt vai nu teiši zemes īreicei-

bas departamentam Reigā, Raiņa bulv. 6,

�ai ari pi kaida apriņķa mērnīka, uzrādūt

pasi un sajamūt tymā atzeimi, ka īsnāgts
zemes pīprasējums. Zemes īreiceibas ko-

mitejā un apriņķu mērnīkim īsnīgtī ze-

mes pīprasejumi pēc 15. augusta nasaka-

vejūt nūsyutomi tom pogosta vaļdem, ku-

ru rūbežos zeme pīpraseita.

Nadreikst likvidēt kustamu inventāru.

Zemkūpeibas ministrijā turpynājās
mērnīku apsprīdes, lai izstrādātu technis-

kūs dorbu veikšonas kārteibu. Jau tyvākās

dīnās par zemes sadaleišonas lītom gaido-

mas vairākas jaunas instrukcijas un rei-

kojumi. Zemkūpeibas ministra bīdris R.

Bļaus nūrāda, ka visim uzmaneigi jose-

koj un ar īspējamū precizitāti jāizpylda
visi ministrijas reikājumi un nūrādejumi,
jo tikai tad byus īspējama zemes reformas

idreiza un natraucāta izpiļdeišona. Lauk-

•aimnīkin* vēļreiz jāatgādvnoj, ka vaļdei-
ba ir deklarējuse monta un inventāra na-

aizskarameibu, un nikaidā gadejumā jau

tagad nadreikst stātīs pi kustamā inven-

tara likvidēšonas, jo tys var radeit na ti-

kai dažaidus saimnīciskus sarežgejumus,
bet šaidūs gadejumūs naapzineigī un p6r-

steidzeigī sajims peļneitū sūdu. Ik vīnam

joapsazvnoj, ka vysu turpmākū vaļdeiba
kortos tai. lai nacīstu dorba zemnīceibas

intereses. Lai izslāgtu kaitnīceibu, likvidē-

šonas korteibu nūteiks ar īpašom instruk-

cijom. Par kaitētojim .uzskateis ari vysus

tūs, kas laikā nasagatavās zemi nākušos

sējas vajadzeibom un vVsus teirumus na-

apsēs, jo tys saiminīks, kas laukūs byus
labeibu īsējis, — tū ari varēs nūvākt.

Radiofons paleidzēs lauksaimnīkim.

Lelas vēsturiskas pārmaiņas mvusu

zemes apsaimnīkāšonā un jaunū saimnī-

ceibu īdaleišonā uzskotamas par svorei-

gim uzdavumim visim lauku dzeives kor-

tātojim un pašim zemes kūpējim. Atbiļdes

švmūs jautojumūs lauksaimnīkim tyvākā

laikā paredz dūt radiofons. Tys paredzējis
ar referatim un citim raidējumim sekmēt

lauksaimnīku dorba loboku izdareišonu.

Storp cytu, radiofona paradzātī referāti

ar padūmim par jaunū saimnīceibu izvei-

dāšonu un ceļšonu. Tai pat dūs nurādēju-
mus par kūpdarbeibas sabīdreibu izveido-

šonu, jaunu āku ceļšonu, vacūs saimnīcei-

bu porkortāšonu v. t. t. Satstdiņ, storp
cytu, paradzāts referāts par mozsaimnīcei-

bu izveidāšonas pamatzudavumim, kai ari

vālāk referāti par kūdras izmontāšonu

lauksaimniceibā.

Armijas politiskais vadeitojs karaveiru nūmetnēs

Armijas politiskais vadeitojs Bruno

Kalniņš, kūpā ar Sorkonos armijas

pulkvedi Batašumu, Vvdzemes divizi-

jas politiskū vadeitoju Lejiņu un citim

vērsnīkim vakar izbrauce uz myusu kara-

veiru nūmetnem Lilastes rajonā, lai īpasa-
zeitu ar karaveiru dzeivi un dūtu šovus

nūrodejumus audzvnošonas vaicojumūs.
Armijas politiskais vadeitojs ar vīsim ap-

meklēja ari Vvdzemps artilērijas pulku un,

atsagrīžūt Reigā, apskateja Vvdzemes ar-

tilērijas pulka štāba mītnes.

Sorkonarmijas dovona mvusu armijai.
Sorkonarmijas vadeiba

mvusu armijai 50 komplektu gromotu —■

Sorkonarmijas mozūs bibliotēku un 50

komplektu marksisma m<~>ceibu gromotu
kai ari Staļina rokstus. Taipat Sorkonar-

mija dovynoju.se Padūm'u Savīneibas

vaļstsveiru 500 foto attālus karaveiru klu-

bim un mītnēm. Sajimts ari leloks skaits

skaņu plašu komplektu ar Sorkonarmijas
karaveiru īdzīdotom dzīsmem.

Lels tautas mītiņš Izvoltā

Š. g. 2. augustā 3 stundēs pēc pušdī-
nom Izvoltā uz skūlas laukuma nūtvka

tautas sapuļce, kurā pīdalejos apm. 2500

cvlvāku. Atklojūt tautas sapuļci LKP Iz-

voltas nūcL sekr. A. Astratovs uzaicvnāja
nūdzīdot Internacionāli. Pēc tam pogosta
vacokais F. Astratovs plaši paskaidroja
lvkumu par zemes lītom un cvtus pogostā

īdzeivotojūs skorūšus jautājumus. Nūrā-

dūt uz navālāmom parodeibom agrākās
Ulmaņa vaļdeibas laikā un uzaicvnoja vy-

sus byut vīnotim zam Staļina - Lenina

īkarotos zvaigznes. Nūrodeja, ka Latvijas
Socalistisko Padūm'u Republikā bvus vi-

sim maize, dorbs un breiveiba. Pēc tam

runoja citi. Sapuļci nūslēdze ar Interna-

cionāles nūdzīdošonu. Nokušū tautas sa-

puļci nūteice š. g. 4. augustā, pīkst. 17,
Izvoltā un Slostovkā.

Pretkara mitiņš Goliševā.

1. augustā. Mērdzenes pogosta dorba

zemnīceiba un golvonā kortā dorba jau-
notne atzeimēja storptautiskū pretkara dī-

nu Goliševā. Goliševa ir pīrūbežas punkts:
te naseņ vēļ vaidēja terors. tyka nūligta
kotra sasapuļcē.šona. kotra kusteiba, tyka

šauti nu fašisma vojātī pārnācēji. Šudiņ te

kai natycamos atmiņās puļcējos nu laimes

pylnom sirdim dorba laužu tvukstūšas, lai

alzcimētu pretkara ceiņas dīnu. Pēc miti-

na demonstranti pīvcrzejos rūbežai, bro|6-
jēs ar PSRS zemnīkim — kolhozīšim, ar

sorkonū rūbežapsardzeibu. Hczgaleiga sa-

j> usma
..

. Tautas nomā (agrāk rūbežsor

gu nomā), tvka sareikāts jaunotnes poš-
darbeibas vokors. īsaroda Korsovas dor-

ba jaunotnrs kulturālais puļceņš. deklama-

tori, dzīdoiojj, dejotājas, lai dalcitus ar so-

vu jaunū socialistikās kultūras pīredzi ar

gāliševišim.

Baltinovīšu tyvōki uzdavumi
Sim6s dīnās stājis dorbā Baltinovas

rog. padūmes prīkšsādātojs b. Boriss

o l ni c | s. Sarunā ar myusu leidzstrād-

Bīku prīkšsādātojs izateice: «Asu tikku

•tsvabvndls nu fašistisko cttuma, kur re-

fims beja vīns nu mežūneigokim vysā

fasaulē. Mani apcītyndja ty<uleit pec 1934.

p li. māja un kara tīsa pīsprīdo 10 go-

dus spaidu dorbus. Cītuma pavadēju 6

godus un jo Latvija nabyutu ;nqfcusc

Sorkono armija, tur ari bVutu nūsmacis.

Cītuma myurūs asu |ūti sabūjojis veselei-

bu un kaids laiks byutu jopavoda sanato-

rijā, bet pyustīs nav laika — Padūm'u

Latvijai nu svora kotra uzlycama, strādei-

ga dorba rūka. Pogosts pVrmom kārtom

byus joizteirej nu \*ysim vacajīm birokrā-

tisma un koruptivisma sārmim. Tvuleit

jāsnādz vVsa īspējamā paleidzeiba pogos-
ta trvukuma cītējim. Materiāli joatbolsla
kotrs kulturāls pasākums, bet sevišķs at-

bolsts jāsnādz Latvijas dorba jaunotnei.
Tiks pīteikta vysnasaudzeig6ko ceiņa tim.

kas uz Horba cylvāku skateisīs nu aug-

šas>. Mobilizēsim \ysus spākus ceiņai ar

alkoholu un cytom negativom parādvi-
bom sadzeivē.

Asu šo pogosta I)u>b|ovas cīma tr.Vucei-

ga zenvnika dāls. Dzimis 1905. g. Kai

miļjonim cytu dorba jaunīšu. ari maņ iz-

gleiteiba beja jāpērk par dārgu naudu

Vosorā gonūs — zīma skūlā, bet vālok.

strodojūt par kalpu, varēju moceitīs tikai

svātdīnOs. Vālāk Reigā — dīnu fabrikā,

nakti pi grāmotom. 3 godus mācējus Tau-

tas augstskulā. Nu 1928. goda nūsador-

boju m politiku un žurnālistiku*.

Skūlōtōju bīdreibas organizej lekciju cyklu
Daugavpils - llvukstes skūlotoju bī-

dreiba, kurā apvīnoti Daugavpiļs piļsātas,
Daugavpiļs apriņķa un llvukstes apriņķa
skūlotoji, tagad atsarūn Daugavpiī, Edv.

Virzas īlā 3, 13. piļsātas pamatskūlā. Kan-

celeja atvārta ikdīnas, izjamūt svātdīnas,

nu pīkst. 10—13. Vaļdes sēdes nūteik ikne-

dēļas. Prezidija sēdes pēc vajadzeibas bī-

žok.

Pošreiz nūrit intensivs dorbs: skūloto-

ju registreišona, kursu - lekciju cykla or-

ganizeišona, jauna skūlu teikla organizei-
šona un ar tū sakarā stovūšūs prīkšdorbu
veikšona.

Skūlotojim, grupom, vai sadarbes ap-
vīneibom šovus īrūsvnojumus vai jauto-

jumus īteicams īsnēgt vaļdei. Par kursu •

lekciju sokumu tiks ziņots vītejā presē.

Aglyunas ģimnāzija pastovēs kai

lauksaimnīceibas skūla.

Vvdsskūlu direktors V. Rode presei
paskaidrojis, ka Latgolas gimnazijos gai-
dāmas lelokās pormaiņas. Aglvunas un

JaunagĶunas ģimnāzijas apvīnos. Tymos

leidz šam vaļdēja reakcionārs gors un tūs

vadeitoji beja bazneickungi. Aglvunas
vaļsts vvdsskūlu porveidos par lauksaim-

nīceibas vvdsskūlu. Jau šymā moceibas

godā p>'rmā klasē moces lauksaimnīceibas

prīkšmatus, bet porejūs klašu audzēknim

dūs īspēju nūbeigt skūlu pēc vācos kor-

teibas.

Nūdybynōtagolvonō padūme zemes reformas izvesšonai
Tvārojūt Latvijas komunistu partijas

centrālās komitejas veidūkli zemes refor-

mas vaicājuma 'kārtošanā, ministru kubi*

Siets nūlēme nūdybynāt pi zemkūpeibas
fņinistrijas golvonū padūmi 5 lūeeklu sa-

slāvā — nu zemkūpeibas ministra vil nīka.

Latvijas komunistu partijas centrālās ko-

mitejas pārstāva un 2 orūdbīdreibu pārstā-
vim. Golvonās padūmes uzdavums ir sa-

gatavāt un veikt VVsus dorbus, kas napīcī-
šam, lai tyuleit apgādātu bezzemnīkus un

mozzemnīkus ar zemi nu vaļsts zemes fon-

dā īskaiteitās zemes. Bez tam golvonās
padūmes uzdavums ir veikt dorba zemnī-

ku un zvejnīku porādu nostās atviglynā-

šonu, kai ari gādāt par jim uzlyktūs na-

laisneigūs nūdūkļu un sūdu alcelšonu.

(■olvonai padūmei darbeiba jāsāk 3. au-

gustā.

Bez tam ministru kabinets pījēme ly-

kumu par Latvijas Kreditbankas pīvīnāšo-
nu Latvijas Bankai. Saskaņā ar šū lyku-

mu, Latvijas Banka pārjam I.atvijas Kn

ditban>ku ar visim jās pasivim un aktivim.

un turpvnoj tās darbeibu. Sovā vārdā, sa-

skaņā ar pastāvūšim lykumim un reikā-

jumim, nūtcikumus par Latvijas Kredit-

bankas operāciju turpynāšonu Latvijas
Bankā izdūd finansu ministrs.
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Ministru kabineta lāmumi

Ministru prezidenta vītnīka īkšlītu mi-

nistra V. Lāča vadeibā vakar nūtvka mi-

nistru kabineta sēde. Ministru kabinets

nūlēme pi izgleiteibas ministrijas nūdyby-

not muzeju pārziņa omotu. Atbreivoja nu

omota pēc poša lyuguma vaļsts bibliotēkas

direktoru M. Stumbergu Un jo vītā īcēle

Arturu Gērmani.

Ministru kabinets nūlēme lyugt valsts

prezidentu nasakavejūt nu omota atceļt

Latvijas svutni Berlinē A. Krieviņu.

Jauna Latgolas lauku pašvaļdeibu
apdrūšynūšonas savīneibas likvidācijas

vaļde.
īkšlītu ministrs V. Lācis atcēle nu

omota leidšinejū Latgolas lauku pašvaļ-

deibu apdrūšyn6šonas savīneibas likvidā-

cijas vaļdi, uzdūdūt likvidāciju porjimt
Antonam Ruško.

Icalta likvidācijas komisija rokstu un

mokslas kamerai.

Sabīdriskūs lītu ministra vītnīks A.

Jablonskis, saskaņā ar lvkumu par

kameru likvidāciju, īcēle par Latvijas
rokstu un mokslas kameras likvidācijas

komisijas prīkšsādātoju Indriķi Lēmani,
lūceklim — Arvidu Griguli un Robertu

Klauvertu.

Naizsnēgs vērts papeirus.

Finansu ministrs K. Karlsons uz-

devis vvsom kreditīstodem, īskaitūt ari

krojaizdavu sabīdreibas, naizsnēgt tom

globošonā, porvaļdeiŠonā, vai nūdrūšyno-

šonai nūdūtos akcijas, pajas, hipotekaris-
kās obligācijas vaļsts aizjāmumu obligā-

cijas, un kreditzeimes, vaļsts un privātos

ilgtermiņa kreditzeimes, kreditīstožu ķīlu

zeimes un cytus īkšzemes kai ari orzem'u

vērtspapeirus. -

Sagatavo» orūdu speciālistus.
Vakar dorba departamentā nūtyka

apsprīde, kurā pārrunāja jautājumus par

Latvijas ryupnīceibas un amatnīceibas

nūdrušvnāšonu ar pileikami sagatavotiui

kvalificētim darbinīkim. Konstatēja, ka

ka kotrā orūdbīdreibu napīcīšams apmā-
ceit caurmārā nu 15 — 20°/o darbinīku,

lai atvītotu nu dorba aizejušūs. Jauno

orūdinstituta uzdavums byus snēgt orūd-

izvēles jautojumūs paskaidrojumus, t. i.

izdareit pīmārotu izlasi
.....

Pārkārtojumi rvupnīceibas uzjāmumūs.

Vaļsts komisārs un akciju sabīdreibas

«Tabaka» vaļdes prīkšsādātojs Akmen-

tiņš nūroda: «Porjamūt vysus tabakas

rvupnīceibas uzjāmumūs vīnos rūkās,

bvus īspējams uzlobot šimā ryupnīceibā
nūdorbvnčtūs strodnīku stovūkli. Ražošo-

nu sadaleis vvsom fabrikom, uzdūdūt vī-

nai ražot tikai pcip'u tabaku, bet pOrejom
tikai papirosu tabaku. Tērgā pošlaik at-

sarūn ap 50 dažaidu papirosu škērņu. Nu

tom paradzāts atstot pazeistamokos. Iz-

laiss ari jaunas papirosu škērnes, jo turp-
mok pčrstrodošonā noks vairok Padūm'u

Savīneibā audzāto tabaka.

Nūteikuml par sprogstvīloni.

īkšlītu ministrs V. Lācis uzdevis pa-

sivOs gaisa aizsardzeibas pārvaldei lītde-

reibas loba porjemt nu bejušo s Lauksaim-

nīceibas kameras spridzynamūs materiālu

apgādi, koncentrejūt taidā veidā tautas

milicijas departamentā vysas taidu mate-

riālu apgādes lītas un tū izsnīgšonu īpērk-
šonai meistarim un lauksaimnīceibas un

ryupnīceibas uzjāmumim spridzynāšonas
dorbu vajadzcibom. Apgādi īkšlītu minis-

trija pčrjam ar t. augustu, un tei turpmāk
atsarass īkšlītu ministrijā Reigā, Breivei-

bas īlā 37/39. 1. stāvā 6. ustobā. Toļrunis
31252. Spridzyn6šonas materiālu sajem-
šonai īinteresātom personom un īstodem

vispyrms jāīsnādz atteiceigs lyugums tau-

tas milicijas departamentam un tikai pēc

Ivuguma rzškēršonas materiālu varēs sa-

jemt. Aizrādāms, ka lvugumu izškēršona

navar nūtikt vīnā voi pat dažās dīnās, to-

pēc lyugumi joīsnādz vysmoz nedēļu

īprīkš. sšys apstāklis sevišķi jāivāroj lau-

ku īdzeivotājim, lai jī veļteigi natēreitu

laiku un bez vajadzeibas na brauktu uz

Reigu, dūmojūt. ka spridzynamūs mate-

riālus tur varēs sajimt tamā pošā dīnā.

Nūteikta cena taukim un spek'am.

Cenu inspektors A. Elpers parakstejis

reikojumu par ādamūs tauku un spek'a ce-

nom tērgūs vysā Latvijas Padūm'u Sociā-

listiskās Republikas teritorijā. Patērēto-

jim turpmāk jopārdūd mynātī augstāko lo-

buma ādamī tauki un speķis na dorgok par

šaidom cenom: ādamūs cyuku taukus, na-

kausātus par 1,50 ls kg, kausātus — 1,60

ls kg, ādamūs lellūpu taukus, nakausātus

par 90 sant. kg, kausātus par 1,15 ls kg,

cyuku speķis, svaigs — 1,60_1s kg, žāvāts

— 1,70 ls kg. Reikājums tsājās spākā iz-

sludynāšonas dīnā

Pi šā reikojuma cenu inspektors A.

Elpers paskaidroji «Leidz šam cenas spe-

k'ara un taukim beja normeitas tikai Rei-

gā un Līpojā. Sū apstākli izmontoja daži

nazolidi veikaļnīki paceļūt spek'a un tau-

ku cvnas. Saida reiceibā nav pīlaunama

un, lai tū nūvārstu, normeitās spek'a un

tauku cenas tagad atteicVnātas uz vysu

vaļsti. Cenu inspekcija īrūsynājuse gaļas

produktu tērga kārtotājom organizacijom

rvupētīs par tū, lai speķis un tauki byutu

par māronom cenom dabojami vysOs vītās

pīteikamā vairumā, jo šās preces pidar

vysplašākā patēriņa produktim.

Tautas sapuļces Rēzeknes apriņkī
Latvijas Kompartijas Rēzeknes organi-

zācija, sakarā ar Latvijas uzjemšonu PSRS

saimē, reikoj šudiņ, 3. aug. vys6s apriņķa

piļsātos un lelokus lauku centrus tautas

sapulces, kuros partijas porstovi īpazeistv-
n6s lauku īdzeivotojus ar gaidamom por-

maiņom myusu republikas dzeivē un

īkortā.

Sapuļces nūtiks sekojūšos vītos:

Bēržgalē — bazn. laukumā — pīkst. 13.,
Nautrānūs — tērga laukumā — pīkst. 15.,

Makašānūs — pi pogosta noma — pīkst.

18.,
Bykovā — pi pog. noma — pīkst. 16.,
Dricānus — tērga lauk. — pīkst. 13.,

Sakstagolā — pi pog. noma — pīkst. 10.,

Viļānus — tērga laukumā — pīkst. 14.,
Gaļānūs — pi bazneicas — pīkst. 17.,

Varakļānus — tērga lauk. — pīkst. 15,30.,
Stērnīnē — pi bazneicas — pīkst. 14.,
Borkovā — pi pog. noma — pīkst. 10.,
Uzulainē —pi pog. noma — pīkst. 11.,
Tiskodūs — bazn. laukumā — pīkst. 14.,
Ružinā — pi pog. noma — pīkst. 17„
Maltā - Borovajā — pīkst. 10.,

Svlajāņūs — pi pog. noma — pīkst. 14.,

Zosnā — bazneicas lauk. — pīkst. 18.,
Ondrupinē — pi pog. noma — pīkst. 17.,
Ezernīkūs — pi pog. noma — pīkst. 14.,
Rāznā — pi pog. noma — pīkst. 10.,
Kaunatā — bazn. laukumā — pīkst. 14. un

Rēzeknē, arm. sporta laukumā — pīkst. 15.

Dorba grupas lauksaiminīkim paleigā
Dorba departamentā vakar nūtvka ap-

sprīde par dorba grupu organizeišonu nu

uzjāmumim, fabrikom un orūdim ražas

nūvokšonai. Apsprīdē pīsadaleja Komu-

nistu partijas, orūdbīdreibu centrālos val-
des un dorba aizsardzeibas porstovi. Nū-

lēme, ka dorba grupas organizējamas na-

kavējūtīs pīsaskaņojūt nūteikumim par

dorba grupom. Dorba grupu lūcekli atol-

gojumu sajims teiši nu lauksaimnīkim, bet

dorba departaments dorba ražeibas ceļšo-

nai pīškeiris prēmijas 25 proc. apmārā nu

izpeļņas.

Universitates aspirantu īvēreibai
Universitates dekānu padūme rektora

prof. J. Paškeviča vadeibā nūlāmuse

nūdybyn6t pi fakultātēm pOrbaudejumu
un uzjimšonas komitejas cytā sastāvā kai

pavasarī. Sās komitejas revidēs agrākūs
īāmumus

par aspirantu īskaiteišonu uni-

versitātē un skateis cauri tūs aspirantu
lyugumus, kas izteikuši vēlēšonūs tagad
eksaminētīs. Aspirantim, kas tagad īsnā-

guši lyugumus, jopīvīnoj kvits par 6 ls re-

ģistrācijas naudas īmoksu un jopīvīnoj lyu-

gumam gatavcibas aplīceiba. Nu reģistrā-

cijas atbreivoti moztureigī ar moztureibas

aplīceibam, kū izdūd tautas milicija piļsā-

tos, bet laukūs — pogostu vaļdes. Teoloģi-

jas fakultātē šūrudiņ jaunus studentus na-

uzjims.
Universitātes sekretariāts paziņoj, ka

aspiranti, kas vālos turpvnot sovu izglei-
teibu, var īsnegt īstošonos lyugumus leidz

ar oficalom aplīceibom par materiālu sto-

vūkli Universitātes sekretariātam leidz 15.

augustam. Uzjemšonas praseibu līmini

napamozyn6s papvldu kontroles porbau-
dējumi tīm, kas lvugumus īsnāguši nu 2.

—7. septembrim. Porbaudejumu nūteiku-

mi palīk tī poši. Par jaunū volūdu var iza-

vēlēt ari krīvu volūdu.

Uzaicynōjums

Pasavēris ceļš Latgolas nacionālos kul-

tūras atteisteibai. Naseņ sāka iznākt dīnas

avīze Latgolai «Taisneiba». Lai «T.» tei-

šam palyktu par tautas avīzi ar plašu, at-

bvlstūšu un vyspuseigu informāciju, re-

dakcija uzaicynoj vvsus, kam ir spējas un

loba grvba, īsvuteit «Taisneibai» informā-

ciju par vītejo rajona nūtykumim, sa-

bīdriskū dzeivi, tyvokim uzdavumim, na-

vālamom parodeibom etc. Joroksta lītiški,

objektivi, sevišķi izceļūt pozitivūs nūtyku-
mus. Iteicams vītejom organizacijom, kai

LKP, LKJS nūzeimēt vīnu atteiceigu bīdri

ar uzdavumu pīsyuteit laikā pareizu infor-

maciju redakcijai. Atleidzeiba 6 sant. par
hūdrukotu ryndu. Leidzstrodnīkim josa-

ryupej ari par myusu laikroksta izplatei-
šonu sovā rajonā. Vvsom rajomi un po-

gostu komitejom, tāpat vītejom šyunom,

skūlom, bīdreibom un kioskim nasakave-

jūt jopaziņoj vajadzeigais «Taisneibas*

eksemplāru skaits.

Redakcija.
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JAUNŌTI

JVS 1. Sastdiņ, 3. augusta.

L.D.J.S. I
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Latgolas dorba jaunōtne pretim
Vysūs Ulmaņa reakcijas vaļdeišonas

godūs vvsvairok cītuse Latgolas dorba

jaunotne. Vīnmār un vysur ar «atjauno-

tos» Latvijas vaļdeibas godeibu Latgolas
dorba jaunīšam beja dūta īspēja byut ty-

vokos atteiceibos ar nūžālojumu beztīsei-

bu. ar sovu apskaužamū ikdīnu, kura na-

sūleja un navarēja sūleit niko cyta, kai

jaunu tryukumu, leloku beztīseibu un iz-

smīkli.

Simtim Latgolas jaunīšu kotru pavasa-

rī ove kojos sakoltušū postolu pāri, kore

placūs rupa audākla torbu — šū nabadzei-

bas un izsmīkla simbolu — lai aizītu par

nīka santimim vergāt Vydzemes un Kur-

zemes palākūs baronu teirumūs — gonu

un kolpu gaitos. Nabeja cytas izejas, —

lobokas, pījamamokas; beja joapsamīrv-

noj, josakūž zūbi, j«cīš, jovergoj. Jopa-
leidz ar tim pošim nīka santimim mojos,

caurajā ustobā palykušajim tavam, mātei,

mozokajim brālim un māsom.

Piļsātos, uzjāmumūs un fabrikās Lat-

golas dorba jaunīši nažēleigi nūdorbynčti

un eksploateiti taipat jau nu 12. un 14.

dzeiveibas goda smoka pa 12—14 stuņdem
dīnā putekļūs, nateireibā, par eksistences

minimumu, par tīseibu viļkt dzeiveibu.

Dzeive vairs nabeja dzeive, bet kaut kas

lūpisks, dzeives druponas. Vyss ciļvēcis-
kais atmasts, nūzakots, lobokais izsmīts.

Beja vajadzeiga orkorteiga enerģija, dzei-

votgryga, nasalaužama ticeiba nākūtnei —

cytaidai, lobokai, lai tū pornastu, izturātu,

spēceigs lītu tymā.

Latgolas dorba jaunīšam beja atjimtas
vai, lobokā gadejumā, uz vvsīspējamokū
sašaurynotas īspējas veidot un atteisteit

sovu pēc zynošonom slopstūšū protu sovu

interešu un teiksmu vērzīnī. Tū kavēja
materiālo nabadz. gonu torbas īmīsojumā,
atkareibā nu kolpu gaitos vai fabrikas pu-

tekļainajos telpos īgyutim santimim. Jau

aprelī beja joatstoj skūlas sūls un tikai ok-

tobra beigos vai novembra sokumā uz tū

varēja atsagrīzt. Topēc desmiti spējeigu
talantu iznyka, pazuda tautai, staigojūt ar

reiksti pakaļ Vydzemes budža pašapziņa»
gajai gūvei.

Izgleiteibu kavēja naattaisnojamais na-

cionālais spaids, nacionalšovinisms. Vysos
skūlos beja īvasta pīspīdu moceišonos lat-

vīšu valūdā, motes volūdai nabeja dūta

pat nivīna stuņde nedēļā — vai tys byutu

latgaliski, krīviski, pūliski v. c. Un jo, por-

varūt vysu, izadevēs ar mūkom nūbeigt
skūlu, — otkon tei poša bezizeja: augst-
akūlas durovas cīši, atvārts tikai tys pats

verga ceļš uz Vydzemi un Kurzemi, ar tū

ftarpeibu, ka budžam tagad kvalificeits

dorba spāks.

Beja atjimta kotra vorda, sapuļcēšo-
pOs, organizeišonēs breiveiba. Atlvka da-

žaidas — katoļu v. c. konfesiju «jaunotnes
bidreibas», kuros vaļdeja fašisma un mal-

•» sutana ideoloģija; fašistiski, dorba jau-
natnei piļneigi svešī jaunsorgi.

Tys beja, bet nyu jau izbejis najauks

aapyns — eistineiba, malns kai Ulmaņa
cilindrs un aizgājis kūpā ar tū —uz na-

atsagrīsšonu.

Lelais, vēsH

žeigim laikim |*
sorkonu streinfl

Dubultu stfl
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Padūm'u SociH
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neibu saimē, tfrWSĒt^īllßlM
ko pasaulē — Staļina konstitūcija, kuras

aizsorgā Latgolas dorba jaunātnei atsa-

kloj plots, prīceigs ceļš.

Padūm'u Latvijas jaunotne, taipat kai

vysas lelās Padūm'u Savīneibas jaunātne

jims vvsaktivākū leidzdaleibu sovas zemes

saimnīciskā un politiskā dzeivē. Zam Sta

lina konstitūcijas saules Padūm'u Latvijas

apzineigoko jaunotne varēs strādāt, mā-

ceitīs un atsapyust.

Lyuk, šās konstitūcijas 118. pants:
PSRS piļsānim ir tīseibas uz dorbu, t.

i. tīseibas dabot garanteitu dorbu ar dor-

ba daudzumam un lobumam atteiceigu

atolgojumu.

119. pants. PSRS piļsānim ir tīseibas uz

atpyutu (dažaidu atvalynājumu veidā ar

pylnu atolgājumu).
121. pants. PSRS piļsānim ir tīseibas

uz izagleitāšbnu. Šās tīseibas teik nūdrū-

šynotas ar vvsporeju — obligatorisku pa-

matskūlu izgleiteibu, ar bezmoksas izglei-
teibu — īslādzūt ari augstāku izgleiteibu;

ar vaļsts stipendiju sistēmu nūspīdūšam

augstokūs moceibas īstāžu audzēkņu vai-

rumam.

122. p. PSRS sīvītem vīnaidas tīseibas

ar veirīšim vysās saimnīciskās, vaļsts pār-
vaļdes, kultūras sabīdriski - politiskos
dzeives nūzarēs.

123. p. PSRS ir vysu piļsāņu vīnlei-

dzeiba, naatkareigi nu jūs tauteibas un

rases.

124. p. Lai nūdrūšvnātu piļsānim sirds-

apziņas breiveibu, PSRS bazneica nūškēr-

ta nu vaļsts un'skūla nu bazneicas.

125. p. nūsoka: a) vārda breiveibu, b)

preses breiveibu, c) sasapuļcēšonas un mī-

tiņu breiveibu, d) īlas gājīņu un de-

monstrāciju breiveibu.

Latvijas Padūm'u Sociabstiskās Re-

publikas konstitūcijas izstrodāšonas komi-

sija Latvijas PSRS konstitūcijas pamatā ir

lvkuse Staļina konstitūciju. Taipat kai

vysā Padūm'u Savīneibā, ari pi mums Pa-

dūm'u Latvijā jaunātne jau nu 18 godim
varēs pīsadaleit Augstākos Padūmes vēlē-

šonās un tikt poši izvālāti, taipat ari cy-

tūs vaļdeibaa organūs.

Pēc vysa to ilgus godus ilgojās Latgo-
las dorba jaunotne. Un tagad, kad pi

mums nūsaorganizējuse Komunistisko

Jaunotnes Savīneibā, Latgolas dorba jau-
notne prīcojās, radzādama izdeveibu cei-

nētīs Vyssavīneibu Leninistiski Komu-

nistiskās Jaunotnes Savīneibas vadeibā.

Padūm'u Latvijas dorba jaunātne!

Uz prīkšu par mīreigu, laimeigu dzeivi,

zam Latvijas Komunistu Partijas un LPSR

Komunistiskās Jaunātnes Savīneibas ka-

rūga, vysas pasaules dorba ļaužu vodūņa,
loboko jaunotnes drauga b. Staļina va-

deibā! J. L.

Daugavpiļs jaunōtne atzeimej storptautiskū
pretkara dīnu

I. augustu — storptautiskū pretkara
#nu Daugavpiļs jaunotne atzeimēja ar

āvineigu sanāksmi LDJS II rajona telpos.
©rganizeitā gojīnī, ar muzvku un dzīs-

■nem «vīsūs» īsaroda LDJS I rajons.

Na tikai jaunotni interesej taidi referā-

ti. Ļūti daudz beja vac6kos cvlvāku, kuri

•r radzamu interesi gaideja ziņojumu. Sa-

pulci alkloja jaunotnes piļsātas komitejas

ItOrstāvis. Jys lyka prīkšā izvēlēt prezidi-
u. Kandidāti — Sorkonos armijas pOrsto-

vis b. Nikoliničenko, b. b. M. Ļucko, Ma-

kovskis, Averbuchs, Škraba,' Plečkina,

Paškevičs tvka izvajāti vīnbaļseigi. Priks

lykumu Ivēlēt gūda prezidiju, kurā īītu b.

Staļins, Padūm'u Vaļdeiba ar b. Molotovu

prikšgolā, LKPCK un VLKJSCK — pījē
mc ar skalim aplausim. Prezidijs uzticē-

ja sapuļces vadeišonu Sorkonos armijas

pfirstovim b. Nikoliničenko. Dīnas

korteibā paradzāts ziņojums par storptau-
tiskū pretkara dimu. Sovu ziņojumu b. Ni-

koliničenko īsāka ar pyrm6 kopitalistjsko
kara zaudējumu uzskaiteišonu.

Izteiksmeigūs vOrdūs b. Nikoliničenk

raksturoja imperiālistiskus valstu Skarā

šonas teiksmes, kuras tyka izvastas dzei%

uz dorba tautas ašņa rēķina. Jys nūrode

uz ilgu gatavošonūs šam karam. Tājāk
Nikoliničenko pīsagrīze tagadējam karam

Jys aizrodeja, ka ritumu valst

gribēja šymā karā īvi|kt Padūm'u Sav

neibu, sareikodamas uz vysom PSRS rf

bežom provokācijas, kuras tūmār Padū

m.v Savineiba otri atklāja un likvidēja.

Sorkono armija atnese breiveibu 2

miļjonim dorba ļaužu, kuri varēia kļyu

par lelgobolu gaļu imperiālistu rūkčs. Pēc

runas lyka prīkšā uzdūt jautājumus, v

kurim pēc pārtraukuma atbiļdes deve 1

Nikoliničenko

Pēc sapuļces beigom I rajons īlyudz
klotasūšūs pi sevis uz dejom.

V.R.

LPSR KJS Centralōs organizejūšōs komitejas paskaidrōjumi:
Padūm'u Latvijā Komunistu parli-

Idelbā
organizējās patstoveigo Ko-

tiskds Jaunotnes Savīneibā.

Jaunajā Kom. Jaunotnes Savīneibā

noj bejuSi nalegaldg Kom. Jaunot-

ivmribas lūcekli un fi Latvijas Dor-

aunētnes Savīneibas lūcekli, kas

ski un idejiski strodoj pēc KJS pro-

LPSR Kom. Jaunātnes Savīneibā

% vyscīāoki sadarbeibā ar LDJS, Jo
ivīnelbu mērkt sakrelt vysūs vērzī-

LPSR Kom. Jaunotnes Savīneibā ir

Hvīneibas Leninistiski — Komunistis-

aunofnes Savīneibas daļa un izpylda

vvmlh uzdavumus VLKJS Centrālo* kotmV

tējas vadeibā.

5) Centrālos organizējušos komitejas,

Reigas organizējāties komitejas un cvtn

apgobolu un rajonu komiteju radeišonas

mērķis ir nūdybyn6t vīnotn LPSR komu-

nistiskos Jaunotnes Savmeibu.

6) LPSR Kom. Jaunotnes Savīneibā

var īsastot tagadējos LDJS turekli, kas ak-

tīvi atbolsta tū politiku, kara Padoni'a

Latvijā izvad LKP un KJS.

Par jaunos dzeives uzbyuvi Padumja

Latvija lelog Staļina Konstitūcijas gorā
un vērzīnī.

LPSR Komunistiskos

Jaunotnes Savīneibas Centrālo

organizējušo komiteja.

typrynōta Komunistu Jaunōtnes Savīneibas Centralō

organizējūšō komiteja

Latvijas PSR Komunistu Partijas Cen-

trālos Komitejas sekretariāts vakar ap-

slyprynāja Latvijas PSR Komunistiskos

Jaunotnes Savīneibas Centrālu organizē-

jušo komiteju sekojušā sastāva: sekretārs

b. Liberts, lūcekli — b. b. Berklavs un Sa-

dovskis. Latv. PSR Komunistiskos Jaunot-

nes Savīnenibas Centrālo organizējušo ko-

miteja sovā vakardīnas sēdē, saziņā ar

LKP Centralū komiteju apstypryn. KJS

Reigas organizējušu komiteju sekojušā sa-

stāvā: sekretārs — b. Sadovskis, lūcekli—*

b b. Kfirkliņš un Richlovs. Reigas Centrā-

los komitejas adrese nu š. g. 28. jūlija —i
Jura Alunāna īlā 7.

Sakarā ar šū lāmumu vysas Latvijas
Dorba Jaundtnes Savīneibas lītas kortoj

Latvijas PSR Komunistiskās Jaunotnes

Savinebas Centrālo organizej ūšo komiteja.

Vysom LDJS organizacijomLatgolāunIlyukstesapriņkī
Vvsom LDJS vītejom organizacijom

josagrīž ar vvsom sovom lītom pi rajonu

komilejom, bet nikaidā gadejumā leiši

apgobolā komitejā.

Apgobolā komiteja izlem vVsas litas,

kas atsateic uz vītejom organizacijom, vī-

neigi ar rajonu komiteju ziņu un grlzšo-
nčs teiši pi jos nūzeimej tikai navajadzei-

gu kavēšonu.

Pīvīnojam rajonu komiteju sarokstu

Latgolā un llvukstes apriņķī, kai ari po-

gostu, kuru lītas jos p6rzyna:

Aglvunas rajona kom.:

(Aglyunas 6 kl. pamatsk., toļr. 7):
Pi}s. Aglyuna
Aglyunas pog.

Kapiņu pog.

Aulejas pog.

Raj. kom. sekretārs Z. Dimenšteins.

Prei|u raj. kom.

(Preiļi, LDJS raj. kom., toļr. 22):

Piļs. Preiļi

Preiļu pog.

Aizkalnes (*">smuižas) pog.

Vorkovas pog.

Kroslovas raj. kom.

(Krdslovā, tāļr. 15):

Piļs. Krāslova

Kroslovas pog.

Dagdas pog.

Skaistas pog.

Osyunes pog.

Pustines pog

Pīdrujas pog.

Rajona kom. sekretārs — Kazunda.

Leivānu r* j. kom.

(Leivāni — taulas uoin tāļr. 97):

Piļsāta Leivāni
Leivānu pog.
Rudzātu pog.

Vīpes pog.

Raj. kom. sekretārs — Alberts Upenlks.

Bikernīku raj. kom.

(Bikernīku pog. nomv toļr. Naujiene 7):
Bikernīku pog.

Naujīnes pog.

Vyšku pog.
Izvoltas pog.

Raj. kom. sekretārs—Aleksandra l"om!na.

Neiegola raj. kom. (agrāk Kolupes)

(Neicgale, toļr. 19).

Leiksnas pog.

Kolupes pog.

Raj. kom. sekretārs — Konstaiuiiu

Rēzeknes raj. kom*

Rēzeknes apriņķis.
(Rēzeknē, Plkv. Brīža īlā 15, ts)r. 429):

Raj. kom. sekretārs — L. Pliners.

Ludzas raj. kom.

(Ludzā, Latgolas Ilā 19, toļr. 149):

Ludzas apriņķis.
Raj. kom. sekretārs — I. Gilevics.

Abrenes raj. kom.

(Abrenē, Lāčplēša īlā 15. to;r. 36).:

Abrenes aņri;kis.
Sekretārs — Boriss Fedorovs.

Ilyukstes raf. kom.

(Grīvā, Le!i ilā 81. to'r. 3121):
Ilyukstes apri 'kis.

ltaj. kom. sekretārs — Jojs Morozovs.

v *-i rii
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LDJS pioneru CX aicynoj vysas LDJS

apgobolu un rajonu komitejas leidz š. g.

4. augustam atsyuteit pioneru centram

Reigā, Alunana īlā 7, sekojušas ziņas par

pioneru puļcenim:

1) Pi kaida LDJS rajona vai nūdaļas

puļceņš atsarūn.

2) Kod jys dybyn6ts?

3) Cik pioneru jamā reģistrēts?

4) Cik vadeitoji saisteiti pi pioneru
dorba?

5) Vadeitāju vārdi un uzvārdi, jūs va-

cums un izgleiteiba.

6) Kaidos jaunātnes organizācijās jī
sastāvējuši agrāk?

7) Vai pioneri sadaleiti puļceņūs un

grupās?
8) Vai nūteik regulāras nūdarbeibas?

Cik reizes nedēļā?

9) Vai pionerim ir sova? telpas, vai ari

jī atsarūn kūpā ar jaunātni?
10) Puļceņā adrese. *

Tikai centrā registreitī puļceni skaitei-

sīs par pionerim, tikai tīm byus tiseibas

volkot pioneru formu, snjimt instrukcijas
dorbam un literatūru, tāpēc nasakavejit

registreitīs!

Ziņas pēc pioneru anketom syntit CX

tikai caur jaunātnes apgobolā komiteju.

LDJS Daugavpiļs I rajona komiteja.

LDJS I rajona telp6s nūtvka jautāju-
mu un atbilžu vokors. Sasapuļcēja daudz

organizeitūs un naorganizeitūs jnumšu.
Kotrs nu klātasūšim varēja izateikt, uz-

dūt jautājumus, oponeit
Pyrmais jautājums beja par disciplī-

nu. Vairākums saprota disciplīnas nūzei-

mi LDJ Savīneibā un vysradikalokūs lei-

dzekļu napīcīšameibu pret jās pārkopg-
jim. Pēc tam iztērzāja nacionālu jautāja-
mu. Izarodeja, ka daudzi šū jautājumu
saprūt napareizi, uzbryukūt atseviskom

nacijom.
Pēc tam iztērzāja jautājumu, prīkl

kam Padūm'u Savīneibā īvede 8 stuņžn
dorba dinu. Izarādēja, ka vairākums jau
īpasazinīs ar šū jautājumu nu padūm'u
avīzēm un žurnalim. Vvspāri vokors pa-
gāja dzeivi un interesanti. Daudzi bīdri

tūmār vē) naprūt konkrēti izteikt sovas

dūmas un bīži nūsavērzej nu temata.

Jautājumu un atbilžu vokori ļūti dc-

reigl. Ji tyvynoj jaunātni, kas organizeita
LDJ Savīneibā, pārejai jaunātnei, tim ir

lela apgaismojuša nūzeime, tī māca jaun i-

šus elsi un skaidri izteikt sovas dūmas le-

tajās sapuļcēs.
M. A.

Latgolas dorba jaunōtnei
«Kotru nedēļu pa sastdīnom pi avīzes

«Taisneiba» un svātdiņOs pi avīzes «Lat-

gaļskaja Pravda» tiks izdūts pīlykums
jaunfttnei.

Dorba jaunātnes Latgolas apgobolā
kora:teia alcynoj vysas rajona komltej~%

vysus organizāciju lūcekļus un vysu dor-

ba jaunotni jimt vysdzeivokū daleibu obu

avīm izdūšonā un lzplateišona.

Syutit korespondences par

jaunotnes dzeivi, par jaanot-

nes pioneru organizācijas dar

hci b v ns cdrcsl: LDJS, Latgolas apgo-

Jiolkcralteja Daugavpili, Plūdoņa gatvi

IU. tojr. 2768.



Kai veidojās Latgolas jaunōtnes organizacija
Pādejūs nedēļu nūtykumi saviļņoja

vysplašākos jaunātnes masas gon piļsātos,

gon laukūs. Jaunātne reikoj masu sapuļ-

ces, pārsprīž pošreizejū politiskū stovūkli,

prīcojās par plašajom izredzēm nākūtnes

jaunajā, laimeigajā dzeivē.

Vysūs Latgolas apriņkūs un pogostūs

organizējās jaunotnes savīneibas. Jaunī

strodnīku - zemnīku dāli un meitas — na-

senejī Vvdzemes un Kurzemes budžu kol-

pi, kas agrok navarēja i dūmot par sovom

organizacijom, puļcejās, organizej dažai-

das grupas, sekcijas v. t. t. Eisā laikā nū-

dybynotas Jaunotnes Savīneibas nūdaļas

vvsūs Latgolas apriņkūs, ari Ilyukstes ap-

riņķī.
Vvsūs rajonūs nūorganizeftas pošdar-

bcibas grupas. Sokumā tos gon pavājas
kai repertuāra, tai izpiļdejuma ziņā. Nā-

kūtnē jās tūmār atsateisteis. Šymā un cy-

tos nūzarēs mums vēļ tryukst atteiceigu
darbinīku, bet ir nanūlīdzama apsajimšo-

na strādāt un māceitīs.

Daugavpiļs apriņķī lela pacylā-
teiba. Ir daudzi pogosti, kur nimoz nabeja

nalegalūs švunu. Tagad šī pogosti (Kolu-

pes, Neicgales, Leiksnas) sasakustējuši un

kūpā ar citim organizējās. Jvutama ari

tautas īnaidniku teiksme tikt organizācijā.

Daugavpiļs organizācija nū-

organizēja pi rajonim pvušamū un steigu

orķestrus, ari futbola komandu. Izvede in-

teresantu futbolsaceiksti ar Sorkonos' ar-

mijas futbola vīneibu; sākusēs jaunātnes
kulturali-politisko izgleitāšonos, mācūtīs

marksismu - leninismu. Dažūs rajonūs
izdūtas sīnas avīzes, kas, lai gon vēļ na-

stāv sovu īspēju rūbežos, taču ļūti saista

jaunotni.
llvukstes apr. gondreiž vysūs po-

gostūs nūorganizeitas LDJS "nūdaļas. Jau-

notne te stipri atpalvkuse. Tryukums dar-

binīku uz vītas. Jaunotne naenergiska.

Lela rūseiba Rēzeknes, Ludzas un Ab-

renes rajonūs.

Organizējās ari skūlu jaunotne. Pamat-

un vydsskūlu direktori un skūlotoji grīžās

apgobolkomitejā nūskaidrāt jaunotnes or-

ganizeišonas jautājumus. — Korsti atsa-

sauc Daugavpiļs vaļsts orūdu skūlas jau-
notne. Sareikoja kūpejū sanāksmi, organi-

zēja skūlas švunu. Vvsūs manifestācijās

īt sovās kolonos ar sovu orķestri; uzsto-

dēia vērkni praseibu, kuras atbolsta visi

skūlāni.

Sok plaši atsateisteit pioneru dorbs.

Daugavpilī 400 pioneru. Mātes vad šovus

bārnus, lai īvastu tūs sorkonūs pioneru

rvndūs. Teik reikotas kolektivas spēles.

Bārni ar sovim plakatim «b. Staļins — lo-

bokais bārnu draugs» v. c. pīsadola mani-

festācijās. Nūdaļas organizeitas — Rēzek-

nē — 530 pioneru, Ludzā — 176, Abrenē

— 137, Bikernīkūs — 10, Leiksnā, Kau-

natā — 85.

Dorbs tikkū sācīs. Ir lelas gryuteibas
— kadru tryukums. Trvukst marksistiski -

leninistiskūs prīkšzynošonu. Tryukst lei-

dzekļu. .

Taču dorba jaunotnes enerģija un vēlē-

šonās bvut leidzeigai Lenina komsomolam

pārvarēs vysus tryukumus un šķēršļus.
Un uzvarēs.

Skūlu dzeive

Ulmaņa kliķes gāzšonu jyut tagad ari

Daugavpiļs dzelžceļu technikuma skūlnī-

ki. Skūlā ir politisko breiveiba, kas dūd

skūlānim īspeju orienteitis jautājumus,
kuri tus uztrauc Skūlāni var kritizeit va-

cū Ulmaņa kārteibu skūlas dzeivē un pa-

leidzēt veidot jaunū.
Orūdskūlas un dzeļžceļu technikuma

dzeive nabeja sevišķi speidūša. Skūlā se-

višķu vēreibu pīgrīze reliģijai un militā-

rai apmāceibai; politiskā atteisteibā beja
nūligta. Lela nūzeime beja tauteibai. Vacs

rezlms beja nibnomš ari skūtas darbnei-

cOs. Tē dorba spaks natvka taupeits. na-

beja ari nūdereigu dorba reiku. Pyrmās
klases skulaiM vairāk par pusgodu pava-

deja svaigS _;aisā» — pi bolku zāgēšonas,
pamatu laiseišonas un dažaidim citim

«pīmārātim> dorbim. Sevišķi apmīrynāti
sk 111. i n ī beja ar «lelū atleidzeibu»—5 sant.

dīnā! Dorba slāvi beja naremoņteiti, dor-

bam nadereigi. Daudzi skūlāni ceņtēs pēc

vyspuseigas prakses, bet daboja tū tikai

catūrtā moceibas godā. Skūlāns grib strā-

dāt tur. kur jū vairāk valk. navys tur, kur

jā spaidu kārtā vērzej. Tai beja nūstādei-

ls Ulmaņa kultūra'- šymā skūlā.

Tagad agrākais režims nūkrateits UZ

visim laikim! Tagad skūlas uzdavums sa-

gatavāt, pēc īspējas ātrāk, kvalificeitus

meistarus un strodnīkus. Skūlas jaunātnei
jāīt rūku ruka pi vīna mērk'a — soeia

lisma.

Daugavpiļs piļsātas konservatorijas
audzēkņu sapu|ce.

S. g. 29. jūlijā nūtvka Daugavpils pil-

sitas konservatorijas audzēkņu ūtrā sa-

puļce. Sapulcē aktivu daleibu jēme beju-
šī konservatorijas audzēkni, kuri beja

spīsti pārtraukt sovu muzy»kalū izgleitei-
bu leidzekļu tryukuma dēļ.

Sapuļces daleibnīki pījēme rezolūciju,
kurā izteice sekojušas vēlēšonās:

1) Panākt vysp6rpīejamu muzykalu iz-

gleiteibu vysai dorba jaunotnei. Sam nū-

lyukam ir napirišamas naatmoksājamas

stipendijas un bezmoksas moceiba.

2) Ivest jaunas klases (ēello, fleitas vai

trambona, kompozicijas un diriģentu kla-

ses).

3) Paplašynč| pi konservatorijas asūšū

muzykas bibliotēku.

4) Atlaist reakcionāru pasnēdzēju per-
sonālu, un atvītot ar progresivim, breivim

spākim.

5) Sagādāt konservatorijai telpas, kas

atbylstu jās vajadzeibom.

6) Nūzeimēt dzīdošonas klasē pastovei-

gti un oīdzeivojušū pedagogu, jo leidz

šam taida nabeja.
7) Nūdrūšyn6t konservatorijas absol-

ventim tīseibas pīlītot sovas zyn6šonas
mokslas un pedagoģijas laukā.

Jaunotne izkleida pārlīceibā, ka jos vē-

lēšonās tiks apmīrynātas.

Skūlānu īvēreibai.

Visi tī skūlāni, kas pēc 1934. g. 15.

maja tyka izslēgti nu vvdsskūlom sovas

politiskos porlīceibas, vītu tryukuma vai

nabadzeibas dēļ, tagad var pīsateikt sovOs

skūlu kancelejās otkon un jūs lyugumi pi

uzjemšonas tiks īvāroti.

KAI RODŌS

INTERNACIONALE

Ir interesanta sasagadeišona, ka /evo-

lucionāru zeme, dorba ļaužu zemē —

Francijā rodušOs sociālistiskai pasaulei

■pazeislamokos ceiņas dzīsmes: Marseļjeza
un Internacionāle.

Marseļjezas autors ir Ružē dc Lils, un

Sai dzīsmei beja taidi panākumi, ka tū

dzidoja 19 g. s. vysūs demokrātijas uz-

plyudu breižūs gon pošā Francijā, gon ār-

pus tos. Internacionāles slavas gojīņs tau-

tā, socēs pošos 19. g. s. beigās, kad franču

sociālisti, kuri īspaidoja sovas tautas dzei-

vi jau sOcūt ar 40. godim, pījēme par so-

vim ceinās dzismes pantus, kurus ti vālok

atdeve vvsai dorba pasaulei.
.

■ Kas ir jo sautori? Vārdu autors — Ei-

žchs Potjē; muzykas — Di žeile.

Eižens Potjē dz. Parizē 1816. g.

4. okt.. sfrodnika saimē, lo tāvs, pēc nfl-

sadorbošonos Ipakotojs, bej. bonapartists;

mote ryupeiga mdjas kupeja — reliģioza

si\ite. Ar 13. g. Potjē sāk mOccitīs ta\a

oinolu. apmeklēj bazneicas un pyrmmo-

ceibas skūlu, losa grāmotas un 1840. g. ir

jau sasagatavojis, aktivs sociālists, 1848.

g. revolūcijas februāra un jūnija ceiņu
daleibuīks. Pēc 1851. g. valsts apvērsu-

ma, jvs nūraida vy.sa.s sarunas ar varmū-

Vom, kas safirobuši varu, .'>o godus ir pro-

ļetarits, tad strodoj par zeimātoju un nū-

dybynoj sova orūda pyrmū orūdnīciskū

apvīneibu. .Sakarā ar orūdnīciskū darbei-

bu teik īvālāts par komūnas lūcekli un

leidz 28. mājam izpylda icērknī piļsātas
rajona golvas vīlu. Par tolokū Potjē dar-

beibu jo biogrāfs Zīvers roksta:

«Majā Potjē ceinējčs uz barikādēm.

Kad versalīši ījēme Parīzi, jam izadeve

aizbēgt par rūbežu. Pa prikšu jys dzeivO-

ja Anglija, valok apsamete Zīmeļamerikas

S;n t.'o.s vaļstis. Trymdā jv* strodoja kai

zeimātojs un skūlotojs.

Atsagrīzīs Francijā, pēc amnestijas, j> s

patur sovu kaujas posteni, kaut gon ir

vac un paralizeits. Šymā laikā strodnīku

partija vodūņs Geda izdūd laikrokstu

«Sociālists», pi kura tad ari strodoj leidza

Potjē leidz pat sovai nāvei. .Iys merst

1887. g. 6. novembri Uz šķērsta, kad tū

nese uz kopsātu, beja uzlykta komūnas

lūcekļa sorkono jūsta ar zeļteitim izšyvu-

mim. Desmit tyukstū.šu pavadeitoju ar

sorkonim karūgim jū izvadeja pādējā gai-
tā. Policija, grybādama sajemt vīnu nu

plakatim, izsauce sadursmi un arestēja
vairākus nianifestantus. Pi kopa runoja
E Furnjē, E. Vaijans un Luize MiŠeļ.

Dreiž pēc Potjē nāves nūsadybynāja

komiteja kopa pīminekļa ceļšonai. Pīmi-

nekļa atklošona nūtyka 1908. g. 21. majā.
Pimincklis ir nu masīva palāka granita
bluča, uz kura atvārta grāmota marmora.

Grāmotas lopas pusēs īgraveiti golvonī

Potjē poēmu nusaukumi: Dumpinīks, In-

ternacionālo, Kn stāsta maize, .lons Pūsts,

un treis goda skaitli: 1816., 1871. un 1887.

Eižens Potjē kai rakstnīks pazeistams
ar divām dzejūļu grāmotom Pyrmo nu

tom saucās: «Kurs tad ir tys trokais?».

ūtro — Revolucionārās dzīsmes», kas iz-

noce 1887. godā. Pādejās grāmotas prīkš
vārdā Anri Rošfors, storp cytu, roksta:

— Tās nu dzejom, kuras saraksteilas

keizarvajsts laikā, ir vēļ samārā māronas.

vairāk prātojūša rakstura. Tūmar tās, ku-

ras saraksteitas pēc komūnas, ir ugunei-

gas — var just, ka autors, raksteidams

jutis kūdeigu kauju puļvēri reiklē. Ā!

Versalīši var byut drūši: jūs pīmiņa vairs

napazuss — komūna ir atrodusc sovu 2i-

venālu.

Šymā krājumā nūdrukāta ari Interna-

cionāle ,kas veļteita komūnas lūcekļam Ci.

Lefransē. Potjē tū sarakstejis 1871. g. jū-
nijā, t. i. se.ši mēneši pēc komūnas sabru-

kuma. Nu literārā veidūkla raugūtīs tei

nav lobāko Potjē dzeja, bet «Internacio-

nālei» ir tei prikšiaiceiba, ka jymā labi iz-

teikts sociālistiskais pasaules u/.skots. Nu

grāmoteņā publiceilajim dzejūlim «Inter-

nacionāle» beja tei, kurai laseitoji pigrīzu-
ši vysmozokū vēreibu.

Pēc Potjē nāves kritika šū dorbu napī-
miņ. Kai jei izkļvva nu tymsas? Tū izvede

pasaulē kaitis strodniks, sarokstūt tai mu-

zyku
(Turpynojum* sckčkj.

Universitate atvārta dorba jaunōtnei
Ministru kabinets atcēle leidzšinejū uni-

versitātes rektoru un jo vītā universitātes

vadeibu uzdeve prof. J. Paškevičam. Jau-

nais universitātes rektors, īpasazinīs ar ap-

stāklim, tagad paziņoj:
Pēc nūtykušom politiskajom pormai-

ijom, Latvijas universitāte plaši atver du-

rovas strodnīku, dorba zemnīku un dorba

inteliģences jaunotnei, — tim, kas_ leidz

šam nav varējuši māceitīs augstskūlos ma-

teriālus vai sociālus apstākļu dēļ.

Sakarā ar tū, aspiranti ,kas vēlējās tur-

pynāt sovu izgleiteibu, var īsnēgt īsastāšo

nas lyugumus leidz ar oficialom aplīcei-
bom par materiālu stovūkli Latvijas uni-

versitātes rektoram leidz š. g. 15. augus-

tam. Uzjimšonai praseibu līmini napaza-

mynās.

Papyldu un kontroles pārbaudejumi
tim, kas lvugumus īsnēgs, paradzāti nu š.

g. 2. — 7. septembram.
Pārbaudejumu nūteikumi un prīkšmati

palīk tī poši. Volūdas porbaudejumam
var izavēlētīs ari krivu volūdu.

Universitātes un pārejūs augstskūlu dor-

bu tyvāikā laikā pārkārtās, lai ar jaunū
moceibas godu augstskūlu dorbs vari tu

nūritēt pīsamārojūt tagadējā laika gorām.

Lai īpasazeitu ar augstskūlu dorbu, ua

leidzšinejū īkortojumu, izgleiteibas minis-

tra bīdrs P. Vāleskalns, kura kompetencēs

ilvlpst augstskūlu lītas, jau īpasazinis ar

universitātes atseviškom fakultātēm. Va-

kar izgleiteibas ministrs prof. Lejiņš un iz.

gleitcibas ministra bīdrs P. Vāleskalns iz,

brauce uz Jeigovu īpasazeit ar lauksaim-

nīceibas akadēmiju.

Pazamynōta mōceibas moksa.

Padūm'u Latvijas Sociālistiskā Repub-
likā turpmok izgleiteiba byus bez moksa*

Izgleiteibas ministrija paskaidroj, ka bez-

maksas izgleiteibu piļneigi varēs realizēt

tikai 1941. — 42. māc. goda. jo šūgod nav

īspējams budžetu reorganiseit. Šūgod iz-

ministrija īrūsVnOs ministru kabi.

netā māceibas moksu ģimnāzijās pazamy-

nāt nu 140 uz 120 ls godā.

Lubōnīši prosa videjū skūlu.

Izgleiteibas minista bīdri J. Liekni va-

kar apmeklēja Lubānas pogosta īdzeivātā-

ju delegācija, lyudzūt atjaunāt Lubānas

vidējos skūlas darbeibu. Uz Lubānas po-

gosta īdzeivātāju praseibom ministrija

raugās labvēleigi. Atkareigi nu budžeta

apstāklim slēgtās vidējās skūlas atvēršona

paradzama nākušā moceibas godā.

PIONERI

Ar varūneigos Sorkonās armijas palei-

dzeibu Latvijas tautas atsabreivčja nu ka-

pitālisma važoni. NūdybynOt6 padūm'u

ikorta atvere Latvjas dorba tautas masoni

plašākas perspektives. Lelu prīku šī vē-

sturiski nūtykumi atnese strodnīku un

nabadzeigos tautas bārnim, kuri fašisma

laikā atsaroda ā'nā. Padūm'u Latvija par

vīnu nu sovim golvonīm uzdavumim nū-

spraudc: uzlobāt bārnu materialū stāvūk-

li, atvērt bārnu dārzus un skūlas. pacelt

pīnāceigā augstumā jaunās sociālistiskos

valsts nātkušūs pi]sāņu audzynāšonu. Šū

atbijdeigū dorbu paleidz izvest Komparti-

ja un Komunistiskās Jaunātnes Savīneibā.

organize.idama pioneru puļcenus. Šūs pul-

ceņu uzdavums — fiziski un kulturāli at-

tcisteit bārnus, īvest skūlos apzineigū pi]. •

s6ņu disciplinu un dorba mīlesteibu. Šam
ntllyukam Daugavpili organizeiti pioneru

puļceni: piļsātā, .īaunbyuvē u»n Vacajā

prīkšpiļsātā. Daugavpiļs pioneru organi-

zācijā skaitos apm. 500 lūceklu, nu kurinu

vairākums —■ strodnīku un tryuceigūs
bārni. Lai labi nūstādeitu dorbu pioneru

ptrļceņus, ir napicīšama cīša vacākūs

leidzdarbeiba. Jūs pīnākums sekāt tam,

lai bārni labi māceitūs. vairāk laseitu;

akurāti un diseiplineiti izpiļdeitu jim uz.

dūtūs dorbus, cīneitu vacākūs. Vacāki na«

dreikst aizmērst, ka jim pīsadolūt kūpei-

gā dorbā puļceņūs, bārni izaugs par vēr.

leigim pilsonim, byus breivās tautas

greznums un lapnums.

Pretkara dīna Kōrsovā

1. augustā, vītejās kompartijas jaunātnes

un dorba jaunātnes savīneibas vadeibas

Korsovā beja sapulcynājušas vītējā un ap-

kārtcjūs pogostu dorba ļaudis, lai atzeinie

tu storptautiskū pretkara dīnu. Manifes-

tācijā jēme daleibu vītejās Latvijas tautas

armijas garnizons. Malnavas lauksaimnī-

ceibas vydsskūla. Desmiti karūgu un pla-
kātu vejās pāri demonstrantu kolonom,

skanēja Padūm'u dzīsmes un muzyka. Se-

koja mitiņš piļsātas bārnu dārzā. Vairākas

tyukstušas cylvāku nūsaklauseja runas.

Runāja kompartijas dorba jaunātnes. ka-

raveiru, skūlānu pārstOvi. Dorba ļaužu
masas ar sovu organizēteibu. ar sovu revo-

lucionāru sajyusmu, ar sovim vātrainim

aplausim aplīcj'nāja sovu gatavcibu īt zam

Lenina - Staļina, zam Padūm'u varas karū-

gim, aizsorgāt īkarātū zemi, fabrikas un

breiveibu, aizsorgāt sovu socialistiskū vaj-

sti, kai mīra un breiveibas nesēju vysā pa*

saulē.

Sports turpmōk byus vysu piļsōņu līta
Sabīdriskūs lītu ministra vītnīks A.

Jablonskis īcēlis par Latvijas fiziskās kul-

tūras un sporta komitejas pyln\arnīku
Alfrēdu Cdri un par komitejas ģenerāl-

sekretāru — Sergeju Māgeru.
Jaunīcaltais fiziskos kultūras un \por-

ta komitejas pylnvarnīks Alfrēds Odris par

sovim nūdūmim Latvijas sporta dzeives

pārkārtošonā mums izateice:

«Muns pyrmais uzdavums ir godāt, lai

naatslobst sporta rūseiba it vysās nūza-

rēs, kolcidz myusu sporta dzeive tiks pār-
kārtāta uz tim pošim pamatim kai Padū-

m'u Savīneibā. Vysom sporta bīdreibom

un savīneibom jāstrodoj pēc vyslobākos
sirdsapziņas. Paradzāti pvlnvarnīki atse-

višķos savīneibos. un tī visi byus sovas

nūzares litpratēji. Golvonais uzdavums

jaunajai sporta vadcihui byus īsakļaut
Padūm'u Savīneibas lelajā sportistu sai-

mē. Taipat vyscīšoki sakari mums jāiz-

veidoj storp Padūm'u Lītovu. Jau I>v6kā
laika paradzāts sasaukt treju jaunūs Pa-

dūm'u republiku sporta vadeibu sanāks-
mi. Taipat kai vysč s cvtās dzeives nūzares

ari Sportu turpmok vajadzoiga vyslelok6
disciplīna un tu jauno sporta vadeiba

ceņssīs ipūtēt Latvijas sportistus, prū-
tams, tymā pat laika godojūt. lai sports
nabyutu tikai viņas šķiras līta. bet gon

vysu piļsāņu mērķis. Sports roda fiziski

spēoeigus cvlvākus, kai<li vajadzeigi vysOs

dorba nuzarēs. un tikpat lobus karaveiru*

m_yusu dzimtines aizstovēšonai. Asmu

p6rlīcyn6fs, ka Padūm'u Savīneibas spor-
tisti mums nalīgs padūmus nu sova bogo-
teigo

(
~.;zeiv6jumu krājuma un sasaceņ-

šūt ur Padūm'u Savīneibas sportistim it

vys6s nūzarēs mes augsim, lai tyvyn6tūi
tam augstajam fiziskos kultūras atteistei-

bas līmiņam. kaids volda Padūm'u Savi-

neiba. Neapskaužamā stovūkli mes asam

sporta laukumu un sporta telpu ziņā. Ak-

tīvus sportistu saime \ar byut p6rheyno-
ta, ka Padūm'u Latvijas jaunotnei tagajl
pasaver naldūmājamas iapējameibas un

unjodēļ visim par pīnokumu jāuzsola
strodoi un treneitis ar divkāršu enerģiju,
lai tad, kad soksīs saceņseibas ar Padft*
m'u Savīneibas sportistim, mes byutu s«-

ceņseibu augstumus. G.

Nūtiks saceikstes storp Padūm'u Latvijas
un Padūm'u Igaunijas sportistim.

Tallinā, 2. augusta. Padūm'u Igau-
nijas centrālo sporta savīneibā nūlāmusf
21. augusta sasaceņst futbolā vaļsts sa-

ceikstes Reigā ar Padūm'u Latviju, bet

28. un 29. augusti — Tallinā reikot sa-

tiksies vīglatletikl. Irūsynou 8. sept. >a-

reikāt Tallina Moskovas — Tallinas piļs*-
tu sacerkstes vīgtetletika.

,
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Spekulantus borgi sūdeis.

Cenu inspekcijas revidenti kūpā ar

tautas milicijas darbinīkim izdareja cenu

pārbaudi Daugavpilī, pi kam daudzus ga-

dejumūs konstateita na tikai ļaunprāteiga,
bet pat nūzidzeiga cenu paaugstynoŠona.
Firma «J. Borchoviks» Cītūkšņa īlā

46, Sorkonarmijas karaveirim pārdavuse

vītejū uzvalku audumu, kura pārdūšonas

cena lr 20 ls metrā, par 37 ls m., taidā kār-

tā apkrāpūt Sorkonarmijas karaveiru.

Sys nav taids vai leidzeigs vīneigais ga-

dejums Daugavpilī. Tāpēc atteiceigom īs-

tādem ir josaryupej, lai šī spekulanti un

Isadzeivotāji tyktu borgi sūdeiti, kas reizē

byutu breidynāļums ari citim taidim pat

nasolidim tērgotojim.
Fiziskās kultūras sekcijas sanoksme._
Daugavpiļs strādnīku un kolpātāju

orūdbīdreibas telpās, Varšavas īlā 24, reit

nūtiks fiziskās kultūras sekcijas kūpējā sa-

puļce.
Fabriku un uzjāmumu komiteju

sapulce.

Pyrmūdiņ, pīkst. 6 v., strodnīku un kol-

pātāju orūdbīdreibas telpās nūtiks vysu

fabriku un uzjāmumu komiteju sapuļce.

Byuvdorbu strodnīku sanāksme.

Daugavpiļs strodnīku un kolpātāju
orūdbīdreibas telpās pyrmūdiņ pīkst. 7 v.,

nūtiks byuvdorbu strādnīku kūpejā sanāk-

sme.

Skūlānim jāreģistrējas.
Daugavpils pi|sālas Ata Kronvalda pamatskulas

5 un 6. kJ. audzēknim, kas nav saisteiti dorba,

Jčpisasoka skūtas kancelejā leidr 5. augustam.
Orstu paleidzeiba un dežurējušo»

aptīkas.
Sūnakl na pīkst. 10 v. slymū_ļtasu daleibnīku,

vaļsts darbinīku up. "idieivSlOju pī-

jimšonai un naatlīkamūs gadejumūs

Dam j c. Reigas ilā 76, t6|r. 2506.

Qr**a nakts dežūra beidzās pīkst. 7 reitfi. šunakt

nu pīkst. 9 v. medikamentu izsnēgšonai dežurēs

farmācijas aptlka, Alejas īlā 12, tčļr. 2307.

Jnunb.vuvē. — Zaļe s ka aptika, 18. novembra
flā 87, t6jr. 2523.

Ludzā mūstās rūseiba
Sabryuk vacss un plutokratiskss vaļ-

deibas citukšņi vys6s Latvijas molos un

Šūs cītākšņus pamozam pOrjam poša tau-

ta — strodnīceiba un dorba inteliģence.
Ludzā taids cītūksnis beja Ludzas latvīšu

bīdreibu savīneibas noms. Jau nu 1926.

goda šymā nomā vaļdeja šovinizma, nanū-

veideibas un galeigas bezdarbeibas gors.

Šys noms ari kolpoja naida kuļtivēšonai

pret Latgolas dorba tautu.

Gods pēc goda aizgāja bezdarbeibā. Sa-

vīneibā reikoja sapuļces, izarunoja, sovā

klubā izskoloja reikles un otkon klusēja.
Citadeles veiru pusē stāvēja Ulmaņa spē-
ceigo gvarde.

Tagad laika rots apsvīdis dzeivi atrai-

di. — Pamozam sabryuk «citadeles» spāks,
bet savīneibas noms jau šym6s dīnās p6r-
īs pošas tautas rūkās. Par tū sākuši ryu-

pētīs Ludzas kūpdarbeibas darbinīki kūpā

ar strodnīku orūdbīdreibu, inteliģences

progresivū daļu un Kompartiju. Kūpdar-
beibas darbinīki jau organizēj plašas bibli-

otēkas atvēršonu un losomgolda īreikošo-

nu, šam mērkam zīdojūt 1% nu sovas dor-

ba olgas kotru mēnesi. Ari kūpdarbeibas

uzjāmumi apsūlejuši sovu atbolstu.

Savīneibas bibliotēka tiks porjimta.
Likvidēs ari savīneibas klubu, kurs kolpo-

ja »izradzātūs» kungu kārtai.

Stoltokais piļsātas noms kolpās jaunas
dzeives veidošonai, kolpās pošai tautai.

LKP Ludzas rajona štābs,

lai īpazeistynotu īdzeivotojus ar jaunām

pormaiņom vaļstī, Staļina konstitūciju un

jaunizdūtim lykumim un nūteikumim, nū-

organizējuse plašu prīkšlasējumu cyklu

vysā Ludzas apriņķī, syutūt informatoru

kadrus uz laukim. Leidz šam jau vysūs

pogostūs nūtarātas plašas zemnīku sapuļ-
ces. Tos apmaklātas labi un zemnīki, se-

višķi moztureig6kī, ar lelu interesi un prī-
ku nūsaklausejuši snāgtūs paskaidrojumus
un apsūlejuši sovu leidzdarbeibu sociālis-

tiskos Latvijas uzbyuves dorbā.

Ludzas piļsātas pasvaļdeiba

uzsokuse plašu dorbu bezdorba likvidēšo-

nai piļsātā. Šymā nūlyukā teik apsvārtas
vvsas īspējameibas un jau Samos dīnčs uz-

sāks vysu tūs pasākumu realizēšonu, kuri

vācos vaļdeibas laikā gods nu goda atlikti.

Piļsātas izbyuves plāna revidēšona un pār-
grūzeibas dūs īspēju ceļtnīceibas rūseibas

uzplaukšonai un sagādās dorbu simtim

cylvāku.

Ari provincē organizej skūlānu dorba

grupas.

Vaļsts Rēzeknes komercskūlas un ģim-

nāzijas vadeiba uzaicynājuse vysus skūlas

audzēkņus registreitīs nūsyuteišonai uz

laukim dorba grupās. Skūlānim jāsare-
gistrej skūlas kancelejā nu 1 — 5. augus-

tam. Skūlānim, kuri jau strādoj lauku

dorbūs ,uzdūts tūs turpvnāt.

Gatavojās kūdras dīnai

Sakarā ar zemkūpeibas ministrijas 4.

augustā reikotū kūdras dīnu Reigā, uz

Rēzeknes apriņķa vacoko īrūsynojuma,
satiksmes ministrija pīškeiruse pogostu

pārstāvu ekskursantu grupai, skaitā 40

personom, braucīņam nu Rēzeknes I. leidz

Reigai un atpakaļ, 50 proc. braukuma

moksas pazamynojumu.
Jamūt vāra kūdras izmontāšonas lelū

nūzeimi saimnīciskos dzeives ceļšonn

myusu apstākļūs, Rēzeknes apriņķa po-

gostu pašvaļdeibas šam jautājumam vej-
tējušas lelu uzmaneibu un uz Centrālu

kūdras dīnu syuteis īpasazeit šovus por-

stovus, kuri pēc atsagrizšonas ar radzātū

un dzērdātū varātu īpazeistynOt pOrejūs

pogosta īdzeivātojus.
Uz kūdras dīnu gatavojās braukt kai

grupās, tai ari atsevišķas personas.

Rēzeknes strodnīki organizej grupas.

Kritušā plutokratisko vaļdeiba arvīnu

mēdze dižotīs, ka likvidējušo bezdorbu un

ka taids naasūt ari Latgolas piļsātos. Ni-

vīnam tūmār nabeja nūslāpums, ka Ulma-

ņa rflkas puiši šū bezdorbu likvidējat pfH-

toja vysdrakoniskākūs sūļus. Nu dorba ap-

gādēm, par atsatrikšonu īt vergot Zemga-

les, Vydžemes un Kurzemes «paiākajim ba-

ronim», Izslēdze pat krupļus un da -dzbār-

nu mātes. Eeistā biļde atsakloja, kad ap-

stākļus par bezdorba stāvūkli uzsāka kor-

tot pošas strādnīku organizācijas — orūd-

bīdreibas. Radzams, ka bezdorbs ir it vy-

sās piļsātos un sevišķi Latgolā pat nacarā-

ti lels! Tai Rēzeknes strādnīku orūdbīd-

reibā leidz šam jau registreiti ap 200 dor-

ba mekleitāju, bet sagaida, ka tūs skaits

pīaugs leidz 500. Dorbu meklej vysaidu
orūdu pratēji, īskaitūt ari inteliģentus un

laukstrādnīkus. Pādejās dīnās orūdbīdrei-

bai izadevis nūsyuteit uz kūdras fabrikom

dažus desmitus strodnīku. Daži grOvrači
dorbu varēs atrast ari meliorācijas dorbūs,

tūmār vysu nūvītošona praseis na možums

pyuļu-
Tyvok6s dīnās Rēzeknē uzsāks orgāni -

zeit strodnīku dorba trīcīņu grupas, kurai

nQsyuteis uz dorba spāka pīpraseitojom vī-

tom. — **•

Pārmaiņas veterinārus rajonu personāls.
Rēzeknes rajona veterinarfeldšera vī-

tas izpiļdeitājs Jāņs Venners ar 1. au-

gustu pārcalts dīnastā lobā uz Maltas ve-

terinarū rajonu ar dzeives vītu Kaunatā.

Rēzeknes veterināram rajonam ar dzeives

vītu Ancānūs leidz 1. septembram pīko-
mandeits students - praktikants Joņs
Bārda,

Sports

Bīdreibu likvidācija nakavēs sporta
saceikstes.

Sabjdriskūs lītu minstrijas preses un

bīdreibu departamenta dir. J. Niedra ap-

ftyprynojis sekūšu Fiziskos Kultūras un

Sporta Komitejas nūrodejumu vVsom spor-

ta savīneibom: 1) Lai uzturātu leidzšine-

Jā augstumā Latvijas Padūm'u Sociālistis-

kās Republikas sportistu spējas, namozy-

notu interesi sporta nūdarbciboin un na-

paslyktyn»tu atsevišķu sportistu un ko-

mandu sasnīgumus, sporta komiteja nū-

rūda, ka visi nu sporta bīdrcibom savīnci-

bos registreitī sportisti var pīsadaleit saceik-

stēs un treniņus taipat, kai leidz šam.

Slāgtūs un likvidejamūs bīdreibu sportisti
teik pīteikti saceikstes nu attciceigas savī-

neibas un jim par sovu vēlēšonūs pīda-
leitīs saceņseibos īprikš jopaziņoj savīnei-

bai. 2) Taipat saceikstes turpynoj pīdalei-
tīs likvidētūs bīdreibu komandas leidz meis-

tareibas izceiņas nūbeigšonai vai turpmā-
kam roikājumam. Kamandas skaitās at-

tciceigas savīneibas reiceibā un viņas pār-
zynoj savīneibas vaļdes izvālāta persona

un komandas kapteinis. Komandas patur
pagaidu litošonā bej. bidreibas sporta uz-

valkus un apavus, par kuru uzturēšonu

korteibā ryupejās savīneibas vaļde un nu

komandas izvālāts montzinis, kai ari

kotrs sportists kam uzvalks izsnāgts.Taipat
savīneibā ryupejās par laukumim un meis-

tarsaceikšu sareikāšonu, kurds reikātāja
beja likvidēto bīdreiba.

Myusu sportisti atsagrīž nu

Padūm'u Savīneibas.

Pyrmdīn nu Padūm'u Sociālistiskās

Republiku Savīneibas atsagrīze laivu

sportistu grupa. Dcveņu dīnu laikā Mos-

kovā un Leningradā jī īpasazyna ar

PSRS sporta dzeivi» kultūru un pādejūs
laiku kolosalim sasnāgumim. Latv'u spor-
tistim palykuši varoni pīredzējumi. Myu

su sportistu grupā itylpa. vadeilojs V.

Ozols ,R. Baltiņš, R. Lauks, E. Ošiņš,
taigums, R. Blūms, J. Staako, V. Ja-

DuJis un V. Klesbergs.

SPRS Leningradā pošlaik ceļ jaunu
stadionu, kuru nūsauks trockistu nūšautā

Leningradas apgobolā komunistiskās par-

tijas vadeitāja Kirova vārdā. Stadionā va-

rēs puļceitīs 80.000 — 100.000 skateitoju.
Jaunais laukums atsarass skaistā vītā uz

Nevas krosta un byus gotovs 1942. godā.

Ritiņbraukšonas savīneibā nūlēme

grīztīs ar īrūsynojumu pi Padūm'u Igau-
nijas un Padūm'u Lītovas par Baltijas
Padūm'u Republiku meistarsaceikstem

ritiņbraukšonā. Savīneibā grīzusēs ari pi
Padūm'u Savīneibas augstākās sporta va-

deibas ar lyugumu nalīgt tos atbolstu sa-

ceikšu sareikošonai ar porejom Padūm'u

Savīneibas republikom.

Sastdiņ un svātdiņ Padūm'u Latvijas
meistarsaceikstes vīglatletikā.

Kotra sportista augstākais uzdavums ir trenē-

tīs un trenētīs tai, lai sovu spēju kolngolus jys

byutu inristarsaceikšu laikā. — Sastdiņ un svāt-

dīn myusu vīglatletu saime ceineisīs na tikai lai

gyutu meistarnūsaukumus, bet ari lai uzlobdtu re-

zultātus, kas Šūgod nava, jdsoka, dizgon lobi. Šū-
reiz lobokū vīglatletu saroksts ir taids: 100 m

skrēfinft 1) Kravinskis (US) 11,1; 2) J. Gailis

(LSB) 11,2; S) E. Jūrmala (DzAP) 11,5; 4) J. Le-
ja (LAS) 11,5; 5) A. Veiss (LAS) 11,5; 6) A. Bēr-
ziņš (US) 11,5; 7) A .Danoss (LSB) 11,6; 8) A.
Sarcevičs (16. lAP) 11,6; 9) E. KHve (LAS) 11,6;
10) O. Mackars (15. LAP) 11,6; 11) V. Pormanis

(US) 11,6; 12) V. Poltraks (LSB) 11,6. 200 m: 1)
Gailis (LSB) 23,1; 2) A. Feldhūns (US) 23,2; S)
A- Kravinskis (US) 23,7; 4) A. Veiss (LASI 23,7;
5) A .Pētersons (LSB) 23,9; 6) V. Pormr i (US)
24,1; 7) A. Ruciņš (DzAP) 24.1; 8) E. Kllvc (LAS)
24,3; 9) J. Lapko (5. RAP) 24,3; 10) J. Bernsons
(US) 24,3; 11) V. Kogando (RAB) 24.3. 400 mx 1)
A. Ruciņš (DzAP) 52,2; 2) A. Veiss (LAS) 52,6;
3> A- Voitekuns (LSB) 53,3; 4) J. Balodis (5.
RAP) 53,9; 5) L. Pētersons (LSB) 54,1; 6) M. Da-

noss (LSB) 54,3; 7) A. Lēvis (8. VAP) 54,9; 8)
J. Balcers (DzAP) 55,1; 9) A. Krūmiņš (5. RAP)
55,1; 10) J. Rītiņš (5. RAP) 55,9; 11) E. Mauriņi
(US) 55,9. 800 m: 1) A. Ruciņš (DzAP) 2:01,0; 2)
E. Mauriņš (US) 2:01,4; 3) J. Rltiņl (5. RAP)
2:01,6; 4) A. Voitekuns (LSB) 2:02,2; 5) M. Lilje
(US) 2:04,5; 6) M. Danoss (LSB) 2:04,6; 7) L.

Vējiņš (ASK) 2:05,8; 8) A. Grava (RPD) 2:06.3;

9) R. Opeškins (LAS) 2:06.5; W E. Laipenieks
(US) 2:07,0. 1000 m: 1) A. Tirners (8. VAP)
2:36.3; 2) M. Lilje (US) 2:37,4; 3) F. Pržialgov-
skis (DzAP) 2:39.0; 4) A .Voitekuns (LSB) 2:40,8;

5) E. Lalpenit-ks (US) 2:41,3; 6) A. Pekuss (15.
LAP) 2:42,1; 7) V. Teters (DiAP) 2 42,2); 8) E.

Mauriņi (US) 2:45.0; 9) O. Kleinbcrgs 2:45.0; 10)
X Krēsliņš (ASK) 2:45,3. 1500 m: 1) V. Vītols

(ASK) 4:06,2; 2) A. Tirners (8. VAP) 4:10,4; 3)
J. Rītlņš (5. RAP) 4:10,6; 4) Prizialgovskis (Dz
AP) 4:12,2; 5) A. Pekuss (15. LAP) 4:14,9; 6) M.

Lilje (US) 3:15,8; 7) V. Ilgais (ASK) 4:17,5; 0)
J. Bērziņi (5. RAP) 4:18,4; 9) V. Gunis (8. VAP)
4:19,5; 10) E. Laipenieks (US) 4:20.2.

Meistarsaceikstes nūtiks LSB laukuma.

Futbols.

Sudfņ pīkst. 6 vok. LSB laukumā nūtiks fnf-

bola saceikste. Spēles LSB ar sorkonarmiia B

daļas futbola komandu. Turpat, tymā poiS laiki

nūtiks volejbola spčle. Plsadaieis LSB un ASK

sporta vīneibas.

*

SvStdin, 4. augustā pīkst i vokorā LSB lauku-
mā spēlēs I un II rajona dorba jaunotne, pie
kam sorkonarmlšu N komandu ar dze]ice}nikn
orūdbīdreibas Daugavpiļs nūdajas komandu. Re-
zultātus snčgsim.

Caturtdīn LSB laukumā nū(yka Daugavpiļs f
un II rajona pioneru apmoceibas — sagatavdšo*
n6s skatei. Skate nūtiks turpat šudiņ, pLksL 12.

7

PIĻSONI,
kam byutu breivi dzeivūkli

vai ustobas (mēbeleitas vai na-

mēbeleitas) aicynoti pīteikt tūs

sludynojumu veidā Daugavpiļs
vītejūs laikrokstūs «Taisneiba»

vai «Latgaļskaja Pravda»

Daugavpiļs piļsatas vacukais.

Putzori acošonai
(labojami, kirSu, bumbiru un 6be|u.

Idds c. Rēzekni. Par Jkirnem garantēju.
K. Zags.

Z. M. ZEMES lERĪC DEPARTAMENTA

MELIORĀCIJAS DARBU 4. RAJONS

pārvietots
no Ed. Virzas ielas 4 un tagad atrodas

Daugavpili, Raiņa ielā 18.
Tfilr. 2601.

Wļ Dziļos sārds paziņojam, ka Rēzeknes piļsatas vacoko vītniks M

I Fricis Vitenbergs |
Rēzeknes piļsātas Taļde

un darbinīki

Uzaicinu

Daugavpils latviešu biedrības komercskolas audzēkņus,
arī šogad uzņemtos, kas nestrādā lauku darbos vai nav saistīti
katlos citos darbos, rejlstrēties sko!as kancelejā no 1. līdz 5. ao j

gus?am 5. f | tai vnrftu noc au.īztkr.u — lauku darbu n

t ?3*!l*e! - • : -£S» B

Reģistrācijai kanceleja atv. arī sestdien un svGtdien no pīkst. 17 līdz 19. I

KOMERCSKOLAS X RS. i



Rudzu pļauja. Lelōkais elevators Nikolajevas ūstā pi Malnōs jyuras ar sovom 41.000 to,jis ir lelōkais Eiropā.

Nagaideiti nūtykumi naspēs pōrsteigt padūm'u tautas
lAa. Leningradā, 3. aug. (TASS).

Naizmērejama ir padūm'u tautas uzti-

ceiba sovai valdeibai. Sociālisma vaļsts

piļsoni ir lapni uz sovas vaļdeibas gudrū
staliniskū politiku. Svs lāmums vakar

spilgti izapaudo stachanovīšu inženeru un

technik'u runās, mītiņus, kas beja reikoti

Leningradas Kirova vārdā nūsauktājā
fabrikā «Elektrosila» sakarā ar PSRS

augstākos padūmes 7. sesiju.

Inženers Babkovs izateice: «Bīdris Mo-

lotovs devis starptautiskā stovukļa izsme-

ļūšu analizi. Pasateicūt myusu vaļdeibas

gudrajai staliniskajai ārpolitikai, mes

asom vīneigo vaļsts, kur tagad ūtrajam
imnorītākajam karam plūsūtīs latJdi«? mī-

reigi strādoj, vairodami sociālisma uzva-

ras. Vvsas pasaules dorba ļaužu skoti

vārsti uz mums, uz Padūm'u Savīneibu.

T
T

es saprūtam treju Baltijas vaļstu tautu

lfimumu, kas pasiudynoja šovos zemēs pa-

dūm'u varu. Myusu tautu saime aug. 193

r iiijonu cvlvāku apvīnoti zam Staļina

konstitūcijas karūga.»
Fabrikas ūtrā cecha mītiņā runātājs

Fadionovs teice: «Kū mums sovā zināju-

šā vēļreiz atgādvnoj bīdris Molotovs?

1 \spyrms tū, ka nanūgurstūši jopastypry-

noj mvusu dzimtines varoneiba. Padūm'u

Savīneibā kļyvuse par nasalaužamu spāku,
kas panf>k' Komunistu un vaļ-
deiba? vadeibā. Myu.su pīnokums ir vēl

vairāk cel* dorba ražeigumu. dOt vaļstei

vēļ vairāk mašinu, vēļ vairāk motoru, lai

pastyprynotu vaļsts aiz-'-dreibas spējas.»

Pyrmū cecha stachanovīts Veitermanis

saceja: «Kai Padūm'u Savīneibas piļsoņs

un kai igaunis pēc tauteibas, es šudiņ iz-

jyutu divkāršu spāku. Baltijas tautas pro-

klamējv'■<•• n c'iim'u • i\ ī'jvvs • orsto-

vi īsaroduši Moskovā" iyugt Aug.-"-~'*os pa-

dūmes sesiju uziimt jaunos Padūm'u re-

publikas Padūm'u Savīneibas tuauoizeiga-

jā saimē. Pīsaplļdējušas tautu ilgas.»
Leli mītiņi nūtvka ari cvtūs fabrikas

ecchūs. Vīnbaļseigi pījimtajā «Elektrosi-

la» darbinīku rezolūcijā teikts: «Mvusu

dzimtine ir tik stypra kai vēļ nikod. Nikai-

di nagaideiti nūtvkumi myus napārsteigs.
Par tū mums jāpasateic sovas vaļdeibas

gudrajai staliniskai politikai un PSRS tau-

tu vīnproteibai un nasatrycynojamai drau-

dzeibai.»

PLASI komentāri par MOLOTOVA

RUNU ANGĻU PRESE.

Padūm'u Savīneibas tautas komisāru

padūm'es prīkšsādātoja un ārlītu komisāra

Molotova runu angļu prese atreferē] )ūli

plaši un sovūs komentārus jā nūrādeju-

mtm pīškir lelu nūzeimi. Laikroksti se-

višķi izceļ Padūm'u Savīneibas grybu ju-

prūjom naatsatelki nu sovas neitralitātes

politikas. Lelu ivēreibu izapclnejuši Mo-

lotova vārdi par Padūm'u Savīneibas at-

teiroibom ar pOrejom Eiropas vaļstim.
Tolok angļu prese atzeimej Baltijas valstu,

Besarabijas un Zīmeļbukovinas pīsavīno-

Sonu Padūm'u Sociālistiskus Republiku
Savīneibā i. Vairāki laikroksti bultas ko-

misāru padūmes prīkšsādātoja runā ceņšās

saskateit v/skotu, ka Vācijas kars pret An-

gliju byušūt ilgstūšs un gryuts. Prese tū

sacynoj nu Molotova aizrādejuma, ka

pyrmo kara pūsma nūsaslēgšona vēļ nalī-

cynoj, ka Vācija jau sasnāguse sovu golvo-
nū mērķi — mīru.

ITĀLI PAR MOLOTOVA RUNU.

Itāļu prese Padūm'u Savīneibas tau-

tas komisāru padūmes prīkšsādātoja un

ārlītu komisāra Molotova runai pīškir le-

lu Ivēreibu. Laikroksti sevišķi pastreipoj
tū runas daļu, kur Molotovs pīsaskore at-

toiceibom ar ārvaļstim un aizrodeja, ka

Padūm'u - Itāļu atteiceibas uealobājušas.

Leidzeigi ari Japānā asūt vērojama gryba
ar Padūm'u Savīneibu izveidot cīšoku un

draudzeigāku sadarbeibu. Savīnotos

Vaļstis un Anglija pret Padūm'u Savīnei-

bu izaturūt naideigi.

VISUS UZ PADOM U LATVIJU.

Lta. Leningradā, 3. aug. (TASS). Sor-

konkarūgotos Baltijas flotes dzīsmu un

deju ansamblis pylnā sastāvā tyvākā lai-

kā dūsīs uz Latviju, Igauniju un Lltovu,

kur uzastos ar vairākim koncertim.

UZVARA BYUS ATKAREIGA NU

PŌRSVORA GAISĀ.

Lta. Moskovā, 3. aug. (TASS). «Krāš-

ņajā Zvczda», rokstūt par gaisa karu, iza-

soka: «Pēc Francijas kapitulācijas kars

Vokoreiropā īgāja jaunā fazē. Tagadējā
stāvukļa īpatneiba ir tei, ka obus karotā-

jus šķir vīnu nu ūtra Kalē jyuras šaurums,

kodēļ Vācija nav varējuse tyuleņ izmontot

sovu bruņātūs spāku porsvoru cītzemē,

bet Anglija sovas armijas vājuma dēļ nav

spējeiga porīt uz pretuzbrukumu. Obas

puses koncentrej ceiņu gaisā. Lai atjimtu

Vācijai īrūci, kas leidz šam ir jās styprā

puse, Anglijas sitīni vārsti pret vācu aviā-

cijas svareigākajom — bazem un fabri-

kom, kas ražoj dagvīlas. Vocu aviācija
leidz šam uzbrukuse golvonā kortā Angli-

jas dīnvvdu un austrumu ūstom. Sūs sitī-

ņus var uzskateit par mēģinājumu pīspīst

angļu kara floti atstot ūstas un taida kār-

tā radeit labvēleigus apstākļus nagaideitim
vācu karaspāka desantim Lelbritanijā.
Šaidi spāku samāri gaisā ir labvēleigi Vā-

cijai, bet jo amerikāni teišam spēj pīgodot

Anglijai 3000 lidmašinu mēnesī, tad an-

glim izadūs panākt vācu aviācijas augšo-
nas tempu. Nu to izrīt, ka Vācija mēģinās
jau tagad izmontot sovu porsvoru gaisā.

Ceiņas iznākums byus lelā mārā atkareigs
nu vīnas vai ūtras puses pārsvora gaisā.»

Lai atviglvnotu sciknaudas apgruzeibu, finansu ministrija ar šūdinu laii ancrūzrihā Valsts nanelrn sniatnvM un n_,.j.u v*h»vm aāx* v..u|s y m _

s«-s .» I.s maiņas zrim*s. Attālā — jaunūs naudas naudas zeimu obas puses.

ANGĻU LIDMAŠINAS UZBRYUK.

Lta. Londonā, 3. aug. Aviācijas mi-

nistrija ziņoj: «Lela myusu pīkrastes aiz-

sardzeibas lidaparātu formācija vakar pa

dīnu sekmeigi uzbruka Šerburgas aerodro-

mam, kas atsarūn pretinīka rūķos. Nasa-

raugūt uz nyknū zenitartilerijas guni,

operācija izvasta leidz golam. Nav atsa-

grīzuši 3 myusu lidaparāti.»

GAISA KAUJAS AFRIKĀ.

Lta. Kairā, 3. aug. Angļu aviācijas
štābs Kairā ziņoj: «Myusu aviācija vakar

sekmeigi uzbruka lelai munīcijas nūlvkto-

vai pi Bardijas. Eksplozijas trūksnis un

satrycynojums beja jyutams 3000 m

augstumā. Līsmas pasacēle 200 m augst.,
bet dyumu mutuļs pat leidz 2000 m. Dvu-

mi beja radzami vēļ 60 km attālumā. Šy-

mā pasākumā mes nacītem nikaidus zau-

dējumus. Itāļu bumbvedēji uzbruka Port-

sudanai, bet šys pasākums beidzēs na-

veiksmeigi. Myusu iznycyn6toji vērs Abe-

sinijas sasatyka gaisā ar itāļu «Caproni»

tipa bumbvedēju. Pēc cisas ceiņas pretinī-
ka lidaparāts nūtrīkts zemē. Nalela myusu

bumbvedēju formācija uzbruka Ašiko naf-

tas rafinerijai pi Mosovas Eritrejā. Konsta-

teiti teiši trāpejumi, pikām nafta aizada-

guse. Dyumu mutuļs beja radzams 18 km

attālumā. Gaisā pasacēle ari pretinīka iz-

nycynātāji, tūmār myusu bumbvedējim
nauzbruka. Kaida cyta mvusu bumbvedē-

ju formācija uzbruka Asmares aerodro-

mam Gritrejā. Vīns angars sagrauts, bet

ūtru stipri būjājušas tyvumā nūmastos

bumbas. Teiši trāpeitas ari aerodroma nū-

lyktovas. Nu šā pasākuma visi myusu lid-

aparāti naskārti atsagrīze šovos bāzēs. To-

ļok myusu aviācija uzbruka Gurai. Nasa-

raugūt uz zamajim mokulim, kas apgryu-

tynāja bumbu nūtēmēšonu, konstateiti tei-

ši trāpējumi aerodroma āķos, kur izacālu-

ši vairāki guņsgrāki. Myusu gaisa spāki
uzbruka ari Šinemai. Šā pasākuma rezul-

tati vēļ navzvnomi. Mvdfcfl bumbvedējim
uzbruka pretinīka iznycynotoji un, cik

zynoms, vīns pretinīka iznycynotojs nū-

trīkts zemē. Vīns mvusu bumbvedējs ra-

dzāts izdoram pīspīstu nūsalaisšonu preti-
nīka teritorijā.

Atsagrīžūt nu šo pasokuma, myusu

lidaparāts sasatyka ar trejim pretinīka

bumbvedējim, kas uzbruka Zeilai, angfU

Somaļu zemē. Myusu lidmašinas nasaka-

vejūt dēvēs uzbrukumā un nūtrīce zemē

vīnu pretinīka bumbvedēju. Dīnvvdafri-

kaņu gaisa spāki sekmeigi bombardēja

pretinīka karaspāka koncentrēšonas vītas

dīnvvdūs nu Majoles.

KANADAS KVĪŠI ANGLIJAI.

Lta. Londonā, 3. aug. (Reuters). Angli-

jas portykas ministrija nūslāguse leigumu
ar Kanādas labeibas komisiju par 100

miļj. bušeļu Kanādas kvīšu pīgodi Lelbrr*

tanijai, laikā nu 1940. g. jūlija leidz 1941,

g. jūlijam. Tys ir vvslelokais kv!6u pērk-
šonas leigums kaids kaut kod nūslāgt».

BALKANŪS byus pōrmaiņas.

Berlīnē, S. aug. Jau vystyv6kā laikā

saskaņā ar Zalcburgas apsprīdēs panāktu
vīnošonūs tik šūt nfikārlāts rumāņu - bul-

gaiu vaicājums par Dobrudžas apgobolā

pīdareibu, pi kam Rumānija, acim radzūt,

aldūšut daļu šo apgobolā Bulgārijai, bet

nu pārejās Dobrudžas ropatriēšūt bulgāru
tauteibas īdzcivčtojus. Sās pārmaiņas nū-

tikšūt navys pēc kara be&gom, bet īspē-

jams, ka jau vVsiyv6kā nokūtnē.

JAPŌNA APCĪTYNOJ ANGĻU

PIĻSŌŅUS.
Lta. Londonā, 3. aug. Reuters ziņoj, ka

pēc Londonā sajimtom ziņom Korejā ap-

cītynāti vēļ 2 angļu piļsāni. Leidz ar tū

pošreiz Japānā apcītynojumā atsarūn pa-

vvsam 9 angļu piļsoni. *

JYURĀ AIZRAUTAS 1300 ZVEJAS

LAIVAS.

Lta. Tokijā, 3. aug. Vakar reitā agri pt
Hokaido solās rītumkrostu tyvumā pēški
trīcēs miļzeigas yudiņa masas, kas aizrove

leidz 1300 zvejas laivas. Šei dobas ka-

tastrofa prasējuse daudz cylvāku uperu.

Lelais viļņs, kas sasnēdze apmāram. pus-

ūtra metra augstumu, sekoja zemestrīcei,
kas pīmeklēja Hokaido solās golvas piļsā-
tu Saporo un vairākas cytas vītas solā.

.
REDAKCIJA. KANTORS un EKSPEDĪCIJA Daugavpilī, TO Ļ R U N I: ABONĒŠONAS MOKSA ar pisyuleišonu: 1 mē«.

HIIIH A Tautas nomā. Posta kasteite 124. Tak. rēk. posta 5937., ...... . ,b< ntM Ļ s 3 mēn. Ls 5,-6 mēn. Ls 9,50, 12 mēn.

I imV &W X V Is>
. ..

"

ļļ _ .. .
Atbildeigam redaktoram

. ...... 2493 Ls 18.—. Orzem. s 1 nun. l.s 8,60. SLUDYNOJUMU
Latvja* Kredītbanka. Daugavpds nud. 182. DORBA LAIKS

redaktoram -494
MOKSA Daugavpils. Ludzas. H.zeknes, Abrenes,

Atbild redaktori -ARNOLDS KLEINS redakcijai nu pīkst 8-13 un 20-22. ksuitoram un ekspe-
KedaKc sekret

- lauku nud

-
rektoram

.
.494

JāklI
B

bpj ļ;; Madonas un Valkaa apriņk,

... _, dicijai nu pl. B—2o. REIGAS NODAĻĀ: vadeitojs runojams roļsarunom „ . īsi ■■»!•«•
2496 šludyn6jumim teksta da|ū 60 santimu, bet sludjr»

rspiduse AS. 'Ķot** auga\pi|s nu

. q_ ļ2 Bi aumana Ua 38t idļ rUnis 30960. un nu Kanloram
. . 2585

n6j,,mi> dal" 20 santīmu par vinslejeigu pelilrin-
O..ga v p i , X T..... ....

pļkil |a _ M 2, _„. l6,runis 3058, Eksped
.

cij
dc„. vai Latvijā /ludy.6j.-

8


	Taisneiba no. 3 03081940
	Title
	SYMA NUMERI
	Vairōk mūdreibas, organizeiteibaj disciplinas����������
	PSRS Augstōkōs Padūmes 7-ōs sesijas 2. sēde�Ⴋ긡ガ긡������������₦긡ꂥ긡삦긡ꂦ긡
	Naaprokstama sajyusma atbreivōtajōs zemēs���肸긡¸긡낿긡¹긡����
	Moskovas strōdnīki atbolsta latvīšu, lītovišu un igauņu lyugumus�������������������������
	Pareizi jōsaprūt partijas organizaciju lūma un uzdavumi�����긡惜긡䃄긡긡��
	Latgolas dorba zemnīku pīnokumi�������Ā��
	Augstūs vītu teikōtōjim�郈긡삳긡����������Ā����
	ZEME ZAM JYUGA
	Nacionalais jautōjums sociālistiskajā valstī��������������������
	Atbreivoti un īcalti.�퀞꼡��
	Zeme jōpīprosa leidz 15. augustam�ꀒ꼡耮꼡䀯꼡���
	Armijas politiskais vadeitojs karaveiru nūmetnēs�꼡瀼꼡������
	Lels tautas mītiņš Izvoltā�긡Ā�Ā�퀳꼡뀳꼡逰꼡瀱꼡�
	Pretkara mitiņš Goliševā.���ā�က�ﱄ꼡Ⱆ
	Baltinovīšu tyvōki uzdavumi�恓꼡꼡T꼡꼡�
	Skūlōtōju bīdreibas organizej lekciju cyklu���������聦꼡f꼡꼡g꼡���
	Ministru kabineta lāmumi�����
	Tautas sapuļces Rēzeknes apriņkī������������킆꼡傆꼡炇꼡傇꼡
	Dorba grupas lauksaiminīkim paleigā����������
	Universitates aspirantu īvēreibai����������
	Uzaicynōjums�����
	Nūdybynōta golvonō padūme zemes reformas izvesšonai���������꼡烍꼡郎꼡烎꼡���
	JAUNŌTI�����
	Latgolas dorba jaunōtne pretim�����
	Daugavpiļs jaunōtne atzeimej storptautiskū pretkara dīnu��������������������
	LPSR KJS Centralōs organizejūšōs komitejas paskaidrōjumi:�恸꼡꼡炇꼡�꼡邝꼡䂙꼡炗꼡ꂮ꼡꼡삖
	typrynōta Komunistu Jaunōtnes Savīneibas Centralō organizējūšō komiteja�����������������������������������
	Vysom LDJS organizacijom Latgolā un Ilyukstes apriņkī�������怆뀡뀡�뀡뀡
	Latgolas dorba jaunōtnei�뀡ꀛ뀡�
	Kai veidojās Latgolas jaunōtnes organizacija����������
	Skūlu dzeive��Ā��
	KAI RODŌS INTERNACIONALE�뀡‴뀡�
	Universitate atvārta dorba jaunōtnei����������
	Pazamynōta mōceibas moksa.�뀡��������
	Lubōnīši prosa videjū skūlu.��������恦뀡뀡g뀡뀡����
	PIONERI
	Pretkara dīna Kōrsovā���������������
	Sports turpmōk byus vysu piļsōņu līta�쁶뀡������������餠烂餠鸠耾锠��
	DAUGAVPIĻS�뀡ႀ뀡肂
	Ludzā mūstās rūseiba�뀡肍뀡胐꼡⃐꼡Ā�Ā�나뀡邘뀡낑뀡悍뀡
	Sports
	Article
	Nagaideiti nūtykumi naspēs pōrsteigt padūm'u tautas��������������������
	UZVARA BYUS ATKAREIGA NU PŌRSVORA GAISĀ.�　㘀㤀　　㈀　　　
	Article
	ANGĻU LIDMAŠINAS UZBRYUK.���Õ뀡
	GAISA KAUJAS AFRIKĀ.�����
	KANADAS KVĪŠI ANGLIJAI.�ꃳ鸠胳鸠
	BALKANŪS byus pōrmaiņas.�뀡뀡����������Ā
	JAPŌNA APCĪTYNOJ ANGĻU PIĻSŌŅUS.�넡ꀖ넡‚넡䀜넡������������〕넡뀔넡퀕넡뀕넡��
	JYURĀ AIZRAUTAS 1300 ZVEJAS LAIVAS.�����

	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 7
	Adv. 4 Page 7
	Adv. 5 Page 7

	Illustrations
	Untitled
	Rudzu pļauja.�����
	Lelōkais elevators Nikolajevas ūstā pi Malnōs jyuras ar sovom 41.000 to,jis ir lelōkais Eiropā.������������������������������
	Attālā — jaunūs naudas naudas zeimu obas puses.���������������


